هبزُ  -91اذص ضقَُ ٍ ؾَء اؾتفبزُ اظ همبم ازاضي هوٌَع هي ثبقس .اؾتفبزُ اظ ّطگًَِ اهتيبظ ،تؿْيالت ،حك هكبٍضُّ ،سيِ ٍ
هَاضز هكبثِ زض همبثل اًجبم ٍظبيف ازاضي ٍ ٍظبيف هطتجٍ ثب قغل تَؾٍ وبضهٌساى زؾتگبّْبي اجطايي زض توبم ؾَُح اظ افطاز
حميمي ٍ حمَلي ثِ جع زؾتگبُ شيطثٍ ذَز ترلف هحؿَة هي قَز.
تجهطُ-1زؾتگبّْبي اجطايي هَظفٌس ػالٍُ ثط ًظبضت هؿتمين هسيطاى اظ َطيك اًجبم ثبظضؾيْبي هؿتوط زاذلي تَؾٍ ثبظضؾبى
هؼتوس ٍ هترهم زض اجطاي ايي هبزُ ًظبضت هؿتمين ًوبيٌس .چٌبًچِ ترلف ّطيه اظ وبضهٌساى هؿتٌس ثِ گعاضـ حسالل يه
ثبظضؼ هؼتوس ثِ تبييس هسيط هطثََِ ثطؾس ثبالتطيي همبم زؾتگبُ اجطايي يب همبهبت ٍ هسيطاى هجبظ ،هي تَاًٌس زؾتَض اػوبل
وؿط يه ؾَم اظ حمَق ،هعايب ٍ ػٌبٍيي هكبثِ ٍ يب اًفهبل اظ ذسهبت زٍلتي ثطاي هست يىوبُ تب يىؿبل ضا ثطاي فطز هترلف
نبزض ًوبيٌس.
تجهطُ -2زضنَضت تىطاض ايي ترلف ثِ اؾتٌبز گعاضقْبيي وِ ثِ تبئيس ثبظضؼ هؼتوس ٍ هسيط هطثََِ ثطؾس پطًٍسُ فطز ذبَي ثِ
ّيئتْبي ضؾيسگي ثِ ترلفبت ازاضي اضجبع ٍ يىي اظ هجبظاتْبي ثبظذطيس ،اذطاج ٍ اًفهبل زائن اظ ذسهبت زٍلتي اػوبل ذَاّس
قس.
تجهطُ -3زؾتگبّْبي اجطايي هَظف اؾت اؾبهي افطاز حميمي ٍ حمَلي ضقَُ زٌّسُ ثِ وبضهٌساى زؾتگبّْبي اجطايي ضا
جْت هوٌَػيت ػمس لطاضزاز ثِ وليِ زؾتگبّْبي اجطايي اػالم ًوبيس.
تجهطُ -4ؾبظهبى هَظف اؾت اؾبهي افطاز حميمي ٍ حمَلي ضقَُ زٌّسُ ثِ وبضهٌساى زؾتگبّْبي اجطايي ضا جْت هوٌَػيت
ػمس لطاضزاز ثِ وليِ زؾتگبّْبي اجطايي اػالم ًوبيس.
هبزُ  -92هسيطاى ٍ ؾطپطؾتبى ثالفهل ،هؿئَل ًظبضت ٍ وٌتطل ٍ حفظ ضٍاثٍ ؾبلن وبضهٌساى ذَز زض اًجبم ٍظبيف هحَلِ هي
ثبقٌس ٍ زض هَضز ػولىطز آًبى ثبيس پبؾرگَ ثبقٌس .زض نَضتي وِ وبضهٌساى هعثَض ثب الساهبت ذَز هَجت يطض ٍ ظيبى زٍلت
گطزًس ٍ يب ترلفبتي ًظيط ضقَُ ٍ يب ؾَء اؾتفبزُ زض حيُِ هسيطيت هؿئَالى هعثَض هكبّسُ ٍ اثجبت گطزز ،ػالٍُ ثط ثطذَضز ثب
وبضهٌساى ذبَي ثب هسيطاى ٍ ؾطپطؾتبى وبضهٌساى (حؿت هَضز) ًيعوِ زض وكف ترلف يب جطاين اّوبل ًوَزُ ثبقٌس هُبثك
لَاًيي هطثٌَ ،ثب آًبى ضفتبض ذَاّس قس.
زؾتَضالؼول اجطايي هَاز 92 ٍ 91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي زض هَضز ثبظضؾي هؿتوط زض زؾتگبّْبي اجطايي
پبضاف زؾتَضالؼول اجطايي هَاز 92 ٍ 91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي زض هَضز ثبظضؾي هؿتوط زض زؾتگبّْبي اجطايي :
زؾتَضالؼول اجطايي هَاز ( )92( ٍ )91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي هَيَع ثركٌبهِ قوبضُ  173706هَضخ 1393/12/27
ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي وكَض /ثركٌبهِ ثِ وليِ زؾتگبُّبي اجطايي هكوَل لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي
ثِ هٌظَض تحمك ثٌس « »24ؾيبؾتّبي ولي ًظبم ازاضي اثالغي همبم هؼظن ضّجطي ٍ ثِ اؾتٌبز تجهطُ ( )3هبزُ ( )4آيييًبهِ
اجطايي هَاز ( )93 ٍ 91 ،90 ،87 ،86 ،84لبًَى هصوَض هَيَع ههَثِ قوبضُ  44770/77683هَضخ  1389/4/8وويؿيَى
اهَض اجتوبػي ٍ زٍلت الىتطًٍيه ّيأت زٍلت ٍ زض ضاؾتبي ثطًبهِ نيبًت اظ حمَق هطزم ٍ ؾالهت ازاضي هَيَع ثطًبهِ ّفتن
ًمكِ ضاُ انالح ًظبم ازاضي (ههَثِ قَضاي ػبلي ازاضي اثالغي ضيبؾت هحتطم جوَْض ثِ قوبضُ /560ن 206/93هَضخ
« ،)1393/1/20زؾتَضالؼول اجطايي هَاز ( )92( ٍ )91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي» ٍ يوبئن هطثََِ ثِ قطح پيَؾت اثالؽ
هيگطزز.

ثب ػٌبيت ثِ ثطًبهِّبي زٍلت هحتطم ٍ تأويسات ضيبؾت هحتطم جوَْضي هجٌي ثط ثْطُگيطي اظ ظطفيتّبي لبًًَي هَجَز زض
جْت هجبضظُ ّوِجبًجِ ٍ ثطذَضز لبَغ ثب هفبؾس ازاضي ،يطٍضي اؾت وليِ زؾتگبُّبي هكوَل يوي اّتوبم ٍيػُ زض اجطاي
نحيح ٍ هؤثط هَاز ( )92( ٍ )91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ٍ ايي زؾتَضالؼول ،گعاضـ اجطاي آى ضا هُبثك ؾبظ ٍ وبض
تؼييي قسُ ثِ ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِضيعي وكَض اػالم ًوبيٌس.
هحوَز ػؿىطي آظاز -جبًكيي ضييؽ زض تَؾؼِ هسيطيت ٍ ؾطهبيِ اًؿبًي
زؾتَضالؼول اجطايي هَاز ( )92( ٍ )91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي(
تؼبضيف:
هبزُ ٍ -1اغُّب ٍ ػجبضات اذتهبضي هٌسضج زض ايي زؾتَضالؼول زض هؼبًي ظيط ثِ وبض هيضًٍس:
الف -لبًَى :لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي
ة -ثبظضؼ :ثبظضؼ هؼتوس ٍ هترهم هَيَع تجهطُ يه هبزُ ( )91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي
ج -ثبظضؾي :ثبظضؾي زاذلي تَؾٍ ثبظضؼ هؼتوس ٍ هترهم هَيَع تجهطُ يه هبزُ ( )91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي
ز -ؾبظهبى :ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي وكَض
ّـ -ثبظضؾي هؿتوط :هجوَػِ فؼبليتّبي ثبظضؾي اؾت وِ ثط اؾبؼ ثطًبهِّبي هسٍى ٍ هٌظن زض ذهَل ترلفبت هَيَع هبزُ
( )91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ثب تؼييي هحسٍزُ ٍ ظهبى هكرم اًجبم هيپصيطز.
ٍ -ثبظضؾي هَضزي :يىي اظ َطق ثبظضؾي اؾت وِ ذبضج اظ ثطًبهِّبي هسٍى ٍ هتؼبلت ٍنَل قىبيبت ٍ گعاضـّبي همطٍى ثِ
نحت (ًظيط هطاجؼبى ،ؾبظهبىّبي هطزم ًْبز ٍ ؾبيط وبضهٌساى زؾتگبُ وِ ثِ ًحَي اظ هَيَع هُلغ قسُاًس) ،اػالم ؾبظهبى،
ّيأت ػبلي ًظبضت ،زؾتَض ثبالتطيي همبم زؾتگبُ اجطايي يب همبهبت ٍ هسيطاى هجبظ يب زضذَاؾت ؾبيط هؿؤٍليي شيطثٍ زؾتگبُ
زض هحسٍزُ هبزُ ( )91لبًَى نَضت هيپصيطز.
ظ -وويتِ :وويتِ ؾالهت ازاضي ٍ نيبًت اظ حمَق هطزم هَيَع ثٌس « »4لؿوت «الف» ثركٌبهِ قوبضُ 200/93/13472
هَضخ  1393/10/7هؼبًٍت ٍلت تَؾؼِ هسيطيت ٍ ؾطهبيِ اًؿبًي ضييؽجوَْض.
قطايٍ ثبظضؾبى ٍ تؼساز آًْب:
هبزُ  -2ثبظضؾبى هٌترت هيثبيؿت هتهف ثِ اهبًتساضي ٍ نسالت ثَزُ ٍ اظ حؿي قْطت ثطذَضزاض ثبقٌس ٍ اظ هيبى افطاز
هُلغ ،زاضاي تحهيالت ػبلي ٍ ثب ؾَاثك اجطايي هؤثط اًتربة قًَس .زض اجطاي ايي هبزُ ثبظضؾبى هيثبيؿت ٍاجس قطايٍ شيل
ثبقٌس:
– زاضا ثَزى هؼيبضّبي اذالق حطفِاي ثبظضؾي ًظيط :قىيجبيي ،جسيت ،ؾرتوَقي ،ضاظزاضي ،هثجتگطايي ،اًًجبٌ،
ذَـضفتبضي ٍ ثيَطفي

– وبضقٌبؼ هترهم ثب هسضن تحهيلي حسالل ليؿبًؽ
– حسالل  5ؾبل تجطثِ وبضي
– آقٌبيي ثب هكبغل ترههي زؾتگبُ ٍ قطح ٍظبيف قبغليي ايي هكبغل
– آقٌبيي ثب لَاًيي ٍ همطضات ،يَاثٍ ٍ ضٍيِّبي حبون ثط زؾتگبُ
– اهىبى هكبضوت زض ثبظضؾيّبي هؿتوط ثسٍى ايجبز ٍلفِ زض ٍظبيف هطتجٍ ثب پؿت ؾبظهبًي
– ثطذَضزاض ثَزى اظ تَاًبيي ثبال زض تجعيِ ٍ تحليل هؿبيل
هبزُ  -3تؼساز ثبظضؾبى ّط زؾتگبُ اجطايي ًجبيس اظ ّفت زّن زضنس ول وبضوٌبى (ضؾوي ،پيوبًي ٍ لطاضزاز وبض هؼيي) تجبٍظ
ًوبيس .تؼساز ثبظضؾبى حَظُ ؾتبزي ووتط اظ ً 2فط ًرَاّس ثَز ٍ ثطاي ٍاحسّبي ذبضج اظ هطوع حسالل يه ًفط ثِ ػٌَاى ثبظضؼ
تؼييي ذَاّس قس.
ًحَُ اًتهبة ثبظضؾبى:
هبزُ  -4اًتهبة ثبظضؾبى (زض ٍاحسّبي ؾتبزي ٍ اؾتبًي) ثب پيكٌْبز ًبظط اضقس (هَيَع هبزُ  9ايي زؾتَضالؼول) ،تأييس وويتِ
ٍ حىن ثبالتطيي همبم زؾتگبُ اجطايي نَضت هيپصيطز.
هبزُ  -5احىبم ثبظضؾبى هُبثك فطم يويوِ ايي زؾتَضالؼول ٍ ثطاي هست  3ؾبل نبزض ذَاّس قس .ثبظضؾبى هَظفٌس پؽ اظ
زضيبفت احىبم ذَز ؾَگٌسًبهِ پيَؾت ايي زؾتَضالؼول ضا اهًب ًوبيٌس.
هبزُ  -6ثب اًتهبة ثبظضؾبى هَيَع هبزُ ()91لبًَى زض ؾتبز زؾتگبُ ٍ ٍاحسّبي تبثؼِ اؾتبًي ،اًتربة ثبظضؾبى هَيَع ثٌس
«ج» هبزُ ( )2آيييًبهِ پيكگيطي ٍ هجبضظُ ثب ضقَُ زض زؾتگبُّبي اجطايي (تهَيتًبهِ قوبضُ /73377تّ30374ـ هَضخ
ّ 1383/12/22يأت ٍظيطاى) هٌتفي ذَاّس ثَز.
آهَظـ ٍ اَالع ضؾبًي
هبزُ  -7زؾتگبُ ّبي اجطايي هىلفٌس زٍضُ ّبي آهَظقي ثبظضؾبى ضا هُبثك ثب ػٌبٍيي ٍ ؾطفهل ّبيي وِ ؾبظهبى زض لبلت ًظبم
آهَظـ وبضوٌبى زٍلت اثالؽ هي ًوبيس ،ثطًبهِ ضيعي ٍ اجطا ًوبيٌس.
هبزُ  -8زؾتگبُ ّبي اجطايي هَظفٌس ثِ ًحَ همتًي وبضهٌساى ٍ هسيطاى هطثََِ ضا اظ هفبز هَاز ( )92( ٍ )91لبًَى ٍ الساهبت
اجطايي ذَز زض ايي ثبضُ آگبُ ٍ تساثيط الظم ضا ثطاي زضيبفت گعاضـ ّبي هطزهي زض اضتجبٌ ثب ترلفبت هَيَع هبزُ ( )91لبًَى
پيف ثيٌي ًوبيٌس.
تجهطُ :زض اجطاي ايي هبزُ زؾتگبُ ّبي اجطايي هي ثبيؿت ضٍـ ّبي ًظبضت هطزهي ٍ ًحَُ زضيبفت گعاضـ ّب ٍ قىَاييِ ّبي
هطثََِ هبًٌس نٌسٍق ّبي اضتجبٌ هؿتمين ،پَضتبل زؾتگبُ ٍ پؿت نَتي ضا ثِ قىل هٌبؾت اَالع ضؾبًي ًوبيٌسً .تيجِ
الساهبت ٍ ثطضؾي ّبي اًجبم قسُ اظ َطفي ًظيط پَضتبل ،وتجي ،تلفٌي ٍ پيبهه ثِ اَالع گعاضـ زٌّس ذَاّس ضؾيس.

ّوبٌّگي ٍ ًظبضت ثط ػولىطز ثبظضؾيي:
هبزُ  -9هسيط ول زفتط هسيطيت ػولىطز (يب ػٌبٍيي هكبثِ) ثِ ػٌَاى ًبظط اضقسٍ ،ظيفِ پيكٌْبز ثبظضؾبى ،ؾبظهبًسّي،
ّوبٌّگيّ ،سايت ،آهَظـً ،ظبضت ٍ اذص گعاضـ ػولىطز ثبظضؾبى ضا زض چبضچَة ايي زؾتَضالؼول ٍ ههَثبت وويتِ ثط ػْسُ
زاضز ٍ ثبظضؾبى هَظفٌس گعاضـ هبّيبًِ ػولىطز ذَز ضا ثطاي ايكبى اضؾبل ًوبيٌس.
هبزُ  -10زفبتط حطاؾت ٍ ؾبيط هطاجغ شيطثٍ زؾتگبُ زض حسٍز ٍظبيف هحَلِ ّوىبضي الظم ضا ثب ثبظضؾبى هؼوَل ذَاٌّس
زاقت.
هبزُ  -11زض نَضتي وِ ّط يه اظ ثبظضؾبى هَيَع هبزُ ( )91لبًَى اظ هَلؼيت ذَز ؾَءاؾتفبزُ ًوبيٌس ،هَيَع تَؾٍ ًبظط
اضقس يب ؾبيط هطاجغ شيهالح زؾتگبُ ثِ ثبالتطيي همبم زؾتگبُ گعاضـ هي قَز تب حؿت هَضز هُبثك هبزُ ( )12لبًَى ضؾيسگي
ثِ ترلفبت ازاضي ثب ٍي ثطذَضز يب زؾتَض اضجبع پطًٍسُ ثِ ّيأت ضؾيسگي ثِ ترلفبت ازاضي ضا نبزض ًوبيس.
قيَُ ّبي ثبظضؾي ٍ اٍلَيت ّبي آى:
هبزُ  -12ثبظضؾي ّبي هَيَع هبزُ ( )91لبًَى ثِ نَضت هؿتوط يب هَضزي اًجبم ذَاّس پصيطفت ،ثطًبهِ ثبظضؾي ّبي هؿتوط
ثب تأويس ثط اٍلَيت ّبي ظيط ثِ تهَيت وويتِ هي ضؾس:
الف -گلَگبُ ّب ٍ ًمبٌ آؾيت پصيط زؾتگبُ وِ ثيكتط زض هؼطو ٍلَع ترلفبت هَيَع هبزُ ( )91لبًَى لطاض زاضًسً( .مبٌ هصوَض
ظطف هست ؾِ هبُ اظ اثالؽ ايي زؾتَضالؼول تَؾٍ وويتِ تؼييي ٍ اػالم ذَاّس قس).
ة -هكبغل زض هؼطو آؾيت
ج -پؿت ّبي ؾبظهبًي وِ ثط اؾبؼ آضاي نبزضُ ٍ پطًٍسُ ّبي هتكىلِ زض ّيأت ضؾيسگي ثِ ترلفبت ازاضي زؾتگبُ ثيكتطيي
هَاضز هطثٌَ ثِ ترلفبت هَيَع هبزُ ( )91لبًَى تَؾٍ هتهسيبى آًْب اًجبم گطفتِ اؾت.
زً -مبَي وِ ثط اؾبؼ ًظطؾٌجي ّبي ؾبليبًِ يب گعاضـ ّبي هطزهي ثيكتطيي هَاضز ٍلَع ترلفبت هَيَع هبزُ ( )91لبًَى
زض آًجب گعاضـ قسُ اؾت.
ّـ -اٍلَيت ّبي اػالهي ؾبظهبى يب ؾبيط هطاجغ شيطثٍ
هبزُ  -13ثبظضؾي حؿت هَضز تَؾٍ ثبظضؼ يب ثبظضؾبى اًجبم هي قَزً .بظط اضقس هَاضزي ضا وِ ًيبظهٌس ثبظضؾي گطٍّي اؾت
هكرم ٍ ؾطپطؾت گطٍُ ضا تؼييي هي ًوبيس.
ًحَُ تٌظين گعاضـ:
هبزُ  -14گعاضـ ّبي ثبظضؾي ثبيس ثط اؾبؼ يَاثٍ ٍ لَاػس گعاضـ ًَيؿي ٍ هُبثك فطم يويوِ ايي زؾتَضالؼول تْيِ قًَس.
زض گعاضـ ّبي تٌظيوي ضػبيت هَاضز ظيط العاهي اؾت:
الف -اؾٌبز ٍ هساضن هَضز اؾتٌبز ثبيس ثِ تطتيت اضجبع ،قوبضُ گصاضي قسُ ٍ انل يب تهَيط آًْب زض اًتْبي گعاضـ آٍضزُ قَز.

ة -پيف اظ تٌظين گعاضـ ًْبيي ،تَييحبت فطز يب افطاز شيطثٍ ثِ نَضت وتجي اذص ٍ اظْبضات ٍ زفبػيبت قفبّي آًْب
نَضتجلؿِ قَز .زض نَضتيىِ وبضهٌس اظ اضائِ تَييح وتجي يب قفبّي ذَززاضي ًوبيس ،ثبظضؼ هَظف اؾت هطاتت ضا زض گعاضـ
شوط ًوبيس.
ج -زض گعاضـ ّبيي وِ ثب هَيَع اذص ضقَُ تٌظين هي قَز ،حسالل يىي اظ ههبزيك هصوَض زض هبزُ ( )1آييي ًبهِ پيكگيطي ٍ
هجبضظُ ثب ضقَُ زض زؾتگبُ ّبي اجطايي (هَيَع تهَيت ًبهِ قوبضُ ّ30374/73377ـ هَضخ  )1383/12/22هَضز اؾتٌبز لطاض
گيطز.
ز -انَل َجمِ ثٌسي اؾٌبز ازاضي ضػبيت قَز.
فطايٌس ثبظضؾي:
هبزُ  -15ثبظضؾبى هي تَاًٌس اظ َطيك ظيط ًؿجت ثِ وؿت اَالػبت هَضز ًيبظ السام ًوبيٌس:
الف -هكبّسُ
ة -وؿت اَالع اظ قَْز ٍ هُلؼيي
ج -هُبلؼِ ؾَاثك پطًٍسُ ّبي هَجَز ٍ تْيِ هساضن اظ آًْب
ز -ثطضؾي گعاضـ ّب ٍ قىَائيِ ّبي هىتَة اضثبة ضجَع ٍ ػٌساللعٍم ههبحجِ ثب آًْب
ّـ -اؾتؼالم ًظط هؿئَالى ٍ وبضوٌبى شيطثٍ
هبزُ ّ -16ط گبُ زض پبيبى ثبظضؾي زاليل ٍ هساضوي ثِ زؾت آيس وِ فطزي هطتىت يىي اظ ترلفبت هَيَع هبزُ ( )91لبًَى
قسُ ،ثط اؾبؼ هطاحل ظيط ػول ذَاّس قس:
الف -ثبظضؼ گعاضـ ذَز ضا ثب شوط زاليل ٍ پيَؾت هساضن ثطاي هسيط شيطثٍ اضؾبل هي ًوبيس.
ة -هسيط هطثٌَ ثب ليس فَضيت ثِ هَيَع ضؾيسگي ًوَزُ ٍ يوي ثطضؾي زاليل هصوَض زض گعاضـ ٍ هؿتٌسات پيَؾت ،حساوثط
ظطف هست  5ضٍظ وبضي اظ تبضيد زضيبفت گعاضـً ،ظط ذَز هجٌي ثط تأييس يب ػسم تأييس گعاضـ ثبظضؾي ضا اػالم هي ًوبيس.
ز -زض نَضتيىِ ًظط هسيط زايط ثط تأييس ترلف ثبقس ،ثبظضؼ هطاتت ضا ثِ ّوطاُ پيكٌْبزات هطثََِ جْت اتربش تهوين ٍ اػوبل
هؿتمين هجبظات ّبي ههطح زض لؿوت اذيط يه هبزُ ( )91لبًَى ثِ ثبالتطيي همبم زؾتگبُ يب همبهبت ٍ هسيطاى هجبظ گعاضـ
هي ًوبيس.
ّـ -زض نَضتي وِ هسيط هطثََِ گعاضـ ثبظضؾي ضا تأييس ًىٌس ،زاليل ذَز ضا ثِ نَضت هؿتسل ثِ ثبظضؼ اػالم ٍ هؿتٌسات
هَضز ًظط ضا ًيع پيَؾت هي ًوبيس .زض ايي حبلت ثِ قيَُ ظيط ػول هي قَز:
 -1اگط اؾتسالل ،زاليل ٍ هؿتٌسات هسيط هطثََِ ثِ گًَِ اي ثبقس وِ ثبظضؼ ضا زض ذهَل ػسم ٍلَع ترلف لبًغ ًوبيس ،ازاهِ
ضؾيسگي هتَلف ،ؾَاثك هطثََِ ثبيگبًي ٍ هطاتت ثِ اَالع ًبظط اضقس ذَاّس ضؾيس.

 -2ثب تَجِ ثِ ًظط هسيط هطثََِ ،ثبظضؼ هجبزضت ثِ تىويل گعاضـ ٍ پيَؾت هؿتٌسات جسيس هي ًوبيس ٍ ؾپؽ؛
– گعاضـ تىويلي هجسزاً ثطاي هسيط هطثََِ اضؾبل هي قَز.
– هسيط شيطثٍ ثب ضػبيت هَػس هعثَضً ،ظط هجسز ذَز ضا اػالم هي ًوبيس.
– زض نَضتيىِ گعاضـ انالحي هَضز تأييس هسيط شيطثٍ لطاض گيطز ،ثِ قيَُ ثٌس (ز) ايي هبزُ السام ذَاّس قس.
– اگط هسيط شيطثٍ ثط ًظط هربلف ذَز انطاض زاقتِ ثبقسٍ ،لي ترلف اظ ًظط ثبظضؼ هحطظ ثبقس ،هطاتت ثب گعاضـ ثبظضؼ ثِ
ثبالتطيي همبم زؾتگبُ يب همبهبت ٍ هسيطاى هجبظ گعاضـ هي قَز تب هُبثك هبزُ ( )12لبًَى ضؾيسگي ثِ ترلفبت ازاضي ًؿجت
ثِ ثطذَضز ثب فطز هترلف السام قَز يب زؾتَض اضجبع هَيَع ثِ ّيأت ضؾيسگي ثِ ترلفبت ازاضي شيطثٍ ٍ يب ذبتوِ ضؾيسگي ٍ
ثبيگبًي هَيَع ضا نبزض ًوبيس .زض نَضتيىِ ترلف وبضهٌس زض ّيأت ترلفبت ازاضي احطاظ گطزز ثب هسيط هطثََِ هُبثك هبزُ ()92
لبًَى ضفتبض ذَاّس قس.
تجهطُ  -1زض اجطاي تجهطُ يه هبزُ ( )91لبًَى ٍ ثِ هٌظَض ؾطػت ثركي ثِ فطآيٌس تهوين گيطي ٍ لبَؼيت ثطذَضز ثب
هترلفيي ،ثبالتطيي همبم زؾتگبُ اجطايي هي تَاًس اذتيبض اػوبل هجبظات ّبي هَيَع ايي هبزُ ضا ثِ همبهبت ٍ هسيطاى هجبظ
(ًظيط اؾتبًساضاى ،هؼبًٍيي ٍظضا ،هؼبًٍيي اؾتبًساضاى ،هؼبًٍيي زؾتگبُ ّبي اجطايي ،هسيطاى ول هلي ٍ اؾتبًي) وتجبً تفَيى
ًوبيس.
تجهطُ  -2همبهبت ٍ هسيطاًي وِ ثِ آًْب تفَيى اذتيبض قسُ هي تَاًٌس ثب َي فطآيٌس تأييس ترلف تَؾٍ ثبظضؼ ٍ تأييس هسيط
ثالفهل وبضهٌس ،ضأؾبً ًؿجت ثِ نسٍض حىن ٍ اػوبل هجبظات ّبي هطثََِ السام ًوبيٌس.
هبزُ  -17زض نَضتيىِ ثبالتطيي همبم زؾتگبُ يب همبهبت ٍ هسيطاى هجبظ گعاضـ ّبيي ضا وِ زض اجطاي هبزُ ( )91لبًَى ٍ ايي
زؾتَضالؼول ثِ ٍي اضائِ هي قَزً ،بلم تكريم زّس ،زؾتَض تىويل گعاضـ ٍ ضفغ ًَالم هَضز ًظط ضا نبزض هي ًوبيس .زض
ايي حبلت ،ثبظضؼ هَظف اؾت حساوثط ظطف هست  10ضٍظ وبضي گعاضـ ضا تىويل ٍ ًَالم هطثََِ ضا هطتفغ ًوبيس.
هبزُ  -18پؽ اظ اػوبل هجبظات زض اجطاي تجهطُ  1هبزُ ( )91لبًَى ،زض نَضت اضتىبة هجسز ّوبى ترلف ٍ تأييس هطاتت
تَؾٍ هسيط هطثََِ ،گعاضـ ثبظضؾي تَؾٍ ثبظضؼ ثِ ّوطاُ ؾَاثك هطثََِ ثِ ّيأت ضؾيسگي ثِ ترلفبت ازاضي شيطثٍ اضجبع
هي ًوبيسّ .يأت زض نَضت احطاظ ترلف ،هُبثك تجهطُ زٍ هبزُ ( )91لبًَى ،يىي اظ هجبظات ّبي ثبظذطيسي ،اذطاج ٍ اًفهبل
زائن اظ ذسهبت زٍلتي ضا اػوبل ذَاّس ًوَز.
هبزُ  -19زض هَاضزي وِ ثط اؾبؼ گعاضـ ثبظضؾبى هَيَع هبزُ ( )91لبًَى يب حؿت ثطضؾي ّبي ؾبيط هطاجغ شيطثٍ زؾتگبُ،
هسيط يب ؾطپطؾت ثالفهل ًيع ثِ ػلت ػسم اػوبل ًظبضت ،وٌتطل هؤثط ٍ حفظ ضٍاثٍ ؾبلن وبضهٌس همهط تكريم زازُ قَز ،زض
اجطاي هبزُ ( )92لبًَى ،پطًٍسُ هسيط شيطثٍ ًيع ثِ ّيأت ضؾيسگي ثِ ترلفبت ازاضي اضجبع ذَاّس قس.
يبزآٍضي :فطآيٌس اجطايي هبزُ ( )91لبًَى زض يويوِ ّبي قوبضُ يه ايي زؾتَضالؼول تطؾين قسُ اؾت.
الساهبت حوبيتي اظ ثبظضؾيي

هبزُ  -20ثبظضؾيي ٍ ؾبيط هطاجغ شيطثٍ ثبيس اظ افكبء اَالػبت هطثٌَ ثِ َّيت ،هحل ؾىًَت ٍ وبض هطاجؼبى ٍ وبضهٌساى
گعاضـ زٌّسُ ترلفبت هَيَع هبزُ ( )91لبًَى ذَززاضي ًوبيٌس ،هگط ثب ضيبيت آًْب .زض نَضت اضجبع پطًٍسُ ثِ هطاجغ لًبيي،
افكبي َّيت هرجطيي ٍ قَْز تبثغ لَاًيي ٍ همطضات هطثََِ ذَاّس ثَز.
هبزُ  -21زؾتگبُ ّبي اجطايي هَظفٌس زض ذهَل زػَاّبيي وِ زض همبم اًجبم ٍظبيف لبًًَي ػليِ ثبظضؾبًي وِ وبضهٌس
زؾتگبُ اجطايي ّؿتٌس ،هُطح هي قَز ،هُبثك هبزُ ( )88لبًَى ،ذسهبت حمَلي اضائِ ًوبيٌس.
اضظيبثي ػولىطز ثبظضؾبى
هبزُ ً -22بظط اضقس هَظف اؾت حساوثط تب پبيبى ذطزاز هبُ ،گعاضـ اضظيبثي ػولىطز ؾبل گصقتِ ثبظضؾبى ضا هُبثك فطم
يويوِ قوبضُ  6ايي زؾتَضالؼول تْيِ ٍ پؽ اظ تأييس وويتِ ثِ ثبالتطيي همبم زؾتگبُ اضائِ ًوبيس.
تجهطُ  -1ثبالتطيي همبم زؾتگبُ زض ذهَل ثطوٌبضي ثبظضؾبًي وِ اهتيبظ اضظيبثي آًْب هُبثك فطم هصوَض ووتط اظ  60۶ثبقس
السام ٍ زض هَضز ثبظضؾبًي وِ ًوطُ اضظيبثي ػولىطز آًْب ثبالتط اظ  85۶ثبقس ،هُبثك يَاثٍ لبًًَي هكَق ّبي لبًًَي الظم ضا
اػوبل ذَاّس وطز.
تجهطُ  -2ػالٍُ ثط هكَق ّبي هطثٌَ ثط ػولىطز ؾبليبًِ ،زض هَاضزي وِ تالـ ّبي ثبظضؼ هٌجط ثِ وكف پطًٍسُ هْوي اظ
ترلفبت هَيَع هبزُ ( )91لبًَى گطززً ،بظط اضقس هي تَاًس ثِ ثبالتطيي همبم زؾتگبُ پيكٌْبز ًوبيس زض چبضچَة لَاًيي ٍ
همطضات هَجَز ًؿجت ثِ اػُبي هكَق ّبي هؼٌَي ٍ هبزي ٍيػُ ثِ ثبظضؼ شيطثٍ السام ًوبيٌس.
ؾبيط هَاضز:
هبزُ  -23زض هَاضزي وِ ثبظضؾبى زض جطيبى ثبظضؾي ّبي ذَز هتَجِ ؾَء جطيبًبتي قًَس وِ ًبقي اظ فمساى يَاثٍ ٍ همطضات
هٌبؾت ثبقس يب ثب ضٍيِ ّبي هربلف همطضات ٍ يَاثٍ هَاجِ قًَس ،هَيَع ضا ثب شوط زاليل ٍ هؿتٌسات هطثََِ ّوطاُ ثب
پيكٌْبزّبي انالحي هَضز ًظط ثِ ًبظط اضقس گعاضـ هي ًوبيٌس .زض نَضتي وِ ًبظط اضقس ًظط ثبظضؼ ضا لطيي ثِ نحت
تكريم زّس ،هطاتت ضا ثِ هطاجغ شيهالح هٌؼىؽ هي ًوبيس تب انالحبت الظم ضا ثِ ػول آٍضًس.
هبزُ  -24زؾتگبُ ّبي اجطايي هىلفٌس اؾبهي ثبظضؾبى ٍ ًبظط اضقس ضا اظ َطيك ؾبهبًِ الىتطًٍيىي ؾبظهبى اػالم ٍ ّط گًَِ
تغييط احتوبلي ضا زض ايي ؾبهبًِ ثجت ًوَزُ ٍ گعاضـ ولي اجطاي هَاز ( )92 ٍ 91لبًَى ٍ زؾتَضالؼول جبضي ضا ّط قف هبُ
يىجبض ثط اؾبؼ ؾبظ ٍ وبض ٍ الالم اَالػبتي اػالهي ثِ ؾبظهبى اضؾبل ًوبيٌس (گعاضـ قف هبِّ اٍل ؾبل حساوثط تب پبيبى هْط
هبُ ٍ گعاضـ قف هبِّ زٍم حساوثط تب پبيبى فطٍضزيي ؾبل ثؼس)ّ .وچٌيي ،ثطاي تكىيل ٍ تىويل ثبًه ّبي اَالػبتي هَضز
ًيبظ يطٍضت زاضز گعاضـ الساهبت ذَز ضا هُبثك فطم ّبيي وِ زض ؾبهبًِ الىتطًٍيىي ٍ ؾبيت ؾبظهبى زضج ذَاّس قس ،زض زٍضُ
ظهبًي فَق ثِ ؾبظهبى اضؾبل ًوبيٌس:
الف -اؾبهي ٍ هكرهبت وبضهٌساًي وِ هطتىت يىي اظ ترلفبت هَيَع هبزُ ( )91لبًَى قسُ ٍ يىي اظ هجبظات ّبي هصوَض زض
تجهطُ يه زض ذهَل آًْب اػوبل قسُ اؾت.

ة -اؾبهي ٍ هكرهبت وبضهٌساًي وِ ثب تىطاض ترلف پطًٍسُ ّبي آًْب زض اجطاي تجهطُ « »2هبزُ ( )91لبًَى ثِ ّيأت ّبي
ضؾيسگي ثِ ترلفبت ازاضي اضجبع ٍ ثب اثجبت ترلف ثِ يىي اظ هجبظات ّبي هصوَض زض ايي تجهطُ هحىَم قسُ يب ثطائت حبنل
ًوَزُ اًس (پؽ اظ لُؼيت ضأي).
ج -هكرهبت اقربل حميمي ٍ حمَلي وِ ثِ ػلت پطزاذت ضقَُ ثِ وبضهٌساى زؾتگبُ زض هطاجغ لًبيي تحت تؼميت لطاض
گطفتِ اًس.
ز -هكرهبت اقربل هصوَض زض ثٌس فَق پؽ اظ لُؼيت نسٍض حىن زض هطجغ لًبيي (زض اجطاي تجهطُ « »4هبزُ ( )91لبًَى
ٍ ثطاي اػالم ثِ ؾبيط زؾتگبُ ّبي اجطايي ثِ هٌظَض ذَززاضي اظ ػمس ّط گًَِ لطاضزاز ثب آًْب).
هبزُ  -25زض هَاضز ظيط ثبظضؼ اظ ضؾيسگي ذَززاضي ٍ هطاتت ضا جْت اتربش تهوين ٍ اًتربة ثبظضؼ جسيس ثِ ًبظط اضقس
گعاضـ هي ًوبيس:
الف -ثبظضؼ يب الطثبي ًؿجي يب ؾججي ٍي زض هَيَع ًظبضت ٍ ثبظضؾي زاضاي هٌفؼت قرهي ثبقٌس.
ة -فطزي وِ ػولىطز ٍي هَضز ثبظضؾي اؾت ثب ثبظضؼ زاضاي لطاثت ًؿجي يب ؾججي ثبقس.
ج -فطزي وِ ػولىطز ٍي هَضز ثبظضؾي اؾت ثب ثبظضؼ يب الطثبي هصوَض زاضاي ؾبثمِ اذتالف ازاضي ،زػَي حمَلي يب ويفطي
ثبقس.
هبزُ  -26ثبالتطيي همبم زؾتگبُ اجطايي هؿئَليت اجطاي نحيح ايي زؾتَضالؼول ضا ثط ػْسُ زاضز.
هبزُ  -27ؾبظهبى هَظف اؾت ثط اؾبؼ گعاضـ زضيبفتي اظ زؾتگبُ ّب هَيَع هبزُ  ،24گعاضـ ػولىطز وكَضي اجطاي هَاز
( )92( ٍ )91لبًَى ٍ ايي زؾتَضالؼول ضا زض همبَغ قف هبِّ (حساوثط تب پبيبى قْطيَض هبُ ؾبل ثؼس) ثطاي تمسين ثِ قَضاي
ػبلي ازاضي ٍ ؾبيط هطاجغ شيطثٍ تْيِ ٍ اضائِ ًوبيس.
هبزُ  -28ايي زؾتَضالؼول جبيگعيي ثركٌبهِ قوبضُ ( )16هؼبًٍت ٍلت تَؾؼِ هسيطيت ٍ ؾطهبيِ اًؿبًي ضييؽ جوَْض ثِ
قوبضُ  200/93/5272هَضخ  1393/4/17هي قَز.
يوبين:
يويوِ قوبضُ  -1فطآيٌس اجطايي هبزُ ( )91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي  /يويوِ قوبضُ  -2حىن اًتهبة ثبظضؼ هَيَع
تجهطُ يه هبزُ ( )91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي  /يويوِ قوبضُ  -3ؾَگٌسًبهِ ثبظضؾبى هَيَع هبزُ ( )91لبًَى
هسيطيت ذسهبت وكَضي  /يويوِ قوبضُ  -4هكرهبت ًبظط اضقس ثبظضؾبى هَيَع هبزُ ( )91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي
(هسيط ول زفتط هسيطيت ػولىطز يب ػٌبٍيي هكبثِ) /هكرهبت ثبظضؾبى هَيَع هبزُ ( )91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي /
يويوِ قوبضُ  -5فطم گعاضـ ثبظضؾي هؿتوط /هَضزي هَيَع هبزُ ( )91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي  /يويوِ قوبضُ -6
فطم اضظيبثي ػولىطز ثبظضؾبى هَيَع هبزُ ( )91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي  /يويوِ قوبضُ  -7فطم تىويل فطآيٌس اجطايي
هبزُ ( )91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي

