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هقدهه
فشدی یا گشٍّی اص افشاد آػیةپزیش هحؼَب هیؿًَذ کِ اػتؼذاد یا تیپٌاّی خاصی دس تشاتش دچاس ؿذى تهِ جشاتهت
یا آػیة یا تْاجوی (اػن اص جؼواًی یا سٍاًی) داؿتِ تاؿٌذ .تِ هؼٌهای ػهام کلوهِ ،توهاهی اًؼهاىّها آػهیةپزیشًهذ.
تٌاتشایي ،پظٍّـگشاى تایذ ًؼثت تِ آػیةپزیشی تواهی آصهَدًیّای خَیؾ – ٍ دیگش عشفّای دسگیش دس پظٍّؾ –
آگاُ ٍ تؼاع تاؿٌذ.
اها گاّی ٍیظگی خاصیً ،ظیش ػي یا تیواسی یا ٍضؼیت اجتواػی ،تشخی اص آدهیاى سا دس ٍضؼیت ٍیهظُتهشی اص آػهیة
پزیشی قشاس هیدّذٌّ .گاهی کِ ػخي اص پظٍّؾ تِ هیاى هیآیذ ،هْنتشیي جلَُگاُ ایي تالت ٍیظُی آػهیةپهزیشی،
ًاتَاًی یا کنتَاًی دس دادى سضایت آگاّاًِ ٍ آصاداًِ اػت .تِ ایي هؼٌا کِ اهکاى «آگاّاًِ تهَدى» یها "آصاداًهِ تهَدى"
سضایت ،دس افشاد آػیةپزیش ،دس هقایؼِ تا افشاد ػادی ،دس تذ قاتل هالتظِای پاییيتش اػت.
پظٍّؾ تش سٍی گشٍُّای آػیةپزیش دس ػیي تالی کِ تا ٍیظگیّا ٍ دغذغِّای اخالقهی خاصهی ّوهشاُ اػهت ،تهشای
خَد ایي افشاد هفیذ ٍ گاُ ضشٍسی اػت .تٌاتشایي ،اًجام ایيگًَهِ پهظٍّؾ ّها ًثایهذ هٌهغ ؿهَد تلکهِ تایهذ تها سػایهت
هالتظات قاًًَی ٍ اخالقی تَأم گشدد تا دس ػیي تْشُهٌذی اص فَایذ پظٍّؾ ،اص خذؿِداس ؿذى تقهَ ٍ صیهاى دیهذى
ًاهَجِ ایي افشاد جلَگیشی ؿَد.
ایي ساٌّوا دستشداسًذُی هْنتشیي دػتَسالؼولّای اخالقی دس ساتغِ تا گشٍُّای آػهیةپهزیش اػهت .هقذههِ ٍ ف هل
کلیات ایي ساٌّوا دس ساتغِ تا پظٍّؾ تش سٍی تواهی گشٍُّای آػیةپزیش صاد اًذ اها دس اداهِ ف لّایی دس ساتغِ تها
تشخی اص گشٍُّای آػیةپزیش کِ اص اّویت خاصی تشخَسداسًذ آٍسدُ ؿذُ اػت .ایي گشٍُّها هـهتولٌذ تهش= ًهَصاداى ٍ
کَدکاىً ،اتَاًاى رٌّی ،صًاى تاسداس ٍ جٌیيّا ،صًذاًیاى ٍ تیواساى اٍسطاًؼی.
پظٍّـگشاًی کِ تش سٍی آصهَدًیّایی اص گشٍُّای آػیةپزیش پظٍّؾ هیکٌٌذ تایذ پیؾ اص آغهاص عشاتهی پهظٍّؾ اص
هفاد ایي ساٌّوا آگاّی کؼة کشدُ ،آى سا دس تواهی هشاتل عشاتی ٍ اجشا ٍ گضاسؽ پظٍّؾ سػایت کٌٌذّ .هنچٌهیي،
تایذ اص ساٌّوای ػوَهی اخال دس پظٍّؾ ٍ ػایش ساٌّواّای اخت اصی ٍ قَاًیي ٍ هقشسات کـَسی هشتثظ تا پهظٍّؾ
خَد آگاُ تَدُ ،آىّا سا ًیض سػایت کٌٌذ.
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فصل اٍل :کليات
 -4دس پظٍّؾّای ػلَم پضؿکی ًثایذ اص افشاد آػیةپزیش تِػٌَاى آصهَدًی تشجیحی اػهتفادُ ؿهَد ٍ تٌْها دس
صَستی تایذ اص ایي افشاد دس پظٍّؾ اػتفادُ ؿَد کِ دلیل هَجْی تشای آى ٍجَد داؿتِ تاؿذ.
 -5افشاد آػیةپزیش تایذ دس تواهی هشاتل عشاتی ٍ اجشا ٍ گضاسؽ پظٍّؾ هَسد تفاظت ٍیظُ قشاس تگیشًذ.
 -6عشاتی ٍ اجشای پظٍّؾ تایذ تِگًَِای تاؿذ کِ کشاهت اًؼاًی ،اتتشام ٍ تواهیهت جؼهواًی ٍ سٍاًهی ایهي
ؿشکت کٌٌذگاى سػایت ٍ تفاظت ؿَد.
 -7دس صَست ضشٍستِ اػتفادُ اص افشاد آػیةپزیش دس پظٍّؾ ،تایذ تا تهذ هوکهي افهشادی تهِػٌهَاى آصههَدًی
اًتخاب ؿًَذ کِ دسجات کنتشی اص آػیةپزیشی سا داسا تاؿٌذ.
 -8دس پظٍّؾّای غیش دسهاًی تٌْا دس صَستی تایذ اص افشاد آػیةپزیش اػتفادُ ؿَد کهِ ًتهایپ پهظٍّؾ تهشای
خَد ؿشکتکٌٌذُ یا ػایش افشادی کِ تِ ّواى گشٍُ آػیةپزیش تؼلق داسًذ هفیذ تاؿذ ٍ خغش پظٍّؾ تشای
ّش ؿشکتکٌٌذُ تیؾ اص تذ هتؼاسف دس صًذگی سٍصهشُ ًثاؿذ.
 -9دس پظٍّؾّای دسهاًی تٌْا دس صَستی تایذ اص افشاد آػیةپزیش اػتفادُ ؿَد کِ ًؼثت فایذُ تِ صیهاى ههَسد
اًتظاس تشای خَد آصهَدًی تِگًَِای تاؿذ کِ اًجام پظٍّؾ سا هثتٌی تش هٌافغ ؿخص آصهَدًی تَجیِ کٌذ.
 -:داؿتي ت وینگیشًذُی جایگضیي ،ضشٍست اخز سضایتآگاّاًِ اص خَد آصهَدًی سا هشتفغ ًویکٌذ .دس ههَسد
افشادی کِ ت وینگیشًذُی جایگضیي (اػن اص ػشپشػت قاًًَی) داسًذ ،تایذ تا تهذ هوکهي اص خهَد فهشد ّهن
سضایت آگاّاًِ ٍ آصاداًِ اخز ؿَد.
; -اهتٌاع فشد اص قثَل یا اداهِی ؿشکت دس هغالؼِ سا تایذ جذی گشفت ٍ تِ آى اتتشام گزاؿت.
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فصل دٍمًَ :زاداى ٍ کَدکاى
 -1دس ایي ساٌّوا دٍسُی ًَصادی اص تذٍ تَلذ تا پایاى ; 5سٍصگی دس ًظش گشفتِ هیؿَد .دٍسُی کَدکی ًیهض تهِ
ػٌیٌی اعال هی ؿَد کِ پغ اص ًَصادی آغاص ٍ تا پایاى ; 4ػالگی اداهِ هییاتذّ .نچٌیي ،ػشپشػت قاًًَی تهِ
ٍلی ،قین ،یا فشد تضسگؼال دیگشی اعال هیؿَد کِ تش عثق قاًَى ،ػشپشػتی کَدک سا تش ػْذُ داسد.
ّ -5ذف اص پظٍّؾ تایذ پیـثشد داًؾ دس ساتغِ تا ػالهت ًَصاداى ٍ کَدکاى یها استقهای ػهالهت ٍ هشاقثهت اص
ایي گشٍُ تاؿذ.
 -6دس ًَصاداى تایذ سضایت کتثی ّن اص پذس ٍ ّن اص هادس ًَصاد گشفتِ ؿَد .دس صَست ػذم دػتشػی تِ آىّا یا
فقذاى ظشفیت ت وینگیشی دسّشیک اص ٍالذیي ،سضایت اص یکی اص آىّا کفایت ههیکٌهذ .دس صهَست ػهذم
دػتشػی یا فقذاى ظشفیت دس ّش دٍ ٍالذ ،سضایت ػشپشػت قاًًَی ٍاجهذ صهالتیت تهشای اًجهام پهظٍّؾّهای
دسهاًی الصم اػت ،اها دس پظٍّؾّای غیشدسهاًی اًجام پظٍّؾّا دس چٌیي ؿشایغی هوٌَع اػت.
 -7کَدکاى اص ًظش داسا تَدى ظشفیت تشای دادى سضایت تِ ػِ گشٍُ ػٌی تقؼین هیؿًَذ=
صیش  :ػال : ،تا  48ػال ٍ ،تاالی 48ػال.
 -7-4دس کَدکاى صیش  :ػال= تایذ سضایت کتثی ّن اص پذس ٍّن اص هادس ًَصاد گشفتِ ؿَد .دس صَست ػذم
دػتشػی تِ یکی اص آىّا یا فقذاى ظشفیت ت وینگیشی دسّشیک اص ٍالذیي ،سضایت اص یکهی اص آىّها
کفایت هیکٌذ .دس صَست ػذم دػتشػی یا فقذاى ظشفیت دس ّش دٍ ٍالذ ،سضهایت ػشپشػهت قهاًًَی
ٍاجذ صالتیت تشای اًجام پظٍّؾّای دسههاًی الصم اػهت ،اهها دس پهظٍّؾّهای غیشدسههاًی اًجهام
پظٍّؾّا دس چٌیي ؿشایغی هوٌَع اػت.
 -7-5دس کَدکاى  :تا  48ػال توام ،تایذ سضایت آگاّاًِی کتثی اص ػشپشػت قاًًَی گشفتهِ ؿهَدّ .هن
چٌیي ،تایذ هتٌاػة تا ػغح دسک ٍ ؿٌاخت کَدک ،هَافقت آگاّاًِی ٍی ًیهض اخهز ؿهَد .کهَدک
تق داسد کِ اعالػات الصم سا دس تذ تَاًایی فْن خَد دسیافت کٌذً ،ظش خَد سا تیهاى کٌهذ ٍ ت هوین
تگیشد .سٍؽّای هَسد اػتفادُ تشای اسائِی اعالػات ٍ اخز سضایت ،تایذ هتٌاػة تا ػي ٍ قذست فْهن
کَدک تاؿذ
 -7-6دس کَدکاى تاالی  48ػال ،سضایت آگاّاًِی کتثی تایذ ّن اص ػشپشػهت قهاًًَی ٍ ّهن اص کهَدک
اخز ؿَد.
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 -8دس هَسد کَدکاًی کِ تش عثق ًظش هشاجغ قضایی تکن سؿذ گشفتِاًذ ،اخز سضایت اص خهَد فهشد ضهشٍسی ٍ
کافی اػت.
 -9اگش ػي ػشپشػت قاًًَی کنتش اص ; 4ػال تاؿذ ،تٌْا دس صَستی هی تَاًذ تِ ًیاتت اص کَدک سضهایت دّهذ
کِ ظشفیت ت وینگیشی دس ایـاى هحشص ؿَد.
 -:پظٍّؾ تش ًَصاداى یا کَدکاى تٌْا دس صَستی تایذ اًجام گیشد کِ اًجام آى پهظٍّؾ تهش سٍی ػهٌیي تهاالتش
اهکاىپزیش ًثاؿذ یا تَجیِ اخالقی تشای اًجام آى پظٍّؾ تش سٍی کَدکاى ٍجَد داؿتِ تاؿذ.
; -اص تیث تشخی اص هالتظات اخال دس پظٍّؾًَ ،صاداى تِ ػِ گشٍُ تقؼین هیؿًَذ=
ًَ -;-4صاداًی کِ اص قاتلیت صًذُ هاًذى تشخَسداسًذ.
ًَ -;-5صاداًی کِ صًذُ هاًذى آىّا هَسد تشدیذ اػت.
ًَ -;-6صاداًی کِ اص قاتلیت صًذُ هاًذى تشخَسداس ًیؼتٌذ.
< -دس ًَصاداًی کِ اص قاتلیت صًذُ هاًذى تشخَسداس ًیؼتٌذ یا صًذُهاًهذى آىّها ههَسد تشدیهذ اػهتّ ،هش گًَهِ
ت وینگیشی دس هَسد اتیا یا ػذم اتیای قلثی  -ػشٍقی ًَصاد ،اػتفادُ اص ًٍتیالتَس ،تذاٍم یا قغهغ اػهتفادُ
اص ًٍتیالتَس تایذ تٌْا تش اػاع هٌافغ ػالهت خَد ًَصاد اًجام گیشد ٍ ایهي ت هویوات تحهت ته شیش ؿهشکت
اتتوالی ًَصاد دس پظٍّؾ قشاس ًگیشد.
ًَ -41صاداًی کِ صًذُ هاًذى یا صًذًُواًذى آىّا هـخص ًیؼهت (هـهکَک اص ًظهش قاتلیهت اتیها ؿهذى) دس
پظٍّؾ ؿشکت دادُ ًویؿًَذ ،هگش ایيکِ اعویٌاى تاصل ؿَد کِ:

 -41-4ؿشکت ًَصاد دس پظٍّؾ هٌجش تِ افهضایؾ اتتوهال صًهذُ هاًهذى اٍ ههیؿهَد ٍ توهاهی خغهشات
اتتوالی دس تذاقل هوکي ّؼتٌذ.
ّ -41-5ذف اص پظٍّؾ دػتیاتی تِ اعالػات پضؿکی هْن اػت کِ اص سٍؽّای دیگش قاتل دػتشػهی ًیؼهت ٍ
ّیچگًَِ خغش تیؾتشی دس ًتیجِی ؿشکت ًَصاد دس پظٍّؾ تشای ٍی تٍِجَد ًویآیذ.
 -44پظٍّؾّایی کِ هؼتقیواً ػَدی تِ کَدکاى ٍ ًَصاداى ؿشکتکٌٌذُ ًشػاًذ ،دس صَستی کهِ تاػهث ایجهاد
هٌافغ تشای گشٍُ کَدکاى ٍ ًَصاداى ؿَد اخالقی هحؼَب هیؿَد .الثتِ تا ایي ؿشط کهِ ضهشسی سا هتَجهِ
آصهَدًیّا ًکٌذ.
 -45دس پظٍّؾّای دسهاًیً ،ؼثت فایذُ تِ خغشات هَسد اًتظاس تشای خَد آصهَدًیّا تایذ تِگًَِای تاؿذ کهِ
اًجام پظٍّؾ سا تش اػاع هٌافغ آصهَدًیّا تَجیِ کٌذ.

ًـاًی پؼتی= تْشاى-ؿْشک قذع (غشب)-تیي فالهک جٌَتی ٍ صسافـاى-خیاتاى ػیوای ایشاى-ػتاد هشکضی ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿکی
ًـاًی صفحِ ایٌتشًتی= http://behdasht.gov.ir
ًواتش= ;;697444
تلفٌْای تواع= ;4785<;4-;4785479

شماره
تاريخ
پيوست

دفتر وزری

 -46اسصیاتی خغش تایذ تَػظ تواهی افهشاد دسگیهش دس پهظٍّؾ صهَست گیهشد کهِ ؿهاهل ػشپشػهتاى قهاًًَی،
هحققاى ،هتخ

یي دسگیش ،کویتِی اخال دس پظٍّؾ ٍ خَد کَدک (دس صَست اهکاى) هیؿَد.

 -47دس اسصیاتی خغشات ًاؿی اص پظٍّؾ ،تایذ تَجِ داؿت کِ تشخی اص هذاخلِّایی کِ دس تضسگؼاالى کنخغش
تِتؼاب هیآیٌذ (هاًٌذ خَىگیشی ٍسیذی) ،دس هَسد کَدکاى ٍ ًَصاداى تا دس ًظش گهشفتي دسد ٍ اضهغشاتی
کِ تجشتِ هیکٌٌذ ٍ اششات اتتوالی آى تش تکاهل ػیؼتن ػ ثی آىّا اص گشٍُ کنخغش خاسج خَاّذ ؿذ.
 -48صهاًی کِ الصم ًثاؿذ پظٍّؾ تتواً تش سٍی گشٍُ ػٌی خاصی اص کَدکاى اًجام ؿهَد ،کَدکهاى تهضس تهش
تشکَدکاى کن ٍ ػي ٍ ػالتش تشای ؿشکت دس پظٍّؾ اسجحاًذ.
 -49دس پظٍّؾّایی کِ ؿاهل پشػـگشی  -اػن اص ه اتثِ یا تکویل پشػـٌاهِ  -اًذ ،تایذ تَجهِ داؿهت کهِ
اتؼاع گٌاُ ،تذتیٌی یا ًگشاًی ًاهٌاػة دس ٍالذیٌی کِ هَسد پشػـگشی قشاس هیگیشًذ ایجاد ًـهَد .تهشای
ایي هٌظَس ،تایذ تَضیحات الصم دس ضوي اخز سضایت آگاّاًِ اسائِ ؿَد.
ً -4:ثایذ ّیچگًَِ ّضیٌِی هالی تشای ؿشکت دس پظٍّؾ تِ کَدکاى یا ػشپشػت قاًًَی آًهاى پشداخهت ؿهَد
ٍلی ّضیٌِّایی کِ دس ًتیجِی ؿشکت دس پظٍّؾ هتحول ؿذُاًذ تایهذ پشداخهت ؿهَد .دادى ّذیهِّهای
کَچک ٍ فاقذ اسصؽ هالی تاال (هاًٌذ تؼتِ کَچک هذادسًگی یا کاغز سًگی یا هیهاى ٍػهذُّهای ػهادُ) تهِ
کَدکاى ؿشکت کٌٌذُ دس پظٍّؾ اص ًظش اخالقی ایشادی ًذاسد ٍ تـَیق هیؿَد.
; -4ػشپشػتاى کَدک ایي تق سا داسًذ کِ دس عی اًجام پظٍّؾ کَدک خَد سا ّوشاّی کٌٌذ.
< -4ػشپشػتاى کَدک ،دس صَست توایل ،تایذ اص فشصت کافی تشای هـَست تها تؼهتگاى ،هشاقثهاى تْذاؿهتی ٍ
هـاٍسیي هؼتقل دس ساتغِ تا ؿشکت دس پظٍّؾ ،تشخَسداس ؿًَذ.
 -51تایذ تِ تواهی ػؤاالت ٍ دغذغِّای ػشپشػتاى کَدک دس عی پظٍّؾ پاػخ هٌاػة دادُ ؿَد.
 -54اخز سضایت آگاّاًِ اص کَدک ٍ ػشپشػتاى اٍ تشجیحاً تایذ تَػظ ؿخص یا اؿخاصی اًجهام گیهشد کهِ دس
تین دسهاًی اٍ هـاسکت ًذاسًذ.
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فصل سَم :زًاى باردار ٍ جٌيي
 -4ؿیَُی اًجام پظٍّؾ تایذ اص ًظش ػلوی صحیح تاؿذ یؼٌی پظٍّؾّهای پهیؾ تهالیٌی (پهظٍّؾ تهش سٍی
تیَاًات تاسداس) ٍ ًیض پظٍّؾّای تالیٌی (هاًٌذ پظٍّؾ تش سٍی صًاى غیشتاسداس) قثالً اًجام ؿذُ ٍ اعالػات الصم تِ
هٌظَس اسصیاتی خغشّای اتتوالی تاصل اص پظٍّؾ تش صًاى تاسداس ٍ جٌیي فشاّن ؿذُ تاؿذ.
 -5پظٍّـگش تایذ تشًاهِسیضی هـخ ی تشای پایؾ ٍضؼیت هادس ٍ جٌیي دس عی پظٍّؾ ٍ ًیض پیاهذّای تلٌهذ
هذت ٍ کَتاُهذت پظٍّؾ تش آىّا داؿتِ تاؿذ.
 -6دس فشایٌذ ت وینگیشی ٍ اخز سضایت تایذ اعالػات کافی دس هَسد ػهَد ٍ صیهاى ًاؿهی اص ؿهشکت یها ػهذم
ؿشکت دس پظٍّؾ تِ صًاى تاسداس دادُ ؿَد کِ ؿاهل ًتایپ ٍ اششات پظٍّؾ تش هادس ،جٌیي ،ػهیش تهاسداسی،
ًَصاد ٍ ًیض قذست تاسٍسی هادس دس آیٌذُ هیؿَد.
 -7اعالػات الصم تشای گشفتي سضایت ًثایذ دسصهاى صایواى(صهاى لیثش کِ افشاد تِ عَس عثیؼی قادس تِ توشکض تهش
جضئیات اعالػات هشتَط تِ پظٍّؾ ًیؼتٌذ) تِ ٍالذیي تشای ؿشکت دس پظٍّؾ دادُ ؿَد.

 -8چٌاىچِ پظٍّؾ فقظ تِ جٌیي ػَد هؼتقین تشػاًذ ،سضایت آگاّاًِ تایذ ّن اص هادس ٍ ّهن اص پهذس گشفتهِ
ؿَد .اگش پذس دس دػتشع ًثَد یا داسای ظشفیت ت وینگیشی ًثاؿذ  ،تٌْا سضایت هادس کافی خَاّذ تَد.
 -9دس تشسػی ػَد ٍ صیاى تشای پظٍّؾ تش سٍی جٌیي ٍ اسائِی اعالػات تشای اخز سضایت آگاّاًِ تایهذ ػهالٍُ
تش جٌیي تِ خغشات ٍ فَایذ اتتوالی تشای هادس ًیض تَجِ ؿَد .پظٍّـگش تایذ ؿهشایغی سا تهشای صى تهاسداس
فشاّن کٌذ تا اٍ تتَاًذ تذٍى اتؼاع فـاس ٍ تا دس ًظش گشفتي تشتیجات خَد ،ػالٍُ تش ػَد ٍ صیاى جٌهیي،
جْت ؿشکت یا ػذم ؿشکت دس پظٍّؾ ت وین تگیشد.
 -:چٌاىچِ شثت ٍ گضاسؽ اعالػات تِدػت آهذُ اص پظٍّؾ تش جفت ،جٌیي هشدُ ،تقایهای جٌهیي ،ػهلَلّها،
تافت یا اػضای تاصل اص جٌیي هشدُ تِ سٍؿی اًجام ؿَد کِ َّیت افشاد صًذُ هشتَط تِ پهظٍّؾ (ٍالهذیي)
ؿٌاػایی ؿَد ،ایي افشاد ،ؿشکتکٌٌذگاى دس پظٍّؾ هحؼَب هیؿًَذ ٍ تایذ توام هؼائل اخالقی پظٍّؾ
دس هَسد آىّا سػایت ؿَد.
; -چٌاىچِ پظٍّؾ هٌجش تِ تغییشاتی دس هؼایٌات ٍ دسهاى سٍتیي صى تاسداس یا جذاػاصی ًَصاد اص هادس ٍ تغییش
دس تشسػی ،پیگیشی یا دسهاى ًَصاد تؼذ اص تَلذ ؿَد ،تایذ ایي هؼ لِ دس سًٍذ اخز سضایت تشای ٍالذیي کاهالً
تَضیح دادُ ؿَد.
< -اگش دس تشسػی ّای تالیٌی ٍ پیؾ تالیٌی تشاتَطى تَدى داسٍیی هحشص ؿهَدً ،ثایهذ دس صًهاى تهاسداس اػهتفادُ
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ؿَد ،هگش آىکِ اتتوال تشاتَطى تَدى اص ػَد اتتوالی تؼیاس کنتش تاؿذ ٍ آصهَدًی ًیاص تِ دسههاى داسٍیهی
داؿتِ تاؿذ.
ً -41کات اخالقی دس پظٍّؾ تش جٌیي صًذُی خاسج ؿذُ اص ستن ّواًٌذ پظٍّؾ تش ًَصاداى اػت.
 -44دس پظٍّؾ تش جٌیي هشدُ ،هش

جٌیي تایذ تَػظ پضؿکی کِ ّیچ ًقهؾ یها ًفؼهی دس پهظٍّؾ ههزکَس

ًذاسد ت ییذ ؿذُ تاؿذ.
ّ -45ش گًَِ ت وینگیشی دس ساتغِ تا ختن تاسداسی دس یک صى تاسداس تایذ تٌْا تش اػاع هالتظهات پضؿهکی ٍ
قاًًَی هشتثظ اًجام گیشد ٍ ؿشکت جٌیي دس پظٍّؾ ًثایذ ّیچگًَِ ت شیشی تش ت وینگیهشی پهیؾ گفتهِ
داؿتِ تاؿذ .فشدی کِ دس هَسد تجَیض یا ػذم تجَیض ختن تاسداسی ت وینگیشی ههیکٌهذ ًثایهذ ػضهَ تهین
پظٍّـی تاؿذ یا ًفغ هؼتقیوی دس آى داؿتِ تاؿذ .اخز سضایت تشای ختن تاسداسی ٍ پظٍّؾ تش جٌیي تایذ
تِصَست جذاگاًِ ٍ دس فشمّای هجضا اًجام گیشد.
 -46پظٍّؾ تش جٌیٌی کِ اص تذى هادس خاسج ؿذُ اػتً ،ثایذ خللی دس هشاقثت اص هادس ایجاد کٌذ.
ً -47ثایذ تشای کؼة سضایت تشای پظٍّؾ تش سٍی جٌیي ،هـَ هالی تِ پذس یا هادس جٌیي اسائِ ؿَد.
 -48اعالػات دس هَسد اتتوال تالقَُی اػتفادُی تجاسی اص ًتایپ پظٍّؾ تش هادس ،جفت ،جٌیي هشدُ ،تقایهای
جٌیي ،ػلَلّا ،تافت یا اسگاىّای تاصل اص جٌیي هشدُ تایذ تِ پذس ٍ هادس دادُ ؿَد ٍ آىّا تایذ تذاًٌذ کِ
ػَد تاصلِ ؿاهل تال آىّا ًخَاّذ ؿذ.
 -49اعالػات دس هَسد اتتوال اسػال جفت ،جٌیي هشدُ ،تقایای جٌیي ،ػلَلّا ،تافت یا اسگاىّای تاصهل اص
جٌیي هشدُ تِ خاسج اص کـَس تایذ تیي اخز سضایت تِ ٍالذیي دادُ ؿَد.
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فصل چهارمً :اتَاًاى ذهٌي
 -4دس ایي ساٌّوا ًاتَاى رٌّی تِ فشدی اعال هیؿَد کِ تِدلیل تیواسی یها ّهش گًَهِ ًق هاى رٌّهی ،تهَاى
تجضیِ ٍ تحلیل ؿشایظ ٍاقؼی ٍ ت وینگیشی تش ایي اػاع سا ًذاسد .ایي افشاد سا تایذ اص کؼاًی کهِ تهِػلهت
هـکالت جؼواًی قذست تیاى ت ویواتـاى سا ًذاسًذ افتشا داد .فشدی داسای ظشفیت ت هوینگیهشی اػهت
کِ تتَاًذ هفَْم گضیٌِّای هَسد اًتخاب ٍ آصادی خَد دس ت وینگیشی سا دسک کٌذّ .نچٌیي ،تتَاًذ ػهَد
ٍ صیاًی کِ هتؼاقة پزیشؽ یا ػذم پزیضؽ ؿشکت دس پظٍّؾ هتَجِ اٍ خَاّذ ؿذ سا تهش اػهاع ػالیهق ٍ
تشجیحات خَد اسصیاتی کٌذ.
 -5صشف اتتال تِ ًاتَاًی رٌّی (اػن اص کٌذرٌّی یا تیواسی سٍاًی) تِ هؼٌای فقذاى ظشفیت تشای دادى سضهایت
آگاّاًِ ًیؼت .تلکِ دس ّش فشد تایذ ظشفیت ػٌجیذُ ؿَد ٍ هتٌاػة تا آى سضایت آگاّاًهِ ٍ آصاداًهِ تهشای
اًجام پظٍّؾ اخز ؿَد.
 -6دس هَسد افشادی کِ ػشپشػت قاًًَی داسًذ ،تایذ اص ػشپشػت قاًًَی سضایت آگاّاًِ اخز ؿَد ،دس ػیي تال،
اص خَد فشد ّن هتٌاػة تا ظشفیت ،سضایت آگاّاًِ گشفتِ ؿَد.
 -7دس هَسد افشاد فاقذ ظشفیت کِ ػشپشػت قاًًَی ًذاسًهذً ،ثایهذ پهظٍّؾ اًجهام گیهشد ،هگهش دسههَاسدی کهِ
هذاخلِی پظٍّـی تشای فشد هَسد ًظش اص تیث دسهاًی تؼیاس هفیذ یا ضشٍسی تًِظش تشػهذ دس ایهي تالهت
کویتِ اخال هیتَاًذ هجَص اًجام پظٍّؾ هَسد ًظش سا صادس کٌذ
 -8اخز سضایت تایذ یک فشایٌذ اداهِداس تاؿذ ٍ تا تَجِ تِ اهکاى تغییش ظشفیهت فهشد دس عهَل صههاى ،اسصیهاتی
ظشفیت تِ ؿکل دٍسُای اًجام گیشد ٍ ،دس صَست تِدػت آٍسدى ظشفیت ،اص خَد فشد سضایت گشفتِ ؿَد.
 -9تیواسی کِ ؿشکت دس تحقیق سا سد هیکٌذ یا دس تشاتش ؿشکت کشدى هقاٍهت یا اتشاص هخالفت هیکٌذ ،تتهی
دس صَستی کِ فاقذ ظشفیت ت وینگیشی تاؿذ تِ ّیچٍجِ ًثایذ دس پظٍّؾ ؿشکت دادُ ؿَد.
 -:تشای تؼییي ظشفیت آصهَدًی چٌاىچهِ ٍی صیهش ًظهش یهک سٍاًپضؿهک هؼهتقل اص گهشٍُ پهظٍّؾ تاؿهذ اص
سٍاًپضؿک ٍی ػؤال هی ؿَد .دس غیش ایيصَست تایذ اص یک پضؿک هؼتقل اص پظٍّؾ کوک گشفتِ ؿَد.
;ّ -واىعَس کِ دادى سضایت تش ػْذُی ػشپشػت قاًًَی اػت ،افـای اعالػات ًیض تایذ تا سضهایت ػشپشػهت
قاًًَی صَست گیشد..
< -چٌاىچِ فشد ًاتَاى رٌّی دسخَاػت کٌذ کِ ػشپشػت قاًًَی اص اعالػات ٍی آگاّی پیذا ًکٌذ ،کویتهِی
اخال تایذ دس ایي هَسد ت وین تگیشد.
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 -41دس هَاسد پیچیذُ کِ ت وینگیشی دس هَسد تفظ یا ػذم تفظ ساصداسی هَسد ؿک اػت ،کویتهِی اخهال
تایذ ت وین تگیشد.
 -44چٌاىچِ فشد عی ؿشکت دس پظٍّؾ ،هـکل ػاعفی ؿذیذ ٍ قاتل تَجْی هاًٌذ افکاس خَدکـی پیذا کٌهذ
تایذ اص هغالؼِ خاسج ؿَد ٍ تحت تذاتیش هشاقثتی ،توایتی ٍ دسهاًی قشاس گیشد .پظٍّـگش تایذ اص اسائِی ایهي
هشاقثتّا تِ آصهَدًی اعویٌاى تاصل کٌذٍ .جَد ػاتقِی هـکالت ػاعفی ؿذیذ ًثایذ تاػث کٌاسگزاؿهتي
فشد اص پظٍّؾ ؿَد.
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فصل پٌجن :زًداًياى
 -1صًذاًی تِ فشدی گفتِ هیؿَد کِ تش اػاع ضَاتظ قاًًَی هح َس یا هحثَع ؿذُ اػت.
ّ -2ذف پظٍّؾ تایذ دس ساػتای هٌافغ فشد آصهَدًی تاؿذ یا دس ضوي ًذاؿتي خغهش تهشای اٍ ،دس ساػهتای هٌهافغ
ػالهت صًذاًیاى تاؿذ.
 -3تشای اًجام ّشگًَِ پظٍّؾ تش سٍی افشاد صًذاًی ،تایذ سضایت آگاّاًِ اص آصهَدًیّا اخهز ؿهَد .ػهذم پهزیشؽ ؿهشکت دس
هغالؼِ ًثایذ ّیچگًَِ ت شیشی دس دسیافت خذهات ػالهت یا سفتاس هؼؤٍلیي صًذاى تا صًذاًیاى داؿتِ تاؿذ.
 -4صًذاًیاى سا ًثایذ تِػٌَاى آصهَدًی تشجیحی دس تحقیقات ؿهشکت دادّ .هش گهاُ اًجهام پظٍّـهی تها اػهتفادُ اص
آصهَدًیّای آصاد اهکاىپزیش تاؿذً ،ثایذ آى پظٍّؾ سا صشفاً تِػلت ساتتتش یا ػولیتش تَدى تهش سٍی صًهذاًیاى
اًجام داد.
 -5تایذ ساصداسی دس هَسد تواهی اعالػات صًذاًیّا تفظ ؿَد هگش ایيکِ تفظ ساصداسی هٌجش تِ ایجاد خغش جذی
تشای افشاد دیگش ؿَد ٍ اص ّیچ عشیقی جض ًقض ساصداسی ًتَاى جلَی آى خغش سا گشفهت .دس ایهي صهَست ،تایهذ
اعالػات هشتَعِ فقظ دس تذی کِ اص آى خغش جلَگیشی کٌذ ٍ ،تا اعالع خَد آصهَدًی ،افـا ؿَد.
ّ -6شگًَِ هٌافغ اتتوالی کِ تِ دًثال ؿشکت دس پظٍّؾ تشای فشد صًذاًی فشاّن هیؿَد دس هقایؼهِ تها ٍضهؼیت
ػوَهی صًذگی صًذاًی دس صًذاىً ،ثایذ تِ اًذاصُای تاؿذ کِ تَاًایی فشد تشای اسصیاتی آصاداًِی خغهشات پهظٍّؾ
دس تشاتش هٌافغ آى هختل ؿَدّ .شگًَِ هشخ ی یا تخفیف یا تثذیل هجاصات ًثایذ تِػٌَاى پاداؽ هـاسکت دس پظٍّؾ
دس ًظش گشفتِ ؿَد .ایي اهش تایذ دس صهاى اخز سضایت آگاّاًِ تِ اعالع آصهَدًی سػاًذُ ؿَد.
 -7اًتخاب آصهَدًی تشای ؿشکت دس پظٍّؾ تایذ ػادالًِ تَدُ ،اص هذاخلِی هؼؤٍالى صًذاى ٍ ػایش صًذاًیاى تِ دٍس
تاؿذ.
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فصل ششن :بيواراى اٍرژاًس
 -1دس هَاسد اٍسطاًغ تایذ سضایت آگاّاًِ اص آصهَدًیّا اخز ؿَد هگش آىکِ دس صهاى تشسػی عشحًاههِی پهظٍّؾ،
اهکاى ًاپزیش تَدى اخز سضایت آگاّاًِ تَػظ کویتِی اخال ت ییذ ؿهذُ تاؿهذ .دس ههَاسدی کهِ ایهي اهکهاى
ًاپزیشی ًؼثی اػت ،تایذ تا تذ اهکاى اص آصهَدًی هَافقت یا سضایت اخز ؿَد.
 -2دس صَستی هیتَاى پظٍّـی سا تذٍى اخز سضایت آگاّاًِ تش سٍی تیواس اٍسطاًغ اًجام داد کهِ ػهالٍُ تهش ههَسد
هزکَس دس تٌذ اخیش ،تیواس هَسد ًظش دس یک ٍضؼیت تْذیذکٌٌذُی تیات قشاس گشفتِ تاؿذ ٍ اششتخـهی دسههاى
ّای هَجَد شاتت ًـذُ تاؿذ یا سضایتتخؾ ًثاؿٌذّ .نچٌیي ،اخهز سضهایت آصههَدًی اص قثهل ،اهکهاى پهزیش
ًثاؿذ.
 -3پظٍّـگش تایذ دس اٍلیي فشصت هوکيً ،حَُ ٍ هذت هذاخلِی پظٍّـی سا تشای تیواس یا ػشپشػهت قهاًًَی ٍی
تَضیح دادُ ،اص ٍی سضایت آگاّاًِ اخز کٌذ.
 -4دس عشاتی ٍ اجشای پظٍّؾ تایذ تواهی توْیذات ٍ هالتظات الصم دس ًظش گشفتِ ؿَد تا اًجام پظٍّؾ خلل یا
ٍقفِای دس سًٍذ هشاقثتّای پضؿکی آصهَدًی ایجاد ًکٌذ.
 -5چٌاىچِ تیواس دس ؿشایظ اٍسطاًغ ٍ تذٍى دادى سضایت آگاّاًِ ،دس پظٍّؾ ؿشکت دادُ ؿَد ٍ پیؾ اص گشفتي
سضایت اص تیواس یا ػشپشػت ٍی ،آصهَدًی فَت کٌذ ،اعالػهات دس ههَسد پهظٍّؾ تایهذ تهِ ًوایٌهذُی قهاًًَی
تاصهاًذگاى ٍی هٌتقل ؿَد.

ًـاًی پؼتی= تْشاى-ؿْشک قذع (غشب)-تیي فالهک جٌَتی ٍ صسافـاى-خیاتاى ػیوای ایشاى-ػتاد هشکضی ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿکی
ًـاًی صفحِ ایٌتشًتی= http://behdasht.gov.ir
ًواتش= ;;697444
تلفٌْای تواع= ;4785<;4-;4785479

