قاًَى الحاق دٍلت جوَْري اسالهي ايراى بِ اصالحات بِ عول آهدُ در كٌَاًسيَى پاريس براي حوايت از
هالكيتصٌعتي در استكْلن بِ سالْاي  7616 ٍ 7691هيالدي برابر با سالْاي ّ 7431 ٍ 7439جري شوسي
1377/8/17
لبًَى الحبق زٍلت روَْضي اؾالهي ايطاى ثِ انالحبت ثِ فول آهسُ زض وٌَاًؿيَى پبضيؽ ثطاي حوبيت اظ هبلىيتنٌقتي زض
اؾتىْلن ثِ ؾبلْبي  1979 ٍ 1967هيالزي ثطاثط ثب ؾبلْبي ّ 1358 ٍ 1346زطي قوؿي
هبزُ ٍاحسُ  -ثِ زٍلت روَْضي اؾالهي ايطاى اربظُ زازُ هيقَز ثِ انالحبت ثِ فول آهسُ زض وٌَاًؿيَى پبضيؽ ثطاي حوبيت
اظ هبلىيت نٌقتيزض اؾتىْلن ثِ ؾبلْبي  1979 ٍ 1967هيالزي ثطاثط ثب ؾبلْبي ّ 1358 ٍ 1346زطي قوؿي (ثِ قطح
پيَؾت) ثب ضفبيت هَاضز ظيط هلحك قسُ اؾٌبزهطثَط ضا تؿلين وٌس:
 -1تهَيت روَْضي اؾالهي ايطاى ًؿجت ثِ ثٌسّبي ( )4( ٍ )3هبزُ ( ٍ )1ثٌس ( )2هبزُ ( ،)2ثب تَرِ ثِ رعء (ة) ثٌس ( )1هبزُ
( )20لبثل ارطاًيؿت.
 -2ثٌس ( )1هبزُ ( )28ثب تَرِ ثِ ثٌس ( )2آى زض حبل حبضط ثطاي روَْضي اؾالهي ايطاى تقْسآٍض ًويثبقس.
بٌد (ط) هادُ (:)3
 -1تمبضب ًبهِّبي گَاّيٌبهِ هرتطؿ وِ زض وكَضي تؿلين هيقَز وِ زض آى هتمبضيبى حك زاضًس ثِ اًتربة ذَز تمبضبي حجت
اذتطاؿ يب تمبضبيگَاّيٌبهِ هرتطؿ ًوبيٌسّ ،وبى حك تمسهي ضا ايزبز هيوٌس وِ ثطاثط ايي هبزُ زض ّوبى قطايظ ٍ ثب ّوبى
ًتبيذ اظ تمبضبي ٍضلِ حجت اذتطاؿ ًبقي هيقَز.
 -2زض وكَضي وِ آًزب هتمبضي حك زاضز ثِ اًتربة ذَز تمبضبي حجت اذتطاؿ يب گَاّيٌبهِ هرتطؿ ًوبيس ،هتمبضي گَاّيٌبهِ
هرتطؿ ثٌب ثط همطضات اييهبزُ زض هَضز گَاّيٌبهِّبي حجت اذتطاؿ اظ حك تمسهي ثْطُهٌس ذَاّس قس وِ اظ تمبضبي حجت اذتطاؿ
يب حجت ًوًَِ ثْطُ ثطزاضي يب گَاّيٌبهِ هرتطؿ ًبقيهيقَز.
هادُ  - 74هجوع اتحاديِ
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الف  -اتحبزيِ زاضاي هزوقي اؾت هطوت اظ آى زؾتِ اظ وكَضّبي اتحبزيِ وِ هلتعم ثِ هَاز ( )13تب ( )17هيثبقٌس.
ة  -زٍلت ّط وكَض زاضاي يه ًوبيٌسُ ذَاّس ثَز وِ ربًكيٌبى  ،هكبٍضاى ٍ وبضقٌبؾبًي هيتَاًٌس اٍ ضا ّوطاّي وٌٌس.
ح ّ -عيٌِّبي هطثَط ثِ ّط ّيأت ًوبيٌسگي ثِ فْسُ زٍلتي اؾت وِ آى ضا هٌهَة ًوَزُ اؾت.
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الف  -هزوـ:
يه  -ثِ توبم هؿبيل هطثَط ثِ حفؼ ٍ تَؾقِ اتحبزيِ ٍ ارطاي ايي وٌَاًؿيَى ضؾيسگي هيوٌس.
زٍ  -ثِ زفتط ثييالوللي هبلىيت هقٌَي (وِ اظ ايي پؽ "زفتط ثييالوللي" ذَاًسُ هيقَز) وِ زض وٌَاًؿيَى هطثَط ثِ تأؾيؽ
ؾبظهبى رْبًي هبلىيتهقٌَي (وِ اظ ايي پؽ "ؾبظهبى" ًبهيسُ هي قَز) اظ آى يبز قسُ  ،ثب زض ًؾط گطفتي ًؾطيبت وكَضّبي
اتحبزيِ وِ ثِ هَاز ( )13تب ( )17هتقْس ًكسُاًس  ،اظًؾط تْيِ همسهبت وٌفطاًؿْبي تزسيسًؾط ،اضايِ عطيك هيوٌس.
ؾِ  -گعاضقْب ٍ فقبليتْبي هسيط ول ؾبظهبى ضا زض ثبضُ اتحبزيِ ثطضؾي ٍ تهَيت هيوٌس ٍ ثِ اٍ زض هَضز هؿبئلي وِ زض
نالحيت اتحبزيِ اؾت ،وليِزؾتَضات الظم ضا ذَاّس زاز.
چْبض  -افضبي وويتِ ارطايي هزوـ ضا اًتربة هيًوبيس.
1

پٌذ  -گعاضقْب ٍ فقبليتْبي وويتِ ارطايي ذَز ضا هَضز ثطضؾي ٍ تهَيت لطاض زازُ ثِ آى اضايِ عطيك هيًوبيس.
قف  -ثطًبهِ اتحبزيِ ضا تٌؾين ،ثَزرِ زٍ ؾبلِ آى ضا تهَيت ٍ حؿبثْبي ًْبيي ضا تبييس هيوٌس.
ّفت  -همطضات هبلي اتحبزيِ ضا تهَيت هيوٌس.
ّكت  -وويتِّبي وبضقٌبؾبى ٍ گطٍّْبي وبضي ضا وِ ثطاي تحمك ّسفْبي اتحبزيِ هفيس هيزاًس ،ايزبز هيًوبيس.
ًِ  -زضثبضُ وكَضّبي غيطفضَ اتحبزيِ ٍ ؾبظهبًْبي ثييالسٍلي ٍ ثييالوللي غيط زٍلتي وِ هيتَاًٌس ثِ فٌَاى ًبؽط زض
ارالؾيِّبي آى پصيطفتِ قًَس،تهوين هيگيطز.
زُ  -انالحبت هطثَط ثِ هَاز ( )13تب ( )17ضا هَضز تهَيت لطاض هيزّس.
يبظزُ ّ -ط ًَؿ السام زيگطي ضا وِ ثطاي ًيل ثِ ّسفْبي اتحبزيِ هٌبؾت ثبقس اتربش هيوٌس.
زٍاظزُ ّ -ط گًَِ ٍؽبيف زيگطي ضا وِ ثِ هَرت ايي وٌَاًؿيَى همتضي اؾت اًزبم هيزّس.
ؾيعزُ  -حمَلي ضا وِ ثِ هَرت وٌَاًؿيَى هطثَط ثِ تأؾيؽ ؾبظهبى ثِ آى تفَيض قسُ هكطٍط ثط آًىِ هَضز لجَلف ثبقس،
افوبل هيوٌس.
ة  -هزوـ زض هَضز هؿبئلي وِ هَضز تَرِ ؾبيط اتحبزيِّبي تحت هسيطيت ؾبظهبى ًيع هيثبقس ،ثب تَرِ ثِ ًؾط وويتِ
ّوىبضي ؾبظهبى اتربش تهوينهيوٌس.
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الف  -ثب ضفبيت همطضات لؿوت (ة) يه ًوبيٌسُ فمظ ًوبيٌسگي يه وكَض ضا هيتَاًس زاقتِ ثبقس.
ة  -وكَضّبي فضَ اتحبزيِ وِ ثِ هَرت قطايظ هَافمتٌبهِ ٍيػُ اي زض زفتط هكتطوي وِ ثطاي ّطيه اظ آًْب زض حىن ازاضُ
هلي هرهَل هبلىيتنٌقتي هَضَؿ هبزُ ( )12هيثبقس هتكىل قسُ ثبقٌس  ،هيتَاًٌس زض عي هجبحج ثِ عَض روقي ثِ
ٍؾيلِ يىي اظ آى وكَضّب ًوبيٌسگي زاقتِ ثبقٌس.
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الف ّ -ط وكَض فضَ هزوـ زاضاي يه ضاي هيثبقس.
ة ً -هف وكَضّبي فضَ هزوـ حس ًهبة ضا تكىيل هيزٌّس.
ح  -ثب ٍرَز همطضات لؿوت (ة) ّطگبُ عي رلؿِ اي تقساز وكَضّبي حبضط اظ ًهف وكَضّبي فضَ هزوـ ووتط ٍلي ثطاثط يب
ثيكتط اظ يه ؾَم آىثبقس هزوـ هي تَاًس تهويوبتي اتربش ًوبيس .ثب ايي حبل  ،توبهي تهويوبت هزوـ ثزع تهويوبت هطثَط
ثِ ضٍـ وبض آى تٌْب ظهبًي لبثل ارطا هيگطززوِ قطايظ يبز قسُ ظيط هطفي قسُ ثبقس:
زفتط ثيي الوللي تهويوبت يبز قسُ ضا ثِ وكَضّبي فضَ هزوـ وِ حضَض ًيبفتِاًس افالم هيزاضز ٍ اظ آًْب زفَت هيًوبيس وِ
زض ؾِ هبُ اظ تبضيد افالميبز قسُ ضاي يب اهتٌبؿ ذَز ضا ثِ نَضت وتجي افالم زاضًس .اگط زض اًمضبي ايي هْلت تقساز وكَضّبيي
وِ ضاي يب اهتٌبؿ ذَز ضا ثسيي تطتيت ثيبى زاقتِاًس حسالل ثطاثط ثب تقساز وكَضّبيي ثبقٌس وِ حضَض آًْب زض رلؿِ ثطاي حهَل
حس ًهبة الظم هيثَز تهويوبت يبز قسُ الظماالرطا ذَاّس ثَز ،هكطٍطثِ ايٌىِ زض فيي حبل اوخطيت الظم حبنل گطزز.
ت  -ثب ضفبيت همطضات ثٌس ( )2هبزُ ( )17تهويوبت هزوـ ثب اوخطيت زٍ ؾَم آضا اتربش هيگطزًس .ضاي هوتٌـ ضاي هحؿَة
ًويگطزز.
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الف  -ثب ضفبيت لؿوت (ة) يه ًوبيٌسُ تٌْب ثِ ًبم يه وكَض هيتَاًس ضاي زّس.
ة  -وكَضّبي فضَ اتحبزيِ يبز قسُ زض لؿوت (ة) ثٌس ( )3ثِ عَض ولي ؾقي هيًوبيٌس ّيأت ًوبيٌسگي ذَز ضا ثِ هزوـ
افعام زاضًس .ثب ايي حبل  ،اگط ثِ زاليل اؾتخٌبيي يىي اظ وكَضّبي يبز قسُ ًتَاًس ّيأت ًوبيٌسگي ذَز ضا افعام زاضز ،هيتَاًس ثِ
ّيأت ًوبيٌسگي يىي زيگط اظ ايي وكَضّب تفَيضاذتيبض وٌس وِ ثِ ًبم اٍ ضاي زّس .ثسيْي اؾت يه ّيأت ًوبيٌسگي ثِ ٍوبلت
تٌْب اظ عطف يه وكَض هيتَاًس ضاي زّس .چٌيي اذتيبضي ثبيس زض ؾٌسي وِتَؾظ ضئيؽ زٍلت يب ٍظيط نالحيتساض اهضب قسُ
افغب قَز.
 -6وكَضّبي فضَ اتحبزيِ وِ فضَ هزوـ ًيؿتٌس ،هزبظ ّؿتٌس ثِ فٌَاى ًبؽط زض رلؿبت قطوت ًوبيٌس.
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الف  -هزوـ ثطاؾبؼ زفَت هسيط ول ّط زٍ ؾبل يه ثبض ارالؾيِ فبزي ذَاّس زاقت ٍ ظهبى ٍ هحل آى ثزع زض هَاضز
اؾتخٌبيي زض ّوبى ظهبى ٍهحلي اؾت وِ هزوـ فوَهي ؾبظهبى تكىيل هيقَز.
ة  -هزوـ ثٌب ثِ زفَت هسيط ول يب ثِ تمبضبي وويتِ ارطايي يب ثِ تمبضبي يه چْبضم وكَضّبي فضَ هزوـ رلؿبت فَق
القبزُ تكىيل ذَاّس زاز.
 -8هزوـ آييي ًبهِ زاذلي ذَز ضا تهَيت هيًوبيس.
هادُ  - 73كويتِ اجرايي
 -1هزوـ زاضاي يه وويتِ ارطايي اؾت.
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الف  -وويتِ ارطايي اظ وكَضّبيي تكىيل هي قَز وِ تَؾظ هزوـ اظ هيبى وكَضّبي فضَ آى اًتربة هيقًَس .فالٍُ ثط ايي،
وكَضي وِ همط ؾبظهبىزض ؾطظهيي آى لطاض زاضز ،ثب ضفبيت هفبز لؿوت (ة) ثٌس ( )7هبزُ ( ، )16زاضاي يه وطؾي زاضاي
ؾوت زض وويتِ ذَاّس ثَز.
ة  -زٍلت ّط وكَض فضَ وويتِ ارطايي يه ًوبيٌسُ ذَاّس زاقت وِ ربًكيٌبى ،هكبٍضاى ٍ وبضقٌبؾبًي هيتَاًٌس اٍ ضا
ّوطاّي وٌٌس.
ح ّ -عيٌِ ّبي ّط ّيأت ًوبيٌسگي ثِ فْسُ زٍلتي اؾت وِ آى ضا هٌهَة هيًوبيس.
 -3تقساز وكَضّبي فضَ وويتِ ارطايي ثطاثط يه چْبضم تقساز وكَضّبي فضَ هزوـ هيثبقس .زض هحبؾجِ وطؾيْبيي وِ ثبيس
پيفثيٌي قَز ثبلي هبًسُتمؿين ثط چْبض ،هلحَػ ًرَاّس ثَز.
 -4هزوـ ثِ ٌّگبم اًتربة افضبي وويتِ ارطايي تَظيـ فبزالًِ رغطافيبيي ٍ ضطٍضت حضَض توبم وكَضّبي عطف
هَافمتٌبهِّبي ٍيػُ هٌقمسُ زض اضتجبط ثب اتحبزيِ ضا زض ثيي وكَضّبي تكىيل زٌّسُ وويتِ ارطايي زض ًؾط هيگيطز.
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الف  -افضب وويتِ ارطايي اظ تبضيد اذتتبم رلؿِ هزوـ وِ زض آى اًتربة قسُاًس تب پبيبى ارالؼ فبزي ثقسي هزوـ اًزبم
ٍؽيفِ ذَاٌّس ًوَز.
ة  -افضب وويتِ ارطايي ضا هيتَاى فمظ حساوخط تب تقساز زٍ ؾَم افضب زٍثبضُ اًتربة ًوَز.
ح  -هزوـ رعئيبت لَافس ضارـ ثِ اًتربة ٍ تزسيس اًتربة احتوبلي افضبي وويتِ ارطايي ضا تقييي ذَاّس ًوَز.
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الف  -وويتِ ارطايي:
يه  -پيف ًَيؽ زؾتَض رلؿِ هزوـ ضا تْيِ هيًوبيس.
زٍ  -پيكٌْبزّبي هطثَط ثِ پيف ًَيؽ ثطًبهِ ٍ ثَزرِ زٍؾبلِ اتحبزيِ ضا وِ تَؾظ هسيط ول تْيِ قسُ تؿلين هزوـ
هيًوبيس.
ؾِ ( -حصف قس).
چْبض  -گعاضقْبي زٍضُاي هزوـ ٍ گعاضقْبي ؾبالًِ حؿبثطؾي حؿبثْب ضا ثب تَضيحبت الظم تؿلين هزوـ هيًوبيس.
پٌذ  -ثِ هٌؾَض حهَل اعويٌبى اظ ارطاي ثطًبهِ اتحبزيِ تَؾظ هسيط ول ،ثطاؾبؼ تهويوبت هزوـ ٍ ثب زض ًؾط گطفتي اٍضبؿ
ٍ احَالي وِ زض فبنلِ ثييرلؿبت فبزي هزوـ ثطٍظ هيوٌس ،توبم تساثيط الظم ضا اتربش هيًوبيس.
قف ّ -ط ٍؽيفِ زيگطي ضا وِ زض حسٍز ايي وٌَاًؿيَى ثِ فْسُ اٍ هحَل قسُ اًزبم هيزّس.
ة  -وويتِ ارطايي زض هَضز هؿبئلي وِ ثطاي ؾبيط اتحبزيِّبي تحت هسيطيت ؾبظهبى ًيع هفيس اؾت ،ثب تَرِ ثِ ًؾط وويتِ
ّوبٌّگي ؾبظهبى ،تهوينهيگيطز.
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الف  -رلؿِ فبزي وويتِ ارطايي ثٌب ثِ زفَت هسيط ول ؾبلي يه ثبض تب اًساظُ اهىبى زض ّوبى ظهبى ٍ زض ّوبى هحل تكىيل
وويتِ ّوبٌّگي ؾبظهبىتكىيل هييبثس.
ة  -رلؿِ فَق القبزُ وويتِ ارطايي ثٌب ثِ زفَت هسيط ول يب ثِ اثتىبض قرهي ٍي يب ثِ تمبضبي ضئيؽ وويتِ ٍ يب ثِ تمبضبي
يه چْبضم افضبي وويتِتكىيل هييبثس.
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الف ّ -ط وكَض فضَ وويتِ ارطايي حك يه ضاي زاضز.
ة ً -هف تقساز وكَضّبي فضَ وويتِ ارطايي حس ًهبة ضا تكىيل هيزٌّس.
ح  -تهويوبت ثِ اوخطيت ًؿجي آضا اتربش هيگطزز.
ت  -ضاي هوتٌـ ضاي هحؿَة ًويقَز.
ث  -يه ًوبيٌسُ هيتَاًس فمظ ًوبيٌسُ يه وكَض ثبقس ٍ ثِ ًبم اٍ ضاي زّس.
 -9وكَضّبي فضَ اتحبزيِ وِ فضَ وويتِ ارطايي ًيؿتٌس ثِ فٌَاى ًبؽط زض رلؿبت پصيطفتِ ذَاٌّس قس.
 -10وويتِ ارطايي آييي ًبهِ زاذلي ذَز ضا تهَيت هيًوبيس.
هادُ  - 73دفتر بييالوللي
-1
الف  -اًزبم ٍؽبيف ازاضي اتحبزيِ ثِ فْسُ زفتط ثيي الوللي اؾت وِ اظ اتحبزيِ زفتط اتحبزيِ ثب زفتط اتحبزيِاي وِ ثطاؾبؼ
وٌَاًؿيَى ثييالوللي ثطايحوبيت آحبض ازثي ٍ ٌّطي تكىيل يبفتِ ثِ ٍرَز هيآيس.
ة  -زفتط ثييالوللي ثِ ٍيػُ ًمف زثيطذبًِ اضوبى هرتلف اتحبزيِ ضا ايفب هيًوبيس.
ح  -هسيط ول ؾبظهبى فبليتطيي همبم ارطايي اتحبزيِ ٍ ًوبيٌسُ آى اؾت.
 -2زفتط ثيي الوللي اعالفبت هطثَط ثِ حوبيت هبلىيت نٌقتي ضا روـ آٍضي ٍ هٌتكط هيًوبيسّ .ط وكَض اتحبزيِ هتي لَاًيي
رسيس ٍ ًيع هتَى ضؾويهطثَط ثِ حوبيت هبلىيت نٌقتي ضا زض وَتبّتطيي ظهبى ثطاي زفتط ثييالوللي اضؾبل هيزاضز .فالٍُ ثط
ايي ،توبهي اًتكبضات ازاضُ هبلىيت نٌقتي ذَز ضا وِ ثغَض هؿتمين هطثَط ثِ حوبيت هبلىيت نٌقتي اؾت ٍ اظ ًؾط زفتط
ثييالوللي ثطاي فقبليتْبيف هفيس ثبقس ثطاي زفتط يبز قسُ اضؾبل هيزاضز.
 -3زفتط ثييالوللي يه ًكطيِ هبّبًِ هٌتكط هيوٌس.
 -4زفتط ثييالوللي ثطاي ّط وكَض فضَ اتحبزيِ ثٌب ثِ زضذَاؾت ،اعالفبتي ضا زض هَضز هؿبيل هطثَط ثِ حوبيت هبلىيت
نٌقتي اضؾبل هيزاضز.
 -5زفتط ثييالوللي ثطاي تؿْيل حوبيت هبلىيت نٌقتي ثِ اًزبم هغبلقبت ٍ ذسهبت هجبزضت هيوٌس.
 -6هسيط ول ٍ ّط فضَ ازاضي وِ تَؾظ ٍي اًتربة هيقَز ثسٍى حك ضاي زض توبم ارالؾيِّبي هزوـ ،وويتِ ارطايي ٍ ّط
وويتِ زيگط وبضقٌبؾبى يبگطٍُ وبضي قطوت هيوٌٌس .هسيط ول يب ّط فضَ ازاضي وِ تَؾظ ٍي اًتربة هيقَز ،اظ لحبػ
ؾوت  ،زثيط ايي اضوبى ذَاّس ثَز.
-7
الف  -زفتط ثيي الوللي ثطحؿت اضايِ عطيك هزوـ ٍ ثب ّوىبضي وويتِ ارطايي ثطاي تزسيسًؾط زض همطضات وٌَاًؿيَى ثِ رع
هَاز ( )13تب ( )17همسهبتثطگعاضي وٌفطاًؿْبيي ضا فطاّن هيًوبيس.
ة  -زفتط ثييالوللي هي تَاًس زض هَضز فطاّن وطزى همسهبت ثطگعاضي وٌفطاًؿْبي تزسيسًؾط ثب ؾبظهبًْبي ثييالسٍلي ٍ
ثييالوللي غيط زٍلتي هكَضتًوبيس.
ح  -هسيط ول ٍ اقربني وِ تَؾظ ٍي هقيي هيقًَس ثسٍى حك ضاي زض هصاوطات ايي وٌفطاًؿْب قطوت هيوٌٌس.
 - 8زفتط ثييالوللي توبم ٍؽبيف زيگطي ضا وِ ثطاي آى همطض اؾت اًزبم هيزّس.
4

هادُ  - 79اهَر هالي
–1
الف  -اتحبزيِ زاضاي يه ثَزرِ اؾت.
ة  -ثَزرِ اتحبزيِ هكتول ثط زضآهسّب ٍ ّعيٌِّبي انلي اتحبزيِ ،ؾْن آى زض ثَزرِ ّعيٌِّبي هكتطن اتحبزيِّب ٍ ًيع زض
نَضت لعٍم ،هجلغي اؾتوِ زض اذتيبض ثَزرِ وٌفطاًؽ ؾبظهبى لطاض زازُ هيقَز.
ح ّ -عيٌِّبي هكتطن اتحبزيِّب ّعيٌِّبيي اؾت وِ ًِ تٌْب اذتهبل ثِ "اتحبزيِ" ًساقتِ ثلىِ ّوچٌيي ثِ يه يب چٌس
اتحبزيِ زيگط وِ ثَؾيلِؾبظهبى ازاضُ هيقَز هطثَط ثبقس .ؾْن "اتحبزيِ" زض ّعيٌِّبي هكتطن هتٌبؾت ثب هٌبفقي اؾت وِ
اتحبزيِ زض آًْب زاضز.
 - 2ثَزرِ اتحبزيِ ثب تَرِ ثِ ضطٍضت ّوبٌّگي آى ثب ثَزرِّبي ؾبيط اتحبزيِّب وِ ثَؾيلِ ؾبظهبى ازاضُ هيگطزًس ،هقيي
هيقَز.
 - 3ثَزرِ اتحبزيِ اظ هٌبثـ ظيط تأهيي هيقَز:
يه  -حك الؿْن ّطيه اظ وكَضّبي اتحبزيِ،
زٍ  -حكالعحوِّب ٍ ّعيٌِّبي زضيبفتي ثبثت ذسهبتي وِ تَؾظ زفتط ثييالوللي زض ضاثغِ ثب اتحبزيِ اًزبم هيگيطز،
ؾِ  -فبيسي فطٍـ ًكطيبت زفتط ثييالوللي زض هَضز اتحبزيِ ٍ حكاالهتيبظّبي هطثَط ثِ ايي ًكطيبت،
چْبض ّ -سايب ،اهَال هَضز ٍنيت ٍ ووىْبي هبلي،
پٌذ  -اربضُ ثْب ،ثْطُ ٍ ؾبيط زضآهسّبي هتفطلِ.
–4
الف ّ -ط وكَض اتحبزيِ اظ ًؾط تقييي حك الؿْن ذَز زض ثَزرِ زض عجمِ هقيٌي لطاض هيگيطز ٍ حك الؿْنّبي ؾبالًِ ذَز ضا
ثطاؾبؼ ٍاحسّبيي وِ زضظيط همطض اؾت هيپطزاظز:
عجمِ اٍل 25 :
عجمِ زٍم 20 :
عجمِ ؾَم 15 :
عجمِ چْبضم10 :
عجمِ پٌزن5 :
عجمِ قكن 3 :
عجمِ ّفتن1 :
ة ّ -ط وكَض ثِ ٌّگبم تؿلين ؾٌس تهَيت يب الحبق عجمِ اي ضا وِ هبيل اؾت زض آى لطاض گيطز اگط پيف اظ ايي تقييي ًىطزُ
ثبقس هقلَم هيوٌسّ .ط وكَضهي تَاًس عجمِ ذَز ضا تغييط زّسّ .طگبُ عجمِ پبيييتطي ضا اًتربة وٌس ثبيس هطاتت ضا زض يىي اظ
رلؿبت فبزي ثِ اعالؿ هزوـ ثطؾبًس .ايي تغييط عجمِ اظآغبظ ؾبل تمَيوي ثقس اظ رلؿِ يبز قسُ ًبفص ذَاّس گطزيس.
ح  -حك الؿْن ؾبالًِ ّط وكَض فجبضت اظ هجلغي اؾت وِ ًؿجت آى ثِ هجلغ هزوَؿ حك الؿْنّبي ؾبالًِ توبهي وكَضّب زض
ثَزرِ ثطاثط ثب ًؿجتهَرَز ثيي ٍاحسّبي عجمِاي وِ وكَض يبز قسُ زض آى عجمِ ضزُثٌسي قسُ ٍ تقساز ول ٍاحسّبي هزوَؿ
وكَضّب هيثبقس.
ت  -حك الؿْنّب زض اٍل غاًَيِ ثطاثط ثب يبظزّن زي هبُ ّط ؾبل پطزاذت هيگطزًس.
ث  -وكَضي وِ زض پطزاذت حك الؿْن ّبي ذَز تأذيط ًوبيسّ ،طگبُ هجلغ حك الؿْن هقَلِ آى ثطاثط يب ثيف اظ هجلغ حك
الؿْنّبيي ثبقس وِ ثطاي هست زٍ ؾبل وبهل گصقتِ ثِ فْسُ اٍ ثَزُ  ،زض ّيچ يه اظ اضوبى اتحبزيِ وِ فضَ آى هيثبقس حك
ضاي ًرَاّس زاقت .ثب ايي حبل تب هستي وِ ضوي يبز قسُ چٌيي تكريم زّس وِ تأذيط ًبقي اظ ٍرَز قطايظ اؾتخٌبيي ٍ
غيطلبثل احتطاظ ثَزُ اؾت ،وكَض هَضز ثحج هيتَاًس هزبظ گطزز وِ حك ضاي ذَز ضا زضضوي يبز قسُ حفؼ وٌس.
5

د  -زض هَضزي وِ لجل اظ زٍضُ هبلي رسيس ثَزرِ تهَيت ًكسُ ثبقس ،ثَزرِ زض ّوبى ؾغح ثَزرِ ؾبل لجل ثِ گًَِاي وِ زض
همطضات هبلي پيفثيٌيقسُ ذَاّس ثَز.
 - 5هجلغ حكالعحوِّب ٍ ّعيٌِّبي زضيبفتي هطثَط ثِ ذسهبتي وِ تَؾظ زفتط ثييالوللي زض ضاثغِ ثب اتحبزيِ اًزبم هيگيطز
تَؾظ هسيط ول هقييهيقَز ٍ ٍي هطاتت ضا ثِ اعالؿ هزوـ ٍ وويتِ ارطايي ذَاّس ضؾبًيس.
–6
الف  -اتحبزيِ زاضاي يه تٌرَاُ گطزاى اؾت وِ ثب پطزاذت زض يه ًَثت تَؾظ ّط وكَض فضَ اتحبزيِ ايزبز هيقَز .اگط
تٌرَاُگطزاى وبفي ًجبقس،هزوـ ثطاي افعايف آى تهوين ذَاّس گطفت.
ة  -هجلغ پطزاذت اٍليِ ّط وكَض ثبثت تٌرَاُگطزاى يبز قسُ زض ثبال يب هجلغي وِ ثِ لحبػ هكبضوت ذَز زض افعايف آى ثبيس
ثپطزاظز هتٌبؾت ثب حك الؿْنايي وكَض زض ؾبلي اؾت وِ زض آى تٌرَاُگطزاى ايزبز قسُ يب ثطاي افعايف آى اتربش تهوين
گطزيسُ اؾت.
ح ً -ؿجت ٍ ويفيت پط زاذت ثٌبثط پيكٌْبز هسيط ول ٍ پؽ اظ اؽْبضًؾط وويتِ ّوبٌّگي ؾبظهبى تَؾظ هزوـ هقيي
هيگطزز.
–7
الف  -زض هَافمتٌبهِ اي وِ ثب وكَض هحل اؾتمطاض ؾبظهبى زضثبضُ همط ؾبظهبى هٌقمس هيگطزز پيفثيٌي ذَاّس قس وِ ّطگبُ
تٌرَاُگطزاى وفبيت ًىٌس اييوكَض ثِ ؾبظهبى ووه هبلي ( هؿبفسُ) ثسّس .هجلغ ايي ووه ٍ قطايظ افغبي آى زض ّط هَضز،
هَوَل ثِ هَافمتٌبهِ رساگبًِاي ثب وكَض هَضز ثحج ٍ ؾبظهبى ذَاّس ثَز .تب ٌّگبهي وِ ايي وكَض هلعم ثِ پطزاذت ووه هبلي
اؾت اظ لحبػ ؾوت زض وويتِ ارطايي زاضاي يه وطؾي ذَاّس ثَز.
ة  -وكَض يبز قسُ زض لؿوت ( الف) ٍ ؾبظهبى ّطوسام حك زاضًس ثب افالم وتجي تقْس پطزاذت ووه هبلي ضا فؿد ًوبيٌس.
فؿد ،ؾِ ؾبل پؽ اظ پبيبىؾبلي وِ عي آى افالم فؿد قسُ ًبفص ذَاّس گطزيس.
 - 8حؿبثطؾي حؿبثْب ثطاؾبؼ ضٍـ پيف ثيٌي قسُ زض همطضات هبلي ،تَؾظ يه يب چٌس وكَض فضَ اتحبزيِ يب تَؾظ ثبظضؾبى
ذبضري وِ تَؾظهزوـ ٍ ثب ضضبيت ذَز آًْب هقيي هيقًَس ،اًزبم هيگيطز.
هادُ  - 71اصالح هَاد ( )74تا ()71
ّ -1ط وكَض فضَ هزوـ ،وويتِ ارطايي يب هسيط ول هيتَاًٌس ًؿجت ثِ هَاز ( ٍ )16( ٍ )15( ،)14( ، )13ايي هبزُ
پيكٌْبزّبي انالحي هغطح ؾبظًس.ايي پيكٌْبزّب ح سالل قف هبُ لجل اظ ثطضؾي زض هزوـ تَؾظ هسيط ول ثطاي وكَضّبي
فضَ هزوـ اضؾبل ذَاّس قس.
ّ -2ط گًَِ انالح هَاز يبز قسُ زض ثٌس ( )1ثِ تهَيت هزوـ هي ضؾس .تهَيت هٌَط ثِ حهَل اوخطيت ؾِ چْبضم آضا اؾت.
ثب ايي حبلّ ،ط گًَِانالح هبزُ ( ٍ )13ايي ثٌس هؿتلعم حهَل اوخطيت چْبضپٌزن آضا هيثبقس.
ّ -3ط گًَِ انالح هَاز يبز قسُ زض ثٌس ( )1يه هبُ پؽ اظ زضيبفت اعالفيِّبي وتجي تَؾظ هسيط ول هجٌي ثط پصيطـ آى
ثطاثط ضٍقْبي لبًَى اؾبؾي هطثَط اظ عطف ؾِ چْبضم وكَضّبيي وِ ثِ ٌّگبم تهَيت انالحيِ فضَ هزوـ ثَزُاًس ،الظماالرطا
ذَاّس قسّ .ط گًَِ انالح هَاز يبز قسُ وِ ثسيي تطتيت هَضز تهَيت ٍالـ قَز ،توبم وكَضّبيي ضا وِ ثِ ٌّگبم الظماالرطا
قسى انالحيِ فضَ هزوـ ثَزُاًس يب پؽ اظ آى ثِ فضَيت آى زضآيٌس زض ثطذَاّس گطفت .ثب ٍرَز اييّ ،ط گًَِ انالح وِ
تقْسات هبلي وكَضّبي فضَ اتحبزيِ ضا افعايف زّس تٌْب قبهل تقسازي اظ آًْب ذَاّس قس وِ پصيطـانالح يبز قسُ ضا افالم
ًوَزُاًس.
هادُ  - 71تجديدًظر در هَاد ( )7تا ( )71( ٍ )71تا ()43
 -1ايي وٌَاًؿيَى ثطاي عطح انالحبتي وِ هَرت پيكجطز ًؾبم اتحبزيِ قَز ،هَضز تزسيس ًؾط لطاض ذَاّس گطفت.
 -2ثسيي هٌؾَض ثِ عَض هتَ الي وٌفطاًؿْبيي زض يىي اظ وكَضّبي فضَ اتحبزيِ ثيي ًوبيٌسگبى وكَضّبي يبز قسُ تكىيل
هيقَز.
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 -3انالحبت هطثَط ثِ هَاز ( )13تب ( )17تبثـ همطضات هبزُ ( )17اؾت.
هادُ  - 76هَافقتٌاهِّاي ٍيژُ
ثسيْي اؾت وكَضّبي فضَ اتحبزيِ ايي حك ضا ثطاي ذَز هحفَػ هيزاضًس وِ ثيي ذَز هَافمتٌبهِّبي ٍيػُاي ضا ثطاي حوبيت
هبلىيت نٌقتي تبحسٍزي وِ ايي هَافمتٌبهِّب ثب همطضات ايي وٌَاًؿيَى هغبيطت ًساقتِ ثبقٌس ،هٌقمس ًوبيٌس.
هادُ  - 13تصَيب يا الحاق بِ اتحاديِ تَسظ كشَرّا؛ الزماالجرا شدى
-1
الف ّ -طيه اظ وكَضّبي فضَ اتحبزيِ وِ ايي ؾٌس ضا اهضب هيوٌس هيتَاًس آى ضا تهَيت ًوبيس ٍ اگط آى ضا اهضب ًىطزُ اؾت
ول تؿلين هيقَز.
هيتَاًس ثِ آى هلحكقَز .اؾٌبز تهَيت ٍ الحبق ثِ هسيط
ة ّ -طيه اظ وكَضّبي فضَ اتحبزيِ هي تَاًس زض ؾٌس تهَيت يب الحبق ذَز افالم زاضز وِ تهَيت يب الحبق اٍ ًؿجت ثِ هَاز
ظيط لبثل ارطا ًيؿت:
يه  -هَاز ( )1تب ( ،)12يب
زٍ  -هَاز ( )13تب (.)17
ح ّ -طيه اظ وكَضّبي فضَ اتحبزيِ وِ ثطاثط لؿوت (ة) يىي اظ زٍ گطٍُ هَاز يبز قسُ زض لؿوت ثبال ضا اظ قوَل تهَيت يب
الحبق ذَز هؿتخٌيزاضز ،زض ّط ظهبى پؽ اظ آى هيتَاًس افالم وٌس وِ تهَيت يب الحبق ذَز ضا قبهل ايي زؾتِ اظ هَاز ًيع
هيوٌس .افالهيِ يبز قسُ ثِ هسيط ول تؿلينهيگطزز.
-2
الف  -هَاز ( )1تب ( ) 12زض هَضز اٍليي زُ وكَض فضَ اتحبزيِ وِ اؾٌبز تهَيت يب الحبق ذَز ضا ثسٍى افالم رعء (يىن) لؿوت
(ة) ثٌس ( )1تؿلينزاقتِاًس ؾِ هبُ پؽ اظ تؿلين زّويي ؾٌس تهَيت يب الحبق الظماالرطا ذَاّس قس.
ة  -هَاز ( )13تب ( ) 17زض هَضز اٍليي زُ وكَض فضَ اتحبزيِ وِ اؾٌبز تهَيت يب الحبق ذَز ضا ثسٍى افالم رعء (زٍم) لؿوت
(ة) ثٌس ( )1تؿلينزاقتِاًس ،ؾِ هبُ پؽ اظ تؿلين زّويي ؾٌس تهَيت يب الحبق الظماالرطا ذَاّس قس.
ح  -ثب ضفبيت الظم االرطا قسى اٍليِ ّطيه اظ زٍ زؾتِ هَاز يبز قسُ زض رعءّبي (يىن) ٍ (زٍم) لؿوت (ة) ثٌس ( )1ثطاثط
همطضات لؿوتْبي (الف) ٍ(ة) ٍ ثب ضفبيت همطضات لؿوت (ة) ثٌس ( ،)1هَاز ( )1تب ( )17زض هَضز ّط وكَض فضَ اتحبزيِ غيط
اظ وكَضّبي يبز قسُ زض لؿوتْبي (الف) ٍ (ة)وِ ؾٌسي هجٌي ثط تهَيت يب الحبق تؿلين ًوبيس يب ّط وكَض اتحبزيِ وِ
ثطاؾبؼ لؿوت (ح) ثٌس ( )1افالهيِاي تؿلين زاضز ،ؾِ هبُ پؽ اظ تبضيد افالمهسيط ول زايط ثط ؾپطزى ؾٌس يبز قسُ
الظماالرطا هي قَز ،هگط آًىِ زض ؾٌس يب زض افالهيِ يبز قسُ تبضيد هؤذطي تقييي قسُ ثبقس .زض هَضز اذيط ايي ؾٌسًؿجت ثِ
وكَض يبز قسُ زض تبضيري وِ ثِ ايي تطتيت تقييي گطزيسُ الظماالرطا هيقَز.
 -3هَاز ( )18تب ( ) 30زض هَضز ّط وكَض فضَ اتحبزيِ وِ ؾٌس تهَيت يب الحبق ذَز ضا تؿلين زاضز زض ًرؿتيي تبضيري وِ
يىي اظ زٍ زؾتِ هَاز يبزقسُ زض لؿوت (ة) ثٌس ( ، )1ثطاثط لؿوتْبي (الف)( ،ة) ٍ (ح) ثٌس ( )2زض هَضز ايي وكَض
الظماالرطا هيقَز ،الظماالرطا ذَاّس قس.
هادُ  - 17الحاق كشَرّايي كِ عضَ اتحاديِ ًيستٌد؛ الزماالجرا شدى
ّ -1ط وكَضي وِ فضَ اتحبزيِ ًيؿت ،هيتَاًس ثِ ايي ؾٌس هلحك قَز ٍ ثب ايي فول فضَ اتحبزيِ گطزز .اؾٌبز الحبق ثِ هسيط
ول تؿلين هيگطزز.
-2
الف  -ايي ؾٌس زض هَضز ّط وكَضي وِ فضَ اتحبزيِ ًيؿت ٍ ؾٌس الحبق ذَز ضا يه هبُ يب ثيكتط لجل اظ تبضيد الظماالرطا
قسى همطضات آى تؿلين زاقتِاؾت زض تبضيري وِ همطضات يبز قسُ ثطاثط لؿوتْبي (الف) ٍ (ة) ثٌس ( )2هبزُ ( )20ثطاي ثبض
اٍل الظماالرطا هيقَز ،الظماالرطا ذَاّس قس ،هگط آًىِزض ؾٌس الحبق تبضيد زيگطي تقييي قسُ ثبقس ،ثب ٍرَز ايي:
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يه ّ -طگبُ هَاز ( )1تب ( )12زض ايي تبضيد الظم االرطا ًكسُ ثبقس ،چٌيي وكَضي زض زٍضُ هَلتي وِ تب ظهبى الظماالرطا قسى
ايي همطضات ثبلي اؾت ثِربي همطضات يبز قسُ ،تبثـ هَاز ( )1تب ( )12ؾٌس ليؿجي ذَاّس ثَز.
زٍ  -زض نَضتي وِ زض ايي تبضيد هَاز ( )13تب ( )17الظماالرطا ًكسُ ثبقس ،چٌيي وكَضي زض زٍضُ هَلتي وِ تب ظهبى الظماالرطا
قسى ايي همطضات ثبلياؾت ثِ ربي همطضات يبز قسُ  ،تبثـ هبزُ ( ٍ )13ثٌسّبي ( )5( ٍ )4( ، )3هبزُ ( )14ؾٌس ليؿجي
ذَاّس ثَز.
اگط وكَضي زض ؾٌس الحبق ذَز تبضيري هؤذط ثط ايي تبضيد تقييي ًوبيس ،ؾٌس حبضط زض تبضيد يبز قسُ زض هَضز ايي وكَض
الظماالرطا هيقَز.
ة  -ؾٌس حبضط زض هَضز ّط وكَضي وِ فضَ اتحبزيِ ًيؿت ٍ ؾٌس الحبق ذَز ضا زض تبضيري هؤذط ثط تبضيد الظماالرطا قسى
فمظ يه زؾتِ اظ هَاز ايي ؾٌس يب زض تبضيري وِ حسالل يه هبُ همسم ثط آى اؾت تؿلين زاقتِ  ،ثب ضفبيت هٌسضربت لؿوت
( الف) ؾِ هبُ پؽ اظ تبضيري وِ هسيط ول الحبق اٍ ضاافالم ًوبيس الظماالرطا هيقَز ،هگط آًىِ زض ؾٌس الحبق تبضيد هؤذطي
تقييي قسُ ثبقس  .زض هَضز اذيط ايي ؾٌس زض تبضيري وِ ثِ ايي گًَِ تقييي قسُ زضهَضز ايي وكَض الظماالرطا هيقَز.
 -3ايي ؾٌس زض هَضز ّط وكَضي وِ فضَ اتحبزيِ ًيؿت ٍ پؽ اظ تبضيد الظماالرطا قسى وبهل ايي ؾٌس يب حسالل يه هبُ لجل
اظ ايي تبضيد ؾٌس الحبق ذَز ضا تؿلين زاقتِ ،ؾِ هبُ پؽ اظ تبضيد افالم الحبق آى وكَض تَؾظ هسيط ول الظماالرطا هيگطزز،
هگط آًىِ زض ؾٌس الحبق تبضيد هؤذطي تقييي قسُ ثبقس .زض هَضز اذيط ايي ؾٌس زض تبضيري وِ ثِ ايي گًَِ تقييي قسُ زض هَضز
آى وكَض الظماالرطا هيگطزز.
هادُ ً - 11تايج تصَيب يا الحاق
ثب ضفبيت اؾتخٌبئبت احتوبلي پيفثيٌي قسُ زض لؿوت (ة) ثٌس ( )1هبزُ ( ٍ )20ثٌس ( )2هبزُ ( )28تهَيت يب الحبق ثِ ذَزي
ذَز قبهل پصيطـتوبهي هَاز ٍ ثطذَضزاضي اظ توبهي اهتيبظات همطض زض ايي ؾٌس هيگطزز.
هادُ  - 14الحاق بِ سٌدّاي قبلي
پؽ اظ الظماالرطا قسى وبهل ايي ؾٌس ّيچ وكَضي ًويتَاًس ثِ اؾٌبز لجلي ايي وٌَاًؿيَى هلحك قَز.
هادُ  – 13سرزهيٌْا
ّ -1ط وكَضي هي تَاًس زض ؾٌس تهَيت يب الحبق ذَز افالم زاضز يب پؽ اظ آى زض ّط تبضيري ثِ هسيط ول ثِ عَض وتجي
اعالؿ زّس وِ ايي وٌَاًؿيَى زضهَضز توبم يب لؿوتي اظ ؾطظهيٌْبيي وِ زض افالهيِ يب اعالفيِ تقييي قسُ ٍ
هؿئَليت ضٍاثظ ذبضري آًْب ثِ فْسُ آى وكَض اؾت لبثل ارطا هيثبقس.
 -2وكَضي وِ چٌيي افالم زاقتِ يب اعالؿ زازُ زض ّط ظهبى هي تَاًس ثِ هسيط ول اعالؿ زّس وِ لبثليت ارطاي ايي
وٌَاًؿيَى اظ آى پؽ زض هَضز توبم يبلؿوتي اظ ؾطظهيٌْبي يبز قسُ ذبتوِ هييبثس.
-3
الف ّ -ط افالهيِاي وِ ثطاثط ثٌس ( ) 1نَضت گيطز ّوعهبى ثب تبضيد هٌسضد زض ؾٌس تهَيت يب الحبق ًبفص ذَاّس گطزيس ٍ
ّط اعالفيِاي وِ ثطاثط ايي ثٌسنبزض قَز ؾِ هبُ پؽ اظ افالم آى تَؾظ هسيط ول ًبفص ذَاّس قس.
ة ّ -ط گًَِ اعالفيِاي وِ ثطاثط ثٌس ( )2اًزبم قَز زٍاظزُ هبُ پؽ اظ زضيبفت آى تَؾظ هسيط ول ًبفص ذَاّس قس.
هادُ  - 13اجراي كٌَاًسيَى در سطح داخلي
ّ -1ط وكَض عطف ايي وٌَاًؿيَى هتقْس هي گطزز ثطاي تضويي ارطاي ايي وٌَاًؿيَى ،ثطاؾبؼ لبًَى اؾبؾي ذَز  ،تساثيط
الظم اتربش ًوبيس.

8

 -2ثسيْي اؾت ٌّگبهي وِ وكَضي ؾٌس تهَيت يب الحبق ذَز ضا تؿلين هيزاضز لبزض ذَاّس ثَز ثطاؾبؼ لَاًيي زاذلي
ذَز همطضات ايي وٌَاًؿيَى ضاارطا ًوبيس.
-3
هادُ  – 19اًصراف
 -1ايي وٌَاًؿيَى ثسٍى هحسٍزيت ظهبًي الظماالرطا ذَاّس هبًس.
ّ -2ط وكَضي هي تَاًس ثب اضؾبل اعالفيِ اي ثطاي هسيط ول ايي ؾٌس ضا فؿد ًوبيس .ايي فؿد قبهل فؿد توبم اؾٌبز لجلي ًيع
ذَاّس ثَز ٍ تٌْب زض هَضزوكَض فؿد وٌٌسُ هؤحط هي ثبقس ٍ وٌَاًؿيَى زض هَضز ؾبيط وكَضّبي اتحبزيِ ًبفص ثَزُ ٍ ثِ عَض
وبهل الظماالرطا ذَاّس هبًس.
 -3فؿد يه ؾبل پؽ اظ تبضيد زضيبفت اعالفيِ تَؾظ هسيط ول ًبفص ذَاّس گطزيس.
 -4اذتيبض فؿد وِ زض ايي هبزُ پيفثيٌي قسُ ًويتَاًس لجل اظ اًمضبي هست پٌذ ؾبل اظ تبضيد فضَيت يه وكَض زض
اتحبزيِ اظ عطف آى وكَض افوبلگطزز.
هادُ  - 11اجراي سٌدّاي قبلي
 -1ايي ؾٌس زض ضٍاثظ ثيي وكَضّبيي وِ زض هَضز آًْب ارطا هيقَز ٍ تب حسٍزي وِ ارطا هيگطزز ربيگعيي وٌَاًؿيَى پبضيؽ
هَضخ ثيؿتن هبضؼ ؾبل 1883هيالزي ثطاثط اٍل فطٍضزيي هبُ ؾبل ّ 1262زطي قوؿي ٍ اؾٌبز تزسيسًؾط قسُ ثقسي آى
اؾت.
-2
الف  -زض هَضز وكَضّبيي وِ ايي ؾٌس لبثل ارطا ًيؿت يب ثِ عَض وبهل لبثل ارطا ًويثبقس ٍلي ؾٌس ليؿجي هَضخ  31اوتجط
 1958ثطاثط ثب  10آثبى هبُؾبل ّ 1337زطي قوؿي زض هَضز آًْب ارطا هيگطزز ،ؾٌس اذيط ثِ عَض وبهل يب زض حسٍزي وِ ايي
ؾٌس ثطاثط ثٌس ( )1ربيگعيي آى ًويقَز الظماالرطاذَاّس هبًس.
ة ّ -وچٌيي زض هَضز وكَضّبيي وِ ًِ ايي ؾٌس  -ثِ عَض ولي يب رعئي  ًِ ٍ -ؾٌس ليؿجي ّيچ وسام الظماالرطا ًيؿت ،ؾٌس
لٌسى هَضخ زٍم غٍئي 1934ثطاثط ثب ؾيعزّن ذطزاز هبُ ؾبل ّ 1313زطي قوؿي ثِ عَض وبهل يب زض حسٍزي وِ ايي ؾٌس
ثطاثط ثٌس ( )1ربيگعيي آى ًويقَز ،الظماالرطاذَاّس هبًس.
ح ّ -وچٌيي زض هَضز وكَضّبيي وِ ًِ ايي ؾٌس  -ثِ عَض ولي يب رعئي  ًِ ٍ -ؾٌس ليؿجي ٍ ًِ ؾٌس لٌسى ّيچ وسام
الظماالرطا ًيؿتٌس ،ؾٌس الِّ هَضخقكن ًَاهجط  1925ثطاثط ثب قبًعزّن آثبى هبُ ؾبل ّ 1304زطي قوؿي ثِ عَض ولي يب زض
حسٍزي وِ ايي ؾٌس ثطاثط ثٌس ( )1ربيگعيي آى ًيؿت،الظماالرطا هيهبًس.
 -3وكَضّبيي وِ فضَ اتحبزيِ ًيؿتٌس ٍ عطف ايي ؾٌس هي قًَس آى ضا زض هَضز ّط وكَض اتحبزيِ وِ عطف ايي ؾٌس ًيؿت يب
ّط چٌس عطف آى اؾتافالهيِ پيفثيٌي قسُ زض رعء اٍل لؿوت (ة) ثٌس ( )1هبزُ ( )20ضا نبزض ًوَزُ اؾت ارطا هيًوبيٌس.
وكَضّبي يبز قسُ تهسيك هيًوبيٌس وِ وكَضيبز قسُ اتحبزيِ هي تَاًس زض ضٍاثظ ذَز ثب آًْب همطضات رسيستطيي ؾٌسي ضا وِ
ثِ آى پيَؾتِ اؾت ثىبض ثٌسز.
هادُ  – 11اختالفات
ّ -1ط گًَِ اذتالف ثيي زٍ يب چٌس وكَض فضَ اتحبزيِ زض هَضز تفؿيط يب ارطاي ايي وٌَاًؿيَى وِ اظ عطيك هصاوطُ فيهلِ
ًيبثس ،هوىي اؾت تَؾظّطيه اظ وكَضّبي عطف اذتالف ثطاؾبؼ اؾبؾٌبهِ زيَاى ثييالوللي زازگؿتطي اظ عطيك زازذَاؾتي
ثِ زيَاى يبز قسُ اضربؿ قَز  ،هگط آًىِوكَضّبي عطف اذتالف زض هَضز ضاُ حل زيگطي ثِ تَافك ثطؾٌس .زفتط ثييالوللي
تَؾظ وكَض زازذَاؾت زٌّسُ اظ اذتالفي وِ ثِ زيَاى اضربؿ قسُهؿتحضط ذَاّس گطزيس ٍ هطاتت ضا ثِ اعالؿ وكَضّبي زيگط
اتحبزيِ ذَاّس ضؾبًيس.
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ّ -2ط وكَض هي تَاًس ٌّگبم اهضبء ايي ؾٌس يب ٌّگبم تؿلين ؾٌس تهَيت يب الحبق افالم ًوبيس وِ ذَز ضا زض هَضز همطضات ثٌس
( )1هتقْس ًويزاًس .زضهَضز ّط گًَِ اذتالف هَرَز ثيي ايي وكَض ٍ ّط وكَض زيگط اتحبزيِ همطضات ثٌس ( )1لبثل ارطا
ًويثبقس.
ّ -3ط وكَضي وِ هطاتت هٌسضد زض ثٌس ( )2ضا افالم زاقتِ ثبقس هيتَاًس زض ّط هَلـ ثب اضؾبل اعالفيِاي ثطاي هسيط ول آى ضا
هؿتطز ًوبيس.
هادُ  - 16اهضاء ،زباًْاٍ ،ظايف اهيي اسٌاد
-1
الف  -ايي ؾٌس زض يه ًؿرِ ثِ ظثبى فطاًؿَي ثِ اهضب ضؾيسُ ٍ ثِ زٍلت ؾَئس ؾپطزُ ذَاّس قس.
ة  -هتَى ضؾوي پؽ اظ هكَضت ثب زٍلتْبي شيٌفـ ثِ ٍؾيلِ هسيط ول ثِ ظثبًْبي آلوبًي ،اًگليؿي ،اؾپبًيَلي ،ايتبليبيي،
پطتغبلي ،ضٍؾي ٍ ظثبًْبيزيگطي وِ هزوـ هوىي اؾت تقييي وٌس ،تٌؾين ذَاّس گطزيس.
ح  -زض نَضت ثطٍظ اذتالف ًؾط زض تفؿيط هتَى هرتلف ،هتي فطاًؿَي هقتجط ذَاّس ثَز.
 -2ايي ؾٌس تب تبضيد ؾيعزُ غاًَيِ  1968ثطاثط ثب ثيؿت ٍ چْبضم اؾفٌس هبُ ؾبل ّ 1346زطي قوؿي زض اؾتىْلن ثطاي اهضب
هفتَح ذَاّس ثَز.
 -3هسيط ول زٍ ًؿرِ ضًٍَقت اظ هتي اهضب قسُ ايي ؾٌس ضا وِ نحت آى تَؾظ زٍلت ؾَئس گَاّي قسُ ثطاي زٍلتْبي توبم
وكَضّبي اتحبزيِ ٍ زضنَضت تمبضب ثطاي ؾبيط وكَضّب اضؾبل ذَاّس زاقت.
 -4هسيط ول ايي ؾٌس ضا زض زثيطذبًِ ؾبظهبى هلل هتحس ثِ حجت ذَاّس ضؾبًيس.
 -5هسيط ول  ،اهضبّب ٍ ؾپطزى اؾٌبز تهَيت يب الحبق ٍ افالهيِّبي هٌسضد زض ايي اؾٌبز يب افالهيِّبيي وِ زض ارطاي لؿوت
(ة) ثٌس ( )1هبزُ ()20اًزبم هيگيطز ،الظماالرطا قسى ّطيه اظ همطضات ايي ؾٌس ،اعالفيِّبي فؿد ٍ اعالفيِّبيي ضا وِ زض
ارطاي هبزُ ( )24ثِ فول هيآيس ضا ثِ اعالؿزٍلتْبي توبم وكَضّبي اتحبزيِ هيضؾبًس.
هبزُ  - 30همطضات هَلتي
 -1تب ٌّگبهي وِ ًرؿتيي هسيط ول اًزبم ٍؽبيف ذَز ضا آغبظ ًوبيسّ ،ط گًَِ اقبضُاي وِ زض ايي ؾٌس ثِ زفتط ثييالوللي
ؾبظهبى يب ثِ هسيط ول قسُ اؾت،ثِ تطتيت  ،اقبضُ ثِ زفتط اتحبزيِ يب هسيط آى تلمي ذَاّس قس.
 -2وكَضّبي فضَ اتحبزيِ وِ ًؿجت ثِ هَاز ( )13تب ( )17هتقْس ًكسُاًس ،هيتَاًٌس زض نَضت توبيل پؽ اظ الظماالرطا قسى
وٌَاًؿيَى هَرسؾبظهبى  ،تب هست پٌذ ؾبل  ،حمَق پيفثيٌي قسُ زض هَاز ( )13تب ( )17ايي ؾٌس ضا افوبل وٌٌس ،ثِ گًَِاي
وِ اگط ًؿجت ثِ هَاز يبز قسُ هتقْس ثَزًسفول هيوطزًسّ .ط وكَضي وِ هبيل ثِ افوبل ايي حمَق ثبقس ،اعالفيِاي وتجي ثِ
ايي هٌؾَض ثِ هسيط ول تؿلين هيًوبيس وِ ًفَش آى اظ تبضيد ٍنَل ذَاّس ثَز .ايي لجيل وكَضّب تب اًمضبي هست يبز قسُ فضَ
هزوـ تلمي ذَاٌّس قس.
 -3تب هستي وِ توبم وكَضّبي فضَ اتحبزيِ فضَ ؾبظهبى ًكسُاًس ،زفتط ثييالوللي ؾبظهبى ٍؽيفِ زفتط اتحبزيِ ٍ هسيط ول ،
ٍؽيفِ هسيط ايي زفتط ضااًزبم ذَاٌّس زاز.
ٌّ -4گبهي وِ توبم وكَضّبي اتحبزيِ ثِ فضَيت ؾبظهبى زضآيٌس ،حمَق  ،تىبليف ٍ اهَال زفتط اتحبزيِ ثِ زفتط ثييالوللي
ؾبظهبى اًتمبل هييبثس.
زض تبييس هطاتت ثبال اهضبء وٌٌسگبى ظيط ثب زاقتي اذتيبضات لبًًَي ،ايي ؾٌس ضا اهضبء ًوَزًس.
زض تبضيد چْبضزّن هبُ غٍئيِ ؾبل يىْعاض ٍ ًْهس ٍ قهت ٍ ّفت هيالزي ثطاثط ثب ثيؿت ٍ چْبضم تيطهبُ ؾبل يىْعاض ٍ ؾيهس ٍ
چْل ٍ قف ّزطيقوؿي زض اؾتىْلن تٌؾين گطزيس.
تبضيد تهَيت 1377.8.17
تبضيد تبييس قَضاي ًگْجبى 1377.8.27
10

