تاريخ.../.../..:

ثِ ًبم ذسا
ٖطاضزاز هطبضٚت زض سبذت
ٖطاضزاز هطبضٚت زض سبذت ٍ احساث ثٌب زض ظهيي
هبزُ  1ـ َٖايس تٓسيطی
 1-1يٌبٍيي ٍ سطْػلّبی ثِ ٚبض ضْتِ ثطای هَاز ايي ٖطاضزازْٗ ،ف ثِ هٌهَض تسْيل زض هطارًِ ثَزُ ٍ تأحيطی ثط
هًٌب ٍ تٓسيط هٓبز ايي هٗطضات ًرَاٌّس زاضت.
ّ 2-1يچ ي ٙاظ ضطايف يب هٓبز ايي ٖطاضزاز ًجبيس ثِ ايي زليل  ِٚتَسف يٛي اظ قطْيي تسٍيي يب قطاحي ضسُ
است ثِ ؾطض اٍ تٓسيط گطزز.
 3-1هَؾَو ايي ٖطاضزاز يٗس ضطٚت هٌسضد زض ٖبًَى هسًي ًجَزُ ٍ حَٗٔ ٍ تًْسات قطْيي ٖطاضزاز ٍ ًيع
ؾوبًت ارطاّبی ًبضي اظ ترلٓبت ٖطاضزازی ٍ زض ٚل توبهي هجبحج هطثَـ ثِ ايي ٖطاضزاز زض چبضچَة اغل
آظازی اضازُ زض ٖطاضزازّب ٍ شيل هبزُ ٖ 11بًَى هسًي ربی هيگيطز.

هبزُ : 2هطرػبت قطْيي ٖطاضزاز
 : 1-2هطرػبت هبل( ٙقطِ اٍل)
....................................
ثِ ًطبًي.............................
 : 2-2هطرػبت سبظًسُ (قطِ زٍم)
....................
اهؿبی سبظًسُ (قطِ زٍم)

اهؿبی هبل( ٙقطِ اٍل)

غٓحِ 1

اهؿبی ضبّسّب

تاريخ.../.../..:

ثِ ًطبًي....................................................
هبزُ  : 3هَؾَو ٖطاضزاز
ترطيت ثٌبی هَرَز ٍ هطبضٚت زض سطهبيِ گصاضی اظ قطيٕ احساث هزوَيِ هسًَٛي ،زض هل ٙثِ هطرػبت ظيط:
ضص زاًگ ٖكًِ ظهيٌي ثِ ًطبًي ..............................................................................................................................پال٘
حجتي ٍ ........... ِٚ ..................احس آپبضتوبى ضٍی آى احساث ضسُ ثِ هتطاغ ...............ثب هبلٛيت.....................
تجػطُٚ.پي سٌس هبلٛيت  ،پيَست ٖطاضزاز حبؾط ضسُ ٍ سبظًسُ ثب اهؿبی شيل ٚپي سٌس ،اٖطاض ثِ اقالو اظ اٍغبِ
هَؾَو ٖطاضزاز هيًوبيٌس.
هبزُ  : 4تٗسين ًْبيي ٍ تٗسينًبهِ
 1-4هيعاى هبلٛيت قطْيي زض ٍ .........احس اپبضتوبًي  ِٚاحساث ذَاّس ضس ثط هجٌبی ضػت زضغس ثطای هبلٍ ٙ
چْل زضغس ثطای سبظًسُ ثِ ضطح ظيط است :
.............................................
................................................
......................................
......................................
: 2-4زُ ضٍظ پس اظ تبضيد اثالٌ غَضت رلسِ تٓٛيٛي ( ِٚثِ غَضت هٛتَة تَسف پست سٓبضضي اظربًت قطِ
زٍم ثِ قطِ اٍل اضسبل هيگطزز) قطْيي ،هَنّ ثِ حؿَض زض زْتط اسٌبز ضسوي ٍ تٌهين سٌس تٗسين ًبهِ
هحؿطی -ثط قجٕ تٗسين ًبهِ يبزی هيجبضٌس .زض غَضت يسم اًزبم ايي تًْس ،هستٌ ّٛهتًْس ثِ پطزاذت ضٍظاًِ
ثيست هيليَى ضيبل ذسبضت ثِ قطِ هٗبثل هيجبضس.

اهؿبی سبظًسُ (قطِ زٍم)

اهؿبی هبل( ٙقطِ اٍل)

غٓحِ 2

اهؿبی ضبّسّب

تاريخ.../.../..:

 3-4تٗسين پبضٚيٌگ ٍ اًجبضی ثيي هبل ٍ ٙسبظًسُ ثِ ًسجت ٖسض السْن ايطبى ثَزُ ٍ زض غَضت يسم حػَل
تَإْ زض ربًوبيي آى ،ثب ٖطيِ ٚطي ٍ زض حؿَض ٚليِ قطْيي ٖطاضزاز اًزبم ذَاّس ضس.
 4-4زض تٗسين پبضٚيٌگ ٍ اًجبضی زض ّط قجِٗ ی هطبيبتً ،سجت ضػت زضغس هبل ٍ ٙچْل زضغس سبظًسُ
ضيبيت هيضَز.
 5-4پبضٚيٌگ ّب ٍ اًجبضیّبيي  ِٚپس اظ تٗسين ّوِ آًچِ ٖبثل تٗسين است ثِ يلت يسم تٗسين پصيطی تًساز
آًْب ثط تًساز آپبضتوبى ّب ،ثِ قَض هطبيي ثبٖي هي هبًٌس ،زض غَضت يسم حػَل تَإْ قطْيي ايي ٖطاضزاز زض
تٗسين آًْب ،زض ي ٙهعايسُ اذتػبغي ثيي سبظًسُ ٍ هبلْ ٙطٍذتِ ضسُ ٍ ضٖن حبغل ثِ ًسجت سْن الططِٚ
هبل( ٙضػت زضغس) ٍ سبظًسُ (چْل زضغس) ثيي ايطبى تٗسين هيضَز.
هبزُ  : 5اًتٗبل هبلٛيت
 1-5قطِ اٍل هتًْس گطزيس  ِٚپس اظ هحٕٗ ضسى ّط ي ٙاظ هطاحل شيل  ،حساٚخط نطِ هست  11ضٍظ ٚبضی
اظ تبضيد اثالٌ ٚتجي هطاتت اظ قطِ سبظًسُ ثِ ٍی ٍ پس اظ تبييس هبل ٙيب ًوبيٌسُ ٍی هجٌي ثط پيططْت ٚبض
هٌكجٕ ثب ٖطاضزاز ً ،سجت ثِ تٌهين ٍٚبلت ربهى ثاليعل ثب حٕ ًٗل ٍ اًتٗبل سْن هطبو هَضز ًهط زض ّوبى
هطحلِ اظ هل(ٙاسٌبز هبزض) ثِ قطِ زٍم ثِ ضطح ظيط اٖسام ًوبيسٍ( :رِ التعام ترلّ اظ ايي تًْس ضٍظاًِ ثيست
هيليَى ضيبل هيثبضس)
 2-5تٌهين ٍٚبلت يب حؿَض زض زْتطذبًِ زض ايي ضاستب ثطای ًٗل ٍ اًتٗبل ي ٍ ٙضص زّن زاًگ هطبو اظ هلٙ
پس اظ پبيبى سٓتٚبضی ٚليِ قجٗبت ضبهل تيُِ ثٌسی ً ،ػت ٖبة زضة ٍ پٌزطُ ٍ سبيط اهَضی  ِٚيطْب سٓت
ٚبضی تلٗي هي گطزز.
 3-5تٌهين ٍٚبلت يب حؿَض زض زْتطذبًِ زض ايي ضاستب ثطای ًٗل ٍ اًتٗبل ّطت زّن زاًگ هطبو اظ هل ٙپس اظ
اتوبم ٚليِ يوليبت ارطايي ٍ تحَيل ٍاحسّب ثِ هبل ٍ ٙاتوبم هطبيبت ٍ تسَيِ ٚليِ تًْسات هبلي ٍ حَٖٗي
هطثَـ ثِ پطٍغُ ٍ اذص پبيبى ٚبض.
اهؿبی سبظًسُ (قطِ زٍم)

اهؿبی هبل( ٙقطِ اٍل)

غٓحِ 3

اهؿبی ضبّسّب

تاريخ.../.../..:

تجػطُ : 1ارطای ًبٖع يب هًيَة تًْسات يب ارطای َيط هٌكجٕ ثب ٖطاضزاز يب ٖبًَى اظ ربًت سبظًسُ زض حٛن يسم
ارطا هيثبضس.
تجػطُ  : 2زض غَضت اًحالل ايي ٖطاضزاز اين اظ ْسد  ،آًسبخ يب تٓبسد ٍ ًيع ثكالى ايي ٖطاضزاز ٍٚ ،بلت ّبی ايكب
ضسُ ثِ هَرت ْٗطات  3 ٍ 2ايي هبزُ ثِ هَرت ضطـ ًتيزِ ای ّ ِٚن اٌَٚى هَضز تطاؾي ٖطاض هيگيطز هٌحل
هي ضَز ٍ چٌبًچِ اًتٗبل هبلٛيتي ثط هجٌبی ٍٚبلتٌبهِ ّب َْٔ الصٚط اًزبم ضسُ ثبضس ايي ًٗل ٍ اًتٗبل ّبی اًزبم
ضسُ ّن ٚبى لن يٛي هي ثبضٌس ٍ هي ثبيست هبلٛيت ٚل هل ٙثِ قطِ اٍل ثبظ گطزز .زض ايي ضاستب قطِ زٍم
هٛلّ است حساٚخط پس اظ 21ضٍظ اظ تبضيد زضيبْت انْبضًبهِ ْسد يب آًسبخ يب ثكالى يب اًحالل ٖطاضزاز اظ ربًت
قطِ اٍل ،ثب حؿَض زض زْتطذبًِ ّطهٗساض اظ يطغِ  ِٚثِ هَرت ثٌسّبی پيص ثِ ٍی هٌتٗل ضسُ ضا ثِ هبلٙ
اٍليِ اًتٗبل زّسٍ .رِ التعام ترلّ اظ اًزبم ايي تًْس اظ ربًت سبظًسُ ضٍظاًِ هجلٍ پٌزبُ هيليَى ضيبل زض ًهط
گطْتِ هي ضَز.
تجػطُ ّ -3عيٌِ تٌهين ٍٚبلت ًبهِ ّبی َْٔ الصٚط ثط يْسُ هبلٚ ٍ ٙليِ ّعيٌِ ّبی تٌهين سٌس ٖكًي ثط
هجٌبی ايي ٍٚبلت ًبهِ ّب اين اظ حجتي ٍ زاضايي ٍ ضْطزاضی ٍ َيطُ ثط يْسُ سبظًسُ است.
تجػطُ  :4هبل ٍ ٙسبظًسُ اظ ظهبى اًًٗبز ايي ٖطاضزاز  ،تب ذبتوِ ٖطاضزاز حبؾط حٕ زض ضّي ثطزى يب ٍحيِٗ
گصاضتي ٍ يب زضيبْت ّطگًَِ ٍام اظ اسٌبز هل ٙهَؾَو ٖطاضزاز ٍ آپبضتوبىّبی احساحي يب زض حبل احساث ضا
ًساضًسّ .وچٌيي زض ٍ ٚبلت ًبهِ ّبی هصَٚض زض ْٗطات 3ٍ2ايي هبزُ حٕ تَٚيل ثِ َيط لحبل ًوي ضَز ٍ
هحسٍزُ آى غطْب اًتٗبل هبلٛيت ثِ قطِ زٍم ( ٍ ًِ ضرع حبلج) است .سبظًسُ حٕ اًتٗبل ّيچ هٗساض هطبيي يب
َيط هطبيي اظ هل ٙهَضز هطبضٚت  ِٚزض ارطای هٓبز ايي ٖطاضزاز ثِ ايطبى هٌتٗل ضسُ ثِ َيط ضا ًساضز .ترلّ اظ
تًْسات ايي ثٌس يالٍُ ثط ايٌ ِٛثِ هبل ٙحٕ ْسد ٖطاضزاز هطبضٚت زض سبذت حبؾط ٍ ٖطاضزاز اًتٗبل ثِ َيط ضا
هيزّس سبظًسُ ضا هلعم ثِ پطزاذت ٍرِ التعاهي هًبزل زٍثطاثط اضظش هبل هَضز اًتٗبل يب هبل هطًَِّ ثِ هبل ٙهي
ًوبيس.

اهؿبی سبظًسُ (قطِ زٍم)

اهؿبی هبل( ٙقطِ اٍل)

غٓحِ 4

اهؿبی ضبّسّب

تاريخ.../.../..:

تجػطُ  : 5اظ آًزب  ِٚهبلٛيت قطِ زٍم ثط سْن ذَز اظ يطغِ ٍ اييبى هًلٕ ثط اًزبم ٚليِ تًْسات ٍی ثِ هَرت
ايي ٖطاضزاز است ،تبهيي يب تَٖيّ ٚل يب ٖسوتي اظ ٚبضگبُ سبذتوبًي ثِ ًٓى قلجٛبضاى احتوبلي سبظهسُ تب اًزبم
ٚليِ تًْسات ايي ٖطاضزاز ٍ ذبتوِ آى اهٛبى پصيط ًيست .
تجػطُ  -6اًزبم تًْسات هبل ِٚ ٙزض ْٗطات  3ٍ2ايي هبزُ (تٌهين ٍٚبلت ثاليعل) آهسُ است هططٍـ است ثِ
اًزبم ٚبهل تًْسات سبظًسُ تب هطحلِ هَضز ًهط ٍ زض َيط ايي غَضت هبل ٙهيتَاًس ثب ايوبل حٕ حجس ،اظ اًزبم
تًْسات هعثَض ذَززاضی ًوبيس.
هبزُ  : 6هست ظهبى ٖطاضزاز
 1-6هست ظهبى پيص ثيٌي ضسُ رْت ايٓبی تًْس قطِ زٍم هجٌي ثط قطاحي ٍ تػَيت ًٗطِ ّب ٍ اذص پطٍاًِ
احساث ثٌبی  .......قجِٗ هسًَٛي ٍ ثب احتسبة ......قجِٗ هطبيبت روًب  ........قجِٗ اظ ضْطزاضی هٌكِٗ ي ٙتْطاى
ٍ ٚليِ اٖساهبت ازاضی هٗسم ثط ضطٍو يوليبت ارطايي  ............هبُ اظ تبضيد اهؿب ء ايي ٖطاضزاز هي ثبضس.
 2-6هست تٛويل يوليبت ارطايي ٍ ارطای ٚبهل پطٍغُ ٍ تحَيل ٍاحسّبی سبذتِ ضسُ ثِ هبل ........،ٙهبُ ضوسي
اظ تبضيد ترليِ ٍ تحَيل هل ٙثِ سبظًسُ تًييي گطزيسُ است .رعييبت ايي ظهبًجٌسی ثِ ضطح ظيط است:
الّ -ترطيت ٍ گَز ثطزاضی ٍ ارطای ضبلَزُ ٍ پي  ......هبُ اظ ترليِ ٍ تحَيل هل ٙثِ سبظًسُ
ة -اتوبم اسٛلت ٍ سّٗ تب  .........هبُ اظ اًٗؿبی هَيس« الّ»
د -اتوبم سٓت ٚبضی تب  ............هبُ اظ اًٗؿبی هَيس «ة»
ز -اتوبم لَلِ ٚطي ّبی هٛبًيٛي ٍ ثطٖي تب  .......هبُ اظ اًٗؿبی هَيس «د»
ّـ -اتوبم ًبظ٘ ٚبضی ٍ ًوبی سبذتوبى تب  .........هبُ اظ اًٗؿبی هَيس« ز»
ٍ -اتوبم سبذتوبى ٍ هحَقِ سبظی ٍ هطبيبت ٍ ًػت ٚليِ تزْيعات ثِ ًحَی ٚ ِٚبهالً آهبزُ ثْطُ ثطزاضی ثبضس
ٍ ًْبيتب تحَيل ٍاحسّبی آهبزُ ضسُ ٍ سبذتِ ضسُ ثِ هبل ٙتب  ............هبُ پس اظ اًٗؿبی هَيس «ُ».
اهؿبی سبظًسُ (قطِ زٍم)

اهؿبی هبل( ٙقطِ اٍل)

غٓحِ 5

اهؿبی ضبّسّب

تاريخ.../.../..:

 3-6هست ظهبى زضيبْت هٓبغب حسبة ّب ٍپبيبى ٚبض ٍ غَضت هزلس تٓٛيٛي ٍ تٗسين ًبهِ ٍ اسٌبز هبلٛيت ٍ زض
ٚل اًزبم اهَض ازاضی پس اظ سبذت..........،هبُ اظ تبضيد اًٗؿبی هَيس هصَٚض زض ثٌس«ٍ» هي ثبضس..
تجػطُ :اتوبم ّط هطحلِ اظ هطاحل ايي هبزُ زض غَضتزلسِ ای ٍ ثب شٚط تبضيد ثِ اهؿبی قطْيي ٖطاضزاز هيضسس .اظ
آًزب  ِٚثبض احجبت تًْسات ٖطاضزازیٖ ،بًًَب ثِ يْسُ هتًْس است ،يسم تٌهين ايي غَضتزلسِ ثِ هًٌبی يسم اًزبم
تًْس است.
هبزُ  : 7تًْسات قطِ اٍل
 : 1-7هبل ٙهتًْس هيگطزز حساٚخط نطِ هست  7ضٍظ پس اظ اًًٗبز ايي ٖطاضزازً ،سجت ثِ  6زاًگ هل ٙهَؾَو
ٖطاضزاز هطبضٚت ٍٚ ،بلت ٚبضی زض رْت اًزبم ٚليِ ٚبضّبی ازاضی ٍ ارطايي سبذتوبى اين اظ اذص پطٍاًِ
سبذتوبى ،تْيِ ًٗطِ ّبی هطثَقِ ،هطارًِ ثِ ازاضات ثطٔ ،آة ،گبظ ،زاضايي ،حجت اسٌبز ٍ هساض٘ ،زضذَاست
پبيبى ٚبض ،ضْطزاضی ،اذص هػبلح سبذتوبًي اظ ازاضات ٍ اهؿبی ٖطاضزاز پيوبًٛبضی زض ؾوي ارطای سبذتوبى،
ذطيس تطاٚن اظ ضْطزاضی ٍ اهَض هطثَـ ثِ هٌْسس ًبنط ثِ قطِ زٍم ثسّسٍٚ .بلت زض اهؿبی تٗسين ًبهِ
هحؿطی رعء هَؾَيبت ٍٚبلتٌبهِ ٚبضی پيص گٓتِ ًرَاّس ثَز .رطيوِ ترلّ اظ ايي تًْس ضٍظاًِ 21هيليَى ضيبل
هيثبضس .هست ظهبى ايي ٍٚبلت ٚبضی هٌكجٕ ثب ظهبى ٖطاضزاز (........هبُ) ثَزُ ٍ ثاليعل ًرَاّس ثَز.
تجػطُ :زض ّط ظهبى  ِٚقطِ اٍل ثب استٓبزُ اظ اذتيبضات ٖبًًَي يب ٖطاضزازی ذَز هجبزضت ثِ ْسد ايي ٖطاضزاز
ًوبيس ٍ يب ٖطاضزاز هٌٓسد ضسُ يب تٓبسد گطزز يب ثكالى آى ٚطّ گطززٍٚ ،بلت َْٔ الصٚط هٌحل هيگطزز ٍ
ّطگًَِ استٓبزُ اظ ٍٚبلت ٚبضی َْٔ الصٚط اظ سَی ٍٚيل پس اظ اثالٌ انْبضًبهِ ْسد يب اًحالل يب ثكالى ٖطاضزاز
ثِ ٍی زض حٛن ذيبًت زض اهبًت است ٍ هستَرت پطزاذت ٍرِ التعاهي هًبزل ثب پٌذ هيليبضز ضيبل ثِ هبلٙ
ذَاّس ثَز.
 : 2-7قطِ اٍل هتًْس هيگطزز هل ٙهَؾَو ٖطاضزاز هطبضٚت زض سبذت ضا حساٚخط پس اظ................ضٍظ ثًس
اظزضيبْت پطٍاًِ سبذت ٍ پطزاذت ٚبهل هجلٍ ثاليَؼ ثِ هبلّ( ٙطٚسام  ِٚزيطتط اًزبم ضَز هجسا هحبسجِ ظهبى
اهؿبی سبظًسُ (قطِ زٍم)
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َْٔ است) ،ثب تٌهين غَضت رلسِ ای زض اذتيبض قطِ زٍم ٖطاض زّس .رطيوِ ترلّ اظ ايي تًْس ضٍظاًِ ثيست
هيليَى ضيبل هيثبضس.
 : 3-7قطِ اٍل هيجبيست ثطای ارطای تًْسات قطِ زٍم ٚليِ ّوٛبضیّبی الظم ضا ثب ٍی ثِ يول آٍضز.
 : 4-7تسَيِ حسبة ٚبهل يَاضؼ ضْطزاضی ،زاضاييًَ ،سبظی ٍ سبيط ثسّيْب ثِ ازاضات زٍلتي ٍ َيطزٍلتي ِٚ
هالظهِ ای ثب رَاظ سبذت ٍ يوليبت سبذتوبًي پيص ضٍ ًساضز ّوچٌيي پطزاذت ّعيٌِ آة ،ثطٔ ،گبظ ٍ تلٓي ٖجل
اظ تحَيل هل ٙثِ قطِ زٍم ،ثط يْسُ قطِ اٍل هيجبضس.
 : 5-7قطِ اٍل ايالم ًوَز  ِٚهلّ ٙبی هَؾَو ٖطازاز تَٖيّ ًجَزُ ٍ هوٌَو الوًبهلِ ٍ زض ضّي ثبًٙ
ًويجبضٌس.
 6-7قطِ اٍل حٕ اًتٗبل هل ٙهَؾَو هطبضٚت ثِ َيط ضا ًساضز.
هبزُ  : 8تًْسات قطِ زٍم
 : 1-8قطِ زٍم تًْس ًوَز سبذتوبى ضا قجٕ ًٗطِ هػَة ضْطزاضی ٍ ليست هػبلح هٌسضد پيَست
ثػَضت .........قجِٗ هسًَٛي ٍ ........احسی ......... ،قجِٗ هطبيبت (الثي ٍ پبضٚيٌگ ٍ  )...........ثب ّعيٌِ ذَز ثٌب ًوبيس
ٍ زض ايي ضاستب حساٚخط ثٌبی هٓيس ضا تبهيي ٌٚس .هتطاغ تٗطيجي ٍاحسّب ٍ ربًوبيي آًْب ثِ ضطح ظيط است:
...............................................
.........................................
...........................................
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تاريخ.../.../..:

زض غَضت اْعايص ظيطثٌبی ثطذي اظ ٍاحسّب ،ثِ ًحَی  ِٚزض احط ايي اهط سْن هبل ٙاظ ضػت زضغس يب سْن
سبظًسُ اظ چْل زضغس ٚل ظيطثٌبی هٓيس اذتػبغي ايطبى ثيطتط ضَز،

ْطز هٌتٓى هي ثبيست اضظش ضيبلي ٖسض

السْن قطِ هٗبثل اظ اؾبِْ هتطاغ ٖسوت اذتػبغي ذَز ضا ثِ ٍی ثپطزاظز.
 2-8قطِ زٍم هٛلّ است ٚليِ ًٗطِ ّبی اٍليِ هًوبضی ضا ٖجل اظ تحَيل ثِ ضْطزاضی رْت ثطضسي ٍ تبييس
زض اذتيبض قطِ اٍل ٖطاض زّس ٍ پس اظ اذص رَاظ ٍ تأييس ًٗطِ ّب تَسف ضْطزاضی ًيع ًٗطِ ّبی هَغَِ ضا ثِ
تبييس هبل ٙضسبًيسُ ٍ يً ٙسرِ اظ ٚليِ هساض٘ ضا تحَيل ايطبى زّس .سبظًسُ هَنّ است  ِٚثطای قطاحي
ًٗطِ ّبی هًوبضی ٍ ًهبضت ثط هًوبضی تب پبيبى ٚبض ٖطاضزازی ثب آٖبی هٌْسس اهيس َالهپَض هًٌٗس ًوبيس ٍ لصا
ٚليِ اهَض هًوبضی ثب ّوبٌّگي ايطبى اًزبم هي پصيطز.
ٚ : 3-8ليِ ّعيٌِ ّبی هطثَـ ثِ ارطای ٖطاضزاز ،اظ رولِ ٚليِ ی ّعيٌِ ّبی هطثَـ ثِ استٓبزُ اظ ذسهبت
هطبٍضُ ثبثت قطاحي ٍ ًهبضت سبظهبى ًهبم هٌْسسي ٍ ثطگِ ّبی هزطی ٍ هٌْسس ًبنط  ،آهبزُ سبظی ّ،عيٌِ
اًزبم آظهبيص ذبّ٘ ،عيٌِ اذص هزَظّبی ضْطزاضیّ ،عيٌِ تْيِ ًٗطِ ضْطزاضیّ ،عيٌِ تْيِ ًٗطِ هٌْسسي،
ّعيٌِ تبهيي تطاٚن ٍ ذطيس آى اظ ضْطزاضیّ ،عيٌِ سبذت سبظُ ،تبسيسبت (هٛبًيٛي ٍ ثطٖي)ً ،ػت تأسيسبت
ظيط ثٌبيي  ،هحَقِ سبظیّ ،عيٌِ ذطيس ٍ تٓٛي ٙآة ،ثطٔ ٍ گبظ ٍ تلٓيّ ،عيٌِ اذص پبيبى ٚبض ٍ غَضت هزلس
تٓٛيٛي ٍ ّطگًَِ ّعيٌِ اين اظ ازاضی  ،سبذتوبًي  ،تطٛيالتي ٖ ،بًًَي  ،ارطايي ٍ ٖطاضزازی ٍ ّعيٌِ ّبی
ثبالسطی پطٍغُ  ِٚزض اضتجبـ هستٗين ٍ َيط هستٗين ثب سبذت ٍ احساث پطٍغُ هَؾَو ٖطاضزاز اظ اثتسا تب پبيبى
يبْتي يوليبت ارطايي ٍ سبذتوبًي هَؾَو ٖطاضزاز ٍ غسٍض پبيبى ٚبض ٍ تْيِ غَضتوزلس تٓٛيٛي ٍ اذص اسٌبز
تٓٛيٛي ٚالً ثًْسُ قطِ زٍم ثَزُ ٍ قطِ اٍل ّيچگًَِ هسئَليتي زض ذػَظ هَاضز هصَٚض ًرَاٌّس زاضت.
ؾوٌب قطِ زٍم هٛلّ است  ِٚثِ ّعيٌِ ذَز ثطای هطبيبت سبذتوبى ،اًطًبة آة ٍ گبظ ٍ ثطٔ سِ ْبظ رساگبًِ
ذطيساضی ًوبيس.
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 4-8هسيطيت ارطای پطٍغُ سبذت ،يٗس ٖطاضزاز ثب پيوبًٛبضّبی رعء  ،ايزبز ّوبٌّگي زض ارطای زٖيٕ ٍ غحيح
هَؾَو ٖطاض زاز  ،تٛويل پطٍغُ هكبثٕ ثب َٖاًيي ٍ هٗطضات هلي سبذتوبى ٍ هٗطضات يوَهي ٚطَض زض اهَض سبذت
ٍ سبظ استبًساضزّبی سبذت تب ذبتوِ يوليبت سبذتوبًي ثط يْسُ قطِ زٍم هي ثبضس .
 5-8قطِ زٍم هَنّ است  ِٚثِ قَض ٚبهل ًٗطِ ّبی هَضز تأييس ضْطزاضی ٍ پطٍاًِ سبذت غبزضُ ضا ضيبيت
ًوبيس .لصا هسئَليت يسٍل ٍ ترلّ اظ پطٍاًِ سبذت ٍ ًٗطِ ّب ٍ پطزاذت رطائن احتوبلي ًٍيع يَاٖت ًبضي اظ آى
ٚالً ثطيْسُ قطِ زٍم است ٍ هيثبيست زض غَضت ترلّ ،هطاتت ضا سطيًب ٍ ثِ قَض هططٍح ثِ قطِ اٍل اقالو
زّس .زض غَضت ثطٍظذالِ ،هٓبز ايي ٖطاضزاز زض تٗسين توبم ٖسوتّبی سبذتوبى ثِ ًسجت ضػت زضغس ثطای
هبل ٍ ٙچْل زضغس ثطای سبظًسُ ٚوبٚبى هًتجط است ٍ اگط ترلّ اًزبم ضسُ ثبيج ؾطض يب ٚسط ٖيوتي گطزز،
سبظًسُ هسٍَل رجطاى ذسبضات ٍاضزُ هيثبضس.
 : 6-8پطزاذت ّعيٌِ آة ،ثطٔ ،گبظ ،تلٓي ٍ تسَيِ حسبة ٚبهل يَاضؼ ضْطزاضی ،زاضاييًَ ،سبظی ٍ سبيط ثسّيْب
ثِ ازاضات زٍلتي ٍ َيط زٍلتي اظ ظهبى تحَيل هل ٙثِ قطِ زٍم تب تبضيد تحَيل ثٌبی رسيس االحساث ثِ قطِ اٍل
ٚال ثط يْسُ قطِ زٍم هيجبضس.
 : 7-8هسئَليت هبلي ،حَٖٗي ٍ رعايي ٚليِ حَازث احتوبلي زض حيي ٚبض ،پطزاذت حَٗٔ ٚليِ يَاهل ٍ
ٚبضگطاى ،ثيوِ ّبی تبهيي ارتوبيي ٍ هسَليت ٍ سبيط اًَاو ثيوِ ،حٓبنت اظ ٚبضگبُ ،رجطاى ذسبضت ّطگًَِ
حبزحِ ٍ اتٓبٔ ثطای اضربظ حبلج ٍ ّوچٌيي ذسبضت ٍ آسيجْبی ٚلي ٍ رعيي ثِ سبذتوبًْبی هزبٍض ٚال ثط
يْسُ قطِ زٍم هيجبضس ٍ ّيچگًَِ هسئَليتي زض ذػَظ حَازث هصَٚض ثط يْسُ قطِ اٍل ًرَاّس ثَز ٍ قطِ
زٍم  ،حٕ هكبلجِ ّطگًَِ ذسبضاتي اظ قطِ اٍل زض ايي هَاضز ٍ هَاضز هطبثِ ضا سلت ٍ سبٖف هيٌوبيس ٍ ضرػبً
زض هٗبثل ازيبّبی احتوبلي اضربظ حبلج زض آيٌسُ ،هسئَليت پبسرگَيي ٍ احيبًبً رجطاى ذسبضت ضا ذَاّس
زاضت .قطِ زٍم هٛلّ ثِ ثيوِ ًوَزى ٚبض اين اظ ثيوِ هسئَليت هسًي ٍ آتص سَظی ثب ثبالتطيي هيعاى پَضص
ٍ ثيوِ ٚليِ يَاهل ٍ ٚبضگطاى هي ثبضس .چٌبًچِ ثِ هَرت حٛن هحبٚن غبلحِ ،هبل ٙهلعم ثِ پطزاذت ذسبضتي
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زض ذػَظ هَاضز َْٔ الصٚط ثِ اضربظ حبلج گطزز ،حٕ ضرَو ثِ سبظًسُ ٍ هكبلجِ ٍرَُ پطزاذت ضسُ ضا ذَاّس
زاضت.
 : 8-8زض غَضتي ِٛقطِ زٍم اظ ّطي ٙاظ هٗبقى ظهبًي پيصثيٌي ضسُ زض هبزُ  6ترلّ ًوبيس هيجبيستي زض اظای
ّط ضٍظ تبذيط ،ضٍظاًِ هجلٍ سي هيليَى ضيبل ثِ قطِ اٍل ٖطاضزاز ثِ يٌَاى ذسبضت ؾطض ٍ ظيبى زيطٚطز زض اًزبم
تًْس پطزاذت ًوبيس .ازاهِ ّوٛبضی قطْيي هسٗف ايي ذسبضت ًويثبضس .تبذيط زض اتوبم ّطهطحلِ هصَٚض زض
هبزُ  7ثِ هيعاى ثيص اظ  21زضغس ظهبى اٍليِ پيص ثيٌي ضسُ ثطای ّوبى هطحلِ ثبيج ايزبز حٕ ْسد ثطای
هبل ٙهيگطزز.
 : 9-8تْيِ ٍ تبهيي ٚليِ هػبلح هَضز ًيبظ زض ٖسوت اثٌيِ ٍ تزْيعات ثطٖي ٍ هٛبًيٛي ٍ تعئيٌي هَضز ًيبظ رْت
احساث ٍ تٛويل ثٌب  ِٚزض ليست هػبلح ٖيس ًگطزيسُ يب زض ظهبى ارطا ًبيت گطزز ثب تَرِ ثِ يطِ هٌكِٗ ٍ ًوًَِ
ٚبضّبی پيطيي سبظًسُ ٍ پس اظ تبييس ٚتجي قطِ اٍل يب ًوبيٌسُ ٍی زض تًْس قطِ زٍم هيجبضس.
ًوًَِ ٚبضّبی پيطيي سبظًسُ  ِٚهجٌبی ايوبل هٗطضُ َْٔ است يجبضتٌس اظ:
.........................................................................
 : 11-8قطِ زٍم ثبيستي ًوًَِ ٚليِ سٌگْبی هَضز استٓبزُ زض ٖسوتْبی هرتلّ سبذتوبى ضا تب ٖجل اظ ذطيس
ٍ ارطا ثِ تبييس قطِ اٍل يب ًوبيٌسُ ٍی ثطسبًس.
 11-8قطِ زٍم حٕ استٓبزُ اظ هػبلح زست زٍم رْت سبذت ٍسبظ زض هَضز هطبضٚت ضا ًساضز.
ٚ : 12-8ليِ ٍاحسّب زض قجٗبت توبهبً اظ ًهط هػبلح استٓبزُ ضسُ ضجيِ ثِ ّن ٍ هكبثٕ ليست هػبلح هٌسضد زض
پيَست هي ثبضس.
 13-8حست تَإْ حبغلِ قطِ اٍل ٍ يب ًوبيٌسُ ٍی حٕ ذَاّس زاضت  ِٚاظ ضًٍس ارطای پطٍغُ ٍ حسي اًزبم
هَؾَو ٖطاضزاز ٍ ضيبيت ٚبهل هطرػبت ٌْي هَضز تَإْ اقالو ٍ آگبّي پيساٌٚس .زض ايي ضاستب قطِ اٍل يب
ًوبيٌسُ ٍی حٕ ًهبضت ثط ضًٍس پيططْت ٚبض اظ قطيٕ حؿَض زض ٚبضگبُ ٍ اذكبض ٚتجي ثِ سبظًسُ زض غَضت ثطٍظ
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ترلّ احتوبلي ايطبى اظ هٓبز ٖبًَى ٍ ٖطاضزاز ،تبييس تكبثٕ يب يسم تكبثٕ هتطيبل ٍ هػبلح استٓبزُ ضسُ زض
سبذتوبى ثب آًچِ زض پيَست ٖطاضزاز ثِ يٌَاى ليست هتطيبل آهسُ است ٍ هكبلجِ ٍ هكبلًِ ٚليِ اسٌبز ذطيس
ارٌبس ٍ ٖطاضزازّبی ْي هبثيي سبظًسُ ٍ پيوبًٛبضاى رعء رْت ٌٚتطل ٚيٓيت ٍ ٌٚتطل ثطًبهِ ظهبًجٌسی ضا زاضز.
ًهط ًوبيٌسُ هبل ٙزض اذتالْبت هَؾَيي هطتجف ثب ايي ٖطاضزاز ثِ يٌَاى ٚبضضٌبس ٌْي هطؾي الكطْيي ثيي
قطْيي ٖطاضزاز الظم االتجبو است.
 14-8قطِ زٍم حٕ اًتٗبل حَٗٔ ًبضي اظ ايي ٖطاضزاز ضا ثِ غَضت ٚلي ٍ رعيي ثِ زيگطی ًساضزٍ .رِ التعام
ترلّ اظ ايي تًْس هًبزل اضظش ضيبلي ٚبضگبُ سبذتوبًي اين اظ يطغِ ٍ اييبى زض ٌّگبم اًتٗبل است.
 15-8سبظًسُ تب  12هبُ پس اظ تحَيل سبذتوبى هسٍَل ثطقطِ ٚطزى ّط ييت ٍ ًٗػي است  ِٚزض احط تٗػيط
ٍی ثِ ٍرَز آهسُ ثبضس .زض ييَة ٚلي ٍ اسبسي تٗػيطسبظًسُ هٓطٍؼ است.
 16-8سبظًسُ هٛلّ ثِ پطزاذت هجلٍ.............ضيبل ثِ يٌَاى ثاليَؼ ٍ ثِ غَضت َيط ٖبثل استطزاز ثِ هبل ٙزض
هَايس ظهبًي هٗطض ثِ ضطح ظيط هيثبضس:
........................................
.........................................
.........................................
 17-8سبظًسُ ايالم هيزاضًس  ِٚتَاًبيي ٌْي ٍ هبلي الظم ثطای ارطای ٚبهل ٍ قجٕ ٖطاضزاز پطٍغُ ضا زاضز ٍ زض
ْطؼ ٚطّ ٍ يب حسٍث ذالِ ،هبل ٙحٕ ْسد ٖطاضزاز ضا ذَاّس زاضت.
 18-8اظآًزب  ِٚهٗساض......هتط هطثى اظ ظهيي هَضز هطبضٚت زض تول ٙاٍٖبِ است ٍ ًهط ثِ ايٌ ِٛايي احتوبل ٍرَز
ز اضز  ِٚازاضُ اٍٖبِ تػوين ثِ ْطٍش ايي هٗساض اظ ظهيي ثِ قطِ اٍل ٖطاضزاز ضا زاضتِ ثبضس ،چٌبًچِ ضًٍس ازاضی
ايي ًٗل ٍ اًتٗبل ثب هَْٗيت قي ضَز ،قطِ زٍم هَنّ ثِ پطزاذت حوي ايي هٗساض اظ ظهيي ثِ ازاضُ اٍٖبِ
هيثبضس .پطزاذت حوي زض ايي حبلت حٕ هبلٛيتي ثطای قطِ زٍم ايزبز ًوي ًوبيس .يسم تحٕٗ ايي ضطـ تبحيطی
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زض ايتجبض يب ًَٓش ٖطاضزاز هطبضٚت زض سبذت حبؾط ًساضز ٍ ثبيج ايزبز حٕ ْسد يب حٕ هكبلجِ ذسبضت ثطای
قطِ زٍم ٖطاضزاز ًيع ًرَاّس ضس.

هبزُ  : 9تًْسات هطتط٘ قطْيي
 : 1-9قطْيي هتًْس گطزيسًس اظ اًزبم ّطگًَِ يول ٍ يب اٖسام َيط ٖبًًَي يب ذالِ ٖطاضزاز يب حسي ًيت  ِٚثِ
ًحَی اظ اًحبء هَرجبت ذسبضت ٍ ؾطض ٍ ظيبى ٍ يب ٚبّص اضظش اْعٍزُ ثطای ّط زٍ قطِ يب قطِ هٗبثل ضَز،
ذَززاضی ًوبيٌس  .زض غَضت ترلّ اظ هٓبز ايي ثٌس ،قطِ هترلّ ؾبهي ؾطض ٍ ظيبى قطِ هٗبثل حتي زض ٖبلت
يسم الٌٓى ٖكًي الحػَل قطِ ظيبى زيسُ هيثبضس.
 : 2-9قطِ زٍم ثطاثط هٓبز ٍ هَاضز ايي ٖطاضزاز ٍ ليست هػبلح پيَست اٖسام ثِ سبذت ثٌب هي ًوبيس ثٌبثطايي اگط
قطِ اٍل ثرَاّس زض ٍاحسّبی سْن ذَز تُييطاتي اًزبم زّس هي ثبيست تٓبٍت ثْبی آى ضا ثِ قطِ زٍم
پطزاذت ًوبيس .زض ايي غَضت سبظًسُ هلعم ثِ ايوبل ايي تُييطات است هططٍـ ثط آً ِٛزض ظهبى هٌبست ثِ اقالو
سبظًسُ ضسيسُ ثبضس.
 : 3-9اٖبهتگبُ ٖبًًَي قطْيي ٖطاضزاز ّوبى است  ِٚزض هبزُ سِ ايي ٖطاضزاز ٖيس ضسُ است .ايي اٖبهتگبُ ،اٖبهتگبُ
اًتربثي قطْيي ثَزُ ٍ ثطای اثالٌ ٚليِ اٍضأ ٖؿبيي هطتجف ثب ايي ٖطاضزاز هًتجط است .زضغَضت تُييط آزضس،
قطْيي هَنٌٓس نطِ هست يّٓ ٙتِ هطاتت ضا ثِ ٍسيلِ پست سٓبضضي ثِ قطِ زيگط ايالم ًوبيٌس.
 4-9توبهي تًْسات قطْيي تًْس ثِ ًتيزِ است ٍ زض غَضت ثطٍظ اذتالِ زض اًزبم تًْس ،ثبض احجبت اًزبم تًْس ثِ
يْسُ هتًْس است.
 5-9توبهي تًْسات ظهبًساض قطْيي زض ايي ٖطاضزاز ثِ غَضت ٍحست هكلَة زض ًهط گطْتِ ضسُ اًس.
هبزُ َْ : 11ضس هبغٍض
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قطْيي حٕ استٌبز ثِ َْضس هبغٍض(َُٖ ٖبّطُ) ضا اظ ذَز سبٖف ًوَزًس .لصا ثطٍظ َُٖ ٖبّطُ ثِ ّطضٛلي  ِٚثبضس
ضاْى هسٍَليت ّبی ٖطاضزازی قطْيي ٍ يب رجطاى ؾطض ٍ ظيبى ًبضي اظ يسم ارطای آًْب ًرَاّس ثَز.
هبزُ  :11تُييط اٍؾبو ٍ احَال ٍ تًسيل
قطْيي ٖجَل ًوَزًس ّط گًَِ اْعايص ٍ يب ٚبّص زض ٖيوتْب ضبهل ٖيوت هلٖ ،ٙيوت هػبلح سبذتوبًي،
زستوعزّب ٍ سبيط ّعيٌِ ّبی هطثَـ ثِ ضْطزاضی ،زاضايي ٍ َيطُ ّيچگًَِ تبحيطی زض هٓبز ايي ٖطاضزاز ًساضز.
ّطگًَِ تًسيل هٓبز ايي ٖطاضزاز غطْب ثب تَإْ ٚتجي ٚليِ اهؿب ٌٌٚسگبى ٖطاضزاز حبؾط هًتجط است.
هبزُ :12حل اذتالِ
هطرى حل ّطگًَِ اذتالِ هطثَـ ثِ ايي ٖطاضزاز يب ًبضي اظ آى زازگبّْبی زازگستطی روَْضی اسالهي ايطاى
است.
هبزَُْ : 13ت يب هحزَض ضسى قطْيي
َْ1-13ت يب هحزَض ضسى هبل ٙتبحيطی زض اًحالل ٖطاضزاز حبؾط ًساضز ٍ ٍضاث ٍی ٖبين هٗبم هَضث ذَز زض
اًزبم تًْسات ايي ٖطاضزاز هيثبضٌس.
 2-13زض غَضت َْت يب هحزَض ضسى سبظًسُٖ ،طاضزاز هٌحل هيضَز ٍ هبل ٙثِ تٌْبيي يب ثب ّوٛبضی سبظًسُ
زيگط سبذتوبى ضا ثِ پبيبى ضسبًيسُ ٍ پس اظ اذص اسٌبز هبلٛيتّ ،عيٌِ ّبيي  ِٚسبظًسُ ًوَزُ ضا ثِ
ٍضاث ايطبى پطزاذت هيٌٚس.
هبزُ ْ :14سد ،آًسبخ ،تٓبسد ٍ ثكالى ٖطاضزاز
ًٗ 1-14ؽ تًْس ّط قطِ زض اًزبم تًْسات ايي ٖطاضزاز ،ثِ قطِ هٗبثل(هتًْس لِ) حٕ ْسد ذَاّس زاز .
ٍضضٛستگي سبظًسُ ًيع هَرت ذيبض ْسد ثطای هبل ٙاست.
اهؿبی سبظًسُ (قطِ زٍم)
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 : 2-14زض غَضتي ِٛقطِ زٍم ٚبض ضا ًيوِ ٚبضُ ضّب ًوبيس ٍ يب ثِ ّط ًحَ هًلَم ضَز ازاهِ يوليبت هَؾَو
ٖطاضزاز اظ قطِ ايطبى اظ رْت تَاى هبلي يب ترػػي يب ّط يلت زيگط هٗسٍض ًيست ٍ يب ٚبضگبُ ضا ثيص اظ  2هبُ
ثِ گًَِ ای ازاضُ ًوبيس  ِٚپيططْت ٚبض يوال يب زض ٍاٖى هتَّٖ ضَز ،قطِ اٍل حٕ ْسد ٖطاضزاز ضا ذَاّس زاضت.
زض ايي حبلت ٍ زض سبيط هَاضزی  ِٚهبل ٙحٕ ْسد ذَز ضا ايوبل ٌٚسّ ،عيٌِ ّبی پطزاذت ضسُ تَسف قطِ
زٍم ثب ٚسط پٌزبُ زضغس پس اظ اتوبم ٚبضّبی ثبٖيوبًسُ ٍ ارطای ٚبهل سبذتوبی ثِ ايطبى هستطز هيضَز .قجٕ
اغَل ٖبًَى هسًي ايوبل حٕ ْسد هٌَـ ثِ پطزاذت ايي ّعيٌِ ّب ًويثبضس.
3-14زض غَضت ْسد ،تٓبسد ،اًحالل يب ثكالى ٖطاضزاز ،قطِ زٍم هَنّ است نطِ  15ضٍظ اظ تبضيد اثالٌ ْسد
يب آًسبخ يب اًحالل يب ثكالى ثِ ٍیٚ ،بضگبُ ضا ثسٍى ايٌ ِٛآسيجي ثِ آى ٍاضز آيس تط٘ ًوَزُ ٍ ٚليِ تزْيعات
ذَز ضا ذبضد ًوبيس .يسم اٖسام الظم زض ايي ذػَظ ثِ هٌعلِ اشى زض اًتٓبو تزْيعات تَسف هبل ٙذَاّس ثَز ٍ
قطِ زٍم حٕ هكبلجِ ّيچگًَِ هجلُي ثِ يٌَاى اربضُ يب ذسبضت زض ضاثكِ ثب استٓبزُ اظ تزْيعات َْٔ ضا ًرَاّس
زاضت .ذسبضت يسم ترليِ زض ايي حبلت ضٍظی ثيست هيليَى ضيبل تًييي هيگطزز.
 4-14اٖبلِ يب تٓبسد ايي ٖطاضزاز يب ٖسوتي اظ آى غطْب ثب تَإْ هٛتَة توبهي قطْيي ٖطاضزاز حبؾط اهٛبىپصيط
است.
ْ 5-14سد يب آًسبخ ايي ٖطاضزاز زض ّيچ حبل هَرت اًحالل يب ثكالى ضطٍـ هطثَـ ثِ هكبلجِ ذسبضات ٍ ٍرِ
التعام ّبی هصَٚض زض ٖطاضزاز ًرَاّس ضس.
 6-14ايوبل حٕ ْسد ٍ يب اسٗبـ آى هيثبيست ٚتجب ثِ اقالو قطِ هٗبثل ثطسس ٍ ثًس اظ اثالٌ زاضای احط ذَاّس
ثَز.
 7-14ثكالى ايي ٖطاضزاز ،قطْيي ضا قجٕ َٖايس يبم هسٍَليت هسًي ؾبهي ٖطاض هيزّس ٍ اظ تبضيد اقالو اظ
ثكالى ،توبم قطْيي هيثبيست ًْبيت تالش ذَز ضا زض َٚتبّتطيي ظهبى هوٛي ثطای ثبظگطزاًسى ٍؾى ثِ حبلت
سبثٕ ثِ يول آٍضًس.
اهؿبی سبظًسُ (قطِ زٍم)
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 8-14يْٗ ٙطُ چ ٙثِ ضطح ظيط تَسف سبظًسُ ثبثت تؿويي اًزبم تًْسات ايي ٖطاضزاز غبزض ضسُ ٍ ًعز هبلٙ
گصاضتِ هيضَز .چٌبًچِ سبظًسُ ثب ًٗؽ تًْسات ٖطاضزازی ،هَرت ايوبل حٕ ْسد ٖطاضزاز حبؾط اظ ربًت هبلٙ
گطزز،ايي چ ٙثِ يٌَاى ٍرِ التعام (ذسبضت) ترلّ اظ تًْس ٖطاضزازی اظ ربًت هبلٖ ٙبثل ٍغَل ذَاّس ثَز ٍ
ثسيي تطتيت ٍرِ التعام ٖطاضزازی َْٔ الصٚط هًبزل روى هجلٍ چ ٙهعثَض زض ًهط گطْتِ هيضَز:
..............................
تجػطُ  :1سبيط ذسبضات ٍ ٍرِ التعام ّبی ٖطاضزازی ًيع اظ هحل ايي چٖ ٙبثل ٍغَل است.
تجػطُ :2ايي چّ ٙب ّوعهبى ثب ذبتوِ ٖطاضزاز  .پبيبى هست تؿويي ثِ سبظًسُ يَزت زازُ هيضَز.
هبزُ  15حٓم هحطهبًگي
 1-15قطْيي تًْس هيًوبيٌس  ِٚاقاليبت هحطهبًِ قطِ هٗبثل ضارى ثِ ايي ٖطاضزاز ضا ثِ غَضت زٖيٕ ٍ هبًٌس
اقاليبت ذَز هحبْهت ًوَزُ ٍ آًْب ضا ثسٍى ضؾبيت قطِ هٗبثل زض اذتيبض ٍ هًطؼ استٓبزُ ّيچ ضرع حبلخي
ٖطاض ًسٌّس.
 2-15قطْيي تًْس هيًوبيٌس  ِٚاقاليبت هحطهبًِ قطِ هٗبثل ضارى ثِ ايي ٖطاضزاز ضا ْٗف زض اذتيبض آى زستِ
اظ ٚبضٌٚبى ذَز ٖطاض زٌّس  ِٚثطای اًزبم ذسهبت هَؾَو ٖطاضزاز ًيبظ ثِ زاًستي ايي اقاليبت زاضًس.
 3-15قطْيي تًْس هيًوبيٌس  ِٚاقاليبت هحطهبًِ قطِ هٗبثل ضا رع زض ضاستبی اّساِ شٚط ضسُ زض ايي ٖطاضزاز
هَضز استٓبزُ ٖطاض ًسٌّس.
هبزُ  16سبيط هَاضز
 1-16توبهي ٍرِ التعام ّبی هصَٚض زض ايي ٖطاضزاز ضاْى لعٍم ايٓبی اغل تًْس اظ ربًت هتًْس ًجَزُ ٍ تب ظهبى
اًزبم تًْس يب ايوبل حٕ ْسد اظ ربًت هتًْسلِ يب ظيبى زيسُ ،پطزاذت ٍرِ التعام ّبی َْٔ الصٚط هي ثبيست
ازاهِ پيسا ٌٚس .هكبلجبت هبل ٙيب سبظًسُ تحت ايي ثٌس ثب زيَى ايطبى ثِ قطِ هٗبثل تْبتط ْٖطی ذَاّس ضس.
اهؿبی سبظًسُ (قطِ زٍم)

اهؿبی هبل( ٙقطِ اٍل)

غٓحِ 15

اهؿبی ضبّسّب

تاريخ.../.../..:

 2-16زض توبم هَاضزی  ِٚزض ارطای هٓبز ايي ٖطاضزاز هطارًِ ثِ زْتط اسٌبز ضسوي پيص ثيٌي ضسُ ٍيب الظم
است ،هٌهَض زْتط اسٌبز ضسوي ضوبضُ.............تْطاى ثِ آزضس...........................................هي ثبضس.
 3-16سبظًسُ حٕ پيص ْطٍش ّيچ ي ٙاظ ٍاحسّب ٍ ذػَغب ٍاحسّبی اذتػبظ زازُ ضسُ ثِ ايطبى ضا تب ذبتوِ
ٚبهل ٖطاضزاز اظ ذَز سلت ٍ سبٖف هيًوبيس .اظ آًزب  ِٚايي اسٗبـ حٕ ،اظ اسبس ٍ ثِ غَضت اسٗبـ حٕ توتى
اًزبم هيضَزّ ،طگًَِ ٖطاضزاز پيص ْطٍش سبظًسُ ثب َيط ثبقل استٍ .رِ التعام ترلّ اظ ايي تًْس هًبزل زٍثطاثط
اضظش ضيبلي هَؾَو ٖطاضزاز پيص ْطٍش َيط هزبظ زض ًهط گطْتِ هيضَز  ِٚاظ ربًت سبظًسُ ثِ هبل ٙپطزاذت
هيضَز .ثٌب ثط اغل ذػَغي ثَزى ٖطاضزازّب حتي زض غَضتي  ِٚپيص ْطٍضي اظ ربًت سبظًسُ اًزبم ضَز هبلٙ
ّيچ گًَِ تًْسی ثِ غَضت هستٗين ٍ َيط هستٗين زض هٗبثل پيص ذطيساضاى ًرَاٌّس زاضت.
تجػطُ  :هًبٍؾِ يب ْطٍش ٍاحسّب ثيي قطْيي ايي ٖطاضزاز هزبظ ثَزُ ٍ هطوَل ايي ثٌس ًويضَز.
 4-16زض ّط هَضزی  ِٚسٌسی اين اظ يبزی يب ضسوي يب تزبضی ًعز يٛي اظ اهؿب ٌٌٚسگبى ايي ٖطاضزاز ثِ غَضت
اهبًت ثبضس يب ايي ٖ ِٚبًَى اٍ ضا زض حٓم سٌس اهيي زاًستِ ثبضس اگط هستي ثطای اهبًت سٌس پيص ثيٌي ضسُ
ثبضس پس اظ اًٗؿبی هست ٍ هكبلجِ غبحت سٌس ٍ اگط هستي پيص ثيٌي ًطسُ ثبضس پس اظ آً ِٛيطْب ٍرَز سٌس
ًعز هتػطِ ٍرْي ًساضتِ ثبضس ٍ ثب ٍرَز هكبلجِ غبحت سٌس ،هتػطِ سٌس اظ يَزت سٌس ثِ هبل ٙآى ثسٍى
يصض هَرِ ذَززاضی ٌٚس ،هيثبيست زض اسٌبز تزبضی ضٍظاًِ هجلُي هًبزل ًين زضغس اظ هجلٍ سٌس تزبضی ثِ
غبحت سٌس ٍ زض سبيط اسٌبز ضٍظاًِ هجلٍ ثيست هيليَى ضيبل ثِ غبحت يب غبحجبى سٌس ثِ يٌَاى ذسبضت
ثپطزاظز.
تجػطُ :اسٌبز ٍ هساض٘ هبلٛيت هل ٙهَؾَو ٖطاضزاز تب پبيبى ٚبض ًعز هبل ٙذَاّس ثَز.
هبزُ 17

اهؿبی سبظًسُ (قطِ زٍم)

اهؿبی هبل( ٙقطِ اٍل)

غٓحِ 16

اهؿبی ضبّسّب

تاريخ.../.../..:

ايي ٖطاضزاز تبثى هبزُ ٖ 11بًَى هسًي روَْضی اسالهي ايطاى ٍ اظ يَٗز الظم است ٚ .ليِ هٓبز ايي ٖطاضزاز ؾوي
يٗس ذبضد الظم ثب ايزبة ٍ ٖجَل ضطيي ربضی گطزيس  .اسٗبـ ٚبِْ ذيبضات ٍلَ ذيبض َجي ْبحص ثزع ذيبضاتي ِٚ
ذَزضبى يب هٌطب اى ّب تب ظهبى اهؿبی ايي ٖطاضزاز ثِ ٍرَز ًيبهسُاًس ٍ يب ٍرَز آًْب زض ايي ٖطاضزاز تػطيح ضسُ
است (ّوبًٌس ذيبض ترلّ اظ ضطـ ًْل) ثِ يول آهس.
ٖطاضزاز زض  17هبزُ ٍ ً ...........سرِ تٌهين ضسُ است.
"ذساًٍس ثِ قطْيي ٖطاضزاز ذيط زّس"
اهؿب ٍ احط اًگطت سبظًسُ(قطِ زٍم)

اهؿب ٍ احط اًگطت هبل( ٙقطِ اٍل)

اهؿبی ضبّسّب

اهؿبی سبظًسُ (قطِ زٍم)

اهؿبی هبل( ٙقطِ اٍل)

غٓحِ 17

اهؿبی ضبّسّب

