قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني
مصوب  2431/23/34مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمی

كهل اٍل  -تؼعيطات حٌَهتي ذسهبت تكريهي ٍ زضهبًي
هبزُ  : 1ايدبز هؤؾؿبت پعقٌي ؿيط هدبظ تَؾظ اقربل كبهس نالحيت اظ ًظط ترههي خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط
هحٌَم هيگطزز:
هطتجِ اٍل  -تؼغيل هؤؾؿِ ٍ ضجظ ًليِ هلعٍهبت هؤؾؿِ ثِ ًلغ زٍلت.
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ اٍل ،خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى يي هيليَى تب زُ هيليَى ضيبل ٍ اػالم ًبم زض خطايس.
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ زٍم ،ظًساى اظ قف هبُ تب يي ؾبل.
هبزُ  : 2ايدبز هؤؾؿِ پعقٌي تَؾظ اكطاز هترهم ثسٍى پطٍاًِ ًبض خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيگطزز:
هطتجِ اٍل  -تؼغيل هؤؾؿِ ،تَثيد ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ پعقٌي.
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ اٍل ،خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى يٌهس ّعاض تب يي هيليَى ضيبل.
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتّبي هطتجِ اٍل ،خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى يي هيليَى تب زُ هيليَى ضيبل ٍ ضجظ اهَال هؤؾؿِ ثِ
ًلغ زٍلت.
هبزُ  : 3ذَززاضي ثيوبضؾتبًْب اظ پصيطـ ٍ اضائِ ذسهبت اٍليِ الظم ثِ ثيوبضاى اٍضغاًؽ خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ
هدبظاتْبي ظيط هحٌَمهيگطزز:
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي اظ يٌهس ّعاض تب پبًهس ّعاض ضيبل ،تَثيد ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ پعقٌي.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي پبًهس ّعاض تب يي هيليَى ضيبل ،لـَ پطٍاًِ هؿئَل كٌي هؤؾؿِ ،تَثيد ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ
پعقٌي.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ يي هيليَى ت ب پٌح هيليَى ضيبل ،لـَ پطٍاًِ هؿئَل كٌي هؤؾؿِ ،لـَ پطٍاًِ تأؾيؽ ،تَثيد
ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُپعقٌي.
هبزُ  : 4ايدبز ٍ يب اضائِ ذسهبت هبظاز ثط احتيبج ثِ هٌظَض ؾَزخَيي ٍ يب زذل ٍ تهطف زض نَضتحؿبة ٍ زضيبكت اضبكِ اظ
ًطذْبي اػالم قسُ اظًبحيِ ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم
هيگطزز:
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى زٍ ثطاثط اضبكِ زضيبكتي اظ ثيوبضاى ،تَثيد ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ پعقٌي.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى پٌح ثطاثط اضبكِ زضيبكتي اظ ثيوبضاى ،لـَ پطٍاًِ هؿئَل كٌي ،تَثيد ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ
پعقٌي.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى زُ ثطاثط اضبكِ زضيبكتي اظ ثيوبضاى ،لـَ پطٍاًِ هؿئَل كٌي ،لـَ پطٍاًِ تأؾيؽ ،تَثيد ًتجي
ٍ زضج زض پطًٍسُ پعقٌي.
تجهطُ :هيعاى حنالؼالج ثيوبضاى اظ عطين ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي اػالم ذَاّس قس.
هبزُ  :5ثِ ًبضگيطي ًليِ هترههيي ٍ نبحجبى حطكِّبي پعقٌي ٍ پيطاپعقٌي ًِ كبهس هحَض هبًًَي ًبض ،نبزض اظ ٍظاضت
ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي ثبقٌس ،زض هؤؾؿبت پعقٌي خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيقَز:
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي ثِ هي عاى يٌهس ّعاض ضيبل تب پبًهس ّعاض ضيبل ،تَثيد ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ پعقٌي.
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ اٍل ،لـَ پطٍاًِ هؿئَل كٌي.
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ زٍم ،لـَ پطٍاًِ تأؾيؽ.

هبزُ  :6نبحجبى حطكِّبي پعقٌي ٍ پيطاپعقٌي كبهس هدَظّبي هبًًَي ًبض هٌسضج زض هبزُ  ًِ 5زض هحل ؿيط هدبظ ثِ ًبض
هكـَل قسُاًس ثِهدبظاتْبي ظيط هحٌَم ذَاٌّس قس:
هطتجِ اٍل  -زضج ترلق زض پطًٍسُ پعقٌي ٍ اػعام ثِ هحل ًبض هبًًَي.
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتّبي هطتجِ اٍل ،خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى پبًهس ّعاض تب پٌح هيليَى ضيبل ثِ تٌبؾت.
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظات ّبي هطتجِ زٍم ،هحٌَهيت ثِ اضبكِ ذسهت زض هحل ًبض هبًًَي حساًثط تب زٍ ثطاثط هست هبًًَي.
هبزُ  :7ثِ ًبضگيطي اكطاز كبهس نالحيت حطكِاي زض هؤؾؿبت پعقٌي خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم
ذَاّس قس:
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى پبًهس ّعاض تب يي هيليَى ضيبل ،تَثيد ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ پعقٌي.
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ اٍل ،لـَ پطٍاًِ هؿئَل كٌي.
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ زٍم لـَ پطٍاًِ تأؾيؽ.
تجهطُ :اكطاز كبهس نالحيت قبؿل ًيع ثِ هطاخغ شيهالح هضبيي خْت ثطذَضز هبًًَي هؼطكي ذَاٌّس گطزيس.
هبزُ  : 8تطى هؤؾؿِ پعقٌي تَؾظ هؿئَل كٌي ٍ پعقي ًكيي ٍ ؾبيط ًبزضّبي ترههي زض ؾبػت هوطض ،تؼغيل ؿيط هَخِ
هغت ٍ يب هؤؾؿِ پعقٌي ثسٍى اعالع ؾبظهبى ًظبم پعقٌي ٍ ًپصيطكتي زضنسي اظ ثيوبضاى ثيوِ ًِ ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ
آهَظـ پعقٌي تؼييي هيًوبيس ،خطمهحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيگطزز:
هطتجِ اٍل  -تَثيد ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ پعقٌي.
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظات هطتجِ اٍل ،خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى يٌهس ّعاض تب پبًهس ّعاض ضيبل.
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ زٍم ،لـَ پطٍاًِ هؿئَل كٌي.
تجهطُ :زض نَضت لـَ پطٍاًِ هؿئَل كٌي ٍ يب لـَ پطٍاًِ تأؾيؽ زض هَضز هؤؾؿبت پعقٌي (هكوَليي هَاز )8 ٍ 7 ٍ 5 ٍ 4 ٍ 3
خْت تؼييي تٌليق هبًًَي ثطاي اًتربة هؿئَل كٌي خسيس ٍ ّيأت هؤؾؽ خسيس هطاتت ثِ ًويؿيَى هبًًَي تكريم اهَض
پعقٌي اضخبع هيگطزز ٍ ضوٌبً تب تؼيييتٌليق ًْبيي اظ عطين ًويؿيَى كَم اظ عطف ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي
هؿئَل كٌي هَهت ثطاي ازاضُ هؤؾؿِ هٌهَة ٍ ثِ ًبض گوبقتِذَاّس قس.
هبزُ  :9چٌبًچِ اػوبل ذالف هٌسضج زض هَاز  7 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 1ؾجت ٍضٍز ذؿبضت خبًي ٍ هبلي ثِ اكطاز قَز ،هدبظاتْبي هٌسضج،
هبًغ ضؾيسگي ٍ پيگطز هبًًَي هؤؾؿِ ٍ يب اكطاز هترلق ٍ اػوبل هدبظاتْبي هطثَط تَؾظ هطاخغ شيهالح هضبيي ًرَاّس گطزيس.
هبزُ  : 10چٌبًچِ ترللبت هتؼسزي زض ٍاحسّبي هَضَع ايي هبًَى نَضت پصيطز ،زض ّط هَضز هدبظاتْبي هطثَط اػوبل ذَاّس
قس.
هبزُ  : 11زض هَضز خطائن هَضَع ايي هبًَى ًويؿيًَي هطًت اظ ؾطپطؾت ًظبم پعقٌي هطًع ٍ يب اؾتبى ثط حؿت هَضز ٍ هسيط
ػبهل ؾبظهبىهٌغوِ اي ثْساقت ٍ زضهبى اؾتبى ٍ ًوبيٌسُ ٍظيط ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي هَضَع ضا ثسٍاً ضؾيسگي ًوَزُ
ٍ زض نَضت تكريم ٍهَع خطم زضهَضز هؤؾؿبت زٍلتي ثِ ًويؿيَى تؼعيطات حٌَهتي ثرف زٍلتي ٍ زض هَاضز ؿيط زٍلتي ثِ
زازؾطاي اًوالة اؾالهي خْت تؼييي هدبظات هؼطكيهيًوبيس.
اخبظُ تكٌيل ًويؿيًَي خْت اخطاي هبزُ ( )11هبًَى تؼعيطات حٌَهتي اهَض ثْساقتيٍ زضهبًي
تهوين ًوبيٌسگبى ٍيػُ ضييؽ خوَْض زض ؾتبز پكتيجبًي ثطًبهِ تٌظين ثبظاض ًِ ثٌب ثِ پيكٌْبز ٍظاضت ثْساقت زضهبى ٍ آهَظـ
پعقٌي ثطاؾبؼ انل يٌهس ٍثيؿت ٍ ّلتن هبًَى اؾبؾي خوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ ثِ اؾتٌبز تهَيت ًبهِ قوبضُ  64545ت
ّ 18583ـ هَضخ  ، 15/6/1376زض خلؿِ هَضخ  10/9/1377ؾتبز يبز قسُ ،ثِ ػٌَاى تهوين ّيأت ٍظيطاى اتربش قسُ اؾت
،ثِ قطح ظيط خْت اخطا ثالؽ هيگطزز.
ٍظيط ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي هدبظ اؾت زض اخطاي هبزُ ( )11هبًَى تؼعيطات حٌَهتي اهَض ثْساقتي ٍ زضهبًي –
ههَة  23/12/1376هدوغتكريم ههلحت ًظبم  -ثٌب ثِ تكريم ٍ ضطٍضت زض هطاًع قْطؾتبًْبً ،ؿجت ثِ تكٌيل

ًويؿيًَي هطًت اظ ضييؽ زاًكگبُ يب زاًكٌسُ ػلَم پعقٌي ٍذسهبت ثْساقتي ٍ زضهبًي ،يب ضييؽ قجٌِ ثْساقتي ٍ زضهبًي
قْطؾتبى ،ضييؽ ًظبم پعقٌي قْطؾتبى ٍ ًوبيٌسُ ٍظيط ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي اهسامًٌس.
حؿي حجيجي
هؼبٍى اٍل ضييؽ خوَْض
هبزُ ً :12ليِ زضآهسّبي حبنل اظ هدبظاتْبي ايي هبًَى ثِ ذعاًِ ٍاضيع هيقَز ٍ ٍظاضت اهَض اهتهبزي ٍ زاضايي هَظق اؾت
اػتجبضات هَضز ًيبظ خْت اخطاي ايي هبًَى ضا هغبثن تكريم ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي هطاض زّس.

كهل زٍم  -تؼعيطات تَظيغ ٍ كطٍـ زاضٍ ٍ قيطذكي ٍ هلعٍهبت پعقٌي ،زًساًپعقٌي ٍ آظهبيكگبّي:
ثرف  - 1زاضٍ:
هبزُ  : 13زاضٍ ثبيس زاضاي پطٍاًِ ؾبذت يب هدَظ ٍضٍز اظ عطف ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي ثبقس ٍ ػطضِ ٍ كطٍـ
زاضٍي كبهس پطٍاًِ ؾبذت يب هدَظ ٍضٍز اظ عطف زاضٍذبًِ خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيگطزز:
هطتجِ اٍل  -اذغبض ًتجي ٍ خوغآٍضي زاضٍّبي ؿيط هدبظ.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل ٍ اًؼٌبؼ هطاتت زض پطًٍسُ.
هطتجِ ؾَم  -هغغ ؾْويِ زاضٍيي تب هست ؾِ هبُ.
هطتجِ چْبضم  -تؼغيل زاضٍذبًِ تب هست يي ؾبل.
هبزُ  :14زاضٍذبًِ ثبيس زاضاي پطٍاًِ تأؾيؽ اظ عطف ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي ثبقس ٍ ترلق اظ آى خطم
هحؿَة قسُ ٍ هحلهصًَض ثالكبنلِ تؼغيل هيگطزز.
هبزُ  : 15ػطضِ ٍ كطٍـ زاضٍ ثبيس ثب حضَض هؿئَل كٌي اًدبم گيطز ٍ ترلق اظ آى خطم هحؿَة قسُ ٍ هحل هصًَض ثالكبنلِ
تؼغيل هيگطزز.
هبزُ  :16هؿئَل كٌي ثبيس زض ؾبػبت هوطض زض زاضٍذبًِ حضَض زاقتِ ثبقس ٍ ترلق اظ آى خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ
هدبظاتّبي ظيط هحٌَمهيگطزز:
هطتجِ اٍل  -اذغبض ًتجي ثب زضج زض پطًٍسُ.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ زٍيؿت ّعاض ضيبل.
هطتجِ چْبضم  -لـَ هَهت پطٍاًِ هؿئَليت كٌي تب هست ؾِ هبُ.
هبزُ  :17زاضٍذبًِ ثبيس زاضٍ ضا اظ قجٌِّبي تَظيغ تؼييي قسُ اظ ؾَي ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي (قطًتْبي
تَظيغًٌٌسُ زاضٍ) تْيِ ٍتساضى ًوبيس .ػسم ضػبيت ضَاثظ ايي هبزُ خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم
هيگطزز:
هطتجِ اٍل  -اذغبض ًتجي ثب زضج زض پطًٍسُ.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل ٍ هغغ ؾْويِ زاضٍيي تب هست ؾِ هبُ.
هطتجِ چْبضم  -تؼغيل هَهت زاضٍذبًِ تب هست يي ؾبل.
تجهطُ :هجبزلِ زاضٍ زض حس هتؼبضف ههطف يي ضٍظ ثيي زاضٍذبًِّبي يي قْط هكوَل ضَاثظ كَم ًرَاّس ثَز.
هبزُ  : 18زاضٍ ثبيس زض هوبثل ًؿرِ پعقي اضائِ قَز ٍ اضائِ آى ثسٍى ًؿرِ پعقي خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي
ظيط هحٌَم هيقَز:
هطتجِ اٍل  -تصًط ًتجي.

هطتجِ زٍم  -اذغبض ًتجي ثب زضج زض پطًٍسُ.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پٌدبُ ّعاض ضيبل.
هطتجِ چْبضم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل.
هطتجِ پٌدن  -هغغ ؾْويِ زاضٍيي تب هست يي هبُ.
تجهطُ :ليؿت اهالهي ًِ اضائِ آًْب ثسٍى ًؿرِ پعقي هدبظ هيثبقس اظ ؾَي ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي اػالم
هيگطزز.
هبزُ  :19زاضٍ ثبيس عجن هيوت ضؾوي ثطاي ههطفًٌٌسُ ،ثِ هتوبضي اضائِ قَز ٍ هيوت ّط هلن اظ زاضٍّبي اضائِ قسُ زض ًؿرِ
زضج قَز ٍ ًؿرِ ًيعثِ هْط زاضٍذبًِ هوَْض گطزز ٍ زض هَضز ًؿد ثيوِ ذسهبت زضهبًي ًپي ًؿرِ (ًؿرِ زٍم) پؽ اظ زضج
هيوت هْط گطزز .ترلق اظ ايي هبزُ خطمهحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيگطزز:
الق  -گطاًلطٍقي:
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پٌدبُ ّعاض ضيبل.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل ٍ ًهت پبضچِ ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل ٍ هغغ ؾْويِ زاضٍيي ثِ هست يي هبُ.
هطتجِ چْبضم  -تؼغيل زاضٍذبًِ تب هست يي ؾبل.
ة  -ػسم زضج هيوت زض ًؿد ثيوبضاى ٍ هوَْض ًٌوَزى آًْب:
هطتجِ اٍل  -تصًط ًتجي.
هطتجِ زٍم  -اذغبض ًتجي.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پٌدبُ ّعاض ضيبل.
هطتجِ چْبضم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل.
هبزُ ً : 20گْساضي ٍ يب ػطضِ ٍ يب كطٍـ زاضٍّبي كبؾس ٍ يب تبضيد گصقتِ ًِ ثبيؿتي هؼسٍم قًَس ،خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ
هدبظاتْبي ظيط هحٌَمهيقَز:
الق  -ػطضِ ٍ ًگْساضي:
هطتجِ اٍل  -تصًط ًتجي ٍ خوغآٍضي زاضٍّبي كبؾس ٍ يب تبضيد گصقتِ.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل ٍ خوغآٍضي زاضٍّبي كبؾس ٍ يب تبضيد گصقتِ.
هطتجِ ؾَم  -هغغ ؾْويِ زاضٍيي تب هست ؾِ هبُ.
هطتجِ چْبضم  -تؼغيل هَهت تب قف هبُ.
ة  -كطٍـ:
چٌبًچِ زض ؾبيط هَاًيي هدبظاتْبي قسيستطي پيفثيٌي ًكسُ ثبقس ،ػالٍُ ثط خجطاى ذؿبضت ٍاضزُ ثِ ثيوبض:
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل ٍ خوغآٍضي زاضٍّبي كبؾس ٍ يب تبضيد گصقتِ.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل ٍ هغغ ؾْويِ زاضٍيي تب هست يي هبُ.
هطتجِ ؾَم  -تؼغيل زاضٍذبًِ تب هست يي ؾبل.
هبزُ  : 21زض زاضٍذبًِ ًجبيس ؿيط اظ زاضٍ ،لَاظم ثْساقتي ٍ آضايكي ،قيطذكي ،ؿصاي ًَزى ٍ لَاظم ههطكي پعقٌي هدبظً ،بالي
زيگطي ثلطٍـثطؾس .ترلق اظ ضَاثظ ايي هبزُ خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيقَز:
هطتجِ اٍل  -تصًط ًتجي.
هطتجِ زٍم  -اذغبض ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ.
هطتجِ ؾَم  -خوغآٍضي ًبالّبي ؿيط هدبظ.
هطتجِ چْبضم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل ٍ ضجظ ًبالّبي ؿيط هدبظ ثِ ًلغ زٍلت.

هبزُ  : 22چٌبًچِ زاضٍذبًِ لَاظم ثْساقتي ٍ آضايكي ،قيطذكي ،ؿصاي ًَزى ٍ لَاظم ههطكي پعقٌي هدبظ ضا ثيف اظ
هيوتّبي تؼييي قسُ ػطضًِوبيس گطاًلطٍقي هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيقَز:
الق  -گطاًلطٍقي تب هجلؾ زٍ ّعاض ضيبل:
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي هؼبزل هجلؾ زُ ّعاض ضيبل.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي هؼبزل هجلؾ زُ ّعاض ضيبل ٍ ًهت پبضچِ زض هحل ٍاحس ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي هؼبزل هجلؾ زُ ّعاض ضيبلً ،هت پبضچِ زض هحل ٍاحس ٍ هؼطكي اظ ضؾبًِّبي گطٍّي ثِ ػٌَاى
گطاًلطٍـ.
ة  -گطاًلطٍقي اظ هجلؾ ثيف اظ زٍ ّعاض ضيبل تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل:
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ زُ ّعاض ضيبل تب پٌح ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ زُ ّعاض ضيبل تب پٌح ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ٍ ًهت پبضچِ زض هحل ٍاحس ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ زُ ّعاض ضيبل تب پٌح ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقيً ،هت پبضچِ زض هحل ٍاحس ٍ هؼطكي اظ
ضؾبًِّبي گطٍّي ثِ ػٌَاىگطاًلطٍـ.
ج  -گطاًلطٍقي اظ هجلؾ ثيف اظ پبًهس ّعاض ضيبل تب هجلؾ پٌح هيليَى ضيبل:
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي اظ پٌح تب ّكت ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ پٌح تب ّكت ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ٍ ًهت پبضچِ زض هحل ٍاحس ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي اظ پٌح تب ّكت ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقيً ،هت پبضچِ زض هحل ٍاحس ٍ هؼطكي اظ ضؾبًِّبي گطٍّي ثِ
ػٌَاى گطاًلطٍـ.
ز  -گطاًلطٍقي ثيف اظ پٌح هيليَى ضيبل:
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي اظ ّكت تب زُ ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ ّكت تب زُ ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ٍ ًهت پبضچِ زض هحل ٍاحس ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي اظ ّكت تب زُ ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقيً ،هت پبضچِ زض هحل ٍاحس ٍ هؼطكي اظ ضؾبًِّبي گطٍّي ثِ
ػٌَاى گطاًلطٍـ.
هبزُ  : 23زاضٍذبًِ هَظق اؾت ًليِ ًبالّبي ذطيساضي قسُ ضا هؿتوطاً تب اتوبم هَخَزي ػطضِ ًوبيس ٍ زض نَضت ذَززاضي اظ
ػطضِ ثِهدبظاتّبي ظيط هحٌَم هيقَز:
هطتجِ اٍل  -اذغبض ًتجي ثب زضج زض پطًٍسُ ٍ العام ثِ ػطضِ ًبالّب ثب هيوت تؼييي قسُ.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل.
هطتجِ ؾَم  -هغغ ؾْويِ تب هست ؾِ هبُ.
هطتجِ چْبضم  -تؼغيل هَهت تب يي ؾبل.
هبزُ  :24زاضٍذبًِ هَظق اؾت عجن ؾبػبت تؼييي قسُ ذسهبت هطثَعِ ضا اضائِ ًوبيس هگط ثب زليل هَخِ ٍ يب ثب اعالع ًتجي ٍ
ًظط ؾبظهبى هٌغوِايثْساقت ٍ زضهبى هحل ٍ زض ؿيط ايي نَضت هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيقَز:
هطتجِ اٍل  -تصًط.
هطتجِ زٍم  -اذغبض ًتجي ثب زضج زض پطًٍسُ.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب ثيؿت ّعاض ضيبل.
هطتجِ چْبضم  -خطيوِ ًوسي تب پٌدبُ ّعاض ضيبل.
تجهطُ  : 1زض نَضتي ًِ زاضٍذبًِ هجل اظ پبيبى ؾبػبت تؼييي قسُ اظ اضائِ ذسهبت زاضٍيي ذَززاضي ًوبيس ،هطتجِ اٍل تصًط،
هطتجِ زٍم اذغبض ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ ،هطتجِ ؾَم خطيوِ ًوسي تب پٌدبُ ّعاض ضيبل هطتجِ چْبضم خطيوِ ًوسي تب يٌهس ّعاض
ضيبل.

تجهطُ  :2زاضٍذبًِّبي قجبًِ ضٍظي زض نَضت ػسم ضػبيت هلبز ايي هبزُ ػالٍُ ثط تؼعيطات شًط قسُ زض هطتجِ پٌدن تب يي ؾبل
تؼغيل ذَاٌّس قس.
هبزُ  : 25زض هٌبعوي ًِ زاضٍذبًِ هٌحهط ثِ كطز ثبقس ٍ زاضٍذبًِ ثط عجن هَاز ايي هبًَى تب يي ؾبل ثِ تؼغيل هَهت تؼعيط
قَز ،پطٍاًِ تأؾيؽ اظهترلق ؾلت ٍ ثِ كطز ٍاخس قطايظ زيگطي ٍاگصاض هيگطزز ٍ هترلق تب پٌح ؾبل حن گطكتي هدسز
پطٍاًِ تأؾيؽ زاضٍذبًِ ضا ًرَاّس زاقت ٍ ثِ ّطحبل زاضٍذبًِ ًجبيس تؼغيل گطزز.
ثرف - 2قيط ذكي ٍ ؿصاي ًَزى:
هبزُ  :26قيط ذكي قيطذَاض اى ثبيس زاضاي هدَظ ٍضٍز اظ ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي ثَزُ ٍ اظ عطين قجٌِّبي
تَظيغًٌٌسُ هَضزتأييس ايي ٍظاضت زض اذتيبض زاضٍذبًِّب هطاض گيطز ٍ زاضٍذبًِ ًيع ثبيؿتي آى ضا زض اظاء زضيبكت ًَپي هؼتجط ٍ ثب
هيوت ضؾوي ثِ هتوبضي اضائِ ًوبيس(قيطذكيّبي ضغيوي نطكبً ثبيؿتي ثب ًؿرِ پعقي ٍ ثب هيوت ضؾوي ثِ ههطفًٌٌسُ
ػطضِ قَز) ترلق اظ ايي اهَض خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِهدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيقَز:
الق  -زض نَضت ػسم ػطضِ قيطذكي ،هدبظاتْبي هصًَض زض هبزُ  23ايي هبًَى.
ة  -زض نَضت گطاًلطٍقي ،هدبظاتّبي هصًَض زض ثٌس الق هبزُ  19ايي هبًَى.
ج  -زض نَضت ػطضِ قيطذكيّبي ضغيوي ثسٍى ًؿرِ پعقي هدبظاتْبي هصًَض زض هبزُ  18ايي هبًَى.
ز  -زض نَضت تْيِ ٍ ػطضِ ٍ كطٍـ قيط ذكي قيطذَاضاى ثسٍى هدَظ ،هدبظاتْبي هصًَض زض هبزُ  13ايي هبًَى.
ثرف - 3لَاظم ٍ هلعٍهبت پعقٌي ٍ زًساًپعقٌي ٍ آظهبيكگبّي:
هبزُ  : 27لَاظم ٍ هلعٍهبت پعقٌي ٍ زًساًپعقٌي ٍ آظهبيكگبّي ًِ ثطاي تَليس ٍ يب ٍاضز ًطزى آًْب اظ اضظ زٍلتي اؾتلبزُ قسُ
ثبقس ثبيس ثط اؾبؼضَاثغي ًِ ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي تؼييي هيًوبيس ،زض هوبثل اضائِ كبًتَض ٍ ثب هيوت
ضؾوي زض اذتيبض هتوبضي هطاض گيطز ٍ ترلق اظايي اهَض خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيقَز:
هطتجِ اٍل  -اذغبض ًتجي ٍ يب خطيوِ ًوسي تب يٌهس ّعاض ضيبل ٍ يب ّط زٍ هدبظات.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي تب يي هيليَى ضيبل.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب پٌح هيليَى ضيبل.
زض نَضت گطاًلطٍقي هترلق ثِ تطتيت هصًَض زض هبزُ  22ايي هبًَى هدبظات هيقَز.
تجهطُ :قطًتْبي تَظيغ ًٌٌسُ اهالم هصًَض زض نَضتي ًِ زض ترلق اظ ضَاثظ كَم ثب تَليسًٌٌسُ ٍ يب ٍاضزًٌٌسُ هكبضًت ٍ يب
هؼبًٍت زاقتِ ثبقٌسهترلق هحؿَة ٍ ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم ذَاٌّس قس:
هطتجِ اٍل  -اذغبض ًتجي ٍ ضجظ ًبال ثِ ًلغ زٍلت ٍ پطزاذت ثْبي آى ثِ هيوت ضؾوي ثِ قطًت هصًَض.
هطتجِ زٍم  -ضجظ ًبال ثِ ًلغ زٍلت.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب يي هيليَى ضيبل ٍ ضجظ ًبال ثِ ًلغ زٍلت.
ثرف  - 4قطًتّبي تَظيغًٌٌسُ زاضٍ ،قيط ذكي ٍ هلعٍهبت پعقٌي ،زًساًپعقٌي ٍ آظهبيكگبّي:
هبزُ  : 28ايي گًَِ قطًتْب هَظق ّؿتٌس ًبالّبي هَضَع ايي هبًَى ضا زض نَضتي ًِ ثب اضظ زٍلتي تَليس ٍ يب ٍاضز قسُ ثبقٌس.
هٌحهطاً اظ قطًتّبيتَليس ٍ يب ٍاضزاتي هدبظ زضيبكت ًوبيٌس ،ترلق اظ ايي اهط خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتّبي ظيط هحٌَم
هيقَز:
هطتجِ اٍل  -اذغبض ًتجي ٍ ضجظ ًبال ثِ ًلغ زٍلت ٍ پطزاذت ثْبي آى ثِ هيوت ضؾوي.
هطتجِ زٍم  -ضجظ ًبال ثِ ًلغ زٍلت.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب يي هيليَى ضيبل ٍ ضجظ ًبال ثِ ًلغ زٍلت.
هبزُ  :29قطًتْبي تَظيؼي هَظق ّؿتٌس اهالم تَظيؼي ذَز ضا ثط عجن ضَاثظ اػالم قسُ زض اذتيبض ٍاحسّبي هدبظ ٍ يب
هتوبضيبى هطاض زٌّس.ترلق اظ ضَاثظ ايي هبزُ خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتّبي ظيط هحٌَم هيقَز:
هطتجِ اٍل  -اذغبض ًتجي.

هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پٌح هيليَى ضيبل.
هبزُ  :30قطًتْبي تَظي ؼي هَظلٌس ّؿتٌس ثب اضائِ كبًتَض ٍ ثِ هيوت ضؾوي ًبال ضا تحَيل ًوبيٌس .ترلق اظ ايي هبزُ خطم ثَزُ
ٍ زض نَضتگطاًلطٍقي ،هترلق ثِ تطتيت هصًَض زض هبزُ  22يي هبًَى هدبظات هيقَز ٍ .زض ؿيط ايي نَضت:
هطتجِ اٍل  -اذغبض ًتجي.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ ؾيهس ّعاض ضيبل.
كهل ؾَم  -تؼعيطات تَليس ،تَظيغ ،كطٍـ هَاز ذَضزًي ،آقبهيسًي ،آضايكي ٍ ثْساقتي:
هبزُ  :31تَليس هَاز ذَضزًي ،آقبهيسًي ،آضايكي ٍ ثْساقتي ًِ ثب ػالهت ٍ ثؿتِثٌسي هكرم ثِ نَضت ثبظضگبًي ػطضِ
هيگطزز عجن كْطؾتهبزُ  1آيييًبهِ اخطايي هبزُ  9 ٍ 8هبًَى هَاز ذَضزًي ،آقبهيسًي ،آضايكي ٍ ثْساقتي هٌَط ثِ اذص
پطٍاًِ ؾبذت اظ ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـپعقٌي هيثبقس ٍ ترلق اظ آى خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتّبي ظيط هحٌَم
هيقَز:
هطتجِ اٍل  -تؼغيل ٍاحس تَليسي ؿيط هدبظ ثالكبنلِ ٍ ضجظ ًبالي تَليسي ثِ ًلغ زٍلت.
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتّبي هطتجِ اٍل ،خطيوِ ًوسي تب هجلؾ زُ هيليَى ضيبل ثب تَخِ ثِ حدن تَليس ؿيط هدبظ.
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتّبي هطتجِ زٍم ،ضجظ لَاظم تَليسي ثِ ًلغ زٍلت.
چٌبًچِ ٍاحس تَليسي هدبظ ثسٍى ًؿت پطٍاًِ ؾبذت اهسام ثِ تَليس ًباليي ًوبيس:
هطتجِ اٍل  -تؼغيل ذظ تَليس ٍ ضجظ ًبالي تَليسي ثِ ًلغ زٍلت.
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظات ّبي هطتجِ اٍل ،خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل ثب تَخِ ثِ حدن تَليس.
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ زٍم تؼغيل ٍاحس تَليسي تب هست قف هبُ.
هبزُ  :32تَليس هَاز ؿصايي ،آضايكي ٍ ثْساقتي ثبيس ثب حضَض هؿئَل كٌي اًدبم گيطز ،زض نَضت ترلق:
هطتجِ اٍل  -تؼغيل تَليس ثب حضَض هؿئَل كٌي ٍ اذغبض ًتجي ثب زضج زض پطًٍسُ.
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتّبي هطتجِ اٍل ،ضجظ ًبالي تَليسي ثِ ًلغ زٍلت.
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتّبي هطتجِ زٍم ،خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل.
هطتجِ چْبضم  -تؼغيل ٍاحس تَليسي تب يي ؾبل.
هبزُ  : 33حضَض هؿئَل كٌي زض ًليِ هطاحل تَليس العاهي ثَزُ ٍ هؿئَل كٌي ثبيس ًظبضت زائن زض اهط تَليس زاقتِ ثبقس .ترلق
اظ ايي اهط خطم ثَزُ ٍهترلق ثِ هدبظاتّبي ظيط هحٌَم هيقَز:
هطتجِ اٍل  -اذغبض ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ هؿئَل كٌي.
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتّبي هطتجِ اٍل ،خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل.
هطتجِ چْبضم  -تؼلين پطٍاًِ هؿئَل كٌي تب قف هبُ.
هبزُ ً :34ليِ تَليسًٌٌسگبى هَظلٌس ثطچؿت اعالػبتي ثط ضٍي ًليِ هحهَالت ٍ كطآٍضزُّبي تَليسي ذَز الهبم ًوبيٌس ٍ
قوبضُ پطٍاًِ ؾبذت ٍهْلت اػتجبض ههطف (تبضيد ههطف) ضا ًيع ضٍي هحهَالت ،حؿت هَضز ،زضج ًوبيٌس .ترلق اظ ايي اهط
خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتّبي ظيطهحٌَم هيقَز:
هطتجِ اٍل  -اذغبض ٍ خطيوِ ًوسي تب هجلؾ زٍيؿت ّعاض ضيبل.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل.

هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل.
هبزُ  :35تَليسًٌٌسگبى هَاز ذَضزًي ،آقبهيسًي ،آضايكي ٍ ثْساقتي هلعم ثِ ضػبيت كطهَل تأييس قسُ زض پطٍاًِ ؾبذت
هيثبقٌس.
ترلق اظ هلبز ايي هبزُ زض نَضتي ًِ ػسم ضػبيت كطهَل ؾبذت ثط اؾبؼ ًبّف ههطف هَاز هتكٌلِ آى ثبقس ،اظ ههبزين
ًنكطٍقي ٍ يب گطاًلطٍقيهحؿَة گطزيسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتّبي ظيط هحٌَم هيقَز:
الق  -گطاًلطٍقي تب هجلؾ زٍ ّعاض ضيبل:
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ زُ ّعاض ضيبل.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ زُ ّعاض ضيبل ٍ ًهت پبضچِ زض هحل ٍاحس ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ زُ ّعاض ضيبلً ،هت پبضچِ زض هحل ٍاحس ٍ هؼطكي اظ ضؾبًِّبي گطٍّي ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ.
ة  -گطاًلطٍقي اظ هجلؾ ثيف اظ زٍ ّعاض ضيبل تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل:
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ زُ ّعاض ضيبل تب پٌح ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ زُ ّعاض ضيبل تب پٌح ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ٍ ًهت پبضچِ زض هحل ٍاحس ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ زُ ّعاض ضيبل تب پٌح ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقيً ،هت پبضچِ زض هحل ٍاحس ٍ هؼطكي اظ
ضؾبًِّبي گطٍّي ثِ ػٌَاىگطاًلطٍـ.
ج  -گطاًلطٍقي اظ هجلؾ ثيف اظ پبًهس ّعاض ضيبل تب هجلؾ پٌح هيليَى ضيبل:
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي اظ پٌح تب ّكت ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ پٌح تب ّكت ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ٍ ًهت پبضچِ زض هحل ٍاحس ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي اظ پٌح تب ّكت ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقيً ،هت پبضچِ زض هحل ٍاحس ٍ هؼطكي اظ ضؾبًِّبي گطٍّي ثِ
ػٌَاى گطاًلطٍـ.
ز  -گطاًلطٍقي ثيف اظ پٌح هيليَى ضيبل:
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي اظ ّكت تب زُ ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ ّكت تب زُ ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ٍ ًهت پبضچِ زض هحل ٍاحس ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي اظ ّكت تب زُ ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقيً ،هت پبضچِ زض هحل ٍاحس ٍ هؼطكي اظ ضؾبًِّبي گطٍّي ثِ
ػٌَاى گطاًلطٍـ.
زض نَضتي ًِ هَاز اٍليِ ثِ ًبض ضكتِ زض كطهَل ؾبذت ،اظ هَاز ؿيط هدبظ ٍ يب ؾوي ثبقس ،هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم
هيقَز:
هطتجِ اٍل  -ضجظ ًبالي تَليسي ٍ زض نَضت ؾوي ٍ يب ظيبىآٍض ثَزى ،هؼسٍم ًوَزى ًبال.
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ اٍل ،خطيوِ ًوسي تب پٌح هيليَى ضيبل.
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ زٍم ،تؼغيل ٍاحس تَليسي تب يي ؾبل.
هبزُ  :36قطًتّبي پرف ،كطٍقگبُّب ،ؾَپطهبضًتْب ،تؼبًٍيْب ٍ ؾبيط اهبًي ًِ حن كطٍـ يب تَظيغ ًبالي ذَضزًي ،آقبهيسًي،
آضايكي ٍ ثْساقتي ضا زاضًس هدبظ ثِ ػطضِ ٍ كطٍـ آى زؾتِ اظ ًبالّبي هكتول هبًَى هَاز ذَضزًي ،آقبهيسًي ،آضايكي ٍ
ثْساقتي هيثبقٌس ًِ زاضاي پطٍاًِ ؾبذت هؼتجطٍ يب هدَظ ٍضٍز اظ ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي ثبقٌس .ترلق اظ
ايي اهط خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتّبي ظيط هحٌَم هيقَز:
الق  -قطًتْبي قرم ٍ تؼبًٍيْبي ثعضٍ:
هطتجِ اٍل  -اذغبض ٍ ضجظ ًبال ثِ ًلغ زٍلت.
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ اٍل ،خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل ثب تَخِ ثِ حدن ًبال.
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ زٍم ،هحٌَهيت هسيط ػبهل قطًت ثِ ظًساى اظ يي تب قف هبُ.

ة  -كطٍقگبُّب ٍ ؾَپط هبضًتْب ٍ ؾبيط اهبًي:
هطتجِ اٍل  -اذغبض ٍ ضجظ ًبال ثِ ًلغ زٍلت.
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتّبي هطتجِ اٍل ،خطيوِ ًوسي تب يٌهس ّعاض ضيبل.
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتّبي هطتجِ اٍل ،خطيوِ ًوسي تب پبًهس ّعاض ضيبل.
زض نَضت تٌطاض  -تؼغيل ٍاحس اظ يي تب قف هبُ.
هبزُ  :37كطٍقگبُ ّب ،ؾَپط هبضًتْب ،تؼبًٍيْب ٍ ؾبيط اهبًي ثبيس اظ ػطضِ ٍ تحَيل ًبالي ؿيط ثْساقتي ذَززاضي ًوبيٌس .ػطضِ ٍ
تحَيل ًبال ثب ػلنثِ ؿيط ثْساقتي ثَزى آى ترلق هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتّبي ظيط هحٌَم هيقَز:
هطتجِ اٍل  -اذغبض ًتجي ٍ ضجظ ًبال ثِ ًلغ زٍلت.
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ اٍل ،خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل ثِ تٌبؾت حدن ًبال.
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتّبي هطتجِ زٍم،تؼغيل ٍاحس اظ يي تب قف هبُ.
هبزُ  : 38ؾبظهبًْب ٍ قطًتْبي ٍاضزًٌٌسُ ٍ تَليسًٌٌسُ هَاز اٍليِ ؿصايي ،آضايكي ٍ ثْساقتي زض نَضتي هيتَاًٌس ًبالي ذَز ضا
ثِ تَليسًٌٌسگبىهَضَع هبزُ  31ايي هبًَى ػطضِ ًوبيٌس ًِ ٍاحسّبي هصًَض زاضاي هدَظ ٍ يب پطٍاًِ ؾبذت هؼتجط اظ ٍظاضت
ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي ثبقٌس ٍهترلليي اظ هلبز ايي هبزُ ثِ هدبظاتّبي ظيط هحٌَم هيقًَس:
الق ٍ -اضزًٌٌسگبى:
هطتجِ اٍل  -اذغبض ٍ خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ يي هيليَى تب زُ هيليَى ضيبل.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ زُ هيليَى ضيبل ٍ لـَ ًبضت ثبظضگبًي ثِ هست يي ؾبل.
ة  -تَليسًٌٌسگبى:
هطتجِ اٍل  -اذغبض ٍ خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ يي هيليَى تب پٌح هيليَى ضيبل.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب زُ هيليَى ضيبل.
هبزُ  :39هتهسيبى ٍ هؿئَليي ًبضذبًدبت ٍ ًبضگبُّب ٍ هطاًع تْيِ ٍ تَظيغ هَاز ذَضزى ،آقبهيسًي ،آضايكي ،ثْساقتي ،اهبًي
ػوَهي ،هطاًع ثْساقتي زضهبًي ،هطاًع آهَظقي ٍ پطٍضقي ،هحلْبي ًگْساضي ٍ پطٍضـ زام ٍ عيَض ٍ ًكتبضگبُّب هلعم ثِ ضػبيت
ضَاثظ ٍ هوطضات ثْساقت هحيغيزض هحل كؼبليت ذَز هيثبقٌس .هترلليي اظ هلبز ايي هبزُ ثِ اظاي ّط هَضز ًوض ثْساقتي،
ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيقًَس:
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ يي ّعاض تب پٌدبُ ّعاض ضيبل.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ زٍ ّعاض تب يٌهس ّعاض ضيبل.
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ چْبض ّعاض تب زٍيؿت ّعاض ضيبل.
هطتجِ چْبضم  -ػالٍُ ثط هدبظات هطتجِ ؾَم ،ظًساى اظ يي تب قف هبُ.
تجهطُ :زض نَضت ػسم ضكغ ًوبئم ثْساقتي زض پبيبى هْلت هوطض ،يب لـَ پطٍاًِ ًؿت هتهسي ٍ يب هؿئَليي ،هحل تؼغيل
ذَاّس قس ٍ ازاهِ ًبضهٌَط ثِ اذص پطٍاًِ خسيس ٍ ضكغ ًوم هيثبقس.
هبزُ  :40زض ًليِ هطاحل ه طثَط ثِ هَاز ايي هبًَى زض نَضتي ًِ ترلق زض ثرف ؿيط ذهَني اًدبم گطكتِ ثبقس ،حؿت هَضز
هوبم هدبظ زؾتَضزٌّسُ ٍ يب هجبقط ٍ يب ّط زٍ هترلق هحؿَة ٍ ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيگطزًس:
هطتجِ اٍل  -اذغبض ًتجي ٍ خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل.
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پٌح هيليَى ضيبل.
هطتجِ ؾَم  -تؼلين اظ ذسهت ثِ هست ؾِ تب قف هبُ.
هطتجِ چْبضم  -ظًساى اظ يي تب قف هبُ.

كهل چْبضم  -ؾبيط هوطضات:
هبزُ  :41گعاضـ ترللبت هٌسضج زض ايي هبًَى ثِ ٍؾيلِ ًبظطيي ٍ ثبظضؾيي ٍيػُاي ًِ تَؾظ ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ
پعقٌي ٍ يب هسيطاىػبهل ؾبظهبًْبي هٌغوِاي ثْساقت ،زضهبى تؼييي هيقًَس ،تْيِ هيگطزز.
هبزُ ً :42ليِ گعاضقبت ترللبت هٌسضج زض ايي هبًَى ثبيس ثِ تأييس ًبظطيي ٍ ثبظضؾيي ٍيػُ ثطؾس.
هبزُ ٍ : 43ظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي هَظق اؾت ثِ عَض هٌظن اؾبهي ًبالّبي هدبظ ٍ ؿيط هدبظ (ذَضزًي،
آقبهيسًي ،آضايكي ٍثْساقتي) ضا خْت اعالع ػوَم ثِ ًحَ هوتضي اػالم ًوبيس.
هبزُ  :44اػوبل تؼعيطات حٌَهتي هَضَع ايي هبًَى هبًغ اخطاي هدبظاتّبي هبًًَي زيگط ًرَاّس ثَز.

