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:َدف

:قبًَى کبض جوَْضی اؾالهی ایطاى ّسف اظ تْیِ ایي آییي ًبهِ ػجبضتؿت اظ 91ٍ  85، 13ثِ اؾتٌبز هَاز 

(کِ ثبیس تَؾظ پیوبًکبض زض هحیظ ّبی کبض ضػبیت گطزز)تؼطیف العاهبت ایوٌی  ٭

تسٍیي یک اؾتطاتػی ثطای هسیطیت پیكگیطاًِ ایوٌی پیوبًکبضاى ٭

تَجِ ثِ قَاًیي ٍ هقطضات ایوٌی زض فؼبلیت ّبی پیوبًکبضی ٭

ایجبز ضٍقی ثطای پبیف ػولکطز ایوٌی آًْب ٍ تكطیح هسیطیت ایوٌی پیوبًکبضاى ثِ هٌظَض ثْجَز هؿتوط ػولکطز  ٭

ایوٌی پیوبًکبضاى زض توبم فؼبلیت ّبی هحَلِ

ایوي ؾبظی هحیظ کبض ٍ کبّف حَازث ًبقی اظ کبض ثِ هٌظَض نیبًت اظ ًیطٍی اًؿبًی ٍ هٌبثغ هبزی کكَض ٭

زاهٌِ کبضثطز

ایي آییي ًبهِ توبم فؼبلیت ّبی پیوبًکبضی زض کكَض ضا کِ هكوَل قبًَى کبض جوَْضی اؾالهی ایطاى هی قًَس تحت 

.پَقف قطاض هی زّس
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تعاریف: فصل ايل

ٍ دَىدٌ/کارفرما :مقاطع

قرم حقیقی یب حقَقی اؾت کِ اجطای ػولیبت هَضَع پیوبى ضا ثطاؾبؼ اؾٌبز ٍ هساضک پیوبى ثِ پیوبًکبض ٍاگصاض 

.هی ًوبیس، زض ضوي ًوبیٌسگبى ایكبى زض حکن کبضفطهب هی ثبقٌس

کارمقاطعٍ /پیماوکار 

قرم حقیقی یب حقَقی شیهالحی اؾت کِ ثطاؾبؼ اؾٌبز ٍ هساضک پیوبى، هؿئَلیت اجطای ػولیبت پیوبى ضا ثِ ػْسُ 

.هی گیطز

 

:پیمان/قرارداد

پیوبًی اؾت هکتَة فی هبثیي کبضفطهب ثب پیوبًکبض انلی یب پیوبًکبض انلی ثب پیوبًکبضاى فطػی یب هبثیي پیوبًکبضاى فطػی ثب 

زض قطاضزاز پیوبًکبضی هَاضزی اظ قجیل . یکسیگط کِ ثیبى کٌٌسُ تؼْسات ٍ التعام عطفیي قطاضزاز زض هَضَع پیوبى آًبى اؾت

هكرهبت عطفیي قطاضزاز، هَضَع، هجلؾ، هست پیوبى، تؼْسات ٍ اذتیبضات کبضفطهب ٍ پیوبًکبض ٍ فؿد یب ذبتوِ پیوبى 

.هكرم هی قَز
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:پیماوکار اصلی
قرم حقیقی یب حقَقی شیهالحی اؾت کِ ثطاؾبؼ اؾٌبز ٍ هساضک پیوبى ثِ ػٌَاى هجطی انلی هَضَع پیوبى 

.قٌبذتِ هی قَز
 

:پیماوکار فرعی
قرم حقیقی یب حقَقی شیهالحی اؾت کِ پیوبًکبض انلی ثب ٍی ثطای اًجبم ثركی اظ اهَض، قطاضزاز هٌؼقس ًوَزُ ٍ 

.پیوبًکبض هطثَعِ هلعم ثِ اجطای تؼْسات ثطاؾبؼ اؾٌبز ٍ هساضک هَضَع پیوبى هی ثبقس
 

:صاحب کار
قرهی اؾت حقیقی یب حقَقی کِ هبلک یب قبئن هقبم قبًًَی هبلک کبضگبُ ثَزُ ٍ اًجبم یک یب چٌس ًَع اظ ػولیبت یب 

فؼبلیت کبضگبُ ضا ثِ یک یب چٌس پیوبًکبض هحَل هی ًوبیس کِ زض ایي حبلت هغبثق تؼطیف ثٌس اٍل کبضفطهب یب 
ِ زٌّسُ ًبهیسُ هی قَز، ٍ زض نَضتی کِ ذَز ضأؾبً یک یب تؼسازی کبضگط ضا زض کبضگبُ هتؼلق ثِ ذَز ثط عجق  هقبعؼ

.قبًَى کبض ثِ کبضگوبضز اظ ًظط ایي قبًَى کبضفطهب هحؿَة هی گطزز 2هبزُ
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مقررات: فصل ديم

ِ زٌّسُ  13ـ هغبثق هبزُ 1هبزُ ِ کبض ( کبضفطهب)قبًَى کبض هقبعؼ ثِ ًحَی ( پیوبًکبض)هکلف اؾت قطاضزاز ذَز ضا ثب هقبعؼ

ِ کبض  ِ ّبی هطثَط ثِ ایي قبًَى ( پیوبًکبض)هٌؼقس ًوبیس کِ زض آى هقبعؼ هتؼْس گطزز کِ توبهی هقطضات قبًَى کبض ٍ آییي ًبه

.ضا زض هَضز کبضکٌبى ذَز اػوبل ًوبیس

.ـ پیوبًکبضاى هی ثبیؿت نالحیت اًجبم کبض ذَز ضا اظ ًظط ایوٌی اظ ٍظاضت کبض ٍ اهَض اجتوبػی اذص ًوبیٌس2هبزُ

تجهطُ ـ ًحَُ تأییس نالحیت پیوبًکبضاى زض زؾتَضالؼول اجطایی کِ ثِ ّویي هٌظَض تَؾظ قَضای ػبلی حفبظت فٌی تسٍیي 

.هی گطزز، لحبػ ذَاّس قس

ـ کبضفطهب ثبیؿتی ثب پیوبًکبضاًی قطاضزاز هٌؼقس ًوبیس کِ نالحیت اًجبم کبض آًبى اظ ًظط ایوٌی تَؾظ ٍظاضت کبض ٍ 3هبزُ

.اهَضاجتوبػی تأییس قسُ ثبقس

ِ ّب ٍ زؾتَضالؼول ّبی حفبظت فٌی ٍ ثْساقتی کبض 4هبزُ ـ پیوبًکبضاى انلی ٍ فطػی هکلفٌس کلیِ قَاًیي ٍ هقطضات، آییي ًبه

.ضا زض عَل ػولیبت پیوبى ضػبیت ًوبیٌس

.ـ کلیِ هؿئَلیت ّب ٍ تؼْسات عطفیي پیوبى زض هَضز ایوٌی ثبیس نطاحتبً زض هتي قطاضزاز لحبػ گطزز 5هبزُ 

ِ ّبی هطثَط ثِ اهَض ایوٌی هحبؾجِ ٍ زض هتي قطاضزاز لحبػ ًوَزُ ٍ پیوبًکبض  6هبزُ ـ زض ٌّگبم ػقس قطاضزاز الظم اؾت ّعیٌ

.اظ اثتسای قطاضزاز ثب ًظبضت کبضفطهب هَظف ثِ اجطای آى گطزز
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ـ زض ّـٌگبم ػقسقطاضزاز پیوبًکبضی الظم اؾت اهکبًبت ٍ هٌبثغ هَضز ًیبظ ثطای اًجبم اقساهبت کٌتطلی ٍ 7هبزُ

.پیكگیطاًِ هطتجظ ثب ایوٌی حؿت هَضز تَؾظ عطفیي تأهیي گطزز

ِ ّبی ایوٌی اظ عطیق هطاجغ شیهالح ثِ پطؾٌل  8هبزُ ـ کبضفطهب هی ثبیؿت ثط اضائِ آهَظقْبی هَضز ًیبظ زض ظهیٌ

.تحت پَقف پیوبًکبضاى انلی ٍ فطػی ثب تَجِ ثِ ًَع فؼبلیت، ًظبضت ًوبیس

ِ ّبی هَجَز ٍ هفبز قطاضزاز فی هبثیي، ثط ػولکطز ایوٌی 9هبزُ ـ کبضفطهب هکلف اؾت ثب تَجِ ثِ قَاًیي ٍ آییي ًبه

.کلیِ پیوبًکبضاى ذَز ًظبضت ًوبیس

ـ ّطگبُ نبحت کبض اجطای کلیِ ػولیبت پیوبى ضا اظ اثتسا تب پبیبى کبض کالً ثِ یک پیوبًکبض هحَل ًوبیس، 10هبزُ

.پیوبًکبض هؿئَل اجطای هقطضات هطتجظ ثب حفبظت فٌی ٍ ایوٌی زض کبضگبُ ذَاّس ثَز
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ـ ّطگبُ پیوبًکبض انلی ثب هَافقت کبضفطهب اجطای قؿوت ّبی هرتلف ػولیبت پیوبى ضا هغبثق هفبز قطاضزازی ثِ 11هبزُ

پیوبًکبض یب پیوبًکبضاى زیگط هحَل ًوبیس، ّط پیوبًکبض زض هحسٍزُ پیوبى ذَز هؿئَل اجطای کلیِ هقطضات هطتجظ ثَزُ ٍ 

.پیوبًکبض انلی هؿئَل ًظبضت ٍ ایجبز ّوبٌّگی ثیي آى ّب ذَاّس ثَز

ـ ّطگبُ نبحت کبض اجطای ػولیبت پیوبى ضا ثِ پیوبًکبضاى هرتلف هحَل ًوبیس، ّط پیوبًکبض زض هحسٍزُ پیوبى 12هبزُ

.ذَز، هؿئَل اجطای هقطضات هطتجظ ذَاّس ثَز ٍ نبحت کبض هؿئَل ایجبز ّوبٌّگی ثیي آى ّب هی ثبقس

ـ پیوبًکبضاى هلعم ثِ ثجت آهبض ٍ اضایِ گعاضـ حَازث ًبقی اظ کبض ثِ کبضفطهب جْت اضؾبل ثِ ازاضُ کبض ٍ 13هبزُ

.قبًَى کبض جوَْضی اؾالهی ایطاى هی ثبقٌس 95اهَضاجتوبػی هحل هغبثق زؾتَضالؼول اجطای تجهطُ یک هبزُ 

قبًَى کبض جوَْضی اؾالهی ایطاى زض جلؿِ هَضخ  91،  85هبزُ ثِ اؾتٌبز هَاز  13فهل ٍ  2ایي آییي ًبهِ هكتول ثط 

.ثِ تهَیت ٍظیط کبض ٍ اهَض اجتوبػی ضؾیسُ اؾت 1389/3/5قَضای ػبلی حفبظت فٌی تسٍیي ٍ زض تبضید  1388/12/3
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دستًرالعمل اجرایی آییه وامٍ ایمىی امًر پیماوکاری

آییي ًبهِ ایوٌی اهَض پیوبًکبضی ـ ( 2)ثِ اؾتٌبز تجهطُ هبزُ  1397/4/26  قَضای ػبلی حفبظت فٌی زض جلؿِ هَضخ

ثِ تهَیت ٍظیط کبض ٍ اهَض اجتوبػی ٍقت ضؾیسُ  1389/3/5کِ ثط اؾبؼ پیكٌْبز قَضای ػبلی حفبظت فٌی زض تبضید 

:ضا ثكطح ظیط تْیِ ًوَزُ اؾت  اؾت ـ زؾتَضالؼول اجطایی آى آییي ًبهِ
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ـ تعاریف۱

ـ هتقبضی1ـ 1

ِ ای اظ هطاجغ قبًًَی هَضز تبئیس ٍظاضت تؼبٍى، کبض ٍ ضفبُ  قرم حقیقی یب حقَقی اؾت کِ زاضای تبئیسیِ نالحیت حطف

.اجتوبػی هی ثبقس

ـ تكریم نالحیت ایوٌی2ـ 1

ایوٌی اهَض پیوبًکبضی ٍ   ّبی هٌسضج زض آییي ًبهِفطآیٌسی اؾت کِ زض آى نالحیت ایوٌی هتقبضی ثب تَجِ ثِ قبذم

.ّبی شی ضثظ احطاظ هی گطززایي زؾتَضالؼول تَؾظ کویتِ

ـ کویتِ ثسٍی تكریم نالحیت اؾتبًی3ـ 1

ِ ای اؾت کِ ٍظیفِ تكریم ٍ تأییس نالحیت ایوٌی اقربل هتقبضی اذص گَاّیٌبهِ تبئیس نالحیت ایوٌی  کویت

هحل تكکیل جلؿبت )پیوبًکبضی ضا زض چبضچَة آییي ًبهِ ایوٌی اهَض پیوبًکبضی ٍ ایي زؾتَضالؼول زض ؾغح اؾتبى زاضز 

(.ایي کویتِ زض ازاضُ کل اؾتبى هی ثبقس
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ـ کویتِ تجسیس ًظط اؾتبًی4ـ 1

ِ ای اؾت کِ ثِ هٌظَض ثطضؾی ٍ تجسیس ًظط زض تهویوبت زض « کویتِ ثسٍی اؾتبًی تكریم نالحیت»هترصُ   کویت

هحل ازاضُ کل اؾتبى تكکیل هی قَز

ًظبضت ٍ ثطضؾی  ـ کویتِ 5ـ 1

ِ ّبی اؾتبًی ٍ هجبزی شیطثظ ٍ  ِ ای اؾت کِ ثِ هٌظَض ًظبضت ػبلی ثط حؿي اجطای ایي زؾتَضالؼول ٍ ػولکطز کویت کویت

.تكکیل هی قَز( ازاضُ کل ثبظضؾی کبض)اتربش تهویوبت الظم حؿت تكریم زض ٍظاضت تؼبٍى،کبض ٍ ضفبُ اجتوبػی 

ـ گَاّیٌبهِ تبییس نالحیت ایوٌی پیوبًکبضی 6ـ 1

هسضکی اؾت کِ ثط اؾبؼ هقطضات آییي ًبهِ ایوٌی اهَض پیوبًکبضی ثِ هٌظَض اػالم نالحیت ایوٌی هتقبضی اظ ؾَی کویتِ 

.اؾتبًی یب کویتِ تجسیس ًظط اؾتبًی ثطای پیوبًکبض ٍاجس قطایظ اظ عطیق ؾبهبًِ نبزض هی گطزز  اؾتبًی تكریم نالحیت
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ـ ساختار ي يظایف ۲

:ـ کویتِ ثسٍی تكریم نالحیت اؾتبًی هتكکل اظ افطاز ظیط هی ثبقس1ـ2

هسیط ضٍاثظ کبض اؾتبى ثِ ػٌَاى ضئیؽ کویتِ( الف

ضئیؽ ثبظضؾی کبض ازاضُ کل تؼبٍى، کبض ٍ ضفبُ اجتوبػی اؾتبى ثِ ػٌَاى زثیط کویتِ( ة

ضئیؽ گطٍُ تحقیقبت ٍ تؼلیوبت حفبظت فٌی ٍ ثْساقت کبض اؾتبى ٍ زض نَضت ًجَزى آى گطٍُ زض اؾتبى، ضاثظ ( ج

آهَظقی هَضز تبئیس هطکع تحقیقبت ٍ تؼلیوبت، حفبظت فٌی ٍ ثْساقت کبض ؾتبز

ًوبیٌسُ کبًَى ػبلی کبضفطهبیی زض اؾتبى( ز

ًوبیٌسُ تكکل ّبی ػبلی کبضگطی زض اؾتبى( ّـ 
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ثبقس، اػضبی هصکَض تَؾظ کبًَى ػبلی ( ز ، ّـ ) ـ زض نَضتی کِ اؾتبى فبقس ًوبیٌسگبى هَضز اقبضُ زض ثٌسّبی1تجهطُ

تكکل ػبلی کبضگطی هطثَعِ ظطف هست یک هبُ پؽ اظ هکبتجِ ثبیس هؼطفی ٍ زض نَضت ػسم هؼطفی زض /کبضفطهبیی

.هست هصکَض، افطاز یبز قسُ تَؾظ هسیطکل تؼبٍى، کبض ٍ ضفبُ اجتوبػی اؾتبى اًتربة هی گطزًس

.ًفط اظ اػضبء، ضؾوی ٍ ضأی اکثطیت حبضطیي هالک اؾت  4ـ جلؿبت ثب حضَض حساقل 2تجهطُ

.جلؿِ ثؼسی ثب حضَض ّوِ اػضبء تكکیل ذَاّس قس( هَافق ٍ هربلف)ـ زض نَضت تؿبٍی آضاء 3تجهطُ

.احکبم اػضبی تكکالت تَؾظ هسیط کل تؼبٍى، کبض ٍ ضفبُ اجتوبػی اؾتبى ثطای هست زٍ ؾبل نبزض هی گطزز: 4تجهطُ

اظ تبضید اثالؽ ( هٌغجق قَاًیي هَضَػی)ضٍظ کبضی  15ـ ضأی کویتِ تكریم نالحیت، حساکثط ظطف هست  5تجهطُ

.ضؾوی، قبثل تجسیس ًظط اؾت
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(گَاّی هَقت)ـ هؼطفی ًبهِ  7ـ 1

زض نَضتی کِ هتقبضی فبقس پیوبى فؼبل زض ٌّگبم زضذَاؾت نسٍض گَاّیٌبهِ ثبقس، نطفبً ثِ هٌظَض قطکت هتقبضی زض 

ِ ای ثب هست اػتجبض زٍ هبُ اظ ؾَی ازاضُ کل اؾتبى ثطای زؾتگبُ ثطگعاض کٌٌسُ هٌبقهِ ثطاثط  هٌبقهبت، هؼطفی ًبه

.زؾتَضالؼول ّبی اثالؿی ازاضُ کل ثبظضؾی کبض اظ عطیق ؾبهبًِ نبزض هی گطزز

ـ ؾبهبًِ اذص گَاّیٌبهِ تبئیس نالحیت ایوٌی پیوبًکبضاى ؾطاؾط کكَض 8ـ 1

ِ ای کِ کلیِ فطآیٌسّبی اذص گَاّیٌبهِ تبئیس نالحیت ایوٌی پیوبًکبضی  نطفبً  ( ثجت ًبم هتقبضی تب نسٍض گَاّیٌبهِ)ؾبهبً

ٍ هبلکیت هؼٌَی ٍ پبیگبُ اعالػبتی آى  https://svcc.mcls.gov.irاظ عطیق آى اًجبم هی گیطز، ًكبًی ؾبهبًِ هصکَض 

.هی ثبقس( ازاضُ کل ثبظضؾی کبض)هتؼلق ثِ ٍظاضت تؼبٍى، کبض ٍ ضفبُ اجتوبػی ( ؾطٍض)

:ـ ازاضُ کل اؾتبى 9ـ 1

   ٍ یب هحل ؾکًَت هتقبضی حقیقی( اقبهتگبُ قبًًَی)ازاضُ کل تؼبٍى، کبض ٍ ضفبُ اجتوبػی اؾتبى هحل ثجت قطکت 
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:ـ کویتِ تجسیس ًظط اؾتبًی هتكکل اظ افطاز ظیط اؾت 2ـ  2

هسیط کل تؼبٍى، کبض ٍ ضفبُ اجتوبػی اؾتبى ثِ ػٌَاى ضیبؾت کویتِ( الف

ضئیؽ ثبظضؾی کبض اؾتبى ثِ ػٌَاى زثیط کویتِ( ة

ثب هؼطفی ضئیؽ ازاضُ ثبظضؾی کبض ٍ تبئیس هسیط کل اؾتبى( هؿلظ ثِ اهَض هطتجظ)ثبظضؼ کبض هٌترت ( ج

(ثِ اًتربة کبًَى ػبلی کبضفطهبیی)ًوبیٌسُ کبًَى ػبلی کبضفطهبیی زض اؾتبى ( ز

(ثِ اًتربة تكکل ػبلی کبضگطی)ًوبیٌسُ تكکل ّبی ػبلی کبضگطی زض اؾتبى ( ّـ

.ًفط اظ اػضبء، ضؾوی ٍ ضأی اکثطیت حبضطیي هالک اؾت 4ـ جلؿبت ثب حضَض حساقل 1تجهطُ

.جلؿِ ثؼسی ثب حضَض ّوِ اػضب تكکیل ذَاّس قس( هَافق ٍ هربلف)ـ زض نَضت تؿبٍی آضاء 2تجهطُ

.ضٍظ کبضی ثِ هتقبضی اثالؽ هی گطزز 10ـ آضاء کویتِ تجسیس ًظط پؽ اظ نسٍض، قغؼی ٍ الظم االجطا اؾت ٍ ظطف هست 3تجهطُ

.ـ احکبم اػضبء تَؾظ هسیط کل تؼبٍى، کبض ٍ ضفبُ اجتوبػی اؾتبى ثطای هست زٍ ؾبل نبزض هی گطزز4تجهطُ

:ـ ٍظبیف ازاضُ ثبظضؾی کبض اؾتبى زض اجطای ایي زؾتَضالؼول ثِ قطح ظیط اؾت 3ـ 2

ِ ّب ٍ زؾتَضالؼول ّبی حفبظت فٌی ٍ ثْساقت کبض( الف .اًجبم ًظبضت ٍ ثبظضؾی اظ پطٍغُ ّبی فؼبل پیوبًکبضاى اظ جٌجِ ضػبیت آییي ًبه

.ًظبضت ٍ ضؾیسگی ثِ قکبیبت ٍ گعاضقبت ٍانلِ( ة
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تجهطُ ـ تكکیل پطًٍسُ ثطاثط زؾتَضالؼول ّبی اثالؿی قبثل ٍاگصاضی ثِ هجبزی تؼییي قسُ ثط اؾبؼ ضَاثظ ٍ هقطضات 

هجبزی تؼییي قسُ هَظفٌس، ثطاثط زؾتَضالؼول ّبی اثالؿی ازاضُ کل ثبظضؾی کبض هَاضز الظم ضا . جبضی کكَض هی ثبقس

اجطایی ًوبیٌس ٍ ازاضُ کل اؾتبى هَظف اؾت، زض نَضت گعاضـ هؿتٌس ّط گًَِ ترلف اظ ؾَی هجبزی تؼییي قسُ 

.ثطذَضز قبًًَی ثطاثط زؾتَضالؼول ّبی اثالؿی ازاضُ کل ثبظضؾی کبض ثؼول آٍضز

قٌبؾبیی پیوبًکبضاى فبقس گَاّیٌبهِ نالحیت ایوٌی ٍ اضجبع پطًٍسُ ّبی آى ّب ثِ هطاجغ قضبیی ٍ پیگیطی آى ثِ ( ج

.هٌظَض جلَگیطی اظ ازاهِ فؼبلیت آًبى هغبثق هقطضات



:ـ گَاّیٌبهِ تبئیس نالحیت ایوٌی پیوبًکبضی قبهل هكرهبت ظیط هی ثبقس 5ـ  2

حقَقی/ ًبم قرم حقیقی( الف

کس هلی قرم حقیقی( ة

(حقَقی)قوبضُ ٍ تبضید ثجت ٍ قٌبؾِ قطکت ( ج

ٍیػُ اقربل حقَقی( زفتط هطکعی)کس کبضگبُ ثیوِ قسُ ( ز

ًكبًی ٍ کس پؿتی( ُ

تلفي ثبثت، ّوطاُ، زٍضًگبض ٍ پؿت الکتطًٍیکی پیوبًکبض( ٍ

ظهیٌِ فؼبلیت پیوبًکبض ثب شکط هطجغ شیهالح عجق هٌسضجبت ثطگِ نالحیت پیوبًکبضی ٍ یب کبضت پیوبًکبض قرم ( ظ

حقیقی

هست اػتجبض گَاّیٌبهِ تبییس نالحیت ایوٌی( ح

 1زضج قطایظ توسیس، تؼلیق ٍ اثغبل گَاّیٌبهِ، ظهبى اضائِ هساضک هطثَعِ جْت توسیس گَاّیٌبهِ ٍ ًیع زضج ثٌسّبی ( ط

زؾتَضالؼول زض پكت گَاّیٌبهِ 5ـ  3ٍ  5ـ  2ٍ  5ـ 
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:ـ کویتِ ًظبضت ٍ ثطضؾی اظ افطاز ظیط تكکیل هی گطزز 4ـ  2

(ضئیؽ کویتِ)هسیط کل ثبظضؾی کبض ٍ زثیط قَضای ػبلی حفبظت فٌی ( الف

ضئیؽ هطکع تحقیقبت ٍ تؼلیوبت حفبظت فٌی ٍ ثْساقت کبض( ة

(زثیط کویتِ)ضئیؽ ازاضُ ثطًبهِ ضیعی ٍ ًظبضت ثط ػولکطز ازاضُ کل ثبظضؾی کبض ( ج

ازاضُ کل ثبظضؾی کبض( هؿلظ ثِ اهَض هطتجظ)ثبظضؼ کبض هٌترت( ز

کبضقٌبؼ حقَقی ازاضُ کل ثبظضؾی کبض( ُ

ًوبیٌسُ کبًَى ػبلی کبضفطهبیی( ٍ

ًوبیٌسُ تكکل ػبلی کبضگطی( ظ

.ـ زض نَضت لعٍم ثطای ضؾیسگی ثطذی هَضَػبت ًوبیٌسُ هغلغ ازاضُ کل اؾتبى حضَض ذَاّس یبفت1تجهطُ

.ًفط اظ اػضبء، ضؾوی ٍ ضأی اکثطیت حبضطیي هالک اؾت 4ـ جلؿـبت ثب حضَض حساقل 2تجهطُ

.ـ احکبم اػضبء تَؾظ ضئیؽ قَضای ػبلی حفبظت فٌی ثطای هست زٍ ؾبل نبزض هی گطزز3تجهطُ
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ؾبل اظ تبضید نسٍض، هؼتجط ( 2)ـ ایي گَاّیٌبهِ ثب اهضبی هسیط کل تؼبٍى، کبض ٍ ضفبُ اجتوبػی اؾتبى ثِ هست 1تجهطُ

.ذَاّس ثَز

ـ اًجبم کبض زضاؾتبى ّبی ؿیط اظ اؾتبى نبزض کٌٌسُ گَاّیٌبهِ هصکَض هٌَط ثِ اعالع کتجی ثِ ازاضُ کل تؼبٍى، کبض ٍ 2تجهطُ

.ضفبُ اجتوبػی اؾتبى هحل فؼبلیت ٍ اؾتفبزُ اظ کبضگطاى آهَظـ زیسُ زض ظهیٌِ ایوٌی هی ثبقس

:ـ قبذم ّبی نسٍض هؼطفی ًبهِ ثِ قطح ظیط اؾت 2ـ  6

.ـ نطفبً ثطای آى زؾتِ اظ پیوبًکبضاى فبقس پیوبى فؼبل، هؼطفی ًبهِ نبزض هی گطزز2ـ  6ـ 1

ـ هؼطفیٌبهِ پؽ اظ ثجت اعالػبت هتقبضی زض ؾبهبًِ هطثَعِ ٍ اضائِ هؿتٌسات الظم ثطاثط زؾتَضالؼول اثالؿی نطفبً 2ـ  6ـ 2

.ضٍظ کبضی اظ عطیق ؾبهبًِ تَؾظ ازاضُ کل اؾتبى هوَْض قسُ نبزض هی گطزز 3جْت قطکت زض هٌبقهِ، ظطف 

.هبُ اظ تبضید نسٍض، هؼتجط ذَاّس ثَز 2ـ هؼطفی ًبهِ ثب اهضبی ضئیؽ ثبظضؾی کبض، ثِ هست 2ـ  6ـ 3

ِ گصاض اضائِ هی گطزز2ـ 6ـ 4 .ـ هؼطفی ًبهِ نطفبً ثطای قطکت زض هٌبقهبت ثِ زؾتگبُ هٌبقه

.ـ هتقبضی هکلف اؾت ًتیجِ هٌبقهِ ضا زض ؾبهبًِ ثجت ًوبیس2ـ  6ـ  5

ـ هتقبضی هؼطفی ًبهِ پؽ اظ ثطًسُ قسى زض هٌبقهبت، هکلف اؾت ًؿجت ثِ اذص گَاّیٌبهِ تبئیس نالحیت ایوٌی 2ـ  6ـ  6

.پیوبًکبضی اقسام ًوبیس


