
 

 

 اسبسٌبهِ ثبضگبُ كٌََّسدي ٍ اسكي دهبًٍذ 

  
 هجَص سسوي  -همذهِ -1هبدُ 

 ٚ ٔيجبضس ثس٘ي سطثيز سبظٔبٖ ٔٛضخ 5–/ن 23729ثبضٍبٜ وٛٞٙٛضزي ٚ اسىي زٔبٚ٘س زاضاي دطٚا٘ٝ فًبِيز سحز ضٕبضٜ 

سىي زٔبٚ٘س ٚ سذس سحز ا ٚ وٛٞٙٛضزي سبظٔبٖ ٘بْ ثب 1332 سبَ اظ ثبضٍبٜ يٙٛاٖ سحز دطٚا٘ٝ غسٚض اظ لجُ آٖ فًبِيز

 دطٚا٘ٝ غسٚض سبضيد سب 1360 سبَ اظ ٚ يبفشٝ ازأٝ زٔبٚ٘س اسىي ٚ وٛٞٙٛضزي وّٛح ثٙبْ 17/2/1343ٔٛضخ 1789 ضٕبضٜ

ٚ ٘طبٖ آٖ ٘مطي اسز وٝ زض سٕز چخ ثبالي غفحٝ  اسز زازٜ فًبِيز ازأٝ زٔبٚ٘س اسىي ٚ وٛٞٙٛضزي ٌطٜٚ ٘بْ ثب ثبضٍبٜ

ٍبٜ يه ٔٛسسٝ غيط ا٘شفبيي اسز. ثٕٛػت اسبسٙبٔٝ حبؾط ٞطٌٛ٘ٝ يٛايس آٖ غطف فًبِيشٟبي ايٗ ثبض زضع ٌطزيسٜ اسز.

 ٔٛؾٛو اسبسٙبٔٝ ٔيٍطزز.
  

 هَضَع – هذت – سشهبيِ –ًبم  -ثخص اٍل
  

 ًبم -2هبدُ 

 وٝ زض ايٗ اسبسٙبٔٝ ثٝ اذشػبض ثبضٍبٜ ٘بٔيسٜ ٔيطٛز.“ ثبضٍبٜ وٛٞٙٛضزي ٚ اسىي زٔبٚ٘س ٔيجبضس”٘بْ ٔٛسسٝ 

  
 هذت ٍ تبثعيت -3هبدُ 

 سبثًيز ثبضٍبٜ ايطا٘ي اسز ٚٔسر فًبِيز آٖ اظ سبضيد سبسيس ٘بٔحسٚز ٔيجبضس.

  
 سشهبيِ  -4هبدُ 

 ضيبِي ٔيجبضس. 50.000سٟٓ  35ضيبَ ٔٙمسٓ ثٝ  1.750.000سطٔبيٝ ثبضٍبٜ ٔجّغ 

  
 هشكض اصلي  -5هبدُ 

 قجمٝ چٟبضْ ٔيجبضس. 2َٚ ذيبثبٖ الِٝ ظاض٘ٛ ضٕبضٜ ٔطوع اغّي ثبضٍبٜ سٟطاٖ ٔيجبضس ٚ ٔحُ آٖ ذيبثبٖ ا٘مالة ا

سغييط ٔطوع اغّي ثبضٍبٜ ثٝ ٞط ٘مكٝ زيٍط اظ ايطاٖ ٚ ٕٞچٙيٗ سغييط ٔحُ ثبضٍبٜ زض ٔطوع اغّي ثب سػٛيت ٔؼٕى  -1سجػطٜ 

 يٕٛٔي فٛق اًِبزٜ ٔيجبضس.

بيز ٔمطضار ػبضيٝ وطٛض ٚ ثب سػٛيت ٔؼٕى : ثبضٍبٜ ٔيشٛا٘س زفبسط يب ٕ٘بيٙسٌي زض زاذُ ٚ يب ذبضع اظ وطٛض ثب ضي2سجػطٜ 

 يٕٛٔي فٛق اًِبزٜ زائط ٕ٘بيس.
  

 هَضَع ٍ ّذف ثبضگبُ -6هبدُ 

ٞسف ثبضٍبٜ زٔبٚ٘س وٕه ثٝ ٌسشطش وٕي ٚ ويفي ٚضظش ٞبي وٛٞسشب٘ي ثب ضيبيز ٔمطضار سبظٔبٖ سطثيز ثس٘ي ٚ 

 ٝ ٔظبثٝ ثط٘بٔٝ وبض سًييٗ ٔيٍطزز.ٕٞبٍٞٙي فسضاسيٟٛ٘بي ٚضظضي ٔيجبضس وٝ ثطاي ضسيسٖ ثٝ آٖ ٔٛاضز ظيط ث

 ػصة ٚ يؿٛ ٌيطي ياللٝ ٔٙساٖ ثٝ ٚضظضٟبي وٛٞسشب٘ي ثرػٛظ ػٛا٘بٖ ٚ ٘ٛػٛا٘بٖ ٚ ضضس ٚ آٔٛظش آٟ٘ب. -6-1



 

 

 سبٔب٘سٞي ٚ سبظٔبٖ زٞي ٚضظضىبضاٖ ٚ ياللٕٙساٖ ثٝ ٚضظش ٞبي وٛٞسشب٘ي. -6-2

ي )غًٛز لُّ، سًٙ ٘ٛضزي، يد ٘ٛضزي، وٜٛ ثط٘بٔٝ ضيعي ػٟز اػطاي ٚضظش ٞبي وٛٞسشب٘ي چٖٛ وٛٞٙٛضز -6-3

اسىي ضٚي آة ٚ  -ديٕبيي، ضاٜ ديٕبيي، غبض٘ٛضزي(، اسىي، زٚچطذٝ سٛاضي وٛٞسشبٖ ٚ دبضاٌاليس، لبيمطا٘ي ضٚزذب٘ٝ اي

 ٞبي ٔطسجف.سبيط ضضشٝ

زا٘ص ٚ سٛاٖ ثطدبيي زٚضٜ ٞبي سئٛضي ٚ يّٕي ٚضظش ٞبي وٛٞسشب٘ي ٚ والس ٞبي ٔطسجف ثب آٟ٘ب ثطاي ثبالثطزٖ  -6-4

 سىٙيىي ٔطثيبٖ، ٔسضسبٖ ٚ ٚضظضىبضاٖ.

ٍٟ٘ساضي ٚ سٛسًٝ آضضيٛ ٌعاضش، فيّٓ، اساليس ٚ يىس اظ ٔٛؾٛيبر ٚضظش ٞبي وٛٞسشب٘ي ثطاي اسشفبزٜ  -6-5

 ٚضظضىبضٖ ٚ ايؿبء.

 ٍٟ٘ساضي ٚ سٛسًٝ وشبثرب٘ٝ ثٝ ٔٙهٛض اسشفبزٜ ٚضظضىبضاٖ ٚ ايؿبء ثبضٍبٜ. -6-6

 ، ػعٜٚ ٞبي آٔٛظضي ، ٘مطٝ ٚ وطٚوي ثطاي اسشفبزٜ ٚضظضىبضاٖ دس اظ اذص ٔؼٛظٞبي الظْ.ا٘شطبض ٘ططيٝ زاذّي -6-7

 سطغيت ٚضظضىبضاٖ ثٝ حفم ٔحيف ظيسز ثٝ ٚيژٜ ٔٙبقك وٛٞسشب٘ي. -6-8

 ٕٞىبضي، ٔٙهٛض ثٝ وٛٞسشب٘ي ٞبي ٚضظش ثب ٔطسجف ذػٛغي ٚ يٕٛٔي –ايؼبز اضسجبـ ثب سطىُ ٞبي ٚضظضي زِٚشي  -6-9

 ر، ضطوز زض والس ٞب، زٚضٜ ٞب ٚ ا٘ؼبْ ثط٘بٔٝ ٞبي ٔطشطن زاذّي ٚ ذبضػي.اقاليب سجبزَ

ا٘ؼبْ فًبِيز ٞبي سجّيغبسي زض ظٔيٙٝ ٞبي ٚضظضي، فطٍٞٙي ٚ ٞٙطي ثطاي ثبال ثطزٖ ضٙبذز يْٕٛ اظ ٚضظش ٞبي  -6-10

 وٛٞسشب٘ي ثٝ ٔٙهٛض ػّت ياللٕٙساٖ.

 ز ؾٛاثف ٔطثٛقٝ.ايؼبز أىب٘بر ذسٔبسي، سِٛيسي، ٌطزضٍطي ثب ضيبي -6-11

 ايؼبز ٔسضسٝ وٛٞٙٛضزي ٚ اسىي ٚ لبيمطا٘ي دس اظ اذص ٔؼٛظٞبي الظْ. -6-12

ٍٟ٘ساضي ٚ سٛسًٝ ٔٛظٜ ٚضظضٟبي وٛٞسشب٘ي ثٕٙهٛض حفم ٚ ٕ٘بيص آطبضي وٝ ثٝ ٘حٛي ثب ٚضظضٟبي ٔعثٛض اضسجبـ -6-13

 زاضز.
  

 بُثبضگ اسكبى –تغييشات سشهبيِ  -سْبهذاساى -سْبم -ثخص دٍم
  

 اٍساق سْبم -7دُ هب

وّيٝ سٟبْ ثبضٍبٜ ثب ٘بْ اسز. اٚضاق سٟبْ ثبضٍبٜ ٔشحساِطىُ ٚ چبدي ٚ زاضاي ضٕبضٜ سطسيت ثٛزٜ ٚ ثبيس ثٝ أؿبء سٝ ٘فط اظ 

ايؿبء ٞيبر ٔسيطٜ ثبضٍبٜ وٝ اظ قطف ٞيبر ٔسيطٜ ثطاي ايٗ ٔٙهٛض سًييٗ ٔيٍطز٘س ثطسس ٚ ثٝ ٟٔط ثبضٍبٜ ٕٟٔٛض ٌطزز ٞط 

 رع وٙٙسٜ يه سٟٓ ثبضس ٚ حبٚي ٘ىبر شيُ ٔيجبضس.ثطي سٟٓ ثبيس ٔط

 ٘بْ ثبضٍبٜ ٚ ضٕبضٜ طجز آٖ زض ازاضٜ طجز ضطوشٟب -1

 ٔجّغ سطٔبيٝ طجز ضسٜ ٚ دطزاذز ضسٜ -2

 ٔجّغ اسٕي ٞط سٟٓ -3
  

 ضشايط سْبهذاساى ثبضگبُ -8هبدُ 



 

 

بضٍبٜ سٟبٔساض ٌطز٘س ٚ ٞط يه ٔي فمف ٔٛسسيٗ ٚ ايؿبء ػبٚيس ثبضٍبٜ وٛٞٙٛضزي ٚ اسىي زٔبٚ٘س ٔيشٛا٘ٙس زض ث -1-8

 سٛا٘ٙس يه سٟٓ زاضشٝ ثبضٙس.

ٞط يه اظ سٟبٔساضاٖ زض حس ٔجّغ اسٕي سٟٓ ذٛز زض سٟبْ ثبضٍبٜ ٔطبضوز زاض٘س ٚ زض غٛضر فٛر، زض ذٛاسز  -2-8

ذطٚع، لكى ضاثكٝ ٚ ٟ٘بيشبً ذطٚع ثٝ ٞط زِيُ ٔطاست زض ػّسٝ ٔؼٕى يٕٛٔي ٔكطح دس اظ سػٛيت ٔؼٕى يٕٛٔي 

ػٛظ دصيطش ػبيٍعيٗ يب وبٞص سطٔبيٝ ًٔبزَ ٔجّغ اسٕي سٟبْ ٔشًّمٝ ثٝ ٚي يب ٚويُ لب٘ٛ٘ي ٚ يب ٚضاص ٚي زضذ

 ٔسشطز ٔيٍطزز.

 سٟبْ ثبضٍبٜ فمف ثب سػٛيت ٔؼٕى يٕٛٔي لبثُ ا٘شمبَ ذٛاٞس ثٛز. -3-8

ب سػٛيت ٕٞبٖ ٔؼٕى ( ث8-1زض غٛضر ذطٚع ٞط سٟبٔساض اظ سٟبٔساضي ثبضٍبٜ فطز ٚاػس ضطايف )ٔٙسضع زض ثٙس  -4-8

 يٕٛٔي ٔيشٛا٘س ثًٙٛاٖ سٟبٔساض ثًٙٛاٖ ػبيٍعيٗ ػسيس ٚاضز ضٛز.

زض غٛضر يسْ ٚػٛز يؿٛ ٚاػس ضطايف ٚ يب يسْ سػٛيت ٔؼٕى ػٟز دصيطش يؿٛ ػسيس، ٔؼٕى يٕٛٔي ٔٛنف  -5-8

 يطٛ٘س ٔيجبضس.ٔذبضعاظسٟبٔساضي ثبضٍبٜػّسٝزضٕٞبٖوٝ يؿٛ يب ايؿبئيثٝ وبٞص سطٔبيٝ حساوظط ًٔبزَ سٟٓ

ٞط يه اظ سٟبٔساضاٖ زض ظٔبٖ اثشيبو سٟٓ ٔشًٟس ٔيٍطزز وٝ زض غٛضر اضائٝ ديطٟٙبز ٞيبر ٔسيطٜ يب ثبظضس ٔجٙي ثط  -6-8

ذطٚع ٚي اظ ثبضٍبٜ ٚ زض غٛضر سػٛيت ٔؼٕى يٕٛٔي ثسٖٚ ٞيچ ازيب ٚ ليس ٚ ضطـ ثب زضيبفز ٔجّغ اسٕي حك اِسٟٓ 

 ٛز.ذٛز اظ سٟبٔساض ثٛزٖ ثبضٍبٜ ذبضع ض
  

 افضايص سشهبيِ -9هبدُ 

سطٔبيٝ ثبضٍبٜ ضا ٔيشٛاٖ اظ قطيك افعايص سًساز يب ٔجّغ اسٕي سٟبْ ٚ دس اظ سػٛيت ٔؼٕى يٕٛٔي فٛق اًِبزٜ افعايص  -9-1

 زاز.

ّٟٔز افعايص سطٔبيٝ ضا ٔؼٕى يٕٛٔي فٛق اًِبزٜ وٝ افعايص سطٔبيٝ ضا سػٛيت ٕ٘ٛزٜ اسز سًييٗ ٔيٕٙبيس ٚ حسٚز  -9-2

 ار ٞيبر ٔسيطٜ زض سحمك ايٗ أط ضا ٔطرع ٔيٕٙبيس.اذشيبض

 ٔجّغ افعايص سطٔبيٝ فمف ثب ٚاضيع ٘مسي يب اظ ٔحُ ٔكبِجبر سٟبٔساضاٖ اظ ثبضٍبٜ ٔيسط ٔيٍطزز. -9-3

 ا٘شمبَ سٛز ٚ ا٘سٚذشٝ ٞبي ثبضٍبٜ ثٝ سطٔبيٝ ٕٔٙٛو ٔيجبضس. -9-4
  

 كبّص سشهبيِ -11هبدُ 

ذطٚع ثًؿي اظ سٟبٔساضاٖ ٚ يسْ ٚػٛز يب سػٛيت فطز يب افطاز ٚاػس ضطايف ػٟز سطٔبيٝ ثبضٍبٜ ضا ٔيشٛاٖ زض غٛضر 

 دصيطش ثًٙٛاٖ سٟبٔساض ػسيس ٚ ػبيٍعيٗ، زض حس ٔجّغ سٟبْ افطاز ذبضع ضسٜ وبٞص زاز.

 

 اسكبى ثبضگبُ -11  هبدُ

 :اضوبٖ ثبضٍبٜ يجبضسٙس اظ

 ٔؼٕى يٕٛٔي  -1 



 

 

 ٞيبر ٔسيطٜ  -2

 ٔسيط يبُٔ -3

 ثبظضس-4 

 ٕيشٝ ٞبي فٙي سرػػيو -5 

  
 هجبهع عوَهي -ثخص سَم 

  
 همشسات هطتشن ثيي هجبهع عوَهي -12هبدُ 

 ٔؼٕى يٕٛٔي ثب حؿٛض سٟبٔساضاٖ ثبضٍبٜ سطىيُ ٔيطٛز. ٚ ثبالسطيٗ ٔطػى سػٕيٓ ٌيطي زض ثبضٍبٜ ٔيجبضس.  -12-1

 ٔؼٕى يٕٛٔي ثٝ زٚ غٛضر يبزي ٚ فٛق اًِبزٜ سطىيُ ٔيٍطزز. -12-2

 ٕٛٔي يبزي سبِي يىجبض زض ٔٛلًي وٝ زض اسبسٙبٔٝ ديص ثيٙي ضسٜ اسز سطىيُ ٔيٍطزز.ٔؼٕى ي -12-3

 ٔؼٕى يٕٛٔي فٛق اًِبزٜ زض ٞط ظٔبٖ ثب قي ٔطاحُ الظْ سطىيُ ٔيٍطزز. -12-4

 ٔؼبٔى يٕٛٔي يبزي ٚ فٛق اًِبزٜ ضا ٞيبر ٔسيطٜ زيٛر ٔيٕٙبيس. -12-5

زض ٔٛالى ٔمشؿي ٔؼٕى يٕٛٔي يبزي ضا ثكٛض فٛق اًِبزٜ زيٛر  ٞيبر ٔسيطٜ ٕٚٞچٙيٗ ثبظضس ثبضٍبٜ ٔيشٛا٘ٙس -12-6

ٕ٘بيٙس. يالٜٚ ثط ايٗ حسالُ يه دٙؼٓ سٟبٔساضاٖ حك زاض٘س زيٛر سٟبٔساضاٖ ثطاي سطىيُ ٔؼٕى يٕٛٔي ضا اظ ٞيبر 

ضٚظ اظ سبضيد  20ٔسيطٜ ثطاي ضسيسٌي ثٝ ٔٛاضز ذبظ زضذٛاسز ٕ٘بيٙس ٚ ٞيبر ٔسيطٜ ثبيس حساوظط نطف ٔسر 

ٛاسز، ٔؼٕى ٔٛضز زضذٛاسز ضا ثب ضيبيز سططيفبر ٔمطض زض اسبسٙبٔٝ زيٛر وٙس زض غيط ايٙػٛضر زضذٛاسز زضذ

وٙٙسٌبٖ ٔيشٛا٘ٙس سطىيُ ٔؼٕى ضا ثب ٕٞبٖ زسشٛض ػّسٝ زضذٛاسشي اظ ثبظضس ثبضٍبٜ ذٛاسشبض ضٛ٘س ٚ ثبظضس ٔٛنف 

اظ سبضيد زضذٛاسز زيٛر ٕ٘بيس ٚ زض اسز ثب ضيبيز سططيفبر ٔمطض، ٔؼٕى ٔٛضزسمبؾب ضا حساوظط سب زٜ ضٚظ 

غيطايٙػٛضر غبحجبٖ سٟبْ حك ذٛاٞٙس زاضز ٔسشميٕبً ٘سجز ثٝ زيٛر ٔؼٕى يٕٛٔي ثب ٕٞبٖ زسشٛض ػّسٝ الساْ ٕ٘بيٙس 

ٔططٚـ ثط آ٘ىٝ سططيفبر فٛق ضا ضيبيز ٕ٘ٛزٜ ٚ زض آٌٟي زيٛر ثٝ يسْ اػبثز زضذٛاسز ذٛز سٛسف ٞيبر ٔسيطٜ 

 ٚ ثبظضسبٖ سػطيح ٕ٘بيٙس.

چٙب٘چٝ ٞيبر ٔسيطٜ ٔؼٕى يٕٛٔي يبزي سبال٘ٝ ضا زض ٔٛيسٔمطض زيٛر ٘ىٙس ثبظضس ثبضٍبٜ ٔىّف اسز ضاسبً الساْ  -12-7

 ثٝ زيٛر ٔؼٕى ٔعثٛض ثٕٙبيٙس.

ثبظضس ٔيشٛا٘س زيٛر ٔؼٕى يٕٛٔي فٛق اًِبزٜ ضا اظ ٞيبر ٔسيطٜ زضذٛاسز ٚ ٞيبر ٔسيطٜ الظْ اسز نطف وٕشط  -12-8

يس ٚ زض غٛضر يسْ اػبثز زضذٛاسز ثبظضس، زض ّٟٔز فٛق ثبظضس ٔيشٛا٘س ٔسشميٕبً ٘سجز ثٝ زيٛر اظ يىٕبٜ الساْ ٕ٘ب

 اًِبزٜ الساْ ٕ٘بيس.ٔؼٕى يٕٛٔي فٛق

 ٞيچ ٔؼٕى يٕٛٔي ٕ٘يشٛا٘س سبثًيز ثبضٍبٜ ضا سغييط زٞس. -12-9

  
 عوَهي هجبهع دعَت ٍسيلِ –13هبدُ 



 

 

ؼبٔى يٕٛٔي اظ قطيك ٘طط آٌٟي زض ضٚظ٘بٔٝ وظيطاال٘شطبض وٝ آٌٟي ٞبي زض وّيٝ ٔٛاضز زيٛر غبحجبٖ سٟبْ ثطاي سطىيُ ٔ

ٔطثٛـ ثٝ ثبضٍبٜ زض آٖ ٘طط ٔيٍطزز ثًُٕ ذٛاٞس آٔس ٚ زسشٛض ػّسٝ ٚ سبضيد ٚ ٔحُ سطىيُ ٔؼٕى ثب ليس سبيز ٚ ٘طب٘ي 

 وبُٔ زض آٌٟي شوط ذٛاٞس ضس.

ضا ٘يع ثٝ آذطيٗ آزضس ٞط يه اظ سٟبٔساضاٖ وٝ ثٝ  ٕٞچٙيٗ الظْ اسز ٞيبر ٔسيطٜ ٚ ثطحست ٔٛضز ثبظضس زيٛسٙبٔٝ ٔؼٕى

 ثبضٍبٜ اضائٝ ضسٜ اضسبَ ٕ٘بيٙس.

سجػطٜ:زض ٔٛالًي وٝ وّيٝ غبحجبٖ سٟبْ زض ٔؼٕى يٕٛٔي حبؾط ثبضٙس ٘طط آٌٟي ٚ سططيفبر زيٛر ثططحي وٝ شوط ضس 

 اِعأي ٘يسز.
  

  دستَس جلسِ -14هبدُ

ٜ آٖ ًٔيٗ ٔيٕٙبيس، زسشٛض ػّسٝ ثبيس زض آٌٟي زيٛر شوط ٌطزز، ٔكبِجي زسشٛض ػّسٝ ٞط ٔؼٕى يٕٛٔي ضا ٔمبْ زيٛر وٙٙس

وٝ زض زسشٛض ػّسٝ ديص ثيٙي ٘طسٜ ثبضس لبثُ قطح زض ٔؼٕى يٕٛٔي ٘رٛاٞس ثٛز ٍٔط ايٙىٝ وّيٝ غبحجبٖ سٟبْ زض ٔؼٕى 

 يٕٛٔي حبؾط ثبضٙس.

  
 فبصلِ ثيي دعَت ٍ اًعمبد هجبهع عوَهي -15هبدُ 

بز ٞط يه اظ ػّسبر ٔؼبٔى يٕٛٔي يبزي ٚ فٛق اًِبزٜ حسالُ زٜ ضٚظ ٚ حساوظط چُٟ ضٚظ ذٛاٞس فبغّٝ ثيٗ زيٛر ٚ اً٘م

 ثٛز.
  

 ّيبت سئيسِ هجوع -16هبدُ 

ٔؼبٔى يٕٛٔي ايٓ اظ يبزي ٚ فٛق اًِبزٜ ثٝ ضيبسز ضئيس ٞيبر ٔسيطٜ ٚ يب ضئيس ٔٙشرت اوظط سٟبٔساضاٖ حبؾط زض ػّسٝ 

سٟبٔساضاٖ حبؾط اظ قطف ٔؼٕى ثًٙٛاٖ ٘بنط ا٘شربة ٔيطٛ٘س ٕٞچٙيٗ ٔؼٕى يٕٛٔي ٔؼٕى سطىيُ ذٛاٞس ٌطزيس، زٚ ٘فط اظ 

 ثب اوظطيز آضاء يىٙفط ٔٙطي اظ ثيٗ غبحجبٖ سٟبْ سًييٗ ٔيٕٙبيس.
  

 حضَس سْبهذاساى دس هجوع-17هبدُ 

ٛز اظ حبؾطيٗ لجُ اظ سطىيُ ٞط يه اظ ٔؼبٔى يٕٛٔي الظْ اسز ِيسز وبُٔ سٟبٔساضاٖ ثبضٍبٜ سٛسف ٞيبر ٔسيطٜ سٟيٝ ض

زض ٔؼٕى غٛضسي سطسيت زازٜ ذٛاٞس ضس وٝ زض آٖ ٞٛيز وبُٔ ٚ البٔشٍبٜ ٚ ٔطرػبر سٟبٔساضاٖ ٚ سًساز آضاء ٞط يه اظ 

حبؾطيٗ ليس ٚ ثٝ أؿبء آ٘بٖ ذٛاٞس ضسيس ٚ دس اظ سػسيك ٞيبر ضئيسٝ ٔؼٕى ديٛسز غٛضسؼّسٝ ٌطزيسٜ ٚ زض ٔطوع 

 ثبضٍبٜ حفم ٔيطٛز.

 وّيٝ غبحجبٖ سٟبْ ٔيشٛا٘ٙس حؿٛض ثٟٓ ضسب٘ٙس ٚ ٞط سٟٓ حك يه ضاي زاضز. زض وّيٝ ٔؼبٔى يٕٛٔي 

ٞط سٟبٔساض ٔيشٛا٘س حك ضاي ذٛز ضا وشجبً فمف ثٝ سٟبٔساضاٖ زيٍط ثبضٍبٜ يب يىٙفط اظ سبيط ايؿبء ػبٚيس ثبضٍبٜ سفٛيؽ ٕ٘بيس 

 ٚ ٞط سٟبٔساض ثبضٍبٜ ٕ٘يشٛا٘س ٚوبِز ثيص اظ زٚ سٟٓ زيٍط ضا اسشفبزٜ ٕ٘بيس.

 .ٕ٘بيٙس ضطوز يٕٛٔي ٔؼبٔى ػّسبر زض ضاي حك ثسٖٚ ٔيشٛا٘ٙس ٘جبضٙس، سٟبٔساض چٙب٘چٝ ثبضٍبٜ ػبٚيس ايؿبء –سجػطٜ 



 

 

  
 حل اًعمبد هجبهع عوَهي:ه – 18هبدُ 

ٔؼبٔى يٕٛٔي ايٓ اظ يبزي ٚ فٛق اًِبزٜ زض ٔطوع اغّي ثبضٍبٜ يب زض ٔحّي وٝ زض آٌٟي زيٛر غبحجبٖ سٟبْ سًييٗ ٔيطٛز 

 ٛاٞس ضس.ًٔٙمس ذ
  

 ساي اخز طشيمِ –19هبدُ 

زض ٔؼبٔى يٕٛٔي اذص ضاي ثٝ قٛض ضفبٞي ثٝ يُٕ ٔي آيس ٍٔط ايٙىٝ ٔؼٕى يٕٛٔي ثب اوظطيز آضا ٔمطض زاضز وٝ اذص ضاي زض 

 ظٔيٙٝ اي ثػٛضر وشجي غٛضر ٌيطز.



 

 

 جلسبت توذيذ –21هبدُ 

ٛٔي ٔٛضز اذص سػٕيٓ ٚالى ٘طٛز ٞيبر ضئيسٝ ثب ٞطٌبٜ زض ٔؼٕى يٕٛٔي سٕبْ ٔٛؾٛيبر ٔٙسضع زض زسشٛض ػّسٝ ٔؼٕى يٕ

سػٛيت ٔؼٕى ٔيشٛا٘س ايالْ سٙفس ٕ٘ٛزٜ ٚ سبضيد ػّسٝ ثًس ضا وٝ ٘جبيس زيطسط اظ زٚ ٞفشٝ ثبضس ثب ليس سبيز ٚ ٔحُ سطىيُ 

 في إِؼّس ايالْ وٙس.

س ٘ػبة ػّسٝ اِٚيٝ سٕسيس ػّسٝ ثٝ ايٗ ضىُ ٔحشبع ثٝ زيٛر ٚ آٌٟي ٔؼسز ٘يسز ٚ زض ػّسٝ ثًس ٔؼٕى ثب ٕٞبٖ ح

 ضسٕيز ذٛاٞس زاضز.
  

 صَستجلسبت: -21هبدُ

اظ ٔصاوطار ٚ سػٕيٕبر ٔؼبٔى يٕٛٔي ايٓ اظ يبزي ٚ فٛق اًِبزٜ غٛضسؼّسٝ اي سٛسف ٔٙطي ٔؼٕى سحطيط ٚ سٙهيٓ ٔيطٛز 

 ضس.وٝ ثبٔؿبء ٞيئز ضئيسٝ ٔؼٕى ضسيسٜ ٚ يه ٘سرٝ اظ آٖ زض ٔطوع ثبضٍبٜ ػعء اسٙبز ثبضٍبٜ ٍٟ٘ساضي ذٛاٞس 

  
 اثش تصويوبت: -22هبدُ

ٔؼبٔى يٕٛٔي ايٓ اظ يبزي ٚ فٛق اًِبزٜ وٝ قجك ٔمطضار لبٖ٘ٛ سؼبضر ٚ اسبسٙبٔٝ حبؾط سطىيُ ٌطزز ٕ٘بيٙسٜ يٕٛٔي 

 سٟبٔساضاٖ اسز ٚ سػٕيٕبر آٟ٘ب ثطاي ٍٕٞي غبحجبٖ سٟبْ ِٚٛ غبيجيٗ ٚ ٔربِفيٗ اِعاْ آٚض ٔيجبضس.
  

 ثجت صَستجلسبت هجوع: -23هبدُ

اضزيىٝ سػٕيٕبر ٔؼٕى يٕٛٔي ٔشؿٕٗ يىي اظ أٛض شيُ ثبضس يه ٘سرٝ اظ غٛضسؼّسٝ ٔؼٕى ثبيس ػٟز طجز ثٝ زض ٔٛ

 ٔطػى طجز ضطوشٟب اضسبَ ٌطزز.

 ( ا٘شربة ٔسيطاٖ ٚ ثبظضسبٖ.1

 ( سػٛيت سطاظ٘بٔٝ ٚ سٛز ٚ ظيبٖ.2

 وبٞص يب افعايص سطٔبيٝ ٚ ٞط ٘ٛو سغييط زض ٔٛاز اسبسٙبٔٝ. (3

 َ ثبضٍبٜ ٚ ٘حٜٛ سػفيٝ آٖ.( سٛلف يب ا٘حال4

 ( سًييٗ ضٚظ٘بٔٝ وظيط اال٘شطبض ػٟز زضع آٌٟي ٞبي ثبضٍبٜ.5

  



 

 

 حذ ًصبة ضشٍسي ثشاي سسويت هجبهع عوَهي: -24هبدُ 

زض غس سٟبْ ثبضٍبٜ ؾطٚضي اسز، اٌط زض اِٚيٗ ػّسٝ ٔؼٕى، حس ٘ػبة  50زض ٔؼبٔى يٕٛٔي حؿٛض زاض٘سٌبٖ ثيص اظ 

ي ثبض زْٚ زيٛر ذٛاٞس ضس ٚ ثب حؿٛض حسالُ  اظ غبحجبٖ سٟبٔي وٝ حك ضاي زاض٘س ضسٕيز ٔصوٛض حبغُ ٘طٛز ٔؼٕى ثطا

يبفشٝ ٚ چٙب٘چٝ زض ٘ٛثز زْٚ ٞٓ حس٘ػبة ٔصوٛض حبغُ ٘طٛز ثطاي ٘ٛثز سْٛ ػّسٝ ٔؼٕى ثب ٞط سًساز سٟبٔساض ضسٕيز 

 ي لجّي ليس ضسٜ ثبضس.ٞبٞبي ثًسي ٘شيؼٝ زيٛرذٛاٞس يبفز ٚ سػٕيٓ ٌيطي ذٛاٞس وطز ثططـ آ٘ىٝ زض زيٛر

  
 هجوع عوَهي عبدي: -25هبدُ 

ٔؼٕى يٕٛٔي يبزي ثبضٍبٜ ثبيس الالُ سبِي يىجبض حساوظط نطف ٔسر سٝ ٔبٜ اظ سبضيد ا٘مؿبي سبَ ٔبِي ثبضٍبٜ ًٔٙمس 

 ٌطزز.
  

 اكثشيت ضشٍسي آساء دس هجوع عوَهي عبدي: -26هبدُ

ثبؾبفٝ يه آضاء حبؾط زض ػّسٝ ضسٕي ًٔشجط ذٛاٞس ثٛز زض زض ٔؼٕى يٕٛٔي يبزي سػٕيٕبر ٕٞٛاضٜ ثب اوظطيز ٘ػف 

زضغس آضاء ضا زاضشٝ ثبضٙس. چٙب٘چٝ زض ٔطحّٝ اَٚ  50ٔٛضز ا٘شربة ٔسيطاٖ ٚ ثبظضسبٖ الظْ اسز ٞط يه اظ وب٘سيسٞب ثيص اظ 

ٕى سًسازي اظ زضغس ثطاي يه يب سًسازي اظ افطاز وب٘سيس ضسٜ سبٔيٗ ٘طٛز ثٝ سطريع ٔؼ 50ضاي ٌيطي حس ٘ػبة ثيص اظ 

ضا زاض٘س، ػٟز سىٕيُ سًساز ايؿبء ٞيبر ٔسيطٜ ٚ ثط حست ٔٛضز ثبظضس ٔؼسزاً ثٝ ضاي ٌيطي   وب٘سيساٞب وٝ ثبالسطيٗ آضاء

 زضغس آضاء حبؾط زض ػّسٝ ثطاي وّيٝ ايؿبء ٞيبر ٔسيطٜ احطاظ ٌطزز.  50ٌصاضزٜ ذٛاٞس ضس سب حس ٘ػبة ثيص اظ 
  

 وَهي عبدي:اختيبسات ٍ ٍظبئف هجوع ع -27هبدُ

 اذشيبضار ٚ ٚنبيف ٔؼٕى يٕٛٔي يبزي ثططح ظيط ٔيجبضس:

اسشٕبو ٌعاضش ٞيبر ٔسيطٜ ضاػى ثٝ أٛض ثبضٍبٜ ٚ ٌعاضش ثبظضس ضاػى ثٝ ٚؾى ثبضٍبٜ ٚ سطاظ٘بٔٝ ٚ حسبة سٛز ٚ       -

 ظيبٖ ٚ غٛضسٟبي ٔبِي سمسيٕي ٞيبر ٔسيطٜ.

 سبة سٛز ٚ ظيبٖ ٚ حسبثٟبي ثبضٍبٜ.ضسيسٌي، سػٛيت، ضز ٚ يب سػحيح سطاظ٘بٔٝ، ح       -

 ا٘شػبة، سًٛيؽ، يعَ يب سؼسيس ا٘شربة ٔسيطاٖ ٚ ثبظضسبٖ ايٓ اظاغّي ٚيّي اِجسَ.       -

سًييٗ حمٛق ٔسيطاٖ ٔٛنف ٚ حك حؿٛض ٚ دبزاش ٞيبر ٔسيطٜ ٚ ٕٞچٙيٗ سًييٗ حك اِعحٕٝ ثبظضسبٖ ايٓ اظ اغّي ٚ         -

 يّي اِجسَ.

 وظيطاال٘شطبضي وٝ ٞطٌٛ٘ٝ آٌٟي ٞبي ٔطثٛـ ثٝ ثبضٍبٜ زض آٖ ٔٙشطط ٔيٍطزز. سًييٗ ضٚظ٘بٔٝ       -

 ضٛض ٚ سػٕيٓ زض ٔٛضز ديطٟٙبز ٞيبر ٔسيطٜ ضاػى ثٝ ذف ٔطي آيٙسٜ ثبضٍبٜ.       -

اسربش سػٕيٓ زض ٔٛضز ٞط ٌٛ٘ٝ ٔٛؾٛيبسي وٝ ػعء زسشٛض ػّسٝ ثٛزٜ ٚ زض غالحيز ٔؼٕى يٕٛٔي فٛق اًِبزٜ        -

 ٘جبضس.

 سغييطار سٟبٔساضاٖ ثططـ آ٘ىٝ سغييطي زض ٔيعاٖ سطٔبيٝ ثبضٍبٜ ٍ٘صاضز.        -



 

 

سجػطٜ :سػٛيت سطاظ٘بٔٝ، سٛز ٚ ظيبٖ ٚ حسبثٟب ثبيس دس اظ اسشٕبو ٌعاضش ثبظضس اغّي يب ثط حست ٔٛضز، ثبظضس يّي 

 اِجسَ ثًُٕ آيس ٚ االثبقُ ٚ اظ زضػٝ ايشجبض سبلف ذٛاٞس ثٛز.

  
 فَق العبدُ هجوع عوَهي -28هبدُ

 ٔؼٕى يٕٛٔي فٛق اًِبزٜ ضا زض ٞط ظٔبٖ وٝ ؾطٚضي ثبضس ٔيشٛاٖ سطىيُ زاز.

  
 اكثشيت ضشٍسي ثشاي اخز ساي دس هجوع عوَهي فَق العبدُ  -29هبدُ

 سػٕيٕبر ٔؼٕى يٕٛٔي فٛق اًِبزٜ ٕٞٛاضٜ ثب اوظطيز زٚسْٛ آضاء حبؾط زض ػّسٝ ضسٕي ًٔشجط ذٛاٞس ثٛز.

  
 وع عوَهي فَق العبدُ:اختيبسات هج -31هبدُ

ٞط ٌٛ٘ٝ سغييط زض ٔٛاز لبثُ سغييط اسبسٙبٔٝ يب ٔيعاٖ سطٔبيٝ ثبضٍبٜ يب ٔجّغ سٟبْ يب ٔطوع اغّي ٚ ٔحُ ثبضٍبٜ ٚ يب سٛلف ٚ يب 

 ا٘حالَ لجُ اظ ٔٛيس زض غالحيز ٔؼٕى يٕٛٔي فٛق اًِبزٜ ٔيجبضس.

  هذيشُ ّيبت –ثخص چْبسم 
  

 تعذاد اعضبء ّيبت هذيشُ -31هبدُ

ثبضٍبٜ ثٛسيّٝ ٞيبر ٔسيطٜ اي ٔطوت اظ دٙغ ٘فط يؿٛ اغّي وٝ ثٛسيّٝ ٔؼٕى يٕٛٔي يبزي اظ ثيٗ غبحجبٖ سٟبْ ٚ ثط حست 

ٔٛضز ايؿبء ثبضٍبٜ ا٘شربة ٔيطٛ٘س، ازاضٜ ذٛاٞس ضس ٔؼٕى يٕٛٔي الظْ اسز حسالُ زٚ ٘فط يؿٛ يّي اِجسَ ثب ٕٞبٖ ضطايف 

 يؿٛ اغّي ثطاي ٞيبر ٔسيطٜ ا٘شربة ٕ٘بيس.

سيطاٖ لبثُ يعَ ٚ سؼسيس ا٘شربة ٔيجبضٙس، ٞط يه اظ ٔسيطاٖ ٔيشٛا٘ٙس ثب اقالو وشجي ثٝ ضئيس ٞيبر ٔسيطٜ ٚ حسالُ ثٝ فبغّٝ ٔ

 يىٕبٜ لجُ، اظ سٕز ذٛز اسشًفبء زٞٙس.

مطض زض زض غٛضسيىٝ ثط اطط فٛر يب اسشًفبء يب سّت ضطايف اظ يه يب چٙس ٘فط اظ ٔسيطاٖ سًساز ايؿبي ٞيبر ٔسيطٜ اظ حسالُ ٔ

اسبسٙبٔٝ وٕشط ضٛز ايؿبء يّي اِجسَ ثٝ سطسيت آضاء ضٕبضش ضسٜ ٍٞٙبْ ا٘شربة سٛسف ٔؼٕى يٕٛٔي، ػبي آ٘بٖ ضا ذٛاٞٙس 

ٌطفز ٚ زض غٛضسيىٝ سًساز ايؿبء يّي اِجسَ وبفي ثطاي سػسي ٔحّٟبي ذبِي زض ٞيبر ٔسيطٜ ٘جبضس ٔسيطاٖ ثبليٕب٘سٜ ثبيس 

 اِجسَ زيٛر ٕ٘بيٙس.ا ػٟز سىٕيُ ايؿبء ٞيبر ٔسيطٜ ٚ ا٘شربة ايؿبء يّيثالفبغّٝ ٔؼٕى يٕٛٔي يبزي ثبضٍبٜ ض

: ٔؼٕى يٕٛٔي ٔيشٛا٘س حساوظط زٚ ٘فط اظ ايؿبء ٞيبر ٔسيطٜ ثبضٍبٜ ضا اظ ثيٗ ايؿبء ثبضٍبٜ )غيطسٟبٔساض( ا٘شربة 1سجػطٜ 

ٓ ٚطيمٝ ثطاي ٞط يه اظ آٟ٘ب اِعأي ٕ٘بيس. زض ايٙػٛضر لجِٛي وشجي افطاز فٛق ٚ سًٟس وشجي يىٙفط سٟبٔساض ػٟز سبٔيٗ سٟ

 اسز.
  

: ٞط ٌبٜ ٞيبر ٔسيطٜ حست ٔٛضز اظ زيٛر ٔؼٕى يٕٛٔي ثطاي ا٘شربة ٔسيطي وٝ سٕز اٚ ثالسػسي ٔب٘سٜ 2سجػطٜ 

ذٛززاضي وٙس ٞط شيٙفى حك زاضز اظ ثبظضس ضطوز ثرٛاٞس وٝ ثٝ زيٛر ٔؼٕى يٕٛٔي يبزي ػٟز سىٕيُ يسٜ ٔسيطاٖ ثب 

 ْ الساْ وٙٙس زض ايٗ غٛضر ثبظضس ٔىّف ثٝ ا٘ؼبْ چٙيٗ زضذٛاسشي ٔيجبضٙس.ضيبيز سططيفبر الظ
  



 

 

 هذت هبهَسيت هذيشاى -32هبدُ

ٔسر ٔبٔٛضيز ٔسيطاٖ زٚ سبَ اسز، ايٗ ٔبٔٛضيز سب ٚلشي وٝ سططيفبر ضاػى ثٝ طجز ٚ آٌٟي ا٘شربة ٔسيطاٖ ثًسي ا٘ؼبْ 

 ٌيطز ذٛز ثرٛز ازأٝ ديسا ٔيىٙس.

 ٜ ثطاي زٚضٜ ٞبي ثًسي ثالٔب٘ى ٔيجبضس.ا٘شربة ٔؼسز ٞيبر ٔسيط
  

 سْبم ٍثيمِ -33هبدُ

ٞط يه اظ ٔسيطاٖ ثبيس زض سٕبْ ٔسر ٔبٔٛضيز، سٟٓ ذٛز ضا ثٝ يٙٛاٖ ٚطيمٝ ثٝ غٙسٚق ثبضٍبٜ ثسذبضز. ايٗ سٟٓ ثطاي سؿٕيٗ 

 ذسبضسي اسز وٝ ٕٔىٗ اسز اظ سمػيطار ٔسيطاٖ ٔٙفطزاً يب ٔطشطوبً ثٝ ثبضٍبٜ ٚاضز ضٛز.

وٛض لبثُ ا٘شمبَ ٘يسز ٚ ٔبزاْ وٝ ٔسيطي ٔفبغبحسبة زٚضٜ سػسي ذٛز ضا زض ثبضٍبٜ زضيبفز ٘ساضشٝ اسز سٟبْ سٟبْ ٔص

ٔصوٛض زض غٙسٚق ثبضٍبٜ ثًٙٛاٖ ٚطيمٝ ثبلي ذٛاٞس ٔب٘س، ٚطيمٝ ثٛزٖ ايٗ سٟبْ ٔب٘ى اسشفبزٜ اظ حك ضاي آٟ٘ب زض ٔؼبٔى يٕٛٔي 

 ٚ اسشفبزٜ اظ حمٛق غبحجب٘طبٖ ٘رٛاٞس ثٛز.

يُٕ ٔيطٛز ٚ سٟبْ ٚطيمٝ سًييٗ ضسٜ ٕٞبٖ  31ٔبزٜ  2طٜ : زضذػٛظ ٔسيطاٖ ٔٙشرت وٝ سٟبٔساض ٕ٘يجبضٙس قجك سجػطٜ سجػ

 حىٓ سٟبْ ٚطيمٝ ٔسيطاٖ سٟبٔساض ضا زاضز. 

  
 سئيس ٍ ًبيت سئيس ٍ هٌطي ّيبت هذيشُ -34هبدُ

طٜ يه ضئيس ٚ يه ٘بيت ضئيس ثطاي ٞيبر ٞيبر ٔسيطٜ زض اِٚيٗ ػّسٝ ذٛز ثًس اظ ا٘شربة ضسٖ اظ ثيٗ ايؿبء ٞيبر ٔسي

 ٔسيطٜ سًييٗ ٔي ٕ٘بيس.

ٔسر ضيبسز ضئيس ٚ ٘يبثز ٘بيت ضئيس ثيص اظ ٔسر يؿٛيز آٟ٘ب زض ٞيبر ٔسيطٜ ٘رٛاٞس ثٛز ، ضئيس ٚ ٘بيت ضئيس لبثُ 

 يعَ ٚ سؼسيس ا٘شربة ذٛاٞٙس ثٛز.

 ٕ٘بيس.ٔٙطي ا٘شربة ٔي ٞيبر ٔسيطٜ اظ ثيٗ ايؿبء ٞيبر، يب ايؿبء ثبضٍبٜ، يه ٘فط ضا ثًٙٛاٖ

  
 هَالع تطكيل جلسبت ّيبت هذيشُ - 35هبدُ

ٞيبر ٔسيطٜ زض ٔٛالًي وٝ ذٛز ثكٛض ٞفشٍي يب ٔبٞيب٘ٝ ًٔيٗ ٔيىٙس ثب زيٛر وشجي ضئيس يب ٘بيت ضئيس ٞيبر ٔسيطٜ يب ثٝ 

ٛسٙبٔٝ ٚ سطىيُ ػّسٝ زيٛر ٔسيطيبُٔ زض ٞط ٔٛلى وٝ ؾطٚضر ايؼبة وٙس سطىيُ ػّسٝ ذٛاٞس زاز، ثيٗ سبضيد اضسبَ زي

 ٞيبر ٔسيطٜ فبغّٝ ًٔمِٛي ضيبيز ذٛاٞس ضس.

چٙب٘چٝ زض يه ػّسٝ ٞيبر ٔسيطٜ، سبضيد سطىيُ ػّسٝ ثًس سًييٗ ٚ زض غٛضسؼّسٝ ليس ضسٜ ثبضس، اضسبَ زيٛسٙبٔٝ ثطاي 

 ٔسيطا٘ي وٝ زض ٕٞبٖ ػّسٝ حؿٛض زاضشٝ ا٘س ؾطٚضر ٘رٛاٞس زاضز.

لُ يه ػّسٝ سطىيُ زٞٙس. ٕٞچٙيٗ زض ٔٛاضز الظْ ثبظضس ٚ يب زٚ يؿٛ ٞيبر ٔسيطٜ ٞيبر ٔسيطٜ الظْ اسز زض ٞط ٔبٜ حسا

 ٔيشٛا٘ٙس زضذٛاسز سطىيُ ػّسٝ ضا ثططح فٛق ثٕٙبيس.
  

 هحل تطكيل جلسبت ّيبت هذيشُ -36هبدُ



 

 

 ضس.ػّسبر ٞيبر ٔسيطٜ زض ٔطوع اغّي ثبضٍبٜ يب زض ٞط ٔحُ زيٍطي وٝ زض زيٛسٙبٔٝ سًييٗ ضسٜ ثبضس سطىيُ ذٛاٞس 
  

 حذ ًصبة ٍ اكثشيت الصم ثشاي سسويت جلسبت ّيبت هذيشُ -37هبدُ

ػّسبر ٞيبر ٔسيطٜ زض غٛضسي ضسٕيز زاضز وٝ ثيص اظ ٘ػف ايؿبء ٞيبر ٔسيطٜ زض آٖ ػّسٝ حؿٛض زاضشٝ ثبضٙس، 

 سػٕيٕبر ٞيبر ٔسيطٜ ثب اوظطيز آضاء ايؿب ًٔشجط ذٛاٞس ثٛز.

 ػسز ٚ زض غٛضسيىٝ يؿٛ ٞيبر ٔسيطٜ ٘جبضس حك ضاي ٘رٛاٞس زاضز. ٔسيطيبُٔ زض ػّسبر ٞيبر ٔسيطٜ ضطوز ذٛاٞس

سجػطٜ :چٙب٘چٝ ٞط يه اظ ايؿبء ٞيبر ٔسيطٜ ثسٖٚ اقالو لجّي ٚ ثسٖٚ يصض ٔٛػٝ )ثٝ سطريع سبيط ايؿبء ٞيبر ٔسيطٜ ٚ 

 ٛة ٔيٍطزز.ٚ يب چٟبض ػّسٝ ٔشٛاِي زض ػّسبر ٞيبر ٔسيطٜ ضطوز ٕ٘ٙبيس ٔسشًفي ٔحس سبييس ثبظضس( زض قَٛ سٝ ٔبٜ

سػٕيٕبسي وٝ ثٝ أؿبء وّيٝ ايؿبي ٞيبر ٔسيطٜ ضسيسٜ ثبضس زاضاي ايشجبض سػٕيٕبسي ذٛاٞس ثٛز وٝ زض ػّسٝ ٞيبر ٔسيطٜ 

 اسربش ضسٜ ثبضس.
  

 صَستجلسبت ّيبت هذيشُ -38هبدُ 

، ٘بْ ٔسيطاٖ حبؾط ثطاي ٞط يه اظ ػّسبر ٞيبر ٔسيطٜ ثبيس غٛضسؼّسٝ اي سٙهيٓ ٚ ثٝ أؿبي ٔسيطاٖ حبؾط زض ػّسٝ ثطسس

 ٚ غبيت ٚ ذالغٝ اي اظ ٔصاوطار ٚ ٕٞچٙيٗ سػٕيٕبر ٔشرصٜ زض ٞط ػّسٝ ثب ليس سبضيد زض غٛضسؼّسٝ شوط ٔيٍطزز.

 ٘هط ٞط يه اظ ٔسيطاٖ وٝ ثب سٕبْ يب ثًؿي اظ سػٕيٕبر ٔٙسضع زض غٛضسؼّسٝ ٔربِف ثبضس ثبيس زض غٛضسؼّسٝ ليس ضٛز.

 يع ثٝ ػبي غٛضسؼّسٝ ٞيبر ٔسيطٜ ٍٟ٘ساضي ذٛاٞس ضس.سػٕيٓ أؿب ضسٜ سٛسف وّيٝ ٔسيطاٖ ٘
  

 اختيبسات ّيبت هذيشُ -39هبدُ 

ٞيبر ٔسيطٜ ثطاي ٞطٌٛ٘ٝ السأي ثٝ ٘بْ ثبضٍبٜ ٚ ا٘ؼبْ ٞط٘ٛو فًبِيز ٚضظضي، يّٕيبر ٚ ًٔبٔالسي وٝ ٔطثٛـ ثٝ ٔٛؾٛو 

اض ٍ٘طفشٝ ثبضس زاضاي اذشيبضار ٘بٔحسٚز اسز ثبضٍبٜ ثٛزٜ ٚ اسربش سػٕيٓ زضثبضٜ آٟ٘ب غطيحبً زض غالحيز ٔؼبٔى يٕٛٔي لط

 اظ ػّٕٝ:

( ٕ٘بيٙسٌي ثبضٍبٜ زض ثطاثط غبحجبٖ سٟبْ ، اضربظ طبِض ٚ وّيٝ ازاضار زِٚشي ٚ ٔٛسسبر يٕٛٔي ٚ ذػٛغي ٚ 1

 سطىيالر ٚضظضي.

 سٟيٝ ٚ سػٛيت آئيٗ ٘بٔٝ ٞبي زاذّي ثبضٍبٜ .  (2

 اظ ايطاٖ يب ذبضع اظ ايطاٖ وٝ ثٝ سػٛيت ٔؼبٔى يٕٛٔي ضسيسٜ ثبضس.( ايؼبز ٚ حصف زفبسط ٚ ٕ٘بيٙسٌي ٞب زض ٞط ٘مكٝ 3

( ٘ػت ٚ يعَ وّيٝ ٔبٔٛضاٖ ٚ وبضوٙبٖ ثبضٍبٜ ٚ سًييٗ ضغُ ٚ حمٛق ٚ زسشٕعز ٚ دبزاش ٚ سطفيى ٚ سٙجيٝ ، ٚ سبيط ضطايف 4

 اسشرساْ ٚ ًٔبفيز ٚ ذطٚع آٟ٘ب اظ ذسٔز ٚ ٔطذػي ٚ ثبظ٘طسشٍي ٚ ثبظذطيس ايبْ ذسٔز آ٘بٖ.

 ( ديص ثيٙي ٚ ديطٟٙبز سػٛيت ثٛزػٝ سبال٘ٝ ثبضٍبٜ.5

 ( افششبح حسبة ٚ اسشفبزٜ اظ آٖ ثٝ ٘بْ ثبضٍبٜ ٘عز ثب٘ىٟب ٚ ٔٛسسبر لب٘ٛ٘ي زيٍط .6

 ( زضيبفز ٔكبِجبر ثبضٍبٜ ٚ دطزاذز زيٖٛ آٖ ايٓ اظ اغُ ٚ ثٟطٜ ٚ ٔشفطيبر.7

 ( سًٟس، نٟط ٘ٛيسي، لجِٛي، دطزاذز ٚ ٚاذٛاسز اٚضاق سؼبضسي.8



 

 

 ( سٟيٝ چبضر سبظٔب٘ي ثبضٍبٜ ٚ ديطٟٙبز ٞط ٌٛ٘ٝ سغييطار ػٟز سػٛيت ٔؼٕى يٕٛٔي.9

( ا٘ؼبْ ٕٞبٍٞٙي ثب سبظٔبٖ سطثيز ثس٘ي ٚ فسضاسيٟٛ٘بي ٚضظضي ػٟز فًبِيز زض ضضشٝ ٞبي ٚضظضي ٔٛؾٛو اسبسٙبٔٝ ٚ 10

 ا٘ؼبْ أٛض ٔطثٛقٝ.

زض ٔٛضز ذطيس ٚ فطٚش ٚ ًٔبٚؾٝ أٛاَ غيط ٔٙمَٛ ٚ ٔٙبلػٝ ٚ  ( يمس ٞط ٘ٛو لطاضزاز ٚ سغييط ٚ سجسيُ يب فسد ٚ البِٝ آ11ٖ

 ٔعايسٜ ٚ غيطٜ وٝ ػعء ٔٛؾٛو ثبضٍبٜ ثبضس ٚ ثبِؼّٕٝ ا٘ؼبْ وّيٝ يّٕيبر ٚ ًٔبٔالر ٔصوٛض زض ٔٛؾٛو اسبسٙبٔٝ.

ٕبْ ٔطاحُ ٚ ٔطاػى ( اػبضٜ ٚ اسشؼبضٜ ٚ ٚاٌصاضي ٚ فسد اػبضٜ ٚ سمبؾبي سًسيُ اػبضٜ ثٟب ٚ زفبو اظ ايٗ ٘ٛو سمبؾبٞب زض س12

 ٚ سرّيٝ ييٗ ٔسشًؼطٜ ٚ سمبؾبي سؼسيس ٘هط زض ضاي غبزضٜ يب اػطاي آٖ.

 ( ٔجبزضر ثٝ سمبؾب ٚ الساْ ثطاي طجز ٞطٌٛ٘ٝ ٘بْ ٚ ٘طبٖ ٚ سػٛيط ٚ يالٔز سؼبضي دس اظ سػٛيت ٔؼٕى.13

طضار دِٛي ٚ ثب٘ىي وطٛض ٚ ( يمس ٞطٌٛ٘ٝ لطاضزاز ثب ثب٘ىٟب ٚ ضطوشٟب ٚ ٔٛسسبر ضسٕي زض چٟبضچٛة لٛا٘يٗ ٚ ٔم14

سحػيُ ايشجبض اظ ثب٘ىٟب ٚ ضطوشٟب ٚ ٔٛسسبر ٚ ٞط ٘ٛو اسشمطاؼ ٚ اذص ٚػٝ زض حس ٔجّغ ٚ ٔسر ٚ سٛز ٚ وبضٔعز سًييٗ ضسٜ 

 سٛسف ٔؼٕى يٕٛٔي.

شٗ سٕبْ ( البِٝ ٞطٌٛ٘ٝ زيٛي ٚ زفبو اظ ٞطٌٛ٘ٝ زيٛي يب سسّيٓ ثٝ زيٛي يب ا٘ػطاف اظ آٖ ايٓ اظ حمٛلي ٚ ويفطي يب زاض15

اذشيبضار ضاػى ثٝ أط زازضسي، ايٓ اظ حك سؼسيس ٘هطذٛاٞي، فطػبْ ٚ ٔػبِحٝ، سًييٗ ٚويُ، سبظش، ازيبي ػًُ ٘سجز ثٝ 

سٙس قطف ٚ اسشطزاز سٙس ، سًييٗ ػبيُ، اضػبو زيٛي ثٝ زاٚضي ٚ سًييٗ زاٚض ثب، يب ثسٖٚ اذشيبض غّح، ٚ ثكٛض وّي اسشفبزٜ اظ 

وّيٝ سىبِيف ٘بضي اظ لبٖ٘ٛ زاٚضي، سًييٗ ٚويُ ثطاي زازضسي ٚ غيطٜ ثب، يب ثسٖٚ حك سٛويُ ، ٚ سٛويُ وّيٝ حمٛق ٚ اػطاي 

زض سٛويُ غيط، ِٚٛ وطاضاً ٚ يعَ ٚ سؼسيس ا٘شربة اٚ يب سًييٗ ٚويُ زيٍطي ثٝ ػبي اٚ ثب، يب ثسٖٚ حك سٛويُ ٚ سٛويُ زض 

ٜ زض ٔبٞيز زيٛي، ٚ ذٛاٜ ثبٔطي وٝ وبٔالً لبقى زيٛي ثبضس، زيٛي سٛويُ ِٚٛ وطاضاً سًييٗ ٔػسق ٚ وبضضٙبس ، الطاض ، ذٛا

ذسبضر اسشطزاز. زيٛي ، ػّت ضرع طبِض ٚ زفبو اظ زيٛاي طبِض، الساْ ثٝ زيٛي ٔشمبثُ ٚ زفبو اظ آٖ، سبٔيٗ ٔسيي ثٝ، 

ضار ٚ زٚائط طجز زضذٛاسز غسٚض ثطي اػطايي ٚ سًميت يّٕيبر اػطايي ٚ اذص ٔحىْٛ ثٝ، چٝ زض زازٌبٟٞب ٚ چٝ زض ازا

 اسٙبز.

 ( ا٘شربة ايؿبء وٕيشٝ ٞبي فٙي ضضشٝ ٞبي ٚضظضي16

 ( سػٛيت آئيٗ ٘بٔٝ فًبِيشٟبي ضضشٝ ٞبي ٚضظضي 17

 ( سػٛيت آئيٗ ٘بٔٝ ٞبي يؿٛيز ثبضٍبٜ زض ضضشٝ ٞبي ٔرشّف ٚضظضي ٚ سًييٗ حك يؿٛيز ايؿبء 18

 فٙي، ضفبٞي ٚ ثبضٍبٞي( سٟيٝ ٚ سػٛيت آئيٗ ٘بٔٝ ثٟطٜ ثطزاضي ايؿبء اظ أىب٘بر 19

( سًييٗ حمٛق ٚ ٔعايب ٚ حك اِعحٕٝ ايؿبء وٕيشٝ ٞبي فٙي، ٔطثيبٖ، ٔسضسيٗ ٚ افطازي وٝ ثٝ ٘حٛي زض فًبِيشٟبي ٚضظضي 20

 ٕٞىبضي ٔي ٕ٘بيٙس

 ( اػطاي ٔػٛثبر ٔؼبٔى يٕٛٔي 21

 ( حفم ٚ حطاسز أٛاَ ٔٙمَٛ ، غيط ٔٙمَٛ ٚ اسٙبز ٚ ٔساضن ٚ سٛاثك ثبضٍب22ٜ

 ضر ٔسشٕط ٚ ضسيسٌي ثط يّٕىطز وٕيشٝ ٞبي ٚضظضي( ٘هب23



 

 

 ( سًييٗ ٚ ٔيعاٖ اسشٟالوٟب ثب سٛػٝ ثٝ لٛا٘يٗ ػبضي وطٛض.24

 ( سٙهيٓ ذالغٝ غٛضر زاضايي ٚ لطٚؼ ثبضٍبٜ ٞطضص ٔبٜ يىجبض ٚ زازٖ آٖ ثٝ ثبظضس ضطوز.25

ٔٝ ٚ حسبة يّٕىطز ٚ حسبة سٛز ٚ ( سٙهيٓ غٛضر زاضايي ٚ زيٖٛ ثبضٍبٜ دس اظ ا٘مؿبي سبَ ٔبِي ٚ ٕٞچٙيٗ سطاظ٘ب26

 ظيبٖ ثبضٍبٜ قجك اليحٝ لب٘ٛ٘ي اغالح لسٕشي اظ لبٖ٘ٛ سؼبضر.

 ( زيٛر ٔؼبٔى يٕٛٔي يبزي ٚ فٛق اًِبزٜ ٚ سًييٗ زسشٛض ػّسٝ آٟ٘ب.27

 ا٘سٚذشٝ لب٘ٛ٘ي.  %(5( ديطٟٙبز ٞط ٘ٛو ا٘سٚذشٝ يالٜٚ ثط دٙغ زضغس )28

 ي زض ٔٛالًي وٝ ٔفيس سطريع زازٜ ضٛز.( ديطٟٙبزاغالح اسبسٙبٔٝ ثٝ ٔؼٕى ي29ٕٔٛ

اذشيبضار ٞيبر ٔسيطٜ ٔٙحػط ثٝ ٔٛاضز فٛق ٘يسز ، ضطح ٔٛاز فمف ثطاي شوط ٔظبَ ثٛزٜ ٚ زض حسٚز ٔمطضار غسض ٔبزٜ 

 حبؾط ، ثٝ ٞيچ ٚػٝ ثٝ اذشيبضار سبْ ٞيبر ٔسيطٜ ذّّي ٚاضز ٕ٘ي سبظز.

  
 پبداش اعضبء ّيبت هذيشُ -41هبدُ 

 ٔؼٕى يٕٛٔي ٕٔىٗ اسز ٘سجز ًٔيٙي اظ سٛز ثبضٍبٜ ثًٙٛاٖ دبزاش زضاذشيبض ٞيبر ٔسيطٜ ٌصاضزٜ ضٛز.ٞط سبَ قجك سػٕيٓ 

زض غس سٛزي وٝ ٕٞبٖ سبَ ثٝ حسبة ا٘سٚذشٝ ٞب ٔٙهٛض ٔيطٛز سؼبٚظ وٙس، ايؿبء ٞيبر  30ايٗ ٘سجز ثٝ ٞيچٛػٝ ٘جبيس اظ 

يفٝ ٕ٘بيٙس ٚ زض اظاء آٖ ثب سػٛيت ٞيبر ٔسيطٜ حك ٔسيطٜ ٔيشٛا٘ٙس زض سٕز زيٍطي ثكٛض ٔٛنف، ثطاي ثبضٍبٜ ا٘ؼبْ ٚن

 اِعحٕٝ زضيبفز وٙٙس.
  



 

 

 حك حضَس اعضبء ّيبت هذيشُ  -41هبدُ 

ٔؼٕى يٕٛٔي ٔيشٛا٘س ثب سٛػٝ ثٝ سبيز حؿٛض ايؿبء غيطٔٛنف ٞيبر ٔسيطٜ زض ػّسبر ٞيبر ٔسيطٜ ، دطزاذز ٔجّغي ضا ثٝ 

 سػٛيت وٙس. آٟ٘ب ثٝ قٛض ٔمكٛو ثبثز حك حؿٛض ايطبٖ زض ػّسبر

ايؿبء ٞيبر ٔسيطٜ حك ٘ساض٘س ثٝ ػع آ٘چٝ زض ايٗ ٔبزٜ ديص ثيٙي ضسٜ اسز زض لجبَ سٕز ٔسيطيز ذٛز ثكٛض ٔسشٕط يب غيط 

 ٔسشٕط ثبثز حمٛق يب دبزاش يب حك اِعحٕٝ ، ٚػٟي ضا اظ ثبضٍبٜ زضيبفز وٙس.

  
 ّيبت هذيشُ هسئَليت اعضبء -42هبدُ 

 يطٜ ثبضٍبٜ قجك ٔمطضار ػبضي وطٛض اسز.ٔسئِٛيز ٞط يه اظ ايؿبء ٞيبر ٔس

  
 هعبهالت هذيشاى ثب ثبضگبُ -43هبدُ 

ايؿبء ٞيبر ٔسيطٜ ٚ ٔسيطيبُٔ ثبضٍبٜ، ٚ ٕٞچٙيٗ ٔٛسسبر ٚ ضطوشٟبيي وٝ ايؿبء ٞيبر ٔسيطٜ ٚ يب ٔسيطيبُٔ ثبضٍبٜ ، 

ٜ زض ًٔبٔالسي وٝ ثب ثبضٍبٜ يب ثٝ ضطيه يب يؿٛ ٞيبر ٔسيطٜ يب ٔسيطيبُٔ آٟ٘ب ثبضٙس، ٕ٘يشٛا٘ٙس ثسٖٚ سػٛيت ٞيبر ٔسيط

حسبة ثبضٍبٜ ٔيطٛز ثكٛض ٔسشميٓ يب غيط ٔسشميٓ ، قطف ًٔبّٔٝ ٚالى ٚ يب سٟيٓ ضٛ٘س ٚ زض غٛضر سػٛيت ٘يع ٞيبر ٔسيطٜ 

ٔىّف اسز ثبظضس ثبضٍبٜ ضا اظ ًٔبّٔٝ اي وٝ اػبظٜ آٟ٘ب زازٜ ضسٜ ثالفبغّٝ ٔكّى ٕ٘بيس ٚ ٌعاضش آٖ ضا ثٝ اِٚيٗ ٔؼٕى 

حبٚي ػعئيبر ًٔبّٔٝ ٘هط ذٛز ضازضثبضٜ   يبزي غبحجبٖ سٟبْ ثسٞس ٚ ثبظضس ٘يع ٔىّف اسز ؾٕٗ ٌعاضش ذبغي،يٕٛٔي 

اي زض ٕٞبٖ ٔؼٕى سمسيٓ وٙس، يؿٛ ٞيبر ٔسيطٜ يب ٔسيطيبُٔ شيٙفى زض ًٔبّٔٝ، زض ػّسٝ ٞيبر ٔسيطٜ زض ٔؼٕى چٙيٗ ًٔبّٔٝ

 حك ضاي ٘رٛاٞس زاضز.يٕٛٔي يبزي ٍٞٙبْ اذص سػٕيٓ ٘سجز ثٝ ًٔبّٔٝ ٔصوٛض ، 

  
 هعبهالت هذيشاى ثب سبيشيي -44هبدُ 

  ٔسيطاٖ ٚ ٔسيطيبُٔ ٕ٘يشٛا٘ٙس ًٔبٔالسي ٘هيط ًٔبٔالر ثبضٍبٜ وٝ ٔشؿٕٗ ضلبثز ثب يّٕيبر الشػبزي ثبضٍبٜ ثبضس ا٘ؼبْ زٞٙس،

ػجطاٖ آٖ ذٛاٞس ثٛز، ٞط ٔسيطي وٝ اظ ٔمطضار ايٗ ٔبزٜ سرّف وٙس ٚ سرّف اٚ ٔٛػت ؾطض ٚ ظيبٖ، ثبضٍبٜ ٌطزز ٔسئَٛ 

 ٔٙهٛض اظ ؾطض ٚ ظيبٖ زض ايٗ ٔبزٜ ايٓ اسز اظ ٚضٚز ذسبضر يب سفٛيز ٔٙفًز.
  

 هوٌَعيت اخز ٍام تَسط هذيشاى -45هبدُ 

ٔسيطيبُٔ ٚ ايؿبء ٞيبر ٔسيطٜ حك ٘ساض٘س ٞيچٍٛ٘ٝ ٚاْ يب ايشجبض اظ ثبضٍبٜ سحػيُ ٕ٘بيٙس ٚ ثبضٍبٜ ٕ٘يشٛا٘س زيٖٛ آ٘بٖ ضا 

 وٙس، ايٍٙٛ٘ٝ يّٕيبر ثرٛزي ذٛز ثبقُ اسز. سؿٕيٗ يب سًٟس

  
 عبهل هذيش –ثخص پٌجن 

  
 اًتخبة ٍ تعييي حذٍد اختيبسات   -46هبدُ 

ٞيبر ٔسيطٜ ثبيس يه ٘فط ضرع حميمي ضا اظ ثيٗ ايؿبء ذٛز يب اظ ايؿبء ثبضٍبٜ ثٝ ٔسيطيز يبُٔ ثبضٍبٜ ثطٌعيٙس ٚ  -اِف

 غبَ ٚ اسشرسأي اٚ ضا سًييٗ وٙس.حسٚز اذشيبضار ٚ ٔسر سػسي ٚ سبيط ضطايف اضش



 

 

ضا ثب حك سٛويُ ٚ يب يعَ ٚويُ ثٝ ٔسيطيبُٔ سفٛيؽ ٕ٘بيس، زض  39ٞيبر ٔسيطٜ ٔيشٛا٘س لسٕشي اظ اذشيبضار ٔططٚحٝ زض ٔبزٜ 

غٛضسيىٝ ٔسيطيبُٔ يؿٛ ٞيبر ٔسيطٜ ثبضس زٚضٜ ٔسيطيز اٚ اظ ٔسر يؿٛيز اٚ زض ٞيبر ٔسيطٜ ثيطشط ٘رٛاٞس ثٛز ِيىٗ 

 ؼسز اٚ قجك ٔمطضار ايٗ اسبسٙبٔٝ ثالٔب٘ى اسز. ا٘شربة ٔ

 ٔسيطيبُٔ ثبضٍبٜ ٕ٘يشٛا٘س زض ييٗ حبَ ضئيس ٞيبر ٔسيطٜ ثبضٍبٜ ثبضس.

-طجزازاضٜة( ٘بْ ٚ ٔطرػبر ٚ حسٚز اذشيبضار ٔسيطيبُٔ ثبيس ثب اضسبَ ٘سرٝ اي اظ غٛضسؼّسٝ ٞيبر ٔسيطٜ ثٝ

 ايالْ ضٛز. سطثيز ثس٘ي ٚ سبيط زسشٍبٟٞبي شيطثفضطوشٟبٚسبظٔبٖ

 ع( ٞيبر ٔسيطٜ زض ٞط ٔٛلى ٔيشٛا٘س ٔسيطيبُٔ ضا يعَ وٙس.

 ز( سًييٗ حمٛق ٔسيطيبُٔ ٚ سبيط ضطايف ذسٔز اٚ ثب ٞيبر ٔسيطٜ اسز.
  

  هذيشعبهل اختيبسات –47هبدُ 

بضٍبٜ ٔيجبضس. ٔسيطيبُٔ ثبالسطيٗ ٔمبْ اػطايي ثبضٍبٜ ٔيجبضس ٚ زض حساذشيبضار سفٛيؽ ضسٜ اظ قطف ٞيبر ٔسيطٜ ٕ٘بيٙسٜ ث

ٕٞچٙيٗ وٕيشٝ ٞبي فٙي ضضشٝ ٞبي ٚضظضي ظيط ٘هط ٔسيطيبُٔ ٔيجبضٙس ٚ سطىيُ ٚاحسٞبي اػطايي ثبضٍبٜ ٘هيط سطىيالر 

آٔٛظش، ازاضي، ٔبِي، ضٚاثف يٕٛٔي ٚ سبيط ٔٛاضز الظْ ٚ يعَ ٚ ٘ػت ٔطثٛقٝ ٚ ؾٛاثف اػطايي أٛض ٔحِٛٝ زض چٟبضچٛة 

 ٚ اذشيبضار ٔسيطيبُٔ ٔيجبضس.آئيٗ ٘بٔٝ ٞبي ٔػٛة ٞيبر ٔسيطٜ ػع

  
 لبئن همبم هذيشعبهل -48هبدُ 

يه ٘فط اظ ايؿبء ثبضٍبٜ ٔيشٛا٘س ثٝ يٙٛاٖ لبئٓ ٔمبْ ٔسيطيبُٔ سًييٗ ٌطزز ٚ ايٗ أط ثٝ ديطٟٙبز ٔسيطيبُٔ ٚ ثب ٔٛافمز ٞيبر 

ضر ذٛاٞس ٌطفز، حمٛق لبئٓ ٔسيطٜ ثٝ يُٕ ذٛاٞس آٔس، يعَ ٚ سؼسيس ا٘شػبة لبئٓ ٔمبْ ٔسيطيبُٔ ٘يع ثٝ ٕٞيٗ قطيك غٛ

 ٔمبْ ٔسيطيبُٔ ٚ سبيط ضطايف اسشرسأي آٟ٘ب قجك لطاضزاز ثٛسيّٝ ٔسيطيبُٔ ٚثب ٔٛافمز ٞيبر ٔسيطٜ سًييٗ ٔيطٛز.

 حسٚز اذشيبضار لبئٓ ٔمبْ ٔسيطيبُٔ ثٝ ديطٟٙبز ٔسيطيبُٔ ٚ سػٛيت ٞيبر ٔسيطٜ سًييٗ ٔيٍطزز.
  

 صبحجبى اهضبء هجبص -49هبدُ 

اسٙبز سًٟس آٚض ثبضٍبٜ ٚ ٕٞچٙيٗ وّيٝ چىٟب ٚ ثطٚار ٚ سفشٝ ٚ سبيط اٚضاق سؼبضسي ثٝ سطسيت ٚ سٛسف اضربغي  وّيٝ اٚضاق ٚ

 وٝ ٞيبر ٔسيطٜ سًييٗ ٔيىٙس أؿبء ٔيطٛز.

ٞيبر ٔسيطٜ ٕٞچٙيٗ ٘حٜٛ أؿبء ٔىبسجبر يبزي ٚ ػبضي، ٚ ٕٞچٙيٗ اضربغي وٝ حك أؿبء آٟ٘ب ضا زاض٘س، سًييٗ ذٛاٞس 

 ٕ٘ٛز.
  

:ٞيچيه اظ زاض٘سٌبٖ أؿبء ٔؼبظ حك ٚاٌصاضي أؿبء ذٛز ضا ٘ساضز ٍٔط ثب سػٛيت ٞيبر ٔسيطٜ، حك أؿبء 1ٜ سجػط

سفٛيؽ ضسٜ ٔيشٛا٘س ٔحسٚز ثٛزٜ يب ٔطثٛـ ثٝ ٔٛاضز ذبظ ثبضس ِٚي ايٗ سفٛيؽ أؿبء ثبيض سّت ٔسئِٛيز يؿٛ ٞيبر 

 ٔسيطٜ ٕ٘يٍطزز.



 

 

بء ًٔشجط اسز ٞيچىس ٕ٘يشٛا٘س ثٝ سٟٙبيي اغبِشبً ٚ ٚوبِشبً ثب ٚوبِز اظ ثميٝ :زض ٔٛضز اسٙبزي وٝ ثب ثيص اظ يه أؿ2سجػطٜ 

 وٙس.  افطاز آ٘طا أؿبء

  



 

 

 الجذل علي ثبصسس ٍ ثبصسس –ثخص ضطن 
  

 تشتيت اًتخبة ٍ ٍظبيف ثبصسس -51هبدُ 

 ٗ ٔيىٙس.ٔؼٕى يٕٛٔي يبزي سبال٘ٝ ، يه ثبظضس اغّي ٚ يه يب چٙس ثبظضس يّي اِجسَ ثطاي ٔسر يىسبَ ًٔي

 ثبظضس اغّي ٚ ثبظضس يّي اِجسَ اظ ثيٗ غبحجبٖ سٟبْ ا٘شربة ٔيطٛ٘س. 

ثبظضس اغّي يب ثبظضس يّي اِجسَ ثبيس زضثبضٜ غحز غٛضر زاضايي ٚ غٛضر حسبة زٚضٜ يّٕىطز ٚ حسبة سٛز ٚ ظيبٖ ٚ 

بِت ٚ اقاليبسي وٝ ٔسيطاٖ زض سطاظ٘بٔٝ اي وٝ ٔسيطاٖ ثطاي سسّيٓ ثٝ ٔؼٕى يٕٛٔي سٟيٝ ٔيىٙٙس ٚ ٕٞچٙيٗ زضثبضٜ غحز ٔك

 اذشيبض ٔؼبٔى يٕٛٔي ٌصاضشٝ ا٘س ، انٟبض ٘هط وٙس ٚ ٌعاضش ػبًٔي ضاػى ثٝ ٚؾى ثبضٍبٜ ثٝ ٔؼٕى يٕٛٔي يبزي سسّيٓ ٕ٘بيس.

ٌعاضش ثبظضس ثبيس الالُ زٜ ضٚظ لجُ اظ سطىيُ ٔؼبٔى يٕٛٔي يبزي ػٟز ٔطاػًٝ غبحجبٖ سٟبْ زض ٔطوع ثبضٍبٜ آٔبزٜ 

 ثبضس.

ي وٝ ثسٖٚ لطائز ٌعاضش ثبظضس ضاػى ثٝ سػٛيت غٛضر زاضايي ٚ سطاظ٘بٔٝ ٚ حسبة سٛز ٚ ظيبٖ ثبضٍبٜ اظ قطف سػٕيٕبس

 ٔؼٕى يٕٛٔي اسربش ضٛز اظ زضػٝ ايشجبض سبلف ذٛاٞس ثٛز.

ٕٞچٙيٗ ثبظضس ٘هبضر ٚ وٙشطَ ثط ضيبيز ٔفبز اسبسٙبٔٝ ، اػطاي ٔػٛثبر ٞيبر ٔسيطٜ ، غحز ٌطزش يّٕيبر اػطايي 

ضظضي ، فٙي، ازاضي ٚ ٔبِي ٚ سبيط ٔٛاضز ٔطبثٝ ضا ثٝ يٟسٜ زاضزٚ الظْ اسز ثطحست ٔٛضز ثٝ سطريع ذٛز ٌعاضضٟبي أٛض ٚ

 الظْ ضا ثٝ ٔؼٕى يٕٛٔي اضائٝ ٕ٘بيس.

سجػطٜ:ثبظضس اغّي ٚ ثبظضس يّي اِجسَ لبثُ يعَ ٚ سؼسيس ا٘شربة ٔيجبضس. ٕٞچٙيٗ زض غٛضر ذبسٕٝ ٔسر ٔبٔٛضيز 

 اِجسَ ، سب ا٘شربة ثبظضس ػسيس ٔسر ٔبٔٛضيز آٟ٘ب ازأٝ ٔي يبثس.ثبظضس ٚ ثبظضس يّي 

  
 اختيبسات ثبصسس -51هبدُ 

ثبظضس يّي يّي اِجسَ ٔيشٛا٘س زض ٞط ٔٛلى ٞطٌٛ٘ٝ ضسيسٌي ٚ ثبظضسي الظْ ضا زض ٞط يه اظ أٛض   ثبظضس ٚ ثطحست ٔٛضز ،

زٞس ٚ اقاليبر ٔطثٛـ ثٝ ثبضٍبٜ ضا اظ ٔسيطاٖ يب وبضوٙبٖ ثبضٍبٜ چٝ ثٝ ٔجبضطر ٚ چٝ ثب اسشفبزٜ اظ ذجطٜ ٚ وبضضٙبس ا٘ؼبْ 

 ثبضٍبٜ ٔكبِجٝ وطزٜ ٔٛضز ضسيسٌي لطاض زٞس، ا٘ؼبْ ٚنيفٝ ثبظضسي ٘جبيسشي ٔب٘ى ٌطزش يبزي أٛض ثبضٍبٜ ٌطزز.

 ثبظضس ٔيشٛا٘س زض غٛضر ِعْٚ زضذٛاسز سطىيُ ػّسٝ ٔؼٕى يٕٛٔي يبزي ضا ثكٛض فٛق اًِبزٜ ثسٞس.
  

 َليت ثبصسسهسئ -52هبدُ 

 ٔسئِٛيز ثبظضسبٖ اغّي ٚ ثطحست ٔٛضز، يّي اِجسَ زض ٔمبثُ ثبضٍبٜ ٚ اضربظ طبِض قجك ٔمطضار ػبضي ٔيجبضس.
  

 حك الضحوِ ثبصسس -53هبدُ 

حك اِعحٕٝ ثبظضس اغّي ٚ ثبظضس يّي اِجسَ ضا ٔؼٕى يٕٛٔي يبزي سًييٗ ٔيٕٙبيس ٚ سب اسربش سػٕيٓ ٔؼسز ثٝ ٕٞبٖ ٔيعاٖ 

 ب٘س.ثبلي ذٛاٞس ٔ
  



 

 

 هعبهال ثبصسس  -54هبدُ 

 ثبظضس ٕ٘ي سٛا٘س زض ًٔبٔالسي وٝ ثب ثبضٍبٜ يب ثٝ حسبة ثبضٍبٜ ا٘ؼبْ ٔيٍيطز ثكٛض ٔسشميٓ يب غيط ٔسشميٓ شيٙفى ضٛز.

 سجػطٜ:ا٘ؼبْ فًبِيشٟبي ٚضظضي اظ ايٗ أط ٔسشظٙي ٔيجبضس.

  
  جلسبت ٍ عوَهي هجبهع دس ثبصسسبى حضَس – 55هبدُ 

وّيٝ ٔؼبٔى يٕٛٔي اِعأي اسز. ٕٞچٙيٗ ثبظضس ٔيشٛا٘س ثسٖٚ زاضشٗ حك ضاي زض ػّسبر ٞيبر ٔسيطٜ، حؿٛض ثبظضس زض 

 ػّسٝ وٕيشٝ ٞبي فٙي ، ضضشٝ ٞبي ٚضظضي ٚ سبيط ػّسبر ٔطسجف ثب فًبِيشٟب ٚ أٛض ثبضٍبٜ ضطوز ٕ٘بيس.
  



 

 

 ٍسصضي ّبي سضتِ تخصصي فٌي ّبي كويتِ –ثخص  ّفتن
  

 ي فعبليتْبي ٍسصض -56هبدُ 

 ٞبي فٙي ٕٞبٖ ضضشٝ ٚ ثب ٘هبضر ٚ دطشيجب٘ي ٔسيطيبُٔ ثبضٍبٜ ا٘ؼبْ ٔيذصيطز.فًبِيشٟبي ٚضظضي زض ٞط ضضشٝ سحز ٘هط وٕيشٝ

  
  فٌي ّبي كويتِ اعضبي –57هبدُ 

يت ايؿبء وٕيشٝ ٞبي فٙي ٞط ضضشٝ ٚضظضي اظ ثيٗ افطاز ثب سؼطثٝ ٚ غالحيشساض ٕٞبٖ ضضشٝ ٚضظضي ثب ديطٟٙبز ٔسيطيبُٔ ٚ سػٛ

 ٞيبر ٔسيطٜ ا٘شربة ٔيٍطز٘س ٚ الظْ اسز اوظط ايؿبء وٕيشٝ اظ ٔطثيبٖ سبييس ضسٜ ٕٞبٖ ضضشٝ ثبضٙس.

  
  فٌي ّبي كويتِ اعضبي اًتخبة – 58هبدُ 

ؾٛاثف ا٘شربة ايؿبء وٕيشٝ ٞب ٚ سطىيُ وٕيشٝ ٞبي فٙي زض ضضشٝ ٞبي ٚضظضي الظْ اسز سٛسف ٔسيط يبُٔ ثب ثٟطٜ ثطزاضي اظ 

ط سٟيٝ ٚ دس اظ سبييس ٔسيط يبُٔ ثٝ سػٛيت ٞيبر ٔسيطٜ ثطسس ٚ ٞط ٌٛ٘ٝ اغالحبر ٚ سغييطار ثًسي ٘يع ٔسشّعْ افطاز غبحجٙه

 ا٘ؼبْ ٔطاحُ فٛق ٔيجبضس.

 سجػطٜ: ٕٞٛاضٜ يه ٘فط اظ ايؿبء ٞط يه اظ وٕيشٝ ٞبي سرػػي ثٝ ديطٟٙبز ٔسيطيبُٔ ٚ سبييس ٞيبر ٔسيطٜ سًييٗ ٔيٍطزز.

  

 يتِ ّبي فٌيكو اعضبي اختيبسات–59هبدُ 

ايؿبء وٕيشٝ فٙي ٞط ضضشٝ ٚضظضي اذشيبضار الظْ زض وّيٝ أٛض ٔطسجف ثب ٕٞبٖ ضضشٝ ٚضظضي ايٓ اظ قطاحي، ثط٘بٔٝ ضيعي،  

آٔٛظش، اػطا ٚ ٘هبضر ضا زاض٘س ٚ سًبٔالر وٕيشٝ فٙي ثب ٔسيطيبُٔ، ٞيبر ٔسيطٜ، ثبضظس ٚ سبيط وٕيشٝ ٞب ٚ ٚاحسٞبي ثبضٍبٜ 

 ي وٕيشٝ وٝ ثٝ سبييس ٔسيط يبُٔ ٚ سػٛيت ٞيئز ٔسيطٜ ٔيطسس، ٔطرع ٔيٍطزز.زض آئيٗ ٘بٔٝ اػطائ

  



 

 

 فٌي ّبي كويتِ دسآهذّبي–61هبدُ 

زضغس ثبيس غطف سؼٟيعار، آٔٛظش ٚ اضسمبء  50زضآٔس حبغُ اظ فًبِيشٟبي وٕيشٝ ٞبي فٙي زض ٞط ضضشٝ ٚضظضي حسالُ 

 ضضشٝ ٚضظضي ٌطزز.فًبِيشٟب ٚ ثطحست ٔٛضز وٕه ثٝ ٌسشطش ثط٘بٔٝ ٞبي ٕٞبٖ 

  
 فٌي ّبي كويتِ آهَصضي ّبي ثشًبهِ– 61هبدُ 

ٞط يه اظ وٕيشٝ ٞبي فٙي ٚضظضي ٔيشٛا٘ٙس ياللٕٙساٖ يؿٛيز زض ثبضٍبٜ ضا دس اظ طجز ٘بْ ٚ قي ٔطاحُ الظْ سحز آٔٛظش 

بٜ ضا ثٝ ٔسيطيبُٔ اضائٝ لطاض زٞٙس  ٚ دس اظ آٔٛظضٟبي الظْ ٚ سبييس احطاظ ضطايف الظْ ديطٟٙبز يؿٛيز ضسٕي آ٘بٖ زض ثبضٍ

 ٕ٘بيٙس.

  
ٕٞبٍٞٙي أٛض ٔطثٛـ ثٝ ٞط وٕيشٝ فٙي ثب سبظٔبٖ سطثيز ثس٘ي ٚ فسضاسيٖٛ شيطثف سٛسف وٕيشٝ فٙي ٕٞبٖ ضضشٝ  -سجػطٜ

 ٚضظضي ثب ٕٞبٍٞٙي ٔسيط يبُٔ ٚ ثط حست ٔٛضز ٞيئز ٔسيطٜ ا٘ؼبْ ٔيذصيطز.
  

 فٌي ّبي كويتِ ٍسصضي ّبي سضتِ– 62هبدُ 

ٛا٘س زض ضضشٝ ٞبي ٚضظضي ثطٖٚ ضٟطي اظ ػّٕٝ وٛٞٙٛضزي، سًٙ ٘ٛضزي، يد ٘ٛضزي، اسىي وٛٞسشب٘ي، اسىي ، ثبضٍبٜ ٔيش

سٛاضي وٛٞسشب٘ي، لبيمطا٘ي ضٚذب٘ٝ اي، دبضاٌاليسض ٚ سبيط ضضشٝ ٞبي ٔطسجف ٚ ٕٞچٙيٗ ضضشٝ ٞبي اسىي ضٚي آة ، زٚچطذٝ

 بيس.فٛق زض زاذُ اسشبزيٟٛٔب، سبِٟٙب ٚ أبوٗ ٚضظضي فًبِيز ٕ٘
  

 ثبضگبُ هبلي اهَس –ثخص ّطتن 
  

 سبل هبلي -63هبدُ 

 سبَ ٔبِي ثبضٍبٜ اظ ضٚظ اَٚ فطٚضزيٗ ٞط سبَ آغبظ ٔيطٛز ٚ ضٚظ آذط اسفٙس ٕٞبٖ سبَ ثٝ دبيبٖ ٔيطسس.

  



 

 

 صَستحسبة ضص هبِّ -64هبدُ 

ضٍبٜ ضا سٙهيٓ ٚ نطف يىٕبٜ ثًس ٞيبر ٔسيطٜ ثبيس الالُ ٞط ضطٕبٜ يىجبض ذالغٝ يّٕىطز ٔبِي ٚ غٛضر زاضايي ٚ لطٚؼ ثب

 ثٝ ثبظضس اضائٝ زٞس.

  
 حسبثْبي سبالًِ -65هبدُ 

ٞيبر ٔسيطٜ ثبضٍبٜ ثبيس دس اظ ا٘مؿبي ٞط سبَ ٔبِي غٛضر زاضايي ٚ زيٖٛ ثبضٍبٜ ضا زض دبيبٖ سبَ ٚ ٕٞچٙيٗ سطاظ٘بٔٝ ٚ 

ٚ ٚؾى يٕٛٔي ثبضٍبٜ قي سبَ ٔبِي ٔعثٛض حسبة يّٕىطز ٚ حسبة سٛز ٚ ظيبٖ ثبضٍبٜ ضا ثٝ ؾٕيٕٝ ٌعاضضي زضثبضٜ فًبِيز 

سٙهيٓ وٙس، اسٙبز ٔصوٛض زض ايٗ ٔبزٜ ثبيس الالً ثيسز ضٚظ لجُ اظ سبضيد ٔؼٕى يٕٛٔي يبزي سبال٘ٝ زض اذشيبض ثبظضس ٌصاضشٝ 

 ضٛز سب دس اظ ضسيسٌي ثب ٌعاضش ثبظضس ثٝ ٔؼٕى يٕٛٔي غبحجبٖ سٟبْ سمسيٓ ٌطزز.
  

 حك هشاجعِ صبحجبى سْبم -66هبدُ 

اظ زٜ ضٚظ لجُ اظ اً٘مبز ٔؼٕى يٕٛٔي يبزي سبال٘ٝ ٞط غبحت سٟٓ ٔيشٛا٘س زض ٔطوع اغّي ثبضٍبٜ ثٝ غٛضسحسبثٟب ٔطاػًٝ 

 وطزٜ ٚ اظ سطاظ٘بٔٝ ٚ حسبة سٛز ٚ ظيبٖ ٚ ٌعاضش يّٕيبر ٔسيطاٖ ضطوز ٚ ٌعاضش ثبظضس ضٚ٘ٛضز ثٍيطز.

  
 دسآهذّبي ثبضگبُ – 67هبدُ 

يشٟبي ٔٛؾٛو ثبضٍبٜ ٚ حك يؿٛيز ايؿبء سبٔيٗ ٚ ثبضٍبٜ ٔؼبظ ثٝ زضيبفز ٞطٌٛ٘ٝ وٕه، زضآٔسٞبي ثبضٍبٜ اظ ٔحُ فًبِ

ٞسايب ايٓ اظ ٘مسي ٚ غيط ٘مسي ٚ ٕٞچٙيٗ دطزاذز وٕه يب اٞساء ٞسايب ٔيجبضس. زضيبفز ٚ اٞساء وٕىٟب ٚ ٞسايب ثب سػٛيت 

 ٞيبر ٔسيطٜ ٔؼبظ ٔيجبضس.

  
  
 باستْالن، رخبئش ٍ اًذٍختِ ّ -68( هبدُ 59)

اضظيبثي زاضائيٟبي ثبضٍبٜ قجك ٔٛاظيٗ ٚ اغَٛ ٔشساٚاَ ٚ دصيطفشٝ ضسٜ حسبثساضي ٚ فٙي ثًُٕ ذٛاٞس آٔس، زض سطاظ٘بٔٝ ثبيس 

اسشٟالن أٛاَ ٚ ا٘سٚذشٝ ٞبي الظْ زض ٘هط ٌطفشٝ ضٛز ِٚٛ ايٙىٝ دس اظ ٚؾى اسشٟالن ٚ ا٘سٚذشٝ ٞب سٛز ثبلي ٕ٘ب٘س ٚ يب 

ضايي طبثز، ذٛاٜ زض ٘شيؼٝ اسشفبزٜ، ذٛاٜ ثط اطط سغييطار فٙي ٚ ذٛاٜ ثًُّ زيٍط، ثبيس زض وبفي ٘جبضس، دبئيٗ آٔسٖ اضظش زا

اسشٟالوبر ٔٙهٛض ٌطزز. ثطاي ػجطاٖ وبٞص احشٕبِي اضظش سبيط الالْ زاضائي ٚ ظيبٟ٘ب ٚ ٞعيٙٝ ٞبي احشٕبِي ثبيس شذيطٜ الظْ 

 زض حسبثٟب ٔٙهٛض ٌطزز.

  
 ة سَد ٍ صيبىتمذين تشاصًبهِ ٍ حسب -69( هبدُ 61)

ٔبٜ دس اظ ا٘مؿبي سبَ ٔبِي ثبضٍبٜ ثطاي سػٛيت ثٝ ٔؼٕى  3سطاظ٘بٔٝ ٚ حسبة سٛز ٚ ظيبٖ ٞط سبَ ثبيس حساوظط نطف ٔسر 

 يٕٛٔي غبحجبٖ سٟبْ سمسيٓ ٌطزز، سًٟساسي وٝ ثبضٍبٜ آ٘طا سؿٕيٗ وطزٜ اسز ثبيس ثب ليس ٔجّغ زض شيُ سطاظ٘بٔٝ آٚضزٜ ضٛز.
  
 سبةهفبصب ح -71( هبدُ 61)



 

 

سػٛيت سطاظ٘بٔٝ ٚ حسبة سٛز ٚ ظيبٖ ٞط زٚضٜ اظ قطف ٔؼٕى يٕٛٔي ثطاي ٞيبر ٔسيطٜ ثٝ ٔٙعِٝ ٔفبغب ثطاي ٕٞبٖ زٚضٜ 

 ذٛاٞس ثٛز.

  
 سَد خبلص -71( هبدُ 62)

سٛز ذبِع ثبضٍبٜ زض ٞط سبَ ٔبِي يجبضسسز اظ زضآٔس حبغُ زض ٕٞبٖ سبَ ٟٔٙبي وّيٝ ٞعيٙٝ ٞب ٚ اسشٟالن ٚ شذيطٜ ٞب ثب 

 بيز ٔمطضار ػبضيٝ.ضي
  
 اًذٍختِ لبًًَي ٍ اختيبسي -72( هبدُ 63)

 اظ سٛز ذبِع ثبضٍبٜ دس اظ ٚؾى ظيبٟ٘بي ٚاضزٜ زض سبِٟبي لجُ، ثبيس يه ثيسشٓ آٖ ثًٙٛاٖ ا٘سٚذشٝ لب٘ٛ٘ي ٔٛؾٛو ضٛز.

شٝ ٞبي ثٝ ديطٟٙبز ٞيبر ٔسيطٜ ٚ سػٛيت ٔؼٕى يٕٛٔي يبزي ٕٔىٗ اسز لسٕشي اظ سٛز ذبِع ثطاي سطىيُ ا٘سٚذ

 ٔرػٛغي وٙبض ٌصاضشٝ ضٛز.
  
 سَد لبثل تمسين -73( هبد64ُ)

ٞبي سٛز لبثُ سمسيٓ يجبضسسز اظ سٛز ذبِع سبَ ٔبِي ثبضٍبٜ ٟٔٙبي ظيبٟ٘بي سبَ ٔبِي لجُ ٚ ا٘سٚذشٝ لب٘ٛ٘ي ٚ سبيط ا٘سٚذشٝ

 اذشيبضي ثًالٜٚ سٛز لبثُ سمسيٓ سبِٟبي لجُ. 

 ٞيبر ٔسيطٜ والً ثٝ حسبة ا٘سٚذشٝ ٚضظضي ثبضٍبٜ ٔٙهٛض ٔيٍطزز.سٛز لبثُ سمسيٓ ثبضٍبٜ دس اظ وسط دبزاش 
  
 هصبسف اًذٍختِ ّب  -74( هبدُ 65)

ا٘سٚذشٝ ٚضظضي ثبضٍبٜ زض ػٟز سٟيٝ اثعاض ٚ ِٛاظْ ٚضظضي ٚ فٙي زض ضاثكٝ ثب ٔٛؾٛو ثبضٍبٜ ٚ أٛاَ ٔٙمَٛ ٚ غيط ٔٙمَٛ لبثُ 

 ٔٙمَٛ الظْ اسز لجالً ٔؼٛظ ٔؼٕى يٕٛٔي اذص ٌطزز.ثٟطٜ ثطزاضي اسز. زض ذػٛظ ذطيس يب فطٚش أٛاَ غيط 

  
 ثبضگبُ سبالًِ ثَدجِ ٍ ثشًبهِ – 75هبدُ 

ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ ٞط سبَ ثبضٍبٜ الظْ اسز ثطاسبس ثط٘بٔٝ ٞب، قطحٟب، ثطآٚضز فًبِيشٟبي وٕيشٝ ٞبي فٙي لجُ اظ ضطٚو سبَ 

ػٛيت ٞيبر ٔسيطٜ اضائٝ ضسٜ ٚ زض اِٚيٗ ػّسٝ ٔؼٕى ثٛزػٝ سٟيٝ ضسٜ ٚ ٕٞطاٜ ثب انٟبض ٘هط ٔسيطيبُٔ ػٟز ثطضسي ٚ س

 يٕٛٔي ٔكطح ٌطزز.
  

 ثخص ًْن )عضَيت(
  

  عضَيت اًَاع– 76هبدُ  

 ثبضٍبٜ زاضاي سٝ ٘ٛو يؿٛ ٔيجبضس.

 ايؿبي ػبٚيس       -1

 ايؿبي ضسٕي       -2



 

 

 ايؿبي افشربضي       -3
  

 عضَيت ضشايط–77هبدُ 

ٚ قي ٔطاحُ الظْ ٚ ضطايف يؿٛيز زض ٞط ضضشٝ ٚضظضي سٛسف ٔسيطيبُٔ سٟيٝ ٚ دس اظ آئيٗ ٘بٔٝ ضطايف دصيطش ٔشمبؾيبٖ 

 سػٛيت ٞيبر ٔسيطٜ لبثُ اػطا ٔيجبضس.

السأبر ٔطثٛـ ثٝ طجز ٘بْ ٚ يؿٛيز ٚ أٛض ازاضي ٚ ٔبِي افطازي وٝ اظ قطف وٕيشٝ ٞبي فٙي ًٔطفي ٔيٍطز٘س  -سجػطٜ

 ُ ا٘ؼبْ ٔيذصيطز.سٛسف ٚاحسٞبي شيطثف ثبضٍبٜ ظيط ٘هط ٔسيط يبٔ

  
 جبٍيذ عضَ– 78هبدُ 

ايؿبء ػبٚيس ثبضٍبٜ ٔشطىُ اظ ايؿبيي اسز وٝ حسالُ زٜ سبَ سبثمٝ يؿٛيز زض ثبضٍبٜ ضا زاضشٝ ثبضٙس ٚ ٔٙطبء ذسٔبر 

اضظ٘سٜ ايٓ اظ ٚضظضي، سطىيالسي ٚ ذسٔبسي ٔٛضز سبييس ٞيبر ٔسيطٜ ٌطزيسٜ ثبضٙس ٚ سٛاثك اذالق ٚضظضي ٚ غسالز ٚ 

يطبٖ ٔٛضز سبييس وٕيشٝ فٙي شيطثف ٚ ٔسيطيبُٔ لطاض ٌيطز. سبييس يؿٛيز ػبٚيس ٞط يه اظ ايؿبء ثًٟسٜ ٔؼٕى يّٕىطز ا

 يٕٛٔي اسز.

ٚ افطازي وٝ ٚاػس ضطايف ٔيٍطز٘س دس اظ انٟبض ٘هط ثبظضس سٛسف ٞيئز ٔسيطٜ ثٝ ٔؼٕى يٕٛٔي ديطٟٙبز ٚ زض غٛضر 

 يٙس.سػٛيت ٔؼٕى يٕٛٔي ثٝ يؿٛيز ػبٚيس ثبضٍبٜ زض ٔي آ

 دطزاذز حك يؿٛيز ايؿبء ػبٚيس اذشيبضي اسز.
  

 سسوي عضَ– 79هبدُ 

ايؿبء ضسٕي ثبضٍبٜ ايؿبيي ٞسشٙس وٝ ٔطاحُ آٔٛظضي ٚ آظٔبيطي ضا قي ٕ٘بيٙس ٚ ٔٛضز سبييس وٕيشٝ فٙي شيطثف لطاض ٌيط٘س. 

 ذشٝ ٔيطٛ٘س.ايٗ افطاز ثًس اظ سبييس ٔسيطيبُٔ ٚ سػٛيت ٞيبر ٔسيطٜ ثٝ يٙٛاٖ يؿٛ ضسٕي ثبضٍبٜ ضٙب

  
 سسوي اعضبء اختيبسات– 81هبدُ 

زاضاي وّيٝ اذشيبضار الظْ زض فًبِيشٟبي ٚضظضي ضضشٝ ٔطسجف ٔيجبضٙسٚ سحز ٘هط وٕيشٝ فٙي ٔطثٛقٝ ٚ آئيٗ ٘بٔٝ  -ايؿبء ضسٕي

 ٞبي ثبضٍبٜ فًبِيز ٔي ٕ٘بيٙس.
  

 ٍسصضي فعبليتْبي ثَدى اختيبسي– 81هبدُ 

زٔبٚ٘س ٚ ٕٞچٙيٗ ضطوز زض وّيٝ ثط٘بٔٝ ٞبي ٚضظضي اذشيبضي اسز ٚ اضوبٖ ثبضٍبٜ  يؿٛيز زض ثبضٍبٜ وٛٞٙٛضزي ٚ اسىي

ضا ٚازاضثٝ ضطوز زضٞيچ ثط٘بٔٝ اي ثٕٙبيٙس ٚ ٔسئِٛيز حٛازص ٚضظضي زض ثط٘بٔٝ ٞبي ٚضظضي ثًٟسٜ يؿٛ   ٕ٘يشٛا٘ٙس ايؿبء

 شيطثف ٔيجبضس.
  



 

 

 اعضبء ثيوِ–82هبدُ 

ايؿبء ٚ زاٚقّجيٗ يؿٛيز ضا سحز دٛضص ثيٕٝ حٛازص ٚضظضي لطاض زٞٙس ٚ افطاز ٞيئز ٔسيطٜ ٚ ٔسيط يبُٔ الظْ اسز وّيٝ 

 فبلس دٛضص ثيٕٝ اي ٔطثٛقٝ ٔؼبظ ثٝ ضطوز ز ضٞيچ ثط٘بٔٝ ٚضظضي ثبضٍبٜ ٕ٘يجبضٙس.

  
 عضَيت حك–83هبدُ 

ٜ سًييٗ حك يؿٛيز ايؿبء ٚ حك ٚضٚزيٝ ٚ ٞعيٙٝ ٞبي زاٚقّجيٗ يؿٛيز ثٝ ديطٟٙبز ٔسيط يبُٔ ٚ سػٛيت ٞيئز ٔسيط

 ٔيٍطزز.
  

 ٍسبيل استْالن–84هبدُ 

ٞعيٙٝ ٞبي اسشٟالن ٚسبئُ ٚضظضي سٛسف وٕيشٝ فٙي شيطثف ديطٟٙبز ٚ دس اظ سبييس ٔسيط يبُٔ ٚ سػٛيت ٞيئز ٔسيطٜ سًييٗ 

 ٔيٍطزز.

  
 ٍسصضي ّبي ثشًبهِ–85هبدُ 

 ٕيشٝ فٙي سًييٗ ٔيٍطزز.ٞعيٙٝ ٞبي ثط٘بٔٝ ٞب ٚ زٚضٜ ٞبي الظْ ٚ غالحيز ٔطثيبٖ ٚ ضطوز وٙٙسٌبٖ سٛسف و

  
 افتخبسي عضَ–86هبدُ 

ثبضٍبٜ ٔيشٛا٘س زض ضاسشبي ٘يُ ثٝ اٞساف ثبضٍبٜ ٚ سٛػٝ ٚ لسضزا٘ي اظ ديطىسٛسبٖ، ٔطثيبٖ، غبحت ٘هطاٖ، ضريػز ٞبي 

اػشٕبيي ياللٕٙس ثٝ ٚضظضٟبي وٛٞسشب٘ي ٚ ٕٞچٙيٗ افطازي وٝ ٔٙطبء ذسٔبر ٚ آطبض اضظ٘سٜ ثطاي ٚضظضٟبي وٛٞسشب٘ي، 

بضٍبٜ ٚ ػبًٔٝ ٚضظضي ٌطزيسٜ ا٘س آ٘بٖ ضا ثًؿٛيز افشربضي ثب ضٍبٜ ثذصيطز. ديطٟٙبز يؿٛيز چٙيٗ افطازي سٛسف ث

ٔسيطيبُٔ، ثبظضس، وٕيشٝ ٞبي فٙي ٚ يب ٞط يه اظ ايؿبء ٞيبر ٔسيطٜ ثػٛضر ٔحطٔب٘ٝ ٞيبر ٔسيطٜ اضائٝ ٔيٍطزز ٚ زض ٞط 

 ٞيبر ٔسيطٜ ٔيجبضس.غٛضر زض وّيٝ ٔٛاضز يؿٛيز افشربضي ٔٙٛـ ثٝ سػٛيت 

سجػطٜ : يؿٛيز افشربضي زاضاي اضظش فطٍٞٙي ٚ اػشٕبيي ٚ ٚضظضي زض ثبضٍبٜ ٔيجبضس ٚ حسٚز اذشيبضار ايؿبء افشربضي 

الظْ اسز زض آئيٗ ٘بٔٝ يؿٛيز ِحبل ٌطزز. ايؿبء افشربضي ٔطَٕٛ ضطايف يؿٛيز ايؿبء يبزي يب ػبٚيس زض ثبضٍبٜ ٚ 

 ٙس.اذشيبضار ٚ سًٟسار آ٘بٖ ٕ٘يجبض

 ثرص زٞٓ )سبيط ٔٛاضز(

  
 آئيي ًبهِ اًضجبطي -87هبدُ 

ثب سٛػٝ ثٝ ٘ٛو فًبِيز ٚ اٞساف ثبضٍبٜ ٚ إٞيز ٔسبئُ اذاللي ٚ ا٘ؿجبقي ايؿبء زض ايٗ أط ٚ ٕٞچٙيٗ ػبًٔٝ ٚضظضي 

يي ضٚظ وطٛض، ٞيبر ٔسيطٜ ٔٛنف اسز اغَٛ آئيٗ ٘بٔٝ ا٘ؿجبقي ثبضٍبٜ زض چٟبضچٛة ٔمطضار ٚ ؾٛاثف اذاللي ٚ اػشٕب

سسٚيٗ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ اِٚيٗ ٔؼٕى يٕٛٔي يبزي ثبضٍبٜ ػٟز انٟبض ٘هط ٚ سػٛيت اضائٝ ٕ٘بيس زض آئيٗ ٘بٔٝ ا٘ؿجبقي الظْ اسز 

 حسٚز اذشيبضار وٕيشٝ ٞبي فٙي، ٔسيطيبُٔ، ٞيبر ٔسيطٜ ٚ ثبظضس ثبضٍبٜ ٔطرع ضٛز.

  



 

 

 تطَيك ٍ تٌجيِ -88هبدُ 

ساف ثبضٍبٜ ٚ ٌسشطش السأبر اضظ٘سٜ ايؿبء، ٞيبر ٔسيطٜ ٔيشٛا٘س ثٝ ديطٟٙبز وٕيشٝ ثٕٙهٛض ديطجطز فًبِيشٟب زض ػٟز ٘يُ ثٝ اٞ

 ٞب ٚ سبييس ٔسيطيبُٔ ٚ يب ديطٟٙبز ٔسيطيبُٔ ٚ ثٝ سطريع ذٛز اظ ايؿبء لسضزا٘ي ٔٙبست ًٔٙٛي ٚ ٔبزي ثًُٕ آٚضز.

شٝ ٞبي فٙي ٚ سبييس ٔسيطيبُٔ ٚ يب ديطٟٙبز ٕٞچٙيٗ ثب سٛػٝ ثٝ ؾٛاثف آئيٗ ٘بٔٝ ا٘ؿجبقي ٞيبر ٔسيطٜ ٔيشٛا٘س ثٝ ديطٟٙبز وٕي

 ٔسيطيبُٔ ثٝ سطريع ذٛز سػٕيٕبر الظْ ػٟز سٙجيٝ افطاز اسربش ٕ٘بيس.

  
 ثشًبهِ ّبي هيبى هذت ٍ ثلٌذ هذت-89هبدُ 

سبَ( ضا ثب ٕٞبٍٞٙي ٔسيطيبُٔ ٚ ايؿبء وٕيشٝ  5سبَ( ٚ ثّٙس ٔسر) 3ٞيبر ٔسيطٜ ثبضٍبٜ الظْ اسز ثط٘بٔٝ ٞبي ٔيبٖ ٔسر )

ٞب سٟيٝ ٚ ػٟز سػٛيت ثٝ ٔؼٕى يٕٛٔي ٚزض قَٛ ٔسر ثط٘بٔٝ ٞط سبِٝ ٌعاضش ديططفز وبض ٚ ديطٟٙبزار ذٛز ضا ثٝ ٔؼٕى 

 يٕٛٔي يبزي سبال٘ٝ اضائٝ ٕ٘بيس. ظٔبٖ سٟيٝ ثط٘بٔٝ ٔيبٖ ٚ ثّٙس ٔسر زض قَٛ آذطيٗ سبَ ثط٘بٔٝ لجُ ٔيجبضس. 

  



 

 

 اًحالل ٍ تَلف –ثخص يبصدّن 
  

 ًحاللتَلف ٍ ا  -91هبدُ 

 سٛلف فًبِيشٟبي ثبضٍبٜ ٚ يب ا٘حالَ آٖ قجك ٔمطضار ػبضي وطٛض ٔيجبضس.

 ٚ ايٗ أط زض ٔٛاضزيىٝ

 ٚلشي ثبضٍبٜ ٔٛؾٛيي ضا وٝ ثطاي آٖ سطىيُ ضسٜ اسز ا٘ؼبْ آٖ غيط ٕٔىٗ ثبضس. -1

 زض غٛضر حىٓ لكًي زازٌبٜ -2

 زض غٛضر سػٛيت  سٟبٔساضاٖ زض ٔؼٕى يٕٛٔي فٛق اًِبزٜ  -3

  
 91هبدُ 

ٞط ٌبٜ ثبضٍبٜ قجك ٔٙسضػبر ٔبزٜ لجُ ٔشٛلف ٌطزز وّيٝ ضطايف ٚ السأبر ٚ أٛض ٔطثٛقٝ ضا ٔؼٕى ٔطثٛقٝ سًييٗ ٔيٕٙبيس ٚ 

 ٞيبر  ٔسيطٜ ٚ ثبظضس ٔسئَٛ أٛض ٔطسجف ثب ٔػٛثبر ٔيجبضٙس.

ٖ سؼبضر ٚ ٕٞبٍٞٙي ثب سبظٔبٖ چٙب٘چٝ ٔٙحُ ٌطزز سػفيٝ أٛض آٖ ثب ٔشبثًز اظ ٔمطضار اليحٝ لب٘ٛ٘ي اغالح لسٕشي اظ لب٘ٛ

 سطثيز ثس٘ي ثًُٕ ذٛاٞس آٔس.

زض غٛضر ا٘حالَ ثبضٍبٜ ٚ دس اظ ا٘ؼبْ ٔطاحُ لب٘ٛ٘ي الظْ زاضائيٟبي ٔبظاز ثط سٟٓ سٟبٔساضاٖ ثبضٍبٜ ثٝ ٘سجز  -سجػطٜ

 ٔسبٚي ثيٗ وّيٝ ايؿبء ثبضٍبٜ ايٓ اظ سٟبٔساضاٖ ٚ غيط سٟبٔساضاٖ سمسيٓ ٔيٍطزز.

 شلِهتف -ثخص دٍاصدّن 
  

 هَضَعبت پيص ثيٌي ًطذُ  -92هبدُ 

ٔٛاضزي وٝ زض اسبسٙبٔٝ حبؾط ديص ثيٙي ٘طسٜ اسز ٔطَٕٛ ٔمطضار اليحٝ اغالحي لبٖ٘ٛ سؼبضر ٚ سبيط لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضار 

 ػبضي ذٛاٞس ثٛز.

زٜ ٔٛضخ سجػطٜ زض ػّسٝ ٔؼٕى يٕٛٔي فٛق اًِب 12ٔبزٜ ٚ  92ايٗ اسبسٙبٔٝ زض ػٟز اغالح اسبسٙبٔٝ لجّي ٔٛسسٝ، زض 

 ثٝ سػٛيت ضسيس. 20/6/1384
 


