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كُٕاَغيٌٕ يُغ ؽكُدّ
ٔعبيش سفتبسْب ٔ يدبصاتْبي ظبنًبَّ،
غيش اَغبَي يب تسميش آييض

کُٕاَغيٌٕ يُغ ؽکُدّ ٔ سفتبس يب يدبصات خؾٍ ،غيش اَغبَي يب تسميش کُُذِ يصٕة  01دعبيجش  /0891لغؼُبيّ ؽًبسِ
 98/14يدًغ ػًٕيي عبصيبٌ يهم يتسذ لذست اخشائي کُٕاَغيٌٕ 64 ،ژٔئٍ .0891
کؾٕسْبي عشف ايٍ کُٕاَغيٌٕ (ييثبق)
 ثب تٕخّ ثّ اصٕل يُذسج دس يُؾٕس عبصيبٌ يهم يتسذ کّ ؽُبعبئي زيثيت راتي ٔ زمٕق ثشاثش ٔ غيشلبثم اَتمبل تًبو اػضبءخبَٕادِ ثؾشي سا يجُبي آصادي ،ػذانت ٔ صهر دس خٓبٌ اػالو داؽتّ اعت.
 ثب تٕخّ ثّ ايٍکّ زمٕق يزکٕس اص ؽبٌ ٔ يُضنت راتي اَغبٌ عشچؾًّ گشفتّ اعت. ثب تٕخّ ثّ تؼٓذات دٔنتٓبي ايضبء کُُذِ يُؾٕس ،ثّٔيژِ يبدِ  55آٌ کّ اػتالي سػبيت ٔ زشيت زمٕق ثؾش ٔ آصاديٓبياعبعي سا يتزکش ييؽٕد.
 ثب دس َظش گشفتٍ يبدِ پُدى اػالييّ خٓبَي زمٕق ثؾش ٔ يبدِ ْفتى کُٕاَغيٌٕ ثيٍ انًههي زمٕق يذَي ٔ عيبعي کّ يمشسداؽتّ اعتْ :يچکظ سا ًَي تٕاٌ يٕسد آصاس ٔ ؽکُدّ ٔ يب يدبصات ٔ سفتبسْبي ظبنًبَّ ٔ غيشاَغبَي لشاس داد کّ عهت کُُذِ
زمٕق يذَي ٔ اختًبػي فشد اعت.
 ثب تٕخّ ثّ اػالييّ يدًغ ػًٕيي  8دعبيجش  0815يجُي ثش زًبيت اص اَغبَٓبئي کّ يٕسد ؽکُدّ ٔ اػًبل ظبنًبَّ،غيشاَغبَي ٔ سفتبسْبئي کّ ثبػث عهت زمٕق يذَي ٔ اختًبػي آَٓب يي ؽٕد.
 ثب آسصٔ ٔ تالػ ٔ تبثيشگزاسي ثيؾتش ػهيّ ؽکُدّ ٔ ديگش اػًبل ٔزؾيبَّ ٔ غيشاَغبَي ٔ يدبصات ٔ سفتبسْبئي کّ زمٕقاَغبَٓب سا دس عشاعش خٓبٌ ثّ يخبعشِ يي اَذاصد .يب ايضبء کُُذگبٌ ايٍ کُٕاَغيٌٕ ،اصٕل صيش سا يي پزيشيى:
لغًتأل

يبدِ أل:
 اص َظش ايٍ کُٕاَغيٌٕ ؽکُدّ چُيٍ تؼشيف ييگشددْ :ش ػًم ػًذي کّ ثش اثش آٌ دسد يب سَح ؽذيذ خغًي يب سٔزي ػهيّفشدي ثّ يُظٕس کغت اعالػبت يب گشفتٍ الشاس اص أ ٔ يب ؽخص عٕو اػًبل ييؽٕد ،ؽکُدّ َبو داسدًْ( .چُيٍ) يدبصات
فشدي ثّ ػُٕاٌ ػًهي کّ أ يب ؽخص عٕو اَدبو دادِ اعت ٔ يب ازتًبل يي سٔد کّ اَدبو دْذ ،ثب تٓذيذ ٔ اخجبس ٔ ثش يجُبي
تجؼيض اص ْش َٕع ٔ ُْگبيي کّ ٔاسد ؽذٌ ايٍ دسد ٔ سَح ٔ يب ثّ تسشيک ٔ تشغيت ٔ يب ثب سضبيت ٔ ػذو يخبنفت يبيٕس دٔنتي
ٔ يب ْش صبزت يمبو ديگش اَدبو گيشد ،ؽکُدّ تهمي يي ؽٕد.
 -6ايٍ يبدِ خههی َغجت ثّ اعُبد ثيٍ انًههی ٔ يب (يصٕثبت) لٕاَيٍ داخهي کؾٕسْب کّ يفٕٓو ٔعيؼتشي ثشاي ؽکُدّ
دسَظش گشفتّ اَذٔ ،اسد ًَي کُذ( .ثبيذ ثشاعبط ًْبٌ يفٕٓو ٔعيؼي کّ آٌ عُذ ثيٍ انًههي ٔ يب لبٌَٕ داخهي دسَظش گشفتّ
اعت ،ػًم ًَٕد).
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يبدِ دٔو:
ْ -0ش دٔنت ػضٕ ايٍ کُٕاَغيٌٕ ،يٕظف اعت الذايبت الصو ٔ يٕثش لبََٕي ،اخشائي ،لضبئي ٔ ديگش ايکبَبت سا خٓت يًبَؼت
اص اػًبل ؽکُدّ دس لهًشٔ زکٕيت خٕد ،ثّ ػًم آٔسد.
ْ -6يچ ٔضؼيت اعتثُبئي کؾٕسی ،يبَُذ خُگ ٔ يب تٓذيذ ثّ خُگ ،ثي ثجبتي عيبعي داخهي ٔ يب ْشگَّٕ ٔضؼيت اضغشاسي
ديگش ،يدٕص ٔ تٕخيّ کُُذِ اػًبل ؽکُدّ ًَي ثبؽذ.
 -9دعتٕس ٔ زکى يمبو يبفٕق (زکٕيتي) ٔ يب يشخغ دٔنتيًَ ،ي تٕاَذ تٕخيّ کُُذِ ػًم ؽکُدّ ثبؽذ.
يبدِ عٕو:
ْ -0يچ دٔنت ػضٕ ،فشدي سا کّ خبَؼ دس خغش اعت ٔ يٕسد ؽکُدّ ٔالغ خٕاْذ ؽذِ ،ثّ دٔنتي کّ صييُّ ٔالؼي (چُيٍ
اػًبني سا) داسد ،يغتشد َخٕاْذ کشد.
 -6ثّ يُظٕس پبيبٌ دادٌ ثّ ايدبد صييُّ ْبی ػًم ؽکُدّ ،يشاخغ ؽبيغتّ ٔ صالزيت داسي ثبيذ دسَظش گشفت تب ثتٕاٌ
ثذيُٕعيهّ دٔنتي کّ ٔخٕد ًََّٕ ْبي فبزؼ ٔ آؽکبس ٔ ػًهی ؽکُدّ ٔ َمض يذأو زمٕق ثؾش دس آٌ يؾبْذِ يي ؽٕد سا
ثشسعي کُُذ.
يبدِ چٓبسو:
ْ -0ش دٔنت ػضٕ ،يشالت ٔ يغًئٍ خٕاْذ ؽذ کّ تًبو إَاع ؽکُدّ تست لٕاَيٍ خُبئي ،خشو يسغٕة گشدد ٔ ثشاي کغي
کّ يجبدست ثّ اَدبو ؽکُدّ يي کُذ ٔ يب کغي کّ دس اَدبو ايٍ ػًم ثب أ يؾبسکت ٔ ًْکبسي يي ًَبيذ ،خشو ؽُبختّ ؽٕد
ْ -6ش دٔنت ػضؤ ثشاي ايٍ خشايى ٔ ثب دسَظش گشفتٍ َٕع ٔ اًْيت آَٓب ،کيفشي يُبعت تؼييٍ خٕاْذ کشد.
يبدِ پُدى:
ْ -0ش دٔنت ػضٕ ،الذايبت الصو ٔ ضشٔسي ٔ اختيبسات لبََٕي ثشاي خشو ْبي کّ ساخغ ثّ يبدِ چٓبسو اعت سا (دس دعتگبِ
لضبئي) خٕد ثّ لشاس صيش اَدبو خٕاْذ داد:
انفُْ :گبيي کّ خشيي دس لهًشٔ لضبئي ٔ يب يشص دسيبيي ٔ ْٕائي ؽُبختّ ؽذِ ( آٌ کؾٕس) ،اَدبو گشفتّ اعت.
ةُْ :گبيي کّ يتٓى ؽٓشَٔذ آٌ کؾٕس ثبؽذ.
جُْ :گبيي کّ لشثبَي (ؽکُدّ) ؽٓشَٔذ آٌ کؾٕس ثبؽذ ٔ آٌ دٔنت آٌ سا تبئيذ ًَبيذ.
ْ -6ش دٔنت ػضٕ ًْچُيٍ ،الذايبت الصو سا دس خٓت کغت اختيبسات لبََٕي دس َظبو لضبئي خٕد ،ثّ ػًم خٕاْذ آٔسد .ايٍ
الذايبت دس يٕاسدي اعت کّ خشو ْبي دس لهًشٔ لضبئي آٌ کؾٕس صٕست گشفتّ اعت ٔ فشد يتٓى ثّ کؾٕس يتجٕػؼ تغهيى
َؾذِ اعت .عجك يبدِ ْؾتى ثُذ أل ،يتٓى ثّ دٔنت ْبي کّ َبيؾبٌ رکش ؽذِ اعت ،يغتشد خٕاْذ ؽذ.
 -9ايٍ کُٕاَغيٌٕ اص خشائى خُبئي کّ دس استجبط ثب لٕاَيٍ داخهي اعت ،يغتثُي ًَي ثبؽذ.
يبدِ ؽؾى:
ْ -0ش دٔنت ػضٕ ،فشد يتًٓي سا کّ خشيي يغبثك يبدِ  ( 1ايٍ کُٕاَغيٌٕ) يشتکت ؽذِ اعت ،ثبصداؽت خٕاْذ ًَٕد ٔ يب
الذايبت ديگشي خٓت اعًيُبٌ اص زضٕس يتٓى ثّ ػًم خٕاْذ آٔسد ( .ايٍ دٔنت) ثشاي اعًيُبٌ اص ٔضؼيت يتٓى ،اعالػبت
يٕخٕد ٔ لبثم اعتفبدِ سا يٕسد ثشسعي لشاس خٕاْذ داد ٔ عپظ زکى ثبصداؽت ٔ يب ْش الذاو ديگشي سا يغبثك لٕاَيٍ خٕد
اَدبو خٕاْذ داد .ايٍ ثبصداؽت يتٓى ثش زغت ضشٔست ،يًکٍ اعت ثشاي يذتي ادايّ داؽتّ ثبؽذ تب سَٔذ خشو ٔ اعتشداد
يدشو ،عي گشدد.
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 -6دٔنت (يزکٕس) يمذيبت تسميك ٔ سعيذگي (دٔعيّ يتٓى) سا فشاْى خٕاْذ کشد.
 -9فشدي کّ دس ثبصداؽت ثغش يي ثشد ،زك خٕاْذ داؽت کّ عجك ثُذ  0ايٍ يبدِ ،ثي دسَگ ثب َضديکتشيٍ ًَبيُذگي دٔنت
يتجٕػؼ تًبط زبصم ًَبيذ .اگش فشد ثبصداؽتي تبثؼيتي َذاؽتّ ثبؽذ ،أ زك خٕاْذ داؽت کّ ثب ًَبيُذگي کؾٕسي کّ أ دس
آَدب يؼًٕال البيت داؽتّ اعت ،تًبط گيشد.
ُْ -1گبيي کّ دٔنتی فشدي سا عجك ايٍ يبدِ ثبصداؽت يي کُذ ،يشاتت ايش سا ثّ دٔنت ْبي کّ دس يبدِ  5ثُذ  0ثّ آَٓب اؽبسِ
ؽذِ اعت ،ثي دسَگ اعالع خٕاْذ داد ٔ ؽشايظ ٔ يٕلؼيت ثبصداؽتي فشد يتٓى سا ثبصگٕ خٕاْذ ًَٕد.
يبدِ ْفتى:
 -0دٔنت ػضٕي کّ تست لهًشٔ لضبئي خٕد ،فشد يتٓى دس يغبثمت ثب يبدِ  1يشتکت خشيي ؽذِ اعت ،ثب دسَظش گشفتٍ يبدِ
 5ػًم خٕاْذ ًَٕد .اگش (آٌ دٔنت) فشد يتٓى سا ثّ ( دٔنت يتجٕػؼ) يغتشد ًَُبيذ ،يي ثبيذ دٔعيّ يتٓى سا ثّ يشاخغ
صالزيت داس ٔ ؽبيغتّ ثّ يُظٕس تؼميت لضبئي ٔاگزاس ًَبيذ.
 -6يشاخغ (صالزيت داس) يزکٕس ،يبَُذ ْش خشو ػبدي ٔ دس يک خشيبٌ عجيؼي ٔ خذي ،تست لٕاَيٍ دٔنتيَ ،ظش ٔ تصًيى
خٕد سا خٕاُْذ گشفت .يذاسک لبََٕي ٔ يؼتجش ثُب ثّ يبدِ  5ثُذ  6ثشاي پيگشد ٔ تؼميت لبََٕي ٔ يسکٕييت ضشٔسي اعت.
ايٍ يذاسک دس تغبثك ثب يبدِ  5ثُذ  0يي ثبيغت يغتذل ٔ يسکى ثبؽذ؟ ثّ عٕسي کّ تؼميت لضبئي سا لبثم اخشا گشداَذ.
ْ -9ش فشدي ثب تٕخّ ثّ البيّ دػٕي خشيي کّ ػهيّ أ ٔ دس استجبط ثب يبدِ  1صٕست گشفتّ اعت ،يي ثبيغت دس تًبو يشازم
لضبئي سفتبس يُبعت ثب أ ،تضًيٍ گشدد.
يبدِ ْؾتى:
 -0دٔنتٓبي ػضٕ خشائى يشثٕط ثّ يبدِ چٓبسو کّ ؽبيم اعتشداد يدشييٍ ثّ کؾٕس يتجٕع ؽبٌ اعت ٔ يب ْش َٕع اخشاج ٔ
اعتشدادي کّ آَٓب ثّ ٔعيهّ لشاسدادْبي دٔخبَجّ پزيشفتّ اَذ ،تضًيٍ خٕاُْذ کشد.
 -6اگش دٔنت ػضٕي دس خٕاعت اعتشداد (يتًٓي) سا اص دٔنت ػضٕ ديگش کّ يؼبْذِ اي سا ثشاي اعتشداد ثب ايٍ دٔنت ايضبء
َکشدِ اعت ،دسيبفت داسد ،ايٍ کُٕاَغيٌٕ ثّ يثبثّ يؼبْذِ اي لبََٕي ثشاي اعتشداد يدشييٍ ثّ ؽًبس ييشٔد.
 -9دٔنتٓبي ػضٕي کّ ؽشط اعتشداد سا ثُبثش يؼبْذِ اي َپزيشفتّ اَذ ،خشائى ( يشثٕط ثّ ؽکُدّ) سا ثّ يثبثّ خشايى لبثم
اعتشداد دس لشاسدادْبي دٔخبَجّ يهسٕػ خٕاُْذ داؽت ٔ آٌ سا ( خشو ؽکُدّ) ًْبَُذ يک خشو لبثم اعتشداد ٔ لبََٕي اص
دٔنت ػضٕ خٕاعتبس ييؾَٕذ.
 -1ايٍ َٕع خشائى (ؽکُدّ) ثب ْذف اعتشداد ضشٔست داسد کّ ثّ ٔعيهّ لشاسداد دٔخبَجّ اي ثيٍ کؾٕسْبي ػضٕ ،اَدبو
گشدد .چُبٌ کّ لشاسداد دٔخبَجّ اي ثيٍ( آَٓب) ايضبء ؽذِ اعت ،الصو اعت ثُبثّ يبدِ  5ثُذ  ٔ 0ثشاعبط اختيبسات لضبئي
دٔنتٓب َّ ،فمظ ثشاي يکبَي کّ خشو دس آٌ ثّ ٔلٕع پيٕعتّ اعت ،ثبؽذ ،ثهکّ ؽبيم لهًشٔ دٔنتٓب َيض گشدد.
يبدِ َٓى:
 -0دٔنتٓبي ػضٕ دس فشاْى کشدٌ ايکبَبتي کّ دس استجبط ثب سَٔذ پيگيشي خشائى ٔ يدشييُي کّ يؾًٕل يبدِ چٓبس يي ثبؽُذ،
الذايبت الصو سا ثّ ػًم خٕاُْذ آٔسد ٔ َيض يکذيگش سا ثب اسائّ ؽٕاْذ ٔ اعُبدي کّ دس اختيبس داسَذ ،خٓت پيگيشي سَٔذ خشايى
يبسي خٕاُْذ سعبَذ.
 -6دٔنتٓبي ػضٕ ،تؼٓذات خٕيؼ سا ثُبثش ثُذ  0ايٍ يبدِ يجُي ثش يغبػذت ْبي لضبئي يتمبثم دس ثيٍ خٕد ػًم خٕاُْذ
کشد.
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يبدِ دْى:
ْ -0ش دٔنت ػضٕ ،ثب تٕخّ ثّ يًُٕػيت ؽکُدّ ثّ يدشيبٌ لبٌَٕ ،پٕنيظ ٔ َظبيي ،کبسکُبٌ خذيبت صسي ،کبسيُذاٌ ٔ
ديگش افشادي کّ ثّ َسٕي دس ثبصداؽت ،ثبصخٕيي ٔ ثبصسعي (افشاد دخبنت داسَذ) ٔ َيض ْش سفتبسي کّ يٕخت دعتگيشي،
ثبصداؽت ٔ صَذاَي افشاد يي ؽٕد ،آيٕصؽٓب ٔ اعالػبت الصو سا ثّ آَٓب ثذُْذ ٔ يغًئٍ ؽَٕذ کّ آَٓب اص ايٍ آيٕصؽٓب ٔ
اعالػبت ثشخٕسداس خٕاُْذ ؽذ.
ْ -6ش دٔنت ػضٕ ،دس لٕاَيٍ ٔ دعتٕسْب ثّ فشاخٕس ٔظبيف ٔ يغٕٔنيتٓبي افشاد ،يًُٕػيت ؽکُدّ سا يهسٕػ خٕاْذ کشد.
يبدِ يبصدْى:
ْش دٔنت ػضٕ ،يٕظف اعت ثّ عٕس يشتت ٔ يُظى لٕاػذ ٔ سٔؽٓبي يشثٕط ثّ ثبصخٕيي (ثبصپشعي) ٔ تشتيجبت ساخغ ثّ
َگٓذاسي افشاد سا (دس ثبصداؽتگبِ ْب) اَدبو دْذ .ايٍ ثبصَگشي ٔ يشالجت ؽبيم ْش َٕع دعتگيشي ،صَذاٌ ٔ دس ْش لهًشٔي
کّ زٕصِ لضبئي آٌ دٔنت اعت ،ثب دسَظش گشفتٍ اصم يًُٕػيت ؽکُدّ يي ثبؽذ.
يبدِ دٔاصدْى:
ْش دٔنت ػضٕ ،يٕظف اعت تشتيت اعًيُبٌ ثخؾي ثذْذ تب اگش لشايٍ يؼمٕني ثشاَدبو ػًم ؽکُدّ دس يکبٌ ٔ يب دس لهًشٔ
لضبئي آٌ دٔنت ٔخٕد داؽت ،يمبيبت صالزيت داس ثي دسَگ ٔ ثي عشفبَّ ثّ آَٓب سعيذگي ًَبيُذ.
يبدِ عيضدْى:
ْش دٔنت ػضٕ ،يٕظف اعت زك ؽکبيت فشدي سا کّ ػُٕاٌ يي کُذ أ دس لهًشٔ لضبئي آٌ دٔنت يٕسد ؽکُدّ لشاس گشفتّ
اعت سا يسفٕػ ثذاسد ٔ ؽکبيت أ سا ثي دسَگ ٔ ثي عشفبَّ ثّ يمبيبت صالزيت داس خٓت سعيذگي اسخبع دْذ ٔ َيض
يغًئٍ گشدد کّ ؽکبيت کُُذِ ٔ ؽبْذاٌ اص تٓذيذْبي کّ َتيدّ ػًم آَٓبعت دسايبٌ خٕاُْذ ثٕد.
يبدِ چٓبسدْى:
ْ -0ش دٔنت ػضٕ ،يٕظف اعت اص عشيك َظبو لبََٕي خٕد تشتيت اعًيُبٌ ثخؾي ثذْذ کّ لشثبَي ؽکُدّ زك گشفتٍ
خغبست ٔ خجشاٌ غشايت يُبعت (ػبدالَّ) ٔ کبفي داؽتّ ثبؽذ .ايٍ خجشاٌ ؽبيم اػبدِ ٔضغ أنيّ لشثبَي ؽکُدّ تب
زذايکبٌ َيض ْغتْ .شگبِ فشدي ثش اثش ؽکُدّ ثًيشد ،خجشاٌ خغبسات ؽبيم ثغتگبٌ أ يي گشدد.
ْ -6يچ يٕسدي اص اخشاي ايٍ يبدِ يجُي ثش اػبدِ زمٕق لشثبَي ؽکُدّ ٔ افشاد ديگشي کّ ثُبثش لٕاَيٍ کؾٕسي غشايت ثّ آَٓب
تؼهك يي گيشد ،خهٕگيشي َخٕاْذ کشد.
يبدِ پبَضدْى:
ْش دٔنت ػضٕ ،يٕظف اعت ثّ َسٕي اعًيُبٌ زبصم ًَبيذ کّ الشاس دساثش ؽکُدّ ثّ ْيچ ٔخّ يذسک يسغٕة َخٕاْذ ؽذ
ٔ ًَي تٕاٌ آٌ يذاسک سا ثّ خض دس يٕسد ؽخص ؽکُدّ گش ٔ دسخٓت پيگشد أ ثّ نسبػ استکبة خشو ،يٕسد اعتُبد لشاس داد.
يبدِ ؽبَضدْى:
ْ -0ش دٔنت ػضٕ ،يتؼٓذ اعت کّ دس لهًشٔ لضبئي خٕد اػًبل ٔزؾيبَّ ،غيشاَغبَي ٔ سفتبسْبي تسميشکُُذِ ٔ يدبصات ْبئي
سا کّ يؾًٕل تؼشيف ؽکُدّ ٔ يبدِ يک ايٍ کُٕاَغيٌٕ َيغت ٔ ايٍ اػًبل ثّ تسشيک ٔ تشغيت ٔ يب ثب سضبيت ٔ ػذو
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يخبنفت يبيٕس دٔنتي ٔ يب ْش صبزت يمبو ديگش اَدبو يي گيشد ،خهٕگيشي ثّ ػًم آٔسد .ايٍ تؼٓذات ثّ ٔيژِ ،تؼٓذاتي اعت
کّ دس يٕاد  01 ٔ 00 -06 -09يجُي ثش تؼٕيض ٔ خبيگضيُي افشادي کّ دس ػًم ؽکُدّ ٔ يب ديگش اػًبل ٔزؾيبَّ غيشاَغبَي ٔ
سفتبسْبي تسميشآييض ٔ يدبصاتٓبي خؾٍ آيذِ اعت.
 -6يمشسات ايٍ کُٕاَغيٌٕ َغجت ثّ يمشسات ،اعُبد ثيٍ انًههي ٔ لٕاَيٍ يهي کّ اػًبل ٔزؾيبَّ ٔ غيش اَغبَي ٔ سفتبسْبي
تسميشآييض کّ يشثٕط ثّ اعتشداد يب اخشاج يي ثبؽذ ٔ يًُٕع اػالو کشدِ اَذ ،خههي ٔاسد َخٕاْذ کشد.
لغًت دٔو
يبدِ ْفذْى:
 -0يک کًيتّ ضذ ؽکُدّ تبعيظ خٕاْذ ؽذ( اص ايٍ پظ دس ايٍ کُٕاَغيٌٕ کًيتّ َبييذِ يي ؽٕد) ٔ ٔظبئفي کّ دس يٕاد
ثؼذي ثّ آَٓب اؽبسِ خٕاْذ ؽذ سا ػٓذِ داس اعت .ايٍ کًيتّ اص  01کبسؽُبط ػبنيشتجّ کّ ثشخٕسداس اص صالزيت اخاللي ٔ
ؽبيغتگي دس صييُّ زمٕق ثؾش يي ثبؽُذ ،تؾکيم خٕاْذ ؽذ .آَٓب ثب صالزيت ؽخصي خٕد اَدبو ٔظيفّ يي ًَبيُذ(َّ ثّ
ػُٕاٌ ًَبيُذِ دٔنت يتجٕع خٕيؼ) ًْچُيٍ ايٍ کبسؽُبعبٌ ثّ ٔعيهّ دٔنتٓبي ػضٕ ٔ ثب سػبيت تمغيًبت ػبدالَّ
خغشافيبئي ٔ َيض ًْکبسيٓبي عٕديُذاَّ ٔ تدشثيبت زمٕلي آَٓب اَتخبة خٕاُْذ ؽذ.
 -6اػضبء کًيتّ ثّ ٔعيهّ ساي يخفي ٔ اص فٓشعت َبيضدْبئي کّ دٔنتٓبي ػضٕ تؼييٍ کشدِ اَذ ،اَتخبة يي گشدَذ .دٔنتٓبي
ػضٕ دسَظش خٕاُْذ داؽت کّ افشاد عٕديُذ ٔ کغبَي اص اػضبء کًيتّ زمٕق ثؾش تست َظبست پيًبٌ ثيٍ انًههي زمٕق
يذَي ٔ عيبعي ٔ َيض افشادي کّ يبيم ثّ خذيت دس کًيتّ ضذ ؽکُدّ ثبؽُذ سا َبيضد ًَبيُذ.
 -9اَتخبثبت اػضبء کًيتّ ثب دػٕت ثّ گشدًْبئي عشيُؾي عبصيبٌ يهم يتسذ اص دٔنتٓبي ػضٕ ٔ دس ْش دٔ عبل يکجبس اَدبو
خٕاْذ گشفت .زذ َصبة دس ايٍ گشدًْبئي ،ؽشکت دٔعٕو کؾٕسْبي ػضٕ يي ثبؽذ .افشادي کّ زبئض اکثشيت آساء اص عشف
ًَبيُذگبٌ زبضش دٔنتٓبي ػضٕ ثبؽُذ ،اَتخبة خٕاُْذ ؽذ.
 -1أنيٍ اَتخبثبت َجبيذ ثيؾتش اص  4يبِ پظ اص الصو االخشا ؽذٌ ايٍ کُٕاَغيٌٕ ثّ دساصا ثکؾذ .ثشاي اَتخبثبت زذالم  1يبِ
پيؼ اص تبسيخ اَدبو آٌ ،عشيُؾي عبصيبٌ يهم يتسذ ،اص دٔنتٓبي ػضٕ ،ثّ ٔعيهّ َبيّ دػٕت خٕاْذ ًَٕد کّ َبيضدْبي خٕد
سا ثشاي ػضٕيت دس کًيتّ ظشف  9يبِ يؼشفي کُُذ .عشيُؾي عبصيبٌ يهم فٓشعتي ثّ تشتيت زشٔف انفجبء اص افشادي کّ
َبيضد ؽذِ اَذ ،ثب رکش َبو کؾٕسْبي کّ آَبٌ سا يؼشفي کشدِ اَذ ،تٓيّ ٔ ثّ دٔنتٓبي ػضٕ اسعبل خٕاْذ داؽت.
 -5اػضبء کًيتّ ثشاي يذت  1عبل اَتخبة يي ؽَٕذ ٔ دس صٕستي کّ يدذدا َبيضد ؽَٕذ ،تدذيذ اَتخبة آَٓب يدبص خٕاْذ
ثٕد .نيکٍ يذت صيبٌ پُح ػضٕ کًيتّ يُتخت دس أنيٍ اَتخبثبت دس پبيبٌ  6عبل يُمضي يي ؽٕدَ .بو ايٍ  5ػضٕ پظ اص
أنيٍ دٔسِ اَتخبثبت ثب ليذ لشػّ ٔ ثّ ٔعيهّ سئيظ خهغّ يزکٕس ،ثُبثش ثُذ  9ايٍ يبدِ يؼيٍ يي گشدد.
 -4اگش ػضٕي اص اػضبء کًيتّ فٕت کُذ ٔ يب اعتؼفب دْذ ٔ يب ثّ ْش دنيم ديگشي َتٕاَذ اَدبو ٔظيفّ کُذ ،دٔنت ػضٕي کّ
ايٍ فشد سا َبيضد کشدِ ثٕد ،ؽخص کبسؽُبط ديگشي کّ تجؼّ آٌ کؾٕس ثبؽذ سا خٓت خبيگضيُي ٔ خذيت تؼييٍ يي کُذ ٔ
تصٕيت أ سا ثب اکثشيت آساء اص دٔنتٓبي ػضٕ خٕاعتبس يي گشدد .دٔنتٓبي ػضٕ تصٕيت (ػضٕ خذيذ) سا يٕسد ثشسعي لشاس
خٕاُْذ داد ،اگش َصف يب ثيؾتش آَٓب ساي يُفي ثّ ايٍ تصٕيت دُْذ ،يشاتت ايش ثّ اعالع عشيُؾي عبصيبٌ يهم خٕاْذ سعيذ
تب دس خالل ْ 4فتّ فشد ديگشي يؼشفي ٔ تؼييٍ گشدد.
 -1دٔنتٓبي ػضٕ ،يغٕٔنيت ْضيُّ ْبي اػضبء کًيتّ سا دس ُْگبو اَدبو ٔظيفّ يتمجم خٕاُْذ ؽذ.
(اصالزيّ  -ثّ تصًيى ػًٕيي  04 ،11/000دعبيجش  0886ؽشايظ تصٕيت سخٕع ؽٕد).
يبدِ ْيدذْى:
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 -0کًيتّْ ،يأت سئيغّ خٕد سا ثشاي يذت  6عبل اَتخبة خٕاْذ کشد ،آَٓب يي تٕاَُذ يدذدا اَتخبة ؽَٕذ.
 -6کًيتّ آئيٍ َبيّ داخهي اػ سا خٕد تُظيى يي کُذ .يمشسات ايٍ آئيٍ َبيّ ثّ لشاس صيش خٕاْذ ثٕد:
انف -زذ َصبة سعًيت خهغبت زضٕس  4ػضٕ اعت.
ة -تصًيًبت کًيتّ ثب اکثشيت آساء اػضبء زبضش اتخبر يي گشدد.
 -9عشيُؾي عبصيبٌ يهم يتسذ ،کبسيُذاٌ ٔ ايکبَبت الصو ٔ يٕسد ازتيبج سا خٓت اخشاي يٕثش ٔظبئفي کّ کًيتّ ثّ يٕخت
ايٍ کُٕاَغيٌٕ ثّ ػٓذِ داسد ،دس اختيبس کًيتّ خٕاْذ گزاؽت.
 -1عشيُؾي عبصيبٌ يهم يتسذ اػضبي کًيتّ سا ثشاي تؾکيم َخغتيٍ خهغّ دػٕت يي کُذ .پظ اص آٌ ،کًيتّ دس ألبتي
کّ دس آئيٍ َبيّ داخهي آٌ پيؼ ثيُي ؽذِ اعت ،تؾکيم خهغّ خٕاْذ داد.
 -5دٔنتٓبي ػضٕ يغٕٔنيت ( پشداخت) ْضيُّ ْبئي کّ دس استجبط ثب گشدًْبئي ْبي دٔنتٓبي ػضٕ کًيتّ ٔ ْضيُّ ْبي کّ
ثّ ٔعيهّ عبصيبٌ يهم دس ايٍ يٕسد پشداخت يي ؽٕد ،يبَُذ ْضيُّ کبسيُذاٌ ٔ تٓيّ ايکبَبت ثُبثش ثُذ  9ايٍ يبدِ سا ثؼٓذِ
خٕاُْذ داؽت.
( اصالزيّ  -ثّ تصًيى يدًغ ػًٕيي  04 ،11/000دعبيجش  ،0886ؽشايظ تصٕيت سخٕع ؽٕد).
يبدِ َٕصدْى:
 -0دٔنتٓبي ػضٕ ثّ ٔاعغّ عشيُؾي عبصيبٌ يهم ،الذايبتي کّ دس خٓت اخشاي تؼٓذاتؾبٌ عجك ايٍ کُٕاَغيٌٕ اَدبو دادِ
اَذ سا ثّ کًيتّ تمذيى يي ًَبيُذَ( .خغتيٍ گضاسػ) يکغبل پظ اص الصو االخشا ؽذٌ کُٕاَغيٌٕ ثشاي دٔنت ػضٕ ثبيذ ثّ
کًيتّ اسائّ گشدد ٔ اص آٌ پظ دٔنتٓبي ػضٕ گضاسؽبت تکًيهي ٔ الذايبت خذيذ خٕد دس ايٍ صييُّ سا ْش چٓبس عبل يکجبس
تمذيى يي داسَذ.
 -6عشيُؾي عبصيبٌ يهم ايٍ گضاسؽٓبي سا ثّ دٔنتٓبي ػضٕ اسعبل خٕاْذ داؽت.
ْ -9ش گضاسؽي يٕسد ثشسعي ٔ سعيذگي کًيتّ لشاس خٕاْذ گشفت ٔ کًيتّ َظشْب ٔ پيؾُٓبدْبي ػًٕيي خٕد سا َغجت ثّ
گضاسػ ثّ دٔنتٓبي يشثٕط اػالو يي داسد .دٔنت ػضٕ يضثٕس يي تٕاَذ پبعخٓب ٔ َظشات خٕد سا ثّ کًيتّ اػالو ًَبيذ.
 -1کًيتّ ثُبثش صالزذيذ خٕد يًکٍ اعت َظشات ٔ پيؾُٓبدْبيي کّ دس استجبط ثب ثُذ  9ايٍ يبدِ ٔ يشثٕط ثّ دٔنت ػضٕ
يزثٕس اعت ٔ يالزظبت خٕد ٔ َظش دٔنتٓب سا دس گضاسػ عبالَّ خٕد ٔ ثش عجك يبدِ  61ثّ يدًغ ػًٕيي اسائّ دْذ .اگش
دٔنت ػضٕ يضثٕس دس خٕاعت يک سَٕٔؽت اص ايٍ گضاسػ سا ًَبيذ ،کًيتّ عجك ثُذ  0ايٍ يبدِ ايٍ دسخٕاعت سا اخبثت يي
ًَبيذ.
يبدِ ثيغتى:
 -0اگش کًيتّ ،اعالػبت يٕثك ٔ لبثم اػتًبدي دسيبفت ًَبيذ کّ ثّٔضٕذ َؾبٌ دْذ ،دس لهًشٔ يکي اص دٔنتٓبي ػضٕ ثّ عٕس
يُظى ؽکُدّ ٔخٕد داسد ،کًيتّ ،دٔنت يشثٕط سا دػٕت ييکُذ کّ ثشاي سعيذگي ٔ ثشسعي ايٍ يٕضٕع ًْکبسي ًَبيذ ٔ
دس پبيبٌ َظشْبي خٕد سا ثب تٕخّ ثش اعالػبت يضثٕس ،اسائّ خٕاْذ داد.
 -6ثب تٕخّ ثّ َظشاتي کّ دٔنت ػضٕ يًکٍ اعت ثّ کًيتّ اسائّ دْذ ٔ َيض اعالػبت لبثم اعتُبد ديگش کّ کًيتّ سا ثّ يؼتجش
ثٕدٌ ايٍ اعالػبت يتمبػذ کشدِ اعت ،کًيتّ يًکٍ اعت يک يب چُذ ػضٕ خٕد سا ثشاي سعيذگي ٔ تسميك ثّعٕس يسشيبَّ
يبيٕس کُذ تب ثي دسَگ گضاسؽي ثشاي کًيتّ تٓيّ ًَبيُذ.
 -9ثب اَدبو ايٍ تسميمبت ،ثُبثش ثُذ  6ايٍ يبدِ ،کًيتّ اص دٔنت ػضٕ يشثٕط خٕاْذ خٕاعت کّ دس ايٍ يٕسد ًْکبسي ًَبيذ.
ثب تٕخّ ثّ تسميمبت اَدبو ؽذِ ٔ تٕافك ثب دٔنت ػضٕ ريشثظ ،ثبصديذ (ٔيغبفشت) اص لهًشٔ آٌ دٔنت ثّػًم خٕاْذ آيذ.
 -1کًيتّ ثؼذ اص سعيذگي ٔ تؾخيص َظشات ػضٕ ٔ يب اػضبء ٔ ثب تٕخّ ثّ ثُذ  6ايٍ يبدَِ ،ظشات ٔ تؾخيص آَٓب سا ًْشاِ ثب
پيؾُٓبدات ٔ اسصيبثي خٕد ٔ ثب دسَظش گشفتٍ يٕلؼيت ثّ دٔنت ػضٕ يشثٕط ،يُتمم خٕاْذ کشد.
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 -5تًبو يشازم ( تسميك ٔ ثشسعي) کّ اص عشف کًيتّ اَدبو ييگيشد ،ثُبثش ثُذ  0تب  1ايٍ يبدِ ،يسشيبَّ خٕاْذ ثٕد.
ًْچُيٍ دس تًبو يشازم تسميك ٔ سعيذگي ،دٔنت ػضٕ ريشثظ ثّ ًْکبسي خٕاعتّ ييؽٕد .پظ اص تکًيم سَٔذ تسميمبت ٔ
ثب تٕخّ ثّ ثُذ  ،6کًيتّ ثب يؾٕست دٔنت ػضٕ يشثٕط ،يًکٍ اعت تصًيى ثگيشد کّ خالصّاي اص َتبيح تسميمبت سا ثب تٕخّ
ثّ يبدِ  ،61دس گضاسػ عبالَّ خٕد ( ثّ يدًغ ػًٕيي) يُؼکظ ًَبيذ.
يبدِ ثيغت ٔ يکى:
ْ -0ش دٔنت ػضٕ ايٍ کُٕاَغيٌٕ ،ثّ يٕخت ايٍ يبدِ ْش صيبٌ اػالو ًَبيذ کّ صالزيت کًيتّ سا ثشاي دسيبفت ٔ سعيذگي ثّ
ؽکبيبت دائش ثش ادػبي ْش دٔنت ػضٕ کّ دٔنت ػضٕ ديگش کُٕاَغيٌٕ تؼٓذات خٕد سا عجك يٕاد ايٍ ييثبق اَدبو ًَي دْذ،
ثّ سعًيت ثؾُبعذ .ثّ يٕخت الذايبت ػًهي کّ دس ايٍ يبدِ لشاس داسد ،ؽکبيبتی لبثم دسيبفت ٔ سعيذگي خٕاْذ ثٕد کّ
تٕعظ دٔنت ػضٕ صالزيت کًيتّ سا َغجت ثّ خٕد ؽُبعبئي ٔ اػالو کُذْ .يچ ؽکبيتي يشثٕط ثّ يک دٔنت ػضٕ ايٍ
کُٕاَغيٌٕ کّ چُيٍ اػاليي َکشدِ ثبؽذ ثُبثش ايٍ يبدِ اص عشف کًيتّ پزيشفتّ َخٕاْذ ؽذَ .غجت ثّ ؽکبيبت کّ ثّ يٕخت
ايٍ يبدِ دسيبفت يي ؽٕد ،ثّ تشتيت صيش الذاو خٕاْذ ؽذ:
انف  -اگش يک دٔنت ػضٕي تؾخيص دْذ کّ دٔنت ػضٕ ديگشي ثّ يمشسات ايٍ کُٕاَغيٌٕ تشتيت اثش ًَي دْذ ،يي تٕاَذ ثّ
ٔعيهّ َبيّ ،تٕخّ آٌ دٔنت ػضٕ سا خٓت سعيذگي ثّ يٕضٕع خهت کُذ .دس ظشف  9يبِ پظ اص دسيبفت اعالػيّ ،دٔنت
دسيبفت کُُذِ ،تٕضير يب ْش گَّٕ اظٓبس کتجي ديگش دائش ثش سٔؽٍ کشدٌ يٕضٕع سا دس اختيبس دٔنت فشعتُذِ اعالػيّ خٕاْذ
گزاسد.تٕضيسبت ٔ اظٓبسات يضثٕس تب زذ ايکبٌ ؽبيم اعالػبتي دس يٕسد آئيٍ دادسعي عجك لٕاَيٍ داخهي آٌ کؾٕس ٔ آَچّ
کّ ثشاي ثٓجٕدي آٌ ثؼًم آيذِ يب دس خشيبٌ سعيذگي اعت يب آَچّ دس ايٍ يٕسد لبثم اصالذ اعت ،خٕاْذ ثٕد.
ة  -اگش يٕضٕػبت ثّ تشتيجي ثبؽذ کّ سضبيت ْش دٔ دٔنت ػضٕ پظ اص دسيبفت أنيٍ اعالػيّ ٔ دس ظشف  4يبِ خهت
ًَُبيذْ ،ش يک اص عشفيٍ زك خٕاْذ داؽت ثب اسعبل اخغبسيّ اي ثّ کًيتّ ٔ ثّ دٔنت يمبثم ،يٕضٕع سا پيگيشي ًَبيذ.
ج  -کًيتّ ثب تٕخّ ثّ ايٍ يبدِ فمظ پظ اص ايُکّ ثشايؼ يسمك ؽذ کّ الذايبت چبسِ خٕيبَّ ٔ لبثم اصالذ عجك لٕاَيٍ
داخهي دٔ کؾٕس ،ثّ َتيدّ اي َشعيذِ اعت ٔ دٔ دٔنت اص زم يٕضٕع ثش عجك اصٕل يتفك زمٕق ثيٍ انًههي ػبخض يي
ثبؽُذ ،آَگبِ ثًٕضٕع يشخٕػّ سعيذگي خٕاْذ کشد .ايٍ لبػذِ دس يٕاسدي کّ سعيذگي ثّ ؽکبيبت ثُسٕي اص ساِ ْبي لبََٕي
غيش يؼمٕل ٔ عٕالَي ثبؽذ ٔ يب کًک يٕثش ثّ فشدي کّ عجك ايٍ ييثبق لشثبَي خؾَٕت يسغٕة ييؽٕد ،غيش يستًم ٔ
ثؼيذ ثُظش سعذ ،اخشا َخٕاْذ ؽذ.
د  -کًيتّ دس يٕالغ سعيذگي ثّ ؽکبيت ْبي دسيبفتي ،ثُبثش ايٍ يبدِ خهغبت يسشيبَّ تؾکيم خٕاْذ داد.
ْـ  -ثب سػبيت يمشسات ثُذ (ج) ،کًيتّ ثًُظٕس زم دٔعتبَّ يٕضٕع يٕسد اختالف ٔ ثش اعبط ازتشاو ثّ تؼٓذاتي کّ دس ايٍ
کُٕاَغيٌٕ اسائّ ؽذِ اعت ،کًکٓبي لبثم اخشاي خٕد سا دس اختيبس دٔنتٓبي ػضٕ يشثٕط خٕاْذ گزاسد .ثذيٍ يُظٕس ،دس
صيبٌ يمتضي ،کًيتّ يک کًيغيٌٕ زم اختالف تخصصي تؼييٍ خٕاْذ کشد.
ٔ -کًيتّ ثُب ثش ايٍ يبدِ ،دس کهيّ ايٕسي کّ ثّ آٌ اسخبع ؽٕد ييتٕاَذ اص دٔنتٓبي عشف اختالف يٕضٕع صيش ثُذ (ة) ْش
گَّٕ اعالػبت يشثٕط سا خٕاعتبس گشدد.
ص -دٔنتٓبي ػضٕ يشثٕط يٕضٕع صيش ثُذ (ة) زك خٕاُْذ داؽت ُْگبو سعيذگي ثًٕضٕع دس کًيتًَّ ،بيُذِ اي داؽتّ
ثبؽُذ ٔ يالزظبت خٕد سا ثغٕسؽفبْي ٔ يب کتجي اظٓبس داسَذ.
ذ -کًيتّ يٕظف اعت دس يذت 06يبِ پظ اص تبسيخ دسيبفت اخغبسيّ ثُب ثّ صيش ثُذ (ة) گضاسػ ثذْذ:
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 )0اگش ساِ زهي ثُب ثّ يمشسات صيش ثُذ (ِ) زبصم ؽذِ ثبؽذ ،کًيتّ گضاسػ خٕد سا ثّ يک خالصّ گضاسػ يُسصش خٕاْذ
کشد.
 ) 6اگش ساِ زهي ثُبثش يمشسات صيش ثُذ (ِ) زبصم َؾٕد کًيتّ دس گضاسػ خٕد ثؾشذ لضبيب يختصشا اکتفب خٕاْذ کشد.
(ًْچُيٍ) يتٍ صٕست يدهظ يالزظبت کتجي ٔ ؽفبْي دٔنتٓبي ػضٕ ،ضًيًّ گضاسػ خٕاْذ ؽذ .دس ْش يٕسد گضاسؽي
ثّ دٔنتٓبي ػضٕ يشثٕط اثالؽ خٕاْذ ؽذ.
 -6يمشسات ايٍ يبدِ ُْگبيي لبثم اخشا خٕاْذ ثٕد کّ پُح دٔنت ػضٕ کُٕاَغيٌٕ ،ثُب ثش ثُذ  0ايٍ يبدِ اػالييّ ْبي پيؼ
ثيُي ؽذِ سا دادِ ثبؽُذ .اػالييّ ْبي يزکٕس َضد عشيُؾي عبصيبٌ يهم عپشدِ خٕاْذ ؽذ ٔ سَٕٔؽت آٌ ثشاي عبيش
کؾٕسْبي ػضٕ کُٕاَغيٌٕ اسعبل خٕاْذ ؽذ .اػالييّ يًکٍ اعت دس ْش صيبٌ ثٕعيهّ اخغبسيّ عشيُؾي عبصيبٌ يهم
ثبصپظ گشفتّ ؽٕد .ايٍ اعتشداد ثّ سعيذگي يغئهّ ،يٕضٕع يک ؽکبيت کّ لجال ثًٕخت ايٍ يبدِ اسعبل ؽذِ ثبؽذ ،خههي
ٔاسد ًَيکُذْ .يچ ؽکبيت ديگشي پظ اص دسيبفت اخغبسيّ اعتشداد اػالييّ ثّ عشيُؾي پزيشفتّ ًَي ؽٕد يگش آَکّ دٔنت
ػضٕ يشثٕط اػالييّ خذيذي دادِ ثبؽذ.
يبدِ ثيغت ٔ دٔو:
 -0يک دٔنت ػضٕ ايٍ کُٕاَغيٌٕ يي تٕاَذ ثًٕخت ايٍ يبدِ دس ْش صيبٌ صالزيت کًيتّ سا ثشاي دسيبفت ٔ سعيذگي
ؽکبيبت افشادي کّ يذػي لشثبَي خؾَٕت تٕعظ يک دٔنت ػضٕ ايٍ ييثبق ْغتُذ ،ثّ سعًيت ؽُبعذ ٔ آَشا اػالو داسد.
ْيچ ؽکبيتي اص دٔنت ػضٕي کّ چُيٍ اػاليي َغجت ثّ آٌ صٕست َگشفتّ اعت اص خبَت کًيتّ لبثم پزيشػ َخٕاْذ ثٕد.
 -6کًيتّ ؽکبيبت ثذٌٔ َبو ٔ يب َبعبصگبس ثب يمشسات کُٕاَغيٌٕ سا ثُب ثش ايٍ يبدِ ٔ يب ؽکبيبتي کّ دس يمبو عٕء اعتفبدِ اص
ايٍ زك يغشذ ؽذِ اعت سا َخٕاْذ پزيشفت.
 -9ثب سػبيت يمشسات ثُذ  ،6کًيتّ ثُب ثش ايٍ يبدِ ضًٍ سعيذگي کشدٌ ثّ ؽکبيبت دٔنت ػضٕي کّ يتٓى ثّ تخهف اص يفبد
ايٍ کُٕاَغيٌٕ اعت ،تٕخّ آَشا َيض عجك ثُذ  0ثّ ايٍ ؽکبيبت خهت ييکُذ .دس ظشف  4يبِ پظ اص ٔصٕل ؽکبيبت دٔنت
يتٓى ثّ تخهف ،تٕضيسبت کتجي ٔ اظٓبساتي يجُي ثش سٔؽٍ ًَٕدٌ يٕضٕع ٔ يب ثٓجٕدْبي کّ تٕعظ آٌ کؾٕس اَدبو گشفتّ
اعت سا ثّ کًيتّ اسائّ خٕاْذ داد.
 -1کًيتّ ؽکبيبت سا ثُب ثش ايٍ يبدِ ٔ عجك اعالػبت سٔؽٍ يٕخٕد کّ ثّ َيبثت فشد يب ثٕعيهّ ػضٕ يشثٕط دسيبفت ييکُذ،
يٕسد ثشسعي ٔ سعيذگي لشاس خٕاْذ داد.
 -5کًيتّ ثّ ؽکبيبتي کّ اص عشف فشد ٔ ثُب ثش ايٍ يبدِ دسيبفت ييکُذ ،يٕسد سعيذگي لشاس َخٕاْذ داد يگش ايُکّ ثشاي
کًيتّ يسمك ؽٕد کّ:
انف  -يٕضٕع ؽکبيت دس اسگبَٓبي ثيٍ انًههي ديگش يغشذ ٔ يٕسد سعيذگي لشاس َگشفتّ اعت.
ة  -فشد (ؽکبيت کُُذِ) اص تًبو الذايبت چبسِ خٕيبَّ دس يشاخغ ريصالذ داخهي َتيدّ اي َگشفتّ اعتًْ .چُيٍ دس
يٕاسدي کّ عي عشيك ؽکبيت ثُسٕ غيش يؼمٕل عٕالَي گؾتّ اعت ٔ ثب کًک يٕثش ثش فشدي کّ عجك ايٍ ييثبق لشثبَي
خؾَٕت ؽُبختّ ييؽٕد ،غيش يستًم ٔ ثؼيذ ثُظش سعذ.
 -4کًيتّ دس يٕالغ سعيذگي ثّ ؽکبيبت دسيبفتي ،ثُبثش ايٍ يبدِ خهغبت يسشيبَّ تؾکيم خٕاْذ داد.
 -1کًيتّ َظشات خٕد سا ثّ دٔنت ػضٕ يشثٕط ٔ فشد(ؽکبيت کُُذِ) يُؼکظ خٕاْذ ًَٕد.
 -9يمشسات ايٍ يبدِ ُْگبيي لبثم اخشا خٕاْذ ثٕد کّ پُح دٔنت ػضٕ کُٕاَغيٌٕ اػالييّ ْبي پيؼ ثيُي ؽذِ دس ثُذ أل
ايٍ يبدِ سا دادِ ثبؽُذ .اػالييّ ْبي يزکٕس تٕعظ دٔنت ػضَٕ ،ضد عشيُؾي عبصيبٌ يهم ثّ ايبَت عپشدِ خٕاْذ ؽذ.
عشيُؾي عبصيبٌ يهم ،سَٕٔؽت آَشا ثشاي عبيش دٔنتٓبي عشف ييثبق اسعبل خٕاْذ داؽت .اػالييّ يًکٍ اعت دس ْش صيبٌ،
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ثٕعيهّ اخغبسيّ ثّ عشيُؾي يغتشد گشدد ،ايٍ اعتشداد ثّ سعيذگي ْش يغئهّ ،يٕضٕع ؽکبيتی کّ لجال ثًٕخت ايٍ يبدِ
اسعبل ؽذِ ثٕد ،خههي ٔاسد ًَي کُذ.
يبدِ ثيغت ٔ عٕو:
اػضبء کًيتّ ٔ کًيغيَٕٓبي يؾبٔسيٍ يتخصص کّ ثُب ثّ يبدِ  60ثُذ  )ِ(0اَتصبة ييؾَٕذ ،عضأاس ثشخٕسداسي اص ايتيبصات
ٔ يصئَٕيت ْبي دس يبيٕسيت ْبي عبصيبٌ يهم ،خٕاُْذ ثٕد .ايٍ يٕاسد دس لغًتٓبي يشثٕط ثّ کُٕاَغيٌٕ ٔ ثش اعبط
ايتيبصات ٔ يصَٕيتٓبي عبصيبٌ يهم لشاس خٕاْذ گشفت.
يبدِ ثيغت ٔ چٓبسو:
کًيتّ ثًٕخت ايٍ کُٕاَغيٌٕ ،فؼبنيتٓبي خٕد سا دس يک گضاسػ عبالَّ تمذيى دٔنتٓبي ػضٕ ٔ يدًغ ػًٕيي عبصيبٌ يهم
يتسذ خٕاْذ ًَٕد.
لغًت عٕو

يبدِ ثيغت ٔ پُدى:
 -0ايٍ کُٕاَغيٌٕ ثشاي ايضبء تًبو دٔنتٓب يفتٕذ اعت.
 -6ايٍ کُٕاَغيٌٕ يٕکٕل ثّ تصٕيت دٔنتٓب اعت (اصالذ "تصٕيت" دس پيًبٌ َبيّ ْب ٔ پشٔتکم ْبي ثيٍ انًههي ،ثّ ايٍ
يؼُی اعت کّ تصٕيت ثبيذ عجك لبٌَٕ اعبعي ٔ يب يشاخغ صالزيت داس يثم يدهظ ؽٕسا ٔ دس داخم کؾٕس ،اَدبو ؽٕد)
اعُبد تصٕيت يب انسبقَ ،ضد عشيُؾي عبصيبٌ يهم ثّ ايبَت عپشدِ خٕاْذ ؽذ.
يبدِ ثيغت ٔ ؽؾى:
ايٍ کُٕاَغيٌٕ ثشاي انسبق تًبو کؾٕسْب يفتٕذ خٕاْذ ثٕد .انسبق دٔنتٓب ثٕعيهّ عُذ انسبق کّ َضد عشيُؾي عبصيبٌ يهم
عپشدِ خٕاْذ ؽذ ،صٕست ييگيشد.
يبدِ ثيغت ٔ ْفتى:
 -0ايٍ کُٕاَغيٌٕ  91سٔص پظ اص عپشدِ ؽذٌ ثيغتًيٍ عُذ تصٕيت يب انسبق َضد عشيُؾي عبصيبٌ يهم يتسذ ،لذست
اخشائي پيذا خٕاْذ کشد.
 -6ثشاي ْش دٔنتي کّ پظ اص عپشدِ ؽذٌ ثيغتًيٍ عُذ تصٕيت يب انسبق ،ايٍ کُٕاَغيٌٕ سا تصٕيت کُذ ٔ ثّ آٌ ثپيَٕذد،
کُٕاَغيٌٕ  91سٔص ثؼذ اص تبسيخ عپشدِ ؽذٌ عُذ تصٕيت يب انسبق آٌ دٔنت ،لذست اخشائي ( ثشاي آٌ دٔنت) پيذا خٕاْذ
کشد.

يبدِ ثيغت ٔ ْؾتى:
ْ -0ش دٔنتي يًکٍ اعت دس صيبٌ ايضبء يب تصٕيت ايٍ کُٕاَغيٌٕ يب انسبق ،اػالو داسد کّ صالزيت کًيتّ سا ثشاي (ٔظبئفي
کّ) دس يبدِ  61اسائّ ؽذِ اعت ،ثّ سعًيت ًَي ؽُبعذ.
ْ -6ش دٔنت ػضٕي کّ ؽشط ٔ زك يسفٕظي سا دس استجبط ثب ثُذ  0ايٍ يبدِ لبئم ؽذِ اعت ،دس ْش صيبٌ ييتٕاَذ آَشا
ثٕعيهّ َٕؽتٍ يبدداؽت ثّ عشيُؾي عبصيبٌ يهم يتسذ ،اعتشداد کُذ.
يبدِ ثيغت ٔ َٓى:
ْ -0ش دٔنت ػضٕ ايٍ کُٕاَغيٌٕ ييتٕاَذ اصالزيّ اي ثّ آٌ ،پيؾُٓبد کُذ ٔ يتٍ آٌسا َضد عشيُؾي عبصيبٌ يهم ثغپبسد.
عشيُؾي ْش عشذ اصالزي پيؾُٓبدي سا ثشاي دٔنتٓبي ػضٕ ايٍ ييثبق اسعبل خٕاْذ داؽت ٔ اص آَٓب دسخٕاعت خٕاْذ کشد
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کّ ثّ أ اػالو داسَذ آيب ثب تؾکيم کُفشاَغي اص دٔنتٓبي ػضٕ ثًُظٕس سعيذگي ٔ گشفتٍ ساي دس ثبسِ عشزٓبي پيؾُٓبدي
يٕافك ْغتُذ؟ دس صٕستيکّ زذالم يک عٕو دٔنتٓبي ػضٕ خٕاْبٌ تؾکيم چُيٍ کُفشاَغي ثبؽُذ ،عشيُؾي کُفشاَظ سا
تست َظش ٔ تٕخّ عبصيبٌ يهم تؾکيم خٕاْذ دادْ .ش اصالزي کّ يٕسد لجٕل اکثشيت دٔنتٓبي زبضش ػضٕ ٔ ساي دُْذِ دس
کُفشاَظ لشاس گيشد ،ثّٔعيهّ عشيُؾي ثّ تًبو کؾٕسْبي ػضٕ ثشاي پزيشفتٍ ،اسعبل خٕاْذ ؽذ.
 -6اصالزيّ پزيشفتّ ؽذِ ثب تٕخّ ثّ ثُذ  0ايٍ يبدُِْ ،گبيي لذست اخشائي پيذا خٕاْذ کشد کّ دٔ عٕو دٔنتٓبي ػضٕ ايٍ
کُٕاَغيٌٕ ،ثّ عشيُؾي عبصيبٌ يهم يتسذ اعالع دُْذ کّ آَٓب ثش عجك لبٌَٕ اعبعي خٕدؽبٌ آَشا پزيشفتّ اَذ.
ٔ -9لتي يفبد اصالزي لذست اخشائي پيذا کشدَذ ،ثشاي دٔنتٓبي ػضٕ کّ آٌسا پزيشفتّ اَذ ،الصو االخشا ييگشدد .ديگش
کؾٕسْبي ػضٕ ثّ يمشسات ايٍ کُٕاَغيٌٕ ٔ ْشگَّٕ اصالزبتي کّ پزيشفتّ اَذ ،يهضو خٕاُْذ ؽذ.
يبدِ عي او:
ْ -0ش يؾبخشِ ٔ اختالفي کّ ثيٍ دٔ دٔنت ػضٕ ٔ يب ثيؾتش دس يٕسد تفغيش يب کبسثشد ايٍ کُٕاَغيٌٕ ثٕخٕد آيذ ٔ آَٓب َتٕاَُذ
ايٍ اختالف سا عي يزاکشات ثيٍ خٕد زم ًَبيُذ ،ثب دسخٕاعت يکي اص آَٓب ايٍ اختالف ثّ (ْيئت) دأسي ٔزکًيت ٔاگزاس
خٕاْذ ؽذ .اگش پظ اص  4يبِ يؼُي اص صيبَيکّ دسخٕاعت ثّ ْيئت ٔاگزاس ؽذِ اعت ،دٔنتٓب لبدس ثّ پزيشفتٍ ساي ْيئت
زکًيت َيغتُذْ ،ش کذاو اص عشفيٍ يٕضٕع ييتٕاَُذ ايٍ اختالف سا ثّ دادگبِ دادگغتشي ثيٍ انًههي اسخبع دُْذ.
ْ -6ش دٔنتي ييتٕاَذ دس صيبٌ ايضبء ايٍ کُٕاَغيٌٕ يب انسبق آٌ اػالو داسد کّ خٕد سا يٕظف ثّ اخشاي ثُذ  0ايٍ يبدِ ًَي
داَذ .دٔنتٓبي ػضٕ ديگش ثب ازتشاو ثّ ْش کؾٕسي کّ ايٍ زك ٔ ؽشط سا ثشاي خٕد يسفٕػ داؽتّ اَذ ،خٕد سا يٕظف ثّ
اخشاي ثُذ  0ايٍ يبدِ ،دس يٕسد آٌ کؾٕس ًَي داَُذ.
ْ -9ش دٔنت ػضٕي کّ ؽشط ٔ زك يسفٕظي سا دس استجبط ثب ثُذ  6ايٍ يبدِ لبئم ؽذِ اعت ،دس ْش صيبٌ ييتٕاَذ آَشا
ثّٔعيهّ يبدداؽت ثّ عشيُؾي عبصيبٌ يهم يتسذ ،يغتشد کُذ.
يبدِ عي ٔ يکى:
 -0يک دٔنت ػضٕ يي تٕاَذ دس ْش صيبٌ ايٍ کُٕاَغيٌٕ سا اص عشيك يبدداؽت کتجي ثّ عشيُؾي عبصيبٌ يهم ،فغخ ًَبيذ ٔ
خشٔج خٕد سا اص ايٍ کُٕاَغيٌٕ (کّ دس ٔالغ ػذو تؼٓذ خٕد ثّ آٌ اعت) سا اػالو داسد .يکغبل پظ اص دسيبفت ايٍ يبدداؽت
ثّ عشيُؾي اَصشاف ٔ خشٔج لغؼي ٔ الصو االخشا خٕاْذ ؽذ.
 -6ايٍ فغخ ٔ اَصشاف ،تبثيشي ثش تؼٓذات دٔنت ػضٕ َغجت ثّ اػًبني کّ لجم اص تبسيخ الصو االخشا ؽذٌ خشٔج اَدبو دادِ
اعتَ ،خٕاْذ داؽت ٔ يبَغ ادايّ سعيذگي کًيتّ کّ لجم اص آٌ تبسيخ ؽشٔع ؽذًَِ ،ي ؽٕد.
 -9پظ اص تبسيخ الصو االخشا ؽذٌ خشٔج اص کُٕاَغيٌٕ ،کًيتّ ديگش َغجت ثّ دٔنت خبسج ؽذِ ،سعيذگي اي سا اَدبو َخٕاْذ
داد.
يبدِ عي ٔ دٔو:
 -0عشيُؾي عبصيبٌ يهم يتسذ تًبو دٔنتٓبي ػضٕ عبصيبٌ يهم ٔ دٔنتٓبئي کّ ايٍ کُٕاَغيٌٕ سا ايضبء کشدِ اَذ ٔ يب ثّ آٌ
پيٕعتّ اَذ سا يغهغ خٕاْذ کشد کّ:
انف :ايضبء ْب ،يصٕثبت (اعُبد تصٕيت) ٔ انسبق ْب سا ثُب ثش يبدِ 64 ٔ 65
ة :تبسيخ ثّ اخشا دسآيذٌ ايٍ کُٕاَغيٌٕ عجك يبدِ  ٔ 61تبسيخ الصو االخشاي اصالزبت عجك يبدِ 68
ج :اَصشاف ٔ فغخ دٔنتٓب عجك يبدِ 90
يبدِ عي ٔ عٕو:
 -0يتُٓبي ػشثي ،چيُي ،اَگهيغي ،فشاَغّ ،سٔعي ٔ اعپبَيبئي ايٍ کُٕاَغيٌٕ ،داساي اػتجبسي يکغبٌ يي ثبؽُذ ٔ آَٓب َضد
عشيُؾي عبصيبٌ يهم يتسذ ثّ ايبَت عپشدِ خٕاُْذ ؽذ.
 -6عشيُؾي عبصيبٌ يهم يتسذ سَٕٔؽت گٕاْي ؽذِ ايٍ کُٕاَغيٌٕ سا ثشاي تًبو کؾٕسْب اسعبل خٕاْذ داؽت.
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