دستًر العمل
سفزَبی خبرجی
کبرکىبن يسارت
کشًر

بسمٍ تعبلی
تِ هٌظَز ًظازت تس سفسّاي خاازي وازوٌااى ٍشتزت وراَز ٍ ّونٌاظي ًظاس تاِ  ،اهسي تّوظا ٍ
ح اسظ تزتثاعات خازي ٍ ضسٍزت ساهاًدّ هستدٍتت خازي ساهاد ٍشتزت وراَز سااشهاى ّااي
تاتعِ ٍ تسهاًدتزي ّا دساهَز تعع وا سافسّاي خاازي وازوٌااى ٍشتزت وراَز سااشهاى ّااي تاتعاِ ٍ
تسهاًدتزي ّا ترسيفات هظْواًاى خازي تِ شسح ذي تصَية ه شَد :
فصل ايل – تعبريف ي کليبت
مبدٌ  – 1دز تيي دسهَز تععو تِ هٌظَز زعاي تخهصاز هٌظَز تش :
ٍ-1-1شتزت ورَز  :سهاد ٍ صف ٍشتزت ورَز شاه تساهاًدتزي ّاا رسهاًادتزي ّاا تارادتزي ّاا
ساشهاى ّاي ٍتت هِ شاه ساشهاى ثث تحَتل ورَز ساشهاى هديسي تحستى ورَز ساشهاى تَسعِ ٍ
عوستى دزيا ٍ سَتح ورَز ساشهاى شْسدتزي ّا ٍ دّظازي ّاي ورَز ٍ شسو هادز تاصص حوا
ٍ ًم زيل ورَز ه تاشد .
 - 2-1کبرکىبن  :ولظِ وازوٌاى شاغ دز ٍشتزت ورَز
 - 3-1سفز خبرجی  :ولظِ هاهَزي ّاي تسٍى هسشي وازوٌاى ٍشتزت ورَز
 - 4-1ستبد  :ساخهاز هسوصي ٍشتزت ورَز ٍ ساشهاى ّا ٍ شسو ّاي ٍتت هِ
 - 5-1صف:ساخهاز تسهاً

شْسسهاً

تارا ٍ دّ اهاً ٍشتزت وراَز ٍ سااشهاى ّااي ٍتت اهِ ٍ

شْسدتزي ّا ٍ دّظازي ّا
 - 6-1مزجع درخًاست کىىدٌ سفز  -1 :دز سهاد ٍشتزت ورَز هعاٍى لائن همام يا زئاظ

هسواص ههثاَ

 -2دز صف تسهاًدتز  -3دز ساشهاى ّا ٍ شسو ٍتت هِ تاالتسيي همام ساشهاى ٍ هديس عاه شسو
 - 7-1مزکش  :هسوص تعال زساً ٍ تهَز تظي تعول ٍشتزت ورَز
 - 8-1کبرگزيٌ  :واز،سٍُ دتخل سفسّاي خازي ه همس دز سهاد ٍشتزت ورَز
مبدٌ  – 2دز تيستي تثصسُ  1هادُ  3آيظي ًاهِ ًظاازت تاس ه اارست ّااي خاازي دساهااّْاي تيستيا
واز،سٍُ دتخل سفسّاي خازي ٍشتزت ورَز تا تسوظة تعضا ٍ ٍظايف ذي ترىظ ه شَد :
بىد ايل – تزکيب کبرگزيٌ
تعف) زئظ
ب) زئظ

هسوص تعال زساً ٍ تهَز تظي تعول
هسوص حستس

ج) هديس و درهس ٍشتزت
ت) هديس و تَسعِ هٌاتع تً اً
ث) ًوايٌدُ هعاًٍ يا هسوص ذيستظ ح ة هَزد تدٍى حك زتي دز يل ات واز،سٍُ حضَز خَتّد يار .
بىد ديم – يظبيف کبرگزيٌ
تعف) تعالم ًظس ً ث تِ تًجام سفسّاي خازي وازوٌاى ٍشتزت ورَز تجص هعاًٍظي ٍشياس تساهاًدتزتى ٍ
هعاًٍظي آًْا
ب) تعظظي سغح تًجام سفس خازي وازوٌاى ٍشتزت ورَز

ج) تعظظي زئظ

ّظات تعصته دز شهاً وِ ّظات تا سغح پايظي تس تش هعااٍى ٍشياس ٍ هعااٍى تساهاًدتز تاِ

سفس خازي تعصتم ه شَد .
بىد سًم – دبيزخبوٍ کبرگزيٌ
تعف) دتظسخاًِ واز،سٍُ دز هسوص تعال ساً ٍ تهَز تاظي تعولا ه اهمس تسا ٍ دتظاس وااز،سٍُ سافسّاي
خازي تَسظ زئظ

هسوص تعظظي ٍ هٌصَب ه شَد .

ب) دتظسخاًِ هَظف تس پ

تش ٍصَل دزخَتس سفسّاي خازي ٍ دسهَز زئظ

هسوص هثٌ تس تلادتم

ً ث تِ تزسال دعَتٌاهِ يل ِ واز،سٍُ ٍ دسهَز آى ٍ ٍسَتتك سفسّاي خازي هَضاَ دساهَز وااز
يل ِ تِ تعضا واز،سٍُ تلدتم ًوايد .
ج) پظاظسي ٍ تيستي هصَتات واز،سٍُ
مابدٌ  -3تيااي دساهَز تععوا ًااظس تااس ولظاِ تزتثاعااات خاازي وازوٌاااى ٍشتزت وراَز تسا ٍ تواااه
هاهَزي ّاي تسٍى هسشي هاهَزيي وازوٌاى ٍشتزت ورَز زت شاه ه شَد .
مبدٌ  –4مسئًل سبمبودَی سفزَبی خبرجی
ه ئَعظ ساهاًدّ

تْظٌِ ساشي ًظازت ٍ ّواٌّا ولظِ سفسّاي خازي سهاد ٍ صف ساشهاى ّااي

ٍتت هِ ٍ تاتعِ شْسدتزي ّا ٍ دّظازي ّا تِ عْدُ هسوص تس  .هسوص هىلف تِ تسزس ضسٍزت ٍ داليا
تَيظْ سفس تسزس ٍ ضسٍزت تعصتم ترستد هعسر شدُ تخر ولظاِ هجَشّااي الشم ٍ ّونٌاظي تزشياات
ًهايج حاصلِ ٍ هغاتم آى تا تّدتف تٍعظِ سفس تستتس تا هفاد تيي دسهَزتععو ه تاشد .
ه ئَعظ ساهاًدّ سفسّاي خازي دز تسهاى ّا تِ عْدُ تسهاًدتز هحهسم ه تاشد .
فصل ديم– فزآيىد درخًاست  ،تصًيب ي اوجبم سفزَبی خبرجی
مبدٌ  –5هستتة دزخَتس سفس خازي وازوٌااى تاياد دز راصالِ شهااً  30زٍش لثا تز سافس دز لاعاة
رسم ّاي هستَط تا تىوظ هراصات رسد تعصته تا ذواس دالئا ٍ تَضاظحات تًجاام سافسّا تاا تهضااي
هسيع دزخَتس وٌٌدُ ذيصالح تِ هسوص تزسال شَد .
سفسّاي وِ دز راصلِ شهاً تعظظي شدُ تِ هسوص تزسال ًاسدد لات تسزس ًاَتّد تَد .
هَتزد رَزي ٍ ضسٍزي تا تراظص همام عاع ٍشتزت تش تسًاهِ شهاى تٌدي رَق ه هثٌ تس
مبدٌ  –6لث تش تزسال دزخَتس سفس تساهاًدتزتى ٍ رسهاًادتزتى ّوااٌّا الشم زت تاا هعاًٍا سظاسا
ٍشتزت ورَز تِ عو آٍزًد ٍ هعااًٍظي تساهاًدتزتى تاي اه ّوااٌّا الشم زت تاا هعاًٍا ذياستظ ٍشتزت
ورَز تعو آٍزًد .
مبدٌ  -7هسوص هَظف تس پ

تش ٍصَل دزخَتس سفس خازي وازوٌاى ضاوي تسزسا دزخَتسا

هروَز دز خصَص ترستد هعسر شدُ تستي تعصتم تش يْ تيٌىِ ٍتيد ساتمِ تاصص ٍ شالل هاستثظ
تَدُ ٍ تعصتم آًْا دز زتسهاي تًجام هاهَزي هحَعاِ ٍ تياستي ٍظاايف دساهااُ ّااي هستَعاِ تاشاد دز
،سدشىاز تمديو تِ همام عاع ٍشتزت تعالم ًظس ًوايد.
ًظس تِ تيٌىِ دز ،سدشىاز تمديو همام عااع ٍشتزت دز خصاَص سافس خاازي هماهاات صاف ٍ ساهاد
هَضَ دز واز ،سٍُ عسح ًو ،سدد رلرت هسوص ّوصهاى زًٍَش ،سدشىاز هروَز زت تاِ هسواص حستسا
تزسال خَتّد ًوَد.

مبدٌ  – 8دز خصَص ًظسٍّاي ًظاه ٍتًهظاه هاهَز دز ٍشتزت ههثَ ٍ ٍتحدّاي تاتعِ هسوص حستس
تش تعالم هسوص ً ث تِ تخار هجاَش حفاظا تعالعاات

ٍشتزت ورَز هىلف تس ظسف  3علاي  5زٍش پ
هستَعِ تلدتم ًوايد.

ولظِ هجَشّاي صادزُ تش ساشهاى ّاي حفاظ تعالعات تاي ه خغاب تِ تدتزُ و وٌ َع ٍشتزت تهاَزخازيِ صادز ،سدد.
ًهايج ول سفسّا تش عسيك هسوص تِ هسوص حستس تستي تعالم تاِ سااشهاى ّااي حفاظا تعالعاات ههثاَهاهَز هٌعى

خَتّد شد.

 ه ئَعظي حستس ساشهاى ّاي ٍتت هِ هَظف ّ هٌد ّوااٌّا ّااي الشم زت تاا هسواص حستسا ٍشزتتورَز هعوَل دتزًد .
 ضسٍزت حضَز عٌاصس حستس دز سفسّاي خازي هٌَط تِ ًظس همام عاع ٍشتزت خَتّدتَد.مبدٌ  -9صدٍز هجَش سفس دز خصَص ًوايٌد،اى ًايا تستساس تخهظازتت تفَيض رسهاًادُ هعظان وا
لَت صَزت خَتّد ،سر .
دز صَزت ضسٍزت حضَز ًوايٌدُ ًظسٍي تًهظاه دز تسوظة ّظات تعصته ٍشتزت ورَز ّواٌّا ّااي
الشم دز تيي خصَص تش سَي هعاًٍ تهٌظه ٍ تًهظاه تا هثادي هستَعِ تعو خَتّد آهد .
مبدٌ  -11ولظِ وازوٌاى هلصم ه تاشٌد لث ٍ تالراصلِ تعد تش تًجاام سافس خاازي تاا هستيعاِ تاِ هسواص
حستس ً ث تِ تىوظ رسم ّاي هستَعِ تلدتم ًوايٌد.
حىن هاهَزي وازوٌاى تعصته تِ سفس خازي

پ

تش تىوظا راسم ّااي لثا تش سافس تَساظ تدتزُ وا

تَسعِ هٌاتع تً اً لات صدٍز تس .
مبدٌ  -11سفس خازي شْسدتزتى وازوٌاى شْسدتزي ّا ٍ ساشهاى ّا ٍ هَس ات ٍ شسو ّاي ٍتت هِ
تِ شْسدتزي ّا دز سستسس ورَز تاتع تيي دسهَزتععو خَتّد تَد.
تسهاًدتزتى هستتة سفس شْسدتزتى زت پ

تش تصَية شَزتي تساله شْس ٍ دز لاعة رسم ّاي ضوظوِ تياي

دسهَزتععو تْظِ ٍ دز راصلِ شهاً  30زٍش لثا تش سافس تاِ هعاًٍا عواستى ٍ تَساعِ تهاَز شاْسي ٍ
زٍسهاي ٍشتزت ههثَ هٌعى

ٍپ

تش تسزس وازشٌاس ٍ تايظد ضسٍزت سفس خاازي

تاستي تًجاام

تلدتهات تعدي ٍ تخر هجَشّاي الشم هستتة تِ هسوص تعالم ه ،سدد.
مبدٌ  -12هسوص پ

تش ٍصَل ولظِ دزخَتس ّاي سافسّاي خاازي هعااًٍظي ساهادي ٍشتزت وراَز

زٍساي ساشهاى ّاي ٍتت هِ ٍ تاتعِ تسهاًدتزتى ٍ هعااًٍظي تساهاًدتزي ّاا ٍ و اة هجاَش هماام عااع
ٍشتزت هىلف تس ً ث تِ تخر هجَشّاي الشم تش هستيع ذيصالح تلدتم ًوايد.
مبدٌ  -13يْ تخر هجَشّاي لااًًَ تًجاام سافسّاي خاازي تلادتهات ذيا تش ساَي هسواص صاَزت
ه پريسد :
 -1عسح دزخَتس ّاي سفس دز واز،سٍُ دتخل سفسّاي خازي ٍشتزت ههثَ
 -2تْظِ ،سدشىاز تستي تسهحضاز همام عاع ٍشتزت ٍ دزيار ًظاس تيرااى زتياع تاِ سافس خاازي
وازوٌاى

 -3تزسال دزخَتس صدٍز هجَش سفس تِ ّظاات ًظاازت تاس سافسّاي خاازي وازوٌااى دٍعا دز
سغَح پايظي تس تش هعاٍى ٍشيس ٍهعاٍى تسهاًدتز ٍهماهات ّوهستش
 -4تزسال دزخَتس تِ سهاد ّواٌّا زٍتتظ تلهصادي خازي دز ٍشتزت تهَز خازيِ دز خصَص
هعاًٍظي ٍشيس تسهاًدتزتى هعاًٍظي آًْا ٍ هماهات ّوهستش.
 -5دز صَزت ٍصَل ًهايج هثث تسزس سفسّا تش ّظئ ًظازت تس سفسّاي خازي وازوٌاى دٍعا
ٍ سهاد ّ واٌّا زٍتتظ تلهصادي ٍشتزت تهاَز خازياِ ٍ هَترما ٍشياس هحهاسم وراَز هسواص
هستتة زت يْ صدٍز تحىام هاهَزي
تً اً ٍشتزت ههثَ هٌعى

تْظِ تزش ٍ تلاظظ تاِ هعاًٍا تَساعِ هاديسي ٍ هٌااتع

خَتّد وسد .

ّ -6واٌّا تًجام تلدتهات وٌ َع تخر ،رزًاهِ ٍ ٍيصتي وازوٌاى تعصته تِ خااز تش وراَز تعْادُ
هعاًٍ تَسعِ هديسي ه تاشد .
ّ -7واٌّا تهَز پاٍيَى هماهات .
 -8تعالم هستتة سفس هاهَزيي تِ ٍشتزت تهَز خازيِ ٍ سفازت يوَْزي تساله تياستى دز خااز تش
ورَز تستي هماهات ٍ پسسٌ ٍشتزت ههثَ .
مبدٌ  -14چاًَا تعصتم تسهاًدتز هعاًٍظي تسهاًدتز ٍ ّوستّاى ٍي تِ خاز تش ورَز
تا تَيِ تِ تيٌىِ تسهاًدتز ٍ هعاًٍظي ٍي همام سظاس زساو وراَز هح اَب ها شاًَد خاسٍ تش
ورَز آًااى تااتع آياظي ًاهاِ ّاا ٍ دساهَزتععو هاادُ  2هصاَتِ شاوازُ /20860ت  ُ 29728هاَز
ّ 1383/5/18ظات ٍشيستى ٍ هٌَط تِ زعاي هَتزد ذي خَتّد تَد:
 -1-14تش آًجايظىِ سفسّاي خازي ه هلصم تسًاهِ زيصي تسزس ّاي وازشٌاس ٍ تخر هجَشّاي
الشم ه تاشد تسهاًدتزتى هلصم ه تاشٌد دزخَتس سفسّاي خازي خاَد رسهاًادتزتى ٍ هعااًٍظي
تسهاًدتزي ٍ هديستى ٍ وازوٌاى زت تِ ّوستُ ه هٌدتت هستَعِ تِ هسوص هٌعى

ًوايٌد.

سفسّاي وِ دز هعظ زياس هحهسم يوَْزي ٍ يا هعاٍى تٍل تيراى ٍ ٍزشيس هحهسم ورَز صاَزت
ه پريسد ه هثٌ ه تاشد .
-2-14سفسّاي زسو دٍ ياًثِ  :تًجام ّس ًَِ،سفس تسهاًدتزتى ٍ هماهات ّوهستش آًااى صاسرام هٌاَط
تِ دزيار دعَتٌاهِ زسو ّوهاياى ٍ ّواٌّا ّاي تعدي ه تاشد.
-3-14سفسّاي زسو هماهات يْ شسو دز ًوايرااُ ّاي تظي تعولل

تخهصاص ٍ ّوايش ّااي

تظي تعولل تًجام سفس هٌَط تِ دزيار دعَتٌاهِ زسو ّوهاياى ٍ يا تش دتظسخاًِ وٌفاستً

ياا تياالس

تَدُ ٍ ه تاي ه ههٌاسة تا شأى سظاس ٍ يايااُ تسهاًدتزتى ٍ هماهات ّوهستش تاشد.
تزتئِ هَ ترم ٍ ًظسياِ هثثا سااشهاى تَساعِ ٍ تجاازت تياستى ٍ سافازت يوْاَزي تسااله تياستى
دز ورَز همصد هثٌ تاس ضاسٍزت سافس هماهاات تساهاًدتزي ّاا ٍ ٍشتزت ههثاَ يْا شاسو دز
ًوايرااُ ّاي تظي تعولل ٍ تلهصادي تعصته تس .
-4-14سفسّاي تا زٍيىسد تلهصادي تجازي ٍ صٌعه

تًجام سفس هٌَط تِ تزتئاِ داليا ٍ تَيظْاات

واه دز زتتغِ تا هَضَعات هد ًظس تسهاى تاذوس دالي ٍ ضسٍزت حضَز تسهاًدتز ٍ ياا هعااٍى ٍي
تَدُ ٍ تستي تسًاهِ ّاي هروَز ه تاي ه تِ تٌاسة هَضَ سفس تدٍتم ًظستت ه اعد ٍشتزتااًاِ ّاا
ٍ يا دسهااُ ّاي ذيستظ تخر ،سدد.

 -5-14سفس تِ دعَت تاش خصَصا  :تًجاام سافس هٌاَط تاِ ٍياَد تَيظْاات واار دز زتتغاِ تاا
ضسٍزت حضَز تسهاًدتز ٍ يا هعاًٍظي ٍ دزيار دعَتٌاهِ ٍ تائظد سافازت يوْاَزي تسااله تياستى
دزآى ورَز ٍتخر هالحظات ٍشتزت تهَز خازيِ ٍ زعاي شئَى زئظ

ّظأت تهىاى پريس خَتّد تَد.

-6-14دز ولظ ِ سفسّاي خازي رَق تعروس دزيار ًظستت ٍ هالحظات ٍشتزت تهَز خازيِ ٍ ّونٌاظي
تخر هصَتِ سهاد ّواٌّا زٍتتظ خازي ٍشتزت تهَز خازيِ لث تش تزتئاِ ،اسدي وااز تاستي هماام
عاع ٍشتزت ضسٍزي تس .
-7-14صدٍز تحىام هأهَزي تستي سفسّاي تسهاًدتزتى پ

تش تخر هجَش تش ووظهاِ ّوااٌّا زٍتتاظ

تلهصادي خازي ٍشتزت تهَز خازيِ تس .
-8-14تا تَيِ تِ تيٌىِ يى تش تّدتف تصل دز تَسعِ زٍتتظ تلهصادي خازي تسهاى ّا رعاال واسدى
تاش غظس دٍعه ٍ تاش خصَص تس عرت تايد تستي حضَز ًوايٌد،اى تاش خصَص ٍ تتاق ّاي
تاشز،اً ٍ صٌايع ٍ هعادى ٍ تاش غظس دٍعه دز تسوظة ّظاأت ّااي ّواستُ تساهاً ٍ دز چاازچَب
تّدتر وِ تستي سفس خازي عستح ه شَد توْظدتت الشم تَسظ تسهاًدتزي ّا تعو آيد.
-9-14دزخَتس سفسّا دز چازچَب رسم پظَس تيي دساهَزتععو تاِ تًضاوام هادتزن الشم تعصتها
تس
هادُ  -15زعاي هفاد تارٌاهِ شوازُ /89/31381م هاَز ّ 1389/10/20ظاات ًظاازت تاس سافسّاي
خازي وازوٌاى دٍع ( ضوظوِ دسهَزتععو ) تستي ولظِ هاهَزيي تعصته تِ خااز تش وراَز تعصتها
ه تاشد  .تا ههالفظي تستتس همسزتت تسخَزد خَتّد شد
هادُ  -16ولظِ وازوٌاى تعصته تِ سفس خازي هىلفٌد ،صتزي هستَط تِ سفس خازي تاِ ّواستُ هاهي
تسٌاد حمَل ّوىازي تا عسف خازي زت دز راصلِ شهاً حدتوثس  10زٍش پ

تش تتوام هاهَزي تْظِ

ٍ تِ هسوص تزسال ًوايٌد  ً .اِ تي تش ،صتزي تاصص سافس تَساظ هسواص تاستي تْاسُ تاسدتزي تاِ
تدتزتت ذيستظ تزسال خَتّد شَد .
هادُ  17دز تيستي لَتًظي هستَط تِ هَترمهٌاهِ ّااي ّوىاازي ّااي تهٌظها ٍ تًهظااه تاا وراَزّاي
ًَ،اَ،ى ٍ ياددتش ّاي تفاّن ّوىازي وِ ه ئٍَعظ تيستي آى ٍهسيع تواس يا ه ائٍَل وااز،سٍُ
هرااهسن ٍشتزت ورااَز تس ا الشم تس ا ًظااسٍي تًهظاااه لث ا تش تس،ااصتزي ووظهااِ ّاااي رسع ا
ًر

ّاي دٍ ياًثِ ٍ چٌد ياًثِ يا تهضاي ّس  ًَِ،صَزتجل ِ ّوىازي تا عسف خاازي هَترما

ٍشتزت ورَز زت تخر ٍ پ

تش تتوام ًر

ً اِ تي تش تسٌاد حمَل تهضاا شادُ زت تاستي دز دز

سَتتك تِ هسوص هعاًٍ تهٌظه ٍ تًهظاه تزسال ًوايد .
مبدٌ  -18دز صَزت تزتئِ پظرٌْاد تسهاًدتز ٍ هَترما ٍشياس هحهاسم وراَز ًوايٌادُ هغلاع تدتزتت
تاصص ٍ هسوص دز تسوظة ّظات ّاي تسهاً لستز خَتّد ،سر .
مبدٌ -19دز صَزت عدم تًجام سفسّاي خازي

ّس يه تش ٍتحدّاي صف ٍ ساهاد هستياع ذياستظ

هىلفٌد هستتة زت تِ هسوص ٍ هعاًٍ تَسعِ هديسي ٍ هٌاتع تً اً هٌعى

ًوايٌد .

مبدٌ  – 21تاا تَياِ تاِ هالحظاات تهٌظها ٍ سظاسا ٍ يلاَ،ظسي تش تثعاات هٌفا هَضاَ

سافس

تسهاًدتزتى هعاًٍظي ٍ وازوٌاى زسو صف ٍ سهاد عصٍهام تاي ه تا ،رز ًاهِ سظاس ٍ ياا خاده
صَزت پريسد .

فصل سًم  :فزآيىد تُيٍ اسىبد حقًقی بيه المللی مًضًع سفزَبی خبرجی
مبدٌ  -21دز صَزتظىِ همسز تس ّسيه تش ًر

ّاي دٍ ياًثِ يا چٌد ياًثِ ٍ يا هاهَزي هماهات

سهاد يا صف ٍشزتت ورَز هٌجس تِ پازتف ٍ يا تهضاي هَترمهٌاهاِ ياددتشا تفااّن ٍ ديااس تساٌاد
حمَل شَد الشم تس هغاتك آيظي ًاهِ چاًَا تٌظظن ٍ تًعماد تَترك ّاي تظي تعولل هصَب ٍ 1371
تصالحات تعدي آى ٍ ّونٌظي دسهَز تععو تٌظ ظن شاىل تَتراك ّااي حماَل ٍ تاظي تعوللا هصاَب
ّ 1390/9/19ظات ٍشيستى لثالٌ تلدتهات ٍ ّواٌّا ّاي الشم تَسظ هسوص هديسي عولىسد تاشزس ٍ
تهَز حمَل تستي ًْاي ساشي سٌد هروَز تًجام ،سرهِ تاشاد ٍ حادتوثس ظاسف هادت  20زٍش لثا تش
ًر

هروَز ٍ يا تًجام هاهَزي

پظش ًَي

ًْاي سٌد هَصَف تِ هسوص تزسال خَتّد شد .

مبدٌ ً -22اياا هَظاف تسا لثا تش تس،اصتزي ّاس ًر ا دٍ ياًثاِ ٍ چٌاد ياًثاِ ٍ ياا تهضااي
صَزتجل ِ ّوىازي تا عسف خازي

يه ً اِ تش پظش ًاَي

صَزتجل اِ ّااي هاروَز زت يْا

تسزس ٍت خر ًظسيِ تِ هعاًٍ تهٌظه ٍ تًهظاه ٍشتزت ورَز تزساال ٍ دز خصاَص ًر ا ّااي
هروسٍ ٍ دسهَز وازّااي آى ًظاص ّوااٌّا ٍ هجاَش الشم تخار ،اسدد  .ضاوي تياي واِ ً ااِ ًْااي
صَزتجل ِ تهضا شدُ ًظص تِ هعاًٍ هروَز تزسال ،سدد .
مبدٌ  – 23تهضاي تفاّن ًاهاِ ّاا ٍ صَزتجل اِ هارتوستت دز خاالل سافس تساهاًدتزتى تاا ّوااٌّا
سفازت يوَْزي تساله تيستى يا دراتس ًوايٌد ،تهىاى پريس خَتّد تَد .
مبدٌ  – 24زعاي هادُ رَق تستي ولظِ ّئظ ّاي تعصته تاِ خااز تش وراَز تش عاسف هعاًٍا ّاا
ساشهاى ّا تسهاًدتزي ّا ٍ شْسدتزيْا تعصته تس  .تديْ تس دزصاَزت تهضاا تساٌاد خااز تش
چازچَب همسز ه ئَعظ لاًًَ ٍ ّس  ًَِ،عَتلة ًاش تش آى تعْدُ سسپسس ّئظ تعصته خَتّد
تَد ٍدز تيي خصَص تاي ه پاسااَ تاشد .
مبدٌ  – 25دز تزتثاط تا تيجاد ّس  ًَِ،تعْد وازي تستي ًظسٍي تًهظاه دز تسٌاد تظي تعلولل ضاسٍزي
تس تِ هٌظَز ّواٌّا ٍ و ة هجَش الشم لث تش تلدتم ًظس هعاًٍ تهٌظه ٍ تًهظاه تخر ،سدد .
فصل چُبرم – پذيزش ي مالقبت بب مقبمبت خبرجی
مبدٌ -26
 -1-26دعَت هماهات ٍشتزت ورَز تسهاًدتزي ّاا سااشهاى ّااي ٍتت اهِ ٍ تاتعاِ ٍ شاْسدتزتى تش
هماهات خازي

تا تعال هسوص هسوص حستس ٍ پ

تش ّواٌّا تا ٍشتزت تهَز خازيِ تًجام خَتّد

شد .
 – 2-26دزخصَص پريسي ّظات خازي تستي هاللات تا هماهات ٍ تاشديد تش زدُ ّاي ًايا هعاًٍ
تهٌظه ٍ تًهظاه هىلف تس تا تعالم تِ هسوص تعال زساً ٍتهَز تظي تعول ّواٌّا ّااي الشم زت دز
تيي خصَص هعوَل دتزد .
 -3-26دز شهاى دزيار دعَتٌاهِ ،صتزي ٍ يا دزخَتس تش عسف ّاي خازي پظستهَى ًر

ّا

ووظهِ ّاي هرهسن تاصص ٍ يا هاللات ّاي دٍ ياًثِ ٍ چٌد ياًثِ هسوص هىلف تس تصا ًاهاِ ٍ
تسيوِ آى زت تِ هعاًٍ ذيستظ هٌعى

ًوايد  .تاديْ تسا هارتوستت تاصصا تاا ّظاات خاازي ٍ

تظْاز ًظس تاصص تسزٍي تسٌاد تس عْدُ هعاًٍ هروَز خَتّد تَد .

 -4-26دز ولظِ تهَز هستَط تِ تسهمثال ّظات ّااي خاازي ٍتًجاام تراسيفات رسٍد،ااّ ٍ تاسدد دز
ه ظسّاي هَزد ًظس ّواٌّا هسوص حستس

تدتزُ و زراُ ٍ پراهظثاً ٍ ساايس هستياع ذياستظ دز

هَتزد هستثظ تا سهاد ٍشتزت ورَز تَسظ هسوص تًجام ه شَد
 -5-26دز ولظِ تهَز هس تَط تِ پريسي ّظات ّاي خاازي واِ هظْوااى تساهاًدتزي ّاا ٍ ياا سااشهاى
ٍتت هِ ٍ تاتعِ ه تاشٌد الشم تس ترسيفات تيي هظْواًاى تا ّواٌّا هسوص تَسظ هظصتاى صاَزت
پريسد .
دز صَزت ًظااش ٍدز هاَتزد ضاسٍزي تاا ترااظص هسواص ًوايٌادُ تدتزُ تسيواِ ٍ تراسيفات يْا
ّواٌّا تهَز هستَط دز تسهاى ّا حضَز خَتّد يار .
 -6-26حضَز زئظ

هسوص ٍدز غظاب ٍي ياًرظي تٍ دز ولظِ هاللات ّاي تا هظْواًاى خاازي ٍشياس

هحهسم ورَز ضسٍزي تس .دز صَزت صالحديد درهس ٍشتزت ًوايٌدُ هسوصحستسا ًظاص دز يل اِ
حضَز خَتّد يار  .ضوٌام تِ هٌظَز تْسُ هٌدي تش هارتوستت ٍ تَتراك ّااي صاَزت ،سرهاِ ًوايٌادُ
هسوص ٍ يا ًوايٌدُ هعاًٍ تاصص ذيستظ ضوي حضَز دز يل ِ ً ث تاِ تٌظاظن ،اصتزي هاروَز
تلدتم ه ًوايد .
-7-26ولظِ هاللات ّا تا هماهات خازي دز سايس سغَح تا تعاال هسواص حستسا ٍدز صاَزت عاصٍم
ًوايٌدُ آى هسوص حضَز خَتٌّد دتش .
مبدٌ ً – 27حَُ دعَت تش ّظات ّاي خازي
ّس  ًَِ،دعَت تا ّظات خازي تَسظ هعاًٍ ّا ساشهاى ّا ي ٍتت اهِ ٍ تاتعاِ تساهاًدتزي ّاا ٍ
شْسدتزيْا هٌَط تِ ّواٌّا تِ هسوص خَتّد تَد  .هسواص هاروَز هَظاف تسا تاِ هحاف دزيارا
دزخَتس ّا تسزسظْاي الشم زت تًجام ٍ ًهظجِ ًْاي زت يْ ّواٌّا ٍ تلادتم الشم تاِ هستياع يااد
شدُ تعالم ًوايد .
مبدٌ ً – 28حَُ پريسي سفستي ورَزّاي خازي
 -1-28حضااَز ساافست دز تسااهاى ّااا تااِ هٌظااَز هاللااات ٍ هاارتوسُ تااا تسااهاًدتزتى ٍ دياااس هماهااات
تسهاًدتزي ّا هٌَط تِ دزخَتس وهث سفظس آى وراَز تش تدتزُ وا تراسيفات ٍشتزت تهاَز خازياِ
تس .
 -2-28دعَت تش سفست يْ حضَز دز تسهاًدتزي ّا تِ صَزت تًفاستدي ٍ ياايوع هٌاَط تاِ تعاالم
لثل تِ هسوص تِ ّوستُ تزتئِ دالي ٍ تَيظْات الشم تس تا پا

تش تسزسا ٍ يواع تٌادي ٍ تخار ًظاس

ٍشتزت خازيِ ًظسيِ ًْاي تِ تسهاًدتزي ّا تعالم ،سدد .
-3-28تخر ٍ عحاػ ًظس هعاًٍ ّاي تاصصا دز خصاَص تٌادّاي پاظش ،فهاِ ضاسٍزي ٍ الشم
ه تاشد .ز5/17/

