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هبدُ  1ـ ايدبد هَػؼبت پضؿىي غيش هدبص تَػظ اؿخبف فبلذ كالحيت اص ًظش تخللي خشم ثَدُ ٍ هتخلف ثِ
هدبصاتْبي صيش هحىَم هي گشدد.
هشتجِ اٍل ـ تؼغيل هَػؼِ ٍ ضجظ وليِ هلضٍهبت هَػؼِ ثِ ًفغ دٍلت.
هشتجِ دٍم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ اٍل ،خشيوِ ًمذي ثِ هيضاى يه هيليَى تب دُ هيليَى سيبل ٍ اػالم ًبم دس
خشايذ.
هشتجِ ػَم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ دٍم  ،صًذاى اص ؿؾ هبُ تب يىؼبل.
هبدُ 2ـ ايدبد هَػؼِ پضؿىي تَػظ افشاد هتخلق ثذٍى پشٍاًِ وبس خشم ثَدُ ٍ هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم
هي گشدد:
هشتجِ اٍل ـ تؼغيل هَػؼِ  ،تَثيخ وتجي ٍ دسج دس پشًٍذُ پضؿىي.
هشتجِ دٍم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ اٍل ،خشيوِ ًمذي ثِ هيضاى يىلذ ّضاس تب يه هيليَى سيبل.
هشتجِ ػَم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ اٍل  ،خشيوِ ًمذي ثِ هيضاى يه هيليَى تب دُ هيليَى سيبل ٍ ضجظ اهَال
هَػؼِ ثِ ًفغ دٍلت.
هبدُ 3ـ خَدداسي ثيوبسػتبًْب اص پزيشؽ ٍ اسائِ خذهبت اٍليِ الصم ثِ ثيوبساى اٍسطاًغ خشم هحؼَة ؿذُ ٍ هتخلف
ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم هي گشدد:
هشتجِ اٍل ـ خشيوِ ًمذي اص يىلذ ّضاس تب پبًلذ ّضاس سيبل ،تَثيخ وتجي ٍ دسج دس پشًٍذُ پضؿىي.
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي پبًلذ ّضاس تب يه هيليَى سيبل  ،لغَ پشٍاًِ هؼئَل فٌي هَػؼِ  ،تَثيخ وتجي دٍ دسج دس
پشًٍذُ پضؿىي.
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي اص هجلغ يه هيليَى تب پٌح هيليَى سيبل  ،لغَ پشٍاًِ هؼئَل فٌي هَػؼِ لغَ پشٍاًِ تبػيغ ،
تَثيخ وتجي ٍ دسج دس پشًٍذُ پضؿىي
هبدُ 4ـ ايدبد ٍ يب اسائِ ي خذهبت هبصاد ثش احتيبج ثِ هٌظَس ػَدخَيي ٍ يب دخل ٍ تلشف دس كَستدؼبة ٍ دسيبفت
اضبفِ اص ًشخْبي اػالم ؿذُ اص ًبحيِ ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي خشم هحؼَة ؿذُ ٍ هتخلف ثِ
هدبصاتْبي صيش هحىَم هي گشدد:
هشتجِ اٍل ـ خشيوِ ًمذي ثِ هيضاى دٍ ثشاثش اضبفِ دسيبفتي اص ثيوبساى ،تَثيخ وتجي ٍ دسج دس پشًٍذُ پضؿىي.
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي ثِ هيضاى پٌح ثشاثش اضبفِ دسيبفتي اص ثيوبساى ،لغَ پشٍاًِ هؼئَل فٌي  ،تَثيخ وتجي ٍ دسج دس
پشًٍذُ پضؿىي
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي ثِ هيضاى دُ ثشاثش اضبفِ دسيبفتي اص ثيوبساى  ،لغَ پشٍاًِ هؼئَل فٌي  ،لغَ پشٍاًِ تبػيغ ،
تَثيخ وتجي ٍ دسج دس پشًٍذُ پضؿىي.

هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي ثِ هيضاى دُ ثشاثش اضبفِ دسيبفتي اص ثيوبساى  ،لغَ پشٍاًِ هؼئَل فٌي  ،لغَ پشٍاًِ تبػيغ ،
تَثيخ وتجي ٍ دسج دس پشًٍذُ پضؿىي.
تجلشُ  :هيضاى حك الؼالج ثيوبساى اص عشيك ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي اػالم خَاّذ ؿذ.
هبدُ 5ـ ثىبسگيشي وليِ هتخلليي ٍ كبحجبى حشف ّبي پضؿىي ٍ پيشاپضؿىي وِ فبلذ هدَص لبًًَي وبس  ،كبدسُ  ،اص
ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي ثبؿٌذ ،دس هَػؼبت پضؿىي خشم هحؼَة ؿذُ ٍ هتخلف ثِ هدبصاتْبي
صيش هحىَم هي ؿَد:
هشتجِ اٍل ـ خشيوِ ًمذي ثِ هيضاى يىلذ ّضاس سيبل تب پبًلذ ّضاس سيبل ،تَثيخ وتجي ٍ دسج دس پشًٍذُ پضؿىي.
هشتجِ دٍم  :ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ اٍل ،لغَ پشٍاًِ هؼئَل فٌي.
هشتجِ ػَم  :ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ دٍم  ،لغَ پشٍاًِ تبػيغ.
هبدُ 6ـ كبحجبى حشفِ ّبي پضؿىي فبلذ هدَصّبي لبًًَي وبس هٌذسج دس هبدُ  5وِ دس هحل غيش هدبص ثىبس هـغَل
ؿذُ اًذ ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم خَاٌّذ ؿذ:
هشتجِ اٍل :دسج تخلف دس پشًٍذُ پضؿىي ٍ اػضام ثِ هحل وبس لبًًَي
هشتجِ دٍم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ اٍل  ،خشيوِ ًمذي ثِ هيضاى پبًلذ ّضاس تب پٌح هيليَى سيبلي ثِ تٌبػت.
هشتجِ ػَم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ دٍم ،هحىَهيت ثِ اضبفِ خذهت دس هحل وبس لبًًَي حذاوثش تب دٍ ثشاثش
هذت لبًًَي.
هبدُ 7ـ ثىبس گيشي افشاد فبلذ كالحيت حشفِ اي دس هَػؼبت پضؿىي خشم هحؼَة ؿذُ ٍ هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش
هحىَم خَاّذ ؿذ:
هشتجِ اٍل ـ خشيوِ ًمذي ثِ هيضاى پبًلذ ّضاس تب يه هيليَى سيبل ،تَثيخ وتجي ٍ دسج دس پشًٍذُ پضؿىي.
هشتجِ دٍم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ اٍل  ،لغَ پشٍاًِ هؼئَل فٌي
هشتجِ ػَم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ دٍم لغَ پشٍاًِ تبػيغ
تجلشُ ـ افشاد فبلذ كالحيت ؿبغل ًيض ثِ هشاخغ ريلالح لضبيي خْت ثشخَسد لبًًَي هؼشفي خَاٌّذ گشديذ.
هبدُ 8ـ تشن هَػؼِ پضؿىي تَػظ هؼئَل فٌي ٍ پضؿه وـيه ٍ ػبيش وبدسّبي تخللي دس ػبػت همشس ،تؼغيل
غيش هَخِ هغت ٍ يب هَػؼِ پضؿىي ثذٍى اعالع ػبصهبى ًظبم پضؿىي ٍ ًپزيشفتي دسكذي اص ثيوبساى ثيوِ وِ
ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي تؼييي هي ًوبيذ ،خشم هحؼَة ؿذُ ٍ هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم
هي گشدد:
هشتجِ اٍل ـ تَثيخ وتجي ٍ دسج دس پشًٍذُ پضؿىي
هشتجِ دٍم ـ ػالٍُ ثش هدبصات هشتجِ اٍل ـ خشيوِ ًمذي ثِ هيضاى يىلذ ّضاس تب پبًلذ ّضاس سيبل.
هشتجِ ػَم ـ ػالٍُ ثش هدبصات هشتجِ دٍم  ،لغَ پشٍاًِ هؼئَل فٌي
تجلشُ ـ دس كَست لغَ پشٍاًِ هؼئَل فٌي ٍ يب لغَ پشٍاًِ تبػيغ دس هَسد هَػؼبت پضؿىي ( هـوَليي هَاد ٍ 4 ٍ3
 )8ٍ 7 ٍ5خْت تؼييي تىليف لبًًَي ثشاي اًتخبة هؼئَل فٌي خذيذ ٍ ّيبت هَػغ خذيذ هشاتت ثِ وويؼيَى لبًَى
تـخيق اهَس پضؿىي اسخبع هي گشدد ٍ ضوٌبتب تؼييي تىليف لبًًَي ثشاي اًتخبة هؼئَل فٌي خذيذ ٍ ّيبت هَػغ
خذيذ هشاتت ثِ وويؼيَى لبًًَي تـخيق اهَس پضؿىي اسخبع هي گشدد ٍ ضوٌبً تب تؼييي تىليف ًْبيي اص عشيك
وويؼيَى فَق اص عشف ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي هؼئَل فٌي هَلت ثشاي اداسُ هَػؼِ هٌلَة ٍ
ثِ وبس گوبؿتِ خَاّذ ؿذ.
هبدُ 9ـ چٌبًچِ اػوبل خالف هٌذسج دس هَاد  7ٍ4ٍ3ٍ1ػجت ٍسٍد خؼبست خبًي ٍ هبلي ثِ افشاد ؿَد ،هدبصاتْبي

هٌذسج ،هبًغ سػيذگي ٍ پيگشد لبًًَي هَػؼِ ٍ يب افشاد هتخلف ٍ اػوبل هدبصاتْبي هشثَط تَػظ هشاخغ ريلالح
لضبيي ًخَاّذ گشديذ.
هبدُ 10ـ چٌبًچِ تخلفبت هتؼذدي دس ٍاحذّبي هَضَع ايي لبًَى كَست پزيشد ،دس ّش هَسد هدبصاتْبي هشثَط
اػوبل خَاّذ ؿذ.
ي هشوض ٍ يب اػتبى ثش حؼت
هبدُ 11ـ دس هَسد خشائن هَضَع ايي لبًَى وويؼيًَي هشوت اص ػشپشػت ًظبم پضؿه
هَسد ٍ هذيش ػبهل ػبصهبى هٌغمِ اي ثْذاؿت ٍ دسهبى اػتبى ٍ ًوبيٌذُ ٍصيش ثْذاؿت  ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي
هَضَع سا ثذٍا سػيذگي ًوَدُ ٍ دس كَست تـخيق ٍلَع خشم دس هَسد هَػؼبت دٍلتي ثِ وويؼيَى تؼضيشات
حىَهتي ثخؾ دٍلتي ٍ دس هَاسد غيش دٍلتي ثِ دادػشاي اًمالة اػالهي خْت تؼييي هدبصات هؼشفي هي ًوبيذ.
هبدُ 12ـ وليِ دسآهذّبي حبكل اص هدبصاتْبي ايي لبًَى ثِ خضاًِ ٍاسيض هي ؿَد ٍ ٍصاست اهَس التلبدي ٍ داسايي
هَظف اػت اػتجبسات هَسد ًيبص خْت اخشا ايي لبًَى سا هغبثك تـخيق ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي اص
هحل ٍخَُ خشاين دس اختيبس ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ لشاس دّذ .

ثخؾ 1ـ داسٍ :
هبدُ  13ـ داسٍ ثبيذ داساي پشٍاًِ ػبخت يب هدَص ٍسٍد اص عشف ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي ثبؿذ ٍ
ػشضِ ٍ فشٍؽ داسٍي فبلذ پشٍاًِ ػبخت يب هدَص ٍسٍد اص عشف داسٍخبًِ خشم هحؼَة ؿذُ ٍ هتخلف ثِ
هدبصاتْبي صيش هحىَم هي گشدد:
هشتجِ اٍل ـ اخغبس وتجي ٍ خوغ آٍسي داسٍّبي غيش هدبص.
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ يىلذ ّضاس سيبل ٍ اًؼىبع هشاتت دس پشًٍذُ.
هشتجِ ػَم ـ لغغ ػْويِ داسٍيي تب هذت ػِ هبُ.
هشتجِ چْبسم ـ تؼغيل داسٍخبًِ تب هذت يىؼبل
هبدُ 14ـ داسٍخبًِ ثبيذ داساي پشٍاًِ تبػيغ اص عشف ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ
آهَصؽ پضؿىي ثبؿذ ٍ تخلف اص آى خشم هحؼَة ؿذُ ٍ هحل هزوَس ثالفبكلِ تؼغيل هي گشدد.
هبدُ 15ـ ػشضِ ٍ فشٍؽ داسٍ ثبيذ ثب حضَس هؼئَل فٌي اًدبم گيشد ٍ تخلف اص آى خشم هحؼَة ؿذُ ٍ هحل
هزوَس ثالفبكلِ تؼغيل هي گشدد.
هبدُ 16ـ هؼئَل فٌي ثبيذ دس ػبػبت همشس دس داسٍخبًِ حضَس داؿتِ ثبؿذ ٍ تخلف اص آى خشم هحؼَة ؿذُ ٍ
هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم هي گشدد:
هشتجِ اٍل ـبخغبس وتجي ثب دسج دس پشًٍذُ
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ يىلذ ّضاس سيبل
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ دٍيؼت ّضاس سيبل
هشتجِ چْبسم ـ لغَ هَلت پشٍاًِ هؼئَليت فٌي تب هذت ػِ هبُ
هبدُ 17ـ داسٍخبًِ ثبيذ داسٍ سا اص ؿجىِ ّبي تَصيغ ؿذُ اص ػَي ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي (
ؿشوتْبي تَصيغ وٌٌذُ داسٍ) تْيِ ٍ تذاسن ًوبيذ.

ػذم سػبيت ضَاثظ ايي هبدُ خشم هحؼَة ؿذُ ٍ هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم هي گشدد:
هشتجِ اٍل ـ اخغبس وتجي ثب دسج دس پشًٍذُ
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ پبًلذ ّضاس سيبل
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ پبًلذ ّضاس سيبل ٍ لغغ ػْويِ داسٍيي تب هذت ػِ هبُ.
هشتجِ چْبسم ـ تؼغيل هَلت داسٍخبًِ تب هذت يىؼبل
تجلشُ ـ هجبدلِ داسٍ دس حذ هتؼبسف هلشف يه سٍص ثيي داسٍخبًِ ّبي يه ؿْش هـوَل ضَاثظ فَق ًخَاّذ ثَد.
هبدُ  18ـ داسٍ ثبيذ دس همبثل ًؼخِ پضؿه اسائِ ؿَد ٍ اسائِ آى ثذٍى ًؼخِ پضؿه خشم هحؼَة ؿذُ ٍ هتخلف ثِ
هدبصاتْبي صيش هحىَم هي ؿَد:
هشتجِ اٍل ـ تزوش وتجي
هشتجِ دٍم ـ اخغبس وتجي ثب دسج دس پشًٍذُ
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ پٌدبُ ّضاس سيبل
هشتجِ چْبسم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ يىلذ ّضاس سيبل
هشتجِ پٌدن ـ لغغ ػْويِ داسٍيي تب هذت يه هبُ
تجلشُ ـ ليؼت الالهي وِ اسائِ آًْب ثذٍى ًؼخِ پضؿه هدبص هي ثبؿذ اص ػَي ٍصاست ثْذاؿت  ،دسهبى ٍ
آهَصؽ پضؿىي اػالم هي گشدد.
هبدُ  19ـ داسٍ ثبيذ عجك ليوت سػوي ثشاي هلشف وٌٌذُ ،ثِ هتمبضي اسائِ ؿَد ٍ ليوت ّش للن اص داسٍّب اسائِ ؿذُ
دس ًؼخِ دسج ؿَد ٍ ًؼخِ ًيض ثِ هْش داسٍخبًِ هْوَس گشدد ٍ دس هَسد ًؼخ ثيوِ خذهبت دسهبًي وپي ًؼخِ (
ًؼخِ دٍم ) پغ اص دسج ليوت هْش گشدد  .تخلف اص ايي هبدُ خشم هحؼَة ؿذُ ٍ هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم
هي گشدد:
الف ـ گشاًفشٍؿي
هشتجِ اٍل ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ پٌدبُ ّضاس سيبل
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ پبًلذ ّضاس سيبل ٍ ًلت پبسچِ ثِ ػٌَاى گشاًفشٍؽ
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ يه هيليَى سيبل ٍ لغغ ػْويِ داسٍيي ثِ هذت يىوبُ
هشتجِ چْبسم ـ تؼغيل داسٍخبًِ تب هذت يىؼبل
ة ـ ػذم دسج ليوت دس ًؼخ ثيوبساى ٍ هوَْس ًٌوَدى آًْب
هشتجِ اٍل ـ تزوش وتجي
هشتجِ دٍم ـ اخغبس وتجي
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ پٌدبُ ّضاس سيبل
هشتجِ چْبسم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ يىلذ ّضاس سيبل
هبدُ 20ـ ًگْذاسي ٍ يب ػشضِ ٍ يب فشٍؽ داسٍّبي فبػذ ٍ يب تبسيخ گزؿتِ وِ ثبيؼتي هؼذٍم ؿًَذ ،خشم ثَدُ ٍ
هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم هي ؿَد:
الف ـ ػشضِ ٍ ًگْذاسي
هشتجِ اٍل ـ تزوش وتجي ٍ خوغ آٍسي داسٍّبي فبػذ ٍ يب تبسيخ گزؿتِ
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ يىلذ ّضاس سيبل ٍ خوغ آٍسي داسٍّبي فبػذ ٍ يب تبسيخ گزؿتِ

هشتجِ ػَم ـ لغغ ػْويِ داسٍيي تب هذت ػِ هبُ
هشتجِ چْبسم ـ تؼغيل هَلت تب ؿؾ هبُ
ة ـ فشٍؽ:
چٌبًچِ دس ػبيش لَاًيي هدبصاتْبي ؿذيذستشي پيؾ ثيٌي ًـذُ ثبؿذ ،ػالٍُ ثش خجشاى خؼبست ٍاسدُ ثِ ثيوبس:
هشتجِ اٍل ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ يىلذ ّضاس سيبل ٍ خوغ آٍسي داسٍّبي فبػذ ٍ يب تبسيخ گزؿتِ.
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ پبًلذ ّضاس سيبل ٍ لغغ ػْويِ داسٍيي تب هذت يىوبُ
هشتجِ ػَم ـ تؼغيل داسٍخبًِ تب هذت يىؼبل
هبدُ 21ـ دس داسٍخبًِ ًجبيذ غيش اص داسٍ ،لَاصم ثْذاؿتي ٍآسايـي  ،ؿيش خـه  ،غزاي وَدن ٍ لَاصم هلشفي پضؿىي
هدبص ،وبالي ديگشي ثفشٍؽ ثشػذ .تخلف اص ضَاثظ ايي هبدُ خشم ثَدُ ٍ هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم هي ؿَد:
هشتجِ اٍل ـ تزوش وتجي
هشتجِ دٍم ـ اخغبس وتجي ٍ دسج دس پشًٍذُ
هشتجِ ػَم ـ خوغ آٍسي وبالّبي غيش هدبص
هشتجِ چْبسم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ يىلذ ّضاس سيبل ٍ ضجظ وبالّبي غيش هدبص ثِ ًفغ دٍلت
هبدُ 22ـ چٌبًچِ داسٍخبًِ لَاصم ثْذاؿتي ٍ آسايـي  ،ؿيش خـه  ،غزاي وَدن ٍ لَاصم هلشفي پضؿىي هدبص سا ثيؾ
اص ليوت ّبي تؼييي ؿذُ ػشضِ ًوبيذ گشاًفشٍؿي هحؼَة ؿذُ ٍ هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم هي ؿَد:
الف ـ گشاًفشٍؿي تب هجلغ دٍ ّضاس سيبل
هشتجِ اٍل ـ خشيوِ ًمذي هؼبدل هجلغ دُ ّضاس سيبل
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي هؼبدل دُ ّضاس سيبل ٍ ًلت پبسچِ دس هحل ٍاحذ ثِ ػٌَاى گشاًفشٍؽ
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي هؼبدل هجلغ دُ ّضاس سيبلً ،لت پبسچِ دس هحل ٍاحذ ٍ هؼشفي اص سػبًِ ّبي گشٍّي ثِ
ػٌَاى گشاًفشٍؽ
ة ـ گشاًفشٍؿي اص هجلغ ثيؾ اص دٍ ّضاس سيبل تب هجلغ پبًلذ ّضاس سيبل
هشتجِ اٍل ـ خشيوِ ًمذي اص هجلغ دُ دّضاس سيبل تب پٌح ثشاثش هيضاى گشاًفشٍؿي
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي اص هجلغ دُ ّضاس سيبل تب پٌح ثشاثش هيضاى گشاًفشٍؿي ٍ ًلت پبسچِ دس هحل ٍاحذ ثِ ػٌَاى
گشاًفشٍؽ
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي اص هجلغ دُ ّضاس سيبل تب پٌح ثشاثش هيضاى گشاًفشٍؿي ًلت پبسچِ دس هحل ٍاحذ ٍ هؼشفي
اص سػبًِ ّبي گشٍّي ثِ ػٌَاى گشاًفشٍؽ
ج ـ گشاًفشٍؿي اص هجلغ ثيؾ اص پبًلذ ّضاس سيبل تب هجلغ پٌح هيليَى سيبل
هشتجِ اٍل ـ خشيوِ ًمذي اص پٌح تب ّـت ثشاثش هيضاى گشاًفشٍؿي
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي اص پٌح تب ّـت ثشاثش هيضاى گشاًفشٍؿي ٍ ًلت پبسچِ دس هحل ٍاحذ ثؼٌَاى گشاًفشٍؽ.
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي اص پٌح تب ّـت ثشاثش هيضاى گشاًفشٍؿي ً ،لت پبسچِ دس هحل ٍاحذ ٍ هؼشفي اص سػبًِ
ّبي گشٍّي ثؼٌَاى گشاًفشٍؽ
د ـ گشاًفشٍؿي ثيؾ اص پٌح هيليَى سيبل
هشتجِ اٍل ـ خشيوِ ًمذي اص ّـت تب دُ ثشاثش هيضاى گشاًفشٍؿي
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي اص ّـت تب دُ ثشاثش هيضاى گشاًفشٍؿي ٍ ًلت پبسچِ دس هحل ٍاحذ ثِ ػٌَاى گشاًفشٍؿي
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي اص ّـت تب دُ ثشاثش گشاًفشٍؿيً ،لت پبسچِ دس هحل ٍاحذ ٍ هؼشفي اص سػبًِ ّبي

گشٍّي ثِ ػٌَاى گشاًفشٍؽ.
هبدُ 23ـ داسٍخبًِ هَظف اػت وليِ وبالّبي خشيذاسي ؿذُ سا هؼتوشاً تب اتوبم هَخَدي ػشضِ ًوبيذ ٍ دس كَست
خَدداسي اص ػشضِ ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم هي ؿَد:
هشتجِ اٍل ـ اخغبس وتجي ثب دسج دس پشًٍذُ ٍ الضام ثِ ػشضِ وبالّب ثب ليوت تؼييي ؿذُ
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ پبًلذ ّضاس سيبل
هشتجِ ػَم ـ لغغ ػْويِ تب هذت ػِ هبُ
هشتجِ چْبسم ـ تؼغيل هَلت تب يىؼبل
هبدُ  24ـ داسٍخبًِ هَظف اػت عجك ػبػبت تؼييي ؿذُ خذهبت هشثَعِ سا اسائِ ًوبيذ هگش ثب دليل هَخِ ٍ يب ثب اعالع
وتجي ٍ ًظش ػبصهبى هٌغمِ اي ثْذاؿت ٍ دسهبى هحل ٍ دس غيش ايٌلَست هختلف ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم هي
ؿَد:
هشتجِ اٍل ـ تزوش
هشتجِ دٍم ـ اخغبس وتجي ثب دسج دس پشًٍذُ
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي تب ثيؼت ّضاس سيبل
هشتجِ چْبسم ـ خشيوِ ًمذي تب پٌدبُ ّضاس سيبل
تجلشُ 1ـ دس كَستي وِ داسٍخبًِ لجل اصپبيبى ػبػبت تؼييي ؿذُ اص اسائِ خذهبت داسٍئي خَدداسي ًوبيذ ،هشتجِ اٍل
تزوش هشتجِ دٍم اخغبس وتجي ٍ دسج دس پشًٍذُ هشتجِ ػَم خشيوِ ًمذي تب پٌدبُ ّضاس سيبل ٍ هشتجِ چْبسم خشيوِ
ًمذي تب يىلذ ّضاس سيبل
تجلشُ 2ـ داسٍخبًِ ّبي ؿجبًِ سٍصي دس كَست ػذم سػبيت هفبد ايي هبدُ ػالٍُ ثش تؼضيشات روش ؿذُ دس هشتجِ
پٌدن تب يىؼبل تؼغيل خَاٌّذ ؿذ
هبدُ  25ـ دس هٌبعمي وِ داسٍخبًِ هٌحلش ثِ فشد ثبؿذ ٍ داسٍخبًِ ثش عجك هَاد ايي لبًَى تب يىؼبل ثِ تؼغيل هَلت
تؼضيش ؿَد ،پشٍاًِ تبػيغ اص هتخلف ػلت ٍ ثِ فشد ٍاخذ ؿشايظ ديگشي ٍاگزاس هي گشدد ٍ هختلف تب پٌح ػبل حك
گشفتي هدذد پشٍاًِ تبػيغ داسٍخبًِ سا ًخَاّذ داؿت ٍ ثِ ّش حبل داسٍخبًِ ًجبيذ تؼغيل گشدد
ثخؾ 2ـ ؿيش خـه ٍ غزاي وَدن
هبدُ 26ـ ؿيش خـه ؿيش خَاساى ثبيذ داساي هدَص ٍسٍد اص ٍصاست ثْذاؿت  ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي ثَدُ ٍ اص
عشيك ؿجىِ ّبي تَصيغ وٌٌذُ هَسد تبييذ ايي ٍصاست دس اختيبس داسٍخبًِ ّب لشاس گيشد ٍ داسٍخبًِ ًيض ثبيؼتي آى سا دس
اصا دسيبفت وَپي هؼتجش ٍ ثب ليوت سػوي ثِ هتمبضي اسائِ ًوبيذ ( ؿيش خـه ّبي سطيوي كشفب ثبيؼتي ثب ًؼخِ پضؿه
ٍ ثب ليوت سػوي ثِ هلشف وٌٌذُ ػشضِ ؿَد ) تخلف اص ايي اهَس خشم ثَدُ ٍ هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم هي
ؿَد:
الف ـ دس كَست ػذم ػشضِ ؿيش خـه هدبصاتْبي هزوَس دس هبدُ  23ايي لبًَى.
ة ـ دس كَست گشاًفشٍؿي ،هدبصاتْبي هزوَس دس ثٌذ الف هبدُ  19ايي لبًَى.
ج ـ دس كَست ػشضِ ؿيش خـىْبي سطيوي ثذٍى ًؼخِ پضؿه هدبصاتْبي هزوَس دس هبدُ  18ايي لبًَى
د ـ دس كَست تْيِ ٍ ػشضِ ٍ فشٍؽ ؿيش خـه ؿيشخَاساى ثذٍى هدَص ،هدبصاتْبي هزوَس دس هبدُ  13ايي لبًَى

د ـ دس كَست تْيِ ٍ ػشضِ ٍ فشٍؽ ؿيش خـه ؿيشخَاساى ثذى هدَص ،هدبصاتْبي هزوَس دس هبدُ  13ايي لبًَى
ثخؾ 3ـ لَاصم ٍ هلضٍهبت پضؿىي ٍ دًذاًپضؿىي ٍ آصهبيـگبّي:
هبدُ 27ـ لَاصم ٍ هلضٍهبت پضؿىي ٍ دًذاًپضؿىي ٍ آصهبيـگبّي وِ ثشاي تَليذ ٍ يب ٍاسد وشدى آًْب اص اسص دٍلتي
اػتفبدُ ؿذُ ثبؿذ ثبيذ ثش اػبع ضَاثغي وِ ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي تؼييي هي ًوبيذ ،دس همبثل
اسائِ فبوتَس ٍ ثب ليوت سػوي دس اختيبس هتمبضي لشاس گيشد ٍ تخلف اص ايي اهَس خشم ثَدُ ٍ هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش
هحىَم هي ؿَد:
هشتجِ اٍل ـ اخغبس وتجي ٍ يب خشيوِ ًمذي تب يىلذّضاس سيبل ٍ يب ّش دٍ هدبصات
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي تب يه هيليَى سيبل
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي تب پٌح هيليَى سيبل
دس كَست گشاًفشٍؿي هتخلف ثِ تشتيت هزوَس دس هبدُ  22ايي لبًَى هدبصات هي ؿَد.
تجلشُ ـ ؿشوتْبي تَصيغ وٌٌذُ الالم هزوَس دس كَستي وِ دس تخلف اص ضَاثظ فَق يب تَليذ وٌٌذُ ٍ يب ٍاسد وٌٌذُ
هـبسوت ٍ يب هؼبًٍت داؿتِ ثبؿذ هتخلف هحؼَة ٍ ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم خَاٌّذ ؿذ:
هشتجِ اٍل ـ اخغبس وتجي ٍ ضجظ وبال ثِ ًفغ دٍلت ٍ پشداخت ثْبي آى ثِ ليوت سػوي ثِ ؿشوت هزوَس
هشتجِ دٍم ـ ضجظ وبال ثِ ًفغ دٍلت
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي تب يه هيليَى سيبل ٍ ضجظ وبال ثِ ًفغ دٍلت
ثخؾ 4ـ ؿشوتْبي تَصيغ وٌٌذُ داسٍ ،ؿيش خـه ٍ هلضٍهبت پضؿىي دًذاًپضؿىي ٍ آصهبيـگبّي
هبدُ 28ـ ايي گًَِ ؿشوتْب هَظفٌذ وبالّبي هَضَع ايي لبًَى سا دس كَستي وِ ثب اسص دٍلتي تَليذ ٍ يب ٍاسد ؿذُ
ثبؿٌذ ،هٌحلشاً اص ؿشوتْبي تَليذي ٍ يب ٍاسداتي هدبص دسيبفت ًوبيٌذ ،هتخلف اص ايي اهش خشم ثَدُ ٍ هتخلف ثِ
هدبصات ّبي صيش هحىَم هي ؿَد:
هشتجِ اٍل ـ اخغبس وتجي ٍ ضجظ وبال ثِ ًفغ دٍلت ٍ پشداخت ثْبي آى ثِ ليوت سػوي
هشتجِ دٍم ـ ضجظ وبال ثِ ًفغ دٍلت
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي تب يه هيليَى سيبل ٍ ضجظ وبال ثِ ًفغ دٍلت
هبدُ 29ـ ؿشوتْبي تَصيغ هَظفٌذ الالم تَصيؼي خَد سا ثش عجك ضَاثظ اػالم ؿذُ دس اختيبس ٍاحذّبي هدبص ٍ يب
هتمبضيبى لشاس دٌّذ  .تخلف اص ضَاثظ ايي هبدُ خشم ثَدُ ٍ هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم هي ؿَد:
هشتجِ اٍل ـ اخغبس وتجي
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ يه هيليَى سيبل
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ پٌح هيليَى سيبل
هبدُ 30ـ ؿشوتْبي تَصيؼي هَظفٌذ ثب اسائِ فبوتَس ٍ ثِ ليوت سػوي وبال سا تحَيل ًوبيٌذ  .تخلف اص ايي هبدُ خشم
ثَدُ ٍ دس كَست گشاًفشٍؿي  ،هتخلف ثِ تشتيت هزوَس دس هبدُ  22ايي لبًَى هدبصات هي ؿَد ٍ دس غيش ايٌلَست

:
هشتجِ اٍل ـ اخغبس وتجي

هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ يىلذ ّضاس سيبل
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ ػيلذ ّضاس سيبل

هبدُ  31ـ تَليذ هَاد خَسدًي  ،آؿبهيذًي  ،آسايـي ٍ ثْذاؿتي وِ ثب ػالهت ٍ ثؼتِ ثٌذي هـخق ثلَست ثبصسگبًي
ػشضِ هي گشدد عجك فْشػت هبدُ  1آئيي ًبهِ اخشايي هبدُ  9 ٍ 8لبًَى هَاد خَسدًي  ،آؿبهيذًي  ،آسايـي ٍ
ثْذاؿتي هٌَط ثِ اخز پشٍاًِ ػبخت اص ٍصاست ثْذاؿت  ،دسهبى ٍ آهَصؽ  ،پضؿىي هي ثبؿذ ٍ تخلف اص آى خشم
ثَدُ ٍ هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم هي ؿَد:
هشتجِ اٍل ـ تؼغيل ٍاحذ تَليذي غيش هدبص ثالفبكلِ ٍ ضجظ وبالي تَليذي ثِ ًفغ دٍلت
هشتجِ دٍم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ اٍل ،خشيوِ ًمذي تب هجلغ دُ هيليَى سيبل ثب تَخِ ثِ حدن تَليذ غيش هدبص
هشتجِ ػَم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ دٍم  ،ضَاثظ لَاصم تَليذي ثِ ًفغ دٍلت
چٌبًچِ ٍاحذ تَليذي هدبص ثذٍى وؼت پشٍاًِ ػبخت الذام ثِ تَليذ وبالئي ًوبيذ:
هشتجِ اٍل ـ تؼغيل خظ تَليذ ٍ ضجظ وبالي تَليذي ثِ ًفغ دٍلت
هشتجِ دٍم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ اٍل ،خشيوِ ًمذي تب هجلغ يه هيليَى سيبل ثب تَخِ ثِ حدن تَليذ
هشتجِ ػَم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ دٍم تؼغيل ٍاحذ تَليذي تب هذت ؿؾ هبُ
هبدُ 32ـ تَليذ هَاد غزايي  ،آسايـي ٍ ثْذاؿتي ثبيذ ثب حضَس هؼئَل فٌي اًدبم گيشد ،دس كَست تخلف:
هشتجِ اٍل ـ تؼغيل تَليذ تب حضَس هؼئَل فٌي ٍ اخغبس وتجي ثب دسج دس پشًٍذُ
هشتجِ دٍم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ اٍل ،ضجظ وبالي تَليذي ثِ ًفغ دٍلت
هشتجِ ػَم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ دٍم خشيوِ ًمذي تب هجلغ يه هيليَى سيبل
هشتجِ چْبسم ـ تؼغيل ٍاحذ تَليذي تب يىؼبل
هبدُ 33ـ حضَس هؼئَل فٌي دس وليِ هشاحل تَليذ الضاهي ثَدُ ٍ هؼئَل فٌي ثبيذ ًظبست دائن دس اهش تَليذ داؿتِ
ثبؿذ تخلف اص ايي اهش خشم ثَدُ ٍ هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم هي ؿَد:
هشتجِ اٍل ـ اخغبس وتجي ٍ دسج دس پشًٍذُ هؼئَل فٌي
هشتجِ دٍم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ اٍل ،خشيوِ ًمذي تب هجلغ يه كذ ّضاس سيبل
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ پبًلذ ّضاس سيبل
هشتجِ چْبسم ـ تؼليك پشٍاًِ هؼئَل فٌي تب ؿؾ هبُ
هبدُ 34ـ وليِ تَليذ وٌٌذگبى هَظفٌذ ثش چؼت اعالػبتي ثش سٍي وليِ هحلَالت ٍ فشآٍسدُ ّبي تَليذي خَد اللبق
ًوبيٌذ ٍ ؿوبسُ پشٍاًِ ػبخت ٍ هْلت اػتجبس هلشف ( تبسيخ هلشف) سا ًيض سٍي هحلَالت  ،حؼت هَسد  ،دسج
ًوبيٌذ  .تخلف اص ايي اهش خشم ثَدُ ٍ هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم هي ؿَد:
هشتجِ اٍل ـ اخغبس ٍ خشيوِ ًمذي تب هجلغ دٍيؼت ّضاس سيبل
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ پبًلذ ّضاس سيبل
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ يه هيليَى سيبل
هبدُ 35ـ تَليذ وٌٌذگبى هَاد خَسدًي ،آؿبهيذًي ،آسايـي ٍ ثْذاؿتي هلضم ثِ سػبيت فشهَل تبييذ ؿذُ دس پشٍاًِ
ػبخت هي ثبؿٌذ.
تخلف اص هفبد ايي هبدُ دس كَستيىِ ػذم سػبيت فشهَل ػبخت ثش اػبع وبّؾ هلشف هَاد هتـىلِ آى ثبؿذ ،اص
هلبديك ون فشٍؿي ٍ يب گشاًفشٍؿي هحؼَة گشديذُ ٍ هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم هي ؿَد:
الف ـ گشاًفشٍؿي تب هجلغ دٍ ّضاس سيبل

هشتجِ اٍل ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ دُ ّضاس سيبل
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ دُ ّضاس سيبل ٍ ًلت پبسچِ دس هحل ٍاحذ ٍ هؼشفي اص سػبًِ ّبي گشٍّي ثؼٌَاى
گشاًفشٍؽ
ة ـ گشاًفشٍؿي اص هجلغ ثيؾ اص دٍ ّضاس سيبل تب هجلغ پبًلذ ّضاس سيبل
هشتجِ اٍل ـ خشيوِ ًمذي اص هجلغ دُ ّضاس سيبل تب پٌح ثشاثش هيضاى گشاًفشٍؿي
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي اص هجلغ دُ ّضاس سيبل تب پٌح ثشاثش هيضاى گشاًفشٍؿي ٍ ًلت پبسچِ دس هحل ٍاحذ ثؼٌَاى
گشاًفشٍؽ
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي اص هجلغ دُ ّضاس سيبل تب پٌح ثشاثش هيضاى گشاًفشٍؿي ً ،لت پبسچِ دس هحل ٍ هؼشفي اص
سػبًِ ّبي گشٍّي ثؼٌَاى گشاًفشٍؽ
ج ـ گشاًفشٍؿي اص هجلغ ثيؾ اص پبًلذ ّضاس سيبل تب هجلغ پٌح هيليَى سيبل
هشتجِ اٍل ـ خشيوِ ًمذي اص پٌح تب ّـت ثشاثش هيضاى گشاًفشٍؿي
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي اص پٌح تب ّـت ثشاثش هيضاى گشاًفشٍؿي ٍ ًلت پبسچِ دس هحل ٍاحذ ثؼٌَاى گشاًفشٍؽ
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي اص ّـت تب دُ ثشاثش هيضاى گشاًفشٍؿيً ،لت پبسچِ دس هحل ٍاحذ ٍ هؼشفي اص سػبًِ ّبي
گشٍّي ثؼٌَاى گشاًفشٍؽ
دس كَستيىِ هَاد اٍليِ ثىبس سفتِ دس فشهَل ػبخت  ،اص هَاد غيش هدبص ٍ يب ػوي ثبؿذ هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش
هحىَم هي ؿَد:
هشتجِ اٍل ـ ضجظ وبالي تَليذي ٍ دس كَست ػوي ٍ يب صيبى آٍس ثَدى  ،هؼذٍم ًوَدى وبال
هشتجِ دٍم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ اٍل  ،خشيوِ ًمذي تب پٌح هيليَى سيبل
هشتجِ ػَم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ دٍم  ،تؼغيل ٍاحذ تَليذي تب يىؼبل
هبدُ 36ـ ؿشوت ّبي ثخؾ ،فشٍؿگبّْب ،ػَپش هبسوتْب ،تؼبًٍيْب ٍ ػبيش اهبوي وِ حك فشٍؽ يب تَصيغ وبالي خَسدًي،
آؿبهيذًي  ،آسايـي ٍ ثْذاؿتي سا داسًذ هدبص ثِ ػشضِ ٍ فشٍؽ آى دػتِ اص وبالّبي هـوَل لبًَى هَاد خَسدًي،
آؿبهيذًي  ،آسايـي ٍ ثْذاؿتي هي ثبؿٌذ وِ داساي پشٍاًِ ػبخت هؼتجش ٍ يب هدَص ٍسٍد اص ٍصاست ثْذاؿت دسهبى ٍ
آهَصؽ پضؿىي ثبؿٌذ .تخلف اص ايي اهش خشم ثَدُ ٍ هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم هي ؿَد
الف ـ ؿشوتْبي پخؾ ٍ تؼبًٍيْبي ثضسي
هشتجِ اٍل ـ اخغبس ٍ ضجظ وبال ثِ ًفغ دٍلت
هشتجِ دٍم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ اٍل ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ يه هيليَى سيبل ثب تَخِ ثِ حدن وبال.
هشتجِ ػَم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ دٍم ـ هحىَهيت هذيش ػبهل ؿشوت ثِ صًذاى اص يه تب ؿؾ هبُ
ة ـ فشٍؿگبّْب ٍ ػَپشهبسوتْب ٍ ػبيش اهبوي:
هشتجِ اٍل ـ اخغبس ٍ ضجظ وبال ثِ ًفغ دٍلت
هشتجِ دٍم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ اٍل ـ خشيوِ ًمذي تب يىلذ ّضاس سيبل
هشتجِ ػَم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ اٍل ،خشيوِ ًمذي تب پبًلذ ّضاس سيبل
دس كَست تىشاس ـ تؼغيل ٍاحذ اص يه تب ؿؾ هبُ
هبدُ 37ـ فشٍؿگبّْب ،ػَپشهبسوتْب ،تؼبًٍيْب ٍ ػبيش اهبوٌي ثبيذ اص ػشضِ ٍ تحَيل وبالي غيش ثْذاؿتي خَدداسي
ًوبيٌذ .ػشضِ ٍ تحَيل وبال ثب ػلن ثِ غيش ثْذاؿتي ثَدى آى تخلف هحؼَة ؿذُ ٍ هتخلف ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم
هيـَد

هشتجِ اٍل ـ اخغبس وتجي ٍ ضجظ وبال ثِ ًفغ دٍلت
هشتجِ دٍم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ اٍل  ،خشيوِ ًمذي تب هجلغ يه هيليَى سيبل ثِ تٌبػت حدن وبال.
هشتجِ ػَم ـ ػالٍُ ثش هدبصاتْبي هشتجِ دٍم ،تؼغيل ٍاحذ اص يه تب ؿؾ هبُ
هبدُ  38ـ ػبصهبًْب ٍ ؿشوتْبي ٍاسد وٌٌذُ ٍ تَليذ وٌٌذُ هَاد اٍليِ غزايي ،آسايـي ٍ ثْذاؿتي دس كَستي هي تَاًٌذ
وبالي خَد سا ثِ تَليذ وٌٌذگبى هَضَع هبدُ  31ايي لبًَى ػشضِ ًوبيٌذ وِ ٍاحذّبي هزوَس داساي هدَص يب پشٍاًِ
ػبخت هؼتجش اص ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي ثبؿٌذ ٍ هتخلفيي اص هفبد ايي هبدُ ثِ هدبصات ّبي صيش
هحىَم هي ؿًَذ:
الف ـ ٍاسدوٌٌذگبى
هشتجِ اٍل ـ اخغبس ٍ خشيوِ ًمذي تب هجلغ يه هيليَى سيبل
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي اص يه هيليَى تب دُ هيليَى سيبل
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ دُ هيليَى سيبل ٍ لغَ وبست ثبصسگبًي ثِ هذت يىؼبل.
ة ـ تَليذ وٌٌذگبى:
هشتجِ اٍل ـ اخغبس ٍ خشيوِ ًمذي تب هجلغ يه هيليَى سيبل
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي اص يه هيليَى تب پٌح هيليَى سيبل
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي تب دُ هيليَى سيبل
هبدُ 39ـ هتلذيبى ٍ هؼئَليي وبسخبًدبت ٍ وبسگبّْب ٍ هشاوض تْيِ ٍ تَصيغ هَاد خَسدًي ،آؿبهيذًي ،آسايـي ،
ثْذاؿتي ،اهبوي ػوَهي ،هشاوض ثْذاؿتي دسهبًي ،هشاوض آهَصؿي ٍ پشٍسؿي ،هحلْبي ًگْذاسي ٍ پشٍسؽ دام ٍ
عيَس ٍ وـتبسگبّْب هلضم ثِ سػبيت ضَاثظ ٍ همشسات ثْذاؿت هحيظ دس هحل فؼبليت خَد هي ثبؿٌذ هتخلفيي اص
هفبد ايي هبدُ ثِ اصاي ّش هَسد ًمق ثْذاؿتي ،ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم هي ؿًَذ
هشتجِ اٍل ـدشيوِ ًمذي اص هجلغ يىْضاس تب پٌدبُ ّضاس سيبل
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي اص هجلغ دٍ ّضاس تب يىلذ ّضاس سيبل
هشتجِ ػَم ـ خشيوِ ًمذي اص هجلغ چْبص ّضاس تب دٍيؼت ّضاس سيبل
هشتجِ چْبسم ـ ػالٍُ ثش هدبصات هشتجِ ػَم صًذاى اص يه تب ؿؾ هبُ
تجلشُ ـ دس كَست ػذم سفغ ًمبئق ثْذاؿتي دس پبيبى هْلت همشس ،ثب لغَ پشٍاًِ وؼت هتلذي ٍ يب هؼئَليي هحل
تؼغيل خَاّذ ؿذ ٍ اداهِ وبس هٌَط ثِ اخز پشٍاًِ خذيذ ٍ سفغ ًمق هي ثبؿذ.
هبدُ 40ـ دس وليِ هشاحل هشثَط ثِ هَاد ايي لبًَى دس كَستي وِ تخلف دس ثخؾ غيش خلَكي اًدبم گشفتِ ثبؿذ،
حؼت هَسد همبم هدبص دػتَس دٌّذُ ٍ يب هجبؿش ٍ يب ّش دٍ هتخلف هحؼَة ٍ ثِ هدبصاتْبي صيش هحىَم هي
گشدًذ:
هشتجِ اٍل ـ اخغبس وتجي ٍ خشيوِ ًمذي تب هجلغ يه هيليَى سيبل
هشتجِ دٍم ـ خشيوِ ًمذي تب هجلغ پٌح هيليَى سيبل
هشتجِ ػَم ـ تؼليك اص خذهت ثِ هذت ػِ تب ؿـوبُ
هشتجِ چْبسم ـ صًذاى اص يه تب ؿـوبُ

هبدُ 41ـ گضاسؽ تخلفبت هٌذسج دس ايي لبًَى ثِ ٍػيلِ ًبظشيي ٍ ثبصسػيي ٍيظُ اي وِ تَػظ ٍصاست ثْذاؿت،
دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي ٍ يب هذيشاى ػبهل ػبصهبًْبي هٌغمِ اي ثْذاؿت ،دسهبى تؼييي هي ؿًَذ ،تْيِ هي گشدد.
هبدُ 42ـ وليِ گضاسؿبت تخلفبت هٌذسج دس ايي لبًَى ثبيذ ثِ تبييذ ًبظشيي ٍ ثبصسػيي ٍيظُ ثشػذ
هبدُ 43ـ ٍصاست ثْذاؿت دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي هَظف اػت ثغَس هٌظن اػبهي وبالّبي هدبص ٍ غيش هدبص(
خَسدًي  ،آؿبهيذًي  ،آسايـي ٍ ثْذاؿتي ) سا خْت اعالع ػوَهي ثٌحَ همتضي اػالم ًوبيذ
هبدُ 44ـ اػوبل تؼضيشات حىَهتي هَضَع ايي لبًَى هبًغ اخشاي هدبصاتْبي لبًًَي ديگش ًخَاّذ ثَد.
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