
يراذگهیامرس تیامح و قیوشت نوناق                            

یجراخ

فیراعت - لوا لصف

: دشابیم ریز یناعم ياراد نوناق نیا رد هدش هدربراکب تارابع و تاحالطصا - 1 هدام

.یجراخ يراذگهیامرس تیامح و قیوشت نوناق - نوناق

زا هدافتسا اب یناریا ای و یناریاریغ یقوقح ای یقیقح صاخشا - یجراخ راذگهیامرس

.دنشاب هدومن ذخاار )6( هدام عوضوم يراذگهیامرس زوجم هک یجراخ ءاشنم اب هیامرس

راذگهیامرس طسوت هک يدقن ریغ ای و يدقن زا معا هیامرس عاونا - یجراخ هیامرس

: ددرگیم ریز دراوم لماش و دوشیم دراو روشک هب یجراخ

قرط رگید ای یکناب ماظن قیرط زا ،لیدبت لباق زرا تروص هب هک يدقن هوجو - فلا

دراو روشک هب ،دشابناریا یمالسا يروهمج يزکرم کناب دییأت دروم هک هوجو لاقتنا

،دوش

،تازیهجت و تالآ نیشام - ب

،یکمک و یندوزفا ،هیلوا داوم و هلصفنم تاعطق ،یکدی تاعطق و رازبا - ج

،یصصخت تامدخ و يراجت مئالع و یماسا ،ینف شناد ،عارتخا قح - د

،یجراخ راذگهیامرس لاقتنا لباق ماهس دوس -ـه

.تلود تأیه بیوصت اب زاجم دراوم ریاس - و

دوجوم ای دیدج يداصتقا هاگنب کی رد یجراخ هیامرس يریگراکب - یجراخ يراذگهیامرس

.يراذگهیامرس زوجم ذخا زا سپ

دروم ره يارب نوناق نیا )6( هدام قبطرب هک يزوجم - يراذگهیامرس زوجم

.دوشیم رداص یجراخ يراذگهیامرس

نوناق )5( هدام عوضوم ناریا ینف و يداصتقا ياهکمک و يراذگهیامرس نامزاس - نامزاس

.1353.4.24 بوصم یئاراد و يداصتقا روما ترازو لیکشت

.نوناق نیا )6( هدام عوضوم یجراخ يراذگهیامرس تأیه - تأیه

یجراخ هیامرس شریذپ یمومع طیارش - مود لصف



و نیناوق ریاس تیاعر اب و نوناق نیا ساسارب یجراخ يراذگهیامرس شریذپ - 2 هدام

،یتعنص زا معا يدیلوت تیلاعفو يدابآ و نارمع روظنم هب تسیابیم روشک يراج تاررقم

:دریذپ تروص ریز طباوض ساسارب تامدخ و يزرواشک ،یندعم

ياهتصرف شیازفا ،تادیلوت تیفیک ءاقترا ،يروآنف ءاقترا ،يداصتقا دشر بجوم - فلا

.دوش تارداص شیازفا و یلغش

و روشک داصتقا رد لالخا ،تسیز طیحم بیرخت ،یمومع عفانم و یلم تینما دیدهت بجوم - ب

.دوشنیلخاد ياهیراذگهیامرس رب ینتبم تادیلوت عییضت

،زایتما زا روظنم دشابن یجراخ ناراذگهیامرس هب تلود طسوت زایتما ياطعا نمضتم - ج

.دهد رارق يراصحناتیعقوم رد ار یجراخ ناراذگهیامرس هک تسا ياهژیو قوقح

نوناق نیا عوضوم یجراخ يراذگهیامرس زا لصاح يدیلوت تامدخ و الاک شزرا مهس - د

شخب ره رد ،زوجم رودص نامزرد یلخاد رازاب رد هدش هضرع تامدخ و الاک شزرا هب تبسن

رتشیب )%35( دصرد جنپ و یس زا ،هتشر ره رد و )%25( دصرد جنپ و تسیب زا يداصتقا

قبط اهنآ زا کی ره رد يراذگهیامرس نازیمو اههتشر نییعت .دوب دهاوخن

.دسرب ناریزو تأیه بیوصت هب هک دوب دهاوخ ياهماننییآ

تفن زج هب روشک زا جراخ هب رودص يارب تامدخ و الاک دیلوت تهج یجراخ يراذگهیامرس

.تسا فاعم اهتبسن نیا زا ماخ

ناکامک 1310.3.16 بوصم یجراخ عابتا لوقنمریغ لاوما کلمت هب طوبرم نوناق - هرصبت

یجراخ راذگهیامرس مان هبنازیم ره هب نیمز عون ره کلمت .دشابیم یقاب دوخ توق هب

.دشابیمن زاجم نوناق نیا بوچراچ رد

زا دنوشیم هتفریذپ نوناق نیا دافم ساسارب هک یجراخ ياهيراذگهیامرس - 3 هدام

ریز قیرط ود هب اهيراذگهیامرسنیا .دنرادروخرب نوناق نیا ياهتیامح و تالیهست

: دنتسه شریذپ لباق

زاجم نآ رد یصوصخ شخب تیلاعف هک ییاههنیمز رد یجراخ میقتسم يراذگهیامرس - فلا

.دشابیم

، »یندم تکراشم« ياهشور بوچراچ رد اهشخب هیلک رد یجراخ ياهيراذگهیامرس - ب

هلصاح عفانم و هیامرستشگرب هک »يراذگاو و يرادربهرهب ،تخاس « و »لباقتم عیب«

ای تلود نیمضت هب یکتم و دوش یشان يراذگهیامرس دروم حرط يداصتقا درکلمع زا ًافرص

.دشابن یتلود ياهتکرش ای و اهکناب

»يراذگاو و يرادربهرهب ،تخاس« ياهشور عوضوم یجراخ هیامرس هک مادام - هرصبت

هناکلام قح لامعا ،تساهدشن کلهتسم نآ رب بترتم دوس و هدام نیا )ب( دنب رد جردنم



راذگهیامرس طسوت ریذپ هیامرس يداصتقا هاگنب رد هدنام یقاب هیامرس مهس هب تبسن

.دشابیم زاجم یجراخ

دروم بسح ناریا یمالسا يروهمج رد یجراخ ياهتلود ای تلود يراذگهیامرس - 4 هدام

،یجراخ یتلود ياهتکرش ياهيراذگهیامرس. دشابیم یمالسا ياروش سلجم بیوصت هب طونم

.ددرگیم یقلت یصوصخ

حالصيذ عجارم - موس لصف

یگدیسر و روشک رد یجراخ ياهيراذگهیامرس قیوشت یمسر داهن اهنت ،نامزاس - 5 هدام

ياهتساوخرد ودشابیم یجراخ ياهيراذگهیامرس هب طوبرم روما هیلک هب

جورخ و يریگراکهب ،دورو ،شریذپ هلمج زا هطوبرم روما صوصخ رد یجراخ ناراذگهیامرس

.ددرگمیلست نامزاس نآ هب دیابیم هیامرس

عوضوم ياهتساوخرد صوصخ رد میمصت ذخا و یگدیسر روظنم هب - 6 هدام

روما ریزو نواعم تسایر هب یجراخ يراذگهیامرس تأیه مان اب یتأیه ،)5( هدام

نواعم ،هجراخ روماریزو نواعم زا بکرم و نامزاس لک سیئر ناونع هب یئاراد و يداصتقا

یمالسا يروهمج يزکرم کناب لک سیئر نواعم ،روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس سیئر

.ددرگیم لیکشت طبريذ ياههناخترازونینواعم ،دروم بسح و ناریا

و دییات اب تأیه بیوصت زا سپ يراذگهیامرس زوجم ،شریذپ تساوخرد اب طابترا رد

.ددرگیم رداص یئاراد و يداصتقا روما ریزو ياضما

)2( هدام رد جردنم طباوض تیاعر هب فظوم تأیه ،یجراخ يراذگهیامرس شریذپ ماگنه هب

.دشابیم نوناق نیا

رثکادح یتامدقم یسررب زا سپ ار يراذگهیامرس ياهتساوخرد تسا فلکم نامزاس - هرصبت

تأیه .دیامن حرطم تأیه رددوخ رظن اب هارمه اهنآ تفایرد خیرات زا زور هدزناپ فرظ

عوضوم هب روکذم ياهتساوخرد ندش حرطم خیرات زا هام کی تدم فرظ رثکادح تسا فظوم

.دیامن مالعا ًابتک ار دوخییاهن میمصت و یگدیسر

ياهيراذگهیامرس تیلاعف و شریذپ هب طوبرم روما عیرست و لیهست روظنم هب - 7 هدام

،یئاراد و يداصتقا روماترازو هلمج زا طبريذ ياههاگتسد هیلک ،روشک رد یجراخ

يروهمج يزکرم کناب ،یعامتجا روما و راک ترازو ،یناگرزاب ترازو ، هجراخ روما ترازو



و یتعنص تیکلام و اهتکرش تبث لک هرادا ،ناریا یمالسايروهمج كرمگ ،ناریا یمالسا

اب رایتخالامات هدنیامن کی یفرعم هب تبسن دنفلکم تسیز طیحم تظافح نامزاس

ناونع هب هدش یفرعم ناگدنیامن .دنیامن مادقا نامزاس هب هاگتسد ماقم نیرتالابياضما

.دنوشیمهتخانش نامزاس اب هاگتسد نآ رد هطوبرم روما هیلک هدننکگنهامه و طبار

یجراخ هیامرس لاقتنا و نیمضت - مراهچ لصف

و اهتیامح ،قوقح هیلک زا نوناق نیا لومشم یجراخ ياهيراذگهیامرس - 8 هدام

رادروخرب ناسکیروطهب تسا دوجوم یلخاد ياهيراذگهیامرس يارب هک یتالیهست

.دنشابیم

رگم تفرگ دهاوخن رارق ندشیلم و تیکلام بلس دروم یجراخ يراذگهیامرس - 9 هدام

تخادرپ لباقمرد و زیمآضیعبتریغ شور هب ،ینوناق دنیآرف بجومهب ،یمومع عفانم يارب

.تیکلام بلس زا لبق هلصافالب يراذگهیامرس نآ یعقاو شزرا ذخأم هب تمارغ بسانم

تیکلام بلس زا سپ لاس کی تدم رد رثکادح دیاب هدراو تراسخ ناربج ياضاقت - 1 هرصبت

.دوش میلست تأیه هب ندش یلم ای

و لح نوناق نیا )19( هدام ساسارب ندش یلم ای تیکلام بلس زا یشان فالتخا - 2 هرصبت

.دش دهاوخ لصف

اب ای و یلخاد راذگهیامرس هب یجراخ هیامرس زا یشخب ای مامت يراذگاو - 10 هدام

زاجم رگید یجراخراذگهیامرس هب یئاراد و يداصتقا روما ریزو دییأت و تأیه تقفاوم

لقادح دیاب هک هدنریگ لاقتنا ،رگید یجراخ راذگهیامرس هب لاقتنا تروص رد .دشابیم

کیرش ای و نیزگیاج نوناق نیا تاررقمرظن زا ،دشاب هیلوا راذگهیامرس طیارش ياراد

.دوب دهاوخ یلبق راذگهیامرس

یجراخ هیامرس جورخ و دورو ،شریذپ تاررقم - مجنپ لصف

تحت و دراو روشک هب ریز روص زا یبیکرت ای کی هب دناوتیم یجراخ هیامرس - 11 هدام

: دریگ رارق نوناق نیا ششوپ

.دوشیم لیدبت لایر هب هک يدقن هوجو - فلا

هب طوبرم تاشرافس و اهدیرخ يارب ًامیقتسم و دوشیمن لیدبت لایر هب هک يدقن هوجو - ب



.دریگ رارق هدافتسا دروم یجراخ يراذگهیامرس

.حالصيذ عجارم طسوت یبایزرا لحارم یط زا سپ يدقنریغ مالقا - ج

یئارجا هماننییآ رد یجراخ هیامرس تبث و یبایزرا هوحن هب طوبرم تابیترت - هرصبت

.دش دهاوخ نییعت نوناق نیا

هیلک نینچمه و یجراخ هیامرس جورخ ای دورو ماگنه هب لمعدروم زرا خرن - 12 هدام

ریغ رد و روشک یمسر هکبش ردجیار خرن نامه زرا ندوب یخرن کت تروص رد يزرا تالاقتنا

.دوب دهاوخ كالم ناریا یمالسا يروهمج يزکرم کناب صیخشت هب زور دازآ خرن تروص نیا

یقاب روشک رد هیامرس لصا زا هک هچنآ ای نآ عفانم و یجراخ هیامرس لصا - 13 هدام

تخادرپ و تادهعت هیلکماجنا زا دعب و تأیه هب ههام هس یهگآ شیپ نداد اب دشاب هدنام

هب لاقتنا لباق یئاراد و يداصتقا روما ریزو دییات و تأیه بیوصت و ینوناق تاروسک

.دوب دهاوخ جراخ

ینوناق ياههتخودنا و ضراوع و تایلام رسک زا سپ یجراخ يراذگهیامرس دوس - 14 هدام

.تسا جراخ هب لاقتنا لباقیئاراد و يداصتقا روما ریزو دییات و تأیه بیوصت اب

و یجراخ ناراذگهیامرس یلام تالیهست لصا طاسقا هب طوبرم ياهتخادرپ - 15 هدام

و یماسا ،یسدنهم و ینف ياهکمک،ینف شناد ،عارتخا قح ياهدادرارق ،هطوبرم ياههنیزه

ساسارب یجراخ يراذگهیامرس بوچراچ رد هباشم ياهدادرارق و تیریدم ،يراجت مئالع

.دشابیم جراخ هب لاقتنا لباق ،یئاراد و يداصتقا روما ریزودییات و تأیه تابوصم

)3(هدام )ب( دنب دافم تیاعر اب )15( و )14( ،)13( داوم عوضوم تالاقتنا - 16 هدام

.تسا ماجنا لباق نوناق نیا

ریز ياهشور هب )15( و )14( ،)13( داوم عوضوم تالاقتنا يارب زرا نیمأت - 17 هدام

: تسا رسیم

.یکناب ماظن زا زرا دیرخ - فلا

هاگنب تامدخ هئارا زا لصاح زرا ای و يدیلوت تالوصحم رودص زا لصاح زرا لحم زا - ب

.تساهدش هتفرگ راکهب نآ رد یجراخ هیامرس هک يداصتقا

اب ناریزو تأیه بیوصت هب دنب نیا يارجا رد هک یتسرهف قبط زاجم ياهالاک تارداص - ج

.دسریم هطوبرم تاررقم و نیناوق تیاعر



جرد يراذگهیامرس زوجم رد قوف ياهشور زا یبیکرت ای کی يریگراکب - 1 هرصبت

.ددرگیم

ای نیناوق عضو هچنانچ )3( هدام )ب( دنب عوضوم ياهيراذگهیامرس دروم رد - 2 هرصبت

رد هدش هتفریذپ ،یلام ياههمانتقفاوميارجا فقوت ای تیعونمم بجوم ،تلود تابوصم

نیمأت تلود طسوت هدش دیسررس طاسقا فقس ات رثکادح لصاح نایز ،دوش نوناق نیا بوچراچ

نوناق نیا بوچراچ رد ناریزو تأیه طسوت ،شریذپ لباق تادهعت دودح .ددرگیمتخادرپ و

.دسریم بیوصت هب

لاقتنا لباق هوجو يزرا لداعم تسا فلکم ناریا یمالسا يروهمج يزکرم کناب - 3 هرصبت

و يداصتقا روما ریزو دییأتو نامزاس تقفاوم اب ار هدام نیا )فلا( دنب عوضوم

.دهد رارق یجراخ راذگهیامرس رایتخا رد و نیمأت یئاراد

،ددرگ هدام نیا )ج( ای و )ب( دنب هب فوطعم يراذگهیامرس زوجم هچنانچ - 4 هرصبت

.ددرگیم یقلت تارداص زوجم هلزنم هب روکذم زوجم

روشک هب يراذگهیامرس زوجم بوچراچ رد هک یجراخ هیامرس زا شخب نآ جورخ - 18 هدام

تارداص و يزرا تاررقم و نیناوقهیلک لومش زا ،دشاب هدشن هتفرگ راک هب اما هدش دراو

.دشابیم ینثتسم تادراو و

تافالتخا لصف و لح - مشش لصف

ياهيراذگهیامرس صوصخ رد یجراخ ناراذگهیامرس و تلود نیب تافالتخا - 19 هدام

دروم یلخاد ياههاگداد رد ددرگنلصف و لح هرکاذم قیرط زا هچنانچ نوناق نیا عوضوم

اب يراذگهیامرس هبناج ود همانتقفاوم نوناق رد هک نآ رگم ،دریگیم رارق یگدیسر

هدش قفاوت تافالتخا لصف و لح زا يرگید هویش درومرد ،یجراخ راذگهیامرس عوبتم تلود

.دشاب

ییاهن تاررقم - متفه لصف

رودص بوچراچ رد لباقتم تادهعت صوصخ رد دنفلکم طبريذ ییارجا ياههاگتسد - 20 هدام

،ناراذگهیامرس يارب دروم بسحلاغتشا و راک هناورپ رودص ،تماقا هزاجا ،دیداور

لومشم یجراخ ياهيراذگهیامرس اب طبترم یصوصخ شخب يارب یجراخ ناسانشراک و ناریدم

.دنیامن مادقا نامزاس تساوخرد ساسارب اهنآ کی هجردناگتسب و نوناق نیا



و يداصتقا روما ریزو رظن اب یئارجا ياههاگتسد و نامزاس نیب فالتخا دراوم - هرصبت

.دوشیم لصف و لح یئاراد

هب طوبرم تاعالطا هیلک هب ار یناگمه یسرتسد ناکما تسا فلکم نامزاس - 21 هدام

عوضوم یناریا ياکرش ،يراذگهیامرسياهتصرف ،یجراخ ناراذگهیامرس و يراذگهیامرس

.دیامن مهارف درادرارق نامزاس نآ رایتخا رد هک یتاعالطا ریاس و تیلاعف

هک یمومع تاسسؤم و یتلود ياهنامزاس و اهتکرش و اههناخترازو هیلک - 22 هدام

زاین دروم تاعالطاهیلک دنفلکم تسا مان رکذ مزلتسم اهنآ رب نوناق لومش

نامزاس رایتخا رد ار هدش ماجنا یجراخ ياهيراذگهیامرس شرازگ و یجراخ يراذگهیامرس

.دیامن لمع قوفهدام ساسارب نامزاس نیا ات دنهد رارق

درکلمع شرازگ راب کی هام شش ره تسا فلکم ییاراد و يداصتقا روما ریزو - 23 هدام

سلجم طبريذ ياهنویسیمک هب ار نوناقنیا عوضوم یجراخ يراذگهیامرس صوصخ رد نامزاس

.دیامن لاسرا یمالسا ياروش

تیامح و بلج نوناق ،نآ یئارجا هماننییآ و نوناق نیا بیوصت خیرات زا - 24 هدام

.ددرگیم وغل نآ یئارجاهماننییآ و - 1334.9.7 بوصم - یجراخ ياههیامرس

لومش تحت دناهتفرگ رارق شریذپ دروم روبزم نوناق ساساربً البق هک یجراخ ياههیامرس

وغل یتروص رد یتآ تاررقم و نیناوق طسوت نوناقنیا دافم .دنریگیم رارق نوناق نیا

هدش حیرصت روکذم تاررقم و نیناوق رد نوناق نیا رییغت ای وغل هک دباییم رییغت ای

.دشاب

و يداصتقا روما ترازو طسوت هام ود تدم فرظ نوناق نیا یئارجا هماننییآ - 25 هدام

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصت هب و هیهت یئاراد

خروم هبنشکی زور ینلع هسلج رد هرصبت هدزای و هدام جنپ و تسیب رب لمتشم قوف نوناق

و )1( داوم ردص و بیوصت یمالساياروش سلجم داتشه و دصیس و رازهکی هام دنفسا مهدزون

هسلج رد )17( هدام )2( هرصبت و )3( هدام )ب( دنب ،)2( هدام )د( و )ج( ياهدنب ،)2(

.تسا هدیسر ماظن تحلصم صیخشت عمجم بیوصت هب1381.3.4 خروم هبنش زور

یمالسا ياروش سلجم سیئر - یبورک يدهم



 نوناق پاچ


