
 ساسىامٍ اوجمه صىفي خًدري سازان ايرانا

  

 كليات – فصل ايل

( هبًَى ًبس خوَْسي اسالهي ايشاى ٍ ثِ هٌظَس حلظ حوَم هبًًَي ٍ ثْجَد ٍؾغ اهتػبدي ًبسكشهبيبى ًِ خَد 131دس اخشاي هبدُ )  -1مادٌ 

 ٍظبيق صيش تطٌيل هي گشدد:ايشاى ثب اّذاف ٍ  اوجمه صىفي خًدري سازان هتؿوي حلظ هٌبكغ خبهؼِ ًيض هي ثبضذ

 حلظ ،(   WTOّذف ًلي اًدوي ، پيطجشد ٍ تَسؼِ غٌؼت خَدسٍ سهبثت پزيش ٍ ًبّص آسيت پزيشي آى پس اص پيَستي ثِ سبصهبى تدبست خْبًي )

 ثبضٌذ تؼييي هي گشدد.ًْب ثطشح صيش هي آ اّن ًِ ٍظبيلي يب ٍاسف اّذاف ، هوػَد ثذيي ًيل ثشاي. هيجبضذ غبدسات اكضايص ٍ داخلي ثبصاس سْن

ايدبد صهيٌِ هٌبست ٍ ًَضص دس خْت استيلبي حوَهي غٌلي ٍ خَاستْبي هبًًَي اػؿبء ػليشؿن هؿبين داخلي ٍ سهبثت ضشًتْبي  آ(

 خبسخي.

 ًوي ثِ ايدبد ضشايف ٍ اهٌبًبت هٌبست هحيف ًست ٍ ًبس ثشاي غٌؼتگشاى، هخػَغب غٌؼت خَدسٍب(

 سبصهبًْبيي ًِ اص حوَم هػشف ًٌٌذُ حوبيت هي ًٌٌذ.ّوٌبسي ثب ًْبدّب ٍ  پ(

خوغ آٍسي اقالػبت ،ضٌبخت هطٌالت ٍ ًيبصّبي ثخص غٌؼت ،غٌؼت خَدسٍ، ثشسسي آًْب، تْيِ ٍ اسائِ پيطٌْبدات هوتؿي ٍ  ت(

 پيگيشي دس هشاخغ ريشثف.

اسي ، سبيش ًْبدّب ٍ سبصهبًْبي سسوي ٍ ؿيش ّوٌبسي ٍ اسائِ هطبٍسُ ّبي الصم ثِ توبم هشاخغ دٍلتي ريوذخل، هشاخغ هبًَى گز ث(

 سسوي دس هسبئل غٌلي ٍ غٌؼتي اسخبع ضذُ ٍ ثشًبهِ سيضيْبي غٌؼتي ًطَس .

( ّوٌبسي ثب توبم هشاخغ ريوذخل دس غٌؼت حول ٍ ًول ًطَس ، ٍصاست ًطَس ، ضْشداسيْب ، ٍصاست ساُ ٍ تشاثشي ، ٍصاست ًلت ،  ج

تشاكيي ، سبصهبى تبًسيشاًي، سبصهبى ثْيٌِ سبصي هػشف سَخت ، ًيشٍي اًتظبهي ج.ا.ا ،سبصهبى ضشًتْبي ٍاحذ اتَثَسشاًي ، سبصهبى 

 ساّذاسي ٍ حول ٍ ًول ًطَس ٍ ...

هحيف صيست ، هَسسِ استبًذاسد ٍ تحويوبت غٌؼتي ايشاى، ٍسبيش سبصهبًْب ٍ ًْبدّبي ريوذخل دس  حفاظت از ّوٌبسي ثب سبصهبى چ(

  دّبي هشتجف ثب غٌؼت خَدسٍ دس صهيٌِ كشآيٌذ تَليذ ،كشٍش ٍ خذهبت پس اص كشٍش هحػَالت .تذٍيي ٍ ثٌبسگيشي استبًذاس

غٌلي ٍ تطٌلْبي ًبسكشهبيي/ ًبسگشي ، هخػَغب  -ّوٌبسي، ّوبٌّگي ٍ ًيض ػؿَيت دس ًبًًَْب ، سبيش اًدوي ّبي تخػػي  ح(

سبصًذگبى هكؼبت ٍ هدوَػِ ّب ، اًدوي خذهبت پس اص كشٍش تطٌلْبي هشتجف ثب غٌؼت خَدسٍ هبًٌذ ) ٍ ًِ هٌحػش ثِ ( اًدوي 

 هٌْذسي ٍ .. . -،ضشًتْبي قشاحي 

ّوٌبسي ثب هشاخغ هبًًَي ، حشكِ اي ، غٌؼتي ، تخػػي ٍ ػلوي ريشثف دس صهيٌِ دستشسي ثِ اّذاف اًدوي ٍ ثْجَد ًيليت  خ(

 هحػَالت ٍ اًتوبل ٍ ًَآٍسي كي آٍسيْبي هشثَقِ ٍ اكضايص ثْشُ ٍسي .

 ، اي حشكِ - غٌلي يب اي حشكِ - غٌؼتي ّبي اًدوي ٍ ًبًًَْب سبصهبًْب، دس ًبسًٌبًطبى ٍ هذيشاى ػؿَيت  تشؿيت اػؿب دس صهيٌِ د(

 .ضذُ يبد هشاخغ ثِ هطَستي ًظشات اسائِ ّوچٌيي ٍ تخػػي - ػلوي

ثيي آًْب ٍ ًيض هطتشيبى ، كشٍضٌذگبى يب گيشًذگبى ايدبد ّوبٌّگي ّش چِ ثيطتش ثيي كؼبليي دس غٌؼت خَدسٍ ٍ سكغ اختالكبت احتوبلي  ذ(

 .ريشثف هشاخغ تَسف ضذُ تؼييي اختالف حل  خذهبت،ضشًت دس هدبهغ

تشؿيت اػؿب دس استلبدُ اص اهٌبًبت آهَصضي ، ًشم اكضاسي ، آصهبيطگبّي ٍ ... . يٌذيگش دس خْت اكضايص تَاًوٌذيْبي كٌي ، هٌْذسي ،  ر(

 ( . پزيشي سهبثت)   ًبسخبًدبت ثشاي هوبثلِ ثب هحػَالت ٍاسداتي  هذيشيتي ، استوبء ثْشُ ٍسي

تشؿيت اػؿب ثِ تطٌيل ضشًت ٍاحذ غبدساتي خْت پشّيض اص سهبثت هخشة ، حزف دٍثبسُ ًبسيْبي ٍ ًبّص ّضيٌِ ّبي غبدسات  ز(

 ثوٌظَس ًست سْن ثيطتش دس ثبصاسّبي خبسخي .

ضْبي اًدبم ًبس ، هخػَغب دس ضجٌِ كشٍش ٍ خذهبت پس اص كشٍش ثشاي تَسؼِ ٍ تشؿيت ضشًتْبي ػؿَ دس صهيٌِ ثْيٌِ ًشدى سٍ ژ(

 . E.C گستشش

 استجبـ ثب هدبهغ ٍ اًدوٌْبي هشتجف ًطَسّبي هختلق ، هكبثن ثب هَاًيي ٍ هوشسات خبسيِ ًطَس . س(



قشين اًتطبس ًطشيِ ٍ ٍة سبيت ًطش ٍ گستشش اقالػبت هشثَـ ثِ غٌؼت خَدسٍ ، هَاًيي ٍ ؾَاثف هشتجف دس سكح خبهؼِ اص  ش(

 اًدوي.

 اًدبم سبيش كؼبليتْبيي ًِ دستشسي ثِ اّذاف اًدوي سا هيسش هي سبصد . ص (

  

                                                                                       ايشاى سبصاى خَدسٍ  غٌلي اًدوي  ًبم اًدوي : -2مادٌ 

MANUFACTURERS ASSOCIATION IRANIAN VEHICLE  هي ًبهيذُ اًدوي پس )ايَهب( است ًِ اص ايي 

 ًبهحذٍد ثوذت تبسيس تبسيخ اص اًدوي. ثبضذ ًوي دٍلتي ؿيش ٍ دٍلتي سبصهبًْبي اص ّيچيي ثِ ٍاثستِ ٍ است ؿيشاًتلبػي سبصهبًي اًدوي.ضَد

 اًدوي ايشاًي است . سبل هبلي اًدوي اص كشٍسديي هبُ ضشٍع هي ضَد. تبثؼيت گشدد، هي تطٌيل

 خْبى  چْبسساُ -ثضسگشاُ آكشيوب -هشًض اغلي ٍ حَصُ كؼبليت :حَصُ كؼبليت اًدوي دس سشاسش ايشاى ٍ هشًض اغلي اًدوي دس ضْش تْشاى -3مادٌ 

 هي ثبضذ. 8793978 - 8793969ٍ تللٌْبي : E5  ٍاحذ-99 سبختوبى -ًَدى

ائش ّش صهبى ًِ ايدبة ًوبيذ ّيئت هذيشُ هي تَاًذ اهبهتگبُ هبًًَي اًدوي سا تـييش ٍ يب دس سبيش ضْشّبي ًطَس ضؼجِ، دكتش ٍ يب ًوبيٌذگي د تبصرٌ: 

 ًوبيذ ٍ هشاتت سا ؾوي اًتطبس دس سٍصًبهِ ثِ اقالع ٍصاست ًبس ٍ اهَس اختوبػي ثشسبًذ.

  

آييي ًبهِ چگًَگي تطٌيل،حذٍد ٍظبيق ٍ اختيبسات ٍ چگًَگي ػولٌشد  9ى : ثش اسبس تجػشُ هبدُ ػؿَيت دس اًدوي خَدسٍسبصاى ايشا-4مادٌ 

 .ثبضذ هي هبًَى ًبس خوَْسي اسالهي ايشاى ،حشكِ/غٌؼت هَسد اضتـبل اػؿب  131اًدوي ٍ ًبًَى ّبي هشثَقِ هَؾَع هبدُ 

 ًَع ػؿَ هيجبضذ: 3اًدوي داساي 

خَدسٍسبص ثجت ضذُ دس ايشاى ًِ هلبد اسبسٌبهِ سا ثپزيشًذ ثب توبؾبي هجلي ٍ تػَيت ّيئت هذيشُ هي اػؿبء اغلي: ًليِ ضشًتْبي آ(

    تَاًٌذ ثِ ػٌَاى ػؿَ اغلي پزيشكتِ ضًَذ.

 .ضًَذ اًتخبة هذيشُ ّيئت ػؿَيت ثِ تَاًٌذ هي ٍ داسًذ ساي حن ػوَهي هدوغ دس ٍ پشداصًذ هي ػؿَيت حن اغلي اػؿبء كوف 

ٍاثستِ: ًليِ اضخبظ حويوي ٍ حوَهي ًِ دس صهيٌِ غٌبيغ هشتجف ثب خَدسٍ كؼبليت داسًذ ٍ حؿَس آًْب دس اًدوي هليذ ثبضذ ثِ اػؿبي ب(

 تطخيع ّيئت هذيشُ اًدوي هي تَاًٌذ ثِ ػٌَاى ػؿَ ٍاثستِ اًدوي پزيشكتِ ضًَذ.

س ساستبي اّذاف اًدوي ثبضذثب تػَيت ّيئت هذيشُ ، اػؿبء اكتخبسي: ًليِ اضخبظ حويوي ٍ حوَهي ًِ كؼبليتْب ٍ تحويوبت آًْب دپ(

 هيتَاًٌذ ثِ ػٌَاى ػؿَ اكتخبسي اًدوي دس آيٌذ .

 .ًشد هٌغ آى دس ػؿَيت هجَل اص يب هدجَس اًدوي دس ػؿَيت هجَل ثِ تَاى ًوي سا حوَهي يب حويوي  ضخع ّيچ  تبصرٌ : 

  

 شرايظ عضًيت ي مىابع مالي: فصل ديم

 شرايظ عضًيت: -5مادٌ 

 :ضًَذ پزيشكتِ اًدوي ػؿَيت ثِ تَاًٌذ هي ثبضٌذ، داسا سا صيش ػوَهي ضشايف ًِ ضشًتْبيي    

ثش اسبس اسبسٌبهِ آًْب،ثشاي تَليذ خَدسٍ ،قجن هَاًيي خبسي ايشاى دس هشاخغ هبًًَي هشثَقِ ثِ ثجت سسيذُ ٍ اص ٍصاست غٌبيغ ٍ  -(آ

 هؼبدى پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي گشكتِ ثبضٌذ.

 اهبهتگبُ هبًًَي آًْب دس حَصُ كؼبليت اًدوي ثبضذ.-(ب

تؼْذ ًوبيٌذ ًِ هوشسات ايي اسبسٌبهِ ٍ هػَثبت اسًبى آى ،اص خولِ هوشسات هش ثَـ ثِ پشداخت ٍسٍديِ ٍ ًوٌْبي هبلي ٍيژُ ٍ ًيض -(پ

بت دسخَاست ضذُ سا ثِ دثيشخبًِ اسائِ حن ػؿَيت سا ثِ هشحلِ اخشا دس آٍسدُ ، ثب دثيش خبًِ اًدوي ّوٌبسيْبي الصم سا ًوَدُ ٍ اقالػ

 ًوبيٌذ.

تـييش ؾَاثف ػؿَيت دس اًدوي اص اختيبسات هدوغ ػوَهي ثَدُ ٍ ّيئت هذيشُ قجن ؾَاثف هػَة هدوغ ػوَهي هلضم ثِ پزيشش  :  تبصرٌ 

سَي ّيئت هذيشُ پزيشكتِ ػؿَيت هتوبؾيبى هي ثبضذ. چٌبًچِ ثِ دليل ٍاخذ ضشايف ًجَدى ثؼؿي اص هتوبؾيبى توبؾبي ػؿَيت آًبى اص 

 ًگشدد،هتوبؾي هي تَاًذ اػتشاؼ خَد سا دس اٍليي خلسِ هدوغ ػوَهي هكشح ٍ تػويوبت هدوغ دس ايي هَسد هكؼي ٍ الصم االخشا ست.



  

 اص ػؿَيت ٍ يب سلت ػؿَيت اص اػؿب،ثب تطخيع ّيئت هذيشُ، ثِ ضشح صيش است: شرايظ تعليق -6مادٌ 

 اًحالل ضشًت ػؿَ -آ(

 تـييش كؼبليت ضشًت ػؿَ ثٌحَي ًِ تَليذًٌٌذُ خَدسٍ هحسَة ًگشدد.-ب(

 . اسبسٌبهِ ايي  5اص دست دادى ضشايف هزًَس دس هبدُ  -پ(

 . اسبسٌبهِ ايي  اسبسٌبهِ( ٍ ًوٌْبي هبلي ٍيژُ قجن هلبد 7ػذم پشداخت حن ػؿَيت ) هبدُ  -ت(

 ػذم سػبيت هوشسات ايي اسبسٌبهِ. -ث(

 توبؾبي ػؿَيت ًوبيٌذ . "هي تَاًٌذ ثطشـ ايلبي تؼْذات هجلي هدذدا هستؼلي يب سلت ػؿَيت ضذُ ،  اػؿبء :  تبصرٌ 

  

 :اًدوي ػجبستٌذ اص مىابع مالي -7مادٌ

 تـييشات هجلؾ ٍسٍديِ ٍ حن ػؿَيت سبالًِ اػؿب تَسف هدوغ ػوَهي ػبدي سبليبًِ تؼييي هي گشدد. -7-1

 سا اًدوي سبالًِ خبسي ّبي ّضيٌِ    %88 حذاهل  تب  ضَد هي تؼييي ثٌحَي شُ اغلي يهذ حن ػؿَيت سبالًِ اػؿبء ّيئت  تبصرٌ :

 .ًوبيذ تبهيي

 ًوٌْبي هبلي داٍقلجبًِ اػؿب ثِ غَست ًوٌْبي ثالػَؼ ،ٍام يب تسْيالت هبلي. -7-2

 ًوٌْبي هبلي داٍقلجبًِ سبيش اضخبظ حوَهي،اًدوي ّب، تطٌلْب. -7-3

  

هبِّ اٍل ّش سبل ضوسي توبم حن ػؿَيت سبالًِ خَد سا ثػَست يٌدب ثِ اًدوي پشداخت ٍ سسيذ  4هَظلٌذ ظشف ًليِ اػؿبي اًدوي  -8مادٌ

 دسيبكت ًوبيٌذ.

 تزًش"ًتجب آًبى  هبُ ثذٍى ػزس هَخِ اص پشداخت حن ػؿَيت خَدداسي ًوبيٌذ،اص قشف خضاًِ داس ثِ 4چٌبًچِ ّش يي اص اػؿبء ظشف هذت -9مادٌ 

هبُ پس اص تزًش،ػؿَ هَسد اضبسُ اهذام ثِ پشداخت حن ػؿَيت ًٌوبيذ اص ػؿَيت دس اًدوي هستؼلي  9ي ًِ حذاًثش ظشف ادُ هيطَد.دس غَستد

 .ثَد خَاّذ ػوَهي هدوغ تػَيت هستلضم ، ػؿَيت هدذد هجَل ٍ ضٌبختِ ضذُ 

 تطخيع هَخِ يب ؿيش هَخِ ثَدى ػزس اػؿبء ثب ّيئت هذيشُ است. تبصرٌ: 

  

 اوجمه صىفي خًدريسازان ايراناركان : فصل سًم

 اسًبى اًدوي ػجبستٌذ اص: -11مادٌ  

 ثبصسس  .3                                     هذيشُ ّيئت   .9                                هدوغ ػوَهي -1

  

ثبيستي ثكَس ًتجي ثِ هدوغ هؼشكي ضًَذ(ثب حن هدوغ ػوَهي ػبليتشيي سًي اًدوي است،ًِ اص اختوبع ًوبيٌذگبى اػؿبي اغلي ) ًِ  -11مادٌ

 سأي، ٍ اػؿبي ٍاثستِ ٍ اكتخبسي )ثذٍى حن سأي( تطٌيل هيطَد ٍ داساي دٍ ًَع اخالس است:

 هدوغ ػوَهي ػبدي -1

 هدوغ ػوَهي كَم الؼبدُ -9

  

سسويت خَاّذ داضت ٍ دس هدوغ ػوَهي ػبدي: خلسبت هدوغ ػوَهي ػبدي سبلي يٌجبس ثب حؿَس ًػق ثؼالٍُ يي اػؿبء اغلي -12مادٌ 

سٍص ثب حؿَس حذاهل يي سَم اػؿب اغلي سسويت هي  45سٍص ٍ حذاًثش  15غَستي ًِ ايي حذ ًػبة حبغل ًطَد دس هشحلِ دٍم ثِ كبغلِ حذاهل 

 يبثذ.

ب سػبيت احشاص حذ ًػبة سسويت يبكتي هدبهغ ،ضبخع ًسجت كشٍش ضشًتْبي ػؿَ اغلي حبؾش دس خلسِ ثِ كشٍش ًل سبالًِ ث : 1تبصرٌ

 .ثَد خَاّذ 18 هبدُ  هلبد



. ثَد خَاّذ هؼتجش( 18 هبدُ هلبد سػبيت ثب)    حبؾش اغلي اػؿبء تػويوبت ًلي هدوغ ػوَهي ػبدي ثب آساء حذاهل ًػق ثؼالٍُ يي  :  2تبصرٌ

 ( هي ثبضذ.18 َسد اًتخبة ّيئت هذيشُ ٍ ثبصسس ،ًػبة الصم اًثشيت ًسجي آساء اػؿبء اغلي حبؾش)ثب سػبيت هلبد هبدُه دس

  

 ٍظبئق هدوغ ػوَهي ػبدي ثِ ضشح صيش هي ثبضذ: -13مادٌ 

 سسيذگي ٍ اظْبس ًظش ًسجت ثِ گضاسش ّيئت هذيشُ ،ثبصسس -1

 ثشسسي ٍ تػَيت غَستْبي هبلي اًدوي -9

 ّيئت هذيشُ ٍ ثبصسس ) دس ّش دٍ هَسد اػن اص اغلي ٍ ػلي الجذل(  اًتخبة اػؿبء -3

 هحلي ثِ هٌظَس دسج آگْي ّبي هشثَقِ ثِ اًدويتؼييي سٍصًبهِ ًثيش االًتطبس يب  -4

 تؼييي خف هطي آيٌذُ اًدوي ثِ پيطٌْبد ّيئت هذيشُ -5

تػوين گيشي دس هَسد ّوٌبسي ٍ يب ائتالف ثب سبيش اًدوي ّبي تخػػي / غٌلي ،تطٌل ّبي ًبسگشي ٍ ًبسكشهبيي ٍ ًٌلذساسيَى  -6

 ّبي داخلي/ خبسخي ثِ پيطٌْبد ّيئت هذيشُ

دس هَسد ًليِ هسبئلي ًِ دس دستَس خلسِ هدوغ هشاس داسد ،هطشٍـ ثِ آًٌِ دس غالحيت هدوغ ػوَهي كَم الؼبدُ ضَس ٍ اخز تػوين  -7

 ًجبضذ.

 تؼييي هجلؾ ٍسٍديِ ٍحن ػؿَيت سبالًِ اػؿبء ثِ پيطٌْبد ّيئت هذيشُ -8

  

 آى اختيبسات ضَدٍ هي تطٌيل اػؿبء اص ًيوي حذاهل ًتجي توبؾبي ثِ يب ٍ ثبصسس يب هذيشُ ّيئت دػَت ثِ ثٌب هدوغ ػوَهي كَم الؼبدُ  -14مادٌ 

 :است ريل ثطشح

 تـييش ٍ اغالح اسبسٌبهِ . -1

 آًْب ثب ّوٌبسي ثِ دادى پبيبى يب ٍ ًبسكشهبيبى غٌلي ًبًَى ثِ  تػَيت الحبم -9

 اًحالل اًدوي ٍ اًتخبة اػؿبي ّيئت تػليِ -3

  

 ثب آى تػويوبت ٍ يبثذ هي  سسويت( 18 هبدُ هلبد سػبيت ثب)اغلي اػؿبء سَم دٍ حذاهل حؿَس ثب الؼبدُ كَم ػوَهي هدوغ خلسبت  -15مادٌ

 .ثَد خَاّذ ًبكز( 18 هبدُ هلبد سػبيت ثب) حبؾش اغلي اػؿبء آساء چْبسم سِ حذاًثش

 اػؿبء يي ثؼالٍُ ًػق حذاهل حؿَس ثب سٍص 15 كبغلِ ثِ  چٌبًچِ هدوغ ػوَهي كَم الؼبدُ ثبس اٍل ًػبة الصم سا ثذست ًيبٍسد، ثبس دٍم تبصرٌ : 

 (18 هبدُ هلبد سػبيت ثب.)ثَد خَاّذ هؼتجش ٍ ًبكز حبؾش اغلي اػؿبء آساء چْبسم سِ اًثشيت ثب آى ٍتػويوبت يبكتِ سسويت اغلي

  

 ّيئت هذيشُ ٍ ثبصسس هي تَاًٌذ دس هَاهغ ؾشٍسي هدوغ ػوَهي ػبدي سا ثكَس كَم الؼبدُ دػَت ًوبيٌذ. -16مادٌ 

 سٍصًبهِ دس ثبيذ دػَت ّبي آگْي   سٍص خَاّذ ثَد. 48ٍ حذاًثش  18تبسيخ اًتطبس آگْي دػَت ٍ تطٌيل هدوغ ػوَهي حذاهل كبغلِ ثيي  تبصرٌ: 

 دسج ضَد. اسبسٌبهِ دس ضذُ هؼيي االًتطبس ًثيش

  

 تػوين اخز ػوَهي هدوغ دس آى ثِ ٍيبًسجت ضذُ ثيٌي پيص اسبسٌبهِ دس ًِ هَاسدي ،ثدض است ػلٌي ػوَهي  اخز ساي دس هدبهغ-17مادٌ 

 .آيذ ثؼول( هخلي ثػَست)

  

كؼبليت اػؿب ٍ هذًظش هشاس دادى  هيضاى تلبٍت ثِ تَخِ ثب هؼْزا. ثَد خَاّذ ساي ،يي اًدوي  حذاهل آساء ّش ػؿَ اغلي دس هدبهغ ػوَهي-18مادٌ 

 ايي هَؾَع دس تػوين گيشيْبي اًدوي ، تؼذاد آساء اػؿبيي ًِ گستشدگي كؼبليت ثيطتشي داسًذ دس هدبهغ ػوَهي،هتٌبست ثب ًسجت كشٍش سبالًِ

 خَدسٍ سبل هجل ّش ػؿَ ثِ ًل كشٍش سبالًِ دٍسُ هطبثِ توبم اػؿب خَاّذ ثَد.

 % ًل آساء اػؿب هي ثبضذ.5/17ثشاي ايي ًَع اص اػؿب دس هدبهغ ػوَهي آى سبل هبثل احتسبة خَاّذ ثَد ،هؼبدل حذاًثش آسائي ًِ  : 1 تبصرٌ 



 % ًل آسا تدبٍص ًخَاّذ ًشد.35حذاًثش آسائي ًِ ثِ ّشيي اص دٍ گشٍُ خَدسٍسبص ثضسٍ تؼلن هي گيشد اص  :2 تبصرٌ 

% ًل آسا ء ثِ آًْب تخػيع هي يبثذ ًِ هتٌبست ثب هيضاى كشٍش 38ش ،حذاهل ثشاي حلظ حوَم ضشًتْبي ػؿَ ثب كؼبليت هحذٍدت :3 تبصرٌ 

 خَدسٍ سبل هجل ثيي آًْب تَصيغ هي ضَد.

 ّيچيي اص گشٍّْبي خَدسٍسبص ًوي تَاًٌذ ثيص اص دٍ ػؿَ اغلي دس ّيئت هذيشُ داضتِ ثبضٌذ. : 4 تبصرٌ 

ت ضشًت دس ّيئت هذيشُ ٍ هدبهغ،هذيش ػبهل يب يٌي اص هؼبًٍيي/هذيشاى خْ اًدوي هذيشُ ّيبت ػؿَ  ًوبيٌذگبى حويوي ضشًتْبي : 5 تبصرٌ 

 اسضذ ضشًت خَاٌّذ ثَد.

 ّيچ ػؿَي ًوي تَاًذ ثيص اص يي ًوبيٌذُ ثِ هدوغ هؼشكي ًوبيذ ٍ ّيچ ًوبيٌذُ اي ًوي تَاًذ ًوبيٌذگي ثيص اص يي ػؿَ سا داسا ثبضذ. : 6تبصرٌ

 

 سس اًدوي دسهدوغ ػوَهي ػبدي ثب ساي ًتجي ٍ دس غَست لضٍم هخلي ثبيذ غَست گيشد.اًتخبة اػؿبء ّيئت هذيشُ ٍثبص -19مادٌ 

 

 :ػوَهي هدوغ خلسبت اداسُ  تشًيت ٍ تطٌيل ٍ -21مادٌ 

هدبهغ ػوَهي تَسف ّيئت سئيسِ اي هشًت اص يي سئيس ،يي هٌطي ٍ دٍ ًبظش اداسُ هي ضَد.سيبست هدوغ ػوَهي ثب سئيس ّيئت  -1

بئت سئيس ّيئت هذيشُ ٍ دس غَست ػذم حؿَس ايطبى، ثش ػْذُ هسي تشيي ػؿَ اغلي ٍ/ يب يٌي اصاػؿبي ً هذيشُ ٍ دس ؿيبة اٍ، ثب 

 اغلي حبؾش دس هدوغ خَاّذ ثَد.

دس هَاهؼي ًِ اًتخبة يب ػضل ثؼؿي اص هذيشاى يب ًليِ آًْب خضٍ دستَس خلسِ هدوغ ثبضذ دس ايي غَست سئيس هدوغ اص ثيي اػؿبي اغلي  : صرٌتب 

 ( اًتخبة خَاّذ ضذ.18حبؾش دس هدوغ ثب اًثشيت ًسجي آساء)ثب سػبيت هلبد هبدُ 

س خلسِ خبتوِ ًيبثذ ،ّيئت سئيسِ هدوغ ثب تػَيت اػؿب دستَ دس هكشٍحِ هَؾَػبت دس تػوين  ّش گبُ دس هدوغ ػوَهي ضَس ٍ اخز -1

 دػَت ثِ ًيبص خلسِ توذيذ.ًوبيذ تؼييي ًجبضذ هتدبٍص ّلتِ سِ       اغلي هي تَاًذ اػالم تٌلس ًوَدُ ٍ تبسيخ خلسِ ثؼذ سا ًِ حذاًثش اص

 ذ.ثبض هي هجلي ًػبة ّوبى خلسِ سسويت خْت الصم ًػبة ٍ داضت ًخَاّذ هدذد آگْي اًتطبس ٍ

 .سسيذ خَاّذ هدوغ سئيسِ ّيئت اهؿبء ٍثِ تٌظين هٌطي تَسف اي غَستدلسِ ػوَهي هدوغ تػويوبت ٍ  اص هزاًشات -9

ًليِ غَستدلسبت،ليست اسبهي حبؾشيي دس هدوغ،اػالم ًتبيح اًتخبثبت ،ًسخ اسبسٌبهِ تػَيجي ٍ تبييذ غحت اًتخبثبت ثبيذ ثِ اهؿبء  -3

 ّيئت سئيسِ ثشسذ.

 هخبلليي ٍ  هدبهغ ػوَهي ًِ ٍكن هوشسات اتخبر ضذُ ثبضذ دس هَسد توبم اػؿبء ، اػن اص حبؾشيي ٍ ؿبيجيي )يب هَاكوييتػويوبت  -4

 .ثَد خَاّذ ًبكز(  تػويوبت

  

 ضشًت3 هذيشُ ّيئت الجذل ػلي       اػؿبء ٍ ضشًت 7  ّيئت هذيشُ هسئَل اداسُ اهَس اًدوي هي ثبضذ.تؼذاد اػؿبء اغلي ّيئت هذيشُ -21مادٌ

سبل اص ثيي اػؿبء اغلي اًتخبة هي گشدًذٍ اًتخبة هدذد آًبى ثالهبًغ است.اص ّش گشٍُ ثضسٍ يي ػؿَ ػلي الجذل ٍ اص  3بضذ ًِ ثشاي هذت ث هي

 سبيش خَدسٍسبصاى ًيض يي ػؿَ ػلي الجذل اًتخبة خَاّذ ضذ.

 هجل سبل كشٍش ًل  اًلشادي حذاهل ًين دس غذ ثكَس يي ّش ثبيذ  18هبدُ  3ػؿَ هٌتخت ّيئت هذيشُ هَؾَع تجػشُ  9حذاهل  : 1تبصرٌ 

 .ثبضٌذ داضتِ سا ًطَس خَدسٍي

 تب تؼييي ّيئت هذيشُ خذيذ ًليِ هسئَليت ّب ثش ػْذُ اػؿبي ّيئت هذيشُ هجلي خَاّذ ثَد. : 2تبصرٌ 

  

هكؼي ضذى اًتخبثبت تطٌيل هي  اص پس ّلتِ يي حذاًثش ًِ اي خلسِ اٍليي دس هذيشُ ّيئت اػؿبي ًوبيٌذگبى ًتجي هؼشكي ضذُ  -22مادٌ 

ء ضَد. اص ثيي خَد، يي ًلش سا ثِ ػٌَاى سئيس ،يي ًلش سا ثؼٌَاى ًبئت سئيس ٍ يي ًلش سا ثِ ػٌَاى خضاًِ داس اًتخبة ٍ ؾوي تٌظين ٍ اهؿب

ضٌبسبيي ثِ ٍصاست ًبس ٍ اهَس اختوبػي  غَستدلسِ اي اسبهي اًتخبة ضذگبى سا خْت اقالع اػؿبء ٍ ّوچٌيي اًدبم تطشيلبت هبًًَي ٍ غذٍس ًبست

 تسلين هي ًوبيٌذ. اًتخبة هدذد آًْب ثالهبًغ است.

  



 .ثَد خَاّذ هؼتجش حبؾش اغلي اػؿبء آساء اًثشيت ثب آى تػويوبت ٍ يبكتِ سسويت اغلي ػؿَ 5  خلسبت ّيئت هذيشُ ثب حؿَس حذاهل -23مادٌ 

 دس هبُ تطٌيل ضَد.خلسبت ّيئت هذيشُ ثبيذ الاهل يٌجبس  : 1تبصرٌ 

 ًوبيٌذگبى اص يي ّش ٍظيلِ اًدبم ؿيجت دس سِ خلسِ هتَالي يب پٌح خلسِ ؿيش هتَالي ثذٍى اسائِ ػزس هَخِ ٍ يب ػلل ديگشي ًِ هبًغ اص  : 2تبصرٌ 

 هؼشكي  هذيشُ خَاّذ ثَد، ٍ ضشًت هتجَػِ ثبيذ ًوبيٌذُ ديگشي  ّيئت دس ػؿَيت ًوبيٌذگي سوت اص استؼلبء هَخت گشدد هذيشُ ّيئت اغلي اػؿبء

 .ثَد خَاّذ هذيشُ ّيئت دس هتجَػِ ضشًت ػؿَيت استؼلبي ثوٌضلِ، ًوبيذ ؿيجت كَم ثطشح ًيض خذيذ ًوبيٌذُ غَستيٌِ دس.ًوبيذ

 اص هذيشُ ّيئت الجذل ػلي ػؿَ   خلسِ،اص ضشًتتطخيع هَخِ يب ؿيش هَخِ ثَدى ػزس ثش ػْذُ سئيس ّيئت هذيشُ هي ثبضذ. دسّوبى  : 3تبصرٌ 

 .آيذ هي ثؼول دػَت هذيشُ ّيئت خلسبت دس ضشًت ثشاي هشثَقِ گشٍُ

  

ٍصاست ًبس ٍ اهَس اختوبػي ،حسبثي ثِ ًبم اًدوي ٍ  اص اًدوي  ّيئت هذيشُ هٌلق است حذاًثش ظشف دٍ هبُ پس اص دسيبكت گَاّي ثجت -24مادٌ 

 يض ًوبيٌذ.ثب اهؿبء هطتشى سئيس ّيئت هذيشُ ، دثيش ٍ خضاًِ داس دس يٌي اص ثبًٌْبي ًطَس ثبص ٍ ٍخَُ هتؼلن ثِ اًدوي سا دس حسبة ثبًٌي هضثَس ٍاس

  

هسئَالى اداسي ٍ هبلي اًدوي ثَدُ ٍ  "اسٌبد ٍ هذاسى هبلي ٍ ًالغبحجبى اهؿبء هدبص  "سئيس ّيئت هذيشُ ٍ دثيش ٍ خضاًِ داس هطتشًب -25مادٌ 

 هي ثبضٌذ.

 هشاسدادّبي ٍ  سئيس ّيئت هذيشُ يب دثيش ٍ هْش اًدوي ًٍليِ اسٌبد هبلي ٍ اٍسام سسوي ٍ ثْبداس  ًليِ هٌبتجبت اداسي ٍ اٍسام ػبدي ثب اهؿبء تبصرٌ:

اهؿبء ثبثت خضاًِ داس ثِ ّوشاُ اهؿبء سئيس ّيئت هذيشُ يب دثيش ٍ هوَْس ثِ هْش اًدوي هؼتجش  ثب ثبضذ سسيذُ هذيشُ ّيئت تػَيت ثِ ًِ آٍس تؼْذ

 خَاّذ ثَد.

  

 ديگشي  ّيئت هذيشُ ، ػؿَ هشثَقِ ًوبيٌذُ دس غَست استؼلبء ، كَت ٍ يب كوذاى غالحيت ّش يي اص ًوبيٌذگبى حويوي اػؿبء اغلي -26مادٌ 

ت ضشًت ػؿَ ّيبت هذيشُ ، ضشًت ػؿَ ػلي الجذل ّيئت هذيشُ اص گشٍُ هشثَقِ خبيگضيي ػؿَي سلت غَست دس.ًوبيذ هي  هؼشكي

 .ضذ خَاّذ  هضثَس  ػؿَ

  

ّيئت هذيشُ اًدوي هٌلق است دست ًن سِ هبُ هجل اص پبيبى دٍسُ ػؿَيت ّيئت هذيشُ،هدوغ ػوَهي سا ثشاي تدذيذ اًتخبثبت دػَت  -27مادٌ 

 ًوبيٌذ.

 دٌّذ تطخيع ؾشٍسي سا يي سَم اػؿبء ٍ/يب ثبصسس تطٌيل هدوغ ػوَهي ػبدي ثكَس كَم الؼبدُ،ٍ /يب كَم الؼبدُ  : ّش صهبى ًِ 1تبصرٌ 

 ظشف است هَظق هضثَس ًبهِ دسيبكت تبسيخ اص  هذيشُ ّيئت. ًوبيٌذ هٌؼٌس هذيشُ ّيئت ثِ ًتجي قَس ثِ سا هدوغ تطٌيل ايدبة هَاسد هيجبيستي

 تَاًٌذ هي ثبصسس  يب/ٍ اػؿبء سَم يي ػوَهي، هدوغ دػَت اص هذيشُ ّيئت استٌٌبف غَست دس شاّن آٍسد. ك سا هدوغ دػَت هوذهبت سٍص 15 هذت

 .ًوبيٌذ اهذام ػوَهي هدوغ دػَت ثِ ًسجت "ساسب

ايي  دس غَست اهذام ّيئت هذيشُ، ثبصسس ٍ يب يي سَم اػؿب ثشاي دػَت هدوغ ػوَهي خْت تدذيذ اًتخبثبت، هْلتْبي هوشس دس :2تبصرٌ 

 هبدُ كَم هٌظَس ًخَاّذ ضذ. 3اسبسٌبهِ ثشاي دػَت ٍ تطٌيل هدوغ ػوَهي هشثَـ خضء ؾشة االخل هزًَس دس ثٌذ 

هبُ پس اص پبيبى دٍسُ هضثَس ثِ ّش ػلتي تدذيذ اًتخبثبت غَست ًگشكتِ ثبضذ،ّش يي اص اػؿبء ٍ/ يب ثبصسس هي تَاًٌذ  6چٌبًچِ حذاًثش  : 3تبصرٌ 

 اًحالل است هٌلق ثبصسس هدوغ تطٌيل ػذم غَست دس ٍ ًوبيٌذ دػَت اًدوي اًحالل  دُ سا ثشاي تؼييي تٌليق ثوبء ٍ يبهدوغ ػوَهي كَم الؼب

 .ًوبيذ اػالم ريشثف هشاخغ سبيش ٍ اختوبػي اهَس ٍ ًبس ٍصاست ثِ سا اًدوي

  

 :ثبضذ هي آًْب ثِ هٌحػش ًِ ٍ صيش هَاسد ضبهل  ٍظبيق ٍ اختيبسات ّيئت هذيشُ -28مادٌ 

 اخشاي هػَثبت هدوغ ػوَهي -1

 اسبسٌبهِ 1اًدبم اهَس هزًَس دس هبدُ  -9

 اكتتبح ٍ يب ثستي حسبة دس ثبًٌْب -3



خشيذ ٍ كشٍش اهَال هٌوَل ٍ هطشٍـ ثش آًٌِ ثِ هٌظَس خلت ًلغ ًجبضذ ٍ دس هَسد اهَال ؿيش هٌوَل ّيئت هذيشُ پس اص تػَيت هدوغ  -4

 .ًوبيذ هي  ػوَهي اهذام

 هحبًن دس هبًًَي هشاحل ًليِ دس  ثجتي ٍ هبليبتي ٍ  هؿبيي خشيبًبت تؼويت هبًًَي تطشيلبت ،اًدبم هكبلجبت ٍغَل ٍ  پشداخت ديَى -5

 ٍ تلَيؽ اهتؿبء غَست دس سبصش، قشين اص دػبٍي كػل ٍ هكغ تب آًبى ػضل ٍ ؿيش ثِ تًَيل حن ثب ًٍيل تؼييي  ٍ حٌن ،تؼييي

 خَد ثِ ّش ضخع ديگشاػن اص حوَهي يب حويوي ثب حن تًَيل. اختيبسات اص هسوتي ٍاگزاسي

اًؼوبد هشاسدادّبي دستدوؼي ثِ ًوبيٌذگي اص اػؿب ثب سبيش تطٌل ّبي ًبسگشي ٍ ًبسكشهبيي ثب سػبيت هَاًيي ٍهوشسات هشثَـ ٍ ّوچٌيي  -6

 غٌلي اًدوٌْبي اسبسٌبهِ ٍ  آييي ًبهِ

 استخذام،ػضل ٍ ًػت ًبسهٌذاى اداسي -7

 وَهي قجن هوشسات اسبسٌبهِدػَت هدبهغ ػ -8

 تْيِ ٍ اسائِ گضاسش سبليبًِ ثِ هدوغ ػوَهي -9

 تْيِ ٍ تٌظين غَستْبي هبلي ٍ ّوچٌيي پيص ثيٌي ثَدخِ سبل آتي خْت اسائِ ثِ هدوغ ػوَهي -18

 تذٍيي آييي ًبهِ ّبي داخلي -11

يي اص آًْب ثِ ًل كشٍش توبم پيطٌْبد هيضاى ٍسٍديِ ٍحن ػؿَيت اػؿبء ػؿَ ّيئت هذيشُ) ثش اسبس هيضاى كشٍش سبالًِ ّش  -19

 خَدسٍسبصاى دس هذت هطبثِ(ٍ اػؿبء ؿيش ػؿَ ثِ هدوغ ػوَهي

 سٍص هجل اص اًؼوبد خلسِ ثِ ٍصاست ًبس ٍ اهَس اختوبػي 15اػالم ًتجي تطٌيل خلسبت هدوغ ػوَهي  -13

 تطٌيل ًويتِ ّبي تخػػي ثب ّوٌبسي هتخػػيي ٍ ًبسضٌبسبى ضشًتْبي ػؿَ -14

 .است ثالهبًغ هستول ٍهطبٍساى  بت ًبسضٌبسبىاستلبدُ اص خذه تبصرٌ : 

  
  

 ٍظبيق سئيس ّيئت هذيشُ:-29مادٌ 

 اداسُ خلسبت ّيئت هذيشُ -1

 دػَت اػؿبء ّيئت هذيشُ ثِ تطٌيل هٌظن خلسبت -9

 هشاهجت دس حسي خشيبى اهَس اًدوي -3

 اثالؽ تػويوبت هدوغ ػوَهي ٍ ّيئت هذيشُ ثِ دثيش ٍ سبيش هسئَالى اًدوي خْت اخشا -4

 سبيش هَاسدي ًِ ثب تَخِ ثِ اسبسٌبهِ ثش ػْذُ سئيس هشاس داسداًدبم  -5

 هَؾَع ؾشٍست يب اًدوي دثيش حؿَس ػذم غَست دس ثْبداس اٍسام ٍ اسٌبد ٍ  اًدبم هٌبتجبت ،اهؿب چٌْب -6

  

اػؿبء اًتخبة،حذٍد اختيبسات ،هذت ّيئت هذيشُ يب خبسج اص   ّيئت هذيشُ ثبيذ يي ًلش سا ثِ ػٌَاى دثيش اص ثيي ًوبيٌذگبى حويوي اػؿبء -31مادٌ 

 اًتخبة يب ػضل. ًوبيذ تلَيؽ ٍي ثِ سا خَد ٍظبيق  ٍ اختيبسات اص هسوتي  تػذي، حوَم ٍضشايف استخذاهي اٍ سا تؼييي ًوبيذ.ّيئت هذيشُ هي تَاًذ

 .ثبضذ هي  ثالهبًغ ٍي هدذد

اهَس اخشايي اًدوي سا ثش اسبس تػويوبت ّيئت هذيشُ ٍ اختيبسات هلَؾِ  دثيش اًدوي ثبالتشيي هوبم اخشايي هسئَل تطٌيالت اخشايي اًدوي است. ٍ

 اداسُ هي ًوبيذ.

 ٍظبيق دثيش ثطشح صيش هي ثبضذ:

 يغ ػوَهشاي هػَثبت ٍ تػويوبت ّيئت هذيشُ ٍ هدبهاخ-

 (: ثِ هٌحػش ًِ ٍ)  هبًٌذ هذيشُ ّيئت  اًدبم اهَس خبسي ٍ اداسي اًدوي ثب استلبدُ اصاختيبسات هلَؾِ-

 استخذام يب ثِ ًبس گوبسدى ًبسًٌبى اداسي اًدوي ٍ دس غَست لضٍم استخذام هطبٍس ٍ ًبسضٌبس پس اص تػَيت ّيئت هذيشُ (آ

 اًدبم هٌبتجبت ٍ ًبهِ ّبي اداسي اًدوي ٍ ًظبست ثش حسي اخشاي هوشسات داخلي اًدوي ( ب



 حسبة ثِ اًدوي ٍخَُ ٍاسيض ٍ هدبص ثبًٌْبي اص يٌي دس هذيشُ ّيئت سئيس ٍ داس خضاًِ ثبتلبم اًدوي خبسي حسبة گطبيص  (پ

 آى اص ثشداضت ثشاي هزًَس

 ثجت غَستدلسبت ّيئت هذيشُ دس دكتش هشثَقِ  (ت

 اداسي ٍ دكتش هطخػبت ًبهل اػؿب اًدوي. ٍ هبلي هذاسى ٍ اسٌبد ًٍگْذاسي حلظ  ث(

 اًدوي  سسوي هْش ٍ داس خضاًِ يب ٍ هذيشُ ّيئت سئيس ٍ خَد اهؿبء ثب ػؿَيت ًبست تٌظين ٍ تْيِ   ج(

 اًدوي هْش ثِ هوَْس ٍ داس خضاًِ اتلبم ثِ ثْبداس اٍسام ٍ اسٌبد ٍ  چٌْب اهؿب-

 اًتخبثبت چٌبًدِ ٍ  كشاّن اًتخبثبت   اًدبم ثشاي  دثيش دس دٍسُ كتشت هٌلق است هوذهبت دػَت ٍ تطٌيل هدوغ ػوَهي سا ثشاثش هوشسات-

 ثِ تٌليق تؼييي خْت سا هشاتت ثبصسس اتلبم ثِ هيجبيذ ًيبيذ، ثؼول اًدوي هذيشُ ّيئت اػتجبس هذت پبيبى اص هبُ 6 كبغلِ دس حذاًثش هدذد

 .دّذ اقالع اختوبػي اهَس ٍ ًبس ٍصاست

ضشًت دثيش اًدوي)اگش ًوبيٌذُ يٌي اص اػؿبء ّيئت هذيشُ ًجبضذ(ٍ ّوچٌيي ثبصسس، هي تَاًٌذ دس خلسبت ّيئت هذيشُ ثذٍى حن ساي  :1تبصرٌ  

 ًوبيٌذ.

دس غَستيٌِ دثيش اًدوي ،ًوبيٌذُ ضشًت ػؿَ ّيئت هذيشُ ثبضذ ، دٍسُ تػذي اٍ اص دٍسُ ػؿَيت ضشًت ػؿَ ّيئت هذيشُ تدبٍص  :2تبصرٌ 

 ًخَاّذ ًشد.

  

ّيئت هذيشُ يب دثيش ثَدُ ٍ خضاًِ داس هسئَل اهَس هبلي اًدوي است ٍ اهؿب ًليِ چٌْب ٍ اسٌبد هبلي ٍ اٍسام ثْبداس ثش ػْذُ اٍ ٍ سئيس  -31مادٌ  

 يش ٍظبيق ٍي ثِ ضشح صيش هي ثبضذ:سب

 حسبثْب حلظ ٍ سسيذگي ٍ هبلي ،غَستدلسبت اسٌبد ٍ دكبتش  اداسُ اهَس هبلي اًدوي ،تٌظين -1

 ٍغَل ٍ خوغ آٍسي ٍسٍديِ ،حن ػؿَيت ّب ٍ ًوٌْبي هبلي خْت ٍاسيض ثِ حسبة ثبًٌي اًدوي -9

 تْيِ ٍ تٌظين دكبتش هخػَظ هبلي -3

 ٍ تٌظين غَستْبي هبلي اًدوي خْت اسايِ ثِ ّيئت هذيشُ ٍ ثبصسس تْيِ -4

 سسيذگي ثِ غحت اسٌبد ٍ هذاسى اسايِ ضذُ دس هَسد پشداختْب ،تَسف اػؿب اًدوي -5

 ًظبست ثش خشيذ ٍ كشٍش ٍ ّش ًَع ػول هبلي -6

 ؿيش هٌوَل ،ٍخَُ ٍ اسٌبد هبلي اًدوي ثشًبهِ سيضي خْت حلظ اهَال هٌوَل ، -7

 ثِ دثيش اًدوي خْت اسائِ ثِ ّيئت هذيشُ. آى تسلين ٍ  بل آتيپيص ثيٌي ثَدخِ س -8

 آًبى اختيبس دس اًدوي هحل دس سسيذگي ثشاي سا اًدوي هبلي اسٌبد ٍ دكبتش ًليِ : خضاًِ داس هَظق است دس ّش هَسد ثٌب ثِ توبؾبي ثبصسس 1تبصرٌ  

 .دّذ هشاس

 اًتخبثبت هكؼيت تب سا دٍسُ ّيئت هذيشُ، خضاًِ داس ٍ سئيس ّيئت هذيشُ يب دثيش هَظق خَاٌّذ ثَد اهَس هبلي اًدوي   دس غَست اًوؿبء :2تبصرٌ  

 .ًوبيٌذ اداسُ ًوبًبى هدذد

 .ًذاسًذ اًدوي داساييْبي ثِ ًسجت حوي آًْب،ّيچگًَِ هبًًَي هوبم هبئن ًِ ٍ "ضخػب ًِ اًدوي آتي ٍ  اػؿب هجلي،كؼلي : 3تبصرٌ 

  

 ًوبيذ،تب هي اًتخبة سبل يي هذت ثشاي  الجذل ػلي ثبصسس ثؼٌَاى سا ًلش يي ٍ اغلي ثبصسس ػٌَاى ثِ  سا يٌٌلش هدوغ ػوَهي  -32مادٌ 

 .است ثالهبًغ آًبى هدذد اًتخبة.ًوبيٌذ ػول خَد ٍظبيق  ثشاسبس

ًوبيٌذگبى ضشًتْبي ػؿَ ّيبت هذيشُ) اغلي يب ػلي الجذل(، دثيش اًدوي ،هذيشاى يب ثبصسس اغلي ٍ ػلي الجذل ًوي تَاًٌذ اص هيبى  : 1تبصرٌ 

 ًبسًٌبى ضشًتْبي ػؿَ ّيبت هذيشُ اًتخبة ضًَذ.

 .ثَد خَاّذ    تبتؼييي ثبصسس خذيذ ،ًليِ هسئَليتْب ٍ اًدبم ٍظبيق ثبصسس ًوبًبى ثشػْذُ ثبصسس دٍسُ هبلي هجل : 2تبصرٌ 

  

 بسات ثبصسس:ٍظبيق ٍ اختي -33مادٌ 



 اًدوي هبلي اهَس خشيبى حسي دس  ًظبست ٍ سسيذگي ثِ دكبتش ،اٍسام ٍ اسٌبد هبلي ٍ هشاهجت -1

 سسيذگي ٍ گَاّي گضاسش هبلي خْت اسائِ ثِ هدوغ ػوَهي -9

 سسيذگي ثِ ضٌبيبت اػؿب ٍ دس غَست لضٍم تْيِ گضاسش ثشاي اسائِ ثِ ّيئت هذيشُ يب هدوغ ػوَهي -3

 ايي اسبسٌبهِ( 97هبدُ  1هدوغ ػوَهي )دس غَست لضٍم ثش قجن تجػشُ اهذام ثِ دػَت ٍ تطٌيل  -4

 تْيِ ٍ اسائِ گضاسش ػولٌشد خَد ثِ هدوغ ػوَهي -5

 ّيئت اسبسٌبهِ  97 هبدُ  3 تجػشُ اسبس ثش ًِ غَستي دس ريشثف هشاخغ سبيش ٍ اختوبػي اهَس ٍ ًبس ٍصاست ثِ اًدوي اًحالل اػالم   -6

 .ثبضذ ًٌوَدُ اًتخبثبت تدذيذ ثِ اهذام هذيشُ

  

 اػالم حسبة ثِ اػؿب اص دسيبكتي ػؿَيت حن دسغذ پٌح آييي ًبهِ اًدوي ّبي غٌلي، دس ّش دٍسُ هبلي هؼبدل  18هبدُ  اخشاي  دس -34مادٌ 

 .ضذ خَاّذ ٍاسيض ًبسكشهبيي ٍ ًبسگشي سبصهبًْبي ًل اداسُ قشف اص ضذُ

                                                               

 آن بٍ مربًط  اوحالل ي مقررات: فصل چهارم

 .دٌّذ هشاس  هزًَس ٍصاستخبًِ اختيبس دس سا  هسئَالى اًدوي هَظلٌذ هذاسى ،دكبتش ٍ اسٌبد هَسد ًيبص ٍصاست ًبس ٍ اهَس اختوبػي-35مادٌ 

  

 اًدوي هٌحل هي گشدد:دس هَاسد صيش  -36مادٌ 

 ثش اسبس تػوين هتخزُ دس خلسِ هدوغ ػوَهي كَم الؼبدُ -1

 هؿبيي هشاخغ  ثش اسبس ساي غبدسُ اص قشف -9

هبُ اص پبيبى هذت اػتجبس ّيئت هذيشُ ٍ ػذم تدذيذ اًتخبثبت آًبى پس اص تبييذ گضاسش ثبصسس تَسف ٍصاست ًبس ٍ  6دس غَست گزضت  -3

 اهَس اختوبػي

  

اًحالل اًدوي اختيبسات هسئَالى خبتوِ يبكتِ ٍ ّيئت تػليِ هٌتخت )ًِ اص ثيي هسئَالى يب اػؿب اًتخبة هي ضَد( اهش تػليِ  اص تبسيخ-37مادٌ 

 ثَد. سا ثِ ػْذُ هي گيشد.ثبصسس اًدوي پس اص اًحالل ػٌَاى ًبظش تػليِ سا خَاّذ داضت.هذت هبهَسيت ّيئت تػليِ اص تبسيخ اًتخبة يٌسبل خَاّذ

 غَست ػذم اًتخبة ّيئت تػليِ ،ٍظيلِ آى ثِ ػْذُ سئيس ّيئت هذيشُ ٍ ثبصسس خَاّذ ثَد.دس  تبصرٌ :

  

 اًحالل اًدوي هَخت تؿييغ حن يب اسوبـ تٌليق دٍ قشف هشاسداد پيوبًْبي دستِ خوؼي هٌؼوذ ضذُ هجلي ًخَاّذ ثَد.-38مادٌ 

 

 .ضذ خَاّذ تحَيل الوٌلؼِ ػبم يب آهَصضي هَسسبت ثِ اختوبػي اهَس ٍ ًبس ٍصاست ًظبست ثب آى داساييْبي ًليِ اًدوي اًحالل  دس غَست-39مادٌ 

  

 ّش گًَِ تـييش دس هلبد اسبسٌبهِ پس اص ًست هَاكوت اص ٍصاست ًبس ٍ اهَس اختوبػي هبثل اخشا هي ثبضذ. -41مادٌ 

  

سبصهبًْبي ًبسكشهبيي ٍصاست ًبس ٍ اهَس اختوبػي ٍ ديگش سبيش هَاسدي ًِ دس ايي اسبسٌبهِ پيص ثيٌي ًطذُ تبثغ هوشسات آييي ًبهِ -41مادٌ 

 هوشسات هشثَقِ خَاّذ ثَد.

  

 سسيذ ايشاى خَدسٍسبصاى غٌلي اًدوي الؼبدُ كَم ػوَهي هدوغ تػَيت ثِ  3/11/83   تبسيخ دس تجػشُ  35هبدُ ٍ 41ايي اسبسٌبهِ دس 

 


