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 ذهم :مق

 سه تعاون مذنيت و دادح 

 و اتحاد    بىد    ماهي الفت  

كاري و همذلي رد امىر خيز و رعايت تقىي فراخىاندذي اتدتب  دا  اقندىن اطايدي هوردىري اطداريي اسان ربدتي ق ت قد   ،الهدا  اس انده ا دق مقدذصقرآن كريم همً مؤمىان را هب هم

رطددا ت گدد تحه ت قد   ددذا ت او پددادي و ز تدريزي اس اوركددت و دددذاو  دوو رد دتدت افددراد و لرو هدداي  دداؽ را  ،اقنددىن اطايدي 33و  34اصددى   ،فراخدىان اليددي داردب قاندده  داهي

طاسدب حا  ق يك يدك اضاداي كدزكيهاي تعداوسي اتدت ه  دا هورامدي و همدذلي و حدض  تيبذيق دو ت هب يك كارفرماي زبرگ مطل  آمادي ريي كىذ و سمينً را قاي جلىگيزي اس تأمحه ريي

 تعاون و معاضذو هب گستزع انه فكر و عمق هب انه انذيشً همت امگرنذب

هك ملهدم اس اصدى   0431عاوسي او پاد هورىري اطاريي اسان مصىب سيشدهم شهريىر طدا   اشذ هك قاطاص اقنىن سخغ ت  رييكاركىان     حاضز اطاگىاهم كزكت تعاوسي مظكهمته 

كدداري مددىرد تىا دد  و ت دداهم اضاددا  قددرار لر  دد  33و34 ً و هب تصددىيآ آاهددا رگدد ذي اقنددىن اطايددي هورددىري اطدداريي اسان ريددي  اشددذ يدهددً و و لرديددذي و ز سددىان يددك ميددداا و گددىذ هم

 اتتب

كاري خجس ً و مؼاركت مبارك هك كاركىان        اضااي تعاوسي مظكه  تعهذ ريي  ،آرنا پذس  ً انذ ‹‹مؼاركت او پادي››و  ا وبى  سهم رد  ‹‹آساداهن و  ا اخت ار كامق››رد آغاس انه هم

گاسي ػان را ه  ‹‹حقىا مظاوي اضاا ››نمايىذ هك ضمه انجا  وظيفً رد قبا  مسئىليت خىد  ا رعايت  كدارگيزي مسد ور دا دغ ››وراي  ا كىشغ فردي و تاع هم كسب علم و آگدامي و ك

كددا ي››قاي مىفقيدت هچ    ادددذاي اندده ه  دداري و مؼدداركت  دا تأك ددذ ق ‹‹روس كددار گيزنددذب  اشددذ هك رد راگدد اي ت قد  دددذ هاي تعدداوسي و  ددا  ىايددت هب اصددى   ‹‹خددىدلرداسي و خىداا ك

ػادذ گامهاي استىار و دگ ان رپتىان تك تدك اضادا   امدهكم هك  اهمدذلي قاي رشدذ و  ،اي دسينً دارد  ريشً اي  اي قجا و ز شينً ، عمىريي ه  اري و تعاون هك رد فرهنگ اطاريي و اساسي

رد جهدت اججداد اغدل ا   ‹‹كشدىر رد كىار كلهدً تعداوواران››فعاالهن دتت بهم دادي انذ و ريي كىمىذ ه همسى و هم جهت  ،تىربعً فرهنگ تعاوسي و گستزع روحهً مؼاركت جى و مؼاركت پذس 

كدددارگيزي  دددض اندددذاس ي هچ ذىدددذ     دددز  ،مىلدددذ و اراد ادددذماو عدددادالهن و رد ددد اهن مدددىرد   ددداس چددداد  و راي اندددذاسي  ر هددداي تى  دددذ و ادددذماو  ضدددمه ت قددد   دددذا ت  ، دددا افدددهايغ بهدددري وري و ك

 و دو ت نيش  امىذب ‹‹ياري رطان جامعً››او پادي و اد ماعي 
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  اوكل -فصق او  

 ًبهيذُ هي ؿَد.‹‹ تؼبًٍي›› ،ٍ ًَع آى تَصيؼي اػت وِ دس ايي اػبػٌبهِ ثِ اختلبسوبسوٌبى ًبم: ؿشوت تؼبًٍي هؼىي  -1هبدُ

 اّذاف تؼبًٍي:  -2هبدُ

 ّوىبسي ٍ تؼبٍى ػوَهي ٍووه ثِ تحمك اّذاف ثخؾ تؼبٍى. ،تشٍيح ٍ تحىين هـبسوت -1

 تبهيي ًيبص هؼىي اػوب. -2

 هَهَع فؼبليت: -3هبدُ

آپبستوبًْبي هؼىًَي ٍ ٍاگزاسي ٍاحذّبي هؼىًَي ًمذاً يب ثِ الؼبى ثِ اػوبء ٍ ّوچٌيي  ػبختوبى خبًِ ٍ صهيي هؼىًَي، ْيِت -1

 ايدبد تإػيؼبت ػوَهي هَسد اػتفبدُ هـتشن اػوب.

 خشيذ ٍاحذّبي هؼىًَي ًيوِ توبم ٍيب تىويل ؿذُ ٍ ٍاگزاسي ثِ اػوب. -2

توبم يب لؼوتي اص هَهَع ٍ حذٍد فؼبليت همشس دس ايي هابدُ ثاب سػبيات هماشسات لابًًَي ٍ      تؼبًٍي هي تَاًذ ثشاي اخشاي  -1تبصزُ 

اػبػٌبهِ ٍ لشاسدادّبي هٌؼمذُ اص ػشهبيِ ٍ رخبيش هَخَد، پغ اًذاص اػوبء ثشاي تْيِ هؼىي، اػتجبسات ٍ ػشهبيِ گزاسيْبي ثخـْبي 

لي ديگش، ّذايبي ًمذي ٍ خٌؼاي اػوابء ٍ ريشاػوابء اػاتفبدُ     دٍلتي، ػوَهي، تؼبًٍي، ثبًه تَػؼِ تؼبٍى ٍ اؿخبف حميمي ٍ حمَ

ًوَدُ ٍ الذام ثِ اخز اػتجبسات ٍتؼْيالت ثبًىي ٍاًؼمبد لشاسداد هـبسوت هذًي ٍ يب لشاسدادّبي ريشثي ديگش ثب ثبًىْب ًوبيذ ٍ دس اياي  

 ز هزوَس ػول ًوبيذ.كَست هىلف اػت ًجك لشاسدادّبي هٌؼمذُ ثِ تىبليف ٍ تؼْذات خَد دس لجبل هٌبثغ ٍ هأخ

تؼْذات ػوَ ٍ تؼبًٍي دس اهَس هشثَى ثِ تْيِ صهيي، آهبدُ ػبصي، اخز هدَص ػبخت، احذاث ػبختوبى ٍ چگاًَگي ػماذ    -2تبصزُ 

لغَ ػوَيت ٍ ّوچٌيي ايدبد تبػيؼبت ػوَهي هاَسد اػاتفبدُ    لشاسداد ٍ ٍاگزاسي ٍاحذ ّب ثِ اػوب ٍ اهَس هشثَى ثِ ثؼذ اص ٍاگزاسي،

  اػت.بى ٍ ػبيش هَاسد هٌبثك ثب فلل چْبسم اػبػٌبهِ هـتشن آً

تؼابًٍي ٍ   ،ػواَهي ، ٍػبصهبًْبي دٍلتي )خض ًْبدّب الذاهبت هَهَع ايي هبدُ ثشاي ريش اػوبء ػبيش آپبستوبى ٍ احذاث خبًِ يب -3تبصزُ 

وٌاَع  ه ػوَ( ٍ ّوچٌيي ػْبهذاساى ريشثِ اؿخبف هؼشفي ؿذُ اص ػَي آًْب وِ دس تبهيي صهيي ٍ يب ػشهبيِ تؼبًٍي هـبسوت ًوَدُ اًذ 

   .اػت

 هي ثبؿذ. اػتبى تْشاى  1حَصُ ػوليبت تؼبًٍي -4 هبدُ

    2اػت.آى خيبثبى ٍلي ػلش  ًـبًي ٍتْشاى  تؼبًٍي اكلي )البهتگبُ لبًًَي( هشوض -5 هبدُ

ٍ هشواض  ٌذااللتوب دس هاَسد تغيياش آًْاب    ّيإت هذيشُ هي تَاًذ دس حَصُ ػوليبت تؼبًٍي دفبتش ًوبيٌذگي ايدبد ًوَدُ ٍ يب ػ -تبصزُ 

 الذام وٌذ، دسايٌلَست ّيإت هذيشُ ثبيذ هوي اػالم هشاتت ثِ اػوب )ثِ ًحَي وِ آگْي دػاَت هدابهغ سا هٌتـاشهي ًوبياذ(،    اكلي 

، وابس ٍ سفابُ   ٍ يب اداسُ ول تؼبٍىٍصاست تؼبٍى، وبس ٍ سفبُ اختوبػي ًؼخِ اي اص كَستدلؼِ تؼييي دفبتش ًوبيٌذگي سا حؼت هَسد ثِ 

 اػتبى هحل هشوض اكلي تؼبًٍي اسػبل وٌذ.اختوبػي 

هٌٌمِ هي پشداصد. اهَسي وِ  ّش اداسي تفَيوي ؿشوت دس ثِ اًدبم اهَس ًوبيٌذگي ٍاحذي اػت وِ تحت ًظش هذيشيت تؼبًٍي، دفتش

 ًوبيٌذگي ًيؼت. لبئن ثِ رات اسوبى تؼبًٍي هي ثبؿذ لبثل تفَين ثِ دفبتش ٍظبيف خبف ٍ اص

 ثِ هذت پٌح ػبل اػت(. 24/2/99تب تبسيخ  24/2/94)اص تبسيخ  ػبل اػت 5اص تبسيخ ثجت  هذت تعبًٍي -6هبدُ



                                                    

 :منشی مجمع                                            رئیس مجمع:                               

 

ٍصاست تؼبٍى، حذالل ؿؾ هبُ لجل اص اتوبم هذت ثِ  هذت، تؼبًٍي ثبيذ دسخَاػت تَخيْي خَد سا دس كَست لضٍم توذيذ  -تبصزُ 

 ثِ ثشگضاسي هدوغ ػوَهي فَق الؼبدُ خْت توذيذ آى الذام ًوبيذ دسخَاػت اسائِ ٍ پغ اص اخز هدَص ًؼجتوبس ٍ سفبُ اختوبػي 

 هزوَس ثبيذ ثِ اًووبم گضاسؽ ٍهؼيت تؼبًٍي ٍ هـتول ثش هَاسد ريل ثبؿذ:

 هـخلبت صهيٌْبي تؼبًٍي، ًَع وبسثشي، هتشاط. -1

 ٍاحذّبي دسدػت اخشا ٍ هشاحل پيـشفت فيضيىي آًْب.  -2

 ؿذُ.ٍاحذّبي احذاث ٍ ٍاگزاس  -3

 هتمبهيبى خذيذ ػوَيت(. ،اػوبي ثبليوبًذُ ،گضاسؽ اػوب )ؿبهل تؼذاد ٍ فْشػت اػوبي لغَ ػوَيت ؿذُ -4

 داساييْب ٍ ثذّيْب. -5

 تؼْذات ٍ هٌبلجبت.   -6

 كَستْبي هبلي هلَة هدوغ ػوَهي. -7

 ثشًبهِ صهبى ثٌذي ٍ اتوبم وبس تؼبًٍي ٍ هذت صهبى هَسد تمبهب خْت توذيذ هذت. -8

 اػالم هي وٌذ. ، وبس ٍ سفبُ اختوبػيػبيش هَاسدي وِ ٍصاست تؼبٍى -9

 هجلغ ػت.اسيبلي هٌمؼن گشديذُ  6،000،000ػْن 147ثِ   وِ  اػت  سيبل 882،000،000 ػشهبيِ اٍليِ تؼبًٍي هجلغ -7هبدُ

سيبل ًيض ثلَست آٍسدُ  --- لهؼبد تبهيي ٍ ---  3سيبل آى تَػي ---هجلغ  پشداخت ٍ  تَػي اػوبء سيبل آى ًمذاً 294،000،000

 لبًَى تمَين ٍ ثِ تؼبًٍي تؼلين ٍ هبثمي دس تؼْذ آًْب هي ثبؿذ. 17 ريش ًمذ تَػي اػوبء/دػتگبّْبي هَهَع هبدُ

 دسهَلاغ تإػايغ تؼابًٍي   ، وِ خشيذاسي ًواَدُ  ػَم هجلغ اػوي ػْبهي سا  ّشيه اص اػوبي تؼبًٍي ثبيذ حذالل هؼبدل يه -8هبدُ

 پشداخت وٌذ.

ًخَاّاذ واشد هجلاغ پشداخات ًـاذُ       اػوب هىلفٌذ ظشف هذتي وِ هدوغ ػوَهي ػبدي تؼييي هي وٌذ ٍ اص دٍػبل تدابٍص  -ُتبصز

 ػْبم خَدسا تإديِ ًوبيٌذ.

ػْن اػوبء دس تإهيي ػشهبيِ تؼبًٍي ثشاثش اػت هگش ايٌىِ هدوغ ػوَهي ػابدي تلاَيت ًوبياذ واِ ثؼواي اص اػواب ػاْن         -9هبدُ

لبًَى ثخؾ تؼابًٍي   20ٍ 6 آييي ًبهِ هَاد دس همشس حذاوثش ًجبيذ اصسايٌلَست حذاوثش هيضاى ػْبم ّش ػوَ د ثيـتشي تإديِ ًوبيٌذ؛

 تدبٍص وٌذ.

ؿشايي( خذيذ ثب هَافمت ّياإت   ًبم ٍ ريشلبثل تمؼين اػت ٍ اًتمبل آى ثِ اػوب يب هتمبهيبى ػوَيت )ٍاخذ ػْبم تؼبًٍي ثب -11هبدُ

 هدبص هي ثبؿذ.   9 هذيشُ ٍ ثب سػبيت ػمف هَهَع هبدُ

حؼات هاَسد ثاشاي ّشياه اص اػوابء ثاِ هياضاى ػاْبهي واِ          ، تؼبًٍي ظشف هذت يىؼبل اص تبسيخ ثجت يب افضايؾ ػشهبيِ -11هبدُ

 خشيذاسي وشدُ اًذ ٍسلِ ػْن كبدس ٍ تحَيل خَاّذ ًوَد.

سُ ثجت آى ٍ هجلغ اػوي ػاْن ٍ تؼاذاد   چبپي ٍ داساي ؿوبسُ تشتيت ثَدُ ٍ ًبم تؼبًٍي ٍ ؿوب، ٍسلِ ػْن ثبيذ هتحذالـىل -1تبصزُ

ّياإت هاذيشُ واِ داساي اهوابي هدابص       ػْبهي وِ ّش ٍسلِ ًوبيٌذُ آى اػت دس آى دسج ٍ ثِ اهوبي هذيشػبهل ٍ يه ًفش اص اػوبي

شداخت هجلغ اػوي ٍ هجلغ پ، هبدام وِ اٍساق ػْبم كبدسًـذُ تؼبًٍي ثبيذ ثِ اػوب گَاّيٌبهِ هَلت ػْن وِ هؼشف تؼذاد ،اػت ثشػذ

 ؿذُ اػت تحَيل ًوبيذ.

ًبم ٍ ًـبًي ٍ تؼذاد ػْن ّشيه اص ػْبهذاساى ٍ هَاسد ًمل ٍ اًتمبل آى ثبيذ دس دفتش ػْبم تؼبًٍي ثِ ثجت ثشػذ. ّشًمل ٍ  -2تبصزُ

 اص ًظش ؿشوت فبلذ اػتجبس اػت. ،اًتمبلي وِ ثذٍى سػبيت تـشيفبت فَق ثؼول آيذ
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 مقاراو  چابىط  هب ضضىيت -فصق دو 

حمَلي ريشدٍلتي وِ ًيبص ثِ خذهبت تؼبًٍي  يب ػوَيت دس تؼبًٍي ثشاي وليِ ٍاخذيي ؿشايي اػن اص اؿخبف حميمي ٍ -12ُهبد

 داؿتِ ثبؿٌذ آصاد اػت:

 ؿشايي ػوَهي  -الف

 تبثؼيت خوَْسي اػالهي ايشاى. -1

 ػذم هوٌَػيت لبًًَي ٍ حدش. -2

 ػذم ػوَيت ّوضهبى دس تؼبًٍي هـبثِ. -3

 ػْبم تؼبًٍي. ػْن اص يه حذالل خشيذ سػبيت همشسات اػبػٌبهِ ٍ تؼْذ ٍ   ػوَيت  وتجي دسخَاػت -4

 4ؿشايي اختلبكي -ة

 کلیِ کبرکٌبى شبغل ٍ ببسًشستگبى 

احشاص ؿشايي ػوَيت ّش هتمبهي ثِ ػْذُ ّيإت هذيشُ اػت ٍ ًجبيذ ّيچگًَِ تجؼين يب هحذٍديتي ثشاي ػوَيت ٍاخذيي  -تجلشُ   

 ِ ػجت ػذم وفبيت اهىبًبت ٍ ظشفيت تؼبًٍي.ؿشايي ٍخَد داؿتِ ثبؿذ هگش ث

 ظشفيت تؼبًٍي  اخبصُ دّذ دسخَاػت اهىبًبت ٍ ٍ ثبؿٌذ ّيإت هذيشُ هىلف اػت دس هَاسدي وِ هتمبهيبى داساي ؿشايي هزوَس 

 ػوَيت آًْب سا لجَل وٌذ.

 لشاسداد تشتيت ديگشي ؿشى ؿذُ ثبؿذ.هؼئَليت هبلي اػوبء دس تؼبًٍي هحذٍد ثِ هيضاى ػْن آًبى هي ثبؿذ هگش آًىِ دس  -13هبدُ

لبًَى ثخؾ تؼبًٍي التلبد خوَْسي اػاالهي   17)هَهَع هبدُ هؼئَليت دػتگبّْبي ػوَهي تإهيي وٌٌذُ ػشهبيِ تؼبًٍي -تبصزُ

 هگش دس لشاسداد تشتيت ديگشي ؿشى ؿذُ ثبؿذ.  ، ايشاى( ثِ هيضاى ػشهبيِ هتؼلك ثِ آًبى هي ثبؿذ

 وٌٌذ. اًذ ػول شدُوذاساى هىلفٌذ ثِ ٍظبيف ٍ هؼؤٍليتْبيي وِ دس حذٍد لَاًيي ٍ همشسات تؼْذ ػْبه وليِ اػوبء ٍ -14هبدُ

تؼبًٍي هي تَاًذ تَػي ّيإت هذيشُ ًلت خَد سا اص ػوَ ثب اخٌبس وتجي هٌبلجِ ًوبيذ ٍ دسكَست ٍكاَل ًـاذى ًلات ٍ     -15هبدُ

 ص تؼبًٍي ٍ دسكَست ػذم تىبفَ اص ثْبي ػْبم ٍي ثشداؿت وٌاذ ول هٌبلجبت ٍي ا اص، سٍص اص تبسيخ ٍكَل اخٌبسًبهِ 30پشي ؿذى ػ

 ٍ ّشگبُ هجبلغ هزوَس وفبيت ًىٌذ تؼبًٍي ثشاي ٍكَل هبصاد ًلت خَد ثِ ثذّىبس هشاخؼِ خَاّذ وشد.

 اختيبسي اػت ٍ ًوي تَاى آى سا هٌغ وشد. ،خشٍج ػوَ اص تؼبًٍي -16هبدُ

 ثشاي تؼبًٍي ثبؿذ ٍي هلضم ثِ خجشاى اػت.دسكَستيىِ خشٍج اختيبسي ػوَ هَخت هشسي  -تبصزُ 

 لبًَى ثخؾ تؼبًٍي ػول خَاّذؿذ.  13دس كَست حذٍث هَخجبت اخشاج ػوَ، هٌبثك هبدُ  - 17هبدُ 

ٍ   ، ػوَهي يب اختلبكي ػوَيت تؼبًٍي ثاَدُ اًاذ   اؿخبكي وِ اص اثتذا فبلذ ؿشايي -تبصزُ َ  ػواَ تلماي ًـاذُ  ػواَيت آًابى    لغا

 هَع هبدُ هزوَس ًيؼت.  هؼتلضم سػبيت تـشيفبت هَ

ع هدوَع اسصؽ اػوي ٍ اًذٍختِ ّب اسصؽ ػْبم ػوَ ثشاػب ،اًحالل ٍاخشاج، اػتؼفب، دسكَست لغَػوَيت ثِ ػجت فَت -18 هبدُ

ثاذّي   ؿَد ٍ پاغ اص وؼاش   ثِ ديَى تؼبًٍي تجذيل هي، هحبػجِ ٍ پغ اص هٌظَسًوَدى ػبيشحمَق ٍ هٌبلجبت ٍي 5تمؼين ثش ػْبم 

 ؿذ. ثِ اٍ يب ٍسثِ اؽ ظشف هذت ػِ هبُ پشداخت ٍ تؼَيِ حؼبة خَاّذ ،ٍي ثِ تؼبًٍي
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 اركان تعاوسي  -فصق سى 

 اسوبى تؼبًٍي ػجبستؼت اص :-19هبدُ

 ثبصسع/ثبصسػبى.  -3ّيإت هذيشُ                        -2هدوغ ػوَهي                      -1          

 هجوع عوَهي -1

گشدد. چگاًَگي تـاىيل    الؼبدُ تـىيل هي ًي ثِ دٍ كَست هدوغ ػوَهي ػبدي ٍ هدوغ ػوَهي فَقهدبهغ ػوَهي تؼبٍ -21هبدُ 

لبًَى ثخؾ تؼبًٍي خَاّذ  33هبدُ  3هدوغ ػوَهي ٍ ػبيش همشسات هشثًَِ هٌبثك آييي ًبهِ تـىيل هدوغ ػوَهي هَهَع تجلشُ 

 ثَد.

،پيبهه ٍ ٍة ػابيت اختلبكاي   سٍصًبهاِ خوْاَسي اػاالهي   دػَت اص هدبهغ ػوَهي ٍ اػالم تلويوبت ثِ اػوب اص ًشياك   -تبصزُ

 كَست هي گيشد.   ؿشوت تؼبًٍي

 

 ّیأت هذيزُ-2

 ًفش ػوَ ػلي الجذل اػت وِ اص 2ًفش ػوَ اكلي ٍ   5اداسُ اهَس تؼبًٍي ًجك اػبػٌبهِ ثش ػْذُ ّيإت هذيشُ هشوت اص  -21هبدُ 

اكلي ٍ ػلي الجذل دس يه ًَثت ثِ ػول هي آيذ ٍ داسًذگبى  يي اػوبء ثشاي هذت ػِ ػبل اًتخبة هي ؿًَذ. اًتخبة اػوبيث

اوثشيت ًؼجي آساء ثؼذ اص اػوبي اكلي ثِ تشتيت اػوبي ػلي الجذل هحؼَة هي ؿًَذ. اًتخبة اػوبي ّيبت هذيشُ ثشاي ثيؾ اص دٍ 

ثش ٍاخذ ثَدى ؿشايي ػوَهي ُ دٍسُ هتَالي ثب اًتخبة حذالل دٍ ػَم اػوبي حبهش دس هدوغ ػوَهي ثالهبًغ اػت. ّيإت هذيشُ ػالٍ

  ًيض ثبؿٌذ:ثبيؼت ٍاخذ ؿشايي اختلبكي ريل  همشس دس لبًَى ثخؾ تؼبًٍي هي

وبسداًي يبثبالتشدسيىي اصسؿتِ ّبي تحليلي ػوشاى، هؼوبسي، هبلي، حؼبثذاسي، هذيشيت، حمَق،  داساثَدى هذسن تحليلي -

 هشتجي. هىبًيه، ثشق ٍ ػبيشسؿتِ ّبي هـبثِ ، يبػِ ػبل تدشثِ هفيذ

 ػذم تلذي ّوضهبى ػوتْبي ّيإت هذيشُ يب هذيشيت ػبهل دس ؿشوتْبي ديگش. -

 1373ػذم ساثٌِ اػتخذاهي ثب دػتگبُ ّبي هَهَع لبًَى هوٌَػيت تلذي ثيؾ اصيه ؿغل هلَة ػبل  -

 هَػؼبت(. )ثشاي ريش تؼبًٍي ّبي اداسات ٍ

 دس ايي هَسد ٍػبيش هَاسد اػتثٌب هَاثي وَ الضاهي ًيؼت ٍػ 50 اص ثشاي ؿشوت ّبي تؼبًٍي داساي ووتش1سػبيت ثٌذ  -1تبصزُ

 ثَد. اػالهي ٍصاست تؼبٍى، وبس ٍ سفبُ اختوبػي حبون خَاّذ

 (.ًفش خَاّذ ثَد 4/  3/  2 ّيبت هذيشُ الجذل اػوبي ػلي تؼذادًفش ٍ  7/  5/  3)تؼذاد اػوبي اكلي ّيإت هذيشُ 

ًفاش   يهَد يه ًفش سا ثؼٌَاى سئيغ ّيإت هذيشُ يه ًفش سا ثؼٌَاى ًبئت سئيغ ٍ ّيإت هذيشُ دس اٍليي خلؼِ اص هيبى خ -2تبصزُ 

 وٌذ. سا ثؼٌَاى هٌـي اًتخبة هي

اػوبي ّيإت هذيشُ هي تَاًٌذ ثب تلَيت هدوغ ػوَهي حمَق ٍ هضايب دسيبفت ًوبيٌذ. دس كَستي وِ ػوَ ّيإت هذيشُ اص  -3تبصزُ

فبً حك خلؼِ ٍ پبداؽ دسيبفت هي وٌذ. حذالل ٍ حذاوثش حمَق ٍ هضايبي ّياإت  هحل ديگشي حمَق هي گيشد دس تؼبًٍي هشثَى كش

 هذيشُ ٍ پبداؽ آًبى ٍ هَاسد اػتثٌبء ثِ هَخت دػتَس الؼول هَسد تلَيت هدوغ ػوَهي تؼبًٍي اػت.

ي ّيإت هذيشُ، ثاِ  دس هَاسديىِ ّيإت هذيشُ اص اوثشيت همشس خبسج ؿَد، دس فبكلِ هذت الصم ثشاي اًتخبة ٍ تىويل اػوب -4تبصزُ

ؿَد وِ ثِ هٌظَس اداسُ اهَس خبسي تؼبًٍي، ثشاي خبًـيٌي اؿخبكي وِ ثاِ يىاي اص    ٍصاست تؼبٍى وبس ٍ سفبُ اختوبػي اختيبس دادُ هي

وٌٌذ اص هيبى اػوبي تؼبًٍي تؼذاد الصم سا ثِ ًَس هَلت ٍ حذاوثش ثاشاي هاذت پاٌح     داليل فَق دس خلؼبت ّيإت هذيشُ ؿشوت ًوي

 َة ًوبيذ.هبُ هٌل
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دسكَست اػتؼفبي دػتِ خوؼي ّيبت هذيشُ ٍ لجَلي آى تَػي هدوغ ػواَهي فاَق الؼابدُ تؼابًٍي، هدواغ  ػواَهي        -5تبصزُ 

ػبدي ثٌب ثِ دػَت ّيبت هذيشُ هؼتؼفي ٍ يب ٍصاست تؼبٍى، وبس ٍ سفبُ اختوبػي ٍ دس كَست ػضل اػوب ّيبت هذيشُ، هدوغ ػواَهي  

 تؼبًٍي يب ٍصاست تؼبٍى، وبس ٍ سفبُ اختوبػي ثشاي اًتخبة ّيبت هذيشُ خذيذ تـىيل هي ؿَد.   ػبدي ثٌب ثِ دػَت ثبصسع لبًًَي

 ّيااإت هااذيشُ خااض دس اهااَسي وااِ ثااِ هَخاات لااَاًيي ٍهمااشسات ٍ اػبػااٌبهِ اتخاابر تلااوين دسثاابسُ آًْااب            – 22هاابدُ 

تؼبًٍي ثب سػبيت لَاًيي ٍ همشسات خابسي ٍ   هَهَع ٍ ػوليبت ،دس ػبيش هَاسد ٍ ثشاي تحمك اّذاف ،دس كالحيت هدبهغ ػوَهي اػت

اػبػٌبهِ ٍ هلَثبت هدبهغ ػوَهي ٍ سػبيت كشفِ ٍ كالح تؼابًٍي ٍ اػواب داساي اختيابسات الصم خْات اداسُ اهاَس تؼابًٍي ثاَدُ ٍ        

 لبًَى ثخؾ تؼبًٍي اػت. 37داس اًدبم ٍظبيف هَهَع هبدُ  هٌدولِ ػْذُ

ايي ًوبيٌذگي سا دس دادگبّْب ٍ  ،ًي اػت ٍ هيتَاًذ هؼتميوبً ٍ يب ثب ٍوبلت ثب حك تَويلّيإت هذيشُ ًوبيٌذُ لبًًَي تؼبٍ – 23هبدُ

 ٍ ػبيش ػبصهبًْب اػوبل وٌذ.  ،هشاخغ لبًًَي

 يل دس همبثل هَول اػت.وهؼئَليت ّيإت هذيشُ دس همبثل تؼبًٍي هؼئَليت ٍ - 24هبدُ 

ثب تؼبًٍي، اػن اص ايٌىِ ثٌَس هؼتمين ًاشف هؼبهلاِ ثبؿاٌذ ٍ ياب دس      هؼبهالت ّش يه اص اػوبي ّيإت هذيشُ ٍ هذيش ػبهل –25هبدُ 

لابًَى   44 لبًَى اخاشاي ػيبػاتْبي ولاي اكال     10 ًجك هبدُ ؿشوت يب هَػؼِ يب ثٌگبُ ًشف لشاسداد ريٌفغ يب داساي ػْن ثبؿٌذ،

 خَاّذ ثَد.1347لبًَى اكالح لؼوتي اص لبًَى تدبست هلَة  129هبدُ اػبػي تبثغ همشسات 

ًٍي اػت هـوَل همشسات ايي هبدُ ًوي ثبؿذ. -زُتبص ًَي ِث ػوَي وِ ّيإت هذيشُ يب هذيشػبهل تؼب ٍاحذ هؼى ٍاگزاسي   لشاسداد 

ثب حوَس اوثشيات   خلؼبت ّيإت هذيشُ ّش دٍ ّفتِ يىجبس دس هَػذ ٍ هحل هؼيٌي وِ لجالً ثِ تلَيت ّيإت هذيشُ سػيذُ – 26هبدُ

 حبهش دس خلؼِ هشٍسي اػات.  يي اوثشيت اػوبؤيبثذ ٍ ثشاي اتخبر تلوين س سػويت هي هٌلك اػوبي اكلي ّيإت هذيشُ تـىيل ٍ

 سػذ. گشدد ٍ ثِ اهوبي اػوبي حبهش دس خلؼِ هي تلويوبت ّيإت هذيشُ دس دفتشي ثِ ًبم دفتش كَستدلؼبت ّيإت هذيشُ ثجت هي

هذيشُ يب هاذيشػبهل ٍ ياب اوثشيات اػوابي ّياإت      الؼبدُ ّيإت هذيشُ ثب دػَت وتجي سئيغ يب ًبئت سئيغ ّيإت  خلؼِ فَق –تبصزُ

 گشدد. هذيشُ تـىيل هي

ّيإت هاذيشُ، فاشدي ٍاخاذ ؿاشايي     ي ٍ اخشاي تلويوبت هدبهغ ػوَهي ٍّيإت هذيشُ هىلف اػت خْت هذيشيت تؼبًٍ – 27هبدُ 

ؼبًٍي اًتخبة وٌذ وِ صيشًظش ّيإت ػبل ثِ ػٌَاى هذيشػبهل ت ػِثشاي هذت  ،اػبػٌبهِ سا اص ثيي اػوب يب اص خبسج اص تؼبًٍي 21هبدُ 

اي خَاّذ ثَد واِ ثٌاب ثاِ پيـاٌْبد ّياإت       ًبهِ هذيشُ اًدبم ٍظيفِ ًوبيذ. ٍظبيف ٍ اختيبسات ٍ حمَق ٍ هضايبي هذيشػبهل ًجك آئيي

 هذيشُ ثِ تلَيت هدوغ ػوَهي ػبدي خَاّذ سػيذ.

 هذسن تحليلي ليؼبًغ الضاهي اػت.، داساثَدى حذالل  21هبدُ 1دسهَسد هذاسن تحليلي هَهَع ثٌذ  -1تبصزُ

 ػبل، هبًغ اصػضل ٍي دساثٌبء هذت ًخَاّذثَد.ػِ اًتخبة هذيشػبهل ثشاي هذت  –2تبصزُ 

 ػضل، فَت، هوٌَػيت لبًًَي ٍ يب ريجت ريش هَخِ هىشس ّشيه اص اػوبي اكلي ّيابت هاذيشُ يىاي اص    دس كَست اػتؼفب، – 28هبدُ

ّيبت هاذيشُ ؿاشوت هاي ًوبياذ . ريجات       ثشاي ثميِ هذت همشس ثِ خبًـيٌي ٍي دس خلؼبت اػوبي ػلي الجذل ثِ تشتيت آساء ثيـتش

ْبسخلؼاِ  صُ لجلي ٍ يب ػازس هَخاِ حاذالل دس چ   ريشهَخِ هىشسثِ هَاسدي اًالق هي ؿَد وِ ػوَ ػليشرن اًالع اص دػَت ثذٍى اخب

 هتَالي ٍ يب ّـت خلؼِ ريشهتَالي ًي يىؼبل دس خلؼبت ّيبت هذيشُ حبهش ًـَد.

اص اوثشيت همشس خبسج ؿَد ٍياب ثاِ دليال فاَت، هوٌَػيات لابًًَي،       ٍخَد اػوبء ػلي الجذل  ثبدس هَاسدي وِ ّيإت هذيشُ  -تبصزُ

ثاِ   ،دس فبكلِ هذت الصم ثشاي اًتخبة ٍ تىويل اػوبي ّياإت هاذيشُ   ،يب ػضل دػتِ خوؼي، تؼبًٍي فبلذ ّيإت هذيشُ ؿَد اػتؼفبء ٍ

ثشاي خبًـيٌي اؿخبف هزوَس اص هيبى  ،ؿَد وِ ثِ هٌظَس اداسُ اهَس خبسي تؼبًٍي اختيبس دادُ هيوبػي ٍصاست تؼبٍى ، وبس ٍ سفبُ اخت
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هؼئَليت اػوبي ّيإت هذيشُ وِ ثاذيي ًحاَ هَلتابً     تؼذاد الصم سا هَلتبً ٍ حذاوثش ثشاي هذت پٌح هبُ هٌلَة ًوبيذ.  ،اػوبي تؼبًٍي

اػت. اٍليي الذام ّيبت هذيشُ هٌلَة  ثيٌي ؿذُ دسلبًَى ثشاي ّيإت هذيشُ پيؾ ؿًَذ ػيٌبً ّوبى هؼئَليتْبيي اػت وِ اًتخبة هي

 دػَت ٍثشگضاسي هدوغ ػوَهي خْت اًتخبة ّيبت هذيشُ خَاّذثَد.  

ثب دػتَس اًتخبة خَد، الذام ثِ دػَت ٍثشگضاسي هدوغ ػوَهي ػبدي اص اًموبء هذت تلذي  ّيبت هذيشُ هىلف اػت لجل -29هبدُ

   ًوبيذ. هٌبثك همشسات آييي ًبهِ ًحَُ تـىيل هدبهغ ػوَهيُ اػوبي ّيبت هذيش

 ثَد. خَاّذٍصاست تؼبٍى، وبس ٍ سفبُ اختوبػي هدوغ ػوَهي هشثًَِ اصػَي  ؿشٍع تلذي ّيإت هذيشُ خذيذپغ اصتبييذ اًتخبثبت ٍ

 بؿذ ّيإت هاذيشُ هَخاَد تاب   ّيإت هذيشُ ، اًتخبة ّيإت هذيشُ خذيذ اًدبم ًـذُ ثتلذي  چٌبًچِ پغ اص اًموبي هذت –تبصزُ  

 ؼبًٍي اداهِ دادُ ٍهؼئَليت اداسُ اهَستؼبًٍي سا ثش ػْذُ خَاّذ داؿت.تاًتخبة ٍلجَلي ّيإت هذيشُ خذيذ ووبوبى ثِ ٍظبيف خَد دس

تحَيل ٍ تحَل ٍ اًتمبل هؼئَليت اص ّيإت هذيشُ ػبثك ثِ ّيإت هذيشُ ثؼذي ثبيذ ثالفبكالِ ثؼاذ اص تابسيخ لجاَلي ػاوت       –31هبدُ

كَست گيشد ٍ وليِ اٍساق ٍ اػٌبد ٍ دفابتش ٍ حؼابثْب ٍ   ٍصاست تؼبٍى، وبس ٍ سفبُ اختوبػي ّيإت هذيشُ ٍ تبئيذ كحت اًتخبثبت تَػي 

 َد.ؿتحَيل ٍپغ اصثجت تغييشات دساداسُ ثجت ؿشوتْب تشتيت هؼشفي اهوبّبي هدبص دادُ  ،هَخَديْبي تؼبًٍي ثِ ّيإت هذيشُ خذيذ

تب صهبًيىِ تشتيت هؼشفي اهوبّبي هدابص دادُ ًـاذُ ّياإت هاذيشُ      ،ذى ؿشٍع تلذي ّيإت هذيشُ خذيذ پغ اص لبًًَي ؿ -تبصزُ 

 تَاًذ اختيبسات هحذٍدي سا ثِ ّيإت هذيشُ لجلي تفَين وٌذ ٍدسّش حبل ّش الذام ثبيذ ثب تلوين ّيإت هذيشُ خذيذ ثبؿذ. خذيذ هي

كَستودلؼي هٌؼىغ ٍ ثاِ   دس ٍخَُ ؿشوت ثبيذ اهَال ٍ هذاسن ٍ ٍ ٌبدّوچٌيي اًتمبل اػ هشاتت ًمل ٍاًتمبل هؼئَليت، –31هبدُ

اهوبي اوثشيت اػوبي ّيإت هذيشُ ػبثك ٍ اػوبي ّيإت هذيشُ خذيذ ٍ ثبصسع / ثبصسػبى / ؿشوت ثشػذ. كَستودلغ هازوَس ثبياذ   

 خضٍ اػٌبد ؿشوت ًگْذاسي ؿَد.

 گيشًذ. تحت تؼميت لشاس هيوبيٌذ ثِ ػٌَاى خيبًت دس اهبًت ٌدس كَستيىِ اػوبي ّيإت هذيشُ لجلي الذام ثِ تحَيل ً –تبصزُ

 اػتؼفبي ّشيه اصاػوبي ّيإت هذيشُ تب تؼييي ػوَخذيذ ٍلجَلي ػوت آى سافغ هؼئَليت ًؼجت ثِ ٍظبيف ًخَاّذ ثَد. –32هبدُ

تؼبًٍي دس هشاخغ ًخؼتيي ّيإت هذيشُ تؼبًٍي هَظف اػت ظشف يىوبُ اص تبسيخ خلؼِ هدوغ ػوَهي ػبدي ثشاي ثجت  –33هبدُ

 ريلالح الذام وٌذ .

 ببسرسي  – 3

وِ ػالٍُ ثش ؿاشايي ػواَهي هماشس دس  لابًَى ثخاؾ       سا 6ؿخق حمَلي ---ؿخق حميمي /   يههدوغ ػوَهي ػبدي  –34هبدُ

 تؼبًٍي التلبد خوَْسي اػالهي ايشاى  ٍاخذ ؿشايي اختلبكي ريل ثبؿذ ثشاي هذت يه ػابل هابلي ثاِ ػٌاَاى ثابصسع / ثبصسػابى      

 اًتخبة هدذد آًْب ثالهبًغ اػت: ،وٌذ اًتخبة هي

 

 الف ( اشخبص حقیقي:

ػِ  هـبثِ، يب يسؿتِ ّب حمَلي ٍ حؼبثذاسي، دس يىي اص سؿتِ ّبي تحليلي هبلي، ثبالتش داساثَدى هذسن تحليلي وبسداًي يب -1

 ػبل تدشثِ هفيذ هشتجي.

 يإت هذيشُ يب هذيشػبهل.ّ دٍم ثب ًجمِ اٍل ٍ دسخِ ػَم اص ًؼجي تب ػذم لشاثت ػججي يب -2

 ػذم اؿتغبل دس تؼبًٍي.  -3

 ة( اشخبص حقَقي:

 الصم ثشاي تلذي ثبصسػي ؿشوت ّب. ثَدى هدَص داسا-1
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 فمذاى هوٌَػيت لبًًَي. -2

 دس كَستي وِ تؼذاد ٍاحذّبي دس دػت احذاث تؼبًٍي اص يىلذ ٍاحذ ثيـاتش ثبؿاذ، تؼابًٍي هىلاف اػات حؼابثشع ياب        -1تبصزُ 

 .  د سا اص هيبى هَػؼبت حؼبثشػي وِ ػوَ خبهؼِ حؼبثذاساى سػوي ايشاى ثبؿٌذ، اًتخبة ًوبيذثبصسع لبًًَي خَ

 لبًَى ثخؾ تؼبًٍي اػت. 41ٍظبيف ثبصسػبى تؼبًٍي ثِ ؿشح همشس دس هبدُ   -2تبصزُ

ن وٌٌذ. گاضاسؽ  گضاسؽ خبهؼي ساخغ ثِ ٍهؼيت تؼبًٍي ثِ هدوغ ػوَهي ػبدي ػبليبًِ تؼلي ثبصسع يب ثبصسػبى هَظفٌذ –35هبدُ 

سٍص لجل اص تـىيل هدوغ ػوَهي ػبدي ػبليبًِ خْت هشاخؼِ كبحجبى ػْبم دس هشوض تؼبًٍي آهابدُ ثبؿاذ. دس    10ثبصسع ثبيذ الالل 

تَاًذ ثِ تٌْبيي ٍظبيف خَد سا اًدبم دّذ. ليىي وليِ ثبصسػابى ثبياذ گاضاسؽ     كَستيىِ تؼبًٍي ثبصسػبى هتؼذد داؿتِ ثبؿذ ّشيه هي

 هَاسد اختالف ثب روش دليل دس گضاسؽ روش خَاّذ ؿذ. ،وٌٌذ. دس كَست ٍخَد اختالف ًظش ثيي ثبصسػبىٍاحذي تْيِ 

ثٌَس  ثبصسع يب ثبصسػبى تؼبًٍي ًوي تَاًٌذ دس ّيچ يه اص هؼبهالتي وِ ثب ؿشوت يب ثِ حؼبة ؿشوت اًدبم هي گيشد -36هبدُ 

 هؼتمين يب ريش هؼتمين ريٌفغ ثبؿٌذ.

 اسي ٍاحذ هؼىًَي ثِ ػوَي وِ ثبصسع تؼبًٍي اػت  هـوَل همشسات ايي هبدُ ًوي ثبؿذ .لشاسداد ٍاگز -تبصزُ

ثب دػتَس ثبصسع، الذام ثِ دػَت ٍثشگضاسي هدوغ ػوَهي ػبدي اص اًموبء هذت تلذي  ّيبت هذيشُ هىلف اػت لجل –37هبدُ

ثبصسع،  تلذي چٌبًچِ پغ اص اًموبي هذتذ. ًوبي هٌبثك همشسات آييي ًبهِ ًحَُ تـىيل هدبهغ ػوَهيثبصسػبى  اًتخبة ثبصسع/

 ػْذُ خَاٌّذ داؿت. اًتخبة ثبصسع خذيذ اًدبم ًـذُ ثبؿذ ثبصسع لجلي ووبوبى هؼئَليت اًدبم ٍظبيف هحَلِ سا ثش

 

 فصق چهار  : ضىارط چابىط  هب احذاث و واگذاري   واحذ  ي مظكىسي

 کلیبت -بخش اٍل 

 اػوب پشًٍذُ اي ؿبهل هَاسد ريل تـىيل ٍ دس دفتش تؼبًٍي ًگْذاسي ًوبيذ: ثشا ي ّش يه اص تؼبًٍي هىلف اػت - 38هبدُ 

 اكل دسخَاػت ػوَيت ٍ كَستدلؼِ ّيإت هذيشُ دايش ثش پزيشؽ ػوَيت. -1

 تلَيش ؿٌبػٌبهِ، وبست هلي . -2

 تلَيش فيؾ ّبي ٍاسيضي. -3

 (.56فشم اهتيبصثٌذي هَهَع هبدُ )  -4

 اًيي ٍهمشسات ٍ اػبػٌبهِ تؼبًٍي.تؼْذ ًبهِ ػوَ هجٌي ثش سػبيت لَ -5

 ًـبًي دليك هحل ػىًَت ٍوبس ػوَ. -6

 تلَيش هذسن ساثٌِ اػتخذاهي )دسهَسد تؼبًٍي ّبي هؼىي اداسات ٍهَػؼبت(. -7

 هىبتجبت في هبثيي ػوَ ٍ تؼبًٍي. -8

 ًؼخِ اي اص لشاسداد ّبي هٌؼمذُ في هبثيي تؼبًٍي ٍ ػوَ. -9

 ّيإت هذيشُ.ػبيش هذاسن هَسد ًيبص ٍ هشتجي ثِ تـخيق  -10

ّيإت هذيشُ هىلف اػت ثشًبهِ تؼبًٍي هجٌي ثش خشيذ صهيي، تؼذاد ٍاحذّب، ثشًبهِ ػابخت ٍ ػابص سا ثاِ تلاَيت هدواغ        -39هبدُ 

 ػوَهي ثشػبًذ.



                                                    

 :منشی مجمع                                            رئیس مجمع:                               

 

ٍ  ثت اٍل، فْشػت اػبهي ولياِ اػوابي   ّيإت هذيشُ ثبيذ ثِ ّوشاُ ّشآگْي دػَت هدوغ ػوَهي ًَ -41هبدُ  ثاِ   تؼابًٍي سا تْياِ 

 تحَيل ًوبيذ.بٍى، وبس ٍ سفبُ اختوبػي ٍصاست تؼ

 20 ٍ 6 حذاوثش تؼذاد اػوبي تؼبًٍي دٍيؼت ًفش اػت ٍ پزيشؽ ثيؾ اص آى هٌَى ثِ سػبيت همشسات آييي ًبهِ هَاد –41هبدُ 

 ثَد. خَاّذ

 تْیِ سهیي، آهبدُ سبسي ٍ سبخت بخش دٍم:

ؼبًٍي، ًؼجت ثِ تبهيي صهيي ثب وبسثشي هؼاىًَي ٍ اخاز   ّيإت هذيشُ هىلف اػت ظشف هذت ؿؾ هبُ اص تبسيخ تـىيل ت –42هبدُ 

هدَص احذاث هؼىي الذام ًوبيذ ٍ دسكَست ثشٍص تبخيش صهبًي ثيؾ اص ؿؾ هبُ دس تبهيي صهايي هاَسد ًظاش ثبيؼاتي هَهاَع سا ثاِ       

   اػالم ًوبيذ .توبػي ٍصاست تؼبٍى، وبس ٍ سفبُ اخهٌظَس تؼييي تىليف، ثب روش داليل ثِ هدوغ ػوَهي ػبدي گضاسؽ ٍ ًتيدِ سا ثِ 

اػاتؼالم اص ؿاْشداسي، ثجات اػاٌبد ٍ      ثب اًدبم تحميمبت وبفي ٍ تبهيي صهيي ثبيؼتي ثب سػبيت لَاًيي ٍ همشسات هشثَى ٍ -1تبصزُ 

ػبيش هشاخغ ريلالح خْت هـخق ؿذى ًَع وبسثشي،  ٍهغ هبلىيت ٍ هوٌَع الوؼبهلِ ًجَدى هله يب  هبله، اخابصُ ًمال ٍ اًتمابل،     

 ػبخت ٍاحذ ّبي هؼىًَي دس آى اًدبم گيشد.اهىبى 

 تبهيي صهيي ثبيذ هتٌبػت ثب تؼذاد اػوبي تؼبًٍي ثبؿذ. – 2تبصزُ 

 تْيِ صهيي ثب وبسثشي ريش هؼىًَي هوٌَع اػت. - 3تبصزُ 

 تؼبًٍي كشفب هدبصثِ تْيِ صهيي ٍاحذاث ػبختوبى دس حَصُ ػوليبت تؼبًٍي اػت. - 4تبصزُ 

هشاتت سا ثب آگْي هـتول ثاش هىابى ٍ اثؼابد ٍ ػابيش هـخلابت صهايي        ظف اػت ثِ هٌظَسخشيذ صهيي،ّيإت هذيشُ هَ  -43هبدُ 

سٍصُ اػالم ٍ ثشاي خشيذ صهيي هاَسد   15ٍاحذ ّبي هؼىًَي ٍ هؼبحت صيش ثٌبي هدبص ثب تؼييي هْلت حذالل  هَسدًظش، ثشآٍسد تؼذاد

 ٍاسيض ٍخِ ثِ حؼبة تؼبًٍي ًوبيذ.ًظش ٍ تْيِ ًمـِ ّب ٍ اخز پشٍاًِ ػبختوبى اص آًْب دسخَاػت 

دسكَستي وِ تؼبًٍي ثٌبثِ داليلي اصلجيل ثٌيِ هبلي هختلف اػوب يب تمبهبي آًْب الذام ثِ تْياِ صهايي دس هىبًْاب ٍهٌابًك      -1تبصزُ

ذ حؼابثْبي  هختلفي هي ًوبيذ، آگْي هَهَع ايي هبدُ ثبيؼتي هتووي اًالػبت صهيي ّب ثِ تفىيه ثبؿذ ٍ ثشاي ٍاسيض ٍخَُ آًْب ثبي

 خذاگبًِ اي افتتبح ٍهؼشفي گشدد.

 لجل اص ٍاسيض ٍخِ اصػَي ػوَ هتمبهي، ثبيؼتي ٍخَد ظشفيت خبلي دسصهيي هَسد ًظش ثِ تبييذّيبت هذيشُ سػيذُ ثبؿذ. -2تبصزُ

 دسهَاسد اختالف دس تمذم اػوبي هتمبهي، تبسيخ ٍاسيض ٍخِ هالن تمذم اػت. -3تبصزُ

 هوٌَع اػت. 43آگْي هَهَع هبدُ  دس هزوَس خَُ ٍاسيضي خض هَاسدٍ ّشگًَِ اػتفبدُ اص -4تبصزُ

صهيي هشثًَِ اػت ٍ دس آى  ثبيؼتي  تْيِ صهيي، تؼبًٍي هىلف ثِ كذٍس گَاّي ثشاي اػوبء هـبسوت وٌٌذُ دس پغ اص  -44هبدُ 

 هَاسد ريل روش ؿَد:

 روش هـخلبت وبهل تؼبًٍي ٍػوَ. -الف 

 هتشاط .  -اثؼبد   -پالن ثجتي  -ًي هـخلبت وبهل صهيي: ؿبهل ًـب -ة 

 ول هجلغ ٍاسيضي ػوَ. –ج 

 ّضيٌِ خشيذ صهيي. -د 

 هوٌَػيت ًمل ٍاًتمبل گَاّي. -ُ

 گَاّي كبدسُ ثب اهوبء كبحجبى اهوبء هدبص ٍ هْش ؿشوت هؼتجشاػت.   –1تبصزُ
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 حؼبة ثبًل خَاّذؿذ. خذيذ ٍتؼَيِ گَاّي كبدسُ ثب خبيگضيٌي ػوَ ،اخشاج ػوَ يب دسكَست اػتؼفبء -2تبصزُ

ّيإت هذيشُ هىلف اػت ًمـِ تفىيىي صهيي خشيذاسي ؿذُ سا ثش اػبع هَاثي هؼوبسي ٍ ؿْشػبصي هٌٌمِ ٍ ًشحْبي  -45هبدُ 

آهبدُ ػبصي تَػي هٌْذػيي هـبٍس ٍاخذ كالحيت )حميماي ياب حماَلي( داساي ستجاِ ثٌاذي تْياِ ٍ ثاِ تبيياذ هشاخاغ ريلاالح           

 هشاخغ( ثشػبًذ. ْشػبصي، ثجت ٍ ػبيش)ؿْشداسي، ػبصهبى هؼىي ٍ ؿ

ّيإت هذيشُ ثبيذ ًي آگْي ثِ سٍؿي وِ آگْي دػَت هدبهغ ػوَهي تؼبًٍي هٌتـش هي ؿَد هشاتت تْيِ ًمـِ ّب، اخاز   -46هبدُ 

ًَي، صهيي، لشاسداد احاذاث ٍاحاذ هؼاى    پشٍاًِ ػبخت، ؿٌبػبيي پيوبًىبس ٍ اًؼمبد لشاسداد ػبخت سا اػالم ٍ ػپغ ثب اػوبء ريحك دس

 (خَاّذ ؿذ.44ايي لشاسداد خبيگضيي گَاّي هَهَع هبدُ ) هَاسد ريل هٌؼمذ ًوبيذ. حذالل هـتول ثش

 ًـبًي ًشفيي. روش هـخلبت وبهل ٍ -الف 

 -هتشاط پبسويٌگ  -هتشاط هفيذ ٍاحذ  -هـخلبت وبهل ٍاحذ هؼىًَي ؿبهل هؼبحت ٍاحذ هؼىًَي )داساي پشٍاًِ ػبختوبى(  -ة 

 ًوبي ػبختوبى( ًَع وبثيٌت )دسكَست ٍخَد دس -آؿپضخبًِ -ًَع هلبلح هلشفي ػوذُ )وف ٍاحذ  -هـبػبت  -هتشاط اًجبسي 

 ػبيش هـخلبت اكلي. لشاسداد( ٍ

 ب.ٍاحذّثشآٍسد  ليوت توبم ؿذُ ٍاحذ هؼىًَي ثِ تفىيه  -ج

 تؼْذات تؼبًٍي ٍ ػوَ.  -د 

 ؼْذات.اًدبم ت دس تبخيش هوبًت اخشاّبي ًبؿي اص ػذم اًدبم يب -ُ 

هشحلِ ريل(، دسكذ پيـشفت فيضيىي، هْلت  6)حذالل  خذٍل صهبى ثٌذي اخشاي پشٍطُ وِ هـتول ثش هشاحل پيـشفت فيضيىي –ٍ

 صهبًي اخشا، لؼي الصم التبديِ ّش هشحلِ ٍ هْلت صهبًي پشداخت ثِ ؿشح ريل اػت: 

 هشحلِ اٍل: ثبثت تدْيض وبسگبُ ٍ اخشاي هشحلِ فًَذاػيَى. 

 ثبثت اخشاي هشحلِ اػىلت ٍ ػمف.هشحلِ دٍم: 

 هشحلِ ػَم: ثبثت اخشاي هشحلِ ػفت وبسي.

 هشحلِ چْبسم: ثبثت اخشاي هشحلِ ًبصن وبسي.

 ػبصي.  هشحلِ پٌدن: ثبثت هحًَِ

 ّضيٌِ اخز ػٌذ سػوي ٍ تؼَيِ حؼبة ًؼجت ثِ ٍاحذ هؼىًَي. ،هشحلِ ؿـن: ثبثت پبيبى وبس

 آى. 1ُ ٍتجلش 56سٍؽ اهتيبصثٌذي هَهَع هبدُ  -ص

 تىليف تؼبًٍي ًؼجت ثِ اًتمبل ػٌذ ثِ ػوَ. - ح

 )فَسع هبطٍس(. ًحَُ الذام دسهَاسد لَُ لْشيِ -ى

 سٍؽ اًالع سػبًي ًشفيي. -ي

 اػبػٌبهِ(.  72)هٌبثك هبدُ  لشاسداد ثِ داٍسي اسخبع اختالفبت ًبؿي اص -ن

ُ ثشاي ّش ٍاحذ  ثب دس ًظش داؿاتي ٍيظگيْابي خابف ٍ    ثشآٍسد ليوت ٍاحذ هؼىًَي ثش اػبع پيؾ ثيٌي ليوت توبم ؿذ -1تبصزُ 

 هيضاى ثْشُ هٌذي ّش ٍاحذ اص خذهبت ػوَهي ٍ هـبػبت ٍ هيضاى هشرَثيت تَػي ّيإت هذيشُ تؼييي خَاّذ ؿاذ . دس كاَست ًيابص   

 ًوبيذ. ّيإت هذيشُ هي تَاًذ خْت تؼييي ثشآٍسد ّضيٌِ اص ٍخَد هٌْذػيي هـبٍس يب وبسؿٌبػبى سػوي دادگؼتشي اػتفبدُ

ثاب تبييذوبسؿاٌبع    كاشفبً دس كَست ػذم تَافك اػواب  افضايؾ ليوت  لشاسداد هتووي ايي ؿشى خَاّذثَدوِ تؼذيل ثْب ٍ -2تبصزُ 

 تلَيت هدوغ ػوَهي كَست هي گيشد. اسائِ هؼتٌذات ٍ سػوي دادگؼتشي ٍ
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 لثجات، حاك التحشياش ٍ ػاَاسم ٍ ّضيٌاِ ّابي      تإهيي ّضيٌِ ّبي هشثَى ثِ اًتمبل ػٌذ اص تؼبًٍي ثِ ػوَ اص لجيل حك ا -3تبصزُ 

ًشاحي ٍ ايدبد تبػيؼبت صيش ثٌبيي هشثَى ثِ ّش پشٍطُ ؿبهل آة، ثشق، صّىـي ٍ فبهالة ٍ فوبي ػجض ٍ هَاسدي اص ايي لجيال واِ   

 پشٍطُ اػت. ػوَحىن هـبػبت سا داسًذ، ثِ ػْذُ 

ػبصي، هـبٍس ٍ ًشاح ًشف لشاسداد سا  ثب روش ؿوبسُ ٍ  ّيإت هذيشُ هىلف اػت ًبم ؿشوت يب ؿشوتْبي ريلالح اًجَُ -4تبصزُ 

 تبسيخ ػمذ لشاسداد ّش يه دس هحل تؼبًٍي ٍ هحل پشٍطُ اللبق ًوبيذ.

 . داد هٌؼمذُ ّؼتٌذسلشا ًبؿي اص تؼبًٍي هىلف ثِ ايفبي تؼْذات ٍ ػوَ -5تبصزُ 

لشاسداد هٌاَى ثاِ    گيشي ًوبيذ ٍ ّشگًَِ تغييش دسهدوغ ػوَهي ًوي تَاًذ ًؼجت ثِ هفبد لشاسداد ّبي تٌظيوي تلوين  –6تبصزُ 

 تلوين گيشي ثِ هدوغ تفَين ؿذُ ثبؿذ. لشاسداد اختيبس آًىِ دس هَافمت ًشفيي اػت هگش

تؼاَيِ   خابيگضيي ٍ ثاب   ديگاش ؿاشايي   ٍاخذ ؼبًٍي الذام ًىٌذ، ػوَدسكَستي وِ ػوَ ًؼجت ثِ اًؼمبد لشاسداد احذاث ثب ت -7تبصزُ

 ًيض ثبًل خَاّذؿذ. 44دُ حؼبة،گَاّي هَهَع هب

دسكَستي واِ   احذاث ٍاحذ هؼىًَي ثشاي اؿخبكي وِ دسخشيذ صهيي هـبسوت ًٌوَدُ اًذ هوٌَع اػت. لشاسداد يب اًؼمبد – 47هبدُ

داؿاتِ ثبؿاذ ّيابت هاذيشُ هىلاف اػات لاجال         ٍخاَد  خذيذ پزيشؽ ػوَ صهيي ٍ اهىبى اخز تشاون هبصاد ثشتؼذاد اػوبي ريٌفغ دس

 صهيي سا وؼت ًوبيذ. ّشگًَِ الذاهي ثشخالف ايي همشسات ثبًل خَاّذثَد. اػوبي ريٌفغ دسهَافمت وليِ 

 ّيإت هذيشُ هَظف اػت هتٌبػت ثب تؼذاد اػوبي ّش پشٍطُ، ًؼجت ثِ احذاث ٍاحذّبي هؼىًَي الذام ًوبيذ. - 48هبدُ 

ؿشايي ػوَيت الذام ًؼجت ثِ خبيگضيٌي فشد ٍاخذ تَاًذ فؼخ لشاسداد ػوَ، ّيإت هذيشُ هي  يب اػتؼفب دسكَست اخشاج، - 49هبدُ 

 ًوبيذ.

اهىبى احذاث ػبختوبى  ثِ ٍػيلِ تؼابًٍي   ،ٍصاست تؼبٍى، وبس ٍ سفبُ اختوبػيثب تـخيق  دسكَستيىِ ثٌب ثِ داليل هَخِ ٍ -51هبدُ

ثًَِ ًؼجت ثِ ٍاگزاسي صهيٌْابي  هَافمت وتجي اوثشيت هٌلك اػوبء ريٌفغ دسصهيي هش ثشاي اػوبء فشاّن ًجبؿذ، تؼبًٍي هي تَاًذ ثب

ثِ اػوبء هزوَس يب فشٍؽ ٍ ياب   (1350لبًَى ؿشوتْبي تؼبًٍي هلَة  115خشيذاسي ؿذُ )ثذٍى اػتفبدُ اص هؼبفيتْبي هَهَع هبدُ 

 تجذيل آى الذام ًوبيذ.

 هـبسوت ًوَدُ اًذ، ( دسخشيذ43ٍ44 )حؼت هَاد كشفب اػوبيي وِ دسٍاگزاسي، فشٍؽ يبتجذيل صهيي ّبي خشيذاسي ؿذُ، -تبصزُ

 ؿذ. خَاٌّذ ثْشُ هٌذ

 اػتفبدُ اص ػبيشاؿخبف حمَلي يبحميمي ثب دٍلتي ٍ دػتگبّْبي ػوَهي يب ػَي ًْبدّب، ػبصهبًْب، هَاسدي وِ صهيي اص دس -51هبدُ

 اهىبى ّبي لبًًَي هشثًَِ ٍ ثِ كَست سايگبى ثِ تؼبًٍي ٍاگزاس هي ؿَد سػبيت الضاهبت صيشهشٍسي اػت:

 تؼبًٍي ثبيؼتي سػبيت گشدد. لشاسدادّبي هٌؼمذُ فيوبثيي ًشف ٍاگزاسوٌٌذُ ٍ فمبت ٍتَا هفبد -1

 تؼبًٍي هىلف اػت هوي سػبيت هَاثي ٍهمشسات فٌي، اصحذاوثش ظشفيت صهيي خْت خبًِ داسؿذى اػوب اػتفبدُ ًوبيذ. -2

 تؼبًٍي هىلف ثِ پزيشؽ افشاد ٍاخذؿشايي ػوَيت ثبتَخِ ثِ حذاوثش ظشفيت صهيي اػت. -3

ثِ صهبى ٍاگزاسي صهيي( ّيچگًَِ حك هبلىبًِ اي سا ثشاي اػوبء  ثب تَخِتؼبًٍي ) تبخش صهبى ػوَيت اؿخبف دس ذم ٍتم -4

 لجلي ايدبد ًوي ًوبيذ. 

 صهيٌْبي هَهَع ايي هبدُ ثشاي وليِ اػوبيي كَست هي گيشدثِ ٍاگزاسي ٍاحذهؼىًَي ًؼجت  اًؼمبد لشاسداداحذاث ٍ -تبصزُ

 ثِ ػوَيت تؼبًٍي دسآهذُ اًذ.   تَخِ ثِ ظشفيت  وِ ثب
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 بخش سَم : رعبيت هقزرات ٍ ضَابط فٌي سبخت

ّيإت هذيشُ هَظف اػت ثش اخشاي پشٍطُ ّبي ػبختوبًي هٌٌجك ثب پشٍاًِ ػبختوبًي ٍ ًمـِ ّبي هشثًَِ ًظبست وابفي   -52هبدُ 

ٍلَ ثب هدَص هدواغ ػواَهي تؼابًٍي     شاخغ ريشثيسا اػوبل ًوبيذ. ّشگًَِ تخلف ٍ تدبٍص اص حذٍد خَاصّبي كبدسُ ؿْشداسي ٍ ػبيش ه

 هوٌَع ثَدُ ٍ هؼئَليت هؼتمين آى هتَخِ هذيشاى تؼبًٍي اػت. 

ّيإت هذيشُ دس هَسد ػبخت ٍاحذّبي هؼىًَي هلضم ثِ وٌتشل ٍ سػبيت اكَل ٍ همشسات هلي ػبختوبى ٍ ؿْشػبصي ٍ  -53هبدُ 

 پبيبى آى هي ثبؿذ.  ًيض اخز هدَصّبي الصم لجل اص ؿشٍع ٍ دس حيي ػوليبت ٍ

ديگش ًيبصهٌذيْبي خاَد سا ثبسػبيات كاشفِ ٍكاالح      تإػيؼبت ٍ  تدْيضات، هبؿيي آالت، تؼبًٍي هىلف اػت هلبلح، ٍػبيل، -54هبدُ 

 ثِ ًحَ صيش تْيِ ًوبيذ: هَسد ًظش  ويفيت  ثب تإهيي ؿشوت ٍ

 . آى ٍ اخز فبوتَس هـخق  ثْبي  تحميك دسثبسُهؼبهالت خضئي ثب  (1

 . وتجي  اػتؼالم  فمشُ  ػِ  ثباخز حذاللهتَػي  هؼبهالت (2

  وثيشاالًتـبس يب ثشگضاسي  ّبي سٍصًبهِ دس  اًتـبس فشاخَاى  ثب  ػوَهي  هٌبللِ  هؼبهالت ػوذُ اصًشيك ثشگضاسي (3

 .هحذٍد  هٌبللِ

 ؿَد.تلَيت هدوغ ػوَهي ػبدي تؼييي هي  ػوذُ ثٌبثِ پيـٌْبد ّيبت هذيشُ ٍ خضئي، هتَػي ًٍلبة هؼبهالت 

 بخش چْبرم : ٍاگذاري

ّيإت هذيشُ هَظف اػت پغ اص احذاث ٍاحذ هؼىًَي ًؼجت ثِ تْيِ ؿٌبػٌبهِ ثاشاي ّاش ياه اص ٍاحاذّبي هؼاىًَي       -55هبدُ 

احذاث ؿذُ )ؿبهل هـخلبت وبهل صهيي، هـخلبت فٌي ٍاحذ هؼىًَي ٍ ليوت توبم ؿذُ ٍ ّضيٌِ ّبي هتشتات لابًًَي اص لجيال    

ؿٌبػاٌبهِ فاَق( ثاِ اػوابء ثاب       اي دايش ثش تحَيل ٍاحذّبي هؼىًَي )هٌٌجك ثب دس صهبى تحَيل كَستدلؼِ ػَاسم ٍ ثيوِ( الذام ٍ

 ػوَ ٍ ثبصسع تٌظين ًوبيذ.. ،اهوبء كبحجبى اهوبء هدبص

واب  اػبع هذاسن ٍ هؼتٌذات لبًًَي )دفبتش هبلي ٍ تشاصًبهِ( ليوت توبم ؿذُ سا تؼييي ٍ ثِ اػ ّيإت هذيشُ هىلف اػت ثش تبصزُ ا 

 اػالم ًوبيذ.

ؿَد ٍ اهتيبص  ٍاگزاس هيٌبي اهتيبص اػوب ثِ تشتيت اٍلَيت ٍاحذّبي احذاثي ثبتَخِ ثِ ًجمِ ٍ هشرَثيت ثلَن ٍ ٍاحذ ثشهج -56هبدُ 

 :ؿَد اػوب ثشاػبع هجبلغ ٍاسيضي هٌبثك فشهَل ريل هحبػجِ هي

 

 هجلغ ٍاسيضي  )سيبل(×  تؼذاد سٍص 

000/000/1 

  اهتيبص  ثِ سٍؽ ديگش الذام ًوَد. هدوغ ػوَهي ػبدي هي تَاى ًؼجت ثِ هحبػجِ ي ثب تلَيت – 1تبصزُ 

 تؼييي ثلَن، ًجمِ هشثًَِ ٍ ٍاحذ ريشثي ثؼذ اص احتؼبة اهتيبص هىتؼجِ ػوَ ثِ ػول هي آيذ.   –2تبصزُ

ثيي آًبى لشػاِ وـاي    اص ًشفييدػَت  دس كَست تؼبٍي اهتيبص دٍ يب چٌذ ًفش اص اػوبي تؼبًٍي، كبحجبى اهوبء هدبص ثب - 3تبصزُ

 ًوَدُ ٍ كَستدلؼِ تٌظيوي هالن ػول ثشاي تمذم خَاّذ ثَد.

 اص دسهبًي ٍتدبسي سا فشٌّگي، آهَصؿي،اص لجيل ٍاحذّبي تبػيؼبت ػوَهي هـتشن هتؼلك ثِ پشٍطُ تؼبًٍي هىلف اػت  -57هبدُ 

 ًوبيذ.   ٍاگزاس ثِ ريش هضايذُ ًشيك

 ى ثِ ًشح ٍتلَيت هدوغ ػوَهي ػبدي تؼبًٍي اػت.تشن تـشيفبت هضايذُ هٌَ -تبصزُ

   =        =

 امتياز عضو
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 بخش پٌجن : سبيز هَارد

 دس كَست ػذم اًدبم تؼْذات اصػَي ػوَ ثِ ًحَ ريل الذام خَاّذ ؿذ: – 58هبدُ 

 دسكَستيىِ ػوَ ًؼجت ثِ اًدبم تؼْذات خَد ثب تؼبًٍي الذام ًٌوبيذ، تؼبًٍي هي تَاًذ ثب تلَيت ّيإت هذيشُ پغ اص دٍ ثبس –الف 

پشٍطُ ريشثي الذام  سٍص اص دٍهيي اخٌبس ًؼجت ثِ فؼخ يىٌشفِ لشاسداد في هبثيي دس 15سٍص ٍ گزؿتي  15اخٌبس وتجي ثِ فبكلِ 

 ًوبيذ.

دسكَستيىِ ػوَ ثش اػبع هلَثِ هدوغ ػوَهي اص ػوَيت اخشاج ؿَد، لشاسداد في هبثيي ػوَ ٍ تؼبًٍي ثِ كَست يىٌشفِ  -ة

 تَػي تؼبًٍي فؼخ خَاّذ ؿذ.

 تؼبًٍي ًخَاّذ ثَد. اػوبل ثٌذ الف ايي هبدُ ًبفي حك اخشاج ػوَ اص -صزُتب

دساياي  هاي گاشدد .    ( يب ٍاحذ هؼىًَي هٌبثك لشاسداد هٌؼمذُ اص تؼبًٍي لغ50َ)حؼت هبدُ ػوَيت اػوب ثب تحَيل صهيي - 59هبدُ 

ياذي هتواوي تؼْاذات ًاشفيي اص خولاِ تؼْاذ       كَست تؼبًٍي ثبيؼتي ثب فشد هزوَس تؼَيِ حؼبة ًوبيذ ٍ دسكَست لضٍم، لاشاسداد خذ 

تؼبًٍي هجٌي ثش اًتمبل ػٌذ ٍ هيضاى ػْن ػوَ اص وليِ اهَال ٍ داسايي ّبي تؼبًٍي، ًحَُ ٍ صهبى پشداخت ثِ ػوَ ٍ ػابيش هاَاسد ثاب فاشد     

 لغَ ػوَيت ؿذُ هٌؼمذ ًوبيذ.  

 هذيشُ  هؼتثٌي اػت.       ّيإت هذيشُ اص لغَ ػوَيت هَهَع ايي هبدُ لجل اص اتوبم دٍسُ ّيإت -تبصزُ 

ٍ  ّب ٍ ديَى ؿشوت تلوين تؼبًٍي هىلف اػت لجل اص اًحالل دسخلَف اهَال، داساييا    61هبدُ   گيشي ٍ چٌبًچِ حمي ثشاي اػواب 

ػْبهذاساى ًؼجت ثِ اهَال تؼبًٍي هتشتت اػت هحبػجِ ٍ ثِ ايـبى پشداخت ٍ ػپغ ًؼجت ثِ اًحالل ؿاشوت الاذام ًوبياذ. دساياي     

 لويوبت ّيبت هذيشُ يب هدوغ ػوَهي ؿشوت ًوي تَاًذ ًبلن حمَق اؿخبف هزوَس ثبؿذ.هَسد ت

 ًيض هي ؿَد.ي ٍاحذ هؼىًَي لغَ ػوَيت ؿذُ اًذ هفبد ايي هبدُ ؿبهل اػوبيي وِ ثِ دليل ٍاگزاس -تبصزُ

 مالي   فصق  پنجم : مقاراو

اػتثٌبي ػبل ِ هبُ ّوبى ػبل / ػبل ثؼذ / خَاّذ ثَد ث اػفٌذخش هبُ ٍ اًتْبي آى آ فشٍسديياثتذاي ػبل هبلي تؼبًٍي اٍل  –61هبدُ

 هبُ اػت. اػفٌذاٍل تبػيغ وِ اص تبسيخ تـىيل تب پبيبى 

كَستْبي هبلي تب پبيبى دٍسُ اص لجيل تشاصًبهِ ٍ حؼبثْبي ػولىشد ٍ ػَد ٍ  ،اي اص گضاسؿْب ّيإت هذيشُ هَظف اػت ًؼخِ –62هبدُ

سٍص لجل اصتبسيخ تـىيل  30خبلق ٍ ثَدخِ پيـٌْبدي ػبل ثؼذ سا پغ اص آهبدُ ؿذى حذاوثش تب  پيـٌْبد ًحَُ تمؼين ػَد ،صيبى

خلؼِ هدوغ ػوَهي ػبدي ػبالًِ ثشاي سػيذگي ثِ ثبصسع / ثبصسػبى / تؼلين ًوَدُ ٍ ػالٍُ ثش آى ّش ػِ هبُ يىجبس تشاص آصهبيـي 

اي اص آًْب  تؼبًٍي تْيِ ٍ دس اختيبس ثبصسع / ثبصسػبى / لشاس دّذ ٍ ًؼخِ حؼبثْبي تؼبًٍي سا ّوشاُ ثب تدضيِ ٍ تحليل فؼبليت ػِ هبِّ

 اسػبل داسد.ٍصاست تؼبٍى ، وبس ٍ سفبُ اختوبػي سا ًيض ثِ 

تَاًذ گضاسؽ يب ؿىبيت خَد سا ثِ  ػْبهذاساى دس كَست هـبّذُ ًمق يب تخلف دس اداسُ اهَس تؼبًٍي هي ٍ ّشيه اص اػوب –63هبدُ

 هٌبثك دػتَسالؼول سػيذگي ثِ ؿىبيبت پيگيشي ًوبيذ. / اػالم ٍثبصسع / ثبصسػبى 

وبيٌذ ّوىبسي ًٍصاست تؼبٍى، وبس ٍ سفبُ اختوبػي ى هٌتخت حؼبثشع يب حؼبثشػب ،هذيشاى تؼبًٍي هَظفٌذ ثب وبسؿٌبػبى -64هبدُ

 ٍ وليِ اػٌبد ٍ هذاسن هَسد ًيبص سا دس اختيبسؿبى لشاس دٌّذ.
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سٍؿْبي هتذاٍل ٍ لبثل لجاَل   ،سػبيت اكَل ٍ هَاصيي ،ٌبد حؼبثذاسي ٍ دفبتش لبًًَي ٍ كَستْبي هبليدس تْيِ ٍ تٌظين اػ –65هبدُ

 ٍ لَاًيي ٍ همشسات خبسي الضاهي اػت.

دس كَستي وِ تؼبًٍي داساي ثيؾ اص يه پشٍطُ ثلَست ّوضهبى ثبؿذ هىلف اػت خْت ًگْاذاسي ٍخاَُ ٍاسياضي اػوابء      -66هبدُ 

 بة خذاگبًِ اي افتتبح ًوَدُ ٍ ثشداؿتْب ٍّضيٌِ ّبي هشثًَِ سا ثِ كَست هدضا هؼاتٌذ ػابصي ٍ تٌظاين   هشثًَِ ثشاي ّش پشٍطُ حؼ

 وٌذ.  

ّذايب ٍ ووىْبي ثالػَم دس كَستي وِ اص ًشف اػٌبء وٌٌذُ ثشاي هلشف خبكي تؼييي ًـذُ ثبؿاذ اگاش ًماذي ثبؿاذ      - 67هبدُ 

 ذ هٌظَس خَاّذ ؿذ.ثحؼبة دسآهذ ٍ اگش ريش ًمذي ثبؿذ تمَين ٍثِ حؼبة دسآه

پغ اص تلَيت ّيإت هاذيشُ ثاب    ،ثٌگبّْبي ٍاػي پَلي ػبيش ٍ هؤػؼبت هبلي اػتجبسي ٍ ّب افتتبح ّش ًَع حؼبة ًضد ثبًه -68هبدُ

 اهوبّبي هدبص هؼشفي ؿذُ اص ًشف ّيإت هذيشُ اهىبى پزيش خَاّذ ثَد.

وبسوٌابى   ثبصسػابى ياب   هاذيشاى،  ػاْبهذاساى،  تؼبًٍي ثِ اػوب، هحل ٍخَُ ٍ داساييْبي تؼْيالت اص پشداخت ّشگًَِ ٍام يب -69هبدُ 

 ؿشوت هوٌَع اػت.

 فصق ششم  : تخل او 

 ّشگًَِ الذام خالف لَاًيي ٍ همشسات ٍ اػبػٌبهِ تؼبًٍي اص خولِ هَاسد ريل تخلّف هحؼَة ٍ هَخت پيگشد لبًًَي اػت: -71هبدُ

 ٍػبيش اؿىبل هؼبهالت( ثب وبسثشي ريش هؼىًَي. اخبسُ ثِ ؿشى توليه ّجِ، كلح، تْيِ صهيي )اػن اصخشيذ، -1

 هؼبهلِ صهيي يب ٍاحذّبي هؼىًَي داساي هؼبسم يب هَاًغ اًتمبل. -2

 ثِ ػوَيت دس آٍسدى اؿخبف فبلذ ؿشايي. -3

4-  َ  3 هابدُ  3اؿاخبف هَهاَع تجلاشُ     )ثاِ اػاتثٌبء   ػاْبهذاس  ٍ ّشگًَِ ٍاگزاسي ٍاحذّبي احذاثي يب اهتيبص ثِ اؿخبف ريش ػوا

 اػبػٌبهِ(.  

 پبسويٌگ. تغييشوبسثشي هـبػبت ٍ اهبفِ ثٌب، تدبسي، ،ّبي ػبختوبًي اػن اص احذاث ٍاحذ هؼىًَي ّشگًَِ تدبٍص اص حذٍد پشٍاًِ -5

 هلشف ٍخَُ ٍاسيضي اػوبء هشثَى ثِ يه پشٍطُ دس پشٍطُ ديگش. -6

 ًًَي اػبػٌبهِ. ثىبسگيشي ٍخَُ اػوبء ٍ ػشهبيِ تؼبًٍي ٍ اهَال ٍ اػتجبسات آى دس خبسج اص هَهَع فؼبليت لب -7

 ػذم ثشگضاسي هدبهغ ػوَهي دس هَاػذ همشّس. -8

 صيبى تؼبًٍي ثِ هدوغ ػوَهي هشثًَِ. ػذم اسائِ تشاصًبهِ ٍ حؼبة ػَد ٍ-11

 . 1347لبًَى اكالح لؼوتي اص لبًَى تدبست هلَة  129ّشگًَِ هؼبهلِ هذيشاى ثب تؼبًٍي ثشخالف هفبد هبدُ -12

 پزيشد. س هؼتمين يب ريشهؼتمين دس هؼبهالتي وِ ثب تؼبًٍي يب ثِ حؼبة تؼبًٍي اًدبم هيريٌفغ ؿذى يب ؿشوت ثبصسع ثٌَ -13

 لجَل ػوَيت اؿخبكي وِ ٍاخذ ؿشايي ػوَيت ّؼتٌذ ثب ٍخَد ظشفيت تؼبًٍي. اػتٌىبف اص-14

 خلي.ٍخَُ ٍ اػتجبسات ؿشوت ثشاي همبكذ ؿ ،ثبصسػبى يب وبسوٌبى تؼبًٍي اص اهَال ،ّشگًَِ اػتفبدُ هذيشاى-15

 ٍ اداسات تبثؼِ ٍ يب ػبيش هشاخغ ريلالح.ٍصاست تؼبٍى، وبس ٍ سفبُ اختوبػي  ،اسائِ گضاسؽ خالف ٍالغ ثِ هدبهغ ػوَهي-16

 ػذم دػَت اص ثبصسع يب ثبصسػبى ثِ هدبهغ ػوَهي يب خلؼبت ّيإت هذيشُ. -17

 اسوي وِ ثشاي اًدبم ٍظبئف ثبصسع الصم اػت.اخالل يب ايدبد هبًغ دس اًدبم ٍظبئف ثبصسع ٍ يب ػذم اسائِ اػٌبد ٍ هذ -18

 پزيشؽ ػوت هذيشيت يب ثبصسع تؼبًٍي ثب ػلن ثِ ٍخَد هٌغ لبًًَي. -19
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 ػذم اسائِ هذاسن الصم الثجت ثِ هشاخغ هشثًَِ.  -20

 دسيبفت حمَق ٍ هضايب ٍ پبداؽ تَػي هذيشاى ٍ ثبصسػبى ثذٍى تلَيت هدوغ ػوَهي.-21

 بيبت اػوبء تؼبًٍي.ػذم سػيذگي ثبصسع ثِ ؿى -22

ثبصسػبى، هـتشوبً هؼئَل خجشاى ّشگًَِ صيبًي ّؼاتٌذ واِ دس ًتيداِ تخلفابت آًابى ثاِ        اػوبء ّيإت هذيشُ، هذيشػبهل ٍ -71هبدُ

 اػوب آى ٍاسد ؿَد. ؿشوت يب

 فصق هف م: حق  اخ اافو

ِ     دس كَست ثشٍص اختالف ثيي تؼبًٍي ٍ اػوبي آى ٍ يب ثيي تؼبًٍي ٍ ػابيش ؿاشو   -72هبدُ  ،تْبي تؼابًٍي ثاب هَهاَع فؼبليات هـابث

اختالفاي   ،اسخبع خَاّذ ؿذ ٍ چٌبًچِ ثيي تؼبًٍي ٍاتحبديِ ريشثي آىٍ يب اتبق تؼبٍى هَهَع اختالف ثشاي داٍسي ثِ اتحبديِ هشثَى 

ٍ ػابيش  ؿاَد. دس كاَست ثاشٍص اختالفابت ثايي تؼابًٍي        هَهَع اختالف ثِ اتبق تؼبٍى هشثَى خْات داٍسي اسخابع هاي    ،ثشٍص ًوبيذ

 اتبق تؼبٍى هشخغ داٍسي خَاّذ ثَد. ،ّبيي وِ هَهَع فؼبليت آًْب هـبثِ ًجبؿذ تؼبًٍي

 ،اي اػت وِ تؼبًٍي ػوَ آى اػت ٍيب هَهَع فؼبليت آى ثب فؼبليت تؼبًٍي ًاشف اخاتالف   اتحبديِ تؼبًٍي هشثَى اتحبديِ -1تبصزُ 

 ٍاحذ يب هـبثِ اػت. 

اتحبدياِ   ،اي ًيؼت ٍ ًيض دس هَاسدي وِ تؼبًٍي ػوَ ثيؾ اص يه اتحبديِ اػات  چ اتحبديِدس هَاسدي وِ تؼبًٍي ػوَ ّي – 2تبصزُ

 اي اػت وِ هَهَع فؼبليت آى ثب هَهَع فؼبليت تؼبًٍي ثيـتشيي تـبثِ سا داؿتِ ثبؿذ. تؼبًٍي هشثَى اتحبديِ

 هالن ػول اػت.بػي ٍصاست تؼبٍى، وبس ٍ سفبُ اختو اختالف دستؼييي اتحبديِ هشثَى ًظش دسهَاسد – 3تبصزُ

اتابق   ،حؼت هَسد ، هشخغ داٍسي ثشاػبع هشوض اكلي ٍحَصُ فؼبليت تؼبًٍي ،دس كَست ػذم ٍخَد اتحبديِ تؼبًٍي هشثَى -4تبصزُ

 اػتبى يب هشوضي خَاّذ ثَد.  ،تؼبٍى ؿْشػتبى

 الحبت ثؼذي آى كَست هي گيشد.اك ٍٍصاست تؼبٍى، وبس ٍ سفبُ اختوبػي حل اختالف هٌبثك آييي ًبهِ داٍسي اثالري  -5تبصزُ 

 

 

 فصق هش م :  طاس مقاراو 

دس تؼبًٍي هـبسوت  ،لبًَى ثخؾ تؼبًٍي وِ ثذٍى ػوَيت 17ّب ٍ هَػؼبت هَهَع هبدُ  ؿشوت ،ّب ّش يه اص دػتگبُ - 73هبدُ 

وَهي ٍ ّيإت هذيشُ ثِ ػٌَاى ٍ حوَس دس خلؼبت هدبهغ ػ  اي ثشاي ًظبست ثش تؼبًٍي تَاًذ ًوبيٌذُ يب ػشهبيِ گزاسي وشدُ ثبؿذ هي

 ًبظش داؿتِ ثبؿذ.
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ريشػوَ داساي ػْبم تؼبًٍي ثبؿٌذ هٌبثك همشسات  اؿخبف حمَلي هزوَس ثِ ػٌَاى ػْبهذاس دسكَستي وِ ّشيه اص -تبصزُ

 ثَد. هشثًَِ داساي حك ساي دس هدبهغ ػوَهي خَاٌّذ

هغبيش ؿشٍى ٍ لشاسدادّبي هٌؼمذ ثب هٌابثغ تاإهيي وٌٌاذُ اػتجابس ٍ وواه      ادربم يب تغييش هَادي اص اػبػٌبهِ تؼبًٍي وِ  ،اًحالل -74هبدُ 

ذ ثَد. هبلي ٍ اهىبًبت هختلف ٍ ػشهبيِ  گزاسي ٍ هـبسوت ثبؿذ هَوَل ثِ هَافمت هشاخغ هزوَس خَّا

   بٍى، وبس ٍٍصاست تؼالؼبدُ تغييش ثؼوي اص هَاد اػبػٌبهِ سا تلَيت وٌذ دسكَست تإئيذ  دس كَستيىِ هدوغ ػوَهي فَق -75هبدُ

حالل آى ثبيذ هؼتشد ؿَد. وليِ اهَالي وِ اص هٌبثغ ػوَهي دٍلتي ٍ ثبًه -76هبدُ  ّب دس اختيبس تؼبًٍي لشاسگشفتِ ثب ًا

حالل آى تبثغ هَاثي همشس دس لبًَى ثخؾ تؼبًٍي ٍ آئيي ًبهِ -77هبدُ   ثبؿذ. ّبي اخشائي هشثَى هي ادربم تؼبًٍي يب ًا

وَ يب ًوبيٌذُ ٍي ّيبت هذيشُ تؼبًٍي  هىلف اػت تلَيشي اص اػبػٌبهِ سا ثب ّضيٌِ هتمبهي تْيِ دس كَست دسخَاػت ػ -78هبدُ

 ٍ دس اختيبس ٍي لشاس دّذ.

ثِ تلَيت سػايذ ٍ آًچاِ دس آى    25/3/1394هَسخِ  ًَثت اٍل  تجلشُ دس هدوغ ػوَهي فَق الؼبدُ 62هبدُ ٍ 78 ايي اػبػٌبهِ دس

 ،ّبي تؼبًٍي )دس هَاسديىِ ثِ لَت خَد ثبلي اػات(  لبًَى ؿشوت ،بًٍي التلبد خوَْسي اػالهيثيٌي ًـذُ تبثغ لبًَى ثخؾ تؼ پيؾ

 ثبؿذ. ٍ اػوبء ٍ يب هؤػؼبت ًشف لشاسداد هي دػتَسالؼولْبي لبًًَي ٍ لشاسدادّبي هٌؼمذُ ثيي تؼبًٍي  ،ّب آييي ًبهِ
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