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هقدهه
فشدی یا گشٍّی اص افشاد آػیة پزیش هحؼَب هیؿًَذ وِ اػتقذاد یا تی پٌاّی خاصی دس تشاتش دچاس ؿذى تِ جشاحت
یا آػیة یا تْاجوی (افن اص جؼواًی یا سٍاًی) داؿتِ تاؿٌذ .تِ هقٌای ؿ ام ولوِ ،تواهی اًؼاى

ّا آػیة پزیشًذ .

تٌاتشایي ،پظٍّـگشاى تایذ ًؼثت تِ آػیة پزیشی تواهی آصهَدًی ّای خَیؾ – ٍ دیگش عشفّای دسگیش دس پظٍّؾ –
آگاُ ٍ حؼاع تاؿٌذ.
اها گاّی ٍیظگی خاصیً ،ؾیش ػي یا تیواسی یا ٍضقیت اجتوافی ،تشخی اص آدهیاى سا دس ٍضقیت ٍیظُ تشی اص آع یة
پزیشی لشاس هیدّذٌّ .گاهی وِ ػخي اص پظٍّؾ تِ هیاى هی آیذ ،هْنتشیي جلَُگاُ ایي حالت ٍیظُی آػیة پزیشی،
ًاتَاًی یا ونتَاًی دس دادى سضایت آگاّاًِ ٍ آصاداًِ اػت  .تِ ایي هقٌا وِ اهىاى «آگاّاًِ تَدى » یا "آصاداًِ تَدى "
سضایت ،دس افشاد آػیةپزیش ،دس همایؼِ ابافشاد فادی ،دس حذ لاتل هالحؾِ ای پاییيتش اػت.
پظٍّؾ تش سٍی گشٍُّای آػیةپزیش دس فیي حالی وِ تا ٍیظگی ّا ٍ دغذغِّای اخاللی خاصی ّوشاُ اػت ،تشای
خَد ایي افشاد هفیذ ٍ گاُ ضشٍسی اػت .تٌاتشایي ،اًجام ایيگًَِ پظٍّؾ ّا ًثایذ هٌـ ؿَد تلىِ تایذ تا سفایت
هالحؽات لاًًَی ٍ اخاللی تَأم گشدد تا دس فیي تْشُ هٌذی اص فَایذ پظٍّؾ ،اص خذؿِداس ؿذى حمَق ٍ صیاى دیذى
ًاهَجِ ایي افشاد جلَگیشی ؿَد.
ایي ساٌّوا دستشداسًذُ ی هْن تشیي دػتَسالقول ّای اخاللی دس ساتغِ تا گشٍُ ّای آػیة پزیش اػت  .همذهِ ٍ فصل
ولیات ایي ساٌّوا دس سابعِ تا پظٍّؾ تش سٍی تواهی گشٍُ ّای آػیةپزیش صادقاًذ اها دس اداهِ فصل ّایی دس ساتغِ تا
تشخی اص گشٍُّای آػیةپزیش وِ اص اّویت خاصی تشخَسداسًذ آٍسدُ ؿذُ اػت  .ایي گشٍُّا هـتولٌذ تش ًَ :صاداى ٍ
وَدواىً ،اتَاًاى رٌّی ،صًاى تاسداس ٍ جٌیيّا ،صًذاًیاى ٍ تیواساى اٍسطاًؼی.
پظٍّـگشاًی وِ تش سٍی آصهَدًی ّایی اص گشٍُّای آػیةپزیش پظٍّؾ هیوٌٌذ تایذ پیؾ اص آغاص عشاحی پظٍّؾ اص
هفاد ایي ساٌّوا آگاّی وؼة وشدُ ،آى سا دس تواهی هشاحل عشاحی ٍ اجشا ٍ گضاسؽ پظٍّؾ سفایت وٌٌذ ّ .ن چٌیي،
ػای ساٌّواّای اختصاصی ٍ لَاًیي ٍ همشسات وـَسی هشتثظ تا پظٍّؾ
تایذ اص ساٌّوای فوَهی اخالق دس پظٍّؾ ٍ س
خَد آگاُ تَدُ ،آىّا سا ًیض سفایت وٌٌذ.
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فصل اٍل :کليات
 -1دس پظٍّؾّای فلَم پضؿىی ًثایذ اص افشاد آػیة پزیش تِفٌَاى آصهَدًی تشجیحی اػتفادُ ؿَد ٍ تٌْا دس
صَستی تایذ اص ایي افشاد دس پظٍّؾ اػتفادُ ؿَد وِ دلیل هَجْی تشای آى ٍجَد داؿتِ تاؿذ.
 -2افشاد آػیةپزیش تایذ دس تواهی هشاحل عشاحی ٍ اجشا ٍ گضاسؽ پظٍّؾ هَسد حفاؽت ٍیظُ لشاس تگیشًذ.
 -3عشاحی ٍ اجشای پظٍّؾ تایذ تِ گًَِای تاؿذ وِ وشاهت اًؼاًی ،احتشام ٍ تواهیت جؼواًی ٍ سٍاًی ایي
ؿشوت وٌٌذگاى سفایت ٍ حفاؽت ؿَد .
 -4دس صَست ضشٍستِ اػتفادُ اص افشاد آػیة پزیش دس پظٍّؾ ،تایذ تا حذ هوىي افشادی تِ

فٌَاى آصهَدًی

اًتخاب ؿًَذ وِ دسجات ونتشی اص آػیةپزیشی سا داسا تاؿٌذ.
 -5دس پظٍّؾّای غیش دسهاًی تٌْا دس صَستی تایذ اص افشاد آػیة پزیش اػتفادُ ؿَد وِ ًتایج پظٍّؾ تش

ای

خَد ؿشوتوٌٌذُ یا ػایش افشادی وِ تِ ّواى گشٍُ آػیة پزیش تقلك داسًذ هفیذ تاؿذ ٍ خغش پظٍّؾ تشای
ّش ؿشوتوٌٌذُ تیؾ اص حذ هتقاسف دس صًذگی سٍصهشُ ًثاؿذ.
 -6دس پظٍّؾّای دسهاًی تٌْا دس صَستی تایذ اص افشاد آػیةپزیش اػتفادُ ؿَد وِ ًؼثت فایذُ تِ صیاى هَسد
اًتؾاس تشای خَد آصهَدًی تِگًَِای تاؿذ وِ اًجام پظٍّؾ سا هثتٌی تش هٌافـ ؿخص آصهَدًی تَجیِ وٌذ.
 -7داؿتي تصوینگیشًذُی جایگضیي ،ضشٍست اخز سضایت آگاّاًِ اص خَد آصهَدًی سا هشتفـ ًوی وٌذ .دس هَسد
تای تا حذ هوىي اص خَد فشد ّن
افشادی وِ تصوینگیشًذُی جایگضیي (افن اص ػشپشػت لاًًَی) داسًذ ،د
سضایت آگاّاًِ ٍ آصاداًِ اخز ؿَد.
 -8اهتٌاؿ فشد اص لثَل یا اداهِی ؿشوت دس هغالقِ سا تایذ جذی گشفت ٍ تِ آى احتشام گزاؿت.
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فصل دٍمًَ :زاداى ٍ کَدکاى
- 1دس ایي ساٌّوا دٍسُی ًَصادی اص تذٍ تَلذ تا پایاى  28سٍصگی دس ًؾش گشفتِ هیؿَد .دٍسُی وَدوی ًیض تِ
ػٌیٌی اعالق هی ؿَد وِ پغ اص ًَصادی آغاص ٍ تا پایاى  18ػالگی اداهِ هییاتذّ .نچٌیي ،ػشپشػت لاًًَی تِ
ٍلی ،لین ،یا فشد تضسگؼال دیگشی اعالق هیؿَد وِ تش عثك لاًَى ،ػشپشػتی وَدن سا تش فْذُ داسد.
ّ -2ذف اص پظٍّؾ تایذ پیـثشد داًؾ دس ساتغِ تا ػالهت ًَصاداى ٍ وَدواى یا استمای ػالهت ٍ هشالثت اص
ایي گشٍُ تاؿذ.
 -3دس ًَصاداى تایذ سضایت وتثی ّن اص پذس ٍ ّن اص هادس ًَصاد گشفتِ ؿَد .دس صَست فذم دػتشػی تِ آىّا یا
فمذاى ؽشفیت تصوینگیشی دسّشیه اص ٍالذیي ،سضایت اص یىی اص آىّا وفایت هی وٌذ  .دس صَست فذم
دػتشػی یا فمذاى ؽشفیت دس ّشدٍ ٍالذ ،سضایتػشپشػت لاًًَی ٍاجذ صالحیت تشای اًجام پظٍّؾ ّای
دسهاًی الصم اػت ،اها دس پظٍّؾّای غیشدسهاًیاًجام پظٍّؾّا دس چٌیي ؿشایغیهوٌَؿ اػت.
ع گشٍُ ػٌی تمؼین هیؿًَذ:
 -4نٍدواى اص ًؾش داسا تَدى ػسفیت تشای دادى سضایت تِ ُ
صیش  7ػال 7 ،تا  15ػال ٍ ،تاالی 15ػال.
 -4-1دس وَدواى صیش  7ػال :تایذ سضایت وتثی ّن اص پذس ٍّن اص هادس ًَصاد گشفتِ ؿَد .دس صَست فذم
دػتشػی تِ یىی اص آىّا یا فمذاى ؽشفیت تصوینگیشی دسّشیه اص ٍالذیي ،سضایت اص یىی اص آىّا
وفایت هیوٌذ .دس صَست فذم دػتشػی ای فمذاى ؽشفیت دس ّش دٍ ٍالذ ،سضایت ػشپشػت لاًًَی
ٍاجذ صالحیت تشای اًجام پظٍّؾّای دسهاًی الصم اػت ،اها دس پظٍّؾ ّای غیشدسهاًی اًجام
پظٍّؾّا دس چٌیي ؿشایغی هوٌَؿ اػت.
 -4-2دس وَدواى  7تا  15ػال توام ،تایذ سضایت آگاّاًِی وتثی اص ػشپشػت لاًًَی گشفتِ ؿَد ّ .ن
چٌیي ،تایذ هتٌاػة تا ػغح دسن ٍ ؿٌاخت وَدن ،هَافمت آگاّاًِ ی ٍی ًیض اخز ؿَد  .وَدن
حك داسد وِ اعالفات الصم سا دس حذ تَاًایی فْن خَد دسیافت وٌذً ،ؾش خَد سا تیاى وٌذ ٍ تصوین
تگیشد .سٍؽّای هَسد اػتفادُ تشای اسائِی اعالفات ٍ اخز سضایت ،تایذ هتٌاػة تا ػي ٍ لذست فْن
وَدن تاؿذ
 -4-3دس وَدواى تاالی  15ػال ،سضایت آگاّاًِی وتثی تایذ ّن اص ػشپشػت لاًًَی ٍ ّن اص وَدن
اخز ؿَد.
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 -5دس هَسد وَدواًی وِ تش عثك ًؾش هشاجـ لضایی حىن سؿذ گشفتِ اًذ ،اخز سضایت اص خَد فشد ضشٍسی ٍ
وافی اػت.
 -6اگش ػي ػشپشػت لاًًَی ونتش اص  18ػال تاؿذ ،تٌْا دس صَستی هی تَاًذ تِ ًیاتت اص وَدن سضایت دّذ
وِ ؽشفیت تصوینگیشی دس ایـاى هحشص ؿَد.
 -7پظٍّؾ تش ًَصاداى یا وَدواى تٌْا دس صَستی تایذ اًجام گیشد وِ اًجام آى پظٍّؾ تش سٍی ػٌیي تاالتش
اهىاىپزیش ًثاؿذ یا تَجیِ اخاللی تشای اًجام آى پظٍّؾ تش سٍی وَدواى ٍجَد داؿتِ تاؿذ.
 -8اص حیث تشخی اص هالحؾات اخالق دس پظٍّؾًَ ،صاداى تِ ػِ گشٍُ تمؼین هیؿًَذ:
ًَ -8-1صاداًی وِ اص لاتلیت صًذُ هاًذى تشخَسداسًذ.
ًَ -8-2صاداًی وِ صًذُ هاًذى آىّا هَسد تشدیذ اػت.
ًَ -8-3صاداًی وِ اص لاتلیت صًذُ هاًذى تشخَسداس ًیؼتٌذ.
 -9دس ًَصاداًی وِ اص لاتلیت صًذُ هاًذى تشخَسداس ًیؼتٌذ یا صًذُهاًذى آى ّا هَسد تشدیذ اػتّ ،ش گًَِ
تصوینگیشی دس هَسد احیا یا فذم احیای للثی  -فشٍلی ًَصاد ،اػتفادُ اص ًٍتیالتَس ،تذاٍم یا لغـ اػتفادُ
اص ًٍتیالتَس تایذ تٌْا تش اػاع هٌافـ ػالهت خَد ًَصاد اىجام گیشد ٍ ایي تصویوات تحت تأثیش ؿشوت
احتوالی ًَصاد دس پظٍّؾ لشاس ًگیشد.
ًَ -10صاداًی وِ صًذُ هاًذى یا صًذًُواًذى آىّا هـخص ًیؼت (هـىَن اص ًؾش لاتلیت احیا ؿذى

) دس

پظٍّؾ ؿشوت دادُ ًویؿًَذ ،هگش ایيوِ اعویٌاى حاصل ؿَد وِ:

 -10-1ؿشوت ًَصاد دس پظٍّؾ هٌجش ُب افضایؾ احتوال صًذُ هاًذى اٍ هی ؿَد ٍ تواهی خغشات
احتوالی دس حذالل هوىي ّؼتٌذ.
ّ -10-2ذف اص پظٍّؾ دػتیاتی تِ اعالفات پضؿىی هْن اػت وِ اص سٍؽّای دیگش لاتل دػتشػی ًیؼت ٍ
ّیچگًَِ خغش تیؾتشی دس ًتیجِی ؿشوت ًَصاد دس پظٍّؾ تشای ٍی تٍِجَد ًویآیذ.
 -11پظٍّؾّایی وِ هؼتمیواً ػَدی تِ وَدواى ٍ ًَصاداى ؿشوت وٌٌذُ ًشػاًذ ،دس صَستی وِ تافث ایجاد
هٌافـ تشای گشٍُ وَدواى ٍ ًَصاداى ؿَد اخاللی هحؼَب هی ؿَد .الثتِ تا ایي ؿشط وِ ضشسی سا هتَجِ
آصهَدًیّا ًىٌذ.
 -12دس پظٍّؾّای دسهاًیً ،ؼثت فایذُ تِ خغشات هَسد اًتؾاس تشای خَد آصهَدًیّا تایذ تِگًَِای تاؿذ وِ
اًجام پظٍّؾ سا تش اػاع هٌافـ آصهَدًیّا تَجیِ وٌذ.
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 -13اسصیاتی خغش تایذ تَػظ تواهی افشاد دسگیش دس پظٍّؾ صَست گیشد وِ ؿاهل ػشپشػتاى

لاًًَی ،

هحمماى ،هتخصصیي دسگیش ،وویتِی اخالق دس پظٍّؾ ٍ خَد وَدن (دس صَست اهىاى) میؿَد.
 -14دس اسصیاتی خغشات ًاؿی اص پظٍّؾ ،تایذ تَجِ داؿت وِ تشخی اص هذاخلِ ّایی وِ دس تضسگؼاالى ون خغش
تِحؼاب هیآیٌذ (هاًٌذ خَىگیشی ٍسیذی) ،دس هَسد وَدواى ٍ ًَصاداى تا دس ًؾش گشفتي دسد ٍ اضغشاتی
وِ تجشتِ هیوٌٌذ ٍ اثشات احتوالی آى تش تىاهل ػیؼتن فصثی آىّا اص گشٍُ ونخغش خاسج خَاّذ ؿذ.
 -15صهاًی وِ الصم ًثاؿذ پظٍّؾ حتواً تش سٍی گشٍُ ػٌی خاصی اص وَدواى اًجام ؿَد  ،وَدواى تضسي تش
تشوَدواى ون ٍ ػي ٍ ػالتش تشای ؿشوت دس پظٍّؾ اسجحاًذ.
 -16دس پظٍّؾّایی وِ ؿاهل پشػـگشی  -افن اص هصاحثِ یا تىویل پشػـٌاهِ  -اًذ ،تایذ تَجِ داؿت وِ
احؼاع گٌاُ ،تذتیٌی یا ًگشاًی ًاهٌاػة دس ٍالذیٌی وِ هَسد پشػـگشی لشاس هی گیشًذ ایجاد ًـَد  .تشای
ایي هٌؾَس ،تایذ تَضیحات الصم دس ضوي اخز سضایت آگاّاًِ اسائِ ؿَد.
ً -17ثایذ ّیچگًَِ ّضیٌِی هالی تشای ؿشوت دس پظٍّؾ تِ وَدواى یا ػشپشػت لاًًَی آًاى پشداخت ؿَد
ٍلی ّضیٌِّایی وِ دس ًتیجِ ی ؿشوت دس پظٍّؾ هتحول ؿذُ اًذ تایذ پشداخت ؿَد  .دادى ّذیِ ّای
وَچه ٍ فالذ اسصؽ هالی تاال (هاًٌذ تؼتِ وَچه هذادسًگی یا واغز سًگی یا هیاى ٍفذُ ّای ػادُ ) تِ
وَدواى ؿشوت وٌٌذُ دس پظٍّؾ اص ًؾش اخاللی ایشادی ًذاسد ٍ تـَیك هیؿَد.
 -18ػشپشػتاى وَدن ایي حك سا داسًذ وِ دس عی اًجام پظٍّؾ وَدن خَد سا ّوشاّی وٌٌذ.
 -19ػشپشػتاى وَدن ،دس صَست توایل ،تایذ اص فشصت وافی تشای هـَست تا تؼتگاى ،هشالثاى تْذاؿتی ٍ
هـاٍسیي هؼتمل دس ساتغِ تا ؿشوت دس پظٍّؾ ،تشخَسداس ؿًَذ.
 -20تایذ تِ تواهی ػؤاالت ٍ دغذغِّای ػشپشػتاى وَدن دس عی پظٍّؾ پاػخ هٌاػة دادُ ؿَد.
 -21اخز سضایت آگاّاًِ اص وَدن ٍ ػشپشػتاى اٍ تشجیحاً تایذ تَػظ ؿخص یا اؿخاصی اًجام گیشد وِ دس
تین دسهاًی اٍ هـاسوت ًذاسًذ.
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فصل سَم :زًاى باردار ٍ جٌيي
 -1ؿیَُی اًجام پظٍّؾ تایذ اص ًؾش فلوی صحیح تاؿذ یقٌی پظٍّؾّای پیؾ تالیٌی (پظٍّؾ تش سٍی
حیَاًات تاسداس) ٍ ًیض پظٍّؾّای تالیٌی(هاًٌذ پظٍّؾ تش سٍی صًاى غیشتاسداس) لثالً اًجام ؿذُ ٍ اعالفات الصم تِ
هٌؾَس اسصیاتیخغشّای احتوالی حاصل اص پظٍّؾ تش صًاى تاسداس ٍ جٌیي فشاّن ؿذُ تاؿذ.
 -2پظٍّـگش تایذ تشًاهِسیضی هـخصی تشای پایؾ ٍضقیت هادس ٍ جٌیي دس عی پظٍّؾ ٍ ًیض پیاهذّای تلٌذ
هذت ٍ وَتاُهذت پظٍّؾ تش آىّا داؿتِ تاؿذ.
 -3دس فشایٌذ تصوینگیشی ٍ اخز سضایت تایذ اعالفات وافی دس هَسد ػَد ٍ صیاى ًاؿی اص ؿشوت یا فذم
ؿشوت دس پظٍّؾ تِ صًاى تاسداس دادُ ؿَد وِ ؿاهل ًتایج ٍ اثشات پظٍّؾ تش هادس ،جٌیي ،ػیش تاسداسی،
ًَصاد ٍ ًیض لذست تاسٍسی هادس دس آیٌذُ هیؿَد.
 -4اعالفات الصم تشای گشفتي سضایت ًثایذ دسصهاى صایواى(صهاى لیثش وِ افشاد تِ عَس عثیقی لادس تِ توشوض تش
جضئیات اعالفات هشتَط تِ پظٍّؾ ًیؼتٌذ) تِ ٍالذیي تشای ؿشوت دس پظٍّؾ دادُ ؿَد.

 -5چٌاىچِ پظٍّؾ فمظ تِ جٌیي ػَد هؼتمین تشػاًذ ،سضایت آگاّاًِ تایذ ّن اص هادس ٍ ّن اص پذس گشفتِ
ؿَد .اگش پذس دس دػتشع ًثَد یا داسای ؽشفیت تصوینگیشی ًثاؿذ  ،تٌْا سضایت هادس وافی خَاّذ تَد.
 -6دس تشسػی ػَد ٍ صیاى تشای پظٍّؾ تش سٍی جٌیي ٍ اسائِ ی اعالفات تشای اخز سضایت آگاّاًِ تایذ فالٍُ
تش جٌیي تِ خغشات ٍ فَایذ احتوالی تشای هادس ًیض تَجِ ؿَد  .پظٍّـگش تایذ ؿشایغی سا تشای صى تاسداس
فشاّن وٌذ تا اٍ تتَاًذ تذٍى احؼاع فـاس ٍ تا دس ًؾش گشفتي تشحیجات خَد ،فالٍُ تش ػَد ٍ صیاى ج ًیي،
جْت ؿشوت یا فذم ؿشوت دس پظٍّؾ تصوین تگیشد.
 -7چٌاىچِ ثثت ٍ گضاسؽ اعالفات تِدػت آهذُ اص پظٍّؾ تش جفت ،جٌیي هشدُ ،تمایای جٌیي ،ػلَل ّا،
تافت یا افضای حاصل اص جٌیي هشدُ تِ سٍؿی اًجام ؿَد وِ َّیت افشاد صًذُ هشتَط تِ پظٍّؾ (ٍالذیي )
ؿٌاػایی ؿَد ،ایي افشاد ،ؿشوتوٌٌذگاى دس پظٍّؾ هحؼَب هیؿًَذ ٍ تایذ توام هؼائل اخاللی پظٍّؾ
دس هَسد آىّا سفایت ؿَد.
 -8چٌاىچِ پظٍّؾ هٌجش تِ تغییشاتی دس هقایٌات ٍ دسهاى سٍتیي صى تاسداس یا جذاػاصی ًَصاد اص هادس ٍ تغییش
دس تشسػی ،پیگیشی یا دسهاى ًَصاد تقذ اص تَلذ ؿَد ،تایذ ایي هؼألِ دس سًٍذ اخز سضایت تشای ٍالذیي واهالً
تَضیح دادُ ؿَد.
 -9اگش دس تشسػی ّای تالیٌی ٍ پیؾ تالیٌی تشاتَطى تَدى داسٍیی هحشص ؿَدً ،ثایذ دس صًاى تاسداس اػتفادُ
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ؿَد ،هگش آى وِ احتوال تشاتَطى تَدى اص ػَد احتوالی تؼیاس ون تش تاؿذ ٍ آصهَدًی ًیاص تِ دسهاى داسٍیی
داؿتِ تاؿذ.
ً -10ىات اخاللی دس پظٍّؾ تش جٌیي صًذُی خاسج ؿذُ اص سحن ّواًٌذ پظٍّؾ تش ًَصاداى اػت.
 -11دس پظٍّؾ تش جٌیي هشدُ ،هشي جٌیي تایذ تَػظ پضؿىی وِ ّیچ ًمؾ یا ًفقی دس پظٍّؾ هزوَس
ًذاسد تأییذ ؿذُ تاؿذ.
ّ -12ش گًَِ تصوین گیشی دس ساتغِ تا ختن تاسداسی د س یه صى تاسداس تایذ تٌْا تش اػاع هالحؾات پضؿىی ٍ
لاًًَی هشتثظ اًجام گیشد ٍ ؿشوت جٌیي دس پظٍّؾ ًثایذ ّیچ گًَِ تأثیشی تش تصوین گیشی پیؾ گفتِ
داؿتِ تاؿذ .فشدی وِ دس هَسد تجَیض یا فذم تجَیض ختن تاسداسی تصوین گیشی هی وٌذ ًثایذ فضَ تین
پظٍّـی تاؿذ یا ًفـ هؼتمیوی دس آى داؿتِ تاؿذ  .اخز سضایت تشای ختن تاسداسی ٍ پظٍّؾ تش جٌیي تایذ
تِصَست جذاگاًِ ٍ دس فشمّای هجضا اًجام گیشد.
 -13پظٍّؾ تش جٌیٌی وِ اص تذى هادس خاسج ؿذُ اػتً ،ثایذ خللی دس هشالثت اص هادس ایجاد وٌذ.
ً -14ثایذ تشای وؼة سضایت تشای پظٍّؾ تش سٍی جٌیي ،هـَق هالی تِ پذس یا هادس جٌیي اسائِ ؿَد.
 -15اعالفات دس هَسد احتوال تالمَُی اػتفادُی تجاسی اص ًتایج پظٍّؾ تش هادس ،جفت ،جٌیي هشدُ ،تمایای
جٌیي ،ػلَلّا ،تافت یا اسگاىّای حاصل اص جٌیي هشدُ تایذ تِ پذس ٍ هادس دادُ ؿَد ٍ آىّا تایذ تذاًٌذ وِ
ػَد حاصلِ ؿاهل حال آىّا ًخَاّذ ؿذ.
 -16اعالفات دس هَسد احتوال اسػال جفت ،جٌیي هشدُ ،تمایای جٌیي ،ػلَلّا ،تافت یا اسگاىّای حاصل اص
جٌیي هشدُ تِ خاسج اص وـَس تایذ حیي اخز سضایت تِ ٍالذیي دادُ ؿَد.
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فصل چهارمً :اتَاًاى ذهٌي
 -1دس ایي ساٌّوا ًاتَاى رٌّی تِ فشدی اعالق هی ؿَد وِ تِدلیل تیواسی یا ّش گًَِ ًمصاى رٌّی ،تَاى
تجضیِ ٍ تحلیل ؿشایظ ٍالقی ٍ تصوین گیشی تش ایي اػاع سا ًذاسد  .ایي افشاد سا تایذ اص وؼاًی وِ تِ فلت
هـىالت جؼواًی لذست تیاى تصویواتـاى سا ًذاسًذ افتشاق داد  .فشدی داسای ؽشفیت تصوین گیشی اػت
وِ تتَاًذ هفَْم گضیٌِ ّای هَسد اًتخاب ٍ آصادی خَد دس تصوینگیشی سا دسن وٌذّ .نچٌیي ،تتَاًذ ػَد
ٍ صیاًی وِ هتقالة پزیشؽ یا فذم پزیضؽ ؿشوت دس پظٍّؾ هتَجِ اٍ خَاّذ ؿذ سا تش اػاع فالیك ٍ
تشجیحات خَد اسصیاتی وٌذ.
 -2صشف اتتال تِ ًاتَاًی رٌّی (افن اص وٌذرٌّی یا تیواسی سٍاًی) تِ هقيای فمذاى ؽشفیت تشای دادى سضایت
آگاّاًِ ًیؼت .تلىِ دس ّش فشد تایذ ؽشفیت ػٌجیذُ ؿَد ٍ هتٌاػة تا آى سضایت آگاّاًِ ٍ آصاداًِ تشای
اًجام پظٍّؾ اخز ؿَد.
 -3دس هَسد افشادی وِ ػشپشػت لاًًَی داسًذ ،تایذ اص ػشپشػت لاًًَی سضایت آگاّاًِ اخز ؿَد ،دس فیي حال،
اص خَد فشد ّن هتٌاػة تا ؽشفیت ،سضایت آگاّاًِ گشفتِ ؿَد.
 -4دس هَسد افشاد فالذ ؽشفیت وِ ػشپشػت لاًًَی ًذاسًذً ،ثایذ پظٍّؾ اًجام گیشد ،هگش دسهَاسدی وِ
هذاخلِی پظٍّـی تشای فشد هَسد ًؾش اص حیث دسهاًی تؼیاس هفیذ یا ضشٍسی تِ ًؾش تشػذ؛ دس ایي حالت
وویتِ اخالق هیتَاًذ مجَص اًجام پظٍّؾ هَسد ًؾش سا صادس وٌذ
 -5اخز سضایت تایذ یه فشایٌذ اداهِداس تاؿذ ٍ تا تَجِ تِ اهىاى تغییش ؽشفیت فشد دس عَل صهاى ،اسصیاتی
ؽشفیت تِ ؿىل دٍسُای اًجام گیشد ٍ ،دس صَست تِدػت آٍسدى ؽشفیت ،اص خَد فشد سضایت گشفتِ ؿَد.
 -6تیواسی وِ ؿشوت دس تحمیك سا سد هیوٌذ یا دس تشاتش ؿشوت وشدى هماٍهت یا اتشاص هخالفت هیوٌذ ،حتی
دس صَستی وِ فالذ ؽشفیت تصوینگیشی تاؿذ تِ ّیچٍجِ ًثایذ دس پظٍّؾ ؿشوت دادُ ؿَد.
 -7تشای تقییي ؽشفیت آصهَدًی چٌاىچِ ٍی صیش ًؾش یه سٍاًپضؿه هؼتمل اص گشٍُ پظٍّؾ تاؿذ اص
سٍاىپضؿه ٍی ػؤال می ؿَد .دس غیش ایيصَست تایذ اص یه پضؿه هؼتمل اص پظٍّؾ ووه گشفتِ ؿَد.
ّ -8واىعَس وِ دادى سضایت تش فْذُی ػشپشػت لاًًَی اػت ،افـای اعالفات ًیض تایذ تا سضایت ػشپشػت
لاًًَی صَست گیشد..
 -9چٌاىچِ فشد ًاتَاى رٌّی دسخَاػت وٌذ وِ ػشپشػت لاًًَی اص اعالفات ٍی آگاّی پیذا ًىٌذ ،وویتِ ی
اخالق تایذ دس ایي هَسد تصوین تگیشد.
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 -10دس هَاسد پیچیذُ وِ تصوینگیشی دس هَسد حفؼ یا فذم حفؼ ساصداسی هَسد ؿه اػت ،وویتِ ی اخالق
تایذ تصوین تگیشد.
 -11چٌاىچِ فشد عی ؿشوت دس پظٍّؾ ،هـىل فاعفی ؿذیذ ٍ لاتل تَجْی هاًٌذ افىاس خَدوـی پیذا وٌذ
تایذ اص هغالقِ خاسج ؿَد ٍ تحت تذاتیش هشالثتی ،حوایتی ٍ دسهاًی لشاس گیشد .پظٍّـگش تایذ اص اسائِی ایي
هشالثتّا تِ آصهَدًی اعویٌاى حاصل وٌذ ٍ .جَد ػاتمِی هـىالت فاعفی ؿذیذ ًثایذ تافث وٌاسگزاؿتي
فشد اص پظٍّؾ ؿَد.
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فصل پٌجن :زًداًياى
 - 1صًذاًی تِ فشدی گفتِ هیؿَد وِ تش اػاع ضَاتظ لاًًَی هحصَس یا هحثَع ؿذُ اػت.
ّ - 2ذف پظٍّؾ تایذ دس ساػتای هٌافـ فشد آصهَدًی تاؿذ یا دس ضوي ًذاؿتي خغش تشای اٍ ،دس ساػتای هٌافـ
ػالهت صًذاًیاى تاؿذ.
آصهَدًی ؿَ د .فذم پزیشؽ ؿشوت دس
 - 3تشای اًجام ّشگًَِ پظٍّؾ تش سٍی افشاد صًذاًی ،تایذ سضایت آگاّاًِ اص ّا اخز
داؿتِ تاؿذ
هغالقِ ًثایذ ّیچگًَِ تأثیشی دس دسیافت خذهات ػالهت یا سفتاس هؼؤٍلیي صًذاى تا صًذاًیاى .
 - 4صًذاًیاى سا ًثایذ تِفٌَاى آصهَدًی تشجیحی دس تحمیمات ؿشوت داد ّ .ش گاُ اًجام پظٍّـی تا اػتفادُ اص
آصهَدًیّای آصاد اهىاىپزیش تاؿذً ،ثایذ آى پظٍّؾ سا صشفاً تِ فلت ساحتتش یا فولیتش تَدى تش سٍی صًذاًیاى
اًجام داد.
 - 5تایذ ساصداسی دس هَسد توامی اعالفات صًذاًیّا حفؼ ؿَد هگش ایيوِ حفؼ ساصداسی هٌجش تِ ایجاد خغش جذی
تشای افشاد دیگش ؿَد ٍ اص ّیچ عشیمی جض ًمض ساصداسی ًتَاى جلَی آى خغش سا گشفت  .دس ایي صَست ،تایذ
افـا ؿَد
اعالفات هشتَعِ فمظ دس حذی وِ اص آى خغش جلَگیشی وٌذ ٍ ،تا اعالؿ خَد آصهَدًی. ،
ّ - 6شگًَِ هٌافـ احتوالی وِ تِ دًثال ؿشوت دس پظٍّؾ تشای فشد صًذاًی فشاّن هیؿَد دس همایؼِ تا ٍضقیت
فوَهی صًذگی صًذاًی دس صًذاىً ،ثایذ تِ اًذاصُای تاؿذ وِ تَاًایی فشد تشای اسصیاتی آصاداًِی خغشات پظٍّؾ
فٌَاى پاداؽ هـاسوت دس پظٍّؾ
دس تشاتش هٌافـ آى هختل ؿَدّ .شگًَِ هشخصی یا تخفیف یا تثذیل هجاصات ًثایذ تِ
ؿَد ایي اهش تایذ دس صهاى اخز سضایت آگاّاًِ تِ اعالؿ آصهَدًی سػاًذُ .ؿَد
دس ًؾش گشفتِ .
 - 7اًتخاب آصهَدًی تشای ؽسوت دس پظٍّؾ تایذ فادالًِ تَدُ ،اص هذاخلِی هؼؤٍالى صًذاى ٍ ػایش صًذاًیاى تِ دٍس
تاؿذ.
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دفتر وزری
فصل ششن :بيواراى اٍرژاًس
 - 1دس هَاسد اٍسطاًغ تایذ سضایت آگاّاًِ اص آصهَدًیّا اخز ؿَد هگش آىوِ دس صهاى تشسػی عشحًاهِ ی پظٍّؾ،
اهىاى ًاپزیش تَدى اخز سضایت آگاّاًِ تَػظ نهیتِ ی اخالق تأییذ ؿذُ تاؿذ  .دس هَاسدی وِ ایي اهىاى
ًاپزیشی ًؼثی اػت ،تایذ تا حذ اهىاى اص آصهَدًی هَافمت یا سضایت اخز ؿَد.
 - 2دس صَستی هیتَاى پظٍّـی سا تذٍى اخز سضایت آگاّاًِ تش سٍی تیواس اٍسطاًغ اًجام داد وِ فالٍُ تش هَسد
هزوَس دس تٌذ اخیش ،تیواس هَسد ًؾش دس یه ٍضقیت تْذیذوٌٌذُی حیات لشاس گشفتِ تاؿذ ٍ اثشتخـی دسهاى
ّای هَجَد ثاتت ًـذُ تاؿذ یا سضایتتخؾ ًثاؿٌذّ .نچٌیي ،اخز سضایت آصهَدًی اص لثل ،اهىاى پزیش
ًثاؿذ.
 - 3پظٍّـگش تایذ دس اٍلیي فشصت هوىيً ،حَُ ٍ هذت هذاخلِی پظٍّـی سا تشای تیواس یا ػشپشػت لاًًَی ٍی
تَضیح دادُ ،اص ٍی سضایت آگاّاًِ اخز وٌذ.
 - 4دس عشاحی ٍ اجشای پظٍّؾ تایذ تواهی توْیذات ٍ هالحؾات الصم دس ًؾش گشفتِ ؿَد تا اًجام پظٍّؾ خلل یا
ٍلفِای دس سًٍذ هشالثتّای پضؿىی آصهَدًی ایجاد ًىٌذ.
 - 5چٌاىچِ تیواس دس ؿشایظ اٍسطاًغ ٍ تذٍى دادى سضایت آگاّاًِ ،دس پظٍُ ؽ ؿشوت دادُ ؿَد ٍ پیؾ اص گشفتي
سضایت اص تیواس یا ػشپشػت ٍی ،آصهَدًی فَت وٌذ ،اعالفات دس هَسد پظٍّؾ تایذ تِ ًوایٌذُ ی لاًًَی
تاصهاًذگاى ٍی هٌتمل ؿَد.
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