شیَُ ًاهِ اجرایی اًضثاطی داًشجَیاى
هقذهِ
اٶ٣الة اؾالٲي ٦ٻ ثٻ ثط٦ت ٶٟؽ ٢سؾي حًطت اٲبٰ (ضٺ) ٸ ذٹٴ ٲُٽط قٽساي ٸاال ٲ٣بٰ ثٽثٳط ٶكؿتت

حبنت٭ ز٪ط٪تٹٶي ٞطټٷ٫تي ٸ

ثيساضي ٸ احؿبؼ ٲؿئٹٮيت آحبز خبٲٗٻ ٸ ثٻ ذهٹل ٢كطخٹاٴ ٸ زاٶكدٹ ثٹز  .خٹاٶبٴ ثب اٮٽبٰ اظ ٲٗٷٹيتت ٸ ضٸقتٷ٫طي ثطذبؾتهٻ اظ ف٧ٟتط
اٶ٣الثبؾالٲي ٦ٻ زض اٶسيكٻ ٸ ٦الٰ اٲبٰ (ضٺ) آق٧بض اؾت ؾبذهبض ٞطټٷ٫ي ؾيبؾي ٸ اخهٳبٖي٧كٹض ضا ز٪ط٪ٹٴ ٶٳٹزٺ ٸ ٖطنٻ خسيتسي ضا زض
فبضيد ٞطټٷ ٩ثكطي ٪كٹزٶس .
زاٶك٫بټٽب ثٻ فح٣ي ١ي٧ي اظاض٦بٴ ٲاثط زض حط٦ت اٶ٣الة ٸ فٷٹيط ا٧ٞبض ٲطزٰ ٲحؿٹة ٲي قٹٶس ٸ اټٳيتت ٶ٣تف زاٶكتدٹيبٶجٻ ٖٷتٹاٴ
ٶرج٫بٴ ٶؿ٭ خٹاٴ زض ٲطاح٭ ٲرهٯ ٝپيطٸظي اٶ٣الة فثجيت ٶٓبٰ ٸ زٞبٔ اظ آٶبٶ٧بض ٶبپصيط اؾت  .اظ ايٵ ضٸي ٲؿبئ٭ ٞطټٷ٫ي زاٶكت٫بټٽب ٸ
نيبٶت اظ خبي٫بٺ ٸ ٲٷعٮهطٞيٕ آٶٽب ټٳٹاضٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ ٲحٹضټبي انٯي زض ٦الٰ اٲبٰ (ضٺ) ٸ ضټٷٳٹزټبي ٲ٣تبٲٳٗٓٱ ضټجتطي ( ٲتسل ْٯ)تٻ )
ٲٹضز ٖٷبيت ذبل ثٹزٺ اؾت .
پبؾساضي اظ خبي٫بٺ ضٞيٗساٶك٫بٺ ٸ ٦ٳ ٥ثٻ ؾبٮٱ ٶ٫ٽساقهٵ ٲحيُٽبي آٲٹظقي ٸ پػٸټكي ٸ فإٲيٵ ح٣تٹٖ ٠ٳٹٲيساٶكت٫بټيبٴ اظ َطيت١
فطٚيت زاٶكدٹيبٴ ثٻ ح٦ ّٟطاٲت زاٶكدٹيي ٸ ٲ٣بثٯٻ ثب ثي ٶٓٳي

ټٷدبض ق٧ٷيٹ ٶبزيسٺ ٪طٞهٵ ح٣ٹٞ ٠طزي ٸ اخهٳبٖي زي٫طاٴ اظ اټتساٜ

ٲٽٳي ٲحؿٹة ٲي قٹٶس٦ٻ ٦ٳيهٻ ټبي اٶًجبَي زض ضاؾهبي ٦ٳ ٥ثٻ فح ١٣آٶٽب فك٧ي٭ ٲي ٪طزز  .ثسيٽي اؾتت ثتبٸخٹز اًٖتبي زاٶكتٳٷس ٸ
زاٶكدٹ زض فط٦يت قٹضاي ٦ٳيهٻ ټب فٹخٻ ثٻ قيٹٺ ټبي ثطذٹضزنحيح ٸ ٖبٮٳبٶٻ ثب فرٯٟتبت زاٶكتدٹيي ٸ ضٖبيتت ف٣تٹا زض اٲتط ً٢تبٸت ٸ
فهٳيٱ ٪يطي خعٸانٹ ٬اؾبؾي ٸ ذسقٻ ٶبپصيط ايٵ قٹضا ټب فٯ٣ي ٲي قٹٶس .
ثطذٹضز ؾُحي ثب فرٯٟبفساٶكدٹيبٴ ٸ نسٸض ح٧ٱ ثسٸٴ فٹخٻ ثٻ اثطات فجٗي آٴ ثط ضٸاثٍ ذبٶٹاز٪ي ٸ اخهٳبٖيساٶكدٹ ٸ فتإثيط فطثيهتي ٸ
ٞطټٷ٫ي آٴ زض اٞطاز ٲرهٯ ٝيب زي٫ط زاٶكدٹيبٴ پيبٲسٲثجهي زض ضاؾهبي ضؾيسٴ ثٻ خبٲٗٻ اي ثب فرٯٟبت ٦ٳهط ثٻ ټٳطاٺ ٶرٹاټس زاقت  .ثٷتب ثتط
ايٵ يطٸضي اؾت ٦ٻ زض نسٸض اح٧بٰ اٶًجبَي آثبض فجٗي اخطاي اح٧بٰ ٶيع ٲس ٶٓط ٢طاض ٪طٞهٻ ٸثٻ ٪ٹٶٻ اي فهٳيٱ ٪يطي ٸ ٖٳ٭ قتٹز ٦تٻ
اثطات ٲٷٟي ثطذٹضزټب ثٻ حسا٢٭ ٦بټف يبثس  .افربشقيٹٺ ټبي فطثيهي ٸ فص٦ط آٲيعزض ٦ٷبض نسٸض اح٧بٰ ٲٷبؾت ٸ ٲاثط ْطاٞتت ذبنتي ضا ٲتي
َٯجس٦ٻ زض ايٵ ضاثُٻ نسٸض اح٧بٰ فٗٯي٣ي ٶ٣ف ٲٽٳي زض ٶي٭ ثٻ اټسا ٜفطثيهي ٦ٳيهٻ ټبيبٶًجبَي ايٟب ذٹاټس ٶٳٹز .
پطټيع اظ اؾهٟبزٺ اثعاضي اظ٦ٳيهٻ ټبي اٶًجبَي زض ٸا٦ٷف ثٻ اٖهطايبت ٸ ٶبذطؾٷسي زاٶكدٹيبٴ ٶيع ٲٹضز فإ٦يس اؾت  .ايدتبز ٸ حٟتّ ختٹل
نٳيٳيلت فٟبټٱ ٸ اٖهٳبز اظ َطي ١ح٭ ٸ ٞه٭ ٲؿبئ٭ زاٶكدٹيبٴ ٸ پبؾر٫ٹيي ثتٻ ٲكت٧الت ٸ پطؾكتٽبي آٶتبٴ ٶيبظٲٷتس ؾتٗٻ نتسض ٸ
پصيطـ ًٞبي اٶه٣بز ٸ ٟ٪ه٫ٹاؾت .زض ٶهيدٻ ٪طيع اظ پبؾر٫ٹيي ثٻ زاٶكدٹ ٸ فٹؾ٭ ثٻ ثطذٹضز اٶًجبَي نط ٜٶهبيدعيبٶجبضي ضا ثٻ ټٳتطاٺ
زاقهٻ ٸ ٲٹخت ٦بټف اٖهٳبز زاٶكدٹ ثٻ ايٵ ٶٽبز اضظقٳٷس ذٹاټس قس .
زض ټطحتب ٬قتٹضاي ٦ٳيهتٻ اٶًتجبَي٧ٻ اظ ايتٵ پتؽ ثتٻ اذههتبض قتٹضاي اٶًتجبَي ٶبٲيتسٺ ٲتي قتٹز ثتٻ ٖٷتٹاٴ ٶٽتبزي حؿتتبؼ زض
ٲدٳٹٖٽٳسيطيت زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت ٦ٻ يٳٵ اٶدبٰ ٲؿا ٮيت ذٹز زض ضؾيس٪ي ثٻ فرُي زاٶكدٹيبٶبظ ٲٷف زاٶكدٹيي ٸ اذال ٠ٲهٗتبٮي
ٸْبي ٝاؾبؾي زاٶك٫بٺ زض ضاؾهبي ضقس اؾهٗسازټبي زاٶكدٹيبٶٹ ف٣ٹيت ضٸحيٻ اؾه٣ال ٬ٸ اٖهٳبز ثٻ ٶٟؽ زض آٶبٴ ضا ٲس ٶٓط زاقهٻ ٸ اظټط٪ٹٶٻ
ثطذٹضزي ٦ٻ ٲٹخجبت فح٣يط ٸ فٹټيٵ ثٻ زاٶكدٹ ضا ٞطاټٱ ٲي ٦ٷس اخهٷبة ٸضظز  .ټط چٷس زض ٲٹاضزي فٷجيتٻ
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اخهٷتبة ٶبپتصيط

اؾت  .اٲب ثب فإ٦يس ثٻ پطټيع اظ ټط٪ٹٶٻ فدؿؽ ٸفٟهيف يطٸضت زاضز ٦ٻ ايٵ ثطذٹضز فٹؤٰ ثب ح ّٟآثطٸ ٸ حيثيت اخهٳبٖي زاٶكدٹ ثبقتس
.اظ اٸٮيٵ ٲطاح٭ فص٦ط ٸ اضقبز آٚبظ قسٺ ٸ ظٲيٷٻ اخهٷبة اظ فرٯ ٝٸ ٲي٭ ثٻ انالح ضا زضٞطز ذبَي ٸ ٲحيٍ ايدبز ٶٳبيس .
ثب يطٸضفي ٦ٻ ټٱ ا٦ٷٹٴ زضخٽت زټي ټط چٻ ثيكهط ايٵ ٶٽبز ثٻ ؾٳت ٢بٶٹٴ ٪طايي ٸخٹز زاضز

ثٻ ٲٷٓٹض فٷٓيٱ ز٢ي٣هطاح٧بٰ اٶًتجبَي

ثط اؾبؼ آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي ٲهٹة خٯؿٻ  358قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫يجٻ فبضيد ٦ 74/6/14ٻ ثٻ اذههبض « آييٵ ٶبٲٻ » ٶبٲيسٺ ٲتي قتٹز
ٸ ثٻ اؾهٷبز ثٷس اٸ ٬اظٲهٹثبت خٯؿبت  429ٸ  430آٴ قٹضا ثٻ فبضيد  77/7/21ٸ  » 77/8/5قيٹٺ ٶبٲٻ » حبيط ثبټس ٜف٧ٟيت ٥خعئتي فتط
فرٯٟبت ٸ ض ٕٞاثٽبٰ اظ فساذ٭ ٸ ٦ٯيت زض آٶٽب فُجي ١ٸ ايدبزفٷبؾت ٲيبٴ فرٯٟبت ٸ فٷجيٽبت ٸ زض ٶهيدٻ ٸحتست ضٸيتٻ ثيكتهط زض اح٧تبٰ
نبزضٺ ٸ ٶيع فٗييٵ ٲطاخٕ نبٮحٻ ثطاي فكريم ٸ٢ٹٔ ثطذي فرٯٟبت ثٻ قطح ظيط فسٸيٵ قسٺ اؾت :
تخش : 1
ترکیة اعضای شَراّای اًضثاطی داًشجَیاى
ٲبزٺ  -1ثٻ اؾهٷبز ثٷس اٸ ٬اظ ٲهٹثبت  429ٸ  430ٲٹضخ  77/7/21ٸ  77/8/5قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ٸ ثب ف٧يٻ ثط فدطثٻ ټتبي پيكتيٵ اظ
ٖٳٯ٧طز قٹضا ټبي اٶًجبَي ٸ ٶيع يطٸضت فٳبيع ٲيبٴ اًٖبي قٹضاټبي ثسٸي ٸ فدسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ ټب پيطٸ اثالٚيتٻ ٲتٹضخ 1378/12/29
فط٦يت اًٖبي قٹضا ټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ټب ٸ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ قطايٍ ًٖٹيت آٶٽب ثٻ قتطح ظيتط انتالح ٸ فٗيتيٵ ٲتي قتٹز .
يطٸضي اؾت ضييؽ زاٶك٫بٺ پيف اظ ټط٪ٹٶٻ افربش فهٳيٱ زض قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٶؿجت ثٻ فطٲيٱ ٸ ف٧ٳيت٭ اًٖتبي آٴ ټتب ا٢تساٰ
٦ٷس .
يٳٷبً فك٧ي٭ قٹضاټبي اٶًجبَي زض ٲدٳٹٖٻ ټبي آٲٹظـ ٖبٮي خسيس اٮهإؾيؽ ٸ يب ٲدٳٹٖٻ ټبيي ٦ٻ ًٖٹي اظ اًٖتبي فٗيتيٵ قتسٺ ضا
ٶساضٶس ٲٷٹٌ ثٻ فإييس قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٸظاضفيٵ شي ضثٍ ٸ يب فطفيجي ٦ٻ فٗييٵ ٲي ٶٳبيٷس ٲي ثبقس ٸ چٷبٶچٻ قتطايٍ فإييتس الظٰ ضا
احطاظ ٶٷٳبيٷس قٹضاټبي اٶًجبَي ي٧ي اظ زاٶك٫بٺ ټبي ټٳدٹاض خٽت ضؾيس٪ي ثٻ فرٯٟبت اٶًجبَي زاٶكدٹيبٴ آٶبٴ فٗييٵ ٲي ٪طزز .
اٮ – ٝفط٦يت اًٖبي قٹضاي اٶًجبَي ثسٸي زاٶك٫بٺ
 -1ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ضييؽ قٹضاي ثسٸي
 -2ي٧ي اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٪طٸٺ ٲٗبض ٜيب ح٣ٹ ٠زاٶك٫بٺ ٸ يب ٲٗبٸٶبٴ زٞهط ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓتٱ ضټجتطي زض زاٶكت٫بٺ ثتٻ اٶهرتبة
ٲؿئٹ ٬زٞهط يبزقسٺ
 -3ي٧ي اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ثٻ اٶهربة قٹضاي زاٶك٫بٺ اظ ٲيبٴ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٲٗطٞي قسٺ فٹؾٍ زاٶك٧سٺ ټب
 -4زٸ ٶٟط زاٶكدٹي زاٶك٫بٺ ثٻ اٶهربة قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ اظ ٲيبٴ زاٶكدٹيبٴ ٲٗطٞي قسٺ فٹؾٍ زاٶك٧سٺ ټب
 -5زثيط قٹضاي اٶًجبَي ثسٸي ثٻ پيكٷٽبز ضييؽ قٹضاي ثسٸي ٸ اٶهربة ضييؽ زاٶك٫بٺ ثسٸٴ زاقهٵ ح ١ضؤي
فجهطٺ  -1فٗييٵ ٦ٯيٻ اًٖبء فط٦يت ٞٹ ٠اٮعاٲي ثٹزٺ خٯؿبت ثب حًٹض ضييؽ ٸ زثيط قٹضاي اٶًجبَي ثسٸي ٸ حسا٢٭ زٸ ًٖٹ زي٫ط فك٧ي٭
ٲي قٹز ٸ اح٧بٰ آٴ ثب ؾٻ ضؤي ٲٹا ١ٞٲٗهجط اؾت .
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فجهطٺ  -2چٷبٶچٻ ٲٗبٸٶت زاٶكدٹيي ٸ ٲٗبٸٶت ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ثٻ نٹضت ٲدعا فك٧ي٭ قسٺ ثبقٷس ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ثٻ ٖٷتٹاٴ ضيتيؽ
قٹضاي ثسٸي اؾت .
فجهطٺ  -3فط٦يت اًٖبي قٹضاټبي ثسٸي ا٢ٳبضي زض زاٶك٫بٺ ټبي ٪ؿهطزٺ ثٻ پيكٷٽبز قٹضاي فدسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ ٸ فإييتس قتٹضاي ٲط٦تعي
اٶًجبَي فٗييٵ ٲي قٹز .
فجهطٺ  -4زاٶك٫بٺ ټب ٲي فٹاٶٷس حؿت فكريم قٹضاي اٶًجبَي فدسيتس ٶٓتط ذتٹز ٶؿتجت ثتٻ فكت٧ي٭ قتٹضاي حت٭ اذتهال ٜٸ اضقتبز
زاٶكدٹيي زض ظيط ٲدٳٹٖٻ قٹضاي اٶًجبَي ثسٸي ٲهك٧٭ اظ زثيط قٹضاي ثسٸي يب خبٶكيٵ ٸي ثٻ ٖٷٹاٴ ضييؽ ټيإت ٲؿئٹ ٬زٞهط ٲكبٸضٺ
يب خبٶكي ٵ ٸي ي ٥ٶٟط اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي فطخيحبً اظ ٪طٸٺ ح٣ٹ ٠ٸ ي٧ي اظ ٲٗبٸٶبٴ زٞهط ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ
ثطاي ثطضؾي ٲ٣سٲبفي ٸ فالـ ثطاي ح٭ ٲك٧٭ يب اذهال٪ ٜعاضـ ټبي اٶًجبَي اضخبٔ قسٺ فٹؾٍ ضييؽ قٹضاي اٶًتجبَي ثتسٸي اظ ثٗتس
اضقبزي ٸ فٷجٽي ثب فٟٹيى اذهيبض فٗييٵ فٷجيٻ فب ثٷس  3ا٢ساٰ ٶٳبيٷس .
ة -فط٦يت اًٖبي ٦ٳيهٻ اٶًجبَي فدسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ
 -1ضييؽ زاٶك٫بٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ضييؽ قٹضاي فدسيس ٶٓط
 -2ٲؿئٹ ٬زٞهط ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ
 -3زٸ ٶٟط اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ثٻ اٶهربة قٹضاي زاٶك٫بٺ اظ ٲيبٴ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٲٗطٞي قسٺ فٹؾٍ زاٶك٧سٺ ټب
 -4ي ٥ٶٟط زاٶكدٹي زاٶك٫بٺ ثٻ اٶهربة قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ اظ ٲيبٴ زاٶكدٹيبٴ ٲٗطٞي قسٺ فٹؾٍ زاٶك٧سٺ ټب
 -5ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ثٻ ٖٷٹاٴ زثيط قٹضاي فدسيس ٶٓط ثسٸٴ زاقهٵ ح ١ضؤي
فجهطٺ  -1فٗييٵ ٦ٯيٻ اًٖبي فط٦يت ٞٹ ٠اٮعاٲي ثٹزٺ خٯؿبت قٹضاي فدسيس ٶٓط ثب حًٹض ضييؽ ٸ زثيط قٹضا ٸ حسا٢٭ زٸ ًٖتٹ زي٫تط
فك٧ي٭ قسٺ ٸ اح٧بٰ آٴ ثب ؾٻ ضؤي ٲٹا٢ ١ٞبث٭ اخطاؾت .
فجهطٺ  -2چٷبٶچٻ ٲٗبٸٶت زاٶكدٹيي ٸ ٲٗبٸٶت ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ثٻ نٹضت ٲدعا فك٧ي٭ قسٺ ثبقٷس ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ثٻ ٖٷتٹاٴ زثيتط
قٹضاي فدسيس ٶٓط ٸ ٲٗبٸٴ ٞطټٷ٫ي ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ زٸ ًٖٹ ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ اؾت .
فجهطٺ  -3اًٖبي زاضاي ضؤي زض قٹضاي فدسيس ٶٓط ٶجبيس ًٖٹ زاضاي ضؤي قٹضاي ثسٸي ثبقٷس .
ج – فط٦يت اًٖبي قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي زاٶكدٹيبٴ
 -1ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ٸظاضت ٖٯٹٰ يب ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي ٸظاضت ثٽساقت زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي حؿت ٲٹضز ثٻ ٖٷٹاٴ ضيتيؽ
قٹضا
 -2ٲسيط ٦٭ زاٶكدٹيبٴ زاذ٭ ٸظاضت ٖٯٹٰ فح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي يب ٸظاضت ثٽساقت زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي حؿت ٲٹضز
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 -3ي٧ي اظ ٲؿاٸالٴ زٞبفط ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣ب ٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ ټب ثٻ پيكٷٽبز ضييؽ ٶٽبز ٶٳبيٷس٪ي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض زاٶك٫بٺ ټب
ٸ ح٧ٱ ٸظيط ٖٯٹٰ فح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي يب ثٽساقت زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي حؿت ٲٹضز
 -4ي ٥ٶٟط ح٣ٹ٢ساٴ اظ ثيٵ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ټب ثٻ پيكٷٽبز ضييؽ قٹضاي ٲط٦عي اٶًتجبَي ٸ ح٧تٱ ٸظيتط ٖٯتٹٰ فح٣ي٣تبت ٸ
ٞٷبٸضي يب ثٽساقت زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي حؿت ٲٹضز
 -5ي ٥ٶٟط اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ ټب ثٻ پيكٷٽبز ضييؽ قٹضاي ٲط٦تعي اٶًتجبَي ٸ ح٧تٱ ٸظيتط ٖٯتٹٰ فح٣ي٣تبت ٸ ٞٷتبٸضي يتب
ثٽساقت زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي حؿت ٲٹضز
 -6ي ٥ٶٟط زاٶكدٹ اظ ٲيبٴ اًٖبي زاٶكدٹيي قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ټب ثٻ پيكٷٽبز ضييؽ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ ح٧ٱ ٸظيتط ٖٯتٹٰ
فح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي يب ثٽساقت زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي حؿت ٲٹضز
 -7ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي ي٧ي اظ زاٶك٫بٺ ټب ثٻ پيكٷٽبز ضييؽ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ ح٧ٱ ٸظيط ٖٯتٹٰ فح٣ي٣تبت ٸ ٞٷتبٸضي يتب
ثٽساقت زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي حؿت ٲٹضز
 -8زثيط قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي زاٶكدٹيبٴ

ثٻ پيكٷٽبز ضييؽ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ ح٧ٱ ٸظيط ٖٯٹٰ فح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي يب ثٽساقت

زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي حؿت ٲٹضز ثسٸٴ زاقهٵ ح ١ضؤي
فجهطٺ  -1فٗييٵ ٦ٯيٻ اًٖبي فط٦يت ٞٹ ٠اٮعاٲي ثٹزٺ خٯؿبت قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ثب حًٹض ًٖ 5ٹ نبحت ضؤي ضؾٳيت ٲي يبثتس ٸ
فهٳيٳبت خٯؿٻ ثب حسا٢٭  4ضؤي ٲٹا ١ٞاظ ثيٵ اًٖبي حبيط ٲٗهجط ثٹزٺ ٸ اح٧بٰ ُٗ٢ي آٴ الظٰ االخطاؾت .
فجهطٺ  -2اًٖبي قٹضاټبي ثسٸي فدسيس ٶٓط يب ٲط٦عي زض ټيچي ٥اظ ٲٹيٹٖبفي ٦ٻ ذٹز َط ٜزٖٹا ثٹزٺ يب زض آٴ ٲٹيٹٔ ٢جالً ضؤي زازٺ
ثبقٷس ح ١ضؤي ٶساضٶس ؛ اٮجهٻ نطٞبً اضائٻ فٹييح يب اٖالٰ ٶٓط زض ثٗس ق٧ٯي پطٸٶسٺ ٲبٶٗي ٶساضز .
فجهطٺ ًٖ -3ٹيت ًٖٹ زاٶكدٹيي زض قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ثب اثال٘ ح٧ٱ ًٖٹيت زض قٹضاي ٲط٦عي ٮٛٹ ٲي ٪طزز .
ز – قطايٍ ًٖٹيت ٸ ضٸـ اٶهربة
٦ٯيٻ اًٖبي قٹضاټبي اٶًجبَي ٦ٻ ثٻ ٮحبِ قرهيت ح٣ي٣ي اٶهربة ٲي قٹٶس ثبيس زض ف٣ٹي اٲبٶهساضي ٸ اؾه٣ال ٬ٶٓتط اظ حؿتٵ قتٽطت
ثطذٹضزاض ثٹزٺ ٲٹضز ٸثٹ ٠ٸ ٞب٢س ؾٹء ؾبث٣ٻ ثبقٷس ٖ .الٸٺ ثط آٴ ټط ي ٥اظ اًٖبي ٲٷهرت ثبيس زاضاي قتطايٍ ذتبل ثبقتٷس ٦تٻ قتطايٍ
ًٖٹيت ٸ ضٸـ اٶهربة آٴ ټب ثٻ قطح ظيط اؾت :
-1اًٖبي ټيإت ٖٯٳي :
 - 1/1اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٲٷهرت ثبيس ٲهإټ٭ ثبقٷس .
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 - 1/2زض زاٶك٫بٺ ټبيي ٦ٻ ضقهٻ ح٣ٹ ٠فسضيؽ ٲي قٹز ؛ ثبيس زؾت ٦ٱ ي٧ي اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي قٹضاټبي ثسٸي يب فدسيتس ٶٓتط اظ ثتيٵ
اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٲسضؼ زض ظٲيٷٻ ح٣ٹ ٠اٶهربة قٹز .ؾبيط زاٶك٫بٺ ټب ٲي فٹاٶٷس ثطاي ايٵ ٲٷٓٹض ي٧ي اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳتي زاٶكت٫بٺ
ټبي زي٫ط ضا ٦ٻ زض ظٲيٷٻ ح٣ٹ ٠فرهم زاضٶس ثٻ ًٖٹيت ي٧ي اظ قٹضاټبي اٶًجبَي ذٹز زض آٸضٶس .
 - 1/3قٹضاي زاٶك٫بٺ ټط زٸ ؾب ٬ي ٥ثبض اًٖبي قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ضا اظ ٲيبٴ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٦تٻ قتٹضاټبي زاٶكت٧سٺ ټتب
ٲٗطٞي ٲي ٦ٷٷس اٶهربة ٲي ٶٳبيس .
-2زاٶكدٹيبٴ :
 - 2/1ٲهإټ٭ ٸ زض نٹضت ٸخٹز زٸضٺ ټبي فحهيالت ف٧ٳيٯي زض زاٶك٫بٺ

اظ زاٶكدٹيبٴ زٸضٺ ٦بضقٷبؾي اضقس يب ز٦هطي ثبقٷس .

 - 2/2حسا٢٭ ٶيٳ ي اظ ٸاحسټبي آٲٹظقي زٸضٺ فحهيٯي ذٹز ضا ٪صضاٶسٺ ثبقٷس ٲ٫ط آٶ٧ٻ ي٧ي اظ ٲ٣بَٕ فحهيٯي پيكيٵ ذٹز ضا زض ټٳبٴ
زاٶك٫بٺ ثٻ پبيبٴ ضؾبٶسٺ ثبقٷس .
 - 2/3زض َي ٲست فحهي٭ ذٹز زض زاٶك٫بٺ ٲكطٸٌ ٶكسٺ ثبقٷس .
 - 2/4ؾبث٣ٻ فٷجيٻ اٶًجبَي ٶساقهٻ ثبقٷس .
 – 2/5قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ زاٶكدٹيبٴ ٲٷهرت ضا اظ ٲيبٴ  2ٶٟط ٲٗطٞي قس٪بٴ اظ ټط زاٶك٧سٺ اٶهربة ٲي ٦ٷس .
-3زثيط قٹضاټبي ثسٸي ٸ قٹضاي ٲط٦عي :
 - 3/1زثيط قٹضاي اٶًجبَي ثسٸي زاٶك٫بٺ ټب اظ ثيٵ ٦بض٦ٷبٴ حٹظٺ زاٶكدٹيي فطخيحبً اٲٹض اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٦ٻ ٸاختس پؿتت ؾتبظٲبٶي
٦بضقٷبؾ ي يب ثبالفط ټؿهٷس ٸ زض ٚيط ايٷهٹضت اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زاٶك٫بٺ اٶهربة ٲي قٹز ؛ ٲكطٸٌ ثتط آٴ ٦تٻ ٲهإټت٭ ٸ زاضاي حؿتٵ
قٽطت زض ثطذٹضز ٲٷبؾت ثب زاٶكدٹيبٴ ثبقس .يٳٷبً اضؾب ٬ٲساض ٤نالحيهٽبي ٞطزي ٸ َي زٸضٺ ټبي آٲٹظقتي الظٰ خٽتت قتطٸٔ ثتٻ ٦تبض
زثيطاٴ خسيس ثٻ قٹضاي اٶًجبَي ٲط٦عي ٸ اذص فإييس آٴ ٲطاخٕ اٮعاٲي اؾت .
 – 3/2زثيط قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي اظ ٲيبٴ ٦بض٦ٷبٴ ٸاخس پؿت ؾبظٲبٶي ٦بضقٷبؾي يب ثبالفط زثيطذبٶٻ قٹضاي ٲط٦عي يب اًٖبي ټيتإت ٖٯٳتي
ٲهإټ٭ زاٶك٫بٺ ټب يب ٸظاضت اٶهربة ٲي قٹز .
 -4ثٻ ٲٷٓٹض اٶهربة اًٖبي ټيإت ٖٯٳي زض قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ الظٰ اؾت ضييؽ زاٶكت٫بٺ حتسا٢٭ زٸ ٲتبٺ پتيف اظ پبيتبٴ زٸضٺ
ًٖٹيت ايكبٴ ٞٽطؾت اًٖبي ټيإت ٖٯٳي ٲٗطٞي قسٺ فٹؾٍ زاٶك٧سٺ ټب ضا اذص ٸ ثٻ قٹضاي زاٶكت٫بٺ اضائتٻ ٦ٷتس  .ٲٗتبٸٴ زاٶكتدٹيي ٸ
ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ټٳيٵ ٲؿاٸٮيت ضا زض ٲٗطٞي زاٶكدٹيبٴ ٲٗطٞي قسٺ فٹؾٍ زاٶك٧سٺ ټب ثٻ قٹضاي ٞطټٷ٫ي زاٶك٫بٺ ثٻ ٖٽسٺ زاضز .
 -5اًٖبي ٲٷهرت قٹضاټبي اٶًجبَي ثٻ ٲست زٸ ؾب ٬اٶهربة ٲي قٹٶس ٸ اٶهربة ٲدسز ثالٲبٶٕ اؾت .
 -6ضييؽ قٹضا ٲي فٹاٶس زض ټط ي ٥اظ ٲٹاضز ظيط ٶؿجت ثٻ خبي٫عيٷي اًٖبي ٲٷهرت ا٢ساٰ ٦ٷس :
 -6/1ؾٻ خٯؿٻ ٲهٹاٮي يب قف خٯؿٻ ٲهٷبٸة ٚيجت ٚيط ٲٹخٻ ثٻ فكريم قٹضا
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ٖ -6/2سٰ اٲ٧بٴ حًٹض زض خٯؿبت قٹضاي اٶًجبَي ثٻ ٲست ي ٥ٶيٳؿب ٬يب ثيكهط
 -6/3اظ ثيٵ ضٞهٵ قطايٍ ٖٳٹٲي يب ذبل ًٖٹيت زض قٹضا
 -7زثيط قٹضا ٲي فٹاٶس ثٻ فطفيجي ٦ٻ آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي زاٶكدٹيبٴ ٲكرم ٲي ٦ٷس ثب ټٳتبټٷ٫ي ضيتيؽ قتٹضاي اٶًتجبَي حؿتت
ٲٹضز اظ اٞطاز ٲُٯٕ ثطاي قط٦ت زض خٯؿبت قٹضاي اٶًجبَي ثسٸٴ زاقهٵ ح ١ضؤي زٖٹت ٦ٷس .
 -8فإييس ٸ اثال٘ اح٧بٰ ًٖٹيت اًٖبي قٹضاي ٲط٦عي ثٻ اٲًبي ٸظيط قٹضاټبي ثسٸي ٸ فدسيس ٶٓط ثٻ اٲًبي ضييؽ زاٶكت٫بٺ ٸ قتٹضاي
ح٭ اذهال ٜٸ اضقبز زاٶكدٹيي ثٻ اٲًبي ضييؽ قٹضاي ثسٸي زض زاٶك٫بٺ اٶدبٰ ٲي قٹز ٖ .ع ٬يب ٖسٰ فإييتس اًٖتبء ثتٻ فكتريم ضيتيؽ
قٹضاي فدسيس ٶٓط ٲي ثبقس .
 -9پؽ اظ فٗييٵ اًٖبي قٹضاټب ٲٗطٞي ٞطز خبي٫عيٵ خٽت حًٹض زض خٯؿبت ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳبيٷسٺ خبٶكيٵ يب ټط ٖٷٹاٴ زي٫ط ثطاثط يتٹاثٍ
اٲ٧بٴ پصيط ٶجٹزٺ ٸ ٲٹخت ٖسٰ ٸخبټت آضاي نبزضٺ ٲي ٪طزز .
 -10چٷبٶچٻ ټط ي ٥اظ اًٖبي قٹضا ٞب٢س ي٧ي اظ قطايٍ فٗييٵ قسٺ زض ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ ثبقس ٸ زاٶك٫بٺ ٶب٪عيط ثٻ اؾتهٟبزٺ اظ ٶتبٲجطزٺ ثبقتس
الظٰ اؾت زض ٲٹضز ٸي اظ قٹضاي ٲط٦عي اؾهٗالٰ ٶٳبيس .
تخش : 2
تخلفات ٍ تٌثیْات
هادُ  -2تفكیك تٌثیْات
ثٻ ٲٷٓٹض اؾهٷبز ٸ فُجي٣س٢ي ١فط اح٧بٰ اٶًجبَي فٷجيٽبت ٲبزٺ  7آييٵ ٶبٲٻ ثٻ نٹضت ظيط ف٧ٟي ٥ٲي قٹٶس :
اٮ -ٝفٷجيٽبفي ٦ٻ ثبح٧ٱ قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ يب قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٶؿجت ثٻ زاٶكدٹيبٴ ٲي فٹاٶساٖٳب ٬قٹز :
-1

احًبض ٸ اذُبض قٟبټي

-2

فص٦ط ٦هجي ثسٸٴ زضج زضپطٸٶسٺ زاٶكدٹ

-3

اذُبض ٦هجي ثسٸٴ زضج زضپطٸٶسٺ زاٶكدٹ

-4

فص٦ط ٦هجي ٸ زضج زضپطٸٶسٺ زاٶكدٹ

-5

فٹثيد ٦هجي ٸ زضج زضپطٸٶسٺ زاٶكدٹ

-6

زازٴ ٶٳطٺ  ./25زض زضؾيب اٲهحبٴ ٲطثٹٌ ثٻ فرٯٝ

-7

ٲحطٸٲيت اظ فؿٽيالت ضٞبټيساٶك٫بٺ ٸ يب ايدبز فٛييط زض آٶٽب اظ ٢جي٭ ٸاٰ ذٹاث٫بٺ ٸ ٚيتطٺ اظ يت ٥ٲتبٺ فتب ٲتست ظٲتبٴ ثب٢يٳبٶتسٺ

اظفحهي٭
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-8

زضيبٞت ذؿبضت اظ زاٶكدٹ زض ٲٹاضزي ٦ٻ فرٯ ٝٲٷدط ثٻ ايدبز يطض ٸ ظيبٴ قسٺ ثبقس .

-9

ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ فحهي٭ ثٻ ٲسفي ٥ٶيٳؿب ٬ثسٸٴ احهؿبة ؾٷٹات

-10ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ فحهي٭ ثٽٳست ي ٥ٶيٳؿب ٬ثب احهؿبة ؾٷٹات
-11ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ فحهي٭ ثٽٳست زٸٶيٳؿب ٬ثسٸٴ احهؿبة ؾٷٹات
-12ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ فحهي٭ ثٽٳست زٸ ٶيٳؿب ٬ثب احهؿبة ؾٷٹات
ة  -فٷجيٽبفي ٦ٻ  ٍ٣ٞثب ح٧ٱ قٹضاي ٲط٦عيبٶًجبَي ٶؿجت ثٻ زاٶكدٹ ٲي فٹاٶس اٖٳب ٬قٹز :
-13ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ فحهي٭ ثٽٳست ؾٻ ٶيٳؿب ٬ثسٸٴ احهؿبة ؾٷٹات
-14ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ فحهي٭ ثٽٳست ؾٻ ٶيٳؿب ٬ثب احهؿبة ؾٷٹات
-15ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ فحهي٭ ثٽٳست چٽبض ٶيٳؿب ٬ثسٸٴ احهؿبة ؾٷٹات
 -16ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ فحهي٭ ثٽٳست چٽبض ٶيٳؿب ٬ثب احهؿبة ؾٷٹات
-17فٛييط ٲح٭ فحهي٭ زاٶكدٹ(ټٳطاٺ ثب فٛييط ضقهٻ فحهيٯي زض نٹضت ٮعٸٰ )
-18فجسي٭ زٸضٺ فحهيٯيساٶكدٹ اظ ضٸظاٶٻ ثٻ قجبٶٻ
-19اذطاج زاٶكدٹ اظ زاٶك٫بٺ ثب ح ّٟح ١قط٦ت ٲدسز زض آظٲٹٴ ٸضٸزي
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اذطاج ٸ ٲحطٸٲيت اظفحهي٭ زض ٦ٯيٻ زاٶك٫بټٽب اظ  1فب  5ؾب ٬ثب ح ّٟح ١قط٦ت ٲدسز زض آظٲٹٴ ٸضٸزي
فجهطٺ  -1نسٸض اح٧بٰ فط٦يجي زض ٲٹضز ي ٥فرٯ ٝفٷٽب ثٻ نٹضت فط٦يت فٷجيٽبت ثٷسټبي  6فب  8ثب ي٧ي اظ زي٫ط ثٷتسټب ٸ ٶيتع فط٦يتت

فٷجيٽبفجٷسټبي  17ٸ  18ثب ټط ي ٥اظ ثٷسټبي  9فب  16ٲدبظ اؾت .
فجهطٺ  -2ترکیة احكام تعلیقی تا سای ر تٌثیْات هٌذرج درکلیِ تٌذّا ٍ تعلیق تخشی از احكام ًْایی تا رعایت تثصرُ  8تٌذ ب هاادُ 7
آییي ًاهِ هجاز است .
فجهطٺ  -3قطٸٔ ثٻ فرٯ : ٝزض ٲٹاضزي ٦ٻ ٢هس اضف٧بة فرٯ ٝٲحطظ ثبقس ٸ زاٶكدٹ قطٸٔ ثٻ اٶدبٰ آٴ ٶٳبيس ٸٮي٧ٵ فرٯ ٝثٻ َٹض ٦بٲت٭
ٸا ٕ٢ٶكٹز چٷبٶچٻ ا٢ساٲبت اٶدبٰ ٪طٞهٻ ٖٷٹاٴ فرٯ ٝذبني زاقهٻ ثبقس ٲح٧ٹٰ ثٻ فٷجيٻ ټٳبٴ فرٯ ٝٲي قٹز ؛ ٸ زض ٚيتط ايتٵ نتٹضت
حسا٢٭ فٷجيٻ ٲ٣طض زض ٲٹضز فرٯ ٝاٖٳب ٬ٲي ٪طزز  .ٲدطز ٢هس اضف٧بة فرٯ ٝٸ ا٢ساٲبفي ٦ٻ نطٞبً ٲ٣سٲٻ فرٯ ٝثتٹزٺ ٸ اضفجتبٌ ٲؿته٣يٱ ثتب
ٸ٢ٹٔ فرٯ ٝٶساقهٻ ثبقس قطٸٔ ثٻ فرٯ ٝٶجٹزٺ ٸ اظ ايٵ حيث ٢بث٭ ضؾيس٪ي ٶرٹاټس ثٹز .
فجهطٺ  -4فٗسز فرٯ : ٝټط٪بٺ ٗٞ٭ ٸاحس زاضاي ٖٷبٸيٵ ٲهٗسزٺ فرٯ ٝثبقس چٷبٶچٻ فرٯٟبت اضف٧بثي ٲرهٯ ٝٶجبقس فٷٽب قسيسفطيٵ فٷجيتٻ
ٲطثٹٌ ثٻ ي٧ي اظ فرٯٟبت ٸا ٕ٢قسٺ زض آٴ ٲٹيٹٔ اٖٳب ٬ٲي قٹز .ٸ اٖٳب ٬فٷجيٽبت ٲطثٹٌ ثٻ ؾبيط فرٯٟبت ٲدبظ ٶيؿت ؛ ٸ چٷبٶچٻ فرٯٟبت
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اضف٧بثي ٲرهٯ ٝثبقس ثطاي ټط ي ٥اظ فرٯٟبت فٷجيٻ خسا٪بٶٻ فٗييٵ ٲي قٹز ؛ ٸ ا٪ط ٲدٳٹٔ فرٯٟبت ٖٷٹاٴ فرٯ ٝذبني زض قتيٹٺ ٶبٲتٻ
زاقهٻ ثبقس ذبَي ثٻ فٷجيٻ ٲ٣طض زض آٴ ثٷس ٲح٧ٹٰ ٲي ٪طزز .
يبز آٸضي ٲي قٹز ٪طٸٺ ټبي اٮ ٝفب ز ٖٷبٸيٵ چٽبض٪بٶٻ فرٯٟبت ٲبزٺ  6آييٵ ٶبٲٻ ٲي ثبقس .ثرف ټبي انٯي ټط ي ٥اظ ايٵ ٪طٸٺ ټتب يت٥
ثٷس انٯي ٶبٲيسٺ ٲي قٹز  .ثٷسټبي ٞطٖي ف٣ؿيٱ ثٷسي ايٵ ثٷسټبي انٯي ثٹزٺ ٸ اضف٧بة آٶٽب فرٯ ٝاظ ي ٥ٶٹٔ فٯ٣ي ٲي قٹز .
فجهطٺ  -5ف٧طاض فرٯ : ٝزض نٹضت ٲح٧ٹٲيت زاٶكدٹ ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲ٣طض زض قيٹٺ ٶبٲٻ ثٗس اظ اثال٘ ح٧ٱ ُٗ٢تي يتب فٗٯي٣تي قتٹضاي
فدسيس ٶٓط زض حيٵ اخطاي ح٧ٱ ُٗ٢ي يب ثٗس اظ اخطاي آٴ ٲدسزاً ٲطف٧ت ټٳبٴ فرٯ ٝقٹز قٹضاي اٶًجبَي ٲي فٹاٶس ثب ٖٷتٹاٴ ف٧تطاض
فرٯ ٝفٷجيٻ ضا فكسيس ٶٳبيس .
فجهطٺ  -6چٷبٶچٻ ٲهرٯ ٝٲؿجٹ ٠ثٻ ؾبث٣ٻ فرٯ ٝاٶًجبَي زض زاٶك٫بٺ ٲح٭ فحهي٭ ذٹز ثبقس ؾبث٣ٻ اٶًجبَي ٢جٯي ثٻ ٶؿجت ٶٹٔ فرٯتٝ
ٸ فٷجيٻ فٗييٵ قسٺ اظ ٖٹاٲ٭ فكسيس فٷجيٻ ذٹاټس ثٹز .
فجهطٺ  -7زض ټط ي ٥اظ ثٷسټبي  11اٮي  16ٲي فٹاٴ ثطذي اظ ٶيٳؿبٮٽبي ٲٷتٕ ٲٹ٢تت اظ فحهتي٭ ضا ثتب احهؿتبة ؾتٷٹات ٸ ثطذتي ضا ثتسٸٴ
احهؿبة ؾٷٹات زض ٶٓط ٪طٞت .
فجهطٺ  -8نسٸض ح٧ٱ اٶًجبَي ثٷس  17زض ذهٹل زاٶكدٹيبٶي ٦ٻ ٦ٯيٻ ٸاحسټبيسضؾي ذٹز ضا ٪صضاٶسٺ اٶس ٲٹيٹٖيت ٶساضز ٸ ثٷسټبي  9فب
 16ثٻ نٹضت ٲٷٕ ٲٹ٢ت اظ اُٖبي ٲسض ٤فحهيٯي ثب نسٸض ٪ٹاټي يب ثسٸٴ نسٸض ٪ٹاټي ٪صضاٶسٴ ٸاحسټبي زضؾي يب ٲٷٕ نسٸض ٲتسض٤
فحهيٯي ٸ ٪ٹاټي ٪صضاٶسٴ ٸاحسټبي زضؾي نبزض ٸ اٖٳب ٬ٲي ٪طزز.
فجهطٺ  -9ٲحطٸٲيت اظ اضائٻ ذسٲبت ٸ فؿٽيالت زاٶكدٹيي ثٻ زاٶكدٹيبٶي ٦ٻ ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ثٷسټبي  9فب  16ٲح٧ٹٰ قسٺ اٶس ٸ ٶيع حت١
ٸضٸز زاٶكدٹ ثٻ ٲحيٍ زاٶك٫بټي زض ظٲبٴ اخطاي فٷجيٻ ثب نالحسيس قٹضا ٲي ثبقس .
فجهطٺ  -10فٷجيٽبفي ٦ٻ ثب ٲحطٸٲيت اظ فحهي٭ ټٳطاٺ اؾت ثٽهط اؾت ثٻ ذبٶٹازٺ زاٶكدٹي ٲهرٯ ٝاَالٔ زازٺ قٹز .
فجهطٺ  -11ثٻ ٮحبِ فهٹيت آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي فٹؾٍ قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ؛ آييٵ ٶبٲٻ ټب ٲ٣طضات ٲهٹثبت ٸ ثرتف ٶبٲتٻ ټتبي
زاذٯي ٦ٻ ٲٛبيط ثب آييٵ ٶب ٲٻ اٶًجبَي ثبقٷس اظ زضخٻ اٖهجبض ؾب ٍ٢ٸ فهتٳيٱ قتٹضاي اٶًتجبَي ثتطاي ٦ٯيتٻ ٢ؿتٳهٽبي زاٶكت٫بٺ الظٰ االفجتبٔ
اؾت.
هادُ  -2تفكیك تخلفات ٍ تخصیص تٌثیْات
زض ضاؾهبي فٗٳيٱ اخطايهجهطٺ  3ٲبزٺ  7آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي زاٶكدٹيبٴ فرٯٟبت ٲٷسضج زض ٲبزٺ  6ايٵ آييٵ ٶبٲٽجتب ٢يتس فٷجيٽتبت ٲهٷبؾتت ثتط
اؾبؼ ٲبزٺ  2اظ ايٵ ثرف ثٻ قطح ظيتط فٟهيت٭ زازٺ ٲي قٹٶس :
الف-رسیذگی تِ جرائن عوَهی داًشجَیاى ( از قثیل تْذیذ  ،تطویع  ،تَّیي  ،ضرب ٍ جرح  ،جعل،سرقت  ،رشَُ ،اختالس  ،قتل )
/1اٮ -ٝفٽسيس فُٳيٕ فٹټيٵ ٞحبقي

ټهب٦ي اٞهطا
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/1/1اٮ - ٝفٽسيس يب اضٖبة يب ؾٯت اٲٷيت
/1/2اٮ-ٝاذبشي يب فُٳيٕ ثطايبضف٧بة خطائٱ يب فرٯٟبت ٲٷسضج زض ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ يب اذبشي
/1/3اٮ -ٝفٹټيٵ يب ٞحبقي يبټه ٥حطٲت
/1/4اٮ-ٝاٞهطا يب ٶكط ا٦بشيت
ٲطف٧ت ټطي ٥اظ ثٷسټبي ٞٹ ٠ثٽي٧ي اظ ثٷسټبي  3فب  9ٸ زض نٹضت ف٧طاض فب ثٷس  12ٲبزٺ  2ايٵ

قيٹٺ ٶبٲٻ ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .

فجهطٺ  -1زض نٹضفي ٦ٻ قب٦ي ي٧ي اظاًٖبي ټيإت ٖٯٳي يب ٲؿاٸالٴ يب ٦بضٲٷساٴ زاٶك٫بٺ ٸ يب ٲؿاٸالٴ زؾه٫بٺ ټبي زٸٮهتي ثبقتس فٷجيتٻ
ٲي فٹاٶس اظ ثٷسټبي9فب  12نبزض قسٺ ٸ زض نٹضت ف٧طاض فب ثٷس  14فكسيس قٹز.
فجهطٺ  -2زض ذهٹل فرٯٟبت ٖٳٹٲي ٦ٻ ٲدبظات آٶٽب زض ٢بٶٹٴ ٲدبظات اؾالٲي يب ٢ٹاٶيٵ ٲٹيٹٖٻ فهطيح ٪طزيسٺ قٹضاي اٶًتجبَي ٲتي
فٹاٶس زض يٳٵ ضؾيس٪ي اٶًجبَي قب٦ي ضا خٽت اح٣ب ٠ح٣ٹ ٠ذٹز ثٻ َطح زٖٹاي ً٢بيي ( اظ َطي ١قٹضا ) ضاټٷٳبيي ٶٳبيس .
/2اٮ -ٝيطة ٸ خطح
/2/1اٮ - ٝيطة ٸ قهٱ  :ٲطف٧ت ثٽي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  4فب  ( 9ثٻ خع ثٷس  ) 6ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
فجهطٺ  -1زض نٹضفي٧ٽٳًطٸة ي٧ي اظ اًٖبي ټيإت ٖٯٳي يب ٲؿاٸالٴ يب ٦بضٲٷساٴ زاٶك٫بٺ ثبقس يب زض نٹضفه٧طاض فٷجيٻ ٲي فٹاٶس فتب ثٷتس
 13فكسيس قٹز .
فجهطٺ  -2زض نٹضفي ٦ٻ ٶعأ ثٻ نٹضت زؾهٻ خٳٗي ثبقس ثٻ فٷبؾت ٲٹضز فٷجيٻ ٲي فٹاٶس فب ثٷس  13فكسيس ٪طزز .
/2/2اٮ - ٝخطح :يطة ٸ قهٳي ٦ٻ ٲٷهٽي ثٻ خطح قسٺ ثبقس زض نٹضفي٧ٻ يطة ٸ خطحجؿيبض قتسيس ثبقتس يتب قتب٦ي ذهٹنتي ٸختٹز
زاقهٻ ثبقس فٷجيٻ ٲي فٹاٶس ٲهٷبؾت ثب ٲٹضز فب ثٷس  16فكسيس قٹز .
/3اٮ -ٝخٗ٭ ٸ فعٸيط
خٗ٭ ٸ فعٸيط ٖجبضت اظ ؾبذهٵ ٶٹقهٻ يب ؾٷس يب ؾبذهٵ ٲٽط يب اٲًبي اقربل ح٣ي٣ي يب ح٣ٹ٢ي ذطاقيسٴ فطاقيسٴ ٢ٯٱ ثطزٴ اٮحتب٠
ٲحٹ اثجبت ؾيبٺ ٦طزٴ ف٣سيٱ يب فإذيط فبضيد ؾٷس ٶؿجت ثٻ فبضيد ح٣ي٣ي يب اٮهب ٠ٶٹقهٻ اي ثٻ ٶٹقهٻ زي٫ط يب ث٧بض ثطزٴ ٲٽط زي٫طي ثسٸٴ
اخبظٺ نبحت آٴ ٸ ٶٓبيط ايٷٽب ثٻ ٢هس ٲه٣ٯجبٶٻ
/3/1اٮ-ٝخٗ٭ اؾٷبز زٸٮهي ذبضج اظ زاٶك٫بٺ
زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ً٢بيي زاٶك٫بٺ ٲي فٹاٶس ٲهرٯ ٝضا ٲهٷبؾت ثب اح٧بٰ ً٢بيي ٦ٻ زض ٲٹضز ٸي نتبزض قتسٺ ثبقتس ثٽي٧تي اظ فٷجيٽتبت
ٲٷسضج زض ثٷسټبي  5فب  ( 12ثٻ خع ثٷس ) 6ٲح٧ٹٰ ٦ٷس .
/3/2اٮ-ٝخٗ٭ اٲًبي اؾبفيس يبٲؿاٸالٴ زاٶك٫بٺ
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ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  3فب  5ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز  .زض نٹضفي ٦ٻ خٗ٭ ٲٷدط ثٻ فحهي٭ ٶٳطٺ ٢جٹٮي زضزضٸؼ زاٶكت٫بټي
ٶيع قسٺ ثبقس

ٲهرٯ ٝثٻ ثٷس  6ٸ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ثٷسټبي  7فب  10ٶيعٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .

چٷبٶچٻ خٗ٭ ٲٷهٽي ثٻ پصيطـ زض زاٶك٫بٺ قسٺ ثبقس زاٶكدٹ ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ثٷس  13فب  20ٲح٧ٹٰ ٸ ثٻ ټيإت ٪عيٷف اؾهبز ٸ زاٶكتدٹ
ٲٗطٞي ٲي ٪طزز .
فجهطٺ -زض نٹضفي٧ٻ خٗ٭ ٲٷهٽي ثٻ ذؿبضت قسٺ ثبقس ٲهرٯ ٝٲٯعٰ ثٻ خجطاٴ ذؿبضت ٸاضزٺ ٶيع ذٹاټس ثٹز .
/3/3اٮ–ٝاضائٻ اؾٷبز خٗٯي ثٻ زاٶك٫بٺ
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  3فب  5ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز  .زض نٹضفي ٦ٻ اضائٻ ؾٷس خٗٯي ٲٷدط ثٻ ٢جٹٮي زض زضٸؾساٶكت٫بټي يتب
فٛييط زض ٶٳطٺ قسٺ ثبقس ٲهرٯ ٝثٻ فٷجيٻ ثٷس  6ٸ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضخسض ثٷسټبي  7فب  10ٲح٧ٹٰ ٲتي قتٹز ٸ زض نتٹضفي٧ٻ اضائتٻ ؾتٷس
خٗٯي ٲٷدط ثٻ پصيطٞهٻ قسٴ ٸ يب خعئي اظ قطايٍ پصيطـ ٸي زض زاٶك٫بٺ ثبقس ٖالٸٺ ثط ٪عاضـ ثٻ ټيإت ٲط٦عي ٪عيٷف زاٶكدٹ ثٻ ي٧تي
اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  13فب  20ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .

/3/4اٮ–ٝخٗ٭ اؾٷبز زاٶك٫بٺ ٸاؾهٟبزٺ اظ آٴ ( اٖٱ اظ اؾٷبز ٲ٧هٹة يب ٶطٰ اٞعاضي )
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  3فب  5ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز ٸ زض نٹضفي٧ٻ ٲسض ٤ٲدٗٹ٪ ٬ٹاټي ٪صضاٶسٶٹاحسټبي زضؾتي زاٶكت٫بٺ
ثبقس ٖالٸٺ ثط اخطاي ثٷس  6زض ٲٹضز آٴ زضٸؼ ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظفٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  7فب  10ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
زض نٹضفي٧ٻ ٲهرٯ٪ ٝٹاټيٳجٷي ثط ٞطاٚت اظ فحهي٭ ضا خٗ٭ ٶٳبيس ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  11اٮي  18ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
/3/5اٮ–ٝخٗ٭ ٖٷٹاٴ
چٷبٶچٻ ٲهرٯٖ ٝٷٹاٴ ي٧ي اظٲؿاٸالٴ زاٶك٫بٺ يب زؾه٫بټٽبي زٸٮهي ضا ثٻ َٹض قٟبټي يب ٦هجي خٗ٭ ٸ ٲتٹضز اؾتهٟبزٺ ٢تطاضزازٺ ثبقتس ثتٻ
ي٧ي اظ ثٷس ټبي  3فب  5ٸ زض نٹضفي٧ٻ ٲهرٯ ٝاظ خٗ٭ ٖٷٹاٴ ٲٷه ٕٟقسټجبقس ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  7فب  10ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
/4اٮ -ٝؾط٢ت
/4/1اٮ–ٝؾط٢هبٲٹاٚ ٬يطٲهٗٯ ١ثٻ زاٶك٫بٺ
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  2فب5ٸ ثٷس  8ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
ا٪ط اضف٧بة ؾط٢ت ثب ٲكبض٦هجبٶسټبي ؾط٢ت ٸ ثب ٶ٣كٻ ٢جٯي نٹضت ٪طٞهتٻ يتب زاضاي قتب٦ي ذهٹنتي ثبقتس فٷجيتٻ ٲتي فٹاٶتس فتب ثٷتس 20
فكسيسقٹز .
ټٳچٷيٵ زض نٹضت ٦هٳبٴ اَالٖبت زضثبضٺ ٸخٹز ثبٶس ؾط٢ت ثب ٶ٣كٻ ٢جٯي ٶيع ي٧ي اظفٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي 1فب  ( 9ثٻ خعثٷس ) 6اٖٳب٬
ٲي قٹز .
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/4/2اٮ – ٝؾط٢ت اٲٹا ٬زاٶك٫بٺ
ٖالٸٺ ثط ٲح٧ٹٲيت ثٻ خجطاٶرؿبضت ٸاضزٺ َج ١ثٷس  8ٲهٷبؾت ثب ٸؾٗت ٸ زٗٞبت ٸ٢ٹٔ خطٰ
 19اٖٳب ٬ٲي قٹز  .ثٻ ٖالٸٺ اٖٳب ٬فٷجيٻ ثٷس  7ٶيع چٷبٶچٻ فرٯٝ

ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زضثٷتسټبي  9فتب

زضذٹاث٫بٺ ٸا ٕ٢قسٺ ثبقس ٲدبظ اؾت .

/4/3اٮ – ٝؾط٢ت ٸ يب ذطيس ٞطٸقيب اٞكبي ؾااالت يب ٸض٢ٻ ټبي اٲهحبٶي
ٲهرٯٖ ٝالٸٺ ثط ٲح٧ٹٲيت ثٽجٷس 6ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  9فب  12ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
/4/4اٮ – ٝؾط٢ت ٸ يب اؾهٟبزٺ ثسٸٴ اخبظٺ اَالٖبت ٸ زازٺ ټب
اظ ټط َطي ١ٶٓيط ٦پي ثطزاضي ثسٸٴ ش٦ط ٲٷجٕ ؾط٢ت اَالٖبت ٸ زازٺ ټبي ٶٹقهبضي يب ؾط٢ت ٲُبٮت پبيبٴ ٶبٲتٻ ٸ ضؾتبٮٻ ز٦هتطي ٸ ٦ ...تٻ
ٲهرٯٖ ٝالٸٺ ثط ثٷس  8ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ثٷس  9فب  18ٲح٧ٹٰ ذٹاټس قس ٸ زض نٹضفي٧ٻ ثب اؾهٟبزٺ اظ آٴ ٲُبٮتت ثتطاي ذتٹز اضظـ ٖٯٳتي
ايدبز ٦طزٺ ثبقس ثٻ ٶحٹ ٲ٣هًي ٲح٧ٹٲيت ٲهرٯ ٝثٻ ٲطاخٕ شي ضثٍ اٖالٰ ذٹاټس ٪طزيس .
/5اٮ -ٝاضفكبء ٦الټجطزاضي اذهالؼ
/5/1اٮ – ٝاذص يب زازٴ ضقٹٺ يب ٦الټجطزاضي اظ قرهيت ټبي ح٣ي٣ي يب ح٣ٹ٢ي زضذبضج اظ زاٶك٫بٺ
٦الټجطزاضي ٖجبضت اؾت اظ ايٷ٧ٻ ٞطزي ثب فئپٹؾ٭ ثٻ ٸؾبي٭ ٶپٳه٣ٯجبٶٻ ٸ ثب ٞطيت زي٫طاٴ ٲبٮي ضا اظ يس اٸ ذبضج ٸ ٲٹضز اؾهٟبزٺ ٢طاض زټتس
.
زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ً٢بيي ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  1فب  5ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
/5/2اٮ–ٝاذص يب زازٴ ضقٹٺ اظيب ثٻ ي٧ي اظ زاٶك٫بټيبٴ
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  1فب 5ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز  .زض نٹضفي٧ٻ اضف٧بة خطٰ ٲٷدط ثٻ ٶٳطٺ ٢جٹٮي ٲهرٯ ٝزض ي٧ي اظ زضٸؾساٶك٫بټي قتسٺ
ثبقس ثٻ فٷجيٻ ثٷس  6ٸ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ثٷسټبي  9فب  10ٶيع ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
/5/3اٮ٦ – ٝالټجطزاضي زض زاٶك٫بٺ
ٖالٸٺ ثط ٲح٧ٹٲيت ثٻ خجطاٶرؿبضت ٸاضزٺ َج ١ثٷس  8ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  3فب  5ٲح٧ٹٰ

ٲي قٹز .

/5/4اٮ – ٝاذهالؼ
اذهالؼ ٖجبضت اؾت اظ ثطزاقهٵ ٲبٚ ٬يط اظ ضاٺ ذسٖٻ ٦ٻ ٲطف٧ت ٦بضٲٷس زٸٮت ثبقس ٸ ٢هس ٲه٣ٯجبٶٻ زاقتهٻ ثبقتس ٸ ٲتٹضز اذتهالؼ ٲتب٬
ٲٷ٣ٹ ٬يب ٸخٻ ٶ٣س ثبقس  .ثب ايٵ فٗطي ٝاذهالؼ زض ٲٹضز ٦بضٲٷساٴ زٸٮت ٲهسا ٠پيسا ٲي ٦ٷس .
زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ً٢بيي ٲهرٯ ٝثٻ فٷبؾت اٲٹا ٬ٲٹضز اذهالؼ ٸ ٲيعاٴ ٲكبض٦ت زض آٴ ٖالٸٺ ثط خجطاٴ ذؿبضت َج٣جٷس  8ثٻ ي٧ي اظ
ثٷسټبي  3فب  5يب  9فب  13ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
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زض نٹضفي٧ٻ اذهالؼ ثب ٲٗبٸٶت ٸ يب ټٳ٧بضي زاٶكدٹيي نٹضت پصيطز ٖالٸٺ ثط ثٷس  8ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت  9فب  12ٲح٧ٹٰ ٲي ٪طزز .
/5/5اٮٗٞ – ٝبٮيت زض قط٦هٽبي ټطٲي ٸ اٲثب ٬آٴ
ٲهرٯ ٝيٳٵ خجطاٴ ذؿبضت ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ثٷس  7فب  12ٲح٧ٹٰ ٲي٫طزز ٦ٻ زض نٹضت ف٧طاض فٷجيٻ فب ثٷس ٢ 20بث٭ فكسيس اؾت .
/6اٮ -ٝٶ٫ٽساضي حٳ٭ ذطيس ٸ ٞطٸـ
/6/1اٮ – ٝٶ٫ٽساضي حٳ٭ ذطيس ٸ ٞطٸـ
زض نٹضت ٶ٫ٽساضي حٳ٭ ٸ ذطيس ٸ ٞطٸـ اؾٯحٻ ٪طٰ يب ؾطز ثٻ فٷبؾت ٲٹضز ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ثٷسټبي  5فب  14ٲح٧ٹٰ ٲتي
٪طزز .
/6/2اٮ – ٝفٽسيس ثب اؾهٟبزٺ اظ ؾالح
زض نٹضت فٽسيس ثب اؾٯحٻ ٲطف٧ت ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  9فب  16ٲح٧ٹٰ ٲي ٪طزز ٸ چٷبٶچٻ اظ ؾالح اؾهٟبزٺ ٶٳبيس ثٻ فٷبؾت فرٯت ٝثتٻ
ي٧ي اظ ثٷسټبي  9فب  20ٲح٧ٹٰ ٲي ٪طزز .
/7اٮ٢ -ٝه٭
/7/1اٮ – ٝاضف٧بة ٢ه٭ ٖٳس
زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ً٢بيي فٷجيٻ ثٷسټبي  19يب  20زض ذهٹل ٸي الظٰ االخطاؾت .
/7/2اٮ – ٝقط٦ت يب ٲكبض٦ت يب ٲٗبٸٶت زض ٢ه٭ ٖٳس
زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ً٢بيي ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  15اٮي  20اٖٳب ٬ٲي قٹز .
/7/3اٮ٢ – ٝه٭ ٚيطٖٳس يب ٲكبض٦ت زض آٴ
چٷبٶچٻ زاٶكدٹيي ثٻ زٮي٭ ٢ه٭ ٚيط ٖٳس ثٻ حجؽ ٲح٧ٹٰ قسٺ ثبقس ٲست حجؽ ٲطذهي فحهيٯي ٲحؿٹة ٲي قٹز ٸ قٹضاي فدسيس
ٶٓط ٲي فٹاٶس ٶؿجت ثٻ اضائٻ پيكٷٽبز فٛييط ٲح٭ فحهي٭ ٶبٲجطزٺ ثٻ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ا٢ساٰ ٶٳبيس .
ب  -رسیذگی تِ تخلفاتآهَزشی ٍ اداری
/1ة -ف٣ٯت زض اٲهحبٴ يب ف٧بٮي ٝٲطثٹٌ
ف٣ٯت ٖجبضت اؾت اظ اؾهٟبزٺ زاٶكدٹ اظ اَالٖبت فدٽيعات ٸ يب اٲ٧بٶبت ثٻ نٹضفي٧ٻ ٲدبظ ٶجبقس ثب ٢هس ٢جٯتي ثتطاي اضائتٻ ٶهيدتٻ يت٥
ٗٞبٮيت آٲٹظقي يب پػٸټكي ٲٹْ. ٝ
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ٲهرٯ ٝچٷبٶچٻ اظ ف٣ٯت ٲٷه ٕٟقسٺ ثبقس ثٻ فٷجيٻ ٲٷسضج زضثٷس  6زض ذهٹل اٲهحبٴ يب ف٧بٮي ٝٲطثٹٌ ٸ ٲهٷبؾت ثب ٶٹٔ ف٣ٯت ثتٻ ي٧تي اظ
فٷجيٽبت ثٷسټبي 1فب  5ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز  .زض نٹضت ف٧طاض فرٯ ٝفٷجيٻ ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  9فب ٢ 12بث٭ فكسيس اؾت .
فجهطٺ  -1ف٣ٯت زض خٯؿٻ آظٲٹٴ ثب ٪عاضـ ٲطا٢جيٵ خٯؿٻ ٸ ٶٓط ٲسضؼ يب زاٶك٧سٺ ٸ فإييس ٲٗبٸٶت آٲٹظقي ثٻ قٹضاي اٶًجبَي اضؾتب ٬ٲتي
٪طزز .
فجهطٺ  -2پبؾد اقهجبټي ٦ٻ ٶهيدٻ اؾهٟبزٺ ٲحطظ زاٶكدٹ اظ ف٣ٯت ثبقس ٶيع ٲكٳٹ ٬ٲٹيٹٔ اٶهٟبٔ ٲي ٪طزز .
فجهطٺ  -3ف٣ٯت زض پبيبٴ ٶبٲٻ ٸ ضؾبٮٻ ز٦هطي ٖالٸٺ ثط ف٧طاض زضؼ ٲكٳٹ ٬ثٷس /4/4اٮ ٝٶيع ٲي ٪طزز .
فجهطٺ  -4فهٗٯي ١فٷجيٻ ثٷس  6ثطاي ف٣ٯت ٲٗبز ٬حص ٜزضؼ يب ف٧بٮي ٝٲطثٹٌ ثب اٮعاٰ زض ف٧طاض آٴ ٲي ثب قس .
فجهطٺ  -5زاٶكدٹي ټٳ٧بضي ٦ٷٷسٺ زض اٶدبٰ ف٣ٯت ٲكٳٹ ٬ي٧ي ا ظ ثٷسټبي  1فب  5ٸ ثٷس  6ثٻ نٹضت فٗٯي٣ي ٲي ٪طزز .
/2ةٞ -طؾهبزٴ قرم زي٫طي ثٻ خبي ذٹز ثٽبٲهحبٴ يب قط٦ت ثٻ خبي زي٫طي زض اٲهحبٴ
/2/1ة – ٞطؾهبزٴ زي٫طي ثٻ خبي ذٹز زض اٲهحبٴ
ٲهرٯ ٝثٻ فٷجيٻ ٲٷسضج زضثٷس 6زض زضؼ ٲطثٹٌ ٸ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  9فب  12ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
/2/2ة – قط٦ت ثٻ خبي زي٫طي زض اٲهحبٴ
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  9فب  12ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
فجهطٺ ٦ -1ٯيٻ آظٲٹٴ ټبيي ٦ٻ اظ ؾٹي زاٶك٫بٺ ثٻ ٖٷٹاٴ آظٲٹٴ ضؾٳي ثٻ زاٶكدٹيبٴ اٖالٰ ٲي قتٹٶس ٲكتٳٹ ٬ثٷتسټبي /1ة ٸ /2ة ٲتي
قٹٶس .
فجهطٺ  -2ٶ٣ى ٲ٣طات خٯؿٻ اٲهحبٴ ثسٸٴ اضف٧بة ٗٞٯي اظ خبٶت ٲهرٯ ٝيب ٸخٹز ٢طائٵ زي٫ط ٦ٻ ٖبٲ٭ ٲٗٷٹي زض فرٯ ٝف٣ٯتت ضا ٲحتطظ
ٶ٧ٷس ٲكٳٹ ٬ثٷسټبي /1ة ٸ /2ة ٶٳي قٹز .
فجهطٺ  -3اضف٧بة ټط ٶٹٔ فرٯ ٝزض خٯؿٻ آظٲٹٴ ثٻ فٷبؾت ٲٹضز ٲي فٹاٶس ٲٹخت فكسيس فٷجيٻ اٶًجبَي فب 2ثٷس ثبالفط اظ ؾ ٝ٣فٷجيٻ ٪طزز .
/2/3ة – ٞطؾهبزٴ زي٫طي ثٻ خبي ذٹز زض ٦الؼ زضؼ يب قط٦ت ثٻ خبي زي٫طي زض ٦الؼ زضؼ
ٲهرٯ ٝزض ٶٹثت اٸ ٬ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  1فب  3ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز  .چٷبٶچٻ ايٵ فرٯ ٝزض يت ٥زضؼ ثتيف اظ حتس ٲدتبظ
ٚيجت فٗييٵ قسٺ زض ٲ٣طضات آٲٹظقي اؾهٳطاض يبٞهٻ ثبقس ٖالٸٺ ثط اخطاي يٹاثٍ آٲٹظقي زض ٢جبٚ ٬يجهٽبي ٲص٦ٹض ثتطاي زاٶكتدٹي زاضٶتسٺ
زضؼ ټط ي ٥اظ ٲهرٯٟيٵ ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  5يب  9ٲح٧ٹٰ ٲي ٪طزز .
/3ة -اضف٧بة ټطٗٞٯي اظ ؾٹي اقربل ح٣ي٣ي٧ٻ ٲٹخت اذال ٬يب ٸٟ٢ٻ يب ٲعاحٳت زض اخطاي ثطٶبٲٻ ټبي زاٶك٫بٺ يب ذٹاث٫بٺ قٹز .
/3/1ة – اذال ٬يب ايدبز ٸٟ٢ٻ يب ايدبز ٲعاحٳت ثطاي ثطٶبٲٻ ټب يب ٶٓٱ ذٹاث٫بٺ
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ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  1فب  ( 8ثٻ خعثٷس ) 6ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
/3/2ة – اذال ٬يب ايدبز ٸٟ٢ٻ زضثطٶبٲٻ ټب يب ٶٓٱ زاٶك٫بٺ
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  1فب  ( 9ثٻ خعثٷس ) 6ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
فجهطٺ  -1زض نٹضفي٧ٻ اذال ٬زض ٶٓٱ ٲٷدط ثٻ ايدبز آقٹة ٸ اٚهكبـ زض ؾُح زاٶك٫بٺ يب ذٹاث٫بٺ قتٹز ٲهرٯت ٝثتٻ ي٧تي اظفٷجيٽتبت
ٲٷسضج زض ثٷسټبي  7فب  10ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
فجهطٺ  -2زض نٹضفي٧ٻ اذال ٬ٲٷدط ثٽبٚهكبـ ثب فحطي ٥زي٫طاٴ يب فك٧ي٭ ٪طٸٺ ټٳطاٺ ثبقس ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظفٷجيٽبت ثٷسټبي  11فتب
 13ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
فجهطٺ  -3زض نٹضفي٧ٻ اذال ٬يب اٚهكبـ ټٳطاٺ ثب يطة ٸ خطح ثبقس فٷجيٻ ٲي فٹاٶس فب ثٷس  15فكسيس قٹز .
فجهطٺ  -4ټط ٪ٹٶٻ فدٳٕ زاٶكدٹيبٴ ثسٸٴ ٲدٹظ ٸ ټٳبټٷ٫ي ثب ٲطاخٕ شي نالح زاٶك٫بٺ ٲكٳٹ ٬ثٷس /3/2ة ثٹزٺ ٸ فٷجيتٻ آٴ ٲتي فٹاٶتس
فب ثٷس  16فكسيس ٪طزز .
/3/3ة – ٖسٰ ضٖبيت ٲ٣طضافساٶك٫بٺ
ٖالٸٺ ثط اٖٳب ٬فٷجيٽبفٳٷسضج زض آييٵ ٶبٲٻ ټبي ٲطثٹٌ ( ٲكطٸٌ ثٻ ٖسٰ فٷب٢ى آٶٽب ثب آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي ٸقيٹٺ ٶبٲتٻ اخطايتي آٴ ) ٲهرٯتٝ
ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  1فب  5ٲح٧ٹٰ ٲيكٹز ٸ زض نٹضت ف٧طاض فٷجيٻ فب ثٷسټبي  3فب  5ٸ  7فب ٢ 10بثٯهكسيس اؾت .
 /3/4ة – ٖسٰ ضٖبيت ٲ٣طضات ذٹاث٫بٺ
ٖالٸٺ ثط اٖٳب ٬فٷجيٽبفٳٷسضج زض آييٵ ٶبٲٻ ټبي ٲطثٹٌ ( ٲكطٸٌ ثٻ ٖسٰ فٷب٢ى آٶٽب ثب آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي ٸقيٹٺ ٶبٲٻ اخطايي آٴ ) ٲهرٯٝ
ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  1فب  5ٲح٧ٹٰ ٲيكٹز ٸ زض نٹضت ف٧طاض فٷجيٻ اظ ثٷسټبي  3فب ٢ 7بث٭ فكسيس اؾت .
 /3/5ة – زازٴ اَالٖبت ٶبنحيح ثٽساٶك٫بٺ يب ٦هٳبٴ ح٣بي١
چٷبٶچٻ زازٴ اَالٖبت ٶبنحيحيب ٦هٳبٴ ح٣بي ١اٖٱ اظ قٟبټي يب ٦هجي ثبٖث اٶهٟبٔ زاٶكدٹ يب اذهال ٬زض ثطٶبٲٻ ټبيساٶكت٫بٺ قتٹز ٖتالٸٺ
ثط اٖٳب ٬فٷجيٽبت ٲٷسضج زض آييٵ ٶبٲٻ ټبي ٲطثٹٌ ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ثٷسټبي  1فب ( 8ثٻ خع ثٷس  ) 6ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
/4ة -ايطاز ذؿبضت ثٻ اٲٹاٖ ٬ٳٹٲي يبذهٹني ٸ يب ذيبٶت زض اٲبٶت
 /4/1ة–ايطاز ذؿبضت ثٻ اٲٹاٖ ٬ٳٹٲي ٸ يب ذيبٶهسض اٲبٶت زاضي اظ اٲٹاٖ ٬ٳٹٲي
ٲطف٧ت ٖالٸٺ ثط ٲح٧ٹٲيت ثٽدجطاٴ ذؿبضت ٸاضزٺ َج ١ثٷس  8ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  1فب  ( 10ثٻ خعثٷتس) 6ٲح٧تٹٰ ٲتي
قٹز .
 /4/2ة–ايطاز ذؿبضت ثٻ اٲٹا ٬قرهي يب ذيبٶت زض اٲبٶت زاضي اظ اٲٹاٮكرهي
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زض نٹضت ق٧بيت نبحت ٲبٖ ٬الٸٺ ثط ٲح٧ٹٲيت ثٻ خجطاٴ ذؿبضت َج ١ثٷس  8ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  1فب5اٖٳب ٬ٲي قتٹز
.
ج-رسیذگی تِ تعرضات دیٌی – تخلفات سیاسی ٍ یا اهٌیتی
/1ج  -زازٴ اَالٖبت ذال ٜٸا ٕ٢يب ٦هٳبٴ ٸاٗ٢يبت اظ ضٸي ٖٳس ٶؿجت ثٻ ذٹز يب ٪طٸټ ٥ټبي ٲحبضة يب ٲٟؿس يب اٞطاز ٸاثؿهٽجٻ آٶٽب
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  1فب  5ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز  .ا٪ط فرٯ ٝٲٷدط ثٻ اٶهٟبٔ ٪طٸټ ٥ټبيٳتص٦ٹض ٪تطزز فٷجيتٻ ٸي ٲتي
فٹاٶس اظ ثٷسټبي  9فب  14نبزض قٹز .
/2ج ًٖ -ٹيت زض٪طٸټ٧ٽبي ٲحبضة يب ٲٟؿس يب ٲٯحس يب ټٹازاضي ٸ اٶدبٰ زازٴ ټطٖٳٯي ثٻ ٶ ٕٟآٶٽب
 /2/1ج – ًٖٹيت يبټٹازاضي اظ ٪طٸٺ ټبي ٚيط٢بٶٹٶي ٲٷحٯٻ (٪طٸٺ ټبيي ٦ٻ ثٻ ٲٹخت اح٧بٰ ً٢بيي ٗٞبٮيت آٶٽب ٲٳٷٹٔ قسٺ ثبقس )
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  1فب  5ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
 /2/2ج – اٶدبٰ اٖٳبٮي ٦ٻ ثٻ ٶ٫ٟٗطٸٺ ټبي ٚيط ٢بٶٹٶي ثبقس
فٷجيٻ ٲهرٯ ٝاظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  8فب  12فٗييٵ ٲي قٹز .
/3ج ٗٞ -بٮيت ٸ فجٯي ٙثٻ ٶ٪ ٕٟطٸټ ٥ټب ٸٲ٧بفت اٮحبزي يب ٚيط٢بٶٹٶي
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  1فب  5ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .زض نٹضفي ٦ٻ ٗٞتبٮيهي ثتٻ ٶٟتٕ ٪طٸټت ٥ټتبي ٲحتبضة ٸٲٗبٶتس ٶٓتبٰ
خٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ثبقس ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي 9فب  14ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
/4ج  -فٹټيٵ ثٻ قٗبئط ٸ ٲ٣سؾبت اؾالٲي يب ٲٯي ازيبٴ ضؾٳي ٦كٹض ٸ يب اضف٧بة اٖٳبٮي ثطيس ٶٓبٰ خٳٽٹضي اؾالٲي(ٲبٶٷس فٓبټط ثٻ ضٸظٺ
ذٹاضي فٹټيٵ ثٻ حدبة ٞحبقي قٗبضٶٹيؿي پركبٖالٲيٻ ٸ ٶٓبيط آٴ )
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  1فب  ( 8ثٻ خع ثٷس  ) 6ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز ٸ زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ً٢بيي فٷجيٻ فتب ثٷتس ٢ 16بثت٭
فكسيس اؾت .
فجهطٺ -زض نٹضفي٧ٻ اضف٧بة ٖٳٯجٻ نٹضت خٳٗي ٸ ثٻ ٢هس ثٯٹا ٸ آقٹة نٹضت ٪يطز يب ثٻ َٹض ٲ٧طض ٸ ثسٸٴ فٹخٻ ثٽهٷجيٽبت ٢جٯتي ٸا٢تٕ
قٹز ي٧ي اظ ثٷسټبي  11فب  20نبزض قٹز .
/5ج  -ايدبز ثٯٹاٸآقٹة زض ٲحيٍ زاٶك٫بٺ
فٷجيٻ ٲهرٯ ٝاظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  5فب  ( 13ثٻ خع ثٷس  ) 6فٗييٵ ٲي قٹز  .ا٪ط ثٯٹا زض خٽت يطثٻ ظزٴ ثٽبض٦بٴ ٶٓبٰ ٸ ثب ټٳبټٷ٫ي
ٸ ثطٶبٲٻ ضيعي ٢جٯي يب ثب ټسايت اظ ٪طٸٺ ټبي ٚيط ٢بٶٹٶيربضج اظ زاٶك٫بٺ ثبقس ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ثٷسټبي  14فتب  20ٲح٧تٹٰ ٸ زض
نٹضت نالحسيس قٹضا ٲٹيٹٔ ثٻ ٲطاخٕ ً٢بيي اضخبٔ ٲي ٪طزز .
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ز  -ضؾيس٪ي ثٻ فرٯٟبت اذال٢ي
/1ز  -اؾهٗٳب ٬ٲٹاز اٖهيبز آٸض ( ٲرسض فٹټٱ ظا ضٸاٴ ٪طزاٴ ٸ  ) ...يب قطة ذٳط يتب ٢ٳتبض يتب ٲساذٯتٻ زض ذطيتس ٸ ٞتطٸـ ٸ فٹظيتٕ ايتٵ
٪ٹٶٽٳٹاضز
 /1/1ز–اؾهٗٳب ٬زذبٶيبت زض زاٶك٫بٺ ٸ اٲب٦ٵ ٲطفجٍ
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفجٷسټبي  2فب  5ٲح٧ٹٰ ٲي ٪طزز ٸ زض نٹضت ف٧طاض فب ثٷس ٢ 12بث٭ فكسيس اؾت .
 /1/2ز – اؾهٟبزٺ اظ ٲٹاز اٖهيبز آٸض
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  4فب  ( 10ثٻ خع ثٷس  ) 6ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز ٦ٻ زض نٹضت ف٧طاض فب ثٷس ٢ 12بث٭ فكسيس اؾت .
 /1/3ز–اٖهيبز ثٻ ٲٹاز اٖهيبز آٸض
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  3فب  5ٸ زض نٹضت ٖسٰ فٹخٻ ثٻ فٷجيٽبت ٢جٯي ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  8فب  18ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز.
فجهطٺ -اذص آظٲبيف اٖهيبزثٻ نٹضت ٲحطٲبٶٻ اظ اٞطاز ٲك٧ٹ ٤ثب اخبظٺ ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ٲدبظ اؾت ٦ٻ زض نٹضت ٲثجتت ثتٹزٴ آظٲتبيف
اٖهيبز ثٻ ذبٶٹازٺ زاٶكدٹ اَالٔ زازٺ ٲي قٹز ؛ ثٻ ٖالٸٺ ازاٲٽهحهي٭ زاٶكدٹي ٲٗهبز ٦ٻ ثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  9فتب  18ٲح٧تٹٰ قتسٺ ثبقتس
ٲٷٹٌ ثٻ ٲٷٟي ثٹزٶأظٲبيف ٲص٦ٹض پؽ اظ پبيبٴ زٸضٺ ٲحطٸٲيت اؾت .
 /1/4ز – ٶ٫ٽساضي ذطيس ٸ ٞطٸـ يب فٹظيٗٳٹاز اٖهيبزآٸض
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  8فب  13ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز ٸ زض نٹضفي ٦ٻ اظ اٲب٦ٵ ٸاثؿهٻ يب ٲطثٹٌ ثٻ زاٶك٫بٺ
 /1/5ز – فك٧ي٭ خٯؿٻ يب ټٳ٧بضي ثطاي اؾهٗٳب ٬ٲٹاز اٖهيبزآٸض
ٲهرٯ ٝزض نٹضت اؾهٟبزٺ اظاٲب٦ٵ ٸاثؿهٻ ثٻ زاٶك٫بٺ ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  8فب  16ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
 /1/6ز – اؾهٟبزٺ اظ ٲكطٸثبت اٮ٧ٯي
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  3فب  5ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
ا٪طفرٯ ٝزض اٲب٦ٵ ٸاثؿهٻ يب ٲطثٹٌ ثٽساٶك٫بٺ ضخ زازٺ ٸ آثبض ؾٹء ٖٳٹٲي زاقهٻ ثبقس فٷجيٻ ٸي ٲي فٹاٶس اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زضثٷتسټبي 7
فب  9نبزض قٹز .
 /1/7ز – ٶ٫ٽساضي ذطيس ٸٞطٸـ ٸ فٹظيٕ ٲكطٸثبت اٮ٧ٯي
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  8فب  12ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز  .زض نٹضفي ٦ٻ اظ اٲب٦ٵ ٸاثؿهٻ ثٻ زاٶك٫بٺ ثطايبيٵ ٲٷٓٹض ثٽطٺ ثطزاضي
قسٺ ثبقس ٖالٸٺ ثط اٖٳب ٬ثٷس  7فٷجيٻ ٸي فب ثٷس ٢ 18ب ثٯهكسيس اؾت .
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 /1/8ز – فك٧ي٭ يب ٲكبض٦ت زض خٯؿٻ يب خٯؿبت ثطاي اؾهٟبزټبظ ٲكطٸثبت اٮ٧ٯيٹ زٖٹت اظ زي٫طاٴ ثطاي قط٦ت زض آٴ
چٷبٶچٻ ٲهرٯ ٝٲطف٧ت ي ٥ٲٹضز اظ فرٯٟبت قٹز ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ثٷسټبي  10فب  16ٸ زض نٹضت اضف٧بة ټٳٻ ٲٹاضز فٷجيٻ فتب ثٷتس 18
٢بث٭ فكسيس اؾت .
 /1/9ز – اضف٧بة ٢ٳبض فدبټط ثٻ ٢ٳبض يب ذطيس ٸ ٞطٸـ ٸ ٶ٫ٽساضي آالت ٸ ٸؾبي٭ ٢ٳبض
٢ٳبض ٖجبضت اؾت اظ اٶدبٰ ثبظي ټٳطاٺ ثب قطٌ ثطز ٸ ثبذت ٦ٻ زض آٴ ثبظٶسٺ ٲٹْ ٝثٻ فإزيٻ قطٌ ثٻ ٶ ٕٟثطٶسٺ ثبقس  .چٷبٶچٻ ايتٵ ٖٳت٭ ثتٻ
ق٧٭ ٲ٧طض ٖٯٷي ٸ ثب خؿبضت اٶدبٰ ٪طزز فدبټط ثٻ ٢ٳبض اؾت .
زض نٹضفي٧ٻ ٲهرٯ ٝنطٞبً ٲطف٧ت ٢ٳبض ٪طزز ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفجٷسټبي  4فب  7ٸ چٷبٶچٻ ٲطف٧ت فدبټط ثٻ ٢ٳبض زاقهٻ ثبقتس ي٧تي اظ
فٷجيٽبت ثٷسټبي  7فب  10اٖٳب ٬ٲي ٪طزز ؛ ٸ چٷبٶچٻ ا٢ساٰ ثٻ ذطيس ٸ ٞطٸـ ٸ ٶ٫ٽساضي اثتعاض ٸ آالت ٢ٳتبض ٶٳبيتس ٲطف٧تت ثتٻ ي٧تي اظ
فٷجيٽبت ثٷسټبي  5فب  ( 12ثٻ خع ثٷس  ) 6ٲح٧ٹٰ ٲي ٪طزز .
/2ز  -اؾهٟبزٺ اظ ٞطآٸضزٺ ټبي ٶٳبيكي ٪ٹيكي يب ٶٹقهبضي ٚيط ٲدبظ يب ٲساذٯٻ زض ذطيس ٸ ٞطٸـ يب ف٧ثيط ٸ فٹظيٕ ايٵ ٪ٹٶٻ ٲحهٹالت
/2/1ز – اؾهٟبزٺ اظ ٞطآٸضزٺ ټبي ٶٳبيكي ٪ٹيكي يب ٶٹقهبضي ٚيط ٲدبظ ٶٓيط ٖ٧ؽ ٶكطيبت ٞتيٯٱ يتب ٞتطآٸضزٺ ټتبي ضايبٶتٻ اي حتبٸي
فهبٸيط ٲؿهٽدٵ
ٲهرٯ ٝيٳٵ خجطاٴ ذؿبضت ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  3فب  9ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
/2/2ز–ذطيس ٸ ٞطٸـ ف٧ثيط ٸ فٹظيٕ ٞطآٸضزٺ ټبي ٶٳبيكي ٪ٹيكي يب ٶٹقهبضي ٚيط ٲدبظ ٶٓيط ٖ٧ؽ ٞيٯٱ يب ٞتطآٸضزٺ ټتبي ضايبٶتٻ اي
حبٸي فهبٸيط ٲؿهٽدٵ
ٲهرٯ ٝيٳٵ خجطاٴ ذؿبضت ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  5فب  16ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
فجهطٺ -فرٯٟبفي ٶٓيط ؾٹء اؾهٟبزٺ اظ ٲحهٹالت نٹفي ٸ فهٹيطي قرهي ٦ٻ ٲٷدط ثٻ ٖسٰ ضٖبيت حتطيٱ قرهتي زي٫تطاٴ ٪تطزز ؛ ٲبٶٷتس
پيبٲ ٥پيبٰ ٶ٫بض ٸ  ...ٲي فٹاٶس ٲكٳٹ ٬فٷجيٽبت ثٷسټبي /2/1ز يب /2/2ز ٪طزيسٺ ٸ زض نٹضت نالحسيس ثٻ ٲحب٦ٱ ً٢بيي اضخبٔ قٹز .
/2/3ز – فرٯٟبت ضايبٶٻ اي ٸ اٮ٧هطٸٶي٧ي
ح٦ ٥طزٴ ٸيطٸؾي ٦طزٴ ؾبثٹفبغ ضايبٶٻ اي ( فٛييط ٲحٹ ٲهٹ ٝ٢ؾبظي ٸ  ) ...فرطيت ضايبٶٻ ( ٶطٰ اٞعاضي يب ؾرت اٞعاضي ) اظ َطيت١
ٶٟٹش ثٻ ؾيؿهٱ خبؾٹؾي ٦طزٴ ٸ زؾهيبثي ٚيط ٲدبظ ثٻ اَالٖبت قٷٹز ٚيط ٢بٶٹٶي فٽيٻ ؾبيت ټب ٸ ٸثال ٨ټبي ٚيط اذال٢ي ٸ يس اٲٷيتت
ٲٯي ټه ٥حطٲت اقربل ٸ ٦ٯيٻ خطايٱ ٖٳٹٲي زض ًٞبي ٸة ٸاضز قسٴ ثٻ حطيٱ ذهٹني اٞطاز ( اظ َطي ١ايٳي٭ ټبي قرهي ٸ ) ...
ٶٟٹش ثٻ ؾبيت ټبي زٸٮهي اضؾب ٬ايٳي٭ ټبي ٲرطة اذال ٬زض ؾُح زؾهطؾي اٞطاز زاٶٯٹزټبي ٚيط ٖٯٳي زض ؾبيت ټبي زاٶك٫بٺ ٦ٻ ثبٖث
اذال ٬زض اؾهٟبزٺ زي٫طاٴ قٹز ٶ٣ى ح ١ٲبٮ٧يت ٲٗٷٹي اظ َطي٦ ١پي ثطزاضي ٚيط ٢بٶٹٶي ثسٸٴ ش٦ط ٲٷجٕ ٸ ٦ٯيٻ خطايٱ ٲطثتٹٌ ثتٻ ضايبٶتٻ ٸ
ايٷهطٶت .
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ٲهرٯ ٝثٻ فٷبؾت فرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ثٷسټبي  4فب ٚ ( 10يط اظ ثٷس  ) 6ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
فجهطٺ -زض نٹضفي٧ٻ فرٯ ٝزاضاي اثٗبز ٪ؿهطزٺ اي ثبقس ثٻ ٶؿجت ؾُح فإثيط فرٯ ٝٸ زض نٹضت ف٧طاض فٷجيٻ ٲي فٹاٶس فب ثٷس  20فكسيس
٪طزز .
/3ز ٖ -سٰ ضٖبيت پٹقف اؾالٲي ٸ اؾهٟبزٺ اظ پٹقف ٚيطٲٷُج ١ثب قاٸٴ زاٶك٫بٺ يب آضايف ٲجهص٬
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  1فب  5ٸ زض نٹضت انطاض ٸ ف٧طاض ٲهٷبؾججب ٖط ٜحب٦ٱ ثطٲحيٍ ثٻ ي٧تي اظ ثٷتسټبي  7فتب 9
ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
فجهطٺ -ثطاي اٖٳب ٬ثٷس  7زض ٲٹضز زاٶكدٹيبٴ زذهط اذص ٶٓط زٞهط ٲكبٸضٺ ٸ اَالٔ ضؾبٶي ثٻ ذبٶٹازٺ اٮعاٲي اؾت .
/4ز  -اؾهٟبزٺ اظ اثعاض ٶٳبيكي ٪ٹيكي يب ٶٹقهبضي ٚيط ٲدبظ يب ٲساذٯٻ زض ذطيس ٸ ٞطٸـ يب فٹظيٕ ٸ ف٧ثيط ايٵ ٪ٹٶٻ اثعاض
/4/1ز – اؾهٟبزٺ اظ اثعاض ٶٳبيكي ٪ٹيكي يب ٶٹقهبضي ٚيط ٲدبظ ٶٓيط ٖ٧ؽ ٦هت ٶكطيبت

ٶٹاض ٸيسئٹ ٮٹح ټبي ٞكطزٺ يتب آالت

ٮٽٹ ٸ ٮٗت
چٷبٶچٻ ٲهرٯ ٝاظ ٲحيٍ يباٲ٧بٶبت زاٶك٫بټي ثطاي ايٵ ٲٷٓٹض اؾهٟبزٺ ٦طزٺ ثبقس ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ثٷسټبي 3فب  10ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
/4/2ز – فطٸيح فٹظيٕ يب ف٧ثيط اثعاض ٶٳبيكي ٪ٹيكي يب ٶٹقهبضي ٚيط ٲدبظ ٶٓيط ٖ٧ؽ ٦هت ٶكطيبت ٶٹاض ٸيسئٹ ٮٹح ټتبي ٞكتطزٺ
يب آالت ٮٽٹ ٸ ٮٗت
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ ثٷسټبي  5فب  ( 12ثٻ خع ثٷس  ) 6ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
/5ز ٖ -سٰ ضٖبيت قاٸٴ زاٶكدٹيي
/5/1ز – اضف٧بة اٖٳب ٬يب ضٞهبضي ٦ٻ ذال ٜٲٷعٮت زاٶكدٹيي ٲحؿٹة ٲي قٹز ( ٲبٶٷس ٖتسٲطٖبيت ح٣تٹ ٠زي٫تطاٴ پطذبقت٫طي ايدتبز
زض٪يطي ٸ ) ...
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  1فب  4ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
فجهطٺ -ضؾيس٪ي ثٻ فرٯٟبفي ٦ٽربضج اظ ٲحيٍ زاٶك٫بٺ نٹضت ٪يطز چٷبٶچٻ ثٻ حيثيت ٸ قاٸٴ زاٶك٫بټيبٴ ٮُٳٻ ٸاضزآٸضز ٲكٳٹ ٬ايتٵ
ثٷس ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ثٷب ثٻ قست فرٯ ٝٲُطح قسٺ فٷجيٻ ٲي فٹاٶس فب ثٷس  12فكسيس ٪طزز .
/5/2ز – ٖسٰ ضٖبيت ٲٹاظيٵ ٲحطظقطٖي زض اضفجبٌ ثب ٶبٲحطٰ
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  1فب  5ٸ زض نٹضت ف٧طاض فب ثٷس ( 9ثٻ خع ثٷس  ) 6ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
فجهطٺ -فٓبټط ثٻ ٖسٰ ضٖبيت ٲٹاظيٵ قطٖي زض اٶٓبض ٸ اٲب٦ٵ ٖٳٹٲي ٦ٻ ٲٷدط ثٻ خطيحٻ زاض قسٴ ٸ ټه ٥حطٲت ٖٳٹٲي قٹز فٷجيٻ فب ثٷتس
 ( 12ثٻ خع ثٷس  ) 6فكسيس ٲي ٪طزز .
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/5/3ز – ايدبزٲعاحٳت
زض نٹضت ٸخٹز قب٦ي ذهٹني ٸ يبچٷبٶچٻ احهٳب ٬فدطي ٸ ازاٲٻ ٲعاحٳت يب ثطٸظ آثبض ٶبٲُٯٹة زض زاٶك٫بٺ ٸخٹز زاقهٽجبقس ٲهرٯٝ
ثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  1فب  5ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
/6ز  -زاقهٵ ضاثُٽٷبٲكطٸٔ
ضاثُٻ ٶبٲكطٸٔ ٖجبضت اؾت اظ ثط٢طاضي اضفجبٌ ټبي ٲ٧طض ٸ ټسٞٳٷس ثب ظٲيٷٻ ٢جٯي ٦ٻ قطٖي ( اؾالٲي ) ٶجٹزٺ يب ثسٸٴ َي ٲطاحت٭ قتطٖي ٸ
يب ٢بٶٹٶي الظٰ نٹضت ٪طٞهٻ ٸ ٖٟت ٖٳٹٲي ضا ذسقٻ زاض ٶٳبيس .
زض نٹضفي٧ٻ فرٯ ٝآثبض ٖٯٷي ٸٲكٽٹز زاقهٻ ثبقس ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  4فب  ( 10ثٻ خع ثٷتس ) 6ٲح٧تٹٰ ٲتي
قٹز .
فجهطٺ  -1چٷبٶچٻ فرٯ ٝزض ٲٹاضز ٲرهٯ ٝٸا ٕ٢قسٺ ٸ يب ٲهرٯ ٝزاضاي ؾبث٣ٻ ؾٹء اٶًجبَي زض فرٯٟبت اذال٢ي ثبقس فٷجيٻ ٲتي فٹاٶتس
فب ثٷس  12فكسيس ٪طزز .
فجهطٺ  -2چٷبٶچٻ فرٯٖ ٝالٸٺ ثط ٲٹضز فجهطٺ  1زاضاي قب٦ي ذهٹني ثب زٮي٭ اٟٚب ٬ا٦طاٺ ايُطاض يب اخجبض ثبقس فٷجيٻ ٲي فٹاٶتس فتب
ثٷس  18فكسيس ٪طزز .
/7ز – فك٧ي٭ يبقط٦ت زض خٯؿبت ٶبٲكطٸٔ
خٯؿٻ ٶبٲكطٸٔ ٖجبضت اؾت اظ ٪طز ټٱ آٲسٴ ٪طٸټي ثٻ ٢هس اٶدبٰ اٖٳبٮي ٦ٻ قطٔ ( اؾالٰ ) آٴ ضا ٶٟتي ٦تطزٺ ٸ ختبيع ٶٳتي زاٶتس ؛ ٶٓيتط
ٲيٽٳبٶي ټبي ٲرهٯٍ يب ٢ٹازي
/7/1ز – قط٦ت زض خٯؿٻ ٶبٲكطٸٔ
ٲهرٯ ٝثٻ ي٧ي اظ فٷجيٽبفٳٷسضج زض ثٷسټبي  3فب(10ثٻ خع ثٷس  ) 6ٲح٧ٹٰ ٲي قٹز .
فجهطٺ  -1ټٳچٷيٵ زضنٹضت ٸخٹز ؾبث٣ٽؿٹء اٶًجبَي زض ظٲيٷٻ فرٯٟبت اذال٢ي فٷجيٻ ٲي فٹاٶس فب ثٷس  18فكسيس قٹز .
/7/2ز – فك٧يٯيب ټٳ٧بضي زض فك٧ي٭ خٯؿٻ ٶبٲكطٸٔ
فٷجيٻ ٲهرٯ ٝاظ ثيٵ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  7فب  14ٸ زض نٹضت ٸخٹز ؾبث٣ٻ ؾٹء اٶًجبَي زض ظٲيٷٻ فرٯٟبت اذال٢ي فب ثٷس  18فٗيتيٵ
ٲي قٹز .
/8ز  -اٶدبٰ ٖٳ٭ ٲٷبٞي ٖٟت( ظٶب ٮٹاٌ ٸ يب ٲؿبح٣ٻ )
فٷجيٻ ٲهرٯ ٝاظ ثيٵ فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  5فب ( 16ثٻ خع ثٷس  ) 6ٸ زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت زض ٲطاخٕ ً٢بيي ي٧ي اظ فٷجيٽبت ثٷسټبي
 13فب  20فٗييٵ ٲي قٹز .
19

فجهطٺ  -1اثجبت خطايٱ ٲٷبٞي ٖٟت زض حيُٻ ٸْبي ٝقٹضاي اٶًجبَي ٶٳي ثبقس .
تخش : 3
ًحَُ رسیذگی ٍ صذٍر احكام ( هَضَع هَاد  12 ٍ 9 ، 7آییي ًاهِ اًضثاطی )

ٲبزٺ  -4قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ټب ٲي فٹاٶٷس ثٻ ٦ٯيٻ ٪عاضـ ټبي ضؾيسٺ زض ٲٹضز زاٶكدٹيبٴ اظ ؾٹي ټط يت ٥اظ اقتربل ح٣ي٣تي يتب
ح٣ٹ٢ي زض زاذ٭ يب ذبضج اظ زاٶك٫بٺ ضؾيس٪ي ٸ زض نٹضت احطاظ ٸ٢ٹٔ فرٯ ٝزض حس اذهيبضات ذٹز ح٧ٱ نبزض ٶٳبيٷس .
فجهطٺ  -1چٷبٶچٻ فرٯ ٝفٹؾٍ اًٖبي فك٧٭ ټب يب ٶكطيبت ٸا ٕ٢قسٺ ثبقس اذص ٶٓط ٦ٳيهٻ ټبي ٶبْط ثط فك٧٭ ټب يب ٶكطيبت زاٶكتدٹيي
ٶيع حؿت ٲٹضز ثطاي آٚبظ ضؾيس٪ي يطٸضي اؾت .
فجهطٺ  -2قٹضاي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٲدبظ ثٻ ضؾيس٪ي ثٻ فرٯٟبفي ٦ٻ زض ٲ ُٕ٣فحهيٯي ٢جٯي زاٶكدٹ زض زاٶك٫بٺ زي٫ط نٹضت ٪طٞهٻ ثبقتس
ٶيؿت ٸ زض ايٷ٫ٹٶٻ ٲٹاضز ٶٓط قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٲالٖ ٤ٳ٭ ذٹاټس ثٹز .
فجهطٺ  -3نسٸض اح٧بٰ فط٦يجي اخطايي يب فٗٯي٣ي ٲكطٸٌ ثط ضٖبيت ٲحسٸزٺ فٷجيٽبت فٗييٵ قسٺ ثطاي فرٯٟبت ٲدبظ اؾت .
فجهطٺ  -4ضؾيس٪ي ثٻ ټط ي ٥اظ فرٯٟبت يب خطايٱ اضف٧بثي اٖٱ اظ زاذ٭ ٸ يب ذبضج اظ زاٶك٫بٺ ٸ يب ٲحيٍ ټبي ٸاثؿهٻ ٸ يب زٖبٸي ٲطثٹٌ ثٻ
زاٶكدٹ زض ٲحب٦ٱ ً٢بيي ٲبٶٕ اظ ضؾيس٪ي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٶرٹاټس ثٹز.
فجهطٺ  -5زض فٳبٲي خطايٱ زض نٹضت ٲح٧ٹٲيت ً٢بيي ٦ٻ ٲٷهٽي ثٻ ثبظزاقت ٲٹ٢ت يب حتجؽ ٪طزيتسٺ ثبقتس چٷبٶچتٻ ح٧تٱ اٶًتجبَي
ٲحطٸٲيت اظ فحهي٭ نبزض ٶكٹز ٲست ثبظزاقت يب حجؽ خعء ؾٷٹات زاٶكدٹ ٲحؿٹة ٶ٫طزيسٺ ٸ پتؽ اظ پبيتبٴ ٲتست ٲح٧ٹٲيتت ٲتي
فٹاٶس ازاٲٻ فحهي٭ ٶٳٹزٺ ٸ زاٶك٫بٺ ثبيس ثٻ ٶحٹ ٲ٣هًي ٶؿجت ثٻ ازاٲٻ فحهي٭ زاٶكدٹ ٲؿبٖست ٶٳبيس  .چٷبٶچٻ ٲست ٲح٧ٹٲيت اظ ٲست
ٲدبظ ٲ ُٕ٣فحهيٯي ثيكهط ثبقس زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت ٶحٹٺ ازاٲٻ فحهي٭ ضا ثب ٲٹٗ٢يت خسيس آٲٹظقي فُجي ١زټس .
فجهطٺ  -6چٷبٶچٻ زض ٪عاضـ ټب ٸ ق٧بيبت اقربل ح٣ي٣ي يب ح٣ٹ٢ي ٶهٹاٴ اظ َطي ١قٹضاي اٶًجبَي اح٣ب ٠ح ١ٶٳٹز قتٹضا ٲتي فٹاٶتس
قرم ضا ثٻ َطح زٖٹي زض ٲحب٦ٱ ً٢بيي ټٳطاټي ٸ اضقبز ٶٳبيس  .ايٵ ٲٹيٹٔ ٲبٶٕ اظ ضؾيس٪ي قٹضاي اٶًتجبَي ٶرٹاټتس ثتٹز .اٶٗ٧تبؼ
ٲٹيٹٔ زض ٲطاخٕ ٢بٶٹٶي ذبضج اظ زاٶك٫بٺ فٷٽب اظ َطي ١قٹضاي اٶًجبَي ٸ ثب ټٳبټٷ٫ي ٸ ٲكبٸضٺ زٞهط ح٣ٹ٢ي زاٶك٫بٺ نٹضت ٲي پصيطز .
فجهطٺ  -7زض نٹضت اضؾب٪ ٬عاضـ اظ َط ٜٲطاخٕ ضؾيس٪ي ٦ٷٷسٺ اظ خٳٯٻ ٲحب٦ٱ ً٢تبيي يتب ٶيتطٸي اٶهٓتبٲي ٸ احتطاظ اضف٧تبة فرٯتٝ
زاٶكدٹ فٹؾٍ قٹضاي اٶًجبَي حؿت نالحسيس قٹضا ثطاي فكسيس يب فرٟي ٝفٷجيتٻ فرٯت ( ٝزض نتٹضت ٲدتبظات ٲهرٯت ٝزض ٲحتب٦ٱ
ً٢بيي ) ٖٳ٭ قسٺ ٸ ٲٳ٧ٵ اؾت ؾبث٣ٻ زض پطٸٶسٺ زاٶكدٹ ٶ٫ٽساضي ٸ پطٸٶسٺ اٶًجبَي ٲرهٹٲٻ ٪طزز .
فجهطٺ  -8نسٸض اح٧بٰ اٶًجبَي زض ذهٹل زاٶكدٹيبٴ فٷٽب اظ َطي ١قٹضاټبي اٶًجبَي نٹضت ٲتي ٪يتطز ٸ ؾتبيط ٶٽبزټتب يتب ٲؿتاٸالٴ
زاٶك٫بٺ خع زض ٲ٣بٰ اخطاي اح٧بٰ نبزض قسٺ اظ ؾٹي قٹضاټبي اٶًجبَي ٲدبظ ثٻ نسٸض يب اخطاي ٲٟبز ټيچي ٥اظ فٷجيٽبت اٶًتجبَي ٶٳتي
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ثبقٷس  .ضييؽ زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت ايٵ ٲٹيٹٔ ضا ثٻ ٦ٯيٻ ٢ؿٳهٽبي زاٶك٫بٺ خٽت اَتالٔ ٸ ا٢تساٰ اثتال٘ ٶٳبيتس  .ټط٪ٹٶتٻ ا٢تساٰ اظ ؾتٹي
اقربل ح٣ي٣ي يب ح٣ٹ٢ي زاٶك٫بٺ ٦ٻ ثط ذال ٜايٵ فجهطٺ ثبقس ذٹز فرٯ ٝازاضي ٲحؿٹة قسٺ ٸ زض ٲطاخٕ شي نتالح ٢بثت٭ پي٫يتطي
اؾت .
فجهطٺ  -9ثط اؾبؼ فٗٯيٳبت اؾالٲي ٸ انٹ٢ ٬بٶٹٶي اٲٷيت ٸ ٲهٹٶيت قٽطٸٶساٴ ٸ ٲٷٕ فدؿؽ ( انٹ 22 ٬ٸ ٢ 25بٶٹٴ اؾبؾتي ) اًٖتبي
قٹضا ٸ ٦بض٦ٷبٴ زثيطذبٶٻ قٹضاي اٶًجبَي ٲدبظ ثٻ فدؿؽ زض ظٶس٪ي ذهٹني زاٶكدٹيبٴ ٶجٹزٺ ٸ ٲٹْٟٷس ٦ٯيٻ اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ فرٯتٝ
زاٶكدٹ ضا ٲحطٲبٶٻ فٯ٣ي ٶٳٹزٺ ٸ اظ اٞكبي آٴ ( ثٻ خع ټٳؿط ٸ ٸاٮسيٵ ثب ضٖبيت ٲهبٮح زاٶكدٹ ) ذٹززاضي ٶٳبيٷس  .زض نٹضت فرٯت ٝټتط
ي ٥اظ اًٖبء يب ٦بض٦ٷبٴ ٲٹيٹٔ اظ َطي ١قٹضاي فدسيس ٶٓط يب قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٢بث٭ پي٫يطي اؾت .
فجهطٺ  -10پبؾر٫ٹيي ثٻ ٲطاخٕ شي نالح اؾهٗالٰ ٦ٷٷسٺ ٶٓيط ٲطاخٕ ً٢بيي ٪عيٷف ؾبظٲبٴ ټب ٸ اٲثب ٬آ« زض ذهٹل ؾٹاث ١اٶًجبَي
زاٶكدٹيبٴ ٸ زاٶف آٲٹذه٫بٴ زض زاٶك٫بٺ فٹؾٍ زثيطذبٶٻ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي يب قٹضاي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ثٻ ٖٷٹاٴ فٷٽب ٲطختٕ ٲدتبظ
اٶدبٰ ٲي ٪يطز ٸ ضٸـ آٴ فبثٕ فطفيجي اؾت ٲٻ قٹضاي ٲط٦عي ثٻ ٖٷٹاٴ ضٸيٻ ٖٳٯ٧طز ٲكرم ٲي ٶٳبيس .
فجهطٺ  -11قٹضاټبي اٶًجبَي ثبيس زض ٲٹاضز يطٸضي اظ خٳٯٻ فرٯٟبت اذال٢ي ثب زٖتٹت اظ ٲؿتٹئ ٬ٲط٦تع ٲكتبٸضٺ زاٶكتدٹيي زاٶكت٫بٺ
يٳٵ ثٽطٺ ٲٷسي اظ ٶٓطات ٲكٹضفي آٴ ٲط٦ع ٦ٯيٻ حؿبؾيت ټبي الظٰ زض ظٲيٷٻ ضٸحيبت ٞطزي ٸ ٲؿبي٭ ذتبٶٹاز٪ي ٸ اخهٳتبٖي ضا ٲٗٳتٹ٬
زاقهٻ ٸ فجٗبت ٲرهٯ ٝاح٧بٰ نبزضٺ ضا ٲس ٶٓط ٢طاض زټٷس .
ٲبزٺ :- 5قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶكدٹيبٴ پؽ اظ اثال٘ ٸ فٟٽيٱ ٦هجي ٸ يب قٟبټي فرٯٟبت ٲٹضز افٽبٰ َج ١ٲبزٺ  6آييٵ ٶبٲٻ ٸ ثرف  1اظ ايتٵ
قيٹٺ ٶبٲٻ ثٻ زاٶكدٹ ٸ پيف اظ نسٸض ح٧ٱ ثبيس اظ ٸي ٲهبحجٻ حًٹضي ثٻ ٖٳ٭ آٸضزٺ ٸ زٞبٖيبت ٦هجي زاٶكدٹ ضا اذص ٸ ٲٹضز فٹخٻ ٢تطاض
زټٷس .
فجهطٺ:-اٶدبٰ اٲٹض الظٰ خٽت َطح ٲٹيٹٔ زض خٯؿبت قٹضاټبي اٶًجبَي اظ ٢جي٭ فسٸيٵ ٲؿهٷسات اثال٘ ٸ فٟٽيٱ ٲٹاضز فرٯت ٝٲهتبحجٻ
حًٹضي ٸ ٲبٶٷس آٴ ٸ ٶيع ح ّٟٸ ثبي٫بٶي ٸ اٲبٶهساضي ٶؿجت ثٻ پطٸٶسٺ ټبي اٶًجبَي ثٻ ٖٽسٺ زثيط قٹضاؾت .
ٲبزٺ :-6زض خطيبٴ ضؾيس٪ي ثٻ پطٸٶسٺ ټبي اٶًجبَي اظ ثسٸ فب پبيبٴ ضؾيس٪ي اذص فٗٽس ثٷب ثٻ نالحسيس

ټط يت ٥اظ قتٹضاټب ٲدتبظ ٲتي

ثبقس ٸ ٲي فٹاٶس ثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٲ٭ فرٟي ٝيب فٗٯي ١زض فٷجيٻ ٸ يب ٲرهٹٲٻ قسٴ پطٸٶسٺ ثسٸٴ زضج زض ؾٹاث ١اٶًجبَي ٮحبِ ٪طزز .
ٲبزٺ  :-7زض نٹضت زضذٹاؾت زاٶكدٹ ثطاي زٞبٔ حًٹضي زض خٯؿٻ قٹضا زثيط قٹضاي اٶًتجبَي ثتسٸي زاٶكت٫بٺ ٲتي فٹاٶتس اظ ٸي ثتطاي
حًٹض زض خٯؿٻ قٹضاي ثسٸي زٖٹت ثٻ ٖٳ٭ آٸضز ٸ ٲهٷبؾت ثب ٲٹيٹٔ ٲٹضز ضؾيس٪ي ثطاي زٞبٔ اظ ذٹز ثٻ ٸي ٞطنت زټتس  .زض نتٹضت
ٖسٰ حًٹض زاٶكدٹ زض ظٲبٴ ٲ٣طض ثطاي حًٹض زض خٯؿٻ قٹضاي اٶًجبَي ٲي فٹاٶس زض ٚيبة زاٶكدٹ ثٻ پطٸٶسٺ ضؾيس٪ي ٶٳبيس.
فجهطٺ:-چٷبٶچٻ زاٶكدٹ فب  10ضٸظ پؽ اظ ضئيت اثال٘ ضؾٳي زٸٰ زٖٹت ثٻ ٲهبحجٻ يب زٞبٔ حًٹضي اظ حًتٹض ٸ اضائتٻ زٞبٖيتبت اٲهٷتبٔ
ٸضظز قٹضا ٲي فٹاٶس ٶؿجت ثٻ ضؾيس٪ي ٸ نسٸض ح٧ٱ ٚيبثي ا٢ساٰ ٶٳبيس  .يٳٷبً زض ټط حب ٬نسٸض ح٧ٱ قٹضا ثتسٸٴ حًتٹض زاٶكتدٹ
نٹضت ٲي ٪يطز .
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ٲبزٺ :-8خٯؿبت قٹضاي اٶًجبَي ثسٸي زاٶك٫بٺ حؿت ٲٹيٹٔ ټط زٸ ټٟهٻ ي ٥ثبض ٸ خٯؿبت قٹضاي اٶًجبَي فدسيس ٶٓط زاٶكت٫بٺ زض
نٹضت ٸخٹز ٲٹاضز اٶًجبَي حسا٢٭ ټط ٲبٺ ي ٥ثبض فك٧ي٭ ٲي ٪طزٶس  .ثتسيٽي اؾتت زض ٲتٹاضز ايتُطاضي ٸ ثٷتب ثتٻ يتطٸضت ضئؾتبي
قٹضاټبي اٶًجبَي ثبيس ٶؿجت ثٻ فك٧ي٭ خٯؿبت

ٞٹ ٠اٮٗبزٺ قٹضاټبي اٶًجبَي ا٢ساٰ ٶٳبيٷس .

ٲبزٺ  -9اح٧بٰ اٶًجبَي قٹضاي ثسٸي ثبيس زض ٦ٳهطيٵ ظٲبٴ ٲٳ٧ٵ پؽ اظ ٸنٹ٪ ٬عاضـ ٦هجي ٸ فٟٽيٱ افٽبٰ نبزض ٸ ثٻ زاٶكدٹ اثال٘ قٹٶس .
زض نٹضفي ٦ٻ َٹالٶي قسٴ ضؾيس٪ي ثٻ پطٸٶسٺ ٲٷدط ثٻ ٲهًطض قسٴ زاٶكدٹ قٹز زاٶك٫بٺ ثبيس ثٻ ٶحٹي ٦ٻ ٲٷبٞي ٲهتبٮح ٦ٯتي زاٶكت٫بٺ ٸ
ؾبيط زاٶكدٹيبٴ ٶجبقس زض خجطاٴ آٴ ا٢ساٰ ٶٳبيس :.
فجهطٺ: -اضؾب ٬ضٸٶٹقت اح٧بٰ ثسٸي يب اٞكبي آٴ خع ثطاي ٸاٮسيٵ ٸ ټٳؿط زاٶكتدٹ( حؿتت نتالحسيس قتٹضا ) ٲٳٷتٹٔ اؾتت ٸ فٷٽتب زض
پطٸٶسٺ اٶًجبَي زاٶكدٹ ثجت ٸ ٶ٫ٽساضي ٲي قٹز .
ٲبزٺ :-10خٯؿبت قٹضاي اٶًجبَي ثسٸي ٸ فدسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ ثبيس زاضاي نٹضفدٯؿٻ ثٹزٺ ٸ نٹضفدٯؿتبت ثتٻ اٲًتبي اًٖتبي حبيتط زض
خٯؿٻ ثطؾس  .ح٧ٱ اٶًجبَي نبزضٺ ثطاي ټط زاٶكدٹ پؽ اظ اٶكبء زض خٯؿٻ خٽت ح ّٟٸ ٶ٫ٽتساضي زض پطٸٶتسٺ فرٯت ٝٶيتع ثتٻ اٲًتبي
اًٖبي حبيط زض خٯؿٻ ثٻ فطفيجي ٦ٻ قٹضاي ٲط٦عي ثٻ ٖٷٹاٴ ضٸيٻ ٖٳٯ٧طز ٲكرم ٲي ٶٳبيس ٲي ضؾس .
فجهطٺ:-اضؾب ٬ضٸٶٹقت اح٧بٰ فدسيس ٶٓط يب اٞكبي آٴ خع ثطاي ٸاٮسيٵ ٸ ټٳؿط زاٶكدٹ( حؿت نالحسيس قٹضا ) ٸ ٲ٣بٰ اخطا ٦ٷٷسٺ ح٧ٱ
ٸ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٲٳٷٹٔ اؾت .
ٲبزٺ :-11قٹضاي اٶًجبَي فدسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ فٷٽب ٲطخٕ ٲدبظ ثطاي اضؾب ٬پطٸٶسٺ فرٯ ٝزاٶكدٹيبٴ ثٻ قتٹضاي ٲط٦تعي اٶًتجبَي خٽتت
ضؾيس٪ي ثٹزٺ ٸ زض ايٷ٫ٹٶٻ ٲٹاضز يطٸضت زاضز نٹضفدٯؿٻ قٹضاي اٶًجبَي فدسيسٶٓط ٦ٻ ثٻ ا ٲًبي حب يطاٴ ضؾيسٺ ٸ حبٸي زضذٹاؾت
ضؾيس٪ي ثب پيكٷٽبز ٲكرم ٲي ثبقس ثٻ ټٳطاٺ ٦ٯيٻ ؾٹا ث ١ٸ ٲساض ٤پطٸٶسٺ ثٻ ق٧٭ ٸ فطفيجي ٦ٻ قٹضاي ٲط٦عي ثٻ ٖٷتٹاٴ ضٸيتٻ ٖٳٯ٧تطز
ٲكرم ٲي ٶٳبيس ثب ح ّٟثس ٬اضؾب٪ ٬طزز  .ثسيٽي اؾت قٹضاي ٲط٦عي ثٻ پطٸٶسٺ ټبي اضؾبٮي اظ ؾٹي زاٶك٫بٺ ٦ٻ ٞب٢تس ٲتساض٦ ٤بٲت٭ ٸ
نٹضفدٯؿٻ قٹضاي اٶًجبَي فدسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ ثبقٷس ضؾيس٪ي ٶرٹاټس ٶٳٹز .
فجهطٺ:-زض نٹضفي٧ٻ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي زضذٹاؾت اضؾب ٬پطٸٶسٺ اي ضا ٶٳٹزٺ ثبقس ٸ زاٶكت٫بٺ زض اضؾتب ٬آٴ اټٳتب ٬ٶٳبيتس قتٹضاي
ٲط٦عي اٶًجبَي ٲي فٹاٶس ثٻ ٶحٹ ٲ٣هًي ٶؿجت ثٻ ٮٛٹ يب فٗٯي ١يب فٹ ٝ٢اخطاي اح٧بٰ نبزضٺ شي ضثٍ زضذٹاؾت فٹييح اظ ٲ٣بٰ ٲؿاٸ ٬ٸ
اٲثب ٬آٴ ا٢ساٰ ٶٳبيس .
ٲبزٺ :-12قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ثبيس اح٧بٰ نبزضٺ ضا حسا٦ثط فب ي ٥ٲبٺ پؽ اظ نسٸض فٹؾٍ ضييؽ يب زثيط قٹضا ثٻ زاٶكدٹي ٲهٽٱ اثتال٘
ٶٳٹزٺ ٸ ضؾيس زضيبٞت ٦ٷٷس ٦ٻ زض نٹضت اؾهٷ٧ب ٜزاٶكدٹ اظ زضيبٞت ح٧ٱ َج ١ٲبزٺ ٖ 20ٳ٭ ٲي ٪طزز .
ٲبزٺ ٖ -13الٸٺ ثطاح٧بٰ نبزضٺ ٦ٯيٻ ٲ٧بفجبت قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ثب قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٸ زي٫ط ٲطاخٕ ذبضج اظ زاٶك٫بٺ ثبيتس
ثب اٲًبي ٲٗبٸٴ زاٶكدٹيي ٸ ٞطټٷ٫ي يب ضييؽ زاٶك٫بٺ ثبقس  .اح٧بٰ ٸ ٲ٧بفجبت قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ثب اٲًبي ضييؽ يب زثيتط ايتٵ قتٹضا
نبزض ٲي قٹز .
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ٲبزٺ  -14قٹضاي اٶًجبَي فدسيس ٶٓطزاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت حسا٦ثط ي ٥ٲبٺ پؽ اظ نسٸض ح٧تٱ فدسيتس ٶٓتط ضٸٶٹقتت آٴ ضا ثتٻ قتٹضاي
ٲط٦عي اٶًجبَي اضؾب ٬زاضز  .ثسيٽي اؾت ٶٓط ٸ ح٧ٱ قٹضا ي ٲط٦عي اٶًجبَي زض ذهٹل اح٧بٰ نبزضٺ اظ ؾٹي قٹضاي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ
الظٰ االفجبٔ اؾت.
فجهطٺ :-1اضؾب٪ ٬عاضـ ٗٞبٮيهٽب ٸ ٖٳٯ٧طز قٹضاټبي اٶًجبَي ثطاي زثيطذبٶٻ قٹضاي اٶًجبَي ٲط٦عي ٸ ثٻ فطفيجتي ٦تٻ فٗيتيٵ ٸ اثتال٘ ٲتي
ٶٳبيس اٮعاٲي اؾت .
فجهطٺ  -2ا٪ط ثٻ زؾهٹض ضييؽ زاٶك٫بٺ ( َج ١فجهطٺ  2ٲبزٺ  6آييٵ ٶبٲٻ ) ٸ يب ثٻ ٸاؾُٻ َٹالٶي قسٴ ضؾيس٪ي ثٻ پطٸٶسٺ ( ثسٸٴ ٲدتٹظ آيتيٵ
ٶبٲٻ ) زاٶكدٹ اظ قط٦ت زض اٲهحبٶبت پبيبٴ ٶيٳؿب ٬ٲحطٸٰ قسٺ ثبقس ٸ ح٧ٱ اٶًجبَي نبزض قسٺ حتبٸي فٷجيٽتي ٦ٳهتط اظ ٲحطٸٲيتت يت٥
ٶيٳؿب ٬ثبقس اظ زاٶكدٹ اٲهحبٴ ٲدسز ٪طٞهٻ ٲي قٹز .
زض ټط حب ٬ظٲبٴ ضؾيس٪ي ثٻ پطٸٶسٺ زض ٖٳ٭ ٶجبيس ٲٹخت اٞعايف ٲح٧ٹٲيت زاٶكدٹ قٹز.
فجهطٺ  -3زض نٹضفي٧ٻ ح٧ٱ ُٗ٢ي ٲجٷي ثط ي٧ي اظ ثٷسټبي  9فب  18ٲبزٺ  1اظ ثرف  1اظ ايٵ قتيٹٺ ٶبٲتٻ زض اٸاذتط ٶيٳؿتب ٬ٸ پتيف اظ آٚتبظ
ثط٪عاضي اٲهحبٶبت پبيبٴ ٶيٳؿب ٬فحهيٯي نبزض قسٺ ثبقس ظٲبٴ اخطاي ح٧ٱ ثٻ ٶيٳؿب ٬فحهيٯي ثٗس اظ آٴ ٲٹ٦ٹ ٬ٲي ٪تطزز ٲكتطٸٌ ثتط
آٶ٧ٻ آذطيٵ ٶيٳؿب ٬فحهيٯي زاٶكدٹ ٶجبقس .
فجهطٺ  -4زض نٹضفي٧ٻ زثيط يب ضييؽ قٹضا ثسٸٴ ٖٯت ٲٹخٻ ٲٹخت اَبٮٻ ضؾتيس٪ي ٸ ٲهًتطض قتسٴ زاٶكتدٹ قتٹٶس ٲٹيتٹٔ اظ َطيت١
قٹضاي فدسيس ٶٓط يب قٹضاي ٲط٦عي يب ؾبيط ٲطاخٕ شي ضثٍ ٢بث٭ پي ٪يطي اؾت .
ٲبزٺ  -15قٹضاي اٶًجبَي ٲط٦عي ٸظاضفيٵ ثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٮيهطيٵ ٲطخٕ نسٸض اح٧بٰ اٶًجبَي زاٶكدٹيي يٳٵ ٶٓبضت ثط اخطاي نحيح آييٵ
ٶبٲٻ اٶًجبَي ٸ قيٹٺ ٶبٲٻ اخطايي آٴ زض حٹظٺ ټبي ضؾيس٪ي ثٻ فرٯٟبت اٶًجبَي زاٶكدٹيبٴ زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲدٳٹٖٻ ټبي آٲٹظـ ٖبٮي فبثٗٻ
چٷبٶچٻ ثب ضٸـ ټب يب اح٧بٰ ٲهٟبٸت ٸ يب ٲهٷبً٢ي اظ قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ټب زض ٲٹاضز فرٯ ٝٲكتبثٻ ثطذتٹضز ٶٳبيتس ٲ٧ٯت ٝاؾتت
ٶؿجت ثٻ اضائٻ ضٸـ ي٧ؿبٴ اٖالٰ ٶٓط ٸ ايدبز ٸحست ضٸيٻ ا٢ساٰ ٶٳبيس .
ٲبزٺ  -16قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝثٻ اخطاي اح٧بٰ قٹضاي اٶًجبَي ٲط٦عي ثٹزٺ ٸ ثبيس ٶهيدٻ ا٢ساٲبت ذٹز ضا زض ايٵ ذهتٹل
حسا٦ثط ي ٥ٲبٺ پؽ اظ زضيبٞت ح٧ٱ ثٻ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي اٖالٰ ٶٳبيٷس  .زض ٚيط ايٷهٹضت ثٻ اؾتهٷبز ٲتبزٺ  9آيتيٵ ٶبٲتٻ اٶًتجبَي
ثطحؿت ٲٹضز ضييؽ يب زثيط قٹضاي اٶًجبَي

فدسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ پبؾر٫ٹي ٖسٰ اخطاي ح٧ٱ قٹضاي ٲط٦عي اٶًتجبَي زض ٲطاختٕ شي

نالح ثٻ فكريم قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ذٹاټٷس ثٹز .
ٲبزٺ  -17ضٸٶٹقت اح٧بٰ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٦ٻ حبٸي ٲحطٸٲيت زاٶكدٹ اظ فحهي٭ اظ ي ٥فب پٷح ؾب ٬اؾت ثبيس ثٻ ټيإت ٲط٦تعي
٪عيٷف زاٶكدٹ ٸ ؾبظٲبٴ ؾٷدف آٲٹظـ ٦كٹض اضؾب٪ ٬طزز ٸ ټيإت ٸ ؾبظٲبٴ ٲص٦ٹض ٲٹْٟٷس ٶؿجت ثٻ اٖٳب ٬ٲحطٸٲيت ٞٹ ٠ا٢ساٰ ٶٳبيٷس
تخش : 4
ًحَُ اعتراض داًشجَ تِ آرای صادرُ ٍ تخفیف یا تشذیذ احكام ( هَضَع هادُ  8آییي ًاهِ اًضثاطی )
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ٲبزٺ  -18فدسيسٶٓط زض اح٧بٰ اٸٮيٻ پؽ اظ ٸنٹ ٬اٖهطاو زض ٲٹٖس ٲ٣طض (10ضٸظ ازاضي اظ فبضيد ضئيت ح٧ٱ ) ثٻ ٖٽسٺ قتٹضاي اٶًتجبَي
فدسيس ٶٓط اؾت .
ٲبزٺ  -19قٹضاي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٲٹْ ٝاؾت پؽ اظ فح٣ي٣بت الظٰ ٸ ٲالحٓٻ آذطيٵ زٞبٖيٻ زاٶكتدٹ حتسا٦ثط ْتط ٜيت ٥ٲتبٺ ح٧تٱ
فدسيس ٶٓط نبزض٦ٷس  .زض نٹضفي٧ٻ نسٸض ح٧ٱ فدسيس ٶٓط ٲهٹ ٝ٢ثٻ حهٹ ٬ٲساض ٤يب اٶدبٰ فح٣ي٣بفي ثبقس ٦ٻ ثٻ ٶ ٕٟزاٶكدٹ فٯ٣تي ٲتي
قٹٶس ٲٽٯت ٲص٦ٹض ٲي فٹاٶس ثب ٲٹا٣ٞت زاٶكدٹي شي ٶ ٕٟفب ف٧ٳي٭ پطٸٶسٺ ثٻ فٗٹي ١زض آيس .
فجهطٺ  -اح٧بٰ فدسيس ٶٓط ٶٳي فٹاٶٷس اح٧بٰ اٸٮيٻ ضا فكسيس ٦ٷٷس  .چٷبٶچٻ پؽ اظ نسٸض ح٧ٱ اٸٮيٻ ٸ پتيف اظ نتسٸض ح٧تٱ فدسيتسٶٓط
ٲساض ٤ٸ ٲؿهٷسات خسيسي حبن٭ قسٺ ثبقس الظٰ اؾت پطٸٶسٺ ٲهرٯ ٝثبضزي٫ط زض قٹضاي ثسٸي ٲُطح ٸ پؽ اظ نسٸض ح٧ٱ اٸٮيٻ ٲدتسزاً
ثٻ ٸي ٞطنت اٖهطاو زازٺ قٹز .
ٲبزٺ  -20زض نٹضفي٧ٻ زاٶكدٹ َج ١فجهطٺ  3ٲبزٺ  8آييٵ ٶبٲٻ ثٻ زالي٭ ٚيط ٲٹخٻ اظ اٖالٰ ضئيت ح٧ٱ اٸٮيٻ اؾهٷ٧ب ٜٶٳبيس ٸ يب زض ٲٽٯتت
ٲ٣طض ٶؿجت ثٻ ح٧ٱ اٸٮيٻ اٖهطاو ٶٷٳبيس ح٧ٱ اٸٮيٻ ٖيٷبً ُٗ٢ي ٲحؿٹة

ٲي قٹز  ( .ٲطخٕ فكريم ٚيتط ٲٹختٻ ثتٹزٴ قتٹضاي

اٶًجبَي اؾت ) .
فجهطٺ  -ضييؽ زاٶك٫بٺ ٲي فٹاٶس ثٷب ثٻ فكريم ٸ زض نٹضت نسٸض ح٧ٱ اٸٮيٻ ٸ ٖسٰ اٖهطاو زاٶكدٹ زض ٲٽٯت ٲ٣طض ٶؿتجت ثتٻ فكت٧ي٭
خٯؿٻ قٹضاي فدسيس ٶٓط ثب ټس ٜضٖبيت ح٣ٹ ٠زاٶكدٹ ا٢ساٰ ٦ٷس .
ٲبزٺ  -21فٳطز زاٶكدٹ اظ پصيطـ ٸ اخطاي اح٧بٰ ٸ زؾهٹضافي ٦ٻ قٹضاي اٶًجبَي نبزض ٲي ٦ٷس يب ف٧طاض يب فٗسز فرٯ ( ٝزض ٲٹاضزي ٦تٻ زض
ٲبزٺ  2اظ ثرف  1ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ پيف ثيٷي ٶكسٺ ) ذٹز فرٯ ٝٲحؿٹة قسٺ ٸ پؽ اظ ضؾيس٪ي زض قٹضاي ثسٸي ٲي فٹاٶس ٲٹختت نتسٸض
ح٧ٱ فٷجيٽي خسيس قٹز .
فجهطٺ  -اٖٳب ٬ٲدسز فٷجيٽبت ٲٹيٹٔ ثٷسټبي  9فب  12ٲبزٺ  1اظ ثرف  1زض ٲٹضز فٗسز يب ف٧طاض فرٯ ٝيب فكسيس فٷجيٻ ثٻ ثٷسټبي  13فب  20اظ
ايٵ ٲبزٺ ثٻ قطٌ ضٖبيت حسٸز فٷجيٻ ثطاي فرٯ ٝاضف٧بثي فٷٽب ثٻ پيكٷٽبز قٹضاي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٸ فإييتس يتب فكتريم قتٹضاي ٲط٦تعي
اٶًجبَي نٹضت ٲي ٪يطز.
ٲبزٺ  -22قٹضاټبي اٶًجبَي ثسٸي يب فدسيس ٶٓط ٲي فٹاٶٷس ثسٸاً يب پؽ اظ نسٸض ح٧ٱ فدسيس ٶٓط ٲُبث ١ثتب فجهتطٺ  8ٲتبزٺ  7آيتيٵ ٶبٲتٻ
ٶؿجت ثٻ فٗٯي ١اح٧بٰ نبزض قسٺ ا٢ساٰ ٦ٷٷس .
ٲبزٺ  -23زض نٹضت فٷجٻ ٸ انالح ضٞهبض زاٶكدٹي ٲهرٯ ٝپؽ اظ َي ٲطاح٭ فدسيس ٶٓط ٸ نسٸض ح٧ٱ ُٗ٢ي ضييؽ زاٶك٫بٺ ٲي فٹاٶس ثٷتب
ثٻ فكريم اظ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي فرٟي ٝزضح٧ٱ نبزضٺ ضا زضذٹاؾت ٶٳبيس .
 .ٲبزٺ  -24اٖهطاو زاٶكدٹ ثٻ اح٧بٰ ُٗ٢ي نبزضٺ فٹؾٍ قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ټب زض زثيطذبٶتٻ قتٹضاي اٶًتجبَي ٲط٦تعي پتؽ اظ
زضيبٞت پطٸٶسٺ شي ضثٍ ثطضؾي ٲي ٪طزز  .زض نٹضت فكريم ايطاز يب اق٧ب ٬ق٧ٯي ٸ يب ٲبټٹي زض نتسٸض ضؤي زاٶكت٫بٺ ثتب زؾتهٹض زثيتط
قٹضاي اٶًجبَي ٲط٦عي پطٸٶسٺ خٽت اٖالٰ ٶٓط قٹضاي اٶًجبَي ٲط٦عي زض زؾهٹض ٦بض ٢طاض ذٹاټس ٪طٞت  .يٳٷبً زثيتط ٲتي فٹاٶتس زؾتهٹض
فٹ ٝ٢اخطاي ح٧ٱ فٷجيٽي ضا فب اٖالٰ ٶٓط قٹضا نبزض ٶٳبيس .
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فجهطٺ  -1زض اح٧بٰ اٶًجبَي ثسٸي اح٧بٰ اٶًجبَي ُٗ٢ي فٗٯي٣ي ٸ اح٧بٰ اٶًجبَي ُٗ٢ي فٷجيٽبت ثٷس  1فتب ٢ 5بثت٭ اٖهتطاو زض قتٹضاي
ٲط٦عي ٶيؿهٷس .
فجهطٺ  -2حسا٦ثط ظٲبٴ فؿٯيٱ اٖهطاو ثٻ زثيطذبٶٻ قٹضاي اٶًجبَي ٲط٦عي ي ٥ٲبٺ اظ زضيب ٞت ح٧ٱ زا ٶك٫بٺ اؾت .
فجهطٺ -3ثب فكريم ٸ فٟٹيى اذهيبض قٹضاي اٶًجبَي ٲط٦عي اٖهطاو ثٻ اح٧بٰ قتٹضاټبي اٶًتجبَي

فدسيتس ٶٓتط ٲدٳٹٖتٻ ټتبي

آٲٹظـ ٖبٮي ټط اؾهبٴ زض قٹضاي اٶًجبَي ي٧ي اظ ثعض٪هطيٵ زاٶك٫بٺ ټبي آٴ اؾهبٴ ٸ يب اؾهبٴ ټٱ خٹاض ثٻ ٖٷتٹاٴ ٲطختٕ ضؾتيس٪ي ټتٱ اضظ
اٲ٧بٴ پصيط اؾت ؛ ٲكطٸٌ ثط آٶ٧ٻ ح٧ٱ فدسيس ٶٓط زض آٴ زاٶك٫بٺ نبزض ٶكسٺ ثبقس  .ضٸـ اٶدبٰ آٴ ټٱ ثٻ ٲٹختت زؾتهٹضاٮٗٳٯي ذٹاټتس
ثٹز ٦ٻ ثٻ فهٹيت قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ټط ي ٥اظ ٸظاضفيٵ ضؾتيسٺ ٸ ثتٻ ٖٷتٹاٴ ضٸيتٻ ٖٳٯ٧تطز اثتال٘ ٪تطزز ٦تٻ فتب ظٲتبٴ فٽيتٻ ٸ اثتال٘
زؾهٹضاٮٗٳ٭ ٲص٦ٹض ٲُبث ١ضٸيٻ ؾبثٖ ١ٳ٭ ٲي قٹز .
ٲبزٺ  -25ثٷب ثٻ زضذٹاؾت زاٶكدٹ يب زاٶف آٲٹذهٻ ٸ فكريم قٹضاي فدسيس ٶٓط زاٶك٫بٺ زض پبيبٴ فحهي٭ قٹضاي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ٲتي
فٹاٶس ٶؿجت ثٻ اٲحبي آثبض فٷجيٽبت ٲٷسضج زض ثٷسټبي  4فب  10ٲبزٺ  1ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ ا٢ساٰ ٶٳبيس  .زض ٲٹضز فٷجيٽبت ثٷس  11ثٻ ثٗس زض نتٹضت
زضذٹاؾت زاٶكدٹ يب زاٶف آٲٹذهٻ قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ٲي فٹاٶس ثب ٶٓط زاٶك٫بٺ ٶؿجت ثٻ اٲحبي آثبض ح٧ٱ اظ پطٸٶسٺ زاٶكدٹ ٲٹا٣ٞتت
ٶٳبيس .
فجهطٺ  -1اح٧بٰ ٲٷُج ١ثط فٷجيٽبت ثٷسټبي  1فب  3ٸ آثبض آٶٽب ٸ ٶيع اح٧بٰ فٗٯي٣ي زض پبيبٴ فحهي٭ ذٹز ثٻ ذٹز اٲحب ٲي قٹٶس ٸ اٲحبي اثتط
آٶٽب ٶيبظ ثٻ ٲٹا٣ٞت قٹضاي فدسيسٶٓط يب ٲط٦عي ٶساضز .
فجهطٺ َ -2طي٣ٻ اٲحبي ان٭ اؾٷبز ٸ ٲساض ٤پطٸٶسٺ ټبي فرٯٟبت اٶًجبَي ٸ يب َطظ فجسي٭ آٶٽب ثٻ ٲي٧طٸ ٞيٯٱ يب ٲي٧طٸ ٞيف ٸ ٶٓتبيط آٴ ثتب
ؾپطي قسٴ  25ؾب ٬اظ ٖٳط آٶٽب ثٻ ٲٹخت زؾهٹضاٮٗٳٯي ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ثٻ فهٹيت قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ضؾيسٺ ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ضٸيٻ ٖٳٯ٧طز
اثال٘ ٪طزز .
فجهطٺ  -3اٲحبي اثط زض ٲٹضز ح٧ٱ ُٗ٢ي زضج ٶٳطٺ  0/25اظ پطٸٶسٺ آٲٹظقي نٹضت ٶٳي پتصيطز اٲتب ؾتبيط آثتبض آٴ زض نتٹضت ٲٹا٣ٞتت
قٹضاي اٶًجبَي اٲحبء ٲي قٹز .
فجهطٺ  -4اٲحبي اثط فٷجيٽبت ُٗ٢ي ثطاي فرٯٟبت اٶًجبَي زاضاي ثٗس ٲدطٲبٶتٻ ٦تٻ ثتب نتسٸض ح٧تٱ ً٢تبيي اثجتبت قتسٺ ثبقتس زض پبيتبٴ
فحهيالت ٲ٣سٸض ٶيؿت .
تخش : 5
سایر هَارد
ٲبزٺ  -26ضؾيس٪ي ثٻ زضذٹاؾت اٶهطا ٜٲيٽٳبٶي اٶه٣بٮي يب فؿٹيٻ حؿبة زاٶكتدٹيبٶي ٦تٻ پطٸٶتسٺ فرٯت ٝآٶٽتب زض قتٹضاټبي اٶًتجبَي
زاٶك٫بٺ يب قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي زض زؾت ضؾيس٪ي ٲي ثبقس يب اخطاي اح٧بٰ اٶًجبَي نبزض قسٺ زض ذهٹل آٶبٴ ثٻ اٶدبٰ ٶطؾيسٺ اؾت
ٲٷٹٌ ثٻ ٲٹا٣ٞت ٸ اٖالٰ ٶٓط ُٗ٢ي آٴ قٹضاټبؾت .
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فجهطٺ  -ضييؽ زاٶك٫بٺ ٲي فٹاٶس زض نٹضت ٖسٰ حًٹض زاٶكدٹ ثطاي فٟٽيٱ افٽبٰ يب اؾهٷ٧ب ٜاظ زضيبٞت يب اختطاي اح٧تبٰ اٶًتجبَي ٦ٯيتٻ
ٖٳٯيبت آٲٹظقي ٸي اٖٱ اظ ثجت ٶبٰ ٸ ٞطاٚت اظ فحهي٭ ٸ ٲبٶٷس آٴ ضا فب حًٹض ٸي ٸ ف٧ٳي٭ ٲطاح٭ ضؾيس٪ي ٲهٹ٦ ٝ٢ٷس .
ٲبزٺ  -27ضؾيس٪ي ثٻ فرٯٟبت زاٶكدٹيبٴ ثٹضؾيٻ ؾبيط زؾه٫بٺ ټب ٶٓيط ٶيطٸټبي ٲؿٯح ٸ يب حتٹظٺ ټتبي ٖٯتٹٰ زيٷتي ٦تٻ زض زاٶكت٫بٺ ټتب ثتٻ
فحهي٭ ٲكٛٹ ٬ٲي ثبقٷس حؿت ٲٹضز ثٻ ٖٽسٺ قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶكدٹيبٴ اؾت .
ٲبزٺ  -28زض زاٶك٫بٺ ټبي ذبضخي ٦ٻ ثب ٖ٣س ٢طاضزاز ثب زاٶك٫بٺ ټبي ايطاٴ ٶؿجت ثٻ پصيطـ اٶكدٹ ا٢ساٰ ٲتي ٶٳبيٷتس زاٶكتدٹيبٴ ايطاٶتي
شي ضثٍ ٲكٳٹ ٬ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ ٲي ٪طزٶس ٸ خٽت يٳبٶت اخطاي آٴ زض فٷٓيٱ ٢طاضزاز الظٰ اؾت ايٵ ٲٹيٹٔ فهطيح ٪طزز .
ٲبزٺ  -29زض نٹضفي ٦ٻ زاٶكدٹيي َج ١ٶٓط قٹضاي ٲط٦عي اٶًجبَي ثٻ فٛييط ٲح٭ فحهي٭ ٲح٧ٹٰ قسٺ ثبقس زاٶك٫بٺ ٲ٣هس ٲٹْت ٝثتٻ
پصيطـ زاٶكدٹ اؾت .
ٲبزٺ  -30زاٶكدٹيبٴ ٦ٯيٻ زاٶك٫بٺ ټبي فبثٕ ٸظاضت ٖٯٹٰ فح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ٸ ٸظاضت ثٽساقت زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي اٖٱ اظ زٸٮهتي
پيبٰ ٶٹض ٚيط اٶهٟبٖي ٸ ٖٯٳي٦ -بضثطزي ٲكٳٹ ٬آييٵ ٶبٲٻ اٶًجبَي ٸ ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ ثٹزٺ ٸ زاٶك٫بٺ ټتبي ٲعثتٹض ٲٯتعٰ ثتٻ اختطاي ٲٟتبز آٴ
ټؿهٷس .
ټٳچٷيٵ قٹضاټبي ٲط٦عي اٶًجبَي ٸظاضفيٵ ثٻ ٖٷٹاٴ ثبالفطيٵ ٲطخٕ ضؾيس٪ي ثٻ فرٯٟبت اٶًجبَي زاٶكدٹيي ٲؿاٸٮيت ثطٶبٲٻ ضيتعي
ضاټجطي ٶٓبضت ٸ ٦ٷهط ٬قٹضاټبي اٶًجبَي زاٶك٫بٺ ټب ضا ثط ٖٽسٺ زاضٶس .
فجهطٺ  -زاٶكدٹيبٴ قبٚ٭ ثٻ فحهي٭ زض زاٶك٫بٺ ټب زاٶك٧سٺ ټب ٸ ٲطا٦تع آٲٹظقتي ٸاثؿتهٻ ثتٻ ٶٽبزټتبي ذتبضج اظ ٸظاضفتيٵ ٲبٶٷتس ؾتبيط
ٸظاضفربٶٻ ټب ٲكٳٹ ٬ايٵ آييٵ ٶبٲٻ ټؿهٷس ٸ چٷبٶچٻ فٗبضيي ثيٵ آييٵ ٶبٲٻ ټبي زاذٯي آٴ زاٶك٫بٺ ټتب ٸ ايتٵ آيتيٵ ٶبٲتٻ ثتٻ ٸختٹز آيتس
ٲٹيٹٔ ثطاي افربش فهٳيٱ ٶٽبيي ثٻ قٹضاي ٲط٦عي اضخبٔ قسٺ ٸ ح٧ٱ قٹضاي ٲط٦عي ٸظاضفيٵ الظٰ االخطا ؾت .
ٲبزٺ  -30ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ زض ي ٥ٲ٣سٲٻ ٸ  5ثرف زض ٲدٳٹٔ قبٲ٭ 31ٲبزٺ ٸ  10ثٷس ٸ  82فجهطٺ زض فتبضيد  88/3/16ثتٻ فهتٹيت ٸظضاي
ٖٯٹٰ فح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ٸ ثٽساقت زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ضؾيس ٸ اظ فبضيد فهٹيت ٸ اثال٘ ايٵ قيٹٺ ٶبٲٻ ٦ٯيٻ ٲهتٹثبت ٸ ثركتٷبٲٻ
ټبي ٲٛبيط ثب آٴ ٞب٢س اٖهجبض اؾت
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