فهل اٍل ـ وليات
هازُ  -1زض ايي آئييًاهِ ٍاغُ ّا ٍ ػثاضات ظيط تِ خاي هفاّين هكطٍح هطتَط تِ واض هيضًٍس :
الف) ؾاظهاى غيطزٍلتي وِ زض ايي آئييًاهِ «ؾاظهاى» ًاهيسُ هيقَز ،تِ تكىلْايي اعالق هيقَز وِ گطٍّي اظ
اقرال حميمي يا حمَلي غيطحىَهتي تِ نَضت زاٍعلثاًِ تا ضػايت همطضات هطتَط تأؾيؽ قسُ ٍ زاضاي اّساف
غيطاًفتاػي ٍ غيطؾياؾي هيتاقس .
تثهطُ  -1ػٌاٍيي «خوؼيت» « ،اًدوي» « ،واًَى»« ،هطوع» «،گطٍُ»« ،هدوغ»« ،ذاًِ»« ،هؤؾؿِ» ٍ ًظائط آى
هيتَاًس تِ خاي ٍاغُ «ؾاظهاى» زض ًاهگصاضي تِ واض گطفتِ قًَس .
تثهطُ ٍ -2اغُ «غيطزٍلتي» تِ ايي هؼٌاؾت وِ زؾتگاّْاي حىَهتي زض تأؾيؽ ٍ ازاضُ ؾاظهاى زذالت ًساقتِ
تاقٌس .هكاضوت هماهات ٍ واضوٌاى زٍلتي زض تأؾيؽ ٍ ازاضُ ؾاظهاى ،زض نَضتي وِ ذاضج اظ ػٌَاى ٍ ؾوت زٍلتي
آًاى تاقس ،هاًغ ٍنف غيطزٍلتي ؾاظهاى ًرَاّس تَز .
تثهطُ  -3اّساف غيطؾياؾي زض تطزاضًسُ فؼاليتي اؾت وِ هكوَل هازُ يه لاًَى احعاب ًگطزز .
تثهطُ  -4اّساف غيطاًتفاػي ػثاضتؿت اظ ػسم فؼاليتْاي تداضي ٍ نٌفي اًتفاػي تِ هٌظَض تمؿين هٌافغ آى
تيي اػضاء ،هؤؾؿاى ،هسيطاى ٍ واضوٌاى ؾاظهاى .
تثهطُ  -5زاٍعلثاًِ تِ هؼٌاي هكاضوت ٍ تأؾيؽ ٍ ازاضُ ؾاظهاى تط اؾاؼ انل آظازي اضازُ اقرال اؾت .
ب) ّيأت

هؤؾؽ تِ هدوَػِ اقراني گفتِ هيقَز وِ ؾاظهاى ضا تأؾيؽ هيًوايٌس

.

ج) پطٍاًِ فؼاليت ،ؾٌسي اؾت وِ تَؾظ هطاخغ همطض زض ايي آيييًاهِ تا ضػايت ضَاتظ هطتَط زض خْت تكىيل
ؾاظهاى نازض هيقَز .
ت) هطاخغ ًظاضتي هكتول تط ّيأت ًظاضت قْطؾتاى (هتكىل اظ فطهاًساضً ،وايٌسُ قَضاي اؾالهي قْطؾتاى ٍ
ًوايٌسُ ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي قْطؾتاى)ّ ،يأت ًظاضت اؾتاى (هطوة اظ اؾتاًساضً ،وايٌسُ قَضاي اؾالهي اؾتاى
ٍ ًوايٌسُ ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي) ٍ ّيأت ًظاضت وكَض (هطوة اظ هؼاٍى شيطتظ ٍظيطوكَضً ،وايٌسُ قَضاي ػالي
اؾتاًْا ٍ ًوايٌسُ ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي) هيتاقٌس وِ تط اؾاؼ ايي آيييًاهِ ٍ تا ضػايت ضَاتظ هطتَط ،زض ؾغح
قْطؾتاى ،اؾتاى ٍ قىَض ًؿثت تِ ًظاضت تط ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي ،غيطاظ تكىلْايي وِ هغاتك لاًَى هطخغ
ًظاضتي ذال تطاي آًْا پيفتيٌي قسُ اؾت ،السام هيًوايٌسً .ظاضت تط ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي فطااؾتاًي ،وكَضي
يا تييالوللي تا ّيأت ًظاضت وكَض ذَاّس تَز .
هازُ  -2ؾاظهاى پؽ اظ اذص پطٍاًِ فؼاليت ٍ ثثت تطاتط ضَاتظ ايي آيييًاهِ ٍ ؾايط همطضات خاضي زاضاي قرهيت
حمَلي هيگطزز .
هازُ  -3هَضَع فؼاليت ؾاظهاى هكتول تط يىي اظ هَاضز ػلوي ،فطٌّگي ،اختواػيٍ ،ضظقيٌّ ،طيً ،يىَواضي ٍ
اهَض ذيطيِ ،تكطزٍؾتاًِ ،اهَض ظًاى ،آؾيةزيسگاى اختواػي ،حوايتي ،تْساقت ٍ زضهاى ،تَاًثركي ،هحيظ
ظيؿت ،ػوطاى ٍ آتازاًي ٍ ًظائط آى يا هدوَػِاي اظ آًْا هيتاقس .
فهل زٍم – حمَق ٍ تىاليف

هازُ  -4ؾاظهاى حك زاضز هتٌاؾة تا هَضَع فؼاليت ذَز ،تا ضػايت ايي آيييًاهِ ٍ ؾايط لَاًيي ٍ همطضات هطتَط
فؼاليت ًوَزُ ٍ اظ خولِ ًؿثت تِ هَاضز ظيط السام ًوايس :
الف ) اضائِ ذسهات اهسازي هَضز ًياظ زؾتگاّْاي زٍلتي ٍ ػوَهي غيطزٍلتي .
ب) اظْاضًظط ٍ پيكٌْاز ضاّىاضّاي هٌاؾة :
1.زض فطايٌس تطًاهِضيعي هطاخغ زٍلتي ٍ ػوَهي غيطزٍلتي زض ؾغَح قْطؾتاى ،اؾتاى يا هلي تطحؿة هَضز .
2.زض هَضز آثاض ٍ ًتايح فؼاليتْاي زؾتگاّْاي زٍلتي ٍ ػوَهي غيطزٍلتيً ،مائم ٍ هكىالت هَخَز تِ هطاخغ ٍ
زؾتگاّْاي لاًًَي شيطتظ .
ج)ووه تِ اخطاي تطًاهِّا ٍ پطٍغُّاي زؾتگاّْاي زٍلتي ٍ ػوَهي غيطزٍلتي اظ عطيك تَافك ٍ تفاّن تا آًْا .
ت) تطگعاضي اختواػات ٍ ضاّپيواييْا زض خْت تحمك اّساف ؾاظهاى .
ث) اًتكاض ًكطيِ .
ج) اًدام ّطگًَِ ػوليات زيگط تطاي تأهيي اّساف همطض زض اؾاؾٌاهِ ؾاظهاى .
ذ) حك زازذَاّي زض هطاخغ لضايي ٍ قثِ لضايي .
هازُ  -5ؾاظهاى هىلف اؾت گعاضـ ػولىطز اخطايي ٍ هالي ؾاالًِ ذَز ضا حساوثط تا زٍ هاُ پؽ اظ پاياى ّط ؾال
هالي تِ هطخغ ًظاضتي هطتَط ٍ ًيع زض عي ؾال ،ؾايط گعاضقْاي ػولىطز اخطايي ٍ هالي ضا تٌا تِ زضذَاؾت هطخغ
يازقسُ ،حؿة هَضز ،اضائِ ٍ ّوچٌيي ًؿثت تِ اًتكاض ذالنِاي اظ گعاضـ اؾالًِ هصوَض تطاي اعالع ػوَم ،زض
هحسٍزُ خغطافيايي فؼاليت ذَز السام وٌس .
هازُ ّ- 6عيٌِّاي ؾاظهاى اظ هٌاتغ ظيط تأهيي هيقَز :
الف) ّسيِ ،اػاًِ ٍ ّثِ اقرال حميمي ٍ حمَلي اػن اظ زاذلي ٍ ذاضخي ٍ زٍلتي ٍ غيطزٍلتي .
ب) ٍلف
ٍ حثؽ .ج )ٍخ َُ حانل اظ فؼاليتْاي اًدام قسُ زض چاضچَب هَضَع فؼاليت ،اّساف ٍ اؾاؾٌاهِ ؾاظهاى ٍ
ايي آئييًاهِ .
ت) حك ػضَيت زض ؾاظهاى .
تثهطُ  -1ؾاظهاى هَظف پيف اظ زضيافت ووه اظ هٌاتغ ذاضخي ،هكرهات هٌثغ ووهوٌٌسُ ،هيعاى ووه ٍ
چگًَگي آى ضا تِ نَضت هكطٍح تطحؿة هَضز تِ هطاخغ ًظاضتي هطتَط اػالم ًوايس .هطاخغ هصوَض هَظفٌس ظطف
حساوثط يه ّفتِ اظ تاضيد ٍنَل اػالم يازقسًُ ،ؿثت تِ ًظطذَاّي اظ ٍاضتراًِّاي اعالػات ٍ اهَض ذاضخِ ٍ
تاًه هطوعي خوَْضي اؾالهي ايطاى السام ًوايٌس .

هَافمت زؾتگاّْاي يازقسُ ضطٍضي اؾت ٍ ايي زؾتگاّْا هَظف تِ اظْاضًظط ظطف حساوثط يه هاُ اظ تاضيد
ٍنَل اؾتؼالم هي تاقٌس .ػسم اضائِ پاؾد ظطف ايي هست تِ هٌعلِ ًظط هَاق اؾت

.

تثهطُ  -2زضيافت ووه اظ هداهغ ضؾوي تييالوللي ٍ هٌغمِاي ٍ آغاًؿْاي ٍاتؿتِ تِ ؾاظهاى هللً ،ياظ تِ
زضيافت هدَظ ًساضز .فْطؾت ؾاظهاًْاي يازقسُ تَؾظ ٍظاضت اهَض ذاضخِ تْيِ هيقَز ٍ زض اذتياض ّيأت ًظاضت
لطاض هيگيطز .
هازُ  -7تمؿين زاضايي ،ؾَز ٍ يا زضآهس ؾاظهاى زض هياى هؤؾؿاى ،اػضاء ٍ هسيطاى ٍ واضوٌاى آى لثل ٍ پؽ اظ
اًحالل هوٌَع اؾت .
هازُ  -8اؾاؾٌاهِ ٍ فؼاليتْاي ؾاظهاى ًثايس هغايط تا انَل لاًَى اؾاؾي تاقس .
هازُ  -9ؾاظهاى هَظف اؾت اهىاى زؾتطؾي تاظضؾاى هطاخغ ًظاضتي هطتَط ضا تِ اعالػات ٍ اؾٌاز ذَز فطاّن
وٌس .تاظضؾاى ًيع تايس زض حضَض ًوياًسُ ؾاظهاى ٍ نطفاً زض هحل زفتط ؾاظهاى ،اؾٌاز ٍ اعالػات هصوَض ضا تطضؾي
ًوايٌسً .حَُ تطضؾي تايس تِ گًَِاي تاقس وِ تِ ٍظايف ؾاظهاى ذللي ٍاضز ًيايس .ذاضج وطزى اؾٌاز اظ ؾاظهاى زض
ضاؾتاي تاظضؾي ،هگط تِ حىن هطخغ لضايي نالح ،هوٌَع اؾت .
هازُ  - 10فؼاليت ؾاظهاى زض وكَضّاي زيگط تايس تا وؿة هدَظ ولي اظ هطخغ ًظاضتي فطااؾتاًي ٍ هلي تاقس .
تثهطُ  -1هطخغ يازقسُ ،لثل اظ اػالم ًتيدِ تِ ؾاظهاى هتماضي ،تايس اظ زؾتگاّْاي زٍلتي شيطتظ اظ خولِ
ٍظاضت اهَض ذاضخِ ًظطذَاّي ًوايس .زؾتگاّْاي هصوَض ظطف حساوثط يه هاُ تايس پاؾد الظم ضا اضائِ زٌّس ،زض
غيط ايي نَضت ًظط آًْا هَافك تلمي هيقَز .
تثهطُ  -2هطخغ هصوَض تايس حساوثط ظطف  45ضٍظ اظ تاضيد تماضا ،پاؾد الظم ضا تِ هتماضي اضائِ زّس .
تثهطُ  -3اضائِ تماضاي ؾاظهاى تا هحسٍزُ فؼاليت قْطؾتاى ٍ يا اؾتاى ،حؿة هَضز زض اتتسا اظ عطيك هطخغ
ًظاضتي قْطؾتاى يا اؾتاى اًدام هيگيطز .
تثهطُ  -4قطوت ؾاظهاى زض هداهغ تييالوللي ،زٍضُّاي آهَظقي ٍ ًوايكگاّْا ،تايس تا اعالع وتثي تِ هطاخغ
ًظاضتي اًدام گيطز .
هازُ  -11ؾاظهاى تايس زض فؼاليتْاي ذَز ،لَاًيي ٍ همطضات ٍ الگَّاي ضفتاضي ًْازّاي هسًي ضا ضػايت ًوَزُ ٍ اظ
اضتىاب اػوال هدطهاًِ ذَززاضي ًوايس .
هازُ  -12ؾاظهاى اظ حك زؾتطؾي تِ اعالػات هَخَز زض هؤؾؿات ػوَهي تطذَضزاض اؾت ٍ هؤؾؿات هصوَض
هىلفٌس اعالػات غيطعثمِتٌسي قسُ ذَز ضا زض اذتياض ؾاظهاى لطاض زٌّس .
هازُ  -13ؾاظهاًْا ٍ هؤؾؿات زٍلتي ٍ ػوَهي هىلفٌس زض فطايٌس تهوينؾاظي ٍ تهوينگيطي ًؿثت تِ اذصًظط
ؾاظهاى السام ٍ حؿة هَضز آًْا ضا تطاي قطوت زض خلؿات زػَت ٍ گعاضقي اظ ًمغًِظطات اضائِ قسُ ضا زض اؾٌاز
ؾاظهاى شيطتظ ثثت ًوايٌس .
هازُ  -14زٍلت هىلف اؾت ٍظايف ،اهَض ٍ فؼاليتْاي لاتل ٍاگصاضي زؾتگاّْاي اخطايي تِ ؾاظهاى ضا قٌاؾايي ٍ
ًؿثت تِ ٍاگصاضي آى السام ٍ ؾاظهاى ًيع حك زاضز پيكٌْازّاي ذَز ضا زض ايي ذهَل تِ زٍلت اضائِ وٌس .

هازُ  -15ؾاظهاًْاي زٍلتي هىلفٌس ظهيٌِ هكاضوت ؾاظهاى زض ًظاضت تط حؿي اخطاي اهَض ػوَهي ضا فطاّن
ًوَزُ ٍ حؿة هَضز تا ّيأتّاي حميمت ياب آًْا ّوىاضي ًوايٌس .
هازُ  -16ؾاظهاى حك زاضز زض هَضَع فؼاليتْاي ذَز ٍ تطاي حوايت اظ هٌافغ ػوَهي ػليِ اقرال حميمي ٍ
حمَلي زض هطاخغ لضايي الاهِ زػَا ًوايس .
فهل ؾَم – نسٍض پطٍاًِ فؼاليت
هازُ  -17هتماضياى تأؾيؽ ؾاظهاى هىلفٌس زض غيط اظ هَاضزي وِ هغاتك لاًَى ،هطخغ ذاني تطاي نسٍضپطٍاًِ
ؾاظهاًْاي هطتَط تؼييي قسُ اؾت ،زضذَاؾت اذص پطٍاًِ ضا تِ هطاخغ ًظاضتي همطض زض تٌس (ت) هازُ ( )1اضائِ
ًوايٌس

.

تثهطُ  1-زتيطذاًِ ّيأت ًظاضت وكَض ،اؾتاى ٍ قْطؾتاى تِ تطتية زض ٍظاضتوكَض ،اؾتاًساضي ٍ فطهاًساضي
تكىيل هيقَز .
تثهطُ  -2هؿؤليت زتيطذاًِ ّيأت ًظاضت وكَض ،اؾتاى ٍقْطؾتاى تِ تطتية تطػْسُ ٍظاضتوكَض ،اؾتاًساضي ٍ
فطهاًساضي هيتاقس .
تثهطُ - 3اخطاي تكطيفات ازاضي ٍ اًدام الساهات هَضَع ايي آيييًاهِ تَؾظ زتيطذاًِ ّيأت ًظاضت اًدام
هيگيطز

.

تثهطُ  -4تهويوات الظم هثٌي تط نسٍض يا ػسم نسٍض پطٍاًِ ٍ اػغاي هدَظ زض ّيأت ًظاضت اتراش هيقًَس .
تثهطُ  -5نسٍض پطٍاًِ ٍ اهضاي اٍضاق هطتَط پؽ اظ تأييس ّيأت ًظاضت زض ّيأت ًظاضت وكَض تا ٍظيطوكَض ،زض
ّيأت ًظاضت اؾتاى تا اؾتاًساض ٍ زض ّيأت ًظاضت قْطؾتاى تا فطهاًساض هيتاقس .
هازُ ّ -18يأت هؤؾؽ تايس زاضاي قطائظ ظيط تاقٌس :
الف) زاقتي ّيدسُ ؾال توام .
ب) تاتؼيت ايطاًي .
ج) زاضا تَزى نالحيت ترههي حسالل زٍ ًفط اظ هؤؾؿات زض ذهَل هَضَع فؼاليت ؾاظهاى .
ت) ػسم ػضَيت زض گطٍّْايي وِ تطاؾاؼ ضأي زازگاُ نالح هحاضب ٍ هؼاًس قٌاذتِ قسُاًس ٍ ًساقتي
هحىَهيت هؤثط ويفطي تِ ًحَي وِ هَخة هحطٍهيت اظ حمَق اختواػي قَز .
تثهطُّ -يأت هؤؾؽ تايس زاضاي حسالل پٌح ػضَ تاقس .
هازُ - 19ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي وِ هَضَع يا ّسف فؼاليت آًْا هكتطن اؾت ،زض نَضت ٍخَز قطايظ ظيط
هيتَاًٌس قثىِ تكىيل زٌّس يا تِ ػضَيت قثىِّاي ؾاظهاًْاي تييالوللي زضآيٌس :
الف) حسالل  2ؾال اظ تاضيد ثثت آًْا گصقتِ تاقس .

ب) تِ هحىَهيتْاي تٌس (ج )يا (ت) هازُ ( )28ايي آئييًاهِ هحىَم ًكسُ تاقٌس .
ج) تِ تىاليف هٌسضج زض هازُ ) (5ايي آئييًاهِ ػول وطزُ تاقٌس .
ت) تاتؼيت آًْا ايطاًي تاقس .
ث) اػضاي هؤؾؽ حسالل  5ؾاظهاى غيطزٍلتي ايطاًي تاقٌس .
تثهطُ  -1اًدام اؾتؼالهْاي هصوَض زض تثهطُّاي ( )3(ٍ)2هازُ ( )22ايي آيييًاهِ تطاي تأؾيؽ قثىِّاي
ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي الظم ًيؿت .
تثهطُ  -2نسٍض پطٍاًِ فؼاليت تطاي قثىِّاي ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي تطػْسُ ّيأت ًظاضت وكَض ٍ تاتغ همطضات
ايي آئييًاهِ هيتاقس .حمَق ،تىاليف ٍ ؾايط همطضات قثىِ ّاي هصوَض ّواى اؾت وِ تطاي ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي
پيفتيٌي قسُ اؾت .
هازُ ّ -20يأت هؤؾؽ تطاي زضيافت پطٍاًِ فؼاليت تايس هساضن ظيط ضا حؿة هَضز تِ هطاخغ هصوَض زض هازُ ()17
ايي آئييًاهِ اضائِ ًوايس :
الف) فطم تماضاًاهِ تىويل قسُ .
ب) تهَيط هساضن َّيتي ّيأت هؤؾؽ .
ج)اؾاؾٌاهِ ؾاظهاى .
ت) اٍليي نَضتدلؿِ ّيأت هؤؾؽ .
هازُ  -21اؾاؾٌاهِ ؾاظهاى تايس حاٍي هَاضز ظيط تاقس :
الف) اّساف ؾاظهاى .
ب) هَضَع فؼاليت .
ج) هست فؼاليت .
ت )هطوع انلي فؼاليت .
ث) ًحَُ ايدازقؼة .
ج)اضواى ٍ تكىيالت ؾاظهاىً ،حَُ اًتراب ،قطح ٍظايف ٍ اذتياضات ٍ هؿؤليتْاي آًْا .
ذ) ناحثاى اهضاّاًي هداظ .

ح) قطايظ پصيطـ ػضَ .
خ) هٌاتغ تأهيي زضآهس ٍ زاضايي .
ز)ًحَُ تغييط ٍ تدسيسًظطزض اؾاؾٌاهِ .
ش) ًحَُ اًحالل .
ض) هكرم ؾاذتي ٍضؼيت زاضاييْا پؽ اظ اًحالل .
ظ) هحسٍزُ خغطافيايي فؼاليت ؾاظهاى .
تثهطُ  -1اؾاؾٌاهِ ؾاظهاى تايس تط ضأي گيطي آظاز اظ توام اػضا تطاي اًتراب هسيطاى ٍ ّوچٌيي ًحَُ تغييط
هسيطاى ٍ زٍضُ تهسي آًْا ٍ ًيع تهويوات اؾاؾي زض ايداز ّطگًَِ تغييط ٍ تأثيطگصاضي تهطيح وٌس .
تثهطُ  -2زض اؾاؾٌاهِ ؾاظهاى تايس تِ نطاحتً ،حَُ اضائِ گعاضقْاي ػولىطز اخطايي ٍ هالي ؾاظهاى تِ اػضاي
ذَز ٍ ًيع تاظضؾي ٍ حؿاتطؾي ؾاظهاى هكرم قَز .
تثهطُ - 3هحسٍزُ خغطافيايي فؼاليت ؾاظهاى تا پيكٌْاز ّيأت هؤؾؽ ٍ تطاؾاؼ قاذهْاي تمؿيوات وكَضي
تؼييي هيقَز .
هازُ  -22هطخغ نسٍض پطٍاًِ فؼاليت – هَضَع هازُ ( )17ايي آئييًاهِ – پؽ اظ زضيافت تماضاًاهِ ؾاظهاى ،تايس
ظطف حساوثط زٍ ّفتِ ًظط ذَز ضا ًؿثت تِ تأييس يا ضز تماضا اػالم ًوايس .
تثهطُ  -1زض نَضتي وِ ّيأت ًظاضت تماضا ضا ضز وٌس ،هىلف اؾت ظطف حساوثط زٍ ّفتِ تِ عَض وتثي زاليل ضز
زضذَاؾت ضا تِ هتماضي اػالم وٌس .
تثهطُ  -2چٌاًچِ هَضَع فؼاليت ؾاظهاى تِ ٍظايف ّط يه اظ زؾتگاّْاي زٍلتي هطتَط تاقس ،حؿة هَضز
اذصًظط هَافك زؾتگاُ
يا زؾتگاّْاي زٍلتي شيطتظ ًيع ضطٍضي اؾت .
تثهطُ ّ -3يأت ًظاضت هىلف اؾت ظطف يه ّفتِ اظ تاضيد زضيافت تماضا ًؿثت تِ اذصًظط هطخغ شينالح
(ٍظاضت اعالػاتٍ ،ظاضت زازگؿتطيً ،يطٍي اًتظاهي خوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ زؾتگاّْاي ترههي) السام ٍ آى
هطخغ ًيع هىلف اؾت حساوثط ظطف يه هاُ ًظط ذَز ضا اػالم ًوايس ،زض غيط ايي نَضت ًظط ّيأت هعتَض هَافك
تلمي هيقَز .
تثهطُ  -4هتماضي نسٍض پطٍاًِ هيتَاًس ًؿثت تِ ضز تماضاي ذَز تِ ًحَ ظيط اػتطاو ًوايس :
الف) اظ تهوين ّيأت ًظاضت قْطؾتاى ظطف يه هاُ اظ تاضيد اتالؽ ،تِ ّيأت ًظاضت اؾتاى ٍ زض نَضت ضز تماضا
زض ّيأت ًظاضت اؾتاى ،ظطف يه هاُ تِ ّيأت ًظاضت وكَض .

ب) اظ تهوين ّيأت ًظاضت اؾتاى ظطف يه هاُ اظ تاضيد اتالؽ ،تِ ّيأت ًظاضت وكَض .
ج) تهوين ّيأت ًظاضت قىَض زض ّط هَضز لاتل اخطا ٍلي زض زيَاى ػسالت ازاضي لاتل اػتطاو ذَاّس تَز .
هازُ  -23هدوغ ػوَهي ٍ ّيأت اهٌاء (حؿة هَضز) تاالتطيي هطخغ اخطايي ؾاظهاى هيتاقٌس ٍ تايس زاضاي قطائظ
همطض زض هازُ ( )18ايي آيييًاهِ تاقٌس .
هازُ  -24ؾاظهاى تايس تاتؼيت ايطاًي زاقتِ تاقس .
هازُ  -25ؾاظهاى هىلف اؾت ّطگًَِ تغييطات زض هفاز اؾاؾٌاهِّ ،يأت هسيطُّ ،يأت اهٌا ٍ ًكاًي ضا تِ هطخغ
نسٍض پطٍاًِ هطتَط اعالع زّس .زض نَضت اػالم ػسم هغايطت تغييطات تا همطضات ايي آيييًاهِ اظ ؾَي هطاخغ
يازقسُ ،ؾاظهاى هىلف اؾت ٍفك آيييًاهِ ثثتً ،ؿثت تِ ثثت زض ازاضُ ثثت قطوتْا ٍ هؤؾؿات غيطتداضي ٍ
زضج زض ضٍظًاهِ ضؾوي السام ًوايس .
فهل چْاضم ً -ظاضت
هازُ ٍ -26ظائف هطاخغ ًظاضتي اؾتاى ٍ قْطؾتاى ،تِ تطتية زض ضاتغِ تا ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي تا هحسٍزُ فؼاليت
زض ؾغح اؾتاى ٍقْطؾتاى تِ قطح ظيط هيتاقس :
الف) زضيافت ٍ تطضؾي اؾاؾٌاهِ هتماضياى تأؾيؽ ؾاظهاى ٍ السام تِ نسٍض پطٍاًِ فؼاليت آًْا پؽ اظ احطاظ
قطايظ ٍ ضَاتظ همطض زض ايي آيييًاهِ .
ب) زضيافت گعاضقْاي ػولىطز اخطايي ٍ هالي ؾاالًِ ٍ زض نَضت لعٍم هَاضز همغؼي .
ج) ضؾيسگي هَضزي تِ ػولىطز اخطايي ٍ هالي ؾاظهاى زض نَضت ضطٍضت .
ت) ًظاضت تط اخطاي همطضات ايي آيييًاهِ .
هازُ ٍ -27ظائف هطخغ ًظاضتي فطااؾتاًي ٍ هلي زض هَضز ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي ػثاضت اؾت اظ :
الف) زضيافت ٍ تطضؾي اؾاؾٌاهِ هتماضياى تأؾيؽ ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي تا هحسٍزُ خغطافيايي فطااؾتاًي ٍ هلي
ٍ السام تِ نسٍض پطٍاًِ فؼاليت آًْا پؽ اظ احطاظ قطايظ ٍضَاتظ همطض زض ايي آيييًاهِ .
ب) زضيافت گعاضـ ػولىطز اخطايي ٍ هالي ؾاالًِ ٍ زض نَضت لعٍم هَاضز همغؼي آًْا .
ج) ضؾيسگي ٍ اػالم ًظط ٍ اتراش تهوين ًؿثت تِ قىايات زضيافت قسُ اظ هتماضياى زض ذهَل تأذيط يا ضز
نسٍض پطٍاًِ فؼاليت ٍ ؾايط قىايات ٍ اذتالفات هياى ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي تا اؾتاًساضيْا ٍ فطهاًساضيْا .
ت) ًظاضت تطحؿي اخطاي همطضات ايي آيييًاهِ .
تثهطًُ -ظاضت تط ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي ترههي تَؾظ زؾتگاّْاي شيطتظ تا ّواٌّگي ٍظاضت وكَض اًدام
ذَاّس قس .

هازُ  -28هطاخغ ًظاضتي هَظفٌس زض حسٍز فؼاليت ذَز زض نَضت ٍنَل گعاضـ ٍ يا اعالع اظ ػسم ضػايت
همطضات ايي آيييًاهِ اظ ؾَي ؾاظهاىً ،ؿثت تِ تطضؾي آى تا حضَض هكَضتي ًوايٌسُ ؾاظهاى غيطزٍلتي هطتَط ٍ
ًوايٌسُ زؾتگاُ زٍلتي ترههي شيطتظ السام ًوايٌس ٍ زضنَضت احطاظ ترلف ،حؿة هَضز ،هطاحل ظيط ضا تِ اخطا
گصاضًس :
الف) تصوط قفاّي تا هْلت يه هاِّ تطاي انالح ٍضؼيت .
ب) تصوط وتثي تا زضج زض پطًٍسُ تا هْلت يه هاِّ تطاي انالح ٍضؼيت .
ج) تؼليك پطٍاًِ فؼاليت تطاي هست  3هاُ .
ت) تماضاي لغَ پطٍاًِ فؼاليت اظ زازگاُ زض نَضت ػسم انالح ٍضؼيت .
تثهطُ  -1هطاتة هصوَض تَؾظ هؿؤل زتيطذاًِ ّيأت ًظاضت اتالؽ ٍ زض پطًٍسُ ثثت هيقَز .
تثهطُ ً -2حَُ السام هطاخغ ًظاضتي تط اؾاؼ ايي هازُ ،زض تركٌاهِ ٍظيطوكَض وِ ظطف يه هاُ اظ تاضيد اتالؽ
ايي آيييًاهِ اتالؽ هيقَز ،تؼييي ذَاّس قس .
هازُ  -29نسٍض هدَظ فؼاليت ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي ذاضخي ٍ تييالوللي زض ايطاى ٍ ًظاضت تط آًْا تِ ػْسُ ّيأتي
هتكىل اظ ًوايٌسُ ٍظاضت اهَض ذاضخًِ ،وايٌسُ ٍظا ضت وكَضً ،وايٌسُ ٍظاضت اعالػات ٍ ًوايٌسُ ٍظاضتراًِ يا
ؾاظهاى زٍلتي هطتثظ تا هَضَع فؼاليت ؾاظهاى غيطزٍلتي ذاضخي يا تييالوللي ذَاّس تَز .
تثهطُ – فؼاليت ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي هصوَض پؽ اظ اذص هدَظ ،تاتغ همطضات ايي آيييًاهِ هيتاقس .
فهل پٌدن -ؾايط همطضات
هازُ  -30ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي وِ اظ ههازيك ايي آيييًاهِ لطاض هيگيطًس ٍ زض اخطاي همطضات خاضي تاوٌَى
ايداز قسُاًس ،تايس ٍضؼيت ذَز ضا تا همطضات ايي آييي ًاهِ تغثيك زٌّس ،زض غيط ايي نَضت هكوَل هعايا ٍ
تؿْيالت ايي آيييًاهِ ًويقًَس .
هازُ  -31اًحالل ؾاظهاى اػن اظ اذتياضي ٍ لْطي ،تط اؾاؼ هفاز شيطتظ آيييًاهِ ثثت تكىيالت ٍ هؤؾؿات
غيطتداضتي – ههَب  1337تا انالحات تؼسي – اًدام هيگيطز .
تثهطُ – چٌاًچِ هست فؼاليت ؾاظهاى زض اؾاؾٌاهِ تِ نَضت هحسٍز ليس قسُ تاقس ،پؽ اظ اًمضاي آى ٍ ػسم
توسيس تط اؾاؼ همطضات ايي آيييًاهِ ؾاظهاى ذَزترَز هٌحل هيگطزز .
هازُ  -32تكىلْاي واضگطي ٍ واضفطهايي هَضَع فهل قكن لاًَى واضٍ ،احسّاي آهَظـ ػالي ٍ يا هؤؾؿات
پػٍّكي هَضَع تٌس «ل» هازُ ( ) 1لاًَى انالح لاًَى تأؾيؽ ٍظاضت ػلَم ٍ آهَظـ ػالي – ههَب -1353
آهَظقگاّْاي ػلوي آظاز ٍ ًيع هساضؼ غيطاًتفاػي هَضَع لاًَى تأؾيؽ هساضؼ غيطزٍلتي ٍ ؾايط تكىلْاي
غيطزٍلتي وِ زض ًم لَاًيي خاضي نطاحتاً اخاظُ تأؾيؽ ٍ اًحالل آًْا تِ ػْسُ زؾتگاّْاي زٍلتي ٍاگصاض
قسُاًس ،اظ قوَل ؾاظهاى هَضَع ايي آيييًاهِ ذاضج هيتاقٌس .

تثهطُ  -1هطخغ نسٍض پطٍاًِ تطاي ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي ترههي تا ضػايت همطضات ايي آيييًاهِ ٍ تا اذصًظط
زؾتگاّْاي شيطتظٍ ،ظاضت وكَض اؾت .
تثهطُ ً - 2حَُ نسٍض پطٍاًِ تطاي ؾاظهاًْاي غيطزٍلتي خَاًاى هغاتك تفاّنًاهِاي اؾت وِ تَؾظ ٍظاضت وكَض
ٍ ؾاظهاى هلي خَاًاى اهضاء قسُ اؾت .
هازُ  -33اظ تاضيد اتالؽ ايي تهَيةًاهِ ،تهَيةًاهِّاي قواضُ /12608ت ّ 27367ـ هَضخ ،1381/11/9
/34909ت ّ 27367ـ هَضخ /55877 ٍ 1382/6/24ت ّ 29645ـ هَضخ  1382/10/15لغَ هيگطزًس .

