
 

 
 

 اسبمقررات شناسایی و ثبت 

 
 

 اسبگان دکننذی تول برای نامه ثبت پسونذنییآ-  اولبخش

 

 وِ در دًجبلِ اسن گشیٌص ضذُ در اسزدر وشبة اًسبة «وزُ است سَلیذ ضذُ»اًشخبثی ثزای ثجز اس ًبم ی ثخص،« دوٌٌذُیدسًَذسَل »-١-١

 اسجْبی وبسذیي دوٌٌذُیدر هشرعِ سَلیی در ًظز گزفشِ هی ضَد وِ  اسجْبیسٌْب ثزاایي غفز، . هشرعِ ثزای است، گشارش هی ضَد

 (١).ثبضٌذ آهذُ ایثِ دىٍ وبسذیي هبًٌذ 

لبثل درخَاسز ٍ  "ی حمَقای یقیحك" فزد نی ثَدُ ٍ سٌْب سَسط یاًحػبر« ىی وٌٌذُ است  وبسخدی ضبخع سَلضًَذی حا یدسًَذ »-٢-١

 (٢).هی ثبضذاسشفبدُ 

 .(ی اسن دبرسّبیسزج )فمط ضبهل حزٍف ثبضذ،  ولوِنی سٌْب دیی ثب«دوٌٌذُیدسًَذ سَل»-٣-١

دذیزای اًجوي فمط لذا .  ثبضذیهزسَم ًنثِ عٌَاى ضبخع ضٌبسبیی « ضًَذیح»ولوِ  اسشفبدُ اس راى،ی در اجیثب سَجِ ثِ فزٌّگ را-٤-١

ٍ ّوچٌبى ثِ وبر سَلیذ اسجْبی  ثجز ضذُ ی الوللىیدر سجبرًبهِ ةاس لجل  وِ یثِ جش هَارد)خَاّذ ثَد « دسًَذ»ثجز درخَاسشْبی 

 .(وبسذیي هطغَل ثبضٌذ

 لجل حبی سزججْز وطص، ٍ (سیلوی ٍ هبدیبى)ی هَلذ خَد  است ّب ٍ اسشفبدُ اسثز الذام ثِ ص لجل اسسزی ثبی م«دوٌٌذُیسَل»ّز-٥-١

اس « دسًَذ ضبخع سَلیذ وٌٌذُ»ی ًسجز ثِ ارسبل درخَاسز خَد ثزای دریبفز ثِ غَرر وشت خَد، ٍ داریسَل ىیاس سَلذ ًخسز

 (٣). الذام وٌذاًجوي  ثِ لیمی اای دسز قیطز

 .در درخَاسز خَد هطخع وٌذسین هسئَل سجبرًبهِ دسًَذ را ثزای ثزرسی سَسط « سِ»هی سَاًذ « دسًَذ»ی دریبفز ثزای سمبؼم-٦-١

 ی سىزاردییسأ دس اس  ٍیثزرسرا « دسًَذ» ثِ غَرر هبّیبًِ درخَاسز ّبی وشجی ثزای دریبفز ًجويدر اسین هسئَل سجبرًبهِ -٧-١

اًشخبة ّبی دسًَذ  ثبی اس سطبثِ احشوبلیریضگیحّبی ثجز ضذُ در اًجوي، آًْب را ثزای دسًَذی در فْزسز ًجَدى دسًَذ اًشخبة

سین ، دییدس اس سب.  وٌذیمی ٍ دیگیزی  وطَر ّوبٌّگی علَم داملبریثب هَسسِ سحك ًژادّب ریسب دوٌٌذگبىیسَسط سَلاس لجل ضذُ 

 ىیدر سجبرًبهِ ة درج  ٍدیی سأجْزهی ثبیسز فْزسز دسًَذ ّب را ثِ غَرر سبلیبًِ ٍ دیص اس آغبس فػل وطص هسئَل سجبرًبهِ 

 .وٌذ گشارش ىی است وبسخی اًجوي ّبی الوللىی ثِ دفشز ةی،الولل

اٍل اسفٌذ  در خالل ّفشِ دوٌٌذگبىیثِ سَلسوبس  ٍ اطالعبر یفْزسز اسبمثِ ّوزاُ ثجز ضذُ گبى دوٌٌذیسَلّبی دسًَذفْزسز  -٨-١

 . ضَدیاًجوي هٌشطز م سبیز قیّز سبل اس طز

 

 
 

ثزای وزُ « سَلیذوٌٌذُ»، در فزم ّبی ضٌبسبیی اًفزادی ٍ یب فْزسز سْیِ ضذُ سَسط «دسًَذ سَلیذوٌٌذُ»گشارش ًبم وزُ است سَلیذ ضذُ ثذٍى در ًظز گزفشي  (١)

. ّبی سَلیذ ضذُ در هشرعِ ّبیطبى هی سَاًذ سهیٌِ سبس اضشجبُ در ضٌبسبیی اًفزادی وزُ ّبی سَلیذ ضذُ ٍ خطب در سعییي ٍ ثزرسی خط ّبی خًَی در آیٌذُ ضَد

 اسشفبدُ اس دسًَذ سَلیذ وٌٌذُ ثزای است  .ضًَذ غحیح ًیسز ثزای اسجْبیی وِ خزیذاری ضذُ ٍ یب ثِ گلِ اضبفِ هی« دسًَذ سَلیذوٌٌذُ»اسشفبدُ اس :  سَجِ

ّبیی وِ اس طزیك خزیذاری ضذُ، ٍ یب ثِ ّز ضىل دیگزی ثِ گلِ سَلیذ وٌٌذُ گبى است ّبی وبسذیي اضبفِ هی ضًَذ هَجت ثبال رفشي هیشاى خطب در سعییي 

لذا اسشفبدُ اس دسًَذ سَلیذوٌٌذُ در ٌّگبم ثجز ًبم ایي ًَع اس است ّبی اضبفِ . هٌطب است ّبی سَلیذ ضذُ، ثزرسی خط ّبی خًَی در سجبرًبهِ خَاّذ ضذ

 .ضذُ ثِ گلِ سَلیذی هجبس ًوی ثبضذ

 را "حمیمی"ثبیسز یه فزد   آى سطىیالر هی"حمَلی" ثِ یه سطىیالر "دسًَذ ٍ یب دیطًَذ ضبخع سَلیذ وٌٌذُ است  وبسذیي"دس اس اخشػبظ یبفشي  -  (٢)

در غَرسی وِ ثِ ّز دلیل . ثِ عٌَاى ًوبیٌذُ هسئَل اهَر گزدآٍری ٍ گشارش اطالعبر سجبرًبهِ داخلی خَد جْز دبسخگَیی ثِ وویشِ فٌی اًجوي هعزفی وٌذ

فعبلیز ّبی سَلیذی یه فزد حمیمی یب حمَلی وِ دسًَذ یب دیطًَذ سَلیذ وٌٌذُ ثِ ًبم ایطبى ثجز ضذُ ثبضذ، هشَلف گزدد؛ اداهِ اسشفبدُ اس آى دسًَذ یب دیطًَذ 

 .ثبضذهی سَسط سبیز افزاد حمیمی یب حمَلی هوٌَع 

 .اس طزیك ٍثسبیز اًجوي در دسشزس هی ثبضذ« دسًَذ ضبخع سَلیذ وٌٌذُ»درخَاسز ثزای دریبفز فزم ( ٣)


