لاًَى الحاق دٍلت جوَْري اسالهي ايراى تِ هؼاّذُ ّوىاري در ثثت اختراػات (هظَب )6831/70/42
هادُ ٍاحذُ ـ تِ زٍلت خوَْضي اؾالهي ايطاى اخاظُ زازُ هيقَز تِ هٗاّسُ ّو٧اضي زض ثثت اذتطاٖات ههَب 29
ذطزاز ّ 1349دطي قوؿي (تطاتط تا  19غٍئي  1970هيالزي) ـ انالح قسُ زض  6هْط ّ 1358دطي قوؿي (28
ؾپتاهثط  1979هيالزي) ٍ تدسيسًٓط قسُ زض  14هْط ّ 1362دطي قوؿي (َٞ 3ضيِ  1984هيالزي) ٍ  11هْط 1380
ّدطي قوؿي ( 3ا٦تثط  2001هيالزي) ـ هلح ١گطزز ٍ اؾٌاز الحا ٠ضا ًعز اهيي اؾٌاز هٗاّسُ تَزيٕ ًوايس.
تثظرُ 6ـ هَاضز ح ١قطٌ ه٣طض زض هازُ ( )64هٗاّسُ تطاي زٍلت خوَْضي اؾالهي ايطاى هح َِٟاؾت ٍ زٍلت
زضنَضت ا٢تًاء هيتَاًس ًؿثت تِ اؾ٣اٌ ح ١قطَْاي ه٣طض زض هازُ هعتَض ا٢سام ًوايس.
تثظرُ 4ـ اٖوال هٟاز هازُ ( )59هٗاّسُ تَؾٍ زٍلت خوَْضي اؾالهي ايطاى هٌٌَ تِ ضٖايت انل ي٧هس ٍ ؾي ٍ ًْن
(٢ )139اًَى اؾاؾي خوَْضي اؾالهي ايطاى اؾت.
تثظرُ 8ـ الظم االخطاء قسى انالحيِّاي ًاقي اظ اخطاء تٌس(ب) خعء( )3هازُ( )61هٗاّسُ هٌٌَ تِ تهَية زض
هدلؽ قَضاي اؾالهي هيتاقس.

تؿناهلل الطحوي الطحين
هؼاّذُ ّوىاري در ثثت اختراػات

٦كَضّاي هتٗاّس،
تا اتطاظ ٖال ِ٢تِ هكاض٦ت زض پيكطٞت ٖلن ٍ تٌَ٧لَغي،
تا اتطاظ ٖال ِ٢تِ ت٧ويل حوايت ٢اًًَي اظ اذتطاٖات،
تا اتطاظ ٖال ِ٢تِ تؿْيل ٍ ٦ن ّعيٌِ ٦طزى ٦ؿة حوايت تطاي اذتطاٖات زضهَضزي ٦ ِ٦ؿة حوايت زض چٌس ٦كَض
هَضز ًٓط تاقس،
تا اتطاظ ٖال ِ٢تطاي تؿْيل ٍ تؿطيٕ زض زؾتطؾي ٖوَهي تِ اَالٖات ٌٞي هَخَز زض اؾٌازي  ِ٦اذتطاٖات خسيس ضا
تَني ٝهيًوايس،
تا اتطاظ ٖال ِ٢تِ تطٍيح ٍ تؿطيٕ تَؾِٗ ا٢تهازي زض ٦كَضّاي زضحال تَؾِٗ اظَطي ١اتراش تساتيطي زض ؾُح هلي ٍ

هٌُِ٣اي تا ّس ٜاٞعايف ٦اضآيي ًٓاهْاي ح٢َ٣ي آًاى زض ظهيٌِ حوايت اظ اذتطاٖات اظ َطي ١اضائِ اَالٖات ؾْلالَنَل
زضتاضُ زؾتطؾي تِ ضاُحلْاي ٌٞاٍضي ٢اتل اٖوال ًؿثت تِ ًياظّاي ذال آًاى ٍ تؿْيل زض زؾتطؾي تِ حدن زائواً ٞعايٌسُ
ٌٞاٍضي ًَيي،
ٍ تا اٖت٣از تِ ايي ِ٦اًدام ّو٧اضيْا تيي ٦كَضّاً ،يل تِ اّسا٠َٞ ٜالص٦ط ضا تاحسظيازي تؿْيل ذَاّس ًوَز ،ايي
هٗاّسُ ضا تيي ذَز هٌٗ٣س ؾاذتِاًس.

همررات همذهاتي
هادُ  6ـ تأسيس اتحاديِ
1ـ ٦كَضّاي َط ٜايي هٗاّسُ ( ِ٦اظ ايي پؽ « ٦كَضّاي هتٗاّس» ًاهيسُ هيقًَس) اتحازيِاي ضا تِ هٌَٓض ّو٧اضي
زض تؿلين اْْاضًاهِ ،خؿتٍخَ ٍ تطضؾي اْْاضًاهِّاي حوايت اظ اذتطاٖات ٍ اضائِ ذسهات ذال ٌٞي تك٧يل هيزٌّس .ايي
اتحازيِ تِ ًام « اتحازيِ تييالوللي ّو٧اضي زض ثثت اذتطاٖات» ًاهيسُ ذَاّس قس.
2ـ ّيچي ٥اظ ه٣طضات ايي هٗاّسُ زض خْت تًٗي ٝح٢َ٣ي  ِ٦تِهَخة ه٣طضات هٌسضج زض ٌَ٦اًؿيَى پاضيؽ تطاي
حوايت اظ ح ٠َ٣هال٧يت نٌٗتي تطاي اتثأ يا ه٣يويي ٦كَضّاي ًَٖ آى ٌَ٦اًؿيَى ه٣طض گطزيسُ تٟؿيط ًرَاّس قس.
هادُ 4ـ تؼاريف
زض ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ هگط ايي ِ٦تِگًَِ زيگطي تِ نَضت نطيح ش٦ط قسُ تاقس:
1ـ « اْْاضًاهِ» تِ اْْاضًاهِاي تطاي حوايت اظ ي ٥اذتطأ اَال ٠هيقَز ٍ اقاضُ تِ « اْْاضًاهِ» تِ هٌٗاي اقاضُ تِ
اْْاضًاهِّاي گَاّي ثثت اذتطاٖات ،گَاّيٌاهِ هرتطٖيي ،گَاّيٌاهِّاي اذتطأ اقياء ههطٞي ،گَاّيٌاهِّاي هسلْاي
اقياء ههطٞيٍ ،ض ِ٢اذتطأ ت٧ويلي يا گَاّيٌاهِ ت٧ويل اذتطأ ،گَاّيٌاهِّاي ت٧ويل اذتطأ هرتطٖيي ٍ گَاّيٌاهِّاي
ت٧ويل اقياء ههطٞي ذَاّس تَز،
2ـ اقاضُ تِ « ٍض ِ٢اذتطأ» تِ اقاضُ تِ ٍض ِ٢ثثت اذتطاٖات ،گَاّيٌاهِ هرتطٖيي ،گَاّيٌاهِ ثثت اذتطأ اقياء
ههطٞي ،گَاّيٌاهِ ثثت هسلْاي ههطٞي ،گَاّيٌاهِ ت٧ويل اذتطأ ،گَاّيٌاهِ ت٧ويل اذتطأ هرتطٖيي ٍ گَاّيٌاهِّاي
ت٧ويل اذتطأ اقياء ههطٞي تٟؿيط هيقَز.
3ـ « ٍض ِ٢اذتطأ هلي» تِ ٍض ِ٢اذتطاٖي اَال ٠هيقَز  ِ٦تِ ٍؾيلِ ي ٥هطخٕ هلي نازض قسُ تاقس.
4ـ « ٍض ِ٢اذتطأ هٌُِ٣اي» تِ ٍض ِ٢اذتطاٖي اَال ٠هيقَز  ِ٦اظ َط ٜهطخٕ هلي يا هطخٕ تييالسٍلي  ِ٦زاضاي

اذتياض نسٍض ٍضِّ٢اي اذتطأ هٗتثط زض تيف اظ ي٦ ٥كَض تاقس نازض قسُ تاقس.
 5ـ « اْْاضًاهِ هٌُِ٣اي» تِ اْْاضًاهِاي تطاي ثثت اذتطأ زض ؾُح هٌُِ٣اي اَال ٠هيقَز.
 6ـ اقاضُ « اْْاضًاهِ هلي» تِ اقاضُ تِ اْْاضًاهِّا تطاي ٍضِّ٢اي اذتطأ هلي ٍ ٍضِّ٢اي اذتطأ هٌُِ٣اي تِ خع
اْْاضًاهِّايي  ِ٦تِهَخة ايي هٗاّسُ تؿلين قسُ اؾت ،تٟؿيط هيقَز.
 7ـ « اْْاضًاهِ تييالوللي» تِ اْْاضًاهِاي اَال ٠هيقَز  ِ٦تِهَخة ايي هٗاّسُ تؿلين قسُ تاقس.
 8ـ اقاضُ تِ « اْْاضًاهِ» تِ اقاضُ تِ اْْاضًاهِّاي هلي ٍ اْْاضًاهِّاي تييالوللي تٟؿيط هيقَز.
9ـ اقاضُ تِ « ٍض ِ٢اذتطأ» تِ اقاضُ تِ ٍضِّ٢اي اذتطأ هلي ٍ ٍضِّ٢اي اذتطأ هٌُِ٣اي تٟؿيط هيقَز.
10ـ اقاضُ تِ « ٢اًَى هلي» تِ اقاضُ تِ ٢اًَى هلي ي٦ ٥كَض هتٗاّس تٟؿيط هيقَز ،يا زضنَضتي  ِ٦اْْاضًاهِ
هٌُ ِ٣اي ٍ يا ٍض ِ٢اذتطأ هٌُ ِ٣اي هُطح تاقس تِ اقاضُ تِ هٗاّسُاي تٟؿيط هيقَز  ِ٦تِهَخة آى تؿلين
اْْاضًاهِّاي هٌُِ٣اي ٍ يا نسٍض ٍض ِ٢اذتطأ هٌُِ٣اي نَضت هيپصيطز.
11ـ « تاضيد ح ١ت٣سم» اظ لحاِ هحاؾثِ هْلتّا تِ هَاضز ظيط اَال ٠هيقَز:
ال ٝـ زضهَضزي  ِ٦اْْاضًاهِ تييالوللي حاٍي ي ٥ازٖاي ح ١ت٣سم تِهَخة هازُ ( )8تاقس ،تاضيد هعتَض تاضيد تؿلين
اْْاضًاهِاي اؾت  ِ٦زض آى ح ١ت٣سم ازٖا قسُ اؾت.
ب ـ زضنَضتي َ ِ٦ث ١هازُ ( ،)8اْْاضًاهِ تييالوللي حاٍي چٌسيي ح ١ت٣سم تاقس ،تاضيد هعتَض تاضيد تؿلين اٍليي
اْْاضًاهِاي اؾت  ِ٦زض آى ح ١ت٣سم ازٖا قسُ اؾت.
ج ـ زضهَضزي  ِ٦اْْاضًاهِ تييالوللي حاٍي ازٖاي ح ١ت٣سم َث ١هازُ (ً )8ثاقس ،تاضيد تؿلين تييالوللي اْْاضًاهِ
هصَ٦ض هال ٤ذَاّس تَز.
12ـ « ازاضُ هلي» تِ هطخٕ زٍلتي ي٦ ٥كَض هتٗاّس اَال ٠هيقَز  ِ٦هؿؤٍليت نسٍض ٍض ِ٢اذتطأ تِ آى هحَل
اؾت .اقاضُ تِ «ازاضُ هلي» ّوچٌيي تِ اقاضُ تِ ّط هطخٕ تييالسٍلي تٟؿيط هيقَز  ِ٦چٌسيي ٦كَض ٍْي ِٟنسٍض ٍضِ٢
اذتطأ هٌُِ٣اي ضا تِ آى هحَل ًوَزُاًس ،هكطٌٍ تط ايي ِ٦الا٢ل ي٧ي اظ آى ٦كَضّا خعء ٦كَضّاي هتٗاّس تاقس ٍ
ّوچٌيي ٦كَضّاي ٠َٞاالقٗاض تِ آى هطخٕ اخاظُ زازُ تاقٌس تْٗسات ٍ اذتياضاتي  ِ٦ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ آى زضهَضز
ازاضات هلي ه٣طض زاقتِ ضا تِ ْٖسُ تگيطز.
13ـ « ازاضُ تٗييي قسُ» تِ ازاضُ هلي ي٦ ٥كَض يا ازاضُاي  ِ٦اظ َط٦ ٜكَض هصَ٦ض ٖول هيٌ٦س ٍ تِ هَخة ه٣طضات
ٞهل اٍل ايي هٗاّسُ تَؾٍ هت٣ايي تٗييي قسُ تاقس اَال ٠هيقَز.

14ـ « ازاضُ هٌترة» تِ ازاضُ هلي ي٦ ٥كَض يا ازاضُاي  ِ٦اظَط٦ ٜكَض هصَ٦ض ٖول هيٌ٦س ٍ آى ضا هت٣ايي َث١
ه٣طضات ٞهل زٍم ايي هٗاّسُ اًتراب ًوَزُ تاقس ،اَال ٠هيقَز.
15ـ « ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ» تِ ازاضُ هلي يا ؾاظهاى تييالسٍلي اَال ٠هيقَز  ِ٦اْْاضًاهِ تييالوللي تِ آى تؿلين
هيقَز.
16ـ « اتحازيِ» تِ اتحازيِ تييالوللي ّو٧اضي زض ثثت اذتطاٖات اَال ٠هيقَز.
17ـ « هدوٕ» تِ هدوٕ اتحازيِ اَال ٠هيقَز.
18ـ « ؾاظهاى» تِ ؾاظهاى خْاًي هال٧يت هٌَٗي اَال ٠هيقَز.
19ـ « زٞتط تييالوللي» تِ زٞتط تييالوللي ؾاظهاى اَال ٠هيقَز ٍ تا ظهاًي  ِ٦زٞتط تييالوللي هتحس حوايت اظ
هال٧يت هٌَٗي (ٍ )IBRIBخَز زاقتِ تاقس ،تِ آى زٞتط اَال ٠هيقَز.
20ـ « هسيط٦ل» تِ هسيط٦ل ؾاظهاى ٍ تا ظهاًي  ِ٦زٞتط تييالوللي هتحس حوايت اظ هال٧يت هٌَٗي (ٍ )IBRIBخَز
زاضز تِ هسيط آى زٞتط اَال ٠هيقَز.
فظل اٍل ـ اظْارًاهِ تييالوللي ٍ جستٍجَي تييالوللي
هادُ 8ـ اظْارًاهِ تييالوللي
1ـ اْْاضًاهِّاي حوايت اظ اذتطاٖات زض ّط ي ٥اظ ٦كَضّاي هتٗاّس ضا هيتَاى تِنَضت اْْاضًاهِّاي تييالوللي
َث ١ايي هٗاّسُ تؿلين ًوَز.
2ـ اْْاضًاهِ تييالوللي تطاتط ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ قاهل ت٣ايا ،تَني ،ٝي ٥يا چٌس ازٖا ٍ ٌٖساللعٍم ي ٥يا چٌس
ً٣كِ ٍ ي ٥ذالنِ ذَاّس تَز.
3ـ ذالنِ نطٞاً تِ هٌَٓض اضائِ اَالٖات ٌٞي اؾت ٍ ًويتَاى اظ آى تطاي هٌَٓض زيگط ذهَناً تٟؿيط حسٍز حوايت
هَضز زضذَاؾت اؾتٟازُ ًوَز.
4ـ اْْاضًاهِ تييالوللي تايس:
( )1تِ ي٧ي اظ ظتاًْاي ه٣طض قسُ تٌٓين قسُ تاقس.
( )2زض آى العاهات هطتٌَ تِ ق٧ل اْْاضًاهِ ٍ يوائن آى ضٖايت قسُ تاقس.
( )3العاهات ه٣طض قسُ هطتٌَ تِ ٍحست اذتطأ زض آى ضٖايت قسُ تاقس.
( )4هكوَل پطزاذت ّعيٌِّاي ه٣طض قسُ تاقس.

هادُ 2ـ تماضا
1ـ ت٣ايا حاٍي هَاضز ظيط ذَاّس تَز:
( )1زضذَاؾتي زايط تط ايي ِ٦تِ اْْاضًاهِ تييالوللي َث ١ايي هٗاّسُ ضؾيسگي قَز.
( )2تٗييي ٦كَض يا ٦كَضّاي هتٗاّس َ ِ٦ث ١اْْاضًاهِ تييالوللي ،حوايت اظ اذتطأ زض آى ٦كَض يا ٦كَضّا ،هَضز
ًٓط اؾت (٦كَضّاي تٗييي قسُ)؛ اگط تطاي ّط ي ٥اظ ٦كَضّاي تٗييي قسُ اه٧اى ثثت اذتطأ هٌُِ٣اي ٍخَز زاقتِ
تاقس ٍ هت٣ايي هايل تاقس ٍ ِ٦ض ِ٢اذتطأ هٌُِ٣اي ضا تِ خاي ٍض ِ٢اذتطأ هلي تحهيل ًوايس ايي هَئَ تايس زض ت٣ايا
ش٦ط قَز؛ اگط تِ هَخة ي ٥هٗاّسُ ثثت اذتطأ هٌُِ٣اي ،هت٣ايي ًتَاًس اْْاضًاهِ ذَز ضا تِ ٦كَضّاي ذاني اظ اًٖاي
آى هٗاّسُ هحسٍز ًوايس تٗييي ي٧ي اظ آى ٦كَضّا ٍ اْْاض توايل زايط تِ تحهيل ٍض ِ٢اذتطأ هٌُِ٣اي ،تِ ٌَٖاى تٗييي
تواهي ٦كَضّاي ًَٖ آى هٗاّسُ ذَاّس تَز؛ اگط تِ هَخة ٢اًَى هلي ٦كَض تٗييي قسُ ،تٗييي آى ٦كَض زاضاي اثط
اْْاضًاهِ تطاي تحهيل ٍض ِ٢اذتطأ هٌُِ٣اي تاقس ،تٗييي آى ٦كَض ٢طيٌِاي ذَاّس تَز زايط تط توايل تِ تحهيل ٍضِ٢
اذتطأ هٌُِ٣اي.
(ً )3ام ٍ ؾايط اَالٖات ٍ هكرهات ه٣طض قسُ زضتاضُ هت٣ايي ٍ ًوايٌسُ اٍ (زضنَضت ٍخَز ًوايٌسُ).
(ٌَٖ )4اى اذتطأ.
(ً )5ام ٍ ؾايط اَالٖات ه٣طض قسُ زضتاضُ هرتطٔ زض هَضزي  ِ٦تِهَخة ٢اًَى هلي حسا٢ل ي٦ ٥كَض تٗييي قسُ،
اضائِ ايي اَالٖات زض ظهاى تؿلين اْْاضًاهِ هلي يطٍضي تاقس .زضٚيط ايي نَضت ايي هكرهات ضا هيتَاى زض ت٣ايا يا زض
اَالٖيِ خساگاًِ ذُاب تِ ّط ي ٥اظ ازاضات تٗييي قسُ اضائِ ًوَز ٢ ِ٦اًَى هلي آًْا اضائِ چٌيي هكرهاتي ضا يطٍضي
زاًؿتِ ٍلي زضٖيي حال اخاظُ هيزّس  ِ٦تتَاى آًْا ضا زض ظهاى هؤذطتطي ًؿثت تِ ظهاى تؿلين اْْاضًاهِ هلي اضائِ ٦طز.
2ـ تٗييي ّط ٦كَض هؿتلعم پطزاذت ّعيٌِّاي ه٣طض قسُ ْط ٜهْلت تٗييي قسُ ذَاّس تَز.
3ـ تٗييي ي٦ ٥كَض تِ هٌعلِ ايي اؾت  ِ٦حوايت هَضز ًٓط هتك٧ل اظ اُٖاء ٍض ِ٢اذتطأ تٍِؾيلِ يا تطاي آى ٦كَض
تٗييي قسُ ذَاّس تَز هگط زض هَاضزي  ِ٦هت٣ايي ذَاّاى ّط ي ٥اظ اًَأ زيگط حوايت هٌسضج زض هازُ ( )43تاقس.
زضهَضز ايي تٌس ه٣طضات تٌس ( )2هازُ ( )2خاضي ًرَاّس تَز.
4ـ ٖسم ش٦ط ًام ٍ ؾايط اَالٖات ٍ هكرهات ه٣طض قسُ زضتاضُ هرتطٔ زض ت٣ايا ،زض ّيچي ٥اظ ٦كَضّاي تٗييي
قسُاي ٢ ِ٦اًَى هلي آًْا اضائِ چٌيي هكرهات ٍ اَالٖاتي ضا العاهي زاًؿتِ ٍلي اخاظُ هيزّس  ِ٦تتَاى آًْا ضا هؤذط تط
تؿلين اْْاضًاهِ اضائِ ًوَز زاضاي ّيچ اثطي ًرَاّس تَز .تطٖسم تؿلين چٌيي اَالٖات ٍ هكرهات َي اَالٖيِ خساگاًِ زض

ّيچي ٥اظ ٦كَضّاي تٗييي قسُاي َ٢ ِ٦اًيي هلي آًْا اضائِ چٌيي هكرهاتي ضا العاهي ًساًس اثط هتطتة ًرَاّس تَز.
هادُ  5ـ تَطيف
تَني ٝاذتطأ تايس اذتطأ ضا تِ ٢سض ٦اٞي ٦اهل ٍ ضٍقي اٞكاء ًوايس تِ ًحَي  ِ٦قرهي  ِ٦زض آى ضقتِ هْاضت
زاضز تتَاًس آى اذتطأ ضا ٖولي ٌ٦س.
هادُ  1ـ ادػاّا
زض ازٖا يا ازٖاّا ،تايس هَيَٖي  ِ٦حوايت تطاي آى زضذَاؾت هيقَز تٗطي ٝگطزز .ازٖاّا تايس ٍايح ٍ هٌدع تَزُ ٍ
تِ ٍؾيلِ تَني٦ ٝاهالً تأييس قًَس.
هادُ  0ـ ًمشِّا
1ـ تا ضٖايت ه٣طضات خعء ( )2تٌس ( )2ايي هازُ اضائِ ً٣كِّا ظهاًي العاهي اؾت  ِ٦تطاي ْٞن اذتطأ يطٍضي تاقٌس.
2ـ ّطگاُ تثييي هاّيت اذتطأ هؿتلعم اضائِ ً٣كِّا تاقس ٍلَ اييٍ ِ٦خَز ً٣كِّا تطاي اذتطأ يطٍضي ًثاقس:
( )1هت٣ايي هيتَاًس ايي ً٣كِّا ضا تِ ٌّگام تؿلين اْْاضًاهِ تييالوللي اضائِ ًوايس.
(ّ )2ط ازاضُ تٗييي قسُ هيتَاًس اظ هت٣ايي ترَاّس ً ِ٦ؿثت تِ تؿلين ايي ً٣كِّا زض هْلت ه٣طض ا٢سام ًوايس.
هادُ  3ـ ادػاي حك تمذم
1ـ اْْاضًاهِ تييالوللي ّواىََض  ِ٦زض آئييًاهِ ه٣طض گطزيسُ هيتَاًس حاٍي اٖالهيِاي تاقس  ِ٦حا٦ي اظ ازٖاي
ح ١ت٣سم ي ٥يا تٗساز تيكتطي اْْاضًاهِ ٢ثلي  ِ٦تطاي يا زض ّط ٦كَض ًَٖ « ٌَ٦اًؿيَى پاضيؽ تطاي حوايت اظ هال٧يت
نٌٗتي» تؿلين قسُاًس.
2ـ ال ٝـ تا ضٖايت هٟاز خعء (ب) ايي تٌس قطايٍ هطتٌَ ٍ اثط ًاقي اظ ّط ازٖاي ح ١ت٣سم اٖالم قسُ َث ١تٌس ()1
ايي هازُ تِ ًحَ ه٣طض زض هازُ (ٌَ٦ )4اًؿيَى پاضيؽ تطاي حوايت اظ هال٧يت نٌٗتي تدسيسًٓط قسُ زض اؾتْ٧لن ذَاّس
تَز.
ب ـ اْْاضًاهِ تييالوللي  ِ٦تطاي آى ح ١ت٣سم تِ اؾتٌاز ي ٥يا چٌس اْْاضًاهِ ٢ ِ٦ثالً زض ،يا تطاي ي٦ ٥كَض ًَٖ
تؿلين گطزيسُ ازٖا قسُ تاقس هيتَاًس حاٍي تٗييي ٦كَض هعتَض تِ ٌَٖاى ٦كَض تٗييي قسُ ًيع تاقسّ .طگاُ زض اْْاضًاهِ
تييالوللي ح ١ت٣سم ي ٥يا چٌس اْْاضًاهِ هلي تؿلين قسُ زض ،يا تطاي ي٦ ٥كَض تٗييي قسُ هَضز ازٖا تَزُ يا زض هَضزي
 ِ٦ح ١ت٣سم زض ي ٥اْْاضًاهِ تييالوللي  ٍ٣ٞ ِ٦ي٦ ٥كَض ضا تٗييي ًوَزُ هَضز ازٖا تاقس قطايٍ ٍ اثط ازٖاي ح ١ت٣سم
زض آى ٦كَض تاتٕ ٢اًَى هلي ٦كَض هعتَض ذَاّس تَز.

هادُ  9ـ هتماضي
1ـ ّط قرم ه٣ين يا تاتٕ ي٦ ٥كَض هتٗاّس هيتَاًس اْْاضًاهِ تييالوللي ضا تؿلين ًوايس.
2ـ هدوٕ هيتَاًس تِ ه٣يويي ٍ اتثأ ّط ٦كَض ًَٖ ٌَ٦اًؿيَى پاضيؽ تطاي حوايت اظ هال٧يت نٌٗتي َ ِ٦ط ٜايي
هٗاّسُ ًويتاقٌس اخاظُ زّس تا ًؿثت تِ تؿلين اْْاضًاهِّاي تييالوللي ا٢سام ًوايٌس.
3ـ هٟاّين هطتٌَ تِ ا٢اهت ٍ تاتٗيت ٍ تِ٦اضگيطي ايي هٟاّين زضهَاضزي  ِ٦هت٣ايياى هتٗسز ٍخَز زاقتِ تاقٌس ٍ يا
زضهَاضزي  ِ٦هت٣ايياى تطاي ّوِ ٦كَضّاي تٗييي قسُ ي٧ؿاى ًثاقٌس زض آئييًاهِ تٗطي ٝقسُاًس.
هادُ  67ـ ادارُ دريافتوٌٌذُ
اْْاضًاهِ تييالوللي تِ ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ ه٣طض قسُاي تؿلين ذَاّس قس  ِ٦آى ضا َث ١ه٣طضات ايي هٗاّسُ ٍ
آئييًاهِ ٌ٦تطل ٍ تطضؾي ذَاّس ًوَز.
هادُ 66ـ تاريخ تسلين اظْارًاهِ تييالوللي ٍ اثرات هترتة تر آى
1ـ ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ ،تاضيد زضياٞت اْْاضًاهِ تييالوللي ضا تٌَِٖاى تاضيد تؿلين تييالوللي اْْاضًاهِ تل٣ي ذَاّس
ًوَز هكطٌٍ تط ايي ِ٦زض ظهاى زضياٞت اْْاضًاهِ ٍخَز قطايٍ ظيط تطاي آى ازاضُ هح ١٣تاقس:
( )1هت٣ايي تِ زاليل ا٢اهتي يا تاتٗيتي ٞا٢س ح ١تؿلين اْْاضًاهِ تييالوللي تِ ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ ًثاقس.،
( )2اْْاضًاهِ تييالوللي تِ ظتاى تٗييي قسُ تٌٓين قسُ تاقس.
( )3اْْاضًاهِ تييالوللي حسا٢ل حاٍي ً٧ات ظيط تاقس:
ال ٝـ اقاضُ زال تط ايي  ِ٦اْْاضًاهِ تؿليوي تا ّس٢ ٍ ٜهس ٍ ًيت اْْاضًاهِ تييالوللي تٌٓين قسُ اؾت.
ب ـ تٗييي حسا٢ل ي٦ ٥كَض هتٗاّس.
ج ـ ًام هت٣ايي تِ ًحَ ه٣طض.
ز ـ ٢ؿوتي  ِ٦اظ ْاّط آى هٗلَم قَز تِ تَني ٝاذتهال زاضز.
ّـ ـ ٢ؿوتي  ِ٦اظ ْاّط آى هٗلَم قَز  ِ٦تِ ازٖا يا ازٖاّا اذتهال زاضز.
2ـ ال ٝـ اگط ازاضُ زضياٞت ٌٌ٦سُ زض ظهاى زضياٞت اْْاضًاهِ تييالوللي تكريم زّس  ِ٦العاهات هٌسضج زض تٌس ()1
ايي هازُ ضٖايت ًكسُ اؾت ،زض آى نَضت هت٣ايي ضا ٍ ١ٞه٣طضات آئييًاهِ زَٖت هيًوايس تا انالحات الظم ضا تِ ٖول
آٍضز.
ب ـ چٌاچِ هت٣ايي زَٖت هعتَض ضا اخاتت ًوايس ٍ انالحات ضا اًدام زّس ،ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ ٍ ١ٞآئييًاهِ تاضيد

زضياٞت ًؿرِ انالح قسُ ضا تٌَِٖاى تاضيد تؿلين اْْاضًاهِ هالٖ ٤ول ٢طاض ذَاّس زاز.
3ـ تا ضٖايت تٌس ( )4هازُ (ّ ،)64ط اْْاضًاهِ تييالوللي  ِ٦العاهات ه٣طض هٌسضج زض خعءّاي ( )1تا ( )3تٌس ( )1ايي
هازُ ضا ضٖايت ٍ تاضيد تؿلين تييالوللي ضا زضياٞت ًوايس اظ تاضيد تؿلين تييالوللي زاضاي اثط اْْاضًاهِ هلي ٖازي زض ّط ي٥
اظ ٦كَضّاي تٗييي قسُ ذَاّس تَز ٍ تاضيد هعتَض تِ ٌَٖاى تاضيد ٍاٗ٢ي تؿلين زض ّط ي ٥اظ ٦كَضّاي تٗييي قسُ تل٣ي
ذَاّس قس.
4ـ ّط اْْاضًاهِ تييالوللي  ِ٦العاهات هٌسضج زض خعءّاي ( )1تا ( )3تٌس ( )1ايي هازُ ضا ضٖايت ًوَزُ تاقس زض ح٧ن
تؿلين اْْاضًاهِ هلي ٖازي تِ هٌٗاي ه٣طض زض ٌَ٦اًؿيَى پاضيؽ تطاي حوايت اظ هال٧يت نٌٗتي ذَاّس تَز.
هادُ 64ـ ارسال اظْارًاهِ تييالوللي تِ دفترتييالوللي ٍهرجغ جستٍجَي تييالوللي
1ـ يً ٥ؿرِ اظ اْْاضًاهِ تييالوللي زض ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ ًگْساضي هيقَز (ًؿرِ انلي) ٍ ًؿرِ زيگط (ًؿرِ
تايگاًي) تطاي زٞتط تييالوللي اضؾال هيگطززً .ؿرِ زيگطي ًيع (ًؿرِ خؿتٍخَ) تِ هطخٕ خؿتٍخَي تييالوللي
هصَ٦ض زض هازُ ( )16تِ ًحَ ه٣طض زض آئييًاهِ اضؾال هيقَز.
2ـ ًؿرِ تايگاًي زض ح٧ن ًؿرِ انلي اْْاضًاهِ تييالوللي ذَاّس تَز.
3ـ اگط زٞتط تييالوللي ًؿرِ تايگاًي ضا ْط ٜهْلت تٗييي قسُ زضياٞت ًٌوايس ،اْْاضًاهِ تييالوللي هؿتطز قسُ
تل٣ي ذَاّس قس.
هادُ 68ـ اهىاى دسترسي تِ ًسخِاي از اظْارًاهِ تييالوللي تراي ّر يه از ادارات تؼييي شذُ
1ـ ّط ازاضُ تٗييي قسُ هيتَاًس اظ زٞتط تييالوللي ترَاّس ً ِ٦ؿرِاي اظ اْْاضًاهِ تييالوللي ضا ٢ثل اظ اًدام
ه٧اتثات هَئَ هازُ ( )20تطاي آى ازاضُ اضؾال ًوايس ٍ ايي زٞتط ًؿرِ هعتَض ضا زضاؾطٔ ٍ٢ت هو٧ي پؽ اظ گصقت ي٥
ؾال اظ تاضيد ح ١ت٣سم تطاي ازاضُ تٗييي قسُ ذَاّس ٞطؾتاز.
2ـ ال ٝـ هت٣ايي هيتَاًس زض ّط ظهاًي  ِ٦هايل تاقس ًؿرِاي اظ اْْاضًاهِ تييالوللي ذَز ضا تِ ّط ي ٥اظ ازاضات
تٗييي قسُ ،اضؾال زاضز.
ب ـ هت٣ايي ّط ظهاى  ِ٦هايل تاقس هيتَاًس اظ زٞتط تييالوللي ترَاّس ً ِ٦ؿرِاي اظ اْْاضًاهِ تييالوللي ضا تِ ّط
ي ٥اظ ازاضات تٗييي قسُ ،اضؾال ًوايس ٍ ايي زٞتط ًؿرِ هعتَض ضا زض اؾطٔ ٍ٢ت هو٧ي تِ ازاضُ تٗييي قسُ ،ذَاّس ٞطؾتاز.
ج ـ ّط ازاضُ هلي هيتَاًس تِ زٞتط تييالوللي اٖالم ًوايس  ِ٦هايل تِ زضياٞت ًؿرِّاي هَئَ خعء (ب) ايي تٌس
ًويتاقس .زض چٌيي حالتي خعء (ب) هعتَض زضهَضز آى ازاضُ ٢اتل اٖوال ًرَاّس تَز.

هادُ 62ـ ترخي ًَالض در اظْارًاهِ تييالوللي
1ـ ال ٝـ ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ اْْاضًاهِ تييالوللي ايي هَئَ ضا تطضؾي ذَاّس ًوَز  ِ٦اْْاضًاهِ هعتَض زاضاي ّط ي٥
اظ ًَا٢م ظيط ًثاقس:
(٣ٞ )1ساى اهًاء تًِحَ ه٣طض زض آئييًاهِ.
(ٖ )2سم ش٦ط هكرهات هت٣ايي تِ ًحَي  ِ٦ه٣طض قسُ اؾت.
(ً )3ساقتي ٌَٖاى.
(ً )4ساقتي ذالنِ.
(ٖ )5سم ضٖايت العاهات هطتٌَ تِ ق٧ل اْْاضًاهِ ٍ يوائن آى زضحس ه٣طض زض آئييًاهِ.
ب ـ اگط ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ ،تكريم زّس  ِ٦اْْاضًاهِ تييالوللي زاضاي ّط ي ٥اظ ًَا٢م  ٠َٞهيتاقس اظ هت٣ايي
زَٖت تِٖول ذَاّس آٍضز تا ْط ٜهْلت ه٣طض اْْاضًاهِ ضا انالح ًوايس ٍ زضنَضت ٖسم انالح ،اْْاضًاهِ هؿتطز قسُ
تل٣ي ذَاّس قس ٍ ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ هطاتة ضا اٖالم ذَاّس ًوَز.
2ـ اگط اْْاضًاهِ تييالوللي تِ ً٣كِّايي اقاضُ ٌ٦س  ِ٦زض ٍا ٕ٢هًٌن تِ اْْاضًاهِ ًثاقس ،ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ هطاتة ضا
تِ هت٣ايي اٖالم ذَاّس ًوَز ٍ هكاضاليِ ْط ٜهْلت ه٣طض قسُ هيتَاًس آًْا ضا اضائِ ًوايس .اگط هت٣ايي ً٣كِّا ضا اضائِ زّس
تاضيد تؿلين ت٣اياي تييالوللي تاضيري ذَاّس تَز  ِ٦زض آى تاضيد ً٣كِّا تٍِؾيلِ ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ ٍنَل قسُ تاقس
زضٚيط ايي نَضت ّطگًَِ اضخأ تِ ً٣كِّا ٦اىلن ي٧ي تل٣ي ذَاّس قس.
3ـ ال ٝـ اگط ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ تكريم زّس  ِ٦زض ْط ٜهْلت ه٣طض قسُ ّعيٌِّاي ه٣طض زض خعء ( )4تٌس ()4
هازُ ( )3پطزاذت ًگطزيسُ يا ّيچي ٥اظ ّعيٌِ ه٣طض زض تٌس ( )2هازُ ( )4زض اضتثاٌ تا ّط ي ٥اظ ٦كَضّاي تٗييي قسُ
پطزاذت ًكسُ اؾت زض آى نَضت اْْاضًاهِ تييالوللي هؿتطز قسُ تل٣ي هيگطزز ٍ ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ اْْاضًاهِ ًيع هطاتة
ضا اٖالم ذَاّس ًوَز.
ب ـ اگط ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ تكريم زّس ْ ِ٦ط ٜهْلت ه٣طض ّعيٌِ تٗييي قسُ تِهَخة تٌس ( )2هازُ ( )4زضهَضز
ي ٥يا چٌس ٦كَض اظ ٦كَضّاي تٗييي قسُ (ٍلي ًِ ّوِ آًْا) پطزاذت قسُ اؾت ،زض آى نَضت هَئَ تٗييي ٦كَضّايي
 ِ٦زضهَضز آًْا ْط ٜهْلت ه٣طض ّعيٌِاي پطزاذت ًكسُ ،هؿتطز قسُ تل٣ي ذَاّس قس ٍ ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ اْْاضًاهِ
تييالوللي ًيع هطاتة ضا تِ ّويي ًحَ اٖالم ذَاّس ًوَز.
4ـ اگط پؽ اظ تٗييي تاضيد تييالوللي ،ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ ْط ٜهست ه٣طض قسُ تكريم زّس ّ ِ٦ط ي ٥اظ العاهات

هصَ٦ض زض خعءّاي ( )1الي ( )3تٌس ( )1هازُ ( )11زض آى تاضيد اًدام ًكسُ اؾت اْْاضًاهِ هصَ٦ض هؿتطز قسُ تل٣ي ذَاّس
قس ٍ ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ هطاتة ضا تِ ّويي ًحَ اٖالم ذَاّس ًوَز.
هادُ 65ـ جستٍجَي تييالوللي
1ـ ّط اْْاضًاهِ تييالوللي هكوَل خؿتٍخَي تييالوللي ذَاّس تَز.
2ـ ّس ٜاظ خؿتٍخَي تييالوللي ٦ك ٝؾَات ١هطتٌَ زضهَضز اذتطأ ازٖائي اؾت.
3ـ خؿتٍخَي تييالوللي تطاؾاؼ ازٖاّا تا تَخِ ه٣تًي تِ تَني٣ً ٍ ٝكِّا (زضنَضت ٍخَز) اًدام ذَاّس قس.
4ـ هطخٕ خؿتٍخَي تييالوللي هصَ٦ض زض هازُ ( )16تِ ٦كّ ٝطچِ تيكتط ؾَات ١هطتٌَ تِ اذتطأ ازٖائي زضحس
اه٧اى اّتوام ذَاّس ٍضظيس ٍ زضّط هَضز هساض ٤ه٣طض زض آئييًاهِ ضا هلحَِ ًٓط ٢طاض ذَاّس زاز.
 5ـ ال ٝـ زضنَضت تدَيع ٢اًَى هلي ٦كَض هتٗاّسّ ،ط هت٣ايي  ِ٦اْْاضًاهِ هلي ضا تِ ازاضُ هلي آى ٦كَض يا ازاضُ
ٖولٌٌ٦سُ تطاي آى ٦كَض تؿلين هيًوايس هيتَاًس تا ضٖايت قطايٍ ه٣طض زض َ٢اًيي هلي هعتَض زضذَاؾت ًوايس ِ٦
خؿتٍخَيي قثيِ خؿتٍخَي تييالوللي (خؿتٍخَي اظ ًَٔ تييالوللي) زضهَضز چٌيي اْْاضًاهِاي هٗوَل گطزز.
ب ـ زضنَضت تدَيع ٢اًَى هلي ٦كَض هتٗاّس ،ازاضُ هلي ٦كَض يا ازاضُ ٖولٌٌ٦سُ تطاي آى ٦كَض هيتَاًس ّط
اْْاضًاهِ هلي تؿلين قسُ ضا هكوَل خؿتٍخَ اظ ًَٔ تييالوللي ٢طاض زّس.
ج ـ چٌاًچِ اْْاضًاهِ هلي ،اْْاضًاهِ تييالوللي تل٣ي قَز ٍ تِ ازاضُ هصَ٦ض زض خعءّاي (ال( ٍ )ٝب) ايي تٌس تؿلين
قسُ تاقس ،خؿتٍخَ اظ ًَٔ تييالوللي تَؾٍ هطخٕ خؿتٍخَي تييالوللي هصَ٦ض زض هازُ ( ِ٦ )16نالح تطاي
خؿتٍخَي تييالوللي اؾت اًدام ذَاّس گطٞت .اگط اْْاضًاهِ هلي تِ ظتاًي تاقس  ِ٦تِ تكريم هطخٕ خؿتٍخَي
تييالوللي ٞا٢س قطايٍ الظم تطاي تطضؾي اؾت خؿتٍخَ اظ ًَٔ تييالوللي تطاؾاؼ تطخوِ تْيِ قسُ ٍؾيلِ هت٣ايي تِ
ظتاًي  ِ٦تطاي اْْاضًاهِّاي تييالوللي ه٣طض گطزيسُ ٍ هَضز ٢ثَل هطخٕ خؿتٍخَي تييالوللي تطاي اْْاضًاهِّاي
تييالوللي تاقس ،اًدام ذَاّس قس ٍ زضهَاضزي  ِ٦اْْاضًاهِ هلي ٍ تطخوِ آى الظم تاقس تِ ق٧ل ه٣طض تطاي اْْاضًاهِّاي
تييالوللي تؿلين ذَاّس قس.
هادُ 61ـ هرجغ جستٍجَي تييالوللي
1ـ خؿتٍخَي تييالوللي تَؾٍ هطخٕ خؿتٍخَي تييالوللي اًدام ذَاّس قس  ِ٦هيتَاًس يا ي ٥ازاضُ هلي ٍ يا ي٥
ؾاظهاى تييالسٍلي ًٓيط هؤؾؿِ تييالوللي اذتطأ تاقس ِ٦ ،اظ خولِ ٍْاي ٝآى تْيِ گعاضقْاي خؿتٍخَي هؿتٌس
زضذهَل ؾات ِ٣اذتطأ ازٖائي زضهَضز اذتطاٖات هَئَ اْْاضًاهِّا اؾت.

2ـ اگط تا ظهاى تأؾيؽ « هطخٕ ٍاحس خؿتٍخَي تييالوللي» هطاخٕ هتٗسز خؿتٍخَي تييالوللي ٍخَز زاقتِ
تاقسّ ،ط ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سَُ ،ث ١ه٣طضات هَا٣ٞتٌاهِ ٢اتل اخطاء هصَ٦ض زض خعء (ب) تٌس ( ،)3هطخٕ يا هطاخٕ تييالوللي
تطاي خؿتٍخَ زضهَضز اْْاضًاهِّاي تييالوللي تؿلين قسُ تِ آى ازاضُ ضا تٗييي ذَاّس ًوَز.
3ـ ال ٝـ هطاخٕ خؿتٍخَي تييالوللي تِ ٍؾيلِ هدوٕ هٌهَب ذَاٌّس قسّ .ط ازاضُ هلي ٍ ّط ؾاظهاى تييالسٍلي
ٍ ِ٦اخس قطايٍ هصَ٦ض زض خعء (ج) ايي تٌس تاقس هيتَاًس تٌَِٖاى هطخٕ خؿتٍخَي تييالوللي تٗييي گطزز.
ب ـ ايي اًتهاب هكطٌٍ تِ ضيايت ازاضُ هلي يا ؾاظهاى تييالسٍلي هَضز ًٓط تطاي اًتهاب ٍ ًيع اًٗ٣از هَا٣ٞتٌاهِاي
تيي آى ازاضُ يا ؾاظهاى ٍ زٞتط تييالوللي  ِ٦تِ تأييس هدوٕ تطؾس ذَاّس تَز .ايي هَا٣ٞتٌاهِ ح ٍ ٠َ٣تْٗسات َطٞيي،
تاالذم تْٗسات ضؾوي ازاضُ يا ؾاظهاى ٠َٞالص٦ط زضهَضز اٖوال ٍ ضٖايت ٦ليِ َ٢اٖس ٖوَهي خؿتٍخَي تييالوللي ضا
هكرم ذَاّس ًوَز.
ج ـ حسا٢ل العاهات ٍ قطايٍ الظم ،تاالذم زضذهَل ًيطٍي اًؿاًي ٍ اؾٌاز ّ ِ٦ط ازاضُ يا ؾاظهاى تايس ٢ثل اظ
اًتهاب ٍ ّوچٌيي زض ََل هست اًتهاب ّوَاضُ آًْا ضا ضٖايت ًوايس زض آئييًاهِ تٗييي ذَاّس قس.
ز ـ اًتهاب تطاي هست هٗيٌي نَضت ذَاّس گطٞت ٍ ايي هست ٢اتل توسيس تطاي زٍضُّاي تٗسي اؾت.
ّـ ـ هدوٕ ٢ثل اظ تهوينگيطي زضذهَل اًتهاب ّط ازاضُ هلي يا ؾاظهاى تييالسٍلي يا تهوينگيطي زضتاضُ توسيس
زٍضُ اًتهاب يا ٢ثل اظ تهَية ذاتوِ اًتهاب ،اْْاضات ازاضُ يا ؾاظهاى هطتََِ ضا اؾتوأ ٍ پؽ اظ تك٧يل ٦اض گطٍُ
(٦ويتِ) ّو٧اضي ٌٞي هَئَ هازُ ( )56ايي هٗاّسُ ًٓط آى ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) ضا ًيع اذص ذَاّس ًوَز.
هادُ  60ـ آئيي وار هرجغ جستٍجَي تييالوللي
1ـ آئيي ٦اض هطخٕ خؿتٍخَي تييالوللي تاتٕ ه٣طضات ايي هٗاّسُ ،آئييًاهِ ٍ ّوچٌيي هَا٣ٞتٌاهِاي ذَاّس تَز ِ٦
زٞتط تييالوللي آى ضا َث ١هٟاز ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ تا هطخٕ هصَ٦ض هٌٗ٣س ذَاّس ًوَز.
2ـ ال ٝـ اگط هطخٕ خؿتٍخَي تييالوللي تكريم زّس :ِ٦
( )1اْْاضًاهِ تيي الوللي تِ هَيَٖي هطتثٍ اؾت  ِ٦تِهَخة آئييًاهِ ًياظي تِ خؿتٍخَي هطخٕ
خؿتٍخَي تييالوللي ًساضز ٍ زضهَضز ذال هطخٕ هصَ٦ض تهوين تِ ٖسم خؿتٍخَ تگيطز ،يا
(ٖ )2سم ضٖايت العاهات ه٣طض زضتاضُ تَني ،ٝازٖاّا يا ً٣كِّا تا آى حس تاقس  ِ٦خؿتٍخَي تييالوللي هٌٗازاض ضا
هتٗصض ؾاظز.
زض ايي زٍ حالت هطخٕ هصَ٦ض هطاتة ضا اٖالم ٍ تِ هت٣ايي ٍ زٞتط تييالوللي اَالٔ ذَاّس زاز  ِ٦گعاضـ

خؿتٍخَي تييالوللي تْيِ ًرَاّس قس.
ب ـ اگط هٗلَم قَز ّ ِ٦ط ي ٥اظ ٍيٗيتّاي هصَ٦ض زض خعء (ال )ٝتٌس ( ٍ٣ٞ ٠َٞ )2زضذهَل تطذي اظ ازٖاّاي
ذال ههسا ٠زاضز ،زض گعاضـ خؿتٍخَي تييالوللي هَئَ زضهَضز ايي ازٖاّا هكرم ٍ زضهَضز ؾايط ازٖاّا گعاضـ
هصَ٦ض َث ١هازُ ( )18ايي هٗاّسُ تٌٓين ذَاّس قس.
3ـ ال ٝـ اگط هطخٕ خؿتٍخَي تييالوللي ،تكريم زّس  ِ٦اْْاضًاهِ تييالوللي العام هطتٌَ تِ ضٖايت ٍحست
اذتطأ تِ ًحَ هصَ٦ض زض آئييًاهِ ضا ضٖايت ًٌوَزُ اظ هت٣ايي زضذَاؾت هيٌ٦س ّ ِ٦عيٌِ اياٞي ضا پطزاذت ًوايس .هطخٕ
خؿتٍخَي تييالوللي گعاضـ خؿتٍخَي ذَز ضا تطاؾاؼ آى ٢ؿوتّايي  ِ٦اْْاضًاهِ تييالوللي تْيِ ذَاّس ًوَز ِ٦
تِ اٍليي اذتطأ ش٦ط قسُ زض ازٖاّا (اذتطأ انلي) هطتٌَ اؾت هكطٌٍ تط اييّ ِ٦عيٌِّاي اياٞي الظم ْط ٜهْلت ه٣طض
زضهَضز آى ٢ؿوتْاي اْْاضًاهِ تييالوللي پطزاذت قسُ تاقس  ِ٦تِ اذتطاٖاتي هطتٌَ هيقَز  ِ٦زض٢ثال آًْا ّعيٌِّاي
٠َٞالص٦ط پطزاذت گطزيسُ اؾت.
ب ـ ٢اًَى هلي ّط ٦كَض تٗييي قسُ هيتَاًس ه٣طض ًوايس ّ ِ٦طگاُ ازاضُ هلي آى ٦كَض تكريم زّس  ِ٦زضذَاؾت
هَئَ خعء (ال )ٝتٌس ( )3هطخٕ خؿت ٍ خَي تييالوللي ٦اهالً هَخِ تَزُ ٍ زضنَضتي  ِ٦هت٣ايي ٦ليِ ّعيٌِّاي اياٞي
ضا ًپطزاذتِ تاقس ٍ زض ًتيدِ ترف هطتََِ اْْاضًاهِ تييالوللي هَضز خؿتٍخَ ٢طاض ًگطٞتِ اؾت ،آى تركْا تا حسي ِ٦
آثاض آى زض ٦كَض ،هَضز ًٓط اؾت ،هؿتطز قسُ تل٣ي ذَاّس قس هگط آى  ِ٦هت٣ايي ّعيٌِ ٍيػُ ضا تِ ازاضُ هلي آى ٦كَض
پطزاذت ٌ٦س.
هادُ  63ـ گسارش جستٍجَي تييالوللي
1ـ گعاضـ خؿتٍخَي تييالوللي زض هْلت ه٣طض ٍ ق٧ل تٗييي قسُ تْيِ ذَاّس قس.
2ـ هطخٕ خؿتٍخَي تييالوللي گعاضـ خؿتٍخَي تييالوللي ضا تِ هحى تْيِ تطاي هت٣ايي ٍ زٞتط تييالوللي
اضؾال ذَاّس ٦طز.
3ـ گعاضـ خؿتٍخَي تييالوللي يا اٖالهيِ هصَ٦ض زض خعء (ال )ٝتٌس ( )2هازُ ( )17تِ ًحَ ه٣طض زض آئييًاهِ تطخوِ
ذَاّس قس .تطخوِ هصَ٦ض تَؾٍ يا تحت هؿؤٍليت زٞتط تييالوللي تْيِ هيگطزز.
هادُ 69ـ اطالح ادػاّا ًسد دفتر تييالوللي
1ـ هت٣ايي ،پؽ اظ زضياٞت گعاضـ خؿتٍخَي تييالوللي ،ايي ح ١ضا زاضز  ِ٦تطاي ي ٥تاض ٍ زض ْط ٜهْلت هٗيي
انالحيِّايي ضا زضذهَل ازٖاّاي هصَ٦ض زض اْْاضًاهِ تييالوللي تِ زٞتط تييالوللي تؿلين ًوايسّ .وعهاى تا ايي ا٢سام

ٍي هيتَاًس ياززاقت هرتهطي ضا تِ ًحَ ه٣طض زض آئييًاهِ تؿلين ًوَزُ ٍ َي آى انالحيِ ضا تكطيح ٍ اثطاتي ضا  ِ٦ايي
انالحيِّا هو٧ي اؾت تط تَني٣ً ٍ ٝكِّا زاقتِ تاقس ،هكرم ًوايس.
2ـ زض انالحيِّا اٞكاء اذتطأ ًثايس ٞطاتط اظ حسي تاقس  ِ٦زضاْْاضًاهِ تييالوللي تؿليوي آهسُ اؾت.
3ـ اگط ٢اًَى هلي ّط ٦كَض تٗييي قسُ اٞكاء هَئَ اذتطأ زضانالحيِّا ضا ٞطاتط اظ آًچِ زض اْْاضًاهِ تييالوللي
تؿليوي آهسُ اخاظُ زّس زض آى نَضت تط ٖسم ضٖايت تٌس ( )2ايي هازُ ّيچگًَِ اثطي زض آى ٦كَض هتطتة ًرَاّس تَز.
هادُ 47ـ هىاتثِ تا ادارات تؼييي شذُ
1ـ ال ٝـ اْْاضًاهِ تييالوللي ّوطاُ تا گعاضـ خؿتٍخَي تييالوللي (قاهل ّط ي ٥اظ هَاضز هصَ٦ض زض خعء (ب) تٌس
( )2هازُ ( ٍ )17يا اٖالهيِ هصَ٦ض زض خعء (ال )ٝتٌس ( )2هازُ ( )17ايي هٗاّسُ تِ ًحَ ه٣طض زض آئييًاهِ تِ ّط ي ٥اظ
ازاضات تٗييي قسُ اضؾال ذَاّس قس ،هگط ايي ِ٦ازاضُ تٗييي قسُ ايي العاهات ضا ٦الً ٍ يا تًٗاً اؾ٣اٌ ًوايس.
ب ـ ه٧اتثِ ّوطاُ تا تطخوِ گعاضـ يا اٖالهيِ هطتٌَ (تِ ًحَ ه٣طض) ذَاّس تَز.
2ـ چٌاًچِ َث ١تٌس ( )1هازُ ( )19ايي هٗاّسُ تِ ازٖاّا انالحيِ ٍاضز قسُ تاقس ،زضايينَضت تايس ّوطاُ تا ه٧اتثِ
يا هتي ٦اهل ازٖاّاي تؿلين قسُ ،تَام تا هتي ٦اهل ازٖاّا پؽ اظ انالح ،يا هتي ٦اهل ازٖاّاي تؿلين قسُ تِ اًًوام هتي
انالحيِّا اضؾال گطززّ .وچٌيي چٌاًچِ َث ١تٌس ( )1هازُ ( )19اٖالهيِاي ًيع تْيِ قسُ تاقس اٖالهيِ هصَ٦ض ّن اضؾال
ذَاّس قس.
3ـ تٌا تِ ت٣اياي ازاضُ تٗييي قسُ يا هت٣ايي ،هطخٕ خؿتٍخَي تييالوللي ًؿرِاي اظ اؾٌاز هصَ٦ض زض گعاضـ
خؿتٍخَي تييالوللي ضا َث ١آئييًاهِ حؿة هَضز تِ ازاضُ هصَ٦ض يا هت٣ايي اضؾال ذَاّس ًوَز.
هادُ 46ـ اًتشار تييالوللي
1ـ زٞتط تييالوللي اْْاضًاهِّاي تييالوللي ضا هٌتكط ذَاّس ًوَز.
2ـ ال ٝـ تا ضٖايت اؾتثٌائات ه٣طض زض تٌس (ب) ايي تٌس ٍ تٌس ( )3هازُ ( )64اًتكاض تييالوللي اْْاضًاهِ تييالوللي
تالٞانلِ پؽ اظ ذاتوِ هست ّدسُ هاُ اظ تاضيد ح ١ت٣سم آى اْْاضًاهِ نَضت ذَاّس پصيطٞت.
ب ـ هت٣ايي هيتَاًس اظ زٞتط تييالوللي ترَاّس ً ِ٦ؿثت تِ اًتكاض اْْاضًاهِ تييالوللي ٍي زض ّط ظهاًي ٢ثل اظ
ذاتوِ هست هصَ٦ض زض خعء (ال ٠َٞ )ٝا٢سام ًوايس .زضايي نَضت زٞتط تييالوللي تِ ّواى ًحَ تِ نَضت ه٣طض زض آئييًاهِ
ا٢سام ذَاّس ًوَز.
3ـ گعاضـ خؿتٍخَي تييالوللي ٍ يا اٖالهيِ هصَ٦ض زض خعء (ال )ٝتٌس ( )2هازُ ( )17تِ ًحَ ه٣طض زض آئييًاهِ اًتكاض

ذَاّس ياٞت.
4ـ ظتاى ٍ ق٧ل اًتكاض تييالوللي ٍ خعئيات زيگط تاتٕ آئييًاهِ ذَاّس تَز.
 5ـ چٌاًچِ ٢ثل اظ ت٧ويل ه٣سهات ٌٞي هطتٌَ تِ اًتكاض تييالوللي ،اْْاضًاهِ تييالوللي هؿتطز ٍ يا هؿتطز قسُ تل٣ي
گطزيسُ تاقس ،اًتكاض تييالوللي نَضت ًرَاّس گطٞت.
 6ـ اگط اْْاضًاهِ تييالوللي حاٍي ٖثاضات ٍ يا ً٣كِّايي تاقس  ِ٦تِ ٖ٣يسُ زٞتط تييالوللي ذال ٜاذال ٠حؿٌِ يا
ًٓن ٖوَهي تل٣ي قَز يا ايي ِ٦تِ ٖ٣يسُ آى زٞتط ،اْْاضًاهِ تييالوللي هصَ٦ض حاٍي ٖثاضاتي تاقس  ِ٦تطحؿة تٗطيٝ
آئييًاهِ هَّي تل٣ي گطزز ،آى زٞتط هيتَاًس ٖثاضات٣ً ،كِّا ٍ ت٣طيطات ضا اظ اًتكاض ذَز حص ٍ ٜهحل ٍ تٗساز ٦لوات يا
ً٣كِّاي حص ٜقسُ ضا هكرم ًوَزُ ٍ زضنَضت ت٣ايا ًؿرِاي اظ ترفّاي حص ٜقسُ ضا زضاذتياض ٢طاض زّس.
هادُ 44ـ رًٍَشت ،ترجوِ ٍ پرداخت ّسيٌِ تِ ادارات تؼييي شذُ
1ـ زضنَضتي  ِ٦ه٧اتثِ زض هازُ (٢ )20ثالً اًدام ًكسُ تاقس ،هت٣ايي ًؿرِاي اظ اْْاضًاهِ تييالوللي ٍ تطخوِ آى ضا
(تِ ًحَ ه٣طض) يوي پطزاذت ّعيٌِّاي هلي (ٌٖساللعٍم) حسا٦ثط تا ؾي هازُ اظ تاضيد ح ١ت٣سم تِ ازاضُ تٗييي قسُ اضائِ
ذَاّس ًوَزّ .طگاُ تِ هَخة ٢اًَى هلي ي٦ ٥كَض تٗييي قسُ ش٦ط ًام ٍ ؾايط اَالٖات ه٣طض زضتاضُ هرتطٔ العاهي تَزُ
ٍلي تِ هَخة ٢اًَى هعتَض اضائِ ايي هكرهات زض تاضيري هؤذط تط تاضيد تؿلين اْْاضًاهِ هلي هداظ تاقس ،زض آى نَضت
هت٣ايي ،ايي هكرهات ضا حسا٦ثط تا اًً٣اي ؾي هاُ اظ تاضيد ح ١ت٣سم تِ ازاضُ هلي يا ازاضُاي  ِ٦تطاي ٦كَض ٖول هيٌ٦س
اضائِ ذَاّس ًوَز هگط زض هَاضزي  ِ٦ت٣ايا حاٍي هكرهات ٍ اَالٖات هصَ٦ض تاقس.
2ـ ّطگاُ هطخٕ خؿتٍخَي تييالوللي َث ١خعء (ال )ٝتٌس ( )2هازُ ( )17اٖالهيِاي ضا نازض ًوايس زايط تط اييِ٦
گعاضـ خؿتٍخَي تييالوللي تْيِ ًرَاّس قس .هْلت ه٣طض تطاي اًدام ا٢ساهات هصَ٦ض زض تٌس ( )1ايي هازُ ّواى هستي
اؾت  ِ٦زض تٌس( )1ه٣طض قسُ اؾت.
3ـ ّط ٢اًَى هلي هيتَاًس تطاي اخطاء ا٢ساهات هصَ٦ض زض تٌسّاي ( )1يا ( ٠َٞ )2هثازضت تِ تٗييي هْلتي ًوايس ِ٦
تاضيد اًً٣اي آى زيطتط اظ هْلت ه٣طض زض تٌسّاي  ٠َٞتاقس.
هادُ 48ـ تأخير تشريفات هلي
1ـ ّيچ ازاضُ تٗييي قسُ هداظ ًرَاّس تَز  ِ٦اْْاضًاهِ تييالوللي ضا ٢ثل اظ ذاتوِ هْلت ه٣طض زض هازُ ( )22تِ
خطياى اًساذتِ يا هَضز تطضؾي ٢طاض زّس.
2ـ ٖليضٚن هٟاز تٌس ( )1ايي هازُ ّط ازاضُ تٗييي قسُ هيتَاًس تٌا تِ ت٣اياي نطيح هت٣ايي ،اْْاضًاهِ تييالوللي ضا

زض ّط ظهاى  ِ٦هت٣ايي ترَاّس تِ خطياى اًساذتِ ٍ يا هَضز تطضؾي ٢طاض زّس.
هادُ 42ـ اهىاى تالاثر شذى در وشَرّاي تؼييي شذُ
1ـ زضهَضز خعء ( )2ظيط هكطٌٍ تِ ضٖايت ه٣طضات هازُ ( )25اثط اْْاضًاهِ تييالوللي ه٣طض زض تٌس ( )3هازُ ( )11زض
ّط ي ٥اظ ٦كَضّاي تٗييي قسُ هتَ ٝ٢ذَاّس قس ٍ ايي اهط زاضاي ّواى آثاض هتطتة تط اؾتطزاز اْْاضًاهِ هلي زض آى
٦كَض ذَاّس تَز:
( )1زضنَضتي  ِ٦هت٣ايي اْْاضًاهِ تييالوللي يا تٗييي آى ٦كَض ضا هؿتطز ًوايس.
( )2زضنَضتي َ ِ٦ث ١تٌس ( )3هازُ ( ،)12خعء (ب) تٌس ( )1هازُ ( ،)14خعء (ال )ٝتٌس ( )3هازُ ( )14يا تٌس ()4
هازُ ( )14اْْاضًاهِ تييالوللي هؿتطز قسُ تل٣ي قَز يا َث ١خعء (ب) تٌس ( )3هازُ ( )14هَئَ تٗييي آى ٦كَض هؿتطز
قسُ تل٣ي گطزز.
( )3زضنَضتي  ِ٦هت٣ايي ا٢ساهات هصَ٦ض زض هازُ ( )22ضا ْط ٜهست تٗييي قسُ اًدام ًسّس.
2ـ ٖليضٚن هٟاز تٌس (ّ ٠َٞ )1ط ازاضُ تٗييي قسُ هيتَاًس اثط ه٣طض زض تٌس ( )3هازُ ( )11ضا حً ّٟوايس حتي زض
هَاضزي َ ِ٦ث ١تٌس ( )2هازُ ( )25ح ّٟايي اثط الظم ًثاقس.
هادُ 45ـ تررسي در ادارات تؼييي شذُ
1ـ ال ٝـ ّطگاُ ازاضُ زضياٞت ٌٌ٦سُ اظ اُٖاء تاضيد ثثت تييالوللي اهتٌأ ٍضظز يا اٖالم ًوايس  ِ٦اْْاضًاهِ تييالوللي
هؿتطز قسُ تل٣ي گطزيسُ ،يا ّطگاُ زٞتط تييالوللي هَضزي ضا تِهَخة تٌس ( )3هازُ ( )12تكريم زازُ تاقس ،زٞتط
تييالوللي تٌا تِ ت٣اياي هت٣ايي َٞضاً ًؿرِاي اظ اؾٌاز هَخَز زض پطًٍسُ ضا تِ ّط ي ٥اظ ازاضات تٗييي قسُ  ِ٦هت٣ايي اظ
آًْا ًام تطزُ ،اضؾال ذَاّس ًوَز.
ب ـ ّطگاُ ازاضُ زضياٞت ٌٌ٦سُ اٖالم ًوَزُ تاقس  ِ٦هطاتة تٗييي ٦كَض ذاني هؿتطز قسُ تل٣ي گطزيسُ اؾت ،زٞتط
تييالوللي تٌا تِ ت٣اياي هت٣ايي َٞضاً ًؿرِاي اظ اؾٌاز هَخَز زض پطًٍسُ ضا تِ ازاضُ هلي آى ٦كَض اضؾال ذَاّس ًوَز.
ج ـ ت٣اياي هصَ٦ض زض خعءّاي (ال )ٝيا (ب) ايي تٌس تايس ْط ٜهْلت هٗيي اضائِ قَز.
2ـ ال ٝـ تا ضٖايت هٟاز خعء (ب) ايي تٌس ٍ هكطٌٍ تِ پطزاذت ّعيٌِ ه٣طض زض ٢اًَى هلي (ٌٖساللعٍم) ٍ اضائِ تطخوِ
هٌاؾة (تِ ًحَ ه٣طض) ْط ٜهْلت هٗيي ّط ازاضُ تٗييي قسُ تهوينگيطي ذَاّس ًوَز  ِ٦آيا هطاتة ضز ،اٖالم يا تكريم
هَضز هصَ٦ض زض تٌس ( )1ايي هازُ هٌُث ٍ ١تا ضٖايت هٟاز ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ نَضت پصيطٞتِ اؾت يا ذيط ٍ اگط تِ ايي
ًتيدِ تطؾس  ِ٦ضز يا اٖالم ًاقي اظ اقتثاُ يا ٟٚلت ازاضُ زضياٞت ٌٌ٦سُ تَزُ ٍ تكريم زٞتط تييالوللي ًاقي اظ اقتثاُ يا

ٟٚلت آى زٞتط تَزُ اؾت ،زض آى نَضت تاحسي  ِ٦تِ تأثيط زض ٦كَض تٗييي قسُ هطتٌَ هيقَز آى ازاضُ اقتثاُ يا ٟٚلت ضا
هؤثط ًساًؿتِ ٍ تِاْْاضًاهِ تييالوللي ضؾيسگي ذَاّس ًوَز.
ب ـ ّطگاُ ًؿرِ تايگاًي تِٖلت اقتثاُ يا ٟٚلت هت٣ايي پؽ اظ اًً٣اء هست تٗييي قسُ زض تٌس ( )3هازُ ( )12تِ
زٞتط تييالوللي ٍانل قَز هٟاز خعء (ال )ٝايي تٌس تٌْا زض قطايٍ ٍ اٍيأ ٍ احَال هصَ٦ض زض تٌس ( )2هازُ ( )48اٖوال ذَاّس
قس.
هادُ 41ـ اهىاى تظحيح هذارن ارائِ شذُ تِ ادارات تؼييي شذُ
ّيچ ازاضُ تٗييي قسُاي ًويتَاًس اْْاضًاهِ تييالوللي ضا تِ زليل ٖسم ضٖايت العاهات ه٣طض زض ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ
ضز ًوايس هگط ايي ِ٦اتتسا تِهت٣ايي خْت تهحيح آى ٞطنتي زض حس ٍ هُات ١آئيي ٦اضي  ِ٦زض ٢اًَى هلي تطاي
اْْاضًاهِّاي هلي زضهَاضز هكاتِ يا ٢اتل ه٣ايؿِ ه٣طض اؾت ،اُٖاء ًوايس.
هادُ 40ـ الساهات هلي
1ـ ّيچ ٢اًَى هلي ًويتَاًس ضٖايت العاهاتي زضذهَل ق٧ل يا هحتَاي اْْاضًاهِ تييالوللي  ِ٦هتٟاٍت يا ايا ِٞتط
آًچِ  ِ٦زض ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ ه٣طض قسُ ضا ذَاؾتاض قَز.
2ـ ه٣طضات هصَ٦ض زض تٌس ( )1ايي هازُ تط اٖوال هٟاز تٌس ( )2هازُ ( )7تأثيطي ًساضزّ .وچٌيي ه٣طضات هعتَض ّيچ
٢اًَى هلي ضا اظ زضذَاؾت هساض ٤ظيط پؽ اظ ايي ِ٦ضؾيسگي تِ اْْاضًاهِ تييالوللي زض ازاضُ تٗييي قسُ آٚاظ قسُ تاقس،
هٌٕ ًويٌ٦س:
(ٌّ )1گاهي  ِ٦هت٣ايي قرم ح٢َ٣ي تاقسً ،ام ًوايٌسُ هداظ ايي قرم ح٢َ٣ي.
( )2اؾٌازي ٢ ِ٦ؿوتي اظ اْْاضًاهِ تييالوللي ًويتاقس ٍلي زليل ازٖاّا ٍ اْْاضات هٌسضج زض اْْاضًاهِ ضا تك٧يل
هيزّس اظ خولِ تأييس اْْاضًاهِ تييالوللي تِ ٍؾيلِ اهًاء هت٣ايي زضهَضزي  ِ٦اْْاضًاهِ تِ ٌّگام تؿلين اظ َطٜ
ًوايٌسُ يا ٦اضگعاض هت٣ايي اهًاء قسُ تاقس.
3ـ زضنَضتي ٦ ِ٦كَض تٗييي قسُ تِ اؾتٌاز ٢اًَى هلي ذَز تكريم زّس  ِ٦هت٣ايي تِ ٖلت ايي ِ٦هرتطٔ ًيؿت
ٍاخس قطايٍ الظم تطاي تؿلين اْْاضًاهِ هلي ًويتاقس ،هيتَاًس اْْاضًاهِ تييالوللي ضا ضز ًوايس.
4ـ زضنَضتي ٢ ِ٦اًَى هلي العاهاتي ضا زضهَضز ق٧ل يا هحتَاي اْْاضًاهِّاي هلي ه٣طض ًوايس  ِ٦اظ ًٓط هت٣ايياى
هؿاٖستط اظ العاهات ه٣طض قسُ زض ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ زضاضتثاٌ تا اْْاضًاهِّاي تييالوللي تاقس ،ازاضُ هلي ،زازگاّْا ٍ ّط
هطخٕ زيگط ٦كَض تٗييي قسُ يا ٦كَض ٖول ٌٌ٦سُ تطاي آى هيتَاًٌس تِخاي العاهات ه٣طض قسُ زض هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ،

العاهات هلي ضا زض ايي تاضُ اٖوال ًوايٌس هگط زضهَضزي  ِ٦هت٣ايي تط اخطاء العاهات ه٣طض زض هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ زضهَضز
اْْاضًاهِ تييالوللي ذَز انطاض ٍضظز.
 5ـ ّيچ چيع زض ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ ًثايس تِ ًحَي تٟؿيط قَز  ِ٦اخاظُ زّس آظازي ّط ٦كَض هتٗاّس تطاي تٗييي
قطايٍ هاَّي هطتٌَ تِ ثثت اذتطأ تًِحَ زلرَاُ هحسٍز قَز ،تاالذم ّطگًَِ ه٣طضات زضايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ زض
اضتثاٌ تا تٗطي ٝؾات ِ٣اذتطأ ازٖائي هٌحهط تِ اّسا ٜآئيي ٦اض تييالوللي اؾت ٍ زضًتيدِ ّط ٦كَض هتٗاّس آظاز اؾت تا
تٌِّگام تهوينگيطي زضذهَل ٢اتليت ثثت ي ٥اذتطأ  ِ٦زضاْْاضًاهِ تييالوللي ازٖا قسُ يَاتٍ ٢اًَى هلي ذَز ضا
زضتاضُ ؾات ِ٣اذتطأ ازٖائي ٍ ؾايط قطايٍ هطتٌَ تِ ٢اتليت ثثت  ِ٦تك٧يل زٌّسُ العاهات هطتٌَ تِ ق٧ل ٍ يا هحتَاي
اْْاضًاهِ تييالوللي ًثاقس ضا اٖوال ًوايس.
 6ـ ٢اًَى هلي هيتَاًس اظ هت٣ايي ترَاّس  ِ٦هساض ٤الظم زض اضتثاٌ تا ّط قطٌ هاَّي هطتٌَ تِ ٢اتليت ثثت اذتطأ
ه٣طض زض آى ٢اًَى ضا اضائِ زّس.
 7ـ ّط ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ يا پؽ اظ آى  ِ٦ضؾيسگي تِ اْْاضًاهِ تييالوللي زض ازاضُ تٗييي قسُ آٚاظ قسُ تاقس ،ازاضُ
هطتٌَ هيتَاًس تا آًدا  ِ٦تِ تٗييي ٦اضگعاض اظ َط ٜهت٣ايي تِ ٌَٖاى ًوايٌسُ ًعز ازاضُ هصَ٦ض تاقس يا زضاذتياض تَزى
ًكاًي زض ٦كَض تٗييي قسُ تطاي اتال٘ اَالٖيِّا هطتٌَ هيقَز ٢اًَى هلي ضا اٖوال ًوايس.
 8ـ ّيچ چيع زض ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ ًثايس تِ ًحَي تٟؿيط قَز  ِ٦آظازي ّط ٦كَض هتٗاّس ضا زض اٖوال تساتيط الظم
تطاي ح ّٟاهٌيت هلي ذَز ٍ يا ح ١اتثأ ٍ ه٣يويي آى ٦كَض ضا زض تؿلين اْْاضًاهِّاي تييالوللي تِ ٖلت حٟاْت اظ
هٌاٖ ٕٞوَهي ا٢تهازي آى ٦كَض هحسٍز ًوايس.
هادُ 43ـ اطالح ادػاّا ،تَطيف ٍ ًمشِّا در ادارات تؼييي شذُ
1ـ هت٣ايي اظ ايي ٞطنت تْطُهٌس ذَاّس تَز ْ ِ٦ط ٜهْلت ه٣طض ،ازٖاّا ،تَني٣ً ٍ ٝكِّا ضا زض ّط ازاضُ تٗيييقسُ
انالح ًوايسّ .يچ ازاضُ تٗيييقسُاي ًويتَاًس ٢ثل اظ اًً٣اء هْلت هعتَض ٍض ِ٢اذتطاٖي ضا اُٖاء يا اظ زازى آى اهتٌأ ٍضظز هگط
تا ضيايت نطيح هت٣ايي.
2ـ انالحيِّا ًثايس اظ حسٍز اٞكاء اذتطأ زض اْْاضًاهِ تييالوللي تؿليوي ٞطاتط ضٍز هگط ايي٢ ِ٦اًَى هلي ٦كَض
تٗييي قسُ چٌيي اهطي ضا اخاظُ زّس.
3ـ زض ٦ليِ هَاضزي  ِ٦زض ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ ه٣طضاتي پيفتيٌي ًكسُ تاقس ،انالحيِّا تايس َثَ٢ ١اًيي هلي
٦كَض تٗييي قسُ تاقس.

4ـ زضنَضتي  ِ٦ازاضُ تٗييي قسُ اضائِ تطخوِ اْْاضًاهِ تييالوللي ضا الظم تساًس ،انالحيِّا ّن تايس تِ ّواى ظتاى
تطخوِ قسُ تاقس.
هادُ 49ـ آثار اًتشار تييالوللي
1ـ تا آًدا  ِ٦تِ حوايت اظ ح ٠َ٣هت٣ايي زض ي٦ ٥كَض تٗييي قسُ هطتٌَ هيقَز ،آثاض اًتكاض تييالوللي اْْاضًاهِ
تييالوللي زض آى ٦كَض تا ضٖايت ه٣طضات تٌسّاي ( )2تا ( )4ايي هازُ ّواى آثاضي ذَاّس تَز ٢ ِ٦اًَى هلي ٦كَض تٗييي
قسُ تطاي اًتكاض العاهي اْْاضًاهِّاي هلي تطضؾي ًكسُ زض زاذل ه٣طض هيزاضز.
2ـ اگط ظتاى هَضز اؾتٟازُ زض اًتكاض تييالوللي تا ظتاى تِ٦اض ضٞتِ زض اًتكاض تِهَخة ٢اًَى هلي زض ٦كَض تٗييي قسُ
هتٟاٍت تاقس ٢اًَى هلي ٦كَض هعتَض هيتَاًس ه٣طض ؾاظز  ِ٦اثطات هصَ٦ض زض تٌس ( )1ايي هازُ  ٍ٣ٞظهاًي ٢اتل اٖوال تاقس
:ِ٦
( )1تطخوِ تِ ظتاى اذيطالص٦ط تًِحَ ه٣طض زض ٢اًَى هلي هٌتكط قسُ تاقس.
( )2تطخوِ تِ ظتاى اذيطالص٦ط اظ َطي٢ ١طاضزازى آى زض هٗطو تاظتيٌي ٖوَهي تِ ًحَ ه٣طض زض ٢اًَى هلي زض زؾتطؼ
ٖوَهي ٢طاض گطٞتِ تاقس ،يا
( )3تطخوِ تِ ظتاى اذيطالص٦ط ضا هت٣ايي ،تطاي اؾتٟازٌٌُ٦سُ ٚيطهداظ تالٟٗل يا تال َُ٣اذتطأ هَضز ازٖا زض اْْاضًاهِ
تييالوللي اضؾال ًوَزُ تاقس ،يا
(ّ )4ط زٍ ا٢سام هصَ٦ض زض خعءّاي ( ٍ )3( ٍ )1يا ّطزٍ ا٢سام هصَ٦ض زض خعءّاي ( )3( ٍ )2هح ١٣قسُ تاقس.
3ـ زضهَضزي  ِ٦تٌا تِ ت٣اياي هت٣ايي اًتكاض تييالوللي ٢ثل اظ اًً٣اء ّدسُهاُ اظ تاضيد ح ١ت٣سم نَضت پصيطٞتِ
تاقس ٢اًَى هلي ٦كَض تٗييي قسُ هيتَاًس ه٣طض ًوايس  ِ٦آثاض هٌسضج زض تٌس ( )1ايي هازُ  ٍ٣ٞاظ ظهاى اًً٣اء ّدسُ هاُ اظ
تاضيد ح ١ت٣سم ٢اتل اٖوال ذَاّس تَز.
4ـ ٢اًَى هلي ّط ٦كَض تٗييي قسُ هيتَاًس ه٣طض ًوايس  ِ٦آثاض هصَ٦ض زض تٌس( )1ايي هازُ  ٍ٣ٞاظ تاضيري ٢اتل اٖوال
ذَاّس تَز  ِ٦يً ٥ؿرِ اظ اْْاضًاهِ تييالوللي هٌتكطُ َث ١هازُ ( )21تِ ٍؾيلِ ازاضُ هلي آى ٦كَض ٍ يا ازاضُ ٖولٌٌ٦سُ
تطاي آى ٦كَض زضياٞت قسُ تاقس ،ازاضُ هصَ٦ض تاضيد زضياٞت ضا زض اؾطٔ ٍ٢ت هو٧ي زض ضٍظًاهِ ضؾوي ذَز اًتكاض ذَاّس
زاز.
هادُ 87ـ هاّيت هحرهاًِ تَدى اظْارًاهِ تييالوللي
1ـ ال ٝـ تا ضٖايت هٟاز خعء (ب) ايي تٌس ،زٞتط تييالوللي ٍ هطاخٕ خؿتٍخَي تييالوللي اخاظُ ًرَاٌّس زاز ِ٦

ّيچ قرم يا هطخٗي ٢ثل اظ اًتكاض تييالوللي اْْاضًاهِ تييالوللي تِ آى اْْاضًاهِ زؾتطؾي زاقتِ تاقس هگط تٌا تِ
ت٣اياي هت٣ايي يا اخاظُ اٍ.
ب ـ هٟاز خعء (ال )ٝهصَ٦ض زض  ٠َٞزض ّط هَضزي  ِ٦تطاي هطخٕ خؿتٍخَي تييالوللي اضؾال هيقَز ٍ هَاضز
اضؾال هصَ٦ض زض هازُ ( ٍ )13ه٧اتثات ه٣طض تِهَخة هازُ (٢ )20اتل اٖوال ًرَاّس تَز.
2ـ ال ٝـ ّيچ ازاضُ هلي اخاظُ زؾتطؾي تِاْْاضًاهِ تييالوللي ضا تِاقرال ثالث ٢ثل اظ تاضيرْاي شيل ّط ٦سام
ًعزي٧تط تاقس ًرَاّس زاز هگط تٌا تِ ت٣اياي هت٣ايي ٍ يا اخاظُ اٍ:
( )1تاضيد اًتكاض تييالوللي اْْاضًاهِ تييالوللي.
( )2تاضيد زضياٞت ه٧اتثِ هطتٌَ تِ اْْاضًاهِ تييالوللي َث ١هازُ (.)20
( )3تاضيد زضياٞت ًؿرِاي اظ اْْاضًاهِ تييالوللي َث ١هازُ (.)22
ب ـ هٟاز خعء (ال )ٝايي تٌس ّيچ ازاضُ هلي ضا اظ اًتكاض آگْي يا اظ هُلٕ ًوَزى اقرال ثالث زايط تط تٗييي آى ازاضُ
هٌٕ ًويٌ٦س .زض ّط حال ايي اَالٔ ٍ يا آگْي  ٍ٣ٞحاٍي اَالٖات ظيط ذَاّس تَز:
هكرم ًوَزى ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سًُ ،ام هت٣ايي ،تاضيد تؿلين تييالوللي ،قواضُ اْْاضًاهِ تييالوللي ٍ ٌَٖاى اذتطأ.
ج ـ هٟاز خعء (ال )ٝايي تٌس ايي هازُ ّيچ ازاضُ تٗييي قسُاي ضا اظ زازى اخاظُ زؾتطؾي تِ اْْاضًاهِ تييالوللي تطاي
اّسا ٜهطاخٕ ً٢ايي هٌٕ ًويٌ٦س.
3ـ هٟاز خعء (ال )ٝتٌس ( )2ايي هازُ زضهَضز تواهي ازاضات زضياٞتٌٌ٦سُ ناز ٠اؾت هگط زض هَاضز اضؾال هَئَ تٌس
( )1هازُ (.)12
4ـ زض ايي هازُ ٍاغُ « زؾتطؾي» قاهل ّط ٍؾيلِاي هيقَز  ِ٦اظ َطي ١آى اقرال ثالث تتَاًٌس اَالٖاتي ضا اظ
خولِ اظ َطي ١ه٧اتثِ يا اًتكاض ٖوَهي ٦ؿة ًوايٌس تِ قطٌ اييّ ِ٦يچ ازاضُ هلي تِ ََض ٦لي اْْاضًاهِ تييالوللي يا
تطخوِ آى ضا ٢ثل اظ اًتكاض تييالوللي اًتكاض ًسّس ٍ يا ٢ثل اظ اًً٣اي هْلت تيؿت هاُ ح ١ت٣سم تِ قطٌ ايي ِ٦اًتكاض
تييالوللي تا اًً٣اي هْلت تيؿت هاُ اظ تاضيد ح ١ت٣سم نَضت ًگطٞتِ تاقس.
فظل دٍم ـ تررسي همذهاتي تييالوللي
هادُ 86ـ تماضاي تررسي همذهاتي تييالوللي
1ـ تطحؿة ت٣اياي هت٣ايي ،اْْاضًاهِ تييالوللي ٍي َث ١ه٣طضات ظيط ٍ آئييًاهِ تحت تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي
٢طاض ذَاّس گطٞت.

2ـ ال ٝـ ّط هت٣ايي تِ ًحَي  ِ٦زض آئييًاهِ تٗطي ٝقسُ تثِٗ يا ه٣ين ٦كَض هتٗاّسي تاقس  ِ٦آى ٦كَض هلعم تِ
ٞهل زٍم تاقس ٍ اْْاضًاهِ تييالوللي ٍي تِ ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ ي٦ ٥كَض يا ازاضُ ٖولٌٌ٦سُ اظ َط ٜآى تؿلين قسُ تاقس
هيتَاًس ت٣اياي تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ضا تِٖول آٍضز.
ب ـ هدوٕ هيتَاًس تهوين تگيطز  ِ٦تِ اقرال هداظ تطاي تؿلين اْْاضًاهِّاي تييالوللي اخاظُ زازُ قَز تا
هثازضت تِ ت٣ايا تطاي تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي تٌوايٌس حتي اگط آًاى اتثأ يا ه٣ين ٦كَضي تاقٌس  ِ٦آى ٦كَض ًَٖ ايي
هٗاّسُ ًثَزُ ٍ يا هلعم تِ ٞهل زٍم ًثاقس.
3ـ ت٣اياي تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي تايس خساي اظ اْْاضًاهِ تييالوللي اًدام گيطز ٍ ت٣اياي هصَ٦ض تايس حاٍي
ذهَنيات ه٣طض قسُ تَزُ ٍ تِ ق٧ل ٍ تِ ظتاى تٗييي قسُ تٌٓين قَز.
4ـ ال ٝـ زض ت٣ايا تايس ٦كَض يا ٦كَضّاي هتٗاّس  ِ٦زض آًْا هت٣ايي ٢هس زاضز ًتايح تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ضا
هَضز اؾتٟازُ ٢طاض زّس هكرم قَز (٦كَضّاي هٌترة) ٦كَضّاي هتٗاّس زيگط ًيع هيتَاًٌس تٗساً اًتراب قًَس .اًتراب
 ٍ٣ٞهيتَاًس هطتٌَ تِ ٦كَضّاي هتٗاّسي تاقس ٢ ِ٦ثالً َث ١هازُ ( )4ايي هٗاّسُ تٗييي قسُاًس.
ب ـ هت٣ايياى هصَ٦ض زض خعء (ال )ٝتٌس ( )2ايي هازُ هيتَاًٌس ّط ٦كَض هتٗاّسي ضا  ِ٦هلعم تِ ٞهل زٍم تاقس
اًتراب ًوايٌس .هت٣ايياى هصَ٦ض زض خعء (ب) تٌس( )2تٌْا هيتَاًٌس آى زؾتِ اظ ٦كَضّاي هتٗاّس هلعم تِ ٞهل زٍم ضا
اًتراب ًوايٌس  ِ٦آهازگي ذَز ضا تطاي اًتراب قسى تَؾٍ هت٣ايياى هعتَض اٖالم ًوَزُ تاقٌس.
 5ـ ت٣ايا هكوَل پطزاذت ّعيٌِّاي ه٣طض زض هْلت تٗييي قسُ ذَاّس تَز.
 6ـ ال ٝـ ت٣ايا تِ هطخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي هصَ٦ض زض هازُ ( )32تؿلين ذَاّسقس.
ب ـ ّط اًتراب تٗسي تِ زٞتط تييالوللي تؿلين ذَاّس قس.
 7ـ هَئَ اًتراب ّط ازاضُ هٌترة تِ آى زٞتط اٖالم ذَاّس قس.
هادُ  84ـ هرجغ تررسي همذهاتي تييالوللي
1ـ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي تٍِؾيلِ هطخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي نَضت ذَاّس گطٞت.
2ـ زضهَضز ت٣اياي هصَ٦ض زض خعء (ال )ٝتٌس ( )2هازُ ( )31ازاضُ زضياٞتٌٌ٦سُ ٍ زضهَضز ت٣اياي هصَ٦ض زض خعء (ب)
تٌس ( )2هازُ ( )31هدوٕ َث ١هَا٣ٞتٌاهِّاي ٢اتل اخطاء تيي هطخٕ يا هطاخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ٖال٢وٌس تِ اًدام
ايي تطضؾي اظ يَ ٥ط ٍ ٜزٞتط تييالوللي اظ َط ٜزيگط ،ا٢سام تِ هكرم ًوَزى هطخٕ يا هطاخٕ تطضؾي ه٣سهاتي
تييالوللي تطاي تطضؾي ه٣سهاتي ذَاّس ًوَز.

3ـ ه٣طضات تٌس ( )3هازُ ( )16تا تٛييطاتي تطحؿة ا٢تًاء زضذهَل هطاخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي اٖوال ذَاّس
قس.
هادُ 88ـ تررسي همذهاتي تييالوللي
1ـ ّس ٜتطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ٖثاضت اؾت اظ تسٍيي ًٓط ه٣سهاتي ٍ ٚيطالعامآٍض زضتاضُ ايي ؾؤاالت  ِ٦آيا اذتطأ
ازٖائي ،خسيس تَزُ ،هتًوي ي ٥گام اتت٧اضي اؾت (ًاآق٧اض تَزى) ٍ ٦اضتطز نٌٗتي زاضز يا ذيط.
2ـ زضتطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ،ازٖاي ي ٥اذتطأ ظهاًي خسيس تل٣ي هيقَز  ِ٦زض ؾات ِ٣اذتطأ ازٖايي تِ ًحَ
تٗطي ٝقسُ زضآئييًاهِ هؿثًَ ٠ثاقس.
3ـ زض تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي اذتطأ ازٖايي ،ظهاًي هتًوي ي ٥گام اتت٧اضي اؾت  ِ٦تا تَخِ تِ ؾات ِ٣اذتطأ
ازٖايي تِ ًحَ تٗطي ٝقسُ زض آئييًاهِ ،زضتاضيد تٗييي قسُ تطاي قرهي  ِ٦هتثحط زض آى ضقتِ اذتطأ اؾت آق٧اض ًثاقس.
4ـ زض تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ،ازٖاي اذتطاٖي ،ظهاًي زاضاي ٦اضتطز نٌٗتي تل٣ي هيقَز  ِ٦تتَاى زض ّط ًَٔ
نٌٗت تٌا تِ هاّيت ،آى ضا ؾاذت يا تِ ٦اضتطز (تِ هَْٟم ٌٞاٍضي) هطاز اظ نٌٗت هَْٟم هَؾٕ آى تِ ًحَ هصَ٦ض زض هٗاّسُ
پاضيؽ تطاي حوايت اظ هال٧يت نٌٗتي اؾت.
 5ـ يَاتٍ هصَ٦ض زض  ٠َٞنطٞاً تِ هٌَٓض تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي اؾتّ .ط ٦كَض هتٗاّس هيتَاًس زض
تهوينگيطي ذَز ضاخٕ تِ ايي ِ٦آيا زض آى ٦كَض ي ٥اذتطأ ازٖايي ٢اتل ثثت هيتاقس يا ذيط ،يَاتٍ اياٞي يا هتٟاٍت ضا
اٖوال ًوايس.
 6ـ زض تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ٦ليِ اؾٌاز هصَ٦ض زض گعاضـ خؿتٍخَي تييالوللي لحاِ ذَاّس قسّ .وچٌيي
هيتَاى ّط ؾٌس زيگطي ضا  ِ٦زض هَضز ذال هطتثٍ تكريم زازُ قَز ،تطضؾي ًوَز.
هادُ 82ـ آئيي وار هرجغ تررسي همذهاتي تييالوللي
1ـ آئيي ٦اض هطخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي تاتٕ ه٣طضات ايي هٗاّسُ ،آئييًاهِ ٍ هَا٣ٞتٌاهِاي اؾت  ِ٦زٞتط
تييالوللي آى ضا َث ١ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ تا هطخٕ هصَ٦ض هٌٗ٣س ذَاّس ًوَز.
2ـ ال ٝـ هت٣ايي زاضاي ايي ح ١ذَاّس تَز  ِ٦قٟاّاً يا ٦تثاً تا هطاخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي اضتثاٌ زاقتِ تاقس.
ب ـ هت٣ايي زاضاي ايي ح ١ذَاّس تَز  ِ٦تا ٢ثل اظ تْيِ گعاضـ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ازٖاّا ،تَنيٍ ٝ
ً٣كِّا ضا تِ ًحَ ه٣طض ٍ ْط ٜهْلت هٗيي انالح ًوايس .انالحيِ ًثايس اظ حسٍز اٞكاء اذتطأ ازٖايي زض اْْاضًاهِ
تييالوللي تؿليوي ٞطاتط ضٍز.

ج ـ هت٣ايي الا٢ل يًٓ ٥طيِ ٦تثي ضا اظ هطخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي زضياٞت ذَاّس ًوَز هگط ايي ِ٦اظ ًٓط
هطخٕ هصَ٦ض ٦ليِ قطايٍ ظيط هح ١٣تاقس:
( )1زضاذتطأ يَاتٍ هٌسضج زض تٌس ( )1هازُ ( )33ضٖايت قسُ تاقس.
( )2اْْاضًاهِ تييالوللي تا العاهات ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ تا آًدا  ِ٦تَؾٍ آى هطخٕ تطضؾي هيقَز هٌُث ١تاقس.
(٢ )3هسي تطاي اْْاض ٖ٣يسُ هُات ١خولِ آذط تٌس ( )2هازُ (ٍ )35خَز ًساقتِ تاقس.
ز ـ هت٣ايي هيتَاًس تِ ًٓطيِ ٦تثي پاؾد زّس.
3ـ ال ٝـ اگط تِ ًٓط هطخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ،اْْاضًاهِ تييالوللي هٌُث ١تا العام هطتٌَ تِ ٍحست اذتطأ
تِ ًحَ هصَ٦ض زض آئييًاهِ ًثاقس هيتَاًس تٌا تِ ًٓط ذَز اظ هت٣ايي زَٖت تِ ٖول آٍضز تا ازٖاّا ضا تِ ًحَي هحسٍز ًوايس
 ِ٦تا العام هعتَض هٌُث ١گطزز يا ايي ِ٦هت٣ايي پطزاذت ّعيٌِ اياٞي ضا هت٣ثل قَز.
ب ـ ٢اًَى هلي ّط ٦كَض هٌترة هيتَاًس ه٣طض ؾاظز ّطگاُ هت٣ايي تِهَخة خعء (ال )ٝتٌس ( )3ايي هازُ تهوين
تگيطز  ِ٦ازٖاّا ضا هحسٍز ًوايس زض آى نَضت آى ٢ؿوت اظ اْْاضًاهِ تييالوللي  ِ٦زض ًتيدِ ا٢سام هصَ٦ض هكوَل تطضؾي
ه٣سهاتي ٍاً ٕ٢ويقَز ،تا آًدا  ِ٦تِ آثاض زض ٦كَض هعتَض هطتٌَ هيقَز هؿتطز قسُ تل٣ي گطزز هگط ايي ِ٦هت٣ايي ّعيٌِ
ٍيػُاي ضا تِ ازاضُ هلي آى ٦كَض پطزاذت ًوايس.
ج ـ اگط هت٣ايي ْط ٜهْلت ه٣طض زَٖت هصَ٦ض زض خعء (ال )ٝتٌس ( )3ضا اخاتت ًٌوايس ،هطخٕ تطضؾي ه٣سهاتي
تييالوللي ي ٥گعاضـ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ضا زضذهَل آى ٢ؿوت اظ اْْاضًاهِ تييالوللي ْ ِ٦اّطاً خعء اذتطأ
انلي اؾت ،تْيِ ٍ هطاتة ضا زض گعاضـ هٌٗ٧ؽ ذَاّس ًوَز٢ .اًَى هلي ّط ٦كَض هٌترة هيتَاًس ه٣طض ؾاظز ّ ِ٦طگاُ ازاضُ
هلي آى ٦كَض تكريم زّس زَٖت هطخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي هَخِ اؾت٢ ،ؿوتّايي اظ اْْاضًاهِ تييالوللي ضا
 ِ٦تِاذتطأ انلي هطتثٍ ًثاقس تا آًدا  ِ٦تِ آثاض زض آى ٦كَض اضتثاٌ پيسا هيٌ٦س هؿتطز قسُ تل٣ي ًوايس هگط ايي ِ٦
هت٣ايي ّعيٌِ ٍيػُاي ضا تِ آى ازاضُ پطزاذت ًوايس.
4ـ ال ٝـ اگط هطخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي احطاظ ًوايس :ِ٦
( )1اْْاضًاهِ تييالوللي هطتٌَ تِ هَيَٖي اؾت َ ِ٦ث ١آئييًاهِ تِ اًدام تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ًياظي ًساضز ٍ
زضهَضز ذال ،آى هطخٕ تهوين تِ ٖسم اخطاء چٌيي تطضؾي تگيطز ،يا
( )2تَني ،ٝازٖاّا يا ً٣كِّا تِ اًساظُاي هثْن تاقس ٍ يا ايي ِ٦ازٖاّا تِاًساظُ ٦اٞي تا تَني ٝهٗوَل تأييس ًكَز تِ
ًحَي ً ِ٦تَاى يًٓ ٥ط ٍاٞي تِ ه٣هَز ضا زضذهَل خسيستَزى ،گام اتت٧اضي تَزى (ًاآق٧اض تَزى) ٍ يا ٢اتليت ٦اضتطز

نٌٗتي زاقتي اذتطأ ازٖايي ضا اتراش ًوَز .هطخٕ هعتَض ٍاضز ؾؤاالت هصَ٦ض زض تٌس ( )1هازُ (ً )33رَاّس قس ٍ ايي ًٓط ٍ
زاليل هطتٌَ تِ آى ضا تِ اَالٔ هت٣ايي ذَاّس ضؾاًيس.
ب ـ اگط هٗلَم قَز ّ ِ٦ط ي ٥اظ حاالت هصَ٦ض زض خعء (ال )ٝتٌس ( )4ايي هازُ  ٍ٣ٞزض يا زض اضتثاٌ تا اذتطاٖات
هكرم ههسا ٠زاضز هٟاز خعء (ال )ٝتٌس ( ٍ٣ٞ )4زضتاضُ آى ازٖاّا اٖوال ذَاّس قس.
هادُ 85ـ گسارش تررسي همذهاتي تييالوللي
1ـ گعاضـ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ْط ٜهست ه٣طض ٍ تِ ق٧ل تٗييي قسُ تْيِ ذَاّس قس.
2ـ گعاضـ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي حاٍي ّيچگًَِ تَييحي زض ايي ذهَل  ِ٦آيا اذتطأ ازٖايي َث٢ ١اًَى
هلي ٢اتل ثثت اؾت يا ذيط ٍ يا تِ ًٓط هيضؾس ٢ ِ٦اتل ثثت هيتاقس يا ذيط ًرَاّس تَز .ايي گعاضـ زض اضتثاٌ تا ّطازٖا ،تا
ضٖايت هٟاز تٌس ( )3ايي هازُ اٖالم ذَاّس ًوَز  ِ٦آيا زض ازٖا يَاتٍ خسيس تَزى ،گام اتت٧اضي (ًاآق٧اض تَزى) ٍ ٦اضتطز
نٌٗتي زاقتي تِ ًحَ تٗطي ٝقسُ زضتٌسّاي ( )1تا ( )4هازُ ( ِ٦ )33تِ هٌَٓض تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ه٣طض قسُ
ضٖايت گطزيسُ اؾت يا ذيط .ايي تَييح تا ش٦ط اؾٌازي  ِ٦تًِٓط هطخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ًتيدِگيطي هصَ٦ض ضا
زض ّط هَضز تاتَخِ تِ اٍيأ ٍ احَال تأييس هيًوايس يا تا ّطگًَِ هالحٓات زيگطي  ِ٦آئييًاهِ ه٣طض زاقتِ تاقس ّوطاُ
ذَاّس تَز.
3ـ ال ٝـ اگط زض ظهاى تْيِ گعاضـ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ،هطخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي احطاظ ًوايس ِ٦
ّط٦سام اظ حاالت هصَ٦ض زض خعء (ال )ٝتٌس ( )4هازُ ( )34ههسا ٠زاضز زض گعاضـ ايي ًٓط ٍ زاليل هطتٌَ ش٦ط ذَاّس قس.
ايي گعاضـ حاٍي ّيچگًَِ تَييحي تِ ًحَ ه٣طض زض تٌس (ً )2رَاّس تَز.
ب ـ اگط خعء (ب) تٌس ( )4هازُ ( )34ههسا ٠زاقتِ تاقس گعاضـ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي زضاضتثاٌ تا ازٖاّاي
هَضز تحث حاٍي تَييحي تِ ًحَ ه٣طض زض خعء (ال )ٝذَاّس تَز ،زضحالي  ِ٦ؾايط ازٖاّا هُطح تاقس گعاضـ حاٍي
تَييحي تِ ًحَ ه٣طض زض تٌس ( )2ذَاّس تَز.
هادُ 81ـ ارسال ،ترجوِ ٍ اتالؽ گسارش تررسي همذهاتي تييالوللي
1ـ گعاضـ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ّوطاُ تا يواين ه٣طض قسُ تطاي هت٣ايي ٍ زٞتط تييالوللي اضؾال ذَاّس قس.
2ـ ال ٝـ گعاضـ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ٍ يواين آى تِ ظتاًْاي ه٣طض تطخوِ ذَاّس قس.
ب ـ تطخوِ گعاضـ هصَ٦ض تٍِؾيلِ ٍ ياتحت هؿؤٍليت زٞتط تييالوللي تْيِ ذَاّس قس زضحالي  ِ٦تطخوِ يواين آى
تٍِؾيلِ هت٣ايي تْيِ ذَاّس گطزيس.

3ـ ال ٝـ گعاضـ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ّوطاُ تا تطخوِ آى (تِ ًحَ ه٣طض) ٍ يواين آى (تِ ظتاى انلي) تِ ٍؾيلِ
زٞتط تييالوللي تِ ّط ازاضُ هٌترة اتال٘ ذَاّس قس.
ب ـ هت٣ايي تطخوِ يواين ضا ْط ٜهْلت تٗييي قسُ ،تِ ازاضات هٌترة اضؾال ذَاّس ًوَز.
4ـ ه٣طضات تٌس ( )3هازُ ( )20تا اٖوال تٛييطاتي تطحؿة ا٢تًاء زضتاضُ ًؿرِّاي ّط ؾٌسي  ِ٦زض گعاضـ تطضؾي
ه٣سهاتي تييالوللي ش٦ط قسُ ٍ زضگعاضـ خؿتٍخَي تييالوللي ش٦ط ًكسُ تاقس اخطاء ذَاّس قس.
هادُ80ـ استرداد تماضا يا اًتخاب
1ـ هت٣ايي هيتَاًس ّط ي ٥يا ٦ليِ اًتراتْا ضا هؿتطز ًوايس.
2ـ اگط اًتراب هطتٌَ تِ ّوِ ٦كَضّاي هٌترة هؿتطز قَز ت٣ايا ًيع هؿتطز قسُ تل٣ي هيگطزز.
3ـ ال ٝـ ّطگًَِ اؾتطزازي تِ زٞتط تييالوللي اٖالم ذَاّس قس.
ب ـ زٞتط تييالوللي ًيع تط ّويي اؾاؼ ازاضات هٌترة ٍ هطخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي هطتََِ ضا هُلٕ ذَاّس
ًوَز.
4ـ ال ٝـ تا ضٖايت ه٣طضات خعء (ب) ايي تٌس ،اؾتطزاز ت٣ايا يا اؾتطزاز اًتراب ي٦ ٥كَض هتٗاّس تا آًدا  ِ٦تِ آى
٦كَض هطتٌَ هيقَز تِ هٌعلِ اؾتطزاز اْْاضًاهِ تييالوللي زض آى ٦كَض تل٣ي هيقَز هگط ايي٢ ِ٦اًَى هلي آى ٦كَض تِ
ًحَ زيگطي ه٣طض ًوايس.
ب ـ اگط اؾتطزاز ت٣ايا يا اؾتطزاز اًتراب ٢ثل اظ اًً٣اء هْلت ه٣طض زض هازُ( )22هح ١٣قَز ايي اؾتطزاز تِ هٌعلِ
اؾتطزاز اْْاضًاهِ تييالوللي ًرَاّس تَز ،هٕشلّ ٥ط ٦كَض هتٗاّس هيتَاًس زض ٢اًَى هلي ذَز ه٣طض ؾاظز  ِ٦هطاتة ٠َٞ
 ٍ٣ٞظهاًي ههسا ٠ذَاّس زاقت  ِ٦ازاضُ هلي آى ٦كَض ْط ٜهْلت هصَ٦ض ًؿرِاي اظ اْْاضًاهِ تييالوللي ضا ّوطاُ
تاتطخوِ (تِ ًحَ هٗيي) ٍ ّعيٌِ هلي زضياٞت ًوَزُ تاقس.
هادُ 83ـ هاّيت هحرهاًِ تررسي همذهاتي تييالوللي
1ـ تسٍى ت٣اياي هت٣ايي يا اخاظُ ٍي ّيچي ٥اظزٞتط تييالوللي يا هطخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ،اخاظُ زؾتطؾي
تِ پطًٍسُ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي تِ هٌٗا ٍ قطايٍ ه٣طض زض تٌس ( )4هازُ ( )30ضا تِ ّيچ قرم ياهطخٗي زض ّيچ
ظهاًي ًرَاّس زاز هگط تِ ازاضات هٌترة ،آى ّن پؽ اظ ايي ِ٦گعاضـ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي تْيِ قسُتاقس.
2ـ تا ضٖايت هٟاز تٌس ( )1ايي هازُ ٍ تٌسّاي ( )3( ٍ )1هازُ ( ٍ )36خعء (ب) تٌس ( )3هازُ ( )37زٞتط تييالوللي يا
هطخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي اَالٖي ضا زضظهيٌِ اًتكاض يا ٖسم اًتكاض ي ٥گعاضـ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ٍ

اؾتطزاز ٍ يا ٖسم اؾتطزاز ت٣ايا ٍ يا اًتراب ضا اضائِ ًرَاٌّس ًوَز هگط تٌا تِ ت٣اياي هت٣ايي ٍ يا اخاظُ اٍ.
هادُ 89ـ رًٍَشت ،ترجوِ ٍ پرداخت ّسيٌِ تِ ادارات هٌتخة
1ـ ال ٝـ اگط هطاتة اًتراب ّط ٦كَض هتٗاّس ٢ثل اظ اًً٣اء ًَظزّويي هاُ اظ تاضيد ح ١ت٣سم هح ١٣قسُ تاقس
ه٣طضات هازُ ( )22زضهَضز چٌيي ٦كَضي ٢اتل اخطاء ًرَاّس تَز ٍ هت٣ايي يً ٥ؿرِ اظ اْْاضًاهِ تييالوللي (هگط زض
هَضزي  ِ٦ه٧اتثِ هَئَ هازُ (٢ )20ثالً نَضت گطٞتِ تاقس) ٍ تطخوِ آى (تِ ًحَ ه٣طض) ضا ّوطاُ تا پطزاذت ّعيٌِ هلي
(زضنَضت ٍخَز) تا ٢ثل اظ اًً٣اء ؾي هاُ اظ تاضيد ح ١ت٣سم تِ ّط ازاضُ هٌترة اضائِ ذَاّس ًوَز.
ب ـ ّط ٢اًَى هلي هيتَاًس تطاي اخطاء ا٢ساهات هصَ٦ض زض خعء (ال ٠َٞ )ٝايي هازُ هثازضت تِ تٗييي هْلتّاي اياِٞ
تط هْلت ه٣طض زض خعء هعتَض ًوايس.
2ـ اگط هت٣ايي ا٢ساهات هصَ٦ض زض خعء (ال )ٝتٌس ( )1ايي هازُ ضا ْط ٜهْلت ه٣طض زض خعء هعتَض يا خعء (ب) تٌس ()1
ايي هازُ اًدام ًسّس اثط ه٣طض زض تٌس ( )3هازُ( )11زض ٦كَض هٌترة  ُٕ٢هيگطزز ٍ ايي اهط ّواى آثاض هتطتة تط اؾتطزاز
ّط اْْاضًاهِ هلي زض آى ٦كَض ضا ذَاّس زاقت.
3ـ حتي اگط هت٣ايي العاهات ه٣طض زض خعء (ال )ٝيا خعء (ب) تٌس ( )1ايي هازُ ضا ضٖايت ًٌوايس ّط ازاضُ هٌترثي
هيتَاًس اثط ه٣طض زض تٌس ( )3هازُ ( )11ضا حً ّٟوايس.
هادُ 27ـ تأخير تررسي هلي ٍ ساير رسيذگيّا
1ـ اگط اًتراب ّط ٦كَض هتٗاّس ٢ثل اظ اًً٣اء ًَظزّويي هاُ اظ تاضيد ح ١ت٣سم هح ١٣قسُ تاقس هٟاز هازُ ( )23زض
هَضز آى ٦كَض ٢اتل اٖوال ًرَاّس تَز ٍ ازاضُ هلي يا ازاضُ ٖول ٌٌ٦سُ تطاي آى ٦كَض ،هكطٌٍ تِ ضٖايت ه٣طضات هٌسضج زض
تٌس ( )2ايي هازُ تطضؾي ٍ ؾايط ضؾيسگيّا ًؿثت تِ اْْاضًاهِ تييالوللي ضا ٢ثل اظ اًً٣اء هْلت ٢اتل اٖوال ه٣طض زض هازُ
( )39اًدام ًرَاّس زاز.
2ـ ٖليضٚن ه٣طضات تٌس ( )1ايي هازُ ّط ازاضُ هٌترثي هيتَاًس َث ١ت٣اياي نطيح هت٣ايي زض ّط ظهاى تطضؾي ٍ
ؾايط ضؾيسگيّا ًؿثت تِ اْْاضًاهِ تييالوللي ضا اًدام زّس.
هادُ 26ـ اطالح ادػاّا ،تَطيف ٍ ًمشِّا در ادارات هٌتخة
1ـ تِ هت٣ايي ٞطنت زازُ هيقَز  ِ٦ازٖاّا ،تَني٣ً ٍ ٝكِّا ضا ْط ٜهْلت ه٣طض زض ّط ازاضُ هٌترة انالح ًوايس.
ّيچ ازاضُ هٌترثي ٢ثل اظ اًً٣اء هْلت ه٣طض هعتَض ًؿثت تِ اُٖاء ٍ يا ٖسم اُٖاء ٍض ِ٢ا ذتطأ ا٢سام ًرَاّس ًوَز هگط تا
ضيايت نطيح هت٣ايي.

2ـ زض انالحيِّا اٞكاء اذتطأ ازٖائي ًثايس ٞطاتط اظ حسي تاقس  ِ٦زض اْْاضًاهِ تييالوللي تؿليوي آهسُ اؾت هگط
ايي٢ ِ٦اًَى هلي ٦كَض هٌترة ايي اهط ضا هداظ ٢لوساز ًوايس.
3ـ انالحيِّا زض ٦ليِ هَاضزي  ِ٦زض ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ پيفتيٌي ًكسُ َثَ٢ ١اًيي هلي ٦كَض هٌترة ذَاّس
تَز.
4ـ ّطگاُ ي ٥ازاضُ هٌترة ،تؿلين تطخوِ اْْاضًاهِ تييالوللي ضا العاهي تساًس انالحيِّا ّن تايس تِ ّواى ظتاًي تاقس
 ِ٦اْْاضًاهِ تِ آى ظتاى تطخوِ قسُ اؾت.
هادُ 24ـ ًتايج تررسي هلي در ادارات هٌتخة
ّيچ ازاضُ هٌترة زضياٞتٌٌ٦سُ گعاضـ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ًويتَاًس اظ هت٣ايي ترَاّس ً ِ٦ؿرِّا يا
اَالٖاتي زضتاضُ هحتَاي ّطگًَِ اؾٌاز زضاضتثاٌ تا تطضؾي ّواى اْْاضًاهِ تييالوللي زض ؾايط ازاضات هٌترة ضا اضائِ ًوايس.
فظل سَم ـ همررات ػوَهي
هادُ 28ـ درخَاست اًَاع خاص حوايت
زضهَضز ّط ٦كَض تٗييي قسُ يا هٌترة َ٢ ِ٦اًيي آًْا اُٖاء گَاّيٌاهِّاي هرتطٖيي ،گَاّيٌاهِّاي اذتطأ اقياء
ههطٞيً ،وًَِ اقياء ههطٞيٍ ،ض ِ٢اذتطأ يا گَاّيٌاهِ ت٧ويل اذتطأ ،گَاّيٌاهِّاي ت٧ويل اذتطأ هرتطٖيي يا گَاّيٌاهِ
ت٧ويل اذتطأ اقياء ههطٞي ضا ه٣طض زاقتِ تاقس ،هت٣ايي هيتَاًس َث ١آًچِ  ِ٦زض آئييًاهِ آهسُ اٖالم ًوايس ِ٦
اْْاضًاهِ تييالوللي اٍ تا آًدا  ِ٦تِ آى ٦كَض اضتثاٌ پيسا هيٌ٦س هطتٌَ تِ گَاّيٌاهِ هرتطٔ ،گَاّيٌاهِ اقياء ههطٞي يا
گَاّيٌاهِ ًوًَِ اقياء ههطٞي اؾت ٍ ًِ ٍض ِ٢اذتطأ يا ايي ِ٦اْْاضًاهِ هعتَض تطاي اُٖاء ٍض ِ٢اذتطأ يا ٍض ِ٢ت٧ويل
اذتطأ ،گَاّيٌاهِ ت٧ويل اذتطأ هرتطٔ ،يا گَاّيٌاهِ ت٧ويل اذتطأ اقياء ههطٞي اؾت ٍ اثط هتطتثِ هطتََِ تطحؿة
اًتراب هت٣ايي ذَاّس تَز .زضهَضز ايي هازُ ٍ هازُ هطتٌَ زض آئييًاهِ هٟاز تٌس ( )2هازُ ( )2اٖوال ًرَاّس قس.
هادُ 22ـ درخَاست دٍ ًَع حوايت
زضهَضز ّط٦كَض تٗييي قسُ يا هٌترة َ٢ ِ٦اًيي آًْا اخاظُ تسّس  ِ٦تؿلين اْْاضًاهِ تطاي اُٖاء ٍض ِ٢اذتطأ يا ي٧ي
زيگط اظ اًَأ حوايت هصَ٦ض زض هازُ ( )43تتَاًس زض ٖيي حال تطاي اُٖاء ي٧ي زيگط اظ ّواى اًَأ حوايت هَضز اؾتٟازُ
٢طاض گيطز ،هت٣ايي هيتَاًس َث ١آًچِ  ِ٦زض آئييًاهِ آهسُ اؾت اٖالم ًوايس  ِ٦زضذَاؾت زٍ ًَٔ حوايت ضا زاضز .اثط
هتطتة تط ايي اهط تاتٕ هطاتة اٖالم قسُ تَؾٍ هت٣ايي ذَاّس تَز .زضهَضز ايي هازُ هٟاز تٌس ( )2هازُ ( )2اٖوال ًرَاّس
قس.

هادُ 25ـ هؼاّذات اختراع هٌطمِاي
1ـ ّط هٗاّسُاي  ِ٦اُٖاء ٍضِّ٢اي اذتطأ هٌُِ٣اي ضا ه٣طض ؾاظز (هٗاّسُ اذتطأ هٌُِ٣اي) ٍ تِ ٦ليِ اقراني ِ٦
َث ١هازُ (ٍ )9اخس قطايٍ تطاي تؿلين اْْاضًاهِ تييالوللي ّؿتٌس ايي ح ١ضا تسّس  ِ٦اْْاضًاهِّايي ضا تطاي ايي ًَٔ
اذتطاٖات تؿلين ًوايس ،هيتَاًس ه٣طض ًوايس  ِ٦اگط زض اْْاضًاهِّاي تييالوللي ٦كَضي تٗييي ٍ اًتراب قَز ّ ِ٦ن ًَٖ
هٗاّسُ اذتطأ هٌُِ٣اي ٍ ّن ايي هٗاّسُ تاقس ،اْْاضًاهِّاي هعتَض تٌَِٖاى اْْاضًاهِّاي اذتطأ هٌُِ٣اي ًيع تل٣ي
قَز.
2ـ ٢اًَى هلي چٌيي ٦كَض تٗييي قسُ ٍ يا اًتراب قسُاي هيتَاًس ه٣طض ًوايس ّ ِ٦ط تٗييي يا اًتراب زض ضاتُِ تا
ايي ٦كَض زض اْْاضًاهِ تييالوللي زاضاي اثط اْْاض توايل تطاي تحهيل ٍض ِ٢اذتطأ هٌُِ٣اي َث ١هٗاّسُ ثثت اذتطأ
هٌُِ٣اي تاقس.
هادُ 21ـ ترجوِ ًادرست اظْارًاهِ تييالوللي
اگط تِ ٖلت تطخوِ ًانحيح اْْاضًاهِ تييالوللي ،حسٍز قوَل ّط ٍض ِ٢اذتطأ اُٖائي تطاؾاؼ آى تطخوِ تيف اظ
هحسٍزُ ش٦ط قسُ زض اْْاضًاهِ تييالوللي تِ ظتاى انلي تاقس ،هطاخٕ ٦كَض هتٗاّس هطتََِ هيتَاًٌس تط ّويي اؾاؼ ٍ تِ
نَضت ُٖ ٝتِ هاؾث ١زاهٌِ اذتطأ ضا هحسٍز ؾاظًس ٍ اذتطأ ضا تا آًدا  ِ٦هحسٍزُ آى تيف اظ حسٍز هصَ٦ض زض اْْاضًاهِ
تييالوللي تِ ظتاى انلي اؾت ٦اى لن ي٧ي ًوايٌس.
هادُ 20ـ هْلتّا
1ـ خعئيات هطتٌَ تِ هْلتّاي هصَ٦ض زض ايي هٗاّسُ تاتٕ آئييًاهِ ذَاّستَز.
2ـ ال ٝـ ٦ليِ هْلتّاي تٗيييقسُ زض ٞهَل اٍل ٍ زٍم ايي هٗاّسُٚ ،يط اظ تدسيسًٓط َث ١هازُ ( ،)60هيتَاًس تا
تهوين ٦كَضّاي هتٗاّس تٛييط ًوايس.
ب ـ ايي تهويوات تايس زض هدوٕ يا اظَطي ١ضأيگيطي ه٧اتثِاي تِ نَضت اتٟا ٠آضاء اتراش قَز.
ج ـ خعئيات آئيي ٦اض تاتٕ آئييًاهِ ذَاّس تَز.
هادُ 23ـ تأخير در رػايت ترخي هْلتّا
1ـ ّطگاُ ّط هْلت تٗييي قسُ زض ايي هٗاّسُ يا آئييًاهِ تِ ٖلت ٍ ِٟ٢زض ذسهات پؿتي يا هَ٣ٟز قسى يا تأذيط
ٚيط٢اتل اختٌاب زض پؿت ضٖايت ًكَز ٖسم ضٖايت هْلت هعتَض زض ايي هَاضز َث ١زاليل ٍ ؾايط قطايٍ ه٣طض زض آئييًاهِ
هَخِ تل٣ي ذَاّس قس.

2ـ ال ٝـ ّط ٦كَض هتٗاّس تا آًدا  ِ٦تِ آى ٦كَض هطتٌَ هيقَز َث ١زاليل هَضز ٢ثَل زض ٢اًَى هلي ذَز ّطگًَِ
تأذيط زض ضٖايت ّط هْلت ضا هَخِ ذَاّس ًوَز.
ب ـ ّط ٦كَض هتٗاّس هيتَاًس تا آًدا  ِ٦تِ آى ٦كَض هطتٌَ هيقَز تأذيط زض ضٖايت ّط هْلت ضا َث ١زاليلي تِ ٚيط
اظ آًچِ  ِ٦زض خعء (ال ٠َٞ )ٝآهسُ هَخِ تل٣ي ًوايس.
هادُ 29ـ حك الذام در هراجغ تييالوللي
ّط ٍ٦يل زٖاٍي٦ ،اضگعاض ثثت اذتطأ يا قرم زيگطي ً ِ٦عز ازاضُ هلي  ِ٦تِ آى ازاضُ اْْاضًاهِ تييالوللي تؿلين
قسُ اؾت ٍ زاضاي ح ١ا٢سام ٢اًًَي تاقس ٍاخس قطايٍ تطاي ا٢سام ٢اًًَي ًعز زٞتط تييالوللي ٍ هطخٕ خؿتٍخَي
تييالوللي ٍ هطخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي زضاضتثاٌ تا آى اْْاضًاهِ ذَاٌّس تَز.
فظل چْارم ـ خذهات فٌي
هادُ  57ـ خذهات اطالعرساًي درهَرد اختراع
1ـ زٞتط تييالوللي هيتَاًس اظَطي ١اضائِ اَالٖات ٌٞي ٍ ّطگًَِ اَالٖات هطتََِ زيگط  ِ٦تطاؾاؼ اؾٌاز هٌتكطُ،
اذتطاٖات ٢ثلي ٍ اْْاضًاهِّاي اًتكاض ياٞتِ زض زؾتطؼ زاضز ذسهاتي ضا ( ِ٦زض ايي هازُ «ذسهات اَالٔضؾاًي» ًاهيسُ
هيقَز) زضاذتياض ٢طاض زّس.
2ـ زٞتط تييالوللي هيتَاًس ايي ذسهات اَالٔضؾاًي ضا هؿت٣يواً ٍ يا اظ َطي ١ي ٥يا چٌس هطخٕ خؿتٍخَي
تييالوللي يا هؤؾؿات ترههي هلي يا تييالوللي  ِ٦تا آًْا هَا٣ٞتٌاهِ هٌٗ٣س ؾاظز ،اضائِ ًوايس.
3ـ ذسهات اَالٔضؾاًي تِ ًحَي اضائِ ذَاٌّس قس  ِ٦تٍِيػُ تحهيل زاًف ٌٞي ٍ ٌٞاٍضي ٍ اظخولِ هْاضتْاي اًتكاض
ياٞتِ ٍ زض زؾتطؼ ضا تَؾٍ ٦كَضّاي هتٗاّس زضحال تَؾِٗ تؿْيل ًوايس.
4ـ ذسهات اَالٔضؾاًي زض زؾتطؼ زٍلتْاي ٦كَضّاي هتٗاّس ٍ اتثأ ٍ ه٣يويي ايي ٦كَضّا ٢طاض زازُ ذَاّس قس.
هدوٕ هيتَاًس تهوين تگيطز  ِ٦ايي ذسهات زض زؾتطؼ زيگطاى ًيع ٢طاض گيطز.
 5ـ ال ٝـ ّطگًَِ اضائِ ذسهت تِ زٍلتْاي ٦كَضّاي هتٗاّس زض٢ثال پطزاذت ّعيٌِ نَضت ذَاّس پصيطٞت تا ايي ٢يس
ّ ِ٦طگاُ زٍلت هطتٌَ ،زٍلت ي٦ ٥كَض هتٗاّس زض حال تَؾِٗ تاقس ذسهات هطتََِ تا ّعيٌِ ٦وتطي اضائِ ذَاّس قس،
هكطٌٍ تط ايي ِ٦تتَاى هاتِالتٟاٍت ضا اظ هحل َٖايس حانلِ اظ تاتت ذسهات اضائِ قسُ تِ زٍلتْاي ٦كَضّاي ٚيطهتٗاّس يا
اظ ؾايط هٌاتٕ هٌسضج زض تٌس ( )4هازُ ( )51تأهيي ًوَز.
ب ـ تسيْي اؾت ّعيٌِّاي هصَ٦ض زض خعء (الٖ )ٝالٍُ تط ّعيٌِّايي هيتاقس  ِ٦هٗوَالً تِ اخطاء ذسهات ي ٥ازاضُ

هلي يا اًدام تْٗسات تَؾٍ ي ٥هطخٕ خؿتٍخَي تييالوللي تٗل ١هيگيطز.
 6ـ خعئيات هطتٌَ تِ اخطاء هٟاز ايي هازُ تاتٕ تهويوات هدوٕ ٍ زضحسٍزي  ِ٦هدوٕ تٗييي ذَاّس ًوَز ،تاتٕ
تهويوات گطٍّْاي ٦اضي ذَاّس تَز  ِ٦تطاي ايي ّس ٜهو٧ي اؾت هدوٕ تك٧يل زّس.
 7ـ هدوٕ هيتَاًس ّط ظهاى  ِ٦الظم تكريم زّس ضٍـّاي تأهيي هالي ه٧ول هَاضز هصَ٦ض زض تٌس ( )5ايي هازُ ضا
تَنيِ ًوايس.
هادُ  56ـ ووهّاي فٌي
1ـ هدوٕ٦ ،اض گطٍُ (٦ويتِ) ٦وّ٥اي ٌٞي ( ِ٦زض ايي هازُ ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) ًاهيسُ هيقَز) ضا تك٧يل ذَاّس زاز.
2ـ ال ٝـ اًٖاي ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) اظ هياى ٦كَضّاي هتٗاّس ٍ تا تَخِ الظم تِ حًَض ٍ ًوايٌسگي ٦كَضّاي زضحال
تَؾِٗ زض آى اًتراب ذَاٌّس قس.
ب ـ هسيط٦ل تٌا تِ اتت٧اض ذَز ٍ يا ت٣اياي ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) اظ ًوايٌسگاى ؾاظهاًْاي تييالسٍلي زؾتاًسض ٦اض زض اهط
٦وٌٞ ٥ي تِ ٦كَضّاي زضحال تَؾِٗ زَٖت ذَاّس ًوَز تا زض ٗٞاليت ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) هكاض٦ت ًوايٌس.
3ـ ال ٝـ ٍْي٦ ِٟاض گطٍُ (٦ويتِ) ؾاظهاًسّي ٍ ًٓاضت تط ٦وّ٥اي ٌٞي تِ ٦كَضّاي هتٗاّس زضحال تَؾِٗ تطاي
تَؾِٗ ًٓاهْاي ثثت اذتطأ آًاى تِنَضت اًٟطازي يا تطي٥اؾاؼ هٌُِ٣اي اؾت.
ب ـ ٦وّ٥اي ٌٞي اظخولِ قاهل هَاضزي ،اظ ٢ثيل آهَظـ هترههيي ،اٖعام ٦اضقٌاؼ ٍ تأهيي تدْيعات الظم تطاي
ًوايف يا اّساٖ ٜولياتي ذَاّس تَز.
4ـ زٞتط تييالوللي تالـ ذَاّس ًوَز تا تا ؾاظهاًْاي تأهيي هالي تييالوللي ،ؾاظهاًْاي تييالسٍلي تِ ٍيػُ ؾاظهاى هلل
هتحس ،آغاًؽّاي ؾاظهاى هلل هتحس ٍ آغاًؽّاي ترههي هطتثٍ تا ؾاظهاى هلل هتحس  ِ٦زؾتاًسض٦اض ٦وّ٥اي ٌٞي
ّؿتٌس اظ يَ ٥ط ٍ ٜزٍلتْاي ٦كَضّاي زضياٞتٌٌ٦سُ ٦وّ٥اي ٌٞي اظَط ٜزيگط هَا٣ٞتٌاهِّايي ضا تطاي تأهيي هالي
پطٍغُّاي هطتٌَ تِ ايي هازُ هٌٗ٣س ؾاظز.
 5ـ خعئيات هطتٌَ تِ اخطاء هٟاز ايي هازُ تاتٕ تهويوات هدوٕ ٍ زضحسٍز ه٣طض تٍِؾيلِ هدوٕ ،تاتٕ تهويوات
گطٍّْاي ٦اضي ذَاّس تَز  ِ٦هو٧ي اؾت هدوٕ تطاي ايي هٌَٓض تك٧يل زّس.
هادُ  54ـ رٍاتط تا ساير همررات هؼاّذُ
ّيچ هُلثي زض ايي ٞهل ،ه٣طضات هالي هصَ٦ض زض ٞهَل زيگط ايي هٗاّسُ ضا تحت تأثيط ٢طاض ًرَاّس زاز .ه٣طضات هصَ٦ض
ًيع ًؿثت تِ ايي ٞهل ٍ يا اخطاء آى ٢اتل اٖوال ًرَاّس تَز.

فظل پٌجن ـ همررات اداري
هادُ  58ـ هجوغ
1ـ ال ٝـ هدوٕ ،تا ضٖايت هٟاز تٌس ( )8هازُ ( )57اظ ٦كَضّاي هتٗاّس تك٧يل ذَاّس قس.
ب ـ ّط زٍلت هتٗاّس زاضاي يً ٥وايٌسُ زض هدوٕ ذَاّس تَز  ِ٦هيتَاًس اظ ٦وً ٥وايٌسگاى ٖليالثسل ،هكاٍضيي ٍ
٦اضقٌاؾاى اؾتٟازُ ًوايس.
2ـ ال ٝـ هدوٕ:
1ـ تِ ٦ليِ اهَض هطتٌَ تِ ح ٍ ّٟتَؾِٗ اتحازيِ ٍ اخطاء ايي هٗاّسُ ضؾيسگي ذَاّس ًوَز.
2ـ ٦ليِ ٍْايٟي  ِ٦اذتهاناً تِ هَخة ؾايط ه٣طضات ايي هٗاّسُ تِ آى هحَل قسُ ضا اًدام ذَاّس زاز.
3ـ زضهَضز تْيِ ه٣سهات ٞطاّواييّاي (ٌٟ٦طاًؿْاي) تدسيسًٓط زض هٗاّسُ تِزٞتط تييالوللي اضائِ َطي ١ذَاّس
ًوَز.
4ـ گعاضقْا ٍ ٗٞاليتْاي هسيط٦ل ضا زض اضتثاٌ تا اتحازيِ تطضؾي ٍ تأييس ًوَزُ ٍ زضذهَل هؿائلي  ِ٦زضنالحيت
اتحازيِ هيتاقس٦ ،ليِ زؾتَضات ه٣تًي ضا تِ ٍي اتال٘ ذَاّس ًوَز.
 5ـ گعاضقْا ٍ ٗٞاليتْاي ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) اخطائي هَئَ تٌس ( )9ايي هازُ ضا تطضؾي ٍ تأييس ًوَزُ ٍ زؾتَضات
ه٣تًي ضا تِ آى ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) اتال٘ ذَاّس ًوَز.
 6ـ تطًاهِ ؾِ ؾالِ اتحازيِ ضا تٗييي ٍ تَزخِ ؾِ ؾالِ ٍ حؿاتْاي ًْايي آى ضا تهَية ذَاّس ًوَز.
 7ـ ه٣طضات هالي اتحازيِ ضا تهَية ذَاّس٦طز.
 8ـ ٦اض گطٍّْا (٦ويتِّا) ٍ گطٍّْاي ٦اضي ضا  ِ٦تطاي ًيل تِ اّسا ٜاتحازيِ هٌاؾة تكريم زّس ،تك٧يل ذَاّس
زاز.
 9ـ تٗييي ذَاّس ًوَز  ِ٦چِ ٦كَضّايي ٚيط اظ ٦كَضّاي هتٗاّس تا ضٖايت هٟاز تٌس ( )8ايي هازُ ٍ٦سام ؾاظهاًْاي
تييالسٍلي ٍ ؾاظهاًْاي ٚيطزٍلتي تييالوللي هيتَاًٌس تٌَِٖاى ًاْط زض خلؿات آى قط٦ت ًوايٌس.
10ـ ّطگًَِ ا٢سام ه٣تًي زيگط تِ هٌَٓض پيكثطز اّسا ٜاتحازيِ ٍ ؾايط ٍْاي ٝه٣تًي َث ١ايي هٗاّسُ ضا اًدام
ذَاّس زاز.
ب ـ زضاضتثاٌ تا هَيَٖاتي  ِ٦هطتٌَ تِ ؾايط اتحازيِّاي تحت ازاضُ ؾاظهاى تاقس ًيع ،هدوٕ تهويوات ذَز ضا پؽ
اظ هكاٍضُ تا ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) ّواٌّگي ؾاظهاى اتراش ذَاّس ًوَز.

3ـ يً ٥وايٌسُ ً ٍ٣ٞوايٌسگي ي٦ ٥كَض ضا ْٖسُزاض تَزُ ٍ تِ ًام ي٦ ٥كَض ضأي هيزّس.
4ـ ّط ٦كَض هتٗاّس زاضاي ي ٥ضأي ذَاّس تَز.
 5ـ ال ٝـ حس ًهاب الظم تطاي تك٧يل خلؿِ ًه٦ ٝكَضّاي هتٗاّس ذَاّس تَز.
ب ـ زضنَضت ٖسم تك٧يل حسًهاب الظم ،هدوٕ هيتَاًس تِ ٚيط اظ تهويوات هطتٌَ تِ آئيي ٦اض ذَز ،زضتاضُ ؾايط
هؿائل اتراش تهوين ًوايس ٍلي ٦ليِ تهويوات آى  ٍ٣ٞظهاًي هٗتثط ذَاّس تَز  ِ٦حسًهاب ٍ ا٦ثطيت الظم اظَطي١
ضأيگيطي ه٧اتثِاي تِ ًحَ ه٣طض زض آئييًاهِ حانل قسُ تاقس.
 6ـ ال ٝـ تا ضٖايت خعء (ب) تٌس ( )2هازُ ( ،)47خعء (ب) تٌس ( )2هازُ ( ،)58تٌس( )3هازُ ( ،)58خعء(ب) تٌس()2
هازُ( )61تهويوات هدوٕ هؿتلعم زٍ ؾَم آضاء هأذَشُ هيتاقس.
ب ـ ضأي هوتٌٕ ضأي هحؿَب ًرَاّس قس.
 7ـ زض اضتثاٌ تا هَيَٖاتي  ِ٦اًحهاضاً تِ ٦كَضّايي هطتٌَ هيقَز  ِ٦هلعم تِ ٞهل زٍم هيتاقٌس ّطگًَِ اقاضُ تِ
٦كَضّاي هتٗاّس زض تٌسّاي ( )6( ٍ )5( ،)4ايي هازُ ً ٍ٣ٞاْط تِ ٦كَضّاي هلعم تِ ٞهل زٍم ذَاّس تَز.
 8ـ ّط ؾاظهاى تييالسٍلي  ِ٦تِ ٌَٖاى هطخٕ خؿتٍخَي تييالوللي ٍ يا هطخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تٗييي قسُ تاقس
تِ ٌَٖاى ًاْط زض هدوٕ پصيطٞتِ هيقَز.
9ـ ّطگاُ تٗساز ٦كَضّاي هتٗاّس اظ چْل ٦كَض تيكتط قَز ،هدوٕ ي٦ ٥اض گطٍُ (٦ويتِ) اخطائي ضا تك٧يل ذَاّس
زازّ .طگًَِ اقاضُ تِ ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي زض ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ تِ هٌعلِ اقاضُ تِ ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) هعتَض
زضنَضتي اؾت  ِ٦آى ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) تك٧يل قسُ تاقس.
10ـ تا ظهاًي ٦ ِ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي تك٧يل قَز ،هدوٕ زضحسٍز تطًاهِ ٍ تَزخِ ؾِ ؾالِ ،تطًاهِّاي ؾاالًِ ٍ
تَزخِّاي تْيِ قسُ تِ ٍؾيلِ هسيط٦ل ضا تهَية ذَاّس ًوَز.
11ـ ال ٝـ هدوٕ ّط زٍ ؾال تَ٣يوي ي ٥تاض ،تٌا تِ زَٖت هسيط٦ل اخالؼ ٖازي ذَاّس زاقت ٍ ايي اخالؼ
زضنَضت ًثَز اٍيأ ٍ احَال اؾتثٌايي زض ّواى ظهاى ٍ ّواى ه٧اى اًٗ٣از هدوٕ ٖوَهي ؾاظهاى خْاًي هال٧يت هٌَٗي
تطگعاض ذَاّس قس.
ب ـ هدوٕ تٌا تِ زَٖت هسيط٦ل ٍ يا ت٣اياي ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) اخطائي يا ي ٥چْاضم اظ ٦كَضّاي هتٗاّس اخالؼ
٠َٞالٗازُ ضا تطگعاض ذَاّس ًوَز.
12ـ هدوٕ َ٢اٖس آئيي ٦اض ذَز ضا تهَية ذَاّس ٦طز.

هادُ  52ـ وار گرٍُ (وويتِ) اجرائي
1ـ زضنَضتي  ِ٦هدوٕ ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) اخطائي ضا تك٧يل زّس٦ ،اضگطٍُ (٦ويتِ) هكوَل ه٣طضات ظيط ذَاّس تَز:
2ـ ال ٝـ ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي ،تا ضٖايت تٌس ( )8هازُ ( )57هتك٧ل اظ ٦كَضّايي ذَاّس تَز  ِ٦هدوٕ آًْا ضا اظ
هياى اًٖاء ذَز اًتراب هيٌ٦س.
ب ـ ّط زٍلت ًَٖ ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) اخطائي يً ٥وايٌسُ زض ايي ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) ذَاّس زاقت ِ٦هيتَاًس اظ ٦و٥
ًوايٌسگاى ٖليالثسل ،هكاٍضيي ٍ ٦اضقٌاؾاى اؾتٟازُ ًوايس.
3ـ تٗساز ٦كَضّاي ًَٖ ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي ي ٥چْاضم ٦كَضّاي ًَٖ هدوٕ ذَاّس تَز ،تطاي تٗييي ض٢ن
اًٖايي  ِ٦تايس اًتراب قًَس ض٢ن هاًسُ پؽ اظ ت٣ؿين تٗساز اًٖاي هدوٕ تِ ٖسز چْاض ًازيسُ گطٞتِ هيقَز.
4ـ زض اًتراب اًٖاي ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي ،هدوٕ تَخِ الظم ضا تِ تَظيٕ ٖازالًِ خٛطاٞيايي هثصٍل ذَاّس ًوَز.
 5ـ ال ٝـ زٍضُ ًَٖيت ّط ًَٖ ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي اظ تاضيد اذتتام اخالؼ هدوٕ  ِ٦زض آى اًتراب قسُ اؾت،
تا تاضيد اذتتام اخالؼ ٖازي تٗسي هدوٕ ذَاّس تَز.
ب ـ اًٖاي ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي ٢اتل اًتراب هدسز هيتاقٌس تِ قطٌ آً ِ٧تٗساز آًْا اظ زٍ ؾَم اًٖاي ٦اض گطٍُ
(٦ويتِ) اخطائي تداٍظ ًٌوايس.
ج ـ هدوٕ خعئيات َ٢اٖس حا٦ن تط اًتراب ٍ اه٧اى اًتراب هدسز اًٖاي ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي ضا تٗييي ذَاّس
ًوَز.
 6ـ ال ٝـ ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي:
( )1پيفًَيؽ زؾتَض ٦اض هدوٕ ضا تْيِ ذَاّس ًوَز.
( )2پيكٌْازّايي ضا زضذهَل پيفًَيؽ تطًاهِ ٍ تَزخِ زٍؾالِ اتحازيِ  ِ٦تٍِؾيلِ هسيط٦ل تْيِ هيقَز اضائِ
ذَاّس ًوَز.
( )3حص ٜقسُ اؾت.
( )4گعاضقْاي ازٍاضي هسيط٦ل ٍ گعاضقْاي ؾاالًِ حؿاتطؾي هطتٌَ تِ حؿاتْا ضا ّوطاُ تا ًًٓ ُِ٣طات ه٣تًي تِ
هدوٕ تؿلين ذَاّس ًوَز.
(٦ )5ليِ تساتيط الظم تطاي اَويٌاى ياٞتي اظ اخطاء تطًاهِ اتحازيِ تٍِؾيلِ هسيط٦ل ضا َث ١تهويوات هترصُ هدوٕ ٍ
تا تَخِ تِ قطايٍ ٍ اٍيأ ٍ احَال تيي زٍ اخالؼ ٖازي هدوٕ اتراش ذَاّس ًوَز.

(٦ )6ليِ ٍْاي ٝزيگطي ضا  ِ٦تِهَخة ايي هٗاّسُ تِ آى هحَل اؾت اًدام ذَاّس زاز.
ب ـ زضذهَل اهَض هطتٌَ تِ ؾايط اتحازيِّاي تحت ازاضُ ؾاظهاى ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) اخطائي تهويوات ذَز ضا پؽ
اظ هكاٍضُ تا ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) ّواٌّگي ؾاظهاى اتراش ذَاّس ًوَز.
 7ـ ال ٝـ ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي ،تٌا تِ زَٖت زتيط٦لّ ،ط ؾال ي ٥تاض اخالؼ ٖازي ذَاّس زاقت .ايي اخالؼ
تطخيحاً زض ّواى ظهاى ٍ ّواى ه٧اى اًٗ٣از اخالؼ ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) ّواٌّگي ؾاظهاى تطگعاض ذَاّس گطزيس.
ب ـ تٌا تِ زَٖت هسيط٦ل  ِ٦ايي زَٖت هيتَاًس تِ اتت٧اض قرهي اٍ تَزُ ،يا تطاؾاؼ ت٣اياي ضئيؽ يا ي ٥چْاضم
اًٖاء ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) تاقس ،اخالؼ ٠َٞالٗازُ ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي تك٧يل ذَاّس قس.
 8ـ ال ٝـ ّط ٦كَض ًَٖ ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي زاضاي ي ٥ضأي ذَاّس تَز.
ب ـ ًه ٝاًٖاي ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي حسًهاب ضا تك٧يل ذَاٌّس زاز.
ج ـ تهويوات تطاؾاؼ ضأي ا٦ثطيت ؾازُ هأذَشُ اتراش ذَاّس قس.
ز ـ ضأي هوتٌٕ ضأي هحؿَب ًويقَز.
ّـ ـ يً ٥وايٌسُ ً ٍ٣ٞوايٌسگي ي٦ ٥كَض ضا ْٖسُزاض تَزُ ٍ تِ ًام ي٦ ٥كَض ضأي ذَاّس زاز.
9ـ ٦كَضّاي هتٗاّسي ٦ ًَٖ ِ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي ًثاقٌس ٍ ّوچٌيي ؾاظهاًْاي تييالسٍلي  ِ٦تٌَِٖاى هطخٕ
خؿتٍخَي تييالوللي ٍ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي تٗييي قسُاًس هيتَاًٌس زض اخالؼّاي ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) تٌَِٖاى ًاْط
قط٦ت ًوايٌس.
 10ـ ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) اخطائي َ٢اٖس آئيي ٦اض ذَز ضا تهَية ذَاّس ًوَز.
هادُ  55ـ دفتر تييالوللي
1ـ زٞتط تييالوللي ْٖسُزاض اًدام ٍْاي ٝازاضي اتحازيِ ذَاّس تَز.
2ـ زٞتط تييالوللي ْٖسُزاض اهَض هطتٌَ تِ زتيطذاًِ ًْازّاي هرتل ٝاتحازيِ ذَاّس تَز.
3ـ هسيط٦ل ٖاليتطيي ه٣ام اخطائي اتحازيِ ٍ ًوايٌسُ آى ذَاّس تَز.
4ـ زٞتط تييالوللي ي ٥ضٍظًاهِ ضؾوي ٍ ؾايط ًكطيات ه٣طض زض آئييًاهِ يا هَضز ًياظ هدوٕ ضا اًتكاض ذَاّس زاز.
 5ـ آئييًاهِ ذسهاتي  ِ٦ازاضات هلي تِ هٌَٓض ٦و ٥تِ زٞتط تييالوللي ٍ هطاخٕ خؿتٍخَي تييالوللي ٍ تطضؾي
ه٣سهاتي تييالوللي زضاخطاء ٍْاي ٝهحَلِ تِ هَخة ايي هٗاّسُ اًدام ذَاٌّس زاز ضا هكرم ذَاّس ًوَز.
 6ـ هسيط٦ل ٍ ّط ًَٖ ازاضي تٗييي قسُ اظ خاًة ٍي زض ٦ليِ خلؿات هدوٕ٦ ،اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي ٍ ّط ٦اضگطٍُ

(٦ويتِ) يا گطٍُ ٦اضي زيگط  ِ٦تِهَخة ايي هٗاّسُ يا آئييًاهِ تك٧يل هيقَز ،تسٍى ح ١ضأي قط٦ت ذَاٌّس ًوَز.
هسيط٦ل يا ّط ًَٖ ازاضي تٗييي قسُ اظ خاًة ٍي تِ اٖتثاض ؾوت ازاضي ذَز زتيط ًْازّاي هعتَض ذَاٌّس تَز.
 7ـ ال ٝـ زٞتط تييالوللي َث ١اضائِ َطيّ١اي هدوٕ ٍ تا ّو٧اضي ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) اخطائي تْيِ ه٣سهات تطگعاضي
ٞطاّواييّاي (ٌٟ٦طاًؿْاي) تدسيسًٓط زض هٗاّسُ ضا ٞطاّن ذَاّس ؾاذت.
ب ـ زٞتط تييالوللي هيتَاًس تا ؾاظهاًْاي تييالسٍلي ٍ ؾاظهاًْاي ٚيطزٍلتي تييالوللي زض اضتثاٌ تا تْيِ ه٣سهات
ٞطاّواييّاي (ٌٟ٦طاًؿْاي) تدسيسًٓط هكَضت ًوايس.
ج ـ هسيط٦ل ٍ اقرال تٗييي قسُ اظ خاًة ٍي زض هثاحثات ٞطاّواييّاي (ٌٟ٦طاًؿْاي) تدسيسًٓط تسٍى ح ١ضأي
قط٦ت ذَاٌّس ًوَز.
 8ـ زٞتط تييالوللي ّطگًَِ ٍْاي ٝهحَلِ زيگط ضا اًدام ذَاّس زاز.
هادُ  51ـ وار گرٍُ (وويتِ) ّوىاري فٌي
1ـ هدوٕ ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) ّو٧اضي ٌٞي ( ِ٦زض ايي هازُ ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) ًاهيسُ هيقَز) ضا ايداز ذَاّس ًوَز.
 2ـ ال ٝـ هدوٕ تا تَخِ ه٣تًي تِ ًوايٌسگي ٖازالًِ ٦كَضّاي زضحال تَؾِٗ ،تط٦ية اًٖاي ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) ضا
هكرم ًوَزُ ٍ آًْا ضا هٌهَب ذَاّس ٦طز.
ب ـ هطاخٕ خؿتٍخَي تييالوللي ٍ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي تِ اٖتثاض ؾوت ذَز ًَٖ ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) ذَاٌّس
تَز .زضنَضتي  ِ٦چٌيي هطخٗي ازاضُ هلي ي٦ ٥كَض هتٗاّس تاقسً ،وايٌسُ زيگطي ٚيط اظ آى اظ َط٦ ٜكَض هصَ٦ض زض
٦اضگطٍُ (٦ويتِ) قط٦ت ًرَاّس زاقت.
ج ـ تٗساز ٦ل اًٖاي ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) زضنَضت ٟ٦ايت تٗساز ٦كَضّاي هتٗاّس تيف اظ زٍ تطاتط تٗساز اًٖائي ذَاّس
تَز  ِ٦تِ اٖتثاض ؾوت ذَز زض ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) ًَٖيت زاضًس.
ز ـ هسيط٦ل تٌا تِ اتت٧اض قرهي ذَز يا تطحؿة ت٣اياي ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اظ ًوايٌسگاى ؾاظهاًْاي شيً ٕٟزَٖت
ذَاّس ًوَز تا زض هثاحثات هَضز ٖال ِ٢ذَز زض ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) قط٦ت ًوايٌس.
3ـ ّس٦ ٜاضگطٍُ (٦ويتِ) اضائِ هكَضت ٍ تَنيِّا تِ هٌَٓض ٦و ٥زض تح ١٣هَاضز ظيط اؾت:
( )1تْثَز زائوي زض اضائِ ذسهات پيفتيٌي قسُ زض ايي هٗاّسُ.
( )2تأهيي حسا٦ثط زضخِ يٌَ٧اذتي ٍ ي٧ؿاًي زض اؾٌاز ٍ ضٍقْاي ٦اضي هطاخٕ هتٗسز خؿتٍخَي تييالوللي ٍ
هطاخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ٍ حسا٦ثط زضخِ يٌَ٧اذتي ٍ ي٧ؿاًي زض ضٖايت ٦يٟيت تاال زض گعاضقْاي ايي هطاخٍٕ ،

( )3حل هك٧الت ٌٞي ذال هطتٌَ تِ ايداز ي ٥هطخٕ ٍاحس خؿتٍخَي تييالوللي ،تٌا تِ اتت٧اض هدوٕ يا ٦اض گطٍُ
(٦ويتِ) اخطائي.
4ـ ّط ٦كَض هتٗاّس ٍ ّط ؾاظهاى تييالوللي شيً ٕٟهيتَاًس زضذهَل هؿائلي  ِ٦زضنالحيت ٦اض گطٍُ (٦ويتِ)
اؾت تا آى ه٧اتثِ ٌ٦س.
 5ـ ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) هيتَاًس تَنيِّا ٍ ًٓط هكَضتي ذَز ضا ذُاب تِ هسيط٦ل يا اظَطي ١اٍ تِ هدوٕ٦ ،اضگطٍُ
(٦ويتِ) اخطائي ٦ليِ يا تطذي اظ هطاخٕ خؿتٍخَ ٍ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ٍ توام يا تًٗي اظ ازاضات زضياٞتٌٌ٦سُ
اضائِ ًوايس.
 6ـ ال ٝـ زضّطهَضز ،هسيط٦ل هتي ٦ليِ تَنيِّا ٍ ًٓط هكَضتي ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) ضا تِ ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي
تؿلين ذَاّس ًوَز .اٍ ّوچٌيي هيتَاًس زضتاضُ ايي هتَى اْْاضًٓط ًوايس.
ب ـ ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي هيتَاًس ًٓطات ذَز ضا زضتاضُ ّط ًٓط هكَضتي ،تَنيِ يا ٗٞاليت زيگط ٦اضگطٍُ (٦ويتِ)
اتطاظ ًوايسّ .وچٌيي هيتَاًس اظ ٦اضگطٍُ(٦ويتِ) ترَاّس  ِ٦زضتاضُ هَيَٖاتي  ِ٦زض نالحيت آى ٢طاض زاضز هُالِٗ ًوَزُ ٍ
گعاضـ زّس٦ .اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي هيتَاًس ًٓط ،تَنيِّا ٍ گعاضـ ٦اض گطٍُ (٦ويتِ) ضا ّوطاُ تا اْْاضًٓطّاي ه٣تًي ،تِ
هدوٕ تؿلين ًوايس.
 7ـ تا تك٧يـل ٦اضگطٍُ (٦وـيتِ) اخطائي ،اقاضات هصَ٦ض زض تٌـس ( )6ايي هازُ تِ ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي تِ
هٌعلِ اقاضات تِ هدوٕ ذَاّس تَز.
 8ـ خعئيات آئيي ٦اض ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) تاتٕ تهويوات هدوٕ ذَاّس تَز.
هادُ  50ـ تأهيي هالي
1ـ ال ٝـ اتحازيِ زاضاي ي ٥تَزخِ ذَاّس تَز.
ب ـ تَزخِ اتحازيِ قاهل زضآهس ٍ ّعيٌِّاي هطتٌَ تِ اتحازيِ ؾْن آى زض ّعيٌِّاي هكتط ٤اتحازيِّاي تحت
ازاضُ ؾاظهاى ذَاّس تَز.
ج ـ ّعيٌِّايي  ِ٦اًحهاضاً ًتَاى آى ضا تِ اتحازيِ ٍ ّوچٌيي ي ٥يا چٌس اتحازيِ تحت ازاضُ ؾاظهاى ًؿثت زاز تِ
ٌَٖاى ّعيٌِّاي هكتط ٤اتحازيِّا زضًٓط گطٞتِ ذَاّس قس .ؾْن اتحازيِ زضايي ّعيٌِّاي هكتط ٤هتٌاؾة تا اؾتٟازُ
اتحازيِ اظ آى ّعيٌِّا ذَاّس تَز.
2ـ تَزخِ اتحازيِ تا تَخِ ه٣تًي تِ العاهات هطتٌَ تِ ّواٌّگي زاقتي تا تَزخِّاي ؾايط اتحازيِّاي تحت ازاضُ

ؾاظهاى تٗييي ذَاّس قس.
3ـ تا ضٖايت ه٣طضات تٌس ( )5ايي هازُ ،تَزخِ اتحازيِ اظ هٌاتٕ ظيط تأهيي ذَاّس قس:
(ٍ )1خَُ زضياٞتي زض٢ثال ذسهات اًدام قسُ تِ ٍؾيلِ زٞتط تييالوللي زضاضتثاٌ تا اتحازيِ.
(ٞ )2طٍـ اًتكاضات زٞتط تييالوللي هطتٌَ تِ اتحازيِ يا ح١االهتياظّاي هطتٌَ تِ آًْا.
(ّ )3سايا ،اهَال هَضز ٍنيت ٍ ٦وّ٥اي هالي.
( )4اخاضُتْا ،هٌا ٍ ٕٞؾايط زضآهسّاي هتٟط.ِ٢
4ـ هثالٍ ٙخَُ ٍ زضياٞتيّاي زٞتط تييالوللي ٍ ٢يوت اًتكاضات آى تايس تِ ًحَي تٗييي قَز  ِ٦زض قطايٍ ٖازي
٦اٞي تطاي تأهيي ٦ل ّعيٌِّاي زٞتط تييالوللي زض اضتثاٌ تا ازاضُ ايي هٗاّسُ تاقس.
 5ـ ال ٝـ زضنَضتي  ِ٦ي ٥ؾال هالي زاضاي ٦ؿطي تاقس٦ ،كَضّاي هتٗاّس ،تا ضٖايت هٟاز خعءّاي (ب) ٍ (ج) ايي
٦ؿطي ضا تأهيي ذَاٌّس ًوَز.
ب ـ هدوٕ ؾْن ّط ٦كَض هتٗاّس ضا تا ُٖ ٝتَخِ ه٣تًي تِ تٗساز اْْاضًاهِّاي تييالوللي ًكأت گطٞتِ اظ آى
٦كَض زض ؾالْاي هطتََِ تٗييي ذَاّس ًوَز.
ج ـ زضنَضت حهَل َط ٠زيگطي تطاي تأهيي هَ٢تي ٦ل ٦ؿطي ٍ يا ٢ؿوتي اظ آى ،هدوٕ هيتَاًس تهوين تگيطز ِ٦
ايي ٦ؿطي تِ ؾال تٗس هٌت٣ل قَز ٍ ٦كَضّاي هتٗاّس ؾْويِاي ضا زض اييذهَل پطزاذت ًٌوايٌس.
ز ـ اگط ٍيٗيت هالي اتحازيِ اخاظُ زّس ،هدوٕ هيتَاًس تهوين تگيطز ّ ِ٦طگًَِ پطزاذت ؾْويِ تِهَخة خعء
(ال )ٝتِ ٦كَضّاي هتٗاّسي  ِ٦پطزاذت هعتَض ضا اًدام زازُاًس هؿتطز گطزز.
ّـ ـ ٦كَض هتٗاّسي ْ ِ٦ط ٜهست زٍ ؾال اظ تاضيد ه٣طض تَؾٍ هدوٕ ؾْويِ ذَز ضا تِهَخة خعء (ب) ًپطزاظز
هو٧ي اؾت اظ ح ١ضأي زازى زض ّط ي ٥اظ ًْازّاي اتحازيِ هؤٌَ قَز ،هٕشلّ ٥ط ي ٥اظ ًْازّاي اتحازيِ هيتَاًٌس
زضنَضتي ٢ ِ٦إً قًَس  ِ٦تأذيط زض پطزاذت تِ ٖلت قطايٍ ٍ اٍيأ ٍ احَال اؾتثٌايي ٍ ٚيط٢اتل اختٌاب تَزُ اؾت اخاظُ
زٌّس  ِ٦آى ٦كَض تِ اٖوال ح ١ضأي ذَز زض آى ًْاز ازاهِ زّس.
 6ـ زضنَضتي  ِ٦تَزخِ ٢ثل اظ آٚاظ زٍضُ هالي خسيس تهَية ًكَز هيعاى آى تطاتط ه٣طضات هالي زض ؾُح تَزخِ ؾال
٢ثل ذَاّس تَز.
 7ـ ال ٝـ اتحازيِ زاضاي ي ٥نٌسٍ ٠ؾطهايِ زض گطزـ ذَاّس تَز  ِ٦تا پطزاذت زض يًَ ٥تت تَؾٍ ّط ٦كَض
هتٗاّس تك٧يل ذَاّس قس .زضنَضت ٖسم ت٧ا ،َٞهدوٕ تطتيثات الظم ضا تطاي اٞعايف آى اتراش ذَاّس ًوَز ،اگط تِ ٢ؿوتي

اظ ٍخَُ ايي نٌسًٍ ٠ياظ ًثاقس ٍخَُ هطتٌَ هؿتطز ذَاّس قس.
ب ـ هدوٕ زض هَضز پطزاذت هثل ٙاٍليِ ّط ٦كَض هتٗاّس تِ نٌسٍ ٠هعتَض يا هثل ٙاياٞي  ِ٦آى ٦كَض تايس زض
پطزاذت آى هكاض٦ت ًوايس تط پايِ انَل هكاتِ ه٣طض زض خعء (ب) تٌس ( )5ايي هازُ تهوين ذَاّس گطٞت.
ج ـ هدوٕ قطايٍ پطزاذت ضا تطاؾاؼ پيكٌْاز هسيط٦ل ٍ پؽ اظ اؾتوأ ًٓط ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) ّواٌّگيؾاظاى تٗييي
ذَاّس ًوَز.
ز ـ ّطگًَِ اؾتطزاز تا زضًٓط گطٞتي تاضيدّاي پطزاذت ،هتٌاؾة تا هثال ٙپطزاذتي تَؾٍ ّط ٦كَض هتٗاّس ذَاّس
تَز.
 8ـ ال ٝـ زض هَا٣ٞتٌاهِ هٌٗ٣سُ تا ٦كَضي  ِ٦ه٣ط ؾاظهاى زض ٢لوطٍ آى ٍا ٕ٢اؾت ه٣طض ذَاّس قس ّط ظهاى ٍ ِ٦خَُ
نٌسٍ ٠ؾطهايِ زض گطزـ ٦اٞي ًثاقس زٍلت ه٣ط ،هؿاٖسُّاي هالي ضا اُٖاء ًوايس .هثل ٙايي هؿاٖسُّا ٍ قطايُي ِ٦
تطاؾاؼ آًْا هؿاٖسُّاي هطتٌَ پطزاذت هيقَز زض ّط هَضز تاتٕ هَا٣ٞتٌاهِّاي خساگاًِ تيي آى ٦كَض ٍ ؾاظهاى ذَاّس
تَز تا آًدا  ِ٦تِ تْٗس پطزاذت هؿاٖسُّا هطتٌَ هيقَز٦ ،كَض ه٣ط زاضاي ي٦٥طؾي تِ اٖتثاض ايي ؾوت زض هدوٕ ٍ
٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي ذَاّس تَز.
ب ـ ٦كَض هصَ٦ض زض تٌس (ال ٍ )ٝؾاظهاى ّط ٦سام ح ١زاضًس اًهطا ٜذَز ضا اظ تْٗس تِ پطزاذت هؿاٖسُ ٦تثاً اٖالم
ًوايٌس ايي اًهطا ٜتا گصقت ؾِ ؾال اظ تاضيد پاياى ؾال اٖالم هعتَض هؤثط ذَاّس تَز.
9ـ حؿاتطؾي حؿاتْا تِ ٍؾيلِ ي ٥يا چٌس ٦كَض هتٗاّس ٍ يا تَؾٍ حؿاتطؾاى ذاضج ،تِ ًحَ ه٣طض زض ه٣طضات هالي
نَضت ذَاّس گطٞت .ايي حؿاتطؾاى ضا هدوٕ تا هَا٣ٞت ذَز آًاى تٗييي ذَاّس ًوَز.
هادُ  53ـ آئييًاهِ
 1ـ آئييًاهِ هًٌن تِ ايي هٗاّسُ هتًوي ه٣طضات زض هَاضز ظيط ذَاّس تَز:
( )1هَيَٖاتي  ِ٦زضاضتثاٌ تا آى ،ايي هٗاّسُ نطاحتاً تِ آئييًاهِ اقاضُ هيٌ٦س ٍ يا نطاحتاً ه٣طض هيزاضز  ِ٦آئييًاهِ
هطتََِ زض آى هَاضز تٗييي ت٧ليً ٝوَزُ يا ذَاّس ًوَز.
(ّ )2طگًَِ العاهات ،هَيَٖات يا آئيي ٦اض ازاضي.
(ّ )3طگًَِ خعئيات هٟيس زضاضتثاٌ تا اخطاء ه٣طضات ايي هٗاّسُ.
2ـ ال ٝـ هدوٕ هيتَاًس آئييًاهِ ضا انالح ًوايس.
ب ـ تا ضٖايت ه٣طضات تٌس ( )3ايي هازُ ،انالحيِّا هؿتلعم ؾِ چْاضم آضاء هأذَشُ هيتاقس.

 3ـ ال ٝـ آئييًاهِ ه٣طضاتي ضا  ِ٦هيتَاى آًْا ضا انالح ًوَز تِ َط ٠ظيط هكرم ذَاّس ؾاذت.
( ٍ٣ٞ )1تا اتٟآً ٠ط ،يا
( ٍ٣ٞ )2زض هَاضزي ّ ِ٦يچ ي ٥اظ ٦كَضّاي هتٗاّس  ِ٦ازاضُ هلي آًْا تٌَِٖاى هطخٕ خؿتٍخَي تييالوللي يا
هطخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ٖول هيًوايٌس هرالً ٝثاقٌس ٍ اگط هطخٕ هعتَض ي ٥ؾاظهاى تييالسٍلي تاقس زضنَضتي
٦ ِ٦كَض هتٗاّس ًَٖ آى ؾاظهاى  ِ٦اظ ؾَي ؾايط ٦كَضّاي ًَٖ هداظ زض ايي اهط اؾت هرالٟت ًٌوايس.
ب ـ هؿتثٌي ؾاذتي ّط ي ٥اظ ه٣طضات آئييًاهِ اظ العاهات ٢اتل اٖوال زض آيٌسُ ،حؿة هَضز هؿتلعم اخطاء قطايٍ
هصَ٦ض زض ضزي )1( ٝخعء (ال )ٝيا ضزي )2( ٝخعء (ال )ٝذَاّس تَز
ج ـ زضج ّطگًَِ ه٣طضات زض آيٌسُ زض ي ٥يا ؾايط العاهات هصَ٦ض زض خعء (ال )ٝايي تٌس هؿتلعم اتٟآً ٠ط اؾت.
 4ـ آى زؾتِ اظ زؾتَضات ازاضي هسيط٦ل  ِ٦تايس تا ًٓاضت هدوٕ تح ١٣ياتس ضا آئييًاهِ هكرم ذَاّس ًوَز.
 5ـ زضنَضت تٗاضو تيي ه٣طضات ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ ،ه٣طضات هٗاّسُ حا٦ن ذَاّس تَز.
فظل ششن ـ اختالفات
هادُ  59ـ اختالفات
تا ضٖايت تٌس ( )5هازُ (ّ ،)64طگًَِ اذتال ٜتيي زٍ يا چٌس ٦كَض هتٗاّس زضتاضُ تٟؿيط يا اخطاء ايي هٗاّسُ يا
آئييًاهِ  ِ٦اظ َطي ١هصا٦طُ حل ٍ ٞهل ًكَز ،ضا ّط ي ٥اظ ٦كَضّاي هطتََِ هيتَاًس َث ١اؾاؾٌاهِ زيَاى تييالوللي
زازگؿتطي تِ آى زيَاى اضخأ زّس هگط ايي٦ ِ٦كَضّاي هطتٌَ تِ ضٍـ زيگطي خْت حل ٍ ٞهل تَاً ١ٞوايٌس٦ .كَض
هتٗاّسي  ِ٦اذتال ٜضا زض زيَاى هُطح هيٌ٦س هطاتة ضا تِ زٞتط تييالوللي اٖالم ذَاّس ًوَز .زٞتط تييالوللي هَئَ ضا
تِ اَالٔ ؾايط ٦كَضّاي هتٗاّس ذَاّس ضؾاًيس.
فظل ّفتن ـ تجذيذًظر ٍ اطالح
هادُ  17ـ تجذيذًظر در هؼاّذُ
1ـ ايي هٗاّسُ هيتَاًس ّطچٌس ٍ٢ت ي ٥تاض تِ ٍؾيلِ يٞ ٥طاّوايي (ٌٟ٦طاًؽ) ٍيػُ ٦كَضّاي هتٗاّس هَضز
تدسيسًٓط ٍا ٕ٢قَز.
2ـ تطگعاضي ّط ٞطاّوايي (ٌٟ٦طاًؽ) تدسيسًٓط تٌا تط تهوين هدوٕ نَضت ذَاّس گطٞت.
3ـ ّط ؾاظهاى تييالسٍلي  ِ٦تِ ٌَٖاى هطخٕ خؿتٍخَ يا تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي تٗييي قسُ تاقس تِ ٌَٖاى ًاْط

زض ّط ٞطاّوايي (ٌٟ٦طاًؽ) تدسيسًٓط پصيطٞتِ ذَاّس قس.
4ـ تٌسّاي ( )11( ٍ )9( ،)5هازُ ( ،)53هازُ ( ،)54تٌسّاي ( )4الي ( )8هازُ ( ،)55هازُ ( ٍ )56هازُ ( )57ضا هيتَاى
تِ ٍؾيلِ ٞطاّوايي (ٌٟ٦طاًؽ) تدسيسًٓط يا َث ١هٟاز هازُ ( )61انالح ًوَز.
هادُ  16ـ اطالح ترخي از همررات هؼاّذُ
1ـ ال ٝـ ّط ٦كَض ًَٖ هدوٕ ،هسيط٦ل ٍ يا ٦اضگطٍُ (٦ويتِ) اخطائي هيتَاًٌس پيكٌْازّاي هطتٌَ تِ انالح تٌسّاي
( )11( ٍ )9( ،)5هازُ ( ،)53هازُ ( )54تٌسّاي ( )4الي ( )8هازُ ( ،)55هازُ ( ٍ )56هازُ ( )57ضا هُطح ًوايٌس.
ب ـ پيكٌْازّاي هصَ٦ض ضا هسيط٦ل حسا٢ل قف هاُ ٢ثل اظ تطضؾي آًْا تِ ٍؾيلِ هدوٕ تِ ٦كَضّاي هتٗاّس اٖالم
ذَاّس ًوَز.
2ـ ال ٝـ انالحيِّاي هَاز هصَ٦ض زض تٌس ( )1ايي هازُ ضا هدوٕ تهَية ذَاّس ًوَز.
ب ـ تهَية هؿتلعم ؾِ چْاضم آضاء هأذَشُ اؾت.
3ـ ال ٝـ ّطگًَِ انالحيِ تِ هَاضز هصَ٦ض زض تٌس ( )1ايي هازُ ي ٥هاُ پؽ اظ ايي ِ٦هسيط٦ل اٖالم ٢ثَلي ٦تثي ،ؾِ
چْاضم اظ ٦كَضّاي ًَٖ هدوٕ زض ظهاى تهَية انالحيِ تطاتط تا ضٍقْاي ه٣طض زض ٢اًَى اؾاؾي آًْا ضا زضياٞت ًوايس،
الظماالخطاء ذَاّس قس.
ب ـ ّطگًَِ انالحيِ هَاز هصَ٦ض  ِ٦تِ ايي تطتية پصيطٞتِ هيقَز زض ظهاى الظماالخطاء قسى تطاي ٦ليِ ٦كَضّاي
ًَٖ هدوٕ الظماالتثأ ذَاّس تَز .تا ايي ٢يس ّ ِ٦ط انالحيِاي  ِ٦تْٗسات هالي ٦كَضّاي هتٗاّس ضا اٞعايف زّس ٍ٣ٞ
زضهَضز آى ٖسُ اظ ٦كَضّايي  ِ٦پصيطـ ذَز ضا ًؿثت تِ چٌيي انالحيِاي اٖالم ًوَزُ تاقٌس الظماالتثأ ذَاّس تَز.
ج ـ ّط انالحيِاي َ ِ٦ث ١هٟاز خعء (ال )ٝپصيطٞتِ قسُ تاقس زضهَضز ٦ليِ ٦كَضّايي  ِ٦پؽ اظ تاضيد الظماالخطاء
قسى انالحيِ َث ١هٟاز خعء (ال ،)ٝتِ ًَٖيت هدوٕ زضآيٌس الظماالتثأ ذَاّس تَز.
فظل ّشتن ـ همررات ًْايي
هادُ  14ـ ػضَيت در هؼاّذُ
1ـ ّط ٦كَض ًَٖ اتحازيِ تييالوللي حوايت اظ هال٧يت نٌٗتي هيتَاًس تِ ضاّْاي ظيط تِ ًَٖيت ايي هٗاّسُ زضآيس:
( )1اهًاء ٍ ؾپؽ تَزيٕ ؾٌس تهَية ،يا
( )2تَزيٕ ي ٥ؾٌس الحا.٠
2ـ اؾٌاز تهَية يا الحاً ٠عز هسيط٦ل تَزيٕ ذَاّس قس.

3ـ هٟاز هازُ ( )24هتي تدسيسًٓط قسُ زض اؾتْ٧لن هٗاّسُ پاضيؽ تطاي حوايت اظ هال٧يت نٌٗتي زضهَضز ايي
هٗاّسُ اخطاء ذَاّس قس.
4ـ تٌس ( )3ايي هازُ ًثايس تِ ّيچٍخِ تِ هٌٗاي تِ ضؾويت قٌاذتي ٍ يا ٢ثَل يوٌي ي٦ ٥كَض هتٗاّس ًؿثت تِ
ٍيٗيت هَخَز ؾطظهيٌي تل٣ي قَز ٦ ِ٦كَض هتٗاّس زيگط ،آى ؾطظهيي ضا َث ١تٌس هصَ٦ض هكوَل ايي هٗاّسُ ًوَزُ
اؾت.
هادُ  18ـ الزماالجراء شذى هؼاّذُ
1ـ ال ٝـ ايي هٗاّسُ تا ضٖايت ه٣طضات تٌس ( )3ايي هازُ ؾِ هاُ پؽ اظ اييّ ِ٦كت ٦كَض اؾٌاز تهَية يا الحا٠
ذَز ضا تَزيٕ ًوايٌس هكطٌٍ تطايي ِ٦حسا٢ل چْاض ٦كَض اظ ايي ّكت ٦كَض ّط ي ٥ي٧ي اظ قطايٍ ظيط ضا هح ١٣ؾاظًس
الظماالخطاء ذَاّس قس:
( )1تٗساز اْْاضًاهِّاي تؿلين قسُ زض ٦كَض هُات ١آذطيي آهاضّاي ؾاالًِ اًتكاض ياٞتِ تَؾٍ زٞتط تييالوللي اظ
 40000هتداٍظ تاقس.
( )2اتثأ يا ه٣يويي ٦كَض هُات ١آذطيي آهاضّاي ؾاالًِ اًتكاض ياٞتِ تَؾٍ زٞتط تييالوللي حسا٢ل  1000اْْاضًاهِ
ضا زض ي٦ ٥كَض ذاضخي تؿلين ًوَزُ تاقٌس.
( )3ازاضُ هلي ٦كَضَ ،ث ١آذطيي آهاضّاي ؾاالًِ اًتكاض ياٞتِ تَؾٍ زٞتط تييالوللي حسا٢ل  10000اْْاضًاهِ ضا اظ
اتثأ يا ه٣يويي ٦كَضّاي ذاضخي زضياٞت ًوَزُ تاقٌس.
ب ـ زض ايي تٌس ٍاغُ اْْاضًاهِّا قاهل اْْاضًاهِّاي هطتٌَ تِ هسلّاي اقياء ههطٞي ًويتاقس.
2ـ تا ضٖايت هٟاز تٌس ( )3ايي هازُ ّط ٦كَض  ِ٦زض تاضيد الظماالخطاء قسى ايي هٗاّسُ تطاتط تٌس ( )1ايي هازُ،
تًَِٖيت ايي هٗاّسُ زض ًياهسُ تاقس ،ؾِ هاُ پؽ اظ آى  ِ٦ؾٌس الحا ٠يا تهَية ذَز ضا تَزيٕ ًوايس تِ ايي هٗاّسُ هلعم
ذَاّس قس.
3ـ هٕشل ٥هٟاز ٞهل زٍم ٍ ه٣طضات هطتٌَ تِ آى  ِ٦زضآئييًاهِ هًٌن تِ ايي هٗاّسُ آهسُ  ٍ٣ٞزض تاضيري ٢اتل
اخطاء ذَاّس تَز  ِ٦زض آى تاضيد ؾِ ٦كَض ّ ِ٦ط٦سام اظ آًْا حسا٢ل ي٧ي اظ ؾِ العاهات هصَ٦ض زض تٌس ( )1ضا اًدام زازُ ٍ
اٖالم ًٌوَزُ تاقٌس َ ِ٦ث ١تٌس( )1هازُ (٢ )64هس هلعم قسى تِ ه٣طضات هصَ٦ض زضٞهل زٍم ضا ًساضًس ،تِ ًَٖيت ايي
هٗاّسُ زض آهسُ تاقٌس .تِ ّطحال ايي تاضيد ظٍزتط اظ تاضيد الظماالخطاء قسى َث ١تٌس (ً )1رَاّس تَز.

هادُ  12ـ حك شرطْا
1ـ ال ٝـ ّط ٦كَض هيتَاًس اٖالم ًوايس  ِ٦هلعم تِ ه٣طضات ٞهل زٍم ًرَاّس تَز.
ب ـ ٦كَضّايي  ِ٦اٖالهيِ هَئَ خعء (ال )ٝتٌس ( )1ضا نازض هيًوايٌس هلعم تِ هٟاز ٞهل زٍم ٍ ه٣طضات هطتٌَ تِ آى
زض آئييًاهِ ًرَاٌّس تَز.
2ـ ال ٝـ ّط ٦كَضي َ ِ٦ث ١خعء (ال )ٝتٌس ( )1اٖالهيِاي ضا نازض ًٌوَزُ تاقس هيتَاًس اٖالم ًوايس :ِ٦
(ً )1ؿثت تِ ه٣طضات تٌس ( )1هازُ ( )39زضذهَل اضائِ يً ٥ؿرِ اظ اْْاضًاهِ تييالوللي ٍ تطخوِ آى (تِ ًحَ
ه٣طض) هلعم ًرَاّس تَز.
( )2تأذيط تطضؾي هلي تِ ًحَ ه٣طض زض هازُ ( )40هإً اظ اًتكاض اْْاضًاهِ تييالوللي ٍ يا تطخوِ آى تَؾٍ يا اظ َطي١
ازاضُ هلي ًرَاّس تَز هٕشل ٥ايي اهط تساى هٌٗا ًيؿت ٦ ِ٦كَض اظ هحسٍزيتّاي ه٣طض زض هَاز ( )38( ٍ )30هؿتثٌي
تاقس.
ب ـ ٦كَضّايي ِ٦چٌيي اٖالهيِاي ضا نازض ًوايٌس هلعم تِ ضٖايت هٟاز آى ذَاٌّس تَز.
3ـ ال ٝـ ّط ٦كَضي هيتَاًس اٖالم ٌ٦س ،تا آًدا  ِ٦تِ آى ٦كَض هطتٌَ هيقَز ،اًتكاض تييالوللي اْْاضًاهِّاي
تييالوللي الظم ًيؿت.
ب ـ ّطگاُ پؽ اظ اًً٣اء ّدسُ هاُ اظ تاضيد ح ١ت٣سم ،اْْاضًاهِ تييالوللي حاٍي تٗييي ٦ ٍ٣ٞكَضّايي تاقس ِ٦
اٖالهيِاي ضا َث ١خعء (ال )ٝايي تٌس نازض ًوَزُ تاقٌس زض آى نَضت اًتكاض اْْاضًاهِ تييالوللي َث ١تٌس ( )2هازُ ()21
هٌتٟي اؾت.
ج ـ حتي اگط ه٣طضات خعء (ب)  ٠َٞتِ اخطاء زض آيس هّٕصا زٞتط تييالوللي اْْاضًاهِ تييالوللي ضا زض هَاضز ظيط هٌتكط
ذَاّس ًوَز:
( )1تٌا تِ ت٣اياي هت٣ايي تِ ًحَ ه٣طض زض آئييًاهِ.
(ّ )2طگاُ اْْاضًاهِ هلي يا ٍض ِ٢اذتطأ هثتٌي تط اْْاضًاهِ تييالوللي تِ ٍؾيلِ يا اظ َط ٜازاضُ هلي ّط ٦كَض
تٗيييقسُ  ِ٦اٖالهيِ ضا َث ١خعء (ال ٠َٞ )ٝنازض ٦طزُ هٌتكط قَز ،تالٞانلِ پؽ اظ اًتكاض هصَ٦ض تِ قطٌ اًً٣اء هست
ّدسُ هاُ اظ تاضيد ح ١ت٣سم.
4ـ ال ٝـ ّط ٦كَضي ٢ ِ٦اًَى هلي آى اثط ؾات ِ٣اذتطاٖات ازٖايي ضا اظ تاضيري ٢ثل اظ تاضيد اًتكاض ه٣طض ًوايس ٍلي اظ
لحاِ ؾات ِ٣اذتطأ ازٖايي تاضيد ح ١ت٣سم هَضز ازٖا َثٌَ٦ ١اًؿيَى پاضيؽ تطاي حوايت اظ هال٧يت نٌٗتي ضا ّواى

تاضيد ٍاٗ٢ي تؿلين اْْاضًاهِ زض آى ٦كَض تل٣ي ًٌوايس هيتَاًس اٖالم ٌ٦س  ِ٦تاضيد تؿلين ي ٥اْْاضًاهِ تييالوللي
زضذاضج اظ آى ٦كَض  ِ٦زض آى اْْاضًاهِ تييالوللي ٦كَض هعتَض تٗييي قسُ اؾت تا تاضيد تؿلين ٍاٗ٢ي زض آى ٦كَض اظ
حيث ؾات ِ٣اذتطأ ازٖايي ي٧ؿاى ًويتاقس.
ب ـ ّط ٦كَضي  ِ٦اٖالهيِاي ضا تطاتط خعء (ال ٠َٞ )ٝنازض ًوَزُ تاقس تا حس هصَ٦ض زض اٖالهيِ هلعم تِ ضٖايت هٟاز
تٌس ( )3هازُ (ً )11رَاّس تَز.
ج ـ ّط ٦كَضي  ِ٦اٖالهيِاي ضا تطاتط خعء (ال ٠َٞ )ٝنازض ًوايس تِ نَضت ّوعهاى ٍ ه٧تَب تاضيد ٍ قطايٍ هطتٌَ
تِ تح ١٣اثط ؾات ِ٣اذتطأ ازٖايي ّط اْْاضًاهِ تييالوللي ٦ ِ٦كَض هعتَض ضا تٗييي ًوَزُ تاقس ،زض آى ٦كَض اٖالم ذَاّس
ًوَز .اٖالم هعتَض ضا هيتَاى زض ّط ظهاى َي اَالٖيِاي ذُاب تِ هسيط٦ل تٛييط زاز.
 5ـ ّط ٦كَض هيتَاًس اٖالم ًوايس  ِ٦ذَز ضا هلعم تِ ضٖايت هازُ (ً )59ويزاًس .هٟاز هازُ ( )59زضهَضز ّطگًَِ
اذتال ٜتيي ّط ٦كَض هتٗاّس نازضٌٌ٦سُ ايي اٖالهيِ ٍ ّط زٍلت هتٗاّس زيگط اخطاء ًرَاّس قس.
 6ـ ال ٝـ ّط اٖالهيِ نازضُ تِ هَخة ايي هازُ تِ نَضت ه٧تَب ذَاّس تَز .اٖالهيِ هصَ٦ض هيتَاًس ٌّگام اهًاء ايي
هٗاّسٌُّ ،گام تَزيٕ ؾٌس تهَية يا الحا ،٠يا تِاؾتثٌاي هَضز هصَ٦ض زض تٌس ( )5ايي هازُ زض ّط ظهاى تٗسي تِ ٍؾيلِ
اَالٖيِاي ذُاب تِ هسيط٦ل تِ ٍي اٖالم گطزز .زضهَضز اَالٖيِ هصَ٦ض اثط اٖالهيِ قف هاُ پؽ اظ تاضيد زضياٞت اَالٖيِ
هعتَض تَؾٍ هسيط٦ل ذَاّس تَز ٍ اْْاضًاهِّاي تييالوللي تؿلين قسُ ٢ثل اظ اًً٣اء زٍضُ زٍضُ قف هاِّ هصَ٦ض ضا تحت
تأثيط ٢طاض ًرَاّس زاز.
ب ـ ّطگًَِ اٖالهيِ نازضُ َث ١ايي هازُ ضا هيتَاى زض ّط ظهاى تِ ٍؾيلِ اَالٖيِاي ذُاب تِ هسيط٦ل هؿتطز ًوَز.
ايي اؾتطزاز ؾِ هاُ پؽ اظ زضياٞت اَالٖيِ تَؾٍ هسيط٦ل هح ١٣ذَاّس قس ٍ زضهَضز اؾتطزاز اٖالهيِ نازضُ َث ١تٌس
( )3ايي اؾتطزاز ،اْْاضًاهِّاي تييالوللي تؿليوي ٢ثل اظ اًً٣اء هست ؾِ هاُ هصَ٦ض ضا تحت تأثيط ٢طاض ًرَاّس زاز.
 7ـ ّيچ ح ١قطٌ زيگطي ًؿثت تِ ايي هٗاّسُ تِ ٚيط اظ ح ١قطَْاي زضًٓط گطٞتِ قسُ َث ١تٌسّاي ( )1تا ()5
هداظ ًيؿت.
هادُ  15ـ اجراء تذريجي
1ـ زضنَضتي  ِ٦هَا٣ٞتٌاهِ هٌٗ٣سُ تا ّط هطخٕ خؿتٍخَي تييالوللي يا هطخٕ تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ،تِ
نَضت هَ٢ت ،هحسٍزيتّايي ضا زضذهَل تٗساز يا ًَٔ اْْاضًاهِ تييالوللي  ِ٦آى هطخٕ ْٖسُزاض ضؾيسگي تِ آى
هيقَز ضا ه٣طض ًوايس ،هدوٕ تساتيط الظم ضا تطاي اخطاء تسضيدي ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ زضاضتثاٌ تا اًَأ اْْاضًاهِّاي

تييالوللي هكرم قسُ اتراش ذَاّس ًوَز .ايي ه٣طضات ّوچٌيي زضتاضُ ت٣اياّاي هطتٌَ تِ خؿتٍخَ اظ ًَٔ
خؿتٍخَي تييالوللي هَئَ تٌس ( )5هازُ ( )15اخطاء ذَاّس قس.
2ـ هدوٕ تاضيرْايي ضا  ِ٦اظ آى تاضيرْا ،تا ضٖايت تٌس ( )1ايي هازُ ،هيتَاى اْْاضًاهِّاي تييالوللي ضا تؿلين ٍ
ت٣اياّاي تطضؾي ه٣سهاتي تييالوللي ضا اضائِ ًوَز هٗيي ذَاّس ٦طز .تاضيرْاي هصَ٦ض تِ تطتية زيطتط اظ قف هاُ پؽ اظ
الظماالخطاء قسى ايي هٗاّسُ َث ١هٟاز تٌس ( )1هازُ ( )63يا پؽ اظ ٢اتليت اخطائي ياٞتي ٞهل زٍم تِ هَخة تٌس ( )3هازُ
(ً )63رَاّس تَز.
هادُ  11ـ اًظراف از ػضَيت
1ـ ّط ٦كَض هتٗاّس هيتَاًس تا نسٍض اَالٖيِاي ذُاب تِ هسيط٦ل اًهطا ٜذَز ضا اظ ًَٖيت زض ايي هٗاّسُ اٖالم
زاضز.
2ـ اًهطا ٜاظًَٖيت زض هٗاّسُ قف هاُ پؽ اظ تاضيد زضياٞت اَالٖيِ هصَ٦ض تٍِؾيلِ هسيط٦ل هح ١٣ذَاّس قس.
اًهطا ٜهعتَض ًؿثت تِ آثاض اْْاضًاهِّاي تييالوللي تؿلـيوي تِ ٦كـَض اًـهطاٜزٌّسُ ٢ثل اظ اً٣ـًاء هست قف هـاُ
هصَ٦ض ٍ ّوچٌيي ًؿثت تِ اًتراب ٦كَض اًهطاٜزٌّسُ ٢ثل اظ اًً٣اء ايي هست اثطي ًرَاّس زاقت.
هادُ  10ـ اهضاء ٍ زتاًْا
1ـ ال ٝـ ايي هٗاّسُ زض ًؿرِاي ٍاحس تِ ظتاى اًگليؿي ٍ ٞطاًؿَي اهًاء ذَاّس قس ٍ ّط زٍ هتي هعتَض اظ اٖتثاض
ي٧ؿاى تطذَضزاض ذَاٌّس تَز.
ب ـ هسيط٦ل پؽ اظ هكَضت تا زٍلتْاي شيً ٕٟهتَى ضؾوي ايي هٗاّسُ ضا تِ ظتاًْاي آلواًي ،غاپٌي ،پطتٛالي ،ضٍؾي،
اؾپاًيَلي ٍ ظتاًْاي زيگطي  ِ٦هو٧ي اؾت هدوٕ تٗييي ًوايس ،تْيِ ذَاّس ٦طز.
2ـ ايي هٗاّسُ تطاي اهًاء تا تاضيد ؾي ٍ ي٧ن زؾاهثط ( 1970تطاتط تا ّ 1349/10/10دطي قوؿي) زض ٍاقٌگتي
هٟتَح ذَاّس تَز.
هادُ  13ـ ٍظايف اهيي اسٌاد
1ـ ًؿرِ انلي ايي هٗاّسُ پؽ اظ اًً٣اء تاضيد هصَ٦ض زض تٌس ( )2هازُ (ً )67عز هسيط٦ل تَزيٕ ذَاّس قس.
2ـ هسيط٦ل زٍ ًؿرِ اظ ضًٍَقت ههس ٠ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ هًٌن تِ آى ضا تطاي ٦ليِ ٦كَضّاي ًَٖ ٌَ٦اًؿيَى
پاضيؽ تطاي حوايت اظ هال٧يت نٌٗتي ٍ ؾايط ٦كَضّا زضنَضت ت٣ايا اضؾال ذَاّس ًوَز.
3ـ هسيط٦ل ايي هٗاّسُ ضا زض زتيط ذاًِ ؾاظهاى هلل هتحس ثثت ذَاّس ًوَز.

4ـ هسيط٦ل زٍ ًؿرِ اظ ضًٍَقت ههسّ ٠ط انالحيِ ايي هٗاّسُ ٍ آئييًاهِ ضا تطاي ٦ليِ ٦كَضّاي هتٗاّس ٍ ؾايط
٦كَضّا زضنَضت ت٣ايا اضؾال ذَاّس ًوَز.
هادُ  19ـ اطالػيِّا
هسيط٦ل هطاتة ظيط ضا تِ ٦ليِ ٦كَضّاي ًَٖ ٌَ٦اًؿيَى پاضيؽ تطاي حوايت اظ هال٧يت نٌٗتي اَالٔ ذَاّس زاز.
1ـ اهًاءّا تِ هَخة هازُ (.)62
2ـ تَزيٕ اؾٌاز تهَية يا الحا ٠تِ هَخة هازُ (.)62
3ـ تاضيد الظماالخطاء قسى ايي هٗاّسُ ٍ تاضيري  ِ٦زض آى تِ هَخة تٌس ( )3هازُ (ٞ )63هل زٍم الظماالخطاء هيقَز.
4ـ ّط اٖالهيِ نازضُ تِ هَخة تٌس ( )1تا ( )5هازُ (.)64
 5ـ اؾتطزاز ّط اٖالهيِ نازضُ تِ هَخة خعء (ب) تٌس ( )6هازُ (.)64
 6ـ هطاتة اٖالم اًهطا ٜاظ ًَٖيت زض هٗاّسُ تِ هَخة هازُ (.)66
 7ـ ّطگًَِ ا ٖالهيِ نازضُ تِ هَخة تٌس ( )4هازُ (.)31
٢اًَى  ٠َٞهكتول تط هازُ ٍاحسُ هًٌن تِ هتي هٗاّسُ ،قاهل ه٣سهِ ٍ قهت ٍ ًِ هازُ ٍ آئييًاهِ پيَؾت زض خلؿِ
ٖلٌي ضٍظ ؾِقٌثِ هَضخ تيؿت ٍ چْاضم هْطهاُ يْ٧عاض ٍ ؾيهس ٍ ّكتاز ٍ قف هدلؽ قَضاي اؾالهي تهَية ٍ زض تاضيد
 1386/8/16تِ تأييس قَضاي ًگْثاى ضؾيس.
ضئيؽ هدلؽ قَضاي اؾالهي ـ ٚالهٗلي حسازٖازل

