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آثبس ثب  خطٌَاسُ تئبتش استبًی ثستش هٌبسجی است ثشای تَسعِ ٍ سضذ تئبتش ضْشستبى ّب ٍ تمَیت گشٍُ ّبی ًوبیطی ٍ تَلیذ

عیبس ٌّشهٌذاى هل ثب گشٍُ ّبی دیگش ضْشستبًْبی تبثعِ ی استبى ٍ خػَغبً هحىی ثشای تعییي ویفیت ثش هجٌبی تجبدل ٍتعب

خَاى ٍ هستعذ ٍ خَش رٍق عشغِ ٌّشّبی ًوبیص ٍ هحل هٌبسجی ثشای دیذُ ضذى دس خوع اّبلی تئبتش ، ٌّش دٍستبى ٍ 

 خطٌَاسُ خَاّذ ثَد . ىااسبتیذ ٍ داٍس

استبى ثِ ّویي هٌظَس اداسُ ول فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی ثب ّوىبسی اًدوي ٌّشّبی ًوبیطی استبى ، سی اهیي خطٌَاسُ تئبتش 

َس دس خطٌَاسُ ثب سعبیت گشٍُ ّبی ًوبیطی ٍ عاللِ هٌذاى ثِ حضولیِ ل خبسی ثشگضاس هی ًوبیذ . لزا سوٌبى سا دس آثبى هبُ سب

 َاثظ ریل هی تَاًٌذ ًسجت ثِ اسائِ ی دسخَاست خَد ثِ دثیشخبًِ دائوی تئبتش استبى سوٌبى الذام ًوبیٌذ.ضشایظ ٍ ض

هلضم ثِ تىویل فشم ضوبسُ یه ثب دسج دلیك هطخػبت گشٍُ ، ضوبسُ توبس ٍ توبهی گشٍُ ّبی ًوبیطی هتمبضی  -1

فشم هشثَعِ سا ثِ دثیشخبًِ دائوی خطٌَاسُ تئبتش استبى سوٌبى ثبیذ آدسس ٍ ایویل ثَدُ ٍ حذاوثش تب پبیبى هشداد هبُ 

 ٍالع دس هعبًٍت ٌّشی ٍ سیٌوبیی اداسُ ول )فشٌّگسشای وَهص( اسائِ ٍ ثجت ًوبیٌذ.

سُ تئبتش استبى ثِ خض سلبثتی) هسبثمِ ( ثِ تطخیع دثیش خطٌَاسُ ٍ یب تػَیت ضَسای سیبست گزاسی هی خطٌَا -2

 دستَاًذ هیضثبى آثبس ًوبیطی دس ثخص ّبی هیْوبى ، ٍیژُ ، خیبثبًی ٍ خٌجی ًیض ثبضذ . لزا گشٍُ ّبی هتمبضی لضٍهب

خص ّبی خٌجی دس خطٌَاسُ ًسجت ثِ ثشًبهِ تب دسغَست تػَیت ثدس خَاست خَد سا هطخع ًوَدُ  ُ یهًفشم ضوبس

 سیضی ٍ تٌظین خذٍل اخشایی الذام گشدد.

ٍ اًتخبة ثِ هشاحل ثعذی اًتخبة خْت ضشوت سصیبثی وِ ثشگضیذگبى آى پس اص عی هشاحل اثخص سلبثتی خطٌَاسُ  -3

 اختػبظ خَاّذ داضت.خطٌَاسُ ثیي الوللی تئبتش فدش ساُ خَاٌّذ یبفت غشفب ًثِ هتَى ًوبیطٌبهِ ّبی ایشاًی دس 

ضشوت دس خطٌَاسُ تئبتش استبًی اص سَی وبسگشداى  ٍ اسائِ ٍ تحَیل هدَص وتجی ًَیسٌذُ یب ًبضش ثشای اخشای عوَهی -4

 ٍ یب گشٍُ هتمبضی ثِ دثیشخبًِ خطٌَاسُ الضاهی است .

بس ثِ ضشط خْت التجهتَى التجبسی ًیض ثب روش دلیك هطخػبت غبحت اغلی اثش ، ثب اخز هدَص اص ًَیسٌذُ  -5

، هی تَاًٌذ دس ثخص سلبثتی خطٌَاسُ  ًَیسٌذُ یب ًبضش ٍ هتشخنحمَق هعٌَی ٍ هبدی آداپتبسیَى ایشاًی ٍحفظ 

 تئبتش استبًی حضَس یبثٌذ .

خطٌَاسُ تئبتش استبًی سبل خبسی غشفب آثبسی هی تَاًٌذ حضَس یبثٌذ وِ حذ فبغل صهبًی پس اص اتوبم خطٌَاسُ دس  -6

ای عوَهی ثِ سٍی حذالل پٌح ضت ثشای اخش 1398یىوبُ لجل اص ثشگضاسی خطٌَاسُ استبًی  استبًی سبل گزضتِ تب

اخشاّبی عوَهی ثب دسج هطخػبت وبهل دس اخشای عوَهی آثبس ًیض ثجت گضاسش هالن تأییذ غحٌِ سفتِ ثبضٌذ. 

 خَاّذ ثَد. استبًی سبیت ایشاى تئبتش پَستبل

اخشای عوَهی آثبس پس اص ثشگضاسی خطٌَاسُ وِ سپشدى تعْذخْت  لبثل تَخِ ٌّشهٌذاى ٍ گشٍُ ّبی ًوبیطی است -7

 تئبتش استبًی ثِ ّیچ ٍخِ پزیشفتٌی ًیست .

دس غَست هطبّذُ ّشگًَِ هغبیشت یب اثْبهی دس اعالعبت هٌذسج دس دسگبُ استبًی )پَستبل( هَخت حزف گشٍُ  -8

ًوبیطی دس ّش هشحلِ اص ثشگضاسی خطٌَاسُ تئبتش استبًی ٍ یب دس غَست ثبال سفتي گشٍُ ، اص حضَس دس خطٌَاسُ ثیي 

 تئبتش فدش ثبص خَاٌّذ هبًذ.الوللی 



 لشاس خَاٌّذ گشفت .غشفب آثبس غحٌِ ای هَسد اسصیبثی ٍ داٍسی  دس خطٌَاسُ تئبتش استبًی -9

ّش وبسگشداى غشفبً ثب یه اثش ًوبیطی ٍ ثب یىی اص ضیَُ ّبی ریل هی تَاًذ هتمبضی ضشوت دس خطٌَاسُ ثیي الوللی  -11

 تئبتش فدش ثبضذ.

 خطٌَاسُ تئبتش استبًی )الف( : اص عشیك ; 11

ثخص ّبی هختلف غحٌِ ای خطٌَاسُ ثیي الوللی تئبتش فدش ثب َس دس یىی اص)ة( : اسائِ تمبضبی هستمین ثشای حض-11

 خطٌَاسُ ثیي الوللی تئبتش فدش وِ هتعبلجبً اعالم خَاّذ ضذ . سی ٍّطتویيتَخِ ثِ ضَاثظ فشاخَاى 

ثبصثیٌی  ثِ دٍ ضیَُ ثبصثیٌی اثش ثغَس صًذُ ٍ یبضیَُ ثشسسی ٍ ًحَُ اًتخبة آثبس ًوبیطی هتمبضیبى حضَس دس خطٌَاسُ  -11

 فیلن اثش خَاّذ ثَد .لزا ضشٍسیست گشٍُ ّبی هتمبضی ًحَُ ثبصثیٌی اثش خَد سا دس فشم ضوبسُ یه هطخع ًوبیٌذ .
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