
 ٍشاسداد ّوْبسي آهَصضي ٍ هشثيگشي

 حٌ التذسيسي( -پبسُ ٍٍت -)هذت هحذٍد
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ضَد اص عشه ديگش هٌقَذ ضذ ٍ عشىيي ٍبًًَبً ٍ ضشفبً قَد سا هلضم ٍ هتقْذ ثِ سفبيت دٍيٌ هيبد آى ثطشح  فٌَاى هي« هشثي»ِّ دس ايي ٍشاسداد 

 ريل هي داًٌذ . 

 ( هَضاااَؿ ٍاااشاسداد : تاااذسي  هشثاااي دس آهَصضاااگبُ ثصاااَست پااابسُ ٍٍااات ٍ سااابفتي ٍ دس ثشقاااي اص اٍٍااابت سٍص ياااب ّيتاااِ   1هااابدُ 

    ُ  )حساااات ثشًبهااااِ اثالمااااي ٍ اجشايااااي دٍسُ آهَصضااااي هشثَعااااِ(      )ٍ صااااج  يااااب ثقااااذاص ؽْااااش( ثشاساااابس ًياااابص آهَصضااااگب

 :  حشىِ ّبياص عشيٌ حضَس دس ّالس ّبي تئَسي ٍ فولي آهَصضگبُ دس 

 سبفت حشىِ سبفت حشىِ سبفت حشىِ

      

      

      

 ( اص عااااشه آهَصضااااگبُ ثااااِ هشثااااي   4دس ٍجاااابا اسائااااِ هااااضد ساااابفتي )حااااٌ التااااذسي ( هااااَسد تَاىااااٌ )ثطااااشح هاااابدُ       

يش هي ثبضذ ِّ حست هَاىَت عشىيي ، دس پبيبى دٍسُ آهَصضي )ثقذ اص ثشگضاسي آصهَى ًْبيي سسوي اص عشه سبصهبى آهَصش ىٌي ٍ حشىِ اي ٍ يب سب

 هشاجـ ريشثظ ٍ افالم ًتبيج آصهَى( ثطشط اًجبم ّبهل تقْذات هحبسجِ ٍ پشداقت قَاّذ ضذ . 

 سضااتِ )حشىااِ( ىااًَ ، حااذٍداً .................. ساابفت هااي ثبضااذ ّااِ دس ّااش ّيتااِ    ( هااذت ٍااشاسداد : هااذت يااِ دٍسُ آهَصضااي دس  2هاابدُ 

 حااااذاٍل .......... ٍ حااااذاّ.ش ................ ساااابفت اص ثشًبهااااِ آهَصضااااي اجااااشا قَاّااااذ ضااااذ . ثااااذيي تشتياااات ايااااي ٍااااشاسداد            

 َعِ( . اص تبسيخ ........................ ثِ هذت هقتجش هي ثبضذ )تبپبيبى دٍسُ آهَصضي هشث

. هشثي  تجصشُ : دسصَستي ِّ دس پبيبى هذت ٍشاسداد ، ٍسوتي اص دٍسُ آهَصضي ِّ تذسي  دس آى ثِ فْذُ هشثي ثَدُ ثْش دليل ًيوِ ّبسُ هبًذُ ثبضذ

ت ثخص اداهِ دّذ هَؽو است دسصَست دسقَاست آهَصضگبُ ثب ضشايظ ّويي ٍشاسداد ، تب پبيبى دٍسُ هضثَس ّوْبسي قَد سا ثب آهَصضگبُ ثِ ًحَي سضبي

 . 

 ( تقْذات هشثاي : الاو(  هشثاي هَؽاو اسات تاب پبيابى هاذت اياي ٍاشاسداد ، حسات ًيابص آهَصضاگبُ ٍ ثاِ هياضاى جلسابت هَاشس دس                  3هبدُ 

  ٍ  ثشًبهااااِ صهاااابًي تٌؾيوااااي ٍ اثالمااااي اص عااااشه آهَصضااااگبُ ، دس ّالسااااْب يااااب ّبسگاااابُ ّاااابي تقياااايي ضااااذُ حضااااَس يبىتااااِ 



ٍ ثْشُ ثشداسي هَثش اص ّوِ ؽشىيت ّبي فلوي ٍ تجشثي قَد هيبد دسسي هَشس سا )حست هٌذسجبت استبًذاسد يب  ثب صشه حذاّ.ش تَاى ٍ َّضص قَيص

عشح دسس آهَصضي هشثَعِ( ثِ ًحَ احسي ٍ دلسَصاًِ تذسي  ًوبيذ ٍ دس ّوِ حبا ّيييت ثشتش آهَصضي ، صهبى ثٌذي ىصَا دسسي )ثبسفبيت هيابد  

 دس دسُ هغبلت هشثَعِ سا هذًؾش ٍشاس دّذ ٍ ّيچ ٍٍيِ اي دس اهش ثشگضاسي ّالس ّب ايجبد ًٌوبيذ . عشح دسس ّب( ٍ تَاًبيي هتَسظ ّالس 

دسصذ ضشّت ٌٌّذگبى دس آهَصش )ّالس(  70تجصشُ : آهَصش هشثي ثبيذ ثِ گًَِ اي جبهـ ٍ هييذ ثبضذ ِّ دس آصهَى ًْبيي پبيبى دٍسُ حذاٍل 

 ًسجت ثِ ثشگضاسي سبفبت ججشاًي )ثب ًصو حٌ التذسي  هتقلَِ ٍ ثب ّوبٌّگي آهَصضگبُ( اٍذام ًوبيذ . ٍجَا ضًَذ . دس ميش ايٌصَست هشثي هَؽو است 

،  ة(  هشثي هَؽو است ضخصبً ًيض ثب ثِ ّبسگيشي اثتْبسات قَيص اص عشيٌ ثْيٌِ سبصي ٍ اىضايص ساًذهبى دستگبُ ّب ٍ تجْيضات آهَصضي هشثَعِ

 ش ّبي فولي سا ىشاّن هي سبصد . هَججبت مٌي تش ضذى ّويت ٍ ّيييت آهَص

ج(  هشثي ثبيذ هغبلت پيص ثيٌي ضذُ دس عشح دسس استبًذاسد دٍسُ هشثَعِ سا ثغَس هٌؾن ، ّبهل ٍ ٍبثل ىْن تذسي  ًوبيذ ثغَسي ِّ هغبلجي 

 ًبگيتِ ٍ هجْن ًوبًذ ٍ هَججبت تطَيٌ ٍ تشميت ّبسآهَصاى دٍسُ سا ثشاي اداهِ حضَس دس ّالس ىشاّن ًوبيذ . 

ي د(  هشثي هلضم ثِ سفبيت هَشسات اًضجبعي ٍ آهَصضي )ِّ ثِ ٍي تيْين ضذُ( ٍ حيؼ هصبل  ٍ هٌبىـ آهَصضگبُ اص ّش لحبػ ثبضذ ٍ هي ثبيذ ضو

تأقيش  ت يبتْويل ىشم گضاسش ثشگضاسي ّالس يب ّبسگبُ ٍ ًيض ىشم حضَس ٍ ميبة )دس ّش جلسِ( اص ٍسٍد ّبسآهَصاًي ِّ ميش سبفي ّستٌذ ٍ يب داساي ميج

 ميشهَجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِ 

 )اىااااضٍى ثااااش ضااااَاثظ هَااااشسُ( ثااااَدُ ٍ يااااب هخاااال ًؾاااان ّااااالس ّسااااتٌذ جلااااَگيشي ًوبيااااذ ٍ هشاتاااات سا دس گااااضاسش ّااااب  

 دسج ٌّذ . )هگش ثب هجَص آهَصضگبُ( . 

تالا يب ّا(  هشثي حٌ ًذاسد ٍجل اص پبيبى هذت ايي ٍشاسداد ثذٍى سضبيت آهَصضگبُ ، ّوْبسي قَد سا ثب آهَصضگبُ ٍغـ ًوبيذ ٍ يب دس اسائِ آى اق

 ٍٍيااااااااِ ايجااااااااابد ًوااااااااَدُ ٍ ياااااااااب هَججااااااااابتي سا ىااااااااشاّن ٌّاااااااااذ ّااااااااِ آهَصضاااااااااگبُ ًب ااااااااابس اص     

 عشياااٌ هشاجاااـ ٍااابًًَي )ٍ ثاااب اٍبهاااِ دفاااَي     ٍغاااـ ّوْااابسي ثاااب ٍي گاااشدد . دس ايٌصاااَست آهَصضاااگبُ هحاااٌ اسااات ّاااِ اص        

 فليِ هشثي( قسبست ٍاسدُ ثذيي لحبػ )حست تطخيص قَد( اص هشثي هغبلجِ ًوبيذ . 

ذ ٍ(  هشثي ثِ ّيچ فٌَاى حٌ ًذاسد ثذٍى ّوبٌّگي ٍ هَاىَت ّتجي آهَصضگبُ ، ثغَس ّوضهبى ، دس هَسسبت سٍيت يب ًؾيش آهَصضگبُ تذسي  ًوبي

لي سا ِّ ثِ هصبل  آهَصضگبُ استجبط داسد ٍ يب تجشثيبت ، هتذّب ٍ اسشاس ّبسي آهَصضگبُ )اص ّش لحبػ( دس اقتيبس ميش ٍشاس دّذ ٍ يب ٍ ًيض اعالفبت ٍ هسبي

 تحت ّش فٌَاى ٍ ثِ ّش عشيٌ قَد دسصذ ثْشُ ثشداسي ضخصي اص آًْب ثشآيذ )تخلو اص ايي اهش دس ّش صهبى ٍبثل پيگيشي قَاّذ ثَد( . 

 ثااااِ سفبياااات ّبهاااال حجاااابة ، آساسااااتگي ؽاااابّشي ، ضاااائًَبت ٍ هااااَاصيي اقالٍااااي ٍ اسااااالهي ،           ص(  هشثااااي هلااااضم 

 ضَاثظ اداسي هَشسات اًضجبعي ٍ آهَصضي ٍ حيؼ هصبل  ٍ هٌبىـ آهَصضگبُ )اص ّش لحبػ( هي ثبضذ . 



 ح(  هشثاااي هاااي پااازيشد ّاااِ ّلياااِ تقْاااذات عاااشىيي ًساااجت ثاااِ يْاااذيگش ، صاااشىبً دس هحاااذٍدُ ٍ ثاااِ ساااجت اياااي ٍاااشاسداد       

 هااااي ثبضااااذ ٍ هغَاااابً دس گزضااااتِ ساااابثَِ ّوْاااابسي ٍجلااااي ىااااي هااااب ثاااايي )اص ّااااش ًااااَؿ( ٍجااااَد ًذاضااااتِ ٍ ّي گًَااااِ      

 ساثغِ استخذاهي هستوش ثيي عشىيي )ثِ هَجت ايي ٍشاسداد ٍ يب آثبس ٍ تجقبت آى( ايجبد ًوي گشدد . 

 تطاااخيص ًذّاااذ   ت(  هشثاااي هاااي پااازيشد ، دس ّاااش صهااابى ّاااِ آهَصضاااگبُ ًحاااَُ تاااذسي  اٍ سا سضااابيت ثخاااص ٍ هيياااذ         

غبلجبت هشثي( اٍذام ٍ يب ضشايظ اسائِ قذهبت اٍ )اداهِ ايي ٍشاسداد( دس آهَصضگبُ هْيب ًجبضذ ًسجت ثِ لنَ ايي ٍشاسداد ثب سفبيت هَاصيي ٍبًًَي )پشداقت ه

 قَاّذ ضذ . 

ْلو ثِ حضَس ثِ هٍَـ ، هٌؾن ٍ هَثش دس ي(  ثوٌؾَس سفبيت حشهت ٍ ًؾن آهَصضگبُ ٍ حيؼ حًََ هقٌَي ٍ هبدي ّبسآهَصاى دٍسُ ّب ، هشثي ه

قيش ٍ هَجِ ّالس يب ّبسگبُ ثَدُ ٍ ثبيستي اص ميجت ٍ تأقيش قَدداسي ًوبيذ . ثِ اصاي ميجت )يب تأقيش( هشثي آهَصضگبُ هحٌ است ثبتَجِ ثِ هيضاى تأ

سا اص هغبلجبت هشثي ّسش ًوبيذ ٍ هشثي حٌ ّيچ گًَِ  يب ميش هَجِ ثَدى ميجت ٍ ضشايظ ّالس هشثَعِ ، حست ضَاثظ ٍ آئيي ًبهِ هشثَعِ جشيوِ هَشس

 افتشاضي سا ثذيي سجت اص قَد سلت هي ًوبيذ . 

ُ(  هيضاى جلسبت تذسي  )ّبسّشد( هشثي دس آهَصضگبُ هستٌذ ثِ گضاسش ّبي ثشگضاسي ّالس يب ّبسگبُ ٍ ًيض گضاسش فولْشد اجشايي ّالس ّب 

 ِ ثاااااااااِ اهضااااااااابي هشثاااااااااي )ثشگاااااااااِ ّااااااااابي حضاااااااااَس ٍ ميااااااااابة دٍسُ( ّاااااااااِ دس ّاااااااااش جلسااااااااا 

 )ٍ ّبسآهَصاى ضبمل ثِ تذسي  دس دٍسُ ٍ حبضش دس جلسِ( هي سسذ ثَدُ ِّ پ  اص تبئيذ ٍ سسيذگي اهَس اجشايي آهَصش آهَصضگبُ ٍ حست ضاَاثظ 

 هشثَعِ ، ٍبثل هحبسجِ هي ثبضذ . 

اتوبم دٍسُ هضثَس ٍ اًجبم آصهَى ّب ٍ افالم ًتبيج  ا(  پشداقت حٌ التذسي  )حٌ الضحوِ( هتقلَِ ثِ هشثي )ثِ اصاي تذسي  دس ّش دٍسُ( پ  اص

 هشثَعِ صَست هي گيشد . 

غقبت م(  دسصَستي ِّ هشثي فْذُ داس تذسي  دس ّبسگبُ )آصهبيطگبُ( ًيض ثبضذ ٍ يب  ٌبً ِ دس عَا تذسي  قَد ثب دستگبُ ّب ، سخت اىضاسّب ، ٍ

ّبس داضتِ ثبضذ هَؽو ثِ حيؼ ٍ ًگْذاسي ٍ هشاٍجت اص آًْب ثَدُ ٍ هي ثبيذ اص ٍاسد آهذى ٍ لَاصم آهَصضي يب ّوِ آهَصضي دس ّالس ّب ٍ ّبسگبُ ّب سش

هيي( ّشگًَِ قسبست يب صذهِ اي تَسظ قَد يب ّبسآهَصاى ثِ آًْب قَدداسي )ٍ جلَگيشي( ًوبيذ . ثذيْي است فٌذالضٍم آهَصضگبُ ًسجت ثِ اقز )تب

 ي اٍذام قَاّذ ّشد . قسبست ٍاسدُ )حست تطخيص ثشآٍسد آهَصضگبُ( اص ٍ

م ى(  هشثي هْلو است دس جْت اجشاي هَاصيي ٍبًًَي ، ًسجت ثِ اقز هجَص يب اثالك هقتجش هشثيگشي دس سضتِ )حشىِ( هشثَعِ ثِ آهَصضگبُ اٍذا

جت ثِ لنَ ايي ٍشاسداد اٍذام ًوَدُ ٍ ّليِ حًََ ٍبًًَي آى سا اص ّش لحبػ ثِ آهَصضگبُ تيَيض ًوبيذ دس ميش ايٌصَست آهَصضگبُ هحٌ ٍ ًب بس است ًس

 ًوبيذ . 

دٍيَِ( دس ّالس ّب يب ّبسگبُ ّبي آهَصضگبُ ، هجلل  55(  تقْذات آهَصضگبُ : الو(  ثِ اصاي ّش جلسِ تذسي  سضبيتوٌذاًِ هشثي )ثويضاى 4هبدُ 

........................................ سيبا ثقٌَاى حٌ التذسي  )هضد سبفتي ٍ هضايبي هتقلَِ( اص عشه ثب فذد .................................... سيبا هقبدا )ثب حشٍه( .......................



 آهَصضاااااااااااااااااااگبُ ثاااااااااااااااااااِ هشثاااااااااااااااااااي پشداقااااااااااااااااااات هاااااااااااااااااااي ضاااااااااااااااااااَد . 

 اياااي هجلااال هطاااتول ثاااش دساااتوضد سااابفتي هجٌاااب ي حاااٌ الضحواااِ ٍؽااابيو حبضااايِ اي ي هضايااابي هساااتوش ٍ مياااش هساااتوش            

  ّ   -ّواااااِ فبئلاااااِ هٌاااااذي  -حاااااٌ قَاسٍثااااابس -ي ًؾياااااش حاااااٌ هساااااْي ٍااااابًًَي ديگاااااش )اص جولاااااِ هضايااااابي سىاااااب

ٍجِ هشقصي ٍ تقغيالت سسوي ٍ ميشُ( ِّ حست هَشسات ٍبًَى ّبس، ٍبًَى تبهيي اجتوابفي ٍ سابيش هَاشسات     -هضايب ٍ ثي ميشًَذي -ايبة ٍ رّبة

 ُ ٍ ججشاى هي ًوبيذ . هَضَفِ ثِ ايي ًَؿ اص ّوْبسي تقلٌ هي گيشد ثَدُ ٍ ّليِ ديَى آهَصضگبُ اص ّش لحبػ ضبهل ضذ

 ثبتَجااااِ ثااااِ ًااااَؿ ٍااااشاسداد )ًؾاااابم هااااضد ساااابفتي( ٍ ًحااااَُ اسائااااِ قااااذهبت هشثااااي )پاااابسُ ٍٍاااات ٍ هتٌاااابٍة( ،          

 ثيوااااِ هشثااااي تَسااااظ آهَصضااااگبُ اًجاااابم قَاّااااذ ضااااذ . ضااااوٌبً پشداقاااات هبلياااابت ٍاااابًًَي حااااٌ التااااذسي  پشداقتااااي       

 )ثش هجٌبي دُ دسصذ هضد سبفتي ٍ هضايب( ثِ فْذُ هشثي است . 

صَستي ِّ حٌ الضحوِ هشثي ، ثغَس هبّبًِ پشداقت ضَد . دس پبيبى ّش هبُ هيضاى جلسبت تذسي  ثشگضساس ضذُ هشثي دس دستوضد سبفتي )ثطشح دس 

 ىًَ( ضشة ضذُ ٍ هجلل هتقلَِ ثِ هشثي سا )پ  اص افوبا ّسَسات ٍبًًَي ٍ ٍشاسدادي( هطخص هي ٌّذ . 

اقتاله ثيي عشىيي ، اداسُ ّل آهَصش ىٌي ٍ حشىِ اي استبى ٍ يب اًجوي صٌيي هشثَعِ ثقٌَاى داٍس  (  سىـ اقتاله : دسصَست ثشٍص ّشگ5ًَِهبدُ 

 هشضي الغشىيي هجبص ثِ ٍضبٍت ثَدُ ٍ افالم ًؾش ّش يِ اص ايي هشاجـ ثشاي عشىيي ٍبثل پزيشش قَاّذ ثَد . 

ثشاي اجشا دس ثقضي اص سبفبت ٍ سٍصّبي ّيتِ هٌقَذ ضذُ است ٍ پ  اص (  هَاسد هتيشٍِ : ايي ٍشاسداد ثصَست هٍَت ٍ حٌ التذسيسي ثَدُ ٍ 6هبدُ 

سصَست اًَضبء )اتوبم دٍسُ آهَصضي( ، دسصَست ًيبص ثِ اداهِ ّوْبسي هشثي دس ّالس ّبي آهَصضگبُ ، عي ٍشاسداد ديگشي هشاتت توذيذ قَاّذ ضذ )د

 ٍجَد دٍسُ( . 

بس َة ضَاثظ ٍ آئيي ًبهِ ّبي ٍبًَى ّبس ٍ سبصهبى آهَصش ىٌي ٍ حشىِ اي ّطاَس داساي  ( هَاسد پيص ثيٌي ًطذُ دس ايي ٍشاسداد دس  7ْهبدُ 

 افتجبس است . 

تجصشُ ٍ عي سِ ًسخِ )ِّ ّش سِ دس حْن ٍاحذًذ( دس تبسيخ ............................. تٌؾين ٍ ثب اسَبط ّبىِ قيبسات  3هبدُ ٍ  8( ايي ٍشاسداد دس 8هبدُ 

 َسظ عشىيي ، اهضبء ٍ هجبدلِ ضذ . ٍ ثَيژُ قيبس ميي ت

 

 

 

 

  


