فٕٛاْ لبٔ:ْٛ

ربؼيص رًٛيت (اؾ آييٓ
ٔبِٗ ٘ب)

ِزٓ لبٔ:ْٛ

ًِٛة ثيكذ  ٚنهّيٓ خٍكٗ نٛؼايقبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي فٍ َٛپؿنىي ِٛؼش 3232/2/32
آييٓ ٔبِٗ آِٛؾني ظٚؼٖ وبؼظأي ،وبؼنٕبقي پيٛقزٗ  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ ظؼ ِ 96بظٖ  33 ٚرجًؽٖ ظؼ ثيكذ
ٚنهّيٓ خٍكٗ نٛؼاي فبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي فٍ َٛپؿنىي ِٛؼش  3232/2/32ثٗ رًٛيت ؼقيع .ايٓ آييٓ ٔبِٗ اؾ اثزعاي
قبي رسًيٍي  3232-38ثؽاي آْ ظقزٗ اؾ ظأهدٛيبٔي وٗ اؾ ايٓ ربؼيص ثٗ ثقع ٚاؼظ ظأهگب٘ٙب ِ ٚؤقكبد آِٛؾل
فبٌي ربثقٗ ٚؾاؼد ثٙعانذ ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي ِي نٔٛع ،الؾَ االخؽا اقذ  ٚاؾ ايٓ ربؼيص ثٗ ثقع وٍيٗ آييٓ ٔبِٗ
 ٚثطهٕبِٗ ٘بي ِغبيؽ ثب آْ ثؽاي ظأهدٛيبْ ِهّٛي ايٓ آييٓ ٔبٌِٗ ،غِ ٛي نٛظ.
ؼاي يبظؼٖ ظؼ ثيكذ  ٚنهّيٓ خٍكٗ نٛؼاي فبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي فٍ َٛپؿنىي ِٛؼش  3232 3232/2/32ظؼ ِٛؼظ آييٓ
ٔبِٗ آِٛؾني ظٚؼٖ وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي پيٛقزٗ ٔ ٚبپيٛقزٗ يسير اقذ ،ثٗ ٚازع٘بي ِدؽي اثالك نٛظ.
ِٛؼظ رأييع اقذ
ظوزؽ ِكقٛظ پؿنىيبْ ٚؾيؽ ثٙعانذ ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي  ٚؼييف نٛؼاي فبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي فٍ َٛپؿنىي
ِٛؼظ رأييع اقذ
ظوزؽ ِسّعؼضب يجؽي ظثيؽ نٛؼاي فبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي فٍ َٛپؿنىي

ِمعِٗ (اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

آييٓ ٔبِٗ آِٛؾني ِمبعـ وبؼظأي ،وبؼنٕبقي پيٛقزٗ ٔ ٚبپيٛقزٗ ًِٛة ثيكذ  ٚنهّيٓ خٍكٗ نٛؼاي فبٌي
ثؽٔبِٗ ؼيؿي فٍ َٛپؿنىيِٛ ،ؼش  32/2/32ثقع اؾ ٔؾؽضٛا٘ي گكزؽظٖ اؾ ظأهگب٘ٙب  ٚظأهىعٖ ٘بي فٍ َٛپؿنىي ظؼ
خٍكبد ِزقعظ يىكبٌٗ وّيزٗ رعٚيٓ  ٚرفكيؽ آييٓ ٔبِٗ ٘ب ِ ٚمؽؼاد آِٛؾني ظثيؽضبٔٗ نٛؼاي فبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي
فٍ َٛپؿنىي ِٛؼظ ثبؾٔگؽي  ٚردعيع ٔؾؽ لؽاؼ گؽفذ  ٚظؼ ايٓ ثبؾٔگؽي زعاوثؽ رالل ِّىٓ ظؼ خٙذ ؼفـ اثٙبَ اؾ ِٛاظ ٚ
رجًؽٖ ٘بي ِطزٍف آْ ّ٘ ٚچٕيٓ اقزفبظٖ اؾ رّبِي ٔؾؽاد قبؾٔعٖ ِ ٚثجذ ظأهگب٘ٙب يٛؼد گؽفزٗ اقذ  .ثب رٛخٗ ثٗ
زدُ رغييؽاد رٛييٗ ِي گؽظظ وٍيٗ ِفبظ ايٓ آييٓ ٔبِٗ ِٛؼظ رٛخٗ  ٚفٕبيذ ٚيژٖ وبؼنٕبقبْ ِ ٚكئٌٛيٓ ِسزؽَ اظاؼاد
آِٛؾل ظأهگب٘ٙب  ٚظأهىعٖ ٘ب لؽاؼگيؽظ ،رب ضّٓ اخؽاي ظليك ِمؽؼاد اؾ رضييـ زمٛق ظأهدٛيبْ خٍٛگيؽي ثٗ فًّ
آيع  .الؾَ ثٗ غوؽاقذ ِفبظ ِبظٖ  31آييٓ ٔبِٗ ِغبثك ًِٛثٗ خٍكبد ظُ٘ ،چٙبؼظُ٘ ٘ ٚيدعُ٘ نٛؼاي فبٌي ثؽٔبِٗ
ؼيؿي فٍ َٛپؿنىي ِٛؼش  3233/2/33 ٚ 3231/3/31 ،3276/7/21ظؼ ضًٛو زعالً  ٚزعاوثؽ ٚازع٘بي ظؼقي ظؼ
ِمبعـ وبؼظأي ،وبؼنٕبقي پيٛقزٗ  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ ِيجبنع  ٚخٙذ ٘ؽ يه اؾ ؼنزٗ ٘ب ظؼ ِمبعـ ِػوٛؼ پف
اؾ ثبؾٔگؽي ثؽٔبِٗ آِٛؾني ؼنزٗ ِؽثٛعٗ الؾَ االخؽا اقذ ٌ .ػا رب ؾِبٔي وٗ ثؽٔبِٗ خعيع ثبؾٔگؽي نعٖ ،اثالك ٔهعٖ
اقذ ثؽٔبِٗ لجٍي  ٚقمف ٚازع٘بي لجٍي ثٗ لٛد ضٛظ ثبلي اقذ  .ظؼ ضبرّٗ الؾَ اقذ اؾ ّ٘ىبؼي يّيّبٔٗ
ِكئٛالْ آِٛؾني ظأهگب٘ٙب  ٚظأهىعٖ ٘بي فٍ َٛپؿنىي ظؼ اؼقبي ٔؾؽاد ِفيع  ٚقبؾٔعٖ ٔ ٚيؿ اؾ افضبي وّيزٗ
رعٚيٓ  ٚرفكيؽ آئيٓ ٔبِٗ ٘ب ِ ٚمؽؼاد آِٛؾني  ٚوبؼنٕبقبْ ايٓ ظثيؽضبٔٗ وٗ ثب نؽوذ ظؼ خٍكبد ِزقعظ ،ايٓ
ظثيؽضبٔٗ ؼا ظؼ ثبؾٔگؽي آييٓ ٔبِٗ يبؼي ظاظٔع رهىؽ  ٚلعؼظأي ّٔبيُ.
ظوزؽ ِسّعؼضب يجؽي ظثيؽ نٛؼاي فبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي فٍ َٛپؿنىي
رقبؼيف:
رقبؼيف ؾيؽ ظؼ آييٓ ٔبِٗ ٘بي وٍيٗ ِمبعـ ِطزٍف رسًيٍي ثٗ يٛؼد يىكبْ پػيؽفزٗ نعٖ  ٚزكت ِمغـ ِؽثٛط ِٛؼظ
اقزٕبظ ِي ثبنع  ٚخؿ اليٕفه آييٓ ٔبِٗ ٘ب ثٛظٖ ٘ ٚؽ ٔٛؿ رغييؽ  ٚرفكيؽ ِغبيؽ ثب آْ ِدبؾ ٔيكذ.
ظأهگبٖ فٍ َٛپؿنىي :
ِؤقكٗ اي اقذ آِٛؾني ،پژ٘ٚهي  ٚضعِبري وٗ فال ٖٚثؽ ٚؽيفٗ ايٍي ضٛظ وٗ رؽثيذ ٔيؽٚي أكبٔي ظؼ ؼظٖ ٘بي
ِطزٍف گؽ ٖٚپؿنىي اقذ ،ثٗ أدبَ آِٛؾل ،پژ٘ٚم  ٚاؼائٗ ضعِبد ثٙعانزي  ٚظؼِبٔي پؽظاضزٗ  ٚظؼ ايٓ اِٛؼ ثٗ
فٕٛاْ ِؽوؿ ٔٙبيي اؼخبؿ ،فًّ ِيّٕبيع٘ .ؽ ظأهگبٖ فٍ َٛپؿنىي اؾ ظأهىعٖ پؿنىي  ٚزعالً ظ ٚظأهىعٖ ظيگؽ
رهىيً ِي نٛظ .ظأهىعٖ فٍ َٛپؿنىي :
ظأهىعٖ فٍ َٛپؿنىي ِؤقكٗ آِٛؾني ،پژ٘ٚهي  ٚضعِبري ِكزمٍي اقذ وٗ فال ٖٚثؽ ٚؽيفٗ ايٍي ضٛظ وٗ
رؽثيذ ٔ يؽٚي أكبٔي ظؼ ؼظٖ ٘بي ِطزٍف گؽ ٖٚپؿنىي اقذ ،ثٗ أدبَ آِٛؾل ،پژ٘ٚم  ٚاؼائٗ ضعِبد ثٙعانزي ٚ
ظؼِبٔي پؽظاضزٗ  ٚظؼ ايٓ اِٛؼ ثٗ فٕٛاْ ِؽوؿ ٔٙبيي اؼخبؿ ،فًّ ِي ّٔبيع.
ظأهىعٖ :
ظأهىعٖ ٚازعي اؾ يه ظأهگبٖ اقذ وٗ اؾ زعالً قٗ گؽ ٖٚآِٛؾني رهىيً ِي نٛظِ .بٕٔع ظأهىعٖ پؿنىي،
ظأهىعٖ ظٔعأپؿنىي  ٚظأهىعٖ ثٙعانذ.

آِٛؾنىعٖ ظؼ گؽ ٖٚپؿنىي:
ِؤقكٗ آِٛؾل فبٌي اقذ وٗ اؾ ردّـ گؽ٘ ٖٚبي آِٛؾني ظؼ قغر وبؼظأي ؼنزٗ ٘بي گؽ ٖٚپؿنىي رهىيً ِي
گؽظظ  ٚاِىبٔبد  ٚردٙيؿاد الؾَ ثؽاي اؼائٗ آِٛؾل ؼنزٗ ٘بي رسًيٍي ظؼ آْ ظايؽ اقذ.
ِؤقكٗ :
ِؤقكٗ ظؼ آِٛؾل فبٌي يه ِف َٛٙفبَ اقذ وٗ ثٗ ٘ؽ يه اؾ ِؽاوؿ آِٛؾل فبٌي  ٚپژ٘ٚهي وٗ ثب ِدٛؾ ؼقّي اؾ
ٚؾاؼد فٍ ،َٛرسميمبد  ٚفٕبٚؼي يب ٚؾاؼد ثٙعانذ ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي رأقيف نعٖ ثبنع ،اعالق ِي گؽظظ.
گؽ ٖٚآِٛؾني :
فٙعٖ ظاؼ آِٛؾل  ٚپژ٘ٚم  ٚيب اؼائٗ ضعِبد ظؼِبٔي ظؼ اؼرجبط ثب يه ؼنزٗ  ٚيب يه نبضٗ ِيجبنعِ .ثً گؽ ٖٚثٙعانذ،
گؽ ٖٚفيؿيٌٛٛژي  ٚگؽ ٖٚخؽازي .گؽ ٖٚآؾِبيهي :
قبؾِبْ قٕدم آِٛؾل وهٛؼ ظؼ اِزسبٔبد قؽاقؽي ٚؼٚظ ثٗ ظأهگب٘ٙب ،ظاٚعٍجبْ ؼا ثؽزكت ؼنزٗ ٘بي أزطبثي ثٗ
گؽٙ٘ٚبي ضبو رمكيُ ِي وٕع وٗ ٘ؽ يه اؾ ايٓ گؽٙ٘ٚب ،گؽ ٖٚآؾِبيهي ٔبِيعٖ ِيهٛظ.
ظٚؼٖ :
ظٚؼٖ رسًيٍي ِدّٛفٗ ظؼٚقي اقذ ّ٘بٕ٘گ ِٕ ٚكدُ  ٚثٗ ُ٘ ٚاثكزٗ ظؼ يه ؼنزٗ وٗ ظؼ چبؼچٛة ٔؾبَ ضبو ٚ
ظؼ يه ِعد ؾِبْ ِقيٓ ثٗ ظأهد ٛاؼائٗ ِي نٛظ رب قؽأدبَ ثٗ ظؼيبفذ يىي اؾ ِعاؼن ِؽق َٛظأهگب٘ي ِٕدؽ نٛظ،
ظٚؼٖ ٘بي رسًيٍي ظؼ ٔؾبَ آِٛؾل فبٌي فٍ َٛپؿنىي ايؽاْ ظؼ ِمبعـ رسًيٍي ؾيؽ اؼائٗ ِيهٛظ:
 وبؼظأي (فٛق ظيپٍُ) وبؼنٕبقي (ٌيكبٔف) پيٛقزٗ ٔ ٚبپيٛقزٗ وبؼنٕبقي اؼنع (فٛق ٌيكبٔف) ٔبپيٛقزٗ ظوزؽاي فِّٛي ظوزؽاي رطًًي( پي .اچ .ظي) رطًى ثبٌيٕي (ظقزيبؼي) فٛق رطًىاظاؼٖ آِٛؾل:
ِٕؾٛؼ اؾ اظاؼٖ آِٛؾل ،يه ٚازع اظاؼي ظؼ يه ظأهىعٖ يب ظأهگبٖ اقذ وٗ ّ٘ٗ اِٛؼ آِٛؾني ِؽثٛط ثٗ ظأهدٛيبْ اؾ
لجيً ٔبَ ٔٛيكي ،أزطبة ٚازع  ،أدبَ اِزسبٔبد ،خّـ آٚؼي ّٔؽاد  ٚافالَ ٔزبيح ؼا ثؽ فٙعٖ ظاؼظ.
اقزبظ :
٘ؽ فض٘ ٛيأد فٍّي وٗ ِكئٌٛيذ رعؼيف ظؼٚـ ٔؾؽي يب فٍّي ؼا ثؽ فٙعٖ ظاؼظ اقزبظ ٔبِيعٖ ِيهٛظ.
ؼنزٗ :
ؼنزٗ يىي اؾ نقت فؽفي گؽ٘ ٖٚبي فٍّي (فٍ َٛپؿنىي ،فٍ َٛأكبٔي ،فٍ َٛپبيٗ ،فٕي ِٕٙعقي ،وهبٚؼؾي ٚ
ٕ٘ؽ ) اقذ وٗ اؾ ٌسبػ ِٛضٛؿ وبِال ِهطى  ٚاؾ ظيگؽ ِٛضٛفبد ِزّبيؿ ثٛظٖ  ٚزعالً ثٗ يه وبؼآيي ِهطى ِي
أدبِع .ظؼ ظ ٚؼنزٗ ِزّبيؿ ظؼٚـ ِهزؽن ٔجبيع اؾ  21ظؼيع وً ٚازع٘ب (ثع ْٚاززكبة ظؼٚـ فِّٛي) ردبٚؾ وٕع.
گؽايم :
٘ؽ يه اؾ نقت يه ؼنزٗ وٗ ٔبؽؽ ثؽ يه رطًى ثبنع ،گؽايم ٔبِيعٖ ِي نٛظ .اضزالف ظؼٚـ ظؼ ظ ٚگؽايم اؾ يه
ؼنزٗ ٔجبيع اؾ  7ظؼيع وً ٚازع٘ب وّزؽ  ٚاؾ  21ظؼيع وً ٚازع٘ب (ثع ْٚاززكبة ظؼٚـ فِّٛي) ثيهزؽ ثبنع.
ظؼٚـ :
ظؼٚـ ظأهگب٘ي اؾ ٌسبػ ِسزٛي ،ثٗ ظؼٚـ فِّٛي  ٚاضزًبيي (پبيٗ  ٚرطًًي ؼنزٗ)  ٚاؾ ٔؾؽ اؼرجبط ثب يىعيگؽ ثٗ
ظؼٚـ پيٛقزٗ (پيم ٔيبؾ) ِ ٚكزمً  ٚاؾ خٕجٗ ٌؿ َٚيب فعَ ٌؿ َٚأزطبة ثٗ ظؼٚـ اخجبؼي  ٚاضزيبؼي  ٚاؾ ٌسبػ ٔسٖٛ
رقٍيُ  ٚرعؼيف ،ثٗ ظؼٚـ ٔؾؽي ،فٍّئ ،ؾؽي  ٚفٍّئ ،ؾؽي فٍّي وبؼآِٛؾي ،وبؼٚؼؾي  ٚوبؼآِٛؾي ظؼ فؽيٗ
رمكيُ ِيهٛظ.
رجًؽٖ :

ظؼٚقي وٗ ثٗ يٛؼد ٔؾؽي  ٚفٍّي ٔٛنزٗ ِي نٔٛع ِكزمً اؾ يه ظيگؽ رعؼيف ِي نٔٛع ٘ ٚؽ يه وع خعاگبٔٗ ٚ
ّٔؽٖ خعاگبٔٗ ظاؼٔع  .ظؼٚقي وٗ ثٗ يٛؼد ٔؾؽي – فٍّي ٔٛنزٗ ِيهٔٛع يه ظؼـ ِسكٛة نعٖ  ٚوع ِهزؽن ٚ
ّٔؽٖ ِهزؽن ظاؼٔع.
ظؼٚـ فِّٛي :
ظؼٚقي اقذ وٗ ثٗ ِٕؾٛؼ رٛققٗ ثطهيعْ ثٗ اعالفبد فِّٛي ظأهدٛيبْ  ٚؼنع  ٚثيٕم فؽٕ٘گي آٔبْ ثؽ اقبـ
فؽٕ٘گ ِ ٚقبؼف  ٚفمبيع اقالِي ٔ ٚيؿ آنٕبيي ثب ؼٚنٙبي فٍّي فؽضٗ ِي نٛظ .ايٓ ظؼٚـ ثؽاي وٍيٗ ظأهدٛيبْ
رّبِي ؼنزٗ ٘بي فٍ َٛپؿنىي ظؼ ِمبعـ رسًيٍي وبؼظأي ،وبؼنٕبقي پيٛقزٗ ٔ ٚبپيٛقزٗ  ٚظٚؼٖ ٘بي ظوزؽاي
فِّٛي اٌؿاِي اقذ .ظؼٚـ اضزًبيي:
ايٓ ظؼٚـ ثٗ ظ ٚظقزٗ ،ظؼٚـ پبيٗ  ٚظؼٚـ رطًًي ؼنزٗ ثٗ نؽذ ؾيؽ رمكيُ ِي نٛظ :اٌف) ظؼٚـ پبيٗ ،ظؼٚقي
اقذ وٗ ثؽاي آِبظٖ ّٔٛظْ ظأهد ،ٛرٛققٗ اعالفبد  ٚرمٛيذ ثٕيٗ  ٚثيٕم فٍّي ٚي  ٚظؼن ثٙزؽ ظؼٚـ رطًًي
ؼنزٗ فؽضٗ ِي نٛظ .ة) ظؼٚـ رطًًي ؼنزٗ ،ظؼٚقي اقذ وٗ يؽفًب ثٗ ِٕؾٛؼ ايدبظ  ٚافؿايم وبؼايي ٘بي
فٍّي  ٚفٍّي يه ؼنزٗ رعؼيف ِي نٛظ.
ظؼٚـ خجؽأي:
ظؼ يٛؼري وٗ ظأهد ٛظؼٚقي ؼا ظؼ ِمغـ لجً ٔگػاؼٔعٖ ثبنع ِٛؽف اقذ اضبفٗ ثؽ ٚازع٘بي ظؼقي ِمؽؼ ،ثٗ
رهطيى گؽ ٖٚآِٛؾني ِ ٚغبثك ثؽٔبِٗ آِٛؾني ِؽثٛط آْ ظؼٚـ ؼا ثٗ فٕٛاْ ظؼٚـ خجؽأي ثگػؼأع.
ظؼٚـ اخجبؼي :
ظؼٚقي اقذ وٗ فبؼك اٌزسًيً نعْ ظأهدِٕٛ ٛط ثٗ گػؼأعْ آٔٙبقذ  ٚثب ظؼٚـ ظيگؽ لبثً رقٛيض ّٔي ثبنع.
ظؼٚـ اضزيبؼي:
ظؼٚقي اقذ وٗ ثب رٛخٗ ثٗ ِمؽؼاد  ٚثؽٔبِٗ ٘بي آِٛؾني ِي رٛاْ آٔٙب ؼا اؾ ِيبْ ِدّٛؿ ٘بي اؾ ظؼٚـ أزطبة وؽظ.
ظؼٚـ پيٛقزٗ (پيم ٔيبؾ):
ظؼٚقي اقذ وٗ گػؼأعْ آٔٙب ثؽاي گؽفزٓ يه ظؼـ ظيگؽ ضؽٚؼي اقذ .ظؼٚـ خجؽأي يب اخجبؼي ِي رٛإٔع پيم ٔيبؾ
ثبنٕع  .ظؼٚـ اضزيبؼي ّٔي رٛإٔع پيم ٔيبؾ ثبنٕع.
ظؼٚـ ِكزمً:
ظؼٚقي اقذ وٗ أزطبة آٔٙب ِٕٛط ثٗ أزطبة يب گػؼأعْ ظؼـ يب ظؼقٙبي ظيگؽي ٔيكذ .ظؼٚـ ٔؾؽي :
ظؼٚقي اقذ وٗ ظؼ والـ ظؼـ اؼائٗ ِيهٛظ .ظؼٚـ فٍّي :
ظؼٚقي اقذ وٗ ظؼ وبؼگبٖ ،آؾِبيهگبٖ ِ ٚؽوؿ ِٙبؼرٙبي ثبٌيٕي يب ثطهٙبي ِؽثٛط ظؼ ظأهىعٖ اؼائٗ ِيهٛظ.
ظؼٚـ وبؼآِٛؾي :
ظؼٚقي اقذ وٗ ظؼ ِسيظ وبؼ ٚالقي (ثيّبؼقزبْ ،ظؼِبٔگبِٖ ،ؽاوؿ ضعِبد ظؼِبٔي )  ٚيب ظؼ ِسيظ نجيٗ قبؾي نعٖ
(ِؽوؿ ِٙبؼرٙبي ثبٌيٕي)ثؽاي آِٛؾل ِٙبؼرٙبي فٍّي اؼائٗ ِي نٛظ .ظؼٚـ وبؼٚؼؾي:
ظؼٚقي اقذ وٗ ظؼ ِسيظ وبؼ ٚالقي  ٚثؽاي وكت ركٍظ ثؽ ِٙبؼرٙبي فٍّي اؼائٗ ِيهٛظ.
ظؼٚـ وبؼآِٛؾي ظؼ فؽيٗ:
ظؼٚقي اقذ وٗ ثب ٘عف آِٛؾل ِٙبؼرٙبي فٍّي ظؼ فؽيٗ اؼائٗ ضعِبد ثٙعانزي ظؼِبٔي اؼائٗ ِيهٛظ .نؽايظ ٚؼٚظ:

ِبظٖ ( 3اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

نؽايظ ٚؼٚظ ثٗ ظٚؼٖ ٘بي وبؼظأي ،وبؼنٕبقي پيٛقزٗ  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ ،افُ اؾ ظٚؼٖ ٘بي ؼٚؾأٗ  ٚنجبٔٗ ثٗ
نؽذ ؾيؽ اقذ :
 -3-3پػيؽفزٗ نعْ ظؼ آؾِٚ ْٛؼٚظي.
 -3-3ثؽضٛؼظاؼي اؾ قالِذ رٓ  ٚؼٚاْ ثؽاقبـ ضٛاثظ نٛؼاي فبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي فٍ َٛپؿنىي.
ِ -3-2دبؾ ثٛظْ ثٗ رسًيً اؾ ٔؾؽ لٛأيٓ ِ ٚمؽؼاد خبؼي وهٛؼ  ٚظانزٓ نؽايظ فِّٛي ٚؼٚظ ثٗ آِٛؾل فبٌي ،ثؽاثؽ
ًِٛثبد نٛؼاي فبٌي أمالة فؽٕ٘گي.

 -3-8ظانزٓ گٛا٘يٕبِٗ پبيبْ ظٚؼٖ ِزٛقغٗ (ٔؾبَ لعيُ )  ٚيب گٛا٘يٕبِٗ ظٚؼٖ پيم ظأهگب٘ي (ٔؾبَ خعيع ) اؾ ظاضً
يب ضبؼج اؾ وهٛؼِٛ ،ؼظ رأييع ٚؾاؼد آِٛؾل  ٚپؽٚؼل (ثب رٛخٗ ثٗ ٔؾبَ خعيع آِٛؾل ِزٛقغٗ ) يب ثؽاثؽ آْ ثؽاي
آِٛؾنٙبي زٛؾٚي (ِغبثك ًِٛثبد نٛؼاي فبٌي أمالة فؽٕ٘گي )  ٚيب ظانزٓ گٛا٘يٕبِٗ ظٚؼٖ وبؼظأي ثؽاي ٚؼٚظ ثٗ
ظٚؼٖ وبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ وٗ زكت ِٛؼظ ثٗ رأييع ٚؾاؼد فٍ ،َٛرسميمبد  ٚفٕبٚؼي يب ٚؾاؼد ثٙعانذ ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل
پؿنىي ؼقيعٖ ثبنع.
 -3-1قپؽظْ رقٙع ضعِذ ثؽ اقبـ ضٛاثظ  ٚلبٔ ْٛآِٛؾل ؼايگبْ يب پؽظاضذ نٙؽيٗ ِغبثك رقؽفٗ ِ ٚمؽؼاري وٗ اؾ
عؽيك ِؽاخـ غيؽثظ يبظؼ ِي نٛظ.
رجًؽٖ  -3چٕبٔچٗ ظأهد ٛثب رٛخٗ ثٗ ضٛاثظ افالَ نعٖ ظؼ ظفزؽچٗ آؾِ ْٛقؽاقؽي قبؾِبْ قٕدم آِٛؾل وهٛؼ اؾ
قالِذ خكّي  ٚؼٚأي الؾَ ثؽاي ؼنزٗ پػيؽفزٗ نعٖ ثؽضٛؼظاؼ ٔجبنع ،ثؽاقبـ ٔؾؽ نٛؼاي پؿنىي ظأهگبٖ اخبؾٖ
رسًيً ظؼ ؼنزٗ افالَ نعٖ ؼا ٔعاؼظ.
رجًؽٖ  -3اؼائٗ رأييعيٗ رسًيٍي ظٚؼٖ ِزٛقغٗ ٔؾبَ لعيُ يب پيم ظأهگب٘ي ٔؾبَ خعيع ظؼ ؾِبْ ثجذ ٔبَ  ٚزعاوثؽ رب
پبيبْ ٔيّكبي اٚي رسًيٍي  ٚاؼائٗ ايً گٛا٘يٕبِٗ پبيبْ ظٚؼٖ ِزٛقغٗ يب ايً گٛا٘يٕبِٗ ظٚؼٖ پيم ظأهگب٘ي زعاوثؽ
رب يه قبي ثقع اؾ ثجذ ٔبَ اٌٚيٗ اٌؿاِي اقذ.
رجًؽٖ  -2پؽظاضذ نٙؽيٗ ،ظأم آِٛضزگبْ ؼا اؾ أدبَ ظيگؽ رقٙعاد لبٔٔٛي ضبو ِقبف ّٔيىٕع.
رجًؽٖ  -8ظؼ ِٛؼظ ظأهدٛيبْ نجبٔٗ ثٗ ٕ٘گبَ ٔبَ ٔٛيكي ظؼ ٘ؽ ٔيّكبي رسًيٍي ،پؽظاضذ نٙؽيٗ ثٗ ظ ٚيٛؼد ثبثذ
ِ ٚزغيؽ ،ثؽاثؽ ضٛاثظ ِؽثٛط ،فال ٖٚثؽ ؼفبيذ قبيؽ نؽايظ اٌؿاِي اقذ.
رجًؽٖ  -1چٕبٔچٗ ظأهدٛي ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ ثع ْٚاؼاظٖ نطًي  ٚثٗ ظٌيً ِهىالد ظأهگبٖ ثٗ ظٚؼٖ نجبٔٗ ِقؽفي گؽظظ اؾ
پؽظاضذ ٘ؽگ ٗٔٛنٙؽيٗ افُ اؾ ثبثذ ِ ٚزغيؽ ِقبف ضٛا٘ع ثٛظ.

ِبظٖ ( 3اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

پػيؽفزٗ نعگبْ آؾِٚ ْٛؼٚظيِٛ ،ؽفٕع ظؼ ٍِٙذ ٘بيي وٗ رٛقظ قبؾِبْ قٕدم آِٛؾل وهٛؼ يب ظأهگبٖ افالَ ِي
نٛظ ثؽاي ٔبَ ٔٛيكي  ٚأزطبة ٚازع ثٗ ظأهگبٖ غيؽثظ ِؽاخقٗ ّٔبيٕع .فعَ ِؽاخقٗ ثؽاي ٔبَ ٔٛيكي ظؼ ٔطكزيٓ
ٔيّكبي رسًيٍي پف اؾ افالَ ٔزبيح آؾِ ،ْٛأًؽاف اؾ رسًيً رٍمي ضٛا٘ع نع.

ِبظٖ ( 2اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

ظأهدِٛ ٛؽف اقذ ظؼ ٘ؽ ٔيّكبي رسًيٍي ظؼ ؾِبٔي وٗ ظأهگبٖ افالَ ِي وٕع ،ثؽاي اظاِٗ رسًيً  ٚأزطبة ٚازع
ثٗ اظاؼٖ آِٛؾل ِؽاخقٗ وٕع  .فعَ ِؽاخقٗ ظأهد ٛثؽاي ٔبَ ٔٛيكي ظؼ يه ٔيّكبي ثع ْٚاعالؿ  ٚفػؼ ِٛخٗ ثٗ ِٕؿٌٗ
رؽن رسًيً اقذ  ٚظأهد ٛاضؽاج ضٛا٘ع نع.
رجًؽٖ  -3ظؼ ِٛاؼظ اقزثزبيي وٗ ظأهد ٛرؽن رسًيً ضٛظ ؼا ِٛخٗ ِي ظأع ثبيع ظاليً آْ ؼا زعاوثؽ يه ِبٖ لجً اؾ پبيبْ
ّ٘بْ ٔيّكبي ثًٛؼد ِىزٛة ثٗ اظاؼٖ آِٛؾل اؼائٗ ظ٘ع ،ظؼ يٛؼد رأييع ِٛخٗ ثٛظْ رؽن رسًيً رٛقظ نٛؼاي
آِٛؾني ظأهگبٖ ،آْ ٔيّكبي خؿِ ٚعد ِدبؾ رسًيً ٚي ِسكٛة ِ ٚؽضًي رسًيٍي ثؽاي آْ ٔيّكبي يبظؼ ِي
نٛظ.
رجًؽٖ  -3ظأهدٛيي وٗ رؽن رسًيً ّٔٛظٖ ،چٕبٔچٗ ثطٛا٘ع ِعاؼن رسًيٍي ضٛظ ؼا ظؼيبفذ ّٔبيع ِٛؽف اقذ ثٗ وٍيٗ
رقٙعاد لبٔٔٛي ظٚؼاْ رسًيً ضٛظ فًّ ّٔبيع

ِبظٖ ( 8اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

ظأهد ٛظؼ يه ؾِبْ زك ٔبَ ٔٛيكي  ٚاظاِٗ رسًيً ظؼ ثيم اؾ يه ؼنزٗ  ٚظؼ ٘ؽ ؼنزٗ ثيم اؾ يه گؽايم ظؼ يه يب
چٕع ظأهگبٖ افُ اؾ ظٌٚزي يب غيؽ ظٌٚزي ،ؼٚؾأٗ  ٚنجبٔٗ ؼا ٔطٛا٘ع ظانذ  .ظؼ يٛؼد رطٍف ،ثٗ رهطيى وّيزٗ ٔؾب
ؼد ثؽ زكٓ اخؽاي ِمؽؼاد آِٛؾني ٚؾاؼد ِزجٛؿ اؾ اظاِٗ رسًيً ظؼ يىي اؾ ؼنزٗ ٘بي أزطبثي ِسؽ ٚ َٚقٛاثك
رسًيٍي ٚي ثبعً افالَ ِي نٛظ  ٚظأهد ٛظؼ ايٓ زبي ِٛؽف اقذ وٍيٗ ٘ؿيٕٗ ٘بي ِؽثٛط ثٗ ؼنزٗ زػف نعٖ ؼا
ِغبثك رقؽفٗ ٘بي رقييٓ نعٖ ثٗ ظأهگبٖ غيؽثظ ثپؽظاؾظ.
رجًؽٖ  :ظأهدٛيبْ ِّزبؾ (اقزقعاظ٘بي ظؼضهبْ ) اؾ نّٛي ايٓ ِبظٖ ِكزثٕي  ٚربثـ آئيٓ ٔبِٗ  ٚضٛاثظ ِؽثٛط ثٗ
ضٛظ ِي ثبنٕع.

ِبظٖ ( 1اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

آِٛؾل ظؼ رّبَ ظأهگب٘ٙبي وهٛؼ ِجزٕي ثؽ ٔؾبَ ٚازعي اقذ  .ظؼ ٔؾبَ ٚازعي ،اؼؾل ٘ؽ ظؼـ ثب رقعاظ ٚازع٘بي
آْ ظؼـ قٕديعٖ ِي نٛظ  ٚلجٌٛي يب فعَ لجٌٛي ظأهد ٛظؼ يه ظؼـ ثٗ ّ٘بْ ظؼـ ِسعٚظ اقذ ٘ .ؽ ٚازع
ظؼقيِ ،معاؼ يب ِيؿاْ ظؼقي اقذ وٗ ِفبظ آْ ثٗ رؽريت ثٗ يٛؼد ٔؾؽي  37قبفذ ،فٍّي يب آؾِبيهگب٘ي 28
قبفذ ،وبؼگب٘ي  ٚوبؼآِٛؾي يب فٍّيبد ِيعأي  ٚوبؼآِٛؾي ظؼ فؽيٗ  13قبفذ ،ظؼ عٛي يه ٔيّكبي رسًيٍي يب ظٚؼٖ
ربثكزبٔي ،عجك ثؽٔبِٗ ًِٛة نٛؼاي فبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي رعؼيف ِي نٛظ .ظؼ ِٛؼظ ؼنزٗ ٘بيي وٗ ظاؼاي پؽٚژٖ

٘كزٕع ِعد اخؽاي پؽٚژٖ ظؼ يه ٔيّكبي ِزٕبقت ثب ٚازع آْ ،رٛقظ اقزبظ ِؽثٛط رقييٓ ِيهٛظ.

ِبظٖ ( 9اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

٘ؽ قبي رسًيٍي ِؽوت اؾ ظٔ ٚيّكبي رسًيٍي  ٚظؼ يٛؼد ضؽٚؼد  ٚظانزٓ نؽايظ  ٚاِىبٔبد يه ظٚؼٖ ربثكزبٔي
اقذ ِعد آِٛؾل ٘ؽ ٔيّكبي رسًيٍي نبًِ ٘ 37فزٗ ٘ ٚؽ ظٚؼٖ ربثكزبٔي نبًِ ٘ 9فزٗ آِٛؾل ثب ؼفبيذ ِفبظ
ِبظٖ  1اقذ.
رجًؽٖ  -3عٛي ِعد اِزسبٔبد پبيبْ ٔيّكبي يب پبيبْ ظٚؼٖ ربثكزبٔي خؿِ ٚعد آِٛؾل ِسكٛة ّٔيهٛظ.
رجًؽٖ  -3ظؼ ِٛاؼظ اقزثٕبيي  ٚضؽٚؼي ،نبًِ ٚلٛؿ ثاليبي عجيقي ،فعَ اِىبْ زضٛؼ اقزبظ ِؽثٛط ظؼ عٛي ٘ 37فزٗ،
ثيّبؼي اقزبظ ِٛ ٚاؼظي اؾ ايٓ لجيً ،ثٗ پيهٕٙبظ ظأهىعٖ ِؽثٛط ِٛ ٚافمذ نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبِٖ ،ي رٛاْ ظؼـ
يب ظؼقٙبيي ؼا ظؼ ِعري وٛرب٘زؽ اؾ ٘ 37فزٗ خٙذ وٍيٗ ظأهدٛيبٔي وٗ آْ ظؼـ يب ظؼقٙب ؼا اضػ وؽظٖ أع رعؼيف
ّٔٛظِ ،هؽٚط ثؽ ايٕىٗ ِدّٛؿ قبفبد ٘ؽ ٚازع ظؼقي اؾ ِيؿاْ ِمؽؼ ظؼ ِبظٖ  1ايٓ آييٓ ٔبِٗ وّزؽ ٔهٛظ  ٚنؽوذ ظؼ
وٍيٗ والقٙب ِغبثك قبفبد ٘ؽ ٚازع ظؼقي اٌؿاِي اقذ.

ِبظٖ ( 7اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

رّبَ ظأهگب٘ٙب  ٚظأهىعٖ ٘بي فٍ َٛپؿنىي ِٛؽفٕع ثؽٔبِٗ ٘بي ظؼقي ًِٛة نٛؼاي فبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي ؼا اخؽا
ّٔبيٕع .رجًؽٖ  :رؽريت ظؼٚـ ثب ؼفبيذ پيم ٔيبؾ٘ب ،رٕؾيُ ثؽٔبِٗ رسًيٍي ظأهدٛيبْ ظؼ عٛي ظٚؼٖ ،ؼٚل رعؼيف  ٚخب
ثٗ خب وؽظْ ؼيؿ ِٛاظ  ٚعؽذ ِغبٌت خعيع ظؼ يه ظؼـ  ٚأزطبة ِٕبثـ ثؽ فٙعٖ ظأهگب٘ٙب  ٚظأهىعٖ ٘بي فٍَٛ
پؿنىي اقذ.

ِبظٖ ( 3اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

ظأهگب٘ٙبي ظاؼاي ٘يأد ِّيؿٖ ِي رٛإٔع ثب رٛخٗ ثٗ ثؽٔبِٗ آِٛؾني ظؼ ٘ؽ ؼنزٗ ثٗ رهطيى گؽِ ٖٚؽثٛعٗ رقعاظي
اؾ ظؼٚـ ايٍي ِؽرجظ ثب ؼنزٗ ؼا رقييٓ  ٚثٗ فٕٛاْ ظؼٚـ اضزيبؼي ثٗ ظأهدٛيبْ اؼائٗ ظٕ٘عِ ،هؽٚط ثؽ آٔىٗ رقعاظ
ٚازع٘ب  ٚعٛي ظٚؼٖ ظؼ ٘ؽ ؼنزٗ اؾ قمف ِدبؾ ظؼ ايٓ آييٓ ٔبِٗ ردبٚؾ ٔىٕع.

ِبظٖ ( 6اؾ آييٓ ٔبِٗ ٘ب)

ظأهگبٖ ٘ب ِي رٛإٔع ظؼ يٛؼد ٌؿ َٚثٗ رهطيى گؽ ٖٚآِٛؾني  ٚرأييع ظأهىعٖ  ٚظأهگبٖ ،ظؼ ٘ؽ ؼنزٗ اؾ ظٚؼٖ ٘بي
وبؼنٕبقي رب  31قبفذ  ٚظؼ ظٚؼٖ ٘بي وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ رب  31قبفذ ثٗ فٕٛاْ زً رّؽيٓ ثٗ قبفبد
رعؼيف ؼنزٗ ،ظؼ عٛي ظٚؼٖ ثيفؿايٕع  .ايٓ افؿايم قبفذ ِٛخت افؿايم ٚازع ٘ؽ ظؼـ ّٔي نٛظ.

ِبظٖ ( 31اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

رقعاظ ٚازع٘بي ظؼقي الؾَ ثؽاي گػؼأعْ ٘ؽ يه اؾ ظٚؼٖ ٘بي رسًيٍي گؽ ٖٚپؿنىي ،ثؽاثؽ قؽ فًً ثؽٔبِٗ ٘بي
ًِٛة نٛؼايقبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي فٍ َٛپؿنىي ثٗ نؽذ ؾيؽ اقذ :
ظٚؼٖ وبؼظأي :ثيٓ  98رب ٚ 93ازع
ظٚؼٖ وبؼنٕبقي پيٛقزٗ ٚ 321 :ازع
ظٚؼٖ وبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ ٚ 91 :ازع

ِبظٖ ( 33اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

٘ؽ ظأهدٛي ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ ظؼ ٘ؽ ٔيّكبي زعالً  ٚ 33زعاوثؽ ٚ 31ازع ظؼقي  ٚظأهدٛي ظٚؼٖ نجبٔٗ زعالً ٚ 31
زعاوثؽ ٚ 33ازع ؼا ثبيع أزطبة وٕع .رجًؽٖ  :3ظؼ يٛؼري وٗ ِيبٔگيٓ وً ّٔؽاد ظأهد ٛظؼ يه ٔيّكبي رسًيٍي زعالً
 37ثبنع ِي رٛأع ثب ٔؾؽ اقزبظ ؼإّ٘ب ِٛ ٚافمذ ظأهىعٖ ،ظؼ ٔيّكبي ثقع زعاوثؽ رب ٚ 38ازعظؼقي ؼا أزطبة وٕع .
ظأهدٛي ظٚؼٖ نجبٔٗ وٗ ظاؼاي ايٓ نؽايظ ثبنع ِي رٛأع زعاوثؽ رب ٚ 31ازع ظؼقي ؼا أزطبة وٕع .رجًؽٖ  -3ظؼ
ٔيّكبي لجً اؾ وبؼآِٛؾي ظؼ فؽيٗ ظأهد ٛاؾ ؼفبيذ نؽط أزطبة زعالً ٚ 33ازع ظؼ ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ ٚ 31 ٚازع ظؼ ظٚؼٖ
نجبٔٗ ِقبف اقذ .رجًؽٖ  -2رقعاظ ٚازع٘بي أزطبثي ظؼ ظٚؼٖ ربثكزبٔي زعاوثؽ نم ٚازع ظؼقي اقذ.

ِبظٖ ( 33اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

اضػ ٚازع ظؼقي ّ٘ؽاٖ ثب وبؼآِٛؾي ظؼ فؽيٗ ِدبؾ ّٔي ثبنع.
رجًؽٖ  :3ظؼ يٛؼد ضؽٚؼد  ٚثٗ رأييع نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ اضػ زعاوثؽ يه ظؼـ فِّٛي ّ٘ؽاٖ ثب وبؼآِٛؾي ظؼ
فؽيٗ اِىبْ پػيؽ اقذ ّ٘ .چٕيٓ ظؼ يٛؼري وٗ ظأهد ٛرٕٙب يه ظؼقي رئٛؼي ثبليّبٔعٖ ظانزٗ ثبنع  ٚلجالً آْ ظؼـ

ؼا اضػ ّٔٛظٖ  ٚظؼ والقٙبي ِؽثٛط زضٛؼ ظانزٗ ٌ ٚيىٓ ظؼ اِزسبْ آْ ظؼـ نؽوذ ٔىؽظٖ  ٚيب ّٔؽٖ لجٌٛي وكت ٔىؽظٖ
ثبنع ،ثب ٔؾؽ ظأهگبٖ  ٚرأييع اقزبظ ِؽثٛط ِي رٛأع آْ ظؼـ ؼا ّ٘ؽاٖ ثب وبؼآِٛؾي ظؼ فؽيٗ اضػ  ٚاِزسبْ آْ ؼا ظؼ عٛي
رؽَ اؾ عؽيك ِقؽفي ثٗ اقزبظ ثگػؼأع.
رجًؽٖ  :3چٕبٔچٗ ظأهد ٛظؼ ظؼـ ِقؽفي ثٗ اقزبظ ّٔؽٖ ِؽظٚظي گؽفذ ظؼ ٔيّكبي ثقع ٍِؿَ ثٗ أزطبة ِدعظ آْ ظؼـ
 ٚنؽوذ ظؼ والـ ِؽثٛط  ٚوكت ّٔؽٖ لجٌٛي اقذ.
رجًؽٖ  :2ظؼ ِٛاؼظي وٗ ظؼ ٔيّكبي لجً اؾ وبؼآِٛؾي ظؼ فؽيٗ ظأهدٛي ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ زعاوثؽ ٚ 38ازع ظؼقي ٚ
ظأهدٛي ظٚؼٖ نجبٔٗ زعاوثؽ ٚ 31ازع ظؼقي ثبلي ظانزٗ ثبنع ظؼ يٛؼري وٗ ظؼ ٔيّكبي لجً ِهؽٚط ٔهعٖ ثبنع
ثب ٔؾؽ ظأهىعٖ ِي رٛأع وٍيٗ آْ ٚازع٘ب ؼا أزطبة ّٔبيع.

ِبظٖ ( 32اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

آْ ظقزٗ اؾ پػيؽفزٗ نعگبْ آؾِ ْٛقؽاقؽي ٚؼٚظي ظأهگب٘ٙب ظؼ ظٚؼٖ ٘بي وبؼظأي ،وبؼنٕبقي پيٛقزٗ ٚ
وبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ ّ٘ٗ ؼنزٗ ٘بي رسًيٍي وٗ ّٔؽٖ ضبَ ِٛاظ اِزسبٔي آٔٙب ظؼ آؾِٚ ْٛؼٚظي ،ظؼ يه يب چٕع ظؼـ
ثٗ رهطيى نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ پػيؽٔعٖ ،اؾ زع ًٔبة ِقيٕي وّزؽ ثبنعِٛ ،ؽفٕع زكت ٔيبؾ ؼنزٗ ،ظؼٚقي ؼا
وٗ آْ ظأهگبٖ رقييٓ ِي وٕع ثٗ فٕٛاْ ظؼٚـ پيم ٔيبؾ ظأهگب٘ي فال ٖٚثؽ ظؼٚـ ِٕعؼج ظؼ ثؽٔبِٗ ًِٛة ،ظؼ اٌٚيٓ
يب ظِٚيٓ ٔيّكبي رسًيٍي ثگػؼإٔع .رجًؽٖ  -3رقييٓ ٔٛؿ ظؼـ ،رقعاظ ٚازع ،ؼيؿ ِٛاظٔ ،س ٖٛاؼائٗ  ٚؾِبْ رعؼيف ظؼٚـ
پيم ٔيبؾ ظأهگب٘ي ثؽفٙعٖ نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ پػيؽٔعٖ  ٚثؽاقبـ پيهٕٙبظ گؽ٘ ٖٚبي آِٛؾني اقذ .رجًؽٖ
 -3قبؾِبْ قٕدم آِٛؾل وهٛؼ ،پف اؾ افالَ ٔزبيح آؾِٚ ْٛؼٚظي ،وبؼٔبِٗ پػيؽفزٗ نعگبِْ ،هزًّ ثؽ ّٔؽٖ ضبَ آٔٙب
ؼا ظؼ ٘ؽ يه اؾ ِٛاظ اِزسبٔي ظؼ اضزيبؼ ظأهگب٘ٙبي غيؽثظ لؽاؼ ِي ظ٘ع .رجًؽٖ  -2اؼائٗ ظؼٚـ پيم ٔيبؾ ظأهگب٘ي ٚ
چگٔٛگي اخؽاي آٔٙب ،ظؼ ظأهگبٖ ٘ب اؾ ٘ؽ ٌسبػ اؾ خٍّٗ ثجذ ّٔؽاد ظؼ وبؼٔبِٗ ظأهد ،ٛاززكبة ظؼ ِيبٔگيٓ پبيبْ
ٔيّكبي ِ ٚهؽٚعي ِ ٚيبٔگيٓ وً ّٔؽاد ظأهدِ ،ٛبٕٔع ظؼٚـ ظأهگب٘ي  ٚربثـ ِمؽؼاد آِٛؾل فبٌي اقذ .رجًؽٖ
 -8ثٗ زعاوثؽ عٛي ظٚؼٖ رسًيً ظأهدٛيبٔي وٗ زعالً ٚ 3ازع اؾ ظؼٚـ پيم ٔيبؾ ظأهگب٘ي ؼا گػؼأعٖ ثبنٕع ،زع
اوثؽ يه ٔيّكبي رسًيٍي افؿٚظٖ ِي نٛظ.

ِبظٖ ( 38اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

زعاوثؽ ِعد ِدبؾ رسًيً ظؼ ظٚؼٖ ٘بي وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ ؼٚؾأٗ  2قبي  ٚظؼ ظٚؼٖ ٘بي وبؼنٕبقي
پيٛقزٗ ؼٚؾأٗ  9قبي  ٚظؼ ظٚؼٖ ٘بي نجبٔٗ ثٗ رؽريت  2/1قبي  7 ٚقبي اقذ .ظؼ يٛؼري وٗ ظأهدٔ ٛزٛأع
ٚازع٘بي ظٚؼٖ ؼا ظؼ زعاوثؽ ِعد ِدبؾ رسًيً ثب ِٛفميذ ثگػؼأع اؾ ظأهگبٖ ِؽثٛط اضؽاج ِي نٛظ.

ِبظٖ ( 31اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

زضٛؼ ظأهد ٛظؼ رّبَ خٍكبد ِؽثٛط ثٗ ٘ؽ ظؼـ اٌؿاِي اقذ  ٚقبفبد غيجذ ظأهد ٛظؼ ٘ؽ ظؼـ ٔؾؽي اؾ
چٙبؼ٘فعُ٘ ،فٍّي  ٚآؾِبيهگب٘ي اؾ ظ٘ٚفعُ٘  ٚوبؼآِٛؾي ظؼ فؽيٗ اؾ يىعُ٘ ِدّٛؿ قبفبد آْ ظؼـ ٔجبيع ردبٚؾ
وٕع ،ظؼ غيؽ ايٓ يٛؼد ّٔؽٖ ظأهد ٛظؼ آْ ظؼـ يفؽ ِسكٛة ِيهٛظ .رجًؽٖ  -3غيجذ ظؼ خٍكبد ظؼـ رب قمف
ِهطى نعٖ ظؼ ِبظٖ  ، 31ظؼ يٛؼري ِدبؾ ضٛا٘ع ثٛظ وٗ ثب اؼائٗ ِعاؼن ِكزٕع  ٚرهطيى اقزبظ ِؽثٛعٗ ِٛخٗ
نٕبضزٗ نٛظ ٔ .س ٖٛثؽضٛؼظ ثب غيجذ ظأهدِٛ( ٛخٗ يب غيؽ ِٛخٗ) ثؽ فٙعٖ اقزبظ  ٚثب رأييع ظأهىعٖ ضٛا٘ع ثٛظ .رجًؽٖ
 -3ظؼ يٛؼري وٗ غيجذ ظأهد ٛظؼ ٘ؽ ظؼـ ثيم اؾ ِيؿاْ رقييٓ نعٖ ظؼ ِبظٖ  31ثبنع ٌٚي غيجذ ا ٚثب رهطيى
نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ ِٛخٗ رهطيى ظاظٖ نٛظ ،آْ ظؼـ زػف ِي نٛظ .ظؼ ايٓ زبي ؼفبيذ زعالً ٚ 33ازع
ثؽاي ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ ٚ 31 ٚازع ثؽاي ظٚؼٖ نجبٔٗ ظؼ ٘ؽ ٔيّكبي اٌؿاِي ٔيكذ ٔ ٚيّكبي ِػوٛؼ ثٗ فٕٛاْ يه ٔيّكبي
وبًِ خؿ ٚقٕٛاد رسًيٍي ظأهدِ ٛسكٛة ِيهٛظ.

ِبظٖ ( 39اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

غيجذ غيؽ ِٛخٗ ظؼ اِزسبْ ٘ؽ ظؼـ ثٗ ِٕؿٌٗ گؽفزٓ ّٔؽٖ يفؽ ظؼ اِزسبْ آْ ظؼـ اقذ  ٚ .غيجذ ِٛخٗ ظؼ اِزسبْ ٘ؽ
ظؼـ ِٛخت زػف آْ ظؼـ ِي گؽظظ .رهطيى ِٛخٗ ثٛظْ غيجذ ظؼ خٍكٗ اِزسبْ ثؽ فٙعٖ نٛؼاي آِٛؾني
ظأهگبٖ اقذ.

ِبظٖ ( 37اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظأهدِ ٛي رٛأع ظؼ ٘ؽ ٔيّكبي رسًيٍي ،فمظ ظؼ ٍِٙزي وّزؽ اؾ ظ٘ ٚفزٗ پف اؾ نؽٚؿ ٔيّكبي رسًيٍي زعاوثؽ ظٚ
ظؼـ ظيگؽ اضػ ّٔبيع يب ظ ٚظؼـ اضػ نعٖ ضٛظ ؼا زػف يب ظ ٚظؼـ اضػ نعٖ ضٛظ ؼا ثب ظ ٚظؼـ ظيگؽ خب ثٗ خب ّٔبيع،
ِهؽٚط ثؽ آٔىٗ رقعاظ ٚازع٘بي اضػ نعٖ ٚي اؾ زع ِمؽؼ ردبٚؾ ٔىٕع .رجًؽٖ  -3غيجذ ظؼ خٍكبد ظ٘ ٚفزٗ اٚي ٘ؽ ظؼـ
ثٗ ظٌيً زػف  ٚاضبفٗ  ٚيب ثٗ ٘ؽ ظٌيً ظيگؽ ِدبؾ ٔيكذ  ٚظؼ يٛؼد پيم آِع ،خؿ ٚزعاوثؽ غيجذ ِدبؾ ظأهدِ( ٛيؿاْ
رقييٓ نعٖ ظؼ ِبظٖ ِ ) 31سبقجٗ ِ ٚفبظ ِبظٖ ِػوٛؼ اخؽا ضٛا٘ع نع .رجًؽٖ  -3زػف  ٚاضبفٗ ظؼ ظٚؼٖ ربثكزبٔي اِىبْ
پػيؽ ٔيكذ.

ِبظٖ ( 33اؾ آييٓ ٔبِٗ

ظؼ يٛؼد اضغؽاؼ ،ظأهدِ ٛي رٛأع رب ٘ 1فزٗ ثٗ پبيبْ ٔيّكبي رسًيٍي ِبٔعٖ ،فمظ يىي اؾ ظؼقٙبي ٔؾؽي ضٛظ ؼ ا ثب

٘ب)

رأييع گؽ ٖٚآِٛؾني ِؽثٛط زػف وٕعِ ،هؽٚط ثؽ آٔىٗ اٚال غيجذ ظأهد ٛظؼ آْ ظؼـ ثيم اؾ چٙبؼ ٘فعُ٘ ِدّٛؿ
قبفبد آْ ظؼـ ٔجبنع  ٚثبٔيب رقعاظ ٚازع٘بي ثبليّبٔعٖ ٚي اؾ ٚ 33ازع ظؼ ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ ٚ 31 ٚازع ظؼ ظٚؼٖ نجبٔٗ وّزؽ
ٔهٛظ.

ِبظٖ ( 36اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

زػف وٍيٗ ظؼقٙبي اضػ نعٖ ظؼ يه ٔيّكبي ،زعاوثؽ رب لجً اؾ نؽٚؿ اِزسبٔبد پبيبْ آْ ٔيّكبي ،رٕٙب ظؼ يٛؼري ِدبؾ
اقذ وٗ ثٕب ثٗ رهطيى نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ ،ظأهد ٛلبظؼ ثٗ اظاِٗ رسًيً ظؼ آْ ٔيّكبي ٔجبنع  .ظؼ ايٓ
يٛؼد آْ ٔيّكبي ثؽاي ظأهدِ ٛؽضًي رسًيٍي ِسكٛة ضٛا٘ع نع ِسبقجٗ يب فعَ ِسبقجٗ ايٓ ِؽضًي ظؼ
قٕٛاد ِدبؾ رسًيً ظأهد ٛثٗ فٙعٖ نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ اقذ .رجًؽٖ  :زػف وٍيٗ ظؼقٙبي اضػ نعٖ ظؼ
ظٚؼٖ ربثكزبٔي زعاوثؽ رب لجً اؾ نؽٚؿ اِزسبٔبد آْ ظٚؼٖ ثب رأييع نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ اِىبْ پػيؽ اقذ.

ِبظٖ ( 31اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

اؼؾيبثي پيهؽفذ ظأهد ٛظؼ ٘ؽ ظؼـ ثؽ اقبـ ِيؿاْ زضٛؼ  ٚفقبٌيذ ظؼ والـ ،أدبَ فقبٌيزٙبي آِٛؾني ٔ ٚزبيح
اِزسبٔبد ثيٓ ٔيّكبي  ٚپبيبْ ٔيّكبي يٛؼد ِي گيؽظ  ٚاقزبظ ٘ؽ ظؼـ ِؽخـ اؼؾيبثي ظأهد ٛظؼ آْ ظؼـ اقذ.
رجًؽٖ  :ثؽگؿاؼي اِزسبْ وزجي پبيبْ ٔيّكبي ثؽاي ٘ؽ ظؼـ ٔؾؽي اٌؿاِي اقذ.

ِبظٖ ( 33اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

اؼؾيبثي پيهؽفذ رسًيٍي ظأهد ٛظؼ ٚازع٘بي وبؼآِٛؾي  ٚوبؼآِٛؾي ظؼ فؽيٗ ثب رٛخٗ ثٗ ِٛاؼظ ؾيؽ أدبَ ِيهٛظ-3 :
 - 33ؼفبيذ اضالق اقالِي  ٚزؽفٗ اي  ٚزفؼ نئ ْٛظأهدٛيي  ٚزكٓ ؼاثغٗ ثب ثيّبؼاْ ِ ٚؽاخقيٓ  ٚوبؼوٕبْ ٚازع
ِؽثٛط -33-3 .زضٛؼ ِؽرت  ٚرّبَ ٚلذ -33-2 .ظلذ  ٚازكبـ ِكئٌٛيذ ظؼ أدبَ اِٛؼ ِس ٌٗٛعجك ضٛاثظ ٚازع
ِؽثٛط -33-8 .افؿايم ِٙبؼد  ٚثٙؽٖ گيؽي ظأهد ٛاؾ ٚازع٘بي وبؼآِٛؾي  ٚوبؼآِٛؾي ظؼفؽيٗ -33-1 .نؽوذ ظؼ
اِزسبٔبد پبيبٔي ٚازع٘ب  ٚوكت ّٔؽٖ الؾَ.

ِبظٖ ( 33اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ٔزيدٗ اؼؾيبثي پيهؽفذ رسًيٍي ظأهد ،ٛثؽ اقبـ ِفبظ ِٕعؼج ظؼ ِبظٖ  33 ٚ 31ثٗ يٛؼد ّٔؽٖ رقييٓ ِي نٛظ ٚ
ّٔؽاد ظأهد ٛظؼ ٘ؽ ظؼـ ثٗ يٛؼد فعظي ثيٓ يفؽ رب ثيكذ ِهطى ِيگؽظظ.

ِبظٖ ( 32اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

زعالً ّٔؽٖ لجٌٛي ظؼ٘ؽ ظؼـ ٔؾؽي  ٚآؾِبيهگب٘ي  ٚ 31وبؼآِٛؾي  ٚوبؼآِٛؾي ظؼ فؽيٗ ِ 33ي ثبنع .ظأهدٛيي
وٗ ظؼ ٘ؽ يه اؾ ظؼٚـ اخجبؼي ِؽظٚظ نٛظ ،ظؼ اٌٚيٓ فؽيذٍِ ،ؿَ ثٗ رىؽاؼ آْ اقذ  .ثب ايٓ زبي ّٔؽاد وٍيٗ ظؼٚـ افُ
اؾ لجٌٛي  ٚؼظي ظؼ وبؼٔبِٗ ظأهد ٛثجذ  ٚظؼ ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ ٔيّكبي ِؽثٛط ِ ٚيبٔگيٓ وً ِٕؾٛؼ ِيهٛظ .رجًؽٖ -3
اگؽ ظأهدٛيي ظؼ يه ظؼـ اضزيبؼي ِؽظٚظ نٛظ ،ثٗ خبي آْ ظؼـ ِي رٛأع اؾ خعٚي ظؼٚـ اضزيبؼي ظؼ ثؽٔبِٗ ًِٛة،
ظؼـ ظيگؽي ؼا أزطبة وٕع  .ثب ايٓ زبي ّٔؽاد وٍيٗ ظؼٚـ افُ اؾ لجٌٛي  ٚؼظي ظؼ وبؼٔبِٗ ظأهد ٛثجذ  ٚظؼ ِسبقجٗ
ِيبٔگيٓ ٔيّكبي ِؽثٛط ِ ٚيبٔگيٓ وً ِٕؾٛؼ ِيهٛظ .رجًؽٖ ٘ – 3ؽ يه اؾ ظؼٚـ ٔؾؽي  ٚفٍّي ّٔؽٖ ِكزمً ظاؼٔع ،اِب
ّٔؽٖ ظؼٚـ ٔؾؽي – فٍّي وٗ يه ظؼـ ِسكٛة ِي نٔٛعِ ،قعي ظ ٚلكّذ ٔؾؽي  ٚفٍّي  ٚثب رٛخٗ ثٗ ضؽايت ٘ؽ
وعاَ اقذ  .ظؼ يٛؼري وٗ ِقعي ظ ٚلكّذ ٔؾؽي  ٚفٍّي ثٗ ٔ 31ؽقع  ٚيب يىي اؾ آٔٙب اؾ  3وّزؽ ثبنع٘ ،ؽ چٕع
ِقعي ثٗ  31ؼقيعٖ ثبنع ٘ؽ ظ ٚلكّذ ثبيع ِدعظًا رىؽاؼ نٛظ.

ِبظٖ ( 38اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظؼ ِٛاؼظ اقزثٕبيئّ ،ؽٖ وبؼآِٛؾي ظؼ فؽيٗ  ٚظؼٚقي وٗ ظؼ ثؽٔبِٗ آِٛؾني ًِٛة ،رٛأَ ثب پؽٚژٖ اؼائٗ ِي نٔٛع ظؼ
يٛؼري وٗ ثٗ رهطيى اقزبظ  ٚرأييع گؽ ٖٚآِٛؾني ِؽثٛط ،رىّيً آٔٙب ظؼ عٛي يه ٔيّكبي رسًيٍي ِيكؽ ٔجبنع،
ٔبرّبَ رٍمي ِي گؽظظّٔ .ؽٖ ٔبرّبَ ثبيع زعاوثؽ رب پبيبْ ٔيّكبي ثقع ثٗ ّٔؽٖ لغقي رجعيً گؽظظ  .ثعيٙي اقذ ثجذ
ّٔؽٖ ٔبرّبَ ظؼ ٔيّكبٌي ضٛا٘ع ثٛظ وٗ ظأهدٚ ٛازع ؼا اضػ ّٔٛظٖ اقذ.

ِبظٖ ( 31اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

اقزبظ ِٛؽف اقذ گؿاؼل ّٔؽٖ ٔٙبيي ٘ؽ ظؼـ ؼا زعاوثؽ ؽؽف  31ؼٚؾ پف اؾ ثؽگؿاؼي اِزسبْ آْ ظؼـ ثٗ اظاؼٖ آِٛؾل
ظأهىعٖ يب ٚازع ِؽثٛط ركٍيُ ّٔبيع .رجًؽٖ  :پف اؾ افالَ ّٔؽٖ رٛقظ آِٛؾل ،ظأهدِ ٛي رٛأع زعاوثؽ رب  2ؼٚؾ پف
اؾ افالَ ٔزبيح افزؽاضبد ضٛظ ؼا وزجًب ثٗ آِٛؾل ظأهىعٖ افالَ وٕع رب ؼقيعگي الؾَ يٛؼد پػيؽظ.

ِبظٖ ( 39اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

اظاؼٖ آِٛؾل ٘ؽ ظأهىعٖ يب ٚازع غيؽثظ ظؼ ٘ؽ ظأهگبٖ ِٛؽف اقذ ّٔؽاد ظأهدٛيبْ ؼا زعاوثؽ رب ظ٘ ٚفزٗ پف اؾ
ثؽگؿاؼي آضؽيٓ اِزسبْ ٘ؽ ٔيّكبي  ٚثقع اؾ ؼقيعگي ثٗ افزؽاضبد ظأهدٛيبْ  ٚؼفـ انزجب٘بد اززّبٌي ،ثٗ آِٛؾل

وً ظأهگبٖ ركٍيُ ّٔبيع .رجًؽٖ ّٔ :ؽٖ پف اؾ افالَ ثٗ آِٛؾل وً ظأهگبٖ غيؽ لبثً رغييؽ اقذ.

ِبظٖ ( 37اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظؼ پبيبْ ٘ؽ ٔيّكبي رسًيٍيِ ،يبٔگيٓ ّٔؽاد ظأهد ٛظؼ آْ ٔيّكبي ِ ٚيبٔگيٓ وً ّٔؽاد ا ٚرب پبيبْ آْ ٔيّكبي
ِسبقجٗ  ٚظؼ پبيبْ ظٚؼٖ رسًيٍي ٔيؿِ ،يبٔگيٓ وً ّٔؽاد ظأهدِ ٛسبقجٗ  ٚظؼ وبؼٔبِٗ ٚي ثجذ ِيهٛظ .رجًؽٖ -3
ثؽاي ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ ّٔؽاد ،رقعاظ ٚازع٘بي ٘ؽ ظؼـ ظؼ ّٔؽٖ آْ ظؼـ ضؽة ِيهٛظ ِ ٚدّٛؿ زبيً ضؽثٙب ثؽ رقعاظ
وً ٚازع٘بيي وٗ ظأهد ٛثؽاي آٔٙب ّٔؽٖ لجٌٛي يب ِؽظٚظي ظؼيبفذ ظانزٗ اقذ رمكيُ ِيهٛظ .رجًؽٖ  -3ظٚؼٖ
ربثكزبٔي ،ثٗ فٕٛاْ ٔيّكبي رسًيٍي ِسكٛة ّٔي نٛظّٔ .ؽاد ظؼٚقي وٗ ظأهد ٛظؼ ظٚؼٖ ربثكزبٔي ِيگػؼأع،
رٕٙب ظؼ ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ وً ظأهدِ ٛسكٛة ِيهٛظ.

ِبظٖ ( 33اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ِيبٔگيٓ ّٔؽاد ظأهد ٛظؼ ٘يچ ٔيّكبي رسًيٍي ٔجبيع وّزؽ اؾ  33ثبنع ،ظؼ غيؽ ايٓ يٛؼدٔ ،بَ ٔٛيكي ظأهد ٛظؼ
ٔيّكبي ثقع ،ثٗ يٛؼد ِهؽٚط ضٛا٘ع ثٛظ .رجًؽٖ  :3ظؼ ِٛاؼظي وٗ رقعاظ ٚازع٘بي اؼائٗ نعٖ رٛقظ ظأهگبٖ ثؽاي
ظٚؼح ؼٚؾأٗ وّزؽ اؾ ٚ 33ازع  ٚثؽاي ظٚؼٖ نجبٔٗ وّزؽ اؾ ٚ 31ازع ثبنع  ،آْ ٔيّكبي خؿ ٚقٕٛاد رسًيٍي ظأهدٛ
ِسكٛة ٔطٛا٘ع نع ٌٚيىٓ ظؼ يٛؼد وكؽ ِيبٔگيٓ ثٗ فٕٛاْ ٔيّكبي ِهؽٚعي ِسبقجٗ ضٛا٘ع نع  .ظؼ ِٛاؼظي وٗ
ثٗ فٍذ ِهىالد ظأهد ،ٛظؼ ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ رقعاظ ٚازع٘ب وّزؽ اؾ ٚ 33ازع ٚ ،ظؼ ظٚؼٖ نجبٔٗ وّزؽ اؾ ٚ 31ازع ثبنع ،آْ
ٔيّكبي خؿ ٚقٕٛاد رسًيٍي ظأهدِ ٛسكٛة  ٚظؼ يٛؼد وكؽ ِيبٔگيٓ ثٗ فٕٛاْ ٔيّكبي ِهؽٚعي ٔيؿ ِسبقجٗ
ضٛا٘ع نع .رجًؽٖ ٘ :3ؽ ظأهگبٖ ِٛؽف اقذ ِٛضٛؿ ِهؽٚط ثٛظْ ظأهد ٛؼا ٘ؽ ثبؼ ثٗ ٚي  ٚاٌٚيبء ا ٚوزجًب اعالؿ
ظ٘ع  ٚيه ٔكطٗ اؾ آْ ؼا ظؼ پؽٔٚعٖ ظأهد ٛضجظ ّٔبيع  .ثب ايٓ ٚيف لًٛؼ ظؼ اضغبؼ ثٗ ٚي اؾ عؽف ظأهگبٖ  ٚيب اؽٙبؼ
ثي اعالفي ظأهد ٛاؾ ايٓ اِؽِ ،بٔقي ظؼ اخؽاي ِمؽؼاد ٔطٛا٘ع ثٛظ.

ِبظٖ ( 36اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظأهدٛيي وٗ ثًٛؼد ِهؽٚط ٔبَ ٔٛيكي ِي وٕع ززي ظؼ ٔيّكبي لجً اؾ وبؼآِٛؾي ظؼفؽيٗ أزطبة ثيم اؾ ٚ 38ازع
ظؼقي ظؼ ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ  ٚثيم اؾ ٚ 33ازع ظؼقي ظؼ ظٚؼٖ نجبٔٗ ؼا ٔعاؼظ .رجًؽٖ :ظؼ ِٛاؼظ اقزثٕبيي ،ظؼ ٔيّكبي لجً اؾ
وبؼآِٛؾي ظؼ فؽيٗ ثب رٛخٗ ثٗ رقعاظ ٚازع ثبلي ِبٔعٖ  ٚقٛاثك رسًيٍي ظأهد ،ٛاؼائٗ ٚازع ثيهزؽ اؾ زع ِمؽؼ ثٗ
ظأهدٛي ِهّٛي ِبظٖ  36ثٗ فٙعٖ نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ اقذ  .ظؼ ٘ؽ يٛؼد ايٓ رقعاظ ثيم اؾ ثيكذ ٚازع
ظؼقي ظؼ ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ ٚ 33 ٚازع ظؼقي ظؼ ظٚؼٖ نجبٔٗ ٔجبيع ثبنع.

ِبظٖ ( 21اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظؼيٛؼري وٗ ِيبٔگيٓ ّٔؽاد ظأهد ٛظؼ ظٚؼٖ ٘بي وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ ظؼ ظٔ ٚيّكبي رسًيٍي ،افُ اؾ
ِزٛاٌي يب ِزٕبٚة  ٚوبؼنٕبقي پيٛقزٗ ظؼ قٗ ٔيّكبي ِزٛاٌي يب چٙبؼ ٔيّكبي ِزٕبٚة ،وّزؽ اؾ  33ثبنع ظؼ ٘ؽ
ِؽزٍٗ اي اؾ ظٚؼٖ وٗ ثبنع ،اؾ اظاِٗ رسًيً ِسؽِ َٚيهٛظ.

ِبظٖ ( 23اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظأهدٛيي وٗ ثٗ ٌسبػ ِهؽٚط نعْ ثيم اؾ زع ،اؾ اظاِٗ رسًيً ظؼ ظٚؼٖ وبؼنٕبقي پيٛقزٗ ِسؽِ َٚي نٛظ  ٚيب
ظأهدٛيي وٗ رّبيً ثٗ اظاِخ رسًيً ظؼ آْ ِمغـ ؼا ٔعاؼظِ ،يزٛأع پف اؾ رغجيك ٚازع٘ب ِغبثك لٛأيٓ ِ ٚمؽؼاد
ِؽثٛط  ٚگػؼأعْ ٚازع٘بي وّجٛظ ظؼ ِمغـ پبييٓ رؽ  ٚثب ؼفبيذ قبيؽ ضٛاثظ ِؽثٛط ،ظؼ ظٚؼٖ وبؼظأي ؼنزخ رسًيٍي ضٛظ
فبؼك اٌزسًيً نٛظ .رجًؽٖ  :3ظؼ يٛؼري وٗ ِمغـ پبييٓ رؽ ؼنزخ ظأهد ٛظؼ آْ ظأهگبٖ ظايؽ ٔجبنع ظأهدِ ٛيزٛأع
پف اؾ اضػ پػيؽل اؾ ظأهگبٖ ظيگؽي وٗ ِمغـ وبؼظأي ؼنزٗ ِؽثٛط ظؼ آْ ظايؽ اقذ اظاِٗ رسًيً ظاظٖ  ٚفبؼك
اٌزسًيً نٛظِ .عؼن رسًيٍي ظأهد ٛرٛقظ ظأهگبٖ ِمًع يبظؼ ِيهٛظ .رجًؽٖ  :3ظؼ يٛؼري وٗ ؼنزٗ رسًيٍي
ظأهد ٛظؼ ِمغـ پبييٓ رؽ ،ثؽٔبِٗ ًِٛة  ٚظايؽ ٔعانزٗ ثبنع ،ظأهدِ ٛي رٛأع ثب ٔؾؽ گؽ ٖٚآِٛؾني ِؽثٛط ،ثٗ يىي
اؾ ؼنزٗ ٘بي ِٛخٛظ ٔؿظيه ثٗ ؼنزٗ رسًيٍي ضٛظ ،ظؼ ِمغـ پبييٓ رؽ ،ظؼ آْ ظأهگبٖ يب ظأهگبٖ ظيگؽ رغييؽ ؼنزٗ ظ٘ع
 ٚپف اؾ رغجيك ٚازع٘ب ثب ثؽٔبِٗ ؼنزٗ خعيع ِغبثك ِمؽؼاد ِؽثٛط  ٚگػؼأعْ ٚازع٘بي وّجٛظ ،ظؼ ِمغـ وبؼظأي ؼنزٗ
خعيع فبؼك اٌزسًيً نٛظ  .ثعيٙي اقذ وٗ رغجيك ٚازع٘ب ٚرقييٓ ظؼٚـ وّجٛظ ،ثؽ فٙعٖ گؽ ٖٚآِٛؾني ظأهگبٖ
پػيؽٔعٖ اقذ  .زعاوثؽ فؽيذ ِدبؾ خٙذ اضػ پػيؽل اؾ ظأهگبٖ ظيگؽ يه ٔيّكبي ِي ثبنع.

ِبظٖ ( 23اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظأهدٛيي وٗ ثعٌيً ِهؽٚط نعْ ثيم اؾ زع اؾ اظاِٗ رسًيً ِسؽِ َٚي نٛظ ،ظؼ يٛؼد أدبَ يب ٌغ ٛرقٙعاري وٗ ظؼ
ظٚؼاْ رسًيً قپؽظٖ اقذِ ،ي رٛأع ثؽاي رسًيً ِدعظ ثٗ غيؽ اؾ ؼنزٗ لجٍي ضٛظ ،ظؼ آؾِ ْٛقؽاقؽي نؽوذ وٕع ٚ
ظؼ يٛؼد لجٌٛي ظؼ ؼنزٗ ِٛؼظ فاللٗ ضٛظ اظاِٗ رسًيً ظ٘ع  .ظأهگبٖ پػيؽٔعٖ ِي رٛأعٚ ،ازع٘بيي ؼا وٗ ظأهد ٛظؼ
ؼنزٗ لجٍي گػؼأعٖ اقذ ،ثب ثؽٔبِٗ ؼنزٗ خعيع رغجيك ظاظٖ  ٚعجك ضٛاثظ ايٓ آييٓ ٔبِٗ ثقضي يب رّبَ آٔٙب ؼا ثپػيؽظ.

ِبظٖ ( 22اؾ آييٓ ٔبِٗ

ظأهدِ ٛي رٛأع پف اؾ گػؼأعْ يه ٔيّكبي رسًيٍي ،ظؼ ٘ؽ يه اؾ ظٚؼٖ ٘بي وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ زعاوثؽ

٘ب)

ثؽاي يه ٔيّكبي  ٚظؼ ظٚؼٖ وبؼنٕبقي پيٛقزٗ ثؽاي ظٔ ٚيّكبي ِزٛاٌي يب ِزٕبٚة اؾ ِؽضًي رسًيٍي اقزفبظٖ وٕع .
ظأهدٛيبْ ظٚؼٖ نجبٔٗ ِي رٛإٔع ظؼ ٘ؽيه اؾ ظٚؼٖ ٘بي وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ زعاوثؽ ثؽاي ظٔ ٚيّكبي  ٚظؼ
ظٚؼٖ ٘بي وبؼنٕبقي پيٛقزٗ زعاوثؽ ثؽاي ٔ 2يّكبي ِزٛاٌي يب ِزٕبٚة ،اؾ ِؽضًي رسًيٍي اقزفبظٖ وٕٕع .رجًؽٖ -3
ِٛافمذ ثب ِؽضًي رسًيٍي ظأهد ٛظؼ اٌٚيٓ ٔيّكبي رسًيٍي ثب نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ ِي ثبنع .رجًؽٖ -3
ِعد ِؽضًي رسًيٍي ،خؿ ٚزعاوثؽ ِعد ِدبؾ رسًيً ظأهد ٛظؼ ٘ؽ ظٚؼٖ ِسكٛة ِيهٛظ.

ِبظٖ ( 28اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

رمبضبي ِؽضًي رسًيٍي ثبيع ثٗ يٛؼد وزجي ،زعالً ظ٘ ٚفزٗ لجً اؾ نؽٚؿ ٔبَ ٔٛيكي ٘ؽ ٔيّكبي ،رٛقظ ظأهدٛ
ثٗ اظاؼٖ آِٛؾل ظأهگبٖ ركٍيُ گؽظظ .رجًؽٖ  :3چٕبٔچٗ رمبضبي ِؽضًي رسًيٍي ضبؼج اؾ ؾِبْ ِمؽؼ اؼائٗ نٛظ،
رًّيُ گيؽي ثٗ فٙعٖ نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ اقذ .رجًؽٖ  -3اظاؼٖ آِٛؾل ظأهگبٖ ِٛؽف اقذ پف اؾ وكت
ٔؾؽ اؾ ظأهىعٖ غيؽثظ لجً اؾ ارّبَ ٍِٙذ ٔبَ ٔٛيكي ِٛافمذ يب فعَ ِٛافمذ ثب ظؼضٛاقذ ظأهد ٛؼا وزجًب ثٗ ٚي اثالك
ّٔبيع .رجًؽٖ  :2فٛالت ٔبني اؾ ِؽضًي رسًيٍي ثؽ فٙعٖ ظأهدِ ٛي ثبنع.

ِبظٖ ( 21اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظأهد ٛيبْ ؾْ ثبؼظاؼ نبغً ثٗ رسًيً ظؼ وٍيٗ ؼنزٗ ٘بي فٍ َٛپؿنىي ِي رٛإٔع ثب ؼفبيذ قبيؽ ضٛاثظ ِ ٚمؽؼاد اؾ
يه ٔيّكبي ِؽضًي ؾايّبْ ،ثع ْٚاززكبة ظؼ قٕٛاد رسًيٍي اقزفبظٖ ّٔبيٕع.

ِبظٖ ( 29اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظأهدٛيبٔي وٗ گٛا٘ي  ٚفػؼ پؿنىي ِٛخٗ آٔٙب ثٗ رأييع نٛؼاي پؿنىي  ٚنٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ ؼقيعٖ ثبنع
ِي رٛإٔع اؾ زعاوثؽ يه ٔيّكبي ِؽضًي رسًيٍي ثع ْٚاززكبة ظؼ قٕٛاد اقزفبظٖ ّٔبيٕع.

ِبظٖ ( 27اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظأهدٛيي وٗ ثٗ فٕٛاْ ّ٘كؽ يىي اؾ وبؼوٕبْ ظٌٚذ ،يب ّ٘كؽ يىي اؾ ظأهدٛيبْ ثٛؼقيٗ ثٗ فٕٛاْ ّ٘ؽاٖ ثٗ ضبؼج
اؾ وهٛؼ افؿاَ ِي نٛظِ ،ي رٛأع ثب اؼائٗ زىُ ِأِٛؼيذ ّ٘كؽ  ٚثٗ رهطيى  ٚرأييع نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ،
فال ٖٚثؽ اقزفبظٖ اؾ ِيؿاْ ِؽضًي ِدبؾ ظؼ عٛي ظٚؼٖ رسًيً رب  8قبي ظيگؽ ٔيؿ اؾ ِؽضًي رسًيٍي ثع ْٚاززكبة ظؼ
قٕٛاد ،ثٙؽٖ ِٕع گؽظظ.

ِبظٖ ( 23اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظأهدٛيي وٗ رّبيً ثٗ أًؽاف اؾ رسًيً ظانزٗ ثبنع ثبيع ظؼضٛاقذ أًؽاف ضٛظ ؼا نطًًب ثٗ اظاؼٖ آِٛؾل ظأهگبٖ
يب ظأهىعٖ ركٍيُ ّٔبيع  .ايٓ ظأهدِ ٛدبؾ اقذ فمظ ثؽاي يه ثبؼ زعاوثؽ رب يىّبٖ لجً اؾ پبيبْ ّ٘بْ ٔيّكبي
رمبضبي أًؽاف ضٛظ ؼا پف ثگيؽظ پف اؾ أمضبي ايٓ ٍِٙذ زىُ أًؽاف اؾ رسًيً ٚي يبظؼ ِي نٛظ  ٚپف اؾ آْ زك
اظاِٗ رسًيً ظؼ آْ ؼنزٗ ؼا ٔعاؼظ .رجًؽٖ  :ظأهدٛي ًِٕؽف اؾ رسًيً چٕبٔچٗ ثطٛا٘ع ِعؼن رسًيٍي ضٛظ ؼا ظؼيبفذ
ّٔبيع ِٛؽف اقذ ثٗ وٍيٗ رقٙعاد لبٔٔٛي ظٚؼاْ رسًيً ضٛظ فًّ ّٔبيع.

ِبظٖ ( 26اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

أزمبي ثٗ ِقٕي رغييؽ ِسً رسًيً ظأهد ٛاؾ يه ظأهگبٖ ثٗ ظأهگبٖ ظيگؽ ظؼ ّ٘بْ ؼنزٗ ّ٘ ٚبْ ِمغـ رسًيٍي
اقذ.

ِبظٖ ( 81اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

أزمبي ظأهد ٛثب رٛافك ظأهگبٖ ٘بي ِجعاء ِ ٚمًع ِٕٛط ثٗ ظانزٓ ّ٘ٗ نؽايظ ؾيؽ اقذ - 81-3 :اظاِٗ رسًيً
ِزمبضي ظؼ ظأهگبٖ ِجعاء اؾ ٔؾؽ ِمؽؼاد آِٛؾني  ٚأضجبعي ثالِبٔـ ثبنعِ - 81-3 .زمبضي زعالً يه ٔيّكبي اؾ
ظٚؼٖ آِٛؾني ضٛظ ؼا ظؼ ظأهگبٖ ِجعاء گػؼأعٖ ثبنعٚ -81-2 .ازع٘بي ثبليّبٔعٖ ظأهد ٛثؽاي ظأهگبٖ ِمًع ،زعالً
ًٔف وً ٚازع٘بي ظٚؼٖ ثبنعِ - 81-8 .يبٔگيٓ ّٔؽاد ظؼٚـ گػؼأعٖ نعٖ ِزمبضي ،زعالً  33ثبنع .رجًؽٖ :أزمبي
ِسً رسًيً ظأهدٛيبٔي وٗ ثٗ ظقزگبٖ ٘بي اخؽايي ضبو رقٙع قپؽظٖ أع ثب ؼفبيذ نؽايظ ِبظٖ  ٚ 81افالَ ِٛافمذ
ظقزگبٖ اخؽايي غيؽثظ ،اِىبْ پػيؽ اقذ.

ِبظٖ ( 83اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

أزمبي ظأهد ٛثٗ ٘ؽ يه اؾ ظأهگبٖ ٘بي رٙؽاْ ِّٕٛؿ اقذ خؿ ظؼ ِٛاؼظ ؾيؽ - 83-3 :نٙبظد ،فٛد يب ِقٍٛي نعْ
قؽپؽقذ ضبٔٛاظٖ ظأهد ٛثٗ عٛؼي وٗ ٚي ثٗ رهطيى ِؽاخـ لبٔٔٛي ،ثٗ فٕٛاْ وفيً ضبٔٛاظٖ نٕبضزٗ نٛظ- 83-3 .
ثيّبؼي يقت اٌقالج يب ِقٌٍٛيذ ِٛثؽ ظأهد ،ٛثٗ ٔسٛي وٗ ثٗ رهطيى نٛؼاي فبٌي پؿنىي لبظؼ ثٗ اظاِٗ ؾٔعگي ثٗ
عٛؼ ِكزمً ٔجبنع- 83-2 .اؾظٚاج ؼقّي  ٚظائّي ظأهدٛي ظضزؽ وٗ ِسً رسًيً يب انزغبي ن٘ٛؽ ظؼ رٙؽاْ ثبنع
ثٗ رأييع ِؽاخـ غيؽثظ .رجًؽٖ ٘ -3ؽ يه اؾ ِٛاؼظ ِػوٛؼ ظؼ ايٓ ِبظٖ ثبيع ثقع اؾ لجٌٛي ظأهد ٛظؼ ظأهگبٖ يٛؼد گؽفزٗ

ثبنع .رجًؽٖ  -3ثؽاي وبؼِٕعاْ ؼقّي يب پيّبٔي ظٌٚذ اؼائٗ زىُ انزغبي ضؽٚؼي اقذ  ٚاگؽ نغً ّ٘كؽ آؾاظ اقذ
گٛا٘ي انزغبي  ٚقىٔٛذ ا ٚظؼ رٙؽاْ ثبيع ثٗ رأييع ِؽاخـ لبٔٔٛي يب ٔيؽٚي أزؾبِي ؼقيعٖ ثبنع .رجًؽٖ  -2ظؼ ِٛاؼظ
اقزثٕبيي چٕبٔچٗ ِسً رسًيً ظأهدٛي ظضزؽ ظؼ رٙؽاْ ثبنع ّ٘ ٚكؽ أ ٚيؿ ظؼ نٙؽقزبْ ظأهد ٛثبنع ،اگؽ ؼنزٗ
رسًيٍي ظضزؽ ظؼ نٙؽقزبْ ِسً رسًيً ّ٘كؽ ِٛخٛظ ٔجبنعّ٘ ،كؽ اِ ٚيزٛأع ثٗ رٙؽاْ ِٕزمً نٛظ .رجًؽٖ -8
يسذ ٘ؽ يه اؾ ِٛاؼظ ِػوٛؼ ثبيع ثٗ رأييع ظأهگبٖ ِمًع ٔيؿ ثؽقع.

ِبظٖ ( 83اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

أزمبي اؾ ظٚؼٖ ٘بي نجبٔٗ ثٗ ؼٚؾأٗ  ٚاؾ ظأهگبٖ ٘بي غيؽ زضٛؼي ( پيبَ ٔٛؼ ) ثٗ ظأهگبٖ ٘بي زضٛؼي افُ اؾ ؼٚؾأٗ
 ٚنجبٔٗ  ٚاؾ ظأهگبٖ ٘بي غيؽ ظٌٚزي ثٗ ظأهگبٖ ٘بي ظٌٚزي ِّٕٛؿ اقذ ٌٚي أزمبي ثٗ فىف آْ ثب ِٛافمذ ِجعاء ٚ
ِمًع  ٚؼفبيذ ضٛاثظ ِؽثٛط ،ثالِبٔـ اقذ .رجًؽٖ  :3أزمبي فؽؾٔعاْ افضبي ٘يأد فٍّي ربثـ ضٛاثظ  ٚآييٓ ٔبِٗ ِؽثٛط
ثٗ ضٛظ ِيجبنع .رجًؽٖ  :3أزمبي ظأهدٛيبْ ايؽأي نبغً ثٗ رسًيً ظؼ ضبؼج اؾ وهٛؼ ثٗ ظأهگب٘ٙب ِ ٚؤقكبد
آِٛؾل فبٌي ظاضً وهٛؼ ربثـ ضٛاثظ  ٚآييٓ ٔبِٗ ِؽثٛط ثٗ ضٛظ ِيجبنع.

ِبظٖ ( 82اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظأهدٛي ِزمبضي أزمبي ثبيع ظؼضٛاقذ أزمبي ضٛظ ؼا وزجًب ثب غوؽ ِٛؼظ ،زعالً ٘ 9فزٗ لجً اؾ نؽٚؿ ٔيّكبي
رسًيٍي ثٗ اظاؼٖ آِٛؾل ظأهگبٖ ِجعاء ركٍيُ ّٔبيع.

ِبظٖ ( 88اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظأهگبٖ ِجعاء ظؼ يٛؼد ِٛافمذ ثب أزمبي ِزمبضي ٚاخع نؽايظِٛ ،ؽف اقذ زعاوثؽ ؽؽف يه ٘فزِٗٛ ،افمذ ضٛظ ؼا
ّ٘ؽاٖ ظؼضٛاقذ ظأهد ٚ ٛؼيؿ ّٔؽاد ا ٚثٗ ظأهگبٖ ِمًع اؼقبي ظاؼظ  ٚظأهگبٖ ِمًع ِىٍف اقذ زعالً ظ٘ ٚفزٗ
لجً اؾ نؽٚؿ ٔبَ ٔٛيكي ٔؾؽ ضٛظ ؼا ثٗ ظأهگبٖ ِجعاء افالَ ّٔبيع .رجًؽٖ  :ظؼ يٛؼد ِٛافمذ ثب أزمبي ،وٍيٗ قٛاثك
ظأهد ٛاؾ ظأهگبٖ ِجعاء ثٗ ظأهگبٖ ِمًع اؼقبي  ٚاؼرجبط ظأهد ٛثب ظأهگبٖ ِجعاء لغـ ِي نٛظ.

ِبظٖ ( 81اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظؼ يٛؼد أزمبيٚ ،ازع٘بي گػؼأعٖ نعٖ ظأهد ٛوٗ ّٔؽاد آٔٙب  ٚ 33يب ثبالرؽ اقذ پػيؽفزٗ ِي نٛظ  ٚپػيؽفزٓ
ٚازع٘بيي وٗ ّٔؽٖ آٔٙب وّزؽ اؾ  ٚ 33ثيهزؽ اؾ  31اقذ ثؽ فٙعٖ ظأهگبٖ ِمًع اقذ  .ظؼ ٘ؽ زبي فعَ پػيؽل
ٚازع٘بي ظؼقي ظأهدٛي أزمبٌي ظؼ زعٚظي ِدبؾ اقذ وٗ ٚي اِىبْ گػؼأعْ ٚازع٘بي ثبليّبٔعٖ ضٛظ ؼا ظؼ عٛي
ِعد ِدبؾ رسًيً ظانزٗ ثبنع .رجًؽٖ  :رّبَ ّٔؽاد ظؼقي ظأهد ٛظؼ ظأهگبٖ ِجعاء افُ اؾ لجٌٛي  ٚيب ؼظي ٚ
قٛاثك آِٛؾني ظأهدٛي أزمبٌي اؾ ٌسبػ ِهؽٚعي ،فيًٕب ظؼ وبؼٔبِٗ ظأهد ٛثجذ  ٚظؼ ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ وً اٚ
ِسكٛة ِيهٛظ.

ِبظٖ ( 89اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ِعؼن فؽاغذ اؾ رسًيً ظأهدٛي أزمبٌي رٛقظ ظأهگبٖ ِمًع يبظؼ ِي نٛظ  ٚظؼ آْ ِعؼن رقعاظ ٚازع٘بي گػؼأعٖ
نعٖ ظأهدِ ٚ ٛدّٛؿ ٚازع٘بي اضػ نعٖ ظؼ ظأهگبٖ ٘بي ِجعاء ِ ٚمًع ،ثب غوؽ ِيبٔگيٓ ّٔؽاد آٔٙب  ٚقٛاثك
رسًيٍي ظأهد ٛليع ِيهٛظ.

ِبظٖ ( 87اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

أزمبي ظأهد ٛظؼ عٛي ِعد رسًيً ظؼ ٘ؽ ِمغـ ،فمظ يه ثبؼ ِدبؾ اقذ.

ِبظٖ ( 83اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

خبثدبيي ظ ٚظأهد ٛثب ِٛافمذ ظأهگبٖ ٘بي ِجعاء ِ ٚمًع ،پف اؾ گػؼأعْ زعالً يه ٔيّكبي  ٚظؼ يٛؼد ازؽاؾ
نؽايظ ؾيؽ ظؼ عٛي ِعد رسًيً ثؽاي يىجبؼ ثالِبٔـ اقذ - 83-3 .اظاِٗ رسًيً ٘ؽ ظ ٚظأهد ٛظؼ ظأهگب٘ٙبي ِجعاء اؾ
ٔؾؽ ِمؽؼاد آِٛؾني  ٚأضجبعي ثالِبٔـ ثبنع - 83-3 .قبي ٚؼٚظ ثٗ رسًيً ٘ؽ ظ ٚظأهد ٛثبيع يىكبْ ثبنع  ٚظؼ ٘ؽ
يٛؼد ٘ؽ ظ ٚظأهدٛي ِزمبضي خبثدبيي ٔجبيع ثيم اؾ پٕدبٖ ظؼيع اؾ ٚازع٘بي ظٚؼٖ ؼا گػؼأعٖ ثبنٕع .رجًؽٖ  -3ثؽاي
خبثدبيي ظأهدٛيبٔي وٗ ثٗ ظقزگب٘ٙبي اخؽايي ضبو رقٙع قپؽظٖ أع ،وكت ِٛافمذ ظقزگبٖ اخؽايي غيؽثظ فالٖٚ
ثؽ نؽايظ ِػوٛؼ اٌؿاِي اقذ .رجًؽٖ  :-3خبثدبيي پػيؽفزٗ نعگبْ آؾِ ْٛقؽاقؽي ظؼ ٘ؽ قبي رسًيٍي ثب اؼائٗ
ظؼضٛاقذ ،پف اؾ گػؼأعْ يه ٔيّكبي رسًيٍي ظؼ ظأهگبٖ ِجعاء ثب ؼفبيذ ِفبظ ايٓ فًً ثالِبٔـ اقذ .رجًؽٖ -2
ِعؼن فؽاغذ اؾ رسًيً ظأهدٛيبٔي وٗ خبثدب نعٖ أع ،رٛقظ ظأهگبٖ ِمًع يبظؼ ِيهٛظ.

ِبظٖ ( 86اؾ آييٓ ٔبِٗ

ظأهدٛي ِزمبضي خبثدبيي ثبيكزي ظٔ ٚكطٗ فؽَ ِؽثٛط ثٗ خبثدبيي ؼا اؾ ظأهگبٖ ِسً رسًيً ضٛظ ظؼيبفذ ٚ

٘ب)

رىّيً ّٔٛظٖ  ٚظؼ فبيٍٗ پبٔؿظُ٘ اٌي پبيبْ ريؽ ِبٖ ٘ؽ قبي ثٗ آِٛؾل ظأهگبٖ ِجعاء ركٍيُ وٕع  .رجًؽٖ  -3ظأهدٛي
ِزمبضي خبثدبيي ِٕسًؽًا ِي رٛأع يه ظأهگبٖ ؼا ثٗ فٕٛاْ ِمًع أزطبة وٕع .رجًؽٖ  -3رمبضبي خبثدبيي
ظأهدٛيبٔي وٗ لجالً يىجبؼ ِٕزمً يب خبثدب نعٖ أع پػيؽفزٗ ٔطٛا٘ع نع.

ِبظٖ ( 11اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظأهگب٘ٙب پف اؾ أمضبي ٍِٙذ رقييٓ نعٖ ٔكجذ ثٗ ثؽؼقي رمبضب٘بي ؼقيعٖ العاَ  ٚزكت ِٛؼظ يه ٔكطٗ اؾ
رمبضب٘بي رأييع نعٖ ؼا ثٗ ّ٘ؽاٖ نؽذ ٚازع٘بيي وٗ ِزمبضيبْ گػؼأعٖ أع ثٗ ظأهگبٖ ِمًع اؼقبي ِي ظاؼٔع .رجًؽٖ
 :خبثدبيي ِٕسًؽًا يه ثبؼ ظؼ قبي يٛؼد ضٛا٘ع گؽفذ  ٚرمبضبي خبثدبيي ثبيكزي زعاوثؽ رب پبيبْ ِؽظاظ ِبٖ ثٗ
ظأهگبٖ ِمًع ؼقيعٖ ثبنع.

ِبظٖ ( 13اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

اؾ اثزعاي نٙؽيٛؼ ِبٖ ٘ؽ قبي رسًيٍي رمبضبي ؼقيعٖ ظؼ نٛؼاي آِٛؾني  ٚيب وّيزٗ ِٕزطت آْ نٛؼا ظؼ ظأهگبٖ
ِمًع ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ِي گيؽظ ٔ ٚزبيح رًّيّبد ِزطػٖ لجً اؾ نؽٚؿ ٔبَ ٔٛيكي ثؽ اقبـ رمٛيُ ظأهگب٘ي،
رٛقظ ِقب ْٚآِٛؾني ظأهگبٖ ِمًع ثٗ ظأهگبٖ ِجعاء  ٚاؾ آْ عؽيك ثٗ ظأهدٛيبْ غيٕفـ افالَ ِي گؽظظ .رجًؽٖ :
خبثدبيي ظأهدٛيبْ ِزمبضي پف اؾ رًٛيت نٛؼاي آِٛؾني  ٚيب وّيزٗ ِٕزطت آْ نٛؼا اِؽي اقذ لغقي  ٚثؽاي
عؽفيٓ الؾَ االخؽا اقذ.

ِبظٖ ( 13اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظؼ ِٛاؼظي وٗ ظأهد ٛثٗ عٛؼ ِٛلذ ٔبگؿيؽ ثٗ رغييؽ ِسً رسًيً ضٛظ ثبنع ِي رٛأع ثب رٛافك ظأهگبٖ ٘بي ِجعاء ٚ
ِمًع ثٗ فٕٛاْ ظأهدٛي ِيّٙبِْ ،سً رسًيً ضٛظ ؼا ثٗ عٛؼ ِٛلذ ثؽاي ِعد ِقيٓ رغييؽ ظ٘ع .رجًؽٖ ِ :يّٙبٔي اؾ
ظٚؼٖ ٘بي ؼٚؾأٗ ثٗ نجبٔٗ  ٚاؾ ظأهگبٖ ٘بي زضٛؼي ثٗ غيؽ زضٛؼي  ٚاؾ ظأهگب٘ٙبي ظٌٚزي ثٗ غيؽ ظٌٚزي  ٚثؽفىف
ِّٕٛؿ اقذ.

ِبظٖ ( 12اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ِيّٙبْ نعْ ظأهد ٛظؼ يه ظأهگبٖ ِهؽٚط ثؽ ايٓ اقذ وٗ ظأهد ٛزعالً يه ٔيّكبي رسًيٍي ضٛظ ؼا ظؼ
ظأهگبٖ ِجعاء گػؼأعٖ ثبنع.

ِبظٖ ( 18اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ِيّٙبْ نعْ ظأهد ٛظؼ يه ظأهگبٖ ثؽاي گػؼأعْ يه يب چٕع ظؼـ ثب ِٛافمذ ظأهگبٖ ِجعاء ِ ٚمًع ،ثٗ نؽط آٔىٗ
رقعاظ ٚازع٘بي ظؼقي ِػوٛؼ وّزؽ اؾ ٚ 31ازع ثبنع  ٚخّـ ٚازع٘بي ظؼقي اضػ نعٖ ظأهد ٛظؼ ظأهگبٖ ِجعاء ٚ
ِمًع ظؼ آْ ٔيّكبي اؾ ٚ 33ازع وّزؽ  ٚاؾ ثيكذ ٚازع ثيهزؽ ٔهٛظ ،ثالِبٔـ اقذ.

ِبظٖ ( 11اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

٘ؽ ظأهد ٛظؼ ٘ؽ ؼنزٗ ِي رٛأع زعاوثؽ يه ٔيّكبي ظؼ ظٚؼٖ وبؼظأي  ٚيب وبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ  ٚظٔ ٚيّكبي ظؼ ظٚؼٖ
وبؼنٕبقي پيٛقزٗ ،ظؼ يه ظأهگبٖ ،ثٗ عٛؼ رّبَ ٚلذ ،ثٗ يٛؼد ِيّٙبْ رسًيً وٕع  .ظؼ ٘ؽزبي ٚازع٘بيي وٗ
ظأهد ٛثٗ يٛؼد ِيّٙبْ ،چٗ ثًٛؼد رّبَ ٚلذ ٚ ،چٗ ثًٛؼد ره ظؼـ ظؼ يه يب چٕع ظأهگبٖ گػؼأعٖ اقذٔ ،جبيع اؾ
 81ظؼيع وً ٚازع٘بي ظٚؼٖ ردبٚؾ وٕع .رجًؽٖ  :أزطبة ٚازع ظأهد ٛچٗ ثٗ يٛؼد ره ظؼـ  ٚچٗ ثٗ يٛؼد رّبَ ٚلذ
ثبيع ثب اعالؿ گؽ ٖٚآِٛؾني ِؽثٛط ظؼ ظأهگبٖ ِجعاء  ٚعجك نؽايظ ظأهگبٖ ِمًع ثبنع.

ِبظٖ ( 19اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ٚازع٘بيي وٗ ظأهدٛي ِيّٙبْ ظؼ يه يب چٕع ظأهگبٖ ِي گػؼأع ،فيًٕب ظؼ وبؼٔبِٗ ا ٚظؼ ظأهگبٖ ِجعاء ثجذ ِي نٛظ
ّٔ ٚؽاد آٔٙب ظؼ ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ ٔيّكبي ِ ٚيبٔگيٓ وً إِ ٚؾٛؼ ضٛا٘ع نع .زعالً ّٔؽٖ لجٌٛي ظأهدٛي ِيّٙبْ ظؼ
ظأهگبٖ ِمًع ِ 33ي ثبنع ٚ ٚازع٘بيي ؼا وٗ ظأهد ٛظؼ ظأهگبٖ ِمًع ثب ّٔؽٖ وّزؽ اؾ  33گػؼأعٖ اقذ ثبيع
ِدعظًا ثگػؼأع.

ِبظٖ ( 17اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ِعؼن فؽاغذ اؾ رسًيً ظأهدٛي ِيّٙبْ رٛقظ ظأهگبٖ ِجعاء يبظؼ ِي نٛظ.

ِبظٖ ( 13اؾ آييٓ ٔبِٗ

ظأهد ٛظؼ عٛي ظٚؼاْ رسًيً ظؼ ِمغـ وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي پيٛقزٗ ِي رٛأع ثب ظانزٓ نؽايظ ؾيؽ ِٛ ٚافمذ

٘ب)

ظأهگبٖ غيؽثظ اؾ ؼنزٗ اي ثٗ ؼنزٗ ظيگؽ رغييؽ ؼنزٗ ظ٘ع - 13-3 :اظاِٗ رسًيً ِزمبضي ظؼ ؼنزٗ لجٍي اؾ ٔؾؽ
ِمؽؼاد آِٛؾني ثالِبٔـ ثبنع - 13-3 .زعالً يه نهُ  ٚزعاوثؽ يه ظٚ َٚازع٘بي ظٚؼٖ ؼا گػؼأعٖ ثبنع- 13-2 .
ّٔؽٖ آؾِٚ ْٛؼٚظي ِزمبضي ظؼ قبي ٚؼٚظ ثٗ ظأهگبٖ اؾ ّٔؽٖ آؾِ ْٛپبييٓ رؽيٓ فؽظ پػيؽفزٗ نعٖ ظؼ قّٙيٗ  ٚؼنزٗ
ِٛؼظ رمبضب ظؼ ّ٘بْ قبي ظؼ ظأهگبٖ ِمًع وّزؽ ٔجبنع – 13-8 .ثب رٛخٗ ثٗ زعاوثؽ ِعد ِدبؾ رسًيً ،اِىبْ گػؼأعْ
ٚازع٘بي ظؼقي ِٛؼظٔيبؾ ظؼ ؼنزٗ خعيع ؼا ظانزٗ ثبنع .رجًؽٖ  -3رغييؽ ؼنزٗ ظؼ ِمغـ وبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ ِّٕٛؿ
اقذ .رجًؽٖ -3رغييؽ ؼنزٗ ظأهدٛيبٔي وٗ ثٗ ظقزگب٘ٙبي اخؽايي ضبو رقٙع ظاؼٔع ،ثب ؼفبيذ وٍيٗ نؽايظ ايٓ ِبظٖ ٚ
افالَ ِٛافمذ ظقزگبٖ اخؽايي غيؽثظ اِىبْ پػيؽ اقذ .رجًؽٖ  -2رغييؽ ؼنزٗ ثٗ ؼنزٗ ٘بيي وٗ ظؼ ضٛاثظ گؿيٕم آٔٙب
نؽايظ ضبيي پيم ثيٕي نعٖ اقذِٛ ،وٛي ثٗ ازؽاؾ نؽايظ ِؽثٛط اقذ .رجًؽٖ  -8ظأهد ٛظؼ عٛي رسًيً ضٛظ رٕٙب
يه ثبؼ ِيزٛأع رغييؽ ؼنزٗ ظ٘ع.

ِبظٖ ( 16اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

رغييؽ ؼنزٗ ظؼ ِمبعـ ُ٘ قغر يٛؼد ِي گيؽظ ،ظؼغيؽ ايٓ يٛؼد فمظ اؾ ِمغـ ثبالرؽ ثٗ ِمغـ پبييٓ رؽ اِىبْ پػيؽ
اقذ.

ِبظٖ ( 91اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظؼ يٛؼد ِٛافمذ ثب رمبضبي رغييؽ ؼنزٗ ،ظأهدِٛ ٛؽف اقذ ظؼ اٌٚيٓ فؽيذ ظؼ ؼنزٗ خعيع ثجذ ٔبَ  ٚأزطبة ٚازع
ّٔبيع  .پف اؾ ثجذ ٔبَ ،ظأهد ٛاخبؾٖ ثبؾگهذ ثٗ ؼنزٗ لجٍي ؼا ٔعاؼظ.
رجًؽٖ  -3العاَ ٔىؽظْ ظأهد ٛثٗ ثجذ ٔبَ ظؼ ؼنزٗ خعيع ظؼ ٚلذ ِقيٓ ثٗ ِٕؿٌٗ أًؽاف اؾ رغييؽ ؼنزٗ رٍمي ِيهٛظ ٚ
زك رغييؽ ؼنزٗ رب پبيبْ ظٚؼٖ قٍت ِي نٛظ.
رجًؽٖ  -3ظأهد ٛرب لجً اؾ ثجذ ٔبَ ظؼ ؼنزٗ خعيع ربثـ ِمؽؼاد ؼنزٗ لجٍي ِي ثبنع.

ِبظٖ ( 93اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظؼ يٛؼري وٗ ظأهدّ٘ ٛؿِبْ ظاؼاي نؽايظ أزمبي ّ٘ ٚچٕيٓ نؽايظ رغييؽ ؼنزٗ ثبنع ،رغييؽ ؼنزٗ رٛاَ ثب أزمبي
ثالِبٔـ اقذ .رجًؽٖ :رغييؽ ؼنزٗ رٛاَ ثب أزمبي اؾ ٚؾاؼد ثٙعانذ ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي ثٗ ٚؾاؼد فٍ ،َٛرسميمبد ٚ
فٕبٚؼي  ٚثؽ فىف ظؼ يٛؼد ظانزٓ نؽايظ رغييؽ ؼنزٗ  ٚأزمبي ،ثالِبٔـ اقذ.

ِبظٖ ( 93اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظؼٚقي وٗ ظأهد ٛظؼ ؼنزٗ لجٍي گػؼأعٖ اقذ ظؼ گؽ ٖٚآِٛؾني ؼنزٗ خعيع ثؽؼقي ِ ٚقبظٌكبؾي ِي نٛظ ٚ
فمظ ظؼٚقي اؾ ٚي پػيؽفزٗ ِي نٛظ وٗ ثٗ رهطيى گؽ ٖٚآِٛؾني ،ثبظؼٚـ ؼنزٗ خعيع ،زعالً  31ظؼيع انزؽان
ِسزٛايي ظانزٗ ثبنع ّٔ ٚؽٖ ٘ؽ يه اؾ آْ ظؼٚـ ٔيؿ اؾ  33وّزؽ ٔجبنع.
رجًؽٖ  -3ظؼٚـ پػيؽفزٗ نعٖ ظؼ وبؼٔبِٗ ظأهد ٛثجذ ّٔ ٚؽاد آٔٙب ظؼ ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ وً ِٕؾٛؼ ِي نٛظٌٚ ،ي
ّٔؽاد ظؼٚـ پػيؽفزٗ ٔهعٖ ثع ْٚاززكبة ظؼ ِيبٔگيٓ ظؼ وبؼٔبِٗ ظأهد ٛثبلي ِي ِبٔع .ظؼ ايٓ يٛؼد چٕبٔچٗ ِيبٔگيٓ
وً ٚازع٘بي پػيؽفزٗ ٔهعٖ ا ٚوّزؽ اؾ  33ثبنع ثب رًّيُ نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ ،خّقًب ثٗ فٕٛاْ يه ٔيّكبي
ِهؽٚعي ،ثؽاي ظأهد ٛظؼ ؼنزٗ خعيع ِٕؾٛؼ ِيهٛظ.
رجًؽٖ  -3ظؼ يٛؼري وٗ رقعاظ ٚازع٘بي ظؼٚـ پػيؽفزٗ ٔهعٖ ظأهد ،ٛظؼ زعي ثبنع وٗ اِىبْ گػؼأعْ ٚازع٘بي ِٛؼظ
ٔيبؾ ؼنزٗ خعيع ؼا ظؼ عٛي ِعد ِدبؾ رسًيً اؾ ٚي قٍت وٕع ،ثب رمبضبي رغييؽ ؼنزٗ اِٛ ٚافمذ ّٔيهٛظ.

ِبظٖ ( 92اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ِزمبضي رغييؽ ؼنزٗ ثبيع ظؼضٛاقذ ضٛظ ؼا ّ٘ؽاٖ ثب ِعاؼن الؾَ زعالً ٘ 9فزٗ پيم اؾ نؽٚؿ ٔيّكبي رسًيٍي ثٗ
اظاؼٖ آِٛؾل ظأهگبٖ ِسً رسًيً ضٛظ ركٍيُ ّٔبيع.

ِبظٖ ( 98اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

چٕبٔچٗ ظأهد ٛاؾ ِمغـ وبؼنٕبقي پيٛقزٗ ثٗ ِمغـ وبؼظأي رغييؽ ؼنزٗ ظ٘ع ،زعاوثؽ ِعد ِدبؾ رسًيً ثؽ ِجٕبي
ظٚؼٖ وبؼظأي ِسبقجٗ  ٚثٗ اؾاي ٘ؽ ثيكذ ٚازع پػيؽفزٗ نعٖ اؾ ظأهد ٛزعاوثؽ يه ٔيّكبي اؾ عٛي ِعد ِدبؾ
رسًيً ٚي وبقزٗ ِيهٛظ.

ِبظٖ ( 91اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

چٕبٔچٗ ظأهد ٛظؼ ظٚؼاْ رسًيً ظچبؼ ثيّبؼي يب قبٔسٗ اي گؽظظ وٗ ثٗ رهطيى نٛؼاي پؿنىي ظأهگبٖ  ٚثٗ رأييع
نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ رٛأبيي اظاِٗ رسًيً ظؼ آْ ؼنزٗ  ٚيب اِىبْ ثٙؽٖ گيؽي اؾ وبؼايي زبيً اؾ آْ ؼا عجك خعٚي
ٔمى فض ٛاؾ ظقذ ثع٘ع ،اخبؾٖ اظاِٗ رسًيً ظؼ آْ ؼنزٗ ؼا ٔعاؼظ ِ ٚي رٛأع ثب ؼفبيذ قبيؽ ِمؽؼاد ثٗ ؼنزٗ ظيگؽي

وٗ اؾ ٌسبػ ّٔؽٖ آؾِٚ ْٛؼٚظي ٔؿظيىزؽيٓ ّٔؽٖ ؼا ظاؼظ رغييؽ ؼنزٗ ظ٘ع  .ظؼ ايٓ زبي ظأهد ٛاؾ ؼفبيذ نؽايظ ِٛضٛؿ
ِبظٖ  13ثٗ اقزثٕبي ثٕع ِ 3قبف ضٛا٘ع ثٛظ رجًؽٖ  :ظؼ ِٛاؼظي وٗ ظأهد ٛظؼ عٛي ظٚؼٖ رسًيً ظچبؼ اضزالالد ؼٚأي ٚ
ؼفزبؼي يب ثيّبؼي خكّي ٔ ٚمى فضِ ٛؤثؽ گؽظظ ثٗ ٔسٛي وٗ رٛأبيي اظاِٗ رسًيً ظؼ ٘يچ يه اؾ ؼنزٗ ٘بي گؽٖٚ
آؾِبيهي ِؽثٛط ؼا ٔعانزٗ ثبنعِ ،ي رٛأع ثب ٔؾؽ نٛؼاي پؿنىي ظأهگبٖ  ٚثب رأييع نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ ثٗ
ؼنزٗ اي ظؼ گؽ ٖٚآؾِبيهي ظيگؽ وٗ اؾ ٌسبػ ّٔؽٖ آؾِٚ ْٛؼٚظي ٔؿظيىزؽيٓ ّٔؽٖ ؼا ظاؼظ ،پف اؾ وكت ِٛافمذ ظأهگبٖ
ِمًع رغييؽ ؼنزٗ ظ٘ع.

ِبظٖ ( 99اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ِقبظٌكبؾي  ٚپػيؽل ظؼٚقي وٗ ظأهد ٛلجالً ظؼ ظأهگب٘ٙب يب ظيگؽ ِمبعـ رسًيٍي گػؼأعٖ اقذ ثب ؼفبيذ
نؽايغي ثٗ نؽذ ؾيؽ ِدبؾ اقذ -99-3 :ظأهد ٛثب رٛخٗ ثٗ قٛاثك رسًيٍي ضٛظ ِدبؾ ثٗ نؽوذ ظؼ آؾِٚ ْٛؼٚظي
ؼنزٗ خعيع ثبنع -99-3 .ظأهگبٖ لجٍي ِ ٚعاؼن رسًيٍي آْ ِٛؼظ رأييع ٚؾاؼد ثٙعانذ ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي يب
ٚؾاؼد فٍ َٛرسميمبد  ٚفٕبٚؼي ثبنع -99-2 .رسًيً ظأهد ٛظؼ ظأهگبٖ لجٍي ِغبثك ثؽٔبِٗ ًِٛة نٛؼاي فبٌي
ثؽٔبِٗ ؼيؿي ٚؾاؼد ثٙعانذ ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي  ٚيب ٚؾاؼد فٍ ،َٛرسميمبد  ٚفٕبٚؼي ثبنعِ - 99-8 .سزٛاي
آِٛؾني ظؼٚـ گػؼأعٖ نعٖ ظأهد ٛثب ظؼٚـ ؼنزٗ خعيع ثٗ رهطيى گؽ ٖٚآِٛؾني زعالً  31ظؼيع انزؽان
ِسزٛايي ظانزٗ ّٔ ٚؽٖ ٘ؽ يه اؾ ظؼٚـ اؾ  33وّزؽ ٔجبنع .رجًؽٖ ِ -3قبظٌكبؾي ظؼٚـ رطًًي ظؼ ِمبعـ ُ٘ قغر
يب اؾ ِمبعـ ثبالرؽ ثٗ پبييٓ رؽ اِىبٔپػيؽ اقذ .رجًؽٖ ِ -3قبظٌكبؾي  ٚپػيؽفزٓ ظؼٚـ رٛقظ گؽ٘ ٖٚبي آِٛؾني غيؽثظ
ظؼ ظأهگبٖ پػيؽٔعٖ أدبَ ِي نٛظ .رجًؽٖ ّٔ -2ؽاد ظؼٚـ پػيؽفزٗ نعٖ اؾ ظأهد ٛظؼ ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ ٔيّكبي
ِسكٛة ّٔيهٛظ ٌٚي ظؼ ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ وً ظأهدِ ٛسكٛة ضٛا٘ع نع .رجًؽٖ  -8ثٗ اؾاء ٘ؽ ٚ 31ازع اؾ ظؼٚـ
پػيؽفزٗ نعٖ ظأهد ،ٛيه ٔيّكبي رسًيٍي اؾ زعاوثؽ ِعد ِدبؾ رسًيً ٚي وبقزٗ ِيهٛظ.

ِبظٖ ( 97اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ِيبٔگيٓ وً ّٔؽاد ظأهد ٛظؼ پبيبْ ظٚؼٖ رسًيً ثبيع زعالً  33ثبنع رب ظؼ ؼنزٗ رسًيٍي ضٛظ زكت ِٛؼظ ِعؼن
وبؼظأي ،وبؼنٕبقي پيٛقزٗ  ٚيب وبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ ظؼيبفذ وٕع .ظؼ يٛؼري وٗ ِيبٔگيٓ وً ّٔؽاد ظأهد ٛاؾ 33
وّزؽ ثبنع چٕبٔچٗ اؾ ٔؾؽ عٛي ِعد رسًيً ِبٔقي ٔعانزٗ ثبنعِ .يزٛأع زعاوثؽ رب ٚ 31ازع ظؼقي اؾ ظؼقٙبيي ؼا وٗ
ثب ّٔؽٖ وّزؽ اؾ  33لجٛي نعٖ اقذ ظؼ ظٚؼٖ ٘بي وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ ،ظؼ يه ٔيّكبي رسًيٍي  ٚظؼ ظٚؼٖ
وبؼنٕبقي پيٛقزٗ ،ظؼ ٔ 3يّكبي رسًيٍي ِدعظًا أزطبة  ٚآْ ظؼٚـ ؼا رىؽاؼ وٕع رب ِيبٔگيٓ وً ضٛظ ؼا خجؽاْ ّٔبيع.
ظؼ ايٓ يٛؼد ّٔؽاد ظؼٚـ رىؽاؼي فال ٖٚثؽ ّٔؽاد لجٍي ظؼ وبؼٔبِٗ ظأهد ٛثجذ  ٚظؼ ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ وً ّٔؽاد اٚ
ِسكٛة ِيهٛظ.
رجًؽٖ  -3ظؼ يٛؼري وٗ ظأهدِ ٛغبثك ِفبظ ِبظٖ  97ظؼٚـ رىؽاؼي ؼا اضػ ّٔبيع  ٚظؼ اِزسبْ آْ ظؼٚـ ِؽظٚظ نٛظ،
چٕبٔچٗ پف اؾ اززكبة وٍيٗ ّٔؽاد لجٌٛي ،ؼظي  ٚرىؽاؼي ِيبٔگيٓ وً ٚي ثٗ  33ؼقيعٖ ثبنع ،لجٌٛي لجٍي ا ٚظؼ آْ
ظؼـ ِالن فًّ اقذ  ٚظأهدِ ٛي رٛأع فبؼك اٌزسًيً نٛظ  .ظؼ يٛؼري وٗ ِيبٔگيٓ وً ٚي ثٗ ٔ 33ؽقيعٖ ثبنع،
چٕبٔچٗ ظأهدٛي ِمبعـ وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ ثبنع اؾ رسًيً ِسؽ ٚ َٚاضؽاج ِي نٛظ  ٚظؼ يٛؼري وٗ
ظأهدٛي ِمغـ وبؼنٕبقي پيٛقزٗ ثبنع ،ظأهد ٛظؼ آْ ظؼـ ِؽظٚظ اقذ  ٚفٍيؽغُ ايٓ وٗ لجالًظؼ آْ ظؼـ ّٔؽٖ
لجٌٛي وكت ّٔٛظٖ ثبيكزي ِدعظًا آْ ظؼـ ؼا ثب ؼفبيذ ِفبظ ِبظٖ  97رىؽاؼ ّٔبيع.
رجًؽٖ  -3ظأهدٛيي وٗ ٔزٛأع يب ٔطٛا٘ع اؾ ِمؽؼاد ِػوٛؼ ظؼ ايٓ ِبظٖ اقزفبظٖ وٕع يب فٍيؽغُ اقزفبظٖ اؾ آْ ٔزٛأع
وّجٛظ ِيبٔگيٓ وً ّٔؽاد ضٛظ ؼا خجؽاْ ّٔبيع ظؼ يٛؼري وٗ ِمغـ رسًيٍي ا ٚوبؼظأي يب وبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ ثبنع اؾ
رسًيً ِسؽ ٚ َٚاضؽاج ِي نٛظ  ٚظؼ يٛؼري وٗ ظؼ ِمغـ وبؼنٕبقي پيٛقزٗ ثبنع ثؽاقبـ ِبظٖ  ٚ 23رجًؽٖ ٘بي
آْ العاَ ِيگؽظظ.

ِبظٖ ( 93اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ظأهدٛيي وٗ وٍيٗ ٚازع٘بي ظؼقي يىي اؾ ِمبعـ وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقزٗ  ٚوبؼنٕبقي پيٛقزٗ ؼا عجك
ثؽٔبِٗ ًِٛة  ٚثؽاقبـ ِمؽؼاد ايٓ آييٓ ٔبِٗ ثب ِٛفميذ گػؼأعٖ ثبنع فبؼك اٌزسًيً آْ ظٚؼٖ نٕبضزٗ ِيهٛظ.
رجًؽٖ  -3ربؼيص فؽاغذ اؾ رسًيً ظأهد ٛؼٚؾي اقذ وٗ آضؽيٓ ّٔؽٖ ظؼقي ٚي رٛقظ اقزبظ ثٗ اظاؼٖ آِٛؾل ظأهىعٖ
رسٛيً ِيهٛظ.
رجًؽٖ  -3ثب رٛخٗ ثٗ رجًؽٖ  ٚ3ؼفبيذ ظليك ِفبظ ِبظٖ  31ضؽٚؼد ظاؼظ ٘ؽ ظأهگبٖ ظؼ ٘ؽ ٔيّكبي ،ؾِبْ ضبيي ؼا ثؽاي
افالَ فؽاغذ اؾ رسًيً ظأهدٛيبْ رقييٓ ِ ٚمعِبد آْ ؼا فؽاُ٘ قبؾظ.
رجًؽٖ  -2ليع وٍّٗ نجبٔٗ ظؼ ِعاؼن فؽاغذ اؾ رسًيً ظأم آِٛضزگبْ ظٚؼٖ ٘بي نجبٔٗ اٌؿاِي اقذ.

ِبظٖ ( 96اؾ آييٓ ٔبِٗ
٘ب)

ايٓ آييٓ ٔبِٗ ظؼ  33فًً ِ 96 ٚبظٖ  33 ٚرجًؽٖ ظؼ ثيكذ  ٚنهّيٓ خٍكٗ نٛؼاي فبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي فٍ َٛپؿنىي
ِٛؼش ًِٛ 3232/2/32ة گؽظيع  ٚثؽاي آْ ظقزٗ اؾ ظأهدٛيبٔي وٗ اؾ قبي رسًيٍي ٚ 3232-38اؼظ ظأهگبٖ ٘ب ٚ
ِؤقكبد آِٛؾل فبٌي ِي نٔٛع الؾَ االخؽا اقذ  ٚاؾ ايٓ ربؼيص ثٗ ثقع رّبَ آييٓ ٔبِٗ ٘ب ،ثطهٕبِٗ ٘ب ٚ
ظقزٛؼاٌقٍّٙبي ِغبيؽ ثب آْ ثؽاي ايٓ گؽ ٖٚاؾ ظأهدٛيبْ ٌغِ ٛي نٛظ.

