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 چکیده 
 

در جَاهع هذًی اغَالً ثزای ادارُ اهَر جبهعِ اعضبی آى ًوبیٌذگبًی را جْت ادارُ اهَر عوَهی اًتخبة ٍ 

خذهبت عوَهی اس لجیل اهٌیت ادارُ اهَر کطَر ٍ تحت عٌَاى دٍلت تبحبکویت جبهعِ را ثِ آًبى ٍاگذار هی ًوبیٌذ 

 کطَر را پیص ثیٌی درآهذّبی عوَهی دٍلت ضزٍرت التضب دارد کِ .گیزًذثز عْذُ ث را اجتوبعی ٍ خذهبت کالى

لَاًیي خبظ ثز ضیَُ تطخیع ٍ تبهیي آى  ٍ ثٌوبیذ کِ یکی اس اسبسی تزیي هٌبثع درآهذی دٍلت هبلیبت هی ثبضذ

هبى ضزٍرتبً لبًَى ثزای تبهیي آى هسئَلیت ّب ٍ تکبلیفی را ثز عْذُ اعضبی جبهعِ ٍ ّوچٌیي سبس کِحبکویت دارد 

اس طزفی ثزخی اعضبی جبهعِ  کبرضٌبسی ضذُ را ثِ فعلیت ثزسبًذ.پیص ثیٌی ّبی اهَر هبلیبتی هی گذارد تب ثتَاًذ 

ثبر  کِ کِ لػذ سَء استفبدُ دارًذ ثِ ضیَُ ّبی هختلف ثب گزیش هبلیبتی سعی ثز عذم پزداخت حمَق دٍلتی دارًذ

غَرت کثزت هَدیبى هتخلف خسبرات ججزاى ًبپذیزی را ثز  در کِهسئَلیت آًْب ثز دٍش دیگزاى استمزار هی یبثذ 

دٍلت را ثب کسز ثَدجِ  ،گزیش اس پزداخت هبلیبت ٍ سیبى ًبضی اس فعل سیبًجبر هَدی هبلیبتی .جبهعِ تحویل هی ًوبیذ

هَدی  ،ضزر ٍ راثطِ سججیت ٍ ّوچٌیي تمػیز ایجبدهسئَلیت اعن اس در غَرت تحمك ضزایط  کِ هَاجِ هی کٌذ

لبًَى کِ سبسهبى اهَر هبلیبتی است هوکي است  هجزی ّوچٌیي .ذلف ثِ ججزاى خسبرات ٍاردُ هی ثبضهکهبلیبتی 

دٍلت یب عَاهل  کِ ضَد در راستبی اجزای لبًَى تخلفبت هختلفی را هزتکت ضًَذ کِ آثبر آًْب ًیش ثز جبهعِ تحویل

در ایي  . ردُ طجك لبًَى ٍ ثب احزاس ضزایط آى هی ثبضٌذاجزایی آى هسئَلیت داضتِ ٍ هکلف ثِ ججزاى خسبرات ٍا

 ٍتحمیك ضیَُ ّبی گزیش هبلیبتی ٍ تخلفبت هَدیبى ٍ سبسهبى اهَر هبلیبتی ٍ ّوچٌیي هسئَلیت هذًی آًْب ٍ آثبر آى 

 ِ است. تججزاى خسبرت در غَرت تحمك ضزایط آى هَرد ثزرسی لزار گزف
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