ثسوِ تؼبلي
« اسبسٌبهِ اًدوي غٌفي هتشخوبى ايشاى »
فػل اٍل  :وليبت ٍاّذاف
هبدُ ً -1بم :اًدوي غٌفي هتشخوبى ايشاى
تطىلي است غٌفي تخػػي  ،غيش سيبسي ٍ غيش اًتفبػي وِ دس ايي اسبسٌبهِ اختػبساً اًدوي ًبهيذُ هي ضَد.
هبدُ  -2هحل :ايشاى ٍ هشوض اغلي ايي اًدوي دس ضْش تْشاى ثِ ًطبًي تْشاى ،غٌذٍق پستي ٍ 19395-1911الغ است وهِ دس غهَست
لضٍم هي تَاًذ ثب تػَيت ٍصاست وطَس دس سبيش ضْشّبي وطَس ضؼجِ ،دفتش يب ًوبيٌذگي دايش ًوبيذ.
هبدُ  -3تبثؼيت :اػؿبي اًدوي ،ايشاًي داسًذ ٍ التضام خَد سا ثِ لبًَى اسبسي خوَْسي اسالهي ايشاى اػالم هي داسًذ.
هبدُ  -4اّذاف:
 1تالش دس خْت حفظ ٍ حوبيت اص حمَق غٌفي اػؿبء
 2حوبيت اص هٌبفغ هتشخوبى سشاسش وطَس ٍ ووه ثِ استمبء ٍ تثجيت خبيگبُ حشفِ تشخوِ دس خبهؼِ ٍ اػتالء ثخطيذى ثِ ضهأى ٍ
هٌضلت اختوبػي هتشخوبى
 3ثشگضاسي ّوبيص ،سويٌبس ػلوي ٍ خلسبت ثب هَؾَع تشخوِ ثشاي اػؿبء
 4استمبء سكح آهَصش ٍ پژٍّص دس تشخوِ
 5استجبـ ثب تطىلْبي داخلي ٍ خبسخي ػشغِ تشخوِ
 6اًتطبس ًطشيِ ٍ ايدبد پبيگبُ اقالع سسبًي ايٌتشًتي
 7تالش دس خْت سفغ ًيبصّبي سفبّي اػؿبء اص خولِ تطىيل تؼبًٍي هسىي ثشاي اػؿبء
 8تالش دس خْت اسائِ ساّىبسّب ٍ پيطٌْبدات ثِ هسئَالى دس دستگبّْب ،سبصهبًْب ٍ ٍصاستخبًِ ّب
هبدُ  -5وليِ الذاهبتي وِ دس چبسچَة اسبسٌبهِ ثَدُ ٍ ثِ ًحَي ًيبص ثِ وست هدَص اص هشاخغ لهبًًَي ريهشثف داسد  ،په

اص وسهت

هدَص الصم اًدبم هي ضَد.
فػل دٍم  :ضشايف ٍ ًحَُ ػؿَيت اػؿبء ٍ اًَاع آى
هبدُ ّ -6ش فشد هتخػع وِ داساي ضشايف صيش ثبضذ هي تَاًذ ثب تػَيت ّيبت هذيشُ ثِ ػؿَيت اًدوي دسآيذ:
 - 1داضتي حىن يب هذسن تخػػي هَسد تبييذ هشاخغ سسوي وطَس (فمف اػؿبي اغلي) يؼٌهي حهذالل فهبسؽ التحػهيل همكهغ
وبسضٌبسي دس يىي اص سضتِ ّبي صثبًْبي خبسخِ ٍ يب دست ون دٍ اثش تشخوِ ضذُ ٍ اًتطبس يبفتِ
 - 2پزيشفتي هفبد اسبسٌبهِ
 - 3ػذم هحشٍهيت اص حمَق اختوبػي
1

ً - 4ذاضتي سَء ضْشت حشفِ اي ٍ اختوبػي
 - 5پشداخت حك ػؿَيت
تجػشُ :خبتوِ ػؿَيت ثٌب ثِ دسخَاست فشد ،سلت ضشايف ٍ يب دسخَاست اوثشيت اػؿبي ّيبت هذيشُ ٍ تػَيت هدوغ ػوَهي است.
هبدُ  -7ػؿَيت :اًدوي داساي دٍ ًَع ػؿَ خَاّذ ثَد:
 - 1اػؿبي اغلي وِ داساي حك ساي ثَدُ ٍ هىلف ثِ پشداخت حك ػؿَيت هي ثبضٌذ.
 - 2اػؿبي افتخبسي وِ داساي هكبلؼبت ٍ تحميمبت ػلوي هوتبص ثَدُ ٍ ثب پيطٌْبد ّيبت هذيشُ تَسهف هدوهغ ػوهَهي اًتخهبة
هي ضًَذ.
تجػشُ  :اػؿبي افتخبسي غيش ايشاًي ثبيذ ّن ساستب ثب اّذاف ًظبم خوَْسي اسالهي ايشاى ثبضٌذ ٍ غالحيت آًبى ثِ تبييذ وويسيَى هبدُ
 10لبًَاى احضاة سسيذُ ثبضذ.
فػل سَم  :اسوبى
هبدُ  -8اسوبى اًدوي ػجبستٌذ اص  -1 :هدوغ ػوَهيّ -2 ،يبت هذيشُ ٍ  -3ثبصسس (ثبصسسبى)
الف) هدوغ ػوَهي:
هبدُ -9هدوغ ػوَهي ،ػبليتشيي هشخغ تػوين گيشي دس اًدوي است وِ ثػَست ػبدي ،ػبدي ثكَس فَق الؼبدُ ٍ يب فَق الؼبدُ تطهىيل
هي ضَد.
هبدُ -10هدوغ ػوَهي ػبدي ثب سػبيت تطشيفبتِ هٌذسج دس اسبسٌبهِ ،سبلي يىجبس دس آثبى هبُ تطىيل خَاّذ ضذ .ثشاي سسويت خلسهِ،
حؿَس ًػف ثؼالٍُ يه ًفش اػؿبي اغلي ٍ خْت تػَيت ّش هَؾهَػي ،ساي هَافهك اوثشيهت اػؿهبء حبؾهش ؾهشٍست داسد .دس
غَستيىِ دس دػَت ًخست ،تؼذاد حبؾشيي ثِ حذ ًػبة ًشسيذ ،خلسِ دٍم ثب فبغلِ حذاوثش يىوهبُ تطهىيل ٍ ثهب ّهش تؼهذاد ػؿهَ
حبؾش ،سسويت خَاّذ يبفت .هدوغ ػوَهي ػبدي هوىي است ثكَس فَق الؼبدُ دس ّش صهبى ثِ تمبؾب ٍ دػَت ّيبت هذيشُ ،ثبصسس يهب
يه سَم ول اػؿبي اغلي تطىيل گشدد ٍ دس ّش غَست ثبيذ دستَس خلسِ هدوغ ػوَهي دس آگْي دػَت ليذ ضَد.
تجػشُ :دس غَستي وِ ّيبت هذيشُ ،هدوغ ػوَهي سبالًِ سا دس هَػذ همشس ثشگضاس ًىٌذ ،ثبصسس/ثبصسسبى هىلهف اسهت/هىلفٌهذ ساسهبً
الذام ثِ دػَت ٍ ثشگضاسي هدوَع ػوَهي هضثَس ثٌوبيٌذ.
هبدُ  -11دػَت ثشاي ضشوت دس هدبهغ ػوَهي اص قشيك آگْي دس سٍصًبهِ وثيشاالًتطبس غَست هي پزيشد .آگْي تطىيل هدوهغ ثهشاي
ًَثت اٍل ثبيذ حذالل  20سٍص ٍ ثشاي ًَثت دٍم حذالل  10سٍص لجل اص ثشگضاسي هدوغ دس سٍصًبهِ تؼييي ضذُ دسج گشدد.
هبدٍُ -12ظبئف هدوغ ػوَهي ػبدي:
 - 1اًتخبة اػؿبي ّيبت هذيشُ ٍ ثبصسس (ثبصسسبى)
 - 2استوبع ٍ سسيذگي ثِ گضاسش ّيبت هذيشُ ٍ ثبصسس (ثبصسسبى)
 - 3تؼييي خف هطي ولي اًدوي
 - 4ثشسسي ٍ تػَيت پيطٌْبدّبي ّيبت هذيشُ
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 - 5تؼييي هيضاى حك ػؿَيت سبالًِ ٍ تػَيت تشاصًبهِ ٍ ثَدخِ اًدوي
 - 6تؼييي سٍصًبهِ وثيش االًتطبس خْت دسج آگْي ّب ٍ دػَتٌبهِ ّبي اًدوي
هبدُ  -13هدوغ ػوَهي فَق الؼبدُ ثب سػبيت تطشيفبتِ لبًًَيً ،حَُ اػالم دس سٍصًبهِ وثيشاالًتطبس ،هطبثِ هدوغ ػوهَهي ػهبدي ٍ ثهب
ضشايف صيش تطىيل خَاّذ ضذ:
 - 1ثب دسخَاست ٍ دػَت اوثشيت اػؿبي ّيبت هذيشُ يب ثبصسس(ثبصسسبى)
 - 2ثب دسخَاست ٍ دػَت يه سَم اص اػؿبي اغلي اًدوي
تجػشُ  :1هدوغ ػوَهي فَق الؼبدُ خْت سسويت يبفتيّ ،وبى ضشايف هدوغ ػوَهي ػبدي سا داسد.
تجػشُ  : 2تػويوبت هدوغ ػوَهي فَق الؼبدُ ثب حذالل دٍ سَم آساء هَافك اص تؼذاد اػؿبي حبؾش دس خلسِ هؼتجش خَاّذ ثَد.
هبدُ  -14دس غَستي وِ ثبصسس/ثبصسسبى يب يه سَم اػؿبء ،دسخَاست تطىيل هدوغ ػوَهي فَق الؼبدُ سا داضهتِ ثبضهٌذ ،هَؾهَع
وتجبً ثِ سئي

ّيبت هذيشُ اقالع دادُ خَاّذ ضذ .سئي

ّيبت هذيشُ ،هَظف خَاّذ ثَد تب حهذاوثش ظهشف ههذت  15سٍص ،قجهك ايهي

اسبسٌبهِ ًسجت ثِ ثشگضاسي هدوغ ػوَهي فَق الؼبدُ الذام وٌذ؛ دس غيشايٌػَست ثبصسس ٍ يب ًوبيٌذُ اػؿبي هتمبؾي ،ظشف ههذت دُ
سٍص ثب ّوبٌّگي ٍصاست وطَس ًسجت ثِ ثشگضاسي هدوغ ػوَهي فَق الؼبدُ الذام هي ًوبيٌذ.
هبدُ ٍ -15ظبيف هدوغ ػوَهي فَق الؼبدُ:
 - 1تػَيت تغييشات دس هفبد اسبسٌبهِ -2 ،ثشسسي ٍ تػَيت اًحالل اًدوي ٍ  -3ػضل ّيبت هذيشُ
تجػشُ  : 1ػضل ّيبت هذيشُ ثٌب ثِ دسخَاست يه سَم اػؿبي اغلي يب ثبصسس /ثبصسسبى ٍ ّيبت ههذيشُ ثهب اقهالع ٍصاست وطهَس دس
دستَس وبس هدوغ لشاس هي گيشد.
تجػشُ  : 2دس غَست تػَيت ػضل ّيبت هذيشُ ،هدوغ فَق الؼبدُ ًسجت ثِ تؼييي ٍ اًتخبة سِ ًفش اص اػؿهبي اغهلي ثهشاي اخهشاي
هػَثِ ٍ اًدبم تطشيفبت لبًًَي اًتخبة ّيبت هذيشُ خذيذ الذام هي ًوبيذ.
هبدُ -16هدبهغ ػوَهي ،تَسف ّيبت سئيسِ اي هشوت اص يه سئي  ،يه هٌطي ٍ دٍ ًبظش وِ اص اػؿبي ّيبت هذيشُ يب ثبصسسهبى ٍ يهب
داٍقلجبى ايي دٍ سوي ًوي ثبضٌذ ،اداسُ هي ضًَذ.
تجػشُ  : 1اػؿبي ّيبت سئيسِ ثب اػالم ًبهضدي خَد دس هدوغ ،اًتخبة خَاٌّذ ضذ ٍ هسئَليت اداسُ خلسِ ،هكبثك دسهتَس وهبس اػهالم
ضذُ ٍ ًيض تٌظين ٍ اسسبل غَستدلسِ هدوغ ثِ ٍصاست وطَس سا ثش ػْذُ خَاٌّذ داضت.
ة) ّيبت هذيشُ:
هبدُ  -17اًدوي داساي ّيبت هذيشُ اي هشوت اص ً 5فش ػؿَ اغلي ٍ ً 2فش ػؿَ ػلي الجذل است وِ اص هيبى اػؿبي اغلي ثشاي هذت
سِ سبل اًتخبة هي ضًَذ.
تجػشُ  :1ضؼت اًدوي ثب سػبيت هبدُ  2اسبسٌبهِ دس ضْشستبًْب تَسف ّيبت هذيشُ اي هشوت اص ً 3فش وِ اص سَي اػؿبي ّوبى ضهؼجِ
اًتخبة ٍ ثب تػَيت ّيبت هذيشُ هشوضي اًتػبة هي ضًَذ ،اداسُ خَاّذ ضذ .اػؿبي ايي ّيبتْب قجك دستَس الؼول ّيبت هذيشُ هشوضي
فؼبليت خَاٌّذ ًوَد .حذ ًػبة تبسي

ضؼجًِ 30 ،فش ػؿَ است وِ دس غَست ػذم حػَل آى هي تَاى دفتش يب ًوبيٌذگي دايش ًوَد.
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تجػشُ  -2خلسبت ّيبت هذيشُ ثب حؿَس ًػف ثؼالٍُ يه اػؿبء سسويت خَاّذ يبفت ٍ تػويوبت هتخزُ ثب آساءِ هَافك ً 3فهش هؼتجهش
خَاّذ ثَد.
تجػشُ  -3اػؿبي ّيبت هذيشُ ،حذاوثش يه ّفتِ ثؼذ اص اًتخبة ضذى ،تطىيل خلسِ دادُ ٍ اص ثيي خَد يه سئي  ،يه ًبيت سئهي

ٍ

يه خضاًِ داس اًتخبة ًوَدُ ٍ ًسخِ اي اص غَستدلسِ اًتخبثبت سا ثِ ٍصاست وطَس اسسبل هي ًوبيٌذ .حذٍد اختيبسات ّيبت هذيشُ سا
آييي ًبهِ هطخع هي ًوبيذ.
تجػشُ  :4ضشوت اػؿبي ّيبت هذيشُ دس خلسبت آى ؾشٍسي است ٍ غيجت ّش يه اص اػؿبء ثذٍى ػزس هَخِ ٍ ثذٍى اقالع لجلهي تهب
سِ خلسِ هتَالي يب پٌح خلسِ هتٌبٍة دس حىن استؼفبي ػؿَ غبيت خَاّذ ثَد.
تجػشُ  -5دس غَست استؼفبء ،فَت يب سلت ضشايف اص ّش يه اص اػؿبي ّيبت هذيشُ ،ػؿَ ػلي الجذل ثهشاي ههذت ثبليوبًهذُ ،ثدهبي
ػؿَ اغلي اًدبم ٍظيفِ خَاّذ ًوَد.
تجػشُ ّ -6يبت هذيشُ ػالٍُ ثش خلسبتي وِ ثكَس هشتت ٍ حذالل ّش هبُ يىجبس تطىيل خَاّذ داد ،ثٌب ثِ ؾشٍست ثب دػهَت وتجهي يهب
تلفٌي سئي

يب ًبيت سئي  ،تطىيل خلسِ فَق الؼبدُ خَاّذ داد .فبغلِ ثيي اسسبل دػَتٌبهِ ٍيب توبس تلفٌهي ثوٌظهَس تطهىيل خلسهِ

ّيبت هذيشُ ،حذالل سِ سٍص خَاّذ ثَد.
هبدُ -18هدوغ ػوَهيّ ،يبت هذيشُ سا ثشاي هذت سِ سبل اًتخبة خَاّذ ًوَد .اًتخبة هدذد ّيبت هذيشُ ثشاي دٍسُ ّبي ثؼذي ثهال
هبًغ ثَدُ ٍ ّيبت هذيشُ هَظف است ظشف حذاوثش سِ هبُ لجل اص پبيبى تػذي خَد ،اًتخبثبت ّيهبت ههذيشُ سا ثهب ّوهبٌّگي ٍصاست
وطَس ثشگضاس ٍ ًتيدِ سا ظشف يه ّفتِ ثِ آى ٍصاستخبًِ اػالم ًوبيذ.
هبدُ ّ -19يبت هذيشًُ ،وبيٌذُ لب ًًَي اًدوي است ٍ ٍظبيف ٍ اختيبسات آى ثطشح ريل است:
حفظ ٍ حشاست اص اهَال هٌمَل ٍ غيش هٌمَل ،سسيذگي ثِ حسبثْبي اًدوي ٍ پشداخت ديَى ٍ ٍغَل هكبلجبت ،اخشاي هػَثبت هدوهغ
ػوَهي ،افتتبح حسبة ثبًىي ،اًدبم تطشيفبت لبًًَي ثِ هٌظَس تؼميت خشيبًبت لؿبيي ٍ هبليبتي ٍ ثجتهي دس وليهِ هشاحهل لهبًًَي دس
هحبون ،تؼييي حَىَنٍ ،ويل ٍ ػضل آًبى ،لكغ ٍ فػل دػبٍي اص قشيك سبصش ،تفَيؽ ٍ ٍاگزاسي توبم يب لسوتي اص اختيبسات خهَد ثهِ
اضخبظ حمَلي يب حميمي ثب حك تَويل.
ثكَس ولي ّيبت هذيشُ هي تَاًذ ّش الذام يب هؼبهلِ اي سا وِ ؾشٍسي ثذاًذ ثب سػبيت هػبلح اًدوي دس هَسد ًمل ٍ اًتمبل اههَال غيهش
هٌمَل ٍ تجذيل ثِ احسي آًْب يب سّي گزاسي  ،فه سّي ٍ استمشاؼ ثِ استثٌبي فشٍش اهَال غيش هٌمهَل وهِ هسهتلضم تػهَيت هدوهغ
ػوَهي است ،ثٌبم اًدوي اًدبم دّذ.
تجػشُ  -1خض دسثبسُ هَؾَػبتي وِ ثِ هَخت هفبد ايي اسبسٌبهِ ،اخز تػوين ٍ الذام دسثبسُ آًْب دس غالحيت خبظ هدهبهغ ػوهَهي
استّ ،يبت هذيشُ وليِ اختيبسات الصم ثشاي اداسُ اهَس سا هطشٍـ ثِ سػبيت حذٍد هَؾَع اًدوي داسا هي ثبضذ.
تجػشُ  -2وليِ اسٌبد ،اٍساق ثْبداس ٍ تؼْذآٍس ثب اهؿبي سئي

ّيبت هذيشُ يب ًبيت سئي

ٍ خضاًِ داس ثب هْش اًدوي هؼتجش خَاّذ ثَد.

تجػشُّ - 3يبت هذيشُ هي تَاًذ اص ثيي خَد يه ًفش ضخع حميمي سا ثؼٌَاى هذيش ػبهل اًتخبة ًوَدُ ٍ حذٍد اختيبسات اٍ سا تؼيهيي
ًوبيذ .هذيش ػبهل دس حذٍد اختيبساتي وِ اص قشف ّيبت هذيشُ ثِ ٍي تفَيؽ هي گشددً ،وبيٌذُ اًدوي هحسَة ضذُ ٍ اص قشف اًدوي
حك اهؿبء داسد.
تجػشُ ّ -4يبت هذيشُ هي تَاًذ اص ثيي اػؿبي ٍاخذ ضشايف دس خْت اخشاي اّذاف هٌذسج دس اسبسهٌبهِ ثهب هَافمهت ٍصاست وطهَس
وويتِ ّبي تخػػي اًدوي سا تطىيل دّذ.
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تجػشُ  -5آئيي ًبهِ اخشايي ايي اسبسٌبهِ ثؼذ اص تػَيت ّيبت هذيشُ ٍ تبييذ ٍصاست وطَس لبثل اخشاء خَاّذ ثَد.
ج)ثبصسسبى
هبدُ  -20هدوغ ػوَهي ػبدي يه ًفش سا ثؼٌَاى ثبصسس اغلي ٍ يه ًفش سا ثؼٌَاى ثبصسس ػلي الجهذل ثهشاي ههذت يىسهبل اًتخهبة
خَاٌّذ ًوَد.
تجػشُ  :1اًتخبة هدذد ثبصسس يب ثبصسسبى ثال هبًغ است.
تجػشُ  :2اػؿبي ّيبت هذيشُ ،هذيش ػبهل ٍ ًضديىبى سججي ٍ ًسجي آًْب ًوي تَاًٌذ ثِ ػٌَاى ثبصسس اًتخبة ضًَذ.
هبدُ ٍ -21ظبيف ثبصسس يب ثبصسسبى ثطشح صيش است:
 - 1ثشسسي وليِ اسٌبد ٍ اٍساق هبلي اًدوي ٍ تْيِ گضاسش ثشاي هدوغ ػوَهي
 - 2هكبلؼِ گضاسش سبالًِ ّيبت هذيشُ اػن اص هبلي ٍ غيش هبلي ٍ تْيِ گضاسش اص ػولىشد اًدوي ثشاي اسائِ ثِ هدوغ ػوَهي
 - 3اسائِ گضاسش ّش گًَِ تخلف ّيبت هذيشُ اص هفبد اسبسٌبهِ يب هػَثبت هدوغ ثِ هدوغ ػوَهي
تجػشُ :گضاسش ثبصسس(اصسسبى) ثبيذ حذالل يه ّفتِ لجل اص تطىيل هدوغ ػوَهي ػبدي خْت هشاخؼِ ٍ هكبلؼِ اػؿبء دس هحل دفتش
اًدوي آهبدُ ثبضذ.
هبدُ -22وليِ اسٌبد ٍ هذاسن اًدوي اػن اص هبلي ٍ غيش هبلي دس ّش صهبى ٍ ثذٍى ليذ ٍ ضشـ ثبيذ تَسف ّيبت هذيشُ ،خْت ثشسسي دس
دستشس ثبصسس/ثبصسسبى ٍ ًوبيٌذگبى وويسيَى هبدُ  10احضاة لشاس گيشد.
فػل چْبسم  :ثَدخِ ٍ هَاد هتفشلِ
هبدُ -23ثَدخِ اًدوي اص قشيك خوغ آٍسي ّذايب ،اػبًبت ،لجَل ٍغيتٍ ،لف ٍ ًيض حك ػؿَيت اػؿبء تبهيي هي ضَد.
هبدُ -24دسآهذ ٍ ّضيٌِ ّبي اًدوي دس دفبتش لبًًَي ،ثجت ٍ ضشح ٍ ثيالى آى دس پبيبى ّش سبل هبلي خْت ثشسسي ثِ وويسيَى ههبدُ 10
لبًَى فؼبليت احضاة ٍ خوؼيتْب اسائِ خَاّذ ضذ.
تجػشُ -1وليِ دفبتش هبلي اًدوي دس هَالغ هشاخؼِ هبهَسيي هبليبتي دس اختيبس آًبى لشاس خَاّذ گشفت.
تجػشُ -2سبل هبلي اًدوي هٌكجك ثب سبل ّدشي ضوسي ثَدُ ٍ ّوَاسُ ثِ پبيبى هبُ اسفٌذ ختن هي ضَد.
تجػشُ -3وليِ ٍخَُ هبصاد ثش ّضيٌِ ّبي خبسي اًدوي دس حسبة خبسي هخػَغي ثٌبم اًدوي هتشخوبى ايشاىً ،هضد يىهي اص ثبًىْهبي
سسوي وطَس ًگْذاسي خَاّذ ضذ.
هبدُ -25وليِ هذاسن ،پشًٍذُ ّب ٍ ًَضتِ ّبي سسوي دس دفتش هشوضي اًدوي ًگْذاسي هي ضَد .هىبتجبت سسوي اًدوي ثب اهؿبء سئي
ّيبت هذيشُ ٍ دس غيبة اًٍ ،بيت سئي

ّيبت هذيشُ ثْوشاُ هْش اًدوي اًدبم خَاّذ ضذ.

تجػشُ :هػَثبت ٍ غَستدلسبت ّيبت هذيشُ دس دفبتش هخػَظ ثتشتيت تبسيخ ،ثجت ٍ ثِ اهؿبي اػؿبي ريشثف خَاّذ سسيذ.
هبدُّ -26ش گًَِ تغييشي دس هفبد اسبسٌبهِ ٍ تشويت اػؿبي ّيبت هذيشُ ٍ ثبصسس (ثبصسسبى) دس غَستي هؼتجش است وهِ ثهِ تػهَيت
وويسيَى هبدُ  10لبًَى فؼبليت احضاة ٍ خوؼيتْب سسيذُ ٍ دس سٍصًبهِ سسوي دسج ضذُ ثبضذ.
تجػشُ :هحل اًدوي ٍ البهتگبُ اػؿبي ّيبت هذيشُ ٍ اضخبظ غبحت اهؿبء ٍ تغييشات ثؼذي آى ثبيذ ثِ اقالع ٍصاست وطَس ثشسهذ ٍ
هبداهيىِ دس ايي خػَظ اقالع دادُ ًطذُ است ،استٌبد ثِ آى هؼتجش ًخَاّذ ثَد.
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هبدُ -27اًدوي داساي هْش ٍ ًطبى هخػَظ خَاّذ ثَد وِ ضىل ٍ هتي آى پ

اص تػَيت ّيبت هذيشُ ٍ هدَص ٍصسات وطَس تْيِ ٍ

استفبدُ خَاّذ ضذ.
تجػشُّ :يبت هذيشُ دس حفظ ٍ حشاست اص هْش ٍ ًطبى اًدوي هسئَليت لبًًَي داسد.
هبدُ -28ثب تَخِ ثِ ايٌىِ اًدوي هبّيتبً غيش تدبسي استً ،وي تَاًذ ػوليبت تدبسي ٍ اػتجبسي اًتفبػي اًدبم دّذ.

اًحالل:
هبدُ  -29دس هَاسد صيش اًدوي هٌحل هي ضَد:
 - 1ثٌب ثِ ساي هدوغ ػوَهي فَق الؼبدُ
 - 2دس غَستي وِ تب يىسبل پ

اص ثِ ثجت سسيذى ،هَؾَػي سا وِ ثشاي آى تطىيل ضذُ ،اًدبم ًذادُ يب اًدبم آى غيشهوىي ثبضذ.

 - 3ثٌب ثِ تمبؾبي وويسيَى هبدُ  10لبًَى احضاة ٍ غذٍس حىن لكؼي دادگبُ
هبدُ  - 30دس غَست اًحالل اًدوي ،هدوغ ػوَهي فَق الؼبدُّ ،يبت تػفيِ اي سا (حذالل سِ ًفش) اص هيبى اػؿهبي اغهلي اًتخهبة
هي ًوبيذ .ايي ّيبت هَظف خَاّذ ثَد پ

اص اداء ديَى ٍ ٍغَل هكبلجبت ثب ًظهبست وويسهيَى ههبدُ  10لهبًَى احهضاة ًسهجت ثهِ

ٍاگزاسي اهَال ٍ اهالن آى ثِ يىي اص هشاوض هطبثِ يب ػبم الوٌفؼِ داخل وطَس الذام ًوبيذّ .يبت هزوَس هَظف اسهت يهه ًسهخِ اص
ضشح وبهل الذاهبت خَد سا خْت ثشسسي ثِ وويسيَى هبدُ  10لبًَى فؼبليت احضاة ٍ خوؼيتْب اسسبل داسد.
هبدُ  -31ايي اسبسٌبهِ هطتول ثش 4فػل 31 ،هبدُ ٍ  30تجػشُ دس اٍليي ًطست اػؿبي هدوغ ػوَهي اًدوي هتشخوبى ايشاى دس تهبسيخ
 1384/11/24ثِ تػَيت سسيذ.
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