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 ( اعالعبر ٍ ششايظ هشثَط ثِ هٌبلصِ . الف
 هب .( سيخ لشاسداد هصَة وبسفش ة
 ّبي ضوبًشبهِ ششوز دس هٌبلصِ ، حُسي اًجبم سعْذار . ( فشم ح
 ّب ( . ( جضئيبر ٍ ششح خذهبر هَضَع لشاسداد ) ديَسز ر
 ( اصل گَاّي اهضبء اص دفششخبًِ سسوي ثشاي صبحجبى اهضبء هجبص ٍ سعْذ آٍس ششوز.ص
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 يًبم هؤديبى هبليبس الشصبدي ٍ گَاّيٌبهِ ثجزوذ ،وذي هصذق سٍصًبهِ سسويسغييشار اسبسٌبهِ ، آخشيي آگْي  (د
 ِالن ثطضؼي تبضيد ثجت ـطوت ذٛا٘س ثٛز. . ؼبي تجطثٗ وبضي زض ظِيٕٗ ايبة ٚ ش٘بة وبضوٕبْ 5زاـتٓ حسالً ( ر
ثاشاي اجاشاي خاذهبر هَضاَع      وابعي ش( اسائِ گَاّي سبييذ صالحيز هعشجش سبلجبسي اص اداسُ ول وبس ٍ اهَس اجس

 .هسشٌذار هشثَعِلشاسداد ثب اسائِ 
 هَضَع هٌبلصِ ثذٍى ديش دسيبفز.اجشاي وبهل خذهبر  دٍ هبُ وشجي ّئيز هذيشُ هجٌي ثشعْذ ًبهِ س (ص

 ط ( اسائِ سصَيش دشٍاًِ فعبليز اص سبصهبى ساّذاسي ٍ حول ٍ ًمل جبدُ اي ٍصاسر ساُ ٍ شْشسبصي
 جلغ لشاسداد دس ٌّگبم عمذ لشاسداد. % ه61( سَاًبئي اسائِ ضوبًشٌبهِ ثبًىي حسي اًجبم سعْذار هعبدل س
ؼهبي گصـهتٗ ثهب     5ثٗ اضظؾ حسالً زٚاظزٖ ِيٍيبضز ضيبي زض جّعًب ( زاضا ثٛزْ حسالً زٚ لطاضزاز ذسِبتي ِفبثٗ ؾ

 ضظبيتٕبِٗ ُحؽٓ أجبَ وبض اظ وبضفطِبيبْ شيطثػيه ِٛضز اضائٗ اؼٕبز ِرجتٗ )لطاضزاز٘بي لجٍي( ٚ 

 . 75ْي ثِ سبل هبليشي شذُ هٌ( اسائِ صَسر ّبي هبلي حسبثشسص
وبسفشهب يه ًسخِ اص اسٌبد هٌبلصِ سا دس همبثل دسيبفز هجلغ سعييي شذُ دس دعَسٌبهِ هٌبلصاِ سسالين ديهاٌْبد     ض(

 دٌّذُ خَاّذ وشد .

 گبًِ لشاس گيشد : ّبي سِ اسٌبد هٌبلصِ ثبيذ ثِ سشسيت صيش دس دبوز -2-0

 
 : الف ( دبوز هشثَط ثِ ضوبًشٌبهِ ششوز دس هٌبلصِ

دبوز )الف( حبٍي ضوبًشٌبهِ ثبًىي،فيش ثبًىي ٍ يب چه سضويي شذُ ثبًىي ثِ شاشح سعيايي شاذُ دس دعَسٌبهاِ     
هبُ لبثل سوذيذ ثبشذ . چٌبًچاِ   3هبُ داساي اعشجبس ثَدُ ٍ ثعذاص آى ًيض ثِ هذر  3هٌبلصِ خَاّذ ثَد وِ ثبيذ حذالل 

ّبي سأهيي ضوبًشٌبهِ ثب سَافاك   ضوبًشٌبهِ ثبشذ ثشاي ججشاى ّضيٌِ ّب دبيبى يبثذ ٍ ًيبص ثِ سوذيذ هذر اعشجبس ضوبًشٌبهِ
 عشفيي الذام خَاّذ شذ .

 
 ة ( دبوز هشثَط ثِ اسٌبد هٌبلصِ ٍ هذاسن ٍ اعالعبر :

 ثبشذ :  دبوز )ة( وِ حبٍي هذاسن ريل هي
ساشي ثاِ   ٍ سبيش هذاسن ٍ اعالعابر خَاساشِ شاذُ ثبي    0-6وليِ صفحبر اسٌبد هٌبلصِ سعييي شذُ دس ثٌذ

 ج ( دبوز هشثَط ثِ ديهٌْبد هبلي :
ثبشذ ٍ ليوز ديهٌْبدي ثبيذ ثشاي ول هذر لاشاسداد ثصاَسر لغعاي ثبشاذ .      دبوز )ج( هحشَي ديهٌْبد ليوز هي

 هبُ اعشجبس داششِ ثبشذ . 3ٌبً ليوز ديهٌْبدي ثبيذ ثب ليذ حشٍف ، عذد ٍ ثِ سيبل ٍ سَاهبً ًَششِ شَد ٍ ثشاي هذر ضو

  دبواز  ٍ جوعابً دس لفابف ياب     چ ( ّشيه اص سِ دبوز الف ، ة ٍ ج ثبيذ 
 ًابم ٍ ًهابًي شاشوز وٌٌاذُ دس هٌبلصاِ ٍ      دبوز هزوَس ٍ لفبف آى  3ديگشي گزاششِ شَد ٍ سٍي ّشيه اص   
 هَضَع هٌبلصِ ثِ ٍضَح ًَششِ شذُ ثبشذ .  

 اسسبل ديهٌْبدار : -7
ّبي هحشَي ديهٌْبد ثبيذ ثَسيلِ ديهٌْبد دٌّذُ ثِ ًهبًي سعييي شذُ دس دعَسٌبهِ هٌبلصِ سسلين وبسفشهب  دبوز -6-7

 گشدد .

 يخ وبهل ٍصَل ، هغبلجِ ٍ اخز گشدد .ّبي سحَيلي ثبيذ سسيذ ثب ليذ سبس دس همبثل سسلين دبوز -2-7

وبضفطِهب   شَد ، دس صَسسيىِ ثِ هَلع دسيبفاز ًهاَد ،   دس هَسد ديهٌْبداسي وِ ثب دسز سفبسشي اسسبل هي -3-7
 ِؽئٌٛيتي ٔرٛا٘س زاـت .
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ظيط يىي پػ اظ زيگهطي   شوط گطزيسٖ اؼت ثٗ تطتيت 6ثٕس ٘بي ِحتٛي پيفٕٙبز٘ب زض ؼبعت ٚ تبضيري وٗ زض  پبوت
 ثٗ ٚؼيٍٗ وّيؽيْٛ ِٕبلصٗ ثبظ ذٛا٘س ـس .

 اٌهصوط ٚ   فهٛق  8-3ثبظ ذٛا٘س ـس . ٘طگبٖ ِحتٛي ايٓ پبوت ثٗ تطتيت تعيهيٓ ـهسٖ زض ثٕهس     الفاٌف : اثتسا پبوت 
          ٗ   ـطايػ زيگط ايٓ زؼتٛضاٌعًّ وبًِ ٔجبـس ، پيفٕٙبز ِطزٚز ٚ پبوبت زيگهط ِفتهٛن ٔرٛا٘هس ـهس ٚ عيٕهًب ثه
 پيفٕٙبز زٕ٘سٖ ِؽتطز ذٛا٘س ـس .    

 ثهبظ   ب ثفطحي وٗ زض ثبال ثيبْ ـس زض پبوت صحي  گصاضزٖ ـهسٖ ٚ وبِهً ثبـهس ، پبوهت     الفة : ٘طگبٖ پبوت 
 ذٛا٘س ـس ٚ چٕبٔچٗ پيفٕٙبز زٕ٘سٖ ِساضن ِٛضز زضذٛاؼت زض آگٙي ِٕبلصهٗ ٚ ايهٓ زؼهتٛضاٌعًّ ضا اضائهٗ       

عيٕهًب ثهٗ    جِهبٌي   ِفتٛن ذٛا٘س ـس ، زض غيط ايٓ صٛضت پبوهت  جپبوت  ـٛز،ٚ حبئع ـطايػ تفريص زازٖ   

 بٚ زض صهٛضتيىٗ پبوهت    لطاض زازٖ ـٛز بليّتي ٔجبيس زض پبوت  پيفٕٙبزـٛز . ٘يچگٛٔٗ  پيفٕٙبز زٕ٘سٖ ِؽتطز ِي

ٔي وهٗ  پيفهٕٙبز زٕ٘هسگب   پبوهت   وبًِ ٚ ِٕؽجك ثب ـطايػ اعالَ ـسٖ ٔجبـس ، پيفٕٙبز ضز ٚ ؼپػ ٔؽجت ثٗ افتتهبن 
گطزز تب وبضفطِب ٔؽجت ثٗ تعييٓ  صٛضتجٍّػ ِي پيفٕٙبز آٔٙب ِٛضز لجٛي ٚالع ـسٖ اؼت الساَ ٚ ِجبٌغ پيفٕٙبزي آٔٙب

  .ثطٔسٖ الساَ ّٔبيس
س زض وّيؽيْٛ افتتبن پبوبت حعٛض يبثٕس ، حهك ضز يهب   ٕتٛأ ّٔبيٕسگبْ ِجبظ پيفٕٙبز زٕ٘سگبْ )حساورط يه ٔفط( ِي

 ثبـس . ِيٚظ ض 31پيفٕٙبزات  ظِبْ ثطضؼي حساورط ِستٕٙبزات ثطاي وبضفطِب ِحفٛؾ اؼت . لجٛي ٘طيه يب وٍيٗ پيف

پيّبٔىبض تحت ٘يچ ـطايؽي حك أتمبي يب ٚاگصاضي لطاضزاز ثٗ غيط ضا ٔساضز ٚ زض صٛضت ثطٚظ چٕيٓ عٍّي وبضفطِهب  
 د ّٔبيس .تٛأس لطاضزاز ضا فؽ پػ اظ ظجػ ظّبٔتٕبِٗ پيّبٔىبض، ِي

ُحؽٓ ثبٔىي % ِجٍغ لطاضزاز ظّبٔتٕبِٗ 11ثبيس زض ظِبْ اِعبء لطاضزاز ِعبزي  ، ثطٔسٖ ِٕبلصٗ ِي لطاضزاز 9 ِؽبثك ِبزٖ

 ثبـس . ِيِصوٛض  أجبَ تعٙسات ضا تٙيٗ ٚ ثٗ وبضفطِب اضائٗ ّٔبيس ٚ تطتيت اؼتطزاز آْ ِؽبثك ِبزٖ

ضا زض اذتيهبض   لهطاضزاز  9 ضٚظ ثعساظ ثطٔسٖ ـسْ ، ظّبٔتٕبِٗ ِٛظهٛع ِهبزٖ   11 ثطٔسٖ ِٕبلصٗ ٍِعَ اؼت ظطف ِست

بء ٚ ظّيّٗ پيفهٕٙبز ذهٛز تؽهٍيُ ّٔهٛزٖ اؼهت      عاِضا اي اظ آْ  ّٔٛٔٗوبضفطِب لطاض ز٘س ٚ ِتٓ لطاضزاز ضا وٗ لجاًل 

 ٗلصبِٕؼپطزٖ ـطوت زض ضفطِب تؽٍيُ ّٔبيس . زض غيط ايٕصٛضت ثطاؼبغ ليّت پيفٕٙبزي ذٛز ِٙط ٚ اِعبء ٚ ثٗ وب

وٗ تؽٍيُ ّٔٛزٖ اؼت ثٗ ٔفع وبضفطِب ثسْٚ ٘يچگٛٔٗ تفهطيفبت ازاضي ظهجػ ٚ ثطٔهسٖ ِهصوٛض حهك       5ِٛظٛع ثٕس 

َ ثطٔسٖ ِٕبلصٗ حبظط ثٗ أعمبز لطاضزاز ٔفٛز ٚ٘يچگٛٔٗ اعتطاض يب ازعبيي ٔؽجت ثٗ آْ ٔرٛا٘س زاـت . چٕبٔچٗ ٔفط ز

 ٔبِٗ ِعبِالت ـطوت الساَ ذٛا٘س ّٔٛز . ؼپطزٖ ٚي ٔيع ظجػ ذٛا٘س ـس ٚ ؼپػ وبضفطِب ثطؼجك ظٛاثػ ٚ آئيٓ

ْ  ـهطوت  5ثٕهس  اٌف : ؼپطزٖ ٘هبي ِٕهسضد زض     ثبؼهترٕبي ثطٔهسگبْ اٚي ٚ زَٚ ثهٗ آٔهبْ ِؽهتطزز ذٛا٘هس        وٕٕهسگب

 ـٛز . ِؽتطز ِي ،ب ثطٔسٖ اٚي ِٕبلصٗـس. ؼپطزٖ ثطٔسٖ زَٚ پػ اظ عمس لطاضزاز ث    

 

 
  (3 ) 



 ِؽهتطز ذٛا٘هس    لهطاضزاز  9ِهبزٖ  ة : ؼپطزٖ ثطٔسٖ ِٕبلصٗ پػ اظ اضائٗ ظّبٔتٕبِٗ ُحؽٓ أجهبَ تعٙهسات ِٛظهٛع    

 . عسَ تؽٍيُ ايٓ ظّبٔتٕبِٗ ثٗ ِٕعٌٗ ايٓ اؼهت وهٗ ثطٔهسٖ اظ اِعهبء ٚ ِجبزٌهٗ لهطاضزاز ذهٛززاضي وهطزٖ         ـس   

 اؼت ٚ ٚجٗ ؼپطزٖ ثٗ ٔفع وبضفطِب ظجػ ٚ ثطٔسٖ ٘يچگٛٔٗ حك اعتطاض يب ازعبيي ٔرٛا٘س زاـت .   

يت اثط زازٖ ٔرٛا٘س ـهس ٚ وٍيهٗ ِفهبز پيفهٕٙبز حهسالً      تطت ،ثٗ ٘يچگٛٔٗ تمبظبي اؼتطزازپػ اظ تؽٍيُ پيفٕٙبزات 

 ثبـس .ِعتجط  وً زٚضٖ لطاضزازثبيؽتي ثطاي 

اثٙبَ تٕبلص زض اؼٕبز ذٛضزگي ٚ  وٕٕسگبْ ظّٓ ِؽبٌعٗ اؼٕبز ٚ ِساضن اذتالف ٚ اـتجبٖ لٍُ چٕبٔچٗ يىي اظ ـطوت

َٙٛ آْ ِفىٛن ثبـس زض آْ صٛضت ثالفبصٍٗ ِٛظٛع ضا وتجًب ثٗ وبضفطِب ِفب٘سٖ ّٔبيس ٚ يب زض صٛضتيىٗ ٔؽجت ثٗ ِف

اعالَ ٚ وبضفطِب پػ اظ ضؼيسگي ثٗ ِٛظٛع ٔىبت تصوط زازٖ ـسٖ ضا ضٚـٓ ّٔٛزٖ ٚ ثٗ وٍيٗ ـطوت وٕٕسگبْ اثهال   

 ذٛا٘س ّٔٛز .

 عًّ ذٛا٘س ـس . لطاضزاز 4 ِبزٖپطزاذت ثطاؼبغ 

پيفٕٙبزات ثبيؽتي ثسْٚ ليس ٚ ـطغ ٚ صطي  ثبـس ٚ پيفٕٙبز زٕ٘سٖ ثبيس ليّت پيفٕٙبزي ذٛز ضا ثبتٛجٗ ثٗ  -1-18

اضائٗ ّٔبيس ٚ ايٓ لؽّت ـبًِ تّبَ ٘عيٕٗ ٘بيي ـطايػ ٚ ِفرصبت فٕي پيٛؼت ٚ زضٔمط زاـتٓ تٛظيحبت ِطثٛؼٗ 

ٚ ثب زض ٔمط گهطفتٓ تّهبَ ِرهبؼطٖ ٘هب ،      اؼت وٗ ِّىٓ اؼت زض جطيبْ اجطاي وبض٘ب ٚ ثطاي أجبَ آْ ٚالع ـٛٔس

ِؽئٌٛيت ٘ب ٚ تعٙس٘بيي اؼت وٗ زض اؼٕبز ِٕبلصٗ ثٗ صطاحت ٚ يب ثٗ صٛضت ظّٕي ثيبْ ـسٖ ٚ ـطوت زض ِٕبلصٗ 

 ثط ِجٕبي آٔٙب صٛضت ِي گيطز.

 ّٔبيس  % اظبفٗ ٚ يب اظ آْ و25ُلطاضزاز ثٗ ذسِبت ِٛظٛع لطاضزاز  8تٛأس ِؽبثك ِفبز ِبزٖ  وبضفطِب ِي-2-18

ليّت الالَ وبض ثبيس اظ ؼٛي ِٕبلصٗ گط پيفٕٙبز ـٛز، ليّهت ٘هط يهه اظ     زض ِٛاضزيىٗ ؼجك اؼٕبز ِٕبلصٗ،-3-18

الالَ جسٚي يب فٙطؼت ِمبزيط ٚ ليّت ٘ب ، ثبيس زض ِمبثً آْ ٔٛـتٗ ـٛز. ٘طگبٖ ليّت لؽعهي زض ِمبثهً آْ ٔٛـهتٗ    

، زض ؼبيط الالَ جسٚي ِمبزيط ليّتٙب ، ِٕمٛض گطزيسٖ اؼهت.  ٔفسٖ ثبـس ، فطض ثط ايٓ ذٛا٘س ثٛز وٗ ليّت آْ لٍُ 

زض صٛضت تٕبلط ثيٓ حبصً ظطة ِمساض ٚ ٚاحس ثٙبي ٘ط لٍُ ثب ليّت وً آْ لٍُ ، ليّت وً آْ لٍُ ِجٕب ذٛا٘س 

 ثٛز. ّ٘چٕيٓ زض صٛضت تٕبلط ثيٓ حبصً جّع ليّتٙبي وً الالَ ثب ِجٍغ پيفٕٙبزي ، ِجٍغ پيفٕٙبز ِجٕب ذٛا٘س ثٛز.

 

  (4 ) 



ثٗ پيفٕٙبزات فبلس اِعبء ، ِجُٙ ، ِفطٚغ ٚ ِرسٚؾ ٚ ثسْٚ ؼپطزٖ ٚ پيفٕٙبزاتي وٗ پػ اظ أمعبء ِهست   -4-18

 ِمطض زض آگٙي ِٕبلصٗ ٚاصً ـٛز، تطتيت اثط زازٖ ٔرٛا٘س ـس .

ؼالعبت الظَ ثٗ ِٕبلصٗ گط ثبيس لجً اظ تؽٍيُ پيفٕٙبز ِٕبلصٗ، اؼٕبز ِٕبلصٗ ضا ثٗ زلت ثطضؼي وطزٖ ٚ تّبَ ا-5-18

 ثسؼت آٚضز. ِٕبلصٗ گط ، پػ اظ تؽٍيُ پيفٕٙبز ، ّٔي تٛأس اؼتٕبز ثٗ ٔبآگب٘ي ٚ اـتجبٖ ذٛز وٕس.

ِٕبلصٗ گط ِي تٛأس زض صٛضت ٌعَٚ ثب ّ٘بٕ٘گي ِٕبلصٗ گعاض اظ ِحً وبضگبٖ ٚ اِىبٔهبت ِٛجهٛز ثبظزيهس    -6-18

 ض تعٙههسي ثههطاي ِٕبلصههٗ گههعاض ايجههبز  ثعّههً آٚضز . اؼالعههبت ـههفب٘ي اضائههٗ ـههسٖ اظ ؼههٛي ِٕبلصههٗ گههعا  

 ّٔي وٕس ، ِگط ايٕىٗ ؼي اٌحبليٗ اي ثٗ اؼٕبز ِٕبلصٗ افعٚزٖ ـٛز.

ـطوت زض ِٕبلصٗ ٚ تؽٍيُ پيفٕٙبز ، ثّٕعٌٗ آْ تٍمي ذٛا٘س ـس وٗ ِٕبلصٗ گط تّبَ اؼٕبز ِٕبلصٗ ضا ثٗ زلت  -7-18

گط ثبتجطثٗ ِي تٛأس ثسؼت آٚضز ، ثسؼهت آٚضزٖ   ِؽبٌعٗ وطزٖ ٚ اؼالعبت ِطثٛغ ثٗ آٔٙب ضا تب حسي وٗ يه ِٕبلصٗ

 اؼت ٚ اثٙبَ يب اـتجب٘ي ثٗ ٔمط اٚ زض اؼٕبز ِٕبلصٗ ٚجٛز ٔساضز. 

 

 

 

 : ِٕبلصٗ گعاض

 ـطوت ِسيطيت تٌٛيس ثطق ٔىب
 

 ٔبَ ٚ اِعبء پيفٕٙبز زٕ٘سٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5 ) 

 



 

 ثٗ ٔفبٔي :                          ٗ ) * (  ٔمط ثٗ ايٕى

 * ( ـطوت ّٔبيس ، ٌصا ايٓ ثبٔه اظ )ِطثٛغ ثٗ              ِبيً اؼت زض ِٕبلصٗ 

 ضيبي                       ثطاي ِجٍغ ثٗ عسز                           (  ِمبثً ) **  زض

تعٙههس تعههّيٓ ٚ ضيههبي (                 حطٚف                                    ) ث

ثبٔههه اؼههالع ز٘ههس وههٗ پيفههٕٙبز   ثههٗ ايههٓ            ّٔبيس چٕبٔچٗ ) * * ( ِي

أجبَ تعٙسات وٕٕسٖ ٔبِجطزٖ ِٛضز لجٛي ٚالع ـسٖ ٚ ِفبضاٌيٗ اظ اِعبي لطاضزاز ِطثٛغ يب تؽٍيُ ظّبٔت ُحؽٓ  ـطوت

 ٘ط ِجٍغي ضا وٗ ضيبي                               تبِيعاْلطاضزاز زض ِست ِمطض اؼتٕىبف ّٔٛزٖ 

ِؽبٌجٗ ّٔبيس ثٗ ِحط زضيبفت اٌٚهيٓ تمبظهبي وتجهي ٚاصهٍٗ اظ              ـطوت ) * * ( 

يهب البِهٗ زٌيهً ٚ يهب     ثسْٚ ايٕىٗ احتيبجي ثٗ اثجبت اؼتٕىبف          ؼٛي ـطوت ) * * ( 

 زضٔه  زض ٚجهٗ يهب حٛاٌهٗ وهطز       صسٚض اظٙبضٔبِٗ يب الهساِي اظ ِجهبضي لهبٔٛٔي يهب لعهبيي زاـهتٗ ثبـهس ، ثهي        

 ثپطزاظز .         ـطوت ) * * ( 

ٗ زضذٛاؼههت هب ثهههٕهههٛزٖ ٚ ثهط ثهههجهههتهعهِ     ازاضي ضٚظبعت هط ؼهب آذهتظهّهبٔهتهٕهبِهٗ ٓ هاي

ثطاي ِست ؼٗ ِبٖ زيگط لبثً تّسيس ذٛا٘س ثٛز ٚ زض صٛضتي وٗ           ) * * ( ـطوت

 ضا تّسيس وٕس ٚ يب ) * (ٕبِٗ ظّبٔتثبٔه ٔتٛأس يبٔرٛا٘س ِست ايٓ 

زض ايٓ صٛضت ثبٔه ِتعٙس اؼهت ثهسْٚ ايٕىهٗ      تّسيس ّٕٔبيس ، ِٛججبت تّسيس ضا فطاُ٘ ٔؽبظز ٚ ثبٔه ضا ِٛافك ثب

 (** لَٛ فٛق ضازض ٚجٗ يب حٛاٌٗ وطز )ٗ ِجسز ثبـس ِجٍغ ِطجاحتيبد ثٗ ِؽبٌ

 پطزاذت وٕس.

 

 

         

  

 ) * * ( ٔبَ وبضفطِب ٔٛـتٗ ـٛز .

 

 ) * ( ٔبَ پيّبٔىبض ٔٛـتٗ ـٛز .

 

 



 

 ضخ               تعٙس ٔبِٗ ثبٔىي ـّبضٖ                  ِعؽٛفًب ثٗ لطاضزاز ـّبضٖ                            ِٛ

 * ( ٚ ) *     ِٕعمس ثيٓ ) * (                        

ـبضٖ زض لجبي تعٙساتي وٗ ) اال فٛقؽٓ اجطاي تعٙساتي وٗ ثّٛجت لطاضزاز ُحزضذٛاؼت ) * (   ايٓ ثبٔه ثطاي  ثٕب ثٗ

   وٕس زضصٛضتيىٗ ) * (          ثٗ عٙسٖ گطفتٗ اؼت تعٙس ِي            * (         

 ثٕب ثٗ تفريص ) *   * (     

ضيهبي ٘هط   عاْ                            اظ أجبَ ٚ اجطاي ٘طيه اظ تعٙسات ٔبـيٗ اظ لطاضزاز ِصوٛض ترٍف ٚضظز تب ِي

، ثٗ ٘ط عٕٛاْ ٚ ٘ط جٙتي وٗ ذٛز تفهريص ذٛا٘هس زاز             ِجٍغي ضا وٗ ) ** (

طاي هجه هاظٙبضٔبِٗ يب الساِي اظ ِثٗ صسٚض  وتجي ثسْٚ ايٕىٗ ِحتبد ثٗ ِحط زضيبفت اٌٚيٓ تمبظبيٚ ِؽبٌجٗ ّٔبيس 

 ب ترٍف ) * (              هصٛضٚ يهجبت لهٗ اثهب ٔيبظ ثهس ٚ يهبـهتٗ ثهط زاـهبَ زيگهب ِمهبئي يهعهي ٚ لهٛٔهبٔهل

      ) ** (حٛاٌٗ وطز يب ثالزضٔ  زض ٚجٗ ، زاـتٗ ثبـس            

 ثپطزاظز .          

 ثٕب ثٗ زضذٛاؼت  ٚاؼت         ت ازاضي ضٚظ          هط ٚلهب آذهت بِٗهٕهتهبٔهظّ ٓهجبض ايهتهست اعهِ

) ** (                ٚ زض  ثطاي ِستي وٗ زضذٛاؼت ـٛز لبثهً تّسيهس ذٛا٘هس ثهٛز 

 ضا تّسيس ّٔبيس يب ) * (ظّبٔتٕبِٗ صٛضتيىٗ ثبٔه ٔتٛأس ٚ يب ٔرٛا٘س ِست ايٓ 

ثبٔه ، اظ أمعبي ِست ِطلَٛ فٛق ٔعز ثبٔه فطاُ٘ ٔؽبظز ٚ ثبٔه ضا حبظط ثٗ تّسيس ّٕٔبيس  ِٛججبت تّسيس ضا لجً

 ثبـس ِجٍغ ِطلَٛ فٛق ضا زض ٚجٗ يب حٛاٌٗ وطز ) ** ( ايٕىٗ احتيبد ثٗ ِؽبٌجٗ ِجسز صٛضت ِتعٙس اؼت ثسْٚزض ايٕ

 پطزاذت وٕس .             

 

 

          

 

 ) * * ( ٔبَ وبضفطِب ٔٛـتٗ ـٛز .

 

 ) * ( ٔبَ پيّبٔىبض ٔٛـتٗ ـٛز .

 

 

 



 

 ثيٓ ) * (  ِٛضخ                  ٔمط ثٗ ايٕىٗ ؼجك لطاضزاز ـّبضٖ             

ضيبي ثٗ عٕٛاْ           لطاض اؼت ِجٍغ             ( ٚ ) ** 

پطزاذت گطزز ، ايٓ ثبٔه ِتعٙس اؼت ٘هط ِجٍغهي ضا تهب              پيؿ پطزاذت ثٗ ) * (

 ضيبي وٗ اظ ؼطف ) ** (         ِيعاْ 

ِؽبٌجٗ ـٛز ثٗ ِحط زضيبفت اٌٚيٓ تمبظبي وتجي ٚ ثسْٚ ايٕىٗ احتيبد ثٗ صسٚض اظٙبضٔبِٗ يهب الهساِي اظ ِجهطاي    

ضي يب لعبئي ٚ يب ِمبَ زيگط ٚ يب شوط عٍتي زاـتٗ ثبـس ، ثالزضٔ  ِجٍغ ِٛضز زضذٛاؼت ضا زض ٚجٗ يب حٛاٌٗ وطز ازا

 ثپطزاظز .        ) ** ( 

 ايٓ ظّبٔتٕبِٗ تب آذط ٚلت ازاضي ضٚظ             ِعتجط ثٛزٖ ٚ ثٕب ثٗ تمبظبي ) ** (   

ز ٚزض صٛضتي وٗ ثبٔه ٔتٛأس يب ٔرٛا٘س ِهست ايهٓ تعٙهس ضا    ثطاي ِستي وٗ زضذٛاؼت ـٛز لبثً تّسيس ذٛا٘س ثٛ

ِٛججبت تّسيس ضا فطاُ٘ ٔؽبظز ٚ ثبٔه ضا ِٛافك ثب تّسيس           تّسيس وٕس ٚ يب ) * ( 

ّٕٔبيس ، زض ايٓ صٛضت ثبٔه ِتعٙس اؼت ثسْٚ ايٕىٗ احتيبد ثٗ ِؽبٌجٗ ِجسز ثبـس ِجٍغ ِطلَٛ فٛق ضا زض ٚجهٗ يهب   

 پطزاذت وٕس .              حٛاٌٗ وطز )** (

 

 

             

 

 

 

 ) * * ( ٔبَ ذطيساض ٔٛـتٗ ـٛز .

 

 ) * ( ٔبَ فطٚـٕسٖ ٔٛـتٗ ـٛز .

 

 
 
 


