من ٗٔٛلشاسداد تيّٗ ػّش صِأي واسوٕاْ يه ؽشوت
مشاسٖ لشاسداد ػّش:
تاسيخ صذٚس:
تاسيخ ؽشٚع:
تاسيخ أمضاء:
تؼذاد تيّٗ ؽذگاْ:
حك تيّٗ عاالٔٗ ........................... :سياي
ياتنينياْ
تنينيش ؽنينيشوت  ....................تنينيٗ ٔؾنينيأي انينيشاْ
 .......................................وٗ دس ا يٓ لشاسداد
نيٗ
نيٙاِي تيّنيني
نيشوت عنيني
نيٛد  ٚؽنيني
نيي ؽنيني
نيذٖ ِنيني
نيضاس ٔاِينيني
نيٗ گنيني
تيّنيني
 ............................وٗ تي ّٗ گش ٔاِ يذٖ ِي ؽٛد
لشاسداد صيش ِٕؼمذ ِي گشدد:
ِادٖ اٚي ِٛ :ضٛع ا يٓ لشاسداد ػ ثاست ا عت اص تي ّٗ ػ ّش ص ِاْ
فٛت تٗ ٘ش ػٍت واسوٕاْ تيّٗ گضاس:
ِادٖ د :َٚعشِايٗ تي ّٗ ػّش صِأي ٘ش يه اص تيّٗ ؽذگاْ ِثٍغ
 .......................سياي ِي تاؽذ.
ِادٖ ع :َٛؽشٚع تيّٗ تشاي ٘ش يه اص واسوٕاْ فؼٍي تيّٗ گضاس
 ٚتشاي واسوٕأي وٗ دس آيٕذٖ اعتخذاَ ٛإ٘ذ ؽذ تاسيخ ِٕذسج
دس احلالي تاييذ پٛؽؼ تيّٗ اي آٔاْ ِي تاؽذ.
ٛد اص ت ؼذادي اص
تث صشٖ  -1تي ّٗ گش ِي تٛا ٔذ تا أت خاب
واسو ٕاْ ِتما ضي ِؼاي ٕات پض ؽىي تؼ ًّ آٚسد  ٚعپظ آ هنا سا ل ثٛي
يا سد منا يذ  ٔ ٚيض خم تاس ا عت تا اػ ّاي ٔشخ ا ضايف آ هنا سا حتت
پٛؽؼ لشاس د٘ذ هبش حاي ؽشٚع  ٚاػتثاس پٛؽؼ تيّٗ اي ٘ش يه اص
واسوٕاْ پظ اص تاييذ وتيب تيّٗ گش عي احلالي ِي تاؽذ.
ِادٖ چ ٙاسَ :حك تي ّٗ عاالٔٗ ٘ش يه اص تي ّٗ ؽذگاْ ج ٙت تي ّٗ
ػ ّش ص ِأي ِث ٍغ  ......................س ياي ِي تا ؽذ وٗ ِي
تايذ اص عشف تيّٗ گضاس تٗ صٛست يىجا تٗ تيّٗ گش پشدا ت ؽٛد.
تثصشٖ :ضشب االجً پشدا ت حك تيّٗ ٘ش يه اص تيّٗ ؽذگاْ حذاوثش
تٗ فا صٍٗ  11سٚص اص ت اسيخ دسيا فت ا حلالي تاي يذ پ ٛؽؼ آ ٔاْ
تٛعظ تيّٗ گضاس ِي تاؽذ.
ِادٖ پٕجُ :تي ّٗ گضاس ِ ٛظف ا عت ٌي غت ِؾخ صات واسو ٕاْ ِ ؾّٛي
تي ّٗ سا ؽاًِ سد يف ٔاَ ٔ ٚاَ أٛادگي تاسيخ تٌ ٛذ مشاسٖ
ؽٕا عٕاِٗ  ٚحمً صذٚس دس ؽشٚع لشاسداد دس د ٔ ٚغخٗ تشاي تي ّٗ
گش اسعاي منٛدٖ ٘ ٚش ِاٖ ٔيض صٛستي اص واسوٕاْ ٛد سا وٗ دس
ٔظش داسد جذيذا حتت پٛؽؼ لشاس تذ٘ذ(اعتخذاَ جذيذ)  ٚيا اص آْ
اسج منايذ(ا عتؼفاء أت ماي  ٚيا تاصٔؾ غتگأي وٗ اص پ ٛؽؼ
اسج ِي گشدٔذ  )... ٚجٙت تيّٗ گش اسعاي منايذ.
تثصشٖ : 1ؽشٚع تيّٗ آْ دعتٗ اص واسوٕاْ جذيذ وٗ تؼذ اص اِضاي
لشاسد اد تٗ ا عتخذاَ تي ّٗ گضاس دسآ ِذٖ ا ٔذ اص تاسيخ دسيا فت
ٔاِٗ تٛعظ تيّٗ گش ٛا٘ذ تٛد.
تثصشٖ : 2ضشب االجً اسعاي اعاِي واسوٕاْ حزيف حذاوثش  11سٚص اص
تاسيخ حزف ِي تا ؽذ  ٚچٕأ چٗ تغيريا تي اسج اص ضشب اال جً فٛق
تٗ تيّٗ گش اػالَ گشدد تاسيخ ِٛثش تشاي صذٚس احلالي شٚج تي ّٗ
ؽذٖ اص پ ٛؽؼ تي ّٗ اي حذاوثش تٗ  11سٚص ل ثً اص تاسيخ تي ّٗ
گضاس(اػالَ تغيريات) أتماي ِي ياتذ.
ِادٖ ؽ ؾُ :ت غٛيٗ حك تي ّٗ ا حلالي ٘اي صادسٖ ِش تٛط تٗ ت غيريات
دس عٛي ِذت لشاسداد ا ػُ اص ا فضايؼ يا وا٘ؼ ت ؼذاد تي ّٗ
ؽذگاْ تش اعاط تؼشفٗ وٛتاٖ ِذت تيّٗ ِشوضي ايشاْ  ٚمهضِاْ تا
حك تيّٗ عايش تيّٗ ؽذگاْ اجناَ ٛا٘ذ ؽذ.

ِادٖ ٘ فتُ :دس صٛست فٛت ٘ش يه اص تي ّٗ ؽذگاْ تي ّٗ گضاس
ِ ٛظف ا عت ِشا تة سا وت ثا  ٚظشف ِذت حذاوثش  11سٚص اص تاسيخ
اعالع تٗ تيّٗ گش اػالَ ِ ٚتؼالثا ِذاسن ريً سا اسعاي منايذ.
اٌف :دس صٛست فٛت
 -1اصً يا ف تٛوپي تاييذ ؽذٖ الصٗ سٛٔٚؽت ٚفات(گٛا٘ي فٛت)
صادسٖ اص عشف اداسٖ آِاس.
 -2گٛا٘ي پضؽه لأٔٛي يا آ شيٓ پضؽه ِؼال ِث ي تش تؼيش ػٍت
فٛت.
 -3گضاسػ ِ ؾشٚح حاد ثٗ وٗ ت ٛعظ ِشا جغ ري صالح ا يٗ ؽذٖ
تاؽذ(.دس ِٛاسدي وٗ فٛت ٔاؽي اص حادثٗ تاؽذ).
تث صشٖ : 1دس ِٛاسدي وٗ فٛت دس ا ثش حٛادث ٔا ؽي اص سأ ٕذگي
ت ٛعظ تي ّٗ ؽذٖ تا ؽذ گٛا٘يٕا ِٗ سأ ٕذگي جماص سأ ٕذٖ  ٚعيٍٗ
ٔمٍيٗ ِٛسد ٌضِ َٚي تاؽذ.
تث صشٖ : 2دس ِٛاسد ا عتثٕايي  ٚدٚسي اص ِش وض وٗ اِ ىاْ ا عالع
فٛسي ِمذٚس مني تاؽذ ِذت صِاْ اعالع تٗ تيّٗ گش عي سٚص تؼيش
ِي گشدد.
نيذٖ
نيً ٔؾني
نيي اص ادٚات ػّني
نيٛت ٔاؽني
نيٗ فني
نيش تني
نيٛادث ِٕجني
نيشٖ  :3حني
تثصني
تاليّأذٖ اص آثاس جٕگ حتّيٍي ٔغثت تٗ وٍيٗ تيّٗ ؽذگاْ پظ اص
أؼماد لشاسداد ِؾّٛي تيّٗ ِي تاؽذ.
ِادٖ ٘ فتُ :تي ّٗ گش دس اصاي دسيا فت حك تي ّٗ  ٚا جناَ تؼ ٙذات
تيّٗ گضاس ِٕذسج دس ايٓ لشاسداد ِتؼٙذ اعت عشِايٗ ٘اي ِٛضٛع
ِادٖ د َٚايٓ لشاسداد سا تٗ ؽشح مهاْ ِادٖ دس ٚجٗ تيّٗ گضاس
پشدا ت منايذ تا تٗ ريٕفغ لأٔٛي آْ تاديٗ گشدد.
ِادٖ هنُ :حك تي ّٗ ٘ايي وٗ تا تت ا يٓ لشاسداد تٗ تي ّٗ گش
پشدا ت ِي گشدد لا تً ا عرتداد مني تا ؽذ ِ گش دس ِٛاسدي وٗ
اؽتثا٘ي دس حماعثٗ سخ دادٖ تاؽذ.
ِادٖ د ُ٘ :حذاوثش عٓ لا تً پزيشػ واسو ٕاْ تي ّٗ ؽذٖ ٕ٘ گاَ
ٚلٛع غش ِؾّٛي ايٓ لشاسداد  51عاي متاَ ِي تاؽذ.
تٕاتشايٓ تيّٗ گش ٔغثت تٗ وغأي وٗ عٓ آهنا اص اسلاَ ياد ؽذٖ
دس ِٛاسد ِشتٛعٗ تيؾرت تاؽذ ٘يچگ ٗٔٛتؼٙذي ٔذاسد.
ِادٖ ياصدُِ٘ :ذت ا يٓ لشاسداد يى غاي اص تاسخ ؽشٚع آْ ا عت ٚ
٘ش يه اص عشفش ِي تٛأ ٕذ يى ّاٖ ل ثً اص پا ياْ ِذت لشاسداد
ٛد سا ٔ غثت تٗ ف غخ  ٚيا جتذ يذ ٔ ظش دس ٔشخ  ٚؽشايظ
ٔ ظش
لشاسداد تٗ عشف ديگش اػالَ منايذ دس غري ايٕصٛست لشاسداد تا مهش
ؽشايظ  ٚتا صذٚس تشگ ا حلالي تٗ ِذت يى غاي دي گش متذ يذ ٛا ٘ذ
ؽذ.
ِادٖ دٚاصد ُ٘ ٔ :غثت تٗ ِٛاسدي وٗ دس ا يٓ لشاسداد ر وش
ٔگشد يذٖ ا عت تش ع ثك ؽشايظ ػ ِّٛي تي ّٗ ػ ّش مج ؼي ؽشوت عٙاِي
تيّٗ ايشاْ  ٚلأ ْٛتيّٗ سفتاس ٛا٘ذ ؽذ.

