
 تسسطپطست ٍ سطپطست تي ًَرَاًاى ٍ َّزّاى اظ حوايت ٍاًَى

 ٍ ضّثطي هقؾن هَام اشى تا آًاى، هقٌَي ٍ هازي ًياظّاي تأهيي هٌؾَض تِ سطپطست ىاٍس ًَرَاًاى ٍ َّزّاى سطپطستي ـ1 هازُ

 .گيطز هي غَضت ٍاًَى ايي هَطضات هغاتٌ

 اذتػاض تِ ٍاًَى ايي زض ِّ است ّطَض تْعيستي ساظهاى تا سطپطست، تي ًَرَاًاى ٍ َّزّاى سطپطستي تِ هطتَط اهَض ـ2 هازُ

 .ضَز هي ًاهيسُ ساظهاى

 تا ٍ آى زض هٌسضد هَطضات ضفايت تا ضا ٍاًَى ايي هطوَل ًَرَاًاى ٍ َّزّاى سطپطستي تَاًٌس هي ايطاى هَين ايطاًي اتثاؿ ّليِ ـ3 هازُ

 .گيطًس تطفْسُ غالح زازگاُ حْن

 روَْضي هٌاىـ اظ حياؽت زىاتط يا سياضتراًِ عطيٌ اظ ضا ذَز سطپطستي تَاضاي تَاًٌس هي ّطَض اظ ذاضد هَين ايطاًياى ـ4 هازُ

 ٍ ًوايٌس ّوْاضي ساظهاى تا ٍاًَى، ايي ارطاي زض هَؽيٌس ضسُ ياز زىاتط يا ٍ ّا سياضتراًِ. ًوايٌس تَسين ساظهاى تِ ايطاى اسالهي

 .ًوايس ضسيسگي هتَاضي زضذَاست تِ غالح زازگاُ حْن تا است هَؽو ساظهاى

 .ًوايٌس زضذَاست ساظهاى اظ ضا ٍاًَى ايي هطوَل ًَرَاًاى ٍ َّزّاى سطپطستي هيتَاًٌس ظيط اىطاز ـ 5 هازُ

 حساٍل ِّ ايي تِ هططٍط تاضٌس، ًطسُ ىطظًس غاحة اظزٍاد ايي اظ ٍ تاضس گصضتِ آًاى اظزٍاد تاضيد اظ سال پٌذ ِّ ضَّطي ٍ ظى ـ الو

 .تاضس زاضتِ سي سال سي اظ تيص آًاى اظ يْي

 .تاضس زاضتِ سي سال سي اظ تيص آًاى اظ يْي حساٍل ِّ ايي تط هططٍط ىطظًس زاضاي ضَّط ٍ ظى ـ ب

 .زاضت ذَاٌّس ضا اًاث سطپطستي حٌ هٌحػطاً تاضٌس، زاضتِ سي سال سي حساٍل ِّ زضغَضتي ضَّط، تسٍى ظًاى ٍ زذتطاى ـ د

 ضطط اظ ٌٌّسگاى زضذَاست تاضس، ًساضتِ ٍرَز ظٍريي ضسى زاض تچِ اهْاى ٍاًًَي پعضْي ساظهاى تطريع تِ چٌاًچِ ـ1 تثػطُ

 .تاضٌس هي هستخٌي هازُ ايي( الو) تٌس زض هَطض سال پٌذ هست

 هػلحت ضفايت تا ٍ ساظهاى ًؾط اذص تا زازگاُ ، تاضٌس ًَرَاى يا َّزُ تستگاى اظ سطپطستي ٌٌّسگاى زضذَاست چٌاًچِ ـ2 تثػطُ

 .ًوايس هستخٌي هازُ ايي زض هَطض ضطايظ تطذي اظ ضا آًاى تَاًس هي ًَرَاى ٍ َّزُ

 ًْايت زض ٍ ىاٍسىطظًس ضَّط تسٍى زذتطاى ٍ ظًاى سپس ىطظًس، تسٍى ضَّط ٍ ظى تا تطتية تِ سطپطستي پصيطش زض اٍلَيت ـ3 تثػطُ

 .است ىطظًس زاضاي ضَّط ٍ ظى

 هساٍي زضضطايظ زاضًس، تيطتط ٍ سال پٌزاُ ِّ ٌٌّسگاًي زضذَاست تِ ًسثت سي، سال پٌزاُ اظ ّوتط ٌٌّسگاى زضذَاست ـ4 تثػطُ

 .زاضًس  اٍلَيت

 اضائِ ٍ تٌؾين آًاى عطه اظ هطتطُ عَض تِ تايس زضذَاست تاضٌس، سطپطستي ٌٌّسُ زضذَاست ضَّط ٍ ظى ِّ هَاضزي زض ـ 5 تثػطُ

 .گطزز

 :تاضٌس ظيط ضطايظ زاضاي تايس سطپطستي ٌٌّسگاى زضذَاست ـ 6 هازُ



 هحطهات تطُ ٍ ٍارثات اًزام تِ تَيّس ـ الو

 اسالهي هزاظات ٍاًَى زض هَطض هَاضز ضفايت تا هؤحط رعائي هحَْهيت فسم ـ ب

 هالي توْي ـ د

 حزط فسم زـ

 سطپطستي تحت ًَرَاًاى ٍ َّزّاى تطتيت ٍ ًگْساضي تطاي فولي تَاًايي ٍ الظم ضٍاًي ٍ رسوي سالهت ـ ّـ

 الْل ٍ ضٍاًگطزاى هَاز هرسض، هَاز تِ افتياز ًساضتي ٍـ

 اذالٍي غالحيت ظـ

 القالد غقة يا ٍ ٍاگيط ّاي تيواضي تِ اتتالء فسم ـ ح

 ايطاى اسالهي روَْضي اساسي ٍاًَى زض هػطح ازياى اظ يْي تِ افتَاز ـ ط

 ٍ َّزُ هػلحت ضفايت تا غالح زازگاُ. است العاهي سـطپطستي تحت اىطاز ٍ سطپطسـت هـياى زيٌي اضتـطاّات ضفايت ـ1 تثػطُ

 .سپاضز هي هسلواى ٌٌّسگاى زضذَاست تِ ضا ٍي سطپطستي ميطهسلواى، ًَرَاى

 ضطايظ ٍارس چٌاًچِ ضَز، حاتت زازگاُ زض ٍي ازفاي ٍ تٌوايس ضا عيلي ياىتي ازفاي سطپطستي، هتَاضي ِّ زضغَضتي ـ2 تثػطُ

 .گيطز هي ٍطاض سطپطستي ٍاگصاضي اٍلَيت زض تاضس سطپطستي تطاي ٍاًَى ايي زض هٌسضد

 تحت ًَرَاًاى يا َّزّاى ِّ هَاضزي زض هگط ًوايٌس سطپطستي ضا ًَرَاى يا َّزُ زٍ اظ تيص تَاًٌس ًوي ٌٌّسگاى زضذَاست ـ7 هازُ

 .تاضٌس ذاًَازُ يِ افضاي سطپطستي،

 :تاضٌس شيل ضطايظ اظ يْي زاضاي ِّ است هزاظ غَضتي زض ٍاًَى ايي هَضَؿ اىطاز سطپطستي سپطزى ـ 8 هازُ

 .تاضس ًساضتِ ٍرَز آًاى رسپسضي ٍ هازض پسض، اظ يِ ّيچ ضٌاذت اهْاى ـ الو

 .ًثاضٌس حيات ٍيس زض آًاى  ٍْطي  ٍلي اظسَي هٌػَب ٍغي ٍ رسپسضي هازض، پسض، ـ ب

 تِ آًاى سپطزى تاضيد اظ زٍسال ظهاى تا ٍ گطزيسُ سپطزُ ساظهاى تِ غالحيتساض هطارـ حْن هَرة تِ آًاى سطپطستي ِّ اىطازي ـ د

 .تاضٌس ًٌوَزُ هطارقِ آًاى سطپطستي تطاي ٍْطي ٍلي سَي اظ هٌػَب ٍغي ٍ رسپسضي يا ٍ هازض يا پسض ساظهاى،

 تطريع تِ ٍ تاضٌس ًساضتِ ضا سطپطستي غالحيت ٍْطي ٍلي سَي اظ هٌػَب ٍغي ٍ آًاى رسپسضي ٍ هازض پسض، اظ يِ ّيچ ـ ز

 .ًطَز حاغل ًيع ًاؽط يا اهيي ضن تا حتي اهط ايي غالح زازگاُ

 ِّ غَضتي زض زازگاُ ٌٌّس، هطارقِ ٍْطي ٍلي سَي اظ هٌػَب ٍغي ٍ ًَرَاى يا َّزُ رسپسضي يا هازض يا پسض چٌاًچِ ـ1 تثػطُ

 ًؾط اذص تا ًٌْس؛ تْسيس ضا ًَرَاى يا َّزُ ًيع هْوي هيسسُ ٍ زّس تطريع ًاؽط يا اهيي ضن تا ٍلَ الظم غالحيت ٍارس ضا آًاى



 اتَاء سطپطستي حْن غَضت ايي ميط زض ٌّس هي غازض حْن آًاى استطزاز تِ ًسثت آى تَسم ٍ هازض حضاًت حٌ ضفايت تا ساظهاى

 .ضَز هي

 غَضت زض ٍ ضَز هي ٍاگصاض ٍي تِ سطپطستي ضطايظ، ٍرَز ٍ آًاى اظ يِ ّط تَاضاي ٍ زٍم عثَِ اٍاضب ٍرَز غَضت زض ـ2 تثػطُ

 سَم عثَِ اٍاضب تيي زٍم عثَِ اٍاضب ًثَز غَضت زض. گطزز هي اًتراب ٍطفِ تا سطپطست هتَاضياى، ضطايظ يْساًي ٍ تَاضا تقسز

 .ضَز هي فول ًحَ تسيي

 سطپطستي تِ آًاى ًياظ يا ٍ ضضس فسم زازگاُ، تطريع تِ ِّ سال ضاًعزُ ظيط تالل اىطاز ًيع ٍ ًاتالل ًَرَاًاى ٍ َّزّاى ّليِ ـ9 هازُ

 .گطزًس هي ٍاًَى ايي هياز هطوَل تاضٌس، ٍاًَى ايي( 8) هازُ زض هصَّض ضطايظ ٍارس ٍ ضَز احطاظ

 ضن تا ٍلَ ضا سطپطستي غالحيت ٍْطي ٍلي سَي اظ هٌػَب ٍغي يا رسپسضي يا هازض پسض، اظ يِ ّيچ ِّ هَاضزي ّليِ زض ـ10 هازُ

 هطَضتي ًؾط اذص تا ٍ هسًي ٍاًَى( 1187)ٍ( 1184)هَاز ضفايت تا ٍ ٍاًَى ايي هغاتٌ تَاًس هي زازگاُ تاضٌس، ًساضتِ ًاؽط يا اهيي

 .ًوايس ٍاگصاض سطپطستي ٌٌّسگاى زضذَاست اظ يْي تِ ضا هَاز ايي زض هصَّض اهيي يا ٍين هسؤٍليت ظهاى،سا

 

 تِ ًسثت هاُ زٍ اظ پس حساّخط است هْلو ساظهاى ٍ گطزز اضائِ ساظهاى تِ تايس سطپطستي ٌٌّسگاى زضذَاست تَاضاًاهِ ـ11 هازُ

 تِ ًسثت ساظهاى، ًؾطيِ لحاػ تا ٍ ٍاًَى ايي زض هَطض ضطايظ احطاظ تا زازگاُ. زاضز تَسين غالح زازگاُ تِ ضا آى ّاضضٌاسي ًؾط افالم

 .گطزز هي اتالك ساظهاى ٍ هتَاضي زازستاى، تِ غازضُ ٍطاض. ًوايس هي اٍسام ضطواِّ آظهايطي سطپطستي ٍطاض غسٍض

 تِ ٍاًَى ايي زض هَطض ضطايظ اظ يِ ّط تحٌَ فسم يا ٍ  ظٍال غَضت زض آظهايطي، سطپطستي زٍضُ زض تَاًس هي زازگاُ ـ12 هازُ

 ٍطاض ساظهاى تَاضاي تا ّوچٌيي ٍ ساظهاى ٍثلي اعالؿ تا ٍ ًَرَاى يا َّزُ سطپطستاى يا هٌحػط سطپطست يا ٍ زازستاى تَاضاي

 .ًوايس ىسد ضا غازضُ

 تِ اٍسام ٍاًَى، ايي( 15) ٍ( 14) هَاز هياز ضفايت تا ٍ ساظهاى ًؾط لحاػ تا زازگاُ آظهايطي، سطپطستي زٍضُ پاياى اظ پس ـ13 هازُ

 .ًوايس هي( 11) هازُ زض هصَّض اضراظ تِ آى اتالك ٍ سطپطستي حْن غسٍض

 َّزُ تِ ضا ذـَز حًََ يا اهَال اظ ترطـي سطپطستي ٌٌّسُ زضذَاست ِّ ًوايس هي غازض سطپطستي حْن غَضتي زض زازگاُ ـ14 هازُ

 تطريع زازگاُ ِّ هَاضزي زض. است زازگاُ تا هعتَض حًََ يا هال هيعاى ٍ ًَؿ تطريع. ٌّس توليِ سطپطستي تحت ًَرـَاى يا

 اذص زستَض تاضس، زاضتِ ضطٍضت ًَرَاى يا َّزُ سطپطستي ٍ ًيست هػلحت تِ يا هوْي ٌٌّسُ زضذَاست اظ فيٌي  تضويي اذص زّس

 سطپطستي  حْن زستَض، اًزام ٍ ٌٌّسُ زضذَاست  ٍثَل اظ پس ٍ غازض ضا آيٌسُ زض حًََ يا اهَال اظ ترطي توليِ تِ ّتثي تقْس

 .ٌّس هي غازض

 تِ تاضس، هي ًَرَاى يا َّزُ هػلحت تِ هازُ ايي هياز ارطاي تسٍى سطپطستي افغاي زّس تطريع زازگاُ ِّ غَضتي زض ـ تثػطُ

 .ًوايس هي اٍسام سطپطستي حْن غسٍض

 تطتيت ٍ ًگْساضي تِ هطتَط ّاي ّعيٌِ تواهي ِّ گطزًس هتقْس تايس سطپطستي ٌٌّسگاى زضذَاست يا هٌحػط ٌٌّسُ زضذَاست ـ15 هازُ

 سطپطست تقييي تا ًيع سطپطستاى يا هٌحػط سطپطست ىَت اظ پس حتي حْن ايي. ًوايٌس تأهيي ضا سطپطستي تحت اىطاز تحػيل ٍ



 اظ يْي ًعز ضا ذَز ساظهاى ًؾط تا هَؽيٌس سطپطستاى، يا هٌحػط سطپطست هٌؾَض تسيي. تاضس هي راضي ًَرَاى يا َّزُ تطاي رسيس،

 .ٌٌّس فوط تيوِ سطپطستي تحت ًَرَاى يا َّزُ ًيـ تِ تيوِ ضطّتْاي

 تِ تاضس هي ًَرَاى يا َّزُ هػلحت تِ هازُ ايي هياز ارطاي تسٍى سطپطستي افغاي زّس تطريع زازگاُ ِّ غَضتي زض ـ تثػطُ

 .ٌّس هي اٍسام سطپطستي حْن غسٍض

 ِّ ضَز هي سپطزُ ٍاًَى ايي هَضَؿ سطپطست تِ آى ازاضُ زضغَضتي زاضز ٍطاض سطپطستي تحت غنيط هالْيت زض ِّ اهَالي ـ16 هازُ

 عيل ٍيوَهت ٍضائي غالح هطرـ ٍ تاضس ًْطزُ تقييي ضا ضرػي اٍ اهَال ازاضُ تطاي ٍي ٍْطي ٍلي يا ٍ تاضس ٍْطي ٍلي ىاٍس عيل

 .تاضس زازُ ٍطاض سطپطست فْسُ تط ضا

 ًؾيط احتطام، ٍ( 15) هازُ تثػطُ ضفايت تا ًيَِ، ٍ تطتيت ًگْساضي، لحاػ اظ ًَرَاى يا َّزُ تِ ًسثت سطپطست تْاليو ـ17 هازُ

 ضأى تا هتٌاسة احتطاهات سطپطست، تِ ًسثت است هْلو ًيع سطپطستي تحت ًَرَاى يا َّزُ. است اٍالز تِ ًسثت ٍالسيي تْاليو

 .ٌّس ضفايت ضا ٍي

 يا گطىتِ تقلٌ ًَرَاى يا َّزُ تِ ٍاًَى هَرة تِ ِّ هستوطي پطزاذت ٍغـ هَرة ٍرِ ّيچ تِ سطپطستي، حْن غسٍض ـ18 هازُ

 .ضَز ًوي گيطز، هي

 زض سطپطستي تحت اىطاز اًس، تَزُ تاظًطستگي غٌسٍٍْاي اظ يْي هطوَل ِّ سطپطستاى يا هٌحػط سطپطست ىَت غَضت زض ـ19 هازُ

 .ضس ذَاٌّس تطذَضزاض تاظهاًسگاى ٍؽييِ هستوطي هعاياي اظ رسيس سطپطست تقييي تا ٍ گطزيسُ هحسَب هتَىي تْيل تحت اىطاز حْن

 زضذَاست تا تَاًس هي زازگاُ آًاى، تيي عالً ٍٍَؿ يا سطپطستاى اظ يِ ّط رسايي ٍ هستَل ظًسگي يا ىَت غَضت زض ـ20 هازُ

 َّزّاى ًؾط ضفايت. ًوايس ٍاگصاض حالج ضرع يا ظٍريي اظ يْي تِ ضا ًَرَاى يا َّزُ سطپطستي ٍاًَى، ايي هياز ضفايت تا ٍ ساظهاى

 .است ضطٍضي ذػَظ ايي زض تالل

 هطاٍثت زٍضُ هطذػي ٍ اٍالز حٌ حوايتي هعاياي اظ گيطز هي فْسُ تط ضا ٍاًَى ايي حوايت تحت اىطاز سطپطستي ِّ ضرػي ـ21 هازُ

 هعاياي هزوَفِ اظ ًيع سطپطستي تحت ًَرَاى يا َّزُ. تاضس هي هٌس تْطُ( ظايواى زٍضُ هطذػي هقازل) سال سِ ظيط َّزّاى تطاي

 .ضس ذَاّس تطذَضزاض ٍاًًَي هَطضات ٍىٌ تْويلي ّاي تيوِ ٍ تيوِ

. ضَز هي اتالك هطتَط تْعيستي ازاضُ ٍ احَال حثت ازاضُ تِ زازگاُ سَي اظ حْن هياز سطپطستي، ٍغقي حْن غسٍض اظ پس ـ22 هازُ

 سزلي اسٌاز زض ضا سطپطستي حْن هياز ّوچٌيي ٍ سطپطستي تحت ًَرَاى يا َّزُ ذاًَازگي ًام ٍ ًام است هْلو احَال حثت ازاضُ

 ًَرَاى يا َّزُ تطاي رسيسي ضٌاسٌاهِ است هْلو احَال حثت ازاضُ ّوچٌيي. ٌّس ٍاضز سطپطست ظٍريي يا سطپطست ضٌاسٌاهِ ٍ

 ًام ٍ ًام ٍ سطپطستي حْن هياز تَضيحات ٍسوت زض ٍ غازض سطپطست ظٍريي يا سطپطست ذاًَازگي ًام ٍ ًام زضد تا سطپطستي تحت

 .ًوايس ٍيس تَزى، هطرع غَضت زض ضا ٍي ٍاٍقي ٍالسيي ذاًَازگي

 .ًوايس حيؼ ٍي پطًٍسُ زض ضا عيل ٍاٍقي ًسثت ٍ َّيت سَاتٌ است هْلو احَال حثت ازاضُ ـ1 تثػطُ



 تا ذَز تطاي ضا رسيسي ضٌاسٌاهِ غسٍض سالگي، ّزسُ سي تِ ضسيسى اظ پس تَاًس هي سطپطستي تحت ًَرَاى يا َّزُ ـ2 تثػطُ

 حثت ازاضُ اظ  ٍاٍقي، ٍالسيي ًام ًثَزى هقلَم غَضت زض ٍي، ًؾط هَضز ذاًَازگي ًام يا تَزى، هقلَم غَضت زض ٍاٍقي ٍالسيي ًام زضد

 .ًوايس زضذَاست احَال

 ٍ ضَز هي تْيِ ساظهاى ّوْاضي تا ٍ ّطَض احَال حثت ساظهاى ٍسيلِ تِ ِّ است اي ًاهِ آييي هَرة تِ هازُ ايي ارطاي ـ3 تثػطُ

  .ضسس هي ٍظيطاى ّيأت تػَية تِ ٍاًَى ايي ضسى االرطاء الظم اظ پس هاُ سِ ؽطه

 ٍ سطپطستاى يا هٌحػط سطپطست هَاىَت تِ هٌَط ّطَض اظ سطپطستي تحت ًَرَاى يا َّزُ ذطٍد ٍ گصضًاهِ غسٍض ـ23 هازُ

 .ًوايس هي تػوين اتراش هػلحت، ضفايت تا ساظهاى ّاضضٌاسي ًؾط رلة اظ پس زازستاى. است زازستاى

 َّزُ تاظگطت رْت هٌاسة  تضويٌي تايس سطپطستاى يا هٌحػط سطپطست تاضس، آظهايطي زٍضُ زض ّطَض اظ ذطٍد چٌاًچِ ـ1 تثػطُ

 حًََ ضفايت هَضز زض ترطي اعويٌاى عطيٌ تِ است هْلو ساظهاى ضوٌاً. تسپاضز زازستاى تِ آظهايطي، زٍضُ پاياى تا ًَرَاى يا

 .آٍضز فول تِ ضا الظم اٍسام ّطَض اظ ذاضد زض ًَرَاى يا َّزُ

. ضس ًرَاّس ارطاء هازُ ايي هياز  توتـ؛ حذ سيط هاًٌس تاضس ٍارة ٍي تط ذاضد تِ ًَرَاى يا َّزُ هساىطت ِّ غَضتي زض ـ2 تثػطُ

 .زٌّس اعالؿ زازستاى ٍ ساظهاى تِ ضا هَضَؿ تايس حال ّط زض سطپطستاى يا سطپطست

 .ٌٌّس هي افالم غالح زازگاُ تِ ضا هطاتة ًوايٌس، احطاظ ضا سطپطستي حْن ىسد ضطٍضت ِّ زضغَضتي ساظهاى ٍ زازستاى ـ24 هازُ

 :ضَز هي ىسد ظيط هَاضز زض ساظهاى، ّاضضٌاسي ًؾط اذص اظ پس سطپطستي، حْن ـ25 هازُ

 .گطزز هٌتيي ٍاًَى ايي( 6) هازُ زض هَطض ضطايظ اظ يِ ّط ـ الو

 .تاضس تحول ٍاتل ميط آًاى اظ يِ ّط تطاي ًَرَاى يا َّزُ ضىتاض سَء ِّ غَضتي زض سطپطستاى يا هٌحػط سطپطست تَاضاي ـ ب

 .ٌّس تَاىٌ سطپطستاى يا هٌحػط سطپطست تا ضضس اظ پس عيل ـ د

 الظم غالحيت ِّ غَضتي زض ٍْطي ٍلي سَي اظ هٌػَب ٍغي يا ٍ ًَرَاى يا َّزُ پسضي رس يا هازض يا پسض ضسى هطرع ـ ز

 .تاضٌس زاضا زازگاُ، سَي اظ ًاؽط يا اهيي ضن تا ٍلَ ضا سطپطستي تطاي

 اظزٍاد، ٍٍَؿ زضغَضت. ًوايس افالم غالح زازگاُ تِ ضا ًؾط هَضز ىطز هطرػات تايس تطآيس، اظزٍاد زضغسز سطپطست ّطگاُ ـ26 هازُ

 يا ٍ هطتطُ غَضت تِ سطپطستي ازاهِ تِ ًسثت ٍاًَى، ايي ضطايظ حػَل تا تا افالم زازگاُ تِ ضا اظزٍاد گعاضش است هْلو ساظهاى

 .ًوايس تػوين اتراش آى ىسد

 ًؾط اذص اظ پس غالح زازگاُ ايٌِْ هگط است هوٌَؿ ىطظًسذَاًسُ ٍ سطپطست تيي آى اظ تقس چِ ٍ حضاًت ظهاى زض چِ اظزٍاد ـ تثػطُ

 .زّس تطريع ىطظًسذَاًسُ هػلحت تِ ضا اهط ايي  ساظهاى، هطَضتي

 تحت ىطز سزلي هطرػات زض تنييطي رسيس سطپطستاى يا سطپطست تقييي ظهاى تا سطپطستي حْن ىسد غَضت زض ـ27 هازُ

 .گطىت ًرَاّس غَضت سطپطستي



 .تاضٌس هي ٍاًَى ايي هَطضات هطوَل اًس، گطىتِ ٍطاض سطپطستي تحت ٍاًَى ايي تػَية اظ ٍثل ِّ اىطازي ـ28 هازُ

 ّستٌس هْلو اًس، زازُ ٍطاض سطپطستي تحت ميطٍاًًَي غَضت تِ ٍاًَى ايي تػَية اظ ٍثل ضا ضطايظ ٍارس اىطاز ِّ ّساًي ـ29 هازُ

 هطارقِ فسم. ًوايٌس تْليو تقييي سطپطستي ازاهِ تِ ًسثت زازگاُ ٍ ساظهاى ًؾاضت تحت ٍاًَى ايي تػَية تاضيد اظ هاُ ضص ؽطه

 .زاضت ذَاّس ٍضائي پيگطز ٍ تَزُ ميطٍاًًَي ضسُ افغاء هْلت اظ پس

 تِ سپطزى اظ پيص يْسال حساٍل ضا ًَرَاًي يا َّزُ سطپطستي ذاظ، ضطايظ تحت ٍيا هَرِ زاليل تٌاتِ ِّ اىطازي ـ30 هازُ

 .زاضًس تَسم حٌ آًاى سطپطستي تِ ًسثت ٍاًَى، ايي زض هَطض ضطايظ تَزى زاضا تا اًس تَزُ زاض فْسُ ساظهاى،

 ضطٍضت، زضغَضت غطىاً سطپطستاى يا سطپطست تِ رع سطپطستي، تحت ًَرَاى يا َّزُ تِ هطتَط اعالفات ٍ هساضُ اضائِ ـ31 هازُ

 .است اهْاًپصيط زازگاُ اراظُ ٍ ًَرَاى يا َّزُ هػلحت ضفايت تا

 ٌٌّسُ زضذَاست اٍاهت هحل زازگاُ سطپطست، تي ًَرَاًاى ٍ َّزّاى ًگْساضي تِ هطتَط اهَض تِ ضسيسگي تطاي غالح زازگاُ ـ32 هازُ

 .است

 زازگاُ گطزز، هي تقييي سطپطست ًَرَاًاى ٍ َّزّاى تطاي غالح زازگاُ تَسظ ٍاًَى ايي هَرة تِ ِّ هَاضزي ّليِ زض ـ33 هازُ

 زستِ ايي تِ ًسثت سطپطستي، زٍضُ عَل زض است هَؽو ساظهاى. ًوايس اضسال ساظهاى تِ اعالؿ رْت ضا ضأي ضًٍَضت است هْلو

 .ٌّس ًؾاضت اىطاز اظ

 .تَز ذَاّس هَضز حسة زازضسي آييي ٍ راضي هَطضات ٍ ٍَاًيي تاتـ غازضُ آضاء تِ افتطاؼ ـ34 هازُ

 ضًَس، هي زاض فْسُ ضا ًَرَاًاى ٍ َّزّاى سطپطستي ِّ اىطازي هطاٍضُ ٍ ضاٌّوايي هٌؾَض تِ است هَؽو تْعيستي ساظهاى ـ35 هازُ

 سطپطستي ٍاگصاضي. ًوايس فلويِ حَظُ هسيطيت هطّع ّوْاضي تا ذَاًسگي ىطظًس اهَض تِ هطتَط زيٌي هطاٍضُ زىتط ايزاز تِ اٍسام

 .تَز ذَاّس هصَّض زىتط تأييس تِ هٌَط ًَرَاًاى ٍ َّزّاى

 تسسطپطست ٍ سطپطست تي َّزّاى سطپطستي ٍ حضاًت هطاٍثت، ٍ ًگْساضي پصيطش، هسؤٍليت غحيح اًزام هٌؾَض تِ ـ36 هازُ

 ايي ارطائي ّاي ًاهِ آييي هؤسسات، ٍ ضطايظ ٍارس ّاي ذاًَازُ تِ آًاى سطپطستي ٍاگصاضي اذتياض ٍ ّطَض تْعيستي ساظهاى تَسظ

 ضَز هي تْيِ ٍاًَى ايي تػَية تاضيد اظ هاُ سِ ؽطه ّطَض ٍ زازگستطي ارتوافي، ضىاُ ٍ ّاض تقاٍى، ّاي ٍظاضتراًِ پيطٌْاز تا ٍاًَى

 .ضسس هي ٍظيطاى ّيأت تػَية تِ ٍ

 سطپطست تسٍى َّزّاى اظ حوايت ٍاًَى ٍ 1371/  8/ 24 هػَب سطپطست تي َّزّاى ٍ ظًاى تأهيي ٍاًَى( 4)هازُ( 3)تٌس ـ37 هازُ

 .گطزز هي لنَ 1353/ 12/ 29 هػَب

 زٍ ٍ ًَز ٍ سيػس ٍ يْْعاض هْطهاُ زّن هَضخ چْاضضٌثِ ضٍظ فلٌي رلسِ زض تثػطُ ّيسُ ٍ هازُ ّيت ٍ سي تط هطتول ىًَ ٍاًَى

 .ضسيس ًگْثاى ضَضاي تأييس تِ 1392/ 7/ 10 تاضيد زض ٍ ضس تػَية اسالهي  ضَضاي  هزلس

 الضيزاًي فلي ـ اسالهي ضَضاي هزلس ضئيس


