ثبسٕ ٝتقبِی

اسبسٙبٔ ٝا٘جٕٗ ذیطیٗ ضا ٚ ٜتطاثطی
ٔجٕـ فٕٔٛی أٙب

فػُ ا -َٚوّیبت  ٚاٞساف:
ٔبز1 ٜ
٘بْ سبظٔبٖ ٔطزْ ٟ٘بز ٔٛضز ٘ؾط ا٘جٕٗ ذیطیٗ ضا ٚ ٜتطاثطی است و ٝزض ایٗ اسبسٙبٔ ٝثِ ٝحبػ ضفبیت اذتػبض ٌ ا٘جٕٗ ً
٘بٔیسٔ ٜی ضٛز.

ٔبز2 ٜ
٘ٛؿ فقبِیت :وّی ٝفقبِیتٟبی ا٘جٕٗ غیط سیبسی  ٚغیط ا٘تفبفی  ٚغیط زِٚتی ثٛز ٚ ٜزض ٔٛضٛؿ فٕطاٖ  ٚآثبزا٘ی ،ثب
ضفبیت وبُٔ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات جٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ  ٚایٗ اسبسٙبٔ ٝفقبِیت ذٛاٞس ٕ٘ٛز.

ٔبز3 ٜ
ٔحسٚز ٜفقبِیت ا٘جٕٗ زض سغح ّٔی است.

ٔبز4 ٜ
ٔحُٔ :طوع اغّی ا٘جٕٗ زض استبٖ :تٟطاٖ -ضٟطستبٖ تٟطاٖ ث٘ ٝطب٘ی ٘ :بضٔه چٟبضضا ٜتّفٙرب٘ ،ٝذیبثبٖ ٔ46تطی (
ضٟیس ثب٘ی) ضٚثطٚی زضٔبٍ٘ب٘ ٜبضٔه پالن ٚ 384احس ٚ 21الـ است ٚزض غٛضت ِعٔ ْٚی تٛا٘س پس اظ وست ٔجٛظ اظ
ٔطجـ غسٚض پطٚا٘ ٝثطاثط ٔمطضات زض سبیط ٘مبط زاذُ یب ذبضج وطٛض ضقج ٝیب زفتط ٕ٘بیٙسٌی ایجبز ٕ٘بیس.

ٔبز5 ٜ
تبثقیت :ا٘جٕٗ تبثقیت جٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ضا زاضز  ٚوّی ٝافضبی آٖ اِتعاْ ذٛز ضا ث ٝلب٘ ٖٛاسبسی جٕٟٛضی
اسالٔی ایطاٖ افالْ ٔی زاض٘س.

ٔبز6 ٜ
ٔست فقبِیت ا٘جٕٗ اظ تبضید تبسیس ثٔ ٝست ٘ب ٔحسٚز ٔی ثبضس.

ٔبز7 ٜ
زاضایی اِٚی ٝا٘جٕٗ افٓ اظ ٔٙم ٚ َٛغیط ٔٙمٔ َٛجّغ  12111111ضیبَ ٔی ثبضس و ٝاظ سٛی ٞیأت ٔٛسس تٕبٔبً
پطزاذت ضس ٚ ٜزض اذتیبض ا٘جٕٗ لطاض ٌطفت ٝاست.

ٔبز8 ٜ
ٞیأت ٔٛسس ا٘جٕٗ اضربغی ٞستٙس و ٝثطای تٟیٔ ٝمسٔبت تطىیُ لیبْ ٕ٘ٛز ٚ ٜثقس اظ تأسیس تحت فٛٙاٖ ٔٛسس
ٔسئِٛیتی ٘رٛاٙٞس زاضت.

ٔبز9 ٜ
اٞساف ا٘جٕٗ فجبضتٙس اظ :
اِف:وّیبت:
-1اضبف ٝفطٔ ًٙٞطبضوت  ٚجّت وٕىٟبی ٔطزٔی زض حٛظ ٜحُٕ ٘ ٚمُ زض ٔٙبعك ٔحطٛٔ ٚ ْٚضز ٘یبظ
ٔ-2طالجت اظ اجطای ٘ؾطات  ٚاٞساف ضطفی  ٚلب٘٘ٛی ذیطیٗ زض ع َٛحیبت ذیط  ٚتسا ْٚأٛض عجك ذٛاست ٝذیط
-3ا٘جبْ ثٟی ٝٙفّٕیبت فٕطا٘ی اظ عطیك ٔطبضوت ثب اضربظ حمیمی  ٚحمٛلی زض ضاستبی اٞساف ٘ ٚؾطات ذیطیٗ
ٔغبثك ضٛاثظ ٔ ٚمطضات زض ٔٙبعك ٔحطٛٔ ٚ ْٚضز ٘یبظ
-4اضتمبء ایٕٙی ضاٟٞبی ٔٙبعك ٔحطٛٔ ٚ ْٚضز ٘یبظ اظ عطیك فطٍٙٞسبظی  ٚتأٔیٗ تجٟیعات  ٚتسٟیالت ٔیبٖ ضاٞی (اظ
لجیُ احساث پُ ،ظیطسبظی ،ضٚسبظی ،تقطیض  ٚثٟسبظی  ٚاحساث ٕ٘بظذب٘ ،ٝسطٚیس ثٟساضتی ،پبضوی ،ًٙاستطاحتٍب،ٜ
فالئٓ  ٚتجٟیعات ضٚضٙبیی  ٚاضتجبعی ثب اضای ٝذسٔبت ضایٍبٖ)
-5اضتجبطٕٞ ،طاٞی ٕٞ ٚىبضی ثب سبیط جٛتٕـ ذیطیٗ  ٚتطىّٟبی  ٓٞضاستب
ة :ضٚش اجطای ٞسف
-1جّت وٕىٟبی ٔطزٔی زض حٛظ ٜحُٕ ٘ ٚمُ -2اضتجبطٕٞ ،طاٞی ٕٞ ٚىبضی ثب سبیط جٛتٕـ ذیطیٗ  ٚتطىّٟبی ٓٞ
ضاستب ٔ -3سیطیت سبٔب٘سٞی وٕىٟب ٘ ٚمغ٘ ٝؾطات ذیطیٗ  ٚاِٛٚیت ثٙسی پطٚغٞ ٜب تٛسظ ٞیأت أٙبء ٞ ٚیأت ٔسیطٜ
ا٘جٕٗ ذیطیٗ ضا ٚ ٜتطاثطی
-4ترػیع  ٚثٟط ٜثطزاضی ثب ٕٞبٍٙٞی زستٍب ٜشیطثظ (ٚظاضت ضا ٚ ٜتطاثطی) ا٘جبْ ضٛز.
-5تبسیسبت زض اذتیبض زستٍب ٜترػػی ( ٚظاضت ضا ٚ ٜتطاثطی) لطاض ٌیطز.

-6جّت ٔطبضوت شیٙفقبٖ غٙقت حُٕ ٘ ٚمُ (اظ لجیُ ٔطبٚضیٗ ،پیٕب٘ىبضاٖ ،وبضفطٔبیبٖ ،ثٟط ٜثطزاضاٖ ،ا٘جٕٗ ٞبی
غٙفی ،اغٙبف  ٚغیط )ٜثٙٔ ٝؾٛض جصة ٔٙبثـ ٞ ٚسایت ث ٝسٕت اٞساف ا٘جٕٗ

ٔٛافمت ٔطجـ غسٚض پطٚا٘ ٝثب ا٘جبْ فقبِیتٟبی ٔصوٛض زض اٞساف  ٚضیٞ ٜٛبی اجطایی ثٔ ٝقٙبی اجبظ ٜفقبِیت زض
ذػٛظ ٔٛاضزی و٘ ٝیبظٔٙس وست ٔجٛظ اظ زستٍبٟٞبی ذبظ ٔی ثبضس ٘یست ثسیٟی است ا٘جبْ ٞطٌ ٝ٘ٛالساْ زض
ضاستبی اجطایی ٕ٘ٛزٖ ٔٛاضزی اظ اٞساف  ٚضیٞ ٜٛبی اجطایی ؤ ٝستّعْ اذص ٔٛافمت زستٍب ٜذبظ ثبضس ٔٛٙط ثٝ
زضیبفت ٔجٛظ اظ آٖ ٔطجـ است.

فػُ ز:ْٚسبذتبض
ٔبز11 ٜ
اضوبٖ ا٘جٕٗ فجبضتٙس اظ:
ٔ-1جٕـ فٕٔٛی ٞ-2یأت ٔسیط-3 ٜثبظضس

ٔبز11 ٜ
ٚؽبیف ٔجٕـ فٕٔٛی ٔٛسس:
-1ا٘جبْ السأبت اِٚی ٝثطای تبسیس ا٘جٕٗ؛
-2تٟی ٚ ٝعطح اسبسٙبٔ ٚ ٝتػٛیت آٖ؛
-3ا٘تربة افضبء ٞیأت أٙبء؛
-4ا٘تربة اِٚیٗ ٔسیطاٖ  ٚثبظضسبٖ؛
تجػط:1ٜاوثطیت الظْ جٟت تطىیُ ٔجٕـ فٕٔٛی ٔٛسس زض ثبض ا َٚثب حضٛض ٘ػف ثقال ٜٚیه افضبء ثٛز ٚ ٜزض
غٛضت فسْ حس ٘ػبة اوثطیت الظْ ،زض ثبض ز ْٚثب حضٛض یه س ْٛافضبء ضسٕیت ذٛاٞس یبفت.
تجػط : 2ٜتػٕیٕبت ٔجٕـ فٕٔٛی ٔٛسس ثب اوثطیت ز ٚس ْٛآضاء حبضطیٗ ثب تبییس ٔطجـ غسٚض پطٚا٘ ٚ ٝزستٍبٜ
ترػػی اتربش  ٚضسٕی ٔی ضٛز.

ٔبز12 ٜ
ٔجٕـ فٕٔٛی فبزی ٔتطىُ اظ افضبی ٞیأت أٙبء ثٛز ٚ ٜفبِیتطیٗ ٔطجـ تػٕیٓ ٌیطی است و ٝث ٝغٛضت فبزی یب
فٛق اِقبز ٜتطىیُ ٔی ضٛز.
تقساز افضبی ٞیأت أٙبء ٘9فط ٔی ثبضس.

ٔبز13 ٜ
چٙب٘چ ٝازإٔٞ ٝىبضی ٞط یه اظ افضبی ٞیأت أٙبء ث ٝفُّ فٛت ،فعَ ٚیب استقفبء غیط ٕٔىٗ ضٛزٞ ،یبت أٙبء
ضرػی ٚاجس ٛٔ ٚضز افتٕبز زیٍطی ضا ثب ضای اوثطیت ٘سجی افضبء ثقٛٙاٖ فضٞ ٛیبت أٙبء ا٘تربة ٔی ٕ٘بیس.

ٔبز14 ٜ
ٔجٕـ فٕٔٛی فبزی ٞیبت أٙب سبال٘ ٝزض اضزیجٟطت ٔب ٜتطىیُ ذٛاٞس ضس .جّس ٝثب حضٛض ٘ػف ثقال ٜٚیه افضبء
زض ثبض ا َٚضسٕیت یبفت ٚ ٝثب حضٛض ٞط تقساز اظ افضبء زض ثبض ز ْٚتطىیُ  ٚضسٕی ذٛاٞس ثٛز.
تجػط-1ٜاوثطیت الظْ جٟت اتربش تػٕیٓ ٔجٕـ فٕٔٛی فبزی ٘ػف ث ٝفال ٜٚیه آضا حبضطیٗ زض جّس ٝضسٕی
ٔجٕـ ٔی ثبضس ٍٔط زض ذػٛظ ا٘تربة ٔسیطاٖ یب ثبظضسبٖ و ٝثب اوثطیت ٘سجی ذٛاٞس ثٛز.زض غٛضتی و ٝزض زفٛت
٘رست ،اوثطیت حبغُ ٘طس ،جّس ٝز ْٚث ٝفبغّ ٝحسالُ (11ز )ٜضٚظ تطىیُ ٚثب ٞط تقساز اظ افضبی حبضط ،جّسٝ
ضسٕیت ذٛاٞس یبفت.
تجػطٔ-2ٜجٕـ فٕٔٛی ٞیأت أٙبء ٕٔىٗ است ث ٝغٛضت فٛق اِقبز ٜزض ٞط ظٔبٖ ث ٝتمبضبی ٞیأت ٔسیط ٜیب ثبظضس
(ٞب) یب یه پٙجٓ افضبء ٞیبت أٙب زض غٛضتی وٞ ٝیبت ٔسیط ٜیب ثبظضس ؽطف ٔست 21ضٚظ ث ٝزضذٛاست افضبء ٔجٙی
ثط تطىیُ ٔجٕـ فُٕ ٕ٘ٙبیس ،تطىیُ ٔی ٌطزز.
تجػط-3ٜزفٛت ثطای ٔجٕـ فٕٔٛی فبزی اظ عطیك زضج آٌٟی زض ضٚظ٘بٔ ٝوثیطاال٘تطبض حسالُ 11ضٚظ  ٚحساوثط 41ضٚظ
لجُ اظ ثطٌعاضی ٔجٕـ  ٚثب زفٛت (وتجی-تّفٙی) غٛضت پصیطز.
تجػط-4 ٜضٚظ٘بٔ ٝوثیطال٘تطبض ثطای زضج آٌٟی ٞب ضٚظ٘بٔ ٝاعالفبت ٔی ثبضس.

ٔبز15 ٜ
ٚؽبیف ٔجٕـ فٕٔٛی فبزی أٙبء:
-1ا٘تربة افضبء ٞیبت ٔسیط ٚ ٜثبظضسبٖ (اغّی ٚفّی اِجسَ)؛
-2استٕبؿ  ٚضسیسٌی ثٌ ٝعاضش ٞیبت ٔسیط ٚ ٜثبظضس (ٞب)؛

-3تقییٗ ذظ ٔطی وّی ا٘جٕٗ،
-4ثطضسی  ٚتػٛیت یب ضز پیطٟٙبزٞبی ٞیبت ٔسیطٜ؛
-5تقییٗ فض ٛجب٘طیٗ ٞیبت أٙبء؛
-6تػٛیت تطاظ٘بٔٚ ٝثٛزج ٝا٘جٕٗ؛
-7تقییٗ ضٚظ٘بٔ ٝوثیطاال٘تطبض جٟت زضج آٌٟی ٞب  ٚزفٛتٙبٔٞ ٝب؛
-8فعَ افضبی أٙبء ٞیبت ٔسیط ٚ ٜثبظضسبٖ.

ٔبز16 ٜ
ٔجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبز ٜثب ضطایظ ظیط تطىیُ ذٛاٞس ضس:
 -1ثب زضذٛاست اوثطیت افضبی ٞیبت ٔسیط ٜیب ثبظضس؛
-2ثب زضذٛاست یه پٙجٓ افضبی أٙبء
تجػط-1ٜزفٛت ثطای ٔجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبز ٜوتجی ثٛز ٚ ٜحسالُ (11ز )ٜضٚظ لجُ اظ تطىیُ آٖ ث ٝاعالؿ افضبء
أٙبء ذٛاٞس ضسیس.
تجػط -2 ٜاوثطیت الظْ جٟت تطىیُ ٔجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبز ٜثبض إٞ َٚبٖ ضطایظ ٔجٕـ فٕٔٛی فبزی ٔی ثبضس
 ٚزض ثبض ز ْٚثب حضٛض ثیص اظ یه س ْٛافضبی أٙبء تطىیُ ٔی ٌطزز.
تجػط-3 ٜتػٕیٕبت ٔجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبز ٜثب تػٛیت ز ٚس ْٛافضبی حبضط زض جّسٔ ٝقتجط ذٛاٞس ثٛز.

ٔبز17 ٜ
ٚؽبیف ٔجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبز:ٜ
-1تػٛیت تغییطات اسبسٙبٔ ٝ؛
-2ثطضسی  ٚتػٛیت یب ضز ا٘حالَ ا٘جٕٗ؛
-3تغییط زض ٔیعاٖ سطٔبیٝ؛
-4ا٘حالَ لجُ اظ ٔٛفس؛
ٞ-5طٌ ٝ٘ٛتغییط زض ٔبٞیت؛

ٔبز18 ٜ
جّسبت ٔجبٔـ فٕٔٛی أٙب تٛسظ ٞیبت ضئیس ٝای ٔطوت اظ یه ضئیس ،یه ٔٙطی  ٚز٘ ٚبؽط ازاضٔ ٜی ض٘ٛس.
تجػط-1 ٜافضبی ٞیبت ضئیس٘ ٝجبیس اظ ثیٗ وب٘سیساٞبی ٞیبت ٔسیط ٚ ٜثبظضسبٖ ثبضٙس  ٚثب افالْ لجِٛی ٘بٔعزی ذٛز زض
ٔجٕـ فٕٔٛی ،ا٘تربة ذٛاٙٞس ضس.
تجػط-2 ٜضئیس ٞیبت ٔسیط ،ٜضئیس ٞیبت ضئیسٔ ٝجٕـ فٕٔٛی ذٛاٞس ثٛز ٍٔط ایٙىٛٔ ٝضٛؿ فعَ یب ا٘تربة ٞیبت
ٔسیط ٜثبضس.

ٔبز19 ٜ
ٞیبت ٔسیط:ٜ
ا٘جٕٗ زاضای ٞیبت ٔسیط ٜای ٔطوت اظ ٘7فط فض ٛاغّی ٘2 ٚفط فض ٛفّی اِجسَ ذٛاٞس ثٛز.
تجػط-1 ٜجّسبت ٞیبت ٔسیط ٜثب حضٛض ثیص اظ ٘ػف افضبء ضسٕیت یبفت ٚ ٝتػٕیٕبت ٔترص ٜثب اوثطیت آضاحبضطیٗ
ٔقتجط ذٛاٞس ثٛز.
تجػط-2 ٜضطوت افضبی ٞیبت ٔسیط ٜزض جّسبت آٖ ضطٚضیست  ٚغیجت ٞط یه اظ افضبء ثس ٖٚفصض ٔٛج ٚ ٝثسٖٚ
اعالؿ لجّی تب 2جّسٔ ٝتٛاِی یب  3جّسٔ ٝتٙبٚة زض حىٓ استقفبی فض ٛغبیت ذٛاٞس ثٛز.
تجػط -3 ٜزفٛت اظ افضبی ٞیبت ٔسیط ٜثبیس حسالُ 11ضٚظ لجُ اظ تطىیُ جّس ٝث ٝغٛضت لب٘٘ٛی ا٘جبْ پصیطز.

ٔبز21 ٜ
زض غٛضت استقفبء یب فٛت یب سّت ضطایظ اظ ٞط یه اظ افضبی ٞیبت ٔسیط ٜیب ثبظضس فض ٛفّی اِجسَ ثطای ٔست
ثبلیٕب٘سٞ ٜیبت ٔسیط ٜثب ثبظضسی ثجبی فض ٛاغّی ا٘جبْ ٚؽیف ٝذٛاٞس ٕ٘ٛز.
زض غٛضتیى ٝتقساز ٞیبت ٔسیط ٜیب ثبظضس ثٞ ٝط زِیُ وٕتط اظ تقساز افضبء اغّی ضٛز ٚ ٚضٚز افضبء فّی اِجسَ ٘یع
ٔٛجت تىٕیُ آٖ ٘طٛز ٔجٕـ فٕٔٛی حست ٔٛضز ث ٝغٛضت فبزی یب ث ٝغٛضت فٛق اِقبز ٜجٟت تىٕیُ تقساز
ثبلیٕب٘س ٜافضبء ثطٌعاض ذٛاٞس ٌطزیس.

ٔبز21 ٜ
ٞیب ٔسیط ٜفال ٜٚثط جّسبت و ٝثغٛض ٔطتت  ٚحسالُ ٞط ٔب1 ٜثبض تطىیُ ٔی ٌطزز ثٙب ث ٝضطٚضت ثب تّفٙی ضئیس یب
٘بیت ضئیس تطىیُ جّس ٝفئك اِقبز ٜذٛاٞس زاز.
تجػط٘ :ٜح ٜٛتطىیُ جّس ٝفٛق اِقبز ٜثٕٛجت آئیٗ ٘بٔ ٝزاذّی است و ٝث ٝتػٛیت ٞیبت ٔسیط ٜذٛاٞس ضسیس.

ٔبز22 ٜ
افضبی ٞی بت ٔسیط ٜزض اِٚیٗ جّس ٝای و ٝثقس اظ ا٘تربة ضسٖ تطىیُ ٔی زٙٞس اظ ثیٗ ذٛز یه ٘فط ضئیس  ٚیه ٘فط
٘بیت ضئیس  ٚیه ٘فط ذعا٘ ٝزاض ا٘تربة ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز ،حسٚز اذتیبضات آٟ٘ب ضا اسبسٙبٔ ٝیب آییٗ ٘بٔ ٝای و ٝث ٝتػٛیت
ٔجٕـ فٕٔٛی أٙب ذٛاٞس ضسیس ٔطرع ٔی ٕ٘بیس.
تجػطٞ-1 ٜیبت ٔسیط ٜزض ٞط ٔٛلـ ٔی تٛا٘س افطاز فٛق اِصوط ضا اظ سٕت ٞبی ٔصوٛض فعَ وٙس.
تجػطٞ-2 ٜیبت ٔسیط ٜزض غٛضت ِعٔ ْٚی تٛا٘س سٕتٟبی زیٍطی ثطای سبیط افضبء ٞیبت ٔسیط ٜتقطیف ٕ٘بیس.

ٔبز23 ٜ
ٞیبت ٔسیط ٜثطای ٔست 2سبَ ا٘تربة ذٛاٞس ضس.ا٘تربة ٔجسز ٞیبت ٔسیط ٜثطای زٚضٞ ٜبی ثقسی ثالٔب٘ـ ثٛزٜ
ٕٞچٙیٗ ٞیبت ٔسیطٛٔ ٜؽف است حساوثط ٔ3ب ٜلیُ اظ پبیبٖ تػسی ذٛز اظ ٔجٕـ فٕٔٛی فبزی أٙب ثٙٔ ٝؾٛض
ا٘تربثبت ٞیبت ٔسیط ٜجسیس زفٛت ٕ٘بیسٞ .یبت ٔسیط ٜلجُ اظ زضج آٌٟی ٔٛؽف است زستٛض  ٚظٔبٖ ثطٌعاضی ٔجٕـ ضا
ث ٝتبئیس ٔطجـ غسٚض پطٚا٘ ٝثطسب٘س  ٚحسالُ ز ٜضٚظ لجُ اظ پبیبٖ تػسی ذٛز ٘تیج ٝا٘تربثبت ضا ثٔ ٝطاجـ شی ضثظ ٚ
شی غالح افالْ ٕ٘بیس.

ٔبز24 ٜ
ٞیبت ٔسیطٕ٘ ٜبیٙس ٜلب٘٘ٛی ثٛزٚ ٚ ٜؽبیف  ٚاذتیبضات آٖ زض چبضچٛة اسبسٙبٔ ٝثططح شیُ ٔی ثبضس:
حفؼ  ٚحطاست اظ أٛاَ ٔٙم ٚ َٛغیط ٔٙم ،َٛضسیسٌی ث ٝحسبثٟب ،پطزاذت زیٚ ٚ ٖٛغٔ َٛغبِجبت ،اجطای ٔػٛثبت
ٔجبٔـ فٕٔٛی ،افتتبح حسبة زض ثب٘ىٟب عی ا٘جبْ تططیفبت لب٘٘ٛی ،تقمیت جطیب٘بت لضبئی  ٚازاضی  ٚثجتی زض وّیٝ
ٔطاحُ لب٘٘ٛی زض ٔحبوٓ ،تقییٗ حىٓ  ٚتقییٗ ٚویُ  ٚفعَ آٖ ،لغـ  ٚفػُ اظ عطیك زفبٚی اظ عطیك سبظش (
ٔػبِح ٚ ) ٝزض غٛضت التضبء تفٛیض ٚ ٚاٌصاضی تٕبْ یب لسٕتی اظ اذتیبضات ذٛز ثٞ ٝط ضرع افٓ اظ حمٛلی یب
حمیمی یب ثب حك تٛویُ  ٚسبیط ٚؽبیفی و ٝثط اسبس اسبسٙبٔ ٝثٞ ٝیبت ٔسیطٚ ٜاٌصاض ٌطزیس .ٜث ٝعٛض وّی ٞیبت ٔسیطٜ
ٔی تٛا٘س ٞط الساْ ٔ ٚقبّٔ ٝای ضا و ٝضطٚضی ثسا٘س زض ٔٛضز ٘مُ  ٚا٘تمبَ أٛاَ ٔٙم َٛؤ ٝستّعْ تػٛیت ٔجٕـ
فٕٔٛی ٔی ثبضسس اظ تػٛیت ٔجٕـ ث٘ ٝبْ ا٘جٕٗ ا٘جبْ زٞس.
تجػط-1ٜجع زضثبضٛٔ ٜضٛفبتی و ٝثٛٔ ٝجت ٔفبز ایٗ اسبسٙبٔ ٝاذص تػٕیٓ  ٚالساْ زضثبض ٜآٟ٘ب زض غالحیت ذبظ
ٞیبت أٙب استٞ ،یبت ٔسیط ٜوّی ٝاذتیبضات الظْ ثطای ازاض ٜأٛض ٔططٚط ث ٝضفبیت حسٚز اٞساف  ٚاسبسٙبٔ ٝضا زاضا ٔی
ثبضس.
تجػطٞ-2 ٜیبت ٔسیط ٜپس اظ تػٛیت ٔی تٛا٘س زض ا٘جبْ ٔقبٔالت  ٚیب پطزاذت ٞعیٞ ٝٙبی جبضی ا٘جٕٗ تب ٔجّغ
 21111111111ضیبَ ثس ٖٚتػٛیت ٔجٕـ فٕٔٛی ضأسبً الساْ ٕ٘بیس.

ٔبز25 ٜ
ٔجٕـ فٕٔٛی فبزی أٙب ٘1فط ضا ثقٛٙاٖ ثبظضس اغّی ٘1 ٚفط ضا ثقٛٙاٖ ثبظضس فّی اِجسَ ثطای ٔست یىسبَ ا٘تربة
ذٛاٞس ٕ٘ٛز.

ٔبز26 ٜ
ٞیبت ٔسیط ٜاظ ثیٗ ذٛز یب ذبضج یه ٘فط ضا ث ٝسٕت ٔسیط فبُٔ ا٘تربة ٕ٘ٛز ٚ ٜحسٚز اذتیبضات ٔ ٚست تػسی  ٚحك
اِعحٕ ٝا ٚضا تقییٗ ٔی ٕ٘بیس.
تجػطٔ : ٜسیط فبُٔ ٕ٘ی تٛا٘س زض فیٗ حبَ ضئیس ٞیبت ٔسیط ٜثبضس ٍٔط ثب تػٛیت س ٝچٟبضْ آضاء حبضطیٗ افضبی
ٔجٕـ فٕٔٛی

ٔبز27 ٜ
ثبظضس ٔی تٛا٘س زض ٞط ٔٛلـ ٞط ٌ ٝ٘ٛضسیسٌی  ٚثبظضسی ضا زض ٔٛضز فّٕیبت ا٘جٕٗ ا٘جبْ زاز ٚ ٜاسٙبز ٔ ٚساضن ٚ
اعالفبت ٔطثٛع ٝضا ٔغبِق ٝوطزٛٔ ٚ ٜضز ضسیسٌی لطاض زٞس  ٚزض غٛضت ِع ْٚتمبضبی تطىیُ جّس ٝفٛق اِقبزٔ ٜجٕـ
فٕٔٛی ضا ثٕٙبیس.

ٔبز28 ٜ
ٞیبت ٔسیطٔ، ٜسیطفبُٔ  ٚثبظضسبٖ تب ظٔب٘یى ٝجب٘طیٗ آٟ٘ب اظ سٛی ٔجٕـ فٕٔٛی ا٘تربة ٘طس ٜا٘س زض ٔسیِٛیت ذٛز
ثبلی ذٛاٙٞس ثٛز.

ٔبز29 ٜ
اضربظ شیُ ٕ٘ی تٛا٘ٙس ثقٛٙاٖ ثبظضس ا٘تربة ض٘ٛس:
 -1وسب٘ی و ٝث ٝفّت اضتىبة جطْ  ٚثٛٔ ٝجت حىٓ لغقی زازٌب ٜاظ حمٛق اجتٕبفی وال  ٚیب ثقضب ٔحط ْٚضسٜ
ثبضٙس.
ٔ -2سیطاٖ ٔ ٚسیطفبُٔ.
 -3الطثبی سججی ٘ ٚسجی ٔسیطاٖ ٔ ٚسیطفبُٔ تب زضج ٝس ْٛاظ عجك ا ٚ َٚز.ْٚ
ٕٞ -4سط اضربظ ٔصوٛض زض ثٙس 2
تجػط :ٜا٘تربة ٔجسز ثبظضسبٖ ثالٔب٘ـ است.

ٔبز31 ٜ
ٚؽبیف ثبظضس ث ٝضطح شیُ است:
 -1ثطضسی وّی ٝاسٙبز  ٚاٚضاق ٔبِی  ٚتٟیٌ ٝعاضش ثطای ٔجٕـ فٕٔٛی أٙبء
 -2عبِقٌ ٝعاضش سبال٘ٞ ٝیبت ٔسیط ٜافٓ اظ ٔبِی  ٚغیط ٔبِی  ٚتٟیٌ ٝعاضش فّٕىطز ثطای اعالؿ ٔجٕـ فٕٔٛی
ٌ -3عاضش ٞطٌ ٝ٘ٛترّف ٞیبت ٔسیط ٜاظ ٔفبز اسبسٙبٔ ٝثٔ ٝجٕـ فٕٔٛی أٙبء
 -4اؽٟبض ٘ؾط وتجی زضثبض ٜغحت غٛضت زاضایی ،فّٕىطز ٔ ٚغبِت  ٚاعالفبتی وٞ ٝیبت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطاٖ زض اذتیبض
ٔجٕـ فٕٔٛی ٌصاضت ٝا٘س
 -5سبیط ٚؽبیفی و ٝاسبسٙبٔ ،ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔٛضٛف ٝث ٝفٟس ٜثبظضس لطاض زاز ٜاست.
تجػط :ٜثبظضس ٔی تٛا٘س ثس ٖٚزاضتٗ حك ضای زض جّسبت ٞیبت ٔسیط ٜضطوت ٕ٘بیس.

ٔبز31 ٜ
ٔسیط فبُٔ ثبالتطیٗ ٔمبْ اجطایی ا٘جٕٗ است  ٚزض حسٚز اذتیبضاتی و ٝاظ عطف ٞیبت ٔسیط ٚ ٜاسبسٙبٔ ٝثٚ ٝی تفٛیض
ٔیٍطزز ٕ٘بیٙس ٜا٘جٕٗ ٔحسٛة ضس ٚ ٜاظ عطف ا٘جٕٗ حك أضب زاضز
تجػط -1 ٜفصَ ٔسیط فبُٔ اظ اذتیبضات ٞیبت ٔسیطٔ ٜی ثبضس و ٝثبیس ٔستٙس ٔ ٚسُِ ثبضس.
تجػط -2 ٜاٌط ٔسیطفبُٔ فضٞ ٛیبت ٔسیط ٜثبضس زٚضٔ ٜسیطفبّٔی ا ٚاظ ٔست فضٛیتص زض ٞیبت ٔسیط ٜثیطتط ٘رٛاٞس
ثٛزِ ،یىٗ ا٘تربة ٔجسز ا ٚعجك ٔمطضات ایٗ اسبسٙبٔ ٝثالٔب٘ـ است
تجػط -3 ٜوّی ٝاسٙبز  ٚاٚضاق ثٟبزاض  ٚتقٟس آٚض ثب أضبی ٔسیطفبُٔ  ٚذعا٘ ٝزاض  ٚزض غیبة ذعا٘ ٝزاض ثب أضبی ضییس
ٞیبت ٔسیط ٚ ٜثب ٟٔط ا٘جٕٗ ٔقتجط ذٛاٞس ثٛز.

ٔبز32 ٜ
ٔسیطفبُٔ ٔجطی ٔػٛثبت ٔجٕـ فٕٔٛی ٞ ٚیبت ٔسیط ٜثٛز ٚ ٜزاضای اذتیبضات ٔ ٚسئِٛیتٟبی شیُ ٔی ثبضس:
ٕ٘ -1بیٙسٌی لب٘٘ٛی زض ٔطاجـ ضسٕی ٟ٘ ٚبزٞب  ٚزض ثطاثط اضربظ حمیمی  ٚحمٛلی
 -2استرساْ  ٚفعَ ٘ ٚػت وبضوٙبٖ زض حسٚز  ٚضٛاثظ ٔ ٚػٛثبت  ٚثب تػٛیت ٞیبت ٔسیطٜ
ٍٟ٘ -3ساضی زاضایی ،أٛاَ ،حسبثٟب ،اسٙبز  ٚزفبتط
 -4افٕبَ اذتیبضاتی ث ٝغٛضت ٔٛضزی یب ٔمغقی اظ جب٘ت ٞیبت ٔسیط ٜثٚ ٝی تفٛیض ضس ٜاست

 -5اضای ٝپیطٟٙبزٞبی الظْ زض ظٔیٌ ٝٙستطش ،ثٟجٛز ٕٞ ٚبٍٙٞی زض فقبِیتٟبی ا٘جٕٗ ثٞ ٝیبت ٔسیط ٜثطای اضای ٝثٝ
ٔجٕـ فٕٔٛی.
 -6تٟی ٝپیص ٘ٛیس تطاظ٘بٔ ،ٝثٛزج ،ٝذظ ٔطی ٌ ٚعاضش سبِیب٘ ٝجٟت ثطضسی ٞیبت ٔسیط ٚ ٜاضسبَ ثٔ ٝجٕـ
فٕٔٛی
 -7تٟی ٝپیص ٘ٛیس آییٗ ٘بٔٞ ٝبی ٔٛضز ِع ْٚجٟت عطح  ٚتػٕیٓ ٌیطی زض ٞیبت ٔسیطٜ
٘ -8ؾبضت  ٚایجبز ٕٞبٍٙٞی زض فقبِیت ضقتٕ٘ ،بیٙسٌی  ٚزفبتط
 -9پیطٟٙبز ثطٌعاضی ٔجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبز ٜیب شوط فُّ ٔٛج ٝثطای تػٛیت ثٞ ٝیبت ٔسیطٜ
 -10ا٘جبْ سبیط ٚؽبیف  ٚاذتیبضاتی و ٝعجك اسبسٙبٔ ،ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔطثٛع ٝثٔ ٝسیط فبُٔ ٔح َٛضس ٚ ٜیب ثطٛز

ٔبز33 ٜ
حمٛق ٔ ٚعایبی ٔسیطفبُٔ تٛسظ ٞیبت ٔسیط ٜتقییٗ ٔی ضٛز.
زض غٛضتیىٔ ٝسیطفبُٔ اظ افضبی ٞیبت ٔسیط٘ ٜجبضس ثس ٖٚزاضتٗ حك ضای ٔی تٛا٘س زض جّسبت ٞیبت ٔسیط ٜضطوت
ٕ٘بیس.

ٔبز34 ٜ
ٔست ٔبٔٛضیت ٔسیطفبُٔ اظ ٔست ٔبٔٛضیت ٞیبت ٔسیط ٜتجٛظ ٘رٛاٞس وطز  ٚتغییط یب تجسیس ا٘تربة ا٘ ٚیع ثالٔب٘ـ است
ثٞ ٝط غٛضت ٔسیطفبُٔ زض غٛضت ا٘مضبی ٔست ٔبٔٛضیت ٔٛؽف است تب تقییٗ جب٘طیٗ ٚؽبیف ٔح ِٝٛضا ا٘جبْ زٞس.

فػُ س :ْٛثٛزجٛٔ ٚ ٝاز ٔتفطلٝ
ٔبز35 ٜ
ثٛزج ٝا٘جٕٗ اظ عطیك شیُ تبٔیٗ ٔی ضٛز
اِفٞ -سی ،ٝافبٔٞ ٚ ٝج ٝاضربظ حمیمی  ٚحمٛلی افٓ اظ زاذّی  ٚذبضجی  ،زِٚتی  ٚغیطزِٚتی
ةٚ -لف  ٚحجس
حٚ -ج ٜٛحبغُ اظ فقبِیتٟبی ا٘جبٖ ضس ٜزض چبضچٛة ٔٛضٛؿ فقبِیت ،اٞساف  ٚاسبسٙبٔ ٝسبظٔبٖ  ٚایٗ آییٗ ٘بٔٝ

ٔبز36 ٜ
زضآٔسٞ ٚعیٞ ٝٙبی ا٘جٕٗ زض زفبتط لب٘٘ٛی ثجت  ٚضطح ثیالٖ آٖ حساوثط تب زٔ ٚب ٜپس اظ پبیبٖ ٞط سبَ ٔبِی ثٝ
ٔطاجـ شیطثظ اضای ٝذٛاٞس ضس.
تجػطٞ -1 ٜیبت ٔسیطٔ ٜىّف است وّی ٝزضآٔسٞبی حبغّ ٝسبال٘ ٝضا ٔغبثك اسبسٙبٔ ٝغطف اٞساف ٚ ٚؽبیف ٕ٘بیس ٚ
چٙب٘چٚ ٝجٞٛی ٔبظاز ثط ٞعیٞ ٝٙبی ا٘جٕٗ ٔٛجٛز است زض حسبثٟبی ٔرػٛغی ثٙبْ ا٘جٕٗ ٘عز یىی اظ ثب٘ىٟبی
ضسٕی جٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس.
تجػط -2 ٜسبَ ٔبِی ا٘جٕٗ ٔٙغجك ثب سبَ ضٕسی ثٛزٕٛٞ ٚ ٜاض ٜث ٝپبیبٖ اسفٙس ٔب ٜذتٓ ٔی ضٛز  ٚث ٝاستثٙبء سبَ
ٔبِی ا َٚو ٝاظ ثس ٚتأسیس ِغبیت اسفٙس ٔبٕٞ ٜبٖ سبَ ذٛاٞس ثٛز.
تجػطٔ -3 ٜىبتجبت ضسٕی ا٘جٕٗ ثب أضبی ٔسیطفبُٔ غٛضت ٔی پصیطز.
تجػط -4 ٜوّیٔ ٝساضن ،پط٘ٚسٞ ٜب ٔ ٚىبتجبت زض زفتط ٔطوعی ٍٟ٘ساضی ٔی ضٛز.
تجػطٔ -5 ٜػٛثبت  ٚغٛضتجّسبت ٞیبت ٔسیط ٜزض زفبتط ٔرػٛظ ثتطتیت تبضید ثجت  ٚث ٝأضبی افضبی شیطثظ
ذٛاٞس ضسیس.

ٔبز37 ٜ
ٞیبت ٔسیط ٕٞىّف است ٞطٌ ٝ٘ٛتغییط یب اغالح اسبسٙبٔ ٝضا ثٔ ٝطجـ غبزض وٙٙس ٜپطٚا٘ ٝفقبِیت افالْ ٕ٘بیس  ٚزض
غٛضت ٔٛافمت ٔطجـ غسٚض پطٚا٘ ٝث ٝتػٛیت ٔجٕـ فٕٔٛی ضسب٘س٘ ٚ ٜتیج ٝآٖ ضا ثطای ا٘جبْ تططیفبت ازاضی ثجت،
ثٔ ٝطجـ غسٚض پطٚا٘ ٝافالْ ٕ٘بیس.

ٔبز38 ٜ
ٞیبت ٔسیطٔ ٜىّف است ٔحُ ا٘جٕٗ  ٚتغییطات ثقسی آٖ ضا ثٔ ٝطجـ غبزض وٙٙس ٜپطٚا٘ ٝفقبِیت افالْ ٕ٘بیس.

ٔبز39 ٜ
ا٘جٕٗ زاضای سطثطئٟ ،ط  ٚیب آضْ ٔرػٛظ ذٛاٞس ثٛز ؤ ٝتٗ آٖ ثب تػٛیت ٞیبت ٔسیط ٚ ٜثطاثط ٔمطضات تٟیٝ
ذٛاٞس ضسٞ .یبت ٔسیطٔ ٜىّف است ٕ٘ ٝ٘ٛسطثطئٟ ،ط  ٚآضْ تٟی ٝضس ٜضا ثٔ ٝطجـ غبزض وٙٙس ٜپطٚا٘ ٝفقبِیت  ٚثجت
ضطوتٟب اضسبَ ٕ٘بیس.
تجػطٞ :ٜیبت ٔسیط ٜزض حفؼ  ٚحطاست اظ ٟٔط  ٚآضْ ٔسئِٛیت لب٘٘ٛی زاضز.

ٔبز41 ٜ
ا٘حالَ :زض غٛضت ا٘حالَ ا٘جٕٗ ٔجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبز ٜحسالُ ٘3فط ضا ثقٛٙاٖ ٞیبت تػفی ٝا٘تربة  ٚایٗ ٞیبت
ٔٛؽف ذٛاٞس ثٛز پس اظ ضسیسٌی ث ٝحسبثٟب  ٚتػفی ٝثسٞی ٞب ٚ ٚغٔ َٛغبِقبت ثبلی ٔب٘س ٚ ٜتقییٗ زاضایی ٔسّٓ
افٓ اظ ٔٙم ٚ َٛغیط ٔٙم َٛزاضایی ا٘جٕٗ ضا ث ٝتػٛیت ٔجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبز ٜثطسب٘سٞ .یبت ٔصوٛض ٔٛؽف است
زاضایی سبظٔبٖ ضا پس اظ ا٘حالَ و ٝثب ٘ؾبضت ٔطجـ غبزض وٙٙس ٜپطٚا٘ ٝفقبِیت اضایٕ٘ ٝبیس.
تجػطٔ -1 ٜجٕـ فٕٔٛی فٛق اِقبزٛٔ ٜؽف است زاضایی سبظٔبٖ ضا پس اظ ا٘حالَ و ٝثب ٘ؾبضت ٔطجـ غسٚض پطٚا٘ ٝثٝ
یىی اظ سبظٔبٟ٘بی ٔطزْ ٟ٘بز ثب ٔٛضٛؿ فقبِیت ٔطبث ٝتقییٗ ٔی ٌطززٚ ،اٌصاض ٕ٘بیس.
تجػط -2 ٜتػفی ٝأٛض ٔطثٛط ثط عجك ٔفبز اسبسٙبٔ ٚ ٝلٛا٘یٗ ٔٛضٛف ٝغٛضت ذٛاٞس پصیطفت.
تجػطٞ -3 ٜیبت تػفی ٝاظ ثیٗ ذٛز یه ٘فط ضا ثقٛٙاٖ ٔسیط تػفی ٝا٘تربة ٔی ٕ٘بیس.
تجػطٔ -4 ٜسیط تػفیٛٔ ٝؽف است یه ٘سر ٝاظ ٌعاضش ضا ثٔ ٝطجـ غسٚض پطٚا٘ ٚ ٝثجت ضطوتٟب اضایٕ٘ ٝبیس.

ٔبز41 ٜ
چٙب٘چ ٝفقبِیتٟبی ٔٙسضج زض اٞساف اٖ اسبسٙبٔ٘ ٝیبظٔٙس وست ٔجٛظ ذبظ اظ سبیط زستٍبٞ ٜبی زِٚتی ثبضس ،ا٘جٕٗ
ٔٛؽف است ٘سجت ث ٝوست ٔجٛظ ٔٛضز ٘ؾط الساْ ٕ٘بیس.

ٔبز42 ٜ
ٔٛاضزی و ٝزض ایٗ اسبسٙبٔ ٝپیص ثیٙی ٘طس ٜاست ثط اسبس آییٗ ٘بٔ ٝشیطثظ تبسیس  ٚفقبِیت سبظٔبٟ٘بی ٔطزْ ٟ٘بز ٚ
فٕٔٛبت لب٘ ٖٛتجبضت فُٕ ذٛاٞس ضس.

ٔبز43 ٜ
اسبسٙبٔٔ ٝطتُٕ ثط  3فػُ ٔ 43 ٚبز 35 ٚ ٜتجػط ٜزض ٘طست ٔٛضخ ٔ1392/11/19جٕـ فٕٔٛی ٔٛسس ثٝ
تػٛیت ضسیس.

