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آييي ًبهِ غسٍض هدَظ سحَيل هساضى سحػيلي ثِ زاًص آهَذشگبى
هوسهِ:
زض ضاسشبي سيبسز سوطًع ظزائي ٍ سلَيض اذشيبضار اخطائي ثِ زاًطگبّْب ٍ زاًطٌسُ ّبي ػلَم دعضٌي ًطَض ٍ ًظبضر ثطحسي اخطاي هَاًيي ٍ ائيي ًبهِ ّبي آهَظضي ٍ
سسْيل اًدبم اهَض زاًص آهَذشگبى  ،زض هطحلِ اٍل غسٍض سبئيسيِ سحػيلي ٍ غسٍض هدَظ هساضى سحػيلي زاًص آهَذشگبى زٍضُ ّبي ضجبًِ ثب سِ

هيِ هجَلي آظاز عي

ثرطٌبهِ ضوبضُ  1915223هَضخ  ٍ 82/12/14غسٍ ض هدَظ هساضى سحػيلي زاًص آهَذشگبى ًليِ ضضشِ ّب ٍ هوبعغ سحػيلي ًِ كبهس سؼْسار ذبظ هي ثبضٌس  ،عجن
ثرطٌبهِ ضوبضُ  17560هَضخ  84/02/10اًدبم ضس  .زض ايي هطحلِ غسٍض هدَظ هساضى سحػيلي زاًص آهَذشگبًي ًِ زاضاي سؼْسار ذبظ ذسشٌس زض سوبم ضضشِ ّب ٍ
هوبعغ سحػيلي ثِ زاًطگاّْب ٍ زاًطٌسُ ّبي ػلَم دعضٌي سلَيض هيگطزز .
كػل اٍل
سؼْسار زاًص آهَذشگبى
ايي سؼْسار ثغَض ًلي زٍ ًَع هيجبضس -1:سؼْسار آهَظش ضايگبى (سؼْسار ػبم ) -2 ،سؼْسار ذبظ
 -1سؼْسار آهَظش ضايگبى  :ايي سؼْسار ثب سَخِ ثِ سْويِ هجَلي ٍ يب ثجز ًبهي  ،هيعاى ثْطُ هٌسي اظ اهَ ظش ضايگبى  ،زٍضُ سحػيلي زاًص آهَذشِ (ضٍظاًِ يب ضجبًِ )ٍ
دطزاذز ضْطيِ ٍ ّعيٌِ ّبي سحػيلي هحبسجِ هيطَز ًِ زض زسشَضالؼول غسٍض هدَظ ثػَضر هططٍح آهسُ اسز .
 -2سؼْسار ذبظ  :ػالٍُ ثط سؼْسار آهَظش ضايگبى ٍ هٌغوِ اي  ،سؼْس هحضطي زاًص آهَذشِ ضا هَظق هي ًوبيس عجن سٌس س دطزُ ضسُ ثطاي هحل هَضز سؼْس ذسهز
ًوبيس.
ثِ اسشٌبز هبزُ  8هبًَى سبهيي ٍسبيل اهٌبًبر سحػيل اعلبل ٍ ًَخَاًبى ايطاًي هػَة  ٍ 1353اغالحبر ثؼسي  ،زاًطدَيبى ٍ ٌّطخَيبى زاًطگبّبا ٍ زاًطٌسُ ّب ًِ زض
هَسسبر آهَظش ػبلي ٍاثسشِ ثِ ٍظاضسربًِ ّب  ،هَسسبر ٍ ضطًشْبي هصًَض آهَظش هي ثيٌٌس هَظلٌس عجن سؼْس ًبهِ ضسوي ًِ ثسٍ ٍضٍز ثطاثطهوطضار اظ آًبى اذص هي
ضَز سؼْسار ذَز ضا اًدبم زٌّس زض سؼْس ًبهِ هصًَض ثبيس ضطايظ سحػيل ٍ ًيليز ٍ ضوبًز اخطاي سؼْسار هيس ضَز .
كػل زٍم
اًَاع اسٌبز اذص ضسُ اظ زاًص آهَذشگبى
 -1سٌسّبيي ًِ ثِ ٍظاضسربًِ ُ ا  ،هَسسبر ٍ ضطًشْبي زٍلشي ؿيط اظ ٍظاضر ثْساضز سذطزُ ضسُ اسز هثل سبظهبى دعضٌي هبًًَي
-زاًص آهَذشگبًي ًِ ثِ خْز ثْطُ هٌسي اظ هعايبي ثَضس سحػيلي ٍ يب هبهَضيز اهَظضي سبيط هَسسبر ثِ آًبى سٌس هحضطي هي سذبضًس خْز اذص

هساضى سحػيلي

ذَز هي ثبيسز گَاّي هجٌي ثط اسوبم يب ذطيس سؼْسار كَم ضا اضائِ ًوبيٌس.
* ًٌشِ هبثل سَخِ خْز غسٍض هدَظ ايي زاًص آهَذشگبى ايي اسز ًِ هسر سؼْسار آهَظش ضايگبى ضا اًدبم زازُ ٍ يب ذطيساضي ًوبيٌس .
 -2اسٌبزي ًِ زاًص آهَذشگبى ضا ثِ ٍظاضر ثْساضز زضهبى ٍ آهَظش دعضٌي هشؼْس هي ًبهيس:
الق :سٌسّبيي ًِ خِ ر ثبظ دطزاذز ثسّي ّب ٍ ،ام ّب ٍ يب ّعيٌِ ّبي هطثَط ثِ ذَاثگبُ گطكشِ هي ضَز ٍ دس اظ سسَيِ حسبة ًبهل ثب غٌسٍم ضكبُ زاًطدَيبى لؾ
هيگطزز.
ة :اسٌبزي ًِ زض ثسٍ ٍضٍز اظ دصيطكشِ ضسگبى خْز اًدبم ذسهز دس اظ كطاؿز اظ سحػيل گطكشِ هيطَز.
كػل سَم
غسٍض هدَظ زاًص اهَذشگبًي ًِ اظ آًبى سٌس هحضطي ٍظاضر ثْساضز اذص ضسُ اسز.

ٍ

هبزُ  :1هوبعغ ًبضزاًي ً ،بضضٌبسي ٍ زًشطاي ػوَهي ( دعضٌي  ،زًساًذعضٌي  ،زاضٍسبظي )
 1-1سؼْسار دٌح سبلِ ضٍسشبيي :اظ دصيطكشِ ضسگبى ضضشِ ّبيي هثل هجبضظُ ثب ثيوبضيْبي  ،ثْساضز ذبًَازُ يب ثْساضشٌبضاى زّبى ٍ زًساى زض هوغغ ًبضزاًي ثب سَخِ ثِ ًيبظ
(هٌبعن ) 3 ٍ2

اسشبًْب سٌس هحضطي خْز اًدبم سؼْسار دٌح سبلِ ضٍسشبيي اذص ضسُ اسز ًِ عجن آى زاًص آهَذشِ هَظق ثِ اًدبم ذسهز زض هٌبعن ضٍسشبيي
اسشبًْبي هَضز سؼْس هيجبضٌس.

 1-2غسٍض هدَظ سحَيل هساضى سحػيلي زاًص آهَذشگبى كَم هٌَط ثِ ا ضائِ گَاّي اسوبم سْسار دٌح سبلِ هيجبضس ًِ هي ثبيسز ( ثبسَخِ ثِ هشي سٌس ) زض اسشبى هَضز
سؼْس  ،ثِ اًدبم ضسيسُ ثبضس.
سجػطُ  :1چٌبًچِ كطزي ثب هَاكوز اسشبى هَضز سؼْس  ،ذسهبر ذَز ضا زض اسشبى زيگط اًدبام زاز الظم اسز ػالٍُ ثط ًَاّي اسوبم سؼْسار  ،گَاّي هَ

اكوز ثب اًشوبل هحل

اضشـبل ذَز اضائِ ًوبيس.
 1-3سؼْسار ذبظ دصيطكشِ ضسگبى زٍضُ ّبي ضجبًِ  :اظ سؼسازي اظ دصيطكشِ ضسگبى زٍضُ ّبي ضجبًِ زاًطگبّْب ٍ هَسسبر آهَظ ضؼبلي  ،سٌس هحضطي اذص ضسُ ًِ آًبى
ضا هَظق ثِ اًدبم ذسهز زض ٍاحسّبي سبثؼِ ٍظاضر ثْساضز هيٌوبيٌس ايي زاًص آهَخسگبى هي ثبيسز گَاّي ًبض (عجن هشي سٌس ) ثِ هيعاى هَضز سؼْس سحَيل ًوبيٌس.
 1-4سؼْسار هحضطي ًِ ثب سَخِ ثِ سْويِ ثجز ًبهي  /سْويِ هجَلي اظ دصيطكشِ ضسگبى اذص ضسُ اسز  :اظ ثطذي دصيطكشِ ضسگبى ًٌٌَض سطاسطي  ،سٌس هحضطي ثب
سَخِ ثِ سْويِ ثجز ًبهي يب هجَلي اًْب اذص ضسُ اسز .هؼوَال زض هشي ايي اسٌبز سؼْس ثِ ٍظاضر ثْساضز يب ٍاحسّبي سبثؼِ اى هيس ضسُ اسز .
سصًطٍ :1احسّبي سبثؼِ ٍظاضر ثْساضز ضبهل :زاًطگبّْب ٍ زاًطٌسُ ّبي ػلَم دعضٌي
سصًط  :2چٌبًچِ سْويِ ثجز ًبهي يب هجَلي ثب سٌس اذص ضسُ هشلبٍر ثبضس:
الق) اگط سْويِ ثجز ًبهي هٌغوِ يي ٍ سٌس هحضطي زٍ ثطاثط هسر سحػيل ثبضس گَاّي ًبض ثبيس ثب سَخِ ثِ هشي سٌس زٍ ثطاثط هسر سحػيل زض ٍاحسُ

اي سبثؼِ ٍظاضر

ثْساضز ثبضس.
ة) زض غَضسي ًِ سْويِ ثجز ًبهي يب هجَلي هٌغوِ زٍ ٍ سٌس هحضطي يي ثطاثط هسر سحػيل ثبضس گَاّي ًبض ثبيس زٍ ةضاثط هسر سحػيل ثبضس ًِ حساهل يي ثطاثط آى ضا
زض ٍاحسّبي سبثؼِ ٍظاضر ثْساضز گصضاًسُ ثبضس.
سصًط  :3ثِ اسشٌبز ًبهِ ضوبضُ /362ف هَضخ  75/04/23زكشط اهَض حوَهي ً ،ليِ ًبضزاًْب ً ،بضضٌبسْبي ديَسشِ ٍ زًشطاي ديَسشِ ( دعضٌي – زًساًذعضٌي – زاضٍسبظي
) زض غَضسي ًِ سٌس رػْس هحضطي سذطزُ ثبضٌس چِ ًوي ّعيٌِ زضيبكز ًطزُ ٍ چِ زضيبكز ًٌطزُ ثبضٌس زض ّط حبل هشؼْس ذسهز ثِ ٍظاضر هشجَع هيجبضٌس ٍ هيجبيسز
ًسجز ثِ ذطيس يب اًدبم آى اهسام ًوبيٌس.
 1-5سؼْسار هطثَط ثِ سْويِ اسشبًساضي ّب  :ايي سْويِ اظ ًٌٌَض سبلْبي  68ثِ ثؼس ٍخَز زاضز ٍ هرعٍظ  9اسشبى هحطٍم ًطَض ( سيسشبى ٍ ثلَچسشبى –ّطهعگبى-
ًٌْيلَيِ ٍ ثَيطاحوس – ثَضْط – چْبضهحبل ٍ ثرشيبضي – ايالم – ًطزسشبى – لطسشبىً -طهبًطبُ ) هيجبضس .سؼْسار ايي گطٍُ ثِ هيعاى سِ ثطاثط هسر سحػيل عجن سٌس
هحضطي هيجبضس.
سصًط  :4زض غَضسيٌِ زاًص اهَذشگبى هشؼْس ثِ سبسبًساضي ف گَاّي ػسم ًيبظ ضا اظ اسشبًساضي هطثَط اضائِ ًوبيٌسسؼْسار اًبى ثِ هيعاى سِ ثطاثط هسر سحػيل ٍ زض ّط
ًوغِ اظ ًطَض هبثل اًدبم هيجبضس.
 1-6سؼْسار هطثَط ثِ زاضي آهَذشگبى ضضشِ زًساًذعضٌي زاضاي اسشبًي ذبظ

 :ايي سْويِ ضبهل دصيطكشِ ضسگبى ًٌٌَض سطاسطي سبل

 78ثِ ثؼس هيجبضٌس ًِ اظ

سؼسازي اظ آًبى سٌس هحضطي اذص ًطسُ اسز ايي اكطاز زض ّط غَضر ( چِ سٌس سذطزُ ٍ يب ًسذطزُ ثبضٌس ) زاضاي سؼْس ثِ اسشبى هَضز سؼْس ذَز هيجبضٌس.
سصًط :5اًشوبل سؼْس ايي زاًص آهَذشگبى عجن ًبهِ ضوبضُ

 388258هَضخ  86/11/01زثطيربًِ ضَضاي آهَظش ز ًساًذعضٌي ٍ سرػػي  ،اظ اسشبى هَضز سؼْس ثِ

اسشبى زيگط ثب اذص ػسم ًيبظ اظ اسشبى هَضز سؼْس ٍ اػالم ًيبظ اظ اسشبى هحطٍم زيگط ٍ ،عطح زض ًويسيَى هَاضز ذبظ زيجطذبًِ هصًَض خْز سؼييي هحل ذسهز آًبى اًدبم
ذَاّس گطكز.
 1-7سؼْسار هطثَط ثِ اسشلبزُ اظ هبهَضيز آهَظضي ً :بضهٌساى ضسوي ٍظاضر هشجَع ٍ يب سبيط سبظهبًْب ٍ يب ٍ ظاضسربًِ ّب هيشَاًٌس خْز ازاهِ سحػيل ااظ هعايبي هبهَضيز
آهَظضي ثْطُ هٌس گطزًس ٍلي ثب سَخِ ثِ ايٌٌِ زض هوبعغ ًبضضٌبسي اضضس ٍ زًشطا ( )ph.dايٌگًَِ سٌسّب ثيطشط اذص هيگطزز سؼْسار هطثَط ثِ ايي زاًص آهَذشگبى زض
ذص هطثَط ثِ غسٍض هدَظ هوبعغ كَم آهسُ اسز .
ة
هبزُ  :2اًشوبل سؼْسار
ثبسَخِ ثِ ًبهِ ضوبضُ /392544ح/ى  86/11/03اظ زكشط اهَض حوَهي سػوين الظم زض ذػَظ ايٌگًَِ زاًص آهَذشگبى هي ثبيسز ثط اسبس هٌسضخبر سٌس سؼْس هبذَشُ ٍ
ضوبًز اخطايي هٌسضج زض آى اسربش گطزز ،چٌبًچِ ايي اكطاز ثط اسبس هٌسضخبر سٌس سؼْس هبذَشُ هلعم ٍ هشؼْس ثبضٌس دس اظ كطاؿز اظ سحػيل (ثبسَخِ ثِ هسر هٌسضج

زض اسٌبز سؼْس ) ذَز ضا ثِ ٍظاضر هشجَع ٍ ٍاحسّبي هطثَعِ خْز اًدبم ذسهز هؼطكي ًوبيٌس زض غَضسيٌِ ايي ٍظاضسربًِ ٍ ٍاحسّبي شيطثظ ثِ ذسهبر هشؼْسيي

هصًَض

ًساضز ثبضٌس ٍيب هبزض ثِ خصة ٍ ثٌبضگيطي آًْب ثِ ّط عطين ًجبضٌس يب ثِ ّط ػلشي ثٌبضگيطي ٍ اسشلبزُ اظ ذسهبر آًْب اظ سَي ٍظاضر هشجَع ٍ سبضي ٍاحس ّبي شيطثظ
ُ
ًيبظ
هٌشلي ثبضس زض ّط غَضر اًشوبل ذسهز هشؼْسيي هصًَض ثِ سبضي ٍاحسّب ٍ سبظهبًْب اظ ًظط ايي زكشط ثالهبًغ اسز.
خْز اًزهبل سؼْسار ثبيس ( عجن كطم ضوبضُ  )1ثب زكشط هسيطيز هٌبثغ اًسبًي ٍظاضر هشجَع هٌبسجِ ٍ زض غَضر اػالم ػسم ًيبظ ٍ يب هَاكوز ثب اًشوبل سؼْس اظ سَي زكشط
هصًَض ثِ ذسهبر زاًص آهَذشِ هيشَاى گَاّي ًبض غبزضُ اظ سبظهبًْب ٍ سبضي ٍظاضسربًِ ّب ٍيب ثرص ثرػَغي ضا هحبسجِ ًوَ ز.
 1-2زض غَضسي ًِ هسر ظهبى گَاّي ًبض ًوشط اظ هسر سؼْسار ثبضس ( زض غَضر اذص ػسم ًيبظ ) هبثوي سؼْسار ثػَضر هجبلؾ آهَظش ضايگبى هبثل ذطيس هيجبضس.
هبزُ  :3ذطيس سؼْسار
چٌبًچِ زاًص آهَذشِ دس اظ كطاؿز اظ سحػيل ثٌبض اضشـبل ًساضشِ ثبضس يب زض غَضر

اػالم ًيبظ هؼبًٍز سَسؼِ هسيطيز ٍ هٌبثغ ٍظاضر هشجَع خْز غسٍض هدَظ هي

ثبيسز ضوي اضسبل سػَيط سٌس ( عجن كطم ضوبضُ  )2ثب زكشط اهَض حوَهي خْز ذطيس سؼْسار هٌبسجِ ًوَز.
سصًط  :6چٌبًچِ كطز زض ظهبى اظ ًوي ّعيٌِ سحػيلي اسشلبزُ ًوَزُ ثبيس هجلؾ ًل ّعيٌِ زضيبكشي زض كطم هصًَض هيس گطزز.
سصًط :7اگط گَاّي ًبض زاًص آهَذشِ زض ٍاحسّبي زض ٍاحسّبي سبثؼِ ٍظاضر ثْساضز ًوشط اظ هسر سؼْساسطجبضس خْز ذطيس ثويِ سؼْسار ًيع عجن كطم ش هبضُ  2ثب شًط
گَاّي ًبض ٍ اضسبل سػَيط آى ثب زكشط اهَض حوَهي هٌبسجِ ًوبييس.
هبزُ  :4غسٍض هدَظ هوبعغ ًبضضٌبسي اضضس ٍ زًشطاي سرػػي ()ph.d
ايي زاًص آهَذشگبى ثِ لحبػ ًَع سؼْس اذص ضسُ ثِ سِ زسشِ سوسين هي ضًَس:
 )1سؼْسار ثِ هيعاى يي ثطاثط هسر سحػيل
)2سؼْساسي ًِ ثِ خْز ثْطُ هٌسي اظ هعايبي ثَضس سحػيلي اذص ضسُ اسز.
 )3سؼْساسي ًِ ثِ لحبػ اسشلبزُ اظ هبهَضيز آهَظضي گطكشِ ضسُ اسز.
 1-4سؼْسار ذبظ ثطاثط هسر سحػيل  :اظ ثيطشط دصيطكشِ ضسگبى هوغغ ًبضضٌبسي اضضس سؼْساسي ثِ هيعاى يي ثطاثط هسر سحػيل گطكشِ ضسُ اسز .
سصًط ً :8ليِ زاًص آهَذشگبى ًِ اظ ًبضهٌساى ضسوي ٍظاضر يب ٍظاضسربًِ هشجَع يب ٍظاضسربًِ ّب ٍسبظهبًْبي زيگط هي ثبضٌس خْز اذص هسا ضى سحػيلي هي ثبيسز گَاّي
اسشلبزُ يب ػسم اسشلبزُ اظ هبهَضيز آهَظضي اضائِ ًوبيٌس.
 4-2اًشوبل سؼْسار  :خْز اًشوبل سؼْسار زاًص آهَذشگبى كَم ( عجن كطم ضوبضُ  )3ثب هطًع اهَض ّيبر ػلوي هٌبسجِ ٍ زض غَضر اػالم ػسم ًيبظ هطًع كَم ثِ ذسهبر
اضائ ضسُ زض ٍاحسّبي ؿيط اظ ٍظاضر ثْساضز ( زٍلشي يب ذػَغي ) ثب ضػبيز ًليِ ضَاثظ هطثَعِ هبثل احشسبة هيجبضس.
زاًص اهَذشِ  ،گَاّي ًبض ُ
سصًط  :9چٌبًچِ گَاّي ًبض ًوشط اظ هيعاى سؼْسار ثبضس ٍ هشؼْس ًرَاّس يب ًشَاًس ذسهبر هَضز سؼْس ضا ثِ اًدبم ثطسبًس ثويِ سؼْسار ثػَضر سؼْس ار آهَظش ضايگبى هبثل
ذطيس اسز.
 4-3ذطيس سؼْسار  :چٌبًچِ زاًص آهَذشِ دس اظ كطاؿز اظ سحػيل ثِ ًبض اضشـبل ًساضشِ ثبضس ٍ يب هطًع اهَض ّيبر ػلوي ثِ ذسهبر اٍ ًيبظ زاضشِ ثبضس

( عجن كطم

ضوبضُ  )2ضوي اضسبل سػَيط سٌس هحضطي  ،خْز ذطيس سؼْسار ثب زكشط اهَض حوَهي هٌبسجِ هي ًوبيين.
 4-4زض غَضسي ًِ گَاّي ًبض زاًص آهَذشِ زض ٍاحسّبي سبثؼِ ٍظاضر ثْساضز ًوشط اظ هسر سؼْسار ثبضس خْز ذطيس هب ثوي سؼْسار ًيع (عجن كطم ضوبضُ  )2ضوي هيس
گَاّي ًبض ٍ اضسبل سػَيط آى ثِ زكشط اهَض حوَهي هٌبسجِ ًوبئيس.
هبزُ  :5سؼْساسي ًِ ثِ خْز ثْطُ هٌسي اظ هعايبي ثَضس سحعيلي اذص ضسُ اسز .
ايي سؼْسار ضبهل زٍ زسشِ هيجبضس:
الق) زاًص آهَذشگبًي ًِ اظ هعايبي ثَضس سحػيلي زاذل ًطَض ثْطُ هٌس ضسُ اًس.
ة) زاًص آهَذشگبًي ًِ اظ ثَضس سحػيلي ذبضج اظ ًطَض (زض هوغغ زًشطاي سرػػي )ph.dاسشلبزُ ًوَزُ اًس.
الق ) سؼْسار ثَضسيِ اي زاذل ًطَض:

اسَخِ ثِ آئيي ًبهِ اػغبي ثَضس سحػيلي زاذل ًطَض ،ثبسَخِ ثِ
 5-1ة

ًيبظ زاًطگبّْبي ػلَم دعضٌي ًطَض اظ دصيطكشِ ضسگبى هوبعغ ًبضضٌبسي اضضس ٍ زًشطاي

سرػػي ph.dثِ ػٌَاى ثَضس دصيطكشِ هي ضًَس ًِ زض هجبل اسشلبزُ اظ سْسيالر ٍ ّعيٌِ ّبي سحػيلي هشؼْس ذسهز ثِ ٍظاضر هشجَع هيجبضي ز ًِ ثب سَخِ ثِ هبزُ 3
ّويي هبًَى زض ّط هحلي ًِ زض سؼْسًبهِ هطرع ضسُ يب ٍظاضر ثْساضز سؼييي ذَاّس ًوَز ذسهز ًوبيٌس.
 5-2ثبسَخِ ثِ ًبهِ ضوبضُ  1946هَضخ  76/07/08زكشط اهَض حوَهي ً ،بضضٌبسبى اضضسي ًِ اظ هعايبي ثَضس سحػيلي اسشلبزُ ًٌوَزُ اًس كوظ هطوَل ذسهبر آهَ ظش
ضايگبى هي ثبضٌس ٍ ثِ اسشٌبز ًبهِ كَم ازاهِ سحػيل ٍ يب اضشـبل آًبى زض هطاًعي ؿيط اظ ٍظاضر ثْساضز ثالهبًغ هيجبضس .
 5-3هيعاى سؼْسار ثَضسيِ ّبي زاذل ًطَض  ،زٍ ثطاثط هسسي اسز ًِ كطز اظ هعايبي ثَضس سحػيلي اسشلبزُ ًطزُ اسز .
ً 5-4حَُ هحبسجِ هيعاى سؼْسار ثَضسيِ ّبي زاذل ًطَض:
 -1هسر اسشلبزُ اظ هعايبي ثَضس سحػيلي زاذل ًطَض زض دطًٍسُ آهَظضي زاًص آهَذشگبى هَخَز اسز.
 -2زٍ ثطاثط هسر ظهبى اسشلبزُ اظ ثَضس سحػيلي ضا هحبسجِ هيگطزز.
 -3هسر اسشلبزُ اظ ثَضس ضا اظ ًل هسر سحػيل ًسط هي ًٌين ًِ هسر ثْطُ هٌسي اظ آهَظش ضايگبى ثسسر هي آيس .
 -4هسر ًل سؼْسار ثطاثط ثب هدوَع سؼْسار ثَضس ٍ سؼْسار آهَظش ضايگبى
هثبل :اگط هسر سحػيل زاًص آهَذشِ اي سِ سبل ثبضس ٍ  1 ٍ 1سبل ٍ  10هبُ اظ هعايبي ثَضس اسشلبزُ ًوَزُ ثبضس هسر ًل سؼْسار ضبهل:
 -1سؼْسار ثَضس  3سبل ٍ  8هبُ يب  2سبل ٍ  20هبُ ; 1*2سبل ٍ  10هبُ
 -2سؼْسار آهَظش ضايگبى  1سبل ٍ  2هبُ ; 1سبل ٍ  10هبُ (ثَضس ) 3-سبل (هسر سحػيل )
ً -3ل سؼْسار  4سبل ٍ  10هبُ ;(سؼْسار آهَظش ضايگبى )  1سبل ٍ  2هبُ (+سؼْسار ثَضس ) 3سبل ٍ  8هبُ
 5-5چٌبًچِ زاًص آهَذشِ ًل هسر سحػيل ذَز ضا اظ ثَضس سحػيلي اسشلبزُ ًوَزُ ةاضس زٍ ثطاثط هسر سحػيل سؼْس ذسهز زاضز هثال اگط هسر سحػيل كطز  2/5سبل
ثبضس ًل سؼْسار اٍ  2/5*-2;5اسز  ًِ ،زض غَضر ذطيس سؼْسار كَم سؼْسار آهَظش ضايگبى ًساضشِ ثبضس ٍ هيشَاًس هساضى سحػيلي ذَز ضا زضيبكز ًٌس .
 5-6ذطيس سؼْسار ثَضسيِ ّبي زاذل ٍظاضر هشجَع  ،كوظ اظ عطين ازاضُ ثَضس زاذل هطًع ذسهبر آهَظضي اًدبم هيطَز ٍ دس اظ غسٍض گَاّي هجٌي ثط ذطيس سؼْسار
ثَضس  ،سٌس سؼْس اثغبل هيطَز زض غَضسي ًِ زاًص آهَذشِ هطوَل سؼْسار آهَظش ضايگبى ثبضس  ،دس اظ ذطيس سؼْسار كَم هيشَاًس هساضى سحػي لي ذَز ضا زضيبكز
ًوبيس.
 5-7اًشوبل سؼْسار ثَضس:
الق) چٌبًچِ سٌس ثَضس ثب ػٌَاى ٍظاضر ثْساضز اظ دصيطكشِ اذص ضسُ ثبضس  ،اٍ هي ثبيسز دس اظ كطاؿز اظ سحػيل زض هحلْبيي ًِ ٍظاضر هشجَع سغييي هي ًوبيس ذسهز
ًٌس.
ة) اگط سٌس اذص ضسُ كطز ضا ثِ زاًطگبّْبي ػلَم دعضٌي هشؼْس ًوبيس زاًص آهَذشِ هيشَاًس زض غَضر هَاكنر زاًطگبُ ػلَم دعضٌي ثَضسيِ ًٌٌسُ ٍ اذص اػالم ًيبظ اظ
زاًطگبُ ػلَم دعضٌي زيگط  ،سؼْسار ذَز ضا اًشوبل زّس.
هبزُ  :6زاًص آهَذشگبًي ًِ زض ظهبى سحػيل اظ هعايبي ثَضس ذبضج اظ ًطَض اسشلبزُ ًوَزُ اًس .
 1-6خْز سحَيل هساضى هوغغ زًشطاي سرػػي ph.dحشوب هي ثبيسز ًرسز ثب ازاضُ سؼْسار (عي كطم ضوبضُ )ٍ)4عجن كطم ضوبضُ  ) 5ثب ازاضُ ثَضس هطًع ذسهبر
آهَظضي هٌبسجِ ضَز.
 6-2اگط زاًص آهَذشِ اظ ثَضس ذبضج اظ ًطَض اسشلبزُ ًٌوَزُ ثبضس سؼْسار ثب سَخِ ثِ سٌس اذص ضسُ هحبسجِ هيگطزز .
 6-3زاًص آهَذشگبًي ًِ اظ هعايبي ثَضس ذبضج اظ ًطَض اسشلبزُ هي ًوبيٌس ثبيس ػالٍُ ثط گَاّي سسَيِ حسبة اظ ازاضُ ثَضسْبي هطًع ذسهبر آم ٍظضي  ،گَاّي سسَيِ
حسبة ٍ ػسم سؼْس اظ ازاضُ سؼْسار ايي هطًع ضا اضائِ ًوبيٌس.
 6-4زض غَضر اسشلبزُ زاًص آهَذشِ زض ظهبى سحػيل اظ ثَضس ذبضج اظًطَض سؼْسار ثػَضر ثَضسيِ ّبي زاذل هحبسجِ هيطَز.
هثبل  :اگط زاًص آهَذشِ اي زض هسر  5سبل سحػيل ثِ هسر  6هبُ اظ هعايبي ثَضس ذبضج اظ ًطَض اسشلبزُ ًوسُ ثبضس سؼْسار ثػَضر ظيط هحبسجِ هيطَز.

)1سؼْسار ثَضس هبُ  6*2; 12هبُ
 )2هحبسجِ هسر ثْطُ هٌسي اظ آهَظش ضايگبى  4سبل ٍ  6هبُ ;  6هبُ –  5سبل
)3هحسجِ ًل سؼْسار  5سبل ٍ  6هبُ ; سؼْسار ثَضس  12هبُ +سؼْسار آهَظش ضايگبى  4سبل ٍ  6هبُ
هبزُ  :7اذص هحضطي زض هوغغ زًشطاي سرػػي 2/5(ph.dثطاثط هسر سحػيل )
 7-1اظ سؼسازي اظ دصيطكشِ ضسگبى هوغغ زًشطاي سرػػي ( )ph.dثب سَخِ ثِ ثرطٌبهِ ضوبضُ  8100هَضخ  74/05/08زكشط ٍظاضسي ٍ كطم ضويووِ آى  ،سؼْس ثِ هيعاى
حساًثط سب  2/5ثطاثط زٍضُ آهَظش اذص ضسُ اسز.
 7-2ثب سَخِ ثِ ًبهِ ضوبضُ  282752هَضخ  86/08/12زكشط اهَض حوَهي  ،ايي زاًص آهَذشگب ى چٌبًچِ اظ هعايبي ثَضس سحػيلي ٍ يب هبهَضيز آهَظضي اسشلبزُ ًٌطزُ
ثبضٌس سؼْساسطبى يي ثطاثط هسر سحػيل هيجبضس.
 7-3غسٍض هدَظ سحَيل هساضى سحػيلي ايي گًَِ زاًص آهَذشگبى

( ًِ اظ هعايبي ذبغي اسشلبزُ ًٌوَزُ اًس ) هي ثبيسز دس اظ اغالح سٌس كَم سَسظ زكشط اهَض

حوَهي زاًطگبُ هحل سحػيل اًدبم ضَز.
ًٌشِ هْن  :چٌبًچِ اظ دصيطكشِ ضسگبى هوبعغ هرشلق ثرػَظ ( ًبضضٌبسي اضضس ٍ زًشطاي سرػػي ، )ph.dزٍ يب چٌس سٌس اذص ضسُ ثبضس هي ثبيسز سؼْسار ضا ثبسَخِ
ثِ هعايبي هَضز اسشلبزُ زاًص آهَذشِ هحبسجِ ٍ سٌس يب اسٌبز زيگط ضا ضوي هٌبسجِ ثب زكشط اهَض حوَهي زاًطگبُ هحل سحػيل اثغبل سذس اهسام ثِ غسٍض هدَظ سحَيل
هساضى سحػيلي ًوَز.
هبزُ  :8سؼْساسي ًِ ثِ لحبػ اسشلبزُ اظ هبهَضيز آهَظضي اذص ضسُ اسز.
ً 8-1بضهٌساى ضسوي ًِ زض ظهبى اًدبم ذسهز ثِ سحػيل اضشـبل زاضًس خْز اذص هساضى سحػيلي هي ثبيسز گَاّي هجٌي ثط ا

سشلبزُ يب ػسم اسشلبزُ اظ هبهَضيز

آهَظضي ضا اضائِ ًوبيٌس ًِ زض آى هسر هبهَضيز ٍ ًيوِ ٍهز يب سوبم ٍهز ثَزى آى شًط ضسُ ثبضس .
 8-2سٌس هحضطي اذص ضسُ زض هجبل اسشلبزُ اظ هبهَضيز آهَظضي هؼوَال سِ ثطاثط هسر اسشلبزُ اظ هبهَضيز يب سِ ثطاثط عَل زٍضُ سحػيل ًِ ثب م

ٍاكوز هحل اضشـبل

زاًص آهَذشِ هبثل سوسيس هيجبضس.
 8-3زض غَضر ًيبظ هحل اضشـبل ايي زاضٌدَيبى ضوي سحػيل هَظق ثِ اًدبم سبػبر هؼيٌي ًبض زض عَل ّلشِ هي ثبضٌس ثٌبثطايي سٌس هحضطي ثب سَخِ ثِ سبػبر هَظق
ثِ هيعاى  1/5ثطاثط يب  2ثطاثط عَل سحػيل يب هسر هبهَضيز آهَظضي اذص هيگضزز ٍ سؼْسار ًيع ثب سَخِ ثِ هشي سٌس هحبسجِ هيطَز .
 8-4خْز هحبسجِ سؼْسار هبهَضيز آهَظضي ًيوِ ٍهز ً ،ػق هسر اسشلبزُ اظ هبهَضيز اهَظضي ضا زض ًظط هي گيطين سذس ًل سؼْسار ضا هحبسجِ هي ىًين .
 8-5خْز هحبسجِ سؼْسار هبهَضيز آهَظضي ثِ سطسيت ظيط ػول هي ًٌين:
 -1هسر اسسلبزُ اظ هبهَضيز آهَظضي ً ،يوِ ٍهز يب سوبم ٍهز ثَزى آى ضا ثب سَخِ ثِ گَاّي هحل اضشـبل زاًص آهَذشِ سؼييي هي ًوبيين .
 -2سؼْسار هبهَضيز ثب سَخِ ثِ هشي سٌس هحبسجِ هيگطزز .
 -3سؼْسار آهَظش ضايگبى ثب ًسط هسر سحػيل اظ هسر ظهبى اسشلبزُ اظ هبهَضيز آهَظضي ثسسز هي آيس .
ً -4ل سؼْسار زاًص اهَذشِ ضبهل هدوَع سؼْسار آهَظش ضايگبى ٍ سؼْسار هبهَضيز آهَظضي اسز.
هثبل  :هسر سحػيل زاًص آهَذشِ اي  3سبل ٍ  5هبُ هيجبضس هسر ظهبًي ًِ اٍ اظ هبهَضيز آهَظضي سوبم ٍهز (ثب سٌس  3ثطاثط عَل هسر هبهَضيز آهَظضي ) اسشلبزُ
ًوَزُ  21هبُ اسزً ،ل سؼِزار اٍ ضبهل :
 -1سؼْسار هبهَضيز آهَظضي  5سبل ٍ  3هبُ ;  63هبُ ; 21*3
 -2سؼْسار آهَظش ضايگبى  1سبل ٍ  8هبُ ;21هبُ  3-سبل ٍ  5هبُ
ً -3ل سؼْسار زاًص آهَذشِ  6سبل ٍ  11هبُ ;  8هبُ ٍ  1سبل 3+هبُ ٍ 5سبل
 8-6چٌبًچِ زاًص آهَذشِ اي اظ هبهَضيز آهَظضي اسشلبزُ ًوَزُ ٍلي هحل اضشـبلص اظ اٍ سٌس هحضطي اذص ًٌوَزُ ٍكوظ حٌن هبهَضيز آهَظضي ثطاي اٍ غبزض ضسُ ،
هيعاى سؼْسار ثب گَاّي هحل اضشـبل هجٌي ثط اسشلبزُ اظ هبهَضيز آهَظضي سوبم ٍهز يب ًيوِ ٍهز  ،سِ ثطاثط عَل زٍضُ اسشلبزُ اظ هبهَضير آهَظضي هحبسجِ هيگطزز .

 8-7هغبثن هلبز آئيي ًبمُ اخطاي هبًَى سسْيالر اسشرساهي ٍ اخشوبػي خبًجبظاى  ،خبًجبظاًي ًِ اظ هبهَضيز آهَظضي اسشلبزُ هي ًٌٌس ًسجز ثِ سذطزى سؼْس ذسهشي ز ض
هجبل هبهَضيز اهَظضي ذَز هؼبف هي ثبضٌس .
 8-8زض غَضسي ًِ اظ دصيطكشِ ضسُ اي ثِ لحبػ اسشلبزُ اظ هبهَضيز آهَظضي سٌس

هحضطي اذص ضسُ ثبضس اهب ثِ گَاّي هحل اضشـبل اظ هبهَضيز كَم اسشلبزُ ًٌوَزُ

ثبضس  .دس اظ اثغبل سٌس  ،كوظ هطوَل سؼْسار آهَظش ضايگبى هيجبضس.
 8-9ذطيس سؼْسار هبهَضيز آهَظضي  :ايشسا هي ثبيسز اهَض ًيطٍي اًسبًي ثب هحل ًبض زاًص آهَذشِ هٌبسجِ ًوَزُ  ًِ ،زض غَضر هَاكن

ر ثب ذطيس سؼْسار هبهَضيز

آهَظضي  ،هيعاى حوَم ٍ هعايبي زضيبكشي زض هسر اسشلبزُ اظ هبهَضيز آهَظضي ضا اػالم ًوبيس.
 8-10عجن كطم ضوبضُ  2ضوي اضسبل سػَيط سٌس هحضطي اذص ضسُ ٍ هيعاى حوَم هعايب زضيبكشي خْز ذطيس سؼْسار ثب زكشط اهَض حوَهي ٍظاضر هشجَع هٌبسجِ ًوَز.
 8-11چٌبًچِ زاًص آهَذشِ دس اظ كطاؿز اظ سحػيل  ،هسسي اظ سؼْساسص ضا اًدبم زازُ ثبضس گَاّي هحل اضشـبل اٍ ضا ثب شًط سبضيد زهين كطاؿز ا

ظ سحػيل ٍ هَاضز شًط

ضسُ زض ثٌس ثبال ثِ زكشط اهَض حوَهي اضسبل هي ًوبيين.
هبزُ  :9هوبعغ سرػػي دعضٌي
 9-1ثب سَخِ ثِ ًبهِ ضوبضُ  5902مٍضخ  77/11/20زثيطذبًِ ضَضاي آهَظضي دعضٌي ٍ سرػػي ًليِ زسشيبضاى ٍضٍزي اظ سبضيد  59/04/15ثِ ثؼس هلعم ثِ اًدبم يي دطٍغُ
سحويوبسي ثَزُ ٍ اضائِ دبيبى ًبهِ ثبيس هجل اظ هؼطكي ثِ آظهَى ثَضز اًدبم گيطز  .اػالم كطاؿز اظ سحػيل زاًص آهَذشگبى هوبعغ سرػػي ثبيسز دس اظ اضائِ سع اًدبم ضَز.
 9-2ثِ اسشٌبز ثٌس  14ثيسز ٍ دٌدويي ًطسز ضَضاي آهَظش دعضٌي ٍ سرػػي ًليِ زسشيبضاى كبضؽ الشحػيل سبل  )65/6/6( 65ثِ ثؼس هي ثبيز زض اهشحبًبر اضسوبء ٍ
دطُ ثَضز ضطًز ٍ حسًػبة الظم ضا ثسسز آٍضزُ ثبضٌس ٍ اظ ايي سبضيد ثِ ثؼس ػٌَاى دطُ ثَضز زض هَضز

كبضؽ الشحػيالى ثٌبض هيطٍز ٍ هجل اظ ايي سبضيد چٌبًچِ كطز زض

اهشحبًبر سرػػي ضطًز ًوَزُ ٍ هجَل ضسُ ثبضس ثؼٌَاى ثَضز ضٌبذشِ هيطَز.
9-3ثِ اسشٌبز ًبهِ ضوبضُ  1966هَضخ  69/02/04هؼبًٍز آهَظضي ٍظاضر هشجَع ثطاسبس ثيسز ٍ يٌوسي ًطسز ضَضاي آهَظش دعضٌي ٍ سرػػي ً ،ليِ زسسيبضاى ًِ
اظ سبضيد هػَثِ ٍ 62/09/10اضز زٍضُ زسشيبضي ضسُ اًس هبظم ثِ سذطزى سؼْس ثطاسبس ًليِ ضَاثظ ٍ هوطضار هطثَعِ هي ثبضٌس زض غَضسيٌِ ثؼللي سؼْس الظم ضا ًسذطزُ
ثبضٌس هطوَل ايي هوطضار ثَزُ ٍ هشؼْس هي ثبضٌس.
 9-4ثب سَخِ ثِ هبزُ  24 ٍ 23آئيي ًبهِ زٍضُ زسشيبضي هوين (ضظيسًشي ) ضضشِ ّبي سرػػي ثبليٌي دعضٌي ًِ اػالم زاضشِ اسز  :زاًطگبّْبي ػلَم دعضٌي هَظلٌس اظ
ًليِ دصيطكشِ ضسگبى زٍضُ زسشيبضي زض ثسٍٍضٍز ثِ زٍضُ عجن كطم هطثَعِ سؼْس هحضطي اذص ًوَزُ ًِ عجن آى كطز هشؼْس اسز دس اظ كطاؿز اظ

سحػيل زض ّطيي اظ

هطاًع ٍ يب زاًطگاّْبي ػلَم دعضٌي ًِ ٍظاضر ثْساضز سؼييي هي ًٌس ذسهز ًٌس .
 9-5ثب سَخِ ثِ هبزُ  14هبًَى ذسهز دعضٌبى ٍ ديطادعضٌبى ٍ ،ظاضر ثْساضز هَظق اسز ثِ ٌّگبم دصيطش زسشيبض سرػػي سْويِ اي خساگبًِ ثطاي هٌبعن هحَضم ٍ
ًيبظهٌس ًطَض اذشػبظ زّس  .زسشيبضاى سرػػي هَضَع هبًَى كَم هَ ظلٌس هجل اظ ضطٍع زٍضُ زسشيبضي سٌس سؼْس هحضطي ذبظ ضا خْز ذسهز زض ًوبط هحطٍم
زاًطگبّْبي ػلَم دعضٌي ٍ ذسهبر ثْساضشي زض هبًي ثٌب ثِ زسشَضالؼولْبي هطثَط ثسذبضًس.
 9-6زسشيبضاى اسشلبزُ ًٌٌسُ اظ سْويِ هصًَض هَظلٌس دس اظ اًدبم زٍضُ سرػع ثطاثط عَل زٍضُ ثِ ػٌَاى ذسهب

ر هبًًَي هَضَع ايي هبًَى ضا زض ًوبط هطثَعِ اًدبم

زٌّس ٍ دس اظ اًدبم ذسهبر هصًَض دطٍاًِ زائن زضيبكز ًوبيٌس.
 9-7زسشيبضاى اسشلبزُ ًٌٌسُ هَضَع ايي هبزُ ًِ زاضاي دطٍاًِ زائن دعضٌي ّسشٌس ًػق هسر زٍضُ سرػػي ثب احشسبة ضطيت هٌبعن هطثَعِ زض ًوبط

هصًَض ذسهز

ذَاٌّس ىهَز .
هبزُ  :10غسٍض هدَظ هوبعغ سرػػي دعضٌي
 10-1زاًص اهَذشگبى هوغغ سرػع ًِ اظ آًبى سٌس هحضطي خْز اًدبم سؼْس اذص ضسُ اسز هي ثبيسز خْز اذص هساضى سحػيلي  ،گَاّي اسوبم سؼْسار سد

غػي

(ضطيت ًب ) ضا اضائِ ًوبيٌس.
 10-2گَايِ اسوبم سؼْسار سرػػي خْز اػضبء زض هبًي زاًصگبّْب  ،سَسظ هطًع ًظبضر ٍ اػشجبض ثرطي اهَض زضهبى هؼبًٍز سالهز ٍ ثطاي اػضبء ّبيز ػلوي زاًطگبّْبي
سَسظ هطًع اهَض ّيبر ػلوي هؼبًٍز آهَظضي غبزض هيگطزز.
 10-3يٌي اظ ضٍ ًَضشِ ّبي غبزضُ اسوبم سؼْسار سرػػي ثب ػٌَاى ازاضاُ زاًص آهَذشگبى غبزض هي ضَز ًِ هٌجؼس ثب ػٌَا ى زاًطگبّْبي هحل سحػيل غبزض هيگطزز ٍ زض
آى هسر سؼْسار سرػػي زاًص آهَذشِ شًط هيگطزز.
 10-4سػَيط گَاّي اضشـبل ثِ ًبض ًِ ثِ اسشٌبز آى سؼْسار سرػػي (ضطيت ًب ) ذبسوِ يبكشِ ًيع هي ثبيسز اذص گطزز.

 10-5زاًص آهَذشگبى هوغغ سرػع ًِ اظ ًبضهٌساى ضسوي سبيط سبظهبًْب ٍ ازاضار زٍلشي (هبًٌس آهَظش ٍ دطٍضش اضسص )هي ثبضٌس ،ثِ اسشٌبز ًبهِ ضوبضُ  993هَضخ
 79/11/29ضَضاي آهَظش دعضٌي ٍ سرػػي ًِ اػال زاضشِ ايٌگًَِ زسشيبضاى ًِ ثب هبهَضيز آهَظضي ٍاضز زٍضُ زسشيبضي سرػػي ثبليي ي  .دعضٌي هي ضًَس اظ آًدب ًِ
ّعيٌِ سحػيلطبى سَسظ سبظهبى هطثَعِ دطزاذز هي ضَز ًٍوي ّعيٌِ اي اظ ٍظاضر ثْساضز زضيبكز ًوي ًٌٌس لصا سؼْسي ًسجز ثِ ٍظاضر ثْساضز ًساضًس ٍ سؼْس ذبظ
ثِ ٍظاضسربًِ ٍسبظهبى هطثَعِ هي سذبضًس ثٌبثطايي خْز اذص هساضى سحػيلي ذَز هيجبيسز گَاُ ي اسوبم سؼْسار سحػيلي ذَز ضا اظ هحل اضشـبل اضائِ ًوبيس ًٌ .شِ هْن
زض ايي ذػٍَظ خْز سحَيلي هساضى سحػيلي ثِ ايٌگًَِ زاًص آهَذشگبى ايي اسز ًِ  ،عجن سٌس هحضطي اذص ضسُ ًِ ثبثز آهَظش ٍ ثِ ًلغ هحل ا سشرسام آًبى اذص
هيگطزز گَاّي ًبض اضائِ ًوبيٌس (ؿيط اظ زاًص آهَذشگاًي ًِ زض اسشرسام ًيطٍّبي هسلح هيجبضٌس ٍ غطكب هؼطكيٌبهِ اظ سبظهبى هحل اسشرسام ذَز اضائِ هي ًوبيٌس ).
 10-6زاًص آهَذشگبى هوغغ سرػع ًِ زض ظهبى سحػيل ذَز ضْطيِ دطزاذز ًوَزُ اًس ٍ سؼْس ثِ ٍظاضر هشجَع يب سبظهبى ٍ ٍظاضسربًِ ّبي زيگط ًساض ًس  ،هيشَاًٌس ح سبظ
كطاؿز اظ سحػيل ثب اضائِ هساضى الظم (دبيبى عطح – دطٍاًِ زائن – سسَيِ حسبة غٌسٍم ضكبُ ٍ زض ذػَظ آهبيبى سػَيط زٍ عطف ًبضر دبيبى ذسهز ًظبم ٍظيلِ

)

هساضى سحػلي ذَز ضا زضيبكز ًوبيٌس.
 10-7هشرػػيٌي ًِ عجن گَاّي هطًع ًظبضر ٍ اػشجبض ثرطي اهَض زضهبى هؼبًٍز سالهز ثؼلل ثيوب ضي يب ًبسَاًي اظ ذسهبر ضطيت ًب هؼبف هي ثبضٌس هطوَل سؼْسار
آهَظش ضايگبى هيجبضٌس ًِ ثب سَخِ ثِ ًبهِ ضوبضُ  430166هَضخ  86/11/30زكشط اهَض حوَهي زض ذػَظ اكطاز كَم ثب سَخِ ثِ هَضَػبر هرشلق ٍ اسٌبز سؼْس هشلبٍر
هبذَشُ اظ آًبى  ،زض ّط هَضز  ،آى زكشط هَضَع ضا خساگب ًِ هَضز ثطضسي ٍ اظْبض ًظط هطاض هي زّس.
 10-8هطوَليي ذسهبر سرػػي (ضطيت ًب )  ،چٌبًچِ دس اظ اًدبم هسسي اظ سؼْسار كَم ،هبثوي آى ضا ذطيساضي ًوبيٌس هي ثبيسز ػالٍُ ثطگَاّي اسوبم سؼْسار سرػػي
گَاّي ذطيس سؼْسار ضا اظ زكشط اهَض حوَهي ٍ اهَض هبلي ٍ شيحسبثي هشجَع اضائِ ًوبيٌس.
 10-9سسَيِ حسبة غٌسٍم ضكبُ هوغغ سرػع اظ زاًص آهَذشگبى سبل  71ثِ ثؼس اذص هيگطزز.
هبزُ  :11غسٍض هدَظ هوبعغ سرػػي زًساًذعضٌي
 11-1ثِ اسشٌبز آئيي ًبهِ ٍ هوطضار زٍضُ ّبي سرػػي زًساًذعضٌي ً :ليِ ًسبًي ًِ ذَاسشبض ٍضٍز ثِ زٍضُ ّبي سرػػي زًساًذعضٌي هي ثب ضٌس هي ثبيسز اظ عطف
هَسسِ يب زاًطٌسُ اي ًِ هَضز دصيطش ٍظاضر هشجَع ثبضس هؼطكي گطزًس ٍ ثبسَخِ ثِ سؼْس سذطزُ ضسُ هشؼْس ذسهز ثِ آى هَسسِ ذَاٌّس ثَز.
 11-2زاًص آهَذشگبى كَم خْز اذص هساضى سحػيلي ذَز هَظق ثِ اضائِ گَاّي اسوبم سؼْسار اظ زثيطذبًِ ضَضاي آهَظش زًساًخ

ظضٌي ٍ سرػػي ٍظاضر هشجَع

هيجبضس.
 11-3زًساًذعضٌي ًِ خْز ازاهِ سحػيل زض ضضشِ ّبي سرػػي زًساًذعضٌي اظ سْويِ آظاز اسشلبزُ ًطزُ ٍ سٌس سؼْس هحضطي ًسذطزُ اًس  ،كوظ هطوَل

سؼْسار

آهَظش ضايگبى ّسشٌس.
هبزُ  :12غسٍض هدَظ هشرػػيي زاضٍسبظي
 12-1ثب سَخِ ثِ ًبهِ ضوبضُ  5717هَضخ  77/03/30زثطيربًِ ضَضاي آهَظش زاضٍسبظي ٍ سرػػي عَل زٍضُ ًليِ هشرػػيي زاضٍسبظي ثيي
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سؼْسار آًبى ثب سَخِ ثِ هشي سٌس هحضطي اذص ضسُ هيجبضس.
 12-2چٌبًچِ زاًص آهَذشِ هشوبضي ذطيس سؼْسار سرػػي  ،زض هشي سٌس هحضطي خ

ٍز هشؼْس ذسهز ثِ ٍظاضر هشجَع هيجبضس العاهيسز دس اظ اذص ػسم ًيبظ اظ

زيجطذبًِ ضَضاي آهَظش زاضٍسبظي ٍ سرػػي ٍظاضر هشجَع ،اهسام ثِ ذطيس سؼْسار ًوبيس.
هبزُ  : 13غسٍض هدَظ هوبعغ كَم سرػػي
 13-1عجن هبزُ  8آئيي ًبهِ زٍضُ زسشيبضي كَم سرػػي هسر سحػيل زض ّطيي اظ ضضشِ ّبي كَم سرػع حساهل  2سبل سوبم ( 24هبُ ًبهل ) آهَظش سوبم ٍهز ذَاّس
ثَز.
 13-2زاًص آهَذشگبى كَم هيشَاًٌس دس اظ دبيبى زٍضُ آهَظضي خْز ضطٍع سؼْسار اهسام ًوبيٌس (غطكب ثب گَاّي اسوبم زٍضُ ) ٍ سبضيد كطاؿز اظ سحػيل اظ ثيي
سبضيرْبي اضائِ دبيبى ًبهِ ً ،ست هجَلي زض آظهَى زاًطٌبهِ ٍ اسوبم زٍضُ  ،سبضيد هَذط ثِ هٌعلِ كطاؿز اظ سحػيل زاًص آهَذشِ لحبػ هي گطزز .
 13-3هبزُ  9آئيي ًبهِ هي اكعايس  :دصيطكشِ ضسگبى زٍضُ كَم سرػػي زض سوبهي ضضشِ ّب هَظلٌس ثِ هيعاى زٍ ثطاثط هسر سحػيل زض زٍضُ كَم سرػػي سؼْس
ذسهز ثسذبضًس ٍ ًليِ دصضيلشِ ضسگبى اهشحبى كَم سرػع اظ آشضهبُ  ٍ 67ثؼس اظ آى هطوَل ايي آئيي ًبهِ هي ضًَس.
 13-4خْز غسٍض هدَظ زاًص آهَذشگبى كَم  ،گَاّي اسوبم سؼْسار كَم سرػػي ًِ سَسظ هطًع اهَض ّيبر ػلوي هؼبًٍز اهَظضي غبزض هيگطزز ثِ ّوطاُ
آذطيي حٌن اسشرساهي زاًص آهَذشِ هي ثبيسز اذص گطزز.
هبزُ : 14سحَيل هساضى سحػيلي ثِ زاًص آهَذشگبى ثب اذص ٍثيوِ

زاًص آهَذشگبًي ًِ هيشَاًٌس ثب سذطزى ٍ ثيوِ هساضى سحػيلي ذَز ضا زضيبكز ًوبيٌس ضبهل :
 -1ثَضسيِ ّبي ٍظاضر هشجَع
 -2هشوبضيبى ازاهِ سحػيل زض ذبضج اظ ًطَض ثب اذص ٍثيوِ هجل اظ اًدبم عطح ًيطٍي اًسبًي (ازاهِ سحػيل ثِ ّعيٌِ ضرػي )
 -3هشوبضيبى ازاهِ سحػيل زض ذبضج اظ ًطَض ثب اذص ٍثيوِ هجل اظ اًدبم سؼْسار آهَظش ضايگبى
هبزُ  :15ثَضسيِ ّبي ٍظاضر ثْساضز
ثبسَخِ ثِ اًدبم ًليِ اهَض هطثَط ثِ ثَضسيِ ضسگبى ٍظاضر هشجَع سَسظ زاًطگبّْبي ػلَم دعضٌي  ،هساضى سحػيلي ايطبى ثب اخش ٍثيوِ ثِ آًبى سحَيل هيطَز .
هبزُ  :16ازاهِ سحػيل ثب ّعيٌِ ضرػي
 16-1عجن سجػطُ هبزُ  6هبًَى ذسهز دعضٌبى ٍ ديطادعضٌبى ًسبًي ًِ ثطاي ازاهِ سحػيل ثبّعيٌِ ضرػي زض زاًطگبّْبي هؼشجط هَزض سبئيس زض ذبضج اظ ًطَضزض
ضضشِ ّبي هَضز ًيبظ ًطَض  ،احشيبج ثِ هساضى سحػيلي زا ضشِ ثبضٌس ،ثب سذطزى سضويي هجٌي ثط اًدبم ذسهبر هبًًَي دس اظ كطاؿز اظ سحػيل هساضى سحػيلي
زضيبكز ذَاٌّس زاضز.
 16-2اذص ٍثويِ اظ ايي زاًص آهَذشگبى سَسظ ازاضُ سؼْسار هطًع ذسهبر آهَظضي اًدبم هيطَز.
 16-3زاًص اهَذشگبى كَم هيشَاًٌس دس اظ اضائِ گَاّي هجٌي ثط سذطزى

ٍثيوِ هػَة اظ ازاضُ سؼْسار هطًع ذسهبر آهَظضي هساضى سحػيلي ذَز ضا زضيبكز

ًوبيٌس ( .عجن كطم ضوبضُ ٍ )6يب ثػَضر هحطهبًِ ايي هطًع اضسبل گطزز.
 16-6ايي زاًص آهَذشگبى دس اظ اذص هساضى سحػيلي خْز سسديل ثِ هطًع ذسهبر آهَظضي هطاخؼِ ًوبيٌس.

·

ة شًط اسز هشوبضيبى هي ثبيسز اغل هساضى سحػيلي ضا دس اظ سطخوِ حساًثط ظطف هسر زٍ هبُ عجن كطم
الظم ُ

ضوبضُ  7هدسزاز ثِ ازاضُ سؼْسار هطًع ذسهبر آهَظضي سحَيل (كطم ضوبضُ ّ 7وطاُ ثب هساضى سحػيلي ثِ زاًص آهَذشِ سحَيلي ضَز )
 16-5هشوبضيبى ازاهِ سحػيل خْز آظازسبظي ٍثيوِ  ،هل ظم ثِ اضائِ هسضى ثبالسط اظ هوبعغ هجلي ذَز عي هسر سؼييي ضسُ ثب سبئيس ازاضُ اضظضيبثي زاًص
آهَذشگبى ذبضج اظ ًطَض هي ثبضس.
ًٌشِ هْن  :ثسيْي اسز ايي زاًص آهَذشگبى ،دس اظ زضيبكز اغل هساضى سحػيلي ثب اسشلبزُ اظ آى  ،هدبظ ثِ ازاهِ سحػيل ٍ ضبسـبل ثِ ًبض زض زاذل ًطَ ض
ًوي ثبضٌس.
 16-6غسٍض هدَظ سحَيل هساضى سحػيلي ٍ آظاز ًطزى ٍثيوِ كَم الصًط دس اظ اًدبم سؼْسار هبًًَي ضبهل اًدبم عطح ًيطٍي اًسبًي ،اًدبم يب ذطيس سؼْسار
آهَظش ضايگبى ٍ اضائِ سبضي هساضى هبًًَي هي ثبضس.س
هبزُ  :17ازاهِ سحػيل زض ذبضج اظ ًطَض ثب اذص ٍثيوِ خْز سؼِزار آهَظش ضايگبى
آئيي ًبهِ زضيبكز ضيع ًوطار ٍ هساضى سحػيلي ٍ دطٍاًِ هَهز هشوبضيبى ازاهِ سحػيل زض ذبضج اظ ًطَض :
هبزُ  )13هطوَالى هبزُ  7اغالح هبًَى سبهيي ٍسبيل ٍ اهٌبًبر سحػيلي اعلبل ٍ خَاًبى ايطاًي زض غَضسي ًِ ثرَاٌّس هجل اظ دبيبى ذسهز هصًَض زض هبزُ 1
ايي آئيي ًبهِ ٍيبثسٍى دطزاذز ّعيٌِ ّبي سحػيلي ٍ ًوٌْبي زضيبكشي خْز ازاهِ سحػيل ٍ يب ثغَض هَهز ثِ ذبضج ػعيوز ًوبيٌس ثبيس  :ثب سٌظين سؼْس ًبهِ
ضسوي ٍ ضوبًشطرع زيگطي يب سذطزى ٍثيوِ هلٌي يب ضوبًز ثبًٌي ثب سَخِ ثِ ضَاثغي ًِ ٍظاضر ثْساضز  ،زضهبى ٍ آهَظش دعضٌي هوطض ًن

ازي سؼْس

ًوبيٌس  .دس اظ اًوضبء هسر الظم ًِ سؼييي ٍ سطريع آى ثب ٍظاضر ثْساضز  ،زضهبى ٍ آهَظش دعضٌي ذَاّس ثَز خْز اًدبم ذسهز ثِ ايطاى هطاخؼز ًٌٌس
ٍ زض غَضر ػسم هطاخؼِ زض سبضيد اًوضبءهسر هصًَض ٍظاضر ثْساضز ،زضهبى ٍ آهَظش دعضٌي هغبلجبر زٍلز ضا اظ هحل ٍثيوِ يب ضبهي ٍغَل ذَاٌّس ًطز.
هبزُ  )1هطًع ذسهبر آهَظضي يب زاًطگبُ ػلَم دعضٌي هدبظ اسز زض ذَاسز آى زسشِ اظ هشوبضيبى ضا ًِ هبيل ثِ ازاهِ سحػيل زض ذبضج اظ ًطَض ثب ّع يٌِ
ضرػي هيجبضٌس ضا ثطسبس هبزُ  13آئيي ًبهِ اخطايي كَم الصًط ثطضسي ًوبيس.
هبزُ  )2ضطايظ زاٍعلجبى

 2-1زاضشي حساهل هسضى سحػيلي زاًطگبّي زض يٌي اظ ضضشِ ّبي گطٍُ ػلَم دعضٌي
 2-2هطرع ضسى ٍضؼيز ًظبم ٍظيلِ ثطاي هشوبضيبى شًَض (ًبضر دبيبى ذسهز يب هؼبكيز زائن ظهبى غلح يب هؼبكيز دعضٌي )
سجػطُ :سحَيل هسضى سحػيلي ثِ اًبص هدطز ثط اسبس اػالم ًظط ًشجي زكشط اهَض حوَهي ٍظا ضر هشجَع (ثِ ضوبضُ /9/15090ف هَضخ  77/04/08هططٍط ثِ
زاضا ثَزى سبيط ضطايظ هٌسضج زض زسشَض الؼول ثالهبًغ ذَاّس ثَز.
 2-3اكطازي ًِ زض اسشرسام سبظهبًْب ٍ هطاًع زٍلشي هيجبضٌس ثبيس زاضاي هَاكوز ثبالسطيي هوبم هسئَل آى هطًع يب سبظهبى هجٌي ثط ازاهِ سحعيل زض ذبضج اظ
ًطَض ثبضٌس.
 2-4زاًص آهَذشگبى هوغغ سرػػي ثبيسشي هَاكوز هؼبًٍشْبي سالهز  ،آهَظضي ٍ يب ػسم ًيبظ ًويسيَى هطشطى هؼبًٍشْبي كَم الصًط ضا اضائِ ًوبيًس .
 2-5هشوبضيبًي ًِ زاضاي سٌس هحضطي هيجبضٌس ثبيسشي هَاكوز هَسسِ عطف سؼْس ضا اضائِ ًوبيٌس ٍ يب سٌس هحضطي سذطزُ ضسُ ضا آظاز ًوبيٌس .
هبزُ  )3اظ هشوبضيبى ثطاثط ثب ضطايظ شيل ٍثيوِ اذص هيگطزز:
 1-3خْز زاضًسگبى هسضى زًشطاي حطكِ اي (دعضٌي – زًساًذعضٌي – زاضٍسبظي – ػلٍم آظهبيطگبّي ٍ  )........ثِ اظاء ّط سبل سؼْس ذسهز هجلؾ ثيسز
هيليَى ضيبل ًِ ثِ ًسجز هسر اًدبم ذسهز اظ ًل هجلؾ ًسط هيگطزز.
 3-2خْز زاضًسگبى هوغغ سرػػي ٍ ph.dهطوَل ثٌس  4-2ايي آئيي ًبهِ ثِ اظاء ّطسبل سؼْس ذسهز هجلؾ دٌدبُ هيليَى ضيبل ًِ ثِ ًسجز هسر اًدبم
ذسهز اظ ًل هجلؾ ًسط هيگطزز.
 3-3خْز زاضًسگبى هسضى هوغغ ًبضضٌبسي اضضس ثِ اظاء ّطسبل سؼْس ذسهز هجلؾ دبًعزُ هيليَى ضيبل ًِ ثِ ًسجز هسر اًدبم ذسهز اظ ًل هجلؾ ًسط
هيگطزز.
 3-4خْز زاضًسگبى هوغغ ًبضضٌبسي ثِ اظاء ّط سبل سؼْس ذسهز هجلؾ زُ هيليَى ضيبل ًِ ثِ ًسجز هسر اًدبم ذسهز اظ ًل هجلؾ ًطس هيگطزز.
 3-5خْز زاضًسگبى هوغغ ًبضزاًي ثِ اظاء ّط سبل سؼْس ذسهز هجلؾ ّطز هيليَى ضيبل ًِ ثِ ًسجز هسر اًدبم ذسهز اظ ًل هجلؾ ًسط هيگطزز .
 3-6هجبلؾ كَم زض هَضز سؼْسار آذطيي هوغغ سحػيلي هيجبضس ٍ زض غَضسي ًِ هشوبضي سؼْسار هوبعغ هجلي ضا اًدبم ًسازُ ثبضٌس هجلؾ سؼْس هوبعغ هجلي
ًيع ثِ هجلؾ آذطيي هوغغ اضبكِ هيگطزز.
 3-7ذسهبر اًدبم ضسُ زض ثٌسّبي كَم الصًط ثبيسشي زض زاذل ًطَض اًدبم گطكشِ ٍ گَاّي ًبض اضائِ ضسُ هَضز سبيئس هطاخغ شيػالح ٍعجن ضَاثظ هطثَعِ
ثبضٌس.
هبزُ  )4هشوبضيبًي ًِ سؼْس سذطزُ اًس الظم اس ر دس اظ اًوضبء هسر الظم ًِ سؼييي ٍ سطريع آى ثب ٍظاضر هشجَع هيجبضس خْز اًدبم ذسهز ثِ ايطى
هطاخؼِ ًٌٌس ٍ زض غَضر ػسم هطاخؼز زض سبضيد اًوضبء هسر هصًَض ٍظاضر هشجَع هغبلجبر زٍلشي ضا اظ هحل ٍثيوِ ٍغَل ذَاّس ًطز.
سجػطُ ٍ :1ثيوِ هَضز ًظط هيشَاًس ثػَضر هلٌي يب ًوسي ثبضس.
سجػطُ  :2آظاز ًوَزى ٍثيوِ غطكب دس اظ اضائِ هسضى سحػلي ثبالسط ٍ يب گَاّي گصضاًسى زٍضُ ّبي سرػػي ٍ كَم سرػػي ٍ اًدبم سؼْسار هبًًَي اهٌبى
دصيط ذَاّس ثَز.
 1-17هجلؾ ٍثيوِ هلٌي يب ضوبًشٌبهِ ثبًٌي ثب سَخِ ثِ هجبلؾ شًط ضسُ هحبسجِ ٍ سَسظ كطم ضوبضُ  8ثب زكشط اهَض حوَهي هٌبسجِ هيطَز.
 17-2اغل سٌس سٌظيوي ٍ ضطح هؼبهلِ آى ثبيگبًي ٍ يي ًسرِ اظ سػَيط سٌس هصًَض سحَيلي زاًص آهَذشِ ٍ ًسرِ زيگط زض دطًٍسُ سحػيلي اٍ هطاض م
گيطز.

ي

 17-3زض غَضسيٌِ زاًص آهَذشِ ضوبًشٌبهِ ثبًٌي ثطاثط هجلؾ هحبسجِ ضسُ ثسذبضيس هي ثبيسز ّط سبل هت ل اظ سبضيد سط ضسيس آى ثب ثبًي هٌبسجِ ٍ زض
ذَاسز سوسيس سبضيد ضوبًشٌبهِ ضا ًوَز (كطم ضوبضُ )9
 17-4ظهبًي ًِ زاًص آهَذشِ هطاخؼز ًوَز خْز آظاز ًطزى ٍثيوِ  /ضوبًشٌبهِ دس اظ اضائِ هسضى سحػيلي ثبالسط ثب سبئيس ازاضُ اضظضيبثي ذبضج اظ ًطَض
هطًع ذسهبر آهَظضي ٍ ذطيس رػْسار يب اًدبم سؼْسار سَسظ كطم ضوبضُ  10ثب اضسبل اغل سٌس ٍ ضطح هؼبهلِ ثب زكشط اهَض حوَهي هٌبسجِ هيطَز.
 17-5زاًص آهَذشگبًي ًِ زاضاي سٌس هحضطي ثِ هحل اضشـبل ذَز ثَزُ اًس هي ثبيسز گَاّي اسوبم يب ذطيس سؼْسار كَم ضا اضائِ ًوبيٌس .
هبزُ  :18ازاهِ سحػيل زاًص آهَخسگبًي هطوَل عطح زض ضضشِ ّبي ؿيط هطسجظ
 18-1ثب سَخِ ثِ ًبهِ ضوبضُ  689هَضخ  82/02/11اظ زثيطذبًِ ضَضايؼبلي ثطًبهِ ضيعي ػلَم دعضٌي زض ذػَظ ازاهِ سحػيل زاًص آهَذشگبى هطوَل عطح
زض ضضشِ ّبي ؿيط هطسجظ ثسٍى گصضاًيسى عطحٌيطٍي اًسبًي  ،ثب سَخِ ثِ هَاضز هغطٍحِ زض خلس ُ  81/04/15هسيطاى  ،ازاهِ سحػيل ايي زاًص آهَذشگبى ثب
اذص سٌس هحضطي عجن كطم ضوبضُ  11ثالهبًغ اسز.
 18-2اذص سٌس كَم عجن كطهز ديَسز كطم ضوبضُ  11زض ّوِ زكبسط اسٌبز ضسوي هبثل اًدبم اسز.
 18-3زاًص آهَذشِ دس اظ سحَيل سٌس سؼْس كَم هيشَاًس گَاّي كطاؿز اظ سحػيل ضا خْز زاًطگبُ هحل سحػيل ذَز (زض ضضشِ ؿيط هطسجظ )اذص ًوبيس.
*ثسيْي اسز ايي زاًص آهَذشگبى خْز اذص هساضى سحػيلي ذَز هي ثبيسز هسضى عطح ًيطٍي اًسبًي اضائِ ًوبيٌس.
هبزُ  :19غسٍض هدَظ زاًص اهَذشگبًي اًشوبلي اظ ذبضج اظ ًطَض
 19-1غسٍض هدَظ زاًص آهَذشگبى اًشوبلي ًِ اظ هعايبي ثَضس ٍ اضظ زٍلشي اسشلبزُ ًٌوَزُ اًس عجن ثرطٌبهِ ضوبضُ
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زاًطگبّْب ٍاگصاض ضسُ ثَز.
 19-2عجن ثرطٌبهِ كَم الصًط زاًطگبّْب هجل اظ غسٍض هدَظ زاًص آهَذشگبى اًشوبلي ذبضج اظ ًطَض هي ثبيسز اسشلبزُ اظ ثَضس سحػيلي ذبضج اظ ى ضَض
ٍ اضظ زٍلشي ضا اظ ازاضُ ثَضسْب ٍ سؼْسار هطًع ذسهبر آهَظضي اسشؼالم ٍ زض غَضر ػسم اسشلبزُ اظ هعايبي كَم  ،هدَظ سحَيلي هساضى زاًص آهَذشِ ضا
غبزض ًوبيٌس.
19-3سحَيل هساضى سحػيلي زض غَضر اسشلبزُ زاًص آهَذشِ اظ هعايبي ثَضس سحػيلي ذبضج اظ ًطَض ٍ يب اضظ زٍلشي هلعم ثِ اض

ائِ سسَيِ حسبة ثب ازاضُ

ثَضسْب ٍ سؼْساسربضج هطًع ذسهبر آهَظضي هيجبضس.
 19-4زاًطدَيبًي اًشوبلي هجل اظ سبال ٍ 71سبيط زاًطدَيبًي ًِ ثِ ّط ػلز اظ دطزاذز ضْطيِ هؼبف اػالم ضسُ يب ذَاٌّس ضس زض اظاي ثْطُ هٌسي اظ آهَظش
ضايگبى زٍ ثطاثط هسر سحػيل زض ايطاى ًشؼْس ذسهز ثَزُ ٍ زض غَضر زض ذَاسز هسضى هيشَاًٌس ثب دطزاذز ّعيٌِ آهَظش ضايگبى ثِ هيعاى هَضز سؼْس ،
هساضى سحػيلي ذَز ضا زضيبكز ًوبيٌس.
 19-5زاًطدَيبى اًشوبلي ثؼس اظ سبل  ًِ 71هغبثن ضَاثظ خبضي ضْطيِ ذَز ضا ثِ زاًطگبّْب دطزاذز ًوَزُ ٍ يب ذَاّي ًوَز اظ سؼْسار ًبضي اظ ثْط ُ هٌسي
اظ آهَظش ضايگبى ػبف هي ثبضس.
 19-6چٌبًچِ زاًص آهَذشگبى كَم اظ هعايبي اضظ زٍلشي ٍ يب ثَضس سحػيلي ذبضج اظ ًطَض اسشلبزُ ًوسُ ثبضٌس دس اظ سسَيِ حسبة ًبهل ثب ازاضُ ثَضسْب ٍ
ازاضُ سؼْسار ايي هطًع  ،هيشَاًٌس هساضى سحػيلي ذَز ضا زضيبكز ًوبيٌس (.اسشؼالم اضظ ٍ ثَضس عجن كطم  5 ٍ 4ثطاي ّوِ ايي زاًص آهَذشگبى العاهيسز
)الظم ثِ شًط اسز ايي زاًص آهَذشگبى چٌبًچِ زض ضضشِ ّبي هطوَل عطح ًيطٍي اًسبًي ثِ سحػيل اضشـبل زاضشِ اًس خْز اذص هسضى سحػيلي ثبي
هسضى عطح ًيطٍي اًسبًي ضا اضائِ ًوبيٌس.
هبزُ  :20هالحظبسي زض ذػَظ اذص سؼِزار هحضطي اظ دصيطكشِ ضسگبى
20-1ثب سَخِ ثِ هػَثِ يبظزّويي اخالس هَضخ  82/06/05زثيطذبًِ ضَضاي آهَظش ػلَم دبيِ دعضٌي ثْساضز ٍ سرػػي زض ذػَظ ًحَُ اذص سؼْس اظ
دصيطكشِ ضسگبى زٍضُ ًبضضٌبسي اضضس ضضشِ ّبي گطٍُ دعضٌي.

ز

 20-2هسشرسهيي ضسوي ٍظاضر هشجَع  ،هَسسبر سبثؼِ زا

ًطگبّْب ٍ زاًطٌسُ ّبي ػلَم دعضٌي ٍ ذسهبر ثْساضشي زضهبًي ًطَض  ،سؼْسار ذبظ

اسشرساهي ثِ ٍاحسّبي هطثَعِ ذَاٌّس سذطز.
 20-3هسشسهيي سبيط ٍظاضسربًِ ّب  ،هَسسبر ٍ ضطًشْبي زٍلشي ٍ ٍاثسشِ ٍ دصيطكشِ ضسگبًي ًِ كبهس ّطگًَِ ضاثغِ اسشرساهي ثَزُ ٍ هبيل ثِ ذسم ر زض
ٍاحسّْبي ؿيط زٍلشي يب زٍلشي ؿيط ٍاثسشِ ثِ ٍظاضر ثْساضز هي ثبضٌس اظ سذطزى سؼْس ثِ ٍظاضر هشجَع هؼبف هجيبضٌس (ثبسَخِ ثِ ًثطر زاًص آهَذشگبى
زٍضُ ًبضضٌبسي اضضس ضضشِ ّبي گطٍُ دعضٌي)
 20-4سٌس هحضطي ثبسَخِ ثِ هعايبي ًِ زاًص آهَذشِ اظ آًْب ثْطُ هٌس هيطَز اذص ضَز .
20-5دصيطكشِ ضسگبًي ًِ اظ ًبضهٌساى ضسوي سبظهبًْب ٍ هَسسبر يب ٍظاضسربًِ ّبي ؿيط اظ ٍظاضر هشجَع هيجبضٌس ًجبيس سٌس هحضطي ثِ ٍظاضر ثْساضز
اذص گطزز.

