اساسىامه اوجمه صىفي كارفرمايي شركتهاي مهىدسان مشاير معمار ي شهرساز

فصل ايل كليات
هبزُ  )1زض اجطاي هبزُ  131لبًَى وبض جوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ آئييًبهِ اًجويّبي نٌفي ٍ وبًَىّبي هطثٌَ ٍ ثِ هٌَٓض حفّ حمَق،
زفبٔ اظ هٌبفٕ هكتطن حطفِاي ٍ ثْجَز ٍيٕ التهبزي ٍ اجتوبٖي اًٖب ٍ تحمك اّساف هٌسضج زض اؾبؾٌبهِ ،اًجوي نٌفي وبضفطهبيي
هٌْسؾبى هكبٍض هٗوبض ٍ قْطؾبظ تكىيل هيگطزز .اًجوي نٌفي تكىلي اؾت ثب ًَٖيت قطوتّبي هٌْسؾبى هكبٍض زاًف هحَض وِ زض
ضقتِّبي هٗوبضي ،قْطؾبظي ٍ گطايفّب ٍ ترهمّبي هطتجٍ ثب زٍ ضقتِ يبز قسُ :هكتول ثط َطاحي قْطي ،ثطًبهِ ضيعي فًبيي،
تَاًوٌسؾبظي ثبفتّبي فطؾَزُ ،هطهت ثبفتّب ٍ اثٌيِ تبضيري ،هٗوبضي هٌٓطَ ،طاحي فًبي ؾجع ،هٗوبضي زاذلي ٍ ًٓبيط آى((ثََِض اٖن
يب اذم) ترهم زاقتِ ،زض ثرف ذهَني فٗبليت وطزُ ٍ هٌُجك ثب قطايٍ هٌسضج زض ايي اؾبؾٌبهِ ٍ آئييًبهِّبي زاذلي اًجوي نٌفي
ثبقٌس.
هبزُ ً )2بم اًجوي :اًجوي نٌفي وبضفطهبيي قطوتّبي هٌْسؾبى هكبٍض هٗوبض ٍقْطؾبظ اؾت ،وِ زضايي اؾبؾٌبهِ اظ ايي پؽ
ثََِضذالنِ اًجوي نٌفي ًبهيسُ هيقَز.
هبزُ  )3هحل اؾتمطاض لبًًَي زفتط هطوعي اًجوي نٌفي :تْطاى ،ذيبثبى قْيس ثْكتي ،ذيبثبى پبوؿتبى ،وَچِ  12پالن َ 18جمِ زٍم،
ظًگ ؾَم تلفي 88756433 ٍ 88535055 -6 :فبوؽ88730370 :
تجهطُّ -يؤت هسيطُ هيتَاًس البهتگبُ لبًًَي اًجوي نٌفي ضا زض هحسٍزُ حَظُ فٗبليت ذَز تغييط زازُ ٍ هطاتت ضا ّوعهبى ثب اًتكبض زض
يىي اظ ضٍظًبهِ ّب وِ ثِ تهَيت هجوٕ ٖوَهي ضؾيسُ ثبقس ،ثِ اَالٔ ٍظاضت وبض ٍ اهَض اجتوبٖي ثطؾبًس.
هبزُ  )4حَظُ فٗبليت :فطااؾتبًي( اؾتبًْبي تْطاى -گيالى -هبظًسضاى -آشضثبيجبى قطلي -فبضؼ -ذَظؾتبى -آشضثبيجبى غطثيّ -طهعگبى-
گلؿتبى -لطؾتبى -ذطاؾبى جٌَثي -يعز -وطهبًكبُ -الجط
هبزُ ّ )5سفّبي اًجوي نٌفي ٖجبضتٌس اظ:
الف :هتكـىل ؾـبذتـي وليـِ قـطوتّبي هٌْسؾبى هكـبٍض هٗوبض ٍ قْطؾبظ ثِ هٌَٓض ايجبز يه ًٓبم حطفِاي ثطاي وٌتطلًٓ ،بضت ٍ
احمبق حمَق نٌفي ٍ حطفِ هٌْسؾبى هكبٍض هٗوبض ٍ قْطؾبظ
ة :حوبيت اظ ثطپبيي ًٓبم اضظـگصاضي زاضاييّبي فىطي ٍ تالـ زض جْت ثْجَز فًبي وؿت ٍ وبض هٌْسؾبى هكبٍض هٗوبض ٍ قْطؾبظ
ج :ايجبز اٖتوبزٍ ،فبق ٍ حؿي ضاثُِ ثيي اًٖبي اًجوي نٌفي ٍ گؿتطـ الساهبت گطٍّي زضجْت تَاًوٌسؾبظي هٌْسؾبى هكبٍض هٗوبض
قْطؾبظ ،تؿْيـل گطزـ وــبض قــطوتّبي ًَٖ ٍ ووه زض وــبّف ّــعيٌِّـبي آًبى ثب توطوع زض الساهبت حطفِاي ٍ ثْجَز ضٍاثٍ
قطوتّبي هكبٍض زض هَضز تْيِ ضٍـّــب ٍ زؾتـَضالٗولّبيي هسيطيتي وِ زض جْبت هثجت حطفِ ثِ ًحَي ثب اضائِ ذسهبت آًْب اضتجبٌ
زاضز.
ز :ثطلطاضي پيًَس ترههي ٍ حطفِاي ثب ًْبزّبي هُبلٗبتي ،تحميمبتي ،ثطًبهِضيعي تَؾِٗ هٌُمِاي  -قْطي ٍ ؾبذتوبى ٍ هطاوع
آهَظـ ٖبلي ثِهٌَٓض هجبزلِ تجبضة ٍ زاًف ٍ هكبضوت زض ًٓبم آهَظقي  -پػٍّكي – ثطًبهِضيعي ثطاي پبؾرگَيي هتمبثل ثِ ًيبظّب ٍ
اضتمبي تَاى وبضآفطيٌي
هبزُ ٍْ )6بيف ٍ اذتيبضات اًجوي نٌفي:
 -1وَقف زض جْت اؾتيفبي حمَق نٌفي ٍ ذَاؾتّبي هكطٍٔ ٍ لبًًَي اًٖب.
 -2جوٕآٍضي اَالٖبت ثطضؾي ٍ تحميك زضثبضُ هؿبئل ٍ هكىالت ،قٌبذت ًيبظّب ٍ تٗييي اٍلَيتّبي حطفِ.
 -3ثطًبهِ ضيعي ثطاي ووه ثِ تؤهيي ًيبظّب ،تَؾِٗ ٍ گؿتطـ فٗبليتّب.
 -4وَقف زضاضتمبي ثْطٍُضي هٌبثٕ ٍ ْطفيت اضائِ ذسهبت زاًف هحَض ،اًتمبل ٍ ًَآٍضي تىٌَلَغيه.
 -5ؾٗي زض ثْجَز ٍويفيت اضائِ ذسهبت زاًف هحَض ،يب ثطضؾي ،قٌبذت ٍ اؾتمطاض ضٍـّبي ًَيي وٌتطل ويفيت.
 -6وَقف زض جْت ّوبٌّگي زض آهَظـ ٍ اضتمبي هْبضت تؤهيي ًيطٍي اًؿبًي هَضز ًيبظّ ،وىبضي ثــب ٍظاضت وبض ٍ اهـــَض اجتوبٖي ٍ
ؾبيط زؾتگبُّب ٍ ًْبزّبي شيطثٍ ثطاي اًجبم آهَظـّبي هطثٌَ ثِ حطفِ.
ّ -7وىبضي زض جْت تؤؾيؽ ٍ تمَيت قطوتّبي تٗبًٍي هطتجٍ ثب ٍْبيف اًجوي نٌفي.

 -8لجـَل هؿئَليت ٍ ّوىـبضي ثب ٍظاضترـبًِ ّب ،ؾبظهبىّب ٍ ًْـبزّبي ضؾوي زض اًجـبم ٍْبيف ٍ تىبليفي تَؾٍ ايي زؾتگبُّب ثِ اًجوي
نٌفي هحَل هيقَز ٍ آهبزگي ثطاي اضائِ هكَضتّبي الظم ثِ آًْب.
 -9ايجـبز اضتجبٌ ثب جبهِٗ هٌْسؾبى هكبٍض ايطاىًٓ ،بم هٌْسؾي ايطاى ،تكىلّب ٍ ؾبظهبىّبي هطتجٍ ثب ٍْبيف اًجوــيّــبي نٌفي يب
وبًَىّبي اؾتبًي ،زض زاذل يب ذبضج اظ وكَض زض چْبضچَة فٗبليتّبي نٌفي ٍ لَاًيي ٍ همطضات وكَض.
 -10جوٕآٍضي ٍضٍزيِ ،حك ًَٖيت ٍووهّبي هبلي زاٍَلجبًِ ثِ تطتيجي وِ زض اؾبؾٌبهِ همطض هيقَز.
ّوىـبضي ثـب اًجوــيّــبي نٌفــي هٌْسؾي يب وبًَىّبي اؾتبًي ٍ زيگط اًجويّبي نٌفي وبضفطهبيي ،حطفِا ٍ ؾبيط
-11
تكىلّبي وبضفطهبيي.
 -12اًجبم تحميمبت الظم ٍ اضائِ ًٓط هكَضتي ٍ حمَلي زضذهَل تْيِ لَايح ٍ َطحّبي هطثٌَ ثِ لَاًيي وبض ٍ تؤهيي اجتوبٖي ٍ هؿبئل
ضفبّي ٍ حمَق لبًًَي وبضفطهبيبى ثِ هطاجٕ شيطثٍ
 -13ايجبز ّوبٌّگي ثيي اًٖب ثِهٌَٓض پيكجطز اهَض حطفِاي ٍ نٌفي
ّ -14وىبضي ثب زؾتگبُّبي اجطايي ٍ هطاجٕ شيطثٍ جْت حؿي اجطاي لَاًيي ٍ همطضات هطثٌَ ٍ ًيع پيكٌْبز انالح ٍ ثبظًگطي زض آًْب
 -15قطوت زض هصاوطات حطفِاي ٍ اًٗمبز پيوبىّبي زؾتِ جوٗي ثب تكىلّبي وبضگطي يب ؾبيط ؾبظهبىّبي وبضفطهبيي شيطثٍ
 -16حوبيت اظ نسٍض ذسهبت فٌي ٍ هٌْسؾي زض ظهيٌِّبي هٗوبضي ٍ قْطؾبظي
 -17وؿت هجَظ اظ ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهي زض ذهَل اًتكبض وتبة ،اهتيبظ فهلٌبهِ،ذجطًبهِ ٍ ؾبيط ضؾبًِّبي هطتجٍ
ًَٖيت ٍ ّوىبضي ثب اتبق ثبظضگبًي ،وكبٍضظي ،نٌبيٕ ٍ هٗبزى ايطاى
-18
انالح ٍ تسٍيي اؾتبًساضزّبي حطفِاي ثٌَِٖاى هطجٕ نٌفي
-19

فصل ديم شرايط عضًيت ،تعليق ،سلب عضًيت ي مىابع مالي
هبزُ  )7قطايٍ ًَٖيت:
وليِ قطوتّبي ًبهجطزُ زض هبزُ يه وِ زاضاي قطايٍ ظيط ثبقٌس؛ هيتَاًٌس ثِ ًَٖيت اًجوي نٌفي پصيطفتِ قًَس:
الف -زضايطاى ثِ ثجت ضؾيسُ ثبقٌس.
ة  -زاضاي تبثٗيت ايطاًي ثبقٌس.
ج  -زٍقطوت اظ اًٖبي اًجوي نٌفي آًْب ضا هٗطفي ًوبيٌس.
ز  -توبم ؾْبم ٍ ؾْن الكطوِ هئؾؿِ يب قطوت هتٗلك ثِ ثرف ذهَني ثبقس.
ُ  -زاضاي ؾـبظهبى ٍ تكىيالت فٌي ٍ ازاضي ٍ هـبلي هجْـع ثَزُ ٍ ٖوالً زض يه يب چٌس ضقتِ حطفِاي هٌسضج
زض هبزُ يه فٗبليت زاقتِ ثبقٌس.
ٍ  -همطضات اؾبؾٌبهِ اًجوي ٍآئييًبهِ ّب ٍ زؾتَضالٗولّب ٍ همطضات ٍ يَاثٍ حطفِاي تسٍيي قسُ ثِ ٍؾيلِ
اًجوي نٌفي ضا ضٖبيت ًوبيٌس.
ظٍ -ضٍزيِ ٍ حك ًَٖيت ضا ثِ تطتيجي وِ زض اؾبؾٌبهِ شوط قسُ اؾت ،پطزاذت ًوبيٌس.
ح -ؾِ ؾبل اظ تؤؾيؽ قطوت گصقتِ ٍ يب زاضاي ْطفيت الظم ٍ هَضز تؤييس اًٖبي ّيؤت هسيطُ اًجوي ثبقس.
ٍ – حسالل  3ثطاثط ًهبة هٗبهالت هتَؾٍ زٍلتي (ٍظاضت اهَض التهبزي ٍ زاضايي) زض ّط يه اظ زٍ ضقتِ هٌسضج زض هبزُ يه اؾبؾٌبهِ
(جْت ًَٖيت زض ّوبى ضقتِ) تب ظهبى تمبيبي ًَٖيت ،لطاضزاز ذَز ضا ثِ پبيبى ضؾبًسُ ثبقس ٍ يب ؾبثمِ وبض قطوت زض گصقتِ آى هَضز
تؤييس اًٖبي ّيؤت هسيطُ اًجوي لطاض گيطز.
ٌ –ثيف اظ پٌجبُ زضنس اظ افطاز ؾْبهساض قطوت ثب هبلىيت حسالل ثيف اظ پٌجبُ زضنس ؾْبم ،زاضاي هسضن وبضقٌبؾي ثَزُ ٍ ،زاضاي
تجطثِ هيبًگيي حسالل  5ؾبل فٗبليت زض يىي اظ ضقتِّبي هٌسضج زض هبزُ يه ثبقٌس.
ي – يىؿبل زٍضاى ًَٖيت آظهبيكي زض اًجوي ضا ثٌَِٖاى ًَٖ ٍاثؿتِ گصضاًسُ ثبقس.
تجهطُ -1زض نَضتي وِ ّط يه اظ اًٖب قطايٍ ًَٖيت اًجوي نٌفي ضا اظ زؾت زّس؛ اظ ًَٖيت زض اًجوي نٌفي هؿتٗفي قٌبذتِ
هيقَز ،ليىي هلعم ثِ اًجبم تْٗس لجلي اؾت.
تجهطُ -2وليِ ٍاجساى قطايٍ هيتَاًٌس آظازًِ ًَٖيت اًجوي نٌفي ضا ثپصيطًس ٍ ّيچىؽ ضا ًويتَاى ثِ لجَل ًَٖيت زض اًجوي نٌفي
هججَض يب اظ لجَل ًَٖيت آى هٌٕ وطز.

تجهطُ -3چٌبًچِ ثِ زليل ٍاجس قطايٍ ًجَزى ثًٗي اظ هتمبييبى ،تمبيبي ًَٖيت آًبى اظ ؾَي ّيآت هسيطُ پصيطفتِ ًگطزز ،هتمبيي
هيتَاًس قىبيت ذَز ضا زض اٍليي جلؿِ هجوٕ ٖوَهي هُطح ًوبيس ٍ تهويوبت هجوٕ زض ايي ظهيٌِ لُٗي اؾت.
تجهطُ  -4گَاّيٌبهِ ًَٖيت زض اًجوي پؽ اظ گصضاى زٍضاى يىؿبلِ آظهبيكي (ًَٖ ٍاثؿتِ) ثِ ًَٖ اُٖب ذَاّس قس.
تجهطُ  -5زض گَاّيٌبهِ ًَٖيت گطايف ًَٖ ثِ ّط يه اظ زٍ ضقتِ انلي اًجوي (هٗوبضي يب قْطؾبظي) ٍ يب ّط زٍ ثطحؿت قطايٍ ثٌس ٍ
هبزُ  7ليس ذَاّس قس.
هبزُ  ) 8هَاضز تٗليك يب هحطٍهيت اظ ًَٖيت اًجوي نٌفي
ٖ -1سم پطزاذت ثِ هَلٕ حك ًَٖيت تٗييي قسُ ثب تَجِ ثِ هبزُ  11ايي اؾبؾٌبهِ (ثب اٖالم هؿئَالى هبلي اًجوي نٌفي).
ٖ-2سم ضٖبيت هفبز ايي اؾبؾٌبهِ ٍ تَنيِ ّب ٍ تهويوبت لبًًَي ّط يه اظ اضوبى اًجوي نٌفي (ثب اٖالم ّيؤتهسيطُ اًجوي).
-3اظ زؾت زازى قطايٍ هٌسضج زض هبزُ  7ايي اؾبؾٌبهِ
 -4آضاي لُٗي نبزضُ اظ هطاجٕ لًبيي وكَض
 -5تغييط قغل ٍ ٖسم اقتغبل زض حطفِ هطثٌَ ثيف اظ قف هبُ.
تجهطُ -زض هَاضز ثٌسّبي ًَٖ 2 ٍ 1يت قطوت هَضز ًٓط تب تكىيل هجوٕ ٖوَهي ثِ حبلت تٗليك زضآيس ٍ تب ضفٕ تٗليك ،زض هجوٕ
ٖوَهي حك ضأي ًرَاّس زاقت.
هبزًُ )9حَُ احطاظ ًَٖيت:
زضذَاؾت ًَٖيت قطوت ثِ يويوِ هساضن هطثََِ ثبيس اظ َطف زضذَاؾت وٌٌسُ ثِ زثيطذبًِ اًجوي نٌفي تؿلين گطزز .زثيطذبًِ
اًجوي تمبيبي هعثَض ضا ثِ وويتِ ًَٖيت جْت ضؾيسگي تؿلين ذَاّس ًوَز ٍ وويتِ هعثَض پؽ اظ ضؾيسگي ثِ هساضن ،گعاضـ الظم ضا
تْيِ ٍ ثِ زثيط اًجوي نٌفي تؿلين هيًوبيسًَٖ .يت زضذَاؾت وٌٌسُ پؽ اظ تؤييس ٍ تهَيت ّيؤت هسيطُ لُٗي ذَاّس قس.
هبزُ  )10قطايٍ ًوبيٌسُ قطوت ًَٖ زض اًجوي نٌفي:
ّط يه اظ قطوتّبي ًَٖ اًجوي نٌفي يه ًفط وبضقٌبؼ زض ضقتِ انلي فٗبليت ذَز (هٌسضج زض هبزُ يه اؾبؾٌبهِ ) ضا وِ ثََِض توبم
ٍلت زض قطوت هعثَض اقتغبل زاضز ضؾوبً ثٌَِٖاى ًوبيٌسُ ذَز ثِ اًجوي نٌفي هٗطفي هيوٌس .قرم هعثَض يوي اٖالم وتجي لجَل
ًوبيٌسگي ذَز ٍ لجَل اؾبؾٌبهِ ٍ آئييًبهِ ّبي اًجوي زفتط هرهَل ثجت اؾبهي اًجوي نٌفي ضا اهًب ًوَزُ ٍ زض جلؿبت هجوٕ
ٖوَهي قطوت هيوٌسً .وبيٌسُ هعثَض ٖالٍُ ثط زاقتي قطايٍ شوط قسُ زض ايي هبزُ ثبيس حبئع قطايٍ ظيط ثبقس:
الف :زاضا ثَزى تبثٗيت ايطاًي.
ة ً :ساقتي هحىَهيت ويفطي هٌجط ثِ هحطٍهيت اظ حمَق اجتوبٖي.
تجهطُ  -زض هَالٕ يطٍضي ٍ زض نَضت ٖسم اهىبى حًَض ًوبيٌسُ ضؾوي هٗطفي قسُ فَق زض جلؿبت ٍ هجبهٕ ٖوَهي اًجوي نٌفي،
اًٖبي اًجوي نٌفي هيتَاًٌس يىي اظ افطاز ّيؤت هسيطُ ذَز ضا وِ ٍاجس قطايٍ هٌسضج زض ثٌس فَق ثبقس وتجبً ثِ اًجوي نٌفي هٗطفي
ًوبيٌس تب زض جلؿِ هجوٕ ٖوَهي قطوت ًوبيس.
هبزُ  )11هٌبثٕ هبلي اًجوي نٌفي ٖجبضتؿت اظ:
ٍ -1ضٍزيِ
 -2حك ًَٖيت
 -3ووه هبلي اًٖب
 -4ووهّبي هبلي ٍ زاٍَلجبًِ غيط اًٖب (پبزاـ ،اٖبًبت ٍ ؾبيط حوبيتّبي هبلي ًْبزّب ،ؾبظهبىّب ٍ ؾبيط اقربل حميمي ٍ حمَلي) ثب
هَافمت وتجي ٍظاضت وبض ٍ اهَض اجتوبٖي.
وِ ثِ قطح ظيط تٗييي ٍ ٍنَل هي قَز:
الف ٍ :ضٍزيِ
ّطقطوت هكبٍضوِ ًَٖيت اًجوي نٌفي ضا هيپصيطز ،ثطاي يىجبض ٍ زض هَلٕ احطاظ ًَٖيت هجلغي وِ ّط ؾبلِ ثط اؾبؼ آييي ًبهِ زاذلي
ههَة ثِ ٌَٖاى ٍضٍزيِ تٗييي هي قَز ثِ نٌسٍق اًجوي نٌفي پطزاذت ذَاّس وطز.
ة  :حك ًَٖيت ّ:يؤت هسيطُ هىلف اؾت وِ هيعاى حك ًَٖيت ّط ؾبل ضا زض هجوٕ ٖوَهي ٖبزي ذطزاز هبُ ّوبى ؾبل جْت
ثطضؾي ٍتهَيت پيكٌْبز ًوبيس.
تجهطُ  -1وليِ اًٖب هيثبيؿت حك ًَٖيتّب ضا تب آذط تيط هبُ ّط ؾبل ثِ ذعاًِزاض تؿلين يب ثِ حؿبة ثبًىي اًجوي نٌفي پطزاذت وطزُ
ٍ لجى آى ضا ثِ ذعاًِ زاض تؿلين وٌٌس ٍ ذعاًِ زاض هَْف اؾت حساوثط ثٗس اظ يه ّفتِ ٍنَل آى ضا ثِ قطوت پطزاذتوٌٌسُ وتجبً اٖالم
ٍ لجى ضؾيس ضا ثطاي پطزاذتوٌٌسُ اضؾبل وٌس.

تجهطُ  -2زضنَضتي وِ اًٖبي اًجوي نٌفي تب ضأؼ هست هصوَض زض تجهطُ  1حك ًَٖيت هطثََِ ضا پطزاذت ًىٌٌس ،ذعاًِ زاض هىلف
اؾت وِ ثب زٍ ثبض اذُبض وتجي ّط يه ثِ فبنلِ يه هبُ هطاتت ضا ثِ اَالٔ ًَٖ هطثََِ ثطؾبًس .نَضت وليِ اًٖبيي وِ تب آذط قْطيَض هبُ
ّط ؾبل حك ًَٖيت ذَز ضا پطزاذت ًىٌٌس؛ اظ َطف ذعاًِ زاض ثِ ّيؤت هسيطُ گعاضـ هيگطززّ .يؤت هسيطُ هَئَ ضا ثطضؾي ٍ ثب اذُبض
يه هبِّ ثِ ًَٖ هعثَض ثطاي ثبض اٍل ًؿجت ثِ تٗليك ًَٖيت آى ًَٖ ثِ هست يه ؾبل ٍ زض نَضت تىطاض ،زض ؾبل ثٗس ًؿجت ثِ لغَ زائن
آى السام هيًوبيس.
تجهطُ  -3هجبلغي وِ ثٌَِٖاى ٍضٍزيِ ٍ حك ًَٖيت اظ َطف اًٖب پطزاذت هيقَز  -جع زض هَاضزي وِ ثيف اظ حس همطض زض اؾبؾٌبهـِ ٍ
يب يَاثٍ ٍ آيييًبهِ ّبي زاذلي پطزاذتِ اًس  -ثِ ّيچ ٌَٖاى ٍ تحـت ّيچ قطايُي هؿتطز ًرَاّس قس.
ج  :ووهّبي هبلي زاٍَلجبًِ
زضنَضتي وِ اًجوي نٌفي ٖالٍُ ثط ٍضٍزيِ ٍ حك ًَٖيت ،احتيبج ثِ ووه هبلي زاقتِ ثبقس؛ هطاتت اظَطف ّيؤت هسيطُ ثِ وليِ اًٖب
اَالٔ زازُ ذَاّس قس .هيعاى ووه هبلي هَئَ ايي ثٌس اظ جبًت ّيؤت هسيطُ ثب تؤييس ثبظضؾبى اًجوي نٌفي تٗييي ٍ اظ اًٖب زضذَاؾت
ذَاّس قس.
فصل سًم  -اركان اوجمه صىفي
هبزُ  )12اضوبى اًجوي نٌفي ٖجبضت اؾت اظ:
)1هجوٕ ٖوَهي.
ّ )2يؤت هسيطُ.
 )3ثبظضؾبى.
الف -هجوٕ ٖوَهي ،حسٍز ٍ ٍْبيف ٍ اذتيبضات آى
هبزُ  )13هجوٕ ٖوَهي وِ ٖبليتطيي ضوي اًجوي نٌفي اؾت ،اظ اجتوبٔ ًوبيٌسگبى اًٖب ثِ زٍ نَضت ٖبزي ٍ فَق الٗبزُ تكىيل
هيگطزز.
ثطاي تكىيل هجبهٕ ٖوَهي ٖبزي ٍ فَق الٗبزُّ ،يؤت هسيطُ هَْف اؾتً ،ؿجت ثِ زَٖت اًٖب ثِ ٍؾيلِ زضج آگْي زض يىي اظ ضٍظًبهِ ّب
ٍ اضؾبل زَٖتٌبهِ وتجي ثطاي اًٖب وِ زض آى ،ضٍظ ،ؾبٖت ،هىبى تكىيل ٍ زؾتَض جلؿِ ثََِض ضٍقي ليس قسُ ثبقس ،السام ًوبيس .ثسيْي
اؾت ،اظ تبضيد اًتكبض آگْي يب تؿلين زَٖتٌبهِ تب تكىيل هجوٕ ٖوَهي ٍ ّوچٌيي ثيي زٍ هطحلِ هجوٕ ٖوَهي ،ثبيس حسالل  15ضٍظ
فبنلِ ثبقس ٍ حساوثط ايي فبنلِ ًجبيس اظ  45ضٍظ تجبٍظ ًوبيس.
تجهطُ -1زَٖت هجبهٕ ٖوَهي ثِ تهَيت ّيؤت هسيطُ ذَاّس ثَز .زض نَضت تمبيبي ثبظضؾبى ٍ اؾتٌىبف ّيؤت هسيطُ اظ تمبيبي آًْب
(ْطف هست حساوثط  15ضٍظ) ثبظضؼ يب ثبظضؾبى هيتَاًٌس ضاؾبً ًؿجت ثِ زَٖت هجوٕ ٖوَهي السام ًوبيٌسّ .وچٌيي زض نَضت تمبيبي
يه ؾَم اًٖب ٍ ذَززاضي ثبظضؼ يب ثبظضؾبىْ ( ،طف هست  15ضٍظ اظ تمبيبي آًْب) حسالل يه ؾَم اًٖب هيتَاًٌس هجوٕ ٖوَهي ضا
زَٖت ًوبيٌس.
تجهطُ  -2زَٖت وٌٌسگبى هجبهٕ ٖوَهي ٖبزي يب فَق الٗبزُ ،هىلفٌس هَئَ ٍ تبضيد تكىيل هجوٕ ٖوَهي ضا حسالل  15ضٍظ لجل اظ
تكىيلَ ،ي زَٖتٌبهِ وتجي ثِ ٍظاضت وبض ٍ اهَض اجتوبٖي تؿلين ًوبيٌس.
تجهطُ  -3اذص ضأي زض جلؿبت هجبهٕ ٖوَهي ٖلٌي اؾت هگط زض هَضز اًتربة ّيؤت هسيطُ ٍ ثبظضؾبى ٍؾبيط هَاضزي وِ هجوٕ تهَيت
ًوبيس ،ثََِض وتجي ٍ هرفي ثِٖول ذَاّس آهس.
تجهطُ ّ -4ط يه اظ اًٖبي هجوٕ ٖوَهي هيتَاًس ٍوبلت يىي زيگط اظ اًٖب ضا ثط ْٖسُ گيطز.
هبزُ  )14هجوٕ ٖوَهي ٖبزي
هجوٕ ٖوَهي ٖبزي حسالل ّط ؾبل يىجبض زض ذطزاز هبُ ثب حًَض زؾت ون ًهف ثِٖالٍُ يه ًوبيٌسگبى اًٖب تكىيل هيقَز .چٌبًچِ
هجوٕ ٖوَهي هطحلِ اٍل اوثطيت الظم ضا حبنل ًٌوبيس؛ اظهجوٕ ٖوَهي ثطاي ثبض زٍم ثِ ّوبى ًحَ زَٖت ذَاّس قس ٍ .ثب حًَض حسالل
يه ؾَم ًوبيٌسگبى اًٖب ضؾويت ذَاّس يبفت.
تجهطُ  -1هجوٕ ٖوَهي ٖبزي زض هَالٕ يطٍضي ثٌب ثِ تكريم ٍ زَٖت ّيؤت هسيطُ يب ثبظضؾبى ٍ يب يه ؾَم اًٖب ثََِض فَقالٗبزُ
تكىيل هيگطزز .ايي هجوٕ ًيع زاضاي ّوبى ٍْبيف ٍ اذتيبضات هجوٕ ٖوَهي ٖبزي هيثبقس ٍ تطتيت زَٖت ٍ تجسيس ٍ ًهبة آى ًيع،
ّوبًٌس هجوٕ ٖوَهي ٖبزي ذَاّس ثَز.

تجهطُ  -2تهويوبت هجوٕ ٖوَهي ٖبزي زض وليِ هطاحل ،ثب اوثطيت ًهف ثِٖالٍُ يه آضا حبيطاى هٗتجط اؾت ،هگط زض هَاضز اًتربة
ّيؤت هسيطُ ٍ ثبظضؾبى وِ ثب اوثطيت ًؿجي آضاي حبيطاى ًبفص ذَاّس ثَز .زض نَضت تؿبٍي آضا زض اًتربة ّيؤت هسيطُ ٍ ثبظضؾبى ،لطِٖ
وكي هيقَز.
تجهطُ-3قطٌ قطوت ًوبيٌسگبى اًٖب زض جلؿبت هجوٕ ٖوـَهي زاقتي هٗـطفي ًـبهِ وتجي اظ َطف قطوت هطثََِ هيثبقس.
تجهطُ ّ -4ـطيه اظ قـطوتّبي هٌْـسؾبى هكبٍض ًَٖ زض هجوٕ ٖوَهي زاضاي يه ضأي ذَاٌّس ثَز.
هبزُ ٍْ )15بيف ٍ اذتيبضات هجوٕ ٖوَهي ٖبزي ٖجبضت اؾت اظ:
 -1اؾتوبٔ گعاضـ ّيؤت هسيطُ زض هَضز وبضّبي اًجبم قسُ ٍ ضؾيسگي ٍ اتربش تهوين زض هَضز تهَيت آى ٍ ّوچٌيي اتربش تهوين
ًؿجت ثِ پيكٌْبزّبي هطثٌَ ثِ ثطًبهِ ّبي ؾبل جبضي ٍ آتي اًجوي نٌفي.
 -2اؾتوبٔ گعاضـ ثبظضؾبى زض هَضز هؿبئل هطثٌَ ٍ اتربش تهوين ًؿجت ثِ آى.
 -3اؾتوبٔ ،ضؾيسگي ٍ اتربش تهوين زض هَضز تهَيت يب ٖسم تهَيت گعاضـ هبلي ذعاًِ زاض ٍ ثَزجِ آتي اًجوي نٌفي.
 -4زازى ضٌّوَز ٍ تهَيت ؾيبؾتّبي ولي ٍ تٗييي ذٍ هكي ٍ ثطًبهِ ّبي آتي اًجوي نٌفي.
 -5تٗييي ضٍظًبهِ ّبي وثيطاالًتكبض جْت زضج آگْي ّب.
 -6ثطضؾي ٍ تهَيت يب ضز تمبيبي هتمبييبى ًَٖيت زض اًجوي نٌفي وِ نالحيت آًبى اظ ؾَي ّيؤت هسيطُ تؤييس ًكسُ ثبقس.
 -7ضؾيسگي ًْبيي ثِ اٖتطاو وؿبًي وِ َجك همطضات اًًجبَي ايي اؾبؾٌبهِ ،اظ ًَٖيت اًجوي نٌفي هٗلك يب ؾلت ًَٖيت قسُ اًس.
 -8تهَيت تفَيى اذتيبض ثِ ّيؤت هسيطُ زض هَضز اًٗمبز پيوبىّبي زؾتِ جوٗي زض جْت اؾتيفبي حمَق ٍ ذَاؾتّبي لبًًَي اًٖب ٍ
وؿت اهتيبظات جسيس ثطاي آًبى.
 -9تهَيت ايجبز وويتِ ٍ ّوىبضي زض جْت تؤؾيؽ ٍ تمَيت تٗبًٍيّب.
 -10اًتربة اًٖبي انلي ٍ ٖلي الجسل ّيؤت هسيطُ ٍ ثبظضؾبى اًجوي نٌفي اظ ثيي وبًسيساّبي ٍاجس قطايٍ ٍ زض نَضت لعٍم ٖعل
اًفطازي يب زؾتِ جوٗي آًْب ٍ تجسيس اًتربثبت.
 -11اتربش تهوين زض هَضز ثطلطاضي حك العحوِ ثطاي اًٖبي ّيؤت هسيطُ ٍ ثبظضؾبى زض نَضت لعٍم.
 -12اتربش تهوين زض هَضز پيَؾتي ثِ اًجويّبي نٌفي زيگط ثِهٌَٓض تكىيل وبًَى ٍ يب الحبق ثِ وبًَى ٍ فٗبليت هكتطن ثب وبًَى
اًجويّبي نٌفي اؾتبى ،ؾطاؾطي ٍ وبًَى ٖبلي اًجويّبي نٌفي ٍ يب ذبضج قسى اظ وبًَىّبي هصوَض.
هبزُ  )16هجوٕ ٖوَهي فَق الٗبزُ جْت اتربش تهوين زض هَاضز هَئَ هبزُ  17ثب حًَض زؾت ون زٍ ؾَم اًٖب تكىيل ذَاّس قس ٍ
چٌبًچِ ثبض اٍل ايي حس ًهبة حبنل ًكَز ،زض هطحلِ زٍم ثب حًَض زؾت ون ًهف ثِٖالٍُ يه اًٖب ضؾويت هي يبثس ٍ زض ّط حبل
تهويوبت آى اٖن اظ هطحلِ اٍل يب زٍم ،ثب اوثطيت ؾِ چْبضم آضا اًٖبي حبيط زض جلؿِ هٗتجط ذَاّس ثَز.
هبزُ ٍْ )17بيف ٍ اذتيبضات هجوٕ ٖوَهي فَقالٗبزُ ٖجبضت اؾت اظ:
َ -1طح ٍ تهَيت انالحبت اؾبؾٌبهِ
 -2اًحالل اًجوي نٌفي ٍ اًتربة ّيؤت تهفيِ
تجهطُ -پيكٌْبزّب زض ظهيٌِ تغييط يب انالح هَاز اؾبؾٌبهِ ،ثبيس ثََِض هكرم زض آگْي زَٖت ثِ هجوٕ ٖوَهي فَق الٗبزُ زضج قَز
هبزُ  )18پؽ اظ ثِ حس ًهبة ضؾيسى تٗساز اًٖبي حبيط ٍ اٖالم ضؾويت جلؿِ هجوٕ ٖوَهي تَؾٍ ضئيؽ يب يىي اظ اًٖبي ّيؤت
هسيطُ ،ثالفبنلِ ّيؤت ضئيؿِ هجوٕ هطوت اظ يه ضئيؽ ،يه ًبئت ضئيؽ ٍ يه هٌكي اظ ثيي اًٖبي حبيط ثب ضاي اوثطيت اًٖب اًتربة ٍ
ازاضُ جلؿِ ضا ثط ْٖسُ ذَاٌّس گطفت .چٌبًچِ اًتربثبت ّيؤت هسيطُ ٍ ثبظضؾبى يب يىي اظ آًْب ًيع زض زؾتَض وبض هجوٕ ٖوَهي ثبقس ،زٍ
ًفط زيگط ًيع ثٌَِٖاى ًبْط اظ ثيي اًٖبي حبيط زض جلؿِ ثب ضاي اوثطيت اًٖب اًتربة هيقًَس.
تجهطُ  -1اًٖبي ّيؤت ضئيؿِ هجوٕ ٖوَهي ٍ ّيؤت ًٓبضت ثط اًتربثبت ًجبيس وبًسيساي ًَٖيت زض ّيؤت هسيطُ ٍ ثبظضؾبى ثبقٌس( .زض
نَضتي وِ اًجوي نٌفي زاضاي ووتط اظ  ًَٖ 20ثبقس ،ثب ًٓط اوثطيت اًٖبي هجوٕ ،وبًسيسا ثَزى اًٖبي ّيؤت ضئيؿِ ثالهبًٕ اؾت)
تجهطُ  -2ثطگعاض وٌٌسگبى هجبهٕ ٖوَهي ٖبزي يب فَق الٗبزُ هَْفٌس فْطؾت اؾبهي ٍ هكرهبت اًٖبي اًجوي نٌفي ضا تْيِ ٍ پيف اظ
آغبظ هجوٕ ٖوَهي ،آى ضا ثِ اهًبي اًٖبي حبيط ثطؾبًٌس.
تجهطُ ّ -3يؤت ضئيؿِ ٍ ّيؤت ًٓبضت ثط اًتربثبت ،هىلفٌس زض پبيبى ضايگيطي ،پؽ اظ قوبضـ ٍ لطائت آضا ثِ تطتيت حبئعاى اوثطيت آضا،
اًٖبي انلي ٍ ٖلي الجسل ّيؤت هسيطُ ٍ ًيع ثبظضؾبى انلي ضا َي نَضتجلؿِ تٗييي ًوبيٌس.
هبزُ  )19چٌبًچِ اًٖبي قطوت وٌٌسُ زض اًتربثبت ْطف يه ّفتِ اظ تبضيد تكىيل هجوٕ ٖوَهي ثب شوط زاليل ثِ چگًَگي اًجبم
اًتربثبت وتجبً اٖتطاو ًوبيٌسّ ،يؤت ضئيؿِ ٍ ّيؤت ًٓبضت ثط اًتربثبت هىلف ذَاٌّس ثَز ،حساوثط ْطف يه ّفتِ اظ تبضيد ضإيت اٖتطاو،

ثِ آى ضؾيسگي ٍ ًتيجِ ضا ثِ ًحَ همتًي ثِ اَالٔ اًٖبي اًجوي نٌفي ذهَنبً اًٖبي هٗتطو ثطؾبًس ٍ ضًٍَقت آى ضا ثِ ٍظاضت وبض ٍ
اهَض اجتوبٖي تؿلين ًوبيٌس.
تجهطُ – چٌبًچِ اٖتطاو يب اٖتطاوّبي ضؾيسُ ٍاضز ثبقسّ ،يؤت ًٓبضت ،اثُبل اًتربثبت ضا اٖالم ٍ ثِ تطتيت همطض زض اؾبؾٌبهًِ ،ؿجت ثِ
زَٖت هجوٕ ٖوَهي ٍ تجسيس اًتربثبت ،السام ذَاّس قس.
ةّ -يآت هسيطُ ٍ ٍْبيف ٍ اذتيبضات آى
هبزُ  )20اًٖبي انلي ّيؤت هسيطُ اًجوي ّفت ًفط ٍ اًٖبي ٖلي الجسل آى ؾِ ًفط هيثبقٌس وِ اظ ثيي ًوبيٌسگبى اًٖب ثطاي هست ؾِ
ؾبل اًتربة هيگطزًس ٍ اًتربة هجسز آًبى زض نَضت حفّ قطايٍ الظم ثالهبًٕ اؾت.
هبزُ ّ )21يؤت هسيطُ هىلف اؾت ،پؽ اظ لُٗيت اًتربثبتْ ،طف هست يه ّفتِ اٍليي جلؿِ ذَز ضا تكىيل ٍ اظ ثيي ذَز ،يه ضئيؽ،
يه ًبئت ضئيؽ ،يه ذعاًِزاض ٍ ّوچٌيي اظ ثيي اًٖبي انلي ّيؤت هسيطُ يب ذبضج اظ آى يه زثيط اًتربة ٍ نبحجبى اهًبي هجبظ اؾٌبز ٍ
هساضن هبلي ٍ اٍضاق تْٗسآٍض ضا َي نَضتجلؿِ اي ثِ اَالٔ اًٖب ثطؾبًس ٍ ًؿرِاي اظ نَضتجلؿِ هصوَض ضا ثِّوطاُ هساضن هَضز ًيبظ
ثِهٌَٓض اًجبم تكطيفبت ثجت ،ثِ ٍظضات وبض ٍ اهَض اجتوبٖي تؿلين ًوبيس.
تجهطُ  -1ذسهبت اًٖبي ّيؤت هسيطُ افتربضي اؾت هگط آى وِ هجوٕ ٖوَهي ثِ يطٍضت ،تهوين زيگطي اتربز ًوبيس.
تجهطُ  -2جلؿبت ّيؤت هسيطُ ّط ّفتِ يه ثبض ثب حًَض حسالل چْبض ًفط اظ اًٖب ضؾويت هييبثس ٍ تهويوبت ٍ ههَثبت آى ثب اوثطيت
آضاي اًٖبي حبيط زض جلؿِ هٗتجط اؾت ٍ زضنَضت تؿبٍي آضا تهويوي وِ ضئيؽ جلؿِ ثِ آى ضأي زازُ ثبقس ،لُٗي اؾت .زؾتطؾي
وليِ اًٖب ثِنَضت جلؿبت ّيؤت هسيطُ ثالهبًٕ اؾت
تجهطُّ -3يؤت هسيطُ هَْف اؾت الالل ؾبلي يىجبض ٖوليبت ٍ الساهبت ذَز ضا ثِ هجوٕ ٖوَهي گعاضـ ًوبيس.
هبزُ ّ )22يؤت هسيطُ هَْف اؾت حساوثط ْطف يه هبُ پؽ اظ ثِ ثجت ضؾيسى ههَثبت هجوٕ ٖوَهي زض ٍظاضت وبض ٍ اهَض اجتوبٖي ٍ
زضيبفت گَاّيٌبهِ ثجت ٍ ؾبيط هساضن قٌبؾبيي اًجوي نٌفي ،ثًِبم اًجوي نٌفي ٍ ثب اهًبي هكتطن نبحجبى اهًبي هجبظ اؾٌبز ٍ
هساضن هبلي اًجوي نٌفي (ضئيؽ ،زثيط ٍ ذعاًِزاض) ،زض ثبًه يب ثبًهّبي وكَض حؿبة ثبظ ًوَزُ ٍ ٍجَُ هتٗلك ثِ اًجوي نٌفي ضا زض آى
ٍاضيع ًوبيس.
هبزُ  )23ضئيؽ ّيؤت هسيطُ يب زثيط ٍ ذعاًِ زاض هكتطوبً نبحجبى اهًبي هجبظ اؾٌبز ٍ هساضن هبلي ٍ والً هؿئَالى ازاضي ٍ هبلي اًجوي
نٌفي ثَزُ ٍ حفّ وليِ اهَال ،زاضاييّب ،اؾٌبز ،اٍضاق ثْبزاض ٍ زفبتط هبلي اًجوي نٌفي ثِ ْٖسُ آًْب هيثبقس.
تجهطُ -وليِ هىبتجبت ازاضي ٍ اٍضاق ٖبزي اًجوي نٌفي ثب اهًبي ضئيؽ ّيؤت هسيطُ يب زثيط ،هوَْض ثِ هْط اًجوي نٌفي ٍ وليِ اؾٌبز
هبلي ،اٍضاق ضؾوي ثْبزاض ٍ لطاضزازّبي تْٗسآٍض وِ ثِ تهَيت ّيؤت هسيطُ ضؾيسُ ثبقٌس ثب اهًبي هكتطن ضئيؽ ّيؤت هسيطُ يب زثيط ٍ
ذعاًِ زاض ٍ هوَْض ثِ هْط اًجوي نٌفي هٗتجط ذَاّس ثَز.
هبزُ  )24زضنَضت اؾتٗفب يب فَت يب ٖعل ثِ لحبِ فمساى نالحيت اوثطيت اًٖبي انلي ّيؤت هسيطُ ،اًتربثبت ّيؤت هسيطُ ثبيس تجسيس
گطزز .زض ايي نَضت توبهي ثبظضؾبى ٍ يب يه ؾَم اًٖبي اًجوي هَْفٌس حساوثط تب چْبض هبُ ثٗس اظ ٍلَٔ هَئَ فَق ،هجوٕ ٖوَهي ضا
ثطاي تجسيس اًتربثبت زَٖت ًوبيٌس.
تجهطُ  -1هبزاهي وِ اوثطيت اًٖبي ّيؤت هسيطُ ،ؾوت ذَز ضا حفّ ًوَزُ ثبقٌس ،اًتربثبت تىويلي ثطاي ثبليوبًسُ زٍضُ ثطگعاض هيگطزز.
تجهطُ ّ -2يؤت هسيطُ هىلف اؾت حساوثط تب ؾِ هبُ ثٗس اظ پبيبى زٍضُ هؤهَضيت ذَز هجوٕ ٖوَهي ضا ثطاي تجسيس اًتربة زَٖت وٌس،
چٌبًچِ تب زٍ هبُ ثٗس اظ پبيبى زٍضُ هجوٕ ٖوَهي تكىيل ًگطزيس؛ اوثطيت ثبظضؾبى يب يه ؾَم اًٖب هىلف ثِ زَٖت ثطاي تكىيل هجوٕ
جْت تجسيس اًتربة هيثبقٌس.
تجهطُ  -3چٌبًچِ حساوثط تب قف هبُ پؽ اظ پبيبى زٍضُ ،اًتربثبت تجسيس ًگطزز؛ اوثطيت ثبظضؾبى هىلفٌس اًحالل اًجوي نٌفي ضا ثِ
ٍظاضت وبض ٍ اهَض اجتوبٖي ٍ ؾبيط هطاجٕ شيطثٍ اٖالم ًوبيٌس.
هبزُ  )25زضنَضت اؾتٗفب يب فَت يب غيجت ثسٍى ٖصض هَجِ زض ؾِ جلؿِ هتَالي ٍ يب ٖلل زيگطوِ هبًٕ اًجبم ٍْيفِ ّط يه اظ اًٖبي
انلي ّيؤت هسيطُ گطزز ،ثِ جبي آًبى اظ اًٖبي ٖلي الجسل ثب تَجِ ثِ تمسم آضاي ثِ زؾت آهسُ زض هجوٕ ٖوَهي زَٖت ذَاّس قس.
تكريم ٖصض هَجِ ٍ ٖلت ثِ ْٖسُ ّيؤت هسيطُ ذَاّس ثَز.
هبزُ ٍْ )26بيف ّيؤت هسيطُ ٖجبت اؾت اظ:
الف :اًتربة ضئيؽً ،بئت ضئيؽ ّيؤت هسيطُ ،ذعاًِ زاض ٍ زثيط اًجوي زض اٍليي جلؿِ اظ ثيي ذَز
ة :تكىيل هطتت جلؿبت ّفتگي ثِهٌَٓض ضؾيسگي ثِ اهَض جبضي اًجوي ٍ قَض ٍ تهَيت پيكٌْبزّبي ٍانلِ.
جًٓ :بضت ثط ٍْبيف زثيط اًجوي.
ز :اجطاي زليك اؾبؾٌبهِ اًجوي.

ُ :تسٍيي آيييًبهِ َطظ تكىيل ٍ ازاضُ وويتِّبي اًجوي.
ٍ :ثطضؾي ثَزجِ ٍ گعاضـ هبلي اًجوي ٍ پيكٌْبز آى ثِ هجوٕ ٖوَهي.
ظ :تهَيت آيييًبهِ ّبي هطثٌَ ثِ تٗييي ٍْبيف ٍاذتيبضات وويتِ ّب ٍ زَٖت اظ اًٖب جْت ًَٖيت ٍ فٗبليت زضوويتِ ّب.
ح :ثطضؾي ٍ اتربش تهوين ًؿجت ثِ پيكٌْبز وويتِ ّب.
ٌ :اًتربة ٍ هٗطفي ًوبيٌسُ اظ َطف اًجوي ثِ هطاجٕ هطثََِ ثطاي هَاضز ذبل ٍ هٗيي.
ي :اضائِ گعاضـ هبلي ؾبالًِ ههَة ثِ هجوٕ ٖوَهي ٍ اضؾبل نَضت جلؿبت هطثٌَ ثِ تغييطات اؾبؾٌبهِّ ،يؤت هسيطُ ٍ ثبظضؾبى ثِ
ٍظاضت وبض ٍ اهَض اجتوبٖي حساوثط ْطف يه هبُ.
ن :هجبزضت ثِ زَٖت ٍ تكىيل هجوٕ ٖوَهي ؾِ هبُ لجل اظ پبيبى هست اٖتجبض ّيؤت هسيطُ ٍ ّوچٌيي زَٖت ،تكىيل هجبهٕ ٖوَهي زض
ؾبيط هَاضز هٌسضج زض اؾبؾٌبهِ.
ل :ذطيس ٍ فطٍـ ٍ توله اهَال هٌمَل ٍ غيط هٌمَل اظ َطف اًجوي ثِ قطٌ آى وِ ثِ لهس تجبضي ٍ جلت
ًفٕ ًجبقس.
م :ثطضؾي ٍيٕ هبلي اًجوي ٍ اتربش تهوين ًؿجت ثِ ّعيٌِ ّبي يطٍضي.
ى :تٗييي هيعاى حك ًَٖيت اًٖب ثط اؾبؼ جسٍل تٗييي قسُ اظ َطف هجوٕ ٖوَهي.
ؼ :اًجبم اهَض ازاضي ٍ هبلي اظ ّط لجيلٍ ،وبلت ٍ ًوبيٌسگي زض وليِ هطاجٕ لبًًَي ٍ زؾتگبُّبي زٍلتي ٍ هلي ثب اذتيبضات تبم.
ٔ :هطاجِٗ ثِ زازگبُّبي ثسٍي ٍ پػٍّكي ٍ فطجبهي ٍ تٗييي وبضقٌبؼ ٍ ازٖبي جٗل ٍ هٗطفي ٍ تٗميت جبٖل ٍ تٗييي ٍويل ثب حك
تَويل ثِ غيط ٍ لُٕ زٖبٍي ثب نلح ٍ ؾبظـ ٍ نسٍض اجطائيِ ٍ اذص هحىَم ثِ.
ف :زذبلت زضوليِ اهَضي وِ ثِ ًحَي اظ اًحب ثِ حفّ حمَق ٍ هٌبفٕ اًجوي نٌفي يب اًٖبي آى ثؿتگي زاقتِ ثبقس.
ل :اٖالم وتجي تكىيل جلؿبت هجوٕ ٖوَهي پبًعزُ ضٍظ لجل اظ اًٗمبز جلؿِ ثِ ٍظاضت وبض ٍ اهَض اجتوبٖي.
تجهطُٖ -الٍُ ثط ٍْبيف هصوَض زض هبزُ فَقّ ،يؤت هسيطُ اًجوي نٌفيً ،وبيٌسُ لبًًَي اًجوي نٌفي هيثبقس ٍ وليِ اذتيبضات لبًًَي ضا
ثطاي ازاضُ اهَض اًجوي زاضز.
هبزُ ٍْ ) 27بيف ضئيؽ ّيؤت هسيطُ ٖجبضت اؾت اظ:
الف :هطالجت زض حؿي جطيبى اهَض اًجوي نٌفي ٍ تكىيل هطتت جلؿبت ّيؤت هسيطُ.
ة :ازاضُ جلؿبت ّيؤت هسيطُ.
ج :اثال٘ تهويوبت هجوٕ ٖوَهي ٍ ّيؤت هسيطُ ثِ زثيط اًجوي نٌفي ٍ ؾبيط هؿئَالى.
هبزُ ٍْ )28بيف زثيط:
زثيط اًجوي نٌفي ضيبؾت اهَض زثيطذبًِ اًجوي نٌفي ضا ْٖسُزاض ثَزُ ٍ هؿئَل تكىيالت اجطايي اؾتٍْ .بيف اٍ ٖجبضت اؾت اظ:
الف  -اؾترسام يب ثِوبض گوبضزى وبضوٌبى ازاضي اًجوي نٌفي پؽ اظ تهَيت ّيؤت هسيطُ.
ة -اًجبم هىبتجبت ٍ اهًبي ًبهِ ّبي ازاضي اًجوي نٌفي ٍ افتتبح حؿبة جبضي اًجوي نٌفي ثِ اتفبق ضئيؽ ّيؤت هسيطُ ٍ ذعاًِ زاض
زض يىي اظ ثبًهّب.
ج -اجطاي ههَثبت ٍ تهويوبت هجوٕ ٖوَهي ٍ ّيؤت هسيطُ.
ز -حفّ ٍ ًگْساضي اؾٌبز ٍ هساضن ازاضي اًجوي نٌفي ٍ زفتط هكرهبت وبهل اًٖب.
ُ  -تْيِ ٍ تٌٓين نَضتجلؿبت ّيؤت هسيطُ ٍ ثجت آى زض زفتط هطثََِ.
ٍ  -تْيِ ٍ تٌٓين وبضت ًَٖيت اًٖب ثِ اهًبي ذَز ٍ ضئيؽ ّيؤت هسيطُ ٍ هْط ضؾوي اًجوي.
ظ -اًجبم اهَض ازاضي ٍ تكطيفبتي.
تجهطُ  -1زثيط زض َي زٍضُ فتطت هىلف اؾت ّوىبضي الظم ضا ثب ّيؤت هسيطُ ٍ ثبظضؾبى يب يه ؾَم اًٖب جْت زَٖت هجوٕ ٖوَهي
ثطاي تجسيس اًتربثبت هٗوَل ًوبيس ٍ زض نَضتي وِ اًتربثبت هجسز حساوثط زض فبنلِ قف هبُ اظ پبيبى هست اٖتجبض ّيؤت هسيطُ ٍ ثبظضؾبى
نَضت ًگيطزً ،بهجطزُ ثبيس فَضا هطاتت ضا جْت تٗييي تىليف ثِ ٍظاضت وبض ٍ اهَض اجتوبٖي اَالٔ زّس.
تجهطُ ّ -2يؤت هسيطُ هيتَاًس ثِ پيكٌْبز زثيط اًجوي نٌفي ،يه ًفط ضا ثِ ؾوت لبئن همبم زثيط اظ ثيي ًوبيٌسگبى اًٖبي ٍاجس قطايٍ
اًجوي نٌفي اًتربة ًوبيس وِ ثِ ّطحبل زض ّيؤت هسيطُ حك ضأي ًساضز.
هبزُ ٍْ ) 29بيف ذعاًِ زاض اًجوي:
الفٍ :نَل ٍ جوٕ آٍضي حك ًَٖيت اًٖب زض همبثل لجى ضؾيس.
ة :تْيِ ٍتٌٓين زفبتط هرهَل جْت ثجت زضآهسّب ٍ ّعيٌِ ّبي اًجوي نٌفي.

ج :نسٍض ٍ اهًبي چهّب ٍ اؾٌبز ٍ اٍضاق ثْبزاض اًجوي ثِ اتفبق زثيط يب ضئيؽ ّيـؤت هسيطُ.
ز :حفّ ٍ ًگْساضي زاضائي ٍ اؾٌبز ثْبزاض اًجوي نٌفي.
ُ :پيفثيٌي ثَزجِ ٍ ّعيٌِ ّبي اًجوي ٍ تؿلين آى جْت تهَيت ثِ ّيؤت هسيطُ.
ٍ :تْيِ گعاضـ هبلي ؾبالًِ اًجوي جْت اضائِ ثِ ّيؤت هسيطُ يب هجوٕ ٖوَهي.
ظ :تْيِ گعاضـ ٍيٕ هبلي هبّبًِ اًجوي نٌفي ٍ تؿلين آى ثِ ّيؤت هسيطُ.
ح :زضنَضت اًمًبي هست اٖتجبض ّيؤت هسيطُ؛ ذعاًِ زاض ٍ زثيط هَْف ذَاٌّس ثَز فمٍ اهَض هبلي اًجوي ضا تب لُٗيت اًتربثبت هجسز
ازاضُ ًوبيٌس.
ٌ :ذعاًِ زاض هَْف اؾت وِ زض ّط هَضز ثٌب ثِ تمبيبي ثبظضؾبى وليِ زفبتط هبلي ٍاؾٌبز اًجوي ضا تب لُٗيت اًتربثبت هجسز ازاضُ ًوبيٌس.
ي :ذعاًِ زاض هيتَاًس زض غيجت احتوبلي ذَز يىي اظ اًٖبي ّيؤت هسيطُ ضا ثب ٍوبلتٌبهِ وتجي ٍ ثِ هؿئَليت ذَز ثطاي اهًبي چهّب ٍ
اؾٌبز ٍ اٍضاق ثْبزاض هٗطفي ًوبيس .زضنَضت تهَيت هطاتت فَق اظ َطف ّيؤت هسيطُ اهًبي ايي ًوبيٌسُ زضحىن اهًبي ذعاًِ زاض ذَاّس
ثَز.
ج -ثبظضؾبى ،حسٍز ٍْبيف ٍ اذتيبضات آًبى
هبزُ  )30تٗساز ثبظضؾبى انلي ؾِ ًفط اؾت وِ اظ ثيي اًٖبي هجوٕ ٖوَهي ثب ضأي وتجي ٍ هرفي آًبى ثطاي هست يه ؾبل اًتربة
هيگطزًس ٍ اًتربة هجسز آًبى ًيع زض نَضت حفّ قطايٍ الظم ثالهبًٕ اؾت.
هبزُ ) 31
ٍْبيف ثبظضؾبى ٖجبضت اؾت اظ:
الفًٓ :بضت ٍ ضؾيسگي ثِ زفبتط ٍ اٍضاق ٍ اؾٌبز ّعيٌِ ٍ زضآهس ٍ هطالجت زضحؿي جطيبى اهَض هبلي ٍ ازاضي وليِ اهَض اًجوي نٌفي.
ة :ضؾيـسگي ثِ قىـبيبت ٍانلـِ ٍ زضنَضت لـعٍم تْيِ گعاضـ ثطاي ّيؤت هسيطُ يب هجوـٕ ٖوَهي.
ج :ضؾيسگي ٍ گَاّي گعاضـ هبلي ٍ اضائِ آى ثِ هجوٕ ٖوَهي.
ز :السام ثِ زَٖت ٍ تكىيل هجوٕ ٖوـَهي ٍ تٗييي زؾتَض جلؿـِ زض هـَاضزي وِ َجك اؾبؾٌبهِ زاضاي ايي اذتيبض هيثبقس ٍ ّوچٌيي
(ثِ هَجت تجهطُ  1هبزُ  )13ثبظضؾبى هيتَاًٌس حساوثط زٍ هبُ پؽ اظ پبيبى زٍضُ لعٍم تكىيل هجوٕ ٖوَهي ٍ تجسيس اًتربثبت ضا اذُبض
ًوبيٌس.
ًُٓ :بضت ثط وليِ الساهبت ٍ ٖوليبت ّيؤت هسيطُ زض حسٍز همطضات ٍ اؾبؾٌبهِ.
ٍ :ثبظضؾبى هىلفٌس گعاضـ الساهبت ذَز ضا الالل ؾبلي يىجبض زض هجوٕ ٖوَهي ٌَٖاى ٍ هُـطح ًوبيٌس.
ظ :زضنَضت اؾتٗفب يب فَت يب ٖعل ثِ لحبِ فمساى نالحيت اوثطيت ثبظضؾبى تَؾٍ هجوٕ ٖوَهي فَق الٗبزُ ،اًتربثبت آًبى ثبيس تجسيس
گطزز.
تجهطُ  -چٌبًچِ حـساوثط قف هبُ پؽ اظ پبيبى زٍضُ ،تجسيس اًترـبثبت نَضت ًگطفتِ ثبقس ،ثـبظضؾبى هىلفٌس اًحالل اًجوي نٌفي ضا ثِ
ٍظاضت وبض ٍ اهَض اجتوبٖي ٍ ؾبيط هطاجٕ شيطثٍ اٖالم ًوبيٌس.
فهل چْبضم  -ؾبيط همطضات
هبزُ  )32زاٍَلجبى ًَٖيت زض ّيؤت هسيطُ ٍ ثبظضؾبى ثبيس زاضاي نالحيت ٍ حبئع قطايٍ ظيط ثبقٌس:
الف :وليِ قطايٍ هبزُ  7اؾبؾٌبهِ ضا زاضا ثبقٌس.
ةّ ًَٖ :يؤت هسيطُ قطوت ًَٖ اًجوي نٌفي ثَزُ ٍ حسالل زاضاي يىي اظ ترهمّبي هصوَض زض هبزُ ( )1ايي اؾبؾٌبهِ ثبقٌس.
ج :حسالل ؾي  25ؾبل.
ز :حسالل هسضن تحهيلي ليؿبًؽ.
ُ :زاقتي ؾوت زض قطوت هتجَٔ ًَٖ اًجوي نٌفي.
ًٍ :ساقتي هحىَهيت ويفطي هٌجط ثِ هحطٍهيت اظ حمَق اجتوبٖي.
هبزُ )33
اًجوي نٌفي زضهَاضز ظيط هٌحل هي قَز:
الف :زضنَضت نسٍض ضأي لُٗي اظ َطف هطاجٕ لًبئي وكَض.
ة :زضنَضت تهَيت هجوٕ ٖوَهي فَق الٗبزُ.
ج :گصقت ثيف اظ قف هبُ اظ پبيبى اٖتجبض ّيؤت هسيطُ ٍ ٖسم تجسيس اًتربثبت آى.

هبزُ  )34زضنَضت اًحالل اًجوي نٌفي تَؾٍ هجوٕ فَق الٗبزُ ّيؤت تهفيِاي هطوت اظ ؾِ ًفط ،في الوجلؽ اظ َطف هجوٕ ٖوَهي
فَق الٗبزُ اًتربة ذَاّس قس .ايي ّيؤت هَْف اؾت ْطف زٍ هبُ وليِ اهَض هبلي اًجوي نٌفي ضا تهفيِ ٍ ًتيجِ ضا يوي گعاضـ
ٍيٗيت هبلي اًجوي نٌفي وِ حبٍي نَضت وبهلي ،اظ وليِ زاضائيّب ٍ ٍجَُ ثبقس تْيِ ٍ تٌٓين ًوَزُ ٍ يه ًؿرِ آى ضا ثِ ٍظضات وبض ٍ
اهَض اجتوبٖي ثفطؾتس.
تجهطُ  -1زضنَضت ٖسم تكىيل هجوٕ ٖوَهي فَق الٗبزُ جْت اذص تهوين زض هَضز اًحالل ٍ اًتربة ّيؤت تهفيِ يب زض نَضت ضاي
لُٗي اًحالل اظ َطف هطاجٕ لًبئي ،ثبظضؾبى ٍ ضئيؽ ّيؤت هسيطُ اًجبم تْٗسات ٍ تهفيِ حؿبةّب ٍ اهَض ضاجٕ ثِ اًحالل ضا ثِ ْٖسُ
ذَاٌّس زاقت.
تجهطُ  -2اًجبم تْٗسات ٍ تهفيِ حؿبةّب زض نَضت اًحالل اًجوي تَؾٍ هجوٕ ٖوَهي فَق الٗبزُ ثِ ْٖسُ ّيؤت تهفيِ اًجوي نٌفي
هيثبقس.
تجهطُ  -3پؽ اظ اًحالل ،وليِ زاضائي اًجوي نٌفي ثِ تكىل ثبالتط ( وبًَى وبضفطهبيي هطثٌَ ) هٌتمل هيگطزز.
هبزُ ًَٖ )35يت اًٖب ثِ اٖتجبض فٗبليتّبي هتفبٍت زض اًجويّبي هرتلف ثالهبًٕ اؾت ٍلي زض ثيف اظ يه اًجوي ًويتَاًٌس ؾوت
ًَٖيت ّيؤت هسيطُ ٍ يب ّيؤت ثبظضؾبى ضا زاقتِ ثبقٌس.
هبزُ  )36هؿئَالى اًجوي ثِ ّيچ ٍجِ اجبظُ ًساضًس وِ هٌبثٕ هبلي اًجوي نٌفي ضا ثِ ههبضف ذبضج اظ حسٍز همطضات زض اؾبؾٌبهِ
ثطؾبًٌس
هبزُ ّ )37طگًَِ تغييط زضهفبز اؾبؾٌبهِ پؽ اظوؿت هَافمت اظ ٍظاضت وبض لبثل اجطا هيثبقس.
هبزُ  ) 38اًجوي نٌفي ثبيؿتي اظ حك ًَٖيتّبي ّط زٍضُ هُبثك تٗطفِ لبًًَي ثِ حؿبة اٖالم قسُ اظ َطف ازاضُ ول ؾبظهبىّبي
وبضگطي ٍوبضفطهبيي ٍظاضت وبض ٍ اهَض اجتوبٖي ٍاضيع ًوبيس.
هبزُ  )39ؾبيط هَاضزي وِ زض ايي اؾبؾٌبهِ پيفثيٌي ًكسُ تبثٕ همطضات آئييًبهِ ؾبظهبىّبي وبضفطهبيي ٍ زيگط همطضات هطثََِ ذَاّس
ثَز.
انالحبت ايي اؾبؾٌبهِ زض چْبض فهل ٍ ؾي ٍ ًُِ هبزُ ٍ  34تجهطُ ٍ زض جلؿِ هَضخ  1393/6/23هجوٕ ٖوَهي فَق الٗبزُ اًجوي نٌفي
ثِ تهَيت ضؾيس.
هٌكي  :هحؿي وبضگطًَيي
ًبئت ضئيؽ :حؿي نسضظازُ
ضئيؽٖ :ليطيب قْبثيبى
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