ثؿوِ تؼبلي
ٍزارت علَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍري – هعبًٍت پژٍّشي
دفتر اًجوٌْبي علوي ايراى
”اسبسٌبهِ اًجوي علوي بتي ايراى"

فصل اٍل – كليبت ٍ اّداف
هبدُ  :1ثِهٌظَض گؿتطـ ٍ پيكجطز ٍ اضتمبي ػلوي نٌؼت ثتي ٍ تَؾؼِ ويفي ًيطٍّبي هترهم ٍ ثْجَز ثركيسى
ثِ اهَض آهَظقي ٍ پػٍّكي زض ظهيٌِ نٌؼت ثتي ،اًجوي ثتي ايطاى وِ اظ ايي پؽ زض ايي اؾبؾٌبهِ اًجوي ًبهيسُ
هيقَز ،تكىيل هيگطزز.
هبدُ  :2اًجوي هؤؾؿِاي غيط اًتفبػي اؾت ٍ زض ظهيٌِّبي ػلوي ٍ پػٍّكي ٍ فٌي فؼبليت هيوٌس ٍ اظ تبضيد ثجت
زاضاي قرهيت حمَلي اؾت ٍ ضييؽ ّيئت هسيطُ آى ًوبيٌسُ لبًًَي اًجوي هيثبقس.
هبدُ  :3هطوع اًجوي زض قْط تْطاى هيثبقس ٍ قؼت آى پؽ اظ هَافمت وويؿيَى اًجوٌْبي ػلوي هيتَاًس زض ّط
هٌغمِ اظ وكَض تكىيل قَز.
تبصرُّ :يئت هسيطُ هيتَاًس زض نَضت لعٍم ًؿجت ثِ تغييط ًكبًي هطوع انلي اًجوي السام وٌس ثِ قطط آًىِ هَضَع زض
ضٍظًبهِ ضؾوي وثيطاالًتكبض اػالم قَز ٍ وتجبً ثِ اعالع وويؿيَى اًجويّبي ػلوي ٍظاضت ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ثطؾس.

هبدُ  :4اًجوي اظ تبضيد تهَيت ايي اؾبؾٌبهِ ثطاي هست ًبهحسٍز تكىيل هيقَز ٍ هلعم ثِ ضػبيت لَاًيي
جوَْضي اؾالهي ايطاى اؾت.

فصل دٍم – ٍظبيف ٍ فعبليتْب:
هبدُ  :5ثِهٌظَض ًيل ثِ ّسفْبي هصوَض زض هبزُ ( )1ايي اؾبؾٌبهِ ،اًجوي الساهبت ظيط ضا ثِػول ذَاّسآٍضز:
 -5-1اًجبم تحميمبت ػلوي ٍ فطٌّگي زض ؾغح هلي ٍ ثييالوللي ثب هحممبى ٍ هترههبًي وِ ثِ گًَِاي
ثب ػلن ثتي ؾط ٍ وبض زاضًس.
ّ -5-2وىبضي ثب ًْبزّبي اجطايي ،ػلوي ٍ پػٍّكي زض ظهيٌِ اضظيبثي ٍ ثبظًگطي ٍ اجطاي عطحّب ٍ
ثطًبهِّبي هطثَط ثِ اهَض آهَظـ ٍ پػٍّف زض ظهيٌِ ػلوي هَضَع فؼبليت اًجوي.
 -5-3تطغيت ٍ تكَيك پػٍّكگطاى ٍ تجليل اظ هحممبى ٍ اؾتبزاى هوتبظ.
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 -5-4اضائِ ذسهبت آهَظقي ٍ پػٍّكي ٍ فٌي
 -5-5ثطگعاضي گطزّوبييّبي ػلوي زض ؾغح هلي ،هٌغمِاي ٍ ثييالوللي
 -5-6اًتكبض وتت ٍ ًكطيبت ػلوي.

فصل سَم – اًَاع ٍ شرايط عضَيت
 - -6 1ػضَيت پيَؾتِ
هؤؾؿبى اًجوي ٍ وليِ افطازي وِ حسالل زاضاي زضجِ وبضقٌبؾي اضقس زض ضقتِ ّبي

ػوطاى ،هؼوبضي،

هؼسى ،قيوي ،هىبًيه ،غئَتىٌيه ،نٌبيغ ،هحيظ ظيؿت ٍ ضقتِّبي ٍاثؿتِ ثبقٌس ،هيتَاًٌس ثِػضَيت
پيَؾتِ زضآيٌس.
 -6-2ػضَيت ٍاثؿتِ:
اقربني وِ زاضاي زضجِ وبضقٌبؾي ّؿتٌس ٍ هست  5ؾبل ثِ ًحَي زض يىي اظ ضقتِّبي هصوَض زض ثٌس 6-1
قبغل ثبقٌس.
 -6-3ػضَيت زاًكجَيي:
وليِ زاًكجَيبًي وِ زض ضقتِّبي ػوطاى ،هؼوبضي ،هؼسى ،قيوي ،هىبًيه ،غئَتىٌيه ،نٌبيغ ٍ هحيظ
ظيؿت ثِ تحهيل اقتغبل زاضًس.
 -6-4ػضَيت افتربضي:
قرهيتْبي ايطاًي ٍ ذبضجي وِ همبم ػلوي آًبى زض ظهيٌِّبي ػوطاى ،هؼوبضي ،هؼسى ،قيوي ،هىبًيه،
غئَتىٌيه ،نٌبيغ ٍ هحيظ ظيؿت حبئع اّويت ذبل ثبقس ،يب زض پيكجطز اّساف اًجوي ووىْبي هؤثط ٍ
اضظًسُاي ًوَزُ ثبقٌس.
 -6-5اػضبي هؤؾؿبتي (حمَلي)
ؾبظهبًْبيي وِ زض ظهيٌِّبي ػلوي ٍ پػٍّكي هطثَط فؼبليت زاضًس هيتَاًٌس ثِ ػضَيت اًجوي زضآيٌس.
تجهطُ  :1افطاز زاضاي زضجِ وبضقٌبؾي زض يىي اظ ضقتِّبي هصوَض زض ثٌس  6-1هيتَاًٌس ثب تهَيت ّيئت هسيطُ ثِ
ػضَيت پيَؾتِ اًجوي زضآيٌس.
تجهطُ  :2اػضبي هؤؾؿبتي ثِ هثبثِ ػضَ ٍاثؿتِ اًجوي هحؿَة هيقًَس.

هبدُ ّ :7ط يىي اظ اػضبء ؾبالًِ هجلغي ضا وِ هيعاى آى تَؾظ هجوغ ػوَهي تؼييي هيگطزز ثِ ػٌَاى حك
ػضَيت پطزاذت ذَاّسوطز.
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تجهطُ  :1پطزاذت حك ػضَيت ّيچگًَِ حك ٍ ازػبيي ًؿجت ثِ زاضايي اًجوي ثطاي ػضَ ايجبز ًويوٌس.
تجهطُ  :2اػضبي افتربضي اًجوي اظ پطزاذت حك ػضَيت هؼبف ّؿتٌس.

هبدُ  :8ػضَيت زض يىي اظ هَاضز ظيط ذبتوِ هييبثس:
 -8-1اؾتؼفبي وتجي
 -8-2ػسم پطزاذت حك ػضَيت ؾبالًِ
تجهطُ :تأييس ذبتوِ ػضَيت ثب ّيئت هسيطُ اؾت.

فصل چْبرم – اركبى اًجوي
هبدُ  :9اضوبى انلي ػجبضتٌس اظ:
الف :هجوع عوَهي ةّ :يئت هديرُ ج :ببزرس

الف :هجوع عوَهي
هبدُ  :10هجوغ ػوَهي اظ گطزّوبيي اػضبي پيَؾتِ ثِ نَضت ػبزي يب فَقالؼبزُ تكىيل هيقَز.
 -10-1هجوغ ػوَهي ػبزي ؾبلي يىجبض تكىيل هيقَز ٍ ثب حضَض يب ضأي وتجي ًهف ثِ ػالٍُ يه ول
اػضبي پيَؾتِ اًجوي ضؾويت هييبثس ٍ تهويوبت ثب اوثط آضاء هؼتجط اؾت.
 -10-2هجوغ ػوَهي فَقالؼبزُ زض هَضز ضطٍضي ثب زػَت ّيئت هسيطُ يب ثبظضؼ (ثبظضؾبى) ٍ يب ثب تمبضبي
وتجي يه ؾَم اػضبي پيَؾتِ تكىيل هيقَز.
 -10-3زض نَضتيوِ زض زػَت ًرؿت جلؿِ هجوغ ػوَهي ضؾويت ًيبفت جلؿِ زٍم ثِ فبنلِ حسالل ثيؿت
ضٍظ ثؼس تكىيل هيقَز ٍ ثب تؼساز حبضط زض جلؿِ ضؾويت ذَاّسيبفت .زض ضوي اذص آضاء هيتَاًس ثهَضت
ـ ز.
هىبتجِ اي ـ ثطاؾبؼ آيييًبهِاي وِ تَؾظ ّيئت هسيطُ تسٍيي هيقَز ـ اًجبم ٍ
تجهطُ  :1زػَت ثطاي تكىيل هجبهغ ػوَهي ثِنَضت وتجي يب آگْي زض ضٍظًبهِ وثيطاالًتكبض اؾت ٍ ثبيس حسالل
پبًعزُ ضٍظ لجل اظ تكىيل هجوغ ثِ اعالع اػضبي پيَؾتِ ثطؾس.
تجهطُ  :2يهؾَم اػضبي پيَؾتِ هيتَاًٌس هؿتميوبً السام ثِ زػَت ثطاي تكىيل هجوغ ػوَهي فَقالؼبزُ ًوبيٌس
هكطٍط ثط ايٌىِ ّيئت هسيطُ ٍ ًيع ثبظضؼ اًجوي ثِ تمبضبي ايكبى پبؾد هٌفي زازُ ثبقس ٍ زض چٌيي حبلتي ،ايكبى ثبيس
زض آگْي زػَت ثِ ػسم اجبثت زضذَاؾت ذَز ،تَؾظ ّيئت هسيطُ يب ثبظضؼ تهطيح ًوبيٌس.
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تجهطُ  :3زضنَضت تحمك تجهطُ فَق ،زؾتَض جلؿِ ػوَهي هٌحهطاً هَضَػي ذَاّسثَز وِ زض تمبضبًبهِ شوط
قسُاؾت.
تجهطُ  :4قطايظ تكىيل هجوغ ػوَهي فَقالؼبزُ ّوبًٌس قطايظ تكىيل هجوغ ػوَهي ػبزي اؾت ٍ تهويوبت ثب زٍ
ؾَم آضاء هؼتجط اؾت.

هبدُ ٍ :11ظبيف هجبهغ ػوَهي
الف –هجوع عوَهي عبدي
 اًتربة اػضبي ّيئت هسيطُ ٍ ثبظضؼ (ثبظضؾبى زضنَضت ٍجَز ثيف اظ يه ثبضظؼ انلي) تهَيت ذظ هكي اًجوي ثطضؾي ٍ تهَيت پيكٌْبزّب ّيئت هسيطُ ٍ ثبظضؼ (ثبظضؾبى) تؼييي هيعاى حك ػضَيت ػعل ّيئت هسيطُ ٍ ثبظضؼ (ثبظضؾبى) ثطضؾي ٍ تهَيت تطاظًبهِ ٍ نَضتحؿبة زضآهسّب ٍ ّعيٌِّبي ؾبل هبلي گصقتِ ٍ ثَزجِ ؾبل آتياًجوي.
ة – هجوع عوَهي فَقالعبدُ
 تهَيت تغييطات زض هفبز اؾبؾٌبهِ تهَيت اًحالل اًجويتجهطُ  :1جلؿبت هجبهغ ػوَهي ػبزي ٍ فَق الؼبزُ ثب حضَض ًوبيٌسُ تبم االذتيبض وويؿيَى اًجوٌْبي ػلوي ايطاى
ضؾويت هي يبثس.
تجهطُ  :2هجبهغ ػوَهي تَؾظ ّيئت ضئيؿِاي هطوت اظ يه ضييؽ ،يه هٌكي ٍ زٍ ًبظط ازاضُ هيقًَس.
تجهطُ  :3اػضبي ّيئت ضييؿِ ثب اػالم ٍ پصيطـ ًبهعزي ذَز زض هجوغ اًتربة هيقًَس.
تجهطُ  :4اػضبي ّيئت ضييؿِ ًجبيس اظ ثيي وؿبًي ثبقٌس وِ ذَز ضا زض اًتربثبت ّيئت هسيطُ ٍ ثبظضؼ وبًسيسا
وطزُاًس.

پ– ّيئت هديرُ
هبدُ ّ :12يئت هسيطٓ اًجوي هطوت اظ  7ػضَ انلي ٍ  2ػضَ ػليالجسل اؾت .وِ ّط

 3ؾبل يىجبض ثب ضأي

هرفي اظ هيبى اػضبي پيَؾتِ اًجوي اًتربة هيقًَس.
ّ -12-1يچيه اظ اػضب ًويتَاًٌس ثيف اظ زٍ زٍضُ هتَالي ثِ ػضَيت ّيئت هسيطُ اًتربة قًَس.
 -12-2حساوثط زٍ ػضَ هكوَل ثٌس ( )12-1زض نَضت وؿت ثيف اظ  3/4آضاء حبضطيي زض جلؿِ هيتَاًٌس
ثطاي يه زٍضُ زيگط ثِ ػضَيت ّيئت هسيطُ زضآيٌس
 -12-3ػضَيت زض ّيئت هسيطُ افتربضي اؾت.
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ّ -12-4يئت هسيطُ حساوثط تب يه هبُ پؽ اظ اًتربة قسى تكىيل جلؿِ زازُ ٍ ثب ضأي وتجي ًؿجت ثِ
تفىيه ٍظبيف ذَز السام هيًوبيس.
 -12-5وليِ اؾٌبز تؼْس آٍض ٍ اٍضاق ثْبزاض ثب اهضبي ضئيؽ ّيبت هسيطُ ٍ ذعاًِ زاض ّوطاُ ثب هْط اًجوي ٍ
ًبهِّبي ضؾوي ثب اهضبي ضئيؽ ّيبت هسيطُ يب ًبئت ضئيؽ اًجوي هؼتجط اؾت.
ّ -12-6يئت هسيطُ هَظف اؾت ثطحؿت ًيبظ ّط يه هبُ يىجبض تكىيل جلؿِ زّس .فبنلِ ثيي اضؾبل
زػَتٌبهِ يب تلفي ثب تبضيد تكىيل جلؿِ ّيئت هسيطُ حسالل ؾِ ضٍظ اؾت.
 -12-7جلؿبت ّيئت هسيطُ ثب حضَض اوثطيت اػضب ضؾويت هييبثس ٍ تهويوبت هترصُ ثب اوثطيت آضاي
هَافك ،هؼتجط اؾت.
 -12-8وليِ ههَثبت ّيئت هسيطُ ثجت ٍ پؽ اظ اهضبي اػضب زض زفتط نَضتجلؿبت ّيئت هسيطُ ًگْساضي
هيقَز.
 -12-9قطوت اػضبي ّيئت هسيطُ زض جلؿبت ضطٍضي اؾت ٍ غيجت ّط يه اظ اػضب ثسٍى ػصض هَجِ ثِ
تكريم ّيئت هسيطُ تب ؾِ جلؿِ هتَالي ٍ پٌج جلؿِ هتٌبٍة زض حىن اؾتؼفبي ػضَ غبيت ذَاّسثَز.
 -12-10زضنَضت اؾتؼفب ،ثطوٌبضي يب فَت ّط يه اظ اػضبي ّيئت هسيطُ ،ػضَ ػليالجسل ثطاي هست
ثبليوبًسٓ زٍضٓ ػضَيت ثِ جبًكيٌي ٍي تؼييي ذَاّسقس.
 -12-11قطوت ثبظضؼ (ثبظضؾبى) زض جلؿبت ّيئت هسيطُ ثسٍى زاقتي حك ضأي هجبظ اؾت.

هبدُ ّ :13يئت هسيطُ ًوبيٌسُ لبًًَي اًجوي هيثبقس ٍ ٍظبيف ٍ اذتيبضات آى ثِ قطح ظيط اؾت:
 -13-1ازاضُ اهَض جبضي اًجوي عجك اؾبؾٌبهِ ٍ ههَثبت هجوغ ػوَهي
 -13-2تكىيل گطٍُّبي ػلوي اًجوي ،تؼييي ٍظبيف ٍ ًظبضت ثط فؼبليت آًْب
ّ -13-3يئت هسيطُ هيتَاًس ّط السام ٍ هؼبهلِاي ضا وِ ضطٍضي ثساًس زض هَضز ًمل ٍ اًتمبل اهَال غيطهٌمَل
ٍ تجسيل ثِ احؿي يب تطّيي ٍ فه ضّي ٍ اؾتمطاو ثِ اؾتثٌبي ٍاگصاضي لغؼي اهَال غيطهٌمَل وِ هؿتلعم
تهَيت هجوغ ػوَهي اؾت اًجبم زّس.
 -13-4جع زضثبضٓ هَضَػبتي وِ ثِ هَجت هفبز اؾبؾٌبهِ اذص تهوين ٍ السام زضثبضُ آًْب زض نالحيت
ذبل هجبهغ ػوَهي اؾتّ ،يئت هسيطُ وليِ اذتيبضات الظم ثطاي ازاضُ اهَض ضا هكطٍط ثِ ضػبيت حسٍز
هَضَع فؼبليت اًجوي زاضا هيثبقس.
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 -13-5تْيِ گعاضـ ؾبالًِ ٍ تٌظين تطاظ ًبهِ هبلي ٍ نَضتحؿبة زضآهسّب ٍ ّعيٌِّبي اًجوي ثطاي تهَيت
زض هجوغ ػوَهي ٍ اضائِ ثِ هطجغ ًظبضت زض هَلغ همطض.
 -13-6البهِ زػَي ٍ پبؾرگَيي ثِ زػبٍي اقربل حميمي يب حمَلي زض توبم هطاجغ ٍ هطاحل زازضؾي ثب
حك تؼييي ٍويل ٍ حك تَويل ثِغيط.
 -13-7اًتربة ٍ هؼطفي ًوبيٌسگبى اًجوي ثطاي قطوت زض هجبهغ ػلوي زاذلي ٍ ذبضجي
 -13-8اجطاي عطحّب ٍ ثطًبهِّبي ػلوي زض چبضچَة ٍظبيف اًجوي
 -13-9جلت ّسايب ٍ ووىْبي هبلي
 -13-10اّساي ثَضؾْبي تحميمبتي ٍ آهَظقي
 -13-11اتربش تهوين زض هَضز ػضَيت اًجوي زض هجبهغ ػلوي زاذلي ٍ ذبضجي ثب ضػبيت لَاًيي ٍ
همطضات جبضي وكَض.
 -13-12اضؾبل گعاضـّبي الظم ثِ وويؿيَى اًجويّبي ػلوي ٍظاضت ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي
ّ -13-13يئت هسيطُ هَظف اؾت ظطف حساوثط  4هبُ پيف اظ پبيبى زٍضُ تهسي ذَز ًؿجت ثِ فطاذَاًي
هجوغ ػوَهي ٍ اًتربة ّيئت هسيطُ جسيس السام ٍ ثالفبنلِ ًتبيج ضا ّوطاُ ثب نَضتجلؿِ هجوغ ػوَهي ثطاي
ثطضؾي ثِ وويؿيَى اًجويّبي ػلوي اضؾبل ًوبيس.
تجهطُّ :يئت هسيطُ پيكيي تب تبييس ّيئت هسيطُ جسيس اظ ؾَي وويؿيَى اًجويّبي ػلوي ٍظاضت ػلَم ،تحميمبت ٍ
فٌبٍضي هؿئَليت اهَض اًجوي ضا ثطػْسُ ذَاّسزاقت.

ج – ببزرس (ببزرسبى)
هبدُ  :14هجوغ ػوَهي ػبزي ً 2فطضا ثِػٌَاى ثبظضؼ انلي ٍ ً 1فط ضا ثِ ػٌَاى ػليالجسل ثطاي هست

 3ؾبل

اًتربة هيًوبيس.
تجهطُ :اًتربة هجسز ثبظضؼ يب ثبظضؾبى ثالهبًغ اؾت

.

هبدُ ٍ :15ظبيف ثبظضؼ يب ثبظضؾبى ثِ قطح ظيط اؾت.
 -15-1ثطضؾي اؾٌبز ٍ زفبتط هبلي اًجوي ٍ تْيِ گعاضـ ثطاي هجوغ ػوَهي
 -15-2ثطضؾي گعاضـ ؾبالًِ ّيئت هسيطُ ٍ تْيِ گعاضـ اظ ػولىطز اًجوي ثطاي اعالع هجوغ ػوَهي
 -15-3گعاضـ ّطگًَِ ترلف ّيئت هسيطُ اظ هفبز اؾبؾٌبهِ ثِ هجوغ ػوَهي
تجهطُ :وليِ اؾٌبز ٍ هساضن اًجوي اػن اظ هبلي ٍ غيطهبلي ضا زض ّط ظهبى ٍ ثسٍى ليس ٍ قطط ثبيس اظ ؾَي ّيئت
هسيطُ ثطاي ثطضؾي زض زؾتطؼ ثبظضؼ (ثبظضؾبى) لطاضگيطز.
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فصل پٌجن – گرٍّْبي علوي اًجوي
هبدُ  :16اًجوي هيتَاًس گطٍُّب ٍ وويتِّبي ظيط ضا تكىيل زّس وِ ثطاؾبؼ قطح ٍظبيفي وِ اظ ؾَي ّيئت
هسيطُ ثطاي آًْب تؼييي قَز ثِ فؼبليت هيپطزاظًس.
 )1گطٍّْبي ترههي
 )2وويتِ آهَظـ ٍ پػٍّف
 )3وويتِ اًتكبضات
 )4وويتِ آهبض ٍ اعالػبت
 )5وويتِ پصيطـ ٍ ضٍاثظ ػوَهي
 )6وويتِ گطزّوبييّبي ػلوي
 -16-1اًجوي هجبظ ثِ تكىيل گطٍّْب ٍ وويتِّبي زيگطي وِ ثط حؿت ًيبظ احؿبؼ هيقَزً ،يع هيثبقس.

فصل ششن – بَدجِ ٍ هَاد هتفرقِ
هبدُ  :17هٌبثغ هبلي اًجوي ػجبضتٌس اظ:
 -17-1حك ػضَيت اػضب
 -17-2زضآهسّبي ًبقي اظ اضائِ ذسهبت آهَظقي ٍ پػٍّكي ٍ هكبٍضُاي ٍ فطٍـ وتت ٍ ًكطيبت ػلوي
 -17-3زضيبفت ّسايب ٍ ووىْب
ٍ هَضَع هبزُ  5ايي اؾبؾٌبهِ ذَاّسقس.

تجهطُ :وليِ ػَايس ٍ زضآهسّبي اًجوي نطف اّساف

هبدُ  :18زضآهسّب ٍ ّعيٌِّبي اًجوي زض زفبتط لبًًَي ثجت ٍ قطح آى ّط ؾبل پؽ اظ تهَيت زض هجوغ ػوَهي
ثِ وويؿيَى اًجوٌْبي ػلوي ٍظاضت ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي اضؾبل هيقَز.

هبدُ  :19وليِ ٍجَُ اًجوي زض حؿبة هرهَني ثِ ًبم اًجوي ًعز ثبًىْبي وكَض ًگْساضي هيقَز.

هبدُ ّ :20يچيه اظ هؤؾؿيي يب نبحجبى ؾطهبيِ حك ثطزاقت يب ترهيم ّيچگًَِ ؾَزي اػن اظ ؾَز ؾْبم يب
ؾطهبيِ ضا ًساقتِ ٍ ذَز ٍ ٍاثؿتگبى زضجِ يه آًْب ًويتَاًٌس هجبزضت ثِ اًجبم هؼبهالت ثب هؤؾؿِ ًوبيٌس.
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هبدُ  :21وليِ هساضن ٍ پطًٍسُ هبلي ٍ غيطهبلي هطتجظ ثب فؼبليتّبي اًجوي زض هحل زفتط هطوعي اًجوي
ًگْساضي هيقَز ٍ زض هَلغ هطاجؼِ هطجغ ًظبضت يب ؾبيط هطاجغ نالحيت زاض زض اذتيبض آًبى لطاض ذَاّس گطفت.
هبدُ ّ :22طگًَِ تغييط زض هفبز اؾبؾٌبهِ ،پؽ اظ تهَيت وويؿيَى اًجوٌْبي ػلوي ٍظاضت ػلَم ،تحميمبت ٍ
فٌبٍضي هؼتجط اؾت.
هبدُ  :23اًجوي تبثؼيت جوَْضي اؾالهي ايطاى ضا زاضز ٍ اػضبي آى ثِ ًبم اًجوي حك فؼبليت ؾيبؾي يب
ٍاثؿتگي ثِ گطٍُّب ٍ احعاة ؾيبؾي ضا ًساضًس.
هبدُ  :24زضنَضت تهَيت اًحالل اًجوي زض هجوغ ػوَهيّ ،وبى هجوغ ّيئت تؿَيِاي ضا ثطاي پطزاذت زيَى
ٍ ٍنَل هغبلجبت اًجوي اًتربة ذَاّسوطزّ .يئت تؿَيِ هَظف اؾت پؽ اظ ٍنَل هغبلجبت ٍ پطزاذت ثسّيْب
وليِ زاضاييْبي هٌمَل ٍ غيطهٌمَل اًجوي ضا ثب ًظبضت ٍظاضت ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ثِ يىي اظ هؤؾؿبت آهَظقي
يب پػٍّكي هطتجظ ثب نٌؼت ثتي وكَض ٍاگصاض وٌس.
هبدُ

 :25ايي اؾبؾٌبهِ هكتول ثط

 6فهل 25 ،هبزُ 48 ،ظيطهبزُ ٍ  17تجهطُ زض جلؿِ هَضخ

 ......................................هجوغ ػوَهي اًجوي ثِ تهَيت ضؾيس.
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