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 ؿزسالعول ثزرسی عزایغ حمَلی 

 هجٌی

 : اٍل هبدُ

ا ارات قٔرًّ   ثزرسی هرزایغ قٔرًٓی  ر  چگًوگی ایه ؿزسالومل ثٍ مىلًر 

 تحظیل قًّٔ يػن گز یدٌ است.   ٓبوًن ؿزسشظت ي ششم  مب ٌمـبثْ 

 :  دٍم هبدُ

تحظریل   ( ٓبوًن ؿرزس 11) مب ٌهزیؼٍ قًٔٓی هبرع مـبثْ  َزگبٌ محتًیبت

 گز  . ًزع تظحیح مستز  می ثٍ هبرع قًّٔ وجبشد

 :  سَم هبدُ

ّ  ؿزٍ هبرع ي َزگبٌ هزیؼٍ اس  ،گرز    اردربم  سبیزمزادن ثٍ ا ارات قٔرً

مـربثْ اق٘رب     قرًسي   لحربف طریقیت مًػرًهی ي    يلی ا ارات قًّٔ اس

ادررزا ت  هرربرع را وداشررتٍ ثبشررد،  یرریً دگی هزیؼررٍٓرربوًن طرریقیت رسرری
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 ومبید: می

ثبشرد   مری  ٍٗ مًػًم هزیؼٍ مزثًؽ ثٍ قًّٔ هبمٍ َزگبٌ تشخیض گز   (1)

ٓبوًن ؿزس تحظریل قٔرًّ ثرٍ ا ارٌ  یرزثؾ      َِتم مب ٌ( 3)هزیؼٍ مـبثْ ُٔزٌ 

 .گز   می ٓؼبیب   يلت ارسبل

ت اا ار َزگبٌ مًػًم هزیؼٍ خیٍ طیقیت مًػرًهی ي قرًسي   ر   (2)

 گز     می ثٍ ا ارٌ قًّٔ تٔدیم گز   ثٍ هبرع مستز  قًّٔ ثبشد يمستٔیمبً

قردي    اس ثزرسری تشرخیض گرز   ٗرٍ  ر     َزگبٌ محتًیربت هزیؼرٍ ثورد    (3)

 مزثرًؽ درن  اطیقیت يكیِرً  ا ارات قٔرًّ وجبشرد مىحیرت ارتجربؽ ثرٍ مز      

 گز  . می ارسبل

 چْبرم: هبدُ

 گی هزیؼرٍ قٔرًٓی هربرع   قًّٔ سمبوی م٘لَ ثرٍ ثزرسری ي رسرید    ا ارات

ٌ  رولز اشرت   گز   ٍٗ ثب می تحظریل قٔرًّ ثرٍ ا ارٌ     ( ٓربوًن ؿرزس  11) مرب 

تب یرٍ ومرً ٌ ثبشرد،     قًّٔ تٔدیم گز   يهبرع پًل قْ الججت را پز اخت ي

 ثبشد. ومی رسیدگی هزیؼٍ هبرع ًیز ن م٘لَ ثٍ ثزرسی ي  ر

 : پٌجن هبدُ

ثجت ثرٍ   ومجز مزثًؽ ثجت ي  ُتز ،  رز اخت قْ الججتس پ ثودهزایغ قًٔٓی 

     شً . می هىًان رسید ثٍ هبرع  ا ٌ
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 : ششن هبدُ

مىحیرت   ا ارات قًّٔ قْ الججت اخذ شدٌ ثبشد ي َزگبٌ اسهزیؼٍ هبرع  ر

 ارسبل گز   ایذبة قْ الججت  یگرز را  رادن ي ارتجبؽ ثٍ مزدن قًٔٓی  یگز

 ومبید. ومی

 : ّفتن هبدُ

گی هزیؼرٍ  رسرید  قریه ثزرسری ي   اهؼب  مسل٘ی ا ارات قًّٔ م٘لَ اورد 

شرُزت يٗیرل ؿرزُیه     موزيع هلیٍ، مًػًم  هً ،قًٔٓی شُزت هبرع، 

ثجرت   تبریخ ارایٍ هزیؼٍ، ومجز ه ؿزُیه  هً ، وًهیت سىد،شمبرٌ تلِ  هً ،

 سربیز  هزیؼٍ، تبریخ اق٘ب ، ومجزدلت، تُِیم مـبلجٍ هبرع ثٍ موزيع هلیٍ ي

 ٓؼررربیب  قٔرررًٓی ػرررمیمٍ   مشخظررربت را  ر ُرررًر  ثجرررت ؿررری مزاقرررل  

ثجت  ثود  يادزا ت ًُر  متذٗزٌ را ًزع  ایه ؿزسالومل  رح ي (1شمبرٌ )

 سیستم ثجت ٓؼبیب  قًٔٓی ػمیمٍ هزیؼٍ ومبید.  ر

 : ّشتن هبدُ

ارایرٍ   اقؼربریت مورزيع هلیرٍ ي    اس مًكِیه ا ارات قًّٔ م٘لَ است ثود

 ثٍ ي  تُِیم ومبیىد. بًمـبلجٍ هبرع را  ریوٍ استوی  ٗتج خؾ ػمبوت

 : ًْن هبدُ

 ومبیرد ي  ٓىبهرت خرًیر را ثرٍ مـبلجرٍ هربرع اثرزاس      َزگبٌ موزيع هلیٍ هد  

مىؼرمٍ  ن يُرْ    اسرىب   هزیؼرٍ هربرع ثرب    ثرٍ مظربلحٍ وجبشرىد،    ؿزُیه قبػز
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تحظریل قٔرًّ ثرٍ مح٘مرٍ      ٓربوًن ؿرزس  ثیست ي  ي   مب ٌ (3طزاقت ُٔزٌ )

ٍٗ پیزامًن ثزرسی هزیؼٍ هربرع طرًرت گزُترٍ    ادزا ت   یظیح ارسبل ي

ٍ  ر ًُر  ثجت ؿی مزاقل ٓؼبیب    ایره ؿزسالومرل   (1شرمبرٌ )  قًٔٓی ػرمیم

 گز  .   می ثجت سیستم ثجت ٓؼبیب  قًٔٓی اًثود گز یدٌ ي  رح

 : دّن هبدُ

ٓربوًن ؿرزس    چُربر َم  مب ٌیب ٓبیم مٔب  ٓبوًوی  ن ؿجْ  َزگبٌ موزيع هلیٍ ي

هزیؼرٍ هربرع ثرب ػرمبیم  ن محرًل مح٘مرٍ        ،تحظیل قًّٔ قبػز وگز  

 ٓبوًن رسیدگی طًرت گیز .گز  . تب ؿجْ اق٘ب   می مزثًؽ

 :  یبسدّن هبدُ

َزگبٌ هربرع ًرزع تؤیرت هزیؼرٍ ا  ثرٍ ا ارات قٔرًّ مزادورٍ ومبیرد،         

( 21) اٗجرز  مردت قرد    ر كِیه ا ارات قًّٔ م٘لَ اود هزیؼٍ هبرع راؤم

 رسیدگی ومبید.  یً  ثزرسی ي

 :  دٍاسدّن هبدُ

مـبلجٍ ؤِرٍ یرب تِزیرْ    ، هزیؼٍ سن را مجىی ثز ُسخ وبمش  ، َزگبٌ ا ارٌ قًّٔ

ٓبوًن ؿرزس تحظریل قٔرًّ م٘لرَ      ثیست ي ی٘م مب ٌ ریبُت ومبید مـبثْ ثٍ 

ع هلیرٍ  رخریل   يثٍ ا ارٌ قًّٔ محرل سرً٘وت مورز    بًاست مًػًم را رسم

 اؿیم  َد ي ا ارٌ محل سً٘وت موزيع هلیٍ  ییً ( ريس ٗبر  ٗتجب7ًمدت )

 ومبیىد:ادزا ت 
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اس اخذ ػمبوت اس ي  يدرٍ مـبلجرٍ هربرع را    ثود  ( موزيع هلیٍ را دلت،1)

 ثزایر تُِیم ومبید.

 (  رطًرت هد  ٓىبهت موزيع هلیٍ ثٍ مـبلجربت هربرع اس ورش   رسرمبً    2)

استحؼبر  مجىی ثز قبػز شدن ثٍ ا ارٌ قٔرًّ محرل سرً٘وت هربرع اخرذ      

 ومبید. 

ادرزا ت  تمرب  وتربیخ    طًرت ٓىبهت موزيع هلیٍ ثٍ مـبلجبت هبرع،  ر (3)

 ثٍ ا ارٌ قًّٔ محل سً٘وت هبرع اؿیم  َد.  اخًیر ر

هرد  ٓىبهرت    یب ٓىبهت ي هد  اقؼبر موزيع هلیٍ ي طًرت اقؼبر ي  ر (4)

موزيع هلیٍ ايراّ ٓؼیٍ را ا ارات قًّٔ محرل سرً٘وت مورزيع هلیرٍ ثرٍ      

 قًّٔ محل سً٘وت هبرع اردبم ومً ٌ تب محًل مح٘مٍ گز  . ٌا ار

 :  سیشدّن هبدُ

ٍ   َزگبٌ هزیؼٍ هربرع  ٌ  (6ُٔرزٌ )  مـربثْ ثر ٓربوًن ؿزستحظریل   سریش َم   مرب 

قِرق  ن   اس تزتیت دديل مزتجٍ  ر .ا ارات قًّٔ ثودقًّٔ ٓبثل قِق ثبشد

  ُتز ثجت هزایغ  رح ومبید. مًػًم قِق هزیؼٍ را  ر يومبیىد  می آدا 

 : چْبردّن هبدُ

را  ر ا ارٌ قٔرًّ تؤیرت    َزگبٌ هبرع  ر خیل مدت ی٘مبٌ هزیؼرٍ خرً   

ٓبوًن ؿرزس تحظریل قٔرًّ هزیؼرٍ      سیش َم مب ٌ( 6مـبثْ ثٍ ُٔزٌ ) ي ،وىمبید

م٘لرَ ثرٍ    تًاود هزیؼٍ ددیرد ومبیرد ي   می هبرع ،ٓجلی ا  قِق شدٌ ثبشد

 ثبشد. می پز اخت قْ الججت
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 : پبًشدّن هبدُ

 ايراّ  يسرریٍ َررب  ٗررٍ مجىرری ثررز تررزٕ خظررًمت ثررٍ ا ارٌ قٔررًّ مًاطررلت

َزگبٌ هربرع هزیؼرٍ مجىری ثرز  يران اورداخته       ثبشد، می يرس  ٓبثل قِق می

  .ثبشد می خًیر ثٍ ا ارٌ قًّٔ ومبید تبثن قْ الججت  يسیٍ مذد  ايارّ

 : شبًشدّن هبدُ

 طرًرت  سربیز ا ارات مزثًؿرٍ  ن   ؿزیْ ا ارٌ پًلیس ي دلت موزيع هلیٍ اس

ثـرًر   ایره ؿزسالومرل   (2ػمیمٍ شمبرٌ ) پبرچٍ دلت ا ارات قًّٔ ،گیز  می

 ثبشد. می ی٘سبن

 : ّفذّن هبدُ

پرًلیس مزثًؿرٍ    ي َزگبٌ موزيع هلیٍ اساثز دلت ا ارٌ قًّٔ قبػرز وگرز    

ویش اس هد  اقؼبریت ي  ٗتجب ثٍ ا ارٌ قًّٔ تظدیْ ومبیرد يهربرع ثرٍ قرل     

يُظل مًػًم اطزار يرس  هزیؼٍ ي  ثرٍ مح٘مرٍ  یظریح ًرزع اوِظربل      

  .شزهی محًل میگز  

 : ّجذّن هبدُ

ْ  څاسًْالی َزگبٌ هزایغ قًٔٓی اس ؿرزٍ    ر  ثزرسری شردٌ ثبشرد ي    ي تحٔیر

ثود  ثٍ ا ارات قًّٔ محًل ادزا ت ًزع  مًر   يسیٍ تزتیت شدٌ ثبشد ي

را  يثبرٌ ثرٍ مزدرن ارسربلی    څاسًْالی ا ارات قًّٔ  يسیٍ تزتیت شدٌ  ز  .گ

 ن دلًگیز  گز  . اس اخذ   ن مستز  ي
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 ًشدّن: هبدُ

ٌ  ثٍ  اخلایه ؿزسالومل  ٌ  ورش  تظرًیت شرًرا  رَجرز      اس تىلریم ي پرس   مرب 

 .ثبشد می يسارت هدلیٍ مزهی االدزا
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 ؿزسالعول تحظیل حك الثجت 

 هحظَل حمَق ٍ حمَلی عزایغ

 

 هجٌی

 : اٍل هبدُ

 تحظیل قًّٔ ثرٍ مىلرًر   ٓبوًن ؿزسشظت ي ششم  مب ٌایه ؿزسالومل مـبثْ 

 محظرًل قٔرًّ  ر   دمن  ير  پًل قْ الججت هرزایغ قٔرًٓی ي   چگًوگی

 .ا ارات قًّٔ يػن گز یدٌ است

 ّذف

 :  دٍم هبدُ

محظرًل   يهزایغ قٔرًٓی  ثُتز پًل قْ الججت  دمن  ير  مـمئه ي تىلیم ي

ٌ تومیل  قًّٔ يا ارات  قًّٔ  ر ٓربوًن ؿرزس    ياس َرم ي ثیسرت ي وُرم     مرب 

 .تحظیل قًّٔ
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 فظل اٍل

 تحظیل حك الثجت عزایغ حمَلی

 :  سَم هبدُ

ثجرت هرزایغ     ُترز   ارا  ٗتربة توزُرٍ رسرمی ي    هزایغ قٔرًٓی  قْ الججت

ٖ  ،مخظًص ثً ٌ ٍٗ  ریوٍ توزٍُ مزثًؽ ً  مری  پًل تحًیل ثبور  شر٘ل ي   ،شر

   .است ایه ؿزسالومل پیشجیىی گز یدٌ (3یمٍ شمبرٌ )ػم  ر ومًوٍ  ن

 : چْبرم ُهبد

ٌ قْ الججرت مىردرح    ،ا ارٌ قًّٔمؤكَ  تحظریل   ٓربوًن ؿرزس    ياس َرم  مرب 

ٌ  را مستٔیمبًقًّٔ  محیتی٘رٍ ثبورٖ    مگرز  ر  تًاورد.  ومری  اس هبرع اخذ ٗرز 

 مًدً  وجبشد.

 پٌجن: هبدُ

  تًاوررد، مرری قٔررًّ ا اراتمؤكررَ  ٗررٍ ثبوررٖ مًدررً  وجبشررد.  محیترری  ر

 اس هبرع اخذ ي  رح توزٍُ ومرً ٌ ي  ر  را مستٔیمبً هزایغ قًٔٓیقْ الججت 

طرًرت وداشرته هرذر     ن  ر ًیرز   خیل پبوش ٌ ريس تحًیرل ثبورٖ ومبیرد.  ر   

 ريس تأخیز مجلي پىخ ُیظد دزیمٍ مورب ل قرْ الججرت    (11َز ٌ ) ثزاثز مًدٍ  ر

 ثبشد. می

 : ششن هبدُ

را  ریورٍ توزُرٍ ا ارٌ    هرزایغ قٔرًٓی   هبرع م٘لَ است مجلري قرْ الججرت   
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اٌُبوسرتبن ثبورٖ      ( مِترًح يسارت هدلیرٍ  ر  123811) قًّٔ ثٍ قسبة ومجز

  وزا ًزع ثجت ثٍ ا ارٌ قًّٔ مزثًؽ ارایٍ ومبید. يیش تحًیل ومً ٌ ي 

 ّفتن: هبدُ

ٓجل اس اوِرب  ٓربوًن ؿرزس تحظریل قٔرًّ مىتشرزٌ دزیردٌ         قًٔٓیهزایغ  (1)

 ثبشد. ومی تبثن پز اخت قْ الججت 1397سبل  (1319مبرٌ ) ررررسمی ش

 يسریٍ َرب  يار ٌ قٔرًٓی ٓجرل اس اوِرب  ٓربوًن ؿرزس         َزگبٌ اس هزایغ ي (2)

محظرًل   1397سربل   (1319تحظیل قًّٔ مىتشرزٌ دزیردٌ رسرمی شرمبرٌ )     

ثورد   وگز یدٌ ثبشرد. ي  قبػز ثٍ پز اخت  یه مدیًن قًّٔ اخذ وشدٌ ثبشد ي

ٌ قٔرًّ ؿجرْ   مؤكرَ   گز  . می متذٗزٌ مدهی ثُب تحظیلاوِب  ٓبوًن  اس  مرب 

 ُیظد محظًل اخذ ومبید. ٓبوًن ؿزس تحظیل قًّٔ اس  ن  ي ثیست ي َشتم

 ّشتن:  هبدُ

 ر ریبسرت قٔرًّ يالیرت ٗبثرل     هرزایغ قٔرًٓی   ( امًر ا ار  قْ الججت 1)

تًسرؾ   ،َرب  ي سربیز يلسرًالی   ٗبثرل  ر يلسًالی َرب    تًسؾ مدیزیت ا ار  ي

 گز  . می اهؼب  مسل٘ی قًّٔ تىلیم

 يلسًالی َب تًسؾ مربمًر ا ار  ي  يالیبت ي (قْ الججت هزایغ قًٔٓی  ر2)

 گز  . می مدیزیت َب  قًّٔ اخذ یب اهؼب  مسل٘ی  مزیت َب ي

 ًْن: هبدُ

ٗتبثچرٍ    ر قرْ الججرت ي   ثجرت  ر  ُترز   ثود اس هزایغ قًٔٓی مجلي قْ الججت
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 امؼرب مربمًر   ي مُرز  اس گرز  ، ثورد   مری  قبلت سٍ ؤل  رحتوزٍُ قْ الججت ثٍ 

توزُرٍ   شرً . ي  می ثبوٖ  ا ٌ سز چٖ  ن ثٍ هبرع ًزع تحًیلی ثٍمؤكَ 

تحًیلی ی٘ذب ثب  يیش ثبورٖ ػرم هزیؼرٍ هربرع گز یردٌ  ر        ي   ن ثود اس

 ثوملادزا ت  ُتز ثجت هزایغ قًٔٓی ثجت شدٌ يًزع ؿی مزاقل هزیؼٍ 

 مبود. می ٗتبة توزٍُ ثبٓی ٗىدٌ  ن  ر ي  ید. می

 

 فظل دٍم

 تحظیل هحظَل حمَق در ادارات حمَق

 : دّن هبدُ

  :گز   میادزا ت  یل  تحًیلی محظًل قًّٔ ٓزار  ر راثـٍ ثٍ تحظیل ي

وررش   اس قٔررًّ ُیظررد محظررًل شرردٌ  ي پررًل تحظرریل ا ارات قٔررًّ اس (1)

 تًسرؾ مربمًر  ایه ؿزسالومل ٗرٍ   (3مدیًن اخذ  ریوٍ توررزٍُ ػمیمٍ شمبرٌ )

 شرً   مری  چٖ  ن ثٍ مدیًن  ا ٌ سٍ ؤل تزتیت سز ا ارات قًّٔ  رمؤكَ 

يار ات  يلرت تحًیرل ثبورٖ     تب پًل محظًل را ثرٍ قسربة يسارت هدلیرٍ ي   

 ومبید.

ّ مؤكرَ  محیتی ٍٗ ثبورٖ مًدرً  وجبشرد      ر (2) تًاورد محظرًل    مری  قٔرً

 خیل پبوش ٌ ريس تحًیل ثبوٖ ومبید.  ثٍ اسم مدیًن  ر اًثود قًّٔ را اخذ ي

ا ارات قًّٔ م٘لَ است  يیش تحرًیلی پرًل محظرًل تحًیرل     مؤكَ ( 3)

ٌ   ُتز مزثًؽ ي شدٌ را  ر  (3) ًُر  ؿی مزاقل ٓؼبیب  قًٔٓی ػمیمٍ شرمبر
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 ومبید.  ي ثجت  رحایه ؿزسالومل 

اخرذ   بًا ارات قًّٔ پرًل محظرًل قٔرًّ را ٗرٍ مسرتٔیم     مؤكَ َزگبٌ  (4)

ثیسرت ي وُرم ٓربوًن ؿرزس تحظریل       مب ٌ( 2طزاقت ُٔزٌ ) مـبثْ اگز ومً ٌ ي

 رخیل پبوش ٌ ريس تحًیل ثبوٖ وىمبیرد، م٘لرَ ثرٍ پز اخرت پرىخ       قًّٔ را

 ثبشد.  می ثٍ خشاوٍ  يلت تبخیز ريس ثزاثز َز ُیظد دزیمٍ موب ل  ر

 :  یبسدّن هبدُ

ٓربوًن ؿزستحظریل قٔرًّ     ثیست ي وُرم  مب ٌ (7َزگبٌ مـبثْ طزاقت ُٔزٌ )

 ،مً   پز اخت محظًل قًّٔ ؿًرمبًَار الی مدت یٖ سبل ٓسؾ گز   ي

ٌ یر محظًل قًّٔ  رخریل مردت تو    ،پرًل آسربؽ را تحًیرل وىمبیرد     ،یه شرد

 گز  . می موزُیڅاسًْالی مىحیت متمز  ثٍ 

 :  دٍاسدّن هبدُ

پیزامرًن  سربالوٍ   مًكِیه ا ارات قٔرًّ م٘لرَ اورد ترب ثرٍ طرًرت رثورًار ي       

 يهررزایغ قٔررًٓی   رٕ قررْ الججررت چگررًوگی پررًل دمررن  ير  شرردٌ اس 

 ارایٍ ومبید. محظًل قًّٔ ثزیبست همًمی قًّٔ يسارت هدلیٍ گشار 

 سیشدّن: هبدُ

ٗرٍ  یره    ثبشرد  مری  م٘لَ ثٍ تحظیل محظًل قًّٔ طًرتی ا ارٌ قًّٔ  ر

  ر ا ارات قًّٔ يسارت هدلیٍ تحظیل شدٌ ثبشد.
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 : چْبردّن هبدُ

 يسیٍ َب  يار ٌ قًٔٓی ٓجل اس اوِب  ٓبوًن ؿرزس تحظریل    َزگبٌ اس هزایغ ي

محظًل قٔرًّ اخرذ    1397سبل  (1319قًّٔ مىتشزٌ دزیدٌ رسمی شمبرٌ ) 

اوِب  ٓبوًن  ثود اس وگز یدٌ ثبشد. ي قبػز ثٍ پز اخت  یه مدیًن وشدٌ ثبشد ي

 ي وُرم ثیسرت   مرب ٌ كَ قٔرًّ ؿجرْ   ؤم گز  . می متذٗزٌ مدهی ثُب تحظیل

 ُیظد محظًل اخذ ومبید. ٓبوًن ؿزس تحظیل قًّٔ اس  ن  ي

 پبًشدّن: هبدُ

تظًیت شرًرا    اس تزتیت ي ثود مب ٌ پبوش ٌ ُظل ي  يایه ؿزسالومل ثٍ  اخل 

 ثبشد. می رَجز  يسارت هدلیٍ مزهی االدزا

 



 

 

 

 

 

 هعزٍع علیِ احؼبر ؿزسالعول اخذ ػوبًت ٍ

 هجٌی

 : اٍل هبدُ

تحظریل قٔرًّ يػرن     ٓربوًن ؿرزس   شظرت ي ششرم   مب ٌایه ؿزسالومل مـبثْ 

 گز یدٌ است  

 ّذف

 :  دٍم هبدُ

قًّٔ ًُر  ػرمبوت  اقؼبریت ا  ثٍ ا ارٌ  اس موزيع هلیٍ م٘لَ است ثود

تزتیرت ومرً ٌ، ثرٍ ا ارٌ     ( ایه ؿزسالومل را خبوٍ پرز  ي 4خؾ ػمیمٍ شمبرٌ )

 قًّٔ ارایٍ ومبید. 
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 فظل اٍل

 هکلفیت ّبی ادارات حمَق ٍسارت عذلیِ

 :  سَم هبدُ

ٌ ارایٍ ػمبوت خؾ مىدرح  اس مًكِیه ا ارات قًّٔ م٘لَ است ثود (1)  مرب 

ایه ؿزسالومرل تًسرؾ مورزيع هلیرٍ ثرٍ ا ارٌ قٔرًّ اسرم ػربمه، اسرم            ي 

 ُوبلیت، ومجز دًاس پدرػبمه، سً٘وت اطلی، سً٘وت ُولی، ومجز تذٗزٌ ومجز

مشخظبت ػبمه را ثزيیرت ػرمبوت  رح ُرًر      زیسب  ٗبن، مًٓویت  ٗبن ي

د ترب  ىر ومبی ایره ؿزسالومرل   (1ػمیمٍ شمبرٌ ) قًٔٓی ؿی مزاقل ٓؼبیب ثجت 

 گز  .     قًٔٓی، ثجتسیستم ثجت ٓؼبیب  ر اًثود

طًرتیٍ٘ مًػرًهبت تذربرتی ایذربة     كِیه ا ارات قًّٔ میتًاود  رؤم (2)

 .ارسبل ثٍ مح٘مٍ را ومبید اس هبرع ویش ػمبوت اخذ ومبید

 : چْبرم هبدُ

ومبیرد   می توُد ثٍ ا ارٌ قًّٔ ػمبوت ي ٍٗ اقؼبریت موزيع هلیٍ را ػبمه

  :ثبشد ثبید  ارا  مًاطِبت  یل

 پیشٍ تذبرتی  اشتٍ ثبشد.  ثبید شٌل ي ػبمه اقؼبر (1)

پیشرٍ   اوذرب  شرٌل ي   مس٘ه را ثٍ مىلرًر  یب ثبید محل ثبثت ي ( ػبمه اقؼبر2)

   ن ُوبلیت  اشتٍ ثبشد.  ر همیً خًیر اوتخبة ٗز ٌ ثبشد ي

مزادرن مزثرًؽ اخرذ     شٌل تذبرت را اس یب ُوبلیت پیشٍ ي ػبمه ثبید دًاس (3)

 ومً ٌ ثبشد. 
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مزدن طب ر ٗىىدٌ دًاس ثبید  يٗیل طىِی ي ،وبقیٍ شبريالی ي رذ( يٗیل گ4)

 اس ُوبلیت ػبمه تظدیْ ومبید.

شٌل تذبرت وداشتٍ يلی مبمًریه  يلت ثبشىد  اُزا  ٍٗ پیشٍ ي اشخبص ي (5)

 یب مىبثن ثشرز   مزادن ًُٓبوی ي ي محل سً٘وت شبن مشخض ثبشد   رس ي ي

تًاوىرد مىحیرت ػربمه اقؼربریت مورزيع       می اس ثزقبلی شبن تظدیْ ومبید.

 ا ارٌ قًّٔ توُد ومبیىد. هلیٍ  ر

ن اس  یرب ُرزار    ز م٘ربن ػربمه ي  یر طرًرت تٌی   ر تًاوىرد  می ا ارات قًّٔ (6)

 ٗمٖ شًود. تبر َم٘بر  يسٗشِی خًا َب  امىیتی ي ارگبن

 : پٌجن هبدُ

  :ثبشد می َب   یلػبمه ثٍ ا ارٌ قًّٔ  ارا  م٘لِیت 

خیل مردت سرٍ ريس     ر موزيع هلیٍ را هىدالمـبلجٍ ػبمه م٘لَ است، (1)

 ومبید.  ثٍ ا ارٌ قًّٔ قبػز

مًدٍ وتًاود موزيع  ثب  اشته هذر مب ٌ( ایه 1َزگبٌ يُْ طزاقت ُٔزٌ ) (2)

شرً    می ومبید مدت شر یً  ثزایر مُلت  ا ٌ میوب  مویىٍ اقؼبر هلیٍ را  ر

 .ومبید هلیٍ را ثٍ ا ارٌ قًّٔ قبػزتب موزيع 

ا ارٌ مزثرًؽ   ، يلتری ثبشرد   یب مًسسبت ًیز َزگبٌ ػبمه ٗبرمىد  يلت ي (3)

ػبمه م٘لَ اود ثٍ اسبس تٔبػرب  ا ارٌ قٔرًّ ثرٍ ٗبرمىرد مزثرًؽ خرًیر       

 ن  ًیرز  ومبیرد،  ر  تُِیم ومبیرد ترب مورزيع هلیرٍ را ثرٍ ا ارٌ قٔرًّ اقؼربر       

 اهشا  ومبید.  ثٍ ا ارٌ قًّٔ موزُی ي بًرا رسم ػبمهٗبرمىد 
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 : ششن هبدُ

سمبویٍ٘ مورزيع هلیرٍ ػرمبوت     تب َزگبٌ ػبمه خًاستبر ُسخ ػمبوت گز  .

 تًاود. ومی ػمبوت ٓجلی  ن ثٍ َیچ يدٍ ُسخ شدٌ ،ددید را تزتیت وىمبید

 فظل دٍم

 هکلفیت ادارات پَلیس

 : ّفتن هبدُ

ّ    َذدَم  مب ٌثز مجىی   م٘لِیرت َرب  پرًلیس  ر    ،ٓربوًن ؿرزس تحظریل قٔرً

 اخذ ػمبوت: اقؼبر موزيع هلیٍ ي خظًص دلت ي

 ثٍ اسبس دلت ا ارٌ قًّٔ ثٍ ا ارٌ قًّٔ قبػز ومبید. موزيع هلیٍ را (1)

ا ارٌ قًّٔ ػمبوت ودَد  یب محً٘  هلیٍ  ر  رطًرتیٍ٘ موزيع هلیٍ ي (2)

 ثبشد. می پًلیس م٘لَ ثٍ اخذ ػمبوت

یرب مح٘رً  هلیرٍ ثرب      اقؼبریت مورزيع هلیرٍ ي   دلت ي َزگبٌ پًلیس  ر (3)

ثررٍ ٗمیتررٍ ادررزا ت مًػررًم ًررزع ، ا ارٌ قٔررًّ َم٘رربر  دررد  وىمبیررد 

 ٓبوًن ؿزس تحظیل قًّٔ محًل گز  . شظت ي  ي  ٌَمبَىگی مىدرح مب 

 : ّشتن هبدُ

يالیرت ٗبثرل     ر مٔبمربت  يلتری   رتجرٍ ي  اقؼبریت مٔبمبت هبلی دلت ي (1)

 يالیبت تًسؾ يالی طرًرت  ر  ي يسارت هدلیٍتًسؾ ریبست همًمی قًّٔ 

 گیز . می



 

 

 های ادارات حقوق وسارت عدلیه طزسالعول 19

 3سمبویٍ٘ دلت ثٍ ا ارٌ مزثًؿٍ مذلًة هلیُم مًاطلت میًرس   ر خیل  (2)

 ثبشد. می ريس ٗبر  م٘لَ ثٍ اقؼبر يارایٍ مولًمبت

اقؼربریت ایشربن تًسرؾ     طًرت هد  َم٘بر  ا ارات شبن دلرت ي   ر (3)

 گیز . می طًرتا ارٌ پًلیس محل سً٘وت مذلًة هلیُم 

 : ًْن هبدُ

  ا ن ػمبوت ثرٍ ا ارٌ قٔرًّ ثردين هرذر مًدرٍ اثرب       طًرتیٍ٘ اشخبص اس  ر

 گیز . می طًرتادزا ت يرسود ؿًر  یل 

ثٍ پًلس را دن ومرً ٌ ترب ایشربن اس     تًاود مًػًم را ايالً می ا ارات قًّٔ (1)

 وش   ػمبوت اخذ ومبید.

َزگبٌ شخض ثٍ ا ارٌ پًلیس ویش قبػز ثٍ  ا ن ػرمبوت وگز یرد ًرزع     (2)

مزثًؿٍ مىحیت متمز  اس ٓبوًن ؿزس تحظریل قٔرًّ   څاسًْالی تؤیت هدلی ثٍ 

 گز  . می اهشا  ثٍ َم٘بر  پًلیس موزُی ي

 : دّن هبدُ

 ؿزٍ پًلیس قبػرز  اُزا یٍ٘ ثٍ دلت َب  متود  قًّٔ اس َزگبٌ اشخبص ي

 اتریٍ  ارایری هبمرٍ ي    ي ومبیرد.  ومری  مرًر  آردا    پرًلیس  ر یرب   شرًود ي  ومی

لیت ثورد  ا ارات قٔرًّ ثرب    ؤمًػًم ًزع رُرن مسر  ، اشخبص متظًر ثبشد

 شخض ثظًرت دديل ثٍ يسارت هدلیٍ اخجبر گز  . شُزت م٘مل
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 یبسدّن:   هبدُ

تظًیت شًرا   پس اس تديیه ي مب ٌیبس ٌ  ُظل ي  ي ایه ؿزسالومل ثٍ  اخل

 ثبشد. می يسارت هدلیٍ مزهی االدزارَجز  

 



 

 

 

 

 

 لؼبیبی حمَلی ؿزسالعول هظبلحِ در
 هجٌی

 اٍل:  هبدُ

تحظریل قٔرًّ يػرن     ٓربوًن ؿرزس   شظرت ي ششرم   مب ٌایه ؿزسالومل مـبثْ 

 گز یدٌ است.

 ّذف

 دٍم: هبدُ

ُظرل مًػرًم قٔرًٓی ؿرزُیه  هرً  ي       كَ ا ارٌ قٔرًّ ًرزع قرل ي   ؤم

 ومبید. می محبٗم ثٍ اطیح ؿزُیه آدا  دلًگیز  اس تزاٗم ٗبر   ر

 :  سَم هبدُ

ثبشد ٍٗ ش٘ل ي ومًوٍ  ن ػرمیمٍ   می اطیح خؾ  ارا  پبرچٍ مـجًم رسمی

  .ثبشد می ( ایه ؿزس الومل5شمبرٌ )
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 : چْبرم هبدُ

ٌ ( 1كِیه ا ارات قًّٔ م٘لَ اود يُْ طرزاقت ُٔرزٌ )  ؤم  ثیسرت ي  ي   مرب 

ٓبوًن ؿزستحظیل قًّٔ قیه مزادوٍ هبرع يموزيع هلیٍ  رطًرت هرد   

 ریوٍ استوی  دداگبوٍ ثٍ  بًٓىبهت موزيع هلیٍ ثٍ مـبلجٍ هبرع ؿزُیه را ٗتج

  .مظبلحٍ  هًت ومبید

 : پٌجن هبدُ

 میربوذیگز ،  َرب  مرذاٗزٌ،    هرً  اس ؿزیرْ ري   اختیُبت قًٔٓی ؿرزُیه  

 .شً  می ق٘میت ي مظبلحٍ قل ي ُظل

 ششن:  هبدُ

ؿزیرْ   قل مىبسهٍ اس موزيع هلیٍ رػبیت خًیر را مجىی ثز َزگبٌ هبرع ي

ومبیىررد، مررًار  ٓرربوًوی اس ؿررزٍ هؼررً مسررل٘ی  گز  اثررزاسیمیرربوذ مظرربلحٍ ي

مـربثْ ثرٍ ٓرًاویه وبُرذٌ      گز   تب اطیح شربن  ا ارات قًّٔ ثزایشبن تُِیم می

 ٗشًر ثً ٌ ي اس مًار  ًیز ٓبوًوی ادتىبة گز  .

 ّفتن:  هبدُ

 ا ارٌ قٔرًّ ثرٍ اسربس مرذاٗزٌ اطریح شرً  ، اطریح خرؾ         َزگبٌ ٓؼیٍ  ر

 تحزیرز  مسل٘ی ا ارٌ قٔرًّ ثرٍ رػربیت ؿرزُیه ٓؼریٍ تزتیرت ي       تًسؾ هؼً

 مسرل٘ی ي تبئیرد هؼرً    امؼرب  ؿرزُیه ي   اخذ وشبن اوگشرت ي  اس گز یدٌ ثود

 گز  . می ل  ُتز مزثًؽ ثجتسؤمیقلٍ شد م
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 ّشتن:  هبدُ

  ر ز اخرت  یره ثبشرد ثرب    پ یب مًػًم سىد اطریقی پرًل ي   ي  َزگبٌ محتًا

پرًل   تحظیل قًّٔ اس ٓبوًن ؿزسثیست ي وُم  مب ٌ( 2-1) َب ٌ ولز اشت ُٔز

ُیظد محظًل قًّٔ تًسؾ مدیًن ثٍ قسبة هًایرد يسارت   تحظیل شدٌ  ي

 گز  . می يار ات  يلت تحًیل  رهدلیٍ 

 ًْن: هبدُ

ز اخت  یه  ایه ثٍ آسبؽ تًاُْ پ ،یب مًػًم سىد اطیقی َزگبٌ محتًا  ي

ُیظرد محظرًل قٔرًّ     ٓسؾ ايل  ن  ي دبوجیه طًرت گزُتٍ ثبشد طزٍ اس

 گز  .  می تًسؾ مدیًن تحًیل خشاوٍ  يلت

 دّن: هبدُ

ن مداخلٍ ا ارٌ قًّٔ مـربثْ  آسبؽ مىدرح سىد اطیقی ثدي َزگبٌ پًل سبیز

متجرربٓی  مرردیًن اس، ز اخررت گررز  پؿررزٍ مرردیًن ثررٍ  ایرره  تًاُررْ درربوجیه اس

 ثبشد.  می محظًل آسبؽ موبٍ

 یبسدّن:   هبدُ

مًػرًم  هرً  ؿرزُیه هلرم      مًٓن اطیح ؿزُیه  هً ، اشخبص ٗرٍ  ر   ر

دلسرٍ اطریقی     اشتٍ ثبشىد ي یب متىِیذیه ًٓمی ثبشىد ي خًاَر اشتزإ  ر

مظبلحٍ ؿزُیه  هً  مرًثز يآرن شرًود اس ؿرزٍ ا ارات       ر را  اشتٍ ثبشىد ي

 تًاود.  می قًّٔ ثٍ خًاَر ؿزُیه  هًت شدٌ
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 دٍاسدّن:   هبدُ

گز  قل يُظل شدٌ وتًاود يیرب ؿرزُیه   یمیبوذ َزگبٌ ٓؼیٍ اسؿزیْ مظبلحٍ ي

ٓؼیٍ هد  ٓىبهت خًیر را مجىری ثزسرىد اطریقی اثزاسومبیرد ثب رولز اشرت      

( ٓبوًن اطًل محبٗمبت مدوی هزیؼٍ هربرع ثرب اسرىب     491) مب ٌ( ي17) مب ٌ

 گز  .  مىؼمٍ  ن ثٍ مح٘مٍ  یظیح اقبلٍ می

 :  سیشدّن هبدُ

، ؿزسالومل اطیح شرً   مًا  چُبر  ي پىذم ایهَزگبٌ ٓؼیٍ قًٔٓی مـبثْ ثٍ 

  یره ثبثرت، مٔردار    ا ارٌ قًّٔ م٘لَ است مًػًم اطیقی، مٔدارمؤكَ 

پًل تحًیل شدٌ را  رح ًُر  ؿی مزاقرل   تبریخ  يیش ي قًّٔ، ومجزمحظًل 

شربمل   اًومً ٌ تب ثود( ایه ؿزس الومل 1مىدرح ػمیمٍ شمبرٌ ) ٓؼبیب  قًٔٓی

 سیستم ثجت ٓؼبیب  قًٔٓی گز  .  

 چْبردّن: هبدُ

تديیه ي پس اس تظًیت شرًرا  رَجرز     مب ٌایه ؿزسالومل ثٍ  اخل چُبر ٌ 

 .ثبشد می يسارت هدلیٍ مزهی االدزا

 

 



 

 

 

 

 

 ی هحبکنیًْب ؿزسالعول تـجیك احکبم لـعی ٍ

 هجٌی

 : اٍل هبدُ

تحظریل قٔرًّ يػرن     ٓربوًن ؿرزس   شظرت ي ششرم   مب ٌایه ؿزسالومل مـبثْ 

 گز یدٌ است.

  ّذف

 :  دٍم هبدُ

وُبیی محبٗم ثٍ ؿًر ی٘سربن   َدٍ ایه ؿزسالومل ريود تـجیْ اق٘ب  ٓـوی ي

  .ثبشد می ت قًّٔ يسارت هدلیٍاا ار  ر

 تسلیوی تخلیِ ٍ

 :  سَم هبدُ

 تسرلیمی مل٘یرت ثرب    وُبیی مح٘مٍ مًدً  وجبشد تخلیٍ ي َزگبٌ ق٘م ٓـوی ي

 ٓربوًن ؿرزس    ثیسرت ي َِرتم، سری ي چُربر  ي سری ي ششرم       ولز اشت مًا  ر
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وُربیی محربٗم    اق٘ب  ٓـوی ي تحظیل قًّٔ ثٍ اسبس پیشىُب  ا ارٌ قًّٔ ي

 گیز . می  یظیح طًرت

 : چْبرم هبدُ

 متظرزٍ مح٘رً  ثُرب اس    ق٘م مح٘مٍ محً٘  هلیرٍ ي  طًرت اطدار  ر (1)

ی محرربٗم ثررزایر ؿرری  یوُررب ؿررزٍ ا ارات قٔررًّ دلررت ي ق٘ررم ٓـورری ي 

ورش   استحؼربر  اخرذ     اس طًرت تخلیٍ مل٘یت اس استویمیٍ رسمی تُِیم ي

 ( ريس مل٘یت را تخلیٍ ومبید.15گز   تب الی مدت ) می

طًرتیٍ٘ محً٘  هلیٍ اس اثز دلت قبػز وگرز   ي مح٘رً  لرٍ ویرش اس       ر (2)

مح٘رً    پرًلیس مزثرًؽ اس  الیرل هرد  اقؼربر      هبدش ثبشد ي قبػز ومً ور

ثٍ ا ارٌ قًّٔ اؿمیىبن  ا ٌ ثبشد. مـربثْ ُٔرزٌ    یب متظزٍ دبیدا  رسمبً هلیٍ ي

ٓبوًن ؿزس تحظیل قًّٔ ا ارات قًّٔ ثٍ تىِیذ دجز   چُل ي ی٘م مب ٌ ي  

 ومبیىد. می آدا 

 : پٌجن هبدُ

اثریى ق٘رم مـربثْ ثرٍ      اس َزگبٌ محً٘  هلیٍ یب متظزٍ محً٘  ثُب ثورد  (1)

ريس مل٘یرت را   (15خریل )  تحظریل قٔرًّ  ر   ٓربوًن ؿرزس  سی ي پىذم  مب ٌ

ثٍ تمدید میوب  متذٗزٌ مًأٍُ وىمبید، مل٘یرت تًسرؾ    مبلٖ ویش تخلیٍ وىمبید ي

ثرٍ   ٓربوًن ؿزستحظریل قٔرًّ تخلیرٍ ي    چُل ي پىذم  مب ٌَیئت تـجیْ مىدرح 

 شً . می مبلٖ تسلیم  ا ٌ
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ذ اسرتوی  ا ارات   رطًرتیٍ٘ محً٘  هلیٍ یب متظزٍ محً٘  ثُرب اس اخر   (2)

ثٍ وحً   یب محً٘  ثُب را ثزا  محً٘  لٍ تسلیم وىمبید ي قًّٔ امتىبم ومبید ي

وُربیی محربٗم را  ریورٍ     ا ارات قٔرًّ ق٘رم ٓـوری ي    را ٗىبرٌ ومبیرد.  خً 

 گز  . می مًػًم  رح محؼز ومبید ي می تـجیْ َیئت تـجیْ دجزاً

 دعَت ّیئت تـجیك

 ششن: هبدُ

ٓبوًن ؿزس تحظیل قًّٔ اس اثز پیشرىُب یٍ   چُل ي پىذم مب ٌَیئت تـجیْ ؿجْ 

َررب   يلسررًالی يالیررت ي ق٘ررم يلسررًال  ر ا ارات قٔررًّ ي ق٘ررم يالرری  ر

 .شًود می مزثًؽ توییه

 : ّفتن هبدُ

 .شًود می َئیت تـجیْ  ریوٍ استویمیٍ اس ا ارات مزثًؽ شبن  هًت (1)

اسرتویمیٍ  هرًت َیئرت     ا ارات قًّٔ تبریخ قؼًر َیئت تـجیرْ را  ر  (2)

 تبریخ توییه شدٌ ثٍ ا ارات قًّٔ قبػز شًود. َیئت م٘لَ است  ر  رح ي

تزٗیت َیئت قدآل ثٍ تودا  سٍ وِز ومبیىدٌ ثٍ شرمًل ٗبرمىرد    َزگبٌ  ر (3)

 ،ؿزٍ سٍ وِز َیئت ی محبٗم اسیوُب ق٘م ٓـوی ي ،ا ارٌ قًّٔ مًدً  ثبشد

  .ؼز گز  مًػًم ًیبثت ثبٓی َیئت  رح محي  تـجیْ
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 : ّشتن هبدُ

تحظریل   ٓبوًن ؿرزس  چُل ي پىذم مب ٌ( 2ي1) ٌ َب َزگبٌ ا ارات مىدرح ُٔز

 طیقیت شبن را هىدالمـبلجٍ ا ارٌ قًّٔ موزُی وىمبیىد ي گبن ثبقًّٔ ومبیىد

ؿزیْ ا ارات قًّٔ ثٍ مزادن  موزُی ومبیىدٌ شبن تولل ومبیىد مًػًم اس یب  ر

 .گز   می مزثًؿٍ شبن اخجبر

 : ًْن هبدُ

ٌ گبن ثب طیقیت ا ارات مىدرح َزگبٌ ومبیىد  ٓربوًن ؿرزس   چُرل ي پرىذم   مرب 

تخلَ ومبیىرد مًػرًم    يكبیَ شب ن تولل، سُل اوگبر  ي تحظیل قًّٔ  ر

ؿزیْ ا ارات قٔرًّ ثرٍ    تحظیل قًّٔ اس ٓبوًن ؿزس چُل ي پىذم مب ٌمـبثْ 

 شً . می اؿیم  ا ٌ بًا ارٌ مزثًؿٍ شبن رسم

 اشکبل  رفعهَارد 

 : دّن هبدُ

اش٘بل يدً   اشتٍ ثبشد َیئت  وُبیی محبٗم اثُب  ي اق٘ب  ٓـوی ي َزگبٌ  ر

تحظیل قًّٔ مًار  اش٘بل تىِیرذ   ٓبوًن ؿزس چُل ي پىذم مب ٌتـجیْ مىدرح 

ق٘ررم مح٘مررٍ را ؿررًر ياػررح  رح محؼررز خررًیر ومررً ٌ ايراّ مزثررًؽ را 

 .ومبید می ًزع رُن اش٘بل ثٍ مح٘مٍ  یظیح ارسبل
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 :  یبسدّن هبدُ

مًر  هٔبر طب ر شدٌ ثبشرد ي اشر٘بل    وُبیی محبٗم  ر َزگبٌ اق٘ب  ٓـوی ي

ٓمرن را   همزاوربت ددیرد ٗرٍ ایذربة ٓلرن ي     ، مٌبیزت قدي ، مسبقت مجىی ثز

ْ    ومبید  ر ًرزع رُرن اشر٘بل ثرٍ      ايراّ مزثرًؽ را ، ایه طرًرت َیئرت تـجیر

 ومبید. می مح٘مٍ  یظیح ارسبل

 :  دٍاسدّن هبدُ

 سربیز  ت الحظًل ثبورٖ َرب ي  ویب ٓزيع ط ٓسمت تحظیل  یًن ي َزگبٌ  ر

چربلر مًادرٍ گرز  ،     ق٘می ا ارات قًّٔ ثرٍ مشر٘ل ي   اشخبص قٔیٔی ي

ؿزیْ ریبست همرًمی قٔرًّ يسارت هدلیرٍ ثرٍ ٗمیسرًن مىردرح        مًػًم اس

 گز  .  می تحظیل قًّٔ ارایٍ ٓبوًن ؿزس چُل ي  ي  مب ٌ

 عذم حؼَر هحکَم لِ  حؼَر ٍ

 :  سیشدّن هبدُ

ی محبٗم ثرٍ ا ارٌ  یوُب محً٘  لٍ م٘لَ است دُت تـجیْ ق٘م ٓـوی ي (1)

 قًّٔ مزادوٍ ومبید  

ی محربٗم ثرٍ ا ارات   یوُرب  ( َزگبٌ محً٘  لٍ دُت تـجیرْ ق٘رم ٓـوری ي   2)

چُلرم ي  مرًا    یب ًبیت ثبشد مـبثْ قًّٔ الی مدت شر مبٌ مزادوٍ وىمبید ي

 گز  . می تحظیل قًّٔ ادزا ت ٓبوًن ؿزس چُل ي ی٘م
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 تٌفیذ اججبری  

 : چْبردّن هبدُ

 الف:

دُرت تـجیرْ ثرٍ ا ارات قٔرًّ      وُربیی محربٗم   اق٘رب  ٓـوری ي   سمبویٍ٘ (1)

( 1)یب مدیز قٔرًّ ؿجرْ ُٔرزٌ     يسارت هدلیٍ مًاطلت میًسر  هؼً مسل٘ی ي

 پز اس . می ٓبوًن ؿزس تحظیل قًّٔ ثٍ تـجیْ  ن چُل ي ی٘م مب ٌ

یب متظزٍ دبیدا  ثرٍ ق٘رم مح٘مرٍ خرً  را       رطًرتیٍ٘ محً٘  هلیٍ ي (2)

ّ     چُل ي ی٘م مب ٌ( 2)ؿجْ ُٔزٌ  ملش  وداود ، ا ارٌ ٓربوًن ؿرزس تحظریل قٔرً

ٍ  مب ٌقًّٔ تًسؾ َیئت مىدرح  تىِیرذ ادجربر     چُل ي پىذم ٓبوًن مذًٗر ثر

 .ومبید می آدا 

 ة:

 ثرز تب یرٍ  یره طرب ر شردٌ ثبشرد ي      وُبیی محربٗم مجىری    ق٘م ٓـوی ي َزگبٌ

محً٘  هلیٍ قبػز ثٍ پز اخت  یه ثبثت  مت خً  وجبشد تىِیرذ دجرز  ري    

 :گیز  می طًرتثٍ تزتیت  یل امًال ي  

ً   ايالً (1) یرب مردیًن ثرٍ َم٘رربر      مىٔرًل مح٘ررً  هلیرٍ ي   ًیرز  ي لامرًال مىٔر

ْ ثرٍ  مـربث اً  رح ُُزست گز یردٌ ثورد  ، محً٘  لٍ تًسؾ ا ارات  یزثؾ تججیت

ثرٍ   مزٗرش  تحظیل قٔرًّ  ر  ٓبوًن ؿزس چُل ي چُبر  مب ٌ( 2طزاقت ُٔزٌ )

 شً . می يالیبت ثٍ تبئید يالی رسبویدٌ  ر تبئید يسارت هدلیٍ ي
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ٌ ( ایره  1َزگبٌ امًال مىردرح ُُزسرت ُٔرزٌ )    (2) دملرٍ اقتیربح ايلیرٍ     اس مرب 

ُرزي    یب محً٘  هلیٍ وجبشد مًػًم ًرزع اخرذ اسرتیذان مجىری ثرز      مدیًن ي

  گز  . می امًال ثٍ مح٘مٍ  یظیح پیشىُب 

تىِیذ دجز  ري  امرًال ثرٍ تىبسرت  یره طرًرت       ،استیذان مح٘مٍ اس ( ثود3)

محً٘  هلیٍ مـربثْ   یب ٓد  وخست امًال مىًٔل مدیًن ي ٓسمیٍ٘  ر گیز ، می

ؿزیرْ  ايؿلجری ثرٍ ُرزي       تحظریل قٔرًّ اس   ٓربوًن ؿرزس  چُل ي سرً    مب ٌ

طًرتیٍ٘ يدٍ ثدسرت  مردٌ ِٗبیرت  یره را وىمبیرد        ر بًثبویشً ،  می رسبویدٌ

 ؿزیرْ  ايؿلجری ي   مدیًن ثٍ تىبست  یره اس  یب مىًٔل محً٘  هلیٍ ي امًال ًیز

  شً . می مشایدٌ ثٍ ُزي  رسبویدٌ
محً٘  هلیرٍ شربمل اقتیبدربت ايلیرٍ      یب َزگبٌ امًال تججیت شدٌ مدیًن ي (4)

تحظریل قٔرًّ ثبشرد تىِیرذ      ًن ؿرزس ٓربو  چُل ي چُبر  مب ٌ( 1مىدرح ُٔزٌ )

 تًاود.  ومی دجز  ري  امًال طًرت گزُتٍ

 شزایؾ داٍؿلجی   رٍش فزٍش اهَال ٍ

 : پبًشدّن هبدُ

 ثزورردٌ مذلررس گرری ٌ ٗررز ٓیمررت ارایررٍ  ؿلجرریاي ایزشرردن مذلررس   ثوررد اس

 ُیظررد( ٓیمررت تخمیىرری ٗررٍ تًسررؾ اَررل خجررزٌ مىرردرح   111ُیظررد الرری  85)

تحظیل قٔرًّ ارایرٍ گز یردٌ ت٘میرل      ٓبوًن ؿزس چُل ي َشتم مب ٌ( 1ُٔزٌ )

ٌ  ثزگرشار  ؿلجیاي ي  مذلس   ومبید ثزا  ثبر  ايؿلرت ثزوردٌ اهرین     ،وگز یرد

 رسد. می امًال ثٍ ُزي  ،گز یدٌ
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 : شبًشدّن هبدُ
ُیظرد ٓیمرت    85ثزوردٌ مذلرس  اؿلجری )   ٗرز ٌ گری   َزگبٌ ٓیمرت ارایرٍ    (1)

ٌ ( 1اَل خجزٌ مىدرح ُٔزٌ )ٗز ٌ گی تخمیىی ارایٍ  ٓربوًن   چُرل ي َشرتم   مرب 

ٍ  ا ي  ثٍ اهرین    ثزا  ثبر، تحظل قًّٔ را ت٘میل وىمبید ؿزس  يؿلجری گذاشرت

 شً . می

ٌ ایره   (1 رطًرت هرد  ت٘میرل ٓیمرت ُٔرزٌ )     (2) ذلرس  ی٘جربر  یگرز م   مرب 

 گز  . می ثود اس ختم مذلس  ايؿلجی ثزودٌ اهین  ایز ي  ايؿلجی

 اس ايؿلرت،  اشرخبص  ن ًرزع قبػرز شرد     ايؿلجی مذبلساهین  میوب  (3)

 ثبشد. می تبریخ اهین مدت  ٌ یً  ٗبر 

 : ّفذّن هبدُ

ٌ ( 3مـبثْ ُٔرزٌ )  ّ   ٓربوًن ؿرزس   چُرل ي َشرتم   مرب  ُیظرد    ي ،تحظریل قٔرً

ثزودٌ مذلس  ايؿلجی اخرذ شردٌ    اس اًپزيسٍ  ايؿلجی ؤددزیبن  تؼمیه ٍٗ  ر

ٍ   مشایدٌ وُبیی  ر ثٍ قسبة امبوت الی مذلس ًل پر  شرً ، ي  مری  ثبورٖ گذاشرت

 اخررذ شرردٌ ثررً   يثرربرٌ مسررتز  اًزيسررٍ  ايؿلجرری ؤرردپ  ايؿلجرربن ٗررٍ  ر سرربیز

 گز  . می

 : ذّنجّ هبدُ
 ايؿلجری ثزوردٌ   ثزودٌ مذلرس   اس ثٍ ًیز مذلس مشایدٌ شخض  یگز َزگبٌ  ر

ُیظد تؼمیه اخذ شدٌ  ن ثرٍ قسربة امبورت تحًیرل      مذلس اهین گز    ي
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 ؿلجری  يثربرٌ مسرتز    يُیظد پًل تؼمیه ثزوردٌ مذلرس  ا    ي ثبوٖ گز یدٌ ي

 گز  .  می

 : ًشدّن هبدُ

ٍ   َزگبٌ ًرزع خزیردار  امرًال      ايؿلجری  مذلرس مشایردٌ ي    ر مح٘رً  هلیر

 ولز اشت قد وگز   محً٘  لٍ ثب  رمشتز  دُت خزید محً٘  ثُب  ریبُت 

یب الی ت٘میرل   ي ن آدا  ومبید. ايسؾ ٓیمت گزُتٍ شدٌ اس اَل خجزٌ ثٍ خزید 

طرب ر شردٌ اسرت اس  ن اسرتِب ٌ      شدن  یه  ایه مـبثْ ق٘م مح٘مٍ ٍٗ ٓجیً

 مشزيم ومبید.

 : نثیست هبدُ

ٓجیل  اس، محبٗمي وُبیی دزیبن پزيسٍ تـجیْ اق٘ب  ٓـوی  وًم مظبرٍ  ر َز

مظبرٍ اهین  ايؿلجی، مشایدٌ ُزي  امًال، پز اخت قْ الشقمٍ اَل خجرزٌ  

تحظریل قٔرًّ    ٓبوًن ؿزس سی ي وُم مب ٌ( 5 ي 4 ،2) ٌ َب مـبثْ ُٔز ،يًیزٌ

 ثبشد.  می ثدي  مبلٖ

 چگًَگی ثجت لؼبیبی حمَلی  

 : یکن ثیست ٍ هبدُ

مح٘مرٍ را  ا ارات قًّٔ م٘لَ است چگًوگی دزیبن پزيسرٍ تـجیرْ ق٘رم    

   ایه ؿزسالومل ومبید.  (1  رح ًُر  ثجت ٓؼبیب  قًٔٓی ػمیمٍ شمبرٌ )
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 :  دٍم ثیست ٍ هبدُ

كِیه ا ارات قًّٔ ثبالخض ثخر  یتربثس ٓؼربیب  قٔرًٓی م٘لرَ اورد      ؤم

ٍ    پیزامرًن دزیربن   پتمب  مرًار  را ٗرٍ     رح ُرًر    زيسرٍ تـجیرْ ق٘رم مح٘مر

ایرره ؿزسالومررل را شرربمل سیسررتم مرردیزیت ثجررت ٓؼرربیب    (1    ػررمیمٍ شررمبرٌ )

 قًٔٓی ومبیىد. 

 هَرد اهَال شخض غبیت   دراجزاآت 

 :  سَم ثیست ٍ هبدُ

مًر  تسلیمی امًال شخض ًبیت ٍٗ اس مل٘یت تخلیٍ شدٌ ثٍ  ست  َزگبٌ  ر

وض ق٘م  ٓبوًن ؿزس تحظیل قًّٔ مح٘مٍ  رسی ي وُم  مب ٌ ید مـبثْ  می

ٌ  (3ل تخلیٍ شردٌ مىردرح ُٔرزٌ )   اوگزُتٍ ثبشد امًخًیر تظمیم  مترذٗزٌ   مرب 

یه یر مرًر  تو   ر ثورداً  یب محً٘  لٍ تسلیم ومرً ٌ. ي  ثزا  مبلٖ مل٘یت ي مؤٓتبً

 شً . سزوًشت امًال اس مح٘مٍ  یظیح  ریوٍ پیشىُب  َدایت خًاستٍ می

 ّبی هحکَم علیِ   هکلفیت

 : چْبرم ثیست ٍ هبدُ

یررب  وُرربیی مح٘مررٍ  یرره ي  مىرردرح ق٘ررم ٓـورری ي َزگرربٌ مح٘ررً  ثُررب   -1

یب  ا ارٌ قًّٔ يمؤكَ مًػًهبت اقًال شخظیٍ ثبشد محً٘  هلیٍ استوی  

مح٘مرٍ ثرٍ ي  تسرلیم    ي وُربیی  َیئت مختلؾ را ٍٗ ًزع اثیى ق٘م ٓـوری  

ٍ  (24مدت )  ا ٌ شدٌ  ر ثورد اس ارایرٍ درًاة تسرلیم      سبهت ثدين هذر مًدر

 گز  . می موزُیڅاسًْالی وىمبید مىحیت متمز  ثٍ 
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َزگبٌ محً٘  هلیٍ مجىی ثز پز اخت پًل محً٘  ثُب مىدرح ق٘م مح٘مرٍ  -2

ثرٍ توُرد خرًیر همرل وىمبیرد       توُرد ومبیرد ي   یب میورب  مویىرٍ ٗتجربً    ثٍ آسبؽ ي

 شً . می موزُیڅاسًْالی مىحیت متمز  ثٍ 

 راثـِ ثِ اهَال هَرٍثی   دراجزاآت 

 : پٌجن ثیست ٍ هبدُ

وُبیی مح٘مٍ ٓبثل اُزاس سرُب    مل٘یت مًريثی شبمل ق٘م ٓـوی ي(َزگبٌ 1)

 ر طًرت تًاُْ يارثیه مًدً  مجىی ثز ُزي ، مردهی   یٖ اس يرثٍ وجبشد َز

 گز  . می ثٍ مح٘مٍ  یظیح دُت تذًیش پیشىُب ثُب 

مرًر  ُرزي  دبیردا  مترذٗزٌ َردایت        رطًرتیٍ٘ مح٘مٍ  یظریح  ر  (2)

  َ اسرت ثرٍ اورداسٌ سرُم خرًیر اس مىِورت  ن        الس  طب ر وىمبید يرثرٍ م٘لر

 استِب ٌ ومبید.

 : ششن ثیست ٍ هبدُ
وجً ٌ يًبیت ثبشرد دُرت تسرلیم     اس يرثٍ مًدً   تودا طًرتیٍ٘ یٖ  ر (1)

توییه سزوًشت سُم شبن ًزع تذرًیش ثرٍ مح٘مرٍ  ي  الح٘رم اس      ومً ن ي

 گز  . ؿزیْ ا ارٌ قًّٔ پیشىُب  می

مًر  َدایت الس  طب ر وىمبیرد. َیئرت     رطًرتیٍ٘ مح٘مٍ  یظیح   ر (2)

يارثریه مًدرً  ي   ثرٍ   ، مدهی ثُب راتًاود الی قبػز شدن يرثٍ ًبیت تـجیْ می

 . ومبیدتسلیم ؿًر امبوت ٍٗ دش يرثٍ است  یب ی٘ی اس  وُب
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 ّفتن: ثیست ٍ هبدُ

ٌ ایه ؿزسالومل ثٍ  اخرل ثیسرت ي َِرت     ترديیه ي پرس اس تبییرد شرًرا       مرب 

 ثبشد. می رَجز  يسارت هدلیٍ مزهی االدزا

 

 لبًًََال عجذالوجیذ غٌی سادُ

 رئیس عوَهی تمٌیي

 لؼبٍتپَُ سیذ هزاد شزیفی

 هشبٍر حمَلی ٍسارت عذلیِ

 لبًًَول هحوذرحین دلیك

رئیس ًشزات ٍ ارتجبؽ عبهِ ٍ 

 سزپزست ریبست عوَهی حمَق

 رحوبًی پَّیبلی سیذ غالم هحوذ

 رئیس حمَق ٍالیت کبثل

 رٍح اهلل هزاد

سزپزست ریبست اهَر 

 اداری ٍ هبلی

 سیذ هحوذ ّبشوی

 هعیي اداری ٍسارت عذلیِ
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 عزایغ حمَلی( ؿزسالعول ثزرسی 1)ػویوِ شوبرُ 

 CMSًوًَِ فَرم 
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 (1اداهِ ػویوِ شوبرُ )
 



 

 نوونه ظوانت خط 40
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 (1اداهِ ػویوِ شوبرُ )
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 (1اداهِ ػویوِ شوبرُ )
 



 

 نوونه ظوانت خط 44
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 (1اداهِ ػویوِ شوبرُ )
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 ثزرسی عزایغ حمَلی( ؿزسالعول 2ػویوِ شوبرُ )

 ًوًَِ پبرچِ جلت

 

 
 اسالهی افغبًستبىدٍلت جوَُْری 

 ٍسارت  عذلیِ

 ریبست عوَهی حمَق

 (                        ) ریبست

 (              ) آهزیت حمَق

 )            ( هذیزیت حمَق

 

 پبرچِ جلتًوجز عـــــــــــــــــــــ                                                                        

   

 
 

 

  

 هحتزم حَسُ )      ( اهٌیتی پَلیس! ثِ آهزیت

ثبالثز هرزع )           ( يلرد )           (،   اسربمی)              ( يلرد )            (     

(  وبقیررٍ )     ( را دلرت ي ًررزع قرل ي ُظررل مًػررًم        مسرً٘وٍ )         

 ( سبهت ثٍ ایه ا ارٌ موزُی ي اهشا   ارید.24قًٔٓی شبن  ر كزٍ )

 اماحتز ثب

 اهؼبء هسؤٍل
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الثجـت عـزایغ حمـَلی ٍ     تحظیل حـك ( ؿزسالعول 3ػویوِ شوبرُ )

 هحظَل حمَق

 هحظَل حمَق حك الثجت عزایغ حمَلی ٍتحظیل ًوًَِ تعزفِ 
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 ؿزسالعول اخذ ػوبًت ٍ احؼبر هعزٍع علیِ (4ػویوِ شوبرُ )

 ًوًَِ ػوبًت خؾ:
 ت عذلیِرٍسا

 حمَقریبست عوَهی 

 (              )   ریبست

 (                آهزیت )

 )              ( هذیزیت
 هشخصات ضاهي

جْاص  ًوبش شِشت ضاهي

فعالیت 

 ّکاپی اى

 ًوبش دکاى

آدسس 

دلیك 

 دکاى

شواسٍ 

 ّلذیت ّلذ اسن تلفي
سکًْت 

 اصلی

 سکًْت

 فعلی

 ًوبش

 تزکشٍ
          

 ( هستکًَْ         )      ّلتذ  ()                  احضتاس استاهی  ایٌجاًب کَ شِشتن دسفْق رکش استت  ضتاهي   
باشن ُش صهاًیکَ اداسٍ خْاستاس حضْس ّی گشدد بذّى کذام عزس بَ اداسٍ هحتشم حاضش هی ًواین.  ( هی        فعلی )

 با احتشام شصت ضاهي
 هشخصات هصذق ضاهي

جْاص ًوبش  شِشت ضاهي
فعالیت ّ 
 کاپی آى

 ًوبش دکاى
آدسس 
دلیك 
 دکاى

شواسٍ 
سکًْت  ّلذیت ّلذ اسن تلفي

 اصلی
سکًْت 

 فعلی
ًوبش 
 تزکشٍ

          

ایٌجاًب کَ شِشتن دسفْق رکش است  ضاهي احضاس اساهی)                    (ّلذ)            ( هسکًَْ فعلی )          ( هیباشن 
 اداسٍ خْاستاس حضْس ّی گشدد بذّى کذام عزسبَ اداسٍ هحتشم حاضش هی ًواین. با احتشام شصت ضاهيُشصهاًیکَ 

 هحصل تصذیك ّکیل گزس یا صٌفی  ّ تائیذی ًاحیَ ّ هشجع هشبْطَ
 اسن:      اسن:

 :اهضا      :اهضاء
 تاسیخ:      تاسیخ:
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 هظبلحِ در لؼبیبی حمَلیؿزسالعول ( 5ػویوِ شوبرُ )

 ًوًَِ دفتز اطالح خؾ:             

 ت عذلیِرٍسا

 ریبست عوَهی حمَق

 )               ( ریبست

 آهزیت )               (

 هذیزیت )              (
 /    پبرچِ اطالح خؾ ادارُ حمَق       تبریخ   /   (         شوبرُ هسلسل)     

 شْزت اشخبص هظلح شْزت هعزٍع علیِ شْزت عبرع

  اسن  اسن  اسن  اسن

  ٍلذ  ٍلذ  ٍلذ  ٍلذ

  ٍلذیت  ٍلذیت  ٍلذیت  ٍلذیت

  سکًَت اطلی  سکًَت اطلی  سکًَت اطلی  سکًَت اطلی

  فعلی سکًَت  فعلی سکًَت  فعلی سکًَت  سکًَت فعلی

  تذٗزٌ ومجز  تذٗزٌ ومجز  تذٗزٌ ومجز  ومجز تذٗزٌ

 چگًَگی هظبلحِ چگًَگی تفظیل هَػَع

 

 

 

 

 

 شظت ٍ اهؼب عبرع ٍ هعزٍع علیِ                                حمَقهؤظف اهؼب 
 

 شظت ٍ اهؼبی اشخبص هظلح

 شعجِ تظذیك اهز

 فَلبًی تبئیذی آهز
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