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مقدمه
دس ًثاتت تایذ اص پضؿىی هثتٌی تش ؿَاّذ اػتفادُ ؿَد .ایي ؿَاّذ اص ساُ پظٍّؾ تِدػت هیآیٌذ .تٌاتشایي
پیـشفت داًؾ پضؿىی تش پظٍّؾ هثتٌی اػت .تخؾ تضسگی اص پظٍّؾّا تشای سػیذى تِ ًتایح هٔتثش ،دس ًْایت
تایذ تش سٍی اًؼاى تِ اًدام تشػٌذ.
ساٌّوای ٓوَهی اخالق دس پظٍّؾ ّای داسای آصهَدًی اًؼاًی دس خوَْسی اػالهی ایشاى ،دستشداسًذُی اكَل ٍ
همشسات اخاللی اػت وِ تواهی پظٍّـگشاًی وِ الذام تِ پظٍّؾ تش سٍی آصهَدًیّای اًؼاًی (وِ ؿاهل دادُّا یا
هَاد تذًی تِدػت آهذُ اص اًؼاىّا ًیض هیؿَد) هیوٌٌذ ٍ ،تواهی هذیشاى پظٍّـی ٍ وویتِّای اخالق دس پظٍّؾ
وـَس ،تایذ آى سا هثٌا ٍ ساٌّوای ٓولىشد خَد لشاس دٌّذ ٍ تواهی تالؽ خَد سا تشای توویي سٓایت حذاوثشی آى دس
ٓولىشد پظٍّـی خَد  ٍ -تا خای هوىي دیگش پظٍّـگشاى  -تِ ٓول آٍسًذ .ایي ساٌّوا تش اػاع اكَل اخاللی ،تِ
ٍیظُ وشاهت اًؼاًی ،هثاًییی ٍ اسصؽ ّای اػالهی ٍ هلی تذٍیي یافتِ اػت .تمذم ٍ تأخش تٌذّای ایي ساٌّوا ،تش اػاع
اّویت ًیؼت .ایي ساٌّوا تایذ تِكَست یه ول ٍاحذ دیذُ ؿَد ٍ ّیچوذام اص تٌذّای آى ًثایذ تذٍى تَخِ وافی تِ
همذهِ ٍ ػایش تٌذّای هشتثي تفؼیش ؿَدّ .ش پظٍّـگش تایذ ٓالٍُ تش ایي ساٌّوا ،اص دیگش لَاًیي ٍ ساٌّواّای هشتثي
وِ اص ػَی هشاخْ سػوی اتالٕ ؿذُ اًذ هاًٌذ ساٌّواّای اختلاكی اخالق دس پظٍّؾ وـَس آگاّی داؿتِ تاؿذ ٍ آى
ّا سا سٓایت وٌذ.
ّ -1ذف اكلی ّش پظٍّؾتایذ استمای ػالهت اًؼاىّا تَأم تا سٓایت وشاهت ٍ حمَق ایـاى تاؿذ.
 -2دس پظٍّؾ تش آصهَدًی اًؼاًی ،ػالهت ٍ ایوٌی فشد فشد آصهَدًیّا دس ًَل ٍ تٔذ اص اخشای پظٍّؾ ،تش
تواهی هلالح دیگش اٍلَیت داسدّ .ش پظٍّـی وِ تش سٍی آصهَدًی اًؼاًی اًدام هیگیشد ،تایذ تَػي افشادی
ًشاحی ٍ اخشا ؿَد وِ تخلق ٍ هْاست تالیٌی الصم ٍ هشتثي سا داؿتِ تاؿٌذ .دس واسآصهاییّای تالیٌی تش سٍی
تیواساى یا داًٍلةّای ػالن ًِاست پضؿه داسای هْاست ٍ داًؾ هتٌاػة الضاهی اػت.
 -3پظٍّؾ تش اًؼاى فمي دس كَستی تَخیِپزیش اػت وِ هٌافْ تالمَُی آى تشای ّش فشد آصهَدًی تیؾتش اص
خٌشّای آى تاؿذ .دس پظٍّؾ ّای داسای هاّیت غیش دسهاًی ،ػٌح آػیثی وِ آصهَدًی دس هٔشم آى لشاس
هیگیشد ًثایذ تیؾتش اص آىچِ تاؿذ وِ هشدم ٓادی دس صًذگی سٍصهشُی خَد تا آى هَاخِ هیؿًَذ .حلَل
اًویٌاى اص ایي اهش تشْٓذُی ًشاحاى ،هدشیاى ٍ ّوىاساى پظٍّؾ ٍ تواهی ؿَساّای تشسػی یا پایؾوٌٌذُ
ی پظٍّؾ اص خولِ وویتِی اخالق دس پظٍّؾ اػت.
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 -4هَاسدی اص لثیل ػشٓت ،ػَْلت واس ،ساحتی پظٍّـگشّ ،ضیٌِی پاییيتش ٍ /یا كشفاً ٓولی تَدى آى تِ ّیچ
ٍخِ ًثایذ هَخة لشاس دادى آصهَدًی دس هٔشم خٌش یا صیاى افضٍدُ یا تحویل ّش گًَِ هحذٍدیت اختیاس اهافی تِ
ٍی ؿَد.
 -5لثل اص آغاص ّش پظٍّؾ پضؿىی  ،تایذ الذاهات اٍلیِ خْت تِ حذالل سػاًذى صیاى احتوالی ٍاسدُ تِ
آصهَدًیّا ٍ تاهیي ػالهت آىّا اًدام گیشد.
 -6دس واسآصهایی ّای تالیٌی دٍػَوَس وِ آصهَدًی اص هاّیت داسٍیی یا هذاخلِای وِ تشای ٍی تدَیض ؿذُ تی
اًالّ اػت ،پظٍّـگش تایذ تذاتیش الصم خْت ووهسػاًی تِ آصهَدًی دس كَست لضٍم ٍ دس ؿشایي اهٌشاسی
سا تذاسن تثیٌذ.
 -7اگش دس حیي اخشای پظٍّؾ هـخق ؿَد وِ خٌشات ؿشوت دس ایي پظٍّؾ تشای آصهَدًیّا تیؾ اص فَایذ
تالمَُی آى اػت ،تایذ آى پظٍّؾ تالفاكلِ هتَلف ؿَد.
ً -8شاحی ٍ اخشای پظٍّؾّایی وِ تش سٍی آصهَدًی اًؼاًی اًدام هیگیشًذ ،تایذ هٌٌثك تا اكَل ٓلوی
پزیشفتِ ؿذُ تش اػاع داًؾ سٍص ٍ هثتٌی تش هشٍس واهل هٌاتْ ٓلوی هَخَد ٍ پظٍّؾّای لثلی
آصهایـگاّی ٍ ،دس كَست لضٍم ،حیَاًی هٌاػة تاؿذ .هٌالٔات حیَاًی تایذ تا سٓایت واهل اكَل اخاللی واس تا
حیَاًات آصهایـگاّی اًدام ؿًَذ.
 -9دس پظٍّؾّای پضؿىی وِ هوىي اػت تِ هحیي صیؼت آػیة تشػاًٌذ ،تایذ احتیاىّای الصم دس خْت
حفَ ٍ ًگْذاسی ٍ ٓذم آػیة سػاًی تِ هحیي سیؼت اًدام گیشد.
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ّش پظٍّـی تایذ تش اػاع ٍ هٌٌثك تش یه ًشحًاهِ (پشٍپَصال) تِ اًدام تشػذ .دس واسآصهاییّای
تالیٌی تایذ ٓالٍُ تش ًشح ًاهِ ،دػتَسالٔول (پشٍتىل) ًیض تْیِ ٍ اسائِ ؿَدً .شحًاهِ ٍ دػتَسالٔول تایذ
ؿاهل تواهی اخضای هشٍسی تاؿذ .اص خولِ تخؾ هالحِات اخاللی ،اًالٓات هشتَى تِ تَدخِ ،حوایت

وٌٌذُّاٍ ،اتؼتگیّای ػاصهاًی ،هَاسد تٔاسم هٌافْ تالمَُی دیگش ،هـَقّای ؿشوت وٌٌذگاى ،پیؾ تیٌی
دسهاى ٍ یا خثشاى خؼاست افشاد آػیة دیذُ دس پظٍّؾ .دس هَاسدی وِ الصم اػت سهایتًاهِی آگاّاًِ تِ
كَست وتثی اخز ؿَد ،فشم سهایتًاهِ تایذ تذٍیي ٍ تِ ًشحًاهِ پیَػت ؿذُ تاؿذ .پیؾ اص تلَیة یا
تأییذ ًشحًاهِ اص ػَی وویتِی هؼتمل اخالق دس پظٍّؾً ،ثایذ اخشای پظٍّؾ ؿشٍّ ؿَد.
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وویتِی اخالق دس پظٍّؾ ٓالٍُ تش تشسػی ٍ تلَیة ًشحًاهِ ٍ دػتَسالٔول ،ایي حك سا داسد وِ

ًشح ّا سا دس حیي ٍ تٔذ اص اخشا سا اص ًِش سٓایت هالحِات اخاللی هَسد پایؾ لشاس دّذ .اًالٓات ٍ هذاسوی
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وِ تشای پایؾ اص ػَی وویتِی اخالق دسخَاػت هیؿَد ،تایذ اص ػَی پظٍّـگشاى دس اختیاس ایي وویتِ
گزاؿتِ ؿَد.
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اًتخاب آصهَدًی ّای تالمَُ اص هیاى خؤیت تیواساى یا ّش گشٍُ خؤیتی دیگش ،تایذ هٌلفاًِ تاؿذ،

تًِحَی وِ تَصیْ تاسّا (خٌشات یا ّضیٌِّا) ٍ هٌافْ ؿشوت دس پظٍّؾ ،دس آى خؤیت ٍ ول خاهِٔ،
تثٔینآهیض ًثاؿذ.
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وؼة سهایت آگاّاًِ ٍ آصاداًِ دس ّش پظٍّـی وِ تش سٍی آصهَدًی اًؼاًی اخشا هیؿَد ،الضاهی

اػت .ایي سهایت تایذ تِ ؿىل وتثی تاؿذ .دس هَاسدی وِ اخز سهایت آگاّاًِی وتثی غیش هوىي یا لاتل
كشفًِش تاؿذ ،تایذ هَهَّ تا روش دالیل تِ وویتِی اخالق هٌتمل ؿَد .دس كَست تأییذ وویتِی اخالق،
اخز سهایت وتثی لاتل تَٔیك یا تثذیل تِ سهایت ؿفاّی یا هوٌی خَاّذ تَد.
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اگش دس ًَل اخشای پظٍّؾ تغییشی دس ًحَُ اخشای پظٍّؾ دادُ ؿَد یا اًالٓات خذیذی تِ دػت

آی ذ وِ احتوال داؿتِ تاؿذ وِ تش تلوین آصهَدًی هثٌی تش اداهِی ؿشوت دس پظٍّؾ تاثیش گزاس تاؿذ ،تایذ
هَهَّ تِ اًالّ وویتِی اخالق سػاًذُ ؿَد ٍ دس كَست هَافمت وویتِ تا اداهِی پظٍّؾ ،هشاتة تِ اًالّ
آصهَدًی سػاًذُ ؿَد ٍ سهایت آگاّاًِ هدذدا اخز گشدد.
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پظٍّـگش تایذ اص آگاّاًِ تَدى سهایت اخزؿذُ اًویٌاى حاكل وٌذ .تشای ایي هٌَِس ،دس تواهی

پظٍّؾّای پضؿىی ،آن اص دسهاًی ٍ غیشدسهاًی ،پظٍّـگش هَُف اػت فشد دس ًِش گشفتِ ؿذُ تٌَِٓاى
آصهَدًی سا اص تواهی اًالٓاتی وِ هیتَاًٌذ دس تلوینگیشی اٍ هؤثش تاؿٌذ ،تًِحَ هٌاػثی آگاُ ػاصد .ایي
اًالٓات هـتولٌذ تشٌَٓ :اى ٍ اّذاف پظٍّؾًَ ،ل هذت پظٍّؾ ،سٍؿی وِ لشاس اػت تِواس گشفتِ ؿَد
(ؿاهل احتوال تخلیق تلادفی تِ گشٍُهَسد یا ؿاّذ) ،هٌاتْ تأهیي تَدخِّ ،ش گًَِ تٔاسم هٌافْ
احتوالیٍ ،اتؼتگی ػاصهاًی پظٍّـگش ٍ ،فَایذ ٍ صیاىّایی وِ اًتِاس هیسٍد هٌالِٔ دس تش داؿتِ تاؿذّ .ن
چٌیيّ ،ش آصهَدًی تایذ تذاًذ وِ هیتَاًذ ّش لحِِ وِ تخَاّذ اص هٌالِٔ خاسج ؿَد ٍ تایذ دستاسُی خٌشات
ٍ صیاىّای تالمَُی ًاؿی اص تشن صٍدسع پظٍّؾ آگاُ ٍ پـتیثاًی ؿَد .پظٍّـگش ّنچٌیي تایذ تِ تواهی
ػؤاالت ٍ دغذغِّای ایي افشاد ،تا حَكلِ ٍ دلت پاػخ تذّذ .ایي هَاسد تایذ دس سهایتًاهِی آگاّاًِ
هٌٔىغ ؿَد.
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پظٍّـگش تایذ اص آصاداًِ تَدى سهایت اخز ؿذُ اًویٌاى حاكل وٌذ .سفتاسّایی وِ تِ ّش ًحَی
هتووي تْذیذ ،اغَا ،فشیة ٍ یا اخثاس تاؿذ هَخة اتٌال سهایت آصهَدًی هیؿَد .تِ فشد تایذ فشكت وافی

ًـاًی پؼتی :تْشاى-ؿْشن لذع (غشب)-تیي فالهه خٌَتی ٍ صسافـاى-خیاتاى ػیوای ایشاى-ػتاد هشوضی ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىی
ًـاًی كفحِ ایٌتشًتیhttp://behdasht.gov.ir :
ًواتش66697444 :
تلفٌْای تواع64785464-64785479 :

دفتر وزری

تشای هـاٍسُ تا افشادی وِ هایل تاؿذ – ًِیش آوای فاهیل یا پضؿه خاًَادُ  -دادُ ؿَدّ .نچٌیي ،دس
پظٍّؾ ّایی وِ پظٍّـگش همام ػاصهاًی تاالتشی ًؼثت تِ آصهَدًی داؿتِ تاؿذ ،دالیل ایي ؿیَُی خزب
آصهَدًی ،تایذ تَػي وویتِی اخالق تأییذ ؿَد ،دس ایي هَاسد ؿخق ثالث ٍ هٔتوذی تایذ سهایت سا
دسیافت وٌذ.
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پظٍّـگش اسؿذ هؼؤٍل هؼتمین اسائِی اًالٓات وافی ٍ تِ صتاى لاتل فْن تشای آصهَدًی  ،اًویٌاى
اص دسن اًالٓات اسائِ ؿذُ ٍ ،اخز سهایت آگاّاًِ اػت .دس هَاسدی وِ تٌا تِدلیلیًِ ،یش صیاد تَدى تٔذاد

آصهَدًیّا ،ایي اًالّسػاًی اص ًشیك ؿخق دیگشی اًدام هیگیشد ،ایي پظٍّـگش اسؿذ اػت وِ هؼؤٍل
اًتخاب فشدی آگاُ ٍ هٌاػة تشای ایي واس ٍ حلَل اًویٌاى اص تأهیي ؿشایي هزوَس دس ایي تٌذ اػت.
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دس پظٍّؾّایی وِ اص هَاد تذًی (ؿاهل تافتّا ٍ هایٔات تذى اًؼاى) یا دادُّایی اػتفادُ هیؿَد

وِ َّیت كاحثاى آىّا هٔلَم یا لاتل وـف ٍ سدیاتی اػت ،تایذ تشای خوْآٍسی ،تحلیل ،رخیشُػاصی ٍ /یا
اػتفادُی هدذد اص آىّا سهایت آگاّاًِ گشفتِ ؿَد .دس هَاسدی وِ اخز سهایت غیشهوىي تاؿذ یا آتثاس
پظٍّؾ سا خذؿِداس وٌذ ،هیتَاى دس كَست تشسػی هَسد ٍ تلَیة وویتِی اخالق  ،اص دادُّا یا هَاد تذًی
رخیشُ ؿذُ ،تذٍى اخز سهایت آگاّاًِ اػتفادُ وشد.
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ٓذم لثَل ؿشوت دس پظٍّؾ ،یا اداهِ ًذادى تِ ّوىاسیً ،ثایذ ّیچگًَِ تأثیشی تش خذهات دسهاًی

وِ دس ّواى هؤػؼِ – ًِیش تیواسػتاى – تِ فشد اسائِ هیؿَد ،داؿتِ تاؿذ .ایي هَهَّ تایذ دس فشایٌذ اخز
سهایت آگاّاًِ ،تِ آصهَدًی اًالّ دادُ ؿَد.
-21

دس هَاسدی وِ آگاُ وشدى آصهَدًی دستاسُی خٌثِای اص پظٍّؾ تآث واّؾ آتثاس پظٍّؾ هی
ؿَد ،هشٍست اًالّسػاًی ًاواهل اص ًشف پظٍّـگش تایذ تَػي وویتِی اخالق تأییذ ؿَد .تٔذ اص سفْ ٓاهل

ایي هحذٍدیت ،تایذ اًالّسػاًی واهل تِ آصهَدًی اًدام گیشد.
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تشخی اص افشاد یا گشٍُ ّایی اص هشدمًِ ،یش ًاتَاًاى رٌّی ،وَدواى ،خٌیي ٍ ًَصاد ،تیواساى اٍسطاًؼی،

یا صًذاًیاىوِ هوىي اػت تٌَِٓاى آصهَدًی دس پظٍّؾ ؿشوت وٌٌذً ،ویتَاًٌذ تشای دادى سهایت ،آگاّی
یا آصادی الصم سا داؿتِ تاؿٌذ .ایي افشاد یا گشٍُّا آػیةپزیش داًؼتِ هیؿًَذ ٍ تایذ هَسد حفاُت ٍیظُ لشاس
گیشًذ.
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اص گشٍُّای آػیةپزیش ّیچگاُ ًثایذ (تِ دالیلی چَى ػَْلت دػتشػی ) تِ ٌٓاٍى آصهَدًی
تشخیحی اػتفادُ ؿَد .پظٍّؾ پضؿىی تا اػتفادُ اص گشٍُّا یا خَاهْ آػیةپزیش تٌْا دس كَستی هَخِ اػت

ًـاًی پؼتی :تْشاى-ؿْشن لذع (غشب)-تیي فالهه خٌَتی ٍ صسافـاى-خیاتاى ػیوای ایشاى-ػتاد هشوضی ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىی
ًـاًی كفحِ ایٌتشًتیhttp://behdasht.gov.ir :
ًواتش66697444 :
تلفٌْای تواع64785464-64785479 :

دفتر وزری

وِ تا ّذف پاػخگَیی تِ ًیاصّای ػالهت ٍ اٍلَیت ّای ّواى گشٍُ یا خاهِٔ ًشاحی ٍ اخشا ؿَد ٍ احتوال
هٔمَلی ٍخَد داؿتِ تاؿذ وِ ّواى گشٍُ یا خاهِٔ اص ًتایح آى پظٍّؾ ػَد خَاّذ تشد.
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دس پظٍّؾ تش سٍی گشٍُّای آػیةپزیشٍُ ،یفِی اخز سهایت آگاّاًِ هشتفْ ًویؿَد .دس هَسد
افشادی وِ ػشپشػت لاًًَی داسًذ ،پظٍّـگش هَُف اػت وِ ٓالٍُ تش اخز سهایت آگاّاًِ اص ػشپشػت
لاًًَی ،هتٌاػة تا ُشفیت خَد فشد ،اص ٍی سهایت آگاّاًِ اخز وٌذ .دس ّش حال ،تایذ تِ اهتٌاّ ایي افشاد اص
ؿشوت دس پظٍّؾ احتشام گزاؿتِ ؿَد.
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اگش دس حیي اخشای پظٍّؾ ،آص هَدًی داسای ُشفیتُ ،شفیت خَد سا اص دػت تذّذ یا آصهَدًی فالذ
ُشفیتٍ ،اخذ ُشفیت ؿَد ،تایذ تا تَخِ تِ تغییش حاكلِ ،سهایت آگاّاًِ تشای اداهِی پظٍّؾ اص ػشپشػت

لاًًَی یا خَد فشد اخز ؿَد.
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پظٍّـگش هؼؤٍل سٓایت اكل ساصداسی ٍ حفَ اػشاس آصهَدًیّا ٍ اتخار تذاتیش هٌاػة تشای
خلَگیشی اص اًتـاس آى اػتّ .نچٌیي ،پظٍّـگش هَُف اػت وِ اص سٓایت حشین خلَكی آصهَدًیّا دس

ًَل پظٍّؾ اًویٌاى حاكل وٌذّ .شگًَِ اًتـاس دادُّا یا اًالٓات تِدػت آهذُ اص تیواساى تایذ تش اػاع سهایت
آگاّاًِ اًدام گیشد.
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ّش ًَّ آػیة یا خؼاست ًاؿی اص ؿشوت دس پظٍّؾ تایذ تش ًثك لَاًیي هلَب خثشاى خؼاست
ؿَد .ایي اهش تایذ دس ٌّگام ًشاحی پظٍّؾ لحاٍ ؿذُ تاؿذً .حَُی تحمك ایي اهش تشخیحاً تِكَست

پَؿؾ تیوِای ًاهـشٍى تاؿذ.
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دس پایاى پظٍّؾّ ،ش فشدی وِ تٌَِٓاى آصهَدًی تِ آى هٌالِٔ ٍاسد ؿذُ اػت ،ایي حك سا داسد وِ

دستاسُی ًتایح هٌالِٔ آگاُ ؿَد ٍ اص هذاخالت یا سٍؽّایی وِ ػَدهٌذیؿاى دس آى هٌالِٔ ًـاى دادُ ؿذُ
اػت ،تْشُهٌذ ؿَد.
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پظٍّـگشاى هَُفٌذ وِ ًتایح پظٍّؾ ّای خَد سا كادلاًِ  ،دلیك ٍ ،واهل هٌتـش وٌٌذً .تایح ،آن
اص هٌفی یا هثثتً ٍ ،یض هٌاتْ تأهیي تَدخٍِ ،اتؼتگی ػاصهاًی ٍ ،تٔاسم هٌافْ – دس كَست ٍخَد – تایذ
واهالً آؿىاسػاصی ؿًَذ .پظٍّـگشاى ًثایذ دس ٌّگام ٓمذ لشاسداد اًدام پظٍّؾّ ،یچ گًَِ ؿشًی سا هثٌی
تش حزف یا ٓذم اًتـاس یافتِّایی وِ اص ًِش حوایت وٌٌذُی پظٍّؾ هٌلَب ًیؼت ،تپزیشًذ.

-29

ًحَُی گضاسؽ ًتایح پظٍّؾ تایذ هاهي حمَق هادی ٍ هٌَٔی تواهی اؿخاف هشتثي تا پظٍّؾ،
اص خولِ خَد پظٍّـگش یا پظٍّـگشاى ،آصهَدًیّا ٍ هؤػؼِی حوایت وٌٌذُی پظٍّؾ تاؿذ.

ًـاًی پؼتی :تْشاى-ؿْشن لذع (غشب)-تیي فالهه خٌَتی ٍ صسافـاى-خیاتاى ػیوای ایشاى-ػتاد هشوضی ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىی
ًـاًی كفحِ ایٌتشًتیhttp://behdasht.gov.ir :
ًواتش66697444 :
تلفٌْای تواع64785464-64785479 :
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گضاسؽّا ٍ هماالت حاكل اص پظٍّؾّایی وِ هفاد ایي ساٌّوا سا ًمن وشدُاًذً ،ثایذ تشای اًتـاس

پزیشفتِ ؿًَذ.
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سٍؽ پظٍّؾ ًثایذ تا اسصؽّای احتوآی ،فشٌّگی ٍ دیٌی خاهِٔ دس تٌالن تاؿذ.

ًـاًی پؼتی :تْشاى-ؿْشن لذع (غشب)-تیي فالهه خٌَتی ٍ صسافـاى-خیاتاى ػیوای ایشاى-ػتاد هشوضی ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىی
ًـاًی كفحِ ایٌتشًتیhttp://behdasht.gov.ir :
ًواتش66697444 :
تلفٌْای تواع64785464-64785479 :

