اساسناهم کنفدراسیون صنعت اریان

بسوِ تعبلي
اسبسٌبهِ هجوع (كٌفدراسيَى) صٌعت ايراى
هقدهِ
ثّٖ ٚؾ٘س استقبء ٕقؾ ٗ ّقبُ كٖقت دس خبّق ٗ ٚاؿبف ٚدسك ّؼبيٌ آٓ ثبت٘خ ٚث:ٚ
 اْٛيت ٕقؾ تـنٌٛبي كٖقتي ـ فَْي ـ حشفٚاي ٗ كٖفي دس ؿنٌىيشي ٛذفٜب ،ػيبػتٜب ٗ ثشٕبّٛٚـبي ت٘ػـقٚاقتلبدي ،اختْبفي ٗ فشٖٛيي مـ٘س
 ؿٖبخت ٕيبصٛب ٗ ّؼبئٌ ّـتشك تـنٌٛبي كٖقتي – فَْي – حشفٚاي ٗ كٖفي ضشٗست ثشقشاسي تجبدًٕؾش ٗ استجبط ٕضديل ثئ تـنَٜب ثب ٛذف ْٛؼ٘ئي ٗ ْٛفنشي ٗ ّ٘ثش ْٕ٘دٓ ٕقؾ إٜٓـب دسؿنٌدٛي ػيبػتٜب ٗ ثشٕبّٛٚبي ت٘ػق ٚاقتلبدي.
مٖفذساػي٘ٓ كٖقت ايشآ ثب اٛذاف ،ػيبػتٜب ،خظّـيٛب ٗ اسمبٓ ّٖذسج دس ائ اػبػٖبّ ٚتـنيٌ ّيؿ٘د.

فصل اٍل – كليبت
ًبم
هبدُ ّ -1دْـ (مٖفذساػي٘ٓ) كٖقت ايشآ ٕٜبدي اػت فَْي ،تخللي ،غيشػيبػي  ،غيشإتفـبفي ٗ فشاىيـش مـ ٚدس
ائ اػبػٖبّّ ٚدْـ يب مٖفذساػي٘ٓ ٕبّيذّ ٙيؿ٘د.

هحل
هبدُّ -2شمض اكَي مٖفذساػي٘ٓ دس تٜشآ اػت ٗ دسك٘ست ٍضُٗ ّيت٘إـذ ؿـقجبت خـ٘د سا دس داخـٌ ٗ يـب خـبسج اص
مـ٘س دائش ْٕبيذ .تقيئ ّحٌ قبٕٕ٘ي مٖفذساػي٘ٓ ٗ ٛش ٕ٘ؿ تغييش ثقذي دس آٓ ٗ ْٛچٖئ تبػيغ ٗ يب إحـلً ؿـقت
دساختيبس ٛيئت ّذيش ٙاػت م ٚپغ اص عي ّشاحٌ قبٕٕ٘ي سػْبً آىٜي ّيىشدد.

تببعيت
هبدُ  -3مٖفذساػي٘ٓ تبثقيت خْٜ٘سي اػلّي ايشآ داسد ٗ افضبي آٓ اٍتـضاُ خـ٘د سا ثـ ٚقـبٕ٘ٓ اػبػـي خْٜـ٘سي
اػلّي ايشآ افلُ ّيداسٕذ.

هدت فعبليت
هبدُ  -4مٖفذساػي٘ٓ اص تبسيخ تبػيغ ثشاي ّذت ٕبّحذٗد تـنيٌ ّيىشدد.

فصل دٍم – اّداف ،سيبستْب ،راُكبرّب ٍ رٍشْب
اّداف
هبدُ  -5ثّٖ ٚؾ٘س صّيٖٚػبصي ،تق٘يت ٗ ّ٘ثش ْٕ٘دٓ ٕقؾ ٗ فقبٍيـت إدْـٔٛـب ٗ تــنٌٛـبي كـٖقتي – فَْـي –
حشفٚاي ٗ كٖفي ّشتجظ ثب كٖقت ٗ مْل ث ٚتحقق اٛذاف ّـتشك ،مٖفذساػي٘ٓ كٖقت ايشآ داساي اٛذاف صيش اػت:

 -1-5مْل ث ٚت٘ػق ٚكٖقتي ايشآ ٗ افضايؾ ٕقؾ ٗ ػ ِٜكٖقت دس تٍ٘يذ ،اؿتغبً ،دسآّذ َّي ٗ سفبّ ٙشدُ خبّقـٗ ٚ
حفؼ ّحيظ صيؼت.
 -2-5مْل ث ٚاستقبء دسك خبّق ٚاص ٕقؾ كٖقت دس تق٘يت ثٖي ٚاقتلـبدي ،ػيبػـي ،اختْـبفي ،فَْـي ،فـٔآٗسي ٗ
دفبفي مـ٘س.
 -3-5مْل ث ٚتق٘يت ٕقؾ ٗ ّقبُ اقتلبد ايشآ دس كحٖ ٚخٜبٕي ٗ حض٘س ّإثش ٗ ػ٘دّٖذ كبدسات كٖقتي ٗ خـذّبت
فٖي ٗ ّٖٜذػي ايشآ دس ثبصاسٛبي ثئاٍََْي ٗ ثٜش ٙىيشي اص سٗاثظ ثئاٍََْي ثشاي تق٘يـت تـ٘آ كـٖقتي – فَْـي ٗ
فٔآٗسي مـ٘س.
 -4-5مْل ث ٚتق٘يت تـنٌىشائي دس خبّق ٗ ٚتحقق ّـبسمت تــنٌٛـب دس ؿـٖبخت ،اتخـبر ٗ اخـشاي ػيبػـتٛـب،
اػتشاتظيٛب ٗ تذٗئ ثشٕبّٛٚبي ت٘ػق ٚاقتلبدي ،اختْبفي ٗ فشٖٛيي مـ٘س.
 -5-5تلؽ دسخٜت تفـ٘ي اختيـبس ٗ ّؼـئٍ٘يت ػـبصّبٕٜبي دٍٗتـي دس خلـ٘ف ثشٕبّـٚسيـضي ٗ اّـ٘س اخشائـي ثـٚ
تـنٌٛبي كٖقتي – فَْي – حشفٚاي ٗ كٖفي.
 -6-5ت٘ػق ٚثخؾ خل٘كي ٗ تق٘يت ٕقؾ آٓ دس اقتلبد َّي ٗ ّـبسمت فقبً دس تقيئ ٗ تحقق اٛذاف ثشٕبّـٛٚـبي
ت٘ػق ٚاقتلبدي – اختْبفي ٗ فشٖٛيي مـ٘س.
 -7-5تلؽ دسخٜت اػتفبد ٙثٜيٖ ٚاص ّٖبثـ ّ٘خ٘د ثبت٘خ ٚثٕ ٚيبصٛبي ٕؼٌٛبي آيٖذ ٙمـ٘س.

راّكبرّب
هبدُ  -6خٜت تحقق اٛذاف ّزم٘س دس اػبػٖبّٛ ٚشيل اص اسمبٓ مٖفذساػي٘ٓ دس چبسچ٘ة ٗؽبيف ٗ اختيبسات خ٘د ٗ
ثبت٘خ ٚث ٚاّنبٕبت اخشائي ،ػيبػتٜب ٗ ساٙمبسٛبي ّٖبػجي سا اختيبس خ٘اٛذ مشد م ٚا ِٛإٜٓب ٗ ثـذٗٓ ٛشٕـ٘ؿ ّحـذٗديت
فجبستٖذ اص:
 -1-6آؿٖب مشدٓ تـنٌٛبي كٖقتي – فَْي – حشفٚاي ٗ كٖفي ّشتجظ ثب كٖقت ثٗ ٚؽبيف ٗ ّؼئٍ٘يتٛبي إٜٓـب دس
ْٛجؼتيي ٗ پبػخي٘يي ثٕ ٚيبصٛبي خبّقّ ٚخل٘كبً ّلشفمٖٖذىبٓ.
 -2-6تق٘يت ّـبسمت ٗ ْٛنبسي ثب دٍٗت ٗ ّإػؼبت ٗ ػبصّبٕٜبي دٍٗتي ّخل٘كـبً دس خٜـت تحقـق اٛـذاف ت٘ػـقٚ
كٖقتي مـ٘س.
 -3-6م٘ؿؾ دس سا ٙتشٗيح فشٖٛو كٖقتي دس خبّق ٗ ٚدسك اْٛيت كٖقتيشآ ،مبسآفشيٖبّٓ ،ـذيشآ ّجتنـش ٗ ٕقـؾ
ٗاحذٛبي تٍ٘يذي دس ايدبد اؿتغبً ٗ دسآّذ ٗ ثبالثشدٓ سفب ٗ ٙسفـ ٕيبصٛبي خبّق.ٚ
 -4-6فشإْ٘ ِٛدٓ اّنبٕبت ٗ صّيٖٛٚبي إتقبً فٔآٗسي ٗ ثّ٘ي مشدٓ آٓ دسمـ٘س ثب تني ٚثـش ايدـبد تقـبدً ٍّ٘ـذ دس
اخضاء تـنيٌدٖٛذ ٙآٓ.
 -5-6افضايؾ ثٜشٗٙسي ٗ ثبالثشدٓ ثبصدٛي فقبٍيتٜبي ّشتجظ ثب كٖقت ثب تبميـذ ثـش اػـتفبد ٙاص ؽشفيـتٛـب ٗ ثـبالثشدٓ
مبسائي مَي ٚف٘اٌّ تٍ٘يذ.
 -6-6ايدبد استجبط ّفيذ ،ػبصٕذّ ٗ ٙؼتحنِ ثئ فقبٍيتٛبي كٖقتي دس مـ٘س ثب اقتلـبد ٗ فقبٍيـتٛـبي كـٖقتي دس
ػغح خٜبٓ.
 -7-6ثشقشاسي پيٕ٘ذ ػبختبسي ثئ كٖبيـ م٘چلّ ،ت٘ػظ ٗ ثضسه ث ٚمْل ثٜشٙىيـشي اص فـٔآٗسيٜـبي پيــشفت ٚثـٚ
ٕح٘ي م ٚقبثَيتٛبي سقبثت ٗ ثشتشيٜبي ٕؼجي ٗاحذٛبي تٍ٘يذي ّتجَ٘س ىشدد.
 -8-6فشا ِٛمشدٓ اّنبٕبت ٗ صّيٖٛٚبي قبٕٕ٘ي مبػتٔ ٗ حـزف ّ٘إــ ىؼـتشؽ فقبٍيـت ثخـؾ خل٘كـي ٗ تق٘يـت
ّـبسمت ّشدُ دستلذي اّ٘ساقتلبدي ٗ كٖقتي خبّق.ٚ

 -9-6فشإْ٘ ِٛدٓ صّيٖٛٚبي ت٘ػق ٚفقبٍيتٛبي تحقيقبتي مبسثشدي كٖقتي.
 -10-6فشا ِٛمـشدٓ اّنبٕـبت ثٜجـ٘د ميفـي مبالٛـبي كـٖقتي ٗ قـذست سقبثـت إٜٓـب ٗ ثـبال ثـشدٓ ػـغح ٗ پ٘ؿـؾ
اػتبٕذاسدٛبي كٖقتي.
 -11-6مْل ث ٚتذٗئ ٗ اخشاء ػيبػتٜب ٗ ثشٕبّٛٚبي ٗاىزاسي ٗ فشٗؽ ٗاحـذٛبي كـٖقتي ٗ خـذّبتي غيشّـشتجظ ثـب
افْبً حبمْيت دٍٗت ثّ ٚشدُ.
-12-6مْل ث ٚايدبد ثبصاسٛبي ّبٍي (ث٘سػٜب ٗ ؿشمتٜبي فقبً دس ثبصاس ػشّبي )ٚثبٛذف تؼٜيٌ تـبّئ ٕيبصٛـبي ّـبٍي
ثخؾ كٖقت.
 -13-6مْل ث ٚايدبد استجبط ّؼتقيِ ثئ آّ٘صؽ اثتذائيّ ،ت٘ػغ ٗ ٚفبٍي ثب ٕيبصٛبي حبً ٗ آتي كٖبيـ مـ٘س.
 -14-6مْل ث ٚايدبد اّنبٕبت ٗسٗد ٗ ثٜشٙىيشي اص ػشّبي ،ٚاعلفبت ،فـٔآٗسي فٖـ٘ٓ ٗ تدشثيـبت خـبسخي دس خٜـت
تق٘يت اقتلبد َّي ٗ كٖبيـ مـ٘س.
 -15-6تق٘يت ت٘آ ّذيشيت كٖقتي مـ٘س ٗ استقبء ػغح مْي ٗ ميفيت ّذيشيت كـٖبيـ اص سا ٙفـشاِٛػـبصي اّنبٕـبت
آّ٘صؿي مبسثشدي ٗ ّفيذ ّذيشآ كٖقت.
 -16-6مْل ث ٚثشقشاسي استجبط ٗتجبدً اعلفبت ّشث٘ط ث ٚكٖقت ثب دييش فقبٍيتٛبي اقتلبدي اص عشيق تــنٌٛـبي
ّـبث ٚدس ػغح َّي ٗ خٜبٕي.
 -17-6مْل ث ٚخْـآٗسي ،تذٗئ ٗ ٕـش اعلفبت ٗ آّبسٛبي ّشث٘ط ث ٚخبّق ٚكٖقتي ،كٖقت ٗ اّ٘ساقتلبدي.
 -18-6مْل ثٕ٘ ٚػبصي كٖبيـ مـ٘س ٗ افضايؾ قبثَيت سقبثت كٖبيـ ّ٘خ٘د ٗ آتي دس ػغح اػتبٕذاسدٛبي خٜبٕي.
 -19-6مْل ث ٚثشٕبّٛٚبي ت٘ػق ٚكبدسات كٖقتي ٗ حشمت دسخٜـت خـبييضيٖي كـبدسات ٕفـت خـبُ ٗ ّـ٘اد اٍٗيـٚ
ثبمبالٛبي تٍ٘يذي.
 -20-6مْل ٗ ْٛنبسي ثب ٕٜبدٛب ٗ تـنَٜبيي م ٚدس صّيٖ ٚاستقبء ثٜشٗٙسي ثخؾ مـبٗسصي ٗ اػـتفبد ٙثٜيٖـ ٚاص آة ٗ
خبك فقبٍيت داسٕذ.
 -21-6مْل ث ٚاستقبء ػغح ميفي خذّبت كٖقتي ٗ خذّبت فشٗؽ اص عشيق ْٛنـبسي ثـب تــنَٜبي ايـٔ ثخـؾ ثـٚ
ّٖؾ٘س ثبال ثشدٓ آّ٘صؿٜب ٗ اسائ ٚخذّبت ثٜتش ثّ ٚلشفمٖٖذىبٓ.
ْٛ -22-6نبسي ثب ٕٜبدٛب ٗ ػبصّبٕٜبي َّي ٗ ثئاٍََْي خٜت حفؼ ٗ ثٜج٘د ّحيظ صيؼت ٗ اص ّيبٓ ثشدٓ آاليٖذٛٙب.
 -23-6مْل ٗ ْٛنبسي ثب ٕٜبدٛبي ّؼئً٘ ت٘ػقٕ ٚيشٗي إؼبٕي ؿبغٌ دسكٖقت ٗ ثٜج٘د سٗاثظ ّحيظ مبس ثّٖ ٚؾـ٘س
ثبالثشدٓ ػغح اثتنبس ،خلقيت ،فَْنشد ٗ سفبٕ ٙيشٗي إؼبٕي دس ّقيبعٛبي خٜبٕي.

اصَل كبر:
هبدُ  -7مٖفذساػي٘ٓ ْ٘ٛاس ٙثشاػبع پيـشفت كٖقت ٗ سٗاثظ مبس ،اكً٘ مـبسي سا اتخـبر خ٘اٛـذمشد تـب ايـٔ ٕٜـبد
ْٕبيٖذ ٙؿبيؼتٚاي ثشاي كٖقت مـ٘س ثبؿذ.
ثذٗٓ ٛش ٕ٘ؿ ّحذٗديت ا ِٛائ اكً٘ مبس فجبست خ٘اٛذ ث٘د اص:
 -1-7مٖفذساػي٘ٓ كٖقت ايشآ ّغبٍقبت ٗ اؽٜبسٕؾشٛبي خ٘د سا ث ٚكـ٘ست تخللـي ٗ حشفـٚاي ،ثـش پبيـ ٚدادٛٙـبي
آّبسي كحيح إدبُ ٗ اسائّ ٚيْٕبيذ.
 -2-7مٖفذساػي٘ٓ كٖقت ايشآ دس اّش تذٗئ ٗ اتخـبر ػيبػـتٛـب  ،ثشٕبّـ ٗ ٚساٛنبسٛـب اص سٗؽ ّــبسمت ٗ ٛـذايت
اػتفبدّ ٙيْٕبيذ.

 -3-7مٖفذساػي٘ٓ كٖقت ايشآ ثشاي مٌ كٖبيـ ٗ دسثبس ٙمَيّ ٚؼبئٌ ّشثـ٘ط ثـ ٚكـٖقت اص عـشف خبّقـ ٚكـٖقتي ٗ
ثخؾ خل٘كي اسائٕ ٚؾش ّيمٖذ.
 -4-7مٖفذساػي٘ٓ كٖقت ايشآ اص مَي ٚاّنبٕبت خ٘د ثشاي ثٜج٘د فَْنشد ثخؾ كٖقت ٗ حفؼ ّحيظ صيؼت اػـتفبدٙ
ّيْٕبيذ ٗ ثشاي ائ ٛذف ثّ ٚؼبئٌ ّشث٘ط ث ٚاػتفبد ٙثٜيٖ ٚاص إـشطي ،تحقيـق ٗ ت٘ػـق ،ٚإتقـبً ٗ فـٔآٗسي ٗ ثـّ٘ي
مشدٓ آٓ ،ت٘ػق ٚكبدسات كٖقتي ٗ خذّبت فٖي ،ت٘ػقّٖ ٚبثـ إؼبٕي ،ثبال ثشدٓ ميفيت ٗ ثبصد ٙاٍٗ٘يت ّيدٛذ.
 -5-7مٖفذساػي٘ٓ كٖقت ايشآ ثّٖ ٚؾ٘س حفؼ آصادي تفنش دستحقيقبت كٖقتي ٗ فٌْ ّيم٘ؿذ اص پبيّٖ ٚـبثـ ّـبٍي
ق٘ي ثشخ٘سداس ثبؿذ.
-6-7مٖفذساػي٘ٓ كٖقت ايشآ ّيم٘ؿذ ثشاي خ٘د دس ػغح َّي ٗ خٜبٕي تل٘يشي ّثجت اص ْٛنبسي ٗ ّـبسمت ثـٚ
ٗخ٘دآٗسد.
 -7-7مٖفذساػي٘ٓ كٖقت ايشآ ّيم٘ؿذ ّٖـبء پيذايؾ ٗ اسائٕ ٚؾشات ٗ پيـٖٜبدات ثبؿذ.
 -8-7مٖفذساػي٘ٓ كٖقت ايشآ ثشاي آّبدٙػبصي افضبء ٗ ٗاثؼتيبٓ إٜٓـب دساّـش ايدـبد ّـذيشيت ٗ سٛجـشي تــنَٜبي
كٖقتي تلؽ ّيمٖذ اّنبٕبت آّ٘صؿي الصُ سا دسمَي ٚػغ٘ح ثشاي إٜٓب فشا ِٛػبصد.
 -9-7مٖفذساػي٘ٓ كٖقت ايشآ دس خٜت إدبُ ٗؽبيف خ٘د اص ػبصّبٓ  ،اّنبٕبت تحقيقبتي ٗ إتــبساتي  ،متبثخبٕـٗ ٚ
ّشمض اػٖبد ّدٜض ٗ ق٘ي ثشخ٘سداسخ٘اٛذ ث٘د.
 -10-7مٖفذساػي٘ٓ كٖقت ايشآ اسائ ٚاعلفبت ٗ دساختيبس ىزاؿتٔ ّٖبثـ ّـ٘ستي ٗ يبفتٔ سا ٙحٌ ثشاي اّـ٘س ّشثـ٘ط
ث ٚفقبٍيت افضبء دس ػغح ملٓ سا اص ٗؽبيف خ٘د ّيدإذ.
 -11-7مٖفذساػي٘ٓ كٖقت ايشآ خذّبت خ٘د سا ثٚع٘س ّتقبدً دساختيبس ٗاحذٛبي تٍ٘يذي ثضسه ،م٘چل ٗ ّت٘ػـظ
ّيىزاسد.
 -12-7مٖفذساػي٘ٓ كٖقت ايشآ اص سٗؽ اتنـبء ثـ ٚآساء اػـتفبدّ ٙـيْٕبيـذ ٗ ثـشاي ٕيـٌ ثـ ٚايـٔ ٛـذف دس تقيـئ
ػيبػتٛبي كٖقتي ٗ ػبصّبٕي ،حذامثش م٘ؿؾ خ٘د سا ثشاي ّـبٗس ٗ ٙمؼت ٕؾش ث ٚمبس ّيىيشد.
 -13-7مٖفذساػي٘ٓ كٖقت ايـشآ ػيبػـت ثشقـشاسي استجبعـبت سيــٚاي دسمـٌ مــ٘س ٗ ثبمَيـ ٚافضـبء ٗ ثـ ٚعـ٘س
غيشّؼتقيِ ثب ٗاثؼتيبٓ ث ٚافضبء سا تققيت ّيْٕبيذ ٗ ٛذف آٓ ؿنٌدٛي سٗاثظ ٗ خذّبت اص پبيئتشئ ػغح خبّقـٚ
كٖقتي ث ٚثبال اػت.

فصل سَم  -عضَيت
اًَاع عضَيت ٍ شرايط آى
هبدُ  -8مٖفذساػي٘ٓ داساي ػٕ٘ ٚؿ فض٘ اػت:
 -1-8فض٘ اكَي :مَي ٚتـنَٜبي كٖقتي – حشفٚاي – فَْي ٗ كٖفي ّشتجظ ثب كٖقت مـ٘س م ٚث ٚكـ٘ست سػـْي ٗ
ثب مؼت ّد٘ص اص ػبصّبٕٜبي ريشثظ فقبٍيت داسٕذ ثب تل٘يت مْيت ٚفض٘يت مٖفذساػـي٘ٓ ثـ ٚفضـ٘يت اكـَي پزيشفتـٚ
ّيؿٕ٘ذ م ٚفض٘يت خ٘د سا ت٘ػظ ْٕبيٖذٙاي م ٚتقيئ ٗ ّقشفي ّيْٕبيٖذ افْبً ّيمٖٖذ.
فلٗ ٙثشتـنٌٛبي يبدؿذ ٙؿشمتٛبي ػشّبيٚىزاسي ٗ ػبصّبٓٛبي ّبٍي ثضسه پزيشفت ٚؿـذ ٙدس ثـ٘سع اٗساب ثٜـبداس،
ؿشمتٛبي ّبدس تخللي ٗ ٗاحذٛبي فْذ ٗ ٙفشاىيش ٕيض دسك٘ست داسا ث٘دٓ ؿشايظ ٗ تل٘يت ٛيئت ّذيش ٗ ٙيبؿ٘ساي

ّشمضي ّيت٘إٖذ ث ٚفض٘يت اكَي مٖفذساػي٘ٓ پزيشفت ٚؿٕ٘ذ .ؿشايظ فض٘يت ٗ حفؼ آٓ ٗ ٕحّ٘ ٙــبسمت ايـٔىٕ٘ـٚ
ّإػؼبت دس فقبٍيتٛبي مٖفذساػي٘ٓ دس آيئ ٕبّ ٚفض٘يت م ٚث ٚتل٘يت ّدْـ فّْ٘ي ّيسػذ تقيئ ّيؿ٘د .
 -2-8فض٘افتخبسي :اؿخبف حقيقي ٗ يب حق٘قي مّٖ ٚـبء خذّبت ثشخؼتٚاي ث ٚثخـؾ كـٖقت ثبؿـٖذ ثـب پيــٖٜبد
ٛيئت ّذيش ٗ ٙتل٘يت ؿ٘ساي ّشمضي ث ٚفض٘يت افتخبسي مٖفذساػي٘ٓ پزيشفتّ ٚيؿٕ٘ذ .ؿـشايظ پـزيشؽ ٗ ّضايـبي
افضبء افتخبسي عجق ّفبد آئئٕبّ ٚفض٘يت خ٘اٛذ ث٘د.
 -3-8فض٘ ٗاثؼت :ٚآٓ دػت ٚاص ؿخليتٛبي حق٘قي م ٚدس ثٖذ  1-8رمش ؿذٙإذ ٍٗي ؿشايظ إٜٓب ٖٛـ٘ص مبّـٌ ٕــذٙ
ثبؿذ  ،ثشاػبع تقشيفي م ٚآيئٕبّ ٚفض٘يت ّيْٕبيذّ ،يت٘إٖذ ث ٚفٖ٘آ فض٘ ٗاثؼت ٚپزيشفت ٚؿٕ٘ذ .ائىٕ٘ـ ٚافضـبء
دس مَي ٚفقبٍيتٛبي مٖفذساػي٘ٓ ؿشمت خ٘اٖٛذ داؿـت ٗ دس ّدـبّـ فْـّ٘ي ٕيـض ؿـشمت ْٕـ٘د ٗ ٙحـق اؽٜـبسٕؾش
خ٘اٖٛذ داؿت ٍٗي دس سأيىيشيٛب ؿشمت ْٕيْٕبيٖذ.
هبدُ  -9ؿشايظ فض٘يت افضبء ٗ ْٕبيٖذ ٙتـنَٜبي فض٘ م ٚمَي ٚتقٜـذات ٗ اّتيـبصات فضـ٘يت ت٘ػـظ إٜٓـب افْـبً
ّيؿ٘د ،آثبسّتشتت ثش تق٘ي ْٕبيٖذ ٙتـنَٜبي فضٕ٘ ،ح٘ ٙتقَيق ٗ يب ػَت فض٘يت اص افضـبء ٗ يـب ْٕبيٖـذ ٙافضـبء
ٕح٘ ٙسػيذىي ثٛ ٚش ٕ٘ؿ تخَف دسآئئٕبّ ٚفض٘يتي م ٚاص عشيق ٛيئت ّذيش ٗ ٙؿ٘ساي ّشمضي پيـٖٜبد ّيؿ٘د ٗ ثـٚ
تل٘يت ّدْـ فّْ٘ي فبدي مٖفذساػي٘ٓ ّيسػذ افْبً خ٘اٛذ ؿذ.
تبصرُ  -1پغ اص تـنيٌ اٍٗئ ّدْـ فّْ٘ي (ّدْـ فّْ٘ي ّ٘ػـغ) تـب تــنيٌ ّدْــ فْـّ٘ي فـبدي ثقـذي
آئئٕبّ ٚفض٘يتي م ٚؿ٘ساي ّشمضي تل٘يت ّيْٕبيذ  ،داساي قذست اخشائي اػت  .اص آٓ پغ ٕيـض ٛـش ٕـ٘ؿ تغييـش دس
ّفبد آيئٕبّ ٚت٘ػظ ؿ٘ساي ّشمضي تب تـنيٌ ّدْـ فّْ٘ي فبدي ثقذي داساي قذست اخشائي خ٘اٛذ ث٘د.
تبصرُ  -2اؿخبف حقيقي م ٚثـ ٚفٖـ٘آ ْٕبيٖـذ ٙتــنَٜبي ّإػـغ دس تبػـيغ مٖفذساػـي٘ٓ ٕقـؾ ٗ فقبٍيـت
داؿتٚإذ ّ ،بداُاٍقْش فض٘ افتخبسي مٖفذساػي٘ٓ ث٘د ٙاص حق سأي دادٓ دس ّدبّـ فّْ٘ي ٗ إتخبة ؿـذٓ دس ؿـ٘ساي
ّشمضي ٗ ٛئيت ّذيش ٙثشخ٘سداس ّيثبؿٖذ.

فصل چْبرم – سبزهبى ٍتشكيالت
اركبى كٌفدراسيَى

هبدُ  -11اسمبٓ مٖفذساػي٘ٓ فجبستٖذاص:
-

ّدبّـ فّْ٘ي
ؿ٘ساي ّشمضي
ٛيئت ّذيشٙ
ثبصسع

هبدُ  -11مٖفذساػي٘ٓ تحت ٕؾش اسمبٓ ف٘ب داساي ػـبختبس ّتــنٌ اص ؿـ٘ساٛبي ّٖغقـٚاي – ؿـ٘ساٛبي اػـتبٕي –
ّذيشآ – ّـبٗسآ مْيتٛٚب -دثيشخبّٕ ٚشمضي  -دثيشخبٕٛٚبي اػتبٕي ٗ ّٖغقٚاي اػت م ٚثشاػبع آئئٕبّـّ ٚلـ٘ة
ٛيئت ّذيش ٗ ٙؿ٘ساي ّشمضي فقبٍيت ّيْٕبيٖذ.

هجبهع عوَهي
هبدُ ّ -12دبّـ فّْ٘ي ثبالتشئ ّشخـ تلْيِ ىيشي مٖفذساػـي٘ٓ كـٖقت ايـشآ اػـت مـ ٚثـ ٚكـ٘ست فـبدي يـب
ف٘باٍقبد ٙتـنيٌ ّيؿ٘د ٗ مَي ٚافضبء داساي حق ساي دس آٓ ؿشمت ّيْٕبيٖذ.

تبصرُ – ْٕبيٖذ ٙافضبئي م ٚدس ّدْـ فّْ٘ي ؿشمت ّيمٖٖذ ّيت٘إٖـذ حـذامثش اص دٗ فضـ٘ دييـش ٗمبٍـت داؿـتٚ
ثبؿٖذ ث ٚؿشعي م ٚقجٌ اص سػْيت يبفتٔ ّدْـ فّْ٘ي ٗمبٍت ٕبّـ ٚخـ٘د سا ثـ ٚدثيشخبٕـ ٚمٖفذساػـي٘ٓ اسائـ ٚدادٙ
ثبؿٖذ.
هبدُ -13دف٘ت ثشاي تـنيٌ ّدبّـ فّْ٘ي افِ اص فبدي يب ف٘باٍقبد ٙاص عشيق إتـبس آىٜي دس سٗصٕبّ ٚمثيشاالإتـبس
ّٖتخت مٖفذساػي٘ٓ ٗ يب ث ٚك٘ست متجي ٗ ث ٚآخشئ ٕـبٕي افضبء م ٚدس مٖفذساػي٘ٓ ّ٘خ٘داػت .حذاقٌ پبٕضد ٙسٗص
قجٌ اص تـنيٌ خَؼّ ٚدْـ إدبُ ّييبثذ.
هبدُ -14مَيّ ٚدبّـ فّْ٘ي افِ اص فبدي ،فبدي ث ٚع٘س ف٘باٍقبد ٗ ٙيب ف٘باٍقـبد ٙثبحضـ٘س ٕلـف ثـ ٚفـلٗ ٙيـل
افضبء سػْيت ّييبثذ .چٖبٕچ ٚدس دف٘ت ٕخؼت امثشيت حبكٌ ٕـ٘دّ ،دْـ ثقذي حذاقٌ ث ٚفبكَ ٚپـبٕضد ٙسٗص ثقـذ
ثشاػبع دف٘ت سػْي تـنيٌ ّي ؿ٘دّ .دْـ دُٗ ثبتقذاد افضبء حبضش سػْيت ّييبثذ.
تبصرُ  -1فٜشػت افضبء ٗاخذ ؿشايظ ساي ػ ٚسٗص قجٌ اص تـنيٌ ٛش ّدْـ ت٘ػـظ دثيشخبٕـ ٚتٜيـ ٗ ٚپـغ اص تبئيـذ
ثبصسع مٖفذساػي٘ٓ دساختيبس ٛيئت سئيؼّ ٚدْـ قشاس ّيىيشد.
تبصرُ ّ -2لك تـخيق افشاد حبضش دس خَؼبت ّدْـ فّْ٘ي ك٘ست حض٘س ٗ غيبثي اػت م ٚافضبء دس ثـذٗ ٗسٗد
آٓ سا اكبٍتبً يب ٗمبٍتبً اّضبء ّيمٖٖذ.
هبدُ  -15خَؼبت ّدبّـ فّْ٘ي ت٘ػظ سئيغ ؿ٘ساي ّشمضي ٗ يب سئيغ ٛيئـت ّـذيش ٗ ٙدس غيـبة ٛـش دٗ ،ت٘ػـظ
ّؼٔتشئ فض٘ حبضش دس ّدْـ ىـبيؾ ّييبثذ ٗ ثلفبكَٛ ٚيئت سئيؼٚاي ّشمت اص يـل سئـيغ ٗ دٗ ٕـبؽش اص ّيـبٓ
افضبء ٗ يل ّٖـي اص افضب ٗ يب خبسج آٓ ثشاي اداس ٙخَؼ ٚإتخبة ّيؿٕ٘ذ.
ٛيئت سئيؼّ ٚدْـ ّ٘ؽف ث ٚمٖتشً ك٘ست حض٘س ٗ غيبة افضبء ٗ اعْيٖبٓ اص حلً٘ سػْيتٛبي الصُ اػت.
تبصرُ  -1دسّ٘اسدي م ٚفضً ٗ يب إتخبة افضبء ؿ٘ساي ّشمضي ،افضبء ٛيئت ّذيش ٗ ٙيب ثبصسع دس دػت٘سمبس ّدْــ
قشاس داسد .سئيغ خَؼٕ ٗ ٚؾبس ثبيذ خبسج اص داسٕذىبٓ ػْتٛبي ف٘ب ٗ يب داٗعَجبٓ احشاص ػـْتٛـبي ّضثـ٘س إتخـبة
ؿٕ٘ذ.
تبصرُ  -2ك٘ستخَؼّ ٚدْـ فّْ٘ي ت٘ػظ ّٖـي تٜي ٗ ٚپغ اصاّضبي سئيغ ّدْـ ٗ ٕؾبس ثشاي اعلؿ ٗ اخشا ثـٚ
ٛيئت ّذيش ٙمٖفذساػي٘ٓ اثلك ّيؿٕ٘ذ.
دسّ٘اسدي م ٚتلْيْبت ّدْـ فّْ٘ي ؿبٌّ اّ٘سي ثبؿذم ٚثبيذ ث ٚثجت ثشػذ ٗ يب ث ٚاعلؿ ّقبّـبت سػـْي سػـبٕذٙ
ؿ٘دٛ ،يئت ّذيشّ٘ ٙؽف ث ٚإدبُ آٓ دس َّٜت ّقشس خ٘اٛذ ث٘د.
هبدُ  -16دسّ٘اققي مّ ٚدبّـ افِ اص فبدي ٗ يب ف٘باٍقبدٕ ٙؼجت ث ٚتْبُ ّـ٘اسدي مـ ٚدس دػـت٘سمبس إٜٓـب قـشاس داسد
ٕت٘إذ سػيذىي ٗ اخز تلْيِ ْٕبيٖذّ ،دْـ ّيت٘إذ ث ٚفٖ٘آ تٖفغ تقغيٌ ؿ٘د ،ث ٚؿشعي مّ ٚدْـ ثقذي حـذاقٌ
ثب ْٛبٓ امثشيت ٗ ْٛبٓ ٛيئت سئيؼ ،ٚحذامثش تب دٗ ٛفت ٚثقذ تـنيٌ ؿ٘د.
تبصرُ – افلُ تٖفغ تب ػ ٚثبس ّدبص اػت ٗ تبسيخ ثقذي م ٚثشاي ّدـبّـ تقغيـٌ ؿـذ ٙثـ ٚفٖـ٘آ تـٖفغ تلـ٘يت
ّيؿ٘د ٕيبص ث ٚتـشيفبت آىٜي ٗ افلُ متجي ثشاي اعلؿ افضبء ٕذاسد.
هبدُ ّ -17دبّـ افِ اص فبدي يب ف٘باٍقبدّ ٙيت٘إذ تلْيِىيشي دسثبس ٙثشخي اص ّـ٘اسد دػت٘سخَؼـ ٚخـ٘د اص خَْـٚ
إتخبة ٛيئت ّذيش ٙاص ثئ ّٖتخجئ ؿ٘ساي ّشمضي سا ث ٚؿ٘ساي ّشمضي ّحً٘ مٖذ .دسائ ىّٕ٘٘ ٚاسد ٛيئت سئيؼـٚ
ّدْـ دس ؿ٘ساي ّشمضي حض٘س يبفت ٗ ٚتلْيِ اتخبر ؿذ ٙت٘ػظ ؿـ٘سا سا ثـ ٚفٖـ٘آ تلـْيِ ّدْــ دس ك٘ستدَؼـٚ
ّدْـ فّْ٘ي ّٖقنغ ّيْٕبيذ.

تبصرُ – دسك٘ست تل٘يت احبٍ ٚتلْيِىيشي اص ّدْـ فّْ٘ي ث ٚؿ٘ساي ّشمضي ،ؿ٘ساي ّضث٘س حذامثش ؽـشف ػـٚ
سٗص ثبيذ تـنيٌ خَؼ ٚداد ٗ ٙاخز تلْيِ ْٕبيذ ٛ .يئت سئيؼّ ٚدْـ فّْ٘ي ثبيذ خشيبٓ ّضث٘س سا فيٖبً دس ك٘ستدَؼٚ
ّٖقنغ ْٕبيذ  .ائ ىٕ٘ ٚتلْيِىيشي ّبٕٖذ تلْيِىيشي ّدْـ فّْ٘ي افضبء تَقي ّـيؿـ٘د ٗ داساي ْٛـبٓ قـذست
قبٕٕ٘ي اػت.
هبدُ ٛ -18شىب ٙامثشيت افضبء ؿ٘ساي ّشمضي ٗ يب يل ػُ٘ افضبء مٖفذساػـي٘ٓ دسخ٘اػـت متجـي خـ٘د سا ثـب قيـذ
دػت٘سخَؼ ٚثشاي تـنيٌ ّدبّـ فّْ٘ي ثٛ ٚيبت ّذيش ٙتؼـَيِ ْٕبي ٖـذٛ ،يئـت ّـذيش ٙضـْٔ سػـيذىي ثـ ٚتقـذاد
ّتقبضيبٓ ٗ پغ اصاعْيٖبٓ اص حذٕلبة الصُ ثب سفبيت ػبيش ّقشسات ،حذامثش ؽشف ينْب ٙاص تبسيخ دسيبفـت دسخ٘اػـت،
ٕؼجت ث ٚدف٘ت ّدْـ فّْ٘ي ّشث٘ط اقذاُ خ٘اٛذمشد.
چٖبٕچٛ ٚيئت ّذيش ٙث ٚتشتيت ف٘ب فٌْ ٕنٖذّ ،تقبضيبٓ ّيت٘إٖذ متجبً اص ثـبصسع مٖفذساػـي٘ٓ تــنيٌ ّدْــ ثـب
ْٛبٓ دػت٘سخَؼ ٚسا تقبضب ْٕبيٖذ .ثبصسع ّ٘ؽف اػت دس چٖئ ّ٘اسدي  ،حـذامثش ؽـشف  15سٗص ثـ ٚدفـ٘ت ّدْــ
فّْ٘ي اقذاُ ْٕبيذ.
دسّ٘اسدي م ٚدسخ٘اػت تـنيٌ ّدْـ فّْ٘ي ت٘ػظ ثبصسع ٕيض إدبُ ٕييشد  ،تقبضبمٖٖذىبٓ ّيت٘إٖـذ ثـشاي ْٛـبٓ
دػت٘سخَؼ ٗ ٚثب سفبيت ّقشسات اػبػٖبّ ٚاص عشيق دسج آىٜي دف٘ت ّدْـ فّْ٘ي دس سٗصٕبّ ٚمثيشاالٕتــبس ّٖتخـت
مٖفذساػي٘ٓ اقذاُ ْٕبيٖذ ث ٚؿشعي مٕ ٚتيد ٚاقذاُٛبي قجَي خ٘د سا ْٛشا ٙثب اػبّي افضبء ّتقبضي ٗ ْٕبيٖذىبٓ إٜٓـب
دس مٖفذساػي٘ٓ ٕيض دس آىٜي دسج ْٕبيٖذ.
تلْيْبت ائ ىّٕ٘ ٚدبّـ ثبيذ ثب حض٘س ْٕبيٖذٗ ٙصاست مـ٘س اتخبر ؿ٘د ٗ ؿشايظ تــنيٌ ٗ سايىيـشي دس آٓ ْٛـبٓ
اػت م ٚدس اػبػٖبّ ٚقيذ ؿذ ٙاػت.

هجبهع عوَهي عبدي
هبدُ ّ -19دْـ فّْ٘ي فبدي ػبالٕ ،ٚحذامثش تب چٜبسّب ٙپغ اص پبيبٓ ػبً ّبٍي ثٖب ثـ ٚدفـ٘ت ٛيئـت ّـذيش ٗ ٙثـٚ
تشتيت ّقشس دس ائ اػبػٖبّ ٚتـنيٌ ّيؿ٘د .دس ّ٘اسد ّقتضي ّيت٘آ دس ٛش ّ٘قـ اص ػبً ّدْـ فّْ٘ي فبدي سا ثٚ
ع٘س ف٘باٍقبد ٙثٖب ث ٚدسخ٘اػت ٛيئت ّذيش ٙيب ؿ٘ساي ّشمضي يب يل ػُ٘ اص افضبء ٗ يب ثبصسع تـنيٌ داد.
هبدُ ّ -21دْـ فّْ٘ي فبدي ّيت٘إذ ٕؼجت ث ْٚٛ ٚاّ٘س مٖفذساػي٘ٓ ث ٚخض آٓ چ ٚدس كـلحيت ّدْــ فْـّ٘ي
ف٘باٍقبد ٙاػت تلْيِىيشي ْٕبيذ .اٗ ِٛؽبيف ّدْـ فّْ٘ي فبدي ث ٚؿشح صيش اػت:
الف :إتخبة افضبء إتخبثي ؿ٘ساي ّشمضي
ة  :إتخبة افضبء ٛيئت ّذيش ٙاص ّيبٓ ّٖتخجئ ؿ٘ساي ّشمضي
پ :إتخبة ثبصسع
ت :اػتْبؿ ىضاسؽ ٛيئت ّذيش ٗ ٙثبصسع ٗ سػيذىي ث ٚإٜٓب
ث :تقيئ خظ ّـي مَي مٖفذساػي٘ٓ
ج :ثشسػي ٗ تل٘يت پيـٖٜبدٛبي ٛيئت ّذيش – ٙؿ٘ساي ّشمضي
چ :ثشسػي ك٘ستٜبي ّبٍي تشاصٕبّ ٗ ٚث٘دخ ٚػبالٕ ٗ ٚتل٘يت إٜٓب
ح :إتخبة سٗصٕبّ ٚمثيشاالٕتـبس خٜت دسج آىٜيٛب ٗ دف٘تٖبّٛٚب
تلْيْبت ّدْـ فّْ٘ي فبدي افِ اص خَؼ ٚاًٗ يب دُٗ ثب ساي ّ٘افق امثشيت افضبء حبضش دس خَؼّ ٚقتجش اػـت ّيـش
دسّ٘سد إتخبثبت افضبء ؿ٘ساي ّشمضي ،افضبء ٛيئت ّذيش ٗ ٙيب ثبصسع م ٚامثشيت ٕؼجي ّلك تلـْيِىيـشي ّدْــ
اػت.

هجبهع فَقالعبدُ
هبدُ ٗ -21ؽبيف ّدْـ فّْ٘ي ف٘باٍقبد ٙث ٚؿشح صيشاػت:
الف :تل٘يت تغييشات ٗ اكلحبت اػبػٖبّٚ
ة :اتخبر تلْيِ دس ّ٘سد إحلً مٖفذساػي٘ٓ ٗ إتخبة ّذيش يب ّذيشآ تلفيٚ
پ :فضً اص يل تب تْبُ افضبء ؿ٘ساي ّشمضيٛ ،يئت ّذيش ٙيب ثبصسع ٗ إتخبة افشاد خبٕـئ دسائ ىّٕ٘٘ ٚاسد.
تلْيْبت ّدبّـ فّْ٘ي ف٘باٍقبد ٙافِ اص خَؼ ٚاًٗ يب دُٗ ثب ساي ّ٘افق دٗػُ٘ افضبء حبضش دس خَؼّ ٚقتجش خ٘اٛـذ
ث٘د .دسّ٘اققي م ٚفضً ثشخي يب تْبُ افضبء ؿ٘ساي ّشمضي يب ٛيئت ّذيش ٙيب ثبصسع افـِ اص اكـَي يـب فَـياٍجـذً ثـٚ
تل٘يت ّدْـ ف٘باٍقبدّ ٙيسػذ ،پغ اص خبييضئ ؿذٓ افضبء فَياٍجذً ث ٚخـبي افضـبي فـضً ؿـذ ٙدسكـ٘ستيمـٚ
تقذاد افضبء ؿ٘ساي ّشمضي ٗ يب ٛيئت ّذيش ٙمبٌّ ٕـذ ٙثبؿذ ٗ يب ثبصسع فَياٍجذً ٗخ٘د ٕذاؿت ٚثبؿذ ّدْــ ثبيـذ
دس ْٛبٓ خَؼٕ ٚؼجت ث ٚإتخبة اؿخبف خذيذ ثشاي تنْيٌ افضبءؿ٘ساي ّشمضيٛ ،يئت ّذيش ٗ ٙيـب ثــــبصسع اخـز
تلْيِ ْٕبيذ.
ثشاي إتخبة اؿخبف  ،امثشيت ٕؼجي ّلك تلْيِىيشي اػت.

شَراي هركسي
هبدُ  -22افضبء إتخبثي ؿ٘ساي ّشمضي ّشمت اص ٕ 25فش ؿخق حقيقي ث ٚفٖ٘آ فض٘ اكَي ٕٗ 5فش فض٘ فَياٍجذً
خ٘اٛذ ث٘د مّ ٚؼتقيْبً ت٘ػظ ّدْـ فّْ٘ي اص ثـئ ٕبّضدٛـبي ّقشفـي ؿـذ ٙت٘ػـظ ؿخلـيتٛـبي حقـ٘قي فضـ٘
مٖفذساػي٘ٓ ثشاي ّذت ػ ٚػبً إتخبة ّيؿٕ٘ذٛ .يئـت ّـذيشٛ ٙـش تــنٌ فضـ٘ مٖفذساػـي٘ٓ اص ؿخلـيتٛـبي
ؿٖبخت ٚؿذ ٙكٖقتي ٗ فَْي فض٘ تـنٌ خ٘د ّيت٘إذ تب ػٕ ٚفش سا ٕبّضد احـشاص فضـ٘يت دس ؿـ٘ساي ّشمـضي ْٕبيـذ.
داٗعَجبٓ فض٘يت دس ؿ٘ساي ّشمضي ٗ ٛيئت ّذيشّ ٙيپزيشٕذ م ٚفبسك اص ٛش ٕ٘ؿ تقَقبت خ٘د ٕؼـجت ثـ ٚتــنَي مـٚ
إٜٓب سا ٕبّضد ْٕ٘د ٙاػت ٗ يب ٛش ٕ٘ؿ تْـبيلت ؿـغَي تْـ بُ م٘ؿـؾ خـ٘د سا خٜـت اخـشاي اٛـذاف مٖفذساػـي٘ٓ ثـٚ
مبسىيشٕذ.
فلٗ ٙثش افشاد ف٘ب سؤػبي ؿ٘ساٛبي ّٖغقٚاي ٕيض پغ اص تـنيٌ ٛش يل اص إٜٓب ث ٚفض٘يت ؿ٘ساي ّشمضي دسّيآيٖذ.
تبصرُ  -1ؿشايظ ٕبّضد ؿذٓ ثشاي فض٘يت دس ؿ٘ساي ّشمضي سا آيئ ٕبّّ ٚشث٘ع ٚمـ ٚثـ ٚتلـ٘يت ؿـ٘ساي ّشمـضي
ّيسػذ تقيئ ّيمٖذ.
تبصرُ  -2پزيشفتٔ فض٘يت دس ؿ٘ساي ّشمضي افتخبسي اػت ٗ إتخبة ّدذد اؿخبف ثلّبٕـ اػت.
تبصرُ  -3خَؼبت ؿ٘ساي ّشمضي ثب امثشيت ٕلف ث ٚفلٗ ٙيـل افضـبء سػـْيت ّـييبثـذ ٗ تلـْيْبت آٓ ثـب ساي
امثشيت افضبء حبضش دس خَؼّ ٚقتجش اػت .
تبصرُ  -4افضبي فَياٍجذً ؿ٘ساي ّشمضي دس خَؼبت ؿ٘ساي ّشمضي حق ؿشمت داسٕذ ٗ دس ّ٘اققيمٛ ٚـش يـل اص
افضبء اكَي دس خَؼ ٚحض٘س ٕذاسٕذ افضبء فَي اٍجذً ث ٚتشتيت اٍٗ٘يت ساي ثشاي ْٛبٓ خَؼـ ٚخبٕــئ افضـبء اكـَي
خ٘اٖٛذ ث٘د .
هبدُ  -23ػَت ؿشايظ فض٘يت دس ؿ٘ساي ّشمضي تٖٜب دس ك٘ست ف٘ت ،اػتقفب ٗ يب ؿًْ٘ ّبد 111 ٙقبٕ٘ٓ تدبست ٗ
يب  3خَؼ ٚغيجت ّت٘اٍي ٗ يب  7خَؼ ٚغيجت ّتٖبٗة غيشّ٘خ ٚدس خلً ّأّ٘سيت ؿ٘سا تحقق ّييبثذ .دس ايـٔ كـ٘ست
فض٘ فَي اٍجذً ثقذي ثشاي ّذت ثبقيّبٕذ ٙخبٕـئ ؿخق ّضث٘س خ٘اٛذ ؿذ .تـخيق ّ٘خ ٚيب غيشّ٘خ ٚث٘دٓ غيجت
ثب ؿ٘ساي ّشمضي اػت.

تبصرُ – دسك٘ستي م ٚپغ اص خبٕـئ ؿذٓ افضبء فَي اٍجذً تقذاد افضبء ؿ٘سا مبٌّ ٕـذ ٙثبؿذ ٗ ثيؾ اص ػـّ ٚـبٙ
ث ٚإتخبة ّدذد افضبء ؿ٘سا ثبقي ّبٕذ ٙثبؿذ .ثشاي تنْيٌ افضبء ؿ٘سا ّيت٘آ ّدْـ فّْ٘ي سا دفـ٘ت ْٕـ٘دّ .ـذت
خذّت ّٖتخجئ خذيذ ثشاي ّذت ثبقيْبٕذ ٙؿ٘سا خ٘اٛذ ث٘د.

ٍظبيف شَراي هركسي
هبدُ ٗ -24ؽبيف ؿ٘ساي ّشمضي فجبست اػت اص:
الف :ثشسػي ٗ تقيئ خظ ّـيٛبي مَي مٖفذساػي٘ٓ ثشاػبع پيـٖٜبد ٛيئت ّذيش ٙثـشاي اسائـ ٚثـّ ٚدْــ فْـّ٘ي
فبدي ت٘ػظ ٛيئت ّذيش.ٙ
ة :اؽٜبسٕؾش دس صّيٖ ٚؿي٘ٛٙب ٗ ساٜٛبي ىؼتشؽ مٖفذساػي٘ٓ ٗ تلْيِىيشي دسثـبس ٙػيبػـتٜب ٗ سٗؿـٜبي مـبس مـٚ
ت٘ػظ ٛيئت ّذيش ٙپيـٖٜبد ّيؿ٘د.
پ :ثشسػي ٗ اؽٜبس ٕؾش ٕؼجت ث ٚثشٕبّٛٚبي م٘تبّٙذت ٗ ّيبّٓذت مٖفذساػي٘ٓ م ٚت٘ػظ ٛيئـت ّـذيش ٙثـ ٚؿـ٘ساي
ّشمضي اسائّ ٚيؿ٘د.
ت :ثشسػي فَْنشدٛب ٗ فقبٍيتٜبي إدبُ ؿذْٛ ٗ ٙچٖئ ّـ٘ستٜبي الصُ ثـب ٛيئـت ّـذيش ٙدس صّيٖـٛٚـبي ّـشتجظ ثـب
ٗؽبيف ٛيئت ّذيش.ٙ
ث :ثشسػي ث٘دخ ٚػبالّٕ ٚدْـ ٗ اؽٜبسٕؾش ٕؼجت ث ٚآٓ.
ج :دسخ٘اػت تـنيٌ ّدبّـ فّْ٘ي ف٘باٍقبد ٗ ٙيب فبدي ث ٚع٘س ف٘باٍقبد.ٙ
چ :إدبُ دادٓ مَي ٚاّ٘سي م ٚاص ػ٘ي ّدبّـ ث ٚؿ٘سا احبٍّ ٚيىشدد.
ح :اخز تلْيِ ث ٚخبي ّدبّـ فّْ٘ي دسّ٘اسدينّ ٚدْـ فّْ٘ي چٖئ اختيبسي سا تل٘يت ْٕ٘د ٙثبؿـذ دس ّحـذٗدٙ
اختيبس ّضث٘س ٗ ؽشف ّذت تقيئ ؿذ ٙت٘ػظ ّدْـ فّْ٘ي.
تبصرُ  -1ؿ٘ساي ّشمضي داساي يل سئيغ ،دٗ ٕبيت سئيغ ٗ يل دثيش خ٘اٛذ ث٘د م ٚاص ّيـبٓ افضـبء ؿـ٘سا إتخـبة
ّيؿٕ٘ذ .إتخبة دثيش ؿ٘سا اص ّيبٓ مبسؿٖبػبٓ مٖفذسا ػي٘ٓ ٕيض ثلّبٕـ اػت.
داسٕذىبٓ ػْتٛبي ّضث٘س ْٕيت٘إٖذ ثغ٘س  ِٛصّبٓ فض٘ ٛيئت ّذيش ٗ ٙيب دثيش مٌ مٖفذساػي٘ٓ ثبؿٖذ.
تبصرُ  -2چيٕ٘يي تـنيٌ خَؼبت ٗ اداس ٙآٓ دسآئئٕبّٚاي م ٚت٘ػظ ؿ٘سا تقيئ ٗ تل٘يت ّي ؿ٘د خ٘اٛذ ث٘د.
تبصرُ  -3ؿ٘سا حذاقٌ ػبٍي ؿؾ ثبس تـنيٌ خَؼ ٚخ٘اٛذ داد .دس ّ٘اسد ضشٗسي ثبپيـٖٜبد سئيغ ؿـ٘سا يـب ٛيئـت
ّذيش ٗ ٙيب تقبضبي يل ػُ٘ افضبي ؿ٘سا يب دثيشمٌ مٖفذساػي٘ٓ ّيت٘إذ تـنيٌ خَؼ ٚدٛذ.
تبصرُ  -4ك٘ستدَؼبت ؿ٘ساي ّشمضي ت٘ػظ دثيش ؿ٘سا تٜي ٗ ٚث ٚاّضبي افضـبء حبضـش دس خَؼـ ٚخ٘اٛـذ سػـيذ ٗ
يل ٕؼخ ٚاص آٓ ثبيذ دس ّحٌ مٖفذساػيٕ٘ ٓ.يٜذاسي ؿ٘د.

ّيئت هديرُ
هبدُ ٛ -25يئت ّذيش ٙمٖفذساػي٘ٓ ّشمت اص ٕ 9فش اؿخبف حقيقي ث ٚفٖ٘آ افضبء اكَي ٗ ػٕ ٚفش ث ٚفٖـ٘آ فضـ٘
فَي اٍجذً اػت م ٚت٘ػظ افضبي ّدْـ فّْ٘ي اص ثئ ّٖتخجئ ؿ٘ساي ّشمضي دس ّدْـ فّْ٘ي ثشاي ّذت  3ػـبً
إتخبة ّيؿٕ٘ذ.
تبصرُ  -1فض٘يت  ِٛصّبٓ فشد دس ؿ٘ساي ّشمضي ٗ ٛيئت ّذيش ٙثب سفبيت تجلشّ 1 ٙبد 24 ٙائ اػبػٖبّ ٚثلّـبٕـ
اػت.

تبصرُ  -2فض٘يت دس ٛيئت ّذيش ٙافتخبسي اػت ٗ إتخبة ّدذد اؿخبف ثشاي دٗ دٗسّ ٙت٘اٍي دييش ثلّبٕـ اػت.
تبصرُ  -3خَؼبت ٛيئت ّذيش ٙثب امثشيت دٗػُ٘ افضبء سػْيت ّييبثذ ٗ تلْيْبت آٓ ثـب ساي امثشيـت ٕلـف ثـٚ
اضبف ٚيل افضبء حبضش دس خَؼّ ٚقتجش خ٘اٛذ ث٘د.
تبصرُ  -4افضبء فَياٍجذً ٛيئت ّذيش ٙثذٗٓ حقساي ّيت٘إٖذ دس خَؼبت ٛيئت ّذيش ٙؿشمت ْٕبيٖذ.
هبدُ  -26ػَت ؿشايظ فض٘يت دسٛيئت ّذيش ٙتٖٜب دس ك٘ست ف٘ت ،اػتقفب ٗ يـب ؿـًْ٘ ّـبد 111 ٙقـبٕ٘ٓ تدـبست
دسخلً ّذت ّبّ٘سيت ٛيئت ّذيش .ٙدسائ ك٘ست فض٘ فَياٍجذً ثقذي ثشاي ّذت ثبقيْبٕذ ٙخبٕـئ ؿـخق ّضثـ٘س
خ٘اٛذ ؿذ.
تبصرُ – دسك٘ستي م ٚپغ اص خبٕـئ ؿذٓ افضبء فَياٍجذً تقذاد افضبء ٛيئت ّذيش ٙمبٌّ ٕـذ ٙثبؿـذ ٗ ثـيؾ اص
ػّ ٚب ٙث ٚإتخبثبت ّدذد افضبء ٛيئت ّذيش ٙثبقي ّبٕذ ٙثبؿذ ،ثشاي تنْيـٌ افضـبء ٛيئـت ّـذيشّ ٙـيتـ٘آ ّدْــ
فّْ٘ي سا دف٘ت ْٕ٘د ّذت خذّت ّٖتخجئ خذيذ ثشاي ّذت ثبقيْبٕذٛ ٙيئت ّذيش ٙخ٘اٛذ ث٘د.

ٍظبيف ّيئت هديرُ
هبدُ ٛ -27يئت ّذيش ٙثشاي اداس ٙمٖفذساػي٘ٓ دس چبسچ٘ة ّفبدائ اػبػٖبّ ٚداساي اختيبسات الصُ ّيثبؿذ م ٚاٛـِ
إٜٓب فجبستٖذاص:
الف -ثشسػي ٗتل٘يت آئئ ٕبّٛٚبي اخشائي مٖفذساػـي٘ٓ ثشّجٖـبي ّفـبد اػبػـٖبّ ٚمـ ٚت٘ػـظ دثيـش مـٌ پيــٖٜبد
ّيؿ٘د.
ة – اخشاي ّفبد اػبػٖبّّ ٗ ٚل٘ثبت ّدبّـ فّْ٘ي ٗ ؿ٘ساي ّشمضي.
پ -تٜي ٚثشٕبّٛٚبي ػبالٕ ٚمٖفذساػي٘ٓ خٜت اسائ ٚثّ ٚدْـ فْـّ٘ي ثـشاي تلـ٘يت ٕٜـبئي پـغ اص تلـ٘يت ؿـ٘ساي
ّشمضي.
ت إتخبة دثيشمٌ اصثئ افضبي مٖفذساػي٘ٓ يبخبسج اصافضبء ٗ تقيئ حق٘ب ّضايب ٗ ؿشايظ مبس ٗ اختيبسات ٗي.
ث -تقيئ ػيبػتٜب ،ؿي٘ٛ ٙب ٗسا ٙمبسٛبي ىؼتشؽ مٖفذساػي٘ٓ ٗ پيـٖٜبد آٓ ث ٚؿ٘ساي ّشمضي خٜت تل٘يت
ج -ثشسػي ٗ اؽٜبسٕؾش ٕؼجت ث ٚثشٕبّٛٚبي م٘تبّٙذت ٗ ّيبّٓذت مٖفذساػي٘ٓ م ٚت٘ػظ دثيش مٌ ثـٛ ٚيـأت ّـذيشٙ
اسائّ ٚيؿ٘د ٗ ثب َّح٘ػ داؿتٔ ٕؾشات ؿ٘ساي ّشمضي.
چ  -ثشسػي فَْنشدٛب ٗ فقبٍيتٛبي إدبُ ؿذ ٙت٘ػظ دثيشمٌ ٗ ّـ٘ستٛـبي الصُ ثـب ٗي دس صّيٖـٛٚـبي ّـشتجظ ثـب
ٗؽبيف مٖفذساػي٘ٓ.
ح – پيـٖٜبد ث٘دخ ٚػبالٕ ٚثّ ٚدْـ فّْ٘ي پغ اص مؼتٕؾش اص ؿ٘ساي ّشمضي.
خ – عشح ٗ ثحث ٗ اتخبر تلْيِ دسثبسٛ ٙش ّ٘ض٘في دسثبس ٙمٖفذساػي٘ٓ ٗ اٛذاف آٓ دس چبسچ٘ة اػبػٖبّ.ٚ
د -ثشٕبّٚسيضي ثشاي إدبُ مَي ٚاّ٘سي م ٚاص ػ٘ي ّدبّـ ٗ ؿ٘ساي ّشمضي ثٛ ٚيئت ّذيش ٙاحبٍّ ٚيىشدد.
ذ – تٜي ٗ ٚتل٘يت ػبختبس ٗ ْٕ٘داس ػبصّبٕي ّتٖبػت ثب ػيبػتٛب ،ساٙمبسٛب ٗ اكً٘ ٗؽبيف مٖفذساػي٘ٓ ضْٔ افْبً
ٕؾشات ؿ٘ساي ّشمضي.
ر -ايدبد مْيتٛٚبي تخللي ٗ إتلبة دثيش إٜٓب.
ز -تل٘يت حق٘بّ ،ضايب ٗ پبداؽ ّذيشآ دس چبسچ٘ة ْٕ٘داس ػبصّبٕي ثشاػبع پيـٖٜبد دثيشمٌ.
ش -ىـبيؾ ٗ يب ثؼتٔ حؼبثٜبي ثبٕني.

س – ٕيبٛذاسي اّ٘اً ،تققيت خشيبٕٜبي قضبيي ٗ ثجتي دسمَيّ ٚشاحٌ قبٕٕ٘ي دس دادىبٜٛب ٗ تقيئ داٗس ٗ تقيئ ٗميٌ
ٗ فضً إٓبٓ ،حٌ ٗفلٌ دفبٗي اص سا ٙػبصؽ ٗ دسك٘ست اقتضب ٗاىزاسي تْبُ ٗ يب قؼْتي اص اختيـبسات ّشثـ٘ط ثـ ٚايـٔ
ثٖذ ثٛ ٚش ؿخق دييش افِ اص حقيقي يب حق٘قي ثب حق ت٘ميٌ.
ش – إدبُ ّقبَّ ٚدس ّ٘سد ٕقٌٗإتقبً اّ٘اً مٖفذساػي٘ٓ ٗ تجذيٌ ث ٚاحؼٔ يب سٔٛىزاسي ٗ فل سٛـٔ ٗ ٗاُ ىـشفتٔ،
پزيشفتٔ ٕؾبست يب تٍ٘يت ّ٘ق٘فبت خبف پغ اص تل٘يت ؿ٘ساي ّشمضي.
ص – تل٘يت اػتفبد ٙاص خذّبت ّـبٗسآ ٗ مبسؿٖبػبٓ غيشّ٘ؽف ٗ إدبُ عشحٜبي تحقيقبتي
ض -تل٘يت فض٘يت مٖفذساػي٘ٓ دس ّدبّـ داخَي ٗ ثئاٍََْي ثب مؼت ٕؾش ؿ٘سا.
تبصرُ ٛ -1يئت ّذيش ٙدس اٍٗئ خَؼ ٚخ٘د م ٚحذامثش يل ٛفت ٚثقذ اص إتخبثبت تـنيٌ ّيىشدد يـل ٕفـش سا ثـٚ
فٖ٘آ سئيغ ،يل ٕفش سا ث ٚفٖ٘آ ٕبيت سئيغ اًٗ ،يل ٕفش سا ث ٚفٖ٘آ ٕبيت سئيغ دُٗ ،يل ٕفش سا ث ٚفٖ٘آ خضإـٚداس
ٗ يل ٕفش سا ث ٚفٖ٘آ دثيشخَؼبت ٛيئت ّذيش ٙثب ساي ّخفي إتخبة ّيمٖذ.
تبصرُ  -2چيٕ٘يي تـنيٌ خَؼبت ٗ اداس ٙآٓ دس آئئٕبّٚاي م ٚت٘ػظ ٛيئت ّـذيش ٙتقيـئ ٗ تلـ٘يت ّـيؿـ٘د،
خ٘اٛذ ث٘د.
تبصرُ ٛ -3يئت ّذيش ٙحذاقٌ ٛش  15سٗص ينجبس تـنيٌ خَؼ ٚخ٘اٛـذ داد ،دسّ٘اقــ ضـشٗسي ثـب پيــٖٜبد سئـيغ
ٛيئت ّذيش ٙيب دثيشمٌ مٖفذساػي٘ٓ ٗ يب تقبضبي يل ػُ٘ افضبء ٛيئت ّذيشّ ٙيت٘إذتـنيٌ خَؼ ٚدٛذ.
تبصرُ  -4ؿشمت افضبء ٛيئت ّذيش ٙدس خَؼبت آٓ اٍضاّي اػت ٗ غيجت ٛشيل اص إٜٓـب ثـذٗٓ فـزس ّ٘خـ ٗ ٚثـذٗٓ
اعلؿ قجَي دس ػ ٚخَؼّ ٚت٘اٍي ٗ يب پٖح خَؼّ ٚتٖبٗة دس يل ػبً دس حنِ اػتقفبي آٓ فض٘ اص ٛيئت ّذيش ٙاػت.
تبصرُ  -5ك٘ستدَؼبت ٗ ّل٘ثبت ٛيئت ّذيش ٙت٘ػظ دثيش خَؼبت ٛيئت ّذيش ٙتٜي ٗ ٚث ٚاّضبي افضـبء حبضـش دس
خَؼ ٚخ٘اٛذ سػيذ ٗ يل ٕؼخ ٚاص آٓ دس ّحٌ مٖفذساػي٘ٓ ٕيٜذاسي خ٘اٛذ ؿذ.
تبصرُ ٛ -6يئت ّذيش ٙػّ ٚب ٙقجٌ اص پبيبٓ دٗس ٙتلذي خ٘د ثبيذ ٕؼجت ثـ ٚدفـ٘ت ّدْــ فْـّ٘ي فـبدي خٜـت
إتخبة افضبء ؿ٘ساي ّشمضي ٗ مٖفذساػي٘ٓ كٖقت ايشآ اقذاُ مٖذ ،تب إتخبة افضبء خذيذ ٗ إدبُ تــشيفبت قـبٕٕ٘ي
ّشث٘ط ث ٚثجت ٗ افلُ اػبّي إٜٓب ٛيئت ّذيش ٙثٗ ٚؽبيف خ٘د تحت ٕؾش ؿ٘ساي ّشمضي قجَي اداّ ٚخ٘اٛذ داد.

شَراّبي هٌطقِاي
هبدُ  – 28ثشاػبع آئئٕبّ ٚتـنيٌ ؿ٘ساٛب ٗ دسك٘ست تل٘يت ٛيئت ّذيش ٗ ٙؿ٘ساي ّشمضي ثشاي تقذاد ّقيٖـي اص
اػتبٕٜبي ِٛخ٘اس ينذييش ّيت٘آ ؿ٘ساٛبي ّٖغقٚاي تـنيٌ داد.
ٛيئت اخشائي ؿ٘ساي ّٖغقّ ٚشمت اص ْٕبيٖذىبٓ ؿ٘ساٛبي اػتبٓ اػت م ٚاص ٛش اػتبٓ دٗ ٕفش ث ٚإتخبة ٛيئت سئيؼٚ
ٛش اػتبٓ ٗ اص ّيبٓ إٜٓب تقيئ ٗ ّقشفي ّيؿٕ٘ذ.
تبصرُ ٛ – 1يئت اخشائي ّٖغق ٚاص ثئ خ٘د يل سئيغ – يل ٕبيـت سئـيغ ٗ يـل خضإـٚداس ٗ يـل دثيـش إتخـبة
ّيْٕبيذ.
تبصرُ  -2سئيغ ٛيئت اخشايي ٛش ّٖغق ٚفض٘ سػْي ؿ٘ساي ّشمضي ٕيض خ٘اٛذ ث٘د.
تبصرُ  -3حذامثش ؿؾ ّٖغق ٚدس مـ٘س ّيت٘آ تـنيٌ داد.

شَراّبي استبًي
هبدُ  -29ثشاػبع آئئٕبّ ٚتـنيٌ ؿ٘ساٛب دس ٛش اػتبٓ ّيت٘آ ت٘ػـظ افضـبء مٖفذساػـي٘ٓ دس آٓ اػـتبٓ ؿـ٘ساي
اػتبٕي سا تـنيٌ دادٛ .ش ؿ٘ساي اػتبٕي داساي ٕ 5فش فض٘ ٛيئت سئيؼ ٚخ٘اٛذ ث٘دمـ ٚت٘ػـظ افضـبء دس يـل ّدْــ
فّْ٘ي إتخبة ّيؿٕ٘ذ.
تبصرُٛ -1يئت سئيؼ ٚاص ثئ خ٘د يل سئيغ – يل ٕبيت سئيغ – يل خضإٚداس ٗ يل دثيـش إتخـبة ّـيْٕبيٖـذ ٗ
دسك٘ست تـنيٌ ؿ٘ساي ّٖغق ٚدٗ ٕفش سا ث ٚفٖ٘آ ْٕبيٖذ ٙإتخبة ٗ ث ٚؿ٘ساي ّضث٘س ّقشفي ّيْٕبيٖذ.
تبصرُ  -2ؿ٘ساٛبي اػتبٕي ّيت٘إٖذ دس ؿٜشػتبٕٜبي تبثـ اػتبٓ ثشاػبع اخبصٙاي م ٚاص ٛيئت ّذيش ٙمٖفذساػـي٘ٓ
دسيبفت ّيْٕبيٖذ ْٕبيٖذىي ايدبد ْٕبيٖذ.

ببزرس
هبدُ ّ -31دْـ فّْ٘ي يل ٕفش اص افشاد حقيقي يب حق٘قي سا ث ٚفٖ٘آ ثبصسع اكَي ٗ يل ٕفـش سا ثـ ٚفٖـ٘آ ثـبصسع
فَياٍجذً ثب امثشيت ٕؼجي ثّ ٚذت يل ػبً إتخبة ّيمٖذ.
تبصرُ  -1إتخبة ّدذد ثبصسع ثلّبٕـ اػت.
تبصرُ  -2خذّبت ثبصسع افتخبسي اػت ٍٗي ّدْـ فّْ٘ي دسك٘ست اقتضبء ثٖب ث ٚپيـٖٜبد ٛيئت ّذيشّ ٙـيت٘إـذ
ثشاي ٗي حقاٍضحّْٖ ٚبػت تقيئ ْٕبيذ.
هبدُ ٗ -31ؽبيف ثبصسع ث ٚؿشح صيش اػت:
الف :ثشسػي اػٖبد ٗ اٗساب ّبٍي مٖفذساػي٘ٓ ٗ تٜي ٚىضاسؽ ثشاي ٛيئت ّذيش.ٙ
ةّ :غبٍق ٚىضاسؽ ػبالٕٛ ٚيئت ّذيش ٙافِ اص ّبٍي ٗ غيش ّبٍي ٗ تٜي ٚىضاسؽ فَْنشد ثشاي اعلؿ ّدْـ فّْ٘ي.
پ :ىضاسؽ ٛشىٕ٘ ٚتخَف دثيش مٌٛ ،يئت ّذيش ٗ ٙؿ٘ساي ّشمضي اص ّفبد اػبػٖبّ ٚثّ ٚدْـ فّْ٘ي.
ت :اقذاّبتي م ٚثشعجق قبٕ٘ٓ تدبست خضٗ ٗؽبيف ثبصسع پيؾثيٖي ؿذ ٙاػت.
تبصرُ  -1اػٖبد ٗ ّذاسك مٖفذساػي٘ٓ افِ اص ّبٍي ٗغيشّبٍي ،دس ٛش صّبٓ ٗ ثذٗٓ قيذ ٗ ؿشط ،دسك٘ست دسخ٘اػـت
ثبصسع ثبيذ ثٗ ٚػيَٛ ٚيئت ّذيش ٙدساختيبس ٗي قشاس ىيشد.
تبصرُ  -2ثبصسع ّيت٘إذ دس خَؼبت ٛيئت ّذيش ٗ ٙؿ٘ساي ّشمضي ثذٗٓ داؿتٔ حق ساي ؿشمت ْٕبيذ.

دبيركل
هبدُ  -32دثيشمٌ مٖفذساػي٘ٓ ت٘ػظ ٛيئت ّذيش ٙاص ثئ افضبء يب خبسج اص آٓ إتخبة ّـيؿـ٘د ٗ ّؼـئً٘ اخـشاي
اػبػٖبّ ٗ ٚفشإْ٘ ِٛدٓ اّنبٕبت ٕيٌ ث ٚمَي ٚاٛذافٗ ،ؽبيف ،ساٙمبسٛب ٗ خظّـيٛبي ّل٘ة مٖفذساػـي٘ٓ صيـش ٕؾـش
ٛيئت ّذيشّ ٙيثبؿذ .دسك٘ستي م ٚدثيشمٌ فض٘ ٛيبت ّذيش ٙيب ؿ٘ساي ّشمضي ثبؿـذ ّـذت خـذّت اٗ ْٛـبٓ ّـذت
فض٘يت دس ٛيئت ّذيش ٙيب ؿ٘ساي ّشمضي اػت ٗ إتخبة ّدذد اٗ ثشاي دٗسٛٙبي ثقذي ثلّبٕـ اػت.
هبدُ  -33اختيبسات دثيشمٌ سا ٛيئت ّذيش ٙتقيئ ّيمٖذ ٗ اٗ ِٛؽبيف دثيشمٌ مٖفذساػي٘ٓ ث ٚؿشح صيش ّيثبؿذ:
الف :تٜي ٗ ٚتذٗئ ثشٕبّ ٗ ٚث٘دخ ٚمٖفذساػي٘ٓ ٗ اسائ ٚآٓ ثٛ ٚيئت ّذيش ٙخٜت ثشسػي ٗ تل٘يت.
ة :تٜي ٚػبختبس ػبصّبٕي ّٖبػت ثشاي إدبُ اّ٘س ثشٕبّٚسيضي ٗ اخشائي مٖفذساػي٘ٓ ّتٖبػت ثب ػيبػـتٜب ٗ ساٙمبسٛـب ٗ
اكً٘ ٗؽبيف مٖفذساػي٘ٓ ٗ اسائ ٚآٓ ثٛ ٚيئت ّذيش ٙخٜت ثشسػي ٗتل٘يت.
پ :تقيئ مْيتٛٚبي تخللي مٖفذساػي٘ٓ ٗ پيـٖٜبد آٓ ثٛ ٚيئت ّذيش ٙخٜت تل٘يت ّبٕٖذ:

مْيتٛٚبي إشطي ٗػ٘خت ،استجبعبت اصسا ٙدٗس ،سا ٗ ٙساٙآ ،ٔٛثٖبدس ،حٌْ ٕٗقٌ ٛـ٘ائي ،ػيبػـتٜبي پـٍ٘ي ،ػيبػـتٜبي
ػشّبيٚىزاسي خبسخي ،ثبصاس ػشّبي ،ٚػيبػتٜبي تدبسي ،ث٘دخّ( ٚبٍيبتٜبي ّؼتقيِ ٗ غيش ّؼتقيِ) مـبٗسصي ،اؿتغبً،
اكلح ثخؾ فّْ٘ي ،اكلحبت ػبختبسي ،اّ٘سثخؾ خل٘كي (ّقشساتصدائي ،آصاد ػبصي ،حـزف مٖتشٍٜـبي غيـشالصُ)
ىْشك ٗ اّ٘سىْشمي ،إتقبً تنٍٖ٘٘طيٕ ،يشٗي إؼبٕي ٗ ّذيشيت ،ثبٕنذاسي ،اّ٘س سٗاثظ ٗ ْٛنبسيٜبي ثئ اٍََْي.
تّ :قشفي ٗ پيـٖٜبد دثيشآ مْيتٛٚبي تخللي ٗ تٜي ٚتذٗئ ؿشح ٗؽبيف إٜٓب ٗ پيــٖٜبد إٓـبٓ ثـٛ ٚيئـت ّـذيشٙ
خٜت تل٘يت.
ث :اػتخذاُ مَي ٚپشػٌٖ ّ٘سد ٕيبص ّتٖبػت ثب ػبختبس ػبصّبٕي ّل٘ثٛ ٚيئت ّذيش ٙمٖفذساػي٘ٓ.
جٕ :يبٛذاسي اّ٘اً ٗ حفؼ ٗ حشاػت اص اّ٘اً (ّٖقً٘ ٗ غيشّٖقً٘) مٖفذساػي٘ٓ.
چّ :ؼئٍ٘يت اخشاي كحيح ٗ ثّ٘ ٚقـ مَي ٚاّ٘س اداسي ٗ ّبٍي ث ٚفٜذ ٙدثيشمٌ خ٘اٛذ ث٘د.
ح :حض٘س دس خَؼبت ّختَف ٗصاستخبٕٛ ٚب ٗ دييش ػبصّبٕٜب.
خ :تٜي ٗ ٚتذٗئ آيئٕبّٛٚبي الصُ ٗ اسائ ٚآٓ ثشاي تل٘يت ثٛ ٚيئت ّذيش.ٙ
د :پيييشي ّؼبئٌ ٗ اّ٘س قضبئي ٗثجتي دسمَيّ ٚشاحٌ قبٕٕ٘ي ٗ فٖذاٍَضُٗ تقيـئ ٗميـٌ قـبٕٕ٘ي ثـشاي دفـبؿ اص حقـ٘ب
مٖفذساػي٘ٓ دس ّشاخـ ريشثظ.
ذ :تقبضبي تـنيٌ خَؼبت ف٘باٍقبدٛ ٙيئت ّذيش.ٙ
ر :دثيشمٌ ّ٘ؽف اػت دسچبسچ٘ة ٗؽبيف ٗ اختيبسات ثبصسػبٓ ْٛنبسي الصُ ثب إٜٓب سا ّقًْ٘ داسد.
تبصرُ  -1دثيش مٌ ْٕبيٖذ ٙاخشائي مٖفذساػي٘ٓ اػت م ٚتـنيلت مٖفذساػـي٘ٓ تحـت ٕؾـش اٗ فقبٍيـت ّـيمٖـذ ٗ
ٗؽبيف خ٘د سا ّيت٘إذ ت٘ػظ ّـبٗسآ ٗ مبسؿٖبػبٓ مٖفذساػي٘ٓ ٗ ّذيشآ ثخـٜبي ّختَف افْبً ْٕبيذ.
تبصرُ -2دثيشمٌ حق حض٘س دس ٛيئت ّذيش ،ٙؿ٘ساي ّشمضي ،ؿ٘ساٛبي ّٖغقـٚاي ٗ اػـتبٕي ٗ مَيـ ٚمْيتـٛٚـب سا
داسد ٗ ّ٘ؽف ث ٚاسائ ٚىضاسؽ ٛيئت ّذيش ٙثّ ٚدبّـ فّْ٘ي اػت.

فصل پٌجن – اهَرهبلي
سبل هبلي
هبدُ  -34ػبً ّبٍي مٖفذساػي٘ٓ اص اًٗ ّٜشّبٛ ٙش ػبً ؿشٗؿ ّـيؿـ٘د ٗ دس سٗص  31ؿـٜشي٘سّب ٙػـبً ثقـذ پبيـبٓ
ّييبثذ.

صبحببى اهضبي هجبز
هبدُ  -35مَي ٚاٗساب ٗ اػٖبد تقٜذآٗس مٖفذساػي٘ٓ ٗ ْٛچٖئ مَي ٚچنٜب ٗ ثشٗات ٗ ػفتٛٚـب ٗ ػـبيش اٗساب ثٜـبداس
ٗتقٜذآٗس ث ٚتشتيجي ٗ ت٘ػظ اؿخبكي مٛ ٚيئت ّذيش ٙتقيئ ّيمٖذ اّضبء ّيؿ٘د.
ٛيئت ّذيشْٛ ٙچٖئ ٕح٘ ٙاّضبي ّنبتجبت فبدي ٗ خبسي ٗ ؿخق ٗ يب اؿخبكي م ٚحق اّضبي إٓـشا داسٕـذ تقيـئ
خ٘اٛذ ْٕ٘د.

هٌببع هبلي:
هبدُّٖ -36بثـ ّبٍي مٖفذساػي٘ٓ اص عشيق صيش تبّئ ّيؿ٘د:
 - 1حق فض٘يت
 - 2مْل افضبء ٗاؿخبف ثبٍث اص عشيق ٛذايب ،ثخـؾ ٗ يب دسآّذ ّ٘ق٘فبت ٗاىزاسي ث ٚمٖفذساػي٘ٓ
 - 3اسائ ٚخذّبت فٖي -مبسؿٖبػي ّٗـبٗس ٙاي ث ٚافضبء ٗ ػبصّبٕٜب
 - 4چبح متت ٗ ٕـشيبت
 - 5ػبيش ّٖبثـ م ٚث ٚتل٘يت ٛيئت ّذيش ٙسػيذ ٙثبؿذ.
تبصرُ -1دسك٘ستين ٚدساثش فقبٍيتٛبي مٖفذساػي٘ٓ دسآّذي حبكـٌ ؿـ٘د .مَيـ ٚدسآّـذ ّضثـ٘س خـضٗ ّٖـبثـ ّـبٍي
مٖفذساػي٘ٓ ّٖؾ٘س ٗ كشف ٛضيٖٛٚبي مٖفذساػي٘ٓ ّيؿ٘د.

فصل ششن  -هقررات هتفرقِ
آيييًبهِ اجرايي
هبدُ  -37آيئٕبّٛٚبي اخشائي ائ اػبػٖبّ ٚپغ اص تل٘يت ٛيئت ّذيش ٙقبثٌ اخشا خ٘اٛذ ث٘د.
تبصرُ – ّذاسك ،پشٕٗذٛٙب ٗ اػٖبد مٖفذساػي٘ٓ دس دفتشّشمضي آٓ ٕيٜذاسي ّيؿ٘د.

تغييرات اسبسٌبهِ
هبدُ ٛ -38شىٕ٘ ٚتغييش دس ّفبد اػبػٖبّ ٗ ٚاسمبٓ مٖفذساػي٘ٓ دسك٘ستي ّقتجش اػت م ٚث ٚتبئيـذ مْيؼـي٘ٓ ّـبدٙ
 10قبٕ٘ٓ فقبٍيت احضاة ٗ خْقيتٛب سػيذ ٙثبؿذ.
تبصرُ ّ -1حٌ مٖفذساػي٘ٓ كٖقت ايشآ ٗ اقبّتيب ٙافضبي ٛيئت ّذيش ٗ ٙتغييشات ثقذي آٓ ثبيذ ثـ ٚاعـلؿ ٗصاست
مـ٘س ثشػذ ٗ ّبداُ م ٚاعلؿ دادٕ ٙـذ ٙاػت ،اػتٖبد ث ٚآٓ ّقتجش ٕخ٘اٛذ ث٘د.
تبصرُ  -2مٖفذساػي٘ٓ داساي ّٜش ٗ آسُ ّخل٘كي اػت م ٚثب تل٘يت ٛيئت ّذيش ٗ ٙمؼت ّد٘صٛبي قبٕٕ٘ي ّـ٘سد
اػتفبد ٙقشاس ّيىيشد.
تبصرُ  -3دسك٘ست إحلً مٖفذساػيّ٘ٓ ،دْـ فّْ٘ي ف٘باٍقبدٛ ،ٙيئت تلفيٚاي سا إتخبة خ٘اٛذ ْٕـ٘دٛ .يئـت
ّضث٘س ّ٘ؽف اػت پغ اص اداي دي٘ٓ ٗ ٗكً٘ ّغبٍجبت مٖفذساػيٕ٘ٓ ،ؼجت ثٗ ٚاىزاسي ٛشىٕ٘ ٚداسائـي ثبقيْبٕـذ ٙآٓ
ث ٚيني اص ّشامض آّ٘صؿـي ٗ پظٗٛــي ٗ يـب ّإػؼـبت خيشيـ ٚداخـٌ مــ٘س ثـب اعـلؿ ٗصاست مــ٘س ٗ ٕؾـبست ٗصاست
اّ٘ساقتلبدي ٗ داسائي اقذاُ ْٕبيذ.
ٛيئت ّزم٘س ْٛچٖئ ّ٘ؽف اػت يل ٕؼخ ٚاص ؿشح مبٌّ اّ٘اً ٗاىزاس ؿذ ٙسا ث ٚمْيؼي٘ٓ ّبد 10 ٙقبٕ٘ٓ فقبٍيـت
احضاة ٗ خْقيتٜب اسػبً داسد.

تعداد هَاد
هبدُ  -39ائ اػبػٖبّّ ٚـتٌْ ثشّ 39ـبد44ٗ ٙتجلـش ٙدساخـلع ّدْــ فْـّ٘ي ّـ٘س  1383/11/28ثبافْـبً
تغييشاتي م ٚث ٚفٜذ ٙؿ٘ساي ّشمضي ىزاؿت ٚؿذ ٙث٘د ث ٚتلـ٘يت سػـيذ ٗ ػـسغ ثشاػـبع تغييشاتـي مـ ٚدس ّدْــ
فّْ٘ي ف٘باٍقبدّ٘ ٙس  83/11/28دس آٓ داد ٙؿذ ثّ 39 ٚبد 45 ٗ ٙتجلش ٙتغييش يبفت م ٚائ اػبػٖبّ ٚؿـبٌّ مَيـٚ
تغييشات ّضث٘س اػت.

