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لاًَى حوايت اظ حمَق هػطف وٌٌسگاى ذَزضٍ
)هػَب هجلس ضَضاي اسالهي هَضخ  86/4/3تِ ضواضُ (526/49525
هازُ 1
اغكالحات شيل زض هؼاًي هططٍح هطتَـ تِ واضتطزُ هيضَز:
1ذَزضٍّ :ط ًَع ٍسيلِ ًمليِ هَتَضي تَليس زاذل يا ذاضد تطاي استفازُ زض هؼاتط ػوَهي تطاي حول سطًطيي ٍ تاض تا ظطفيتهجاظ.
2ػطؾِ وٌٌسُّ :ط ضرع حميمي يا حمَلي وِ تِ قَض هستمين يا اظ قطيك ٍاسكِ فطٍش هثازضت تِ فطٍش ذَزضٍّاي ًَتَليسي ٍ ٍاضزاتي ذَز هي وٌس.
ٍ3اسكِ فطٍشّ :ط ضرع حميمي يا حمَلي وِ تا هَافمت ػطؾِ وٌٌسُ ًستت تِ فطٍش ذَزضٍ السام هي وٌس.ً4وايٌسگي هجاظّ :ط ضرع حميمي يا حمَلي وِ تا هَافمت ػطؾِ وٌٌسُ ػْسُزاض فطٍش ٍ ذسهات پس اظ فطٍش ذَزضٍ زضقَل هست ؾواًت است.
5هػطف وٌٌسُّ :ط ضرع حميمي يا حمَلي وِ ذَزضٍ ضا تطاي استفازُ ضرػي يا ػوَهي زض اذتياض زاضز.6تْاي ذَزضٍ :هثلغي است وِ زض لطاضزاز ٍاگصاضي ٍ يا زض تطگِ فطٍش تَسف ػطؾِ وٌٌسُ ليس گطزيسُ است .هازُ *2ػطؾِ وٌٌسُ هَظف تِ ضػايت استاًساضزّاي اتالغي زض هَضز ايوٌي ،ويفيت ،سالهت ذَزضٍ ٍ هكاتمت آى تا ؾواًت اضائِ ضسُ تِ
هػطف وٌٌسُ هيتاضس.
تثػطُ  -1زٍضُ تؿويي ًوي تَاًس ووتط اظ يه سال اظ ظهاى تحَيل ذَزضٍ تِ هػطف وٌٌسُ يا واضوطزي تطاتط تا سي ّعاض ويلَهتط(
ّط وسام ظٍزتط تِ پاياى تطسس) تاضس.
تثػطُ  -2زٍضُ تؼْس يا زٍضُ تاهيي لكؼات ٍ اضائِ ذسهات فٌي استاًساضز ،تطاتط زُ سال اظ ظهاى تحَيل ضسوي آذطيي ذَزضٍ تِ
هػطف وٌٌسُ هيتاضس .هازُ *3تثػطُ  1*-تؼْسات ػطؾِ وٌٌسُ تِ قَض هستمين يا اظ قطيك ٍاسكِ فطٍش يا ًوايٌسگي هجاظ
ايفاء هيضَز .ػطؾِ وٌٌسُ هىلف تِ ايجاز ضثىِ ذسهات پس اظ فطٍش يا ًوايٌسگي ّاي هجاظ تؼويط ٍ تَظيغ لكؼات يسوي ٍ
تاهيي آهَظضْاي الظم هتٌاسة تا تؼساز ذَزضٍّاي ػطؾِ ضسُ زض سكح وطَض تَزُ ٍ ًويتَاًس هػطف وٌٌسُ ضا تِ هطاجؼِ تِ
ًوايٌسگي هؼيٌي اجثاض ًوايس.
تثػطُ  -*2زض غَضت تطٍظ اذتالف تيي قطفيي هَؾَع هازُ فَق ،هَؾَع اذتالفي حسة زضذَاست قطفيي اتتسا زض ّيات حل
اذتالف هطتَقِ ،هتطىل اظ ًوايٌسگيْاي ػطؾِ وٌٌسُ ذَزضٍ ،واضضٌاس ضسوي زازگستطي ٍ واضضٌاس ًيطٍي اًتظاهي تِ ضياست
واضضٌاس ضسوي زازگستطي قطح ٍ ضاي الظم تا اوخطيت آضاء غازض ذَاّس ضس .زض غَضت اػتطاؼ ّط يه اظ قطفيي تِ ضاي غازضُ،
ذَاستِ زض زازگاُ غالحِ لاتل پيگيطي ذَاّس تَ.
زازگاُ غالحِ تايس ذاضد اظ ًَتت ٍ حساوخط ظطف زٍ هاُ اًطاء ضاي ًوايس.
هازُ *4
تثػطُ  -1زض غَضت تطٍظ اذتالف تيي قطفيي ،حل ٍ فػل آى اظ قطيك ّيات حل اذتالف هَؾَع تثػطُ ( )2هازُ ( )3ايي لاًَى
هي تاضس.

تثػطُ  -2ػطؾِ وٌٌسُ حك ٍاگصاضي يا استفازُ اظ ذَزضٍي هستطز ضسُ ضا پيص اظ ضفغ ػية ًساضزٍ ،اگصاضي ذَزضٍي هعتَض پس
اظ ضفغ عية ٍ ًمع لثلي ٍ تا اػالم غطيح ػيَب هعتَض زض اسٌاز ٍاگصاضي هجاظ هي تاضس.هازُ *5
ػطؾِ وٌٌسٍُ ،اسكِ فطٍش ٍ ًوايٌسگي هجاظ تؼويط هَظفٌس ّط تاض وِ ذَزضٍي هَؾَع ؾواًت ،هَضز تؼويط يا ذسهات هرتلف
زٍضُاي لطاض هيگيطز ،پس اظ اتوام واض ،تِ غَضت هىتَب وليِ ػية ّا ٍ ًكظ ّاي اػالهي اظ سَي هػطف وٌٌسُ ،الساهْاي اًجام
ضسُ ٍ لكؼات تؼويط يا تؼَيؽ ضسُ ضا زض غَضت ٍؾؼيت شوط ًوَزُ ٍ آى ضا تسلين هػطف وٌٌسُ ًوايس.
تثػطُ* -استفازُ اظ لكؼات غيط استاًساضز يا تاييس ًطسُ تَسف ػطؾِ وٌٌسُ ٍ ًوايٌسگي ّاي هجاظ تؼويط هوٌَع هي تاضس
.هازُ *6
چًاًچِ اًجام تؼْسات ػطؾِ وٌٌسُ تِ زليل حَازث غيط هتطلثِ ( غيط لاتل پيص تيٌي ٍ غيط لاتل ضفغ) ًاهوىي تاضس ،ايي تؼْسات
تِ حالت تؼليك زض هي آيس .هست تؼليك تِ زٍضُ ؾواًت افعٍزُ هيضَز.
هازُ *7
ًٌسُ وِ تِ هَجة آى توام يا ترطي اظ تؼْساتي
ّط ًَع تَافك هستمين يا غيط هستمين تيي ػطؾِ وٌٌسٍُ ،اسكِ فطٍش يا هػطف ن
وِ ػطؾِ وٌٌسُ تط قثك ايي لاًَى ٍ يا ؾواًتٌاهِ غازض تط ػْسُ زاضز ،سالف ًوايس يا تِ ػْسُ ٍاسكِ فطٍش يا ّط ػٌَاى زيگطي
گصاضزُ ضَز ،زض تطاتط هػطف وٌٌسُ تاقل ٍ تالاحط هيتاضس.
واليف قطفيي لطاضزاز ٍ هطوَليي ايي لاًَى زض آى ضػايت ًطَز تِ استٌاز هازُ 10
تثػطُ* -اًؼماز ّط ًَع لطاضزازي وِ حمَق ٍ ت
لاًَى هسًي ٍ هَضز هطاتِ غيط لاًًَي ٍ اظ زضجِ اػتثاض سالف است.
هازُ *8
ّطگًَِ ػية ٍ ًمع ٍ ذساضات جاًي ٍ هالي ٍاضزُ تِ هػطف وٌٌسُ ٍ اضراظ حالج وِ تِ زليل تؼَيؽ يا ًػة لكؼات ٍ
سيستوْاي جاًثي ٍ يا زضيافت ذسهات ذاضد اظ ضثىِ ضسوي ٍ هجاظ ػطؾِ وٌٌسُ تَسف هػطف وٌٌسُ قي زٍضاى ؾواًت ايجاز
ضَز اظ ضوَل ايي لاًَى ذاضد است ٍ ّيچ گًَِ حمي تطاي هػطفوٌٌسُ ٍ اضراظ حالج زض تطاتط ػطؾِ وٌٌسُ ايجاز ًويوٌس.
هازُ 9
ػطؾِ وٌٌسُ هىلف است تؼْسات هَؾَع ايي لاًَى ضا تِ غَضت وتثي زض اٍضاق ؾواًتٌاهِ ليس ًوَزُ ٍ زض ظهاى تحَيل ذَزضٍ ،تِ
ًحَ همتؿي هَؾَع ايي لاًَى ضا تِ قَض غطيح ٍ ضٍضي تِ هػطف وٌٌسُ اػالم ًوايس.
هازُ 10
آئيي ًاهِ اجطائي ايي لاًَى( تِ ٍيژُ زض هَضز هالوْاي ايجاز ًوايٌسگي هجاظ تؼويط زض سكح وطَض تِ اظاء تغزاز ذَزضٍّا ػطؾِ
ضسُ) ظطف سِ هاُ اظ تاضيد تػَية تَسف ٍظاضت غٌايغ ٍ هؼازى تْيِ ضسُ ٍ تِ تػَية ّيات ٍظيطاى هيضسس.
هازُ 11
ٍظاضت غٌايغ ٍ هؼازى هىلف تِ ًظاضت تط اجطاء ايي لاًَى زض ضاستاي حفظ حمَق هػطف وٌٌسگاى ٍ اػالم گعاضش ازٍاضي ضص
هاِّ تِ وويسيَى غٌايغ ٍ هؼازى هجلس ضَضاي اسالهي است.

