اساسنامه شركت ملي نفت ايران ...
فػً اٚي  -وٍيبت
ِبظٖ ٔ -1ظؽ ثٗ لبِٔ ْٛػٛة ٔ ُٙاؼظيجٙطت ِبٖ  1330ضؽوتي ثٕبَ ضؽوت ٍِي ٔفت ايؽاْ ثؽاي اوتطبف ٚ
استطؽاج  ٚثٙؽٖ ثؽظاؼي اؾ لجيً تػفيٗ  ٚزًّ ٔ ٚمً  ٚغعٚؼ  ٚپطص ٔفت ِ ٚطتمبت آْ تبسيس ِيگؽظظ  ٚظاؼاي
ضطػيت زمٛلي است ِ ٚعت ػٍّيبت ضؽوت ٔبِسعٚظ است .
ِؽوؿ اغٍي ضؽوت ضؽِطٙؽ است  ٚظؼ غٛؼت التؿبء ضؽوت ِيتٛأع ِؽوؿ ؼا ظؼ يىي اؾ ضٙؽ٘بي ظيگؽ ضٛؾستبْ
لؽاؼظ٘ع ّ٘ ٚچٕيٓ ثب تػٛيت ضٛؼاي ػبٌي ضؼجي ظؼ ظاضٍٗ  ٚضبؼخٗ تبسيس ّٔبيع .
ِبظٖ  -2وٍيٗ ػٍّيبت ضؽوت ثبيع ثب ؼػبيت اغً ٍِي ضعْ غٕؼت ٔفت ثٛظٖ  ٚثٗ ٘يچ ٚخٗ ِطبٌف ثب ايٓ اغً
ٔجبضع .
ثطٛؼ وٍي ِمؽؼات  ٚـؽؾ وبؼ ضؽوت ثؽ ـجك اغٛي ثبؾؼگبٔي ثب ظؼ ٔظؽ گؽفتٓ ِػبٌر ثٙؽٖ ثؽظاؼي  ٚسؽػت ػًّ ٚ
ِسئٌٛيت  ٚاػتّبظ ضٛا٘ع ثٛظ .
ِبظٖ  -3زٛؾٖ عٍِيبت ضؽوت ظؼ ايؽاْ ّ٘بْ زٛؾٖ ػٍّيبت غٕؼتي ضؽوت سبثك ٔفت أگٍيس  ٚايؽاْ ظؼ ِٛلغ
ٍِي ضعْ غٕؼت ٔفت ضٛا٘ع ثٛظ .
ِبظٖ  -4ضؽوت ظؼ اِٛؼ غيً ِدبؾ است :
اٚي -تسػيً ٘ؽ گِ ٗٔٛبي ِٕمٛي يب غيؽ ِٕمٛي اؾ ـؽيك لبٔٔٛي ثؽاي ؼفغ ازتيبخبت  ٚتبِيٓ ِمبغع ضؽوت .
ظ -َٚتػعي ثٗؼ ٔٛع ػًّ ثبؾؼگبٔي ِؽثٛـ ثٗ تٙيٗ  ٚفؽٚش ِٛاظ ٔفتي  ٚتػعي ثٗ أجبؼظاؼي  -وطتي ظاؼي -
وطتي سبؾي  -ؾٚؼق ظاؼي  -لبيك ظاؼي يعن وطي ظؼيبئي  ٚزك اٌؼٍّىبؼي  ٚظالٌي ظؼ ٘ؽ يه اؾ وبؼ٘بي ِػوٛؼ
٘ ٚؽ ٔٛع تجعيً يب ػًّ ظيگؽي وٗ ِٛاظ ٔفتي ؼا فبثً ػؽؾٗ ظؼ ثبؾاؼ ايؽاْ  ٚظٔيب وٕع .
س -َٛتبسيس يب ِطبؼوت ظؼ ضؽوتٙبي فؽػي ثّٕظٛؼ تٙيٗ ِسػٛالت يب ِػٕٛػبتي وٗ ِٛؼظ ٔيبؾ ضؽوت ِ ٚؽظَ
ثبضع  ٚيب سبضتٓ  ٚفؽٚش ِػٕٛػبتي وٗ ثب ٚسبئً يب ثب ِسػٛالت ضؽوت ثٗ ثٙبي ِٕبست  ٚثعٌ ْٚطّٗ ٚاؼظ
وؽظْ ثٗ فؼبٌيت اغٍي ضؽوت فؽاُ٘ ضٛظ .
چٙبؼَ -ضؽيعْ -اخبؼٖ وؽظْ  -سبضتٓ  -تىّيً وؽظْ  -تٛسؼٗ ظاظْ  -تؼّيؽ وؽظْ  -ثىبؼ ثؽق ٔ ٚيؽ ٚ ٚتؼّيؽگب٘ٙب -
ػّعٖ فؽٚضي ٘ب  ٚظوبٔٙب  ٚخبيگب٘ٙبي فؽٚش ِٛاظ سٛضتٕي ثؽخٙبي ٔگٙجبٔي ِٕبؾي ِ ٚسبوٓ خبظٖ ٘بي
اغٍي  ٚفؽػي  -پٍٙب ٔ -مجٙب ٔ -بٚاسّبٔٙب  -تؽػٗ ٘ب ٙٔ -ؽ٘ب ِ -طؿٔٙب ِٕ -جؼٙب  -چبٖ ٘ب  -تٍّجٗ ضبٔٗ ٘ب  -أجبؼ٘ب
 ِ ٚؽاوؿ تٛؾيغ ٌ ٌٗٛوطي وٍيٗ ظستگب٘ٙبي ِؽثٛـ ثبستطؽاج  ٚثٙؽٖ ثؽظاؼي ِٛاظ ٔفتي  ٚسبيؽ ػّبؼات  ٚاثٕيٗ وِٗستميّب  ٚيب غيؽ ِستميُ ثؽاي پيطؽفت وبؼ ضؽوت ِٛؼظ ٔيبؾ ثبضع ّ٘ ٚچٕيٓ أدبَ وٍيٗ ُ ػٍّيبت فٛق ٔسجت
ثٗ ؼاٖ آ٘ٓ  ٚثٕعؼ٘ب ٚ ٚسبئً تٍگؽاف  ٚتٍفٓ ثيسيُ  ٚيب سيُ ٛ٘ ٚاپيّب٘ب ثب ظؼ ٔظؽ گؽفتٓ ايٕىٗ العاَ ثٗ
سبضتّبْ ٘ؽ ضف ٘ ٚؽ ثٕعؼ خعيع  ٚتٛسؼٗ اؼتجبـبت تٍفٕي  ٚتٍگؽافي ثب سيُ  ٚثي سيُ ٛ٘ ٚاپيّبئي ثبيع ثب
اخبؾٖ لجٍي ظٌٚت ثبضع.
پٕدُ -ضؽيعْ  ٚوؽايٗ ُ ظاظْ  ٚثىبؼ أعاضتٓ أٛاع وطتيٙب  -ؾٚؼلٙب  -يعن وطٙب  -لبيمٙب ٔ -فتىطٙبي ؾِيٕي ٚ
ظؼيبئي ٌ -ىِٛٛتي٘ٛبٚ -اگٕٙبِ ٚ -طؿٔٙب ٛ٘ ٚاپيّب٘بي ثبؾي ِ ٚسبفؽي  ٚثطٛؼ وٍي ٘ؽ ٔٛع ٚسبئً ؾِيٕي  ٚظؼيبئي
ٛ٘ ٚائي ظيگؽ وٗ ثؽاي زًّ ِٛاظ ٔفتي  ٚخؽيبْ اِٛؼ ضؽوت ِٛؼظ ٔيبؾ ثبضع .
ضطُ  -آِبظٖ وؽظْ  -آثبظ وؽظْ  -آثيبؼي  -ؾؼاػت  -ثٙؽٖ ثؽظاؼي  ٚاستفبظٖ ثٙؽ ٔس ٛظيگؽي اؾ ؾِيٕٙبئي وٗ ظؼ
اضتيبؼ ضؽوت است ٘ ٚؽ گِ ٗٔٛؼبٍِٗ ٔسجت ثٗ ِسػٛالت ؾِيٕي ثّٕظٛؼ تبِيٓ ازتيبخبت ضؽوت .
٘فتُ -لؽاؼظاظ استطعاِي يب ِمبـؼٗ وبؼي ثب اضطبظ ِٛ ٚسسبت ظاضٍي يب ضبؼخي  ٚتدٙيؿ ِتطػػيٓ ثّٕظٛؼ
تدسس  ٚاوتطبفات ٘ ٚؽ گ ٗٔٛػٍّي وٗ ثؽاي خستد ٚ ٛتططيع ِٕبثغ ٔفتي الؾَ ضٕبضتٗ ضٛظ .
٘طتُ -تبسيس ضؽوتٙبي تبثؼٗ ثؽاي اخؽاي ِمبغع ضؽوت ظؼ ايؽاْ  ٚيب ظؼ ضبؼج اؾ ايؽاْ ِطؽٚـ ثؽ آٔىٗ
اسبسٕبِٗ ٘ؽ يه لجال ثٗ تػٛيت ضٛؼاي ػبٌي ؼسيعٖ ثبضع ّ٘ ٚ -چٕيٓ ّ٘ىبؼي ّ٘ ٚبٕ٘گي ثب ضؽوتٙبي
ضبؼ خي ِؽثٛـ ثٗ ٔفت ثب تػٛيت ٘يئت ٚؾيؽاْ  ٚتب زعٚظ يىٗ ِٕبفي ثب لبٍِٔ ْٛي ضعْ غٕؼت ٔفت ِ ٚػبٌر
وطٛؼ ٔجبضع .
ٔ -ُٙتسػيً پؽٚأٗ ٘بي اضتؽاع ( اؾ ـؽيك ضؽيعاؼي يب ٘ؽ ـؽيك لبٔٔٛي ظيگؽ ) وٗ ثٗ ِٛخت پؽٚأٗ ٘بي ِؿثٛؼ زك
أسػبؼي يب غيؽ أسػبؼي يب ِسعٚظ ثٗ ضؽوت ظاظٖ ِيصٚظ ّ٘ ٚچٕيٓ ثعست آٚؼظْ اسؽاؼ  ٚاـالػبت ِسؽِبٔٗ ( اؾ
ـؽيك ضؽيعاؼي يب ـؽيك لبٔٔٛي ظيگؽ ) ظؼثبؼٖ اضتؽاػبت  ٚـؽزٙب  ٚـؽيمٗ ٘بي غٕؼتي وٗ ِٛؼظ استفبظٖ لؽاؼ گيؽظ
.
ظُ٘ -اخؽاي وٍيٗ وبؼ٘بي ِدبؾ لبٔٔٛي ظيگؽ وٗ ثؽاي پيطؽفت ِمبغع ضؽوت الؾَ ثبضع .
ِبظٖ  -5استطعاَ وبؼِٕعاْ  ٚوبؼگؽاْ ضؽوت اػُ اؾ ظائّي ِٛ ٚلت اػُ اؾ ايٕىٗ تجؼ ُٗ ايؽاْ يب تجؼٗ ُ ضبؼخٗ ثبضع
ثؽ ـجك
آئيٓ ٔبِٗ ٘بئي ضٛا٘ع ثٛظ وٗ ثب ظؼ ٔظؽ گؽفتٓ ازتيبج  ٚاستفبظٖ ضؽوت  ٚثب ؼػبيت ٚسبئً ؼفبٖ  ٚثٙعاضت  ٚثيّٗ
اختّبػي  ٚتؼٍيُ  ٚتؽثيت اؾ ـؽف ٘يئت ِعيؽٖ تٙيٗ  ٚاغٛي آْ ثٗ تػٛيت ضٛؼاي ػبٌي ؼسيعٖ ثبضع  ٚاستطعاَ
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ِبظٖ  -7ضؽوت ِٛظف است زتي االِىبْ خّغ ٚسبئً ِؼّٛي ِٕ ٚبست ؼا ثؽاي تبِيٓ غؽفٗ خٛئي  ٚاستفبظٖ
وبًِ اؾ عٍِيبت ضٛظ ثىبؼ ثؽظ  ٚثؽاي زفع ِطبؾْ تست االؼؾي ٔفت ِطبثك آضؽيٓ تؽليبت ػٍّي ِّىٓ العاَ
ّٔبيع .
ِبظٖ  -8تسٙيالت ِ ٚؼبفيتٙبي گّؽوي :
اٌف -ضؽوت ثع ْٚتسػيً خٛاؾ ِطػٛغي زك ظاؼظ اؾ ِسً ظؼآِع اؼؾي ضٛظ آٔچٗ ؼا اؾ ِبضيٓ آالت -
ائي ِ .ػبٌر سبضتّبٔي  ٚاِثبي آٔٙب وٗ ِٕسػؽا ثؽاي ػٍّيبت ضٛظ
ظستگب٘ٙبي فٕي  -لطؼبت يعوي ِ .بظ ضيّي
ظؼ ايؽاْ الؾَ ظاؼظ ّ٘ ٚچٕيٓ ٌٛاؾَ  ٚظستگب٘ٙب  ٚآالت  ٚاظٚات ـجي  ٚخؽازي  ٚظاؼ ٚوٗ ثؽاي ثيّبؼستبٔٙب ِ ٚطجٙب
ي ضٛظ ؾؽٚؼي ثعأع ثع ْٚتطؽيفبت  ٚپؽظاضت زمٛق  ٚػٛاؼؼ گّؽوي اؾ ضبؼخٗ ٚاؼظ ّٔبيع .
ة -ضؽوت ِدبؾ است ثع ْٚتسػيً خٛاؾ ِ ٚطػٛظ آٔچٗ ِٕسػؽا ثؽاي ِػؽف وبؼوٕبْ ضٛظ الؾَ اؾ ضبؼج وطٛؼ
ٚاؼظ ّٔٛظٖ زمٛق گّؽوي ِ ٚبٌيبت  ٚػٛاؼؼ ؼا ـجك ِمؽؼات وطٛؼ ثپؽظاؾظ  ٚثؼعا ثب ِٕظٛؼ ّٔٛظْ ثٙبي ضؽيع ٚ
زمٛق  ٚػٛاؼؼ ظٌٚتي  ٚضٙؽظاؼي ٘ ٚؿيٕٗ ٘بي اظاؼي  ٚثبؾؼگبٔي وٗ ثٗ آٔٙب تػٍك ِيگيؽظ ثٗ وبؼوٕبْ ضٛظ
ثفؽٚضع .
تجػؽٖ  -ضؽوت ِٛظف است ثؽاي تٙيٗ ٚسبئً غٕؼتي يب ِٛاظ ِػؽفي ضٛظ ثب تٛخٗ ثٗ ِؽغٛثيت  ٚاؼؾش خٕس ٚ
ؼػبيت ِػبٌر التػبظي وطٛؼ ٔسجت ثٗ وبال٘بي ِتطبثٗ ظاضٍي زك تمعَ لبئً ضٛظ ٚ ٚسبئٍي ثؽأگيؿظ وٗ
زتي االِىبْ ِسػٛالت ِ ٚػٕٛػبت ظاضًي ؼا ثٗ ِػؽف ثؽسبٔع .
ِبظٖ  -9غبظؼات ٔفتي اؾ پؽظاضت زمٛق گّؽوي ٘ ٚؽ ٔٛع ِبٌيبت  ٚػٛاؼؼ ثٗ ظٌٚت  ٚاظاؼات ِسٍي  ٚضٙؽظاؼيٙب
ضٛإ٘ع ثٛظ .
ِبظٖ  -10ضؽوت ِيتٛأع لسّتي اؾ زمٛق وبؼِٕعاْ ضبؼخي ؼا وٗ الؾَ ظأع ثعِ ْٚؽاػبت ِمؽؼات اؼؾي ٍِّىتي ٚ
ثب استفبظٖ اؾ اؼؾ٘بي زبغٍٗ اؾ فؽٚش فؽاٚؼظٖ ٘بي ضٛظ ـجك تؼٙعي وٗ ّٔٛظٖ است ثپؽظاؾظ  ٚظؼ ٘ؽ ِٛلغ وٗ
ِمتؿيبت ضؽوت ايدبة ّٔبيع ـجك آئيٓ ٔبِٗ ُ ِطػٛظ يه يب چٕع ٔفؽ اؾ وبؼوٕبْ ضؽوت ؼا ثٗ ضبؼج ِبِٛؼ يب اػؿاَ
ّٔبيع ضؽوت ضٛا٘ع تٛأست ثع ْٚؼػبيت ِمؽؼات اؼؾي ٍِّىتي ٘ؿيٕٗ ٘بئي وٗ ثبيع ثب ؼؾ ضبؼخي تبظيٗ ضٛظ اؾ
ِسً اؼؾ٘بي زبغٍٗ اؾ فؽٚش ِسػٛالت ضٛظ ثپؽظاؾظ .
تجػؽٖ  -اؾ ٔظؽ تٙيٗ آِبؼ غسير اؼؾي وطٛؼ ِٛظف است غٛؼت زسبة اؼؾي ضٛظ ؼا سٗ ِبٖ ثٗ سٗ ِبٖ ثٗ ثبٔه
ٍِي ايؽاْ ثع٘ع.
ِبظٖ ٘ -11ؽگبٖ ؾِيٕي ثؽاي أدبَ ػٍّيبت ِؽثٛـ ثٗ اِٛؼ ٔفت ِٛؼظ ازتيبج ضؽوت ٚالغ ضٛظ ثٗ تؽتيت غيً ػًّ
ضٛا٘ع ضع :
اٌف -ظؼ غٛؼتي وٗ ؾِيٕي اػُ اؾ ظائؽ  ٚيب ثبئؽ ِتؼٍك ثٗ ظٌٚت ثبضع ثؽ زست پيطٕٙبظ ٘يئت ِعيؽٖ  ٚتػٛيت
٘يئت ٚؾيؽاْ ِدبٔب ثٗ ضؽوت ٚاگػاؼ ِيطٛظ .
ضؽوت ؾّٓ تمبؾبي ضٛظ ٔمطٗ وبٍِي اؾ ؾِيٓ ِٛؼظ ؼا اؼسبي ِيعاؼظ .
ظؼ غٛؼتي وٗ ؼفع ازتيبج ضؽوت اؾ ؾِيٓ ِؿثٛؼ ثطٛظ زك أتمبي ثغيؽ ٔعاؼظ  ٚثبيع آْ ؼا ثٗ ظٌٚت ِستؽظ وٕع .
ة -ظؼ غٛؼتي وٗ ؾِيٓ ِتؼٍك ثٗ اضطبظ ثبضع غبزجبْ اؼاؾي ثبيع اؼاؾي ؼا ثٗ ضؽوت ٚاگػاؼ وٕٕع  ٚضؽوت
ِٕٙب ظؼ ِعت سٗ ِبٖ ثٙبي آْ ؼا ثپؽظاؾظ .
ظؼ غٛؼت ػعَ تٛافك ٔسجت ثٗ ليّت تغييٓ ليّت ثٗ ٚسيٍٗ ؼئيس ظاظگبٖ ضٙؽستبْ  ٚظاظستبْ  ٚفؽِبٔعاؼ ِسً
ثب تٛخٗ ثٗ ليّت اؼاؾي ِطبثٗ  ٚثع ْٚظؼ ٔظؽ گؽفتٓ ِٕبثغ تست االؼؾي  ٚيب ٔٛع ِػؽفي وٗ ضؽوت ظؼ ٔظؽ ظاؼظ
ثٗ ػًّ آيع .
ج -اِبوٓ ِمعسٗ  ٚاثٕيٗ تبؼيطي ِ ٚسٍٙبئي وٗ خٕجٗ ُ تبؼيطي ظاؼٔع ّ٘ ٚچٕيٓ تٛاثغ آ ٔٙب تب ظٚيست ِتؽ ِسبفت
اؾ ِمؽؼات ِػوٛؼ ِستثٕي ٘ستٕع .
ظ -ضؽوت ِيتٛأع ظؼ زٛؾٖ ػٍّيبت  ٚثؽاي ِػبؼف ضٛظ ظؼ اؼاؾي ثبيؽ ِتؼٍك ثٗ ظٌٚت اؾ ٘ؽ ٔٛع ضبن  ٚضٓ  ٚآ٘ه
 ٚسٕگ  ٚگچ ِ ٚػبٌر سبضتّبٔي ظيگؽ ِ ٚؼبظْ ِٛؼظ ٔيبؾ ِدبٔب استفبظٖ ّٔبيع .اگؽ ػًّ ضؽوت ثؽاي استفبظٖ اؾ
ِٛاظ ِػوٛؼٖ ظؼ ايٓ ثٕع ِٛخت ؾؽؼ ضطع ثبٌثي گؽظظ ضؽوت ثبيع خجؽاْ ضسبؼت ؼا ثّٕبيع ٌٚي ظؾ ٘ؽ غٛؼت
ضطع ثبٌث ّٔيتٛأع ِبٔغ ػٍّيبت ضؽوت ثطٛظ .
ِبظٖ ٘ -12ؽگبٖ ظٌٚت ظؼ زٛؾٖ ػٍّيبت ضؽوت لؽاؼظاظي ثؽاي ثىبؼ أعاضتٓ سبيؽ ِؼبظْ ِٕؼمع ّٔبيع ِميع ثٗ ايٓ
ليع ضٛا٘ع ثٛظ وٗ ػٍّيبت غبزت لؽاؼظاظ ثٗ ِٛسسبت  ٚخؽيبْ وبؼ ضؽوت ضسبؼتي ٚاؼظ ٔسبؾظ .
ِبظٖ  -13ضؽوت ِىٍف است ظؼ ٘ؽ ِٛلغ ِٕبـمي ؼا وٗ ثؽاي سبضتٓ ضبٔٗ  ٚظوبويٓ  ٚثٕب٘بي ظيگؽ ظؼ ِؼؽؼ
ضطؽ ثبضع لجال تؼييٓ وٕع تب ظٌٚت ثتٛأع ا٘بٌي ؼا ِسجٛق  ٚاؾ سىٔٛت ظؼ آْ ِسٍٙب ِٕغ ّٔبيع ٌٚي ضؽ وت ِىٍف
است ٔسجت ثٗ ضؽيعاؼي يب اخبؼٖ ايٓ لجيً اِالن اؾ ِبٌه يب پؽظاضت ضسبؼت ِبٌه ثٗ تؽتيت ػبظالٔٗ ِ ٚمتؿي
العاَ ّٔبيع .
ِبظٖ  -14ضؽوت ٘ؽ سبٌٗ ليّت فؽٚش ِسػٛالت ٔفتي ظاضٍٗ ايؽاْ ؼا ثب ؼػبيت زعالً سٛظ  ٚاؾظيبظ ِػؽف ظؼ
ٔظؽ گؽفتٓ ِمتؿيبت ظاضٍي تؼييٓ ضٛا٘ع ّٔ ٛظ .
ِبظٖ  -15ضؽوت يه ِٛسسٗ ثبؾؼگبٔي أتفبػي ِيجبضع وٗ سٛظ آْ ثٗ ٚسيٍٗ ظٌٚت ػبيع ٍِت ِيطٛظ  ٚزك
ٔعاؼظ اؾبفٗ ثؽ آٔچٗ ِمؽؼات ٚ ٚظبيف لبٔٔٛي ِؼّٛي ِٕ ٚبفغ ِستميُ ضؽوت ايدبة ِيّٕبيع ثٛظخٗ ضٛظ ؼا غؽف
٘ؽ گِ ٗٔٛطبؼخي زتي اِٛؼ اختّبػي  ٚضيؽيٗ  ٚػّؽأي  ٚػِّٛي ثّٕب يع ٌٚي ظٌٚت ِيتٛأع ثٗ ضؽوت اخبؾٖ
ظ٘ع تب زعٚظ غعي ثيست اؾ سّٙيٗ ِتؼٍك ثٗ ضؿأٗ ظٌٚت ؼا ( ثٕع ج اؾ ِبظٖ  ) 56ـجك ثؽٔبِٗ ِػٛة غؽف آثبظي

 ٚػّؽاْ استبْ ضٛؾستبْ  ٚؼفبٖ ا٘بٌي  ٚوبؼِٕعاْ ظؼ آْ استبْ ثّٕبيع .
فػً ظ - َٚسؽِبيٗ ضؽوت
ؼاْ ظؼ ِٛلغ تبسيس ػجبؼت است اؾ وٍيٗ ظاؼائي اػُ اؾ ِٕمٛي  ٚغيؽ ِٕمٛي
ِبظٖ  -16سؽِبيٗ ضؽوت ٍِي ٔفت اي
ضؽوت سبثك ٔفت أگٍيس  ٚايؽاْ وٗ ثٗ ِٛخت لبِٔٛ ْٛؼش  29اسفٕع  ُٙٔ ٚ 1329اؼظيجٙطت  30ثٗ ظٌٚت ايؽاْ
أتمبي يبفتٗ است .
اِٛاي غيؽ ِٕمٛي ضؽوت لبثً أتمبي ٔيست ِگؽ ثب تػٛيت ضٛؼاي ػبٌي  ٚظٌٚت .
فػً س -َٛسبؾِبْ ضؽوت
ِبظٖ  -17سبؾِبْ ضؽوت ػجبؼت است اؾ :
اٚي -ضٛؼاي ػبٌي .
ظ٘ -َٚيئت ِعيؽٖ .
س٘ -َٛيئت ثبؾؼسي .
فػً چٙبؼَ  -ضٛؼاي ػبٌي
ِبظٖ  -18ضٛؼاي ػبٌي اؾ ٔ 7فؽ ثٗ ضؽذ غيً تطىيً ِيگؽظظ  ٚؼيبست آْ ثب ٚؾيؽ ظاؼائي ِيجبضع :
اٌف -اؾ ـؽف لِ ٖٛمٕٕٗ چٙبؼ ٔفؽ .
ة -اؾ ٘يئت ظٌٚت ظٔ ٚفؽ ٚؾيؽ ظاؼائي ٚ -ؾيؽ وبؼ
جِ -عيؽ وً ثبٔه ٍِي ايؽاْ .
ِبظٖ  -19اضطبغي وٗ اؾ ـؽف لِ ٖٛمٕٕٗ أتطبة ِيطٔٛع ِّىٓ است اؾ ثيٓ ّٔبيٕعگبْ يب اضطبظ غالزيت ظاؼ
ظيگؽ ثبضٕع ِعت ِبِٛؼيت ِٕتطجيٓ لِ ٖٛمٕٕٗ ظ ٚسبي ضٛا٘ع ثٛظ  ٚأتطبة آٔبْ ثب ؼ اي ِطفي  ٚثب اوثؽيت ٔػف
ثؼال ٖٚيه ثؼًّ ِيبيع  ٚچٕبٔچٗ ظؼ ٔٛثت اٚي اوثؽيت ِؿثٛؼ زبغً ٔطٛظ ظؼ ٔٛثت ظ َٚاوثؽيت ٔسجي ِؼتجؽ ضٛا٘ع
ثٛظ .
٘ؽ يه اؾ ِٕتطجيٓ ِػوٛؼ تب أتطبة خبٔطيٓ ضٛظ ثٗ ػؿٛيت ضٛؼاي ػبٌي ثبلي ضٛإ٘ع ِبٔع . .
ِبظٖ  -20خٍسبت ضٛؼاي ػبٌي ظؼ ِؽوؿ اغٍي ضؽوت ثب زؿٛؼ ِعيؽ ػبًِ ثٗ ـؽيك ػبظي يب فٛق اٌؼبظٖ ِيطٛظ .
خٍسبت ػبظي ثٗ ظػٛت ؼئيس ٘يئت ِعيؽٖ ظؼ ٘ؽ سبي ظٛٔ ٚثت ظؼ ضٙؽيٛؼ ِبٖ  ٚثِ ّٓٙبٖ تطىيً ِيگؽظظ .
ثٛظخٗ ٘ؽ سبي ظؼ خٍسٗ ثِ ّٓٙبٖ سبي لجً  ٚتؽاؾ ٔبِٗ ٘ؽ سبي ظؼ خٍسٗ ضٙؽيٛؼ ِبٖ سبي ثؼع ِطؽذ  ٚثٗ
تػٛيت ضٛا٘ع ؼسيع .
خٍسبت فٛق اٌؼبظٖ ثٕب ثٗ تمبؾبي ؼئيس ٘يئت ِعيؽٖ  ٚيب تمبؾبي پٕح ٔفؽ اؾ اػؿبي ضٛؼاي ػبٌي  ٚيب سٗ ٔفؽ اؾ
اػؿبي ٘يئت ِعيؽٖ  ٚيب ثٗ تمبؾبي ٘يئت ثبؾؼسي تطىيً ِيطٛظ .
ظستٛؼ خٍسٗ فٛق اٌؼبظٖ ؼا وسبٔي وٗ تمبؾبي تطىيً آْ ؼا ّٔٛظٖ أع تؼييٓ ِيىٕٕع  ٚؼئيس ٘يئت ِعيؽٖ ِٕٙب
تب يه ِبٖ پس اؾ ٚغٛي چٕيٓ تمبؾبئي خٍسٗ ؼا تطىيً ِيع٘ع .
ظؼ خٍسبت ضٛؼاي ػبٌي غيؽ اؾ آٔچٗ ظؼ ظستٛؼ ِؼيٓ ضعٖ است ِػاوؽاتي ٔطٛا٘ع ضع .
ِعيؽاْ ضؽوت ٘ ٚيئت ثبؾؼسي ِيتٛإٔع ظؼ خٍسبت ضٛؼاي ػبٌي زؿٛؼ پيعا وٕٕع ٌٚي زك ؼاي ٔطٛإ٘ع ظاضت
.
تجػؽٖ  -1ظستٛؼ خٍسٗ  ٚتؽاؾ ٔبِٗ  ٚثٛظخٗ سبٌيبٔٗ ضؽوت  ٚوٍيٗ پيطٕٙبظ٘بي ٘يئت ِعيؽٖ الالً  15ؼٚؾ لجً
تطىيً خٍسٗ ضٛؼاي ػبٌي ثبيع ظؼ اضتيبؼ وٍيٗ اػؿبي آْ گػاؼظٖ ضٛظ .
تجػؽٖ٘ -2ؿيٕٗ ِسبفؽت اػؿبء ضٛؼاي ػبٌي  ٚالبِت آٔٙب ظؼ ضؽِطٙؽ ظؼ ِعتي وٗ ثؽاي تطىيً خٍسٗ الؾَ
است ثؼٙعٖ ضؽوت ِيجبضع .
ِبظٖ ٚ -21ظبيف ضٛؼاي ػبٌي ػال ٖٚثؽ آٔچٗ ظؼ ِٛاظ ظيگؽ ايٓ اليسٗ لبٔٔٛي تػؽير گؽظيعٖ ثٗ لؽاؼ غيً است :
اٌف -اتطبغ تػّيُ ٔسجت ثٗ گؿاؼش سبٌيبٔٗ ?? ????? ???????A
 ?????????|????????? ٚآئيٓ ٔبِٗ ٖ اي
 ????????????  ??????????????œ
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استطعاِي  ٚاظاؼي  ٚتطىيالتي  ٚآئيٓ ٔبِٗ ِؼبِالت .
 -ٚاتطبغ تػّيُ ٔسجت ثٗ ٘ؽ ِٛؾٛع ظيگؽ وٗ اؾ ـؽف ِعيؽ ػبًِ ظؼ ظستٛؼ خٍسٗ گػاضتٗ ضعٖ ثبضع .
تجػؽِٖ -مؽؼات  ٚتؽتيجبت ضؽوت سبثك ٔفت أگٍيس  ٚايؽاْ تب آٔدبئي وٗ ِٕبفبت ثب ٍِي ضعْ غٕؼت ٔفت ٚ
اسبسٕبِٗ زبؾؽ ٔعا ضتٗ ثبضع  ٚتب ؾِبٔي وٗ تػّيُ يب تػٛيت ِطبٌفي ؾّٓ آئيٓ ٔبِٗ ٘بي ثؼعي اؾ ـؽف
٘يئت ِعيؽٖ أدبَ ٔطعٖ ثبضع ثٗ لٛت ضٛظ ثبلي ضٛا٘ع ثٛظ .
ِبظٖ  -22اِٛؼي وٗ ظؼ ظستٛؼ خٍسٗ ضٛؼاي ػبٌي گػاضتٗ ضعٖ است ظؼ غٛؼتي وٗ ظؼ خٍسٗ ِؼيٕٗ ِٕتٙي ثٗ
اتطبغ تػّيُ ٔطٛظ ثبيع ظؼ خٍسٗ ٘بي ظيگؽي وٗ ؼٚؾ٘بي ثؼع ِتٛاٌيب تطىيً ضٛا٘ع ضع ٔسجت ثٗ آْ تؼييٓ
تىٍيف ضٛظ .
ِبظٖ  -23خٍسبت ضٛؼاي ػبٌي ثب زؿٛؼ الالً ٔ 5فؽ تطىيً ِيطٛظ وٍيٗ تػّيّبت ثبيع الالً ثب ِٛافمت ٔ 4فؽ اؾ
اػؿبء ضٛؼا ثبضع .
آلبيبْ ٚؾيؽاْ ػؿ ٛضٛؼاي ِىٍفٕع ظؼ خٍسٗ ضؽوت ّٔبيٕع ٌٚي ػعَ زؿ ٛؼ آٔٙب ظؼ غٛؼت زؿٛؼ ٔ 5فؽ ظيگؽ ِبٔغ
تطىيً ضٛؼا ٔطٛا٘ع ضع ٌٚي ؼئيس ٘يئت ِعيؽٖ ػعٖ زؿٛؼ آٔٙب ؼا ثٗ لِ ٖٛمٕٕٗ گؿاؼش ضٛا٘ع ظاظ .
ِبظٖ  -24غٛؼت خٍسٗ ضٛؼاي ػبٌي ثبيع ظؼ ظفتؽ ِطػٛغي وٗ ثؽاي ايٓ ِٕظٛؼ تٙيٗ ضعٖ ظؼج  ٚغيً ٘ؽ غٛؼت
خٍسٗ ؼا تّبِي اػؿبء زبؾؽ اِؿبء وٕٕع ايٓ ظفتؽ ظؼ غٕعٚق ِطػٛغي ظؼ ِؽوؿ ضؽوت ٔگب٘عاؼي ِيطٛظ ٚ

غٕعٚق ؼا ؼئيس ِٕ ٚطي خٍسٗ ِٙؽ ِ َِٛ ٚيّٕبيٕع .
فػً پٕدُ ٘ -يئت ِعيؽٖ
ِبظٖ ٘ -25يئت ِعيؽٖ ِؽوت ضٛا٘ع ثٛظ اؾ يه ِعيؽ ػبًِ ايؽأي وٗ ؼيبست ٘يئت ِعيؽٖ ٔيؿ ثب ا ٚضٛا٘ع ثٛظ 4 ٚ
ِعيؽ لسّت ثطؽذ ؾيؽ وٗ ٘ؽ يه ِسئٛي  ٚاظاؼٖ وٕٕعٖ يىي اؾ اؼوبْ اغٍي ػٍّيبت ضؽوت ثٛظٖ  ٚظؼ ؼضتٗ ثٗ
ضػٛظ ظاؼاي سٛاثك ػٍّي  ٚػٍّي الؾَ ثبضٕع .
ِعيؽاْ لسّتٙبي ضؽوت ٔيؿ اغٛال ايؽأي ضٛإ٘ع ثٛظ ٌٚي ظؼ غٛؼت ٌؿ ٚ َٚثب ِٛافمت ٘يئت ٚؾيؽاْ  ٚتػٛيت لٖٛ
ِمٕٕٗ ِّىٓ است اؾ اتجبع ضبؼخٗ أتطبة ضٔٛع .
اٚيِ -عيؽ پباليطگبٖ .
ظِ -َٚعيؽ استطؽاج .
سِ -َٛعيؽ ثبؾؼگبٔي .
چٙبؼَِ -عيؽ اِٛؼ اظاؼي .
تجػؽٖ  -1ضٛؼاي ػبٌي ِيتٛأع ظؼ غٛؼت ٌؿ ٚ َٚثب غوؽ ظالئً ثٗ پيطٕٙبظ ٘يئت ِعيؽٖ تب ٔ 4فؽ ِعيؽ ظيگؽ ثٗ ٚسيٍٗ
ظٌٚت ثٗ ِمٕٕٗ پيطٕٙبظ ّٔبيع ثطٛؼي وٗ ػعٖ ُ ِعيؽاْ ثسع انثؽ ثبٌغ ثؽ ٔ 8فؽ گؽظظ.
تجػؽٖ ٘ -2يئت ِعيؽٖ ظؼ اٌٚيٓ سبي تطىيً ضٛظ سبؾِبْ ػِّٛي ضؽوت  ٚاضتيبؼات  ٚؼٚاثف ِعيؽاْ اغٍي ٚ
ِعيؽاْ خؿء ؼا ثب ؼػبيت اغً ّ٘ىبؼي ّ٘ ٚبٕ٘گي اؾ يه ـؽف  ٚتفىيه  ٚتططيع ِسئٌٛيت ٚظبيف اؾ ـؽف ظيگؽ
تٕظيُ ضٛا٘ع وؽظ .
ِبظٖ ٘ -26يئت ِعيؽٖ ثؽاي ِعت  6سبي ثٗ ـؽيك غيً أتطبة ِيطٔٛع :
ِعيؽ ػبًِ ثٗ پيطٕٙبظ ظٌٚت  ٚتػٛيت لِ ٖٛمٕٕٗ  ٚفؽِبْ ّ٘بئٛي ثؽاي ِعت ضص سبي ِٕػٛة ِيطٔٛع .
سبيؽ اػؿبء ٘يئت ِعيؽٖ ثٗ پيطٕٙبظ ِعيؽ ػبًِ  ٚتبييع ضٛؼاي ػبٌي  ٚتػٛيت ٘يئت ظٌٚت أتطبة ضٛإ٘ع ضع .
ِبظٖ  -27ظؼ فؽٚؼظيٓ ِبٖ ظ?? ????? ???????A
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تجػؽٖ  -1ؼئيس ٘يئت ِعيؽٖ ِ ٚعيؽأي وٗ ِعت ضعِت آٔٙب ثٗ ٔسِ ٛمؽؼ پبيبْ يبفتٗ ِّىٓ است ِدعظا أتطبة
وؽظٔع .
تجػؽٖ ِ -2بظاَ وٗ تدعيع أتطبة ثٗ ػًّ ٔيبِعٖ ِعيؽ ػبًِ  َ ٚظيؽاْ سبثك ثٗ ضعِت ضٛظ اظاِٗ ِيعٕ٘ع .
ِبظٖ  -28ظؼ ِٛؼظ فٛت يب استؼفبي ٘ؽ يه اؾ اػؿبي ٘يئت ِعيؽٖ ثٗ تؽتيت ِمؽؼ تدعيع أتطبة ثؼًّ ِيبيع ٚ
ضطػي وٗ ثعيٓ تؽتيت أتطبة ِيطٛظ ِعت ِبِٛؼيت ا ٚتب أتٙبي ِعت ِبِٛؼيت وسي وٗ فٛت ّٔٛظٖ  ٚيب
استؼفب ظاظٖ است .
ِبظٖ ٘ -29ؽ ِعيؽي وٗ ظؼ سٗ خٍسٗ ِتٛاٌي يب پٕح خٍسٗ ِتٕبٚة ظؼ سبي ثع ْٚػػؼ ِٛخٗ ظؼ خٍسبت ٘يئت
ِعيؽٖ زبؾؽ ٔطٛظ  ٚيب ٘ؽ ِعيؽي وٗ ثٕب ثٗ تططيع  ٚپيطٕٙبظ ِعيؽ ػبًِ  ٚتػٛيت الالً ظٔ ٚفؽ ظيگؽ اؾ اػؿبي
٘يئت ِعيؽٖ ِمػؽ يب فبلع غالزيت ضٕبضتٗ ضٛظ اؾ ضغً ِعيؽي ثؽ وٕبؼ ِيطٛظ .
تططيع ِٛخٗ ثٛظْ ػػؼ ثب ؼئيس ٘يئت ِعيؽٖ است ضٛؼاي ػبٌي ٔيؿ ِيتٛأع ثب غوؽ ظٌيً ػؿي ِعيؽ ػبًِ ؼا ثٗ
ٚسيٍٗ ظٌٚت اؾ لِ ٖٛمٕٕٗ ٘ ٚؽ يه اؾ ِعيؽاْ ؼا لجً اؾ اضتتبَ ظٚؼٖ أتػبثص اؾ ٘يئت ظٌٚت ضٛاستبؼ ضٛظ .
ضطػي وٗ ثٗ خبٔطيٓ ِعيؽ ػبًِ ِ ٚعيؽاْ ِػوٛؼ ظؼ ايٓ ِبظٖ اْتطبة ِيطٛظ فمف تب أتٙبي ظٚؼٖ ضعِت ِعيؽ
سبثك ضبغً ضٛا٘ع ثٛظ پس اؾ أمؿبي ظٚؼٖ ضعِت ِدعظا لبثً أتطبة است .
ِبظٖ  -30اگؽ ظؼ ٔتيدٗ اضتالف اوثؽيت ٘يئت ِعيؽٖ استؼفب ثعٕ٘ع أتطبة وٍيٗ اػؿبي ٘يئت تدعيع ِيطٛظ  ٚافؽاظ
٘يئت سبثك ِّىٓ است ِدعظا أتطبة ضٔٛع ٌٚي اگؽ ظؼ چٙبؼ سبي ثيص اؾ يه ثبؼ ايٓ ػًّ تىؽاؼ ضٛظ تب ظٚ
سبي اضطبظ ِستؼفي اؾ أتطبة ِدعظ ِسؽ َٚضٛإ٘ع ثٛظ .
ِبظٖ ٚ -31ظبيف ٘يئت ِعيؽٖ ( ِعيؽ ػبًِ ) ػجبؼت است اؾ ِؽالجت ظؼ وٍيٗ اِٛؼ ِؽثٛـٗ ثٗ ضؽوت ثؽ ـجك
اسبسٕبِٗ  ٚاخؽاي تػّيّبت ٘يئت ِعيؽٖ ِطبؼاٌيٗ ظؼ ِمبثً ضٛؼاي ػبٌي ِسئٛي است  ٚضٛؼاي ػبٌي زك
ظاؼظ اؾ ا ٚؼاخغ ثٗ العاِبت  ٚتػّيّبت ِؽثٛـ ثٗ ضؽوت تٛؾير ثطٛا٘ع .
ِبظٖ  -32ؼئيس ٘يئت ِعيؽٖ ِيتٛأع يىي اؾ ِعيؽاْ ؼا ثٗ ِسئٌٛيت ضٛظ ثؼٕٛاْ ٔبيت ؼئيس أتطبة ّٔبيع ٔ .بيت
ؼئيس ظؼ ِٛالغ غيجت ؾؽٚؼي  ٚوسبٌت ِ ٚسبفؽت ِعيؽ ػبًِ لبئَ ِمبَ ا ٚضٛا٘ع ثٛظ ّ٘چٕيٓ ٘ؽ يه اؾ ِعيؽاْ
ِيتٛإٔع ثب تػٛيت ٘يئت ِعيؽٖ يىي اؾ وبؼِٕعاْ اؼضع لسّت ِؽثٛـ ثٗ ضٛظ ؼا ثٗ ػٕٛاْ لبئُ ِمبَ ضٛظ ثٗ ٘يئت
ِعيؽٖ ِؼؽفي ّٔبيع .
ضطع ِؿثٛؼ ظؼ غٛؼت غيجت اؾطؽاؼي ِعيؽي ثٗ خبي اِ ٚؼؽفي ضعٖ ظؼ خٍسبت ٘يئت ِعيؽٖ ضؽوت ِيىٕٕع .
ِبظٖ  -33ؼئيس ٘يئت ِعيؽٖ ظؼ ِسبوُ ّٔبيٕعٖ ضؽوت است ِ ٚيتٛأع ٚويً ثب زك تٛويً غيؽ ِؼيٓ ّٔبيع  ٚثطٛؼ
وٍي ظؼ ِمبثً ظيگؽاْ ّٔبيٕعٖ ضؽوت ضٛا٘ع ثٛظ .
ِبظٖ ٘ -34يئت ِعيؽٖ ثؽ ـجك ِمؽؼات ايٓ اسبسٕبِٗ ِسئٛي  ٚاظاؼٖ وٕٕعٖ اِٛؼ ضؽوت ِيجبضع  ٚخٍسبت ػبظي
آْ ظؼ ٘ؽ ِبٖ ثيص اؾ يه ثبؼ ٔطٛا٘ع ثٛظ .
ِمؽ ِعيؽ ػبًِ ظؼ ِؽوؿ اغٍي ِ ٚمؽ ِعيؽاْ ظيگؽ وٗ ٘ؽ يه ظؼ ِمبثً ِعيؽ ػبًِ ِسئٛي لسّت ضٛظ ضٛإ٘ع ثٛظ
ظؼ ِؽوؿ ِؽثٛـ ِيجبضٕع .
ِبظٖ ٚ -35ظبيف ضبغٗ ٘يئت ِعيؽٖ اؾ ايٓ لؽاؼ است :
اٌف -تػٛيت ثؽٔبِٗ ػٍّيبت ضؽوت وٗ ٘ؽ يه اؾ ِعيؽاْ ػبَي ثٗ تٛسف ؼئيس ٘يئت پيطٕٙبظ ِيّٕبيع .

ة -تؼييٓ ضف ِطي وٍي  ٚخٙبت ػِّٛي ضؽوت  ٚؼثف ِب ثيٓ ٚظبيف  ٚاضتيبؼات ٘ؽ يه
ج -پيطٕٙبظ ثٛظخٗ سبٌيبٔٗ ضؽوت  ٚاػتجبؼات اؾبفي ثٗ ضٛؼاي ػبٌي ظؼ ٘ؽ ِٛلغ وٗ ؾؽٚؼت پيعا ّٔبيع .
ظ -تٕظيُ  ٚتػٛيت آئيٓ ٔبِٗ ٘بي استطعاِي  ٚاظاؼي  ٚتطىيالتي  ٚآئيٓ ٔبِٗ ٘بي ِؼبِالت ـجك اغٛي  ٚؼٚش
وٍي وٗ ثٗ تػٛيت ضٛؼاي ػبٌي ؼسيعٖ ثبضع .
ِٖ -طبٌؼٗ  ٚپيطٕٙبظ تطىيً ضؽوتٙبي فؽػي وٗ ثؽاي أدبَ لسّتي اؾ ػٍّيبت ضؽوت آٔٙب الؾَ ثبضع ثٗ
ضٛؼاي ػبٌي ثب غوؽ ضؽايطي وٗ تست آْ ضؽايف سٙبَ ايٓ ضؽوتٙب ثبيع ثٗ اضطبظ َ تفؽلٗ فؽٚضتٗ ضٛظ .
 -ٚثسث  ٚاتطبغ تػّيُ ٔسجت ثٗ ٘ؽ ِٛؾٛع ظيگؽ وٗ ؼئيس ٘يئت ِعيؽٖ ِستمال ثب پيطٕٙبظ يىي اؾ اػؿبء ٘يئت
ِعيؽٖ ـؽذ آْ ؼا ؾؽٚؼي تططيع ظ٘ع .
ِبظٖ  -36اٌف -ضؽوت ّٔيتٛأع ثع ْٚتػٛيت لبِٔ ْٛطػٛظ ٘يچگٚ ٗٔٛاِي ظؼ ضبؼج يب ظاضً ايؽاْ ثگيؽظ ٌٚي
ِيتٛأع استفبظٖ اؾ اػتجبؼ ثٗ ضىً غعٚؼ اسٕبظ تدبؼتي  ٚغيؽٖ ثّٕبيع وٗ ِعت آْ اؾ سؽؼسيع ثعٚي  ٚتدعيعي
خّؼب اؾ يه سبي تدبٚؾ ٔىٕع .
استفبظٖ اؾ ايٓ لجيً اػتجبؼات ٘ؽ چٕع وٗ ِؽثٛـ ثٗ ِؼبِالت ٔسيٗ ثبضع ٘ؽ ٚلت وٗ ِدّٛع آْ ثٗ ضّس سؽِبيٗ
ثٗ ضؽوت ثؽسع ٔسجت ثٗ ِبؾاظ اؾ ضّس اج اؾٖ ضٛؼاي ػبٌي الؾَ است .
ة -ظاظْ ٚاَ اؾ ـؽف ضؽوت ِّٕٛع است ِگؽ ثٗ وبؼِٕعاْ  ٚوبؼگؽاْ ضؼت تبثؼٗ وٗ ِيؿاْ  ٚضؽايف آْ ـجك آئيٓ
ٔبِٗ ِطػٛغي تؼييٓ ضٛا٘ع ضع .
ِبظٖ  -37لؽاؼظاظ٘بي ِؽثٛـ ثٗ فؽٚش ِٛاظ ٔفتي وٗ ِعت آْ اؾ  5سبي تدبٚؾ ٔىٕع ثٗ تػٛيت ٘يئت ِعيؽٖ ضٛا٘ع
ؼسيع  ٚلؽاؼظاظ٘بئي وٗ ِعت آْ اؾ  5سبي تدبٚؾ وؽظٖ ٌٚي ؾائع ثؽ ظٖ سبي ٔجبضع ثٗ پيطٕٙبظ ٘يئت ِعيؽٖ ٚ
تػٛيت ضٛؼاي ػبٌي ضٛا٘ع ؼسيع  ٚلؽاؼظاظ٘بئي وٗ ِعت آْ ؾائع ثؽ ظٖ سبي ثبضع پيطٕٙبظ ٘يئت ِعيؽٖ ٚ
ِٛافمت ضٛؼاي ػبٌي  ٚتػٛيت لِ ٖٛمٕٕٗ ضٛا٘ع ؼسيع .
ظؼ ٘ؽ زبي ثؽاي فؽٚش ثيص اؾ ظِ ٚيٍي ْٛتٓ ظؼ سبي ثٗ يه ِطتؽي  ٚيب ثيص اؾ ثٍث ِسػٛي سبٌيبٔٗ اخبؾٖ لٖٛ
ِمٕٕٗ الؾَ ضٛا٘ع ثٛظ .
ِبظٖ  -38زمٛق اػؿبء ٘يئت ِعيؽٖ ٘ ٚيئت ثبؾؼسي پيطٕٙبظ ؼئيس ٘يئت ِعيؽٖ  ٚتػٛيت ضٛؼاي ػبٌي تؼييٓ
ِيطٛظ  ٚزمٛق ؼئيس ٘يئت ِعيؽٖ اؾ ـؽف ٘يئت ٚؾؼاء تؼييٓ َيگؽظظ .
ِبظٖ ِ -39عيؽ ػبًِ  ٚاػؿبء ٘يئت ِعيؽٖ ٘ ٚيئت ثبؾؼسي ٔجبيع اضتغبٌي اػُ اؾ ظٌٚتي  ٚيب غيؽ ظٌٚتي افتطبؼا يب
ثطٛؼ ِٛظف ظاضتٗ ثبضٕع  ٚظؼ غٛؼت اضتغبي ثٗ چٕيٓ ضغٍي اؾ ضغٍي وٗ ظؼ ضؽوت ٍِي ٔفت ايؽاْ ظاضتٗ أع
ِستؼفي ضٕبضتٗ ضٛإ٘ع ضع .
اضطبظ ِػوٛؼ ٔجبيع ظؼ ضؽوتٙب ِٛ ٚسسبت  ٚتدبؼتطبٔٗ ٘بئي وٗ ِٕظٛؼ ػّعٖ آٔبْ ِؼبٍِٗ ثب ضؽوت ٍِي ٔفت
ثٛظٖ يب ؼليت ايٓ ضؽوت ِيجبضٕع سٙيُ يب غيٕفغ ثبضٕع  ٚظؼ غٛؼت ثجٛت تطٍف ِستؼفي ضٕبضتٗ ضٛإ٘ع ضع .
ِبظٖ ِ -40بظَ وٗ ٘يئت ِعيؽٖ اؾ ٔ 5فؽ تطىيً ِيطٛظ خٍسبت آْ ثب زؿٛؼ ٔ 4فؽ ؼسّيت ظاضتٗ  ٚتػّيّي وٗ
ثب ِٛافمت ِعيؽ ػبًِ  ٚظٔ ٚفؽ ظيگؽ اتطبغ ضٛظ ِؼتجؽ ضٛا٘ع ثٛظ ٘ ٚؽ گبٖ ػعٖ ٘يئت ِعيؽٖ اؾ ٔ 5فؽ ثيطتؽ ثبضع
خٍسبت آْ ثب زؿٛؼ پٕح ٔفؽ ؼسّيت ظاضتٗ  ٚتػّيّبت آْ ثب اوثؽيت آؼاء ِؼتجؽ ضٛا٘ع ثٛظ  ٚظؼ غٛؼت تسبٚي آؼاء
ـؽفي وٗ ؼئيس ٘يئت ِعيؽٖ آْ ـؽف ثبضع ةؼٔعٖ اوثؽيت ضٛا٘ع ثٛظ ٘ .ؽ لسّت اؾ ِػاوؽات ؼا وٗ ٘يئت ِعيؽٖ
ِسؽِبٔٗ تططيع ظ٘ع ثبيع ظؼ غٛؼت خٍسٗ ِطػٛغي ظؼج ِ ٚسؽِبٔٗ ثٛظْ آْ ليع ضٛظ .
ِبظٖ ٘ -41يچ يه اؾ ِعيؽاْ ظؼ اِٛؼي وٗ اضتػبغب ضٛظ يب ؾٚخٗ  ٚيب ٚاٌعيٓ يب فؽؾٔع يب ثؽاظاؼاْ  ٚضٛا٘ؽاْ آٔٙب غيٕفغ
٘ستٕع زك ؼاي ٔطٛإ٘ع ظاضت .
فػً ضطُ ٘ -يئت ثبؾؼسي
ِبظٖ ٘ -42يئت ثبؾؼسي ِؽوت است اؾ سٗ ٔفؽ وٗ ظاؼاي تدؽثيبت ِ ٚؼٍِٛبت وبفي ظؼ اِٛؼ زسبثعاؼي غٕؼتي ٚ
ثبؾؼگبٔي ثبضٕع  ٚثؽاي ِعت سٗ سبي ثٗ پيطٕٙبظ ظٌٚت  ٚتػٛيت لِ ٖٛمٕٕٗ تؼييٓ ضٛإ٘ع ضع .
ظؼ ٘ؽ يه اؾ سبٌٙبي اٚي  ٚظ ( َٚيه ٘فتٗ پس اؾ تػٛيت تؽاؾ ٔبِٗ سبي لجً ضؽوت ) ثٗ ليع لؽػٗ يه ٔفؽ اؾ
ثبؾؼسبْ اؾ وبؼ ضبؼج ِيطٛظ  ٚظٌٚت ظؼ ظؽف  15ؼٚؾ پس اؾ تػٛيت تؽاؾ ٔبِٗ يه ٔفؽ ؼا ثٗ خبي ا ٚثؽاي تػٛيت ثٗ
لِ ٖٛمٕٕٗ ِؼؽفي ِيّٕبيع .
ػؿ ٛضبؼج ضعٖ ؼا ِيتٛاْ ِدعظا پيطٕٙبظ ّٔٛظ ِ ٚبظاَ وٗ خبٔصيٓ ا ٚتؼييٓ ِ ٚطغٛي وبؼ ٔطعٖ وّبوبْ ِطغٛي
ِ ٚسئٛي ضٛا٘ع ثٛظ .
التؽاع ظفؼٗ ظ َٚضبًِ ثبؾؼسبْ ضٛا٘ع ثٛظ وٗ پس اؾ لؽػٗ لجٍي ثبلي ِبٔعٖ أع  ٚپس اؾ يه ظٚؼ تؼٛيؽ ِبِٛؼيت
٘ؽ يه اؾ اػؿبي ٘يئت ثبؾؼسي سٗ سبي اظاِٗ ضٛا٘ع ظاضت .
ِبظٖ ٘ - 43يئت ثبؾؼسي ِسئٛي ثبؾؼسي ِٓظُ ِ ٚستّؽ وٍيٗ زسبثٙبي ضؽوت ِيجبضع .
ِبظٖ ٘ -44ؽ گبٖ ظؼ ػؽؼ سبي ِسً ثبؾؼسي ثٗ ٚاسطٗ فٛت يب استؼفب ء ضبٌي ضٛظ ثؽاي تػعي آْ ِسً ظٌٚت
ضطػي ؼا وٗ ظاؼاي غالزيت ثبضع ثٗ لِ ٖٛمٕٕٗ پيطٕٙبظ ِيّٕبيع  ٚتب تؼييٓ ا ٚسبيؽ ثبؾؼسبْ ثىبؼ ضٛظ اظاِٗ
ِيعٕ٘ع .
ِبظٖ ٘ -45يئت ثبؾؼسي ِيتٛأع ظؼ غٛؼت ازتيبج اؾ زسبة ؼسٙبي ِتطػع  ٚيب ٘يئتٙبي ِطبٚؼٖ
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خبِؼي اؾ ٚؾؼيت ِبٌي ضؽوت ثؽاي اـالع ضٛؼاي ػبٌي تٙيٗ ّٔبيع .

ِبظٖ ٘ -48يئت ثبؾؼسي ذ ق ظاؼظ ثٗ وٍيٗ ظفبتؽ  ٚپؽٔٚعٖ ٘بي ِسبسجبتي  ٚاسٕبظ ضؽج  ٚلؽاؼظاظ٘بي ضؽوت
ِؽاخؼٗ ّٔٛظٖ  ٚوٍيٗ اضتجب٘بت  ٚتطٍفبت ؼا ثؽٚسبي ِؽثٛـٗ  ٚيب ثٗ ِعيؽاْ ِؽثٛـٗ گؿاؼش ظ٘ع  ٚاگؽ ٔسجت ثٗ
ايٓ گؿاؼش ظؼ ظؽف ِعت ٘ 2فتٗ العاَ الؾَ ثؼًّ ٔيبيع ٘يئت ثبؾؼسي ِؽاتت ؼا ِستميّب ثٗ ٘يئت ِعيؽٖ گؿاؼش
ضٛا٘ع ظاظ .
تجػؽِٖ -عيؽ ػبًِ ِ ٚعيؽاْ ضؽوت لسّتٙبي خؿء ٘ؽ يه ِسئٛي اثٛاة خّؼي ِؽثٛـ ثٗ ضٛظ ِيجبضٕع ٚ
ّٔيتٛإٔع ػٍّيبت  ٚالعاِبت ضٛظ ؼا ِٛوٛي ِ ٚتٛلف ثٗ اِؿبي ٘يئت ثبؾؼسي يب ّٔبيٕعٖ ٘يئت ِؿثٛؼ ثّٕبيٕع ٚ
ػًّ ثبؾؼسبْ ثٗ ٘يچ ٚخٗ ٔجبيع ِبٔغ وب ؼ٘بي لسّتٙبي ِطتٍف ضؽوت گؽظظ .
ِبظٖ  -49گؿاؼش سبٌيبٔٗ ثبؾؼسي ثبيع ثٗ تؽاؾ ٔبِٗ وٗ ثٗ اِؿبي ٘يئت ِعيؽٖ ؼسيعٖ است ؾّيّٗ ضٛظ
ِبظٖ ٘ -50يئت ثبؾؼسي ثبيع ظؼ خٍسٗ ضٛؼاي ػبٌي وٗ ثٗ تؽاؾ ٔبِٗ ؼسيعگي ِيطٛظ ثؽاي اظػب ي تٛؾيسبت
زؿٛؼ يبثٕع .
فػً ٘فتُ  -تؽاؾ ٔبِٗ  ٚذ سبة سٛظ  ٚؾيبْ
ِبظٖ  - 51سبي ِبٌي ضؽوت  -اؾ اٚي فؽٚؼظيٓ ٘ؽ سبي ضؽٚع گطتٗ  ٚظؼ آضؽ اسفٕع ّ٘بْ سبي ضبتّٗ ِي يبثع ٚ
ٔطستيُٕ سبي ِبٌي اؾ ؼٚؾ تبسيس ضؽوت تب آضؽ اسفٕع سبي تبسيس .
ِبظٖ  -52ظفبتؽ ِسبسجبتي ضؽوت ثبيع پٍّپ ضعٖ  ٚـجك ِمؽؼات لبٔ ْٛثبؾؼگبٔي ثبضع
ػعٖ ٛٔ ٚع ظفبتؽ الؾَ  ّٗٔٛٔ ٚآْ ؼا ٘يئت ِعيؽٖ ثب تػٛيت ضٛؼاي ػبٌي تؼييٓ ضٛا٘ع وؽظ .
ِبظٖ  - 53وٍيٗ ظفبتؽ ضؽوت ظؼ آضؽ اسفٕع ثستٗ ضعٖ  ٚتؽاؾ ٔبِٗ  ٚزسبة سٛظ  ٚؾيبْ ضؽوت الالً ظؼ ظؽف سٗ
ِبٖ اؾ اٚي سبي ثؼع تٙيٗ  ٚظؼ اضتيبؼ ٘يئت ثبؾؼسي گػاضتٗ ضٛا٘ع ضع .
ة تؽاؾ ٔبِٗ ضؽوت اؾ ـؽف ضٛؼاي ػبٌي ِفبغب زسبة ٘يئت ِعيؽٖ ِسسٛة است .
ِبظٖ  -54تػٛي
ِبظٖ ِ -55جٍغي وٗ ظؼ ٔتيدٗ تؽلي ليّت تبسيسبت  ٚسبيؽ اِٛاي ضؽوت اػُ اؾ ِٕمٛي يب غيؽ ِٕمٛي زبغً
ِيطٛظ ثٗ زسبة سٛظ ضؽوت ثؽظٖ ٔطٛا٘ع ضع .
ِبظٖ  -56سٛظ ضبٌع ضؽوت ػجبؼت است اؾ سٛظ غيؽ ضبٌع پس اؾ ٚؾغ ٘ؿيٕٗ ٘ب  ٚاستٙالوٙب وٗ ثٗ تؽتيت ؾيؽ
ػًّ ضٛا٘ع ضع .
اٌف -اؾ سٛظ ضبٌع ِجٍغي ِؼبظي الالً ظٖ ظؼ غع ثٗ زسبة غضبئؽ ػِّٛي ضؽوت أتمبي ظاظٖ ِيطٛظ .
ة -ثٗ پيطٕٙبظ ٘يئت ِعيؽٖ  ٚتػٛيت ضٛؼاي ػبٌي ِجٍغي ثؽاي أتمبي ثٗ زسبة آيٕعٖ ثؽظٖ ضٛا٘ع ضع ج -ثميٗ
ِتؼٍك ثٗ ضؿاؼٔٗ ظٌٚت است وٗ ـجك لبِٔ ْٛطػٛظ ثٗ ِػؽف ػّؽاْ  ٚآثبظي وطٛؼ  ٚتبِيٓ ػعاٌت اختّبػي
ٚاِٛؼ تٌٛيعي ضٛا٘ع ؼسيع .
فػً ضطُِٛ-اظ ِطتٍفٗ
ِبظٖ ٚ -57ؾاؼتطبٔٗ  ٚاظاؼات ِٛ ٚسسبت ظٌٚتي ِٛظف ثٗ تطؽيه ِسبػي  ٚس ًٙاِٛؼي اؾ ضؽوت وٗ ثٗ آٔٙب
ِؽثٛـ ِيطٛظ ٚ.
ْ وطٛؼ ٌ ٚطگؽي ِميُ ظؼ ِٕبـك فؼبٌيت ضؽوت ٍِؿَ ثٗ ؼػبيت ِػبٌر ضؽوت  ٚتٛخٗ ِتػعيبْ
ِطػٛغب ِبِٛؼي
ِسئٛي ضٛا٘ع ثٛظ .
٘يئت ِعيؽٖ ِيتٛأع أتمبي ِبِٛؼيٕي ؼا وٗ تؼًٍ ظؼ تطؽيه ِسبػي يب ايسب ?? ????? ???????A
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ضٛا٘ع ثٛظ .
ِبظٖ ٘ -59يچ يه اؾ ِعيؽاْ  ٚوبؼوٕبْ ضؽوت ( اػُ اؾ وبؼِٕعاْ  ٚوبؼگؽ )ّٔي تٛأع ٘يچگٔ ٗٔٛطؽيٗ  ٚؼٚؾٔبِٗ ؼا
ظايؽ ِٕ ٚتطؽ وٕٕع ظؼ غٛؼت العاَ ثٗ ايٕىبؼ ثٗ ضٛظي ضٛظ ِستؼفي ضٕبضتٗ ضعٖ  ٚثٗ ضعِت آٔٙب ضبتّٗ ظاظٖ
ضٛا٘ع ضع .
أتطبؼ ِمبالت ػٍّي  ٚفٕي ِبٔؼي ٔطٛا٘ع ظاضت .
ِبظٖ  -60ظؼ ِٛاؼظي وٗ ثٗ ِٛخت ِٛاظ  44 ٚ26 ٚ19ايٓ اسبسٕبِٗ أتطبثبتي ثبيع ثٛسيٍٗ لِ ٖٛمٕٕٗ ثٗ ػًّ آيع
ِبظاَ وٗ ايٓ اسبسٕبِٗ ثٗ تػٛيت لِ ٖٛؿثٛؼ ٔؽسيعٖ است ظؼ ظٚؼٖ اضتيبؼات ثب ٘يئت ٚؾيؽاْ ضٛا٘ع ثٛظ
فػً ٔ -ُٙتغييؽ ِٛاظ اسبسٕبِٗ
ِبظٖ ٘ -61يچگ ٗٔٛاؾ ِٛاظ ايٓ اسبسٕبِٗ لبثً تغييؽ ٔيست ِگؽ ثٗ پيطٕٙبظ ضٛؼاي ػبٌي ِٛ ٚافمت ظٌٚت ٚ
تػٛيت لِ ٖٛمٕٕٗ .
ِبظٖ  -62ظؼ ظٚؼٖ اضتيبؼات اغالزبت  ٚتغييؽات الؾَ ظؼ ايٓ اسبسٕبِٗ ثؽ ـجك لبٔ ْٛاػطبي اضتيبؼات ِػٛة
ثيستُ ِؽظاظ ِبٖ  1331ثؼًّ ضٛا٘ع آِع .
ثؽ ـجك قأ ْٛتّعيع ِعت اضتيبؼات ِػٛة ثيستُ ِؽظاظ ِبٖ  1331اليسٗ لبٔٔٛي اسبسٕبِٗ ضؽوت ٍِي ٔفت
ايؽاْ وٗ ِطتًّ ثؽ ِ 62بظٖ  10 ٚتجػؽٖ است تػٛيت ِيطٛظ .
ثٗ تبؼيص پٕدُ آغؼ ِبٖ 1331
ٔطست ٚؾيؽ  -ظوتؽ ِسّع ِػعق

