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هبزُ ارطاي زض ثيوِ هَضخ17ضَضايػبلي رلسِ زض ثيوِگطي، ٍ ايطاى هطًعي ثيوِ تأسيس شزایط »03/11/1391هبًَى

ِ اي كبرفزهب در قببل كبركٌبى ثط«عوَهي بیوِ هسئَلیت هدًي حزف هطتول 27ٍضا شيل4هبزُ ضطح ثِ تجػطُ

ًوَز :تػَيت

كلیبت- فصل اٍل

ِ ًبهِ- ۱هبدُ  سبلۺاسبس بیو هبُ، اضزيجْطت هػَة ثيوِ هبًَى اسبس ثط ثيوًِبهِ هوطضات1316ايي ٍ هَاًيي سبيط ٍ

ثيوِگصاض ًتجي پيطٌْبز ٍ هيثبضس)هطتجظ ثيوًِبهِ ايي اليٌلي رعء هيثبضس(ًِ عطكيي تَاكن هَضز ٍ گطزيسُ آى.تٌظين
اػالم ثيوِگصاض ثِ ًتجبً آى اظ هجل يب ثيوًِبهِ غسٍض ثب ّوعهبى ٍ ًجَزُ ثيوِگط هجَل هَضز ًِ ثيوِگصاض پيطٌْبز اظ هسوت

ًويضَز هحسَة ثيوِگط تؼْسات رعء است، .گطزيسُ

استۺتعبریف ٍ اصطالحبت- ۲هبدُ  ضكتِ ًبض ثِ آى هوبثل تؼطيق ثب ػوَهي ضطايظ ايي زض ظيط :اغغالحبت

ِ گز- ۱ ثِۺ بیو هزبظ ٍ ثَزُ ايطاى اسالهي روَْضي هطًعي ثيوِ اظ كؼبليت پطٍاًِ زاضاي ًِ است ثيوِاي هؤسسِ

است ضضتِ ايي زض ثيوِ ػوليبت .اًزبم

حبزحِۺحق بیوِ- ۲ ثطٍظ يب ٍهَع اظ ًبضي ذسبضت رجطاى ثطاي ثيوْگط تؼْس ٍ پَضص اذص ثطاثط زض ثيوْگصاض ًِ ٍرْي

هيپطزاظز ثيوٌْبهِ پَضص .تحت

ِ گذار- ۳ ثيوِۺ بیو حن پطزاذت ثِ هتؼْس ٍ هيًٌس هٌؼوس ثيوِگط ثب ضا ثيوِ هطاضزاز ًِ حوَهي يب حويوي ضرع ّط

.هيثبضس

سبيطۺ كبركٌبى-۴ يب ٍ سَز سْن هعز، ٍ حوَم اظ اػن حنالؼول ثيوِگصاض اظ ثيوِ هَضَع ًبض اًزبم اظاي زض ًِ اكطازي

است ضسُ زضد ثيوًِبهِ ذػَغي ضطايظ زض آًْب هطرػبت يب ٍ هيًوبيٌس زضيبكت .هعايب

ًبضًٌبى-تبصزُ رعء هيتَاًٌس ًيع ضطًت هسيطػبهل ٍ هسيطُ ّيبت اػضبي ثبضس، حوَهي ضرع ثيوِگصاض غَضتيٌِ زض

ثبضٌس ًبهِ ثيوِ پَضص .تحت

ًوعػضَۺسیبًدیدگبى- ۵ رسوي، غسهِ زچبض حبزحِ ٍهَع احط زض ًِ رعئي)ًبضًٌبًي يب گطزيسُاًس(ًلي كَت يب ٍ.

ّستٌسۺ كبر هَضَع بیوِ-۶ آى اًزبم ثِ هَظق ًبضًٌبى ًبضكطهب، اضربع حست ثط ًِ ضـلي ٍظيلِ ًَع .ّط

اتلبمۺحبدثِ هَضَع بیوِ- ۷ ثيوًِبهِ اػتجبض هست زض ٍ ثيوِ هَضَع ًبض اًزبم هٌبسجت ثِ ٍ حيي ًِ است ضٍيسازي

يب ذسبضت رجطاى هسئَل ثيوِگصاض ٍ گطزز ًبضًٌبى كَت يب اظًبضاكتبزگي ًوعػضَ، رسوي، غسهِ ثِ هٌزط ٍ اكتس
ضَز ضٌبذتِ آى اظ ًبضي ؿطاهت .پطزاذت

زض-تبصزُ آى اهخبل ٍ ًظبكت ٍ ؿصاذَضي ٍ استطاحت هحل زض ٍ ربضي ٍ ضٍظهطُ اهَض رطيبى زض ًِ حَازحي ًليِ

هيگطزز تلوي ثيوِ هَضَع حبزحِ هياكتس، اتلبم ًبضًٌبى ثطاي ثيوِ هَضَع هٌبًي .هحسٍزُ

ًبضۺ هحدٍدُ هكبًي هَضَع بیوِ- ۸ آًزب زض اٍ ًوبيٌسُ يب ًبضكطهب زضذَاست حست ًبضًٌبى ًِ است اي هحسٍزُ

هيگطزز هطرع ثيوًِبهِ ذػَغي ضطايظ زض آى حسٍز تؼييي يب ًطبًي زضد عطين اظ ٍ ٍ .هيًٌٌس

حبزحِۺًقص عضَ- ۹ اظ ًبضي ًِ ثسى اػضبي اظ ػضَي ًبض اًزبم تَاًبيي زازى زست اظ يب ٍ ضٌل تـييط هغغ،

ثبضس زاضتِ هغؼي ٍ زائن ٍضؼيت ٍ ثَزُ ثيوِ .هَضَع



كَتۺغزاهت فَت ٍ ًقص عضَ- ۱۰ يب رسوي غسهبت ثطٍظ غَضت زض هيگطزز هتؼْس ثيوِگط ًِ است ٍرْي

ثپطزاظز شيٌلغ يب ظيبًسيسُ ثِ ثيوًِبهِ ايي ضطايظ عجن ثيوِ هطوَل حبزحِ ٍهَع اظ ًبضي .ًبضًٌبى

ؿطاهتۺهَضَع بیوِ- ۱۱ ٍ پعضٌي ّعيٌِّبي پطزاذت هجبل زض ثيوِگصاض حطكِاي هسًي هسئَليت اظ است ػجبضت

ثيوِ هَضَع حبزحِ اظ ًبضي ثيوِگصاض ًبضًٌبى كَت ٍ ًوعػضَ رسوي، .غسهِ

ِ ًبهِ- ۳هبدُ  هطرعۺهدت بیو ثيوًِبهِ ذػَغي ضطايظ زض ًِ ثَز ذَاّس تطتيجي ثِ ثيوًِبهِ هست اًوضبي ٍ ضطٍع

.هيگطزز

ِ گذار - فصل دٍم ٍظبیف ٍ تعْدات بیو

هَضَع-۴هبدُ  ثِ ضارغ اعالػبت ّوِ ثيوِگط پطسصّبي ثِ پبسد زض غساهت ٍ زهت ضػبيت ثب است هٌلق ثيوِگصاض

زّس هطاض ٍي اذتيبض زض ضا ثِ.ثيوِ يب ٍ ًوبيس ذَززاضي هغلجي اظْبض اظ ػوس ثِ ثيوِگط پطسصّبي ثِ پبسد زض ثيوِگصاض اگط
است ضسُ اظْبض ٍاهغ ذالف ثط يب ضسُ ًتوبى ًِ هغلجي ٍلَ ثَز ذَاّس ثبعل ثيوًِبهِ ثٌوبيس اظْبضي ٍاهغ ذالف ثط ػوس

ثبضس ًساضتِ حبزحِ ٍهَع زض تأحيطي ثلٌِ.ّيچگًَِ ضس ًرَاّس هستطز ٍي ثِ ثيوِگصاض پطزاذتي ٍرَُ كوظ ًِ ػالٍُ ثِ
ًوبيس هغبلجِ ثيوِگصاض اظ ًيع است اكتبزُ ػوت تبضيد آى تب ًِ ضا حنثيوِ اهسبط هيتَاًس .ثيوِگط

ٍ-۵هبدُ  ضَز ذغط تطسيس هَرت ًِ آيس ثَرَز ثيوِ هَضَع ًبض ٍضؼيت ٍ ًيليت زض تـييطاتي ثيوِ هست عَل زض ّطگبُ

هَظق ثيوِگصاض ًطَز ذغط تطسيس ثِ هٌزط آًٌِ ٍلَ آيس ٍرَز ثِ ًبضًٌبى يب ٍ ثيوِ هَضَع هٌبًي هحسٍزُ زض تـييطي يب
ثطسبًس ثيوِگط اعالع ثِ ضا هَضَع ثالكبغلِ ثيوِگصاض.است ػول ًتيزِ زض ثيوِ هَضَع ٍضؼيت تـييط يب ذغط تطسيس اگط

ظطف ضا هطاتت ثبيس هطبضاليِ ًٌس10ًجبضس اػالم گط ثيوِ ثِ ضسوبً ذَز اعالع تبضيد اظ اظ.ضٍظ هجل ذغط تطسيس غَضت زض
آى پطزاذت ػسم غَضت زض ٍ هغبلجِ ثبهيوبًسُ هست ثطاي ذغط ثب هتٌبست ضا اضبكي ثيوِ حن هيتَاًس ثيوِگط ذسبضت، ٍهَع

ًوبيس كسد ضا ثيوًِبهِ ثيوِگصاض است.تَسظ ثَزُ ذغط تطسيس اظ ًبضي ذسبضت ًِ ضَز هؼلَم حبزحِ ٍهَع اظ ثؼس ّطگبُ
ًوبيس پطزاذت هطسز، ذغط ثب هتٌبست حنثيوِ ثِ تؼيييضسُ حنثيوِ ًسجت ثِ ضا ذسبضت هيتَاًس .ثيوِگط

ٍ-۶هبدُ  الظم اهساهبت ٍ ًوبيس ضػبيت ضا كٌي حلبظت ػبلي ضَضاي هػَة هوطضات هَضز حست است هَظق ثيوِگصاض

آٍضز ػول ثِ ذسبضت تَسؼِ ٍ حَازث ٍهَع اظ رلَگيطي ثطاي ضا .هتؼبضف

ًَع-۷هبدُ  ّط زضيبكت ّوچٌيي ٍ ثيوًِبهِ ايي هَضَع حبزحِ ّطگًَِ ٍهَع اظ ذَز اعالع تبضيد اظ است هَظق ثيوِگصاض

هيضَز هطثَط ثيوًِبهِ ايي ثِ ًِ ذَز ػليِ ًبضًٌبى هغبلجِ يب ٍ ضلبّي)ازػب يب ًتجي اظ زّس(اػن اًزبم ضا ظيط :اهساهبت
ازػبي-1 يب ٍ حبزحِ ٍهَع ذسبضت، اػالم كطم تٌويل ثب ٍ هطارؼِ ثيوِگط ضؼت اظ يٌي ثِ ًبضي ضٍظ پٌذ ظطف حساًخط

ثطسبًس ثيوِگط اعالع ثِ سلبضضي پست عطين اظ هصًَض هست ظطف ضا هطاتت يب ٍ ًوبيس اػالم ضا .هغطٍحِ
يب-2 ٍ ذسبضت هغبلجِ آى هَرت ثِ ًِ ػٌَاًي ٍ زػَا اهبهًٌٌِسُ يب ٍ ذَاّبى ًطبًي ٍ ًبم زػَا، هَضَع يب ذَاستِ

اعالػبت، ّطگًَِ ٍ ازػب هَضز هجلؾ احتوبلي، ضَْز ًطبًي ٍ ًبم ظيبًسيسُ، هطرػبت است، ضسُ زػَا اهبهِ
زض ثبضُ ايي زض ًِ ضا هساضًي ٍ اسٌبز ًَع ّط ٍ زاضز ٍهَف آى ثط ًِ ضا هَضَع ثِ هطثَط زيگط ًٌبت ٍ هطرػبت

ًوبيس ًوي زكبع ٍ ضسيسگي ٍ تحويوبت زض ضا ثيوِگط ٍ تسلين ثيوِگط ثِ زاضز .اذتيبض
آٍضز-3 ػول ثِ ثيوِگط ثب ضا الظم ّوٌبضي ًبضضٌبسي اهَض اًزبم ٍ حبزحِ هحل اظ ثبظزيس .ثطاي

ثتَاًس-۸هبدُ  ًِ هيضَز هحسَة ًبهِ ثيوِ ايي ثِ هطثَط زػبٍي زض ؿيط، ثِ ٍاگصاضي حن ثب ثيوِگصاض هوبم هبئن گط ثيوِ

ًوبيس تؼويت ثيوًِبهِ ايي تؼْس هيعاى تب هضبيي هطارغ زض ضا هطثَط ًجبيس.پطًٍسُّبي زػَي رطيبى هست عَل زض ثيوِگصاض



ثيوًِبهِ ايي تؼْسات هبظاز ثِ ًسجت ٍلي آٍضز ٍاضز لغوِ زػَي تؼويت زض ثيوِگط حوَم ثِ ًِ آٍضز ػول ثِ اهساهي
زاضت ذَاّس اهساهي گًَِ ّط حن .ثيوِگصاض

اكعايص-۹هبدُ  ثبػج ٍ ًسّس اًزبم ضا ثيوًِبهِ ايي زض هٌسضد ٍظبيق سَْاً شيػالح هطارغ تطريع ثِ ثيوِگصاض چٌبًچِ

ذسبضت هيعاى اظ ثيوِگصاض هػَض تأحيط ًسجت ثِ هيتَاًس ثيوِگط ضَز حبزحِ هبّيت يب ػلت تطريع هبًغ يب ٍ ثيوِگط تؼْس
ثٌبّس پطزاذت ثَز.هبثل ًرَاّس ظيبًسيسُ حوَم ًبكي هبزُ ايي .حٌن

ًوبيس-۱۰هبدُ  اػالم ثيوِگط ثِ ضا ًبضًٌبى ٍاهؼي تؼساز است هَظق ًِ.ثيوِگصاض گطزز هؼلَم حبزحِ ٍهَع اظ ثؼس چٌبًچِ

ًبّص ٍاهؼي تؼساز ثِ اظْبضضسُ تؼساز ًسجت ثِ ثيوِگط تؼْسات است ٍاهؼي تؼساز اظ ًوتط ًبضًٌبى اظْبضضسُ تؼساز آذطيي
ثَز.هييبثس ذَاّس ثيوِگصاض ثطػْسُ ذسبضت التلبٍت هبثِ پطزاذت ايٌػَضت .زض

ثيوِگط-۱۱هبدُ  تؼْسات ارطاي ٍ اي ثيوِ پَضص ضطٍع ٍلي هيضَز غبزض ثيوِگط هجَل ٍ ثيوِگصاض توبضبي ثب ثيوًِبهِ

است ضسُ پيصثيٌي ثيوًِبهِ زض ًِ است تطتيجي ثِ حنثيوِ پطزاذت ثِ هسغي.هٌَط غَضت ثِ حنثيوِ پطزاذت چٌبًچِ
هبزُ ضػبيت ثب ضا ثيوًِبهِ هيتَاًس ثيوِگط ًٌٌس پطزاذت زليل ّط ثِ ضا هَػسضسيسُ اهسبط اظ يي ّط ثيوِگصاض ٍ ايي23ثبضس

ًوبيس كسد حنثيوِ.آيييًبهِ ًسجت ثِ ذسبضت حبزحِ، ٍهَع غَضت زض ثبضس ًٌطزُ كسد ضا ثيوًِبهِ ثيوِگط چٌبًچِ
ذػَغي ضطايظ زض آًٌِ هگط ضس ذَاّس پطزاذت هيضس پطزاذت ثبيس حبزحِ ٍهَع ظهبى تب ًِ حنثيوِاي ثِ پطزاذتضسُ

ثبضس ضسُ زضد زيگطي ضَاثظ .ثيوًِبهِ

است-۱۲هبدُ  گطزيسُ زضد ثيوًِبهِ ايي هتي ٍ ثيوِ پيطٌْبز زض ًِ است ّوبى ثيوِگصاض هبًًَي اهبهتگبُ ٍ .ًطبًي

ثطسبًس ثيوِگط اعالع ثِ ًتجي غَضت ثِ ضا ذَز هبًًَي اهبهتگبُ ٍ ًطبًي تـييط است هَظق غَضت.ثيوِگصاض ايي ؿيط زض
هيضَز ضٌبذتِ هؼتجط ثيوِگصاض هجلي اهبهتگبُ ٍ .ًطبًي

ثبضس-۱۳هبدُ  ًساضتِ هغبثوت است آهسُ ػول ثِ عطكيي ثيي ًِ هَاكوتّبيي ثب الحبهي اٍضام ٍ ثيوًِبهِ هلبز ّطگبُ

ظطف است هَظق اٍضام15ثيوِگصاض ٍگطًِ ًوبيس اغالح توبضبي ًتجي ثغَض الحبهيِ يب ثيوًِبهِ زضيبكت تبضيد اظ ضٍظ
ضس ذَاّس تلوي هغؼي .هصًَض

ِ گز- فصل سَم ٍظبیف ٍ تعْدات بیو

ثَزۺپَشش ّبي اصلي- ۱۴هبدُ  ذَاّس ثيوِگط تؼْس زض ثيوًِبهِ غسٍض ثب ظيط :هَاضز

ثِ-۱ حساًخط ثيوِ هَضَع حبزحِ ّط زض ًلط ّط ثطاي رعئي ٍ ًلي اظ اػن زائن ػضَ ًوع ٍ رسوي غسهِ كَت، ؿطاهت

ثيوًِبهِ ذػَغي ضطايظ زض هٌسضد .هيعاى

زض-۲ هٌسضد هيعاى ثِ حساًخط ٍ هؼتوس پعضي تبييس اظ پس ثيوِ هَضَع حبزحِ ّط زض ًلط ّط ثطاي پعضٌي ّعيٌِّبي

ثيوًِبهِ ذػَغي .ضطايظ

زض-تبصزُ ثيوِگصاض هسئَليت زضغس هجٌبي ثط يب ثيوِگصاض ٍ ثيوِگط تَاكن ثب ػضَ ًوع يب رسوي غسهِ كَت، ؿطاهت

هيضَز هحبسجِ ضٍظ ضايذ زيِ اضظاًتطيي ضيبلي هؼبزل ضٍي ثط آى اػوبل ٍ هيضَز تؼييي هضبئي غَضت.هطارغ ّط زض
ثيطتط ثيوًِبهِ ذػَغي ضطايظ زض هٌسضد هجلؾ اظ ًلط ّط ثطاي ثيوِ هَضَع حبزحِ ّط زض پطزاذت هبثل هجلؾ حساًخط

ثَز .ًرَاّس

ثطۺپَشش ّبي اضبفي- ۱۵هبدُ  اضبكي ثيوِ حن اذص ثب گط ثيوِ هَاكوت ٍ ثيوِگصاض زضذَاست ثب اضبكي ّبي پَضص

گيطز هطاض پَضص تحت هيتَاًس ثيوًِبهِ اذتػبغي ضطايظ .اسبس



حست-۱۶هبدُ  است، ضسُ زازگبُ ضأي اضائِ ثِ هًََل ٍ ًطسُ اًزبم تَاكوي غَضت ثِ ذسبضت پطزاذت ًِ زضهَاضزي

اظ پس ضٍظ پبًعزُ ظطف يب هغؼي ضأي اثالؽ تبضيد اظ ضٍظ پبًعزُ ظطف هٌللٌس آًْب هبًًَي هوبم هبئن يب شيٌلغ يب ظيبًسيسُ هَضز
ًوبيٌس تسلين ضا ذَز زضذَاست ٍ هطارؼِ ثيوِگط ثِ ذسبضت زضيبكت ثطاي الظم هساضى ثب اثالؿي ضأي ضسى ثيوِگط.هغؼي

تبضيد هتوبضي، ًبم ثط هطتول هتوبضي ثِ ضسيسي تحَيل ضوي ٍ حجت ضا آى زضذَاست، ٍغَل هحض ثِ است هٌلق
ًٌس ثطضسي هتوبضي زضحضَض ضا هساضى ثَزى ًبهل يب ًوػبى حجت، ضوبضُ ٍ ًبهل.تسلين توبضب ظهبى زض هساضى چٌبًچِ

سي ظطف حساًخط است هَظق ثيوِگط هساضى(30)ثبضس چٌبًچِ ٍ ًوبيس پطزاذت ضا هتؼلوِ ذسبضت توبضب، تبضيد اظ ضٍظ
ّلتِ يي ظطف حساًخط ًوع ضكغ ثِ ًسجت تب اػالم هتوبضي ثِ ًتجي غَضت ثِ ٍ حضَضاً ضا هطاتت ثبضس، ًبهع تسليوي

ًٌس .اهسام

ًرَاّس- تبصزُ ثيوِگط تؼْسات اكعايص هَرت هساضى تٌويل زض تبذيط ٍيب هوطض هْلت ظطف هصًَض اضربظ هطارؼِ ػسم

.ثَز

ثِ-۱۷هبدُ  ٍ ًطز ذَاّس پطزاذت ثيوًِبهِ شيٌلغ يب ظيبًسيسُ ثِ ثيوِگصاض اعالع ثب ضا ثيوًِبهِ ايي هَضَع ذسبضت ثيوِگط

هيگطزز الصهِ ثطي ظيبىزيسُ اضربظ يب ضرع ٍ ثيوِگصاض هوبثل زض ذسبضت، پطزاذت تحت.هحض ّعيٌِّبي سبيط
ضس ذَاّس پطزاذت ظيبىزيسُ يب ثيوِگصاض ثِ هَضز حست پطزاذت.پَضص، زض ثيوِگط الظم، هساضى تٌويل اظ پس چٌبًچِ

ثَز ذَاّس ثيوِگط ػْسُ ثط زيِ هجلؾ احتوبلي اكعايص اظ ًبضي ذسبضت اكعايص ًٌس تأذيط .ذسبضت

ايي-۱۸هبدُ  هجٌبي ثط است هَظق ثيوِگط ثبضس ثيوِگطاى سبيط پَضص تحت ّوعهبى ثيوِگصاض هسئَليت ًِ غَضتي زض

ًوبيس هطارؼِ آًْب ثِ ثيوِگطاى سبيط سْن ثبظيبكت ثطاي هيتَاًس سپس ٍ ًوبيس ايلب ضا ذَز تؼْسات .ثيوًِبهِ

اظ-۱۹هبدُ  هجل هيتَاًس ثبضس هحطظ ثيوِگط ًظط اظ ضسُ اضائِ هساضى ٍ اسٌبز ثِ تَرِ ثب ثيوِگصاض هسئَليت ًِ هَاضزي زض

ؿطاهت يب ٍ ذسبضت هسػيبى، يب هسػي اظ ضضبيت اذص ٍ ثيوِگصاض ثب تَاكن غَضت زض شيغالح، هبًًَي هطارغ ضأي غسٍض
ًٌس پطزاذت ضا زاضت.هطثَط ًرَاّس تؼْسي ثؼسي ازػبي گًَِ ّط ثطاثط زض ثيوِگط غَضت ايي .زض

تؼْسات-۲۰هبدُ  سوق تب ذسبضت پطزاذت ثِ هٌلق ثيوِ هؤسسِ ًبضكطهب، هسئَليت ثط هجٌي هغؼي ضاي غسٍض غَضت زض

ثَز ذَاّس غبزضُ ضاي هلبز اسبس ثط .ثيوًِبهِ

ِ گز- فصل چْبرم خسبرت ّبي خبرج اس تعْد بیو

ِ گز- ۲۱هبدُ  زضۺخسبرت ّبي خبرج اس تعْد بیو آًٌِ هگط ًيست ثيوًِبهِ ايي پَضص ظيطتحت ذسبضتّبي

ثبضس ضسُ تَاكن زيگطي ًحَ ثِ آى الحبهيِ يب :ثيوًِبهِ
هطارغ-1 ضاي ثِ ثٌب ًِ هَاضزي هگطزض ثبضس گطزيسُ زچبض آى ثِ ظهبى هطٍض ثِ ٍ ػبزي كؼبليت احط زض ضرع ًِ اهطاضي ًليِ

ثبضس ضسُ ضٌبذتِ هسئَل ثيوِگصاض .شيػالح
هَتَضي-2 ًوليِ ٍسبيل حَازث اظ ًبضي .ذسبضتْبي
ضازيَاًتيَ-3 تطؼطؼبت اظ ًبضي هستوين ؿيط يب ٍ هستوين .ذسبضتْبي
ًبض-4 تؼغيلي ٍ ثلَا اؿتطبش، ضَضش، اػتػبة، رٌگ، اظ ًبضي .حَازث

ثَزۺخسبرت ّبي غیزقببل جبزاى- ۲۲هبدُ  ًرَاّس ثيوِگط تؼْس زض ذسبضت رجطاى ظيط هَاضز :زض

عَل-1 زض شيػالح هطارغ تطريع ثب ثيوِ هَضَع حبزحِ ايزبز زض ٍي ًبضًٌبى ٍ ثيوِگصاض تولت ٍ ػوس اظ ًبضي ذسبضتْبي
ثيوًِبهِ اػتجبض .هست



ًعاع-2 ٍ زضگيطي اظ ًبضي .حَازث
ًبضًٌبى-3 تَسظ ضٍاىگطزاى يب هَازهرسض هسٌطات، هػطف اظ ًبضي .حَازث
ذطيس-4 هبثل ّبي هزبظات ٍ زٍلت ًلغ ثِ ًوسي رعاي ثِ .هحٌَهيت
ثبضس-5 توبم سبل پبًعزُ اظ ًوتط آًْب سي ًِ ًبضًٌبًي ثِ ٍاضزُ ذسبضت ٍ .ؿطاهت
شيغالح-6 هطارغ اظ ًبض هؼتجط هزَظ كبهس ذبضري اتجبع ثِ ٍاضز ذسبضت ٍ .ؿطاهت
اي-7 ّستِ اًلزبض اظ ًبضي ؿيطهستوين ٍ هستوين .ذسبضتْبي
ضَز-8 ًوي ضٌبذتِ آى هسئَل ثيوِگصاض شيػالح هطارغ ًظط عجن ًِ حَازحي .ًليِ

سبیز هَارد- فصل پٌجن

ِ ًبهِ- ۲۳هبدُ  ًتجيۺًحَُ فسخ بیو اذغبض ثب هيتَاًس ثيوًِبهِ عطكيي اظ يي ّط ظيط هَاضز ضا20زض ثيوًِبهِ ضٍظُ

ًوبيس :كسد

ِ گز- ۱ ۺهَارد فسخ اس سَي بیو
غبزضُ- ثسٌّبض اػالهيِّبي زض هٌسضد سطضسيسّبي زض حنثيوِ پطزاذت .ػسم
هطثَط- اضبكي حنثيوِ پطزاذت ثِ ثيوِگصاض هَاكوت ػسم ٍ ذغط .تطسيس
هٌتولاليِ- يب ٍضحِ تَسظ ثيوِگصاض ٍظبيق اًزبم ػسم ٍ ثيوِگصاض .كَت

ِ گذار- ۲ ۺهَارد فسخ اس سَي بیو
ًطَز- ضاضي حنثيوِ ترليق ثِ ثيوِگط ٍ يبثس ًبّص يب ضسُ ثطعطف ذغط، ًِ .زضغَضتي
زليل- ّط ثِ ثيوِگط كؼبليت ضسى .هتَهق
پَضص- ازاهِ ثِ ثيوِگصاض توبيل .ػسم

ثِ-۲۴هبدُ  ٍ هحبسجِ ضٍظضوبض غَضت ثِ است هبًسُ ثبهي ًِ هستي ثيوِ حن ثبيس ثيوِگط، عطف اظ كسد غَضت زض

ضَز زازُ ثطگطت ثِ.ثيوِگصاض هست ًَتبُ تؼطكِ اسبس ثط ثيوِ هست ثيوِ حن ثيوِگصاض عطف اظ ثيوًِبهِ كسد غَضت زض
ضس ذَاّس هستطز آى ثويِ ٍ هحبسجِ شيل :ضطح

حق بیوِ بز هبٌبي حق بیوِ یكسبلِهدت اعتببر

سبال5ًِضٍظ5تب ثيوِ حن زضغس

تب6اظ سبال10ًِضٍظ15ضٍظ ثيوِ حن زضغس

تب16اظ سبال20ًِضٍظ30ضٍظ ثيوِ حن زضغس

تب31اظ سبال30ًِضٍظ60ضٍظ ثيوِ حن زضغس

تب61اظ سبال40ًِضٍظ90ضٍظ ثيوِ حن زضغس

تب91اظ سبال50ًِضٍظ120ضٍظ ثيوِ حن زضغس

تب121اظ سبال60ًِضٍظ150ضٍظ ثيوِ حن زضغس

تب151اظ سبال70ًِضٍظ180ضٍظ ثيوِ حن زضغس

تب181اظ سبال85ًِضٍظ270ضٍظ ثيوِ حن زضغس

ثبال270اظ ثِ سبال100ًِضٍظ ثيوِ حن زضغس



ضخۺهزٍر سهبى- ۲۵هبدُ  ثيوًِبهِ اػتجبض هست زض ًِ است حَازحي ثطاي ثيوِگصاض هسئَليت ثِ هٌحػط ثيوِگط تؼْسات

ضَز اػالم ثيوِگط ثِ ثيوًِبهِ اًوضبي اظ پس سبل زٍ ظطف حساًخط ذسبضت ازػبي ٍ يب.زّس ثيوِگصاض اهسام ّطگًَِ
ثَز ذَاّس ظهبى هطٍض هبعغ ذسبضت هغبلجِ هٌظَض ثِ ٍي .ًبضًٌبى

عطينۺًحَُ حل ٍ فصل اختالف- ۲۶هبدُ  اظ ًِ غَضتي زض ثيوًِبهِ، ايي ارطاي يب ٍ تلسيط اظ ًبضي اذتالف ّطگًَِ

است الظماالتجبع عطكيي ثطاي ٍ هغؼي هعثَض زاٍض ضأي ٍ ضس ذَاّس اضربع هطضيالغطكيي زاٍض ثِ ًطَز ٍكػل حل .هصاًطُ
ظيط تطتيت ثِ ٍ اضربع زاٍضي ّيأت ثِ هَضَع ًطسٌس تَاكن ثِ هطضيالغطكيي زاٍض اًتربة هَضز زض عطكيي ًِ غَضتي زض

ضس ذَاّس :ػول

هيًوبيس-۱ هؼطكي زيگط عطف ثِ ٍ تؼييي اذتػبغي زاٍض ًلط يي عطكيي اظ يي .ّط

هجل-۲ اذتػبغي اًتربةزاٍضاى سطزاٍض ػٌَاى ثِ ضا زيگطي زاٍض اتلبم، ثِ اذتالف هَضز هَضَع زضثبضُ ثحج اظ

ًوَز .ذَاٌّس

ثَز-۳ ذَاّس الظماالتجبع عطكيي ثطاي ٍ هؼتجط آضا، اًخطيت ثب زاٍضي ّيأت .ضأي

تب-۴ عطكيي اظ يي ّط ًِ غَضتي هوبثل30زض عطف زاٍض هؼطكي ٍ اًتربة اظ ثؼس تؼيييضٍظ ضا ذَز اذتػبغي زاٍض ،

تب اذتػبغي زاٍضاى يب ٍ اظ30ًٌٌس هَضز حست هيتَاًٌس عطكيي اظ يي ّط ًطسٌس تَاكن ثِ سطزاٍض تؼييي هَضز زض ضٍظ
ثٌوبيس سطزاٍض يب زاٍض تؼييي زضذَاست شيغالح .زازگبُ

ٍۺهَارد پیش بیٌي ًشدُ- ۲۷هبدُ  ثيوِ ػطف ثيوِ، هبًَى اسبس ثط است ًطسُ شًط ثيوًِبهِ ايي زض ًِ هَاضزي زض

ضس ذَاّس ػول ايطاى اسالهي روَْضي ًطَض ربضي هَاًيي .سبيط


