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 ببسوِ تؼبلي

 دٍهيي ٍيزايص

 دارٍخبًِ داهپشضكي تبسيسسيبست ّب ٍ ضَابط 

 ( قبًَى افشايص بْزُ ٍري بخص كطبٍرسي ٍ هٌببغ طبيؼي2هَضَع بٌذ ج هبدُ )   

 : كليبتفصل اٍل -الف

 ف:اّذ -1

زأپعقىي ٚ ٘ؾبضت ثط ا٘غجبق فّٕىطز ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ  تبؾيؽ / پطٚا٘ٝٔدٛظنسٚض تقييٗ ؾيبؾت ٞب ٚ ضٛاثظ حبوٕيتي -1-1

 .ثط ايٗ ؾيبؾت ٞب ٚ ضٛاثظ حبوٕيتي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ

 .افالٔي ثط ؾيبؾت ٞب ٚ ضٛاثظ حبوٕيتي زاضٚذب٘ٝ ٞبي زأپعقىي فّٕىطزا٘غجبق ٘ؾبضت ثط-2-1

 :ٍاصطالحبت ّب ٍاصُ فيتؼبر -2

 :اؾت ظيط ٔفبٞيٓ زاضاي ضٚز، ٔي وبض ثٝ ،ٔدٕٛفٝ ايٗ زض وٝ انغالحبتي ٚ ٞب ٚاغٜ

 ؾبظٔبٖ زأپعقىي وكٛض ؾبظٔبٖ:-1-2

 ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ: ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ زأپعقىي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ -2-2

 ازاضٜ وُ: ازاضٜ وُ زأپعقىي اؾتبٖ -3-2

 : قٛضاي ٘ؾبْ زأپعقىي اؾتبٖاؾتبٖ ٘ؾبْ-4-2

 زأپعقىي قٟطؾتبٖ ازاضٜزأپعقىي:  ازاضٜ -5-2

 ٔدّؿيٗ قٛضاي ّٔي ٚ ؾٙب. 1350لبٖ٘ٛ ؾبظٔبٖ: لبٖ٘ٛ ؾبظٔبٖ زأپعقىي وكٛض ٔهٛة ذطزاز  -6-2

 ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي.1389 تيطٔبٜ ٔهٛة لبٖ٘ٛ افعايف ثٟطٜ ٚضي: لبٖ٘ٛ افعايف ثٟطٜ ٚضي ثرف وكبٚضظي ٚ ٔٙبثـ عجيقي-7-2

ٚ حكطات( اعالق ٔي ٌطزز وٝ ثطاي أٛض تغصيٝ ا٘ؿبٖ ٚ يب تغصيٝ زاْ ٚ چٟبضپبيبٖ، پط٘سٌبٖ، آثعيبٖ قبُٔ )ثٝ حيٛا٘بتي  زاْ:-8-2

فقبِيت ٞبي التهبزي، تِٛيسي، آظٔبيكٍبٞي، ٚضظقي ٚ تفطيحي، تِٛيس، ٍٟ٘ساضي ٚ پطٚضـ زازٜ ٔي قٛز )عجك تقطيف ٔٙسضج زض 

 .ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي( 1388، ٔهٛة ٔطزاز لبٖ٘ٛ ٘ؾبْ خبٔـ زأپطٚضي (2)ٔبزٜ 

)فطآٚضزٜ ٞبي ؾبزٜ ٚ يب ٔطوجي وٝ ثٝ ٔٙؾٛض تكريم، پيكٍيطي، وٙتطَ ٚ زضٔبٖ ثيٕبضي ٞبي زاْ  زأپعقىي زاضٚٞبي: زاضٚ -9-2

ٚحيبت ٚحف، ثٝ وبض ٔي ضٚ٘س ٚ وّيٝ فطآٚضٜ ٞبي تمٛيتي، تحطيه وٙٙسٜ، ٚيتبٔيٗ ٞب ٚ ٔب٘ٙس آٖ وٝ فٟطؾت آٖ ٞب اظ ؾٛي 

آييٗ  1زض ٔبزٜ )عجك تقطيف ٔٙسضج  زأپعقىي ٚؾْٕٛ وٙٙسٜ ٔٛازضسففٛ٘ي ثيِٛٛغيىي، ٔٛاز ،ؾبظٔبٖ افالْ ٚ ٔٙتكط ٔي قٛز(

 (.   ت ٚظيطاٖئٞي 1391آشض ، ٔهٛة لبٖ٘ٛ ؾبظٔبٖ( 9ٚ  7، 8) ٚ ٔٛاز (3)٘بٔٝ اخطايي ثٙس ظ ٔبزٜ 

 ٚ قيٜٛ ٘بٔٝ ٞبي زؾتٛضاِقُٕ ٞب ،حبوٕيتي ٞب، ضٛاثظؾيبؾت ثط اؾبؼقٛز وٝ : ثٝ ٔطوعي اعالق ٔيزأپعقىي زاضٚذب٘ٝ -10-2

زض ٔحسٚزٜ خغطافيبيي  زأپعقىي ٚؾْٕٛ وٙٙسٜ ٔٛازضسففٛ٘ي زاضٚٞبي زأپعقىي، )٘ؿرٝ پيچي( فطٚـٚ ٍٟ٘ساضي  ثطايؾبظٔبٖ 

 .ٚ فقبِيت ٔي وٙسقسٜ  تبؾيؽثٝ نٛضت تٕبْ ٚلت ، تقييٗ قسٜ

حبوٕيتي، زؾتٛضاِقُٕ ٞب ٚ  ٞب، ضٛاثظؾيبؾت ثط اؾبؼقٛز وٝ ثٝ ٔطوعي اعالق ٔي زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي قجب٘ٝ ضٚظي:-11-2

زض  زأپعقىي ٚؾْٕٛ وٙٙسٜ ضسففٛ٘ي ٔٛاز زاضٚٞبي زأپعقىي، )٘ؿرٝ پيچي( قيٜٛ ٘بٔٝ ٞبي ؾبظٔبٖ ثطاي ٍٟ٘ساضي ٚ فطٚـ

 .ٚ فقبِيت ٔي وٙس ثٝ نٛضت قجب٘ٝ ضٚظي تبؾيؽ، ٔحسٚزٜ خغطافيبيي تقييٗ قسٜ
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تبؾيؽ ٚاخس قطايظ  ئدٛظي اؾت وٝ زضلبِت ؾيبؾت ٞب ٚ ضٛاثظ حبوٕيتي ؾبظٔبٖ ثطاي ٔتمبض: تبؾيؽ/ پطٚا٘ٝ ٔدٛظ -12-2

 .قٛزنبزض ٔي تٛؾظ ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ  ض ايٗ اثالغيٝزٔٙسضج  زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي
 ٕط ثٝ ٔٙؾٛض حؿٗ ا٘دبْ وبض، ا٘غجبق فّٕىطز ثب ؾيبؾت ٞب ٚ ضٛاثظتٔدٕٛفٝ السأبتي اؾت وٝ ثٝ عٛض ٔؿ٘ؾبضت:  -13-2

حبوٕيتي افالٔي ٚ ا٘دبْ انالحبت احتٕبِي زض خٟت زؾتيبثي ثٝ اٞساف تقييٗ قسٜ ٚ حهَٛ اعٕيٙبٖ اظ آ٘چٝ ا٘دبْ ٌطفتٝ ثب آ٘چٝ 

 ثبيس ا٘دبْ ٔي ٌطفت ٚ ثطذٛضز لب٘ٛ٘ي ثب ٔٛاضز ترّف تٛؾظ ؾبظٔبٖ ثٝ ضٚـ ٞبي ٔرتّف ا٘دبْ ٔي ٌيطز.

ؾبظٔبٖ ضا زض زاضٚذب٘ٝ اظ ؾٛي افالٔي  مطضاتٚ ٔ ، ٔؿئِٛيت اخطاي ضٛاثظظاذص ٔدٛوٝ ثب  قطايظٚاخس  يزفط ٔؿئَٛ فٙي: -14-2

لبٖ٘ٛ ؾبظٔبٖ ، ٔهٛة ( 9ٚ  8، 7) ٚ ٔٛاز (3)ثٙس ظ ٔبزٜ  آييٗ ٘بٔٝ اخطايي 1)عجك تقطيف ٔٙسضج زض ٔبزٜ  زأپعقىي ثط فٟسٜ زاضز

 ت ٚظيطاٖ(.   ئٞي 1391آشض 

فٙي ثٝ نٛضت ٔٛلت زض زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي  ٔؿئَٛيب  وٝ زض غيبة ٔٛؾؽ فطز ٚاخس قطايغي اؾتٔؿئَٛ فٙي خب٘كيٗ:  -15-2

 ٕ٘بيس. ٔي فقبِيت 

)عجك تقطيف ٔٙسضج زض زؾتٛضاِقُٕ ٘ؿرٝ  ثط اؾبؼ ٘ؿرٝ ٔقتجطنطفب تحٛيُ زاضٚ زض زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي  ٘ؿرٝ پيچي: -16-2

 .٘ٛيؿي ٚ ٘ؿرٝ پيچي، اثالغي ؾبظٔبٖ

ٔدٛظ ذٛز ضا اظ ٔطاخـ  ٔدٕٛفٝ اي اؾت اظ ٔعاضؿ ٚ ٔطاوع ٚاثؿتٝ وٝ تحت يه ٔسيطيت يىپبضچٝ: 1ؾيؿتٓ يىپبضچٝ تِٛيس -17-2

 اؾت. شي نالح زضيبفت وطزٜ

)ثدع ٔطاوع  ي قٟطؾتبٖ ٞبزض ٔطاوع ثرف ٞب ٚ زٞؿتبٖ ٞبنطفب ايٗ زضٔبٍ٘بٜ ٞب  زضٔبٍ٘بٜ زأپعقىي ضٚؾتبيي ٚفكبيطي: -18-2

ثٝ فٟسٜ ذٛاٞٙس  ضافكبيطي ثٝ زاْ ٞبي ضٚؾتبيي ٚ ثٟساقتي، پيكٍيطي، تكريهي ٚ زضٔب٘يذسٔبت  ايٝاضٔؿئِٛيت اؾتبٖ ٞب( 

 . زاقت

 وُ زفتط، ٔسيطيؽ وٕيتٝئثٝ فٙٛاٖ ضوٕيتٝ ٔطوعي: وٕيتٝ ٔطوعي تكريم ٚ زضٔبٖ ٔتكىُ اظ ٔقبٖٚ تكريم ٚ زضٔبٖ -19-2

ٔسيط وُ حٛظٜ ضيبؾت، حمٛلي، ثبظضؾي  ّٔي تكريم آظٔبيكٍبٟٞبي ٔطخـ ٚ ٔغبِقبت وبضثطزي، وُ ٔطوعأٛض زاضٚ ٚ زضٔبٖ، ٔسيط

 تكىيُ ٔي ٌطزز.  وٕيتٝ، ءثٝ فٙٛاٖ افضبٚ ٕ٘بيٙسٜ ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ،  ؾبظٔبٖ ٚ اضظيبثي فّٕىطز

 ٚ ازاضٜ زاضٚ ٚ زضٔبٖيؽ يض ،وٕيتٝيؽ ئوٕيتٝ اؾتب٘ي: وٕيتٝ اؾتب٘ي تكريم ٚ زضٔبٖ ٔتكىُ اظ ٔسيطوُ ثٝ فٙٛاٖ ض-20-2

ثط ٔطثٛط  ٚ ٕ٘بيٙسٌبٖ ا٘دٕٗ ٞبي نٙفي وٕيتٝ ء، ثٝ فٙٛاٖ افضباؾتبٖ ٘ؾبْ يؽئضٚ  ازاضٜ وُحمٛلي ٚ لطاضزازٞبي أٛض ٔؿئَٛ

 ، تكىيُ ٔي ٌطزز. ثٝ فٙٛاٖ ٔسفٛحؿت ٔٛضٛفبت ٔغطٚحٝ 

 : سيبست ّبفصل دٍم -ة

 فجبضتٙس اظ:اضٚذب٘ٝ ٞبي زأپعقىي زتبؾيؽ ؾبظٔبٖ زض ؾيبؾت ٞبي  سيبست ّب: -3

 تٛؾقٝ ٔتٛاظٖ ذسٔبت زأپعقىي. -1-3

اضٚذب٘ٝ زأپعقىي ثٝ نٛضت زتبؾيؽ  وبضي نسٚض ٔدٛظ ٚ فطآيٙسٞبيويفيت ثجت ٌٚعاضـ فّٕىطز افعايف وٕيت ٚ ثٟجٛز -2-3

 اِىتطٚ٘يىي. 

 آٖ.ويفيت ٚ اثطثركي  ٔحُ تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ ٚ ا٘جبض ثطاي ٍٟ٘ساضي ٚ فطضٝ زاضٚ زض ضاؾتبي حفؼ اذتهبنيثٟجٛز قطايظ  -3-3

                                                           
1
- Integration 
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فطضٝ، تدٛيع ٚ ٔهطف زاضٚٞبي زأپعقىي، ٔٛاز ضسففٛ٘ي وٙٙسٜ ٚ ؾْٕٛ  ا٘غجبقزاضٚ ثطاي زأساضاٖ ٚ  ٔٙغميزؾتطؾي  -4-3

 :اظ عطيك ثب ؾبذتبض ٔطاوع زضٔب٘ي زأپعقىيزأپعقىي 

 زأپعقىي ٔؿتمُ ٞبي زاضٚذب٘ٝ  -1-4-3

 زأپعقىيثيٕبضؾتبٖ ثٝ ٚاثؿتٝ زأپعقىي ٞبي زاضٚذب٘ٝ  -2-4-3

 ٚ فكبيطي  ييزأپعقىي ضٚؾتبٞبي زضٔبٍ٘بٜ -3-4-3

 ؾيؿتٓ يه پبضچٝ تِٛيسٔتقّك ثٝ زأپعقىي اقتغبَ ثٝ أٛض زضٔب٘ي  زفبتط-4-4-3

 : ضَابطسَمفصل  -ج

٘حٜٛ ٔحبؾجٝ أتيبظ ٚ قطايظ حس ٘هبة أتيبظ، ضٛاثظ تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي قبُٔ قطايظ ٔتمبضي،  :تبسيسابط ضَ -4

 ٚ ا٘جبض ثٝ قطح ظيط اؾت: زأپعقىي زاضٚذب٘ٝتبؾيؽ  ُاذتهبني ٚ اِعأبت ٔح

 تبسيس دارٍخبًِ داهپشضكي:/ پزٍاًِ ضزايط هتقبضي اخذ هجَس -1-4

 اؾالٔي ايطاٖ.زاضا ثٛزٖ تبثقيت خٕٟٛضي -1-1-4

 .حسالُ زا٘كٙبٔٝ زوتطاي فٕٛٔي زأپعقىيزاضا ثٛزٖ -2-1-4

 ا٘دبْ ذسٔت زٚضٜ ضطٚضت يب ٔقبفيت لب٘ٛ٘ي )ٚيػٜ آلبيبٖ( ثب اضايٝ وبضت ٔقتجط. -3-1-4

 ثب اضايٝ وبضت فضٛيت ٔقتجط.زاقتٗ فضٛيت زض ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ -4-1-4

 ثب اضايٝ ٌٛاٞي اظ ٔطاخـ شيطثظ. ويفطئٛثطؾٛ پيكيٙٝ ٘ساقتٗ ؾبثمٝ -5-1-4

ا٘تؾبٔي ٔٙسضج زض  ٔٛضٛؿ ٔدبظات ٞبي ،اظ اقتغبَ ثٝ حطفٝ زأپعقىي ٔغبثك ثٙسٞبي )ٚ(، )ظ(، )ح( ٚ )ط( ٔحطْٚ ٘جٛزٖ-6-1-4

 ( آئيٗ ٘بٔٝ اخطايي ضؾيسٌي ثٝ ترّفبت نٙفي ٚ حطفٝ اي قبغالٖ حطفٝ زأپعقىي زض زٚضٜ ٔحىٛٔيت.20ٔبزٜ )

 ٚ تحميمبتي ٔٛؾؿبت آٔٛظـ فبِئطاوع ٚ وكٛضي، طي ٚىِكٞبي زِٚتي افٓ اظ زؾتٍبٜ ٞب ٚ ؾبظٔبٖ اقتغبَ زضفسْ -7-1-4

 . ٚ فسْ اقتغبَ ثٝ تحهيالت تىٕيّي ٚ ٟ٘بزٞبي فٕٛٔي غيطزِٚتيِٚتي ٚ غيطزِٚتي ز

 .نالح زيٍط ٘ساقتٗ ٞطٌٛ٘ٝ پطٚا٘ٝ يب ٔدٛظ اقتغبَ اظ ؾبظٔبٖ يب ٔطاخـ شي-8-1-4

 (1)خسَٚ قٕبضٜ وؿت حس ٘هبة أتيبظ الظْ ثط اؾبؼ -9-1-4

تبسيس / پزٍاًِ اهتيبس هَرد ًيبس بزاي صذٍر هجَس حذ ًصبة -1جذٍل ضوبرُ  

 اهتيبس هحل استقزار رديف

 1200 تٟطاٖ 1

 1000 )ثٝ خع تٟطاٖ( * والٖ قٟطٞب 2

 800 ٔطاوع اؾتبٖ ٞب )ثٝ خع تٟطاٖ ٚ والٖ قٟطٞب( 3

 600 ( 1،2ٚ3) ضزيف ٞبيقٟطؾتبٖ ٞب )ثٝ خع قٟطؾتبٖ ٞبي ٔٛضٛؿ   4

 450 ؾبيط قٟطٞب 5
 300 قٟطٞبي وٕتط تٛؾقٝ يبفتٝ 6

 ثط اؾبؼ آذطيٗ تمؿيٕبت وكٛضي افالٔي اظ ؾٛي ٚظاضت وكٛض.* 
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 ًحَُ هحبسبِ اهتيبس -2-4

( ا٘دبْ ٔي 6ٚ  2، 3، 4، 5زأپعقىي ثط اؾبؼ خساَٚ قٕبضٜ )تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ / پطٚا٘ٝ ٚض ٔدٛظسٔحبؾجٝ أتيبظ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ن

 پصيطز.

، ٞط ٔتمبضي ثبيس زض پطٚ٘سٜ ٔطثٛط ٍٟ٘ساضي ٚ ثطاي ثطضؾي ٞبي ثقسيأتيبظ وّيٝ ٔؿتٙسات ٔطثٛط ثٝ ٘حٜٛ ٔحبؾجٝ :1تجهطٜ

 زض زؾتطؼ ثبقس.٘ؾبضت ٚ ثبظضؾي 

 س ٌطفت.ٙؾبَ يه ثبض، ٔٛضز ثبظٍ٘طي لطاض ذٛاٞ 3( ٞط 6ٚ 1، 2، 3، 5،4: خساَٚ قٕبضٜ )2تجهطٜ

 اهتيبس هذارك تحصيلي: -1-2-4

 ( ٔحبؾجٝ ٔي قٛز.2تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي ثط اؾبؼ خسَٚ قٕبضٜ ) / پطٚا٘ٝأتيبظ ٔساضن تحهيّي ثطاي نسٚض ٔدٛظ

هذارك تحصيلي هببًي هحبسبِ اهتيبس -2جذٍل ضوبرُ   

 اهتيبس كثزاحذ ضبخص ّب رديف

 50 (DVMزوتطي فٕٛٔي زأپعقىي ) 1

 100 (MPVM،MSc،MPH)ي زأپعقىيتحهيالت تىٕيّي زض ؾبيط ٌطايف ٞب ثٝ ٕٞطاٜزوتطي فٕٛٔي  2

 150 (MScفّْٛ ثبِيٙي زأپعقىي) يب ييتحهيالت تىٕيّي زضٌطايف ٞبي زاضٚ ثٝ ٕٞطاٜزوتطي فٕٛٔي  3

 200 (Ph.D ٍ DVSc)ي زأپعقىيتحهيالت تىٕيّي زض ؾبيط ٌطايف ٞب ثٝ ٕٞطاٜزوتطي فٕٛٔي  4

 250 (Ph.D ٍ DVSc) فّْٛ ثبِيٙي زأپعقىي يب ييتحهيالت تىٕيّي زضٌطايف ٞبي زاضٚ ثٝ ٕٞطاٜزوتطي فٕٛٔي  5

 

 اهتيبس سببقِ كبر: -2-2-4

زضنس حس  80 ؾمف حساوثط تب ،(3تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي ثط اؾبؼ خسَٚ قٕبضٜ ) / پطٚا٘ٝٚض ٔدٛظسأتيبظ ؾبثمٝ وبض ثطاي ن

 ٔحبؾجٝ ٔي قٛز.(، 1٘هبة أتيبظ ٔٛضز ٘يبظ ٔٙسضج زض خسَٚ قٕبضٜ )

 پطٚا٘ٝ تٕبْ ٚلت ثطاؾبؼؾبثمٝ وبض زأپعقىي، ؾٛاثك وبضي ٔتمبضي زض ؾبظٔبٖ ٚ يب ثرف غيطزِٚتي زأپعقىي ): ٔٙؾٛض اظ1تجهطٜ

زأپعقىي ٔقبزَ  فٙيزضنس أتيبظ ٚ ثطاي ؾبيط حٛظٜ ٞبي  100ٔقبزَزضٔبٖ زاضٚ ٚ وٝ ثطاي ؾبثمٝ وبض زض حٛظٜ  ( ٔي ثبقسٔقتجط

 ٔحبؾجٝ ذٛاٞس قس. ٔٙسضج زض خسَٚ أتيبظزضنس  60ٚ حٛظٜ ٞبي ازاضي ٔقبزَ زضنس  80

ٔٙسضج زض خسَٚ زضنس أتيبظ  60ىي، ٔقبزَ زأپعق: أتيبظ ؾبثمٝ وبض زأپعقىي زض ؾبيط ٔطاوع ٚ ٔٛؾؿبت ٔطتجظ ثب 2تجهطٜ

 ٔحبؾجٝ ذٛاٞس قس. 

 هتقبضي سببقِ كبرهببًي هحبسبِ اهتيبس  -3جذٍل ضوبرُ 

 اهتيبسسبليبًِ ضبخص ّب رديف

 35 تٟطاٖقٟط ؾبثمٝ وبض زأپعقىي زض  1

 40 ؾبثمٝ وبض زأپعقىي زض والٖ قٟطٞب  2

 45 ٞب )ثٝ خع تٟطاٖ ٚ والٖ قٟطٞب(ؾبثمٝ وبض زأپعقىي زض ٔطاوع اؾتبٖ  3

 55 قٟطؾتبٖ ٞب زض ؾبثمٝ وبض زأپعقىي  4

 60 ؾبثمٝ وبض زأپعقىي زض ؾبيط قٟطٞب  5
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 70 ي وٕتط تٛؾقٝ يبفتٝؾبثمٝ وبض زأپعقىي زض قٟطٞب 6
 

 اهتيبس بَهي بَدى: -3-2-4

 ( ٔحبؾجٝ ٔي قٛز.4تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي ثط اؾبؼ خسَٚ قٕبضٜ ) / پطٚا٘ٝأتيبظ ثٛٔي ثٛزٖ ثطاي نسٚض ٔدٛظ

 افطازي وٝ حسالُ زاضاي يىي اظ ٚيػٌي ٞبي ظيط ثبقٙس، ٔتمبضي ثٛٔي تّمي ٔي ٌطز٘س: :تجهطٜ

، يزأپعقى قٟطؾتبٖ يب اؾتبٖ ٔحُ تِٛس ٔتمبضي يب ٕٞؿط ٚي ثب قٟطؾتبٖ يب اؾتبٖ ٔحُ ٔٛضز تمبضب ثطاي تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ -1

 يىي ثبقس.

ٕٞؿط ٚ فطظ٘ساٖ وبضٔٙساٖ ضؾٕي ٚ پيٕب٘ي زِٚت ٚ يب ٘يطٚٞبي ٔؿّح )افٓ اظ قبغُ ٚ يب ثبظ٘كؿتٝ( وٝ قٟطؾتبٖ يب اؾتبٖ ٔحُ  -2

 ذسٔت فقّي يب ثبظ٘كؿتٍي ٚاِسيٗ يب ٕٞؿط ٔتمبضي ثب قٟطؾتبٖ يب اؾتبٖ ٔحُ ٔٛضز تمبضب ثطاي تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ آ٘بٖ، يىي ثبقس.

يب زا٘كٍبٜ( ضا ثٝ نٛضت ٔتٛاِي يب ٔتٙبٚة زض ، ضإٞٙبيي، زثيطؾتبٖ يي)اثتسا سالُ چٟبض ؾبَ اظ ؾٙٛات تحهيّئتمبضي ح -3

 ، عي وطزٜ ثبقس.زأپعقىي قٟطؾتبٖ ٚيب اؾتبٖ ٔٛضز تمبضب ثطاي تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ

قٟطؾتبٖ يب اؾتبٖ ٔحُ ٔٛضز تمبضب ثطاي ٔتمبضي يب پسض، ٔبزض ٚ يب ٕٞؿط ٚي، حسالُ چٟبض ؾبَ ؾبثمٝ پطزاذت حك ثيٕٝ زض -4

 ضا زاقتٝ ثبقس. زأپعقىي تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ

ٔتمبضي حسالُ پٙح ؾبَ اظ ؾٙٛات ذسٔتي ذٛز ضا ثٝ نٛضت ٔتٛاِي يب ٔتٙبٚة زض قٟطؾتبٖ يب اؾتبٖ ٔحُ ٔٛضز تمبضب ثطاي  -5

 ، عي وطزٜ ثبقس.زأپعقىي تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ

 بَهي بَدىيبس هببًي هحبسبِ اهت -4جذٍل ضوبرُ 

 اهتيبس ّب ضبخص رديف

 50 ثٛٔي ثٛزٖ زض اؾتبٖ ٔٛضز زضذٛاؾت ٔدٛظ 1

 100 قٟطؾتبٖ ٔٛضز زضذٛاؾت ٔدٛظزض ثٛٔي ثٛزٖ  2

 

 :اهتيبس سببقِ ايثبرگزي -4-2-4

زضنس  25حساوثط تب ؾمف ( 5تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي ثط اؾبؼ خسَٚ قٕبضٜ ) / پطٚا٘ٝأتيبظ ٚيػٜ ايثبضٌطي ثطاي نسٚض ٔدٛظ

ٚ ٔٙحهطا ثطاي يه ثبض تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي زض ؾطاؾط ( ٔحبؾجٝ 1حس ٘هبة أتيبظ ٔٛضز ٘يبظ ٔٙسضج زض خسَٚ قٕبضٜ )

 . ٔي قٛزوكٛض افغبء 

 هببًي هحبسبِ اهتيبس سببقِ ايثبرگزي  -5جذٍل ضوبرُ 

 اهتيبس ضبخص ّب رديف
ثؿيح ٔطوع، ٘يطٚٞبي ٘ؾبٔي ثب ٌٛاٞي اظ ؾتبز ٔكتطن ٘يطٚي ٔطثٛعٝ يب ضظٔٙسٌبٖ ثب تبئيس ٘يطٚي ٔمبٚٔت  1

 يٍبٖ ٔطثٛعٝ ٚ خٟبزٌطاٖ ثب تبئيس ٚظاضت خٟبز وكبٚضظي ثطحضٛض زاٚعّجب٘ٝ زضخجٟٝ

 أتيبظ ثٝ اظاي ٞط ٔبٜ 20

 خب٘جبظي*زضنس  25تب  قٟيس ٚ أٛض ايثبضٌطاٖخب٘جبظاٖ ثب تبئيس زضنس خب٘جبظي اظ ؾٛي ثٙيبز  2

 

  أتيبظ 50

 أتيبظ ثٝ اظاي ٞط ٔبٜ اؾبضت 20 ثٙيبز قٟيس ٚ أٛض ايثبضٌطاٖ**آظازٌبٖ ثب تبئيس  3



 

6 
 

 300پسض ٚ ٔبزض قٟيس ،فطظ٘س، ٕٞؿط ٚ أٛض ايثبضٌطاٖ ذب٘ٛازٜ قٟسا ثب تبئيس ثٙيبز قٟيس 4

 أتيبظ

 أتيبظ 150ثطازض ٚ ذٛاٞط قٟيس 

 زضنس ثٝ ثبال ٔكَٕٛ فطظ٘س ٚ ٕٞؿط خب٘جبظ ٘يع ٔي قٛز. 25ٚ اظ  ٔي قٛز أتيبظ، اضبفٝ 30زضنس  5ثٝ اظاي افعايف ٞط * 

 ال ٔكَٕٛ فطظ٘س ٚ ٕٞؿط آظازٜ ٘يع ٔي قٛز.ب**اظ ؾٝ ؾبَ ثٝ ث

 اهتيبس آهَسضي -5-2-4

زضنس حس  60 ؾمف حساوثط تب ،(6تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي ثط اؾبؼ خسَٚ قٕبضٜ ) / پطٚا٘ٝثطاي نسٚض ٔدٛظ آٔٛظقيأتيبظ 

 . ٔحبؾجٝ ٔي قٛز (،1٘هبة أتيبظ ٔٛضز ٘يبظ ٔٙسضج زض خسَٚ قٕبضٜ )

هتقبضي هببًي هحبسبِ اهتيبس آهَسضي -6جذٍل ضوبرُ   

 حذاكثز اهتيبس ضبخص ّب رديف

 100 أتيبظ 5قطوت زض زٚضٜ ٞب ٚوبضٌبٜ ٞبي آٔٛظقي زأپعقىي ٔطتجظ، ٞط ضٚظ  1

 80 أتيبظ 4قطوت زضوٍٙطٜ ٞب، ؾٕيٙبضٞب ٚ ؾٕپٛظيْٛ ٞبي زأپعقىي ٞط ضٚظ  2

 35 أتيبظ 7اضايٝ ٔمبالت )ؾرٙطا٘ي( زضوٍٙطٜ ٞب، ؾٕيٙبضٞب ٚ ؾٕپٛظيْٛ ٞبي زأپعقىي، ٞط ٔمبِٝ  3

 25 أتيبظ 5اضايٝ ٔمبالت )پٛؾتط( زضوٍٙطٜ ٞب، ؾٕيٙبضٞب ٚ ؾٕپٛظيْٛ ٞبي زأپعقىي، ٞط ٔمبِٝ  4

 25 أتيبظ 5تطٚيدي ٔقتجط، ٞط ٔمبِٝ  -چبح ٔمبالت زأپعقىي زض ٘كطيبت فّٕي 5

 35 أتيبظ 7پػٚٞكي ٔقتجط، ٞط ٔمبِٝ  -چبح ٔمبالت زأپعقىي زض ٘كطيبت فّٕي 6

 50 أتيبظ 10، ٞط ٔمبِٝ ISIزاضاي ٕ٘بيٝ ثيٗ إِّّي ٔب٘ٙس چبح ٔمبالت زأپعقىي زض ٘كطيبت  7

 70 أتيبظ  7تسضيؽ زض زٚضٜ ٞب ٚ وبضٌبٜ ٞبي آٔٛظقي ٔطتجظ، ٞط ضٚظ  8

 90 أتيبظ 30خّس )تبِيف(، ٞط  زاضٚ ٚ زضٔبٖ ضحٛظٜز زأپعقىيچبح وتت  9

 60 أتيبظ 20خّس )تبِيف(، ٞطزض ؾبيط حٛظٜ ٞب زأپعقىي چبح وتت  10

 45 أتيبظ 15خّس )تطخٕٝ(، ٞط زض حٛظٜ زاضٚ ٚ زضٔبٖ زأپعقىيچبح وتت  11

 45 أتيبظ 15)تطخٕٝ(، ٞط خّس  زض ؾبيط حٛظٜ ٞب چبح وتت زأپعقىي 12

 90 أتيبظ 30ٞط ٔٛضز  ثب زأپعقىي اذتطاؿ ٚ اوتكبف ٚ ثط٘سٌبٖ خكٙٛاضٜ ٞبي فّٕي ٔطتجظ 13

 

 ؾبفت زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔي قٛز.  6: ٞط ضٚظ آٔٛظـ ٔقبزَ 1تجهطٜ

 زاضٚذب٘ٝ ؾبَ لجُ اظ زضذٛاؾت ٔتمبضي ثطاي تبؾيؽ زٜٔقتجط اضايٝ قسٜ تب ٔطتجظ ٚ ثٝ ٌٛاٞيٙبٔٝ ٞبي  1،2،3ٚ4: أتيبظ ضزيف ٞبي 2تجهطٜ

 ، تقّك ٔي ٌيطز.زوتطاي فٕٛٔي زأپعقىي ٚ پؽ اظ فبضك اِتحهيّيزأپعقىي 

 10زضنس ٚ ثطاي ؾبيطيٗ  40ؾْٛ زضنس، ٘فط 50زضنس، ثطاي ٘فط زْٚ  60: ٔيعاٖ أتيبظ ثطاي ٔؿئَٛ يب ٍ٘بض٘سٜ اَٚ ٔمبِٝ يب وتت 3تجهطٜ

 زضنس زض ٘ؾطٌطفتٝ ٔي قٛز.

 :تبسيسهحل  ٍ الشاهبت ضزايط اختصبصي-3-4

 ؾبَ 1ضؾٕي حسالُ ثٝ ٔست  اخبضٜ ٘بٔٝ، ثبيس زاضاي ؾٙس ٔبِىيت ٚ يب ٔطثٛعٝ ٚ ا٘جبض زأپعقىي زاضٚذب٘ٝٔحُ تبؾيؽ  -1-3-4

 ثبقس.
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 ِيىٗ زض نٛضت ٘يبظ ثبيس ٚاخس قطايظ اذتهبني ٔٙسضج زض ايٗ اثالغيٝ ثبقس. اؾت اذتيبضي، ا٘جبض : زاقت1ٗتجهطٜ

 زاقتٝ ثبقس. لطاض زأپعقىي ٕٞدٛاض ثب زاضٚذب٘ٝزض ٔحُ زاضٚذب٘ٝ ثب خساؾبظي آٖ يب  ثبيس: ا٘جبض 2طٜتجه

 احتٕبَزاضاي اظ ٚاحسٞبي  وبفيفبنّٝ ٚ ، ثبيس زض ٔحُ خغطافيبيي ٔٙبؾت زأپعقىي زاضٚذب٘ٝٔحُ تبؾيؽ ٚ اؾتمطاض  -2-3-4

زأساضي ٞب، ٔطغساضي ٞب، آثعي ٔتط ثب  200حسالُ ) ثٟساقتيزاضاي حؿبؾيت  يبٚ  ثيِٛٛغيىي، قيٕيبيي ٚ فيعيىيافٓ اظ  ٌيآاليٙس

، ٔعاضؿ ٔطك ، عيٛض ٚ آثعيبٖذٛضان زاْ ٝ ٞبيوبضذب٘،خٛخٝ وكي ٝ ٞبيوبضذب٘ٔتطثب  250حسالُ  -ٚ ؾبيط ٔٛاضز ٔكبثٝ پطٚضي ٞب

، وبضٌبٜ فُٕ آٚضي پٛؾت ٚ چطْ يوبضٌبٜ ٞب،زاْ ٚ عيٛض ٞبي وكتبضٌبٜ ،ثب ٔيساٖ زاْ ٔتط  300حسالُ  -ػازئبزض ٚ ٔطاوع انالح ٘

 .لطاض زاقتٝ ثبقس ،ي ٔكبثٝوبضٌبٜ ٞب ؾبيطٚ  ٞبي تجسيُ ضبيقبت

، ثبيس لبثُ وٙتطَ ثٛزٜ ٚ اظ تبثف ٘ٛض ٔؿتميٓ ٔحفٛػ ثبقس ٔطثٛعٝ ٚ ا٘جبض زأپعقىي زاضٚذب٘ٝزض آفتبة ٚضقيت تبثف ٘ٛض  -3-3-4

 .ٚ زضنٛضت لطاضٌطفتٗ زض ٔقطو تبثف ٔؿتميٓ ٘ٛضآفتبة، زاضاي ؾبيٝ ثبٖ ٔٙبؾت ثبقس

ا٘جبض ثب حسالُ اؾتفبٜ اظ  ٚ زض نٛضتٔتط  7/2اضتفبؿ حسالُ ٔطثـ ثب ٔتط 20حسالُ ثبيس  زأپعقىي ٔؿبحت زاضٚذب٘ٝ -4-3-4

 يىي ثبقسا٘جبض ٚ تطخيحب زض ٚضٚزي ٚ ذطٚخي  ٔتط ٔطثـ 15 ٔؿبحت

 ٔتط ٔطثـ زض ٘ؾط ٌطفتٝ قٛز. 4فضبي اذتهبني ثٝ ٔؿبحت حسالُ  ،: ثطاي ٍٟ٘ساضي ؾْٕٛ ٔٛضز ٔهطف زأپعقىي3تجهطٜ

 وف ٚ زيٛاض زاضٚذب٘ٝ ٚ ا٘جبض، ثبيس وبٔال نبف ٚ فبلس ٞطٌٛ٘ٝ ذُّ ٚ فطج ٚ لبثُ ضسففٛ٘ي، ثبقس. -5-3-4

زاضٚذب٘ٝ ٚ ا٘جبض ثبيس زاضاي ؾيؿتٓ تٟٛيٝ ثب ٘هت ٞٛاوف ثٝ تقساز وبفي ٚ ثط اؾبؼ لسضت ٞٛازٞي ٔدٟع ثٝ لبة تٛضي يب  -6-4-4

 وطوطٜ ثٛزٜ ٚ زض ٘مبط ٔٙبؾت ٘هت قسٜ ثبقس.

زض  ٌٚطٔبيكي ثبقس. ؾطٔبيكيٞبي  ؾيؿتٓ ثٝ ٔدٟعٔتٙبؾت ثب ٔٙغمٝ خغطافيبيي ٔحُ اؾتمطاض،  ثبيس اضٚذب٘ٝ ٚ ا٘جبضز -7-3-4

±  %5زضخٝ ؾب٘تيٍطاز ٚ ضعٛثت ٘ؿجي  23 ± 2قطايظ اؾتب٘ساضز ثطاي ٍٟ٘ساضي زاضٚ اظ ٘ؾط زٔب ٚ ضعٛثت ثٝ تطتيت ٔقبزَ ا٘جبض زاضٚذب٘ٝ ٚ 

 ٔي ثبقس. ( 55

ٔدٟع ثٝ ثبيس ، (زضخٝ ؾب٘تيٍطاز 2-8)ؾطز  ٔكَٕٛ ٍٟ٘ساضي زض ظ٘ديطٜ زاضٚٞبي ٍٟ٘ساضي ثطايزاضٚذب٘ٝ زأپعقىي  -8-3-4

 ثب ؽطفيت ٔٛضز ٘يبظ، ثبقس.بؾت تٙيرچبَ ٔ

 ، ثبقس.ؾٙح تطٌٔٛطاف ٚ ضعٛثت ثبيس ٔدٟع ثٝٚ ا٘جبض  زأپعقىي زاضٚذب٘ٝ :4تجهطٜ

 زاضاي زٔبؾٙح ٚ تطٌٔٛطاف، ثبقس، ثبيس زأپعقىي : يرچبَ زاضٚذب5ٝ٘تجهطٜ

ثبالي ( ٚ تبثّٛ ييٙبؾت ثب حدٓ زاضٚٞب، پيكرٛاٖ، ؾطٚيؽ ضٚقٛتثبيس زاضاي لفؿٝ ثٙسي ٔغّٛة ٚ ٔزأپعقىي زاضٚذب٘ٝ  -9-3-4

 ثبقس. زض ٚضٚزي

 ثبقس.  ، تّفٗ ثبثت ٚ زؾتٍبٜ ٕ٘بثطآٖ ِٛاظْ خب٘جي، ثبيس ٔدٟع ثٝ ضايب٘ٝ ٚ زأپعقىي زاضٚذب٘ٝ-10-3-4

زاضٚ ٚ أٛض زفتط  زاضٚيي يؾبٔب٘ٝ ذسٔبت اِىتطٚ٘يىالظْ ثطاي اضتجبط ثب  ثبيس أىب٘بتزأپعقىي اي زاضٚذب٘ٝ : ؾيؿتٓ ضايب٘ٝ 6هطٜتج

 ٚ ازاضٜ وُ، اضايٝ ذسٔبت اِىتطٚ٘يىي ٚ اضؾبَ ٌعاضـ ٞب ضا زاقتٝ ثبقس. ؾبظٔبٖ زضٔبٖ

ظً٘(، اؾتفبزٜ ي ضساظ پبِت ٞبي ٔٙبؾت )تطخيحب پالؾتيىي ٚ يب فّع، ثبيس لفؿٝ ثٙسي قسٜ ٚ زأپعقىي ا٘جبض زاضٚذب٘ٝ-11-3-4 

 ٕ٘بيس.

 ثبيس ٔدٟع ثٝ ٚؾبيُ ايٕٙي ٚ اعفبء حطيك ٚ خقجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ ثبقس. ٚ ا٘جبض زأپعقىي زاضٚذب٘ٝ -12-3-4 

 تبسيس: /پزٍاًِهذت اػتببر هجَس-4-4 
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ثسيٟي اؾت پؽ اظ پبيبٖ افتجبض ٔدوٛظ/ پطٚا٘وٝ    نبزض ٔي قٛز. ؾٝ ؾبِٝ ثب افتجبضتبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي  / پطٚا٘ٝٔدٛظ -1-4-4

، ٔدٛظ/ پطٚا٘ٝ ثطاي ٔوست  ثب تبويس ثطوؿت أتيبظ آٔٛظقي الظْ زض نٛضت زاضا ثٛزٖ قطايظ الظْ ثط اؾبؼ زؾتٛضاِقُٕ ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ

 ؾبَ زيٍط تٕسيس ذٛاٞس قس. 3

 ،ثب ٔطاخقٝ ثٝ ٘ؾبْ اؾتبٖاظ تبضيد نسٚض ايٗ اثالغيٝ  حساوثط ؽطف ٔست قف ٔبٜتجهطٜ: وّيٝ زاض٘سٌبٖ ٔدٛظ/ پطٚا٘ٝ لجّي ٔٛؽفٙس 

 ٘ؿجت ثٝ زضذٛاؾت تٕسيس پطٚا٘ٝ ذٛز الساْ ٕ٘بيٙس.

 :جببجبيي-5-4

قٟط يب قٟطؾتب٘ي ثٝ قٟطي يب ٔحسٚزٜ يه قٟط يب قٟطؾتبٖ ٚ اظ  ٔحُ زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي زض ا٘تمبَخبثدبيي يب  -1-5-4

ٔٙٛط ثٝ وؿت حس  وٕيتٝ اؾتب٘ي ٚ وؿت ٘ؾط ٔٛافك يه ؾبَ پؽ اظ ظٔبٖ قطٚؿ فقبِيتحسالُ  ،زض زاذُ اؾتبٖ قٟطؾتبٖ زيٍط

 اؾت. ثالٔب٘ـتبؾيؽ خسيس،  / پطٚا٘ٝتبؾيؽ لجّي ٚ نسٚض ٔدٛظ / پطٚا٘ٝثب اثغبَ ٔدٛظ ،٘هبة أتيبظ الظْ

ٚوؿت  قطٚؿ فقبِيتؾبَ پؽ اظ ظٔبٖ  زٚحسالُ  ،ٔحُ زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي اظ اؾتب٘ي ثٝ اؾتبٖ زيٍط ا٘تمبَخبثدبيي يب  -2-5-4

ؾيبؾت ٞب ٚ ضٛاثظ تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي ٚ ضفبيت ٔفبز ٔٙسضج زض  اؾتبٖ ٞبي ٔجساء ٚ ٔمهس وٕيتٝ ٞبي اؾتب٘ي٘ؾط ٔٛافك 

 ثالٔب٘ـ اؾت. تبؾيؽ خسيس، / پطٚا٘ٝتبؾيؽ لجّي ٚ نسٚض ٔدٛظ پطٚا٘ٝ/ ثب اثغبَ ٔدٛظ أتيبظ الظْ،حس ٘هبة  ٔٙٛط ثٝ وؿتٚ 

ثٝ : ٔتمبضي خبثدبيي ٔٛؽف اؾت حسالُ ؾٝ ٔبٜ لجُ اظ ا٘دبْ ٞطٌٛ٘ٝ السأي، ٔطاتت ضا خٟت پيف ثيٙي تٕٟيسات الظْ 1تجهطٜ

 نٛضت وتجي ثٝ ازاضٜ زأپعقىي افالْ ٕ٘بيس.

 .ثٛزذٛاٞس  ٘ؾط وٕيتٝ اؾتب٘ي الظْ االخطاح ٚ : ٔٛاضز ذبل زض وٕيتٝ ٞبي اؾتب٘ي ٔغط2تجهطٜ

 فؼبليت دارٍخبًِ: فصل چْبرم -د

 دارٍخبًِ داهپشضكي هستلشم حصَل ضزايط سيز است:ٍ ارايِ خذهبت دارٍيي فؼبليت  -5

ايوٗ اثالغيوٝ نوسٚض     4-1ثسيٟي اؾت ثطاي ٔٛؾؿيٗ ٚاخس قطايظ ٔٙسضج زض ثٙس  اظ ٘ؾبْ اؾتبٖ.تبؾيؽ  / پطٚا٘ٝٔدٛظ زاقتٗ-1-5

 ضطٚضي ٕ٘ي ثبقس. ٔؿئَٛ فٙيپطٚا٘ٝ 

 وٝٔدٛظ اظ ازاضٜ وُ پطٚا٘ٝ ٚ يب زاضاي  فبلس ٔسضن زوتطي زأپعقىيٚ فقبَ ٔٛخٛز زأپعقىي نبحجبٖ زاضٚذب٘ٝ ٞبي وّيٝ  -2-5

ووٝ   1379حتوي پوؽ اظ ؾوبَ    ثب تٛخٝ ثٝ ايدبز زاضٚذب٘ٝ ٞبي زأپعقىي تٛؾظ غيط زأپعقوىبٖ   ذٛاؾتبض ازأٝ فقبِيت ٔي ثبقٙس

زيٛاٖ فساِت ازاضي زض ايٗ ذهٛل ٚ ا٘ٛاؿ ٔدٛظ ٞبي نبزضٜ  ء، نسٚض آضاثٛزثطاي غيطزأپعقىبٖ ٕٔٙٛؿ افالْ ٌطزيسٜ  ٝنسٚض پطٚا٘

 ٔحطٚٔيت ٚ ؾبيط ٔالحؾبت ثطايقطايظ خغطافيبيي،  حؿتٚ اذص تقٟس ثط  افٓ اظ پطٚا٘ٝ/ ٔدٛظ اؾتب٘ي ٔست زاض/ ٘بٔٝ اؾتب٘ياؾتب٘ي 

ثٝ نٛضت ٔٛضزي ٚ وبضقٙبؾي ٔٛضٛؿ زض وٕيتٝ اؾوتب٘ي ثطضؾوي ٚ   ؾبٔب٘سٞي ايٗ لجيُ زاضٚذب٘ٝ ٞب ثبيس  ثٝ ٔٙؾٛضزأپعقىبٖ، غيط

 خٟت عطح ٚ اتربش تهٕيٓ ثٝ وٕيتٝ ٔطوعي ٔٙقىؽ ٌطزز. آٖخٕقجٙسي 

ثىوبضٌيطي  ٔقطفوي ٚ  س ثوب  ٘و ٔوي تٛا  ٔتوٛفي لب٘ٛ٘ي  ٕ٘بيٙسٜ ٚضاثفقبَ زأپعقىي، ٔٛخٛز ٚ ٔٛؾؽ زاضٚذب٘ٝ زضنٛضت فٛت  -3-5

ايٗ اثالغيوٝ    (1)ٔٙسضج زض خسَٚ قٕبضٜ حس ٘هبة أتيبظ زضنس  50ثب وؿت حسالُ  4-1ٔٙسضج زض ثٙس ٔؿئَٛ فٙي ٚاخس قطايظ 

ٚ     ٔٙؾٛضٝ ثحساوثط ثٝ ٔست يه ؾبَ  ثٝ فقبِيت زاضٚذب٘ٝ ٚ پوؽ اظ آٖ   ازأوٝ زٞوس   ،تؿٛيٝ حؿوبة ثوب فطٚقوسٌبٖ ٚ ذطيوساضاٖ زاض

 ب٘ٝ ٔدبظ ثٝ فقبِيت ٘رٛاٞس ثٛز.زاضٚذ

 تبؾيؽ  زاضٚذب٘ٝ ٞبي زأپعقىي ثٝ قطوت ٞبي پرف زاضٚ، نطفب اظ عطيك ازاضات وُ / پطٚا٘ٝٔقطفي زضيبفت وٙٙسٌبٖ ٔدٛظ-4-5

 ٔدبظ ذٛاٞس ثٛز. ٖ،٘ؾبْ اؾتب اظپؽ اظ زضيبفت ضٚ٘ٛقت ٔدٛظ تبؾيؽ اضؾبِي 
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 ٍٟ٘ساضي ٚ فطٚـ ٚاوؿٗ ٕ٘ي ثبقٙس.زأپعقىي ٔدبظ ثٝ تٟيٝ، تجهطٜ: زاضٚذب٘ٝ ٞبي 

ٛ   ازاضٜ ٔٛؾؽ ٚ يب ٔؿئَٛ فٙي زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي ٔي تٛا٘س ثب اعالؿ ٚ ٕٞبٍٞٙي لجّي ثب  -5-5 ٘ؿورٝ   "زأپعقوىي ٚ ٘هوت توبثّ

ؾبفت زض ضٚظ زض ٚاحس ٔطثٛط حضٛض ٘ساقتٝ ثبقس. زض عي ايٗ ٔست ٘ؿرٝ پيچي ٚ تحٛيُ زاضٚ ٔدبظ ٘رٛاٞوس   2، تب "پيچي تقغيُ

 ثٛز. 

ٚ يوب  ٔٛؾؽ ٚ يب ٔؿئَٛ فٙي زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي ٔي تٛا٘س ثب اضايٝ زضذٛاؾت وتجي ٔقطفي ٔؿئَٛ فٙوي خب٘كويٗ )ٔٛلوت(    -6-5

ضٚظ ٔتوٛاِي زض زاضٚذب٘وٝ ٔحوُ ووبض ذوٛز       6توب   ضٚظ 1ثطاي ٔست ثيف اظ زأپعقىي  ازاضٜٔٛافمت  تقغيّي زاضٚذب٘ٝ ثب ٕٞبٍٞٙي ٚ

 حضٛض ٘ساقتٝ ثبقس.

ٚاخوس قوطايظ   ٔٛؾؽ ٚ يب ٔؿئَٛ فٙي زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي ٔي تٛا٘س ثب اضايٝ زضذٛاؾت وتجي ٚ ٔقطفي ٔؿئَٛ فٙي خب٘كيٗ -7-5

ثوب وؿوت ٔٛافموت     ،نٛضت ٔٛلوت  ثٝ  (1زض خسَٚ قٕبضٜ ) زضنس حس ٘هبة أتيبظ ٔٙسضج 50ثب وؿت حسالُ  4-1ٔٙسضج زض ثٙس 

 اظ يه ٔبٜ ٔطذهي ؾبِيب٘ٝ اؾتفبزٜ ٕ٘بيس.حساوثط ٚ نسٚض پطٚا٘ٝ ٔؿئَٛ فٙي خب٘كيٗ،  وُ ٚ ٘ؾبْ اؾتبٖازاضٜ 

ٚاخوس قوطايظ   ٔقطفي ٔؿئَٛ فٙي خب٘كيٗ ٚ ٔٛؾؽ ٚ يب ٔؿئَٛ فٙي زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي ٔي تٛا٘س ثب اضايٝ زضذٛاؾت وتجي -8-5

اضايٝ ٔؿتٙسات لبثُ  ثبثٝ نٛضت ٔٛلت  (1زضنس حس ٘هبة أتيبظ ٔٙسضج زض خسَٚ قٕبضٜ ) 50ثب وؿت حسالُ  4-1ٔٙسضج زض ثٙس 

ٚ ٘ؾبْ اؾتبٖ وؿت ٔٛافمت ازاضٜ وُ لجَٛ اظ خّٕٝ ا٘دبْ أٛض زضٔب٘ي، قطوت زض زٚضٜ ٞبي آٔٛظقي ٚ ٔؿبفطت ضطٚضي زض نٛضت 

ٝ ٔدوٛظ/  عَٛ ٔوست افتجوبض   زض ٔطذهي اضغطاضي ٔتٛاِي ٔبٜ  3اظ ، حساوثطخب٘كيٗ ٙينسٚض پطٚا٘ٝ ٔؿئَٛ فٚ  ذٛزاؾوتفبزٜ   پطٚا٘و

 ٕ٘بيس.

 :ٚ اِعاْ ثٝ ضفبيت ٔٛاضز ظيط پيٛؾت( 1قٕبضٜ )زض لبِت فطْ  ؾپطزٖ تقٟس ٔحضطي -9-5

 .ؾبظٔبٖ زض أٛض ٔطتجظ ٚ ثركٙبٔٝ ٞبي قيٜٛ ٘بٔٝ ٞب ،، زؾتٛضاِقُٕ ٞبضٛاثظ لٛا٘يٗ، ٔمطضات،وّيٝ ضفبيت  -1

 قئٛ٘بت اذاللي ٚ حطفٝ اي زض ٔحيظ وبض.ضفبيت -2

 ليس قسٜ اؾت. ،تبؾيؽ ٔدٛظاظ آ٘چٝ زض غيط ٞبؾطثطي  ٚ زضتبثّٛفٙٛاٖ زيٍطي  ؾتفبزٜ اظ ٘بْ ٚافسْ  -3

ٖ ٚ ٕٞچٙويٗ ضٚـ   زاضٚيوي  ثطاي ٍٟ٘ساضي الالْ ٔدوبظ  ثٙسي ٔٙبؾت ٚپبِت لفؿٝ اظؾيؿتٓاؾتفبزٜ  -4  ثوط اؾوبؼ   ٞوب  آٖ چيوسٔب

 .FEFO (First Expired- First Out)ؾيؿتٓ 

ثطٚزتي، زٔبؾٙح، ضعٛثت ؾٙح، تطاظٚ، ؾطٔبيكي، ٌطٔبيكي، ٚ نحيح وبِيجطاؾيٖٛ ٚؾبيُ ٔٛخٛز افٓ اظ ٚؾبيُ ا٘دبْ ثٝ ٔٛلـ  -5

 وپؿَٛ آتف ٘كب٘ي ٚ ؾيؿتٓ افالٖ ٚ اعفبء حطيك ٚ غيطٜ. 

ؾوبظٔبٖ، نوطفب اظ   ٔطثوٛط  ؾْٕٛ زأپعقىي عجك ٔمطضات ٚ ضوٛاثظ   ضسففٛ٘ي وٙٙسٜ ٚزاضٚٞبي زأپعقىي، ٔٛاز تبٔيٗ تٟيٝ ٚ  -6

 قجىٝ ٔدبظ تٛظيـ.

٘ؿورٝ  الالْ ٔدبظ ثوطاي   (ءلفؿٝ اي )تبضيد ا٘مضب فٕطقٕبضٜ ؾطي ؾبذت، ، ٚا٘ٝ ؾبذت٘ٛؿ ثؿتٝ ثٙسي،قٕبضٜ پطوٙتطَ نحت  -7

 زأپعقىي. ازاضٜٞطٌٛ٘ٝ تغييطات احتٕبِي ثٝ وتجي ٚ افالْ  پيچي

 ، تٟٛيٝضعٛثت ،ضفبيت ٚ حفؼ قطايظ ٔٙبؾت اظ لجيُ: زٔب ثب ؾْٕٛ زأپعقىي ضس ففٛ٘ي ٚزاضٚٞبي زأپعقىي، ٔٛاز ٍٟ٘ساضي  -8

 تب ثط عطف قسٖ آٖ ٞب. ٚ پيٍيطي ضفـ ٘ٛالم ٔٛخٛز

 ٍٟ٘ساضي ؾْٕٛ ٔٛضز ٔهطف زأپعقىي زض ٔىبٖ ٔدعا ٚ اذتهبني. -9
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أوٛض زاضٚ ٚ زضٔوبٖ    زفبتط ٔطثٛط ٚ ؾبٔب٘ٝ ذسٔبت اِىتطٚ٘يىوي زفتوط   /)ٚضٚزي( ٚ فطٚـ )ذطٚخي( زضوبضت  ذطيسثجت الالْ  -10

 زأپعقىي.  ازاضٜٚ ٌعاضـ آٔبض ٚ فّٕىطز ثٝ  ؾبظٔبٖ

ؾْٕٛ زأپعقىي ٚ ضس ففٛ٘ي وٙٙسٜ زاضٚٞبي زأپعقىي، ٔٛاز  ٚ فطضٝ تحٛيُ زاضٚ ثطاؾبؼ ٘ؿد ٔقتجط ٚ ذٛززاضي اظ تحٛيُ -11

 .آٖ ٞب يب فطٚـ اخجبضي ٚ تحٕيّي زيسٜ ٚنسٔٝ ٔرسٚـزاضاي ثطچؿت  يب ٔٙمضي تبضيد

تبضيد ٔٙمضي غيطلبثُ ٔهطف ثٝ نٛضت ٔدعا ٚ زض ٔحُ زاضاي حفبػ تب تقييٗ  ضبيقبتي ٚ ٍٟ٘ساضي الالْ ثبظذٛا٘ي قسٜ، -12

 زأپعقىي. ازاضٜثب ٕٞبٍٞٙي ٔؿتٙسات افالْ وتجي لجّي ٚ ٟ٘بيي ٕٞطاٜ ثب اضايٝ تىّيف 

 زض خٕـ آٚضي ٚ أحبء الالْ زاضٚيي ٔقسٚٔي.  ازاضٜ وُٕٞىبضي ثب  -13

 .ٚ ٚيطايف ٞبي ثقسي اثالغي 8/8/1391ٔٛضخ  55919/10/91ثٝ قٕبضٜ  زؾتٛضاِقُٕ ٘ؿرٝ پيچي( 10وبُٔ ثٙس )ضفبيت -14
 .ٔحيظ وبض ضفبيت ثٟساقت-15

اعالفبت آٔبض، اضايٝ (، ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي ٕٔيعي ،ثبظضؾي، اضظيبثي ،پبيف) ي٘ؾبضتٞبي ثطاي ا٘دبْ فطآيٙس  ازاضٜ وُثب  وبُٔ ٕٞىبضي-16

ٚ افوالْ ٘تيدوٝ زض ّٟٔوت ٔموطض زض      أپعقوىي ز ازاضٜازاضٜ وُ ٚ  ٞبي وتجياذغبضٞب ٚ تصوطٚ اؾٙبز ٔطثٛط، ضفـ ٘ٛالم افالٔي زض 

 .تكريم ازاضٜ وُٚ ٘يع تؿٟيُ قطايظ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي زض ٔٛاضز ٔٛضز ٘يبظ ثٝ ٞب  يٝاذغبض

 زأپعقىي زض پصيطـ زا٘كدٛيبٖ ضقتٝ زأپعقىي ثطاي وبضآٔٛظي. ازاضٜٕٞىبضي ثب  -17

ٍٟ٘ساضي ٔؿتٙسات زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي حسالُ ثٝ ٔست يه ؾبَ زض قطايظ ٔٙبؾت ٚ لبثوُ  ٌعاضـ ٔؿتٕط ٚ ٔٙؾٓ فّٕىطز ٚ  -18

 زؾتطؼ.

قجب٘ٝ ضٚظي وٝ زض ٔدٛظ / پطٚا٘ٝ نبزضٜ ليس قسٜ اؾت. ثسيٟي اؾت ثط / ضفبيت ؾبفبت وبضي ٔٛؽف ثٝ نٛضت تٕبْ ٚلت -19

ثبيس ثب ٕٞبٍٞٙي ازاضٜ  زاضٚيياؾبؼ قطايظ الّيٕي ٞط قٟطؾتبٖ ٚ فهَٛ ٔرتّف ؾبَ، ؾبفت قطٚؿ ٚ ؾبفت پبيبٖ اضايٝ ذسٔبت 

 ... اعالؿ ضؾب٘ي قٛز. زأپعقىي قٟطؾتبٖ ثطاي آٌبٞي ٚ ٔطاخقٝ زأساضاٖ، ٔطغساضاٖ، ظ٘جٛضزاضاٖ، آثعي پطٚضاٖ ٚ

ٔٙوسضج  ٔؿئَٛ فٙي ٚاخس قطايظ ٚ ثىبضٌيطي ٔقطفي  ثب وٕيتٝ اؾتب٘يثٝ نٛضت قجب٘ٝ ضٚظي، ٔؿتّعْ ٔٛافمت ٘ؿرٝ پيچي تجهطٜ: 

ٝ  (1)ٔٙسضج زض خسَٚ قٕبضٜ حس ٘هبة أتيبظ زضنس  50ثب وؿت حسالُ  4-1زض ثٙس  ٘ٛثوت ٞوبي ووبضي غيوط اظ     ثوطاي   ايٗ اثالغيو

 . ا٘ٝ ٔي ثبقسؾبفبت ٔٛؽف ضٚظ

 جلَگيزي اس اداهِ فؼبليت: هجَس/ پزٍاًِ تبسيس ٍابطبل -6

 ظيط ذٛاٞس ثٛز: ٞط يه اظ ٔٛاضزثٝ قطح  زأپعقىي زاضٚذب٘ٝ اثغبَ ٔدٛظ تبؾيؽ يب خٌّٛيطي اظ ازأٝ فقبِيت

 .ثٝ ٘ؾبْ اؾتبٖ تبؾيؽ / پطٚا٘ٝزضذٛاؾت وتجي نبحت ٔدٛظ-1-6

 . لضبيينالح  ٔطاخـ شيٞيبت ٞبي ثسٚي ٚ فبِي ا٘تؾبٔي ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ يب احىبْ نبزضٜ اظ -2-6

 تبؾيؽ، ثطاي فقبَ ؾبظي زاضٚذب٘ٝ الساْ ٘ىٙوس،  / پطٚا٘ٝچٙب٘چٝ زاض٘سٜ ٔدٛظ تبؾيؽ عي ٔست قف ٔبٜ اظ تبضيد نسٚض ٔدٛظ-3-6

ٖ  زض ايٗ نٛضت اذغبض اَٚ پؽ اظ زٚ ٔبٜ، اذغبض زْٚ پؽ اظ چٟبض ٔبٜ ٚ اذغبض ؾْٛ پؽ اظ قف ٔبٜ، تٛؾظ  ثوٝ زاض٘وسٜ    ٘ؾوبْ اؾوتب

ٔدٛظ تبؾيؽ زازٜ ٔي قٛز ٚ زض نٛضت ثي تٛخٟي ٚ تطتيت اثط ٘سازٖ، اضخبؿ ترّف ثٝ ٔطاخـ شي نالح ثب زضذٛاؾت اثغبَ ٔدٛظ 

 تبؾيؽ. 

افوٓ اظ پيٛؾوتٝ ٚ ٘بپيٛؾوتٝ زض عوَٛ زٚضٜ      غيطٔٛخٝ زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي ثٝ ٔست ثيف اظ قف ٔبٜتقغيّي يب غيطفقبَ ثٛزٖ -4-6

، زض ايٗ نٛضت اذغبض اَٚ پؽ اظ زٚ ٔبٜ تقغيّي غيطٔٛخٝ، اذغبض زْٚ پؽ اظ چٟبض ٔبٜ تقغيّي غيطٔٛخٝ ٚ اذغبض ؾْٛ افتجبض پطٚا٘ٝ
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تبؾيؽ زازٜ ٔي قٛز ٚ زض نٛضت ثي توٛخٟي ٚ تطتيوت    / پطٚا٘ٝٛؾظ ازاضٜ وُ ثٝ زاض٘سٜ ٔدٛظپؽ اظ قف ٔبٜ تقغيّي غيطٔٛخٝ، ت

 اثط ٘سازٖ، اضخبؿ ترّف ثٝ ٔطاخـ شي نالح ثب زضذٛاؾت اثغبَ ٔدٛظ/ پطٚا٘ٝ تبؾيؽ. 

 تجهطٜ: تكريم غيطٔٛخٝ ثٛزٖ تقغيّي يب غيطفقبَ ثٛزٖ زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي ثٝ فٟسٜ ازاضٜ وُ ذٛاٞس ثٛز.

وٝ زض ايٗ نٛضت اذغبض اَٚ پؽ  ٔبٜ ثٝ نٛضت پيٛؾتٝ يب ٘بپيٛؾتٝ 3ثٝ ٔست زض زاضٚذب٘ٝ  فٙي ٔؿئَٛفسْ حضٛض ٔٛؾؽ يب  -5-6

ٔبٜ فوسْ حضوٛض، تٛؾوظ ازاضٜ ووُ ثوٝ زاضٚذب٘وٝ        3ٔبٜ فسْ حضٛض ٚ اذغبض ؾْٛ پؽ اظ  2ٔبٜ فسْ حضٛض، اذغبض زْٚ پؽ اظ  1اظ 

ٟي ٚ تطتيت اثط ٘سازٖ، اضخبؿ ترّف ثٝ ٔطاخـ شي نالح ثب زضذٛاؾوت اثغوبَ ٔدوٛظ/    زأپعقىي زازٜ ٔي قٛز ٚ زض نٛضت ثي تٛخ

 پطٚا٘ٝ تبؾيؽ ٚ خٌّٛيطي اظ ازأٝ فقبِيت. 

 : ًظبرتپٌجنفصل  -ُ

 :ًظبرت -7

ٝ ثوطاي نوسٚض ٔدوٛظ   حوبوٕيتي اثالغوي   ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ ٔٛؽف ثٝ اخطاي ايٗ ؾيبؾت ٞوب ٚ ضوٛاثظ    -1-7 زاضٚذب٘وٝ  تبؾويؽ   / پطٚا٘و

ثب ؾيبؾت ٞبي حوبوٕيتي افالٔوي،    فّٕىطز ٔطاوع فٛق اِصوطا٘غجبق فطآيٙس نسٚض ٔدٛظ تبؾيؽ ٚ  ٔي ثبقس ٚ ٘ؾبضت ثط زأپعقىي

 ٔي ثبقس. ؾبظٔبٖفٟسٜ ثط
نٛضت فسْ ضفبيت ٔفبز ؾيبؾت ٞب ٚ ضٛاثظ تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي اثالغي ؾبظٔبٖ زض نسٚض ٔدٛظ تبؾيؽ، زض -2-7

 فٟسٜ نبزضوٙٙسٜ ٔدٛظ تبؾيؽ ذٛاٞس ثٛز.پبؾرٍٛي ذؿبضات احتٕبِي ثٝ 

تفؿيط ٔفبز ؾيبؾت ٞب ٚ ضٛاثظ اثالغي ثٝ فٟسٜ ؾبظٔبٖ ثٛزٜ ٚ زض نٛضت ٞطٌٛ٘ٝ اثٟبْ زض ايٗ ظٔيٙٝ، ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ ٔٛؽف ثٝ  -3-7

 اؾتقالْ اظ ؾبظٔبٖ ذٛاٞس ثٛز.  

ٔدوٛظ ٚ اضايوٝ ٌوعاضـ    زضذٛاؾت، نوسٚض   قبُٔ خبضي ؾبظي، اعالؿ ضؾب٘ي ؾيبؾت ٞب ٚ ضٛاثظ تبؾيؽ، ثجتوّيٝ ذسٔبت  -4-7

 .ثبيس نٛضت پصيطز ٖ، پؽ اظ ايدبز ثؿتط الظْٞبي الظْ ثٝ نٛضت ثطذظ اظ عطيك ؾبٔب٘ٝ اِىتطٚ٘يىي ؾبظٔب

ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ ٔٛؽف اؾت فطآيٙسٞبي وبضي نسٚض ٔدٛظ تبؾيؽ ضا زض ٔدٕٛفٝ اي اظ فقبِيت ٞبي ؾبذتبضيبفتٝ ٚ ثب ٞٓ ٔطتجظ -5-7

ٞط ٔطحّٝ فطآيٙس  ٘تبيح السأبت ا٘دبْ قسٜ زضثٝ ٌٛ٘ٝ عطاحي ٚ اخطايي ٕ٘بيس وٝ حساوثط ؽطف ٔست يه ٞفتٝ تٛؾظ ٘ؾبْ اؾتبٖ 

 ثٝ ٔتمبضي افالْ قٛز.  

 نٛضت ٔٙفي ثٛزٖ پبؾد، شوط زاليُ اِعأي اؾت. : زض1تجهطٜ

 .ثٝ فٟسٜ ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ، ذٛاٞس ثٛز يثٝ ٞط زِيّ: ٔؿئِٛيت فسْ پبؾرٍٛيي ٘ؾبْ اؾتبٖ زض ٞط ٔطحّٝ فطايٙس ٚ 2تجهطٜ

وُ  پؽ اظ نسٚض خٟت افٕبَ فطآيٙسٞبي ٘ؾبضتي ثٝ ازاضٜٔٛؽف اؾت ضٚ٘ٛقت ٔدٛظ تبؾيؽ نبزضٜ ضا ثالفبنّٝ اؾتبٖ ٘ؾبْ  -7-6

 اضؾبَ ٕ٘بيس.

٘ؾبضت ثط ا٘غجبق فّٕىطز زاضٚذب٘ٝ ٞبي زأپعقىي ثط ؾيبؾت » ٔدٛظ/ پطٚا٘ٝ تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي زضج فجبضتفطْ زض  -7-7

  اِعأي اؾت. «ٔؿئِٛيت ؾبظٔبٖ زأپعقىي وكٛض ٚ ازاضات تبثقٝ ذٛاٞس ثٛزافالٔي زض نالحيت ٚ  يٞب ٚ ضٛاثظ حبوٕيت

ؾيبؾت ٞب ٚ ثط فّٕىطز زاضٚذب٘ٝ ٞبي زأپعقىيا٘غجبق ٘ؾبضت ثط قيٜٛ ٘بٔٝ ٘ؾبضت ثط نسٚض ٔدٛظ تبؾيؽ ٚ ٕٞچٙيٗ  -8-7

 .ثٝ پيٛؾت اثالك ٔي قٛز، ضٛاثظ حبوٕيتي افالٔي
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 اجزاي ايي سيبست ّب ٍ ضَابط حبكويتي اس تبريخ ابالؽ السم االجزا هي ببضذ ٍ اٍليي ٍيزايص سيبست ّب ٍ ضَابط تبسيس

ٍ ضيَُ ًبهِ، ضَابط ٍ  21/6/1394 – 47641/10/94ابالغي سبسهبى بِ ضوبرُ  (، IVO /17/94)دارٍخبًِ داهپشضكي بب كذ )

كِ  10/3/1395 – 17153/10/95ابالغي سبسهبى بِ ضوبرُ (، IVO /08/95))هقزرات صذٍر ٍ توذيذ پزٍاًِ فزٍش دارٍ بب كذ 

 اػالم هي ضَد.  كبى لن يكي ٍ هلغي ،تبسيس دارٍخبًِ داهپشضكي خَاّذ بَدهغبيز بب دٍهيي ٍيزايص سيبست ّب ٍ ضَابط 
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 (1ضوبرُ ) فزم

 تؼْذ ًبهِ هحضزي 

 دارٍخبًِ داهپشضكي فٌي  هسئَل/ هَسس  

 
زٚضٜ فٕٛٔي/ ترههي  ... ... ... ... اظ زا٘كىسٜ ايٙدب٘ت زوتط  ...  ....  ٘بْ پسض  ...  قٕبضٜ قٙبؾٙبٔٝ  ......  نبزضٜ اظ  ...  قٕبضٜ ّٔي  ..........  فبضك اِتحهيُ 

ٔتقٟس ٔي  ،ثرف  ...  زٞؿتبٖ  ... زض اؾتبٖ  ...   قٟطؾتبٖ  ...  زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي فٙي ٔؿئَٛ/ تبؾيؽ / پطٚا٘ٝزأپعقىي زا٘كٍبٜ ...  ٔتمبضي ٔدٛظ

ٚ ثركٙبٔٝ ٞبي ٔطثٛط،  ، قيٜٛ ٘بٔٝ ٞبزؾتٛضاِقُٕ ٞب ،ياثالغ يحبوٕيتقْٛ وٝ ثب آٌبٞي اظ ٔفبز لٛا٘يٗ، آييٗ ٘بٔٝ ٞب، ٔمطضات، ؾيبؾت ٞب ٚ ضٛاثظ 

 ثٝ ٔٛاضز ٔٙسضج زض ايٗ تقٟس ٘بٔٝ فُٕ ٕ٘بيٓ.

ٔطاوع ٚ زضٞيچ ٚظاضترب٘ٝ، ؾبظٔبٖ ٚ ٟ٘بز زِٚتي، اقتغبَ ثٝ ذسٔت ضؾٕي يب پيٕب٘ي يب لطاضزازي ٘ساقتٝ، فضٛ ٞيئت فّٕي ٞيچ يه اظ زا٘كٍبٜ ٞب ٚ  -1

ثٟساقتي وكتبضٌبٜ ٞب، وبضذب٘ٝ ٞبي ذٛضان زاْ ٚ ٔىُٕ  ٔؿئَٛ فٙي ٞبييب پطٚا٘ٝ  ٞبٔدٛظٞيچيه اظ ي ٚ پػٚٞكي وكٛض ٘جٛزٜ، ٔٛؾؿبت آٔٛظق

ٚ آثعي پطٚضي ٞب  ،، تٛظيـ ٚ فطٚـ زاضٚ، زأساضي ٞب، ٔطغساضي ٞبٚاضزات( تِٛيس) تبٔيٗؾبظي ٞب، ٔطاوع ثؿتٝ ثٙسي فطآٚضزٜ ٞبي ذبْ زأي، ٔطاوع 

اظ ؾبظٔبٖ زأپعقىي وكٛض، ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ زأپعقىي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٚ ٚاحسٞبي تبثقٝ زض ؾغح اؾتبٖ ٞب ٚ ؾبيط زؾتٍبٜ  ضاؾبيط ٔٛاضز ٔكبثٝ 

 تبوٖٙٛ ثبعُ ٌطزيسٜ اؾت.زضيبفت، ٞبي شي نالح تب وٖٙٛ اذص ٕ٘ٙٛزٜ اْ ٚ يب زض نٛضت 

( آئيٗ ٘بٔٝ 20بثك ثٙسٞبي )ٚ(، )ظ(، )ح( ٚ )ط( ٔٛضٛؿ ٔدبظات ٞبي ا٘تؾبٔي ٔٙسضج زض ٔبزٜ )ٔحطٚٔيت اظ اقتغبَ ثٝ حطفٝ زأپعقىي ٔغ ثٝ -2

 اخطايي ضؾيسٌي ثٝ ترّفبت نٙفي ٚ حطفٝ اي قبغالٖ حطفٝ زأپعقىي ٚ ؾبيط ٔطاخـ شي نالح لطاض ٘ساضْ.

ٚ ثركٙبٔٝ ٞبي نبزضٜ اظ عطف ؾبظٔبٖ زأپعقىي وكٛض،  ٞبب، قيٜٛ ٘بٔٝ ٔتقٟس ثٝ اخطاي وّيٝ لٛا٘يٗ، آييٗ ٘بٔٝ ٞب، ٔمطضات، زؾتٛضاِقُٕ ٞ -3

 ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٚ ٚاحسٞبي تبثقٝ زض ؾغح اؾتبٖ، ٔي ثبقٓ.

ٚ زؾتٛضاِقُٕ ، تبؾيؽ زاضٚذب٘ٝ زأپعقىي / پطٚا٘ٝٚض ٔدٛظثب ضٚيت وبُٔ ؾيبؾت ٞب ٚ ضٛاثظ حبوٕيتي اثالغي ؾبظٔبٖ زأپعقىي وكٛض ثطاي نس -4

خٌّٛيطي ٕ٘ٛزٜ ٚ ذٛز ٔتقٟس ٔي ٌطزْ اظ ا٘دبْ ٞط ٌٛ٘ٝ ترّف زضحٛظٜ وبضي اخطايي ٔطتجظ ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ زأپعقىي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ 

 زضنٛضت ٔكبٞسٜ ٚ يب ضذساز ترّف ٔطاتت ضا زض اؾطؿ ٚلت ثٝ ازاضٜ زأپعقىي قٟطؾتبٖ ٌعاضـ ٕ٘بيٓ.

ٚ فطٚـ ٞط ٌٛ٘ٝ زاضٚ ذبضج اظ ضٛاثظ ٚ ٔمطضات ٔطثٛط ٚ ٕٞچٙيٗ زاضٚٞبي لبچبق، تبضيد ٔهطف ٌصقتٝ ٚ يب زاضٚي اظ تٟيٝ، تٛظيـ ٔتقٟس ٔي ٌطزْ -5

زض ايٗ تمّجي اختٙبة ٕ٘ٛزٜ ٚ زض نٛضت اعالؿ اظ ٞط يه اظ خطايٓ ٚ ترّفبت شوط قسٜ زض اؾطؿ ٚلت ٔطاتت ضا ثٝ ازاضٜ زأپعقىي قٟطؾتبٖ ٌعاضـ ٚ 

 ي وكٛض ٚ ازاضات تبثقٝ ٕٞىبضي الظْ ضا زاقتٝ ثبقٓ.ظٔيٙٝ ثب ؾبظٔبٖ زأپعقى

ٔتقٟس ثٝ ٌعاضـ ٔؿتٕط ٚ ٔٙؾٓ فّٕىطز ٌٚعاضـ ؾطيـ ٚ ثٝ ٔٛلـ ثيٕبضي ٞبي ٞكساض زاز٘ي/ ٌعاضـ وطز٘ي ثٝ ازاضٜ زأپعقىي قٟطؾتبٖ ذٛاٞٓ -6

 ثٛز.

،ثط اؾبؼ زؾتٛضاِقُٕ ٞبي اثالغي اٌيط زأي ٚ غيطٔٙتؾطٜٔتقٟس ثٝ ٕٞىبضي ثب ؾبظٔبٖ زأپعقىي وكٛض زض ٔٛالـ ثطٚظ ٚ قيٛؿ ثيٕبضي ٞبي ٚ-7

 ذٛاٞٓ ثٛز.

ٚ ٚاحسٞبي تبثقٝ زض  ، ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ زأپعقىي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطأٖتقٟس ثٝ ٕٞىبضي ثب وبضقٙبؼ/ وبضقٙبؾبٖ ٘بؽط ؾبظٔبٖ زأپعقىي وكٛض-8

  افٕبَ فطآيٙسٞبي ٘ؾبضتي ذٛاٞٓ ثٛز.

ٔحك ثٝ تقّيك ٚ يب  ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ زأپعقىي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ( ثبثت ٌطزز، 8ٚ  3،2،1، 4 ،5 ،6، 7زضنٛضتي وٝ ذالف ٔٛاضز فٛق )ثٙسٞبي -9

ٚ حك افتطاو ٘رٛاٞٓ  ثٝ پيٍيطي ٔٛضز ترّف اظ عطيك ٔطاخـ شي نالح ٔطثٛط، ذٛاٞس ثٛز ٔحكٚ ؾبظٔبٖ زأپعقىي وكٛض  / پطٚا٘ٝاثغبَ ٔدٛظ
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