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 کلیات

 داهٌِ کبرثرد
ضتسُ استت. ایتي     ذػَظ اضظیبثي ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات زض حسبثطسي غَضتْبي هتبلي، هغتط    زض ایي استبًساضز، هسئَلیت حسبثطس زض . 4

ِ   عَض هطرع ثطاي آظهَى ضػبیت لَاًیي  ثرطي وِ زض آى حسبثطس ثِ هَضز سبیط ذسهبت اعویٌبى استبًساضز زض ذػتَظ ٍ   یتب همتطضات ثت
 ضَز، وبضثطز ًساضز. اضائِ گعاضش زضثبضُ آى ثىبض گوبضزُ هي

 اثر قَاًیي ٍ هقررات
تدبضي حبون است، چبضچَة لبًًَي ٍ همطضاتتي   اثط لَاًیي ٍ همطضات ثط غَضتْبي هبلي ثسیبض هتفبٍت است. لَاًیي ٍ همطضاتي وِ ثط ٍاحس . 2

هبلي زاضًس. سبیط لَاًیي یب همطضاتي وتِ   ثط هجبلغ ٍ هَاضز افطب زض غَضتْبي یي یب همطضات اثطي هستمینزّس. هفبز ثطذي لَاً ضا تطىیل هي آى
ثبضس، اثطي هستتمین ثتط    وبض ذَز هي ٍ اًدبم وست تدبضي هغبثك آى هدبظ ثِ ثبیس تَسظ هسیطاى اخطایي ضػبیت ضًَس، یب العاهبتي وِ ٍاحس

وٌٌتس وتِ تتبثغ     ٍاحسّبي تدبضي )هبًٌس ثبًىْب ٍ ضطوتْبي زاضٍسبظي( زض غتٌبیؼي فؼبلیتت هتي   تدبضي ًساضًس. ثطذي  هبلي ٍاحس غَضتْبي
لجیل، لَاًیي  ثِ فؼبلیتْبي تدبضي )اظ اي ّستٌس. سبیط ٍاحسّبي تدبضي، غطفبً تبثغ لَاًیي ٍ همطضات ػوَهي هطثَط همطضات ذبظ ٍ گستطزُ

تَاًس ثِ خطیوِ ضتسى   ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات هي ثبضٌس. ػسم ٍ تأهیي اختوبػي( هيثِ ایوٌي ٍ ثْساضت وبض ٍ لَاًیي وبض  ٍ همطضات هطثَط
 هبلي زاضتِ ثبضس. تدبضي، زػبٍي حمَلي یب پیبهسّبي زیگطي هٌدط ضَز وِ هوىي است اثط ثباّویتي ثط غَضتْبي ٍاحس

 (6ت تب ت 4ت )ضن: ثٌسّبي تهسئَلیت رعبيت قَاًیي ٍ هقررات 
وتِ هجتبلغ ٍ هتَاضز افطتب زض      تدبضي عجك لَاًیي ٍ همطضات، ضبهل ضػبیت لَاًیي ٍ همطضاتتي  بى اظ اًدبم ػولیبت ٍاحسهسئَلیت وست اعویٌ . 9

 اخطایي، ثب ًظبضت اضوبى ضاّجطي، است. ػْسُ هسیطاى وٌٌس، ثِ تدبضي ضا تؼییي هي هبلي ٍاحس غَضتْبي

 هسئَلیت حسبثرس
ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات عطاحي  زلیل ػسم هبلي ثِ زض تطریع تحطیف ثباّویت غَضتْبي العاهبت ایي استبًساضز ثطاي ووه ثِ حسبثطس . 1

ضػبیتت ولیتِ    تَاى اظ ٍي اًتظبض زاضت هَاضز ػسم حبل هسئَلیت پیطگیطي اظ هَاضز ػسم ضػبیت ثب حسبثطس ًیست ٍ ًوي ایي ضسُ است. ثب
 لَاًیي ٍ همطضات ضا وطف وٌس.

اظ تملتت   ػٌَاى یه هدوَػِ ٍاحس، اظ تحطیف ثباّویت ًبضي هبلي، ثِ هؼمَل اظ ػبضي ثَزى غَضتْبي اعویٌبى هسئَلیت حسبثطس، وست . 5
ِ   تَختِ لتطاض هتي    هتبلي، چتبضچَة لتبًًَي ٍ همطضاتتي هطثتَط ضا هتَضز       ٍي زض اًدتبم حسبثطستي غتَضتْبي    1یب اضتجبُ است. زلیتل   زّتس. ثت

ِ  هحسٍزیتْبي شاتي حسبثطسي، حتي اگط حسبثطسي عجتك استتبًساض   ِ    زّبي حسبثطستي ثت ضیتعي ٍ اًدتبم ضتَز، ایتي ذغتط       ًحتَ هٌبستت ثطًبهت
ثِ زالیلي چَى  ذػَظ لَاًیي ٍ همطضات، ثٌب زض 2هبلي وطف ًطَز. ًبپصیط ٍخَز زاضز وِ ثطذي تحطیفْبي ثباّویت زض غَضتْبي اختٌبة

 یت، ثیطتط است:ثط تَاًبیي حسبثطس زض وطف تحطیفْبي ثباّو هَاضز ظیط، آثبض ثبلمَُ هحسٍزیتْبي شاتي
 ًساضًس ٍ تَسظ  هبلي غَضتْبيتدبضي، لَاًیي ٍ همطضات فطاٍاًي ٍخَز زاضز وِ هؼوَالً اثط ثباّویتي ثط  اضتجبط ثب ػولیبت ٍاحس اسبسبً زض

 ضًَس. تدبضي تطریع زازُ ًوي گعاضضگطي هبلي ٍاحس ثِ هطثَطسیستوْبي اعالػبتي 

  ي ثتطاي پٌْتبى وتطزى آى ثبضتس، هبًٌتس تجتبًي، خؼتل، لػتَض ػوتسي زض ثجتت هؼتبهالت،            است ّوطاُ ثب الساهبت هوىي ضػبیت ػسمهَاضز
 گصاضي وٌتطلْب تَسظ هسیطاى اخطایي یب اضائِ ػوسي اعالػبت ًبزضست ثِ حسبثطس. ظیطپب

  ثب هطاخغ شیػال  لبًًَي است. اظ هػبزیك ػسم ضػبیت است، ذػَظ ثِتطریع ًْبیي ایٌىِ آیب یه فؼل یب تطن فؼل 

هتبلي ووتتط ثبضتس، احتوتبل آگتبُ ضتسى        ضػبیت ثب هؼبهالت ٍ سبیط ضٍیسازّبي هٌؼىس زض غتَضتْبي  لسض اضتجبط هَاضز ػسم  ّطهؼوَالً
 ضَز. حسبثطس اظ ٍخَز ایي هَاضز یب تطریع آًْب ووتط هي

 ضط  ظیط، هتوبیع ضسُ است: اضتجبط ثب ضػبیت زٍ گطٍُ هرتلف اظ لَاًیي ٍ همطضات ثِ زض ایي استبًساضز، هسئَلیتْبي حسبثطس زض . 6
یي ٍ همطضاتي ت الف ًَا َاضز افطبي ثباّویتت زض غتَضتْبي   وِ اثطي ل یي ٍ همتطضات هبلیتبتي، وتبض ٍ تتأهیي          هستمین ثط هجبلغ ٍ ه ًَا تس لت هتبلي زاضًتس، هبًٌ

س  اختوبػي  هطاخؼِ ضَز(، ٍ 49)ِث ٌث
استت ثتطاي    هتبلي ًساضًتس، لتیىي ضػبیتت آًْتب هوىتي       ب زض غتَضتْبي هستمین ثط هجبلغ ٍ هَاضز افط وِ اثطي سبیط لَاًیي ٍ همطضاتي ت ة

وبض، یب اختٌبة اظ خطائن ثباّویت، اسبسي ثبضس )ثطاي هثبل،  ٍ تدبضي زض ازاهِ وست تدبضي، تَاًبیي ٍاحس ّبي ػولیبتي ٍاحس خٌجِ
است اثط ثتباّویتي ثتط    مطضاتي هوىيضػبیت چٌیي لَاًیي ٍ ه هحیغي(. ػسم ضػبیت ضطایظ پطٍاًِ فؼبلیت، یب ضػبیت همطضات ظیست

 هطاخؼِ ضَز(. 41هبلي زاضتِ ثبضس )ثِ ثٌس  غَضتْبي
ذػتَظ لتَاًیي ٍ    گطٍُ اظ لَاًیي ٍ همطضات هصوَض، العاهبت هتفبٍتي تؼییي ضسُ است. هسئَلیت حستبثطس زض  زض ایي استبًساضز، ثطاي ّط . 7

                                                                                                                                                                                          
 

 5ثٌس  ،“(4994ضسُ  اّساف ولي حسبثطس هستمل ٍ اًدبم حسبثطسي عجك استبًساضزّبي حسبثطسي )تدسیسًظط”، 211استبًساضز حسبثطسي . 4
 19-ٍ ت 18-ّبي ت، ثٌس211استبًساضز حسبثطسي  .2
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ذػتَظ   ي ٍ هٌبست زضثبضُ ضػبیت هفبز آًْب است. هسئَلیت حستبثطس زض الف، وست ضَاّس حسبثطسي وبف - 6ضسُ زض ثٌس  همطضات یبز
ضػبیت لتَاًیي ٍ   ثِ تطریع هَاضز ػسم اخطاي ضٍضْبي حسبثطسي ذبظ ثطاي ووه ة، هحسٍز ثِ - 6ضسُ زض ثٌس  لَاًیي ٍ همطضات یبز

 هبلي زاضتِ ثبضس. است اثط ثباّویتي ثط غَضتْبي همطضاتي است وِ هوىي
ضتسُ ثتب ّتسف     ثطاثط ایي هَضَع است وِ اهىبى زاضز سبیط ضٍضْبي حسبثطسي اخطا بًساضز، حسبثطس هلعم ثِ حفظ ّطیبضي زضعجك ایي است . 8

ضػبیت ضا ثطاي حستبثطس ًوبیتبى وٌتس.     ضػبیت یب هَاضز هطىَن ثِ ػسم ّبیي اظ هَاضز ػسم هبلي ثتَاًس ًوًَِ ثِ غَضتْبي اظْبضًظط ًسجت
تَخِ ثِ هیعاى  ثب 1العاهي ضسُ است، 211وِ زض استبًساضز  اي زض توبم هطاحل حسبثطسي، هغبثك آًچِ س حطفِظهیٌِ، حفظ ًگطش تطزی ایي زض

 است. اّویت حبئعتدبضي،  ثط ٍاحس لَاًیي ٍ همطضات هؤثط

 تبريخ اجرا
 االخطاست. ضَز، الظم ٍع هياظ آى ضط ٍ پس 4995هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ اٍل فطٍضزیي  ایي استبًساضز ثطاي حسبثطسي غَضتْبي . 9

 اهداف
 ضط  ظیط است: اّساف حسبثطس ثِ . 41

یي ٍ همطضاتي ت الف ًَا َاّس حسبثطسي وبفي ٍ هٌبست زضذػَظ ضػبیت هفبز ل تظتبض هتي    وست ض َاضز      ضٍز اثتطي  وِ ػوَهتبً ًا هستتمین ثتط هجتبلغ ٍ هت
 هبلي زاضًس، افطبي ثباّویت زض غَضتْبي

َاضز ػتسم     ظ ثطاي ووهاخطاي ضٍضْبي حسبثطسي ذب ت   ة یي ٍ همطضاتتي     ثتِ تطتریع هت ًَا استت اثتط ثتباّویتي ثتط      وتِ هوىتي   ضػبیتت ستبیط لت
 هبلي زاضتِ ثبضٌس، ٍ غَضتْبي

َاضز ػسم ت ح َاضز هطىَن ِث ػسم ثطذَضز هٌبست ثب ه یي ضػبیت یب ه ًَا  خطیبى حسبثطسي هطرع ضسُ است. همطضاتي وِ زض ٍ ضػبیت ل

 تعریف
 ضفتِ است: ستبًساضز، اغغال  ظیط ثب هؼٌبي هطرع ضسُ ثطاي آى ثىبضثطاي اّساف ایي ا . 44

تدبضي وِ ذالف لَاًیي ٍ همطضات حبون است. هَاضز ػسم ضػبیتت   سَْ یب ثِ ػوس تَسظ ٍاحس اًدبم فؼل یب تطن فؼلي ثِ ـ  رعايت عدم
اخطایتي یتب    تدبضي تَسظ اضوبى ضاّجطي، هتسیطاى  حسضَز یب ثِ ًیبثت ٍا تدبضي یب تَسظ آى اًدبم هي ًبم ٍاحس ضبهل هؼبهالتي است وِ ثِ

تدتبضي( اضوتبى ضاّجتطي،     ضػبیت زض ایي استبًساضز، ترلفبت ضرػي )غیطهتطتجظ ثتب فؼبلیتْتبي تدتبضي ٍاحتس      ضَز. ػسم وبضوٌبى اًدبم هي
 گیطز. ثطًوي تدبضي ضا زض اخطایي یب وبضوٌبى ٍاحس هسیطاى

 السامات

 هقررات ارزيبثی حسبثرس از رعبيت قَاًیي ٍ
 ثبیس اظ هَاضز ظیط ضٌبذت ولي وست وٌس: 9450تدبضي ٍ هحیظ آى عجك استبًساضز  ػٌَاى ثرطي اظ فطایٌس وست ضٌبذت اظ ٍاحس حسبثطس ثِ . 42

ًَي ٍ همطضاتي حبون ت الف ٍاحس چبضچَة لبً ٍاحس ثط   وٌس، ٍ تدبضي زض آى فؼبلیت هي تدبضي ٍ غٌؼت یب ثرطي وِ 
ًَگي ضػبیت ایي  ت ة ٍاحسچگ س ت چبضچَة تَسظ   (.7-تدبضي. )ضن: ٌث

هبلي زاضًس،  هستمین ثط هجبلغ ٍ هَاضز افطبي ثباّویت زض غَضتْبي وِ هؼوَالً اثطي حسبثطس ثبیس زضذػَظ ضػبیت هفبز لَاًیي ٍ همطضاتي . 49
 (8ت  ضَاّس حسبثطسي وبفي ٍ هٌبست وست وٌس. )ضن: ثٌس ت

هستتمین   است اثطي وِ هوىي ضػبیت سبیط لَاًیي ٍ همطضاتي ضا اخطا وٌس تب ثِ ووه آى، هَاضز ػسمحسبثطس ثبیس ضٍضْبي حسبثطسي ظیط  . 41
 (41ت  ٍ ت 9ت هبلي زاضتِ ثبضٌس، هطرع ضَز: )ضن: ثٌسّبي ت ثط غَضتْبي

تدبضي ضػبیت  ظ ٍاحسغَضت لعٍم اضوبى ضاّجطي، زضثبضُ ایٌىِ آیب ایي لَاًیي ٍ همطضات تَس خَ اظ هسیطاى اخطایي، ٍ زض ٍ پطس ت الف
 ضًَس یب ذیط، ٍ هي

دبم ت ة ًَي )زضغَضت ٍخَز(. ٍاضسي هىبتجبت ًا ٍاًِ فؼبلیت یب سبیط هطاخغ شیػال  لبً  ضسُ ثب غبزضوٌٌسگبى پط

 ضتسُ ثتَاًتس هتَاضز    ثِ ایي هَضَع ّطیبض ثبضس وتِ اهىتبى زاضز ستبیط ضٍضتْبي حسبثطستي اختطا       خطیبى حسبثطسي، ًسجت حسبثطس ثبیس زض . 45
 (44-ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات ضا ثطاي حسبثطس ًوبیبى وٌس. )ضن: ثٌس ت ضػبیت یب هَاضز هطىَن ثِ ػسم ػسم

ضتسُ   ثتط ایٌىتِ توتبهي هتَاضز هطترع      حسبثطس ثبیس اظ هسیطاى اخطایي، ٍ زضغَضت لعٍم اضوبى ضاّجطي، تأییسیِ وتجي زضیبفت وٌس هجٌي . 46
گطفت، ثِ  تَخِ لطاض هي هبلي هَضز لَاًیي ٍ همطضات وِ آثبض آًْب ثبیس ٌّگبم تْیِ غَضتْبي ضػبیت ضػبیت یب هَاضز هطىَن ثِ ػسم ػسم
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 (42-اعالع حسبثطس ضسیسُ است. )ضن: ثٌس ت
، 46تتب   42خع ضٍضْبي هصوَض زض ثٌسّبي  ضػبیت، حسبثطس ثِ ضػبیت هطرع ضسُ یب هَاضز هطىَن ثِ ػسم غَضت ًجَز هَاضز ػسم زض . 47

 ضٍضْبي حسبثطسي زیگطي ثطاي حػَل اعویٌبى اظ ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات ًیست. اخطاي هلعم ثِ

 رعبيت رعبيت هشخص شذُ يب هَارد هشكَك ثِ عذم رٍشْبی حسبثرسی در ثرخَرد ثب هَارد عذم
 (49-س تضػبیت یب هَاضز هطىَن ثِ ػسم ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات هغلغ ضَز ثبیس: )ضن: ثٌ چٌبًچِ حسبثطس اظ هَاضز ػسم . 48

 اظ هبّیت ػول ٍ ضطایظ ٍلَع آى، ضٌبذت وست وٌس، ٍ ت الف
س ت اعالػبت ثیطتطي ضا ثطاي اضظیبثي اثط احتوبلي آى ثط غَضتْبي ت ة  (41-هبلي وست وٌس. )ضن: ٌث

هیتبى   اضوتبى ضاّجتطي، زض  اخطایتي، ٍ زضغتَضت لتعٍم     ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات هطىَن ضَز، ثبیس هَضَع ضا ثب هتسیطاى  چٌبًچِ حسبثطس ثِ ػسم . 49
تدتبضي   ػٌَاى پطتَاًِ ضػبیتت لتَاًیي ٍ همتطضات تَستظ ٍاحتس      هَاضز همتضي اضوبى ضاّجطي، اعالػبت وبفي ثِ اخطایي، یب زض ثگصاضز. اگط هسیطاى

ثتِ وستت    س ثبیتس ًیتبظ  هتبلي زاضتتِ ثبضتس، حستبثط     ًظط حسبثطس، هَاضز هطىَن ثِ ػسم ضػبیت ثتَاًس اثط ثتباّویتي ثتط غتَضتْبي    اضائِ ًىٌٌس ٍ ثِ
 (46-ٍ ت 45-تَخِ لطاض زّس. )ضن: ثٌسّبي ت هطَضت حمَلي ضا هَضز

پصیط ًجبضس، حسبثطس ثبیس آثبض ًجتَز ضتَاّس حسبثطستي وتبفي ٍ      چٌبًچِ وست اعالػبت وبفي زضثبضُ هَاضز هطىَن ثِ ػسم ضػبیت اهىبى . 21
 هٌبست ضا ثط اظْبضًظط ذَز اضظیبثي وٌس.

اتىتب ثتَزى تأییسیتِ      ّبي حسبثطسي، ضبهل اضظیبثي حسبثطس اظ ذغط حسبثطسي ٍ لبثتل  ضػبیت ثط سبیط خٌجِ ثِ آثبض هَاضز ػسمحسبثطس ثبیس  . 24
 (48-ٍ ت 47-وتجي، تَخِ وٌس ٍ الساهبت هٌبست ضا اًدبم زّس. )ضن: ثٌسّبي ت

 رعبيت شذُ يب هَارد هشكَك ثِ عذم رعبيت هشخص گسارشگری هَارد عذم

 رعبيت ثِ ارکبى راّجری د عذمگسارشگری هَار
ضػبیتت   ایتي ضٍ اظ هتَاضز ػتسم    تدتبضي هستئَلیت اخطایتي زاضًتس ٍ اظ     خع زض هَاضزي وِ ّوتِ اػضتبي اضوتبى ضاّجتطي زض ازاضُ ٍاحتس      ثِ . 22

 حستبثطس ثبیتس هتَاضز    1ضستبًي ضتسُ استت، هغلتغ ّستتٌس،      ضػبیت وِ لجالً تَسظ حسبثطس اعتالع  ضسُ یب هَاضز هطىَن ثِ ػسم هطرع
اعالع  خع هَضَػبتي وِ هطرػبً خعئي ّستٌس(، ثِ خطیبى حسبثطسي ثب آًْب ثطذَضز وطزُ است )ثِ ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات ضا وِ زض ػسم

 اضوبى ضاّجطي ثطسبًس.
لت ثتِ اضوتبى   ، ػوسي ٍ ثباّویت ثبضس، ٍي ثبیس ایي هَضَع ضا زض اسطع 22ٍضسُ زض ثٌس  ضػبیت شوط ًظط حسبثطس، هَاضز ػسم چٌبًچِ ثِ . 29

 ضاّجطي گعاضش وٌس.
چٌبًچِ حسبثطس ثِ هطبضوت هسیطاى اخطایي یب اضوبى ضاّجطي زض فؼبلیتْبي هغبیط ثب لَاًیي ٍ همتطضات هطتىَن ثبضتس، ثبیتس هَضتَع ضا ثتِ        . 21

التطي ٍختَز ًساضتتِ   ًظبضت گعاضش وٌس. چٌبًچِ همتبم ثتب   لجیل وویتِ حسبثطسي یب ّیئت تدبضي )زضغَضت ٍخَز( اظ همبهبت ثبالتط ٍاحس
ثتِ   زاًس گعاضش ذَز ضا ثِ چِ وستي اضائتِ زّتس، ثبیتس ًیتبظ      فبیسُ است یب ًوي ضسبًي هَضَع ثي ثبضس یب حسبثطس ثط ایي ثبٍض ثبضس وِ اعالع

 تَخِ لطاض زّس. وست هطَضت حمَلي ضا هَضز

 ثِ صَرتْبی هبلی رعبيت در گسارش حسبثرس ًسجت گسارشگری هَارد عذم
هبلي هٌؼىس  حس وبفي زض غَضتْبي هبلي زاضز ٍ ثِ ضػبیت، اثطي ثباّویت ثط غَضتْبي حسبثطس ثِ ایي ًتیدِ ثطسس وِ هَاضز ػسمچٌبًچِ  . 25

 .0، اظْبضًظط هططٍط یب هطزٍز اضائِ وٌس715ًطسُ است، ثبیس عجك استبًساضز 
ي وبفي ٍ هٌبست ثطاي اضظیبثي ٍلَع یب احتوبل ٍلتَع هتَاضز   اخطایي یب اضوبى ضاّجطي، حسبثطس ضا اظ وست ضَاّس حسبثطس چٌبًچِ هسیطاى . 26

زلیل ٍختَز هحتسٍزیت زض زاهٌتِ ضستیسگي،      هبلي زاضتِ ثبضس ثبظ زاضًس، ٍي ثبیس ثِ است اثط ثباّویتي ثط غَضتْبي ضػبیتي وِ هوىي ػسم
 هبلي ًظط هططٍط یب ػسم اظْبضًظط اضائِ وٌس. ثِ غَضتْبي ، ًسجت715عجك استبًساضز 

اظ ضطایظ، ٍ ًِ هحسٍزیتْبي تحویل ضسُ تَسظ هسیطاى اخطایي یب اضوبى ضاّجطي، ًتَاًس تطریع زّتس   زلیل هحسٍزیتْبي ًبضي چٌبًچِ حسبثطس ثِ . 27
 ، اثط آى ضا ثط اظْبضًظط ذَز اضظیبثي وٌس.715ضػبیت ضخ زازُ است یب ذیط، ثبیس عجك استبًساضز  وِ آیب هَاضز ػسم

 ت ثِ هراجع ريصالح ًظبرتیرعبي گسارشگری هَارد عذم
ضػبیت هطىَن ثبضس، ثبیس هطرع  ٍخَز هَاضز ػسم ثِ ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات ضا هطرع وطزُ یب ًسجت چٌبًچِ حسبثطس هَاضزي اظ ػسم . 28

 (21-ٍ ت 49-تدبضي هسئَلیت زاضز یب ذیط. )ضن: ثٌسّبي ت اظ ٍاحس وٌس وِ آیب ثطاي گعاضش ایي هَاضز ثِ هطاخغ شیػال  ذبضج
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 هستٌذسبزی
ضػبیت لَاًیي ٍ همتطضات ٍ ًتتبیح هتصاوطُ ثتب هتسیطاى اخطایتي، ٍ        ضسُ یب هَاضز هطىَن ثِ ػسم ضػبیت هطرع حسبثطس ثبیس هَاضز ػسم .29

 (24-. )ضن: ثٌس ت1تدبضي ضا هستٌس وٌس اظ ٍاحس غَضت لعٍم ثب اضوبى ضاّجطي ٍ سبیط هطاخغ شیػال  ذبضج زض
*** 

 توضیحات کاربردی

 (8تب  9 ّبي)ضن: ثٌسلیت رعبيت قَاًیي ٍ هقررات هسئَ
تدتبضي اعویٌتبى حبغتل ًوبیٌتس.      اخطایي، ثب ًظبضت اضوبى ضاّجطي، هسئَلیت زاضًس اظ ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات زض ػولیبت ٍاحس هسیطاى .4 تت 

ض زٌّس. ثطاي هثتبل، لتَاًیي ٍ همتطضات    تأثیط لطا ّبي هرتلفي تحت ضیَُ تدبضي ضا ثِ هبلي ٍاحس است غَضتْبي لَاًیي ٍ همطضات هوىي
هبلي العاهتي وٌٌتس یتب ثىتبضگیطي چتبضچَة گعاضضتگطي هتبلي ذبغتي ضا          است هستمیوبً افطبي اعالػبت ذبغي ضا زض غَضتْبي هوىي

طذتي  تدبضي تؼییي ضسُ ثبضس وِ ث است زض لَاًیي ٍ همطضات، حمَق ٍ تؼْسات لبًًَي ذبغي ثطاي ٍاحس تدَیع ًوبیٌس. ّوچٌیي، هوىي
است خطایوي ضا ثتطاي هتَاضز ػتسم     ثط ایي، لَاًیي ٍ همطضات هوىي تدبضي ثبضس. ػالٍُ هبلي ٍاحس اظ آًْب ًیبظهٌس ضٌبذت زض غَضتْبي

 .ضػبیت تؼییي وطزُ ثبضٌس
ضػبیتت   ف هتَاضز ػتسم  تدبضي ضا زض پیطگیطي ٍ وط تَاًس ٍاحس هَاضز ظیط هثبلْبیي اظ اًَاع سیبستْب ٍ ضٍضْبیي است وِ اػوبل آًْب هي .2 تت 

 لَاًیي ٍ همطضات یبضي ضسبًس:
 ایي العاهبت. ضػبیتّسف  پبیص العاهبت لبًًَي ٍ وست اعویٌبى اظ عطاحي ضٍضْبي ػولیبتي، ثب 

 .استمطاض ٍ ثىبضگیطي سیستوْبي وٌتطل زاذلي هٌبست 

 ِاي. تسٍیي، تطٍیح ٍ پیگیطي آییي ضفتبض حطف 

 اي ثِ ذَثي ثِ وبضوٌبى آهَظش زازُ ضسُ است ٍ زضن هٌبسجي اظ آى زاضًس. وِ آییي ضفتبض حطفِ حػَل اعویٌبى اظ ایي 

 ِاي ٍ ثطذَضز اًضجبعي هٌبست ثب وبضوٌبى ذبعي. ًظبضت ثط ضػبیت آییي ضفتبض حطف 

 ِثِ ًظبضت ثط العاهبت لبًًَي. هٌظَض ووه ثىبضگیطي هطبٍضاى حمَلي ث 

 ْوٌس ٍ ًگْساضي سَاثك  تَخِ ثِ ًَع غٌؼت ذبظ ذَز ثبیس آًْب ضا ضػبیت  تدبضي ثب وي وِ ٍاحسًگْساضي سَاثك لَاًیي ٍ همطضات ه
 ضىبیبت هطتجظ.

تَاًتس هىوتل ضٍضتْب ٍ     حسبثطستي زاذلتي ٍ وویتتِ حسبثطستي هتي      تدبضي ثعضي، ٍاگصاضي هسئَلیتْبي هٌبست ثِ ٍاحتس  زض ٍاحسّبي
 الساهبت فَق ثبضس.

 هسئَلیت حسبثرس
هتبلي ضتَز. وطتف هتَاضز      ثتِ تحطیتف ثباّویتت غتَضتْبي     استت هٌدتط   تدتبضي هوىتي   لَاًیي ٍ همتطضات تَستظ ٍاحتس    ضػبیت ػسم .9 تت 

ّتبي حسبثطستي هبًٌتس اضظیتبثي حستبثطس اظ زضستتىبضي هتسیطاى اخطایتي یتب           است سبیط خٌجِ ضػبیت، غطفٌظط اظ اّویت آى، هوىي ػسم
 تأثیط لطاض زّس. وبضوٌبى ضا تحت

ضَز یب ذیط، ًیبظهٌس ثطضسیْبي حمَلي استت وتِ هؼوتَالً فطاتتط اظ      ل یب تطن فؼلي اظ هػبزیك ػسم ضػبیت هحسَة هيتطریع ایٌىِ فؼ .1 تت 
تدبضي ٍ غٌؼت یب ثرطتي وتِ زض آى فؼبلیتت     ّب ٍ تدطثِ حسبثطس ٍ ضٌبذت ٍي اظ ٍاحس حبل، آهَذتِ ایي ترػع حسبثطس است. ثب

تدبضي، وِ ًظط حسبثطس  ثطس ثتَاًس ثطاسبس آى تطریع زّس ثطذي الساهبت ٍاحساست هجٌبیي ضا فطاّن آٍضز وِ حسب وٌس، هوىي هي
 ضَز یب ذیط. ضا ثِ ذَز خلت وطزُ است، اظ هػبزیك ػسم ضػبیت هحسَة هي

ثتِ اضائتِ    عَض هطترع هلتعم   هبلي، ثِ ػٌَاى ثرطي اظ فطایٌس حسبثطسي غَضتْبي است عجك العاهبت لبًًَي ذبظ، ٍ ثِ حسبثطس هوىي .5 تت 
، چگتًَگي  8119یتب استتبًساضز    7112تدبضي ثبضس. زض ایي ضتطایظ، استتبًساضز    گعاضش زضثبضُ ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات هؼیي تَسظ ٍاحس

ایي، زض هَاضزي وِ العاهبت گعاضضگطي لبًًَي ذبغي ٍختَز   ثط ایفبي ایي هسئَلیتْب ضا زض گعاضش حسبثطس هطرع وطزُ است. ػالٍُ
 س زض ثطًبهِ حسبثطسي، آظهًَْبي هٌبسجي ثطاي ضػبیت ایٌگًَِ العاهبت لبًًَي ٍ همطضاتي گٌدبًسُ ضَز.است ضطٍضت یبث زاضز، هوىي
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 مالحظات خاص واحدهاي بخش عمومي
است ثِ حسبثطستي   وِ هوىي ذػَظ ثطضسي ضػبیت لَاًیي ٍ همطضاتي است حسبثطس هسئَلیتْبي ثیطتطي زض زض ثرص ػوَهي، هوىي .6 تت 

 تدبضي ضا زض ثطگیطز، زاضتِ ثبضس. ّبي ػولیبت ٍاحس ط ثبضس یب سبیط خٌجِهبلي هطثَ غَضتْبي

 ارزيبثی حسبثرس از رعبيت قَاًیي ٍ هقررات

 (42)ضن: ثٌس  کست شٌبخت از چبرچَة قبًًَی ٍ هقرراتی
است ثطاي هثتبل،   وىيتدبضي، ه حسبثطس ثطاي وست ضٌبذت ولي اظ چبضچَة لبًًَي ٍ همطضاتي ٍ چگًَگي ضػبیت آًْب تَسظ ٍاحس .7ت ت 

 الساهبت ظیط ضا اًدبم زّس:
 سبظهبًي هطثَط، تدبضي، ًظبضتْب ٍ زیگط ػَاهل ثطٍى ثىبضگیطي ضٌبذت ذَز اظ غٌؼت ٍاحس 

 ِزّس، لطاض هي تأثیط تحتضا  هبلي غَضتْبيٍ هَاضز افطب زض  ضسُ گعاضشهستمیوبً هجبلغ  وِ همطضاتيضسبًي ضٌبذت ذَز اظ لَاًیي ٍ  ضٍظ ث 

 تدبضي زاضتِ ثبضس، اثط اسبسي ثط فؼبلیتْبي ٍاحس است هوىي وِ همطضاتيخَ اظ هسیطاى اخطایي زضثبضُ سبیط لَاًیي یب  ٍ پطس 

 ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات، ٍ اضتجبط ثب تدبضي زض ٍاحسٍ ضٍضْبي  سیبستْباخطایي زضثبضُ  خَ اظ هسیطاى ٍ پطس 

 استفبزُ ثطاي تطریع، اضظیبثي ٍ حسبثساضي زػبٍي حمَلي. ي هَضزاخطایي زضثبضُ سیبستْب ٍ ضٍضْب خَ اظ هسیطاى ٍ پطس 

 (49)ضن: ثٌس  هبلی دارًذ هستقین ثر هجبلغ ٍ هَارد افشبی ثباّویت در صَرتْبی کِ هعوَالً اثری قَاًیي ٍ هقرراتی
وٌتس،   تدبضي زض آى فؼبلیت هتي  ثرطي وِ ٍاحستدبضي ٍ غٌؼت یب  الف تططیح ضس، ثطذي لَاًیي ٍ همطضات ثطاي ٍاحس ت 6ّوبًگًَِ وِ زض ثٌس  .8ت ت 

 ضًَس: هطثَط هي ظیطگصاضًس. ثطاي هثبل، لَاًیي ٍ همطضاتي وِ ثِ هَاضز  تدبضي تأثیط هي هبلي ٍاحس اًس ٍ ثط غَضتْبي ضسُ وبهالً ضٌبذتِ
  هبلي غَضتْبيضىل ٍ هحتَاي، 

 هسبئل گعاضضگطي هبلي هرتع غٌؼت، یب 

 ذسهت وبضوٌبى. زضآهس یب هعایبي پبیبىضٌبسبیي شذیطُ ثطاي هبلیبت ثط 

ثتَزى   هبلي هطثَط ثبضٌس )ثطاي هثبل، وبهتل  عَض هستمین ثِ ازػبّبي ذبغي زض غَضتْبي است ثِ اظ هفبز ایي لَاًیي ٍ همطضات هوىي ثطذي
ِ   عَض هستمین ثِ غتَضتْبي  است ثِ وِ ثطذي العاهبت زیگط هوىي حبلي زضآهس(، زض شذیطُ هبلیبت ثط َ  هتبلي ثت اى یته هدوَػتِ ٍاحتس    ػٌت

، وستت ضتَاّس   49ضتسُ زض ثٌتس    هبلي(. ّتسف العاهتبت هغتط     وٌٌسُ یه هدوَػِ وبهل غَضتْبي هطثَط ثبضٌس )ثطاي هثبل، العاهبت تؼییي
 هبلي هغبثك ثب هفبز ایي لَاًیي ٍ همطضات است. ذػَظ تؼییي هجبلغ ٍ هَاضز افطب زض غَضتْبي حسبثطسي وبفي ٍ هٌبست زض

ثتِ ختطائن، زػتبٍي حمتَلي یتب پیبهتسّبي        تَاًتس هٌدتط   ط العاهبت ایي لجیل لَاًیي ٍ همطضات ٍ سبیط لَاًیي ٍ همطضات هيضػبیت زیگ ػسم
ِ  تدتتتبضي ضتتتَز وتتتِ هوىتتتي  زیگتتتطي ثتتتطاي ٍاحتتتس   هتتتبلي ضتتتطٍضي ثبضتتتس،  ّتتتبي آًْتتتب زض غتتتَضتْبي  استتتت اًؼىتتتبس ّعیٌتتت
 هبلي زاضتِ ثبضس. میوي ثط غَضتْبيهست ضٍز اثط الف تططیح ضس، اًتظبض ًوي -6ٍلي ّوبًگًَِ وِ زض ثٌس 

 (41)ضن: ثٌس رعبيت سبير قَاًیي ٍ هقررات  رٍشْبی تشخیص هَارد عذم
ة تطتطیح ضتس( ًیبظهٌتس     -6تدبضي )ّوبًگًَتِ وتِ زض ثٌتس     زلیل اثط اسبسي آًْب ثط ػولیبت ٍاحس است ثِ ثطذي اظ سبیط لَاًیي ٍ همطضات هوىي .9ت ت 

تَاًتس ستجت تَلتف فؼبلیتت      تدتبضي زاضًتس هتي    وتِ اثتط اسبستي ثتط ػولیتبت ٍاحتس       ػبیت لَاًیي ٍ همطضاتتي ض تَخِ ذبظ حسبثطس ثبضٌس. ػسم
ضا ظیط سئَال ثجطز. ثطاي هثبل، ػسم ضػبیت العاهبت همطض زض پطٍاًِ فؼبلیت یب سبیط هدَظّبي لتبًًَي فؼبلیتت    تدبضي ضَز یب تساٍم فؼبلیت آى ٍاحس
گصاضي زض ثبًىْب(. ّوچٌیي لَاًیي ٍ همطضات ظیتبزي   ثِ هیعاى سطهبیِ یب سطهبیِ ضػبیت العاهبت هطثَط ، ػسمتَاًس زاضاي چٌیي اثطي ثبضس )هثالً هي

ثتب   هبلي اثطي ًساضًس ٍ سیستوْبي اعالػبتي هتطتجظ  تدبضي هطتجظ ّستٌس ٍ هؼوَالً ثط غَضتْبي ّبي ػولیبتي ٍاحس ٍخَز زاضًس وِ اغَالً ثِ خٌجِ
 گیطز. یع آًْب ضا زضثطًويتدبضي ً گعاضگطي هبلي ٍاحس

تدبضي هتفتبٍت ثبضتس، لتصا، ستوت ٍ      تَاًس ثستِ ثِ ًَع ػولیبت ٍاحس وِ پیبهسّبي گعاضضگطي هبلي سبیط لَاًیي ٍ همطضات، هي آًدب اظ . 41 تت 
ثتَاًتس اثتط   ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات استت وتِ    تَخِ حسبثطس ثِ هَاضزي اظ ػسم ، خلت41ضسُ زض ثٌس  سَي ضٍضْبي حسبثطسي العاهي

 هبلي زاضتِ ثبضٌس. ثباّویتي ثط غَضتْبي

 (45)ضن: ثٌس  گیرد هیتَجِ حسبثرس قرار  رعبيتی کِ ثب اجرای سبير رٍشْبی حسبثرسی هَرد هَارد عذم
ضػبیتت   متَخِ حسبثطس ثِ هتَاضز ػتس   ثِ خلت است هٌدط هبلي هوىي ثِ غَضتْبي هٌظَض اظْبضًظط ًسجت ضسُ ثِ ضٍضْبي حسبثطسي اخطا .44 تت 

 است ضبهل هَاضز ظیط ثبضس: ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات ضَز. ثطاي هثبل، ایي لجیل ضٍضْبي حسبثطسي هوىي یب هَاضز هطىَن ثِ ػسم
 ،هغبلؼِ غَضتدلسبت 

 سبظهبًي  سبظهبًي یب ثطٍى تدبضي ٍ هطبٍض حمَلي زضٍى اخطایي ٍاحس اظ هسیطاى خَ ٍ پطس ُ اظ  ازػبّتب ٍ اضظیتبثي آًْتب    ٍ زػتبٍي  زضثتبض
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 ًتیدِ ایي زػبٍي ٍ ازػبّب، ٍ

 .اخطاي آظهًَْبي خعئیبت گطٍّْبي هؼبهالت، هبًسُ حسبثْب یب هَاضز افطب 

 (46)ضن: ثٌس  تأيیذيِ کتجی
ِ  هبلي هي وِ اثط لَاًیي ٍ همطضات ثط غَضتْبي آًدب اظ .42 تت  ِ  عتَض لبثتل   تَاًس ثت اي هتفتبٍت ثبضتس، لتصا اذتص تأییسیتِ وتجتي، ضتَاّس         هالحظت

ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات،  ثِ ػسم ضػبیت هطرع ضسُ یب هَاضز هطىَن اخطایي اظ هَاضز ػسم طسي الظم ضا زضثبضُ آگبّي هسیطاىحسبث
تٌْبیي ضَاّس حسبثطسي وبفي  ٍخَز، تأییسیِ وتجي، ثِ ایي آٍضز. ثب هبلي زاضتِ ثبضس، فطاّن هي است اثط ثباّویتي ثط غَضتْبي وِ هوىي

 4ضٍ، ثط هبّیت ٍ هیعاى سبیط ضَاّس حسبثطسي وِ ثبیس تَسظ حسبثطس وست ضَز، اثطي ًساضز. ایي وٌس ٍ اظ ٍ هٌبست ضا فطاّن ًوي

 رعبيت ثِ عذم شذُ يب هَارد هشكَك رعبيت هشخص رٍشْبی حسبثرسی در ثرخَرد ثب هَارد عذم

 (48)ضن: ثٌس  رعبيت قَاًیي ٍ هقررات ّبی عذم ًشبًِ
ضػبیت لتَاًیي ٍ   است آًْب ضا ًطبًِ ػسم زست آٍضز، هوىي َػبت ظیط هغلغ ضَز یب اعالػبتي زضثبضُ آًْب ثِاگط حسبثطس اظ ٍخَز هَض .49 تت 

 همطضات للوساز وٌس:
 تدبضي. ضسیسگي ٍیژُ تَسظ زستگبّْبي زٍلتي ٍ سبیط هطاخغ ًظبضتي یب پطزاذت خطیوِ ًمسي یب غسٍض حىن هحىَهیت ثطاي ٍاحس 

 بهطرع یب اػغبي ٍام ثِ هطبٍضاى، اضربظ ٍاثستِ، وبضوٌبى یب وبضوٌبى زٍلت.العحوِ ثبثت ذسهبت ً پطزاذت حك 

 وٌتس، یتب    تدبضي یب غتٌؼتي وتِ زض آى فؼبلیتت هتي     پطزاذتْبي هتؼبضف ٍاحس ثط العحوِ ًوبیٌسگبى هبظاز پطزاذت وویسیَى فطٍش یب حك
 ثط ذسهبتي وِ ٍالؼبً زضیبفت ضسُ است. هبظاز

 ِتط اظ لیوت ثبظاض. التط یب پبییيهطاتت ثب ذطیس ثب لیوتْبیي ث 

 ًبم. حسبثْبي ثبًىي ثي ثِاظاي تسلین چىْبي زض ٍخِ حبهل یب اًتمبل ٍخِ  پطزاذتْبي ًمسي غیطػبزي، ذطیس زض 

  ثب ضطوتْبي ثجت ضسُ زض هٌبعك زاضاي هعیت هبلیبتي. غیطػبزيهؼبهالت 

 ِلیسوٌٌسگبى اغلي.خبي ذطیس اظ تَ ّب ثِ پطزاذت ثبثت ذطیس وبال یب ذسهبت اظ ٍاسغ 

 .پطزاذتْبي اضظي فبلس هستٌسات وبفي 

  ِتَاًس ضزپبي هٌبست ثتطاي حسبثطستي یتب ضتَاّس حسبثطستي       عَض تػبزفي، ًوي عطاحي ًبهٌبست یب ثِ زلیل ثٍِخَز سیستن اعالػبتي و
 وبفي ضا فطاّن آٍضز.

 ًحَ ًبزضست. هدبظ یب هؼبهالت ثجت ضسُ ثِ هؼبهالت غیط 

 ّبي گطٍّي. ض ضسبًِعط  اذجبض ًبهسبػس ز 

 ة(-48)ضن: ثٌس ثب ارزيبثی حسبثرس  هَضَعبت هرتجط

 هبلي ضبهل هَاضز ظیط است: ضػبیت ثط غَضتْبي ثب اضظیبثي حسبثطس اظ آثبض احتوبلي هَاضز ػسم هَضَػبت هطتجظ .41 تت 
  َُذسبضت، ذغط هػبزضُ زاضاییْتب، تَلتف   ًمسي، هدبظات ضبهل خطاین هبلي غَضتْبيلَاًیي ٍ همطضات ثط  ضػبیت ػسمآثبض هبلي ثبلم ،

 اخجبضي ػولیبت ٍ زػبٍي حمَلي.

 .ایٌىِ آیب افطبي آثبض هبلي ثبلمَُ، ضطٍضت زاضز یب ذیط 

  ِوٌٌتسُ   هبلي ضا گوطاُ ضا ظیط سئَال ثطز، یب ایٌىِ غَضتْبي هبلي غَضتْبيایٌىِ آیب آثبض هبلي ثبلمَُ آًمسض خسي است وِ هغلَثیت اضائ
 سبظز.

 

 (49)ضن: ثٌس  حسبثرسی رٍشْبی
ّبي ذَز ثب آًسستِ اظ اػضبي اضوبى ضاّجطي وِ اًتظتبض زاضز ثتَاًٌتس ضتَاّس حسبثطستي ثیطتتطي فتطاّن        اهىبى زاضز حسبثطس زضثبضُ یبفتِ .45 تت 

اظ ٍالؼیتْب ٍ ضطایظ  ثط ثطزاضت هطبثِ آًْب اي هجٌي است اظ اضوبى ضاّجطي، ثرَاّس تأییسیِ وٌٌس، هصاوطُ وٌس. ثطاي هثبل، حسبثطس هوىي
 اذتیبض حسبثطس لطاض زٌّس. ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات ضسُ است، زض احتوبل ػسم ثِ ثب هؼبهالت یب سبیط ضٍیسازّبیي وِ هٌدط هطتجظ

طضات ضا ضػبیتت  تدتبضي ٍالؼتبً لتَاًیي ٍ همت     ثط ایٌىِ ٍاحتس  هَاضز همتضي اضوبى ضاّجطي، اعالػبت وبفي هجٌي اخطایي، یب زض چٌبًچِ هسیطاى .46 تت 
ستبظهبًي ٍاحتس تدتبضي زضثتبضُ      ستبظهبًي یتب ثتطٍى    است ثب هطبٍض حمتَلي زضٍى  اذتیبض حسبثطس لطاض ًسٌّس، حسبثطس هوىي وطزُ است، زض

                                                                                                                                                                                          
 

 1س ، ثٌ“(4996ضسُ  )تدسیسًظط هسیطاىوتجي تبییسیِ ”، 581استبًساضز حسبثطسي  .4
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هبلي، هطَضت وٌس. چٌبًچِ هتصاوطُ ثتب هطتبٍض     وبضثطز لَاًیي ٍ همطضات زض ضطایغي ًظیط اهىبى ٍخَز تملت ٍ آثبض احتوبلي آى ثط غَضتْبي
است هطَضت ثتب هطتبٍض حمتَلي     ًظط ًطسس یب ایٌىِ ًظط هطبٍض حمَلي، حسبثطس ضا هتمبػس ًىٌس، ٍي هوىي تدبضي هٌبست ثِ َلي ٍاحسحم

غَضت لتعٍم اًدتبم    ضاثغِ ثب ایٌىِ آیب لَاًیي یب همطضات ًمض ضسُ است یب ذیط، پیبهسّبي لبًًَي احتوبلي، ضبهل احتوبل تملت یب زض ذَز زض
 تَخِ لطاض زّس. تَسظ حسبثطس، ضا هَضزالساهبت ثیطتط 

 (24)ضن: ثٌس  رعبيت ارزيبثی پیبهذّبی عذم
ضػبیت ثط زیگط اثؼبز حسبثطستي ضتبهل اضظیتبثي ذغتط ٍ لبثتل اتىتب ثتَزى تأییسیتِ وتجتي ضا           ، حسبثطس آثبض هَاضز ػسم24هغبثك العام ثٌس  .47 تت 

ستبظي هتَاضز ػتسم     ضاثغِ اضتىبة ٍ پٌْبى ضسُ است ثِ حسبثطس هطرع ضػبیت وِ تَسظ وٌس. پیبهسّبي هَاضز ذبظ ػسم اضظیبثي هي
اظ  ٍیتژُ پیبهتسّبي ًبضتي    اخطایي ٍ وبضوٌبى زضگیط آى، ثِ غَضت ٍخَز( ٍ ضتجِ سبظهبًي هسیطاى ضػبیت ثب فؼبلیتْبي وٌتطلي ذبظ )زض
 هَاضز ػسم ضػبیت، ثستگي زاضز. تدبضي زض هطبضوت ثبالتطیي همبم سبظهبًي ٍاحس

َاضز استثٌبیي، ظهبًي .48 تت  دبم الساهبت اغالحي وتِ حستبثطس زض   وِ هسیطاى زض ه زاًتس،   ضا هٌبستت هتي   ضتطایظ هَختَز، آى   اخطایي یب اضوبى ضاّجطي، اظ ًا
َاضز ػسم اختٌبة هي وتِ  غتَضتي   گیطي اظ وتبض ضا زض  است، وٌبضُ هبلي ثباّویت ًجبضس، حسبثطس هوىي ِث غَضتْبي ضػبیت ًسجت وٌٌس، حتي اگط ه

ًَي یب همطضاتي ٍخَز ًساضتِ ثبضس، هَضز استت ًظتط    گیطي اظ وبض هوىتي  ِث ضطٍضت وٌبضُ گیطي ًسجت تَخِ لطاض زّس. حسبثطس ثطاي تػوین هٌغ لبً
َاضز ػتسم     استت التساهبت زیگتطي، اظ    گیطي اظ وبض اهىبًپصیط ًجبضس، ٍي هوىي هطبٍض حمَلي ضا خَیب ضَز. اگط وٌبضُ ضػبیتت زض   خولتِ تَغتیف هت

سّبي تَضیحي زض گعاضش حسبثطس ضا هَضزس  4تَخِ لطاض زّس. بیط ٌث

 رعبيت ثِ عذم شذُ يب هَارد هشكَك رعبيت هشخص گسارشگری هَارد عذم

 (28)ضن: ثٌس  رعبيت ثِ هراجع ريصالح ًظبرتی گسارشگری هَارد عذم
ضػبیتت   اظ گتعاضش هتَاضز ػتسم    ٍي ضااستت   هوىتي اعالػتبت غتبحجىبض    ًگْساضتتي  اي حسبثطس زضذػَظ هحطهبًِ هسئَلیت حطفِ .49 تت 

حتبل،   ایتي  ثتب  زاضز. ثتبظ تدتبضي   اظ ٍاحتس  ذتبضج  لَاًیي ٍ همطضات ثتِ هطاختغ شیػتال     ضػبیت ثِ ػسم ضسُ یب هَاضز هطىَن هطرع
 لجتبل  هتبلي زض  حستبثطس غتَضتْبي   استت  هَاضز هوىيثطذي  ضَز. زض هٌتفي لبًَى یب حىن زازگبُاست هسئَلیت ضاظزاضي عجك  هوىي

 استت  هوىتي . ّوچٌیي زاضتِ ثبضسشیػال  ًظبضتي، ٍظیمِ لبًًَي  هطاخغگعاضش هَاضز ػسم ضػبیت یب هَاضز هطىَن ثِ ػسم ضػبیت ثِ 
ذػتَظ تحطیتف    هَاضز همتضي، اضوبى ضاّجتطي التساهبت اغتالحي ضا زض    اخطایي، ٍ زض وِ هسیطاى غَضتي زض هَظف ثبضسحسبثطس 

ِ  شیػال  گعاضش وٌس. حسبثطس هوىي غهطاخاًدبم ًسٌّس، ایي هَضَع ضا ثِ  هٌظتَض اًدتبم التسام هٌبستت، وستت ًظتط هطتبٍض         است ثت
 حمَلي ضا هٌبست تطریع زّس.

 مالحظات خاص واحدهاي بخش عمومي
گصاضي یب زیگتط زستتگبّْبي ًظتبضتي یتب زضج      ضػبیت ثِ هطاخغ لبًَى است هَظف ثِ گعاضش هَاضز ػسم حسبثطس ثرص ػوَهي هوىي .21 تت 

 زض گعاضش حسبثطس ثبضس.آًْب 

 (29)ضن: ثٌس سبزی  هستٌذ
ضػبیت لتَاًیي ٍ همتطضات ثتطاي     ثِ ػسم ضسُ یب هَاضز هطىَن ضػبیت هطرع ّبي حسبثطس زضذػَظ هَاضز ػسم سبظي یبفتِ هستٌس .24 تت 

 است ضبهل هَاضز ظیط ثبضس: هثبل، هوىي
 ِاي اظ اسٌبز ٍ هساضن یب سَاثك. ًسر 

 تدبضي. اظ ٍاحس اخطایي، اضوبى ضاّجطي یب اضربظ شیػال  ذبضج ب هسیطاىذالغِ هصاوطات حسبثطس ث 
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