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غبدس  هتمبضيّبی الصم اص ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي ثِ ًبم  هجَصٍسٍد هَاد اٍليِ داسٍيي پس اص وست  پشٍاًِ -6-89-1

. هي ضَد 

هجَص فؼبليت سا اص هيسيَى لبًًَي تطخيع سبخت ٍ ٍسٍد،ثب اسائِ هستٌذات صيش ٍ تبئيذ ن ثبيذ هتمبضي ٍاسدات هَاد اٍليِ داسٍئي -6-89-2

 :ًوبيذ ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضىي وست 

 ضشوت ثب هَضَع فؼبليت داسٍيي هشتجظاسبسٌبهِ ٍ سٍصًبهِ سسوي ثجت  –الف 

 (ثشای اضخبظ حميمي ٍ حمَلي) هَثش گَاّي ػذم سَء پيطيٌِ ويفشی -ة

تبهيي هَاد اٍليِ داسٍئي هَسد ًيبص هجٌي ثش تبهيي اهىبًبت فٌي ٍ اجشايي وبفي ثشای ًظبست ٍ  ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىيتبئيذ ٍصاست ثْذاضت -ج

 هَسسبت داسٍئي

 هؼشفي هسئَل فٌي ٍاجذ ضشايظ -د

  ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىيٍ تأييذ ثبصسسبى ٍصاست ثْذاضتتحَيل هَاد اٍليِ داسٍئي ی ًگْذاسی ٍ هؼشفي اًجبس هٌبست ثشا -ُ

داسٍئي هغبثك همشسات هَاد اٍليِ هتمبضي پس اصاخز هجَص فؼبليت هيتَاًذ ًسجت ثِ دسيبفت پشٍاًِ ٍسٍد ثشای ّش يه اص الالم  -6-89-3

. هشثَعِ الذام ًوبيذ

ّبی  سضتِن دوتشی، فَق ليسبًس ٍ ليسبًس دسفشدی است وِ ػالٍُ ثش داضتي يىي اص هذاس( ويفيت تضوييهذيش ) هسئَل فٌي   -6-89-4

وبس هشتجظ ، پس اص اسصيبثي تَاًوٌذی اص وويسيَى لبًًَي تطخيع سبخت ٍ ٍسٍد سبل سبثمِ 2، ضيوي يب هٌْذسي ضيوي ٍ حذالل داسٍسبصی

هسئَل ًظبست ثش سػبيت همشسات ٍ ضَاثظ ٍصاست  ،هسئَل فٌي. ل هي ثبضذسب 4پشٍاًِ  اييهذت اػتجبس  .داسٍ پشٍاًِ غالحيت اخز ًوَدُ است

ٍ ثشاسبس   سٍضْبی خَة سبختٍ حػَل اعويٌبى اص سبخت ٍ وٌتشل ٍ آصادسبصی فشآٍسدُ ثش هجٌبی اغَل  دسهبى ٍ آهَصش پضضىي ،ثْذاضت 

 هَسسبت داسٍييهسئَليت فٌي سا داسد ًجبيذ هسئَليت اجشائي ديگشی دس  تػذیهسئَل فٌي هبداهي وِ . پشٍاًِ ٍسٍد هبدُ اٍليِ داسٍئي هي ثبضذ

.  داضتِ ثبضذ

. هسئَالى فٌي ًوي ثبضٌذ اهَس هختعهجبص ثِ دخبلت دس  هَاد اٍليِ داسٍئيٍاسد وٌٌذُ  هَسسبتهذيشػبهل ٍ اػضب ّيئت هذيشُ  -6-89-5

چٌبًچِ هسئَل فٌي ثِ داليلي . ٍ ٍظبيف خَد سا ثِ ًحَ هغلَة اًجبم دّذ داضتِ هَثشٍاسداتي حضَس  هَسسِهسئَل فٌي ثبيذ دس -6-89-6

تَسظ وويسيَى هؼشفي ٍ ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضىي وِ لجالً ثِ ( 4-89-6)ضشايظٍاجذ ًتَاًذ حضَس يبثذ دس غيبة ايطبى فشد

ٍاسداتي سا ثِ ػْذُ ثگيشد هطشٍط ثِ ايٌىِ هَسسِ ويفي  ثبيذ هسئَليت اهَس فٌي ٍ ،تبئيذ ضذُ استلبًًَي تطخيع غالحيت سبخت ٍ ٍسٍد 

.  هبُ عَل ًىطذ 6غيجت هسئَل فٌي ثيص اص 
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ٍ سػبيت  ٍ آهَصش پضضىي ٍصاست ثْذاضت، دسهبى هَسد تبئيذاص وبسخبًجبت ٍ يب هَسسبت داسٍيي هؼتجش ثبيذهَاد اٍليِ داسٍئي  -6-89-7

. ضَاثظ ٍ همشسات هشثَعِ تبهيي گشدد

سٍضْبی خَة سبخت اغَل  سػبيت ٍاسداتي سا اص ًظش هَاد اٍليِثبصسسبى ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي هحل تَليذ  -6-89-8

.  هي دٌّذ اسهَسد ثبصسسي ٍ اسصيبثي لش

 .ًوبيذسػبيت  هَاد اٍليٍِاسدوٌٌذُ ثبيذ ضَاثظ ٍ استبًذاسدّبی ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي سا دس توبم هشاحل ٍسٍد   -6-89-9

هَسد  ٍ تبئيذ ايي داخليُ تَليذ وٌٌذٍ يب ػذم ٍجَد هطىالت اثجبت ضذُ ويفي ٍ ووي  ٍجَد داخلي دس غَست داسٍئي هَسسبت -6-89-10

. ًوبيٌذ هَاد اٍليِ داسٍيي الذام ثِ ٍاسدات ٍ همشساتهي تَاًٌذ حست ًيبص خَد ٍ ثب سػبيت ضَاثظ ٍصاست ثْذاضت،دسهبى ٍ آهَصش پضضىي تَسظ 

ثشحست ضَاثظ ٍ همشسات تذٍيٌي ٍ اثالغي   هي ضًَذتَليذ وِ دس داخل وطَس هَاد اٍليِ داسٍئي اػوبل تؼشفِ ثشای ٍاسدات  -6-89-11

. خَاّذ ثَدٍصاست ثْذاضت،دسهبى ٍ آهَصش پضضىي 

ػالٍُ ثش تأييذ هستٌذات   ،دس ضذُ استغبٍسٍد  پشٍاًِ آًْبثشای  وِهَاد اٍليِ داسٍئي هػشف يب فشٍش اٍليي هحوَلِ ٍاسداتي  -6-89-12

. خَاّذ ثَدآصهبيطگبُ هشجغ هٌَط ثِ تأييذداسًذُ پشٍاًِ ٍسٍد  هَسسِ داسٍئي تَسظ هسئَل فٌي

ثب تؼْذًبهِ  ،ٍاسداتي ثبضذهَاد اٍليِ داسٍئي ًيبص ثِ هػشف سشيغ  ثْذاضت،دسهبى ٍ آهَصش پضضىي ٍصاست  ثب تطخيع چٌبًچِ -6-89-13

  .هػشف ثالهبًغ هي ثبضذ ، هػشف وٌٌذُ ٍ تٌظين غَستجلسِ ًوًَِ ثشداسی هَسسِ داسٍئيٍ هسئَل فٌي  وتجي هذيشػبهل

دس ٍاحذ تَليذوٌٌذُ ثِ ًحَ هٌبست  هَاد اٍليِ ٍاسداتيسبخت هستٌذات وٌتشل ٍ آصهبيطگبّي ٍ ًوًَِ ّبی ادٍاسی ّش سشی  -6-89-14

. دسهبى ٍ آهَصش پضضىي ثبيذ لبثل دستشسي ثبضذ ثبيگبًي ضذُ ٍ دس هَلغ ثبصسسيْبی ٍصاست ثْذاضت،

هي ثبضذ الضاهي است ٍاسد وٌٌذُ دس  ًِ ّبٍاسداتي ثِ غيش اص ايي وِ ضشوت تَليذ وٌٌذُ هَظف ثِ ًگْذاسی ًوَ هَاد اٍليِدس هَسد  -6-89-15

حذالل تب يه سبل ثؼذ اص تبسيخ  سا ٍاسدات سبخت سبل ٍ ًوًَِ ّبی ادٍاسی ّش سشی 5حذالل تب  سا داخل وطَس هستٌذات وٌتشل ٍ آصهبيطگبّي

ٍ دس هَلغ ثبصسسيْبی ٍصاست ثْذاضت، دسهبى  ًوبيذًگْذاسی  ،ضشايظ هٌذسج دس ثشچست هحػَل ثبدس ضشايظ هٌغجك  ٍ ثِ ًحَ هٌبست آىاًمضبء 

.  ٍ آهَصش پضضىي ثبيذ لبثل دستشسي ثبضذ

هَاد اٍليِ ٍاسداتي خَد اعويٌبى حبغل ًوَدُ ٍ سبصًذُ سا دس وطَس هجذأ  ويفيتٍاسدوٌٌذگبى ثبيذ دس وليِ هشاحل اص غالحيت  -6-89-16

ٍ ًتبيج آصهبيص سا ثِ  دادُهىلف سبصًذ ّش سشی سبخت هَاد اٍليِ غبدساتي خَد ثِ وطَس جوَْسی اسالهي ايشاى سا هَسد آصهبيطبت الصم لشاس 

 . ٍاسدوٌٌذُ اسائِ دٌّذ

 

 



تَسظ وبسضٌبسبى ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي ًوًَِ ثشداسی ٍ هَسد ثشسسي ٍ يب  ،تطخيعٍاسداتي حست  هَاد اٍليِ -6-89-17

. آصهبيص لشاس هي گيشد

سيستن تضويي ويفيت ٍ  داسا ثَدى سا اص ًظش هَاد اٍليِثبصسسبى ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي هَسسبت ٍاسدوٌٌذُ  -6-89-18

هي ثبيست ًَالع روش ضذُ سا دس  هَاد اٍليِهَسسبت ٍاسدوٌٌذُ . هَسد ثبصسسي ٍ اسصيبثي لشاس هي دٌّذ اضت ،ٍصاست ثْذ سػبيت ضَاثظ ٍ همشسات

. دس غيش ايٌػَست هغبثك ضَاثظ ٍصاست ثْذاضت الذام خَاّذ ضذ. هذت صهبًي وِ تؼييي هي ضَد، سفغ ًوبيٌذ

.  اٍليِ داسٍيي خبلع سا ًذاسًذتَليذ وٌٌذگبى داخلي هَاد اٍليِ داسٍيي حك ٍاسدات هَاد  -6-89-19

ٍصاست ثْذاضت، تَسظ تَليذ وٌٌذگبى داخلي هَاد اٍليِ داسٍيي ثب سػبيت ضَاثظ اثالغي  ،ٍاسدات هَاد تمليت وٌٌذُ يب ّوشاُ -6-89-20

.  ثالهبًغ است دسهبى ٍ آهَصش پضضىي

ًظش  عجك ٍ يبًجَدُ ت ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي دس غَستيىِ هَاد اٍليِ داسٍيي ثِ ّش دليلي هغبثك ثب همشسات ٍصاس -6-89-21

پضضىي ثبيذ ثغَس ثْذاضتي هٌْذم  پس اص جوغ آٍسی ٍ ضوي تبييذ ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش د،ىهسئَل فٌي غيشلبثل هػشف اػالم گشد

.  ٍ هسئَل فٌي غَست هي گيشداهحبء  عجك دستَسالؼول هشثَعِ ثب حضَس ًوبيٌذُ ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي . گشدًذ

 

  

 

 

 

 


