
 3/4/8388هػَب  لاًَى خطائن ضاٗاًِ إ

 

 ترص ٗىن ـ خطائن ٍ هداظاذ ّا           

 فػل ٗىن ـ خطائن يلِ٘ هحطهاًگٖ زازُ ّا ٍ ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٍ هراتطازٖ           

 هثحث ٗىن ـ زسسطسٖ غ٘طهداظ           

  ـ ّطوس تِ قَض غ٘طهداظ تِ زازُ ّا ٗا ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ وِ ت8ِهازُ           

سال ٗا   اسر زسسطسٖ ٗاتس، تِ حثس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ زا ٗه  ضسُ  ٘سٖ حفانرٍس٘لِ زسات٘ط اهٌ

( ضٗال ٗا ّط زٍ 0505550555( ضٗال زا ت٘سر ه٘لَ٘ى )505550555خعإ ًمسٕ اظ خٌح ه٘لَ٘ى )

 .هداظاذ هحىَم ذَاّس ضس

 هثحث زٍم ـ ضٌَز غ٘طهداظ           

  زض حال اًسمال اضزثاقاذ غ٘طيوَهٖ زض ساهاًِ ـ ّط وس تِ قَض غ٘طهداظ هحسَا0ٕهازُ           

ّإ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ ٗا اهَاج الىسطٍ هغٌاق٘سٖ ٗا ًَضٕ ضا ضٌَز وٌس، تِ حثس اظ ضص هاُ زا 

( ضٗال ٗا 4505550555( ضٗال زا چْل ه٘لَ٘ى )8505550555زٍ سال ٗا خعإ ًمسٕ اظ زُ ه٘لَ٘ى )

 .ّط زٍ هداظاذ هحىَم ذَاّس ضس

  

 هثحث سَم ـ خاسَسٖ ضاٗاًِ إ           

ضسُ   ـ ّط وس تِ قَض غ٘طهداظ ًسثر تِ زازُ ّإ سطٕ زضحال اًسمال ٗا شذ٘ط3ُهازُ           

زض ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ ٗا حاهل ّإ زازُ هطزىة ايوال ظٗط ضَز، تِ هداظاذ ّإ 

 :همطض هحىَم ذَاّس ضس



ِ زازُ ّإ هصوَض ٗا زحػ٘ل آًْا ٗا ضٌَز هحسَإ سطٕ زض حال اًسمال، الف( زسسطسٖ ت           

( ضٗال زا ضػر ه٘لَ٘ى 0505550555تِ حثس اظ ٗه زا سِ سال ٗا خعإ ًمسٕ اظ ت٘سر ه٘لَ٘ى )

 .( ضٗال ٗا ّط زٍ هداظاذ6505550555)

ِ حثس اظ زٍ ب( زض زسسطس لطاض زازى زازُ ّإ هصوَض تطإ اضراظ فالس غالح٘ر، ت           

 .زا زُ سال

ج( افطاء ٗا زض زسسطس لطاض زازى زازُ ّإ هصوَض تطإ زٍلر، ساظهاى، ضطور ٗا گطٍُ            

 .ت٘گاًِ ٗا ياهالى آًْا، تِ حثس اظ خٌح زا خاًعزُ سال

ـ زازُ ّإ سطٕ زازُ ّاٖٗ اسر وِ افطإ آًْا تِ اهٌ٘ر وطَض ٗا هٌافى هلٖ 8زثػطُ           

 .هٖ ظًسلكوِ 

ـ آٗ٘ي ًاهِ ًحَُ زً٘٘ي ٍ زطر٘ع زازُ ّإ سطٕ ٍ ًحَُ قثمِ تٌسٕ ٍ حفانر 0زثػطُ           

آًْا نطف سِ هاُ اظ زاضٗد زػَٗة اٗي لاًَى زَسف ٍظاضذ اقالياذ تا ّوىاضٕ ٍظاضزراًِ ّإ 

ٍ تِ زازگسسطٕ، وطَض، اضزثاقاذ ٍ فٌاٍضٕ اقالياذ ٍ زفاو ٍ خطس٘ثاًٖ ً٘طٍّإ هسلح زِْ٘ 

 .زػَٗة ّ٘أذ ٍظٗطاى ذَاّسضس٘س

( اٗي لاًَى، زسات٘ط 3ـ ّطوس تِ لػس زسسطسٖ تِ زازُ ّإ سطٕ هَؾَو هازُ )4هازُ           

اهٌ٘سٖ ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ ضا ًمؽ وٌس، تِ حثس اظ ضص هاُ زا زٍ سال ٗا خعإ 

( ضٗال ٗا ّط زٍ هداظاذ 4505550555) ( ضٗال زا چْل ه٘لَ٘ى8505550555ًمسٕ اظ زُ ه٘لَ٘ى )

 .هحىَم ذَاّس ضس

( اٗي 3ـ چٌاًچِ هأهَضاى زٍلسٖ وِ هسإٍل حفم زازُ ّإ سطٕ همطض زض هازُ ) 5هازُ           

لاًَى ٗا ساهاًِ ّإ هطتَـ ّسسٌس ٍ تِ آًْا آهَظش الظم زازُ ضسُ اسر ٗا زازُ ّا ٗا ساهاًِ ّإ 

طفسِ اسر تط اثط تٖ احس٘اقٖ، تٖ هثاالزٖ ٗا يسم ضياٗر زسات٘ط اهٌ٘سٖ هصوَض زض اذس٘اض آًْا لطاض گ

هَخة زسسطسٖ اضراظ فالس غالح٘ر تِ زازُ ّا، حاهل ّإ زازُ ٗا ساهاًِ ّإ هصوَض ضًَس، 



( ضٗال زا چْل 505550555تِ حثس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ زا زٍ سال ٗا خعإ ًمسٕ اظ خٌح ه٘لَ٘ى )

ٗا ّط زٍ هداظاذ ٍ اًفػال اظ ذسهر اظ ضص هاُ زا زٍ سال هحىَم  ( ضٗال4505550555ه٘لَ٘ى )

 .ذَاٌّس ضس

 فػل زٍم ـ خطائن يلِ٘ غحر ٍ زواه٘ر زازُ ّا ٍ ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٍ هراتطازٖ           

 هثحث ٗىن ـ خًل ضاٗاًِ إ           

ايل هحسَب ٍ تِ حثس اظ ـ ّط وس تِ قَض غ٘طهداظ هطزىة ايوال ظٗط ضَز، خ 6هازُ           

( ضٗال زا ٗىػس ه٘لَ٘ى 0505550555ٗه زا خٌح سال ٗا خعإ ًمسٕ اظ ت٘سر ه٘لَ٘ى )

 :( ضٗال ٗا ّط زٍ هداظاذ هحىَم ذَاّس ضس85505550555)

 .الف( زغ٘٘ط ٗا اٗداز زازُ ّإ لاتل اسسٌاز ٗا اٗداز ٗا ٍاضزوطزى هسملثأً زازُ تِ آًْا           

( زغ٘٘ط زازُ ّا ٗا يالئن هَخَز زض واضذ ّإ حافهِ ٗا لاتل خطزاظش زض ساهاًِ ّإ ب           

 .ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ ٗا زطاضِ ّا ٗا اٗداز ٗا ٍاضز وطزى هسملثأً زازُ ّا ٗا يالئن تِ آًْا

ازُ وٌس، ـ ّطوس تا يلن تِ هدًَل تَزى زازُ ّا ٗا واضذ ّا ٗا زطاضِ ّا اظ آًْا اسسف7هازُ           

 .تِ هداظاذ هٌسضج زض هازُ فَق هحىَم ذَاّس ضس

 هثحث زٍم ـ زرطٗة ٍ اذالل زض زازُ ّا ٗا ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٍ هراتطازٖ           

ـ ّطوس تِ قَض غ٘طهداظ زازُ ّإ زٗگطٕ ضا اظ ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ  8هازُ           

ة ٗا هرسل ٗا غ٘طلاتل خطزاظش وٌس تِ حثس اظ ضص هاُ زا زٍ ٗا حاهل ّإ زازُ حصف ٗا زرطٗ

( ضٗال ٗا ّط 4505550555( ضٗال زا چْل ه٘لَ٘ى )8505550555سال ٗا خعإ ًمسٕ اظ زُ ه٘لَ٘ى )

 .زٍ هداظاذ هحىَم ذَاّس ضس

ـ ّط وس تِ قَض غ٘طهداظ تا ايوالٖ اظ لث٘ل ٍاضزوطزى، اًسمال زازى، خرص، حصف 9هازُ           

وطزى، هسَلف وطزى، زسسىاضٕ ٗا زرطٗة زازُ ّا ٗا اهَاج الىسطٍهغٌاق٘سٖ ٗا ًَضٕ، ساهاًِ ّإ 



ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ زٗگطٕ ضا اظ واض تٌ٘ساظز ٗا واضوطز آًْا ضا هرسل وٌس، تِ حثس اظ ضص هاُ زا 

( ضٗال ٗا 4505550555( ضٗال زا چْل ه٘لَ٘ى )8505550555زٍ سال ٗا خعإ ًمسٕ اظ زُ ه٘لَ٘ى )

 .ّط زٍ هداظاذ هحىَم ذَاّس ضس

ـ ّطوس تِ قَض غ٘طهداظ تا ايوالٖ اظ لث٘ل هرفٖ وطزى زازُ ّا، زغ٘٘ط گصض ٍاغُ 85هازُ           

ٗا ضهعًگاضٕ زازُ ّا هاًى زسسطسٖ اضراظ هداظ تِ زازُ ّا ٗا ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ 

( ضٗال زا 505550555ال ٗا خعإ ًمسٕ اظ خٌح ه٘لَ٘ى )ضَز، تِ حثس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ زا ٗه س

 .( ضٗال ٗا ّط زٍ هداظاذ هحىَم ذَاّس ضس0505550555ت٘سر ه٘لَ٘ى )

ـ ّطوس تِ لػس ذكط اًساذسي اهٌ٘ر، آساٗص ٍ اهٌ٘ر يوَهٖ ايوال هصوَض زض 88هازُ           

( اٗي لاًَى ضا يلِ٘ ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٍ هراتطازٖ وِ تطإ اضائِ ذسهاذ 85( ٍ )9(، )8هَاز )

ؾطٍضٕ يوَهٖ تِ واض هٖ ضًٍس، اظ لث٘ل ذسهاذ زضهاًٖ، آب، تطق، گاظ، هراتطاذ، حول ٍ ًمل ٍ 

 .ضٕ هطزىة ضَز، تِ حثس اظ سِ زا زُ سال هحىَم ذَاّس ضستاًىسا

 فػل سَم ـ سطلر ٍ والّثطزاضٕ هطزثف تا ضاٗاًِ           

ـ ّطوس تِ قَض غ٘طهداظ زازُ ّإ هسًلك تِ زٗگطٕ ضا تطتاٗس، چٌاًچِ ي٘ي زازُ 80هازُ           

( ضٗال زا ت٘سر ه٘لَ٘ى 805550555ّا زض اذس٘اض غاحة آى تاضس، تِ خطإ ًمسٕ اظ ٗه ه٘لَ٘ى )

( ضٗال ٍ زض غ٘ط اٗي غَضذ تِ حثس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ زا ٗه سال ٗا خعإ ًمسٕ اظ 0505550555)

( ضٗال ٗا ّط زٍ هداظاذ هحىَم 0505550555( ضٗال زا ت٘سر ه٘لَ٘ى )505550555خٌح ه٘لَ٘ى )

 .ذَاّس ضس

ٕ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ تا اضزىاب ايوالٖ اظ ـ ّطوس تِ قَض غ٘طهداظ اظ ساهاًِ ّا83هازُ           

لث٘ل ٍاضز وطزى، زغ٘٘ط، هحَ، اٗداز ٗا هسَلف وطزى زازُ ّا ٗا هرسل وطزى ساهاًِ، ٍخِ ٗا هـال ٗا 

هٌفًر ٗا ذسهاذ ٗا اهس٘اظاذ هالٖ تطإ ذَز ٗا زٗگطٕ زحػ٘ل وٌس يالٍُ تط ضز هال تِ غاحة آى 

( ضٗال زا ٗىػس ه٘لَ٘ى 0505550555مسٕ اظ ت٘سر ه٘لَ٘ى )تِ حثس اظ ٗه زا خٌح سال ٗا خعإ ً

 .( ضٗال ٗا ّط زٍ هداظاذ هحىَم ذَاّس ضس85505550555)



 فػل چْاضم ـ خطائن يلِ٘ يفر ٍ اذالق يوَهٖ           

ـ ّطوس تِ ٍس٘لِ ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ ٗا حاهل ّإ زازُ هحسَٗاذ 84هازُ           

هٌسطط، زَظٗى ٗا هًاهلِ وٌس ٗا تِ لػس زداضذ ٗا افساز زَل٘س ٗا شذ٘طُ ٗا ًگْساضٕ هسسْدي ضا 

( ضٗال زا 505550555وٌس، تِ حثس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ زا زٍ سال ٗا خعإ ًمسٕ اظ خٌح ه٘لَ٘ى )

 .( ضٗال ٗا ّط زٍ هداظاذ هحىَم ذَاّس ضس4505550555چْل ه٘لَ٘ى )

فَق زضذػَظ هحسَٗاذ هثسصل هَخة هحىَه٘ر تِ حسالل ٗىٖ ـ اضزىاب ايوال 8زثػطُ           

 .اظ هداظاذ ّإ فَق هٖ ضَز

 .هحسَٗاذ ٍ آثاض هثسصل تِ آثاضٕ اقالق هٖ گطزز وِ زاضإ غحٌِ ٍ غَض لث٘حِ تاضس

ـ ّطگاُ هحسَٗاذ هسسْدي تِ ووسط اظ زُ ًفط اضسال ضَز، هطزىة تِ ٗه ه٘لَ٘ى 0زثػطُ           

 .( ضٗال خعإ ًمسٕ هحىَم ذَاّس ضس505550555ل زا خٌح ه٘لَ٘ى )( ضٗا805550555)

ـ چٌاًچِ هطزىة ايوال هصوَض زض اٗي هازُ ضا حطفٔ ذَز لطاض زازُ تاضس ٗا تِ قَض 3زثػطُ           

ساظهاى ٗافسِ هطزىة ضَز چٌاًچِ هفسس فٖ االضؼ ضٌاذسِ ًطَز، تِ حساوثط ّط زٍ هداظاذ همطض 

 .َاّس ضسزض اٗي هازُ هحىَم ذ

ـ هحسَٗاذ هسسْدي تِ زػَٗط، غَذ ٗا هسي ٍالًٖ ٗا غ٘ط ٍالًٖ ٗا هسٌٖ اقالق 4زثػطُ           

 .هٖ ضَز وِ ت٘اًگط تطٌّگٖ واهل ظى ٗا هطز ٗا اًسام زٌاسلٖ ٗا آه٘عش ٗا يول خٌسٖ اًساى اسر

ّإ زازُ هطزىة  ـ ّطوس اظ قطٗك ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ ٗا حاهل85هازُ           

 :ايوال ظٗط ضَز، تِ زطز٘ة ظٗط هداظاذ ذَاّس ضس

الف( چٌاًچِ تِ هٌهَض زسس٘اتٖ افطاز تِ هحسَٗاذ هسسْدي، آًْا ضا زحطٗه، زطغ٘ة،            

زْسٗس ٗا زكو٘ى وٌس ٗا فطٗة زّس ٗا ضَُ٘ زسس٘اتٖ تِ آًْا ضا زسْ٘ل ًوَزُ ٗا آهَظش زّس، تِ 



( ضٗال زا ت٘سر 505550555ا ٗه سال ٗا خعإ ًمسٕ اظ خٌح ه٘لَ٘ى )حثس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ ز

 .( ضٗال ٗا ّط زٍ هداظاذ هحىَم ذَاّس ضس0505550555ه٘لَ٘ى )

اضزىاب اٗي ايوال زض ذػَظ هحسَٗاذ هثسصل هَخة خعإ ًمسٕ اظ زٍ ه٘لَ٘ى            

 .( ضٗال اسر505550555( ضٗال زا خٌح ه٘لَ٘ى )005550555)

ب( چٌاًچِ افطاز ضا تِ اضزىاب خطائن هٌافٖ يفر ٗا اسسًوال هَاز هرسض ٗا ضٍاى گطزاى ٗا            

ذَزوطٖ ٗا اًحطافاذ خٌسٖ ٗا ايوال ذطًَر آه٘ع زحطٗه ٗا زطغ٘ة ٗا زْسٗس ٗا زيَذ وطزُ ٗا 

 فطٗة زّس ٗا ضَُ٘ اضزىاب ٗا اسسًوال آًْا ضا زسْ٘ل وٌس ٗا آهَظش زّس، تِ حثس اظ ًَز ٍ ٗه

( ضٗال زا ت٘سر ه٘لَ٘ى 505550555ضٍظ زا ٗه سال ٗا خعإ ًمسٕ اظ خٌح ه٘لَ٘ى )

 .( ضٗال ٗا ّط زٍ هداظاذ هحىَم هٖ ضَز0505550555)

( ضاهل آى زسسِ اظ هحسَٗازٖ ًرَاّس ضس وِ تطإ 84زثػطُ ـ هفاز اٗي هازُ ٍ هازُ )           

٘س ٗا ًگْساضٕ ٗا اضائِ ٗا زَظٗى ٗا اًسطاض ٗا هماغس يلوٖ ٗا ّط هػلحر يمالٖٗ زٗگط زِْ٘ ٗا زَل

 .هًاهلِ هٖ ضَز

 فػل خٌدن ـ ّسه ح٘ث٘ر ٍ ًطط اواشٗة           

ـ ّطوس تِ ٍس٘لِ ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ، ف٘لن ٗا غَذ ٗا زػَٗط 86هازُ           

ط ٗا زحطٗف هٌسطط وٌس، تِ زٗگطٕ ضا زغ٘٘ط زّس ٗا زحطٗف وٌس ٍ آى ضا هٌسطط ٗا تا يلن تِ زغ٘٘

ًحَٕ وِ يطفاً هَخة ّسه ح٘ث٘ر اٍ ضَز، تِ حثس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ زا زٍ سال ٗا خعإ ًمسٕ اظ 

( ضٗال ٗا ّط زٍ هداظاذ هحىَم 4505550555( ضٗال زا چْل ه٘لَ٘ى )505550555خٌح ه٘لَ٘ى )

 .ذَاّس ضس

دي تاضس، هطزىة تِ حساوثط ّط زٍ زثػطُ ـ چٌاًچِ زغ٘٘ط ٗا زحطٗف تِ غَضذ هسسْ           

 .هداظاذ همطض هحىَم ذَاّس ضس



ـ ّط وس تِ ٍس٘لِ ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ غَذ ٗا زػَٗط ٗا ف٘لن 87هازُ           

ذػَغٖ ٗا ذاًَازگٖ ٗا اسطاض زٗگطٕ ضا تسٍى ضؾاٗر اٍ خع زض هَاضز لاًًَٖ هٌسطط وٌس ٗا 

حَٕ وِ هٌدط تِ ؾطض ٗا يطفاً هَخة ّسه ح٘ث٘ر اٍ ضَز، تِ زسسطس زٗگطاى لطاض زّس، تِ ً

( ضٗال زا چْل 505550555حثس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ زا زٍ سال ٗا خعإ ًمسٕ اظ خٌح ه٘لَ٘ى )

 .( ضٗال ٗا ّط زٍ هداظاذ هحىَم ذَاّس ضس4505550555ه٘لَ٘ى )

ٖ ٗا هماهاذ ضسوٖ تِ ـ ّط وس تِ لػس اؾطاض تِ غ٘ط ٗا زطَٗص اشّاى يوَه88هازُ           

ٍس٘لِ ساهاًِ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ اواشٗثٖ ضا هٌسطط ًواٗس ٗا زض زسسطس زٗگطاى لطاض زّس ٗا تا 

ّواى هماغس ايوالٖ ضا تط ذالف حم٘مر، ضأساً ٗا تِ يٌَاى ًمل لَل، تِ ضرع حم٘مٖ ٗا حمَلٖ 

ُ تِ ًحَٕ اظ اًحاء ؾطض هازٕ ٗا تِ قَض غطٗح ٗا زلَٗحٖ ًسثر زّس، اين اظ اٌٗىِ اظ قطٗك ٗاز ضس

هًٌَٕ تِ زٗگطٕ ٍاضز ضَز ٗا ًطَز، افعٍى تط ايازُ ح٘ث٘ر )زض غَضذ اهىاى(، تِ حثس اظ ًَز ٍ 

( ضٗال زا چْل ه٘لَ٘ى 505550555ٗه ضٍظ زا زٍ سال ٗا خعإ ًمسٕ اظ خٌح ه٘لَ٘ى )

 .( ضٗال ٗا ّط زٍ هداظاذ هحىَم ذَاّس ضس4505550555)

  ل ضطن ـ هسإٍل٘ر و٘فطٕ اضراظفػ           

ـ زض هَاضز ظٗط، چٌاًچِ خطائن ضاٗاًِ إ تِ ًام ضرع حمَلٖ ٍ زض ضاسسإ هٌافى 89هازُ           

 :آى اضزىاب ٗاتس، ضرع حمَلٖ زاضإ هسإٍل٘ر و٘فطٕ ذَاّس تَز

 .الف( ّطگاُ هسٗط ضرع حمَلٖ هطزىة خطم ضاٗاًِ إ ضَز           

اُ هسٗط ضرع حمَلٖ زسسَض اضزىاب خطم ضاٗاًِ إ ضا غازض وٌس ٍ خطم تِ ٍلَو ب( ّطگ           

 .تدًَ٘سز

ج( ّطگاُ ٗىٖ اظ واضهٌساى ضرع حمَلٖ تا اقالو هسٗط ٗا زض اثط يسم ًهاضذ ٍٕ هطزىة            

 .خطم ضاٗاًِ إ ضَز



ضاٗاًِ إ اذسػاظ ز( ّطگاُ زوام ٗا لسوسٖ اظ فًال٘ر ضرع حمَلٖ تِ اضزىاب خطم            

 .تاضس  ٗافسِ

ـ هٌهَض اظ هسٗط وسٖ اسر وِ اذس٘اض ًواٌٗسگٖ ٗا زػو٘ن گ٘طٕ ٗا ًهاضذ تط 8زثػطُ           

 .ضرع حمَلٖ ضا زاضز

ـ هسإٍل٘ر و٘فطٕ ضرع حمَلٖ هاًى هداظاذ هطزىة ًرَاّس تَز ٍ زض غَضذ 0زثػطُ           

ًثَز ضطاٗف غسض هازُ ٍ يسم اًسساب خطم تِ ضرع ذػَغٖ فمف ضرع حم٘مٖ هسإٍل ذَاّس 

 .تَز

ـ اضراظ حمَلٖ هَؾَو هازُ فَق، تا زَخِ تِ ضطاٗف ٍ اٍؾاو ٍ احَال خطم 05هازُ           

ٍ ًساٗح حاغلِ اظ اضزىاب خطم، يالٍُ تط سِ زا ضص تطاتط حساوثط خعإ  اضزىاتٖ، ه٘عاى زضآهس

 :ًمسٕ خطم اضزىاتٖ، تِ زطز٘ة شٗل هحىَم ذَاٌّس ضس

الف( چٌاًچِ حساوثط هداظاذ حثس آى خطم زا خٌح سال حثس تاضس، زًك٘لٖ هَلر            

ع حمَلٖ اظ ٗه زا خٌح ضرع حمَلٖ اظ ٗه زا ًُِ هاُ ٍ زض غَضذ زىطاض خطم زًك٘لٖ هَلر ضر

 .سال

ب( چٌاًچِ حساوثط هداظاذ حثس آى خطم ت٘ص اظ خٌح سال حثس تاضس، زًك٘لٖ هَلر            

 .ضرع حمَلٖ اظ ٗه زا سِ سال ٍ زض غَضذ زىطاض خطم، ضرع حمَلٖ هٌحل ذَاّس ضس

ِ سال حك اٗي هازُ هٌحل هٖ ضَز، زا س« ب»زثػطُ ـ هسٗط ضرع حمَلٖ وِ قثك تٌس            

 .زأس٘س ٗا ًواٌٗسگٖ ٗا زػو٘ن گ٘طٕ ٗا ًهاضذ تط ضرع حمَلٖ زٗگط ضا ًرَاّس زاضر

ـ اضائِ زٌّسگاى ذسهاذ زسسطسٖ هَنفٌس قثك ؾَاتف فٌٖ ٍ فْطسر همطض اظ 08هازُ           

سَٕ واضگطٍُ )وو٘سِ( زً٘٘ي هػازٗك هَؾَو هازُ شٗل هحسَإ هدطهاًِ وِ زض چاضچَب لاًَى 

سُ اسر اين اظ هحسَإ ًاضٖ اظ خطائن ضاٗاًِ إ ٍ هحسَاٖٗ وِ تطإ اضزىاب خطائن ضاٗاًِ زٌه٘ن ض

إ تِ واض هٖ ضٍز ضا خاالٗص )ف٘لسط( وٌٌس0 زض غَضزٖ وِ يوساً اظ خاالٗص )ف٘لسط( هحسَإ هدطهاًِ 



تِ  ذَززاضٕ وٌٌس، هٌحل ذَاٌّس ضس ٍ چٌاًچِ اظ ضٍٕ تٖ احس٘اقٖ ٍ تٖ هثاالزٖ ظهٌ٘ٔ زسسطسٖ

هحسَإ غ٘ط لاًًَٖ ضا فطاّن آٍضًس، زض هطزثٔ ًرسـر تِ خعإ ًمـسٕ اظ ت٘سـر ه٘ل٘ـَى 

( ضٗال ٍ زض هطزثٔ زٍم تِ خعإ ًمسٕ اظ 85505550555( ضٗـال زا ٗىػـس ه٘ل٘ـَى )0505550555)

( ضٗال ٍ زض هطزثٔ سَم تِ 8055505550555( ضٗال زا ٗه ه٘ل٘اضز )85505550555ٗىػس ه٘لَ٘ى )

 .زا سِ سال زًك٘لٖ هَلر هحىَم ذَاٌّس ضس ٗه

ـ چٌاًچِ هحسَإ هدطهاًِ تِ زاضًواّإ )ٍب ساٗر ّإ( هإسساذ يوَهٖ ضاهل 8زثػطُ           

هإسساذ يوَهٖ غ٘طزٍلسٖ   ًْازّإ ظٗط ًهط ٍلٖ فمِ٘ ٍ لَإ سِ گأً همٌٌِ، هدطِٗ ٍ لؿاِٗ٘ ٍ

ٍ الحالاذ تًسٕ  89/4/8373زٍلسٖ هػَب هَؾَو لاًَى فْطسر ًْازّا ٍ هإسساذ يوَهٖ غ٘ط

آى ٗا تِ احعاب، خوً٘ر ّا، اًدوي ّإ س٘اسٖ ٍ غٌفٖ ٍ اًدوي ّإ اسالهٖ ٗا الل٘ر ّإ 

ضسُ ٗا تِ ساٗط اضراظ حم٘مٖ ٗا حمَلٖ حاؾط زض اٗطاى وِ اهىاى احطاظ َّٗر ٍ   زٌٖٗ ضٌاذسِ

م لؿاٖٗ ضس٘سگٖ وٌٌسُ تِ خطًٍسُ ٍ ضفى اضزثاـ تا آًْا ٍخَز زاضز زًلك زاضسِ تاضس، تا زسسَض هما

اثط فَضٕ هحسَإ هدطهاًِ اظ سَٕ زاضًسگاى، زاضًوا )ٍب ساٗر( هعتَض زا غسٍض حىن ًْاٖٗ 

 .خاالٗص )ف٘لسط( ًرَاّس ضس

  ـ خاالٗص )ف٘لسط( هحسَإ هدطهاًِ هَؾَو ضىاٗر ذػَغٖ تا زسسَض همام0زثػطُ           

 .اًدام ذَاّس گطفرلؿاٖٗ ضس٘سگٖ وٌٌسُ تِ خطًٍسُ 

ـ لَٓ لؿاِٗ٘ هَنف اسر نطف ٗه هاُ اظ زاضٗد زػَٗة اٗي لاًَى واضگطٍُ 00هازُ           

)وو٘سِ( زً٘٘ي هػازٗك هحسَإ هدطهاًِ ضا زض هحل زازسساًٖ ول وطَض زطى٘ل زّس0 ٍظٗط ٗا 

زازگسسطٕ، يلَم، ًواٌٗسُ ٍظاضزراًِ ّإ آهَظش ٍ خطٍضش، اضزثاقاذ ٍ فٌاٍضٕ اقالياذ، اقالياذ، 

زحم٘ماذ ٍ فٌاٍضٕ، فطٌّگ ٍ اضضازاسالهٖ، ضئ٘س ساظهاى زثل٘غاذ اسالهٖ، ضئ٘س ساظهاى غسا ٍ 

س٘وا ٍ فطهاًسُ ً٘طٍٕ اًسهاهٖ، ٗه ًفط ذثطُ زض فٌاٍضٕ اقالياذ ٍ اضزثاقاذ تِ اًسراب وو٘سَ٘ى 

لؿاٖٗ ٍ حمَلٖ تِ غٌاٗى ٍ هًازى هدلس ضَضإ اسالهٖ ٍ ٗه ًفط اظ ًواٌٗسگاى يؿَ وو٘سَ٘ى 



اًسراب وو٘سَ٘ى لؿاٖٗ ٍ حمَلٖ ٍ زأٗ٘س هدلس ضَضإ اسالهٖ ايؿإ واضگطٍُ )وو٘سِ( ضا 

 .زطى٘ل ذَاٌّس زاز0 ضٗاسر واضگطٍُ )وو٘سِ( تِ يْسٓ زازسساى ول وطَض ذَاّس تَز

ط يؿَ ـ خلساذ واضگطٍُ )وو٘سِ( حسالل ّط خاًعزُ ضٍظ ٗه تاض ٍ تا حؿَض ّفر ًف8زثػطُ           

 .ضسو٘ر هٖ ٗاتس ٍ زػو٘واذ واضگطٍُ )وو٘سِ( تا اوثطٗر ًسثٖ حاؾطاى هًسثط ذَاّس تَز

ـ واضگطٍُ )وو٘سِ( هَنف اسر تِ ضىاٗاذ ضاخى تِ هػازٗك خاالٗص )ف٘لسط( ضسُ 0زثػطُ           

 .ضس٘سگٖ ٍ ًسثر تِ آًْا زػو٘ن گ٘طٕ وٌس

ط ضص هاُ گعاضضٖ زض ذػَظ ضًٍس خاالٗص ـ واضگطٍُ )وو٘سِ( هَنف اسر 3ّزثػطُ           

 .)ف٘لسط( هحسَإ هدطهاًِ ضا تِ ضؤسإ لَإ سِ گاًِ ٍ ضَضإ يالٖ اهٌ٘ر هلٖ زمسٗن وٌس

ـ اضائِ زٌّسگاى ذسهاذ ه٘عتاًٖ هَنفٌس تِ هحؽ زضٗافر زسسَض واضگطٍُ 03هازُ           

سگٖ وٌٌسُ تِ خطًٍسُ هثٌٖ تط )وو٘سِ( زً٘٘ي هػازٗك هصوَض زض هازٓ فَق ٗا همام لؿاٖٗ ضس٘

ٍخَز هحسَإ هدطهاًِ زض ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ذَز اظ ازاهٔ زسسطسٖ تِ آى هواًًر تِ يول 

آٍضًس0 چٌاًچِ يوساً اظ اخطإ زسسَض واضگطٍُ )وو٘سِ( ٗا همام لؿاٖٗ ذَززاضٕ وٌٌس، هٌحل 

االزٖ ظهٌ٘ٔ زسسطسٖ تِ ذَاٌّس ضس0 زض غ٘ط اٗي غَضذ، چٌاًچِ زض اثط تٖ احس٘اقٖ ٍ تٖ هث

هحسـَإ هدطهـاًِ هعتَض ضا فطاّن وٌٌس، زض هطزثٔ ًرسـر تِ خعإ ًمسٕ اظ ت٘سر ه٘لَ٘ى 

( ضٗـال ٍ زض هطزثـٔ زٍم تِ ٗىػـس ه٘ل٘ـَى 85505550555( ضٗال زا ٗىػس ه٘لَ٘ى )0505550555)

سَم تِ ٗه زا سِ ( ضٗال ٍ زض هطزثٔ 8055505550555( ضٗال زـا ٗه ه٘ل٘ـاضز )85505550555)

 .سال زًك٘لٖ هَلر هحىَم ذَاٌّس ضس

زثػطُ ـ اضائِ زٌّسگاى ذسهاذ ه٘عتاًٖ هَنفٌس تِ هحؽ آگاّٖ اظ ٍخَز هحسَإ            

 .هدطهاًِ هطازة ضا تِ واضگطٍُ )وو٘سِ( زً٘٘ي هػازٗك اقالو زٌّس

ٖ تطإ تطلطاضٕ اضزثاقاذ ـ ّطوس تسٍى هدَظ لاًًَٖ اظ خٌْإ تاًس ت٘ي الولل04هازُ           

هراتطازٖ هثسٌٖ تط خطٍزىل اٌٗسطًسٖ اظ ذاضج اٗطاى تِ زاذل ٗا تطيىس اسسفازُ وٌس، تِ حثس اظ 



( ضٗال زا ٗه ه٘ل٘اضز 85505550555ٗه زا سِ سال ٗا خعإ ًمسٕ اظ ٗىػس ه٘لَ٘ى )

 .( ضٗال ٗا ّط زٍ هداظاذ هحىَم ذَاّس ضس8055505550555)

 سن ـ ساٗط خطائنفػل ّف           

ـ ّط ضرػٖ وِ هطزىة ايوال ظٗط ضَز، تِ حثس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ زا ٗه سال ٗا 05هازُ           

( ضٗال ٗا ّط زٍ 0505550555( ضٗال زا ت٘سر ه٘لَ٘ى )505550555خعإ ًمسٕ اظ خٌح ه٘لَ٘ى )

 :هداظاذ هحىَم ذَاّس ضس

سسطس لطاض زازى ٗا هًاهلٔ زازُ ّا ٗا ًطم افعاضّا ٗا ّط الف( زَل٘س ٗا اًسطاض ٗا زَظٗى ٍ زض ز           

 .ًَو اتعاض الىسطًٍ٘ىٖ وِ غطفاً تِ هٌهَض اضزىاب خطائن ضاٗاًِ إ تِ واض هٖ ضٍز

ب( فطٍش ٗا اًسطاض ٗا زض زسسطس لطاضزازى گصض ٍاغُ ٗا ّط زازُ إ وِ اهىاى زسسطسٖ            

اًِ إ ٗا هراتطازٖ هسًلك تِ زٗگطٕ ضا تسٍى ضؾاٗر اٍ فطاّن غ٘طهداظ تِ زازُ ّا ٗا ساهاًِ ّإ ضاٗ

 .هٖ وٌس

ج( اًسطاض ٗا زض زسسطس لطاضزازى هحسَٗاذ آهَظش زسسطسٖ غ٘طهداظ، ضٌَز غ٘طهداظ،            

 .خاسَسٖ ضاٗاًِ إ ٍ زرطٗة ٍ اذالل زض زازُ ّا ٗا س٘سسن ّإ ضاٗاًِ إ ٍ هراتطازٖ

هطزىة، ايوال ٗاز ضسُ ضا حطفِ ذَز لطاض زازُ تاضس، تِ حساوثط ّط زٍ زثػطُ ـ چٌاًچِ            

 .هداظاذ همطض زض اٗي هازُ هحىَم ذَاّس ضس

 فػل ّطسن ـ زطسٗس هداظاذ ّا           

ـ زض هَاضز ظٗط، حسة هَضز هطزىة تِ ت٘ص اظ زٍ سَم حساوثط ٗه ٗا زٍ هداظاذ 06هازُ           

 :همطض هحىَم ذَاّس ضس

الف( ّط ٗه اظ واضهٌساى ٍ واضوٌاى ازاضُ ّا ٍ ساظهاى ّا ٗا ضَضاّا ٍ ٗا ضْطزاضٕ ّا ٍ            

هَسسِ ّا ٍ ضطور ّإ زٍلسٖ ٍ ٗا ٍاتسسِ تِ زٍلر ٗا ًْازّإ اًمالتٖ ٍ تٌ٘ازّا ٍ هإسسِ ّاٖٗ 



زٍلر وِ ظٗط ًهط ٍلٖ فمِ٘ ازاضُ هٖ ضًَس ٍ زَٗاى هحاسثاذ ٍ هإسسِ ّاٖٗ وِ تا ووه هسسوط 

ازاضُ هٖ ضًَس ٍ ٗا زاضًسگاى خاِٗ لؿاٖٗ ٍ تِ قَض ولٖ ايؿاء ٍ واضوٌاى لَإ سِ گاًِ ٍ ّوچٌ٘ي 

ً٘طٍّإ هسلح ٍ هأهَضاى تِ ذسهر يوَهٖ اين اظ ضسوٖ ٍ غ٘طضسوٖ تِ هٌاسثر اًدام ٍن٘فِ 

 .هطزىة خطم ضاٗاًِ إ ضسُ تاضٌس

ًِ إ ٗا هراتطازٖ وِ تِ هٌاسثر ضغل ذَز ب( هسػسٕ ٗا هسػطف لاًًَٖ ضثىِ ّإ ضاٗا           

 .هطزىة خطم ضاٗاًِ إ ضسُ تاضس

ج( زازُ ّا ٗا ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ، هسًلك تِ زٍلر ٗا ًْازّا ٍ هطاوع اضائِ            

 .زٌّسُ ذسهاذ يوَهٖ تاضس

 .ز( خطم تِ غَضذ ساظهاى ٗافسِ اضزىاب ٗافسِ تاضس           

 .) خطم زض سكح گسسطز ُ إ اضزىاب ٗافسِ تاضسّ            

ـ زض غَضذ زىطاض خطم تطإ ت٘ص اظ زٍ تاض زازگاُ هٖ زَاًس هطزىة ضا اظ ذسهاذ  07هازُ           

الىسطًٍ٘ىٖ يوَهٖ اظ لث٘ل اضسطان اٌٗسطًر، زلفي ّوطاُ، اذص ًام زاهٌٔ هطزثِ تاالٕ وطَضٕ ٍ 

 :تاًىساضٕ الىسطًٍ٘ىٖ هحطٍم وٌس

الف( چٌاًچِ هداظاذ حثس آى خطم ًَزٍٗه ضٍظ زا زٍ سال حثس تاضس، هحطٍه٘ر اظ ٗه            

 .هاُ زا ٗه سال

ب( چٌاًچِ هداظاذ حثس آى خطم زٍ زا خٌح سال حثس تاضس، هحطٍه٘ر اظ ٗه زا سِ            

 .سال

طٍه٘ر اظ سِ زا خٌح ج( چٌاًچِ هداظاذ حثس آى خطم ت٘ص اظ خٌح سال حثس تاضس، هح           

 .سال

 ترص زٍم ـ آٗ٘ي زازضسٖ           



 فػل ٗىن ـ غالح٘ر           

ـ يالٍُ تط هَاضز خ٘ص تٌٖ٘ ضسُ زض زٗگط لَاً٘ي، زازگاُ ّإ اٗطاى زض هَاضز ظٗط 08هازُ           

 :ً٘ع غالح تِ ضس٘سگٖ ذَاٌّس تَز

ِ تطإ اضزىاب خطم تِ واض ضفسِ اسر تِ ّط ًحَ زض الف( زازُ ّإ هدطهاًِ ٗا زازُ ّاٖٗ و           

ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٍ هراتطازٖ ٗا حاهل ّإ زازٓ هَخَز زض للوطٍ حاوو٘ر ظهٌٖ٘، زضٗاٖٗ ٍ 

 .َّاٖٗ خوَْضٕ اسالهٖ اٗطاى شذ٘طُ ضسُ تاضس

َضٕ اٗطاى ساٗر ّإ( زاضإ زاهٌِ هطزثِ تاالٕ وس وط  ب( خطم اظ قطٗك زاضًواّإ )ٍب           

 .اضزىاب ٗافسِ تاضس

ج( خطم زَسف ّط اٗطاًٖ ٗا غ٘طاٗطاًٖ زض ذاضج اظ اٗطاى يلِ٘ ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٍ            

ساٗر ّإ( هَضز اسسفازُ ٗا زحر وٌسطل لَإ سِ گاًِ ٗا ًْاز ضّثطٕ   هراتطازٖ ٍ زاضًواّإ )ٍب

ٕ وِ ذسهاذ يوَهٖ اضائِ هٖ زّس ٗا يلِ٘ ٗا ًواٌٗسگٖ ّإ ضسوٖ زٍلر ٗا ّط ًْاز ٗا هإسسِ ا

ساٗر ّإ( زاضإ زاهٌٔ هطزثِ تاالٕ وس وطَضٕ اٗطاى زض سكح گسسطزُ اضزىاب   زاضًواّإ )ٍب

 .ٗافسِ تاضس

ز( خطائن ضاٗاًِ إ هسؿوي سَءاسسفازُ اظ اضراظ ووسط اظ ّدسُ سال، اين اظ آًىِ            

 .ًٖ تاضسهطزىة ٗا تعُ زٗسُ اٗطاًٖ ٗا غ٘طاٗطا

ـ چٌاًچِ خطم ضاٗاًِ إ زض هحلٖ وطف ٗا گعاضش ضَز، ٍلٖ هحل ٍلَو آى هًلَم 09هازُ           

ًثاضس، زازسطإ هحل وطف هىلف اسر زحم٘ماذ همسهازٖ ضا اًدام زّس0 چٌاًچِ هحل ٍلَو خطم 

َـ ً٘ع هطرع ًطَز، زازسطا خس اظ ازوام زحم٘ماذ هثازضذ تِ غسٍض لطاض هٖ وٌس ٍ زازگاُ هطت

 .ضإٔ همسؿٖ ضا غازض ذَاّس وطز

ـ لَُ لؿاِٗ٘ هَنف اسر تِ زٌاسة ؾطٍضذ ضًثِ ٗا ضًثٖ اظ زازسطاّا، زازگاُ 35هازُ           

 .ّإ يوَهٖ ٍ اًمالب، ًهاهٖ ٍ زدسٗسًهط ضا تطإ ضس٘سگٖ تِ خطائن ضاٗاًِ إ اذسػاظ زّس



ض اظ ه٘اى لؿازٖ وِ آضٌاٖٗ الظم تِ اهَض زثػطُ ـ لؿاذ زازسطاّا ٍ زازگاُ ّإ هصوَ           

 .ضاٗاًِ زاضًس اًسراب ذَاٌّس ضس

  ـ زض غَضذ تطٍظ اذسالف زض غالح٘ر، حل اذسالف هكاتك همطضاذ لاًَى آٗ٘ي 38هازُ           

 .زازضسٖ زازگاُ ّإ يوَهٖ ٍ اًمالب زض اهَض هسًٖ ذَاّس تَز

 ىٖفػل زٍم ـ خوى آٍضٕ ازلِ الىسطًٍ٘           

 هثحث اٍل ـ ًگْساضٕ زازُ ّا           

ـ اضائِ زٌّسگاى ذسهاذ زسسطسٖ هَنفٌس زازُ ّإ زطاف٘ه ضا حسالل زا ضص هاُ 30هازُ           

 .خس اظ اٗداز ٍ اقالياذ واضتطاى ضا حسالل زا ضص هاُ خس اظ ذازوِ اضسطان ًگْساضٕ وٌٌس

اسر وِ ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ زض ظًد٘طُ اضزثاقاذ  ـ زازُ زطاف٘ه ّطگًَِ زازُ ا8ٕزثػطُ           

ضاٗاًِ إ ٍ هراتطازٖ زَل٘س هٖ وٌٌس زا اهىاى ضزٗاتٖ آًْا اظ هثسأ زا همػس ٍخَز زاضسِ تاضس0 اٗي 

زازُ ّا ضاهل اقاليازٖ اظ لث٘ل هثسأ، هس٘ط، زاضٗد، ظهاى، هسذ ٍ حدن اضزثاـ ٍ ًَو ذسهاذ 

 .هطتَقِ هٖ ضَز

ـ اقالياذ واضتط ّطگًَِ اقالياذ ضاخى تِ واضتط ذسهاذ زسسطسٖ اظ لث٘ل ًَو 0زثػطُ           

ذسهاذ، اهىاًاذ فٌٖ هَضز اسسفازُ ٍ هسذ ظهاى آى، َّٗر، آزضس خغطاف٘اٖٗ ٗا خسسٖ ٗا خطٍزىل 

 .، ضواضُ زلفي ٍ ساٗط هطرػاذ فطزٕ اٍسر(IP) اٌٗسطًسٖ

اذلٖ هَنفٌس اقالياذ واضتطاى ذَز ضا حسالل ـ اضائِ زٌّسگاى ذسهاذ ه٘عتاًٖ ز33هازُ           

زا ضص هاُ خس اظ ذازوِ اضسطان ٍ هحسَإ شذ٘طُ ضسُ ٍ زازُ زطاف٘ه حاغل اظ زغ٘٘طاذ اٗداز 

 .ضسُ ضا حسالل زا خاًعزُ ضٍظ ًگْساضٕ وٌٌس

 هثحث زٍم ـ حفم فَضٕ زازُ ّإ ضاٗاًِ إ شذ٘طُ ضسُ           



ازُ ّإ ضاٗاًِ إ شذ٘طُ ضسُ تطإ زحم٘ك ٗا زازضسٖ الظم تاضس، ـ ّطگاُ حفم ز34هازُ           

همام لؿاٖٗ هٖ زَاًس زسسَض حفانر اظ آًْا ضا تطإ اضراغٖ وِ تِ ًحَٕ زحر زػطف ٗا وٌسطل 

زاضًس غازض وٌس0 زض ضطاٗف فَضٕ، ًه٘ط ذكط آس٘ة زٗسى ٗا زغ٘٘ط ٗا اظ ت٘ي ضفسي زازُ ّا، ؾاتكاى 

ساير تِ اقالو  04زسسَض حفانر ضا غازض وٌٌس ٍ هطازة ضا حساوثط زا لؿاٖٗ هٖ زَاًٌس ضأساً 

همام لؿاٖٗ تطساًٌس0 چٌاًچِ ّط ٗه اظ واضوٌاى زٍلر ٗا ؾاتكاى لؿاٖٗ ٗا ساٗط اضراظ اظ اخطإ 

اٗي زسسَض ذَززاضٕ ٗا زازُ ّإ حفانر ضسُ ضا افطاء وٌٌس ٗا اضراغٖ وِ زازُ ّإ هعتَض تِ 

اظ هفاز زسسَض غازضُ آگاُ وٌٌس، ؾاتكاى لؿاٖٗ ٍ واضوٌاى زٍلر تِ  آًْا هطتَـ هٖ ضَز ضا

هداظاذ اهسٌاو اظ زسسَض همام لؿاٖٗ ٍ ساٗط اضراظ تِ حثس اظ ًَزٍٗه ضٍظ زا ضص هاُ ٗا خعإ 

( ضٗال ٗا ّط زٍ هداظاذ 8505550555( ضٗال زا زُ ه٘لَ٘ى )505550555ًمسٕ اظ خٌح ه٘لَ٘ى )

 .هحىَم ذَاٌّس ضس

ـ حفم زازُ ّا تِ هٌعلِ اضائِ ٗا افطاء آًْا ًثَزُ ٍ هسسلعم ضياٗر همطضاذ هطتَـ  8زثػطُ           

 .اسر

ـ هسذ ظهاى حفانر اظ زازُ ّا حساوثط سِ هاُ اسر ٍ زض غَضذ لعٍم تا زسسَض 0زثػطُ           

 .همام لؿاٖٗ لاتل زوسٗس اسر

 هثحث سَم ـ اضائِ زازُ ّا           

(، 30ضسُ هصوَض زض هَاز )  ـ همام لؿاٖٗ هٖ زَاًس زسسَض اضائِ زازُ ّإ حفانر35زُها           

( فَق ضا تِ اضراظ ٗاز ضسُ تسّس زا زض اذس٘اض ؾاتكاى لطاضگ٘طز0 هسسٌىف اظ اخطاء 34( ٍ )33)

 .( اٗي لاًَى هحىَم ذَاّس ضس34اٗي زسسَض تِ هداظاذ همطض زض هازُ )

 ٘ص ٍ زَل٘ف زازُ ّا ٍ ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٍ هراتطازٖهثحث چْاضم ـ زفس           



ـ زفس٘ص ٍ زَل٘ف زازُ ّا ٗا ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٍ هراتطازٖ تِ هَخة زسسَض 36هازُ           

لؿاٖٗ ٍ زض هَاضزٕ تِ يول هٖ آٗس وِ ني لَٕ تِ وطف خطم ٗا ضٌاساٖٗ هسْن ٗا ازلِ خطم 

 .ٍخَز زاضسِ تاضس

ـ زفس٘ص ٍ زَل٘ف زازُ ّا ٗا ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٍ هراتطازٖ زض حؿَض هسػطفاى 37هازُ           

لاًًَٖ ٗا اضراغٖ وِ تِ ًحَٕ آًْا ضا زحر وٌسطل لاًًَٖ زاضًس، ًه٘ط هسػسٗاى ساهاًِ ّا اًدام 

ذَاّس ضس0 زض غ٘ط اٗي غَضذ، لاؾٖ تا شوط زالٗل زسسَض زفس٘ص ٍ زَل٘ف تسٍى حؿَض اضراظ 

 .ضا غازض ذَاّس وطز هصوَض

ـ زسسَض زفس٘ص ٍ زَل٘ف تاٗس ضاهل اقاليازٖ تاضس وِ تِ اخطاء غح٘ح آى ووه 38هازُ           

هٖ وٌس، اظ خولِ اخطاء زسسَض زض هحل ٗا ذاضج اظ آى، هطرػاذ هىاى ٍ هحسٍزُ زفس٘ص ٍ 

عاضّا، ًحَُ زسس٘اتٖ تِ زَل٘ف، ًَو ٍ ه٘عاى زازُ ّإ هَضز ًهط، ًَو ٍ زًساز سرر افعاضّا ٍ ًطم اف

 .زازُ ّإ ضهعًگاضٕ ٗا حصف ضسُ ٍ ظهاى زمطٗثٖ اًدام زفس٘ص ٍ زَل٘ف

  :ـ زفس٘ص زازُ ّا ٗا ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٍ هراتطازٖ ضاهل الساهاذ شٗل هٖ ضَز39هازُ           

 .الف( زسسطسٖ تِ زوام ٗا ترطٖ اظ ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ           

ب( زسسطسٖ تِ حاهل ّإ زازُ اظ لث٘ل زٗسىر ّا ٗا لَحِ إ فططزُ ٗا واضذ ّإ            

 .حافهِ

 .ج( زسس٘اتٖ تِ زازُ ّإ حصف ٗا ضهعًگاضٕ ضسُ           

ـ زض زَل٘ف زازُ ّا، تا ضياٗر زٌاسة، ًَو، اّو٘ر ٍ ًمص آًْا زض اضزىاب خطم، تِ  45هازُ           

ل چاج زازُ ّا، ودٖ تطزاضٕ ٗا زػَٗطتطزاضٕ اظ زوام ٗا ترطٖ اظ زازُ ّا، غ٘ط ضٍش ّاٖٗ اظ لث٘

لاتل زسسطس وطزى زازُ ّا تا ضٍش ّاٖٗ اظ لث٘ل زغ٘٘ط گصضٍاغُ ٗا ضهعًگاضٕ ٍ ؾثف حاهل ّإ 

 .زازُ يول هٖ ضَز



 :َاّس ضسـ زض ّطٗه اظ هَاضز ظٗط ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ زَل٘ف ذ 48هازُ           

  الف( زازُ ّإ شذ٘طُ ضسُ تِ سَْلر زض زسسطس ًثَزُ ٗا حدن ظٗازٕ زاضسِ تاضس،           

  ب( زفس٘ص ٍ زدعِٗ ٍ زحل٘ل زازُ ّا تسٍى ساهاًِ سرر افعاضٕ اهىاى خصٗط ًثاضس،           

 ج( هسػطف لاًًَٖ ساهاًِ ضؾاٗر زازُ تاضس،           

 ) ودٖ تطزاضٕ ( اظ زازُ ّا تِ لحال فٌٖ اهىاى خصٗط ًثاضس، ز( زػَٗطتطزاضٕ           

 زازُ ّا ضَز،  ّـ( زفس٘ص زض هحل تايث آس٘ة           

ـ زَل٘ف ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ هسٌاسة تا ًَو ٍ اّو٘ر ٍ ًمص آًْا زض  40هازُ           

زسسطسٖ تِ ساهاًِ، خلوح ساهاًِ زض  اضزىاب خطم تا ضٍش ّاٖٗ اظ زغ٘٘ط گصضٍاغُ تِ هٌهَض يسم

 .هحل اسسمطاض ٍ ؾثف ساهاًِ غَضذ هٖ گ٘طز

ـ چٌاًچِ زض ح٘ي اخطاء زسسَض زفس٘ص ٍ زَل٘ف، زفس٘ص زازُ ّإ هطزثف تا خطم  43هازُ           

اضزىاتٖ زض ساٗط ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ وِ زحر وٌسطل ٗا زػطف هسْن لطاضزاضز ؾطٍضٕ 

، ؾاتكاى تا زسسَض همام لؿاٖٗ زاهٌِ زفس٘ص ٍ زَل٘ف ضا تِ ساهاًِ ّإ هصوَض گسسطش زازُ تاضس

 .ٍ زازُ ّإ هَضز ًهط ضا زفس٘ص ٗا زَل٘ف ذَاٌّس وطز

ـ چٌاًچِ زَل٘ف زازُ ّا ٗا ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ هَخة اٗطاز لكوِ 44هازُ           

 .ظ ٗا اذالل زض اضائِ ذسهاذ يوَهٖ ضَز هوٌَو اسرخاًٖ ٗا ذساضذ هالٖ ضسٗس تِ اضرا

 ـ زض هَاضزٕ وِ اغل زازُ ّا زَل٘ف هٖ ضَز، شٕ ًفى حك زاضز خس اظ خطزاذر45هازُ           

ضسُ هدطهاًِ ٗا هٌافٖ تا   ّعٌِٗ اظ آًْا ودٖ زضٗافر وٌس، هططٍـ تِ اٗي وِ اضائِ زازُ ّإ زَل٘ف

 .ضًٍس زحم٘ماذ لكوِ إ ٍاضز ًطَز هحطهاًِ تَزى زحم٘ماذ ًثاضس ٍ تِ

ـ زض هَاضزٕ وِ اغل زازُ ّا ٗا ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ زَل٘ف هٖ ضَز، 46هازُ           

لاؾٖ هَنف اسر تا لحال ًَو ٍ ه٘عاى زازُ ّا ٍ ًَو ٍ زًساز سرر افعاض ّا ٍ ًطم افعاض ّإ 



آًْا زً٘٘ي زىل٘ف   ر هسٌاسة ٍ هسًاضف ًسثر تِهـَضز ًهط ٍ ًمص آًْا زض خطم اضزـىاتٖ، زض هْل

 .وٌس

ـ هسؿطض هٖ زَاًس زض هَضز يول٘اذ ٍ السام ّإ هأهَضاى زض زَل٘ف زازُ ّا ٍ  47هازُ            

ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٍ هراتطازٖ، ايسطاؼ وسثٖ ذَز ضا ّوطاُ تا زالٗل نطف زُ ضٍظ تِ هطخى 

ِ زضذَاسر ٗاز ضسُ ذاضج اظ ًَتر ضس٘سگٖ گطزٗسُ ٍ زػو٘ن لؿاٖٗ زسسَضزٌّسُ زسل٘ن ًواٗس0 ت

 .ازراش ضسُ لاتل ايسطاؼ اسر

 هثحث خٌدن ـ ضٌَز هحسَإ اضزثاقاذ ضاٗاًِ إ           

ـ ضٌَز هحسَإ زض حال اًسمال اضزثاقاذ غ٘طيوَهٖ زض ساهاًِ ّإ ضاٗاًِ إ ٗا  48هازُ            

 .ضٌَز هىالواذ زلفٌٖ ذَاّس تَزهراتطازٖ هكاتك همطضاذ ضاخى تِ 

ضسُ، ًه٘ط خسر الىسطًٍ٘ىٖ ٗا   زثػطُ ـ زسسطسٖ تِ هحسَإ اضزثاقاذ غ٘طيوَهٖ شذ٘طُ           

 .خ٘اهه زض حىن ضٌَز ٍ هسسلعم ضياٗر همطضاذ هطتَـ اسر

 فػل سَم ـ اسسٌاز خصٗطٕ ازلِ الىسطًٍ٘ىٖ           

ر ٍ زواه٘ر، ايسثاض ٍ اًىاضًاخصٗطٕ ازلِ الىسطًٍ٘ىٖ خوى ـ تِ هٌهَض حفم غح 49هازُ            

 .آٍضٕ ضسُ، الظم اسر هكاتك آٗ٘ي ًاهِ هطتَـ اظ آًْا ًگْساضٕ ٍ هطالثر تِ يول آٗس

ـ چٌاًچِ زازُ ّإ ضاٗاًِ إ زَسف قطف زيَا ٗا ضرع ثالثٖ وِ اظ زيَا آگاّٖ  55هازُ           

ا هٌسمل ضسُ تاضس ٍ ساهاًِ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ هطتَـ تِ ًساضسِ، اٗداز ٗا خطزاظش ٗا شذ٘طُ ٗ

ًحَٕ زضسر يول وٌس وِ تِ غحر ٍ زواه٘ر، ايسثاض ٍ اًىاضًاخصٗطٕ زازُ ّا ذسضِ ٍاضز ًطسُ 

 .تاضس، لاتل اسسٌاز ذَاّس تَز

ًِ ـ ولِ٘ همطضاذ هٌسضج زض فػل ّإ زٍم ٍ سَم اٗي ترص، يالٍُ تط خطائن ضاٗا 58هازُ           

 .إ ضاهل ساٗط خطائوٖ وِ ازلِ الىسطًٍ٘ىٖ زض آًْا هَضز اسسٌاز لطاض هٖ گ٘طز ً٘ع هٖ ضَز



 ترص سَم ـ ساٗط همطضاذ           

ـ زض هَاضزٕ وِ ساهاًِ ضاٗاًِ إ ٗا هراتطازٖ تِ يٌَاى ٍس٘لِ اضزىاب خطم تِ واض  50هازُ           

اسر، هكاتك لَاً٘ي خعاٖٗ هطتَـ   ضفسِ ٍ زض اٗي لاًَى تطإ يول هعتَض هداظازٖ خ٘ص تٌٖ٘ ًطسُ

 .يول ذَاّس ضس

ائن ضاٗاًِ إ همطضاذ زثػطُ ـ زض هَاضزٕ وِ زض ترص زٍم اٗي لاًَى تطإ ضس٘سگٖ تِ خط           

ذاغٖ اظ خْر آٗ٘ي زازضسٖ خ٘ص تٌٖ٘ ًطسُ اسر قثك همطضاذ لاًَى آٗ٘ي زازضسٖ و٘فطٕ 

 .السام ذَاّس ضس

ـ ه٘عاى خعا ّإ ًمسٕ اٗي لاًَى تط اساس ًطخ ضسوٖ زَضم حسة ايالم تاًه  53هازُ           

 .ة ّ٘أذ ٍظٗطاى لاتل زغ٘٘ط اسرهطوعٕ ّط سِ سال ٗه تاض تا خ٘طٌْاز ضئ٘س لَُ لؿاِٗ٘ ٍ زػَٗ

ّإ هطتَـ تِ خوى آٍضٕ ٍ اسسٌازخصٗطٕ ازلِ الىسطًٍ٘ىٖ نـطف   ـ آٗ٘ي ًاهِ 54هازُ           

هسذ ضـص هاُ اظ زاضٗد زػَٗة اٗي لـاًَى زَسف ٍظاضذ زازگسـسطٕ تا ّوىاضٕ ٍظاضذ اضزثاقاذ 

 .ضس٘س ٍ فٌاٍضٕ اقالياذ زِْ٘ ٍ تِ زػَٗة ضئ٘س لَُ لؿاِٗ٘ ذَاّس

( لاًَى 780( زا )709( اٗي لاًَى تِ يٌَاى هَاز )54( زا )8ـ ضواضُ هَاز ) 55هازُ            

( لاًَى 709هداظاذ اسالهٖ )ترص زًعٗطاذ( تا يٌَاى فػل خطائن ضاٗاًِ إ هٌهَض ٍ ضواضُ هازُ )

 .( اغالح گطزز783هداظاذ اسالهٖ تِ ضواضُ )

 .مطضاذ هغاٗط تا اٗي لاًَى هلغٖ اسرـ لَاً٘ي ٍ ه 56هازُ            

زثػطُ زض خلسِ يلٌٖ ضٍظ سِ ضٌثِ هَضخ خٌدن  05هازُ ٍ  56لاًَى فَق هطسول تط            

ذطزاز هاُ ٗىْعاض ٍ س٘ػس ٍ ّطساز ٍ ّطر هدلس ضَضإ اسالهٖ زػَٗة ٍ زض زاضٗد 
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