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 مقذهم 
داٳـ٨بٷ ٬ٓٶ٭ دضؿ٤ي ٵ خذٯبر ثٺذاؿشي دسٯبٳي اػشبٱ ٧يالٱ ثٸ ٓٴٶاٱ ي٤ي اص دػش٨بٹٺبي ثضس٥ ٵ 

ٯؼش٠٪ ، ٯشجٶّ ٵصاسر ثٺذاؿز ، دسٯبٱ ٵ آٯٶصؽ دضؿ٤ي ، ٯشٶ٫ي اٯٶس خٌيش خذٯبر ثٺذاؿشي ، 

دسٯبٳي ، آٯٶصؿي ، دظٵٹـي ، ٛشٹٴ٨ي ٵ داٳـدٶئي ٯي ثبؿذ . سٴٶّ خذٯبر ٯز٣ٶس هشٵسر سـ٤ي٪ 

 خشبسٹبي ٯشٔذد سا ايدبة ٯي ٳٰبيذ. ػب

ٯٶسد ػبخشبس  1300يٲ اػبع داٳـ٨بٷ ٬ٓٶ٭ دضؿ٤ي ٧يالٱ ثشاي سح٠ٞ اٹذاٙ ٯز٣ٶس حذٵد ذث

ؿج٤ٸ ٹبي ثٺذاؿز ٵ دسٯبٱ ، ثيٰبسػشبٳٺب، داٳـ٤ذٷ ٹب ٵ ٯشا٣ض سح٠ي٠بسي سا داسا ٳِش ػبصٯبٳي سحز 

 ٯي ثبؿذ.

سٶػٔٸ ٳحٶٷ اداسٷ داٳـ٨بٹٺب ٵ ٹٰچٴيٲ سلٶيت  ثشٳبٯٸ دٴدٮ 20ٟبٳٶٱ ٧زاس ٯحشش٭ ثشاػبع ٯبدٷ 

ٯلٶثبر ٵ ٟٶاٳيٲ ٵآئيٲ ٳبٯٸ ٹبي اداسي ٵ ٯب٫ي ٵ سـ٤يالسي ٵ آٯٶصؿي ٵ ... سا ثٔٺذٷ ٹيبر اٯٴبء 

 داٳـ٨بٷ ٧زاؿشٸ اػز .

آشجبسار اخشلبف يبٛشٸ اص ٯٴبثْ ٰٓٶٯي ٟبٳٶٱ ثشٳبٯٸ دٴدٮ سٶػٔٸ ،  20ٯبدٷ 2دسساػشبي سجلشٷ 

 ع ٹٺب ثٸ ٓٴٶاٱ ٢ٰ٣ س٠٬ي ؿذٷ ٵ ثٔذاص دشداخز ثٸ ٹضيٴٸ ٌٟٔي ٯٴِٶس ٵ ثشاػبدٵ٫شي ثٸ داٳـ٨ب

 ثٶدخٸ سٜوي٬ي ٯلٶة ٹيبر اٯٴبء ٵ ثب ٯؼئٶ٫يز ايـبٱ ٟبث٪ ٹضيٴٸ اػز. 

( داٳـ٨بٹٺب ثٸ ٯٴِٶس  1390ثب سٶخٸ ثٸ س٤ب٫يٚ ٯ٠شس دس آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي ) ٯلٶة ٯشداد 

ٶُٚ ثٸ ايدبد ٯشا٣ض ٹضيٴٸ ٵ ٵاحذٹبي اخشايي ٯؼش٠٪ ٯي ثبؿٴذ. ٯ، احلبء ٟيٰز سٰب٭ ؿذٷ خذٯبر 

سٰٺيذار الص٭ سا ثشاي اػش٠شاس ٵاحذٹبي ٯب٫ي ٯؼش٠٪  ٫89زا داٳـ٨بٷ ٬ٓٶ٭ دضؿ٤ي ٧يالٱ اص ػب٩ 

 ٛشاٹٮ آٵسدٷ اػز .

اص آٳدبئي٤ٸ ٯؼئٶ٫يز خٌيش كيبٳز ٵ حٜبُز اص ثيز ا٫ٰب٩ ٵ ٯذيشيز كحيح ٯٴبثْ ٵ ٯلبسٙ اص 

ي ٯٶػؼٸ ٵ ٵاحذٹبي ٯؼش٠٪ ٯي ثبؿذ. ٫زا ٫ضٵ٭ ًشاحي خضٵار آٯٶصؿي ٫ٲ ٯذيشاٱ ٯبٵُبيٚ ػٴ٨ي

ٵ چ٢ ٫يؼز ٹبي ٳحٶٷ سػيذ٧ي ٵ ٣ٴشش٫ٺبي داخ٬ي اػٴبد ٵ سٵيذادٹبي ٯب٫ي اص ا٫ضاٯبر اخشٴبة 

 ٳبدزيش ٯي ثبؿذ. اص ًشٛي دي٨ش ا٣ثش سٵػبي ٵاحذٹب ٵ ٯؼئٶ٫يٲ ٯب٫ي . 

يذ٧ي ٵ ٹٰچٴيٲ سٴٶّ ػ٬ي٠ٸ ٹبي ٧ٶٳب٧ٶٱ دس ٛشآيٴذ ٣بسؿٴبػبٱ سػيذ٧ي اص ٯـ٤الر ٳحٶٷ سػ

٣ٴشش٫ٺب ٵ سػيذ٧ي اػٴبد ٵٹضيٴٸ ٹب ؿب٣ي ثٶدٷ ٵ ثبسٹب خٶاػشبس ؿٜبٛيز ٵ اػشبٳذاسدػبصي ٛشآيٴذ 

 سػيذ٧ي اػٴبد ٯب٫ي ثٶدٷ اٳذ.

خٶؿجخشبٳٸ ثب ٹٰز ٯذيشاٱ ٯب٫ي داٳـ٨بٹٺبي ػشاػش٣ـٶس ٵ ٣ٰيشٸ ٛٴي ٯذيشاٱ ٯب٫ي ٹيأر اٯٴبء 

ذٷ اػز . دسٳِب٭ ٯز٣ٶس ٵحذر ؿدػشٶسا٫ٰٔ٪ ٳِب٭ ٳٶيٲ ٯب٫ي ػالٯز سٺيٸ ٵ ٯلٶة  1389دسػب٩ 

سٵيٸ دسؿٴبػبيي ٬ٰٓيبر ٯب٫ي ٵ ٹٰچٴيٲ ٳحٶٷ سٴِيٮ ٵ ٳ٨ٺذاسي حؼبة ٵ س٤ٜي٢ اٳٶاّ حؼبثٺب ٵ 

ػشٛل٪ ٹبي حؼبة ٹبي دائٮ ٵ ٯٶٟز ثشاػبع دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٳِب٭ ٳٶيٲ ٯب٫ي اثالٕ ؿذٷ اػز . ٵ 

ٸ ؿذٷ ٵ آٯٶصؿٺبي الص٭ ثٸ سٰب٭ ئاسش١ ثشاي ثجز سٵيذادٹبي ٯب٫ي ٳيض سٺيٸ ٵ اٳش٭ اٛضاس ٯـش

 سٵػبي ٯب٫ي ٵ ٣بسؿٴبػبٱ ٯب٫ي ، اٯٶا٫ي ٵ اٳجبس ٵ ػبيش دػز اٳذس٣بساٱ دادٷ ؿذٷ اػز .



ٹيبر اٯٴبء (  15/11/1391ثشاػبع سـ٤يالر خذيذ ٯذيشيز ٯب٫ي داٳـ٨بٹٺبي ٬ٓٶ٭ دضؿ٤ي ) ٯلٶة 

اداسٷ ٳِبسر ٯب٫ي ٵ دبيؾ ٤٬ٰٓشد سجذي٪ ؿذٷ اػز ٵ چ٨ٶٳ٨ي  ثٸ ٴبد ٯب٫ياداسٷ سػيذ٧ي ثٸ اػ

سػيذ٧ي ٵ ٣ٴشش٫ٺبي داخ٬ي اػٴبد دسٵاحذٹبي اخشايي ٯؼش٠٪ ثٔٺذٷ سئيغ اٯٶسٯب٫ي ٵ ٣بسؿٴبع 

 ٯي ثبؿذ .ٵاحذ سػيذ٧ي 

 سػيذ٧ي ٵ ٣ٴشش٩ ٯؼشٴذار ٵ ٯحبػجبر اػٴبد ٵ سٵيذادٹبي ٯب٫ي ٯؼش٬ض٭ سدشثيبر ٵ دػشٶسا٬ٰٔ٫ٺب

 ٴٶٱ ٵ سٵؽ ٹبي سػيذ٧ي ٵ ٣ٴشش٫ٺبي داخ٬ي ٯي ثبؿذ .ٵٛ ٵ چ٢ ٫يؼز ٹب

ي ٵ ٣بسؿٴبػبٱ ٯب٫ي ٵ سػيذ٧ي حٶصٷ ٯذيشيز ٯب٫ي ٵ ثٸ ٯٴِٶس ٫دغ اص سجبد٩ ٳِش ثب سٵػبي ٯب

ػبصي ٵ ؿٜبٛيز ٛشايٴذ سػيذ٧ي ٵ دغ اص سدشثيبر ثذػز د اػش٠شاس ٳِٮ ٵ اٳوجبى ٯب٫ي ٵ اػشبٳذاس

ٵار آٯٶصؿي ٳحٶٷ سػيذ٧ي ٵ ٣ٴشش٫ٺبي  داخ٬ي ٵ ٹٰچٴيٲ چ٨ٶٳ٨ي آٯذٷ دسػٴٶار ٧زؿشٸ خض

ٯحبػجبر ٵ سٴِيٰبر اػٴبد ٯب٫ي ثشاػبع آئيٲ ٳبٯٸ اداسي ٵ اػشخذاٯي ، آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي 

ٯلٶة ٹيبر اٯٴبء ٵ ػبيشٟٶاٳيٲ خبسي ٣ـٶس ٵ ٹٰچٴيٲ سجبد٩ سدشثيبر ثذػز آٯذٷ سٺيٸ ٧شديذٷ 

 اػز .

٧ٶٳب٧ٶٱ ٯحبػجبر ٵ سٴِيٰبر اػٴبد ٯب٫ي ، ثشاي ٹشي٢ اص اػٴبد ٯشثٶًٸ چ٢  ثٔذ اص سجييٲ ٯشاح٪

٫يؼز ٹبي ٳحٶٷ سػيذ٧ي ٵ ٣ٴشش٫ٺبي داخ٬ي ٳيض ًشاحي ٧شديذٷ اػز . ٵاحذٹبي اخشايي ٵ ٯؼش٠٪ 

ٴذ ثٸ ٹٴ٨ب٭ سٴِيٮ اػٴبد ٯشثٶًٸ ٹشي٢ اص چ٢ ٫يؼز ٹب سا س٤ٰي٪ ٵ ثٸ ٓٴٶاٱ ي٤ي اص ٯؼشٴذار ٜٯٶُ

٢ اص اػٴبدٯب٫ي ٯشسجي ا٫لبٝ ٳٰبيٴذ. كذٵساػٴبد حؼبثذاسي ثشاػبع حؼبثذاسي اػٴبد ثشاي ٹشي

 سٔٺذي ٛشآيٴذي ٵدسٟب٫ت ٳش٭ اٛضاس اثالٗي ٵصاسر ٯشجٶّ ) ٳش٭ اٛضاس سٵص آٯذ ( ٯي ثبؿذ . 

ٹشي٢ اص اػٴبد دسٳش٭ اٛضاس ٯز٣ٶس داساي ؿٰبسٷ ػشيب٩ ٯي ثبؿذ. ٵاحذٹبيٰؼش٠٪ ٯٶُٜٴذ ؿٰبسٷ 

ثش٧ٸ ٹبي ا٫لبٟي اػٴبد سٴِيٰي دسٛوبي ٯٴبػت ٵ سا سٵي س٢ س٢ ٯؼشٴذار ٵ  ػشيب٩ اػٴبد ٯز٣ٶس

 ديذ ثلٶسر خٶد٣بس ٟشٯض ٟيذ ٳٰبيٴذ. ٟبث٪ 

اداسٷ ٳِبسر ٯب٫ي ٵ دبيؾ ٤٬ٰٓشد ٯذيشيز ٯب٫ي اص ًشيٞ ٳش٭ اٛضاس ٯز٣ٶس ٵ ٹٰچٴيٲ ٯشاخٔٸ 

              ٳشبيح ٳِبسر ٵ حوٶسي ثشاػبع چ٢ ٫يؼز ٹبي ٯز٣ٶس ٛشآيٴذ ٳِبسر ٯب٫ي سا ثٰٔ٪ آٵسدٷ ٵ 

دبيؾ ٹب ثٸ ٵاحذٹبي اخشايي ٯؼش٠٪ اثالٕ ٯي ٧شدد. ٵاحذٹبي ٯز٣ٶس ٯٶُٚ ثٸ سْٛ اؿ٤بالر اثالٕ 

ؿذٷ ٯي ثبؿٴذ . دسكٶسر ٓذ٭ سْٛ اؿ٤بالر اثالٗي ، ٯؼئٶ٫يز ٟبٳٶٳي ٵ ثٔذي ٯـشش٣بً ثٔٺذٷ 

 اػٴبد ٵ ٯؼشٴذار ٯي ثبؿذ. كبحجبٱ اٯوبء ٯدبص

 

 احمذرمضاني پىر

 مذريامىرمالي دااگشني
 

 

 



 ديف گفشبض
ثب اخشاي حؼبثذاسي سٔٺذي ، دشداخز ٵخٸ ثٸ ٵاحذٹبي سبثٔٸ اص سٵؽ سٴخٶاٷ ثٸ سٵؽ سخليق ٵ دشداخز 

آشجبسار س٘ييش ٯي يبثذ . ٫زا ثٸ ٯٶاصار ٣بٹؾ ٵ حزٙ سذسيدي اٯش سػيذ٧ي اػٴبد ٵاحذٹبي سبثٔٸ دسػشبد 

ايدبد ٵ س٠ٶيز ؿٶد ٵ ٣بسؿٴبع يب ٣بسؿٴبػبٳي ثشاي اٳدب٭  ٯي ثبيؼشي ثخؾ سػيذ٧ي دسٵاحذٹبي سبثٔٸ

ايٲ ٯٺٮ دسٳِش ٧شٛشٸ ؿٶٳذ سب ٯؼش٠يٰبً صيشٳِش سؤػبي حؼبثذاسي اٳدب٭ ٵُيٜٸ ٳٰبيٴذ. ثٌٶسي٤ٸ سٰب٭ اػٴبد 

ٯب٫ي ٵاحذٹبي سبثٔٸ دس ٯح٪ ٯٶسد سػيذ٧ي ٟشاس ٧يشد. ثٸ ٯٴِٶس ايدبد ٵحذر سٵيٸ دس سػيذ٧ي ثٸ اػٴبد 

ٵ ٵاحذٹبي سبثٔٸ داٳـ٨بٷ ٵ حلٶ٩ اًٰيٴبٱ اص ا ٳٌجبٝ ٧شدؽ ٬ٰٓيبر ٯب٫ي اٳدب٭ ؿذٷ ثب  ٯب٫ي دسػشبد

ٯ٠شسار ٵ دػشٶسا٬ٰٔ٫ٺبي ٯشثٶًٸ ٵ سْٛ ٳ٠بئق ٯٶخٶد سلٰيٮ ثشآٱ ؿذ ٣ٸ دسٳـؼز ٹٮ اٳذيـي ثيٲ 

 ٣بسؿٴبػبٱ اداسٷ ثشسػي ٵ ٳِبسر ٵ كشٙ دٹٺب ػبٓز ٵٟز ٵ اٳشطي ٹٰٸ اٳٶاّ اػٴبد ٹضيٴٸ ٵ ٯذاس١ ٵ

ٯؼشٴذار ٵ ٹٰچٴيٲ سٵٳٶؿز ٟٶاٳيٲ ٵ آئيٲ ٳبٯٸ ٹبي ٯٺٮ ٵ ٣بسثشدي ٯٶسد ٳيبص دساٵ٫يٲ ٵيشايؾ ٯٶسد 

ثبصٳ٨شي ٟشاس٧شٛشٸ ٵ دسٟب٫ت ٯد٬ذي ٯذٵٱ دساخشيبس ٹٰٸ ٯؼئٶ٫يٲ اٯٶسٯب٫ي ٵاحذٹبي سبثٔٸ ٵ ٳٰبيٴذ٧بٱ 

 سػيذ٧ي آٳٺب ٟشاس ٧يشد. داٯٴٸ سػيذ٧ي ؿبٯ٪ سٵيذادٹبي ٯب٫ي صيش ٯي ثبؿذ.

ب ٹضيٴٸ ، سؼٶيٸ ثذٹي يب سٴخٶاٷ ٵ ثذٹي احشٰب٫ي ) سوٰيٲ ( ٵ ايدبد يا٫ٚ : خشيذ، دشداخز ، ايدبد سٔٺذ 

 ٣بالٹبي ػشٯبيٸ اي ٵ يب ثشداؿز ثبٳ٤ي.

 ة : ؿٴبػبئي ٵ ٵكٶ٩ دسآٯذٹبي ٳبؿي اص اسائٸ خذٯبر يب ٛشٵؽ ٣بال.

 بفج : ؿٴبػبئي ػبيشدسآٯذٹب ٵ ٤ٰ٣ٺبي ٯشدٯي آٮ اص ٤ٰ٣ٺبي ٓب٭ ٵ خ

ٵ ٳِبسر ٯب٫ي ٓجبسسؼز اص ٳِبسر ثش٧شدؽ ٬ٰٓيبر ٵاحذٹبي سبثٔٸ سٶػي ٣بسؿٴبػبٱ آضاٯي ػشبد ٵ 

ٹٰچٴيٲ سٌجيٞ ٹضيٴٸ ٹب ، دشداخشٺب ، دسآٯذٹب ٵ دسيبٛشٺبي ٵاحذٹبي سبثٔٸ ثب ٯٜبد آئيٲ ٳبٯٸ ٵ ٯلٶثبر 

ٯب٫ي ٵ اكب٫ز ٵ ٣ٜبيز ٹيأر اٯٴبء ٵ ػبيش ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠شسار ٯشثٶى ٵ حلٶ٩ اًٰيٴبٱ اص كحز ٯحبػجبر 

، ٯد٬ذ حبهش حبك٪ سالؽ ٤ٛشي ٵ اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٯثجشٸ دسٯٶسد ٯيضاٱ ٵ سح٠ٞ ٹشي٢ اص اٟال٭ ٛٶٝ 

سدشثيبر اسصٳذٷ ػب٫يبٱ ٯشٰبدي ٣بسؿٴبػبٱ اداسٷ سػيذ٧ي ٵ ٛٔب٫يز دس ٓشكٸ ٹبي ٯشٜبٵر اٯٶسٯب٫ي ثٶدٷ 

٣ٸ ٯٶسد سبئيذ ٯشاخْ ٳِبسسي ٵ ٵصاسسخبٳٸ ٵ حش٣شي ثذيْ ٵ خالٟبٳٸ دسسػيذ٧ي ثٸ اػٴبد ٯب٫ي ٯي ثبؿذ 

ٯشجٶّ ٯي ثبؿذ . ايٴدبٳت ثشخٶد ٛشم ٯي داٳٮ ٣ٸ اص ٹٰز ٵ سالؽ ٹ٤ٰبساٱ اداسٷ سػيذ٧ي خبٳٮ ٹب 

خبٳي دٶس  –ثٶا٫حٞ  –دٶس ٯٺذٵي  –آٟبيبٱ : حؼيٴي ٳؼت  خبٳٮ ٣شيٰي خٶؽ اخالٝ ٵ –ًب٫جي  –ايشاٳخٶاٷ 

ي ٵ حٰبيز ٹبي ٯٔٴٶي ٯذيشيز ٯحشش٭ ٯب٫ي خٴبة آٟبي احٰذ دس٧شدآٵسي ايٲ ٯدٰٶٓٸ ٵ دـشيجبٳي ٤ٛش

كبدٟبٳٸ ٟذسداٳي ٵ سـ٤ش ٳٰٶدٷ  ٵ ٹٰچٴيٲ اص ٯـبٵسٷ آٟبي ػٺشاة اٳدٮ سٵص ٯٔبٵٱ ٯذيشٯب٫يسٯوبٳي دٶس

 ٵ اص دس٧بٷ ايضدٯٴبٱ سٶٛيٞ سٵصاٛضٵٱ ثشاي ايٲ ٓضيضاٱ آسصٵ ٳٰبيٮ. 

ثذيٺي اػز ٯـبس٣ز ٹ٤ٰبساٱ ٯب٫ي ٵ اسائٸ ديـٴٺبدار ٵ ٳ٠ٌٸ ٳِشار ػبصٳذٷ ٯٶخت ٗٴبي ٹشچٸ ثيـشش 

ٯد٬ذ حبهش ؿذٷ ٵ اٳشِبس ٯي سٵد ٣ٸ ٯؼئٶ٫يٲ ثب سدشثٸ ٯب٫ي سدشثيبر اسصٳذٷ خٶد سا دساخشيبس ٯإ٫ٚ 

 ٟشاسدادٷ سب ٯٴدش ثٸ اٛضايؾ ٣يٜيز ٯد٬ذ دسٵيشايؾ ٹبي ثٔذي ؿٶد. 

 

 هؿئَل سسٍيي 

 هحوس قفيؼي دَض

 ضئيؽ ازاضُ ًظبضر ٍ ثطضؾي اؾٌبز 

  3/6/1392سبضيد 

 



 

 ضيبؾز هحشطم 

 هسيطيز هحشطم قجىِ ثْساقز ٍ زضهبى قْطؾشبى 

 ؾالم ػليىن

آئيي ًبهِ هبلي ٍ  2ٍ10اخشاي هػَثبت ّيبت اهٌبء ٍ ّوچٌيي اخشاي هفبد احششاٯبً دسساػشبي 

ثهٸ ٯٴِهٶس اسخهبر سهذاثيش الص٭ ثهشاي اخهشاي        91ٍ 90هؼبهالتي داًطگبّْب ٍ تدشثيبت سابلْبي  

سـ٤يالر خذيذ ٯذيشيز اٯٶسٯب٫ي داٳـ٨بٷ اص اثشذاي ػهب٩ خهبسي ٵ ٹٰچٴهيٲ اخهز سٰٺيهذار الص٭      

ثشاي ٯحبػجٸ ٟيٰز سٰب٭ ؿذٷ خذٯبر ٯشٴٶّ ثٺذاؿشي ، دسٯبٳي ، آٯٶصؿي ٵ دظٵٹـي ٵاحهذٹبي  

٤ٸ ٓلجي ٵ اسس٠بء ػٌح ٣ٴشش٫ٺبي سبثٔٸ داٳـ٨بٷ ٵ اكالحبر ٳِب٭ ٯب٫ي ثخؾ ػالٯز دسٟب٫ت ؿج

داخ٬ي ٵ ثبالثشدٱ ٣يٜيز خذٯبر ٯب٫ي ٯي ثبيؼز ٳؼجز ثٸ اػش٠شاس ٬ٰٓيهبر ٯهب٫ي ٯدهضا دسٟب٫هت     

 ٵاحذ اخشايي ٯؼش٠٪ اٟذا٭ ٳٰٶد. 

                       4/7/91/ح ٯههههٶس  34554/127/3ٵ  13/5/89/ح ٯههههٶس  260740/127/3ديههههشٵ ٯ٤بسجههههٸ  ٫زا 

ٯؼش٠٪ ٬ٔٛي ( ٵ ٹٰچٴيٲ خ٬ؼٸ سٶخيٺي سٵػبي ٵاحذٹب ثٸ ٹٰشاٷ ٯؼئٶ٫يٲ  ) خٌبة ثٸ ٵاحذٹبي

ػب٫ٲ اخشٰبٓبر ٯٔبٵٳهز ثٺذاؿهشي ، اص آٳدبئي٤هٸ اٳدهب٭ ٬ٰٓيهبر       20/12/91ٯب٫ي دسخ٬ؼٸ ٯٶس  

ٯب٫ي آٱ ٵاحذ ثٸ ٓٴٶاٱ ي٤ي اص ٵاحذٹبي ٯؼش٠٪ داٳـ٨بٷ اٳشخبة ؿذٷ اػز ، ٫هزا ٯ٠شوهي اػهز    

 اسدادٱ ؿشايي ري٪ اٟذاٯبر ثٔذي سا ٯٰٔٶ٩ ٛشٯبيٴذ. دػشٶس ٛشٯبئيذ ثب ٯذّ ٳِش ٟش

كذٵس ػٴذ حؼبثذاسي ٵ ٹٰچٴيٲ كذٵس چ٢ ثشاػبع ٳش٭ اٛضاس ٳِب٭ ٳٶيٲ ٯهب٫ي ػهالٯز )    -1

ٳهش٭ اٛههضاس سٵصآٯههذ( ٵ ثههٸ كههٶسر ٛشآيٴههذي ٯهي ثبؿههذ ٵ ٬٣يههٸ ٵاحههذٹب ٯٶُٜٴههذ ثشاػههبع   

 دػشٶسا٫ٰٔ٪ اخشاي حؼبثذاسي سٔٺذي ٛشآيٴذي ًجٞ آٯٶصؿٺبي اسائٸ ؿذٷ اٟذا٭ ٳٰبيٴذ. 

س داساي ؿٰبس ػشيب٩ ٯي ثبؿهذ . ٬٣يهٸ ٵاحهذٹب ٯٶُٜٴهذ     سٰبٯي اػٴبد كبدسٷ سٶػي ٳش٭ اٛضا -2

ٯؼشٴذار اػٴبد كبدسٷ سا ؿهٰبسٷ ثٴهذي ٳٰهٶدٷ ٵ ؿهٰبسٷ اػهٴبد سا سٵي سه٢ سه٢ ثش٧ٺهب ٵ         

 ٛشٯٺبٵ ٯؼشٴذار اػٴبد ثب خٶد ٣بسٟشٯض ًجٞ آٯٶصؿٺبي اسائٸ ؿذٷ ٟيذ ٳٰبيٴذ.

ذٷ سئهيغ اٯٶسٯهب٫ي   ٳ٨ٺذاسي اػٴبد ٯب٫ي ثٸ ٹٰشاٷ ٯؼشٴذار ٯشثٶًٸ ) ٳؼخٸ اك٬ي ( ثهٸ ٓٺه   -3

ثٶدٷ ٵ ٵاحذٹب ٯٶُٜٴذ ٳؼجز ثٸ سٺيٸ ٵ سٔجيٸ ٛوبي ٯٴبػت خٺز ثبي٨هبٳي اػهٴبدٯب٫ي اٟهذا٭    

 ٳٰبيٴذ.

ًجٞ دػشٶسا٬ٰٔ٫ٺبي خذيذ ٳِب٭ ٯب٫ي ػالٯز ٵ ثٸ ٯٴِٶس اسس٠بء ٣ٴشش٫ٺبي داخ٬هي ، سػهيذ٧ي    -4

ع ٣شبثچهٸ  اػٴبد ٯب٫ي ثٸ ٓٺذٷ ٵاحذٹبي ٯؼش٠٪ ٯي ثبؿذ. ٫زا سػهيذ٧ي اػهٴبد ٯهب٫ي ثشاػهب    

ٳحٶٷ سػيذ٧ي اػٴبد ٯب٫ي ٵ دسٟب٫ت ٛشٯٺب ٵ چه٢ ٫يؼهز ٹهبي سػهيذ٧ي اػهٴبد ٯهي ثبؿهذ.        

سػهيذ٧ي ٵ چ٤ٺهبي   ذا٣ثش سب ؿٺشيٶسٯبٷ ػهب٫دبسي ٣شبثچهٸ   ٯذيشيز ٯحشش٭ ٯب٫ي داٳـ٨بٷ ح

٫يؼههز ٹههبي ٯشثٶًههٸ سا سٺيههٸ ٵ اثههالٕ ٳٰههٶدٷ ٵ آٯٶصؿههٺبي الص٭ ساثههشاي سٵػههبي ٯههب٫ي ٵ 

ٯههي ٳٰبيٴههذ. هههٰٴبً ؿههشك ٵُههبيٚ ٣بسؿههٴبع سػههيذ٧ي دس               ٣بسؿٴبػههبٱ سػههيذ٧ي اسائههٸ  

 ػبيز داٳـ٨بٷ ٵخٶد داسد.

1 



ثب سٶخٸ ثٸ ثشٳبٯٸ سيضيٺهبي ثٰٔه٪ آٯهذٷ ، ٯ٠شوهي اػهز دػهشٶس ٛشٯبئيهذ ثهشاي ٣بسؿهٴبع           -5

سػيذ٧ي اػٴبد ٯب٫ي ثب ٹٰبٹٴ٨ي ٯذيشيز ٯب٫ي اٟهذا٭ ٳٰبيٴهذ.    ٯٺش سػيذ٧ي ٯٴشخت آٱ ٵاحذٹب

ش ٯدٰٶٓٸ آٱ ٵاحذ ثٶدٷ ٵ ثٌٶس ٬٣ي ٯؼئٶ٫يز سبٯيٲ آشجبسٵ سٌجيهٞ ثهب   ٣بسؿٴبع ٯز٣ٶس صي

 ٟٶاٳيٲ ثٔٺذٷ سئيغ اٯٶسٯب٫ي ٯي ثبؿذ.

ٹيأر اٯٴبء دسخلٶف اخشاي سـ٤يالر خذيذ ٯذيشيز ٯب٫ي اص  15/11/91ثب ٓٴبيز ثٸ ٯلٶثٸ  -6

ٰش اثشذاي ػب٩ خبسي ، اداسٷ ٳِبسر ٯب٫ي ٵ دبيؾ ٤٬ٰٓشد ٯذيشيز ٯب٫ي ٳؼجز ثٸ دهبيؾ ٯؼهش  

٬٣يٸ ٬ٰٓيبر ٯب٫ي سا اص ًشيٞ ٳش٭ اٛضاس سٵصآٯذ ٵ ٹٰچٴيٲ ثب ٯشاخٔٸ حوٶسي ٳِهبسر ٯهب٫ي   

خٶد سا اٳدهب٭ دادٷ ٵ ٳشهبيح ٳِبسسٺهب ٵ دبيـهٺب ثلهٶسر ٣شجهي اثهالٕ خٶاٹهذ ؿهذ. ٵاحهذٹب           

ٯٶُٜٴذٳؼجز ثٸ سْٛ اؿ٤بالر ٯٌشٵحٸ سٶػي ٯذيشيز ٯب٫ي ًجٞ ساٹ٤بسٹبي اسائٸ ؿذٷ اٟذا٭ 

 ٳٰبيٴذ.

آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي سخليق ٯٴبثْ ثٸ ٵاحذٹبي اخشايهي ٯؼهش٠٪    24ثٸ ٯبدٷ  ثب سٶخٸ -7

ثشاػبع ػيبػز ٹبي ٯب٫ي ٯٶػؼٸ ٵ سٜبٹٮ ٳبٯٸ داخ٬ي ٯٴ٠ٔذٷ ثشاػبع دسآٯذٹبي ٵكٶ٫ي 

سٺيٸ ؿذٷ ٵ ٯٴبثْ اخشلبف يبٛشٸ اص ٯح٪ ٯٴبثْ ٰٓٶٯي دٵ٫ز ٵ ػهبيش ٯٴهبثْ خٶاٹهذ ثهٶد ٵ     

ثشٳبٯٸ ٵ آشجبسار اخشلبف يبٛشٸ اٟذا٭ ٳٰبيٴذ. سئيغ ٵاحذ  ٵاحذٹبي اخشايي ٯٶُٜٴذثشاػبع

اخشايههي ٯؼههش٠٪ دس ايههٲ ٯههٶسد دسٯ٠بثهه٪ سئههيغ ٯإػؼههٸ ٵ ػههبيشٯشاخْ ريههشثي ؿخلههبً   

 دبػخ٨ٶخٶاٹذ ثٶد.

آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي ، آشجبسار اخشلهبف يبٛشهٸ ثهٸ ٵاحهذٹبي      10ثشاػبع ٯٜبد ٯبدٷ  -8

ؿذٷ ٵ ثهٸ ٹضيٴهٸ ٌٟٔهي ٧شٛشهٸ خٶاٹهذ ؿهذ. ٫هزا         اخشايي ٯؼش٠٪ دسػشبد ثلٶسر ٢ٰ٣ س٠٬ي

ٵاحذٹبي اخشايي ٯؼش٠٪ ٯٶُٜٴذ حذا٣ثش سب اسديجٺـز ٯبٷ ػب٩ ثٔذ كٶسسٺبي ٯب٫ي ٳٺبيي سا 

آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي ٵاحذ ٯؼهش٠٪ ٯٶُهٚ    52ثٸ داٳـ٨بٷ سحٶي٪ ٳٰبيٴذ  ثشاػبع ٯبدٷ 

٧بٳٸ ثٶدخٸ اي  7سي ٵ ٛلٶ٩ اػز ٯبٳذٷ ٵخٶٷ ٯلشٙ ٳـذٷ سا ثشاػبع ثشٳبٯٸ ٹبي ا ٓشجب

 ثٸ حؼبة داٳـ٨بٷ ٓٶدر دٹٴذ.  

اٳ٠ٔبد ٟشاسداد ثب ثخـٺبي خلٶكي ٵ ٰٓٶٯي دغ اص سبئيذاٯٶسٟشاسدادٹبي  ٯٔبٵٳز سٶػهٔٸ   -9

ٵٯذيشيز ٯب٫ي ٯدبصخٶاٹذ ثٶد) سئيغ اٯٶسٯب٫ي ٵاحذ ٯؼش٠٪ ٳؼجز ثٸ دبساٙ ٟشاسدادٹب ٟجه٪  

 اص اٯوبي ٯذيشيز ٯب٫ي اٟذا٭ ٳٰبيٴذ(.

٨ههب٭ اٳدههب٭ ٯٔههبٯالر سٓبيههز ٛلهه٪ چٺههبس٭ آئههيٲ ٳبٯههٸ ٯههب٫ي ٯٔههبٯالسي خلٶكههبً         ثههٸ ٹٴ -10

 ٯٶسد سب٣يذ ٯي ثبؿذ. 78ٵ 62ٵ 57ٵ 55ٯٶاد

آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي ثٸ ٹٴ٨ب٭ سجبد٩ اػٴبد ٵ اًالٓهبر ٯهب٫ي ثهب     9ٯبدٷ  3ًجٞ سجلشٷ  -11

ثهب ٯهذيشيز ٯهب٫ي ٵ ًجهٞ     دػش٨بٹٺبي ٳِبسسي ٟبٳٶٳي ، ٵاحذٹبي ٯؼش٠٪ ٯٶُٜٴذ دغ اص ٹٰبٹٴ٨ي 

 ٯ٠شسار ٯشثٶًٸ اٟذا٭ ٳٰبيٴذ. 
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دسًٶ٩ ػب٩ ٯب٫ي خبسي آٯٶصؿٺبي ٬٣ي ٵ ٯٶسد ٳيبص ثشاي سٵػهبي ٵاحهذٹب دسخلهٶف     -12

سٓبيز ٯٜبد آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي ٵ ٹٰچٴيٲ ػشٛل٬ٺبي ٬٣ي ٳِب٭ ٳٶيٲ ٯب٫ي ػالٯز ٯشٔبٟجبً 

ٵاحهذٹب خٺهز اخهز آٯٶصؿهٺبي ٯهٶسد ٳيهبص ثهب         ثشٳبٯٸ سيضي ٵ اثالٕ خٶاٹذ ؿذ. سٵػبي ٯحشش٭

 29/2ٯذيشيز ٯب٫ي داٳـ٨بٷ ٹٰبٹٴ٨ي ٹبي الص٭ سا ثٰٔ٪ آٵسٳذ. /ف/

 

 زوشطحؿي ثْجَزي

 لبئن همبم ٍظيط زضاؾشبى ٍ ضئيؽ زاًكگبُ 
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 اقنىن ربانهم پنجم تىسعً : 12بىذب مادي 
 

بر آٯٶصؽ ٓب٫ي ٵ دظٵٹـي ٵ ٛشٹٴ٨ؼشبٱ ٹبيي ٣ٸ داساي ٯدٶص اص داٳـ٨بٹٺب ، ٯشا٣ض ٵ ٯٶػؼ

ؿٶساي ٧ؼششؽ آٯٶصؽ ٓب٫ي ٵصاسسخبٳٸ ٹبي ٬ٓٶ٭ ، سح٠ي٠بر ٵ ٛٴبٵسي ٵ ثٺذاؿز ، دسٯبٱ ٵ 

آٯٶصؽ دضؿ٤ي ٵ ػبيشٯشاخْ ٟبٳٶٳي ريشثي ٯي ثبؿٴذ. ثذٵٱ ا٫ضا٭ ثٸ سٓبيز ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠شسار 

ٟبٳٶٱ ٯحبػجبر ٰٓٶٯي ، ٟبٳٶٱ ٯذيشيز خذٯبر               ٰٓٶٯي حب٣ٮ ثشدػش٨بٹٺبي دٵ٫شي ثٸ ٵيظٷ

٣ـٶسي ، ٟبٳٶٱ ثش٧ضاسي ٯٴبٟلبر ٵ اكالحبر ٵا٫حبٟبر ثٔذي آٳٺب ٵ ٠ٛي دسچٺبسچٶة ٯلٶثبر 

سـ٤يالسي ٯلٶة ٹيأر اٯٴبء ٣ٸ حؼت  –اػشخذاٯي  –ٵ آئيٲ ٳبٯٸ ٹبي ٯب٫ي ، ٯٔبٯالسي ٵ اداسي 

ٵ ٛٴبٵسي ٵ ثٺذاؿز ، دسٯبٱ ٵ آٯٶصؽ دضؿ٤ي ٵ دسٯٶسد  ٯٶسد ثٸ سبئيذ ٵصاسء ٬ٓٶ٭ ، سح٠ي٠بر

ٛشٹٴ٨ؼشبٳٺب ثٸ سبئيذ سئيغ خٰٺٶس ٯي سػذ ، ٰٓ٪ ٯي ٳٰبيٴذ. آوبء ٹيأر ٬ٰٓي ػشبدي                 

ٵصاسسخبٳٸ ٹبي ٬ٓٶ٭ ، سح٠ي٠بر ٵ ٛٴبٵسي ثٺذاؿز ، دسٯبٱ ٵ آٯٶصؽ دضؿ٤ي ٳيض ٯـٰٶ٩ ح٤ٮ ايٲ 

ٯلٶثبر ، سلٰيٰبر ٵ آئيٲ ٳبٯٸ ٹبي ٟج٬ي ٳيض ٯي ٧شدد ٵٯلٶثبر  ثٴذ ٹؼشٴذ. ح٤ٮ ايٲ ثٴذ ؿبٯ٪

 يبدؿذٷ ٯبدا٭ ٣ٸ اكالك ٳ٨شديذٷ ثٸ ٟٶر خٶد ثبٟي ٹؼشٴذ. 

: ٹش٧ٶٳٸ اكالك ػبخشبس ٵٯ٠شسار ٯب٫ي ، اداسي ، ٯٔبٯالسي، اػشخذاٯي ٵ سـ٤يالسي  1سجلشٷ 

شبٳٺبي سخللي ٠ٛي داٳـ٨بٹٺب ٵ ٯٶػؼبر آٯٶصؽ ٓب٫ي ٵ دظٵٹـي دٵ٫شي ٵ ٹٰچٴيٲ ٛشٹٴ٨ؼ

 ٯـٰٶ٩ ٯٜبد ايٲ ثٴذ اػز . 

: آشجبسار اخشلبف يبٛشٸ اص ٯٴبثْ ٰٓٶٯي دٵ٫ز ثٸ ايٲ ٯشا٣ض ٵ ٯإػؼبر ٢ٰ٣ س٠٬ي ؿذٷ  2سجلشٷ 

ٵ ثٔذ اص دشداخز ثٸ ايٲ ٯشا٣ض ثٸ ٹضيٴٸ ٌٟٔي ٯٴِٶس ٵ ثشاػبع ثٶدخٸ سٜلي٬ي ٯلٶة ٹيأر اٯٴبء 

 ٵ ثب ٯؼئٶ٫يز ايـبٱ ٟبث٪ ٹضيٴٸ اػز.
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شتي ردماني مصىب مرداد ماي  29مادي   : 2992آئيه انهم مالي و معامالتي دااگشنهها و دادكشني اهي علىم زپػكي و خذمات بهذا
 

ٸ ٯٶُٚ اػز ٬٣يٸ ٬ٰٓيبر ٯب٫ي خٶد آٮ اص ٵخٶٷ داسايي ٹب ، ثذٹي ٹب، ٹضيٴٸ ٹب ٵ سٔٺذٹبي ٯإػؼ

ثشاػبع دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٹبي ٳِب٭ ٳٶيٲ ٯب٫ي ٵ ٯب٫ي دسٯ٠بث٪ دي٨شاٱ ٵ دي٨شاٱ دس ٯ٠بث٪ ٯٶػؼٸ سا 

 ثشٯجٴبي سٵؽ ٹبي ٯشذاٵ٩ حؼبثذاسي دس حؼبة ٹبي خٶد ثجز ٵ ٳ٨ٺذاسي ٳٰبيذ.

 آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي 5هبدُ 
 

چ٢ ، ػٜشٸ ، اٵساٝ ثٺبداسٵ ٯٶاسد ٯـبثٸ ( ، ثب اٯوبء ٬٣يٸ اػٴبد ٵ اٵساٝ سٔٺذ آٵسٯب٫ي ) اص خ٬ٰٸ 

اصًشٙ ايـبٱ(ٵ ٯذيشاٯٶسٯب٫ي ٯٶػؼٸ ) يب ٯ٠بٯبر ٯدبص اص ًشٛٶي (  دبصٯٯ٠بٯبر يب)ٯٶػؼٸ سئيغ

ٵدسٯٶسد ٵاحذٹبي اخشايي ٯؼش٠٪ ٳيض ثب اٯوبء سئيغ ٵاحذ ٵ سئيغ اٯٶسٯب٫ي ٵاحذ ٯٔشجش خٶاٹذ 

ايٲ آئيٲ  44ثٶد ٵٹٮ چٴيٲ ٟشاسدادٹبي ٯٶػؼٸ ثشاػبع ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠شسار ٯشثٶًٸ ٵ ثٸ اػشٴبد ٯبدٷ 

 ٳبٯٸ خٶاٹذ ثٶد. 

 آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي  10هبدُ 

ثٸ ٯٴِٶس دػشيبثي ثٸ ٟيٰز سٰب٭ ؿذٷ خذٯبر ٵ ٛٔب٫يز ٹب ٵ هشٵسر اكالحبر ٳِب٭ ٯب٫ي ثخؾ 

ػالٯز دسساػشبي اػش٠شاس ٳِب٭ ٳٶيٲ ٯب٫ي ٵ اخشاي ٹ٬ذيٴ٦ ٵ ؿج٤ٸ ٓلجي ٯب٫ي ٵ دس ٳشيدٸ اسس٠بء 

سٔب٫ي ٤٬ٰٓشد، اٛضايؾ ثٺشٷ ٵسي ٵ ػٌح ٣ٴشش٩ داخ٬ي دسثخؾ ٵ اسس٠بء ٯؼشٰش ٣يٜيز خذٯبر ٵ 

حبد خبٯٔٸ ، ٯٶػؼٸ ٯٶُٚ ٯي ثبؿذ ثٸ سٔذاد ٵاحذٹبي اخشايي خٶد، آدسٳٺبيز اٛضايؾ سهبيشٰٴذي 

٬ٰٓيبر ٯب٫ي ٯدضا دسٟب٫ت ٵاحذ اخشايي ٯؼش٠٪ ايدبد ٳٰبيذ. ٳحٶٷ اداسٷ ٵاحذٹبي اخشايي ٯؼش٠٪ ٵ 

بدٷ ٵ دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٹبي اثالٗي ٯيٲ ٳبٯٸ ٵ ايٲ اٳدب٭ ٬ٰٓيبر ٯب٫ي ٵٯٔبٯالسي آٱ ثشاػبع ٯٜبد ايٲ آئ

اص ػٶي سئيغ ٹيأر اٯٴبء ٵ يب ٯ٠ب٭ ٯدبص اص ًشٙ ايـبٱ ٣ٸ سٶػي ٣ٰيشٸ ٛٴي ٵ سخللي ٯب٫ي ٵ 

 ايٲ آئيٲ ٳبٯٸ سٺيٸ ؿذٷ ، كٶسر ٯي دزيشد.  105ثٶدخٸ ٯٶهٶّ ٯبدٷ 

سح٠ي٠بسي ، ثيٰبسػشبٳٺب، دسكذ اص داٳـ٤ذٷ ٹب ، ٯشا٣ض  10ٯٶػؼٸ ٯٶُٚ اػز ػبالٳٸ حذاٟ٪ سب -1

 ؿج٤ٸ ثٺذاؿز ٵ دسٯبٱ ، ٯشا٣ض ثٺذاؿشي خٶدسا ثٸ ٓٴٶاٱ ٵاحذ اخشايي ٯؼش٠٪ سٔييٲ ٳٰبيذ.

ٳحٶٷ اٳشخبة ٵاحذ اخشايي ٯؼش٠٪ ثب ديـٴٺبد ٣شجي ٯذيشاٯٶسٯب٫ي ٯٶػؼٸ ٵ يب سئيغ ٵاحذ اخشايي -2

 غ ٯٶػؼٸ ثبؿذ.ٵ سلٶيت ٹيأر سئيؼٸ ٯٶػؼٸ ٵ ثب سبئيذ ٵ اثالٕ سئيٯٶػؼٸ ثٸ سئيغ 

ايٲ ٯشا٣ض ثٸ ٫حبٍ اٳدب٭ ٬ٰٓيبر ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي دسچبسچٶة ايٲ آئيٲ ٳبٯٸ ٵ اخشيبسار ٯحٶ٫ٸ -3

ٯؼش٠٪ ثٶدٷ ٵ ٯيضاٱ اخشيبسار ٯحٶ٫ٸ دسٟب٫ت دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٹبي اثالٗي ثب سـخيق ٹيأر سئيؼٸ 

 ٯي ثبؿذ. ٯٶػؼٸ
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دسايٲ آئيٲ ٳبٯٸ ٵ ػيبػز ٧زاسي ٵ  ٵاحذٹبي اخشايي ٯؼش٠٪ ٯ٬٤ٚ ثٸ سٓبيز ٬٣يٸ ٯٜبد ٯٴذسج-4

سلٰيٰبر ٯٶػؼٸ دسٟب٫ت ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠شسار ٯشثٶًٸ اص خ٬ٰٸ دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٹبي اثالٗي ٳِب٭ ٳٶيٲ 

خٶاٹٴذ ثٶد. ثذيٺي اػز سئيغ ٵاحذ ٵ سئيغ اٯٶسٯب٫ي ٵ ػبيشٯؼئٶ٫يٲ ٵاحذ اخشايي حؼت ٯب٫ي 

سسي ؿخلبً دبػخ٨ٶ ٯٶسد دسخلٶف ٯؼئٶ٫يز ٹبي ٯحٶ٫ٸ دسٯ٠بث٪ ٬٣يٸ دػش٨بٹٺبي ٳِب

 خٶاٹٴذثٶد. 

ػٺٮ آشجبسي ٬٣يٸ ٵاحذٹبي ٯضثٶس اص آشجبسار ٯلٶة ٹضيٴٸ اي ، س٢٬ٰ داسايي ػشٯبيٸ اي -5

دسكذ اص دسآٯذٹبي اخشلبكي ايٲ ٵاحذٹب ثٸ ٯٶػؼٸ اخشلبف  5 ٣ثش) حذاٵدسآٯذ اخشلبكي 

احذٹب ٯي ثبؿذ( ٯي يبثذ ٵ ثب سـخيق سئيغ ٯٶػؼٸ ٟبث٪ ٹضيٴٸ دسخٶدٵاحذ ٵيب ػشبدٵ ػبيشٵ

ايٲ آئيٲ ٳبٯٸ ٵ  24ٯٶػؼٸ ٣ٸ دسٟبٳٶٱ ثٶدخٸ ٹشػب٩ سلٶيت ٯي ٧شدد سٶػي ٣ٰيشٸ ٯٶهٶّ ٯبدٷ 

 ذٷ ٵ هٶ٩ ؿهٚ ٯحهبيه٤ي ٵ ٵُهضيهبر ٛيهبٳهي ، اٯ٤هي ، دشػٴ٬هبي سح٠ي٠بسهشٵطٷ ٹهٸ دهثشاػبع ػشاٳ

ؿبخق ٹبي ٬ٰٓيبسي سٴِيٮ ثٶدخٸ ٵ دساصاي اسائٸ كٶسسٺبي ٯب٫ي ػب٩ ٟج٪ ٵ ًجٞ سٜبٹٮ ٳبٯٸ ٹبي 

داخ٬ي سٔييٲ ٵ سٶػي سئيغ ٯٶػؼٸ) يب ٯ٠ب٭ ٯدبص اص ًشٙ ايـبٱ ( ثٸ ٵاحذٹبي ٯضثٶس اثالٕ ٯي 

 ٧شدد. 

ٶا٫ٸ ؿذٷ ثٸ س٢٬ٰ داسايي ػشٯبيٸ اي ٵ دسآٯذ اخشلبكي ٵ ػبيشٯٴبثْ ح -٬٣يٸ آشجبسار ٹضيٴٸ اي -6

ٵاحذٹبي اخشايي ثٸ ٓٴٶاٱ ٢ٰ٣ س٠٬ي ؿذٷ ٵ دس ػشبد ثٸ ٹضيٴٸ ٌٟٔي ٯٴِٶس ٯي ٧شدد ٵ ٯؼئٶ٫يز 

 دبػخ٨ٶئي ٯلشٙ ٯٴبثْ دسٵاحذٹبي ٯضثٶس ثب ٯؼئٶ٫يٲ ايٲ ٵاحذٹب خٶاٹذ ثٶد. 

ٵاحذٹبي اخشايي ٯؼش٠٪ ٯ٬٤ٚ ٹؼشٴذ هٰٲ ٳ٨ٺذاسي اػٴبد ٯب٫ي ، كٶسسٺبي ٯب٫ي ٳٺبئي ٹشػب٩ -7

سا حذا٣ثش سب دبيبٱ اسديجٺـز ٯبٷ ػب٩ ثٔذ خٺز ثشسػي ٵ س٬ٜيٞ دسكٶسسٺبي ٯب٫ي ٳٺبيي خٶد 

 ٯٶػؼٸ ثشاي سلٶيت ثٸ سئيغ ٯٶػؼٸ سحٶي٪ ٳٰبيٴذ.

ٯٔبٵٱ دـشيجبٳي ٯٶػؼٸ ٵ ػبيش ٯٔبٵٳيٲ حؼت ٯٶسد دسخلٶف ٹشي٢ اص ٵاحذٹبي اخشايي -8

ي ٵ دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٹبي اثالٗي ٵ اسائٸ ٯؼش٠٪ ٯ٬ض٭ ثٸ ٣ٴشش٩ اخشاي ٯٜبد آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالس

٧ضاسؽ ديـشٛز ، ثٸ ٹيأر سئيؼٸ ٯٶػؼٸ ثٶدٷ ٵ ٵاحذٹبي اخشائي ٯ٬ض٭ ثٸ ٹ٤ٰبسي ٵاسائٸ اًالٓبر 

 دسخٶاػشي ٯي ثبؿٴذ.

ٵاحذ اخشايي ٯؼش٠٪ ٯٶُٚ اػز ثشاػبع ُشٛيز خٶد سٰب٭ ػيؼشٮ ٹبي اداسي ، ٯب٫ي ٵ... خٶد سا -9

ثؼششي ، دزيشؽ ، سشخيق ، دشػٴ٬ي ، ٬٣يٴي٤ي ، دبسا٬٣يٴي٤ي ( ٯ٤بٳيضٷ ) ثٔٴٶاٱ ٯثب٩ دسثيٰبسػشبٳٺب : 

ٳٰبيذ. ثٸ ًٶسي ٣ٸ ػيؼشٮ ٹبي اًالٓبر ٯذيشيز ثيٰبسػشبٳي ٵ حؼبثذاسي ثٸ كٶسر ي٤ذبسچٸ ٵ 

 .دسٟب٫ت ٳِب٭ اًالٓبر ٯذيشيز اػش٠شاس يبثذ

سٵي٤شد ٯـششي  خٺز ٧يشي اػش٠شاس ٵ ديبدٷ ػبصي ػيؼشٮ ٹبي ٯٶسد ٳِشدسٵاحذ اخشايي ثب-10

 ٯحٶس ثبيؼشي ًشاحي ؿٶد.
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ذ ) ًجٞ اح٤ب٭ دسٵاحذ اخشايي ٯؼش٠٪ ؿبٗ٪ ٯي ثبؿٴر ٬ٰٓي ٣ٸ أح٠ٶٝ ٵ ٯضايبي آوبي ٹي-11

اػشخذاٯي (، ٣ٰبٛي ا٫ؼبثٞ سٶػي داٳـ٨بٷ /داٳـ٤ذٷ ٬ٓٶ٭ دضؿ٤ي ٵ خذٯبر ثٺذاؿشي دسٯبٳي 

ٳِب٭ ٵاحذ اخشايي ًجٞ آئيٲ ٳبٯٸ ٯشثٶًٸ دشداخز ٯي ؿٶد ٫ي٤ٲ دشداخز ٹبي ٣بساٳٸ اص ٯح٪ ٯٴبثْ 

 ٳٶيٲ ثيٰبسػشبٳٺب سبٯيٲ ٵ اٟذا٭ ٯي ٧شدد. 

ٳِبسر ٯؼشٰش ثش٤٬ٰٓشد ٯب٫ي ٵاحذٹبي ٛٶٝ ٵ اسائٸ ٧ضاسؽ  ٯذيشاٯٶسٯب٫ي ٯٶُٚ ثٸ ٣ٴشش٩ ٵ -12

اسصيبثي ٹشچٺبسٯبٷ ي٤جبس ثٸ ٹيأر سئيؼٸ ٯٶػؼٸ خٺز اًالّ ٵ سلٰيٮ ٧يشي دسكٶسر ٫ضٵٯٰي 

 ثبؿذ.ٵ ٵاحذٹبي اخشائي ٯ٬ض٭ ثٸ ٹ٤ٰبسي ٵ اسائٸ اًالٓبر دسخٶاػشي ٯي ثبؿٴذ.

ايٲ آئيٲ ٳبٯٸ حؼبة ٹبي ػذشدٷ  6ٯبدٷ  3ٵاحذٹبي ٯؼش٠٪ ٯي سٶاٳٴذ هٰٲ سٓبيز ٯٜبد سجلشٷ -13

 ٵ سوٰيٴبر ٵ ٵدايْ ٵ ٳِبئش آٱ سا دسحؼبة ٹبي ٯشثٶًٸ دسٵاحذ ٳ٨ٺذاسي ٳٰبيٴذ.

 آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي  11هبدُ 

اٯٶسٯب٫ي ٵاحذ اخشايي ٛشدي اػز داساي ٯذس١ داٳـ٨بٹي ٯشسجي ثب اٯٶسٯب٫ي ٣ٸ ثٸ ديـٴٺبد سئيغ 

ػب٩  4ٯٶػؼٸ ٵ سبئيذ ٵ اثالٕ ٯٔبٵٱ دـشيجبٳي ٯٶػؼٸ ، ثشاي ٯذر  ٯذيشاٯٶسٯب٫ي ) خضاٳٸ داس(

 ٯٴلٶة ٯي ؿٶد.  اٳشخبة ٵ ثٸ ايٲ ػٰز

ا٫ٚ: سئيغ اٯٶسٯب٫ي دسٵاحذٹبي اخشايي ٯؼش٠٪ ، ٬ٰٓيبر اخشايي ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي سا صيش ٳِش سئيغ 

يٲ ٳبٯٸ ٵ ٵاحذ اخشايي ٵ ثبٳِبسر ٯذيشاٯٶسٯب٫ي ) خضاٳٸ داس( ٯٶػؼٸ ٣ٸ ثشاػبع ايٲ آئ

ٵُبيٚ ٯحٶ٫ٸ ٵ دسحذٵد ٠بث٪ ٯدػشٶسا٫ٰٔ٪ ٹبي اثالٗي ثٸ ٵي ٯحٶ٩ ٯي ؿٶد اٳدب٭ ٯي دٹذ ٵ دس

اخشيبسار ايٲ آئيٲ ٳبٯٸ ٵٯ٠شسار ريشثي ٯؼئٶ٩ ٵ ؿخلبًدسٯشاخْ ٟبٳٶٳي ٵ ٳِبسسي دبػخ٨ٶ 

 خٶاٹذثٶد. 

٣ٸ اص ًشٙ ة: سئيغ اٯٶسٯب٫ي دسٵاحذٹبي اخشايي ٗيشٯؼش٠٪ ، دسٯٶسد ٵُبيٚ ٵ اخشيبساسي 

ٯذيشاٯٶسٯب٫ي ٯٶػؼٸ ٵ ثشاػبع ايٲ آئيٲ ٳبٯٸ ثٸ ٵي سٜٶين ٯي ٧شدد ٯؼئٶ٩ ثٶدٷ ٵ ٛشد سٜٶين 

٧يشٳذٷ هٰٲ سٔٺذ ثٸ دبػخ٨ٶيي ثٸ ٯ٠ب٭ سٜٶين ٣ٴٴذٷ ، ٯ٬٤ٚ ثٸ سٓبيز ٯٜبد ايٲ آئيٲ ٳبٯٸ ثٶدٷ ٵ 

 ؿخلبً دسٯشاخْ ٟبٳٶٳي ٵ ٳِبسسي دبػخ٨ٶ خٶاٹذ ثٶد.

كالحيز داس ٵ داساي ٯذس١ داٳـ٨بٹي ٯشسجي دسٯٶػؼٸ ٵخٶد  دسكٶسسي ٣ٸ ٛشد: 1تجػشُ 

ٳذاؿشٸ ثبؿذ ٯذيشاٯٶسٯب٫ي ٯدبص ثٸ ث٤بس٧يشي ) ثٸ ٓٴٶاٱ سئيغ اٯٶسٯب٫ي ٵاحذ( اٛشاد داساي سدشثٸ 

 ٣بٛي ٯي ثبؿذ. 

سئيغ اٯٶسٯب٫ي ٵاحذ اخشايي ٯؼش٠٪ ثٸ ديـٴٺبد ٯذيشاٯشٯب٫ي ) خضاٳٸ داس ( ٯٶػؼٸ ٵثب  :2تجػشُ 

ػب٩ اٳشخبة ٵ ثٸ ايٲ ػٰز 4غ ٯٶػؼٸ ٵ اثالٕ ٯٔبٵٱ دـشيجبٳي ٯٶػؼٸ ، ثشاي ٯذر سبئيذ سئي

 ٯٴلٶة ٯي ؿٶد.
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س٘ييش سئيغ اٯٶسٯب٫ي ٵاحذ اخشايي ٗيشٯؼش٠٪ ثٸ ديـٴٺبد ٯذيشاٯٶسٯب٫ي ٵ سبئيذ ٵ اثالٕ  :3تجػشُ 

سٯب٫ي ٵ ثب سبئيذ ٯٔبٵٱ دـشيجبٳي ٵ س٘ييش سئيغ اٯٶسٯب٫ي ٵاحذ اخشائي ٯؼش٠٪ ثٸ ديـٴٺبد ٯذيشاٯٶ

سئيؼٸ ٯٶػؼٸ ٵ اثالٕ ٯٔبٵٱ دـشيجبٳي ٯٶػؼٸ ٯ٠ذٵس ٯي ثبؿذٵ اٳشخبة ٯدذد ايـبٱ ثب سٓبيز 

هٶاثي ٯشثٶًٸ ثالٯبٳْ اػز ٵ ٹٰچٴيٲ صٯبٱ سٴِيٮ كٶسسٰد٬غ سحٶي٪ ٵ سحٶ٩ دسٯٶسد ٯؼئٶ٫يٲ 

 ٯب٫ي ٟذيٮ ٵ خذيذ ٵاحذٹبي سبثٔٸ حذا٣ثش ي٢ ٯبٷ خٶاٹذ ثٶد.

 هبلي ٍ هؼبهالتي آئيي ًبهِ  12هبدُ 

حؼبثشع: ؿخق ح٠ٶٟي اػز ٣ٸ ثب ديـٴٺبد سئيغ ٯٶػؼٸ ٵ سلٶيت ٹيأر اٯٴبء ػب٫يبٳٸ اص ثيٲ 

خبة ٯي ٧شدد. ٧ضاسؽ حؼبثشػي شآوبي خبٯٔٸ حؼبثذاساٱ سػٰي ايشاٱ ) حؼبثذاس سػٰي( اٳ

اُٺبس  ػبالٳٸ دسٹيأر اٯٴبء ٟشائز ٵٹيأر اٯٴبء ٳؼجز ثٸ ثٴذٹبي ٧ضاسؽ حؼبثشع ثٸ اصاي ٹشثٴذ

ٳِش، سلٰيٮ ٧يشي ٵ سٔييٲ س٬٤يٚ ٯي ٳٰبيذ ٵ ثب ٓٴبيز ثٸ ٧ضاسؽ حؼبثشع ٳؼجز ثٸ سلٶيت 

 كٶسسٺبي ٯب٫ي ٯٶػؼٸ سلٰيٰبر الص٭ اسخبر خٶاٹذ ٳٰٶد.

ٵُبيٚ حؼبثشع: سػيذ٧ي ثٸ اػٴبد ٬ٰٓيبر ٯب٫ي ٵ حؼبثذاسٯٶػؼٸ ٵ اُٺبس ٳِش ٳؼجز  :1تجػشُ 

ثٸ آٱ ٵكٶسسٺبي ٯب٫ي ٯٶػؼٸ ٵ ثشاػبع دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٹب ٵ اػشبٳذاسدٹب ٵ اكٶ٩ ٯشذاٵ٩ 

 حؼبثشػي ٯي ثبؿذ.

سئيغ ٯٶػؼٸ ٯٶُٚ ثٸ دي٨يشي س٤ب٫يٚ سٔييٲ ؿذٷ اص ػٶي ٹيأر اٯٴبء دسٯذر ٯـخق  :2تجػشُ

 لٶف ٹشثٴذ ٧ضاسؽ حؼبثشع ثٶدٷ ٵ ٳشيدٸ سا ثٸ ٹيأر اٯٴب ٧ضاسؽ ٯي ٳٰبيذ.ؿذٷ دسخ

سئيغ ٯٶػؼٸ ،  0ٳؼخٸ ثٸ ٯٶػؼٸ  3ٳؼخٸ سٺيٸ ، ٣ٸ  ٧8ضاسؽ حؼبثشع ٯٶػؼٸ دس :3تجػشُ 

ٯٔبٵٱ دـشيجبٳي ، ٯذيشاٯٶسٯب٫ي ) خضاٳٸ داس( ٵ ث٠يٸ ثٸ دثيشخبٳٸ ٹيأر اٯٴبء ٯؼش٠يٰبً سحٶي٪ ٯي 

 ؿٶد.

ايٲ آئيٲ ٳبٯٸ ، ٯٶػؼٸ ٯي سٶاٳذ ٳؼجز ثٸ اٳشخبة حؼبثشع  10شبي اخشاي ٯبدٷ دسساػ: 4تجػشُ 

ٯؼش٠٪ ثشاي ٵاحذٹبي اخشايي ٯؼش٠٪ ثب ٳِش سئيغ ٯٶػؼٸ ٯٴٶى ثٸ ايٲ ٣ٸ ٳبٛي ٯؼئٶ٫يز ايـبٱ ٵ 

 اٳدب٭ حؼبثشػي ٬٣ي ٯٶػؼٸ ٵ ٧ضاسؽ آٱ ثٸ ٹيأر اٯٴبء ٳ٨شدد، اٟذا٭ ٳٰبيذ. 

 هؼبهالتيآئيي ًبهِ هبلي ٍ  13هبدُ 

ٯٶػؼٸ ٯٶُٚ اػز ٬٣يٸ ٬ٰٓيبر ٯب٫ي خٶد آٮ اص ٵخٶٷ ، داساييٺب، ثذٹي ٹب، ٹضيٴٸ ٹب ٵ سٔٺذٹبي 

ٯب٫ي دسٯ٠بث٪ دي٨شاٱ ٵ دي٨شاٱ دس ٯ٠بث٪ ٯٶػؼٸ سا ثشاػبع دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٹبي ٳِب٭ ٳٶيٲ ٯب٫ي ٵ 

 ثشٯجٴبي سٵؽ ٹبي ٯشذاٵ٩ حؼبثذاسي دسحؼبة ٹبي خٶد ثجز ٵ ٳ٨ٺذاسي ٳٰبيذ.

 آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي 22هبدُ 

سٴِيٮ ٵ سخليق آشجبس ثٸ ٵاحذٹبي اخشايي ثشاػبع سٜبٹٮ ٳبٯٸ داخ٬ي ٵ ثشٯجٴبي ٟيٰز سٰب٭ ؿذٷ 

خذٯبر ٵ ٯٴٌجٞ ثشػيبػز ٹب٩ ٯب٫ي ٯشٴبػت ثب ٤٬ٰٓشد ، حدٮ ٬ٰٓيبر ٵ اسائٸ خذٯبر ٯشسجي ٵ ثٸ 

 سٴبػجحٞ ا٫ؼٺٮ آٱ ٹب اص ٣٪ آشجبسار ٯٶػؼٸ خٶاٹذ ثٶد.
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 آئيي ًبهِ هبلي ٍهؼبهالتي 24هبدُ 

سخليق ٯٴبثْ ثٸ ٵاحذٹبي اخشايي ثشاػبع ػيبػز ٹبي ٯب٫ي ٯٶػؼٸ ٵ سٜبٹٮ ٳبٯٸ ٹبي داخ٬ي 

ٯٴ٠ٔذٷ ثشٯجٴبي دسآٯذٹبي ٵكٶ٫ي ، سٔٺذ ؿذٷ ٵ سخليق ٯٴبثْ آال٭ ؿذٷ اص ٯح٪ ٯٴبثْ ٰٓٶٯي 

ذاٙ ٬ٰٓيبسي ٯٶػؼٸ سٶػي ٣ٰيشٸ دٵ٫ز ٵ ػبيشٯٴبثْ ٵ ٹٰچٴيٲ ٯٜبد ثٶدخٸ سٜلي٬ي دس ساػشبي اٹ

اي ٯش٣ت اص سئيغ ٯٶػؼٸ ، ٯٔبٵٱ دـشيجبٳي ، ٯذيشاٯٶسٯب٫ي ) خضاٳٸ داس( ٯذيشثٶدخٸ ، ثب سٶخٸ ثٸ 

٤٬ٰٓشد ٵاحذٹب سٔييٲ ٵ سٶػي ٯٔبٵٱ دـشيجبٳي اثالٕ ٯي ٧شدد. ٵاحذٹبي اخشايي ٯٶُٜٴذ ثشاػبع 

احذ اخشايي دسايٲ ٯٶسد دسٯ٠بث٪ سئيغ ثشٳبٯٸ ٵ آشجبسار سخليق يبٛشٸ اٟذا٭ ٳٰبيٴذ ٵ سئيغ ٵ

 ٯٶػؼٸ ٵ ػبيشٯشاخْ ري سثي ؿخلبً ٯؼئٶ٩ خٶاٹذ ثٶد. 

 آئيي ًبهِ هبلي ٍهؼبهالتي 87هبدُ 

ثٸ ٯٴِٶس ٵحذر سٵيٸ دسؿٴبػبيي ٬ٰٓيبر ٯب٫ي ٯٶػؼٸ ، ٬٣يٸ ٵاحذٹبي سبثٔٸ ٯ٬٤ٜٴذ ٹضيٴٸ ٹب 

 ثجز ٵ ٯٴِٶس ٳٰبيٴذ.سٵصٳبٯٸ ٵ٣٪ ( )ٵ٬ٰٓيبر ٯب٫ي خٶد سا دسدٛبسش سػٰي ٯٶػؼٸ 

ٳحٶٷ سٴِيٮ ٵ ٳ٨ٺذاسي حؼبة ٵ س٤ٜي٢ اٳٶاّ حؼبة ٹب ٵ ػشٛل٪ ٹبي حؼبة ٹبي دائٮ  :1تجػشُ 

 ٵ ٯٶٟز ثشاػبع دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٹبي ٳِب٭ ٳٶيٲ ٯب٫ي اثالٕ ؿذٷ سٶػي ٵصاسر ٯشجٶّ ٯي ثبؿذ.

ًالٓبر سٵصاٳٸ ٯٶػؼبسي ٣ٸ اص ػيؼشٮ سايبٳٸ اي اػشٜبدٷ ٯي ٳٰبيٴذ. هٰٲ ٵسٵد ٵ ثجز ا :2تجػشُ

دس ػيؼشٮ ٯضثٶس ٬ٰٓيبر ٯبٹيبٳٸ سا ًي ي٢ ػٴذ دسدٛبسش سػٰي ثجز خٶاٹٴذ ٳٰٶد. ٹٰٸ ػب٫ٸ دٛبسش 

سػٰي ٯٶػؼٸ سٶػي سئيغ ٯٶػؼٸ ٵي٢ ٳٜش اص آوبي ٹيأر اٯٴبءثٸ اٳشخبة ٹيأر اٯٴبء اٯوبء ٵ 

 د٬ٰخ ٯي ؿٶد. 

 آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي89هبدُ 

ٹش٧بٷ ثشاثش ٧ٶاٹي خالٙ ٵاْٟ ٯؼئٶ٫يٲ اٯٶسٯب٫ي ٵ يب دػشٶس ٯ٠بٯبر  سبٯيٲ آشجبس هشٵسي اػز ٵ

ٯدبص ديٴي اهبٛٸ ثشآشجبسار ثشرٯٸ ٵاحذ اخشايي ايدبد ؿٶد ٯ٬ض٭ ثٸ دبػخ٨ٶئي ثٸ سئيغ ٯٶػؼٸ 

 ثٶدٷ ٵ ًجٞ ٯ٠شسار اٳوجبًي ٵ اداسي ثب آٱ ثشخٶسد خٶاٹذؿذ. 

 آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي  90هبدُ 

سٯب٫ي ٯٶػؼٸ دػشٶسي سا خالٙ ٯ٠شسار سـخيق دٹذ ٯ٬٤ٚ اػز ٯشاست سا ٣شجبً ثب چٴبٳچٸ ٯذيشاٯٶ

ر٣ش ٯٶسد ثٸ ٯ٠ب٭ كبدس ٣ٴٴذٷ دػشٶس ٧ضاسؽ ٳٰبيذ. دسكٶسسي ٣ٸ كبدس٣ٴٴذٷ دػشٶس ٯشثٶى 

كبدس « ثٸ ٯؼئٶ٫يز ايٴدبٳت » اخشاي دػشٶس كبدسٷ سا ثخٶاٹذ ٣شجبً ثبيذ دػشٶس ٯدذد ثب ٟيذ ٓجبسر 

ٶسر ٯذيشاٯٶسٯب٫ي ٯ٬٤ٚ ثٸ اخشاي دػشٶس ثٶدٷ ٵ ثٸ حؼبثشع ٯٶػؼٸ ٧ضاسؽ ٳٰبيذ. دسايٲ ك

ٳٰبيذ. حؼبثشع ٯٶػؼٸ دسصٯبٱ سػيذ٧ي ثٸ حؼبة ٹب دغ اص ثشسػي ٧ضاسؽ ٯذيشاٯٶسٯب٫ي ٯشاست 

 سا ثب اُٺبس ٳِشكشيح ثبيذ دس٧ضاسؽ خٶد ٯٴ٤ٔغ ٵٹيأر اٯٴبء سا ٳؼجز ثٸ ٯٶهٶّ ٯ٬ٌْ ػبصد.

ب ٯؼئٶ٩ اٯٶسٯب٫ي ٵاحذ اخشايي سـخيق دٹذ ٣ٸ دشداخز ٵخٺي دسكٶسسي ٣ٸ سئيغ ي تجػشُ :

ٯخب٫ٚ ٯ٠شسار اػز ٯشاست سا ٣شجبً ثٸ سئيغ ٵاحذ اخشائي آال٭ ٯي ٣ٴذ. ٹش٧بٷ سئيغ ٵاحذ اخشائي 

ٯؼئٶ٫يز اٯش سا ٣شجبً ثٸ ٓٺذٷ ث٨يشد سئيغ اٯٶسٯب٫ي ٵاحذ اخشائي ٯ٬٤ٚ اػز ٳؼجز ثٸ دشداخز ٵخٸ 

 ٸ ٯذيشٯب٫ي ٯٶػؼٸ ٵ حؼبثش ٯٶػؼٸ ٧ضاسؽ دٹذ. اٟذا٭ ٵ ٯٶهٶّ سا ٣شجبً ث
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 ووه ّعيٌِ اظزٍاج

 سبئيس وٌٌسگبى  هساضن يويوِ جْز قٌبؾبيي ووه ّعيٌِ اظزٍاج ضزيف

  ٳبٯٸ دسخٶاػز ٣بسٯٴذ ثٸ سئيغ ٵاحذ 1

  دػشٶس سئيغ ٵاحذ ٯجٴي ثش دشداخز ) كذٵس اثالٕ( 2

 سلٶيشح٤ٮ ٣بس٧ضيٴي ٯشثٶى ثٸ ػب٩ اصدٵاج  3

 ثشاثش اك٪ ؿذٷ سٶػي ٣بس٧ضيٴي () 

 

  سلٶيشػٴذ اصدٵاج ) ثشاثش اك٪ ؿذٷ سٶػي ٣بس٧ضيٴي ( 4

سلٶيشكٜحٸ اٵ٩ ٵ دٵ٭ ؿٴبػٴبٯٸ ٣بسٯٴذ ٵ صٵخيٲ ) ثشاثش  5

 اك٪ ؿذٷ سٶػي ٣بس٧ضيٴي (

 

 سئيس ٍاحذ -هسئَل هبلي–تٌظين وٌٌذُ  ٫يؼز سٴِيٰي حؼبثذاسي 6

 سئيس ٍاحذ –هسئَل هبلي  ٳٰبيٴذٷ ٫يؼشٺب دسكٶسر ٳيبص 7

سئيس –هسئَل هبلي  –تٌظين وٌٌذُ  ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 8

 ٍاحذ

 سئيس ٍاحذ -هسئَل هبلي آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي 41ٛش٭ سٔٺذ ثٸ اػشٴبد ٯبدٷ  9

 

 اؾٌبز ّعيٌِ اظزٍاج

 سبئيس وٌٌسگبى  ووه ّعيٌِ اظزٍاجدطزاذز هساضن يويوِ جْز  ضزيف

  سلٶيش٫يؼز سٴِيٰي حؼبثذاسي ثب ٯٺشٵ اٯوباك٪ اداسٷ سػيذ٧ي 1

  ٛيؾ ٵ يب ٫يؼز ٵاسيض ٧شٵٹي ٯٰٺٶس ثٸ اٯوب ٵ ٯٺشٯشلذي ثبٳ٢ 2

 –ي لهسئَل هب -تٌغين وٌٌذُ ػٴذ حؼبثذاسي ٵ ثش٧ـز ثجز سبٯيٲ آشجبس 3

 سئيس ٍاحذ

 –سئيس اهَسهبلي  -سئيس ٍاحذ آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي (  38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  4

 هذيشهبلي

 تَضيحبت:

  ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ اصدٵاج دسكٶسر اصدٵاج دائٮ ٣بسٯٴذ سػٰي ٵ ثبثز ٵ ديٰبٳي ثٸ ٵي ٵ ٹٰچٴيٲ

ٛشصٳذاٱ سحز س٤ٜ٪ ٣بس٣ٴبٱ ٵ ثبصٳـؼش٨بٱ ، ٯشٶٛي ٵ اص ٣بساٛشبد٧بٱ ٟبث٪ دشداخز اػز . ) 

ٶٝ ثبصٳـؼش٨ي ٵ ... ٯلٶة ثشاػبع ٟبٳٶٱ اكالك دبسٷ اي اص ٯ٠شسار ٯشثٶى ثٸ ح٠

 ٯد٬غ ؿٶساي اػالٯي (  13/2/1379

  ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ اصدٵاج دسٯٶسد اصدٵاج دائٮ ، خٶد ٵ ٛشصٳذاٱ ٯؼشخذٯيٲ ؿبٗ٪ ، ثبصٳـؼشٸ ٵ اص

 ٣بساٛشبدٷ ٵ ٯشٶٛي ٠ٛي ي٤جبس حؼت ٯٶسد ٟبث٪ دشداخز اػز.

  چٴبٳچٸ صٵج ٵ صٵخٸ ٵ ٵا٫ذيٲ آٳٺب ٣بسٯٴذ دٵ٫ز ثبؿٴذ . دشداخز ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ اصدٵاج ثٸ صٵج

 ٵ صٵخٸ يب ي٤ي اص ٵا٫ذيٲ صٵج يب ي٤ي اص ٵا٫ذيٲ صٵخٸ ثالٯبٳْ خٶاٹذ ثٶد. 
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  دسكٶسسي٤ٸ ٯش٠بهي ٣بسٯٴذ خبٳٮ ثبؿذ سٔٺذ ٳبٯٸ خٺز ايٴ٤ٸ ٹٰؼش ٵ ٛشصٳذ ٵي ٣بسٯٴذ

 ا٫ضاٯي اػز .اداسار دٵ٫شي ٳجبؿذ 

 تٌظين اسٌبد ّضيٌِ اصدٍاج

 .دسكٶسسي ٣ٸ ٯضدٵخيٲ ٣بسٯٴذ ثبؿٴذ ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ اصدٵاج ثٸ ٹشدٵٳٜش س٬ٔٞ ٯي ٧يشد 

  ٣بس٣ٴبٱ ٯـٰٶ٩ كٴذٵٝ سبٯيٲ اخشٰبٓي خٺز دسيبٛز ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ اصدٵاج ثٸ ػبصٯبٱ سبٯيٲ

دشداخز ، اخشٰبٓي ٯٔشٛي ٯي ٧شدٳذ. دسكٶسر آال٭ ٣شجي ػبصٯبٱ ٯجٴي ثشٓذ٭ اٯ٤بٱ 

دشداخز ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ اصدٵاج ثشاثشٯ٠شسار ثالٯبٳْ اػز .) ٣بس٣ٴبٳي ٣ٸ ٯذر خذٯز آٳٺب ثيـشش 

سٵص  720دسكٶسسي٤ٸ ٣ٰشش اص ٵسبٯيٲ اخشٰبٓي  ًشيٞسٵص ثبؿذ ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ اصدٵاج اص 720اص 

 ؿٶد(.ٯي ثبؿذ دشداخز سٶػي ٵاحذ ٯشثٶًٸ اٳدب٭ 

 

 

 

 

 

 1392لبًَى ثَدخِ سبل  84ثشاسبس هبدُ 

 

 سؼييي ٍ دطزاذز هي گطزز. 6500زضوليِ زؾشگبّْبي اجطائي اهشيبظ ووه ّعيٌِ اظزٍاج ٍ فَر 

 

 

 

 

-  

ٯٔبٵٳز ٯحشش٭ ٯج٬ٖ دشداخشي ثبثز ٹضيٴٸ اصدٵاج دس ٹشػب٩ ثشاػبع ثخـٴبٯٸ اثالٗي سٶػي  -

 سٶػٔٸ ٵ ٯٴبثْ اٳؼبٳي ٯـخق خٶاٹذ ؿذ.

سز٣ش ٯٺٮ : دسكٶسر داؿشٲ ٹش٧ٶٳٸ اثٺب٭ دسخلٶف دشداخز ٹضيٴٸ اصدٵاج ثب اداسٷ ٳِبسر ٵ 

 دبيؾ داٳـ٨بٷ ٹٰبٹٴ٦ ٧شدد. 
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 ًحَُ هحبؾجِ :

ِ اصدٍاج دسسبل ٌووه ّضي

92 

 000/539/6     

; 

6500 * 1006 

 ضشيت * اهتيبص   
 



 فَرووه ّعيٌِ 

 سبئيس وٌٌسگبى  فَرهساضن يويوِ جْز قٌبؾبيي ووه ّعيٌِ  ضزيف

  ٣بسٯٴذ ثٸ سئيغ ٵاحذٳبٯٸ دسخٶاػز  1

2 
 دػشٶس سئيغ ٵاحذ ٯجٴي ثش دشداخز

 ) كذٵس اثالٕ(
 

3 
 سلٶيشح٤ٮ ٣بس٧ضيٴي ٯشثٶى ثٸ ػب٩ ٛٶر

 ) ثشاثش اك٪ ؿذٷ سٶػي ٣بس٧ضيٴي (
 

  سلٶيش٧ٶاٹي ٛٶر  ) ثشاثش اك٪ ؿذٷ سٶػي ٣بس٧ضيٴي ( 4

5 
) ثشاثش اك٪ اثٌب٩ ؿذٷ ٯشٶٛي ؿٴبػٴبٯٸ بر كٜحسٰب٭ سلٶيش

 سٶػي ٣بس٧ضيٴي (ؿذٷ 
 

6 

سلٶيش) ثشاثش اك٪ ؿذٷ سٶػي ٣بس٧ضيٴي ( كٜحٸ اٵ٩ دٛششچٸ 

ثيٰٸ ٯشٶٛي خٺز اٛشاد سحز س٤ٜ٪ يب ح٤ٮ داد٧بٷ ٯجٴي ثش ٣ٜب٫ز 

ٵيب اػشـٺبد سبئيذؿذٷ سٶػي دبي٨بٷ ٳيشٵي اٳشِبٯي ٵ ؿٶساي 

 اػالٯي ٯي سٶاٳذ خبي٨ضيٲ سلٶيش دٛششچٸ سبٯيٲ دسٯبٱ ٧شدد.

 

 حؼبثذاسي ٫يؼز سٴِيٰي 7
وبسگضيٌي تبئيذ  –هسئَل هبلي –تٌظين وٌٌذُ 

 سئيس ٍاحذ –ًَع استخذام 

 سئيس ٍاحذ –هسئَل هبلي  ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 8

 سئيس ٍاحذ آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي 41ٛش٭ سٔٺذ ثٸ اػشٴبد ٯبدٷ  9

 

 سبئيس وٌٌسگبى  فَرووه ّعيٌِ دطزاذز هساضن يويوِ جْز  ضزيف

  سلٶيش٫يؼز سٴِيٰي ثب ٯٺشٵ اٯوب اك٪ اداسٷ سػيذ٧ي 1

سػيذ ثبٳ٤ي ٵ ٫يؼز ٵاسيض ٧شٵٹي ٯٰٺٶس ثٸ اٯوب ٵ  2

 ٯٺشٯشلذي ثبٳ٢

 

سئيس –ي لهسئَل هب -تٌغين وٌٌذُ ػٴذ حؼبثذاسي ٵ ثش٧ـز ثجز سبٯيٲ آشجبس 3

 ٍاحذ

 -اهَسهبلي ٍاحذ سئيس -سئيس ٍاحذ آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي (  38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  4

 هذيشهبلي

 تَضيحبت :

  ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ ٛٶر دس كٶسر ٛٶر ٯؼشخذ٭ ؿبٗ٪ سػٰي ٵ ديٰبٳي يب ثبصٳـؼشٸ ٵ اص

 ٣بساٛشبدٷ ٵ اٛشاد سحز س٤ٜ٪ آٳبٱ ٟبث٪ دشداخز اػز.

                   دغ اص ٛٶر ٯؼشخذ٭ دشداخز ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ ٛٶر، ثبثز ٛٶر اٛشاد سحز س٤ٜ٪ ٟبث٪ دشداخز

 ٳٰي ثبؿذ.

  دشداخز ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ ٛٶر ثٸ ؿب٬ٗيٲ ٵ ثبصٳـؼش٨بٱ ٯـٰٶ٩ ٟبٳٶٱ ٣بس سبثْ ٯ٠شسار ٯشثٶى

 ثٸ خٶد ٯي ثبؿذ.

12 

 



 

  ٣بس٣ٴبٱ ٯـٰٶ٩ كٴذٵٝ سبٯيٲ اخشٰبٓي خٺز دسيبٛز ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ ٛٶر ثٸ ػبصٯبٱ سبٯيٲ

اخشٰبٓي ٯٔشٛي ٯي ٧شدٳذ. دسكٶسر آال٭ ٣شجي ػبصٯبٱ ٯجٴي ثشٓذ٭ اٯ٤بٱ دشداخز ٢ٰ٣ 

ثشاثشٯ٠شسار ثالٯبٳْ اػز .) ٣بس٣ٴبٳي ٣ٸ ٯذر خذٯز آٳٺب ثيـشش  ٛٶر ثٸ ٵساص ٟبٳٶٳيٹضيٴٸ 

ٹضيٴٸ ٛٶر ثٸ ٵساص ٟبٳٶٳي ثشاثشٯ٠شسار ثالٯبٳْ اػز . ) ٣بس٣ٴبٳي ٣ٸ سٵص ثبؿذ ٢ٰ٣  720اص 

سٵص ثبؿذ ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ ٛٶر اص سبٯيٲ اخشٰبٓي دسيبٛز ٯي  720ٯذر خذٯز آٳٺب ثيـشش اص 

سٵص ٯذر خذٯز آٳٺب ثبؿذ دشداخز سٶػي ٵاحذ ٯشثٶًٸ  720ٳٰبيٴذ، دسكٶسسي٤ٸ ٣ٰشش اص 

 .اٳدب٭ ؿٶد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 ًحَُ هحبؾجِ :

 هغبثك ثب ووه ّضيٌِ اصدٍاج هحبسجِ هي گشدد. 



 حمَق ٍ زؾشوعز

 تبئيذ وٌٌذگبى ٯذاس١ هٰيٰٸ خٺز ؿٴبػبئي ح٠ٶٝ ٵ دػشٰضد سديف

ثذٵٱ ح٠ٶٝ )  -اػشٔالخي –٫يؼز دشػٴ٪ ؿبٯ٪ سٵص ٹبي ٣بس٣شد  1

 (  52-٫51يؼز 

سئيغ  -سئيغ ٵاحذ –سبئيذ ٣بس٧ضيٴي 

ٯٶػؼٸ يب ٯ٠ب٭ ٯدبص اص ًشٙ ايـبٱ 

 يب سئيغ ٵاحذ اخشائي ٯؼش٠٪

ثبثز اٛضايؾ ح٠ٶٝ ٵ ٯضايب ، ثشٟشاسي ح٠ٶٝ ٵ  اك٪ اح٤ب٭ ٣بس٧ضيٴي 2

اٳش٠ب٫ي ، ثذٵٱ ح٠ٶٝ ، ٯبٯٶس ثٸ خذٯز ٵ خبثدبئي  ، ٯضايب، دبيبٱ ًشك 

ٯح٪ خذٯز دس ٯحذٵدٷ داٳـ٨بٷ ٵ دسخلٶف ثبصٳـؼش٨بٱ اثالٕ 

 ثبصٳـؼش٨ي ) ٳؼخٸ حؼبثذاسي ا٫ضاٯي اػز (.

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي

ٯٜبكبحؼبة دسخلٶف ثبصٳـؼش٨بٱ ، اٳش٠ب٫ي ، ثذٵٱ ح٠ٶٝ ، دبيبٱ  3

ثٸ ٹٰشاٷ ٯٺش ٵ اٯوبء ًشك ، ٯبٯٶس ثٸ خذٯز ، ٳبٯٸ سبئيذيٸ ثٸ ثبٳ٢ 

 ٫يؼز ٹب.

 –٣بس٧ضيٴي  –ٯب٫ي  -اٯٶا٩ –اٳجبس 

 –ٯؼئٶ٩ خبٳٸ ػبصٯبٳي  -٣شبثذاس

 سئيغ ٵاحذ

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص سبئيذيٸ ثبٳ٢ خٺز س٘ييش ٵ ايدبد ؿٰبسٷ حؼبة. 4

  دسخٶاػز دشػٴ٪ ثٸ ٯٴِٶس خشٵج اص دٶؿؾ ثيٰٸ دسٯبٱ . 5

دسخٶاػز دشػٴ٪ ثٸ ٯٴِٶس س٘ييش ٳٶّ ثيٰٸ ٵ ح٤ٮ ٣بس٧ضيٴي ٯجٴي  6

 ثشس٘ييش ٳٶّ ثيٰٸ . 

 

٫يؼز ٯ٘بيشر سيب٫ي ح٠ٶٝ ثب ٯبٷ ٟج٪ ثٸ ٹٰشاٷ ٯذاس١ ٯشثٶى ثٸ  7

 ٯ٘بيشر 

 –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سبئيذ ٣بس٧ضيٴي 

 سئيغ ٵاحذ
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 حمَق ٍ زؾشوعز

 تبئيذ وٌٌذگبى ٵ دػشٰضد ٯذاس١ هٰيٰٸ خٺز ؿٴبػبئي ح٠ٶٝ سديف

 سبئيذ ٣بس٧ضيٴي (٫59يؼز خبٳجبصاٱ ٵ ٛشصٳذاٱ ؿٺيذ ٵاٛشاد سحز ٣ٜب٫ز آٳٺب ) ٫يؼز  8

٫يؼز سٔذاد اٛشاد سحز دٶؿؾ خذٯبر دسٯبٳي ٯجٴي ثش ٣ٴشش٩ كحز ٯجب٫ٖ  9

 ( 32سيب٫ي دسج ؿذٷ  دس٫يؼز ح٠ٶٝ ) ٫يؼز 

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي

٫يؼز ح٠ٶٝ ، سٜبٵر ح٠ٶٝ ٵ ٯٔٶٟٸ ثٸ كٶسر خذا٧بٳٸ سٴِيٮ ٵ ٧ضاسؽ  10

 سدٰئي ٳيض هٰيٰٸ ٧شدد. 

سئيغ  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

سٰبٯي ثش٧ٺبي ٫يؼز اٯوبء  -ٵاحذ

  -ؿذٷ ثبؿذ

سئيغ  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ٫يؼز ٛلٶ٩ ثٸ س٤ٜي٢ خضاٳٸ ٵ ٗيشخضاٳٸ 11

 ٵاحذ

سئيغ  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ٳٰبيٴذٷ ٫يؼشٺب 12

ثب ر٣ش اػبٯي اٛشاد اٯوبء  -ٵاحذ

 ٣ٴٴذٷ 

 سئيغ ٵاحذ آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٯٔبٯالسي 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ثٸ اػشٴبد ٯبدٷ  13

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي ٫يؼز ٣ؼٶس اخشيبسي 14

سئيغ  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 15

 ٵاحذ
 

ب ح٤ٮ خذيذ، خٺز دشػٴ٪ ) آٮ اص دشػٴ٪                يٯٜبكب حؼبة خٺز ٳيشٵٹبي خشٵخي اص ٵاحذ ، اثالٕ ٵ  1

 خذيذ ، ٯشخلي اػشٔالخي ٵ ثذٵٱ ح٠ٶٝ، س٘ييش ح٤ٮ ثٸ ٹشد٫ي٪ ٵ ... (

 سبئيس وٌٌسگبى  هساضن يويوِ جْز زضذَاؾز اػشجبضحمَق ٍ زؾشوعز ضزيف

سلٶيش ٫يؼز ٛلٶ٩ ثٸ س٤ٜي٢ خضاٳٸ ٵ ٗيش خضاٳٸ ا اك٪ اٯوبء ٵ ٯٺش  1

 ٣بسؿٴبع سػيذ٧ي 

 

  سلٶيش ٛش٭ حٶا٫ٸ ثب ٯٺش ٵ اك٪ اٯوبء ٣بسؿٴبع سػيذ٧ي 2

 43ٯبدٷ  2ٵ سجلشٷ  32ٛش٭ دسخٶاػز ٵخٸ آشجبس) ثٸ اػشٴبد سجلشٷ ٯبدٷ  3

 آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي (

 هسئَل هبلي -سئيس ٍاحذ

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  هساضن يويوِ جْز دطزاذز وؿَضحمَق ٍ زؾشوعز ضزيف

آال٭ ٵكٶ٩ ثب ٛيؾ ٵاسيضي ثبثز چ٤ٺبي كبدسؿذٷ ثبثز سٺيٸ كٶسر  1

 سيض ٣ؼٶس ٟبٳٶٳي ٵ اخشيبسي

 

٫يؼز سبئيذ ؿذٷ ثيٰٸ سبٯيٲ اخشٰبٓي ٵ اُٺبسٳبٯٸ سبٯيٲ اخشٰبٓي ٵ ثيٰٸ  2

 خذٯبر دسٯبٳي 

 

 سئيس ٍاحذ –هسئَل هبلي  -تٌغين وٌٌذُ ثش٧ـز ثجز سبٯيٲ آشجبسػٴذ حؼبثذاسي ٵ  3

 تَضيحبت :

  ٳحٶٷ ٯحبػجٸ ثيٰٸ سبٯيٲ اخشٰبٓي 

 ٯضايبي ٯـٰٶ٩ ( ; سبٯيٲ اخشٰبٓي ػٺٮ ٣بسٛشٯب –ٓبئ٬ٸ ٯٴذي  -اٵالد% ×) 20

 ٯضايبي ٯـٰٶ٩ ( ; سبٯيٲ اخشٰبٓي ػٺٮ ٣بسٯٴذ –ٓبئ٬ٸ ٯٴذي  -اٵالد% × ) 7

 % ثيٰٸ ثي٤بسي ػٺٮ ٣بسٛشٯب اهبٛٸ ٯي ؿٶد. 3ثٸ ٯيضاٱ  4حٞ ثيٰٸ سبٯيٲ اخشٰبٓي ٣بس٣ٴبٱ سجلشٷ 
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 ًحَُ هحبسجِ هبليبت حمَق ٍ دستوضد 
 

 
 (ح٠ٶٝ ٵ ٯضايب -ٓبئ٬ٸ ٯٴذي ٵاٵالد- ٯٔبٛيز ٯب٫يبسي ٯبٹيبٳٸ  - ثيٰٸ س٤ٰي٬ي - خذٯبر دسٯبٱ  *

 

 ; ٯج٬ٖ ٯب٫يبر ح٠ٶٝ دشػٴ٪ سػٰي

  سيبل( 8333333) سيبل( 175000) ؿذٷ اك٬يثيٰٸ 

      

 كٴذٵٝ ثبصٳـؼش٨ي ػٺٮ ٣بسٯٴذ % ×10   

 

10 ×%(
7
2

 ٯٔبٛيز ٯب٫يبسي ٯبٹيبٳٸ - ثيٰٸ س٤ٰي٬ي - سبٯيٲ اخشٰبٓي

 

 ح٠ٶٝ ٵ ٯضايب(-ٓبئ٬ٸ ٯٴذي ٵاٵالد -

 

 ; ٯج٬ٖ ٯب٫يبر ح٠ٶٝ دشػٴ٪ ديٰبٳي

   سيبل( 8333333) سيب٩( 175000) 

 

 

 ثيوِ خذهبت دسهبًيًحَُ هحبسجِ 

 
 ح٠ٶٝ ٵ ٯضايب(  -)ٓبئ٬ٸ ٯٴذي ٵاٵالدٵ ٯٴبًٞ ٣ٰشش سٶػٔٸ يبٛشٸ  % ×65/1

 

 ; ) ٯج٬ٖ ثيٰٸ خذٯبر دسٯبٳي ػٺٮ ٣بسٯٴذ(

 ح٠ٶٝ ٵ ٯضايب(  -)ٓبئ٬ٸ ٯٴذي ٵاٵالدٵ ٯٴبًٞ ٣ٰشش سٶػٔٸ يبٛشٸ  % ×65/1

 

 ػٺٮ دػش٨بٷ( ; ) ٯج٬ٖ ثيٰٸ خذٯبر دسٯبٳي

 ح٠ٶٝ ٵ ٯضايب(  -)ٓبئ٬ٸ ٯٴذي ٵاٵالدٵ ٯٴبًٞ ٣ٰشش سٶػٔٸ يبٛشٸ  % ×7/1

 

 ; ) ٯج٬ٖ ثيٰٸ خذٯبر دسٯبٳي ػٺٮ دٵ٫ز(

 سيب٩ 143000 ; دسخٸ ي٢  2سجٔي  

 سيب٩ 174778 ; 2دسخٸ 2سجٔي 
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 فطم سبئيسيِ ٍ گَاّي ثبًه

 

 ثِ : ثبًه ػبهل .............

 ٍاحذ ......................اص : 

 سالم ػليىن

 

احششاٯبً ثذيٶػز ................ ثش٥ ح٠ٶٝ / اهبٛٸ ٣بس / ٣بساٳٸ ٵ ......... ٣ٸ ًي چ٢ ؿٰبسٷ          

................ ٯٶس ............................... ثٸ حؼبة ريٴٜٔبٱ ٯٴذسج دس ٫يؼز ٹبي ٯز٣ٶس ٵاسيض ؿذٷ 

ـٰٴذ اػز دػشٶس ٛشٯبئيذ هٰٲ ٯٺش ٵ ا ٯوبء ٫يؼز ٹبي ديٶػشي سٶػي اػز . ٫زا خٶاٹ

ٯؼئٶ٫يٲ آٱ ثبٳ٢ دسري٪ ايٲ ٳبٯٸ ٳيض ٳؼجز ثٸ سبئيذ ٯٴذسج ديٶػشي اٟذاٯبر الص٭ سا ٯجزٵ٩ 

 ٛشٯبئيذ. 

 

 

 ضئيؽ اهَضهبلي ٍاحس
........................................... 

 ضئيؽ ٍاحس هؿشمل
..................................... 

 

 

 

 ثِ : ٍاحذ.....................

 اص : ثبًه ػبهل......................

 سالم ػليىن

 

احششاٯبً ثٸ اًالّ ٯي سػبٳذ ؛ ٣ٸ خب٫ق دشداخشي ٫يؼز ٹبي ديٶػشي ٳبٯٸ ؿٰبسٷ          

....... ......................... ٯٶس  ............................. ٣ٸ ًي چ٢ ؿٰبسٷ ............................ ٯٶس ................

 بٯٸ ٯز٣ٶس ٯٶسد سبئيذ ٯي ثبؿذ. ثٸ حؼبة ريٴٜٔبٱ ٯٴذسج دس ٫يؼز ٹبي ديٶػشي ٳ

 

 

 ضئيؽ قؼجِ ثبًه ػبهل 
..................................... 
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 ليؿز گَاّي وبض وبضوٌبى ضؾوي / ديوبًي/ لطاضزازي / َطحي

 ............ٍاحس.................  ؾبل.............يىوبِّ  

 

 هالحظبر ضٍظّبي وبضوطز ًبم      ًبم ذبًَازگي ضزيف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 : ليست گَاّي وبس ثتشتيت ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هي ثبضذ. 1تَخِ 

 : تٌظين وٌٌذُ ليست هسئَل وبسگضيٌي ٍ اهضبء هدبص تَسظ سئيس ٍاحذ هي ثبضذ. 2تَخِ 
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 فطم گَاّي وبض

 

 سيبست هحتشم اهَسهبلي ثيوبسستبى / داًطىذُ / ضجىِ ثْذاضت ٍ دسهبى 

 سالم ػليىن

 

آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي ٯلٶة ٹيأر اٯٴبء داٳـ٨بٹٺبي ٬ٓٶ٭  45احششاٯبً دسساػشبي ثٴذ د ٯبدٷ 

ػب٩................................ ٣بس٣ٴبٱ سػٰي دضؿ٤ي هٰٲ ديٶػز ٧ٶاٹي ٣بس ي٤ٰبٹٸ .............................. 

ذ ٣ٸ دشداخز ح٠ٶٝ ٣بس٣ٴبٱ ٯز٣ٶس ثشاػبع ٧ٶاٹي ٣بس ٳ/ديٰبٳي /ٟشاسدادي /ًشحي ثٸ اًالّ ٯي سػب

 ديٶػشي ثالٯبٳْ ٯي ثبؿذ.

 

 

 ...........................زوشط 

 ...................ضئيؽ ٍاحس
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 ًِىش: 

سٶخٸ ثٸ ايٴ٤ٸ اٳدب٭ ٬ٰٓيبر ؿٴبػبيي  دشداخز ح٠ٶٝ دسدٵسٷ صٯبٳي ٣ٶسبٹي كٶسر ٯي ٧يشد .  ثب

 ٫زا ػٴذ ؿٴبػبيي ٵ ثش٧ـز آٱ دس ٟب٫ت ي٢ ػٴذ سٴِيٮ خٶاٹذ ٧شديذ.

  ) ٫يؼز دشداخز ٯٌبثٞ ٫يؼز ٧ٶاٹي ٣بس٧ضيٴي ثبؿذ) ثٸ سشسيت حشٵٙ ا٫ٜجب ٵ ٳٶّ اػشخذا٭ 

  ٭ داس ثبٳ٢ ثبؿذ.ٺش آسٯ٫يؼشٺبي دشداخز ٯٰٺٶس ثٸ 

  دسخلٶف دشداخز سٜبٵر ح٠ٶٝ اك٪ ح٤ٮ ٳؼخٸ حؼبثذاسي ٵ سلٶيشح٤ٮ ٟج٬ي هٰيٰٸ

 ٧شدد.

 .سٴِيٮ كٶسر سيض ػيبٹٸ ٣ؼٶسدسدٵثخؾ كٶسر دزيشد 

 ا٫ٚ( ٣ؼٶس دشداخشي سٶػي ٵاحذ ثب ٯج٬ٖ ٯـخق ٧شدد .

 يؼز ر٣ش ٧شدد. ة  ( ٣ؼٶس ٟبٳٶٳي دشداخشي سٶػي داسائي ٵدسٳٺبيز خْٰ ٣٪ ٣ؼٶس ًجٞ ٳٰبيٴذٷ ٫
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 حمَق ثبظًكؿشگبى ٍ هَظفيي

 سبئيس وٌٌسگبى هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي حمَق ثبظًكؿشگبى ٍ هَظفيي  ضزيف

 ٫يؼز ٯ٘بيشر سيب٫ي ح٠ٶٝ ثب ٯبٷ ٟج٪ ثٸ ٹٰشاٷ ٯذاس١ ٯشثٶى ثٸ ٯ٘بيشر 1
سئيغ  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  -سبئيذ ٣بس٧ضيٴي

 ٵاحذ

 سبئيذ ٣بس٧ضيٴي ٛشصٳذاٱ ؿٺيذ ٵ اٛشاد سحز ٣ٜب٫ز آٳٺب٫يؼز خبٳجبصاٱ ٵ  2

٫يؼز سٔذاداٛشاد سحز دٶؿؾ خذٯبر دسٯبٳي ٯجٴي ثش ٣ٴشش٩ ٵ كحز  3

 ٯجب٫ٖ سيب٫ي دسج ؿذٷ دس ٫يؼز ح٠ٶٝ ) ٛش٭ اُٺبس ٳبٯٸ ثيٰٸ دسٯبٳي (

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي

 ٳٰبيٴذٷ ٣٪ 4
٣بس٧ضيٴي  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 سئيغ ٵاحذ -

  ٵا٭ ٵ ٣ؼٶس ػبصٯبٱ ثبصٳـؼش٨ي ٫يؼز 5

٣بس٧ضيٴي  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ٳٰبيٴذٷ ٫يؼشٺب ثٸ س٤ٜي٢ ثبصٳـؼش٨بٱ ٵ ٯٶُٜيٲ 6

 سئيغ ٵاحذ -

 سئيغ ٵاحذ آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ثٸ اػشٴبد ٯبدٷ  7

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي ٫يؼز ٣ؼٶس اخشيبسي 8

9 
آشجبسثبثز ) ػٺٮ دسٯبٱ ٵ ثيٰٸ ٰٓش دػش٨بٷ ٵ ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ 

 دسٯبٱ خبٳجبص ٵ ٓيذي ٵ ٓبئ٬ٸ ٵ اٵالد(

سئيغ  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 ٵاحذ
 

 

 حمَق ثبظًكؿشگبى ٍ هَظفيي

 سبئيس وٌٌسگبى هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي حمَق ثبظًكؿشگبى ٍ هَظفيي  ضزيف

 سئيغ ٵاحذ –٣بس٧ضيٴي  ٧ٶاٹي اص ٣بس٧ضيٴي ٵاحذ 1

اٛشادي٤ٸ ثشاي اٵ٫يٲ ثبس ح٠ٶٝ ثبصٳـؼش٨ي دسيبٛز ٯي ٣ٴٴذ ٵ يب ث٬ٔز  2

ح٤ٮ ثبصٳـؼش٨ي هٰيٰٸ ٧شدد دسخلٶف ٓبئ٬ٸ ٯٴذي ، س٘ييشار دسح٠ٶٝ 

 ٵ اٵالد ٳيض ٣ؼٶسٯـبثٸ اٟذا٭ ٧شدد.

 

 ٫يؼز ح٠ٶٝ ٵ ٯضايب ثبصٳـؼشٸ 3

 –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  –٣بس٧ضيٴي ) سبئيذ ٓبئ٬ٸ ٵ اٵالد( 

اداسٷ دسيبٛز ٵ  -سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي 

دشداخز ) ثبثز خب٫ق ٯج٬ٖ ح٠ٶٟي ٣ٸ اص صٯبٱ 

ثبصٳـؼش٨ي دسخٶاػز ٵ دسيبٛز ٵخٸ ٯي 

 ؿٶد

 ٫يؼز ح٠ٶٝ ٵ ٯضايبي ٯٶُٜيٲ 4

 –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  –٣بس٧ضيٴي ) سبئيذ ٓبئ٬ٸ ٵ اٵالد( 

اداسٷ دسيبٛز ٵ  -سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي 

دشداخز ) ثبثز خب٫ق ٯج٬ٖ ح٠ٶٟي ٣ٸ اص صٯبٱ 

ثبصٳـؼش٨ي دسخٶاػز ٵ دسيبٛز ٵخٸ ٯي 

 ؿٶد

 

5 
 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص سبئيذيٸ ثبٳ٢ خٺز س٘ييشٵ ايدبد ؿٰبسٷ حؼبة

6 
دسخٶاػز دشػٴ٪ ثٸ ٯٴِٶس خشٵج اص دٶؿؾ ثيٰٸ دسٯبٱ ) دسخلٶف 

 سحز دٶؿؾ خذٯبر دسٯبٳي ثبؿٴذثبٳٶاٳي ٣ٸ ٹٰؼشؿبٱ ٣بسٯٴذ 

سئيغ  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 ٵاحذ

21 



 

 

 

 

 

 

 ذبلم زضيبفز ٍجِ اظ ؾبظهبى ثبظًكؿشگي

 

 

 

 

 

ثبظًكؿشگبى ٍ هساضن يويوِ جْز زضذَاؾز اػشجبض حمَق  ضزيف

 هَظفيي

 سبئيس وٌٌسگبى

  سلٶيشٛش٭ حٶا٫ٸ ثب ٯٺش ٵاك٪ اٯوب اداسٷ سػيذ٧ي 1

ٵ سجلشٷ  32ٛش٭ دسخٶاػز ٵخٸ آشجبس ) ثٸ اػشٴبد سجلشٷ ٯبدٷ  2

 آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي( 43ٯبدٷ  2

 

  

 

 

 تبئيذ وٌٌذگبى ضويوِ خْت پشداخت حمَق ثبصًطستگبى ٍ هَظفيي نهذاس سديف

آال٭ ٵكٶ٩ ثب ٛيؾ ٵاسيضي ثبثز چ٤ٺبي كبدس ؿذٷ ثبثز  1

 ٣ؼٶسٟبٳٶٳي ٵ اخشيبسي ٵ خب٫ق

 

  ػٴذ حؼبثذاسي ٵ ثش٧ـز ثجز سبٯيٲ آشجبس 2
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 ًحَُ هحبؾجِ :

 ) هؼَلِ ، حمَق (  –ثيوِ تىويلي (  –ٍام سبصهبى ثبصًطستگي  –)وسَس ثبصًطستگي 



 

 ليؿز حك ػبئلِ هٌسي ٍاٍالز ٍ ثبظًكؿشگبى 

 يىوبِّ ........... ؾبل.............. ٍاحس................

 حك اٍالز حك ػبئلِ هٌسي ًَع ثبظًكؿشگي ذبًَازگي ًبم           ًبم ضزيف

 ٍظيفِ ثگيط يهَظفي ثبظًكؿشِ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 زوشط ..................                                                         

 هسيطقجىِ                                    

 

 تَخِ : ليستْب تَسظ هسئَل وبسگضيٌي تْيِ ٍ ثِ تبئيذ هذيشضجىِ هي سسذ.
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 فطم گَاّي دطزاذز
 

 سيبست هحتشم اهَسهبلي

 سالم ػليىن

احششاٯبً ثذيٶػز اػبٯي ثبصٳـؼش٨بٱ ٵ ٯٶُٜيٲ ي٤ٰبٹٸ .................. ػب٩ ................. ٫زا ثٸ              

 اًالّ ٯي سػبٳذ دشداخز حٞ ٓبئ٬ٸ ٯٴذي ٵ اٵالد ثبصٳـؼش٨بٱ ثـشك ػيبٹٸ ٯز٣ٶس ثالٯبٳْ ٯي ثبؿذ.

 

 

 هسيطقجىِ ثْساقز ٍ زضهبى 
......................................................... 
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 ايبفِ وبض

 سبئيس وٌٌسگبى هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ايبفِ وبض ضزيف

 سئيغ ٵاحذ ٫يؼز ٧ٶاٹي ػبٓز اهبٛٸ ٣بس ثٸ سشسيت ٳٶّ اػشخذا٭ 1

2 
دػشٶسا٫ٰٔ٪ اهبٛٸ ٣بس ثشاػبع  ػبٓز ٫يؼز ٣ٴشش٩

 كبدسٷ سٶػي ٯٔبٵٳز ٯحشش٭ سٶػٔٸ داٳـ٨بٷ
 سئيغ ٵاحذ

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  ٣ٴشش٩ ٯحبػجٸ ٯب٫يبر 3

4 
دشداخز اهبٛٸ ٣بس دسچٺبسچٶة سٴِيٰي ثٸ س٤ٜي٢ ٳٶّ 

 ٧ٶاٹي ٣بس باػشخذا٭ ٯٴٌجٞ ث
 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي 

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  ٳٰبيٴذٷ ٫يؼز اهبٛٸ ٣بس 5

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  ٫يؼز ٛلٶ٩ 6

 سبئيذ ٣بس٧ضيٴي  ٛشصٳذاٱ ؿٺيذ دسكٶسر ٵخٶد٫يؼز خبٳجبصاٱ ٵ  7

٫يؼز دشػٴ٪ ٯـٰٶ٩ اسس٠بثٺشٷ ٵسي ٣ٸ دس ًشك ٯز٣ٶس  8

 .ؿش٣ز ٳ٤شدٷ اٳذ

سئيغ  –سبئيذ ٣بس٧ضيٴي 

 ٵاحذ

 ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 11
 -ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي–سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 سئيغ ٵاحذ

 

 تَضيحبت :

  ضاٱ ػبٓز يدسكٶسر ٳيبص ثٸ اكالك ٯ٧ٶاٹي ٣بس دشػٴ٪ ٛبٟذ ٬ٟٮ خٶسد٧ي ثبؿذ ٵ

٧ٶاٹي ؿذٷ ٟج٬ي اكالحبر اٳدب٭ ؿذٷ ثٸ سبئيذ سئيغ ٵاحذ سػيذٷ ثبؿذ دسهٰٲ ٧ٶاٹي 

 ثشاػبع سديٚ ٫يؼز دشداخز سٴِيٮ ؿٶد.
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 سبئيس وٌٌسگبى هساضن يويوِ جْز دطزاذز ايبفِ وبض ضزيف

1 
ؿذٷ آال٭ ٵكٶ٩ يب ٛيؾ ٵاسيضي ثبثز چ٤ٺبي كبدس

 ثبثز ٣ؼٶس ٟبٳٶٳي

 

  سلٶيش ٫يؼز اهبٛٸ ٣بس ثب ٯٺش ٵ اٯوب اك٪ سػيذ٧ي 2

  ثبٳ٢ ٫يؼز دشداخز ثب ٯٺش ٵ اٯوبي ٯشلذي 3

 آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي ( 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ 4
سئيغ اٯٶسٯب٫ي –سئيغ ٵاحذ 

 ٯذيشٯب٫ي -ٵاحذ

 -ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ػٴذ حؼبثذاسي ٵ ثش٧ـز ثجز سبٯيٲ آشجبس 5

 سئيغ ٵاحذ

 

 تَضيحبت:

  ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ اهبٛٸ ٣بسػبٓشي دسخبسج اص ػبٓبر اداسي ثب سبئيذ ثبالسشيٲ ٯ٠ب٭ دػش٨بٷ

 ايـبٱ ثب سٓبيز هٶاثي آالٯي ٟبث٪ دشداخز اػز.اص ًشٙ اخشائي يب ٯ٠ب٭ ٯدبص 
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 هجلغ ّطؾبػز ايبفِ وبض 

 

  سب٣ٴٶٱ  ٣88بس٣ٴبٱ سػٰي ٵ ديٰبٳي ٵ ٯـٰٶ٩ ٟبٳٶٱ خذٯز دضؿ٤بٱ ٵ ديشادضؿ٤بٱ اص ػب٩

 آئيٲ ٳبٯٸ اداسي ٵ سـ٤يالسي ٯلٶة ٹيأر اٯٴبء

 

 

 

 

 :وبسوٌبى هطوَل لبًَى وبس 

 

 

 

  ُ2هبدُ  3وبسوٌبى تجػش : 

 

 

 

 

 : وبسوٌبى عشحي 
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 ًحَُ هحبؾجِ :

 )) اهتيبص ضغل+ اهتيبص حك هذيشيت + اهتيبص حك ضبغل (*ضشيت سيبلي سبل (÷ 176

 (  4/1حمَق ٍ هضايبي هبّبًِ *÷) 220

 4/1حمَق ٍ هضايبي سٍصاًِ  ÷33/7

 تؼذيل

 –الف 

 ثؼٌَاى  

سستِ ّبي ثْذاضتي 

 :92هثبل دس سبل
 ) سبيش + حمَق پبيِ( -851250)÷ 160

 تؼذيل

 ) سبيش + حمَق پبيِ( -612900)÷ 160 سبيش سستِ ّب: -ة
 



 

 شذيطُ هطذهي دبيبى ذسهز ثبظذطيس 

هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ثبظذطيس هطذهي ّيأر  ضزيف

 ػلوي ٍ غيط ّيأر ػلوي 

 سبئيس وٌٌسگبى

 اثالٕ ثبصٳـؼش٨ي ) ح٤ٮ كٜش( ثبصٳـؼش٨ي 1
ز سٶػٔٸ ٯذيشيز ٵ ٯٔبٵٳ

 ٯٴبثْ اٳؼبٳي

 ٛش٭ سؼٶيٸ حؼبة 2

 –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  -اٯٶا٩ -اٳجبس

ٯؼئٶ٩  -٣شبثذاس –٣بس٧ضيٴي 

 سئيغ ٵاحذ –خبٳٸ ػبصٯبٳي 

3 
سٵصٹبي ٯشخلي اػشٜبدٷ ٳـذٷ ٳبٯٸ سئيغ ٵاحذ ثبثز 

 اك٪ ٳبٯٸ داٳـ٨بٷ ٵ
 

  آخشيٲ ح٤ٮ ح٠ٶٟي + ح٤ٮ ثبصٳـؼش٨ي 4

 ٫يؼز سٴِيٰي 5
 –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 سئيغ ٵاحذ –٣بس٧ضيٴي 

 حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبسػٴذ  6
 -ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 سئيغ ٵاحذ

 

 تَضيحبت : 

  حذا٣ثش اص ٯشخلي ػب٫يبٳٸ خ٘شاٛيبيي ٯي سٶاٳٴذ آوبء ٹيأر ٬ٰٓي سٰب٭ :  1سجلشٷ

 ٯٶا٠ٛز سئيغ ٯٶػؼٸ رخيشٷ ٳٰبيٴذ.سا ثب ٯبٷ  ي٢ اػشح٠بٟي خٶد 

  سٵص اص ٯشخلي  15: آوبي ٹيأر ٬ٰٓي سٰب٭ ٵٟز ٯي سٶاٳٴذ ػبالٳٸ حذا٣ثش 2سجلشٷ

 شٷ ٳٰبيٴذ. يسا ثب ٯٶا٠ٛز سئيغ ٯإػؼٸ رخاػشح٠بٟي خٶد 

  آوبء ٹيئز ٬ٰٓي ٣ٸ اص سٰب٭ يب ٟؼٰشي اص آئيٲ ٳبٯٸ اداسي ٵ اػشخذاٯي  84ًجٞ ٯبدٷ

بٳذٷ ٟبث٪ رخيشٷ ٵ ثبصخشيذ ٯشخلي خٶد دسًٶ٩ ػب٩ اػشٜبدٷ ٳٰي ٣ٴٴذ ٯذر ٯشخلي ثبٟيٰ

 ٳٰي ثبؿذ. 
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 شذيطُ هطذهي ثبظًكؿشگبى

هساضن يويوِ جْز دطزاذز  ثبظذطيس هطذهي                               ضزيف

 غيط ّيأر ػلوي سَؾٍ ٍاحس

 سبئيس وٌٌسگبى

1 
                            آال٭ ٵكٶ٩ يب ٛيؾ ٵاسيضي ثبثز چ٢ ٯب٫يبر 

 دسخلٶف ثبصخشيذ ٯشخلي ٯٴبًٞ ٯحشٵ٭ () 

 

  ٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺش ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ 2

 آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي ( 38بدٷ ٯٛش٭ حٶا٫ٸ )  3
سئيغ اٯٶسٯب٫ي  -سئيغ ٵاحذ

 ٯذيشٯب٫ي -ٵاحذ

4 
سلٶيش ٫يؼز سٴِيٰي ثٸ ٹٰشاٷ ٯٺش ٵ اٯوب اك٪ اداسٷ 

 سػيذ٧ي
 

 ثجز سبٯيٲ آشجبسػٴذ حؼبثذاسي ثش٧ـز  5
 -ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 سئيغ ٵاحذ

 

 ٹٰبٳٌٶسي٤ٸ ٟجالً ٧ٜشٸ ؿذ ثبصخشيذ ٯشخلي آوب ٹيبر ٬ٰٓي ٯي ثبيؼز سٶػي ػشبد دشداخز ؿٶد

 

هساضن يويوِ جْز زضذَاؾز ٍجِ اػشجبض ثبثز  ضزيف

 ثبظذطيس هطذهي اػًبي ّيأر ػلوي سَؾٍ ٍاحس

 سبئيس وٌٌسگبى

1 
ٵ سجلشٷ  32ٵخٸ آشجبس) سجلشٷ ٯبدٷ ٛش٭ دسخٶاػز 

 آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵٯٔبٯالسي 43ٯبدٷ  2
 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -سئيغ ٵاحذ

2 
سٔٺذ ثٸ ٹٰشاٷ ٯٺش ٵ اٯوب اك٪ اداسٷ  سلٶيش ٛش٭

 سػيذ٧ي
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 ّيبر ػلوي  ءثبظذطيس هطذهي اػًب

        هساضن يويوِ جْز دطزاذز  ثبظذطيس هطذهي                       ضزيف

 ّيأر ػلوي سَؾٍ ٍاحس

 سبئيس وٌٌسگبى

  ٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺش ٵاٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ 1

سلٶيش ٫يؼز سٴِيٰي ثٸ ٹٰشاٷ ٯٺش ٵ اٯوب اك٪ اداسٷ  2

 سػيذ٧ي 

 

3 
                       آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ  38سلٶيشٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ 

 سػيذ٧ي ٯٔبٯالسي ( ثٸ ٹٰشاٷ ٯٺش ٵ اٯوب اك٪ اداسٷ

 -سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي 

 ٯذيشٯب٫ي

 ػٴذ حؼبثذاسي ٵثش٧ـز ثجز سبٯيٲ آشجبس 4
 -ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 سئيغ ٵاحذ

 

 : تَضيحبت

  ٯشخلي ٯوبٓٚ ٯٴبًٞ ٯحشٵ٭ ٵ سٵػشبيي ٣بس٣ٴبٱ ٟبث٪ رخيشٷ ٳجٶدٷ ٵ ثبيؼشي حؼت

ٳجٶدٱ ؿشايي ٯٴبػت ٯٶسد دسٹٰبٱ ػب٩ سٶػي ٯؼشخذ٭ اػشٜبدٷ ٵ يب دسكٶسر ٛشاٹٮ 

دسٹٰبٱ ػب٩ ثبصخشيذ ٧شدد. ٫زا ٬٣يٸ ٵخٶٷ دشداخشي ثبثز ٯشخلي ٯوبٓٚ ًجٞ ح٤ٮ 

 .( 7/12/1367ٟبٳٶٱ خزة ٳيشٵي اٳؼبٳي ٯلٶة  2ٯي ثبؿذ) ٯبدٷ  ح٠ٶٟي ػب٩ ٯشثٶًٸ
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 ثبظذطيس شذيطُ هطذهي اػًبي ّيبر ػلوي

 

  ٛل٪ ٳٺٮ ٯشخليٺب(  91ٵسجلشٷ ري٪ آٱ ٵ ٯبدٷ  84آوبي ٹيئز ٬ٰٓي ثٸ اػشٴبد ٯبدٷ (

 آئيٲ ٳبٯٸ اداسي اػشخذاٯي آوبي ٹيأر ٬ٰٓي اٟذا٭ ٯي ٧شدد.

  آئيٲ ٳبٯٸ اداسي اػشخذاٯي  2ٯبدٷ  3اٯٶس سٛبٹي دػشٶسا٫ٰٔ٪ سجلشٷ  3ثٸ اػشٴبد ٯبدٷ

ٗيشٹيئز ٬ٰٓي ٳحٶٷ اػشٜبدٷ اص ٯشخلي اػشح٠بٟي ٵ اػشٔالخي دشػٴ٪ ٛٶٝ ا٫ز٣ش ٹٰبٳٴذ 

 ٣بس٣ٴبٱ ديٰبٳي ٯي ثبؿذ.

 ٵ  ٟبٳٶٱ ٯذيشيز خذٯبر ٣ـٶسي 92، 91،  90،  87،  86،  84ثشاػبع آئيٲ ٳبٯٸ اخشايي ٯٶاد

                    ٣بسٯٴذ ٯي سٶاٳذ ح٠ٶٝ ٵ  آئيٲ ٳبٯٸ اداي ٵ اػشخذاٯي آوبي ٹيبر ٬ٰٓي داٳـ٨بٷ

ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ ٹبي ٯشثٶى ثٸ ايب٭ ٯشخلي ٹبي اػشح٠بٟي اػشٜبدٷ ٳـذٷ خٶد سا دس صٯبٱ 

ٟبٳٶٱ خذٯبر ٣ـٶسي ٯٌب٫جٸ يب س٠بهب ٳٰبيذ. ٯبٳذٷ ٯشخلي 84ثبصٳـؼش٨ي ثب سٓبيز ٯبدٷ 

ٳبٯٸ ٯز٣ٶس دساحشؼبة ػبث٠ٸ خذٯز دٵ٫شي ٵي ٯال١ ٰٓ٪ ٟشاس ٯي ٧يشد . ) سلٶيت 

 ( 8/4/89ٯٶس   77683/4470
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اػشخذاٯي آوب ٹيئز ٬ٰٓي داٳـ٨بٹٺب ٵ ٯٶػؼبر ٛل٪ ٳٺٮ آئيٲ ٳبٯٸ اداسي  83) ثشاػبع ٯبدٷ 

 آٯٶصؽ ٓب٫ي ( 

 

: ًِىش 

( ٹٰبٳٴذ دشػٴ٪ ديٰبٳي ٯحبػجٸ ٯي 2ٯبدٷ  3سجلشٷ  0ثبصخشيذ ٯشخلي آوبي ٗيشٹيأر ٬ٰٓي 

 ٧شدد. 
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 : ًحَُ هحبؾجِ

 ثبظذطيس هطذهي هكوَليي ذسهبر وكَضي

; 

 هجلغ هٌسضج زضحىن÷ 30هسر هطذهي ) ضٍظ ( * 

 

 ثبظذطيس هطذهي ذسهز اػًب ّيئز ػلوي

; 

 ليِ حمَق ٍ فَق الؼبزُ ّبي هٌسضج زضاحىبمو÷ 30هسر هطذهي ) ضٍظ ( * 

 زضاحىبم



 

 

 دبزاـ دبيبى ذسهز

دبيبى ذسهز ّيبر ػلوي هساضن يويوِ جْز قٌبؾبيي دبزاـ  ضزيف

 ٍغيطّيبر ػلوي

 سبئيس وٌٌسگبى 

 سٶػٔٸ ٯذيشيز ٵ ٯٴبثْ اٳؼبٳي ٯٔبٵٱ  اثالٕ ثبصٳـؼش٨ي ٵ اك٪ ح٤ٮ كٜش ثبصٳـؼش٨ي 1

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ خبٳٸ ػبصٯبٳي  –اٯٶا٩  -اٳجبس ٛش٭ سؼٶيٸ حؼبة 2

  1آخشيٲ ح٤ٮ ح٠ٶٟي ٣بس٧ضيٴي 3

 ٫يؼز سٴِيٰي 4
 –٣بس٧ضيٴي  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 سئيغ ٵاحذ

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ػٴذ حؼبثذاسيٶ سبٯيٲ آشجبس 5

 
اص  دسخلٶف اح٤ب٭ ٯـٰٶ٫يٲ ٟبٳٶٱ خذٯبر ٣ـٶسي اح٤ب٭ اٛضايؾ ػٴٶاسي ي٢ سٵص ٟج1٪

 ثبصٳـؼش٨ي ٯجٴبي ٯحبػجٸ ٯي ثبؿذ.

 

ّيبر اػًبي دبزاـ دبيبى ذسهز  دطزاذز هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 ػلوي

 سبئيس وٌٌسگبى 

  ٢ يب ٯٺش ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ٳ٫يؼز دشداخز ثب 1

2 
سلٶيش٫يؼز سٴِيٰي سبئيذؿذٷ سٶػي اداسٷ سػيذ٧ي ثب ٯٺش ٵ اٯوب 

 اك٪
 

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ػٴذ حؼبثذاسي ٵ ثش٧ـز ثجز سبٯيٲ آشجبس 3

4 
آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي ( ثٸ ٹٰشاٷ  38حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ سلٶيشٛش٭ 

 ٯٺش ٵ اٯوب اك٪ اداسٷ سػيذ٧ي

ٵاحذ  –سئيغ اٯٶسٯب٫ي  -سئيغ ٵاحذ

 اٯٶسٯب٫ي

 

 تَضيحبت :

  ٟبٳٶٱ دشداخز دبداؽ دبيبٱ خذٯز ٵ ثخـي اص ٹضيٴٸ ٹبي  2دساخشاي ٟبٳٶٱ اكالك ٯبدٷ

آئيٲ ٳبٯٸ  11ٛل٪  97ٵ ثٸ اػشٴبد ٯبدٷ  21/1/1381هشٵسي ثٸ ٣بس٣ٴبٱ دٵ٫ز ٯلٶة 

ثٸ ٹٴ٨ب٭ اداسي اػشخذاٯي داٳـ٨بٹٺبي ٬ٓٶ٭ دضؿ٤ي ٵ خذٯبر ثٺذاؿشي دسٯبٳي ٣ـٶس 

 ؽ دبيبٱ خذٯز س٬ٔٞ ٯي ٧يشد .ثبصٳـؼش٨ي يب اص ٣بساٛشبد٧ي دبدا

  آئيٲ ٳبٯٸ اداسي اػشخذاٯي  8ٛل٪  79دسخلٶف آوبي ٹيئز ٬ٰٓي ثٸ اػشٴبد ٯبدٷ

ر ٬ٰٓي ٵ آٯٶصؽ ٓب٫ي ثٸ ٣بس٣ٴبٱ ٯـٰٶ٩ ايٲ ٟبٳٶٱ دبداؽ خذٯز س٬ٔٞ ٯي بآوبي ٹي

 ٧يشد.

  ٟبٳٶٱ ٣بس ػٴٶار ٣بس٣ٴبٱ ٯضثٶس 31دسخلٶف ٯـٰٶ٫يٲ سبثْ ٟبٳٶٱ ٣بس، ثشاػبع ٯبدٷ 

 ثبصخشيذ ٯي ٧شدد. 
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  دػشٶسا٫ٰٔ٪  5ثٸ اػشٴبد ٯبدٷ  2ٯبدٷ  3دسخلٶف آوبي ٗيشٹيئز ٬ٰٓي ٯٶهٶّ سجلشٷ

ٯشثٶًٸ دغ اص دبيبٱ ٹشدٵسٷ ٟشاسداد ٯٔبد٩ ي٢ ٯبٷ ٯج٬ٖ ٯٴذسج دس ٟشاسداد ثٸ ٣بس٣ٴبٱ 

ٯـٰٶ٩ دشداخز ٯي ؿٶد. ثبصخشيذ ػٴٶار خذٯز دس ٟشاسدادٹبيي ٣ٸ ٯذر آٳٺب ٣ٰشش اص ي٢ 

 شاسداد ٟبث٪ ٯحبػجٸ ٵ دشداخز ٯي ثبؿذ. ػب٩ ثبؿذ ثٸ سٴبػت ٯذر ٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ًِىش 

 ٶ٭ دضؿ٤ي ٵ خذٯبر ثٺذاؿشي دسٯبٳي ٣ـٶس ؿبٯ٪ :٬آئيٲ ٳبٯٸ اداسي اػشخذاٯي داٳـ٨بٷ ٓ

حٞ ؿبٗ٪، ٯذيشيز ٵ ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ ٹبي ؿ٘٪، ايثبس٧شي ، ػخشي ٣بس ٵ ٣بس حٞ ؿ٘٪ ، 

 دسٯحيي ٗيشٯشٔبسٙ ، ٵيظٷ.

 ٓ ٰي ثشاثشثب ي٢ ٯبٷ آخشيٲ ح٠ٶٝ ٵ ٯضايبي ٯؼشٰش ثٸ ٬دبداؽ دبيبٱ خذٯز آوبي ٹيئز

 اصاي ٹشػب٩ ٯي ثبؿذ.

  خذٯز خشيٲ ٯضد ٣بس٧ش ثٸ ٳؼجز ٹشػب٩ آثبصخشيذ ػٴٶار ٯـٰٶ٫يٲ ٟبٳٶٱ ٣بسثشاثش ثب

 سٵص ٯي ثبؿذ. 30ح٠ٶٟي ثٸ ٯيضاٱ 
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 :ًحَُ هحبؾجِ

 دبزاـ دبيبى ذسهز هكوَليي لبًَى ذسهبر وكَضي

; 

 هكوَل ثبظًكؿشگيحمَق ٍ هعايبي هسر ؾبل ذسهز * 



 ّعيٌِ هلجَؼ

 سبئيس وٌٌسگبى  جَؼلقٌبؾبيي ّعيٌِ ههساضن يويوِ جْز  ضزيف

 ٧ٶاٹي ٣بس ثب ر٣ش ٓٴٶاٱ دؼز ػبصٯبٳي ٵ ٯذر ٣بس٣شد 1

٣بس٧ضيٴي سبئيذ ٓٴبٵيٲ  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  -ؿ٬٘ي ٵ ٯذر ٣بس٣شد

 سئيغ ٵاحذ

2 
سيب٫ي ٯـٰٶ٫يٲ دسيبٛز حٞ ٫جبع ثشاػبع ٫يؼز 

 15دػشٶسا٫ٰٔ٪ ؿٰبسٷ 
 

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –اٳجبس داس  دسخٶاػز خشيذ 3

  كٶسر خ٬ؼٸ سحٶي٪ ثب اٯوبء ٯؼئٶ٫يٲ ٵاحذ 4

5 
ٛب٣شٶس ) اص ؿش٣ز سٶ٫يذي يب سٔبٵٳي ( ثبٳبص٫ششيٲ ٟيٰز 

 ٣بسدشداصي
 ٣بسدشداص

 ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 6
سئيغ  -ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 ٵاحذ

 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  دطزاذز ّعيٌِ هلجَؼهساضن يويوِ جْز  ضزيف

  ٛيؾ ٵاسيضي ثٸ ؿش٣ز 1

 ػٴذ حؼبثذاسي ٵ ثش٧ـز ثجز سبٯيٲ آشجبس 2
سئيغ  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 ٵاحذ

 ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ٯبدٷ  3
 –سئيغ اٯٶسٯب٫ي ٵاحذ   -سئيغ ٵاحذ

 ٯذيشٯب٫ي

 

 :تَضيحبت 

  ٯلٶثٸ ٯٔبٵٱ اٵ٩ سئيغ خٰٺٶسي ثٸ ؿٰبسٷ  2دػش٨بٹٺب ٯ٬٤ٜٴذ ثٸ اػشٴبد ٯبدٷ

ػبصٯبٱ اػشخذا٭ ٣ـٶسي سا  15ٯٜبد دػشٶسا٫ٰٔ٪ ؿٰبسٷ  8/4/89ٯٶس   77683

 ف ٯـٰٶ٫يٲ خذٯبر ٣ـٶسي آٰب٩ ٳٰبيٴذ.ٶدسخل

  ثشاػبع ٯلٶثٸ  2ٯبدٷ  3خٺز دشػٴ٪ سجلشٷ دسخلٶف ثشٟشاسي حٞ ٫جبع

 ا٭ ؿٶد.ذٹيأر اٯٴبء اٟ 6/5/88

 آئيي ًبهِ اداسي ٍ استخذاهي وبسهٌذاى غيشّيأت ػلوي :  86هبدُ 

ٯٶػؼٸ ٯٶُٚ اػز ؿشايي ثٺذاؿشي ، ايٰٴي ٵ سٛبٹي ٯحيي ٣بس سا سبٯيٲ ٵ ٫جبع ٣بس ٯٴبػت ثشاي 

 سئيؼٸ ٯإػؼٸ ، سٺيٸ ٳٰبيذ.٣بسٯٴذاٱ خٶد سا دسٟب٫ت دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٯلٶة ٹيبر 
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 لطاضزاز ذطيس وبال ٍ اًجبم وبض

 سبئيس وٌٌسگبى  هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي لطاضزاز ذطيس وبال ٍ اًجبم وبض  ضزيف

1 
سلٶيشاػبػٴبٯٸ ؿش٣ز ٵ آخشيٲ س٘ييشار آٱ ) ثشاثش اك٪ ؿذٷ سٶػي داد٧ؼششي يب 

 اٯٶسح٠ٶٟي (
 

  ريلالك٧ٶاٹي سبئيذ كالحيز اص ٯشاخْ  2

3 
ٵ  اك٪ يب سلٶيش ٯذاس١ ٵ ٯؼشٴذار ٯٴبٟلٸ ثب اػشٔال٭ ) ثشاثشاك٪ ؿذٷ سٶػي اٯٶسح٠ٶٟي

 (اٯٶس ٟشاسدادٹب
 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص

4 
) ثشاثشاك٪ ؿذٷ سٶػي ٶسسد٬ؼٸ ٣ٰيؼيٶٱ ٯٴبٟلٸ ثب اػشٔال٭ كاك٪ يب سلٶيش

 (ٵ اٯٶس ٟشاسدادٹب اٯٶسح٠ٶٟي
 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص اٳ٠ٔبد ٟشاسداد سٶػي ٯٔبٵٳز يب ٯذيشيز دـشيجبٳي ثبثز ٯٔبٯالر ٰٓذٷاثالٕ  5

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص اك٪ ٟشاسداد 6

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  ( ٵاحذ ٯشثٶًٸ ٳ٨ٺذاسي ؿٶد سلٶيشهٰبٳشٴبٯٸ ثبٳ٤ي ) ثشاثش اك٪ ؿذٷ سٶػي  7

 ٯدبصثب اٯوبء ٯ٠بٯبر  اثالٕ ٳبُش يب ٯؼئٶ٩ ٛٴي ٟشاسداد 8

  سػيذ سحٶي٪ ٟشاسداد ثٸ اداسٷ داسايي 9

  سػيذ سحٶي٪ ٟشاسداد ثٸ اداسٷ ثيٰٸ 10

11 
سبئيذيٸ حؼبثشع سػٰي دسٯٶسد اٳدب٭ حؼبثشػي ؿش٣ز ، ػب٩ ٯبٟج٪ ٟشاسداد ) خٺز 

 1ثشاثشٯٔبٯالر ثضس٥ ( 10ٟشاسدادٹبيي ثب٫ٖ ثش
 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص

 اك٪ ٳبٯٸ ؿٰبسٷ حؼبة 12
 اٯوبء ؿش٣زٯٺش ٵ 

 ( ء) داساي حٞ اٯوب 

  اك٪ ٯدٶص ٯب٫يبر ثشاسصؽ اٛضٵدٷ 13

  سبئيذيٸ ديٰبٳ٤بس ٯجٴي ثشٓذ٭ ؿٰٶ٩ ٟبٳٶٱ ٯٴْ ٯذاخ٬ٸ ٣بس٣ٴبٱ دٵ٫ز دسٯٔبٯالر دٵ٫شي 14

 ثب اٯوبء ٣بسٛشٯب اثالٕ اٛضايؾ يب ٣بٹؾ ٟشاسداد ثٸ ٛشاخٶس ٯٶهٶّ 15

 ٳبُش ٟشاسداد ٧ٶاٹي اٳدب٭ ٣بس 16

17 

كٶسسحؼبة يب كٶسر ٵهٔيز ٵ يب دسخٶاػز ٵخٸ ؿش٣ز حؼت ٯٶسد ٣ٸ ٵاحذ آٱ سا ثٸ 

ثجز ) ؿٰبسٷ ٵ سبسيخ ( سػبٳذٷ ثبؿذ ٵ دػشٶس دشداخز سٶػي سئيغ ٵ ثب سبئيذيٸ سئيغ 

 (30ٯٶػؼٸ يب سئيغ ٵاحذ يب ٯ٠ب٭ ٯدبص ٯجٴي ثشدشداخز) ثٸ اػشٴبد ٯبدٷ 

ٯٺش ٵ اٯوبء ؿش٣ز ) داساي حٞ 

 ٵاحذ اٯوبء ( / سئيغ

 ٯؼئٶ٩ اٯٶا٩ سبئيذ اٯٶا٩ خٺز خشيذ ٹبي اٯٶا٫ي دسٛش٭ سػيذ اٳجبس 18

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص سػيذ اٳجبس خٺز خشيذ ٣بال 19

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص 2ٛش٭ ديٰبٳ٤بسي 20

21 
اسائٸ سؼٶيٸ حؼبة ًشٙ ٟشاسداد اص ػٶي ٯشاخْ ٟبٳٶٳي ريشثي حؼت ٯٶسد ) ػبصٯبٱ سبٯيٲ 

 دبيبٱ ٟشاسداد دساخشٰبٓي ، ٵصاسر اٯٶساٟشلبدي ٵ داسايي 
 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص

22 

دسٯٶاسدي ٣ٸ ٣باال دسخبسج اص اٳجبس سحٶي٪ ٯي ٧شدد ٵ ثٸ اٳجبس ٵاسد ٳٰي ٧شدديب اٯ٤بٱ ٵسٵد ٵ 

آئيٲ ٳبٯٸ اٟذا٭ ؿٶد ٵ سحٶي٪ ٧يشٳذٷ ٣بال  81ٵ  80ال دساٳجبسٳٰي ثبؿذ ثب دسٳِش ٧شٛشٲ ٯٜبد ٳ٨ٺذاسي ٣ب

ثٸ خبي اٳجبسداس س٤ب٫يٚ ٯشثٶًٸ سا اٳدب٭ خٶاٹذ داد ٵ سػيذ ٵ كٶسر ٯد٬غ ٯشثٶى حؼت ٯٶسد 

 ٯجٴبي كذٵس سػيذ اٳجبس حٶا٫ٸ اٳجبسٯي ٧شدد.

دس  -سئيغ ٵاحذ –٣بسدشداص  -اٳجبسداس

٪ ٯؼش٠يٮ دشػٴ٬ي ٣ٸ ثٸ سػيذ سحٶي

 ٳب٭ اٵ حٶا٫ٸ كبدس ؿذٷ اػز

 دسخلٶف ٯٔبٯالر ٯشٶػي ٵ ٰٓذٷ 80كٶسسد٬ؼٸ ٯبدٷ  23
ٳٰبيٴذٷ  –اٳجبسداس يب سحٶي٪ ٧يشٳذٷ 

 ٟؼٰز س٠بهب٣ٴٴذٷ

 ٣بسؿٴبع ٛٴي –ٳٰبيٴذٷ سئيغ ٯٶػؼٸ  ٯذاس١ سشخيق ٣بال دس خلٶف خشيذ ٹبي خبسخي 24

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص خبسخي آالٯيٸ ثبٳ٢ دسخلٶف خشيذٹبي 25

 سئيغ ٵاحذ–ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 26
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ٯٔبٵٱ اٵ٩ سئيغ خٰٺٶسي ) آئيٲ ٳبٯٸ ساٹ٤بسٹبي  9/2/88ٯٶس   26510اخشاي ٯلٶثٸ  1

 اٛضايؾ هٰبٳز اخشايي ٵ س٠ٶيز حؼبثشػي(
ي٢ ٳؼخٸ اص ٛش٭ ديٰبٳ٤بسي دساٵ٫يٲ ػٴذ دشداخشي ٵ ٳؼخٸ دٵ٭ دسثبي٨بٳي اداسٷ سػيذ٧ي  2

ٯي ثبؿذ ٵ سػيذ٧ي ٣ٴٴذٷ ٯشثٶًٸ ٯي ثبيؼز ثشاػبع ٹشكٶسر ٵهٔيز ٵ دشداخز ٳؼجز 

ثٸ س٤ٰي٪ ٛش٭ ديٰبٳ٤بسي ٯٴذسج دس دشٵٳذٷ سػيذ٧ي اٟذا٭ ٵآٱ سا سبئيذ ٵ ٣ٴشش٩ الص٭ سا ثٸ 

 ٰٓ٪ آٵسد.

 

 سبئيس وٌٌسگبى  دطزاذز  لطاضزاز ذطيس وبال ٍ اًجبم وبض ضن يويوِ جْز هسا ضزيف

  ٶيش دسخٶاػز ٵخٸ ثب ٯٺش ٵ اٯوب اك٪ سػيذ٧يلس 1

  سبئيذيٸ اداسٷ دسيبٛز ٵ دشداخز ثبثز ػذشدٷ سوٰيٴبر 2

3 
آال٭ ٵكٶ٩ يب ٛيؾ ٵاسيضي ثبثز چ٤ٺبي كبدسؿذٷ ثبثز 

 ٣ؼٶس ٟبٳٶٳي ٵ خب٫ق
 

  ثيٰٸ سبٯيٲ اخشٰبٓي دسكٶسر ٫ضٵ٭ ٫يؼز سبئيذ ؿذٷ 4

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -سئيغ ٵاحذ آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي( 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  5

 ػٴذ حؼبثذاسي ٵ ثش٧ـز ثجز سبٯيٲ آشجبس 6
سئيغ  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 ٵاحذ

 

: ًِىش 

سـ٤ي٪ دشٵٳذٷ دساداسٷ ٯٶهٶّ ٟشاسداد ثشاي اٵ٫يٲ دشداخز ٵ ثشحؼت  14ا٫ي  1ٯذاس١ اص سديٚ 

 سػيذ٧ي ٵاحذ ا٫ضاٯي ٯي ثبؿذ ٵ ثشاي ٯبث٠ي دشداخشٺب ٳيبصي ٳٰي ثبؿذ.

 سَييحبر :

  دسخلٶف ػبيش ٳيشٵٹبي ٯـبٗ٪ خذٯبر ٰٓٶٯي اص خ٬ٰٸ ًجخ ٵ سٶصيْ ٗزا ) آؿذض ٹب ٵ

ٯشلذيبٱ سٶصيْ ٗزا ( ، ٳ٨ٺذاسي ػبخشٰبٱ ٵ سبػيؼبر ) ٯ٤بٳؼيٲ ٹب سبػيؼبر ٵ ػبخشٰبٱ ( 

ٯحشش٭ ثٺذاؿز ، ٛوبي ػجض) ثبٗجبٱ( ٵ دشػٴ٪ دبي٨بٹٺبي اٵسطاٳغ سٓبيز ٯٜبد ٳبٯٸ ٵصيش 

ٯٴوٮ ثٸ ٯلٶثٸ ٹيبر ٵصيشاٱ ثٸ ؿٰبسٷ  1/12/90  ٯٶس 1654/100ثٸ ؿٰبسٷ 

ٵ ٳبٯٸ ٯـبٵس ٯٔبٵٳز ٯحشش٭ سٶػٔٸ ٵصاسر ثٸ  1/11/1390ٯٶس   476643/ر213371

 ا٫ضاٯي ٯي ثبؿذ. 24/12/1390/د ٯٶس  4542/209ؿٰبسٷ 

 . دسكٶسر خزة ٳيشٵي خذيذ حشٰبً ٯدٶص سيبػز داٳـ٨بٷ ا٫ضاٯيؼز 
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 وبضزضلبلت فبوشَضاؾٌبز ّعيٌِ ذطيس ٍ اًجبم 

 سبئيس وٌٌسگبى هساضن يويوِ جْز قٌبؾبيي ّعيٌِ ذطيس ٍ اًجبم وبض زضلبلت فبوشَض ضزيف

1 
دسخٶاػز خشيذ ثبيذ سٔذاد ٵ ٳٶّ ٣بال ٵ سبسيخ دسخٶاػز ٯـخق ٧شديذٷ ٵ 

 ٹٰچٴيٲ سٰبٯي دسخٶاػز ٹبي خشيذ اص ًشيٞ اٳجبسداس كٶسر ٧يشد.

 –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي ) سبٯيٲ آشجبس(  -اٳجبسداس

 سئيغ ٵاحذ ) سـخيق (

2 
ٯذاس١ ٯشثٶى ثٸ ٯٴبٟلٸ يب سش١ سـشيٜبر ٯٴبٟلٸ حؼت ٯٶسد ٵ ثب ٯذاس١ 

 اػشٔال٭ ٵ ثب ٯدٶص اٳحلبسي ثشاػبع آئيٲ ٳبٯٸ .
 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص دسآئيٲ ٳبٯٸ

3 

س٬ٜٲ ٛشٵؿٴذٷ ، ٯـخلبر ٛب٣شٶس: ٵاهح ، ٗيش ٯخذٵؽ ، حشٵٛي ، آدسع ٵ 

ؿشك ٣بال، سٔذاد يب ٯ٠ذاس ٛي ، ٟيٰز ٣٪ ، ٧ٶاٹي ٛشٵؿٴذٷ ) ؿبٯ٪ اٯوبء ٵ 

ٯٺش( سبسيخ خٶاٳب، ٳب٭ ٵ ٯـخلبر ٣بٯ٪ خشيذاس، ٳب٭ ٵ ٯـخلبر ٣بٯ٪ 

ٛشٵؿٴذٷ ، سبئيذيٸ ٛشٵؿٴذٷ ٯجٴي ثشٓذ٭ ؿٰٶ٩ ٟبٳٶٱ ٯٴْ ٯذاخ٬ٸ ٣بس٣ٴبٱ دس 

 ٯٔبٯالر دٵ٫شي .

٤ٸ ٯٺشٛشٵؿٴذٷ ثب آس٭ ػشثش٥ ٛب٣شٶس ي٤ي ثبؿذ ) ٯشاٟجز الص٭ دسخلٶف ايٴ

( ٯـشٵى ثٸ ايٴ٤ٸ ٛشٵؿ٨بٷ ٛب٣شٶس آس٭ داس داؿشٸ ثبؿذ. ) دسكٶسسي ٣ٸ ٵخٸ 

ٛب٣شٶس دسصٯبٱ خشيذ سٶػي ٣بسدشداص ٳ٠ذاً دشداخز ٧شدد ٯيجبيؼز ٯٺش ٵ 

 ٭ ٛشٵؿٴذٷ ثب ٯشٲ ٯج٬ٖ ٛب٣شٶس ٳ٠ذاً دسيبٛز ؿذ دسج ٧شدد(ٵاٯوبي د

 

 ٣بسدشداص ٯجٴي ثشسبٯيٲ ٣يٜيز ثٸ ٣ٰششيٲ ثٺب ٯ٤ٰٲ دس ٯٔبٯالر خضئيٯٺش٣بسدشداص  4

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ سذاس٣بر  -٣بسدشداص آئيٲ ٳبٯٸ ( 62كٶسسد٬ؼٸ ػٸ اٯوبء ثبثز ٯٔبٯالر ٯشٶػي ) ثٴذ ة ٯبدٷ  5

6 
سػيذ اٳجبس يب سػيذ سحٶي٪ ٯؼش٠يٮ ) دسكٶسسي ٣ٸ اٯٶا٫ي ثبؿذ سبئيذ اداسٷ 

 ذ(اٯٶا٩ الص٭ ٯي ثبؿ

دس سػيذ  –سئيغ ٵاحذ  –٣بسدشداص  -اٳجبسداس

سحٶي٪ ٯؼش٠يٮ دشػٴ٬ي ٣ٸ ثٸ ٳب٭ اٵ سػيذ 

 ؿذٷ اػز .

 دسخٶاػز ٣ٴٴذٷ سبئيذيٸ دسخٶاػز ٣ٴٴذٷ ٯجٴي ثش ٯٌبث٠ز ؿشايي ٛٴي ثب دسخٶاػز اٵ٫يٸ خشيذ. 7

8 

دسٯٶاسدي ٣ٸ ٣بال دسخبسج اص اٳجبسسحٶي٪ ٯي ٧شدد ٵ ثٸ اٳجبس ٵاسد ٳٰي ٧شدد 

 81ٵ  80اٯ٤بٱ ٵسٵد ٵ ٳ٨ٺذاسي ٣بال دساٳجبس ٳٰي ثبؿذ ثب دسٳِش٧شٛشٲ ٯٜبد يب 

آئيٲ ٳبٯٸ اٟذا٭ ؿٶد ٵ سحٶي٪ ٧يشٳذٷ ٣بال ثٸ خبي اٳجبسداس س٤ب٫يٚ ٯشثٶًٸ سا 

اٳدب٭ خٶاٹذ داد ٵ سػيذ ٵ كٶسر ٯد٬غ ٯشثٶى حؼت ٯٶسد ٯجٴبي كذٵس 

 سػيذ اٳجبس، حٶا٫ٸ اٳجبسٯي ٧شدد.

دس سػيذ  –سئيغ ٵاحذ  –٣بسدشداص  -اٳجبسداس

سحٶي٪ ٯؼش٠يٮ دشػٴ٬ي ٣ٸ ثٸ ٳب٭ اٵ حٶا٫ٸ 

 كبدس ؿذٷ اػز .

 ذٷ.ٰدسخلٶف ٯٔبٯالر ٯشٶػي ٵ ٓ 80كٶسسد٬ؼٸ ٯبدٷ  9

ٳٰبيٴذٷ ٟؼٰز  -اٳجبسداس يب سحٶي٪ ٧يشٳذٷ

٣بسؿٴبع  –سئيغ ٯٶػؼٸ  –س٠بهب ٣ٴٴذٷ 

 ٛٴي

 ٯ٠بٯبر ٯدبصثب اٯوبء  ٯذاس١ سشخيق ٣بال دسخلٶف خشيذٹبي خبسخي 10

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص آالٯيٸ ثبٳ٢ دسخلٶف خشيذٹبي خبسخي 11

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص ٳبٯٸ آال٭ ؿٰبسٷ حؼبة ٛشٵؿٴذ٧بٱ 12

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص ٯدٶص ٯب٫يبر ثشاسصؽ اٛضٵدٷ دسكٶسر ٵخٶد 13

14 
ٯـبثٸ داخ٬ي اخز سبئيذيٸ ٹبي الص٭ دسٛب٣شٶسٹب ٯشثٶى ثٸ ٣بالٹبي خبسخي ٣ٸ 

 ٹٮ داسٳذ.
 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص ٳٰبيٴذٷ اػٴبد ٹضيٴٸ 15

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص اط ٯبؿيٴي ٵٯٺشداسايي ٵ ٯٺشثبٳ٢ٛشٛيؾ ٯب٫يبر ثب دش 16

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص ثشاثش ٯٔبٯالر ثضس٥ ٧10ضاسؽ حؼبثشع سػٰي ) خٺز ٟشاسدادٹبيي ثب٫ٖ ثش 17

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –٣بسدشداص  ٳٰبيٴذٷ ػٴذ ٣بسدشداصي داساي سبسيخ ٵ ؿٰبسٷ ٯؼ٬ؼ٪ ثبؿذ 18

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 19

38 



 19/9/88ٯٶس   1680ٟبٳٶٱ ٯب٫يبسٺبي ٯؼش٠يٮ ٵ ٳبٯٸ  169دسخلٶف اخشاي ٯٜبد ٯبدٷ  1

 ٯذيش٣٪ ديٶاٱ ٯحبػجبر اػشبٱ يضد
ٯٔبٵٱ اٵ٩ سئيغ خٰٺٶسي ) آئيٲ ٳبٯٸ ساٹ٤بسٹبي  9/2/88ٯٶس   26510اخشاي ٯلٶثٸ  2

 اٛضايؾ هٰبٳز اخشايي ٵ س٠ٶيز حؼبثشػي (

 

 
 

ّعيٌِ ذطيس ٍ اًجبم وبض دطزاذز هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 زضلبلت فبوشَض ثِ فطٍقٌسگبى

 سبئيس وٌٌسگبى 

  آال٭ ٵكٶ٩ يب ٛيؾ ٵاسيضي 1

اسائٸ سؼٶيٸ حؼبة ًشٙ ٟشاسداد اص ػٶي ٯشاخْ ٟبٳٶٳي  2

ريشثي حؼت ٯٶسد ) ػبصٯبٱ سبٯيٲ اخشٰبٓي ، ٵصاسر 

 اٯٶساٟشلبدي ٵ داسايي ٵ... (

 

  ٵ اٯوب سػيذ٧ي يش ٳٰبيٴذٷ اػٴبد ٹضيٴٸ ثب ٯٺشٶسل 3

 ٯذيشٯب٫ي -سئيغ ٵاحذ-ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  يٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي (ئآ 38ا٫ٸ ) ٯبدٷ ٶٛش٭ ح 4

سئيغ  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ػٴذ حؼبثذاسي ٵ ػٴذ ثش٧ـز سبٯيٲ آشجبس 5

 ٵاحذ

 

 :تَضيحبت 

  : ٣بسدشداص يب ٯبٯٶس خشيذ ثبيذ ثب سٶخٸ ثٸ ٣ٮ ٵ ٣يٚ ٯٶهٶّ ٯٔبٯ٬ٸ ) ٣بال ، ٯٔبٯالر ٣ٶچ٢

خذٯز يب ح٠ٶٝ ( دسثبسٷ ثٺبي آٱ سح٠يٞ ٳٰبيذ ٵ ثب سٓبيز كشٛٸ ٵ كالك ٵ اخز ٛب٣شٶس 

ٯـخق ٵ ثٸ سـخيق ٵ ٯؼئٶ٫يز خٶد ٯٔبٯ٬ٸ سا ثب سبٯيٲ ٣يٜيز ثٸ ٣ٰششيٲ ثٺبء ٯ٤ٰٲ اٳدب٭ 

 دٹذ. 

 داص يب ٯبٯٶس خشيذ ثبيذ ثب سٶخٸ ثٸ ٣ٮ ٵ ٣يٚ ٯٶهٶّ ٯٔبٯ٬ٸ ) ٣بال ، ٯٔبٯالر ٯشٶػي : ٣بسدش

خذٯز يب ح٠ٶٝ ( دسثبسٷ ثٺبي آٱ سح٠يٞ ٳٰبيذ ٵ ثب سٓبيز كشٛٸ ٵ كالك ٵ اخز حذاٟ٪ ػٸ ٠ٛشٷ 

اػشٔال٭ ٣شجي ، ثب سبٯيٲ ٣يٜيز ٯٶسد ٳِش چٴبٳچٸ ثٺبي ثذػز آٯذٷ ٯٶسد سبئيذ ٯؼئٶ٩ سذاس٣بسي يب 

 ص ٵي ثبؿذ ٯٔبٯ٬ٸ سا ثب ٠ٓذ ٟشاسداد يب اخز ٛب٣شٶس اٳدب٭ دٹذ.ٯ٠ب٭ ٯؼئٶ٩ ٹٌٰشا

 .سٶهيح ايٴ٤ٸ ػ٠ٚ ٯٔبٯالر ػب الٳٸ سٶػي ٹيأر دٵ٫ز سلٶيت ٵ اثالٕ خٶاٹذ ؿذ 
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 :ٯٔبٯالر ثضس٥ ، ثٸ ي٤ي اص سٵؿٺبي صيش ٰٓ٪ ٯي ؿٶد 

 ثش٧ضاسي ٯٴبٟلٸ ٰٓٶٯي اص ًشيٞ اٳشـبس ٛشاخٶاٱ  -1

 ثش٧ضاسي ٯٴبٟلٸ ٯحذٵد -2

  ػشدشػز ٯحشش٭ دٛشش اٯٶسح٠ٶٟي ٵصاسر ٣ـٶس ثٸ ؿٰبسٷ  ،ثشاػبع ٳبٯٸ ٯـبٵس ٵصيش

خبي٨ضيٲ ٯلٶثٸ ٹيئز ٵصيشاٱ ثٸ  23/7/90ٯٶس   145359ٯلٶثٸ ٹيئز ٵصيشاٱ ثٸ ؿٰبسٷ  110785

 ) ٯٶهٶّ خشيذ ٣بالٹبي خبسخي سٶػي دػش٨بٹٺبي دٵ٫شي ( ٧شديذ.  1/10/88ٯٶس   193565ؿٰبسٷ 

 ري٪ ٯي ثبؿذ.ٯشٲ ٳبٯٸ ثٸ ؿشك 

) خشيذ ٣بالٹبي خبسخي ) آٮ اص ٣بالٹبي ػبخشٸ ؿذٷ ، ٌٟٔبر ، ٯ٬ضٵٯبر ، سدٺيضار ٵ ٗيشٷ سحز 

-2ٹشٓٴٶاٱ ( داساي ٳٰٶٳٸ ٵ يب ٯـبثٸ سٶ٫يذ داخ٬ي سٶػي سٰبٯي دػش٨بٹٺبي دٵ٫شي ) ٯٶهٶّ ٯٶاد 

ٯؼشثٴي ٯٴذسج دس ٟبٳٶٱ خذٯبر ٣ـٶسي ٵٯٶاسد  5ٟبٳٶٱ ٯحبػجبر ٰٓٶٯي ٣ـٶس ٵ ٯبدٷ  5ٵ3-4

ٟبٳٶٱ خذٯبر ٣ـٶسي ( ٵ ٹٰچٴيٲ سٰبٯي دػش٨بٹٺب يب ٳٺبدٹب ٵ ٓٴبٵيٲ ٯـبثٺي ٣ٸ ثٸ  117ٯبدٷ 

 ٳحٶي اص اٳحبء ، اص ثٶدخٸ ٰٓٶٯي يب دٵ٫شي اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴٴذ ٯٰٴٶّ ٯي ثبؿذ(.

اٳدب٭ ٣بس ٯي ثبيؼز دس صٯبٱ دشداخز حؼٲ خ٬ٰٸ ٯب٫يبر ثيٰٸ ،ػذشدٷ اصدسخلٶف ٣ؼٶسٟبٳٶٳي 

 ٴبػبئي ؿٶد .ؿ

  اٵ٫يٲ دشداخز سٴخٶاٷ ثٸ ٣بسدشداص دساثشذاي ٹشػب٩ ًي دسخٶاػز ٵي ٵ سبئيذ سئيغ ٵاحذ

كٶسر ٧شٛشٸ ، دشداخشٺبي ثٔذي ٯٴٶى ثٸ اسائٸ ػٴذ ٣بسدشداصي دشداخز ؿذٷ ثب سٓبيز ػ٠ٚ 

 سٴخٶاٷ ٯشثٶًٸ ٯي ثبؿذ.

 سٶػي اداسٷ سػيذ٧ي  سلٶيش ٳٰبيٴذٷ اػٴبد ٹضيٴٸ ٣ٸ ثب ٯٺش ٵ اك٪ اٯوب سػيذ٧ي ٯي ثبؿذ

 ص٭ كٶسر ٯي ٧يشد. ثبي٨بٳي ٵ دسصٯبٱ دشداخز ٣ٴشش٩ ال
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 حك الشسضيؽ
 

 سبئيس وٌٌسگبى  هساضن يويوِ جْز قٌبؾبيي حك الشسضيؽ  ضزيف

 ثب اٯوب٣بسٛشٯب ٵ ٯدشي ٟشاسداد حٞ ا٫شذسيغ يب ) ٯدٶص( 1

  ح٤ٮ ٣بس٧ضيٴي يب ٯذس١ سحلي٬ي 2

3 
٫حبٍ ٣شدٱ دبع ؿخلي ٵ يب ٯشخلي سبئيذ ٣بس٧ضيٴي ثبثز 

 خٺز حٞ ا٫شذسيغ دسػبٓز اداسي
 

 ٣بسؿٴبع ٯٔبٵٱ آٯٶصؿي -سئيغ ٵاحذ –ٵاحذ آٯٶصؽ  ٫يؼز حٞ ا٫شذسيغ سٴِيٮ ؿذٷ سٶػي ٵاحذ آٯٶصؽ 4

 ٫يؼز سٴِيٰي حؼبثذاسي 5

٣بس٧ضيٴي دسٯٶسد دشػٴ٪  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 –ي ( سئيغ ٵاحذ ٯذس١ سحلي٬ –داٳـ٨بٷ ) ٳٶّ اػشخذا٭ 

 ٣بسؿٴبع ٯٔبٵٱ آٯٶصؿي

 ٣بس٧ضيٴي ٯذس١ خبٳجبصي دسكٶسر ٵخٶد خبٳجبص دس٫يؼز 6

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 7

 

 

 

 

 

 

 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  دطزاذز حك الشسضيؽهساضن يويوِ جْز  ضزيف

  ٯب٫يبرآال٭ ٵكٶ٩ يب ٛيؾ ٵاسيضي ثبثز چ٢  1

 سٴِيٰي ثب ٯٺش ٵ اك٪ اٯوبي اداسٷ سػيذ٧ي سلٶيش ٫يؼز 2
٣بس٧ضيٴي دسٯٶسد  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

ٯذس١ سحلي٬ي (  –دشػٴ٪ داٳـ٨بٷ ) ٳٶّ اػشخذا٭ 

 ٣بسؿٴبع ٯٔبٵٱ آٯٶصؿي –سئيغ ٵاحذ 

3 
٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺش ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ ثٸ ٯٴِٶس 

 ٣ٴشش٩ دشداخز
 

 ٯذيشٯب٫ي -ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  -سئيغ ٵاحذ آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي( 38حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  ٛش٭ 4

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ػٴذ حؼبثذاسي ٵ ثش٧ـز ثجز سبٯيٲ آشجبس 5
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 ٹيبر ٬ٰٓي ٯذٓٶ صيش ٫يؼبٳغ ٯٔبد٩ ح٠ٶٝ آٯٶصؿيبس دبيٸ ي٢ثشاي آوبي 

 آوبي ٹيبر ٬ٰٓي ٯذٓٶ  ٛٶٝ ٫يؼبٳغ ٯٔبد٩ ح٠ٶٝ دػشيبس دبيٸ ي٢

 آوبي ٹيبر ٬ٰٓي ٯذٓٶ د٣ششا ٯٔبد٩ اػشبد يبس دبيٸ ي٢ ٯحبػجٸ اٳدب٭ ؿٶد.
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 حك الشسضيؽ اػًبي ّيئز ػلوي ديوبًي ٍ ...

; 

 حمَق + فَق الؼبزُ هرهَل اػًبي ّيئز ػلوي هطثي ٍ اؾشبزيبض دبيِ يه ضؾوي ( ÷) 50

 حك الشسضيؽ اػًبي غيطّيئز ػلوي

; 

 2×176÷ضشيت  سبل  ×اهتيبص ضغل ٍ ضبغل 

 + فَق الؼبدُ هخػَظ اػضبي ّيئت ػلوي هشثي ٍ استبديبس پبيِ يه سسوي (سسوي  حمَق ÷) 60



 

 ووه ّعيٌِ هْس وَزن
 

 سبئيس وٌٌسگبى هْس وَزنقٌبؾبيي ووه ّعيٌِ هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 اٯوبء ٯش٠بهي دسخٶاػز ٯبدس 1

  سلٶيش كٜحٸ اٵ٩ ٵ دٵ٭ ؿٴبػٴبٯٸ ٣بسٯٴذ صٱ 2

  ػب٩ 5حٸ اٵ٩ ؿٴبػٴبٯٸ ٛشصٳذ صيشٜسلٶيش ك 3

  ٧ضيٴيسسلٶيش ثشاثشاك٪ ؿذٷ آخشيٲ ح٤ٮ ٣ب 4

 ٫يؼز سٴِيٰي حؼبثذاسي 5
سبئيذ  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 سئيغ ٵاحذ –٣بس٧ضيٴي 

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  ثٶًٸش٫يؼز ٯ٘بيشر ثب ٯبٷ ٵ دالي٪ ٯ 6

 ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 7
سبئيذ  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 سئيغ ٵاحذ –٣بس٧ضيٴي 

 

 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  دطزاذز ووه ّعيٌِ هْس وَزنهساضن يويوِ جْز  ضزيف

  هْط ٍ اهضب اغل ازاضُ ضسيسگيتٌظيوي حسبثساضي ثب تػَيط ليست  1

٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺش ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ ثٸ ٯٴِٶس  2

 ٣ٴشش٩ دشداخز

 

 ٯذيشٵ ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -سئيغ ٵاحذ آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٯٔبٯالسي( 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  4

 

 تَضيحبت :

 ٯٶس  101959ٯلٶثٸ  ٢ٰ٣20 ٹضيٴٸ ٯٺذ٣ٶد١ ثٸ دشػٴ٪ سػٰي ٵ ديٰبٳي ) ثشاػبع ثٴذ

شاي ثثٸ اصاء ٹش٣ٶد١  92سيب٩ دسػب٩  000/630ٹيئز ٵصيشاٱ ( ثٸ ٯيضاٱ ٯبٹيبٳٸ  6/5/1392

 ػب٩ ٹؼشٴذ س٬ٔٞ ٯي ٧يشد.٣6بسٯٴذاٱ اٳبص ٣ٸ داساي ٛشصٳذ صيش

 .٢ٰ٣ ٹضيٴٸ ٯٺذ ٣ٶد١ سب ػ٠ٚ  ٛشصٳذ دشداخز ٯي ٧شدد 

  .ثشاي ٵاحذٹبيي ٣ٸ داساي ٯٺذ٣ٶد١ ٯي ثبؿٴذ ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ ٯٺذ ٣ٶد١ ثٸ دشػٴ٪ س٬ٔٞ ٳٰي ٧يشد 

  دسداٳـ٨بٷ ٬ٓٶ٭ دضؿ٤ي ٧يالٱ ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ ٯٺذ ٣ٶد١ دسٟب٫ت ٢ٰ٣ ٹبي سٛبٹي دشداخز ٯي

 ٧شدد. 
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 يبضاًِ غصا
 

 سبئيس وٌٌسگبى قٌبؾبيي يبضاًِهساضن يويوِ جْز  ضزيف

 سبئيذ ٣بس٧ضيٴي ٣بس٣شد دشػٴ٪ ثشاػبع ٣بسر سبي٤ٰغ٫يؼز ػبٓز  1

 ٫يؼز سٴِيٰي حؼبثذاسي 2
سبئيذ  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 سئيغ ٵاحذ –٣بس٧ضيٴي 

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  -٣بس٧ضيٲ ٫يؼز ٯ٘بيشر ثب ٯبٷ ٟج٪ ٵ دالي٪ ٯشثٶًٸ 3

 ٯذيشٯب٫ي -ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  -سئيغ ٵاحذ ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 4

 

 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  ادطزاذز يبضاًِ غصهساضن يويوِ جْز  ضزيف

سٴِيٮ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  -سئيغ ٵاحذ سٌس حسبثساضي ٍ ثطگطت سٌس اػتجبض 1

 ٣ٴٴذٷ 

  سلٶيش ٫يؼز سٴِيٰي حؼبثذاسي ثب ٯٺش ٵ اٯوبء اك٪ اداسٷ سػيذ٧ي 2

٣ٴشش٩ ٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺش ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ ثٸ ٯٴِٶس  3

 دشداخز
 

 ٯذيشٵ ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -ٵاحذسئيغ  آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي( 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  4

 

 :تَضيحبت 

  ثٸ دشػٴ٪ سػٰي ٵ ديٰبٳي ٵ ٯـٰٶ٩ ٟبٳٶٱ خذٯز دضؿ٤بٱ ٵ ديشادضؿ٤بٱ ثٸ اػشٴبد ٯلٶثٸ

ٯٶس  ثٸ ٯيضاٱ  ٵٯلٶثٸ ٹيئز سئيؼٸ ثٸ ؿٰبسٷ 12/1/92ٯٶس   41601ٹيبر ٵصيشاٱ ثٸ ؿٰبسٷ 

 سيب٩ ٯج٬ٖ ٗزاي سٵصاٳٸ سٔييٲ ؿذٷ اػز . 000/38

   2ٯبدٷ  3اخبصٷ دادٷ ٯي ؿٶد ثٸ دشػٴ٪ سجلشٷ  14/7/89ثٸ اػشٴبد ٯلٶثٸ ٹيئز اٯٴبء ٯٶس 

ٵ يب دسآٯذ اخشلبكي ٯـبثٸ ٣بسٯٴذاٱ  14ٯبدٷ  ٢ٰ٣3 ٹضيٴٸ ٗزا اص ٯح٪ آشجبسي سجلشٷ 

 ديٰبٳي دشداخز ؿٶد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 



 

 ّبي ضفبّي ووه
 

 سبئيس وٌٌسگبى  قٌبؾبيي حك هؿىي هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 ٫يؼز سٴِيٰي حؼبثذاسي ثب سبئيذ ٣بس٧ضيٴي 1
٣بس٧ضيٴي ) ٳٶّ اػشخذا٭ ٵ  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

٣بس٣شد ٵ ٵهٔيز دشػٴ٪ اص ٫حبٍ ٯدشد ٵ ٯشبٹ٪ ٵ صٳبٱ 

 سئيغ ٵاحذ –خٶد ػشدشػز ( 

 سئيغ ٵاحذ –٣بس٧ضيٴي  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  ٟج٪ ٵ دالي٪ ٯشثٶًٸ٫يؼز ٯ٘بيشر ثب ٯبٷ  2

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 3

 
 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  حك هؿىيهساضن يويوِ جْز  ضزيف

  تػَيطليست تٌظيوي حسبثساضي ثب هْط ٍ اهضب اغل ازاضُ ضسيسگي 1

ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ ثٸ ٯٴِٶس ٣ٴشش٩  ٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺش 2

 دشداخز

 

 ٯذيشٵ ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -سئيغ ٵاحذ آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي( 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  3

  ٯذاس١ ٯشثٶى ثٸ ٢ٰ٣ ٹبي سٛبٹي  -4
 

 سٶهيحبر

  17/12/85يشٹيئز ٬ٰٓي ثٸ اػشٴبد ٯلٶثبر ٹيئز اٯٴب ٯٶس  ٗحٞ ٯؼ٤ٲ ثٸ ٣بس٣ٴبٱ 

دشداخز ٵ ٯج٬ٖ  4/7/90ٵ  25/3/88ٵ  13/8/86ٵ ٯلٶثبر ٹيئز سئيؼٸ ٯٶس   28/6/90ٵ 

 ثٸ ؿشك ري٪ ٯي ثبؿذ.  90حٞ ٯؼ٤ٲ دسػب٩ 

  سيب٩  00/400دشػٴ٪ سػٰي ، ديٰبٳي ) ٯشد ٯشبٹ٪ ٵ صٳبٱ خٶد ػشدشػز ( ٯبٹبٳٸ 

 سيب٩  000/300ٳي ) صٱ( ٯبٹبٳٸ دشػٴ٪ سػٰي ، ديٰب 

  سيب٩  000/300) ٯشد ٵ صٱ ( ٯبٹبٳٸ  2ٯبدٷ  3دشػٴ٪ سجلشٷ 

  سيب٩  000/200) ٯشد ٵ صٱ( ٯبٹبٳٸ  2ٯبدٷ  4دشػٴ٪ سجلشٷ 

  سيب٩  000/100دشػٴ٪ ٟبٳٶٱ ٣بس ) ٯشد ٵ صٱ ( ٯبٹبٳٸ 

 ٰي ٧يشد . حٞ ٯؼ٤ٲ ثٸ آوبي ٹيئز ٬ٰٓي ٵدشػٴ٪ ٯشد ٯدشد ) سػٰي ، ديٰبٳي ( س٬ٔٞ ٳ

 ) ثٸ اػشٴبد ٯلٶثبر ٛٶٝ ا٫ز٣ش(.

  .ثٸ دشػٴ٬ي ٣ٸ اص خبٳٸ ػبصٯبٳي اػشٜبدٷ ٯي ٳٰبيٴذ. حٞ ٯؼ٤ٲ س٬ٔٞ ٳٰي ٧يشد 

  ٵخٶٷ دشداخشي ثٸ  9/12/89ٯٶس   601ثٸ اػشٴبد ساي ديٶاٱ ٓذا٫ز اداسي ثٸ ؿٰبسٷ دادٳبٯٸ

ثٲ ٣بال ٵ ... ثٸ ٓٴٶاٱ  ٣بس٣ٴبٱ دٵ٫ز سحز ٓٴبٵيٲ ٯٺذ ٣ٶد١ ، يبساٳٸ ٗزا ، ايبة ٵ رٹبة ،

ٟبٳٶٱ ا٫حبٝ ٯٶادي ثٸ ٟبٳٶٱ سٴِيٮ ثخـي اص ٯ٠شسار ٯب٫ي دٵ٫ز ،  40ٯلبديٞ ٯبدٷ 

سٺبي ٯؼش٠يٮ خبسج ثٶدٷ ٵ ثخـٴبٯٸ بٟبٳٶٱ ٯب٫ي 83ٵ 82ٯٶهٶٓبَ اص ؿٰٶ٩ اح٤ب٭ ٯٶاد 

 ٯٴؼٶ  ؿذ. 9/12/89ػبصٯبٱ اٯٶسٯب٫يبسي اص سبسيخ  12/4/1387ٯٶس   33553
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 ؾبؼ آئيي ًبهِ اجطائي َطح ًظبم ًَيي ثيوبضؾشبًْب وبضاًِ ثطا
 

قٌبؾبيي وبضاًِ ثطاؾبؼ آئيي ًبهِ اجطائي هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 َطح ًظبم ًَيي ثيوبضؾشبًْب 

 سبئيس وٌٌسگبى 

  ٧ضاسؽ ٣بس٣شد دضؿ٤بٱ ثشاػبع سٔذاد ثيٰبساٱ ٵ سٟٮ سيب٫ي ٣بس٣شد 1

2 

٣بس٣شد دضؿ٤بٱ ثشاػبع ٧ضاسؽ ٣بس٣شد دضؿ٤بٱ ثشاػبع سٔذاد 

ٟذسا٫ؼٺٮ سٔييٲ ؿذٷ دضؿ٤بٱ دسدػشٶسا٫ٰٔ٪ ٳِب٭ ٳٶيٲ يب خذٵ٩ 

 اسصؿيبثي ٯٶسد سبئيذ ٯٔبٵٳز دسٯبٱ ثيٰبساٱ ٵ سٟٮ سيب٫ي ٣بس٣شد

دؼز  –٣بس٧ضيٴي ) سبئيذ ٳٶّ اػشخذا٭ 

 –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  –٣بس٣شد  –ػبصٯبٳي 

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي 

3 
ثشاػبع ٟذسا٫ؼٺٮ سٔييٲ ؿذٷ دضؿ٤بٱ ٳٰبيٴذٷ ٣بس٣شد دضؿ٤بٱ 

 دسدػشٶسا٫ٰٔ٪ ٳِب٭ ٳٶيٲ

دؼز  –٣بس٧ضيٴي ) سبئيذ ٳٶّ اػشخذا٭ 

 –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  –٣بس٣شد  –ػبصٯبٳي 

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي 

4 

٫يؼز ٣بساٳٸ دشػٴ٪ ) ٫يؼز اٯشيبص ثٴذي حٞ ٯـبس٣ز ٣بس٣ٴبٱ 

سحلي٬ي ثشاػبع ٳٶّ اػشخذا٭ ، دؼز ػبصٯبٳي ، ٳٶّ خذٯز ، ٯذس١ 

 ٵ اٯشيبص سهبيز ٵ دسٳٺبيز ٯج٬ٖ سيب٫ي (

دؼز  –٣بس٧ضيٴي ) سبئيذ ٳٶّ اػشخذا٭ 

 –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  –٣بس٣شد  –ػبصٯبٳي 

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي 

 ٫يؼز ٹضيٴٸ دسآٯذ 5
سئيغ  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 ٵاحذ

 سبئيذيٸ ٹيبر ٓب٫ي ٳِبسر 6

سئيغ  -سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي 

ٯٔبٵٱ  –اداسٷ دسآٯذ ثيٰبسػشبٳٺب 

 دسٯبٱ

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ٫يؼز خبٳجبصاٱ 7

 سئيغ ٵاحذ –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 8

 سئيغ ٵاحذ –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  ٳٰبيٴذٷ س٤ٜي٢ ٣بساٳٸ دضؿ٤بٱ ٵ دشػٴ٪ ثٸ س٤ٜي٢ ٳٶّ اػشخذا٭ 9

  ٯلٶثبر ؿٶساي ٓب٫ي ٳِب٭ ٳٶيٲ داٳـ٨بٷ  10
 

 

هساضن يويوِ جْز دطزاذز  وبضاًِ ثطاؾبؼ آئيي ًبهِ اجطائي َطح  ضزيف

 ًظبم ًَيي ثيوبضؾشبًْب 

 سبئيس وٌٌسگبى 

  تػَيط ليست تٌظيوي حسبثساضي ثب هْط ٍ اغل اهضب ضسيسگي 1

2 
ٯٴِٶس ٣ٴشش٩ ٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺش ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ ٵ ثٸ 

 دشداخز
 

  ٛيؾ ٵاسيضي ٯب٫يبر 3

 آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  4
ٯذيش  -سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي 

 ٯب٫ي

 

 :تَضيحبت

  اسائٸ اػٴبد ثٸ اداسٷ دسآٯذ ٵاحذ سبئيذ : ثٸ ٯٴِٶس حلٶ٩ اًٰيٴبٱ اص سٌبثٞ اًالٓبر اسػب٫ي

 .ٵ ٣ؼٶس ٯشثٶًٸ ثب ٯدٰٶّ د سآٯذٹبي ٳ٠ذي ٵ ٗيش ٳ٠ذي
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 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين اؾٌبز ّعيٌِ ؾفطٍ ًمل ٍ اًشمبل

 ّعيٌِ ؾفط ٍ ًمل ٍ اًشمبل 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  ًمل ٍ اًشمبل ٍ قٌبؾبيي ّعيٌِ ؾفط هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص اثالٕ اٳش٠ب٩ 1

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ح٤ٮ اٳش٠ب٫ي 2

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  سٴِيٰي حؼبثذاسي٫يؼز  3

 سئيغ ٵاحذ –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  ٲ آشجبسبٯيػٴذ حؼبثذاسي ٵ س 4

 

 

 

 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  دطزاذز  ّعيٌِ ؾفط ٍ ًمل ٍ اًشمبل هساضن يويوِ جْز  ضزيف

  تػَيط ليست تٌظيوي ثب هْط ٍ اغل اهضبء ضسيسگي 1

دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺش ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ ثٸ ٯٴِٶس ٣ٴشش٩ ٫يؼز  2

 دشداخز

 

 ٯذيش ٯب٫ي -سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي( 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  3

 

 :َضيحبت ت

  ٹضيٴٸ ػٜشثٸ ٯؼشخذٯيٴي دشداخز ٯي ؿٶد ٣ٸ ثٸ ٯٶخت ح٤ٮ سػٰي ٯح٪ خ٘شاٛيبيي خذٯز آٳبٱ

ؿٺشػشبٱ دي٨ش س٘ييش ٯي يبثذ. ٯجٴبي دشداخز ٣ٶسبٹششيٲ ٛبك٬ٸ صٯيٴي آال٭ اص ي٢ ؿٺشػشبٱ ثٸ 

 ؿذٷ ثيٲ دٵ ٯح٪ سٶػي ٵصاسر ساٷ ٵ سشاثشي ٟبث٪ دشداخز ٯي ثبؿذ.

  ٣ي٬ٶٯشش ٵدس  50ٹضيٴٸ ػٜش ٵ ٳ٠٪ ٯ٤بٱ دسٯحذٵدٷ ي٢ ؿٺشػشبٱ دسساٹٺبي آػٜب٫شٸ ٵ ؿٶػٸ اص

 ٟبث٪ دشداخز ٯي ثبؿذ.٣ي٬ٶٯشش سدبٵص ٳٰبيذ  30ساٹٺبي كٔت ا٫ٔجٶس اص 

  ثٸ ٯؼشخذٯيٴي ٣ٸ ٹٰؼش اٵ دسي٤ي اص دػش٨بٹٺبي دٵ٫شي اؿش٘ب٩ داؿشٸ ثبؿذ ٹضيٴٸ ػٜش اص ثبثز

 ش ؿبٗ٪ دشداخز ٳخٶاٹذ ؿذ.ؼٹٰ

  ٳٜش ٯي ثبؿذ. 5حذا٣ثش دشداخز ٓبئ٬ٸ ٯٴذي ٵ اٵالد 

  ٛل٪ يبصدٹٮ  121ٯبدٷ اٳش٠ب٩ ٵ ٯج٬ٖ دشداخز ٹضيٴٸ ػٜش ، ٳ٠٪ ٵ اٳش٠ب٩ آوبي ٹيئز ٬ٰٓي ثٸ اػشٴبد

 آئيٲ ٳبٯٸ اداسي اػشخذاٯي آوبي ٹيبر ٬ٰٓي داٳـ٨بٹٺب ٵ ٯٶػؼبر آٯٶصؽ ٓب٫ي ٯي ثبؿذ.
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 ًِىش 

ثٸ سٵؽ ري٪  29/3/90ٯٶس   65699ٹضيٴٸ ػٜش ثب ٓٴبيز ثٸ ٯلٶثٸ ٹيئز ٵصيشاٱ ثٸ ؿٰبسٷ  -1

 ٯحبػجٸ ٯي ٧شدد. 

ٯٔبٵٳز  21/2/88ٯٶس  ٫1/1459ٰٔ٪ ٛل٪ ي٢ دػشٶسا 6ٹضيٴٸ ٳ٠٪ ٵ ٯ٤بٱ ثب ٓٴبيز ثٸ ثٴذ -2

 ٯي ثبؿذ. 88سٶػٔٸ كشٛبً ٯج٬ٖ ٯ٠ٌٶّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ًِىش 

 سٔذاد اٛشاد ؿبٯ٪ : ٣بسٯٴذ ، ٹٰؼش ٵ ٛشصٳذاٱ -1

 ٛشصٳذ 3سٔذاد ٛشصٳذثب سٶخٸ ثٸ ح٤ٮ ح٠ٶٟي حذا٣ثش -2

ثبس دسصٯبٳي  ٢الص٭ ثٸ ر٣ش اػز ٣ٺٺضيٴٸ ػٜش ٵ ٳ٠٪ ٵ ٯ٤بٱ دٵٯشسجٸ دشداخز ٯي ٧شدد . ي -3

٣ٸ ٣بسٯٴذ اٳش٠ب٩ ٯي يبثذ اصٯح٪ ٯجذا دشداخز ٯي ؿٶد ٵ ي٤جبس دسصٯبٱ ثبصٳـؼش٨ي ٣ٸ اصٯح٪ 

 ٯ٠لذ دشداخز ٯي ؿٶد.

 

 

 

 ّعيٌِ ًمل ٍ اًشمبل
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 : ًحَُ هحبؾجِ

 ّعيٌِ ؾفط

; 

 يطيت حمَق ؾبل (÷ 5) سؼساز افطاز ( *هؿبفز ثِ ويلَهشط *) 

 : ًحَُ هحبؾجِ

 ويلَهشط 150ووشط اظ

; 

 87حمَق ٍ فَق الؼبزُ قغل ٍ حسالل زضيبفشي ٍ جصة حىن حمَلي ؾبل  ÷2

 ويلَهشط 150ثيكشط اظ 

; 

 87حمَق ٍ فَق الؼبزُ قغل ٍ حسالل زضيبفشي ٍجصة حىن حمَلي ؾبل 



 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين اؾٌبز ّعيٌِ سطافيىي

 ) ههسٍهيي سهبزفي ( ثيوبضؾشبًْب اؾٌبز ّعيٌِ َطح سطافيىي
 

 سبئيس وٌٌسگبى  قٌبؾبيي اؾٌبز ّعيٌِ َطح سطافيىي هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ك٪ ٣شٵ٣ي سلبدٙا 1

2 
دسكٶسر ٓذ٭ ٵخٶد اك٪ ٣شٵ٣ي سلٶيش آٱ ثب سبئيذ ٣الٳششي 

 ٯشثٶًٸ
 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص

3 

 دسكٶسر ٓذ٭ ٵخٶد ٣شٵ٣ي:

 -2اػشـٺبد ٯح٬ي ثب سبئيذ ؿٶسا ٵ دبػ٨بٷ ٯح٪ ػ٤ٶٳز  -1

٧ٶاٹي ٯجٴي ثش سلبدٛي ثٶدٱ ثيٰبس ثب سبئيذ دزيشؽ ، دضؿ٢ 

 سئيغ ثيٰبسػشبٱ –ٯشخلق 

 

4 

كٶسسحؼبة ثيٰبس ٯجٴي ثشسشاٛي٤ي ثٶدٱ ثب سبئيذ دزيشؽ ٵ دضؿ٢ 

ٯشخلق ٵ دسخلٶف ثيٰبسػشبٳٺبي خلٶكي سبئيذ ٳٰبيٴذٷ 

 ٔشٛٸ دٵ٫شيداٳـ٨بٷ ثٸ ٹٰشاٷ ٯٺشس

 

 ٫يؼز سٴِيٰي 5
سئيغ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 ٵاحذ

 ٳٰبيٴذٷ ٫يؼشٺبي سٴِيٰي 6
سئيغ –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي 

 ٵاحذ

 بٱ ٵ ٯٔبٵٳز دسٯبٱشٯذيشثيٰبسػ كٶسسد٬ؼٸ ٯجٴي ثش سشاٛي٤ي ثٶدٳجب ٯج٬ٖ ٣٪ ٯبٳذٷ ٫يؼز 7

 ٯدبصثب اٯوب ٯ٠بٯبر  ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 8

 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين اؾٌبز ّعيٌِ سطافيىي
 

 سبئيس وٌٌسگبى  اؾٌبز ّعيٌِ َطح سطافيىيدطزاذز  هساضن يويوِ جْز  ضزيف

  تػَيط ًوبيٌسُ ليستْبي تٌظيوي ثب هْط ٍ اهضب اغل ازاضُ ضسيسگي 1

  آال٭ ٵكٶ٩ ثب ٛيؾ ٵاسيضي ثبثز چ٤ٺبي كبدس ؿذٷ 2

 ٯذيش ٯب٫ي -سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي ( 38ٯبدٷ ٛش٭ حٶا٫ٸ )  3

 :تَضيحبت

  سيبػز ٯحشش٭ خٰٺٶسي ٵديشٵدػشٶسا٫ٰٔ٪  24/11/84ٵ30ٯٶس   79429ًجٞ ٳبٯٸ

ثبثز حٰبيز اص سٶ٫يذ داخ٪ ٵ ٣بٹؾ ٵاسدار ٗيشهشٵسي ٵ  16/11/84ٯٶس   430390

) دسخلٶف  29/1/90ٯٶس  269ٵصاسر ثٸ ؿٰبسٷ ثبسٶخٸ ثٸ ٳبٯٸ ٯٔبٵٳز ٯحشش٭ دسٯبٱ 

اٟال٭ ٵ ٫ٶاص٭ ٯلشٛي دضؿ٤ي ٯلذٵٯيٲ سشاٛي٤ي ( دسيبٛز ٯبثٸ ا٫شٜبٵر ٟيٰز 

دسخلٶف اٟال٭ ٵاسداسي ٣ٸ داساي ٯـبثٸ سٶ٫يذ داخ٪ اػز اص ثيٰبس ٯٰٴٶّ ٯي ثبؿذ. 

ب٩ ثب٫ٌجْ اص ًشٙ ٯٔبٵٳز دسٯبٱ ٟبث٪ دشداخز ٳٰي ثبؿذ ٵ دسكٶسر ٵخٶد ٹش٧ٶٳٸ اؿ٤

ٛٴي ، سخللي ، ٬ٰٓي دساٟال٭ ٵ ٫ٶاص٭ ٯلشٛي دضؿ٤ي سٶ٫يذ داخ٪ الص٭ اػز ٯٶاسد ثٸ 

سيض ٵ ثٸ دٟز ثٸ ٯشاخْ ريلالك ٳِيش اداسٷ ٣٪ سدٺيضار دضؿ٤ي ، اداسٷ اػشبٳذاسد ٵ... ثٸ 

 ٯٔبٵٳز دسٯبٱ اسػب٩ ٧شدد.
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 َطح سوبم ٍلشي ٍيػُ اػًبي ّيئز ػلوي ) هحطٍهيز اظ هُت (
 

 سبئيس وٌٌسگبى  يويوِ جْز قٌبؾبيي َطح سوبم ٍلشي ٍيػُ اػًبي ّيئز ػلويهساضن  ضزيف

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ٟشاسداد ٵيب اثالٕ سٰب٭ ٵٟشي 1

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص اح٤ب٭ ٣بس٧ضيٴي 2

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ٯلٶثٸ ؿٶساي سٰب٭ ٵٟشي دسخلٶف دسكذ سٰب٭ ٵٟز آوبي ٹيبر ٬ٰٓي 3

ػبٓز دسٹٜشٸ دساخشيبس  54ٵاحذ ٯجٴي ثشايٴ٤ٸ ثٌٶس سٰب٭ ٵٟز ٵ ٧ٶاٹي سئيغ  4

 ٯٶػؼٸ ثٶدٷ ٵ ٹيچ٨ٶٳٸ ٛٔب٫يز اٳشٜبٓي سخللي خبسج اص ٯٶػؼٸ سا ٳذاؿشٸ اػز.
 

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ٫يؼز سٴِيٰي 5

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ٳٰبيٴذٷ ٫يؼز سٴِيٰي 6

 ٣بس٧ضيٴي خبٳجبصاٱ٫يؼز  7

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ٫يؼز ٯ٘بيشر ثبٯبٷ ٟج٪ 8

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  ػٴذ حؼبثذاسي ٵسبٯيٲ آشجبس 9
 

 

 

 

 

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  هساضن يويوِ جْز دطزاذز  َطح سوبم ٍلشي ٍيػُ اػًبي ّيئز ػلوي   ضزيف

  اٯوب سػيذ٧يسلٶيش ٫يؼز سٴِيٰي ثب ٯٺش ٵ اك٪  1

٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺش ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ ثٸ ٯٴِٶس ٣ٴشش٩  2

 دشداخز

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص

  ٛيؾ ٵاسيضي ٯب٫يبر 3

 ٯذيش ٯب٫ي -سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي ( 38ٯبدٷ  _ٛش٭ حٶا٫ٸ  4

 : تَضيحبت

  ٟبٳٶٱ اخبصٷ دشداخز حٞ  2ٟبٳٶٱ اكالك ٯبدٷ دشداخز سٰب٭ ٵٟشي ثشاػبع ٯبدٷ ٵاحذٷ

ٛل٪  50ٯد٬غ ؿٶساي اػالٯي ٵ ثٸ اػشٴبد ٯبدٷ  12/10/75ٯحشٵٯيز اص ٯٌت ٯلٶة 

ؿـٮ آئيٲ ٳبٯٸ اداسي اػشخذاٯي آوبي ٹيئز ٬ٰٓي داٳـ٨بٹٺب ٵ ٯٶػؼبر آٯٶصؽ ٓب٫ي 

 اٳدب٭ ٯي ٧يشد. 87ٵ دظٵٹـي ٯلٶة سيش
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 :ًحَُ هحبؾجِ

 ) هحطٍهيز اظ هُت ( بم ٍلشيهجلغ َطح سو

; 

 زضنس سوبم ٍلشي *حمَق ٍ فَق الؼبزُ هرهَل



 هبهَضيز
 

 سبئيس وٌٌسگبى  هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي هبهَضيز    ضزيف

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ح٤ٮ ٯبٯٶسيز ) ٳؼخٸ حؼبثذاسي ( 1

 ٫يؼز ٳٰبيٴذٷ ٯبٯٶسيشٺبي ٹشٛشد) خي ػيش( 2
–ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 سئيغ ٵاحذ

 ٫يؼز سٴِيٰي حؼبثذاسي 3

 –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

٣بس٧ضيٴي ) سبئيذ ٳٶّ اػشخذا٭ ٵ 

 سئيغ ٵاحذ –ٯذس١ سحلي٬ي ( 

 ػٴذ حؼبثذاسي ٵسبٯيٲ آشجبس 4
–ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 سئيغ ٵاحذ
 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  هساضن يويوِ جْز دطزاذز  هبهَضيز   ضزيف

  سلٶيش٫يؼز سٴِيٰي ثب ٯٺش ٵ اك٪ اٯوبء سػيذ٧ي 1

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺش ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ ثٸ ٯٴِٶس ٣ٴشش٩ دشداخز 2

 آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالر( 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  3
 -سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي 

 ٯذيش ٯب٫ي

 سٶهيحبر :

  ب ٯحبػجٸ ٵ دشداخز ؿٶد.ٺاثالٗي ٯبٯٶسيشثشاػبع آخشيٲ دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٹبي 

  .ًجٞ دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٵ آئيٲ ٳبٯٸ اداسي ٵ اػشخذاٯي ٯلٶة ٹيأر اٯٴبء اٟذا٭ ؿٶد 

  ثٸ اػشٴبد دػشٶسا٫ٰٔ٪ اٳ٠ٔبد ٟشاسداد ٯٶهٶّ سجلشٷ  2ٯبدٷ  3دسخلٶف دشػٴ٪ سجلشٷ

ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ آئيٲ ٳبٯٸ اداسي اػشخذاٯي آوبي ٗيشٹيئز ٬ٰٓي ثشاػبع آئيٲ ٳبٯٸ  2ٯبدٷ  3

ٵ اكالحبر ثٔذي  52ـٶسي ٯلٶة ػب٩ ٣ٟبٳٶٱ اػشخذا٭  39سٵصاٳٸ ٯٶهٶّ ثٴذ ص ٯبدٷ 

 آٱ ٵ ٯلٶثبر ٛٶٝ ا٫ز٣ش اٟذا٭ ؿذ.

  ٛل٪ ؿـٮ ) ٳِب٭ دشداخز ( آئيٲ ٳبٯٸ  64دسخلٶف آوبي ٹيئز ٬ٰٓي ثب سٓبيز ٯبدٷ

ٵ  87سيش اداسي اػشخذاٯي آوبي ٹيئز ٬ٰٓي داٳـ٨بٹٺب ٵ ٯٶػؼبر آٯٶصؽ ٓب٫ي ٯلٶة

 آئيٲ ٳبٯٸ اخشايي آٱ اٟذا٭ ؿذ.

  ٵ سجلشٷ ري٪ آٱ اٟذا٭ ؿذ) ٛٶٝ  46دسخلٶف دشػٴ٪ سبثْ ٟبٳٶٱ ٣بس ثٸ اػشٴبد ٯبدٷ

ٯجٴبي سٵصاٳٸ ٣بس٧شاٱ ثبؿذ ٵ ثشاي دسيبٛز  دثبثز يب ٯضٯضد ا٫ٔبدٷ ٯبٯٶسيز ٳجبيذ ٣ٰشش اص 

 ٣ي٬ٶٯشش اص ٯح٪ ٯبٯٶسيز اك٬ي دٵس ؿٶد.  50ٯبٯٶسيز حذاٟ٪ ثبيذ 

  دسكذ دغ اص ٣ؼش سٵصٹبي ثيٲ ساٹي اص ٯج٬ٖ  30دسكٶسسي٤ٸ ٯح٪ اٟبٯز سبٯيٲ ؿذٷ ثبؿذ

 سٵصاٳٸ ٯبٯٶسيز ٣ؼش ٯي ٧شدد. 

  ٝا٫ٔبدٷ ثشاػبع ثخؾ ٳبٯٸ ٹبي دسخلٶف سبئيذ ٯبٯٶسيز ثب ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ ٵ يب ثذٵٱ ٛٶ

 داخ٬ي اٟذا٭ ٧شدد.
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 ًِىت 

 سيب٩ ٠ٚ سٵصاٳٸ ٯبٯٶسيز ثب ثيشٶسٸ ػ -1

 سػٰي ، ديٰبٳي ، ًشحيٯج٬ٖ حذاٟ٪ ح٠ٶٝ ٵ ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ ٹبي ٯؼشٰش خٺز دشػٴ٪  -2

 سيب٩ ٯي ثبؿذ. 000/410/3ثشاثش 90دسػب٩ 

ثشاثش  سػٰي ، ديٰبٳي ، ًشحيح٠ٶٝ ٵ ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ ٹبي ٯؼشٰش دسٟبٳٶٱ خذٯبر ٣ـٶسي  -3

 ثب ٯدٰٶّ ح٠ٶٝ ثبثز ، ػخشي ٣بس ، ايثبس٧شي ، سٜبٵر سٌجيٞ ٵ ٵيظٷ ٯي ثبؿذ.

 90دسػب٩  2ٯبدٷ  3سجلشٷ ٯج٬ٖ حذاٟ٪ ح٠ٶٝ ٵ ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ ٹبي ٯؼشٰش خٺز دشػٴ٪  -4

 سيب٩ ٯي ثبؿذ. 000/310/3ثشاثش ثب 

يش ثشاثش ثب ٯدٰٶّ ح٠ٶٝ دبيٸ ٵ ػب 2ٯبدٷ  3ح٠ٶٝ ٵ ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ ٹبي ٯؼشٰش سجلشٷ  -5

سيب٩ دشػٴ٪ دسٯبٳي  600/408دغ اص ٣ؼش ٯج٬ٖ سٔذي٪ ) ٯج٬ٖ سٔذي٪ دشػٴ٪ اداسي 

 سيب٩ ٯي ثبؿذ ( 000/681
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 :ًحَُ هحبؾجِ

 2هبزُ  3هبهَضيز ضٍظاًِ دطؾٌل ضؾوي ، ديوبًي ، َطحي ٍ سجهطُ 

; 

    91 هبلي ؾبلزضضؾوي ٍ ديوبًي يه ثيؿشن حسالل حمَق ٍ فَق الؼبزُ ّبي هؿشوط ٍ ًؿجز ثِ هبظاز آى ثِ هيعاى 

 ثبليوبًسُ ضيبل  921/3/ 000

 ٍ ثبليوبًسُ ثِ هيعاى  ضيبل ثِ هيعاى  000/900/4حسالل حمَق  92زضؾبل 

 1/50باقیمانده به میزان و 1/20ضيبل ثِ هيعاى 3320000حسالل حمَق 3ٍلطزاز سجهطُ  92زض ؾبل هبلي 

 

 هبهَضيز ضٍظاًِ دطؾٌل لبًَى وبض

; 

 جوغ هعز هجٌب حىن ) هعز ضٍظاًِ (



 

 ًِىت 

ٯح٪  ٣ي٬ٶٯشش اص 50ٯبٯٶسيز ثٸ ٯٶسدي اًالٝ ٯي ؿٶد ٣ٸ ٣بس٧ش ثشاي اٳدب٭ ٣بس حذاٟ٪  -1

 ٣بس٧بٷ اك٬ي دٵسؿٶد ٵ يب ٳب٧ضيش ثبؿذ حذاٟ٪ ي٢ ؿت دس ٯح٪ ٯبٯٶسيز سٶٟٚ ٳٰبيذ.

 ٯال١ ٰٓ٪ ٣ٰششيٲ ٛبك٬ٸ ٯجذا ) ٯح٪ اؿش٘ب٩ ( سب ٯ٠لذ ) ٯح٪ اٳدب٭ ٯبٯٶسيز ( ٯي ثبؿذ . -2

 ثٸ ٯج٬ٖ سٵصاٳٸ ٯبٯٶسيز ٟبٳٶٱ ٣بس ثذي آة ٵ ٹٶا ٵ سؼٺيالر س٬ٔٞ ٳٰي ٧يشد.  -3

 

 

 

 

 

 

 

 ٳ٤شٸ 

 سيب٩ 000/140ػ٠ٚ سٵصاٳٸ ٯبٯٶسيز ثب ثيشٶسٸ  -1

 ًحَُ هحبؾجِ سؿْيالر هحل هبهَضيز ) هبهَض ثرسهز ( ضؾوي /ديوبًي / َطحي :
 خذٵ٩ ٯحبػجٸ ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ ٯٴبًٞ ٣ٰشش سٶػٔٸ يبٛشٸ  11/8/89ٯٶس   41722ثٸ اػشٴبد ٯلٶثٸ 

 يطيت يطيت هحطٍ هيز زّؿشبى ؾُح هكبغل

(5) 

 يطيت

(6) 

 يطيت

(8) 

 يطيت

(9) 

ٯـبٗ٪ سخللي ثب ٯذس١ سحلي٬ي ٣بسؿٴبػي 

 اسؿذ ٵ ثبالسش
7% 9% 13% 15% 

 %12 %10 %6 %5 ػبيش ٯـبٗ٪ ثب ٹشٯذس١ سحلي٬ي

 ٯجٴبي ٯحبػجٸ دسكذ خذٵ٩ ٛٶٝ ا٫ز٣ش هشثذس ٯج٬ٖ سٵصاٳٸ ٯبٯٶسيز ٯي ثبؿذ.

 

 ًحَُ هحبؾجِ ثسي آة ٍ َّاي هحل هبهَضيز  :

 ٯحبػجٸ ثذي آة ٵ ٹٶا 

 4زضجِ  3زضجِ  2زضجِ  1زضجِ  زضجِ ثسي آة ٍ َّا ؾُح هكبغل

ٯـبٗ٪ سخللي ثب ٯذس١ سحلي٬ي ٣بسؿٴبػي 

 اسؿذ ٵ ثبالسش
6% 7% 8% 10% 

 %8 %7 %6 %5 ػبيش ٯـبٗ٪ ثب ٹشٯذس١ سحلي٬ي

 ٯجٴبي ٯحبػجٸ دسكذ خذٵ٩ ٛٶٝ ا٫ز٣ش هشثذس ٯج٬ٖ سٵصاٳٸ ٯبٯٶسيز ٯي ثبؿذ.
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 ديبم آٍض ( -يطيت وب –ديوبًي  –بء ّيئز ػلوي ) ضؾوي هبهَضيز ضٍظاًِ اػً

; 

 حمَق دبيِ ٍ فَق الؼبزُ هرهَل



 ًحَُ هحبؾجِ سؿْيالر هبهَضيز ضٍظاًِ اػًبء ّيئز ػلوي ) ضؾوي / ديوبًي / يطيت وب / ديبم آٍض ( 

 

 9يطيت 8يطيت 7يطيت 6يطيت 5يطيت يطيت هحطٍهيز زّؿشبى

 %30 %30 %30 %20 %20 دسكذ ٯحبػجٸ

 ٯجٴبي ٯحبػجٸ دسكذ خذٵ٩ ٛٶٝ ا٫ز٣ش هشثذس ٯج٬ٖ سٵصاٳٸ ٯبٯٶسيز ٯي ثبؿذ.

 

 ًحَُ هحبؾجِ ثسي آة ٍ َّا هحل هبهَضيز اػًبي ّيبر ػلوي 

 

 4زضجِ  3زضجِ  2زضجِ  1زضجِ  يطيت هحطٍ هيز زّؿشبى ؾُح هكبغل 

 %15 %15 %15 %15 دسغذ هحبسجِ

 ٯحبػجٸ دسكذ خذٵ٩ ٛٶٝ ا٫ز٣ش هشثذس ٯج٬ٖ سٵصاٳٸ ٯبٯٶسيز ٯي ثبؿذ.ٯجٴبي 

 

 ًِىت: 

ٹٰبٳٴذ  2ٯبدٷ  3ٳحٶٷ ٯحبػجٸ ثذي آة ٵ ٹٶا ٵ سؼٺيالر ٯح٪ ٯبٯٶسيز دشػٴ٪ سجلشٷ 

 آوبي ٹيبر ٬ٰٓي ٯحبػجٸ ٯي ٧شدد. 

 ٳحٶٷ ٯحبػجٸ ٯؼبٛز ٵ ٣ي٬ٶٯشش

٧يشد دس كٶسسي٤ٸ اص ٵػي٬ٸ  ث٬يي خٺز اٳدب٭ ٯبٯٶسيز اص ًشيٞ ٣بسدشداص كٶسرسٺيٸ 

ؿخلي خٺز اٳدب٭ ٯبٯٶسيز اػشٜبدٷ ؿٶد ٯؼبٛز سٛز ٵ ثش٧ـز هشثذس
  5
هشيت ح٠ٶٝ 1

 ػب٩ 

 جسٍل هسضن سحهيلي

 (178وس هطثٌَ ثِ ؾُح سحهيالر زضؾيؿشن حمَق ٍ زؾشوعز ) ؾُح سحهيالر

 1 د٣ششي

 2 ٛٶٝ ٫يؼبٳغ

 3 ٫يؼبٳغ

 4 ٛٶٝ ديذ٬ٮ

 5 ديذ٬ٮ

 6 صيشديذ٬ٮ
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 % دعقه ذبًَازُ 80چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين اؾٌبز ّعيٌِ 

 %(80ػلي الحؿبة دعقه ذبًَازُ )

هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ػلي الحؿبة  ضزيف

 %80دعقه ذبًَازُ 

 سبئيس وٌٌسگبى

 سئيس ٍاحذ –گستشش  هسئَل - ريٌفغ دساٍليي پشداخت يه ًسخِ اص لشاسداد ٍسطى خذيذ  (1

احىبم وبسگضيٌي پشسٌل سسوي ، پيوبًي ٍ عشحي ٍ   (2

پضضه خبًَادُ دس اٍليي  2هبدُ  3لشاسداد تجػشُ 

 پشداخت پس اص صدى احىبم خذيذ

 هسئَل وبسگضيٌي

ليست حمَق پشد اختي وليِ پشسٌل دسگيش دسثشًبهِ   (3

 %80خْت وسش اص 

 هسئَل هبلي

ثػَست گَاّي سٍصّبي وبسوشد تَسظ وبسگضيٌي   (4

 تبيپي

 هسئَل وبسگضيٌي ٍ هذيشضجىِ

هبصاد ثشسمف  وطيىْبي گَاّي سٍصّبي وبسوشدٍ تؼييي  (5

 تؼييي ضذُ ٍ هشخػي ّبي گشفتِ ضذُ 

 هسئَل گستشش ٍ هذيشضجىِ

 هؼبٍى اخشائي –ًبظشهبلي هؼبًٍت ثْذاضتي  تبئيذ هؼبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ   (6

 وبسگضيٌي ليست خبًجبصاى  (7

 سئيس ٍاحذ –هسئَل هبلي  –تٌظين وٌٌذُ  تبهيي اػتجبسسٌذ حسبثذاسي ٍ   (8

 

 % دعقه ذبًَازُ 80چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين اؾٌبز ّعيٌِ 

هساضن يويوِ جْز دطزاذز  ػلي الحؿبة  ضزيف

 %80دعقه ذبًَازُ 

 سبئيس وٌٌسگبى

ليست تٌظيوي حسبثذاسي ثب هْش ٍ اهضبي   (1

 وبسضٌبس سسيذگي

 هذيشضجىِ -هسئَل هبلي

خْت ٍاسيض ثِ حسبة  ليست پشداخت ثبًه  (2

 ريٌفؼبى

 هْش ٍ اهضبي هتػذي ثبًه

 اداسُ داسائي فيص هبليبت  (3

 سئيس ضجىِ -سئيس هبلي آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي( 38فشم حَالِ) هبدُ   (4

 سَييحبر:

دسكٶسسي ٣ٸ ي٤ي اص دضؿ٤بٱ ًشٙ ٟشاسداد دسثشٳبٯٸ دضؿ٢ خبٳٶادٷ ٵ دسًٶ٩ ي٤ٰبٷ  -

 دسدٵٯش٣ضٯـ٘ٶ٩ ثٸ خذٯز ؿذٷ ثبؿذ ٟشاسدادٹشدٵٯش٣ض دسٹٰبٱ ٯبٷ هٰيٰٸ ػٴذ٧شدد. 
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 % دعقه ذبًَازُ 20چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين اؾٌبز ّعيٌِ 

 سبئيس وٌٌسگبى % دعقه ذبًَازُ 20هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ضزيف

 هْش ٍ اهضبي ثبًه وپي ليست حمَق پشداخت ضذُ لجلي   (1

 هْش ٍ اهضبي ثبًه % پشداختي هبّْبي هشثَع80ِوپي ليست   (2

وپي گَاّي وبسوشد تبئيذيِ ٍاحذ گستشش وِ لجالً   (3

 % غبدس ضذُ ثَد80خْت پشداخت 

 هسئَل گستشش

هحشٍهيت اص هغت خْت وسش اص هغبلجبت ليست   (4

 %(20پضضىبى عشف لشاسداد)

 ثبًه

ليست اهتيبص پبيص ثشػولىشد عشفيي لشاسداد عشح   (5

 پضضه خبًَادُ ثب روش سٍصّبي وبسوشد

 –هسئَل گستشش  –تٌظين وٌٌذُ 

 هذيشضجىِ

 هسئَل هبلي هحبسجِ هجلغ سيبلي ثشاسبس اهتيبص پبيص  (6

پشداختي پشسٌل پضضه وپي ليست تفبٍت احىبم   (7

 %20خبًَادُ خْت وسش اص هجلغ سيبلي 

 هسئَل هبلي

 هؼبٍى اخشائي –ًبظشهبلي  تبئيذ هؼبًٍت ثْذاضتي استبى  (8

 هسئَل وبسگضيٌي ليست خبًجبصاى  (9

 هذيشضجىِ –هسئَل هبلي  ليست تٌظيوي حسبثذاسي  (10

 هسئَل هبلي –تٌظين وٌٌذُ  سٌذ حسبثذاسي ٍ تبهيي اػتجبس  (11

 

 % دعقه ذبًَازُ 20چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين اؾٌبز ّعيٌِ 

 سبئيس وٌٌسگبى %20هساضن يويوِ جْز دطزاذز  ػلي الحؿبة دعقه ذبًَازُ  ضزيف

ليست تٌظيوي حسبثذاسي ثب هْش ٍ اهضبي   (1

 وبسضٌبس سسيذگي

 هذيشضجىِ -هسئَل هبلي

 اهضبي هتػذي ثبًههْش ٍ  خْت ٍاسيض ثِ حسبة ريٌفؼبى ليست پشداخت ثبًه  (2

 اداسُ داسائي فيص هبليبت  (3

 سئيس ضجىِ -سئيس هبلي آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي( 38فشم حَالِ) هبدُ   (4

 سَييحبر :

ٯج٬ٖ ٟشاسداد ٯبٯب يب دشػشبسٵ... ا٧ش ٣ٰشش اص خْٰ ٣٪ ح٤ٮ ح٠ٶٟي ثبؿذ . ٯجٴبي ٯحبػجٸ ٵ  -

الص٭ دبيؾ ٠ٛي ٯج٬ٖ ٣٪ ٟشاسداد دشداخز ح٤ٮ ح٠ٶٟي ٯي ثبؿذ ٵ دسكٶسر ٓذ٭ ٣ؼت اٯشيبص 

 دشداخز ٳٰي ؿٶد ٵ٫ي ح٤ٮ ح٠ٶٟي سٰبٯبً ثبيذ دشداخز ؿٶد.

سيب٩ ٯي ثبؿذ٣ٸ ا٧ش ثب سٶخٸ ثٸ  14638000دبيٸ ٯج٬ٖ ٟشاسداد  دضؿ٢ ؿبٗ٪ دس ًشك  -

ؿبخلٺبي سٔييٲ ؿذٷ ٯج٬ٖ سيب٫ي ٟشاسداد ٣ٰشش اصدبيٸ ثبؿذثشاػبع ٳِشيٸ آالٯي 

 ٵصاسسخبٳٸ ٰٓ٪ خٶاٹذ ؿذ.
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 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سفبٍر ٍضغى دعقه ذبًَازُ 

هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي سفبٍر ٍضغى  ضزيف

 دعقه ذبًَازُ

 سبئيس وٌٌسگبى

وپي توبهي ليستْبي پشد اختي لجلي ) حمَق پشداختي   (1

80ٍ %20 ) % 

 ثبًه

 ريٌفغ –سئيس ضجىِ  –هسئَل گستشش  دس اٍليي پشداخت خذيذ ٍ لجلي دوپي لشاسدا  (2

هحبسجِ تفبٍت ٍسطى پس اص وسش پشداختْبي لجلي ٍ   (3

 ثشاسبس پبيص ثشػولىشد

 هسئَل هبلي

 هسئَل وبسگضيٌي ليست خبًجبصاى  (4

 هؼبٍى اخشائي -ًبظشهبلي تبئيذ هؼبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ  (5

 هذيشضجىِ –هسئَل هبلي  ليست تٌظيوي حسبثذاسي  (6

 هذيشضجىِ  –هسئَل هبلي  سٌذ حسبثذاسي ٍ تبهيي اػتجبس  (7

 

 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين سفبٍر ٍضغى دعقه ذبًَازُ 

هساضن يويوِ جْز دطزاذز  ػلي الحؿبة  ضزيف

 سفبٍر ٍضغى دعقه ذبًَازُ 

 سبئيس وٌٌسگبى

ليست تٌظيوي حسبثذاسي ثب هْش ٍ اهضبي   (1

 وبسضٌبس سسيذگي

 هذيشضجىِ -هسئَل هبلي

 هْش ٍ اهضبي هتػذي ثبًه خْت ٍاسيضثِ حسبة ريٌفؼبى ليست پشداخت ثبًه  (2

 اداسُ داسائي فيص هبليبت  (3

 سئيس ضجىِ -سئيس هبلي آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي( 38فشم حَالِ) هبدُ   (4
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 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز زاضٍذبًِ َطح دعقه ذبًَازُ 

لطاضزاز زاضٍذبًِ هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي  ضزيف

 دعقه ذبًَازَُطح 

 سبئيس وٌٌسگبى

سئيس ضجىِ ٍ هشوض  -وبسضٌبسبى ريشثظ دساٍليي پشداختتٌظين لشاسداد   (1

 ثْذاضت

 ثبًه تضويي اًدبم لشاسداد  (2

وپي لشاسداد داسٍخبًِ دساٍليي پشداخت دسسبيشپشداختْب   (3

 دسصًٍىي لشاسدادّب ثبيگبًي ضَد  

 سئيس ضجىِ –هسئَل هبلي 

هغبثمت ًسخ داسٍئي دسخَاست عشف لشاسداد ٍ   (4

ثبليست تٌظيوي دسًشم افضاسهشثَعِ ثشاسبس تؼذاد 

 الالم داسٍئي تبئيذ ضذُ تَسظ هؼبًٍت ثْذاضتي

 هذيشضجىِ –وبسضٌبس داسٍئي 

غَستحسبة هبّيبًِ داسٍخبًِ ثشاسبس ًوبيٌذُ پشيٌت   (5

تؼذاد الالم داسٍئي ٍ هجلغ سيبلي آًْب ثِ تفىيه ّش 

 داسٍخبًِ

سئيس  -هسئَل هبلي –هسئَل داسٍئي 

 ضجىِ

 وبسفشهب) تبئيذ خْت پشداخت ( -ًبظش گَاّي اًدبم وبس تَسظ ٍاحذ هشثَعِ  (6

 هْش ٍ اهضبي داسٍخبًِ ضوبسُ حسبة اػالهي تَسظ داسٍخبًِ  (7

هؼبٍى  –ًبظش هبلي  –وبسضٌبس داسٍئي  تبئيذ هؼبًٍت ثْذاضتي   (8

 اخشائي

 هذيش ضجىِ –هسئَل هبلي  حسبثذاسيليست تٌظيوي   (9

 هسئَل هبلي  –تٌظين وٌٌذُ  سٌذ حسبثذاسي ٍ تبهيي اػتجبس  (10

 

 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز زاضٍذبًِ َطح دعقه ذبًَازُ 

هساضن يويوِ جْز دطزاذز  ػلي الحؿبة سفبٍر  ضزيف

 ٍضغى دعقه ذبًَازُ 

 سبئيس وٌٌسگبى

اهضبي وبسضٌبس ليست تٌظيوي حسبثذاسي ثب هْش ٍ   (1

 سسيذگي

 هذيشضجىِ -هسئَل هبلي

 هْش ٍ اهضبي هتػذي ثبًه خْت ٍاسيض ثِ حسبة ريٌفؼبى ليست پشداخت ثبًه  (2

 اداسُ داسائي فيص هبليبت  (3

 سئيس ضجىِ -سئيس هبلي آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي( 38فشم حَالِ) هبدُ   (4
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 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين لطاضزاز ضازيَلَغي َطح دعقه ذبًَازُ 

هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي لطاضزاز  ضزيف

 ضازيَلَغي

 سبئيس وٌٌسگبى

تٌظين لشاسدادساديَلَطي ثب ثخص دٍلتي يب   (1

 دساٍليي پشداخت خػَغي

 سئيس ضجىِ  –وبسضٌبس ساديَلَطي 

 ثبًه تضويي اًدبم لشاسداد تَسظ ثخص خػَغي   (2

وپي لشاسداد دساٍليي پشداخت ٍ دسثميِ پشداختْب   (3

 ثشاسبس ثبيگبًي هَخَد دس صًٍىي لشاسدادّب

 هسئَل هبلي

هغبثمت ًسخ دسخَاست عشف لشاسداد ٍ   (4

ساديَلَطي ثب ليست تٌظيوي تَسظ ساديَلَطي 

ثشاسبس الالم ساديَلَطي تبئيذ ضذُ تَسظ 

 هؼبًٍت ثْذاضتي

             -هسئَل هبلي  –هسئَل ساديَلَطي ثيوبسستبى 

  -سئيس ٍاحذ 

 وبسفشهب ) تبئيذ خْت پشداخت ( -ًبظش گَاّي اًدبم وبس تَسظ ٍاحذ هشثَعِ  (5

ضوبسُ حسبة اػالهي تَسظ ساديَلَطي   (6

 خػَغيثخص ثيوبسستبى يب 

هْش ٍاهضبي ثيوبسستبى يب ساديَلَطي ثخص 

 خػَغي

 هؼبٍى اخشائي -ًبظشهبلي تبئيذ هؼبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ  (7

 هذيشضجىِ –هسئَل هبلي  ليست تٌظيوي حسبثذاسي  (8

 هسئَل هبلي   –هسئَل هبلي  سٌذ حسبثذاسي ٍ تبهيي اػتجبس  (9
 

 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين لطاضزاز ضازيَلَغي َطح دعقه ذبًَازُ

 هساضن يويوِ جْز دطزاذز  لطاضزاز ضزيف

 ضازيَلَغي

 سبئيس وٌٌسگبى

ليست تٌظيوي حسبثذاسي ثب هْش ٍ اهضبي   (1

 وبسضٌبس سسيذگي

 هذيشضجىِ -هسئَل هبلي

خْت ٍاسيض ثِ حسبة  ليست پشداخت ثبًه  (2

 ريٌفؼبى

 هْش ٍ اهضبي هتػذي ثبًه

 اداسُ داسائي فيص هبليبت  (3

 ضجىِ سئيس -سئيس هبلي آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي( 38فشم حَالِ) هبدُ   (4
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 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين لطاضزاز آظهبيكگبُ َطح دعقه ذبًَازُ 

هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي لطاضزاز  ضزيف

 آظهبيكگبُ 

 سبئيس وٌٌسگبى

تٌظين لشاسدادآصهبيطگبُ ثب ثخص دٍلتي يب   (1

 دساٍليي پشداخت  خػَغي

 سئيس ضجىِ  -وبسضٌبس آصهبيطگبُ  ٍاحذ 

 ثبًه لشاسدادتضويي اًدبم   (2

وپي لشاسداد دساٍليي پشداخت ٍ دسثميِ پشداختْب   (3

 ثشاسبس ثبيگبًي هَخَد دس صًٍىي لشاسدادّب

 هسئَل هبلي

هغبثمت ًسخ دسخَاست عشف لشاسداد ٍ   (4

آصهبيطگبُ  ثب ليست تٌظيوي تَسظ آصهبيطگبُ 

دٍلتي يب خػَغي ثشاسبس الالم آصهبيطگبّي 

 تبئيذ ضذُ تَسظ هؼبًٍت ثْذاضتي

 –ثيوبسستبى  -وبسضٌبس آصهبيطگبُ  ٍاحذ 

هْش ٍ اهضبي  –سئيس ٍاحذ   -هسئَل هبلي 

هؼبًٍت  –وبسضٌبس هسئَل آصهبيطگبُ 

 هسئَل هبلي ٍ هذيشيت ضجىِ  -ثْذاضتي

 وبسفشهب) تبئيذ خْت پشداخت (  -ًبظش گَاّي اًدبم وبس تَسظ ٍاحذ هشثَعِ  (5

                                              ب ضوبسُ حسبة اػالهي تَسظ آصهبيطگبُ دٍلتي ي  (6

 خػَغيثخص 

 هْش ٍاهضبي وبسضٌبس فٌي آصهبيطگبُ 

 هؼبٍى اخشائي -ًبظشهبلي تبئيذ هؼبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ  (7

 هذيشضجىِ –هسئَل هبلي  ليست تٌظيوي حسبثذاسي  (8

 هسئَل هبلي   –هسئَل هبلي  سٌذ حسبثذاسي ٍ تبهيي اػتجبس  (9

 

 

 ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين لطاضزاز آظهبيكگبُ َطح دعقه ذبًَازُچه 

هساضن يويوِ جْز دطزاذز  لطاضزاز  ضزيف

 آظهبيكگبُ

 سبئيس وٌٌسگبى

ليست تٌظيوي حسبثذاسي ثب هْش ٍ اهضبي   (1

 وبسضٌبس سسيذگي

 هذيشضجىِ -هسئَل هبلي

 ثبًههْش ٍ اهضبي هتػذي  خْت ٍاسيض ثِ ريٌفؼبى ليست پشداخت ثبًه  (2

 اداسُ داسائي فيص هبليبت  (3

 سئيس ضجىِ -سئيس هبلي آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي( 38فشم حَالِ) هبدُ   (4
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 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز ٍيعيز دعقىبى ػوَهي ثيوبضؾشبى  

هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ٍيعيز دعقىبى  ضزيف

 ػوَهي ثيوبضؾشبى

 سبئيس وٌٌسگبى

ضذُ تَسظ پضضىبى ػوَهي ليست ًسخ ٍيضيت اًدبم   (1

 ضبغل دس ثيوبسستبى ثِ تفىيه ّش پضضه

 سئيس ثيوبسستبى -پضضه هؼبلح

ًبهِ اسسبلي اص ٍصاستخبًِ هجٌي ثش اػالم هجلغ تؼشفِ                     (2

 دساٍليي پشداخت 

 

 هذيشضجىِ -هسئَل هبلي تْيِ ًوبيٌذُ ثِ تفىيه ّشپضضه ٍّشهبُ  (3

سئيس  –هسئَل هبلي  –تٌظين وٌٌذُ  اػتجبسسٌذ حسبثذاسي ٍ تبهيي   (4

 ٍاحذ

 

 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين ٍيعيز دعقىبى ػوَهي ثيوبضؾشبى

هساضن يويوِ جْز دطزاذز  ٍيعيز دعقىبى  ضزيف

 ػوَهي ثيوبضؾشبى

 سبئيس وٌٌسگبى

ليست تٌظيوي حسبثذاسي ثب هْش ٍ اهضبي وبسضٌبس   (1

 سسيذگي

 هذيشضجىِ -هسئَل هبلي

 هْش ٍ اهضبي هتػذي ثبًه خْت ٍاسيض ثِ حسبة ريٌفؼبى ليست پشداخت ثبًه  (2

 اداسُ داسائي فيص هبليبت  (3

 سئيس ضجىِ -سئيس هبلي آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي( 38فشم حَالِ) هبدُ   (4
 

 سٶهيحبر:

 

ٳٰبيٴذٷ ٳؼخ ٵيضيز دضؿ٤بٱ ٰٓٶٯي ثيٰبسػشبٱ ثٸ ٯش٣ض ثٺذاؿز ٵ ٯؼئٶ٩ دسآٯذ اسخبّ ٯي ؿٶد ٵ 

ٳؼخ سٶػي ٯؼئٶ٩ دسآٯذ سٴِيٮ ٯي ٧شدد ٵ ثٸ سبئيذ ٯؼئٶ٩ ٧ؼششؽ ٵ سئيغ ؿج٤ٸ ٯي سػذ ٵ 

 دسٳٺبيز سٶػي ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي دشداخز ؿٶد.
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 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين ذطيس وبالّبي ههطفي ٍ ؾطهبيِ اي آظهبيكگبُ 

هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ذطيس وبالّبي ههطفي  ضزيف

 ٍ ؾطهبيِ اي آظهبيكگبُ 

 سبئيس وٌٌسگبى

 سئيس ٍاحذ –ٍاحذ اًجبس  دسخَاست خشيذ  (1

 هؼبًٍت ثْذاضتي استبى هدَص خشيذ خْت خشيذ وبالّبي سشهبيِ اي  (2

 وبسپشداص  فبوتَس ثب هْش ًبصلتشيي  (3

 اًجبسداس لجض اًجبس  (4

 هسئَل هبلي ليست خشيذ وبال ٍ خذهبتسبيشهستٌذات عجك چه   (5

 

 

 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز ذطيس وبالههطفي ٍ ؾطهبيِ اي آظهبيكگبُ

هساضن يويوِ جْز دطزاذز  ذطيس وبال ههطفي ٍ  ضزيف

 ؾطهبيِ اي آظهبيكگبُ 

 سبئيس وٌٌسگبى

 هذيشضجىِ -هسئَل هبلي ليست تٌظيوي ثب هْش ٍ اهضبي سسيذگي   (1

 هْش ٍ اهضبي هتػذي ثبًه هجٌي ثش ٍاسيض ثِ حسبة ريٌفؼبى ليست پشداخت ثبًه  (2

 اداسُ داسائي فيص هبليبت  (3

 سئيس ضجىِ -سئيس هبلي آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي ( 38فشم حَالِ ) هبدُ   (4
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 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين وبضاًِ دعقه ذبًَازُ اظ هحل زضآهس اذشهبني

 سبئيس وٌٌسگبى هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي وبضاًِ دعقه ذبًَازُ  ضزيف

تخػيع وبساًِ ثِ پشسٌل دسگيش عشح پضضه   (1

 خبًَادُ ثشهجٌبي ضبخػْبي هؼبًٍت ثْذاضتي

 هؼبًٍت ثْذاضتي

% اص هجبلغ تؼييي ضذُ ضْشستبى ثشاسبس 5/4  (2

 ضبخػْبي هشثَط ثِ وبسوٌبى حَصُ ستبدي

 هذيشضجىِ  -هسئَل گستشش

اص هجبلغ تؼييي ضذُ تَسظ هؼبًٍت ثْذاضتي  9%  (3

ثِ وبسوٌبى هشاوض ثْذاضت ٍدسهبًي ٍ خبًِ ّبي 

 ثْذاضت

 هذيشضجىِ  -هسئَل گستشش

تَصيغ وبساًِ ثشاسبس خذٍل خوؼيتي تحت   (4

 پَضص ّشيه اص هشاوض ٍ خبًِ ّبي ثْذاضت

 هذيشضجىِ  -هسئَل گستشش

 هؼبٍى اخشائي -ًبظشهبلي تبئيذ هؼبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ  (5

 هسئَل وبسگضيٌي ليست خبًجبصاى  (6

سئيس  –هسئَل هبلي  -تٌظين وٌٌذُ  سٌذ حسبثذاسي ٍ تبهيي اػتجبس  (7

 ٍاحذ

 

 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين وبضاًِ دعقه ذبًَازّبظ هحل زضآهس اذشهبني

 سبئيس وٌٌسگبى هساضن يويوِ جْز دطزاذز  وبضاًِ دعقه ذبًَازُ ضزيف

تػَيشليست  تٌظيوي ثب هْش ٍ اغل اهضبي   (1

 سسيذگي

 هذيشضجىِ -هسئَل هبلي

ليست پشداخت ثبًه هجٌي ثشٍاسيض ثِ حسبة   (2

 ريٌفؼبى

 هْش ٍ اهضبي هتػذي ثبًه

 اداسُ داسائي فيص هبليبت  (3

 سئيس ضجىِ -سئيس هبلي آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي( 38فشم حَالِ) هبدُ   (4

 سٶهيحبر: 

ثٺذاؿز ٵ ٯشا٣ض ثٺذاؿشي دسٯبٳي سٵػشبئي ثب ٓٴبيز ثٸ ٤٬ٰٓشد ٵاحذ ٯشثٶًٸ ػٺٮ خبٳٸ ٹبي  -

ٟبث٬يز س٘ييش ٯي ثبؿذ ٵ ٣٪ ٯج٬ٖ سٔييٲ ؿذٷ سٶػي ٯؼئٶ٩ ٧ؼششؽ ٵ ٯذيشؿج٤ٸ دسػٌٶك ٯشا٣ض 

ثٺذاؿشي دسٯبٳي ٵخبٳٸ ٹبي ثٺذاؿز ٹٰبٱ حٶصٷ ٯٶسد سبئيذ ٟشاسٯي ٧يشد ٵ ٯج٬ٖ ٟبث٪ ثش٧ـز ثٸ 

 ػشبد ٳيؼز.

ٴٺبدي ٯج٬ٖ ٣بساٳٸ دشػٴ٪ صيشٯدٰٶٓٸ سٶػي سٵػبي ٯشا٣ض ثٺذاؿشي دسٯبٳي سٵػشبئي ٫يؼز ديـ -

ٯي ثبيؼشي ثب ٫يؼز ٳٺبئي سٴِيٰي سٶػي ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي ٯٌبث٠ز داؿشٸ ثبؿذ دسكٶسر ٓذ٭ سٌبثٞ 

 دالئ٪ سٶخيٺي سٶػي ٯؼئٶ٩ ٧ؼششؽ ر٣ش ٧شدد. 
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 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين اؾٌبز ّعيٌِ چبح همبالر

 

 اًگليؿي -دبزاـ چبح همبالر فبضؾي 
 

 –قٌبؾبئي دبزاـ چبح همبالر فبضؾي هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 اًگليؿي  

 سبئيس وٌٌسگبى 

  سلٶيش كٜحٸ اٵ٩ ٯ٠ب٫ٸ 1

  سلٶيش ٳٰبيٸ ٯ٠ب٫ٸ 2

3 

ٳٰبيٸ ؿٶٳذ     scienceisiweb  ofدسٯٶسد ٯ٠بالسي ٣ٸ دس  

(  impact  factorآخشيٲ هشيت سبثيش ٛش٭ ٯشثٶًٸ ) 

 هٰيٰٸ ؿٶد

 

 دسخٶاػز ٣ٴٴذٷ دسخٶاػز ٯش٠بهي ثب ٯـخلبر الص٭ اص خ٬ٰٸ ؿٰبسٷ حؼبة 4

 ٯٔبٵٱ دظٵٹـي ٳبٯٸ ٯٔبٵٳز دظٵ ٹـي 5

6 
ٹيئز ٬ٰٓي ٵ دسخلٶف آوبي  45ٯبدٷ  2كٶسسد٬ؼٸ سجلشٷ

 ٣بسٯٴذاٱ
 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص

7 
هٰيٰٸ ٳٰٶدٱ كٶسسد٬ؼٸ ؿٶساي دظٵٹـي ٯجٴي ثش ٳحٶٷ 

 1دشداخز 
 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ٫يؼز سٴِيٰي 2سٔييٲ ٳٶّ ٳٰبيٸ ٯ٠ب٫ٸ دس ٫يؼز ٳٰبيٴذٷ ٹضيٴٸ  8

9 
 47ٯٶػؼٸ كٶسسد٬ؼٸ ٯبدٷ ذاٙ ٹدشداخز ٢ٰ٣ ٵ ٹذايب دسساػشبي ا

 دسكٶسر داٳـدٶ ثب سـخيق سئيغ يب ٯ٠ب٭ ٯدبص ٯٶػؼٸ
 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 10

 
ٯذاس١ ٵ ٯؼشٴذار ٵ ٯج٬ٖ ٟبث٪ دشداخز ٯي ثبيؼز ثب كٶسسد٬ؼٸ ٯشثٶًٸ سٌبثٞ داؿشٸ ثبؿذ  1

 ٵ ٬٣يٸ ٯٜبد آٱ سٓبيز ٧شدد.
 دس٫يؼز ٳٰبيٴذٷ ٯي ثبيؼز ٯٜبد كٶسسد٬ؼٸ دظٵٹـي ٳيض ثٸ كٶسر خالكٸ ر٣ش ٧شدد.  2
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 :ًحَُ هحبؾجِ

 12اجطائي ثطًبهِ دعقه ذبًَازُ ًؿرِ ثطاؾبؼ زؾشَضالؼول  90زضؾبل 



 

 

 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  اًگليؿي   –دطزاذز  دبزاـ چبح همبالر فبضؾي هساضن يويوِ جْز  ضزيف

  سلٶيش ٫يؼز سٴِيٰي ثب ٯٺش ٵ اك٪ اٯوبء سػيذ٧ي 1

  ثٸ ٯٴِٶس ٣ٴشش٩ دشداخز٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺش ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢  2

  ٛيؾ ٯب٫يبر 3

  آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي( 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  4

 

 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين اؾٌبز ّعيٌِ ّوبيف ّبي ذبضجي

 قطوز زضّوبيكْبي ذبضجي 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  قٌبؾبئي قطوز زضّوبيكْبي ذبضجي   هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص دس ٹٰبيؾ٧ٶاٹي ؿش٣ز  1

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص خالكٸ ٯ٠ب٫ٸ ثب ٣ذي دـز خ٬ذ ٣شبثچٸ 2

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص دسخٶاػز ٯش٠بهي 3

 ث٬يي سٛز ٵ ثش٧ـز ٵ يب دشيٴز ا٤٫ششٵٳي٢ ٣ٸ ثٸ سبئيذ اك٪ 4

 خٌٶى ٹٶايي يب ؿش٣ز ٯشثٶًٸ سػيذٷ ثبؿذ ٳٰبيٴذ٧ي

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص سػيذ ثجز ٳب٭اك٪  5

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ٳحٶٷ ٯحبػجٸ ٹضيٴٸ ػٜش 6

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ٳبٯٸ ٯٔبٵٳز دظٵٹـي ٯجٴي ثشؿش٣ز 7

 ٣بسؿٴبع ٯشثٶًٸ ٯٔبد٩ ػبصي ٵاحذ دٶ٫ي دسكٶسسي ٣ٸ ٹضيٴٸ دشداخشي ٗيش اص دالسثبؿذ 8

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ٫يؼز سٴِيٰي  9

  ٯٶا٠ٛز سيبػز داٳـ٨بٷ 10

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 11

 

 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  دطزاذز  قطوز زضّوبيكْبي ذبضجي   هساضن يويوِ جْز  ضزيف

  سلٶيش ٫يؼز سٴِيٰي ثب ٯٺش ٵ اك٪ اٯوبء سػيذ٧ي 1

  ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ ثٸ ٯٴِٶس ٣ٴشش٩ دشداخز ش٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺ 2

  آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي( 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  3
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 ّوبيف ّبي زاذليچه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين اؾٌبز ّعيٌِ 

 قطوز زضّوبيكْبي زاذلي
 

 سبئيس وٌٌسگبى  قٌبؾبئي قطوز زضّوبيكْبي زاذليهساضن يويوِ جْز  ضزيف

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ٧ٶاٹي ؿش٣ز  1

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص خالكٸ ٯ٠ب٫ٸ  2

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص دسخٶاػز ٯش٠بهي 3

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص اك٪ ث٬يي سٛز ٵ ثش٧ـز  4

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص اك٪ ٛيؾ ثبٳ٤ي يب ٳبٯٸ دشداخز حٞ ثجز ٳب٭ 5

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص اك٪ ٛب٣شٶس ٹضيٴٸ چبح ٵ دٶػشش يب ثٴش ثب سبئيذيٸ ٹبي ٯشثٶًٸ  6

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ٳبٯٸ ٯٔبٵٳز دظٵٹـي ٯجٴي ثشؿش٣ز 7

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص 1هٰيٰٸ ٳٰٶدٱ كٶسسد٬ؼٸ ؿٶساي دظٵٹـي ٯجٴي ثش ٳحٶٷ دشداخز  8

 ٣بسؿٴبع ٯشثٶًٸ ٫يؼز سٴِيٰي  9

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبسػٴذ  10

ٯذاس١ ٵ ٯؼشٴذار . ٯج٬ٖ ٟبث٪ دشداخز ٯي ثبيؼز ثب كٶسسد٬ؼٸ ٯشثٶًٸ سٌبثٞ داؿشٸ ثبؿذ ٵ ٬٣يٸ ٯٜبد آٱ سٓبيز 1

 ٧شدد.

 

 

 

 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  دطزاذز  قطوز زضّوبيكْبي زاذلي   هساضن يويوِ جْز  ضزيف

  ٫يؼز سٴِيٰي ثب ٯٺش ٵ اك٪ اٯوبء سػيذ٧يسلٶيش  1

ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ ثٸ ٯٴِٶس  ش٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺ 2

 ٣ٴشش٩ دشداخز

 

  آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي( 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  3
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 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين اؾٌبز ّعيٌِ فطنز ّبي هُبلؼبسي 

 هُبلؼبسيقطوز زضزٍضُ ّبي فطنز 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  لؼبسيٌبؾبئي قطوز زض زٍضُ ّبي فطنز هُبقهساضن يويوِ جْز  ضزيف

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص دسٹٰبيؾ٧ٶاٹي ؿش٣ز  1

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ث٬يي  2

 دسخٶاػز ٣ٴٴذٷ دسخٶاػز ٯش٠بهي 3

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ٳبٯٸ ٯٔبٵٳز دظٵٹـي  4

 ٯ٠بٯبر ٯدبصثب اٯوب  ٯٶا٠ٛز سيبػز 5

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ٫يؼز سٴِيٰي حؼبثذاسي 6

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 7

 

 

 

 

 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  الؼبسيبدطزاذز قطوز زض زٍضُ ّبي فطنز هُهساضن يويوِ جْز  ضزيف

  سلٶيش٫يؼز سٴِيٰي ثب ٯٺش ٵ اك٪ اٯوبء سػيذ٧ي 1

٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺشٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ ثٸ ٯٴِٶس ٣ٴشش٩  2

 دشداخز 

 

  آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي( 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  3
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 حك دػٍّبًِ ) ضٍـ اٍل ( 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  قٌبؾبئي حك دػٍّبًِ ) ضٍـ اٍل ( هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبصثب  ٣ذي كٶسسد٬ؼٸ سلٶيت دشٵدضا٩ 1

  ٣ذي ٣بسر ٯ٬ي  2

  ٣ذي كٜحٸ اٵ٩ ؿٴبػٴبٯٸ  3

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ٣ذي ٛش٭ سٔٺذ داٳـدٶ* 4

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ٣ذي كٶسر خ٬ؼٸ دٛبّ 5

دسكٶسسي٤ٸ دبيبٱ ٳبٯٸ ثٸ اسٰبٯٴشػيذٷ اك٪ ٛش٭ اػٴبد ساٹٴٰبٯجٴي  6

 ثش سبئيذ ديـشٛز ٣بس داٳـدٶ ثٸ ٯٴِٶس سٔييٲ ٯج٬ٖ 

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص

٫يؼز اػبٯي داٳـدٶيبٱ ٵ ٯج٬ٖ ٵاسيضي سٶػي ٵصاسسخبٳٸ ٯجٴي  7

 ثش سٔييٲ ػٺٮ ٹش داٳـدٶ

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ٫يؼز سٴِيٰي سٶػي ٵاحذ 8

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص بٯيٲ آشجبسس ٟشاسدادػٴذ حؼبثذاسي ٵ  9

 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  دطزاذز حك دػٍّبًِ  ) ضٍـ اٍل ( هساضن يويوِ جْز  ضزيف

  سلٶيش٫يؼز سٴِيٰي ثب ٯٺش ٵ اك٪ اٯوبء سػيذ٧ي 1

٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺشٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ ثٸ ٯٴِٶس  2

 ٣ٴشش٩ دشداخز 

 

  آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي( 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  3

 

 فشم تؼْذ : ىَضو*ه

داٳـدٶ ٯشٔٺذ ٯي ؿٶد ٣ٸ ثٶسػيٸ يب ؿبٗ٪ سٰب٭ ٵٟز دسٹيچ ي٢ اص ٳٺبدٹب يب  -1 

 ػبصٯبٳٺبي دٵ٫شي ٳٰي ثبؿذ.

 سحلي٪ ٵ دظٵٹؾ خٺز اٳدب٭ سػب٫ٸ د٣ششي ثذشداصد .ثٸ كٶسر سٰب٭ ٵٟز ثٸ  -2

 ٶصا٩ ٳؼجز ثٸ اٳدب٭ سػب٫ٸ اٟذا٭ ٳٰبيذ.دحذا٣ثش ُشٙ چٺبس ٳيٰؼب٩ اص صٯبٱ سلٶيت دشٵ -3

ذظٵٹـي ٯلٶة ؿٶساي دظٵٹؾ ٯٶػؼٸ ٺبي; دشداخشٺبي ٯشثٶى ثٸ ًشح45ٯبدٷ  2سجلشٷ 

ٯٸ ٯؼشثٴي ثٶدٷ ٵ ثب ػ٠ٚ آشجبسار حٶصٷ دظٵٹؾ ٯٶػؼٸ اص ؿٰٶ٩ ٯ٠شسار ايٲ آئيٲ ٳب

ٳبُش ٵ ٯٔبٵٱ دظٵٹـي ثٸ ٫ي٤ٲ ايٲ دشداخز ثبيذ حؼت ٧ضاسؽ ٯدشي ًشك دغ اص سبئيذ 

            ٳٺبئي سئيغ ٯٶػؼٸ يب ٯ٠ب٭ ٯدبص اص ًشٙ ايـبٱ ثشػذ ٵ دس ٯٶسد آٱ ٟؼٰز اص سبئيذ 

ٹضيٴٸ ٹبي اٳدب٭ ؿذٷ ٣ٸ دسديـجشد ًشك ٯإثشٵاْٟ ؿذٷ حؼت ٧ضاسؽ ٯدشي ًشك سبئيذ 

 ش ٵ ٯٶا٠ٛز سئيغ ٯٶػؼٸ يب ٯ٠ب٭ ٯدبص اص ًشٙ ايـبٱ ثٸ ٹضيٴٸ ٌٟٔي ٯٴِٶسخٶاٹذ ؿذ. ٳبُ
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 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين اؾٌبز ّعيٌِ حك دػٍّبًِ

 حك دػٍّبًِ ) ضٍـ زٍم ( 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  قٌبؾبئي حك دػٍّبًِ  ) ضٍـ زٍم ( هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 –ٯٔبٵٱ دظٵٹـي  -اٯوبء ٳبُش 45ٯبدٷ  ثٴذ ٵ 2كٶسسد٬ؼٸ سجلشٷ  1

 سئيغ ٯٶػؼٸ يب ٯ٠ب٭ ٯدبص 

  ٣ذي ٣بسر ٯ٬ي 2

  ٣ذي كٜحٸ اٵ٩ ؿٴبػٴبٯٸ 3

٫يؼز اػبٯي داٳـدٶيبٱ ٵ ٯج٬ٖ ٵاسيضي سٶػي ٵصاسسخبٳٸ ٯجٴي ثش سٔييٲ  4

 ػٺٮ ٹشداٳـدٶ

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص ٴِيٰي سٶػي ٵاحذس٫يؼز  5

 ثب اٯوب ٯ٠بٯبر ٯدبص حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبسػٴذ  6

 
 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  دطزاذز حك دػٍّبًِ    ) ضٍـ زٍم ( هساضن يويوِ جْز  ضزيف

  سلٶيش٫يؼز سٴِيٰي ثب ٯٺش ٵ اك٪ اٯوبء سػيذ٧ي 1

  ٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺشٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ ثٸ ٯٴِٶس ٣ٴشش٩ دشداخز  2

  سػيذ ٯب٫يبر 3

  آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي( 38حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  ٛش٭ 4

 

 َطحْبي دػٍّكي ) ضٍـ اٍل(
 

 سبئيس وٌٌسگبى  قٌبؾبئي حك دػٍّكي  ) ضٍـ اٍل ( هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 ٯدشي –٣بسٛشٯب  ٛش٭ ٟشاسداد 1

  ديؾ دشداخز سوٰيٲ ٯٔشجش دسخلٶف دشداخز 2

 دسخٶاػز ٣ٴٴذٷ ٳبٯٸ دسخٶاػز ٯش٠بهي 3

 ٯٔبٵٱ دظٵٹـي ٯٔبٵٳز دظٵٹـي ) ديؾ دشداخز ، ديـشٛز ٳٺبئي( ٳبٯٸ 4

5 
دسخلٶف ٟشاس دادٹبيي ٣ٸ ؿبٯ٪ ٹضيٴٸ ٹبي دشػٴ٬ي ، ٯٶاد ٵ سدٺيضار 

 1دضؿ٤ي ٯي ثبؿذ ٯجب٫ٖ ٹشي٢ ٯي ثبيؼز ثٸ س٤ٜي٢ ٯـخق ؿٶد.
 

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –اٳجبسداس  2دسخٶاػز خشيذ ثبثز ٯٶاد ٵ سدٺيضار  6

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص دسكٶسر سٰذيذ ٟشاسداد كٶسسد٬ؼٸ دظٵٹـي ٯشثٶًٸ هٰيٰٸ ؿٶد 7

 ٫يؼز سٴِيٰي 8
سئيغ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 ٵاحذ

 ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 9
سئيغ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ 

 ٵاحذ
دسكذ ٯب٫يبر  10ثب ٓٴبيز ثٸ اػشٔال٭ اٳدب٭ ؿذٷ اص ػبصٯبٱ اٯٶسٯب٫يبسي ٹضيٴٸ ٹبي دشػٴ٬ي ٯـٰٶ٩ ٣ؼش  1

ٝ ٭ ٭ ٵ خشيذ ٯٶاد ٵ  104دسكذ ٯب٫يبر ٯبدٷ  3ٝ ٭ ٭ ٵ ٹضيٴٸ ٹبي س٤ثيش ٵ ... ٯـٰٶ٩ ٣ؼش  86ٯبدٷ 

 ٢ ٯـخق ؿٶٳذ.سدٺيضار سا ٯٔبٙ اص ٯب٫يبر داٳؼشٸ ٵ ٯي ثبيؼز دسٟشاسداد ٹضيٴٸ ٹب ثٸ س٤ٜي
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دسخلٶف ٯٶاد ٵ سدٺيضار دسخٶاػز خشيذ سٶػي ٵاحذ كبدس ٵ خٴغ ٯٶسد ٳيبص  –ا٫ٚ  2

خشيذاسي ٵ ثٸ ٯدشي سحٶي٪ دادٷ ؿٶد ) سػيذ ٵ حٶا٫ٸ ( ٵ٫ي ٯي ثبيؼز دس دسخٶاػز خشيذ ؿٰبسٷ 

داد ٯشثٶًٸ ٯٔيٲ ؿٶد ٵ ٯٔبٵٳز دظٵٹـي دسايٲ خلٶف ٳبٯٸ ٯشثٶًٸ سا اسًشك سح٠ي٠بسي ٵ ٟش

يذ ٯٶاد ٵ سدٺيضار كبدس ٵ دسصٯبٱ دشداخز اص حؼبة ٣ٴشش٩ ٟشاسدادًشك سح٠ي٠بسي ٯشثٶًٸ شثبثز خ

 ٣ؼش ٧شدد.

دسكٶسسي٤ٸ خشيذ ٯٶاد ٵ سدٺيضار اص خبسج اص ٣ـٶس ٯي ثبيؼز سبٯيٲ ؿٶد ٵ ٯٴْ ٟبٳٶٳي ثشاي  –ة 

خشيذ آٱ ٳجبؿذ ٯدشي ٯي ثبيؼز ٳؼجز ثٸ خشيذ ٯٶاد ٵ ٫ٶاص٭ اٟذا٭ ٵ ٛب٣شٶس ثب سبئيذيٸ ٯٔبٵٱ 

 دظٵٹـي ٯال١ دشداخز ٯي ثبؿذ ) ثب سٓبيز ػ٠ٚ ٯج٬ٖ ٯٴذسج دسٟشاسداد( 

 

 ًِىت: 

يذ ٹبي اٯٶا٫ي سٶػي ٯدشي اٳدب٭ ؿٶد ٯي ثبيؼز دس دبيبٱ ًشك اٯٶا٩ ٯشثٶًٸ ثٸ دسكٶسسي٤ٸ خش

 داٳـ٨بٷ ٓٶدر ٧شدد. 

 چه ليؿز هساضن هثجشِ جْز سٌظين اؾٌبز ّعيٌِ حك دػٍّبًِ
 

دطزاذز َطحْبي دػٍّكي                                 هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 ) ضٍـ اٍل ( 

 سبئيس وٌٌسگبى 

  سػيذ٧ي ء٫يؼز سٴِيٰي ثب ٯٺش ٵ اك٪ اٯوب سلٶيش 1

  ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢  ش٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺ 2

  ٵ ٣ٴشش٩ دشداخز  ٛيؾ ٯب٫يبر 3

  آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي ( 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  4
 

 َطحْبي دػٍّكي ) ضٍـ زٍم(
 

قٌبؾبيي َطحْبي دػٍّكي                                 هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 ) ضٍـ زٍم ( 

 سبئيس وٌٌسگبى 

  ٳبٯٸ دسخٶاػز ٯش٠بهي ) ٯدشي ًشك ( 1

 45ثٴذ ٵ ٯبدٷ 2كٶسسد٬ؼٸ سجلشٷ  2
سئيغ  –ٯٔبٵٱ دظٵٹـي  -اٯوبء ٳبُش

 ٯٶػؼٸ يب ٯ٠ب٭ ٯدبص

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ٫يؼز سٴِيٰي 3

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 4

 

 سبئيس وٌٌسگبى  دطزاذز  َطحْبي دػٍّكي  ) ضٍـ زٍم ( هساضن يويوِ جْز  ضزيف

  ٶيش ٫يؼز سٴِيٰي ثب ٯٺش ٵ اك٪ اٯوب سػيذ٧ي سل 1

  ٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺش ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ ثٸ ٯٴِٶس٣ٴشش٩ دشداخز 2

  ٛيؾ  ٯب٫يبر 3

  ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي (  ٲآئي 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  4
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   ًِىت: 

دسكذ  10ثب ٓٴبيز ثٸ اػشٔال٭ اٳدب٭ ؿذٷ اص ػبصٯبٱ اٯٶس ٯب٫يبسي ٹضيٴٸ ٹبي دشػٴ٬ي ٯـٰٶ٩ ٣ؼش 

 ٝ ٭ ٭  ٯي ثبؿذ.  86ٯب٫يبر ٯبدٷ 

 

 ّعيٌِ ّبي اًجبم قسُ زض ديكجطز َطحْبي دػٍّكي

قٌبؾبيي َطحْبي دػٍّكي                                 هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 ) ضٍـ زٍم ( 

 سبئيس وٌٌسگبى 

1 
 ٟشاسداد ثب ؿٰبسٷ ٵ سبيخ دثيشخبٳٸ

اٯوبء  -اٯوبء سيبػز ٵ ٯٺش ٵاحذ

 ٯذيشٯب٫ي داٳـ٨بٷ 

  دسخٶاػز ٯش٠بهي ) ٯدشي ًشك( 2

3 
 45ثٴذ ٵ ٯبدٷ  2كٶسسد٬ؼٸ سجلشٷ 

 –ٯٔبٵٱ دظٵٹـي  -اٯوبء ٳبُش

 سئيغ ٯٶػؼٸ يب ٯ٠ب٭ ٯدبص

4 

 دسخٶاػز خشيذ ، سػيذ ٵ حٶا٫ٸ دس خلٶف ٯٶاد ٵ سدٺيضار

سئيغ  –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –اٳجبسداس 

ٯدشي ) دسكٶسسي ٣ٸ سحٶي٪  -ٵاحذ

 ٧يشٳذٷ ٳٺبيي ثبؿذ(

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 5

 

دطزاذز َطحْبي اًجبم قسُ زض ديكجطز هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 َطحْبي دػٍّكي  

 سبئيس وٌٌسگبى 

  سلٶيش٫يؼز سٴِيٰي ثب ٯٺش ٵاك٪ اٯوب سػيذ٧ي 1

٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺش ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ ثٸ ٯٴِٶس ٣ٴشش٩  2

 دشداخز

 

  ٛيؾ ٯب٫يبر 3

  ٯٔبٯالسي (آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ  38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  4
 

 :تَضيح 

 10ٯبٱ اٯٶسٯب٫يبسي ٹضيٴٸ ٹبي دشػٴ٬ي ٯـٰٶ٩ ٣ؼشثب ٓٴبيز ثٸ اػشٔال٭ اٳدب٭ ؿذٷ اص ػبص 

 104دسكذ ٯب٫يبر ٯبدٷ  3ٝ ٭ ٭ ٵ ٹضيٴٸ ٹبي س٤ثيشٵ ... ٯـٰٶ٩ ٣ؼش  86دسكذ ٯب٫يبر ٯبدٷ 

 ٝ ٭ ٭ ٵ خشيذ ٯٶاد ٵ سدٺيضار سا ٯٔبٙ اص ٯب٫يبر داٳؼشٸ اػز .
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 وشبة ٍ هجالر
 سبئيس وٌٌسگبى  قٌبؾبئي وشبة ٍ هجالر هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 دسخٶاػز 1
 -اٳجبسداس –٣بسؿٴبع يب ٯؼئٶ٩ ٵاحذ ٯش٠بهي 

 سئيغ ٵاحذ–ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي 

  1 يب اػشٔال٭ٯذاس١ ٵ ٯؼشٴذار ٯٴبٟلٸ ٵ  2

 ٛشٵؿٴذٷ ٛب٣شٶس 3

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص سػيذ اٳجبس 4

 سئيغ ٯٶػؼٸ -سئيغ ٵاحذ 45ٯبدٷ كٶسر خ٬ؼٸ  5

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص ٯدٶص خشيذ يب اؿششا١ اص سٵاثي ٰٓٶٯي 6

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس 7
دسخلٶف خشيذ ٯدالر ثب سٶخٸ ثٸ ايٴ٤ٸ ٯي ثبيؼز دساثشذا ٣٪ دٶ٩ سا دشداخز ٵ دس ًي ػب٩ ٯدالر دسيبٛز ٵ  1

 دسدبيبٱ ػب٩ ٛب٣شٶس ٯشثٶًٸ كبدس ٯي ؿٶد . ٯي ثبيؼز دسصٯبٱ ؿشٵّ ٣٪ ٯج٬ٖ ديؾ دشداخز ثجز ٧شدد. 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  هساضن يويوِ جْز دطزاذز  وشبة ٍ هجالر  ضزيف

  ٫يؼز سٴِيٰي ثب ٯٺش ٵ اك٪ اٯوبء سػيذ٧يسلٶيش  1

٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺش ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ ثٸ ٯٴِٶس ٣ٴشش٩  2

 دشداخز

 

  آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي 38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  3
 

 زاٍضي ٍ ٍيطاؾشبضي

 سبئيس وٌٌسگبى  هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي زاٍضي ٍ ٍيطاؾشبضي   ضزيف

 خشيذدسخٶاػز  1
  –٣بسؿٴبع يب ٯؼئٶ٩ ٵاحذ ٯش٠بهي 

 سئيغ ٵاحذ–ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي 

2 
٫يؼز داٵساٱ ثٸ س٤ٜي٢ اػبٯي داٵساٱ ٵ سٔذاد ٣شت داٵسي ؿذٷ ثب 

 سبئيذ ٯٔبٵٳز دظٵٹـي
 

3 
٫يؼز ٵيشاػشبساٱ ثٸ س٤ٜي٢ اػبٯي ٵ سٔذاد ٬٣ٰبر ٵيشايؾ ؿذٷ ثب 

 سبئيذ ٯٔبٵٳز دظٵٹـي
 

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص ػٴذ حؼبثذاسي ٵسبٯيٲ آشجبس 4

ٵخٶد ٳش٭ اٛضاس ثبٳ٢ اًالٓبسي ٣ٸ ؿبٯ٪ ٳب٭ ٵيشاػشبس ٵ داٵس ، ٳب٭ ٣شت ، ٳب٭ ٯ٠ب٫ٸ ، سٔذاد ٬٣ٰبر ٯ٠ب٫ٸ ٵ ٣شت ، سٔذاد 

 كٜحبر ٣ٸ دسٹش٫حِٸ ثشٶاٱ ٧ضاسؿٺبي الص٭ سا اص آٱ سٺيٸ ٳٰٶد.

 يسدػشٶسا٫ٰٔ٪ ٵٯلٶثٸ ٹيأر اٯٴب دسخلٶف حٞ ا٫ضحٰٸ داٵسي ٵ يب ٵيشاػشب
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 سبئيس وٌٌسگبى  هساضن يويوِ جْز دطزاذز  زاٍضي ٍ ٍيطاؾشبضي   ضزيف

  سلٶيش ٫يؼز سٴِيٰي ثب ٯٺش ٵ اك٪ اٯوبء سػيذ٧ي 1

٫يؼز دشداخز ثبٳ٢ ثب ٯٺش ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ ثٸ ٯٴِٶس ٣ٴشش٩  2

 دشداخز

 

  ٛيؾ ٯب٫يبر 3

  ٯٔبٯالسي(آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ  38ٛش٭ حٶا٫ٸ ) ٯبدٷ  4

 

 

 

 گطزـ ثبًه سوطوع

 سبئيس وٌٌسگبى  هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي گطزـ ثبًه هشوطوع    ضزيف

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص كٶسسحؼبة ثبٳ٢ 1

 ٳبٯٸ اٳش٠ب٩ دسآٯذ ثٸ حؼبة خضاٳٸ ٵ ٛيؾ ٯشثٶًٸ 2
 اداسٷ دسآٯذ -سئيغ ٵاحذ

 )دسخلٶف سبئيذ دسآٯذ اٳش٠ب٫ي (

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  –سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ  ػٴذ حؼبثذاسي 3

 

 

   ًِىت: 

ؼبة ثبٳ٢ ٯجب٫ٖ ٵاسيض ؿذٷ ثٸ ثبٳ٢ سٰش٣ض ثٸ س٤ٜي٢ دسآٯذ ٳ٠ذي ، ديؾ دسيبٛز ٵ ٵاسيضي دسكٶسسح

 ثيٰٸ ٹب ثٸ ٳحٶي ٣ٸ ٣ؼٶس ٯشثٶًٸ ٳيض ٯـخق ؿٶد سٔييٲ ٧شدد. 
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 سًويٌبر

 سبئيس وٌٌسگبى  قٌبؾبئي سًويٌبر    هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص سلٶيش ٟشاسداد 1

سلٶيش سوٰيٲ ) اك٪ سوٰيٲ سحٶي٪ اداسٷ دسيبٛز ٵ دشداخز (  2

 ٵاحذ ٯشثٶًٸ 

 

  ٳبٯٸ ٵاحذ ٯجٴي ثش اسػب٩ ثٸ ػشبد 3

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص ػٴذ حؼبثذاسي 4

 اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبصثب  سبئيذيٸ اداسٷ دسيبٛز ٵ دشداخز ٯجٴي ثش دسيبٛز سوٰيٲ 5
 

 لطاضزاز ػوطاًي

 سبئيس وٌٌسگبى  قٌبؾبئي سًويٌبر    هساضن يويوِ جْز  ضزيف

  اػبػٴبٯٸ ؿش٣ز ٵ آخشيٲ س٘ييشار آٱ 1

 ثشٳبٯٸ ٵ ثٶدخٸ ػبيز دٛشش  ٛٴي  سلٶيش ٣بسر سٔٺذ كالحيز سٶػي ثشٳبٯٸ ٵثٶدخٸ  2

 ٯ٠بٯبر ٯدبصثب اٯوبء  ٯذاس١ ٵ ٯؼشٴذار ٯٴبٟلٸ يب اػشٔال٭ 3

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص كٶسسد٬ؼٸ ٣ٰيؼيٶٱ ٯٴبٟلٸ يب اػشٔال٭ 4

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص سٶػٔٸ ٵ ٯذيشيز ٯٴبثْاثالٕ ٯٔبٵٳز  5

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص ٟشاسداد يب ديٰبٱ 6

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص هٰبٳشٴبٯٸ ثبٳ٤ي ٵ سػيذ هٰبٳشٴبٯٸ 7

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص ٟشاسداداثالٕ ٳبُش يب ٯؼئٶ٩ ٛٴي  8

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص سػيذ سحٶي٪ ٟشاسداد ثٸ اداسٷ داسايي 9

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص سػيذ سحٶي٪ ٟشاسداد ثٸ اداسٷ ثيٰٸ  10

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص ثشاثشٯٔبٯالر ثضس٥( ٧10ضاسؽ حؼبثشع سػٰي ) خٺز ٟشاسدادٹبيي ثب٫ٖ ثش 11

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص ٳبٯٸ ؿٰبسٷ حؼبة 12

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص ٯدٶص ٯب٫يبر ثشاسصؽ اٛضٵدٷ 13

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص اثالٕ اٛضايؾ ٟشاسداد يب ٣بٹؾ ٟشاسداد 14

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص كٶسسد٬ؼٸ سحٶي٪ صٯيٲ 15

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص ٫يؼز ثشآٵسد ثشاػبع ٛٺشػز ثٺبي ػب٩ 16

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص ديٰبٱ ٣ٸ ثٸ سبئيذ ٣بسٛشٯب ٵ ديٰبٳ٤بسؿشايي ٰٓٶٯي  17

كٶسسحؼبة يب كٶسر ٵهٔيز ديٰبٳ٤بس ٣ٸ ثجز ٵ ؿٰبسٷ ٵاحذ سػيذٷ  18

 ثبؿذ.

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص ٳبٯٸ دٛشش ٛٴي ٯٴوٮ ثٸ كٶسسحؼبة يب كٶسر ٵهٔيز ديٰبٳ٤بس 19

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص آخشيٲ دشداخز دسكٶسر ٫ضٵ٭ثيٰٸ ثشاي اسائٸ ٯٜبكبحؼبة  20

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص ػٴذ حؼبثذاسي ؿٴبػبئي ٵ دشداخز 21

 ثب اٯوبء ٯ٠بٯبر ٯدبص آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي 38ٵ 41ٛش٭ سٔٺذ ٵ حٶا٫ٸ ثٸ اػشٴبد ٯبدٷ  22

  سبئيذيٸ اداسٷ دسيبٛز ٵ دشداخز ثبثز ػذشدٷ سوٰيٴبر  23

  ٵكٶ٩ يب ٛيؾ ٵاسيضي ثبثز چ٤ٺبي كبدسؿذٷ ثبثز ٣ؼٶس ٟبٳٶٳي ٵ خب٫قآال٭  24
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 :سَييحبر

  اص س٤ٰي٪ سحٶي٪ ٟشاسداد ٰٓشاٳي ٣ٸ دسٟب٫ت ديٰبٱ ثبؿذ ٬ٰٓيبر ٯب٫ي آٱ سٶػي ػشبد ٵ دغ

 ٯشاخٔٸ ؿٶد. 4دس خلٶف ٟٶاٳيٲ خبف ثٸ آييٲ ٳبٯٸ ٯٔبٯالسي ٛل٪ ٵاحذ ٯي ٧شدد. 

  دسٟب٫ت اٯبٳي ٯي ثبؿذ ٬ٰٓيبر ٯب٫ي آٱ سٶػي ٵاحذ كٶسر ٯي ٧يشد.ٟشاسداد ٰٓشاٳي ٣ٸ 

  ٚيز دشداخز ٵ سـ٤ي٪ دشٵٳذٷ دساداسٷ ٶثشاي اٵ٫ ٫18٘بيز  1ٯذاس١ ٵ ٯؼشٴذار اص سدي

 سػيذ٧ي ا٫ضاٯي ٯي ثبؿذ ٵ ثشاي ٯبث٠ي دشداخز ٹب ٳيبص ٳٰي ثبؿذ.
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 جيطُ غيطًمسي اٍضغاًؽ

 سبئيس وٌٌسگبى  ًمسي اٍضغاًؽغيطجيطُ هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي  ضزيف

  دػشٶسا٫ٰٔ٪ دشداخز 1

 ثب سبئيذ سيبػز ٵاحذ ٧ٶاٹي اٳدب٭ ٣بس دشػٴ٪ ثب ر٣ش ؿيٜز ٣بسي 2

 سئيغ اٯٶساداسي ٫يؼز حوٶس ٵ ٗيبة ) سبي٤ٰغ ( 3

 

 : تَضيحبت 

  ريٴْٜ ٯي ثبؿذ.دشداخز خيشٷ ٗيشٳ٠ذي دسكٶسر ٓذ٭ سبٯيٲ ٗزاي ٣بس٣ٴبٱ 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  ًمسي اٍضغاًؽغيطدطزاذز جيطُ هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 -يبػز ٵاحذس –سئيغ حؼبثذاسي  ٫يؼز دشداخز 1

 ٯٺش ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢

 ٯٺش ٵ اٯوبء ٯشلذي ثبٳ٢ سلٶيشچ٢ كبدسٷ 2

 

 

 

 

 

 حك هؿىي ٍ ذَاضثبض

 سبئيس وٌٌسگبى  حك هؿىي ٍ ذَاضثبض هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ضزيف

 اٯوبء ٵ ٯٺش ٣بس٧ضيٴي ٧ٶاٹي ٣بس٣شد 1

  دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٯشثٶًٸ 2

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  حك هؿىي ٍ ذَاضثبضدطزاذز هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 ٯٰٺٶس ثٸ ٯٺش ثبٳ٢ ٫يؼز دشداخز 1

 ٯٺش ٵ اٯوبي ٯشلذي ثبٳ٢ يب ٧ٶاٹي ثبٳ٢ ٵاسيض ثٸ حؼبة ريٴْٜ سلٶيشچ٢ يب چ٤ٺبي كبدسٷ 2
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 ووه ّعيٌِ جصاهي

 سبئيس وٌٌسگبى  ووه ّعيٌِ جصاهي هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ضزيف

اٯوبء  سيبػز -ٵاحذ ثيٰبسيٺب  ٧ٶاٹي ثيٰبساٱ خزاٯي ثب ر٣ش اػبٯي ٵ ٯبٷ ٯشثٶًٸ 1

 ٵاحذ

 اٯوبء ٯٔبٵٳز ثٺذاؿشي اػشبٱ آخشيٲ دػشٶسا٫ٰٔ٪ دشداخز ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ خزاٯي 2

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  دطزاذز ووه ّعيٌِ جصاهي هساضن يويوِ جْز  ضزيف

                –اٯوبء سئيغ حؼبثذاسي  ٫يؼز دشداخز ثب ر٣ش ؿٰبسٷ حؼبة اٛشاد 1

اٯوبء ٵ ٯٺش  –اٯوبء سيبػز ٵاحذ 

 ٯشلذي ثبٳ٢

  ٯٺش ثبٳ٢  2

 

 تزوش: اص پشداخت ًمذي ثِ افشاد خذاً خَدداسي گشدد. 

 

 ووه ّعيٌِ سحهيلي ثَْضظي 

 سبئيس وٌٌسگبى  ووه ّعيٌِ سحهيلي ثَْضظي هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ضزيف

               –اٯوبء ٯؼئٶ٩ آٯٶصؿ٨بٷ  ٧ٶاٹي اٳدب٭ ٣بس ثب ر٣ش اػبٯي ٵ ٯبٷ ٯشثٶًٸ 1

 اٯوبء سيبػز ٵاحذ

 ثٺذاؿشي اػشبٱاٯوبء ٯٔبٵٳز  آخشيٲ دػشٶسا٫ٰٔ٪ دشداخز ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ سحلي٬ي ثٺٶسصي 2

 اٯوبء ٯٔبٵٳز ثٺذاؿشي اػشبٱ كذٵس ٯدٶص ٣بسآٯٶصي 3

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  ووه ّعيٌِ سحهيلي ثَْضظيدطزاذز هساضن يويوِ جْز  ضزيف

اٯوبء  –اٯوبء سئيغ حؼبثذاسي  حؼبة اٛشاد٫يؼز دشداخز ثب ر٣ش ؿٰبسٷ  1

اٯوبء ٵ                               -سيبػز ٵاحذ

 ٯٺش ٯشلذي ثبٳ٢

   ٯٺش ثبٳ٢ 2

 

 

 

 
77 



 

 ووه ّعيٌِ ػيٌه

 سبئيس وٌٌسگبى  ىوه ّعيٌِ ػيٌههساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ضزيف

 اٯوبء ٵ ٯٺش دضؿ٢ ٯٔب٫ح ٳؼخٸ ٵيضيز دضؿ٢ ٯٔب٫ح 1

ٵ ٛشٶ٣ذي اٵ٫يبي داٳؾ  دشٵسؽٯٔشٛي ٳبٯٸ ٯذسػٸ يب سبئيذ آٯٶصؽ ٵ  2

 آٯٶص

                       –اٯوبء ٵ ٯٺش ٯذسػٸ 

 اٯوبء ٵ ٯٺش آٯٶصؽ ٵ دشٵسؽ 

 اٯوبء ٵ ٯٺش ٛشٵؿٴذٷ ٛب٣شٶسخشيذ ٓيٴ٢ 3

 اٯوبء ٯٔبٵٳز ثٺذاؿشي اػشبٱ آخشيٲ دػشٶسا٫ٰٔ٪ دشداخز ٓيٴ٢ 4

 اٯوبء ريٴْٜ اٯوبئ ٵ سبييذيٸ اٵ٫يبي داٳؾ آٯٶص  5

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  ووه ّعيٌِ ػيٌهدطزاذز هساضن يويوِ جْز  ضزيف

              –اٯوبء سئيغ حؼبثذاسي  ٴ٢ ي٫يؼز دشداخز ٓ 1

 اٯوبء سيبػز ٵاحذ

2    

ثب ػٌبيز ثِ دطزاذز ّعيٌِ ػيٌه اظ َطيك سبهيي اجشوبػي ثِ افطاز سحز دَقف سبهيي اجشوبػي  

 لبثل دطزاذز ًيؿز.

 

 

 العحوِ دعقىبى زضقَضاي دعقىي ًظبم ٍظيفِ  حك 

حك العحوِ دعقىبى زض قَضاي دعقىي      هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ضزيف

 ًظبم ٍظيفِ

 سبئيس وٌٌسگبى 

 سبئيذ اص ٳِب٭ ٵُيٜٸ –سئيغ ٵاحذ  ٧ٶاٹي ٣بس٣شد اٛشاد سٶػي ٳِب٭ ٵُيٜٸ  1

 ٯٔبٵٳز دسٯبٱ سخليق سٔيٲ ؿذٷ 2

 
 

حك العحوِ دعقىبى زض قَضاي دعقىي      دطزاذز هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 ًظبم ٍظيفِ

 سبئيس وٌٌسگبى 

  اك٪ ٛيؾ ٯب٫يبر 1

 -سئيغ ٵاحذ –سئيغ حؼبثذاسي  ٫يؼز دشداخز 2

 ٯٺش ٵ اٯوبء ٯشلذي ثبٳ٢

  ؿٰبسٷ ٵ سبسيخ چ٢ ٹب  – 3
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 هطثيبى ٍضظقي

 سبئيس وٌٌسگبى  وطثيبى ٍضظقيهساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ضزيف

        –٣بسؿٴبع ٵسصؿي  -ٯشثي ٟشاسداد ثب ؿٰبسٷ ٵ سبسيخ دثيشخبٳٸ 1

 سيبػز ٵاحذ

 سيبػز ٵاحذ –٣بسؿٴبع ٵسصؿي  ٧ٶاٹي سٔذاد خ٬ؼبر آٯٶصؿي 2

  ٛشٶ٣ذي ٣بسر ٯشثي٨شي يب ٯدٶص 3

 ٯشثي ؿٰبسٷ حؼبة ثبٳ٤ي ٯشثيبٱ 4

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  هطثيبى ٍضظقيدطزاذز هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 -سيبػز ٵاحذ -سئيغ حؼبثذاسي ٫يؼز دشداخز ) ٛيؾ ثبٳ٢( 1

 ٯٺش ٵ اٯوبء ٯشلذي ثبٳ٢

  دسكذ ٯبصاد ثش ٯٔبٛيز ٯب٫ي٬شي 10ٛيؾ ٯب٫يبر  2

 

 

 

 جيطُ ًمسي ٍ سغصيِ ًگْجبًبى

 سبئيس وٌٌسگبى  جيطُ ًمسي ٍ سغصيِ ًگْجبًبى هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ضزيف

ٯشثٶى ثٸ ػب٩ ٯشثٶًٸ ٯٔبد٩                                            دػشٶسا٫ٰٔ٪  1

 ( 91دسػب٩  سيب٩ دسٹشٵٓذٷ 30000)

 سئيغ داٳـ٨بٷ يب ٯٔبٵٱ سٶػٔٸ

 سيبػز ٵاحذ -حشاػز ٧ٶاٹي اٳدب٭ ٣بس ثٸ سٔذاد سٵصٹبي ٣بس٣شد 2

 سئيغ اٯٶساداسي ٫يؼز حوٶس ٵ ٗيبة ) سبي٤ٰغ( 3

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  جيطُ ًمسي ٍ سغصيِ ًگْجبًبىدطزاذز هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 -سئيغ ٵاحذ -سئيغ حؼبثذاسي ٫يؼز دشداخشي 1

 اٯوبء ٵ ٯٺش ٯشلذي ثبٳ٢

 سئيغ ٵاحذ -سئيغ حؼبثذاسي دسكٶسر دشداخز ٳ٠ذي ؿٰبسٷ چ٢ ٵ سبسيخ ٵ ٛشٶ٣ذي چ٢ 2
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 ًظبم ًَيي دعقىبى لطاضزازي

 سبئيس وٌٌسگبى  ًظبم ًَيي دعقىبى لطاضزازي يويوِ جْز قٌبؾبئيهساضن  ضزيف

 -سيبػز ٵاحذ –دضؿ٢ ٯشثٶًٸ  ٟشاسداد ٯٔشجش ثب ؿٰبسٷ ٵ سبسيخ دثيشخبٳٸ 1

 ٯذيشاٯٶسٯب٫ي داٳـ٨بٷ

 –دضؿ٢ ٯشثٶًٸ  –ٯؼئٶ٩ دسآٯذ  ٧ٶاٹي اٳدب٭ ٣بس 2

 سيبػز ٵاحذ

 - دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٳِب٭ ٳٶيٲ 3

 دضؿ٤بٱ ٯشثٶًٸ  دضؿ٤بٱؿٰبسٷ حؼبة ثبٳ٤ي  4

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  ًظبم ًَيي دعقىبى لطاضزازيهساضن يويوِ جْز دطزاذز  ضزيف

 -سئيغ ٵاحذ –سئيغ حؼبثذاسي  ٫يؼز دشداخز 1

 ٯٺش ٵ اٯوبء ٯشلذي ثبٳ٢

 - %(3ٛيؾ ٯب٫يبر ) 2

3  - 

 

 

 ًظبم ًَيي دعقىبى ضؾوي ، ديوبًي ٍ َطحي

 سبئيس وٌٌسگبى  ديوبًي ٍ َطحي ٍي ًظبم ًَيي دعقىبى ضؾوي هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئ ضزيف

 سيبػز داٳـ٨بٷ ز اسصؿيبثياك٪ ٛشٯ 1

 - ٣ذي اح٤ب٭ ح٠ٶٟي ػب٩ خبسي 2

 

تَضيح : اص پضضىبى سسوي ، پيوبًي ٍ عشحي عجك آخشيي دستَسالؼول حمَق اص وبسوشد وسش 

 گشدد. 

 

ديوبًي ٍ ًٍظبم ًَيي دعقىبى ضؾوي دطزاذزهساضن يويوِ جْز  ضزيف

 َطحي

 سبئيس وٌٌسگبى 

 -سئيغ ٵاحذ –سئيغ حؼبثذاسي  ٫يؼز دشداخز 1

 ٯٺش ٵ اٯوبء ٯشلذي ثبٳ٢

 - %(10ٛيؾ ٯب٫يبر ) 2

3  - 
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 فَلشبيوي Kًظبم ًَيي دعقىبى يطيت 

 سبئيس وٌٌسگبى  فَلشبهي kهساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ًظبم ًَيي دعقىبى يطيت  ضزيف

 –دضؿ٢ ٯشثٶًٸ  –ٯؼئٶ٩ دسآٯذ  ٧ٶاٹي اٳدب٭ ٣بس 1

 سيبػز ٵاحذ

 - ح٤ٮ ٯٔشجش ٛٶ٫شبيٰي دضؿ٢ 2

 - ٳِب٭ ٳٶيٲ آخشيٲ دػشٶسا٫ٰٔ٪ 3

 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  فَلشبهي kًظبم ًَيي دعقىبى يطيت هساضن يويوِ جْز دطزاذز  ضزيف

 -سئيغ ٵاحذ –سئيغ حؼبثذاسي  ٫يؼز دشداخز  1

 ٯٺش ٵ اٯوبء ٯشلذي ثبٳ٢

 - %( 10اك٪ ٛيؾ ٯب٫يبر) 2

  - 

 

 

 لطاضزاز ذسهبر اضظي

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزاز ذسهبر اضظيهساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي  ضزيف

 سئيغ ثٶدخٸ سخليق اسصي 1

 - ٧ـبيؾ آشجبسي دسي٤ي اص ثبٳ٤ٺب خٺز خشيذ 2

 ٯبٯٶسيٲ ٧ٰش٥ ٯذاس١ سشخيق ٣بال 3

ٯٔبٵٳز  –ٯذيشٯب٫ي داٳـ٨بٷ  ٯذاس١ ٯشثٶى ثٸ ٯٴبٟلٸ يب سش١ سـشيٜبر ٯٴبٟلٸ 4

 سئيغ داٳـ٨بٷ –دـشيجبٳي 

ؿشايٌٜٴي ثب دسخٶاػز اٵ٫يٸ ٯٌبث٠ز سبئيذ دسخٶاػز ٣ٴٴذٷ ) ٯجٴي ثش  5

 خشيذ(

 ٣بسؿٴبع دسخٶاػز ٣ٴٴذٷ

                                –سئيغ ٵاحذ  –ٛشٵؿٴذٷ  ٟشاسداد ثب ؿٰبسٷ ٵ سبسيخ دثيشخبٳٸ 6

 ٯذيش ٯب٫ي داٳـ٨بٷ

 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزاز ذسهبر اضظيدطزاذز هساضن يويوِ جْز  ضزيف

                       –ٯٺش ٵ اٯوبء ٛشٵؿ٨بٷ  اك٪ ٛب٣شٶس ) كٶسسحؼبة ٛشٵؿٴذٷ ( 1

 ٯٺش ٵ اٯوبء ٣بسدشداص

 سئيغ ٵاحذ –سئيغ ٯب٫ي  -اٳجبسداس سػيذ اٳجبس 2

 ٣بسدشداص -سئيغ ٵاحذ -اٳجبسداس كٶسسٰد٬غ سحٶي٪ ٣بال 3

                -اٳجبسداس –دسخٶاػز ٣ٴٴذٷ  دسخٶاػز خشيذ ٣بال 4

 سئيغ ٵاحذ –سئيغ ٯب٫ي 
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 لطاضزاز فيعيَسطادي

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزازفيعيَسطادي هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ضزيف

اٯوبء سيبػز  –اٯوبء ٵ ٯٺش ديٰبٳ٤بس  ؿٰبسٷ ٵ سبسيخ دثيشخبٳٸٟشاسداد داساي  1

 اٯوبء ٯذيشٯب٫ي  -ٵ ٯٺش ٵاحذ

 –اٯوبء دٛشش دشػشبسي  –اٯوبء ثخؾ  دسخٶاػز ٛيضيٶسشادي سٶػي ثخـٺب 2

 اٯوبء سيبػز ثيٰبسػشبٱ

 –اٯوبء دٛشش دشػشبسي  –اٯوبء ثخؾ  كٶسر سيض  ٛيضيٶسشادي اٳدب٭ ؿذٷ ثب ر٣ش اػبٯي ثيٰبساٱ 3

اٯوبء ٵ  -اٯوبء سيبػز ثيٰبسػشبٱ

 ٯٺش ديٰبٳ٤بس

 اٯوبء سيبػز ثيٰبسػشبٱ دشػٴ٪ ٧ٶاٹي اٳدب٭ ٣بس ي٤ٰبٹٸ ثب ر٣ش اػبٯي 4

 ثب سبئيذ ثيٰٸ ٹبي ًشٙ ٟشاسداد ٧ٶاٹي ٣ؼٶس ثيٰٸ ٹبي ًشٙ ٟشاسداد 5

  هٰبٳز ٳبٯٸ حؼٲ اٳدب٭ ٣بس 6

  اخز ؿٰبسٷ حؼبة ثبٳ٤ي 7

 

 

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزازفيعيَسطادي دطزاذزهساضن يويوِ جْز  ضزيف

 اٯوبء ٵ ٯٺش ٯشلذي ثبٳ٢  ٧ٶاٹي دشداخز ) ٛيؾ ثبٳ٢ ( 1

اٯوبء ٵ  –اٯوبء ٵ ٯٺش ديٰبٳ٤بس  ٫يؼز ح٠ٶٝ 2

 ٯٺشثبٳ٢

دشٛشاط ٯبؿيٴي ثيٰٸ ثب اٯوبء ٵ ٯٺش  ٫يؼز اُٺبس ٳبٯٸ ثيٰٸ 3

 سبٯيٲ اخشٰبٓي

  ًجٞ اػشٔال٭ اص ثيٰٸاك٪ ٛيؾ ثيٰٸ  4

  %3اك٪ ٛيؾ ٯب٫يبر  5

  اك٪ ٛيؾ ٵاسيضي اخبسٷ ) ثحؼبة ٗيشٟبث٪ ثشداؿز دسآٯذ ( 6

7   
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 لطاضزاز سغصيِ

 سبئيس وٌٌسگبى  ي لطاضزاز سغصيِهساضن يويوِ جْز قٌبؾبئ ضزيف

اٯوبء  -اٯوبء ٵ ٯٺش ديٰبٳ٤بس ٟشاسداد داساي ؿٰبسٷ ٵ سبسيخ دثيشخبٳٸ 1

اٯوبء  -سيبػز ٵ ٯٺش ٵاحذ

 ٯذيشٯب٫ي داٳـ٨بٷ

 –ٵ ٯٺش ٣بسؿٴبع س٘زيٸ  ءاٯوب كٶسر سيض ٣بس٣شد سٵصاٳٸ س٘زيٸ 2

 اٯوبء سيبػز ثيٰبسػشبٱ

 –اٯوبء ٵ ٯٺش ٣بسؿٴبع س٘زيٸ  كٶسسد٬ؼٸ سٴِيٰي ًجٞ دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٯذيشيز خذٯبر داٳـ٨بٷ 3

                   –اٯوبء دٛشش دشػشبسي 

 اٯوبء سيبػز ٵاحذ

ٵ  ءاٯوب -اٯوبء ٵ ٯٺشديٰبٳ٤بس ٧ٶاٹي ٣بس٣شد ٣بس٧شاٱ ثب ر٣ش اػبٯي 4

اٯوبء سيبػز  -٣بسؿٴبع س٘زيٸٯٺش

 ٵاحذ

 - ٛشٶ٣ذي هٰبٳز حؼٲ اٳدب٭ ٣بس 5

 

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزاز سغصيِدطزاذز هساضن يويوِ جْز  ضزيف

اٯوبء ٵ  –اٯوبء ٵ ٯٺش ؿش٣ز  ٫يؼز ح٠ٶٝ دشػٴ٪ ؿش٣ز 1

 ٯٺش ثبٳ٢  

اٯوبء ٵ ٯٺش  –دشٛشاط ٯبؿيٴي ثيٰٸ  ٫يؼز اُٺبسٳبٯٸ ثيٰٸ ٣بس٧شاٱ 2

 سبٯيٲ اخشٰبٓي

ٛيؾ ثيٰٸ   3
9
1

  7%  

  %3ٛيؾ ٯب٫يبر  4

ٛيؾ ٵاسيض اخبسٷ ) ٣ٸ ثحؼبة ٗيشٟبث٪ ثشداؿز دسآٯذ                            5

 ٵاسيض ؿذٷ ثبؿذ(

 

   اُٺبس ٳبٯٸ ثبثز اسصؽ اٛضٵدٷ 6
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 لطاضزاز سأؾيؿبر

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزاز سأؾيؿبر هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ضزيف

                     -اٯوبء ٵ ٯٺش ديٰبٳ٤بس ٟشاسداد داساي ؿٰبسٷ ٵ سبسيخ دثيشخبٳٸ 1

                -اٯوبء سيبػز ٵ ٯٺشٵاحذ

 اٯوبء ٯذيشٯب٫ي داٳـ٨بٷ

                             –اٯوبء ٵ ٯٺش ديٰبٳ٤بس  ٧ٶاٹي اٳدب٭ ٣بس ثب ر٣ش اػبٯي ٣بس٧شاٱ 2

 اٯوبء سيبػز ٵاحذ

  ٛشٶ٣ذي هٰبٳز حؼٲ اٳدب٭ ٣بس 3

 اٯوبء ٵ ٯٺش ٳبُش ٛٴي داٳـ٨بٷ ٧ضاسؽ ٣بس٣شد ي٤ٰبٹٸ ثب سبئيذ ٳبُشٛٴي داٳـ٨بٷ 4

 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  مطاضزاز سأؾيؿبردطزاذشهساضن يويوِ جْز  ضزيف

اٯوبء ٵ  -ٵ ٯٺش ؿش٣زاٯوبء  ٫يؼز ح٠ٶٝ دشػٴ٪ ؿش٣ز 1

 ٯٺشثبٳ٢

دشٛشاط ٯبؿيٴي ثيٰٸ ٵ ا ٯوبء ٵ ٯٺش  ٫يؼز اُٺبسٳبٯٸ ثيٰٸ ٣بس٧شاٱ 2

 سبٯيٲ اخشٰبٓي

  % يب ًجٞ اػشٔال٭ اص سبٯيٲ اخشٰبٓي7/16ٛيؾ ثيٰٸ 3

  %3ٛيؾ ٯب٫يبر  4
 

 لطاضزاز فًبي ؾجع

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزاز فًبي ؾجعهساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي  ضزيف

اٯوبء سيبػز ٵ  -اٯوبء ٵ ٯٺشديٰبٳ٤بس ٟشاسداد داساي ؿٰبسٷ ٵ سبسيخ دثيشخبٳٸ 1

 اٯوبء ٯذيشٯب٫ي داٳـ٨بٷ -ٯٺش ٵاحذ

 اٯوبء سيبػز –اٯوبء اٯٶساداسي  ٧ٶاٹي ٣بس٣شد ثب ر٣ش اػبٯي ) حدٮ ٣بس( 2

  هٰبٳز حؼٲ اٳدب٭ ٣بس 3

 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزاز فًبي ؾجعدطزاذز هساضن يويوِ جْز  ضزيف

اٯوبء ٵ ٯٺش  –اٯوبء ٵ ٯٺش ؿش٣ز  ٫يؼز ح٠ٶٝ دشػٴ٪ ٵ ٛيـٺبي ٵاسيضي ٯشثٶًٸ 1

 ٯشلذي ثبٳ٢

دشٛشاط ٯبؿيٴي ٵ ٯٺش ٵ اٯوبء ثيٰٸ  ٫يؼز اُٺبسٳبٯٸ ثيٰٸ 2

 سبٯيٲ اخشٰبٓي 

  اك٪ ٛيؾ ثيٰٸ ًجٞ اػشٔال٭ اص سبٯيٲ اخشٰبٓي 3

  %3اك٪ ٛيؾ ٯب٫يبر  4
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 لطاضزاز سبيخ ٍ سىثيط ٍ وذي

 سبئيس وٌٌسگبى  ي سبيخ ٍ سىثيطٍ وذيهساضن يويوِ جْز قٌبؾبئ ضزيف

اٯوبء سيبػز ٵ ٯٺش  -اٯوبء ٵ ٯٺشديٰبٳ٤بس ٟشاسداد داساي ؿٰبسٷ ٵ سبسيخ دثيشخبٳٸ 1

 ٯذيشٯب٫ي داٳـ٨بٷاٯوبء  -ٵاحذ

 سئيغ ٵاحذ ٧ٶاٹي ٣بس٣شد 2

اٯوبء  –اٯوبء ٵ ٯٺش ديٰبٳ٤بس  كٶسر سيض ٣بس٣شد 3

 اٯٶساداسي

  هٰبٳز ٳبٯٸ حؼٲ اٳدب٭ ٣بس 4
 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  سبيخ ٍ سىثيطٍ وذيدطزاذز هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 اٯوبء ٵ ٯٺش ٯشلذي ثبٳ٢ ٫يؼز دشداخز ح٠ٶٝ ٯٰٺٶس ثٸ ٯٺشثبٳ٢ 1

 دشٛشاط ٯبؿيٴي ثيٰٸ ٵ ٯٺش سبٯيٲ اخشٰبٓي ٫يؼز اُٺبسٳبٯٸ ثيٰٸ سبٯيٲ اخشٰبٓي 2

  ٛيؾ ثيٰٸ ًجٞ اػشٔال٭ اص ثيٰٸ سبٯيٲ اخشٰبٓي 3

  %3ٛيؾ ٯب٫يبر  4

  ٛشٶ٣ذي چ٢ يب چ٤ٺبي كبدسٷ 5

 

 لطاضزاز ذَزضٍّبي اؾشيجبضي ٍ ؾطٍيؽ وبضوٌبى

 سبئيس وٌٌسگبى  اؾشيجبضيهساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ذَزضٍّبي  ضزيف

اٯوبء سيبػز ٵ ٯٺش  -اٯوبء ٵ ٯٺشديٰبٳ٤بس ٟشاسداد داساي ؿٰبسٷ ٵ سبسيخ دثيشخبٳٸ 1

 اٯوبء ٯذيشٯب٫ي داٳـ٨بٷ -ٵاحذ

 -اٯوبء ديٰبٳ٤بس -اٯوبء ٵ سبئيذ ٵاحذ ٳ٬٠يٸ كٶسر سيض ٣بس٣شد ًجٞ سبي٤ٰغ 2

 اٯوبء ٵ سبئيذ اٯٶساداسي

  ٧ٶاٹي ٣بسي٤ٰبٹٸ 3

  سلٶيشثيٰٸ ٳبٯٸ ٯٔشجش خٶدسٵ  4

  هٰبٳز حؼٲ اٳدب٭ ٣بس 5

 اٯوبء ساٳٴذٷ اخز ؿٰبسٷ حؼبة ثبٳ٤ي ساٳٴذ٧بٱ  6

 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  ذَزضٍّبي اؾشيجبضيدطزاذز هساضن يويوِ جْز  ضزيف

اٯوبء سئيغ اٯٶسٯب٫ي  –اٯوبء ٯؼئٶ٩ ٳ٬٠يٸ  ػٴذ دشداخز 1

 اٯوبء  سيبػز ٵاحذ -ٵاحذ

  %3ٯب٫يبر اك٪ ٛيؾ  2

 ٯٰٺٶس ثٸ ٯٺش ٵ اٯوبء ٯشلذي ثبٳ٢ اك٪ ٛيؾ ٵاسيضي ثبٳ٢ 3

  سلٶيشچ٢ يب چ٤ٺبي كبدسٷ  4
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 لطاضزاز لٌػضي 

 سبئيس وٌٌسگبى  ي لطاضزاز لٌػضيهساضن يويوِ جْز قٌبؾبئ ضزيف

اٯوبء  -اٯوبء ٵ ٯٺش ديٰبٳ٤بس ٟشاسداد داساي ؿٰبسٷ ٵ سبسيخ دثيشخبٳٸ 1

اٯوبء ٯذيشٯب٫ي  -سئيغ ٵاحذ

 داٳـ٨بٷ 

 سبئيذ سئيغ ٵاحذ -اٯوبء ديٰبٳ٤بس كٶسر سيض سٵصاٳٸ اسائٸ خذٯبر ثٸ ثخـٺب 2

 سئيغ اٯٶساداسي -ديٰبٳ٤بس ٧ٶاٹي اٳدب٭ ٣بس ي٤ٰبٹٸ ثب ر٣ش اػبٯي دشػٴ٪ 3

  هبٳز ٳبٯٸ حؼٲ اٳدب٭ ٣بس 4

  اخز ؿٰبسٷ حؼبة ثبٳ٤ي 5

 

 

 

 

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزاز لٌػضيدطزاذز هساضن يويوِ جْز  ضزيف

 اٯوبء ٵ ٯٺش ٯشلذي ثبٳ٢ ٧ٶاٹي دشداخز ) ٛيؾ ثبٳ٢( 1

اٯوبء ٵ ٯٺش  -اٯوبء ٵ ٯٺش ؿش٣ز ٫يؼز ح٠ٶٝ 2

 ٯشلذي ثبٳ٢

دشٛشاط ٯبؿيٴي ثيٰٸ ثب اٯوبء ٯٺش  ٫يؼز اُٺبس ٳبٯٸ ثيٰٸ 3

 سبٯيٲ اخشٰبٓي

  ًجٞ اػشٔال٭ اص سبٯيٲ اخشٰبٓي اك٪ ٛيؾ ثيٰٸ 4

  %3اك٪ ٛيؾ ٯب٫يبر  5

  اك٪ ٛيؾ ٵاسيضي اخبسٷ ) ثحؼبة ٗيشٟبث٪ ثشداؿز دسآٯذ( 6

  سلٶيشچ٢ يب چ٤ٺبي كبدسٷ 7
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 لطاضزاز آظهبيكگبُ 

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزاز آظهبيكگبُ  هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ضزيف

اٯوبء سيبػز ٵ  -اٯوبء ٵ ٯٺشديٰبٳ٤بس سبسيخ دثيشخبٳٸٟشاسداد داساي ؿٰبسٷ ٵ  1

 اٯوبء ٯذيشٯب٫ي داٳـ٨بٷ -ٯٺش ٵاحذ

 –اٯوبء دٛشش دشػشبسي  –اٯوبء ثخؾ  دسخٶاػز آصٯبيؾ سٶػي ثخـٺب 2

 اٯوبء سيبػز ثيٰبسػشبٱ

اٯوبء  –اٯوبء دٛشش دشػشبسي  –اٯوبء ثخؾ  كٶسر سيض آصٯبيـبر اٳدب٭ ؿذٷ ثب ر٣ش اػبٯي ثيٰبساٱ 3

 اٯوبء ٵ ٯٺش ديٰبٳ٤بس -سيبػز ثيٰبسػشبٱ

 اٯوبء سيبػز ثيٰبسػشبٱ ٧ٶاٹي اٳدب٭ ٣بس ي٤ٰبٹٸ ثب ر٣ش اػبٯي دشػٴ٪ 4

 ثب سبئيذ ثيٰٸ ٹبي ًشٙ ٟشاسداد ٧ٶاٹي ٣ؼٶس ثيٰٸ ٹبي ًشٙ ٟشاسداد 5

  هٰبٳز ٳبٯٸ حؼٲ اٳدب٭ ٣بس 6

  اخز ؿٰبسٷ حؼبة ثبٳ٤ي 7

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزاز آظهبيكگبُهساضن يويوِ جْز دطزاذز  ضزيف

 ثب اٯوبء ٵ ٯٺش ٯشلذي ثبٳ٢ ٫يؼز ٧ٶاٹي دشداخز ) ٛيؾ ثبٳ٢( 1

 ٯٺش ثبٳ٢  -ديٰبٳ٤بس ٫يؼز ح٠ٶٝ 2

دشٛشاط ٯبؿيٴي ثيٰٸ ٵ اٯوبء ٵ ٯٺش  ٫يؼز اُٺبسٳبٯٸ ثيٰٸ 3

 سبٯيٲ اخشٰبٓي

  ٫يؼز ٛيؾ ثيٰٸ ًجٞ اػشٔال٭ اص ثيٰٸ 4

  %3اك٪ ٛيؾ ٯب٫يبر 5

  اك٪ ٛيؾ ٵاسيضي اخبسٷ) ثحؼبة ٗيشٟبث٪ ثشداؿز دسآٯذ( 6

 زضآهس

 سبئيس وٌٌسگبى  زضآهس هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ضزيف

 ٯؼئٶ٩ دسآٯذ اػشبٳذاسد حؼبثشػي 21ؿٴبػبئي دسآٯذ ثشاػبع ثٴذ 1

 ٯؼئٶ٩ دسآٯذ ؿٴبػبئي ٵ س٤ٜي٢ دسآٯذ  ٬ٰٓيبسي ٵ دسآٯذ ٗيش٬ٰٓيبسي 2

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي ثجز ػٴذٹبي حؼبثذاسي ٯشثٶى ثٸ دسآٯذٹب 3

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -ٯؼئٶ٩ دسآٯذ ٯؼشٴذار ٵاسيض سٰبٯي دسآٯذٹب ثٸ حؼبة ثبٳ٢ سٰش٣ض 4

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -ٯؼئٶ٩ دسآٯذ بر ٯذد٣بسي ٵ ٯجب٫ٖ سيب٫ي ٵ ػٴذ حؼبثذاسي آٱخٜي٫ٜيؼز س 5

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -دسآٯذ ٯؼئٶ٩ ٣ٴشش٩ ٵ ثجز حؼبة ثبٳ٢ سٰش٣ض دسآٯذ اخشلبكي 6

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -ٯؼئٶ٩ دسآٯذ ثجز دسآٯذٹبي اسػب٫ي ٵ ٵكٶ٫ي ٵ ٣ؼشػٺٮ داٳـ٨بٷ 7
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 زاضٍذبًِ لطاضزاز

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزاز زاضٍذبًِ هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ضزيف

اٯوبء سيبػز  0اٯوبء ٵ ٯٺش ديٰبٳ٤بس ٟشاسداد داساي ؿٰبسٷ ٵ سبسيخ دثيشخبٳٸ 1

 اٯوبء ٯذيشٯب٫ي –ثب ٯٺش ٵاحذ 

اٯوبء دٛشش  –اٯوبء ٯؼئٶ٩ ثخؾ  ثٸ س٤ٜي٢ ٳب٭ ثيٰبساٱ دسخٶاػز داسٵ سٶػي ثخـٺب 2

 اٯوبء سيبػز ثيٰبسػشبٱ –دشػشبسي 

 -اٯوبء دٛششدشػشبسي –اٯوبء ثخؾ  كٶسر سيض سحٶي٪ داسٵٹب 3

اٯوبء ٵ  –اٯوبء سيبػز ثيٰبسػشبٱ 

 ٯٺش ديٰبٳ٤بس

اٯوبء  –اٯوبء ديٰبٳ٤بس داسٵخبٳٸ  ٧ٶاٹي ٣بس٣شد ي٤ٰبٹٸ ثب ر٣ش اػبٯي 4

 سيبػز ثيٰبسػشبٱ

 سبئيذ اداسر ثيٰٸ ٧ٶاٹي ٣ؼٶس ثيٰٸ ٹبي ًشٙ ٟشاسداد 5

  هٰبٳز ٳبٯٸ حؼٲ اٳدب٭ ٣بس 6

  اخز ؿٰبسٷ حؼبة ثبٳ٤ي 7

 

 

 

 
 

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزاز زاضٍذبًِ هساضن يويوِ جْز دطزاذز ضزيف

 ثب ٯٺش ٵ اٯوبء ٯشلذي ثبٳ٢ ٧ٶاٹي دشداخز ) ٛيؾ ثبٳ٢( 1

دشٛشاط ٯبؿيٴي ثيٰٸ ثب اٯوبء ٯٺش          ٫يؼز ثيٰٸ 2

 سبٯيٲ اخشٰبٓي

يب ٯٜبكب حؼبة  اك٪ ٛيؾ ثيٰٸ ًجٞ اػشٔال٭ اص سبٯيٲ اخشٰبٓي 3

 ػب٫يبٳٸ

 

  ٗيشٟبث٪ ثشداؿز دسآٯذ(اك٪ ٛيؾ ٵاسيضي اخبسٷ ) ثحؼبة  4

  ٛيؾ ٯب٫يبر يب سبييذيٸ داسايي 5
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 اجبضُ ؾبذشوبىلطاضزاز 

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزازاجبضُ ؾبذشوبى هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ضزيف

اٯوبء ٣بسؿٴبع  -اٯوبء ٯٶخش ٟشاسداد داساي ؿٰبسٷ ٵ سبسيخ دثيشخبٳٸ 1

اٯوبء سيبػز  –ح٠ٶٟي داٳـ٨بٷ 

 ٵاحذ

 اٯوبء ٯٶخش س٠بهبي ٵخٸ ٯٶخش 2

 –اٯوبء ٯؼئٶ٩ اٯٶساداسي  ٧ٶاٹي اػشٜبدٷ اص ػبخشٰبٱ 3

 اٯوبء سيبػز ٵاحذ

 اٯوبء ٯٶخش اخز ؿٰبسٷ حؼبة ثبٳ٤ي ٯٶخش 4

اٯوبء ٵ ٯٺش ٣بسؿٴبع  اخز ٳِشيٸ ٣بسؿٴبػي داد٧ؼششي دسخلٶف ٯج٬ٖ اخبسٷ 5

 داد٧ؼششي
 

 

 

 

 

 

 

لطاضزازاجبضُ هساضن يويوِ جْز دطزاذز  ضزيف

 ؾبذشوبى

 سبئيس وٌٌسگبى 

 اٯوبء ٵ ٯٺش ٯشلذي ثبٳ٢  ٛيؾ ٵاسيضي 1
 ٯٰيض ٯب٫يبسي ٛيؾ ٯب٫يبر ًجٞ اػشٔال٭ اص داسائي 2
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 ًيطٍي اًشظبهيلطاضزاز

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزاز ًيطٍي اًشظبهيهساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي  ضزيف

اٯوبء سيبػز ٵ  -اٯوبء ٵ ٯٺشديٰبٳ٤بس دثيشخبٳٸٟشاسداد داساي ؿٰبسٷ ٵ سبسيخ  1

 اٯوبء ٯذيشٯب٫ي داٳـ٨بٷ -ٯٺشٵاحذ

اٯوبء سيبػز  -اٯوبء ٵ ٯٺش حشاػز ٧ٶاٹي اٳدب٭ ٣بس ثب ر٣ش اػبٯي 2

 ٵاحذ

  هٰبٳز حؼٲ اٳدب٭ ٣بس 3

  اخز ؿٰبسٷ حؼبة ثبٳ٤ي اٛشاد 4

 

 

 

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزاز ًيطٍي اًشظبهيهساضن يويوِ جْز دطزاذز  ضزيف

اٯوبء ٵ ٯٺش  –اٯوبئ ٵ ٯٺش ؿش٣ز  ٫يؼز دشداخز ٵ ٛيؾ ٹبي ٵاسيضي ٯشثٶًٸ  1

 ٯشلذي ثبٳ٢

  اك٪ ٛيؾ ثيٰٸ ًجٞ اػشٔال٭ اص سبٯيٲ اخشٰبٓي 2

  %3اك٪ ٛيؾ ٯب٫يبر  3

  سلٶيشچ٢ يب چ٤ٺبي كبدسٷ  4

 

 

 سٶهيحبر:

  دسخذٵ٩ دشداخز  3ٵ 2ٳيبص سديٜٺبي چٴبٳچٸ ٟشاسداد ٯؼش٠يٮ ثب ٳيشٵي اٳشِبٯي ٯٴ٠ٔذ ؿٶد

 ٟشاسداد ٳٰي ثبؿذ ٵ اسائٸ ٧ٶاٹي ٯٔبٛيز ٯب٫يبسي ٣بٛي اػز .
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 ديبم آٍضاى ثْساقزلطاضزاز 

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزاز ديبم آٍضاى ثْساقزهساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي  ضزيف

 سئيغ ٵاحذ –٣بس٧ضيٴي  ح٤ٮ ٣بس٧ضيٴي ٣ٸ داساي سبسيخ ٵ ؿشٵّ ٵ دبيبٱ ٣بسثبؿذ. 1

 ثب سبئيذ سيبػز ٵاحذ ٧ٶاٹي ٣بس٣شد 2

٣ؼٶس ًجٞ ح٤ٮ هٰيٰٸ ؿذٷ ٯحبػجٸ اخشاء ٯي ٧شدد ) ثيٰٸ ٰٓش ،  3

 ثيٰٸ ثبصٳـؼش٨ي (

 

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزاز ديبم آٍضاى ثْساقزهساضن يويوِ جْز دطزاذز  ضزيف

ٯٺش  –سيبػز ٵاحذ  –سئيغ حؼبثذاسي  ٫يؼز دشداخز 1

 ٵ اٯوبء ٯشلذي ثبٳ٢

  اك٪ ٛيؾ ٵاسيض ثيٰٸ س٤ٰي٬ي 2

  اك٪ ٛيؾ ٵاسيضي ػبصٯبٱ ثبصٳـؼش٨ي 3

 

 

 ثطًبهِ ّبي آهَظقي

 سبئيس وٌٌسگبى  ثطًبهِ ّبي آهَظقي هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ضزيف

سخليق ) ؿبٯ٪ دشداخز حٞ ا٫ضحٰٸ يب خشيذ ٫ٶاص٭ آٯٶصؿي ٵ  1

 دزيشائي (

 سئيغ ثٶدخٸ

 سئيغ ٵاحذ ٧ٶاٹي اٳدب٭ ٣بس ثشاػبع ػبٓز آٯٶصؽ 2

 - دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٯحبػجٸ حٞ ا٫شذسيغ 3

 ٯؼئٶ٩ آٯٶصؽ سبئيذيٸ ٵاحذ آٯٶصؽ داٳـ٨بٷ 4

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  ثطًبهِ ّبي آهَظقيهساضن يويوِ جْز دطزاذز  ضزيف

اٯوبء  –اٯوبء سئيغ حؼبثذاسي  ٫يؼز دشداخز 1

ٯٺش ٵ اٯوبء ٯشلذي  -سيبػز ٵاحذ

 ثبٳ٢ 

  دسكذ 10اك٪ ٛيؾ ٯب٫يبر  2
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 ثبظًكؿشگي ظٍزسط اظهَػس

 سبئيس وٌٌسگبى  ثبظًكؿشگي ظٍزسطاظ هَػس هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي ضزيف

 سئيغ ٵاحذ -٣بس٧ضيٴي آخشيٲ ح٤ٮ كبدسٷ ح٠ٶٟي 1

 سئيغ ٵاحذ -٣بس٧ضيٴي ح٤ٮ كٜش ثبصٳـؼش٨ي 2

  دػشٶسا٫ٰٔ٪ اخشايي ثبثز ثبصخشيذ صٵدسشاص ٯٶٓذ 3

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  ثبظًكؿشگي ظٍزسطاظ هَػسهساضن يويوِ جْز دطزاذز  ضزيف

اٯوبء  -اٯوبء سئيغ حؼبثذاسي ٫يؼز دشداخز ) ٯحبػجٸ ثشاػبع دػشٶسا٫ٰٔ٪( 1

ٯٺش ٵ اٯوبء ٯشلذي  -سيبػز ٵاحذ

 ثبٳ٢ 

  سلٶيش چ٢ كبدسٷ  2

 

 

 

 الَوبلِحك لطاضزاز 

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزاز حك ٍوبلِهساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي  ضزيف

اٯوبء سيبػز  -اٯوبء ًشٙ ٟشاسداد ٟشاسداد ثب ؿٰبسٷ ٵ سبسيخ دثيشخبٳٸ 1

 اٯوبء ٯذيشٯب٫ي داٳـ٨بٷ –داٳـ٨بٷ 

 اٯوبء سيبػز داٳـ٨بٷ ٧ٶاٹي اٳدب٭ ٣بس 2

 اٯوبء ًشٙ ٟشاسداد ؿٰبسٷ حؼبة ثبٳ٤ي 3

 

 

 

 

 سبئيس وٌٌسگبى  لطاضزاز حك ٍوبلِهساضن يويوِ جْز دطزاذز  ضزيف

اٯوبء  -اٯوبء سئيغ حؼبثذاسي ٫يؼز دشداخز 1

ٯٺش ٵ اٯوبء ٯشلذي  -سيبػز ٵاحذ

 ثبٳ٢

  اك٪ ٛيؾ ٯب٫يبر 2

  سلٶيشچ٤ٺبي كبدسٷ 3
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 غطاهز ايبم ثيوبضي َطح

غطاهز ايبم ثيوبضي هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي  ضزيف

 َطح

 سبئيس وٌٌسگبى 

 ٯٺش ٵ ا ٯوبء دضؿ٢ ٯٔب٫ح ٧ٶاٹي اػشٔالخي اص دضؿ٢ ٯٔب٫ح 1

اٯوبء  –اٯوبء ٣بس٧ضيٴي  ٧ٶاٹي ٣بس٧ضيٴي ثبثز اػشٔالخي دشػٴ٪ 2

 سيبػز ٵاحذ

 

 

 

 

 

غطاهز ايبم ثيوبضي هساضن يويوِ جْز دطزاذز  ضزيف

 َطح

 سبئيس وٌٌسگبى 

اٯوبء  -اٯوبء سئيغ حؼبثذاسي ٫يؼز دشداخز 1

ٯٺش ٵ ا ٯوبء  -سيبػز ٵاحذ

 ٯشلذي ثبٳ٢

 - اك٪ ٛيؾ ثيٰٸ 2

دشٛشاط ٯبؿيٴي ثيٰٸ ثب ٯٺش ٵ ا  ٫يؼز اُٺبس ٳبٯٸ ثيٰٸ 3

 ٯوبء سبٯيٲ اخشٰبٓي

                اك٪ ٛيؾ ٯب٫يبر ) دسكٶسر ٯـٰٶ٩ ٣ؼش 4

 ٯب٫يبر ثبؿذ(
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 اهَال

 سبئيس وٌٌسگبى  آًْباهَال ٍ اؾٌبز هساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي  ضزيف

ٹضاسسٶٯبٱ  80ٵيشايؾ اٯٶا٩ ثشاػبع ؿبخق ثبالي  1

 بسي ثيؾ اص ي٤ؼب٩ ٯب٫ي٧ٵ ٯبٳذ

 اٯيٲ اٯٶا٩ داٳـ٨بٷ

ٯ٬ضٵٯبر ٵ ٌٟٔبر دضؿ٤ي داساي ح٤ب٣ي ٵ ثشچؼت  2

 اٯٶا٫ي

 اٯيٲ اٯٶا٩ ٵاحذ

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي ػٴذ حؼبثذاسي ٵ سبٯيٲ آشجبس خٺز خشيذ اٯٶا٩ 3

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -ٯؼئٶ٩ اٯٶا٩ ثبثز ٳبٯـٺٶدداسائي ؿٴبػبئي  4

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -ٯؼئٶ٩ اٯٶا٩ ؿٴبػبئي ػبيش داسائيٺب 5

ؿٴبػبئي ثٺبي سٰب٭ ؿذٷ داسائيٺب ؿبٯ٪ ثٺبي خشيذ ٵ  6

ٹضيٴٸ ٹبي ٳ٠٪ ٵ اٳش٠ب٩ ٯب٤٫يز  –ٹضيٴٸ ٹبي ػبخز 

 ٵ...

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي

 ٯب٫يٯؼئٶ٩  ؿٴبػبئي ٯخبسج سٰٔيشار اػبػي ٵ ثٺؼبصي 7

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي حٶا٫ٸ ٹبي اٯٶا٫ي ٳٶّ حٶا٫ٸ ٯـخق ؿذٷ اػز دس 8

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي كذٵس اػٴبد حؼبثذاسي حٶا٫ٸ ٹبي اٯٶا٫ي 9

ٯٌبث٠ز اٯٶا٩ ٯٶخٶد دسٵيشايؾ ٣بسر اٯٶا٩ ثب  10

 كٶسسد٬ؼٸ اٯٶا٩

 اٯيٲ اٯٶا٩

 اٯيٲ اٯٶا٩ سٔييٲ ٯح٪ اػش٠شاس اٯٶا٩ ٯٶخٶد دس ٵيشايؾ اٯٶا٩ 11

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -اٯيٲ اٯٶا٩ اٯٶا٩ ٛشٵؽ سٛشٸ ٵ ػٴذ حؼبثذاسي آٱسٔييٲ  12

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -اٯيٲ اٯٶا٩ سٔييٲ اٯٶا٩ اػ٠بى ؿذٷ ٵ ػٴذ حؼبثذاسي آٱ 13

سٔييٲ ٹضيٴٸ اػشٺال١ اٯٶا٩ اػشٺال١ دزيش ٵ ػٴذ  14

 حؼبثذاسي آٱ

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -اٯيٲ اٯٶا٩

 اٯٶا٩اٯيٲ  چبح ثبس٣ذ اٯٶا٩ ٵ ٳلت دال٣ٺبي اٯٶا٫ي 15
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 هَجَزي وبال

 سبئيس وٌٌسگبى  هَجَزي وبال ٍ اؾٌبز وبالهساضن يويوِ جْز قٌبؾبئي  ضزيف

 ٵ ٹضاسسٶٯبٱ 80ٵيشايؾ ٯٶخٶدي ٣بال ؿبٯ٪ اٟالٯي اػز ٣ٸ ٣ٰشش اص  1

 ي٤ؼب٩ ٯب٫ي ٯلشٙ ٯي ؿٶٳذ ًي دس

 ٯؼئٶ٩ اٳجبس ٯش٣ضي ػشبد

آٱ ثب دسخٶاػز ٣بال ثٔذ اص ثشسػي ٵ ٯٌبث٠ز ٯـخلبر ٛٴي  2

 دخشيذ سحٶي٪ ٧شٛشٸ ٯي ؿٶ

 ٯؼئٶ٩ اٳجبس

سٴِيٮ كٶسسد٬ؼٸ دسٯٔبٯالر ٯشٶػي ٳٰبيٴذٷ ٟؼٰز س٠بهب٣ٴٴذٷ  3

 ٯٌبث٠ز ٣بال ثب دسخٶاػز سا سبئيذ ٯي ٣ٴذ

 ٵٯؼئٶ٩ اٳجبس  يب سحٶي٪ ٧يشٳذٷ ٣بال

 ٳٰبيٴذٷ ٟؼٰز س٠بهب٣ٴٴذٷ

اٯٶسػبخشٰبٳي ٵ يب ٷ ثٸ اػشثٴبي سٴِيٮ كٶسسد٬ؼٸ دسٯٔبٯالر ٰٓذ 4

 ٟؼٰز س٠بهب ٣ٴٴذٷ ٵ ٳٰبيٴذٷ سئيغ ٵاحذسبئيذ ٳٰبيٴذٷ  ػبيشاٯٶسٛٴي ثب

ٯؼئٶ٩ اٳجبسيب سحٶي٪ ٧يشٳذٷ ٣بال ٵ ٳٰبيٴذٷ 

 ٸسئيغ ٯٶػؼٳٰبيٴذٷ ٟؼٰز س٠بهب٣ٴٴذٷ ٵ 

ٟجن يب سػيذ اٳجبس ٵ يبسػيذ ٵ سحٶي٪ ٯؼش٠يٮ ثشاي ٣بالٹبي  5

 سحٶي٪ ؿذٷ ثلٶسر ٯ٤بٳيضٷ 

 حؼبثذاس٣بال ٵ خذٯبر

 ٯؼئٶ٩ سذاس٣بر ٟيٰز ٧زاسي سٶػي ٵاحذ سذاس٣بر 6

اسد اٳجبسٳٰي ؿٶٳذ كٶسر ٯد٬غ سٴِيٮ ٵ ثشاػبع ٵ٣بالٹبيي ٣ٸ  7

 سػيذ اٳجبس يب حٶا٫ٸ اٳجبس كبدس ٯي ؿٶد.آٱ 

 سحٶي٪ ٧يشٳذٷ ٣بال ٵ ٯؼئٶ٩ اٳجبس

 اٳجبسٯؼئٶ٩  ٫يؼز ٣بالٹبي ٣ٮ ٧شدؽ ثٸ اًالّ ٯذيشيز ٯي سػذ  8

ٳضد  ٯبٵ ٹٰچٴيٲ ٣بالٹبي اٯبٳي ٯب٫يؼز ٣بالٹبي اٯبٳي دي٨شاٱ ٳضد  9

 دي٨شاٱ

 ٯؼئٶ٩ اٳجبس

 ٯؼئٶ٩ اٳجبس ٫يؼز هبئبر ٵ ٣بالٹبي ٛبػذ ؿذٷ 10

٫يؼز ٣بالٹبي ثيٲ ساٹي ٣ٸ ٣بال سحٶي٪ ٧شٛشٸ ؿذٷ اػز ٵ٫ي ٹٴٶص  11

 ٛب٣شٶس كبدس ٳـذٷ اػز.

 ٯؼئٶ٩ اٳجبس

ثيـششيٲ  ثبػٴذ ٯشثٶى ثٸ ٯضايذٷ ٣بالٹبي ٯلشٛي ثب سٔٺذ ايٴ٤ٸ ٯٔبٯ٬ٸ  12

 ثٺبي ٯ٤ٰٲ اٳدب٭ ؿذٷ اػز.

 ٯبٯٶسٛشٵؽ

دسٯضايذٷ ٯٔبٯالر ٯشٶػي سلٶيش دسج آ٧ٺي دسسٵصٳبٯٸ ٵ سٔييٲ ٟيٰز  13

 سٶػي ٣بسؿٴبع ٯٴشخت سئيغ ٯٶػؼٸ دبيٸ

 اٯيٲ اٯٶا٩ - ٣بسؿٴبع ٯٴشخت

سبئيذ  كٶسسد٬ؼبر  دس٣بسؿٴبع ٯٴشخت ٵ  ٺي ٯضايذٷ يب كٶسسد٬ؼٸ ٣ٰيؼيٶٱ ٯضايذٷدسٯضايذٷ ٯٔبٯالر ٰٓذٷ آ٧ 14

 ٯٔبٵٳز سٶػٔٸ –سئيغ ٯٶػؼٸ  –ٯذيشٯب٫ي 

س٤ٜي٢ ٵُبيٚ ٳ٨ٺذاسي ٛيضي٢ ٯٶخٶدي ٣بال اص حؼبثذاس ٣بال ٵ خذٯبر  15

 ٵ ٣ٴشش٩ داخ٬ي آٱ

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -سئيغ ٵاحذ

 سئيغ ٵاحذ –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  سبٯيٲ آشجبس خٺز خشيذ ٣بال 16

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي ػٴذ حؼبثذاسي خٺز سػيذ اٳجبس يب سػيذ ٵ سحٶي٪ ٯؼش٠يٮ 17

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -ٯؼئٶ٩ اٳجبس ٫يؼز ٯ٘بيشر ٯٶخٶدي دبيبٱ دٵسٷ ثب اٳجبس٧شداٳي دبيبٱ دٵسٷ 18

 ٹيبر سئيؼٸ داٳـ٨بٷ ٵ ٯذيشٯب٫ي  ٫يؼز ٣ؼشي ٵ اهبٛبر ٯٶخٶدي دبيبٱ دٵسٷ ٵ ثجشٺبي حؼبثذاسي آٱ 19

سحٶي٪ ٧يشٳذٷ   –سحٶي٪ دٹٴذٷ  –حٶا٫ٸ اٳجبس داساي اٯوبٹبي ٯدبص  20

 ٵ ٯؼئٶ٩ ٵاحذ ثبؿذ

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي

 ٯؼئٶ٩ اٳجبس –ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي  ٯشخٶٓي ٵ... ( –ٳٶّ حٶا٫ٸ ٯـخق ؿذٷ ثبؿذ) سٶصيْ ٵ ٯلشٙ  21

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -ٯؼئٶ٩ اٳجبس سحٶي٪ ٧يشٳذ٧بٱ ثٰٴِٶس ؿٴبػبئي ٯش٣ض ٹضيٴٸ ٯـخق ثبؿذ 22

 ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي -ٯؼئٶ٩ اٳجبس ػٴذ حٶا٫ٸ ٹبي اٳجبسكبدسٷ 23
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 ًحَُ ثبيگبًي اؾٌبز

 

ٹشي٢ اص اػٴبد ثٔذاص س٤ٰي٪ هٰبئٮ ٵ ا٫لبٝ ٣ؼٶس ٯي ثبيؼشي دسداخ٪ صٵٳ٤ٲ ٹب ٟشاس٧يشٳذ. اػٴبد ثشاػبع  -1

اص ٯح٪ خبسي سبٯيٲ آشجبس ؿذٷ اٳذ دسي٢ خبي٨بٷ آشجبسي دس صٵٳ٤ٲ ٹب ٟشاس ٯي ٧يشٳذ. ٯثالً اػٴبدي ٣ٸ 

 صٵٳ٤ٲ ٟشاس ٯي ٧يشد ٵ اػٴبد دسآٯذي دسصٵٳ٤ٲ دسآٯذ ٟشاسدادٷ ٯي ؿٶٳذ.

ػٴذ ٯي ثبؿذ ٵ ٳِشثٸ ايٴ٤ٸ ثبي٨بٳي اػٴبد دسٵاحذ  15سٔذاد اػٴبدي ٣ٸ دسٹشصٵٳ٤ٲ ٟشاس ٯي ٧يشٳذ حذا٣ثش  -2

 ٓذد ٯي سٶاٳذ داخ٪ دٶؿٸ ٟشاس ٧يشد.  كٶسر ٯي ٧يشد ا٧ش سٔذاد ػٴذٹب ٯٔذٵد ثبؿذ . ٯثالً دٵيب ػٸ

 اػٴبد ح٠ٶٝ ٵ دػشٰضد دسصٵٳ٤ٲ ٹبي خذا٧بٳٸ ثبي٨بٳي ؿٶد . -3

ًجٞ آئيٲ ٳبٯٸ اٳدب٭ ٯي ؿٶد . ٫زا اػٴبد چٺبسٯبٹٸ داخ٪              بٳٸچٶٱ ٳِبسر ثش٤٬ٰٓشد ٵاحذٹب ٹشچٺبسٯبٹ -4

 صٵٳ٤ٲ ٹب ثبي٨بٳي ؿٶد.

 -سٜوي٬ي دٵ –سشاصٹبي ٳ٠ذي ) ٵيظٷ داسائي ( سٜلي٬ي ي٢  سٴِيٮ ٵ ثجز اػٴبد ثلٶسر سٔٺذي ا٫ضاٯيؼز ٵ -5

 سشاص سٔٺذي اص ٹشصٵٳ٤ٲ ٧شٛشٸ ٵ هٰيٰٸ صٵٳ٤ٲ ٹبي ٯشثٶًٸ ٧شدد. 

 سشاص ٹبي سٔٺذي ٯي ثبيؼشي دٟي٠بً ثب خبي٨بٷ آشجبسي صٵٳ٤ٲ ٹب ٯٌبث٠ز داؿشٸ ثبؿذ. -6

ػبدٷ ٟشاسدادٷ ؿٶد ٵ دسحَٜ ٵ صٵٳ٤ٲ ٹب ثشاػبع سشسيت ؿٰبسٷ دساًبٝ داساي ثبي٨بٳي سي٬ي يب ثبي٨بٳي  -7

بد ٴكيبٳز اصآٱ ٳٺبيز دٟز ثٰٔ٪ آيذ ٵ ٠ٛي ٯؼئٶ٩ ثبي٨بٳي ٵ يب ٯؼئٶ٩ ٯب٫ي حٞ ٵسٵد ثٸ اًبٝ ثبي٨بٳي اػ

 سا داؿشٸ ثبؿذ.

ديـٴٺبد ٯي ؿٶد ي٢ ٳؼخٸ ٣ذي اص اػٴبد اك٬ي سٺيٸ ٧شدد سب دسكٶسر ٯ٠ٜٶد ؿذٱ ٳؼخٸ اك٬ي اٯ٤بٱ  -8

 سديبثي اػٴبد ٵخٶد داؿشٸ ثبؿذ.

 

ؿٰبسٷ ٧زاسي ٯؼشٴذار ثش اػبع ٹش ػٴذ دس كٶسر ٣ؼش ؿٰبسٷ  ثش٧ٸ ػٴذ ٵ دس ٯخشج  -9

 ؿٰبسٷ ي٢ آخشيٲ ثش٥ ػٴذ ثبؿذ. ٣ؼش ؿٰبسٷ ػٴذ ثب خٶد٣بس ٟشٯض اٳدب٭ ؿٶد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمائم
 

 

 
 

97 



 

 

 

ب٫ي ػي سٵص حٞ ٯشخلي ٣بسي ثب اػشٜبدٷ ح٠ٶٝ ٵ ػ٣بسٯٴذاٱ دػش٨بٹٺبي اخشائي -84هبدُ 

 ٯضايبي ٯشثٶى سا داسٳذ. حذا٣ثشٳيٰي اص ٯشخلي ٣بسٯٴذاٱ دسٹشػب٩ ٟبث٪ رخيشٷ ؿذٱ ٳيؼز. 

ثٸ ٣بسٯٴذاٱ ٯـٰٶ٩ ايٲ ٟبٳٶٱ ٣ٸ ثبصٳـؼشٸ ٯي ؿٶٳذ ثٸ اصاء ٹشػب٩ خذٯز ي٢ ٯبٷ  -107هبدُ 

ٸ ٵخٶٷ ٯشثٶى ثٸ ٯشخلي ٹبي رخيشٷ ؿذٷ آخشيٲ ح٠ٶٝ ٵ ٯضايبي ٯؼشٰش ) سب ػي ػب٩ ( ثٸ اهبٛ

 دشداخز خٶاٹذ ؿذ. 

آٱ ٟؼٰز اص ػبث٠ٸ خذٯز ٣بسٯٴذ ٣ٸ دس اصاء آٱ ٵخٶٷ ثبصخشيذي دسيبٛز ٳٰٶدٷ اٳذ اص ػٴٶار 

 خذٯشي ٣ٸ ٯـٰٶ٩ دسيبٛز ايٲ ٵخٶٷ ٯي ٧شدد ٣ؼش ٯي ؿٶد.

 لبًَى وبض : 

سٰٸ ٟشاسداد ٣بس ثٸ ٫حبٍ اص ٣بساٛشبد٧ي ٬٣ي ٵ يب  ثبصٳـؼش٨ي ٣بس٧ش ثبؿذ . چٴبٳچٸ خب -31هبزُ 

سٵص  ٣30بسٛشٯب ثبيذ ثشاػبع آخشيٲ ٯضد ٣بس٧ش ثٸ ٳؼجز ٹش ػب٩ ػبث٠ٸ خذٯز ح٠ٶٟي ثٸ ٯيضاٱ 

دشداخز ٳٰبيذ . ايٲ ٵخٸ ٓالٵٷ ثش ٯؼشٰشي اص ٣بساٛشبد٧ي ٵ يب ثبصٳـؼش٨ي ٣بس٧ش اػز ٯضد ثٸ ٵي 

 ٱ سبٯيٲ اخشٰبٓي دشداخز ٯي ؿٶد. ٣ٸ سٶػي ػبصٯب

 آئيي ًبهِ ازاضي اؾشرساهي اػًبي ّيئز ػلوي 

ثٸ آوبي ٹيئز ٬ٰٓي  ٣ٸ ثبصٳـؼشٸ ٯي ؿٶٳذ ثٸ اصاي ٹشػب٩ خذٯز ي٤ٰبٷ آخشيٲ – 79هبزُ 

ح٠ٶٝ ٵ ٯضايبي ٯؼشٰش ) حذا٣ثش ػي ػب٩ ( ثٸ اهبٛٸ ٵ خٶٷ ٯشثٶًٸ ثٸ ٯشخلي ٹبي رخيشٷ ؿذٷ 

 خز خٶاٹذ ؿذ. ادشد

دسايب٭ ٯشخلي ٬٣يٸ ح٠ٶٝ ٵ ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ ٹبي ٯٴذسج دساح٤ب٭ ٣بس٧ضيٴي ٟبث٪ دشداخز  -83هبزُ 

 ٯي ثبؿذ. 

آوبي ٹيئز ٬ٰٓي ٣ٸ اص سٰب٭ يب ٟؼٰشي اص ٯشخلي خٶد دسًٶ٩ ػب٩ اػشٜبدٷ ٳٴٰبيٴذ. -84هبزُ 

 ٯذر ٯشخلي ثبٟيٰبٳذٷ ٟبث٪ رخيشٷ ٵ ثبصخشيذ ٳٰي ثبؿذ.

ٰب٭ ٵٟز خ٘شاٛيبيي ٯي سٶاٳٴذ ػبالٳٸ حذا٣ثش ي٢ ٯبٷ اص ٯشخلي آوبي ٹيئز ٬ٰٓي س:  1تجػشُ 

 اػشح٠بٟي خٶد سا ثب ٯٶا٠ٛز ٯٶػؼٸ رخيشٷ ٳٰبيٴذ. 

سٵص اص ٯشخلي اػشح٠بٟي  15آوبي ٹيئز ٬ٰٓي سٰب٭ ٵٟز ٯي سٶاٳٴذ ػبالٳٸ حذا٣ثش  : 2تجػشُ 

 خٶد سا ثب ٯٶا٠ٛز ٯإػؼٸ رخيشٷ ٳٰبيٴذ.
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  9/2/89هَضخ  54017/58544قوبضُ ههَثِ ّيأر ٍظيطاى ثِ 

ٱ ٶ( ٯبدٷ ٵاحذٷ ٟبٳ 7ٗيشٯؼش٠يٮ ٯٶهٶّ خضء ) ا٫ٚ ( ثٴذ )دشداخز ٤ٰ٣ٺبي سٛبٹي ٯؼش٠يٮ ٵ  -10

ثٸ  1388%( ػ٠ٚ ٤٬ٰٓشد ػب٩ ٣80٪ ٣ـٶس حذا٣ثش ثٸ ٯيضاٱ ٹـشبد دسكذ ) 1389ثٶدخٸ ػب٩ 

 ؿشك صيشٯدبص ٯي ثبؿذ:

ٹضيٴٸ ٹبي ٯؼش٠يٮ يب ٗيشٯؼش٠يٮ ٗزاي سٵصاٳٸ ػ٠ٚ ٟبث٪ دشداخز ثشاي ٹشي٢ اص ٢ٰ٣ -11

دس سٵص اػز  ايبة ٵ رٹبة ) ػشٵيغ  ٓزدسخلٶف ٣بسٯٴذاٳي ٣ٸ ػبٓز ٣بس آٳٺب حذاٟ٪ ٹـز ػب

سٛز ٵ آٯذ ( ٣بسٯٴذاٳي ٣ٸ چٺ٪ ٵ چٺبس ػبٓز دسٹٜشٸ ٣بس ٯي ٣ٴٴذ ٵ اص ٹش٧ٶٳٸ ػشٵيغ ػبصٯبٳي 

ٯٺذ٣ٶد١  ثبالسش،ٳلذ ٹضاس ٳٜشخٰٔيز ٵ اػشٜبدٷ ٳٰي ٳٰبيٴذ. دسسٺشاٱ ٵ دسؿٺشٹبي داساي دب

يش بثشاي٤بسٯٴذاٱ اٳبص ٣ٸ داساي ٛشصٳذ دٴح ػب٩ ٹؼشٴذ ثٸ اصاي ٹش٣ٶد١ ) حذا٣ثش ػٸ ٛشصٳذ ( ٵ ػ

٤ٰ٣ٺبي ٯؼش٠يٮ ٵ ٗيش ٯؼش٠يٮ ثب سـخيق ثبالسشيٲ ٯ٠ب٭ دػش٨بٷ اخشايي يب ٯ٠ب٭ ٯدبص اص ًشٙ ٵي 

اص ٹشي٢ اص اٟال٭ يبدؿذٷ ٯدبص  1388ٯلٶة ػب٩  آٮ اص ٳ٠ذي يب ٗيشٳ٠ذي حذا٣ثش سب ٯيضاٱ اسٟب٭

 ٯي ثبؿذ.

 ٶيتٛٶٝ ا٫ٔبدٷ ٯبٯٶسيز سٵصاٳٸ داخ٪ ٣ـٶس ثٸ ٣بسٯٴذاٱ دػش٨بٹٺبي اخشايي ٯـٰٶ٩ ايٲ سل -12

ٳبٯٸ ٣ٸ ثٸ ٓٴٶاٱ ٯبٯٶس ثشاي اٳدب٭ ٵُيٜٸ ٯٶٟز ثٸ خبسج اص حٶصٷ ؿٺشػشبٱ ٯح٪ خذٯز خٶد 

ٹؼشٴذ سب ٯيضاٱ حذاٟ٪ ح٠ٶٝ ٵ ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ ٹبي ٯؼشٰش آضا٭ ٯي ؿٶٳذ ٵ ٳبچبس ثٸ سٶٟٚ ؿجبٳٸ 

ٱ ثٸ آدسٯٶسد ٯـٰٶالٱ ٹشي٢ اص ثٴذٹبي ٯلٶثٸ ٯز٣ٶس ثٸ ٯبخز ي٢ ثيؼز ٵ دٴدٮ ٳؼجز ثٸ ٯبصاد 

ٵ دسچبسچٶة ٯٶا٠ٛشٴبٯٸ ٯجبد٫ٸ ؿذٷ حذا٣ثش  1387حذا٣ثش ثٸ ٯيضاٱ ٤٬ٰٓشد ػب٩ ٯأخز ي٢ دٵيؼشٮ 

 ثبؿذ.دسػ٠ٚ آشجبسار ٯلٶة ٟبث٪ دشداخز ٯي 

 : 8/4/89هَضخ  77683ههَثِ ّيئز ٍظيطاى ثِ قوبضُ 

ػبصٯبٱ اٯٶساداسي اػشخذاٯي ٣ـٶس                       15دػش٨بٹٺب ٯ٬٤ٜٴذ ٯٜبد دػشٶسا٫ٰٔ٪ ؿٰبسٷ  -2هبزُ 

ٯلٶة  -ٟبٳٶٱ اػشخذا٭ ٣ـٶسي  53) ػبثٞ ( ساخْ ثٸ ٯ٬جٶع ساثشاي ٣بسٯٴذاٳي ٣ٸ دساخشاي ٯبدٷ 

 اػز ، آٰب٩ ٳٰبيٴذ.  سٺيٸ ٧شديذٷ 1345

ٹش٧ٶٳٸ س٘ييش ٵ اكالك دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٯز٣ٶس ٯؼش٬ض٭ ديـٴٺبد دػش٨بٷ ٵ سبئيذ ٯٔبٵٳز سٶػٔٸ ٯذيشيز 

 ٵ ػشٯبيٸ اٳؼبٳي سئيغ خٰٺٶس اػز .

 : 29/3/1390ٯٶس   65699ٯلٶثٸ ٹيئز ٵصيشاٱ ثٸ ؿٰبسٷ 

ٟوبر ثٸ  آوبء ٹيئز ٬ٰٓي داٳـ٨بٹٺب ٵٯٶػؼبر آٯٶصؽ ٓب٫ي ٵ 90هشيت ح٠ٶٝ ػب٩  -1

 سيب٩ سٔييٲ ٯي ؿٶد. 9965ٯيضاٱ 

 700ثٸ ٯيضاٱ  90هشيت ح٠ٶٝ ؿب٬ٗيٲ ٯـٰٶ٩ ٟبٳٶٱ ٯذيشيز خذٯبر ٣ـٶسي ثشاي ػب٩  -2

 سيب٩ سٔييٲ ٯي ؿٶد.
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ثٸ  90ح٠ٶٝ ٣بسٯٴذاٱ ٯـٰٶ٩ ٟبٳٶٱ ٳِب٭ ٹٰبٹٴ٦ دشداخز ٣بس٣ٴبٱ دٵ٫ز ثشاي ػب٩ هشيت  -3

 سيب٩ سٔييٲ ٯي ؿٶد. 700ٯيضاٱ 

 90ٟبٳٶٱ ثشٳبٯٸ دٴدٮ سٶػٔٸ ثشاي ػب٩  50ٳـؼش٨بٱ ٯٶهٶّ ثٴذ ج ٯبدٷ هشيت ح٠ٶٝ ثبص -4

 سيب٩ سٔييٲ ٯي ؿٶد  700ثٸ ٯيضاٱ 

                 90ٯبدٷ ٵاحذٷ ٟبٳٶٱ ثٶدخٸ  79بي ٯٶهٶّ ثٴذ ٺػ٠ٚ اٛضايؾ ح٠ٶٝ ٣بسٯٴذاٱ دػش٨بٹ -5

 ٯي ؿٶد.دسكذ سٔييٲ  ٣10٪ ٣ـٶس اص خ٬ٰٸ ٳٺبدٹب ٵ ٯٶػؼبر ٰٓٶٯي ٗيشدٵ٫شي ثٸ ٯيضاٱ 

ثٸ ٯيضاٱ ٓيذي  1390ٓيذي دبيبٱ ػب٩ ٗيشٯـٰٶ٫يٲ ٟبٳٶٱ ٯذيشيز خذٯبر ٣ـٶسي دسػب٩  -6

 دبيبٱ ػب٩ ٯـٰٶ٫يٲ ٟبٳٶٱ يبدؿذٷ سٔييٲ ٯي ٧شدد. 

ٟبٳٶٱ ٯذيشيز  76حذاٟ٪ ح٠ٶٝ ٵ ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ ٹبي ٯؼشٰش ) ؿب٬ٗيٲ ( ٯٶهٶّ سجلشٷ ٯبدٷ  -7

٩ ايٲ ٟبٳٶٱ ٵ ػبيش ٯـٰٶ٫يٲ خذٯبر ٣ـٶسي ثشاي ٣بسٯٴذاٱ دػش٨بٹٺبي اخشايي ٯـٰٶ

 3140000ثٸ ٯيضاٱ  90ايٲ سلٶيت ٳبٯٸ دس ػب٩  9ٯبدٷ ٯز٣ٶس ثٸ اػشثٴبي ٯـٰٶ٫يٲ ثٴذ 

ثشاثش حذاٟ٪ ٯز٣ٶس  7سيب٩ ٵ حذا٣ثش ح٠ٶٝ ٵ ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ ٹبي ٯؼشٰش ايٲ ٟجي٪ ٣بسٯٴذاٱ 

 دسايٲ ثٴذ سٔييٲ ٯي ؿٶد.

كٴذٵٝ ٹبي ثبصٳـؼش٨ي ٣ـٶسي ٵ حذاٟ٪ ح٠ٶٝ ثبصٳـؼش٨بٱ ٵ ٵُيٜٸ ث٨يشاٱ ٵ ٯـشش٣بٱ  -8

سيب٩ سٔييٲ  3410000ٳيشٵٹبي ٯؼ٬ح ٵ ػبيش كٴذٵٟٺبي ٵاثؼشٸ ثٸ دػش٨بٷ اخشايي ثٸ ٯيضاٱ 

 ٯي ؿٶد. 

حذاٟ٪ ح٠ٶٝ ٣بسٯٴذاٱ ٯـٰٶ٩ ٟبٳٶٱ ٳِب٭ ٹٰبٹٴ٦ دشداخز ٣بس٣ٴبٱ دٵ٫ز ٵ  -9

يب٩ ٵ س 2310000ثٸ ٯيضاٱ  1390( ايٲ سلٶيت ٳبٯٸ دسػب٩ 2ػبيشدػش٨بٹٺبي ٯٶهٶّ ثٴذ )

 حذا٣ثش ح٠ٶٝ ايٲ ٟجي٪ ٣بسٯٴذاٱ ٹٜز ثشاثشحذاٟ٪ ح٠ٶٝ ٯز٣ٶس دسايٲ ثٴذ سٔييٲ ٯي ؿٶد.

ح٠ٶٝ ثبصٳـؼش٨بٱ ٵ ٵُيٜٸ ث٨يشاٱ ٵ ٯـشش٣بٱ كٴذٵٝ ٹبي ثبصٳـؼش٨ي ٣ـٶسي ٵ -10

دسكذ  10ثٸ ٯيضاٱ  1390ٳيشٵٹبي ٯؼ٬ح ٵ ػبيش كٴذٵٝ ٹبي ٵاثؼشٸ ثٸ دػش٨بٷ اخشائي دسػب٩ 

 اٛضايؾ ٯي يبثذ.  1389ٳؼجز ثٸ ػب٩ 

ٵ  1388دشداخز ٢ٰ٣ ٹبي سٛبٹي ٯؼش٠يٮ ٵ ٗيشٯؼش٠يٮ حذا٣ثش سب ٯيضاٱ ػ٠ٚ ٤٬ٰٓشد ػب٩ -11

 دسػ٠ٚ آشجبسٯلٶة دػش٨بٷ ثٸ ؿشك صيش ٯدبص ٯي ثبؿذ.

صاٳٸ سب ٵػ٠ٚ ٟبث٪ دشداخز ثشاي ٹشي٢ اص ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ ٹبي ٯؼش٠يٮ ٵ يب ٗيشٯؼش٠يٮ ؿبٯ٪ ٗذاي س

٩ ، ايبة ٵ رٹبة ) ػشٵيغ سٛز ٵ آٯذ ( ٣بسٯٴذاٳي ٣ٸ اص ػشٵيغ سيب 22000ثيؼز ٵ دٵٹضاس 

سيب٩ ٵ دسؿٺشٹبي داساي دبٳلذ  550000ػبصٯبٳي اػشٜبدٷ ٳٰي ٳٰبيٴذدسسٺشاٱ ٯبٹبٳٸ سب 

ص ٣ٸ داساي ٛشصٳذ بسيب٩ ، ٯٺذ٣ٶد١ ثشاي ٣بسٯٴذاٱ اٳ 360000السش ٯبٹبٳٸ سب بٹضاسٳٜشخٰٔيز ٵ ث

سيب٩ ٵ ػبيش  360000) حذا٣ثش ػٸ ٛشصٳذ ( ٯبٹبٳٸ سب  صيشدٴح ػب٩ ٹؼشٴذ ثٸ اصاي ٹش٣ٶد١

٤ٰ٣ٺبي ٯؼش٠يٮ ٵ ٗيشٯؼش٠يٮ ثب سـخيق ثبالسشيٲ ٯ٠ب٭ دػش٨بٷ اخشائي يب ٯ٠ب٭ ٯدبص اص ًشٙ 

ٟبٳٶٱ ٯحبػجبر ٰٓٶٯي ( آٮ اص ٳ٠ذي يب ٗيشٳ٠ذي دسچبسچٶة  53ٯبدٷ  1ٵي ) ٯٶهٶّ سجلشٷ 

 ضي ٵ ٳِبسر ساٹجشدي سيبػز خٰٺٶسي ٯدبصٯي ثبؿذ.ٯٶا٠ٛز ٳبٯٸ ٯجبد٫ٸ ؿذٷ ثب ٯٔبٵٳز ثشٳبٯٸ سي
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٣بسٯٴذاٱ دػش٨بٹٺبي اخشايي ٯـٰٶ٩ ايٲ سلٶيت دشداخز ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ اهبٛٸ ٣بس ػبٓشي ثٸ -12

ٟبٳٶٱ ثشٳبٯٸ دٴدٮ سٶػٔٸ خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ حذا٣ثش سب ٯيضاٱ سٔييٲ  50ٳبٯٸ ثب سٓبيز ثٴذ صٯبدٷ 

ٵ دسػ٠ٚ آشجبس ٯلٶة دػش٨بٷ ٵ  3/9/89ٯٶس   54017/44585ٯلٶثٸ ؿٰبسٷ  11ؿذٷ دسثٴذ

 دسچبسچٶة آشجبس ٯٴِٶس ؿذٷ دسٯٶا٠ٛشٴبٯٸ ٯجبد٫ٸ ؿذٷ ٯي ثبؿذ . 

ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ ٯبٯٶسيز سٵصاٳٸ داخ٪ ٣ـٶس ثٸ ٣بسٯٴذاٱ دػش٨بٹٺبي اخشايي ٯـٰٶ٩ ايٲ ٯلٶثٸ  -13

ٺشػشبٱ ٯح٪ خذٯز خٶد آضا٭ ٯي ٣ٸ ثٸ ٓٴٶاٱ ٯبٯٶس ثشاي اٳدب٭ ٵُيٜٸ ٯٶٟز ثٸ خبسج اص حٶصٷ ؿ

ؿٶٳذ ٵ ٳبچبسثٸ سٶٟٚ ؿجبٳٸ ٹؼشٴذ سب ٯيضاٱ حذاٟ٪ ح٠ٶٝ ٵ ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ ٹبي ٯؼشٰش دس ٯٶسد 

ٯـٰٶ٫يٲ ٹشي٢ اص ثٴذٹبي ايٲ سلٶيت ٳبٯٸ ثٸ ٯأخز ي٢ ثيؼشٮ ٵ ٳؼجز ثٸ ٯبصاد آٱ ثٸ ٯبخز ي٢ 

ٵ  9/3/1389ٯٶس   54017/44585( ٯلٶثٸ ؿٰبسٷ 12كذ٭ حذا٣ثش سب ٯيضاٱ سٔييٲ ؿذٷ دس ثٴذ )

دسػ٠ٚ آشجبس ٯلٶة دػش٨بٷ ٵ دس چبسچٶة ٯٶا٠ٛز ٳبٯٸ ٯجبد٫ٸ ؿذٷ ٟبث٪ دشداخز ٯي ثبؿذ . 

( ٟبٳٶٱ اػشخذا٭ ٣ـٶسي ٵ 29ػبيش ٯٶاسد ٯٌبثٞ آئيٲ ٳبٯٸ ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ سٵصاٳٸ ٯٶهٶّ ثٴذ ص ٯبدٷ )

 اكالحبر ثٔذي آٱ خٶاٹذ ثٶد. 
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 دضؿ٤ي ......................... داٳـ٨بٷ ٬ٓٶ٭

 ثيٰبػشبٱ /ؿج٤ٸ/داٳـ٤ذٷ .......................................

 « حٶا٫ٸ  38ٛش٭ ٯبدٷ » 

 ٯذيشيز ٯحشش٭ اٯٶسٯب٫ي :

آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي داٳـ٨بٹٺب ٵ ٯٶػؼبر آٯٶصؽ ٓب٫ي ٯلٶة  38ثٸ اػشٴبد ٯٶاد          

اػز دػشٶس ٛشٯبئيذ ٯج٬ٖ ) ثحشٵٙ (                               اصٯح٪  ، خٶاٹـٰٴذ 1390ٯشداد ٯبٷ 

آشجبسار ٯشثٶًٸ ًجٞ خذٵ٩ ري٪ ثبثز ٹضيٴٸ ٹبي دشداخز ؿذٷ ٯٶهٶّ                       ٠ٛشٷ اػٴبد 

 ٹضيٴٸ سٴِيٰي ديٶػز اٟذا٭ الص٭ ٯٰٔٶ٩ داسٳذ. 

 سئيغ ٵاحذ

 

ؿٴبػٸ  اصٯح٪ دٵسٷ ٛل٪ ٯٴجْ ثشٳبٯٸ اثالٗي / ٯشٰش٣ض سديٚ

 ػشبد

 ٯج٬ٖ

           

           

 

هٰٴبً ٯٌبث٠ز ٵ كحز ٯذاس١ هٰيٰٸ ايٲ ػٴذ ًجٞ ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠شسار ٵ دػشٶسا٬ٰٔ٫ٺبي ٯشثٶًٸ 

 ٯٶسد ٧ٶاٹي ٯي ثبؿذ.

 ٯؼئٶ٩ اٯٶسٯب٫ي ٵاحذ

 دثيشخبٳٸ ٯذيشيز اٯٶسٯب٫ي

 سبسيخ :

 ؿٰبسٷ :

 اٯوبء ٯذيشيز اٯٶسٯب٫ي              

 

 

ايٲ حٶا٫ٸ سٶػي ايٴدبٳت سػيذ٧ي ؿذ. ٯٌبث٠ز ٵ كحز ٯذاس١ هٰيٰٸ ايٲ ػٴذ ًجٞ ٯ٠شسار 

 ٯذاس١ ٵ دػشٶسا٬ٰٔ٫ٺبي ٯشثٶًٸ ثٸ ٯج٬ٖ                سيب٩ ٯٶسد سبئيذ اػز .

 سػيذ٧ي ٣ٴٴذٷ :                                                    سئيغ اداسٷ سػيذ٧ي :
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 ؿٰبسٷ :

 سبسيخ :

 ليؿز ًوبيٌسُ اؾٌبز

ف
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 سئيس ٍاحذ هسئَل هبلي ٍاحذ   
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 داٳـ٨بٷ ٬ٓٶ٭ دضؿ٤ي .........................

 ثيٰبػشبٱ /ؿج٤ٸ/داٳـ٤ذٷ .......................................

خشيذاسي كٶسسٰد٬غ سٌجيٞ ٯـخلبر ٛٴي ٣بال يب خذٯبر ٯٶسد دسخٶاػز يب خذٯبر ٵ ٣بالي 

 ؿذٷ ) ٯٔبٯالر ٰٓذٷ (

ٵ سجلشٷ ري٪ آٱ  ) آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي داٳـ٨بٹٺب ٯلٶة  80ثذيٴٶػي٬ٸ ثٸ اػشٴبد ٯبدٷ 

( ٧ٶاٹي ٯي ؿٶد ٣ٸ ٯـخلبر ٛٴي خذٯبر يب ٣بالي خشيذاسي ؿذٷ ثب ٯـخلبر  1390ٯشداد ٯبٷ 

 ٛٴي خذٯبر ٵ ٣بالي ٯٶسد دسخٶاػز ٯٌبث٠ز داسد. 

 ٳب٭ ٛشٵؿٴذٷ 

 ديٚس
ؿشك 

 سيض٣بال/خذٯبر
 سٔذاد

ثٺبي 

 ٵاحذ
 ثٺبي ٣٪

ؿٰبسٷ 

 دسخٶاػز

ؿٰبسٷ 

 ٛب٣شٶس

سبسيخ 

 ٛب٣شٶس

1        

2        

       جوغ ول

 هؿئَل ٍاحس سمبيبوٌٌسُ  اًجبضزاض  وبضدطزاظ

 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي   ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي   ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي 

 اهًبء  اهًبء  اهًبء

     

 ضئيؽ ٍاحس  هؿئَل فٌي زاضٍذبًِ  وبضقٌبؼ فٌي

 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي   ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي   ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي 

 اهًبء  اهًبء  اهًبء

 

 

دسٯٶسد اٯٶس ػبخشٰبٳي ، ساٷ ػبصي ٵ ثٌٶس ٬٣ي اٯٶسٛٴي ي٢ يب دٵٳٜش ٯشخلق ٛٴي تَضيح : 

 حؼت ٯٶسد هشٵسي اػز .

 دسٯٶسد سحٶي٪ داسٵ ٵ ٯٶاد ؿيٰيبئي ثشاي ثيٰبسػشبٳٺب حوٶس ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ ا٫ضاٯي اػز . 
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 ؿٰبسٷ :

 سبسيخ : 

 نَضسجلؿِ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضئيؽ ٍاحس

 

 

 ضيبؾز زاًكگبُ 
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 نَضسجلؿِ

 

 

(                          1390ٯبٷ آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٯٔبٯالسي داٳـ٨بٷ ) ٯلٶة ٯشداد  45ثٸ ٯٶخت ثٴذ ٵ ٯبدٷ 

 ٣ٸ ثشاػبع  ٯج٬ٖ ....................................... سيب٩ ثبثز..............................................................

ٟؼٰز ..........................................................................دسخٺز اٹذاٙ ٵصاسر ثٺذاؿز ، دسخٶاػز ٵاحذ/

دسٯبٱ ٵ آٯٶصؽ دضؿ٤ي ٵ ٯٶػؼٸ ٯي ثبؿذ ثٸ ٹضيٴٸ ٌٟٔي ٯٴِٶس ؿذٷ ٵ ٯٶسد سبئيذ 

 اٯوب٣ٴٴذ٧بٱ ري٪ ٯي ثبؿذ. 

 

 ضئيؽ ٍاحس                                          هؿئَل ٍاحس زضذَاؾز وٌٌسُ                          
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 ضيبؾز زاًكگبُ 

 سبسيخ  : داٳـ٨بٷ ٬ٓٶ٭ دضؿ٤ي ٵ 

 ؿٰبسٷ: ثيٰبسػشبٱ/ ؿج٤ٸ/داٳـ٤ذٷ ................................................................

  

  دسخَاست ٍخِ اػتجبس اصستبد

 ٯحشش٭ اٯٶسٯب٫يذيشيز ٯ

آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي داٳـ٨بٹٺب ٵ ٯٶػؼبر آٯٶصؽ ٓب٫ي ٯلٶة  22ٵ سجلشٷ  32ثٸ اػشٴبد سجلشٷ ٯبدٷ 

 1390ٯشدادٯبٷ 

 خٶاٹـٰٴذ اػز دػشٶس ٛشٯبئيذ ٳؼجز ثٸ دشداخز ٯج٬ٖ ) ثٸ حشٵٙ .................................... سيب٩ ( خٺز اٳدب٭ ٹضيٴٸ ٹب 

يٺب ٵ ػبيشدشداخشٺب دسٵخٸ حؼبة ؿٰبسٷ                         ثبٳ٢ ٯ٬ز ؿٔجٸ         ثٴب٭ ايٲ ٵاحذ اٟذا٭ خشيذ داسائ

 ٧شدد.

 سديٚ
سديٚ 

 اثالٗي
 اصٯح٪ دٵسٷ ٛل٪ ٯٴجْ ثشٳبٯٸ

ؿٴبػٸ 

 ػشبد
 ٯج٬ٖ سيب٩

1         

2         

  خْٰ 

        
 سئيغ ٵاحذ سئيغ اٯٶسٯب٫ي 

 اٯوبء اٯوبء

 

 اداسُ حسبثذاسي هٌبثغ ٍ تبهيي اػتجبس

 دسخٶاػز سا ًجٞ ٯ٠شسار ٵ ثبسٓبيز ٯٶاسد ٟبٳٶٳي ثشسػي ٵدسكٶسر ٵخٶد سخليق اٟذا٭ ٳٰبئيذ .

 اٯوبء ٯذيشاٯٶسٯب٫ي                                                                                                 

 ثٰٔ٪ آٯذٷ ٯج٬ٖ دسخٶاػشي ثـشك خذٵ٩ ري٪ ٟبث٪ دشداخز ٯي ثبؿذثشاػبع ثشسػي ٹبي 

 سديٚ
سديٚ 

 اثالٗي
 اصٯح٪ دٵسٷ ٛل٪ ٯٴجْ ثشٳبٯٸ

ؿٴبػٸ 

 ػشبد
 ٯج٬ٖ سيب٩

1         

  خْٰ 

   

   ٯج٬ٖ ٟبث٪ دشداخز 

 اٯوبء  سئيغ اداسٷ ٯٴبثْ ٵ سبٯيٲ آشجبس
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 سبسيخ  : داٳـ٨بٷ ٬ٓٶ٭ دضؿ٤ي ٵخذٯبر ثٺذاؿشي دسٯبٳي ؿٺيذ كذٵٟي يضد 

 ؿٰبسٷ: ثيٰبسػشبٱ/ ؿج٤ٸ/داٳـ٤ذٷ ................................................................

  

  دسخَاست ٍخِ اػتجبس اصستبد

 ٯذيشيز ٯحشش٭ اٯٶسٯب٫ي

ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي داٳـ٨بٹٺب ٵ ٯٶػؼبر آٯٶصؽ ٓب٫ي ٯلٶة  آئيٲ 22ٵ سجلشٷ  32ثٸ اػشٴبد سجلشٷ ٯبدٷ 

 1390ٯشدادٯبٷ 

خٶاٹـٰٴذ اػز دػشٶس ٛشٯبئيذ ٳؼجز ثٸ دشداخز ٯج٬ٖ ) ثٸ حشٵٙ .................................... سيب٩ ( دسٵخٸ ريٴٜٔبٱ 

 كبدس٧شدد :

ثبٳ٢ ٯ٬ز ؿٔجٸ         ثٴب٭ ايٲ ٵاحذ اٟذا٭            خشيذ داسائيٺب ٵ ػبيشدشداخشٺب دسٵخٸ حؼبة ؿٰبسٷ              

 ٧شدد.

 اصٯح٪ دٵسٷ ٛل٪ ٯٴجْ ثشٳبٯٸ سديٚ اثالٗي سديٚ
ؿٴبػٸ 

 ػشبد
 ٯج٬ٖ سيب٩

1         

2         

  خْٰ 

      

 ثبثز دسٵخٸ ٯج٬ٖ سديٚ

1    

2    
 سئيغ ٵاحذ سئيغ اٯٶسٯب٫ي 

 اٯوبء اٯوبء

 

 ٍ تبهيي اػتجبس اداسُ حسبثذاسي هٌبثغ

 دسخٶاػز سا ًجٞ ٯ٠شسار ٵ ثبسٓبيز ٯٶاسد ٟبٳٶٳي ثشسػي ٵدسكٶسر ٵخٶد سخليق اٟذا٭ ٳٰبئيذ .

 اٯوبء ٯذيشاٯٶسٯب٫ي                                                                                                 

 شي ثـشك خذٵ٩ ري٪ ٟبث٪ دشداخز ٯي ثبؿذثشاػبع ثشسػي ٹبي ثٰٔ٪ آٯذٷ ٯج٬ٖ دسخٶاػ

 اصٯح٪ دٵسٷ ٛل٪ ٯٴجْ ثشٳبٯٸ سديٚ اثالٗي سديٚ
ؿٴبػٸ 

 ػشبد
 ٯج٬ٖ سيب٩

1         

2         

  خْٰ 

   

   ٯج٬ٖ ٟبث٪ دشداخز 

 اٯوبء  سئيغ اداسٷ ٯٴبثْ ٵ سبٯيٲ آشجبس
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 سَجِ؛

 داؿشٺجبؿٴذ٣ٺـبٯ٪(  دٶؿٺدذا٧بٳٸ)  ٬٣يٺٶاحذٹبثبيذثبي٨بٳيذشػٴ٬ي

 ( ٳؼخٺحؼبثذاسي)  ٛشٶ٣ذيـٴبػٴبٯٸ،٣بسس٬ٰي،اح٤بٯلبدسٷ) 

 يذطؾٌلي؛يبحمَلَهعا

 ح٠ٶٟشػٰيٶديٰبٳي،ٟشادادي،ًشحي

 ٳحٶٹچيذٳؼٴذ-1

 ٶا٫ٸا٫ٚ ( ح

 ة ( دػشٶس دشداخز  

 يٴذٷج(  ٳٰب

 ح٠ٶٝدشداخز  ٫يؼزد ( 

 . ح٠ٶٝاػبٯي ٯٴذسج دس ٧ٶاٹي٤بس٧ضيٴيجٺششسيج٬يؼزٹه ( 

 ػيبٹٺشيض٣ؼٶساسجبؿٰبسٹ٨زاسيٵ ( 

 . ٣ؼٶساسح٠ٶٟيجٺششسيجؼيبٹٺشيض٣ؼٶساسٌج٠ـٰبسٹ٨زاسيؼيبٹٸص ( 

  : سصوط

 ثٸ ٹٰشاٷ ٫يؼز يب ػيبٹٸ سيض اٛشاد ثب ٯٺشٯإػؼٸ ٯشثٶًٸ . آالٯيٺجبٳ٤ي يب ٯإػؼٸ 

  
1- 

وؿَضار سَؾٍ زاضاييي  وؿَضار لبًًَي ؛ ) هبليبر ، ثبظًكؿشگي ؛ سبهيي اجشوبػي ، ذسهبر زضهبًي ) وِ ايي 

 دطزاذز  هي گطزز (.
٣ؼههههههههٶسار 

 ح٠ٶٟي

 

 2- 

 
 ؾبيط وؿَضار ؛ ؾْن وبضهٌس قبهل نٌسٍق شذيطُ ، وؿَض ٍاهْب ، نٌسٍلْب

 

 سٌرَاُ               ؛           ؾْن وبضفطهب قبهل نٌسٍق  شذيطُ ،  ثيوِ ػوط ، ثيوِ سىويلي جبًجبظاى . -3 

 سصوط؛

 ٬٣يٸ ٯذاس١ ٣ؼٶسار ٳؼخٸ اك٬ي هٰيٰٸ ٧شدد. 

 حَالِ ؛ 1-

 ا٫ٚ ( ثذٵٱ ٬ٟٮ خٶسد٧ي ثبؿذ.

 ة ( ؿٰبسٷ دثيشخبٳٸ ٵ سبسيخ ٵ اٯوبء ٯذيش.

 آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي داٳـ٨بٷ  دسٯشٲ حٶا٫ٸ دسج ٧شدد.  38ج ( ٯبدٷ 

 دشداخشي سٴِيٮ ٧شدد. د ( ٯج٬ٖ ٣٪ دسػٴذ دسحٶا٫ٸ ر٣ش ٧شدد . ٯج٬ٖ اهلبٛٸ دشداخشي دسٳٰبيٴذٷ ٟج٪ اص خْٰ ٹضيٴٸ ٳٰبيؾ دادٷ ؿٶد ٵ ٯج٬ٖ حٶا٫ٸ ثٸ ٣ؼش اهبٛٸ 

 ٹه ( ٣ذ آشجبسي ٯـخق ٧شدد ) ثشٳبٯٸ ٛل٪  (

 زؾشَضدطزاذز :-2

 ًوبيٌسُ حمَق ؛ ) ثِ سفىيه ضؾوي ٍ ديوبًي ٍ... ( -3

 اٯوبء سٴِيٮ ٣ٴٴذٷ ، ٯؼئٶ٩ حؼبثذاسي ، سئيغ ٵاحذ.-1

 سصوط ؛ 

 ٠ٛي ثٸ اٯوبء ٳٰبيٴذٷ ٣٪ ا٣شٜب ٳـٶد ٵ اػبٯي اٛشاد اٯوبء ٣ٴٴذٷ ٯـخق ٧شدد.

 ٯٺش ثبٳ٢ داؿشٸ ثبؿذ.-2

 ؿٰبسٷ چ٢ ٹب ثب سبسيخ ٟيذ ٧شدد.-3
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 ٓٮ اص ٹيئز ٬ٰٓي ٵ ٗيش ٹيئز ٬ٰٓي ( سٴِيٮ ٧شدد. ٵ خْٰ ٣٪ ٫يؼشٺبي ٛٶٝ ٟيذ ٧شدد. ٳٰبيٴذٷ ثبيؼشي ثٸ س٤ٜي٢ ٫يؼشٺبي سػٰي ٵ ديٰبٳي ٵ ٟشاسدادي ) ا 4-

 سػٰي1- ٯبٳٴذ : 

 ديٰبٳي2- 

 ٟشاسدادي3- 

  خْٰ: 
  

 ٣ذآشجبسي ) ثشٳبٯٸ ٵ ٛل٪ ( ٯـخق ٧شدد. 5-

 سبٯيٲ اخشٰبٓي ٳجبيذ ثٸ خْٰ ٹضيٴٸ اهبٛٸ ٧شدد . ٯب٫يبر ٯٴٜي ثٸ ػشخْٰ ٹضيٴٸ اهبٛٸ ٧شدد. 6-

 ليؿز حمَق ؛4-

 ٫يؼز دشداخز ٹٰبٹٴ٦ ثب ٧ٶاٹي ٣بس٧ضيٴي ثبؿذ.(1-)

 ٯٺش ثبٳ٢ آس٭ داس سٵي سٰب٭ كٜحبر ٫يؼز. -2

 دسٯٶسد ٯج٬ٖ دشداخشي ثٸ ٣بس٣ٴبٱ دٟز الص٭ آٰب٩ ٧شدد ٣ٸ احيبٳبًً ثذ٫ي٪ اؿشجبٹبر ادشاسٶسي ٯج٬ٖ ثيؾ اص حذ ٳشٯب٩ دسج ٳ٨شدد. -3

 ثشاي دشداخز اٵ٫يٲ ح٠ٶٝ اح٤ب٭ ٣بس٧ضيٴي ) ٳؼخٸ اك٬ي ( هٰيٰٸ ٧شدد. -4

 سئيغ ٵاحذ ( ا٫ضاٯي ٯي ثبؿذ. دسدبيبٱ ٹش٫يؼز ح٠ٶٝ اٯوبء ٹبي ٯدبص ) سٴِٮ ٣ٴٴذٷ ، سئيغ حؼبثذاسي ،-5

 ثٸ كٶسر خذا٧بٳٸ اص ٫يؼز اك٬ي ح٠ٶٝ سٴِيٮ ٧شدد.ليؿز هؼَلِ  سب٣يذ ٯي ؿٶد ٣ٸ-6

 هٰيٰٸ ٧شدد ٵ ٛشٶ٣ذي ح٤ٮ ٟج٬ي هٰيٰٸ ٧شدد.  انل حىن جسيس ) ًؿرِ حؿبثساضي (دسٯٔٶٟٸ 

 ال٭ ٧شديذ، ح٤ٮ آٳٺب دسصيش٫يؼز ٯشثٶًٸ هٰيٰٸ ٧شدد.اٛشادي ٣ٸ خذيذاً ؿشٵّ ثٸ ٣بسٳٰٶدٷ اٳذ ٵ يب اٛشادي ٣ٸ دبيبٱ ٣بسآٳٺب آ-7

ٶاسد ٳِش ٯذيشيز ٯب٫ي آٰب٩ ٧شدد ٵ ًجهٞ ٹٰهبٹٴ٨ي ثهب ػهبصٯبٱ سهبٯيٲ اخشٰهبٓي چهٶٱ        دسٯٶسد آٱ دػشٸ اص ٣بس٣ٴبٱ ٣ٸ ثٔذاص اسػب٩ ٫يؼز ح٠ٶٝ ثٸ داسايي اص ٯشخلي اػشٔالخي اػشٜبدٷ ٳٰٶدٷ ٵ يب ٛٶر ٯي ٳٰبيٴذٵ ٹٰچٴيٲ ػبيشٯ-8

ٛهز ٧هشدد ٵ اصخٰهْ ٹضيٴهٸ دشداخهز ثٔهذي ٣ؼهش٧شدد. حشٰهبً سب٣يهذ ٧هشدد           ذر اػشٔالخي ثٔٺذٷ ايـبٱ اػز ٵ يبدسكٶسر ٛٶر اهبٛٸ دشداخشي ثٸ ػبصٯبٱ ٹبي ٯـٰٶ٩ ٣ؼٶسٟبٳٶٳي ايدبد ٯي ؿٶد اهبٛٸ ٛٶٝ ًهي ٯ٤بسجهٸ دسيب  ح٠ٶٝ ٯ

 ٣ٴٴذ سب حذ اٯ٤بٱ ٟجالً ثٸ اًالّ ٵاحذ حؼبثذاسي ثشػذ.   )دبٳضدٹٮ ( ثٸ ثٔذ اص ٯشخلي اػشٔالخي صايٰبٱ اػشٜبدٷ ٯي 15ٳيشٵٹبيي ٣ٸ اص 

 گَاّي وبضگعيٌي :-5

 ٧ٶاٹي ٣بس٧ضيٴي ثٸ سشسيت حشٵٙ ا٫ٜجبء ٵ ثشاػبع ٫يؼز دشداخز ثٸ س٤ٜي٢ سػٰي ٵ ديٰبٳي ٵ ٗيشٷ .-1

 اػبٯي خبٳجبصاٱ دس٧ٶاٹي اٛشاد ٯـخق ٧شدد.-2

 سٔذاد سٵصٹبي ٣بس٣شد اٛشاد ٯـخق ؿٶد.-3

 دبيبٱ ٣بس ) ثبصٳـؼشٸ ، ٛٶسي ، دبيبٱ ًشك ، دبيبٱ ٟشاسداد  ٵ... ( ٯـخق ؿٶد.سبسيخ -4

 سبسيخ ؿشٵّ ثٸ ٣بساٛشاد ٯـخق ٧شدد.-5

 ٯُٺش٣بس٧ضيٴي ثب اٯوبء ٵ ٳب٭ ٛشد ٣بس٧ضيٲ ٯـخق ؿٶد.-6

 الص٭ ثٸ ر٣ش اػز ٣ٸ دسسٰبٯي ٧ٶاٹي دشداخشٺب اٯوبء ٣بس٧ضيٲ ٵ سئيغ ٵاحذا٫ضاٯي اػز.

 سٵصٹبي اػشٔالخي ٯـخق ٧شدد ٵٯذاس١ ٯشثٶًٸ هٰيٰٸ ؿٶد.دس٧ٶاٹي سٔذاد-7

 ؾيبِّ ضيع وؿَضار : -6

 سٴِيٮ دػشي كٶسر سيض ػيبٹٸ ٣ؼٶسار دسدٵثخؾ كٶسر دزيشد. 

 ا٫ٚ ؛ ٣ؼٶسار دشداخشي سٶػي ٵاحذ ثب ٯج٬ٖ ٯـخق ٧شدد.

 ة  ؛ ٣ؼٶسار ٟبٳٶٳي ، دشدا خشي سٶػي داسايي  

 يؼز ر٣ش ٧شدد .ٵ دس آخش خْٰ ٣٪ ٣ؼٶسار ًجٞ ٳٰبيٴذٷ ٫
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 دطزاذشي سَؾٍ ٍاحس

 ا٫ٚ ( ثب ر٣ش ٯج٬ٖ ٵ  ؿٰبسٷ چ٢      

     1-......... 

    2-......... 

 خْٰ

 ة ( ٣ؼٶسار ٟبٳٶٳي  

 ٯب٫يبر -

 ثيٰٸ ٰٓش -

 ثبصٳـؼش٤ي -

 خذٯبر دسٯبٳي  -

 سبٯيٲ اخشٰبٓي       -

 خْٰ ٣٪ ٣ؼٶسار 

 ػيبٹٸ ٣ؼٶسار داساي ؿٰبسٷ ٧زاسي ثبؿذ. -

 ٣ؼٶسار ثشاػبع ؿٰبسٷ ٧زاسي ػيبٹٸ ثبؿذ ٵ ؿٰبسٷ ػيبٹٸ ثش سٵي ٛيؾ ٯشثٶًٸ ٟيذ ٧شدد.ا٫لبٝ  ٛيؾ  -

 ػيبٹٸ سيض س٤ٰي٪ اٯوبء سٶػي سؤػبي ٯب٫ي ٵ سئيغ ٯش٣ض ٧شدد. -

 وؿَضار حمَلي ثِ سطسيت ؾيبِّ ضيع وؿَضار َجك قوبضُ گصاضي ؾيبِّ ثب سطسيت الهبق وؿَضار ؛ -7
 ػيبٹٸ سيض اٛشاد ٯـٰٶ٩ –ا٫ٚ   

 وليِ وؿَضٍاهْب قبهل :-1    
 

 آالٯيٸ ثبٳ٤ي يب ٗيش ثبٳ٤ي  ٯٰٺٶس ثٸ ٯٺش ثبٳ٢ يب ٯإػؼٸ يبٟشم ا٫حؼٴٸ .... –ة  
  

 ٯي ثبؿذ.ثيٰٸ س٤ٰي٬ي ،  ثيٰٸ ٰٓش ، كٴذٵٝ رخيشٷ ٣بس٣ٴبٱ ٵ كٴذٵٟٺبي ٟشم ا٫حؼٴٸ ثب ٯٺش ٯإػؼٸ ٯشثٶًٸ سٵي ػيبٹٸ سيض اٛشاد ٯـٰٶ٩ ٯٶسد سبئيذ  سَييد ايٌىِ ؛

 هبليبر ؛

 ر٣ش ٧شدد.«    اييدطزاذز سَؾٍ زاض» دسٯٶسد ٯب٫يبر سػٰي ٵ ديٰبٳي ٵ ٟشاسدادي ٵ ٗيشٷ ٣ٸ سٶػي داسايي دشداخز ٯي ؿٶد سٵي ػيبٹٸ ٣ؼٶس خ٬ٰٸ  -

 دشٛشاط ثبٳ٤ي داؿشٸ ثبؿذ.انل فيف هبليبر  دسٯٶسد ٳيشٵٹبي ًشحي ٵ ٗيشٷ ٣ٸ ٯب٫يبر سٶػي ٵاحذ دشداخز ٯي ؿٶد  -

 دسدبيبٱ ػب٩ ٯب٫ي اص داسايي سبٯيٲ اخشٰبٓي ٵ خذٯبر دسٯبٳي ٯٜبكبحؼبة ٧شٛشٸ ؿٶد . ٯ٤بسجٸ ثب ػبصٯبٳٺبي ٯشثٶًٸ . -

 ثيوِ ػوط ؛ 

 ٣بسٛشٯب ثيٰٸ ٰٓش ٯـخق ٧شدد. ٯج٬ٖ ػٺٮ ٣بسٯٴذ ٵ -1

 ثشاي ٣بسٯٴذاٱ خذيذ ثيٰٸ ٰٓش اسػب٩ ٧شدد. -2

 آالٯيٸ ثبٳ٤ي ٵاسيض ثٸ حؼبة ػبصٯبٱ ثبصٳـؼش٨ي  -3

 ػيبٹٸ سيض اٛشاد -4

 ثبظًكؿشگي  ؛ 

 ثبصٳـؼش٨ي ٣ٸ سٶػي داسايي دشداخز ٯي ٧شدد.

 ثيوِ ذسهبر زضهبًي ؛ 

 اُٺبس ٳبٯٸ ثيٰٸ خذٯبر دسٯبٳي . -1

 سٳبٯٸ دٟز ؿٶد ٣ٸ ٯج٬ٖ اُٺبسٳبٯٸ دٟي٠بً ثب ٳٰبيٴذٷ ي٤ي ثبؿذ ٵٹش٧ٶٳٸ ٯ٘بيشر ٟج٪ اص سٴِيٮ اُٺبسٳبٯٸ ٯـخق ٵ ثشًشٙ ٧شدد. ٟج٪ اص سٴِيٮ اُٺب-

 سٵي اُٺبس ٳبٯٸ خذٯبر دسٯبٳي حشٰبً ٯٺشػبصٯبٱ داؿشٸ ثبؿذ يب دـز ٫يؼز دشٛشاط داؿشٸ ثبؿذ. -2

 سصوط؛  

 ٵكٶ٩ ؿٶد. ٣ؼشي ٵ اهبٛبر ٯشثٶى ثٸ خذٯبر دسٯبٳي دي٨يشي 
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 ثيوِ سبهيي اجشوبػي ؛

 اُٺبس ٳبٯٸ ثيٰٸ سبٯيٲ اخشٰبٓي ٣ٸ ٯٴٌجٞ ثب ٳٰبيٴذٷ اص ٳِش سيب٫ي ثبؿذ. -1

 اُٺبس ٳبٯٸ سبٯيٲ اخشٰبٓي دشٛشاط داؿشٸ ثبؿذ. -2

 ٯٴٜي ثيٰٸ سبٯيٲ اخشٰبٓي دي ٧يشي ؿٶد ) اص ٳِش ٳش٭ اٛضاسي (ٵٹٰبٹٴ٨ي ثب خبٳٮ خٜٔشي . -3

 ٫يؼز ح٠ٶٝ ثٸ اػشٔالخي ٯي سٵٳذ دي٨يشي ؿٶد.اٛشادي ٣ٸ ثٔذاص اسػب٩  -4

 ايبفِ دطزاذشي ؛

 اهبٛٸ دسيبٛشي  ٵٟشي دسٳٰبيٴذٷ ٯـخق ؿذٷ ثبؿذ. -1

 دسٹٰبٱ ٯبٷ ٯشثٶًٸ ثٸ حؼبة اهبٛٸ دسيبٛشي ثب ٹٰبٹٴ٨ي دٛششداسي ٵاسيض ٧شدد. ٵ ايٲ ٯج٬ٖ اص ػشخْٰ ٹضيٴٸ ٣ؼش٧شدد. -2 

 هؿبػسُ ؛

ثبس ثشاي ٣بسٯٴذاٱ ٟبث٪ اخشاء ٯي ثبؿهذ ٵ ٯؼهبٓذٷ  ح٠هٶٝ ثبيهذ دسدبيهبٱ ٹٰهبٱ ٯهبٷ اص ح٠هٶٝ ٣ؼهش ٧هشدد ٵ            2دسكذ خب٫ق دشداخشي ٯبٷ ٟج٪ ٟبث٪ دشداخز ٯي ثبؿذ ٵ حذا٣ثش ػب٫يبٳٸ  50ثش ثٸ ٯيضاٱ ٵخٶٹي ٣ٸ ثٔذاص دبٳضدٹٮ ٹشٯبٷ حذا٣

 ٯؼبٓذٷ ثب دػشٶس سئيغ ٯٶػؼٸ يب ٯ٠ب٭ ٯدبص دػش٨بٷ ٟبث٪ دشداخز  ٯي ثبؿذ. 

 ػلي الحؿبة ؛ 

 ٝ ٵ ٯضايبي ٣بس٣ٴبٱ ٣ؼش ٧شدد.ٯج٬٘ي ٣ٸ ثب دػشٶس سئيغ ٯٶػؼٸ يب ٯ٠ب٭ ٯدبص دػش٨بٷ ثٸ ٣بس٣ٴبٱ دشداخز ٯي ؿٶد ٵ ٯـخق ٯي ٧شدد ٣ٸ دس چٴذ ٟؼي دسًي ي٤ؼب٩ ٯب٫ي اص ح٠ٶ

 سصوط ؛

 دسٯحشٵٯيز اص ٯٌت ) ٯضايبي ٗيش ٯؼشٰش ( اص دشداخز ثيٰٸ سبٯيٲ اخشٰبٓي خذاً خٶدداسي ٧شدد.

 سَييح :

 ٯضايبيي ٣ٸ دسح٤ٮ ح٠ٶٝ ٯي آيذ ٯضايبي ٯؼشٰش ٯي ثبؿذ ٵ ٯبٹبٳٸ دشداخز ٯي ٧شدد.

 سفبٍر حمَق ؛  

 سجهطُ ؛ 

 ٣ٸ دسسٜبٵر آٰب٩ ٯي ٧شدد ؛ ي سٜبٵر آٰب٩ ٧شديذٷ اػز ٵ ٯٶاسديدسكٶسسي٤ٸ اح٤ب٭ اك٬ي دسسٜبٵسٺب اػشٜبدٷ ؿٶد ٣ذي ح٤ٮ خبي٨ضيٲ دسثبي٨بٳي دشػٴ٬ي ٟشاس ٧يشد .  سٵي ح٤ٮ حشٰبً ٟيذ ٧شدد ٣ٸ دسچٸ سبسيخ

 ٯ٠شسي ٯبٷ اٵ٩ ٣ٸ ًجٞ ٟبٳٶٱ خذٯبر ٣ـٶسي ٳيبص ٳٰي ثبؿذ. -1

خضاٳٸ ) -2
20

1
 ح٠ٶٝ ٯجٴبء (  ٳيبصي ثٸ ٣ؼش ٳٰي ثبؿذ.

 ) ٳحٶٷ ٯحبػجٸ اص دسيبٛز ٵ دشداخز دشػيذٷ ؿٶد(.

 اح٤ب٭ خذيذ ٵٟذيٮ ٳؼخٸ حؼبثذاسي هٰيٰٸ ٧شدد.-3 

 سجهطُ ؛ 

 ٧زاؿشٲ ٫يؼز ح٠ٶٝ دشداخشي ٟج٬ي ٵ ٳؼخ ٗيشحؼبثذاسي اخشٰبة ٧شدد.اص 

 ٟذيٮ. 1خذيذ ٵ  1دسصيش ٹشكٜحٸ اص ٫يؼز سٜبٵر اح٤ب٭ ٯشثٶًٸ هٰيٰٸ ٵ ثٸ سشسيت ؿٰبسٷ سديٚ ٫يؼز ؿٰبسٷ ٧زاسي ؿٶد. ثٔٴٶاٱ ٯثب٩ ؛ ؿٰبسٷ -4

 ٰٸ ٧شدد.٫يؼز ٯٔٶٟٸ ح٤ٰي اص سبسيخ اخشا ح٤ٮ سب سبسيخ دشداخز اٵ٫يٲ ح٠ٶٝ هٰي-5

 ٯٔبٵٳز سٶػٔٸ ( ٵ ٠ٛي ٯٔبد٩ ٣٪ ٯج٬ٖ سٜبٵر چ٢ كبدس ٵ ثٸ حؼبة سبٯيٲ اخشٰبٓي ٵاسيض ٧شدد.   سٜبٵر ح٠ٶٝ اٛشاد ٯـٰٶ٩ ثيٰٸ سبٯيٲ اخشٰبٓي ٯشثٶًٸ ثٸ ػٴٶار ٟج٪ ٳيبص ثٸ سٴِيٮ اُٺبسٳبٯٸ ثيٰٸ سبٯيٲ اخشٰبٓي ٳٰي ثبؿذ.) ثبٹٰبٹٴ٨ي-6

 ٯي ثبؿذ. ثٸ د٫ي٪ ايٴ٤ٸ ٯـٰٶ٩ خشيٰٸ سأخيش 

 فَلشبين ؛ 

ثبؿٴذ؛ ٯج٬ٖ ح٤ٮ ٣بس٧ضيٴي اص ٯج٬ٖ ٛٶ٫شبيٰي ٣ؼش ٵ ٯبثٸ ا٫شٜبٵر ثٸ ٣ؼش دٷ دسكهذ ٯب٫يهبر دشداخهز    ٬٣يٸ دضؿ٤بٳي ٣ٸ ثٸ ٓٴٶاٱ ٯٔبٵٳيٲ ػشبدي داٳـ٨بٷ ٵ ٯذيشاٱ ٵاحذٹبي اخشايي اٳدب٭ ٵُيٜٸ ٯي ٳٰبيٴذ ٵ داساي ح٤ٮ ٛٶ٫شبيٮ سٰب٭ ٵٟز ٯي 

 ٯي ؿٶد.

 يذ دسػٴذ ٛٶ٫شبيٰي هٰيٰٸ ٧شدد ؛ٯٶاسدي ٣ٸ ثب

 ٣ذي ح٤ٮ ٛٶ٫شبيٰي سٰب٭ ٵٟز ٯٔشجش . -1

 ٣ذي ح٤ٮ ح٠ٶٟي . -2
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 % ( اص ايـبٱ ٣ؼش ٯي ؿٶد.27دسكذػٺٮ ٣بسٛشٯب ثٸ ٯج٬ٖ ٯبثٸ ا٫شٜبٵر اهبٛٸ ٵ ػٺٮ ٣بسٯٴذ )20ا٧ش ديٰبٳي ثبؿذ  -3

 حك العحوِ ّب ؛

 حٞ ا٫ضحٰٸ صٯبٳي ٣ٸ خبسج اص ٵُبيٚ ٯؼشٰش ثبؿذ؛

 اٹذاٙ ٵصاسر ثٺذاؿز ٵ دسٯبٱ .دسخٺز  -1

 ٧ٶاٹي ٯؼئٶالٱ ٵ سئيغ ٵاحذ اخشايي. -2

 ٵايٲ دشداخز ثب ٯؼئٶ٫يز سئيغ ٵاحذ ٹضيٴٸ ٣ٴٴذٷ ٵ ثب ٯٶا٠ٛز سئيغ ٯٶػؼٸ يب ٯ٠ب٭ ٯدبص ٟبث٪ اخشاء ٯي ثبؿذ.

 ضظيسًشْب ٍ ايٌشطًْب؛  

 ثشاػبع ٧ٶاٹي اٳدب٭ ٣بسثب ٯـخق ؿذٱ ٵهٔيز سأٹ٪ ٵ اح٤ب٭ دٵسٷ .

 ضظيسًشْب؛  

 ٯدٶص ٣٪ داسٳذ ثٔذاص ٟجٶ٫ي اص ٯٔبٵٳز آٯٶصؿي ثٸ داٳـ٤ذٷ خٺز دسيبٛز حٞ ا٫ضحٰٸ ٯٔشٛي ٯي ؿٶٳذ. -1

 ثٸ س٤ٜي٢ سأٹ٪ ٵ سدّشد.

 سصيذٳشٺباح٤ب٭ ٣بس٧ضيٴي داسٳذ. -2

 دٶ٩ ٫جبع ٵ ٓيذي ثٸ سصيذٳشٺب س٬ٔٞ ٯي ٧يشد.  -3

 ايٌشطًْب ؛ 

 دػشٶس دادٷ ٯي ؿٶد. 14ٯبدٷ  3سٰبٯي دشداخشٺب اص ًشٙ سيبػز داٳـ٨بٷ ثلٶسر سجلشٷ  -1

 اٯوبء ٣بس٧ضيٴي ٵ اٯوبء سئيغ ٵاحذ(.ايٴششٳٺب ثشاػبع ٯدٶص ٬٣ي ثب سبئيذ ٯٔبٵٳز آٯٶصؿي ٵ ؿٶساي ٯٔبٵٳيٲ حٞ ا٫ضحٰٸ ٯبٹيبٳٸ ًجٞ ٧ٶاٹي دشداخز ٯي ٧شدد. ) ٧ٶاٹي ثب ٯٺش ٵ  -2

 وبضزاًكجَئي ؛

 ٯج٬ٖ سٶػي ؿٶساي ٯٔبٵٳيٲ ثٸ اصاء ٹشػبٓز ٣بس ٯـخق ٯي ؿٶد. -1

 داٳـدٶيبٱ سٶػي ٯٔبٵٳز داٳـدٶئي ثٸ ٵاحذ ٯشثٶًٸ خٺز ٣بسٯٔشٛي ٯي ؿٶٳذ. -2

 ٧ٶاٹي اٳدب٭ ٣بس ثب سٔذاد ػبٓبر ٯـخق ؿذٷ سٶػي ٵاحذ ٯشثٶًٸ آال٭ ٵ دغ اص سبئيذ سيبػز ٵاحذ سٶػي حؼبثذاسي دشداخز ٯي ؿٶد. -3

 شش اص ٯج٬ٖ ٯٔبٛيز ٯب٫يبسي ( ٳٰي ثبؿذ.٫يؼز دشداخز ٯٺش ثبٳ٢ داؿشٸ ٵ ٳيبص ثٸ ٣ؼش ٯب٫يبر ) ثب سٶخٸ ثٸ دسيبٛشي ٣ٰ -4

 هحطٍهيز اظ هُت ؛

ػهبٓز اههبٛٸ ٣هبسي ٯٶُهٚ      60ٱ  حٞ ا٫ضحٰٸ ثهٸ آٳهبٱ دشداخهز ٯهي ؿهٶد ، حهذاٟ٪       اسائٸ خذٯز دسخبسج اص ٵٟز اداسي ٵايب٭ سٌٔي٪ ٵ ٳيبص ثٸ خذٯز آٳبٱ دس ٯٶاْٟ هشٵسي دسكٶسر حوٶس دسٯح٪ ٣بس ٵ اٳدب٭ ٵُبيٚ ٯحٶ٫ٸ ثٔٴٶا -1

 ثبؿٴذ. ثبيذداؿشٸ

 ٣ؼش ٯي ؿٶد. 87ٯيضاٱ حوٶس ٵ اسائٸ خذٯز ٹشي٢ اص ٣بسٯٴذاٱ ٯـٰٶ٩ دسٹشٯٶسد ٣بٹؾ داؿشٸ ثبؿذ ثٸ ٹٰبٱ ٳؼجز اص ػ٠ٚ ٟبث٪ دسيبٛز ٹٰبٱ ٛشد دسػب٩  90دسكٶسسي٤ٸ دسػب٩ 

 ٧ٶاٹي ٣بس٣شد ثشاػبع سٔييٲ ٯيضاٱ اهبٛٸ ٣بس اٳدب٭ ؿذٷ ٵ دسيبٛشي اص ٵاحذ . -2

 .  87ٵ حذا٣ثش دسحذ آشجبسار ٯلٶة ٵصاسر ٯز٣ٶس ٵ اص ٯح٪ آشجبسار  ٯـبثٸ    ػب٩  87ص ٯٌت حذا٣ثش دسػٜٚ دسيبٛشي ػب٩ ٯجٴبي دشداخشي ٯحشٵٯيز ا -3

 اؾٌبز ّعيٌِ ّب ؛

 هساضن هَضز ًيبظ ثطاي ؾٌس ّعيٌِ ّب ؛

 ٬٣يٸ اػٴبد ٹضيٴٸ ٵ خشيذٹبي اٳدب٭ ؿذٷ ثبيذ ٯذاس١ ٯثجشٸ صيش سا حؼت ٯٶسد ٹٰشاٷ داؿشٸ ثبؿٴذ؛

 ف ( ذطيس زاذلي ؛ال

 دسخٶاػز خشيذ -1

 ٛب٣شٶس خشيذ -2

 سػيذاٳجبس -3
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 سػيذ يب سحٶي٪ ٯؼش٠يٮ -4

 حٶا٫ٸ اٳجبس   -5

 هساضن هطثٌَ ثِ هٌبلهِ يب سطن سكطيفبر هٌبلهِ ؛ 

 دػشٶس دشداخز -1

 ٯٔبٯالسيآئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ  80سبئيذيٸ دسخٶاػز ٣ٴٴذٷ ٯجٴي ثش ٯٌبث٠ز ؿشايي ٛٴي ثب دسخٶاػز اٵ٫يٸ خشيذ ًجٞ ٯبدٷ  -2

 سلٶيشٟشاسداد دسٯٶسد خشيذٹبيي ٣ٸ دسٟب٫ت ٟشاسداد ٯي ثبؿٴذ. -3

 دسٯٶاْٟ هشٵسي كٶسسد٬ؼٸ سحٶي٪ ٣بال ثٸ ٯٴض٫ٸ كذٵس سػيذاٳجبس خٶاٹذ ثٶد.  -4

 زضذَاؾز ذطيس ؛ 

 ٞ اٳجبس داسكٶسر  ٧يشد.دس دسخٶاػز خشيذ ثبيذ سٔذاد ٵ ٳٶّ ٣بال ٵ سبسيخ دسخٶاػز ٯـخق ٧شديذٷ ٵ ٹٰچٴيٲ سٰبٯي دسخٶاػز ٹبي خشيذ اص ًشي

 دسخٶاػز خشيذ سٶػي اٳجبس داس  ٵ سئيغ حؼبثذاسي خٺز سبٯيٲ آشجبس ٵ سئيغ ٵاحذ ثٸ ٓٴٶاٱ ٯ٠ب٭ سـخيق دٹٴذٷ اٯوبء ٯي ٧شدد.

 دسدسخٶاػز خشيذ ثبيذ ٯٴجْ سبٯيٲ آشجبس ٯـخق ٧شدد ) ثب ٯٺش خبكي ٣ٸ ٛل٪ ٵ ثشٳبٯٸ ٵ اٯوبء ٯؼئٶ٩ آشجبسار سا داسد (.

 اػز ٟيٰز ثٸ كٶسر ثشآٵسدي ٫حبٍ ٧شدد.دسدسخٶ

 فبوشَض ذطيس ؛ 

 سبسيخ خشيذ ) حشٰبً ثبيذ ثٔذاص سبسيخ دسخٶاػز ثبؿذ(.-1

 ٳب٭ خشيذاس ) ٵاحذ اخشايي سبثٔٸ (.-2

 ٯ٠ذاس ٵ ٛي ٵ ٟيٰز ٣٪ ٯـخق ٧شدد . ) خْٰ ٣٪ ثٸ كٶسر ٓذدي ٵ حشٵٛي ( .-3

 ٛب٣شٶس ثبيذ ٛبٟذ ٬ٟٮ خٶسد٧ي ثبؿذ.-4

 ٚ دسٛب٣شٶس ٯـخق ٧شدد.ٯج٬ٖ سخٜي-5

 ٯٺش ٵ اٯوبء ٛشٵؿ٨بٷ .-6

 دسكٶسر دشداخز ٳ٠ذي ٛب٣شٶس دسدـز ٛب٣شٶسسٶػي  ٛشٵؿٴذٷ سبئيذ ؿٶد ٣ٸ ٯج٬ٖ ٛب٣شٶس سا ٳ٠ذي دسيبٛز ٳٰٶدٷ اػز ٵ ٯٺشٵ اٯوبء ٳٰبيذ.  -7

 ٯٺش ٳبص٫ششيٲ ثٺبء سٶػي ٣بسدشداص .-8

 ثبؿٴذ اٯوبء ٵ آدسع ٣بٯ٪ ٵ ؿٰبسٷ س٬ٜٲ ٛشٵؿ٨بٷ ا٫ضاٯي ٯي ثبؿذ.دسٯٶاسد اػشثٴبيي ٛشٵ٧بٹٺبيي ٣ٸ ٛبٟذ ٯٺش ٯي -9

 ثبؿذ.ٯي  دسحٞ ا٫ضحٰٸ ٹبي ٣بس٧شي ٵ حٰ٪ ٵ ٳ٠٪ ٣ٸ ٛبٟذ ٛب٣شٶس ٯي ثبؿٴذ ٯـخلبر ٣بٯ٪ ٧يشٳذٷ ٵخٸ ثب ؿٰبسٷ س٬ٜٲ ٵ اٯوبء ) اثش اٳ٨ـز ( ا٫ضاٯي -10

 لجى اًجبض ؛

 آٯذ (ٟجن اٳجبسحشٰبً ثبيذ ٣بٯذيٶسشي ثبؿذ) ػيؼشٮ سٵص -1

 سبسيخ ٟجن اٳجبس ثٔذاص سبسيخ ٛب٣شٶس. -2

 سٔذاد ٵ ٯج٬ٖ ٯـخق ٧شدد. -3

 سخٜيٚ دسٟجن اٳجبس ثش سٵي ٣بالي ٯٶسد ٳِش آٰب٩ ٧شدد. -4

 ؿٰبسٷ ػشيب٩ ٟجن اٳجبس ٟيذ ٧شدد. -5

 شٮ  حؼبثذاسي  سٔٺذي (.خشيذٹبيي ٣ٸ سٶػي ٯٔبٵٳز دسٯبٱ ٵ يب ػبيشٵاحذٹبي ػشبدي اٳدب٭ ٯي ٧يشد ، دسٟجن اٳجبسآٱ ٯج٬ٖ ٯـخق ٧شدد. ) دسػيؼ -6

 ٟجن اٳجبسٹبي اٳش٠ب٫ي سٶػي ٵاحذ ػشبدي ٳيبص ثٸ ثجز ٟجن اٳجبسسٶػي ٵاحذ ٳخٶاٹذ ثٶد. -7

 دسٟجن اٳجبسٯب٫يبر ثشاسصؽ اٛضٵدٷ ثشاػبع ٧ٶاٹي ثجز ٳب٭ ٯٶديبٱ ٯب٫يبسي ثٸ ٟيٰز سٰب٭ ؿذٷ ٣بال اهبٛٸ ٧شدد. -8

 ٶ٩ اٳجبسٵ ٣بسدشداص ٵ سئيغ ٵاحذ ثشػذ.ٟجن اٳجبسثبيذ ؿٰبسٷ ٯؼ٬ؼ٪ داؿشٸ ثبؿذ ٵ ثٸ اٯوبء ٯؼئ -9

يشٳذٷ ٣بال  ثٸ خبي اٳجبس داس س٤ب٫يٚ ٯشثٶًٸ سا اٳدب٭ خٶاٹذ داد ٵ سػهيذيب  كهٶسر ٯد٬هغ ٯشثٶًهٸ     ٣بالٹبيي ٣ٸ دس خبسج اص اٳجبس سحٶي٪ ٯي ٧شدٳذ ٵ ثٸ اٳجبس ٵاسد ٳٰي ؿٶٳذ يب اٯ٤بٱ ٵسٵد ٵ ٳ٨ٺذاسي ٣بال دساٳجبس ٳٰي ثبؿٴذ ، سحٶي٪ ٧-10

 آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي (. 81ٵ80ت ٯٶسد ٯجٴبء كذٵس ٟجن اٳجبس يب ثٸ ٯٴض٫ٸ ٟجن اٳجبس ٯي ثبؿذ. ) ٯٶادحؼ
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 سصوط ؛

 دسٯٔبٯالر خضيي ثب ٯؼئٶ٫يز  اٳجبداس ٵ سحٶي٪ ٧يشٳذٷ ٣بال. -

 دسٯٔبٯالر ٯشٶػي ٓالٵٷ ثش ٯٶاسد ٛٶٝ ٳٰبيٴذٷ ٟؼٰز س٠بهب ٣ٴٴذٷ . -

 ٯٶػؼٸ ٓالٵٷ ثش ٯٶاسد ٛٶٝ. دسٯٔبٯالر ٰٓذٷ ٳٰبيٴذٷ سئيغ -

 آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي ٯشاخٔٸ ٧شدد. 80خٺز ثشسػي ثيـششثٸ ٯبدٷ  -

 دسٯٶسد خشيذ داسٵ ٵ ٯٶاد ؿيٰيبيي ثشاي ثيٰبسػشبٳٺب سبئيذ ٯؼئٶ٩ ٯشثٶًٸ ٣ٸ اص ًشٙ سئيغ ٵاحذ سٔييٲ ؿذٷ هشٵسي ٯي ثبؿذ. -

 ( . 80ٯبدٷ  1ػز ) سجلشٷ دسٯٔبٯالر ٯشٶػي ٵ ٰٓذٷ كٶسسد٬ؼٸ سحٶي٪ ٣بال ا٫ضاٯي ا -

 ) ٹضيٴٸ ٹبي ثٴذ ٵاٵ( ؾبيط ّعيٌِ ّب ؛
ث٬يي ٹٶاديٰب ، ٣ٴ٨شٷ ٹب ، ػٰيٴبسٹب ، ٣بس٧بٹٺبي آٯٶصؿهي ، ٹضيٴهٸ    ج اص ٣ـٶس ، دشٵطٷ ٹبي سح٠ي٠بسي ، خشيذ ٣شت ٵ ٯدالر ، ث٬يي ا٤٫ششٵٳي٤ي ،ؿبٯ٪ ٹضيٴٸ ٹبي دٓٶسٺب ؛ دزيشايي ٹب ، ٹذايب، سـشيٜبر ٯٶػؼٸ ، ٵسصؿي ، ٯؼبٛشسٺبي ٬ٰٓي ٵ ٯؼبث٠بر داٳـدٶيبٱ ٵ ٣بس٣ٴبٱ دسداخ٪ ٵ خبس

ي دهزيشد ٵ دسخٺهز اٹهذاٙ ٵصاسر ثبؿهذ ثهٸ ٧هٶاٹي       ج اص ٵُبيٚ ٯؼشٰش دشػٴ٪ ٵ ثشاػبع دسخٶاػز ٯشاخْ ريشثي اص ٯٶػؼٸ اٳدهب٭ ٯه  خبٳٸ ٹبي ثٺذاؿز ٵ ٛٔب٫يز ٹبي ثٺذاؿشي ٵ ٹٰچٴيٲ حٞ ا٫ضحٰٸ ٹبي دشػٴ٬ي ٳبؿي اص ٛٔب٫يشٺبي ثٺذاؿشي ، آٯٶصؿي ٵ دظٵٹـي ٵدسٯبٳي ٣ٸ خبس

 .ٯؼئٶالٱ ٵ سئيغ ٵاحذ اخشائي ٵ ثب ٯؼئٶ٫يز سئيغ ٵاحذ ٹضيٴٸ ٣ٴٴذٷ ثب ٯٶا٠ٛز سئيغ ٯٶػؼٸ يب ٯ٠ب٭ ٯدبصاص ًشٙ اٵٟبث٪ دشداخز خٶاٹذ ثٶد

 اؾٌبز ّعيٌِ )جبضي ، زضآهس ، ضزيف ( 

 ٬٣يٸ اػٴبد ٹضيٴٸ ثبيذ دسٟب٫ت سخليق ٹضيٴٸ ٧شدٳذ. -1

 سيب٩ ثبالسش ثبؿذ ثبيذ اػشٔال٭ ثٺبء اص ػٸ ؿش٣ز كٶسر ٧يشد. 000/000/49ٯج٬ٖ  89ٸ ٹضيٴٸ ٹبيي ٣ٸ ٯج٬ٖ آٳٺب اصٯٔبٯالر خضء دسػب٩ ٬٣ي -2
 شرایط استعالم بهاء : 

كطٍضرٌسگبى ًربال يرب    تؼساز هَضز ًيبظ ٍ ضطايظ ذطيس هيس ضسُ تٌويل ، تٌثيرط ٍ ثرِ   ، هطرػبت ًبال » كطم استؼالم  ) ثب سطيبل ( ًِ زضآى

اضائِ ًٌٌسگبى ذسهبت تسلين ٍ اظ آًبى زضذَاست هي ضَز پس اظ اػالم پيطٌْبز هيورت ٍ هْرط ٍ اهضربء ، آى ضا زضپبًرت زضة ثسرتِ ثرِ       

 هسئَل ذطيس تحَيل ًوبيٌس. ثسيْي است كطم استؼالم ثْبء هي تَاًس زضهالء ػبم ًيع آگْي ضَز.

ت ثبيس ضوي زضج ثسٍى ضطط هيوت پيطرٌْبزي ٍ هرست اػتجربض آى ضا زضكرطم اسرتؼالم هيرسٍ كرطم        كطٍضٌسگبى ًباليب اضائِ ًٌٌسگبى ذسهب

 هصًَض ضا ثب شًط ًطبًي ًبهل ذَز ٍ تبضيد اهضبء ثِ هْط ) كطٍضگبُ / هَسسِ / ضطًت ( هوَْض ًوبيٌس. 

ايري هؼبهلرِ تَسرظ ايٌدبًرت ثرب       "ٍ ثِ هْرط   ًبضپطزاظ هَظق است ًبم ، ًبم ذبًَازگي ٍ سوت ذَز ضا زضكطم ّبي استؼالم ثْبء هيس ًوَزُ

 هوَْض ًوبيس.  "تَخِ ثِ غطكِ ٍ غالح زاًطگبُ ) يب ٍاحس تبثؼِ ثب شًط ًبم ٍاحس هصًَض ( ٍ ثب ًوتطيي ثْبي هوٌي اًدبم ضسُ است 

 حسٍز ثبضس.كوطُ هي ثبضس هگط زضهَاضزي ًِ تؼساز كطٍضٌسگبى ًبال ٍ يب اضائِ زٌّسگبى ذسهت ه 3تؼساز استؼالم حساهل 

خبيگعيي كطم استؼالم ثْبء « هدَظ ذطيس ّبي كَضي ٍ ًبالّبي اًحػبضي  » زضضطايظ كَضي يب زضغَضت اًحػبضي ثَزى كطٍش ًبال كطم 

 ذَاّس ضس . ) ًوًَِ كطم پيطٌْبزي پيَست هي ثبضس(. 

 سَييح ؛

 ٯجٴبي ٯحبػجٸ ٳلبة ٯٔبٯالر ثشاػبع ٯج٬ٖ ٟشاسداد ػب٫يبٳٸ ٯي ثبؿذ.

 آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالسي ٯشاخٔٸ ٧شدد. 55ٯبدٷ  ٣1ٸ اػشٔال٭ ٳيبص ٳٰي ثبؿذ ثٸ سجلشٷ  دسٯٶاسدي

 دسكٶسر داؿشٲ ٯب٫يبر اك٪ ٛيؾ ٯب٫يبسي ا٫ضاٯي ٯي ثبؿذ. -3

 ؿٰبسٷ چ٢ كبدسٷ ثب سبسيخ دسػٴذ ٟيذ ٧شدد. -4

 اٯوبء ٯؼئٶ٩ سػيذ٧ي ، سئيغ حؼبثذاسي ، سئيغ ٵاحذ ا٫ضاٯي ٯي ثبؿذ. -5

 حذٹبي اخشايي ثبيذ اص ًشيٞ حؼبثٺبي ثبٳ٤ي ٯشثٶًٸ ٵ ثٸ ٵػي٬ٸ چ٢ اٳدب٭ ٧يشد.٬٣يٸ دشداخشٺبي ٵا -6

 هٌٌَ ثِ آًىِ گَاّي ثبًه حبوي ثطهَاضز ظيط ثبقس؛

 اٳش٠ب٩ ٵخٸ ثٸ حؼبة ريٴْٜ.-1

 دشداخز ٵخٸ ثٸ ريٴْٜ يب ٟبئٮ ٯ٠ب٭ ٟبٳٶٳي اٵ.-2

 حٶا٫ٸ دسٵخٸ ثٸ ريٴْٜ يب ٟبئٮ ٯ٠ب٭ ٟبٳٶٳي اٵ.-3

سبئيذ ي٤ي اص ٯ٠بٯبر ٯز٣ٶس دايش ثشدشداخز ٵخٸ ثٸ ريٴْٜ ) ثٸ كهٶسر چه٢ يهب     ي ثب سـخيق سئيغ ٯٶػؼٸ ) داٳـ٨بٷ ( يب ٯ٠ب٭ ٯدبص ) ٯٔبٵٳز سٶػٔٸ ( اص ًشٙ ٵي ، اخز اٯوبء اص ٧يشٳذٷ ٵخٸ ٯ٠ذٵس يب ثٸ ٯل٬حز ٳجبؿذ ،دسٯٶاسد اػشثٴبي

 ٔي اػز.ٳ٠ذ( سػيذ دسيبٛز ٣ٴٴذٷ ٵخٸ س٠٬ي ٵ ػٴذ ٟبث٪ احشؼبة ثٸ ٹضيٴٸ ٌٟ
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 ( ٵػبيي ٳ٬٠يٸ اص ٯذيشيز خذٯبر ٵ ٳِشيٸ ٣بسؿٴبع ٵاحذ ٳ٬٠يٸ ( كٶسر ٧يشد. سٰٔيشار اػبػي ٵ خشيذ ٹبيي ٣ٸ ٯبصاد ثش سخليق ٵاحذ ٯشثٶًٸ ٯي ثبؿٴذ ثب اخز ٯدٶص اصٯ٠ب٭ ٯدبص) دسٯٶسد ٵػبي٪ دضؿ٤ي اص ٯٔبٵٳز دسٯبٱ -4

 اًَاع سٌرَاُ ؛ 
 سيبست ّب ٍ ًيبظ زاًطگبُ ثِ يٌي اظ زٍ ضٍش ظيط غَضت هي گيطز. :پطزاذت ّبي تٌرَاُ ثب تَخِ ثِ 

تٌرَاُ گطزاى غطكبً پطزاذت ًٌٌسُ ٍخِ است ٍ هدبظ ثِ اًدبم ّعيٌِ يب ذطيس ًوي ثبضس. زضايي حبلت توبم پطزاذتْب ثب غرسٍض كرطم ثرطٍ     -

 ّويي اسبس تْيِ هي ضَز.پطزاذت اًدبم هي گيطز ٍ گعاضش تٌرَاُ گطزاى ) ٌّگبم ضسيسى ثِ حس ٍاضيع ( ثط

تٌرَاُ گطزاى اًدبم زٌّسُ ّعيٌِ ّب ٍ ذطيسّبي هطثَعِ است ًِ زضايي حبلت ثطاي پطزاذتْبكطهت ذبغي غبزض ًوي ضَز ٍ اسٌبز ذطيرس  -

 ٍ يب ّعيٌِ هجٌبي تْيِ غَضت ذالغِ پطزاذتْبي تٌرَاُ گطزاى هطاض هي گيطًس. تٌرَاُ تساضًبتي اظ ايي ًَع هي ثبضس.

 زٍضُ سؿلين اؾٌبز سٌرَاُ : 
زٍضُ تسلين اسٌبز تٌرَاُ هست ظهبًي است ًِ تٌرَاُ گطزاى هٌلق ثِ اضائِ اسٌبز پطزاذت ضسُ اظ هحل تٌرَاُ هي ثبضرس. ايري زٍضُ ظهربًي    

 هطرع هي گطزز. "هدَظ ايدبز / تـييط تٌرَاُ ثبثت  "زضثطٍ 

 هتَسظ هربضج ضٍظاًِ :

هبّرِ توسرين ثطتؼرساز     6َسظ هسئَل تٌرَاُ هغبثن ضرَاثظ ٍ هورطضات هطثَعرِ زضيري زٍضُ حرساهل      خوغ ًل ّعيٌِ ّب ي پطزاذت ضسُ ت

 ضٍظّبي هست هصًَض هتَسظ هربضج ضٍظاًِ ضا هطرع هي ًٌس.

 حس ٍاضيع :
س. ػجبضت است اظ سوق ٍخَُ هبثل پطزاذت زضيي زٍضُ ًِ زضآى هوغغ تٌرَاُ گطزاى هٌلق ثِ تٌٌظين گعاضش يب غَضت ذالغِ هي ثبض

 ايي سوق زضهدَظ هطثَعِ هطرع هي گطزز. 

% اظ هجلؾ تٌرَاُ هغبثن ضَاثظ هػطف ضسُ ثبضس . تٌرَاُ گطزاى هدبظ 60هبثل شًط است زضغَضتيٌِ هجل اظ زٍضُ ظهبتي تؼييي ضسُ ثيص اظ 

 است ًسجت ثِ اضائِ اسٌبز ّعيٌِ خْت تطهين تٌرَاُ ذَز اهسام ًوبيس. 

 الالم لبثل دطزاذز :
هطرع هي گطزز . ثسيْي است ّعيٌِ ّرب ٍ سربيط پطزاذرت    "هدَظ هطثَعِ "ٍ پطزاذتْبي هبثل هجَل تَسظ تٌرَاُ گطزاى زهيوبً زض ّعيٌِ ّب

 ّبيي ًِ ذبضج اظ هَضَع اًدبم ضسُ ثبضس هبثل تسَيِ ًرَاّس ثَز.

 قطايٍ دطزاذز :
ثططح شيل هطرع ٍ هسئَل تٌرَاُ هٌلق ثِ ضػبيت آى هي ثطاي ّطيي اظ تٌرَاُ زاضاى هتٌبست ثبهَضَع كؼبليت آى ، سوق ّطپطزاذت 

 ثبضس:

 حس هدبظ اٍليِ : ػجبضت است اظ سوق هدبظ پطزاذتْبي تلَيض ضسُ ثِ تٌرَاُ گطزاى ) ثسٍى ًيبظ ثِ تبئيس هوبم ثبالتط(.

است ٍ پس اظ تػَيت هوربم ثربالتط)   حس هدبظ ثبًَيِ : ػجبضت است اظ حس هجبلـي ًِ اظ هيعاى حس هدبظ تلَيض ضسُ ثِ تٌرَاُ گطزاى ثيطتط 

 ضئيس ٍاحس( هبثل پطزاذت ذَاّس ثَز.

 

 فَق الؼبزُ وؿطسٌرَاُ :
يي ثِ هٌظَض خجطاى اضتجبّبت احتوبلي تٌرَاُ گطزاى زضپطزاذت ّعيٌِ ّب هجلؾ ثبثتي هبّبًِ ثِ ػٌَاى كَم الؼبزُ ًسرط تٌررَاُ ثرِ توربم هسرئَل     

 الؼبزُ ّطسبل تَسظ ضيبست زاًطگبُ يب هوبم هدبظ اظ عطف ٍي تؼييي ٍ اثالؽ ذَاّس ضس. تٌرَاُ ثبثت پطزاذت ذَاّس ضس. هيعاى  كَم

 سًويي سٌرَاُ :
ّطيي اظ تٌرَاُ گطزاى ثِ هيعاى تٌرَاّي ًِ زضاذتيبض ٍي هطاض هي گيطز هٌلق است تضويي الظم ) سرلتِ ( ضا زضاذتيربض اهَضهربلي هحرل     

 ًت ) سلتِ ( زضهدَظ هطثَعِ زضج هي گطزز.ذسهت ذَز هطاض زّس. هيعاى ٍ هطرػبت ايي ضوب

 ّعيٌِ ذطيس سلتِ ثِ ػْسُ اهَضهبلي هحل ذسهت تٌرَاُ زاض هي ثبضس. 
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تضويي كَم زضهَاضز هلوَز ضسُ تٌرَاُ ، ػسم ضػيت زستَضالؼول ، ػسم زستطسي زاًطگبُ ثِ ٍخَُ تٌرَاُ ثبثت ٍ ؿيطُ هَضز اسرتلبزُ هرطاض   

 اظ تسَيِ ًْبئي ثب تٌرَاُ گطزاى اسٌبز تضويٌي هصًَض اثغبل ٍ ػَزت زازُ ذَاّس ضس.ذَاّس گطكت. ثسيْي است پس 

 قطايٍ ٍ يَاثٍ اًشربة سٌرَاُ گطزاى :
                 اًتربة ّوٌبضاى ثِ ػٌَاى تٌرَاُ گطزاى ثب تَخِ ثِ غالحيت ّبي ػلوري ٍ اذالهري ٍ اهبًرت زاضي اظ اذتيربضات هرسيطاهَض هربلي زاًطرگبُ             

 هي ثبضس.

زضهَاضزي ًِ ثِ تطريع هوبهبت كَم گطزش هبلي ثطذي اظ حَظُ ّب ًوتط اظ حس الظم ثبضس اًتربة يي ضرع ثِ ػٌَاى تٌررَاُ گرطزاى   

 ثطاي زٍ يب چٌس حَظُ ثب ضػبيت ايي زستَضالؼول ثالهبًغ است.

 قطح الساهبر :

 وليبر :

ٍپطزاذت ّبي خعئي ٍ هستوط زضاذتيبض اكطاز شيػالح هطاض زازُ هي ضرَز ترب    تٌرَاُ ػجبضت است اظ ٍخَّي ًِ ثِ هٌظَض پطزاذت ّعيٌِ ّب

 ثطاسبس هوطضات ايي زستَضالؼول ٍ ضػبيت هَاضز شيل ثِ هػطف ثطسس:

 تٌرَاُ گطزاى كوظ هدبظ ثِ پطزاذتْبئي است ًِ زضهدَظ هطثَعِ ، زستَض زٌّسُ ٍ ًَع ّعيٌِ آى هطرع گطزيسُ است. -1

اي تسلين ٍ اضائِ اسٌبز ، سوق ضيبلي پطزاذت حسٍز هوطض) هطرع ضسُ زضهدَظ تٌرَاُ ( ضا زهيوربً ضػبيرت   تٌرَاُ گطزاى هي ثبيست ثط -2

 ًوبيس ٍ ًليِ ّعيٌِ ّبي ذَز ضا ثب استلبزُ اظ كطم هطثَعِ گعاضش ًوبيس.

 هي ثبضس.زضپطزاذت ّبيي ًِ اػوبل ًسَض هبًًَي ) ثيوِ ٍ هبليبت ( العاهي است . تٌرَاُ گطزاى هَظق ثِ ًسط آى  -3

 تٌرَاُ گطزاى هٌلق است هبًسُ حسبة تٌرَاُ ٍ اسٌبز اضائِ ًطسُ ضا زضّطظهبى ًِ هسئَليي زاًطگبُ تػوين ثگيطز هستطز زاضز. -4

 تٌرَاُ گطزاى هَظق است ، ٍخَُ ًوس ٍ اسٌبز اضائِ ًطسُ ضا ػٌسالعٍم زضاذتيبض حسبثطس زاًطگبُ هطاضزّس. -5

ّطسبل ، هبًسُ ٍخَُ تٌرَاُ ًعز ذَز ضا ثِ حسبة ثبًٌي اهَضهبلي هحل ذرسهت ذرَز ٍاضيرع    تٌرَاُ گطزاى هَظق است زضپبيبى اسلٌس  -6

ًوَزُ ٍ ضسيس ٍاضيع ٍخِ ضا ثِ ّوطاُ ًليِ اسٌبز ّعيٌِ اظ عطين غَضت ذالسِ هطثَعِ ًِ ثِ تبئيرس هوربم هدربظ ضسريسُ ثبضرس، ثرِ اهَضهربلي        

 تحَيل ٍ هتوبثالً ًسجت ثِ اذص هلبغبحسبة اهسام ًوبيس.

 ٌرَاُ گطزاى هسئَل حلظ ٍ حطاست اظ هجلؾ تٌرَاُ هي ثبضس. ت -7

تٌرَاُ گطزاى هي ثبيست توْيساتي ضا پيص ثيٌي ًوبيس ًِ ثِ هَخت آى چٌبًچِ اتلبم ؿيطهٌتظطُ اي ضخ زّرس. زاًطرگبُ ثتَاًرس ثرِ اسرٌبز       -8

اظ ثبًٌْب ًگْساضي هي ًوبيرس .هري ثبيسرت هرجالً ثرِ       هبًسُ حسبة تٌرَاُ زستطسي زاضتِ ثبضس. زضايي ضاثغِ ، چٌبًچِ هجلؾ تٌرَاُ ضا ًعز يٌي

 ثبًي زستَض زازُ ثبضس ًِ ػالٍُ ثط غبحت اهضبء ، زاًطگبُ ًيعثتَاًس زض ّطهَهغ ًِ الظم ثبضس . هبتسُ حسبة ضا ثطزاضت ًوبيس.

ُ ثربًٌي كورظ زض ضاسرتبي اّرساف     ضوٌبً چٌبًچِ ٍخَُ تٌرَاُ ًعز ثبًٌْب ٍ هَسسبت هبلي ًگْساضي ضَز هسئَليي تٌرَاُ هي ثبيست اظ ٍخَ

تؼييي ضسُ استلبزُ ًوَزُ ٍ زضايي ضاستب هي ثبيست ضوي آًٌِ چي ضا كوظ زضٍخِ شيٌلغ غبزض ًوَزُ ) ًِ زضٍخِ حبهل ( تػَيط چٌْربي  

 غبزضُ ضا ثِ اسٌبز ّعيٌِ هطثَعِ الػبم ًوبيس. 

ُ تِ سَش چي ّبي غربزضُ خْرت ًٌترطل ثرِ اهَضهربلي      زضّطغَضت تٌرَاُ گطزاى هٌلق است غَضت حسبثْبي ثبًٌي ذَز ضا ثِ ّوطا

 هحل ًبض ذَز تسلين ًوبيس. 

 هؿئَليز ّبي نبزض وٌٌسُ دطزاذز اظ هحل سٌرَاُ ثبثز ثكطح شيل هي ثبقس:

   ُغبزضًٌٌسُ زستَض پطزاذت اظ هحل تٌرَاُ هَظق است .زضّطپطزاذت ضَاثظ ٍ هوطضات هٌسضج زضآئيي ًبهِ هبلي ٍهؼبهالتي زاًطرگب

 ثرطٌبهِ ّبي هطثَعِ ضا ضػبيت ًوبيس.ٍ 

     ٍ ُغبزضًٌٌسُ زستَض پطزاذت اظ هحل تٌرَاُ هٌلق است هساضى ٍ تبئيسيِ ّبي الظم ضا هجل اظ غسٍض زستَض پطزاذرت ًٌترطل ًورَز

 ضَاثظ ٍ هوطضات پصيطش اسٌبز ضا ضػبيت ًوبيس.

 ْبي هوطض زضهدَظ هطثَعِ ضا ضػبيت ًوبيس. غبزضًٌٌسُ زستَض پطزاذت اظ هحل تٌرَاُ هٌلق است زضّطپطزاذت هحسٍزيت 

 هؿئَليز ّبي زضيبفز ٍ دطزاذز :
ضئيس ازاضُ حسبثساضي هٌبثغ ٍ تبهيي اػتجبض هَظق است ّطسِ هربُ يٌجربض ، حسربثْبي تٌررَاُ گطزاًْربي هرتلرق ضا ثطضسري ًورَزُ ٍ عري          

 ِ هبُ گصضتِ اظْبض ًظط ًوبيس.گعاضش هستٌسي ًسجت ثِ اكعايص يب ًبّص هجلؾ ثبثت تٌرَاُ ثب تَخِ ثِ زٍضُ س
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 ًحَُ سؼييي هجلغ سٌرَاُ :
اّساف زضتؼييي هجلؾ تٌرَاُ هي ثبيست زهت ًوَز تب اٍالً ٍخَُ اضبكي ًعز تٌرَاُ گطزاى ثبهي ًوبًس ٍ ثبًيبً تٌرَاُ گطزاى پبسرگَي ًيبظّب ٍ 

 ايدبز تٌرَاُ ثبضس.

 َسظ ٍاحس زضيبكت ٍ پطزاذت هحبسجِ هي گطزز:زضايي ذػَظ هجلؾ تٌرَاُ ثب استلبزُ اظ ضاثغِ شيل ت

 هسر ظهبى سطهين + زٍضُ سؿلين اؾٌبز سٌرَاُ ( ; هجلغ سٌرَاُ ضٍظاًِ .×) هشَؾٍ هربضج ضٍظاًِ 
ضٍظ )ّلتگي ( ٍ ضسيسگي ثِ اسٌبز ٍ غسٍض چي ثطاي تطهين تٌرَاُ پٌح ضٍظ عَل ثٌطرس ،   5ثغَ ضهثبل : چٌبًچِ زٍضُ تسلين اسٌبز تٌرَاُ 

 هَضز ًيبظ ثطاي تٌرَاُ هَضز ًظط زُ ثطاثط هتَسظ هربضج ضٍظاًِ آى ذَاّس ثَز.ٍخِ 

 قطح گطزـ ػوليبر ايجبز سٌرَاُ ثبثز :
 زضزٍ ًسرِ ثن زستَض الؼول هطثَعِ ًِ هٌتح ثِ زٍ گعيٌِ شيل هي ضَز: "ايدبز/ تـييط تٌرَاُ ثبثت  "تٌظين ثطٍ زضذَاست 

ظ اظ عطف ٍي ثب ايدبز تٌرَاُ : زضايي حبلت ثطٍ زضذَاست ٍ گرعاضش ترَخيْي ثرِ هسروت     ػسم هَاكوت ضيبست زاًطگبُ ثب هوبم هدب -1

 زضذَاست ًٌٌسُ خْت اخطاي زيسگبّْبي ايطبى ػَزت هي گطزز.

 اهضبء شيل ثطٍ زضذَاست تَسظ ضيبست زاًطگبُ يب هوبم هدبظ اظعطف ٍي ثِ هٌعلِ اػالم هَاكوت اٍليِ . -2

 زضايي حبلت ثطٍ زضذَاست اهضبء ضسُ ثِ اهَضهبلي خْت اهسام هوتضي ٍكن زستَضالؼول هطثَعِ اضسبل هي گطزز. 

 اهَضهبلي پس اظ زضيبكت هساضى اهساهبت شيل ضا اًدبم هي زّس:

 ازاضُ حؿبثساضي هٌبثغ ٍ سبهيي اػشجبض : –الف 

 حسبثساضي هٌبثغ ٍ تبهيي اػتجبض .ثطضسي ثطٍ زضذَاست ثب تَخِ ثِ سَاثن هَخَز زضازاضُ  -

 هحبسجِ هجلؾ تٌرَاُ ثب تَخِ ثِ ظهبى الظم ثطاي تطهين تٌرَاُ ثبثت  ، زٍضُ تسلين اسٌبز ٍ هتَسظ پطزاذتْبي ضٍظاًِ . -

 زضچْبضًسرِ ٍ اضسبل آى ثِ زكتط هسيطاهَضهبلي ."هدَظ ايدبز/ تـييط تٌرَاُ ثبثت "تٌظين كطم  -

 هسيط اهَضهبلي : –ة 

 "هدَظ ايدبز/ تـييط تٌرَاُ ثبثت  "تبئيس كطم  ثطضسي ٍ -

اضسبل چْبضًسرِ كطم هصًَض، ثِ ّوطاُ ثطٍ زضذَاست هػَة خْت تػَيت ضيبست زاًطگبُ يب هوبم هدبظ اظ عطف ٍي يرب   -

 هوبم هدبظ . 

 ي گطزز.پس اظ اهضبء كطم ّب ، چْبضًسرِ كطم ثِ ّوطاُ ثطٍ زضذَاست اٍليِ ثِ اهَضهبلي خْت اهسام هوتضي اضسبل ه

 هسيطاهَضهبلي كطم ّبي تبئيس ضسُ ضا خْت اهسام ثؼسي ثِ ازاضُ حسبثساضي هٌبثغ ٍ تبهيي اػتجبض تحَيل هي زّس.

 ازضُ حسبثساضي هٌبثغ ٍ تبهيي اػتجبض پس اظ غسٍض چي ٍ تٌويل ًطزى كطم ٍ اهضبء آًْب كطم ّبي هصًَض ضا ثِ ضطح شيل تَظيغ هي ًٌس :

 سٍض چي ) پيَست سٌس حسبثساضي (.ًسرِ اٍل : ثبيگبًي خْت غ

 ًسرِ زٍم : ثبيگبًي زضپطًٍسُ تٌرَاُ گطزاى ّوطاُ ثب گعاضش تَخيْي ٍ ثطٍ زضذَاست.

 ًسرِ سَم : اضسبل ثِ ازاضُ ثطضسي ٍ ًظبضت هبلي خْت اعالع ٍ ثبيگبًي زضسَاثن.

 ًسرِ چْبضم : اضسبل ثِ هسوت زضذَاست ًٌٌسُ .

 "زضذَاسرت ايدربز/ تـييرط تٌررَاُ ثبثرت       "ضا ثِ ّوطاُ ًسررِ زٍم ثرطٍ    "َظ ايدبز/ تـييط تٌرَاُ ثبثت هد "هسئَل تٌرَاُ ، ًسرِ چْبضم 

 زضهحل هٌبسجي ًگْساضي هي ًٌس. 

 ًصوط ؛ 

 آئيٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵٯٔبٯالسي اص ٣بسدشداصاٱ ٟشاسدادي ٵ ديٰبٳي سبػ٠ٚ سٴخٶاٷ ايـبٱ ٵثي٠ٸ ٯٔشجش اخز ٧شدد. 53ًجٞ ٯبدٷ 

 سٴخٶاٷ ٧شداٳٺب ٵ ثبالخق سٴخٶاٷ ٣بسدشداصاٱ دسدبيبٱ ٹشػٸ ٯبٷ ٣ٴشش٩ ، سؼٶيٸ ٵ سشٯيٮ ٯي ٧شدد.٧شدؽ ٬ٰٓيبر 

 ٣بسدشداصاٱ سػٰي سبػ٠ٚ دبداؽ دبيبٱ خذٯز ايـبٱ ٵثي٠ٸ الص٭ ٳيؼز ٵ ٯبصاد ثشآٱ ٵثي٠ٸ دسيبٛز ؿٶد.

 سؼٶيٸ دبيبٱ خذٯز سٴخٶاٷ داساٱ ٯٴٶى ثٸ سؼٶيٸ سٴخٶاٷ ايـبٱ خٶاٹذ ثٶد.
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 عيٌِ ّبي چبح ؛1ّ

 دسكذٯب٫يبر ٣ؼش٧شديذٷ ٵاك٪ ٛيؾ ٯب٫يبر هٰيٰٸ ٧شدد. 5دسٛب٣شٶس چبح ، دػشٰضد چبح ٵ خشيذ ٯٶاد خذا٧بٳٸ ٯـخق ٧شديذٷ ٵاص دػشٰضد 

 چبح ٛشٯٺب ٵ ٯدالر ي٢ ٳؼخٸ اص آٱ هٰيٰٸ ٧شدد.

 .ٹضيٴٸ ٯشثٶى ثٸ دشدٷ ٳٶيؼي ٵ ثٴش ، ثخؾ ٯشثٶى ثٸ دػشٰضد آٱ ثبيذ ٯب٫يبر ٣ؼش ٧شدد

 دشدٷ ٳٶيؼي ثشاي آيبدٵ ٯشاػٮ خبف ٯ٬ي ٵ ٯزٹجي ثشاػبع دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٹبي ٟج٬ي ٵخبٹز ٟبٳٶٳي داسد.

 سصوط ؛

 اػٴبد ٹضيٴٸ ٳجبيذ ٯشثٶى ثٸ دشدٷ ٳٶيؼي ثٸ ٳب٭ اؿخبف ح٠ي٠ي ثبؿذ.

 ّعيٌِ ّبي آة ٍ ثطق ٍ گبظ ٍ سلفي ؛

 ؿذ.دسسٰبٯي ٟجٶم ثبيذ ٳب٭ ٯـشش١ ثٸ ٳب٭ ٵاحذ ٯشثٶًٸ ٟيذ٧شديذٷ ثب

 دسٯٶسداٯ٤بٱ اػشيدبسي ٟيذ٣شدٱ ٳب٭ ٯـشش١ الص٭ ٳٰي ثبؿذ.

 شثٶًٸ هٰيٰٸ ٧شدد.دسكٶسر داساثٶدٱ ثذٹي ٟج٬ي ؛ ٛيؾ دشداخز ٳـذٷ ثذٹي ٧زؿشٸ هٰيٰٸ ٧شدد دسٗيش ايٴلٶسر دشيٴز كٶسسحؼبة دشداخشٺبي ٟج٬ي ٵثب ٯٺش اداسٷ ٯ

 ؿذ.ٟجٶم ثبيذ ٳؼخٸ اك٬ي هٰيٰٸ ٧شديذٷ ٵ ثٸ كٶسر دػز ٳٶيغ ٳجب

 سػيذ ٯشثٶًٸ ٵ ٣ذي آٱ هٰيٰٸ ٧شدد.ATMدـز ٟجٶم دشٛشاط ثبٳ٤ي داؿشٸ ثبؿذ ٵ دسكٶسر دشداخز اص ًشيٞ 

٧شدد ٵ ثٸ اٯوهبء سئهيغ   شا٣ض ثٸ س٤ٜي٢ ٣بسٯٴذ ٵ دٵ٫ز ٯـخق آٱ دػشٸ اص خبٳٸ ٹبي ثٺذاؿز ٵ ٯشا٣ض دسٯبٳي ٵ ... ٣ٸ داساي ػشايذاس يب ثٺٶسص ٳٰي ثبؿٴذ دساثشذاي ٹشػب٩ حٞ ا٫ؼٺٮ دشداخشي ٹشي٢ اص ٯ

 ٵاحذ ٵ ثب سبئيذ ٯٔبٵٳز ٯحشش٭ ثٺذاؿشي سػيذٷ ٵ دسسٰبٯي اػٴبد هٰيٰٸ ٧شدد.

 دي گيطي ؛

 ٶم خ٬ٶ٧يشي ٧شدد.ٶم ٳٰبيذ ، سب اص ٯ٠ٜٶد ؿذٱ ٟجدسسٰبٯي ٯشا٣ض ثٺذاؿشي ٟجٶم آة ٵ ثشٝ ٵ ٧بص ٵ س٬ٜٲ ثٸ كٶسر ٯشٰش٣ض اص اداسار ٯشثٶًٸ اخز ٵ خٶد ٯش٣ض اٟذا٭ ثٸ خْٰ آٵسي ٵ دشداخز ٟج

 سصوط ؛

 دسكٶسر خشاثي ٣ٴشٶس ٳؼجز ثٸ سٰٔيش ٵ يب سٔٶين آٱ اٟذا٭ ٧شدد.

 لجَو ثٌعيي ؛ 

 ٟجٶم ثٴضيٲ ثبيذ ٯٺش خبي٨بٷ داؿشٸ ثبؿذ. -1

 سبسيخ ، ٯج٬ٖ ٵ ٯ٠ذاس ٫يشش ٯلشٛي دسٟجٶم ٯـخق ٧شدد. -2

 دسكذ ٯلشٙ ثٴضيٲ ٹشخٶدسٵ دسٟجن ٟيذ ٧شدد. -3

 ٧شديذٷ ٵ ثٸ اٯوبء ٯؼئٶ٩ ٳ٬٠يٸ سػيذٷ ثبؿذ.كٶسر سيض ٟجٶم ٯلشٛي سٺيٸ 

 ٷ ٣بسدشداصي دشداخز ؿٶد. ٯيضاٱ سٴخٶاٷ دشداخشي ثٸ ساٳٴذ٧بٱ دسخٺز ثٴضيٲ ٯلشٛي ثٸ كٶسر ٯبٹيبٳٸ دشداخز ٵ ػٴذ ٹضيٴٸ سٴِيٮ ٧شدد.سٴخٶاٷ ساٳٴذ٧بٱ اص ٯح٪ سٴخٶا

 ػيسي ٍدبزاـ دبيبى ؾبل ؛

 ٯذاس١  ٯٶسد ٳيبص ؛

 سؼساز ضٍظوبضوطز ٧ٶاٹي ٣بس٧ضيٴي ثشاػبع -1

 ٫يؼز ٯٺشثبٳ٢ ٵ ؿٰبسٷ چ٢ ٵ س٤ٰي٪ اٯوبء ٧شدد. -2

 سٵص ٯي ثبؿذ.   360دشداخز ثشاػبع سٔذاد سٵصٹبي ٣بس٣شد ، ٯجٴبي ٯحبػجٸ سٔذاد سٵصٹبي ػب٩ 

 ٯج٬ٖ ٓيذي ثشاػبع دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٵصاسسخبٳٸ ػبالٳٸ سٔييٲ ٯي ٧شدد ٵ اص ٯٔبٛيز ٯب٫يبسي ثشخٶسداس ٯي ثبؿذ.
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 دَل قيط ؛ 

 هساضن هَضز ًيبظ ؛

 ٧ٶاٹي ٣بس٧ضيٴي ثب سٔييٲ دؼز ػبصٯبٳي ٵ ٯح٪ اؿش٘ب٩. -1

 دػشٶسا٫ٰٔ٪ دشداخز ) اٛشادي ٣ٸ ثٸ آٳٺب دٶ٩ ؿيش س٬ٔٞ ٯي ٧يشد ؛ ثبي٨بٱ ، اٳجبسداس ، ساديٶ٫ٶطيؼز ، آصٯبيـ٨بٷ ، ٯذاس١ دضؿ٤ي (. -2

ثشاػبع سٔذاد سٵصٹبي ٣بس٣شد دسٯبٷ ) -3
4
٫CCيشش سٵصاٳٸ ( ثٸ ٳش  ٯلٶة دٵ٫شي ٵ يب ٯٔبد٩ دب٣شٺبي  1

 ؿيش 250

 دسخٶاػز خشيذ . -4

 ٛب٣شٶس خشيذ. -5

 اص دشداخز دٶ٩ ثبثز ؿيشخٶدداسي ؿٶد. -6
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