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 ٓتٖ هبٕٗٞ: ػ٘ٞإ هبٕٗٞ:

)اص آييٖ ٗبٓٚ  ٓوذٓٚ
 ٛب(

داٗؾگبٙ ثب اعتؼبٗت اص خذاٝٗذ ٓتؼبٍ ٝ ثٚ ٓ٘ظٞس ايجبد كشفت الصّ جٜت ثٜشٙ گيشي اػضبي ٛيئت ػِٔي 
ٛب ٝ داٗؾٌذٙ ٛب ٝ ٓؤعغبت تذويوبت ػِّٞ پضؽٌي ٝاثغتٚ ثٚ ٝصاست ثٜذاؽت،دسٓبٕ ٝ آٓٞصػ 

پضؽٌي اص دعتبٝسدٛبي ػِٔي ٝ پژٝٛؾي ٝ آؽ٘بيي آٜٗب ثب داٗؼ ٗٞيٖ ثؾشي دس ػشفٚ ٛبي ػِّٞ 
ايٖ پضؽٌي ٝ اٗتوبٍ إٓ ثٚ ٓؤعغبت آٓٞصػ ػبُي ٝ پژٝٛؾي ًؾٞس ٝ تجبدٍ اطالػبت ٝ تجبسة دبفِٚ، 

آئيٖ ٗبٓٚ تذٝيٖ گشديذ. اػضبي ٛيئت ػِٔي داٗؾگبٙ ٛب ٝ داٗؾٌذٙ ٛب ٝ ٓؤعغبت آٓٞصؽي ٝ 
پژٝٛؾي ػِّٞ پضؽٌي ًؾٞس)ًٚ دس ايٖ آئيٖ ٗبٓٚ داٗؾگبٙ ٗبٓيذٙ ٓي ؽٞٗذ( ٓي تٞاٗ٘ذ طجن ضٞاثظ 

 لبدٙ ٗٔبي٘ذ.ٓ٘ذسج دس آئيٖ ٗبٓٚ اص دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي)ًٚ دس ايٖ آئيٖ ٗبٓٚ دٝسٙ ٗبٓيذٙ ٓي ؽٞد( اعت

)اص آييٖ ٗبٓٚ  1ٓبدٙ 
 ٛب(

اعتبدإ، داٗؾيبسإ ٝ اعتبديبسإ تٔبّ ٝهت سعٔي هطؼي آٓٞصؽي يب پژٝٛؾي داٗؾگبٙ ٛب ٓي تٞاٗ٘ذ 
  ٓبٙ اعتلبدٙ ٗٔبي٘ذ. 11اص ايٖ دٝسٙ دس ٛش ٗٞثت دذاهَ عٚ ٓبٙ ٝ دذاًثش 

عبٍ خذٓت  5اص ًؾٞس ثٚ اصاء دذاهَ  اعتلبدٙ اص دٝسٙ فشكب ثقٞست پيٞعتٚ ٝ ٓتذاّٝ دس خبسج -1تجقشٙ 
ٓذاّٝ تٔبّ ٝهت جٜت ٛش ٗٞثت ثشاي داٗؾگبٙ ٛبي ػِّٞ پضؽٌي ٝ خذٓبت ثٜذاؽتي دسٓبٗي تٜشإ، 
ؽٜيذ ثٜؾتي ، ايشإ، افلٜبٕ، اٛٞاص، تجشيض، ؽيشاص ٝٓؾٜذ ٝچٜبس عبٍ يٌجبس ثشاي عبيش داٗؾگبٙ ٛب 

  خٞاٛذ ثٞد.
ٓتذاّٝ ٝ يب ٓت٘بٝة دس داخَ ًؾٞس ثٚ اصاء دذاهَ چٜبسعبٍ خذٓت  اعتلبدٙ اص ايٖ دٝسٙ ثقٞست -1تجقشٙ 

  ٓي ثبؽذ.
اعتلبدٙ ٓشثيبٕ ٝ اػضبي ٛيبت ػِٔي سعٔي آصٓبيؾي فشكب اص دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي دس داخَ  -3تجقشٙ 

 ًؾٞس، ثشاثشٓلبد ايٖ آئيٖ ٗبٓٚ ثالٓبٗغ اعت.

)اص آييٖ ٗبٓٚ  1ٓبدٙ 
 ٛب(

آئيٖ ٗبٓٚ  3، 1، 1بّ ٓتوبضيبٕ ٝاجذ ؽشايظ ثش اعبط آتيبصات ٓ٘ذسج دس ٓٞاسد اعتلبدٙ اص ايٖ دٝسٙ ثشاي تٔ
استوبءاػضبء ٛيبت ػِٔي ٝ ديگش كؼبُيتٜب ٝ ثب سػبيت دذاهَ آتيبصات ٌٓتغجٚ اص صٓبٕ اعتلبدٙ اص آخشيٖ 

دٙ دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي) يب تبسيخ اعتخذاّ سعٔي آصٓبيؾي ثشاي ًغبٗيٌٚ اص ايٖ دٝسٙ اعتلبدٙ ٗ٘ٔٞ
  اٗذ( ثؾشح صيش خٞاٛذ ثٞد.

دس ٛش عبٍ دذاًثش دٙ دسفذ اػضبء ٛيئت ػِٔي دس ٛش داٗؾگبٙ ٓي تٞاٗ٘ذ اصايٖ دٝسٙ اعتلبدٙ  -1تجقشٙ 
  ٗٔبي٘ذ.
دس فٞستيٌٚ تؼذاد ٝاجذيٖ ؽشايظ اعتلبدٙ اص دٝسٙ ثيؼ اص دذٗقبة تؼييٖ ؽذٙ ثبؽذ، اٗتخبة  -1تجقشٙ 

  ٘بي جٔغ آتيبص ًغت ؽذٙ اص ٓٞاسد صيش ٓي ثبؽذ:ٓتوبضيبٕ ثشاعبط تؼييٖ اُٝٞيت ثشٓج
  آتيبص( 15استجبط دٝسٙ ثب كؼبُيتٜبي پژٝٛؾي ٓتوبضي دس جٜت سكغ ٗيبصٛبي ًؾٞس)دذاًثش  –اُق 

  آتيبص( 15استجبط دٝسٙ ثب پيؾجشد ثشٗبٓٚ ٛبي آٓٞصؽي ٝ پژٝٛؾي داٗؾگبٙ ٓتجٞع)دذاًثش  -ة
اجشايي ثشاثش آئيٖ  –ُيتٜبي آٓٞصؽي، پژٝٛؾي ٝ خذٓبتي ٓيضإ ٓؾبسًت ٓتوبضي دس ٛشيي اص كؼب -ج

  آتيبص ثٚ اصاء ٛش عبٍ( 31ٝ جٔؼب دذاًثش  11ٗبٓٚ استوبء)دذاًثش آتيبص ثشاي ٛش كؼبُيت 
 11آتيبصات ٓشثٞط ثٚ ٓذت صٓبٕ كؼبُيت تٔبّ ٝهت آٓٞصؽي ٝ پژٝٛؾي داٝطِت ثٚ اصاء ٛش عبٍ  -د

  آتيبص
تي ف٘ؼتي، تُٞيذي ٝ خذٓبتي دس ٓ٘بطن ٓذشّٝ ًؾٞس ثقٞست ٓبٓٞسيت تٔبّ ٛـ ـ خذٓت دس ٓشاًض تذويوب
 آتيبص 15ٝهت ثٚ اصاء ٛش عبٍ ًبَٓ 



)اص آييٖ ٗبٓٚ  3ٓبدٙ 
 ٛب(

داٗؾگبٙ يب ٓٞعغٚ اي ثؼ٘ٞإ ٓٞعغٚ ٓيضثبٕ داخَ يب خبسج اص ًؾٞس جٜت اٗجبّ دٝسٙ هبثَ هجٍٞ اعت 
ِٔي ثٞدٙ ث٘ذٞي ًٚ ٓتوبضي ثتٞاٗذ ثٚ پيؾشكتٜبي ًٚ ٓٞسد تبئيذ داٗؾگبٙ ٓذَ خذٓت ػضٞ ٛيئت ػ

  ػِٔي، ك٘ي ٝ تذويوبتي ًٚ دس ٓ٘طوٚ داٗؾگبٛي ٝي آٌبٕ دعتشعي ثٚ إٓ ٗيغت، دعت يبثذ.
دس ساثطٚ ثب دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي دس خبسج اص ًؾٞس، فالديت ًؾٞس ٝ ٝادذ ٓيضثبٕ، ٓذت ٝ  -1تجقشٙ 

ِٚ اٍٝ ثٚ تقٞيت ؽٞساي پژٝٛؾي داٗؾگبٙ سعيذٙ ٝ ٓٞضٞع دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي ٓي ثبيغت دس ٓشد
پظ اص اػالّ ٓشاتت تٞعظ سئيظ داٗؾگبٙ ثٚ ٓؼبٕٝ تذويوبت ٝ ك٘بٝسي ٝصاست ٓتجٞع، دس ٓشدِٚ ثؼذي ثٚ 

ؽشايظ ٓيضثبٗي دٝسٙ دس داخَ ًؾٞس ثٚ ؽشح  -1تبئيذ ًٔيتٚ ٓشثٞط دس دٞصٙ ٓؼبٝٗت يبد ؽذٙ ثشعذ. تجقشٙ 
  ريَ ٓي ثبؽذ:

ثخؾٜبي آٓٞصؽي داٗؾگبٙ ٛب يب ٓشاًض پژٝٛؾي ًٚ اص ايٖ ثٚ ثؼذ "ٝادذ ٓيضثبٕ" ٗبٓيذٙ گشٝٙ ٛب ٝ 
 -خٞاٛ٘ذ ؽذ ثشاي سؽتٚ ٓٞسد ٗظش جٜت گزساٗذٕ دٝسٙ داخِي ٓي ثبيغت داساي ؽشايظ ريَ ثبؽ٘ذ: اُق

( يب تخقـ دس سؽتٚ ٓٞسدٗظش ٓي ثبيغت ph.Dتؼذاد ٓذووبٕ تٔبّ ٝهت داساي دسجٚ دًتشاي تخققي)
  ٗلش ثبؽذ. 5دذاهَ 

تؼذاد ٓوبالت چبپ ؽذٙ ٓذووبٕ ٝادذ ٓيضثبٕ دس سؽتٚ ٓٞسدٗظش ثشاي دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي دس ٓجالت  -ة

دسفذ آٜٗب دس ٓجالت 11ٓوبُٚ ثٚ اصاي ٛش ٓذون ثٞدٙ ٝ دذاهَ  1عبٍ اخيش ٓي ثبيغت دذاهَ  5ٓؼتجش دس 
  خبسجي چبپ ؽذٙ ثبؽذ.

عبٍ  5يبكتٚ ٝ يب دس دعت اجشاي ٝادذ ٓيضثبٕ دس سؽتٚ ٓٞسدٗظش دس  تؼذاد طشح ٛبي تذويوبتي پبيبٕ -ج
ٝادذ ٓيضثبٕ ٓي ثبيغت آٌبٗبت ًبكي جٜت اجشاي طشح ٓٞسدٗظش دس دٝسٙ  -طشح ثبؽذ. د 3گزؽتٚ دذاهَ 

اص جِٔٚ كضبي كيضيٌي، تجٜيضات پيؾشكتٚ ٝ عيغتْ تذاسًبتي ٓ٘بعت ثشاي تٜيٚ ٓٞاد ٝ ٝعبيَ 
  پژٝٛؾي سا داسا ثبؽذ.

عبٍ گزؽتٚ)هجَ اص ؽشٝع دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي(  5ٛـ ـ ٛشيي اص اػضبي ٛيئت ػِٔي ٝادذ ٓيضثبٕ دس 
(، تخقـ ٝ يب كٞم تخقـ پضؽٌي سا ph.Dپبيبٕ ٗبٓٚ دًتشاي تخققي) 3ٓي ثبيغت ساٛ٘ٔبيي دذاهَ 

  اٗجبّ دادٙ ثبؽ٘ذ.
سٙ داخَ ًؾٞس، "ًٔيتٚ تخققي" تذت ثٔ٘ظٞس اسصيبثي ٝادذٛب اص ٗظش هبثِيت ٓيضثبٗي ثشٗبٓٚ دٝ -3تجقشٙ 
ٓشًت اص « اسصؽيبثي ٝادذٛبي ٝاجذ ؽشايظ جٜت ٓيضثبٗي دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي داخَ ًؾٞس»ػ٘ٞإ

  اػضبي صيش تؾٌيَ خٞاٛذ ؽذ:
  يٌ٘لش ثٚ اٗتخبة ٓؼبٕٝ تذويوبت ٝ ك٘بٝسي ًٚ دثيش ًٔيتٚ ٗيض خٞاٛذ ثٞد. –اُق 

ٚ سؽتٚ ٓشثٞطٚ ثٚ اٗتخبة ٓؼبٕٝ آٓٞصؽي ٝ آٞس داٗؾگبٙ دغت ٓٞسد، يٌ٘لش اص اػضبي ٛيئت ٓٔتذ٘ -ة
  ٛب
  دغت ٓٞسد، يٌ٘لش اص ٓذووبٕ ٝادذ ٓتوبضي ٓيضثبٗي ثٚ اٗتخبة سئيظ ٝادذ -ج
  دغت ٓٞسد، دٝ ٗلش اص ٓذووبٕ ثشجغتٚ دس سؽتٚ ٓٞسد توبضب ثٚ اٗتخبة ٓؼبٕٝ تذويوبت ٝ ك٘بٝسي -د

توبضيبٕ ثشاي ٓيضثبٗي دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي تذت ٗظش دثيش دثيشخبٗٚ ثشسعي دسخٞاعت ٓ -1تٞضيخ ايٌ٘ٚ: 
  ًٔيتٚ ٓؼبٝٗت تذويوبت ٝ ك٘بٝسي تؾٌيَ خٞاٛذ ؽذ.

ًِيٚ دسخٞاعت ٛبي ٓتوبضيبٕ جٜت ٓيضثبٗي ٓي ثبيغت دذاًثش تب پبيبٕ اعل٘ذٓبٙ ٛش عبٍ اص طشين  -1
الديت ٝادذ ٓتوبضي سا سئيظ داٗؾگبٙ ثٚ دثيشخبٗٚ ًٔيتٚ تخققي اسعبٍ گشدد . ًٔيتٚ ٓٞظق اعت ف

ثشسعي ٝ تب ؽشٝع عبٍ تذقيِي ثؼذ)ٜٓشٓبٙ( ٗتيجٚ سا ثٚ ٓتوبضيبٕ ٓيضثبٗي ٝ ًِيٚ داٗؾگب ٜٛب ٝ 
  ٓؤعغبت ػِّٞ پضؽٌي ًؾٞس اػالّ ٗٔبيذ.

عبٍ يٌجبس فالديت تبئيذ ؽذٙ ٝادذ ٓيضثبٕ سا ٓٞسد اسصؽيبثي ٓجذد  3ًٔيتٚ تخققي ٓي ثبيغت ٛش  -3
  هشاس دٛذ.

تي ًٚ ٝادذي جٜت ٓيضثبٗي ايٖ دٝسٙ ٓٞسد تقٞيت ًٔيتٚ تخققي اسصؽيبثي هشاس گشكت، دس فٞس -4
ٓتوبضي پظ اٗتخبة يٌي اص اػضبي ٛيئت ػِٔي ٝادذ ٓيضثبٕ جٜت ساٛ٘ٔبيي اٗجبّ دٝسٙ ثٚ سئيظ ٝادذ 

 ٓؼشكي خٞاٛذ ؽذ.

)اص آييٖ ٗبٓٚ  4ٓبدٙ 
 ٛب(

خبسج اص ًؾٞس پظ اص ًغت ٗظش ٓذيش گشٝٙ دسخٞاعت ٓتوبضي جٜت اعتلبدٙ اص دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي 
آٓٞصؽي ٓشثٞطٚ ٝ تبئيذ سئيظ داٗؾٌذٙ ٝيب ٓؤعغٚ ثشاي ثشسعي ًبسؽ٘بعي ثٚ دٞصٙ ٓؼبٝٗت 

پژٝٛؾي داٗؾگبٙ اسعبٍ ٝ ٗتيجٚ پظ اص طشح دس ؽٞساي پژٝٛؾي جٜت اخز تقٔيْ ثٚ سئيظ داٗؾگبٙ 
سٙ كشفت ٓطبُؼبتي ثبيذ ٓشاتت سا جٜت اػالّ ٓي گشدد. سئيظ داٗؾگبٙ دس فٞست ٓٞاكوت ثب اػطبي دٝ

  اهذآبت الصّ ثٚ ٓؼبٝٗت تذويوبت ٝ ك٘بٝسي ٓ٘ؼٌظ ٗٔبيذ.
اعتلبدٙ ً٘٘ذٙ اص دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي خبسج اص ًؾٞس ٓجبص ثٚ ثجت ٗبّ ٝ ادآٚ تذقيَ دس دٝسٙ  -1تجقشٙ 

اسصي ٓشثٞط ثٚ ٛضي٘ٚ ٛبي تذقيِي ثشاي اخز ٓذسى داٗؾگبٛي ٗٔي ثبؽذ ٝ دس ايٖ ٓذت كوظ اص ٓوشسي 
  صٗذگي ٝ دن تٌلَ ػبئِٚ ٓ٘ذي ٓي تٞاٗذ اعتلبدٙ ٗٔبيذ.

ٛضي٘ٚ ٛبي ثئٚ دسٓبٗي جٜت ٓتوبضي ٝ اػضبي خبٗٞادٙ ٛٔشاٙ ٝي ثشاعبط عوق تؼييٖ  -1تجقشٙ 
 ؽذٙ تٞعظ ٓشاجغ ريقالح ًؾٞس)ثبٗي ٓشًضي( هبثَ پشداخت خٞاٛذ ثٞد.

)اص آييٖ ٗبٓٚ  5ٓبدٙ 
 ٛب(

بٍ اعتلبدٙ اص دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي خبسج اص ًؾٞس ثبيذ ثٚ ٓٞجت ع٘ذ سعٔي تؼٜذ ٗٔبيذ ٓتوبضي دس هج
ًٚ ثٚ ٓذت عٚ ثشاثش صٓبٕ اعتلبدٙ اص دٝسٙ دس داٗؾگبٙ ٓتجٞع خذٓت ٗٔبيذ. ثٚ ٓ٘ظٞس دغٖ اجشاي ايٖ 

اعتلبدٙ تؼٜذ، ٓتوبضي ٓي ثبيغت ثٚ ٓيضإ دٝ ثشاثش ًَ ٛضي٘ٚ ٛبي اسصي ٝ سيبُي ًٚ هشاس اعت دس طٍٞ 
اص دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي دسيبكت داسد)ٓجِؾ إٓ تٞعظ داٗؾگبٙ ٓتجٞع تؼييٖ خٞاٛذ ؽذ( تؼٜذ ثغپبسد. 
چگٞٗگي اخز تؼٜذ ثٚ ػٜذٙ داٗؾگبٙ ٓتجٞع ٓي ثبؽذ. ٓتوبضي ثشاي عپشدٕ تؼٜذ كٞم ثٚ تؾخيـ 

عپشدٕ ٝثيوٚ ٌِٓي  –ُق داٗؾگبٙ ٓيتٞاٗذ ثٚ يٌي اص دٝ سٝػ صيش ثب تٞجٚ ثٚ عبيش ٓوشسات اهذاّ ٗٔبيذ : ا



عپشدٕ ضٔبٗت ٗبٓٚ ٓؼتجش ًبسٓ٘ذي يب عپشدٕ ٝجٚ ٗوذ يب اٝسام ثٜبداس ٛٔبٗ٘ذ علتٚ ٝ ثئٚ ٗبٓٚ )ثٚ  -ة
 ؿيش اص چي(.

)اص آييٖ ٗبٓٚ  6ٓبدٙ 
 ٛب(

اػضبء ٛيبت ػِٔي دس ٓذت اعتلبدٙ اص دٝسٙ خبسج اص ًؾٞس اص دوٞم ٝ كٞم اُؼبدٙ ٓخقٞؿ ٓشتجٚ خٞد 
خٞاٛذ ًشد. داٗؾگبٙ ٓتجٞع ٓٞظق اعت ٛضي٘ٚ سكت ٝثشگؾت، ٛضي٘ٚ ػٞاسك گزسٗبٓٚ ٝخشٝج اص اعتلبدٙ 

 ٗلش ثب ادتغبة ٓتوبضي( سا كوظ يٌجبس دس طٍٞ ٛش دٝسٙ پشداخت ٗٔبيذ. 5ًؾٞس آٜٗب ٝ خبٗٞادٙ ؽبٕ)دذاًثش 

)اص آييٖ ٗبٓٚ  7ٓبدٙ 
 ٛب(

تي داخَ ًؾٞس اعتلبدٙ ٓي ٗٔبي٘ذ ٓطبثن دوٞم ٝ ٓضايبي اػضبي ٛيبت ػِٔي ًٚ اص دٝسٙ كشفت ٓطبُؼب
ثب آئيٖ ٗبٓٚ ٓبٓٞسيتٜب تٞعظ داٗؾگبٙ ٓجذا پشداخت خٞاٛذ ؽذ ٝادذ ٓيضثبٕ دتي االٌٓبٕ تغٜيالت 

 سكبٛي ٗظيش ٓغٌٖ سا ثشاي ايٖ اػضب كشاْٛ خٞاٛذ ٗٔٞد.

)اص آييٖ ٗبٓٚ  8ٓبدٙ 
 ٛب(

ٗلش ثب ادتغبة ٓتوبضي( يي 5ٝي)دذاًثش دس دٝسٙ داخَ ًؾٞس ٛضي٘ٚ سكت ٝ ثشگؾت ٓتوبضي ٝ خبٗٞادٙ 
 ثبس دس طٍٞ ٓذت اعتلبدٙ اص ٛش دٝسٙ اص ٓذَ اػتجبسات داٗؾگبٙ ٓجذاء هبثَ پشداخت ٓي ثبؽذ.

)اص آييٖ ٗبٓٚ  9ٓبدٙ 
 ٛب(

الصّ اعت داٗؾگبٙ ٛب اػتجبسات الصّ ساجٜت اٗجبّ دٝسٙ ٛبي كشفت ٓطبُؼبتي اػضبي ٛيئت ػِٔي خٞد 
  ثي٘ي ٝٓ٘ظٞس ٗٔبي٘ذ.دس ثٞدجٚ عبالٗٚ پيؼ 

ٓبثٚ اُتلبٝت ٓؼبدٍ سيبُي ٓوشسي اسصي اٗجبّ دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي ٓتوبضي ٝ اكشاد خبٗٞادٙ  -1تجقشٙ 
ٗلش ثب ادتغبة ٓتوبضي( ثب دوٞم ٝ ٓضايبي اعتلبدٙ ً٘٘ذٙ اص ٓذَ اػتجبسات داٗؾگبٙ هبثَ  5ٛٔشاٙ ٝي )

صؽي ٓذَ طي دٝسٙ دس خبسج اص ًؾٞس ثالٓبٗغ پشداخت خٞاٛذ ثٞد. دسيبكت دن اُتذوين اص ٓؤعغٚ آٓٞ
  ٓي ثبؽذ.

ايٖ آئيٖ ٗبٓٚ( دذاًثش ثٚ  4ريَ ٓبدٙ  1ٓؼبدٍ سيبُي ٛضي٘ٚ ٛبي ثئٚ دسٓبٗي)ٓٞضٞع تجقشٙ  -1تجقشٙ 
ٓيضإ تؼييٖ ؽذٙ دس دعتٞساُؼَٔ ٛبي ٓشثٞطٚ پظ اص اسائٚ اع٘بد ٓثجتٚ ثٚ ؽشط ٝجٞد اػتجبس اص ٓذَ 

 پشداخت ٓي ثبؽذ.اػتجبسات داٗؾگبٙ هبثَ 

)اص آييٖ ٗبٓٚ  11ٓبدٙ 
 ٛب(

دس فٞست ٝجٞد اػتجبس تٔبّ يب هغٔتي اص ٛضي٘ٚ ٛبي الصّ جٜت اجشاي طشح دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي داخَ 
ًؾٞس اص ٓذَ سديق ٓتٔشًض ٓشثٞطٚ دس ٓؼبٝٗت تذويوبت ٝ ك٘بٝسي تبٓيٖ ٝ دس اختيبس ٝادذ ٓيضثبٕ هشاس ٓي 

 گيشد.

ٗبٓٚ )اص آييٖ  11ٓبدٙ 
 ٛب(

اعتلبدٙ ً٘٘ذٙ اص دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي ٓٞظق اعت گضاسػ پيؾشكت ٓطبُؼٚ ٝ تذويوبت خٞد سا ثٚ 
كٞافَ ٓؼي٘ي ًٚ دس ٛ٘گبّ اػضاّ ٝ دس ٛ٘گبّ اػضاّ ٝ دس ٛش ٓٞسد تؼييٖ خٞاٛذ گشديذ)دذاهَ دس كٞافَ 

پبيبٕ دٝسٙ ٗيض گضاسػ جبٓغ ٓبٙ پظ اص  1صٓبٗي عٚ ٓبٛٚ( ثٚ داٗؾگبٙ ٓتجٞع خٞد اسعبٍ ٗٔٞدٙ ٝ دذاًثش 
  كؼبُيتٜبي ػِٔي ٝ پژٝٛؾي خٞد دس طٍٞ دٝسٙ ساثٚ داٗؾگبٙ ٓشثٞطٚ تغِيْ ٗٔبيذ.

گضاسػ ادٝاسي ٝ ٜٗبيي دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي ثبيغتي ٓٞسد ثشسعي ٝ تبييذ ؽٞساي پژٝٛؾي  -1تجقشٙ 
اعتلبدٙ ً٘٘ذٙ اص اسائٚ گضاسػ  داٗؾگبٙ هشاس گيشد. دس فٞست ػذّ تبييذ ؽٞسا ٝ يب دس ٓٞاسدي ًٚ ثٜش دُيَ

ٛبي يبدؽذٙ اعتٌ٘بف ٝسصيذٙ ثبؽذ، اص اعتلبدٙ دٝسٙ ٛبي ثؼذي ٓذشّٝ خٞاٛذ ؽذ. چ٘بٗچٚ گضاسؽٜبي 
ادٝاسي ٓٞسد تبييذ ؽٞسا هشاس ٗگشكت، داٗؾگبٙ ٓي تٞاٗذ دس فٞست ُضّٝ ثبهئبٗذٙ دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي سا 

 بيذ.ُـٞ ٝ ٓشاتت سا ثٚ اعتلبدٙ ً٘٘ذٙ اثالؽ ٗٔ

)اص آييٖ ٗبٓٚ  11ٓبدٙ 
 ٛب(

ٓذت اعتلبدٙ اص دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي جضٝ عبثوٚ خذٓت داٗؾگبٛي اعتلبدٙ ً٘٘ذٙ ٓذغٞة ٓي 
دس ٓٞسد ًغبٗي ًٚ گضاسػ آٜٗب ٓٞسد تبئيذ ؽٞساي پژٝٛؾي داٗؾگبٙ هشاس ٗگيشد، ٓذت  -1ؽٞد. تجقشٙ 

 دٝسٙ جضء خذٓت اعتلبدٙ ً٘٘ذٙ ٓذغٞة ٗخٞاٛذ ؽذ.

)اص آييٖ ٗبٓٚ  13ٓبدٙ 
 ٛب(

ػضٞ ٛيئت ػِٔي ٛ٘گبّ اعتلبدٙ اص دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي خبسج اص ًؾٞس ٗٔي تٞاٗذ اص ٓشخقي اعتلبدٙ 
 ٗٔبيذ.

)اص آييٖ ٗبٓٚ  14ٓبدٙ 
 ٛب(

ػضٞ ٛيبت ػِٔي دس دٝسإ اعتلبدٙ اصدٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي داخَ ًؾٞس ػالٝٙ ثش دوٞم ٝ كٞم اُؼبدٙ 
يضثبٕ دن اُتذوين ٝ ٗيض دن اُتذسيظ دس دٝسٙ ٛبي آٓٞصؽي ؽجبٗٚ دسيبكت ٓخقٞؿ ٓي تٞاٗذ اص ٝادذ ٓ

 ٗٔبيذ.

)اص آييٖ ٗبٓٚ  15ٓبدٙ 
 ٛب(

اٗقشاف اص ادآٚ اٗجبّ دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي)پظ اص آٌٗٚ ٓتوبضي ثخؾي اص إٓ سا اٗجبّ دادٙ اعت( 
ٓتوبضي اعتلبدٙ اص دٝسٙ  چ٘بٗچٚ -1ثؼ٘ٞإ يٌجبس اعتلبدٙ اص دٝسٙ ثشاي ٝي ٓذغٞة ٓي گشدد. تجقشٙ 

خبسج اص ًؾٞس ثٜشدُيَ ٓٞكن ثٚ اخز سٝاديذ ٝسٝد ثٚ ًؾٞس ٓيضثبٕ ٗگشديذٙ ٝ ٓشاجؼت ٗٔبيذ، ثب ادتغبة 
ؽشايظ ٝٓذتي ًٚ دس خبسج اص ًؾٞس ثٞدٙ، پشداخت دذاًثش ئٌبٙ ٓوشسي اسصي ثٚ ٝي ثالٓبٗغ ٓي ثبؽذ. 

ذ ٝ يب ٗئٚ تٔبّ گزاسدٕ دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي دس دس فٞست اٗقشاف، ػذّ تٞكين دس اخز سٝادي -1تجقشٙ 
خبسج اص ًؾٞس، اعتلبدٙ ً٘٘ذٙ ٓٞظق اعت ٗغجت ثٚ اعتشداد اسص ٓبصاد دسيبكتي ثٚ ثبٗي ػبَٓ اهذاّ 

دس فٞستي ًٚ ػضٞ ٛيئت  -3ٗٔبيذ. ٓؼبٝٗت پژٝٛؾي داٗؾگبٙ ٓغئٍٞ پيگيشي ايٖ آش ٓي ثبؽذ. تجقشٙ 
ؼبتي ثٚ ٓٞهغ خٞد سا ثٚ داٗؾگبٙ ٓتجٞع ٓؼشكي ٗ٘ٔبيذ، ؿبيت ػِٔي پظ اص اتٔبّ دٝسٙ كشفت ٓطبُ

 6ٓؼبٝٗت پژٝٛؾي داٗؾگبٙ ٓٞظق اعت ٛش  -4ٓذغٞة ٝ ثشاثش ٓوشسات ثب ٝي سكتبس خٞاٛذ ؽذ. تجقشٙ 

ٓبٙ يي ثبس گضاسؽبت ػِٔي دبفَ اص اٗجبّ دٝسٙ ٛبي كشفت ٓطبُؼبتي اػضبي ٛيئت ػِٔي خٞد ساثب 
 سعبٗي دس اختيبس عبيش ٓذوويٖ ًؾٞس هشاسدٛذ.اعتلبدٙ اص ؽيٞٙ ٛبي اطالع 

)اص آييٖ ٗبٓٚ  16ٓبدٙ 
 ٛب(

سئيظ داٗؾگبٙ يب ٓؤعغٚ ٝادذ ٓيضثبٕ)دس فٞست ٝاثغتٚ ٗجٞدٕ ثٚ داٗؾگبٙ( ٓي ثبيغت ثٚ فذٝس 
 گٞاٛي٘بٓٚ گزساٗذٕ دٝسٙ كشفت ٓطبُؼبتي داخَ ثشاي اعتلبدٙ ً٘٘ذٙ اهذاّ ٗٔبيذ.



 
 

)اص آييٖ ٗبٓٚ  17ٓبدٙ 
 ٛب(

ٓؼبٕٝ پژٝٛؾي داٗؾگبٙ ٓٞظق اعت ايٖ آئيٖ ٗبٓٚ سا جٜت اطالع اػضبي ٛيئت ػِٔي يٚ آٜٗب اثالؽ 
 ٗٔبيذ.

)اص آييٖ ٗبٓٚ  18ٓبدٙ 
 ٛب(

ٗظبست ثشدغٖ اجشاي ايٖ آئيٖ ٗبٓٚ ثٚ ػٜذٙ ٓؼبٝٗت تذويوبت ٝ ك٘بٝسي ٝصاست ثٜذاؽت دسٓبٕ ٝ آٓٞصػ 
آئيٖ ٗبٓٚ اعتخذآي  6افالدي پيٞعت ؽٔبسٙ  5پضؽٌي ٓي ثبؽذ. ايٖ آئيٖ ٗبٓٚ ثٚ اعت٘بد ٓبدٙ 

ٓبدٙ ٝ  18اػضبي ٛيئت ػِٔي داٗؾگبٙ ٛب ٝ ٓؤعغبت آٓٞصػ ػبُي ٝ پژٝٛؾي ًؾٞس دس يي ٓوذٓٚ، 
ثٚ تقٞيت ٝصيش ثٜذاؽت ، دسٓبٕ ٝ آٓٞصػ پضؽٌي سعيذٙ ٝ اص تبسيخ ٓزًٞس  17/11/81تجقشٙ دس تبسيخ  18

 افالديٚ ٛبي إٓ ُـٞ ٝ ثذٕٝ اػتجبس اػالّ ٓي گشدد. الصّ االجشا ٓي ثبؽذ. آئيٖ ٗبٓٚ هجِي ٝ


