آييي ًبهِ ذَاثگبّْبي زاًشجَيي
همسهــِ:

ثب ػٌبيت ثِ حجن ضٍظافعٍى زاًشجَيبى ػاللوٌس ثِ تحظيل ٍ هحسٍزيت اهىبًبت هَجَز ٍ لعٍم تـال زاًشـىسُ ّـبي
ػلَم لطآًي ثطاي وبّش ًگطاًي زاًشجَيبى زض تأهيي هسىي هٌبست زض عَل تحظيل ٍ ثب ّسف تَظيغ ثْيٌِ اهىبًبت زض
ثيي زاًشجَيبى  ،آييي ًبهِ ًحَُ استفبزُ اظ ذَاثگبّْبي زاًشجَيي تسٍيي ٍ جْت اجطا اثالؽ هي گطزز.
هـــبزُ ً )1حَُ ازاضُ :
هسيطيت ذَاثگبّْبي زاًشجَيي ،هسئَليت حفظ اهَال  ،اهبوي  ،تأسيسبت ٍ اجـطاي همـطضات ػوـَهي ثـط ػْـسُ ازاضُ
سطپطست ذَاثگبُ زض حَظُ هؼبًٍت زاًشجَيي زاًشىسُ است.
 -1اًجبم ّطگًَِ فؼبليت فطٌّگي ٍ فَق ثطًبهِ زض ذَاثگبُ هٌَط ثِ ّوبٌّگي ثب اهَض زاًشجَيي است.
 -2زاًشىسُ هي تَاًس اظ هشبضوت زاًشجَيبى سبوي ثطاي ازاضُ ذَاثگبُ تحت ػٌَاى وبض زاًشجَيي استفبزُ وٌس.
-3اتبق يب ذَاثگبُ زاًشجَ زضعَل هست تحظيل ،ثٌب ثِ ضطٍضت ٍهظلحت هوىي است تغييط يبثس،زاًشجَهَظف اسـت
زضهىبى ّبيي وِ ثطاي ٍي تؼييي هي گطززالبهت ًوبيس.
-4تؼييي تؼسازًفطات ّطاتبق ثِ ػْسُ ازاضُ اهَضذَاثگبُ ّب هي ثبشسٍزاًشجَيبى سـبوي زض اتـبق حـك هربلفـت ثـب افـطاز
جسيسي وِ هجَظ سىًَت زض اتبق ضازضيبفت ًوَزُ اًسً ،ساضًس.
هـــبزُ ً )2حَُ ٍ هست اسىبى:
زاًشجَيبى ٍاجس شطايظ ثب تَجِ ثِ اهىبًبت ٍ تؼساز هتمبضيبى هي تَاًٌس اظ تبضيد شطٍع ثِ تحظيل زض زٍضُ وبضشٌبسـي
حساوثط ً 7يوسبل ٍ زض زٍضُ وبضشٌبسي اضشس حساوثط ً 5يوسبل اظ ذَاثگبّْبي زاًشجَيي استفبزُ ًوبيٌس.
تجظطُ :1زاًشىسُ هي تَاًس زض طَضت ووجـَز اهىبًـبت هَجـَز حـساوثط هـست اسـتفبزُ اظ ذَاثگـبُ زاًشـجَيي ضا ثـب
ّوبٌّگي زفتط هطوعي وبّش زّس.
تجظطُ :2زض طَضت ػسم ترليِ ذَاثگبُ زض هَػس همطض زاًشىسُ هي تَاًس ًسجت ثِ طسٍض هجَظ ترليـِ هحـل سـىًَت
زاًشجَ السام ًوبيس.
هـــبزُ ٍ )3زيؼِ :
زاًشجَي سبوي زض ذَاثگبُ هلـعم ثـِ حفـظ ٍ ًگْـساضي اهـَال هَجـَز زض ذَاثگـبُ اسـت ٍ زض طـَضت ٍاضز آٍضزى
ذسبضتً ،سجت ثِ ججطاى وليِ ذسبضت ّبي ٍاضزُ هلعم ذَاّس ثَز .لصا ثِ هٌظَض ججـطاى ذسـبضتْبي احتوـبلي ٍاضزُ زض
عَل هست البهت ،هجلغي ثِ ػٌَاى ٍزيؼِ ثب تَجِ ثِ طالحسيس زاًشىسُ اظ زاًشجَ زضيبفـت تـب ػٌـساللعٍم ثـطاي ججـطاى
ذسبضت ٍاضزُ ثِ ذَاثگبُ هَضز استفبزُ لطاض گيطز.

همطضات ػوَهي:
هــــبزُ  )4زاًشجَ زض هست البهت زض ذَاثگبّْبي زاًشجَيي هلعم ثِ ضػبيت همطضات ػوَهي ثِ شطح ظيط است:
1ـ : 4سبػت ٍضٍز ٍ ذطٍج هجبظ زاًشجَيبى سبوي زض ذَاثگبُ ٍ اٍلبت هاللبت ثط حسـت فظـَل سـبل اظ سـَي ازاضُ
ذَاثگبّْبي زاًشجَيي زاًشگبُ تؼييي هي شَز.
2ـ :4ثِ هٌظَض ضػبيت سىَت ٍ آضاهش ـ ثِ تٌبست فظَل عجك اػالم زاًشىسُ هطثَعِ سبوٌيي ذَاثگبُ هَظفٌـس ثؼـس اظ
سبػت اػالم شسُ اظ ايجبز سطٍ طسا زض ضاّطٍّب ٍ سبلي ّبي ػوَهي ذَاثگبُ ذَززاضي ًوبيٌس.
3ـ :4استفبزُ اظ ٍسبيل سوؼي ٍ ثظطي ٍلت تبة زض طَضت ضضبيت سبوٌيي اتبق ٍ ػـسم تجـبٍظ ثـِ حمـَق زيگـطاى ٍ
ضػبيت هَاظيي لبًًَي ثالهبًغ است.
4ـ :4پصيط

هْوبى زض اتبق زاًشجَيي هوٌَع است ٍ هْوبى زض طَضت ّوبٌّگي ثب اهَض زاًشجَيي زاًشىسُ هي تَاًس

حساوثط تب سبػت  18زض ذَاثگبُ حضَض زاشتِ ثبشس.
5ـ :4ثبظضسي اظ اتبق زاًشجَيبى ططفبً ثب هجَظ وتجي ضئيس يب هؼبًٍت زاًشجَيي زاًشىسُ هجبظ است.
6ـٍ :4ضٍز هاللبت وٌٌسُ هطز ثِ ذَاثگبُ ذَاّطاى ٍ ٍضٍز هاللبت وٌٌسُ ظى ثِ ذَاثگبُ ثطازضاى هوٌَع است.
7ـ :4البهت زاًشجَيبى زذتط زض ذبضج اظ ذَاثگبُ ططفبً ثطاي هست هؼيي ٍ زض هحلْبي اػالم شسُ اظ سَي ٍلي زاًشجَ
ثالهبًغ است .زض طَضت ترلف زاًشجَ  ،زاًشىسُ هجـبظ ثـِ تظـوين گيـطي زض هـَضز البهـت ٍي زض ذَاثگـبُ ذَاّـس
ثَزٍسطپطست ذَاثگبُ هي تَاًساظ عطيك توبس تلفٌي حضَض زاًشجَضازض هٌعل ذَيشبًٍس استؼالم ًوبيس.
8ـ :4اًجبم ًظبفت اتبق ٍ حفظ ثْساشت ػوَهي ذَاثگبُ ثِ ػْسُ زاًشجَيبى سـبوي ذَاثگـبُ اسـت .لـصا زاًشـجَيبى اظ
لطاضزازى ويسِ ّبي ظثبلِ زض هحل هرظَص ٍ ًظبفت ضاّطٍّب ٍ سبلي ّبي ػوَهي ٍ آشـزعذبًِ ّونٌـيي لـطاض ًـسازى
ٍسبيل اضبفي زض ضاّطٍّب ٍ سبليًْ ،بيت ّوىبضي ضا ثب هسئَل ذَاثگبُ ذَاٌّس زاشت .الجتِ ًظبفت اهبوي ػوَهي هبًٌس
سطٍيسْبي ثْساشتي ٍ ضاّطٍّب ٍ  ...ثط ػْسُ ًيطٍي ذسهبتي ذَاثگبُ هي ثبشس.
9ـ :4زاًشىسُ هي تَاًس غيجت زاًشجَي سبوي زض ذَاثگبُ ضا ثِ ذبًَازُ زاًشجَ اعالع زّس ٍ .زض طَضت غيجت هستوط،
زاًشىسُ هي تَاًس زض هَضز ازاهِ سىًَت زاًشجَ تجسيسًظط وٌس.
10ـ:4الظم است سبػبت غيط هجبظ ٍضٍز ٍذطٍج زاًشجَ ٌّگبم ٍضٍز ثِ ذَاثگبُ يب ذطٍج اظ آى ،ثـبشوط ػلـت ٍهمظـس
زضزفتط هرظَص ذَاثگبُ ثجت شَز ٍسطپطست شيفت هَظف است زض پبيبى ّطًَثـت وـبضي وليـِ هـَاضز ضاثـِ اعـالع
ضئيس (هسئَل)ازاضُ ذَاثگبُ ّب ثطسبًس.
11ـ:4سطپطست شيفت ذَاثگبُ الظم است ثِ هٌظَض حفظ اهٌيت ،زض پبيبى ظهبى تؼييي شسُ ٍضٍز ٍذطٍج،ثِ توبم عجمبت
ٍاتبق ّب هطاجؼِ ًوَزُ ٍثبضػبيت احتطام ضوي ضؤيت زاًشجَثبى ،حضَض ٍغيبة آى ّب ضازض زفتطهطثَعـِ ثجـت ٍهـَاضز
غيجت ضاثطضسي ،پيگيطي ٍگعاض

ًوبيس.

12ـ:4ايجبز ّطگًَِ هعاحوت وِ سجت سلت آسبيش سبوٌبى ذَاثگبُ شَز (اظلجيل ايجبز سطٍطسا،زضگيطي ،ثلٌس ًوَزى
ثيش اظ حس طساي ضازيَ ٍتلَيعيَى ٍ)...هوٌَع هي ثبشسّ.ونٌيي ثطگعاضي هطاسن ٍجشي ّبي هرتلف ذـبضج اظ ثطًبهـِ
اهَض فطٌّگي زاًشگبُ /زاًشىسُ تَسظ زاًشجَيبى ،فمظ ثبوست هجَظ ازاضُ اهَض اهَض ذَاثگبُ ّب ٍأذص تؼْس هجٌـي ثـط
ضػبيت شئًَبت اجتوبػي ٍاسالهي هيسط است .

13ـ:4ثِ هٌظَض حفظ اهٌيت ٍ ضػبيت شئًَبت زاًشجَئي ،زضهحيظ ذَاثگبُ ،تْيِ ػىس يبفيلوجطزاضي اظ هحـيظ زاذلـي
ذَاثگبُ زاًشجَيبى ثب استفبزُ اظ تلفي ّوطاُ ٍ يب زٍضثيي ػىبسي ٍ فيلوجطزاضي ،ثسٍى أذص هجَظ اظ ازاضُ اهَض ذَاثگـبُ
ّب هوٌَع است.
14ـ: 4اسطاف ٍظيبزُ ضٍي زض هظطف آة ،ثطق ٍگبظ اشىبل شطػي زاضزّونٌيي ّط ًَع استفبزُ اض ٍسبيلي ًظيط:وتـطي
ثطلي،سوبٍض ثطلي ،پلَپع،فطيعض ّ،يتط ٍ اضبفِ وطزى الهپ ّبي گبظي ٍيب ٍسـبيلي وـِ ايوٌـي ذَاثگـبُ ضاثـِ ذغـط هـي
اًساظًس ،عجد يبگطم ًوَزى غصا زض زاذل اتبق ثِ عَضولي هوٌَع ثَزُ ٍػالٍُ ثط جوغ آٍضي لَاظم هطثَعـِ ّ،عيٌـِ ثـطق
هظطفي اضبفي ٍوليِ ذسـبضات احتوـبلي ٍاضزُ هتطتـت ثـط آى ّونـَى :آتـش سـَظي ،ترطيـت هَوـت ٍ...ثـِ ػْـسُ
زاًشجَيبى استفبزُ وٌٌسُ ذَاّس ثَز.
15ـّ:4طگًَِ تغييط ٍيب تؼَيض لفل ،تغييط ٍجبثجبيي اهَال ثسٍى أذص هجَظ اظازاضُ ذَاثگبُ ّبهوٌَع است .

هـــبزُ  )5همطضات اذاللي ٍ فطٌّگي :
1ـ :5ضػبيت شؼبئط ٍ شئًَبت اسالهي  ،احتطام هتمبثل  ،حجبة اسالهي  ،ضػبيت حمَق سبوٌيي ،اهبوي هسىًَي هجـبٍض
ٍ يب هشطف ثط ذَاثگبّْبي زاًشجَيي ٍ حفظ آضاهش سبوٌيي زاذل ٍ ذبضج سبذتوبى ثـطاي وليـِ زاًشـجَيبى سـبوي
ذَاثگبّْبي زاًشجَيي العاهي است.
تجظطُ :ظبّط شسى ثبلجبس ًبهٌبست ًٍبهتؼبضف (تٌگ،وَتبُ،ثسى ًوب،ظيطپيطاّي ٍ)...وِ هغبيط ثب آزاة اسـالهي ،شـئًَبت
زاًشجَيي ٍػطف جبهؼِ هيجبشس ثِ عَض ولي زض فضبّبي ػوَهي ذَاثگبُ ّب هوٌَع ثَزُ ٍزض ذَاثگبُ ّبي ذَاّطاى اظ
ٍضٍز افطاز ثي حجبة ثِ زضٍى ذَاثگبُ ّب جلَگيطي ثِ ػول ذَاّس آهس.
2ـً :5گْساضي ٍ استفبزُ اظ اثعاضآالت غيطهجبظ زض ذَاثگبُ  ،استؼوبل زذبًيبت ٍ ثلٌس ًوَزى ثيش اظ حس طـساي لـَاظم
طَتي ٍ تظَيطي هوٌَع است.
3ـ:5هاللبت ثستگبى زاًشجَزض ذَاثگبُ :
- 1سبػبت هاللبت حساوثط تبپبيبى ظهبى تؼييي شسُ تطزز زض ذَاثگبُ هي ثبشس .
-2زض ذَاثگبُ زذتطاى هاللبت وٌٌسُ هطز ثبيس اظ هحبضم زاًشجَثبشس ٍوبضت شٌبسبيي ػىس زاض هؼتجط ٍيب شٌبسٌبهِ
ذَز ضا ثِ سطپطست شيفت ذَاثگـبُ اضائـِ ًوبيـس(،فطم هطثـَط ثـِ هاللـبت وٌٌـسگبى زض اثتـساي ٍضٍز ثـِ ذَاثگـبُ
حتوبًثبيس ثِ تأييس اٍليبي زاًشجَ ثطسس ٍزضزفتط ذَاثگبُ ًگْساضي شَز).
هـــبزُ  )6همطضات اًضجبعي:
1ـ :6زاًشجَي هتمبضي اظ ذَاثگبُ هَظف است زض اثتساي ٍضٍز ٍ لجـل اظ تحَيـل گـطفتي اتـبق  ،هجوَػـِ همـطضات ٍ
ضَاثظ ذَاثگبُ ضا هغبلؼِ ٍ ًسجت ثِ ضػبيت آًْب وتجبً هتؼْس شَز.
2ـ :6زاًشجَ هَظف است وِ ًسجت ثِ ًگْساضي اظ ٍسبيل اتبق ٍ ذَاثگبُ اظ ظهبى تحَيل تب ظهبى تطن ذَاثگبُ يب فبضؽ
التحظيلي وَشب ثَزُ ٍ ّوبًگًَِ وِ تحَيل گطفتِ زض ٌّگبم تطن ذَاثگبُ اضجبع زّس.

3ـ : 6زاًشجَ حك تؼَيض اتبق  ،تؼَيض وليس ،جبثجبيي سبيط ٍسبيل ثسٍى ّوبٌّگي ٍ حك ٍاگصاضي اتـبق ذـَز ضا ثـِ
زيگطي ًساضز.
4ـّ :6ط زاًشجَ هَظف ثِ حفظ اهَال شرظي ذَز ذَاّس ثَز ٍ سطپطست ذَاثگبُ زض ايي ضاثغـِ ّينگًَـِ هسـئَليتي
ًساضز.
5ـ :6زاًشجَ هَظف است اجبضُ ثْب ذَاثگبُ ضا ثطاثط ًطخ هظَة زفتط هطوعي وِ زض آغبظ ّطسـبل تحظـيلي اثـالؽ هـي
شَز زض ظهبى اًتربة ٍاحس ٍاضيع ًوبيس.
6ـ: 6سِ هَضزگعاض

اظ سطپطست اهَض ذَاثگبُ ّب،هجٌي ثطػسم ضػبيت سبػبت تؼييي شسُ ٍغيجـت اظذَاثگـبُ هَجـت

لغَ هجَظ البهت زض ذَاثگبُ ذَاّس شس ٍوويتِ اسىبى ضوي اعالع ثِ ذبًَازُ زاًشجَ ثبّوبٌّگي هطوع هشبٍضُ ًسـجت
ثِ ازاهِ سىًَت ٍي زضذَاثگبُ تظوين گيطي ذَاّس ًوَز.
7ـ: 6زض طَضت لعٍم ٍهشبّسُ هَاضز هشىَن ضئيس ازاضُ ذَاثگبُ ّـب ضـوي ّوـبٌّگي ثبهسـئَل هـبفَق ٍثـب حضـَض
ًوبيٌــسُ هؼطفــي شــسُ اظ عــطف حطاســت زاًشــگبُ /زاًشــىسُ ،هجبظًــس ًســجت ثــِ ثبظزيــس اتــبق ٍثبظضســي ووس،ســبن
،ويف،چوساى ٍ لَاظم هَجَز شرظي زض اتبق زاًشجَالسام ًوبيٌس.
8ـ:6چٌبًنِ زاًشجَيي ثط ذالف آئيي ًبهِ ٍهمطضات ضفتبض ًوبيس ّ،ينيه اظزاًشجَيبى حك ثطذَضز لفظي يب فيعيىي
ثبٍي ضا ًساشتِ ٍططفبًهَظف ّستٌس ثِ هسئَليي هطثَعِ گعاض

ًوبيٌس .

9ـ: 6هجَظالبهت زاًشجَ زض ذَاثگبُ زض طَضت هحطظ شسى ػسم طالحيت ٍي ثطاي ازاهِ سىًَت ،زض ّط همغغ ظهبًي
هي تَاًسلغَ گطزز ،تشريض ػسم طالحيت ثط ػْسُ شَضاي اًضجبعي يب هؼبٍى زاًشجَيي زاًشگبُ /زاًشىسُ است.
هـــبزُ  )7زض طَضت ػسم ضػبيت هَاضز هٌسضج زض ايي آييي ًبهِ زاًشىسُ هي تَاًس ثطاثط همطضات ثـب زاًشـجَي ذـبعي
ثطذَضز وٌس.

ايي آييي ًبهِ ثطاثط ضَاثظ ٍ همطضات آييي ًبهِ ذَاثگبّْبي زاًشجَيي ٍظاضت ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌـبٍضي تـسٍيي ٍ اظ
تبضيد اثالؽ الظم االجطاست ٍ وليِ آييي ًبهِ ّبي لجل لغَ هي گطزز.

هؼبًٍت زاًشجَيي زاًشگبُ ػلَم ٍ هؼبضف لطآى وطين

