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 فصل اٍل ـ تعاريف

 :ضٍز ـ انالحبت هٌسضج زض ايي هبًَى زض هؼبًي هكطٍح ظيط ثِ ًبض هي1هبزُ

اضز هَيَػِ الق ـ ثحطاى: قطايُي اؾت ًِ زض اثط حَازث، ضذسازّب ٍ ػولٌطزّبي َجيؼي ٍ اًؿبًي )ثِ خع هَ 

آيس ٍ هَخت ايدبز هكوت ٍ  ّبي اهٌيتي ٍ اختوبػي( ثِ ََض ًبگْبًي يب ؿيطهبثل ًٌتطل ثِ ٍخَز هي زض حَظُ

گطزز ٍ ثط َطف ًطزى آى ًيبظ ثِ اهساهبت ايُطاضي، كَضي ٍ  ؾرتي ثِ يي هدوَػِ يب خبهؼِ اًؿبًي هي

 .الؼبزُ زاضز كَم

يعي، ػولٌطز ٍ اهساهبت اخطائي اؾت ًِ تَؾٍ زؾتگبّْبي ض ة ـ هسيطيـت خبهغ ثحطاى: كطآيٌس ثطًبهِ 

زٍلتي، ؿيطزٍلتي ٍ ػوَهي پيطاهَى قٌبذت ٍ ًبّف ؾُح هربَطات )هسيطيت ذُطپصيطي( ٍ هسيطيت 

پصيطز. زض ايي كطآيٌس ثب  زيسُ )هسيطيت ثحطاى( نَضت هي ػوليبت هوبثلِ ٍ ثبظؾبظي ٍ ثبظتَاًي هٌُوِ آؾيت

قَز ثِ نَضت يٌپبضچِ،  دعيِ ٍ تحليل آًْب ٍ هٌبثغ اَالػبتي زض زؾتطؼ تالـ هيهكبّسُ پيف ًكبًگطّب ٍ ت

خبهغ ٍ ّوبٌّگ ثب اؾتلبزُ اظ اثعاضّبي هَخَز اظ ثحطاًْب پيكگيطي ًوَزُ يب زض نَضت ثطٍظ آًْب ثب آهبزگي 

 .بظگطززالظم زض خْت ًبّف ذؿبضات خبًي ٍ هبلي ثِ هوبثـلِ ؾطيغ پطزاذتِ تب قطايٍ ثِ ٍيؼيت ػبزي ث

 :ـ هسيطيت ثحطاى قبهل چْبضهطحلِ ثِ قطح ظيط اؾت2هبزُ

الق ـ پيكگيطي: هدوَػِ اهساهبتي اؾت ًِ ثب ّسف خلَگيطي اظ ٍهَع حَازث ٍ يب ًبّف آثبض ظيبًجبض آى،  

ؾُح ذُطپصيطي خبهؼِ ضا اضظيبثي ًوَزُ ٍ ثب هُبلؼبت ٍ اهساهبت الظم ؾُح آى ضا تب حس هبثل هجَل ًبّف 

 .زّس هي

ة ـ آهبزگي: هدوَػِ اهساهبتي اؾت ًِ تَاًبيي خبهؼِ ضا زض اًدبم هطاحل هرتلق هسيطيت ثحطاى اكعايف 

ضيعي، ؾبظهبًسّي، ايدبز ؾبذتبضّبي هسيطيتي، آهَظـ، تأهيي  آٍضي اَالػبت، ثطًبهِ زّس ًِ قبهل خوغ هي

 .هٌبثغ ٍ اهٌبًبت، توطيي ٍ هبًَض اؾت

ائِ ذسهبت ايُطاضي ثِ زًجبل ٍهَع ثحطاى اؾت ًِ ثب ّسف ًدبت خبى ٍ هبل ج ـ هوبثلِ: اًدبم اهساهبت ٍ اض 

قَز. ػوليبت هوبثلِ قبهل  اًؿبًْب، تأهيي ضكبُ ًؿجي ثطاي آًْب ٍ خلَگيطي اظ گؿتطـ ذؿبضات اًدبم هي

بي ضؾبًي، ّكساض، خؿت ٍ خَ، ًدبت ٍ اهساز ثْساقت، زضهبى، تأهيي اهٌيت، تطاثطي، اضتجبَبت، كَضيتْ اَالع
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ضؾبًي، ثطهطاضي قطيبًْبي حيبتي ٍ  پعقٌي، تسكيي، زكغ پؿوبًسّب، هْبضآتف، ًٌتطل هَاز ذُطًبى، ؾَذت

 .ضثٍ اؾت ؾبيط ذسهبت ايُطاضي شي

ز ـ ثبظؾبظي ٍ ثبظتَاًي: ثبظؾبظي قبهل ًليِ اهساهبت الظم ٍ يطٍضي پؽ اظ ٍهَع ثحطاى اؾت ًِ ثطاي  

زيسُ ثب زض ًظط گطكتي ٍيػگيْبي تَؾؼِ پبيساض، يَاثٍ ايوٌي،  ثبظگطزاًسى ٍيؼيت ػبزي ثِ هٌبَن آؾيت

گيطز. ثبظتَاًي ًيع قبهل  زيسُ اًدبم هي هكبضًتْبي هطزهي ٍ هؿبئل كطٌّگي، تبضيري، اختوبػي هٌُوِ آؾيت

زيسگبى ثِ حبلت  هدوَػِ اهساهبتي اؾت ًِ خْت ثبظگطزاًسى قطايٍ خؿوي، ضٍحي ٍ ضٍاًي ٍ اختوبػي آؾيت

 .ضؾس اًدبم هيَجيؼي ثِ 

 فصل دٍم ـ شَراي عالي هذيريت بحراى كشَر 

گبًِ، ًيطٍّبي هؿلح ٍ ًليِ  ـ ثِ هٌظَض ّوبٌّگي كؼبليتْبي زؾتگبّْب ٍ ًْبزّبي ٍاثؿتِ ثِ هَاي ؾ3ِهبزُ

لِ( ٍ تهَيت هوطضات ٍ  ضّجطي )ثب ػٌبيت ثِ تلَيى اذتيبض هؼظن ًْبزّب ٍ زؾتگبّْبي تحت ًظط هوبم هؼظن

ثط هسيطيت ثحطاى زض هطاحـل چْبضگبًـِ آى قَضاي ػبلي هسيطيت ثحطاى ًكَض ًِ اظ ايي پؽ زض  يَاثٍ حبًن

 .گطزز قَز، تكٌيل هي ايـي هبًـَى ثِ اذتهبض قَضاي ػبلي ًبهيسُ هي

 :ـ ٍظبيق قَضاي ػبلي ثِ قطح ظيط اؾت4هبزُ 

 .ٍ اهسام هبًًَي الظم خْت تهَيتّبي هلي هطتجٍ ثب هسيطيت خبهغ ثحطاى ًكَض  تسٍيي ؾيبؾتْب ٍ ثطًبهِ  -1

تٌظين ثَزخِ تلهيلي ًظبم هسيطيت خبهغ ثحطاى ًكَض ٍ پيكٌْبز ثطاي زضج زض اليحِ ثَزخِ ؾبالًِ ًكَض  -2

 .خْت تهَيت

ّب ٍ ؾبظهبًْبي زٍلتي، ًْبزّبي ػوَهي  اهسام هبًًَي الظم خْت تهَيت ٍظبيق زهين ٍ ًوف ٍظاضتربًِ -3

، قْطزاضيْب، ؾبظهبًْب ٍ قطًتْبيي ًِ قوَل هبًَى ثطآًْب هؿتلعم شًط ًبم اؾت، ؿيطزٍلتي، قَضاّبي اؾالهي

ًيطٍّبي ًظبهي ٍ اًتظبهي ٍ ًليِ ًْبزّب ٍ زؾتگبّْبي تحت ًظط هوبم هؼظن ضّجطي، ؾبظهبى نسا ٍ ؾيوبي 

ؽ ّبي گطٍّي، تكٌلْبي هسًي ٍ هطزهي هطتجٍ ثب هسيطيت ثحطاى زض هدل خوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ ضؾبًِ

 .قَضاي اؾالهي

اتربش تساثيط ضاّجطزي، ّوبٌّگي، ّسايت ٍ تكَين كؼبليتْبي پػٍّكي ٍ اخطائي زض ضاؾتبي ًبّف  -4

 .ذُطپصيطي ًبقي اظ ظلعلِ، هربَطات آة ٍ َّايي ٍ هَازقيويبيي ذُطًبى
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ثب ثحطاى  اهسام هبًًَي الظم خْت تهَيت ؾبهبًِ هسيطيت ثحطاى ًكَض ٍ تؼييي كطهبًسّي ػوليبت هوبثلِ -5

 .هتٌبؾت ثب قطايٍ ثحطاى زض هدلؽ قَضاي اؾالهي

ضؾبًي اظ َطين ؾبظهبى نسا ٍ  اهسام هبًًَي الظم خْت تهَيت ؾيبؾتْبي آهَظقي، تجليـبتي ٍ اَالع -6

 .ّبي گطٍّي زض هدلؽ قَضاي اؾالهي ؾيوبي خوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ ؾبيط ضؾبًِ

زؾتَضالؼولْبي الظم زضثبضُ اهساهبت احتيبَي پؽ اظ زضيبكت اهسام هبًًَي الظم خْت تهَيت يَاثٍ ٍ  -7

 .ثيٌي ًكسُ زض ًكَض اَالػبت هجٌي ثط احتوبل ٍهَع حَازث پيف

ّبي ؾبظهبًي هتٌبؾت زض  اهسام هبًًَي الظم خْت تهَيت ؾبذتبض، تكٌيالت تلهيلي ؾبظهبى ٍ ضزُ -8

 .اؾتبًْب ٍ قْطؾتبًْب ثِ پيكٌْبز ؾبظهبى

 .الظم خْت تهَيت يَاثٍ، هوطضات ٍ زؾتَضالؼولْبي هطتجٍ ثب ايي هبًَىاهسام هبًًَي  -9

ػبلي ثِ ضيبؾت ضئيؽ خوَْض ٍ ثب ػًَيت ٍظضاي اَالػبت، ًكَض، اهَضاهتهبزي ٍ زاضايي،  ـ قَضاي 5هبزُ

هؿٌي ٍ قْطؾبظي، زكبع ٍ پكتيجبًي ًيطٍّبي هؿلح، ضكبُ ٍ تأهيي اختوبػي، ضاُ ٍ تطاثطي، ثْساقت، زضهبى ٍ 

آهَظـ پعقٌي، ًيطٍ، خْبزًكبٍضظي، اضتجبَبت ٍ كٌبٍضي اَالػبت، ػلَم، تحويوبت ٍ كٌبٍضي، آهَظـ ٍ 

پطٍضـ، قْطزاض تْطاى، ضئيؽ ؾتبز ًل ًيطٍّبي هؿلح، كطهبًسُ ًيطٍي اًتظبهي خوَْضي اؾالهي ايطاى، 

اظ ًَاة ضئيؽ هدلؽ كطهبًسُ ًل ؾپبُ پبؾساضاى، كطهبًسُ ًل اضتف، كطهبًسُ ًيطٍي هوبٍهت ثؿيح، يٌي 

ضيعي ًكَض ٍ نسا ٍ ؾيوبي  قَضاي اؾالهي، هؼبٍى اٍل هَُ هًبئيِ، ضؤؾبي ؾبظهبًْبي هسيطيت ٍ ثطًبهِ

احوط خوَْضي اؾالهي ايطاى، ؾطپطؾت ًويتِ اهساز اهبم ذويٌي  خوَْضي اؾالهي ايطاى، ضئيؽ خوؼيت ّالل

الة اؾالهي ايطاى ٍ ضئيؽ ؾبظهبى تكٌيل )ضُ(، ضيبؾت ؾبظهبى َّاقٌبؾي ًكَض، ضئيؽ ثٌيبز هؿٌي اًو

 .گطزز هي

هوبم( تكٌيل  ػبلي زض ؿيبة ضئيؽ خوَْض ثِ ضيبؾت ٍظيط ًكَض )ثِ ػٌَاى هبئن ـ خلؿبت قَضاي1تجهطُ

 .االخطاء اؾت گطزز ٍ ههَثبت ايي قَضا پؽ اظ تأييس ضئيؽ خوَْض الظم هي

اي ذَاّس ثَز ًِ ثِ تهَيت  ًبهِ ػبلي ثطاثط آئيي يـ ًحَُ ازاضُ، اتربش تهويوبت ٍ اثالؽ ههَثبت قَضا2تجهطُ

 .ضؾس ٍظيطاى هي ّيأت

( ايي هبزُ اًتربة ذَاّس 2ػبلي زض ؾبظهبى هؿتوط ثَزُ ٍ زثيط آى هُبثن تجهطُ ) ـ زثيطذبًِ قَضاي3تجهطُ 

 .قس

 فصل سَم ـ سازهاى هذيريت بحراى كشَر
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قَز ثِ هٌظَض ايدبز  اذتهبض ؾبظهبى ًبهيسُ هي ـ ؾبظهبى هسيطيت ثحطاى ًكَض ًِ زض ايي هبًَى ثِ 6هبزُ

ّبي اخطائي ٍ  ضيعي، ايدبز ّوبٌّگي ٍ اًؿدبم زض ظهيٌِ هسيطيت يٌپبضچِ زض اهط ؾيبؾتگصاضي، ثطًبهِ

ضؾبًي هتوطًع ٍ ًظبضت ثط هطاحل هرتلق هسيطيت ثحطاى ٍ ؾبهبًسّي ٍ ثبظؾبظي هٌبَن  پػٍّكي، اَالع

ّب، هإؾؿبت ٍ قطًتْبي زٍلتي ٍ ػوَهي،  بًبت ٍ لَاظم هَضز ًيبظ ٍظاضتربًِزيسُ ٍ اؾتلبزُ اظ ّوِ اهٌ آؾيت

ّبي زٍلتي، ًيطٍّبي ًظبهي ٍ اًتظبهي، هإؾؿبت ػوَهي ؿيطزٍلتي، قَضاّبي اؾالهي،  ثبًٌْب ٍ ثيوِ

قْطزاضيْب، تكٌلْبي هطزهي، هإؾؿبتي ًِ قوَل هبًَى ثط آًْب هؿتلعم شًط ًبم اؾت، زؾتگبّْبي تحت اهط 

هٌسي ثْيٌِ اظ تَاًوٌسيْبي  لِ، خْت ثْطُ هؼظن ضّجطي ٍ ًيطٍّبي هؿلح زض نَضت تلَيى اذتيبض هؼظن هوبم

 .گطزز ثيٌي ًكسُ تكٌيل هي اي ٍ هحلي زض هَاخِْ ثب حَازث َجيؼي ٍ ؾَاًح پيف هلي هٌُوِ

ػبلي ٍ حٌن  ضايـ ؾبظهبى، ٍاثؿتِ ثِ ٍظاضت ًكَض ثَزُ ٍ ضئيؽ آى ثِ پيكٌْبز ٍظيط ًكَض ٍ تأييس ق7َهبزُ

ّبي ؾبظهبًي هتٌبؾت زض اؾتبًْب ٍ قْطؾتبًْب ثِ تطتيت ظيط ًظط اؾتبًساض ٍ  ضزُ. گطزز ٍظيط ًكَض هٌهَة هي

 .گطزز كطهبًساض تكٌيل هي

 :ـ ٍظبيق ؾبظهبى ثِ قطح ظيط اؾت 8هبزُ 

ضيعي خْت ايدبز ِ ّب ٍ ؾيبؾتْبي اخطائي هطثٌَ ثِ هطاحل چْبضگبًِ هسيطيت ثحطاى ٍ ثطًبه هكي تْيِ ذٍ -1

ٍ اهٌبى اؾتلبزُ اظ ًليِ اهٌبًبت ٍ تَاًوٌسيْبي هَضز ًيبظ اػن اظ زٍلتي، ؿيطزٍلتي ٍ ًيطٍّبي هؿلح زض ََل 

 .ٍظيطاى ظهبى ػوليبت آهبزگي ٍ هوبثلِ ثب حبزثِ ٍ اضائِ آى خْت تهَيت ّيأت

 .بضگبًِ هسيطيت ثحطاىايدبز ّوبٌّگي ٍ اًؿدبم هيبى زؾتگبّْبي هرتلق ًكَض زضذهَل هطاحل چْ -2

ّبي خبهغ كطٌّگي، پػٍّكي، آهَظقي، تجليـبتي،  ثطضؾي، تسٍيي ٍ پيكٌْبز ؾيبؾتْب ٍ ثطًبهِ -3

 .ػبلي  ضؾبًي ٍ توطيٌي زض هطاحل چْبضگبًِ هسيطيت ثحطاى ثِ قَضاي اَالع

زاًف كٌي ًكَضّب ٍ  الوللي، تجبزل ًظط ٍ اؾتلبزُ اظ تدطثيبت ٍ اي ٍ ثيي توَيت ظهيٌِ ّوٌبضيْبي هٌُوِ -4 

الوللي هطثٌَ ثِ هطاحل چْبضگبًِ هسيطيت ثحطاى ٍ ًوبيٌسگي ًكَض زض هدبهغ  هإؾؿبت ذبضخي ٍ ثيي

 .ضثٍ الوللي ثب ّوبٌّگي ٍ ّوٌبضي زؾتگبّْبي شي ثيي

 هؿتٌسؾبظي حَازث، اهساهبت ٍ تدعيِ ٍ تحليل آًْب -5

ِ تكٌلْبي هطزهي، ًْبزّبي ؿيطزٍلتي ٍ ًيطٍّبي ضيعي ٍ ّوبٌّگي خْت ؾبظهبًسّي ٍ آهَظـ ًلي ثطًبهِ -6 

 .ثؿيدي ٍ زاٍَلت هطزهي زض هطاحل چْبضگبًِ هسيطيت ثحطاى
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 .ػبلي پيگيطي اخطاء ههَثبت ٍ تهويوبت قَضاي -7 

اي  ؾبظي ٍ ثْؿبظي لطظُ ّوبٌّگي ٍ ًظبضت زض ظهيٌِ ايدبز ٍ گؿتطـ ؾيؿتوْبي هإثط پيكگيطي، هوبٍم -8

ٍ اثٌيِ ٍ قطيبًْبي حيبتي ٍ هْن ٍ ثبظؾبظي ٍ ثْؿبظي ثبكتْبي كطؾَزُ، ضٍقْبي  ؾبذتوبًْب، ظيطؾبذتْب

ّب، حوبيتْبي هبلي ٍ ؾبظًٍبضّبي تكَيوي، تؿْيالت ٍيػُ ٍ  اتٌبئي ٍ خجطاًي ذؿبضت ًظيط اًَاع ثيوِ

 .ضثٍ نٌسٍهْبي حوبيتي ثب ّوٌبضي زؾتگبّْبي شي

ي كؼبل ٍ اؾتلبزُ اظ ّوٌبضيْبي آًْب ثِ هٌظَض ا ًوي ثِ تَؾؼِ ٍ گؿتطـ هإؾؿبت ػلوي ٍ هكبٍضُ -9

اؾتبًساضزؾبظي ٍ ثْجَز ًيليت اضتوبء ٍ ًٌتطل ايوٌي ًبالّب ٍ ذسهبت، ؾبذتوبًْب ٍ تأؾيؿبت ظيطثٌبيي ًكَض 

 .ٍ ًظبضت ثط ضػبيت اؾتبًساضزّبي ههَة

ّب، ؾبظهبًْب،  ي ٍظاضتربًِتسٍيي ًظبم توؿين ًبض هلي ثطاي اضتوبء كطٌّگ ايوٌي ثطاي آحبز خبهؼِ ثب ّوٌبض -10

 .ٍظيطاى خْت تهَيت ًْبزّب ٍ هإؾؿبت هطتجٍ ثب اهط هسيطيت ثحطاى ٍ اضائِ آى ثِ ّيأت

 .تسٍيي يَاثٍ هطثٌَ ثِ تؼييي ؾَُح، حبلت ايُطاض ٍ قيَُ اػالم ثحطاًْبي ًبقي اظ حَازث ؿيطهتطهجِ -11

تيبَي زض ٌّگبم ٍهَع ٍ يب احتوبل ٍهَع حَازث اثالؽ زؾتَضالؼولْبي ًحَُ اًدبم اهساهبت ايُطاضي ٍ اح -12

 .ضثٍ خْت اخطاء ؿيطهتطهجِ ثِ زؾتگبّْبي شي

ّبي الظم خْت زضاذتيبض گطكتي ًليِ اهٌبًبت ٍ تَاًوٌسيْبي هَضز ًيبظ هسيطيت ثحطاى  اًدبم ّوبٌّگي -13 

 .ِ ثب ثحطاىًكَض اػن اظ زٍلتي ٍ ًْبزّبي ػوَهي ؿيطزٍلتي ٍ ًيطٍّبي هؿلح زض ََل ظهبى هوبثل

تسٍيي هوطضات ٍ يَاثٍ هطثٌَ ثِ ضؾيسگي ثِ ترللبت ٍ ترُي ٍ اّوبل هوبهبت زٍلتي زض ًليِ  -14

ضثٍ ٍ هإؾؿبت ػوَهي ؿيطزٍلتي، ًيطٍّبي ًظبهي ٍ اًتظبهي ٍ ًليِ ًْبزّب ٍ زؾتگبّْبي  زؾتگبّْبي شي

ظهبى زض هَاهغ ثطٍظ ثحطاى ثب ػبلي ٍ ؾب تحت ًظط هوبم هؼظن ضّجطي زض اخطاء زؾتَضات ٍ ههَثبت قَضاي

 .ٍظيطاى خْت تهَيت ٍ پيگيطي اخطاء آًْب ّوٌبضي هَُ هًبئيِ ٍ ؾتبز ًل ًيطٍّبي هؿلح ٍ اضائِ آى ثِ ّيأت

ًٌٌسگبى،  تسٍيي پيكٌْبز يَاثٍ ٍ هوطضات هطثٌَ ثِ اهساهبت پيكگيطاًِ ٍ ثطذَضز ثب ؾَءاؾتلبزُ -15

ثب ّوٌبضي هَُ هًبئيِ ٍ ؾتبز ًل ًيطٍّبي هؿلح ٍ اضائِ آى ثِ  آقَثگطاى ٍ ؿبضتگطاى زض ظهبى ثطٍظ حَازث

 .ٍظيطاى خْت تهَيت، پيگيطي ٍ ًظبضت ثط اخطاء آًْب ّيأت

ّبي هطثٌَ ثِ چگًَگي خصة، تَظيغ ٍ اؾتلبزُ اظ ًوٌْبي هطزهي،  ًبهِ تسٍيي زؾتَضالؼولْب ٍ آئيي -16 

 .ٍظيطاى خْت تهَيت ٍ پيگيطي آًْب ائِ آى ثِ ّيأتضثٍ ٍ اض الوللي ثب ّوٌبضي زؾتگبّْبي شي ذبضخي ٍ ثيي

ضثٍ ٍ  ّبي اَالػبتي هطاًع ػلوي ـ تحويوبتي شي ايدبز ًظبم هسيطيت خبهغ اَالػبت ثِ ًوي قجٌِ -17
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ؾبظهبًْبي اخطائي هؿإٍل ٍ تكٌيل هطًع هسيطيت اَالػبت حَازث ٍاثؿتِ ثِ ؾبظهبى ثِ هٌظَض ّكساض ثِ 

 .ضؾبًي زهين ٍ ثِ ٌّگبم زض ظهبى ٍهَع حبزثِ ثِ هؿإٍالى ٍ هطزم وبلي ٍ اَالعهَهغ هجل اظ ٍهَع حبزثِ احت

ضثٍ زضذهَل هطاحل چْبضگبًِ هسيطيت ثحطاى  ًظبضت ػبليِ ٍ اضظيبثي اهساهبت زؾتگبّْبي اخطائي شي -18

 .)ثِ ٍيػُ آهبزگي ٍ هوبثلِ( ٍ اضائِ گعاضـ ثِ قَضاي ػبلي

زؾتگبّْب ٍ ًْبزّب زض اهط هسيطيت خبهغ ثحطاى، ثِ ٍيػُ زض هطاحل ـ ثِ هٌظَض ّوبٌّگي كؼبليتْبي 9هبزُ 

 :آهبزگي ٍ هوبثلِ، تساثيط ٍ اهساهبت ظيط الظم ٍ يطٍضي اؾت

ضثٍ ثط حؿت يطٍضت ٍ  ّب ٍ زؾتگبّْبي شي الق ـ ٍاحس ؾبظهبًي هٌبؾت زض اهط هسيطيت ثحطاى زض ٍظاضتربًِ

 .ثب تهَيت ّيأت ٍظيطاى تكٌيل ذَاّس قس

االذتيبض زض ؾُح  اي ّوبٌّگي هسيطيت ثحطاى ثِ ضيبؾت ضئيؽ ؾبظهبى ٍ ثب ػًَيت ًوبيٌسگبى تبمة ـ قَض

ضثٍ ثِ هٌظَض ّوبٌّگي كؼبليتْبي هطثٌَ ثِ هطاحل چْبضگبًِ هسيطيت ثحطاى  هؼبًٍت زؾتگبّْب ٍ ًْبزّبي شي

 .قَز تكٌيل هي

ٍ زض قْطؾتبًْب ثِ ضيبؾت كطهبًساض، ثب  ج ـ قَضاي ّوبٌّگي هسيطيت ثحطاى زض اؾتبًْب ثِ ضيبؾت اؾتبًساض

 .قَز ضثٍ تكٌيل هي ػًَيت ًليِ زؾتگبّْبي شي

ز ـ ثب تَخِ ثِ قطايٍ ٍيػُ ٍ اّويت قْط تْطاى ثِ ػٌَاى پبيترت خوَْضي اؾالهي ايطاى قَضاي ّوبٌّگي  

 .گطزز هسيطيت ثحطاى قْط تْطاى ثِ ضيبؾت قْطزاض تْطاى تكٌيل هي

وطاًي اؾتبًساض ٍ هؼبٍى كطهبًساض ثِ تطتيت خبًكيي اؾتبًساض ٍ كطهبًساض زض قَضاي ـ هؼبٍى اهَض ػ1تجهطُ 

ّوبٌّگي هسيطيت ثحطاى اؾتبى ٍ قْطؾتبى ذَاٌّس ثَز ٍ خولگي هَظق ثِ ّوبٌّگي ٍ پبؾرگَيي ثِ 

 .ثبقٌس ؾبظهبى هي

قَضاي اؾالهي ثِ ػول ـ اهسام هبًًَي الظم زض ضاثُِ ثب تهَيت اّساف، ٍظبيق ٍ تكٌيالت زض هدلؽ 2تجهطُ 

ّبي اخطائي هَضز ًيبظ خْت اخطاء ايي هبزُ ثِ پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيأت ٍظيطاى  ًبهِ آٍضزُ ٍ آئيي

 .ذَاّس ضؾيس

 فصل چْارم ـ ساير هقررات
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( هبًَى ثطًبهِ چْبضم تَؾؼِ، اهتهبزي، اختوبػي ٍ كطٌّگي 160ـ ًليِ زؾتگبّْبي هَيَع هبزُ )10هبزُ

ٍ هإؾؿبت ػوَهي ؿيطزٍلتي اظ خولِ زؾتگبّْبي تحت ًظط هوبم هؼظن  1383هي ايطاى ههَة خوَْضي اؾال

ثب اشى كطهبًسّي هؼظن ًل هَا(، قْطزاضيْب ٍ ٍاحسّبي ؾبظهبًي ظيط ًظط قْطزاضيْب )ضّجطي ٍ ًيطٍّبي هؿلح 

ت خبهغ ثحطاى )ثِ ٍ ًيع ؾبظهبًْب، تكٌلْب ٍ ثٌگبّْبي كؼبل زض ثركْبي ذهَني ٍ تؼبًٍي، زض هطاحل هسيطي

ٍيػُ زض هطحلِ آهبزگي( هَظلٌس زض چْبضچَة ٍظبيق ٍ يَاثٍ هحَلِ ػول ًوَزُ، گعاضـ ػولٌطز ذَز ضا اظ 

 .ضثٍ زض هوبَغ ظهبًي ًِ تؼييي ذَاّس قس ثِ ؾبظهبى اضائِ زٌّس َطين هطاخغ زٍلتي شي

لٌس ثٌب ثِ اػالم ضيبؾت قَضاي ـ زض ٌّگبم ثطٍظ ثحطاى، توبهي زؾتگبّْبي هصًَض زض ايي هبزُ هَظ1تجهطُ

ّبي اظ پيف تؼييي قسُ زض ػوليبت هوبثلِ ثب ثحطاى قطًت ًوبيٌس ٍ گعاضـ اهساهبت ذَز ضا اظ  ػبلي َجن ثطًبهِ

َطم هؼوَل ثِ اَالع ؾبظهبى ثطؾبًٌس. تَهق ٍ ذبتوِ ػوليبت هوبثلِ، ثب اػالم ضيبؾت قَضاي ػبلي نَضت 

 .گيطز هي

ف ذهَني يب ثرف تؼبًٍي ثطاؾبؼ تٌبليق تؼييي قسُ اظ ؾَي هطاخغ هبًًَي ـ زض هَاضزي ًِ ثر2تجهطُ

ًوبيس، ّعيٌِ ذسهبت اضائِ قسُ آًبى ثطاؾبؼ زؾتَضالؼولي ًِ اظ ؾَي ؾبظهبى اثالؽ  ذسهبتي ضا اضائِ هي

 .گطزز پؽ اظ اًدبم هأهَضيت پطزاذت ذَاّس قس هي

بت هإثط پيكگيطاًِ ٍ اكعايف آهبزگي ٍ اضتوبء تَاى ـ ثب تَخِ ثِ اّويت هُبلؼبت، توْيسات ٍ اهساه11هبزُ 

( هبًَى تٌظين 10قَز ّط ؾبلِ زضنسي اظ اػتجبضات هَيَع هبزُ) هوبثلِ ثب حَازث ثِ ؾبظهبى اخبظُ زازُ هي

 .ضا زض ايي ذهَل ّعيٌِ ًوبيس 1380ثركي اظ هوطضات هبلي زٍلت ههَة 

بظ ٍ ثطآٍضز اًدبم قسُ زض ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيأت ( ّط ؾبل ثطحؿت ًي11تجهطُ ـ زضنس هصًَض زض هبزُ ) 

 .ٍظيطاى ذَاّسضؾيس

ثيٌي ًكسُ هؼبزل يي ٍ زٍ  قَز زض نَضت ٍهَع حَازث َجيؼي ٍ ؾَاًح پيف ـ ثِ زٍلت اخبظُ زازُ هي12هبزُ

گطزاى ذعاًِ تأهيي ًٌس تب ثِ نَضت  %( اظ ثَزخِ ػوَهي ّط ؾبل ضا اظ هحل اكعايف تٌرَا2/1ُزّن زضنس )

 .تجبضات ذبضج اظ قوَل ثب پيكٌْبز قَضاي ػبلي ٍ تأييس ضئيؽ خوَْض ّعيٌِ گطززاػ

ـ زٍلت )ثبًي هطًعي خوَْضي اؾالهي ايطاى( هَظق اؾت ثِ هٌظَض ثبظؾبظي ٍ خجطاى ذؿبضات ًبقي 13هبزُ 

ثبًٌي، الحؿٌِ ٍ ؾبيط هٌبثغ  زيسُ اظ هحل هٌبثغ هطو ثيٌي ًكسُ هٌبَن آؾيت اظ حَازث َجيؼي ٍ ؾَاًح پيف

ثِ ٍيػُ اهكبض هحطٍم( ضا ثب ًطذْبي تطخيحي ههَة اظ َطين ؾيؿتن ثبًٌي )زيسگبى  تؿْيالت هَضزًيبظ آؾيت

التلبٍت ًطذْبي تطخيحي ضا خْت ثبظپطزاذت ثِ ثبًٌْب زض لَايح ؾبالًِ ثَزخِ  زض اذتيبض آًبى هطاض زّس ٍ هبثِ

 .ًل ًكَض لحبِ ًوبيس
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ضؾس،  ًبهِ پيكٌْبزي قَضاي ػبلي ًِ ثِ تهَيت ّيأت ٍظيطاى هي ـ زٍلت هَظق اؾت َجن آئيي1تجهطُ 

ؾبظي ؾبذتوبًْبي هؿًٌَي قْطي ٍ ضٍؾتبيي ضا اظ َطين ثبًي هطًعي  تؿْيالت ثبًٌي هَضزًيبظ هوبٍم

 .خوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ ؾيؿتن ثبًٌي ثب قطايٍ هٌبؾت زض اذتيبض هتوبييبى هطاض زّس

ؾبظي ٍ حُؿي اًدبم اهَض ثِ ػْسُ هؼبًٍيي ّوبٌّگي اهَض  ليبت هوبٍمـ ًظبضت ػبليِ ثط ضًٍس ػو2تجهطُ 

 .ثبقس ٍ گعاضـ ػولٌطز ثبيس ثِ نَضت كهلي ثِ ؾبظهبى اضؾبل گطزز ػوطاًي اؾتبًساضيْب هي

 .االثط اؾت ثبقس ٍ هَاًيي ٍ هوطضات هـبيط ايي هبًَى هلـي االخطاء هي ـ ايي هبًَى اظ ظهبى تهَيت الظم14هبزُ

ًبهِ اخطائي ايي هبًَى حساًثط ظطف ؾِ هبُ ثب پيكٌْبز ٍظاضت ًكَض ثِ تهَيت ّيأت ٍظيطاى  آئييـ 15هبزُ

 .ضؾس هي

ًويؿيَى اختوبػي هدلؽ قَضاي  31/2/1387هبًَى كَم هكتول ثط پبًعزُ هبزُ ٍ زُ تجهطُ زض خلؿِ هَضخ 

وت هدلؽ ثب اخطاء آظهبيكي ( هبًَى اؾبؾي تهَيت گطزيس ٍ پؽ اظ هَاك85اؾالهي َجن انل ّكتبز ٍ پٌدن)

 .ثِ تأييس قَضاي ًگْجبى ضؾيس 20/3/1387آى ثِ هست پٌح ؾبل، زض تبضيد
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 آئيي ًاهِ اجرايي هتي كاهل

 تشكيل سازهاى هذيريت بحراى كشَر
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 فصل اٍل: كليات

 زض ايي آييي ًبهِ ٍاغُ ّب ٍ انُالحبت ظيط زض هؼبًي هكطٍح هطثٌَ ثٌبض هيطًٍس: -1هبزُ 

 هبًَى: هبًَى تكٌيل ؾبظهبى هسيطيت ثحطاى ًكَض -الق

 قَضاي ػبلي هسيطيت ثحطاى ًكَضقَضاي ػبلي:  -ة

 ؾبظهبى: ؾبظهبى هسيطيت ثحطاى ًكَض -ج

 قَضاي ّوبٌّگي: قَضاي ّوبٌّگي هسيطيت ثحطاى ًكَض-ز

زؾتگبّْبي شيطثٍ: ٍظاضتربًِ ّب، ؾبظهبًْبي زٍلتي، ًْبزّبي ػوَهي ؿيطزٍلتي، قَضاّبي اؾالهي،  -ّـ

ْب هؿتلعم شًط ًبم اؾت، ًيطٍّبي ًظبهي ٍ اًتظبهي، قْطزاضيْب، ؾبظهبًْب ٍ قطًتْبيي ًِ قوَل هبًَى ثط آً

ًْبزّب ٍ زؾتگبّْبي تحت ًظط هوبم هؼظن ضّجطي، ؾبظهبى نسا ٍ ؾيوبي خوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ ضؾبًِ ّبي 

 گطٍّي، تكٌلْبي هسًي ٍ هطزهي ٍ ثركْبي ذهَل ٍ تؼبًٍي هطتجٍ ثب هسيطيت ثحطاى

اي ٍ اػالم آى ثِ زؾتگبّْبي شيطثٍ ثط ػْسُ ٍظيط ًكَض  هٌُوِتكريم ٍ هَع ثحطاى )حبزثِ( هلي ٍ  -2هبزُ 

)هبئن هوبم ضئيؽ قَضاي ػبلي هسيطيت ثحطاى( هي ثبقس ٍ تكريم ٍهَع ثحطاًْبي اؾتبًي ٍ هحلي ٍ اػالم آى 

 ثِ زؾتگبّْبي اؾتبى ٍ قْطؾتبى ثِ تطتيت ثب اؾتبًساض ٍ كطهبًساض هي ثبقس.

اي، اؾتبًي ٍ هحلي( ثِ  ثحطاى )زض ّط يي اظ ؾَُح هلي، هٌُوِ زؾتَضالؼول تكريم ٍ اػالم -1تجهطُ 

 تهَيت قَضاي ػبلي هيطؾس.

زؾتگبّْبي شيطثٍ هٌللٌس ػالين ذُط ٍ ّكساض ضا ثِ هَهغ ٍ ثالكبنلِ ثِ ؾبظهبى ٍ ٍاحس ؾبظهبًي  -2تجهطُ 

 آى زض اؾتبى اػالم ًٌٌس.

 ا بحراىّا ٍ دستگاّْاي هرتبط ب فصل دٍم: ًقش ٍ ٍظايف ٍزارتخاًِ

ًوف ٍ ٍظبيق زهين زؾتگبّْبي شيطثٍ زض ّط ًسام اظ هطاحل هسيطيت ثحطاى ثِ پيكٌْبز آًْب ٍ تبييس  -3هبزُ 

قَضاي ّوبٌّگي ٍ تهَيت قَضاي ػبلي حساًثط ظطف ؾِ هبُ تَؾٍ ٍظيط ًكَض )هبئن هوبم ضئيؽ قَضاي 

 ت اضايِ ذَاّس قس.( هبًَى ثطاي ؾيط هطاحل هبًًَي تهَي4هبزُ ) "3"ػبلي( ثطاؾبؼ ثٌس 

ّـ 24412ت/2282ٍظبيق اثالؿي زض َطح خبهغ اهساز ٍ ًدبت ًكَض، هَيَع تهَيت ًبهِ قوبضُ  -1تجهطُ 

ٍ انالحبت آى تب تهَيت ٍ اثالؽ تكٌيالت ٍ ٍظبيق خسيس زؾتگبّْب ثِ هَت ذَز ثبهي  23/1/1382هَضخ 

 اؾت.
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س ؾبظهبًي هٌبؾت زض اهط هسيطيت ثحطاى زض زؾتگبّْي شيطثٍ هٌللٌس ظطف قف هبُ ؾبذتبض ٍاح -2تجهطُ 

حَظُ هطثٌَ ضا ثطاي هطاحل آهبزگي ٍ هوبثلِ ثب ثحطاى زض ؾَُح هلي، اؾتبًي ٍ قْطؾتبًي َطاحي ٍ ثِ قَضاي 

 ػبلي اضؾبل ًوبيٌس تب ثط حؿت يطٍضت خْت تهَيت ثِ ّيبت ٍظيطاى اضايِ قَز.

حل پيكگيطي، آهبزگي، هوبثلِ ٍ ثبظؾبظي ضا َجن زؾتگبّْبي شيطثٍ هَظلٌس ٍظبيق هطثٌَ ثِ هطا -4هبزُ 

( اًدبم زازُ ٍ زض ٌّگبم ػوليبت هوبثلِ ثب ثحطاى، اهَض هحَل قسُ ضا 2ههَثبت قَضاي ػبلي هَيَع هبزُ )

 تحت اهط ؾلؿلِ هطاتت كطهبًسّي هسيطيت ثحطاى ًكَض اًدبم زٌّس.

ب، زؾتگبّْبي شيطثٍ زض اهط هسيطيت ًظط ثِ يطٍضت تْيِ َطح خبهغ ذُطپصيطي ًكَض ٍ اؾتبًْ -5هبزُ 

ثحطاى هَظلٌس ثب ّوبٌّگي ؾبيط زؾتگبّْب ٍ ٍاحسّبي اؾتبًي ٍ ثب ضػبيت اٍلَيت ٍ ًظبضت ؾبظهبى ًؿجت ثِ 

تْيِ َطح خبهغ ذُطپصيطي هٌبَن اهسام ًوبيٌس ٍ ؾبظهبى هٌلق اؾت ًؿجت ثِ تسٍيي َطح خبهغ 

قسُ ضا ثِ نَضت زٍضُ اي )ؾِ هبِّ( ثِ قَضاي ػبلي اضايِ  ذُطپصيطي ًل ًكَض اهسام ٍ گعاضـ اهساهبت اًدبم

 ًوبيس.

ؾبظهبى ثِ لحبِ يطٍضت هَيَع هَظق اؾت ّوِ ؾبلِ ثَزخِ ٍيػُ ثسيي هٌظَض اذتهبل زّس تب زض  -1تجهطُ 

 يي ثطًبهِ ظهبًجسي هكرم تحون يبثس.

ِ قَضاي ػبلي هٌؼٌؽ اهساهبت اًدبم قسُ تَؾٍ ٍظيط ًكَض ثِ نَضت زٍضُ ّبي قف هبِّ ث -2تجهطُ 

 هيگطزز.

ؾبظهبى هَظق اؾت ثطاي اخطاي ًبهل ايي هبزُ ثط زؾتگبّْبي شيطثٍ ٍ هؿئَل زض ايي ذهَل  -3تجهطُ 

 ًظبضت ًبهل ٍ هؿتوط زاقتِ ثبقس.

زؾتگبّْبي هؿئَل تْيِ َطحْبي خبهغ ذُطپصيطي ٍ ًحَُ اهسام زض هبلت قطح ٍظبيق هَيَع  -4تجهطُ 

 ايي آييي ًبهِ هكرم ذَاٌّس قس.( 4هبزُ )

ؾبظهبى ٍ ٍاحسّبي اؾتبًي هيتَاًٌس زض هطحلِ هوبثلِ ثب ثحطاى زض نَضت ًيبظ ثِ ذسهت ّط يي اظ  -6هبزُ 

ًبضًٌبى زؾتگبّْبي شيطثٍ ثطحؿت يطٍضت تب ذبتوِ ثحطاى اظ َطين ؾبظهبى هطثٌَ ثِ تطتيت ظيط اظ ًبضًٌبى 

 آًبى اؾتلبزُ ًوبيٌس:

ي ؾبظهبًْب، ًْبزّب ٍ اضگبًْبي هطثٌَ هَظلٌس ثالكبنلِ ثب زضذَاؾت ًتجي ٍ قلبّي ؾبظهبى ٍ ضؤؾب -1تجهطُ 

 ٍاحسّبي تبثغ اؾتبى ًؿجت ثِ اػعام كطز يب اكطاز هَضز ًظط اهسام ًوبيٌس.

زؾتگبُ هحل اقتـبل ًبضًٌبى هكوَل ايي هبزُ ٍ ؾبيط ًبضًٌبًي ًِ ثِ نَضت هبهَض يب پبضُ ٍهت زض  -2تجهطُ 

 بض ؾبظهبى ٍ يب ٍاحسّبي اؾتبًي ًؿجت ثِ پطزاذت حوَم ٍ هعايبي آًبى اهسام ًوبيٌس.اذتي



 
13 

 

( آييي ًبهِ، ثب 6چٌبًچِ زض هطحلِ هوبثلِ ثب ثحطاى، ّط يي اظ هؿإٍالى ٍ ًبضًٌبى هَيَع هبزُ ) -7هبزُ 

تِ ثبقٌس، هسيط تكريم ضئيؽ ؾبظهبى، اؾتبًساض ٍ يب كطهبًساض زض اًدبم ٍظبيق هحَلِ توهيط يب ههَضي زاق

( هبًَى ثالكبنلِ كطز 8هبزُ ) "14"اضقس زؾتگبُ زٍلتي شيطثٍ هَظق اؾت ثب ضػبيت يَاثٍ هَيَع ثٌس 

 زيگطي ضا هبهَض اًدبم ٍظبيق هطثٌَ ًوبيس.

ّط ًسام اظ هسيطاى ٍ ًبضًٌبى زؾتگبّْبي شيطثٍ ًِ زض ّط يي اظ هطاحل هسيطيت ثحطاى ؾْل  –تجهطُ 

يٌس، تَؾٍ ضئيؽ ؾبظهبى، اؾتبًساض ٍ كطهبًساض ٍ يب هوبهبت هبكَم ثِ هطاخغ شي نالح اًگبضي ٍ ًن ًبضي ًوب

 ثطاي ثطذَضز هبًًَي هؼطكي ذَاٌّس قس.

زض هطحلِ هوبثلِ ثب ثحطاى، زض نَضتي ًِ اؾتبًساضاى ٍ كطهبًساضاى ٍ زؾتگبّْبي شيطثٍ اؾتلبزُ اظ  -8هبزُ 

سّبي تحت ثرف ذهَني ٍ تؼبًٍي ٍ حتي اقربل ضا ذسهبت هإؾؿبت ػوَهي ؿيطزٍلتي يب قطًتْب ٍ ٍاح

يطٍضي زاًؿتٌس، هيتَاًٌس ثِ نَضت ًتجي ذسهبت هَضز ًيبظ ضا ثِ آًبى تٌليق ًوبيٌس. زض نَضت ػسم اًدبم 

 هبهَضيت هحَل قسُ تَؾٍ ايي هإؾؿبت ٍ قطًتْب، هَيَع زض هطاخغ شي نالح هبثل پيگيطي ذَاّس ثَز.

ي اػن اظ حوَهي ٍ حويوي ثطاثط هوطضات خبضي ًكَض ٍ ػطف پطزاذت تؼطكِ ذسهبت ثرف ذهَن –تجهطُ 

 هيگطزز.

( هبًَى ثط اهساهبت زؾتگبّْبي شيطثٍ زض هطاحل چْبضگبًِ هسيطيت 8هبزُ ) "18"ؾبظهبى حؿت ثٌس  -9هبزُ 

حل ثحطاى ًظبضت ػبلي زاضز ٍ زؾتگبّْبي شيطثٍ هَظلٌس ثطًبهِ ّب ٍ اهساهبت اًدبم قسُ ثطاي ّط يي اظ هطا

چْبضگبًِ هسيطيت ثحطاى ضا ًِ زض چْبضچَة هبًَى ٍ آييي ًبهِ ّبي اخطايي آى اًدبم قسُ اؾت، ثِ نَضت 

زٍضُ اي زض هبلت ثطگِ ّبي اضظيبثي ٍ ًظبضت ًِ تَؾٍ ؾبظهبى تْيِ هيگطزز، ثِ ؾبظهبى ٍ ٍاحسّبي اؾتبًي 

 ثطاي اضايِ ثِ قَضاي ػبلي گعاضـ ًوبيٌس.

هوبثلِ ثب ثحطاى، زؾتگبّْبي ترههي شيطثٍ هَظلٌس ثب تَخِ ثِ اثؼبز حبزثِ ٍ  زض ََل هست ظهبى -10هبزُ 

تحت اهط كطهبًسُ تؼييي قسُ ثطاي ػوليبت هوبثلِ، ٍظبيق هحَل قسُ ضا اًدبم زٌّس ٍ هؿئَليت ترههي 

 هسيطيت ثحطاى زض ّط زؾتگبُ ثِ ػْسُ ثبالتطيي هوبم زؾتگبُ اخطايي هتٌبؾت ثب ثؼس حبزثِ هيجبقس.

 سَم: دبيرخاًِ ٍ چگًَگي ادارُ ٍ ابالغ هصَبات شَراي عالي  فصل

خلؿبت قَضا تَؾٍ ضئيؽ قَضا ٍ يب هبئن هوبم ايكبى ٍ ثطاؾبؼ زؾتَضالؼولي ًِ ثِ تهَيت قَضا  -11هبزُ 

هيطؾس، ازاضُ هيگطزز. اثالؽ ههَثبت پؽ اظ تبييس ضئيؽ خوَْض ٍ يب هبئن هوبم ضئيؽ قَضا )ٍظيط ًكَض( 

 هيجبقس.

 قَضا ثِ نَضت ػبزي، ّط ؾبل، زٍ ثبض تكٌيل خلؿِ ذَاّس زاز. -1طُ تجه
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زض هَاهغ يطٍضي ٍ ثحطاًي خلؿبت كَم الؼبزُ ثب زػَت هبئن هوبم ضئيؽ قَضا )ٍظيط ًكَض( تكٌيل  -2تجهطُ 

 هيكَز.

 زثيطذبًِ قَضا زض ؾبظهبى هؿتوط هيجبقس ٍ زثيط آى ضئيؽ ؾبظهبى هيجبقس. -3تجهطُ 

 ب اعضا ٍ شرح ٍظايف شَراي ّواٌّگي فصل چْارم: تركي

 اػًبي قَضاي ّوبٌّگي ثِ قطح ظيط تؼييي هيكَز: -12هبزُ 

 ضئيؽ ؾبظهبى )ضئيؽ(

 هؼبٍى ٍظيط ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي

 هؼبٍى ٍظيط ثبظضگبًي

 هؼبٍى ٍظيط ضاُ ٍ تطاثطي

 هؼبٍى ٍظيط خْبزًكبٍضظي

 هؼبٍى ٍظيط ػلَم، تحويوبت ٍ كٌبٍضي

 ًيطٍ هؼبٍى ٍظيط

 ضئيؽ ؾبظهبى قْطزاضيْب ٍ زّيبضيْبي ًكَض

 هؼبٍى هؼبًٍت ثطًبهِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض

 هؼبٍى ؾتبز ًل ًيطٍّبي هؿلح

 ضئيؽ ثٌيبز هؿٌي اًوالة اؾالهي

 ضئيؽ خوؼيت ّالل احوس خوَْضي اؾالهي

 هؼبٍى ؾبظهبى نسا ٍ ؾيوبي خوَْضي اؾالهي

 هؼبٍى قْطزاضي تْطاى

حؿت هَيَع ٍ تكريم ضئيؽ ؾبظهبى اظ ؾبيط زؾتگبّْبي شيطثٍ ثب حن ضاي زض خلؿبت زػَت ثِ  -1تجهطُ 

 آيس. ػول هي
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قَضاي ّوبٌّگي هسيطيت ثحطاى اؾتبًْب ّوبًٌس هطًع ثِ ضيبؾت اؾتبًساض ٍ ػًَيت هوبهبت  -2تجهطُ 

 ززؾتگبّْبي هتٌبظط زض اؾتبى تكٌيل هيگطزز.

 قطح ظيط تؼييي هيكَز: ٍظبيق قَضاي ّوبٌّگي ثِ – 13هبزُ 

 ّوبٌّگي كؼبليتْبي هطتجٍ ثب هطاحل چْبضگبًِ هسيطيت ثحطاى 

 ثطضؾي ٍ تبييس ؾيبؾتْبي آهَظقي، تجليـبتي ٍ اَالع ضؾبًي اظ َطين ضؾبًِ ّب ٍ پيكٌْبز آى ثِ قَضاي ػبلي

 ًظبضت ثط ػولٌطز ًبضگطٍّْبي ترههي

 َض ٍ اضايِ آى ثِ قَضاي ػبلي ثطضؾي ٍ تبييس پيكٌْبزّب زض اهَض هسيطيت ثحطاى ًك

ثطضؾي ٍ تبييس پيكٌْبزّبي تـييط زض تؼساز، هَيَػبت، قطح ٍظبيق ٍ اهَض هطثٌَ ثِ ًبضگطٍّْبي ترههي 

 هسيطيت ثحطاى ٍ اضايِ آى ثِ قَضاي ػبلي

هَضز ثطضؾي ٍ تبييس َطحْب ٍ ثطًبهِ ّبي پيكٌْبزي ًبضگطٍّْب، زؾتگبّْبي شيطثٍ ٍ اؾتبًْب ٍ تبييس اػتجبضات 

 ًيبظ آًْب ٍ پيكٌْبز آى ثِ قَضاي ػبلي

ثطضؾي ٍ تبييس ٍظبيق زهين ٍ ًوف زؾتگبّْبي شيطثٍ زض هسيطيت ثحطاى ٍ اضايِ آى ثِ ؾبظهبى ثِ هٌظَض َطح 

 زض قَضاي ػبلي ٍ ؾيط هطاحل تهَيت

 ثطضؾي ٍ تبييس پيف ًَيؽ لَايح زض ظهيٌِ هسيطيت ثحطاى زض ؾَُح هرتلق

 قسُ زض هطاحل چْبضگبًِ هسيطيت ثحطاى ًكَضتهَيت هُبلؼبت اًدبم 

 تهَيت ثطًبهِ ّبي هبًَض زؾتگبّْبي شيطثٍ ٍ ّوبٌّگي اخطاي آًْب

 ؾبيط اهَض هطتجٍ ٍ هحَلِ قسُ

زض ظهبى يطٍضت ٍ هوبثلِ ثب ثحطاى ٍ اًدبم هبًَضّبي الظم، اػًبي قَضاي ّوبٌّگي زض هطًع ٍ اؾتبًْب  -14هبزُ 

زض هٌبى پيف ثيٌي قسُ ثطاي هسيطيت ثحطاى حًَض يبكتِ ٍ ًؿجت ثِ اًدبم  ًِ هَضز ًيبظ ثبقٌس، هَظلٌس

 هبهَضيت ّبي هحَل قسُ )تب پبيبى هطحلِ يطٍضت ٍ يب هوبثلِ ٍ يب هبًَض( اهسام ًوبيٌس.

 پبيبى هطحلِ هبًَض ٍ يب هوبثلِ ثب ثحطاى تَؾٍ كطهبًسّي هسيطيت ثحطاى اػالم هيگطزز. –تجهطُ 
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 ي تخصصي هرتبط با هراحل چْارگاًِ هذيريت بحراى كشَر فصل پٌجن: كارگرٍّْا

 ؾبظهبى زاضاي چْبضزُ ًبضگطٍ ترههي ٍ ػوليبتي ثِ قطح ظيط هي ثبقس: -15هبزُ 

ًبضگطٍُ هربثطات ٍ اضتجبَبت ثب هؿئَليت ٍظاضت اضتجبَبت ٍ كٌبٍضي اَالػبت ٍ ضيبؾت هؼبٍى هطثٌَ زض آى 

 ٍظاضت

يت ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي ٍ ضيبؾت هؼبٍى هطثٌَ زض آى ًبضگطٍُ ثْساقت ٍ زضهبى ثب هؿئَل

 ٍظاضت

ًبضگطٍُ ذكٌؿبلي، ؾطهبظزگي ٍ هربَطات ًكبٍضظي )ظضاػت، ثبؿساضي، زاهساضي، آثعيبى ٍ َيَض( ثب هؿئَليت 

 ٍظاضت خْبز ًكبٍضظي ٍ ضيبؾت هؼبٍى هطثٌَ زض آى ٍظاضت

ي خَي ٍ ََكبى ثب هؿئَليت ٍظاضت ضاُ ٍ تطاثطي ٍ ضيبؾت هؼبٍى ًبضگطٍُ حول ٍ ًول، قطيبًْبي حيبتي، ثاليب

 هطثٌَ زض آى ٍظاضت

ًبضگطٍُ تكٌلْبي هطزم ًْبز ثب هؿئَليت ٍظاضت ًكَض ٍ ضيبؾت هؼبٍى اهَض اختوبػي، كطٌّگي ٍ قَضاّبي 

 ٍظاضت ًكَض

ًكبًي، هَاز ذُط  بًْب، آتفًبضگطٍُ ثيوِ، ثبظؾبظي ٍ ثبظتَاًي، تبهيي ٍ تَظيغ هبقيي آالت، آٍاضثطزاضي ؾبذتو

ًبى ٍ اًتوبل ٍ تسكيي هتلَيبى ثب هؿئَليؿت ٍظاضت ًكَض ٍ ضيبؾت هؼبٍى اهَض ػوطاًي ٍ ضئيؽ ؾبظهبى 

 قْطزاضيْب ٍ زّيبضيْبي ًكَض

 ًبضگطٍُ اهٌيت ٍ اًتظبهبت ثب هؿئَليت ٍظاضت ًكَض ٍ ضيبؾت هؼبٍى اهٌيتي ٍ اًتظبهي ٍظاضت ًكَض

َطات زضيبيي، ثطم، آة ٍ كبيالة ثب هؿئَليت ٍظاضت ًيطٍ ٍ ضيبؾت هؼبٍى هطثٌَ زض ًبضگطٍُ اهَض ؾيل ٍ هرب

 آى ٍظاضت

 ًبضگطٍُ تبهيي ؾَذت ٍ هَاز ًلتي ثب هؿئَليت ٍظاضت ًلت ٍ ضيبؾت هؼبٍى هطثٌَ زض آى ٍظاضت

ي ٍ ًبضگطٍُ هربَطات ظلعلِ، لـعـ اليِ ّبي ظهيي، اثٌيِ، ؾبذتوبى ٍ قْطؾبظي ثب هؿئَليت ٍظاضت هؿٌ

 قْطؾبظي ٍ ضيبؾت هؼبٍى هطثٌَ زض آى ٍظاضت

 ًبضگطٍُ تبهيي هؿٌي ثب هؿئَليت ٍظاضت هؿي ٍ قْطؾبظي )ثٌيبز هؿٌي اًوالة اؾالهي(

 ًبضگطٍُ هربَطات ظيؿت هحيُي ثب هؿئَليت ؾبظهبى هحيٍ ظيؿت ٍ ضيبؾت هؼبٍى هطثٌَ زض آى ؾبظهبى
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سا ٍ ؾيوب خوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ ضيبؾت هؼبٍى ًبضگطٍُ آهَظـ ٍ اَالع ضؾبًي ثب هؿئَليت ؾبظهبى ن

 هطثٌَ زض آى ؾبظهبى

ًبضگطٍُ اهساز ٍ ًدبت ٍ آهَظـ ّوگبًي ثب هؿئَليت خوؼيت ّالل احوط خوَْضي اؾالهي ايطاى ثب ضيبؾت 

 ضئيؽ ؾبظهبى اهساز ٍ ًدبت 

هؼبًٍبى هطتجٍ ثب  ضئيؽ ّط ًبضگطٍُ ترههي ثِ پيكٌْبز ثبالتطيي هوبم زؾتگبُ شيطثٍ اظ ثيي -1تجهطُ 

 هسيطيت ثحطاى ّوبى زؾتگبُ ثب حٌن ٍظيط ًكَض )هبئن هوبم قَضاي ػبلي( هٌهَة ذَاّس قس.

ضؤؾبي ًبضگطٍُ ّبي ترههي هيتَاًٌس حؿت يطٍضت اظ ؾبيط اكطاز زض خلؿبت زػَت ثِ ػول  -2تجهطُ 

 آٍضًس.

بضگطٍُ ٍ پؽ اظ ثطضؾي ؾبظهبى ٍ اػًب ٍ قطح ٍظبيق ًبضگطٍّْبي ترههي ثِ پيكٌْبز ضئيؽ ّط ً -3تجهطُ 

 تبييس زض قَضاي ّوبٌّگي تَؾٍ ٍظيط ًكَض )هبئن هوبم قَضاي ػبلي( اثالؽ ذَاّس قس.

ًبضگطٍُ ّبي ترههي اؾتبًي هكبثِ ًبضگطٍُ ّبي ترههي ظيط هدوَػِ ؾبظهبى زض نَضت يطٍضت  -4تجهطُ 

ض ٍ تهَيت قَضاي ّوبٌّگي هتٌبؾت ثب ًيبظ ٍ ثب تَخِ ثِ حبزثِ ذيع ثَزى ّط اؾتبى ثٌب ثِ پيكٌْبز اؾتبًسا

 تكٌيل ذَاّس قس. ههَثبت هَيَع ايي تجهطُ ثب اهًبي ٍظيط ًكَض )هبئن هوبم قَضاي ػبلي( اثالؽ هيگطزز.

 فصل ششن: هقررات هالي، تشكيالت ٍ بَدجِ 

اليحِ ثَزخِ اي هدعا زض  ؾبظهبى زاضاي قرهيت حوَهي، هبلي ٍ ازاضي هؿتول ثَزُ ٍ ضزيق يَزخِ -16هبزُ 

 ؾبالًِ ًكَض ثطاي آى هٌظَض هيكَز ٍ ضئيؽ آى هؼبٍى ٍظيط ًكَض ذَاّس ثَز.

زض ّط اؾتبًساضي ٍاحس ؾبظهبًي زض ؾُح ازاضُ ًل ثِ ًبم ازاضُ ًل هسيطيت ثحطاى اؾتبى، ايدبز  -1تجهطُ 

 هيگطزز.

 ؼِ اؾتبى ذَاّس ثَز.هؿئَل هسيطيت ثحطاى اؾتبى ثب حن ضاي ػًَ قَضاي ثطًبهِ ضيعي ٍ تَؾ -2تجهطُ 

هؿئَل ٍاحس قْطؾتبًي ؾبظهبى ثب حن ضاي ػًَ قَضاي ثطًبهِ ضيعي ٍ تَؾؼِ قْطؾتبى ذَاّس  -3تجهطُ 

 ثَز.

ًوَزاض ؾبظهبًي ٍ تكٌيالت تلهيلي ٍ ٍاحسّبي اؾتبًي ٍ قْطؾتبًي آى ثِ پيكٌْبز ؾبظهبى ٍ  -17هبزُ 

اًؿبًي ضئيؽ خوَْض هيطؾس. ؾوق پؿتْبي ؾبظهبًي قَضاي ػبلي ثِ تبييس هؼبًٍت تَؾؼِ هسيطيت ٍ ؾطهبيِ 

 ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضؾيس. -1386ههَة  -( هبًَى هسيطيت ذسهبت ًكَضي29ثطاؾبؼ هبزُ )
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ٍظبيق، تؼْسات، زاضايي ّب، اهَال، تدْيعات، اهٌبًبت ٍ ًيطٍي اًؿبًي ًِ هجالً تحت ػٌَاى زكتط  -18هبزُ 

ي ٍ ثبظؾبظي ٍ زثيطذبًِ حَازث ٍ ؾَاًح ؿيط هتطهجِ ًكَض ٍ ٍاحسّبي اؾتبًي هُبلؼبت ٍ ّوبٌّگي اهَض ايوٌ

 ثَزُ اًس، ثب ضػبيت هَاًيي ٍ هوطضات هطثٌَ ثِ ؾبظهبى ٍ ٍاحسّبي هطثٌَ زض اؾتبًْب اًتوبل هي يبثس.

ٍظبيق، تؼْسات، اهٌبًبت ٍ تدْيعات ؾبظهبى پيكگيطي ٍ هسيطيت ثحطاى هؿتوط زض ًْبز ضيبؾت  –تجهطُ 

 وَْضي ثِ ؾبظهبى هٌتول ذَاّس قس.خ

زض زؾتگبّْبي شيطثٍ ٍ ؾبظهبًْبي هطًعي ٍاثؿتِ ثِ آًْب زض هسيطيت ثحطاى يي ٍاحس ؾبظهبًي  -19هبزُ 

حساًثط زض ؾُح ازاضُ ًل ثب حساًثط پٌح ازاضُ ظيط ًظط هؼبٍى هطثٌَ ٍ زض ؾبظهبًْب ٍ ازاضات ًل اؾتبًي زض 

 هحل پؿتْبي ؾبظهبًي هَخَز ّوبى زؾتگبُ تكٌيل ذَاّس قس. ؾُح هسيطيت ثب حساًثط ؾِ ازاضُ اظ

زض قْطؾتبًْب هسيطيت ثحطاى ثب هسيطيبى ٍ ضؤؾبي ازاضات قْطؾتبًي ذَاّس ثَز. حساهل يي پؿت  -1تجهطُ 

ؾبظهبًي ًبضقٌبؾي ثطاي ايي هٌظَض ثِ هسيطيت ّب يب ازاضُ شيطثٍ زض زؾتگبّْبي هصًَض زض ايي هبزُ اذتهبل 

 قس. زازُ ذَاّس

زض نَضت ػسم ٍخَز پؿت ؾبظهبًي زض زؾتگبّْبي هصًَض زض ايي هبزُ هطاتت ثطاي نسٍض هدَظ  -2تجهطُ 

 ايدبز پؿت ؾبظهبًي ثِ ّيبت ٍظيطاى اػالم ذَاّس قس.

ٍظاضت ًكَض هَظق اؾت ثب ّوٌبضي زؾتگبّْبي اخطايي زض هطحلِ تكٌيل ؾبظهبى، ًيطٍي اًؿبًي  -20هبزُ 

 بضًٌبى ضؾوي ٍ پيوبًي زٍلت تبهيي ًوبيس.هَضزًيبظ ضا اظ ثيي ً

هسيطيبى ٍ ًيطٍّبيي ًِ زض اهط هسيطيت ثحطاى ثِ ًبض گطكتِ هيكًَس ػالٍُ ثط قطايٍ احطاظ پؿت،  -1تجهطُ 

ثبيس قطايٍ احطاظ اذتهبني زيگطي ّن زاقتِ ثبقٌس ًِ تَؾٍ ؾبظهبى ثب ّوبٌّگي هؼبًٍت تَؾؼِ هسيطيت ٍ 

 ْيِ ٍ ثِ ّوطاُ هٌكَض اذالهي ًبضًٌبى اثالؽ هيكَز.ؾطهبيِ اًؿبًي ضئيؽ خوَْض ت

( هبًَى ثطًبهِ چْبضم تَؾؼِ 145هدَظّبي اؾترساهي الظم اظ هحل ؾْويِ اؾترساهي هَيَع هبزُ ) -2تجهطُ 

ثب ضػبيت هَاًيي ٍ هوطضات هطثٌَ، زض اذتيبض ؾبظهبى هطاض هيگيطز تب ًؿجت ثِ تبهيي ًيطٍي هَضز ًيبظ زض ًل 

 ت يَاثٍ اؾترساهي اهسام ًوبيس.ًكَض ثب ضػبي

( اي آييي ًبهِ 19اكطازي ًِ ثِ ّط ًحَي زض اهط هسيطيت ثحطاى زض ٍاحسّبيي ًِ ثِ هَخت هبزُ ) -3تجهطُ 

تكٌيل هيكَز ثِ ًبضگطكتِ هيكًَس، زض ََل هست تهسي اظ كَم الؼبزُ ٍيػُ ػالٍُ ثط ؾبيط كَم الؼبزُ ّبي 

 يم هوبم هبكَم ثطذَضزاض هيكًَس.ًبضًٌبى حساًثط تب ثيؿت زضنس ثِ تكر
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ًبضًٌبى ٍ اقربني ًِ زض هطاحل هرتلق هسيطيت ثحطاى ّوٌبضي هي ًوبيٌس، زض نَضت آؾيت يب  -4تجهطُ 

كَت ثطاي ثطذَضزاضي اظ هعايبي هبًًَي ثِ هطاخغ شيطثٍ هؼطكي ذَاٌّس قس. ؾبظهبى ثطاي اكطاز هإثط زض 

 َين ٍ هسضزاًي، ثِ ػول ذَاّس آٍضز.هسيطيت ثحطاى توْيسات الظم ضا ثِ هٌظَض تك

( ايي آييي ًبهِ خعء هكبؿل ؾرت ٍ 19هكبؿل ؾبظهبًي ٍ ٍاحسّبي هسيطيت ثحطاى هٌسضج زض هبزُ ) -21هبزُ 

ظيبى آٍض هحؿَة هيگطزًس. زؾتَضالؼول اخطايي ايي هبزُ تَؾٍ ؾبظهبى تْيِ ٍ پؽ اظ تهَيت قَضاي ػبلي 

 اثالؽ ذَاّس قس.

لت ٍ اقربل ثرف ذهَني ًِ زض ّط يي اظ هطاحل آهبزگي ٍ هوبثلِ ّوٌبضي هي ًوبيٌس. ًبضًٌبى زٍ –تجهطُ 

ثب پيف ثيٌي اػتجبض زض ثَزخِ ؾبليبًِ تَؾٍ ؾبظهبى، ثيوِ هؿئَليت هيكًَس ٍ حن ثيوِ حبزثِ ًيطٍي ّبي 

 قطًت ًٌٌسُ زٍلتي ٍ ذهَني اظ هحل اػتجبضات ؾبظهبى پطزاذت هيگطزز.

 -( هبًَى تٌظين ثركي اظ هوطضات هبلي زٍلت 10ظق اؾت ػالٍُ ثط اػتجبضات هبزُ )ٍظاضت ًكَض هَ -22هبزُ 

ًِ زض اذتيبض ؾبظهبى هي ثبقس، اظ هحل ؾبيط هٌبثغ هبلي هطثٌَ، ًؿجت ثِ ذطيس يب ؾبذت اثٌيِ  -1380ههَة 

 اهسام ًوبيس. اؾتبًساضز ٍ هؿتحٌن ٍ تبهيي تدْيعات ٍ اهٌبًبت ازاضي هَضز ًيبظ ؾبظهبى ٍاحسّبي اؾتبًي آى

زؾتگبّْبي اخطايي شيطثٍ هسيطيت ثحطاى هَظلٌس ثطاي تٌظين ثَزخِ تلهيلي ًظبم خبهغ هسيطيت  -23هبزُ 

ثحطاى ًكَض قبهل پيكگيطي، آهبزگي، هوبثلِ ٍ ثبظؾبظي، ثطًبهِ ّب ٍ اػتجبض هَضز ًيبظ ذَز ضا ثِ ؾبظهبى 

تهَيت آى زض قَضاي ػبلي ثطاي زضج زض اليحِ پيكٌْبز زازُ تب پؽ اظ ثطضؾي ٍ تبييس قَضاي ّوبٌّگي ٍ 

 ثَزخِ ؾبليبًِ ثِ نَضت ضزيلْبي خساگبًِ هكرم ثِ ّيبت ٍظيطاى اضايِ ًوبيس.

زؾتگبّْبي شيطثٍ ٍ اؾتبًساضيْب هَظلٌس گعاضـ ػولٌطز اػتجبض كَم ضا ّط ؾِ هبُ يي ثبض ثِ ؾبظهبى  –تجهطُ 

 اضايِ ًوبيٌس.

َظيغ اهٌبًبت ٍ ًوي ّبي ؿيطزٍلتي زاذلي ٍ ذبضخي اػن اظ اهَال هؿئَليت خصة، ّسايت ٍ ت -24هبزُ 

هٌوَل ٍ ؿيطهٌوَل ٍ ٍخَُ ًوسي ثط ػْسُ خوؼيت ّالل احوط خوَْضي اؾالهي ايطاى اؾت ًِ ثب ّوٌبضي 

ًويتِ اهساز اهبم ذويٌي ٍ ؾبظهبى ثْعيؿتي ًكَض نَضت هيگطز ٍ هؿئَليت خصة، ّسايت ٍ تَظيغ اهٌبًبت 

ي زاذلي ٍ ذبضخي اػن اظ اهَال هٌوَل ٍ ؿيطهٌوَل ٍ ٍخَُ ًوسي ثب ضػبيت اّساف اّسا ًٌٌسُ ٍ ًوي ّبي زٍلت

ثط ػْسّؿبظهبى اؾت. ّط گًَِ زذل ٍ تهطف، اؾتلبزُ، تَظيغ ٍ تهبحت ًوي ّبي يبز قسُ تَؾٍ اقربل 

 حويوي ٍ حوَهي هوٌَع اؾت.

ِ اؾتبًي تطتيجي اتربش ًوبيٌس ًِ ّط ؾبل قَضاّبي ثطًبهِ ضيعي ٍ تَؾؼِ اؾتبًْب زض تٌظين ثَزخ -25هبزُ 

حساهل پٌح زضنس اػتجبضات ثِ هٌظَض اًدبم ٍظبيق ٍ ثطًبهِ ّبي پيف ثيٌي قسُ زض هطاحل چْبضگبًِ هسيطيت 

 ثحطاى زض هبلت كهل خساگبًِ اي تحت ػٌَاى كهل هسيطيت ثحطاى اؾتبى اذتهبل زازُ قَز.
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ثِ هٌظَض تؿطيغ زض ؾبهبًسّي هٌبَن آؾت زيسُ ٍ كطاّن ًوَزى ( هبًَى، 12( ٍ )11زض اخطاي هبزُ ) -26هبزُ 

ظهيٌِ ثطًبهِ ضيعي ؾبالًِ زض اخطاي اهساهبت پيكگيطي، آهبزگي، هوبثلِ ٍ ثبظؾبظي، اػتجبضات ههَة ّيبت 

( هبًَى تٌظين ثركي اظ هوطضات هبلي زٍلت هؿتويوبً اظ َطين ذعاًِ زاضي ًل زض 10ٍظيطاى هَيَع هبزُ )

 هبًْب ٍ زؾتگبّْبي شيطثٍ ٍ اؾتبًْب هطاض گيطز تب ثطاثط هوطضات هطثٌَ ّعيٌِ ًوبيٌس.اذتيبض ؾبظ

ثبًي هطًعي خوَْضي اؾالهي ايطاى هَظق اؾت اظ َطين ثبًٌْبي ػبهل ثِ هٌظَض ثبظؾبظي ٍ خجطاى  -27هبزُ 

يالت اظ هحل ذؿبضات ثركْبي هرتلق ذؿبضت زيسُ ًبقي اظ حَازث ؿيط هتطهجِ ثب تبهيي يبضاًِ ٍ ؾَز تؿْ

اػتجبضات هطثٌَ تَؾٍ زٍلت، تؿْيالت ثبًٌي اضظاى هيوت ضا اظ هحل هٌبثغ زاذلي ثبًْب ثٌب ثِ پيكٌْبز ؾبظهبى 

 زض اذتيبض اؾتبًْب ٍ هٌبَن ذؿبضت زيسُ هطاض زّس.

ّط ؾبل هجلؾ ًبضهعز ٍ هبثِ التلبٍت ؾَز تؿْيالت پطزاذتي ثِ ثبًٌْب، اظ َطف ؾبظهبى زض اليحِ  –تجهطُ 

 ثَزخِ ؾبليبًِ هٌظَض ذَاّس قس.

زض نَضت لعٍم ٍ يطٍضت ثِ هٌظَض تبهيي ًوسيٌگي هوبثلِ ثب حَازث، ؾبظهبى هي تَاًس ثب ّوٌبضي  -28هبزُ 

ٍظاضت اهَض اهتهبزي ٍ زاضايي يوي هَاكوتٌبهِ ٍ تًويي ثبظپطزاذت ثِ ثبًي هطًعي خوَْضي اؾالهي ايطاى، 

( هبًَى تٌظين ثركي اظ هوطضات 10ظبم خبهغ هسيطيت ثحطاى ٍ هبزُ )هؼبزل ثيؿت زضنس ًل اػتجبضات ههَة ً

هبلي زٍلت ضا اظ ثبًي ػبهل زضيبكت ًوبيس. ؾبظهبى هَظن اؾت هٌبثغ هبلي زضيبكت قسُ ضا اظ هحل ٍنَل هٌبثغ 

 اػتجبضات ههَة هصًَض حساًثط تب پبيبى ؾبل هبلي تبهيي ٍ پطزاذت ًوبيس.

ؾت ثِ هٌظَض ثِ حساهل ضؾبًسى ظهبى ضؾيسگي ثِ اهَض آؾيت زيسًگبى ذعاًِ زاضي ًل هَظق ا -29هبزُ 

( هبًَى ثِ ََض 12ًبقي اظ حَازث ؿيط هتطهجِ زض اثتساي ّط ؾبل هؼبزل ثيؿت زضنس اػتجبض هَيَع هبزُ )

 هؿتوين زض اذتيبض ؾبظهبى هطاض زّس.

( 30اظ هوطضات هبلي زٍلت ٍ هبزُ ) ( هبًَى تٌظين ثركي10ًويتِ ترههي اػتجبضات ثب تَخِ ثِ هبزُ ) -30هبزُ 

هبًَى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ اػتجبضات هطثٌَ ثِ حَازث ؿيط هتطهجِ ضا ثِ لحبِ يطٍضت هبًًَي اهسام كَضي ٍ ههطف 

كَضي ايي اػتجبضات، ثِ ؾطػت ٍ زض زٍضُ ّبي ًَتبُ هست ترهيم زّس. ٍظضا ًكَض )ؾبظهبى هسيطيت ثحطاى( 

يم اػتجبض ٍ اذتالل تؿطيغ زض ضؾيسگي ثِ اهَض آؾيت زيسگبى ًبقي اظ زض نَضت ثطٍظ هكٌالتي زض اهط تره

 حَازث ؿيط هتطهجِ، هطاتت ضا ثِ ّيبت ٍظيطاى اػالم ًوبيس.

آگبّي ٍ ايدبز آهبزگي زض زؾتگبّْبي اهسازيطؾبًي ٍ ػوليبت اهسازضؾبًي  ثِ هٌظَض پيكگيطي، پيف -31هبزُ 

( 101ظ خولِ ؾيل ٍ ظلعلِ ٍ هبًٌس آى اػتجبضات هَيَع هبزُ )ثِ آؾيت زيسگبى ًبقي اظ حَازث ؿيط هتطهجِ ا

هبًَى تٌظين ثركي اظ هوطضات هبلي زٍلت ثٌب ثِ پيكٌْبز ٍظاضت ًكَض )ؾبظهبى هسيطيت ثحطاى ًكَض( ٍ 

تهَيت ّيبت ٍظيطاى زض اذتيبض زؾتگبّْبي هطتجٍ ثب اهط هسيطيت ثحطاى ٍ قَضاي ّوبٌّگي هسيطيت ثحطاى 

 گطز تب ًؿجت ثِ اخطاي پطٍغُ ّبي هكرم ٍ اٍلَيت زاض اهسام ًوبيٌس.اؾتبًْب هطاض هي
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 فصل ّفتن: بيوِ حَادث

ٍظاضت اهَض اهتهبزي ٍ زاضايي هَظق اؾت ثب ّوبٌّگي ؾبظهبى ٍ ثب ّوٌبضي ثيوِ هطًعي خوَْضي  -32هبزُ 

َيت زض حَازث اؾالهي ايطاى ٍ زؾتگبّْبي هطتجٍ ًؿجت ثِ گؿتطـ ثيوِ حَازث زض ثركْبي هرتلق ثب اٍل

 هحتول )ؾيل، ظلعلِ، آكبت ٍ اهطاو ًكبٍضظي ٍ زاهي، ؾطهبظزگي، ذكٌؿبلي ٍ هبًٌس آى( اهسام ًوبيس.

ٍظاضت اهَض اهتهبزي ٍ زاضايي هَظق اؾت َطح گؿتطـ پَقف ثيوِ حَازث زض ؾُح ػوَهي ثب  -1تجهطُ 

وبًْبي نٌؼتي ٍ تدبضي ٍ هبًٌس آى( اٍلَيت )ؾبذتوبًْبي هؿًٌَي، اثٌيِ ػوَهي، تبؾيؿبت ظيط ثٌبيي ٍ ؾبذت

 خْت ثطضؾي ٍ پيكٌْبز ثطاي ؾيط هطاحل تهَيت ثِ ؾبظهبى اضايِ ًوبيس. 1388ضا تب پبيبى ؾبل 

ٍظاضت خْبز ًكبٍضظي هَظق اؾت زض هَضز ثيوِ اخجبضي هحهَالت ًكبٍضظي ٍ زاهي ثب تَخِ ثِ  -2تجهطُ 

 ظم ضا اًدبم زّس.اهسام ال -1362ههَة  -هبًَى ثيوِ هحهَالت ًكبٍضظي

ؾبظهبى قْطزاضيْب ٍ زّيبضيْبي ًكَض زض چْبضچَة اّساف ؾبظهبًي زض خْت پكتيجبًي هبلي،  -3تجهطُ 

كٌي، اخطايي ٍ هسيطيتي اظ قْطزاضيْب ٍ ؾبظهبًْبي ٍاثؿتِ ٍ ثطاي اضتوبي تَاى هبلي قْطزاضيْب زض اهط هوبثلِ ٍ 

َاًيي ٍ هوطضات هطثٌَ ايدبز ًوبيس. آييي ًبهِ هطثٌَ ثب ثبظؾبظي حَازث، نٌسٍم ثيوِ حَازث ضا ثب ضػبيت ه

 پيكٌْبز ؾبظهبى هصًَض ثِ تهَيت ٍظيط ًكَض ذَاّس ضؾيس.

زؾتَضالؼول هطثٌَ ثِ تجهطُ ّبي كَم الصًط تَؾٍ زؾتگبّْبي شيطثٍ تْيِ ٍ ثطاي تهَيت قَضاي  -4تجهطُ 

 ػبلي ثِ ؾبظهبى اضايِ گطزز.

 فصل ّشتن: ساير هقررات

ثِ هٌظَض ًٌتطل حَازث ٍ ًبّف اثطات ًبقي اظ حَازث َجيؼي، زؾتگبّْبي شيطثٍ هَظلٌس يَاثٍ،  -33هبزُ 

هوطضات ٍ هَاًيي ٍ ؾبيط هَيَػبت هطتجٍ ثب ًٌتطل حَازث َجيؼي ضا ًِ ثجِ تبييس قَضاي ّوبٌّگي ضؾيسُ 

ا ّط ؾِ هبُ يي ثبض ثِ اؾت ٍ تَؾٍ ؾبظهبى اثالؽ هيگطزز ثِ ََض زهين ضػبيت ًوَزُ ٍ گعاضـ اهساهبت ذَز ض

 ؾبظهبى هٌؼٌؽ ًوبيٌس.

زؾتگبّْبي شيطثٍ هَظلٌس زض تسٍيي ثطًبهِ ّبي ؾبالًِ، پٌدؿبلِ ٍ اكن چكن اًساظ ٍظبيق ذَز،  -34هبزُ 

 اثؼبز ٍ اهساهبت ايوٌي زض چْبض هطحلِ هسيطيت ثحطاى ضا زض ثطًبهِ ذَز لحبِ ًوبيٌس.

( هبًَى ثطًبهِ چْبضم تَؾؼِ ٍ 160ثطاي زؾتگبّْبي هَيَع هبزُ )ههَثبت قَضاي ػبلي پؽ اظ اثالؽ  -35هبزُ 

 هإؾؿبت ػوَهي ٍ ؿيطزٍلتي ٍ ؾبظهبًْب، تكٌلْب ٍ ثٌگبّْبي ثرف ذهَني ٍ تؼبًٍي الظم االخطاؾت. 

 ثِ تبييس هوبم هحتطم ضيبؾت خوَْضي ضؾيسُ اؾت. 18/09/1388ايي تهَيت ًبهِ زض تبضيد 

 


