
 
  
  
 

     
آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و مشاوره شغلي  

  0831مصوب  -پروانه کار بدون داشتن 
 
 -46682ٍ/ت48982نوبؼٍ 
 ّؾاؼت کبؼ ّ اهْؼ اختوبػي  
 

 18/8/1881ْؼش ه 18792ثٌبثَ پيهٌِبظ نوبؼٍ  1/12/1881ُيبت ّؾيؽاى ظؼ خلكَ هْؼش 
غبل ثَ ( هبظٍ ّازعٍ لبًْى هدبؾات انت2ّؾاؼت کبؼ ّ اهْؼ اختوبػي ّ ثَ اقتٌبظ تجًؽٍ )

آييي ًبهَ اخؽايي  - 1882هًْة  -لي ثعّى ظانتي پؽّاًَ کبؼ زؽفَ کبؼيبثي ّ ههبّؼٍ نغ
 لبًْى يبظنعٍ ؼا ثَ نؽذ ؾيؽ تًْيت ًوْظ

 
رفه کاريابي و مشاوره شغلي آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به ح

  - 0831مصوب  -بدون داشتن پروانه کار 
 

 کليبت ّ تؼبؼيف  -فًل اّل 
 

 ظؼ ايي آييي ًبهَ ايطالزبت ؾيؽ ظؼ هؼبًي ههؽّذ هؽثْط ثکبؼ هي ؼًّع  -1هبظٍ 
 

کبؼيبثي  : هؤقكبت ّ ظفبتؽ ههبّؼٍ نغلي ّ زؽفَ اي ثؽاي کبؼيبثي ظؼظاضل  -الف 
اػؿام ًيؽّي کبؼ ثَ ضبؼج اؾ کهْؼ کَ تْقظ انطبو زميمي يب  کهْؼ ّ يب هدبؾ ثَ

 زمْلي تأقيف هي نًْع
 

 ّؾاؼت:  ّؾاؼت کبؼ ّ اهْؼ اختوبػي  -ة 
 

 ( ايي آييي ًبه7َُيئت: ُيئت هْضْع هبظٍ )  -پ 
 

 اظاؼٍ کل اقتبى: اظاؼٍ کل کبؼ ّ اهْؼ اختوبػي اقتبى هؽثْط -ت 
 

ثَ زؽفَ کبؼيبثي ّ ههبّؼٍ نغلي ثعّى ظانتي پؽّاًَ لبًْى:  لبًْى هدبؾات انتغبل   -ث 
 - 1882هًْة  -کبؼ 

 
کبؼيبثي ُب هْظفٌع طجك لبًْى ّ ضْاثظ ّ همؽؼات هٌعؼج ظؼ ايي آييي ًبهَ اؾ  - 4هبظٍ 

 ّؾاؼت هدْؾ فؼبليت اضػ کٌٌع
 

کبؼيبثي ُبيي کَ لجال تهکيل نعٍ اًع هْظفٌع ظؽف قَ هبٍ اؾ تبؼيص تًْيت   - 8هبظٍ 
آييي ًبهَ ضْظ ؼا ثب نؽايظ هٌعؼج ظؼ آى اًطجبق ظٌُع, ظؼ غيؽ ايي يْؼت پؽًّعٍ آًبى  ايي

 طجك هبظٍ ّازعٍ لبًْى ثَ ظاظگبٍ اؼخبع ّ هدْؾ فؼبليت آًبى توعيع ًطْاُعنع
 



( 11هدْؾ فؼبليت کبؼيبثي ثَ ًبم نطى زميمي کَ يالزيت ّي ثؽاقبـ هبظٍ ) - 2هبظٍ 
 تؽ تأييع هي نْظ, يبظؼ هي گؽظظايي آييي ًبهَ ثؼٌْاى هعيؽ ظف

 
هدْؾ فؼبليت کبؼيبثي کَ تْقظ انطبو زمْلي تأقيف هي نْظ ظؼيْؼتي  -1تجًؽٍ 

يبظؼ هي نْظ کَ فؽظي ؼا ثَ ػٌْاى هعيؽ توبم ّلت کبؼيبثي هؼؽفي ّيالزيت ّي طجك 
 (  ايي آييي ًبهَ ثَ تأييع ثؽقع11هبظٍ )

 
ايي آييي ًبهَ هي ثبنع  ّهكئْليت ظفتؽ هعيؽکبؼيبثي هْظف ثَ ؼػبيت ضْاثظ  -4تجًؽٍ

 کبؼيبثي ّ پبقطگْيي ثَ هؽاخغ غي يالذ ثب ّي اقت
 

ظؼيْؼت تغييؽ هعيؽ, هؤقكبت زمْلي هْظفٌع فؽظ ّاخع نؽايظ ظيگؽي ؼا  -8تجًؽٍ 
هؼؽفي تبهدْؾ ثَ ًبم ّي يبظؼ نْظظؼ غيؽ ايي يْؼت تب تؼييي هعيؽ خعيعظفتؽ کبؼيبثي 

 ْظهدبؾ ثَ فؼبليت ًطْاُعث
 

اهتيبؾ کبؼيبثي لبثل اًتمبل ثَ غيؽ ًوي ثبنع ظؼ يْؼت ػعم اظاهَ کبؼ هعيؽ ثَ ُؽ  - 5هبظٍ 
 ػلت تب تؼييي هعيؽ خعيع, کبؼيبثي هدبؾ ثَ اظاهَ فؼبليت ًيكت

 
کبؼيبثي ُبيي کَ تْقظ انطبو زمْلي تأقيف نعٍ اًع, هي تْاًٌع فؽظ  -تجًؽٍ 

هؼؽفي تب پف اؾ تأييع يالزيت ّي هطبثك قبػت ثَ اظاؼٍ کل اقتبى  28خعيعي ؼا طي 
 ( ايي آييي ًبهَ, کبؼيبثي ثَ کبؼ ضْظ اظاهَ ظُع11هبظٍ )

 
ثؽاي اؼايَ ضعهبت کبؼيبثي ثَ ؾًبى خْيٌعٍ کبؼ, کبؼيبثي ُب هْظفٌع زعالل يک ًفؽ  - 6هبظٍ 

 کبؼنٌبـ ؾى اقتطعام ًوبيٌع
 

في کَ ظؼ ايي آييي ًبهَ همؽؼ نعٍ ُيئتي هؽکت اؾ افؽاظ ؾيؽ ثَ هٌظْؼ اًدبم ّظبي - 7هبظٍ 
 اقت, ظؼ ّؾاؼت تهکيل هي نْظ

 
 هعيؽ کل ُعايت ًيؽّي کبؼ ّؾاؼت -الف 

 
 هعيؽ کل ظفتؽ تْقؼَ انتغبل ضبؼج اؾ کهْؼ  ّؾاؼت -ة 
 

 هعيؽکل ظفتؽ قيبقتگػاؼي ؼاُجؽظي انتغبل ّؾاؼت -پ 
 

( ّ هعيؽ کل ظفتؽ ؼّاثظ هعيؽکل ظفتؽ انتغبل ؾًبى ّؾاؼت )ظؼ هْؼظ کبؼيبثيِبي ظاضلي -ت 
 ثيي الولل ّؾاؼت )ظؼ هْؼظ کبؼيبثيِبي ضبؼج اؾ کهْؼ(

 
ظًّفؽ ًوبيٌعٍ ثَ اًتطبة نْؼايؼبلي کبؼ )يک ًفؽ ًوبيٌعٍ کبؼفؽهب ّ يک ًفؽ ًوبيٌعٍ  -ث 

 کبؼگؽ(
 

 ًوبيٌعٍ قبؾهبى  آهْؾل فٌي ّ زؽفَ اي کهْؼ -ج 
 

 ختوبػي يبظؼ هي نْظازکبم اػضبئ تْقظ ّؾيؽ کبؼ  ّ اهْؼ ا - 1تجًؽٍ 
 



خلكبت هؽثْط ثَ اػطبي هدْؾ کبؼيبثي ظاضلي ثب ؼيبقت هعيؽکل ُعايت ًيؽّي  -4تجًؽٍ 
کبؼ ّ خلكبت هؽثْط ثَ اػطبي هدْؾ کبؼيبثي ضبؼخي ثب ؼيبقت هعيؽکل تْقؼَ انتغبل 

 ظؼ ضبؼج اؾ کهْؼ تهکيل هي گؽظظ
 

 هالک اقت خلكبت ثب زضْؼ ظّقْم اػضبئ ؼقوي ّ ؼأي اکثؽيت - 8تجًؽٍ 
 

 ّظبيف ُيئت ثَ لؽاؼ ؾيؽ اقت  - 8هبظٍ 
 

 ًظبؼت ثؽ زكي اخؽاي ايي آييي ًبهَ  -الف 
 

ثؽؼقي ّ تأييع يالزيت انطبو زميمي ّ زمْلي هتمبضي کبؼيبثي ّاخعنؽايظ  -ة 
 پف اؾ اؼايَ تْقظ اظاؼٍ کل اقتبى

 
ي ُب ظؼچِبؼچْة تؼييي ضْاثظ هؽثْط ثَ هکبى, اهکبًبت ّتدِيؿات هْؼظًيبؾ کبؼيبث -پ 

 ضْاثظ ّ همؽؼات لبًًْي
 

ًظبؼت ثؽ ظؼج آگِي  کبؼيبثي ُب ظؼ خؽايع ّ ؼقبًَ ُبي گؽُّي خِت خلْگيؽي اؾ  -ت 
 فؼبليت کبؼيبثي ُبي غيؽهدبؾ اؾطؽيك اظاؼٍ کل اقتبى

 
هدْؾ ايدبظ کبؼيبثي ُب پف اؾ اًدبم هؽازل پيم ثيٌي نعٍ ظؼ ايي آييي ًبهَ  - 9هبظٍ 

ُعايت ًيؽّي کبؼ )کبؼيبثي ُبي ظاضلي( ّ اظاؼٍ کل تْقؼَ انتغبل ظؼ  تْقظ اظاؼٍ کل
 ضبؼج اؾ کهْؼ )کبؼيبثي ُبي ضبؼخي( يبظؼ هي گؽظظ

 
ظؼ يْؼت ههبُعٍ ُؽگًَْ تطلف ّ ػعم ؼػبيت ضْاثظ هٌعؼج ظؼ ايي آييي ًبهَ   - 12هبظٍ 

م ثيٌي ثؽاقبـ گؿاؼل اظاؼٍ کل اقتبى, ثٌب ثَ تهطيى ُيئت, ػالٍّ ثؽ هدبؾات پي
 نعٍ ظؼ لبًْى, هدْؾ کبؼيبثي هتطلف توعيع ًوي گؽظظ

 
تًويوبت ُيئت زكت هْؼظ تْقظ اظاؼٍ کل ُعايت ًيؽّي کبؼ ّ اظاؼٍ کل تْقؼَ  -تجًؽٍ 

 انتغبل ظؼ ضبؼج اؾ کهْؼ ثَ هؽاخغ غي ؼثظ اثالؽ هي نْظ
 

 ضْاثظ ايدبظ کبؼيبثي  -فًل ظّم 
 

 تؽ کبؼيبثي ثبيع ظاؼاي نؽايظ ؾيؽ ثبنٌعانطبو زميمي هتمبضي ايدبظ ظفب - 11هبظٍ 
 

 ت ظّلت خوِْؼي اقالهي ايؽاى ّ تعيي ثَ يکي اؾ اظيبى ؼقوي کهْؼ-تبثؼي -الف 
 

 ًعانتي قبثمَ کيفؽي هْثؽ ثَ تأييع هؽاخغ غي يالذ -ة 
 

 ظاؼا ثْظى کبؼت پبيبى ضعهت يب هؼبفيت ظاين )ثؽاي آلبيبى( -ت 
 

 تأُل -ث 
 

 قبل توبم 82ظانتي زعالل قي  -ج 



 
ظاؼا ثْظى هعؼک تسًيلي زعالل ليكبًف, تؽخيسب ظؼ يکي اؾ ؼنتَ ُبي ػلْم  -چ 

التًبظي, هعيؽيت, زمْق, ػلْم تؽثيتي, ؼّاًهٌبقي, ههبّؼٍ ّ ؼاٌُوبيي, خبهؼَ 
 نٌبقي ّ ضعهبت اختوبػي

 
انطبو زمْلي )نؽکتِب ّ هؤقكبت غيؽظّلتي( ثبيع طجك لْاًيي ّهمؽؼات  -1تجًؽٍ 

 قالهي ايؽاى تهکيل نعٍ ثبنٌعخوِْؼي ا
 

قبل تدؽثَ کبؼي ظؼ ؾهيٌَ کبؼيبثي  4هتمبضيبى کبؼيبثي ضبؼخي ظاؼاي  زعالل -4تجًؽٍ 
 ظاضلي ظؼ اّلْيت ُكتٌع

 
هعيؽاى کبؼيبثي ضبؼخي ثبيع آنٌب ثَ يکي اؾ ؾثبًِبي ضبؼخي, هعيؽيت ثبؾاؼيبثي  -8تجًؽٍ 

 ثَ يعّؼ ؼّاظيع کبؼ ثبنٌع ثيي الوللي ًيؽّي کبؼ ّ لْاًيي ّ همؽؼات هؽثْط
 

توبهي ثبؾًهكتگبى ّؾاؼت کَ هتمبضي ظؼيبفت هدْؾ ايدبظ کبؼيبثي هي ثبنٌع  - 2تجًؽٍ 
اؾ الؿام هْضْع ثٌع )چ( ايي هبظٍ ثَ نؽط ظانتي زعالل هعؼک تسًيلي ظيپلن, هؼبف هي 

کبؼ ( قبل ظؼ ؾهيٌَ ضعهبت انتغبل ّکبؼيبثي قبثمَ 4ثبنٌع, ههؽّط ثؽ آًکَ  زعالل )
 ظانتَ ثبنٌع

 
 اؾ هعيؽاى کبؼيبثي ثَ تهطيى اظاؼٍ کل اقتبى هًبزجَ ثَ ػول هي آيع - 14هبظٍ

 
تمبضبي ايدبظ کبؼيبثي اثتعا ظؼ اظاؼٍ کل اهْؼ اقتبى ثؽؼقي ّ پف اؾ آى ثؽاي  - 18هبظٍ 

 تأييع ًِبيي ثَ ُيئت اؼخبع هي نْظ
 

هعت اػتجبؼ هدْؾ کبؼيبثي  زعاکثؽ يک قبل اقت توعيع هدْؾ هٌْط ثَ اؼؾيبثي  - 12هبظٍ
 ػولکؽظ ظفبتؽ کبؼيبثي ظؼ يک ظّؼٍ يک قبلَ ّ تأييع آى تْقظ ُيئت اقت

 
کبؼيبثي ُبيي کَ ثبا^ًِب اؾقْي ّؾاؼت ثؽاي توعيع اػتجبؼ هدْؾ, هکبتجَ ًهعٍ  -تجًؽٍ 

 اقت هي تْاًٌع ثَ فؼبليت ضْظ اظاهَ ظٌُع
 

 ّظبيف کبؼيبثي ُب -فًل قْم 
 ّظبيف کبؼيبثي ظاضلي ػجبؼت اقت اؾ - 15هبظٍ 

 
 نٌبضت ثبؾاؼ کبؼ ظاضلي -الف 

 
 ثجت ًبم اؾ هتمبضيبى کبؼ -ة 
 

 کكت فؽيتِبي نغلي -پ 
 

 ههبّؼٍ ّ ؼاٌُوبيي نغلي خْيٌعگبى کبؼ ّ کبؼفؽهبيبى -ت 
 

ّ ثکبؼگوبؼي کبؼخْيبى ثَ هؼؽفي خْيٌعگبى کبؼ ثَ هؽاکؿ آهْؾل فٌي ّزؽفَ اي  -ث 
 ّازعُبي پػيؽًعٍ ظؼ ثطم ُبي هطتلف التًبظي اػن اؾ هؿظثگيؽي ّغيؽهؿظثگيؽي



 
 ّظبيف کبؼيبثي هدبؾ ثَ اػؿام ًيؽّي کبؼ ثَ ضبؼج ػجبؼت اقت اؾ  - 16هبظٍ 

 
 نٌبضت ثبؾاؼ کبؼ ضبؼخي -الف 

 
 ثجت ًبم اؾ هتمبضيبى کبؼ خِت ثکبؼگوبؼي ظؼ ثبؾاؼ کبؼ ضبؼخي -ة 
 

 ههبّؼٍ نغلي ّ زؽفَ اي خْيٌعگبى کبؼ ظؼ ضبؼج اؾ کهْؼ -پ 
 

هؼؽفي خْيٌعگبى کبؼ ثَ هؽاکؿ آهْؾل فٌي ّزؽفَ اي ّ کكت فؽيتِبي نغلي  -ت 
 هٌبقت ثَ هٌظْؼ اػؿام ًيؽّي کبؼ هبؾاظ ظاضلي ثَ ضبؼج 

 
ثَ  کبؼيبثي ُب ثَ ُيچ ّخَ زك تأهيي ًيؽّي اًكبًي هْؼظًيبؾ کبؼفؽهبيبى ؼا - 17هبظٍ 

 يْؼت پيوبًکبؼي ًعاؼًع
 

کبؼيبثي ُب ثبيع هکبى ههطًي ؼا ثؼٌْاى ظفتؽ کبؼ ثَ يْؼت هلکي يب اخبؼٍ اي   - 18هبظٍ 
 تِيَ ًوبيٌع

 
ُؽگًَْ تغييؽ ّ تسْل ظؼ هکبى ظفتؽ کبؼيبثي ثب ُوبٌُگي اظاؼٍ کل اقتبى  - 1تجًؽٍ

 ضْاُعثْظ
 

َ تست ػٌْاى ظفتؽ ًوبيٌعگي ّ غيؽٍ کبؼيبثي ُب زك ايدبظ نؼجَ ّ ظفتؽ خعاگبً - 4تجًؽٍ 
 ؼا ًعاؼًع

 
ثؽاي اػؿام ًيؽّي اًكبًي  هبؾاظ ثَ ضبؼج اؾ کهْؼ ظؼ يْؼتي کَ ًيؽُّبي کبؼ  - 19هبظٍ 

اػؿاهي آنٌب ثَ ؾثبى آى کهْؼ ًجبنٌع, کبؼيبثي ُب هي تْاًٌع ؾهيٌَ ُبي الؾم ؼا ثؽاي 
 يٌعآهْؾل ؾثبى افؽاظ اػؿاهي ثب ُؿيٌَ هتمبضيبى فؽاُن ًوب

 
 کبؼيبثي ُب هْظف ثَ ؼػبيت هْاؼظ ؾيؽ هي ثبنٌع - 42هبظٍ 

 
هيل پؽقهٌبهَ ُبي اطالػبتي ّ آهبؼي کَ تْقظ اظاؼٍ کل ُعايت ًيؽّي کبؼ ّ -تک -الف 

اظاؼٍ کل تْقؼَ انتغبل ظؼ ضبؼج اؾ کهْؼ تِيَ ّ ظؼ اضتيبؼ اظاؼٍ کل اقتبى لؽاؼظاظٍ نعٍ 
 اقت

 
 ضْظ تب آضؽ فؽّؼظيي قبل ثؼع ثَ اظاؼٍ کل اقتبىاػالم آهبؼ ػولکؽظ قبالًَ   -ة 
 

ؼاٌُوبيي ّ هؼؽفي هتمبضيبى کبؼ فبلع هِبؼت ثَ هؽاکؿ آهْؾل فٌي  ّزؽفَ اي ثبتْخَ  -پ 
ثَ ًيبؾ ثبؾاؼ کبؼ ثَ هٌظْؼ فؽاگؽفتي هِبؼتِبي هْؼظًيبؾ ّ اضػ زك الؿزوَ اؾ هؼؽفي نعگبى 

 ثؽاثؽ تؼؽفَ هًْة ُيئت ّؾيؽاى
 

عگبى کبؼ ثجت ًبم نعٍ ثَ اظاؼٍ کل اقتبى خِت اقتفبظٍ اؾتكِيالت هؼؽفي خْيٌ -ت 
(  تكِيالت 45اػتجبؼي ظؼ ثطم غيؽ هؿظثگيؽي انتغبل تب قمف ثيكت ّ پٌح ظؼيع )

 هػکْؼ, ثؽاي ظؼيبفت ّام ضْظانتغبلي



 
اظاؼٍ کل اقتبى هْظف اقت هْاؼظ هؽثْط ثَ ثٌعُبي الف ّ ة ايي هبظٍ ّ قبيؽ   -تجًؽٍ 

ا هبُبًَ ثَ هؽکؿ اطالػبت ؼايبًَ اي ّ اظاؼات کل ُعايت ًيؽّي کبؼ ّ تْقؼَ اطالػبت ؼ
 انتغبل ّؾاؼت اؼقبل ًوبيع

 
توبهي کبؼيبثي ُب هْظف ثَ زفع ّ ًگِعاؼي هسؽهبًَ اطالػبت پؽقٌلي ّ  - 41هبظٍ 

 ُْيتي خْيٌعگبى کبؼ هي ثبنٌع
 

ْيٌعٍ کبؼ نْظ ثؽاي زك الؿزوَ کبؼيبثي ظؼ يْؼتي کَ هٌدؽ ثَ انتغبل خ - 44هبظٍ 
لؽاؼظاظ يک قبل کبؼ ّ ثيهتؽ زعاکثؽ هؼبظل يکوبٍ زمْق ظؼيبفتي اؾ کبؼفؽهب ضْاُعثْظ ّ 

 ثؽاي لؽاؼظاظ کبؼ ثب هعت کوتؽ, زك الؿزوَ ثَ يْؼت تٌبقجي هسبقجَ ضْاُعنع
 

ق ظؼيبفت ُيچگًَْ ّخِي اؾ خْيٌعگبى کبؼ ًطْاٌُعظانت ّ هلؿم -کبؼيبثي ُب ذ - 48هبظٍ
 ( ايي آييي ًبهَ ضْاٌُعثْظ 44يت تؼؽفَ هْضْع هبظٍ  )ثَ ؼػب

 
کبؼيبثي ُب هي تْاًٌع ثَ هٌظْؼ تضويي ّيْل زك الؿزوَ ضْظ, تضويي الؾم ؼا  - 42هبظٍ

ثَ اقتثٌبي چک ثَ يْؼت قفتَ يب ثؽ هجٌبي تْافك ثب خْيٌعٍ کبؼ زعاکثؽ هؼبظل يک هبٍ 
 وبيٌعزمْق ظؼ اؾاي يک قبل لؽاؼظاظ کبؼ اؾ کبؼخْ اضػ ً

 
 ؼقيعگي ثَ تطلفبت -فًل چِبؼم 

 
ؼقيعگي ثَ هْاؼظ تطلف ُؽيک اؾ کبؼيبثي ُب پف اؾ ثؽؼقي تْقظ اظاؼٍ کل  - 45هبظٍ 

 اقتبى ّ اؼايَ گؿاؼل, ظؼ ُيئت اًدبم هي نْظ
 

هعيؽاى کل اقتبى, هكئْل اخؽاي يسير ايي آييي ًبهَ هي ثبنٌع ًّظبؼت   - 46هبظٍ 
 ْاٌُعظانتهعاّم ثؽ کبؼ کبؼيبثي ُب ض

 
 ( ايي آييي ًبهَ ثَ نؽذ ؾيؽ اقت45هْاؼظ لبثل ؼقيعگي هْضْع هبظٍ ) - 47هبظٍ 

 
 ؼگًَْ ػول ضالف همؽؼات لبًًْي ّ نئًْبت نغلي تْقظ کبؼيبثي ُب-اة ٍ-اؼتک -الف 

 
 ؼقيعگي ثَ نکبيبت خْيٌعگبى کبؼ اؾ کبؼيبثي ُب -ة 
 

ًى ّ قْاثك ههبثَ ّازعُبي ػعم ؼػبيت ًْثت ظؼ هؼؽفي خْيٌعگبى کبؼ ثب تط -پ 
 پػيؽًعٍ ًيؽّي کبؼ )اػن اؾ ظاضل يب ضبؼج اؾ کهْؼ(

 
ػعم ؼػبيت ضْاثظ ّ همؽؼات تعّيي نعٍ ظؼ ايي آييي ًبهَ ًظيؽ ظؼيبفت زك الؿزوَ  -ت 

 ثيم اؾ هيؿاى تؼييي نعٍ
 
 هؼؽفي افؽاظ ثَ کبؼفؽهبيبى ثعّى تْخَ ثَ ضْاثظ اػالم نعٍ اؾ قْي آًبى  -ث  
 

 م اؼايَ ثَ هْلغ آهبؼ ّ اطالػبت ثَ اظاؼٍ کل اقتبىػع -ج 
 



ػعم ُوکبؼي ثب کبؼنٌبقبى اظاؼٍ کل ُعايت ًيؽّي کبؼ ّ ثبؾؼقبى اظاؼات کل کبؼ ّ   -چ 
 اهْؼ اختوبػي ظؼ قؽاقؽ کهْؼ

 
 ُؽگًَْ قْئ اقتفبظٍ اؾ هدْؾ ايدبظ ظفبتؽ کبؼيبثي -ذ 
 

ي آييي ًبهَ ّ قبيؽ ضْاثظ هؽثْط ػعّل انطبو زميمي ّ زمْلي اؾ ضْاثظ اي - 48هبظٍ 
کَ تْقظ ّؾاؼت اػالم هي نْظ, تطلف هسكْة نعٍ ّ ثؽاقبـ ؼاي ُيبت هْخت تػکؽ 
کتجي ثب ظؼج ظؼ پيهيٌَ ضعهتي ّ ػعم توعيع پؽّاًَ کبؼ ضْاُعنع ّ ظؼ يْؼت لؿّم, هْاؼظ 

 اؾ طؽيك لٍْ لضبييَ ّ هؽاخغ غي ؼثظ تؼميت هي گؽظظ
 

ضْع ػعم توعيع هدْؾ کبؼيبثي هتطلف ؼا ثَ طْؼههؽّذ ثَ ُيئت هْظف اقت هْ -تجًؽٍ 
کليَ اقتبًِب اػالم ًوبيع تب ظؼ قبيؽ اقتبًِب اؾ لجْل ظؼضْاقت هدعظ آًبى ضْظظاؼي 

نْظهْضْع ػعم توعيع هدْؾ کبؼيبثي تْقظ اظاؼٍ کل هؽثْط, اؾطؽيك خؽايع خِت آگبُي 
 ػوْهي اػالم هي نْظ

 
 کبؼيبثي ُبي ًوًَْ ضْاثظ اًتطبة ّ هؼؽفي -فًل پٌدن 

 
کبؼيبثي ُب پف اؾ ثؽؼقي ػولکؽظ قبالًَ آًِب ثَ نؽذ ؾيؽ ثبتْخَ ثَ اهتيبؾ  - 49هبظٍ 

 کكت نعٍ هْؼظ تهْيك لؽاؼ ضْاٌُعگؽفت
 

 ثبالتؽيي آهبؼ هؽثْط ثَ کبؼگوبؼظٍ نعگبى ظؼ ظاضل ّ يب ضبؼج اؾ کهْؼ -الف 
 

اضلي  ّ ضبؼخي( ّ ؼػبيت ايل تطجيك تأهيي ًيؽّي کبؼ هْؼظًظؽ کبؼفؽهبيبى )اػن اؾ ظ -ة 
 ػؽضَ ّ تمبضبي ًيؽّي کبؼ ثَ لسبظ اًضجبط, تطًى ّ هِبؼت ّغيؽايٌِب

 
اؼايَ ثَ هْلغ اطالػبت تمبضبي ًيؽّي کبؼ )فؽيتِبي نغلي اضػ نعٍ اؾکبؼفؽهبيبى(  -پ 

 ثَ اظاؼٍ کل اقتبى
 

َ ضبؼج اؾکهْؼ ّ ػعم ؼػبيت ظليك ضْاثظ ّ همؽؼات ايي آييي ًبهَ خِت اػؿام افؽاظ ث -ت 
 ثؽّؾ ههکالت اؾ قْي افؽاظ اػؿاهي

 
ظن گؿاؼنِبي هبُبًَ ثجت ًبم نعگبى, هؼؽفي نعگبى, ثکبؼگوبؼظٍ -اػالم هي -ث 

 نعگبى ثَ اظاؼٍ کل اقتبى
 

قبالًَ اؾ هسل اػتجبؼاتي کَ ثؽاي کوک ّ تدِيؿ کبؼيبثي ُب ظؼ لبًْى ثْظخَ کل  - 82هبظٍ 
ي ًمعي ّ غيؽًمعي ثَ تهطيى ّؾاؼت ثَ کبؼيبثي ُبيي کهْؼ هٌظْؼ هي نْظ کوک ُب

کَ هطبثك ايي آييي ًبهَ فؼبليت ًوْظٍ ثبنٌع ثبؼػبيت لْاًيي ّ همؽؼات هؽثْط پؽظاضت هي 
 نْظ

 


