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 فػُ اَٚ

 اضىبْ يٕٛٔی

 ٔجب٘ی

 ٔبؼٜ اَٚ:

 .ٚؾى ضؽٜ است غؽٔبت ا٘فلی ثفق تٙهیٓثف اسبس ٔبؼٜ پٙطٓ، ضطٓ ٚ ٞمتٓ لبٖ٘ٛ قفقإًُِ ایٗ 

 ٞؽف:

 ٔبؼٜ ؼْٚ:

 :يجبـت است اققفقإًُِ ٞؽف اق ایٗ 

تًّیك ٚ ِغٛ خٛاق تِٛیؽ، ا٘تمبَ، تٛقیى ، ٚاـؼات ٚ غبؼـات  تٕؽیؽ ،ضفبف ـا ثفای غؽٚـ،  پفٚسٝ یه 

 ا٘فلی ثفق ایدبؼ ٕ٘بیؽ.

ا٘فلی  ا٘ىطبف ایدبؼ قٔیٙٝ ثفای ٔطبـوت سىتٛـ غػٛغی ٚ سفٔبیٝ ٌؿاـاٖ غبـخی ؼـ ثػص .１

 افغب٘ستبٖ. 

 ٌبٖ خٛاق.ٜ ؼاـ٘ؽاخفایی ٔسِٛٚیت ٞب ٚ ٘یبقٔٙؽی ٞبی ٔطػع ٕ٘ٛؼٖ ٚنبیف،  .２

 تًبـیف

 ٔبؼٜ سْٛ:

 ٍٔف ایٙىٝ ٔتٗ ؼیٍفی ٔٛـؼ ٘یبق ثبضؽ.وٙؽ  افبؼٜ ثبیؽ ًٔب٘ی ؾیُ ـا  اغكالضبت آتیقفقإًُِ ؼـ ایٗ 

 اتطبؼیٝ ٞب ٚ یبٞبی ثكـي، ثٝ ًٔٙی ٞف ضػع، سبقٔبٖ ٚ یب ٞف ٔٛسسٝ ای ثٝ ضَٕٛ ضفوت   ٔتمبؾی: .１

 ـا ٔی ٕ٘بیٙؽ.قفقإًُِ است وٝ ؼـغٛاست خٛاق ثٝ اسبس ایٗ  سبقٔبٖ ٞبی ٔدٕٛيٝ اق اففاؼ ٚ 

ٔفالجت سیستٓ یى ثفای ایدبؼ، ثٝ وبـ ا٘ؽاغتٗ ٚقثٝ ًٔٙی سبضٝ ای است وٝ ؼـ خٛاق تٛ سبضٝ ای تٛقیى: .２

 تبٔیٗ ٕ٘بیؽ. ،خٛاق تٛقیى تػٛیت ضؽٜ است تب ا٘فلی ـا تطت ضفایف ٚ ؾٛاثف تػفیص ضؽٜ ؼـ

تٙهیٓ غؽٔبت ثفق افغب٘ستبٖ ٔی ثبضؽ وٝ ثٝ اسبس لبٖ٘ٛ  لیا٘ف غؽٔبتثٝ ًٔٙی اؼاـٜ تٙكیٓ  اؼاـٜ: .３

 ثفق ایدبؼ ضؽٜ است.
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سیستٓ تٛقیى   ضفم ٚ ٔفالجت و ثىبـ ا٘ؽاغتٗ است وٝ خٟت ثٝ ًٔٙی ؼاـ٘ؽٜ خٛاق خٛاق تٛقیى:ؼاـ٘ؽٜ   .４

ؼـ یه سبضٝ ٔطػع يفؾٝ ثفق، تٛسف اؼاـٜ ٔٙػٛة يفؾٝ ثفق ثفای ٔػفف وٙٙؽٜ ٌبٖ  غفؼ 

 ٌفؼیؽٜ است. 

ضمٛلی است وٝ ا٘طػبـ یب تمفیجبً ا٘طػبـ وٙتفَٚ ٕ٘ٛؼٖ تبٔیٗ ا٘فلی  تثٝ ًٔٙی ضػػی :غالضیت ؼاـ .５

 ثفای ٔػفف وٙٙؽٜ ٌبٖ ؼـ یه ٔٙكمٝ خغفافیبیی ـا ؼاـؼ.

غؽٔبت ا٘فلی، ٔمفاـات ضبوٓ ثف قفقإًُِ  ثٝ ًٔٙی لبٖ٘ٛ ثبالی ثفق: ا٘فلی تٙهیٓ غؽٔبت  لبٖ٘ٛ .６

خٕٟٛـی اسالٔی  2015/8/26ٔٛـظ 19ضٕبـٜ  ٔػٛثٝ ثفق است وٝ ثٝ اسبس ا٘فلیتٙكیٓ سىتٛـ

 افغب٘ستبٖ تٙفیؿ ضؽٜ است.

ثفای ٚاـؼ وفؼٖ ثفق اق قفقإًُِ : ثٝ ًٔٙی خٛاقی است وٝ ثف اسبس ایٗ ٚاـؼات ٚ غبؼـات ثفق خٛاق .７

ضبُٔ  غبؼـ ٌفیؽیؽٜ ٚ ٕ٘ٛؼٖ ثفق ثٝ یه وطٛـ ؼیٍف اق افغب٘ستبٖیه وطٛـ ؼیٍف ثٝ افغب٘ستبٖ ٚ غبؼـ 

 تٕؽیؽ ِیٗ ا٘تمبَ ٘یك ضٛؼ.

 20ٔیالؼی ضفٚو ٚ ؼـ ٞبی ؼسبٔجف سبَ  21: سبَ ٔبِی ثٝ ًٔٙی ٔؽت قٔب٘ی است وٝ اق سبَ ٔبِی .８

 ؼسبٔجف سبَ آیٙؽٜ ٔیالؼی غبتٕٝ ٔی یبثؽ.

ثبضؽ أب ٘ٝ ٔطؽٚؼ ثٝ  ق تٛاٖ وٙتفَٚ ؼاـ٘ؽٜ خٛاقثٝ ًٔٙی ٚالًبت است وٝ ففاتف ا ضبالت غیف ٔتفلجٝ: .９

قِكِٝ، ٌفؼ ثبؼ، ـؼ ٚ ثفق، ضٛـش، سیُ، قٛفبٖ، خًٙ، ضٕالت تفٚـیستی، اغتطبضبت ٔؽ٘ی، تطفیٕبت، 

آتص وٝ خٛاق ٚتبسیسبت ـا ٔتبثف وٙؽ ٚ یب ؼیٍف ٚلبیى ٕٞسبٖ وٝ ٔٙدف ثٝ ٞف الؽأی ضٛؼ وٝ ضبُٔ 

 تبٔیٗ ثفق ٔی ضٛؼ.٘مؽ لٛا٘یٗ یب ٔمفـات ٔفتجف  ثٝ 

سیستٓ تِٛیؽی ثب  ٝ ثفای ثىبـ ا٘ؽاغتٗ ٚ ضفم ٚ ٍٟ٘ؽاـیثٝ ًٔٙی خٛاقی است و تِٛیؽ: خٛاق .１０

 اؼاـٜ تػٛیت ضؽٜ ثبضؽ. ؼـ یه ٔىبٖ ٚ فٙبٚـی ًٔییٗ تٛسف یٗینففت ًٔ

 ثٝ ًٔٙی ٞكاـ ٚات ا٘فلی ثفق است. kwیب  ویّٛٚات: .１１

 ضؽٜ ثبضؽ. غبؼـًُٕ قفقاِی است وٝ ثٝ اسبس ایٗ ثٝ ًٔٙی ٔدٛق خٛاق: .１２

ثٝ ًٔٙی تدبـتی است وٝ تٛسف یه خٛاق ؼاـ٘ؽٜ ٔكبثك ثٝ خٛاقی وٝ اق سٛی  تدبـت ٔدبق: .１３

 اؼاـٜ غبؼـ ضؽٜ ثبضؽ ثٝ ـاٜ ا٘ؽاغتٝ ضٛؼ.

ثٝ ًٔٙی اضػبظ ضمیمی یب ضىٕی است وٝ ثفای ضبٖ ايتجبـ خٛاق تِٛیؽ، ا٘تمبَ،  :ؼاـ٘ؽٜ خٛاق .１４

ثجت ضؽٜ ثبضؽ، غبؼـ ٔی قفقإًُِ ایٗ  اضىبْ  تٛقیى، ٚاـؼات ٚ غبؼـات ثفق وٝ ثٝ ٘بْ ٚی ٔكبثك ثٝ

 ٌفؼؼ.

 ثبضؽ.تػٛیت ضؽٜ خٛاق  ٔفتجف ثٝ تبٔیٗ ثفق ثف اسبس: ثٝ ًٔٙی تدبـت است وٝ تدبـت ٔدبق .１５
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ثٝ ًٔٙی ضبؼثٝ ای است وٝ ؼـ اـتجبـ ثب تبٔیٗ ثفق اتفبق ٔی افتؽ ٚ ٔٙدف ثٝ ٚلفٝ  ثكـي:ضبؼثٝ  .１６

لبثُ تٛخٝ ؼـ غؽٔبت ٚ یب غسبـات لبثُ تٛخٝ ؼـ ٚسبیُ ٚ یب اق ؼست ؼاؼٖ خبٖ ٚ خفاضت لبثُ 

 ٔالضهٝ ؼـ ا٘سبٖ ٞب ٚ ضیٛا٘بت ٔیطٛؼ ٚ ؼـ ثف ٌیف٘ؽٜ ضٛاؼث ؼیٍفی ٔیطٛؼ وٝ اق سٛی اؼاـٜ غفیطبَ

 انٟبـ ضؽٜ وٝ ضبؼثٝ ثكـي است.

 ثٝ ًٔٙی ٚقاـت ا٘فلی ٚ آة ٚ یب ٟ٘بؼ خبٌكیٗ آٖ ٔی ثبضؽ. :MEWٚقاـت یب   .１７

ثٝ غیف اق وست ٚ وبـ خٛاق ؼاؼٜ ضؽٜ  ثٝ ًٔٙی تدبـتی است وٝ تٛسف ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تدبـت ؼیٍف: .１８

 ا٘دبْ ٔیطٛؼ.

ثٝ ًٔٙی ًٔیبـ ٞبی يّٕىفؼی است وٝ ٕٔىٗ ٚلت ثٝ ٚلت تٛسف اؼاـٜ  ًٔیبـ ٞبی يّٕىفؼ: .１９

 ٔطػع ضٛؼ.

ِٛیؽ ٔی ثبضؽ اق تٛقیى ٚ ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تثٝ ًٔٙی لفاـ ؼاؼ ٔیبٖ ؼاـ٘ؽٜ خٛ غفیؽاـی ا٘فلی: لفاـؼاؼ .２０

 ثب ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تٛقیى تًفیف ٔی وٙؽ.  اق تِٛیؽ ؼستٍبٜ ثفق ـا،ٛاق ؼاـ٘ؽٜ خ وٝ ضفایف غفیؽ ثفق ـا

است وٝ ٕٔىٗ اؼاـٜ ثف يالٜٚ ٚ یب ؼـ ٔغبیفت ثب ضفایف يٕٛٔی  ثٝ ًٔٙی ضفایف غبظ: فایفض .２１

 وٝ خٛاق ؼاـ٘ؽٜ ّٔكْ ثٝ اخفای آٖ است، ٚؾى ٕ٘بیؽ.

وٝ اخبقٜ ثٝ وبـ  ثٝ ًٔٙی ٕٞٝ خٛاق ؼاـ٘ؽٌب٘ی ٞستٙؽ :یب ؼاـ٘ؽٜ خٛاق  خٛاق ؼاـ٘ؽٜ ا٘تمبَ .２２

 ؼستٍبٜ ا٘تمبَ ـا ؼـ یه سبضٝ ٔطػع ضؽٜ اق سٛی اؼاـٜ ؼاضتٝ ثبضٙؽ. ا٘ؽاغتٗ ٚ ضفم ٚ ٍٟ٘ؽاـی

 ٔفبؼ ؼـغٛاست ٘بٔٝ:

 ٔبؼٜ زٟبـْ: 

ؼـ سبق ٘جبیؽ ثؽٖٚ اغؿ خٛاق اق اؼاـٜ ٚ یب ثؽٖٚ يمؽ ٕ٘ٛؼٖ تفبٞٓ ٘بٔٝ ثب اؼاـات ٔفثٛقٝ ٞیر يّٕی  .１

تدٟیكات، تبسیس تسٟیالت، ا٘تمبَ، تٛقیى، ٚاـؼات ٚ غبؼـات ا٘فلی، غٛـت  ػت ٚ ٔٛ٘تبل ٚسبغت، ٘

 ٌیفؼ.

ایٗ  اضىبْ اق لیؽ ؼ ضبٖ تِٛیؽ ٚ یب تٛقیى ٔی وٙٙؽغٛ ـا ثفای ٔػفف بی لب٘ٛ٘ی وٝ ثفقاففاؼ یب ٟ٘بؼ ٞ .２

 ضؽ.، ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ ضفایف فٙی ٔكبثك ثب ًٔیبـ ٞبی پؿیففتٝ ضؽٜ ثبآقاؼ غٛاٞٙؽ ثٛؼقفقإًُِ 

ًٔبف غٛاٞٙؽ قفقإًُِ اق ایٗ  ٛ٘یات تٛسف اففاؼ ٚ یب ٟ٘بؼ ٞبی لب٘ٚٛویّ 1000اـایٝ غؽٔبت ا٘فلی اِی  .３

 . ثٛؼ

قفقإًُِ ایٗ  اضىبْ اق ثبضؽ تبٖتبسیسبت ؼفبيی وٝ تطت وٙتفَٚ ٚقاـت ؼفبو خٕٟٛـی اسالٔی افغب٘س .４

 .ٔستثٙب غٛاٞؽ ثٛؼ
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آقاؼ غٛاٞٙؽ  قفقإًُِ ایٗ  اضىبْ ٔطتفی اق لیؽ 100ٚ یب وٕتف اق  100يّٕىفؼ ضجىٝ ٞبی وٛزه ثب  .５

 ثٛؼ.

ـا ثفای ٔػفف غٛؼ تطت ٔمفـات ا٘ؽاقٜ ٌیفی غبِع آفتبثی ـٚی ثبْ، ثفق  اففاؼ ٚ یب ٟ٘بؼ ٞبی لب٘ٛ٘ی وٝ .６

آقاؼ غٛاٞٙؽ ثٛؼ، ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ ضفایف فٙی قفقإًُِ ایٗ اضىبْ یؽ ضبٖ تِٛیؽ ٔی ٕ٘بیٙؽ اق اق ل

 ـ ٞبی پؿیففتٝ ضؽٜ ثبضؽ.ٔكبثك ثب ًٔیب

ٝ ٔبیُ ثٝ سبغتٗ، ؼاـا ثٛؼٖ ٚ یب ثٝ وبـ ا٘ؽاغتٗ ٞف ٌٛ٘ٝ غؽٔبت ثفق ثبضؽ، ثب تٛخٝ ثٝ ٞف ففؼی و .７

 ٚ ؼیٍف لٛا٘یٗ اخفایی افغب٘ستبٖ، ضك ا٘دبْ ؼاؼٖ آٖ ـا ؼاـؼ. قفقإًُِ ضفایف ایٗ 

 

 فػُ ؼْٚ

 ٚ قفق إًُِ ضبیستٍی 

 ضفایف ؼـغٛاست ثفای خٛاق

 پٙدٓ:ٔبؼٜ 

ـا قفقإًُِ ؼٖ خٛاق ثٝ اسبس ایٗ ص ؼـغٛاست ثفای ثؽست آٚـاففاؼ ضمیمی ٚ یب ضىٕی وٝ غٛاٞ .１

 لبٖ٘ٛ ثفق ٔطػع ضؽٜ است،  ثبضٙؽ. 9ضفایف ؾیُ وٝ ؼـ ٔبؼٜ  ؼاـ٘ؽ  ٔی ثبیست ٚاخؽ

سفٔبیٝ  افغب٘ستبٖ تبسیس ضؽٜ ثبضؽ ٚ خٛاق ضػع ضىٕی ؼاغّی ٚ یب ٟ٘بؼ ٞبی وٝ ٔكبثك لٛا٘یٗ .أ 

 ٌؿاـی ـا ثٝ ؼست آٚـؼٜ ثبضؽ.

ضػع ضىٕی غبـج اق افغب٘ستبٖ ٚ یب ٟ٘بؼ ٞبی وٝ قجك ٔمفـات لبٖ٘ٛ وطٛـ ضبٖ تبسیس ضؽٜ ثبضؽ ٚ  .ة 

 خٛاق سفٔبیٝ ٌؿاـی ٔكبثك ثٝ ضفایف لبٖ٘ٛ افغب٘ستبٖ ـا ؼاضتٝ ثبضٙؽ.

 وٝ اق سٛی اؼاـٜ  بت تػػػیاثكاـ ٚ ؼیٍف ؾفٚـی  ٔبضیٗ آالت، تدٟیكات، ؼاضتٗ سفٔبیٝ وبفی ثفای تٟیٝ .ج 

 .تًییٗ ضؽٜ است ثفای ثٝ اخفا ؼـآٚـؼٖ ضفایف خٛاق

 تًییٗ ضٛؼ. بَ فٛلتبَثفای اؼاـٜ وٝ ٕٔىٗ تٛسف اؼاـٜ ٚلت اـایٝ ؾٕب٘ت ٔبِی .ؼ 

لبٖ٘ٛ  9ؼـ ٔبؼٜ وٝ قفقإًُِ ثٝ اسبس ایٗ  ضمیمی ٚ ضىٕی ؾیُ ضبیستٝ  ثٝ ؼست آٚـؼٖ خٛاقاففاؼ  .２

 ، ٕ٘یجبضٙؽ.طػع ضؽٜ استثفق ٔتٙهیٓ غؽٔبت ا٘فلی 
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 لبٖ٘ٛ اسبسی خٕٟٛـی اسالٔی افغب٘ستبٖ ٘بْ ٌففتٝ ضؽٜ است 151ؼـ ٔبؼٜ  ٟ٘بؼ ٞبی لب٘ٛ٘ی وٝ اق آٟ٘ب .أ 

 ٚ یب ثستٍبٖ ٘كؼیه ضبٖ خك آٖ ثبضؽ.

 ضىٓ ا٘طالَ اق سٛی ٔطىٕٝ ثب غالضیت غبؼـ ضؽٜ ثبضؽ. ٟ٘بؼ لب٘ٛ٘ی وٝ ؼـ ـاثكٝ ثٝ آٖ .ة 

 خفاییٝ ٚ یب ٞئیت ٔؽیفٜ آٖ خبیٍبٜٙؽ سٟٓ ؼاـ، ٚ یب ايؿبی ٞئیت از ٟ٘بؼ لب٘ٛ٘ی  وٝ ؼـ آٖ یه یب .ج 

 ضمٛلی غٛیص ـا اق ؼست ؼاؼٜ ثبضؽ.

 ؽ سٟٓ ؼاـ یب ايؿبی آٖ ؼـ ٚقاـت ا٘فلی ٚ آة وبـ وٙؽ.ٟ٘بؼ لب٘ٛ٘ی وٝ یه  یب زٙ  .ؼ 

ـا  وٝ ؼـ ثبـٜ یه ٞئیت ٔؽیفٜ یب ٞئیت اخفایٝ آٖ ٔطىٕٝ ثب غالضیت ضىٓ ٚـضىستٍی ٟ٘بؼ لب٘ٛ٘ی  .ٜ 

 غبؼـ ٕ٘ٛؼٜ ثبضؽ.

ٖ ؼٚ سبَ ؽٜ ثبضؽ ٍٔف ایٙىٝ اق تبـیع ِغٛ آوٝ خٛاق آٖ تٛسف اؼاـٜ ِغٛ ض یه ضػع ضمیمی  یب ضىٕی .ٚ 

 سپفی ضؽٜ ثبضؽ.

ثبضؽ وٝ  ٟب تؿوف ـفتٝ است، يؿٛ ٟ٘بؼ لب٘ٛ٘یلبٖ٘ٛ اسبسی افغب٘ستبٖ اق آ٘ 151اٌف ضػػی وٝ ؼـ ٔبؼٜ   .３

تؿوف ـفتٝ است ثبضؽ، پس لجُ اق ؼـغٛاست ٔدٛق تطت ایٗ ًُٕ قفقاِ( ایٗ اِف) 1پبـاٌفاف  5ؼـ ٔبؼٜ 

 ًفب ثؽٞؽ.تٔمفـٜ، زٙیٗ ضػػی ّٔكْ غٛاٞؽ ثٛؼ وٝ اق يؿٛیت غٛؼ ؼـ ایٗ ٟ٘بؼ لب٘ٛ٘ی اس

وٝ ؼـ غبـج اق افغب٘ستبٖ ٔستمف ٞستٙؽ ، ٔٛنف ثٝ ایدبؼ ٚ فًبَ  یاضػبظ لب٘ٛ٘ ثٝ ٔٙهٛـ وست خٛاق، .４

 ٕ٘ٛؼٖ سبقٔبٖ ٞبی ؼایٕی غٛؼ ؼـ افغب٘ستبٖ ٚ ضفم اسٙبؼ يّٕیبتی ٔفثٛـ غؽٔبت ثفق ؼـ آٖ ٞستٙؽ.

ٔیطٛ٘ؽ ثبیؽ قفقإًُِ ثفای اغؿ خٛاق، ؼـغٛاست ٕ٘ٛؼٜ ٚ ٚاـؼ لفاـؼاؼ تطت ایٗ وٝ  ٟ٘بؼ ٞبی لب٘ٛ٘ی .５

 غٛؼ ٕٞفا ثب ٔمؽاـ سفٔبیٝ ٞف یه اق سٟبٔؽاـاٖ غٛؼ ـا ثٝ اؼاـٜ اـایٝ ثؽاـ٘ؽ. اسبٔی سٟبٔؽاـاٖ

 ا٘ٛاو خٛاق

 ٔبؼٜ ضطٓ:

 ثٝ ضفش ؾیُ است:قفقإًُِ خٛاق ٞبی ٔٙؽـج ؼـ ایٗ   .１

 خٛاق تِٛیؽ ثفق. .أ 

 خٛاق ا٘تمبَ ثفق. .ة 

 خٛاق تٛقیى ثفق. .ج 

 .یخٛاق ٚاـؼات ا٘فلی ثفل .ؼ 

 .یخٛاق غبؼـات ا٘فلی ثفل .ٜ 
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ضؽٜ ؼـ ثٙؽ اَٚ ٔبؼٜ ضطٓ ثبیؽ اق قفف اؼاـٜ ؼـ ثؽَ ٞكیٙٝ تًییٗ ضؽٜ ٚ ؾٕب٘ت ٞبی خٛاق ٞبی ؾوف  .２

 ٔبِی ؼـ اغتیبـ ٔتمبؾیبٖ لفاـ ٌیفؼ.

ٞكیٙٝ لبثُ پفؼاغت وٝ ؼـ ثٙؽ ؼْٚ ٔبؼٜ ضطٓ ؾوف ضؽٜ است تٛسف پیطٟٙبؼ اؼاـٜ ثٝ ٚقاـت ٚ تػٛیت  .３

ت ضؽٜ تٛسف اؼاـٜ ثٝ قٛـ ٔٙبست ثٝ ٞكیٙٝ ٞبی ؼـیبفزٙیٗ آٖ تٛسف ٚقاـت ٔفثٛقٝ تًییٗ ٔی ضٛؼ، 

 ضسبة ثب٘ىی ؼِٚت ٔٙتمُ ٔی ضٛؼ.

اؼاـٜ ثٝ ٚقاـت ٚ  اق قفف  پیطٟٙبؼ ضؽٜ ؼـ ثٙؽ ؼْٚ ٔبؼٜ ضطٓ تٛسف  ٔمؽاـ ؾٕب٘ت ٞبی ٔبِی ؾوف .４

ثٝ ضىُ ٔٙبست ثٝ  ٞكیٙٝ ٞبی ؼـیبفت ضؽٜ تٛسف اؼاـٜ تًییٗ ٔی ٌفؼؼ. :تػٛیت آٖ تٛسف ؼِٚت

 ؼـ ثب٘ه ٔٙتمُ ٔیطٛؼ. سپفؼٜ ٞبی ٔبِی

 ٔؽت قٔبٖ خٛاق ٞب:

 ٔبؼٜ ٞفتٓ:

 .تبـیع خٛاق اق تبـیع غؽٚـ أف اخفای آٖ تٛسف اؼاـٜ آغبق ٔی ضٛؼ .1

 لفاـ ؾیُ ٔی ثبضؽ:قفقإًُِ ؽت ايتجبـ خٛاق ٞب ثف اسبس ایٗ ٔ .2

 سبِٝ. 25خٛاق تِٛیؽ ثفق ثفای ضؽ اوثف ؼٚـٜ ای  .أ 

 سبِٝ. 25فق ثفای ضؽ اوثف ؼٚـٜ ای خٛاق ا٘تمبَ ث .ة 

 سبِٝ. 29خٛاق تٛقیى ثفق ثفای ضؽ اوثف ؼٚـٜ ای  .ج 

 سبِٝ. 15خٛاق ٚاـؼات ثفق ثفای ضؽ اوثف ؼٚـٜ ای  .ؼ 

 سبِٝ. 15خٛاق غبؼـات ثفق ثفای ضؽ اوثف ؼٚـٜ ای  .ٜ 

 

 قفق إًُِ غؽٚـ خٛاق:

 ٔبؼٜ ٞطتٓ:

 ؼـغٛاست ٘بٔٝ ثفای غؽٚـ خٛاق: .１

تِٛیؽ، ا٘تمبَ، تٛقیى، ٚ یب ٚاـؼات ٚ غبؼـات ثفق  ٞف ضػع ضمیمی یب ضىٕی  وٝ لػؽ ؼاـؼ تب ثٝ تدبـت .أ 

ٔكبثك ثٝ ففْ   ثٝ اؼاـٜ غٛاست ٘بٔٝ ای ؼـ افغب٘ستبٖ ثپفؼاقؼ، ثفای ثٝ ؼست آٚـؼٖ خٛاق ثبیؽ ؼـ

ثٝ ، ٝ ٘طٛی وٝ تٛسف اؼاـٜ ـٕٞٙبیی ضؽٜ ٚ ث اـایٝ ٕ٘بیؽ استقفقإًُِ ٔطػع وٝ ؾٕیٕٝ ای ایٗ 
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تًففٝ ثب٘ىی ٚ یب ٞكیٙٝ تٛسف  ٔطػع ٌفؼیؽٜ است.تٛسف اؼاـٜ  وٝ ٔبِی ٕٞفاٜ ٞكیٙٝ ٚ تؿٕیٗ ٞبی

 ٞف قفیك ؼیٍفی وٝ تٛسف ٚقاـت ثٝ ٘فى اؼاـٜ تًییٗ ضؽٜ ثبضؽ، لبثُ پفؼاغت ٔی ثبضؽ.

ٔبت ٚؾى ضفایف ٚ اِكا ی اغؿ خٛاق ؼـغٛاست ٕ٘بیؽ ثبیؽ ثكٛـ ٔتًبـف اقثفاٞف ضػػی وٝ لػؽ ؼاـؼ  .ة 

 .ٚی وٙؽپیفقفقإًُِ ضؽٜ ؼـ ٔبؼٜ پٙدٓ ایٗ 

 اؼاـٜ ٕٔىٗ ؼـ غٛـت ٘یبق ثفای غؽٚـ خٛاق، ٔتمبؾی ـا اق قفیك ايال٘بت يٕٛٔی ؼيٛت ٕ٘بیؽ.  .ج 

 یب ٕ٘بیٙؽٜ ثب غالضیت ؼـغٛاست وٙٙؽٜ  ؼـغٛاست ٘بٔٝ ثفای اغؿ خٛاق ثبیؽ اق قفف ؼـغٛاست وٙٙؽٜ .ؼ 

 أؿب ضؽٜ ٚ ثٝ ٔمبْ ـیبست اؼاـٜ تمؽیٓ ضٛؼ.

 تبئیؽی ؼـغٛاست ٘بٔٝ: .２

، ٔبٔٛـ ٌٕبضتٝ ضؽٜ اق سٛی اؼاـٜ ؽٚـ خٛاقؼـیبفت ؼـغٛاست ٚ ٞكیٙٝ لبثُ پفؼاغت ثفای غ ثٝ ٔطؽ

 ثفای ؼـغٛاست وٙٙؽٜ یه ٘بٔٝ ای تبئیؽی ثب تبـیع ؼـیبفت ٚ ضٕبـٜ ثجت اـسبَ غٛاٞؽ وفؼ.

 

 ی:ًّٔٛٔبت اؾبف .３

ًّٔٛٔبت اؾبفٝ ٚ ٕٔىٗ است اؼاـٜ پس اق ثفـسی ؼـغٛاست ٘بٔٝ، ؼـغٛاست وٙٙؽٜ ـا ثفای تطٛیُ ؼٞی 

 .ّٔكْٚ ثؽاـؼ، یب اسٙبؼ غػٛغی وٝ ؼـ ففْ ٞبی ؼـغٛاست خٛاق ؼـ ؾٕیٕٝ اـایٝ ٘طؽٜ است

 ٍٕٞب٘ی سبقی ايالٖ ؼـغٛاست:  .４

ثب ضفم یه ٘سػٝ ای اق ًّٔٛٔبت ؼـغٛاست ٘بٔٝ ـا  ـٚق ثًؽ اق ؼـیبفت ؼـغٛاست 30ؼـ قی  اؼاـٜ .أ 

ايالٖ قٛـی ثبضؽ وٝ ضبُٔ ٘طف غٛاٞؽ وفؼ. ًّٔٛٔبت ٔطفْ ٚ غبظ وٝ ؼـ ؼـغٛاست ٘بٔٝ ؼـج است 

ٕٞب٘كٛـ وٝ ؼـ ؼـغٛاست اـسبَ ضؽٜ ثٝ اؼاـٜ ؾوف ضؽٜ است،  سبضٝ خغفافیبی پیطٟٙبؼ ضؽٜ ثفای خٛاق،

ٙٙؽٜ ؼـ غػٛغیبت سٟبٔؽاـاٖ، غالغٝ فًبِیت ٞب ٚ تدبـ ٌؿضتٝ ؼـغٛاست ؤطػػبت ٔؽیفیتی، 

 .فًبِیت ٞبی ٔطبثٝ، ثبضؽ

ف ضؽٜ ـا ضؽ الُ ؼـ ؼٚ ـٚق٘بٔٝ ثب تیفال ثّٙؽ ثٝ ٔػفف ٚ ٞكیٙٝ ؼـغٛاست وٙٙؽٜ اؼاـٜ ثبیؽ ًّٔٛٔبت ؾو .ة 

 ؼـ سبضٝ وٝ ٔبیُ ثٝ فًبِیت است، ٔٙتطف وٙؽ.

ٚ یب ٞف سبغتٕبٖ ٚ یب  ٔطالت ؾغبیف، ٔیؽاٖ ٞبی ٞٛاییاـؼٌٚبٜ،ؼـ غٛـت وٝ ؼـ غٛاست خٛاق ضبُٔ  .ج 

ٛ٘ٝ ايتفاؾی ثٝ غؽٚـ ٔدٛق اق سٛی اؼاـٜ ٔىبٖ ٔطبغُ ؼِٚتی ثفای ٔمبغؽ ؼفبيی ثبضؽ، ٔتمبؾی ٞیح ٌ

 یب ؼِٚت ؼـیبفت ٘ػٛاٞؽ وفؼ.

ثٝ ؼـغٛاست ـا ثٝ ٞف ٕ٘بیٙؽٜ تًییٗ ضؽٜ ؼِٚت ثب ٞف اؼاـٜ  اؼاـٜ ٕٞسٙیٗ ٕٔىٗ است اثالغیٝ ٔكثٛـ .ؼ 

 ، اـسبَ وٙٙؽ.اؼاـٜ القْ ٔی ؼا٘ؽٔطّی ٚ یب ٞف اؼاـٜ ٚ یب ضػع ٚ یب سبقٔب٘ی ؼیٍف وٝ 
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 فیػّٝ: استٕبوفٚسٝ ـلبثت ٚ پ .５

 سٝ ـلبثت:پفٚ .أ 

i. ٜلب٘ٛ٘ی یب ضمیمی  ـٚقٜ ـا ثفای اضػبظ  45ثبیؽ ففغت  اق تبـیع ا٘تطبـ اثالغیٝ تٛسف اؼاـٜ، اؼاـ

 ففاٞٓ ثسبقؼ.ثفای اـایٝ ؼـغٛاست خٟت اغؿ خٛاق یب ؼـج ايتفاؼ ثٝ ؼـغٛاست خٛاق،  ،ؼیٍف

ii. ـٚق وبـی  25ٛاستی ـا ؼـ ٞف ٌبٜ اؼاـٜ ؼـغٛاستی ؼیٍفی ؼـیبفت ٔی وٙؽ، ثبیؽ زٙیٗ ؼـغ

 اـقیبثی ٕ٘بیؽ.

iii. ٔطؽ لجِٛی تٕبْ ضفایف اق سٛی ٔتمبؾی ثفای اـایٝ اسٙبؼ، اغؿ ٔدٛق ٚ ا٘تطبـ اثالغیٝ ث ٝ ٚ

يٕٛٔی  اقالوايتفاؾبت، اؼاـٜ ٔیتٛا٘ؽ ؼـغٛاست ـا اق قفیك یه  یبٖ قٔبٖ ثفای ؼـج پس اق پب

 ٘هف ثٍیفؼ.ؼـ یب ثؽٖٚ استٕبو ٕ٘ٛؼٖ، قٛـیىٝ القْ ٔی ؼا٘ؽ، 

ؽ تٛسف اؼاـٜ ثفای ٔتمبؾی آٔبؼٜ ٚ یب ايتفاؼ ثبی یؽ ثفای خٛاقٝ ٞف ٌٛ٘ٝ ؼـغٛاست خؽیبت ٔفثٛـ ثئخكِ .ة 

 ضٛؼ.

اؼاـٜ ٔیتٛا٘ؽ ؼـغٛاست ٞب ـا ثًؽ اق اـقیبثی ٚ ؼـ ٘هف ٌففتٗ ٞف ٌٛ٘ٝ ايتفاؼ ٞبی اـایٝ ضؽٜ ثٝ اخفا    .ج 

 ثٍؿاـؼ.

ت وفؼٜ ا٘ؽ، ٚ ست وٙٙؽٜ ٚ یب اضػبظ وٝ ايتفاؼ ثجثٝ ؼـغٛا اؼاـٜ ثبیؽ ٘تیدٝ استًالْ ٚ یب استٕبيیٝ ـا .ؼ 

 یب ٞف اؼاـٜ، ضػع ٚ یب ٟ٘بؼ وٝ اؼاـٜ ٔٙبست ٔیؽا٘ؽ، اـایٝ ثؽاـؼ.

استٕبو ٕ٘ٛؼٖ فیػّٝ ثبیؽ ؼـ لبِت ٚ ضیٜٛ ای وٝ تٛسف اؼاـٜ تًییٗ ضؽٜ است ثبضؽ ٚ ؼـ ٔؽت سی )  .ٜ 

 ( ـٚق ثٝ ٘تیدٝ ثفسؽ. 30

 

 ق:ٛیك ٚ یب ـؼ ٕ٘ٛؼٖ خٛاتد  .６

پس اق استٕبو، اؼاـٜ خٛاق ـا ثٝ ٔتمبؾی ٚاخؽ ضفایف تفٛیؽ ٕ٘بیؽ ٚ اٌف وؽاْ ٔتمبؾی ؼیٍف ؼـغٛاست  .أ 

ٛـت وٝ تبییؽ ٚ یب ـؼ ضؽٜ ٔیتٛا٘ؽ. ؼـ غ ـج ٘ىفؼٜ ثبضؽ، ؼـغٛاست ٔتمبؾی فٛق اِؿوف ثفای خٛاق٘بٔٝ ؼ

اؼاـٜ تػٕیٓ ٔی ٌیفؼ ا٘دبْ  ایف ٚ ؾٛاثف وٝفاؼاـٜ تػٕیٓ ثٝ غؽٚـ خٛاق ثٍیفؼ، ثبیؽ ایٗ وبـ ـا ؼـ ض

 ؼٞؽ.

ؾوف ضؽٜ است ٚ تبـیػی وٝ  8ٔبؼٜ  2ؼـیبفت ؼـغٛاست قٛـیىٝ ؼـ ثٙؽ ٔؽت قٔبٖ ٔیبٖ تبـیع تبئیؽ ثٝ  .ة 

 90اؼاـٜ اق تػٕیٓ غٛؼ ٚ یب تػٕیٓ پیطٟٙبؼی غٛؼ ثفای تػٛیت ٚ یب ـؼ خٛاق اقالو ٔیؽٞٙؽ ٘جبیؽ اق 

 ـٚق تدبٚق وٙؽ.
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 ضفایفآٌبٜ سبغتٝ ضٛؼ. ٔتمبؾی تػٛیت ٔتمبؾی ثبیؽ اق زٙیٗ   ٛاق ـا تػٛیت ٔی وٙؽ،قٔب٘یىٝ اؼاـٜ خ .ج 

ٛاق اق سٛی ٔتمبؾی پفؼاغتٝ یٝ ٚ سبال٘ٝ خٛاق وٝ ثفای تػٛیت خفیس اِٚـا وٝ ثبیؽ تىٕیُ وٙؽ ٔب٘ٙؽ 

 ٔیطٛؼ، ٔكّى ضٛؼ.

ٔٙهٛـ ضؽٜ اؼاـٜ ـا  ثٝ ٔطؽ ؼـیبفت اقاليیٝ وتجی تبئیؽی اق سٛی ٔتمبؾی وٝ پؿیفش خٛاق ثب ضفایف .ؼ 

ٚ ثًؽ اق لب٘ى ضؽٖ ٔتمبؾی ثٝ ضفٚـ وٝ ثفای تػٛیت خٛاق تطٕیُ ضؽٜ است، اؼاـٜ ٔدٛق  تبئیؽ ٕ٘بیؽ

ٞب ٚ یب اخكای ٔفتجف ثٝ آٖ ثٝ ضىُ ٔػتػف وٝ  ـٚق٘بٔٝ ٔتمبؾی اق قفیك ٚیت سبیت، ثٝـا زبح خٛاق 

 اؼاـٜ ٔٙبست ثجیٙؽ، ٔی ؼٞؽ.

بپی ٔفتجف ثٝ آٖ ـا ثٝ ٚقـات ٚ یب اؼاـٜ ٔطّی ٚ یب ٞف ضػع یب ٟ٘بؼ وٝ و اؼاـٜ ثبیؽ ثًؽ اق غؽٚـ خٛاق .ٜ 

 غٛؼ اؼاـٜ ؾفٚـی ٔی ضٕبـؼ، ثففستؽ.

ثیبٖ ؼالیُ ایٗ  یبق خٛاق ـا ٔیٍیفؼ ثبیؽ ٔتمبؾی ـا وتجبَ اق تػٕیٓ غٛیص ثب ِغٛ أت  اٌف اؼاـٜ تػٕیٓ ثٝ  .ٚ 

 تػٕیٓ ٔكّى سبقؼ.

 ٔتمبؾی ؾوف ٌفؼؼ. ثبیؽ ثٝ ٚؾبضت ثفای ؼالیُ ثفای ـؼ خٛاق .ق 

 ؼـ ـاثكٝ ثٝ خٛاقٞب:  .ش 

  یه ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تٛقیى، ؼـ غٛـت وٝ ؼـ ثیطتف اق یه لّٕفٚ غؽٔبت اـایٝ ٕ٘بیؽ، ثبیؽ ثیص اق

 یه خٛاق تٛقیى ثؽست آـؼ.

  ُیه ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تِٛیؽ، یه خٛاق ـا ثفای یه ؼستٍبٜ تِٛیؽی وٝ ؼـ ثف ٌیف٘ؽٜ ثٝ ٕٞیٗ ضى

، ؼـیبفت ٔی است ثٝ یب ثىبـ ا٘ؽاغتٝ ضؽٜ تٛسف ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ٔتًّكیه ٚ یب ثیطتف اق یه ٚاضؽ 

 وٙؽ.

 ا٘تمبَ وٝ ثٝ  ٕٞجستٝ  ِٗی َ، ثبیؽ یه خٛاق ـا ثفای ٞف مب٘طٜٛ، یه ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ا٘ت ٝ ٕٞیٗث

 ثىبـ ا٘ؽاغتٗ ٚ یب ثٝ ٞؽف ثٝ وبـ ا٘ؽاغتٗ است ثٝ ؼست ٔی آٚـؼ.

 :  تػؽیك خٛاق ففؾی  

 ٔبؼٜ ٟ٘ٓ:

قفقإًُِ ٟبؼ وٝ لجُ اق اخفایی ضؽٖ ایٗ تٛسكٝ اؼاـٜ أف ٘طؽٜ ثبضؽ، ٞف ضػع یب ٘تب قٔب٘یىٝ  .１

يبت ٕ٘ٛؼٖ آٖ اِٛیؽ، ا٘تمبَ، تٛقیى ٚ یب ٚاـؼات ٚ غبؼـات ثفق ثٛؼٜ ثبضؽ، خٟت ٔفت تدبـت  ٔػفٚف 

 ثبیؽ ؼـغٛاست ؼاؼٜ ٚ تػؽیك خٛاق ٕ٘بیؽ.
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ٝ اق سٛی اؼاـٜ زٟبـ ٔبٜ ٔكبثك آٖ زیس ؼـ قی ٔؽت ٔىّف ثٝ پفؼاغت ف ٙیٗ خٛاق ففؾیزؼاـ٘ؽٜ  .２

 ٔی ثبضؽ. ،تًییٗ ضؽٜ است ثفای زٙیٗ خٛاقی

ٚ آٖ تػّف ٚقـیؽٜ قفقإًُِ ضٛؼ، ؼـ ٔمبثُ ضفایف ایٗ  ضبُٔ ثٙؽ اَٚ ٔبؼٜ ٟ٘ٓ خٛاق ففؾی ؼاـ٘ؽٜ اٌف .３

فف زٟبـ ٔبٜ ثًؽ اق نؼـ ٔٛافمت اؼاـٜ ٔفثٛقٝ ثٝ ؼست آٚـؼٖ  خٛاق ّٔكْؼاـ٘ؽٜ  ـا ٘مؽ ٕ٘بیؽ، زٙیٗ 

 ايتجبـ غٛاٞؽ ثٛؼ. ٔفيی االخفا ضؽٖ ایٗ ٔمف ـٜ ٔی ثبضؽؼـ غیف آٖ خٛاق فبلؽثٝ 

 

 ىٝ اق قفیك پفٚسٝ ـلبثتی ا٘تػبة ضؽٜ است:ای ٔدٛق ثٝ ٔطتفی

 ٔبؼٜ ؼٞٓ:

ثٝ اق قفف ٚقاـت ؼـ غٛـت وٝ یه پفٚلٜ تِٛیؽ، ا٘تمبَ یب تٛقیى ، اق قفیك پفٚسٝ ـلبثت ضفبف ٔكایؽٜ  .１

ٔتؿوفٜ ؼـغٛاست ٘بٔٝ غٛیص ـا ثفای تػٛیت ثٝ اؼاـٜ ٔكبثك آ٘سٝ ؼـ  ای ؼاؼٜ ٔیطٛؼ، ٌفٌٜٚفٜٚیه 

 ٕ٘بیؽ. ٔطػع ضؽٜ است، اـایٝ 8ٔبؼٜ  1ٙؽ ث

ثفـسی غٛاٞؽ وفؼ، ؼـ غٛـت قفقإًُِ اؼاـٜ تٕبْ ؼـغٛاست ٘بٔٝ ـا ثٝ ؼلت تٕبْ ثف قجك پفٚسٝ ایٗ  .２

ٔتؿوفٜ تػٛیت  خٛاق ثفای ٌفٜٚ اٛا٘ت ـا تىٕیُ ٕ٘ٛؼٜ است، غٛاست ٘بٔٝ تٕبْ خؼـیبفت ایٗ وٝ ؼـ

 غٛاٞؽ ضؽ.

 تػكی ٚ یب ٘مؽ اق سٛی ؼاـ٘ؽٜ خٛاق:

 :11ٔبؼٜ 

ثبضؽ ٚؾى ٕ٘بیؽ، ؼـ غٛـت قفقإًُِ ٚ ایٗ  ـا وٝ ٔكبثك ٔبؼٜ ٞبی لبٖ٘ٛ ثفق اؼاـٜ ٔیتٛا٘ؽ ؼستٛـات .１

ٕٝ ٘مؽی ـا ٛاثف خٛاق ا٘دبْ ضٛؼ، اؼاـٜ خفیاق وؽاْ تػّفی ؼـ ثفاثف ضفایف ٚ ؾاق خب٘ت ؼاـ٘ؽٜ خٛ وٝ 

ثفق ٔطػع ضؽٜ است، تٙهیٓ غؽٔبت ا٘فلی لبٖ٘ٛ  42ٔبؼٜ ٔكبثك آ٘سٝ ؼـ  ثفای تػكی ؼاـ٘ؽٜ خٛاق

 .ٚؾى غٛاٞؽ وفؼ.

 ٞكیٙٝ خٛاق:

 :12ٔبؼٜ 

 ٔطػع ب ؼـ تبـیع یٝ ـا لجُ ٘ثبیؽ ٞكیٙٝ سبال ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ٔٛـؼ ٘هف ثٝ ضَٕٛ  تٕبْ ؼاـ٘ؽٜ ٌبٖ خٛاق  .１

 ضؽٜ پفؼاغت ٕ٘بیٙؽ.
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اٌف ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ؼـ پفؼاغت ٞكیٙٝ تًییٗ ضؽٜ ٘بوبْ ٔی ضٛؼ ٚ ٕ٘ی تٛا٘ؽ وٝ آ٘فا ؼـ تبـیع ًٔیٗ  .２

 ، ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ٔسَٛٚ ٔٛاـؼ ؾیُ غٛاٞؽ ثٛؼ: ؽپفؼاغت ٕ٘بی

فای ؼـ ٞف سبَ پفؼاغت ٕ٘بیؽ، سٛؼ اق تبـیع وٝ ث ٪ 18ٛؼ اؼاـٜ ـا ؼـ یه ـلٓ لبثُ ٔالضهٝ ثب ٘فظ س .أ 

 پفؼاغت ٔطػع ضؽٜ است اِی تبـیع تبؼیٝ پَٛ، لبثُ پفؼاغت ٔی ثبضؽ.

 ِغٛ ؼـغٛاست تٛسف اؼاـٜ ٔكبثك آ٘سٝ اؼاـٜ ٔٙبست تّمی ٕ٘بیؽ. .ة 

 اـایٝ ًّٔٛٔبت ثفای اؼاـٜ:

 : 13ٔبؼٜ 

ْ وٝ ٔطػع ضؽٜ است، ؼـ اغتیبـ اؼاـٜ ؼـ فٛـ)ٞب( ـا  تدبـتٔفثٛـ ثٝ  ًّٔٛٔبت ثبیؽخٛاق ٞف ؼاـ٘ؽٜ  .１

 یب ٞف ٔمبْ ؼیٍف لفاـ ؼٞؽ. 

 

 ، ففٚش ٚ یب غفیؽاـی خٛاق:ا٘تمبَ

 : 14ٔبؼٜ 

ْ، ا٘تمبَ یب ففٚش ٔدٛق غٛؼ بؼاـ٘ؽٜ خٛاق لبؼـ ثٝ ا٘دبْ ٞف ٌٛ٘ٝ ًٔبّٔٝ ثفای وست خٛاق ؼیٍفی، یب اؼغ .１

 ـا ثٝ ؼیٍف اضػبظ ضمٛلی ٚاخؽ ضفایف ٘یست، ٍٔف آ٘ىٝ تبییؽ لجّی اؼاـٜ ـا وست وفؼٜ ثبضؽ. 

ؾوف ضؽٜ است، ٘یبق ثبضؽ، ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ثبیؽ  14ٔبؼٜ  1خبییىٝ زٙیٗ تبییؽی ٞب قٛـیىٝ ؼـ فمفٜ  .２

اق ـٚق ثًؽ  30اؼاـٜ ٕٔىٗ است ؼـ نفف ؼـغٛاست ٘بٔٝ ـا ثب اـایٝ تٕبْ ًّٔٛٔبت ٔفثٛقٝ ؼـج ٕ٘بیؽ، 

ثٝ اسبس ضفایف ٚ ؾٛاثف وٝ ؾفٚـی ضٕفؼٜ ٔیطٛؼ آ٘فا تبییؽ وٙٙؽ ٚ یب  ؼـیبفت زٙیٗ ؼـغٛاست

یبت ثیتطف ٚ یب یٔیتٛا٘ؽ ؼـغٛاست ـا ثفای ؼالیُ وٝ ؼـ آٖ ثٝ ضىُ ٘ٛضتبـی ثجت است ٚ یب ثفای خك

 ٕ٘بیؽ.ا٘دبْ خّسٝ استٕبيیٝ وٝ ؼـست پٙؽاضتٝ ٔیطٛؼ، ـؼ 

 :ٔطبـوتی ضفوت ٞبی ففيی ٚ یب ضفوت ٞبی 

 : 15ٔبؼٜ 

ا ثفای ٚ یب ٞف سبقٔب٘ی ؼیٍفی ـ  بی ٔطبـوتیٔیتٛا٘ؽ ضفوت ٞبی ففيی یب ٞٓ ضفوت ٞخٛاق ؼاـ٘ؽٜ  .１

أب زٙیٗ ضفوت ٞبی ففيی یب ضفوت ٞبی ٔطبـوتی بیف غٛؼ تبسیس ٕ٘بیؽ. اؼاـٜ ٚ ا٘دبْ ٞف یه اق ٚن

 ٚ ضفایف ًٔٙمؽٜ خٛاق، فًبِیت ٕ٘بیٙؽ. تطت ٘هبـت ٚ وٙتفَٚ ؼاـ٘ؽٜ خٛاق بٖ ٞب ثبیؽٚ یب ؼیٍف سبقٔ
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ٛاست ٘بٔٝ ای ـا ثب اؼاـٜ ثفای ثٝ ؼست آٚـؼٖ اخبقٜ اِٚی ضست اِٛنیفٝ ثب اـایٝ غخٛاق ثبیؽ ؼـؼاـ٘ؽٜ  .２

ت ـٚق ثًؽ اق ؼـیبفت ؼـغٛاست ٘بٔٝ تط 45ًّٔٛٔبت ٔفثٛقٝ ٔٛـؼ ٘یبق ، غب٘ٝ پفی ٕ٘بیؽ. اؼاـٜ ثبیؽ قی 

ؼٖ ٚ یب ـؼ ٕ٘ٛؼٖ پیطٟٙبؼ ضفایف ٚ ؾٛاثف ٚیب تًؽیالت وٝ ضبیستٝ ثٝ ٘هف ٔی ـسؽ، ثفای اخبقٜ ؼا

 ٔٛافمت ٕ٘ٛؼٜ ٚ ؼالیُ اش ـا ثٝ ضىُ ٘ٛضتبـی ثجت ٕ٘بیؽ.

 :ؼاـ٘ؽٜ خٛاق سبیف ٔطغِٛیت ٞبی 

 ٔبؼٜ ضب٘كؼٞٓ:

ٔدٛق ثػبقف   تدبـتثٝ اؾبفٝ  ؼیٍفی ـا تدبـتاؼاـٜ ثتٛا٘ؽ  ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ٕٔىٗ است ثب اخبقٜ لجّییه  .１

 سٛؼٔٙؽی ٔكّٛة اق سفٔبیٝ اش تطت ضفایف ؾیُ ثٝ ـاٜ ثی ا٘ؽاقؼ:

 اغّی ثٝ ٞیر ٚزٝ ٘جبیؽ تطت تبثیف لفاـ ٌیفؼ. خٛاقوست ٚ وبـ  .أ 

ثبیؽ ضسبة خؽاٌب٘ٝ ای ـا ثفای ٞف یه اق ایٗ تدبـت ٞب ؾوف وٙؽ تب اقٕیٙبٖ ضبغُ ضٛؼ  ؼاـ٘ؽٜ خٛاق .ة 

یمی سفٔبیٝ تدبـت اِٚی ٚخٝ ٘ٝ ٞكیٙٝ ای ثف تدبـت اِٚی ؼاـؼ ٚ ٘ٝ اق ٞیر قف تدبـت ؼٚٔی ثٝ ٞیروٝ 

 ٔیىٙؽ.ـا ٔطىْٛ 

 

 :اق ضٛاؼث ـاپٛـ ؼٞی 

 :17ٔبؼٜ 

ضٛاؼث: ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ثبیؽ ٞفزٝ يبخُ وٝ ٕٔىٗ است اؼاـٜ ـا اق ثفٚق ٞف ٘ٛو ضبؼثٝ ٚ سب٘طٝ ثكـي ؼـ  .１

يفؾٝ ٕ٘ٛؼٖ ثفق ٔی ضٛؼ ٔكّى سبقؼ. ٚ ٕٞسٙبٖ  سبضٝ يفؾٝ ؼٞی اش وٝ ٔٙدف ثٝ تبثیف ٌؿاـی ثبالی

 ثبیؽ ؼـ ٔؽت ؼٚ ٞفتٝ ثًؽ اق ٚلٛو ضبؼثٝ ٌكاـضبت غبظ ؾیُ ـا اـایٝ ثؽاـؼ:

 ؼالیُ آ٘فا .ٕٞسٙبٖ ضبؼثٝ ٔؿوٛـ ٚ ٔفثٛـ ثٝ خكیبت ٔىُٕ ٚ یب ٚالًیت ٞبی  .أ 

 وبپی ٌكاـضبت ثبیؽ ثٝ خٛا٘ت ؾیؽغُ ٚ ٟ٘بؼ ٞبی ٔفتجف ثٝ ضبؼثٝ اـسبَ ٌفؼؼ. .ة 

تمبؾبی  ،شاـثب اـایٝ ـٕٞٙٛؼ ثفای اـایٝ ٌك غٛؼ اؼاـٜ ٔیتٛا٘ؽ ثٝ اسبس ٔػّطت غٛـت ؾفٚـت ؼـ .ج 

 .ؼـ یه ٚلت ٔطػع ٕ٘بیؽ تطمیك اق سٛی یه اؼاـٜ ٔستمُ ـا

 غٛاٞؽ ثٛؼ. تػٕیٓ اؼاـٜ ٟ٘بیی .ؼ 

 سٛاثك زٙیٗ ضٛاؼث ٚ یب ٚالًبت ثبیؽ ٕٞفا ثٝ ٌكاـش تطمیك ؼـ ٞف ضص ٔبٜ ثٝ اؼاـٜ اـایٝ ضٛؼ. .ٜ 
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 اخفای اضىبْ غبؼـ ضؽٜ اق سٛی اؼاـٜ:

 :18ٔبؼٜ 

 ٖ٘ٛاضىبْ لبؼـ ثف آٚـؼٖ ٞف یه اق ضفایف خٛاق، ٚ یب خٛاق ؼ وٝ یه ؼاـ٘ؽٜ ٛقٔب٘ی وٝ اؼاـٜ ٔتمبيؽ ٔیط .１

ٚ یب ضفایف  ٚلٛا٘یٗ لبثُ اخفا ٘بوبْ ضؽٜ است، ثٝ تطمیك  ثفق یب ٔدٕٛيٝ لٛا٘یٗ تٙهیٓ غؽٔبت ا٘فلی 

 ـاخى غٛاٞؽ ضؽ.

ففغت ٔی ؼٞؽ تب ثبقٕ٘بیی ؼـ ٔٛـؼ یبفتٝ ٞبی ٔٛخٛؼ خٛاق ثب ؼـیبفت ٌكاـش تطمیك اؼاـٜ ثفای ؼاـ٘ؽٜ  .２

ـا ؼستٛـ ثٝ اخفای يّٕی ٔی خٛاق ؼـ ٌكاـش ؼاضتٝ ثبضؽ. ثًؽ اق ثبقــسی تٕبْ ًّٔٛٔبت، اؼاـٜ ؼاـ٘ؽٜ 

 غٛاٞؽ وفؼ.ؼٞؽ وٝ اق سٛی اؼاـٜ ًٔمَٛ تّمی ٌفؼؼ ٚ یب خٛاق تدبـت ـا ًّٔك ٚ یب ِغٛ 

 اؼاـٜ ٔكٕیٗ ٌفؼؼ. تٛسفاق اخفا ٚ يّٕی ضؽٖ اٚأف غبؼـ ضؽٜ اؼاـٜ ثبیؽ  .３

 ٚ ؼاٚـی:  ضُ ٔٙبقيبت

 :19ٔبؼٜ 

خٛاق ، ٕٔىٗ  غٛـت اغتالف ٔیبٖ ؼاـ٘ؽٜ ٌبٖبٔیٓ ٚ ٞؽایبت اؼاـٜ ، ٚ یب ؼـ ٞف ففؼ آسیت ؼیؽٜ اق تػ .１

 لبٖ٘ٛ ثفق ثفای ضُ زٙیٗ ٔٙبقيبت ٔتٛسُ ضٛؼ. 41ٔكبثك ثٝ ٔبؼٜ است ثٝ ٔیىب٘یكْ ضُ ٔٙبقيبت 

 تّمی ٔی ضٛؼ.لبٖ٘ٛ ثفق، ٟ٘بیی  41ثك ثٝ ٔبؼٜ تػٕیٓ اؼاـٜ ٔكب .２

 

 فػُ سْٛ

 ٚنبیف ؼاـ٘ؽٜ خٛاق

 يٕٛٔی

 :20ٔبؼٜ 

 خٛاق يجبـت ا٘ؽ اق:ؼاـ٘ؽٜ ٚنبیف 

 است.ْٚ ٚ تٛسًٝ یه سیستٓ ٔٛثف، ٔتٙبست ٚ التػبؼی ؼـ سبضٝ وٝ  ثٝ آٖ خٛاق غبؼـ ضؽٜ تؽا .１

وٝ تٛسف اؼاـٜ اضىبْ خٛاق ؽ ٚ ٔمفـات ٛاق ؼاؼٜ ضؽٜ ٔكبثك ثٝ لٛايپؿیففتٗ ٔسِٛٚیت فًبِیت ٞبی خ .２

    سبغتٝ ضؽٜ است.
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 خٛاق ثبیؽ ٔتفك ثٝ ًٔیبـ ٞبی تًییٗ ٚ اغالش ضؽٜ اق سٛی اؼاـٜ ثبضؽ. ٌبٖ ؼاـ٘ؽٜ  .３

ـ ٚ وبـ ٌفاٖ، ٔكبثك سبضٝ وب الجت ٞبی غطی، ٔطیف قیست، ٚ ٔطبفهتیٔكبثمت ثب لٛا٘یٗ ٚٔمفـات ٔف .４

 ٝ وٝ ؼـ لٛا٘یٗ خٕٟٛـی اسالٔی افغب٘ستبٖ لبثُ اخفا ٔی ثبضؽ.آ٘س

 است قٛـیىٝ اؼاـٜ ؼـ ٔمبقى ٔػتّف القْ ٔی ؼا٘ؽ.وٝ ٕٔىٗ  خٝٚ ثٛؼ وبـیتٟیٝ پالٖ  .５

 بـٜ ثفای قفف ٔمبثُ وٝ اق فًبِیت ٞبی ٔفتجف ثٝ تبٔیٗ ثفق ٔتبثف ٔی ضٛؼ.خجفاٖ غس .６

 ٝ ؼـٔبؼٜ ؼٚاقؼٞٓ تدٛیك ضؽٜ است.ٞبی خٛاق، ٔكبثك آ٘سپفؼاغت ٞكیٙٝ  .７

 پفؼاغت ٔبِیبت ٚ ؼیٍف ضمٛلی وٝ ثٝ اسبس خٛاق لبثُ اخفا ٔی ثبضؽ. .８

 پفؼاغت ٔبِیبت ثف يبیؽات ٚ ضمٛق ٌٕفوی ٔكبثك ثٝ لٛا٘یٗ خٕٟٛـی اسالٔی افغب٘ستبٖ. .９

 ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تٛقیى:ثفای ٔطػع  ٚنبیف

 :21ٔبؼٜ 

 اسبس تمبؾبٚنیفٝ تبٔیٗ ثفق ثٝ   .１

ٔطُ ، ثفق ـا ثفای غبضت ٔطُ ٔسىٛ٘ی ٔبِه ٚ یب  تٛقیى ثبیؽ ثف اسبس پیطٟٙبؼ خٛاق ؼاـ٘ؽٜ ٞف  .أ 

 ؼـغٛاست وٙٙؽٜ ؼـ یه تبـیع ًٔییٗ ثًؽ اق ؼـیبفت ؼـغٛاست، تبٔیٗ ٕ٘بیؽ. ٔسىٛ٘ی 

ؼـ غٛـت وٝ ؼـ یه ٔٙكمٝ یب لفیٝ، وٝ ؼـ آٖ ٞیح ٔٙجى تبٔیٗ ٚخٛؼ ٘ؽاضتٝ ثبضؽ، اؼاـٜ ٕٔىٗ ؼٚـٜ  .ة 

ـ زٙیٗ ٔٙكمٝ ای تٕؽیؽ غٛاٞؽ وٙؽ. ؼـ ثفق ـسب٘ی ؼثٝ قٔب٘ی ٔطػع ضؽٜ ـا ؼـ غٛـت ؾفٚـت 

ـا فق تِٛیؽ ا٘فلی ث خؽیؽ  ستٍبٜ ٞبیؼ تٛقیى ٚ یب خٛاق٘یبق ثٝ ٌستفش ضجىٝ ٞبی  خبیىٝ يفؾٝ ثفق

 ـا ثًؽ اق تٛسًٝ ففاٞٓ سبقؼ. ٔٛلًیت ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ثبیؽ تبٔیٗ ثفق ثفای زٙیٗ  ؼاضتٝ ثبضؽ،

ٚ ٘ػت  ؾبفی ؼـ خبی وٝ تٛسًٝ آٖ ٘یبقٔٙؽ ـاٜ ا٘ؽاقی ؼـ غٛـت ؼـغٛاست ثفای اتػبَ خؽیؽ ٚ یب ثبـ ا .ج 

ـٚق  15ثبیؽ ؼـ نفف ، ؼاـ٘ؽٜ خٛاق استتفا٘سفبـٔف ٔٛخٛؼ  ِٚتبل ثّٙؽ ٚ یب افكایص نففیت ست ستیطٗ 

 قٔبٖ ؼـیبفت ؼـغٛاست ٔٛؾٛو ـا ثٝ ؼاـ٘ؽٜ  خٛاق ٔفثٛـ اـسبَ ثؽاـؼ. اق

ثب پیطٟٙبؼ  ـٚق اق تبـیع ؼـیبفت پیطٟٙبؼ ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تٛقیى ثبیؽ آ٘فا 15ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ا٘تمبَ ؼـ نفف  .ؼ 

٘ی ثفای ٚ ٔطؽٚؼیت قٔب ثّٙؽِٚتبل ی ست استطٗ ٞبؼلیك ثب اضبـٜ ثٝ قٔبٖ ثٙؽی ثفای ٘ػت ٚ یب تمٛیت 

 تػٛیت ضؽٜ، ثٝ اؼاـٜ اـایٝ ٕ٘بیؽ.بت ثفای ؼـغٛاست وٙٙؽٜ اخبقٜ ؼاؼٖ ثٝ اتػبَ غؽٔ

ك اؼاـٜ ٔطػع ٔیطٛؼ، یوٝ اق قف ـا   خٕى آٚـی ٔػبـف ٔتًّك ثٝ غؽٔبت ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تٛقیى ٔسَٛٚ .ٜ 

ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تٛقیى ثبیؽ ثًؽ اق ؼـیبفت ٔػبـف وٝ اق قفف ـا ؼاـؼ.  ثٝ ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ا٘تمبَ ٚ سپفؼٖ اٖ 
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تمبَ ثب تٛخٝ وبـ ـا آغبق ٕ٘بیؽ. ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تٛقیى ثبیؽ ؼـ ٕٞبٍٞٙی ثب ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ا٘ اؼاـٜ تبییؽ ضؽٜ است،

 ثٝ غؽٔبت اق سٛی اؼاـٜ، وبـ ٕ٘بیؽ. ثٝ تبـیع پیٕبٖ ٚ  اخبقٜ 

تدبـی ـا ثب ؼاـ٘ؽٜ خٛاق  بت ؾفٚـی یى است تب تفتیجتطت ضفایف فٛق ایٗ ٔسِٛیت ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تٛق .ٚ 

لبثُ ، ؼـ ٚلت تًییٗ ضؽٜ اق سٛی اؼاـٜ  ٕیٙبٖ ضبغُ ضٛؼ وٝ تبٔیٙبت القٔٝ ا٘تمبَ ؼاضتٝ ثبضؽ تب اق

 ؼستفس است.

ـ٘ؽٜ خٛاق تٛقیى ٔیتٛا٘ؽ ٚالیت، لفیٝ ؼالجالً ثفق ـسب٘ی ٘طؽٜ ثبضؽ، یب سبضٝ  لفیٝ ؼـ غٛـت وٝ ٚالیت، .ق 

 یبؼ ضؽٜ ـا ثًؽ اق آٖ وٝ ؼـ ثف٘بٔٝ ٞبی ثفق ـسب٘ی خٕٟٛـی اسالٔی افغب٘ستبٖ ضبُٔ ضٛؼ،  یب سبضٝ

وٝ تٛسف  قفش سفٔبیٝ ٌؿاـی تطت اـایٝ غؽٔبت لفاـ ؼٞؽ. يفؾٝ ثفق  ثبیؽ ؼـ قٔبٖ ٔطػع ضؽٜ 

 است غٛـت ٌیفؼ.تػٛیت ضؽٜ  اؼاـٜ 

ٚؼیت ٞبی ـا ثفای اففاؼ وٝ ٘یبق ثٝ ٔطؽٚؼیت ؼـ ضفایف يفؾٝ ثفق: ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تٛقیى ٔیتٛا٘ؽ ٔطؽ .２

ت ثفای خّٛ ٌیفی اق ٚ یب ٚؾى ٔطؽٚؼی ؾٝ ؼاـ٘ؽ ايٕبَ وٙؽ أب تٟٙب ٚ آٖ ٞٓ ثٙب ثف ؼالیُ ٔػئٛ٘یتیيف

 ؼی وٝ اق غفّت ففؼی ٘بضی ٔیطٛؼوٝ ثفق ثفایص تبٔیٗ ضؽٜ است.قیبٖ ٞبی التػب

ٔطُ ٔٙبست ٔػفف ت ؼـ بسثًؽ اق ٘ػت ٔیتف ٔٙ ٟبٙت : ٞف ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تٛقیى ٔیتٛا٘ؽی ت ٔیتف ٞبػ٘ .３

 ٞبی ٔطػع ضؽٜ تٛسف اؼاـٜ، ثفق ـا تبٔیٗ ٕ٘بیؽ.وٙٙؽٜ ثب ًٔیبـ 

ضػَٛ ٞكیٙٝ ٞب: خٛاق ؼاـ٘ؽٜ ثٝ اسبس تًففٝ ٔتؽٚاَ اؼاـٜ اق ٔطتفی ٔػبـف ـا اغؿ ٕ٘ٛؼٜ ٔػفف  .４

 ؼیٍفی خك ٔػبـف ؼـثفٌیف٘ؽٜ تًففٝ اغؿ ٍ٘فؼؼ.

أٙیتی  پَٛ ٔػبـف قفقإًُِ كبثك ثٝ ایٗ وٝ ٘یبقٔٙؽ تبٔیٗ ثفق است ٔأٙیتی: ٞف ضػع  ٚخٜٛ ٔبِی .５

 تٛسف اؼاـٜ تًییٗ ٔی ٌفؼؼ ـا ثٝ ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تٛقیى ثؽٞؽ. بَ فٛلتبَ وٝ ٚلت

خبیىٝ ٞف ٔػفف وٙٙؽٜ اق پفؼاغت ٞكیٙٝ ثفق  ٚیب سبیف ٔػبـف وٝ ٔفثٛـ اٚ ٔیطٛؼ غفّت لكى ثفق:  .６

 ٙٙؽٜ ثؽٞؽ تب ثؽٞی ٞبیص ـا ؼـ نففاغكبـیٝ وتجی ـا ثفای زٙیٗ ٔػفف وثبیؽ یه خٛاق ٕ٘بیؽ، ؼاـ٘ؽٜ 

خٛاق ضك لكى ؼاـ٘ؽٜ ـا ٘پفؼاقؼ ،  ق ثپفؼاقؼ، ؼـ غٛـت وٝ ٞٙٛق ٞٓ ٔػفف وٙٙؽٜ لفٚؼ غٛیصـٚ 15

سف ٔػفف وٙٙؽٜ پفؼاغتٝ ٞب تٛ ثبق پفؼاغت لفؼ ٞبیص تب ایٙىٝ لفؼ ضك  ، ؼاـؼ ثؽٖٚ تًػت ثفق ـا

  ٚ ٚغُ ٕ٘ٛؼٖ ثفق ٘یك ٔیطٛؼ. ٛ٘ٝ ٔػفف ثٝ ٚخٛؼ آٔؽٜ اق لكى پفؼاغت ضبُٔ ٞف ٌ لبثُ ضٛؼ.  لفٚؼ

ثفق: ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تٛقیى ثبیؽ ثٝ اسبس پیص ثیٙی سبال٘ٝ تمبؾب ثفای ثفق ؼـ سبضٝ ـا  ثف٘بٔٝ ـیكی يفؾٝ .７

اؼاـٜ،، ثٝ ـ ضؽٜ اق سٛی ثیٙی ٕ٘ٛؼٜ ٚ ٔكبثك ثٝ ـٕٞٙٛؼ غبؼ سبَ یه ثبـ ثفای پٙح سبَ ٔتٛاِی پیص

 اؼاـٜ تطٛیُ ثؽٞؽ.
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 ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تِٛیؽ ٚنبیف ٔفثٛـ ثٝ 

 :22ٔبؼٜ 

 ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تِٛیؽ ٚنبیف ؾیُ ـا ثٝ يٟؽٜ ؼاـؼ: .１

 تػٙیىی ٔفثٛـ ثٝ ؼستٍبٜ تِٛیؽی ٕٞفاٜ ثب ؼـغٛاست ٘بٔٝ، ثٝ اؼاـٜ. ًّٔٛٔبت اـایٝ  .أ 

ؼستٍبٜ، ٔػفف  ثفلیاـایٝ ًّٔٛٔبت ثٝ اؼاـٜ ؼـ ثبـٜ نففیت تِٛیؽ، نففیت لبثُ ؼستفس، ؾفیت ثبـ  .ة 

ب فٛلتبَ ٔٛـؼ ٘یبق اؼاـٜ ٔی ًٔییٗ، ٔیكاٖ ٔطػع وبـوفؼ ضفاـتی، ٔػفف تیُ ٚ ؼیٍف ًّٔٛٔبت وٝ ٚلت

 .ثبضؽ

يٕٛٔی ٚ غبغی وٝ اق قفف اؼاـٜ فـات اق ثف آٚـؼٜ ضؽٖ ٕٞٝ ٞؽایبت، لٛايؽ ٚ ٔمؼاـ٘ؽٜ خٛاق تِٛیؽ ثبیؽ  .２

 ثفای ضفوت ٞبی تِٛیؽی غبؼـ ضؽٜ است، اقٕیٙبٖ ثؽٞؽ.

ـ٘ؽٜ خٛاق تِٛیؽ ثبیؽ غفیؽ ا٘فلی ثب ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تٛقیى ضٛؼ، ٚ ؼا ثبیؽ ؼـ ؼاغُ لفاـؼاؼ ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تِٛیؽ .３

 اـایٝ ٕ٘ٛؼٜ است. ت تػٛیت ثٝ اؼاـٜخٛاق تٛقیى لفاـؼاؼ يمؽ ضؽٜ ـا خٟ ُ ٕ٘بیؽ وٝ ؼاـ٘ؽٜاقٕیٙبٖ ضبغ

ؼاضتٝ ثبضؽ ثٝ اسبس  ثفای يؽْ ٔٛفمیت غٛیص ؼـ سیستٓ اٌف ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تٛقیى ٘یبق ثٝ وٕه يبخُ  .４

ؼستٍبٜ اسبس ؼـغٛاست ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تٛقیى خفیبٖ ثفق ـا اق  ىب٘بت تػٙیىی، ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تِٛیؽ ثٝأ

 ثٝ سیستٓ ٚی تٕؽیؽ وفؼٜ ٔیتٛا٘ؽ.تِٛیؽی غٛؼ 

 ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ا٘تمبَ ٚنبیف ٔفثٛـ ثٝ 

 :23ٔبؼٜ 

ضؽٜ ٚ ٕٞٝ ٔمفـات ؽ وٝ ثٝ اسبس آٖ ثٙب ٚ لٛاي ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ا٘تمبَ ثبیؽ ثٝ تٕبْ ضفایف يّٕی لبٖ٘ٛ ثفق .１

 .ٔٛافمت ٕ٘بیؽ وٝ اق قفف اؼاـٜ غبؼـ ضؽٜ استفأیٗ ٚ ٞؽایبتی ، ف

ٜ تغیفات ثٝ ٚخٛؼ آٔؽٜ ؼـ ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ا٘تمبَ ٞف لؽـ قٚؼ وٝ ٕٔىٗ ثبضؽ ثبیؽ ثٝ اؼاـٜ ٌكاـش ؼـ ثبـ .２

ٚ  ايؽی ٞبیص ؼـ أف ـسیؽٖ ثٝ ٚنبیف ٔطِٛٝ اش ثٝ اسبس لبٖ٘ٛ ثفق ٚ لٛیٚؾًیت اش وٝ ثبالی تٛا٘ب

 ٚ اٚأف اؼاـٜ ، تبثیف ٌؿاـ ثبضؽ ـا ثؽٞؽ. ایبت ضفایف تؽٚیٗ ضؽٜ ثٝ اسبس آٖ، ٚ ٞؽ

ٞف تغیفی ؼـ اؼاـٜ ٚ وٙتفَٚ ٕ٘ٛؼٖ، وٝ ٕٔىٗ ثبضؽ ثبیؽ ٌكاـش ؼـ ثبـٜ  ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ا٘تمبَ ٞف لؽـ قٚؼ .３

ؼـغٛاست ثٝ اؼاـٜ پیطٟٙبؼ ضؽٜ ٚ یب ٞف تغیفی ثكـٌی ـا ؼـ غػٛغیبت سٟٓ ؼاـاٖ خٛاق ا٘تمبَ وٝ ؼـ 

 است ـا ثٝ اؼاـٜ ٌكاـش ثؽٞؽ.

، ٔٛافمت اؼاـٜ ـا اغؿ ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ا٘تمبَ لجُ اق ٞفٌٛ٘ٝ اخفای يُٕ ؼـ سفٔبیٝ ٞبی وست ٚ وبـ ٔدبق .４

 ایٙىٝ اخفای يُٕ اش ؼـ ؼـغٛاست پیطٟٙبؼی وست ٚ وبـ ٔدبق ٌٙدب٘یؽٜ ضؽٜ ثبضؽ. ٕ٘بیؽ، ٍٔف
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ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ا٘تمبَ ٔیتٛا٘ؽ ٞف ضفوت ففيی ٚ یب ضفوت ٔفوكی، ٚ یب ضفوت ففيی ضفوت ثكـي ٔفوكی  .５

ٝ ٚ وبـ ٔدبق ـا ث ا٘تمبَ ٚ ؼـ اـتجبـ ثٝ وستخٛاق ؼاـ٘ؽٜ ـا ؼـ ٔیسف سبغتٗ سٛؼ ٚ یب غؽٔبت ٔفثٛـ ثٝ 

 اسبس اخبقٜ لجّی اـایٝ ضؽٜ اق سٛی اؼاـٜ، ٔتًٟؽ غٛؼ ثسبقؼ.

ـا وٝ قفقإًُِ ا٘دبْ ضؽٜ ثٝ اسبس ایٗ ٞبی ٔبت ًّٛٔ ٔدٕٛوؼاـ٘ؽٜ خٛاق ا٘تمبَ ثبیؽ ؼـ ٞف سبَ ٔبِی  .６

 ؼـ خفیبٖ سبَ ٔبِی اتفبق ٔی افتؽ ـا ثٝ اؼاـٜ ٌكاـش ثؽٞؽ.

 استػؽاْ وبـٌفاٖ

 :24ٔبؼٜ 

تبثًیت ؼاـای ثٝ ٔٙهٛـ اخفای تٕبْ فًبِیت ٞبی ٔفثٛـ ثٝ خٛاق ، ؼاـ٘ؽٜ خٛاق ثبیؽ تٕبْ وبـٌفاٖ  .１

ٚ ثفای آٟ٘ب قٔیٙٝ آٔٛقش ٞبی ٔسّىی ٚ ٔطٛـٜ ٞبی ٔسّىی ـا ففاٞٓ سبقؼ وبـ ثٍٕبـؼ  افغب٘ستبٖ ـا ثٝ

 تب فًبِیت ٞبی خٛاق ؼاؼٜ ضؽٜ ـا ؼـست ا٘دبْ ثؽٞٙؽ.

ٌفاٖ ؼاغّی ؼـ سكص ٚ یب ا ثٝ اخبـٜ ٌففتٝ ٔیتٛا٘ؽ وٝ وبـفاٖ غبـخی ـخٛاق ؼـ غٛـت وبـٌؼاـ٘ؽٜ  .２

 .فایف ٔٛـؼ ٘یبق ؼـ ؼاغُ ٔٛخٛؼ ٘جبضؽ ٚ یب ؼـ ؼستفس لفاـ ٘ؽاضتٝ ثبضؽض

 

 زٟبـْفػُ 

 ف، تدؽیؽ، تًّیك ٚ ِغٛ ؼاـ٘ؽٜ خٛاقتغیی

 تغیف یب اغالش خٛاق

 : 25ٔبؼٜ 

خٛاق ٚ یب ٞٓ ثب ؼـیبفت ًّٔٛٔبت یب ضىبیت اق ٞف ؼاـ٘ؽٜ اؼاـٜ ٔیتٛا٘ؽ ثٝ اثتىبـ غٛؼ یب ثٝ ؼـغٛاست  .１

 ضػػی، ـٚ٘ؽ تغیف ٚ یب اغالش خٛاق ـا آغبق ٕ٘بیؽ.

ثبضؽ وٝ اق قفف اؼاـٜ  ٛاق ـا ٔیىٙؽ ثبیؽ پیطٟٙبؼش ؼـ فٛـْ ای بؼ تغیف ؼـ خٟخٛاق پیطٙؼاـ٘ؽٜ اٌف  .２

 غبؼـ ضؽٜ است ٚ زٙیٗ پیطٟٙبؼی ثبیؽ ٕٞفا ثب ضفش تغیفات پیطٟٙبؼی ٕٞفا ثبضؽ.

ؼـغٛاست وٙٙؽٜ ثبیؽ نفف ٞفت ـٚق ثًؽ اق پؿیفش ؼـغٛاست تغیفات، ايال٘بت آٖ ـا ؼـ ؼٚ ـٚق٘بٔٝ ای  .３

 ؾیُ ـا اـایٝ ثؽاـؼ: بت ًّٔٛٔثب تیفال ثّٙؽ ؼـ سبضٝ يّٕیبتی وٝ تغیفات ؼـ آٖ ٔی آیؽ زبح ٕ٘بیؽ ٚ 
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 خٛاق ٔٛخٛؼ وٝ ضبُٔ ٕ٘جف خٛاق، ٘ٛو خٛاق ٚ ٔٙكمٝ خغفافیبیی آٖ ثبضؽ. ًّٔٛٔبت غالغٝ  .أ 

 غیفات پیطٟٙبؼی ثفای خٛاق ٔٛخٛؼٜ؛اغالضبت یب ت .ة 

 ؛ت ٚ تغیفاتاستٗ اغالضبثفای غٛ غالغٝ ای اق ؼالیُ .ج 

کننذه در ساحو جواس ضزوری اشخاص کو توسط درخواست  معلوماتنام ىا، آدرس ىا و دیگز .ؼ 

 مذکور کانذیذ شذه انذ.

ؼـ ثبـٜ اغالضبت پیطٟٙبؼ ضؽٜ ٜ ایٙىٝ اٌف ضػػی ٔبیُ ثٝ اـایٝ پیطٟٙبؼ ٚ یب ا٘تمبؼ ايالٔیٝ ای ؼـ ثبـ .ٜ 

ـٚق ثًؽ اق ٘طف اِٚیٗ  30اؼاـٜ ؼـ نفف  بـی ؼـج ٌفؼؼ ٚ ثٝ آؼـس ـییس ثٝ ضىُ ٘ٛضت ثبضؽ، ثبیؽ

 اثالغیٝ تسّیٓ ؼاؼٜ ضٛؼ.

تغیفات ٚ اغالضبت ؼـ خٛاق تٛسف اؼاـٜ پیطٟٙبؼ ٔی ٌفؼؼ، اؼاـٜ ثبیؽ اثالغیٝ آٖ ـا ؼـ ؼٚ ـٚق٘بٔٝ ٞفٌبٜ  .４

ٔبؼٜ  3پف تیفال ؼـ سبضٝ تطت يّٕیبت وٝ ؼـ خٛاق آٖ تغیفات ٔی آیؽ ، ثب خكیبت تػٛیت ضؽٜ ؼـ ثٙؽ 

 ، زبح ٕ٘بیؽ. 25

 تٕؽیؽ خٛاق

 :26ٔبؼٜ 

تٕؽیؽ خٛاق اش ـا ثب اـایٝ ایف خٛاق، غبضت خٛاق ٔی تٛا٘ؽ لٛا٘یٗ ٘بفؿٜ ٚ ضفاق ؼـ غٛـت يؽْ تػّف  .１

 لجُ اق پٛـٜ ضؽٖ ًٔیبؼ اش، ؼـغٛاست ٕ٘بیؽ. وبـی ـٚق 60 قی ؼالیُ ٚ تٛؾیطبت ٔٙبست ثٝ اؼاـٜ ؼـ

كیٙٝ غیف لبثُ وٙٙؽٜ ثبیؽ ٞ ؼـ غٛـت وٝ ثٝ ضىُ ٘ٛضتبـی تٛسف اؼاـٜ ٔطػع ضؽٜ ثبضؽ، ؼـغٛاست .２

 ٔفاضُ خٛاق ثپفؼاقؼ.ثفٌطت ـا ثٝ اؼاـٜ خٟت قی 

یؽی ئیؽ ٚ یب ـؼ ٕ٘بیؽ، ؼـ غٛـت تبئـٚق وبـی تب 20اؼاـٜ ثبیؽ ؼـغٛاست ـا اـقیبثی ٕ٘ٛؼٜ ٚ آ٘فا ؼـ قی  .３

خٛاق ـا تٕؽیؽ ٕ٘ٛؼٜ ٚ ؼـ غٛـت ـؼ آٖ ثبیؽ اثالغیٝ آٖ ـا ثب ؼالیُ ٔفثٛـ آٖ ثٝ ؼـغٛاست وٙٙؽٜ اـایٝ 

 ثؽاـؼ.

٘دبیىٝ ٕٔىٗ ثبضؽ ؼـ خفیبٖ تدؽیؽ است تب آٔطػع ضؽٜ  ق ثفای تػٛیت  خٛا 8بؼٜ وٝ ؼـ ٔ پفٚسٝ   .４

 خٛاق ثبالی ؼـغٛاست وٙٙؽٜ اق سٛی اؼاـٜ ثبیؽ تًمیت ضٛؼ.

 به تعلیق درآوردن جواز

 :85ماده 

اداره با ابتکار عمل خودش و یا با محض دریافت شکایت و یا معلومات از اتحادیه مصرف کننده  .１

 از به راه انداخته میتواند. را باالی کارکرد هر جویگر، تحقیقی جواز ددارنده گان و یا 

اعد شدن به یکی یا چند اصول که در زیر درج شده است جواز را به تعلیق اداره در صورت متق .２

 در آورده میتواند. اداره جواز را باید به تعلیق در آورد در صورتکه :
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 شرایط جواز و یا قوانین برق؛ نقض .أ 

به میان آمدن یک خطر آنی به موجب  خود را طوری به پیش ببرد که  اجراات دارنده جواز  .ب 

 .شودن نیز  صحت اشخاص  و امنیت عامه ،صحت 

 ادامه خطا و شکست در امر حل نواقص، با وجود صدور اخطاریه از طرف اداره؛ .ج 

باالی   برق، تنظیم خدمات انرژی وظایف و مسوولیت های که در جواز و یا حتی در قانون  .د 

 نکرده باشد؛دارنده جواز وضع شده، ایفا 

 ادامه تخلف حتی بعد از وضع جریمه؛ .ه 

 کوتاهی در اجرای هدایات داده شده از جانب اداره؛ .و 

 انحراف از وصول و شرایط جواز؛ .ز 

 عدم پرداخت هزینه های مورد نیاز در تاریخ معیینه؛ .ح 

 دروغ یا فریب ثابت شده باشد؛ تقاضا ای تمدید یا توسعه .ط 

ره رد نماید و یا مانع مامور تحقیق یا استجواب اداه اساس اگر دارنده جواز تسلیم شدنش را ب .ي 

در تهیه اسناد برای بازرسی طوریکه از جانب اداره  شده برای این کار شود و یا هم  موظف

 ناکام شود؛ هدایت شده است

 اد نماید؛گونه رویداد که در عالیق عمومی ضرورت تعلیق جواز را ایجموجودیت هر .ك 

واز را به شکل کتبی از اصول فوق که به منطور به تعلیق در آوردن جواز جداره باید دارنده ا .３

هاد شده و یا ق پیشنعالیگری جواز دارنده فرصت باز ن و به تصویب شده است با خبر نماید

 میشود را بدهد. ب به وجود آمدن تعلیق ت که موجح حاالمسوولیت تصحیح و اصال

اش را علیه به  نده جواز چانس اعتراض قضیهبه تعلیق در آوردن جواز اداره باید به دارل از قب  .４

اوامر که ضرور پنداشته  ، بدهد و باید اعتراضات درمورد در نظر گرفته شده و تعلیق در آوردن

 میشود را پشت سر بگذراند.

نده جواز در باره تاریح اگر اداره تصمیم به تعلیق در آوردن یک جواز را می گیرد، باید به دار .５

دادن صادر نماید، و اداره باید امریه در باره  در آن تعلیق  جواز عملی میشود ابالغیه که 

 اجرااتبه دست گرفتن ادامه برای  اختن فرد دیگر سیار جواز همرا با صاحب اخت وولیتمس

 اتصال برق را با شرایط خدمات برق، صادر نماید.

این ماده  کند ویا جواز را به مطابق احکام تعلیق، میتواند امر را باز بینیاداره بعد از امر وضع  .６

 .ا دوباره محول کندتعلیق را از جواز رفع نموده و مسوولیت های جواز ر لغو نماید ویا 

ا از میتواند موضوع رجودارنده با امر تعلیق جواز راضی نباشد، در صورت که دارنده جواز  .７

  ات وزارت ارجاع نماید.حل منازع برای حل نمودن به اداره

در جریان پروسه به تعلیق در یت تصفیه رااداره باید هئ زمانیکه جواز به تعلیق در می آید، .８

مطابق به شرایط و ضوابط مشخص  دارنده جوازبرای بررسی نمودن وظایف و حقوق  آوردن

 .بگمارد شده در جواز،
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 و جوازلغ

 :82ماده 

و یا به محض دریافت شکایت و یا معلومات از مصرف کننده، اداره به ابتکار عمل خودش  .１

دارنده ه رفتار و یا عملکرد را در بار تحقیق، جواز دیگر دارنده ه مصرف کننده گان و یا یاتحاد

 :آغاز می کندجواز 

 شاید اداره جواز را در موارد ذیل لغو کند: .２

 این مقرره؛ 27در صورت نقض دوام دار، شرایط ماده  .أ 

 ؛یت های تحت جواز بدون دالیل مقنعتاخیر و یا تعویق فعالدر صورت  .ب 

 در صورت نپرداختن مالیات و یا کرایه زمین در وقتش؛ .ج 

جعل و یا پنهان نمودن حقایق در باره مواد صادر شده   در صورت که جواز به اساس فریب، .د 

 باشد؛

موجب لغو دارنده جواز در توافق و برآوردن یکی از شرایط و یا ضوابط که نقض آن واضحاَ  .ه 

 جواز می گردد، ناکام شده باشد. 

 می شود و یا به حکم قضا ورشکسته اعالن میشود. تنکدستدارنده جواز  در صورت که  .و 

ظایف که توسط طوری میباشد که به طور مکمل و موثر زمه و و ی دارنده جوازاگر موقعیت مال .ز 

 جواز برایش تحمیل شده است رارفع کرده نتواند.

، باید ابالغیه ای  تهای کافی برای لغو جواز موجود اساگر اداره متقاعد به این میشود که زمینه  .３

ا هم هئیات دیگر که از خالصه روند لغو نمودن جواز را به دارنده جواز و اشخاص دیگر ی

 ی پنداشته میشود بسپارد.رروض

شده از  تعیینبل اجرا باشد باید با طریقه روند کاری اداره برای لغو نمودن جواز، تا آنجا که قا .４

 سوی اداره و در صورتی باشد که:

ه باید دارنده جواز را به شکل کتبی از تمایل اش به لغو نمودن جواز و دالیل انجام چنین ادار .أ 

 کاری مطلع سازد.

 فرصت داده شود تا ثابت نماید ابالغیهروز از دریافت چنین  ۰1ظرف  باید به دارنده جواز در .ب 

 دیگر اجرایی نمی باشد. جوازکه وضعیت تغیر نموده و لغو 

اگر اداره بعد از طی نمودن پروسیجر ایجاد شده تصمیم به لغو جواز می گیرد باید ابالغیه آنرا با  .５

 از ارایه بدارد.مشخص نمودن تاریخ اجرایی شدن لغو جواز به دارنده جو

اداره ممکن به عوض لغو جواز، امری صادر نماید که شرایط و ضوابط بیشتری را در رابطه به  .６

 موضوع که دارنده جواز به انجام آن در آینده اجازه داده میشود، صادر نماید.

 به محض اینکه اداره لغو جواز را انجام داد، امریه ای در باره مسوولیت دهی امتیاز جواز به .７

شمول امر به حراج گذاشتن امتیاز جواز را که به نظر اداره برای ادامه تدارک سیستم برق 

 ضرور می باشد، صادر نماید.

ماه از دریافت ابالغیه کتبی که از سوی  ۰دارنده جواز باید در ظرف اگر جواز ملغا میشود،  .８

فروش برساند، در این اداره صادر خواهد شد، ماشین آالت و تجهیزات را بردارد و یا هم به 

 اولویت می باشد.در صورت اداره یا نمایده منتخب آن برای خرید دارای 
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 فصل پنجم

 عواید ،تسلط در رقابت انرژی، حمایت از مصرف کننده گان، تحقق  تدارکات

 تهیه انرژی

 :83ماده 

نباید بدون انتقال و توزیع جواز دارنده گان ،  طرزالعمل خالل و یا بعد از منظوری این در  .１

 زه اعطا شده از سوی اداره، انرژی خریداری نمایند.جاا

تدارکات ی و موثر، تحت پروسه شفاف ق اقتصادیدارنده جواز باید انرژی را از یک طر .２

برقی توسط اداره بعد از طی نمودن رهنمود های صادر شده در باره تهیه پیش بینی بار  طوریکه

 ،  تصویب شده باشد، خریداری نماید.برق پروسه تدارکو  برق تدارک، پالن 

و زیست   اقتصادی، تخنیکی، سیستم ، انتظار می رود که دارنده جواز جنبه هایبرق تدارکحین  .３

که از رووده باشد، و این بررسی ها به طجاگزین های مناسب تجاری را بررسی نمو  محیطی 

 انجام شده باشد. طرف اداره تصویب شده است ،

 کننده گان برق حمایت از مصرف

 :03ماده 

با حمایت از منافع مصرف کننده گان وضع نماید، راتی را برای تدارک برق اداره باید مقر .１

قانون برق مشخص شده  38ماده  که در ای باید پروسه تامین برق راطرزالعمل  خاصتاَ چنین

 تحت پوشش قرار بدهد. است،

نام، آدرس و دیگر معلومات مربوط باشد،  قابل دسترس عامه خود که  اداره باید در ویب سایت .２

جواز توسط اداره به اساس این دارنده گان های  هنماید. اگر تعرف را نشرجواز دارنده گان به تمام 

معلومات در ویب سایت جدید ترین معلومات در باره  شده باشد، پس باید نشرتنظیم طرزالعمل 

 نیز توضیع بدهد. رادارنده گان  تعرفه های چنین

 جمع آوری عایدات و تعرفه ها

 :05ماده 

بط برای همرا با شرایط و ضوا را جواز باید روش ها، پروسه ها و دیگر رهنمود هادارنده  .１

پیشنهاد تعرفه در هر سال  خانه پریوسط اداره صادر شده و حین که ت تعیین وتصویب تعرفه ها

  مالی قابل اجرا می باشد را پیروی نماید.

تعرفه باید  جواز دارنده گان جواز که در بازار صاحب امتیاز می باشد همچنان مانند سایر دارنده  .２

 های تصویب شده را باالی مصرف کننده گان به کار برد.

به سود و یا تصمیم هر شخص بدون داشتن دلیل قانع کننده،  ،تعبیض آمیزبه طور تعرفه ها نباید  .３

 وضع شود.

 تعرفه را اصالح خواهد کرد: اداره در موارد آتی .４
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 در مواردی که ساخت و بافتی بین شرکت های برق در تعیین تعرفه ها مسلط باشد. .أ 

، اقداماتی را نمداً با اعمال شکل تعرفه های معییک یا بیشتر از یک شرکت عدر مواردی که  .ب 

 کردن بازار انجام داده باشند. برای بی ثبات

 تعرفه به اساس فریب توسط شرکت ها وضع شده باشد. و اگر هزینه ها .ج 

آخرین تعرفه های خدمات  متیاز می باشد، ملزم به چاپجواز ای که در بازار صاحب ادارنده  .５

 ل می باشد:ذیکه در بازارعرضه شده است به شکل برق 

 اداره؛ درتعرفه تصویب شده ثبت  .أ 

 در ویب سایت. امهبدون هزینه کاپی های تعرفه برای دسترسی ع نشر .ب 

 .عامه نگهداشتن کاپی تعرفه ها در دفاتر مربوطه برای استفاده  .ج 

لزم به  آماده سازی تمام بخش های تعرفه برای که در بازار صاحب امتیاز باشد، مجواز دارنده  .６

رقم حق الزمه مشخص که از سوی اداره مطابق به شرایط از قبل درخواست کننده گان در بدل 

 واز، تعیین شده است، می باشد.ر جداده شده د جا

 ساخت و ساز، زمین و دسترسی به ملکیت ها

 :08ماده 

 تسهیالتساخت و نصب  .１

بعد از بدست آوردن  نتقال و توزیع بایدا تسهیالتاه های تولید انرژی و یا ودستگ ساخت و منتاژ .أ 

 جواز و به اساس یک قرارداد جداگانه، انجام شود. 

ردن خدمات انرژی و منتاژ کرا در امر آمده  تعمیرات  ها و یا سایرمیتواند اطاق جواز دارنده  .ب 

 اعمار نماید. تسهیالت

 زمین و حقوق آسایشیگرفتن استفاده زمین، اجاره  .２

رات مشخص قرباید مجواز دارنده برای استفاده از زمین، اجاره گرفتن زمین و حقوق آسایش  .أ 

سایر مقررات و قوانین وضع شده را و همچنان قانون برق  23، و 19،21،21،22شده در ماده 

 ای قابل اجرا را تعقیب و عملی کند.

 استفاده از ملکیت .３

رات مربوط را در مورد ساخت، ابقا اخودش و یا از طریق وزارت باید توافق اد ا. دارنده جواز

ق شاهراه ها و دیگر ملکیت یتوزیع واردات و صادرات  برق از طر نمودن و بکار انداختن انتقال،

استفاده از  برای جواز ملزم به تصدیق و اجرا کردن تمام شرایطدارنده های عامه را بدست بیاورد. 

 مشخص شده است، می باشد. 3۳آنچه در ماده  طابق به ملکیت م

 امتیاز و اتصال داخل یشبکه ب، تعیین صاحرقابت

 :00ماده 

نتقال شبکه توزیع، ابه اشتراک گذاری  تیاز،صاحب ام ید مسوده احکام ضروری تعیین اداره با  .１

سو  را غرض جلوگیری از  و مقرراتقوانین  همچنان و، برق را ساختار و توسعه بازار 

 بسازد. ،انحصار و صاحب امتیاز بودنش راجواز از دارنده استفاده 
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جواز که توسط اداره منحیث صاحب امتیاز تعیین شده است نباید از قدرت برترش سو دارنده   .２

قانون برق و یا  28عمالی را داشته باشد که در ماده ااستفاده نماید و نباید مسوولیت فعالیت ها و 

 .استدیگر اداره مشخص شده طرزالعمل ر ه

 رقابتی که در ماده ضدسلوک  ید بانباث صاحب امتیاز تعیین میشود، جواز ای که به حیدارنده  .３

 نماید.مخالفت شخص شده و یا سایر مقررات تصویب شده توسط اداره م 31، و  31، 29

دارنده اتصال داخلی  و استفاده شبکه های انتقال و توزیع، توسط  را رابطه با  اداره باید مقرراتی .４

، شبکه های برق داخلی اتصالفراهم سازی باید مجبور به جواز دارنده بدهد.  انکشافجواز 

 هزینه و   داخلی قانون برق و همچنان مقررات اتصال 3۳و  33،  32هایطوریکه در ماده 

 ، ساخته شود.که توسط اداره مشخص شده است داخلی اتصالبرای چنین 

 

 فصل ششم

 احکام نهایی

 اتحساب

 :0۳ماده 

دسمبر سال گذشته  21سال مالی که از  به اساسهمه دارنده گان جواز باید حساب های شان را  .１

 ابقا نمایند. ،دسمبر سال روان  21تا 

وی به راه انداخته شده است حساب که توسط  ت تجاری یمشغولدارنده جواز باید برای هر  .２

 داگانه ای ابقا نماید.ج

 دارنده جواز باید گزارشات ذیل را به اساس هدایت اداره آماده و تهیه بدارد: .３

، گزارش  ب جاری ، بیالنس ،  حساب سود و زیان اگزارش حسساالنه، محاسبه  ،گزارش مالی  . أ

بادر نظرداشت راپور مفتش که مورد منظوری وزارت و یا سا یر مراجع  مصارف و عواید 

 دولتی قرار گرفته باشد 

ا ب، گزارش حساب جاری ، بیالنس در یک سندمکمل   سود و زیان حساب گزارش ربعوار از . ب

 شده است. تشخیصها مطابق آنچه از سوی اداره آن حمایوی اسناد و معلومات 

شده گزارش مفتش نشان میدهد که آیا به نظر آنها شرح حساب مطابق به رهنمود اداره تهیه    .４

و اندوخته ها را به  قروض،  ییدارا و مصارفر درست و عادالنه از درامد، است و تصوی

 دست بدهد.

، و یا موقعیت را در رابطه به سهام  هزینه، یا تقسیم بندی اساس جواز برای سال مالی دارنده   .５

اجازه اداره دون را نباید باز آنچه در سال گذشته مالی قابل اجرا بود حسای جاری ده سازی اآم

 تغیر دهد.
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باید با حساب  ،  و هدایت داده باشد ویا  اداره الزم بداند  اگر ایکه  در موارد، گزارش حسابی   .６

 شده توسط اداره تهیه و منتشر شود.دارنده جواز به روش مشخص ساالنه 

مربوط به هر سال مالی که یکجا با گزارش  حسابی دارنده جواز باید اطمینان دهد که شرح   .７

مفتش برای آن سال مالی آماده شده است، در یک قیمت که از قیمت مناسب آن افزایش نیابد به 

 ی که آنرا الزم دارد، قرار داده است.دسترس هر فرد

 

 شوندنگهداری که باید ارقام ایمعلومات و 

 :0۳ماده 

 ذیل را حفظ نماید: ارقام معلومات و جواز باید دارنده  -جواز دارنده  ارقام توسط  یا  معلومات .１

صورت ؛ کسب دارای، در و انتقال آنهاجواز دارنده مربوط به سرمایه  شده  حفظ معلومات ثبت .أ 

 .که دارای مجوز دیگری باشد

 ، اختصاص داده شده برای کسب و کار مجاز.از سایر مصروفیت ها درآمد حاصل  .ب 

د رجهت به دست آوردن معیار های عملکمیزان جبران خساره ای که برای عدم موفقیت در  .ج 

 پرداخته شده است.

 پیوسته.جزیات حادثات ) خورد یا بزرگ ( که در ساحه فعالیت به وقوع  .د 

  حساب صورت تشخیصی شرکت های فرعی برای رکتاب های حسابداری با کتاب های حسابدا .ه 

 .ید ادارهئرفه مورد تاهر تع طیجمع آوری هزینه های مختلف  

 شکایات درج شده، دریافت شده و حل شده، و جوایز داده شده توسط اداره. .و 

 به نگهداری آن امر میکند.دارنده جوازرا   وقتاَ فوقتاَ که اداره  هر گونه معلومات دیگری .ز 

 شود. تجدیدبصورت دوره ای  تصدیق، تائید و  یدمعلومات و یا سوابق فوق با .２

د نیاز همه دارنده گان جواز توزیع و انتقال مطابق آنچه در قانون تدارکات و قانون توزیع مور .３

 کنند: حفظاست، موارد ذیل را 

ترانسفارمر های های فرعی) منابع دخولی، تعذیه کننده های خروجی،  دستگاه تولید جزیات  .أ 

 .و غیره...( طافت ب ، ترانسفارمر هایریان برقده، ظرفیت، ترانسفارمر های جتوزیع کنن

 ( ترانسفارمر ها، تغذیه کننده هادی سایزین، لشامل طول   )نشان دهنده های منفرد، لین  دیاگرام .ب 

اندازه گیری و وضعیت  نقاطآنها،  خط اتصالم اندازه گیری و جزیات وضعیت ها و غیره، سیست

 میتر ها.

  تقاضا حد اکثر) بدون محدودیت و محدود(، دسترسی به حد اکثر، قابلیت استفاده

 از ظرفیت سیستم برای دسترسی آزاد و غیره.

 سوابق و جزئیات عملکرد به عنوان مورد نیاز در معیار های عملکرد مقررات 

جواز توزیع که توسط اداره وقتاَ فوقتاَ مشخص شده، با اشاره به کیفیت عرضه ) 

)جریان و تعداد(، قطع سیستم )برنامه ریزی شده و قطع ووصل ولتاژ، فرکانس، 

 بدون برنامه ریزی( انرژی دریافت و ارسال شده، ضایعات سیستم وغیره.

  یات اتصال(.ئو جز حالت) عرضههای سوابق درخواست 
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یات ئیات بل های تولید شده، شواهد صدور بل ها، جزئحساب: سوابق میتر خوانی، جز صورت . ت

 کتگوری. به اساس -هاصدور بل 

 ها، کاپی رسیدات صدور شده و غیره. جمع آورییات ئ: جزجمع آوری . ث

 یات قطع اتصال: شواهد صدور شده ابالغیه، تاثیرات قطع اتصال و یا دوباره اتصال نمودن.ئجز . ج

 صادر میکند. اَ قتفو اَ جزیات دیگر که اداره امر نگهداری آن را وقتو  . د

 

 تحویلی تادیات به حساب دولت

 : 0۳ماده 

 به اساس آنچه توسط دریافت میگردد، ارهتوسط ادطرزالعمل که به اساس این  هایو غرامت  همه تادیات

 دولت منتقل شود.ساب حبه  شده استمشخص طرزالعمل این  ۰ماده  3بر بنیاد بند  ارتوز

 درخواست هااز  صرف نظر 

 :05ماده 

هر درخواست برای جواز، تغییر، تجدید و یا درخواست تمدید حق تصدی جواز در هر سطحی  .１

 میتواند کتباَ توسط درخواست کننده پس گرفته شود.

. با وجود که ممکن که از آن صرف نظر شده باشد دوباره به کار انداخته نمیشود درخواستیک  .２

 ه پیشنهاد شود.ررخواستی منحیث درخواست جدید دوباچنین د که 

 برای اوامراختیارات 

 :02ماده 

صادر خواهد طرزالعمل ده سازی این اداره مقررات بیشتری پیشنهاد خواهد کرد و یا اوامری برای پیا

 .نمود

 اجراتاریخ 

 :03ماده 

 مجدداَ به اجرا در می آید.از انتشار آن توسط اداره، بعد طرزالعمل این 

 :A5ضمیمه 

 پیشنهادات اجباری برای درخواستی جواز تولید

 فورم درخواستی تکمیل شده. .１

 .سند اعتباریا سند شراکت و یا هم شرکت،   طرایش، سند الحاق .２
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واگذاری قباله ، و یا هم مدارک قرارداد فروشقباله منسوب به محل یا جزیات محل به شمول  .３

 (.در صورت که موجود باشده نهاد تکمیل کننده )زمین عنوان شده ب

 .یپالن پنج ساله تجارت .４

 قرارداد یا تفویض اختیارات. .５

اگر قابل اجرا باشد، قرارداد تامین مواد سوختی، و یا یک نامه ای از طرف تامین کننده و انتقال  .６

د سوختی متقاضی در پالن تامیناتی تامین کننده دهنده مواد سوختی به شمول تضمین نیازمندی موا

 و انتقال دهنده مواد سوختی.

در صورت انجنیری)  رداد تدارکاتاز طرف قراردادی ، قرایاداشت تفاهم و یا مرام نامه ای  .７

 ( امکان

 ( در صورتیادداشت تفاهم و یا مرام نامه ای از طرف شریک تخنیکی. ) .８

 تامین مالی پروژه از سوی موسسه مالیاتی.پیمان و یا نامه مالیاتی برای  .９

 برای راه اندازی و تاریخی که ظرفیت های مختلف دستگاه به بهرداری برسد. زمانبندی   .１０

ره مواد سوختی، ساحه تخلیه انتقال، نقشه ساحه: نشان دهنده موقعیت تحویل دهی و ذخی .１１

 ایده جامد و مایع و غیره.ذله آب و گاز،ساحه دفع مواد خط لو

 انتقال، دریا ذخیره ها و غیره. لین های : نمایش دهند سرک، حلنقشه م .１２

 تحلیل منابع آبی قابل استفاده به دستگاه و کارمندان. .１３

 دستگاه. دیزاین .１４

 معلومات کارخانه برق: .１５

 ظرفیت مجموعی )میگا وات( . أ

 های تولیدی. تعداد دستگاه . ب

 میگاوات( های تولیدی ) اندازه دستگاه . ت

 ساالنه تولید) میگاوات بر ساعت( مقدار  . ث

 معلومات واحد جنراتور: .１６

 نوعیت جنراتور. .أ 

 لت امپیر، میگا وات(نرخ) میگا و .ب 

 ولتاژ ترمینال) کیلووات( .ج 

 نسی مجازفریکا .د 

 ) دوران کامل در ثانیه( مجازسرعت  .ه 

 ول خود کار فریکانسی.رمکانات کنتا .و 

 .پاور فکتور عامل  .ز 

 دستگاه. موثریت  .ح 

 .حالت شارت سرکت  .ط 

 سرد کننده جنراتور) سرد کننده هوا، هایدروجن و غیره( .ي 

 نوع محرک ) ثابت یا چرخشی، محرک خود یا جداگانه( .ك 

 کمکی. برقنیاز های  .ل 
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 نوعیت مولد ) ساکت یا چرخشی، مولد خودی یا جداگانه( .م 

 (AVRنوعیت تنطیم کننده خود کار ولتاژ. )  .ن 

 رق(دستگاه تقویت کننده نیروی ب  حمایت کننده جنراتور ) .س 

 نوعیت و مشخصات دستگاه کنترول خود کار .ع 

 واحد جنراتور. ارقامانتقال دهنده  .ف 

 نام تولید کننده، تاریخ تولید و یا ضمانت. .ص 

 خدمات فرعی: .１７

 ) سیستم ابداع انرژی در صورت قطع شدن منبع (-( Black startسهولت )  .أ 

 .برق های باز فعال سازی تولیدظرفیت  .ب 

 توانایی به سرعت روشن شدن. .ج 

 تولیدی ستگاه دترتیبات ایمنی  .１８

 پالن پاسخ اضطراری. .أ 

 آتش نشانی. امکانات .ب 

 کمک های اولیه. .ج 

 اخطاریه های ایمنی و پالن آموزش کارمندان. .د 

 (. PPEتجهیزات محافظتی پرسونل )  .ه 

 تدابیر صحی و ایمنی. .و 

 باله ها.ذ( و پالن مدیریت  EIAارزیابی اثرات محیط زیستی )  .１９

 انتظار.تاریخ راه اندازی مورد  .２０

نقطه اتصال پیشنهادی که  مدارک توافق دارنده جواز انتقال که تایید کننده این باشد .２１

 ظرفیت بارگیری که به آن وصل میشود را دارد.

 5B–ضمیمه 

 نیازمندی های مشخص برای جواز تولید

 برای دستگاه های آبی: .１

I. .لفاـؼاؼ  ٚ یب اخبقٜ ٘بٔٝ اق سٛی ٚقاـت ا٘فلی ٚ آة 

II.  ،ؼستٍبٜ، فٛـ ثی ٘مطٝ ای وٝ ٘طبٖ ؼٞٙؽٜ سبضٝ وبسٝ ثٙؽ پیطٟٙبؼ ضؽٜ، سیستٓ ٔدفای آة 

 ثفق ٚ غیفٜ ثبضؽ.

III.  ٜقٔیٗ ٞبی قـايتی ٚ غیفٜ وٝ تطت آثیبـی لفاـ ٔطالت  ـٚستبیی ، خٍٙالت ًّٔٛٔبت ؼـ ثبـ ،

 ٔی ٌیف٘ؽ.

 ًّٔٛٔبت ؼستٍبٜ تٛـثیٗ ) تٛـثیٗ ٞبی آثی (
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I. ،وپالٖ، پیّتٖٛ( ٘ٛيیت تٛـثیٗ ) ففا٘سیس 

II. .ٔیتف ٞبی اسٕی ٚ يؽؼی 

III. ( ٔمؽاـ خفیبٖ آة )ٝٔتفٔىًت ؼـ فی ثب٘ی 

IV.  ٔیٍب ٚات ( ٗنففیت تٛـثیM W ) 

V. .ٗٔٛثفیت تٛـثی 

VI. ٘ٛيیت ؼستٍبٜ وٙتفَٚ وٙٙؽٜ آة. 

VII.  ساختار کنترول کننده سرعت.نقشه 

VIII. .میزان صدا 

IX. .ٗ٘بْ تِٛیؽ وٙٙؽٜ، تبـیع تِٛیؽ ٚ یب تؿٕی 

 

 ضفاـتی:ثفای ؼستٍبٜ ٞبی  .２

(i) :ؼستٍبٜ ثػبـ ٌبقی 

 ًّٔٛٔبت ؼستىبٜ تٛـثیٗ:

I. ٘ٛيیت تٛـثیٗ ثػبـ 

II. .فطبـ ٚ ضفاـت ثبیّیف 

III. ،ٜضؽ الُ ٚ ضؽ اوثف نففیت اـقیبثی ضؽ 

IV.  ضؽ ثبالی ٌفٔب ٚ ؼٚ ثبـٜ ٌفْ وٗ ضفاـت ٚ فطبـ ثػبـ ( ) 

V. .ٔیكاٖ ضفاـت 

VI. ٜٔٛثفیت ٚ نففیت اـقیبثی ضؽ 

VII. .ٔطػػبت اِكٔبٔی ویفیت ٔٛاؼ سٛغت 

VIII.  غؽا.سكص 

IX. .ٖثفآٚـؼ ـٚضٗ ٚ غبٔٛش ضؽ 

X. ٗضؽ الُ تِٛیؽ ؼـ یه ٚلت ًٔی. 

XI. .ٗ٘بْ تِٛیؽ وٙٙؽٜ یب سبَ تِٛیؽ ٚ یب ٞٓ تؿٕی 

(ii) :ًٙؼستٍبٜ ثػبـ ؾغبَ س 

I. .٘ٛيیت ؼستٍبٜ ثػبـ 

II. فطبـ ثبیّف. ضفاـت ٚ 

III. .ٗٔٛثفیت تٛـثی 
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IV. .ٔیكاٖ ضفاـت 

V. غؽا. سكص 

VI.  ٖغبٔٛش ضؽٖ.ـٚضٔیكا ٚ ٗ 

VII. .ًٙ٘ٛيیت ٚ ٔٙجى ؾغبَ س 

VIII.  (وٛـٜ اتص آتص غب٘ٝ )٘ٛيیت 

IX. ) ُٔتٛؾیطبت سیتسٓ وٙتفَٚ وٙٙؽٜ ؾغبَ سًٙ ) ٘ٛيیت آسیبة، ضب 

X. .ٖٔؽیفت ٕ٘ٛؼٖ غبوستف ؾغبَ ٚ تٛافك اق ثیٗ ثفؼٖ آ 

XI. ) ٜسكص ؼفى ٔبیًبت، ) سّفف اوسبیؽ، ٘بیتفٚخٗ اوسبیؽ ٚ غیف 

XII. .ٗ٘بْ تِٛیؽ وٙٙؽٜ، یب سبَ تِٛیؽ ٚ یب ٞٓ تؿٕی 

 

(iii)  .تٛـثیٗ ٌبقی زفغٝ آقاؼ ( ؼستٍبٜ ٞبی ٌبقیOCGT) 

I. ٘ٛيیت تٛـثیٗ ٌبقی 

II. ايهٕی ٚ اغغفی  نففیت تِٛیؽ. 

III. ٔٛثفیت 

IV. .ٔطػػبت ویفیت ٔٛاؼ سٛغت 

V. .٘سجت فطبـ تٛـثیٗ ٌبقی 

VI. .ا٘ؽاقٜ غؽا 

VII. .ٔیكاٖ ضفاـت 

VIII. .ٖثفآٚـؼ  یب ٔیكاٖ ـٚضٗ ٚ غبٔٛش ضؽ 

IX. .سیستٓ اضتفاق 

X.  تٛـثیٌٗبق ْ يٕؽٜ ِٛاق 

XI.  ٓٞٛا ٌیفی.٘ٛيیت سیست 

XII. .سكص ؼفى ٔبیًبت 

XIII. .ٗتِٛیؽ وٙٙؽٜ، یب تبـیع تِٛیؽ ٚ یب ٞٓ تؿٕی 

 (iv:ؼستٍبٜ ٞبی تیّی ) 

I. ٗ٘ٛيیت تٛـثی 

II. ٗٔٛثفیت تٛـثی 
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III. .ٔیكاٖ ضفاـت 

IV. ا٘ؽاقٜ غؽا 

V.  ٖـٚضٗ ٚ یب غبٔٛش ضؽٖ ٔیكا 

VI. .ُ٘ٛيیت ٚ ٔٙجى تی 

VII. ٘ٛيیت سیستٓ سٛقا٘ٙؽٜ ٚ اضتفالی 

VIII. ( ُتسٟیالت  تٛؾیطبت سیستٓ وٙتفَٚ تی.) ٜضفاـتی ٚ غیف 

IX. سكص ؼفى ٔبیًبت 

X. .ٗ٘بْ تِٛیؽ وٙٙؽٜ، یب تبـیع تِٛیؽ ٚ یب ٞٓ تؿٕی 

 ثفای ؼستٍبٜ ٞبی آفتبثی:  .３

  (i :تِٛیؽ ثفق ضفاـتی غٛـضیؽی ) 

I. .٘ٛيیت تىٙبِٛلی وٝ ثفای تِٛیؽ ا٘فلی ضفاـتی غٛـضیؽی استفبؼٜ ٔیطٛؼ 

II. .َِٚتبل تفٔیٙب 

III. .ٌٗٙدبیص استیطٗ ٚ يبُٔ ٌٙدبیص استیط 

IV. .ٜغؽٔبت اؾبفی اـایٝ ضؽ 

V. .ٝ٘تِٛیؽ سبال 

VI. )أتیبق لؽـت ) فىتٛـ ٔیكاٖ ثفق 

VII. پفٚلٜ اضُٔف 

VIII. ٜنففیت ٔدٕٛيی ؼستٍب 

IX. .ٝؼیبٌفاْ ؼلیك، تفتیت ؼستٍبٜ ؼـ سبض 

X. ٖ٘ٛيیت تٛـثیٗ ٚ ِٛاقْ آ 

XI. ٖ٘ٛيیت ثبیّف ٚ ِٛاقْ آ 

XII. ٖ٘ٛيیت ِٔٛؽ ثفق ٚ ِٛاقْ آ 

XIII. غبؾٖ ثػبـ یسیستٓ سفؼ وٙٙؽٜ ثفا 

XIV. يبیك ِٔٛؽ 

(ii) :تىٙبِٛلی ثكفی ٞبی فٛتٛ ٚیّتیه آفتبثی 

I. ٝ٘ٛيیت ثكفی آفتبثی ثٝ وبـ ـفت 

II. .تِٛیؽ ٟ٘بیی اق ثكفی ٞبی فٛتٛ ٚیّتیه 
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III. ٘ٛيیت پُٙ ٞبی آفتبثی ٚ ثفٌفؼا٘ٙؽٜ ٞب 

IV. ُٙٞبی آفتبؼی ٚ ثفٌفؼا٘ٙؽٜ ٞب نففیت پ 

V. .نففیت ثكفی ٞب، اٌف پیطٟٙبؼ ضؽٜ ثبضؽ 

 . ثفای ٔٙكمٝ تٛـثیٗ ٞبی ثبؼی:4

(i سفيت ):ثبؼ 

I. یسبضٝ ای ثبؼ ثب سفيت ثبال ٚیب سبضٝ ای ثبؼ ثب سفيت پبی.ٗ 

(ii:ًّٔٛٔبت ٔٙكمٝ تٛـثیٗ ٞبی ثبؼی ) 

II.  ( نففیت ٔدٕٛيی ثٝ ٔیٍب ٚاتM W ) 

III. تًؽاؼ پفٜ ٞب 

IV. ٔیٍب ٚات ن ( ففیت ٔطػعM W ) 

V. ٜلكف پفٜ ٞبی ٌفؼ٘ؽ 

VI. پبٚـ فىتٛـ 

VII. ( ٜثبؼ اـقیبثی ضؽ ) ٝٔتف ؼـ ٞف ثب٘ی 

VIII. ؼستٍبٜ  ٌٙدبیص 

IX. أٛاج 

X. ٔتف ؼـ ثب٘یٝ ( ـ ثب٘یٝ ( ٚ وبٞص ؼٞٙؽٜ سفيت ثبؼ)تمٛیت وٙٙؽٜ سفيت ثبؼ) ٔتف ؼ 

XI. (ٛا ٔی وٙؽاضت وٝ پفٜ ٞبی تٛـثیٗ ثبؼی ؼـ قٔبٖ ٌفؼش ـا سبضٝ اضبقٝ ضؽٜ ) ٔتف ٔفثى ( ) سبضٝ ای 

(iii  ) ٗتٛـثیٗ ثبؼی( ًّٔٛٔبت ؼیكای ( 

I. ( ٜ٘ٛيیت تِٛیؽ وٙٙؽ ) خٙفاتٛـ 

II. ٘ٛيیت ٌیف ثىس 

III. ٜ٘ٛيیت تجؽیُ وٙٙؽ 

IV. ٘ٛيیت سیستٓ ثفن 

V. )٘ٛيیت سیستٓ ا٘طفافی ) سیستٕی وٝ ٔسِٛٚیت خٟت یبثی تٛـثیٗ ثبؼی ـا ؼاـؼ 

VI.  َٚسیستٓ وٙتف 

VII.  ثیفٚ٘ی ٔطتٛای ٘ٛيیت 

VIII. ) ٔؽَ ٔطتٛای ؼاغّی ) اغتیبـی 

IX. سیستٓ ٔطبفهت ـٚضٙبیی 
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X.  ٓخفثمیُ ٔٙسدٓ  سیت  

XI.  ٓخفثمیُ سیست  

 

(iv) وبٞص غؽا 

I.  ٜغؽاٌیف ثىس وبٞص ؼٞٙؽ 

II. ( ( ؼـ ؼستٍبٜ غؽا سٙح ) ٘طف سف ٚ غؽا ) ُؼسج 

III. ثؽ٘ٝ وبٞص سف ٚ غؽا 

IV. يبیك غؽای خٙفاتٛـ 

V. تبثیف يبیك غؽای ٌیف ثىس 

VI. پفٜ آـٔیسف ثب ضؽ الُ غؽا 

VII. ( يّٕىفؼ وبٞص سف ٚ غؽا )ا٘تػبثی یب اغتیبـی 

(v) ْقفاضی ثفج: اـلب 

I. ( اـتفبو ٔفوك ثفج ) ٝٚاثستٝ ثٝ سبض 

II. وٙتفَٚ ثفق 

 

 تًجیٝ ضؽٜ یب تِٛیؽ غبـج اق ضجىٝ: یؽاتِ. ثفای ت5ٛ

I. ( ٝنففیت ٔدٕٛيی ٞف سبض ) سبیت 

II. ( ٝسبیت تًؽاؼ ؼستٍبٜ ٞبی تِٛیؽ ؼـ ٞف سبض  ) 

III.  سٛغتٔٛاؼ ٘ٛو 

IV.  ٔیٍبٚات ( .ا٘ؽاقٜ ؼستٍبٜ ٞبی تِٛیؽM W  )ٔیٍب ِٚت أپیف ٚ 

V. َِٚتبل تفٔیٙب 

VI.  ُٔپبٚـ فىتٛـ  يب 

VII.  وٝ ثبضؽ(. ) ؼـ غٛـت خجفاٖ وٙٙؽٜ قبلت يیف فًبَ نففیت 

VIII. غؽا سكص 

IX. ٓٔطبفهت سیست 

X. ٔ ٖؽیفیت قثبِٝ ٞب یب اـقیبثی تبثیفات ٔطیف قیستی پال  (EIA ( ) ) اٌف ٘یبق ثبضؽ 

XI. ٞ٘بٔٝ ثب وٕپٙی تٛقیى وٙٙؽٜ ثفای استفبؼٜ اق ضجىٝلفاـ ؼاؼ یب تفب ٓ 



36 
 

XII.  ،ٜیب ٞٓ تؿٕیٗ. ِیؽ یب تبـیع تٛ٘بْ تِٛیؽ وٙٙؽ ٚ 

 

 :2ؾٕیٕٝ 

 ا٘تمبَ اِكأبت ثفای ؼـغٛاست خٛاق

 

 ففْ ؼـغٛاست تىٕیُ ضؽٜ .１

 سٙؽ اِطبق ٚ ٔٛاؼ ٔطبـوت ٚ یب سٙؽ ضفاوت .２

سٙؽ ثجت يٙٛاٖ ٔطُ ، لفاـ ؼاؼ ففٚش یب ٔؽـن اـایٝ ضؽٜ لجبِٝ يٙٛاٖ ضؽٜ ثٝ ؼفتف ٔفثٛـ پفٚسس  .３

 . ) ؼـ غٛـت وٝ ٔٛخٛؼ ثبضؽ( ؼفتف ـٕٞٙبی ًٔبٔالت ( قٔیٗ )

 سٙؽ تػفیٝ ٔبِیبت اق سٝ سبَ اغیف. .４

 .فًبِیت سبِٝ پالٖ پٙح  .５

 اٌف ٔٛخٛؼ ثبضؽ( ( لفاـ ؼاؼ وٙٙؽٜ. )EPC یبؼاضت تفبٞٓ یب ٔفاْ ٘بٔٝ لفاـؼاؼ غفیؽاـی ا٘دیٙیفی ) .６

 یبؼاضت تفبٞٓ یب ٔفاْ ٘بٔٝ اق ضفیه تػٙیىی ) اٌف ٔٛخٛؼ ثبضؽ ( .７

 ؼ ٔبِی ٚ یب ٘بٔٝ تٕٛیُ پفٚلٜ اق سٛی ٔٛسسٝ ٔبِی.لفاـ ؼا .８

 لفاـ ؼاؼ ضجىٝ ثب ؼاـ٘ؽٜ خٛاق تٛقیى .９

 تٕبْ ضجىٝ ا٘تمبَ. ٘مطٝ تفػیّی  .１０

ضجىٝ  ِیٗ ٚ  ؼیبٌفاْ ٞبی ثفق ؼـؼستٍبٜ ، ٘طبٖ ؼاؼٖ ٘مبـ اتػبَ ثٝ ثبـ اغّی ٚ یب ٘مطٝ  .１１

 ا٘تمبَ.

 ٞبی ا٘تمبَ.ست ستیطٗ تًؽاؼ، ٘بْ ٚ نففیت  .１２

 یٗ ٞبی ا٘تمبَتًؽاؼ ٚ قَٛ ِ .１３

 ) تًؽاؼ ، ٘ٛيیت ، نففیت ( اتػبَ یبفتٝ ؼـ ِیٗ تفا٘سفبـٔف ٞبی  .１４

 ( ثب٘ه غبق٘ی خجفاٖ وٙٙؽٜ ٘ػت ضؽٜ خكیبت  ) خجفاٖ وٙٙؽٜ غبلت غیف فًبَ تدٟیكات  .１５

 قفش ؼیبٌفاْ ست استیطٗ ٘طبٖ ؼٞٙؽٜ: .１６

 قفش ٔسیف يٕٛٔی  .أ 

 ٚ غیفٜ. ٞبیٗ ٞب، ویجُ ٞب، تفا٘سفبـٔف ٞب،  سٛیر ضؽت خفیبٖ ثفلی ، ِ .ة 
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 تفتیجبت اـت ثبقٔیٗ   .ج 

  تفتیجبت ٔطبفهتی تسٟیالت سٛیر ٚ .ؼ 

 ، فطبـی -غطىٝ–سٛذ غطىٝ ٚ تیّی ، سفوت ٞب  ی يالیٓ ٚ اغتػبـات  تفا٘سفبـٔف ٞب، ضٕبـٜ ٌؿاـ .ٜ 

 

 پبـأتف ٞبی ِیٗ ا٘تمبَ: .１７

 یٗ ا٘تمبَ.ا٘تػبة ِ .أ 

 ا٘تمبَ ٔسیف ِیٗ قَٛ  .ة 

 سفوت ٞبتًؽاؼ  .ج 

 :ٞف سفوت ضبغع ؼـ  .ؼ 

I. ُِٔٚتبل يب 

II.  اْٚ ؼـ ٞف ویّٛٔتف -غبق٘ی  ٔمبٚٔتتسّسُ فبق ٔثجت 

III.  اْٚ ؼـ ٞف ویّٛٔتف -يبیمی   ٔمبٚٔتتسّسُ فبق ٔثجت 

IV.  تسّسُ فبق ٔثجت ٞؽایت اِمبیی(Susceptance) – .اْٚ ؼـ ٞف ویّٛٔتف 

V.  اْٚ ؼـ ٞف ویّٛٔتف -ٔمبٚٔت غبق٘ی  ٔٙفیتسّسُ فبق 

VI.   اْٚ ؼـ ٞف ویّٛٔتف -تسّسُ فبق ٔٙفی ٔمبٚٔت يبیمی 

VII. ( تسّسُ فبق ٔٙفی ٞؽایت اِمبییSusceptance) –  ٔمبٚٔتاْٚ ؼـ ٞف ویّٛٔتف 

VIII.  اْٚ ؼـ ٞف ویّٛٔتف -تسّسُ فبقغففی ٔمبٚٔت غبق٘ی 

IX.   اْٚ ؼـ ٞف ویّٛٔتف -تسّسُ فبق غففی ٔمبٚٔت يبیمی 

X. ( تسّسُ فبق غففی  ٞؽایت اِمبییSusceptance) – اْٚ ؼـ ٞف ویّٛٔتف ٔمبٚٔت 

XI. ٔمیبس ضفاـتی 

 

 پبـأتف ٞبی تفا٘سفبـٔف ) ثفای تٕبْ تفا٘سفبـٔف ٞب (

 (MVA )ت أپیف ِٔیٍبٚثٝ ٔمیبس  .أ 

 ِٚتبل ٘سجت .  .ة 

 ( vector group ٌفٚح )ٚوتٛـ  .ج 

 ؾفیت یب ٘سجت ِٚتبل .ؼ 

 ٔثجت ثب ٔمیبس ٔیٍبِٚت أپیف ) قیبؼ تفیٗ ، وٕتفیٗ ٚ ٘ٛـٔبَ( فبق  تسّسُ ـیىتب٘س  .ٜ 
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ٔمیبس ٔیٍب ِٚت أپیف ) قیبؼ تفیٗ ، وٕتفیٗ ٚ ضؽ تسّسُ فبق ٔثجت ٞؽایت اِمبیی  ثٝ  .ٚ 

 تٛـٔبَ(

 ثٝ اسبس ٔمیبس ٔیٍبِٚت أپیف.يبیمی  تسّسُ فبق غففی ٔمبٚٔت  .ق 

 ( ٚ ٔفاضُ آٖ.٪تب ـ ٪+ ) فتبح زیٙدضؽٚؼ  .ش 

 خكیبت تبح زٙدف .ـ 

 تفا٘سفبـٔف ٌفٚ٘ؽیًٙ قجًی . یب ا٘ؽاقٜ ٔمبٚٔت .ی 

 ٘ٛيیت سفؼ سبقی. .ن 

 خكیبت تدٟیكات:  .20

 سٛج غطىٝ  .أ 

 سٛیر ٞبی ـٚغٙی  ، ٌبقِی ، فطبـی  .ة 

 تفا٘سفبـٔف خفیبٖ .ج 

 ِٚتبلتفا٘سفبـٔف  .ؼ 

 غبيمٝ ٌیف. .ٜ 

 ـیّی وفؼٖ ٚ ا٘ؽاقٜ ٌیفی .２２

 .ٞب ی ٘ػت ضؽٜ ثفای تفا٘طفبـ ٞب ٚ فیؽـ ٞب ٚ ّٔمبت ٔفثٛـ ٚ اـتجبـ ثب سبیف ثػص ٔطبفهتـیّی ٞبی  .أ 

 ا٘تمبَ.ًّٔٛٔبت ٔیتفا٘ؽاقٜ ٌیفی   .ة 

 .(  ٚسبضٝ ٔدبق  RoWِیٗ ٞبی ا٘تمبَ )  ؼّٞیك ٔدبق   .22

 )وٙتفَٚ(( یب سیستٓ ٔب٘یتٛـیًٙ SCADAتسٟیالت لبثُ ؼستفس )  ٚ ًّٔٛٔبت سیستٓ اـتجبقبت  .23

 خفیبٖ.

 ففتٝ ضؽٜ ثبضؽ ِٛؼ وٝ ثبیؽؼـ ٚغُ سیستٓ ؼـ٘هف ٌ ٔدٕٛو پیه .24

 ( MVar ، ٔیٍب ِٚت أپیف ـی اوتیف M Wضؽ اوثف نففیت ضجىٝ ) ٔیٍبٚات  .25

 غطی ٚ ایٕٙی. پبِیسی  .26

 ( ثفای ِیٗ ٞبی خؽیؽ ا٘تمبَ.EIA اـقیبثی تبثیفات ٔطیكی )  .27
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 :3 –ؾٕیٕٝ 

 ٞب ثفای ؼـغٛاست خٛاق تٛقیى ٘یبقٔٙؽی

 ْ ؼـغٛاستی تىٕیُ ضؽٜ.ٛـف  .１

 ؼ ٔطبـوت ٚ یب سٙؽ ضفاوتـسٙؽ اِطبق ٚ ٔٛا  .２

سٙؽ ثجت يٙٛاٖ ٔطُ ، لفاـ ؼاؼ ففٚش یب ٔؽـن اـایٝ ضؽٜ لجبِٝ يٙٛاٖ ضؽٜ ثٝ ؼفتف ٔفثٛـ پفٚسس   .３

 . ) ؼـ غٛـت وٝ ٔٛخٛؼ ثبضؽ( ؼفتف ـٕٞٙبی ًٔبٔالت ( قٔیٗ )

 ت اق سٝ سبَ اغیف.سٙؽ تػفیٝ ٔبِیب  .４

 .فًبِیت تدبـی پالٖ پٙح سبِٝ   .５

 خٛاق ا٘تمبَ.ؼاـ٘ؽٜ لفاـؼاؼ ضجىٝ ثب   .６

 ثب استفبؼٜ وٙٙؽٜ ٟ٘بیی ثفای تبٔیٗ ثفق. خكییلفاـؼاؼ ففٚش  .７

 اٌف ٔٛخٛؼ ثبضؽ( ( لفاـ ؼاؼ وٙٙؽٜ. )EPC یبؼاضت تفبٞٓ یب ٔفاْ ٘بٔٝ لفاـؼاؼ غفیؽاـی ا٘دیٙیفی ) .８

 ضفیه تػٙیىی ) اٌف ٔٛخٛؼ ثبضؽ (ثب بٔٝ یبؼاضت تفبٞٓ یب ٔفاْ ٘ .９

 لفاـ ؼاـؼ ٔبِی ٚ یب ٘بٔٝ تٕٛیُ پفٚلٜ اق سٛی ٔٛسسٝ ٔبِی. .１０

 .ثفای ثفق ؼـ سبضٝ يفؾٝ پیص ثیٙی ٔفػُ تمبؾب  .１１

 ٔٛلًیت پفٚلٜ .１２

 سكص ِٚتبل ِیٗ .１３

 ٘مبـ اتػبَ .１４

 ٚ غیفٜ ( ی، فّكی، وب٘ىفیتی٘ٛيیت پبیٝ) زٛث .１５

 غیفٜ(قفیمٝ ٘ػت ٕ٘ٛؼٖ ) ٞٛایی ، قیف قٔیٙی ٚ  .１６

 تفػیالت قفش پفٚلٜ: .１７

 ٘مطٝ سبضٝ .أ 

 سٍُٙ الیٗ ؼیبٌفاْ  .ة 

 اقبق ٞبی وٙتفَٚ .ج 

 ست استیطٗ ٞب. .ؼ 

 قَٛ ِیٗ .１８

 .اـقیبثی تبثیفات ٔیطف قیستی ؼـ سبضٝ تٛقیى  .１９
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 اقاليبت ٚ ٔؽاـن تٕبْ تفا٘سفبـٔف ٞب.( ؾٕیٕٝتفا٘سفبـٔف ٞب) اـلبْ ٘ٛيیت ٚ  .２０

 TCNتبثیف اتػبَ سیستٓ تٛقیى ثبالی ضجىٝ  .２１

 ثبـ وٝ ثٝ پفٚلٜ اتػبَ ٔی یبثؽ.ضؽ اوثف  .２２

 ( MVar ـیبوتیف  ، ٔیٍب ِٚت أپیفMWٔیٍب ٚات  ضؽ اوثف قففیت ضجىٝ ) .２３

 ( پفٚلٜ. BEMEالیطٝ ا٘ؽاقٜ ٌیفی ا٘دیٙیفی ٚ اـقیبثی)  .２４

 فهتیتفػیالت تدٟیكات ٔطب .２５

 غطت ٚ ایٕٙی. پبِیسی  .２６

 4 -ؾٕیٕٝ 

 ، ا٘تمبَ، تٛقیى ٚاـؼات ٚ غبؼـات  ٛاست ثفای خٛاق تِٛیؽففْ ؼـغ

 : ًّٔٛٔبت يٕٛٔی ؼـغٛاست وٙٙؽAٜثػص 

 تفػیالت ؼـغٛاست وٙٙؽٜ: .１

 ٘بْ ٔىُٕ ؼـغٛاست وٙٙؽٜ: .أ 

 آؼـس ٔىُٕ ؼـغٛاست وٙٙؽٜ: .ة 

 ٘بْ، سٕت ٚ اؼـس ضػػی وٝ ثبثت خٛاق ثب ٚی تٕبس ثفلفاـ ضٛؼ. .ج 

 ضٕبـٜ اـتجبـ تیّفٖٛ: .ؼ 

 ضٕبـٜ فىس:

 آؼـس اِىتفٚ٘یىی ) ایٕیُ(:

 تفػیالت ّٔىیت .２

 تٕى وٛپفاتیفی یب غیفٜ ) ٔطػع وفؼٖ (ـت غب٘ٝ یب اتطبؼیٝ اضػبظ ٚ یب ٔدوٕپٙی، تدب .أ 

 ٔطبـوت ضفوت ٚ یب ـاخستفیطٗ .ة 

 ٔٛلًیت ٔطبـوت ضفوت ٚ یب ـاخستفیطٗ:

 سبَ  ٔطبـوت:

 ضٕبـٜ ـاخستف:

 ٘بْ ٚ آؼـس ـییس، ٔؽیف، سٟبْ ؼاـ، ضفیه ٚ یب ايؿب .أ 

 ت، اسٙبؼ ضفاوت، سٙؽ ـاخستفیطٗ.وبپی ٞبی ضفوت ثٝ اسبس ٔمفـا .ة 
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 تفػیالت سبضٝ ٚ یب ضجىٝ ای وٝ ثفای آٖ خٛاق ؼـغٛاست ضؽٜ است:  .３

 ٔفق سبضٝ پیطٟٙبؼ ضؽٜ تِٛیؽ، ا٘تمبَ ٚ یب تٛقیى ثب ٘مطٝ آٖ. .أ 

 پٛضص ضجىٝ ا٘تمبَ ٚ یب تٛقیى .ة 

 ( MWقففیت ؼستٍبٜ تِٛیؽ ) ٔیٍب ٚات  .ج 

 یب ؼیٍف(ضفاـتی، آفتبثی، ثبؼی ٚ  یؽ ثفق ) آثی،ِ٘ٛو تٛ .ؼ 

 ٔٙجى ثفق) ثفای خٛاق ا٘تمبَ ٚ یب تٛقیى (: .ٜ 

(i) سكص ِٚتبل 

(ii) ) ٔٙجى  ٘مبـ )سبضٝ ٔطػع 

(iii) ٔمؽاـ ثفق 

 ( MWتمبؾب ) ٔیٍب ٚات  .１

 ( MUا٘فلی ) ٔیّیٖٛ ٚاضؽ  .２

 یى ثفق:ٛقت .ٚ 

(i) ٔیكاٖ ِٚتبل 

(ii) ٖ٘مبـ يفؾٝ وفؼ 

(iii) وتٍٛـی ٞبی استفبؼٜ وٙٙؽٜ ٌبٖ ٟ٘بیی 

 (HT  ( .)ckt.km)  ِٚتبل ثّٙؽ قَٛ ِیٗ  .ق 

 ( LT  ( . )ckt. km)  پبییٗ  ِٚتبلقَٛ ِیٗ  .ش 

 ٚ نففیت ثٝ ٔیٍب ِٚت أپیف ( تًؽاؼتفا٘سفبـٔف )  .ـ 

 :اؼاـی نففیت ٞبی  .4

 ٛثیٗ ٚ وبـٔٙؽاٖ.یىی ٚ اؼاـی ٔٙسیالت تػٙثب تٕبْ تفػ تٛا٘بیی ٔؽیفیت .أ 

 تٛا٘بیی ٔبِی ثب تٕبْ تفػیالت. .ة 

 ثیه قفیمٝ لبثُ اقٕیٙبٖ ٚ پبیؽاـ تٛا٘بیی اخفا وفؼٖ فًبِیت ٞبی خٛاق  .ج 

 لجّی ٝتدفث .ؼ 

، ٔیؽاٖ ٞٛایی، سٍٙف، قـاؼ غب٘ٝ، تًٕیف ٌبٜ یب وبـغب٘ٝ وطتی سبقی، ٞب  اـؼٌٚبٜ تطت .  آیب سبضٝ فًبِیت ؼـ 5

 ، ٚ یب ٔىب٘ی ثفای فًبِیت ٞبی ؼِٚت ثفای اٞؽاف ٘هبٔی ، لفاـ ٔی ٌیفؼ.سبضٝ ِطىف

 ضؽٜ است. ٔكّٛةؼـغٛاست ؼـ اٖ . تبـیػی وٝ 6
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 : ِیست ٔؽاـن يٕٛٔی وٝ ٕٞفای ؼـغٛاست خٛاق ثبیؽ تطٛیُ ؼاؼٜ ضٛؼ Bص ثػ

 ٔؽاـن ) وبپی تػؽیك ضؽٜ ( وٝ ثب ؼـغٛاست خٛاق یىدب ثبیؽ تطٛیُ ؼاؼٜ ضٛؼ:  .１

 ًّٔٛٔبت ؼـ ثبـٜ خٛاق ٔٛخٛؼٜ لجّی ) اٌف ثبضؽ ( ٕٞفا ثب وبپی خٛاق غبؼـ ضؽٜ. .أ 

 ضفوت یب ـاخستفیطٗ سٙؽ .ة 

 آغبق تدبـت. سٙؽ .ج 

 .ؼـغٛاست وٙٙؽٜ ٚ یب قففؽاـاٖ آٖ لؽـت اغّی ٚویُ ٔؽافى أؿب وٙٙؽٜ ثفای سپفؼٖ .ؼ 

 ضفٚـ ضفوت، یبؼاضت ضفوت ٚ یب اسٙبؼ ٕٞب٘ٙؽ ٔكبثك لبٖ٘ٛ اسبسی. .ٜ 

 ٔبِیبتی. تفػیالت سٙؽ .ٚ 

 تفػیالت خٛاق ٚاـؼت. ) اٌف ثبضؽ (. .ق 

 ٔفثٛـ ثٝ تٛا٘بیی ٞبی ٔبِی ٚ ٔؽیفیتی اـلبْ  .２

 ٔؽیفیتی .أ 

(i) خبـزٛة ٔؽیفیت اـضؽ 

(ii) )لؽـت وبؼـی ثٝ قجمٝ ٞبی ٔػتّف ) تػٙیىی ٚ غیف تػٙیىی 

 ٔبِی .أ 

(i) ٔ ٝاق ِطبل ٔبِی لبؼـ ثٝ پفؼاغت لفٚؼ است. تمبؾیٔفخى ثب٘ىی وٝ انٟبـ ٕ٘بیؽ و 

(ii) ٌكاـش تفتیص سبال٘ٝ  پٙح سبَ ٌؿضتٝ ٔتمبؾی 

(iii)   یىی وٙٙؽٜ تٛا٘بیی ٞبی ٔبِی ٚ ضبیستٍی تػٙ ٛاٞؽ ؼیٍفی وٝ ثبثتضـن ٚ ٔؽ

 ثبضؽ.ٚغیفٜ

 ٔفثٛـ ثٝ تدبـت پیص ٟ٘بؼ ضؽٜ ؼـغٛاست وٙٙؽٜ اـلبْ  .３

 ؼاؼٜ پالٖ تدبـت ) ثب پالٖ پٙح سبِٝ پیص ثیٙی ضؽٜ( ثفای تدبـت پیطٟٙبؼ ضؽٜ وٝ خٛاق ثفایص  .أ 

 .ٔیطٛؼ

٘ٝ ثفای پٙح سبَ. ) پیص ثٙی ٔػبـف ، ففٚش ، يبیؽ، سفٔبیٝ ٌؿاـی پفٚلٜ ، ٚ تفبٞٓ سفٔبیٝ، سبال .ة 

 (اسجبة ٔفثٛـ  قٚاؾص اتطػیع 

 ٘مطٝ تفػیّی  .４

٘مطٝ تفػیّی ا٘تمبَ ٚ تٛقیى ثفق) ؼـ ثف ؼاـ٘ؽٜ ًّٔٛٔبت ست استیطٗ ٚ تفتیت سیستٓ( ٚ ٘مطٝ  .أ 

 10خغفافیبیی وطیؽٜ ضؽٜ ثب ٔمیبس، سبضٝ پیطٟٙبؼ ضؽٜ ثفای ا٘تمبَ ٚ یب تٛقیى ، )ٔمیبسی وٝ وٕتف اق 

 س ؼیٍفی وٝ تٛسف اؼاـٜ تػٛیت ضؽٜ ثبضؽ(.سب٘تی ٔتف ثف ٞف ویّٛٔتف ٘جبضؽ ٚ یب ٞف ٔمیب
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است،  ؼ ٘یبق ثفای ا٘دبْ ٚنیفٝ تطت خٛاقٓ ٔٛخٛؼٜ ٚ أىب٘بت خؽیؽ وٝ ٔٛـ٘مطٝ ثبیؽ ٚاؾطبً ثیٗ سیست .ة 

 ٚخٝ تٕبیك لبیُ ضٛؼ.

٘مطٝ ثبیؽ ؼـ ثفٌیف٘ؽٜ وٛزٝ ٞب ٚ سفن ٞبی سبضٝ ای پیطٟٙبؼی تٛقیى وٝ ؼـ آٖ ثفق تٛقیى ٔیطٛؼ  .ج 

 ثبضؽ.

 .یب ٞف ثػطی  ؼیٍفی اق سبضٝ تٛقیى ضىٛٔت ٔطّی  اؼاـات ٔفتجف ثِٝیست تٕبْ  .ؼ 

ای وٝ قٔیٗ ٞبی ضػػی ٚ ؼِٚتی ـا ًٔففی ٕ٘بیؽ وٝ ؼـغٛاست وٙٙؽٜ ٞؽف ضبغُ وفؼٖ ٚ یب  سٙؽ .ٜ 

 لػؽ ضبغُ وفؼٖ آ٘فا ؼاضتٝ ثبضؽ.

 

 C:ثػص 

 ضبیستٍی ؼـغٛاست وٙٙؽٜ فبـٔت ثفای اـقیبثی

 ٌؿضتٝ تدبـت ٔفثٛقٝ(تدبـة لجّی ) تفػیالت پٙح سبَ  .１

سفٔبیٝ ٌؿاـی ٔطتفن ٚ  JVC} تٛسف ؼـغٛاست وٙٙؽٜ ٚ یب ٞف ضفیه ثٝ ضىُ خؽاٌب٘ٝ ؼـ ٔٛاـؼی 

 ثبضؽ( زٙؽ ضفوتی. ) قٛـیىٝ يّٕی اتطبؼیب

  ًّٔٛٔبت يٕٛٔی

  ٘بْ ٚ آؼـس پفٚلٜ ) ٞبی ( تىٕیُ ضؽٜ

    , M Afg-M-USD –ٞكیٙٝ پفٚلٜ تىٕیُ ضؽٜ 

  ٔطتفی وٝ پفٚلٜ ـا تىٕیُ ٕ٘ٛؼٜ.٘بْ ٚ آؼـس ضفوت 

  ٘بْ، ًٔففی ٚ آؼـس ٔفخى ضػع، ضفوت تىٕیُ وٙٙؽٜ

 پفٚلٜ يبِی ( 5خكیبت ٔطػع پفٚلٜ ٞب ) 

 

 ٘بْ ٘بْ ٘بْ ٘بْ ٘بْ

 آغبق سبغت ٚ سبق

 تبـیع ثف٘بٔٝ ـیكی ضؽٜ -

 تبـیع ضمیمی -

     

 ـاٜ ا٘ؽاقی

 تبـیع ثف٘بٔٝ ـیكی ضؽٜ -

 تبـیع ضمیمی -

 يّٕىفؼ تدبـی
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 ٔػفف پفٚلٜ

 ٔػفف ثف  آٚـؼ ضؽٜ -

 ٔػفف ضمیمی اتٕبْ -

     

 ٔمؽاـ ثفق تِٛیؽ ضؽٜ، ا٘تمبَ ؼاؼٜ ضؽٜ ٚ یب تٛقیى ضؽٜ

 ٔدٕٛيٝ ) ٔیّیٖٛ ٚاضؽ( -

 ( ٪ففٚش ضسبة ضؽٜ )  -

     

 ٔمؽاـ ثفق ثجت ضؽٜ ؼـ غٛـت ضسبة

 ٔدٕٛيٝ ) ٔیّیٖٛ ٚاضؽ (

     

  

 يبیؽ خٕى آٚـی ضؽٜ 

 ٔمؽاـ -

 ٪ (ٔٛثفیت خٕى آٚـی )  -

     

 5سبَ  4سبَ  3سبَ  2سبَ  1سبَ  ًّٔٛٔبت ٔبِی

 سفٔبیٝ ثبثت

 سفٔبیٝ ثبثت ٘بغبِع -

 وسف ثٟبی خٕى ضؽٜ -

 سفٔبیٝ ثبثت غبِع -

     

 تسبٚی ضمٛق

 پیص ثف٘ؽٜ -

 ضىٛٔت ٚ یب ٔبِی -

 ٟ٘بؼ ٞب -

 يبٔٝ -

     

 ثؽٞی ٞب

 ؼـاق ٔؽت

 وٛتب ٔؽت

     

 ؼـ آٔؽ

 فقففٚش ث

 غیفٜٚ

     

      ٔػبـج
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 ٔػبـج اؼاـی ٚ يٕٛٔی

 ٔػبـج ضفم ٚ ٔفالجت

 ٔػبـف وبـٔٙؽاٖ

 ٔٙفًت ٚ ٚاپسی

 سٛؼ غبِع

 سٛؼ سٟبْ پفؼاغت ضؽٜ

     

 

 ـا ؼاـؼ (خٛاق تمبؾب  وٝ  فًبِیت تفػیالت پفٚلٜ پیطٟٙبؼ ضؽٜ ) .２

سفٔبیٝ ٌؿاـی ٔطتفن ٚ  JVC) ثبیؽ تٛسف ؼـغٛاست وٙٙؽٜ ٚ یب ٞف ضفیه ثٝ ضىُ خؽاٌب٘ٝ ؼـ ٔٛاـؼی 

 ثبضؽ(. زٙؽ ضفوتی. ) قٛـیىٝ يّٕی اتطبؼیب

(i)  آیب ؼـغٛاست وٙٙؽٜ سفٔبیٝ ٔٛخٛؼٜ ـا ثؽست ٔی آٚـؼ یب خؽیؽ ـا؟ 

(ii) ثؽست آٚـؼٖ سفٔبیٝ ٔٛخٛؼٜ یب ثٝ ٚخٛؼ آٚـؼٖ سفٔبیٝ خؽیؽ 

  سفٔبیٝ ثبثت

 ًٔیبـ پیطٟٙبؼ ضؽٜ ٔبِی

 تسبٚی ضمٛق

 ؼـ غٛاست وٙٙؽٜ -

 ٕٞىبـاٖ -

 لفٚؼ (ضٛؼ  )ٔطػعغیفٜ  -

 ٔطّی -

 ٟ٘بؼ ٞبی ٔبِی -

 ثب٘ه ٞبی تدبـتی -

 (ٔطػع ضٛؼ غیفٜ )  -

 ثیٗ إِّی

 ايتجبـ ٔبِی تبٔیٗ وٙٙؽٜ -

 لفؼ ٌففتٗ ٔستمیٓ -

 (بٚ غیفٜ ) ٔطػػ -
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 ٟٔبـت ٞب ٚ تٛا٘بیی ٞب ) ضػػی ( .３

،  ٔمبْ ؼـ ضفوت تسبَ تدبـ تػػع ضفایف ٚ تٛا٘بیی ٞب ٘بْ ضػع

 وٕپٙی 

     

     

     

     

     

 

 ضؽٜ است( اـاییٝثفای آٖ ؼـ غٛاست  فًبِیت وٝ ) نففیت ؼـأؽ  .４

  ًّٔٛٔبت يٕٛٔی

 ؼـغٛـت ثٝ ؼست آٚـؼٖ سفٔبیٝ 1

ٔمؽاـ ثفق تٛقیى ضؽٜ ؼـ خفیبٖ سبَ ٔبِی  -

 (MUٌؿضتٝ ) ٔیّیٖٛ ٚاضؽ 

 ؼٚاْ ٔٛـؼ ا٘تهبـ سفٔبیٝ ثؽست آٔؽٜ ؼـ سبَ. -

 

 ؼـ غٛـت ایدبؼ سفٔبیٝ خؽیؽ

فیبٖ سبَ ٔبِی تٛقیى ضؽٜ ؼـ خٔمؽاـ ثفق  -

ٌؿضتٝ ؼـ ضجىٝ ٔٛاقی وٝ اق لجُ ٚخٛؼ ؼاـؼ 

 ( MU) ٔیّیٖٛ ٚاضؽ 

 

 

 اسبس ٔػفف وٙٙؽٜ 2

 (ٔمؽاـ اؾبفی ا٘فلی پیطٟٙبؼ يٕٛٔی )

 اؾبفی غًٙتی ٔمؽاـ ا٘فلی 

 ا٘فلی لٛی پیطٟٙبؼ يٕٛٔی 

 ٗ غًٙتی تدبـتی فطبـ ثّٙؽ غًٙتی ٚ فطبـ پبی
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ٔطػع ضٛؼ ٌفٚح ٞبی سفن ٔطّی، قـايت ٚ غیفٜ ) 

 ) 

 ففٚش ثفق 3

 ٔمؽاـ ا٘تهبـ ؼاضتٝ ) ٔیّیٖٛ ٚاضؽ ( پیص ثیٙی ضؽٜ

 ٪ (ـضؽ ؼـ تمبؾب ) 

 

  ًّٔٛٔبت تدبـی

 تًففٝ ) افغب٘ی ٞف ٚاضؽ ( اٚسف .１

 پیطٟٙبؼ يٕٛٔی فطبـ ثّٙؽ اؾبفی

 فطبـ ثّٙؽ اؾبفی غًٙتی

 پیطٟٙبؼ يٕٛٔی فطبـ ثّٙؽ

 ثّٙؽ ٚ فطبـ پبیٗ غًٙتی تدبـیتیـ بفط

زفاٌ ٞبی سفن ٞبی ٔطّی ، قـايت  ٚ غیفٜ ) 

 ٔطػع ( 

 

 ( سٛؼ2)

 ّٔیٖٛ ؼاِف  تطمك ) ٔیّیٖٛ افغب٘ی ( -

 ( ٪ٔٛثفیت خٕى آٚـی )  -

 

  ًّٔٛٔبت ٔبِی

 یب ّٔیٖٛ ؼاِف  سفٔبیٝ اسبسی ) ٔیّیٖٛ افغب٘ی (

ضدٓ ًٔبٔالت سبال٘ٝ پیص ثیٙی ضؽٜ ) ٔیّیٖٛ 

 یب ّٔیٖٛ ؼاِف  افغب٘ی(

 

 

 ٔبِی ) ؼیٍف ٚاضؽ ٞبی  تدبـت ٚاثستٝ ( غؽالت 4

سفٔبیٝ ٌؿاـی ٔطتفن ٚ  JVCثبیؽ تٛسف ؼـغٛاست وٙٙؽٜ ٚ یب ٞف ضفیه ثٝ ضىُ خؽاٌب٘ٝ ؼـ ٔٛاـؼی 

 ثبضؽ(. زٙؽ ضفوتی. ) قٛـیىٝ يّٕی اتطبؼیب

  ًّٔٛٔبت يٕٛٔی

 ٘بْ ٚاضؽ تدبـت ٚاثستٝ 

1 

 تِٛیؽ ضؽٜ ٚ یب غؽٔبتٔطػٛالت 

1 
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2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

 5سبَ 4سبَ  3سبَ  2سبَ  1سبَ  ضبغع ٞبی ٔبِی

 سفٔبیٝ ثبثت -

 سفٔبیٝ ثبثت  -

 سفٔبیٝ ثبثت وّی  -

 سفٔبیٝ ثبثت غبِع -

     

 تسبٚی

 ٔتمبؾیبٖ 

 ٟ٘بؼ ٞبی ضىٛٔتی ٚ یب ٔبِی

 يبٔٝ

 ٚغیفٜ

     

 ثؽٞی ٞب

 ؼـاق ٔؽت  -

 وٛتب ٔؽت -

     

 يبیؽ

 ففٚش ثفق -

 ٔطػع ضٛؼ (غیفٜ )  -

     

 ٔػبـج

 یـٔػبـج يٕٛٔی ٚ اؼا -

 ٔػبـج ضفم ٚ ٔفالجت -

 ٔػبـف وبـٔٙؽاٖ -

 وبٞص ثٟب -

 ٞكیٙٝ ٞبی ٔبِی ٚ ٔٙفًت -

 ؼـاق ٔؽت -
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 وٛتبٜ ٔؽت -

 غیفٜ ) ٔطػع ضٛؼ( -

      یب ّٔیٖٛ ؼاِف  وُ ًٔبٔالت ) ٔیّیٖٛ افغب٘ی (

 پفؼاغت سٛؼ ٚ 

 سٛؼ غبِع -

 سٛؼ سٟبْ پفؼاغتٝ ضؽٜ -

     

 يّٕىفؼ٘سجت 

 ثفٌطت ثٝ تسبٚی ضمٛلی -

 ثفٌطت ثٝ سفٔبیٝ ثٝ وبـ ـفتٝ -

-  ....... 

     

 ٘سجت ٘مؽیٍٙی

 ٔیكاٖ پٛضص غؽٔبت ثؽٞی -

 ٘سجت خبـی -

 ٘سجت ٞبی ؼیٍف -

     

 وفبیت سفٔبیٝ ٚ اـقش ايتجبـ

 ; ايتجبـ تمسیٓ ضؽٜ تٛسف اـقش غبِع-

..... 

     

 ٘سجت ضدٓ ًٔبٔالت

 ضدٓ ًٔبٔالت سفٔبیٝ يٕٛٔی -

 ًٔبٔالت سفٔبیٝ ثبثت.ضدٓ  -

     

 

 

 ( ؼاؼٜ ٔیطٛؼ ًّٔٛٔبت اسبسی ) تدبـتی وٝ ثفای آٖ خٛاق  5

 یبؼؼاضت: 

ٚ یب وسی  یٚ ٔؽاـوی ؼـ پطتیجب٘ی اق تٕبْ ايتجبـ ٘بٔٝ ٞبی تفػیّی فٛق، اق قفف ٔبِه یب ٔطتف سٙؽ .１

 ٜ ؼاؼٜ ضؽٜ ثبیؽ ثب ؼـغٛاست یىدب تطٛیُ ؼاؼٜ ضٛؼ.لوٝ پفٚ
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ف اسًبـ ٚ یب غیفٜ (  استفبؼٜ ضٛؼ، ثٝ يبُٔ تغیف استفبؼٜ ضؽٜ ثفای ایٗ یثفای تغی ف )یٞف خب وٝ يبُٔ تغی .２

 پیطٟٙبؼ اضبـٜ ضٛؼ.

 

 

 ]٘یبقٔٙؽ ٔبٔٛـ اسٙبؼ ـسٕی ففٚضبت يبٔٝ ٚ أؿب ٔی ثبضؽ [انٟبـ ٘بٔٝ ؼـغٛاست وٙٙؽٜ   6

 

ُ اق ٘هف ٔٗ یب ٔب ، غطت ٔٗ ٚ یب ٔب ثؽیٗ ٚسیّٝ انٟبـ ٔی ٕ٘بیٓ وٝ خكیبت ثیبٖ ضؽٜ فٛق، ثٝ ثٟتفیٗ ضى

 ٚ ؼـست است.

 

 ــــــــــــ 2تبـیع ــــــــــــــــــــــ ـٚق ـــــــــــــــــ

 

 ٟٔف ًَٕٔٛ ٕٞفا ثب ٘بْ ؼـغٛاست وٙٙؽٜ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ثؽیٙٛسیّٝ  ثٝ ضؿٛـ تمؽیٓ است.

 

 أؿب ـــــــــــــــ

 اسٓ:

 ٔؽیف يبُٔ ٚ یب ـییس اؼاـٜ

 

 سٌٛٙؽ ثٝ ایٗ ــــــــــــــــ ـٚق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 فمؽ ثفای استفبؼٜ ـسٕی

 

 ٕی ؼـغٛاست ٘بٔٝ:یتبـیع تسّ .１
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 ٞكیٙٝ پفؼاغت ضؽٜ ٚ ضٕبـٜ ـسیؽ: .２

 ٘تیدٝ اقٕیٙبٖ اق تىٕیُ: .３

 ٝ ضؽٜ:الٖ ٌؿاضتیػی وٝ ؼـ آٖ ؼـغٛاست ثٝ ايـٚق٘بٔٝ ٚ تبـ .４

 ٘تیدٝ وؽاْ استٕبو يٕٛٔی: .５

 پیطٟٙبؼات اؼاـٜ: .６

 تػٕیٓ اؼاـٜ: .７

 تبـیع تػٕیٓ: .８

 تبـیع غؽٚـ: .９

 تبـیع ا٘مؿب: .１０

 ًّٔٛٔبت ٔفتجف ؼیٍف: .１１

 

 5ؾٕیٕٝ 

 ففْ ؼـغٛاستی ثفای تػطیص خٛاق

ثب  یبؼاضت ؾفٚـی: ؼـغٛاست ضٕب ٔىُٕ ٘یست ٍٔف ایٙىٝ تٕبْ اسٙبؼ اِكأی تسّیٓ ضؽٜ ثبضؽ ٚ ؼـ غٛاست

 فیس ٔٙبست یىدب ثبضؽ.

 ؼـغٛاست وٙٙؽٜ ٔػػٛظ

 غٛاست وٙٙؽٜ:یىی ٚ پستی ؼـآؼـس فك اسبٔی؛ 1.1

 ٘بْ:

 آؼـس فكیىی:

 آؼـس پستی:

 تیّیفٖٛ:

 فىس:

 تیّیفٖٛ ٕٞفاٜ:

 ایٕیُ:

 آؼـس ٚیت سبیت:
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 ٘بْ ٚ تفػیالت ضػع اـتجبقی 1.2

 ٘بْ:

 آؼـس فكیىی

 آؼـس پستی:

 تیّیفٖٛ:

 فبوس:

 تیّیفٖٛ ٕٞفاٜ:

 ایٕیُ:

 ت ٔفثٛقٝ ٘طب٘ی ضٛؼ(٘ٛيیت خٛاق ٔٛخٛؼٜ ) ٘ٛيی 2.0

 تِٛیؽ

 ضجىٝ ٚغُ ضؽٜ .１

 غبـج اق ضجىٝ .２

 خبسبقی ضؽٜ .３

 تٛقیى

 ضجىٝ اتػبَ یبفتٝ .１

 غبـج اق ضجىٝ .２

 

 ا٘تمبَ

 

 : خٛاق فًّی2.1

 ضٕبـٜ خٛاق .أ 

 تبـیع ا٘مؿبی خٛاق .ة 

اـٜ ثٝ تًّیك ٚ یب ِغٛ ضؽٜ آیب ؼـغٛاست وٙٙؽٜ وؽاْ ٚلتی ؼـغٛاستی ـا ـؼ ٕ٘ٛؼٜ ٚ یب خٛاقش اق قفف اؼ .ج 

 است؟

 آٖ ـا ثؽٞیؽ. غٛاٌف ثّی، تفػیالت ـؼ، تًّیك ٚ یب ِ

ضؽٜ تٛسف ٚقاـت ؼفبو اضغبَ ؼـ ثف ٌیف٘ؽٜ سبغتٕبٖ ٚ یب خبی  تِٛیؽی  ٚ یب ؼستٍبٜ فًبِیت آیب سبضٝ  .ؼ 

 است؟
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 فًّی ؼـغٛاست  2.2

 ثٛؼیؽ؟ؽ خٛاق ؼـغٛاست ٕ٘ٛؼٜ ب لجالً ثفای تػطیص ضفایف ٚ لٛايآیب ضٕ .أ 

 ی تغیف ضفایف ٚ ؾٛاثف خٛاق ـؼ ضؽٜ است؟ب ٌبٞی ؼـغٛاست ٔتمبؾی ثفاآی .ة 

 آٖ ـا ثؽٞیؽ. ٜاٌف ثّی، تفػیالت ـؼ ضؽ

  پیطٟٙبؼ اغالش  2.3

 ثیبٖ ٕ٘بیؽ. ضفایف، ؾٛاثف ٚ یب ثػص ٞبی اق خٛاق ـا وٝ ثب تػطیص پیطٟٙبؼ ضؽٜ تغیف ٔی یبثؽ، .أ 

ٙٙؽٜ ـا اـایٝ و تهٕیٗ  ثف ـا ثیبٖ ٕ٘بیؽ) ِكفب ٔؽاـنی ضفایف ٚ ؾٛاپیطٟٙبؼ ضؽٜ ثفا ؼالیُ تػطیص .ة 

 ثؽاـیؽ(

 (ؼیٍفی)استفبؼٜ اق اٚـاق اؾبفی ٔٙبست ؼـ غٛـت ِكْٚ  ًّٔٛٔبت ٔفتجف .ج 

 اِكأی است( تػؽیك أؿب )  ؼٞٙؽٜ  : انٟبـ ٘بٔٝ تٛسف ؼـغٛاست3.0

ىُ اق ٘هف ٔٗ یب ٔب ، غطت ٔٗ ٚ یب ٔب ثؽیٗ ٚسیّٝ انٟبـ ٔی ٕ٘بیٓ وٝ خكیبت ثیبٖ ضؽٜ فٛق، ثٝ ثٟتفیٗ ض

 ٚ ؼـست است.

 

 ــــــــــــ 2تبـیع ــــــــــــــــــــــ ـٚق ـــــــــــــــــ

 

 ٟٔف ًَٕٔٛ ٕٞفا ثب ٘بْ ؼـغٛاست وٙٙؽٜ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ثؽیٙٛسیّٝ  ثٝ ضؿٛـ تمؽیٓ است.

 

 أؿب ـــــــــــــــ

 اسٓ:

 ٔؽیف يبُٔ ٚ یب ـییس اؼاـٜ

 

 سٌٛٙؽ ثٝ ایٗ ــــــــــــــــ ـٚق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فمؽ ثفای استفبؼٜ ـسٕی

 ٕی ؼـغٛاست ٘بٔٝ تػطیص خٛاق:یتبـیع تسّ .１

 ٞكیٙٝ پفؼاغت ضؽٜ ٚ ضٕبـٜ ـسیؽ: .２

 :ٝ ضؽٜتضػی وٝ ؼـ آٖ ؼـغٛاست ثٝ ايالٖ ٌؿـٚق٘بٔٝ ٚ تبـی .３

 ٘تیدٝ وؽاْ استٕبو يٕٛٔی: .４

 پیطٟٙبؼات اؼاـٜ: .５

 تػٕیٓ اؼاـٜ: .６

 تبـیع تػٕیٓ: .７

 تبـیع غؽٚـ: .８

 تبـیع ا٘مؿب: .９

 ًّٔٛٔبت ٔفتجف ؼیٍف: .１０

 6ؾٕیٕٝ 

 ففْ ؼـغٛاستی ثفای تدؽیؽ خٛاق

یبؼاضت ؾفٚـی: ؼـغٛاست ضٕب ٔىُٕ ٘یست ٍٔف ایٙىٝ تٕبْ اسٙبؼ اِكأی تسّیٓ ضؽٜ ثبضؽ ٚ ؼـ غٛاست ثب 

 یىدب ثبضؽ.فیس ٔٙبست 

 غبغٝ ای ؼـغٛاست وٙٙؽٜ

 اسبٔی: آؼـس فكیىی ٚ پستی ؼـٚغٛاست وٙٙؽٜ: 1.1

 ٘بْ:

 آؼـس فكیىی:

 آؼـس پستی:

 تیّیفٖٛ:

 فىس:

 تیّیفٖٛ ٕٞفاٜ:

 ایٕیُ:
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 آؼـس ٚیت سبیت:

 ٘بْ ٚ تفػیالت ضػع اـتجبقی 1.2

 ٘بْ:

 آؼـس فكیىی

 آؼـس پستی:

 تیّیفٖٛ:

 فبوس:

 تیّیفٖٛ ٕٞفاٜ:

 ایٕیُ:

 اق ٔٛخٛؼٜ ) ٘ٛیًت ٔفثٛقٝ ٘طب٘ی ضٛؼ(٘ٛيیت خٛ 2.0

 تِٛیؽ

 ضجىٝ ٚغُ ضؽٜ .４

 غبـج اق ضجىٝ .５

 ٚیب خب سبقی ضؽٜ  ضؽٜ اتػبَ  .６

 تٛقیى

 ضجىٝ اتػبَ یبفتٝ .３

 غبـج اق ضجىٝ .４

 ا٘تمبَ

 : خٛاق فًّی2.1

 ضٕبـٜ خٛاق .أ 

 تبـیع ا٘مؿبی خٛاق .ة 

قفف اؼاـٜ ثٝ تًّیك ٚ یب ِغٛ ضؽٜ آیب ؼـغٛاست وٙٙؽٜ وؽاْ ٚلتی ؼـغٛاستی ـا ـؼ ٕ٘ٛؼٜ ٚ یب خٛاقش اق  .ج 

 است؟

 ٛ آٖ ـا ثؽٞیؽ.ِغ اٌف ثّی، تفػیالت ـؼ، تًّیك ٚ یب

 ٚ یب ؼستٍبٜ ؼـ ثف ٌیف٘ؽٜ سبغتٕبٖ ٚ یب خبی اضغبَ ضؽٜ تٛسف ٚقاـت ؼفبو است؟ فغبِیت  آیب سبضٝ .ؼ 

 ؼـغٛاست ) ٞبی ( ٌؿضتٝ 2.2

 آیب ضٕب لجالً ثفای تدؽیؽ خٛاق ؼـغٛاست ٕ٘ٛؼٜ ثٛؼیؽ؟ .أ 
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 ٌبٞی ؼـغٛاست ؼـغٛاست وٙٙؽٜ ثفای تدؽیؽ خٛاق ـؼ ضؽٜ است؟ آیب .ة 

 اٌف ثّی، تفػیالت ـؼ ضؽٖ آٖ ـا ثؽٞیؽ.

 ضفایف تدؽیؽ پیطٟٙبؼ ضؽٜ 2.3

 ؼـغٛاست وٙٙؽٜ تدؽیؽ خٛاق ـا ثفای زٙؽ سبَ ٔی غٛاٞؽ؟ .أ 

 یبؼؼاضت: تدؽیؽ ٕ٘یتٛا٘ؽ ثیص اق ٔؽت اِٚیٝ خٛاق تٕؽیؽ ضٛؼ.

 (.تفبؼٜ اق اٚـاق اؾبفی ٔٙبست ؼـ غٛـت ِكْٚاسًّٔٛٔبت اؾبفی ٔفتجف ؼیٍف  .ة 

 اِكأی است( تػؽیك أؿب : انٟبـ ٘بٔٝ تٛسف ؼـغٛاست وٙٙؽٜ ) 3.0

ٔٗ ٚ یب ٔب ثؽیٗ ٚسیّٝ انٟبـ ٔی ٕ٘بیٓ وٝ خكیبت ثیبٖ ضؽٜ فٛق، ثٝ ثٟتفیٗ ضىُ اق ٘هف ٔٗ یب ٔب ، غطت 

 ٚ ؼـست است.

 

 ــــــــــــ 2ــــــتبـیع ــــــــــــــــــــــ ـٚق ـــــــــــ

 

 ٟٔف ًَٕٔٛ ٕٞفا ثب ٘بْ ؼـغٛاست وٙٙؽٜ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ثؽیٙٛسیّٝ  ثٝ ضؿٛـ تمؽیٓ است.

 

 أؿب ـــــــــــــــ

 اسٓ:

 ٔؽیف يبُٔ ٚ یب ـییس اؼاـٜ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسٌٛٙؽ ثٝ ایٗ ــــــــــــــــ ـٚق 

 

 

 فمؽ ثفای استفبؼٜ ـسٕی 

 تبـیع تسّیٕی ؼـغٛاست ٘بٔٝ تدؽیؽ خٛاق: .１
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 ٞكیٙٝ پفؼاغت ضؽٜ ٚ ضٕبـٜ ـسیؽ: .２

 ـٚق٘بٔٝ ٚ تبـیػی وٝ ؼـ آٖ ؼـغٛاست ثٝ ايالٖ ٌؽتطٙٝ ضؽٜ: .３

 ٘تیدٝ وؽاْ استٕبو يٕٛٔی: .４

 پیطٟٙبؼات اؼاـٜ: .５

 تػٕیٓ اؼاـٜ: .６

 تػٕیٓ:تبـیع  .７

 تبـیع غؽٚـ: .８

 تبـیع ا٘مؿب: .９

 ًّٔٛٔبت ٔفتجف ؼیٍف: .１０

 

 7ؾٕیٕٝ 

 ففْ ؼـغٛاستی ثفای تٛسًٝ تػؽی خٛاق

یبؼاضت ؾفٚـی: ؼـغٛاست ضٕب ٔىُٕ ٘یست ٍٔف ایٙىٝ تٕبْ اسٙبؼ اِكأی تسّیٓ ضؽٜ ثبضؽ ٚ ؼـ غٛاست ثب 

 فیس ٔٙبست یىدب ثبضؽ.

 ؼـغٛاست وٙٙؽٜ ٔػػٛظ

 پستی ؼـٚغٛاست وٙٙؽٜ:اسبٔی: آؼـس فكیىی ٚ  1.1

 ٘بْ:

 آؼـس فكیىی:

 آؼـس پستی:

 تیّیفٖٛ:

 فىس:

 تیّیفٖٛ ٕٞفاٜ:

 ایٕیُ:

 آؼـس ٚیت سبیت:

 ٘بْ ٚ تفػیالت ضػع اـتجبقی 1.2
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 ٘بْ:

 آؼـس فكیىی

 آؼـس پستی:

 تیّیفٖٛ:

 فبوس:

 تیّیفٖٛ ٕٞفاٜ:

 ایٕیُ:

 ت ٔفثٛقٝ ٘طب٘ی ضٛؼ(يیاق ٔٛخٛؼٜ ) ٘ٛٛ٘ٛيیت خ 2.0

 تِٛیؽ

 ضؽٜ ضجىٝ ٚغُ .1

 غبـج اق ضجىٝ .2

 خبسبقی ضؽٜ .3

 تٛقیى

 ضجىٝ اتػبَ یبفتٝ .1

 غبـج اق ضجىٝ .2

 ا٘تمبَ

 : خٛاق فًّی2.1

 ضٕبـٜ خٛاق .أ 

 تبـیع ا٘مؿبی خٛاق .ة 

آیب ؼـغٛاست وٙٙؽٜ وؽاْ ٚلتی ؼـغٛاستی ـا ـؼ ٕ٘ٛؼٜ ٚ یب خٛاقش اق قفف اؼاـٜ ثٝ تًّیك ٚ یب ِغٛ ضؽٜ  .ج 

 است؟

 ـا ثؽٞیؽ.اٌف ثّی، تفػیالت ـؼ، تًّیك ٚ یب ِفٛ آٖ 

 ٚ یب ؼستٍبٜ ؼـ ثف ٌیف٘ؽٜ سبغتٕبٖ ٚ یب خبی اضغبَ ضؽٜ تٛسف ٚقاـت ؼفبو است؟ فًبِیت آیب سبضٝ  .ؼ 

 

 ؼـغٛاست ) ٞبی ( ٌؿضتٝ 2.2

 آیب ضٕب لجالً ثفای تدؽیؽ خٛاق ؼـغٛاست ٕ٘ٛؼٜ ثٛؼیؽ؟ .أ 

 ثفای تدؽیؽ خٛاق ـؼ ضؽٜ است؟ ٔتمبؾیآیب ٌبٞی ؼـغٛاست  .ة 
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 ـا ثؽٞیؽ. اٌف ثّی، تفػیالت ـؼ ضؽٖ آٖ

 

 ضفایف تٛسًٝ تػؽی،  پیطٟٙبؼ ضؽٜ 2.3

 ؼـغٛاست وٙٙؽٜ ثفای زٙؽ سبَ تٛسًٝ تػؽی خٛاق ـا ٔی غٛاٞؽ؟ .أ 

 یبؼؼاضت: تٛسًٝ ٕ٘یتٛا٘ؽ ثفای ثیطتف اق پٙح سبَ ثبضؽ.

 (استفبؼٜ اق اٚـاق اؾبفی ٔٙبست ؼـ غٛـت ِكْٚؼالیُ ؼـغٛاست ثفای تٛسًٝ تػؽی ) .ة 

 (اق اٚـاق اؾبفی ٔٙبست ؼـ غٛـت ِكْٚ استفبؼًّٜٔٛٔبت ٔفتجف ؼیٍف ) .ج 

 

 

 .]ٔی ثبضؽاِكأی  ٔسَٛٚ ـسٕی  أؿب  [: انٟبـ ٘بٔٝ تٛسف ؼـغٛاست وٙٙؽٜ 3.0

ٔٗ ٚ یب ٔب ثؽیٗ ٚسیّٝ انٟبـ ٔی ٕ٘بیٓ وٝ خكیبت ثیبٖ ضؽٜ فٛق، ثٝ ثٟتفیٗ ضىُ اق ٘هف ٔٗ یب ٔب ، غطت 

 ٚ ؼـست است.

 

 ــــــــــــ 2ـــــــــــــتبـیع ــــــــــــــــــــــ ـٚق ــــ

 

 ٟٔف ًَٕٔٛ ٕٞفا ثب ٘بْ ؼـغٛاست وٙٙؽٜ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ثؽیٙٛسیّٝ  ثٝ ضؿٛـ تمؽیٓ است.

 

 أؿب ـــــــــــــــ

 اسٓ:

 ٔؽیف يبُٔ ٚ یب ـییس اؼاـٜ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسٌٛٙؽ ثٝ ایٗ ــــــــــــــــ ـٚق 
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 ثفای استفبؼٜ ـسٕی فمف 

 خٛاق: تٕؽیؽ ی ٛاست ٘بٔٝ ثفاتبـیع تسّیٕی ؼـغ .1

 ٞكیٙٝ پفؼاغت ضؽٜ ٚ ضٕبـٜ ـسیؽ: .2

 ضؽٜ: اضتٝـٚق٘بٔٝ ٚ تبـیػی وٝ ؼـ آٖ ؼـغٛاست ثٝ ايالٖ ٌؽ .3

 ٘تیدٝ وؽاْ استٕبو يٕٛٔی: .4

 پیطٟٙبؼات اؼاـٜ: .5

 تػٕیٓ اؼاـٜ: .6

 یع تػٕیٓ:تبـ .7

 تبـیع غؽٚـ: .8

 تبـیع ا٘مؿب: .9

 ًّٔٛٔبت ٔفتجف ؼیٍف: .10

 

 


