فصل اّل
احکام عوْهی
هبٌی
هادٍ اّل :
عشصالؼول هْجْدٍ ثَ هٌظْس تذمك کبهل هبدٍ (  )7لبًْى اعبعی  ،هبدٍ (  )12لبًْى هجبسصٍ ػلیَ هغکشات
ّهْاد هخذس ّاجشاات ؽفبف ّثَ هْلغ پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس ّضغ هیگشدد .
ُذف
هادٍ دّم :
ُذف اص تذّیي ایي عشصالؼول ػجبست اص جلْگیشی کؾت خؾخبػ  ،ثٌگ  ،تْلیذ  ،تٌظین ّکٌتشّل هْاد
هخذس  ،هجبصات لبچبلجشاى  ،ضجظ ّعی هشادل هذاسک هْاد هخذس هیجبؽذ .
ضبط ّ طی هشاحل هذاسک
هادٍ سْم :
توبم هذاسک ثذعت آهذٍ هْاد هخذس ثخبعش تذلیل ةایذ ثَ ثخؼ ُبی صیشثظ تغلین دادٍ ؽْد  ،هذاسک هْاد
هخذس کَ تْعظ اسگبى دیگش دسُوکبسیُبی تذمیمبتی ثذعت هی آیذ ُوچٌبى ثَ ثخؼ الثشاتْاس پْلیظ
هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس ثشای تذلیل تغلین دادٍ ؽْد.
هادٍ چاسم :
هذاسک ایکَ تْعظ اسگبى دیگش ثذعت هی آیذ ّ دس پیگشد ُبی لبًًْی اص آى پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ هْاد
هخذس اعتفبدٍ هیٌوبیذ  ،ثبیذ ثذّى اجشای تذلیل ثبالی آى تْعظ اسگبى ضجظ کٌٌذۀ هْاد هخذس ثَ دعتشط
پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس لشاس گیشد.
هادٍ پٌجن :
کبًتیٌشُب  ،ثغتَ ثٌذی ُب ّ دیگش تجِیضات ایکَ هؾکْک ثَ داؽتي اثشات هْاد هخذس هیجبؽٌذ هٌذیث
هذسک هْاد هخذسپٌذاؽتَ ؽذٍ هْاد کیویبّی (پشیکشعشُب) ًیض هٌذیث هذسک هْاد هخذس ؽٌبختَ هیؾْد .
فصل دّم
جوع آّسی هذاسک هْاد هخذس
هادٍ ششن :
دس فْست ضجظ هْاد هخذس هذاسک هؾکْک هْاد هخذس دس اساضی هْسد آصهبیؼ لشاس هیگیسد  ،هذسک
هؾکْک هْاد هخذس سا ثخبعش ایٌکَ ًتیجۀ آصهبیؼ دس اساضی هٌفی ثْدٍ ًجبیذ دّس اًذاخت .
هادٍ ُفتن :
یک هبدٍ ثَ اعبط عؼن ّ ثْ آى ؽٌبعبیی ًویؾْد  ،ثذیي هٌظْس اجشای آصهبیؾبت دس اساضی سا ثب ًتیجَ
ثذعت آهذۀ آى دس ساپْس تذمیمبتی هغتٌذ عبختَ ّتبسیخ  ،صهبى  ،هکبى ً ،تیجَ ّ اعن افغش آصهبیؼ کٌٌذٍ
ّؽبُذیي دس ساپْس تذمیمبتی دسج گشدد .
هادٍ ُشتن :
ثشای توبم هذاسک ضجظ ؽذٍ فؼبلیت ُبی ریل اجشا هیگشدد:

- 1دس فْست اهکبى دس جشیبى تالؽی  ،هذاسک هؾکْک هْاد هخذس ّ یب هْاد کیویبّی دس هْلؼیت
افلی آى ػکظ ثشداسی گشدد  ،لجل اص آًکَ ثشای پشّعظ اًتمبل یبثذ دس توبم لضبیب ػکظ ثشداسی اص توبم
هذاسک ضجظ ؽذٍ هْاد هخذس ّ هْاد کیویبّی دتوی اعت.
- 2هذاسک ایکَ دس هذالت ّ اّلبت هختلف دس ػیي تذمیمبت ثذعت هی آیذ
گشدد.

 ،ثگًْۀ جذاگبًَ ثبیذ تؾشیخ

- 3هذاسک هؾکْک هْاد هخذس ثب ثغتَ ثٌذی ُب ّ ػالین/لیجل ُبی هختلف ثغْس هذاسک جذاگبًَ تغلین دادٍ
ؽْد.
- 4چٌذ کبًتیٌش"هؾبثَ" کَ داسای ػیي هْاد دس یک هکبى ّ صهبى ثذعت هی آیذ هٌذیث یک هذسک ّادذ
تؾشیخ هیگشدد.
- 5دس فْست اهکبى هذسک هْاد هخذس ثبیذ دس ثبسجبهَ افلی آى تغلین دادٍ ؽْد  ،دس فْست گن ؽذى ّ
یب خشاة ؽذى ثبسجبهَ هذاسک هؾکْک هْاد هخذسّ ثبسجبهَ سا هیتْاى تجذیل کشد.
ًظش ثَ ًْػیت هبیغ  ،هذاسک هْاد هبیغ هوکي
- 6هْادیکَ دس تْلیذ هْاد هخذس اعتفبدٍ هیؾْد
پشخغش/هضش ّیب ثی خغش /غیشهضش ثبؽذ  ،توبهب" هذاسک هْاد کیویبّی هضشٍ ثبیذ کٌتشّل ّاصاى عوپل
گیشی فْست گشفتَ ّ ثَ ثخبعش تذلیل ّ اسصیبثی ثَ ثخؼ الثشاتْاس پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ هْادهخذس تغلین
دادٍ ؽْد.
- 7ثوجشد اخز هٌظْسی اص دبسًْالی  ،اکثشیت هْاد کیویبّی ضجظ ؽذٍ ًظش ثَ عشصالؼول پْلیظ هجبسصٍ
ػلیَ هْاد هخذس ّ لْاًیي ًبفزٍ کؾْس تخشیت هیؾْد ثٌآ ػکظ ثشداسی اص ثبسجبهَ ُب ّ هْاد کیویبّی دس
جشیبى ّ پظ اص هٌِذم ؽذى هْاد کیویبّی ثخبعش داؽتي هذسک ثَ اعبط دکن هذکوَ ضشّسی اعت .
فصل سْم
تشخیص  ،عالهت گزاسی ّ هِشّالک
هادٍ ًِن :
دس توبم لضبیبی تذمیمبتی هذاسک هْاد هخذس ثب ًوشٍ گزاسی اػذاد م علغل کَ اص ػذد ( )1آغبص هیگشدد ،
تؾشیخ ؽذٍ اگش هذاسک هْاد هخذس ثَ ثبسجبهَ دیگشی هٌتمل گشدد  ،پظ ثبسجبهَ تؼْیض ؽذٍ هٌذیث
ثبسجبهَ همذهتش ّ ثبسجبهَ افلی تذت تؾشیخ خْاُذ آهذ(عْسهثبل :تذت تؾشیخ 1الف).
هادٍ دُن :
هذاسک هْاد هخذس ثبیذ دس ثبسجبهَ ُبی هْاد هخذس جبگزاسی ؽْد الجتَ ثَ اعتثٌبء دجن کلی ضجظ ؽذٍ ،
ُوچٌبى ایي هؼوْل ؽبهل عوپل ُب ثشای تذلیل ّ اسصیبثی ثخؼ الثشاتْاس ًیضهیجبؽذ  ،عوپل ُبی هذاسک
هْاد کیویبّی ثبیذ دس ثؾکَ ُبی هذفْػ جبگزاسی ؽْد .
هادٍ یاصدُن :
لجل اص هِشّالک کشدى ُش یک اص هذاسک ثوٌظْس ؽٌبعبیی ثبیذ لشاس ریل ػالهت گزاسی گشدد:

1
2
3
4
5

 اهضبی افغش ضجظ کٌٌذٍ ّ ؽبُذاى کَ تؾشیخ هذسک سا اداسٍ کشدٍ اًذ. ؽوبسٍ تؾشیخ هذسک ؽوبسٍ لضیَ تبسیخ ضجظ -هکبى ضجظ

هادٍ دّاصدُن :
توبم هؼلْهبت
ػالهت گزاسی ثبیذ ثب اعتفبدٍ اص هبسکش دایوی هغتمیوًب ثبالی تؾشیخ هذسک ًْؽتَ ؽْد
هشثْط ثَ ػالهت گزاسی ّ هِشّالک هذاسک ثبیذ دس فْسهَ ُبی عشصالؼول هذاسک پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ
هْاد هخذس ثجت ّ ًْؽتَ ؽْد (ثَ ضویوَ الف هشاجؼَ ؽْد).
دس فْست اهکبى ثشای هِشّالک کشدى پبکت ُبی هذسک ّ یب عوپل ُبی هْاد کیویبّی ثبیذ اص ػالهت
ُب ّ ًؾبًی ُبی هذسک اعتفبدٍ ؽْد.
هادٍ سیضدُن :
ًؾبًی ُبی ّ ػالهبت ثب سًگ ُبی هختلف دس ریل تکویل هیگشدد:
 - 1ؽوبسٍ لضیَ
 - 2ؽوبسٍ هذسک
 - 3تبسیخ ضجظ ّ یب خشیذاسی
 - 4اهضبی افغش هِشّالک کٌٌذٍ ّ افغش ؽبُذ.
فصل چاسم
هذاسک هْاد هخذس ّ هْاد کیویاّی عوذٍ
هادٍ چاسدُن :
هذسک ػوذٍ هْاد هخذس ّ یب هْاد کیویبّی ثَ همذاس صیبدی گفتَ هیؾْد کَ دس داخل ثبسجبهَ هْاد هخذس ّ
یب ثؾکَ هْاد کیویبّی جب ًویؾْد .
هادٍ پاًضدُن :
دس فْست ضجظ هذسک ػوذٍ  ،ثبیذ اص توبم هْاد ضجظ ؽذٍ ػکظ ثشداسی ّ عوپل گیشی ثخبعش تغلین
دُی ّ تذلیل ّ اسصیبثی ثَ الثشاتْاس فْست گیشد  ،عوپل ُب ثبیذ دس ثبسجبهَ ُبی هْاد هخذس ّ یب ثؾکَ
ُبی هْاد کیویبّی جبگزاسی ؽذٍ ّ ًظش ثَ عشح فْق ػالهت گزاسی ّ هِشّالک گشدد.
هادٍ شاًضدُن :
ثَ اعبط لبًْى ًبفزٍ ّ هٌظْسی هشجغ ثب فالدیت دبسًْالی ّ یب هذکوَ ،هذاسک ػوذٍ سا هیتْاى دس
هذل ضجظ ّ یب هذل هؾخـ هٌِذم ًوْد.
هادٍ ُفذُن :
دس صهبى هٌِذم ًوْدى ،عوپل گیشی ّ ػکظ ثشداسی ثبیذ ثخبعش هذسک اخز گشدد  ،هذاسک ػوذٍ سا
هیتْاى دس دیپْ هْاد هخذس لشاسگبٍ پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذسالی هٌِذم ًوْدى ّصهبى هٌظْسی هشجغ
ثب فالدیت ًگِذاسی ًوْد.
هادٍ ُژدُن :
ُیچ هذسک ثذّى فالدیت دبسًْالی هٌِذم ًویگشدد  ،ثَ اعتثٌبء ػولیبت ُبی لغؼبت خبؿ هْاد هخذس
 333کَ دس لبًْى هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس
هبًٌذ لغؼَ تذمیمبت ّ اعالػبت  ،لغؼَ تذمیمبت اعبط ّ
هٌظْس ؽذٍ اًذ.

هادٍ ًضدُن :
دس فْست کَ هذسک ػوذٍ ثَ هٌظْس تذمیك ًگِذاسی ؽْد دس آى فْست هْاسد ریل ثبیذ دس ًظش گشفتَ
ؽْد :
 - 1هذاسک هْاد هخذس ػوذٍ ثبیذ دس فْست اهکبى ُوشاٍ ثب ػیي اًذاصٍ ثبسجبهَ آى تغلین دادٍ ؽْد.
 - 2ثبسجبهَ ثب ساثشتیپ هغتذکن هقئْى عبختَ ؽْد .
ُ - 3ش یک اص ثبسجبهَ ثبیذ ثگًْۀ علغلَ ّاس ثب اعتفبدٍ اص لیجل ُبی هذسک ّ دسج هؼلْهبت ایکَ دس
ثخؼ هِش ّ الک تْضیخ گشدیذٍ اعت  ،ؽوبسٍ گزاسی گشدد (عْسهثبل اص تؼذاد هجوْػی ،10
یک آى  ،اص تؼذاد هجوْػی  ،10دّ آى ّغیشٍ).
 - 4هذتْای داخل ُش ثبسجبهَ ثبیذ دس خبسج ّ ثبالی ثبسجبهَ اى ًْؽتَ ؽْد.
 - 5لغؼبت خبؿ هیتْاًٌذ ّفك فشادت فمشٍ (  )3هبدٍ (  )13لبًْى هجبسصٍ ػلیَ هغکشات ّهْاد
هخذس الذام ًوبیٌذ .
فصل پٌجن
باصًوْدى ّ هِش ّ الک دّباسٍ هذسک
هادٍ بیستن :
ثغْس ًْسهبل  ،صهبًیکَ یک هذسک هِشّالک ؽْد دّثبسٍ ًجبیذ ثبص گشدد  ،ثَ اعتثٌبی فبسهغغت(کبسهٌذ
الثشاتْاس)  ،یب ًظش ثَ ضشّست هذکوَ .
هادٍ بیست ّیکن :
اگش هِشّالک یک هذسک ثخبعش کذام ُذف ّ همقذ دیگش ثبص ؽْد هْاسد ریل ثبیذ ػولی گشدد:
 - 1ثبص کشدى هذسک ثبیذ دس هْجْدیت هغتٌغك لٍْ ػذلی ّ لضبیی اختقبفی هْاد هخذس ّ یب هغتٌغك
ّالیتی الجتَ اگش لضیَ ثغْس هذلی تؼمیت هیگشدد ثبیذ دذ الل دّ افغش پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس
ؽبُذ ّ یب ؽبُذاى اص دیگش اسگبى تٌفیز لبًْى دبضش ثبؽٌذ.
 - 2ثبسجبهَ هذسک ثگًْۀ ثبص گشدد تب ًؾبًی/لیجل ّ هِشالک افلی هذسک هذفْػ ثوبًذ.
 - 3ثؼذ اص آًکَ ثبسجبهَ هذسک ثبص گشدیذ  ،ثبیذ دّثبسٍ هِشالک جذیذ گشدیذٍ کَ ؽبهل ػالهت گزاسی
ضشّسی هیجبؽذ دس فْست ضشّست ثبسجبهَ افلی هذسک سا ًیض هیتْاى دس یک ثبسجبهَ جذیذ
جبگزاسی ّ هِشّالک ًوْد.
 - 4یک گضاسػ هکتْثی ثخبعش ُش ثبص کشدى ّ دّثبسٍ هِشّالک کشدى ُش ثبسجبهَ هذاسک تِیَ گشدیذٍ
کَ دبّی تبسیخ  ،صهبى  ،اعن افغش ّؽبُذیکَ هذسک سا ثبص ًوْدٍ ّ ُذف افلی ثبص کشدى هِشّالک
ثبسجبهَ هذسک هیجبؽذ.
فصل ششن
تعیي ّصى ًاخالص
هادٍ بیست ّدّم :
ّصى ًبخبلـ ُش یک هذسک هِشّالک ؽذٍ ( هْاد  ،ثبسجبهَ ّ پبکت) تؼیي ّ دس فْسم ٍ هذسک هْاد
هخذس ّ دس ساپْس تذمیمبتی ّ ساپْس هذل دسج ّ ًْؽتَ ؽْد.
هادٍ بیست ّسْ ُم :
اگش ّصى ًبخبلـ کوتش اص یک کیلْ گشام ثبؽذ  ،تؼیي آى ثَ ًضدیکتشیي دُن گشام ّ اگش ثیؾتش اص یک کیلْ

گشام ثبؽذ  ،تؼیي آى ثَ ًضدیکتشیي گشام فْست گیشد.
هادٍ بیست ّچاسم :
دس فْست اهکبى افغشاى پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس اص تشاصّ ُبی دسعت ثخبعش ّصى کشدى هذاسک
اعتفبدٍ ًوبیٌذ .پشعًْل پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس ثبیذ دس استجبط ثَ اعتفبدٍ تشاصّ ّ ّصى کشدى،
تؼلیوبتی سا فشاگیشًذ.
هادٍ بیست ّپٌجن :
تبثلیت ُب ّ کپغْل ُب ثبیذ ثَ اعبط تؼذاد ّ یب ّصى آى هؾخـ گشدًذ.
فصل ُفتن
تحلیل عالین ًِفتَ
هادٍ بیست ّششن :
داؽت دس
ٍ
چبپ اًگؾتبى ّ یب کف دعت کَ دس ثبسجبهَ هْاد هخذس پیذا ؽْد اص ًظش هذسک ثْدى آى اسصػ
فْست اهکبى ثبیذ دس دفؼ چبپ اًگؾتبى عؼی گشدد کَ دس ؽٌبعبیی هظًٌْیي کوک هیٌوبیذ.
هادٍ بیست ُّفتن :
دس صهبًی ثغتَ ثٌذی هذسک ثبیذ اص ادتیبط کبس گشفت تب اصثیي سفتي چبپ اًگؾتبى جلْگیشی گشدد .توبم
هذاسک چبپ اًگؾتبى کَ ثَ ثخؼ الثشتْاس پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس ثشای تذلیل ّ اسصیبثی اسعبل
هیگشدد ثبیذ ثب دعتکؼ کٌتشّل گشدد تب اص آلْدگی جلْگیشی گشدد.
هادٍ بیست ُّشتن :
صهبًیکَ یک هذسک چبپ اًگؾتبى سا ثخبعش اسصیبثی دس کذام ثبسجبهَ ّ یب لفبفَ دیگش هیگزاسیذ  ،ثبیذ
هغوئي ؽْیذ کَ ایٌغشف ّ آًغشف دشکت ًکٌذ ّ دس لفبفَ یب پبکت عبییذٍ ًؾْد.
هادٍ بیست ًِّن :
ثبسجبهَ هذسک چبپ اًگؾتبى ثبیذ هبًٌذ ثبسجبهَ هذسک هْاد هخذس هِشّالک ّ ػالهت گزاسی گشدیذٍ ّ
ثغْس ّاضخ ثبیذ دس ثبسجبهَ هذسک یک اخغبسیَ دسج گشدد ،هثالً " ،دعت ًضًیذ -هذسک چبپ اًگؾتبى
اعت" .
فصل ُشتن :
هذسک هْاد هخذس تخشیب
هادٍ سی ام :
ثَ اعبط فالدیت دبسًْالی ّ هغبثك ثَ لْاًیي ًبفزٍ کؾْس ثبیذ صهبًی هذسک هْاد هخذس ّ یب هذسک
هْاد کیویبّی اص ثیي ثشّد کَ دیگش اسصػ هذسک ثْدى سا ًذاسد.
هادٍ سی ّیکن :
یک گضاسػ هکتْثی دس استجبط ثَ تخشیت هذاسک هْاد هخذس ّ هْاد کیویبّی تْعظ پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ
هْاد هخذس تشتیت گشدیذٍ ّهغبثك عشصالؼول تخشیت هذاسک پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس دسصهیٌَ
اجشاات فْست هیگیشد .

فصل ًِن
طشصاجشاات هذسک دس هشکض عذلی ّ قضایی هباسصٍ علیَ هْاد هخذس
هادٍ سی ّدّم :
ُذف ایي ثخؼ اداسۀ دسعت هذسک ّ رخیشۀ اى صهبًیکَ ثَ هشکض ػذلی ّ لضبئی هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس
هیشعذ  ،هیجبؽذ.
هادٍ سی ّسْم :
دس هشکض ػذلی ّ لضبیی هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس فمظ عوپل ُبی هذاسک ًگِذاسی گشدیذٍ ّ همذاس ػوذٍ ّ
صیبد هذاسک دس دیپْی هذاسک پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس ًگِذاسی هی ؽْد  .همذاس ػوذٍ ّ صیبد
 24عبػت ثَ دیپْی هذاسک پْلیظ
هذاسک ًگِذاسی ؽذٍ دس هشکض ػذلی ّ لضبیی ثبیذ دس هذت
هجبسصػلیَ هْاد هخذس اًتمبل دادٍ ؽْد.
همذاس ثیؾتش اص عوپل هذسک ثبیذ ثَ دیپْی هذاسک لشاسگبٍ پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس اًتمبل دادٍ
ؽْد.
هادٍ سی ّچاسم :
صهبًیکَ هذسک ثَ هشکض ػذلی ّ لضبیی هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس هیشعذ  ،هغتٌغك هشکض ػذلی ّ لضبیی
هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس  ،هذسک سا جِت ایٌکَ هغوئي گشدد کَ ثغتَ ثٌذی ُب ثب اعٌبد ایکَ دس آى هذاسک
فِشعت گشدیذٍ هغبثمت داسد ّ ثغتَ ثٌذی ُب/ثبسجبهَ ُب ثگًْۀ دسعت ػالهت گزاسی /لیجل گزاسی گشدیذٍ
اعت ثشسعی هیٌوبیذ.
هادٍ سی ّپٌجن :
دس فْست دسعت ثْدى اعٌبد هذسک  ،پْلیظ تذمیك ثبیذ فِشعت هذسک ّافلَ سا تشتیت ّ یک کبپی
آًشا ثشای فشد اًتمبل دٌُذۀ هذسک تعلین ًوبیذ.
هادٍ سی ّششن :
دس فْست دسعت ًجْدى اعٌبد هذسک  ،هغتٌغك هشکض ػذلی ّ لضبیی هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس هذسک
سا لجْل ًکشدٍ ّ ثَ فشد تذْیل دٌُذٍ هذسک اعالع دُذ کَ هذسک سا تب صهبى تقذیخ اعٌبد آى ثب خْد
ًگِذاسی کٌذ.
هادٍ سی ّ ُفتن :
صهبًیکَ هغتٌغك هشکض ػذلی ّ لضبیی هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس هذسک سا دس اختیبس هیگیشد ،اعن خْد ّ
تبسیخ سا ثبالی ُش للن آى تذشیش هیٌوبیذ.
هادٍ سی ُّشتن :
هغتٌغك هشکض ػذلی ّ لضبیی هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس ساپْس ضجظ یک هذسک سا تکویل ًوْدٍ ّ یک
کبپی ساپْس ضجظ هذسک سا ؽبهل دّعیَ لضیَ عبختَ  ،صهبًیکَ هذسک ثَ دیپْهذاسک پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ
هْاد هخذس تذْیل دادٍ هیؾْد یک کبپی ساپْس ضجظ هذسک ضویوۀ آى هیجبؽذ.
هادٍ سی ًِّن :
صهبًیکَ هذسک آهبدۀ جبثجبئی دس دیپْهذاسک پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس گشدیذ  ،هغتٌغك هشکض ػذلی
ّ لضبیی هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس ّ هؼتوذ هذاسک توبم الالم هذسک سا دس یک فٌذّق فلضی هذاسک کَ

دس ثیشّى دیپْهذ اسک لشاس داسد جبثجب خْاُذ هیٌوبیذ .هغتٌغك هشکض ػذلی ّ لضبیی هجبسصٍ ػلیَ هْاد
ثغت ثٌذی ُبی هذسک هیکٌذ.
هخذس یک کبپی ساپْس ضجظ هذسک سا ؽبهل ثبسجبهٍَ /
هادٍ چِل ام :
هغتٌغك هشکض ػذلی ّ لضبیی هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذسّ هؼتوذ هذاسک فٌذّق هذسک سا لفل ًوْدٍ ّ کلیذ
آى ًضد هؼتوذ هذاسک هیجبؽذ.
فصل دُن
دیپْهذاسک قشاسگاٍ پْلیس هباسصٍ علیَ هْاد هخذس
هادٍ چِل ّیکن :
تٌِب هؼتوذ هذسک اجبصۀ داخل ؽذى ثَ دیپْسا ثذّى ایٌکَ ثذسلَ/اعکْست گشدد داسدُ .ش فشد دیگشیکَ
ّاسد دیپْهذسک هیؾْد ثْعیلۀ هؼتوذ دیپُْوشاُی ؽذٍ ّ ُش فشدیکَ داخل دیپْهذسک هیؾْد دس کتبة ثجت
ّ ساجغتش ،اعن افغش ،تبسیخ ّ عبػت ایکَ داخل دیپْگشدیذٍ ّ همقذ داخل ؽذى سا دسج هیٌوبیذُ .وچٌبى
هؼتوذ هذسک دس کتبة ثجت ّ ساجغتش اهضبء هیکٌذ.
هادٍ چِل ّدّم:
هؼتوذ هذسک ُ ،ش للن هذسک سا کَ دس دیپْ ًگِذاسی هیگشدد دس کتبة ثجت ّ ساجغت سدسج هیٌوبیذ ،
کتبة ثجت ّ ساجغتش دبّی ؽوبسٍ لضیَ  ،اعن هظٌْى  ،اعن افغش تغلین دٌُذٍ هذسک پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ
هْاد هخذس  ،ؽشح هذسک  ،ؽوبسٍ ُش للن هذسک ّ تبسیخ جبثجبئی هذسک دس دیپْهذسک هیجبؽذ .
هادٍ چِل ّسْم :
هؼتوذ هذسک سا اص الکش/فٌذّق فلضی هذسک ثشداؽتَ ّ ثخبعش ایٌکَ هغوئي گشدد کَ ثقْست دسعت
دس لغت ساپْس ضجظ هذاسک دسج گشدیذٍ ّ توبم هذاسکیکَ دس لغت رکش گشدیذٍ هْجْد هیجبؽذ ،ثشسعی
هیٌوبیذ.
هادٍ چِل ّچاسم :
هؼتوذ هذسک سا جذا اص لضبیبی دیگش ًگِذاسی هیٌوبیذ .یگبًَ اعتثٌبء اعلذَ خْاُذ ثْد کَ یکجب هوکي
رخیشٍ گشدد  ،چْى هیتْاى اعلذَ سا اص ػالهت گزاسی هذسک کَ ضویوۀ ُش اعلذَ هیجبؽذ  ،ؽٌبعبئی
ًوْد.
هادٍ چِل ّپٌجن :
هؼتوذ کلیذ فٌذّق فلضی هذاسک سا اص ًضد پْلیظ تذمیك ایکَ هذسک سا دس فٌذّق فلضی (الکش) جبثجب
ًوْدٍ اعت تغلین گشفتَ ّ کلیذ دّثبسٍ دس فٌذّق فلضی هذسک گزاؽتَ ؽْد تب پْلیظ تذمیك ثؼذی اص آى
اعتفبدٍ کٌذ.
هادٍ چِل ّششن :
اگش یک خشیغۀ هذسک دس جشیبى پشّعَ ضجظ پبسٍ گشدد هؼتوذ هذسک  ،خشیغَ هزکْس سا دس داخل
دیپْدس یک هْلؼیت جذا ًگِذاسی ًوْدٍ ّ فْسًا پْلیظ تذمیك سا هغلغ هیعبصد .پْلیظ تذمیك هغئْلیت
ثغتَ ثٌذی دّثبسٍ هذسک سا ثَ ػِذٍ داؽتَ ّ یک گضاسػ دس هْسد خشیغَ/ثبسجبهَ پبسٍ ؽذٍ هیًْیغذ ،دس

فْستیکَ هذتْیبت داخل خشیغَ تغیش کشدٍ ثبؽذ  ،هذسک دّثبسٍ هِشّالک ّ ثَ دیپْهذاسک ثشگشداًذٍ
هیؾْد .
هادٍ چِل ُّفتن :
دس فْست سیختي هذسک  ،هؼتوذ ،هذسک سیختَ ؽذٍ سا فْسًا پبک ّ هْاد سا ثؾکل هقئْى ّ دسعت
تٌظین هیيهبیذ.
فصل یاصدُن
اًتقال هذسک
هادٍ چِل ُّشتن :
صهبًیکَ هذسک ثشای ُش دلیلی اص دیپْخبسج هیؾْد  ،هؼتوذ هذسک هؼلْهبت سا دس کتبة ثجت ّ ساجغتش
هذسک دسج هیٌوبیذ .هؼلْهبت ؽبهل ،ؽوبسٍ لضیَ ّ هذاسک خبسج ؽذٍ  ،تبسیخ خشّج هذسک ُ ،ذف اص
خشّج هذسک ّ هذسک هزکْس ثَ کی دادٍ ؽذٍ اعت  ،هیجبؽذ .ػیي هؼلْهبت دس کتبة ثجت ّ ساجغتش
هذاسک صهبًی دسج هیگشدد کَ هذسک ثَ دیپْهذسک دّثبسٍ ثشگشداًذٍ هیؾْد.
هادٍ چِل ًِّن :
ؽخـ دسیبفت کٌٌذٍ هذسک  ،یک فْسم اًتمبل هذسک پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس سا تکویل ّ اهضبء
هیٌوبیذ .فْسم ٍ هزکْس ًوبیبى گش ایٌغت کَ هذسک سا کی  ،چَ ّلت ّ چشا تغلین ؽذٍ اعت یک کبپی
فْسم ٍ هزکْس ًضد هؼتوذ ّ کبپی دیگش آى ًضد دسیبفت کٌٌذٍ هذسک ثبلی هیوبًذ  .لغوت " ثشگؾت دّثبسٍ
هذسک" دس فْسم ٍ صهبًی تکویل هیؾْد کَ هذسک دّثبسٍ ثَ دیپْی هذسک ثشگشداًذٍ ؽْد.
هادٍ پٌجاٍ ام :
دسفْستیکَ هؼتوذ هذسک دس صهبى ثبصگؾتبًذى هذسک دس دیپْ هْجْد ًویجبؽذ  ،هذسک هزکْس ثب فْسم ٍ
تکویل ؽذۀ اًتمبل هذسک دس یکی اص فٌذّلِبی فلضی هذاسک جبثجب گشدد .ؽخـ ایکَ هذسک سا
ثشگسداًذٍ اعت لغوت " ثشگؾت دّثبسٍ هذسک" دس فْسم ٍ سا تکویل ّ تبسیخ سا کَ هذسک دس فٌذّق
فلضی گزاؽتَ ؽذٍ اعت هیٌْیغذ .ؽخـ هزکْس یک کبپی فْسم ٍ سا ثب خْد داؽتَ ّ افل فْسم ٍ سا ثب
هیگاسد  ،فٌذّق فلضی سا لفل ًوْدٍ ّ کلیذ آًشا تب صهبًیکَ هؼتوذ هذسک آًشا
هذسک دس فٌذّق فلضی ر
تغلین ًؾذٍ اعت ًضد خْد ًگِذاسی هیکٌذ .
هادٍ پٌجاٍ ّیکن :
هؼتوذ هذسک ثؼذ اص ثشسعی اعٌبد ّ هذسک ثوٌظْس ایٌکَ اعویٌبى دبفل گشدد کَ هؼلْهبت دسعت ّ
کبهل دس فْسم ٍ ّ هذسک دسج گشدیذٍ اعت  ،هذسک سا ثَ دیپْثب ص گشدا ًذٍ صهبًیکَ هذسک دّثبسٍ ثَ
دیپْهذسک ثبصگشداًذٍ ؽذ ،هؼتوذ هذسک هؼلْهبت سا دس کتبة ثجت ّ ساجغتش دسج هیٌوبیذ.

فصل دّاصدُن
دستگیشی ،رخیشٍ ّ تخشیب هذاسک تْسط قطعات پْلیس هباسصٍ علیَ هْاد هخذس
دستگیشی
هادٍ پٌجاٍ ّدّم :
پشّعَ دعتگیشی ّ ضجظ هذاسک تْعظ لغؼبت پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس افغبًغتبى (لغؼبت ّالیتی
ّ لغؼبت خبؿ) ثب دس ًظش داؽت هْاسد فْق الزکش کَ ؽبهل توبم هشادل کٌتشّل ،عوپل گیشی ،تغلین
دُی ،رخیشٍ کشدى ّ تخشیت هذاسک هیجبؽذ فْست هیگیشد .
هادٍ پٌجاٍ ّسْم :
دس دبالت اضغشای ّدعتگیشی همذاسصیبد هذاسک تْعظ لغؼبت پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذسکَ
اًتمبل هْاد هخذس ّ هْاد کیویبّی ًبهوکي ثْدٍ ّ ثشای رخیشٍ ًوْدى اى جبی کبفی هْجْد ًجبؽذ  ،دس هذل
ثبیذ تخشیت ؽْد .
هادٍ پٌجاٍ ّچاسم :
دس صهبى تخشیت آًؼذٍ هْادیکَ رخیشٍ ًویگشدد لغؼبت ثبیذ لجل اص تخشیت  ،عوپل گیشی ّ ػکظ ثشداسی
ًوْدٍ ّ هشاجغ ریقالح دبسًْالی ثبیذ اهش تخشیت هذاسک سا هکتْثی فبدس ًوبیذ  .هذاسک توبم هْاد
هخذس ّ هْاد کیویبّی ضجظ ؽذٍ ثبیذ ثَ ثخؼ الثشاتْاس ثشای تذلیل ّ اسصیبثی تغلین دادٍ ؽْد.
هادٍ پٌجاٍ ّپٌجن :
لغؼبت پْلیظ هجبسصٍ ػلیَ هْاد هخذس هؼتوذیي هذاسک سا دس ُش اساضی ثخبعش سًّذ ،رخیشٍ ًوْدى ّ
ثجت توبم هذاسک ضجظ ؽذٍ تْعظ لغؼبت تؼیي ًوبیذ.
هادٍ پٌجاٍ ّششن :
هؼتوذیي هذاسک اساضی ػیي هْاسد فْق الزکش سا کَ دس ثخؼ هؼتوذیي هذاسک گٌجبًیذٍ ؽذٍ  ،دس ًظش
ثگیشًذ کَ ؽبهل هْجْدیت یک کتبثچَ هشاجؼیي ثشای ُش افغشیکَ داخل دیپْی هذاسک اساضی هیؾْد ّ
یک کتبثچَ دیگش ثشای توبم هذاسک کَ دس دیپْی هذاسک اساضی رخیشٍ هیگشدد اعت.
دیپْ ًوْدى ّ کٌتشّل هذاسک غیش هْاد هخذس
هادٍ پٌجاٍ ُّفتن :
هذاسک غیش هْاد هخذس ػجبست اص ُش ؽی کَ ثشػالٍّ اص هْاد هخذس ّ هْاد کیویبّی اسصػ هذسک
ثْدى سا داسا ثبؽذ اعت هبًٌذ تیلیفْى ُوشاٍ (هْثبیل)  ،کتبثچَ اص ثبثت هؼبهالت هْاد هخذس ،ثجت ّ
یبدداؽت هبلی ّ ثبًکی ،ثجت تیلیفْى ،هبلکیت اهالک ّ یب عْاثك اجبسٍ هٌبصل  ،تجِیضاتیکَ ثشای
الثشاتْاس ُبی هخفی اعتفبدٍ هیؾْد  ،اعلذَ ّغیشٍ  .تمشیجب" ُش آى چیضیکَ ثشای کوک دس لبچبق هْاد
هخذس ّ یب فؼبلیت ُبی جشهی هْسد اعتفبدٍ لشاس هیگیشد هیتْاى آًشا هٌذیث هذسک غیش هْاد هخذس ؽوشد
ّ ثبیذ ضجظ ،کٌتشّل ّ سًّذ هذسک ثبالی آى تغجیك گشدد.
هادٍ پٌجاٍ ُّشتن :
دس فْست ضجظ هذسک غیش هْاد هخذس ػیي هِشّالک ،ػالهت گزاسی ّ سًّذ عشصالؼول ُبی هذسک
هْاد هخذس ّ هْاد کیویبّی ثبالی آى تغجیك هیگشدد.
هادٍ پٌجاٍ ًِّن :
ثَ هٌظْس فشق ثیي هذاسک هْاد هخذس ،هْاد کیویبّی ّ هذاسک غیش هْاد هخذس ،هذاسک غیش هْاد هخذس
ثبیذ ثؾکل هذسک غیش هْاد هخذس ّ ؽوبسٍ ُبی هتْالی ًؾبى دادٍ ؽْد .عْس هثبل ،اگش یک هجبیل دس
جشیبى تذمیك ثذیث یک هذسک ضجظ گشدد ثبیذ ثؾکل (هذسک غیش هْاد هخذس  ّ )1هذسک دّم ثؾکل
(هذسک غیش هْاد هخذس ّ )2غیشٍ ًؾبى دادٍ ؽْد .دس فْست گٌجبیؼ دجن ّاًذاصٍ هذسک ثبیذ اص پبکت
خظ جِت لشاس دادى ّ تغلیوی هذسک غیش هْاد هخذس اعتفبدٍ ؽْد.

