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 كلياتۺ اول فصل

 هاُ اضزيثْطت هػَب تيوِ لاًَى تطاساس ًاهِ تيوِ اييۺ لطاضزاز اساس -۱ هاده

...  هَضخ وتثي پيطٌْاز ٍ گطي تيوِ ػطف تيوِ، همطضات ٍ لَاًيي ،۱۳۱۶

 وتثي پيطٌْاز اظ ترطي. است ضسُ تٌظين( ًاهِ تيوِ اليٌفه خعء) گصاض تيوِ

 آى اظ لثل يا ًاهِ تيوِ غسٍض تا ظهاى ّن ٍ ًثَزُ گط تيوِ لثَل هَضز وِ گصاض تيوِ

. ًيست گط تيوِ تؼْسات خعء است، ضسُ اػالم گصاض تيوِ تِ وتثي غَضت تِ

 هفَْم ٍ هؼٌي ّط اظ ًظط غطف اغغالحات اييۺ اغغالحات ٍ تؼاضيف -۲ هاده

 آى هماتل تؼطيف تا لطاضزاز ايي زض تاضٌس، زاضتِ است هوىي وِ زيگطي

ۺ  اًس تِضف واض تِ

 زض ٍ است ضسُ زضج ًاهِ تيوِ زض آى هطرػات وِ اي تيوِ ضطوتۺ گط تيوِ -۱-۲

 ايي زض همطض ضطايظ عثك ضا احتوالي ذساضت خثطاى تيوِ، حك زضيافت اظاي

. گيطز¬ هي ػْسُ تط ًاهِ تيوِ

 گط تيوِ تا ضا تيوِ لطاضزاز وِ حمَلي يا حميمي ضرع ّطۺ گصاض تيوِ -۲-۲

.  است تيوِ حك پطزاذت ػْسهت ٍ وطزُ هٌؼمس

 تؼييي گصاض تيوِ وِ حمَلي يا حميمي ضرع ّط يا گصاض تيوِۺ ًفغ شي -۳-۲

 هٌسضخات اساس تط ٍ است زاضتِ ًفغ تيوِ هَضز اظ لسوتي يا توام زض ٍ وطزُ

. ضَز هي پطزاذت ٍي تِ ذساضت اظ ترطي يا توام ًاهِ، تيوِ

 اًدام ٍ پطزاظز هي گط تيوِ تؼْسات هماتل زض گصاض تيوِ وِ ٍخْيۺ تيوِ حك -۴-۲

 تَافك ًاهِ تيوِ زض وِ است ًحَي تِ تيوِ حك پطزاذت تِ هٌَط گط تيوِ تؼْسات

. است ضسُ

 ضطايظ زض آى اًمضاي ٍ ضطٍع وِ است ضوسي سال يهۺ تيوِ هست -۵-۲

 غَضت زض لطاضزاز هست پاياى زضّطحال. ضَز هي هطرع ًاهِ تيوِ ذػَغي

. است ًاهِ تيوِ زض هٌسضج اًمضاي ضيدتا  ذالف، ضطط ًثَزى

 همطض، تيوِ حك پطزاذت تِ هٌَط ًاهِ تيوِ اػتثاضۺ ًاهِ تيوِ اػتثاض ضطايظ -۶-۲

. است ضسُ هطرع ًاهِ تيوِ ذػَغي ضطايظ زض وِ است تطتيثي تِ

 زض آى هيعاى ٍ است گصاض تيوِ ػْسُ تِ وِ ذساضت ّط اظ ترطيۺ فطاًطيع -۷-۲

. ضَز  هي تؼييي ذػَغي ضطايظ

 اًَاع ،(ذاضخي ٍ زاذلي ضايح هسىَوات ٍ ّا اسىٌاس) پَل ضاهلۺ ٍخَُ -۸-۲

 تْازاض اٍضاق اًَاع ضسُ، تضويي تاًىي ّاي چه اًَاع ،(ًمطُ ٍ عال) سىِ ٍ ضوص

 توثط،  ،...( ٍ سپطزُ گَاّي سْام، اٍضاق زٍلتي، لطضِ اٍضاق هطاضوت، اٍضاق)

 هطتطياى ٍاگصاضي ّاي چه ٍ ضسُ تحطيط ٍ ضسُ توثط ّاي تطات ٍ ّا سفتِ

. ضَز هي

 هطرػات ٍ ًطاًي وِ ساذتواى ّط زاذلي لسوتۺ  تيوِ هَضَع هحل -۹-۲

 ًگْساضي تطاي ٍ است ضسُ زضج ًاهِ تيوِ پيطٌْاز فطم ٍ ذػَغي ضطايظ زض آى

. زاضز لطاض گصاض تيوِ اذتياض زض غٌسٍق زض ٍخَُ تثازل يا

 زض تيوِ هَضَع هحل زض ُن ٍخَّي تواهيۺ غٌسٍق زض ٍخَُ -۱۰-۲

 ضسُ تؼييي ًاهِ تيوِ پيطٌْاز فطم ٍ ذػَغي ضطايظ زض وِ يي(ّا) گاٍغٌسٍق

 تِ هطتطي تَسظ وِ گصاض تيوِ پيطرَاى ضٍي ٍخَُ يا ٍ ضًَس هي ًگْساضي

 ّاي زستگاُ زض هَخَز ٍخَُ. است ضسُ تحَيل هطتَعِ زاض تحَيل

  ّستٌس غٌسٍق زض خٍَُ هػازيك خعء ًيع ّا تاًه زاذل( ATM)ذَزپطزاظ

 تَسظ ٍخَُ زضيافت هحض تِ وِ ظهاًي فاغلِۺ ٍخَُ حول ظهاى هست -۱۱-۲

 ضرع ّط يا ٍ غٌسٍلساض تِ همػس زض تحَيل هحض تِ ٍ ضَز هي ضطٍع حاهل

. ياتس هي پاياى ضسُ، تؼييي پيطٌْاز فطم ٍ ذػَغي ضطايظ زض وِ زيگطي

 ًمليِ ٍسايل تَسظ حول ىظها هست زض وِ ٍخَّي تواهيۺ ضاُ زض ٍخَُ -۱۲-۲

 پيطٌْازحول فطم ٍ ذػَغي ضطايظ زض ضسُ اػالم هسيطّاي ٍزض هؼيي

. ضًَس هي

 هٌسضج ضطح تِ ضاُ زض ٍخَُ يا ٍ غٌسٍق زض ٍخَُ تيوِۺ  تيوِ هَضَع -۳ هاده

 گط تيوِ آى اساس تط وِ ًاهِ تيوِ پيطٌْاز فطم ٍ ذػَغي ٍ ػوَهي ضطايظ زض

 ذغطات تحمك غَضت زض ٍ گصاض تيوِ ٍظايف اًدام اظاي زض ضَز هي هتؼْس

.  وٌس خثطاى ضا ًفغ شي يا گصاض تيوِ تِ ٍاضزُ ذساضات ضسُ، تيوِ

 پوشش تحت وحوادث خطزاتۺ دوم فصل

 ضاُ زض ٍخَُ ٍ غٌسٍق زض ٍخَُ تطاي پَضص تحت حَازث ٍ ذغطات -۴ هاده

ۺ است ظيط ضطح تِ

 حطظ ضىست تا هسلحاًِ غيط ٍ هسلحاًِ سطلت -۱-۴

 غاػمِ ٍ اًفداض سَظي، آتص -۲-۴

ٍخَُ  حاهل ًمليِ ٍسيلِ تػطف يا ٍ تػازف -۳-۴

 زضيايي زظزي ٍ ّا آى غطق ٍ وطتي ٍ زضيايي ضٌاٍضّاي تػازم ٍ تػازف -۴-۴

 َّاپيواضتايي ٍ ٍخَُ حاهل َّاپيواّاي ٍ لغاض تِ هطتَط سَاًح ٍ

 استثنائاتۺ سوم فصل

 ايي پَضص تحت ظيط ذغطات ٍ حَازث اظ ًاضي ّاي ذساضت -۵ هاده

 ضسُ تَافك زيگطي ًحَ تِ آى  الحاليِ يا ًاهِ تيوِ زض آًىِ هگط  ًيست؛ ًاهِ تيوِ

ۺ  تاضس

 تلَا ٍ اغتطاش ضَضش، اػتػاب، -۱-۵

 اًمالب ٍ ذػواًِ ػوليات ،(ًطسُ يا ضسُ اػالم ايٌىِ اظ اػن) خٌگ -۲-۵

 ّا ضٍزذاًِ عغياى ٍ عَفاى سيل، ظلعلِ، -۳-۵

 ايطاى خغطافيايي للوطٍ اظ ذاضج زض ٍخَُ حول -۵ -۴

 هَضَع هحل اظ ذاضج( ATM)پطزاظ ذَز ّاي زستگاُ زض هَخَز ٍخَُ -۵-۵

 تيوِ

ۺ تَز ًرَاّس گط تيوِ تؼْس زض هَاضز ايي زض ذساضت خثطاى -۶ هاده

 ضازيَاوتيَ ٍ اتوي تطؼطات اظ ًاضي غيطهستمين يا هستمين ذساضات -۱-۶

 تثاًي ّوچٌيي ٍ ٍي واضوٌاى ًفغ، شي گصاض، تيوِ اهاًت ٍ تغساق ػسم -۲-۶

 اذتالس يا ٍ واضوٌاى گصاض، تيوِ

( سَْي ٍ ػوسي) واهپيَتطي ٍ حساتساضي زفتطي، اضتثاّات -۳-۶

 هالي ّاي حساب  غَضت ٍ اسٌاز حساتساضي، زفاتط ذساضات -۴-۶

 زٍلتي هماهات اهط تِ ترطية ٍ ضثظ تَليف، هػازضُ، -۵-۶

 الٌفغ ػسم -۶-۶

 فطم ٍ ذػَغي ضطايظ زض آًچِ اظ غيط ّايي هحل زض ٍخَُ ًگْساضي -۷-۶

 است ضسُ تؼييي پيطٌْاز

 زض( ّا)گاٍغٌسٍق ضهع ضواضُ حاٍي ّاي تطگِ يا ٍ( ّا)وليس خاهاًسى تِ -۸-۶

( ّا)گاٍغٌسٍق گطفتي لطاض هحل

 حول ٍسيلِ زض ضاُ زض ٍخَُ گصاضتي حفاػ ٍ ًگْثاى تسٍى -۹-۶

 ضطايظ زض هٌسضج هَاضز اظ غيط اي ًمليِ ٍسايل ٍ ّا ضٍش تا ٍخَُ حول -۱۰-۶

 پيطٌْاز فطم ٍ ذػَغي

 اظ تؼس يا ٍ زاض تحَيل تِ آى تحَيل اظ لثل پيطرَاى ضٍي اظ ٍخَُ سطلت -۱۱-۶

 هطتطي تِ تحَيل

 ايٌتطًتي سطلت يا وطزى ّه -۱۲-۶

 اهاًات غٌسٍق هحتَيات -۱۳-۶

 تيوِ هَضَع هحل تِ ضزٍُا ذساضت -۱۴-۶

 گذار بيوه تعهدات و وظايفۺ چهارم فصل

 ّاي  پطسص است هىلف گصاض تيوِۺ ًيت حسي اػالي حس اغل ضػايت -۷ هاده

 زض گصاض تيوِ ّطگاُ. زّس پاسد واهل عَض تِ ٍ غسالت ٍ زلت تا ضا گط تيوِ وتثي

 اظْاضات يا ٍ وٌس ذَززاضي هغلثي اظْاض اظ ػوساً گط تيوِ ّاي پطسص تِ پاسد

 هَضَع ٍالغ، ذالف اظْاضات يا ًطسُ اظْاض هغالة وِ ًحَي تِ ًوايس، ٍالغ ذالف

 تاضيد اظ تيوِ لطاضزاز تىاّس، گط تيوِ ًظط زض آى اّويت اظ يا ٍ زّس تغييط ضا ذغط

 ذالف تط يا ضسُ وتواى وِ هغلثي اگط حتي تَز؛ ذَاّس تالاثط ٍ تاعل اًؼماز،

. تاضس ًساضتِ حازثِ ٍلَع زض تأثيطي گًَِ ّيچ است، ضسُ اظْاض ٍالغ

 ضس، ًرَاّس هستطز ٍي تِ گصاض تيوِ پطزاذتي ٍخَُ آًىِ تط ػالٍُ غَضت ايي زض

. وٌس هغالثِ ٍي اظ ًيع ضا تاضيد آى تا تيوِ حك هؼَق الساط تَاًس هي گط تيوِ تلىِ

 وِ ضا ذغطي ذَز ػول ًتيدِ زض گصاض تيوِ ّطگاُۺ ذغط تطسيس اػالم -۸ هاده

 يا ّا ويفيت اظ يىي يا وٌس تطسيس است، ضسُ هٌؼمس تيوِ ػمس آى هٌاسثت تِ

 لطاضزاز اظ لثل هعتَض ٍضؼيت اگط وِ زّس تغييط عَضي   ضا تيوِ هَضَع ٍضؼيت

 ضس ًوي لطاضزاز زض هصوَض ضطايظ تا لطاضزاز اًؼماز تِ حاضط گط تيوِ تَز، هَخَز

 ٍضؼيت تغييط يا ذغط تطسيس اگط. وٌس هغلغ آى اظ تالفاغلِ ضا گط تيوِ تايس

 زُ ظطف زض ضا هطاتة تايس هطاضاليِ ًثاضس، گصاض تيوِ ػول ًتيدِ زض تيوِ هَضَع

 هَضز زٍ ّط زض. وٌس اػالم گط تيوِ تِ ضسوي غَضت تِ ذَز اعالع تاضيد اظ ضٍظ

 پيطٌْاز گصاض تيوِ تِ ٍ وطزُ هؼيي ضا تيوِ حك اضافِ زاضز حك گط تيوِ ضسُ، شوط

 فسد ضا لطاضزاز ًطَز، آى پطزاذت ٍ لثَل تِ حاضط گصاض تيوِ وِ غَضتي زض ٍ وٌس

 ًيع ضا ٍاضزُ ذساضات تاضس گصاض تيوِ ذَز ػول ًتيدِ زض ذغط تطسيس اگط ٍ وٌس

 اظ اعالع اظ پس گط تيوِ وِ غَضتي زض. وٌس هغالثِ اٍ اظ ػوَهي هحاون هدطاي اظ

 هثال ػٌَاى تِ ـ تاضس زازُ لطاضزاز لايب تِ ضضايت اًحا اظ ًحَي تِ ذغط تطسيس

 ذساضت يا وطزُ لثَل گصاض تيوِ اظ هطاتة اظ اعالع اظ پس ضا تيوِ ٍخِ اظ الساعي

 استٌاز هصوَض هطاتة تِ تَاًس ًوي زيگط ـ تاضس پطزاذتِ اٍ تِ حازثِ ٍلَع اظ تؼس

 سج ذساضت پطزاذت يا ذغط تطسيس اظ اعالع اظ تؼس تيوِ حك الساط ٍغَل. وٌس

. است لطاضزاز تماي تِ گط تيوِ ضضايت  تط  زليل آى ًحَُ ٍ حازثِ ٍلَع اظ

 ّطگًَِ ٍلَع اظ اعالع هحض تِ است هَظف گصاض تيوِۺ ذساضت اػالم -۹ هاده

 لضايي ٍ اًتظاهي هماهات ٍ گط تيوِ تِ تالفاغلِ ضا هطاتة تيوِ، هطوَل حازثِ

 عطح ٍ زازُ اعالع( لضايي همام زستَض يا ٍ اًتظاهي ًيطٍي گعاضش اذص خْت)
 ٍاضزُ ذساضت هيعاى ٍ حازثِ ٍلَع تِ هطتَط هساضن ٍ اسٌاز ٍوليِ وٌس ضىايت

 يا حازثِ ٍلَع اظ اعالع تاضيد اظ واضي ضٍظ پٌح هست ظطف حساوثط ٍ وٌس تْيِ ضا

 ٍلَع وتثي غَضت تِ ٍ هطاخؼِ گط تيوِ ذساضت پطزاذت هطاوع اظ يىي تِ ذساضت
 تِ سفاضضي پست عطيك اظ هصوَض هست ظطف ضا هطاتة يا ٍ يسًوا اػالم ضا حازثِ

 هالي زفاتط لثيل اظ ضا گط تيوِ زضذَاستي هساضن ّطگًَِ ٍ تطساًس گط تيوِ اعالع

.  زّس لطاض ٍي اذتياض زض حساتساضي ٍ

ۺ  است هَظف گصاض تيوِ -۱۰ هاده

 ٍخَُ حول ٍ ًگْساضي زض ضا هؼوَل ٍ الظم ّاي احتياط وليِ -۱-۱۰
  آٍضز؛ ػول تِ

 ٍخَُ حول ظهاى هست زض هؼوَل، ٍ اغلي هسيطّاي زض ضا ٍخَُ حول -۲-۱۰

 زّس اًدام ًاهِ تيوِ پيطٌْاز فطم ٍ ذػَغي ضطايظ زض هٌسضج
 فطم ٍ ذػَغي ضطايظ زض هٌسضج حول ضطايظ تِ تَخِ تا ضا ٍخَُ حول -۳-۱۰

 زّس اًدام ًاهِ تيوِ پيطٌْاز

 ضا ضسُ حول هثالغ ٍ ضاُ زض  ٍخَُ ٍ( ّا)غٌسٍق زض  ٍخَُ وليِ اعالػات -۴-۱۰
 هصوَض اعالػات ٍ وٌس ًگْساضي ٍ ثثت( واهپيَتط يا حساتساضي) لاًًَي زفاتط زض

 زّس لطاض ٍي اذتياض زض گط تيوِ زضذَاست تِ تٌا ظهاى ّط زض ضا

 تحت ذغطات اظ ًاضي احتوالي ذساضات تاظيافت هٌظَض تِ اعالػات وليِ -۵-۱۰
 ٍ زّس لطاض ٍي اذتياض زض تساًس الظم گط تيوِ وِ ظهاى ّط زض ضا ًاهِ تيوِ پَضص

 ًوايس ضا الظم ّاي هساػست
 ٍ وطف ًيع ٍ خطم ضطواي ٍ ساضليي يا ساضق وطزى پيسا هٌظَض تِ -۶-۱۰

 تاضس زاضتِ ضا الظم ّوىاضي گط تيوِ تا هسطٍلِ ٍخَُ استطزاز

 گط تيوِ ًسّس اًدام ضا فَق اتتؼْس اظ يه ّط گصاض تيوِ وِ غَضتي زضۺ تثػطُ
 ون پطزاذتي ذساضت همساض اظ ذساضت، افعايص زض ّا آى تأثيط ًسثت تِ تَاًس هي

 ػْسُ اظ اختٌاب غيطلاتل اهَض ٍاسغِ تِ وِ وٌس ثاتت گصاض تيوِ ايٌىِ هگط وٌس،

 است ًياهسُ تط آًْا اًدام

 گط تيوِ لثَل ٍ گصاض تيوِ تماضاي تا ًاهِ تيوِۺ تيوِ حك پطزاذت -۱۱ هاده

 پطزاذت تِ هٌَط گط تيوِ تؼْسات اخطاي ٍ تأهيي ضطٍع ٍلي ضَز؛ هي هٌؼمس
 پطزاذت چٌاًچِ. است ضسُ تيٌي پيص ًاهِ تيوِ زض وِ است تطتيثي تِ تيوِ حك

 هَػس الساط اظ لسظ چٌس يا يه گصاض تيوِ ٍ تاضس لسغي غَضت تِ تيوِ حك

 گط تيوِ چٌاًچِ. وٌس فسد ضا ًاهِ تيوِ زتَاى هي گط تيوِ ًىٌس، پطزاذت ضا ضسيسُ
 تاتغ ذساضت پطزاذت حازثِ، ٍلَع غَضت زض تاضس، ًىطزُ فسد ضا ًاهِ تيوِ

 تَز ذَاّس ًاهِ تيوِ ذػَغي ضطايظ زض ضسُ تيٌي پيص ضَاتظ

 گز بيوه تعهدات و وظايفۺ پنجن فصل

 ذغطات ٍلَع غَضت زض است هَظف گط تيوِۺ ذساضت پطزاذت -۱۲ هاده

 ٍ تطضسي اًدام ٍ ًياظ هَضز هساضن ٍ اسٌاز وليِ اظاذص پس پَضص، تحت
 هغاتك ضٍظ ۲۰ هست ظطف حساوثط ضا ٍاضزُ ذساضات ، الظم ّاي واضضٌاسي

. وٌس پطزاذت گصاض تيوِ تِ ًاهِ تيوِ ذػَغي ٍ ػوَهي ضطايظ

 ٍ تيوِ هَضز ّط تطاي ٍ غٌسٍق ّط زض گط تيوِ تؼْس حساوثط -۱۳هاده

 ًاهِ تيوِ پيطٌْاز فطم ٍ ذػَغي ضطايظ زض آًچِ اظ هل،ح ّط زض ّوچٌيي

 هَافمت حول، ضطٍع اظ لثل گصاض تيوِ آًىِ هگط وطز، ًرَاّس تداٍظ ضسُ، تؼييي

. تاضس¬وطزُ خلة هاظاز هثلغ تطاي ضا گط تيوِ

 ٍخَُ حول ظهاى هست زض ضاُ، زض ٍخَُ هَضز زض گط تيوِ تؼْس -۱۴ هاده

 . ضسُ تؼييي ًاهِ تيوِ پيطٌْاز فطم ٍ ٍغيذع ضطايظ زض وِ است  ًحَي تِ
 همطضات سايطۺ ضطن فػل

 وتثي اذغاض تا تَاًس هي ًاهِ تيوِ عطفيي اظ يه ّطۺ ًاهِ تيوِ فسد -۱۵ هاده

 گط، تيوِ عطف اظ فسد غَضت زض. وٌس السام ًاهِ تيوِ فسد تِ ًسثت ضٍظُ ۱۵
 گصاض، تيوِ عطف ظا فسد غَضت زض ٍ ضٍظضواض غَضت تِ هاًسُ تالي هست تيوِ حك

.  ضس ذَاّس هحاسثِ هست وَتاُ تؼطفِ اساس تط تيوِ حك

 اهىاى حس تا ضا ذَز اذتالف تايس عطفييۺ اذتالف ضفغ ًحَُ -۱۶ هاده

 هصاوطُ عطيك اظ چٌاًچِ ٍلي وٌٌس؛ حل الغطفيي هطضي ٍ زٍستاًِ غَضت تِ

 هطاخغ عطيك اظ هَضَع تَافك، ػسم غَضت زض ٍ زاٍضي عطيك اظ ًطس ٍفػل حل
. ضس ذَاّس فػلٍ  حل لاًًَي غالح شي

 است سال زٍ ًاهِ تيوِ ايي اظ ًاضي زػاٍي ظهاى هطٍظۺ ظهاى هطٍض -۱۷ هاده

.  ضَز هي ضطٍع زػَي هٌطاء حازثِ ٍلَع تاضيد اظ وِ

 است ّايي ذساضت ضاهل لطاضزاز ايي ّاي پَضصۺ خغطافيايي للوطٍ -۱۸ هاده

 تِ آى تؼوين ٍ ضَز ايداز ايطاى سالهيا خوَْضي خغطافيايي هحسٍزُ زض وِ
. است ذاظ تَافك تِ هططٍط وطَض، اظ ذاضج حَازث

 ًاهِ، تيوِ ايي زض ًطسُ تيٌي پيص هَاضز زضۺ ًطسُ تيٌي پيص هَاضز -۱۹ هاده

 همطضات ٍ لَاًيي سايط ٍ گطي تيوِ ػطف تيوِ، اهط تط حاون ولي ضَاتظ هغاتك
. ضس ذَاّس ػول خاضي

 

 پولشزايط عووهي بيوه ناهه 

 


