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تأکیذ ؽذٍ اعت، صًبًی  ُذف ایي هبًْى، زوبیت هؤثشتش اص زوْم صًبى اعت کَ دس هبًْى اعبعی ثش زوبیت اص آى

  .ؽًْذ کَ هشثبًی ُش ًْع خؾًْتی دس هسیو خبًْادٍ ّ هغبئل هشتجو هی 

  .اعت ؽذٍ ثَ ؽشذ صیشٌُذ تقْیت [ اعتوالل]ایي هقْثَ کَ دس پٌدبٍ ّ ؽؾویي عبل 

  ثخص اّل   

  همذهَ 

 ػٌْاى، للورّ ّ تبریخ الزم االجراضذى  -1 

  .هی ثبؽذ 2005هقْة  زوبیت اص صًبى دس ثشاثش خؾًْت خبًگی[ ساخغ ثَ]ػٌْاى ایي هبًْى، هبًْى  -1-1 

  .اعت ایي هبًْى دس هلوشّ عشصهیي ٌُذ، ؿیش اص ایبالت خبهْ ّ کؾویش الصم االخشا -1-2 

  .ؽذ ایي هبًْى، دس تبسیخ هوشس دس سّصًبهَ سعوی اص عْی دّلت، الصم االخشا خْاُذ -1-3 

  :ًرسذ در ایي لبًْى، چٌبًچَ هؼٌی دیگری ثَ تصریخ: تؼبریف -2 

هذػی اعت کَ اص عْی  هشثبًی ػجبست اعت اص ُش صًی کَ ساثطَ خبًْادگی ثب هتِن داؽتَ یب داسد ّ —2-1 

  .ًْت خبًگی ّاهغ ؽذٍ اعتهْمْع خؾ ّی، 

  .هی ؽْد عبل اعت کَ ؽبهل كشصًذ خْاًذٍ، كشصًذ ًبتٌی یب پشّسؽگبُی 18کْدک كشد صیش  -2-2 

  .فبدس هی ؽْد 22هشاس خجشاى خغبست ػجبست اعت اص هشاسی کَ هطبثن هبدٍ  -2-3 

  .فبدس هی ؽْد 22هشاس زنبًت هشاسی اعت کَ هطبثن هبدٍ  -2-4 

دس كشهِبی هؼیي  ًْت خبًگی گضاسؽی اعت کَ ثب دسیبكت ؽکبیت خؾًْت خبًگی اص هشثبًیگضاسػ خؾ -2-5 

  .تٌظین هی ؽْد 
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یک هوطغ صهبًی ثب ُن دس  ساثطَ خبًْادگی ػجبست اعت اص ساثطَ دّ ًلش کَ ثب ُن صًذگی هی کٌٌذ ّ یب دس -2-6 

جی، عججی، ساثطَ ای هؾبثَ اصدّاج یب كشصًذ تْاًذ ًغ ًغجت آًِب ثب یکذیگش هی. هلک ّازذ عکٌی گضیذٍ ثْدٍ اًذ 

  .خبًْادٍ ای ثبؽٌذ کَ دس هبلت خبًْادٍ ّازذ صًذگی هی کٌٌذ خْاًذگی ثْدٍ ّ یب اػنبی 

  .هی ثبؽذ 3خؾًْت خبًگی ثَ هؼٌی هٌذسج دس هبدٍ  -2-7 

  .ثبؽذ هی 1961هبًْى هوٌْػیت خِیضیَ هقْة  2خِیضیَ ثَ هؼٌی هٌذسج دس هبدٍ  -2-8 

دادسعی کیلشی هقْة  هبمی ػجبست اعت اص دادسط ثذّی یب زغت هْسد، پژُّؼ کَ هطبثن هبًْى آییي -2-9 

خبییکَ ثٌب ثَ ادػب، خؾًْت دس آًدب استکبة  دس زْصٍ هنبیی هسل اهبهت دائن یب هْهت هشثبًی یب هتِن یب 1973  

  .کٌذ هجبدست ثَ اػوبل فالزیت هی یبكتَ، 

  .اختقبؿ دادٍ اعت ست اعت اص خذهبت پضؽکی کَ دّلت دس اخشای ایي هبًْىاهکبًبت پضؽکی ػجب -2-10 

هشثبًی، دس ُش هوطغ  اهتیبص هبلی ػجبست اعت اص هجلؾ خغبستی کَ هبمی ػلیَ هتِن خِت پشداخت ثَ -2-11 

ى هوشس دس ایي هبًْى، دس ساعتبی خجشا دادسعی ّ ثب ّفْل دسخْاعت هشثبًی هجٌی ثش اعتلبدٍ اص اهتیبصات 

  .هی کٌذ ُضیٌَ ُبی ًبؽی اص خؾًْت خبًگی تؼییي خغبسات ّ 

ُویي ساعتب هؼٌی  اػالم ػجبست اعت اص دسج دس سّصًبهَ سعوی کؾْس ّ ػجبست اػالم کشدى ًیض دس -2-12 

  .ؽْد هی 

  .هوشس یؼٌی ّمغ ؽذٍ تْعو ایي هبًْى -2-13 

  .ؽْد ْعو دّلت تؼییي هیت 8هبدٍ  1هأهْس زوبیتی هأهْسی اعت کَ هطبثن ثٌذ  -2-14 

  .فبدسهی ؽْد 18هشاس تأهیي هشاسی اعت کَ هطبثن هبدٍ  -2-15 

  .فبدس هی ؽْد 19هبدٍ  1هشاس اهبهت هشاسی اعت کَ هطبثن ثٌذ  -2-16 

داسد ّ هشثبًی دسفذد اعتلبدٍ  هتِن ػجبست اعت اص ُش هشد ثبلـی کَ ثب هشثبًی ساثطَ خبًْادگی داؽتَ یب -2-17 

  .تیبصات هوشس دس ایي هبًْى ػلیَ اّعتاص اه 

ػلیَ ثغتگبى ؽُْش یب ؽشیک  موٌبً ُوغش یب ُش صًی کَ ساثطَ خبًْادگی هؾبثَ اصدّاج ثب هتِن داسد هی تْاًذ

  .صًذگی هشد خْد ًیض هشذ ؽکبیت کٌذ 

  .ثَ ثجت سعیذٍ ثبؽذ 10هبدٍ  1هشکض خذهبتی ثٌیبدی اعت کَ هطبثن ثٌذ  -2-18 

صهبى ثشّص خؾًْت دس آى  گبٍ هؾتشک ػجبست اعت اص هلکی کَ هشثبًی، اکٌْى یب دس ُش هوطؼی دساهبهت -2-19 



آًبى ثْدٍ، ثذیي هؼٌی کَ ُش یک ّ یب ُش دّ دس آى،  صًذگی هی کٌذ ّ اًلشاداً یب اؽتشاکبً تست تولک یب اخبسٍ 

د کَ هتؼلن ثَ کل خبًْادٍ اعت، زوْم ثْدٍ ّ ًیض ؽبهل خبًَ ای ُن هی ؽْ عِن یب زن هبلکیت ّ عبیش داسای 

  .هشثبًی دس آى ری زن ثبؽذ یب ًجبؽذ  اػن اص ایٌکَ

  .دادٍ ؽذٍ اعت خبًَ اهي پٌبُگبُی اعت کَ تْعو دّلت، ثَ ُویي هٌظْس دس ایي هبًْى اختقبؿ -2-20 

 ثخص دّم

فؼل، در ضرایػ زیر خطًْت  در اجرای ایي لبًْى، رفتبر هتِن اػن از فؼل ّ ترک: تؼریف خطًْت خبًگی-3 

  .هذسْة هی ضْد 

سّزی یب كیضیکی ّی سا ثَ  اگش ثَ هشثبًی ایشاد فذهَ یب خشازت ًوْدٍ ّ عالهت، اهٌیت، زیبت یب آساهؼ -3-1 

  .كیضیکی، خٌغی، کالهی، ػبهلی ّ اهتقبدی هی ؽْد هخبهشٍ اكکٌذٍ ّ یب هقذ آًشا داؽتَ ثبؽذ ّ ؽبهل خؾًْت 

عبیش اهْال یب تنویٌبت  جبس ّی یب ّاثغتگبى ّی خِت دسخْاعت ؿیش هبًًْی اخز خِیضیَ یبثَ هٌظْس اخ -3-2 

  .یب زیبت ّی سا ثَ هخبهشٍ اكکٌذ هبثل توْین ثَ پْل، ثَ ّی تؼشك یب ایشاد فذهَ یب خشذ ًوْدٍ 

  .ًوبیذ (ة)یب ( الق)هشثبًی یب ثغتگبى ّی سا تِذیذ ثَ سكتبسُبی هزکْس دس ثٌذُبی  -3-3 

  .ثَ ُش ًسْ دیگش، هْخت ایشاد فذهَ یب آعیجِبی خغوبًی یب سّاًی ؽْد -3-4 

  :در اجرای ایي هبدٍ: تجصرٍ

دسد ّ سًح، یب  خؾًْت خغوبًی ػجبست اعت اص ُش ػولی کَ ثٌب ثَ هجغ خْد، هْخت فذهبت ثذًی ّ -(الق

خشائن تؼشك، تِذیذ ّ اػوبل ؽبهل  ثشای زیبت ّ خغن كشد ؽذٍ ّ هبًغ سؽذ عالهت هشثبًی هی ؽْد کَ خطش 

  .صّس هی ؽْد

تسویش هی کٌذ یب ثِش  خؾًْت خٌغی ؽبهل ُش ػول خٌغی هی ؽْد کَ زیثیت صى سا تست تأثیش هشاس دادٍ، -(ة

  .ًسْی ثَ آى لطوَ هی صًذ 

  :خؾًْت کالهی ّ ػبهلی ؽبهل هْاسد صیش هی ؽْد -(ج

  .كشصًذ یب كشصًذ پغش خقْفبً هؼٌَ ثذلیل ًذاؽتي تُْیي، اعتِضاء، تسویش، اػطبی لوت ًبهتؼبسف ّ -1-ج

  .اعت تِذیذُبی هکشس ثَ ایشاد فذهَ خغوی ثَ ُش ؽخقی کَ هشثبًی ًغجت ثَ ّی ری ًلغ -2-ج

  :خؾًْت اهتقبدی ؽبهل هْاسد صیش هی ؽْد -د



هسن اعت، اػن اص ًغجت ثذاى  هسشّهیت کلی یب خضئی اص هٌبثغ هبلی یب پْلی کَ هشثبًی، هبًًْبً یب ػشكبً  -1-د

ثشخی اص ایي هْاسد ػجبستٌذ اص . هستبج ثبؽذ یب خیش هجتٌی ثش سأی دادگبٍ ثبؽذ یب خیش ّ ًیض صى ثذاى ایٌکَ 

  .كشصًذاًؼ دس هلک اؽتشاکی یب اًلشادی، ًلوَ ّ اخبسٍ ثِب خِت هشثبًی ّ هبیستبج هٌضل 

اسصػ، عِبم، ّثبین ّ اهثبل آى کَ  هٌوْل، اهْال ثباًتوبل اهْال هٌضل، ُش ًْع اًتوبل عشهبیَ هٌوْل ّ ؿیش  -2-د

ًلغ یب زن داسد ّ کْدکبًؼ ثذاى ازتیبج داسًذ یب ُش داسایی  صى هشثبًی ثَ اػتجبس ساثطَ خبًْادگی ًغجت ثذاى 

  .اعتوالالً فبزت آى اعت کَ اؽتشاکبً یب دیگشی 

اػتجبس ساثطَ خبًْادگی  یب اهکبًبتی کَ ثَایدبد هوٌْػیت یب هسذّدیت دس دعتیبثی صى هشثبًی ثَ هٌبثغ  -3-د

  .آى اعت اص خولَ اهبهت دس هلک هؾتشک هغتسن 

  :2تْظیخ

هسغْة هی ؽْد، « خبًگی خؾًْت»ثَ هٌظْس تؼییي ایٌکَ آیب كؼل، تشک كؼل یب سكتبس هتِن هطبثن ایي هبدٍ 

  .ؽشایو ّ اّمبع ّ ازْال پشًّذٍ ثبیذ لسبظ ؽْد توبم 

 برات ّ ّظبیف هأهْراى دوبیتی ّ خذهبتیدذّد اختی -ثخص سْم

 هسئْلیت ارائَ اغالػبت ثَ هأهْر دوبیتی ّ هؼبفیت اػالم کٌٌذٍ از -4 

آى داؽتَ ثبؽذ، هی تْاًذ  ُش کظ دلیلی هجٌی ثش تسون كؼلی یب عبثن خؾًْت خبًگی یب ازتوبل ّهْع ثؼذی -4-1 

  .اهالػبت خْد سا ثَ هأهْس زوبیتی ری سثو اسائَ دُذ 

هغئْلیت هذًی ّ کیلشی  ، ثب زغي ًیت اهالػبت خْد سا اسائَ هی دُذ، ُیچگ1ًَْکغیکَ هطبثن ثٌذ  -4-2 

  .داؽت ًخْاُذ 

 ّظبیف هأهْراى پلیس، لبظی ّ هأهْر خذهبتی -5 

خبًگی، ثبیذ  اكشاد كْم، ثَ هسل ّفْل ؽکبیت خؾًْت خبًگی ّ زنْس دس هسل یب زیي گضاسػ خؾًْت

  :ثبًی تلِین کٌٌذهْاسد صیش سا ثَ هش 

هشاس زنبًت، هشاس  زن دسخْاعت خِت ثشخْسداسی اص اهتیبصات ثب فذّس هشاس تأهیي، هشاس اهتیبصات هبلی،

  .اهبهت، هشاس خجشاى خغبست یب چٌذ هشاس كْم 

  .اهکبى ثشخْسداسی اص خذهبت هأهْساى خذهبتی

  .اهکبى ثشخْسداسی اص خذهبت هأهْساى زوبیتی



  .1987 زن ثشخْسداسی اص خذهبت سایگبى زوْهی هطبثن هبًْى اسائَ خذهبت زوْهی هقْة

  .هبًْى هدبصات ٌُذّعتبى 498زن هشذ ؽکبیت هطبثن هبدٍ الق 

اًدبم اهذاهبت هبًًْی  هؼِزا ُیچ ثخؾی اص ایي هبًْى سا ًجبیذ هْسی تلغیش کشد کَ هْخت علت تکلیق پلیظ دس

  .زیي گضاسػ خشم هؾِْد ؽْد 

  ّظبیف خبًَ ُبی اهي -6 

زوبیتی یب خذهبتی ثشعذ،  اگش اص صى هشثبًی یب اص خبًت اّ، دسخْاعتی هجٌی ثش عکًْت دس خبًَ اهي ثَ هأهْس

  .ّی هکلق ثَ تذاسک توِیذات عکًْت دس خبًَ اهي اعت 

ثَ هأهْر دوبیتی یب اهکبًبت پسضکی  اگر از زى لرثبًی یب از جبًت اّ، درخْاستی هجٌی ثر ثرخْرداری از -7 

  .است ثرسذ، ّی هکلف ثَ تذارک آى خذهبتی 

 8-  

ّ هٌطوَ ای کَ هأهْس دس  دّلت دس ُش ثخؼ، ثب دسج اػالهیَ، ثَ تؼذاد الصم هأهْس زوبیتی اًتخبة ًوْدٍ -8-1 

  .کٌذ هجبدست ثَ اػوبل ّظبیق هبًًْی هی ًوبیذ، اػالم هی آى 

  .تدبسة الصم ثبؽذ یذ اص هیبى صًبى اًتخبة ؽذٍ ّ داسای ؽشایو ّهأهْس زوبیتی زتی االهکبى ثب -8-2 

  .هبًْى هؼیي هی کٌذ هیْد ّ ؽشایطی کَ هأهْس زوبیتی ّ عبیش هأهْسیي ثبیذ اص آى تجؼیت کٌٌذ سا -8-3 

 تکبلیف ّ ّظبیف هأهْراى دوبیتی -9 

  :ّظبیق ّ ػولکشدُبی هأهْساى زوبیتی ثَ ؽشذ صیش اعت -9-1 

  .می خِت اًدبم تکبلیلؼ هطبثن هبًْىکوک ثَ هب

اص  اسائَ ًغخَ ای  تِیَ گضاسػ خؾًْت ثشای هبمی دس ؽکل ّ هبلت هوشس هبًًْی، ثَ هسل ّفْل ؽکْائیَ ّ

اسائَ کٌٌذگبى خذهبت زوبیتی هغتوش دس  آى ثَ هأهْس پلیظ هغتوش دس زْصٍ هنبیی هسل ّهْع خؾًْت ّ ًیض ثَ

ثشخْسداسی اص زن فذّس هشاس تأهیي، تِیَ دسخْاعت  بمبی ّی خِتدس فْست توبیل هشثبًی ّ تو  .آى

  .اسائَ آى ثَ هبمی هشثْه دس ؽکل ّ هبلت هوشس هبًًْی ّ 

ثشخْسداس ؽذٍ ّ  1987اهویٌبى اص ایٌکَ هشثبًی اص خذهبت زوْهی هْمْع هبًْى خذهبت زوْهی هقْة 

کبهل اص اسائَ کٌٌذگبى خذهبت  ی كِشعتیتِیَ ّ ًگِذاس  .تذاسک سایگبى كشم هشثْهَ خِت هشذ دسخْاعت 



  .هنبئی هشثْهَ زْصٍ زوْهی، هؾبّسٍ، خبًَ ُبی اهي ّ اهکبًبت پضؽکی 

هشثبًی  اعکبى صى  دس فْست دسخْاعت هشثبًی، كشاُن کشدى خبًَ اهي ّ اسائَ ًغخَ ای اص گضاسػ هجٌی ثش

  .خبًَ اهي، اػوبل فالزیت هی کٌذ دس خبًَ اهي ثَ ایغتگبٍ پلیظ ّ هبمی کَ دس زْصٍ هنبیی هسل ّهْع

پضؽکی ثَ ایغتگبٍ  دس فْست ایشاد فذهبت ثذًی ثَ صى، اًدبم هؼبیٌَ پضؽکی ّ اسائَ ًغخَ ای اص گضاسػ

  .داسد پلیظ ّ هبمی کَ فالزیت سعیذگی دس هسل ّهْع خؾًْت خبًگی 

دس  هطبثن آییي ًبهَ هوشس  ،20بدٍ اهویٌبى اص ایٌکَ ثَ دسخْاعت صى هجٌی ثش اعتلبدٍ اص اهتیبص هبلی هْمْع ه

  .سعیذگی ؽذٍ اعت 1973هبًْى آئیي دادسعی کیلشی هقْة 

  .اًدبم عبیش تکبلیلی کَ هبًْى هوشس داؽتَ اعت

هبًْى  کٌذ، هطبثن ایي  هأهْس زوبیتی صیش ًظش هبمی ثْدٍ، ّظبیلی سا کَ دّلت ّ هبمی ثَ ّی هسْل هی -9-2 

  .اًدبم هی دٌُذ

  ٌٌذگبى خذهبت ارائَ ک -10 

هبًْى هؤعغبت  یب ُش هؤعغَ ای کَ هطبثن 1860ُش اًدوٌی کَ هطبثن هبًْى ثجت اًدوٌِب هقْة  -10-1 

اثضاسُبی هبًًْی اص خولَ تأهیي  ثجت هی ؽْد ّ ُذكؼ زوبیت اص زوْم ّ هٌبكغ صًبى ثب کلیَ 1956هقْة  

ى اسائَ کٌٌذٍ خذهبت ًضد دّلت ثَ ثجت سعبًذٍ ّ ثؼٌْا ثبؽذ، ثبیذ خْد سا..... زوْهی، پضؽکی، هبلی ّ خذهبت 

  .هشثْهَ اعت اص هْاًیي هلضم ثَ تجؼیت 

دس   :صیش فالزیت داؽتَ ثبؽٌذ ثَ ثجت سعیذٍ اًذ، ثبیذ دس اهْس( 1)اسائَ کٌٌذگبى خذهبت کَ هطبثن ثٌذ  -10-2 

ّ  اص آى ثَ هبمی  خبؿ ّ اسعبل ًغخَ ای فْست توبیل هشثبًی، ثجت گضاسػ خؾًْت خبًگی دس كشهِبی

  .خبًگی هأهْس زوبیتی زْصٍ هنبیی هسل ّهْع خؾًْت

زْصٍ هنبیی هسل  هؼبیٌَ پضؽکی هشثبًی ّ اسعبل ًغخَ ای اص گضاسػ ثَ هأهْس زوبیتی ّ پلیظ هغتوش دس

  .ّهْع خؾًْت 

وبیٌذ، ثذلیل ّظیلَ هی ً ػلیَ هشکض خذهبت سعبًی یب ُش یک اص اػنبی آى کَ هطبثن ایي هبًْى اًدبم -10-3 

دس خِت پیؾگیشی اص ّهْع خؾًْت خبًگی اًدبم  اػوبلی کَ ثب زغي ًیت دس هوبم اًدبم ّظبیق هسْلَ ایي هبًْى 

  .عبیش سعیذگیِبی هبًْى فْست ًوی گیشد دٌُذ، ُیچگًَْ اهبهَ دػْا، تؼویت یب هی 

 ّظبیف دّلت -11 



  :ثبؽٌذ دس خِت هْاسد صیش هیدّلت هشکضی ّ دّل ایبلتی هکلق ثَ توِیذ تذاثیش الصم   

ایي اهش ثبیذ اص هشین  .اهویٌبى اص ایٌکَ هلبد ایي هبًْى دس عطر ّعیؼی ثَ اهالع ػوْم سعیذٍ ثبؽذ -11-1 

  .هؾخـ فْست گیشد ُب ؽبهل تلْیضیْى، سادیْ، سّصًبهَ ُب دس كْافل صهبًی سعبًَ 

دسخقْؿ هْمْع  هأهْساى دّل ایبلتی ّ دّلت هشکضی ؽبهل پلیظ ّ کبسکٌبى هشاکض هنبیی ثبیذ -11-2 

  .ثقْست دّسٍ ای آهْصػ دیذٍ ّ ًغجت ثَ هْمْع زغبعیت یبثٌذ هبًْى، 

خبًَ ُبی اهي اص خولَ  ایدبد ُوبٌُگی هیبى خذهبت ثخؾِب ّ ّصاستخبًَ ُبی ری سثو ّ هغبئل هشثْه ثَ -11-3 

  .سات ّ تٌظین اهْس، ثِذاؽت ّ هٌبثغ اًغبًی ری سثوهوش 

  .تذّیي هوشسات الصم دس خقْؿ ػولکشد ثخؾِبی ری سثو اص خولَ دادگبُِب -11-4 

 ثخص چِبرم

  (اهتیبزات) آییي درخْاست ثرخْرداری از لرارُبی هٌتِی ثَ دمْق هوتبزٍ

 ارائَ درخْاست ثَ لبظی -12 

ثشخْسداسی اص یک  یب ُش ؽخـ دیگشی اص عْی هشثبًی هی تْاًذ دسخْاعتهشثبًی یب هأهْس زوبیتی  -12-1 

اعت پیؼ اص فذّس هشاسُبی كْم،  هبمی هکلق  .چٌذ زن هوتبصٍ هٌذسج دس ایي هبًْى سا ثَ هبمی ثذُذ یب 

  .ًوبیذ هالزظَ  گضاسؽِبی ّافلَ اص عْی هأهْس زوبیتی یب خذهبتی سا

خجشاى خغبست ًبؽی اص  ؽْد، هی تْاًذ ثذّى خلل ثَ زن هشذ دػْای توبمب هی( 1)زوی کَ هطبثن ثٌذ -12-2 

  .ثبؽذ خؾًْت ػلیَ هشتکت ػجبست اص زن فذّس هشاس خجشاى خغبست ّ ؿشاهت 

عْی هبمی تؼییي هی  دس فْست فذّس هشاس خجشاى خغبست یب ؿشاهت دس زن ؽبکی، هجلؾ الصم التأدیَ کَ اص

هوشسٍ هخبلق دس هبًْى آئیي دادسعی کیلشی  بؽذ ّ دس فْست ػذم ّخْدؽْد، ثبیذ هتٌبعت ثب هجلؾ هشاس كْم ث 

  .ساعتبی ایي تؼبدل هؼیي ؽْد یب عبیش هْاًیي الصم االخشا، ثبیذ دس  1908

  .هْاسد هوشس دس كْم ثبؽذ ثبیذ دس ؽکل خبؿ تٌظین ؽذٍ ّ هؾتول ثش( 1)کلیَ دسخْاعتِبی هْمْع ثٌذ  -12-3 

اص ّفْل دسخْاعت  لغَ دادسعی سا هؼیي هی کٌذ کَ هْػذ آى زذاهل عَ سّص پظهبمی تبسیخ اّلیي خ -12-4 

  .ثَ دادگبٍ هی ثبؽذ 

سّص اص تبسیخ اّلیي خلغَ  60، هی (1)هبمی ثبیذ تالػ ًوبیذ ثَ کلیَ دسخْاعتِبی هطشّزَ هطبثن ثٌذ  -12-5 

  .دادسعی سعیذگی ًوبیذ 



  اثالؽ -13 

کٌذ ّ ّی، اخطبسیَ سا  هؼیي کشدٍ ثَ هأهْس زوبیتی اثالؽ هی 12بثن ثٌذ هبمی هْػذ دادسعی سا کَ هط -13-1 

ػٌذاالهتقبء ّ ثب اخز هدْص اص هبمی، ثیؾتش  سّص یب 2هطبثن هوشسات ّ ثَ ًسْی کَ هبمی هؼیي هی کٌذ، هی  

  .هی کٌذ تبسیخ ّفْل، ثَ هتِن ّ عبیشیي اثالؽ اص 

عبیش اكشادی اعت کَ هبمی  کل هوشس، هغتلضم اثالؽ ثَ هتِن ّاػالم اثالؽ اص عْی هأهْس زوبیتی دس ؽ -13-2 

  .هوشس داؽتَ، هگش خالف آى ثبثت ؽْد 

  هطبّرٍ -14 

اًلشاداً یب اؽتشاکبً داللت ثَ  هبمی هی تْاًذ دس ُش هوطغ دادسعی هزکْس دس ایي هبًْى، هتِن یب ؽبکی سا -14-1 

  .هبًًْی الصم ًوبیذ اخز هؾبّسٍ اص هأهْس زوبیتی ّاخذ ؽشایو ّ تدبسة 

سا کَ ثیؼ اص دّ هبٍ ًیغت  چٌبًچَ هبمی هطبثن ثٌذ كْم، داللت ثَ اخز هؾبّسٍ ًوبیذ، ثبیذ هْػذ خلغَ -14-2 

  .تؼییي ًوبیذ 

 هسبػذت هتخصص رفبٍ -15 

چٌیي ؽخقی سا کَ  دس توبم هشازل دادسعی هزکْس دس ایي هبًْى، هبمی ثبیذ تشتیت ثشخْسداسی اص خذهبت

ّی ثَ هٌظْس کوک ثَ هشثبًی . ًجبؽذ ثبؽذ یب یسبً ثبیذ صى ثبؽذ ثذُذ، اػن اص ایٌکَ ثب هشثبًی داسای ًغجتتشخ 

  .خبًْادگی ّی هی ًوبیذ اًدبم ّظبیلؼ، عؼی دس ثِجْد سكبٍ خِت 

ظجػ فیلن از اهْر جبری  در صْرت التصبدی ضرایػ پرًّذٍ ّ رظبیت غرفیي، لبظی هی تْاًذ دستْر -16 

  .را ثذُذ  پرًّذٍ

  دك البهت در البهتگبٍ هطترک -17 

داسد، ّلْ ایٌکَ كبهذ ُشگًَْ  ُش صًی کَ ثب هشدی ساثطَ خبًْادگی داسد، زن اهبهت دس اهبهتگبٍ هؾتشک -17-1 

  .کلیَ هْاًیي الصم االخشای دیگش زبکن اعت ایي هبدٍ ثش. زن هبلکیت یب عِن یب ُش زن دیگشی ثبؽذ 

ُیچ ؽشایطی ًجبیذ اص  ن ایي هبدٍ اص زن عکًْت دس اهبهتگبٍ هؾتشک ثِشٍ هٌذ ؽذٍ، تستصًی کَ هطبث -17-2 

  .عْی هتِن، اص خبًَ اخشاج یب هسکْم ثَ تشک ؽْد 

 لرارُبی تأهیي -18 

دادٍ یب هشیت  هبمی موي تذاسک كشفت خِت اعتوبع هتِن ّ هشثبًی ّ زقْل ػلن ثَ ایٌکَ خؾًْت سّی



  :هْاسد صیش هٌغ کٌذ اعت، هی تْاًذ ثب فذّس هشاس تأهیي ثَ عْد هشثبًی، هتِن سا اص الْهْع 

 استکبة خؾًْت خبًگی؛( الق

 ُش ًْع هؼبًّت دسخؾًْت خبًگی؛( ة

ّی ؿبلجبً دس آًدب  ّسّد ثَ هسل کبس هشثبًی یب اگش ّی کْدک اعت، ثَ هذسعَ اػ یب ُش خبی دیگشی کَ( ج

 د داسد؛تشد 

 یب تللٌی ثشهشاسی ُش ًْع استجبه ثب هشثبًی اػن اص زنْسی، کالهی، ًْؽتبسی، الکتشًّیکی( د

ؽذٍ ّ ًیض ُش هبلی کَ ثیي  اًتوبل یب هؼبهلَ ُش ًْع داسایی ّ زغبثِبی ثبًکی کَ تْعو هشكیي اعتلبدٍ هی( ٍ

 اص هبمی؛ اخز هدْص هشكیي اؽتشاکی ثْدٍ یب اًلشاداً فبزت آى ثْدٍ اًذ، ثذّى 

  .هشثبًی هی ؽذٍ اعت خؾًْت ًغجت ثَ اهبسة یب ًضدیکبى یب ُش ؽخـ دیگشی کَ هبًغ اػوبل خؾًْت ثَ( ّ

  لرار البهت  -19 

فْستیکَ ػلن ثَ ّهْع  ، دس12هبدٍ  1هبمی هی تْاًذ دس هوبم سعیذگی ثَ دسخْاعت هْمْع ثٌذ  -19-1 

  .خؾًْت خبًگی یبثذ، هشاس اهبهت فبدس ًوبیذ 

ّی  هؾتشک، اػن اص ایٌکَ  خلغ یذ یب ثِش ًسْ ایدبد هضازوت دس تقشكبت هشثبًی اص عْی هتِن دس اهبهتگبٍ -الق

 ّاخذ زوی هبًًْی ّ هغبّی دس اهبهتگبٍ ثبؽذ یب خیش؛

اص اهبهتگبٍ هؾتشک کَ  هٌغ ّسّد هتِن یب اهبسثؼ ثَ ثخؾِبیی -ج  دعتْس خشّج هتِن اص اهبهتگبٍ هؾتشک؛  -ة

 دس آى عکًْت یبكتَ اعت؛هشثبًی 

  هٌغ اص هؼبهلَ یب اًتوبل اهبهتگبٍ هؾتشک اص عْی هتِن؛ -د

 هبمی؛ هوٌْػیت اص ایٌکَ هتِن اص زن خْد دس اهبهتگبٍ فشكٌظش کٌذ، هگش ثَ ارى -ٍ

هشثبًی ّ یب اخبسٍ  ػٌذاالهتنبء دعتْس ثَ هتِن هجٌی ثش اختقبؿ هسلی دیگش ثَ ُوبى اثؼبد خِت عکًْت -ّ

 دیگش، هلکی 

 سا فبدس کشد؛( ة)ُیچگبٍ ًوی تْاى ػلیَ صى، هشاس هٌذسج دس ثٌذ   

سا خِت زلع اهٌیت  هبمی هی تْاًذ ػٌذاالهتنبء ّ ثَ فالزذیذ خْد، ُشگًَْ ؽشه یب هشاس دیگشی -19-2 



  .هشثبًی ّ کْدکبًؼ هوشس کٌذ 

تکشاس خؾًْت  خلْگیشی اص هبمی هی تْاًذ اص هتِن تؼِذی ُوشاٍ ثب مبهي یب ثذّى مبهي خِت -19-3 

  .ثخْاُذ

دادسعی کیلشی هقْة  هبًْى آئیي 2، اص ًْع هشاسُبی هٌذسج دس ثخؼ (3)هشاس فبدسٍ هطبثن ثٌذ  -19-4 

  .ثْدٍ ّ تبثغ ُوبى اعت 1973  

هشاسی، سئیظ  ، هی تْاًذ موي فذّس3ّ 2ّ  1دادگبٍ زیي فذّس هشاسُبی هْمْع ثٌذُبی  -19-5 

ّی، دسخْاعت ثشخْسداسی اص هشاس  یظ سا هکلق ًوبیذ ثَ هشثبًی کوک ًوْدٍ ّ یب اص خبًتهوش پل ًضدیکتشیي 

  .كْم سا ًوبیذ

اص هتِن تؼِذ ثَ ادای  ، ثبلسبظ ًیبصُبی هبلی هشكیي،(1)هبمی هی تْاًذ زیي فذّس هشاس هْمْع ثٌذ  -19-6 

  .ًلوَ ّ عبیش ُضیٌَ ُب ًوبیذ 

هنبیی خْد اعتلبدٍ  سُبی كْم، اص هغبػذت هأهْس پلیظ هغتوش دس زْصٍهبمی هی تْاًذ دس اخشای هشا -19-7 

  .کٌذ 

  .ًوبیذ کَ صى هغتسن آى اعت هبمی هی تْاًذ هتِن سا هکلق ثَ اعتشداد اهْال هشثبًی یب ُش هبل دیگشی -19-8 

 هبلی( دمْق)اهتیبزات  -20 

هکلق ثَ پشداخت زوْم  تْاًذ هتِن سا ، هی12هبدٍ ( 1)هبمی زیي سعیذگی ثَ دسخْاعت هْمْع ثٌذ  -20-1 

کْدکؼ کَ دس ًتیدَ خؾًْت خبًگی ّاسد ؽذٍ  هبلی صى خِت خجشاى خغبسات ّاسدٍ ّ هٌبكغ كْت ؽذٍ هشثبًی ّ 

  :اص کَ اص خولَ ایي هْاسد، ػجبستٌذ ًوبیذ 

  هٌبكغ كْت ؽذٍ؛ -الق

 دسهبًی؛ -هخبسج پضؽکی  -ة

 هبل اص تست علطَ هشثبًی؛ خغبسات زبفل اص تخشیت، فذهَ یب ثشدى -ج

ُش  کیلشی یب ػالٍّ ثش آى،  هبًْى آئیي دادسعی 125ًلوَ هشثبًی ّ كشصًذاى کَ دس هبلت هشاس هْمْع هبدٍ  -د

  .هبًْى الصم االخشای دیگش فبدس هی ؽْد

  .صًذگی هشثبًی خْاُذ ثْد هجبلؾ هْمْع ایي هبدٍ ثبیذ هتٌبعت، هٌقلبًَ، هتؼبسف ّ هطبثن هؼیبسُبی -20-2 



  .ّ ؽشایو پشًّذٍ ثذُذ هبمی هی تْاًذ دعتْس پشداخت ًلوَ ثقْست یکدب یب اهغبه سا ثب تْخَ ثَ ًْع -20-3 

زْصٍ هنبئی هسل اهبهت  سا ثَ هشكیي ّ پلیظ هغتوش دس( 1)هبمی ًغخَ ای اص هشاس فبدسٍ هطبثن ثٌذ  -20-4 

  .هتِن اسعبل هی داسد 

  .پشداخت هی کٌذ هجبلؾ هْمْع هْاد كْم سا دس هذتی کَ دادگبٍ هی هشاس هؼیي کشدٍهتِن،  -20-5 

كشهب یب ثذُکبس هتِن  دس فْست خْدداسی هتِن اص پشداخت هْمْع هشاس فبدسٍ، هبمی هی تْاًذ کبس -20-6 

یؼَ گزاسد تب فشف تأهیي اػتجبس ًضد دادگبٍ ثَ ّد هکلق ثَ پشداخت دیي ثَ هشثبًی ًوبیذ یب هجلؾ سا ثَ خِت سا 

  .صى ؽْد زوْم هبلی 

  لرار دعبًت -21 

عبیش هشاسُبی هْمْع  هبمی دس ُش هوطغ اص سعیذگی ثَ دسخْاعت صى هجٌی ثش ثشخْسداسی اص هشاس تأهیي یب

ؽخقی ثَ ًوبیٌذگی اص ّی ثغپبسد ّ تشتیت  ایي هبًْى، هی تْاًذ زنبًت کْدک یب کْدکبى سا ثَ هشثبًی یب 

دس فْستیکَ هبمی هالهبت . عبیش هوشسات الصم االخشا زبکن اعت ایي هبًْى ثش. سا ثب هتِن ثذُذ کْدک هالهبت 

  .سا هنش ثَ زبل آًبى تؾخیـ دُذ، ثبیذ اص زکن ثَ آى خْدداسی ّسصد یب کْدکبى هتِن ثب کْدک 

ْست دسخْاعت هبًْى، هبمی هی تْاًذ دس ف ػالٍّ ثش عبیش هشاسُبی هْمْع ایي   لرار ججراى خسبرت -22 

خجشاى خغبسات ّاسدٍ ّ اػطبی ؿشاهت ًوبیذ کَ اص خولَ ؽبهل  هتِن سا هکلق ثَ هشثبًی، موي فذّس هشاسی، 

  .سّاًی ًبؽی اص خؾًْت خبًگی هی ؽْد ًبسازتیِبی  ؽکٌدَ ُبی سّزی ّ

   اختیبر صذّر لرارُبی هْلت ّ یکجبًجَ -23 

فسیر ثذاًذ، هجبدست  ْع ایي هبًْى، دس فْستیکَ ػبدالًَ ّهبمی هی تْاًذ دس هوبم سعیذگیِبی هْم -23-1 

  .فذّس هشاسُبی هْهت ًوبیذ ثَ 

سّی دادٍ یب هشیت  چٌبًچَ هبمی دس سعیذگی اّلیَ، ػلن زبفل کٌذ هجٌی ثشایٌکَ دس عبثن خؾًْت -23-2 

هجبدست  22یب  21، 20، 19، 18هْاد  اعت، هی تْاًذ ثَ زغت ؽِبدت هشثبًی ثَ هْمْػبت هوشس دس الْهْع 

  .هشاس یکدبًجَ ػلیَ هتِن ًوبیذ ثَ فذّس 

رایگبى ًسخَ ای از آى را ثَ  لبظی در کلیَ هْارد صذّر لرارُبی هْظْع ایي لبًْى، دستْر اػطبی -24 

ًیس هأهْر دوبیتی صبلخ در ارتجبغ ثب دادگبٍ ّ ًیس،  افسر همر اًتظبهی ّالغ در دْزٍ لعبئی دادگبٍ ّ غرفیي، 

  .را گسارش دادٍ، ثَ ّی صبدر ًوبیذ خذهبتی خطًْت خبًگی هرکس  چٌبًچَ

 هذت ّ تغییر لرارُب -25 



  .ؽْد ، تب ّهتی هشثبًی ًول آًشا ًخْاُذ اخشا هی18هشاس تأهیٌی هْمْع هبدٍ  -25-1 

هشاس دلیل تـییش ؽشایو ،  چٌبًچَ هبمی ثب دسیبكت دسخْاعت هشثبًی یب هتِن ثذیي ًتیدَ ثشعذ کَ ثَ -25-2 

  .ثَ ثجت کتجی آى ًوبیذ ًیبصهٌذ تـییش، افالذ یب كغخ ثبؽذ، هی تْاًذ هجبدست فبدسٍ 

 اهتیبزات ّ تأهیي در سبیر دػبّی ّ رسیذگیِبی لبًًْی -26 

یب کیلشی، اػن اص ایٌکَ  سا هی تْاى دس ُوَ سعیذگیِبی زوْهی، خبًْادٍ 22تب  18زوْم هوشس دس هْاد  -26-1 

  .ثبؽذ، هطبلجَ ًوْد بسیخ الصم االخشاؽذى ایي هبًْى هشذ ؽذٍهجل یب ثؼذ اص ت 

دادگبٍ زوْهی یب کیلشی هطبلجَ  سا ًیض اص( 1)هشثبًی هی تْاًذ ُوشاٍ ثب عبیش زوْم، زوْم هوشس دس ثٌذ  -26-2 

  .ًوبیذ 

عت هبمی سا ثبؽذ، هکلق ا چٌبًچَ هشثبًی اص زوْهی ؿیش اص زوْم هٌذسج دس ایي هبًْى ثشخْسداس ؽذٍ -26-3 

  .آى هطلغ ًوبیذ اص 

 صالدیت -27 

  :زغت هْسد دادگبٍ ثذّی یب اعتبى، کَ دس زْصٍ هنبئی آى -27-1 

  .اعت هشثبًی ثطْس هْهت یب دائن، دس آى اهبهت داؽتَ، کبس هی کشدٍ یب اعتخذام ؽذٍ -الق

  .هتِن دس آى اهبهت داؽتَ، کبس هی کشدٍ یب اعتخذام ؽذٍ اعت -ة

  .ا دس آى اعتعجت دػْ -ج

  .هبًْى سعیذگی هی ًوبیذ هشخغ فبلر فذّس هشاس تأهیي یب عبیش هشاسُبی هْمْع ایي هبًْى ثْدٍ ّ هطبثن ایي

  .هشاسُبی فبدسٍ هْمْع ایي هبًْى، دس هلوشّ ٌُذّعتبى هبثل اخشاعت -2 -27 

  آییي رسیذگی  -28 

هؾوْل هوشسات  23ّ  22، 21، 20، 19، 18، 13ؿیش اص هْاسد هقشذ، تؾشیلبت سعیذگی ثَ هْاد  -28-1 

  .هبًْى آئیي دادسعی کیلشی اعت 

یب  12دسخْاعت هْمْع هبدٍ  ًجبیذ هبًغ اص ایي ؽْد کَ دادگبٍ تؾشیلبت خْد سا دس سعیذگی ثَ( 1)ثٌذ  -28-2 

  .سػبیت ًوبیذ 23هبدٍ  2  ثٌذ 



  پژُّص -29 

هتِن یب هشثبًی هبثل  سّص اص تبسیخ اخشای اهشاس، زغت هْسد، اص عْی 30هشاس فبدسٍ اص عْی هبمی، ظشف 

  .پژُّؼ خْاُی دس دادگبٍ پژُّؼ اعت 

 سبیر هْارد -ثخص ُفتن

  

، لبًْى یب سبیر لْاًیي یب لرارُب هأهْراى دوبیتی ّ اػعبی هراکس خذهبتی، در همبم اًجبم همررات ایي -30 

  .ٌُذّستبى هذسْة هی ضًْذ لبًْى هجبزات 22ػوْهی در هفِْم هبدٍ  هأهْر 

  جسای ًمذی ثَ جِت ًمط لرار تأهیي از سْی لرثبًی  -31 

 20 000خضای ًوذی تب  ًول هشاس تأهیي یب هشاس تأهیي هْهت خشم ثْدٍ، هشتکت ثَ زجظ تب یکغبل یب -31-1 

  .سّپیَ یب ُش دّ هسکْم هی ؽْد 

  .ًوبیذ ثبیذ زتی االهکبى هبمی فبدسکٌٌذٍ هشاس سعیذگی( 1)ثَ خشم هْمْع ثٌذ  -31-2 

هْاد هبًْى هدبصات ٌُذ یب  هبمی هی تْاًذ ػالٍّ ثش سعیذگی ثَ اتِبم كْم، زغت هْسد ّ ػٌذاالهتنبء -31-3 

  .هْسد ًظش هشاس دُذ عبیش هوشسات ایي هبًْى یب هبًْى هوٌْػیت خِیضیَ سا ًیض 

 هطِْد ّ اثجبتجرم  -32 

  .ًیغت ، ثبیذ هؾِْد ثْدٍ ّ هبثل موبًت ّ کلبلت31هبدٍ ( 1)خشم هْمْع ثٌذ  -(1 

  .کٌذ سا ازشاص 31هبدٍ ( 1)دادگبٍ هی تْاًذ ثَ فشف اػالم هشثبًی، خشم هْمْع ثٌذ  -(2 

  جسای ًمذی ػذم اًجبم ّظبیف هأهْر دوبیتی  -33 

کْتبُی ّسصد، هسکْم ثَ  اص عْی هبمی دس هشاس فبدسٍ اهتٌبع یب اگش هأهْس زوبیتی اص اًدبم ّظبیق هسْلَ

  .ؽْد سّپیَ یب ُش دّ هی 1000زجظ تب یکغبل یب خضای ًوذی تب  

 رسیذگی ثَ جرم ارتکبثی هأهْر دوبیتی -34 

ؽْد کَ هجالً ثب اخز  تؼویت یب عبیش هشازل سعیذگی کیلشی هٌسقشاً دس فْستی ػلیَ هأهْس زوبیتی اًدبم هی

  .ؽْد اص دّلت یب هشخغ هٌتخت ّی، ؽکبیتی تٌظین ّ اسائَ دْص ه



یب لریت الْلْػی هذمك ضْد،  چٌبًچَ در ًتیجَ اػوبل هجتٌی ثر دسي ًیت هأهْر دوبیتی، خسبرات فؼلی -35 

  .ُر لبًْى دیگری صْرت ًوی گیرد ُیچگًَْ تؼمیت لبًًْی یب غرح دػْا، هطبثك ایي لبًْى یب 

 ي لبًْى ثب سبیر لْاًیيػذم تؼبرض ای -36 

  .تؼبسك ثب آى هلبد ایي هبًْى ثبیذ دس ساعتبی هوشسات هْاًیي الصم االخشای دیگش ثبؽذ ّ ًَ دس

  صالدیت دّلت در تذّیي همررات  -37 

  .ّمغ ًوبیذ دّلت هکلق اعت هوشسات ّ ازکبم الصم خِت اخشای ایي هبًْى سا موي اثالؽ، -37-1 

  :هْاسد صیش ثبؽذ ت هوشسات، ایي هبًْى ثْیژٍ ثبیذ هؾتول ثش یک یب توبهیفشكٌظش اص ػوْهی -37-2 

  8هبدٍ  2ؽشایو ّ تدبسة هْسد ًیبص ثشای هأهْس زوبیتی، هْمْع ثٌذ  -الق

  8 هبدٍ 3اّفبف ّ ؽشایو خذهبت هأهْساى زوبیتی ّ اكشاد تست اهش ّی، هْمْع ثٌذ  -ة

  9هبدٍ  1ؽکل ّ ًسٍْ تٌظین گضاسػ خؾًْت هْمْع هْسد ة ثٌذ  -ج

  9هبدٍ  1ؽکل ّ ًسٍْ تٌظین دسخْاعت ثشخْسداسی اص هشاسُبی تأهیي هْمْع هْسد ج ثٌذ  -د

  9هبدٍ  1ؽکل تٌظین ؽکْائیَ هطبثن هْسد د ثٌذ  -ٍ

  9هبدٍ  1ثٌذ ( ص)عبیش ّظبیق هأهْس زوبیتی هْمْع هْسد  -ّ

ثشخْسداسی اص زوْم  ًسٍْ دسخْاعت -ذ   10هبدٍ  1شثْه ثَ ثجت هأهْساى زوبیتی هْمْع ثٌذ هوشسات ه -ص

  ایي هبدٍ  3الشػبیَ هْمْع ثٌذ   ّ هْمْػبت الصم 12هبدٍ  1هٌذسج دس ایي هبًْى، هْمْع ثٌذ 

  13هبدٍ  1ًسْۀ اثالؽ هْمْع ثٌذ  -ه

  13بدٍ ه 2ًسٍْ اػالهیَ اثالؽ ثَ هأهْس زوبیتی هْمْع ثٌذ  -ی

  ثبؽذ داسا 14هبدٍ  1ؽشایو ّ تدبسة هؾبّسٍ ای کَ هأهْس خذهبتی ثبیذ هطبثن ثٌذ  -ک

  23هبدٍ  2ًسْۀ تٌظین اظِبسات هشثبًی هْمْع ثٌذ  -ل

  .عبیش هْاسدی کَ هبًًْبً هوشس ؽذٍ اعت -م

سّص ّ   30ایي هذت  دس صهبى ؽْس کَ ؽبیذ. هوشسات ایي هبًْى ثبیذ دس اعشع ّهت ثَ فسي هدلظ سّد -37-3 



تـییش ّ  خلغَ ثؼذ چٌبًچَ ُش دّ هدلظ دس  ؽبهل یک یب دّ یب چٌذ خلغَ ثبؽذ ّ هجل اص پبیبى خلغَ یب كْساً دس

تـییشات ثبیذ كبسؽ  ّ کلیَ . ثبیذ هسذّد ثَ افالزبت اًدبم ؽذٍ ثبؽذ افالزبت ایي هبًْى کٌٌذ، اثشاث ایي تْاكوبت

  6م/س.ثبؽذ اص پیؾذاّسی

 


