متن كامل قانون آيين دادرسي مدني
ٖاًَى آئيي زازضسي زازگاّْاي يوَهي ٍ اًٗالب (زض اهَض هسًي)
ٚتاب اٍل  -زض اهَض هسًي
ٚليات
هازُ  1 -آيييزازضسي هسًي ،هزوَيِ اغَل ٍ هٗطضاتي است  ِٚزض هٗام ضسيسگي تِ اهَض حسثي ٍ ٚليِ زياٍي
هسًي ٍ تاظضگاًي زض زازگاّْاييوَهي ،اًٗالب ،تزسيسًهط ،زيَاىيالي ٚطَض ٍ سايط هطارًي  ِٚتِهَرة ٖاًَى
هَنّ تِ ضيايت آى هيتاضٌس تِ ٚاض هيضٍز.
هازُ ّ - 2يچ زازگاّي ًويتَاًس تِ زيَايي ضسيسگي ٌٚس هگط ايٌ ِٛضرع يا اضراظ شيًٓى يا ٍٚيل يا
ٖائنهٗام يا ًوايٌسُ ٖاًًَي آًاى ضسيسگي تِزيَا ضا تطاتط ٖاًَى زضذَاست ًوَزُ تاضٌس.
هازُ ٖ - 3ؿات زازگاّْا هَنٌٓس هَإْ َٖاًيي تِ زياٍي ضسيسگي ٚطزُ ،حٛن هٗتؿي غازض ٍ يا ْػل ذػَهت
ًوايٌس .زض غَضتي َٖ ِٚاًييهَؾَيِ ٚاهل يا غطيح ًثَزُ يا هتًاضؼ تاضٌس يا اغال" ٖاًًَي زض ٖؿيِ هكطٍحِ
ٍرَز ًساضتِ تاضس ،تا استٌاز تِ هٌاتى هًتثط اسالهي يا ْتاٍي هًتثط ٍاغَل حَٖٗي  ِٚهُايط تا هَاظيي ضطيي
ًثاضس ،حٛن ٖؿيِ ضا غازض ًوايٌس ٍ ًويتَاًٌس تِ تْاًِ سَٛت يا ًٗع يا اروال يا تًاضؼ َٖاًيي اظ ضسيسگيتِ
زيَا ٍ غسٍض حٛن اهتٌاو ٍضظًس ٍاال هستٌ ّٛاظ احٗأ حٕ ضٌاذتِ ضسُ ٍ تِ هزاظات آى هحَٛم ذَاٌّس ضس.
تثػطُ  -چٌاًچِ ٖاؾي هزتْس تاضس ٍ ٖاًَى ضا ذالِ ضطو تساًس پطًٍسُ تِ ضًثِ زيگطي رْت ضسيسگي اضراو
ذَاّس ضس.
هازُ  - 4زازگاّْا هٛلٌٓس زض هَضز ّط زيَا تِقَض ذاظ تًييي تٛليّ ًوايٌس ٍ ًثايس تِغَضت يام ٍ ٚلي حٛن
غازض ٌٌٚس.
هازُ  5 -آضاي زازگاّْا ٖكًي است هگط زض هَاضز هٗطض زض تاب چْاضم ايي ٖاًَى يا زض هَاضزي  ِٚتِهَرة سايط
َٖاًيي ٖاتل ًٗؽ يا تزسيسًهطتاضٌس.
هازُ  - 6يَٗز ٍ ٖطاضزازّايي  ِٚهرل ًهن يوَهي يا تط ذالِ اذالٔ حسٌِ  ِٚهُايط تا هَاظيي ضطو تاضس زض
زازگاُ ٖاتل تطتية احط ًيست.
هازُ  7 -تِ هاّيت ّيچ زيَايي ًويتَاى زض هطحلِ تاالتط ضسيسگي ًوَز تا ظهاًي  ِٚزض هطحلِ ًرستيي زض آى
زيَا حٛوي غازض ًطسُ تاضس ،هگطتِ هَرة ٖاًَى.
هازُ ّ 8 -يچ هٗام ضسوي يا ساظهاى يا ازاضُ زٍلتي ًويتَاًس حٛن زازگاُ ضا تُييط زّس ٍ يا اظ ارطاي آى
رلَگيطي ٌٚس هگط زازگاّي  ِٚحٛنغازضًوَزُ ٍ يا هطرى تاالتط ،آًْن زض هَاضزي ٖ ِٚاًَى هًيي ًوَزُ تاضس.
هازُ  - 9ضسيسگي تِ زياٍيي ٖ ِٚثل اظ تاضيد ارطاي ايي ٖاًَى اٖاهِ ضسُ تِ تطتية هٗطض زض ايي ٖاًَى ازاهِ
هيياتس.

آضاي غازضُ اظ حيج ٖاتليت ايتطاؼ ٍ تزسيس ًهط ٍ ْطرام ،تاتى َٖاًيي هزطي زض ظهاى غسٍض آًاى هيتاضس هگط
ايٌ ِٛآى َٖاًيي ،ذالِ ضطو ضٌاذتِضَز.
ًسثت تِ ٚليِ ٖطاضّاي يسم غالحيتي ٖ ِٚثل اظ تاضيد ارطاي ايي ٖاًَى اظ زازگاّْا غازض ضسُ ٍ زض ظهاى ارطاي
ايي ٖاًَى زض رطياى ضسيسگي تزسيسًهطيا ْطراهي است تِ تطتية هٗطض زض ايي ٖاًَى يول هيضَز.
تاب اٍل  -زض غالحيت زازگاّْا
ْػل اٍل  -زض غالحيت شاتي ٍ ًسثي زازگاّْا
هازُ 10 -ضسيسگي ًرستيي تِ زياٍي ،حسة هَضز زض غالحيت زازگاّْاي يوَهي ٍ اًٗالب است هگط زض
هَاضزي ٖ ِٚاًَى هطرى زيگطي ضاتًييي ٚطزُ تاضس.
هازُ  11 -زيَا تايس زض زازگاّي اٖاهِ ضَز  ِٚذَاًسُ  ،زض حَظُ ٖؿايي آى اٖاهتگاُ زاضز ٍ اگط ذَاًسُ زض ايطاى
اٖاهتگاُ ًساضتِ تاضس ،زضغَضتي ِٚزضايطاى هحل سًَٛت هَٖت زاضتِ تاضس ،زض زازگاُ ّواى هحل تايس اٖاهِ
گطزز ٍ ّطگاُ زضايطاى اٖاهتگاُ ٍ يا هحل سًَٛت هَٖت ًساضتِ ٍلي هالَيطهٌَٗل زاضتِ تاضس ،زيَا زض زازگاّي
اٖاهِ هيضَز  ِٚهال َيطهٌَٗل زض حَظُ آى ٍاٖى است ٍ ّطگاُ هال َيطهٌَٗل ّن ًساضتِ تاضس ،ذَاّاى
زضزازگاُ هحل اٖاهتگاُ ذَز ،اٖاهِ زيَا ذَاّس ٚطز.
تثػطُ  -حَظُ ٖؿايي يثاضت است اظ ٖلوطٍ ي ٙترص يا ضْطستاى  ِٚزازگاُ زض آى ٍاٖى است .تٗسينتٌسي
حَظُ ٖؿايي تِ ٍاحسّايي اظ ٖثيلهزتوى يا ًاحيِ  ،تُييطي زض غالحيت يام زازگاُ هستٗط زض آى ًويزّس.
هازُ  - 12زياٍي هطتَـ تِ اهَال َيطهٌَٗل اين اظ زياٍي هالٛيت ،هعاحوت ،هواًًت اظ حٕ ،تػطِ يسٍاًي ٍ
سايط حَٗٔ ضارى تِ آى زضزازگاّي اٖاهِ هيضَز  ِٚهال َيطهٌَٗل زض حَظُ آى ٍاٖى است ،اگطچِ ذَاًسُ زض آى
حَظُ هٗين ًثاضس.
هازُ  - 13زض زياٍي تاظضگاًي ٍ زياٍي ضارى تِ اهَال هٌَٗل  ِٚاظ يَٗز ٍ ٖطاضزازّا ًاضي ضسُ تاضس ،ذَاّاى
هيتَاًس تِزازگاّي ضرَو ٌٚس ِٚيٗس يا ٖطاضزاز زض حَظُ آى ٍاٖى ضسُ است يا تًْس هيتايست زض آًزااًزام
ضَز.
هازُ  - 14زضذَاست تأهيي زاليل ٍ اهاضات اظ زازگاّي هيضَز  ِٚزاليل ٍ اهاضات هَضز زضذَاست زض حَظُ آى
ٍاٖى است.
هازُ  15 -زض غَضتي ِٚهَؾَو زيَا هطتَـ تِ هال هٌَٗل ٍ َيطهٌَٗل تاضس ،زض زازگاّي اٖاهِ زيَا هيضَز ِٚ
هال َيطهٌَٗل زض حَظُ آى ٍاٖىاست ،تِ ضطـ آً ِٛزيَا زض ّط زٍ ٖسوتً ،اضي اظ ي ٙهٌطاء تاضس.
هازُ ّ - 16ط گاُ ي ٙازيا ضارى تِ ذَاًسگاى هتًسز تاضس  ِٚزض حَظُّاي ٖؿائي هرتلّ اٖاهت زاضًس يا ضارى
تِ اهَال َيط هٌَٗل هتًسزي تاضس ِٚزض حَظُّاي ٖؿائي هرتلّ ٍاٖى ضسُاًس ،ذَاّاى هيتَاًس تِ ّطي ٙاظ
زازگاّْاي حَظُّاي يازضسُ هطارًِ ًوايس.

هازُ ّ - 17ط زيَايي  ِٚزض احٌاي ضسيسگي تِزيَاي زيگط اظ قطِ ذَاّاى يا ذَاًسُ يا ضرع حالج يا اظ قطِ
هتسايييي اغلي تط حالج اٖاهِ ضَز،زيَاي قاضي ًاهيسُ هي ضَز .ايي زيَا اگط تا زيَاي اغلي هطتثف يا زاضاي
ي ٙهٌطاء تاضس ،زض زازگاّي اٖاهِ هيضَز  ِٚزيَاي اغلي زض آًزا اٖاهِضسُ است.
هازُ  - 18يٌَاى احتساب ،تْاتط يا ّط انْاضي ِٚزْاو هحسَب ضَز ،زيَاي قاضي ًثَزُ ،هطوَل هازُ ()17
ًرَاّس تَز.
هازُ ّ 19 -طگاُ ضسيسگي تِ زيَا هٌَـ تِ احثات ازيايي تاضس  ِٚضسيسگي تِ آى زض غالحيت زازگاُ زيگطي
است ،ضسيسگي تِ زيَا تا اتراش تػويناظ هطرى غالحيتساض هتَّٖ هيضَز .زضايي هَضز ،ذَاّاى هٛلّ است
نطِ ي ٙهاُ زض زازگاُ غالح اٖاهِ زيَا ٌٚس ٍ ضسيس آى ضا تِ زْتط زازگاُضسيسگي ٌٌٚسُ تسلين ًوايس ،زض
َيطايي غَضت ٖطاض ضز زيَا غازض هيضَز ٍ ذَاّاى هيتَاًس پس اظ احثات ازيا زض زازگاُ غالح هزسزاً اٖاهِ زيَا
ًوايس.
هازُ  - 20زياٍي ضارى تِ تَطَ ِٚهتَْي اگط چِ ذَاستِ ،زِيي ٍ يا هطتَـ تِ ٍغاياي هتَْي تاضس تا ظهاًي ِٚ
تَطَ ِٚتٗسين ًطسُ زض زازگاُ هحلي اٖاهِهيضَز  ِٚآذطيي اٖاهتگاُ هتَْي زض ايطاى ،آى هحل تَزُ ٍ اگط آذطيي
اٖاهتگاُ هتَْي هًلَم ًثاضس ،ضسيسگي تِ زياٍي يازضسُ زض غالحيت زازگاّياست  ِٚآذطيي هحل سًَٛت
هتَْي زض ايطاى ،زض حَظُ آى تَزُ است.
هازُ  - 21زيَاي ضارى تِ تَّٖ يا ٍضضٛستگي تايس زض زازگاّي اٖاهِ ضَز  ِٚضرع هتَّٖ يا ٍضضٛستِ ،زض
حَظُ آى اٖاهت زاضتِ است ٍچٌاًچِ زضايطاى اٖاهت ًساضتِ تاضس ،زض زازگاّي اٖاهِ هيضَز  ِٚهتَّٖ يا
ٍضضٛستِ زض حَظُ آى تطاي اًزام هًاهالت ذَز ضًثِ يا ًوايٌسگي زاضتِ يازاضز.
هازُ  - 22زياٍي ضارى تِ ٍضضٛستگي ضطٚتْاي تاظضگاًي  ِٚهطٚع اغلي آًْا زض ايطاى استّ ،وچٌيي زياٍي
هطتَـ تِ اغل ضطٚت ٍ زياٍي تييضطٚت ٍ ضطٚاء ٍ اذتالْات حاغلِ تيي ضطٚاء ٍ زياٍي اضراظ زيگط يليِ
ضطٚت تا ظهاًي ِٚضطٚت تاٖي است ٍ ًيع زضغَضت اًحالل تا ٍٖتيِٚتػٓيِ اهَض ضطٚت زض رطياى است ،زض
هطٚع اغلي ضطٚت اٖاهِ هيضَز.
هازُ  - 23زياٍي ًاضي اظ تًْسات ضطٚت زض هٗاتل اضراظ ذاضد اظ ضطٚت ،زض هحلي  ِٚتًْس زض آًزا ٍاٖى
ضسُ يا هحلي ٚ ِٚاال تايس زض آًزاتسلين گطزز يا رايي  ِٚپَل تايس پطزاذت ضَز اٖاهِ هي ضَز .اگط ضطٚت
زاضاي ضًة هتًسز زض راّاي هرتلّ تاضس زياٍي ًاضي اظ تًْسات ّط ضًثِيا اضراظ ذاضد تايس زض زازگاُ
هحلي  ِٚضًثِ قطِ هًاهلِ زض آى ٍاٖى است اٖاهِ ضَز ،هگط آً ِٛضًثِ يازضسُ تطچيسُ ضسُ تاضس  ِٚزض
اييغَضت ًيعزياٍي زض هطٚع اغلي ضطٚت اٖاهِ ذَاّس ضس.
هازُ  24 -ضسيسگي تِ زيَاي ايساض تِ قَض ٚلي تا زازگاّي است  ِٚغالحيت ضسيسگي ًرستيي تِ زيَاي
اغلي ضا زاضز يا اتتسا تِ آى ضسيسگيًوَزُ است.
هازُ ّ 25 -طگاُ سٌس حثت احَال زض ايطاى تٌهين ضسُ ٍ شيًٓى هٗين ذاضد اظ ٚطَض تاضس ضسيسگي تا زازگاُ
هحل غسٍض سٌس است ٍ اگط هحل تٌهينسٌس ٍ اٖاهت ذَاّاى ّط زٍ ذاضد اظ ٚطَض تاضس زض غالحيت زازگاُ
يوَهي ضْطستاى تْطاى ذَاّس تَز.

ْػل زٍم  -اذتالِ زض غالحيت ٍ تطتية حل آى
هازُ  26 -تطريع غالحيت يا يسم غالحيت ّط زازگاُ ًسثت تِ زيَايي  ِٚتِ آى ضرَو ضسُ است تا ّواى
زازگاُ است .هٌاـ غالحيت تاضيدتٗسين زازذَاست است هگط زض هَضزي  ِٚذالِ آى هٗطض ضسُ تاضس.
هازُ  - 27زضغَضتي  ِٚزازگاُ ضسيسگيٌٌٚسُ ذَز ضا غالح تِ ضسيسگي ًساًس تا غسٍض ٖطاض يسم غالحيت،
پطًٍسُ ضا تِزازگاُ غالحيتساض اضسالهيًوايس .زازگاُ هطرَواليِ هٛلّ است ذاضد اظ ًَتت ًسثت تِ غالحيت
انْاضًهط ًوايس ٍ چٌاًچِ ازياي يسم غالحيت ضا ًپصيطز ،پطًٍسُ ضارْتحل اذتالِ تِ زازگاُ تزسيسًهط استاى
اضسال هيٌٚس .ضاي زازگاُ تزسيسًهط زض تطريع غالحيت الظماالتثاو ذَاّس تَز.
تثػطُ  -زضغَضتي  ِٚاذتالِ غالحيت تيي زازگاّْاي زٍحَظُ ٖؿايي اظ زٍ استاى تاضس ،هطرى حل اذتالِ
تِتطتية يازضسُ ،زيَاى ياليٚطَض هيتاضس.
هازُ ّ - 28طگاُ تيي زازگاّْاي يوَهيً ،هاهي ٍ اًٗالب زض هَضز غالحيت ،اذتالِ هحٕٗ ضَز ّوچٌيي زض
هَاضزي  ِٚزازگاّْا اين اظ يوَهيً،هاهي ٍ اًٗالب تِ غالحيت هطارى َيط ٖؿايي اظ ذَز ًٓي غالحيت ٌٌٚس ٍ
يا ذَز ضا غالح تساًٌس ،پطًٍسُ تطاي حل اذتالِ تِ زيَاى يالي ٚطَضاضسال ذَاّس ضس .ضأي زيَاى يالي ٚطَض زض
ذػَظ تطريع غالحيت ،الظماالتثاو هيتاضس.
هازُ  - 29ضسيسگي تِٖطاضّاي يسم غالحيت زض زازگاُ تزسيسًهط استاى ٍ زيَاىيالي ٚطَض ،ذاضد اظ ًَتت
ذَاّس تَز.
هازُ ّ 30 -طگاُ تيي زيَاى يالي ٚطَض ٍ زازگاُ تزسيسًهط استاى ٍ يا زازگاُ تزسيسًهط استاى تا زازگاُ تسٍي
زضهَضز غالحيت اذتالِ ضَز حسةهَضزً ،هط هطرى يالي الظماالتثاو است.
تاب زٍم ٍٚ -الت زض زياٍي
هازُ ّ - 31طي ٙاظ هتسايييي هيتَاًٌس تطاي ذَز حساٚخط تا زٍ ًٓط ٍٚيل اًتراب ٍ هًطْي ًوايٌس.
هازُ ٍ 32 -ظاضتراًِّا ،هَسسات زٍلتي ٍ ٍاتستِ تِ زٍلت ،ضطٚتْاي زٍلتيًْ ،ازّاي اًٗالب اسالهي ٍ
هَسسات يوَهي َيط زٍلتي،ضْطزاضيْا ٍ تاًْٛا هيتَاًٌس يالٍُ تط استٓازُ اظ ٍٚالي زازگستطي تطاي قطح
ّطگًَِ زيَا يا زْاو ٍ تًٗية زياٍي هطتَـ اظ ازاضُ حَٖٗي ذَز ياٚاضهٌساى ضسوي ذَز تا زاضتي يٛي اظ ضطايف
ظيط تًٌَاى ًوايٌسُ حَٖٗي استٓازُ ًوايٌس:
  1زاضا تَزى ليساًس زض ضضتِ حَٗٔ تا زٍ سال ساتِٗ ٚاض آهَظي زض زْاتط حَٖٗي زستگاّْاي هطتَـ.  2زٍسال ساتِٗ ٚاض ٖؿايي يا ٍٚالت تِضطـ يسم هحطٍهيت اظ اضتُال تِهطاَل ٖؿاٍت يا ٍٚالت.تطريع احطاظ ضطايف يازضسُ تِيْسُ تاالتطيي هٗام ارطايي ساظهاى يا ٖائنهٗام ٖاًًَي ٍي ذَاّس تَز.
اضائِ هًطْيًاهِ ًوايٌسگي حَٖٗي تِ هطارى ٖؿايي العاهي است.
هازُ ٍٚ - 33الي هتسايييي تايس زاضاي ضطايكي تاضٌس  ِٚتِهَرة َٖاًيي ضارى تِ ٍٚالت زض زازگاّْا تطاي آًاى

هٗطض گطزيسُ است.
هازُ ٍٚ34 -الت هوٛي است تِ هَرة سٌس ضسوي يا َيط ضسوي تاضس .زض غَضت اذيط ،زضهَضز ٍٚالتًاهِّاي
تٌهيوي زض ايطاىٍٚ ،يل هيتَاًسشيل ٍٚالتًاهِ تأييس ٌٚس ٍٚ ِٚالتًاهِ ضا هَٚل ضرػاً زض حؿَض اٍ اهؿا يا
هْط ٚطزُ يا اًگطت ظزُ است.
زض غَضتي ٍٚ ِٚالت زض ذاضد اظ ايطاى زازُ ضسُ تاضس تايس تِ گَاّي يٛي اظ هأهَضيي سياسي يا ٌٚسَلي
روَْضي اسالهي ايطاى تطسس .هطرى گَاّيٍٚالتًاهِ اضراظ هٗين زض ٚطَضّاي ْاٖس هأهَض سياسي يا ٌٚسَلي
ايطاى تِ هَرة آئييًاهِاي ذَاّس تَز  ِٚتَسف ٍظاضت زازگستطي تا ّوٛاضيٍظاضت اهَض ذاضرِ ،نطِ هست سِ
هاُ ،تْيِ ٍ تِتػَية ضئيس َُٖ ٖؿائيِ ذَاّس ضسيس .اگط ٍٚالت زض رلسِ زازضسي زازُ ضَز ،هطاتة
زضغَضتزلسِ ٖيس ٍ تِ اهؿاي هَٚل هيضسس ٍ چٌاًچِ هَٚل زض ظًساى تاضس ،ضئيس ظًساى يا هًاٍى ٍي تايس
اهؿا يا احط اًگطت اٍ ضا تػسيٕ ًوايٌس.
تثػطُ  -زضغَضتي  ِٚهَٚل اهؿا ،هْط يا احطاًگطت ذَز ضا اًٛاض ًوايس ،زازگاُ تِ ايي هَؾَو ًيع ضسيسگي
ذَاّس ًوَز.
هازُ ٍٚ 35 -الت زض زازگاّْا ضاهل توام اذتياضات ضارى تِ اهط زازضسي است رع آًچِ ضا  ِٚهَٚل استخٌاء
ٚطزُ يا تَٚيل زض آى ذالِ ضطو تاضس،ليٛي زض اهَض ظيط تايس اذتياضات ٍٚيل زض ٍٚالتًاهِ تػطيح ضَز:
 ٍٚ 1الت ضارى تِ ايتطاؼ تِ ضأي ،تزسيسًهطْ ،طرامذَاّي ٍ ايازُ زازضسي. ٍٚ2الت زض هػالحِ ٍ ساظش. ٍٚ 3الت زض ازياي رًل يا اًٛاض ٍ تطزيس ًسثت تِ سٌس قطِ ٍ استطزاز سٌس. ٍٚ4الت زض تًييي رايل. ٍٚ5الت زض اضراو زيَا تِزاٍضي ٍ تًييي زاٍض. ٍٚ6الت زض تَٚيل. ٍٚ7الت زض تًييي هػسٔ ٍ ٚاضضٌاس. ٍٚ8الت زض زيَاي ذساضت. ٍٚ9الت زض استطزاز زازذَاست يا زيَا. ٍٚ10الت زض رلة ضرع حالج ٍ زْاو اظ زيَاي حالج. ٍٚ 11الت زض ٍضٍز ضرع حالج ٍ زْاو اظ زيَاي ٍضٍز حالج. ٍٚ12الت زض زيَاي هتٗاتل ٍ زْاو زضٖثال آى. ٍٚ13الت زض ازياي ايساض. ٍٚ14الت زض ٖثَل يا ضز سَگٌس.تثػطُ  - 1اضاضُ تِ ضواضُّاي يازضسُ زضايي هازُ تسٍى شٚط هَؾَو آى ،تػطيح هحسَب ًويضَز.
تثػطُ  - 2سَگٌس  ،ضْازت  ،اٖطاض  ،لًاى ٍ ايالء ٖاتل تَٚيل ًويتاضس.
هازُ ٍٚ 36 -يل زض زازضسي ،زضغَضتي حٕ زضذَاست غسٍض تط ٜارطايي ٍ تًٗية يوليات آى ٍ اذص هحَٛم تِ

ٍ ٍرَُ ايسايي تًِام هَٚل ضاذَاّس زاضت  ِٚزض ٍٚالتًاهِ تػطيح ضسُ تاضس.
هازُ  - 37اگط هَٚل ٍٚيل ذَز ضا يعل ًوايس ،هطاتة ضا تايس تِزازگاُ ٍ ٍٚيل هًعٍل اقالو زّس.
يعل ٍٚيل هاًى اظ رطياى زازضسي ًرَاّس تَز .انْاض ضٓاّي يعل ٍٚيل تايس زض غَضترلسِ ٖيس ٍ تِ اهؿاي
هَٚل تطسس.
هازُ  38 -تا ظهاًي  ِٚيعل ٍٚيل تِاقالو اٍ ًطسيسُ است اٖساهات ٍي زض حسٍز ٍٚالتّ ،وچٌيي اتالَْايي ِٚ
اظ قطِ زازگاُ تِ ٍٚيل هيضَزهإحط زض حٕ هَٚل ذَاّس تَزٍ ،لي پس اظ اقالو زازگاُ اظ يعل ٍٚيل ،زيگط اٍ ضا
زض اهَض ضارى تِ زازضسيٍٚ ،يل ًرَاّس ضٌاذت.
هازُ  - 39زضغَضتي ٍٚ ِٚيل استًٓاي ذَز ضا تِزازگاُ اقالو زّس ،زازگاُ تِهَٚل اذكاض هيٌٚس  ِٚضرػا يا
تَسف ٍٚيل رسيس ،زازضسي ضا تًٗيةًوايس ٍ زازضسي تا هطارًِ هَٚل يا هًطْي ٍٚيل رسيس حساٚخط تِ هست
ي ٙهاُ هتَّٖ هيگطزز.
ٍٚيلي  ِٚزازذَاست تٗسين ٚطزُ زض غَضت استًٓاء ،هٛلّ است آى ضا تِ اقالو هَٚل ذَز تطساًس ٍ پس اظ آى
هَؾَو استًٓاي ٍٚيل ٍ اذكاض ضْىًٗع تَسف زازگاُ تِ هَٚل اتالٌ هيضَز ،ضْى ًٗع تِ يْسُ هَٚل است.
هازُ  - 40زضغَضت َْت ٍٚيل يا استًٓا يا يعل يا هوٌَو ضسى يا تًليٕ اظ ٍٚالت يا تاظزاضت ٍي چٌاًچِ اذص
تَؾيحي الظم ًثاضس ،زازضسيتِتأذيط ًوياْتس ٍ زضغَضت ًياظ تِ تَؾيح ،زازگاُ هطاتة ضا زض غَضتهزلس ٖيس
هيٌٚس ٍ تا شٚط هَاضز تَؾيح تِ هَٚل اقالو هيزّس  ِٚضرػا ياتَسف ٍٚيل رسيس زض هَيس هٗطض تطاي ازاي
تَؾيح حاؾطضَز.
هازُ ٍٚ - 41الء هٛلٌٓس زض ٌّگام هحاٚوِ حؿَض زاضتِ تاضٌس هگط ايٌ ِٛزاضاي يصض هَرْي تاضٌس .رْات ظيط
يصض هَرِ هحسَب هيضَز:
 َْ1ت يٛي اظ تستگاى ًسثي يا سثثي تا زضرِ اٍل اظ قثِٗ زٍم. 2اتتالء تِ هطؾي  ِٚهاًى اظ حطٚت تَزُ يا حطٚت ،هؿط تطريع زازُ ضَز. 3حَازث ْٖطي اظٖثيل سيل ٍ ظلعلِ  ِٚهاًى اظ حؿَض زض زازگاُ تاضس. ٍٖ 4ايى ذاضد اظ اذتياض ٍٚيل  ِٚهاًى اظ حؿَض ٍي زض زازگاُ ضَز.ٍٚيل هًصٍض هَنّ است يصض ذَز ضا تِ قَض ٚتثي تا زاليل آى تطاي رلسِ هحاٚوِ تِزازگاُ اضسال زاضز.زازگاُ
زضغَضتي تِآى تطتية احط هيزّس  ِٚيصضاٍ ضا هَرِ تساًس ،زضَيط اييغَضت رطياى هحاٚوِ ضا ازاهِ زازُ ٍ
هطاتة ضا تِهطرى غالحيتساض تطاي تًٗية اًتهاهي ٍٚيل اقالو ذَاّس زاز .زضغَضتي ِٚرلسِ زازگاُ تِيلت يصض
ٍٚيل تزسيس ضَز ،زازگاُ تايس يلت آى ٍ ٍٖت ضسيسگي تًسي ضا تِهَٚل اقالو زّس .زضاييغَضت ،رلسِ تًسي
زازگاُ تِيلت يسم حؿَض ٍٚيل ،تزسيس ًرَاّس ضس.
هازُ  - 42زضغَضتي ٍٚ ِٚيل ّوعهاى زضزٍ يا چٌس زازگاُ زيَت ضَز ٍ روى تيي آًْا هوٛي ًثاضس ،الظم است
زض زازگاّي  ِٚحؿَض اٍ تطاتط ٖاًَىآييي زازضسي ٚيٓطي يا سايط َٖاًيي العاهي تاضس ،حاؾط ضَز ٍ تِ زازگاّْاي
زيگط اليحِ تٓطستس ٍ يا زضغَضت زاضتي حٕ تَٚيلٍٚ ،يل زيگطي هًطْيًوايس.
هازُ  - 43يعل يا استًٓاء ٍٚيل يا تًييي ٍٚيل رسيس تايس زض ظهاًي اًزام ضَز  ِٚهَرة تزسيس رلسِ زازگاُ

ًگطزز ،زضَيط اييغَضت زازگاُ تِ ايييلت رلسِ ضا تزسيس ًرَاّس ٚطز.
هازُ  - 44زضغَضتي  ِٚيٛي اظ اغحاب زيَا زض زازضسي زًٍٓط ٍٚيل هًطْي ٚطزُ ٍ تِ ّيچي ٙاظ آًْا تِقَض
هٌٓطز حٕ اٖسام ًسازُ تاضس ،اضسالاليحِ تَسف ّط زٍ يا حؿَض يٛي اظ آًاى تا ٍغَل اليحِ اظ ٍٚيل زيگط تطاي
ضسيسگي زازگاُ ٚاْي است ٍ زضغَضت يسم ٍغَل اليحِ اظ ٍٚيل َاية،زازگاُ تسٍى تَرِ تِ انْاضات ٍٚيل
حاؾط ،ضسيسگي ضا ازاهِ ذَاّس زاز .چٌاًچِ ّط زٍ ٍٚيل يا يٛي اظ آًاى يصض هَرْي تطاي يسم حؿَض ايالم
ًوَزُتاضس ،زضغَضت ؾطٍضت ،رلسِ زازضسي تزسيس ٍ يلت تزسيس رلسِ ٍ ٍٖت ضسيسگي تِ هَٚل ًيع اقالو
زازُ هيضَز .زضاييغَضت رلسِ تًسيزازگاُ تِ يلت يسم حؿَض ٍٚيل تزسيس ًرَاّس ضس.
هازُ ٍٚ - 45يلي  ِٚزض ٍٚالتًاهِ حٕ اٖسام يا حٕ تًييي ٍٚيل هزاظ زض زازگاُ تزسيسًهط ٍ زيَاىيالي ٚطَض
ضا زاضتِ تاضسّ ،طگاُ پس اظ غسٍضضأي يا زض هَٖى اتالٌ آى استًٓاء ٍ اظ ضؤيت ضأي اهتٌاو ًوايس ،تايس زازگاُ ضأي
ضا تِهَٚل اتالٌ ًوايس زض ايي غَضت اتتساي هست تزسيسًهط ٍ ْطرام ،ضٍظاتالٌ تِ ٍٚيل ياز ضسُ هحسَب است
هگط ايٌ ِٛهَٚل حاتت ًوايس اظ استًٓاء ٍٚيل تياقالو تَزُ زض ايي غَضت اتتساي هست اظ ضٍظ اقالو ٍي
هحسَبذَاّس ضس ٍ چٌاًچِ اظ رْت اٖسام ٍٚيل ؾطض ٍ ظياًي تِ هَٚل ٍاضز ضَزٍٚ ،يل هسإٍل هيتاضس.
زضذػَظ ايي هازُ ،زازذَاست تزسيسًهط ٍْطرام ٍٚيل هستًٓي ٖثَل هيضَز ٍ هسيط زْتط زازگاُ هٛلّ است
تِقَض ٚتثي تِهَٚل اذكاض ًوايس  ِٚضرػاً اٖسام ٚطزُ يا ٍٚيل رسيس هًطْي ٌٚس ٍ يااگط زازذَاست ًاٖع
تاضسًٗ ،ع آى ضا تطقطِ ًوايس.
هازُ  46 -اتالٌ زازًاهِ تٍِٚيلي  ِٚحٕ زازضسي زض زازگاُ تاالتط ضا ًساضز يا تطاي ٍٚالت زض آى زازگاُ هزاظ
ًثاضس ٍ ٍٚيل زض تَٚيل ًيع ًثاضس ،هًتثطًرَاّس تَز.
هازُ  - 47اگط ٍٚيل تًس اظ اتالٌ ضأي ٍ ٖثل اظ اًٗؿاي هْلت تزسيسًهط ٍ ْطرامذَاّي َْت ٌٚس يا هوٌَو اظ
ٍٚالت ضَز يا تِ ٍاسكِ َُٖ ْٖطيِ ٖازضتِ اًزام ٍنيِٓ ٍٚالت ًثاضس ،اتتساي هْلت ايتطاؼ اظ تاضيد اتالٌ تِ
هَٚل هحسَب ذَاّس ضس.
تثػطُ  -زضهَاضزي  ِٚقطح زيَا يا زْاو تٍِسيلِ ٍٚيل رطياى ياْتِ ٍ ٍٚيل يازضسُ حٕ ٍٚالت زض هطحلِ تاالتط
ضا زاضز ٚليِ آضاي غازضُ تايس تِاٍاتالٌ ضَز ٍ هثساء هْلتّا ٍ هَايس اظ تاضيد اتالٌ تٍِٚيل هحسَب هيگطزز.
تاب سَم  -زازضسي ًرستيي
ْػل اٍل  -زازذَاست
هثحج اٍل  -تٗسين زازذَاست
هازُ 48 -ضطٍو ضسيسگي زض زازگاُ هستلعم تٗسين زازذَاست هيتاضس .زازذَاست تِ زْتط زازگاُ غالح ٍ زض
ًٗاقي  ِٚزازگاُ زاضاي ضًة هتًسزاست تِزْتط ضًثِ اٍل تسلين هيگطزز.
هازُ  - 49هسيط زْتط زازگاُ پس اظ ٍغَل زازذَاست تايس َْضي آًطا حثت ٚطزُ ،ضسيسي هطتول تط ًام ذَاّاى،

ذَاًسُ ،تاضيد تسلين (ضٍظ ٍ هاُ ٍسال) تا شٚط ضواضُ حثت تِ تٗسينٌٌٚسُ زازذَاست تسّس ٍ زض تط ٜزازذَاست
تاضيد تسلين ضا ٖيس ًوايس.
تاضيد ضسيس زازذَاست تِزْتط ،تاضيد اٖاهِ زيَا هحسَب هيضَز.
هازُ ّ 50 -طگاُ زازگاُ زاضاي ضًة هتًسز تاضس هسيط زْتط تايس َْضي پس اظ حثت زازذَاست ،آى ضا رْت
اضراو تِيٛي اظ ضًة ،تًِهط ضئيسضًثِ اٍل يا هًاٍى ٍي تطساًس.
هثحج زٍم  -ضطايف زازذَاست
هازُ  - 51زازذَاست تايس تِظتاى ْاضسي زض ضٍي تطگْاي چاپي هرػَظ ًَضتِ ضسُ ٍ حاٍي ًٛات ظيط تاضس:
 ً1امً ،ام ذاًَازگيً ،ام پسض ،سي ،اٖاهتگاُ ٍ حتياالهٛاى ضُل ذَاّاى.تثػطُ  -زضغَضتي  ِٚزازذَاست تَسف ٍٚيل تٗسين ضَز هطرػات ٍٚيل ًيع تايس زضد گطزز.
 ً2امً ،ام ذاًَازگي ،اٖاهتگاُ ٍ ضُل ذَاًسُ.  3تًييي ذَاستِ ٍ تْاي آى هگط آى ِٚتًييي تْاء هوٛي ًثَزُ ٍ يا ذَاستِ ،هالي ًثاضس.  4تًْسات ٍ رْاتي  ِٚتِهَرة آى ذَاّاى ذَز ضا هستحٕ هكالثِ هيزاًس تِقَضي  ِٚهٗػَز ٍاؾح ٍ ضٍضيتاضس.
 5آًچِ  ِٚذَاّاى اظ زازگاُ زضذَاست زاضز.  6شٚط ازلِ ٍ ٍسايلي  ِٚذَاّاى تطاي احثات ازياي ذَز زاضز ،اظاسٌاز ٍ ًَضتزات ٍ اقالو هكلًيي ٍ َيطُ،ازلِ هخثتِ تِتطتية ٍ ٍاؾح ًَضتِهيضَز ٍ اگط زليل ،گَاّي گَاُ تاضس ،ذَاّاى تايس اساهي ٍ هطرػات ٍ هحل
اٖاهت آًاى ضا تِقَض غحيح هًيي ٌٚس.
 7اهؿاي زازذَاستزٌّسُ ٍ زضغَضت يزع اظ اهؿاء  ،احط اًگطت اٍ.تثػطُ  - 1اٖاهتگاُ تايس تا توام ذػَغيات اظٖثيل ضْط ٍ ضٍستا ٍ زّستاى ٍ ذياتاى تًِحَي ًَضتِ ضَز ِٚ
اتالٌ تِسَْلت هوٛي تاضس.
تثػطُ  - 2چٌاًچِ ذَاّاى يا ذَاًسُ ضرع حَٖٗي تاضس ،زض زازذَاست ًام ٍ اٖاهتگاُ ضرع حَٖٗيًَ ،ضتِ
ذَاّس ضس.
هازُ  52 -زضغَضتي ّ ِٚطي ٙاظ اغحاب زيَا ،يٌَاى ٖين يا هتَلي يا ٍغي يا هسيطيت ضطٚت ٍ اهخال آًطا
زاضتِ تاضس زض زازذَاست تايس تػطيحضَز.
هثحج سَم  -هَاضز تَٖيّ زازذَاست
هازُ  - 53زض هَاضز ظيط زازذَاست تَسف زْتط زازگاُ پصيطْتِ هيضَز لٛي تطاي تِ رطياى اْتازى آى تايس
تِضطح هَاز آتي تٛويل ضَز:
  1زضغَضتي  ِٚتِزازذَاست ٍ پيَستْاي آى تطاتط ٖاًَى توثط الػأ ًطسُ يا ّعيٌِ يازضسُ تأزيِ ًطسُ تاضس.ٍٖ2 -تي ِٚتٌسّاي ( )6 ٍ 5 ،4 ،3 ،2هازُ ( )51ايي ٖاًَى ضيايت ًطسُ تاضس.

هازُ  54 -زض هَاضز يازضسُ زض هازُ ٖثل ،هسيط زْتط زازگاُ نطِ زٍ ضٍظ ًٗايع زازذَاست ضا تِ قَض ٚتثي ٍ
هٓػل تِذَاّاى اقالو زازُ ٍ اظ تاضيداتالٌ تِهست زُ ضٍظ تِ اٍ هْلت هيزّس تا ًٗايع ضا ضْى ًوايس .چٌاًچِ زض
هْلت هٗطض اٖسام تِ ضْى ًٗع ًٌوايس ،زازذَاست تِهَرة ٖطاضي  ِٚهسيطزْتط ٍ زض َيثت هطاضاليِ ،راًطيي اٍ
غازض هيٌٚس ،ضز هيگطزز .ايي ٖطاض تِ ذَاّاى اتالٌ هي ضَز ٍ ًاهثطزُ هيتَاًس نطِ زُ ضٍظ اظ تاضيد اتالٌ
تِّواى زازگاُ ضٛايت ًوايس .ضأي زازگاُ زض اييذػَظ ٖكًي است.
هازُ  - 55زض ّط هَضز ّ ِٚعيٌِ اًتطاض آگْي نطِ يٛواُ اظ تاضيد اتالٌ اذكاضيِ زْتط تأزيِ ًطَز ،زازذَاست
تٍِسيلِ زْتط ضز ذَاّس ضس .ايي ٖطاضنطِ زُ ضٍظ اظ تاضيد اتالٌ ٖاتل ضٛايت زض زازگاُ هيتاضس ،رع زض
هَاضزي ِٚذَاّاى زازذَاست ايساض اظ ّعيٌِ زازضسي تٗسين ٚطزُ تاضس  ِٚزضاييغَضت هست ي ٙهاُ يازضسُ،
اظ تاضيد اتالٌ زازًاهِ ضز ايساض تِ ًاهثطزُ هحسَب ذَاّس ضس.
هازُ ّ - 56طگاُ زض زازذَاست ،ذَاّاى يا هحل اٖاهت اٍ هًلَم ًثاضس نطِ زٍ ضٍظ اظ تاضيد ضسيس زازذَاست تِ
هَرة ٖطاضي  ِٚهسيط زْتطزازگاُ ٍ زض َيثت هطاضاليِ راًطيي اٍ غازض هيٌٚس ،زازذَاست ضز هيضَز.
هثحج چْاضم  -پيَستْاي زازذَاست
هازُ 57 -ذَاّاى تايس ضًٍَضت يا تػَيط اسٌاز ذَز ضا پيَست زازذَاست ًوايس .ضًٍَضت يا تػَيط تايس ذَاًا ٍ
هكاتٗت آى تا اغل گَاّي ضسُتاضس .هٗػَز اظ گَاّي آى است  ِٚزْتط زازگاّي  ِٚزازذَاست تِ آًزا زازُ
هيضَز يا زْتط يٛي اظ زازگاّْاي زيگط يا يٛي اظ ازاضات حثت اسٌاز يا زْتطاسٌاز ضسوي ٍ زض رائي ّ ِٚيچيٙ
اظ آًْا ًثاضس ترطساض هحل يا يٛي اظ ازاضات زٍلتي هكاتٗت آًطا تا اغل گَاّي ٚطزُ تاضس زض غَضتي  ِٚضًٍَضت
ياتػَيط سٌس زض ذاضد اظ ٚطَض تْيِ ضسُ تايس هكاتٗت آى تا اغل زض زْتط يٛي اظ سٓاضتذاًِّا ٍ يا
ٌٚسَلگطيّاي ايطاى گَاّي ضسُ تاضس.
ّطگاُ اسٌازي اظ ٖثيل زْاتط تاظضگاًي يا اساسٌاهِ ضطٚت ٍ اهخال آًْا هٓػل تاضسٖ ،سوتّايي  ِٚهسض٘
ازياست ذاضد ًَيس ضسُ پيَست زازذَاستهيگطزز .يالٍُ تط اضراظ ٍ هٗاهات ٍَْٔٚ ،الي اغحاب زيَا ًيع
هيتَاًٌس هكاتٗت ضًٍَضتّاي تٗسيوي ذَز ضا تااغل تػسيٕ ٚطزُ پس اظالػأتوثط هٗطض زض ٖاًَى تِ هطرى
غالح تٗسين ًوايٌس.
هازُ  - 58زضغَضتي  ِٚاسٌاز تِ ظتاى ْاضسي ًثاضس ،يالٍُ تطضًٍَضت يا تػَيط هػسٔ ،تطروِ گَاّي ضسُ آى
ًيع تايس پيَست زازذَاست ضَز.غحت تطروِ ٍ هكاتٗت ضًٍَضت تا اغل ضا هتطرويي ضسوي يا هأهَضيي
ٌٚسَلي حسة هَضز گَاّي ذَاٌّس ًوَز.
هازُ  - 59اگط زازذَاست تَسف ٍليٖ ،ينٍٚ ،يل ٍ يا ًوايٌسُ ٖاًًَي ذَاّاى تٗسين ضَز ،ضًٍَضت سٌسي ِٚ
هُخثِت سِوَت زازذَاستزٌّسُاست ،تِپيَست زازذَاست تسلين زازگاُ هيگطزز.
هازُ  - 60زازذَاست ٍ ٚليِ تطگْاي پيَست آى تايس زض زًٍسرِ ٍ زضغَضت تًسز ذَاًسُ تِ تًساز آًْا تِ يالٍُ
يً ٙسرِ تٗسين زازگاُ ضَز.

ْػل زٍم  -تْاي ذَاستِ
هازُ 61 -تْاي ذَاستِ اظ ًهط ّعيٌِ زازضسي ٍ اهٛاى تزسيسًهطذَاّي ّواى هثلُي است  ِٚزض زازذَاست
ٖيس ضسُ است ،هگط ايي ٖ ِٚاًَىتطتية زيگطي هًيي ٚطزُ تاضس.
هازُ  - 62تْاي ذَاستِ تِ تطتية ظيط تًييي هي ضَز:
  1اگط ذَاستِ پَل ضايذ ايطاى تاضس ،تْاي آى يثاضت است اظ هثلٍ هَضز هكالثِ ٍ ،اگط پَل ذاضري تاضس،اضظياتي آى تِ ًطخ ضسوي تاً ٙهطٚعيروَْضي اسالهي ايطاى زض تاضيد تٗسين زازذَاست تْاي ذَاستِ هحسَب
هي ضَز.
  2زض زيَاي چٌسذَاّاى ّ ِٚطيٖ ٙسوتي اظ ٚل ضا هكالثِ هيًوايس تْاي ذَاستِ هساٍي است تا حاغلروى توام ٖسوتْايي  ِٚهكالثِهيضَز.
  3زض زياٍي ضارى تِ هٌاْى ٍ حَٖٗي  ِٚتايس زض هَايس هًيي استيٓا ٍ يا پطزاذت ضَز ،تْاي ذَاستِ يثاضتاست اظحاغل روى توام اٖساـ ٍهٌاًْي  ِٚذَاّاى ذَز ضا شيحٕ زض هكالثِ آى هيزاًس.
زضغَضتي  ِٚحًٕاهثطزُ هحسٍز تِ ظهاى هًيي ًثَزُ ٍ يا هازامالًوط تاضس تْاي ذَاستِ هساٍي است تا حاغل
روى هٌاْى زُ سال يا آًچِ ضا  ِٚنطِزُ سال تايس استيٓا ٌٚس.
  4زض زياٍي ضارى تِ اهَال ،تْاي ذَاستِ هثلُي است  ِٚذَاّاى زضزازذَاست هًيي ٚطزُ ٍ ذَاًسُ تا اٍلييرلسِ زازضسي تِآى ايطاز ٍ ياايتطاؼ ًٛطزُ هگط ايٌٖ ِٛاًَى تطتية زيگطي هًيي ٚطزُ تاضس.
هازُ  - 63چٌاًچِ ًسثت تِ تْاي ذَاستِ تيي اغحاب زيَا اذتالِ حاغل ضَز ٍ اذتالِ هإحط زض هطاحل تًسي
ضسيسگي تاضس ،زازگاُ ٖثل اظضطٍو ضسيسگي تارلة ًهط ٚاضضٌاس ،تْاي ذَاستِ ضا تًييي ذَاّس ٚطز.
ْػل سَم  -رطياى زازذَاست تا رلسِ ضسيسگي
هثحج اٍل  -رطياى زازذَاست
هازُ  64 -هسيط زْتط زازگاُ تايس پس اظتٛويل پطًٍسُ ،آى ضا َْضاً زضاذتياض زازگاُ ٖطاض زّس .زازگاُ پطًٍسُ ضا
هالحهِ ٍ زضغَضتي ٚ ِٚاهل تاضسپطًٍسُ ضاتا غسٍض زستَض تًييي ٍٖت تِ زْتط ايازُ هيًوايس تا ٍٖت زازضسي
(سايت ٍ ضٍظ ٍ هاُ ٍ سال) ضا تًييي ٍ زستَض اتالٌ زازذَاست ضاغازضًوايسٍٖ .ت رلسِ تايس قَضي هًيي ضَز
ْ ِٚاغلِ تيي اتالٌ ٍٖت تِ اغحاب زيَا ٍ ضٍظ رلسِ ٚوتط اظ پٌذ ضٍظ ًثاضس.
زضهَاضزيً ِٚطاًي قطْيي زيَا يا يٛي اظآًْا زضذاضد اظ ٚطَض تاضس ْاغلِ تيي اتالٌ ٍٖت ٍ ضٍظ رلسِ ٚوتط اظ
زٍهاُ ًرَاّستَز.
هازُ  65 -اگط تِهَرة ي ٙزازذَاست زياٍي هتًسزي اٖاهِ ضَز  ِٚتا يٛسيگط اضتثاـ ٚاهل ًساضتِ تاضٌس ٍ
زازگاُ ًتَاًس ؾوي ي ٙزازضسيتِآًْا ضسيسگي ٌٚس ،زياٍي اٖاهِ ضسُ ضا اظ يٛسيگط تٓٛي ٍ ٙتِ ّطي ٙزضغَضت
غالحيت رساگاًِ ضسيسگي هيٌٚس ٍ زض َيط اييغَضت ًسثت تِآًچِغالحيت ًساضز تا غسٍض ٖطاض يسم

غالحيت ،پطًٍسُ ضا تِ هطارى غالح اضسال هيًوايس.
هازُ  - 66زضغَضتي  ِٚزازذَاست ًاٖع تاضس ٍ زازگاُ ًتَاًس ضسيسگي ٌٚس رْات ًٗع ضا ٖيس ًوَزُ ،پطًٍسُ ضا
تِ زْتط ايازُ هيزّس .هَاضز ًٗعقي اذكاضيِ تِ ذَاّاى اتالٌ هيضَز ،ذَاّاى هٛلّ است نطِ زُ ضٍظ اظ
تاضيد اتالًٌَ ،اٖع ايالم ضسُ ضا تٛويل ًوايس ٍگطًِ زْتط زازگاُ تِهَرةغسٍض ٖطاض ،زازذَاست ضا ضز ذَاّس
ٚطز .ايي ٖطاض نطِ زُ ضٍظ اظ تاضيد اتالٌ ٖاتل ضٛايت زض ّواى زازگاُ هيتاضس ،ضأي زازگاُ زضاييذػَظ
ٖكًياست.
هثحج زٍم  -اتالٌ
هازُ 67 -پس اظ زستَض زازگاُ زايط تِ اتالٌ اٍضأ زيَا ،هسيط زْتط يً ٙسرِ اظ زازذَاست ٍ پيَستْاي آًطا زض
پطًٍسُ تايگاًي هي ٌٚس ٍ ًسرِزيگط ضا تا ؾواين آى ٍ اذكاضيِ رْت اتالٌ ٍ تسلين تِ ذَاًسُ اضسال هيزاضز.
هازُ  68 -هأهَض اتالٌ هٛلّ است حساٚخط نطِ زٍ ضٍظ اٍضأ ضا تِ ضرع ذَاًسُ تسلين ٌٚس ٍ زض تط ٜزيگط
اذكاضيِ ضسيس تگيطز .زضغَضتاهتٌاو ذَاًسُ اظ گطْتي اٍضأ ،اهتٌاو اٍ ضا زض تط ٜاذكاضيِ ٖيس ٍ ايازُ هيًوايس.
تثػطُ  - 1اتالٌ اٍضأ زض ّطي ٙاظ هحل سًَٛت يا ٚاض تِيول هيآيس .تطاي اتالٌ زضهحل ٚاض ٚاضٌٚاى زٍلت ٍ
هَسسات هأهَض تِ ذسهات يوَهيٍ ضطٚتْا ،اٍضأ تِ ٚاضگعيٌي ٖسوت هطتَـ يا ًعز ضئيس ٚاضهٌس هطتَـ اضسال
هيضَز .اضراظ يازضسُ هسٍَل ارطاي اتالٌ هيتاضٌس ٍ تايس حساٚخطتِهست زُ ضٍظ اٍضأ ضا ايازُ ًوايٌس،
زضَيطايي غَضت تِ هزاظات هٗطض زض ٖاًَى ضسيسگي تِ ترلٓات ازاضي هحَٛم هيگطزًس.
تثػطُ  - 2زض هَاضزي  ِٚظى زض هٌعل ضَّط سًَٛت ًساضز اتالٌ اٍضأ زض هحل سًَٛت يا هحل ٚاض اٍ تِيول
هيآيس.
هازُ ّ 69 -طگاُ هأهَض اتالٌ ًتَاًس اٍضأ ضا تِ ضرع ذَاًسُ تطساًس تايس زض ًطاًي تًييي ضسُ تِ يٛي اظتستگاى
يا ذازهاى اٍ  ِٚسي ٍ ٍؾًيتناّطي آًاى تطاي تويع اّويت اٍضأ يازضسُ ٚاْي تاضس ،اتالٌ ًوايس ٍ ًام ٍ سوت
گيطًسُ اذكاضيِ ضا زض ًسرِ زٍم ٖيس ٍ آًطا ايازُ ٌٚس.
هازُ  - 70چٌاًچِ ذَاًسُ يا ّطي ٙاظ اضراظ يازضسُ زض هازُ ٖثل زض هحل ًثاضٌس يا اظ گطْتي تطگْاي
اذكاضيِ استٌٛاِ ٌٌٚس ،هأهَض اتالٌ اييهَؾَو ضا زض ًسد اذكاضيِ ٖيس ًوَزُ ًسرِ زٍم ضاتِ ًطاًي تًييي ضسُ
الػأ هيٌٚس ٍ تط ٜاٍل ضا تا سايط اٍضأ زيَا يَزت هيزّس .زضاييغَضتذَاًسُ هيتَاًس تا رلسِ ضسيسگي
تِزْتط زازگاُ هطارًِ ٍ تا زازى ضسيس ،اٍضأ هطتَـ ضا زضياْت ًوايس.
هازُ  - 71اتالٌ زازذَاست زضذاضد اظ ٚطَض تٍِسيلِ هأهَضاى ٌٚسَلي يا سياسي ايطاى تِيول هيآيس .هأهَضاى
يازضسُ زازذَاست ٍ ؾواين آًطاٍسيلِ هأهَضيي سٓاضت يا ّط ٍسيلِاي  ِٚاهٛاى زاضتِ تاضس تطاي ذَاًسُ
هيْطستٌس ٍ هطاتة ضا اظ قطيٕ ٍظاضت اهَض ذاضرِ تِاقالو زازگاُ هيضساًٌس.زضغَضتي  ِٚزض ٚطَض هحل اٖاهت
ذَاًسُ ،هأهَضاى ٌٚسَلي يا سياسي ًثاضٌس ايي اٖسام ضا ٍظاضت اهَضذاضرِ تِقطيٗي  ِٚهٗتؿي تساًس اًزام
هيزّس.
هازُ ّ - 72طگاُ هًلَم ضَز هحلي ضا  ِٚذَاّاى زض زازذَاست هًيي ٚطزُ است ًطاًي ذَاًسُ ًثَزُ يا ٖثل اظ

اتالٌ تُييط ٚطزُ تاضس ٍ هأهَض ّنًتَاًس ًطاًي اٍ ضا پيسا ٌٚس تايس ايي ًٛتِ ضا زض تط ٜزيگط اذكاضيِ ٖيس ٌٚسٍ
نطِ زٍ ضٍظ اٍضأ ضا يَزت زّس .زض اييغَضت تطاتط هازُ ( )54ضْتاضذَاّس ضس هگط زض هَاضزي ِٚاٖاهتگاُ
ذَاًسُ تطاتط هازُ (ٖ )1010اًَى هسًي تًييي ضسُ تاضس  ِٚزضّواى هحل اتالٌ ذَاّس ضس.
هازُ  - 73زضغَضتي  ِٚذَاّاى ًتَاًس ًطاًي ذَاًسُ ضا هًيي ًوايس يا زض هَضز هازُ ٖثل پس اظ اذكاض ضْى ًٗع
اظ تًييي ًطاًي ايالم ًاتَاًي ٌٚستٌاتِ زضذَاست ذَاّاى ٍ زستَض زازگاُ هٓاز زازذَاست يًَ ٙتت زض يٛي اظ
ضٍظًاهِّاي ٚخيطاالًتطاض تِ ّعيٌِ ذَاّاى آگْي ذَاّس ضس .تاضيد اًتطاضآگْي تا رلسِ ضسيسگي ًثايس ٚوتط اظ
ي ٙهاُ تاضس.
هازُ  - 74زض زياٍي ضارى تِ اّالي هًيي اين اظ زُ يا ضْط يا ترطي اظ ضْط  ِٚيسُ آًْا َيط هحػَض است يالٍُ
تط آگْي هٓاز زازذَاست تِ ضطحهازُ ٖثل ،يً ٙسرِ اظ زازذَاست تِ ضرع يا اضراغي  ِٚذَاّاى آًْا ضا
هًاضؼ ذَز هًطْي هيٌٚس اتالٌ هيضَز.
هازُ  - 75زض زياٍي ضارى تِ ازاضات زٍلتي ٍ ساظهاًْاي ٍاتستِ تِزٍلت ٍ هَسسات هأهَض ذسهات يوَهي ٍ
ضْطزاضيْا ٍ ًيع هَسساتي  ِٚتواميا ترطي اظ سطهايِ آًْا هتًلٕ تِ زٍلت است اٍضأ اذكاضيِ ٍ ؾواين تِ
ضئيس زْتط هطرى هراقة يا ٖائن هٗام اٍ اتالٌ ٍ زض ًسرِ اٍل ضسيس اذصهيضَز .زض غَضت اهتٌاو ضئيس زْتط يا
ٖائنهٗام اٍ اظ اذص اٍضأ ،هطاتة زض تط ٜاذكاضيِ ٖيس ٍ اٍضأ ايازُ هيضَز .زضايي هَضز استٌٛاِ اظ گطْتياٍضأ
اذكاضيِ ٍ ؾواين ٍ ًسازى ضسيس ترلّ اظ اًزام ٍنيِٓ ذَاّس تَز ٍ تٍِسيلِ هسيط زْتط زازگاُ تِهطارى غالحِ
ايالم ٍ تِ هزاظات هٗطض زض ٖاًَىضسيسگي تِ ترلٓات ازاضي هحَٛم ذَاّس ضس.
تثػطُ  -زض زياٍي هطتَـ تِ ضًة هطارى تاال يا ٍاتستِ تِ زٍلت تِ هسإٍل زْتط ضًثِ هطتَـ يا ٖائن هٗام اٍ
اتالٌ ذَاّس ضس.
هازُ  76 -زض زياٍي ضارى تِ سايط اضراظ حَٖٗي زازذَاست ٍ ؾوائن آى تِ هسيط يا ٖائنهٗام اٍ يا زاضًسُ حٕ
اهؿاء ٍ زض غَضت يسم اهٛاى تِهسإٍل زْتط هإسسِ تا ضيايت هٗطضات هَاز ( )72 ٍ 69 ،68اتالٌ ذَاّس ضس.
تثػطُ  - 1زض هَضز ايي هازُ ّطگاُ اتالٌ اٍضأ زيَا زض هحل تًييي ضسُ هوٛي ًگطزز ،اٍضأ تِ آزضس آذطيي
هحلي  ِٚتِ ازاضُ حثت ضطٚتْا هًطْيضسُ اتالٌ ذَاّس ضس.
تثػطُ  - 2زض زياٍي هطتَـ تِ ٍضضٛستِ ،زازذَاست ٍ ؾوائن آى تِ ازاضُ تػٓيِ اهَض ٍضضٛستگي يا هسيط
تػٓيِ اتالٌ ذَاّس ضس.
تثػطُ  3 -زض زياٍي هطتَـ تِ ضطٚتْاي هٌحل ضسُ  ِٚزاضاي هسيط تػٓيِ ًثاضٌس ،اٍضأ اذكاضيِ ٍ ؾوائن آى
تِ آذطيي هسيط ٖثل اظ اًحالل زضآذطيي هحلي  ِٚتِ ازاضُ حثت ضطٚتْا هًطْي ضسُ است،اتالٌ ذَاّس ضس.
هازُ  - 77اگط ذَاًسُ زضحَظُ زازگاُ زيگطي اٖاهت زاضتِ تاضس زازذَاست ٍ ؾوائن آى تَسف زْتط آى زازگاُ
تِّط ٍسيلِاي  ِٚهوٛي تاضس اتالٌهيضَز ٍ اگط زض هحل اٖاهت ذَاًسُ زازگاّي ًثاضس تَسف هأهَضيي اًتهاهي
يا ترطساضي يا ضَضاي اسالهي هحل يا تا پست سٓاضضي زٍٖثؿِ اتالٌهيضَز .اضراظ يازضسُتطاتط هٗطضات،
هسإٍل ارطاي غحيح اهطاتالٌ ٍ ايازُ اٍضأ ذَاٌّس تَز .زضغَضتي  ِٚذَاًسُ زض تاظزاضتگاُ يا ظًساى تاضس،
زازذَاست ٍ اٍضأ زيَا تٍِسيلِ ازاضُ ظًساى تِ ًاهثطزُ اتالٌ ذَاّس ضس.

هازُ ّ - 78طي ٙاظ اغحاب زيَا يا ٍٚالي آًاى هيتَاًٌس هحلي ضا تطاي اتالٌ اٍضأ اذكاضيِ ٍ ؾواين آى زض
ضْطي  ِٚهٗطزازگاُ است اًترابًوَزُ ،تِ زْتط زازگاُ ايالم ٌٌٚس زض ايي غَضت ٚليِ تطگْاي ضارى تِ زيَا زض
هحل تًييي ضسُ اتالٌ هيگطزز.
هازُ ّ 79 -طگاُ يٛي اظ قطْيي زيَا هحلي ضا ِٚاٍضأ اٍليِ زض آى هحل اتالٌ ضسُ يا هحلي ضا ِٚتطاياتالٌ اٍضأ
اًترابٚطزُ تُييط زّس ٍّوچٌييزض غَضتي ً ِٚطاًي هًيي زض زازذَاست اضتثاُ تاضس تايس َْضي هحل رسيس ٍ
هطرػات غحيح ضا تِزْتط زازگاُ اقالو زّس .تاٍٖتي ِٚتِايي تطتيةيول ًطسُ است ،اٍضأ زضّواى هحل ساتٕ
اتالٌ هيضَز.
هازُ ّ - 80يچي ٙاظ اغحاب زيَا ٍ ٍٚالي زازگستطي ًويتَاًٌس هساْطتْاي هَٖتي ذَز ضا تُييط هحل اٖاهت
حساب ٚطزُ ،اتالٌ اٍضأ زيَايهطتَـ تِ ذَز ضا زض هحل ًاهثطزُ زضذَاست ٌٌٚس .ايالم هطتَـ تِ تُييط هحل
اٖاهت ٍٖتي پصيطْتِ هيضَز  ِٚهحل اٖاهت تطاتط هازُ )ٖ(1004اًَىهسًي تِ قَض ٍاًٖي تُييط ياْتِ تاضس.
چٌاًچِ تط زازگاُ هًلَم ضَز  ِٚايالم تُييط هحل اٖاهت تطذالِ ٍاٖى تَزُ است اٍضأ تِّواى هحل اٍليِ
اتالٌذَاّس ضس.
هازُ  - 81تاضيد ٍ ٍٖت رلسِ تِ ذَاّاى ًيعتطاتط هٗطضات ايي ٖاًَى اتالٌ هيگطزز.
تثػطُ -تاضيد اهتٌاو ذَاًسُ اظ گطْتي اٍضأ يازضسُ زض هازُ (ً ٍ )67سازى ضسيس تِ ضطح هٌسضد زض هازُ (، )68
تاضيد اتالٌ هحسَب ذَاّس ضس.
هازُ  - 82هأهَض اتالٌ تايس هطاتة ظيط ضا زض ًسرِ اٍل ٍ زٍم اتالًٌاهِ تػطيح ٍ اهؿاء ًوايس:
 ً1ام ٍ هطرػات ذَز تِقَض ضٍضي ٍ ذَاًا. ً 2ام ٚسي  ِٚزازذَاست تِاٍ اتالٌ ضسُ تا تًييي ايي  ِٚچِ سوتي ًسثت تِ هراقة اذكاضيِ زاضز. 3هحل ٍ تاضيد اتالٌ تا تًييي ضٍظ ،هاُ ٍ سال تا توام حطٍِ.هازُ  83 -زض ٚليِ هَاضزي  ِٚتِ هَرة هٗطضات ايي هثحج اٍضأ تِ َيط ضرع هراقة اتالٌ ضَز زضغَضتي
زاضاي ايتثاض است  ِٚتطاي زازگاُهحطظ ضَز  ِٚاٍضأ تِ اقالو هراقة ضسيسُ است.
هثحج سَم  -ايطازات ٍ هَاًى ضسيسگي
هازُ  - 84زض هَاضز ظيط ذَاًسُ هيتَاًس ؾوي پاسد ًسثت تِ هاّيت زيَا ايطاز ٌٚس:
 1زازگاُ غالحيت ًساضتِ تاضس. 2زيَا تيي ّواى اضراظ زض ّواى زازگاُ يا زازگاُ ّن يطؼ زيگطي ٖثال" اٖاهِ ضسُ ٍ تحت ضسيسگي تاضسٍ يا اگط ّواى زيَا ًيست زيَاييتاضس  ِٚتا ازياي ذَاّاى اضتثاـ ٚاهل زاضز.
 3ذَاّاى تِ رْتي اظرْات ٖاًًَي اظ ٖثيل غُط ،يسم ضضس ،رٌَى يا هوٌَييت اظ تػطِ زضاهَال زض ًتيزِحٛن ٍضضٛستگي ،اّليت ٖاًًَيتطاي اٖاهِ زيَا ًساضتِ تاضس.
 4ازيا هتَرِ ضرع ذَاًسُ ًثاضس.ٚ 5 -سي  ِٚتِ يٌَاى ًوايٌسگي اٖاهِ زيَا ٚطزُ اظ ٖثيل ٍٚالت يا ٍاليت يا ٖيوَهت ٍ سوت اٍ هحطظ ًثاضس.

 6زيَاي قطح ضسُ ساتٗا" تيي ّواى اضراظ يا اضراغي  ِٚاغحاب زيَا ٖائن هٗام آًاى ّستٌس ،ضسيسگيضسُ ًسثت تِ آى حٛن ٖكًي غازضضسُ تاضس.
  7زيَا تط ْطؼ حثَت ،احط ٖاًًَي ًساضتِ تاضس اظ ٖثيل ٍّٖ ٍ ّثِتسٍى ٖثؽ. 8هَضز زيَا هططٍو ًثاضس. 9زيَا رعهي ًثَزُ تل ِٛنٌي يا احتوالي تاضس. 10ذَاّاى زض زيَاي هكطٍحِ شيًٓى ًثاضس. 11زيَا ذاضد اظ هَيس ٖاًًَي اٖاهِ ضسُ تاضس.هازُ  85 -ذَاّاى حٕ زاضز ًسثت تِ ٚسي  ِٚتِ يٌَاى ٍٚالت يا ٍاليت يا ٖيوَهت يا ٍغايت پاسد زيَا ضا زازُ
است زضغَضتي  ِٚسوت اٍهحطظ ًثاضس ،ايتطاؼ ًوايس.
هازُ  - 86زض غَضتي  ِٚذَاًسُ اّليت ًساضتِ تاضس هيتَاًس اظ پاسد زض هاّيت زيَا اهتٌاو ٌٚس.
هازُ  - 87ايطازات ٍ ايتطاؾات تايس تا پاياى اٍليي رلسِ زازضسي تِيول آيس هگط ايي ِٚسثة ايطاز هتًاٖثا"
حازث ضَز.
هازُ  88 -زازگاُ ٖثل اظ ٍضٍز زض هاّيت زيَاً ،سثت تِ ايطازات ٍ ايتطاؾات ٍاضزُ اتراش تػوين هيًوايس.
زضغَضت هطزٍز ضٌاذتي ايطازٍ ،اضزهاّيت زيَا ضسُ ضسيسگي ذَاّس ًوَز.
هازُ  - 89زضهَضز تٌس ( )1هازُ (ّ )84طگاُ زازگاُ ،ذَز ضا غالح ًساًس هثازضت تِ غسٍض ٖطاض يسم غالحيت
هيًوايس ٍ قثٕ هازُ )(27يولهيٌٚس ٍ زض هَضز تٌس ( )2هازُ (ّ )84طگاُ زيَا زض زازگاُ زيگطي تحت
ضسيسگي تاضس ،اظ ضسيسگي تِ زيَا ذَززاضي ٚطزُ پطًٍسُ ضا تِ زازگاّي  ِٚزيَازض آى هكطح است هيْطستس ٍ
زض سايط هَاضز يازضسُ زض هازُ (ٖ )84طاض ضز زيَا غازض هيًوايس.
هازُ ّ - 90طگاُ ايطازات تا پاياى رلسِ اٍل زازضسي ايالم ًطسُ تاضس زازگاُ هٛلّ ًيست رسا اظ هاّيت زيَا
ًسثت تِ آى ضأي زّس.
هازُ  - 91زازضس زض هَاضز ظيط تايس اظ ضسيسگي اهتٌاو ًوَزُ ٍ قطْيي زيَا ًيع هيتَاًٌس اٍ ضا ضز ٌٌٚس.
الّ ٖ -طاتت ًسثي يا سثثي تا زضرِ سَم اظ ّط قثِٗ تيي زازضس تا يٛي اظ اغحاب زيَا ٍرَز زاضتِ تاضس.
ب  -زازضس ٖين يا هرسٍم يٛي اظ قطْيي تاضس ٍ يا يٛي اظ قطْيي هثاضط يا هتٓٛل اهَض زازضس يا ّوسط اٍ
تاضس.
د  -زازضس يا ّوسط يا ْطظًس اٍٍ ،اضث يٛي اظ اغحاب زيَا تاضس.
ز  -زازضس ساتٗاً زض هَؾَو زيَاي اٖاهِ ضسُ تِ يٌَاى زازضس يا زاٍض يا ٚاضضٌاس يا گَاُ انْاضًهط ٚطزُ تاضس.
ُ  -تيي زازضس ٍ يٛي اظ قطْيي ٍ يا ّوسط يا ْطظًس اٍ زيَاي حَٖٗي يا رعايي هكطح تاضس ٍ يا زض ساتٕ هكطح
تَزُ ٍ اظ تاضيد غسٍض حٛن ٖكًيزٍ سال ًگصضتِ تاضس.
ٍ  -زازضس يا ّوسط يا ْطظًس اٍ زاضاي ًٓى ضرػي زض هَؾَو هكطٍح تاضٌس.
هازُ 92 -زضهَضز هازُ ( )91زازضس پس اظ غسٍض ٖطاض اهتٌاو اظ ضسيسگي تا شٚط رْت ،ضسيسگي ًسثت تِ هَضز
ضا تِ زازضس يا زازضساى زيگط زازگاُهحَل هيًوايس .چٌاًچِ زازگاُ ْاٖس زازضس تِ تًساز ٚاْي تاضس،پطًٍسُ ضا

تطاي تٛويل زازضساى يا اضراو تِ ضًثِ زيگط ًعز ضئيس ضًثِ اٍل اضسالهيزاضز ٍ زض غَضتي ِٚزازگاُ ْاٖس
ضًثِ زيگط تاضس ،پطًٍسُ ضا تِ ًعزيٛتطيي زازگاُ ّنيطؼ اضسال هيًوايس.
ْػل چْاضم  -رلسِ زازضسي
هازُ  - 93اغحاب زيَا هيتَاًٌس زض رلسِ زازضسي حؿَض ياْتِ يا اليحِ اضسال ًوايٌس.
هازُ ّ 94 -طي ٙاظ اغحاب زيَا هيتَاًٌس تِ راي ذَز ٍٚيل تِ زازگاُ هًطْي ًوايٌس ٍلي زض هَاضزي ِٚزازضس
حؿَض ضرع ذَاّاى يا ذَاًسُيا ّط زٍ ضا الظم تساًس ايي هَؾَو زض تط ٜاذكاضيِ ٖيس هيضَز .زضاييغَضت
ضرػاً هٛلّ تِ حؿَض ذَاٌّس تَز.
هازُ  - 95يسم حؿَض ّطي ٙاظ اغحاب زيَا ٍ يا ٍٚيل آًاى زض رلسِ زازضسي هاًى ضسيسگي ٍ اتراش تػوين
ًيست .زض هَضزي ِٚزازگاُ تِ اذصتَؾيح اظ ذَاّاى ًياظ زاضتِ تاضس ٍ ًاهثطزُ زضرلسِ تًييي ضسُ حاؾط ًطَز
ٍ تا اذص تَؾيح اظ ذَاًسُ ّن زازگاُ ًتَاًس ضأي تسّسّ ،وچٌييزضغَضتي  ِٚتا زيَت ٖثلي ّيچي ٙاظ اغحاب
زيَا حاؾط ًطًَس ٍ ،زازگاُ ًتَاًس زض هاّيت زيَا تسٍى اذص تَؾيح ضأي غازض ٌٚس زازذَاست اتكالذَاّس ضس.
هازُ 96 -ذَاّاى تايس اغل اسٌازي  ِٚضًٍَضت آًْا ضا ؾويوِ زازذَاست ٚطزُ است زض رلسِ زازضسي حاؾط
ًوايس .ذَاًسُ ًيع تايس اغل ٍضًٍَضت اسٌازي ضا  ِٚهيذَاّس تِ آًْا استٌاز ًوايس زض رلسِ زازضسي حاؾط
ًوايس .ضًٍَضت اسٌاز ذَاًسُ تايس تِ تًساز ذَاّاًْا تِيالٍُ يً ٙسرِتاضس .يً ٙسرِ اظ ضًٍَضتْاي يازضسُ زض
پطًٍسُ تايگاًي ٍ ًسرِ زيگط تِقطِ تسلين هيضَز.
زضهَضز ايي هازُ ّطگاُ يٛي اظ اغحاب زيَا ًرَاّس يا ًتَاًس زض زازگاُ حاؾط ضَز ،چٌاًچِ ذَاّاى است تايس
اغل اسٌاز ذَز ضا ٍ ،اگط ذَاًسُ استاغل ٍ ضًٍَضت اسٌاز ضا تِ ٍٚيل يا ًوايٌسُ ذَز تطاي اضايِ زض زازگاُ ٍ
هالحهِ قطِ تٓطستس ٍ اال زض غَضتي ِٚآى سٌس يازي تاضس ٍهَضز تطزيس ٍاًٛاض ٍاٖى ضَز ،اگط ذَاًسُ تاضس اظ
يساز زاليل اٍ ذاضد هيضَز ٍ اگط ذَاّاى تاضس ٍ زازذَاست ٍي هستٌس تِ ازلِ زيگطي ًثاضس زض آى
ذػَظاتكال هيگطزز .زضغَضتي  ِٚذَاًسُ تِ ٍاسكِ ٚوي هست يا زاليل زيگط ًتَاًس اسٌاز ذَز ضا حاؾط ٌٚس
حٕ زاضز تأذيط رلسِ ضا زضذَاست ًوايس،چٌاًچِ زازگاُ زضذَاست اٍ ضا هٗطٍى تِغحت زاًست تا تًييي رلسِ
ذاضد اظ ًَتت ً ،سثت تِ هَؾَو ضسيسگي هيًوايس.
هازُ  97 -زضغَضتي  ِٚذَاًسُ تا پاياى رلسِ اٍل زازضسي زاليلي اٖاهِ ٌٚس  ِٚزْاو اظ آى تطاي ذَاّاى رع تا
اضايِ اسٌاز رسيسهٗسٍض ًثاضسزضغَضت تٗاؾاي ذَاّاى ٍ تطريع هَرِ تَزى آى اظسَي زازگاُ ،هْلت هٌاسة
زازُ ذَاّس ضس.
هازُ  98 -ذَاّاى هيتَاًس ذَاستِ ذَز ضا  ِٚزض زازذَاست تػطيح ٚطزُ زض توام هطاحل زازضسي ٚن ٌٚس ٍلي
اْعٍزى آى يا تُييط ًحَُ زيَا ياذَاستِ يا زضذَاست زضغَضتي هوٛي است  ِٚتا زيَاي قطح ضسُ هطتَـ تَزُ
ٍ هٌطأ ٍاحسي زاضتِ تاضس ٍ تا پاياى اٍليي رلسِ آى ضا تِ زازگاُ ايالمٚطزُ تاضس.
هازُ  - 99زازگاُ هيتَاًس رلسِ زازضسي ضا تِ زضذَاست ٍ ضؾايت اغحاب زيَا ْٗف تطاي يٙتاض تِ تأذيط

تيٌساظز.
هازُ ّ 100 -طگاُ زض ٍٖت تًييي ضسُ زازگاُ تطٛيل ًطَز ٍ يا هاًًي تطاي ضسيسگي زاضتِ تاضس تِ زستَض
زازگاُ ًعزيٛتطيي ٍٖت ضسيسگي هوٛيهًيي ذَاّس ضس.
تثػطُ  -زض هَاضزي  ِٚيسم تطٛيل زازگاُ هٌتسة تِ قطْيي ًثاضسٍٖ ،ت ضسيسگي حساٚخط نطِ هست زٍهاُ
ذَاّستَز.
هازُ  101 -زازگاُ هيتَاًس زستَضاذطاد اضراغي ضا ِٚهَرة اذتالل ًهن رلسِ ضًَس تا شٚط ًحَُ اذتالل
زضغَضترلسِ غازض ٌٚس ٍ يا تاتيست ٍ چْاض سايت حٛن حثس آًاى ضا غازض ًوايس .ايي حٛن َْضي ارطا
هيضَز ٍ اگط هطتٛة اظ اغحاب زيَا يا ٍٚالي آًاى تاضس تِ حثس اظ ي ٙتاپٌذ ضٍظ هحَٛم ذَاّس ضس.
هازُ  - 102زضهَاضز ظيط ييي انْاضات اغحاب زيَا تايس ًَضتِ ضَز:
 ٍٖ1تي  ِٚتياى يٛي اظ آًاى هطتول تطاٖطاض تاضس. ٍٖ2تي  ِٚيٛي اظ اغحاب زيَا ترَاّس اظ انْاضات قطِ زيگط استٓازُ ًوايس.  3زض غَضتي  ِٚزازگاُ تِ رْتي زضد ييي يثاضت ضا الظم تساًس.هازُ  103 -اگط زياٍي زيگطي  ِٚاضتثاـ ٚاهل تا زيَاي قطح ضسُ زاضًس زض ّواى زازگاُ هكطح تاضس ،زازگاُ تِ
تواهي آًْا يٛزا ضسيسگي هيًوايس ٍچٌاًچِ زضچٌس ضًثِ هكطح ضسُ تاضس زض يٛي اظ ضًة تا تًييي ضئيس
ضًثِ اٍل يٛزا ضسيسگي ذَاّس ضس.
زضهَضز ايي هازُ ٍٚال يا اغحاب زيَا هٛلٌٓس اظ زياٍي هطتَـ ،زازگاُ ضا هستحؿط ًوايٌس.
هازُ  104 -زض پاياى ّط رلسِ زازضسي چٌاًچِ تِ رْات ٖاًًَي رلسِ زيگطي الظم تاضس ،يلت هعتَض ،ظيط
غَضتزلسِ ٖيس ٍ ضٍظ ٍ سايت رلسِتًس تًييي ٍ تِاغحاب زيَا اتالٌ ذَاّس ضس .زضغَضتي  ِٚزيَا ٖاتل تزعيِ
تَزُ ٍ ْٗف ٖسوتي اظ آى هٗتؿي غسٍض ضأي تاضس ،زازگاُ ًسثت تِ ّواىٖسوت ضأي هيزّس ٍ ًسثت تِ
ٖسوتي زيگط ضسيسگي ضا ازاهِ ذَاّس زاز.
ْػل پٌزن  -تَٖيّ زازضسي ٍ استطزاز زيَا ٍ زازذَاست
هازُ ّ 105 -طگاُ يٛي اظ اغحاب زيَا َْت ًوايس يا هحزَض ضَز يا سوت يٛي اظ آًاى  ِٚتِهَرة آى سوت،
زاذل زازضسي ضسُ ظايل گطزززازگاُ ضسيسگي ضا تِ قَض هَٖت هتَّٖ ٍ هطاتة ضا تِقطِ زيگط ايالم هيزاضز.
پس اظ تًييي راًطيي ٍ زضذَاست شيًٓى ،رطياى زازضسي ازاهِهيياتس هگط ايي َْ ِٚت يا حزط يا ظٍال سوت
يٛي اظ اغحاب زيَا تأحيطي زض زازضسي ًسثت تِ زيگطاى ًساضتِ تاضس  ِٚزض اييغَضت زازضسي ًسثتتِ
زيگطاى ازاهِ ذَاّس ياْت.
هازُ  - 106زضغَضت تَٖيّ يا ظًساًي ضسى يٛي اظ اغحاب زيَا يا يعيوت تِ هحل هأهَضيت ًهاهي يا هأهَضيت
زٍلتي يا هساْطت ؾطٍضي،زازضسي هتَّٖ ًويضَز .لٛي زازگاُ هْلت ٚاْي تطاي تًييي ٍٚيل تِ آًاى هيزّس.
هازُ  - 107استطزاز زيَا ٍ زازذَاست تِ تطتية ظيط غَضت هيگيطز:

الّ  -ذَاّاى هيتَاًس تا اٍليي رلسِ زازضسي ،زازذَاست ذَز ضا هستطز ٌٚس .زض ايي غَضت زازگاُ ٖطاض اتكال
زازذَاست غازض هيًوايس.
ب  -ذَاّاى هيتَاًس هازاهي ِٚزازضسي توام ًطسُ زيَاي ذَز ضا استطزاز ٌٚس  .زض ايي غَضت زازگاُ ٖطاض ضز
زيَا غازض هيًوايس.
د  -استطزاز زيَا پس اظ ذتن هصاٚطات اغحاب زيَا زض هَضزي هوٛي است  ِٚيا ذَاًسُ ضاؾي تاضس ٍ يا
ذَاّاى اظ زيَاي ذَز تِ ٚليغطًِهط ٌٚس .زض ايي غَضت زازگاُ ٖطاض سَٗـ زيَا غازض ذَاّس ٚطز.
ْػل ضطن  -اهَض اتٓاٖي
هثحج اٍل  -تأهيي ذَاستِ
 1زضذَاست تأهييهازُ 108 -ذَاّاى هيتَاًس ٖثل اظ تٗسين زازذَاست يا ؾوي زازذَاست ضارى تِ اغل زيَا يا زضرطياى
زازضسي تا ٍٖتي ِٚحٛن ٖكًي غازضًطسُ است زضهَاضز ظيط اظ زازگاُ زضذَاست تأهيي ذَاستِ ًوايس ٍ زازگاُ
هٛلّ تِ ٖثَل آى است:
الّ  -زيَا هستٌس تِ سٌس ضسوي تاضس.
ب  -ذَاستِ زض هًطؼ تؿييى يا تٓطيف تاضس.
د  -زض هَاضزي اظ ٖثيل اٍضأ تزاضي ٍاذَاست ضسُ  ِٚتِهَرة ٖاًَى ،زازگاُ هٛلّ تِ ٖثَل زضذَاست تأهيي
تاضس.
ز  -ذَاّاى ،ذساضاتي ضا  ِٚهوٛي است تِقطِ هٗاتل ٍاضز آيس ًٗسا" تِغٌسٍٔ زازگستطي تپطزاظز.
تثػطُ  -تًييي هيعاى ذساضت احتوالي ،تازضًهط گطْتي هيعاى ذَاستِ تًِهط زازگاّي است  ِٚزضذَاست تأهيي
ضا هيپصيطز .غسٍض ٖطاض تأهييهََٚل تِ ايساو ذساضت ذَاّس تَز .
هازُ  - 109زض ٚليِ زياٍي هسًي اين اظ زياٍي اغلي يا قاضي ٍ زضذَاستْاي هطتَـ تِ اهَض حسثي تِ استخٌاي
هَاضزي ٖ ِٚاًَى اهَض حسثيهطارًِ تِ زازگاُ ضا هٗطض زاضتِ است ،ذَاًسُ هيتَاًس تطاي تازيِ ذساضات ًاضي اظ
ّعيٌِ زازضسي ٍ حٕالَٚالِ  ِٚهوٛي است ذَاّاى هحَٛم ضَز اظزازگاُ تٗاؾاي تأهيي ًوايس .زازگاُ زض غَضتي
 ِٚتٗاؾاي هعتَض ضا تا تَرِ تِ ًَو ٍ ٍؾى زيَا ٍ سايط رْات هَرِ تساًسٖ ،طاض تاهيي غازض هيًوايس ٍ تاٍٖتي ِٚ
ذَاّاى تاهيي ًسّس ،زازضسي هتَّٖ ذَاّس هاًس ٍ زض غَضتي ِٚهست هٗطض زض ٖطاض زازگاُ تطاي زازى تاهيي
هٌٗؿي ضَز ٍ ذَاّاى تاهييًسّس تِ زضذَاست ذَاًسُ ٖطاض ضز زازذَاست ذَاّاى غازض هيضَز.
تثػطُ  -چٌاًچِ تط زازگاُ هحطظ ضَز  ِٚهٌهَض اظ اٖاهِ زيَا تأذيط زض اًزام تًْس يا ايصاء قطِ يا َطؼ ٍضظي
تَزُ ،زازگاُ هٛلّ است زض ؾويغسٍض حٛن يا ٖطاض ،ذَاّاى ضا تِ تأزيِ سِ تطاتط ّعيٌِ زازضسي تِ ًٓى زٍلت
هحَٛم ًوايس.
هازُ  - 110زض زياٍيي  ِٚهستٌس آًْا چ ٙيا سٓتِ يا تطات تاضس ٍ ّوچٌيي زض هَضز زياٍي هستٌس تِ اسٌاز

ضسوي ٍ زياٍي يليِ هتَّٖ،ذَاًسًُويتَاًس تطاي تأهيي ذساضات احتوالي ذَز تٗاؾاي تأهيي ًوايس.
هازُ  - 111زضذَاست تأهيي اظ زازگاّي هيضَز  ِٚغالحيت ضسيسگي تِ زيَا ضا زاضز.
هازُ  112 -زضغَضتي  ِٚزضذَاستٌٌٚسُ تأهيي تا زُ ضٍظ اظ تاضيد غسٍض ٖطاض تأهيي ًسثت تِ اغل زيَا
زازذَاست ًسّس ،زازگاُ تِزضذَاستذَاًسُٖ ،طاض تأهيي ضا لَُ هيًوايس.
هازُ  - 113زضذَاست تأهيي زضغَضتي پصيطْتِ هيضَز  ِٚهيعاى ذَاستِ هًلَم يا ييي هًيي تاضس.
هازُ ً 114 -سثت تِ قلة يا هال هًيٌي ٌَّ ِٚظ هَيس تسلين آى ًطسيسُاست ،زض غَضتي  ِٚحٕ هستٌس تِ
سٌس ضسوي ٍ زض هًطؼ تؿييى ياتٓطيف تاضس هيتَاى زضذَاست تأهيي ًوَز.
هازُ  - 115زضغَضتي  ِٚزضذَاست تأهيي ضسُ تاضس هسيط زْتط هٛلّ است پطًٍسُ ضا َْضي تًِهط زازگاُ
تطساًس ،زازگاُ تسٍى اذكاض تِقطِ،تِزاليل زضذَاست ٌٌٚسُ ضسيسگي ًوَزُٖ ،طاض تأهيي غازض يا آًطا ضز
هيًوايس.
هازُ ٖ - 116طاض تأهيي تِ قطِ زيَا اتالٌ هيضَزً ،اهثطزُ حٕ زاضز نطِ زُ ضٍظ تِايي ٖطاض ايتطاؼ ًوايس.
زازگاُ زض اٍليي رلسِ تِ ايتطاؼضسيسگي ًوَزُ ٍ ًسثت تِآى تًييي تٛليّ هيًوايس.
هازُ ٖ117 -طاض تأهيي تايس َْضي تِ ذَاًسُ اتالٌ ٍ پس اظ آى ارطا ضَز .زضهَاضزي ِٚاتالٌ َْضي هوٛي ًثاضس ٍ
تأذيط ارطا تايج تؿييى يا تٓطيفذَاستِ گطزز اتتسا ٖطاض تأهيي ارطا ٍ سپس اتالٌ هيضَز.
هازُ  - 118زضغَضتي  ِٚهَرة تأهيي هطتٓى گطزز زازگاُ ٖطاض ضْى تأهيي ضا ذَاّس زاز .زضغَضت غسٍض حٛن
ٖكًي يليِ ذَاّاى يا استطزاز زيَاٍ يا زازذَاست ،تأهيي ذَز تِذَز هطتٓى هيضَز.
هازُ ٖ - 119طاض ٖثَل يا ضز تأهييٖ ،اتل تزسيسًهط ًيست.
هازُ  120 -زضغَضتي ٖ ِٚطاض تأهيي ارطا گطزز ٍ ذَاّاى تِهَرة ضأي ٖكًي هحَٛم تِ تكالى زيَا ضَز ٍ يا
حٗي تطاي اٍ تِ احثات ًطسس،ذَاًسُ حٕ زاضز نطِ تيست ضٍظ اظ تاضيد اتالٌ حٛن ٖكًي ،ذساضتي ضا  ِٚاظ ٖطاض
تأهيي تِاٍ ٍاضز ضسُ است تا تسلين زاليل تِ زازگاُ غازضٌٌٚسُ ٖطاض،هكالثِ ٌٚس .هكالثِ ذساضت زضايي هَضز
تسٍى ضيايت تططيٓات آيييزازضسي هسًي ٍ پطزاذت ّعيٌِ زازضسي غَضت هيگيطز .هٓاز تٗاؾا تِقطِ
اتالٌهيضَز تا چٌاًچِ زْايي زاضتِ تاضس نطِ زُ ضٍظ اظ تاضيد اتالٌ تا زاليل آى ضايٌَاى ًوايس .زازگاُ زض ٍٖت
َْٔالًازُ تِزاليل قطْيي ضسيسگي ٍ ضأيهٗتؿي غازض هيًوايس .ايي ضأي ٖكًي است .زض غَضتي  ِٚذَاًسُ
زضهْلت هٗطض هكالثِ ذساضت ًٌوايس ٍرْي  ِٚتاتت ذساضت احتوالي سپطزُ ضسُتِ زضذَاست ذَاّاى تِ اٍ
هستطز هيضَز.
 2اٖسام تأهييهازُ  - 121تأهيي زض ايي ٖاًَى يثاضت است اظ تَٖيّ اهَال اين اظ هٌَٗل ٍ َيطهٌَٗل.
هازُ  - 122اگط ذَاستِ ،ييي هًيي تَزُ ٍ تَٖيّ آى هوٛي تاضس ،زازگاُ ًويتَاًس هال زيگطي ضا تِ يَؼ آى
تَٖيّ ًوايس.
هازُ  123 -زضغَضتي  ِٚذَاستِ ييي هًيي ًثاضس يا ييي هًيي تَزُ ٍلي تَٖيّ آى هوٛي ًثاضس ،زازگاُ

هًازل ٖيوت ذَاستِ اظ سايط اهَالذَاًسُ تَٖيّ هيٌٚس.
هازُ  124 -ذَاًسُ هيتَاًس تِيَؼ هالي  ِٚزازگاُ هيذَاّس تَٖيّ ٌٚس ٍ يا تَٖيّ ٚطزُ استٍ ،رِ ًٗس يا
اٍضأ تْازاض تِهيعاى ّواى هال زضغٌسٍٔ زازگستطي يا يٛي اظ تاًْٛا ٍزيًِ تگصاضزّ .وچٌيي هيتَاًس زضذَاست
تثسيل هالي ضا  ِٚتَٖيّ ضسُ است تِ هال زيگط تٌوايس هططٍـ تِ ايي ِٚهال پيطٌْازضسُ اظ ًهط ٖيوت ٍ
سَْلت ْطٍش اظ هالي ٖ ِٚثال" تَٖيّ ضسُ است ٚوتط ًثاضس .زض هَاضزي  ِٚييي ذَاستِ تَٖيّ ضسُ تاضس
تثسيلهال هٌَـ تِ ضؾايت ذَاّاى است.
هازُ  - 125زضذَاست تثسيل تأهيي اظ زازگاّي هيضَز ٖ ِٚطاض تأهيي ضا غازض ٚطزُاست .زازگاُ هٛلّ است
نطِ زٍ ضٍظ تِ زضذَاست تثسيلضسيسگي ٚطزُٖ ،طاض هٗتؿي غازض ًوايس.
هازُ  - 126تَٖيّ اهَال اين اظ هٌَٗل ٍ َيطهٌَٗل ٍ غَضت تطزاضي ٍ اضظياتي ٍ حٓم اهَال تَٖيّ ضسُ ٍ
تَٖيّ حَٗٔ استرساهي ذَاًسُ ٍاهَال هٌَٗل ٍي ً ِٚعز ضرع حالج هَرَز است ،تِ تطتيثي است  ِٚزض
ٖاًَى ارطاي احٛام هسًي پيص تيٌي ضسُ است.
هازُ 127 -اظ هحػَل اهال٘ ٍ تاَْا تِ هٗساض زٍسَم سْن ذَاًسُ تَٖيّ هيضَز .اگط هحػَل روىآٍضي ضسُ
تاضس هأهَض ارطاء سْن ذَاًسُ ضاهطرع ٍ تَٖيّ هيًوايسّ .طگاُ هحػَل روىآٍضي ًطسُ تاضس تطزاضت آى
ذَاُ ،زًْتا" ٍ يا تِ زًْات تاحؿَض هأهَض ارطا تِيول ذَاّس آهس.ذَاًسُ هٛلّ است هأهَض ارطاء ضا اظ ظهاى
تطزاضت هحػَل هكلى ساظز .هأهَض ارطا حٕ ّيچگًَِ زذالت زض اهط تطزاضت هحػَل ضا ًساضزْٗ ،ف تطايتًييي
هيعاى هحػَلي  ِٚروىآٍضي هيضَز حؿَض پيسا ذَاّس ٚطز .ذَاّاى يا ًوايٌسُ اٍ ًيع زض هَٖى تطزاضت
هحػَل حٕ حؿَض ذَاّس زاضت.
تثػطُ  -هحػَالتي  ِٚزض هًطؼ تؿييى تاضس َْضاً اضظياتي ٍ تسٍى ضيايت تططيٓات تا تػوين ٍ ًهاضت زازگاُ
ْطٍذتِ ضسٍُ ،رِ حاغل زضحساب سپطزُ زازگستطي تَزيى هيگطزز.
هازُ  - 128زض ٍضضٛستگي چٌاًچِ هال تَٖيّ ضسُ ييي هًيي ٍ هَضز ازياي هتٗاؾي تأهيي تاضس زضذَاست
ٌٌٚسُ تأهيي تط سايط قلثٛاضاى حٕتٗسم زاضز.
هازُ  - 129زض ٚليِ هَاضزي  ِٚتأهيي هالي هٌتْي تِ ْطٍش آى گطزز ضيايت هٗطضات ْػل سَم اظ تاب ّطتن
ايي ٖاًَى (هستخٌيات زيِي) العاهياست.
هثحج زٍم ٍ -ضٍز ضرع حالج
هازُ ّ130 -طگاُ ضرع حالخي زض هَؾَو زازضسي اغحاب زيَاي اغلي تطاي ذَز هستٗال "حٗي ٖايل تاضس ٍ
يا ذَز ضا زض هحٕ ضسى يٛي اظقطْيي شيًٓى تساًس ،هيتَاًس تا ٍٖتي  ِٚذتن زازضسي ايالم ًطسُ استٍ ،اضز
زيَا گطزز ،چِايي ِٚضسيسگي زض هطحلِ تسٍي تاضس يا زض هطحلِتزسيسًهط .زضاييغَضت ًاهثطزُ تايس زازذَاست
ذَز ضا تِ زازگاّي  ِٚزيَا زض آًزا هكطح است تٗسين ٍ زض آى هٌهَض ذَز ضاتِ قَض غطيح ايالىًوايس.
هازُ  - 131زازذَاست ٍضٍز ضرع حالج ٍ ضًٍَضت هساض٘ ٍ ؾوائن آى تايس تِ تًساز اغحاب زيَاي اغلي
تًالٍُ يً ٙسرِ تاضس ٍ ضطايفزازذَاست اغلي ضا زاضا ذَاّس تَز.

هازُ  - 132پس اظ ٍغَل زازذَاست ضرع حالج ٍٖت ضسيسگي تِ زيَاي اغلي تِ ٍي ًيع ايالم هيگطزز ٍ
ًسرِاي اظ زازذَاست ٍ ؾوائن آىتطاي قطْيي زيَاي اغلي اضسال هيضَز .زضغَضت ًثَزى ٍٖت ٚاْي
تِزستَض زازگاُ ٍٖت رلسِ زازضسي تُييط ٍ تِ اغحاب زيَا اتالٌ ذَاّس ضس.
هازُ ّ - 133طگاُ زازگاُ احطاظ ًوايس  ِٚزيَاي حالج تِهٌهَض تثاًي ٍ يا تأذيط ضسيسگي است ٍ يا ضسيسگي تِ
زيَاي اغلي هٌَـ تِ ضسيسگي تِزيَاي حالج ًويتاضس زيَاي حالج ضا اظ زيَاي اغلي تٓٛيً ٙوَزُ تِّطيٙ
رساگاًِ ضسيسگي هيٌٚس.
هازُ  - 134ضز يا اتكال زازذَاست ٍ يا ضز زيَاي ضرع حالج هاًى اظٍضٍز اٍ زض هطحلِ تزسيسًهط ًرَاّس تَز.
تطتيثات زازضسي زض هَضز ٍضٍز ضرع حالج زض ّط هطحلِ چِ ًرستيي يا تزسيسًهط تطاتطهٗطضات يوَهي ضارى تِ
آى هطحلِ است.
هثحج سَم  -رلة ضرع حالج
هازُ ّ135 -طي ٙاظ اغحاب زيَا  ِٚرلة ضرع حالخي ضا الظم تساًس ،هيتَاًس تا پاياى رلسِ اٍل زازضسي
رْات ٍ زاليل ذَز ضا انْاض ٚطزُ ٍنطِ سِ ضٍظ پس اظ رلسِ تا تٗسين زازذَاست اظ زازگاُ زضذَاست رلة اٍ
ضا تٌوايس ،چِ زيَا زض هطحلِ ًرستيي تاضس يا تزسيسًهط.
هازُ  - 136هحَٛميليِ َياتي زضغَضتي  ِٚترَاّس زضذَاست رلة ضرع حالج ضا تٌوايس ،تايس زازذَاست
رلة ضا تا زازذَاست ايتطاؼتَاها" تِ زْتط زازگاُ تسلين ٌٚس ،هًتطؼيليِ ًيع حٕ زاضز زض اٍليي رلسِ
ضسيسگي تِ ايتطاؼ ،رْات ٍ زاليل ذَز ضا انْاض ٚطزُ ٍ نطِ سِ ضٍظزازذَاست رلة ضرع حالج ضا تٗسين
زازگاُ ًوايس.
هازُ  - 137زازذَاست رلة ضرع حالج ٍ ضًٍَضت هساض٘ ٍ ؾوائن تايس تِتًساز اغحاب زيَا تًالٍُ يٙ
ًسرِ تاضس.
رطياى زازضسي زضهَضزرلة ضرع حالج ،ضطايف زازذَاست ٍ ًيع هَاضز ضز يا اتكال آى ّواًٌس زازذَاست
اغلي ذَاّس تَز.
هازُ  138 -زضغَضتي  ِٚاظ هَٖى تٗسين زازذَاست تا رلسِ زازضسي ،هست تًييي ضسُ ٚاْي تطاي ْطستازى
زازذَاست ٍ ؾوائن آى تطاياغحاب زيَا ًثاضس زازگاُ ٍٖت رلسِ زازضسي ضا تُييط زازُ ٍ تِ اغحاب زيَا اتالٌ
هيًوايس.
هازُ  - 139ضرع حالج  ِٚرلة هيضَز ذَاًسُ هحسَب ٍ توام هٗطضات ضارى تِ ذَاًسُ زضتاضُ اٍ راضي است.
ّطگاُ زازگاُ احطاظ ًوايس ِٚرلة ضرع حالج تِهٌهَض تأذيط ضسيسگي است هيتَاًسزازذَاست رلة ضا اظ
زازذَاست اغلي تٓٛيً ٙوَزُ تِ ّطي ٙرساگاًِ ضسيسگي ٌٚس.
هازُ ٖ - 140طاض ضز زازذَاست رلة ضرع حالج ،تا حٛن ضارى تِ اغل زيَا ٖاتل تزسيسًهط است.
زضغَضتي ٖ ِٚطاض زض هطحلِ تزسيسًهط ْسد ضَز ،پس اظ ْسد ٖطاض ،ضسيسگي تِ آى تا زيَاي اغلي ،زض زازگاّي
 ِٚتِيٌَاى تزسيسًهط ضسيسگيهيًوايس ،تِيول هيآيس.

هثحج چْاضم  -زيَاي هتٗاتل
هازُ  - 141ذَاًسُ هيتَاًس زض هٗاتل ازياي ذَاّاى ،اٖاهِ زيَا ًوايس .چٌيي زيَايي زضغَضتي  ِٚتا زيَاي
اغلي ًاضي اظ ي ٙهٌطاء تَزُ يااضتثاـ ٚاهل زاضتِ تاضس ،زيَاي هتٗاتل ًاهيسُ ضسُ ٍ تَاها" ضسيسگي هيضَز ٍ
چٌاًچِ زيَاي هتٗاتل ًثاضس ،زض زازگاُ غالح تِقَض رساگاًِ ضسيسگيذَاّس ضس.
تيي زٍ زيَا ٍٖتي اضتثاـ ٚاهل هَرَز است  ِٚاتراش تػوين زض ّطي ٙهإحط زض زيگطي تاضس.
هازُ  142 -زيَاي هتٗاتل تِهَرة زازذَاست اٖاهِ هيضَز ،ليٛي زياٍي تْاتط ،غلحْ ،سد ،ضز ذَاستِ ٍ
اهخال آى  ِٚتطاي زْاو اظ زيَاياغلي انْاض هيضَز ،زيَاي هتٗاتل هحسَب ًوي ضَز ٍ ًياظ تِ تٗسين
زازذَاست رساگاًِ ًساضز.
هازُ  143 -زازذَاست زيَاي هتٗاتل تايس تا پاياى اٍليي رلسِ زازضسي تٗسين ضَز ٍ اگط ذَاّاى زيَاي هتٗاتل
ضا زض رلسِ زازضسي اٖاهِ ًوايس،ذَاًسُ هيتَاًس تطاي تْيِ پاسد ٍ ازلِ ذَز تأذيط رلسِ ضا زضذَاست ًوايس.
ضطايف ٍ هَاضز ضز يا اتكال زازذَاست ّواًٌس هٗطضات زازذَاست اغليذَاّس تَز.
هثحج پٌزن  -اذص تأهيي اظ اتثاو زٍلتْاي ذاضري
هازُ  144 -اتثاو زٍلتّاي ذاضد ،چِ ذَاّاى اغلي تاضٌس ٍ يا تِيٌَاى ضرع حالج ٍاضز زيَا گطزًس .تٌاتِ
زضذَاست قطِ زيَا ،تطاي تأزيِذساضتي  ِٚهوٛي است تاتت ّعيٌِ زازضسي ٍ حٕالَٚالِ تِآى هحَٛم گطزًس
تايس تأهيي هٌاسة تسپاضًس .زضذَاست اذص تأهيي ْٗف اظ ذَاًسُ تثًِايطاى ٍ تا پاياى رلسِ اٍل زازضسي پصيطْتِ
هيضَز.
هازُ  - 145زضهَاضز ظيط اتثاو تيگاًِ اگط ذَاّاى تاضٌس اظ زازى تأهيي هًاِ هيتاضٌس:
 1زض ٚطَض هتثَو ٍي ،اتثاو ايطاًي اظ زازى چٌيي تأهيٌي هًاِ تاضٌس. 2زياٍي ضارى تِ تطات ،سٓتِ ٍ چ.ٙ 3زياٍي هتٗاتل. 4زياٍي  ِٚهستٌس تِ سٌس ضسوي هيتاضس.  5زياٍي  ِٚتط احط آگْي ضسوي اٖاهِ هيضَز اظ ٖثيل ايتطاؼ تِ حثت ٍ زياٍي يليِ هتَّٖ.هازُ ّ 146 -طگاُ زض احٌاي زازضسي ،تاتًيت ذاضري ذَاّاى يا تزسيسًهط ذَاُ ٚطّ ضَز ٍ يا تاتًيت ايطاى اظ
اٍ سلة ٍ يا سثة هًاْيت اظتأهيي اظ اٍ ظايل گطزز ،ذَاًسُ يا تزسيسًهط ذَاًسُ ايطاًي هي تَاًس زضذَاست تأهيي
ًوايس.
هازُ  147 -زازگاُ هٛلّ است ًسثت تِ زضذَاست تأهيي ،ضسيسگي ٍ هٗساض ٍ هْلت سپطزى آى ضا تًييي ًوايس
ٍ تا ٍٖتي تأهيي زازُ ًطسُ استزازضسي هتَّٖ ذَاّس هاًس .زضغَضتي  ِٚهست هٗطض تطاي زازى تأهيي هٌٗؿي
گطزز ٍ ذَاّاى تأهيي ًسازُ تاضس زض هطحلِ ًرستيي تِ تٗاؾاي ذَاًسٍُ زض هطحلِ تزسيسًهط تِ زضذَاست
تزسيسًهط ذَاًسُٖ ،طاض ضز زازذَاست غازض هيگطزز.

هازُ  - 148چٌاًچِ تط زازگاُ هًلَم ضَز هٗساض تأهيٌي  ِٚتًييي گطزيسُ ٚاْي ًيست ،هٗساض ٚاْي ضا تطاي
تأهيي تًييي هيٌٚس .زضغَضت اهتٌاوذَاّاى يا تزسيسًهطذَاُ اظ سپطزى تأهيي تًييي ضسُ تطاتطهازُ َْٔ اٖسام
هيضَز.
ْػل ّٓتن  -تأهيي زليل ٍ انْاضًاهِ
هثحج اٍل  -تأهيي زليل
هازُ  149 -زض هَاضزي ِٚاضراظ شيًٓى احتوال زٌّس  ِٚزضآيٌسُ استٓازُ اظ زاليل ٍ هساض٘ زيَاي آًاى
اظٖثيل تحٗيٕ هحلي ٍ ٚسة اقالو اظهكلًيي ٍ استًالم ًهط ٚاضضٌاساى يا زْاتط تزاضي يا استٓازُ اظ ٖطائي ٍ
اهاضات هَرَز زض هحل ٍ يا زاليلي ً ِٚعز قطِ زيَا يا زيگطي است ،هتًصض ياهتًسط ذَاّس ضس ،هيتَاًٌس اظ
زازگاُ زضذَاست تأهيي آًْا ضا تٌوايٌس.
هٗػَز اظ تأهيي زض ايي هَاضز ْٗف هالحهِ ٍ غَضتتطزاضي اظ اييگًَِ زاليل است.
هازُ  - 150زضذَاست تأهيي زليل هوٛي است زضٌّگام زازضسي ٍ يا ٖثل اظ اٖاهِ زيَا تاضس.
هازُ  - 151زضذَاست تأهيي زليل چِ ٚتثي يا ضٓاّي تايس حاٍي ًٛات ظيطتاضس:
 1هطرػات زضذَاستٌٌٚسُ ٍ قطِ اٍ. 2هَؾَو زيَايي  ِٚتطاي احثات آى زضذَاست تأهيي زليل هيضَز. 3اٍؾاو ٍ احَالي  ِٚهَرة زضذَاست تأهيي زليل ضسُ است.هازُ  152 -زازگاُ قطِ هٗاتل ضا تطاي تأهيي زليل احؿاض هيًوايس ٍلي يسم حؿَض اٍ هاًى اظ تأهيي زليل
ًيست .زض اهَضي َْ ِٚضيت زاضتِ تاضسزازگاُ تسٍى احؿاض قطِ ،اٖسام تِتأهيي زليل هيًوايس.
هازُ  - 153زازگاُ هيتَاًس تأهيي زليل ضا تِزازضس يليالثسل يا هسيط زْتط زازگاُ اضراو زّس هگط زض هَاضزي
ْٗ ِٚف تأهيي زليل هثٌاي حٛن زازگاُٖطاض گيطز زض ايي غَضت ٖاؾي غازضٌٌٚسُ ضأي تايس ضرػاً اٖسام ًوايس
يا گعاضش تأهيي زليل هَرة ٍحَٔ زازگاُ تاضس.
هازُ  - 154زض غَضتي  ِٚتًييي قطِ هٗاتل تطاي زضذَاستٌٌٚسُ تأهيي زليل هوٛي ًثاضس،زضذَاست تأهيي
زليل تسٍى تًييي قطِ پصيطْتِ ٍتِرطياى گصاضتِ ذَاّسضس.
هازُ  - 155تأهيي زليل تطاي حٓم آى است ٍ تطريع زضرِ اضظش آى زض هَاضز استٓازُ ،تا زازگاُ هيتاضس.
هثحج زٍم  -انْاضًاهِ
هازُ ّ156 -طٚس هيتَاًس ٖثل اظ تٗسين زازذَاست ،حٕ ذَز ضا تٍِسيلِ انْاضًاهِ اظ زيگطي هكالثِ ًوايس،
هططٍـ تطايي  ِٚهَيس هكالثِضسيسُ تاضس .تِقَض ٚلي ّطٚس حٕ زاضز انْاضاتي ضا ِٚضارى تِ هًاهالت ٍ
تًْسات ذَز تا زيگطي است ٍ ترَاّس تِقَض ضسوي تٍِي تطساًس ؾويانْاضًاهِ تِقطِ اتالٌ ًوايس.
انْاضًاهِ تَسف ازاضُ حثت اسٌاز ٍ اهال٘ ٚطَض يا زْاتط زازگاّْا اتالٌ هيضَز.

تثػطُ  -ازاضُ حثت اسٌاز ٍ زْتط زازگاّْا هيتَاًٌس اظ اتالٌ انْاضًاهِّايي ِٚحاٍي هكالة ذالِ اذالٔ ٍ ذاضد
اظ ًعاٚت تاضس ،ذَززاضي ًوايٌس.
هازُ  - 157زضغَضتي  ِٚانْاضًاهِ هطًط تِ تسلين چيعي يا ٍرِ يا هال يا سٌسي اظ قطِ انْاضٌٌٚسُ تِ
هراقة تاضس تايس آى چيع يا ٍرِ يا هال ياسٌس ٌّگام تسلين انْاضًاهِ تِ هطرى اتالٌ ،تحت ًهط ٍ حٓانت آى
هطرى ٖطاض گيطز ،هگط آى  ِٚقطْيي ٌّگام تًْس هحل ٍ تطتية زيگطي ضا تًييي ٚطزُتاضٌس.

ْػل ّطتن  -زياٍي تػطِ يسٍاًي ،هواًًت اظ حٕ ٍ هعاحوت
هازُ  - 158زيَاي تػطِ يسٍاًي يثاضتست اظ:
ازياي هتػطِ ساتٕ هثٌي تطايي  ِٚزيگطي تسٍى ضؾايت اٍ هال َيطهٌَٗل ضا اظ تػطِ ٍي ذاضد ٚطزُ ٍ ايازُ
تػطِ ذَز ضا ًسثت تِ آى هالزضذَاست هيًوايس.
هازُ  - 159زيَاي هواًًت اظ حٕ يثاضت است اظ:
تٗاؾاي ٚسي  ِٚضْى هواًًت اظ حٕ اضتٓأ يا اًتٓاو ذَز ضا زض هل ٙزيگطي ترَاّس.
هازُ  - 160زيَاي هعاحوت يثاضت است اظ:
زيَايي  ِٚتِهَرة آى هتػطِ هال َيطهٌَٗل زضذَاست رلَگيطي اظ هعاحوت ٚسي ضا هيًوايس ً ِٚسثت تِ
هتػطْات اٍ هعاحن است تسٍى ايي ِٚهال ضا اظ تػطِ هتػطِ ذاضد ٚطزُ تاضس.
هازُ  - 161زض زياٍي تػطِ يسٍاًي ،هواًًت اظ حٕ ٍ هعاحوت ،ذَاّاى تايس حاتت ًوايس  ِٚهَؾَو زيَا
حسة هَضزٖ ،ثل اظ ذاضد ضسىهل ٙاظ تػطِ ٍي ٍ يا ٖثل اظ هواًًت ٍ يا هعاحوت زض تػطِ ٍ يا هَضز استٓازُ
اٍ تَزُ ٍ تسٍى ضؾايت اٍ ٍ يا تِ َيط ٍسيلِ ٖاًًَي اظ تػطِ ٍيذاضد ضسُ است.
هازُ  - 162زض زياٍي تػطِ يسٍاًي ٍ هعاحوت ٍ هواًًت اظ حٕ اتطاظ سٌس هالٛيت زليل تط سثٕ تػطِ ٍ
استٓازُ اظ حٕ هيتاضس هگط آى ِٚقطِ زيگط سثٕ تػطِ ٍ استٓازُ اظ حٕ ذَز ضا تِقطيٕ زيگط حاتت ًوايس.
هازُ ٚ 163 -سي  ِٚضارى تِ هالٛيت يا اغل حٕ اضتٓأ ٍ اًتٓاو اٖاهِ زيَا ٚطزُ استً ،ويتَاًس ًسثت تِ
تػطِ يسٍاًي ٍ هواًًت اظ حٕ ،قطحزيَا ًوايس.
هازُ ّ 164 -طگاُ زض هل ٙهَضز تػطِ يسٍاًي ،هتػطِ پس اظ تػطِ يسٍاًيَ ،طس اضزاض يا احساث تٌا ٚطزُ
تاضس ،اضزاض ٍ تٌا زضغَضتيتاٖي هيهاًس  ِٚهتػطِ يسٍاًي هسيي هالٛيت هَضز حٛن تػطِ يسٍاًي تاضس ٍ زض
نطِ ي ٙهاُ اظ تاضيد ارطاي حٛن ،زض تاب هالٛيت تِ زازگاُغالحيتساض زازذَاست تسّس.
هازُ  - 165زضغَضتي  ِٚزض هل ٙهَضز حٛن تػطِ يسٍاًي ظضايت ضسُ تاضس ،اگط هَٖى تطزاضت هحػَل
ضسيسُ تاضس هتػطِ يسٍاًي تايسَْضي هحػَل ضا تطزاضت ٍ ارطتالوخل ضا تأزيِ ًوايس .چٌاًچِ هَٖى تطزاضت
هحػَل ًطسيسُ تاضس ،چِ ايٌ ِٛتصض ضٍييسُ يا ًطٍييسُ تاضس هحَٛملِپس اظ رلة ضؾايت هتػطِ يسٍاًي هريط
است تيي ايٌٖ ِٛيوت ظضايت ضا ًسثت تِ سْن غاحة تصض ٍ زستطًذ اٍ پطزاذت ٌٚس ٍ هل ٙضا تػطًِوايس يا

هل ٙضا تا پاياى تطزاضت هحػَل زض تػطِ هتػطِ يسٍاًي تاٖي تگصاضز ٍ ارطتالوخل آى ضا زضياْت ٌٚس.
ّوچٌيي هحَٛملِ هيتَاًسهتػطِ يسٍاًي ضا تِ هًسٍم ٚطزى ظضايت ٍ اغالح آحاض ترطيثي  ِٚتَسف ٍي اًزام
گطْتِ هٛلّ ًوايس.
تثػطُ  -زضغَضت تٗاؾاي هحَٛملِ ،زازگاُ هتػطِ يسٍاًي ضا تِ پطزاذت ارطتالوخل ظهاى تػطِ ًيع هحَٛم
هيًوايس.
هازُ ّ 166 -طگاُ تػطِ يسٍاًي هال َيطهٌَٗل ٍ يا هعاحوت يا هواًًت اظحٕ زض هطئي ٍ هٌهط ؾاتكيي
زازگستطي تاضس ،ؾاتكيي هصَٚض هٛلٌٓستِ هَؾَو ضٛايت ذَاّاى ضسيسگي ٍ تا حٓم ٍؾى هَرَز اظ اًزام
اٖساهات تًسي ذَاًسُ رلَگيطي ًوايٌس ٍ رطياى ضا تِهطارى ٖؿايي اقالو زازُ،تطاتط ًهط هطارى يازضسُ اٖسام
ًوايٌس.
تثػطُ  -چٌاًچِ تِيلت يٛي اظ اٖساهات هصَٚض زض ايي هازُ ،احتوال ٍَٖو ًعاو ٍ تحٕٗ رطهي زازُ ضَز،
ؾاتكيي تايس َْضاً اظ ٍَٖو ّطگًَِزضگيطي ٍ ٍَٖو رطم زض حسٍز ٍنايّ ذَز رلَگيطي ًوايٌس.
هازُ  - 167زضغَضتي  ِٚزٍ يا چٌس ًٓط هال َيطهٌَٗلي ضا تِقَض هطتط٘ زض تػطِ زاضتِ يا استٓازُ
هيٚطزُاًس ٍ تًؿي اظ آًاى هاًى تػطِ يااستٓازُ ٍ يا هعاحن استٓازُ تًؿي زيگط ضَز حسة هَضز زضحٛن
تػطِ يسٍاًي يا هعاحوت يا هواًًت اظ حٕ هحسَب ٍ هطوَل هٗطضات ايي ْػلذَاّس تَز.
هازُ  - 168زياٍي هطتَـ تِ ٖكى اًطًاب تلٓي ،گاظ ،تطٔ ٍ ٍسايل تَْيِ ٍ ًٗالِ (اظ ٖثيل تاالتط ٍ پلِ تطٖي ٍ
اهخال آًْا)  ِٚهَضز استٓازُ زض اهَالَيطهٌَٗل است هطوَل هٗطضات ايي ْػل هيتاضس هگط ايٌ ِٛاٖساهات تاال اظ
قطِ هإسسات هطتَـ چِ زٍلتي يا ذػَغي تا هزَظ ٖاًًَي يا هستٌستِ ٖطاضزاز غَضت گطْتِ تاضس.
هازُ ّ - 169طگاُ ضرع حالخي زض هَؾَو ضسيسگي تِ زيَاي تػطِ يسٍاًي يا هعاحوت يا هواًًت اظ حٕ زض
حسٍز هٗطضات يازضسُ ذَز ضاشيًٓى تساًس ،تا ٍٖتي  ِٚضسيسگي ذاتوِ ًياْتِ چِ زض هطحلِ تسٍي يا تزسيسًهط
تاضس ،هيتَاًس ٍاضز زيَا ضَز .هطرى هطتَـ تِ ايي اهط ضسيسگيًوَزُ ،حٛن هٗتؿي غازض ذَاّس ٚطز.
هازُ  - 170هستأرط ،هثاضط ،ذازمٚ ،اضگط ٍ تِقَض ٚلي اضراغي  ِٚهلٛي ضا اظ قطِ زيگطي هتػطِ هيتاضٌس
هيتَاًٌس تِ ٖائن هٗاهي هال ٙتطاتطهٗطضات تاال ضٛايت ٌٌٚس.
هازُ 171 -سطايساض ،ذازمٚ ،اضگط ٍ تِقَض ٚلي ّط اهيي زيگطي ،چٌاًچِ پس اظ زُ ضٍظ اظ تاضيد اتالٌ انْاضًاهِ
هال ٙيا هأشٍى اظ قطِ هال ٙياٚسي  ِٚحٕ هكالثِ زاضز هثٌي تط هكالثِ هال اهاًي ،اظ آى ضْى تػطِ ًٌوايس،
هتػطِ يسٍاًي هحسَب هيضَز.
تثػطُ  -زيَاي ترليِ هطتَـ تِ هًاهالت تا حٕ استطزاز ٍ ضٌّي ٍ ضطقي ٍ ًيع زضهَاضزي  ِٚتيي غاحة هال ٍ
اهيي يا هتػطِ ٖطاضزاز ٍ ضطايفذاغي تطاي ترليِ يا استطزاز ٍرَز زاضتِ تاضس ،هطوَل هٗطضات ايي هازُ
ًرَاٌّس تَز.
هازُ  - 172اگط زض رطياى ضسيسگي تِ زيَاي تػطِ يسٍاًي يا هعاحوت يا هواًًت اظ حٕ ،سٌس اتطاظي يٛي اظ
قطْيي تا ضيايت هٓاز هازُ (ٖ)1292اًَى هسًي هَضز تطزيس يا اًٛاض يا رًل ٖطاض گيطز ،چِ تًييي رايل ضسُ يا
ًطسُ تاضس ،چٌاًچِ سٌس يازضسُ هإحط زض زيَا تاضس ٍ ًتَاى اظ قطيٕ زيگطيحٗيٗت ضا احطاظ ًوَز ،هطرى

ضسيسگيٌٌٚسُ تِ اغالت سٌس ًيع ضسيسگي ذَاّس ٚطز.
هازُ  - 173تِزياٍي تػطِ يسٍاًي يا هعاحوت يا هواًًت اظ حٕ  ِٚي ٙقطِ آى ٍظاضتراًِ يا هإسسات ٍ
ضطٚتْاي زٍلتي يا ٍاتستِ تِ زٍلتتاضس ًيع تطاتط هٗطضات ايي ٖاًَى ضسيسگي ذَاّس ضس.
هازُ  - 174زازگاُ زضغَضتي ضأي تِ ًٓى ذَاّاى هيزّس  ِٚتِقَض هٗتؿي احطاظ ٌٚس ذَاًسُ ،هل ٙهتػطْي
ذَاّاى ضا يسٍاًاً تػطِ ٍ ياهعاحوت يا هواًًت اظ حٕ استٓازُ ذَاّاى ًوَزُ است.
چٌاًچِ ٖثل اظ غسٍض ضأي ،ذَاّاى تٗاؾاي غسٍض زستَض هَٖت ًوايس ٍ زازگاُ زاليل ٍي ضا هَرِ تطريع زّس،
زستَض رلَگيطي اظ ايزاز آحاض تػطٍِ يا تٛويل ايياًي اظ ٖثيل احساث تٌا يا َطس اضزاض يا ٚطت ٍ ظضو ،يا اظ
تيي تطزى آحاض هَرَز ٍ يا رلَگيطي اظ ازاهِ هعاحوت ٍ يا هواًًت اظ حٕ ضا زضهل ٙهَضز زيَا غازض ذَاّس ٚطز
.
ايي زستَض تا غسٍض ضأي تِ ضز زيَا هطتٓى هيضَز هگط ايي ِٚهطرى تزسيسًهط زستَض هزسزي زض ايي ذػَظ
غازض ًوايس.
هازُ  175 -زضغَضتي  ِٚضأي غازضُ هثٌي تط ضْى تػطِ يسٍاًي يا هعاحوت يا هواًًت اظ حٕ تاضس ،تالْاغلِ
تِ زستَض هطرى غازضٌٌٚسُ ،تَسفارطاي زازگاُ يا ؾاتكيي زازگستطي ارطا ذَاّس ضس ٍ زضذَاست تزسيسًهط
هاًى ارطا ًويتاضس .زض غَضت ْسد ضأي زض هطحلِ تزسيسًهط ،اٖساهاتارطايي تِزستَض زازگاُ ارطاٌٌٚسُ حٛن تِ
حالت ٖثل اظ ارطا ايازُ هيضَز ٍ زضغَضتي  ِٚهحَٛم تِ ،ييي هًيي تَزُ ٍ استطزاز آى هوٛي ًثاضس ،هخل
ياٖيوت آى ٍغَل ٍ تأزيِ ذَاّس ضس.
هازُ  176 -اضراغي  ِٚپس اظ ارطاي حٛن ضْى تػطِ يسٍاًي يا ضْى هعاحوت يا هواًًت اظ حٕ زٍتاضُ هَضز
حٛن ضا تػطِ يا هعاحوت ياهواًًت اظ حٕ تٌوايٌس يا زيگطاى ضا تِ تػطِ يسٍاًي يا هعاحوت يا هواًًت اظ حٕ
هَضز حٛن ٍازاض ًوايٌس ،تِ هزاظات هٗطض زض ٖاًَى هزاظات اسالهيهحَٛم ذَاٌّس ضس.
هازُ  - 177ضسيسگي تِزياٍي هَؾَو ايي ْػل تاتى تططيٓات آييي زازضسي ًثَزُ ٍ ذاضد اظ ًَتت تًول
هيآيس.

ْػل ًْن  -ساظش ٍ زضذَاست آى
هثحج اٍل  -ساظش
هازُ  - 178زضّطهطحلِ اظ زازضسي هسًي قطْيي هيتَاًٌس زيَاي ذَز ضا تِ قطيٕ ساظش ذاتوِ زٌّس.
هازُ  - 179زضغَضتي  ِٚزض زازضسي ذَاّاى يا ذَاًسُ هتًسز تاضٌسّ ،طٚسام اظ آًاى هيتَاًس رسا اظ سايطيي تا
قطِ ذَز ساظش ًوايس.
هازُ  180 -ساظش تيي قطْيي يا زض زْتط اسٌاز ضسوي ٍاٖى هيضَز يا زض زازگاُ ٍ ًيع هوٛي است زض ذاضد اظ
زازگاُ ٍاٖى ضسُ ٍ ساظشًاهَِيطضسوي تاضس.
هازُ ّ 181 -طگاُ ساظش زض زْتط اسٌاز ضسوي ٍاٖى ضسُ تاضس ،زازگاُ ذتن هَؾَو ضا تِهَرة ساظشًاهِ زض

پطًٍسُ هطتَـ ٖيس هيًوايس ٍ ارطايآى تاتى هٗطضات ضارى تِ ارطاي هٓاز اسٌاز ،الظماالرطا ذَاّس تَز.
هازُ ّ - 182طگاُ ساظش زض زازگاُ ٍاٖى ضَز ،هَؾَو ساظش ٍ ضطايف آى تِ تطتيثي ٍ ِٚاٖى ضسُ زض
غَضتهزلس هًٌٛس ٍ تِ اهؿاي زازضس ٍيا زازضساى ٍ قطْيي هيضسس.
تثػطُ  -چٌاًچِ ساظش زض حيي ارطاي ٖطاض ٍاٖى ضَز ،ساظشًاهِ تٌهيوي تَسف ٖاؾي هزطي ٖطاض زض حٛن
ساظش تِ يول آهسُ زض زازگاُ است.
هازُ ّ 183 -طگاُ ساظش ذاضد اظ زازگاُ ٍاٖى ضسُ ٍ ساظشًاهِ َيط ضسوي تاضس قطْيي تايس زض زازگاُ حاؾط
ضسُ ٍ تِ غحت آى اٖطاض ًوايٌس .اٖطاضقطْيي زض غَضتهزلس ًَضتِ ضسُ ٍ تِ اهؿاي زازضس زازگاُ ٍ قطْيي
هيضسس زض غَضت يسم حؿَض قطْيي زض زازگاُ تسٍى يصض هَرِ زازگاُ تسٍىتَرِ تِ هٌسضرات ساظشًاهِ
زازضسي ضا ازاهِ ذَاّس زاز.
هازُ  - 184زازگاُ پس اظ حػَل ساظش تيي قطْيي تِ ضطح َْٔ ضسيسگي ضا ذتن ٍ هثازضت تِ غسٍض گعاضش
اغالحي هيًوايس هٓاز ساظشًاهِ ِٚقثٕ هَاز َْٔ تٌهين هيضَز ًسثت تِ قطْيي ٍ ٍضاث ٍ ٖائن هٗام ٖاًًَي
آًْا ًاْص ٍ هًتثط است ٍ هاًٌس احٛام زازگاّْا تِ هَٖى ارطا گصاضتِ هيضَز،چِ ايي  ِٚهَضز ساظش هرػَظ
تِ زيَاي هكطٍحِ تَزُ يا ضاهل زياٍي يا اهَض زيگطي تاضس.
هازُ ّ - 185طگاُ ساظش هحٕٗ ًطَز ،تًْسات ٍ گصضتْايي  ِٚقطْيي ٌّگام تطاؾي تِ ساظش تِيول آٍضزُاًس
الظمالطيايِ ًيست.
هثحج زٍم  -زضذَاست ساظش
هازُ ّ - 186طٚس هيتَاًس زض هَضز ّط ازيايي اظ زازگاُ ًرستيي تكَضٚتثي زضذَاست ًوايس  ِٚقطِ اٍ ضا
تطاي ساظش زيَت ٌٚس.
هازُ  187 -تطتية زيَت تطاي ساظش ّواىاست  ِٚتطاي احؿاض ذَاًسُ هٗطض است ٍلي زض زيَتًاهِ تايس ٖيس
گطزز  ِٚقطِ تطاي ساظشتِزازگاُ زيَت هيضَز.
هازُ  188 -تًس اظ حؿَض قطْيي ،زازگاُ انْاضات آًاى ضا استواو ًوَزُ تٛليّ تِساظش ٍ سًي زض اًزام آى
هيًوايس .زضغَضت يسم هَْٗيت تِساظش تحٗيٗات ٍ يسم هَْٗيت ضا زض غَضتهزلس ًَضتِ تِاهؿا قطْيي
هيضساًسّ .طگاُ يٛي اظ قطْيي يا ّط زٍ قطِ ًرَاٌّس اهؿا ٌٌٚس ،زازگاُهطاتة ضا زض غَضتهزلس ٖيس هيٌٚس.
هازُ  - 189زضغَضتي  ِٚزازگاُ احطاظ ًوايس قطْيي حاؾط تِ ساظش ًيستٌس آًاى ضا تطاي قطح زيَا اضضاز
ذَاّس ٚطز.
هازُ ّ 190 -طگاُ تًس اظ اتالٌ زيَتًاهِ ،قطِ حاؾط ًطس يا تِقَضٚتثي پاسد زّس  ِٚحاؾط تِ ساظش ًيست،
زازگاُ هطاتة ضا زض غَضتهزلسٖيس ٚطزُ ٍ تِزضذَاستٌٌٚسُ ساظش تطاي اٖسام ٖاًًَي ايالم هيًوايس.
هازُ ّ - 191طگاُ قطِ تًس اظ اتالٌ زيَتًاهِ حاؾط ضسُ ٍ پس اظ آى استٌٛاِ اظ ساظش ًوايس ،تطاتط هازُ تاال
يول ذَاّس ضس.
هازُ  192 -استٌٛاِ قطِ اظ حؿَض زض زازگاُ يا يسم ٖثَل ساظش تًس اظ حؿَض زض ّطحال هاًى ًويضَز ِٚ

قطْيي تاض زيگط اظ ّويي زازگاُ يازازگاُ زيگط ذَاستاض ساظش ضًَس.
هازُ  - 193زضغَضت حػَل ساظش تيي قطْيي تطاتط هٗطضات هطتَـ تِ ساظش زض زازگاُ يول ذَاّس ضس.
تثػطُ  -زضذَاست ساظش تا پطزاذت ّعيٌِ زازضسي زياٍي َيطهالي ٍ تسٍى تططيٓات هكطح ٍ هَضز تطضسي ٖطاض
ذَاّس گطْت.
ْػل زّن  -ضسيسگي تِ زاليل
هثحج اٍل ٚ -ليات
هازُ  - 194زليل يثاضت اظ اهطي است  ِٚاغحاب زيَا تطاي احثات يا زْاو اظ زيَا تِ آى استٌاز هيًوايٌس.
هازُ  195 -زاليلي  ِٚتطاي احثات يَٗز يا ايٗايات يا تًْسات يا ٖطاضزازّا اٖاهِ هيضَز ،تاتى َٖاًيٌي است  ِٚزض
هَٖى اًًٗاز آًْا هزطي تَزُاست ،هگط ايي  ِٚزاليل هصَٚض اظ ازلِ ضطييِاي تاضس  ِٚهزطي ًثَزُ ٍ يا ذالِ آى
زض ٖاًَى تػطيح ضسُ تاضس.
هازُ  - 196زاليلي  ِٚتطاي احثات ٍٖايى ذاضري اظ ٖثيل ؾواى ْٖطيً ،سة ٍ َيطُ اٖاهِ هيضَز،تاتى ٖاًًَي
است  ِٚزض هَٖى قطح زيَا هزطيهيتاضس.
هازُ  - 197اغل تطائت است ،تٌاتطايي اگط ٚسي هسيي حٕ يا زيٌي تطزيگطي تاضس تايس آًطا احثات ٌٚس ،زضَيط
اييغَضت تا سَگٌس ذَاًسُ حٛنتطائت غازض ذَاّس ضس.
هازُ  - 198زضغَضتي  ِٚحٕ يا زِيٌي تطيْسُ ٚسي حاتت ضس،اغل تط تٗاي آى است هگط ايي  ِٚذالِ آى حاتت
ضَز.
هازُ  199 -زض ٚليِ اهَض حَٖٗي ،زازگاُ يالٍُ تط ضسيسگي تِ زاليل هَضز استٌاز قطْيي زيَاّ ،طگًَِ تحٗيٕ يا
اٖساهي  ِٚتطاي ٚطّ حٗيٗت الظمتاضس ،اًزام ذَاّس زاز.
هازُ  - 200ضسيسگي تِ زاليلي  ِٚغحت آى تيي قطْيي هَضز اذتالِ ٍ هإحط زضتػوينًْايي تاضس زض رلسِ
زازضسي تِيول هيآيس هگط زضهَاضزي ٖ ِٚاًَى قطيٕ زيگطي هًيي ٚطزُ تاضس.
هازُ  - 201تاضيد ٍ هحل ضسيسگي تِ قطْيي اقالو زازُ هيضَز هگط زض هَاضزيٖ ِٚاًَى قطيٕ زيگطي تًييي
ٚطزُ تاضس .يسم حؿَض اغحاب زيَاهاًى اظ ارطاي تحٗيٗات ٍ ضسيسگي ًويضَز.
هثحج زٍم  -اٖطاض
هازُ ّ - 202طگاُ ٚسي اٖطاض تِ اهطي ًوايس  ِٚزليل شيحٕ تَزى قطِ اٍ تاضس ،زليل زيگطي تطاي حثَت آى
الظم ًيست.
هازُ  203 -اگطاٖطاض زض زازذَاست يا حيي هصاٚطُ زض زازگاُ يا زض يٛي اظ لَايحي  ِٚتِ زازگاُ تٗسين ضسُ است
تِيول آيس ،اٖطاض زض زازگاُ هحسَبهي ضَز ،زضَيط ايي غَضت اٖطاض زض ذاضد اظ زازگاُ تلٗي هيضَز.
هازُ  - 204اٖطاض ضٓاّي است ٍٖتي ِٚحيي هصاٚطُ زض زازگاُ تِيول آيس ٍ ٚتثي است زضغَضتي  ِٚزض يٛي اظ

اسٌاز يا لَايحي  ِٚتِ زازگاُ تٗسينگطزيسُ انْاض ضسُ تاضس.
زض اٖطاض ضٓاّي ،قطْي  ِٚهيذَاّس اظ اٖطاض قطِ زيگط استٓازُ ًوايس تايس اظ زازگاُ ترَاّس  ِٚاٖطاض اٍ زض
غَضتهزلس ٖيس ضَز.
هازُ  205 -اٖطاض ٍٚيل يليِ هَٚل ذَز ًسثت تِ اهَضي ٖ ِٚاقى زيَا است پصيطْتِ ًويضَز اين اظ ايي ِٚ
اٖطاض زض زازگاُ يا ذاضد اظ زازگاُ تِيولآهسُ تاضس .
هثحج سَم  -اسٌاز
الّ  -هَاز يوَهي
هازُ  - 206ضسيسگي تِ حساتْا ٍ زْاتط زض زازگاُ تِيول هيآيس ٍ هوٛي است زض هحلي  ِٚاسٌاز زض آًزا ٖطاض
زاضز اًزام گيطز .زض ّطغَضت زازگاُهيتَاًس ضسيسگي ضا تِ يٛي اظ زازضساى زازگاُ هحَل ًوايس.
هازُ  - 207سٌسي  ِٚزض زازگاُ اتطاظ هيضَز هوٛي است تًِٓى قطِ هٗاتل زليل تاضس ،زض اييغَضت ّطگاُ
قطِ هٗاتل تِ آى استٌاز ًوايساتطاظٌٌٚسُ سٌس حٕ ًساضز آًطا پستگيطز ٍ يا اظ زازگاُ زضذَاست ًوايس سٌس اٍ ضا
ًازيسُ تگيطز.
هازُ ّ - 208طگاُ يٛي اظ قطْيي سٌسي اتطاظ ٌٚس  ِٚزض آى تِ سٌس زيگطي ضرَو ضسُ ٍ هطتَـ تِ زازضسي
تاضس ،قطِ هٗاتل حٕ زاضز اتطاظ سٌسزيگط ضا اظ زازگاُ زضذَاست ًوايس ٍ زازگاُ تِ ايي زضذَاست تطتية احط
ذَاّس زاز.
هازُ ّ - 209طگاُ سٌس هًيٌي  ِٚهسض٘ ازيا يا انْاض يٛي اظ قطْيي است ًعز قطِ زيگط تاضس ،تِ زضذَاست
قطِ ،تايس آى سٌس اتطاظ ضَزّ .طگاُقطِ هٗاتل تٍِرَز سٌس ًعز ذَز ايتطاِ ٌٚس ٍلي اظ اتطاظ آى اهتٌاو ًوايس،
زازگاُ هيتَاًس آًطا اظرولِ ٖطائي هخثتِ تساًس.
هازُ  - 210چٌاًچِ يٛي اظ قطْيي تِ زْتط تاظضگاًي قطِ زيگط استٌاز ٌٚس ،زْاتط ًاهثطزُ تايس زض زازگاُ اتطاظ
ضَز .زضغَضتي  ِٚاتطاظ زْاتط زض زازگاُهوٛي ًثاضس ،زازگاُ ضرػي ضا هأهَض هيًوايس  ِٚتا حؿَض قطْيي زْاتط
ضا هًايٌِ ٍ آًچِ الظم است ذاضدًَيسي ًوايس.
ّيچ تاظضگاًي ًويتَاًس تِيصض ًساضتي زْتط اظ اتطاظ ٍ يا اضائِ زْاتط ذَز اهتٌاو ٌٚس ،هگط ايي  ِٚحاتت ًوايس ِٚ
زْتط اٍ تلّ ضسُ يا زستطسي تِآى ًساضزّ.طگاُ تاظضگاًي  ِٚتِ زْاتط اٍ استٌاز ضسُ است اظ اتطاظ آى ذَززاضي
ًوايس ٍ تلّ يا يسم زستطسي تِ آًطا ّن ًتَاًس حاتت ٌٚس ،زازگاُ هيتَاًس آًطا اظ ٖطائيهخثتِ انْاض قطِ ٖطاضزّس.
هازُ  - 211اگط اتطاظ سٌس زض زازگاُ هٗسٍض ًثاضس يا اتطاظ توام يا ٖسوتي اظ آى يا انْاض يلٌي هٓاز آى زض زازگاُ
تطذالِ ًهن يا يٓت يوَهي يا هػالحياهِ يا حيخيت اغحاب زيَا يا زيگطاى تاضس ضئيس زازگاُ يا زازضس يا
هسيط زْتط زازگاُ اظ راًة اٍ زض حؿَض قطْيي آًچِ ضا  ِٚالظم ٍ ضارى تِ هَضزاذتالِ است ذاضدًَيس
هيًوايس.
هازُ ّ 212 -طگاُ سٌس يا اقاليات زيگطي  ِٚهطتَـ تِ هَضز زيَا است زض ازاضات زٍلتي يا تاًْٛا يا ضْطزاضيْا

يا هإسساتي  ِٚتا سطهايِ زٍلتتأسيس ٍ ازاضُ هيضًَس هَرَز تاضس ٍ زازگاُ آًطا هإحط زض هَؾَو تطريع
زّس ،تِ زضذَاست يٛي اظ اغحاب زيَا تكَض ٚتثي تِ ازاضُ يا ساظهاىهطتَـ ،اضسال ضًٍَضت سٌس يا اقالو الظم
ضا تا شٚط هَيس ،هٗطض هيزاضز .ازاضُ يا ساظهاى هطتَـ هٛلّ است َْضي زستَض زازگاُ ضا اًزام زّس،هگطاييِٚ
اتطاظ سٌس تا هػالح سياسي ٚطَض ٍ يا ًهن يوَهي هٌاْات زاضتِ تاضس  ِٚزضاييغَضت تايس هطاتة تا تَؾيح الظم
تِ زازگاُ ايالم ضَز.چٌاًچِ زازگاُ هَاْٗت ًوَز ،رَاظ يسم اتطاظ سٌس هحطظ ذَاّس ضس،زضَيط اييغَضت تايس
تًِحَ هٗتؿي سٌس تِزازگاُ اضائِ ضَز .زضغَضت اهتٌاوٚ،سي  ِٚهسإٍليت يسم اضائِ سٌس هتَرِ اٍ است پس اظ
ضسيسگي زض ّويي زازگاُ ٍ احطاظ ترلّ تِ آًػال هَٖت اظ ذسهات زٍلتي اظ ضص هاُ تا يٙسال هحَٛم ذَاّس
ضس.
تثػطُ  - 1زض هَضز تحَيل اسٌاز سطي زٍلتي تايس تا اراظُ ضئيس َُٖ ٖؿائيِ تاضس.
تثػطُ  2 -ازاضات زٍلتي ٍ تاًْٛا ٍ ضْطزاضيْا ٍ سايط هإسسات يازضسُ زض ايي هازُ زضغَضتي  ِٚذَز ًيع قطِ
زيَا تاضٌس ،هلعم تِ ضيايت هٓازايي هازُ ذَاٌّس تَز.
تثػطُ  - 3چٌاًچِ زض هَيسي  ِٚزازگاُ هًيي ٚطزُ است ًتَاًٌس اسٌاز ٍ اقاليات الظم ضا تسٌّس ،تايس زض پاسد
زازگاُ تا شٚط زليل تأذيط ،تاضيد اتطاظاسٌاز ٍ اقاليات ضا ايالم ًوايٌس.
هازُ  - 213زض هَاضزي  ِٚاتطاظ اغل سٌس الظم تاضس ازاضات ،ساظهاًْا ٍ تاًْٛا پس اظ زضياْت زستَض زازگاُ ،اغل
سٌس ضا تِقَض هستٗين تِ زازگاُهيْطستٌسْ .طستازى زْاتط اهَض راضي تِ زازگاُ الظم ًيست تلٖ ِٛسوت ذاضد
ًَيسي ضسُ اظ آى زْاتط  ِٚاظ قطِ ازاضُ گَاّي ضسُ تاضس ٚاْي است.
هازُ ّ - 214طگاُ يٛي اظ اغحاب زيَا تِاستٌاز پطًٍسُ ٚيٓطي ازيايي ًوايس  ِٚضرَو تِ آى پطًٍسُ الظم تاضس،
زازگاُ هيتَاًس پطًٍسُ ضا هكالثِ ٌٚس.هطرى شيضتف هٛلّ است پطًٍسُ زضذَاستي ضا اضسال ًوايس.
هازُ  - 215چٌاًچِ يٛي اظ اغحاب زيَا استٌاز تِ پطًٍسُ زيَاي هسًي زيگطي ًوايس ،زازگاُ تِ زضذَاست اٍ
ذكاب تِ هطرى شيضتفتٗاؾاًاهِاي تِ ٍي هيزّس  ِٚضًٍَضت هَاضز استٌازي زضهست هًيٌي تِاٍ زازُ ضَز .
زضغَضت لعٍم زازگاُ هيتَاًس پطًٍسُ هَضز استٌاز ضا ذَاستِ ٍهالحهِ ًوايس.
ب  -اًٛاض ٍ تطزيس
هازُ ٚ - 216سي  ِٚيليِ اٍ سٌس َيط ضسوي اتطاظ ضَز هيتَاًس ذف يا هْط يا اهؿا ٍ يا احط اًگطت هٌتسة تِ
ذَز ضا اًٛاض ًوايس ٍ احٛام هٌٛط تطاٍ هتطتة هيگطزز ٍ اگط سٌس اتطاظي هٌتسة تِ ضرع اٍ ًثاضس هيتَاًس
تطزيس ٌٚس.
هازُ  - 217انْاض تطزيس يا اًٛاض ًسثت تِ زاليل ٍ اسٌاز اضائِ ضسُ حتياالهٛاى تايس تا اٍليي رلسِ زازضسي
تِيول آيس ٍ چٌاًچِ زض رلسِ زازضسيهٌٛط ضَز ٍ يا ًسثت تِ غحت ٍ سٗن آى سَٛت ًوايس حسة هَضز آحاض
اًٛاض ٍ سَٛت تط اٍ هتطتة ذَاّس ضس  .زض هَاضزي  ِٚضأي زازگاُ تسٍى زْاوذَاًسُ غازضهيضَز ،ذَاًسُ ؾوي
ٍاذَاّي اظ آى ،اًٛاض يا تطزيس ذَز ضا تِزازگاُ ايالم هيزاضزً .سثت تِ هساضٚي  ِٚزض هطحلِ ٍاذَاّي
هَضزاستٌازٍاٖى هيضَز ًيع انْاض تطزيس يا اًٛاض تايس تا اٍليي رلسِ زازضسي تِيول آيس.

هازُ  - 218زضهٗاتل تطزيس يا اًٛاضّ ،طگاُ اضائٌٌِٚسُ سٌس ،سٌس ذَز ضا استطزاز ًوايس ،زازگاُ تِ اسٌاز ٍ زاليل
زيگط ضرَو هيٌٚس .استطزاز سٌس زليلتط تكالى آى ًرَاّس تَز ،چٌاًچِ غاحة سٌس ،سٌس ذَز ضا استطزاز ًٛطز
ٍ سٌس هإحط زض زيَا تاضس ،زازگاُ هٛلّ است تِ ايتثاض آى سٌس ضسيسگيًوايس.
د  -ازياي رًليت
هازُ  - 219ازياي رًليت ًسثت تِ اسٌاز ٍ هساض٘ اضائِ ضسُ تايس تطاتط هازُ ( )217ايي ٖاًَى تا شٚط زليل اٖاهِ
ضَز ،هگط ايٌ ِٛزليل ازياي رًليتتًس اظ هَيس هٗطض ٍ ٖثل اظ غسٍض ضأي ياْت ضسُ تاضس زضَيط اييغَضت
زازگاُ تِ آى تطتية احط ًويزّس.
هازُ  - 220ازياي رًليت ٍ زاليل آى تِ زستَض زازگاُ تِقطِ هٗاتل اتالٌ هيضَز .زضغَضتي  ِٚقطِ تِ
استٓازُ اظ سٌس تاٖي تاضس ،هَنّ استنطِ زُ ضٍظ اظ تاضيد اتالٌ ،اغل سٌس هَؾَو ازياي رًل ضا تِزْتط
زازگاُ تسلين ًوايس .هسيط زْتط پس اظ زضياْت سٌس ،آى ضا تًِهط ٖاؾي زازگاُ ضساًيسٍُ زازگاُ آًطا َْضي هْط ٍ
هَم هيًوايس.
چٌاًچِ زضهَيس هٗطض غاحة سٌس اظ تسلين آى تِ زْتط ذَززاضي ٌٚس ،سٌس اظ يساز زاليل اٍ ذاضد ذَاّس ضس.
تثػطُ  -زض هَاضزيٍٚ ِٚيل يا ًوايٌسُ ٖاًًَي زيگطي زض زازضسي هساذلِ زاضتِ تاضس ،چٌاًچِ زستطسي تِ اغل
سٌس ًساضتِ تاضس حٕ استوْالزاضز ٍ زازگاُ هْلت هٌاسثي تطاي اضائِ اغل سٌس تِاٍ هيزّس.
هازُ  - 221زازگاُ هٛلّ است ؾوي غسٍض حٛن ضارى تِ هاّيت زيَا ًسثت تِ سٌسي  ِٚزض هَضز آى ازياي
رًل ضسُاست ،تًييي تٛليًّوَزُ ،اگط آًطا هزًَل تطريع ًسّس ،زستَض تحَيل آًطا تِغاحة سٌس غازض
ًوايس ٍ زضغَضتي  ِٚآًطا هزًَل تساًس ،تٛليّ ايٌ ِٛتايس توام سٌس اظتيي تطزُ ضَز ٍ يا ٖسوت هزًَل زض ضٍي
سٌس اتكال گطزز يا ٚلواتي هحَ ٍ يا تُييط زازُ ضَز تًييي ذَاّس ٚطز .ارطاي ضأي زازگاُ زضاييذػَظ
هٌَـاست تِ ٖكًي ضسى حٛن زازگاُ زض هاّيت زيَا ٍ گصضتي هست زضذَاست تزسيسًهط يا اتطام حٛن زض
هَاضزيٖ ِٚاتل تزسيسًهط هيتاضس ٍ زضغَضتيٍ ِٚرَز اسٌاز ٍ ًَضتِّاي ضارى تِزيَاي رًل زض زْتط زازگاُ
الظم ًثاضس ،زازگاُ زستَض ايازُ اسٌاز ٍ ًَضتِّا ضا تِ غاحثاى آًْا هيزّس.
هازُ ٚ 222 -اضهٌساى زازگاُ هزاظ ًيستٌس تػَيط يا ضًٍَضت اسٌاز ٍ هساضٚي ضا ً ِٚسثت تِ آًْا ازياي رًليت
ضسُ هازام  ِٚتِ هَرة حٛن ٖكًيًسثت تِ آًْا تًييي تٛليّ ًطسُ است ،تِ اضراظ تسلين ًوايٌس ،هگط تا
اراظُ زازگاُ  ِٚزض اييغَضت ًيع تايس زض حاضيِ آى تػطيح ضَز ً ِٚسثت تِايي سٌس ازياي رًليت ضسُ است.
ترلّ اظ هٓاز ايي هازُ هستلعم هحَٛهيت اظ سِ هاُ تا ي ٙسال آًػال اظ ذسهات زٍلتي ذَاّس تَز.
ز  -ضسيسگي تِ غحت ٍ اغالت سٌس
هازُ  223 -ذف ،هْط ،اهؿا ٍ احط اًگطت اسٌاز يازي ضا ً ِٚسثت تِ آى اًٛاض يا تطزيس يا ازياي رًل ضسُ تاضس،
ًويتَاى اساس تكثيٕ ٖطاض زازّ،طچٌس  ِٚحٛن تِ غحت آى ضسُ تاضس.
هازُ  - 224هيتَاى ٚسي ضا  ِٚذف يا هْط يا اهؿا يا احط اًگطت هًٌٛس زض سٌس تِ اٍ ًسثت زازُ ضسُ است،

اگطزض حال حيات تاضس ،تطاياستٛتاب يا اذص احط اًگطت يا تػسيٕ هْط زيَت ًوَز .يسم حؿَض يا اهتٌاو اٍ اظ
ٚتاتت يا ظزى اًگطت يا تػسيٕ هْط هيتَاًس ٖطيٌِ غحت سٌس تلٗيضَز.
هازُ 225 -اگط اٍضأ ٍ ًَضتِّاٍ هساضٚي  ِٚتايس اساس تكثيٕ ٖطاض گيطز زض يٛي اظ ازاضات يا ضْطزاضيْا يا
تاًْٛا يا هإسساتي  ِٚتا سطهايِ زٍلتتأسيس ضسُ است هَرَز تاضس ،تطاتط هٗطضات هازُ ( )212آًْا ضا تِهحل
تكثيٕ هيآٍضًس  .چٌاًچِ آٍضزى آًْا تِهحل تكثيٕ هوٛي ًثاضس ٍ يا تًِهطزازگاُ هػلحت ًثاضس ٍ يا زاضًسُ آًْا
زض ضْط يا هحل زيگطي اٖاهت زاضتِ تاضس تِهَرة ٖطاض زازگاُ هيتَاى زض هحلي ًَ ِٚضتِّا ،اٍضأ ٍ
هساض٘يازضسُ ٖطاضزاضز ،تكثيٕ تِيول آٍضز.
هازُ  - 226زازگاُ هَنّ است زضغَضت ؾطٍضت ،زٖت زض سٌس ،تكثيٕ ذف ،اهؿا ،احط اًگطت يا هْط سٌس ضا
تِٚاضضٌاس ضسوي يا ازاضُتطريع َّيت ٍ پليس تييالولل  ِٚهَضز ٍحَٔ زازگاُ تاضٌس ،اضراو ًوايس .ازاضُ
تطريع َّيت ٍ پليس تييالوللٌّ ،گام ايالمًهط تِزازگاُاضراوٌٌٚسُ ،تايس َّيت ٍ هطرػات ٚسي ضا  ِٚزض
ايالم ًهط زذالت هستٗين زاضتِ است هًطْي ًوايس .ضرع يازضسُ اظرْت هسإٍليت ٍ ًيع هَاضزضز ،زضحٛن
ٚاضضٌاس ضسوي هيتاضس.
هازُ  - 227چٌاًچِ هسيي رًليت سٌس زض زيَاي حَٖٗي ،ضرع هًيٌي ضا تِ رًل سٌس هَضز استٌاز هتْن
ٌٚس ،زازگاُ تِ ّط زٍ ازيا ي ٙراضسيسگي هيًوايس.
زضغَضتي  ِٚزيَاي حَٖٗي زضرطياى ضسيسگي تاضس ،ضأي ٖكًي ٚيٓطي ًسثت تِ اغالت يا رًليت سٌس ،تطاي
زازگاُ هتثى ذَاّس تَز .اگط اغالت يارًليت سٌس تِهَرة ضأي ٖكًي ٚيٓطي حاتت ضسُ ٍ سٌس يازضسُ هستٌس
زازگاُ زض اهط حَٖٗي تاضس ،ضأي ٚيٓطي تطاتط هٗطضات هطتَـ تِ ايازُ زازضسيٖاتل استٓازُ هيتاضسّ .طگاُ
زضؾوي ضسيسگي ،زازگاُ اظ قطح ازياي رًل هطتثف تا زيَاي حَٖٗي زض زازگاُ زيگطي هكلى ضَز ،هَؾَو
تِاقالو ضئيسحَظُ ٖؿايي هيضسس تا تا تَرِ تِ سثٕ اضراو تطاي ضسيسگي تَأم اتراش تػوين ًوايس.
هازُ 228 -پس اظ ازياي رًليت سٌس ،تطزيس يا اًٛاض ًسثت تِ آى سٌس پصيطْتِ ًويضَزٍ ،لي چٌاًچِ پس اظ
تطزيس يا اًٛاض سٌس ،ازياي رًل ضَزْٗ،ف تِ ازياي رًل ضسيسگي ذَاّس ضس.
زضغَضتي  ِٚازياي رًل يا انْاض تطزيس ٍ اًٛاض ًسثت تِ سٌس ضسُ تاضس ،زيگط ازياي پطزاذت ٍرِ آى سٌس يا
اًزام ّطًَو تًْسي ًسثت تِ آى پصيطْتًِويضَز ٍ چٌاًچِ ًسثت تِ اغالت سٌس ّوطاُ تا زيَاي پطزاذت ٍرِ
يا اًزام تًْس ،تًطؼ ضَز ْٗف تِ ازياي پطزاذت ٍرِ يا اًزام تًْس ضسيسگيذَاّس ضس ٍ تًطؼ تِ اغالت ٖاتل
ضسيسگي ًويتاضس.
هثحج چْاضم  -گَاّي
هازُ  - 229زض هَاضزي  ِٚزليل احثات زيَا يا هإحط زض احثات آى ،گَاّي گَاّاى تاضس تطاتط هَاز ظيط اٖسام
هيگطزز.
هازُ  - 230زض زياٍي هسًي (حَٖٗي) تًساز ٍ رٌسيت گَاُ ّ ،وچٌيي تطٚية گَاّاى تا سَگٌس تِ تطتية شيل
هيتاضس:

الّ  -اغل قالٔ ٍ اٖسام آى ٍ ضرَو زض قالٔ ٍ ًيع زياٍي َيط هالي اظ ٖثيل هسلواى تَزى  ،تلٌَ  ،رطح ٍ
تًسيل ،يَٓ اظ ٖػاظ ٍٚ ،الت ٍ،غيت تا گَاّي زٍ هطز.
ب  -زياٍي هالي يا آًچِ  ِٚهٗػَز اظ آى هال هيتاضس اظ ٖثيل زِيي  ،حوي هثيى  ،هًاهالت  ، ٍّٖ ،اراضُ ،
ٍغيت تِ ًٓى هسييَ ،ػة ،رٌاياتذكائي ٍ ضثِ يوس  ِٚهَرة زيِ است تا گَاّي زٍ هطز يا ي ٙهطز ٍ زٍ
ظى.
چٌاًچِ تطاي ذَاّاى اهٛاى اٖاهِ تيٌِ ضطيي ًثاضس هيتَاًس تا هًطْي ي ٙگَاُ هطز يا زٍ ظى تِ ؾويوِ يٙ
سَگٌس ازياي ذَز ضا احثات ٌٚس .زضهَاضزهصَٚض زض ايي تٌس ،اتتسا گَاُ ٍارس ضطايف ضْازت هيزّس ،سپس
سَگٌس تَسف ذَاّاى ازا هيضَز.
د  -زياٍي  ِٚاقالو تط آًْا هًوَالً زضاذتياض ظًاى است اظٖثيل ٍالزت  ،ضؾاو ،تٛاضت  ،ييَب زضًٍي ظًاى تا
گَاّي چْاض ظى ،زٍ هطز يا ي ٙهطزٍ زٍ ظى.
ز  -اغل ًٛاح تا گَاّي زٍ هطز ٍ يا ي ٙهطز ٍ زٍ ظى.
هازُ  231 -زض ٚليِ زياٍي  ِٚرٌثِ حٕالٌاسي زاضز اين اظ اهَض رعائي يا هسًي (هالي ٍ َيط آى) تِ ضطح هازُ
َْٔ ّطگاُ تِ يلت َيثت يا تيواضي،سٓط  ،حثس ٍ اهخال آى حؿَض گَاُ اغلي هتًصض يا هتًسط تاضس گَاّي تط
ضْازت گَاُ اغلي هسوَو ذَاّس تَز.
تثػطُ  -گَاُ تط ضاّس اغلي تايس ٍارس ضطايف هٗطض تطاي گَاُ ٍ گَاّي تاضس.
هازُ ّ 232 -ط ي ٙاظ قطْيي زيَا  ِٚهتوس ٙتِ گَاّي ضسُاًس  ،تايس گَاّاى ذَز ضا زض ظهاًي  ِٚزازگاُ
تًييي ٚطزُ حاؾط ٍ هًطْي ًوايٌس.
هازُ  - 233غالحيت گَاُ ٍ هَاضز رطح ٍي تطاتط ضطايف هٌسضد زض ترص چْاضم اظ ٚتاب زٍم ،زض اهَض ٚيٓطي،
ايي ٖاًَى هيتاضس.
هازُ ّ234 -ط ي ٙاظ اغحاب زيَا هيتَاًٌس گَاّاى قطِ ذَز ضا تا شٚط يلت رطح ًوايٌس .چٌاًچِ پس اظ
غسٍض ضأي تطاي زازگاُ هًلَم ضَز ِٖٚثل اظ ازاي گَاّي رْات رطح ٍرَز زاضتِ ٍلي تط زازگاُ هرٓي هاًسُ ٍ
ضأي غازضُ ّن هستٌس تِ آى گَاّي تَزُ ،هَضز اظ هَاضز ًٗؽ هيتاضس ٍچٌاًچِ رْات رطح تًس اظ غسٍض ضأي
حازث ضسُ تاضس ،هإحط زض ايتثاض ضأي زازگاُ ًرَاّس تَز.
تثػطُ  -زضغَضتي  ِٚقطِ زيَا تطاي رطح گَاُ اظ زازگاُ استوْال ًوايس زازگاُ حساٚخط تِ هست يّٓ ٙتِ
هْلت ذَاّس زاز.
هازُ  235 -زازگاُ ،گَاّي ّط گَاُ ضا تسٍى حؿَض گَاّْايي  ِٚگَاّي ًسازُاًس استواو هيٌٚس ٍ تًس اظ ازاء
گَاّي هيتَاًس اظ گَاّْا هزتوًاًتحٗيٕ ًوايس.
هازُ ٖ - 236ثل اظ ازاي گَاّي ،زازگاُ حطهت گَاّي ٚصب ٍ هسإٍليت هسًي آى ٍ هزاظاتي  ِٚتطاي آى هٗطض
ضسُ است ضا تِ گَاُ ذاقط ًطاىهيساظز .گَاّاى ٖثل اظ ازاي گَاّي ًام ٍ ًامذاًَازگي ،ضُل ،سي ٍ هحل
اٖاهت ذَز ضا انْاض ٍ سَگٌس ياز هيٌٌٚس  ِٚتوام حٗيٗت ضا گٓتِ ٍ َيط اظحٗيٗت چيعي انْاض ًٌوايٌس.
تثػطُ  -زض غَضتي  ِٚاحٗأ حٕ هتَّٖ تِ گَاّي تاضس ٍ گَاُ حاؾط تِ اتياى سَگٌس ًطَز العام تِ آى هوٌَو

است.
هازُ  237 -زازگاُ هيتَاًس تطاي ايٌ ِٛآظازي گَاُ تْتط تأهيي ضَز گَاّي اٍ ضا تسٍى حؿَض اغحاب زيَا
استواو ًوايس .زضاييغَضت پس اظ ازايگَاّي تالْاغلِ اغحاب زيَا ضا اظ انْاضات گَاُ هكلى هيساظز.
هازُ ّ - 238يچي ٙاظ اغحاب زيَا ًثايس انْاضات گَاُ ضا ٖكى ٌٚس ،لٛي پس اظ ازاي گَاّي هيتَاًٌس تَسف
زازگاُ سإاالتي ضا  ِٚهطتَـ تِ زيَاهيتاضس اظ گَاُ تِيول آٍضًس.
هازُ  239 -زازگاُ ًويتَاًس گَاُ ضا تِ ازاء گَاّي تطَية يا اظ آى هٌى يا اٍ ضا زض ٚيٓيت گَاّي ضاٌّوايي يا زض
تياى هكالة ٚوً ٙوايس ،تلْٗ ِٛفهَضز گَاّي ضا قطح ًوَزُ ٍ اٍ ضا زض تياى هكالة ذَز آظاز هيگصاضز.
هازُ  - 240انْاضات گَاُ تايس ييٌاً زضغَضت هزلس ٖيس ٍ تِاهؿا يا احط اًگطت اٍ تطسس ٍ اگط گَاُ ًرَاّس يا
ًتَاًس اهؿا ٌٚس ،هطاتة زض غَضتهزلس ٖيس ذَاّس ضس.
هازُ  - 241تطريع اضظش ٍ تأحيط گَاّي تا زازگاُ است.
هازُ  - 242زازگاُ هيتَاًس تِزضذَاست يٛي اظ اغحاب زيَا ّوچٌيي زضغَضتي  ِٚهٗتؿي تساًس گَاّاى ضا
احؿاض ًوايس .زض اتالٌ احؿاضيِ،هٗطضاتي  ِٚتطاي اتالٌ اٍضأ ٖؿايي تًييي ضسُ ضيايت هيگطزز ٍ تايس حساٖل
يّٓٙتِ ٖثل اظ تطٛيل زازگاُ تِ گَاُ يا گَاّاى اتالٌ ضَز.
هازُ  - 243گَاّي  ِٚتطاتط ٖاًَى احؿاض ضسُ است ،چٌاًچِ زضهَيس هٗطض حؿَض ًياتس ،زٍتاضُ احؿاض ذَاّس ضس
هازُ  244 -زضغَضت هًصٍض تَزى گَاُ اظ حؿَض زض زازگاُ ٍ ّوچٌيي زض هَاضزي  ِٚزازگاُ هٗتؿي تساًس
هيتَاًس گَاّي گَاُ ضا زض هٌعل يا هحلٚاض اٍ يا زض هحل زيَا تَسف يٛي اظ ٖؿات زازگاُ استواو ٌٚس.
هازُ  - 245زض غَضتي ِٚگَاُ زض هٗط زازگاُ زيگطي اٖاهت زاضتِ تاضس زازگاُ هيتَاًس اظ زازگاُ هحل تَّٖ اٍ
ترَاّس  ِٚگَاّي اٍ ضا استواو ٌٚس.
هازُ  - 246زض هَاضز هصَٚض زض هازتيي ( )245( ٍ )244چٌاًچِ هثٌاي ضأي زازگاُ گَاّي گَاُ تاضس ٍ آى گَاُ
قثٕ هٗطضات هازُ ( )231اظ حؿَض زضزازگاُ هًصٍض تاضس استٌاز ٌٌٚسُ تِ گَاّي ْٗف هيتَاًس تِ گَاّي ضاّس
تط گَاُ اغلي استٌاز ًوايس.
هازُ ّ- 247طگاُ گَاُ تطاي حؿَض زض زازگاُ زضذَاست ّعيٌِ آهس ٍ ضْت ٍ رثطاى ذساضت حاغل اظ آًطا
تٌوايس ،زازگاُ هيعاى آى ضا هًيي ٍ استٌازٌٌٚسُ ضا تِ تأزيِ آى هلعم هيًوايس.
هثحج پٌزن  -هًايٌِ هحل ٍ تحٗيٕ هحلي
هازُ  248 -زازگاُ هيتَاًس ضاساً يا تِزضذَاست ّطي ٙاظ اغحاب زيَا ٖطاض هًايٌِ هحل ضا غازض ًوايس .هَؾَو
ٖطاض ٍ ٍٖت ارطاي آى تايس تِقطْيي اتالٌ ضَز.
هازُ  249 -زضغَضتي  ِٚقطْيي زيَا يا يٛي اظ آًاى تِ اقاليات اّل هحل استٌاز ًوايٌس ،اگطچِ تِقَض ٚلي
تاضس ٍ اساهي هكلًيي ضا ّن شٚطًٌٌٛس ،زازگاُ ٖطاض تحٗيٕ هحلي غازض هيًوايس .چٌاًچِ ٖطاض تحٗيٕ هحلي
تِزضذَاست يٛي اظ قطْيي غازض گطزز ،قطِ زيگط زيَا هيتَاًس زض هَٖىتحٗيٗات ،هكلًيي ذَز ضا زض هحل
حاؾط ًوايس  ِٚاقالو آًْا ًيع استواو ضَز.

هازُ  - 250ارطاي ٖطاض هًايٌِ هحل يا تحٗيٕ هحلي هوٛي است تَسف يٛي اظ زازضساى زازگاُ يا ٖاؾي تحٗيٕ
تِيولآيسٍٖ .ت ٍ هحل تحٗيٗاتتايس اظٖثل تِ قطْيي اقالو زازُ ضَز .زضغَضتي  ِٚهحل تحٗيٗات ذاضد اظ
حَظُ زازگاُ تاضس ،زازگاُ هيتَاًس ارطاي تحٗيٗات ضا اظ زازگاُ هحلزضذَاست ًوايس هگط ايي  ِٚهثٌاي ضأي
زازگاُ هًايٌِ ٍ يا تحٗيٗات هحلي تاضس  ِٚزض ايي غَضت تايس ارطاي ٖطاضّاي هصَٚض تَسف ضرع
ٖاؾيغازضٌٌٚسُ ضأي غَضت گيطز يا گعاضش هَضز ٍحَٔ زازگاُ تاضس.
هازُ  - 251هتػسي ارطاي ٖطاض اظ هًايٌِ هحل يا تحٗيٗات هحلي غَضت رلسِ تٌهين ٍ تِ اهؿاي هكلًيي ٍ
اغحاب زيَا هيضساًس.
هازُ  252 -تطتية استًالم ٍ ارطاي تحٗيٗات اظ اضراظ يازضسُ زضهازُ ٖثل تًِحَي است  ِٚتطاي گَاّاى
هٗطض گطزيسُ استّ .طي ٙاظ قطْييهيتَاًس هكلًيي قطِ زيگط ضا تطاتط هٗطضات رطح گَاُ ،ضز ًوايس.
هازُ  - 253قطْيي زيَا هيتَاًٌس اضراغي ضا تطاي ٚسة اقالو اظ آًاى زض هحل هًطْي ٍ تِگَاّي آًْا تطاؾي
ًوايٌس .هتػسي تحٗيٗات غَضتاضراغي ضا  ِٚاغحاب زيَا اًتراب ٚطزُاًس ًَضتِ ٍ تِاهؿاي قطْيي
هيضساًس.
هازُ  - 254يسم حؿَض يٛي اظ اغحاب زيَا هاًى اظ ارطاي ٖطاض هًايٌِ هحل ٍ تحٗيٗات هحلي ًرَاّس تَز.
هازُ 255 -اقاليات حاغل اظ تحٗيٕ ٍ هًايٌِ هحل اظ اهاضات ٖؿايي هحسَب هيگطزز  ِٚهوٛي است هَرة
يلن يا اقويٌاى ٖاؾي زازگاُ ياهإحط زض آى تاضس.
هازُ  256 -يسم تْيِ ٍسيلِ ارطاي ٖطاض هًايٌِ هحل يا تحٗيٕ هحلي تَسف هتٗاؾي ،هَرة ذطٍد آى اظ يساز
زاليل ٍي هيتاضس ٍ .اگط ارطايٖطاض هصَٚض ضا زازگاُ الظم تساًس ،تْيِ ٍسائل ارطاء زض هطحلِ تسٍي تا ذَاّاى
زيَا ٍ زض هطحلِ تزسيسًهط تا تزسيسًهطذَاُ هيتاضس  .زضغَضتي  ِٚتِيلت يسم تْيِ ٍسيلِ ،ارطاي ٖطاض هٗسٍض
ًثاضس ٍ زازگاُ تسٍى آى ًتَاًس اًطاء ضأي ًوايس زازذَاست تسٍي اتكال ٍ زض هطحلِ تزسيسًهط ،تزسيس
ًهطذَاّي هتٍَّٖ ،لي هاًى ارطاي حٛن تسٍي ًرَاّس تَز.
هثحج ضطن  -ضرَو تِٚاضضٌاس
هازُ  - 257زازگاُ هيتَاًس ضاساً يا تِ زضذَاست ّطي ٙاظ اغحاب زيَا ٖطاض اضراو اهط تِ ٚاضضٌاس ضا غازض
ًوايس .زض ٖطاض زازگاُ ،هَؾَيي ًِٚهط ٚاضضٌاس ًسثت تِ آى الظم است ٍ ًيع هستي ٚ ِٚاضضٌاس تايس انْاض
يٗيسُ ٌٚس ،تًييي هيگطزز.
هازُ  258 -زازگاُ تايس ٚاضضٌاس هَضز ٍحَٔ ضا اظ تيي ٚساًي  ِٚزاضاي غالحيت زض ضضتِ هطتَـ تِ هَؾَو
است ،اًتراب ًوايس ٍ زضغَضت تًسزآًْا ،تِٖيس ٖطيِ اًتراب هيضَز .زضغَضت لعٍم تًسز ٚاضضٌاساى ،يسُ
هٌترثيي تايس ْطز تاضس تا زضغَضت اذتالًِهطً ،هط اٚخطيت هال٘ يول ٖطاضگيطز.
تثػطُ  -ايتثاض ًهط اٚخطيت زضغَضتي است ٚ ِٚاضضٌاساى اظ ًهط ترػع تا ّن هساٍي تاضٌس.
هازُ  259 -ايساو زستوعز ٚاضضٌاس تِ يْسُ هتٗاؾي است ٍ ّطگاُ نطِ هست يّٓ ٙتِ اظ تاضيد اتالٌ آًطا
پطزاذت ًٌٛسٚ ،اضضٌاسي اظ يساززاليل ٍي ذاضد هيضَز.

ّطگاُ ٖطاض ٚاضضٌاسي تًِهط زازگاُتاضس ٍزازگاُ ًيع ًتَاًس تسٍىاًزامٚاضضٌاسي اًطاء ضأي ًوايس ،پطزاذت
زستوعز ٚاضضٌاسي زضهطحلِ تسٍي تِ يْسُذَاّاى ٍ زضهطحلِ تزسيسًهط تِيْسُ تزسيسًهط ذَاُ است،
زضغَضتي ِٚزض هطحلِ تسٍي زازگاُ ًتَاًس تسٍى ًهط ٚاضضٌاس حتي تاسَگٌس ًيع حٛنغازضًوايس ،زازذَاست
اتكالهيگطزز ٍاگط زض هطحلِ تزسيسًهط تاضس تزسيسًهطذَاّي هتَّٖ ٍلي هاًى ارطايحٛن تسٍي ًرَاّس تَز.
هازُ  - 260پس اظ غسٍض ٖطاض ٚاضضٌاسي ٍ اًتراب ٚاضضٌاس ٍ ايساو زستوعز ،زازگاُ تِ ٚاضضٌاس اذكاض
هيٌٚس  ِٚنطِ هْلت تًييي ضسُ زض ٖطاضٚاضضٌاسيً ،هط ذَز ضا تٗسين ًوايسٍ .غَل ًهط ٚاضضٌاس تِقطْيي
اتالٌ ذَاّس ضس ،قطْيي هيتَاًٌس نطِ يّٓٙتِ اظ تاضيد اتالٌ تِزْتط زازگاُهطارًِ ٌٌٚس ٍ تا هالحهِ ًهط
ٚاضضٌاس چٌاًچِ هكلثي زاضًس ًٓيا" يا احثاتاً تكَض ٚتثي انْاض ًوايٌس .پس اظ اًٗؿاي هست يازضسُ ،زازگاُ
پطًٍسُ ضاهالحهِ ٍ زضغَضت آهازُ تَزى ،هثازضت تِ اًطاي ضأي هيًوايس.
هازُ ٚ - 261اضضٌاس هٛلّ تِ ٖثَل اهط ٚاضضٌاسي  ِٚاظ زازگاُ تِاٍ اضراو ضسُ هيتاضس ،هگط ايي ِٚزاضاي
يصضي تاضس  ِٚتِ تطريع زازگاُهَرِ ضٌاذتِ ضَز ،زض اييغَضت تايس ٖثل اظ هثاضطت تِٚاضضٌاسي هطاتة ضا
تِ قَض ٚتثي تِزازگاُ ايالم زاضز .هَاضز هًصٍض تَزى ٚاضضٌاس ّواى هَاضزهًصٍض تَزى زازضس است.
هازُ ٚ - 262اضضٌاس تايس زضهست هٗطض ًهط ذَز ضا ٚتثاً تٗسين زاضز ،هگطايي ِٚهَؾَو اظ اهَضي تاضس  ِٚانْاض
ًهط زض آى هست هيسط ًثاضس.زضاييغَضت تِتٗاؾاي ٚاضضٌاس زازگاُ هْلت هٌاسة زيگطي تًييي ٍ تِٚاضضٌاس
ٍ قطْيي ايالم هيٌٚس .زضّطحال انْاض ًهط ٚاضضٌاس تايس غطيح ٍهَرِ تاضس.
ّطگاُ ٚاضضٌاس نطِ هست هًيي ًهط ذَز ضا ٚتثاً تٗسين زازگاُ ًٌوايسٚ ،اضضٌاس زيگطي تًييي هيضَز.
چٌاًچِ ٖثل اظاًتراب يا اذكاض تِ ٚاضضٌاسزيگط ًهط ٚاضضٌاس تِزازگاُ ٍاغل ضَز ،زازگاُ تِآى تطتية احط
هيزّس ٍ ترلّ ٚاضضٌاس ضا تِ هطرى غالحيتزاض ايالم هيزاضز.
هازُ  - 263زضغَضت لعٍم تٛويل تحٗيٗات يا اذص تَؾيح اظ ٚاضضٌاس ،زازگاُ هَاضز تٛويل ٍ تَؾيح ضا زض
غَضت هزلس هًٌٛس ٍ تِٚاضضٌاس ايالم ٍ ٚاضضٌاس ضا تطاي ازاي تَؾيح زيَت هيًوايس .زضغَضت يسم
حؿَضٚ ،اضضٌاس رلة ذَاّس ضس.
ّطگاُ پس اظ اذص تَؾيحات ،زازگاُ ٚاضضٌاسي ضا ًاٖع تطريع زّسٖ ،طاض تٛويل آى ضا غازض ٍ تِّواى
ٚاضضٌاس يا ٚاضضٌاس زيگط هحَل هيًوايس.
هازُ  - 264زازگاُ حٕالعحوِ ٚاضضٌاس ضا تا ضيايت ٚويت ٍ ٚيٓيت ٍ اضظش ٚاض تًييي هيٌٚسّ .طگاُ تًس اظ
انْاض ًهط ٚاضضٌاس هًلَم گطزز ِٚحٕالعحوِ تًييي ضسُ هتٌاسة ًثَزُ است ،هٗساض آى ضا تِقَض ٖكًي تًييي
ٍ زستَض ٍغَل آى ضا هيزّس.
هازُ  - 265زضغَضتي ً ِٚهط ٚاضضٌاس تا اٍؾاو ٍ احَال هحٕٗ ٍ هًلَم هَضز ٚاضضٌاسي هكاتٗت ًساضتِ تاضس،
زازگاُ تِ آى تطتية احط ًرَاّسزاز.
هازُ  - 266اگط يٛي اظ ٚاضضٌاساى زض هَٖى ضسيسگي ٍ هطاٍضُ حاؾط تَزُ ٍلي تسٍى يصض هَرِ اظانْاض ًهط يا
حؿَض زض رلسِ يا اهؿا اهتٌاوًوايسً ،هط اٚخطيت ٚاضضٌاساًي  ِٚاظ حيج ترػع تا ّن هساٍي تاضٌس هال٘
يول ذَاّس تَز .يسم حؿَض ٚاضضٌاس يا اهتٌايص اظ انْاض ًهط يااهؿاي ضأي ،تايس اظقطِ ٚاضضٌاساى زيگط

تػسيٕ ٍ تِ اهؿاء تطسس.
هازُ ّ - 267طگاُ يٛي اظ اغحاب زيَا اظ ترلّ ٚاضضٌاس هتؿطض ضسُ تاضس زضغَضتي ِٛترلّ ٚاضضٌاس سثة
اغلي زض ايزاز ذساضات تِهتؿطض تاضس هيتَاًس اظ ٚاضضٌاس هكالثِ ؾطض ًوايس .ؾطض ٍ ظياى ًاضي اظ يسمالٌٓى
ٖاتل هكالثِ ًيست.
هازُ 268 -قطْيي زيَا زض ّط هَضز ٖ ِٚطاض ضرَو تِٚاضضٌاس غازض هيضَز ،هيتَاًٌس ٖثل اظ اٖسام ٚاضضٌاس
يا ٚاضضٌاساى هٌترةٚ ،اضضٌاس ياٚاضضٌاساى زيگطي ضا تا تطاؾي ،اًتراب ٍ تِزازگاُ هًطْي ًوايٌس.
زضاييغَضت ٚاضضٌاس هطؾيالكطْيي تِراي ٚاضضٌاس هٌترة زازگاُ تطاي ارطايٖطاض ٚاضضٌاسي اٖسام ذَاّس
ٚطزٚ .اضضٌاسي  ِٚتِ تطاؾي اًتراب هيضَز هوٛي است َيط اظ ٚاضضٌاس ضسوي تاضس.
هازُ  - 269اگط الظمتاضس  ِٚتحٗيٗات ٚاضضٌاسي زضذاضد اظ هٗط زازگاُ ضسيسگي ٌٌٚسُ ارطا ضَز ٍقطْيي
ٚاضضٌاس ضاتا تطاؾي تًييي ًٛطزُتاضٌس،زازگاُهيتَاًس اًتراب ٚاضضٌاس ضا تِقطيٕ ٖطيِ تِزازگاّي ِٚ
تحٗيٗات زض هٗط آى زازگاُ ارطاء هيضَز ٍاگصاض ًوايس.

هثحج ّٓتن  -سَگٌس
هازُ  270 -زضهَاضزي ِٚغسٍض حٛن زازگاُ هٌَـ تِ سَگٌس ضطيي هيتاضس ،زازگاُ تِزضذَاست هتٗاؾيٖ ،طاض
اتياى سَگٌس غازض ٚطزُ ٍ زض آى،هَؾَو سَگٌس ٍ ضرػي ضا  ِٚتايس سَگٌس يازٌٚس تًييي هيًوايس.
هازُ  - 271زض ٚليِ زياٍي هالي ٍ سايط حَٗٔالٌاس اظ ٖثيل ًٛاح  ،قالٔ  ،ضرَو زض قالٔ ً ،سة ٍٚ ،الت ٍ
ٍغيت ْ ِٚاٖس زالئل ٍ هساض٘ هًتثطزيگط تاضس سَگٌس ضطيي تِ ضطح هَاز آتي هيتَاًس هال٘ ٍ هستٌس غسٍض
حٛن زازگاُ ٖطاض گيطز.
هازُ ّ - 272طگاُ ذَاّاى (هسيي) ْاٖس تيٌِ ٍ گَاُ ٍارس ضطايف تاضس ٍ ذَاًسُ (هسيي يليِ) هٌٛط ازياي
ذَاّاى تَزُ تِ تٗاؾاي ذَاّاى ،هٌٛطازاي سَگٌس هيًوايس ٍ تِ هَرة آى ازيا ساٖف ذَاّس ضس.
هازُ  - 273چٌاًچِ ذَاًسُ اظ ازاي سَگٌس اهتٌاو ٍضظز ٍ سَگٌس ضا تِ ذَاّاى ٍاگصاض ًوايس ،تا سَگٌس ٍي
ازيايص حاتت هيضَز ٍزضغَضت ًَٛلازياي اٍ ساٖف ٍ تِ هَرة آى حٛن غازض هيگطزز.
هازُ 274 -چٌاًچِ هٌٛط اظ ازاي سَگٌس ٍ ضز آى تِ ذَاّاى ًَٛل ًوايس زازگاُ سِ تاض رْت اتياى سَگٌس يا ضز
آى تِ ذَاّاى  ،تِ هٌٛط اذكاضهيٌٚس ،زض َيطاييغَضت ًاٚل ضٌاذتِ ذَاّس ضس.
تا اغطاض ذَاًسُ تط هَؾى ذَز  ،زازگاُ ازاي سَگٌس ضا تِ ذَاّاى ٍاگصاض ًوَزُ ٍ تا سَگٌس ٍي ازيا حاتت ٍ تِ
هَرة آى حٛن غازض هيضَز ٍزضغَضت ًَٛل ذَاّاى اظ ازاي سَگٌس ،ازياي اٍ ساٖف ذَاّس ضس.
هازُ ّ - 275طگاُ ذَاًسُ زض پاسد ذَاّاى ازيايي هثٌي تط تطائت شهِ اظ سَي ذَاّاى يا زضياْت هال هَضز ازيا
يا غلح ٍ ّثِ ًسثت تِ آى ٍ ياتولي ٙهال تِ هَرة يٛي اظ يَٗز ًاٖلِ ًوايس ،زيَا هٌٗلة ضسُ ،ذَاّاى ،ذَاًسُ
ٍ ذَاًسُ ،ذَاّاى تلٗي هيضَز ٍ حسة هَضز تا آًاى ضْتاض ذَاّسضس.
هازُ ّ 276 -طگاُ ذَاًسُ زض رلسِ زازضسي زض ٖثال ازياي ذَاّاى تِ يلت ياضؾِاي اظ ٖثيل لٌٛت ظتاى يا الل

تَزى سَٛت ًوايس ٖاؾي زازگاُضأساً يا تِ ٍسيلِ هتطرن يا هترػع اهط هطاز ٍي ضا ٚطّ يا ياضؾِ ضا تطقطِ
هيًوايس ٍ چٌاًچِ سَٛت ذَاًسُ ٍ استٌٛاِ ٍي اظ تاب تًوس ٍ ا يصاءتاضس زازگاُ ؾوي تصٚط يَاٖة ضطيي ٍ
ٖاًًَي ٚتواى حٗيٗت ،سِ تاض تِ ذَاًسُ اذكاض هيًوايس  ِٚزض ًتيزِ استٌٛاًِ ،اٚل ضٌاذتِ هيضَز ،زض
اييغَضت تا سَگٌس ذَاّاى زيَا حاتت ٍ حٛن تط هحَٛهيت ذَاًسُ غازض ذَاّس ضس.
هازُ  - 277زض ٚليِ زياٍي هالي  ِٚتِ ّط يلت ٍ سثثي تِ شهِ تًلٕ هيگيطز اظ ٖثيل ٖطؼ ،حوي هًاهلِ ،
هالاالراضُ  ،زيِ رٌايات  ،هْطيِ ، ًِٗٓ ،ؾواى تِ تلّ يا اتالِ ّ -وچٌيي زياٍي  ِٚهٗػَز اظ آى هال است
اظٖثيل تيى  ،غلح  ،اراضُّ ،ثِ ٍ ،غيت تِ ًٓى هسيي  ،رٌايت ذكائي ٍ ضثِ يوسهَرة زيِ  -چٌاًچِ تطاي
ذَاّاى اهٛاى اٖاهِ تيٌِ ضطيي ًثاضس هيتَاًس تا هًطْي ي ٙگَاُ هطز يا زٍ گَاُ ظى تِ ؾويوِ ي ٙسَگٌس
ازياي ذَز ضااحثات ٌٚس.
تثػطُ  -زض هَاضز هصَٚض زض ايي هازُ اتتسا گَاُ ٍارس ضطايف  ،ضْازت هيزّس سپس سَگٌس تَسف ذَاّاى ازاء
هيضَز.
هازُ  - 278زض زيَاي تط هيت پس اظ اٖاهِ تيٌِ  ،سَگٌس ذَاّاى ًيع الظم است ٍ زضغَضت اهتٌاو اظ سَگٌس،
حٕ ٍي ساٖف هيضَز.
هازُ ّ 279 -طگاُ ذَاّاى ،زض زيَاي تط هيتٍ ،اضث غاحة حٕ تاضس ٍ تط احثات ازياي ذَز اٖاهِ تيٌِ ٌٚس
يالٍُ تط آى تايس ازاء سَگٌس ًوايس.زضغَضت يسم اتياى سَگٌس حٕ هَضز ازيا ساٖف ذَاّس ضس.
تثػطُ  - 1زضغَضت تًسز ٍضاث ّط يً ٙسثت تِ سْن ذَز تايس ازاي سَگٌس ًوايٌس چٌاًچِ تًؿي ازاي سَگٌس
ًوَزُ ٍ تًؿي ًَٛل ٌٌٚس ازياًسثت تِ ٚساًي  ِٚازاي سَگٌس ٚطزُ حاتت ٍ ًسثت تِ ًَٛل ٌٌٚسگاى ساٖف
ذَاّس ضس.
تثػطُ  - 2چٌاًچِ ٍضاث ذَاًسُ هتًسز تاضٌس ٍ ذَاّاى ضرع زيگطي تاضس پس اظ اٖاهِ تيٌِ تَسف ذَاّاى،
ازاي ي ٙسَگٌس ٓٚايت هيٌٚس.
هازُ  280 -زض حسٍز ضطيي حٕ سَگٌس ًيست هگط زض سطٖت ْٗ ِٚف ًسثت تِ رٌثِ حٕالٌاسي آى سَگٌس
حاتت است ٍلي حس سطٖت تا آى سَگٌسحاتت ًرَاّس ضس.
هازُ 281 -سَگٌس تايس هكاتٕ ٖطاض زازگاُ ٍ تا لٓم راللِ (ٍاهلل  -تاهلل  -تاهلل) يا ًام ذساًٍس هتًال تِ سايط ظتاًْا
ازا گطزز ٍ زضغَضت ًياظ تِ تُليمزازگاُ ٚيٓيت ازاي آى ضا اظ حيج ظهاى  ،هٛاى ٍ الٓال تًييي هيًوايس .زض ّط
حال ْطٖي تيي هسلواى ٍ َيطهسلواى زض ازاي سَگٌس تِ ًام ذساًٍس هتًالًرَاّس تَز .هطاتة اتياى سَگٌس
غَضتزلسِ هيگطزز.
هازُ  - 282زضغَضتي  ِٚقطْيي حاؾط ًثاضٌس ،زازگاُ هحل ازاي سَگٌس ،تًييي ٍٖت ًوَزُ ٍ قطْيي ضا احؿاض
هيًوايس .زضاحؿاض ًاهِ يلتحؿَض ٖيس هيگطزز.
هازُ  - 283زازگاُ ًويتَاًس تسٍى زضذَاست اغحاب زيَا سَگٌس زّس ٍ اگط سَگٌس زاز احطي تط آى هتطتة
ًرَاّس تَز ٍ چٌاًچِ پس اظ آى،زضذَاست ارطاي سَگٌس ضَز تايس سَگٌس تزسيس گطزز.
هازُ  - 284زضذَاست سَگٌس اظسَي هتٗاؾي هوٛي است ضٓاّي يا ٚتثي تاضس .زضذَاست ضٓاّي زض غَضت

هزلس ًَضتِ ضسُ ٍ تِاهؿايزضذَاستٌٌٚسُ هيضسس ٍ ايي زضذَاست ضا تا پاياى زازضسي هيتَاى اًزام زاز.
هازُ  - 285زضغَضتي  ِٚسَگٌس اظ سَي هٌٛط تاضس ،سَگٌس تط يسم ٍرَز يا يسم ٍَٖو ازياي هسيي ،ياز
ذَاّس ضس ٍ چٌاًچِ سَگٌس اظ سَيهسيي تاضس ،سَگٌس تط ٍرَز يا ٍَٖو ازيا يليِ هٌٛط تِيول ذَاّس آهس.
تِّطحال تايس هٗػَز زضذَاستٌٌٚسُ سَگٌس هًلَم ٍ غطيح تاضس ٚ ِٚساهيٙاظ ايي اهَض است.
هازُ  - 286تًس اظ غسٍضٖطاض اتياى سَگٌس ،زضغَضتي  ِٚضرػي  ِٚتايس سَگٌس ياز ٌٚس حاؾط تاضس ،زازگاُ
زضّواى رلسِ سَگٌس هيزّس ٍزضغَضت يسم حؿَض تًييي ٍٖت ًوَزُ ،قطْيي ضا زيَت هيٌٚس .اگط ٚسي ِٚ
تايس سَگٌس يازٌٚس تسٍى يصض هَرِ حاؾط ًطَز يا تًس اظ حؿَض اظسَگٌس اهتٌاو ًوايس ًَٛل هحسَب ٍ زازگاُ
اتياى سَگٌس ضا تِ قطِ زيَا ضز هيٌٚس ٍ تا اتياى سَگٌس ،حٛن غازض ذَاّس ضس ٍگطًِ زيَا ساٖف
هيگطزز.زضتط ٜاحؿاضيِ رْت حؿَض ٍ ًتيزِ يسم حؿَض تايس ٖيس گطزز.
هازُ  - 287اگط ٚسي  ِٚتايس سَگٌس يازٌٚس تطاي ٖثَل يا ضز سَگٌس هْلت ترَاّس ،زازگاُ هيتَاًس تِاًساظُاي
 ِٚهَرة ؾطض قطِ ًطَز تِ اٍ يٙتاض هْلت تسّس.
هازُ  - 288اتياى سَگٌس تايس زضرلسِ زازگاُ ضسيسگيٌٌٚسُ تِ زيَا اًزام ضَز .زضغَضتي  ِٚازا ٌٌٚسُ سَگٌس
تَاسكِ يصض هَرِ ًتَاًس زض زازگاُحؿَض ياتس ،زازگاُ ،حسة اٖتؿاي هَضزٍٖ ،ت زيگطي تطاي سَگٌس هًيي
هيًوايس يا زازضس زازگاُ ًعز اٍ حاؾط هيضَز يا تِ ٖاؾي زيگط ًياتتهيزّس تا اٍ ضاسَگٌس زازُ ٍ غَضت
هزلس ضا تطاي زازگاُ اضسال ٌٚس ٍ تطاساس آى ضأي غازض هيًوايس.
هازُ ّ - 289طگاُ ٚسي  ِٚزضذَاست سَگٌس ٚطزُ است اظ تٗاؾاي ذَز غطِ ًهط ًوايس زازگاُ تا تَرِ تِ
سايط هستٌسات تِ زيَا ضسيسگي ًوَزٍُ ضأي هٗتؿي غازض هيًوايس.
هثحج ّطتن ً -ياتت ٖؿايي
هازُ  290 -زضّط هَضزي  ِٚضسيسگي تِ زاليلي اظ ٖثيل تحٗيٗات اظ هكلًيي ٍ گَاّاى يا هًايٌِ هحلي ٍ يا ّط
اٖسام زيگطي  ِٚهيتايست ذاضد اظهٗط زازگاُ ضسيسگيٌٌٚسُ تِ زيَا اًزام گيطز ٍ هثاضطت زازگاُ ضطـ ًثاضس،
هطرى هصَٚض تِ زازگاُ غالحيتساض هحل ًياتت هيزّس تا حسة هَضز اٖسامالظم هًوَل ٍ ًتيزِ ضا قي
غَضتهزلس تِ زازگاُ ًياتت زٌّسُ اضسال ًوايس .اٖساهات هصَٚض زضغَضتي هًتثط ذَاّس تَز  ِٚهَضز ٍحَٔ
زازگاُ تاضس.
هازُ  - 291زض هَاضزي  ِٚتحٗيٗات تايس ذاضد اظ ٚطَض ايطاى تِيول آيس ،زازگاُ زض حسٍز هٗطضات هًَْز تيي
زٍلت ايطاى ٍ ٚطَض هَضز ًهط ،تِزازگاُ ٚطَضي  ِٚتحٗيٗات تايس زض ٖلوطٍ آى اًزام ضَز ًياتت هيزّس تا
تحٗيٗات ضا تِيول آٍضزُ ٍ غَضت هزلس ضا اضسال زاضز .تطتية احط تطتحٗيٗات هًوَلِ زض ذاضد اظ ٚطَض هتَّٖ
تط ٍحَٔ زازگاُ تِ ًتيزِ تحٗيٗات هيتاضس.
هازُ  - 292زازگاّْاي ايطاى هيتَاًٌس تِضطـ هًاهلِ هتٗاتلً ،ياتتي  ِٚاظقطِ زازگاّْاي ٚطَضّاي زيگط
ضارى تِ تحٗيٗات ٖؿايي تِ آًْا زازُهيضَز ٖثَل ٌٌٚس.
هازُ  - 293زازگاّْاي ايطاى ًياتت تحٗيٗات ٖؿايي ضا تطاتط ٖاًَى ايطاى اًزام هيزٌّس ،لٛي چٌاًچِ زازگاُ

ٚطَض ذاضري تطتية ذاغي تطايضسيسگي هًيي ٚطزُ تاضس ،زازگاُ ايطاى هيتَاًس تِ ضطـ هًاهلِ هتٗاتل ٍ زض
غَضتي  ِٚهرالّ تا هَاظيي اسالم ٍ َٖاًيي هطتَـ تِ ًهن يوَهي ٍ اذالٔحسٌِ ًثاضس تطاتط آى يول ًوايس.
هازُ  - 294زض ًياتت تحٗيٗات ٖؿايي ذاضد اظ ٚطَض ،زازگاُ ًحَُ تطضسي ٍ تحٗيٕ ضا تطاتط َٖاًيي ايطاى تًييي ٍ
اظ زازگاُ ذاضري  ِٚتِ آى ًياتتزازُ هيضَز هيذَاّس  ِٚتطاساس آى ٚاض تحٗيٗات ضا اًزام زّس .زضغَضتي ِٚ
زازگاُ يازضسُ تِقطيٕ زيگطي اٖسام تِ تطضسي ٍ تحٗيٕ ًوايس ايتثاض آىهٌَـ تًِهط زازگاُ ذَاّس تَز.
ْػل ياظزّن  -ضأي
هثحج اٍل  -غسٍض ٍ اًطاء ضأي
هازُ  295 -پس اظ ايالم ذتن زازضسي زضغَضت اهٛاى زازگاُ زضّواى رلسِ اًطاء ضأي ًوَزُ ٍ تِ اغحاب زيَا
ايالم هيًوايس زض َيط اييغَضت حساٚخط نطِ يّٓ ٙتِ اًطاء ٍ ايالم ضأي هيٌٚس.
هازُ  - 296ضأي زازگاُ پس اظ اًطاء لٓهي تايس ًَضتِ ضسُ ٍ تِاهؿاي زازضس يا زازضساى تطسس ٍ ًٛات ظيط زض
آى ضيايت گطزز:
 1تاضيد غسٍض ضأي. 2هطرػات اغحاب زيَا يا ٍٚيل يا ًوايٌسگاى ٖاًًَي آًاى تا ٖيس اٖاهتگاُ. 3هَؾَو زيَا ٍ زضذَاست قطْيي. 4رْات ،زاليل ،هستٌسات ،اغَل ٍ هَاز ٖاًًَي  ِٚضأي تطاساس آًْا غازض ضسُ است. 5هطرػات ٍ سوت زازضس يا زازضساى زازگاُ.هازُ  - 297ضأي زازگاُ تايس نطِ پٌذ ضٍظ اظ تاضيد غسٍض پاٌَٚيس ضسُ ٍ تِاهؿاي زازضس يا زازضساى
غازضٌٌٚسُ ضأي تطسس.
هازُ  298 -زضغَضتي  ِٚزيَا ٖاتل تزعيِ تَزُ ٍ ْٗف ٖسوتي اظ آى هٗتؿي غسٍض ضأي تاضس تا زضذَاست
ذَاّاى ،زازگاُ هٛلّ تِ اًطاي ضأيًسثت تِ ّواى ٖسوت هيتاضس ٍ ًسثت تِ ٖسوت زيگط ،ضسيسگي ضا ازاهِ
هيزّس.
هازُ  - 299چٌاًچِ ضأي زازگاُ ضارى تِ هاّيت زيَا ٍ ٖاقى آى تِقَض رعيي يا ٚلي تاضس ،حٛن ٍ ،زض َيط ايي
غَضت ٖطاض ًاهيسُ هيضَز.
هثحج زٍم  -اتالٌ ضأي
هازُ  300 -هسيط زْتط زازگاُ هَنّ است َْضي پس اظ اهؿاي زازًاهِ ،ضًٍَضت آى ضا تِ تًساز اغحاب زيَا
تْيِ ٍ زض غَضتي ِٚضرػا" يا ٍٚيليا ًوايٌسُ ٖاًًَي آًْا حؿَض زاضًس تِ آًاى اتالٌ ًوايس ٍ اال تِ هأهَض اتالٌ
تسلين ٍ تَسف ٍي تِ اغحاب زيَا اتالٌ گطزز.
هازُ  - 301هسيط يا ايؿاي زْتط ٖثل اظ آً ِٛضأي يا زازًاهِ تِ اهؿاي زازضس يا زازضسّا تطسسً ،ثايس ضًٍَضت

آى ضا تِ ٚسي تسلين ًوايٌس.زضغَضت ترلّ هطتٛة تِ حٛن ّيأتْاي ضسيسگي تِ ترلٓات ازاضي تِ هزاظات تٌس
(ب) هازُ (ٖ )9اًَى ضسيسگي تِ ترلٓات ازاضي  -هػَب ٍ1372تاالتط هحَٛم ذَاّس ضس.
هازُ ّ - 302يچ حٛن يا ٖطاضي ضا ًويتَاى ارطاء ًوَز هگط ايي ِٚتِ غَضت حؿَضي ٍ يا تِ غَضت زازًاهِ يا
ضًٍَضت گَاّي ضسُ آى تِقطْيييا ٍٚيل آًاى اتالٌ ضسُ تاضس.
ًحَُ اتالٌ زازًاهِ ٍ ضًٍَضت آى تطاتط هٗطضات هطتَـ تِ اتالٌ زازذَاست ٍ سايط اٍضأ ضسوي ذَاّس تَز.
تثػطُ  -چٌاًچِ ضأي زازگاُ َياتي تَزُ ٍ هحَٛميليِ هزَْلالوٛاى تاضس ،هٓاز ضأي تَسيلِ آگْي زض يٛي اظ
ضٍظًاهِّاي ٚخيطاالًتطاض هطٚع ياهحلي تا ّعيٌِذَاّاى تطاي يٛثاض تِ هحَٛميليِ اتالٌ ذَاّس ضس .تاضيد اًتطاض
آگْي ،تاضيد اتالٌ ضأي هحسَب هيضَز.
هثحج سَم  -حٛن حؿَضي ٍ َياتي
هازُ  303 -حٛن زازگاُ حؿَضي است هگط ايي  ِٚذَاًسُ يا ٍٚيل يا ٖائنهٗام يا ًوايٌسُ ٖاًًَي ٍي زض ّيچيٙ
اظ رلسات زازگاُ حاؾط ًطسُ ٍتِقَضٚتثي ًيع زْاو ًٌوَزُ تاضس ٍ يا اذكاضيِ اتالٌ ٍاًٖي ًطسُ تاضس.
هازُ  - 304زضغَضتي  ِٚذَاًسگاى هتًسز تاضٌس ٍ ْٗف تًؿي اظ آًاى زض رلسِ زازگاُ حاؾط ضًَس ٍ يا اليحِ
زْاييِ تسلين ًوايٌس ،زازگاُ ًسثت تِزيَا هكطٍحِ يليِ ٚليِ ذَاًسگاى ضسيسگي ٚطزُ سپس هثازضت تِ غسٍض
ضأي هيًوايس ،ضأي زازگاُ ًسثت تِ ٚساًي  ِٚزض رلسات حاؾط ًطسُ ٍ اليحِزْاييِ ًسازُاًس ٍ يا اذكاضيِ ،اتالٌ
ٍاًٖي ًطسُ تاضس َياتي هحسَب است.
هثحج چْاضم ٍ -اذَاّي
هازُ 305 -هحَٛم يليِ َاية حٕ زاضز تِ حٛن َياتي ايتطاؼ ًوايس .ايي ايتطاؼ ٍاذَاّي ًاهيسُ هيضَز.
زازذَاست ٍاذَاّي زض زازگاُغازض ٌٌٚسُ حٛن َياتي ٖاتل ضسيسگي است.
هازُ  - 306هْلت ٍاذَاّي اظ احٛام َياتي تطاي ٚساًي  ِٚهٗين ٚطَضًس تيست ضٍظ ٍ تطاي ٚساًي  ِٚذاضد اظ
ٚطَض اٖاهت زاضًس زٍهاُ اظ تاضيداتالٌ ٍاًٖي ذَاّس تَز هگط ايٌ ِٛهًتطؼ تِ حٛن حاتت ًوايس يسم اٖسام
تٍِاذَاّي زض ايي هْلت تِزليل يصض هَرِ تَزُ است .زضاييغَضت تايسزاليل هَرِ تَزى يصض ذَز ضا ؾوي
زازذَاست ٍاذَاّي تِ زازگاُ غازضٌٌٚسُ ضأي ايالم ًوايس .اگط زازگاُ ازيا ضا هَرِ تطريع زاز ٖطاض
ٖثَلزازذَاست ٍاذَاّي ضا غازض ٍ ارطاي حٛن ًيع هتَّٖ هيضَز .رْات ظيط يصض هَرِ هحسَب هيگطزز:
 1هطؾي  ِٚهاًى اظ حطٚت است. َْ2ت يٛي اظ ٍالسيي يا ّوسط يا اٍالز.  3حَازث ْٖطيِ اظ ٖثيل سيل ،ظلعلِ ٍ حطيٕ  ِٚتط احط آى تٗسين زازذَاست ٍاذَاّي زض هْلت هٗطض هوٛيًثاضس.
  4تَٖيّ يا حثس تَزى تِ ًحَي ً ِٚتَاى زض هْلت هٗطض زازذَاست ٍاذَاّي تٗسين ٚطز.تثػطُ  1 -چٌاًچِ اتالٌ ٍاًٖي تِ ضرع هحَٛم يليِ هيسط ًثاضس ٍ اتالٌ ٖاًًَي تِيول آيس ،آى اتالٌ هًتثط

تَزُ ٍ حٛن َياتي پس اظ اًٗؿاءهْلت ٖاًًَي ٍ ٖكًي ضسى تِهَٖى ارطاء گصاضزُ ذَاّس ضس.
زضغَضتي  ِٚحٛن اتالٌ ٍاًٖي ًطسُ تاضس ٍ هحَٛم يليِ هسيي يسم اقالو اظ هٓاز ضأي تاضس هيتَاًس
زازذَاست ٍاذَاّي تِ زازگاُ غازضٌٌٚسُ حٛنَياتي تٗسين زاضز .زازگاُ تسٍاً ذاضد اظ ًَتت زض ايي هَضز
ضسيسگي ًوَزُ ٖطاض ضز يا ٖثَل زازذَاست ضا غازض هيٌٚس ٖ.طاض ٖثَل زازذَاست هاًى ارطايحٛن ذَاّس تَز.
تثػطُ  - 2ارطاي حٛن َياتي هٌَـ تِ هًطْي ؾاهي هًتثط يا اذص تأهيي هتٌاسة اظ هحَٛم لِ ذَاّس تَز .هگط
ايٌ ِٛزازًاهِ يا ارطائيِ تِهحَٛم يليِ َاية اتالٌ ٍاًٖي ضسُ ٍ ًاهثطزُ زض هْلت هٗطض اظ تاضيد اتالٌ زازًاهِ
ٍاذَاّي ًٛطزُ تاضس.
تثػطُ  3 -تٗسين زازذَاست ذاضد اظ هْلت يازضسُ تسٍى يصض هَرِ ٖاتل ضسيسگي زض هطحلِ تزسيسًهط تطاتط
هٗطضات هطتَـ تِ آى هطحلِهيتاضس.
هازُ  - 307چٌاًچِ هحَٛم يليِ َاية پس اظ ارطاي حٛنٍ ،اذَاّي ًوايس ٍ زض ضسيسگي تًسي حٛن تًِٓى اٍ
غازض ضَز ،ذَاّاى هلعم تِ رثطاىذساضت ًاضي اظ ارطاي حٛن اٍلي تٍِاذَاُ هيتاضس.
هازُ  - 308ضأئي  ِٚپس اظ ضسيسگي ٍاذَاّي غازض هيضَز ْٗف ًسثت تِ ٍاذَاُ ٍ ٍاذَاًسُ هإحط است ٍ ضاهل
ٚسي ٍ ِٚاذَاّي ًٛطزُ استًرَاّس ضس هگط ايي ِٚضأي غازضُ ٖاتل تزعيِ ٍ تٓٛيً ٙثاضس  ِٚزض ايي غَضت
ًسثت تِ ٚساًي  ِٚهطوَل حٛن َياتي تَزُ ٍلي ٍاذَاّي ًٛطزُاًسًيع تسطي ذَاّس زاضت.
هثحج پٌزن  -تػحيح ضأي
هازُ ّ - 309طگاُ زض تٌهين ٍ ًَضتي ضأي زازگاُ سَْ ٖلن ضخ زّس هخل اظ ٖلن اْتازى ٚلوِاي يا ظياز ضسى آى
ٍ يا اضتثاّي زض هحاسثِ غَضت گطْتِتاضس تا ٍٖتي  ِٚاظ آى زضذَاست تزسيسًهط ًطسُ ،زازگاُ ضأساً يا تِ
زضذَاست شيًٓى ،ضأي ضا تػحيح هيًوايس .ضأي تػحيحي تِ قطْيي اتالٌ ذَاّسضس .تسلين ضًٍَضت ضأي اغلي
تسٍى ضًٍَضت ضأي تػحيحي هوٌَو است.
حٛن زازگاُ زضٖسوتي  ِٚهَضز اضتثاُ ًثَزُ زضغَضت ٖكًيت ارطاء ذَاّس ضس.
تثػطُ  1 -زض هَاضزي  ِٚاغل حٛن يا ٖطاض زازگاُ ٖاتل ٍاذَاّي يا تزسيسًهط يا ْطرام است تػحيح آى ًيع زض
هست ٖاًًَي ٖاتل ٍاذَاّي ياتزسيسًهط يا ْطرام ذَاّس تَز.
تثػطُ  - 2چٌاًچِ ضأي هَضز تػحيح تِ ٍاسكِ ٍاذَاّي يا تزسيسًهط يا ْطرام ًٗؽ گطزز ضأي تػحيحي ًيع اظ
ايتثاض ذَاّس اْتاز.
هثحج ضطن  -زازضسي َْضي
هازُ  - 310زضاهَضي  ِٚتًييي تٛليّ آى َْضيت زاضز ،زازگاُ تِزضذَاست شيًٓى تطاتط هَاز ظيط زستَض هَٖت
غازض هيًوايس.
هازُ  311 -چٌاًچِ اغل زيَا زض زازگاّي هكطح تاضس هطرى زضذَاست زستَض هَٖتّ ،واى زازگاُ ذَاّس تَز
ٍ زضَيطاييغَضت هطرىزضذَاست ،زازگاّي هيتاضس  ِٚغالحيت ضسيسگي تِ اغل زيَا ضا زاضز.

هازُ ّ - 312طگاُ هَؾَو زضذَاست زستَض هَٖت ،زض هٗط زازگاّي َيط اظ زازگاّْاي يازضسُ زض هازُ ٖثل
تاضس ،زضذَاست زستَض هَٖت اظ آىزازگاُ تِيول هيآيس ،اگطچِ غالحيت ضسيسگي تِ اغل زيَا ضا ًساضتِ
تاضس.
هازُ  - 313زضذَاست زستَض هَٖت هوٛي است ٚتثي يا ضٓاّي تاضس .زضذَاست ضٓاّي زض غَضت هزلس
ٖيس ٍ تِ اهؿاي زضذَاستٌٌٚسُهيضسس.
هازُ  314 -تطاي ضسيسگي تِ اهَض َْضي ،زازگاُ ضٍظ ٍ سايت هٌاسثي ضا تًييي ٍ قطْيي ضا تِزازگاُ زيَت
هيًوايس .زضهَاضزيَْ ِٚضيت ٚاض اٖتؿاءٌٚس هيتَاى تسٍى تًييي ٍٖت ٍ زيَت اظقطْيي ٍ حتي زض اٍٖات
تًكيل ٍ يا زض َيط هحل زازگاُ تِ اهَض ياز ضسُ ضسيسگي ًوَز.
هازُ  - 315تطريع َْضي تَزى هَؾَو زضذَاست تا زازگاّي هيتاضس  ِٚغالحيت ضسيسگي تِزضذَاست ضا
زاضز.
هازُ  - 316زستَض هَٖت هوٛي است زايط تط تَٖيّ هال يا اًزام يول ٍ يا هٌى اظ اهطي تاضس.
هازُ  - 317زستَض هَٖت زازگاُ تِ ّيچٍرِ تأحيطي زض اغل زيَا ًرَاّس زاضت.
هازُ  318 -پس اظ غسٍض زستَض هَٖت زض غَضتي ِٚاظ ٖثل اٖاهِ زيَا ًطسُ تاضس ،زضذَاستٌٌٚسُ تايس حساٚخط
نطِ تيست ضٍظ اظ تاضيد غسٍضزستَض ،تِ هٌهَض احثات زيَاي ذَز تِ زازگاُ غالح هطارًِ ٍ زازذَاست ذَز ضا
تٗسين ٍ گَاّي آى ضا تِ زازگاّي  ِٚزستَض هَٖت غازض ٚطزُ تسلينًوايس .زض َيط اييغَضت زازگاُ غازضٌٌٚسُ
زستَض هَٖت تِ زضذَاست قطِ ،اظ آى ضْى احط ذَاّس ٚطز.
هازُ 319 -زازگاُ هٛلّ است تطاي رثطاى ذساضت احتوالي  ِٚاظ زستَض هَٖت حاغل هيضَز اظذَاّاى تأهيي
هٌاسثي اذص ًوايس .زضاييغَضتغسٍض زستَض هَٖت هٌَـ تِ سپطزى تأهيي هيتاضس.
هازُ  - 320زستَض هَٖت پس اظاتالٌ ٖاتل ارطاست ٍ ًهط تَِْضيت ٚاض ،زازگاُ هيتَاًس هٗطض زاضز ٖ ِٚثل اظ
اتالٌ ارطاء ضَز.
هازُ  321 -زضغَضتي  ِٚقطِ زيَا تأهيٌي تسّس  ِٚهتٌاسة تا هَؾَو زستَض هَٖت تاضس ،زازگاُ زضغَضت
هػلحت اظ زستَض هَٖت ضْى احطذَاّس ًوَز.
هازُ ّ - 322طگاُ رْتي  ِٚهَرة زستَض هَٖت ضسُ است هطتٓى ضَز ،زازگاُ غازضٌٌٚسُ زستَض هَٖت آى ضا
لَُ هيًوايس ٍ اگط اغل زيَا زضزازگاُ هكطح تاضس ،زازگاُ ضسيسگيٌٌٚسُ ،زستَض ضا لَُ ذَاّس ًوَز.
هازُ  - 323زضغَضتي  ِٚتطاتط هازُ ( )318اٖاهِ زيَا ًطَز ٍ يا زضغَضت اٖاهِ زيَا ،ازياي ذَاّاى ضز ضَز،
هتٗاؾي زستَض هَٖت تِ رثطاىذساضاتي  ِٚقطِ زيَا زض ارطاي زستَض هتحول ضسُ است هحَٛم ذَاّس ضس.
هازُ  - 324زضذػَظ تأهيي اذص ضسُ اظ هتٗاؾي زستَض هَٖت يا ضْى احط اظ آى ،چٌاًچِ نطِ ي ٙهاُ اظ تاضيد
اتالٌ ضأي ًْايي ،تطاي هكالثِذساضت قطح زيَا ًطَز ،تِ زستَض زازگاُ ،اظ هال هَضز تأهيي ضْى تَٖيّ ذَاّس
ضس.
هازُ ٖ - 325ثَل يا ضز زضذَاست زستَض هَٖت هستٗالً ٖاتل ايتطاؼ ٍ تزسيسًهط ٍ ْطرام ًيست .لٛي هتٗاؾي
هيتَاًس ؾوي تٗاؾايتزسيسًهط تِاغل ضأي ًسثت تِ آى ًيع ايتطاؼ ٍ زضذَاست ضسيسگي ًوايسٍ .لي زض

ّطحال ضز يا ٖثَل زضذَاست زستَض هَٖت ٖاتل ضسيسگي ْطراهيًيست.
تثػطُ  - 1ارطاي زستَض هَٖت هستلعم تأييس ضئيس حَظُ ٖؿايي هيتاضس.
تثػطُ  - 2زضذَاست غسٍض زستَض هَٖت هستلعم پطزاذت ّعيٌِ زازضسي هًازل زياٍي َيطهالي است.
تاب چْاضم  -تزسيسًهط
ْػل اٍل  -احٛام ٍ ٖطاضّاي ٖاتل ًٗؽ ٍ تزسيسًهط
هازُ  - 326آضاي زازگاّْاي يوَهي ٍ اًٗالب زض هَاضز ظيط ًٗؽ هيگطزز:
الّ ٖ -اؾي غازضٌٌٚسُ ضأي هتَرِ اضتثاُ ذَز ضَز.
ب ٖ -اؾي زيگطي پي تِ اضتثاُ ضأي غازضُ تثطز تًِحَي  ِٚاگط تِ ٖاؾي غازضٌٌٚسُ ضأي تصٚط زّس ،هتٌثِ
ضَز.
د  -زازگاُ غازضٌٌٚسُ ضأي يا ٖاؾي ،غالحيت ضسيسگي ضا ًساضتِاًس ٍ يا تًساً ٚطّ ضَز ٖ ِٚاؾي ْاٖس
غالحيت تطاي ضسيسگي تَزُ است.
تثػطُ 1 -هٌهَض اظ ٖاؾي زيگط هصَٚض زض تٌس (ب) يثاضت است اظ ضئيس زيَاى يالي ٚطَض ،زازستاى ٚل ٚطَض،
ضئيس حَظُ ٖؿايي ٍ يا ّطٖاؾي زيگطي  ِٚقثٕ هٗطضات ٖاًًَي پطًٍسُ تحت ًهط اٍ ٖطاض هيگيطز.
تثػطُ  - 2زضغَضتي ِٚزازگاُ اًتهاهي ٖؿات ترلّ ٖاؾي ضا هإحط زض حٛن غازضُ تطريع زّس هطاتة ضا تِ
زازستاى ٚل ٚطَض ايالم هيٌٚس تاتِ ايوال هٗطضات ايي هازُ اٖسام ًوايس.
هازُ  327 -چٌاًچِ ٖاؾي غازضٌٌٚسُ ضأي هتَرِ اضتثاُ ذَز ضَز هستسالً پطًٍسُ ضا تِ زازگاُ تزسيسًهط اضسال
هيزاضز .زازگاُ يازضسُ تاتَرِ تِزليل اتطاظي ،ضأي غازضُ ضا ًٗؽ ٍ ضسيسگي هاَّي ذَاّس ٚطز.
هازُ  - 328زضغَضتيّ ِٚط ي ٙاظ هٗاهات هٌسضد زض تثػطُ ( )1هازُ ( )326پي تِ اضتثاُ ضأي غازضُ تثطًس تا
شٚط استسالل پطًٍسُ ضا تِ زازگاُتزسيسًهط اضسال هيزاضًس .زازگاُ يازضسُ زضغَضت پصيطش استسالل
تصٚطزٌّسُ ،ضأي ضا ًٗؽ ٍ ضسيسگي هاَّي هيًوايس ٍاال ضأي ضا تأييس ٍ تطاي ارطاءتِ زازگاُ تسٍي ايازُ
هيًوايس.
هازُ  329 -زض غَضتي  ِٚيسم غالحيت ٖاؾي غازضٌٌٚسُ ضأي ازيا ضَز ،هطرى تزسيسًهط اتتسا تِ اغل ازيا
ضسيسگي ٍ زضغَضت احطاظ ،ضأيضاًٗؽ ٍ زٍتاضُ ضسيسگي ذَاّس ٚطز.
ْػل زٍم  -آضاي ٖاتل تزسيسًهط
هازُ  - 330آضاي زازگاّْاي يوَهي ٍ اًٗالب زض اهَض حَٖٗي ٖكًي است ،هگط زض هَاضزي  ِٚقثٕ ٖاًَى ٖاتل
زضذَاست تزسيسًهط تاضس.
هازُ  - 331احٛام ظيط ٖاتل زضذَاست تزسيسًهط هيتاضس:

الّ  -زض زياٍي هالي  ِٚذَاستِ يا اضظش آى اظ سِ هيليَى ( )3 000 000ضيال هتزاٍظ تاضس.
ب ٚ -ليِ احٛام غازضُ زض زياٍي َيطهالي.
د  -حٛن ضارى تِ هتٓطيات زيَا زضغَضتي  ِٚحٛن ضارى تِ اغل زيَا ٖاتل تزسيسًهط تاضس.
تثػطُ  -احٛام هستٌس تِ اٖطاض زض زازگاُ يا هستٌس تِ ضأي ي ٙيا چٌس ًٓط ٚاضضٌاس  ِٚقطْيي ٚتثاً ضأي آًاى ضا
ٖاقى زيَا ٖطاض زازُ تاضٌس ٖاتلزضذَاست تزسيسًهط ًيست هگط زضذػَظ غالحيت زازگاُ يا ٖاؾي غازضٌٌٚسُ
ضأي.
هازُ ٖ - 332طاضّاي ظيط ٖاتل تزسيسًهط است ،زضغَضتي  ِٚحٛن ضارى تِ اغل زيَا ٖاتل زضذَاست تزسيسًهط
تاضس:
الّ ٖ -طاض اتكال زازذَاست يا ضز زازذَاست  ِٚاظ زازگاُ غازض ضَز.
ب ٖ -طاض ضز زيَا يا يسم استواو زيَا.
د ٖ -طاض سَٗـ زيَا.
ز ٖ -طاض يسم اّليت يٛي اظ قطْيي زيَا.
هازُ  333 -زضغَضتي  ِٚقطْيي زيَا تا تَإْ ٚتثي حٕ تزسيسًهطذَاّي ذَز ضا ساٖف ٚطزُ تاضٌس
تزسيسًهطذَاّي آًاى هسوَو ًرَاّس تَزهگط زضذػَظ غالحيت زازگاُ يا ٖاؾي غازضٌٌٚسُ ضأي.
هازُ  - 334هطرى تزسيسًهط آضاي زازگاّْاي يوَهي ٍاًٗالب ّط حَظُاي ،زازگاُ تزسيسًهط هطٚع ّواى استاى
هيتاضس.
هازُ  - 335اضراظ ظيط حٕ زضذَاست تزسيسًهط زاضًس :
الّ  -قطْيي زيَا يا ٍٚال ٍ يا ًوايٌسگاى ٖاًًَي آًْا.
ب  -هٗاهات هٌسضد زض تثػطُ ( )1هازُ ( )326زض حسٍز ٍنايّ ٖاًًَي ذَز.
ْػل سَم  -هْلت تزسيسًهط
هازُ  336 -هْلت زضذَاست تزسيسًهط اغحاب زيَا ،تطاي اضراظ هٗين ايطاى تيست ضٍظ ٍ تطاي اضراظ هٗين
ذاضد اظ ٚطَض زٍهاُ اظ تاضيداتالٌ يا اًٗؿاي هست ٍاذَاّي است.
هازُ ّ - 337طگاُ يٛي اظ ٚساًي ِٚحٕ تزسيسًهطذَاّي زاضًس ٖثل اظ اًٗؿاء هْلت تزسيسًهط ٍضضٛستِ يا
هحزَض يا َْت ضَز ،هْلت رسيس اظتاضيد اتالٌ حٛن يا ٖطاض زض هَضز ٍضضٛستِ تِهسيط تػٓيِ ٍ زضهَضز هحزَض
تِ ٖين ٍ زضغَضت َْت تِ ٍاضث يا ٖائنهٗام يا ًوايٌسُ ٖاًًَي ٍاضث ضطٍوهيضَز.
هازُ  338 -اگطسوت يٛي اظ اضراغي  ِٚتِيٌَاى ًوايٌسگي اظ ٖثيل ٍاليت يا ٖيوَهت ٍ يا ٍغايت زض زيَا
زذالت زاضتِاًس ٖثل اظ اًٗؿاي هستتزسيس ًهط ذَاّي ظايل گطزز ،هْلت هٗطض اظ تاضيد اتالٌ حٛن يا ٖطاض تِ
ٚسي ِٚتِايي سوت تًييي هيضَز ،ضطٍو ذَاّس ضس ٍ اگط ظٍال ايي سوت تٍِاسكِ ضْى حزط تاضس ،هْلت
تزسيسًهطذَاّي اظ تاضيد اتالٌ حٛن يا ٖطاض تِٚسي  ِٚاظ ٍي ضْى حزط ضسُ است ،ضطٍو هيگطزز.

ْػل چْاضم  -زازذَاست ٍ هٗسهات ضسيسگي
هازُ  339 -هتٗاؾي تزسيسًهط تايس زازذَاست ذَز ضا نطِ هْلت هٗطض تِ زْتط زازگاُغازضٌٌٚسُ ضأي يا زْتط
ضًثِ اٍل زازگاُ تزسيسًهط ياتِزْتط تاظزاضتگاّي  ِٚزض آًزا تَٖيّ است ،تسلين ًوايس.
ّطي ٙاظ هطارى يازضسُ زض تاال تايس تالْاغلِ پس اظ ٍغَل زازذَاست آى ضا حثت ٍ ضسيسي هطتول تط ًام
هتٗاؾي ٍ قطِ زيَا ،تاضيد تسلين ،ضواضُحثت ٍ زازًاهِ تِ تٗسينٌٌٚسُ تسلين ٍ زض ضٍي ٚليِ تطگْاي
زازذَاست تزسيسًهط ّواى تاضيد ضا ٖيس ٌٚس .ايي تاضيد ،تاضيد تزسيسًهط ذَاّي هحسَبهيگطزز.
تثػطُ  - 1زضغَضتي  ِٚزازذَاست تِزْتط هطرى تزسيسًهط يا تاظزاضتگاُ زازُ ضَز تِ ضطح تاال اٖسام ٍ
زازذَاست ضا تِزازگاُ غازضٌٌٚسُ ضأياضسال هيزاضز.
چٌاًچِ زازذَاست تزسيسًهط زض هْلت ٖاًًَي تٗسين ضسُ تاضس ،هسيط زْتط زازگاُ تسٍي پس اظ تٛويل آى،
پطًٍسُ ضا نطِ زٍ ضٍظ تِهطرى تزسيسًهطاضسال هيزاضز.
تثػطُ  2 -زضغَضتي  ِٚزازذَاست ذاضد اظ هْلت زازُ ضَز ٍ يا زض هْلت ٖاًًَي ضْى ًٗع ًگطزز ،تِ هَرة
ٖطاض زازگاُ غازضٌٌٚسُ ضأي تسٍيضز هيضَز.
ايي ٖطاض نطِ تيست ضٍظ اظ تاضيد اتالٌ زض هطرى تزسيسًهط ٖاتل ايتطاؼ است ،ضأي زازگاُ تزسيسًهط ٖكًي
است.
تثػطُ  3 -زازگاُ تايس شيل ضأي ذَزٖ ،اتل تزسيسًهط تَزى يا ًثَزى ضأي ٍ هطرى تزسيسًهط آى ضا هًيي ًوايس.
ايي اهط هاًى اظ آى ًرَاّس تَز  ِٚاگطضأي زازگاُ ٖاتل تزسيسًهط تَزُ ٍ زازگاُ آى ضا ٖكًي ايالم ٌٚسّ ،طي ٙاظ
قطْيي زضذَاست تزسيسًهط ًوايس.
هازُ  - 340زضغَضتي  ِٚزض هْلت هٗطض زازذَاست تزسيسًهط تِ هطارى هصَٚض زض هازُ ٖثل تٗسين ًطسُ تاضس،
هتٗاؾي تزسيسًهط تا زليل ٍ تياىيصض ذَز تٗاؾاي تزسيسًهط ضا تِ زازگاُ غازضٌٌٚسُ ضأي تٗسين هيًوايس.
زازگاُ هٛلّ است اتتسا تِ يصض يٌَاىضسُ  ِٚتِهَرة يسم تٗسين زازذَاستزض هْلت هٗطض تَزُ ضسيسگي ٍ
زضغَضت ٍرَز يصض هَرِ ًسثت تِ پصيطش زازذَاست تزسيسًهط اتراش تػوين هيًوايس.
تثػطُ  -رْات يصض هَرِ ّواى هَاضز هصَٚض زض شيل هازُ ( )306هيتاضس.
هازُ  - 341زض زازذَاست تايس ًٛات ظيط ٖيس ضَز:
 ً 1ام ٍ ًام ذاًَازگي ٍ اٖاهتگاُ ٍ سايط هطرػات تزسيسًهط ذَاُ ٍ ٍٚيل اٍ زضغَضتي  ِٚزازذَاست ضا ٍٚيلزازُ تاضس.
 ً2ام ٍ ًام ذاًَازگي ،اٖاهتگاُ ٍ سايط هطرػات تزسيسًهط ذَاًسُ. 3حٛن يا ٖطاضي  ِٚاظ آى زضذَاست تزسيسًهط ضسُ است. 4زازگاُ غازضٌٌٚسُ ضأي.5 -تاضيد اتالٌ ضأي.

 6زاليل تزسيس ًهط ذَاّي.هازُ ّ 342 -طگاُ زازذَاست زٌّسُ يٌَاى ٖيوَهت يا ٍاليت يا ٍغايت يا ٍٚالت يا هسيطيت ضطٚت ٍ اهخال آًطا
زاضتِ تاضس ،تايس ضًٍَضت ياتػَيط سٌسي ضا  ِٚهُخثِت سوت اٍ هيتاضس ،پيَست زازذَاست ًوايس.
هازُ  - 343زازذَاست ٍ تطگْاي پيَست آى تايس زض زًٍسرِ ٍ زضغَضت هتًسز تَزى قطِ تِتًساز آًْا تًالٍُ
يً ٙسرِ تاضس.
هازُ  344 -اگط هطرػات تزسيسًهط ذَاُ زض زازذَاست هًيي ًطسُ ٍ هًلَم ًثاضس  ِٚزازذَاست زٌّسُ چِ
ٚسي هيتاضس يا اٖاهتگاُ اٍ هًلَمًثاضس ٍ ٖثل اظ اًٗؿاي هْلت ،زازذَاست تٛويل يا تزسيس ًطَز ،پس اظ
اًٗؿاي هْلت ،زازذَاست يازضسُ تِهَرة ٖطاض زازگاّي  ِٚزازذَاست ضازضياْت ًوَزُ ضز هيگطزز .ايي ٖطاض
ًسثت تِ اغحاب زيَا نطِ زُ ضٍظ اظ تاضيد الػأ تِ زيَاض زازگاُ ٖاتل ايتطاؼ زض زازگاُ تزسيسًهط ،ذَاّس
تَز.
تثػطُ  -هْلت هٗطض زضايي هازُ ٍ هازُ ( )336ضاهل هَاضز ًٗؽ هصَٚض زضهازُ (ً )326رَاّس تَز.
هازُ ّ345 -ط زازذَاستي ًٛ ِٚات يازضسُ زضتٌسّاي ( )6 ٍ 5 ،4 ،3 ،2هازُ ( ٍ )341هَاز ( )343( ٍ )342زض
آى ضيايت ًطسُ تاضس تِ رطياىًوياْتس ٍ هسيط زْتط زازگاُ تسٍي نطِ زٍ ضٍظ اظ تاضيد ٍغَل زازذَاست،
ًٗايع ضا تِقَض تٓػيل تِزازذَاستزٌّسُ تِقَض ٚتثي اقالو زازُ ٍ اظضٍظ اتالٌ زُ ضٍظ تِاٍ هْلت هيزّس ِٚ
ًٗايع ضا ضْى ٌٚس ٍ اگط هحتاد تِ تزسيس زازذَاست است آى ضا تزسيس ًوايس ،زض َيطاييغَضت تطاتط تثػطُ
()2هازُ ( )339اٖسام ذَاّس ضس.
هازُ  346 -هسيط زْتط زازگاُ تسٍي نطِ زٍ ضٍظ اظ تاضيد ٍغَل زازذَاست ٍ ؾوائن آى ٍ يا پس اظ ضْى ًٗع،
يً ٙسرِ اظ زازذَاست ٍپيَستّاي آى ضا تطاي قطِ زيَا هيْطستس  ِٚنطِ زُ ضٍظ اظ تاضيد اتالٌ پاسد زّس،
پس اظ اًٗؿاي هْلت يازضسُ اين اظ ايي  ِٚپاسري ضسيسُ ياًطسيسُ تاضس ،پطًٍسُ ضا تِهطرى تزسيسًهط
هيْطستس.
هازُ  - 347تزسيسًهطذَاّي اظ آضاي ٖاتل تزسيسًهط  ِٚزض ٖاًَى احػاء گطزيسُ هاًى ارطاي حٛن ذَاّس تَز،
ّطچٌس زازگاُ غازضٌٌٚسُ ضأي آى ضاٖكًي ايالم ًوَزُ تاضس هگط زض هَاضزي  ِٚقثٕ ٖاًَى استخٌاء ضسُ تاضس.
ْػل پٌزن  -رْات تزسيسًهط
هازُ  - 348رْات زضذَاست تزسيسًهط تِ ٖطاض ظيط است:
الّ  -ازياي يسم ايتثاض هستٌسات زازگاُ.
ب  -ازياي ْٗساى ضطايف ٖاًًَي ضْازت ضَْز.
د  -ازياي يسم تَرِ ٖاؾي تِ زاليل اتطاظي.
ز  -ازياي يسم غالحيت ٖاؾي يا زازگاُ غازض ٌٌٚسُ ضأي
ُ -ازياي هرالّ تَزى ضأي تا هَاظيي ضطيي ٍ يا هٗطضات ٖاًًَي.

تثػطُ  -اگط زضذَاست تزسيسًهط تِ استٌاز يٛي اظ رْات هصَٚض زض ايي هازُ تِيول آهسُ تاضس زضغَضت ٍرَز
رْات زيگط ،هطرى تزسيسًهط تِآى رْت ّن ضسيسگي هيًوايس.
هازُ  - 349هطرى تزسيسًهط ْٗف تِ آًچِ  ِٚهَضز تزسيسًهطذَاّي است ٍ زض هطحلِ ًرستيي هَضزحٛن ٖطاض
گطْتِ ضسيسگي هيًوايس.
هازُ 350 -يسم ضيايت ضطايف ٖاًًَي زازذَاست ٍ يا يسم ضْى ًٗع آى زض هَيس هٗطض ٖاًًَي زض هطحلِ تسٍي،
هَرة ًٗؽ ضأي زض هطحلِتزسيسًهط ًرَاّس تَز .زض ايي هَاضز زازگاُ تزسيسًهط تِ زازذَاست زٌّسُ تسٍي
اذكاض هيٌٚس  ِٚنطِ زُ ضٍظ اظ تاضيد اتالٌ ًسثت تِ ضْى ًٗع اٖسامًوايس .زضغَضت يسم اٖسام ٍ ّوچٌيي
زضغَضتي  ِٚسوت زازذَاستزٌّسُ هحطظ ًثاضس زازگاُ ضأي غازضُ ضا ًٗؽ ٍ ٖطاض ضز زيَاي تسٍي ضا
غازضهيًوايس.
هازُ  - 351چٌاًچِ زازگاُ تزسيسًهط زض ضأي تسٍي َيطاظ اضتثاّاتي اظ ٖثيل ايساز ،اضٖام ،سَْ ٖلن ،هطرػات
قطْيي ٍ يا اظ ٖلناْتازگي زض آىٖسوت اظ ذَاستِ  ِٚتِاحثات ضسيسُ اضٛال زيگطي هالحهِ ًٌٛس ؾوي اغالح
ضأي ،آى ضا تأييس ذَاّس ٚطز.
هازُ ّ - 352طگاُ زازگاُ تزسيسًهط ،زازگاُ تسٍي ضا ْاٖس غالحيت هحلي يا شاتي تطريع زّس ضأي ضا ًٗؽ ٍ
پطًٍسُ ضا تِ هطرى غالح اضسالهيزاضز.
هازُ  - 353زازگاُ تزسيسًهط زض غَضتيٖ ِٚطاض هَضز ضٛايت ضا هكاتٕ تا هَاظيي ٖاًًَي تطريع زّس ،آى ضا
تأييس هيٌٚس .زضَيط اييغَضت پس اظًٗؽ ،پطًٍسُ ضا تطاي ضسيسگي هاَّي تِ زازگاُ غازضٌٌٚسُ ٖطاض يَزت
هيزّس.
هازُ ٖ - 354طاض تحٗيٕ ٍ هًايٌِ هحل زض زازگاُ تزسيسًهط تَسف ضئيس زازگاُ يا تِ زستَض اٍ تَسف يٛي اظ
هستطاضاى ضًثِ ارطا هيضَز ٍچٌاًچِ هحل ارطاي ٖطاض زض ضْط زيگط ّواى استاى تاضس زازگاُ تزسيسًهط
هيتَاًس ارطاي ٖطاض ضا اظ زازگاُ هحل زضذَاست ًوايس ٍ زض غَضتي  ِٚهحلارطاي ٖطاض زض حَظُ ٖؿايي استاى
زيگط تاضس تا ايكاي ًياتت ٖؿايي تِ زازگاُ هحل ،زضذَاست ارطاي ٖطاض ضا ذَاّس ًوَز.
تثػطُ  -زض هَاضزي  ِٚهثٌاي ضأي زازگاُ ْٗف گَاّي گَاُ يا هًايٌِ هحل تاضس تَسف ٖاؾي غازض ٌٌٚسُ ضأي
اًزام ذَاّس ضس هگط ايي  ِٚگعاضشهَضز ٍحَٔ زازگاُ تاضس.
هازُ  - 355زضغَضتي  ِٚزازگاُ تزسيسًهط ٖطاض زازگاُ تسٍي ضا زض هَضز ضز يا يسم استواو زيَا تِرْت يازضسُ
زض ٖطاض ،هَرِ ًساًس ٍلي تِ رْاتٖاًًَي زيگط زيَا ضا هطزٍز يا َيط ٖاتل استواو تطريع زّس ،زض ًْايت ٖطاض
غازضُ ضا تأييس ذَاّس ٚطز.
هازُ  - 356هٗطضاتي  ِٚزض زازضسي تسٍي ضيايت هيضَز زض هطحلِ تزسيسًهط ًيع راضي است هگط ايي ِٚ
تِهَرة ٖاًَى تطتية زيگطي هٗطض ضسُتاضس.
هازُ َ - 357يط اظ قطْيي زيَا يا ٖائنهٗام ٖاًًَي آًاىٚ ،س زيگطي ًويتَاًس زض هطحلِ تزسيسًهط ٍاضز ضَز،
هگط زض هَاضزيٖ ِٚاًَى هٗطضهيزاضز.
هازُ  - 358چٌاًچِ زازگاُ تزسيسًهط ازياي تزسيسًهطذَاُ ضا هَرِ تطريع زّس ،ضأي زازگاُ تسٍي ضا ًٗؽ ٍ

ضأي هٗتؿي غازض هيًوايس.زضَيط اييغَضت تا ضز زضذَاست ٍ تأييس ضأي ،پطًٍسُ ضا تِزازگاُ تسٍي ايازُ ذَاّس
ٚطز.
هازُ  - 359ضأي زازگاُ تزسيسًهط ًويتَاًس هَضز استٓازُ َيط قطْيي تزسيسًهط ذَاّي ٖطاض گيطز ،هگط زض
هَاضزي  ِٚضأي غازضُ ٖاتل تزعيِ ٍتٓٛيً ٙثاضس  ِٚزض اييغَضت ًسثت تِ اضراظ زيگط ّن  ِٚهطوَل ضأي
تسٍي تَزُ ٍ تزسيسًهطذَاّي ًٛطزُاًس ،تسطي ذَاّس زاضت.
هازُ ّ 360 -طگاُ زض تٌهين ٍ ًَضتي ضأي زازگاُ تزسيسًهط ،سَْ يا اضتثاّي ضخ زّس ّواى زازگاُ تا ضيايت
هازُ ( )309آى ضا اغالح ذَاّس ٚطز.
هازُ  - 361تٌهين زازًاهِ ٍ اتالٌ آى تِ تطتية هٗطض زض هطحلِ تسٍي هيتاضس.
هازُ  - 362ازياي رسيس زض هطحلِ تزسيسًهط هسوَو ًرَاّس تَز ٍلي هَاضز ظيط ازياي رسيس هحسَب
ًويضَز:
  1هكالثِ ٖيوت هحَٛمتِ  ِٚييي آى ،هَؾَو ضأي تسٍي تَزُ ٍ يا هكالثِ ييي هالي ٖ ِٚيوت آى زض هطحلِتسٍي هَضز حٛن ٖطاض گطْتِ است.
  2ازياي اراضُ تْاء ٍ هكالثِ تٗيِ اٖساـ آى ٍ ارطتالوخل ٍ زيًَي  ِٚهَيس پطزاذت آى زض رطياى ضسيسگيتسٍي ،ضسيسُ ٍ سايط هتٓطيات اظٖثيل ؾطض ٍ ظياى  ِٚزض ظهاى رطياى زيَا يا تًس اظ غسٍض ضأي تسٍي تِ ذَاستِ
اغلي تًلٕ گطْتِ ٍ هَضز حٛن ٍاٖى ًطسُ يا هَيس پطزاذت آى تًس اظغسٍض ضأي ضسيسُ تاضس.
 3تُييط يٌَاى ذَاستِ اظ ارطتالوسوي تِ ارطتالوخل يا تالًٛس.هازُ 363 -چٌاًچِ ّطي ٙاظ قطْيي زيَا زازذَاست تزسيسًهط ذَز ضا هستطز ًوايٌس ،هطرى تزسيسًهطٖ ،طاض
اتكال زازذَاست تزسيسًهط ضاغازض هيًوايس.
هازُ  364 -زض هَاضزي  ِٚضأي زازگاُ تزسيسًهط هثٌي تط هحَٛهيت ذَاًسُ تاضس ٍ ذَاًسُ يا ٍٚيل اٍ زض
ّيچي ٙاظ هطاحل زازضسي حاؾط ًثَزُ ٍاليحِ زْاييِ ٍ يا ايتطاؾيِاي ّن ًسازُ تاضٌس ضأي زازگاُ تزسيسًهط
نطِ هست تيست ضٍظ پس اظ اتالٌ ٍاًٖي تِ هحَٛميليِ يا ٍٚيل اٍ ٖاتل ايتطاؼٍ ضسيسگي زض ّواى زازگاُ
تزسيسًهط هيتاضس ،ضأي غازضُ ٖكًي است.
هازُ  - 365آضاي غازضُ زضهطحلِ تزسيسًهط رع زض هَاضز هٗطض زض هازُ (ٖ )326كًي هيتاضس.

تاب پٌزن ْ -طرامذَاّي
ْػل اٍل ْ -طرامذَاّي زض اهَض هسًي
هثحج اٍل ْ -طرامذَاّي ٍ آضاي ٖاتل ْطرام
هازُ  - 366ضسيسگي ْطراهي يثاضت است اظ تطريع اًكثأ يا يسم اًكثأ ضأي هَضززضذَاست ْطراهي تا
هَاظيي ضطيي ٍ هٗطضات ٖاًًَي.

هازُ  - 367آضاي زازگاّْاي تسٍي  ِٚتِ يلت يسم زضذَاست تزسيسًهط ٖكًيت ياْتِ ٖاتل ْطرامذَاّي ًيست
هگط زض هَاضز ظيط:
الّ  -احٛام :
 1احٛاهي  ِٚذَاستِ آى تيص اظ هثلٍ تيست هيليَى ( )20 000 000ضيال تاضس. 2احٛام ضارى تِ اغل ًٛاح ٍ ْسد آى ،قالًٔ ،سة ،حزط ،ٍّٖ ،حلج ،حثس ٍ تَليت.ب ٖ -طاضّاي ظيط هططٍـ تِ ايي  ِٚاغل حٛن ضارى تِ آًْا ٖاتل ضسيسگي ْطراهي تاضس.
 ٖ1طاض اتكال يا ضز زازذَاست  ِٚاظ زازگاُ غازض ضسُ تاضس. ٖ2طاض سَٗـ زيَا يا يسم اّليت يٛي اظ قطْيي زيَا.هازُ  - 368آضاي زازگاّْاي تزسيسًهط استاى ٖاتل ْطرامذَاّي ًيست هگط زض هَاضز ظيط:
الّ  -احٛام:
احٛام ضارى تِ اغل ًٛاح ٍ ْسد آى ،قالًٔ ،سة ،حزط ٍ ٍّٖ.
ب ٖ -طاضّاي ظيط هططٍـ تِ ايي  ِٚاغل حٛن ضارى تِ آًْا ٖاتل ضسيسگي ْطراهي تاضس.
 ٖ1طاض اتكال يا ضز زازذَاست  ِٚاظ زازگاُ تزسيسًهط غازض ضسُ تاضس. ٖ2طاض سَٗـ زيَا يا يسم اّليت يٛي اظ قطْيي زيَا.هازُ  - 369احٛام ظيط اگطچِ اظ هػازيٕ تٌسّاي (الّ) زض زٍ هازُ ٖثل تاضس حسة هَضز ٖاتل ضسيسگي ْطراهي
ًرَاّس تَز:
 1احٛام هستٌس تِ اٖطاض ٖاقى زيَا زض زازگاُ.  2احٛام هستٌس تِ ًهطيِ ي ٙيا چٌس ًٓط ٚاضضٌاس  ِٚقطْيي تِقَض ٚتثي ضأي آًْا ضا ٖاقى زيَا ٖطاض زازُتاضٌس.
 3احٛام هستٌس تِ سَگٌس ٖ ِٚاقى زيَا تاضس. 4احٛاهي  ِٚقطْيي حٕ ْطرامذَاّي ذَز ضا ًسثت تِ آى ساٖف ٚطزُ تاضٌس.  5احٛاهي  ِٚؾوي يا تًس اظ ضسيسگي تِزياٍي اغلي ضارى تِ هتٓطيات آى غازض هيضَز ،زضغَضتي  ِٚحٛنضارى تِ اغل زيَا ٖاتلضسيسگي ْطراهي ًثاضس.
 6احٛاهي  ِٚتِهَرة َٖاًيي ذاظ َيطٖاتل ْطرامذَاّي است.هثحج زٍم  -هَاضز ًٗؽ
هازُ 370 -ضًثِ ضسيسگيٌٌٚسُ پس اظ ضسيسگي تا ًهط اٚخطيت ايؿاء زض اتطام يا ًٗؽ ضأي ْطرامذَاستِ اتراش
تػوين هيًوايس .چٌاًچِ ضأيهكاتٕ ٖاًَى ٍزاليل هَرَز زض پطًٍسُ تاضس ؾوي اتطام آى ،پطًٍسُ ضا تِ زازگاُ
غازض ٌٌٚسُ ايازُ هيًوايس ٍ اال قثٕ هٗطضات آتي اٖسام ذَاّس ضس.
هازُ  - 371زض هَاضز ظيط حٛن يا ٖطاض ًٗؽ هيگطزز:
 1 -زازگاُ غازضٌٌٚسُ ضأي ،غالحيت شاتي تطاي ضسيسگي تِ هَؾَو ضا ًساضتِ تاضس ٍ زض هَضز يسم ضيايت

غالحيت هحليٍٖ ،تي ً ِٚسثت تِآى ايطاز ضسُ تاضس .
 2ضأي غازضُ ذالِ هَاظيي ضطيي ٍ هٗطضات ٖاًًَي ضٌاذتِ ضَز.  3يسم ضيايت اغَل زازضسي ٍ َٖايس آهطُ ٍ حَٗٔ اغحاب زيَا زض غَضتي  ِٚتِ زضرِاي اظ اّويت تاضس ِٚضأي ضا اظ ايتثاض ٖاًًَي تيٌساظز.
  4آضاي هُايط تا يٛسيگط ،تسٍى سثة ٖاًًَي زض ي ٙهَؾَو ٍ تيي ّواى اغحاب زيَا غازض ضسُ تاضس.  5تحٗيٗات اًزام ضسُ ًاٖع تَزُ ٍ يا تِ زاليل ٍ هساًْات قطْيي تَرِ ًطسُ تاضس.هازُ  - 372چٌاًچِ ضأي غازضُ تا َٖاًيي حاٚن زضظهاى غسٍض آى هرالّ ًثاضسًٗ ،ؽ ًويگطزز.
هازُ 373 -چٌاًچِ هٓاز ضأي غازضُ تا يٛي اظ هَاز ٖاًًَي هكاتٗت زاضتِ تاضس ،لٛي اسثاب تَريْي آى تا
هازُاي  ِٚزاضاي هًٌاي زيگطي استتكثيٕ ضسُ ،ضأي يازضسُ ًٗؽ هيگطزز.
هازُ  - 374زض هَاضزي  ِٚزيَا ًاضي اظ ٖطاضزاز تاضس ،چٌاًچِ تِ هٓاز غطيح سٌس يا ٖاًَى يا آيييًاهِ هطتَـ
تِآى ٖطاضزاز هًٌاي زيگطي َيط اظهًٌاي هَضز ًهط زازگاُ غازضٌٌٚسُ ضأي زازُ ضَز ،ضأي غازضُ زض آى ذػَظ
ًٗؽ هيگطزز.
هازُ  - 375چٌاًچِ يسم غحت هساض٘ ،اسٌاز ٍ ًَضتِّاي هثٌاي ضأي  ِٚقطْيي زضرطياى زازضسي اضايِ
ًوَزُاًس حاتت ضَز ،ضأي غازضُ ًٗؽهيگطزز.
هازُ  - 376چٌاًچِ زض هَؾَو ي ٙزيَا آضاي هُايطي غازض ضسُ تاضس تسٍى ايي  ِٚقطْيي ٍ يا غَضت اذتالِ
تُييط ًوايس ٍ يا تِسثة تزسيسًهطيا ايازُ زازضسي ضأي زازگاُ ًٗؽ ضَز ،ضأي هإذط تيايتثاض تَزُ ٍ تِ
زضذَاست شيًٓى تي ايتثاضي آى ايالم هيگطززّ .وچٌيي ضأي اٍل زضغَضتهرالٓت تا ٖاًَى ًٗؽ ذَاّس ضس،
اين اظ ايي  ِٚآضاي يازضسُ اظ ي ٙزازگاُ ٍ يا زازگاّْاي هتًسز غازض ضسُ تاضٌس.
هازُ  - 377زضغَضت ٍرَز يٛي اظ هَرثات ًٗؽ ،ضأي هَضز تٗاؾاي ْطرام ًٗؽ هيضَز اگطچِ ْطرامذَاُ
تِآى رْت  ِٚهَضز ًٗؽ ٖطاض گطْتِاستٌاز ًٛطزُ تاضس.
هثحج سَم  -تطتية ْطرامذَاّي
هازُ  - 378اْطاز ظيط هيتَاًٌس تا ضيايت هَاز آتي زضذَاست ضسيسگي ْطراهي ًوايٌس:
 1قطْيي زيَاٖ ،ائن هٗامً ،وايٌسگاى ٖاًًَي ٍ ٍٚالي آًاى. 2زازستاى ٚل ٚطَض.هازُ ْ379 -طرامذَاّي تا تٗسين زازذَاست تِزازگاُ غازضٌٌٚسُ ضأي تِيول هيآيس .هسيط زْتط زازگاُ هصَٚض
تايس زازذَاست ضا زض زْتط حثت ٍضسيسي هطتول تط ًام ْطرامذَاُ ٍ قطِ اٍ ٍ تاضيد تٗسين زازذَاست تا ضواضُ
حثت تِ تٗسينٌٌٚسُ تسلين ٍ زض ضٍي ٚليِ تطگْاي زازذَاست تاضيدتٗسين ضا ٖيس ًوايس .تاضيد تٗسين زازذَاست
اتتساي ْطرامذَاّي هحسَب هيضَز.
هازُ  - 380زض زازذَاست تايس ًٛات ظيط ٖيس ضَز:
ً 1 -ام ٍ ًام ذاًَازگي ٍ اٖاهتگاُ ٍ سايط هطرػات ْطرامذَاُ ٍ ٍٚيل اٍ زضغَضتي  ِٚزازذَاست ضا ٍٚيل زازُ

تاضس.
 ً2ام ٍ ًام ذاًَازگي ٍ اٖاهتگاُ ٍ سايط هطرػات ْطرام ذَاًسُ. 3حٛن يا ٖطاضي  ِٚاظ آى زضذَاست ْطرام ضسُ است. 4زازگاُ غازضٌٌٚسُ ضأي. 5تاضيد اتالٌ ضأي. 6زاليل ْطرامذَاّي.هازُ  - 381تِ زازذَاست ْطراهي تايس تطگْاي ظيط پيَست ضَز:
 1ضًٍَضت يا تػَيط هػسٔ حٛن يا ٖطاضي  ِٚاظ آى ْطرام ذَاستِ هيضَز. 2اليحِ هتؿوي ايتطاؾات ْطراهي. ٍٚ 3التٌاهِ ٍٚيل يا هسض٘ هُخثِت سِوَت تٗسينٌٌٚسُ زازذَاست ْطراهي زضغَضتي  ِٚذَز ْطرامذَاُزازذَاست ضا ًسازُ تاضس.
هازُ  382 -زازذَاست ٍ تطگْاي پيَست آى تايس زض زٍ ًسرِ ٍ زضغَضت هتًسز تَزى قطِ زيَا تِ تًساز آًْا
تًالٍُ يً ٙسرِ تاضس ،تِاستخٌايهسض٘ هخثت سوت ْٗ ِٚف تِ ًسرِ اٍل ؾويوِ هيضَز.
هازُ  - 383زازذَاستي  ِٚتطاتط هٗطضات يازضسُ زض زٍ هازُ ٖثل تٗسين ًطسُ ٍ يا ّعيٌِ زازضسي آى پطزاذت
ًگطزيسُ تاضس تِ رطياى ًوياْتس.
هسيط زْتط زازگاُ زض هَاضز يازضسُ نطِ زٍ ضٍظ اظ تاضيد ضسيس زازذَاستًٗ ،ايع آى ضا تِقَض هطرع
تِزازذَاستزٌّسُ اذكاض هيًوايس ٍ اظ ضٍظاتالٌ زُ ضٍظ تِ اٍ هْلت هيزّس ًٗ ِٚايع ضا ضْى ٌٚس.
زضغَضتي  ِٚزازذَاست ذاضد اظهْلت زازُضسُ ،يا زض هست يازضسُ تٛويل ًطَز ،توَرة ٖطاضزازگاّي ِٚ
زازذَاست تِ آى تسلين گطزيسُ ضزهيضَز.
ايي ٖطاض نطِ تيست ضٍظ اظ تاضيد اتالٌ ٖاتل ضٛايت زض زيَاىيالي ٚطَض هيتاضس .ضأي زيَاى ٖكًي است.
هازُ  384 -اگط هطرػات ْطرامذَاُ زض زازذَاست ْطراهي هًيي ًطسُ ٍ زضًتيزِ َّيت زازذَاست زٌّسُ
هًلَم ًثاضس ،زازذَاست تالاحطهيهاًس ٍ پس اظ اًٗؿاي هْلت ْطرامذَاّي توَرة ٖطاض زازگاّي  ِٚزازذَاست
تِ آًزا زازُ ضسُ ،ضز هيضَز ٖ .طاض يازضسُ نطِ تيست ضٍظ اظ تاضيدالػأ تِزيَاض زْتط زازگاُ غازضٌٌٚسُٖ ،اتل
ضٛايت زض زيَاىيالي ٚطَض هيتاضس .ضأي زيَاى ٖكًي است.
هازُ  - 385زضغَضتي  ِٚزازذَاست ْطرامذَاّي تٛويل تاضس ،هسيط زْتط زازگاُ يً ٙسرِ اظزازذَاست ٍ
پيَستْاي آى ضا تطاي قطِ زيَا،اضسال هيزاضز تا نطِ تيست ضٍظ تِقَض ٚتثي پاسد زّس .پس اظ اًٗؿاي هْلت
يازضسُ اين اظ ايي  ِٚپاسري ضسيسُ يا ًطسيسُ تاضس ،پطًٍسُ ضا ّوطاُ تاپطًٍسُ هطتَـ تِ ضأي ْطرام ذَاستِ ،تِ
زيَاىيالي ٚطَض هيْطستس.
هازُ  - 386زضذَاست ْطرام  ،ارطاي حٛن ضا تا ظهاًي  ِٚحٛن ًٗؽ ًطسُ است تِ تأذيط ًوياًساظز ٍ لٛي تِ
تطتية ظيط يول هيگطزز:
الّ  -چٌاًچِ هحَٛمُتِ هالي تاضس ،زضغَضت لعٍم تِ تطريع زازگاُ ٖثل اظ ارطاء اظ هحَٛملِ تأهيي هٌاسة

اذص ذَاّس ضس.
ب  -چٌاًچِ هحَٛمُتِ َيطهالي تاضس ٍ تِ تطريع زازگاُ غازضٌٌٚسُ حٛن ،هحَٛم يليِ تأهيي هٌاسة تسّس
ارطاي حٛن تا غسٍض ضأي ْطراهيتِ تأذيط ذَاّس اْتاز.
هازُ ّ 387 -طگاُ اظ ضأي ٖاتل ْطرام زض هْلت هٗطض ٖاًًَي ْطرامذَاّي ًطسُ ،يا تِ ّط يلتي زض آىهَاضز ٖطاض
ضز زازذَاست ْطراهي غازض ٍٖكًي ضسُ تاضس ٍ شيًٓى هسيي ذالِ ضطو يا ٖاًَى تَزى آى ضأي تاضس ،هيتَاًس
اظ قطيٕ زازستاى ٚل ٚطَض تٗاؾاي ضسيسگي ْطراهي تٌوايس .تٗاؾاي يازضسُ هستلعم تٗسين زازذَاست ٍ
پطزاذت ّعيٌِ زازضسي ْطراهي است.
تثػطُ  -هْلت تٗسين زازذَاست ي ٙهاُ حسة هَضز اظ تاضيد اًٗؿاء هْلت ْطرامذَاّي يا ٖكًي ضسى ٖطاض ضز
زازذَاست ْطراهي يا اتالٌضأي زيَاى يالي ٚطَض زضذػَظ تأييس ٖطاض ضز زازذَاست ْطراهي هيتاضس.
هازُ  - 388زْتط زازستاى ٚلٚطَض زازذَاست ضسيسگي ْطراهي ضا زضياْت ٍ زضغَضت تٛويل تَزى آى اظ
رْت ؾوائن ٍ هستٌسات ٍ ّعيٌِزازضسي تطاتط هٗطضات ،آى ضا حثت ٍ تِ ؾويوِ پطًٍسُ اغلي تًِهط زازستاى
ٚلٚطَض هيضساًس.
زازستاى ٚل چٌاًچِ ازياي آًْا ضا زضذػَظ هرالٓت تيي ضأي تا هَاظيي ضطو يا ٖاًَى ،هٗطٍى تِ غحت
تطريع زّس ،اظ زيَاىيالي ٚطَض زضذَاستًٗؽ آى ضا هيًوايس .زضغَضت ًٗؽ ضأي زض زيَاىيالي ٚطَض ،تطاتط
هٗطضات هٌسضد زض هثحج ضطن ايي ٖاًَى اٖسام ذَاّس ضس.
تثػطُ  -چٌاًچِ زازذَاست تٗسيوي ًاٖع تاضس زْتط زازستاى ٚل ٚطَض تِ تٗسينٌٌٚسُ زازذَاست اتالٌ
هيًوايس  ِٚنطِ زُ ضٍظ اظ آى ضْى ًٗعٌٚسّ .طگاُ زض هْلت هصَٚض اٖسام تِ ضْى ًٗع ًطَز زازذَاست ٖاتل
تطتية احط ًرَاّس تَز .زازذَاست ذاضد اظ هْلت ًيع ٖاتل تطتية احط ًيست.
هازُ  - 389پس اظ زضذَاست ًٗؽ اظ قطِ زازستاى ٚل ،هحَٛم يليِ ضأي يازضسُ هيتَاًس تا اضايِ گَاّي الظم
تِزازگاُ ارطا ٌٌٚسُ ضأي ،تٗاؾايتَّٖ ارطاي آى ضا تٌوايس.
زازگاُ هٛلّ است پس اظ اذص تأهيي هٌاسة زستَض تَّٖ ارطا ضا تا پاياى ضسيسگي زيَاًًالي ٚطَض غازض ًوايس .
هثحج چْاضم  -تطتية ضسيسگي
هازُ  390 -پس اظ ٍغَل پطًٍسُ تِ زيَاىيالي ٚطَض ،ضئيس زيَاى يا يٛي اظ هًاًٍاى ٍي پطًٍسُ ضاتا ضيايت ًَتت
ٍ تطتية ٍغَل تِ يٛي اظضًة زيَاى اضراو هيًوايس ضًثِ هطرَواليِ تِ ًَتت ضسيسگي هيٌٚس هگط زض هَاضزي
 ِٚتِ هَرة ٖاًَى يا تِ تطريع ضئيس زيَاًًالي ٚطَض،ضسيسگي ذاضد اظ ًَتت ؾطٍضي تاضس.
هازُ  391 -پس اظ اضراو پطًٍسُ ًويتَاى آى ضا اظ ضًثِ هطرَواليِ اذص ٍ تِ ضًثِ زيگط اضراو ٚطز هگط تِ
تزَيع ٖاًَى ،ضيايت هٓاز ايي هازُ زضهَضز ضسيسگي ٚليِ زازگاّْا ًيع العاهي است.
هازُ  - 392ضئيس ضًثِ ،هَؾَو زازذَاست ْطراهي ضا هكالًِ ٍ گعاضش تْيِ هيٌٚس يا تًَِتت ،تِيٛي اظ
ايؿاي ضًثِ تطاي تْيِ گعاضش اضراوهيًوايس.
گعاضش تايس راهى يًٌي حاٍي رطياى هاّيت زيَا ٍ تطضسي ٚاهل زض اقطاِ ايتطاؾات ْطرامذَاُ ٍ رْات

ٖاًًَي هَضز ضسيسگي ْطراهي تا شٚطاستسالل تاضس.
يؿَ ضًثِ هٛلّ است ؾوي هطارًِ تِ پطًٍسُ تطاي تْيِ گعاضش ،چٌاًچِ اظ ّطي ٙاظ ٖؿات  ِٚزض آى پطًٍسُ
زذالت زاضتِاًس ترلّ اظ هَاز ٖاًًَي،يا ايوال َطؼ ٍ تياقاليي اظ هثاًي ٖؿايي هطاّسُ ًوَز ،آى ضا تِقَض
هططٍح ٍ تا استسالل زضگعاضش ذَز تصٚط زّس .تِ زستَض ضئيس ضًثِ ضًٍَضتياظ گعاضش يازضسُ تِ زازگاُ يالي
اًتهاهي ٖؿات اضسال ذَاّس ضس.
هازُ  - 393ضسيسگي زض زيَاًًالي ٚطَض تسٍى حؿَض اغحاب زيَا غَضت هيگيطز هگط زض هَضزي  ِٚضًثِ
ضسيسگيٌٌٚسُ زيَاى ،حؿَض آًاى ضاالظم تساًس.
هازُ  - 394تطگْاي احؿاضيِ تِزازگاُ تسٍي هحل اٖاهت ّطي ٙاظ قطْيي ْطستازُ هيضَز .آى زازگاُ هٛلّ
است احؿاضيِ ضا تِهحؽ ٍغَل،اتالٌ ٍ ضسيس آى ضا تِ زيَاىيالي ٚطَض اضسال ًوايس.
هازُ  395 -زض هَٖى ضسيسگي ،يؿَ هويع گعاضش پطًٍسُ ٍ هٓاز اٍضاٖي ضا  ِٚالظم است ٖطائت هيًوايس ٍ قطْيي
يا ٍٚالء آًاى زض غَضت حؿَضهيتَاًٌس تا اراظُ ضئيس ضًثِ هكالة ذَز ضا انْاض ًوايٌس ٍ ّوچٌيي ًوايٌسُ
زازستاى ٚل زض هَاضز ٖاًًَي ًهط ذَز ضا انْاض هيًوايس.
انْاضات اضراظ َْٔالصٚط زضغَضت رلسِ ٖيس ٍ تِ اهؿاي آًاى هيضسس  .يؿَ هويع تاتَرِ تِ انْاضات آًاى
هيتَاًس ٖثل اظ غسٍض ضأي ،گعاضش ذَزضا اغالح ًوايس.
هازُ  - 396پس اظاٖسام قثٕ هٗطضات هَاز َْٔ ،ضًثِ ضسيسگي ٌٌٚسُ قثٕ ًهط اٚخطيت زض اتطام يا ًٗؽ ضأي
ْطرام ذَاستِ اتراش تػوين هيًوايساگط ضأي هكاتٕ ٖاًَى ٍ زاليل هَرَز زض پطًٍسُ تاضس ؾوي اتطام آى ،پطًٍسُ
ضا تِ زازگاُ غازضٌٌٚسُ ايازُ هيًوايس ٍاال قثٕ هٗطضات آتي اٖسام ذَاّسضس.
هثحج پٌزن  -هْلت ْطرامذَاّي
هازُ  - 397هْلت زضذَاست ْطرامذَاّي تطاي اضراظ ساٚي ايطاى تيست ضٍظ ٍ تطاي اضراظ هٗين ذاضد زٍ
هاُ هيتاضس.
هازُ  - 398اتتساي هْلت ْطرامذَاّي تِ ٖطاض ظيط است:
الّ  -تطاي احٛام ٍ ٖطاضّاي ٖاتل ْطرامذَاّي زازگاُ تزسيسًهط استاى اظ ضٍظ اتالٌ.
ب  -تطاي احٛام ٍ ٖطاضّاي ٖاتلتزسيسًهط زازگاُ تسٍي ً ِٚسثت تِ آى تزسيسًهطذَاّي ًطسُ اظ تاضيد اًٗؿاي
هْلت تزسيس ًهط.
هازُ  - 399اگط ْطرامذَاّي تٍِاسكِ هُايط تَزى زٍ حٛن تاضس اتتساي هْلت ،تاضيد آذطيي اتالٌ ّطي ٙاظ زٍ
حٛن ذَاّس تَز.
هازُ  - 400هٗطضات هَاز ( )338( ٍ )337ايي ٖاًَى زض هَضز ْطرامذَاّي اظ احٛام ٍ ٖطاضّا ًيع الظمالطيايِ
هيتاضس.
هثحج ضطن  -اٖساهات پس اظ ًٗؽ

هازُ  401 -پس اظ ًٗؽ ضأي زازگاُ زض زيَاىيالي ٚطَض ،ضسيسگي هزسز تِزازگاّي  ِٚتِضطح ظيط تًييي
هيگطزز اضراو هيضَز ٍ زازگاُهطرَواليِ هٛلّ تِ ضسيسگي هيتاضس:
الّ  -اگط ضأي هٌَٗؼ تِغَضت ٖطاض تَزُ ٍ يا حٛوي تاضس  ِٚتِيلت ًٗع تحٗيٗات ًٗؽ ضسُ است ،ضسيسگي
هزسز تِزازگاُ غازضٌٌٚسُ آىاضراو هيضَز.
ب  -اگط ضأي تِيلت يسم غالحيت زازگاُ ًٗؽ ضسُ تاضس ،تِ زازگاّي  ِٚزيَاىيالي ٚطَض غالح تساًس اضراو
هيگطزز.
د  -زض سايط هَاضز ًٗؽ ،پطًٍسُ تِ ضًثِ زيگط اظ ّواى حَظُ زازگاُ  ِٚضأي هٌَٗؼ ضا غازض ًوَزُ اضراو
هيضَز ٍ اگط آى حَظُ تيص اظ يٙضًثِ زازگاُ ًساضتِ تاضس تِ ًعزيٛتطيي زازگاُ حَظُ زيگط اضراو هيضَز.
هازُ  - 402زضغَضت ًٗؽ ضأي تِيلت ًٗع تحٗيٗات ،زيَاىيالي ٚطَض هٛلّ است ًَاٖع ضا تِغَضت يٛزا ٍ
هططٍح شٚط ًوايس.
هازُ 403 -اگط ضأي هَضز زضذَاست ْطرام اظ ًهط احتساب هحَٛم تِ يا ذساضات يا هطرػات قطْيي زيَا ٍ
ًهيط آى هتؿوي اضتثاّي تاضس ِٚتِاساس ضأي لكوِ ٍاضز ًٌٛس ،زيَاىيالي ٚطَضآى ضا اغالح ٍ ضأي ضا اتطام
هيًوايسّ .وچٌيي اگط ضأي زازگاُ تِغَضت حٛن غازض ضَز ٍلي اظ حيجاستسالل ٍ ًتيزِ هٌكثٕ تا ٖطاض تَزُ ٍ
هتؿوي اضٛال زيگطي ًثاضس ،زيَاىيالي ٚطَض آى ضا ٖطاض تلٗي ٍ تأييس هيًوايس ٍ ًيع آى ٖسوت اظ ضأي زازگاُ
ِٚذاضد اظ ذَاستِ ذَاّاى غازض ضسُ تاضسًٗ ،ؽ تالاضراو ذَاّس ضس.
تثػطُ ّ -طگاُ سَْ يا اضتثاُ يازضسُ زضايي هازُ زض ضأي ْطراهي ٍاٖى ضَز ،تػحيح آى تا زيَاىيالي ٚطَض
ذَاّس تَز.
هازُ  404 -ضأي ْطراهي زيَاىيالي ٚطَض ًويتَاًس هَضز استٓازُ َيطقطْيي ْطرامذَاّي ٖطاض گيطز ،هگط زض
هَاضزي ِٚضأي يازضسُ ٖاتل تزعيِ ٍتٓٛيً ٙثاضس  ِٚزض ايي غَضت ًسثت تِ اضراظ زيگط ّن  ِٚهطوَل
ضأي ْطرامذَاستِ تَزُ ٍ زضذَاست ْطرام ًٛطزُاًس ،تسطي ذَاّس زاضت.
هازُ  - 405زازگاُ هطرَواليِ تِ ضطح ظيط اٖسام هيًوايس:
الّ  -زضغَضت ًٗؽ حٛن تِيلت ًٗع تحٗيٗات ،تحٗيٗات هَضز ًهط زيَاىيالي ٚطَض ضا اًزام زازُ ،سپس تا
زض ًهطگطْتي آى هثازضت تِغسٍض ضأي هيًوايس.
ب  -زض غَضت ًٗؽ ٖطاض ،زازگاُ هٛلّ است تطاتط ضأي زيَاىيالي ٚطَض تِ زيَا ضسيسگي ٌٚس هگط ايٌ ِٛتًس اظ
ًٗؽ ،سثة تاظُاي تطاي اهتٌاواظ ضسيسگي تِ هاّيت زيَا حازث گطزز .زضاييذػَظ چٌاًچِ ٖطاض هٌَٗؼ
اتتسائاً زض هطحلِ تزسيس ًهط غازض ضسُ تاضس ،تِزازگاُ غازضٌٌٚسُ ٖطاضاضراو هيضَز ٍ اگط زض تأييس ٖطاض زازگاُ
تسٍي تَزُ ،پطًٍسُ تطاي ضسيسگي تِ ّواى زازگاُ تسٍي اضراو هيگطزز.
هازُ  - 406زضهَضز هازُ ٖثل ٍ سايط هَاضز ًٗؽ حٛن ،زازگاُ هطرَواليِ تا لحال ضأي زيَاىيالي ٚطَض ٍ
هٌسضرات پطًٍسُ ،اگط اٖسام زيگطي ضاالظم ًساًس ،تسٍى تًييي ٍٖت ،ضسيسگي ٚطزُ ٍ هثازضت تِ اًطاء ضأي
هيًوايس ٍ اال تا تًييي ٍٖت ٍ زيَت اظ قطْيي ،اٖسام الظم ضا هًوَل ٍ اًطاء ضأيذَاّس ًوَز.
هازُ ّ - 407طگاُ يٛي اظ زٍ ضأي غازضُ  ِٚهُايط تا يٛسيگط ضٌاذتِ ضسُ ،هَإْ ٖاًَى تَزُ ٍ زيگطي ًٗؽ

ضسُ تاضس ،ضأي هًتثط الظماالرطاهيتاضس ٍ چٌاًچِ ّط زٍ ضأي ًٗؽ ضَز تطاتط هازُ ٖثل (هازُ )406اٖسام ذَاّس
ضس.
هازُ  - 408زضغَضتي  ِٚپس اظ ًٗؽ حٛن ْطرامذَاستِ زض زيَاىيالي ٚطَض زازگاُ تا شٚط استسالل قثٕ ضأي
اٍليِ اٖسام تِ غسٍض ضأي اغطاضيًوايس ٍ ايي ضأي هَضز زضذَاست ضسيسگي ْطراهي ٍاٖى ضَز ،ضًثِ زيَاى يالي
ٚطَض زض غَضت پصيطش استسالل ،ضأي زازگاُ ضا اتطام ،زضَيطاييغَضت پطًٍسُ زض ّيأت يوَهي ضًة حَٖٗي
هكطح ٍ چٌاًچِ ًهط ضًثِ زيَاى يالي ٚطَض هَضز اتطام ٖطاض گطْت حٛن غازضُ ًٗؽ ٍ پطًٍسُ تِضًثِ زيگطي
اضراو ذَاّس ضس .زازگاُ هطرَواليِ قثٕ استسالل ّيات يوَهي زيَاىيالي ٚطَض حٛن هٗتؿي غازض هيًوايس.
ايي حٛن زض َيط هَاضزهصَٚض زض هازُ (ٖ )326كًي هيتاضس.
هازُ  - 409تطاي تزسيس ضسيسگي تِ زيَا پس اظ ًٗؽ ،تٗسين زازذَاست رسيس الظم ًيست.
هازُ  410 -زض ضأي زيَاىيالي ٚطَض ًام ٍ هطرػات ٍ هحل اٖاهت قطْيي ٍ حٛن يا ٖطاضي  ِٚاظ آى ْطرام
ذَاستِ ضسُ است ٍ ذالغِايتطاؾات ٍ زاليلي  ِٚهَرة ًٗؽ يا اتطام حٛن يا ٖطاض هيضَز تِقَض ضٍضي ٍ
ٚاهل شٚط هيگطزز ٍ پس اظ اهؿاء آى زض زْتط هرػَظ تا ٖيس ضواضُ ٍتاضيد حثت ذَاّس ضس.
هازُ  - 411هٗطضات هازُ (ً )326سثت تِ احٛام غازضُ اظ زازگاُ تزسيسًهط ٍ ضًة زيَاىيالي ٚطَض الظمالطيايِ
هيتاضس.
هازُ 412 -هطرى ضسيسگي تِ ازياي هَؾَو هازُ (ً )326سثت تِ احٛام زازگاُ تزسيسًهط ،زيَاىيالي ٚطَض
است  ِٚچٌاًچِ پس اظ ضسيسگي آًطاًٗؽ ًوَز رْت ضسيسگي تِ يٛي اظ ضًة زازگاُ تزسيسًهط ّواى استاى ٍ
يا زض غَضت ْٗساى ضًثِ زيگط تِ ًعزيٛتطيي ضًثِ زازگاُ تزسيسًهط استاىزيگط اضسال هيزاضز .
هطرى ضسيسگي تِ ازياي هصَٚض ًسثت تِ احٛام ضًة زيَاىيالي ٚطَض ،ضئيس زيَاىيالي ٚطَض است  ِٚپس
اظ ضسيسگي ٍ ًٗؽ آى ،ضسيسگي تِپطًٍسُ ضا تِ ضًثِ زيگط زيَاىيالي ٚطَض اضراو هيًوايس.
هثحج ّٓتن ْ -طرام تثًي
هازُ ْ 413 -طرامذَاًسُ هيتَاًس ْٗف زض ؾوي پاسري  ِٚتِ زازذَاست ْطراهي هيزّس اظ حٛوي  ِٚهَضز
ضٛايت ْطراهي است ًسثت تِرْتي  ِٚآى ضا تِ ؾطض ذَز يا ذالِ هَاظيي ضطيي ٍ هٗطضات ٖاًًَي هيزاًس تثًاً
زضذَاست ضسيسگي ْطراهي ًوايس زض ايي غَضت زضذَاست ْطرامتثًي تِ قطِ اتالٌ هيضَز  ِٚنطِ هست
تيست ضٍظ تِ قَض ٚتثي پاسد زّسّ ،ط چٌس هست هٗطض تطاي زضذَاست ْطرام ًسثت تِ اٍ هٌٗؿي ضسُتاضس.
هازُ ْ - 414طرام تثًي ْٗف زض هٗاتل ْطرام ذَاُ ٍ اظ ٚسي  ِٚقطِ زضذَاست ْطرام ٍاٖى ضسُ ،پصيطْتِ
هيضَز.
هازُ  415 -اگط ْطرام ذَاُ زازذَاست ْطراهي ذَز ضا استطزاز ًوايس ٍ يا زازذَاست اٍ ضز ضَز حٕ زضذَاست
ْطرام تثًي ساٖف هيضَز ٍ اگطزضذَاست ْطرام تثًي ضسُ تاضس تالاحط هيگطزز.
هازُ ّ - 416يچي ٙاظ ضطايف هصَٚض زض هَاز ( )381( ٍ )380زض ْطرام تثًي راضي ًيست.

ْػل زٍم  -ايتطاؼ ضرع حالج
هازُ  417 -اگط زضذػَظ زيَايي ،ضأيي غازضُ ضَز  ِٚتِحَٗٔ ضرع حالج ذللي ٍاضز آٍضز ٍ آى ضرع يا
ًوايٌسُ اٍ زض زازضسي  ِٚهٌتْي تِضأي ضسُ است تِيٌَاى اغحاب زيَا زذالت ًساضتِ تاضس ،هيتَاًس ًسثت تِ
آى ضأي ايتطاؼ ًوايس.
هازُ  418 -زضهَضز هازُ ٖثل ،ضرع حالج حٕ زاضز تِّطگًَِ ضأي غازضُ اظ زازگاّْاي يوَهي ،اًٗالب ٍ
تزسيسًهط ايتطاؼ ًوايس ٍ ًسثت تِحٛن زاٍض ًيع ٚساًي  ِٚذَز يا ًوايٌسُ آًاى زض تًييي زاٍض ضطٚت
ًساضتِاًس هيتَاًٌس تِيٌَاى ضرع حالج ايتطاؼ ٌٌٚس.
هازُ  - 419ايتطاؼ ضرع حالج تط زٍ ٖسن است:
الّ  -ايتطاؼ اغلي يثاضتست اظ ايتطاؾي  ِٚاتتسا اظ قطِ ضرع حالج غَضت گطْتِ تاضس.
ب -ايتطاؼ قاضي (َيطاغلي) يثاضتست اظ ايتطاؼ يٛي اظ قطْيي زيَا تِ ضأيي  ِٚساتٗا" زضي ٙزازگاُ غازض
ضسُ ٍ قطِ زيگط تطاي احثاتهسياي ذَز ،زض احٌاي زازضسي آى ضأي ضا اتطاظ ًوَزُ است.
هازُ  - 420ايتطاؼ اغلي تايس تِهَرة زازذَاست ٍ تِ قطْيت هحَٛملِ ٍ هحَٛميليِ ضأي هَضز ايتطاؼ
تاضس .ايي زازذَاست تِزازگاّيتٗسين هيضَز  ِٚضأي ٖكًي هًتطؼيٌِ ضا غازض ٚطزُ است .تطتية زازضسي
هاًٌس زازضسي ًرستيي ذَاّس تَز.
هازُ  - 421ايتطاؼ قاضي زض زازگاّي  ِٚزيَا زض آى هكطح است تسٍى تٗسين زازذَاست تًول ذَاّس آهس،
ٍلي اگط زضرِ زازگاُ پايييتط اظزازگاّي تاضس  ِٚضأي هًتطؼيٌِ ضا غازض ٚطزُ ،هًتطؼ زازذَاست ذَز ضا تِ
زازگاّي  ِٚضأي ضا غازض ٚطزُ است تٗسين هيًوايس ٍ هَإْ اغَل ،زضآى زازگاُ ضسيسگي ذَاّسضس.
هازُ  - 422ايتطاؼ ضرع حالج ٖثل اظ ارطاي حٛن هَضز ايتطاؼٖ ،اتل قطح است ٍ تًس اظ ارطاي آى زضغَضتي
هيتَاى ايتطاؼ ًوَز  ِٚحاتتضَز حَٖٗي  ِٚاساس ٍ هأذص ايتطاؼ است تِ رْتي اظ رْات ٖاًًَي ساٖف
ًطسُ تاضس.
هازُ  - 423زضغَضت ٍغَل ايتطاؼ قاضي اظ قطِ ضرع حالج چٌاًچِ زازگاُ تطريع زّس حٛوي ِٚ
زضذػَظ ايتطاؼ يازضسُ غازضهيضَز هإحط زض اغل زيَا ذَاّس تَز ،تا حػَل ًتيزِ ايتطاؼ ،ضسيسگي تِ
زيَا ضا تِتأذيط هياًساظز .زض َيط اييغَضت تِ زيَاي اغلي ضسيسگيٚطزُ ضأي هيزّس ٍ اگط ضسيسگي تِ
ايتطاؼ تطاتط هازُ ( )421تا زازگاُ زيگطي تاضس تِهست تيست ضٍظ تِ ايتطاؼٌٌٚسُ هْلت زازُ هيضَز
ِٚزازذَاست ذَز ضا تِزازگاُ هطتَـ تٗسين ًوايس.
چٌاًچِ زض هْلت هٗطض اٖسام ًٌٛس زازگاُ ضسيسگي تِ زيَا ضا ازاهِ ذَاّس زاز.
هازُ 424 -ايتطاؼ حالج هَرة تأذيط ارطاي حٛن ٖكًي ًويتاضس .زض هَاضزي  ِٚرثطاى ؾطض ٍ ظياى ًاضي اظ
ارطاي حٛن هوٛي ًثاضس زازگاُضسيسگيٌٌٚسُ تِ ايتطاؼ حالج تِ زضذَاست هًتطؼ حالج پس اظ اذص تأهيي
هٌاسة ٖطاض تأذيط ارطاي حٛن ضا تطاي هست هًيي غازض هيٌٚس.
هازُ  - 425چٌاًچِ زازگاُ پس اظ ضسيسگي ،ايتطاؼ حالج ضا ٍاضز تطريع زّس ،آى ٖسوت اظ حٛن ضا  ِٚهَضز

ايتطاؼ ٖطاض گطْتِ ًٗؽ هيًوايس ٍاگط هٓاز حٛن َيطٖاتل تٓٛي ٙتاضس ،توام آى الُاء ذَاّس ضس.
ْػل سَم  -ايازُ زازضسي
هثحج اٍل  -رْات ايازُ زازضسي
هازُ ً - 426سثت تِ احٛاهي ٖ ِٚكًيت ياْتِ هوٛي است تِ رْات شيل زضذَاست ايازُ زازضسي ضَز:
 1هَؾَو حٛن ،هَضز ازياي ذَاّاى ًثَزُ تاضس. 2حٛن تِهيعاى تيطتط اظ ذَاستِ غازض ضسُ تاضس. ٍ 3رَز تؿاز زض هٓاز ي ٙحٛن ً ِٚاضي اظ استٌاز تِ اغَل يا تِ هَاز هتؿاز تاضس. 4حٛن غازضُ تا حٛن زيگطي زضذػَظ ّواى زيَا ٍ اغحاب آىٖ ِٚ ،ثال" تَسف ّواى زازگاُ غازض ضسُاست هتؿاز تاضس تسٍى آً ِٛسثةٖاًًَي هَرة ايي هُايطت تاضس.
  5قطِ هٗاتل زضذَاستٌٌٚسُ ايازُ زازضسي حيلِ ٍ تٗلثي تِٚاض تطزُ  ِٚزض حٛن زازگاُ هإحط تَزُ است.  6حٛن زازگاُ هستٌس تِ اسٌازي تَزُ  ِٚپس اظ غسٍض حٛن ،رًلي تَزى آًْا حاتت ضسُ تاضس.  7پس اظ غسٍض حٛن ،اسٌاز ٍ هساضٚي تِزست آيس  ِٚزليل حٗاًيت زضذَاستٌٌٚسُ ايازُ زازضسي تاضس ٍحاتت ضَز اسٌاز ٍ هساض٘ يازضسُ زضرطياى زازضسي هٛتَم تَزُ ٍ زضاذتياض هتٗاؾي ًثَزُ است.
هثحج زٍم  -هْلت زضذَاست ايازُ زازضسي
هازُ  - 427هْلت زضذَاست ايازُ زازضسي تطاي اضراظ هٗين ايطاى تيست ضٍظ ٍ تطاي اضراظ هٗين ذاضد اظ
ٚطَض زٍ هاُ تِ ضطح ظيط هيتاضس:
 ً1سثت تِ آضاي حؿَضي ٖكًي ،اظ تاضيد اتالٌ. ً2سثت تِ آضاي َياتي ،اظ تاضيد اًٗؿاي هْلت ٍاذَاّي ٍ زضذَاست تزسيسًهط.تثػطُ  -زض هَاضزي  ِٚزضذَاست ٌٌٚسُ ايازُ زازضسي يصض هَرْي زاضتِ تاضس قثٕ هازُ ( )306ايي ٖاًَى
يول هيضَز.
هازُ  - 428چٌاًچِ ايازُ زازضسي تِ رْت هُايطتَزى زٍ حٛن تاضس اتتساي هْلت اظ تاضيد آذطيي اتالٌ ّطيٙ
اظ زٍ حٛن است.
هازُ  429 -زضغَضتي  ِٚرْت ايازُ زازضسي رًلي تَزى اسٌاز يا حيلِ ٍ تٗلة قطِ هٗاتل تاضس ،اتتساي
هْلت ايازُ زازضسي ،تاضيد اتالٌ حٛنًْايي هطتَـ تِ احثات رًل يا حيلِ ٍ تٗلة هيتاضس.
هازُ ّ - 430طگاُ رْت ايازُ زازضسي ٍرَز اسٌاز ٍ هساضٚي تاضس  ِٚهٛتَم تَزُ ،اتتساي هْلت اظ تاضيد ٍغَل
اسٌاز ٍ هساض٘ يا اقالو اظ ٍرَزآى هحاسثِ هيضَز .تاضيد يازضسُ تايس زض زازگاّي  ِٚتِزضذَاست ضسيسگي
هيٌٚس ،احثات گطزز.
هازُ  - 431هٓاز هَاز ( )338( ٍ )337ايي ٖاًَى زض ايازُ زازضسي ًيع ضيايت هيضَز.

هثحج سَم  -تطتية زضذَاست ايازُ زازضسي ٍ ضسيسگي
هازُ  - 432ايازُ زازضسي تط زٍ ٖسن است:
الّ  -اغلي  ِٚيثاضتست اظ ايي  ِٚهتٗاؾي ايازُ زازضسي تِقَض هستٗل آى ضا زضذَاست ًوايس.
ب  -قاضي  ِٚيثاضتست اظ ايي  ِٚزض احٌاي ي ٙزازضسي حٛوي تِيٌَاى زليل اضائِ ضَز ٍ ٚسي  ِٚحٛن
يازضسُ يليِ اٍ اتطاظ گطزيسُ ًسثت تِ آىزضذَاست ايازُ زازضسي ًوايس.
هازُ  - 433زازذَاست ايازُ زازضسي اغلي تِ زازگاّي تٗسين هيضَز  ِٚغازضٌٌٚسُ ّواى حٛن تَزُ است ٍ
زضذَاست ايازُ زازضسي قاضي تِزازگاّي تٗسين هيگطزز  ِٚحٛن زض آًزا تِيٌَاى زليل اتطاظ ضسُ است.
تثػطُ  -پس اظ زضذَاست ايازُ زازضسي قاضي تايس زازذَاست الظم نطِ سِ ضٍظ تِ زْتط زازگاُ تٗسين گطزز.
هازُ  434 -زازگاّي  ِٚزازذَاست ايازُ زازضسي قاضي ضا زضياْت هيزاضز هٛلّ است آى ضا تِ زازگاُ
غازضٌٌٚسُ حٛن اضسال ًوايس ٍ چٌاًچِزاليل زضذَاست ضا َٖي تساًس ٍ تطريع زّس حٛوي  ِٚزضذػَظ
زضذَاست ايازُ زازضسي غازض هيگطزز هإحط زض زيَا هيتاضس ،ضسيسگي تِزيَاي هكطٍحِ ضا زض ٖسوتي ِٚ
حٛن ضارى تِ ايازُ زازضسي زض آى هإحط است تا غسٍض حٛن ًسثت تِ ايازُ زازضسي تِتأذيط هياًساظز ٍ زض َيط
اييغَضت تِ ضسيسگي ذَز ازاهِ هيزّس.
تثػطُ  -چٌاًچِ زيَايي زض زيَاىيالي ٚطَض تحت ضسيسگي تاضس ٍ زضذَاست ايازُ زازضسي ًسثت تِ آى ضَز،
زضذَاست تِ زازگاُ غازضٌٌٚسُحٛن اضراو هيگطزز .زضغَضت ٖثَل زضذَاست يازضسُ اظ قطِ زازگاُ ،ضسيسگي
زض زيَاىيالي ٚطَض تا غسٍض حٛن هتَّٖ ذَاّس ضس.
هازُ  - 435زض زازذَاست ايازُ زازضسي هطاتة ظيط زضد هيگطزز:
 ً1ام ٍ ًام ذاًَازگي ٍ هحل اٖاهت ٍ سايط هطرػات زضذَاستٌٌٚسُ ٍ قطِ اٍ. 2حٛوي  ِٚهَضز زضذَاست ايازُ زازضسي است. 3هطرػات زازگاُ غازضٌٌٚسُ حٛن. 4رْتي  ِٚهَرة زضذَاست ايازُ زازضسي ضسُ است.زض غَضتي ِٚزضذَاست ايازُ زازضسي ضا ٍٚيل تٗسين ًوايس تايس هطرػات اٍ زض زازذَاست شٚط ٍ ٍٚالتٌاهِ ًيع
پيَست زازذَاست گطزز.
تثػطُ  -زازگاُ غالح تسٍاً زض هَضز ٖثَل يا ضز زضذَاست ايازُ زازضسي ٖطاض الظم ضا غازض هيًوايس ٍ زض غَضت
ٖثَل زضذَاست هثازضت تِضسيسگي هاَّي ذَاّس ًوَز.
سايط تطتيثات ضسيسگي هكاتٕ هٗطضات هطتَـ تِ زياٍي است.
هازُ  - 436زض ايازُ زازضسي تِ رع آًچِ  ِٚزض زازذَاست ايازُ زازضسي شٚط ضسُ است ،رْت زيگطي هَضز
ضسيسگي ٖطاض ًويگيطز.
هازُ  - 437تا زضذَاست ايازُ زازضسي ٍ پس اظ غسٍض ٖطاض ٖثَلي آى تِ ضطح شيل اٖسام هيگطزز:
الّ  -چٌاًچِ هحَٛم تِ َيط هالي تاضس ارطاي حٛن هتَّٖ ذَاّس ضس.
ب -چٌاًچِ هحَٛم تِ هالي است ٍ اهٛاى اذص تأهيي ٍ رثطاى ذساضت احتوالي تاضس تِ تطريع زازگاُ اظ

هحَٛملِ تأهيي هٌاسة اذص ٍارطاي حٛن ازاهِ هيياتس.
د  -زض هَاضزي  ِٚزضذَاست ايازُ زازضسي هطتَـ تِ يٖ ٙسوت اظ حٛن تاضس حسة هَضز هكاتٕ تٌسّاي
(الّ) ٍ (ب) اٖسام هيگطزز.
هازُ ّ 438 -طگاُ پس اظ ضسيسگي ،زازگاُ زضذَاست ايازُ زازضسي ضا ٍاضز تطريع زّس ،حٛن هَضز ايازُ
زازضسي ضا ًٗؽ ٍ حٛن هٗتؿي غازضهيًوايس .زضغَضتي  ِٚزضذَاست ايازُ زازضسي ضارى تِ ٖسوتي اظ حٛن
تاضسْٗ ،ف ّواى ٖسوت ًٗؽ يا اغالح هيگطزز .ايي حٛن اظ حيجتزسيسًهط ٍ ْطرام ذَاّي تاتى هٗطضات
هطتَـ ذَاّس تَز.
هازُ  - 439اگط رْت ايازُ زازضسي هُايطت زٍ حٛن تاضس ،زازگاُ پس اظ ٖثَل ايازُ زازضسي حٛن زٍم ضا ًٗؽ
ٍ حٛن اٍل تِ َٖت ذَز تاٖيذَاّس تَز.
هازُ ً - 440سثت تِ حٛوي  ِٚپس اظ ايازُ زازضسي غازض هيگطزز ،زيگط ايازُ زازضسي اظ ّواى رْت
پصيطْتِ ًرَاّس ضس.
هازُ  - 441زض ايازُ زازضسي َيط اظ قطْيي زيَا ضرع زيگطي تِ ّيچيٌَاى ًويتَاًس زاذل زض زيَا ضَز.
تاب ضطن  -هَايس
ْػل اٍل  -تًييي ٍ حساب هَايس
هازُ 442 -هَايسي ضا ٖ ِٚاًَى تًييي ًٛطزُ است زازگاُ هًيي ذَاّس ٚطز .هَيس زازگاُ تايس تِ هٗساضي تاضس
 ِٚاًزام اهط هَضز ًهط زض آى اهٛاىزاضتِ تاضس .هَيس تِ سال يا هاُ يا ّٓتِ ٍ يا ضٍظ تًييي ذَاّس ضس.
هازُ  - 443اظ ًهط احتساب هَاضز ٖاًًَي ،سال زٍاظزُ هاُ ،هاُ سي ضٍظّٓ ،تِ ّٓت ضٍظ ٍ ضثاًِ ضٍظ تيست ٍ
چْاض سايت است.
هازُ  444 -چٌاًچِ ضٍظ آذط هَيس ،هػازِ تا ضٍظ تًكيل ازاضات تاضس ٍ يا تِ رْت آهازُ ًثَزى زستگاُ ٖؿايي
هطتَـ اهٛاى اٖساهي ًثاضس ،آىضٍظ تِحساب ًويآيس ٍ ضٍظ آذط هَيس ،ضٍظي ذَاّس تَز  ِٚازاضات تًس اظ تًكيل
يا ضْى هاًى تاظ هيضًَس.
هازُ  - 445هَيسي  ِٚاتتساي آى تاضيد اتالٌ يا ايالم شٚط ضسُ است ،ضٍظ اتالٌ ٍ ايالم ٍ ّوچٌيي ضٍظ اٖسام
رعء هست هحسَب ًويضَز.
هازُ ٚ 446 -ليِ هَايس هٗطض زضايي ٖاًَى اظ ٖثيل ٍاذَاّي ٍ تٛويل زازذَاست تطاي اْطاز هٗين ذاضد اظ ٚطَض
زٍ هاُ اظ تاضيد اتالٌ هيتاضس.
هازُ  - 447چٌاًچِ زضي ٙزيَا ذَاًسگاى هتًسز تاضٌس ،قَالًيتطيي هَيسي  ِٚزض هَضز يًٓ ٙط اظ آًاى ضيايت
هيضَز ضاهل زيگطاى ًيع ذَاّسضس.
هازُ  - 448چٌاًچِ زض ضٍظي  ِٚزازگاُ تطاي حؿَض اغحاب زيَا تًييي ٚطزُ است هاًًي تطاي ضسيسگي

پيصآيس ،اًٗؿاي هَيس ،ضٍظي ذَاّس تَز ِٚزازگاُ تطاي ضسيسگي تًييي هيٌٚس.
هازُ  - 449هَايسي  ِٚزازگاُ تاضيد اًٗؿاي آى ضا هًيي ٚطزُ تاضس زض ّواى تاضيد هٌٗؿي ذَاّس ضس.
ْػل زٍم  -زازى هْلت ٍ تزسيس هَيس
هازُ  450 -هْلت زازى زض هَايسي  ِٚاظسَي زازگاُ تًييي هيگطززْٗ ،ف تطاي يٛثاض هزاظ ذَاّس تَز ،هگط
زضغَضتي  ِٚزض ايالم هَيس سَْ ياذكايي ضسُ تاضس ٍ يا هتٗاؾي هْلت حاتت ًوايس  ِٚيسم اًزام ٚاض هَضز
زضذَاست زازگاُ تِ يلت ٍرَز هاًًي تَزُ  ِٚضْى آى زض تَاى اٍ ًثَزُ است.
تثػطُ  -هٗطضات هطتَـ تِ هَايس ضاهل تزسيس رلسات زازضسي ًويتاضس.
هازُ  451 -تزسيس هْلت ٖاًًَي زض هَضز ايتطاؼ تِ حٛن َياتي ٍ تزسيسًهطذَاّي ٍ ْطرامذَاّي ٍ ايازُ
زازضسي هوٌَو است .هگط زضهَضزي ٖ ِٚاًَى تػطيح ٚطزُ تاضس.
هازُ  - 452هْلت زازى پس اظ اًٗؿاي هَايسي ٖ ِٚاًَى تًييي ٚطزُ ،زضَيط هَاضز يازضسُ زض هازُ َْٔ
زضغَضتي هزاظ است  ِٚزضايالم هَيسسَْ يا ذكايي ضسُ تاضس ٍ يا هتٗاؾي هْلت حاتت ًوايس  ِٚيسم استٓازُ
اظ هَيس ٖاًًَي تًلت ٍرَز يٛي اظ يصضّاي هصَٚض زض هازُ ( )306ايي ٖاًَىتَزُ است.
هازُ  - 453زضغَضت ٖثَل استوْال ،هْلت رسيسي هتٌاسة تا ضْى يصض  ِٚزض ّطحال اظ هْلت ٖاًًَي تيطتط
ًثاضس تًييي هيضَز.

تاب ّٓتن  -زاٍضي
هازُ ٚ 454 -ليِ اضراغي  ِٚاّليت اٖاهِ زيَا زاضًس هيتَاًٌس تا تطاؾي يٛسيگط هٌاظيِ ٍ اذتالِ ذَز ضا ذَاُ
زض زازگاّْا قطح ضسُ يا ًطسُتاضس ٍ زضغَضت قطح زض ّط هطحلِاي اظ ضسيسگي تاضس ،تِ زاٍضي ي ٙيا چٌس ًٓط
اضراو زٌّس.
هازُ 455 -هتًاهليي هيتَاًٌس ؾوي هًاهلِ هلعم ضًَس ٍ يا تِهَرة ٖطاضزاز رساگاًِ تطاؾي ًوايٌس ِٚ
زضغَضت تطٍظ اذتالِ تيي آًاى تِ زاٍضيهطارًِ ٌٌٚس ٍ ًيع هيتَاًٌس زاٍض يا زاٍضاى ذَز ضا ٖثل يا تًس اظ تطٍظ
اذتالِ تًييي ًوايٌس.
تثػطُ  -زضٚليِ هَاضز ضرَو تِزاٍض ،قطْيي هيتَاًٌس اًتراب زاٍض يا زاٍضاى ضا تِ ضرع حالج يا زازگاُ ٍاگصاض
ٌٌٚس.
هازُ  456 -زضهَضز هًاهالت ٍ ٖطاضزازّاي ٍاٖى تيي اتثاو ايطاًي ٍ ذاضري ،تا ظهاًي ِٚاذتالْي ايزازًطسُ است
قطِ ايطاًي ًويتَاًس تًِحَياظ اًحاء هلتعم ضَز  ِٚزضغَضت تطٍظ اذتالِ حل آى ضا تِزاٍض يا زاٍضاى يا ّيأتي
اضراو ًوايس  ِٚآًاى زاضاي ّواى تاتًيتي تاضٌس  ِٚقطِ هًاهلِ زاضزّ.ط هًاهلِ ٍ ٖطاضزازي  ِٚهرالّ ايي هٌى
ٖاًًَي تاضس زض ٖسوتي  ِٚهرالٓت زاضز تاقل ٍ تالاحط ذَاّس تَز.

هازُ  - 457اضراو زياٍي ضارى تِ اهَال يوَهي ٍ زٍلتي تِزاٍضي پس اظ تػَية ّيأتٍظيطاى ٍ اقالو هزلس
ضَضاي اسالهي غَضت هيگيطز.زض هَاضزي  ِٚقطِ زيَا ذاضري ٍ يا هَؾَو زيَا اظ هَؾَياتي تاضس ٖ ِٚاًَى
آى ضا هْن تطريع زازُ ،تػَية هزلس ضَضاي اسالهي ًيع ؾطٍضياست .
هازُ  458 -زض ّط هَضز  ِٚزاٍض تًييي هيضَز تايس هَؾَو ٍ هست زاٍضي ٍ ًيع هطرػات قطْيي ٍ زاٍض يا
زاٍضاى تِقَضي  ِٚضاْى اضتثاُ تاضستًييي گطزز .زضغَضتي  ِٚتًييي زاٍض تًس اظ تطٍظ اذتالِ تاضس ،هَؾَو
اذتالِ  ِٚتِزاٍضي اضراو ضسُ تايس تِقَض ضٍضي هطرع ٍ هطاتة تِ زاٍضاىاتالٌ ضَز.
تثػطُ ٖ -طاضزازّاي زاٍضي ٖ ِٚثل اظ ارطاي ايي ٖاًَى تٌهين ضسُاًس تا ضيايت اغل يٛػس ٍ سي ٍ ًْن ()139
ٖاًَى اساسي تاتى هٗطضات ظهاىتٌهين هيتاضٌس.
هازُ  459 -زضهَاضزي  ِٚقطْيي هًاهلِ يا ٖطاضزاز هتًْس تِ هًطْي زاٍض ضسُ ٍلي زاٍض يا زاٍضاى ذَز ضا هًيي
ًٛطزُ تاضٌس ٍ زض هَٖى تطٍظ اذتالًِرَاٌّس ٍ يا ًتَاًٌس زض هًطْي زاٍض اذتػاغي ذَز اٖسام ٍ يا زض تًييي زاٍض
حالج تطاؾي ًوايٌس ٍ تًييي زاٍض تِزازگاُ يا ضرع حالج ًيع هحَل ًطسُتاضس ،يٙقطِ هيتَاًس زاٍض ذَز ضا
هًيي ٚطزُ تٍِسيلِ انْاضًاهِ ضسوي تِقطِ هٗاتل هًطْي ٍ زضذَاست تًييي زاٍض ًوايس ٍ يا ًسثت تِ
تًيييزاٍض حالج تطاؾي ٌٚس  .زضاييغَضت قطِ هٗاتل هٛلّ است نطِ زُ ضٍظ اظ تاضيد اتالٌ انْاضًاهِ زاٍض ذَز
ضا هًطْي ٍ يا زض تًييي زاٍض حالج تطاؾيًوايسّ .طگاُ تا اًٗؿاي هست يازضسُ اٖسام ًطَز ،شيًٓى هيتَاًس حسة
هَضز تطاي تًييي زاٍض تِزازگاُ هطارًِ ٌٚس.
هازُ  - 460زض هَاضزي ِٚهٗطض گطزيسُ است حل اذتالِ تِيًٓ ٙط زاٍض اضراو ضَز ٍ قطْيي ًرَاٌّس يا ًتَاًٌس
زض اًتراب زاٍض تطاؾي ًوايٌس ًٍيع زض غَضتي  ِٚزاٍض يٛي اظقطْيي َْت ضَز ،يا استًٓا زّس ٍ قطِ ًاهثطزُ
ًرَاّس راًطيي اٍ ضا هًيي ٌٚس ٍ يا زض ّط هَضزي  ِٚاًتراب زاٍض تِضرع حالج ٍاگصاض ضسُ ٍ آى ضرع اظ
تًييي زاٍض اهتٌاو ًوايس يا تًييي زاٍض اظ قطِ اٍ َيط هوٛي تاضسّ ،طي ٙاظ قطْيي هيتَاًٌس تا هًطْي زاٍضهَضز
ًهط ذَز ٍسيلِ انْاضًاهِ اظ قطِ هٗاتل زضذَاست ًوايس  ِٚنطِ زُ ضٍظ اظ تاضيد اتالٌ انْاضًاهِ ًهط ذَز ضا زض
هَضز زاٍض ٍاحس ايالم ٌٚس ٍ ياحسة هَضز زض تًييي راًطيي زاٍض هتَْي يا هستًٓي يا زاٍضي  ِٚاًتراب اٍ
ٍسيلِ حالج هتًصض گطزيسُ اٖسام ًوايس .زضغَضتي  ِٚتا اًٗؿاي هْلت،اٖساهي تِيول ًيايس،تطاتط ٖسوت اذيط هازُ
ٖثل يول ذَاّس ضس.
هازُ ّ - 461طگاُ ًسثت تِ اغل هًاهلِ يا ٖطاضزاز ضارى تِ زاٍضي تيي قطْيي اذتالْي تاضس زازگاُ اتتسا تِ آى
ضسيسگي ٍ انْاض ًهط هيًوايس.
هازُ  - 462زضغَضتي  ِٚقطْيي ًسثت تِ زازگاُ هًيٌي تطاي اًتراب زاٍض تطاؾي ًٛطزُ تاضٌس ،زازگاُ
غالحيتساض تطاي تًييي زاٍض ،زازگاّيذَاّس تَز  ِٚغالحيت ضسيسگي تِ اغل زيَا ضا زاضز.
هازُ ّ - 463طگاُ قطْيي هلتعم ضسُ تاضٌس  ِٚزضغَضت تطٍظ اذتالِ تيي آًْا ضرع هًيٌي زاٍضي ًوايس ٍ آى
ضرع ًرَاّس يا ًتَاًس تِيٌَاىزاٍض ضسيسگي ٌٚس ٍ تِ زاٍض يا زاٍضاى زيگطي ًيع تطاؾي ًٌوايٌس ،ضسيسگي تِ
اذتالِ زضغالحيت زازگاُ ذَاّس تَز.
هازُ  - 464زضغَضتي  ِٚزض ٖطاضزاز زاٍضي ،تًساز زاٍض هًيي ًطسُ تاضس ٍ قطْيي ًتَاًٌس زض تًييي زاٍض يا

زاٍضاى تَإْ ٌٌٚسّ ،طي ٙاظ قطْيي تايسيًٓ ٙط زاٍض اذتػاغي هًطْي ٍ يًٓ ٙط تِيٌَاى زاٍض سَم تِاتٓأ
تًييي ًوايٌس.
هازُ  - 465زض ّط هَضز  ِٚزاٍض يا زاٍضاىٍ ،سيلِ ي ٙقطِ يا قطْيي اًتراب هيضَز ،اًترابٌٌٚسُ هٛلّ است
ٖثَلي زاٍضاى ضا اذص ًوايس.اتتساي هست زاٍضي ضٍظي است  ِٚزاٍضاى ٖثَل زاٍضي ٚطزُ ٍ هَؾَو اذتالِ ٍ
ضطايف زاٍضي ٍ هطرػات قطْيي ٍ زاٍضاى تِ ّوِ آًْا اتالٌ ضسُتاضس.
هازُ  - 466اضراظ ظيط ضا ّط چٌس تا تطاؾي ًويتَاى تِيٌَاى زاٍض اًتراب ًوَز:
 1اضراغي ْ ِٚاٖس اّليت ٖاًًَي ّستٌس. 2اضراغي  ِٚتِهَرة حٛن ٖكًي زازگاُ ٍ يا زضاحط آى اظ زاٍضي هحطٍم ضسُاًس.هازُ  467 -زض هَاضزي ِٚزازگاُ تِراي قطْيي يا يٛي اظ آًاى زاٍض تًييي هيٌٚس ،تايس حساٖل اظ تيي زٍ تطاتط
تًسازي  ِٚتطاي زاٍضي الظم است ٍٍارس ضطايف ّستٌس زاٍض يا زاٍضاى الظم ضا تِقطيٕ ٖطيِ هًيي ًوايس.
هازُ  - 468زازگاُ پس اظ تًييي زاٍض يا زاٍضاى ٍ اذص ٖثَليً ،ام ٍ ًام ذاًَازگي ٍ سايط هطرػات قطْيي ٍ
هَؾَو اذتالِ ٍ ًام ٍ ًام ذاًَازگيزاٍض يا زاٍضاى ٍ هست زاٍضي ضا ٚتثاً تِ زاٍضاى اتالٌ هيًوايس .زضايي هَضز
اتتساي هست زاٍضي تاضيد اتالٌ تِ ّوِ زاٍضاى هيتاضس.
هازُ  - 469زازگاُ ًويتَاًس اضراظ ظيط ضا تِ سوت زاٍض هًيي ًوايس هگط تا تطاؾي قطْيي:
 ٚ1ساًي  ِٚسي آًاى ٚوتط اظ تيست ٍ پٌذ سال توام تاضس. ٚ2ساًي  ِٚزض زيَا شيًٓى تاضٌس. ٚ 3ساًي ِٚتا يٛي اظ اغحاب زيَا ٖطاتت سثثي يا ًسثي تا زضرِ زٍم اظ قثِٗ سَم زاضتِ تاضٌس. ٚ 4ساًيٖ ِٚين يا ٓٚيل يا ٍٚيل يا هثاضط اهَض يٛي اظ اغحاب زيَا هيتاضٌس يا يٛي اظ اغحاب زيَا هثاضطاهَض آًاى تاضس.
 ٚ5ساًي  ِٚذَز يا ّوسطاًطاى ٍاضث يٛي اظ اغحاب زيَا تاضٌس. ٚ 6ساًي  ِٚتا يٛي اظ اغحاب زيَا يا تا اضراغي ٖ ِٚطاتت ًسثي يا سثثي تا زضرِ زٍم اظ قثِٗ سَم تا يٛياظ اغحاب زيَا زاضًس ،زضگصضتِيا حال زازضسي ٚيٓطي زاضتِ تاضٌس.
 ٚ 7ساًي  ِٚذَز يا ّوسطاًطاى ٍ يا يٛي اظ اٖطتاي سثثي يا ًسثي تا زضرِ زٍم اظ قثِٗ سَم اٍ تا يٛي اظاغحاب زيَا يا ظٍرِ ٍ يا يٛي اظاٖطتاي ًسثي يا سثثي تا زضرِ زٍم اظ قثِٗ سَم اٍ زازضسي هسًي زاضًس.
 ٚ8اضهٌساى زٍلت زض حَظُ هأهَضيت آًاى.هازُ ٚ - 470ليِ ٖؿات ٍ ٚاضهٌساى ازاضي ضاَل زض هحاٚن ٖؿايي ًويتَاًٌس زاٍضي ًوايٌس ّطچٌس تا تطاؾي
قطْيي تاضس.
هازُ  471 -زضهَاضزي  ِٚزاٍض تا ٖطيِ تًييي هيضَزّ ،طي ٙاظ قطْيي هيتَاًٌس پس اظ ايالم زض رلسِ،
زضغَضت حؿَض ٍ زضغَضت َيثت اظتاضيد اتالٌ تا زُ ضٍظ ،زاٍض تًييي ضسُ ضا ضز ٌٌٚس ،هگط ايي ِٚهَرثات ضز
تًسا" حازث ضَز  ِٚزضاييغَضت اتتساي هست ضٍظي است  ِٚيلت ضز حازثگطزز .زازگاُ پس اظ ٍغَل
ايتطاؼ ،ضسيسگي هيًوايس ٍ چٌاًچِ ايتطاؼ ضا ٍاضز تطريع زّس زاٍض زيگطي تًييي هيٌٚس.

هازُ  - 472تًس اظ تًييي زاٍض يا زاٍضاى ،قطْيي حٕ يعل آًاى ضا ًساضًس هگط تا تطاؾي.
هازُ  473 -چٌاًچِ زاٍض پس اظ ٖثَل زاٍضي تسٍى يصض هَرِ اظ ٖثيل هساْطت يا تيواضي ٍ اهخال آى زض رلسات
زاٍضي حاؾط ًطسُ يا استًٓا زّس ٍيا اظ زازى ضأي اهتٌاو ًوايس ،يالٍُ تط رثطاى ذساضات ٍاضزُ تا پٌذ سال اظ
حٕ اًتراب ضسى تِ زاٍضي هحطٍم ذَاّس تَز.
هازُ ً - 474سثت تِ اهطي ِٚاظ قطِ زازگاُ تِزاٍضي اضراو هيضَز اگطيٛي اظ زاٍضاى استًٓا زّس يا اظ زازى
ضأي اهتٌاو ًوايس ٍ يا زض رلسِ زاٍضيزٍتاض هتَالي حؿَض پيسا ًٌٛس زٍ زاٍض زيگط تِهَؾَو ضسيسگي ٍ ضأي
ذَاٌّس زاز .چٌاًچِ تيي آًاى زض غسٍض ضأي اذتالِ حاغل ضَز ،زازگاُ تِرايزاٍضي  ِٚاستًٓا زازُ يا اظ زازى
ضأي اهتٌاو ًوَزُ يا زٍتاض هتَالي زض رلسِ زاٍضي حؿَض پيسا ًٛطزُ نطِ هست زُ ضٍظ زاٍض زيگطي تِٖيس ٖطيِ
اًترابذَاّس ًوَز ،هگط اييٖ ِٚثل اظ اًتراب تِ اٖتؿاء هَضز ،قطْيي زاٍض زيگطي هًطْي ٚطزُ تاضٌس.
زضاييغَضت هست زاٍضي اظ تاضيد ٖثَل زاٍض رسيسضطٍو هيضَز.
زض غَضتي  ِٚزاٍضاى زضهست ٖطاضزاز زاٍضي يا هستي ٖ ِٚاًَى هًيي ٚطزُ است ًتَاًٌس ضأي تسٌّس ٍ قطْيي
تِزاٍضي اضراظ زيگط تطاؾي ًٛطزُ تاضٌس،زازگاُ تِ اغل زيَا ٍْٕ هٗطضات ٖاًًَي ضسيسگي ٍ ضأي غازض
هيًوايس.
تثػطُ  -زض هَاضز َْٔ ضأي اٚخطيت زاٍضاى هال٘ ايتثاض است ،هگط ايي ِٚزض ٖطاضزاز تطتية زيگطي هٗطض ضسُ
تاضس.
هازُ  475 -ضرع حالخي  ِٚتطاتط ٖاًَى تِزازضسي رلة ضسُ يا ٖثل يا تًس اظ اضراو اذتالِ تِزاٍضي ٍاضز زيَا
ضسُ تاضس ،هيتَاًس تا قطْييزيَاي اغلي زضاضراو اهط تِ زاٍضي ٍ تًييي زاٍض يا زاٍضاى تًييي ضسُ تطاؾي ٌٚس ٍ
اگط هَاْٗت حاغل ًگطزيس ،تِ زيَاي اٍ تطاتط هٗطضات تِقَضهستٗل ضسيسگي ذَاّس ضس.
هازُ  - 476قطْيي تايس اسٌاز ٍ هساض٘ ذَز ضا تِزاٍضاى تسلين ًوايٌس .زاٍضاى ًيع هيتَاًٌس تَؾيحات الظم ضا اظ
آًاى ترَاٌّس ٍ اگط تطاي اتراشتػوين رلة ًهط ٚاضضٌاس ؾطٍضي تاضسٚ ،اضضٌاس اًتراب ًوايٌس.
هازُ  - 477زاٍضاى زض ضسيسگي ٍ ضأي ،تاتى هٗطضات ٖاًَى آييي زازضسي ًيستٌس ٍلي تايس هٗطضات هطتَـ تِ
زاٍضي ضا ضيايت ٌٌٚس.
هازُ ّ 478 -طگاُ ؾوي ضسيسگي هسايلي ٚطّ ضَز  ِٚهطتَـ تِ ٍَٖو رطهي تاضس ٍ زض ضأي زاٍض هإحط تَزُ ٍ
تٓٛي ٙرْات هسًي اظ رعاييهوٛي ًثاضس ٍ ّوچٌيي زضغَضتي  ِٚزيَا هطتَـ تِ ًٛاح يا قالٔ يا ًسة تَزُ ٍ
ضْى اذتالِ زض اهطي  ِٚضرَو تِ زاٍضي ضسُ هتَّٖ تط ضسيسگي تِاغل ًٛاح يا قالٔ يا ًسة تاضس ،ضسيسگي
زاٍضاى تا غسٍض حٛن ًْايي اظ زازگاُ غالحيتساض ًسثت تِ اهط رعايي يا ًٛاح يا قالٔ يا ًسة هتَّٖهيگطزز.
هازُ  - 479ازياي رًل ٍ تعٍيط زض سٌس تسٍى تًييي ياهل آى ٍ يا زضغَضتي  ِٚتًٗية ٍي تِ رْتي اظ رْات
ٖاًًَي هوٛي ًثاضس هطوَل هازُٖثل ًويتاضس.
هازُ  - 480حٛن ًْايي يازضسُ زض هازُ ( )478تَسف زازگاُ اضراوٌٌٚسُ زيَا تِ زاٍضي يا زازگاّي  ِٚزاٍض ضا
اًتراب ٚطزُ است تِزاٍضاى اتالٌهيضَز ٍ آًچِ اظ هست زاٍضي زض ظهاى تَّٖ ضسيسگي زاٍضاى تاٖي تَزُ اظ تاضيد
اتالٌ حٛن يازضسُ حساب هيضَزّ .طگاُ زاٍض تسٍى زذالت زازگاُاًتراب ضسُتاضس ،حٛن ًْايي ٍسيلِ قطْيي

يا ي ٙقطِ تِاٍ اتالٌ ذَاّس ضس.
زاٍضاى ًويتَاًٌس تطذالِ هٓاز حٛوي  ِٚزض اهط رعايي يا ًٛاح يا قالٔ يا ًسة غازض ضسُ ضأي تسٌّس.
هازُ  - 481زض هَاضز ظيط زاٍضي اظ تيي هيضٍز:
 1تا تطاؾي ٚتثي قطْيي زيَا. 2تا َْت يا حزط يٛي اظ قطْيي زيَا.هازُ  - 482ضأي زاٍض تايس هَرِ ٍهسلل تَزُ ٍ هرالّ تا َٖاًيي هَرس حٕ ًثاضس.
هازُ 483 -زضغَضتي  ِٚزاٍضاى اذتياض غلح زاضتِ تاضٌس هيتَاًٌس زيَا ضا تا غلح ذاتوِ زٌّس .زضاييغَضت
غلحًاهِاي ِٚتِاهؿاي زاٍضاىضسيسُ تاضس هًتثط ٍ ٖاتل ارطاست.
هازُ  - 484زاٍضاى تايس اظ رلسِاي  ِٚتطاي ضسيسگي يا هطاٍضُ ٍ يا غسٍض ضأي تطٛيل هيضَز هكلى تاضٌس ٍ
اگط زاٍض اظ ضطٚت زض رلسِ يا زازىضأي يا اهؿاي آى اهتٌاو ًوايس ،ضأيي  ِٚتا اٚخطيت غازض هيضَز هٌاـ ايتثاض
است هگط ايي ِٚزض ٖطاضزاز تطتية زيگطي هٗطض ضسُ تاضس .هطاتة ًيع تايس زضتط ٜضأي ٖيس گطزز .تطتية تطٛيل
رلسِ ٍ ًحَُ ضسيسگي ٍ زيَت تطاي حؿَض زض رلسِ ،تَسف زاٍضاى تًييي ذَاّس ضس .زض هَاضزي ِٚاضراو
اهطتِزاٍضي اظ قطيٕ زازگاُ تَزُ ،زيَت تِحؿَض زض رلسِ تِهَرة اذكاضيِ زْتط زازگاُ تِيول هيآيس.
تثػطُ  -زضهَاضزي  ِٚقطْيي تِ هَرة ٖطاضزاز هلعم ضسُاًس  ِٚزضغَضت تطٍظ اذتالِ تيي آًاى ضرع يا
اضراظ هًيٌي زاٍضي ًوايس اگط هستزاٍضي هًيي ًطسُ تاضس هست آى سِ هاُ ٍ اتتساي آى اظ ضٍظي است ِٚ
هَؾَو تطاي اًزام زاٍضي تِ زاٍض يا توام زاٍضاى اتالٌ هيضَز .ايي هست تا تَإْقطْيي ٖاتل توسيس است.
هازُ  - 485چٌاًچِ قطْيي زض ٖطاضزاز زاٍضي قطيٕ ذاغي تطاي اتالٌ ضأي زاٍضي پيصتيٌي ًٛطزُ تاضٌس ،زاٍض
هٛلّ است ضأي ذَز ضا تِزْتطزازگاُ اضراوٌٌٚسُ زيَا تِ زاٍض يا زازگاّي  ِٚغالحيت ضسيسگي تِ اغل زيَا ضا
زاضز تسلين ًوايس.
زْتط زازگاُ اغل ضأي ضا تايگاًي ًوَزُ ٍ ضًٍَضت گَاّي ضسُ آى ضا تِزستَض زازگاُ تطاي اغحاب زيَا اضسال
هيزاضز.
هازُ ّ - 486طگاُ قطْيي ،ضأي زاٍض ضا تِاتٓأ تكَض ٚلي ٍ يا ٖسوتي اظ آى ضا ضز ٌٌٚس ،آى ضأي زض ٖسوت
هطزٍز تالاحط ذَاّس تَز.
هازُ 487 -تػحيح ضأي زاٍضي زض حسٍز هازُ ( )309ايي ٖاًَى ٖثل اظ اًٗؿاي هست زاٍضي ضاساً تا زاٍض يا
زاٍضاى است ٍ پس اظ اًٗؿاي آى تا پاياىهْلت ايتطاؼ تِ ضأي زاٍض ،تِ زضذَاست قطْيي يا يٛي اظ آًاى تا زاٍض
يا زاٍضاى غازض ٌٌٚسُ ضأي ذَاّس تَز .زاٍض يا زاٍضاى هٛلٌٓس نطِ تيست ضٍظ اظتاضيد تٗاؾاي تػحيح ضأي اتراش
تػوين ًوايٌس .ضأي تػحيحي تِقطْيي اتالٌ ذَاّس ضس .زضاييغَضت ضسيسگي تِ ايتطاؼ زضزازگاُ تا اتراش
تػوينزاٍض يا اًٗؿاي هست يازضسُ هتَّٖ هيهاًس.
هازُ ّ - 488طگاُ هحَٛميليِ تا تيست ضٍظ تًس اظاتالٌ ،ضأي زاٍضي ضا ارطا ًٌوايس ،زازگاُ اضراوٌٌٚسُ زيَا
تِزاٍضي ٍ يا زازگاّي  ِٚغالحيتضسيسگي تِ اغل زيَا ضا زاضز هٛلّ است تِزضذَاست قطِ شيًٓى قثٕ
ضأي زاٍض تط ٜارطايي غازضٌٚس .ارطاي ضأي تطاتط هٗطضات ٖاًًَي هيتاضس.

هازُ  - 489ضأي زاٍضي زضهَاضز ظيط تاقل است ٍ ٖاتليت ارطايي ًساضز:
 1ضأي غازضُ هرالّ تا َٖاًيي هَرس حٕ تاضس.  2زاٍض ًسثت تِ هكلثي  ِٚهَؾَو زاٍضي ًثَزُ ضأي غازض ٚطزُ است. 3زاٍض ذاضد اظحسٍز اذتياض ذَز ضأي غازض ًوَزُ تاضس .زضاييغَضت ْٗف آى ٖسوت اظ ضأي  ِٚذاضد اظاذتياضات زاٍض است اتكال هيگطزز.
 4ضأي زاٍض پس اظ اًٗؿاي هست زاٍضي غازض ٍ تسلين ضسُ تاضس.  5ضأي زاٍض تا آًچِ زض زْتط اهال٘ يا تيي اغحاب زيَا زض زْتط اسٌاز ضسوي حثت ضسُ ٍ زاضاي ايتثاض ٖاًًَياست هرالّ تاضس.
 6ضأي تٍِسيلِ زاٍضاًي غازضضسُ  ِٚهزاظتِ غسٍضضاي ًثَزُاًس. ٖ7طاضزاز ضرَو تِزاٍضي تيايتثاض تَزُ تاضس.هازُ  490 -زضهَضز هازُ َْٔ ّطي ٙاظ قطْيي هيتَاًس نطِ تيست ضٍظ تًس اظ اتالٌ ضأي زاٍض اظ زازگاّي ِٚ
زيَا ضا اضراو تِ زاٍضي ٚطزُ يازازگاّي  ِٚغالحيت ضسيسگي تِ اغل زيَا ضا زاضز ،حٛن تِ تكالى ضأي زاٍض ضا
ترَاّس زض ايي غَضت زازگاُ هٛلّ است تِ زضذَاست ضسيسگيٚطزُّ ،طگاُ ضأي اظ هَاضز هصَٚض زض هازُ َْٔ
تاضس حٛن تِ تكالى آى زّس ٍ تا ضسيسگي تِ اغل زيَا ٍ ٖكًي ضسى حٛن تِ تكالى ،ضأي زاٍض هتَّٖهيهاًس.
تثػطُ  -هْلت يازضسُ زض ايي هازُ ٍ هازُ (ً )488سثت تِ اضراغي  ِٚهٗين ذاضد اظ ٚطَض هيتاضٌس زٍ هاُ
ذَاّستَز .ضطٍو هْلتّاي تًيييضسُ زض ايي هازُ ٍ هازُ ( )488تطاي اضراغي  ِٚزاضاي يصض هَرِ تِ ضطح
هٌسضد زض هازُ ( )306ايي ٖاًَى ٍ تثػطُ ( )1آى تَزُاًس پس اظ ضْى يصضاحتساب ذَاّس ضس.
هازُ  - 491چٌاًچِ اغل زيَا زض زازگاُ هكطح تَزُ ٍ اظ ايي قطيٕ تِزاٍضي اضراو ضسُ تاضس ،زضغَضت ايتطاؼ
تِ ضأي زاٍض ٍ غسٍض حٛن تِتكالى آى ،ضسيسگي تِ زيَا تا ٖكًي ضسى حٛن تكالى ضأي زاٍض هتَّٖ هيهاًس.
تثػطُ  -زضهَاضزي ِٚاضراو اهط تِ زاٍضي اظ قطيٕ زازگاُ ًثَزُ ٍ ضأي زاٍض تاقل گطزز ،ضسيسگي تِ زيَا زض
زازگاُ تا تٗسين زازذَاست تِيولذَاّس آهس.
هازُ  - 492زضغَضتي  ِٚزضذَاست اتكال ضأي زاٍض ذاضد اظهَيس هٗطض تاضس زازگاُ ٖطاض ضز زضذَاست ضا غازض
هيًوايس.ايي ٖطاض ٖكًي است.
هازُ 493 -ايتطاؼ تِ ضأي زاٍض هاًى ارطاي آى ًيست ،هگط آً ِٛزاليل ايتطاؼ َٖي تاضس .زضاييغَضت زازگاُ
ٖطاض تَّٖ هٌى ارطاي آى ضا تاپاياى ضسيسگي تِ ايتطاؼ ٍ غسٍض حٛن ٖكًي غازض هيًوايس ٍ زض غَضت اٖتؿاء
تأهيي هٌاسة ًيع اظ هًتطؼ اذص ذَاّس ضس.
هازُ  - 494چٌاًچِ زيَا زضهطحلِ ْطراهي تاضس ٍ ،قطْيي تا تَإْ تٗاؾاي اضراو اهط تِ زاٍضي ضا تٌوايٌس يا
هَضز اظ هَاضز اضراو تِ زاٍضيتطريع زازُ ضَز ،زيَاى يالي ٚطَض پطًٍسُ ضا تطاي اضراو تِ زاٍضي تِ زازگاُ
غازضٌٌٚسُ ضأي ْطرام ذَاستِ اضسال هيزاضز.
هازُ  - 495ضأي زاٍض ْٗف زضتاضُ قطْيي زيَا ٍ اضراغي  ِٚزذالت ٍ ضطٚت زض تًييي زاٍض زاضتِاًس ٍ
ٖائنهٗام آًاى هًتثط است ٍ ًسثت تِاضراظ زيگط تأحيطي ًرَاّس زاضت.

هازُ  - 496زياٍي ظيط ٖاتل اضراو تِ زاٍضي ًيست:
 1زيَاي ٍضضٛستگي. 2زياٍي ضارى تِ اغل ًٛاحْ ،سد آى ،قالٔ ٍ ًسة.هازُ  - 497پطزاذت حٕالعحوِ زاٍضاى تِيْسُ قطْيي است هگطآى  ِٚزض ٖطاضزاز زاٍضي تطتية زيگطي هٗطض
ضسُ تاضس.
هازُ  498 -هيعاى حٕالعحوِ زاٍضي تطاساس آيييًاهِاي است ّ ِٚط سِ سال يٙتاض تَسف ٍظيط زازگستطي
تْيِ ٍ تِ تػَية ضئيس َُٖ ٖؿائيِذَاّس ضسيس .
هازُ  - 499زضغَضت تًسز زاٍض ،حٕالعحوِ تالسَيِ تيي آًاى تٗسين هيضَز.
هازُ  - 500چٌاًچِ تيي زاٍض ٍ اغحاب زيَا ٖطاضزازي زضذػَظ هيعاى حٕالعحوِ هًٌٗس ضسُ تاضس ،تطاتط
ٖطاضزاز يول ذَاّس ضس.
هازُ ّ 501 -طگاُ زض احط تسليس ،تٗلة يا تٗػيط زضاًزام ٍنيِٓ زاٍضاى ؾطض هالي هتَرِ ي ٙقطِ يا قطْيي
زيَا گطزز ،زاٍضاى تطاتط هَاظيي ٖاًًَيهسإٍل رثطاى ذساضت ٍاضزُ ذَاٌّس تَز.
تاب ّطتن ّ -عيٌِ زازضسي ٍ ايساض
ْػل اٍل ّ -عيٌِ زازضسي
هازُ ّ - 502عيٌِ زازضسي يثاضتست اظ:
 ّ1عيٌِ تطگْايي  ِٚتِزازگاُ تٗسين هيضَز. ّ2عيٌِ ٖطاضّا ٍ احٛام زازگاُ.هازُ ّ 503 -عيٌِ زازذَاست ٚتثي يا ضٓاّي اين اظ زازذَاست تسٍي ٍ ايتطاؼ تِ حٛن َياتي ٍ هتٗاتل ٍ ٍضٍز
ٍ رلة حالج ٍ ايتطاؼ ضرعحالج ٍ زازذَاست تزسيس ًهط ٍ ْطرام ٍ ايازُ زازضسي ٍ ّعيٌِ ٍٚالتٌاهِ ٍ
تطگْاي ارطايي ٍ َيطُ ّواى است  ِٚزض هازُ (ٖ )3اًَى ٍغَل تطذي اظزضآهسّاي زٍلت ٍ هػطِ آى زض هَاضز
هًيي  -هػَب  ٍ - 1373يا سايط َٖاًيي تًييي ضسُ است  ِٚتِغَضت الػأ ٍ اتكال توثط ٍ يا ٍاضيع
ٍرِتِحساب ذعاًِ پطزاذت هيگطزز.
ْػل زٍم  -ايساض اظ ّعيٌِ زازضسي
هازُ  504 -هًسط اظ ّعيٌِ زازضسي ٚسي است  ِٚتِ ٍاسكِ يسم ٓٚايت زاضايي يا يسم زستطسي تِ هال ذَز
تِقَض هَٖت ٖازض تِ تأزيِ آى ًيست.
هازُ  - 505ازياي ايساض اظ پطزاذت ّعيٌِ زازضسي ؾوي زضذَاست ًرستيي يا تزسيسًهط يا ْطرام هكطح
ذَاّس ضس .قطح ايي ازيا تِ هَرةزازذَاست رساگاًِ ًيع هوٛي است .انْاضًهط زضهَضز ايساض اظ ّعيٌِ تزسيس

ًهطذَاّي ٍ يا ْطرامذَاّي تا زازگاّي هيتاضس  ِٚضأي هَضززضذَاست تزسيس ًهط ٍ يا ْطرام ضا غازض ًوَزُ
است.
هازُ  - 506زضغَضتي  ِٚزليل ايساض ضْازت ضَْز تاضس ،تايس ضْازت ٚتثي حساٖل زًٍٓط اظ اضراغي  ِٚاظ
ٍؾًيت هالي ٍ ظًسگاًي اٍ هكلىهيتاضٌس تِ زازذَاست ؾويوِ ضَز.
زض ضْازتًاهِ ،هطرػات ٍ ضُل ٍ ٍسيلِ اهطاض هًاش هسيي ايساض ٍ يسم توٛي هالي اٍ تطاي تأزيِ ّعيٌِ
زازضسي تا تًييي هثلٍ آى تايس تػطيح ضسٍُ ضَْز هٌطأ اقاليات ٍ هطرػات ٚاهل ٍ اٖاهتگاُ ذَز ضا تِقَض
ضٍضي شٚط ًوايٌس.
هازُ  - 507هسيط زْتط نطِ زٍ ضٍظ اظ تاضيد ٍغَل زازذَاست ايساض ،پطًٍسُ ضا تًِهط ٖاؾي زازگاُ هيطساًس تا
چٌاًچِ حؿَض ضَْز ضا زضرلسِزازضسي الظم تساًس تِ هسيي ايساض اذكاض ضَز  ِٚزض ضٍظ هٗطض ضَْز ذَز ضا
حاؾط ًوايس.
هسيط زْتط ًسرِ زيگط زازذَاست ضا تطاي قطِ زيَاي اغلي اضسال ٍ زضؾوي ضٍظ رلسِ زازضسي ضا تًييي ٍ
اتالٌ هيًوايس .تِّطحال حٛن غازضُزضذػَظ ايساض حؿَضي هحسَب است.
هازُ  - 508هًاْيت اظ ّعيٌِ زازضسي تايس تطاي ّط زيَا تِقَض رساگاًِ تحػيل ضَز ٍلي هًسط هيتَاًس زضتوام
هطاحل هطتَـ تِ ّواى زيَا اظهًاْيت استٓازُ ٌٚس.
هازُ  509 -زضهَضز زياٍي هتًسزي  ِٚهسيي ايساض تطيًٓ ٙط ّوعهاى اٖاهِ هيًوايس حٛن ايساضي ً ِٚسثت
تِ يٛي اظ زياٍي غازض ضَز ًسثتتِ تٗيِ زياٍي ًيع هإحط ذَاّس تَز.
هازُ  - 510اگط هًسط َْت ضَزٍ ،ضحِ ًويتَاًٌس اظ حٛن ايساض ّعيٌِ زازضسي هَضث استٓازُ ًوايٌس ،لٛي َْت
هَضث زضّطي ٙاظ زازضسيْايًرستيي ٍ تزسيس ًهط ٍ ْطرام هاًى رطياى زازضسي زض آى هطحلِ ًيست ٍ ّعيٌِ
زازضسي اظ ٍضحِ هكالثِ هيضَز ،هگطآًٍ ِٛضحِ ًيع ايساض ذَز ضا حاتتًوايٌس.
هازُ ّ - 511طگاُ هسيي ايساضزض زيَاي اغلي هحَٛملِ ٍاٖى ضَز ٍ اظ ايساض ذاضد گطززّ ،عيٌِ زازضسي اظ اٍ
زضياْت ذَاّس ضس.
هازُ 512 -اظ تارط ،زازذَاست ايساض پصيطْتِ ًويضَز .تارطي  ِٚهسيي ايساض ًسثت تِ ّعيٌِ زازضسي
هيتاضس تايس تطاتط هٗطضات ٖاًَى تزاضتزازذَاست ٍضضٛستگي زّسٚ .سثِ رعء هطوَل ايي هازُ ًرَاٌّس تَز.
هازُ  - 513پس اظاحثات ايساض ،هًسط هيتَاًس اظ هعاياي ظيط استٓازُ ًوايس:
  1هًاْيت هَٖت اظ تأزيِ توام يا ٖسوتي اظ ّعيٌِ زازضسي زض هَضز زيَائي  ِٚتطاي هًاْيت اظ ّعيٌِ آىازياي ايساض ضسُاست.
 2حٕ زاضتي ٍٚيل هًاؾستي ٍ هًاْيت هَٖت اظ پطزاذت حٕالَٚالِ.هازُ ّ 514 -طگاُ هًسط تِ تأزيِ توام يا ٖسوتي اظ ّعيٌِ زازضسي هتوٛي گطزز ،هلعم تِ تأزيِ آى ذَاّس تَز
ّوچٌيي اگط تا زضآهسّاي ذَز تتَاًستوام يا ٖسوتي اظ ّعيٌِ زازضسي ضا تپطزاظز زازگاُ تا زضًهط گطْتي هثلٍ
ّعيٌِ زازضسي ٍ هيعاى زضآهس ٍي ٍ ّعيٌِّاي ؾطٍضي ظًسگي هٗساض ٍ هستپطزاذت ّعيٌِ زازضسي ضا تًييي
ذَاّس ٚطز.

تاب ًْن  -هكالثِ ذساضت ٍ ارثاض تِ اًزام تًْس
ْػل اٍل ٚ -ليات
هازُ 515 -ذَاّاى حٕ زاضز ؾوي تٗسين زازذَاست يا زض احٌاي زازضسي ٍ يا تِقَض هستٗل رثطاى ذساضات
ًاضي اظ زازضسي يا تأذيط اًزام تًْسيا يسم اًزام آى ضا  ِٚتِ يلت تٗػيط ذَاًسُ ًسثت تِ ازاء حٕ يا اهتٌاو اظ
آى تِ ٍي ٍاضز ضسُ يا ذَاّس ضس ّ ،وچٌيي ارطتالوخل ضا تِلحال يسمتسلين ذَاستِ يا تأذيط تسلين آى اظتاب
اتالِ ٍ تسثية اظ ذَاًسُ هكالثِ ًوايس.
ذَاًسُ ًيع هيتَاًس ذساضتي ضا  ِٚيوساً اظ قطِ ذَاّاى تا يلن تِ َيط هحٕ تَزى زض زازضسي تِ اٍ ٍاضز ضسُ اظ
ذَاّاى هكالثِ ًوايس.
زازگاُ زض هَاضز يازضسُ هيعاى ذساضت ضا پس اظ ضسيسگي هًيي ٚطزُ ٍ ؾوي حٛن ضارى تِ اغل زيَا يا تِ
هَرة حٛن رساگاًِ هحَٛميليِ ضا تِ تأزيِذساضت هلعم ذَاّس ًوَز.
زض غَضتي ٖ ِٚطاضزاز ذاغي ضارى تِ ذساضت تيي قطْيي هًٌٗس ضسُ تاضس تطاتط ٖطاضزاز ضْتاض ذَاّس ضس.
تثػطُ  1 -زض َيط هَاضزي  ِٚزيَاي هكالثِ ذساضت هستٗالً يا تًس اظ ذتن زازضسي هكطح ضَز هكالثِ
ذساضتْاي هَؾَو ايي هازُ هستلعم تٗسينزازذَاست ًيست.
تثػطُ  - 2ذساضت ًاضي اظ يسمالٌٓى ٖاتل هكالثِ ًيست ٍ ذساضت تأذيط تأزيِ زض هَاضز ٖاًًَيٖ ،اتل هكالثِ
هيتاضس.
هازُ 516 -چٌاًچِ ّطي ٙاظ قطْيي اظ رْتي هحَٛملِ ٍ اظ رْتي زيگط هحَٛميليِ تاضٌس زضغَضت تساٍي
ذساضت ّطي ٙزض هٗاتل ذساضتقطِ زيگط تِ حٛن زازگاُ تْاتط ذَاّس ضس زضَيط ايي غَضت ًسثت تِ اؾاِْ
ًيع حٛن غازض هيگطزز.
هازُ  517 -زيَائي  ِٚتِقطيٕ ساظش ذاتوِ ياْتِ تاضس ،حٛن تِ ذساضت ًسثت تِ آى زيَا غازض ًرَاّس ضس،
هگط ايي ِٚؾوي ساظش ًسثت تِذساضات ٍاضزُ تػوين ذاغي اتراشضسُ تاضس.
هازُ  - 518زض هَاضزي ِٚهٗساض ّعيٌِ ٍ ذساضات زض ٖاًَى يا تًطِْ ضسوي هًيي ًطسُ تاضس ،هيعاى آى ضا زازگاُ
تًييي هيًوايس.
ْػل زٍم  -ذساضات
هازُ 519 -ذساضات زازضسي يثاضتست اظ ّعيٌِ زازضسي ٍ حٕالَٚالِ ٍٚيل ٍ ّعيٌِّاي زيگطي  ِٚتِقَض
هستٗين هطتَـ تِ زازضسي ٍ تطاياحثات زيَا يا زْاو الظم تَزُ است اظ ٖثيل حٕالعحوِ ٚاضضٌاسي ٍ ّعيٌِ
تحٗيٗات هحلي.

هازُ  520 -زضذػَظ هكالثِ ذساضت ٍاضزُ ،ذَاّاى تايس ايي رْت ضا حاتت ًوايس  ِٚظياى ٍاضزُ تالٍاسكِ
ًاضي اظ يسم اًزام تًْس يا تأذيط آى ٍيا يسم تسلين ذَاستِ تَزُ است زض َيطاييغَضت زازگاُ زيَاي هكالثِ
ذساضت ضا ضز ذَاّس ٚطز.
هازُ ّ - 521عيٌِّايي  ِٚتطاي احثات زيَا يا زْاو ؾطٍضت ًساضتِ ًويتَاى هكالثِ ًوَز.
هازُ  522 -زض زياٍيي  ِٚهَؾَو آى زِيي ٍ اظ ًَو ٍرِ ضايذ تَزُ ٍ تا هكالثِ زايي ٍ توٛي هسيَى ،هسيَى
اهتٌاو اظ پطزاذت ًوَزُ ،زض غَضتتُييط ْاحص ضاذع ٖيوت ساالًِ اظ ظهاى سطضسيس تا ٌّگام پطزاذت ٍ پس
اظ هكالثِ قلثٛاض ،زازگاُ تا ضيايت تٌاسة تُييط ضاذع ساالًِ  ِٚتَسفتاً ٙهطٚعي روَْضي اسالهي ايطاى
تًييي هيگطزز هحاسثِ ٍ هَضز حٛن ٖطاض ذَاّس زاز هگط ايي ِٚقطْيي تِ ًحَ زيگطي هػالحِ ًوايٌس.
ْػل سَم  -هستخٌيات زِيي
هازُ  523 -زض ٚليِ هَاضزي  ِٚضأي زازگاُ تطاي ٍغَل زيِي تِ هَٖى ارطاء گصاضزُ هيضَز ارطاء ضأي اظ
هستخٌيات زيِي اهَال هحَٛم يليِ هوٌَوهيتاضس.
تثػطُ  -احٛام رعائي زازگاّْاي غالح هثٌي تط استطزاز ٚل يا ترطي اظ اهَال هحَٛم يليِ يا ؾثف آى هستخٌي
هيتاضس.
هازُ  - 524هستخٌيات زيِي يثاضت است اظ:
الّ  -هسٛي هَضز ًياظ هحَٛم يليِ ٍ اْطاز تحت تٓٛل ٍي تا ضيايت ضإٍى يطْي.
ب ٍ -سيلِ ًٗليِ هَضز ًياظ ٍ هتٌاسة تا ضأى هحَٛم يليِ.
د  -احاحيِ هَضز ًياظ ظًسگي  ِٚتطاي ضْى حَائذ ؾطٍضي هحَٛم يليِ ،ذاًَازُ ٍ اْطاز تحت تٓٛل ٍي الظم است.
ز  -آشٍِٖ هَرَز تِ ٖسض احتياد هحَٛم يليِ ٍ اْطاز تحت تٓٛل ٍي تطاي هستي  ِٚيطْاً آشٍِٖ شذيطُ هيضَز.
ُ ٚ -تة ٍ اتعاض يلوي ٍ تحٗيٗاتي تطاي اّل يلن ٍ تحٗيٕ هتٌاسة تا ضأى آًاى.
ٍ ٍ -سايل ٍ اتعاض ٚاض ٚسثِ ،پيطٍِضاىٚ ،طاٍضظاى ٍ سايط اضراغي ٍ ِٚسيلِ اهطاض هًاش هحَٛم يليِ ٍ اْطاز
تحت تٓٛل ٍي هيتاضس.
هازُ  525 -زضغَضت تطٍظ اذتالِ ًسثت تِ هتٌاسة تَزى اهَال ٍ اضياء هَغَِ زض هازُ ٖثل تا ضإٍى ٍ ًياظ
هحَٛم يليِ ،تطريع زازگاُغازضٌٌٚسُ حٛن الظماالرطاء ،هال٘ ذَاّس تَز .چٌاًچِ اهَال ٍ اضياء هصَٚض تيص
اظ حس ًياظ ٍ ضإٍى هحَٛميليِ تطريع زازُ ضَز ٍ ٖاتل تزعيِ ٍتٓٛيً ٙثاضس تِ زستَض زازگاُ تِ ْطٍش
ضسيسُ هاظاز تط ضأى  ،تاتت هحَٛمتِ يا زيِي پطزاذت هيگطزز.
هازُ  - 526هستخٌيات زيِي تا ظهاى حيات هحَٛم يليِ راضي است.
هازُ  - 527چٌاًچِ ضأي زازگاُ هثٌي تط استطزاز ييي هالي تاضس هطوَل هٗطضات ايي ْػل ًرَاّس تَز.
سايط هٗطضات:

هازُ  528 -زازسطا ٍ زازگاُ ٍيژُ ضٍحاًيت  ِٚتطاساس زستَض ٍاليت ،ضّثط ٚثيط اًٗالب اهام ذويٌي (ضُ)
تطٛيل گطزيسُ قثٕ اغَل پٌزن (ٍ )5پٌزاُ ٍ ّٓتن )ٖ(57اًَى اساسي تا ظهاًي  ِٚضّثط هًهن اًٗالب اسالهي
ازاهِ ٚاض آى ضا هػلحت تساًٌس تِ رطائن اضراظ ضٍحاًي ضسيسگي ذَاّس ٚطزٍ پطزاذت حَٗٔ ٍ هعاياي ٖؿات
ٍٚاضٌٚاى آى تاتى هٗطضات هطتَـ تِ َُٖ ٖؿائيِ هيتاضس.
هازُ 529 -اظ تاضيد الظماالرطاءضسى ايي ٖاًَىٖ ،اًَى آيييزازضسي هسًي هػَب سال  ٍ 1318الحاٖات ٍ
اغالحات آى ٍ هَاز (ٖ(31) ٍ )24( ، )23( ، )21(، )19( ،)18اًَى تطٛيل زازگاّْاي يوَهي ٍ اًٗالب هػَب
سال  ٍ 1373سايط َٖاًيي ٍ هٗطضات زض هَاضز هُايط هلُي هيگطزز.
ٖاًَى َْٔ هطتول تط پاًػس ٍ تيست ٍ ًِ هازُ ٍ ّٓتاز ٍ زٍ تثػطُ زض رلسِ يلٌي ضٍظ يٛطٌثِ هَضخ تيست ٍ
يٛن ْطٍضزيي هاُ يْٛعاض ٍ سيػس ٍّٓتاز ٍ ًِ هزلس ضَضاي اسالهي تػَية ٍ زض تاضيد  1379.1.28تِ تأييس
ضَضاي ًگْثاى ضسيسُ است.
يلياٚثط ًاقٕ ًَضي  -ضئيس هزلس ضَضاي اسالهي
تاضيد تػَية 1379.1.21
تاضيد تاييس ضَضاي ًگْثاى 1379.1.28

