آيين نامه مرخصي ها
فٌَاى لاًَى:

هتي لاًَى:

هاؿُ ( 1ام آييي ًاهِ ّا)

هَضَؿ هَاؿ  49 ٍ 48 ٍ 47لاًَى استؾـام وطَكي هصَب ّ 46/7/22يأت ٍميلاى تا اصالعات تقـي
فصل يىن ـ هلؽصي استغمالي
هلؽصي استغمالي هستؾـم ام ًؾستيي هاُ ؽـهت تًِسثت هـت ؽـهت تِ اٍ تقلك هيگيلؿ ٍ عثك هملكات اييآيييًاهِ رنياً يا والً لاتل استفاؿُ است.
تثصلُ ـ افلاؿي وِ عثك هاؿُ  67لاًَى استؾـام وطَكي هزـؿاًاستؾـام هيضًَـ هيتَاًٌـ ام هلؽصي استغمالي فؽيلُضـُ لثلي ؽَؿ عثك هملكات ايي آيييًاهِ استفاؿُ ًوايٌـ.

هاؿُ ( 2ام آييي ًاهِ ّا)

هلؽصي ووتل ام يه كٍم رنٍ هلؽصي استغماليهٌؾَك هي ضَؿ ٍ عـاوخل هـت هلؽصي هَضَؿ ايي هاؿُ امؿٍامؿُ كٍم ؿك يىسال تمَيوي تزاٍم ًؾَاّـ ولؿ .تثصلُ ـ تاًَاًي وِ
فلمًـ ضيلؽَاك ؿاضتِ ٍ فلمًـ آًْا ام ضيلهاؿك استفاؿُ هيًوايـ ،هيتَاًٌـ تا ٌّگام ؿٍ سالگي فلمًـضيلؽَاك ؽَؿ ،ام هلؽصي سافتي تا سمف هلؽصياسـتغمالي (ضـاهل هلؽصـي
استغمالي سالياًِ تِ اضافِهلؽصي فؽيلُ ضـُ) ؽَؿ استفاؿُ ًوايٌـ.

هاؿُ ( 3ام آييي ًاهِ ّا)

رن ؿك هَكؿ هلؽصي هَضَؿ هاؿُ  ،2ؿك افغاي ؿٍهلؽصي استغمالي تايـ عـالل يه كٍم غيل تقغيل فاصلِتاضـ.

هاؿُ ( 4ام آييي ًاهِ ّا)

واكگنيٌيّاي ٍماكتؾاًِ ّا ٍ هإسسات ؿٍلتي هىلفٌـؿك فلٍكؿيي هاُ ّل سال رـٍل اساهي هستؾـهيي اؿاكات كاوِ هتضوي هـت هلؽصي استغمالي ّليـه ام آًـاى تاضــتٌؾين
وٌٌـ ٍ تلاي كؤساي اؿاكات هلتَط اكسال ؿاكًـ.

هاؿُ ( 5ام آييي ًاهِ ّا)

كييس اؿاكُ ام لغاػ ايي آيييًاهِ هـيل ّل ٍاعـسامهاًي است وِ تـٍى ؿك ًؾل گلفتي هَلـ ٍ فٌَاى آى ٍاعـ،اؽتياك اؽق تصوين ؿكتاكُ هلؽصيّاي هستؾـهيي عَمُهـيليت ؽَؿ
كا ام علف ٍميل يا كييس هإسسِ ؿٍلتي ؿاكاتاضـ.

هاؿُ ( 6ام آييي ًاهِ ّا)

استفاؿُ ام هلؽصي استغمالي هَوَل تِ تماضاي وتثيهستؾـم ٍ هَافمت وتثي كييس ٍاعـ هلتَط ٍ ؿك غياب اٍهقاٍى ٍي استّ .ل واكهٌـ هَؽف است ؿك عَل سـالهلؽصـي
استغمالي سالياًِ ؽَؿ كا ؿكؽَاست ًوايـ ٍ كييس يا هقاٍى ٍاعـ هلتَط ًين هَؽفٌـ تلتيثي اتؾاف ًوايٌـ تا اهىاىاستفاؿُ واكهٌـاى ام هلؽصي سالياًِ «تِ هيـناى اسـتغما»فـلاّن
گلؿؿ ٍ تا ؿكؽَاست ايطاى ؿك ايي مهيٌِ تا ؿك ًؾل گلفتيمهاى هٌاسة ،هَافمت ًوايٌـ.

هاؿُ ( 7ام آييي ًاهِ ّا)

ّلگاُ كييس اؿاكُ تٌا تِ هصالظ اؿاكي تا تماضايهلؽصي هستؾـم ام عيج هـت يا هَلـ استفاؿُ هَافمتًىٌـ ،افغاي آى كا تا تَافك هستؾـم تِ ٍلت ؿيگلي وـِ امتـاكيؼ هـَكؿ
تماضاي اٍليِ ٍي تيص ام ضص هاُ فاصلِ ًـاضتِتاضـ هَوَل هيوٌـ ٍ ؿك صَكتي وِ هستؾـم ًتَاًـ ضويهـت ضص هاُ هقوَك ام ايي هلؽصي استفاؿُ وٌـ هلؽصيهنتَك فؽيلُ
ؽَاّـ ضـ.

هاؿُ ( 8ام آييي ًاهِ ّا)

ّل هستؾـهي وِ تغصيل هلؽصي ًوَؿُ ،تايـ ام توامآى هلؽصي استفاؿُ وٌـ هگل آى وِ تٌا تِ ضلٍكت كييس اؿاكُهلتَط اٍ كا ؿفَت تِ واك ًوايـ وـِ ؿك ايـي صـَكت ًسـثت
تِهلؽصي استفاؿُ ًطـُ تايـ عثك هاؿُ  7فول ضَؿ.

هاؿُ ( 9ام آييي ًاهِ ّا)

ّيش هستؾـهي تِ اؽتياك ًوي تَاًـ ؿك ّل سال تيص امپاًنؿُ كٍم ام هلؽصي استغمالي ساالًِ ؽَ ؿ كا فؽيلُ ًوايـ ٍّلگاُ ام تميِ هلؽصي هقوَك تِ اؽتياك استفاؿُ ًىٌـ ،هـتمايـ
تل پاًنؿُ كٍم فؽيلُ ًؾَاّـ ضـ.

هاؿُ ( 10ام آييي ًاهِ ّا)

عـاوخل هـتي وِ هستؾـم ؿك يه سال تمَيويهيتَاًـ ام هلؽصي استغمالي ّواى سال ٍ هلؽصياستغمالي فؽيلُ ضـُ استفاؿُ ًوايـ روقاً ام صْاك هاُ تزاٍمًؾَاّـ ولؿ .صٌيي
هستؾـهي ّلگاُ تؾَاّـ ام تاليواًـُهلؽصي فؽيلُ ضـُ ؽَؿ ًين استفاؿُ ًوايـ تايـ عـالل يهسال توام ؽـهت ولؿُ تاضـ.

هاؿُ ( 11ام آييي ًاهِ ّا)

هستؾـهي وِ ؿك عال هلؽصي استغمالي استهي تَاًـ تماضا وٌـ هلؽصي اٍ توـيـ ضَؿ ٍ ؿك ايي صَكت تاكيؼ ضلٍؿ هلؽصي اؽيل تالفاصلِ تقـ ام اًمضاي هلؽصيلثلي ؽَاّـ
تَؿ.

هاؿُ ( 12ام آييي ًاهِ ّا)

ؿك صَكتي وِ تصوين كييس اؿاكُ ؿك هَكؿ توـيـهلؽصي تِ هستؾـم اتالك ًطـُ تاضـ ،هستؾـم هىلف استؿك پاياى هـت هلؽصي ؿك پست ؽَؿ عاضل ضَؿ.

هاؿُ ( 13ام آييي ًاهِ ّا)

عفؼ پست حاتت سامهاًي هستؾـهي وِ ؿك عالاستفاؿُ ام هلؽصي استغمالي است الناهي هيتاضـ ٍ ؿك اييهـت كييس اؿاكُ ٍؽايف اٍ كا تِ هستؾـم يا هستؾـهيي ؿيگلهغـَل
هيوٌـ.

هاؿُ ( 14ام آييي ًاهِ ّا)

تا هستؾـهي وِ ؿك عال استفاؿُ ام هلؽصي استغماليتيواك ضَؿ هغاتك هملكات فصل ؿٍم كفتاك ؽَاّـ ضـ ٍهلؽصي استغمالي استفاؿُ ًطـُ ٍي فؽيلُ هيگلؿؿ.

هاؿُ ( 15ام آييي ًاهِ ّا)

هَافمت تا تماضاي هلؽصي استغمالي استفاؿُ ًطـُهستؾـهيي ؿك ٌّگام تامًطستگي تا كفايت هملكات هلتَطالناهي است ٍ ؿك ايي هَكؿ عفؼ پست سـامهاًي هسـتؾـمضـلٍكي
ًويتاضـ .تثصلُ ـ ؿك هَكؿ هطوَليي هاؿُ  77لاًَى استؾـام وطَكيافغاي هلؽصي هَوَل تِ آى است وِ هستؾـم ؿك هْلتهٌاسثي لثل ام كسيـى تِ سي ضصت ٍ پٌذ سالگي
تماضايهلؽصي ولؿُ تاضـ.

هاؿُ ( 16ام آييي ًاهِ ّا)

عـاوخل هـت هلؽصي هَضَؿ هاؿُ  15ايي آيييًاهِ ٍتثصلُ آى ام صْاك هاُ تزاٍم ًؾَاّـ ولؿ ٍ هغـٍؿيت هٌـكدؿك هاؿُ  10ايي آيييًاهِ ضاهل هستؾـهيي هَضَؿ هاؿُ 15ايي
آيييًاهِ ٍ تثصلُ آى ًيست ٍلي ؿك ايي هَكؿ عفؼ پستحاتت سامهاًي ايي لثيل هستؾـهيي ضلٍكي ًويتاضـ .تثصلُ ـ ؿك صَكتي وِ تِ ؿليل عساسيت ضغلي تا كفايت سايلهَاؿ
ايي آيييًاهِ ٍ تِ تطؾيص ؿستگاُ ،هَافمت تا هلؽصيهستؾـم اهىاىپقيل ًثاضـ ٍ هيناى فؽيلُ هلؽصي هستؾـمتيص ام صْاك هاُ گلؿؿ ،صلفاً آى هيناى ام هلؽصي هقوَك وـِ
امتاكيؼ اتالك آيييًاهِ ( )68/11/4تِ تقـ هاماؿ تل صْاك هاُضـُ است ام هغـٍؿيت صْاك هاُ هٌـكد ؿك ايي هاؿُ هستخٌاهيتاضـ.

هاؿُ ( 17ام آييي ًاهِ ّا)

تقغيالت فصلي هستؾـهيي كستِ آهَمضي ٍ ؿيگلهستؾـهيٌي وِ ام ايي ًَؿ تقغيالت استفاؿُ هيوٌٌـ تا هيناى يه هاُ ؿك سال تِ عساب هلؽصي استغمالي آًاى ؿك ّواىسال
هٌؾَك هيضَؿ.

ايي لثيل هستؾـهيي صٌاًضِ ؿك عَل سال تِ فللي تِ هيناىووتل ام تقغيالت فصلي استفاؿُ ًوايٌـ هلنم هيتاضٌـ تاؿكؽَاسـت هلؽصـي ،هـاماؿ هــت تـا يـه هـاُ كا ؿك عـَل
سالتغصيلي ام هلؽصي استغمالي تا كفايت هملكات اييآيييًاهِ استفاؿُ ًوايٌـ ٍ صٌاًضِ كييس اؿاكُ يا هقاٍى اؿاكي ٍهـالي ٍي تٌـا تـِ هصـالظ اؿاكي تـا ؿكؽَاسـت هلؽصـي
هنتَكهَافمت ًٌوايـ ٍ تـيي ٍسيلِ اهىاى استفاؿُ ام ايي هلؽصي تاپاياى سال تغصيلي تلاي فلؿ فلاّن ًگلؿؿ ،ايي هلؽصي تلايسال تقـ فؽيلُ ؽَاّـ ضـ .ارلاي هفاؿ ايي هـاؿُ
ام تاكيؼاتالك هيتاضـ (.)68/11/4
هاؿُ ( 18ام آييي ًاهِ ّا)

عمَق ٍ فَِق القاؿُّاي ايام هلؽصي استغمالي هستؾـم وِ تِ هـت ؽـهت ؽاكد ام وطَك ٍي تقلك هي گيلؿ ؿك صَكتي وِ آى هلؽصي ؿك ؽاكد ام وطَك هَكؿ استفاؿُ ٍالـ ضَؿ
تِ اكم لاتل پلؿاؽت است.

هاؿُ ( 19ام آييي ًاهِ ّا)

تِ هلؽصي استقالري وِ ام صْاك هاُ تزاٍم ًوايـًسثت تِ هـت مايـ تل صْاك هاُ ٍ تِ ؿٍكاى هلؽصي تـٍى عمَق ٍ آهاؿگي تِ ؽـهت ٍ تقليك ٍ تلوٌـاكي ام ؽــهت ٍاًفصـال ٍ
ؽـهت ميل پلصن ٍ غيثت هَرِ ،استغمالي تقلكًوي گيلؿ .هققٍكيت تاًَاى تاكؿاك وِ ٍضـ عول آًاى ؿٍللَ تِ تاال تاضـهطوَل هغـٍؿيت صْاك هاُ هَضَؿ ايي هاؿُ ًويتاضـ.

هاؿُ ( 20ام آييي ًاهِ ّا)

هلؽصي استغمالي وِ هستؾـهيي تا تاكيؼ تصَيةايي آيييًاهِ فؽيلُ ولؿُاًـ هغفَػ است ٍلي تلتية استفاؿُام آى تاتـ هملكات ايي آيييًاهِ ؽَاّـ تَؿ.
تثصلُ ـ واكوٌاى غيلكسوي ؿستگاّْاي ؿٍلتي وِ عثك هملكاتلاًًَي تِ استؾـام كسوي پقيلفتِ هيضًَـ ،صٌاًضِ لثل امپقيلفتِ ضـى تِ استؾـام كسـوي ،عسـة همـلكات يـا
هفاؿللاكؿاؿ استؾـاهي عاون تل ٍضقيت ؽَؿ عك استفاؿُ امهلؽصي استغمالي كا ؿاضتِ ٍ ايي هلؽصي عثك ّواىهملكات لاتل فؽيلُ ضـى تَؿُ ٍ فؽيلُ ضـُ تاضـ ،پس امتثـيل
ٍضـ هيتَاًٌـ تا كفايت هملكات ايي فصل ام هلؽصيفؽيلُ ضـُ هقوَك استفاؿُ ًوايٌـ.

هاؿُ ( 21ام آييي ًاهِ ّا)

فصل ؿٍم  -هلؽصي استقالري
ّلگاُ هستؾـم ضاغل تيواك ضَؿ ٍ آى تيواكي هاًـ امؽـهت اٍ تاضـ تايـ هلاتة كا ؿك وَتاُتليي هـت هوىي تِاؿاكُ هتثَؿ اعالؿ ؿّـ ٍ ؿك هَاكؿ ووتل ام ؿٍ كٍم گَاّيپنضـه كا
ؿك اٍليي كٍم پس ام هلارقِ تِ هغل ؽـهت ٍ ؿكهَاكؿ ؿُ كٍم ٍ تيطتل ،ؿك پاياى كٍم ؿّن تِ كييس يا هقاٍىٍاعـ هلتَعِ رْت اكراؿ تِ واكگنيٌي اكسال ؿاكؿ.

هاؿُ ( 22ام آييي ًاهِ ّا)

واكگنيٌي هىلف است گَاّي پنضه هقالذ هستؾـمكا تلاي اؽْاكًؾل ًنؿ پنضه هقتوـ ٍماكتؾاًِ يا هإسسِ ؿٍلتي هتثَؿ اكسال ؿاكؿ ٍ ؿك صَكتي وِ هفاؿ گَاّي هَكؿتأييـ لـلاك
گيلؿ عىن هلؽصي استقالري كا صاؿك ًوايـ .تثصلُ  1ـ ؿك صَكتي وِ ؿستگاُ في كتظ پنضه هقتوـ ؿكاؽتياك ًـاضتِ تاضـ ،سامهاًْاي هٌغمِاي تْـاضت ٍ ؿكهاىاستاى هىلف تِ
ّوىاكي ٍ هقلفي پنضه هقتوـ ام هياىپنضىاى سامهاى ؽَاٌّـ تَؿ .تثصلُ  2ـ اگل هستؾـم تِ ًؾل ؿستگاُ في كتظ هقتلض تاضـهَضَؿ تِ وويسيَى پنضىي اكراؿ هيضَؿ ٍ
ًؾل اييوويسيَى لغقي ؽَاّـ تَؿ.

هاؿُ ( 23ام آييي ًاهِ ّا)

وويسيَى پنضىي عـالل هلوة ام سِ ًفل پنضه ؽَاّـ تَؿ وِ تٌا تِ ؿكؽَاست ؿستگاُ هتثَؿ هستؾـم ٍتاتَرِ تِ ًَؿ تيواكي تَسظ سـامهاًْاي هٌغمـِاي تْـاضـت،ؿكهـاى ٍ
آهَمش ٍ پنضىي تقييي ؽَاّـ ضـ .سامهاًْايهقوَك هىلفٌـ ؿك اسلؿ ٍلت وويسيَى كا تطىيل ٍ ًتيزِ كا تِؿستگاُ في كتظ افالم ًوايٌـ.

هاؿُ ( 24ام آييي ًاهِ ّا)

تطؾيص اتتالي هستؾـم تِ تيواكي صقةالقالد ٍتقييي هـت هققٍكيت ٍي تِفْـُ وويسيَى پنضىي است.عـاوخل هـت ايي هققٍكيت ؿك ّل ًَتت ضص هاُ است ٍ لاتلتوـيـ

ؽَاّـ تَؿ.
هاؿُ ( 25ام آييي ًاهِ ّا)

ؿك ّل هَكؿ وِ هَضَؿ تِ وويسيَى پنضىي اكراؿهيضَؿ ًؾل وويسيَى وِ تِ اتفاق يا تِ اوخليت اتؾاف ضَؿ لاعـؽَاّـ تَؿ.

هاؿُ ( 26ام آييي ًاهِ ّا)

تِ تاًَاى تاكؿاك تلاي ّل تاك ٍضـ عول تا سِ فلمًـ،سِ هاُ هققٍكيت ٍ تلاي فلمًـ صْاكم تِ تقـ ؿٍ هاُ هققٍكيت ٍ تلاي ٍضـ عول ؿٍللَ صْاك هاُ ٍ تلاي ٍضـ عول ؿٍللَ تِتاال
يه سال هققٍكيت تا استفاؿُ ام عمَق ٍ فَق القاؿُّاي هلتَط ؿاؿُ هيضَؿ .هققٍكيت ٍضـ عول رنٍ هلؽصي استقالري هغسَب هيضَؿ ٍ تطؾيص تاكيؼ ضلٍؿ آى تلفْــُ
پنضه هقالذ است.

هاؿُ ( 27ام آييي ًاهِ ّا)

تِ هستؾـهي وِ ام هلؽصي استقالري استفاؿُ هيًوايـ تا صْاك هاُ ٍ ؿك صَكتي وِ تـِفلـت اتـتالي تـِ تيوـاكي صـقة القـالد يـا مايوـاى فلمًــاى تَ هـاى (ٍفـك هـاؿُ 26
اصالعيآيييًاهِ هلؽصيّا) هلؽصي استقالري ٍي تيص ام صْاكهاُ تاضـ ،تا عـاوخل يه سال عمَق ٍ فَق القاؿُّاي هلتَط ٍؿك هَكؿ تيواكيْاي صقةالقالد ؿك هـت مايـ تـل
يه سال تا ٌّگاهي وِ هطوَل هاؿُ  79لاًَى استؾـام وطَكي للاك ًگلفتِ است فمظ عمَق پلؿاؽت هيگلؿؿ.

هاؿُ ( 28ام آييي ًاهِ ّا)

عمَق ٍ فَق القاؿُّاي هستؾـهيٌي وِ ؿك ؽاكد اموطَك تِ عالت اضتغال يا هأهَكيت ؽـهت هيوٌٌـ ؿك هـت هلؽصي استقالري تا ؿٍ هاُ تِ اكم ٍ ؿك هـت مايـ تل آى تاكفايـت
هاؿُ  27تِ كيال پلؿاؽت ؽَاّـ ضـ.

هاؿُ ( 29ام آييي ًاهِ ّا)

گَاّيًاهِاي وِ ؿك هَكؿ تيواكي هستؾـم ؿك ؽاكد اموطَك صاؿك ضـُ تايـ ام عيج صغت صـٍك تِ تصـيكسفاكتؾاًِ ٍ يا وٌسَلگلي ايلاى ؿك هغل تلســ .ؿك هَكؿهسـتؾـهيي
ضاغل يا هأهَك ؿك ؽاكد ام وطَك تصـيك سفاكتؾاًِ يا وٌسَلگلي ايلاى ؿك هغل ام عيج صغت صـٍكوافي ؽَاّـ تَؿ ٍ ؿك سايل هَاكؿ ّلگاُ هفاؿ صٌييگَاّيًاهِاي هَكؿ تأييــ
پنضه هقتوـ للاك ًگيلؿ هَضَؿ ؿكوويسيَى پنضىي تلاي اؽْاكًؾل لغقيهغلطؽَاّـضـ.

هاؿُ ( 30ام آييي ًاهِ ّا)

هلؽصي استقالري هستؾـم ؿك صَكتي وِ تيواكي اٍاؿاهِ ياتـ تا كفايت هملكات ايي فصل لاتل توـيـ است.

هاؿُ ( 31ام آييي ًاهِ ّا)

تِ رن هستؾـهاى هَضَؿ هاؿُ  26ايي آيييًاهِ ،عفؼ پست حاتت سامهاًي هستؾـهي وِ ام هلؽصي استقالري استفاؿُ هيوٌـ تيص ام صْاك هاُ الناهي ًيست.

هاؿُ ( 32ام آييي ًاهِ ّا)

فصل سَم -هلؽصي تـٍى عمَق
استفاؿُ ام هلؽصي تـٍى عمَق هَلَف تِ اؽتتام ؿٍكُ آمهايطي است ٍ فمظ ؿك هَاكؿ ميل هوىي ؽَاّـ تَؿ:
 1ـ هستؾـم استغماق هلؽصي ًـاضتِ تاضـ ٍ اعتيارص تِ استفاؿُ ام هلؽصي هسلن ضَؿ.
 2ـ هستؾـم لصـ اؿاهِ تغصيل ؿاضتِ تاضـ ٍ هـاكن المم كا اكايِ ًوايـ.
 3ـ هستؾـم ًاگنيل تاضـ تِ اتفاق ّوسلش تِ ؽاكد ام هغلؽـهت ؽَؿ هسافلت وٌـ.
 4ـ هستؾـم پس ام استفاؿُ ام صْاك هاُ هلؽصي استقالري ساالًِ تِ سثة اؿاهِ ّواى تيواكي يا اتتالي تِ تيواكي ؿيگل لاؿك تِ ؽـهت ًثاضـ ٍ تيواكي اٍ صقةالقالد تطؾيص

ؿاؿًُطَؿ.
تثصلُ ـ افغاي هلؽصي تـٍى عمَق تِ هستؾـهيي آمهايطيوِ ؿك عَل ؽـهت آمهايطي تا اكايِ هـاكن ٍ تِ تطؾيص هإسسِ هتثَؿ ؽَؿ ًيام تِ استفاؿُ ام هلؽصي تـٍى عمَق
ؿاضتِ تاضٌـ عـاوخل تا ؿٍ هاُ هتَالي تا كفايت سايل هملكات ايي فصل اهىاىپقيل ؽَاّـ تَؿ.
هاؿُ ( 33ام آييي ًاهِ ّا)

هستؾـم تايـ تماضاًاهِ استفاؿُ ام هلؽصي تـٍى عمَق كا تا فول فلت ٍ هـت آى تَسظ كييس اؿاكُ ؽَؿ تٍِماكتؾاًِ يا هإسسِ ؿٍلتي هتثَؿ اكسـال ًوايــٍ .ماكتؾاًـِ ياهإسسـِ
ؿٍلتي تصوين المم كا ؿك اييتاكُ اتؾاف ٍ ؿك صَكتهَافمت ،عىن هلؽصي تـٍى استفاؿُ ام عمَق كا تا كفايتتثصلُ  2هاؿُ  49لاًَى استؾـام وطَكي صاؿك ؽَاّـ ولؿ.ؿك هـَكؿ
هستؾـهيي هَضَؿ تٌـ « »4هاؿُ  32ايي آيييًاهِصٌاًضِ تيواكي تِ تأييـ پنضه هقتوـ تلسـ هَافمت تاهلؽصي تـٍى عمَق الناهي ؽَاّـ تَؿ.

هاؿُ ( 34ام آييي ًاهِ ّا)

فصل صْاكم  -هملكات هؾتلف
ؿك اعتساب هلؽصي كٍم ٍ هاُ ٍ سال هغاتك تمَينكسوي وطَكي است ٍ ؿك هلؽصي كٍماًِ هاُ سي كٍمعساب هيضَؿ .هلؽصيّاي ووتل ام يه كٍم تاتَرِ تِسافات واك كٍماًِ
ٍماكتؾاًِ يا هإسسِ ؿٍلتي هلتَط هغاسثِؽَاّـ ضـ.

هاؿُ ( 35ام آييي ًاهِ ّا)

كٍمّاي تقغيل وِ عي هـت هلؽصي ٍالـ است رنٍهـت هلؽصي هغسَب هيضَؿ.

هاؿُ ( 36ام آييي ًاهِ ّا)

پلؿاؽت عمَق ٍ فَق القاؿُ ّاي هـت هلؽصي لثل امصـٍك عىن هلؽصي هوٌَؿ است.
تثصلُ  1ـ فَق القاؿُ ّايي وِ ؿك ايام هلؽصي استقالري وِ امصْاك هاُ ؿك يه سال تزاٍم ًىٌـ ٍ ّوضٌيي ؿك ايام هلؽصي استغمالي عسة هَكؿ لاتل پلؿاؽت است تـِضـلط
ميل است:
فَق القاؿُ ضغل هَضَؿ هاؿُ  38لاًَى استؾـام وطَكي ضوي كفايت هملكات هلتَط.
فَق القاؿُ ّاي هَضَؿ تٌـّاي «ب ،ج ،ت ،د ،س ،ط ،ػ ٍ ،ؿ»هاؿُ  39لاًَى استؾـام وطَكي.
هستؾـهيي هَضَؿ هاؿُ  ،26هطوَل هغـٍؿيت صْاك هاُ هَضَؿ ايي تثصلُ ًويتاضٌـ.
تثصلُ  2ـ ؿك هَكؿ هستؾـهيي هثتال تِ تيواكي سل ،هملكات لاًَى عوايت واكهٌـاى هسلَل ٍ پيطگيلي سل هصَب 1333/11/18ام لغاػ پلؿاؽـت عمـَق  ،فـَق القـاؿُّـا ٍ
هناياي هستول هقوَك ؿك تثصلُ يه ايي هاؿُ ٍ تا كفايت تثصلُ  4هاؿُ  38لاًَى استؾـام وطَكي المماالرلا هيتاضـ.

هاؿُ ( 37ام آييي ًاهِ ّا)

فـم عضَك هستؾـم ؿك پست ؽَؿ وِ هـت آى ام سِكٍم تزاٍم ًٌوايـ ٍ هستٌـ تِ فللي ام لثيل آًضِ وِ فيالً ؿكدهيضَؿ تاضـ هَرِ ضٌاؽتِ ؽَاّـ ضـ:
 1ـ تيواكي اٍ
 2ـ صـهات ًاضي ام عَاؿث وِ تِ اٍ يا پـك يا هاؿك يا ّوسل يافلمًـاى اٍ ٍاكؿ آهـُ تاضـ.
 3ـ تيواكي ضـيـ پـك يا هاؿك يا ّوسل يا فلمًـاى.
 4ـ فَت ّوسل يا اللتاي ًسثي ٍ سثثي تا عثمِ سَم.

 5ـ ؿاكا ضـى فلمًـ.
 6ـ امؿٍاد اٍ ٍ فلمًـاًص.
 7ـ اعضاك هستؾـم تَسظ هلارـ لضايي تلاي اؿاي ضْاؿت ٍاًزام تغميمات.
تطؾيص صغت ٍ سمن رْات اؿفايي هستؾـم تِفْـُ كييساؿاكُ است .ؿك صَكتي وِ صغت اؿفا تصــيك ضـَؿ ،غيثـتهسـتؾـم تلعسـة فلـت رـنٍ هلؽصـي اسـتغمالي
يااستقالري ٍي هغسَب ٍ عىن المم ؿك ايي هَكؿ صاؿكؽَاّـ ضـ.
هاؿُ ( 38ام آييي ًاهِ ّا)

ّلگًَِ تغييلي ؿك ايي آيييًاهِ هٌَط تِ پيطٌْاؿسامهاى اهَك اؿاكي ٍ استؾـاهي وطَك ٍ تصَية ّيأتٍميلاى ؽَاّـ تَؿ.

هاؿُ ( 39ام آييي ًاهِ ّا)

ام تاكيؼ تصَية ايي آيييًاهِ هملكات لثلي كارـ تِهلؽصي هستؾـهيي كسوي هطوَل لاًَى استؾـام وطَكيهلغي است.

