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بسمه تعالي 

 

 

قبوًنمببرزٌبب16مراكسوگُذاری،درمبنيكبَشآسیبمعتبدانمًضًعمبدٌوبمٍاجراييآيیه

 مًادمخذربباصالحبتيالحبقبتبعذی

:مقذمٍ

ٍ  33اظ هَاز لبًَى هجبضظُ ثب هَازهرسض ثب انالحبت ٍ الحبلبت ثؼسي آى ٍ ثب اذتيبض حبنلِ  16زض اخطاي هبزُ 

ًبهِ اخطايي هطاوع ًگْساضي، زضهبى ٍ وبّف آؾيت هؼتبزاى ثِ قطح شيل ثِ تهَيت  آييي  لبًَى هعثَض، 34

 .ضؾيس

:وبمٍبٍشرحزيراستمعبوياصطالحبتبٍكبررفتٍدرايهآيیه-1مبدٌ

 .لبًَى هجبضظُ ثب هَازهرسض ثب انالحبت ٍ الحبلبت ثؼسي آى :قبوًن-1/1
 .لبًَى( 33)ؾتبز هجبضظُ ثب هَازهرسض هَضَع هبزُ  :تبدس-2/1
 ؾبظهبى ثْعيؿتي وكَض :سبزمبنبُسيستي–3/1

قَز وِ ثب اؾتفبزُ اظ العام لبًًَي زض چبضچَة لَاًيي اػوبل هي گطزز تب  ثِ هساذالتي گفتِ هي :درمبن-4/1

 .هٌدط ثِ تغييط ضفتبض اػتيبزي زض فطز قَز
هجٌي ثط ايٌىِ فطز زض حبل لبًَى  15هبزُ  اخطايي وِ هغبثك آييي ًبهِ ؾتا ايتبييسيِ  :گًاَي-5/1

  .گطزز نبزض هي ثبقس،زضيبفت ذسهبت زضهبى ٍ وبّف آؾيت هي

 لبًَى تَؾظ همبم لضبيي ثطاي ًگْساضي هؼتبز( 16)زٍضُ ظهبًي وِ زض اخطاي هبزُ  :مذتمقرر-6/1

 .قَز تؼييي هي هتدبّط
. ضثظ زازؾتبى يب ؾبيط همبهبت لضبئي شيهالح زض حَظُ لضبيي شي :مقبمقضبيي-7/1

ًگْساضي، زضهبى ٍ ( غيطزٍلتي يب ذهَني ٍ يب ؾبظهبًْبي هطزم ًْبز)هطاوع زٍلتي ٍ هدبظ  :مركس-8/1

زض ايي هطاوع، ذسهبت ثْساقتي ٍ زضهبًي هَضز ًيبظ . ثبقٌس لبًَى هي( 16)وبّف آؾيت هؼتبزاى هَضَع هبزُ 

ايي هطوع . گطزز ايي هبزُ تأهيي ٍ اضائِ هي 18/1لبًَى، عجك پطٍتىل هَضز اقبضُ زض ثٌس  16هَل هبزُ افطاز هف

ًبهِ اظ عطيك ضبثظ زازگؿتطي ثب زؾتَض همبم لضبيي ًؿجت ثِ پصيطـ ٍ  ثطاؾبؼ قطايظ هٌسضج زض ايي آييي

 .ًوبيس ًگْساضي ايي افطاز السام هي



2 
 

 ثِ هٌظَض :قبوًن16وگُذاری،درمبنيكبَشآسیبمعتبدانمًضًعمبدٌكمیتٍكشًریَمبَىگيمراكس-9/1

: گطززاي ثب اػضبء شيل تكىيل هي ّوبٌّگي ٍ ًظبضت ثط حؿي اًدبم ٍظبيف زؾتگبّي زض وكَض، وويتِ

  وكَض ؾبظهبى ثْعيؿتي ضئيؽ: ثْعيؿتيؾبظهبى 

 ّبي هطزهي هكبضوتهؼبٍى وبّف تمبضب ٍ تَؾؼِ : زثيطذبًِ ؾتبز هجبضظُ ثب هَازهرسض 
 ثْساقت ٍ هؼبٍىهؼبٍى زضهبى : ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍآهَظـ پعقىي 

 ضئيؽ پليؽ هجبضظُ ثب هَازهرسض : فطهبًسّي ًيطٍي اًتظبهي

 هؼبٍى شيطثظ :زازؾتبًي ول وكَض  
 فٌي ٍ حطفِ اي آهَظـ ؾبظهبى ضئيؽ هؼبٍى ضفبُ اختوبػي ٍ : ، وبض ٍ ضفبُ اختوبػيٍظاضت تؼبٍى 
  َُهؼبٍى اختوبػي ٍ پيكگيطي اظ ٍلَع خطم  :لضبييِل 
. ذَاّس ثَزضئيؽ وويتِ ضئيؽ ؾبظهبى ثْعيؿتي وكَض :1/9/1

هطتجظ ثب ّط هَضَع زض ( حميمي ٍ حمَلي)ؾتگبُ ّبي اخطايي حضَض ؾبيط هؿئَالى ٍ وبضقٌبؾبى ز:2/9/1

 .خلؿبت وويتِ ثسٍى حك ضأي ٍ ثب تكريم ضئيؽ وويتِ ثالهبًغ اؾت

ّطگًَِ تهوين گيطي زض ذهَل هسيطيت ٍ ؾبهبًسّي هؼتبزاى هتدبّط ٍ ثي ذبًوبى زض ؾغح :3/9/1

ّوبٌّگي هطاوع ًگْساضي، زضهبى ٍ وبّف آؾيت  وكَض ٍ يب اخطاي عطح ّبي ضطثتي ثبيس زضوويتِ وكَضي

 . هغطح ٍ پؽ اظ تهَيت ثِ اخطا زض آيس لبًَى 16هؼتبزاى هَضَع هبزُ

ثِ : لبًَى 16وعًگْساضي، زضهبى ٍ وبّف آؾيت هؼتبزاى هَضَع هبزُ اّوبٌّگي هطوويتِ اؾتبًي -10/1

 :گطزز اي ثب اػضبء شيل تكىيل هي هٌظَض ّوبٌّگي ٍ ًظبضت ثط حؿي اًدبم ٍظبيف زؾتگبّي زض اؾتبى، وويتِ
 هسيطول ثْعيؿتي اؾتبى 
  زاًكگبُ ػلَم پعقىي ٍ ذسهبت ثْساقتي، زضهبًي ضئيؽ 
  زثيط قَضاي ّوبٌّگي هجبضظُ ثب هَازهرسض اؾتبى 
 فطهبًسّي ًيطٍي اًتظبهي اؾتبى 
  زازؾتبى هطوع اؾتبى 
 هؼبٍى اختوبػي ٍ پيكگيطي اظ ٍلَع خطم 
 هسيط قَضاي ّوبٌّگي ازاضات ول تؼبٍى وبض ٍ ضفبُ اختوبػي 
  قْطزاضي قْط هحل تبؾيؽ 
 .ذَاّس ثَزول ثْعيؿتي اؾتبى هسيط اؾتبًي ضئيؽ وويتِ ::1/10/1
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لبثل  يب ترطيت گطزاى اؾت وِ هَخت ًبضاحتي آفطيي ههطف هَاز هرسض يب ضٍاى الگَي هكىل :اعتیبد-11/1

ون زٍ هؼيبض اظ يبظزُ هؼيبض هٌسضج زض  هبِّ ثب زؾت آى زض عي يه زٍضُ زٍاظزُ هالحظِ ثبليٌي قسُ ٍ ٍلَع

فهل ّبي ثؼسي آى،  ٍ ًؿرِ (DSM -5 )ًؿرِ پٌدن  -اذتالالت ضٍاًي ضاٌّوبي تكريهي ٍ آهبضي

. قَز هكرم هي اذتالالت اػتيبزي ٍ هطتجظ ثب هَاز

ًؿرِ  -اذتالالت ضٍاًي الوللي تكريهي ٍ آهبضي ضزي اؾت وِ هغبثك ثب ضاٌّوبي ثييف:معتبد-12/1

اظ فهل اذتالالت اػتيبزي ٍ هطتجظ ثب هَاز، زؾت ون زٍ هؼيبض  ّبي ثؼسي آى، ٍ ًؿرِ (DSM -5) پٌدن 

زُ هبِّ ضٍاًي ٍ اختوبػي عي يه زٍضُ زٍاظ ّبي خؿوي، گطزاى زض ظهيٌِنطف هَاز يب ضٍاىيبظزُ هؼيبض ًبقي اظ م

 .زض ٍي ٍخَز زاقتِ ثبقس

ثْجَز فطايٌس تغييطي اؾت وِ عي آى فطز ثِ پطّيع اظ ههطف هَاز، ثْتط قسى  :بُبًديببزتًاوي-13/1

ثْجَزي پطّيع اظ ههطف هَاز ٍ ايدبز تغييطات زضًٍي زض ٍالغ . ٍضؼيت ؾالهت ٍ ويفيت ظًسگي زؾت هي يبثس

 ثسيْي اؾت ػسم ههطف يب آظهبيف هٌفي. زض فطز ٍ ضٍاثظ ثيي فطزي، ثطاي حفظ پطّيع زض هست عَالًي اؾت

. هحطظ گطززثبيس ههطف هَاز ثِ تٌْبيي هؼبزل ثْجَزي ًيؿت ٍ ًجَز ؾبيط ًكبًگبى اذتالل ههطف هَاز ًيع 

ثبظتَاًي قبهل وليِ هساذالت هطتجظ ثب ثْجَز آؾيت ّبي ًبقي اظ ههطف هَاز، پيكگيطي اظ ػَز ٍ اضتمبء 

، ضٍاى زضهبًي، هساذالت زاضٍيي، ذسهبت آهَظقي، هكبٍضُ اي: ػولىطز افطاز ثب اذتالل ههطف هَاز، اظ لجيل

. هسزوبضي ٍ حوبيت اختوبػي اؾت پيكگيطي اظ ػَز، زضهبى ثيوبضي ّبي ّوطاُ،

ضفتبض تَؾظ همبم لضبيي ٍ  تأييس ٍلَع ؾَء. ثبقسضفتبض ًبقي اظ اػتيبز هي ؾَء :بٍاعتیبدتجبَر-14/1

  .گيطز نَضت هيتكريم ايٌىِ ؾَء ضفتبض ًبقي اظ اػتيبز فطز ثَزُ تَؾظ پعقه 

اختوبػي ٍ پيكگيطي اظ  تهؼبٍىاضگطٍّي هتكىل اظ ههبزيك ؾَء ضفتبض حبنل اظ اػتيبز تَؾظ ن:1/14/1

 .گطزز هي هكرم ضت ثْساقت ٍ ؾبظهبى ثْعيؿتي وكَض، ٍظاُ، زثيطذبًِ ؾتبزلَُ لضبئي ٍلَع خطم
 ثطًظبضت  ،ثطزاضي اًساظي ، ثْطُ فطآيٌسّب ٍ اؾتبًساضزّبي ًحَُ تأؾيؽ، ضاُ ُهدوَع :دستًرالعمل-15/1

 . گطزز لبًَى ضا قبهل هي 16الساهبت لضبيي ٍ اًتظبهي هطتجظ ثب اخطاي هبزُ ٍ  هطاوع
ًبهِ  اؾت وِ ثطاي اقربل حميمي ٍ حمَلي ٍاخس نالحيت حؿت ايي آييي يهدَظ:مًافقتاصًلي–16/1

. گطزز لبًَى نبزض هي 16هطثَعِ ثِ هٌظَض تأؾيؽ هطوع هَضَع هبزُ ّبي  ٍ زؾتَضالؼول

ّبي هطثَعِ ثطاي قطٍع ًبهِ ٍ زؾتَضالؼول اؾت وِ حؿت ايي آييي يهدَظ:برداریبُرٌمجًز-17/1

 .گطزز لبًَى نبزض هي 16فؼبليت هطوع هَضَع هبزُ 
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ُ هٌظَض تؼييي ًحَُ فؼبليت ت وِ ةاؼ ثْساقتي ٍ زضهبًي اؾتبًساضزّبيهدوَػِ فطآيٌسّب ٍ  :پريتكل–18/1

 ظيؿتي تْيِ ٍ زض وويتِتَؾظ ؾبظهبى ثِ «لبًَى 16ضاٌّوبي اضائِ ذسهبت زض هطاوع هبزُ » ، تحت ػٌَاىهطاوع

  .گطزز هي ٍ اثالؽ هرسض تهَيتّبي اختوبػي ؾتبز هجبضظُ ثب هَاز زضهبى ٍ حوبيت
ًبهِ ثِ هٌظَض اضائِ  ظيبثي ؾطيغ افطاز هَضَع ايي آيييتكريم اػتيبز ٍ اض فطآيٌس:غرببلگری-19/1

تسٍيي  غطثبلگطي ٍ اضخبع، وِ هغبثك قيَُ ًبهِ.ثبقس پيكٌْبزّبي وبضقٌبؾي تَؾظ پعقه ثِ همبم لضبيي هي

 .گطزز ثْعيؿتي تهَيت ٍ اخطا هي اظ ؾَي ؾبظهبى قسُ

 .وٌس تَضالؼول اًتربة قسُ ٍ فؼبليت هيوِ ثط اؾبؼ ضَاثظ ٍ همطضات هٌسضج زض زؼ يفطز :مركسمذير-20/1
اؾت وِ ثطاؾبؼ ضَاثظ ٍ همطضات ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي ثِ  يپعقه:فىيمسئًل-21/1

 تَاًسپعقه هؼبلح هطوع ّوعهبى هي. قَزقٌبذتِ هي ػٌَاى هؿئَل فٌي زض اهَض ثْساقتي ٍ زضهبًي هطوع

 .هؿئَل فٌي قيفت هطثَعِ ًيع ثبقس

پعقه، ضٍاًپعقه، ضٍاًكٌبؼ، هسزوبض اختوبػي ٍ ؾبيط هترههيٌي وِ ثط  لقبم:درمبوگرگريٌ-22/1

 .اؾبؼ ضَاثظ ٍ همطضات هطثَعِ، حؿت هَضز ٍظيفِ الساهبت ثْساقتي، زضهبًي ٍ وبّف آؾيت ضا ثط ػْسُ زاضًس
اؾتبًي / يتِ ًظبضت وكَضيون :مجبزدرمبنيكبَشآسیبمراكساستبوي/كمیتٍوظبرتكشًری-23/1

 .ثبقسؾتبز هجبضظُ ثب هَازهرسض هي 127لبًَى ههَة خلؿِ  15تجهطُ يه هبزُ  اخطايي ًبهِ ييهَضَع آي

هَضَع  اخطايي ًبهِ ق آيييعتتىليف يب تىبليفي وِ ثب زؾتَض همبم لضبيي :بعذازخريجمراقبت-24/1

 .قَز ًوبيس، تؼييي هي ًؿجت ثِ فطزي وِ پؽ اظ عي هست همطض هطوع ضا تطن هي لبًَى( 16)هبزُ ( 1)تجهطُ 
اي اخطاي اثط ثرف الظم ثط زض ؾغح هلي ٍ اؾتبًي الساهبت ووي ٍ ويفي هكطٍح :بروبمٍعملیبتي-25/1

 .ثبقس هي يىؿبلزض هست لبًَى  16هبزُ 

ّب ٍ ضَاثظ ثِ قطح  ٍلَيتّب ٍ ا ثط اؾبؼ ؾيبؾتًبهِ  ييياًساظي هطاوع هَضَع ايي آ ضاُتبؾيؽ ٍ  –2مبدٌ

: ثبقس ظيط هي

 ثْعيؿتي اؾتبى  ازاضُ ولؾٌدي ثط اؾبؼ زؾتَضالؼول هطثَعِ تَؾظ ًيبظ -1/2
 ّبي اختوبػي اؾتبى زض وويتِ زضهبى ٍ حوبيت تبييس-2/2
 اؾتبى  هجبضظُ ثب هَاز هرسض تهَيت زض قَضاي ّوبٌّگي-3/2
 لبًَى  16، زضهبى ٍ وبّف آؾيت هؼتبزاى هبزُ هطاوع ًگْساضي وويتِ ّوبٌّگي وكَضي تهَيت-4/2
 ثْعيؿتي اؾتبى عجك زؾتَضالؼول  ازاضُ ولنسٍض هدَظ تبؾيؽ تَؾظ -5/2
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گيطي اظ اهىبًبت  هىلف اؾت ثب ثْطُ يؽ قَضاي ّوبٌّگي هجبضظُ ثب هَازهرسض اؾتبى،ئاؾتبًساض ٍ ض –3مبدٌ

اًساظي هطوع  ٍ ًْبزّبي زٍلتي ٍ غيطزٍلتي اؾتبى، ًؿجت ثِ تبهيي هىبى، تدْيع ٍ ضاُ ّبي اخطايي زؾتگبُ

ًبهِ زض قْطؾتبى هطوع اؾتبى ٍ يب زض نَضت ًيبظ زض  ًگْساضي، زضهبى ٍ وبّف آؾيت هَضَع ايي آييي

. ّبي تبثؼِ السام ًوبيس قْطؾتبى

ضثظ  وي ٍ ذسهبت ثْساقتي، زضهبًي شيزاًكگبُ ػلَم پعـ/ ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي:1/3

، ثطاي ّط (ثِ اؾتثٌبي هسزوبض اختوبػي)ًگط گطٍُ زضهب هؼطفيزض نَضت اػالم ًيبظ ؾبظهبى ثْعيؿتي ًؿجت ثِ 

 ًبهِ ؾبظهبى تفبّن اػتجبضاتاػتجبضات هَضز ًيبظ ثطاي تبهيي گطٍُ زضهبًگط اظ هحل  .ًوبيس هيهطوع ّوىبضي 

 .پطزاذت ذَاّس قس تبهيي ٍهرسض ثْعيؿتي ثب ؾتبز هجبضظُ ثب هَاز

ًبهِ  ثط حؿت تفبّنفطهبًسّي اًتظبهي اؾتبى هَظف اؾت / ًيطٍي اًتظبهي خوَْضي اؾالهي ايطاى:2/3

ًؿجت ثِ تأهيي حفبظت ٍ اًتظبهبت پيطاهًَي ٍ هجبزي ثب زثيطذبًِ ؾتبز هجبضظُ ثب هَاز هرسض  ًيطٍي اًتظبهي

. السام ًوبيس ثب ّوبٌّگي ؾبظهبى ثْعيؿتي وكَض ٍ ازاضات ول ثْعيؿتي اؾتبًْب ٍ ذطٍخي هطوعٍضٍزي 

/ ؾبظهبى ثْعيؿتي وكَض هَظف اؾت ًؿجت ثِ اؾتمطاض هسزوبض/ظاضت تؼبٍى، وبض ٍ ضفبُ اختوبػيٍ :3/3

ٍ ؾبيط ٍظبيف ٍ تىبليف هسزوبضاى اختوبػي زض ّط هطوع السام ٍ پيگيطي اهَض هطثَط ثِ هسزخَيبى ٍ ذبًَازُ آًْب 

الساهبت حوبيتي، ثبظتَاًي ٍ هسزوبضي  زؾتَضالؼول .همطض زض همطضات هطتجظ ضا ؾبظهبًسّي ٍ هَضز السام لطاض زّس

اظ ؾَي ؾبظهبى ثْعيؿتي وكَض ثب ّوىبضي  ًبهِ هبُ پؽ اظ اثالؽ ايي آييي ؾِظطف هست حساوثط اختوبػي 

ّبي اختوبػي ؾتبز تَؾظ زثيطول  ٍ حوبيتزضهبى  اظ تبييس وويتِضثظ پيكٌْبز ٍ پؽ  ّبي اخطايي شي زؾتگبُ

 .خطا اثالؽ ذَاّس قسا ثطايؾتبز 

اي وكَض هَظف اؾت ًؿجت ثِ اضايِ ؾبظهبى آهَظـ فٌي ٍ حطفِ/ ٍظاضت تؼبٍى، وبض ٍ ضفبُ اختوبػي:4/3

 .اي ثِ هسزخَيبى السام ًوبيسّبي آهَظـ فٌي ٍ حطفِزٍضُ
هَظف اؾت ضوي اًؼمبز لطاضزاز ثب ٍاحس زضهبى زاضٍيي هطوع ًؿجت ثِ  ايطاى ؾالهتؾبظهبى ثيوِ :5/3

تحت پَقف ثيوِ زضهبى اػتيبز لطاضزازى هسزخَيبى پصيطـ قسُ زض هطوع،هغبثك ثب زؾتَضالؼول ثيوِ زضهبى 

 .اػتيبز السام ًوبيس

ٍ ( ضُ)وويتِ اهساز اهبم ذويٌيّب، ٍظاضت تؼبٍى، وبض ٍ ضفبُ اختوبػي هىلف اؾت ثب ّوىبضي قْطزاضي :6/3

ّبي هطزم ًْبز ٍ اقربل ٍاخس نالحيت،  ّبي اخطايي حوبيتي زٍلتي، هَؾؿبت ٍ ؾبظهبى ؾبيط زؾتگبُ

قطايغي ضا فطاّن ًوبيس تب افطاز تطذيهي اظ هطاوع، حؿت ًيبظ ٍ هغبثك زؾتَضالؼول الساهبت حوبيتي، ثبظتَاًي ٍ 

. هٌس قًَس هسزوبضي اختوبػي اظ ذسهبت هطثَعِ ثْطُ



6 
 

ّعاض ًفط خوؼيت ٍ ثبالتط ٍ  500قْطّبي زاضاي  ثِ ٍيػُّبي ٍاثؿتِ ثِ آًْب ّب ٍ ؾبظهبىقْطزاضي:7/3

ّبي اثالغي اظ ؾَي زثيطذبًِ ؾتبز هجبضظُ ثب هَازهرسض ٍ ّب ٍ فؼبليت ّب هَظفٌس زض چبضچَة ثطًبهِ هطاوع اؾتبى

. اختوبػي اظ هؼتبزاى ثْجَز يبفتِ ضا اًدبم زٌّسّبي ًبهِ الساهبت الظم ثطاي حوبيتايي آييي

 ذسهبت ثْساقتي، زضهبًيٍ  هبى ٍ آهَظـ پعقىي ٍ زاًكگبّْبي ػلَم پعقىيزضٍظاضت ثْساقت، :8/3

هىلفٌس ًؿجت ثِ نسٍض فَضي ٍ تؿْيل قسُ هدَظ ٍاحس زضهبى ثب آگًَيؿت ٍ تبهيي زاضٍّبي آگًَيؿت  ضثظ شي

 .السام ًوبيس ثيوبضاى ٍ تدْيعات پعقىي هَضز ًيبظ هطوع ثٌب ثِ زضذَاؾت ؾبظهبى ثْعيؿتي ًيبظؾبيط الالم زاضٍيي هَضز  ٍ

ى ثْعيؿتي ٍ ؾتبز ًبهِ ؾبظهب ٍ الالم غيطزاضٍيي ثط حؿت تفبّن، ؾبيط زاضٍّب تبهيي ّعيٌِ زاضٍّبي آگًَيؿت

 .هي ثبقس ثْعيؿتيثط ػْسُ ؾبظهبى  هرسضهجبضظُ ثب هَاز

 هَافمت انَلي ٍ هدَظّط فطز حميمي ٍ يب حمَلي ثب ضػبيت ضَاثظ ٍ همطضات هطثَط پؽ اظ اذص  –4مبدٌ

 .لبًَى السام ًوبيس 16ثْطُ ثطزاضي ًؿجت ثِ اضائِ ذسهبت زض هطوع هَضَع هبزُ 
 ٍ پؽ اظ اًدبم تحميمبت همسهبتي الظمهغبثك ثطًبهِ ػوليبتي ٍ هىلفٌس لضبيي / ضبثغبى زازگؿتطي -5مبدٌ

، ٍ اضخبع غطثبلگطي ًبهِ ٍي السام ٍ هغبثك قيَُزؾتگيطي ًؿجت ثِ  قٌبؾبيي فطز هظٌَى ثِ تدبّط ثِ اػتيبز

ضا  ٍ تدبّط فطزهجٌي ثط اػتيبز  ّبي آظهبيكگبّي ي، تؿتپعقه يًِظط اظ لجيلتكىيل پطًٍسُ  ثطاي  هساضن الظم

 .ًوبيس ي تؿلينيثطاي تؼييي تىليف ثِ همبم لضب  اذص ٍ

لبًَى  16لضبيي هدبظ ثِ اضخبع هؿتمين افطاز زؾتگيط قسُ ثِ هطاوع هَضَع هبزُ /زازگؿتطيضبثغيي :1/5

 .ثبقٌس ًوي

 ؾبػت پؽ اظ زؾتگيطي تؼييي گطزز  24 تىليف افطاز زؾتگيط قسُ ثبيس حساوثط عي:2/5

يٌي، ضٍـ تكريم ثبل ٍ هَظف اؾت زض ًظطيِ ذَز ضوي اقبضُ ثِ ٍضؼيت فطزتين غطثبلگطي پعقه  :3/5

 ثِ همبم لضبيي ثِ عَض وتجي قيَُ ًبهِ ّب ي هطثَعِّب ٍ  ثب پطٍتىل هغبثكٍ هست آى ضا  يپيكٌْبز زضهبًي

. اػالم ًوبيس

زض ذهَل هؼتبزاًي وِ ٍ اضخبع  ٍ غطثبلگطيالظم اظ لجيل ًحَُ قٌبؾبيي زؾتگيطي الساهبت لضبيي  ::4/5

هغبثك گطزًس  هطزهي ثِ همبم لضبيي يب ضبثظ لضبيي هؼطفي هي ّبي ّبيكبى يب گعاضـحؿت قىبيت ذبًَازُ

. نَضت ذَاّس گطفتايي هبزُ 

پصيطـ هطوع هجتٌي ثط پطٍتىل زضهبى هطاوع هَضَع ايي آييي ًبهِ ٍ قيَُ ًبهِ غطثبلگطي ٍ  ظطفيت:5/5

 .هطاوع هي ثبقس اضخبع تؼييي ٍ ثِ همبم لضبيي اػالم هي گطزز ٍ همبم لضبيي هلعم ثِ ضػبيت ؾمف پصيطـ زض
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، هَظف قٌبذتِ قَز لبًَى( 16)هبزُ ( 2)فطز هؼتبز هَضَع تجهطُ زض نَضتيىِ زض فطايٌس غطثبلگطي  –6مبدٌ

زض غيط ايي نَضت فطز . ؾبػت ًؿجت ثِ اضائِ گَاّي ثِ همبم لضبيي السام ًوبيس 48حساوثط  اؾت ظطف هست

 .لبًَى السام ذَاّس قس 16هبزُ ( 3)تجهطُ  هكوَل ايي هبزُ ثب زؾتَض همبم لضبيي زؾتگيط ٍ هغبثك
لبًَى ضا پصيطـ ًوَزُ ٍ ًؿجت ( 16)هبزُ ( 2)لبًَى وِ هؼتبز هَضَع تجهطُ ( 15)هطوع هَضَع هبزُ :1/6

ًوبيس هَظف اؾت هبّبًِ گعاضـ وتجي ٍ هحطهبًِ ضًٍس زضهبى ضا ثِ همبم لضبيي ٍ يب  ثِ نسٍض گَاّي السام هي

. يسًوبيٌسُ ٍي اضائِ ًوب

اي اظ يىي اظ  ايي هبزُ، ًوبيٌسُ 1/6ثٌس ّبي هَضَع تَاًس ثِ هٌظَض اذص گعاضـ همبم لضبئي هي:2/6

. ّبي اخطايي ػضَ وويتِ اؾتبًي ّوبٌّگي هطوع ٍ يب ؾبيط افطاز هغلغ ٍ آقٌب ثِ اهَض ضا تؼييي ًوبيس زؾتگبُ

. ي اؾتيهمبم لضب ظطًوبيٌسُ تؼييي قسُ هَظف ثِ السام ٍ اضائِ گعاضـ هىتَة عجك ى

چٌبًچِ ثِ تكريم همبم لضبيي، هؼتبز هَضَع ايي هبزُ زض عي زٍضُ تؼليك ثسٍى ػصض هَخِ اظ :3/6

 .لبًَى السام ذَاّس قس( 16)هبزُ ( 3)الساهبت زضهبًي ترلف ًوبيس، ثطاثط تجهطُ 

 پَقف ٍ تحتهسيطهطوع هَظف اؾت هؼتبز ضا عي هست همطض زض زؾتَض همبم لضبيي، ًگْساضي -7مبدٌ

ذطٍج هؼتبز اظ هطوع ثسٍى اذص زؾتَض اظ همبم لضبيي . ّبي زضهبًي ٍ وبّف آؾيت لطاض زّس ّب ٍ هطالجت ثطًبهِ

ثبيؿتي ثِ ثيوبضؾتبى ٍ يب  ضثظ هوٌَع اؾت ثِ خع زض هَاضز اٍضغاًؽ وِ ثب تكريم پعقه هطوع، فطز هي شي

لجتي تَؾظ هبهَضيي ًيطٍي اًتظبهي ، زضهبًگبُ ترههي اػعام قَز وِ زض ايي نَضت ثب ضػبيت هالحظبت هطا

 .ثبقس ٍ زض ّط حبل هَضَع ثِ همبم لضبيي گعاضـ گطزز ذطٍج ٍي ثالهبًغ هي

هؿئَل فٌي هطوع، هجٌي ثط اهىبى ازاهِ / زض نَضت تكريم پعقه،هتؼبلت هؼطفي فطز هؼتبز ثِ هطوع:1/7

هطاوع تَؾظ هؼتبز يب ثؿتگبى ايي هِ زضهبى زض لبًَى، ثب تمجل پطزاذت ّعيٌِ ازا( 15)زضهبى هؼتبز زض هطاوع هبزُ 

ٍي، هسيط هطوع هَظف اؾت، هطاتت ضا ثِ نَضت وتجي ثِ همبم لضبيي گعاضـ تب همبم هصوَض زض ذهَل 

ّط ًَع السام زض ايي ظهيٌِ لجل اظ اذص زؾتَض همبم . ذطٍج يب ػسم ذطٍج اظْبضًظط ٍ زؾتَض الظم ضا نبزض ًوبيس

. لضبيي هوٌَع اؾت

زيط هطوع هَظف اؾت يه ّفتِ پيف اظ پبيبى هست همطض تَؾظ همبم لضبيي، پطًٍسُ قرم ضا ثب م:2/7

لبًَى ثِ ( 16)هبزُ ( 1)ًبهِ هَضَع تجهطُ  هؿئَل فٌي ثب ضػبيت هفبز آييي/ وؿت اظْبضًظط گطٍُ زضهبًگط

. اعالع همبم لضبيي شيهالح ثطؾبًس
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ٍ اػالم هؿئَل فٌي  پعقهلضبيي، چٌبًچِ ثِ تكريم پؽ اظ اتوبم هست اٍليِ همطض زض زؾتَض همبم :3/7

ّبي هصوَض ضا ثطاي اذص  هطوع، توسيس هْلت ًگْساضي الظم ثبقس، هسيط هطوع هَظف اؾت زضذَاؾت ٍ ًظطيِ

. ثبقسهبُ هي 6زض ّط حبل هست ًگْساضي زض هطوع حساوثط . زؾتَض ثِ همبم لضبيي شيهالح تؿلين ًوبيس

لبًَى فطاّن قَز حؿت  16هبزُ  2فطز هؼتبز ثِ هطوع، قطايظ اػوبل تجهطُ چٌبًچِ هتؼبلت هؼطفي :4/7

 .ًوبيس تمبضبي ثِ ػول آهسُ، همبم لضبيي زضذهَل آى اتربش تهوين هي

چٌبًچِ ثِ تكريم گطٍُ زضهبًگط ٍ هؿئَل فٌي هطوع، ًگْساضي فطز هؼتبز ثِ زليل اثتال ثِ ثيوبضي  :5/7

الؼالج زض هطوع هيؿط ًجبقس، هسيط هطوع هَظف اؾت ثِ  ّبي ؾرت ٍ نؼت يهؿطي ٍ يب ضٍاًي ٍ يب ؾبيط ثيوبض

. هطاتت ضا ثِ همبم لضبيي شيهالح اػالم تب ٍفك همطضات السام الظم ثِ ػول آيس ليس فَضيت 

آهَظـ  ّبي ثْساقتي ٍ زضهبًي ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ ضػبيت ضَاثظ ػوَهي ٍ زؾتَضالؼول-8مبدٌ

وليِ اهَض ثْساقتي ٍ زضهبًي هغبثك ثب  اخطاي هؿئَليت ّوچٌيي .هطاوع العاهي اؾتپعقىي ثطاي وليِ 

. ٍ پطٍتىل اثالغي زض هطوع ثب هؿئَل فٌي اؾت زؾتَضالؼول

ّبي زضهبًي اثالغي ٍ يب ػسم  ضٍيي ٍ غيطزاضٍيي ذبضج اظ پطٍتىلگًَِ السام زضهبًي اػن اظ زاّط -9مبدٌ

ترلف حؿت هَضز هَخت تؼميت . ثبقس ّبي اثالغي هوٌَع هي زؾتَضالؼول ّب ٍ ًبهِ آيييضػبيت ضَاثظ ػوَهي ٍ 

اًتظبهي ٍفك همطضات اهَض ثْساقتي ٍ پعقىي ٍ يب ػٌبٍيي هكبثِ ٍ يب تؼميت ويفطي ٍ ػالٍُ ثط آى اظ هَخجبت 

. لغَ هدَظ ثِ عَض هَلت ٍ يب زاين ذَاّس ثَز

ًگْساضي هؼتبزاى تحت ػٌَاى ًبهِ،  ضج اظ همطضات ايي آيييّطگًَِ هطوعذب ٍ فؼبليتتأؾيؽ  - 10مبدٌ

. ّبي لبًًَي ذَاّس ثَز ٍ هَخت تؼغيلي هطوع ٍ اػوبل هدبظات لبًَى، ترلف( 16)هَضَع هبزُ 

ّوبٌّگي هطاوع ًگْساضي،  وويتِ وكَضي ًبهِ زض وكَض هؿئَل ًظبضت ثط حؿي اخطاي ايي آييي -11مبدٌ

ّوبٌّگي هطاوع ًگْساضي،  ياؾتبىوويتِ ّب لبًَى ٍ زض اؾتبى 16ُ زضهبى ٍ وبّف آؾيت هؼتبزاى هَضَع هبز

. لبًَى ذَاّس ثَز 16ُ زضهبى ٍ وبّف آؾيت هؼتبزاى هَضَع هبز

زاًكگبُ ػلَم ،ي ازاضُ ول ثْعيؿتهؿئَليت فَق ًبفي هؿئَليت لبًًَي ثبالتطيي همبم هؿئَل زض  :1تبصرٌ

ضثظ زض  ّبي اخطايي شي ًيطٍي اًتظبهي، زازؾتبى هطثَعِ ٍ ؾبيط زؾتگبُزهبت ثْساقتي، زضهبًي، پعقىي ٍ خ

. ثبقس حيغِ ٍظبيف ذَز ًوي
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وويتِ ًظبضت  ثط ػْسًُبهِ  ٍ زضهبى زض هطاوع هَضَع ايي آييي، ًگْساضي پصيطـًظبضت ثط فطآيٌس  :2تبصرٌ

 لبًًَي، ضَاثظ ثب هٌغجك ضا ترلف ًبهِ هَاضز وبضقٌبؼ ًظبضتي ثبيس هغبثك ثب ايي آييي. ثبقس هياؾتبًي /وكَضي

ليس ٍ ثِ هطاخغ لبًًَي  هطثَعِ هىبتجبت ٍ نَضتدلؿبت زض هكرم عَضثِ  ٍ ّب زؾتَضالؼول ٍ ّب ًبهِ آييي

. شيهالح هٌؼىؽ ًوبيٌس

ضا اتربش ٍ  لضبيي ٍ اًتظبهيهمبم لضبيي تساثيط الظم ثطاي ًظبضت ثط حؿي اخطاي الساهبت :3تبصرٌ

. ّبي لبًًَي الظم ًؿجت ثِ هدطيبى اػوبل ذَاّس زاقت حوبيت

اًساظي قسُ  اظ هحل اػتجبضات ؾتبز ٍ يب اؾتبًي احساث، تدْيع ٍ ضاُ هبلىيت هطاوعي وِ تب ايي تبضيد–12مبدٌ

اًساظي ذَاٌّس قس، ثِ ًبم زٍلت خوَْضي اؾالهي ايطاى ثِ ًوبيٌسگي زثيطذبًِ ؾتبز هجبضظُ ثب  ضاٍُ يب زض آيٌسُ 

ًبهِ ٍ يب لطاضزاز ثب زثيطذبًِ  اخبظُ اؾتفبزُ اظ هحل ثِ نَضت هَلت، اظ عطيك ػمس تفبّن. گطززهَازهرسض ثجت هي

ّبي هطزم ًْبز  يب ذهَني ٍ يب ؾبظهبى ّبي غيطزٍلتي ضثظ يب ثرف ّبي اخطايي شي ؾتبز حؿت هَضز ثِ زؾتگبُ

 .لبًَى زازُ ذَاّس قس( 16)زاضاي خَاظ فؼبليت زض ظهيٌِ اخطاي هبزُ 

هَظف اؾت ّوِ ؾبلِ زض اليحِ ثَزخِ  ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ وكَضلبًَى، ( 29)زض اخطاي هبزُ  -13مبدٌ

ثيٌي  گطزز ضا پيفزثيطول ؾتبز پيكٌْبز هي ًبهِ وِ اظ ؾَي ول وكَض اػتجبضات الظم ثطاي اخطاي هفبز ايي آييي

 2هبثيي ثطاؾبؼ ثٌس  ّبي فيًبهِ اػتجبضات هصوَض پؽ اظ ترهيم تَؾظ زثيطذبًِ ؾتبز زض چبضچَة تفبّن. ًوبيس

 .يبثس ضثظ اذتهبل هي ّبي اخطائي شي ؾتبز ثِ زؾتگبُ 123ههَثِ خلؿِ 

ًگْساضي، زضهبى ٍ وبّف   (ٍ يب ؾبظهبًْبي هطزم ًْبز غيطزٍلتي يب ذهَني )هيعاى يبضاًِ هطاوع هدبظ  :تبصرٌ

. گطزز لبًَى ؾبالًِ اظ ؾَي زثيطذبًِ ؾتبز هجبضظُ ثب هَازهرسض تؼييي ٍ اثالؽ هي 16آؾيت هؼتبزاى هَضَع هبزُ 

پطزاذت اػتجبضات فَق زض لبلت لطاضزازّبي هٌؼمسُ ؾبظهبى ثْعيؿتي ثب هطاوع هصوَض هٌَط ثِ تأييس وويتِ 

  .لبًَى ذَاّس ثَز 16هبٌّگي هطاوع ًگْساضي، زضهبى ٍ وبّف آؾيت هؼتبزاى هَضَع هبزُ وكَضي ُ

زض لبلت ضا ثطًبهِ ػوليبتي ؾبالًِ زض ؾغح وكَضي ٍ اؾتبًي  ؾبظهبى ثْعيؿتي هَظف اؾت-14مبدٌ

وكَضي وويتِ تَؾظ  ٍ ًوبيس ًبهِ تسٍيي ايي آييي 13اػتجبضات ههَة ٍ اثالغي ؾبالًِ عجك هفبز هبزُ 

لبًَى اثالؽ ًوَزُ ٍ ًؿجت ثِ اضايِ  16ُ ّوبٌّگي هطاوع ًگْساضي، زضهبى ٍ وبّف آؾيت هؼتبزاى هَضَع هبز

ثِ زثيطذبًِ ؾتبز هجبضظُ ثب  زض ؾغح وكَضي ٍ اؾتبًي نَضت هبّيبًُِ ةگعاضـ ػولىطز اخطاي ثطًبهِ ػوليبتي 

. السام ًوبيسهرسض هَاز
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ٍ تسٍيي  ثِ قطح ظيط حساوثط ظطف هست ؾِ هبُ اخطايي ًبهِ ثب ايي آيييط ّبي هطتت زؾتَضالؼول : 15مبدٌ

. اثالؽ ذَاّس قس

ّبي  ثب ّوىبضي زؾتگبُ ثْعيؿتي ؾبظهبى تَؾظ هطوع ثطزاضي ٍ ًظبضت ثط زؾتَضالؼول تبؾيؽ، ثْطُ -1/15

آؾيت وويتِ وكَضي ّوبٌّگي هطاوع ًگْساضي، زضهبى ٍ وبّف تهَيت ٍ پؽ اظ  تسٍييضثظ  اخطايي شي

. لبًَى ثطاي اخطا اثالؽ ذَاّس قس 16ُ هؼتبزاى هَضَع هبز

تَؾظ وبضگطٍّي هتكىل اظ  لبًَى 16زؾتَضالؼول الساهبت لضبيي ٍ اًتظبهي هَضَع اخطاي هبزُ  -2/15

  ،ضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقىيٍظا هرسض،ٍض، زثيطذبًِ ؾتبز هجبضظُ ثب هَازًوبيٌسگبى زازؾتبًي ول وف

تسٍيي ٍ اظ عطيك لَُ لضبييِ ٍ ًيطٍي اًتظبهي  ٍ پيكگيطي اظ ٍلَع خطم ظيؿتي ٍ هؼبًٍت اختوبػيؾبظهبى ثِ

 . لَُ لضبييِ اثالؽ ذَاّس قس

 .ًبهِ اخطايي ّبي هٌسضج زض ايي آييي زؾتَضالؼولؾبيط  -3/15
ؾتبز هجبضظُ ثب ول اظ ؾَي زثيط اخطايي ًبهِ ثِ هٌظَض ايدبز ٍحست ضٍيِ، پؽ اظ اثالؽ ايي آييي –16مبدٌ

 .گطزز هغبيط هلغي هي ّبي هكبثِ ٍ يب ّب ٍ زؾتَضالؼول ًبهِ هَازهرسض وليِ آييي

ثِ تهَيت ؾتبز هجبضظُ ثب هَازهرسض  27/9/1396 تجهطُ زض تبضيد 4هبزُ ٍ  16ًبهِ قبهل همسهِ ٍ  ايي آييي

 .ثبقس االخطاء هي ضؾيس ٍ پؽ اظ اثالؽ الظم
 


