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متي کاهل هٌطَر حمَق ضْرًٍدی
بسناهلل الرحوي الرحین
همدهِ
حبوٕیت ٌّٔك ثش رٟبٖ  ٚا٘ؼبٖ اص آٖ خذاػت  ٓٞ ٚا ،ٚا٘ؼبٖ سا ثش ػش٘ٛؿت ارتٕبػی خٛیؾ حبوٓ
ػبخت ٝاػتٞ .یچوغ ٕ٘یتٛا٘ذ ایٗ حك اِٟی سا اص ا٘ؼبٖ ػّت وٙذ یب دس خذٔت ٔٙبفغ فشد یب ٌشٞٚی خبف
لشاس دٞذّٔ .ت ایشاٖ ایٗ حك سا اص ًشیك اك َٛلب٘ ٖٛاػبػی اػٕبَ وشدٜ؛  ٚثٛٔٝرت اك،۱۲۱ ٚ ۱۱۳ َٛ
ٔؼئِٛیت ارشا  ٚپبػذاسی اص لب٘ ٖٛاػبػی سا ثش ػٟذ ٜسئیغرٕٟٛس ٟ٘بد ٜاػت .سئیغرٕٟٛس و ٝدس پیـٍبٜ
لشآٖ وشیٓ  ٚدس ثشاثش ّٔت ایشاٖ ثش پـتیجب٘ی اص حكٌ ،ؼتشؽ ػذاِت  ٚحٕبیت اص آصادی  ٚوشأت ا٘ؼب٘ی
افشاد  ٚحمٛق ّٔت دس لب٘ ٖٛاػبػی ث ٝخذا٘ٚذ ػٌٙٛذ یبدوشد ٜاػتٙٔ« ،ـٛس حمٛق ؿٟش٘ٚذی» سا ثٔٝخبثٝ
ثش٘بٔ ٚ ٝخئـی دِٚت ثشای سػبیت  ٚپیـجشد حمٛق اػبػی ّٔت ایشاٖ اػالْ ٔیوٙذ .
ایٗ ٔٙـٛس ثب ٞذف اػتیفب  ٚاستمبی حمٛق ؿٟش٘ٚذی  ٚثٙٔٝظٛس تذٚیٗ «ثش٘بٔ ٚ ٝخئـی دِٚت»ٛٔ ،هٛع
اكُ  ۱۳۴لب٘ ٖٛاػبػی  ،تٙظیٓ ؿذ ٚ ٜؿبُٔ ٔزٕٛػٝای اص حمٛق ؿٟش٘ٚذی اػت و ٝیب دس ٔٙبثغ ٘ظبْ
حمٛلی ایشاٖ ؿٙبػبییؿذٜا٘ذ  ٚیب دِٚت ثشای ؿٙبػبیی ،ایزبد ،تحمك  ٚارشای آٖٞب اص ًشیك اكالح  ٚتٛػؼٝ
٘ظبْ حمٛلی  ٚتذٚیٗ  ٚپیٍیشی تلٛیت ِٛایح لب٘٘ٛی یب ٞشٌ ٝ٘ٛتذثیش یب الذاْ لب٘٘ٛی الصْ تالؽ رذی ٚ
فشاٌیش خٛد سا ٔؼٕ َٛخٛاٞذ داؿت .ثشای دػتیبثی ث ٝایٗ ٞذف ٕٞىبسی ػبیش لٛا ٟ٘ ٚبدٞب ٔ ٚـبسوت ٔشدْ،
تـىُٞب ،اتحبدیٞٝبی كٙفی ،ػبصٔبٖٞبی ٔشدْٟ٘بد  ٚثخؾ خلٛكی هشٚسی اػت .
ٔٛاد ٔختّف ایٗ ٔٙـٛس ثبیذ دس ٕٞبٍٙٞی  ٚػبصٌبسی ثب یىذیٍش  ٚدس چبسچٛة ٘ظبْ حمٛلی ٔٛرٛد تفؼیش ٚ
ارشا ؿٛد ٘ ٚجبیذ ٔٛرت وبٞؾ حمٛق ؿٟش٘ٚذاٖ ایشا٘ی  ٚحمٛق اتجبع ػبیش وـٛسٞب و ٝدس لٛا٘یٗ  ٚیب
تؼٟذات ثیٗإِّّی وـٛس ؿٙبػبییؿذ ٜاػتٌ ،شدد .
الف .حك حیات ،سالهت ٍ کیفیت زًدگی
هادُ . ۱ؿٟش٘ٚذاٖ اص حك حیبت ثشخٛسداس٘ذ .ایٗ حك سا ٕ٘یتٛاٖ اص آٖٞب ػّت وشد ٍٔش ثٛٔٝرت لب٘. ٖٛ
هادُ . ۲ؿٟش٘ٚذاٖ اص حك ص٘ذٌی ؿبیؼتِٛ ٚ ٝاصْ آٖ ٕٞچ ٖٛآة ثٟذاؿتی ،غزای ٔٙبػت ،استمبی ػالٔت،
ثٟذاؿت ٔحیي ،دسٔب ى ٔٙبػت ،دػتشػی ث ٝداس ،ٚتزٟیضات ،وبالٞب  ٚخذٔبت پضؿىی ،دسٔب٘ی  ٚثٟذاؿتی
ٌٔٙجك ثب ٔؼیبسٞبی دا٘ؾ سٚص  ٚاػتب٘ذاسدٞبی ّّٔی ،ؿشایي ٔحیي صیؼتی ػبِٓ ٌّٛٔ ٚة ثشای ادأ ٝص٘ذٌی
ثشخٛسداس٘ذ .
هادُ . ۳حك ص٘بٖ اػت و ٝاص ثش٘بٔٞٝب  ٚتؼٟیالت ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی ٔٙبػت  ٚآٔٛصؽ ٔ ٚـبٚسٜٞبی
ٔٙبػت ثشای تأٔیٗ ػالٔت رؼٕی  ٚسٚا٘ی دس ص٘ذٌی فشدی ،خب٘ٛادٌی  ٚارتٕبػی دس ٔشاحُ ٔختّف
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ص٘ذٌی ثٝخلٛف دٚساٖ ثبسداسی ،صایٕبٖ ،پغ اص صایٕبٖ  ٚدس ؿشایي ثیٕبسی ،فمش یب ٔؼِّٛیت ،ثشخٛسداس
ثبؿٙذ .
هادُ . ۴حك وٛدوبٖ اػت و ٝكشف٘ظش اص رٙؼیت ثًٛٝس خبف اص ٞشٌ ٝ٘ٛتجؼین ،آصاس  ٚثٟشٜوـی ٔلٖٛ
 ٚاص حٕبیتٞبی ارتٕبػی ٔتٙبػت اصرّٕ ٝدس حٛص ٜػالٔتٔ ،شالجت دس ٔمبثُ ثیٕبسیٞبی سٚحی ،سٚا٘ی ٚ
رؼٕب٘ی  ٚخذٔبت ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی ثشخٛسداس ثبؿٙذ .
هادُ . ۵حك تٛاٖخٛاٞبٖ (ؿٟش٘ٚذاٖ داسای ٔؼِّٛیت)  ٚػبِٕٙذاٖ ٘یبصٔٙذ اػت و ٝاص أىب٘بت دسٔب٘ی ٚ
تٛاٖثخـی ثشای ثٟجٛدی  ٚیب تٛإ٘ٙذ ؿذٖ دس رٟت ص٘ذٌی ٔؼتمُ ٔ ٚـبسوت دس رٙجٞٝبی ص٘ذٌی ثٟشٜٙٔذ
ؿ٘ٛذ .
هادُ . ۶ؿٟش٘ٚذاٖ حك داس٘ذ اص ٔحیي ٔؼبػذ ثشای سؿذ فوبیُ اخاللی  ٚدیٙی  ٚتؼبِی ٔؼٛٙی ثشخٛسداس
ؿ٘ٛذ .دِٚت  ٕٝٞأىب٘بت خٛد سا ثشای تأٔیٗ ؿشایي الصْ رٟت ثٟشٜٙٔذی اص ایٗ حك ث ٝوبس ٔیٌیشد  ٚثب
ٔفبػذ اخاللی اصرّٕ ٝدسٚؽ ،سیب ،تّٕك٘ ،بثشدثبسی ،ثیتفبٚتی ،تٙفش ،ثیاػتٕبدی ،افشاىٌشی ٘ ٚفبق دس ربٔؼٝ
ٔجبسصٔ ٜیوٙذ .
ب .حك کراهت ٍ برابری اًساًی
هادُ . ۷ؿٟش٘ٚذاٖ اص وشأت ا٘ؼب٘ی  ٚتٕبٔی ٔضایبی پیؾثیٙیؿذ ٜدس لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ث٘ ٝح ٛیىؼبٖ
ثٟشٜٙٔذ ٞؼتٙذ .
هادُ . ۸اػٕبَ ٞشٌ ٝ٘ٛتجؼین ٘بسٚا ثٚٝیظ ٜدس دػتشػی ؿٟش٘ٚذاٖ ث ٝخذٔبت ػٕٔٛی ٘ظیش خذٔبت
ثٟذاؿتی  ٚفشكتٞبی ؿغّی  ٚآٔٛصؿی ٕٔٛٙع اػت .دِٚت ثبیذ اص ٞشٌ ٝ٘ٛتلٕیٓ  ٚالذاْ ٔٙزش ث ٝفبكّٝ
ًجمبتی  ٚتجؼین ٘بسٚا ٔ ٚحشٔٚیت اص حمٛق ؿٟش٘ٚذی ،خٛدداسی وٙذ .
هادُ . ۹حیخیت  ٚاػتجبس ؿٟش٘ٚذاٖ ٔل ٖٛاص تؼشم اػتٞ .یچ ؿخقٔ ،مبْ یب سػب٘ٝای ثٚٝیظ ٜآٖٞبیی وٝ
اص ثٛدر ٚ ٝأىب٘بت ػٕٔٛی اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ ٘جبیذ ثب سفتبس یب ثیبٖ اٞب٘تآٔیض ٘ظیش ٞز ٚ ٛافتشا ،حتی اص ًشیك
٘مُل ،َٛث ٝاػتجبس  ٚحیخیت دیٍشاٖ ٌِٕٚ ٝاسد وٙذ .
هادُ  . ۱۰تٞٛیٗ ،تحمیش یب ایزبد تٙفش ٘ؼجت ث ٝلٔٛیتٞب  ٚپیشٚاٖ ادیبٖ ٔ ٚزاٞت ٌ ٚشٜٞٚبی ٔختّف
ارتٕبػی  ٚػیبػیٕٛٙٔ ،ع اػت .
هادُ . ۱۱ص٘بٖ حكداس٘ذ دس ػیبػتٌزاسی ،لبٌٖ٘ٛزاسیٔ ،ذیشیت ،ارشا ٘ ٚظبستٔ ،ـبسوت فؼبَ  ٚتأحیشٌزاس
داؿت ٚ ٝثش اػبع ٔٛاصیٗ اػالٔی اص فشكتٞبی ارتٕبػی ثشاثش ثشخٛسداس ؿ٘ٛذ .
پ .حك آزادی ٍ اهٌیت ضْرًٍدی
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هادُ . ۱۲آصادیٞبی فشدی  ٚػٕٔٛی ؿٟش٘ٚذاٖ ٔل ٖٛاص تؼشم اػتٞ .یچ ؿٟش٘ٚذی سا ٕ٘یتٛاٖ اص ایٗ
آصادیٞب ٔحش ْٚوشدٔ .حذٚد وشدٖ ایٗ آصادیٞب تٟٙب ث ٝلذس هشٚست  ٚثٛٔ ٝرت لب٘ ،ٖٛكٛست ٔیٌیشد .
هادُ ٞ. ۱۳ش ؿٟش٘ٚذی حك داسد اص أٙیت رب٘یٔ ،بِی ،حیخیتی ،حمٛلی ،لوبیی ،ؿغّی ،ارتٕبػی ٘ ٚظبیش
آٖ ثشخٛسداس ثبؿذٞ .یچ ٔمبٔی ٘جبیذ ث٘ ٝبْ تأٔیٗ أٙیت ،حمٛق  ٚآصادیٞبی ٔـشٚع ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚحیخیت ٚ
وشأت آ٘بٖ سا ٔٛسد تؼشم  ٚتٟذیذ لشاس دٞذ .الذأبت غیشلب٘٘ٛی ث٘ ٝبْ تأٔیٗ أٙیت ػٕٔٛی ثٚٝیظ ٜتؼشم
ث ٝحشیٓ خلٛكی ٔشدْ ٕٔٛٙع اػت .
هادُ . ۱۴ؿٟش٘ٚذاٖ حك داس٘ذ دس كٛست تؼشم غیشلب٘٘ٛی ث ٝآصادی  ٚأٙیت خٛد ،دس حذالُ صٔبٖ ٕٔىٗ ٚ
ثب ٟ٘بیت ػِٟٛت ثٔ ٝشارغ ٔ ٚأٔٛساٖ تأٔیٗوٙٙذ ٜأٙیت ػٕٔٛی ،دػتشػی داؿت ٝثبؿٙذٔ .شارغ ٔ ٚأٔٛساٖ
ٔزوٛس ثبیذ ثذٚ ٖٚلف ٚ ٝتجؼین ٔ ٚتٙبػت ثب تؼشم یب تٟذیذی ؤ ٝتٛر ٝؿٟش٘ٚذاٖ ؿذ ٜاػت  ٚثب سػبیت
لٛا٘یٗ خذٔبت خٛد سا اسائ ٝدٙٞذ .
ت .حك هطارکت در تؼییي سرًَضت
هادُ . ۱۵ؿٟش٘ٚذاٖ ث ٝؿىُ ثشاثش اص حك ٔـبسوت دس تؼییٗ ػش٘ٛؿت ػیبػی ،التلبدی ،ارتٕبػی ٚ
فشٍٙٞی خٛیؾ ثشخٛسداس٘ذ ٔ ٚیتٛا٘ٙذ ایٗ حك سا اص ًشیك ٕٝٞپشػی یب ا٘تخبثبت آصاد ٙٔ ٚلفب٘ ٝاػٕبَ
وٙٙذ .
هادُ . ۱۶ؿٟش٘ٚذاٖ ثشای ٔـبسوت ٘ ٚظبست دس فشآیٙذ ا٘تخبثبت ،ثشخٛسداسی اص أىب٘بت  ٚأتیبصات دِٚتی
(اصرّٕ ٝیبسا٘ ،ٝتجّیغبت سادیٛئی ،تّٛیضی٘ٛی ٔ ٚب٘ٙذ ایٗٞب) ،ثٟشٜٙٔذی اص وٕهٞبی ٔشدٔی  ٚػبیش سٚؽٞبی
تأٔیٗ ٞضیٞٝٙبی ا٘تخبثبتی ،ؿىبیت  ٚاػتشام ث ٝتخّفبت ا٘تخبثبتی ٘ضد ٔمبٔبت كالحیتداس ،اص حمٛق ثشاثش
ثشخٛسداس٘ذ .
هادُ . ۱۷تلٕیٕبت ،الذأبت یب اظٟبسات ٔمبٔبت ٔ ٚؼئٛالٖ دِٚتی ،ػٛأُ ارشایی ٘ ٚظبستی ٔ ٚأٔٛسیٗ
٘ظبٔی ،ا٘تظبٔی  ٚأٙیتی پیؾ اص ا٘تخبثبت ،دس رشیبٖ ثشسػی ؿشایي ٘بٔضدٞبی ا٘تخبثبتی  ٚپغ اص ا٘تخبثبت
ثبیذ وبٔالً ؿفبف ،ثیًشفب٘ ٚ ٝلبٕ٘ٙ٘ٛذ ثبؿذ ثٌٝ٘ٛٝای و ٝحتی ؿبئج ٝتمّت یب تخّف ،یب حٕبیت اص ٘بٔضد یب
٘بٔضدٞبی خبف ثٚ ٝرٛد ٘یبیذ .
هادُ . ۱۸كذاٚػیٕب  ٕٝٞ ٚسػب٘ٞٝبیی و ٝاص ثٛدر ٝیب أٛاَ ػٕٔٛی اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ ،ثبیذ ثیًشفی وبُٔ سا
دس ٔشاحُ ٔختّف ا٘تخبثبت سػبیت وٙٙذ تب ؿبئج ٝحٕبیت اص ٘بٔضد یب ٘بٔضدٞبی خبف ثٚ ٝرٛد ٘یبیذ .
ث .حك ادارُ ضایستِ ٍ حسي تدبیر
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هادُ . ۱۹ؿٟش٘ٚذاٖ اص حك اداس ٜؿبیؼت ٝأٛس وـٛس ثش پبیٝی لبٖ٘ٔٛذاسی ،وبسآٔذی ،پبػخٍٛیی ،ؿفبفیت،
ػذاِت  ٚا٘لبف ثشخٛسداس٘ذ .سػبیت ایٗ حك تٛػي ٔ ٕٝٞؼئِٛیٗ  ٚوبسوٙبٖ اِضأی اػت .
هادُ  . ۲۰حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝأٛس اداسی آٖٞب ثب سػبیت لب٘ ،ٖٛثیًشفب٘ ٚ ٝث ٝدٚس اص ٞشٌٝ٘ٛ
ٔٙفؼترٛیی یب غشمٚسصی ؿخلی ،ساثٌ ٝخٛیـب٘ٚذیٌ ،شایؾٞبی ػیبػی  ٚپیؾداٚسی ،دس صٔبٖ ٔؼیٗ ٚ
ٔتٙبػت سػیذٌی  ٚا٘زبْ ؿٛد .
هادُ . ۲۱حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝچٙب٘چ ٝتلٕیٕبت ٟ٘بدٞبی اداسی  ٚیب وبسوٙبٖ سا خالف لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات
ثذا٘ٙذ ،اص ًشیك ٔشارؼ ٝثٔ ٝشارغ اداسی  ٚلوبئی كبِح ،تمبهبی احمبق حك وٙٙذ .
هادُ . ۲۲حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝاص تلٕیٕبت  ٚالذأبت اداسی و ٝثٛ٘ٝػی حمٛق ٙٔ ٚبفغ ٔـشٚع آٖٞب سا
تحت تأحیش لشاس ٔیدٙٞذ ،آٌب ٜؿ٘ٛذ .
هادُ ٔ . ۲۳مبٔبت ٔ ٚأٔٛساٖ اداسی ثبیذ دس سٚاثي خٛد ثب ؿٟش٘ٚذاٖ پبػخٍ ٚ ٛلبثُدػتشع ثبؿٙذ  ٚچٙب٘چٝ
دسخٛاػتی سا سد وٙٙذ ثبیذ حؼت تمبهب ،ثٝكٛست ٔىتٛة پبػخ داد ٚ ٜحذاوخش سإٙٞبیی سا دس چبسچٛة
كالحیتٞبی خٛد اسائٕ٘ ٝبیٙذ .
هادُ . ۲۴حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝاص دِٚتی ثشخٛسداس ثبؿٙذ ؤ ٝتؼٟذ ث ٝسػبیت اخالق حؼ ،ٝٙساػتٌٛیی،
دسػتىبسی ،أب٘تداسیٔ ،ـٛست ،حفظ ثیتإِبَ ،سػبیت حكاِٙبع ،تٛر ٝثٚ ٝرذاٖ  ٚافىبس ػٕٔٛی ،اػتذاَ
 ٚتذثیش  ٚپشٞیض اص تٙذسٚی ،ؿتبةصدٌی ،خٛدػشی ،فشیجىبسیٔ ،خفیوبسی  ٚدػتوبسی دس اًالػبت ٚ
پزیشفتٗ ٔؼئِٛیت تلٕیٕبت  ٚالذأبت خٛد ،ػزسخٛاٞی اص ٔشدْ دس لجبَ خٌبٞب ،اػتمجبَ اص ٘ظشات
ٔخبِفیٗ ٙٔ ٚتمذیٗ ٘ ٚلت  ٚػضَ ثش ٔجٙبی ؿبیؼتٍی  ٚتٛا٘بیی افشاد ثبؿذ .
ج .حك آزادی اًدیطِ ٍ بیاى
هادُ . ۲۵ؿٟش٘ٚذاٖ اص حك آصادی ا٘ذیـ ٝثشخٛسداس٘ذ .تفتیؾ ػمبیذ ٕٔٛٙع اػت ٞ ٚیچوغ سا ٕ٘یتٛاٖ
ثٝكشف داؿتٗ ػمیذٜای ٔٛسد تؼشم ٔ ٚؤاخز ٜلشاسداد .
هادُ ٞ. ۲۶ش ؿٟش٘ٚذی اص حك آصادی ثیبٖ ثشخٛسداس اػت .ایٗ حك ثبیذ دس چبسچٛة حذٚد ٔمشس دس لبٖ٘ٛ
اػٕبَ ؿٛد .ؿٟش٘ٚذاٖ حك داس٘ذ ٘ظشات  ٚاًالػبت سارغ ثٛٔ ٝهٛػبت ٔختّف سا ثب اػتفبد ٜاص ٚػبیُ
استجبًی ،آصادا٘ ٝرؼتز ،ٛدسیبفت ٙٔ ٚتـش وٙٙذ .دِٚت ثبیذ آصادی ثیبٖ سا ثًٛٝس خبف دس ػشكٞٝبی
استجبًبت ٌشٞٚی  ٚارتٕبػی  ٚفوبی ٔزبصی اصرّٕ ٝسٚص٘بٔٔ ،ٝزّ ،ٝوتبة ،ػیٕٙب ،سادی ،ٛتّٛیضیٚ ٖٛ
ؿجىٞٝبی ارتٕبػی ٔ ٚب٘ٙذ ایٗٞب ًجك لٛا٘یٗ توٕیٗ وٙذ .
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هادُ . ۲۷ؿٟش٘ٚذاٖ حك داس٘ذ ا٘ذیـ ،ٝخاللیت  ٚاحؼبعِ خٛد سا اص ًشق ٔختّف آفشیٙؾ فىشی ،ادثی ٚ
ٙٞشی ثب سػبیت لٛا٘یٗ  ٚحمٛق دیٍشاٖ ثیبٖ وٙٙذ .
هادُ . ۲۸ؿٟش٘ٚذاٖ اص حك ٘مذ ،اثشاص ٘بسهبیتی ،دػٛت ث ٝخیش٘ ،لیحت دس ٔٛسد ػّٕىشد حىٔٛت ٟ٘ ٚبدٞبی
ػٕٔٛی ثشخٛسداس٘ذ .دِٚت ٔٛظف ث ٝتشٚیذ ٌ ٚؼتشؽ فش ًٙٞا٘تمبدپزیشی ،تحُٕ ٔ ٚذاساػت .
هادُ  . ۲۹دِٚت اص آصادی ،اػتمالَ ،تىخش  ٚتٛٙع سػب٘ٞٝب دس چبسچٛة لب٘ ٖٛحٕبیت ٔیوٙذٞ .یچ ٔمبٔی حك
٘ذاسد ثشخالف ٔٛاصیٗ لب٘٘ٛی ثشای ا٘تـبس یب ػذْ ا٘تـبس اًالػبت یب ٌٔبِت دسكذد اػٕبَ فـبس ثش ٌٔجٛػبت ٚ
ػبیش سػب٘ٞٝب ثشآیذ یب ث ٝػب٘ؼٛس یب وٙتشَ ٘ـشیبت  ٚػبیش سػب٘ٞٝب ٔجبدست ٕ٘بیذ .
چ .حك دسترسی بِ اعالػات
هادُ . ۳۰حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝث ٝاًالػبت ػٕٔٛی ٔٛرٛد دس ٔؤػؼبت ػٕٔٛی ٔ ٚؤػؼبت خلٛكی
اسائٝدٙٞذ ٜخذٔبت ػٕٔٛی دػتشػی داؿت ٝثبؿٙذ  ٕٝٞ.دػتٍبٜٞب ٟ٘ ٚبدٞب ٔٛظف ث ٝا٘تـبس ٔؼتٕش اًالػبت
غیش ًجمٝثٙذیؿذٛٔ ٚ ٜسد٘یبص ربٔؼٔ ٝیثبؿٙذ .
هادُ . ۳۱حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝث ٝاًالػبت ؿخلی خٛد و ٝتٛػي اؿخبف ٔ ٚؤػؼبت اسائٝدٙٞذٜ
خذٔبت ػٕٔٛی رٕغآٚسی ٍٟ٘ ٚذاسی ٔیؿٛد دػتشػی داؿت ٝثبؿٙذ  ٚدس كٛست ٔـبٞذ ٜاؿتجب ،ٜخٛاػتبس
اكالح ایٗ اًالػبت ٌشد٘ذ .اًالػبت خلٛكی ٔشثٛى ث ٝافشاد سا ٕ٘یتٛاٖ دس اختیبس دیٍشاٖ لشاس دادٍٔ ،ش
ثٛٔٝرت لب٘ ٖٛیب ثب سهبیت خٛد افشاد .
هادُ  .۳۲وٛدوبٖ حك داس٘ذ ث ٝاًالػبت ٔٙبػت ثب ػٗ خٛد دػتشػی داؿت ٝثبؿٙذ ٘ ٚجبیذ دس ٔؼشم
ٔحتٛای غیشاخاللی ،خـ٘ٛتآٔیض یب ٞش ٘ٛع ٔحتٛایی لشاس ٌیش٘ذ وٛٔ ٝرت غّج ٝتشع یب ثشٚص آػیت رؼٕی
یب سٚا٘ی ؿٛد .
ح .حك دسترسی بِ فضای هجازی
هادُ . ۳۳حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝآصادا٘ ٚ ٝثذ ٖٚتجؼین اص أىبٖ دػتشػی  ٚثشلشاسی استجبى  ٚوؼت
اًالػبت  ٚدا٘ؾ دس فوبی ٔزبصی ثٟشٜٙٔذ ؿ٘ٛذ .ایٗ حك اص رّٕ ٝؿبُٔ احتشاْ ث ٝتٛٙع فشٍٙٞی ،صثب٘ی،
ػٙتٞب  ٚثبٚسٞبی ٔزٞجی ٔ ٚشاػبت ٔٛاصیٗ اخاللی دس فوبی ٔزبصی اػت .ایزبد ٞشٌٔ ٝ٘ٛحذٚدیت (ٔب٘ٙذ
فیّتشی ،ًٙپبساصیت ،وبٞؾ ػشػت یب لٌؼی ؿجى )ٝثذٔ ٖٚؼتٙذ لب٘٘ٛی كشیح ٕٔٛٙع اػت .
هادُ . ۳۴حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝاص ٔضایبی دِٚت اِىتش٘ٚیه  ٚتزبست اِىتش٘ٚیه ،فشكتٞبی آٔٛصؿی ٚ
تٛإ٘ٙذػبصی وبسثشاٖ ث ٝكٛست غیش تجؼینآٔیض ثشخٛسداس ؿ٘ٛذ .

6

هادُ . ۳۵حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝاص أٙیت ػبیجشی  ٚفٙبٚسیٞبی استجبًی  ٚاًالعسػب٘ی ،حفبظت اص
دادٜٞبی ؿخلی  ٚحشیٓ خلٛكی ثشخٛسداس ثبؿٙذ .
خ .حك حرین خصَصی
هادُ . ۳۶حك ٞش ؿٟش٘ٚذ اػت و ٝحشیٓ خلٛكی أ ٚحتشْ ؿٙبخت ٝؿٛدٔ .حُ ػى٘ٛت ،أبوٗ  ٚاؿیبء
خلٛكی ٚ ٚػبیُ ٘مّی ٝؿخلی اص تفتیؾ  ٚثبصسػی ٔل ٖٛاػتٍٔ ،ش ث ٝحىٓ لب٘. ٖٛ
هادُ  . ۳۷تفتیؾٌ ،شدآٚسی ،پشداصؽ ،ثٝوبسٌیشی  ٚافـبی ٘بٔٞٝب اػٓ اص اِىتش٘ٚیىی  ٚغیش اِىتش٘ٚیىی،
اًالػبت  ٚدادٜٞبی ؿخلی ٘ ٚیض ػبیش ٔشاػالت پؼتی  ٚاستجبًبت اص سا ٜدٚس ٘ظیش استجبًبت تّفٙیٕ٘ ،بثش،
ثیػیٓ  ٚاستجبًبت ایٙتش٘تی خلٛكی ٔ ٚب٘ٙذ ایٗٞب ٕٔٛٙع اػت ٍٔش ثٛٔ ٝرت لب٘. ٖٛ
هادُ ٌ . ۳۸شدآٚسی  ٚا٘تـبس اًالػبت خلٛكی ؿٟش٘ٚذاٖ رض ثب سهبیت آٌبٞب٘ ٝیب ثٝحىٓ لبٕ٘ٛٙٔ ٖٛع
اػت .
هادُ . ۳۹حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝاص اًالػبت ؿخلی آٖٞب و٘ ٝضد دػتٍبٜٞب  ٚاؿخبف حمیمی  ٚحمٛلی
اػت ،حفبظت  ٚحشاػت ؿٛد .دس اختیبس لشاس دادٖ  ٚافـبی اًالػبت ؿخلی افشاد ٕٔٛٙع اػت  ٚدس كٛست
ِض ْٚث ٝدسخٛاػت ٟ٘بدٞبی لوبیی  ٚاداسی كبِح ٔٙحلشاً دس اختیبس آٖٞب لشاس ٔیٌیشدٞ .یچ ٔمبْ ٔ ٚؼئِٛی
حك ٘ذاسد ثذٔ ٖٚزٛص كشیح لب٘٘ٛی ،اًالػبت ؿخلی افشاد سا دس اختیبس دیٍشی لشاس داد ٜیب آٖٞب سا افـب
وٙذ .
هادُ ٞ . ۴۰شٌ ٝ٘ٛثبصسػی  ٚتفتیؾ ثذ٘ی ثبیذ ثب سػبیت لٛا٘یٗ ،احتشاْ الصْ  ٚثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞب  ٚاثضاس غیش
اٞب٘تآٔیض  ٚغیش آصاسدٙٞذ ٜا٘زبْ ؿٛدٕٞ .چٙیٗ آصٔبیؾٞب  ٚالذأبت پضؿىی ارجبسی ثذٔ ٖٚزٛص لب٘٘ٛی
ٕٔٛٙع اػت .
هادُ  . ۴۱وٙتشَٞبی كٛتی  ٚتلٛیشی خالف لب٘ ٖٛدس ٔحیيٞبی وبس ،أبوٗ ػٕٔٛی ،فشٚؿٍبٜٞب  ٚػبیش
ٔحیيٞبی اسائ ٝخذٔت ث ٝػٕٕٛٙٔ ،ْٛع اػت .
هادُ . ۴۲حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝحشٔت  ٚحشیٓ خلٛكی آٖٞب دس سػب٘ٞٝب  ٚتشیجٖٞٛب سػبیت ؿٛد .دس
كٛست ٘من حشٔت افشاد  ٚایزبد هشس ٔبدی یب ٔؼٛٙیٔ ،شتىجیٗ ًجك ٔمشسات لب٘٘ٛی ٔؼئٛٔ ٚ َٛظف ثٝ
رجشاٖ خؼبست ٔیثبؿٙذ .
د .حك تطکل ،تجوغ ٍ راّپیوایی
هادُ . ۴۳ؿٟش٘ٚذاٖ اص حك تـىیُ ،ػوٛیت  ٚفؼبِیت دس احضاة ،رٕؼیتٞب ،ا٘زٕٗٞبی ارتٕبػی ،فشٍٙٞی،
ػّٕی ،ػیبػی  ٚكٙفی  ٚػبصٔبٖٞبی ٔشدْٟ٘بد ،ثب سػبیت لب٘ ،ٖٛثشخٛسداس٘ذٞ .یچوغ سا ٕ٘یتٛاٖ اص ؿشوت
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دس آٖٞب ٔٙغ وشد یب ث ٝؿشوت دس یىی اص آٖٞب ٔزجٛس ػبخت .ػوٛیت یب ػذْ ػوٛیت ٘جبیذ ٔٛرت ػّت یب
ٔحذٚدیت حمٛق ؿٟش٘ٚذی یب ٔٛرت تجؼین ٘بسٚا ؿٛد .
هادُ . ۴۴حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝدس لبِت اتحبدیٞٝب ،ا٘زٕٗٞب ٘ ٚظبْٞبی كٙفی دس ػیبػتٌزاسیٞب،
تلٕیٌٓیشیٞب  ٚارشای لب٘ٔ ٖٛـبسوت ٔؤحش داؿت ٝثبؿٙذ .
هادُ . ۴۵فؼبِیتٞبی ٔذ٘ی دس حٛصٜٞبی حمٛق ؿٟش٘ٚذی حك ٞش ؿٟش٘ٚذ اػت .ػبصٔبٖٞبی ٔشدْٟ٘بد ثبیذ
حك دػتشػی ث ٝاًالػبت  ٚدادٌب ٜكبِح سا ثشای دادخٛاٞی دس ٔٛسد ٘من حمٛق ؿٟش٘ٚذی داؿت ٝثبؿٙذ .
هادُ . ۴۶حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝآصادا٘ ٚ ٝثب سػبیت لب٘٘ ٖٛؼجت ث ٝتـىیُ ارتٕبػبت  ٚساٞپیٕبییٞب ٚ
ؿشوت دس آٖٞب الذاْ وٙٙذ  ٚاص ثیًشفی دػتٍبٜٞبی ٔؼئ ٚ َٛحفبظت اص أٙیت ارتٕبػبت ثشخٛسداس ؿ٘ٛذ .
ذ .حك تابؼیت ،الاهت ٍآزادی رفت ٍآهد
هادُ . ۴۷حك ٔؼّٓ ٞش فشد ایشا٘ی اػت و ٝاص ٔضایبی تبثؼیت ایشاٖ ثٟشٜٙٔذ ؿٛد  ٚوؼی ٕ٘یتٛا٘ذ ٔب٘غ
اػتیفبی ایٗ حك ؿٛد .
هادُ  . ۴۸حك ٞش ؿٟش٘ٚذ اػت و ٝآصادا٘ ٝدس داخُ وـٛس سفتٚآٔذ وٙذ  ٚاص ایشاٖ خبسد  ٚیب ث ٝایشاٖ ٚاسد
ؿٛدٍٔ ،ش ایٗو ٝثٛٔٝرت لب٘ ٖٛایٗ حك ٔحذٚد ؿذ ٜثبؿذ .
هادُ . ۴۹حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝدس ٞش ٘مٌ ٝاص ػشصٔیٗ ایشاٖ ،البٔت  ٚػى٘ٛت وٙٙذٞ .یچوغ سا ٕ٘یتٛاٖ
اص ٔحُ البٔت خٛد تجؼیذ وشد یب اص البٔت دس ٔحُ ٔٛسدػاللٝاؽ ٕٔٛٙع یب ث ٝالبٔت دس ٔحّی ٔزجٛس ػبخت
ٍٔش دس ٔٛاسدی و ٝلب٘ٔ ٖٛمشس ٔیداسد .
هادُ  . ۵۰اتجبع ایشا٘ی دس ٞش ٘مٌ ٝاص رٟبٖ حك داس٘ذ اص خذٔبت  ٚحٕبیتٞبی حمٛلی ،وٙؼِٛی  ٚػیبػی
دِٚت ایشاٖ ثٟشٜٙٔذ ؿ٘ٛذ .
ر .حك تطکیل ٍ برخَرداری از خاًَادُ
هادُ . ۵۱حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝثب سهبیت وبُٔ ،آصادا٘ ٚ ٝثذٞ ٖٚیچٌ ٝ٘ٛارجبسی ٘ؼجت ث ٝاصدٚاد ٚ
تـىیُ خب٘ٛاد ،ٜثب سػبیت لب٘ٔ ٖٛشثٛى الذاْ ٕ٘بیٙذ .
هادُ . ۵۲حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝاص أىب٘بت آٔٛصؿیٔ ،ـبٚسٜای  ٚپضؿىی الصْ دس أش اصدٚاد ثٟشٜٙٔذ
ثبؿٙذ .
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هادُ . ۵۳حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝاص تذاثیش  ٚحٕبیتٞبی الصْ ثشای تـىیُ ،تحىیٓ ،تؼبِی  ٚایٕٗػبصی
خب٘ٛاد ،ٜتؼٟیُ اصدٚاد ٔجتٙی ثش اسصؽٞب  ٚػٙتٞبی دیٙی ّٔ ٚی ثشخٛسداس ؿ٘ٛذ .
هادُ  . ۵۴حك  ٕٝٞؿٟش٘ٚذاٖ ثٚٝیظ ٜص٘بٖ  ٚوٛدوبٖ اػت و ٝاص تؼشم  ٚخـ٘ٛت ٌفتبسی  ٚسفتبسی دیٍشاٖ
دس تٕبْ ٔحیي ٞبی خب٘ٛادٌی  ٚارتٕبػی ٔل ٖٛثبؿٙذ  ٚدس كٛست ثشٚص ٞش ٘ٛع خـ٘ٛت أىبٖ دػتشػی
آػبٖ ثٔ ٝىبٖ ٞبی أٗ ٟ٘ ٚبدٞبی أذادی ،دسٔب٘ی  ٚلوبیی رٟت احمبق حك خٛد سا داؿت ٝثبؿٙذ .
هادُ . ۵۵حك وٛدوبٖ اػت و ٝاص ٚاِذیٗ  ٚػشپشػتبٖ كالحیتداس ثٟشٜٙٔذ ثبؿٙذ .رذا وشدٖ وٛدوبٖ اص
ٚاِذیٗ  ٚػشپشػتبٖ لب٘٘ٛی آٖٞب ،كشفبً ثش اػبع لب٘ ٖٛخٛاٞذ ثٛد .
ز .حك برخَرداری از دادخَاّی ػادالًِ
هادُ  . ۵۶حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝثٙٔٝظٛس دادخٛاٞی آصادا٘ ٚ ٝثب ػِٟٛت ثٔ ٝشارغ كبِح  ٚثیًشف لوبیی،
ا٘تظبٔی ،اداسی ٘ ٚظبستی ،دػتشػی داؿت ٝثبؿٙذٞ .یچوغ سا ٕ٘یتٛاٖ اص ایٗ حك ٔحش ْٚوشد .
هادُ . ۵۷اكُ ثش ثشائت اػت ٞ ٚیچوغ ٔزشْ ؿٙبختٕ٘ ٝیؿٛد ٍٔش ایٗو ٝاتٟبْ ا ٚدس دادٌبٜٞبی كبِح ٚ
ثب سػبیت اك َٛدادسػی ػبدال٘ ٝاصرّٕ ٝاكُ لب٘٘ٛی ثٛدٖ رشْ ٔ ٚزبصات ،اػتمالَ  ٚثیٌشفی ٔشرغ لوبیی ٚ
لوبت ،حك دفبع ،ؿخلی ثٛدٖ ٔؼئِٛیت رضایی  ،سػیذٌی دس ٔذتصٔبٖ ٔؼم ٚ َٛثذ ٖٚاًبِ ٝدادسػی  ٚثب
حوٛس ٚویُ ،احجبت ؿٛد .احىبْ ثبیذ ٔؼتذَ ٔ ٚؼتٙذ ث ٝلٛا٘یٗ  ٚاكٔ َٛشثٛى كبدس ؿٛد .
هادُ . ۵۸حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝاص ثذ ٚتب ختٓ فشایٙذ دادسػی دس ٔشارغ لوبیی ،ا٘تظبٔی  ٚاداسی ثٝكٛست
آصادا٘ٚ ٝویُ ا٘تخبة ٕ٘بیٙذ .اٌش افشاد تٛا٘بیی ا٘تخبة ٚویُ دس ٔشارغ لوبیی سا ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ ثبیذ ثشای آٖٞب
أىب٘بت تؼییٗ ٚویُ فشا ٓٞؿٛد .دس ساػتبی اػتیفبی خذؿ٘ٝبپزیش حك دفبع ،اص اػتمالَ حشفٝای ٚوال
حٕبیت خٛاٞذ ؿذ .
هادُ . ۵۹اكُ ،ثشٌضاسی ػّٙی ٔحبوٕبت اػت  ٚؿٟش٘ٚذاٖ حك داس٘ذ دس كٛست تٕبیُ دس رّؼبت سػیذٌی
حوٛس یبثٙذٛٔ .اسد اػتخٙب كشفبً ث ٝحىٓ لب٘ٔ ٖٛیثبؿذ .
هادُ . ۶۰ؿٟش٘ٚذاٖ (اػٓ اص ٔتٔ ،ٟٓحى ٚ ْٛلشثب٘ی رشْ) اص حك أٙیت  ٚحفظ ٔـخلبت ٛٞیتیؿبٖ دس
ثشاثش ٔشارغ لوبیی ،ا٘تظبٔی  ٚاداسی ثشخٛسداس٘ذ ٘ ٚجبیذ وٕتشیٗ خذؿٝای ث ٝؿأٖ ،حشٔت  ٚوشأت ا٘ؼب٘ی
آٖٞب ٚاسد ؿٛدٞ .شٌ ٝ٘ٛسفتبس غیشلب٘٘ٛی ٔب٘ٙذ ؿىٙز ٝرؼٕی یب سٚا٘ی ،ارجبس ث ٝادای ؿٟبدت یب اسائٝ
اًالػبت ،سفتبس تٛأْ ثب تحمیش والٔی یب ػّٕی ،خـ٘ٛت ٌفتبسی یب فیضیىی  ٚتٞٛیٗ ثٔ ٝت ٟٓیب ٔحى٘ ،ْٛمن
حمٛق ؿٟش٘ٚذی اػت  ٚػال ٜٚثش ایٗوٛٔ ٝرت پیٍشد لب٘٘ٛی اػت٘ ،تبیذ حبكُ اص ایٗ سفتبسٞب ٘یض لبثُ
اػتٙبد ػّی ٝافشاد ٘یؼت .
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هادُ ٔ . ۶۱حبوٕ ٝؿٟش٘ٚذا٘ی و ٝثب اتٟبٔبت ػیبػی یب ٌٔجٛػبتی ٔٛارٔ ٝیثبؿٙذ كشفبً دس دادٌبٜٞبی
دادٌؼتشی ،ثٝكٛست ػّٙی  ٚثب حوٛس ٞیئتٔٙلف ٝا٘زبْ ٔیؿٛد .ا٘تخبة اػوبی ٞیئتٔٙلف ٝثبیذ تزّی
ٚرذاٖ ػٕٔٛی  ٚثشآیٙذ افىبس ٘ ٚظشات ٌشٜٞٚبی ارتٕبػی ٔختّف ثبؿذ .
هادُ . ۶۲حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝاص ثبصداؿت خٛدػشا٘ ٚ ٝثبصسػی فبلذ ٔزٛص ٔل ٖٛثبؿٙذٞ .شٌ ٝ٘ٛتٟذیذ،
اػٕبَ فـبس ٔ ٚحذٚدیت ثش خب٘ٛاد ٚ ٜثؼتٍبٖ افشاد دس ٔؼشم اتٟبْ  ٚثبصداؿت ٕٔٛٙع اػت .
هادُ . ۶۳حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝاص تٕبٔی حمٛق دادخٛاٞی خٛد اصرّٕ ٝاًالع اص ٘ٛع  ٚػّت اتٟبْ ٚ
ٔؼتٙذات لب٘٘ٛی آٖ  ٚا٘تخبة ٚویُ آٌبٞی داؿت ٝثبؿٙذ  ٚاص فشكت ٔٙبػت ثشای اسائ ٝؿىبیت یب دفبػیبت
خٛد ،حجت دلیك ٌٔبِت اسائٝؿذ ٜدس ٔ ٕٝٞشاحُ دادسػیٍٟ٘ ،ذاسی دس ثبصداؿتٍبٜٞب یب ص٘ذاٖٞبی لب٘٘ٛی ٚ
اًالع خب٘ٛاد ٜاص ثبصداؿت ثٟشٜٙٔذ ؿ٘ٛذ .
هادُ . ۶۴ثبصداؿتؿذٌبٖٔ ،حىٔٛبٖ  ٚص٘ذا٘یبٖ حك داس٘ذ و ٝاص حمٛق ؿٟش٘ٚذی ٔشثٛى ث ٝخٛد اص لجیُ
تغزیٙٔ ٝبػت ،پٛؿبنٔ ،شالجتٞبی ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی ،استجبى  ٚاًالع اص خب٘ٛاد ،ٜخذٔبت آٔٛصؿی ٚ
فشٍٙٞی ،ا٘زبْ ػجبدات  ٚاحىبْ دیٙی ثٟشٜٙٔذ ثبؿٙذ .
هادُ  . ۶۵تزذیذ٘ظشخٛاٞی اص احىبْ دادٌبٜٞبی ویفشی ،حمٛلی ،اداسی ٔ ٚشارغ ؿج ٝلوبیی ثش اػبع
ٔؼیبسٞبی لب٘٘ٛی ،حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت .
هادُ . ۶۶حك  ٕٝٞثبصداؿتؿذٌبٖ ٔٛلت ٔ ٚحىٔٛبٖ اػت و ٝپغ اص پبیبٖ ثبصداؿت یب ارشای حىٓ ثٝ
ص٘ذٌی ؿشافتٕٙذا٘ ٝخٛد ثبصٌشد٘ذ  ٚاص  ٕٝٞحمٛق ؿٟش٘ٚذی ثٚ ٝیظ ٜاؿتغبَ ث ٝوبس ثشخٛسداس ؿ٘ٛذ.
ٔحشٔٚیت ارتٕبػی ٞش ٔحى ْٛرض دس ٔٛاسد ٔلشح لب٘٘ٛی  ٚدس حذٚد  ٚصٔبٖ تؼییٗ ؿذٕٛٙٔ ٜع اػت .
هادُ  . ۶۷دِٚت ثب ٕٞىبسی ػبیش لٛا ٔ ٚشارغ حبوٕیتی ثشای استمبی ٘ظبْ حمٛلی ایشاٖ  ٚایزبد اٍِٛی
وبسآٔذ ،ثب تأویذ ثش سػبیت حمٛق دادخٛاٞی ،الذأبت الصْ سا ٔؼٕ َٛخٛاٞذ داؿت .
ژ .حك التصاد ضفاف ٍ رلابتی
هادُ . ۶۸ؿٟش٘ٚذاٖ دس حك دػتیبثی ث ٝفشكتٞبی التلبدی  ٚأىب٘بت  ٚخذٔبت ػٕٔٛی  ٚدِٚتی ثشاثش٘ذ.
ا٘ؼمبد لشاسدادٞب  ٚپیٕبٖٞبی ثخؾ ػٕٔٛی  ٚدِٚتی ثب ثخؾ خلٛكی  ٚاػٌبی ٞش ٘ٛع ٔزٛص دس حٛصٜ
التلبدی ث ٝؿٟش٘ٚذاٖ ثبیذ ثب سػبیت لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ٔشثٛى  ٚسلبثت ٔٙلفب٘ ٝدس دػتیبثی ث ٝفشكتٞب ٚ
أىب٘بت ا٘زبْ ؿٛد .
هادُ . ۶۹حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝاص فشایٙذ ٚهغ ،تغییش  ٚارشای ػیبػتٞب ،لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات التلبدی
اًالع داؿت ٝثبؿٙذ ٘ ٚظشات خٛد سا ث ٝاًالع ٔشرغ تلٛیتوٙٙذ ٜثشػب٘ٙذ  ٚثب فبكّ ٝصٔب٘ی ٔٙبػت اص اتخبر
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تلٕیٕبت ٔتفبٚت ثب ػیبػتٞب  ٚسٚیٞٝبی پیـیٗ ٌّٔغ ؿ٘ٛذ تب ثتٛا٘ٙذ خٛد سا ثشای ٚلٛع تغییشات آٔبدٜ
وٙٙذ  ٚپغ اص اتخبر تلٕیٓ  ٚثشای سػبیت اكُ ؿفبفیت ،ؿٟش٘ٚذاٖ حك داس٘ذ ثب اًالعسػب٘ی ػٕٔٛی اص
تلٕیٕبت آٌبٞی یبثٙذ .
هادُ . ۷۰حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝثٝكٛست ثشاثش  ٚثب ؿفبفیت وبُٔ اص اًالػبت التلبدی  ٚاصرّٕ ٝاًالػبت
ٔشثٛى ث ٝثشٌضاسی ٔضایذٜٞب ٙٔ ٚبللٞٝب ٌّٔغ ؿ٘ٛذ .
هادُ  . ۷۱دِٚت فوبی لبٕ٘ٙ٘ٛذ ،ؿفبف  ٚسلبثتی ٔٙلفب٘ ٝسا ثشای ا٘زبْ ا٘ٛاع فؼبِیتٞبی التلبدی ؿٟش٘ٚذاٖ
 ٚأٙیت ػشٔبیٌٝزاسی آٖٞب توٕیٗ ٔیوٙذ .
هادُ  . ۷۲دِٚت ثٙٔٝظٛس تأٔیٗ حمٛق التلبدی ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚث ٝحذاوخش سػب٘ذٖ ٔـبسوت آحبد ربٔؼ ٝدس
فؼبِیتٞبی التلبدی ،ؿشایي الصْ دس خلٛف تأٔیٗ أٙیت ػشٔبیٌٝزاسی ،ػبدٜػبصی ،كشاحت  ٚحجبت دس
تلٕیٕبت التلبدیٌ ،ؼتشؽ ٔٙبػجبت  ٚپی٘ٛذٞبی ٌٔٙمٝای ،ایزبد تٕٟیذات الصْ سا ثشای حوٛس فؼبالٖ
التلبدی ایشاٖ دس ثبصاسٞبی رٟب٘ی ،حٕبیت اص ٘ٛػبصی  ٚتزٟیض ثٍٙبٜٞبی تِٛیذی ث ٝدا٘ؾ سٚص ،تٙظیٓ
ٞذفٕٙذ كبدسات ٚ ٚاسداتٔ ،مبثّ ٝثب رشائٓ ػبصٔبٖیبفت ٝالتلبدی ،پَٛؿٛیی  ٚلبچبق وبال  ٚاسص فشآٞ
ٔیوٙذ .
س .حك هسکي
هادُ . ۷۳حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝاص ٔؼىٗ ایٕٗ ٔ ٚتٙبػت ثب ٘یبص خٛد  ٚخب٘ٛادٜؿبٖ ثٟشٜٙٔذ ؿ٘ٛذ .دِٚت
ثش اػبع ٘یبص  ٚثب سػبیت اِٛٚیت  ٚأىب٘بت صٔی ٝٙاػتیفبی ایٗ حك سا فشأ ٓٞیٕ٘بیذ .
هادُ  . ۷۴دِٚت ثب اتخبر تذاثیش ٚ ٚهغ ٔمشسات الصْ ،صٔی ٝٙتأٔیٗ  ٚثٟجٛد ٚهؼیت ٔؼىٗ ٔتٙبػت ثب
ٚیظٌیٞبی ثٔٛی  ٚاسصؽٞبی فشٍٙٞی ،ارشای ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ ً ٚشحٞبی ثٟیٝٙػبصی ٔلشف ا٘شطی
سا فشأ ٓٞیٕ٘بیذ .
ش .حك هالکیت
هادُ . ۷۵حك ٔبِىیت ؿخلی ؿٟش٘ٚذاٖ ٔحتشْ اػتٞ .یچ ؿخق یب ٔمبٔی ٕ٘یتٛا٘ذ ٔبِىیت دیٍشی سا
ػّت ،یب أٛاَ ا ٚسا ٔلبدس ٜیب هجي یب تٛلیف وٙذ یب ٘ؼجت ث ٝحمٛق ٔبِی یب ٔبِىیت إٔ ٚب٘ؼتٔ ،ضاحٕت یب
ٔحذٚدیت ایزبد وٙذٍٔ ،ش ثٛٔٝرت لب٘. ٖٛ
هادُ  . ۷۶ا٘ٛاع ٔبِىیتٞبی فىشی اص رّٕٔ ٝبِىیت ادثیٙٞ ،شی  ٚكٙؼتی ثب سػبیت لب٘ٔ ،ٖٛحتشْ ٛٔ ٚسد
حٕبیت اػت  ٚؿٟش٘ٚذاٖ حك داس٘ذ و ٝدس چٟبسچٛة لب٘ ٖٛاص حٕبیتٞبی الصْ ثشای خّك  ٚػشه ٝآحبس
ٙٞشی  ٚا٘تفبع اص حمٛق ٔبدی ٔ ٚؼٛٙی ٘بؿی اص آٖٞب دس داخُ  ٚخبسد اص وـٛس ثشخٛسداس ؿ٘ٛذ .
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ظ .حك اضتغال ٍ کار ضایستِ
هادُ  . ۷۷حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝآصادا٘ ٚ ٝثذ ٖٚتجؼین  ٚثب سػبیت لب٘ ،ٖٛؿغّی سا و ٝث ٝآٖ تٕبیُ داس٘ذ
ا٘تخبة ٕ٘بیٙذ  ٚث ٝآٖ اؿتغبَ داؿت ٝثبؿٙذٞ .یچوغ ٕ٘یتٛا٘ذ ث ٝدالیُ لٔٛیتیٔ ،زٞجی ،رٙؼیتی  ٚیب
اختالف٘ظش دس ٌشایؾٞبی ػیبػی  ٚیب ارتٕبػی ایٗ حك سا اص ؿٟش٘ٚذاٖ ػّت وٙذ .
هادُ . ۷۸ؿٟش٘ٚذاٖ اص حك فشكت ثشاثش دس دػتشػی ثٔ ٝـبغُ  ٚا٘تخبة آصادا٘ ٝحشفٛٔ ٝسد٘ظش خٛد ًجك
ٔٛاصیٗ لب٘٘ٛی ثٌٝ٘ٛٝای و ٝلبدس ث ٝتأٔیٗ ٔؼبؽ خٛد ثٝكٛست ٔٙلفب٘ ٚ ٝآثشٙٔٚذا٘ ٝثبؿٙذ ،ثشخٛسداس٘ذ.
دِٚت ؿشایي ٔٙبػت سا ثشای تحمك ایٗ حك توٕیٗ  ٚثش آٖ ٘ظبست ٔیٕ٘بیذ .
هادُ . ۷۹حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝاص آٔٛصؽٞبی الصْ دسثبسٔ ٜـبغُ ثٟشٜٙٔذ ؿ٘ٛذ .
هادُ . ۸۰حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝاص ثٟذاؿت ٔحیٌی  ٚوبسی ػبِٓ  ٚایٕٗ  ٚتذاثیش هشٚسی ثشای پیـٍیشی
اص آػیتٞبی رؼٕی  ٚسٚحی دس ٔحیيٞبی وبس ثٟشٜٙٔذ ثبؿٙذ .
هادُ . ۸۱ؿٟش٘ٚذاٖ اص حیج ٘من لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات وبس ،حك دادخٛاٞی دس ثشاثش ٔشارغ لب٘٘ٛی سا داس٘ذ .
هادُ . ۸۲ثٝوبسٌیشی ،استمب  ٚاػٌبی أتیبصات ث ٝوبسوٙبٖ ثبیذ ٔجتٙی ثش تخلق ،ؿبیؼتٍی  ٚتٛإ٘ٙذیٞبی
ٔتٙبػت ثب ؿغُ ثبؿذ  ٚسٚیىشدٞبی ػّیمٝای ،رٙبحی  ٚتجؼینآٔیض  ٚاػتفبد ٜاص سٚؽٞبی ٘بلن حشیٓ
خلٛكی دس فشایٙذ ٌضیٙؾ ٕٔٛٙع اػت .
هادُ . ۸۳حك ص٘بٖ اػت و ٝاص فشكتٞبی ؿغّی ٔٙبػت  ٚحمٛق ٔ ٚضایبی ثشاثش ثب ٔشداٖ دس لجبَ وبس ثشاثش،
ثشخٛسداس ؿ٘ٛذ .
هادُ . ۸۴اؿتغبَ ارجبسی وٛدوبٖ ث ٝوبس ٕٔٛٙع اػتٛٔ .اسد اػتخٙب و ٝدس رٟت ٔٙبفغ ٔ ٚلبِح آ٘بٖ ثبؿذ
كشفبً ث ٝحىٓ لب٘ٔ ٖٛزبص ٔیثبؿذ .
م .حك سفب ٚ ٜتأٔیٗ ارتٕبػی
هادُ  . ۸۵آسأؾ ،ؿبداثی  ٚأیذ ث ٝآیٙذٜای ثٟتش ،خٛدػبصی ٔؼٛٙی  ٚتٛاٖافضایی ارتٕبػی ،ثشخٛسداسی اص
ص٘ذٌی أٗ  ٚآساْ ،داؿتٗ فشكت  ٚأىبٖ ثشای ٕٞشاٞی ثیـتش ثب خب٘ٛاد ،ٜتفشیحٚ ،سصؽ ٌ ٚشدؿٍشی حك ٞش
ؿٟش٘ٚذ اػت .
هادُ . ۸۶حك ٞش ؿٟش٘ٚذ اػت و ٝاص سفب ٜػٕٔٛی  ٚتأٔیٗ ارتٕبػی  ٚخذٔبت أذادی ثٟشٜٙٔذ ؿٛد .
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هادُ . ۸۷حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝدس كٛست ثیىبسی ٘بخٛاػتً ،ٝجك لب٘ ٖٛاص حمٛق ثیٕ ٝثیىبسی ثشخٛسداس
ؿ٘ٛذ .
هادُ . ۸۸حك ؿٟش٘ٚذاِٖ سٚػتب٘ـیٗ  ٚػـبیش اػت و ٝحؼت ٔٛسد اص حمٛلی چ ٖٛتٛػؼ ٝسٚػتبیی ،ثیٕٚ ٝ
تأٔیٗ ارتٕبػی  ٚایٕٗػبصی ٔحیي ص٘ذٌی ثٟشٜٙٔذ ؿ٘ٛذ .
هادُ  . ۸۹حك  ٕٝٞؿٟش٘ٚذاٖ ثٚ ٝیظ ٜص٘بٖ اػت و ٝث ٝأىب٘بت ٚسصؿی  ٚآٔٛصؿی  ٚتفشیحبت ػبِٓ،
دػتشػی داؿت ٝثبؿٙذ  ٚثتٛا٘ٙذ ثب حفظ فش ًٙٞاػالٔی – ایشا٘ی دس ػشكٞٝبی ٚسصؿی ّٔی  ٚرٟب٘ی حوٛس
یبثٙذ .
هادُ . ۹۰حك ص٘بٖ اػت و ٝاص تغزی ٝػبِٓ دس دٚساٖ ثبسداسی ،صایٕبٖ ػبِٓٔ ،شالجتٞبی ثٟذاؿتی پغ اص
صایٕبٖٔ ،شخلی صایٕبٖ  ٚدسٔبٖ ثیٕبسیٞبی ؿبیغ ص٘بٖ ثٟشٜٙٔذ ؿ٘ٛذ .
هادُ . ۹۱حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝاص ٔحیي ص٘ذٌی ػبسی اص آػیتٞبی فشدی  ٚارتٕبػی اص رّٕٛٔ ٝاد ٔخذس
 ٚسٚاٌٖشداٖ ثشخٛسداس ثبؿٙذ ٌ.شٜٞٚبی آػیتپزیش ٔ ٚذدرٛیبٖ اص الذأبت ٔؤحش دِٚت دس صٔیٝٙ
تٛإ٘ٙذػبصی ،أیذ ث ٝص٘ذٌی  ٚاػٕبَ ػیبػتٞبی تأٔیٙی ثشخٛسداس ٔیؿ٘ٛذ .
هادُ . ۹۲حك ربٔؼ ٝایخبسٌشاٖ  ٚخب٘ٛادٜٞبی ٔؼظٓ آ٘بٖ اػت و ٝثًٛٝس خبف اص تٕٟیذات هشٚسی ثشای
تٛإ٘ٙذػبصی فشدی  ٚرٕؼی ثشای حوٛس ٔ ٚـبسوت ٔؤحش دس ػشكٞٝبی ٔختّف فشٍٙٞی ،ػیبػی  ٚارتٕبػی
ثشخٛسداس ؿ٘ٛذ .
هادُ  . ۹۳دِٚت اص حمٛق ثیٕٝؿذٌبٖ حٕبیت ٔیوٙذ  ٚایٗ حٕبیت ؿبُٔ توٕیٗ فوبی سلبثتی٘ ،ظبست ثش
فؼبِیت ثیٌٕ ٝشاٖ ٟ٘ ٚبدٞبی ثیٕٝای ،تٙظیٓ سٚاثي ثیٌٕٝش  ٚثیٌٕٝضاس  ٚثٟجٛد ػبصٚوبسٞبی سػیذٌی ثٝ
دادخٛاٞی ثیٕٝؿذٌبٖ  ٚػبیش ری٘فؼبٖ ٔیثبؿذ .
هادُ . ۹۴ؿٟش٘ٚذاٖ حك دػتشػی ث ٝوبالٞب  ٚخذٔبت اػتب٘ذاسد سا داس٘ذ ثٌٝ٘ٛٝای و ٝثٟذاؿت یب ػالٔت
آٖٞب سا ثب ٔخبًشٛٔ ٜار٘ ٝىٙذ .
ط .حك دسترسی ٍ هطارکت فرٌّگی
هادُ . ۹۵ثشخٛسداسی اص آحبس  ٚفٛایذ تٛػؼ ٝفشٍٙٞی  ٚپیـشفتٞبی ػّٕیٔ ،ـبسوت دس حیبت فشٍٙٞی ٚ
حٕبیت ٔتٛاصٖ اص رٙجٞٝبی ٔختّف فش ًٙٞحك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت .
هادُ  . ۹۶تٛٙع  ٚتفبٚتٞبی فشٍٙٞی ٔشدْ ایشاٖ ثٝػٛٙاٖ ثخـی اص ٔیشاث فشٍٙٞی دس چبسچٛة ٛٞیت ّٔی
ٔٛسد احتشاْ اػت .
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هادُ . ۹۷ؿٟش٘ٚذاٖ فبسؽ اص تفبٚتٞبی لٔٛی ٔ ٚزٞجی اص حك استجبًبت ثیٗ فشٍٙٞی ثشخٛسداس٘ذ .
هادُ  . ۹۸دِٚت ٔىّف ث ٝحفظ  ٚحشاػت اص ٔیشاث تٕذ٘ی  ٚفشٍٙٞی  ٚحفظ آحبس ،ثٙبٞب  ٚیبدثٛدٞبی تبسیخی
كشف٘ظش اص تؼّك آٖٞب ثٌ ٝشٜٞٚبی ٔختّف فشٍٙٞی اػت .
هادُ . ۹۹ؿٟش٘ٚذاٖ حكداس٘ذ اص أىب٘بت الصْ ثشای ٔـبسوت دس حیبت فشٍٙٞی خٛد ٕٞ ٚشاٞی ثب دیٍش
ؿٟش٘ٚذاٖ اصرّٕ ٝدس تأػیغ تـىُٞب ،ا٘زٕٗٞب ،ثشپبیی آییٗٞبی دیٙی  ٚلٔٛی  ٚآداة  ٚسػ ْٛفشٍٙٞی ثب
سػبیت لٛا٘یٗ ثشخٛسداس ثبؿٙذ .
هادُ . ۱۰۰فؼبالٖ ػشكٞٝبی ٙٞشی حك داس٘ذ دس فوبی غیشا٘حلبسی آصادا٘ ٝفؼبِیت وٙٙذ .دِٚت ٔٛظف اػت
تذاثیش الصْ ثشای رّت ٔـبسوت سلبثتی ثخؾ خلٛكی دس ٔشاحُ تِٛیذ  ٚػشه ٝآحبس ٙٞشی سا فشا ٓٞوٙذ .
هادُ . ۱۰۱ؿٟش٘ٚذاٖ اص حك یبدٌیشی  ٚاػتفبد ٚ ٜتذسیغ صثبٖ ٌٛ ٚیؾ ٔحّی خٛد ثشخٛسداس٘ذ .
هادُ . ۱۰۲ؿٟش٘ٚذاٖ دس ا٘تخبة ٘ٛع پٛؿؾ خٛد ٔتٙبػت ثب ػشف  ٚفش ًٙٞارتٕبػی  ٚدس چبسچٛة ٔٛاصیٗ
لب٘٘ٛی آصاد ٞؼتٙذ .
هادُ . ۱۰۳حك  ٕٝٞؿٟش٘ٚذاٖ ثٚ ٝیظ ٜص٘بٖ اػت و ٝهٕٗ ثشخٛسداسی اص ٔـبسوت  ٚحوٛس دس فوبٞب ٚ
ٔشاوض ػٕٔٛی ،تـىُٞب  ٚػبصٔبٖٞبی ارتٕبػی ،فشٍٙٞی ٙٞ ٚشی ٔخلٛف خٛد سا تـىیُ دٙٞذ .
ظ .حك آهَزش ٍ پژٍّص
هادُ . ۱۰۴ؿٟش٘ٚذاٖ اص حك آٔٛصؽ ثشخٛسداس٘ذ .آٔٛصؽ اثتذایی ارجبسی  ٚسایٍبٖ اػت .دِٚت صٔیٝٙ
دػتشػی ث ٝآٔٛصؽ سایٍبٖ تب پبیبٖ دٚسٔ ٜتٛػٌ ٝسا فشأ ٓٞیػبصد ٚ ٚػبیُ تحلیالت ػبِی سا تب ػشحذ ٘یبص
 ٚهشٚست وـٛس ثًٛٝس سایٍبٖ ٌؼتشؽ ٔیدٞذ .دِٚت آٔٛصؽ پبی ٝسا ثشای افشاد فبلذ آٔٛصؽ اثتذایی فشآٞ
ٔیآٚسد .
هادُ  ٕٝٞ. ۱۰۵اػتبداٖ  ٚدا٘ـزٛیبٖ حك ثٟشٜٙٔذی اص ٔضایبی آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی اصرّٕ ٝاستمب سا داس٘ذ.
اػٌبی تؼٟیالت  ٚحٕبیتٞبی ػّٕی اصرّٕ ٝفشكت ٌٔبِؼبتی ،ثٛسػی ٚ ٝغیش ٜكشفبً ثبیذ ثش اػبع
تٛإ٘ٙذیٞبی ػّٕی ،ؿبیؼتٍی ،فبسؽ اص ٌشایؾٞبی رٙبحی  ٚحضثی ٔ ٚب٘ٙذ ایٗٞب ثبؿذ .
هادُ . ۱۰۶رٛأغ ػّٕی ،حٛصٚی  ٚدا٘ـٍبٞی اص آصادی  ٚاػتمالَ ػّٕی ثشخٛسداس٘ذ ،اػتبداًٖ ،الة ٚ
دا٘ـزٛیبٖ دس اظٟبس٘ظش آصاد٘ذ  ٚآٖٞب سا ٕ٘یتٛاٖ ثٝكشف داؿتٗ یب اثشاص ػمیذ ٜدس ٔحیيٞبی ػّٕی ٔٛسد
تؼشم ٛٔ ٚأخز ٜلشاس داد یب اص تذسیغ  ٚتحلیُ ٔحش ْٚوشد .اػبتیذ  ٚدا٘ـزٛیبٖ حك داس٘ذ ٘ؼجت ثٝ
تأػیغ تـىُٞبی كٙفی ،ػیبػی ،ارتٕبػی ،ػّٕی  ٚغیش ٚ ٜفؼبِیت دس آٖٞب الذاْ وٙٙذ .
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هادُ . ۱۰۷دا٘ـٍب ٜثبیذ ٔىب٘ی أٗ ثشای اػتبداٖ  ٚدا٘ـزٛیبٖ ثبؿذٔ .ؼئٛالٖ دا٘ـٍب ٜثبیذ ثشای توٕیٗ
أٙیت دا٘ـزٛیبٖ اٞتٕبْ رذی ٚسص٘ذ .سػیذٌی ث ٝتخّفبت ا٘وجبًی دا٘ـزٛیبٖ ثبیذ ثب سػبیت حك
دادخٛاٞی ،اك َٛدادسػی ٔٙلفب٘ ٚ ٝدػتشػی ثٔ ٝشارغ كبِح ٔؼتمُ  ٚثیًشف  ٚثب سػبیت حك دفبع ٚ
تزذیذ٘ظشخٛاٞی ،دس حذالُ صٔبٖ  ٚثذ ٖٚتأخیشٌٔ ،بثك ثب ٔمشسات ا٘زبْ ؿٛد .
هادُ . ۱۰۸حك دا٘ؾآٔٛصاٖ اػت و ٝاص آٔٛصؽٚپشٚسؿی ثشخٛسداس ثبؿٙذ وٙٔ ٝزش ث ٝؿىٛفبیی ؿخلیت،
اػتؼذادٞب  ٚتٛا٘بئیٞبی رٙٞی  ٚرؼٕی  ٚاحتشاْ ثٚ ٝاِذیٗ  ٚحمٛق دیٍشاٖٛٞ ،یت فشٍٙٞی ،اسصؽٞبی
دیٙی ّٔ ٚی ؿٛد  ٚآٖٞب سا ثشای داؿتٗ ص٘ذٌی اخاللی ٔ ٚؼئٛال٘ ٝتٛأْ ثب تفبٔ ،ٓٞؼبِٕتٔ ،ذاسا ٔ ٚشٚت،
ا٘لبف٘ ،ظٓ  ٚا٘وجبى ،ثشاثشی  ٚدٚػتی ثیٗ ٔشدْ  ٚاحتشاْ ثٔ ٝحیيصیؼت ٔ ٚیشاث فشٍٙٞی آٔبد ٜوٙذ .
هادُ . ۱۰۹حك دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػت و ٝؿخلیت  ٚوشأت آ٘بٖ ٔٛسد احتشاْ لشاس ٌیشد٘ .ظشات وٛدوبٖ دس
ٔؼبئُ ٔشثٛى ث ٝص٘ذٌیؿبٖ ثبیذ ؿٙیذ ٜؿٛد ٛٔ ٚسد تٛر ٝلشاس ٌیشد .
هادُ ٞ. ۱۱۰یچوغ حك ٘ذاسد ٔٛرت ؿىٌُیشی تٙفشٞبی لٔٛیٔ ،زٞجی  ٚػیبػی دس ر ٗٞوٛدوبٖ ؿٛد یب
خـ٘ٛت ٘ؼجت ث ٝیه ٘ظاد یب ٔزٞت خبف سا اص ًشیك آٔٛصؽ یب تشثیت یب سػب٘ٞٝبی رٕؼی دس ر ٗٞوٛدوبٖ
ایزبد وٙذ .
هادُ . ۱۱۱تٛاٖخٛاٞبٖ ثبیذ ثٝتٙبػت تٛا٘بیی اص فشكت  ٚأىبٖ تحلیُ  ٚوؼت ٟٔبست ثشخٛسداس ثبؿٙذ ٚ
ٔؼِّٛیت ٘جبیذ ٔٛرت ٔحشٔٚیت اص حك تحلیُ دا٘ؾ ٟٔ ٚبستٞبی ؿغّی ؿٛد .
ع .حك هحیظزیست سالن ٍ تَسؼِ پایدار
هادُ . ۱۱۲حفبظت اص ٔحیيصیؼت .و٘ ٝؼُ أشٚص ٘ ٚؼُٞبی ثؼذ ثبیذ دس آٖ حیبت ارتٕبػی س ٚث ٝسؿذی
داؿت ٝثبؿٙذ ٚ .ظیفٝای ٍٕٞب٘ی اػت .اص ایٗ س ٚفؼبِیتٞبی التلبدی  ٚغیش آٖو ٝثب آِٛدٌی ٔحیيصیؼت یب
تخشیت غیشلبثُرجشاٖ آٖ ٕٞشا ٜثبؿذٕٛٙٔ ،ع اػت .حفبظت ،ثٟؼبصی  ٚصیجبػبصی ٔحیيصیؼت ٌ ٚؼتشؽ
فش ًٙٞحٕبیت اص ٔحیيصیؼت حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت  ٚدِٚت ایٗ حك سا دس ثش٘بٔٞٝب ،تلٕیٕبت  ٚالذاْٞبی
تٛػؼٝای ،التلبدی ،ارتٕبػی ،فشٍٙٞی ،دفبػی  ٚأٙیتی ٔذ٘ظش لشاس ٔیدٞذ  ٚثب آِٛدٌی  ٚتخشیت
ٔحیيصیؼت ٔمبثّٔ ٝیوٙذ .
هادُ ٞ . ۱۱۳ش ؿٟش٘ٚذ حك ثٟشٜٙٔذی اص ٔحیيصیؼت ػبِٓ ،پبن  ٚػبسی اص ا٘ٛاع آِٛدٌی ،اصرّٕ ٝآِٛدٌی
ٛٞا ،آة  ٚآِٛدٌیٞبی ٘بؿی اص أٛاد  ٚتـؼـؼبت ٔوش  ٚآٌبٞی اص ٔیضاٖ  ٚتجؼبت آالیٙذٜٞبی ٔحیيصیؼت
سا داسد .دػتٍبٜٞبی ارشایی ثشای وبٞؾ آالیٙذٜٞبی صیؼتٔحیٌی ثٚٝیظ ٜدس ؿٟشٞبی ثضسي تذاثیش الصْ سا
اتخبر ٔیوٙٙذ .
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هادُ ٞ . ۱۱۴شٌ ٝ٘ٛالذاْ ثٙٔٝظٛس تٛػؼ ٝصیشثٙبیی  ٚكٙؼتی ٔب٘ٙذ احذاث ػذٞب  ٚساٜٞب  ٚكٙبیغ اػتخشاری،
پتشٚؿیٕی یب ٞؼتٝای ٔ ٚب٘ٙذ آٖ ثبیذ پغ اص اسصیبثی تأحیشات صیؼتٔحیٌی ا٘زبْ ؿٛد .ارشای ًشحٞبی
تٛػؼٝای ٔٛٙى ث ٝسػبیت دلیك ٔالحظبت صیؼتٔحیٌی خٛاٞذ ثٛد .
هادُ . ۱۱۵دِٚت ثب ایفبی ٘مؾ ثیٗإِّّی ٔؤحش اص ًشیك ٕٞىبسیٞبی التلبدی ،تجبدَ اًالػبت ،ا٘تمبَ دا٘ؾ
فٙی ٔ ٚجبدِ ٝفشٍٙٞی ثشای تحمك تٛػؼ ٝپبیذاس ٕٝٞرب٘جٔ ٚ ٝتٛاصٖ  ٚسفغ ٔٛا٘غ ثیٗإِّّی الذاْ خٛاٞذ
ٕ٘ٛد .حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝاص ٔضایب ٙٔ ٚبفغ فٗآٚسیٞبی ٘ ٛدس وّی ٝصٔیٞٝٙب اص رّٕ ٝثٟذاؿتی ،پضؿىی،
داسٚیی ،غزایی ،التلبدی  ٚتزبسی ثٟشٜٙٔذ ؿ٘ٛذ .
ؽ .حك صلح ،اهٌیت ٍ التدار هلی
هادُ .۱۱۶حك ؿٟش٘ٚذاٖ اػت و ٝاص ػیبػت خبسری ؿفبف  ٚكّحًّجب٘ ٝدس چبسچٛة ٔٙبفغ  ٚأٙیت ّٔی،
ثشخٛسداس ثبؿٙذ .دِٚت ثب سػبیت اك َٛػضت ،حىٕت ٔ ٚلّحت ،ثشلشاسی ،حفظ  ٚاستمبی سٚاثي ٙٔ ٚبػجبت
پبیذاس ثب وـٛسٞب  ٚػبصٔبٖٞبی ثیٗإِّّی سا د٘جبَ ٔیوٙذ  ٚثب اػتفبد ٜاص اثضاسٞبی دیپّٕبتیه  ٚسٚؽٞبی
خشدٔٙذا٘ ٝثشای تشٚیذ  ٚتمٛیت ٌفتٕبٖ كّح ،كیب٘ت اص حمٛق ثـش  ٚوشأت ا٘ؼبٖٞبٔ ،جبسص ٜثب خـ٘ٛت ٚ
افشاًیٌشی  ٚدفبع اص حمٛق ٔظّٔٛبٖ تالؽ ٔیوٙذ .
هادُ  . ۱۱۷دِٚت ثشای حٕبیت اص حمٛق ایشا٘یبٖ خبسد اص وـٛس  ٚثٟجٛد ٚر ٟٝثیٗإِّّی ایشاٖ ،ثش٘بٔٝسیضی ٚ
الذاْ خٛاٞذ ٕ٘ٛد .
هادُ . ۱۱۸ؿٟش٘ٚذاٖ حك داس٘ذ اص أٙیت ،اػتمالَٚ ،حذت ،تٕبٔیت اسهی  ٚالتذاس ّٔی ثشخٛسداس ثبؿٙذ .
هادُ  . ۱۱۹دِٚت ٔٛظف اػت ثب ثش٘بٔٝسیضیٞبی الصْ  ٚتخلیق ٔٙبثغ وبفی دس رٟت ثبصداس٘ذٌی ساٞجشدی ٚ
استمبی تٛإ٘ٙذی دفبػی وـٛس الذأبت الصْ ثٚ ٝیظ ٜتزٟیض  ٚتمٛیت ٘یشٞٚبی ٔؼّح سا ث ٝػُٕ آٚسد .
هادُ . ۱۲۰ؿٟش٘ٚذاٖ حك داس٘ذ اص آٔٛصؽ دفبػی الصْ ثشخٛسداس ثبؿٙذ .دِٚت ثب ثش٘بٔٝسیضی  ٚتخلیق
أىب٘بت الصْ ٘ؼجت ث ٝتمٛیت ثٙی ٝدفبػی  ٚثؼیذ ػٕٔٛی الذاْ ٔیٕ٘بیذ .
سازٍکار اجرا ٍ ًظارت بر حسي اجرای حمَق ضْرًٍدی
. ۱سئیغرٕٟٛس ثشای ٘ظبستٕٞ ،بٍٙٞی  ٚپیٍیشی ارشای ٔٙبػت تؼٟذات دِٚت دس ایٗ ٔٙـٛس ،دػتیبس
ٚیظٜای سا تؼییٗ ٔیٕ٘بیذ .پیـٟٙبد ثش٘بٔ ٚ ٝخئـی ٔشثٛى ث ٝارشای وبُٔ ٔٙـٛس حمٛق ؿٟش٘ٚذی اص
رّٕٔ ٝؼئِٛیتٞبی دػتیبس ٚیظ ٜاػت .
 . ۲دػتٍبٜٞبی ارشایی تبثغ لٔ ٜٛزشیٛٔ ٝظفا٘ذ ثب ٕٞبٍٙٞی دػتیبس ٚیظ ٜدس حذٚد كالحیتٞبی لب٘٘ٛی
خٛد ،ثب رّت ٔـبسوت ٔشدْ ،تـىُٞب ،ػبصٔبٖٞبی ٔشدْٟ٘بد  ٚثخؾ خلٛكی ،هٕٗ رٕغثٙذی ٔ ٚذٖٚ
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ػبصی حمٛق  ٚآصادیٞبی ٔٙذسد دس لب٘ ٖٛاػبػی  ٚلٛا٘یٗ ػبدی ،دس حٛصٔ ٜؼئِٛیتٞب  ٚاختیبسات خٛد ٚ
ؿٙبػبیی ٔٛاسد ٘من حمٛق ؿٟش٘ٚذی ،تذاثیش  ٚالذأبت لب٘٘ٛی الصْ سا ثشای تحمك ایٗ حمٛق ثٚٝیظ ٜاص ًشیك
تذٚیٗ  ٚارشای ثش٘بٔ ٝاكالح  ٚتٛػؼ٘ ٝظبْ حمٛلی ،آٔٛصؽ ،اًالعسػب٘ی  ٚظشفیتػبصی  ٚتمٛیت ٔفب،ٕٝٞ
ٌفتٍ ٚ ٛتؼبُٔ دس حٛص ٜػٕٔٛی ا٘زبْ دٙٞذ .
 . ۳دػتٍبٜٞبی تبثغ لٔ ٜٛزشیٛٔ ٝظفا٘ذ ثش٘بٔ ٝاكالح  ٚتٛػؼ٘ ٝظبْ حمٛلی ٔشثٛى ث ٝخٛد سا ظشف ٔذت
ؿؾ ٔب ٜاص ا٘تـبس ایٗ ٔٙـٛس تٟی ٚ ٝدس اختیبس دػتیبس ٚیظ ٜسیبػت رٕٟٛسی لشاس دٙٞذ ٞ ٚشػبَ ٌضاسؽ
ادٚاسی پیـشفتٞب ،چبِؾٞبٛٔ ،ا٘غ  ٚساٜحُٞبی پیـٟٙبدی ثشای استمبء  ٚارشای حمٛق ؿٟش٘ٚذی سا دس حٛصٜ
ٔؼئِٛیت خٛد اسائ ٚ ٝاص ًشیك اكالحبت ٟ٘بدی  ٚػبختبسی ،ثشای تحمك حمٛق ؿٟش٘ٚذی ٔٙذسد دس ایٗ
ٔٙـٛس الذاْ وٙٙذ .
ٚ . ۴صاستخب٘ٞٝبی آٔٛصؽٚپشٚسؽ ،ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٗآٚسی  ٚثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىی ثشای
آؿٙبیی ٞشچ ٝثیـتش دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚدا٘ـزٛیبٖ ثب آٔٛصٜٞبی حمٛق ؿٟش٘ٚذی ،تشتیجبت الصْ سا اتخبر
ٔیٕ٘بیٙذ .
 . ۵سئیغرٕٟٛس ٞشػبٌِ ٝضاسؽ پیـشفتٞب  ٚساٜوبسٞبی سفغ ٔٛا٘غ تحمك حمٛق ؿٟش٘ٚذی سا ثّٔ ٝت اسائٚ ٝ
دس كٛست ٘یبصٙٔ ،ـٛس سا سٚصآٔذ ٔیوٙذ .
حؼٗ سٚحب٘ی
سئیغرٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ
ارجاػات لاًًَی هَاد هٌطَر حمَق ضْرًٍدی
هادُ . ۱اك َٛثیؼت  ٚد ،ْٚػی  ٚؿـٓ  ٚػی ٞ ٚفتٓ لب٘ ٖٛاػبػی رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ،لب٘ ٖٛآییٗ
دادسػی ویفشی – ٔلٛة  – ۱۳۹۲لب٘ٔ ٖٛزبصات اػالٔی ٔ ،لٛة . ۱۳۹۲لب٘ ٖٛاحتشاْ ث ٝآصادیٞبی
ٔـشٚع  ٚحفظ حمٛق ؿٟش٘ٚذی – ٔلٛة . ۱۳۸۳
هادُ . ۲ثٙذ  ۱۲اكُ ػ ،ْٛاكُ ثیؼت  ،ٟٓ٘ ٚثٙذ  ۲اكُ چ ٚ ُٟػ ،ْٛاكُ پٙزب ٓٞلب٘ ٖٛاػبػی ،ػٙذ
–
چـٓا٘ذاص رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ،لب٘ ٖٛتـىیالت ٚ ٚظبیف ٚصاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىی
ٔلٛة  – ۱۳۶۷لب٘ ٖٛػبختبس ٘ظبْ ربٔغ سفب ٚ ٜتأٔیٗ ارتٕبػی – ٔلٛة  ،۱۳۷۲ثٙذ  ۷ػیبػتٞبی وّی
التلبد ٔمبٔٚتی – ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۳اك َٛد ٚ ٜثیؼت  ٚیىٓ لب٘ ٖٛاػبػیٙٔ ،ـٛس حمٛق ٔ ٚؼئِٛیتٞبی ص٘بٖ دس ٘ظبْ رٕٟٛسی
اػالٔی ایشاٖ – ٔلٛة  ۱۳۸۳ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی – ػیبػتٞب  ٚساٞجشدٞبی استمبی ػالٔت ص٘بٖ
– ٔلٛة  – ۱۳۸۶ؿٛسای ا٘مالة فشٍٙٞی .
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هادُ . ۴اكُ ثیؼت  ٚیىٓ لب٘ ٖٛاػبػی –لب٘ ٖٛحٕبیت اص وٛدوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ –ٔلٛة  – ۱۳۸۱لبٖ٘ٛ
حٕبیت اص وٛدوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ ثیػشپشػت  ٚثذ ػشپشػت –ٔلٛة  ،۱۳۹۲لب٘ ٖٛاِحبق ث ٝوٛٙا٘ؼی ٖٛحمٛق
وٛدن – ٔلٛة . ۱۳۷۲
هادُ . ۵لب٘ ٖٛاِحبق ث ٝوٛٙا٘ؼی ٖٛحمٛق افشاد داسای ٔؼِّٛیت – ٔلٛة  – ۱۳۸۷لب٘ ٖٛربٔغ حٕبیت اص
حمٛق ٔؼّٛالٖ – ٔلٛة . ۱۳۸۳
هادُ . ۶ثٙذ  ۱اكُ ػ ،ْٛاكُ ثیؼت  ٚػ ،ْٛثٙذ  ۱اكُ  ٚ ۲۱اكُ یىلذ  ٚپٙزبٜٚؿؾ لب٘ ٖٛاػبػی،
ثٙذٞبی  ۴۴ ٚ ۲۱الذأبت ّٔی ،ثٙذٞبی  ۱۹ ٚ ۱۷ساٞجشدٞبی ّٔی ٔلٛث٘ ٝمـٟٙٔ ٝذػی فشٍٙٞی وـٛس –
–
ٔلٛة  . ۱۳۹۱ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی ،لب٘ ٖٛاٞذاف ٚ ٚظبیف ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی
ٔلٛة  ،۱۳۶۵ثٙذ  ۱ػیبػتٞبی وّی ایزبد تح َٛدس ٘ظبْ آٔٛصؽٚپشٚسؽ وـٛس ٔ .لٛة  ٚ ۱۳۹۲ثٙذ ۱
ػیبػتٞبی وّی ٘ظبْ اداسیٔ .لٛة . ۱۳۸۹
هادُ . ۷اكُ ثیؼت  ٚد ْٚلب٘ ٖٛاػبػی ،ثٙذ  ۶اكُ د ْٚلب٘ ٖٛاػبػی  ٚاكٛ٘ َٛصد ٚ ٓٞثیؼتٓ لبٖ٘ٛ
اػبػی .
هادُ . ۸اك َٛػ ،ْٛػیضدٛ٘ ،ٓٞصد ،ٓٞثیؼتٓ  ٚػیاْ لب٘ ٖٛاػبػی  .لب٘٘ ٖٛح ٜٛارشای اكُ

 ۴۸لبٖ٘ٛ

اػبػی رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٔلٛة . ۱۳۸۰ػیبػتٞبی وّی آٔبیؾ ػشصٔیٗ – ٔلٛة  ،۱۳۹۰لبٖ٘ٛ
ٔذیشیت خذٔبت وـٛسی – ٔلٛة  ٚ ۱۳۸۶ثٙذ  ۱اكُ چ ٚ ُٟػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی .
هادُ . ۹اك َٛػ ،ْٛثیؼت  ٚد ٚ ْٚثیؼت  ٚػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی .
هادُ . ۱۰اك َٛدٚاصد ،ٓٞچٟبسدٛ٘ ،ٓٞصد ،ٓٞثیؼت  ٚد ٚ ْٚثیؼت  ٚچٟبسْ لب٘ ٖٛاػبػی،لبٌ٘ٔ ٖٛجٛػبت –
ٔلٛة  .۱۳۷۹رضء ( )۴ثٙذ اِف ػیبػتٞب  ٚهٛاثي حبوٓ ثش تجّیغبت ٔحیٌی – ٔلٛة  .۱۳۸۸ؿٛسای ػبِی
ا٘مالة فشٍٙٞی .
هادُ . ۱۱ثٙذٞبی  ۱۴ ٚ ۹ ،۸اكُ ػ ٚ ْٛاك َٛثیؼتٓ  ٚثیؼت  ٚیىٓ لب٘ ٖٛاػبػی ،ثٙذٞبی

۵۱ ٚ ۱۵

ٔٙـٛس حمٛق ٔ ٚؼئِٛیتٞبی ص٘بٖ دس ٘ظبْ رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ – ٔلٛة  ۱۳۸۳ؿٛسای ػبِی ا٘مالة
فشٍٙٞی .ثٙذ  ۱۲ػیبػتٞب  ٚساٞجشدٞبی استمبی ػالٔت ص٘بٖ – ٔلٛة  ۱۳۸۶ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی .
هادُ  . ۱۲اك ،ٟٓ٘ َٛثیؼت  ٚد ،ْٚػی  ٚؿـٓ ،ػی ٞ ٚفتٓ  ٚپٙزب ٚ ٜیىٓ لب٘ ٖٛاػبػی  ٚثٙذ  ۷اكُ ػْٛ
لب٘ ٖٛاػبػی .
هادُ . ۱۳اك َٛػ ،ٟٓ٘ ،ْٛثیؼت  ٚد ،ْٚثیؼت  ٚػ ٚ ْٛثیؼت  ٚپٙزٓ لب٘ ٖٛاػبػی .لب٘ ٖٛتـىیُ ٚصاست
اًالػبت رٕٟٛسی اػالٔی ٔ .لٛة . ۱۳۶۲
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هادُ  . ۱۴اك َٛػی  ٚچٟبسْ ،كذ  ٚپٙزب ٚ ٜؿـٓ ،كذ  ٚپٙزب ٚ ٟٓ٘ ٚ ٜیىلذ ٞ ٚفتبد  ٚػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی،
لب٘ٔ ٖٛذیشیت خذٔبت وـٛسی – ٔلٛة  ،۱۳۸۶لب٘٘ ٖٛیشٚی ا٘تظبٔی رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ – ٔلٛة
. ۱۳۶۹
هادُ  . ۱۵اك َٛػ ،ْٛؿـٓ  ٚپٙزبٞ ٚ ٜفتٓ ،پٙزبٞ ٚ ٜـتٓ  ٚپٙزب ٟٓ٘ ٚ ٜلب٘ ٖٛاػبػی  ٚثٙذ  ۳اكُ چُٟ
 ٚػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی .
هادُ .۱۶اكُ ػ ٚ ْٛاكُ ٘ٛصد ٓٞلب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘ ٖٛا٘تخبثبت سیبػت رٕٟٛسی

– ٔلٛة ٚ ۱۳۷۹

اكالحبت ثؼذی آٖ ،لب٘ ٖٛا٘تخبثبت ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی – ٔلٛة  ٚ ۱۳۷۸اكالحبت ثؼذی آٖ .
هادُ . ۱۷اكُ ػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘ ٖٛا٘تخبثبت ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی – ٔلٛة  ٚ – ۱۳۷۸اكالحبت
ثؼذی آٖ .
هادُ . ۱۸ثٙذٞبی  ۹ ٚ ۸اكُ ػ ٚ ْٛاكُ  ۱۷۵لب٘ ٖٛاػبػی .
هادُ . ۱۹ثٙذٞبی  ۱۰ ٚ ۹ ،۸ ،۶اكُ ػ ٚ ْٛاكٛ٘ َٛصد ٚ ٓٞثیؼتٓ لب٘ ٖٛاػبػی ،ػیبػتٞبی وّی ٘ظبْ
اداسی – ٔلٛة . ۱۳۸۹لب٘ ٖٛاستمبی ػالٔت ٘ظبْ اداسی ٔ ٚمبثّ ٝثب فؼبد –ٔلٛة  .۱۳۹۰لب٘ٔ ٖٛذیشیت
خذٔبت وـٛسی – ٔلٛة . ۱۳۸۶
هادُ . ۲۰ثٙذٞبی  ۱۰ ٚ ۹ ،۶اكُ ػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػیٔ ،بد ۲۸ ٜلب٘ٔ ٖٛذیشیت خذٔبت وـٛسی – ٔلٛة
. ۱۳۸۶
هادُ . ۲۱اك َٛػی  ٚچٟبسْ ،یىلذ ٞ ٚفتبدْ ،یىلذ ٞ ٚفتبد  ٚػ ٚ ْٛیىلذ ٞ ٚفتبد  ٚچٟبسْ لبٖ٘ٛ
اػبػی ،لب٘ ٖٛتـىیُ ػبصٔبٖ ثبصسػی وـٛس – ٔلٛة  ،۱۳۶۰لب٘ ٖٛدیٛاٖ ػذاِت اداسی ٔ.لٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۲۲اكُ ػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی  .لب٘ ٖٛا٘تـبس  ٚدػتشػی آصاد ث ٝاًالػبت – ٔلٛة  ،۱۳۸۸لب٘ ٖٛثٟجٛد
ٔؼتٕش ٔحیي وؼتٚوبس –ٔلٛة  ٚ ۱۳۹۰ثٙذ  ۱۸ػیبػتٞبی وّی ٘ظبْ اداسی – ٔلٛة . ۱۳۸۹
هادُ . ۲۳لب٘ٔ ٖٛذیشیت خذٔبت وـٛسی – ٔلٛة . ۱۳۸۶لب٘ ٖٛسػیذٌی ث ٝتخّفبت اداسی – ٔلٛة
. ۱۳۷۲لب٘ ٖٛا٘تـبس  ٚدػتشػی آصاد ث ٝاًالػبت ٔ .لٛة  ٚ ۱۳۸۸ثٙذ  ۲۰ػیبػتٞبی وّی ٘ظبْ اداسی –
ٔلٛة . ۱۳۸۹
هادُ . ۲۴ثٙذ  ۹اكُ ػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػیٛٔ ،اد  ۲۵اِی  ۱۱۴ ٚ ۵۳ ،۴۱ ٚ ۲۸لب٘ٔ ٖٛذیشیت خذٔبت وـٛسی
– ٔلٛة ٛٔ ٚ ۱۳۸۶اد ٔختّف ػیبػتٞبی وّی ٘ظبْ اداسی – ٔلٛة . ۱۳۸۹
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هادُ . ۲۵اكُ ثیؼت  ٚػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی  .لب٘ ٖٛاحتشاْ ث ٝآصادیٞبی ٔـشٚع  ٚحفظ حمٛق ؿٟش٘ٚذی –
ٔلٛة . ۱۳۸۳
هادُ . ۲۶ثٙذ  ۲اكُ ػ ٚ ْٛاك َٛثیؼت  ٚچٟبسْ  ٚیىلذ ٞ ٚفتبد  ٚپٙزٓ لب٘ ٖٛاػبػی ،لبٌ٘ٔ ٖٛجٛػبت
– ٔلٛة  ٚ .۱۳۶۴اكالحبت ثؼذی آٖ .
هادُ . ۲۷ثٙذ  ۴اكُ ػ ٚ ْٛاكُ ثیؼت  ٚچٟبسْ  ٚیىلذ ٞ ٚفتبد  ٚپٙزٓ لب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘ ٖٛاٞذاف ٚ
ٚظبیف ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی – ٔلٛة . ۱۳۶۵
هادُ . ۲۸اكٞ َٛـتٓ  ٚلب٘ ٖٛاػبػیٔ ،بد ۸ ٜلب٘ ٖٛحٕبیت اص آٔشاٖ ثٔ ٝؼشٚف ٘ ٚبٞیبٖ اص ٔٙىش –ٔلٛة
ٔ – ۱۳۹۳بد ۳ ٜلبٌ٘ٔ ٖٛجٛػبت – ٔلٛة  ٚ – ۱۳۶۴اكالحبت ثؼذی آٖ ،ثٙذ  ۴ػیبػتٞبی فشٍٙٞی
رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس حٛصٌٔ ٜجٛػبت – ٔلٛة  . ۱۳۸۰ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی .
هادُ . ۲۹ثٙذ  ۲اكُ ػ ٚ ْٛاكُ ٘ ٟٓلب٘ ٖٛاػبػی ٔ .بدٜ

 ۳لب٘ ٖٛا٘تـبس  ٚدػتشػی آصاد ث ٝاًالػبت

ٔلٛة ٔ .۱۳۸۸بد ۴ ٜلبٌ٘ٔ ٖٛجٛػبت – ٔلٛة  ٚ ۱۳۶۴اكالحبت ثؼذی آٖ .
هادُ . ۳۰ثٙذ  ۲اكُ ػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػیٛٔ ،اد  ۱۰ ٚ ۲لب٘ ٖٛا٘تـبس  ٚدػتشػی آصاد ث ٝاًالػبتٔ ،لٛة
 . ۱۳۸۸ثٙذ (اِف) ٔبد ۳ ٜلب٘ ٖٛاستمب ػالٔت ٘ظبْ اداسی ٔ ٚمبثّ ٝثب فؼبد – ٔلٛة  ،۱۳۹۰لب٘ ٖٛثٟجٛد
ٔؼتٕش ٔحیي وؼتٚوبس – ٔلٛة ٔ ٚ ۱۳۹۰بد ۱۰ ٜلب٘ ٖٛاِحبق دِٚت رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ثٝ
وٛٙا٘ؼیٔ ٖٛجبسص ٜثب فؼبد – ٔلٛة . ۱۳۸۷
هادُ . ۳۱اكُ  ۲۲لب٘ ٖٛاػبػیٔ ،بد ۱۴ ٜلب٘ ٖٛا٘تـبس  ٚدػتشػی آصاد ث ٝاًالػبت – ٔلٛة . ۱۳۸۸
هادُ . ۳۲لب٘ ٖٛاِحبق ث ٝوٛٙا٘ؼی ٖٛحمٛق وٛدن – ٔلٛة ٔ ،۱۳۷۲لٛث ٝؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی دس
خلٛف اٞذاف ،ػیبػتٞب  ٚهٛاثي ٘ـش وتبةٔ .لٛة ٔ ٚ ۱۳۸۹بد ۱۷ ٜلب٘ ٖٛاربص ٜاِحبق دِٚت رٕٟٛسی
اػالٔی ایشاٖ ث ٝوٛٙا٘ؼی ٖٛحمٛق وٛدن – ٔلٛة . ۱۳۷۲
هادُ . ۳۳ثٙذ (ة) اكُ د ٚ ْٚثٙذ

 ۱اكُ ػ ٚ ْٛاكُ ثیؼت  ٚچٟبسْ لب٘ ٖٛاػبػی،

لب٘ ٖٛتزبست

اِىتش٘ٚیه – ٔلٛة ٔ ٚ ۱۳۸۲بد ۲۱ ٜلب٘ ٖٛرشائٓ سایب٘ٝای –ٔلٛة . ۱۳۸۸
هادُ . ۳۴ثٙذ (ة) اكُ د ْٚلب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘ ٖٛتزبست اِىتش٘ٚیه ٔ .لٛة ٔ ،۱۳۸۲بد ۳۸ ٜلب٘ٔ ٖٛذیشیت
خذٔبت وـٛسی – ٔلٛة  ،۱۳۸۶لب٘ ٖٛرشائٓ سایب٘ٝایٔ .لٛة  ٚ ۱۳۸۸ثٙذ  ۱۵ػیبػتٞبی وّی ٘ظبْ
اداسی – ٔلٛة . ۱۳۸۹
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هادُ  . ۳۵فشٔبٖ ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ثش تـىیُ ؿٛسای ػبِی ٔزبصی  ٚتؼییٗ اػوبی حمیمی  ٚحمٛلی آٖ –
ٛٔ ،1390اد  ۱۴ ٚ ۱۳لب٘ ٖٛا٘تـبس  ٚدػتشػی آصاد ث ٝاًالػبت ٔ .لٛة
سایب٘ٝای – ٔلٛة . ۱۳۸۸

ٔ ٚ ۱۳۸۸بد ۱ ٜلب٘ ٖٛرشائٓ

هادُ . ۳۶اك َٛثیؼت  ٚد ٚ ْٚثیؼت  ٚپٙزٓ لب٘ ٖٛاػبػیٛٔ ،اد  ۱۵۰ ٚ ۴لب٘ ٖٛآییٗ دادسػی ویفشی –
ٔلٛة  ،۱۳۹۲لب٘٘ ٖٛحٔ ٜٛزبصات اؿخبكی و ٝدس أٛس ػٕؼی  ٚثلشی فؼبِیت غیشٔزبص ٔیوٙٙذ ٔ .لٛة
ٛٔ ،۱۳۸۶اد  ۱۴ ٚ ۱۳لب٘ ٖٛا٘تـبس  ٚدػتشػی آصاد ث ٝاًالػبت ٔ .لٛة ٔ ،۱۳۸۸بد ۵ ٜلب٘ ٖٛحٕبیت اص
آٔشاٖ ثٔ ٝؼشٚف – ٔلٛة  ٚ ۱۳۹۴ثٙذ  ۱ػیبػتٞبی وّی أٙیت فوبی تِٛیذ  ٚتجبدَ اًالػبت  ٚاستجبًبت
– ٔلٛة . ۱۳۸۹
هادُ . ۳۷اكُ ثیؼت  ٚپٙزٓ لب٘ ٖٛاػبػیٔ ،بد ۱۵۰ ٜلب٘ ٖٛآییٗ دادسػی ویفشی – ٔلٛة  ،۱۳۹۲لبٖ٘ٛ
٘حٔ ٜٛزبصات اؿخبكی و ٝدس أٛس ػٕؼی  ٚثلشی فؼبِیت غیشٔزبص ٔیوٙٙذ ٔ .لٛة ٛٔ ،۱۳۸۶اد ۱۴ ٚ ۱۳
لب٘ ٖٛا٘تـبس  ٚدػتشػی آصاد ث ٝاًالػبت ٔ .لٛة  ٚ ۱۳۸۸ثٙذ ٔ ۸بدٜٚاحذ ٜلب٘ ٖٛاحتشاْ ث ٝآصادیٞبی
ٔـشٚع  ٚحفظ حمٛق ؿٟش٘ٚذی –ٔلٛة . ۱۳۸۳
هادُ . ۳۸اكُ ثیؼت  ٚپٙزٓ لب٘ ٖٛاػبػیٔ ،بد ۱۵۰ ٜلب٘ ٖٛآییٗ دادسػی ویفشی – ٔلٛة  ،۱۳۹۲لبٖ٘ٛ
٘حٔ ٜٛزبصات اؿخبكی و ٝدس أٛس ػٕؼی  ٚثلشی فؼبِیت غیشٔزبص ٔیوٙٙذ ٔ .لٛة ٛٔ ٚ ۱۳۸۶اد ۱۴ ٚ ۱۳
لب٘ ٖٛا٘تـبس  ٚدػتشػی آصاد ث ٝاًالػبت ٔ .لٛة . ۱۳۸۸
هادُ . ۳۹اكُ ثیؼت  ٚپٙزٓ لب٘ ٖٛاػبػیٛٔ ،اد  ۱۴ ٚ ۱۳لب٘ ٖٛا٘تـبس  ٚدػتشػی آصاد ث ٝاًالػبت .
ٔلٛة . ۱۳۸۸
هادُ . ۴۰اكُ ثیؼت  ٚپٙزٓ لب٘ ٖٛاػبػیٔ ،بد ۱۵۰ ٜلب٘ ٖٛآییٗ دادسػی ویفشی – ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۴۱اكُ ثیؼت  ٚپٙزٓ لب٘ ٖٛاػبػی ،لبٌ٘ٔ ٖٛجٛػبت ٔ .لٛة  ٚ – ۱۳۶۴اكالحبت ثؼذی آٖ  ٚلبٖ٘ٛ
٘حٔ ٜٛزبصات اؿخبكی و ٝدس أٛس ػٕؼی  ٚثلشی فؼبِیت غیشٔزبص ٔیوٙٙذ ٔ .لٛة ٔ ،۱۳۸۶بد ۴۰ ٜلبٖ٘ٛ
آییٗ دادسػی ویفشی – ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۴۲اكُ ثیؼت  ٚپٙزٓ لب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘٘ ٖٛحٔ ٜٛزبصات اؿخبكی و ٝدس أٛس ػٕؼی  ٚثلشی
فؼبِیت غیشٔزبص ٔیوٙٙذ ٔ .لٛة
تؼضیشات ).

ٔ ،۱۳۸۶بد ۶۴۸ ٜلب٘ٔ ٖٛزبصات اػالٔی

– ٔلٛة ( ۱۳۷۵ثخؾ

هادُ . ۴۳اكُ ثیؼت  ٚؿـٓ لب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘ ٖٛفؼبِیت احضاة ،رٕؼیتٞب  ٚا٘زٕٗٞبی ػیبػی  ٚكٙفی
 ٚا٘زٕٗٞبی اػالٔی یب الّیتٞبی دیٙی ؿٙبختٝؿذٔ – ٜلٛة . ۱۳۶۰
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هادُ . ۴۴اك َٛثیؼت  ٚؿـٓ  ٚثیؼت ٞ ٚفتٓ لب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘٘ ٖٛظبْ كٙفی وـٛس ٔ.لٛة  ۱۳۸۲ثب
اكالحبت ثؼذی ،آییٗ٘بٔ ٝتـىُٞبی ٔشدْٟ٘بد ٔ .لٛة . ۱۳۹۵
هادُ . ۴۵اك َٛثیؼت  ٚؿـٓ  ٚثیؼت ٞ ٚفتٓ لب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘٘ ٖٛظبْ كٙفی وـٛس ٔ .لٛة  ۱۳۸۲ثب
اكالحبت ثؼذی ،آییٗ٘بٔ ٝتـىُٞبی ٔشدْٟ٘بد ٔ .لٛة  ،۱۳۹۵لب٘ ٖٛا٘تـبس  ٚدػتشػی آصاد ث ٝاًالػبت .
ٔلٛة ٔ ،۱۳۸۸بد ۶۶ ٜلب٘ ٖٛآییٗ دادسػی ویفشی – ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۴۶اكُ ثیؼت ٞ ٚفتٓ لب٘ ٖٛاػبػیٔ ،بد ۶ ٜلب٘ ٖٛفؼبِیت احضاة ،رٕؼیتٞب  ٚا٘زٕٗٞبی ػیبػی ٚ
كٙفی  ٚا٘زٕٗٞبی اػالٔی یب الّیتٞبی دیٙی ؿٙبختٝؿذٜ
أٙیت ارتٕبػبت  ٚساٞپیٕبییٞبی لب٘٘ٛیٔ .لٛة . ۱۳۸۱

– ٔلٛة  ،۱۳۶۰آئیٗ٘بٔ ٝچٍٍ٘ٛی تأٔیٗ

هادُ . ۴۷اكُ چ ٚ ُٟیىٓ لب٘ ٖٛاػبػیٛٔ ،اد  ۹۹۱ ٚ ۹۷۶لب٘ٔ ٖٛذ٘ی – ٔلٛة . ۱۳۰۷لب٘ ٖٛحجتاحٛاَ
–ٔلٛة . ۱۳۵۵
هادُ . ۴۸لبٌ٘ ٖٛزس٘بٔٔ – ٝلٛة  ٚ ۱۳۴۳اكُ ػی  ٚػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی .
هادُ . ۴۹اكُ ػی  ٚػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػیٔ ،بد ۱۲ ٜلب٘ٔ ٖٛزبصات اػالٔی – ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۵۰ثٙذ ٔ ۶بد ۲ ٜلب٘ٚ ٖٛظبیف ٚصاست أٛس خبسرٔ – ٝلٛة  ٚ ۱۳۶۴لب٘ ٖٛاِضاْ دِٚت ث ٝپیٍیشی ٚ
اػتیفبی حمٛق اتجبع  ٚدیپّٕبتٞبی ایشا٘ی آػیتدیذ ٜاص الذأبت دِٚتٞبی خبسری – ٔلٛة . ۱۳۸۹
هادُ . ۵۱اك َٛد ٚ ٓٞثیؼت  ٚیىٓ  ٚثٙذ  ۱اكُ چ ٟٓ٘ ٚ ُٟلب٘ ٖٛاػبػی ،اٞذاف  ٚاك َٛتـىیُ خب٘ٛادٜ
 ٚػیبػتٞبی تحىیٓ  ٚتؼبِی آٖ ٔلٛة  – ۱۳۸۴ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞیٛٔ ،اد  ۲۳۰ ٚ ۴۳لبٖ٘ٛ
ثش٘بٔ ٝپٙزٓ تٛػؼ ٝرٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ – ٔلٛة  ٚ ۱۳۸۹ثٙذ  ۲ػیبػتٞبی وّی رٕؼیت –ٔلٛة
. ۱۳۹۳
هادُ . ۵۲ثٙذ ٙٔ ۵۶ـٛس حمٛق ٔ ٚؼئِٛیتٞبی ص٘بٖ دس ٘ظبْ رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ

– ٔلٛة .۱۳۸۳

ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی .
هادُ . ۵۳اكُ د ٓٞلب٘ ٖٛاػبػی ،اٞذاف  ٚاك َٛتـىیُ خب٘ٛاد ٚ ٜػیبػتٞبی تحىیٓ  ٚتؼبِی آٖ

–

ٔلٛة  .۱۳۸۴ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی  ٚثٙذ  ۴ػیبػتٞبی وّی رٕؼیت – ٔلٛة . ۱۳۹۳
هادُ . ۵۴اٞذاف  ٚاك َٛتـىیُ خب٘ٛاد ٚ ٜػیبػتٞبی تحىیٓ  ٚتؼبِی آٖ – ٔلٛة  – ۱۳۸۴ؿٛسای ػبِی
ا٘مالة فشٍٙٞی .
هادُ ٛٔ. ۵۵اد  ۱۱۶۸اِی  ۱۱۷۹لب٘ٔ ٖٛذ٘ی – ٔلٛة  ٚ ۱۳۰۷لب٘ ٖٛحٕبیت اص خب٘ٛادٔ– ٜلٛة . ۱۳۹۱
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هادُ  . ۵۶اك َٛػی  ٚچٟبسْ ،ؿلت  ٚیىٓٛ٘ ،دْ ،یىلذ  ٚپٙزب ،ٟٓ٘ ٚ ٜیىلذ ٞ ٚفتبد  ٚػ ٚ ْٛیىلذ ٚ
ٞفتبد  ٚچٟبسْ لب٘ ٖٛاػبػی  .لب٘ ٖٛآییٗ دادسػی ویفشی ٔ.لٛة  .۱۳۹۲لب٘ ٖٛآییٗ دادسػی دادٌبٜٞبی
ػٕٔٛی  ٚا٘مالة دس أٛس ٔذ٘ی ٔ.لٛة  .۱۳۷۹لب٘ ٖٛتـىیالت  ٚآییٗ دادسػی دیٛاٖ ػذاِت اداسی –
ٔلٛة . ۱۳۹۲لب٘ ٖٛتـىیُ ػبصٔبٖ ثبصسػی وُ وـٛس – ٔلٛة  ،۱۳۶۰لب٘ ٖٛسػیذٌی ث ٝتخّفبت اداسی.
ٔلٛة  .۱۳۷۲لب٘ ٖٛؿٛساٞبی حُ اختالف – ٔلٛة  ٚ ۱۳۸۷اكالحی . ۱۳۹۴
هادُ . ۵۷اك َٛػی ٞ ٚفتٓ  ٚیىلذ  ٚؿلت ٞ ٚفتٓ لب٘ ٖٛاػبػیٔ ،بد ۴ ٜلب٘ ٖٛآییٗ دادسػی ویفشی –
ٔلٛة  .۱۳۹۲ثٙذ ٔ ۲بدٜٚاحذ ٜلب٘ ٖٛاحتشاْ ث ٝآصادیٞبی ٔـشٚع  ٚحفظ حمٛق ؿٟش٘ٚذی
. ۱۳۸۳

– ٔلٛة

هادُ . ۵۸اكُ ػی  ٚپٙزٓ لب٘ ٖٛاػبػیٔ ،لٛثٔ ٝزٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ دس خلٛف ا٘تخبة ٚویُ
تٛػي اكحبة دػٛیٔ .لٛة  .۱۳۷۰ثٙذ  ۳لب٘ ٖٛاحتشاْ ث ٝآصادیٞبی ٔـشٚع  ٚحفظ حمٛق ؿٟش٘ٚذی –
ٔلٛة ٔ ،۱۳۸۳بد ۴۸ ٜلب٘ ٖٛآییٗ دادسػی ویفشیٔ .لٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۵۹اك َٛػی  ٚ ٟٓ٘ ٚیىلذ  ٚؿلت ٞ ٚـتٓ لب٘ ٖٛاػبػی ،ثٙذٞبی

 ۷ ٚ ۶ ،۴لب٘ ٖٛاحتشاْ ثٝ

آصادیٞبی ٔـشٚع  ٚحفظ حمٛق ؿٟش٘ٚذی – ٔلٛة ٔ .۱۳۸۳لٛثٔ ٝزٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ دس
خلٛف ا٘تخبة ٚویُ تٛػي اكحبة دػٛیٔ .لٛة ٛٔ ،۱۳۷۰اد  ۳۵۲ ٚ ۳۰۵لب٘ ٖٛآییٗ دادسػی ویفشی.
ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۶۰اك َٛثیؼت د ٚ ْٚػی ٞ ٚـتٓ  ٚیىلذ  ٚؿلت  ٚؿـٓ  ٚیىلذ  ٚؿلت ٞ ٚـتٓ لب٘ ٖٛاػبػی،
ٔبد ۴۰ ٜلب٘ ٖٛآییٗ دادسػی ویفشی – ٔلٛة ٔ ،۱۳۹۲بد ۱۶۹ ٜلب٘ٔ ٖٛزبصات اػالٔی – ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۶۱اكُ یىلذ  ٚؿلت ٞ ٚـتٓ لب٘ ٖٛاػبػیٔ ،بدٜ

 ۳۰۵لب٘ ٖٛآییٗ دادسػی ویفشی – ٔلٛة

. ۱۳۹۲
هادُ  . ۶۲اكُ ػی  ٚد ْٚلب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘ ٖٛاحتشاْ ث ٝآصادیٞبی ٔـشٚع  ٚحفظ حمٛق ؿٟش٘ٚذی

–

ٔلٛة  .۱۳۸۳فلُ د ْٚلب٘ ٖٛآییٗ دادسػی ویفشی – ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۶۳اك َٛػ ٚ ْٛػی  ٚد ْٚلب٘ ٖٛاػبػیٛٔ ،اد  ۵۲ ٚ ۵لب٘ ٖٛآییٗ دادسػی ویفشی – ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ  . ۶۴اكُ ػی  ٟٓ٘ ٚلب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘ ٖٛاحتشاْ ث ٝآصادیٞبی ٔـشٚع  ٚحفظ حمٛق ؿٟش٘ٚذی

–

ٔلٛة ٛٔ ،۱۳۸۳اد  ۵۱ ٚ ۵۰ ،۴۹لب٘ ٖٛآییٗ دادسػی ویفشی – ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۶۵لب٘ ٖٛآییٗ دادسػی ویفشیٔ .لٛة  .۱۳۹۲لب٘ ٖٛآییٗ دادسػی دادٌبٜٞبی ػٕٔٛی  ٚا٘مالة دس
أٛس ٔذ٘یٔ .لٛة . ۱۳۷۹لب٘ ٖٛتخّفبت اداسی– ٔلٛة . ۱۳۷۲
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هادُ  . ۶۶اك َٛػی  ٚؿـٓ  ٚػی ٞ ٚفتٓ لب٘ ٖٛاػبػیٛٔ ،اد  ۲۶ ٚ ۲۵ ،۷ ،۴لب٘ٔ ٖٛزبصات اػالٔی .
ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۶۷ثٙذ  ۱۴اكُ ػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی .
هادُ . ۶۸ثٙذ  ۹اكُ ػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی ،ثٙذ  ۱۹ػیبػتٞبی وّی التلبد ٔمبٔٚتی – ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۶۹لب٘ ٖٛا٘تـبس  ٚدػتشػی آصاد ث ٝاًالػبت – ٔلٛة . ۱۳۸۶لب٘ ٖٛثٟجٛد ٔؼتٕش ٔحیي وؼتٚوبس .
ٔلٛة  .۱۳۹۰ػیبػتٞبی وّی ٘ظبْ دس خلٛف أٙیت التلبدی – ٔلٛة  ،۱۳۷۹ثٙذ  ۱۹ػیبػتٞبی
وّی التلبد ٔمبٔٚتی – ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۷۰ثٙذ  ۹اكُ ػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی ،ثٙذ  ۵ػیبػتٞبی وّی تـٛیك ػشٔبیٌٝزاسی – ٔلٛة ،۱۳۸۹
ثٙذ  ۱۹ػیبػتٞبی وّی التلبد ٔمبٔٚتی – ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۷۱ثٙذ  ۹اكُ ػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی ،ثٙذ  ۲ػیبػتٞبی وّی تـٛیك ػشٔبیٌٝزاسی – ٔلٛة ،۱۳۹۰
ثٙذٞبی  ۲۳ ٚ ۱۹ػیبػتٞبی وّی التلبد ٔمبٔٚتی – ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۷۲ثٙذٞبی  ۱۴ ٚ ۱۲ ٚ ۸اكُ ػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘ ٖٛتـٛیك ػشٔبیٌٝزاسی خبسری – ٔلٛة
 .۱۳۸۰ػیبػتٞبی وّی تـٛیك ػشٔبیٌٝزاسی – ٔلٛة . ۱۳۸۹لب٘ٔ ٖٛجبسص ٜثب لبچبق وبال  ٚاسص ٔ.لٛة
 .۱۳۹۲ثٙذ  ۲۳ػیبػتٞبی وّی التلبد ٔمبٔٚتی – ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۷۳اكُ ػی  ٚیىٓ لب٘ ٖٛاػبػی ،ثٙذٞبی  ۴ ٚ ۳ػیبػتٞبی وّی ٔؼىٗ – ٔلٛة . ۱۳۸۹لبٖ٘ٛ
ػبٔب٘ذٞی  ٚحٕبیت اص تِٛیذ  ٚػشهٔ ٝؼىٗ ٔ.لٛة . ۱۳۸۷
هادُ  . ۷۴لب٘ ٖٛػبٔب٘ذٞی  ٚحٕبیت اص تِٛیذ  ٚػشهٔ ٝؼىٗٔ .لٛة ۱۳۸۷
هادُ . ۷۵اك َٛثیؼت  ٚد ٚ ْٚچ ٚ ُٟؿـٓ  ٚچٞ ٚ ُٟفتٓ لب٘ ٖٛاػبػیٛٔ ،اد  ۳۱ ٚ ۳۰لب٘ٔ ٖٛذ٘ی –
ٔلٛة . ۱۳۰۷
هادُ . ۷۶اك َٛچ ٚ ُٟؿـٓ  ٚچٞ ٚ ُٟفتٓ لب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘ ٖٛحٕبیت اص حمٛق ٔؤِفبٖ ٔ ٚلٙفبٖ ٚ
ٙٞشٔٙذاٖ ٔ.لٛة  .۱۳۴۸قا٘ ٖٛحجت اختشاػبتً ،شحٞبی كٙؼتی  ٚػالئٓ تزبسی –ٔلٛة . ۱۳۸۶
هادُ . ۷۷اكٛ٘ َٛصد ،ٓٞثیؼتٓ  ٚثیؼت ٞ ٚـتٓ لب٘ ٖٛاػبػی .
هادُ . ۷۸ثٙذ  ۱۲اكُ ػ ٚ ْٛثٙذ  ۲اكُ چ ٚ ُٟػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػیٔ ،بد ۳۱ ٜلب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝپٙذػبِ ٝپٙزٓ
تٛػؼٔ– ٝلٛة . ۱۳۸۹
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هادُ . ۷۹اكُ ثیؼت ٞ ٚـتٓ لب٘ ٖٛاػبػیٛٔ ،اد  ۵۴ ٚ ۴۴ ،۴۱لب٘ٔ ٖٛذیشیت خذٔبت وـٛسی – ٔلٛة
 .۱۳۸۶ثٙذٞبی  ۶ ٚ ۲ػیبػتٞبی وّی ٘ظبْ اداسیٔ .لٛة ٔ .۱۳۸۹بد ۷ ٜلب٘ ٖٛربٔغ حٕبیت اص حمٛق
ٔؼّٛالٖ – ٔلٛة . ۱۳۸۹
هادُ . ۸۰ثٙذ  ۱اكُ چ ٚ ُٟػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی ،ثٙذ

 ۱۲ػیبػتٞبی وّی تِٛیذ ّٔی ،حٕبیت اص وبس ٚ

ػشٔبی ٝا٘ؼب٘یٔ ،لٛة ٔ .۱۳۹۱بد ۵۸ ٜلب٘ٔ ٖٛذیشیت خذٔبت وـٛسی – ٔلٛة . ۱۳۸۶
هادُ . ۸۱اكُ ػی  ٚچٟبسْ لب٘ ٖٛاػبػیٔ ،بد ۱۵۷ ٜلب٘ ٖٛوبسٔ.لٛة  ،۱۳۶۹ثٙذ ٔ ۲بد ۱۰ ٜلب٘ ٖٛدیٛاٖ
ػذاِت اداسیٔ .لٛة . ۱۳۸۵
هادُ . ۸۲ثٙذٞبی  ۱۰ ٚ ۹اكُ ػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػیٛٔ ،اد  ۵۳ ٚ ۴۱لب٘ٔ ٖٛذیشیت خذٔبت وـٛسی – ٔلٛة
 .۱۳۸۶ثٙذٞبی  ۶ ٚ ۴ ،۲ػیبػتٞبی وّی ٘ظبْ اداسیٔ .لٛة . ۱۳۸۹
هادُ . ۸۳ثٙذ  ۱۴اكُ ػ ٚ ْٛاك َٛثیؼتٓ ،ثیؼت  ٚیىٓ  ٚثیؼت ٞ ٚـتٓ لب٘ ٖٛاػبػی ،ػیبػتٞبی
اؿتغبَ ص٘بٖ دس رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٔ.لٛة  ۱۳۷۱ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی ،ثٙذٞبی ۱۰۲ ٚ ۱۰۱
ٔٙـٛس حمٛق ٔ ٚؼئِٛیتٞبی ص٘بٖ دس رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ – ٔلٛة  ۱۳۸۳ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی .
هادُ . ۸۴ثٙذ چٟبس اكُ چ ٚ ُٟػ ٚ ْٛثٙذ ؿؾ اكُ د ٚ ْٚاكٛ٘ َٛصد ،ٓٞثیؼتٓ  ٚثیؼت ٞ ٚـتٓ لبٖ٘ٛ
اػبػی ٔ ٚبد ۷۹ ٜلب٘ ٖٛوبس .
هادُ . ۸۵ثٙذ  ۱اكُ ػ ٚ ْٛاكُ چ ٚ ُٟػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی ،ثٙذٞبی  ۴۴ ٚ ۲۱الذأبت ّٔی ،ثٙذٞبی ٚ ۱۷
 ۱۹ساٞجشدٞبی ّٔی ٔلٛث٘ ٝمـٟٙٔ ٝذػی فشٍٙٞی وـٛس – ٔلٛة  . ۱۳۹۱ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی .
هادُ . ۸۶ثٙذ  ۱۲اكُ ػ ،ْٛثٙذ  ۱اكُ چ ٚ ُٟػ ٚ ْٛاكُ ثیؼت  ٟٓ٘ ٚلب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘ ٖٛػبختبس ٘ظبْ
ربٔغ سفب ٚ ٜتأٔیٗ ارتٕبػی – ٔلٛة . ۱۳۸۳
هادُ . ۸۷ثٙذ  ۲اكُ ػ ،ْٛاكُ ثیؼت  ٟٓ٘ ٚلب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘ ٖٛثیٕ ٝثیىبسی – ٔلٛة ٔ .۱۳۶۹بد۷۳ ٜ
لب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝپٙذػبِ ٝپٙزٓ تٛػؼ ٝرٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ – ٔلٛة . ۱۳۸۹
هادُ  . ۸۸اك َٛثیؼت  ٚ ٟٓ٘ ٚػی  ٚیىٓ لب٘ ٖٛاػبػی ،ثخؾ تٛػؼ ٝسٚػتبیی لب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝپٙذػبِ ٝپٙزٓ
تٛػؼ ٝرٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ – ٔلٛة . ۱۳۸۹
هادُ . ۸۹ثٙذ  ۳اكُ ػ ٚ ْٛاكُ  ۲۱لب٘ ٖٛاػبػی،ثٙذٞبی ٙٔ ۵۴ ٚ ۵۳ـٛس حمٛق ٔ ٚؼئِٛیتٞبی ص٘بٖ دس
رٕٟٛسی اػالٔی ایشأٖ .لٛة . ۱۳۸۳ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی ،ػیبػتٞب  ٚاِٛٚیتٞبی فشٍٙٞی
ػبصٔبٖ تشثیتثذ٘ی ٔ.لٛة  . ۱۳۸۴ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی .
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هادُ . ۹۰اك َٛد ٚ ٜثیؼت ٚیىٓ  ٚثیؼت  ٟٓ٘ ٚلب٘ ٖٛاػبػی ،ثٙذٞبی

ٙٔ ۵۱ ٚ ۱۵ـٛس حمٛق ٚ

ٔؼئِٛیتٞبی ص٘بٖ دس رٕٟٛسی اػالٔی ایشأٖ،لٛة  ۱۳۸۳ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی ثٙذ  ۱۲ػیبػتٞب
 ٚساٞجشدٞبی استمبی ػالٔت ص٘بٖ – ٔلٛة  – ۱۳۸۶ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی .
هادُ . ۹۱ثٙذٞبی  ۲ ٚ ۱اكُ ػ ٚ ْٛاكُ  ۲۲لب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘ٔ ٖٛجبسص ٜثب ٔٛاد ٔخذس – ٔلٛة  ۱۳۶۷ثب
اكالحبت  .۱۳۸۹ ٚ ۱۳۷۶ػیبػتٞبی وّی ٔجبسص ٜثب ٔٛاد ٔخذس – ٔلٛة ٔ .۱۳۸۵لٛث٘ ٝمـٟٙٔ ٝذػی
فشٍٙٞی وـٛسٔ .لٛة . ۱۳۹۱ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی .
هادُ . ۹۲لب٘ ٖٛربٔغ خذٔبتسػب٘ی ث ٝایخبسٌشاٖ – ٔلٛة  – ۱۳۹۱لب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝپٙذػبِ ٝپٙزٓ تٛػؼٝ
رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ – ٔلٛة . ۱۳۸۹
هادُ . ۹۳ثٙذ  ۱۲اكُ ػ ،ْٛاك َٛثیؼت  ٚیىٓ  ٚػی  ٚچٟبسْ لب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘ ٖٛػبختبس ٘ظبْ ربٔغ
سفب ٚ ٜتأٔیٗ ارتٕبػی – ٔلٛة . ۱۳۸۳لب٘ ٖٛثیٕ ٝارجبسی ٔؼئِٛیت ٔذ٘ی داس٘ذٌبٖ ٚػبیُ ٘مّیٛٔ ٝتٛسی
صٔیٙی دس ٔمبثُ ؿخق حبِج – ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۹۴ثٙذ  ۱۲اكُ ػ ٚ ْٛثٙذ

 ۱اكُ چ ٚ ُٟػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘ ٖٛحٕبیت اص حمٛق

ٔلشفوٙٙذٌبٖ – ٔلٛة . ۱۳۸۸
هادُ . ۹۵اكُ ٘ٛصد ٓٞلب٘ ٖٛاػبػیٔ ،لٛث٘ ٝمـٟٙٔ ٝذػی فشٍٙٞی وـٛسٔ .لٛة

 ۱۳۹۱ؿٛسای ػبِی

ا٘مالة فشٍٙٞی .
هادُ . ۹۶اك َٛچٟبسد ،ٓٞپب٘ضدٛ٘ ،ٓٞصد ٚ ٓٞثیؼتٓ لب٘ ٖٛاػبػیٔ ،لٛث٘ ٝمـٟٙٔ ٝذػی فشٍٙٞی وـٛس.
ٔلٛة  .۱۳۹۱ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی .
هادُ . ۹۷اك َٛچٟبسد ،ٓٞپب٘ضدٛ٘ ،ٓٞصد ،ٓٞثیؼتٓ  ٚثیؼت  ٚؿـٓ ٞ ٚـتبد  ٚػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی .
هادُ . ۹۸اكٛ٘ َٛصد ٚ ٓٞچ ٚ ُٟپٙزٓ  ٚچٞ ٚ ُٟـتٓ لب٘ ٖٛاػبػی ،لب٘٘ ٖٛح ٜٛارشای اكُ

 ۴۸لبٖ٘ٛ

اػبػیٔ .لٛة . ۱۳۸۰
هادُ . ۹۹اك َٛدٚاصد ،ٓٞچٟبسدٛ٘ ،ٓٞصد ٚ ٓٞثیؼت  ٚؿـٓ لب٘ ٖٛاػبػی .
هادُ . ۱۰۰ثٙذ  ۴اكُ ػ ،ْٛاك َٛثیؼت  ٚؿـٓ  ٚثیؼت ٞ ٚـتٓ  ٚثٙذ  ۲اكُ چ ٚ ُٟػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی،
ػیبػتٞبی حٕبیت اص اؿتغبَ ٙٞشٔٙذاٖ – ٔلٛة  .۱۳۸۲ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی لب٘ ٖٛاٞذاف ٚ
ٚظبیف ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی – ٔلٛة ٛٔ .۱۳۶۵اد  ۱۵۳ ٚ ۱۰۲لب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝپٙزٓ تٛػؼٝ
رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٔلٛة . ۱۳۸۹
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هادُ . ۱۰۱اكُ پب٘ضد ٓٞلب٘ ٖٛاػبػیٔ ،لٛث٘ ٝمـٟٙٔ ٝذػی فشٍٙٞی وـٛسٔ ،لٛة

 ۱۳۹۱ؿٛسای ػبِی

ا٘مالة فشٍٙٞی .
هادُ . ۱۰۲اكٔ ٚ َٛجب٘ی سٚؽٞبی ارشایی ٌؼتشؽ فش ًٙٞػفبف – ٔلٛة  – ۱۳۷۶ؿٛسای ػبِی ا٘مالة
فشٍٙٞی .
هادُ . ۱۰۳اكٛ٘ َٛصد ٚ ٓٞثیؼت  ٚؿـٓ لب٘ ٖٛاػبػی ،ثٙذ ٙٔ ۱۱۵ـٛس حمٛق ٔ ٚؼئِٛیتٞبی ص٘بٖ دس
٘ظبْ رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ – ٔلٛة  ۱۳۸۳ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی .
هادُ . ۱۰۴ثٙذ  ۳اكُ ػ ٚ ْٛاكُ ػیاْ لب٘ ٖٛاػبػی ٔبدٜ

 ۱۰لب٘ ٖٛاٞذاف ٚ ٚظبیف ٚصاست

آٔٛصؽٚپشٚسؽ – ٔلٛة  .۱۳۶۶اػبػٙبٟٔ٘ ٝوت ػٛادآٔٛصی رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ – ٔلٛة – ۱۳۶۳
لب٘ ٖٛاٞذافٚ ،ظبیف  ٚتـىیالت ٚصاست ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی – ٔلٛة . ۱۳۸۳
هادُ . ۱۰۵اكُ ٘ٛصد ٓٞلب٘ ٖٛاػبػی ،ػٙذ ٘مـ ٝربٔغ ػّٕی وـٛس ٔلٛة

 .۱۳۸۹ؿٛسای ػبِی ا٘مالة

فشٍٙٞی،ػٙذ ساٞجشدی وـٛس دس أٛس ٘خجٍبٖ – ٔلٛة  ۱۳۹۱ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی .
هادُ . ۱۰۶اك َٛثیؼت  ٚػ ٚ ْٛثیؼت  ٚؿـٓ لب٘ ٖٛاػبػی

.ػٙذ ٘مـ ٝربٔغ ػّٕی وـٛس – ٔلٛة

 ۱۳۸۹ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی ،لب٘ ٖٛاٞذاف ٚ ٚظبیف ٚصاست ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی ٔلٛة . ۱۳۸۲
هادُ . ۱۰۷ثٙذٞبی  ۷ ٚ ۶اكُ ػ ،ْٛاكُ ثیؼت  ٚػ ٚ ْٛػی  ٚپٙزٓ لب٘ ٖٛاػبػی،لب٘ ٖٛاٞذافٚ ،ظبیف ٚ
تـىیالت ٚصاست ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی – ٔلٛة . ۱۳۸۳
هادُ . ۱۰۸ػٙذ تح َٛثٙیبدیٗ آٔٛصؽٚپشٚسؽ – ٔلٛة . ۱۳۹۰ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞیٔ ،بد۲۹ ٜ
لب٘ ٖٛاِحبق دِٚت رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ث ٝوٛٙا٘ؼی ٖٛحمٛق وٛدن – ٔلٛة . ۱۳۷۲
هادُ . ۱۰۹رضء  ۹.۳ساٞجشدٞبی ّٔی ٔلٛث٘ ٝمـٟٙٔ ٝذػی فشٍٙٞی وـٛس ٔلٛة

 ۱۳۹۱ؿٛسای ػبِی

ا٘مالة فشٍٙٞیٛٔ ،اد  ۲۹ ٚ ۱۲لب٘ ٖٛاِحبق دِٚت رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ث ٝوٛٙا٘ؼی ٖٛحمٛق وٛدن
ٔلٛة . ۱۳۷۲

–

هادُ ٔ. ۱۱۰بد ۶ ٜلبٌ٘ٔ ٖٛجٛػبتٔ .لٛة ٔ ،۱۳۶۴بد ۸ ٜلب٘ ٖٛخئـی وّی  ٚاك َٛثش٘بٔٞٝبی ػبصٔبٖ
كذاٚػیٕبی رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٔ .لٛة ٛٔ ،۱۳۶۱اد  ۲۹ ٚ ۲۸لب٘ ٖٛاِحبق دِٚت رٕٟٛسی اػالٔی
ایشاٖ ث ٝوٛٙا٘ؼی ٖٛحمٛق وٛدن – ثٙذ (د) ٔلٛث ٝؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی دس خلٛف اكالح «اٞذاف،
ػیبػتٞب  ٚهٛاثي ٘ـش وتبة»ٔ .لٛة . ۱۳۸۹
هادُ . ۱۱۱اك َٛیبصد ،ٓٞثیؼتٓ  ٚثیؼت  ٟٓ٘ ٚلب٘ ٖٛاػبػی،

لب٘ ٖٛربٔغ حٕبیت اص حمٛق ٔؼّٛالٖ –

ٔلٛة  – ۱۳۸۷لب٘ ٖٛتلٛیت وٛٙا٘ؼی ٖٛحمٛق افشاد داسای ٔؼِّٛیت – ٔلٛة . ۱۳۸۷
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هادُ . ۱۱۲اكُ پٙزب ٓٞلب٘ ٖٛاػبػی ،ػیبػتٞبی وّی ٔحیيصیؼت –ٔلٛة  – ۱۳۹۴لب٘ ٖٛثٟؼبصی ٚ
حفبظت اص ٔحیيصیؼت – ٔلٛة  ،۱۳۵۳لب٘٘ ٖٛح ٜٛرٌّٛیشی اص آِٛدٌی ٛٞا – ٔلٛة ٔ ،۱۳۷۴بد۶۸۸ ٜ
لب٘ٔ ٖٛزبصات اػالٔی – ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۱۱۳اكُ پٙزب ٓٞلب٘ ٖٛاػبػی ،ثٙذ  ۷فلُ ا َٚػٙذ ٘مـ ٝربٔغ ػّٕی وـٛس

– ٔلٛة ۱۳۸۹

ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞیٛٔ ،اد  ۱۹۳ ٚ ۱۸۴لب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝپٙذػبِ ٝپٙزٓ تٛػؼ ٝرٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ –
ٔلٛة  ،۱۳۸۹ثٙذ  ۷ػیبػتٞبی وّی التلبد ٔمبٔٚتی – ٔلٛة . ۱۳۹۲
هادُ . ۱۱۴اك َٛثیؼت  ٚؿـٓ  ٚػی  ٚچٟبسْ لب٘ ٖٛاػبػی ،ثٙذ

 ۴رضء (ص) ػیبػتٞبی وّی آٔبیؾ

ػشصٔیٗ – ٔلٛة . ۱۳۹۰
هادُ . ۱۱۵ثٙذٞبی  ۴ ٚ ۳ ٚ ۲اكُ ػ ٚ ْٛثٙذ  ۱اكُ چ ٚ ُٟػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی ،ػٙذ ٘مـ ٝربٔغ ػّٕی
وـٛس – ٔلٛة  – ۱۳۸۹ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی – لب٘ ٖٛدػتیبثی ث ٝفٙبٚسی ٞؼتٝای كّحآٔیض –
ٔلٛة . ۱۳۸۴
هادُ . ۱۱۶ثٙذ  ۱۶اكُ ػ ،ْٛاك َٛیبصد ،ٓٞیىلذ  ٚپٙزب ٜد ٚ ْٚیىلذ  ٚپٙزب ٜچٟبسْ لب٘ ٖٛاػبػی ،لبٖ٘ٛ
ٚظبیف ٚصاست أٛس خبسرٔ – ٝلٛة ٔ .۱۳۶۴بد ۲۱۰ ٜلب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝپٙزٓ تٛػؼ ٝرٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ –
ٔلٛة . ۱۳۸۹
هادُ . ۱۱۷اكُ یىلذ  ٚپٙزب ٚ ٜد ْٚلب٘ ٖٛاػبػی .
هادُ ٔ. ۱۱۸بد ۲۱۰ ٜلب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝپٙذػبِ ٝپٙزٓ تٛػؼ ٝرٕٟٛسی اػالٔی ایشأٖ ،لٛة

 .۱۳۸۹لبٖ٘ٛ

ٚظبیف ٚصاست أٛس خبسرٔ – ٝلٛة . ۱۳۶۴
هادُ . ۱۱۹ثٙذ (د) اكُ د ْٚلب٘ ٖٛاػبػی ،ثٙذ  ۱۱اكُ ػ ْٛلب٘ ٖٛاػبػی ،اكُ یىلذ  ٚچ ٚ ُٟػْٛ
لب٘ ٖٛاػبػی ،اكُ یىلذ  ٚپٙزب ٜلب٘ ٖٛاػبػی .
هادُ . ۱۲۰ثٙذ  ۱۱اكُ ػ ٚ ْٛاك َٛیىلذ  ٚچ ٚ ُٟچٟبسْ  ٚیىلذ  ٚپٙزب ٚ ٜیىٓ لب٘ ٖٛاػبػی .
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