
  
 

 سالمت ارتقاء و پيشگيري طب مركز تأسيس نامه آئين

 

لبًَى هطثَـ ثِ همطضات اهَض پعضىي ٍ زاضٍئي ٍ هَاز ذَضزًي ٍ آضبهيسًي  24ٍ  4،  3،  2،  1ثِ استٌبز هَاز 

هػَة لبًَى تطىيل ٍظاضت ثْساضت ، زضهبى ٍ آهَظش پعضىي  8ٍ اغالحبت ثؼسي ٍ هبزُ  1334هػَة سبل 

،  11ٍ ثٌسّبي  1366ّيئت هحتطم ٍظيطاى ٍ اغالحبت سبل  1365ٍ آئيي ًبهِ اخطائي آى هػَة سبل  1364سبل 

، آئيي ًبهِ  1367لبًَى تطىيالت ٍ ٍظبيف ٍظاضت ثْساضت ، زضهبى ٍ آهَظش پعضىي هػَة سبل  1هبزُ  16ٍ  12

 :طززتأسيس هطوع قت پيطگيطي ٍ اضتمبء سالهت ثِ ضطح شيل تسٍيي هيگ

 :تؼبضيف ( فػل اٍل 

، ثِ وويسيَى « هؼبًٍت » زض ايي آئيي ًبهِ ثِ اذتػبض ثِ ٍظاضت ثْساضت زضهبى ٍ آهَظش پعضىي  – 1هبزُ 

لبًَى هطثَـ ثِ همطضات اهَض پعضىي ، زاضٍيي ٍ هَاز ذَضزًي ٍ  20تطريع اهَض پعضىي ٍظاضت ، هَؾَع هبزُ 

ّبي ثْطُ ثطزاضي ٍ هسئَل فٌي ، ، ثِ پطٍاًِ « وويسيَى لبًًَي » ٍ اغالحبت ثؼسي ،  1324آضبهيسًي هػَة سبل 

       ٍثِ هطوع قت پيطگيطي ٍ اضتمبء سالهت ، « هؤسس » ، ثِ هؤسسيي حميمي يب حمَلي « پطٍاًِ ّبي لبًًَي » 

 .گفتِ هي ضَز« هطوع » 

شوط هيطَز ثِ هؤسسِ اي « هطوع » هطوع قت پيطگيطي ٍ اضتمبء سالهت وِ زض ايي آئيي ًبهِ ثِ اذتػبض  -2هبزُ 

خولِ اضظيبثي ذكطات الق هي گطزز وِ قجك همطضات ، خْت اضائِ ذسهبت قت پيطگيطي ٍ اضتمبء سالهت اظ اق

ثِ غيط اظ ) سالهت غطثبلگطي ، پيطگيطي ، تطريع ، آهَظش هطبٍضُ ٍ زضهبى ظٍزضس ، هطالجت ٍ پي گيطي 

زض سكح فطزي ( تلمي هي گطزز هَاضزي وِ قجك لَاًيي ٍ آئيي ًبم ّبي وطَضي هَخَز هَضز اٍضغاًسي ٍ فَضيتي 

ٍ خوؼيتي ثط اسبس ثستِ ّبي ذسهتي استبًساضز اظ قطيك قطاحي اخطا ٍ اضظضيبثي هساذالت ثب ّسف وٌتطل ٍ 

هطالجت هستوط اظ افطاز سبلن ، افطاز زض هؼطؼ ذكط اثتال ثِ ثيوبضي ّب ٍ ثيوبضاى ًيبظهٌس وٌتطل ػَاهل ذكط            

Risk factors ) (  اذص پطٍاًِ ّبي لبًًَي اظ ٍظاضت ثْساضت ، زضهبى ٍ آهَظش پعضىي تأسيس هي گطززپس اظ. 

 .الساهبت تطريػي زضهبًي زض هطوع ثِ ضطح شيل هي ثبضس – 3هبزُ 

 Periodic comprehensive history taking & examinationاذص ضطح حبل ٍ هؼبيٌبت وبهل زٍضُ اي  -الف

physlcal  

تطىيل پطًٍسُ الىتطًٍيه خْت اقالػبت هطاخؼِ وٌٌسگبى ٍ قطاحي ًظبم پبيص ٍ هطالجت ثيوبضيْب ثِ غَضت  –ة 

  electronic surveillance systemالىتطًٍيه 

  Health Risk Assessmentاضظيبثي ػَاهل ذكط وَزوبى ، ًَخَاًبى ، ثبلغيي ٍ سبلوٌساى  -ج

 اًدبم تستْبي تطريػي ترػػي -ز

 بسمه تعالي



 قطاحي سيستن يبزآٍضي الىتطًٍيىي ٍاوسيٌبسيَى ّبي زٍضُ اي -ّـ 

 ذسهبت اضتمبي سالهت ًَخَاًبى ٍ سالهت ثلَؽ  -ٍ

  ثطًبهِ ّبي غطثبلگطي ٍ قطاحي سيستن يبزآٍضي الىتطًٍيىي خْت الساهبت غطثبلگطي ضٍتيي -ض

 آهَظش سالهت -ح

 آهَظش اضتمبي ويفيت ظًسگي -ـ

 آهَظش الگَي ظًسگي سبلن -ي

 آهَظش هْبض ثْبي ظًسگي -ن

 آهَظش همبثلِ ثب ثحطاى -ل

 آهَظش هسيطيت ذطًَت ّبي ذبًَازگي -م

ّوىبضي ثيي ثرطي ثب ًْبزّب ، هؤسسبت ، هطاوع ٍ سبظهبًْبي ذبضج اظ ٍظضات ثْساضت زض تطٍيح الگَي ظًسگي  -ى

 .سبلن 

  Online , E-Healthاضائِ ذسهبت هطبٍضُ اي سالهت ثِ غَضت الىتطًٍيه  -س

 اضظيبثي ػَاهل ذكط زض سفطّب ٍ پيطگيطي اظ ثيوبضيْبي ًبضي اظ هسبفطت -ع

 ثطًبهِ وبّص هػطف سيگبض ٍ الىل -ف

 زض هَاضز سَء هػطف هَاز Harm Reductionثطًبهِ وبّص ضفتبضّبي پطذكط  -ظ

 اخطاي ثطًبهِ تٌظين ذبًَازُ ٍ سيبست ّبي وٌتطل خوؼيت -ق

 سالهت هبزضاىاخطاي ثطًبهِ خبهغ اضتمبي  -ش

 اخطاي ثطًبهِ خبهغ اضتمبي سالهت وَزوبى -ؼ

 اخطاي ثطًبهِ ّبي اضتمبي سالهت ضٍاى -ث

 زضهبى ثيوبضي ّبي ضبيغ ٍ سطپبيي غيط اظ هَاضز اٍضغاًس -ؽ

 (:تأسيس)ضطايف ثْطُ ثطزاضي ( فػل زٍم 

 :ضطايف هتمبؾيبى تأسيس ( الف

حمَلي پس اظ تػَيت وويسيَى لبًًَي ٍ اذص هَافمت اغَلي  اخبضُ تأسيس هطوع ثِ اضربظ حميمي ٍ يب –4هبزُ 

 .اظ ٍظاضت ثب ضطايف شيل زازُ هي ضَز

 .يه ًفط پعضه ثِ تٌْبيي هي تَاًس هؤسس ثبضس( 1-4



 .ًفط هتمبؾي ثبضٌس ثب يس يه ًفط اظ آًْب پعضه ثبضس 2زض غَضتي وِ :  1تجػطُ 

ثبضٌس ثبيس ًػف ثِ ػالٍُ يه ًفط اظ آًْبي اظ فبضؽ ًفط هتمبؾي تأسيس  2زض غَضتي وِ ثيص اظ :  2تجػطُ 

تطخيحبً ) ثَزُ ٍ حسالل يه ًفط اظ آًْب العاهبً پعضه ( حسالل ليسبًس يب ثبالتط ) التحػيالى گطٍُ پعضىي 

 .ثبضس( هترػع پعضىي اختوبػي 

اضربظ حمَلي هتمبؾي تأسيس هطوع ، ضطوت ّبي تؼبًٍي ذسهبت ثْساضتي زضهبًي ٍ يب سبيط ضطوت ّب  (2-4

 .ثطاي آًْب العاهي است 4-1ثٌس  2هي ثبضٌس وِ ضػبيت تجػطُ 

 .زض هؤسسبت ذيطيِ ػؿَيت حسالل يه ًفط پعضه العاهي است: تجػطُ 

ُ ثطزاضي هطوع زازُ ًوي ضَز ، ضػبيت ؾَاثف هٌسضج ثِ ّط ضرع حميمي ٍ يب حمَلي ثيص اظ يه پطٍاًِ ثْط( 3-4

 .ايي آئيي ًبهِ ثطاي هؤسس العاهي است 35زض هبزُ 

 :ضطايف ثْطُ ثطزاضي ( ة

 :خْت تأسيس ثْطُ ثطزاضي ٍ فؼبليت هطوع ثبيس ثِ ضطح شيل السام گطزز – 5هبزُ 

 هطثَقِتسلين زضذَاست ٍ هساضن الظم قجك ثستِ ّبي استبًساضز ثِ هؼبًٍت -1

 اذص هَافمت اغَلي اظ وويسيَى لبًًَي ، قجك ؾَاثف ٍ همطضات هطثَقِ-2

 :اضائِ هساضن قجك ؾَاثف ٍ ظهبى ثٌسي اثالغي زض لطاضزاز تأسيس پس اظ اذص هَافمت اغَلي ضبهل -3

س هؼطفي هىبى هطوع ٍ اضائِ ًمطِ سبذتوبًي ثِ هؼبًٍت هطثَقِ ٍ تأئيس تَسف هؼبًٍت زضهبى ثط اسب -1-3-5

 ؾَاثف هَخَز

 احساث يب ثبظسبظي سبذتوبى ، تدْيعات ٍ تأئيس اخطاي ًمطِ ّب تَسف وبضضٌبسبى هؼبًٍت هطثَقِ -2-3-5

 تأئيس هىبى اظ ًظط ثْساضتي تَسف وبضضٌبسبى هؼبًٍت ثْساضتي زاًطگبُ -3-3-5

 .اضائِ ليست تدْيعات هطوع هكبثك استبًساضزّبي هطثَقِ ٍظاضت -4-3-5

 طسٌل ، پعضىبى ٍ هسئَليي فٌي ّوطاُ ثب هساضن آًبى ثطاي وليِ ًَثت ّبي وبضيهؼطفي پ -5-3-5

اضائِ تػَيط هػسق توبم غفحبت سٌس هبلىيت ضطساًگ يب اخبضُ ًبهِ ثِ ضطـ توليه ثب اخبضُ ًبهِ  -6-3-5

ق سٌس ب ضؾبيت ًبهِ هبله ثب گَاّي اهؿبء هحؿطي ّوطاُ ثب تػَيط هػسهؼتجط ثب پالن ثجتي ي ضسوي يب ػبزي

 .هبلىيت

 .اػالم ًبم ٍ ًطبًي زليك هطوع -7-3-5

 اذص پطٍاًِ ّبي ثْطُ ثطزاضي ٍ هسئَليي فٌي اظ هؼبًٍت هطثَقِ -8-3-5

 آغبظ فؼبليت هطوع ٍ اػالم ضطٍع ثِ وبض ثِ هؼبًٍت هطثَقِ -9-3-5



حيت تَسف وويسيَى غسٍض هَافمت اغَلي ٍ پطٍاًِ ّبي ثْطُ ثطزاضي ٍ هسئَليي فٌي پس اظ تأئيس غال -1تجػطُ 

 .لبًًَي ثب هؼبًٍت ذَاّس ثَز

هست اػتجبض توسيس يب لغَ هَافمت اغَلي هكبثك هفبز لطاضزاز تأسيس هٌؼمسُ ثيي هؤسسيي ٍ هؼبًٍت ٍ  -2تجػطُ 

توسيس آى هططٍـ ثِ اضائِ گعاضش پيططفت وبض تأئيس ًطسُ تَسف هؼبًٍت هطثَقِ ٍ تأئيس وويسيَى لبًًَي هي 

 .ثبضس

ذطيس هىبى ٍ يب ثبظسبظي ٍ ضطٍع ّط گًَِ ػوليبت سبذتوبًي لجل اظ اذص هَافمت اغَلي ٍ تأئيس هىبى  -3تجػطُ 

 .ٍ ًمطِ ّب تَسف وبضضٌبسبى زاًطگبُ هوٌَع ثَزُ ٍ هسئَليت ّط گًَِ ؾطض ٍ ظيبى ثِ ػْسُ هتمبؾيبى هي ثبضس

 .اضي ٍ هسئَليي فٌي هوٌَع استضطٍع ثِ وبض ٍ اضائِ ذسهبت ثسٍى اذص پطٍاًِ ّبي ثْطُ ثطز -4تجػطُ 

هحل ، فؿبي فيعيىي ، سبذتوبى ، تدْيعات ٍ ًيطٍي اًسبًي هَضز ًيبظ هطوع ثط اسبس ؾَاثف ايي آئيي  -6هبزُ 

هؼبًٍت ًبهِ ٍ استبًساضزّب ٍ زستَضالؼول ّبي هطثَقِ ثبيس لجل اظ ضطٍع ثِ وبض هطوع ، تَسف وبضضٌبسبى شيطثف 

 .ثي ٍ تأئيس لطاض گيطز ، زض غيط ايٌػَضت پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي غبزض ًرَاّس ضسهطثَقِ هَضز ثبظضسي ، اضظيب

هطوع زض زٍ ًَثت وبضي غجح ٍ ػػط هي ثبضس ٍ حؿَض هسئَل فٌي زض ظهبى فؼبليت هطوع  ظهبى فؼبليت -7هبزُ 

 .العاهي است

 .ايي هطاوع هوٌَع هي ثبضس ّيئت ػلوي توبم ٍلت زض وليِ سبػبت ازاضي ٍ غيط ازاضي زض  اضتغبل اػؿبء –تجػطُ 

ضػبيت فؼبليت حساوثط زٍ ًَثت وبضي ثطاي وليِ پعضىبى ػوَهي ، هترػع ٍ وبزض پيطاپعضىي غيط  –8هبزُ 

ضبغل زض زستگبّْبي لطىطي ، وطَضي ٍ هؤسسبت ٍاثستِ ثِ زٍلت ، وِ زض هطوع فؼبليت هي وٌٌس العاهي است ٍ 

 .يط زضهبًگبّْب ٍ هؤسسبت پعضىي ٍ حطف ٍاثستِ ًوي ثبضٌسضبغليي هصوَض هدبظ ثِ اضتغبل ّوعهبى زض سب

 :ؾَاثف سبذتوبًي ٍ تدْيعاتي ( فػل سَم 

 :ؾَاثف سبذتوبًي ( الف

هتط ثَُ ٍ زض غَضت استفبزُ اظ پيطاپعضىبى ٍ وبزض ترػػي  100حسالل هسبحت ظيطثٌب ثطاي احساث هطوع  -9هبزُ 

 .ثيطتط اظ حسالل تؼييي ضسُ ٍ العاهي هطوع ثبيس فؿبي الظم فطاّن گطزز

 :ؾَاثف تدْيعاتي( ة

ايي آئيي ًبهِ ًظيط زستگبّْب ، تدْيعات ٍ هلعٍهبت پعضىي هَضز ًيبظ خْت اضائِ ذسهبت هكطح زض  -10هبزُ 

هي ثبيستي هٌكجك ثب ضطايف ٍ استبًساضزّبي هٌسضج زض ّط يه اظ آئيي ًبهِ ... آظهبيطگبُ ، ضازيَلَغي ، زاضٍذبًِ ٍ 

هَؾَع حسالل تدْيعات ٍ هلعٍهبت » ّبي هطثَقِ ٍ ًيع ؾَاثف ٍ زستَضالؼولْبي سبظهبى ًظبم پعضىي وطَض 

 .ثبضس« ّبي ترػػي پعضىي  پعضىي هَضز ًيبظ زض هكت ّط يه اظ ضضتِ

 :ؾَاثف ثْساضتي ٍ ايوٌي( فػل چْبضم 

ؾَاثف ثْساضتي هكبثك زستَضالؼول هطوع سالهت هحيف ٍ وبض ٍظاضت ثِ ضطح شيل ؾطٍضي ضػبيت وبهل  -11هبزُ 

 .است



ٍى وف سبذتوبى ، زيَاضّب ٍ سمف ثبيس اظ خٌس همبٍم ثِ آة ٍ هَاز ؾسػفًَي وٌٌسُ ثِ ضًگ ضٍضي ، سبلن ثس-1

 .زضظ ٍ ضىبف ٍ لبثل ضستطَ ثبضس

زضة ٍ پٌدطُ ثبيس سبلن ، تويع ، ثسٍى تطن ذَضزگي ، ظًگ ظزگي ٍ پٌدطُ ّبي ثبظضَ هدْع ثِ تَض سيوي -2

 .ؾسظًگ ثبضس

 تأهيي تَْيِ ٍ ًَض هٌبست -3

ِ ًيع ثگًَِ اي وِ ؾوي فطاّن ًوَزى ثطٍزت ٍ حطاضت ، لبزض ثِ تَْي ، سيستن سطهبيص ٍ گطهبيص هٌبست -4

 .ثَزُ تب اظ آلَزگي ّبي َّاي زاذل سبذتوبى خلَگيطي ضَز

ًػت سيستن اقفبء حطيك ٍ سيستن ّطساض زٌّسُ حطيك زض فؿبي هطوع هكبثك ؾَاثف ٍ استبًساضزّبي  -5

 .سبظهبى ذسهبت ايوٌي ٍ آتص ًطبًي

زاضاي ضجىِ ذػَغي آة ػوَهي آة آضبهيسًي ضْط تأهيي ضَز ثب ايٌىِ آة هػطفي هطوع ثبيس اظ ضجىِ ّبي  -6

ٍ هرعى شذيطُ آة ثِ هيعاى وبفي ثَزُ ٍ زض ايٌػَضت هربظى شذيطُ آة ثبيس ( ثب ضػبيت استبًساضزّبي وطَض ) 

 .تحت وٌتطل ّبي ثْساضتي لطاض گيطًس

ظثبلِ زاى ثبيس ثِ تؼساز وبفي اظ خٌس همبٍم ثِ آة ٍ هَاز ؾسػفًَي وٌٌسُ ، ثب زضپَش ٍ پسال ٍ ويسِ ظثبلِ  -7

 .هتٌبست ثبضس

زض ويسِ ّبي ) تفىيه ظثبلِ ّبي ػفًَي اظ غيط ػفًَي ٍ هحل ًگْساضي آًْب ٍ ًيع زفغ ظثبلِ ّبي ػفًَي  -8

 satetyٍ ّوچٌيي تيغِ ّبي خطاحي ٍ سطسَظى ّبي هػطف ضسُ زض ( ظضزضًگ همبٍم ٍ ؾسًطت زاضاي ثطچست 

Box خوغ آٍضي ٍ ثِ قطيك غحيح زفغ ثْساضتي گطزز. 

خوغ آٍضي فبؾالة ثبيس قَضي ثبضس وِ سكَح ، ذبن ، آثْبي سكحي ٍ آثْبي ظيطظهيٌي ضا آلَزُ سيستن  -9

 .ًىٌٌس ، ثٌسپبيبى ٍ خًَسگبى ثِ آى زستطسي ًساضتِ ثبضٌس ٍ هتؼفي ٍ ثسهٌظطُ ًجبضس

 .زض ًظط گطفتي سطٍيسْبي ثْساضتي هدعا ثطاي پطسٌل ٍ هطاخؼيي ثِ تفىيه آلب ٍ ذبًن ثِ تؼساز هٌبست -10

پبيِ ، ثب زيَاض اقطاف وبضي وبضي ضسُ ٍ زستطَيي اتبق هؼبيٌِ ٍ سبيط لسوتْب هي ثبيست حتي الومسٍض ثسٍى  -11

سطٍيس ثْساضتي ًيع ًعزيه ثِ ٍضٍزي اتبق اًتظبض ثب وف ٍ زيَاض وبضي وبضي ضسُ ، سمف سبلن ٍ همبٍم ثِ ضًگ 

طز ، غبثَى هبيغ ، حَلِ وبغصي ، َّاوص هٌبست ، ضٍضي لبثل ضستطَ ٍ ؾس ػفًَي ًوَزى ، هدْع ثِ آة گطم ٍ س

 .وبسِ تَالت سبلن ٍ ثسٍى تطن ذَضزگي ٍ زاضاي فالش تبًه ثبضس

 ...ًػت تبثلَّبي ضاٌّوب ثط ضٍي زضة اتبق هؼبيٌِ ، اًتظبض ، پصيطش ٍ ثبيگبًي ٍ سطٍيس ّبي ثْساضتي ٍ  -12

ٍ زاضاي وف ، زيَاضّب ، سمف سبلن ، همبٍم ، سطاهيه ( هتطهطثغ  6حسالل )زض غَضت ٍخَز آثساضذبًِ ثب هتطاغ  -13

 .يب وبضي وبضي ضسُ تب ظيط سمف ، ًػت سيٌه زٍ لٌگِ ، وبثيٌت ٍ آثچىبى العاهي است

هتط هطثغ ثب وف همبٍم ، لبثل ضستطَ ، وبضيىبضي يب سطاهيه تب  5/1ٍخَز اتبله تي ضَي ثب حسالل هتطاغ  -14

سبًتي  60گطم ٍ سطز ، تي آٍيع ، حَؾچِ زاضاي وفطَي فبؾالة ضٍ ثب ػوك ظيط سمف هدْع ثِ ضيط هرلَـ آة 



هتط ، تَْيِ هدعا ، لفسِ هَاز گٌسظزا ٍ پبن وٌٌسُ يب استفبزُ اظ تي ضَي پطتبثل ثب زض ًظط گطفتي فؿبي هٌبست 

ي اتبله ثكَض هطاوعي وِ زض آًْب ذسهبت زضهبًي اضائِ ًوي ضَز ، ٍخَز اي/ زض هؤسسبت) ثطاي ًگْساضي تي ضَي 

 (هدعا العاهي ًيست 

 .ٍ ضٍپَش تويع العاهي است( ثب تَخِ ثِ ًَع ذسهبت ) استفبزُ اظ ٍسبيل يىجبض هػطف  -15

 .ترتْبي هؼبيٌِ ثبيس زاضاي هلحفِ تويع يب يىجبض هػطف يب ضٍل وبغصي ثبضس -16

 لييثطاي ضبغ( هؼبيٌبت زٍضُ اي ٍ ٍاوسيٌبسيَى ) تطىيل پطًٍسُ ّبي پعضىي  -17

 .وليِ پطسٌل ثبيس زٍضُ آهَظش ووىْبي اٍليِ زض هَالغ اؾكطاضي ضا گصضاًسُ ثبضٌس -18

 اتربش توْيسات الظم ٍ ٍخَز زستَضالؼول اٍضغاًس ثِ هٌظَض همبثلِ ثب سَاًح زض ضطايف اظكطاضي -19

اضسبلي ٍظاضت العاهي ضػبيت سبيط اغَل ثْساضت هحيف ٍ حطفِ اي ثط اسبس آذطيي ؾَاثف ٍ زستَضالؼولْبي  -20

 .است

 : ؾَاثف پطسٌلي ( فػل پٌدن 

 :هطوع ثطاي ّط ًَثت وبضي ثبيس حسالل زاضاي پطسٌل فٌي ٍ ازاضي ثِ ضطح شيل ثبضس -12هبزُ 

 (حسالل يه ًفط ) هترػع پعضىي اختوبػي  -1

 (حسالل يه ًفط ) پعضه ػوَهي  -2

 (حسالل يه ًفط ) وبضضٌبس پطستبضي -3

 (حسالل يه ًفط ) هبهبيي وبضضٌبس  -4

 سبيط پيطاپعضىبى هبًٌس وبضضٌبس ضٌَايي سٌدي ، ثيٌبيي سٌدي ، تغصيِ ، ضٍاًطٌبسي ثبليٌي زض غَضت لعٍم -5

هطبٍضيي ترػػي ٍ فَق ترػػي ثط حست ًيبظ اظ خولِ ضٍاًپعضه للت ٍ ػطٍق ، چطن ، وليِ ٍ هدبضي  -6

قجك ... گَاضش ٍ وجس ، ثيوبضي ّبي ضيَي ، هترػع قت سٌتي ٍ  ازضاضي ، تَاًجرطي ، ظًبى ٍ ظايوبى ، غًتيه ،

 ثطًبهِ ظهبى ثٌسي اػالم ضسُ تَسف هطوع

 يه ًفط هسئَل پصيطش ٍ اقالػبت ٍ ثبيگبًي  -7

 يه ًفط ًگْجبى ثط حست ؾطٍضت -8

 حسالل يه ًفط ذسهِ -9

ِ وٌٌسگبى ٍ سبيط ضًٍسّبي ثب تَخِ ثِ لعٍم ايدبز پطًٍسُ الىتطًيه خْت ثجت اقالػبت هطاخؼ -1تجػطُ 

 .الىتطًٍيه پيگيطي ٍ غطثبلگطي ، ٍخَز حسالل يه ًفط ثب اضطاف ثِ وبهپيَتط العاهي است



ضػبيت آئيي ًبهِ اخطايي لبًَى اخبضُ تأسيس هكت زض ثىبضگيطي هسئَل فٌي ٍ پعضىبى هطوع العاهي  -2تجػطُ 

 .است

 :ٍظبيف هؤسس ( فػل ضطن 

 :ططح شيل هي ثبضساّن ٍظبيف هؤسس ث -13هبزُ 

 هؼطفي هسئَل فٌي هطوع خْت توبم ًَثت ّبي وبضي -13-1

زض غَضت استؼفب يب پبيبى هست لطاضزاز هسئَل فٌي هؤسس هي تَاًس تؼَيؽ ٍي ضا ثب هؼطفي فطز ٍاخس  -1تجػطُ 

 .ضطايف زضذَاست ًوبيس ٍ ضػبيت ضطايف هٌسضج زض فػل ًْن آئيي ًبهِ زض ايي ذػَظ العاهي است

 .حسالل هست لطاضزاز هسئَل فٌي زٍ سبل است -2 تجػطُ

 هؼطفي پطسٌل ضبغل زض هطوع ثِ هؼبًٍت ثط اسبس ؾَاثف ايي آئيي ًبهِ -2-13

هؤسسِ ثطاي وليِ /اذص تأئيسيِ اظ هؼبًٍت هطثَقِ هجٌي ثط ػسم هوٌَػيت لبًًَي اضتغبل زض هطوع  -3-13

 .يت هي وٌٌسٍ وبضوٌبى وِ زض هطوع فؼبل( ػوَهي ٍ هترػع) پعضىبى 

هؤسسِ /تأهيي تدْيعات ٍ هلعٍهبت پعضىي ٍ زاضٍيي ٍ غيطُ ثط اسبس زستَضالؼولْبي هطثَقِ ثطاي هطوع  -4-13

 .ثِ ًحَي وِ هطوع ثتَاًس ثِ فؼبليت ذَز قجك استبًساضزّبي هطثَقِ ازاهِ زّس

 ح لبًًَي ضػبيت وليِ ؾَاثف ، همطضات ، زستَضالؼولْب ٍ تؼطفِ ّبي هػَة هطاخغ شيػال -5-13

 .اخطاي ًظطات ٍ پيطٌْبزات هسئَليي فٌي هطوع زض اهَض پعضىي ٍ فٌي ثط اسبس ؾَاثف هطثَقِ -6-13

ثطًبهِ ضيعي ٍ سبظهبًسّي هٌبست هطوع خْت اضائِ ذسهبت هكلَة ٍ خلت ضؾبيت ثيوبضاى ٍ ضػبيت  -7-13

 .هٌطَض حمَق ثيوبضاى

 ًظبضت ثط حسي اخطاي استبًساضزّبي هطثَقِ -8-13

 .هؼطفي يه ًفط ثطاي ازاضُ هطوع ٍ پبسرگَيي ثِ هطاخغ لبًًَي ، ثيوبضاى ٍ هطاخؼيي -9-13

ضفغ ًَالع ٍ ايطازّبي هطوع زض هستي وِ تَسف وبضضٌبسبى ٍظاضت ٍ يب هؼبًٍت يب هسئَليي فٌي هطثَقِ  -10-13

 .اػالم هي گطزز

 ضطايف ٍ ٍظبيف هسئَليي فٌي( فػل ّفتن 

 ٌيضطايف هسئَل ف -14هبزُ 

 (تطخيحبً ترػع پعضىي اختوبػي ) زاضا ثَزى هسضن پعضىي -1

 زاضا ثَزى پطٍاًِ هكت هؼتجط ضْط هَضز ًظط-2

 اضائِ گَاّي ػسم سَء پيطيٌِ ويفطي-3



 .اضائِ ػسم هحىَهيت اًتظبهي اظ سبظهبى ًظبم پعضىي -4

 اضائِ گَاّي ػسم اػتيبز ثِ هَاز هرسض -5

 همطضات ٍ زستَضالؼولْبي هطتجف ثب هسئَل فٌي هطوعآگبُ ثَزى وبهل ثِ لَاًيي ٍ  -6

 :اّن ٍظبيف هسئَليي فٌي هطوع ػجبضت است اظ  -15هبزُ 

حؿَض هستوط ٍ فؼبل زض هطوع زض سبػتْب ٍ ًَثتْبي وبضي زضج ضسُ زض پطٍاًِ هسئَل فٌي ٍ لجَل  -1-15

 هسئَليتْبي هطثَقِ

ىبى ٍ پيطاپعضىبى ٍ سبيط وبضوٌبى هطوع ٍ اثالؽ تصوطات ًظبضت ثط ًحَُ پصيطش ٍ اضائِ ذسهبت تَسف پعض -2-15

 .الظم ثِ آًبى زض خْت اخطاي ٍظبيف هطثَقِ ٍ اضتمبء سكح ويفي ذسهبت هطوع

 .ثطضسي ٍ تأئيس غالحيت وبضوٌبى فٌي ضبغل زض هطوع ثط اسبس هَاز ايي آئيي ًبهِ ٍ ؾَاثف لبًًَي هطثَقِ -3-15

وتْبي هرتلف هطوع ٍ ًظبضت ثط حسي اًدبم ذسهبت زضهبًي زض سبػت ّبي تْيِ ٍ تٌظين ثطًبهِ وبضي لس -4-15

 .تؼييي ضسُ

 .ًظبضت ثط ويفيت ٍ لبثليت استفبزُ تدْيعات ٍ هلعٍهبت پعضىي زض هطوع -5-15

 .اضتمبء سكح ويفي ذسهبت زضهبًي ٍ فَضيتْبي پعضىي هطوع -6-15

ي وِ ثيوبضاى هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطوع ٍ ثطضسي ضطح ًظبضت ثط تْيِ ٍ تٌظين ٍ ًگْساضي پطًٍسُ ّبي پعضى -7-15

 .حبل ٍ زستَضّبي پعضىي هٌسضج زض آى ٍ تصوط ثِ هسئَليي هطثَقِ زض غَضت تركي اظ هَاظيي ػلوي ٍ فٌي 

 .ًظبضت ثط حسي اخطاي ثرطٌبهِ ّب ٍ زستَضالؼول ّبي هػَة ٍ هطتجف ٍظاضت -8-15

بى هطوع ٍ پيگيطي الساهبت اخطايي ٍ زض غَضت تركي هؤسس ، اثالؽ تصوطات فٌي الظم ثِ هؤسس ٍ وبضوٌ -9-15

 .اػالم هطاتت ثِ هؼبًٍت شيطثف

وليِ لَاًيي ، همطضات ، زستَضالؼولْبي ٍظاضت ٍ هَاظيي ػلوي ، فٌي ، اسالهي ٍ اذاللي ضػبيت ٍ اػوبل  -10-15

 .زض هطوع

 .ّوبٌّگي وبهل هسئَليي فٌي هطوع ثب يىسيگط العاهي است -11-15

 :سبيط همطضات ( ًْن  فػل

سبل زض هطوع العاهي  5ًگْساضي پطًٍسُ ّبي پعضىي ثِ غَضت زستي يب ضايبًِ اي ، حسالل ثِ هست  -16هبزُ 

 .است

لبًَى هطثَـ ثِ همطضات اهَض پعضىي ٍ زاضٍيي ٍ هَاز ذَضزًي ٍ آضبهيسًي هػَة  2ٍ  1هكبثك هَاز  -17هبزُ 

اظ خولِ هطوع هستلعم اذص پطٍاًِ هرػَظ اظ ٍ اغالحبت ثؼسي آى ايدبز ّط ًَع هؤسسِ پعضىي  1234سبل 



ًِ زيگطي ، خطم ٍ هستلعم ٍظاضت ثْساضت ، زضهبى ٍ آهَظش پعضىي ثَزُ ٍ ٍاگصاضي ثِ غيط ٍ استفبزُ اظ پطٍا

  .هدبظات خعايي ٍ تؼكيلي هؤسسِ تَسف ٍظاضت ثْساضت زضهبى ٍ آهَظش پعضىي است

ي هػَة لبًَى هطثَـ ثِ همطضات اهَض پعضىي ٍ زاضٍيي ٍ هَاز ذَضزًي ٍ آضبهيسً 4ثب تَخِ ثِ هبزُ  -21هبزُ 

ثب اتىبي پطٍاًِ اضربظ شيػالحيت  وِ اهَض فٌي آى هؤسسِ پعضىي ٍ زاضٍيي ٍ اغالحبت ثؼسي ، 1334سبل 

تَسف افطاز فبلس غالحيت ازاضُ ضَز اظ قطف ٍظاضت ثْساضت زضهبى ٍ آهَظش پعضىي تؼكيل ٍ غبحت پطٍاًِ 

ثطاي ثبض اٍل تب يىسبل ٍ ثطاي زفؼبت ثؼس ّط زفؼِ تب زٍ سبل حك افتتبح هدسز آى هؤسسِ ضا حتي ثِ ًبم زيگطي 

لصا زض توبم سبػبت . س غالحيت ثِ هدبظات لبًًَي هحىَم ذَاٌّس ضسضرع يب اضربظ فبل. ًرَاّس زاضت 

فؼبليت هطوع ، هسئَل فٌي هطثَقِ ثبيس زض هطوع حؿَض فؼبل زاضتِ ٍ ثِ ٍظبيف ذَز ػول ًوبيس زض غيط ايٌػَضت 

 .ؾَاثف هصوَض تَسف ٍظاضت اػوبل ذَاّس ضس

 .فٌي ثِ ضطح شيل السام ذَاّس گطزيسزض غَضت فَت ٍ يب اظ وبضافتبزگي هؤسس يب هسئَليي  -18هبزُ 

زض غَضتيىِ هؤسس فَت ًوبيس ٍاضث يب ٍضاث لبًًَي هتَفي هي ثبيس زض يه هْلت حساوثط زٍ سبلِ ٍ ثِ ( الف

هؼطفي ًوبيس وِ پس اظ ( هؤسس ) هحؽ اذص گَاّي اًحػبض ٍضاثت ، فطز يب افطاز ٍاخس ضطايكي ضا ثؼٌَاى خبًطيي 

ثطزاضي خسيس هطوع ثٌبم ٍي غبزض ذَاّس ضس تأئيس غالحيت فطز هؼطفي ضسُ تَسف وويسيَى لبًًَي پطٍاًِ ثْطُ 

 . ٍ زض ايي هست هسئَل فٌي هطوع ثب هَافمت ٍظاضت لبًًَي هي تَاًس هطوع ضا ازاضُ ًوبيس

هبِّ ًسجت  6ذَز اٍ ثبيس زض يه هْلت  زض غَضتيىِ هؤسس ثِ ػلت اظ وبضافتبزگي لبزض ثِ ازاضُ هطوع ًجبضس( ة

السام ًوبيس تب پس اظ تأئيس غالحيت فطز يب ( هؤسس ) گطي ثؼٌَاى خبًطيي ثِ هؼطفي فطز ثب افطاز ٍاخس ضطايف زي

 .افطاز هؼطفي ضسُ تَسف وويسيَى لبًًَي پطٍاُ ثْطُ ثطزاضي ثٌبم ٍي غبزض گطزز

زض غَضتيىِ هطوع تَسف اضربظ حمَلي تأسيس ضسُ ثبضس ٍ يىي اظ هؤسسبت فَت ًوبيس ٍ يب ثِ ّط ػلت ( ج

ًجبضس فطز اظ وبض افتبزُ ٍ يب ٍضاث يب لين لبًًَي هتَفي ثبيس زض يه هْلت حساوثط زٍ  لبزض ثِ اًدبم ٍظبيف ذَز

سبلِ ًسجت ثِ اذص گَاّي اًحػبض ٍضاثت السام ٍ فطز ٍاخس ضطايف زيگطي ضا ثؼٌَاى خبًطيي ٍي هؼطفي ًوبيٌس تب 

 .پس اظ تأئيس غالحيت پطٍاًِ تأسيس ثب تطويت خسيس غبزض گطزز

ظطف يه ّفتِ ، فطز ٍاخس ضطايف زيگطي ضا ئَل فٌي هطوع فَت ًوبيس ، هؤسس ثبيس حساوثط زض غَضتي وِ هس( ز

ثؼٌَاى خبًطيي هؼطفي ًوبيس تب پس اظ تأئيس غالحيت فطز هؼطفي ضسُ تَسف وويسيَى لبًًَي ، پطٍاًِ هسئَل 

« الف» ٌسّبي زض غَضتيىِ هسئَل فٌي ٍ هؤسس يه فطز ثبضس ، هي ثبيست هكبثك ث) فٌي خسيس غبزض گطزز 

 . (ايي هبزُ ػول گطزز« ج»ٍ

تب ظهبى غسٍض پطٍاًِ هسئَل فٌي خسيس تَسف وويسيَى لبًًَي ، فطز ٍاخس ضطايف ، تػسي هسئَليت  –تجػطُ 

 .فٌي هطوع ضا هَلتبً ثؼْسُ زاضز

ؤسس ٍ هسئَل فٌي ًرَاّس ثىبض ازاهِ زّس ثبيس سِ هبُ لجل هطاتت ضا ثكَض وتجي ثِ ه زض غَضتيىِ -19هبزُ 

زض ظطف ايي هست هؤسس هَظف است ًسجت ثِ هؼطفي هسئَل فٌي خبيگعيي السام . هؼبًٍت هطثَقِ اػالم ًوبيس

 .ًوَزُ تب پس اظ تػَيت ٍ تأئيس غالحيت ٍي تَسف وويسيَى لبًًَي پطٍاًِ هسئَل فٌي خسيس غبزض گطزز



زض ايي آئيي ًبهِ ثسٍى ّوبٌّگي ٍ زض غَضت تطن هطوع تَسف هسئَل فٌي ٍ ػسم اًدبم ٍظبيف هٌسضج  –تجػطُ 

ضػبيت همطضات الظم ، وليِ هسئَليت ّبي لبًًَي زضهبًگبُ تب ظهبى تؼييي تىليف هسئَل فٌي خسيس ثِ ػْسُ ٍي 

ذَاّس ثَز ٍ هَؾَع اظ قطيك هؼبًٍت هطثَقِ ثِ وويسيَى لبًًَي ٍظاضت هٌؼىس ضسُ تب زض قي ايي هست اظ 

 .ي ضَزغسٍض پطٍاًِ خسيس ثطاي ٍي خلَگيط

زض غَضتيىِ هسئَل فٌي ًتَاًس ثِ ّط ػلت زض سبػبت تؼييي ضسُ زض هطوع حبؾط ضَز ، ؾوي ّوبٌّگي  -20هبزُ 

 3ثب سبيط هسئَالى فٌي هسئَل فٌي زيگط ّوبى هطوع ٍ ثب پعضه ٍاخس ضطايف زيگطي ثب تأئيس هؤسس حساوثط تب 

هبُ ثبضس ثبيس تَسف هؤسس ،  3 هبُ هي تَاًس ٍظبيف ٍي ضا هَلتبً اًدبم زّس ٍ چٌبًچِ هست هؼصٍضيت ثيص اظ

 .خبًطيي ٍاخس ضطايف زيگطي ثدبي ٍي ثِ هؼبًٍت شيطثف هؼطفي ضسُ پطٍاًِ هسئَليت فٌي اذص ضَز

ثسيْي است تب ظهبى تأئيس غالحيت هسئَل فٌي خسيس پعضه هؼطفي ضسُ خبًطيي هسئَليت اًدبم  –تجػطُ 

 .ثِ ػْسُ ذَاّس زاضتوليِ ٍظبيف هسئَل فٌي ٍ پبسرگَيي ثِ هطاخغ شيػالح ضا 

حؿَض هسئَل فٌي زض اٍلبت تؼييي ضسُ زض هطوع العاهي است ٍ زض غيبة ٍي پعضه حبؾط زض هطوع ثب  -21هبزُ 

تىويل فطم هرػَغي وِ تَسف ازاضُ اهَض پطٍاًِ ّب تٌظين ٍ اثالؽ ضسُ است وليِ هسئَليتْبي هسئَل فٌي ضا ثِ 

 .هطاخغ شيػالح ثِ ػْسُ هسئَل فٌي ذَاّس ثَز ػْسُ ذَاّس زاضت ٍ زض ّط غَضت پبسرگَيي ثِ

ثب تَخِ ثِ لعٍم حؿَض هسئَل فٌي زض سبػبت تؼييي ضسُ زض هطوع ، هسئَليي فٌي ًوي تَاًٌس زض ظهبى  – 22هبزُ 

تمجل هسئَليت فٌي ، زض هحل زيگطي ضبغل ثبضٌس ٍ پطٍاًِ ّوعهبى ثب تػسي هسئَليت فٌي ثطاي آًبى غبزض 

 .ًرَاّس ضس

يب ترلف هسئَل فٌي اظ ٍظبيف لبًًَي هي تَاًس ثب اضائِ هستٌسات ٍ هؤسس زض غَضت ػسم حؿَض ٍ  -23هبزُ 

هساضن ، تفَيؽ ٍي ضا زضذَاست ًوبيس ٍ زض غَضت احطاظ ترلف تَسف وويسيَى لبًًَي ثبيس فطز ٍاخس ضطايكي 

 .ًوبيسضا هؼطفي ًوبيٌس تب پس اظ تأئيس وويسيَى لبًًَي پطٍاًِ هسئَليت فٌي زضيبفت 

 .ّط گًَِ تغييط ٍ خبثدبيي وبضوٌبى فٌي هطوع ثبيس ثب اقالع هؼبًٍت شيطثف غَضت گيطز -24هبزُ 

هطاتت ثبيستي وتجبً سِ هبُ لجل اظ ّطگًَِ السام  زض غَضتيىِ هؤسس ، لػس اًحالل هطوع ضا زاضتِ ثبضس -25هبزُ 

 .ثب شوط زاليل ٍ هستٌسات ثِ هؼبًٍت هطثَقِ اػالم گطزز

 .زض غَضت تؼكيلي يب اًحالل هطوع ، ٍظاضت ، ّيچگًَِ هسئَليتي زض لجبل اضربظ حميمي يب حمَلي ًساضز -تجػطُ

هبُ  3زض غَضت زضذَاست تؼكيلي هَلت هطوع هؤسس ثبيس زاليل زضذَاست تؼكيلي ذَز ضا حسالل  -26هبزُ 

هبُ  6ٍ حساوثط ظهبى تؼكيلي ًجبيس اظ  لجل ثب اقالع وتجي ثِ هسئَل فٌي ٍ ليس ظهبى ثِ هؼبًٍت هطثَقِ اػالم ًوبيس

 .ثيطتط ثبضس

هطوع هَظف است هٌحػطاً اظ ػٌَاى ٍ ًبم هػَة ٍ هىتَة زض پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي زض تبثلَّب ٍ سطًسرِ  -27هبزُ 

 .ّب ٍ زيگط اسٌبز هطوع استفبزُ ًوبيس ٍ اًتربة ػٌبٍيي زيگط هوٌَع است



اًكجبق اهَض ازاضي ٍ فٌي هؤسسبت پعضىي ثب هَاظيي » ط اسبس لبًَىضػبيت هَاظيي اسالهي ٍ اذاللي ث -28هبزُ 

زض هطوع ؾطٍضي ٍ ثؼْسُ « هٌطَض حمَق ثيوبضاى » ٍ «  1380ٍ آئيي ًبهِ اخطائي سبل  10/8/77ضطع اسالم هَضخ 

 . زاضًسُ هدَظ هي ثبضس

هساٍم خبهؼِ پعضىي هي  ضبغليي ضضتِ ّبي پعضىي ٍ پيطاپعضىي هطوع هَظف ثِ ضػبيت لبًَى آهَظش -29هبزُ 

ثبضٌس ٍ توسيس پطٍاًِ ّبي ثْطُ ثطزاضي ٍ هسئَليي فٌي هٌَـ ثِ ضػبيت لبًَى هصوَض ٍ سبيط ؾَاثف ٍظاضت هي 

 .ثبضس

غطفبً وسبًي ثِ ػٌَاى هؤسس ضٌبذتِ هي ضًَس وِ قجك ؾَاثف ايي آئيي ًبهِ ٍ سبيط همطضات لبًًَي  -30هبزُ 

ويسيَى لبًًَي اهَض پعضىي ضسيسُ ٍ ثِ ًبم آًبى پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي غبزض هطثَقِ ، غالحيت آًبى ثِ تػَيت و

 .ضسُ ثبضس

ْسُ ٍظاضت ٍ هؼبًٍت هطثَقِ هي ثبضس ٍ هؤسس ٍ ػوٌتطل ٍ ًظبضت ثط ايي هطاوع زض سطاسط وطَض ثِ  -31هبزُ 

گبى لبًًَي آًبى لطاض هسئَليي فٌي ايي هطاوع هَظفٌس اقالػبت هَضز ًيبظ ضا زض اذتيبض هطاخغ هصوَض ٍ ًوبيٌس

 .زٌّس

لَاًيي ٍ زستَضالؼولْبي هطثَقِ حست هَضز اظ وست اقالع ٍ اخطاي لَاًيي ٍ همطضات ٍ ؾَاثف ًبضي اظ  -32هبزُ 

 .ٍظبيف هؤسسيي ٍ هسئَليي فٌي هطوع هي ثبضس وِ اظ قطق همتؿي ثبيس ثِ آًْب زستطسي يبثٌس

 .فٌي ثب هىبى هطوع ثبيس هكبثك ضطايف ايي آئيي ًبهِ ثبضسهسئَليي / ّط گًَِ تغييط هؤسس ، هسئَل  -تجػطُ

 :ترلفبت ( فػل زّن 

هسئَليي فٌي هطوع اظ ؾَاثف ٍ همطضات هطثَـ ثِ العاهبت ٍ ٍظبيف ذَز / زض غَضتيىِ هؤسس يب هسئَل -33هبزُ 

 :وِ زض ايي آئيي ًبهِ پيص ثيٌي ضسُ ترلف ًوبيٌس ثِ ًحَ ظيط السام ذَاّس ضس

 زض غَضتدلسِ ثبظضسي هحل تَسف ٍظاضت يب هؼبًٍتتصوط ضفبّي ثب ليس هَؾَع  ثبض اٍل -الف

 ثبض زٍم اذكبض وتجي تَسف ٍظاضت يب هؼبًٍت حسالل ثِ فبغلِ يه هبُ پس اظ تصوط ضفبّي -ة

 ثبض سَم اذكبض وتجي تَسف ٍظاضت يب هؼبًٍت ثِ فبغلِ يه هبُ اظ اذكبض وتجي لجلي -ج

وَل لبًَى وتجي ، چٌبًچِ اػوبل اًدبم ضسُ هطاظ ضفبّي ٍ  اػن ثِ تصوطات لجليزض غَضت تىطاض ٍ ػسم تَخِ -ذ

هدوغ تطريع هػلحت ًظن ٍ اغالحبت  1367هػَة سبل (زض اهَض ثْساضتي ٍ زضهبًي ) تؼعيطات حىَهتي 

َاّس لبًَى يبز ضسُ ٍ زض سبيط هَاضز ثِ هحبون شيػالح لبًًَي احبلِ ذ 11هَؾَع ثِ وويسيَى هبزُ . ثؼسي ثبضس

 .ضس

ضٍش اخطاي تػويوبت ًْبيي وويسيَى هصوَض ٍ آضاء غبزضُ اظ سَي هطاخغ لؿبيي اػن اظ تؼكيل هَلت  -1تجػطُ 

 .زض وويسيَى لبًًَي ثطضسي ٍ ثطاي السام ثِ ٍاحسّبي شيطثف اضخبع هي گطزز... يب زائن هؤسسِ اثكبل پطٍاًِ ٍ 

ويسيَى لبًًَي ، ثبيس ثِ تأئيس ٍظيط ثْساضت ، زضهبى ٍ آهَظش لغَ زائن پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي پس اظ ضأي و -2تجػطُ 

 .پعضىي ثطسس



زض هَاضزيىِ ػولىطز هطوع هَخت ٍضٍز ذسبضات خسوبًي ٍ يب ضٍاًي ثِ ثيوبضاى ٍ يب ذالف ؾَاثف ٍ  -3تجػطُ 

، زضهبى همطضات لبًًَي ٍ ضطػي ثبضس ٍ يب هَخت اذالل زض اهٌيت سالهت خبهؼِ ضَز  ثِ تطريع ٍظيط ثْساضت 

ٍ آهَظش پعضىي ثسٍى ضػبيت تصوطات ٍ اذكبضيِ ّبي لجلي لبثل قطح زض وويسيَى لبًًَي ثَزُ ٍ ثب ضأي 

وويسيَى هصوَض ٍ تأئيس ضأي تَسف ٍظيط ، پطٍاًِ هطوع لبثل لغَ هَلت ٍ زائن ٍ اضخبع ثِ هطاخغ شيػالح ذَاّس 

 .ثَز

 .ٍ اظ تبضيد اثالؽ الظم االخطاء است تجػطُ تػَيت 21هبزُ ٍ  33فػل ٍ  10ايي آئيي ًبهِ زض 

 

 

 


