هتي كبهل قبًَى جشائن سايبًِاي

هتي كبهل ايي قبًَى بِ ششح صيش است:
بخش يكن ـ جشائن ٍ هجبصاتّب
فصل يكن ـ جشائن عليِ هحشهبًگي دادُّب ٍ سيستنّبي سايبًِاي ٍ هخببشاتي
هجحث ٗىن ـ زسشطسٖ غ٘طهدبظ
هبزُ (ّ )1طوس ثِ قَض غ٘طهدبظ ثِ زازُّب ٗب س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ وِ ثِ ٍس٘لِ سساث٘ط اهٌ٘شٖ حفبنز ضسُ اسز زسشطسٖ ٗبثس ،ثِ
حجس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ سب ٗه سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ دٌح سب ث٘سز ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار هحىَم ذَاّس ضس.
هجحث زٍم ـ ضٌَز غ٘طهدبظ
هبزُ (ّ )2طوس ثِ قَض غ٘طهدبظ هحشَإ زض حبل اًشمبل اضسجبقبر غ٘طيوَهٖ زض س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ ٗب اهَاج الىشطٍهغٌبق٘سٖ ٗب
ًَضٕ ضا ضٌَز وٌس ،ثِ حجس اظ ضص هبُ سب زٍ سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ زُ سب چْل ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار هحىَم ذَاّس ضس.
هجحث سَم ـ خبسَسٖ ضاٗبًِإ
هبزُ (ّ )3طوس ثِ قَض غ٘طهدبظ ًسجز ثِ زازُّبٕ سطٕ زض حبل اًشمبل ٗب شذ٘طُ ضسُ زض س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ ٗب حبهلّبٕ زازُ
هطسىت ايوبل ظٗط ضَز ،ثِ هدبظارّبٕ همطض هحىَم ذَاّس ضس:
الف) زسشطسٖ ثِ زازُّبٕ هصوَض ٗب سحػ٘ل آًْب ٗب ضٌَز هحشَإ سطٕ زض حبل اًشمبل ،ثِ حجس اظ ٗه سب سِ سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ ث٘سز سب
ضػز ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار.
ة) زض زسشطس لطاض زازى زازُّبٕ هصوَض ثطإ اضربظ فبلس غالح٘ز ،ثِ حجس اظ زٍ سب زُ سبل.
ج) افطب ٗب زض زسشطس لطاض زازى زازُّبٕ هصوَض ثطإ زٍلز ،سبظهبى ،ضطوز ٗب گطٍُ ث٘گبًِ ٗب يبهالى آًْب ،ثِ حجس اظ دٌح سب دبًعزُ سبل.
سجػطُ 1ـ زازُّبٕ سطٕ زازُّبٖٗ اسز وِ افطبٕ آًْب ثِ اهٌ٘ز وطَض ٗب هٌبفى هلٖ لكوِ هٖظًس.
سجػطُ 2ـ آئ٘يًبهِ ًحَُ سً٘٘ي ٍ سطر٘ع زازُّبٕ سطٕ ٍ ًحَُ قجمِثٌسٕ ٍ حفبنز آىّب نطف سِ هبُ اظ سبضٗد سػَٗت اٗي لبًَى سَسف
ٍظاضر اقاليبر ثب ّوىبضٕ ٍظاضرذبًِّبٕ زازگسشطٕ ،وطَض ،اضسجبقبر ٍ فٌبٍضٕ اقاليبر ٍ زفبو ٍ دطش٘جبًٖ ً٘طٍّبٕ هسلح سِْ٘ ٍ ثِ سػَٗت
ّ٘ئز زٍلز ذَاّس ضس٘س.
هبزُ (ّ )4طوس ثِ لػس زسشطسٖ ثِ زازُّبٕ سطٕ هَؾَو هبزُ ( )3اٗي لبًَى ،سساث٘ط اهٌ٘شٖ س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ ضا ًمؽ وٌس،
ثِ حجس اظ ضص هبُ سب زٍ سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ زُ سب چْل ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار هحىَم ذَاّس ضس.

هبزُ ( )5چٌبًچِ هأهَضاى زٍلشٖ وِ هسإٍل حفم زازُّبٕ سطٕ همطض زض هبزُ ( )3اٗي لبًَى ٗب س٘سشنّبٕ هطثَـ ّسشٌس ٍ ثِ آًْب آهَظش
الظم زازُ ضسُ اسز ٗب زازُّب ٗب س٘سشنّبٕ هصوَض زض اذش٘بض آًْب لطاض گطفشِ اسز ثط اثط ثٖاحش٘بقٖ ،ثٖهجبالسٖ ٗب يسم ضيبٗز سساث٘ط اهٌ٘شٖ
هَخت زسشطسٖ اضربظ فبلس غالح٘ز ثِ زازُّب ،حبهلّبٕ زازُ ٗب س٘سشنّبٕ هصوَض ضًَس ،ثِ حجس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ سب زٍ سبل ٗب خعإ
ًمسٕ اظ د ٌح سب چْل ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار ٍ اًفػبل اظ ذسهز اظ ضص هبُ سب زٍ سبل هحىَم ذَاٌّس ضس.
فصل دٍم ـ جشائن عليِ صحت ٍ توبهيت دادُّب ٍ سيستنّبي سايبًِاي ٍ هخببشاتي
هجحث ٗىن ـ خًل ضاٗبًِإ
هبزُ (ّ )6طوس ثِ قَض غ٘طهدبظ هطسىت ايوبل ظٗط ضَز ،خبيل هحسَة ٍ ثِ حجس اظ ٗه سب دٌح سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ ث٘سز سب ٗىػس
ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار هحىَم ذَاّس ضس:
الف) سغ٘٘ط زازُّبٕ لبثل اسشٌبز ٗب اٗدبز ٗب ٍاضز وطزى هشملجبًٔ زازُّب،
ة) سغ٘٘ط زازُّب ٗب يالٗن هَخَز زض وبضرّبٕ حبفهِ ٗب لبثل دطزاظش زض س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ ٗب سطاضِّب ٗب اٗدبز ٗب ٍاضز وطزى
هشملجبًٔ زازُّب ٗب يالٗن ثِ آًْب.
هبزُ (ّ )7طوس ثب يلن ثِ هدًَل ثَزى زازُّب ٗب وبضرّب ٗب سطاضِّب اظ آًْب اسشفبزُ وٌس ،ثِ هدبظار هٌسضج زض هبزُ فَق هحىَم ذَاّس ضس.
هجحث زٍم ـ سرطٗت ٍ اذالل زض زازُّب ٗب س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٍ هربثطاسٖ
هبزُ (ّ )8ط وس ثِ قَض غ٘طهدبظ زازُّبٕ زٗگطٕ ضا اظ س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ ٗب حبهلّبٕ زازُ حصف ٗب سرطٗت ٗب هرشل ٗب غ٘طلبثل
دطزاظش وٌس ثِ حجس اظ ضص هبُ سب زٍ سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ زُ سب چْل ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار هحىَم ذَاّس ضس.
هبزُ (ّ )9ط وس ثِ قَض غ٘طهدبظ ثب اًدبم ايوبلٖ اظ لج٘ل ٍاضز وطزى ،اًشمبل زازى ،درص ،حصف وطزى ،هشَلف وطزى ،زسشىبضٕ ٗب سرطٗت
زازُّب ٗب اهَاج الىشطٍهغٌبق٘سٖ ٗب ًَضٕ ،س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ زٗگطٕ ضا اظ وبض ثٌ٘ساظز ٗب وبضوطز آًْب ضا هرشل وٌس ،ثِ حجس اظ
ضص هبُ سب زٍ سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ زُ سب چْل ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار هحىَم ذَاّس ضس.
هبزُ (ّ )10طوس ثِ قَض غ٘طهدبظ ثب اًدبم ايوبلٖ اظ لج٘ل هرفٖ وطزى زازُّب ،سغ٘٘ط گصضٍاغُ ٗب ضهعًگبضٕ زازُّب هبًى زسشطسٖ اضربظ هدبظ
ثِ زازُّب ٗب س٘سشنّبٕ ضاٗبًِ إ ٗب هربثطاسٖ ضَز ،ثِ حجس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ سب ٗه سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ دٌح سب ث٘سز ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ
هدبظار هحىَم ذَاّس ضس.
هبزُ (ّ )11طوس ثِ لػس ثِ ذكط اًساذشي اهٌ٘ز ٗب آسبٗص يوَهٖ ايوبل هصوَض زض هَاز ( )10( ٍ )9( ،)8اٗي لبًَى ضا يلِ٘ س٘سشنّبٕ

ضاٗبًِإ ٍ هربثطاسٖ وِ ثطإ اضائٔ ذسهبر ؾطٍضٕ يوَهٖ ثِ وبض هٖ ضًٍس ،اظ لج٘ل ذسهبر زضهبًٖ ،آة ،ثطق ،گبظ ،هربثطار ،حول ٍ ًمل ٍ
ثبًىساضٕ هطسىت ضَز ،ثِ حجس اظ سِ سب زُ سبل هحىَم ذَاّس ضس.
فصل سَم ـ سشقت ٍ كالّبشداسي هشتبط بب سايبًِ
هبزُ (ّ )12طوس ثِ قَض غ٘طهدبظ زازُّبٕ هشًلك ثِ زٗگطٕ ضا ثطثبٗس ،چٌبًچِ ي٘ي زازُّب زض اذش٘بض غبحت آى ثبضس ،ثِ خعإ ًمسٕ اظ ٗه سب
ث٘سز ه٘لَ٘ى ضٗبل ٍ زض غ٘ط اٗي غَضر ثِ حجس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ سب ٗه سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ دٌح سب ث٘سز ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار
هحىَم ذَاّس ضس.
هبزُ (ّ )13طوس ثِ قَض غ٘طهدبظ اظ س٘سشنّبٕ ضاٗبًِ إ ٗب هربثطاسٖ ثب اضسىبة ايوبلٖ اظ لج٘ل ٍاضز وطزى ،سغ٘٘ط ،هحَ ،اٗدبز ٗب هشَلف وطزى
زازُ ّب ٗب هرشل وطزى س٘سشن ٍخِ ٗب هبل ٗب هٌفًز ٗب ذسهبر ٗب اهش٘بظار هبلٖ ثطإ ذَز ٗب زٗگطٕ سحػ٘ل وٌس يالٍُ ثط ضز هبل ثِ غبحت آى
ثِ حجس اظ ٗه سب دٌح سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ ث٘سز سب ٗىػس ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار هحىَم ذَاّس ضس.
فصل چْبسم ـ جشاين عليِ عفت ٍ اخالق عوَهي
هبزُ (ّ )14طوس ثِ ٍس٘لِ س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ ٗب حبهلّبٕ زازُ هحشَٗبر هسشْدي ضا سَل٘س ،اضسبل ،هٌشطط ،سَظٗى ٗب هًبهلِ وٌس
ٗب ثِ لػس اضسبل ٗب اًشطبض ٗب سدبضر سَل٘س ٗب شذ٘طُ ٗب ًگْساضٕ وٌس ،ثِ حجس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ سب زٍ سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ دٌح سب چْل ه٘لَ٘ى
ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار هحىَم ذَاّس ضس.
سجػطُ  1ـ اضسىبة ايوبل فَق زض ذػَظ هحشَٗبر هجشصل هَخت هحىَه٘ز ثِ حسالل ٗىٖ اظ هدبظار ّبٕ فَق هٖ ضَز .هحشَٗبر ٍآثبض
هجشصل ثِ آثبضٕ اقالق هٖ گطزز وِ زاضإ غحٌِ ّب ٍغَض لج٘حِ ثبضس.
سجػطُ  2ـ ّطگبُ هحشَٗبر هسشْدي ثِ ووشط اظ زُ ًفط اضسبل ضَز ،هطسىت ثِ ٗه سب دٌح ه٘لَ٘ى ضٗبل خعإ ًمسٕ هحىَم ذَاّس ضس.
سجػطُ  3ـ چٌبًچِ هطسىت ايوبل هصوَض زض اٗي هبزُ ضا حطفٔ ذَز لطاض زازُ ثبضس ٗب ثكَض سبظهبىٗبفشِ هطسىت ضَز چٌبًچِ هفسس فٖاالضؼ
ضٌبذشِ ًطَز ،ثِ حساوثط ّط زٍ هدبظار همطض زض اٗي هبزُ هحىَم ذَاّس ضس.
سجػطُ  4ـ هحشَٗبر هسشْدي ثِ سػَٗط ،غَر ٗب هشي ٍالًٖ ٗب غ٘طٍالًٖ اقالق هٖضَز وِ ث٘بًگط ثطٌّگٖ وبهل ظى ٗب هطز ٗب اًسام سٌبسلٖ ٗب
آه٘عش ٗب يول خٌسٖ اًسبى اسز.
هبزُ (ّ )15طوس اظ قطٗك س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ ٗب حبهلّبٕ زازُ هطسىت ايوبل ظٗط ضَز ،ثِ سطس٘ت ظٗط هدبظار ذَاّس ضس:
الف) چٌبًچِ ثِ هٌهَض زسش٘بثٖ افطاز ثِ هحشَٗبر هسشْدي ،آًْب ضا سحطٗه ٗب سطغ٘ت ٗب سْسٗس ٗب سكو٘ى وٌس ٗب فطٗت زّس ٗب ضَُ٘ زسش٘بثٖ ثِ
آًْب ضا سسْ٘ل وٌس ٗب آهَظش زّس ،ثِ حجس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ سب ٗه سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ دٌح سب ث٘سز ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار.اضسىبة

اٗي ايوبل زض ذػَظ هحشَٗبر هجشصل هَخت خعإ ًمسٕ اظ زٍ سب دٌح ه٘لَ٘ى ضٗبل اسز.
ة) چٌبًچِ افطاز ضا ثِ اضسىبة خطائن هٌبفٖ يفز ٗب اسشًوبل هَاز هرسض ٗب ضٍاىگطزاى ٗب ذَزوطٖ ٗب اًحطافبر خٌسٖ ٗب ايوبل ذطًَزآه٘ع
سحطٗه ٗب سطغ٘ت ٗب سْسٗس ٗب زيَر وٌس ٗب فطٗت زّس ٗب ضَُ٘ اضسىبة ٗب اسشًوبل آًْب ضا سسْ٘ل وٌس ٗب آهَظش زّس ،ثِ حجس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ
سب ٗه سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ دٌح سب ث٘سز ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار .سجػطُ ـ هفبز اٗي هبزُ ٍ هبزُ ( )14ضبهل آى زسشِ اظ هحشَٗبسٖ
ًرَاّس ضس وِ ثطإ همبغس يلوٖ ٗب ّط هػلحز يمالٖٗ زٗگط سِْ٘ ٗب سَل٘س ٗب ًگْساضٕ ٗب اضائِ ٗب سَظٗى ٗب اًشطبض ٗب هًبهلِ هٖضَز.
فصل پٌجن ـ ّتك حيثيت ٍ ًشش اكبريب
هبزُ (ّ )16طوس ثِ ٍس٘لِ س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ ،ف٘لن ٗب غَر ٗب سػَٗط زٗگطٕ ضا سغ٘٘ط زّس ٗب سحطٗف وٌس ٍ آى ضا هٌشطط ٗب ثب
يلن ثِ سغ٘٘ط ٗب سحطٗف هٌشطط وٌس ،ثِ ًحَٕ وِ يطفبً هَخت ّشه ح٘ث٘ز اٍ ضَز ،ثِ حجس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ سب زٍ سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ دٌح
سب چْل ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار هحىَم ذَاّس ضس.
سجػطُ ـ چٌبًچِ سغ٘٘ط ٗب سحطٗف ثِ غَضر هسشْدي ثبضس ،هطسىت ثِ حساوثط ّط زٍ هدبظار همطض هحىَم ذَاّس ضس.
هبزُ (ّ )17طوس ثِ ٍس٘لِ س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ غَر ٗب سػَٗط ٗب ف٘لن ذػَغٖ ٗب ذبًَازگٖ ٗب اسطاض زٗگطٕ ضا ثسٍى ضؾبٗز اٍ
هٌشطط وٌس ٗب زض زسشطس زٗگطاى لطاض زّس ،ثِ ًحَٕ وِ هٌدط ثِ ؾطض ٗب يطفبً هَخت ّشه ح٘ث٘ز اٍ ضَز ،ثِ حجس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ سب زٍ
سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ دٌح سب چْل ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار هحىَم ذَاّس ضس.
هبزُ (ّ )18ط وس ثِ لػس اؾطاض ثِ غ٘ط ٗب سطَٗص اشّبى يوَهٖ ٗب همبهبر ضسوٖ ثِ ٍس٘لِ س٘سشن ضاٗبًِ ٗب هربثطاسٖ اوبشٗجٖ ضا هٌشطط ًوبٗس
ٗب زض زسشطس زٗگطاى لطاض زّس ٗب ثب ّوبى همبغس ايوبلٖ ضا ثطذالف حم٘مز ،ضأسبً ٗب ثِ يٌَاى ًمل لَل ،ثِ ضرع حم٘مٖ ٗب حمَلٖ ٗب همبمّبٕ
ضسوٖ ثِ قَض غطٗح ٗب سلَٗحٖ ًسجز زّس ،اين اظ اٗيوِ اظ قطٗك ٗبز ضسُ ثِ ًحَٕ اظ اًحبء ؾطض هبزٕ ٗب هًٌَٕ ثِ زٗگطٕ ٍاضز ضَز ٗب ًطَز،
افعٍى ثط ايبزُ ح٘ث٘ز ثِ حجس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ سب زٍ سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ دٌح سب چْل ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار هحىَم ذَاّس ضس.
فصل ششن ـ هسئَليت كيفشي اشخبص
هبزُ ( )19زض هَاضز ظٗط ،چٌبًچِ خطاٗن ضاٗبًِإ ثِ ًبم ضرع حمَلٖ ٍ زض ضاسشبٕ هٌبفى آى اضسىبة ٗبثس ،ضرع حمَلٖ زاضإ هسئَل٘ز
و٘فطٕ ذَاّس ثَز:
الف) ّطگبُ هسٗط ضرع حمَلٖ هطسىت خطم ضاٗبًِإ ضَز.
ة) ّطگبُ هسٗط ضرع حمَلٖ زسشَض اضسىبة خطم ضاٗبًِإ ضا غبزض وٌس ٍ خطم ثَلَو دًَ٘سز.
ج) ّطگبُ ٗىٖ اظ وبضهٌساى ضرع حمَلٖ ثب اقالو هسٗط ٗب زض اثط يسم ًهبضر ٍٕ هطسىت خطم ضاٗبًِإ ضَز.

ز) ّطگبُ سوبم ٗب لسوشٖ اظ فًبل٘ز ضرع حمَلٖ ثِ اضسىبة خطم ضاٗبًِإ اذشػبظ ٗبفشِ ثبضس.
سجػطُ 1ـ هٌهَض اظ هسٗط وسٖ اسز وِ اذش٘بض ًوبٌٗسگٖ ٗب سػو٘نگ٘طٕ ٗب ًهبضر ثط ضرع حمَلٖ ضا زاضز.
سجػطُ 2ـ هسئَل٘ز و٘فطٕ ضرع حمَلٖ هبًى هدبظار هطسىت ًرَاّس ثَز.
هبزُ ( )20اضربظ حمَلٖ هَؾَو هبزُ فَق ،ثب سَخِ ثِ ضطاٗف ٍ اٍؾبو ٍ احَال خطم اضسىبثٖ ،ه٘عاى زضآهس ٍ ًشبٗح حبغلِ اظ اضسىبة خطم،
يالٍُ ثط سِ سب ضص ثطاثط حساوثط خعإ ًمسٕ خطم اضسىبثٖ ،ثِ سطس٘ت شٗل هحىَم ذَاٌّس ضس:
الف) چٌبًچِ حساوثط هدبظار حجس آى خطم سب دٌح سبل حجس ثبضس ،سًك٘لٖ هَلز ضرع حمَلٖ اظ ٗه سب ًُِ هبُ ٍ زض غَضر سىطاض خطم
سًك٘لٖ هَلز ضرع حمَلٖ اظ ٗه سب دٌح سبل.
ة) چٌبًچِ حساوثط هدبظار حجس آى خطم ث٘ص اظ دٌح سبل حجس ثبضس ،سًك٘لٖ هَلز ضرع حمَلٖ اظ ٗه سب سِ سبل ٍ زض غَضر سىطاض
خطم ضرع حمَلٖ هٌحل ذَاّس ضس.
سجػطُ 1ـ هسٗط ضرع حمَلٖ وِ قجك ثٌس «ة» اٗي هبزُ هٌحل هٖضَز ،سب سِ سبل حك سأس٘س ٗب ًوبٌٗسگٖ ٗب سػو٘نگ٘طٕ ٗب ًهبضر ثط
ضرع حمَلٖ زٗگطٕ ضا ًرَاّس زاضز.
سجػطُ 2ـ ذسبضار ضبوٖ ذػَغٖ اظ اهَال ضرع حمَلٖ خجطاى ذَاّس ضس .زض غَضسٖ وِ اهَال ضرع حمَلٖ ثِ سٌْبٖٗ سىبفَ ًىٌس،
هبثِالشفبٍر اظ اهَال هطسىت خجطاى ذَاّس ضس.
هبزُ ( )21اضائِزٌّسگبى ذسهبر زسشطسٖ هَنفٌس قجك ؾَاثف فٌٖ ٍ فْطسز همطض اظ سَٕ وو٘شٔ سً٘٘ي هػبزٗك هَؾَو هبزُ شٗل هحشَإ
هدطهبًِ اين اظ هحشَإ ًبضٖ اظ خطاٗن ضاٗبًِإ ٍ هحشَاٖٗ وِ ثطإ اضسىبة خطاٗن ضاٗبًِإ ثىبض هٖضٍز ضا دبالٗص وٌٌس .زض غَضسٖ وِ يوساً اظ
دبالٗص هحشَإ هدطهبًِ ذَززاضٕ وٌٌس ،هٌحل ذَاٌّس ضس ٍ چٌبًچِ اظ ضٍٕ ثٖاحش٘بقٖ ٍ ثٖهجبالسٖ ظهٌ٘ٔ زسشطسٖ ثِ هحشَإ غ٘طلبًًَٖ ضا
فطاّن آٍضًس ،زض هطسجٔ ًرسز ثِ خعإ ًمسٕ اظ ث٘سز سب ٗىػس ه٘لَ٘ى ضٗبل ٍ زض هطسجٔ زٍم ثِ خعإ ًمسٕ اظ ٗىػس ه٘لَ٘ى سب ٗه ه٘ل٘بضز
ضٗبل ٍ زض هطسجٔ سَم ثِ ٗه سب سِ سبل سًك٘لٖ هَلز هحىَم ذَاٌّس ضس.
سجػطُ « »1چٌبًچِ هحشَإ هدطهبًِ ثِ ٍةسبٗزّبٕ هإسسبر يوَهٖ ضبهل ًْبزّبٕ ظٗطًهط ٍلٖ فمِ٘ ٍ لَإ سِگبًٔ همٌٌِ ،هدطِٗ ٍ لؿبئِ٘
ٍ هإسسبر يوَهٖ غ٘طزٍلشٖ هَؾَو لبًَى فْطسز ًْبزّب ٍ هإسسبر يوَهٖ غ٘طزٍلشٖ هػَة  ٍ 1373/4/19الحبلبر ثًسٕ آى ٗب ثِ احعاة،
خوً٘زّب ،اًدويّبٕ س٘بسٖ ٍ غٌفٖ ٍ اًدويّبٕ اسالهٖ ٗب الل٘زّبٕ زٌٖٗ ضٌبذشِ ضسُ ٗب ثِ سبٗط اضربظ حم٘مٖ ٗب حمَلٖ حبؾط زض
اٗطاى وِ اهىبى احطاظ َّٗز ٍ اضسجبـ ثب آًْب ٍخَز زاضز سًلك زاضشِ ثبضس ،ثب زسشَض همبم لؿبٖٗ ضس٘سگٖوٌٌسُ ثِ دطًٍسُ ٍ ضفى اثط فَضٕ
هحشَإ هدطهبًِ اظ سَٕ زاضًسگبىٍ ،ةسبٗز هعثَض سب غسٍض حىن ًْبٖٗ دبالٗص ًرَاّس ضس.

سجػطُ « »2دبالٗص هحشَإ هدطهبًِ هَؾَو ضىبٗز ذػَغٖ ثب زسشَض همبم لؿبٖٗ ضس٘سگٖوٌٌسُ ثِ دطًٍسُ اًدبم ذَاّس ضس.
هبزُ ( )22لَٓ لؿبئِ٘ هَنف اسز نطف ٗه هبُ اظ سبضٗد سػَٗت اٗي لبًَى وو٘شِ سً٘٘ي هػبزٗك هحشَإ هدطهبًِ ضا زض هحل زازسشبًٖ ول
وطَض سطى٘ل زّسٍ .ظٗط ٗب ًوبٌٗسٓ ٍظاضسربًِّبٕ آهَظش ٍ دطٍضش ،اضسجبقبر ٍ فٌبٍضٕ اقاليبر ،اقاليبر ،زازگسشطٕ ،يلَم ،سحم٘مبر ٍ
فٌبٍضٕ ،فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهٖ ،ضئ٘س سبظهبى سجل٘غبر اسالهٖ ،ضئ٘س سبظهبى غسا ٍ س٘وب ٍ فطهبًسُ ً٘طٍٕ اًشهبهٖٗ ،ه ًفط ذجطُ زض فٌبٍضٕ
اقاليبر ٍ اضسجبقبر ثِ اًشربة وو٘سَ٘ى غٌبٗى ٍ هًبزى هدلس ضَضإ اسالهٖ ٍ ٗه ًفط ًوبٌٗسٓ هدلس ضَضإ اسالهٖ ثِ اًشربة وو٘سَ٘ى
حمَلٖ ٍ لؿبٖٗ ٍ سأٗ٘س هدلس ضَضإ اسالهٖ ايؿبٕ وو٘شِ ضا سطى٘ل ذَاٌّس زاز .ضٗبسز وو٘شِ ثِ يْسٓ زازسشبى ول وطَض ذَاّس ثَز.
سجػطُ  -1خلسبر وو٘شِ حسالل ّط دبًعزُ ضٍظ ٗه ثبض ٍ ثب حؿَض ّفز ًفط يؿَ زاضإ حك ضإٔ ضسو٘ز هٖٗبثس ٍ سػو٘وبر وو٘شِ ثب اوثطٗز
ًسجٖ حبؾطاى هًشجط ذَاّس ثَز.
سجػطُ  -2وو٘شِ هَنف اسز ثِ ضىبٗبر ضاخى ثِ هػبزٗك دبالٗص ضسُ ضس٘سگٖ ٍ ًسجز ثِ آًْب سػو٘نگ٘طٕ وٌس .ضإٔ وو٘شِ لكًٖ اسز.
سجػطُ  -3وو٘شِ هَنف اسز ّط ضص هبُ گعاضضٖ زض ذػَظ ضًٍس دبالٗص هحشَإ هدطهبًِ ضا ثِ ضؤسبٕ لَإ سِگبًِ ٍ ضَضإ يبلٖ اهٌ٘ز
هلٖ سمسٗن وٌس.
هبزُ ( )23اضائِزٌّسگبى ذسهبر ه٘عثبًٖ هَنفٌس ثِ هحؽ زضٗبفز زسشَض وو٘شِ سً٘٘ي هػبزٗك هصوَض زض هبزٓ فَق ٗب همبم لؿبٖٗ
ضس٘سگٖوٌٌسُ ثِ دطًٍسُ هجٌٖ ثط ٍخَز هحشَإ هدطهبًِ زض س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ذَز اظ ازاهٔ زسشطسٖ ثِ آى هوبًًز ثِ يول آٍضًس .چٌبًچِ
يوساً اظ اخطإ زسشَض وو٘شِ ٗب همبم لؿبٖٗ ذَززاضٕ وٌٌس ،هٌحل ذَاٌّس ضس .زض غ٘ط اٗي غَضر ،چٌبًچِ زض اثط ثٖاحش٘بقٖ ٍ ثٖهجبالسٖ
ظهٌِ٘ زسشطسٖ ثِ هحشَإ هدطهبًِ هعثَض ضا فطاّن وٌٌس ،زض هطسجِ ًرسز ثِ خعإ ًمسٕ اظ ث٘سز سب ٗىػس ه٘لَ٘ى ضٗبل ٍ زض هطسجٔ زٍم ثِ
ٗىػس ه٘لَ٘ى سب ٗه ه٘ل٘بضز ضٗبل ٍ زض هطسجٔ سَم ثِ ٗه سب سِ سبل سًك٘لٖ هَلز هحىَم ذَاٌّس ضس.
سجػطُ ـ اضائِ زٌّسگبى ذسهبر ه٘عثبًٖ هَنفٌس ثِ هحؽ آگبّٖ اظ ٍخَز هحشَإ هدطهبًِ هطاست ثِ وو٘شٔ سً٘٘ي هػبزٗك اقالو زٌّس.
هبزُ (ّ )24طوس ثسٍى هدَظ لبًًَٖ اظ دٌْبٕ ثبًس ث٘يالوللٖ ثطإ ثطلطاضٕ اضسجبقبر هربثطاسٖ هجشٌٖ ثط دطٍسىل اٌٗشطًشٖ اظ ذبضج اٗطاى ثِ
زاذل ٗب ثطيىس اسشفبزُ وٌس ,ثِ حجس اظ ٗه سب سِ سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ ٗىػس ه٘لَ٘ى سب ٗه ه٘ل٘بضز ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار هحىَم ذَاّس
ضس.
فصل ّفتن ـ سبيش جشائن
هبزُ (ّ )25طوس هطسىت ايوبل ظٗط ضَز ،ثِ حجس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ سب ٗه سبل ٗب خعإ ًمسٕ اظ دٌح سب ث٘سز ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار
هحىَم ذَاّس ضس:

الف) سَل٘س ٗب اًشطبض ٗب سَظٗى ٗب هًبهلِ زازُّب ٗب ًطمافعاضّب ٗب ّط ًَو اثعاض الىشطًٍ٘ىٖ وِ غطفبً ثِ هٌهَض اضسىبة خطائن ضاٗبًِإ ثِ وبض هٖضًٍس.
ة) فطٍش ٗب اًشطبض ٗب زض زسشطس لطاض زازى گصضٍاغُ ٗب ّط زازُإ وِ اهىبى زسشطسٖ غ٘طهدبظ ثِ زازُّب ٗب س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ
هشًلك ثِ زٗگطٕ ضا فطاّن هٖوٌس.
ج) آهَظش ًحَٓ اضسىبة خطاٗن زسشطسٖ غ٘طهدبظ ،ضٌَز غ٘طهدبظ ،خبسَسٖ ضاٗبًِإ ٍ سرطٗت ٍ اذالل زض زازُّب ٗب س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٍ
هربثطاسٖ.
سجػطُ ـ چٌبًچِ هطسىت ايوبل ٗبز ضسُ ضا حطفِ ذَز لطاض زازُ ثبضس ،ثِ حساوثط ّط زٍ هدبظار همطض زض اٗي هبزُ هحىَم ذَاّس ضس.
فصل ّشتن ـ تشذيذ هجبصاتّب
هبزُ ( )26زض هَاضز ظٗط ،حست هَضز هطسىت ثِ ث٘ص اظ زٍسَم حساوثط ٗه ٗب زٍ هدبظار همطض هحىَم ذَاّس ضس:
الف) ّط ٗه اظ وبضهٌساى ٍ وبضوٌبى ازاضُّب ٍ سبظهبىّب ٗب ضَضاّب ٍ ٗب ضْطزاضّٕب ٍ هَسسِّب ٍ ضطوزّبٕ زٍلشٖ ٍ ٗب ٍاثسشِ ثِ زٍلز ٗب
ًْبزّبٕ اًمالثٖ ٍ ثٌ٘بزّب ٍ هإسسِّبٖٗ وِ ظٗط ًهط ٍلٖ فمِ٘ ازاضُ هٖضًَس ٍ زَٗاى هحبسجبر ٍ هإسسِّبٖٗ وِ ثب ووه هسشوط زٍلز ازاضُ
هٖضًَس ٍ ٗب زاضًسگبى دبِٗ لؿبٖٗ ٍ ثِ قَض ولٖ ايؿب ٍ وبضوٌبى لَإ سِگبًِ ٍ ّوچٌ٘ي ً٘طٍّبٕ هسلح ٍ هأهَضاى ثِ ذسهز يوَهٖ اين اظ
ضسوٖ ٍ غ٘طضسوٖ ثِ هٌبسجز اًدبم ٍن٘فِ هطسىت خطم ضاٗبًِإ ضسُ ثبضٌس.
ة) هشػسٕ ٗب هشػطف لبًًَٖ ضجىِّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ وِ ثِ هٌبسجز ضغل ذَز هطسىت خطم ضاٗبًِإ ضسُ ثبضس.
ج) زازُّب ٗب س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ ،هشًلك ثِ زٍلز ٗب ًْبزّب ٍ هطاوع اضاِٗزٌّسُ ذسهبر يوَهٖ ثبضس.
ز) خطم ثِ غَضر سبظهبىٗبفشِ اضسىبة ٗبفشِ ثبضس.
ّـ) خطم زض سكح گسشطزُإ اضسىبة ٗبفشِ ثبضس.
هبزُ ( )27زض غَضر سىطاض خطم ثطإ ث٘ص اظ زٍ ثبض زازگبُ هٖسَاًس هطسىت ضا اظ ذسهبر الىشطًٍ٘ىٖ يوَهٖ اظ لج٘ل اضشطان اٌٗشطًز ،سلفي
ّوطاُ ،اذص ًبم زاهٌِ هطسجِ ثبالٕ وطَضٕ ٍ ثبًىساضٕ الىشطًٍ٘ىٖ هحطٍم وٌس:
الف) چٌبًچِ هدبظار حجس آى خطم ًَز ٍ ٗه ضٍظ سب زٍ سبل حجس ثبضس ،هحطٍه٘ز اظ ٗه هبُ سب ٗه سبل.
ة) چٌبًچِ هدبظار حجس آى خطم زٍ سب دٌح سبل حجس ثبضس ،هحطٍه٘ز اظ ٗه سب سِ سبل.
ج) چٌبًچِ هدبظار حجس آى خطم ث٘ص اظ دٌح سبل حجس ثبضس ،هحطٍه٘ز اظ سِ سب دٌح سبل.
بخش دٍم ـ آييي دادسسي
فصل يكن ـ صالحيت

هبزُ ( )28يالٍُ ثط هَاضز د٘صثٌٖ٘ ضسُ زض زٗگط لَاً٘ي ،زازگبُّبٕ اٗطاى زض هَاضز ظٗط ً٘ع غبلح ثِ ضس٘سگٖ ذَاٌّس ثَز:
الف) زازُّبٕ هدطهبًِ ٗب زازُّبٖٗ وِ ثطإ اضسىبة خطم ثِ وبض ضفشِاًس ثِ ّط ًحَ زض س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٍ هربثطاسٖ ٗب حبهلّبٕ زازٓ هَخَز
زض للوطٍ حبوو٘ز ظهٌٖ٘ ،زضٗبٖٗ ٍ َّاٖٗ خوَْضٕ اسالهٖ اٗطاى شذ٘طُ ضسُ ثبضس.
ة) خطم اظ قطٗك ٍةسبٗزّبٕ زاضإ زاهٌِ هطسجِ ثبالٕ وس وطَضٕ اٗطاى اضسىبة ٗبفشِ ثبضس.
ج) خطم سَسف ّط اٗطاًٖ ٗب غ٘طاٗطاًٖ زض ذبضج اظ اٗطاى يلِ٘ س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٍ هربثطاسٖ ٍ ٍةسبٗزّبٕ هَضز اسشفبزُ ٗب سحز وٌشطل لَإ
سِگبًِ ٗب ًْبز ضّجطٕ ٗب ًوبٌٗسگّٖبٕ ضسوٖ زٍلز ٗب ّط ًْبز ٗب هإسسِإ وِ ذسهبر يوَهٖ اضائِ هٖزّس ٗب يلِ٘ ٍةسبٗزّبٕ زاضإ زاهٌٔ
هطسجِ ثبالٕ وس وطَضٕ اٗطاى زض سكح گسشطزُ اضسىبة ٗبفشِ ثبضس.
ز) خطاٗن ضاٗبًِإ هشؿوي سَءاسشفبزُ اظ اضربظ ووشط اظ  18سبل ،اين اظ آًىِ هطسىت ٗب ثعُزٗسُ اٗطاًٖ ٗب غ٘طاٗطاًٖ ثبضس.
هبزُ ( )29چٌبًچِ خطم ضاٗبًِإ زض هحلٖ وطف ٗب گعاضش ضَزٍ ،لٖ هحل ٍلَو آى هًلَم ًجبضس ،زازسطإ هحل وطف هىلف اسز سحم٘مبر
همسهبسٖ ضا اًدبم زّس .چٌبًچِ هحل ٍلَو خطم هطرع ًطَز ،زازسطا دس اظ اسوبم سحم٘مبر هجبزضر ثِ غسٍض لطاض هٖوٌس ٍ زازگبُ هطثَـ ً٘ع
ضإٔ همشؿٖ ضا غبزض ذَاّس وطز.
هبزُ ( )30لَُ لؿبِٗ٘ هَنف اسز ثِ سٌبست ؾطٍضر ضًجِ ٗب ضًجٖ اظ زازسطاّب ،زازگبُّبٕ يوَهٖ ٍ اًمالةً ،هبهٖ ٍ سدسٗسًهط ضا ثطإ
ضس٘سگٖ ثِ خطائن ضاٗبًِإ اذشػبظ زّس.
سجػطُ ـ لؿبر زازسطاّب ٍ زازگبُّبٕ هصوَض اظ ه٘بى لؿبسٖ وِ آضٌبٖٗ الظم ثِ اهَض ضاٗبًِ زاضًس اًشربة ذَاٌّس ضس.
هبزُ ( )31زض غَضر ثطٍظ اذشالف زض غالح٘ز ،حل اذشالف هكبثك همطضار لبًَى آٗ٘ي زازضسٖ زازگبُّبٕ يوَهٖ ٍ اًمالة زض اهَض هسًٖ
ذَاّس ثَز.
فصل دٍم ـ جوعآٍسي ادلِ الكتشًٍيكي
هجحث اٍل ـ ًگْساضٕ زازُّب
هبزُ ( )32اضائِزٌّسگبى ذسهبر زسشطسٖ هَنفٌس زازُّبٕ سطاف٘ه ضا حسالل سب ضص هبُ دس اظ اٗدبز ٍ اقاليبر وبضثطاى ضا حسالل سب ضص هبُ
دس اظ ذبسوِ اضشطان ًگْساضٕ وٌٌس.
سجػطُ 1ـ زازُ سطاف٘ه ّطگًَِ زازُإ اسز وِ س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ زض ظًد٘طُ اضسجبقبر ضاٗبًِإ ٍ هربثطاسٖ سَل٘س هٖوٌٌس سب اهىبى ضزٗبثٖ
آًْب اظ هجساء سب همػس ٍخَز زاضشِ ثبضس .اٗي زازُ ّب ضبهل اقاليبسٖ اظ لج٘ل هجساء ،هس٘ط ،سبضٗد ،ظهبى ،هسر ٍ حدن اضسجبـ ٍ ًَو ذسهبر
هطثَقِ هٖضَز.

سجػطُ 2ـ اقاليبر وبضثط ّطگًَِ اقاليبر ضاخى ثِ وبضثط ذسهبر زسشطسٖ اظ لج٘ل ًَو ذسهبر ،اهىبًبر فٌٖ هَضز اسشفبزُ ٍ هسر ظهبى آى،
َّٗز ،آزضس خغطاف٘بٖٗ ٗب دسشٖ ٗب  ،IPضوبضُ سلفي ٍ سبٗط هطرػبر فطزٕ اٍسز.
هبزُ ( )33اضائِزٌّسگبى ذسهبر ه٘عثبًٖ زاذلٖ هَنفٌس اقاليبر وبضثطاى ذَز ضا حسالل سب ضص هبُ دس اظ ذبسوِ اضشطان ٍ هحشَإ شذ٘طُ
ضسُ ٍ زازُ سطاف٘ه حبغل اظ سغ٘٘طار اٗدبز ضسُ ضا حسالل سب دبًعزُ ضٍظ ًگْساضٕ وٌٌس.
هجحث زٍم ـ حفم فَضٕ زازُّبٕ ضاٗبًِإ شذ٘طُ ضسُ
هبزُ (ّ )34طگبُ حفم زازُّبٕ ضاٗبًِإ شذ٘طُ ضسُ ثطإ سحم٘ك ٗب زازضسٖ الظم ثبضس ،همبم لؿبٖٗ هٖسَاًس زسشَض حفبنز اظ آًْب ضا ثطإ
اضربغٖ وِ ثِ ًحَٕ سحز سػطف ٗب وٌشطل زاضًس غبزض وٌس .زض ضطاٗف فَضًٕ ،ه٘ط ذكط آس٘ت زٗسى ٗب سغ٘٘ط ٗب اظ ث٘ي ضفشي زازُّب ،ؾبثكبى
لؿبٖٗ هٖسَاًٌس ضأسبً زسشَض حفبنز ضا غبزض وٌٌس ٍ هطاست ضا حساوثط سب  24سبيز ثِ اقالو همبم لؿبٖٗ ثطسبًٌس .چٌبًچِ ّط ٗه اظ وبضوٌبى
زٍلز ٗب ؾبثكبى لؿبٖٗ ٗب سبٗط اضربظ اظ اخطإ اٗي زسشَض ذَززاضٕ ٗب زازُّبٕ حفبنز ضسُ ضا افطب وٌٌس ٗب اضربغٖ وِ زازُّبٕ هعثَض ثِ
آًْب هطثَـ هٖضَز ضا اظ هفبز زسشَض غبزضُ آگبُ وٌٌس ،ؾبثكبى لؿبٖٗ ٍ وبضوٌبى زٍلز ثِ هدبظار اهشٌبو اظ زسشَض همبم لؿبٖٗ ٍ سبٗط اضربظ
ثِ حجس اظ ًَز ٍ ٗه ضٍظ سب ضص هبُ ٗب خعإ ًمسٕ اظ دٌح سب زُ ه٘لَ٘ى ضٗبل ٗب ّط زٍ هدبظار هحىَم ذَاٌّس ضس.
سجػطُ 1ـ حفم زازُّب ثِ هٌعلِ اضائِ ٗب افطبٕ آىّب ًجَزُ ٍ هسشلعم ضيبٗز همطضار هطثَـ اسز.
سجػطُ 2ـ هسر ظهبى حفبنز اظ زازُّب حساوثط سِ هبُ اسز ٍ زض غَضر لعٍم ثب زسشَض همبم لؿبٖٗ لبثل سوسٗس اسز.
هجحث سَم ـ اضائِ زازُّب
هبزُ ( )35همبم لؿبٖٗ هٖسَاًس زسشَض اضائٔ زازُّبٕ حفبنز ضسُ هصوَض زض هَاز ( )34( ٍ )33( ،)32فَق ضا ثِ اضربظ ٗبز ضسُ ثسّس سب زض
اذش٘بض ؾبثكبى لطاض گ٘طز .هسشٌىف اظ اخطإ اٗي زسشَض ثِ هدبظار همطض زض هبزُ ( )34هحىَم ذَاّس ضس.
هجحث چْبضم ـ سفش٘ص ٍ سَل٘ف زازُّب ٍ س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٍ هربثطاسٖ
هبزُ ( )36سفش٘ص ٍ سَل٘ف زازُّب ٗب س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٍ هربثطاسٖ ثِ هَخت زسشَض لؿبٖٗ ٍ زض هَاضزٕ ثِ يول هٖآٗس وِ ني لَٕ ثِ
وطف خطم ٗب ضٌبسبٖٗ هشْن ٗب ازلِ خطم ٍخَز زاضشِ ثبضس.
هبزُ ( )37سفش٘ص ٍ سَل٘ف زازُّب ٗب س٘سشنّبٕ ضاٗبًِ إ ٍ هربثطاسٖ زض حؿَض هشػطفبى لبًًَٖ ٗب اضربغٖ وِ ثِ ًحَٕ آًْب ضا سحز وٌشطل
لبًًَٖ زاضًسً ،ه٘ط هشػسٗبى س٘سشنّب اًدبم ذَاّس ضس .زض غ٘ط اٗي غَضر ،لبؾٖ ثب شوط زالٗل زسشَض سفش٘ص ٍ سَل٘ف ثسٍى حؿَض اضربظ
هصوَض ضا غبزض ذَاّس وطز.
هبزُ ( )38زسشَض سفش٘ص ٍ سَل٘ف ثبٗس ضبهل اقاليبسٖ ثبضس وِ ثِ اخطإ غح٘ح آى ووه هٖوٌس ،اظ خولِ اخطإ زسشَض زض هحل ٗب ذبضج اظ

آى ،هطرػبر هىبى ٍ هحسٍزُ سفش٘ص ٍ سَل٘فًَ ،و ٍ ه٘عاى زازُّبٕ هَضز ًهطًَ ،و ٍ سًساز سرزافعاضّب ٍ ًطمافعاضّبً ،حَُ زسش٘بثٖ ثِ
زازُّبٕ ضهعًگبضٕ ٗب حصف ضسُ ٍ ظهبى سمطٗجٖ اًدبم سفش٘ص ٍ سَل٘ف.
هبزُ ( )39سفش٘ص زازُّب ٗب س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٍ هربثطاسٖ ضبهل الساهبر شٗل هٖضَز:
الف) زسشطسٖ ثِ سوبم ٗب ثرطٖ اظ س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ.
ة) زسشطسٖ ثِ حبهلّبٕ زازُ اظ لج٘ل زٗسىزّب ٗب لَحّبٕ فططزُ ٗب وبضرّبٕ حبفهِ.
ج) زسش٘بثٖ ثِ زازُّبٕ حصف ٗب ضهعًگبضٕ ضسُ.
هبزُ ( )40زض سَل٘ف زازُّب ،ثب ضيبٗز سٌبستًَ ،و ،اّو٘ز ٍ ًمص آًْب زض اضسىبة خطم ،ثِ ضٍشّبٖٗ اظ لج٘ل چبح زازُّب ،وذٖثطزاضٕ ٗب
سػَٗطثطزاضٕ اظ سوبم ٗب ثرطٖ اظ زازُّب ،غ٘طلبثل زسشطس وطزى زازُّب ثب ضٍشّبٖٗ اظ لج٘ل سغ٘٘ط گصضٍاغُ ٗب ضهعًگبضٕ ٍ ؾجف حبهلّبٕ زازُ
يول هٖضَز.
هبزُ ( )41زض ضطاٗف ظٗط س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ سَل٘ف ذَاٌّس ضس:
الف) زازُّبٕ شذ٘طُ ضسُ ثِ سَْلز زض زسشطسٖ ًجَزُ ٗب حدن ظٗبزٕ زاضشِ ثبضس،
ة) سفش٘ص ٍ سدعِٗ ٍ سحل٘ل زازُّب ثسٍى س٘سشن سرزافعاضٕ اهىبىدصٗط ًجبضس،
ج) هشػطف لبًًَٖ س٘سشن ضؾبٗز زازُ ثبضس،
ز) وذٖثطزاضٕ اظ زازُّب ثِ لحبل فٌٖ اهىبىدصٗط ًجبضس،
ّـ) سفش٘ص زض هحل ثبيث آس٘ت زازُّب ضَز،
ٍ) سبٗط ضطاٗكٖ وِ لبؾٖ سطر٘ع زّس.
هبزُ ( )42سَل٘ف س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ هشٌبست ثب ًَو ٍ اّو٘ز ٍ ًمص آًْب زض اضسىبة خطم ثب ضٍشّبٖٗ اظ لج٘ل سغ٘٘ط گصضٍاغُ ثِ
هٌهَض يسم زسشطسٖ ثِ س٘سشن ،دلوخ س٘سشن زض هحل اسشمطاض ٍ ؾجف س٘سشن غَضر هٖگ٘طز.
هبزُ ( )43چٌبًچِ زض ح٘ي اخطإ زسشَض سفش٘ص ٍ سَل٘ف ،سفش٘ص زازُّبٕ هطسجف ثب خطم اضسىبثٖ زض سبٗط س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ وِ
سحز وٌشطل ٗب سػطف هشْن لطاض زاضًس ؾطٍضٕ ثبضس ،ؾبثكبى ثب زسشَض همبم لؿبٖٗ زاهٌِ سفش٘ص ٍ سَل٘ف ضا ثِ س٘سشنّبٕ زٗگط گسشطش
ذَاٌّس زاز ٍ زازُّبٕ هَضز ًهط ضا سفش٘ص ٗب سَل٘ف ذَاٌّس وطز.
هبزُ ( )44سَل٘ف زازُّب ٗب س٘سشنّبٕ ضاٗبًِ إ ٗب هربثطاسٖ وِ هَخت اٗطاز لكوِ خبًٖ ٗب ذسبضار هبلٖ ضسٗس ثِ اضربظ ٗب اذالل زض اضائِ
ذسهبر يوَهٖ هٖضَز هوٌَو اسز.

هبزُ ( )45زض خبٖٗ وِ اغل زازُّب سَل٘ف هٖضَز ،شًٕفى حك زاضز دس اظ دطزاذز ّعٌِٗ اظ آًْب وذٖ زضٗبفز وٌس ،هططٍـ ثِ اٌٗىِ اضائِ
زازُّبٕ سَل٘ف ضسُ هٌبفٖ ثب هحطهبًِ ثَزى سحم٘مبر ًجبضس ٍ ثِ ضًٍس سحم٘مبر لكوِإ ٍاضز ًسبظز ٍ زازُّب هدطهبًِ ًجبضٌس.
هبزُ ( )46زض هَاضزٕ وِ اغل زازُّب ٗب س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ سَل٘ف هٖضَز ،لبؾٖ هَنف اسز ثب لحبل ًَو ٍ ه٘عاى زازُّب ٍ ًَو ٍ
سًساز سرزافعاضّب ٍ ًطم افعاضّبٕ هَضز ًهط ٍ ًمص آًْب زض خطم اضسىبثٖ ،زض هْلز هشٌبست ٍ هشًبضف ًسجز ثِ آًْب سً٘٘ي سىل٘ف وٌس.
هبزُ ( )47هشؿطض هٖسَاًس زض هَضز يول٘بر ٍ السامّبٕ هأهَضاى زض سَل٘ف زازُّب ٍ س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٍ هربثطاسٖ ،ايشطاؼ وشجٖ ذَز ضا
ّوطاُ ثب زالٗل نطف زُ ضٍظ ثِ هطخى لؿبٖٗ زسشَضزٌّسُ سسل٘ن ًوبٗس .ثِ زضذَاسز ٗبز ضسُ ذبضج اظ ًَثز ضس٘سگٖ گطزٗسُ ٍ سػو٘ن اسربش
ضسُ لبثل ايشطاؼ اسز.
هجحث دٌدن ـ ضٌَز هحشَإ اضسجبقبر ضاٗبًِإ
هبزُ ( )48ضٌَز هحشَإ زض حبل اًشمبل اضسجبقبر غ٘طيوَهٖ زض س٘سشنّبٕ ضاٗبًِإ ٗب هربثطاسٖ هكبثك همطضار ضاخى ثِ ضٌَز هىبلوبر سلفٌٖ
ذَاّس ثَز.
سجػطُ ـ زسشطسٖ ثِ هحشَإ اضسجبقبر غ٘طيوَهٖ شذ٘طُ ضسًُ ،ه٘ط دسز الىشطًٍ٘ىٖ ٗب د٘بهه زض حىن ضٌَز ٍ هسشلعم ضيبٗز همطضار
هطثَـ اسز.
فصل سَم ـ استٌبدپزيشي ادلِ الكتشًٍيكي
هبزُ ( )49ثِ هٌهَض حفم غحز ٍ سوبه٘ز ،ايشجبض ٍ اًىبضًبدصٗطٕ ازلِ الىشطًٍ٘ىٖ خوىآٍضٕ ضسُ ،الظم اسز هكبثك آٗ٘يًبهِ هطثَـ اظ آًْب
ًگْساضٕ ٍ هطالجز ثِ يول آٗس.
هبزُ ( )50چٌبًچِ زازُّبٕ ضاٗبًِ إ سَسف قطف زيَا ٗب ضرع ثبلثٖ وِ اظ زيَا آگبّٖ ًساضشِ ،اٗدبز ٗب دطزاظش ٗب شذ٘طُ ٗب هٌشمل ضسُ ثبضس
ٍ س٘سشن ضاٗبًِ إ ٗب هربثطاسٖ هطثَـ ثِ ًحَٕ زضسز يول وٌس وِ ثِ غحز ٍ سوبه٘ز ،ايشجبض ٍ اًىبضًبدصٗطٕ زازُّب ذسضِ ٍاضز ًطسُ ثبضس،
لبثل اسشٌبز ذَاٌّس ثَز.
هبزُ ( )51ول٘ٔ همطضار هٌسضج زض فػلّبٕ زٍم ٍ سَم اٗي ثرص ،يالٍُ ثط خطاٗن ضاٗبًِإ ضبهل سبٗط خطاٗوٖ وِ ازلٔ الىشطًٍ٘ىٖ زض آًْب
هَضز اسشٌبز لطاض هٖگ٘طًس ً٘ع هٖضَز.
بخش سَم ـ سبيش هقشسات
هبزُ ( )52ثِ هٌهَض اضسمبٕ ّوىبضّٕبٕ ث٘يالوللٖ زض ظهٌِ٘ خطائن ضاٗبًِإٍ ،ظاضر زازگسشطٕ هَنف اسز ثب ّوىبضٕ ٍظاضر اضسجبقبر ٍ
فٌبٍضٕ اقاليبر الساهبر الظم ضا زض ظهٌِ٘ سسٍٗي لَاٗح ٍ د٘گ٘طٕ اهَض هطثَـ خْز دَ٘سشي اٗطاى ثِ اسٌبز ث٘يالوللٖ ٍ هٌكمِإ ٍ هًبّسار

ضاخى ثِ ّوىبضٕ ٍ هًبؾسر زٍخبًجِ ٗب چٌسخبًجِ لؿبٖٗ اًدبم زّس.
هبزُ ( )53زض هَاضزٕ وِ س٘سشن ضاٗبًِ إ ٗب هربثطاسٖ ثِ يٌَاى ٍس٘لِ اضسىبة خطم ثىبض ضفشِ ٍ زض اٗي لبًَى ثطإ يول هعثَض هدبظاسٖ
د٘صثٌٖ٘ ًطسُ اسز ،هكبثك لَاً٘ي خعاٖٗ هطثَـ يول ذَاّس ضس.
سجػطُ ـ زض هَاضزٕ وِ زض ثرص زٍم اٗي لبًَى ثطإ ضس٘سگٖ ثِ خطاٗن ضاٗبًِإ همطضار ذبغٖ اظ خْز آٗ٘ي زازضسٖ د٘صثٌٖ٘ ًطسُ اسز
قجك همطضار لبًَى آٗ٘ي زازضسٖ و٘فطٕ السام ذَاّس ضس.
هبزُ ( )54ه٘عاى خعاّبٕ ًمسٕ اٗي لبًَى ثط اسبس ًطخ ضسوٖ سَضم حست ايالم ثبًه هطوعٕ ّط سِ سبل ٗه ثبض ثب د٘طٌْبز ضئ٘س لَُ لؿبِٗ٘
ٍ سػَٗت ّ٘أر ٍظٗطاى لبثل سغ٘٘ط اسز.
هبزُ (ٍ )55ظاضر زازگسشطٕ هَنف اسز نطف ضص هبُ اظ سبضٗد سػَٗت اٗي لبًَى ثب ّوىبضٕ ٍظاضر اضسجبقبر ٍ فٌبٍضٕ اقاليبر آئ٘يًبهِّبٕ
هطثَـ ثِ خوىآٍضٕ ٍ اسشٌبزدصٗطٕ ازلِ الىشطًٍ٘ىٖ ضا سِْ٘ وٌس ٍ ثِ سػَٗت ضئ٘س لَٓ لؿبئِ٘ ذَاّس ضس٘س.
هبزُ ( )56لَاً٘ي ٍ همطضار هغبٗط ثب اٗي لبًَى هلغٖ اسز.

