
 اسكان نحوه و خوابگاه واگذاري شزايط

 ٚ ٞب خٛاثٍبٜ أٛس اداسٜ ثٝ ٔشاجؼٝ ثب تحػيّي ٘يٕسبَ ٞش اثتذاي دس است الصْ اسىبٖ، ضشايظ ٚاجذ دا٘طجٛيبٖ -
 .ٕ٘بيٙذ الذاْ خٛد سىٛ٘ت ٔجٛص دسيبفت ثٝ ٘سجت ٘يٕسبَ ٕٞبٖ ٚاحذ ا٘تخبة ثشي اسايٝ
 سا دا٘طجٛيبٖ سفبٜ غٙذٚق ثٝ ٔشثٛط ٔحضشي تؼٟذ خٛاثٍبٜ دس اسىبٖ ثشاي ٚسٚد ثذٚ دس است ٔٛظف دا٘طجٛ -

 .ٕ٘بيذ اسايٝ
 خٛاثٍبٜ أٛس اداسٜ اص وتجي ٔجٛص اخز ثب ضشٚسي ٔٛاسد دس فمظ است ضذٜ ٔؼشفي آٖ ثٝ دا٘طجٛ وٝ اتبلي تؼٛيض -

 .ثٛد خٛاٞذ ٔيسش ٞب

 أٛسخٛاثٍبٜ اداسٜ تطخيع ثٝ ٔػّحت ٚ ضشٚست ثٝ ثٙب خٛاثٍبٜ، دس سىٛ٘ت صٔبٖ دسٔذت دا٘طجٛ خٛاثٍبٜ يب اتبق -
 .ٕ٘بيذ البٔت ضٛد ٔي تؼييٗ ٚي ثشاي وٝ ٞبيي ٔىبٖ دس است ٔٛظف دا٘طجٛ يبثذ، تغييش است ٕٔىٗ ٞب
 ثب ٘ذاس٘ذ اجبصٜ اتبق دس سبوٗ دا٘طجٛيبٖ ٚ ثبضذ ٔي ٞب خٛاثٍبٜ أٛس اداسٜ ػٟذٜ ثٝ اتبق ٞش ٘فشات تؼذاد تؼييٗ -

 .ٕ٘بيٙذ ٔخبِفت ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ دسيبفت سا اتبق دس سىٛ٘ت ٔجٛص وٝ جذيذي افشاد ٚسٚد
 دٜ حذاوثش(ٔمشس ٔٛػذ دس ا٘ػشاف ػذْ غٛست دس ٕ٘بيٙذ ٔي دسيبفت سا خٛاثٍبٜ دس سىٛ٘ت ٔجٛص وٝ دا٘طجٛيب٘ي -

 ثشاي سفبٜ غٙذٚق ٔمشسات ثشاثش خٛاثٍبٜ اص ٔٙذي ثٟشٜ تحػيّي ٘يٕسبَ وبُٔ ٞضيٙٝ )تحػيّي تشْ آغبص اص پس سٚص
 .ضذ خٛاٞذ ٔحبسجٝ آٟ٘ب
 ٚ وبسٚسصاٖ استثٙبء ثٝ ٘ٛسٚص ايبْ ٚ ٘يٕسبَ دٚ ثيٗ تبثستبٖ، تؼغيالت دس خٛاثٍبٜ دس دا٘طجٛيبٖ سىٛ٘ت -

 .ثبضذ ٔي ٕٔٙٛع دستيبساٖ
 ٞب أٛسخٛاثٍبٜ اداسٜ اص الصْ، ٔذاسن اسايٝ ثب است الصْ داس٘ذ دسسي ٚاحذ اِزوش فٛق ايبْ دس وٝ دا٘طجٛيب٘ي :تبصره
 .ٕ٘بيٙذ سىٛ٘ت ضٛد ٔي تؼييٗ ٞب آٖ ثشاي وٝ اتبلي ٚ خٛاثٍبٜ دس ٚ ٕ٘ٛدٜ دسيبفت البٔت ٔجٛص
 وبسدا٘ي :تشتيت ثٝ حذاوثش تحػيُ آغبص اص تٛا٘ٙذ ٔي ضشايظ ٚاجذ دا٘طجٛيبٖ أىب٘بت، ٚجٛد غٛست دس -

 5 ٘بپيٛستٝ اسضذ وبسضٙبسي ٘يٕسبَ، 8 تخػػي دوتشاي ٚ پيٛستٝ وبسضٙبسي ٘يٕسبَ، 4 ٘بپيٛستٝ ٚوبسضٙبسي
 .ٕ٘بيٙذ استفبدٜ دا٘طجٛيي خٛاثٍبٜ اص ٘يٕسبَ 44 اي حشفٝ دوتشاي ٘يٕسبَ،

 .دٞذ وبٞص سا سىٛ٘ت ٔذت حذاوثش صٔبٖ أىب٘بت، ٚ ظشفيت وٕجٛد غٛست دس تٛا٘ذ ٔي اسىبٖ وٕيتٝ -
 دا٘طجٛيبٖ سفبٜ غٙذٚق ٔمشسات سػبيت ثب ٚ اسىبٖ وٕيتٝ تػٛيت ثب خبظ ٔٛاسد دس اسىبٖ دٚسٜ افضايص  -

 .ثبضذ ٔي ٔيسش
 ٕ٘ٙبيذ تخّيٝ سا خٛاثٍبٜ ٞب، خٛاثٍبٜ أٛس اداسٜ تٛسظ ضذٜ تؼييٗ ٔٛػذ دس خٛاثٍبٜ سبوٗ دا٘طجٛي چٙب٘چٝ -

 ٔسئَٛ ٚ ٞب خٛاثٍبٜ اداسٜ سشپشست يب سئيس دا٘طٍبٜ، حشاست عشف اص ضذٜ ٔؼشفي ٕ٘بيٙذٜ حضٛس ثب ٚي اتبق
 ٞبي پيٍيشي جٟت ريػالح ٔشاجغ ثٝ دا٘طجٛ تخّف ٔٛسد ٔشاتت ٚ تخّيٝ اي غٛستجّسٝ عي خٛاثٍبٜ ضيفت
 .ضٛد ٔي ٌضاسش ثؼذي
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 ٔٛجٛد غيبة ٚ حضٛس سيستٓ ٚ ٔمشسات اسبس ثش خٛاثٍبٜ، ثٝ خشٚج ٚ ٚسٚد ٍٞٙبْ است ٔٛظف دا٘طجٛ  -

 .ٕ٘بيذ ثجت سا خٛد خشٚج ٚ ٚسٚد خٛاثٍبٜ آٖ دس

 –ػضيٕت ٚ يب ثشٌطت اص ٔسبفشت، اسدٚٞب ٚ فؼبِيتٟبي آٔٛصضي  ٔب٘ٙذ ٔجبص غيش سبػبت دس خشٚج يب ٚسٚد -
تحميمبتي، ٔٛاسد خبظ ٚ يب ضشايغي وٝ خبسج اص اسادٜ دا٘طجٛ ثٝ ٚجٛد آٔذٜ ثبضذ ثب ثجت دس دفتش ٔخػٛظ 

 خٛاثٍبٜ ٚ اسايٝ ٔذاسن ثالٔب٘غ خٛاٞذ ثٛد.
 ٚ ػّت روش ثب آٖ، اص خشٚج يب خٛاثٍبٜ ثٝ ٚسٚد ٍٞٙبْ دا٘طجٛ خشٚج ٚ ٚسٚد ٔجبص غيش سبػبت است الصْ -
 ٔٛاسد وّيٝ وبسي ٘ٛثت ٞش پبيبٖ دس است ٔٛظف ضيفت سشپشست ٚ ضٛد ثجت خٛاثٍبٜ ٔخػٛظ دفتش دس ٔمػذ

 .ثشسب٘ذ ٞب خٛاثٍبٜ اداسٜ سييس اعالع ثٝ سا
 اص ٔٛجٝ غيش غيجت ٚ ضذٜ تؼييٗ سبػبت سػبيت ػذْ ثش ٔجٙي ٞب، خٛاثٍبٜ أٛس سشپشست ٌضاسش غٛست دس  -

 سىٛ٘ت ِغٛ يب سىٛ٘ت ادأٝ ثٝ ٘سجت ٔمشسات ٔغبثك دا٘طجٛ خب٘ٛادٜ ثٝ اعالع ضٕٗ اسىبٖ وٕيتٝ خٛاثٍبٜ،
 .ٕ٘ٛد خٛاٞذ ٌيشي تػٕيٓ خٛاثٍبٜ، دس دا٘طجٛ
 ٔجٛصسىٛ٘ت تشْ، ٞش دس ٔتٛاِي ٞفتٝ دٚ ٔذت ثٝ خٛاثٍبٜ اتبق دس دا٘طجٛ ٔٛجٝ غيش حضٛس ػذْ دسغٛست  -

 اص ٔٙذي ثٟشٜ تحػيّي ٘يٕسبَ وبُٔ ٞضيٙٝ ٚ ضذ خٛاٞذ ِغٛ تحػيّي ٘يٕسبَ آٖ دس خٛاثٍبٜ دس ٚي
 .ضذ خٛاٞذ ٔحبسجٝ دا٘طجٛ ثشاي سفبٜ غٙذٚق ٔمشسات ثشاثش خٛاثٍبٜ

 خشٚج، ٚ ٚسٚد ضذٜ تؼييٗ صٔبٖ پبيبٖ دس أٙيت، ٚ ٘ظٓ حفظ ٔٙظٛس ثٝ است الصْ خٛاثٍبٜ ضيفت سشپشست  -
 دسدفتش سا ٞب آٖ غيبة ٚ حضٛس دا٘طجٛيبٖ، سؤيت ضٕٗ احتشاْ سػبيت ثب ٚ ٕ٘ٛدٜ ٔشاجؼٝ اتبلٟب ٚ عجمبت تٕبْ ثٝ

 ٌضاسش ٔبفٛق ٔمبٔبت ثٝ دا٘طجٛ، خب٘ٛادٜ اص پيٍيشي ِضْٚ غٛست دس ٚ ثشسسي اص پس سا غيجت ٔٛاسد ٚ ثجت ٔشثٛعٝ
 .ٕ٘بيذ
 ٔحُ ضٟش دس سبوٗ خٛيطبٚ٘ذاٖ ٔٙضَ دس فمظ ضجٟب ثؼضي تٛا٘ٙذ ٔي خٛاثٍبٜ دس سبوٗ دا٘طجٛيبٖ -

 ٘سجت ٚ تّفٗ آدسس، ٔطخػبت، لجالً است الصْ .ٕ٘بيٙذ البٔت ٔٛلت عٛس ثٝ ٔجبٚس ضٟشٞبي يب ٚ تحػيُ

 .ثبضذ سسيذٜ دا٘طجٛ لب٘ٛ٘ي ِٚي تأييذ ثٝ ٚ ضذٜ ليذ خٛيطبٚ٘ذاٖ فشْ دس دا٘طجٛ ثب ٞب آٖ

 ٔحضشي ثجت ثبيذ خٛاثٍبٜ، ثٝ ٚسٚد ثذٚ دس خٛيطبٚ٘ذاٖ فشْ دس دا٘طجٛ لب٘ٛ٘ي سشپشست يب ِٚي أضبي  -

 .ثبضذ ضذٜ

 دسغٛست ٚ تىٕيُ خٛيطبٚ٘ذاٖ ٔطخػبت ٚ ٘طب٘ي فشْ ثب تغجيك اص پس خٛاثٍبٜ اص دا٘طجٛ ٔشخػي ثشٌٝ -

 دا٘طجٛ خب٘ٛادٜ ٚ ٞب خٛاثٍبٜ أٛس اداسٜ ثٝ ٔشاتت ٚ تحٛيُ دا٘طجٛ ثٝ ٔشثٛعٝ دفتش دس ثجت ضٕٗ غحت،

 .ضٛد ٔي اػالْ

 ا٘مضبي اص پس است ٔٛظف دا٘طجٛ ٚ ثبضذ ضذٜ تؼييٗ لجالً ثبيذ دا٘طجٛ، حضٛس ػذْ يب ٔسبفشت ٔذت  -

 وٝ سا ٔشخػي ثشٌٝ ٚ ٕ٘بيذ اػالْ خٛاثٍبٜ ضيفت سشپشست ثٝ سا خٛد حضٛس ٔسبفشت، اص ثبصٌطت ٚ ٔذت



 سشپشست ثٝ سسيذٜ )خٛيطبٚ٘ذاٖ ٔٙضَ ثٝ ٔشاجؼٝ( خٛيطبٚ٘ذ يب )پذسي ٔٙضَ ثٝ ٔشاجؼٝ( ِٚي تأييذ ثٝ

 سييس اعالع ثٝ وتجبً سا ٔشاتت ضيفت سشپشست است الصْ ايٙػٛست غيش دس .ٕ٘بيذ تحٛيُ خٛاثٍبٜ ضيفت

 .ثشسب٘ذ ٞب خٛاثٍبٜ أٛس اداسٜ )ٔسئَٛ(

 ٔٙضَ دس سا دا٘طجٛ حضٛس تّفٙي، تٕبس عشيك اص تٛا٘ذ ٔي ٞب خٛاثٍبٜ أٛس ٔسئَٛ يب خٛاثٍبٜ سشپشست  -

 سا حضٛسدا٘طجٛ ٔحُ، ثٝ ٔشاجؼٝ ثب ريشثظ ٔسئٛالٖ ثب ٕٞبٍٞٙي اص پس ِضْٚ غٛست دس ٚ استؼالْ خٛيطبٚ٘ذ

 .ٕ٘بيذ ثشسسي

 اجتٕبػي ٞٙجبسٞبي ٚ ػشف اسالٔي، ٔٛاصيٗ ٔجٙبي ثش ٚ ٔٙبست پٛضص سػبيت دا٘طجٛ، ضأٖ ثٝ تٛجٝ ثب -

 دس ثبيذ ٕ٘بيذ ٔي سفتبس خٛد اتبق اص خبسج يب داخُ دس دا٘طجٛ آ٘چٝ ٞش ٚ ثٛدٜ اِضأي دا٘طجٛيبٖ تٕبٔي ثشاي

 .ثبضذ ٔػٛة ٞبي ٘بٔٝ آئيٗ ٚ ٞب ثخطٙبٔٝ ٚ وطٛس جبسي ٔمشسات ٚ لٛا٘يٗ ٔحذٚدٜ

 ضئٛ٘بت اسالٔي، آداة ثب ٔغبيش وٝ )... ٚ صيشپيشاٞٗ وٛتبٜ، تًٙ،( ٘بٔتؼبسف ٚ ٘بٔٙبست ِجبس ثب ضذٖ ظبٞش -

 افشاد خشٚج ٚ ٚسٚد اص ٚ ثٛدٜ ٕٔٙٛع ٞب خٛاثٍبٜ ػٕٛٔي فضبٞبي دس عٛسوّي ثٝ ثبضذ، ٔي جبٔؼٝ ػشف ٚ دا٘طجٛيي

 .آٔذ خٛاٞذ ػُٕ ثٝ جٌّٛيشي ٘بٔٙبست پٛضص ثب ٚ حجبة ثذ

 .است ٕٔٙٛع دا٘طجٛ تٛسظ خٛاثٍبٜ ػٕٛٔي أٛاَ ا٘تمبَ يب جبثجبيي ٞشٌٛ٘ٝ -

 اداسٜ اص ٔجٛص اخز ثذٖٚ ٔشثٛعٝ ٚاحذ يب اتبق داخُ أٛاَ جبثجبيي ٚ تغييش اتبق، دس لفُ تؼٛيض يب تغييش ٞشٌٛ٘ٝ  -

 .است ٕٔٙٛع خٛاثٍبٜ سشپشست يب ٞب خٛاثٍبٜ أٛس

 ضذٜ تؼييٗ ضشايظ سػبيت ثب اتبق، دس دا٘طجٛ تٛسظ وبٔپيٛتش ٚ ...ٚ ٚيذئٛ ، VCD ٘ظيش ٚسبيّي اص استفبدٜ  -

 .ثبضذ ٔي پزيش أىبٖ ٞب خٛاثٍبٜ أٛس اداسٜ عشف اص ٔجٛص وست ٚ

 اسبس ثش ٚ دا٘طٍبٜ ٞش أىب٘بت ٚ ضشايظ ثٝ تٛجٝ ثب ٞب خٛاثٍبٜ دس ايٙتش٘ت أىب٘بت اص استفبدٜ ٘حٜٛ

 سيبست ايٗ غحيح اجشاي ثش ٘ظبست ٚ ٕٞبٍٞٙي .ضٛد ٔي تؼييٗ دا٘طٍبٜ آٖ فشٍٞٙي ضٛساي ٞبي سيبست

 .ثبضذ ٔي آٖ تبثؼٝ ٞبي ٚاحذ ٚ فشٍٞٙي ٚ دا٘طجٛيي ٔؼبٚ٘ت ػٟذٜ ثٝ ٞب

 ثّٙذ دسٌيشي، غذا، ٚ سش ايجبد لجيُ اص( ضٛد خٛاثٍبٜ سبوٙبٖ آسبيص سّت سجت وٝ ٔضاحٕت ٞشٌٛ٘ٝ ايجبد -

 .ثبضذ ٔي ٕٔٙٛع )... ٚ ٔٛسيمي ٚ٘ٛاختٗ تّٛيضيٖٛ ، ساديٛ غذاي حذ اص ثيص ٕ٘ٛدٖ



 ٔسىٛ٘ي أبوٗ ثٝ ٔطشف سبختٕب٘ي خبظ ٚضؼيت ػّت ثٝ وٝ ٞبيي خٛاثٍبٜ سبوٗ دا٘طجٛيبٖ وشداس ٚ سفتبس  -

 .٘طٛد خٛاثٍبٜ ٕٞسبيٍبٖ آسبيص سّت ٔٛجت وٝ ثبضذ عٛسي ثبيذ ثبضٙذ، ٔي ٔجبٚس

 خٛاثٍبٜ داخّي ٔحيظ اص فيّٕجشداسي يب ػىس تٟيٝ خٛاثٍبٜ ٔحيظ دس دا٘طجٛيي، ضئٛ٘بت أٙيت حفظ ٔٙظٛس ثٝ -

 اخز ثذٖٚ فيّٓ ٚ ػىس فٙبٚسي داساي ٕٞشاٜ تّفٗ يب تػٛيشثشداسي ٚ ػىبسي دٚسثيٗ اص استفبدٜ ٚ دا٘طجٛيبٖ

 .است ٕٔٙٛع ٞب خٛاثٍبٜ أٛس اداسٜ اص ٔجٛص

 لب٘ٛ٘ي ثشپيٍشد ػالٜٚ دا٘طجٛيي ٞبي دسخٛاثٍبٜ ... ٚ دٚسثيٗ ٕٞشاٜ، تّفٗ فٙبٚسي اص استفبدٜ سٛء ٞشٌٛ٘ٝ ثب  -

 .ضذ خٛاٞذ سفتبس دا٘طجٛيبٖ ا٘ضجبعي ضٛساي ٔمشسات ثشاثش

 :٘ظيش ٚسبيّي اص استفبدٜ ٘ٛع ٞش ٕٞچٙيٗ داسد ضشػي اضىبَ ٌبص ٚ ثشق آة، ٔػشف دس سٚي صيبدٜ ٚ اسشاف  -

 سا خٛاثٍبٜ ايٕٙي وٝ ٚسبيّي يب ٌبصي ٞبي الٔپ وشدٖ اضبفٝ ٞيتش، فشيضس، پّٛپض، ثشلي، سٕبٚس ثشلي، وتشي

 ِٛاصْ آٚسي جٕغ ثش ػالٜٚ ٚ ثٛدٜ ٕٔٙٛع وّي عٛس ثٝ اتبق داخُ دس غزا ٕ٘ٛدٖ ٌشْ يب عجخ ا٘ذاص٘ذ، ٔي خغش ثٝ

 تخشيت سٛصي، آتص :ٕٞچٖٛ آٖ ثش ٔتشتت ٚاسدٜ احتٕبِي خسبسات ٚوّيٝ اضبفي ٔػشفي ثشق ٞضيٙٝ ٔشثٛعٝ،

 .ثٛد خٛاٞذ وٙٙذٜ استفبدٜ دا٘طجٛيبٖ يب دا٘طجٛ ػٟذٜ ثٝ ... ٚ ٔٛوت

 ٚسشٔبيص ٌشٔبيص سبٔب٘ٝ ٚ ٌبصسٛص ٔجبص، ثشلي ٚسبيُ تٕبٔي خٛاثٍبٜ اص خشٚج ٍٞٙبْ ٔٛظفٙذ دا٘طجٛيبٖ -

 .ٕ٘بيٙذ خبٔٛش سا خٛد اتبق

 ثٝ )خػٛغبيخچبَ(آٖ دس ٔٛجٛد ٚسبيُ ٚ دا٘طجٛيي اسىبٖ ٚاحذ يب اتبق ٘ظبفت ٚ ٔحيظ ثٟذاضت سػبيت  -

 ٔي ٞب خٛاثٍبٜ أٛس اداسٜ ػٟذٜ ثٝ آٖ ثش ٘ظبست ٘حٜٛ ٚ ثٛد خٛاٞذ ٚاحذ يب اتبق آٖ سبوٗ دا٘طجٛيبٖ ػٟذٜ

 .ثبضذ

 خسبست اص پيطٍيشي ٔٙظٛس ثٝ ٔطىُ ثشٚص غٛست دس ٚ ٘ذاس٘ذ سا تأسيسبتي أٛس دس دخبِت اجبصٜ دا٘طجٛيبٖ -

 اػالْ ػذْ ٔسئِٛيت .ٕ٘بيٙذ اػالْ خٛاثٍبٜ ٔسئَٛ ثٝ ضفبٞي ٚ وتجي غٛست ثٝ سا ٔشاتت است الصْ احتٕبِي

 سبوٙبٖ ػٟذٜ ثٝ ضٛد ٔبِي ٚ جب٘ي احتٕبِي ضبيؼبت ٔٛجت وٝ تأسيسبتي أٛس دس ٔستميٓ دخبِت يب ٞب ٘يبصٔٙذي

 ثبضذ ٔي اتبق

 دا٘طجٛ ٚ ٘ذاسد دا٘طجٛ اتبق داخُ ضخػي ِٛاصْ ٚ ٚسبيُ لجبَ دس ٔسئِٛيتي ٌٛ٘ٝ ٞيچ خٛاثٍبٜ سشپشستي -

 .ثبضذ ٔي خٛد ضخػي أٛاَ حفظ ٔسئَٛ



 ثٝ ضٛاثظ ثشاثش تب ٕ٘بيذ ٌضاسش وتجب خٛاثٍبٜ ضيفت سشپشست ثٝ سا ٔشاتت ثبيذ دا٘طجٛ سشلت، ثشٚص غٛست دس  -

 .ضٛد سسيذٌي ٔٛضٛع

 خٛاثٍبٜ جّٕٝ اص دا٘طٍبٞي أبوٗ تٕبٔي دس دخب٘يبت استؼٕبَ ثب ٔشتجظ ٚسبيُ ٍٟ٘ذاسي ٚ دخب٘يبت استؼٕبَ  -

 دا٘طجٛيبٖ ا٘ضجبعي ضٛساي سٛي اص غبدسٜ ٞبي دستٛساِؼُٕ ٚ ٘بٔٝ آييٗ اسبس ثش ٔتخّفيٗ ثب ٚ است ٕٔٙٛع

 .ضذ خٛاٞذ سفتبس

 ٞبي CD ٚ ٘ٛاسٞب لٕبس، ِٛاصْ لجيُ اص غيشلب٘ٛ٘ي اثضاسآالت اص استفبدٜ ٚ فشٚش ٚ خشيذ تٛصيغ، ٍٟ٘ذاسي،  -

 ثٝ ٌشداٖ، سٚاٖ داسٚٞبي ٔٛادٚ ٚ اِىّي ٔطشٚثبت افيٛ٘ي، ٔٛاد ٞشٌٛ٘ٝ ٔػشف ٚ تٛصيغ ٌشْ، ٚ سشد اسّحٝ غيشٔجبص،

 ا٘ضجبعي ضٛساي سٛي اص غبدسٜ ٞبي دستٛساِؼُٕ ٚ ٘بٔٝ آييٗ اسبس ثش ٔتخّفيٗ ثب ٚ است ٕٔٙٛع وّي عٛس

 .ضذ خٛاٞذ سفتبس دا٘طجٛيبٖ

 .ثبضذ ٔي ٕٔٙٛع خٛاثٍبٜ دس ٔٛسيمي آالت اثضاس اص استفبدٜ -

 حشاست عشف اص ضذٜ ٔؼشفي ٕ٘بيٙذٜ حضٛس ثب ٚ ٔبفٛق ٔسئَٛ ثب ٕٞبٍٞٙي ضٕٗ ٞب خٛاثٍبٜ اداسٜ سييس -

 سبن، وٕذ، ثبصسسي ٚ اتبق ثبصديذ ثٝ ٘سجت ٔجبص٘ذ ٔطىٛن ٔٛاسد ٌضاسش ٚ ِضْٚ غٛست دس ، دا٘طٍبٜ

 .ٕ٘بيٙذ الذاْ دا٘طجٛ اتبق دس ضخػي ٔٛجٛد ِٛاصْ ٚ ويف،چٕذاٖ

 ِفظي ثشخٛسد ثٝ ٔجبص دا٘طجٛيبٖ اص يه ٞيچ ٕ٘بيذ، سفتبس ٔمشسات ٚ ٘بٔٝ آييٗ ثشخالف دا٘طجٛيي چٙب٘ىٝ -

 .ٕ٘بيٙذ ٌضاسش ٔشثٛعٝ ٔسئٛالٖ ثٝ سسيذٌي جٟت سا ٔٛضٛع ثبيذ ٚ ثبضٙذ ٕ٘ي ٚي ثب فيضيىي يب

 ٔحشٚٔيت ثٝ ٔٙجش دا٘طجٛيبٖ ا٘ضجبعي ضٛساي ثٝ ا٘ؼىبس ضٕٗ ِفظي ٚ فيضيىي دسٌيشي ٌٛ٘ٝ ٞش  -

 .ضذ خٛاٞذ خٛاثٍبٜ اص دا٘طجٛ ٔمػشيٗ يب ٔمػش

 ٔمغغ ٞش دس سىٛ٘ت، ادأٝ ثشاي ٚي غالحيت ػذْ ضذٖ ٔحشص غٛست دس خٛاثٍبٜ دس دا٘طجٛ البٔت ٔجٛص -

 .است دا٘طٍبٜ ا٘ضجبعي ضٛساي ٚ اسىبٖ وٕيتٝ ػٟذٜ ثش غالحيت ػذْ تطخيع ضٛد، ِغٛ تٛا٘ذ ٔي صٔب٘ي

 ٔطبسوت تٛسؼٝ ساستبي دس ٚ ا٘تخبة ٔشثٛعٝ ٔمشسات ٚ ٘بٔٝ آييٗ اسبس ثش ٞب خٛاثٍبٜ غٙفي ضٛساي -

 خٛاثٍبٟٞب سبوٙيٗ غٙفي ٚ سفبٞي أٛس دس سسب٘ي خذٔت ثٟجٛد ثٝ وٕه ٚ خٛد غٙفي أٛس دس دا٘طجٛيبٖ

 .ٕ٘بيذ ٔي فؼبِيت ٔػٛة، اختيبسات ٚ ضٛاثظ چبسچٛة دس

 .ثبضٙذ ٕ٘ي خٛاثٍبٜ ٔحيظ دس سيبسي ٚ ػّٕي فشٍٞٙي، فؼبِيتٟبي ا٘جبْ ثٝ ٔجبص غٙفي ضٛساٞبي  -

 خٛاثٍبٟٞبي دس ... ٚ خػٛغي ضبٌشد يب ٔؼّٓ ، ٔيٟٕبٖ ػٙٛاٖ تحت غيشدا٘طجٛ افشاد البٔت ٚ ٚسٚد -



 .ثبضذ ٔي ٕٔٙٛع دا٘طجٛيي

 اص وتجي ٔجٛص دسيبفت ٚ ٔيضثبٖ ٞبي اتبلي ٞٓ سضبيت ثب فمظ خٛاثٍبٜ دس سبوٗ غيش دا٘طجٛي البٔت -

 .است ٔجبص ٔحذٚد غٛست ثٝ ٞب خٛاثٍبٜ أٛس اداسٜ

 ٔذت وٛتبٜ حضٛس ثب استجبط دس دا٘طٍبٜ ٞش فشٍٞٙي ٚ دا٘طجٛيي ٔؼبٚ٘ت أىب٘بت ٚ ضشٚست ٚجٛد غٛست دس

 .ٕ٘ٛد خٛاٞذ ٌيشي تػٕيٓ ٔيٟٕبٖ غٛست ثٝ خٛاثٍبٜ دس دا٘طجٛ يه دسجٝ ثستٍبٖ

 :دختشاٖ خٛاثٍبٜ دس دا٘طجٛ ثستٍبٖ ٔاللبت ضشايظ  -

 .ثبضذ ٔي خٛاثٍبٜ دس تشدد ضذٜ تؼييٗ صٔبٖ پبيبٖ تب حذاوثش ٔاللبت سبػت -

 يب ٚ ٔؼتجش داس ػىس ضٙبسبيي وبست ٚ ثبضذ دا٘طجٛ ٔحبسْ اص ثبيذ ٔشد وٙٙذٜ ٔاللبت دختشاٖ خٛاثٍبٜ دس  -

 سا ٔشثٛعٝ دفتش يب ٚ ٔاللبت ٔخػٛظ فشْ ٚ ٕ٘بيذ اسايٝ خٛاثٍبٜ ضيفت سشپشست ثٝ سا خٛد ضٙبسٙبٔٝ

 ثٝ اػالْ اص لجُ سا ٔشد وٙٙذٜ ٔاللبت ٔطخػبت است ٔٛظف خٛاثٍبٜ ضيفت سشپشست ٕ٘بيذ، أضبء ٚ تىٕيُ

 دسغٛست ٚ تغجيك )است ضذٜ ليذ ٔخػٛظ فشْ دس لجالً وٝ( دا٘طجٛ ٘ضديىبٖ اسبٔي ٔطخػبت ثب دا٘طجٛ

 .ٕ٘بيذ ٌضاسش ٞب خٛاثٍبٜ أٛس اداسٜ سييس ثٝ سا ٔشاتت ٚ جٌّٛيشي ٔاللبت اص ٔغبيشت

 دفتش دس ٚ سسيذٜ دا٘طجٛ اِٚيبي تأييذ ثٝ ثبيذ حتٕبً خٛاثٍبٜ ثٝ ٚسٚد دساثتذاي وٙٙذٌبٖ ٔاللبت ثٝ ٔشثٛط فشْ(

 ).ضٛد ٍٟ٘ذاسي خٛاثٍبٜ

 سشپشست ثٝ سا خٛد ضٙبسٙبٔٝ ٔاللبت، ٍٞٙبْ ٔتأُٞ دا٘طجٛي ٕٞسش است، الصْ دختشاٖ خٛاثٍبٜ دس  -

 ٘بٔٝ آييٗ ٔغبثك است ٔٛظف خٛاثٍبٜ ضيفت سشپشست ٚ -٘يست وبفي ضٙبسبيي وبست- ٕ٘بيذ اسايٝ خٛاثٍبٜ ضيفت

 .ٕ٘بيذ سػبيت سا ٔاللبت اجبصٜ ٔشاحُ

 ا٘جبْ لبثُ ضذٜ اػالْ سبػبت دس ٚ ضذٜ تؼييٗ ٔٙظٛس ٕٞيٗ ثٝ وٝ ٔحّي يب ٚ ػٕٛٔي اتبق دس ٔاللبت  -

 .ثٛد خٛاٞذ

 اػالْ ٚ تؼييٗ ٞب خٛاثٍبٜ اداسٜ تٛسظ ضشايظ، ٚ فػَٛ تٙبست ثٝ خٛاثٍبٜ دس ػٕٛٔي سىٛت سبػت  -

 .ضٛد ٔي

 


