( لشاسداد اجبسٖ ثٗ ضشط دتٍيه )
ِٛاسدي

وٗ ِ ستذذحبت ٚ

يب ِب ضني آالت

خم ػٛظ عشد ٙبي غٕؼيت(دس
وبسخبٔٗ ٚحيمٗ ِي ثبضذ)
ثني اِضب وٕٕذگبْ ريً:
ا ٌف -ثب ٔه ِ(.............................طخ ػبت وب ًِ ر وش
گشدد) وٗ اص ا يٓ پس دس ا يٓ لشاسداد ثب ٔه ٔبِ يذٖ ِي ضٛد اص
يه عشف ٚ
ة -ضشوت/وبسخبٔٗ  ..............................وٗ ِطخ ػبت
وب ًِ آْ دس ر يً ا يٓ لشاسداد ِ ٕذسد ا ست  ٚاصا يٓ پس دس ا يٓ
لشاسداد ِ ستبجش ٔبِ يذٖ ِي ضٛد اص عشف دي گش ا يٓ لشاسداد ثب
ضشايظ ريً ِٕؼمذ گشديذ:
ِبدٖ -1ثب ٔه ا ِٛاي ِ طشٚدٗ ص يش سا ثٗ ػ ٕٛاْ ا جبسٖ ثٗ ِٕ ظٛس
ا ستفبدٖ دس عشح  ...............ثٗ ت ػشف ِ ستبجش داد دس عٛي
ِذت لشاسداد اص ِ ٕبفغ آْ ا ستفبدٖ دنب يذ  ِ ٚستبجش ا لشاس ثٗ
تػشف آْ دنٛدِ(.طخػبت ِٛسد اجبسٖ ثغٛس وبًِ روش گشدد).
ابْ
اب پبياا
ابد تاا
ابسيت أؼماا
اشاسداد اص تاا
اذت لاا
ابدِٖ -2اا
ِاا
ِ ...............ي ثبضذ.
ِبدٖ -3وً ِبي اال جبسٖ ِج ٍغ  ...............س يبي ِي ثب ضذ.
ِ ستبجش ِج ٍغ  ...............س يبي آ ٔشا ثٗ ػ ٕٛاْ پيص
پشداخت ٔمذا ثٗ ثبٔه پشداخت دنٛدِ .ستبجش تؼٙذ دنٛد ثميٗ ِبي
اال جبسٖ سا وٗ ثبٌغ ثش ِ ...............ي ثب ضذ دس ال سبط
ص يش ثذ ْٚايٕ ىٗ ٔ يبصي ثٗ اخ غبس لج ٍي ثب ٔه ثب ضذ ثٗ ثب ٔه
پشداخ ت دنٛدٖ  ٚسسيذ دسيبفت داسد( .تبسيت السبط ِ ٚجٍغ آْ ثٗ
تفػيً روش گشدد).
تج ػشٖ ٚ -ج ٖٛدس يبفيت اص ِ ستبجش ثٗ ػ ٕٛاْ پيص پشدا خت ثب ثت
ل سّيت اص ِبي اال جبسٖ ٘ش ل سظ ِتٕب ست ثب وً ال سبط ِبي اال جبسٖ
حمب سجٗ  ِٕ ٚظٛس گشد يذٖ ا ست ِ .ستبجش حن ٖٛحمب سجٗ  ٚخت ػيع پيص
پشداخت تٛسظ ثبٔه سا تبييذ دنٛد.
ِبدِٖ -4ستبجش الشاس  ٚاػرتاف دنٛد وٗ دتبِي اِٛاي ِٛسد اجبسٖ
سبمل  ٚثذ ْٚػ يت  ٔ ٚمع حت ٛيً ٚي گشد يذ  ٚذن چٕني تؼ ٙذ دنٛد وٗ
ا ِٛاي ِٛسد ا جبسٖ سا د فظ ٔ ٚگ ٙذاسي دنٛدٖ  ٚآ هنب سا ع جك ٔ ظش
وبسضٕب سبْ ثب ٔه  ٚدس دذ ِت ؼبسف ِ ٚؼ ّٛي ِٛسد ا ستفبدٖ  ٚهبشٖ
ث شداسي لشاسد ٘ذ  ٚاص ِب ضني آالت ِٛسد ا جبسٖ ثب دس ٔ ظش گشفنت
ااٛاثظ ٚ
ِيااضاْ سأااذِبْ  ٚلااذست آهنااب  ٚعجااك دسااتٛسات
ا ستبٔذاسد٘بي وّ پبٔي سبصٔذٖ هبشٖ ثشداسي دنب يذ  ٚثب ٔه دك
خٛا ٘ذ دا ضت ثذ ْٚاخ غبس لج ٍي  ٚدس ٘ش ص ِبْ وٗ خبٛا ٘ذ ا ِٛاي
ِٛسد ا جبسٖ سا ِٛسد ثبصس سي  ٚثبصد يذ لشاس د ٘ذ  ِ ٚستبجش ٔ يض
ِى ٍف ا ست سإ٘ ّبيي ٘ب  ٚت ٛغيٗ ٘بي ثب ٔه سا ٔ سجت ثٗ حنٖٛ
استفبدٖ اص اِٛاي ِٛسد اجبسٖ لجٛي دنبيذ.
تج ػشٖ ِ -ستبجش ِى ٍف ا ست تؼ ٙذات ِزوٛس سا دس ا يٓ ِبدٖ دس
خػٛظ اِٛاي ِٛسد ٚحيمٗ ٔيض ِشػي داسد.
ِبدٖ ِ -5ستبجش ِ سئٛي ٘ش گ ٗٔ ٛخ سبستي ا ست وٗ ثٗ ِٛسد ا جبسٖ
ٚاسد ِي ضٛد اػُ اص ايٕىٗ ٔسجت ثٗ ِٛسد اجبسٖ تؼذي  ٚتفشيظ
وشدٖ يب ٔ ىشدٖ ثب ضذ  ٚثبي سيت وٍ يٗ خ سبسات ٚاسدٖ سا ث ٕب ثٗ
ت طخيع ثب ٔه  ٚثٗ ِيضا ٔي وٗ ثب ٔه ت ؼيني ِي دنب يذ ثٗ ثب ٔه
پشدا خت دنب يذ .ت طخيع ثب ٔه دس ِٛسد ٚسٚد خ سبست  ِ ٚيضاْ خ سبست
ٚاسدٖ ثشاي ِستبجش لغؼي  ٚا ٌضاَ آٚس ِي ثبضذ ِ ٚستبجش دك ٘ش
گ ٗٔٛايشاد اػرتا ي سا دس ايٓ ِٛسد اص خٛد سٍت دنٛد.

ِبدٖ -6اجنبَ وٍيٗ تؼّريات ِشثٛط ثٗ ِٛسد اجبسٖ اػُ اص وٍي ٚ
جض يي  ٚذن چٕني ٘ضي ٕٗ ٘بي آْ ثذ ْٚدك ِغبٌ جٗ اص ثب ٔه ثؼ ٙذٖ
ِ ستبجش ِي ثب ضذ ٌيىٓ ل جً اص ا لذاَ ثٗ تؼ ّريات اسب سي ِ ستبجش
ِى ٍف ا ست ِشا تت سا وت جب ثٗ ثب ٔه ا ػالَ دنٛدٖ  ٚع جك ٔ ظش ٚ
غالدذيذ ثبٔه ػًّ دنبيذ.
تج ػشٖ -دس ِٛاسد فٛق  ٚا غشاسي وٗ و ست ٔ ظش ثب ٔه ج ٙت ا جنبَ
تؼ ّريات اسب سي ثٗ ٘ش ػ ٍت ِ مذٚس ٔجب ضذ  ٚػذَ ا جنبَ تؼ ّريات ثٗ
ِٛلغ ِٛجت ارنبد خسبسات ثٗ ػني ِستبجشٖ گشدد ِستبجش ِىٍف است
سا سب دس دذ س فغ شس  ٚخ سبست اص ػني ِ ستبجشٖ تؼ ّريات الصَ سا
اجنبَ د٘ذ  ٚثبالفبغٍٗ پس اص سفغ ِٛأغ ثبٔه سا وتجب دس جشيبْ
الذاِبت خٛد لشاس د٘ذ .دس ٘ش دبي تطخيع فٛسي  ٚا غشاسي ثٛدْ
ا جنبَ تؼ ٙذات  ٔ ٚيض ػذَ دسرت سي ِ ستبجش ثٗ ثب ٔه ثٗ ػ ٙذٖ ثب ٔه
ِي ثبضذ  ٚچٕبٔچٗ داليً ِ ستبجش ِٛسد لجٛي ثبٔه ٚالغ ٔگشدد ٚ
ٔ يض چٕبٔ چٗ ِ ستبجش دس ا جنبَ تؼ ّريات ثٗ ِ ٛلغ ا لذاَ ّٕٔب يذ
ِ ستبجش ِى ٍف ا ست وٍ يٗ خ سبسات ٚاسدٖ ثٗ ثب ٔه سا ع جك ٔ ظش ٚ
ت طخيع ثب ٔه ثالفب غٍٗ ثٗ ثب ٔه ث پشداصد .ت طخيع ثب ٔه دس دتبِي
ِٛاسد فٛق ثشاي ِستبجش لغؼي  ٚالصَ االجشا است.
ِبدٖ -7ثب ٔه ػ ٕذاٌٍض ٚ َٚثٗ ٘ش عش يك وٗ خٛد غالح ِ ٚمت ضي
ثذا ٔذ وٍ يٗ تؼ ٙذات  ٚت ضّيٕبت سبصٔذگبْ  ٚفش ٚضٕذگبْ ا ِٛاي
ِٛسد اجبسٖ ثٗ ثبٔه سا ثٗ ِستبجش ٚاگزاس خٛا٘ذ دنٛدِ .ستبجش
ِتؼ ٙذ گشد يذ وٍ يٗ ا لذاِبت الصَ ج ٙت محً آصِبي طبت ِ مذِبتي ٚ
هنبيي  ٚسفغ ٔٛالع فين  ٚاستفبدٖ اص وبالي ِٛ ٛع ِؼبٍِٗ سا عجك
ٛاثظ تؼيني ضذٖ اص عشف فشٚضٕذٖ اغٍي وبال ثٗ ػًّ آٚسدّٕ .ب
دس غٛست ٚا گزاسي تؼ ٙذات ِ ستبجش ِى ٍف ثٗ ا ستفبدٖ مب ٛلغ اص
ايٓ ٔٛع تضّيٕبت  ٚتؼٙذات ِي ثبضذ.
تج ػشٖ -دس غٛستي وٗ ا جنبَ خذِبت ِزوٛس دس فٛق ِت ضّٓ پشدا خت
٘ضي ٕٗ اي ِ ستمً اص هببي ا ِٛاي ِٛسد ِؼبِ ٍٗ ثب ضذ ٘ضي ٕٗ ِض ثٛس
ثؼ ٙذٖ ِ ستبجش ثٛدٖ  ٚثب ٔه ٘يچگ ٗٔ ٛتؼ ٙذي اص ا يٓ ثب ثت خنٛا ٘ذ
پزيشفت.
ِبدِٖ -8ستبجش دك ٔذاسد ػني يب ِٕبفغ اِٛاي ِٛسد اجبسٖ سا حتت
٘ش ػٕٛاْ ثٗ ديگشي ٚاگزاس  ٚيب دس اختيبس  ٚتػشف ديگشي لشاس
د ٘ذ٘ .ش گِ ٗٔ ٛؼبِ ٍٗ اي خالف ا يٓ ِبدٖ اص ٔ ظش ثب ٔه ثب عً ٚ
وبْ مل يىٓ است.
ِبدِٖ -9ستبجش ثٗ ِٕظٛس تبديٗ وبًِ ثذ٘ي خٛد ثٗ ثبٔه ِشثٛط
ثٗ ال سبط ِبي اال جبسٖ ِ طٛسدٗ ص يش دس ٚحي مٗ ثب ٔه گزا ضت  ٚثٗ
ت ػشف ثب ٔه داد  ٚثب ٔه پس اص ت ػشف ا ِٛاي يبد ضذٖ سا ثٗ
ِستبجش سپشد تب دس عٛي اجبسٖ اص ِٕبفغ آْ استفبدٖ دنبيذ.
ِطخػبت وبًِ ٚحبيك:
ِبدٖ -11ػال ٖٚثش ِب ضني آالت  ٚسبختّبهنب  ٚتبسي سبت ِ ٛجٛد وٍ يٗ
ِبضني آالت  ٚتبسيسبت ِ ٚستذذحبتي وٗ دس ػشغٗ  ٚاػيبْ ٚ ٚحبيك
ِزوٛس دس ا يٓ لشاسداد ا دذاث  ٔ ٚػت  ٚا رنبد ضٛد  ٚوٍ يٗ ِب ضني
آال تي وٗ ث ؼذا خش يذاسي ِي ضٛد جضء ِٛسد ٚحي مٗ خٛا ٘ذ ثٛد ٚ
مج ؼب ٚحي مٗ ٚا دذي سا ت طىيً دادٖ ِ ٚبٔغ ا جشاي ِ مشسات ِش ثٛط
ثٗ غذٚس اجشائيٗ خنٛا٘ذ ثٛد.
ِبدٖ ِ -11ستبجش دك ٔذاسد ثذِٛ ْٚاف مت ثب ٔه ٘يچگ ٗٔ ٛد مي اص
د مٛق خٛد سا ثٗ ٘ش غٛست وٗ ثب ضذ ٔ سجت ثٗ ا ِٛايل وٗ ثٗ ِ ٛجت
ايٓ لشاسداد دس ٚحيمٗ ثبٔه لشاس گشفتٗ يب ِي گريد جضء يب وال
ػيٕب يب ِٕفؼتب ثٗ ديگشي ٚاگزاس دنبيذ .ذنچٕني ِستبجش دك ٔذاسد

٘يچ يه اص  ٚحبيك ا ػُ اص ِٕ ػٛثٗ  ٚغري ِٕ ػٛثٗ سا ثذِٛ ْٚاف مت
ثبٔه اص حمً وبسخبٔٗ خبسد سبختٗ  ٚثٗ حمً ديگشي أتمبي د٘ذ.
تج ػشٖ ِ -ستبجش ل جٛي  ٚتبي يذ دنٛد وٗ دس غٛست غذٚس اجشاي يٗ ٚ
يب ثٗ ٘ش حن ٛدي گشي وٗ  ٚحبيك ِزوٛس دس ا يٓ لشاسداد ثٗ ثب ٔه
يب ضخع دي گشي ِٕت مً گشدد ِٕت مً اٌ يٗ دس ا ستفبدٖ اص اِت يبص
تٍ فٓ  ٚتٍ ىس  ٚثشق  ٚآة  ٚگبص  ٚغريٖ ٚ ٚدي ؼٗ يب ٚاَ آْ ٚ
سبيش د مٛق ِت ػٛسٖ ِ ستبجش ٔ سجت ثٗ آة  ٚثشق  ٚتٍ فٓ  ٚگبص ٚ
غريٖ حمً ِٛسد ٚحي مٗ(اػُ اص آٔ ىٗ ٕ٘ گبَ اِ ضب ا يٓ لشاسداد دس
حمً ِٛسد ٚحي مٗ  ٚجٛد دا ضتٗ يب ث ؼذا ث ٛجٛد آ يذ) اص ٘ش ج ٙت
لبئُ ِ مبَ ِ ستبجش خٛا ٘ذ ثٛد .ذن چٕني ِ ستبجش ِتؼ ٙذ ضذ وٗ
اِتيبص تٍفٓ  ٚتٍىس  ٚثشق  ٚآة  ٚگبص  ٚغريٖ حمً ِٛسد ٚحيمٗ ٚ
دك ا ستفبدٖ اص اِت يبص ٚ ٚدي ؼٗ يب ٚاَ آْ سا ثٗ دي گشاْ
ٚاگزاس ّٕٔبيذ  ٚايٓ تؼٙذ تب تػفيٗ وبًِ ِغبٌجبت ثبٔه ٔبضي
اص ا يٓ لشاسداد ا ػُ اص ِبي اال جبسٖ  ٚسبيش ٘ضي ٕٗ ٘بي لبٔٔٛي
ثٗ لٛت خٛد ثبلي خٛا٘ذ ثٛدِ .ستبجش دك ٘ش گ ٗٔٛالذاِي سا دس
ِٛسد أتمبي دمٛق ِضثٛس ثٗ ديگشي اص خٛد سٍت دنٛد ٘ ٚش گٗٔٛ
ا لذاَ ٔبِربدٖ وٗ ِ غبيش ا يٓ لشاسداد ثب ضذ اص دس جٗ اػت جبس
سبلظ است.
ِبدِٖ -12ستبجش تؼٙذ دنٛد تب صِبٔي وٗ ثذ٘ي خٛد سا اص ٘ش جٙت
ثب ثبٔه تػفيٗ ّٕٔٛدٖ است وٍيٗ اِٛاي فؼٍي  ٚثؼذي خٛد سا وٗ
دس ٚحي مٗ ثب ٔه ِ ستمش ضذٖ  ٚيب خٛا ٘ذ ضذ  ٚذن چٕني ا ِٛاي ِٛسد
ا جبسٖ سا ثالفب غٍٗ پس اص اِ ضب لشاسداد دب ش ذنٗ سبٌٗ  ٚثٗ
ِجٍغي وٗ ِٛسد ِٛافمت ثبٔه ثبضذ دس ثشاثش آتص سٛصي  ٚأفجبس
 ٚسب يش خغشا تي وٗ ثب ٔه ِ ؼني و ٕذ ثٗ ٘ضي ٕٗ خٛد  ٚثذ ْٚدك
ِغبٌ جٗ اص ثب ٔه ثٗ ٔ فغ ثب ٔه ثي ّٗ دنب يذ  ٚثي ّٗ ٔب ِٗ سا
ثالفبغٍٗ ثٗ ثبٔه تسٍيُ وٕذ .دس غٛست اجنبَ ثيّٗ لجً اص اِضبي
لشاسداد ثيّٗ ٔبِٗ ثبيذ ظشف  15سٚص ثٗ ٔبَ ثبٔه أتمبي يبثذ
 ٔ ٚيض  15سٚص ل جً اص اِ ضبي ِذت ثي ّٗ ِذاسن جتذ يذ ثي ّٗ سا ثٗ
ثب ٔه اسا يٗ د ٘ذ .ذن چٕني ِ ستبجش ِى ٍف ا ست ِب ضني آالت ٌٛ ٚاصَ
ِشث ٛعٗ سا ٕ٘ گبَ محً ٔ يض ثٗ تشت يت ِزوٛس دس ا يٓ ِبدٖ ثي ّٗ
دنب يذ .دس غٛستي وٗ ِ ستبجش تؼ ٙذات خٛد سا ثٗ ضشح فٛق ا جنبَ
ٔذ ٘ذ ثب ٔه ِي تٛا ٔذ ثٗ ٘ش ِجٍ غي وٗ ِمت ضي ثذا ٔذ ا لذاَ ثٗ
ثيّٗ  ٚيب جتذيذ يب أتمبي آْ ثٗ ٔفغ خٛد ثّٕبيذِ .ستبجش دك
ٔذاسد ثذ ْٚتػٛيت ثبٔه الذاَ ثٗ تؼّريات وٍي يب جتذيذ سبختّبْ
دس حمً اجشاي عشدٙبي خٛد ثّٕبيذ.
تج ػشٖ -دس ِٛاسد ٌض َٚا ِٛاي ِٛسد ا جبسٖ ع جك ت طخيع ثب ٔه
ثبيسيت ثٗ ٘ضيٕٗ ِستبجش ثٗ ٔفغ اضخبظ حبٌج ٔيض ثيّٗ گشدد.
ِبدٖ -13دس غٛستي وٗ ِستبجش اص ٘ش يه اص ضشايظ ِ ٚمشسات ايٓ
لشاسداد ثٗ ت طخيع ثب ٔه خت ٍف دنب يذ ثب ٔه ِي تٛا ٔذ لشاسداد
اجبسٖ سا فست  ٚاِٛاي ِٛسد اجبسٖ سا اص يذ ِستبجش خبسد سبصد
 ٚوٍ يٗ ِغبٌ جبت خٛد سا ع جك ا سٕبد  ٚد فبتش خٛد اص ِ ستبجش
ِغبٌ جٗ  ٚاص عش يك غذٚس اجشاي يٗ  ٚيب اص حمً ٘ش گ ٗٔ ٛا ِٛاي
ِغبٌجبت  ٚيب ٚجِٛ ٖٛجٛد ادتّبيل ِستبجش ٔضد ثبٔه ٚغٛي دنبيذ.
ِبدٖ -14د فبتش  ٚغٛسحت سبهببي ثب ٔه دس ٘ش ِٛسد ِؼ ترب  ٚغري لب ثً
ا ػرتاؼ خٛا ٘ذ ثٛد  ٚت طخيع خت ٍف اص ٘ش يه اص ضشايظ  ٚتؼ ٙذات ٚ
ِمشسات ايٓ لشاسداد  ٚتؼجري ِٕذسجبت آْ ثب ثبٔه ثٛدٖ  ٚتطخيع
اذٚس
اش غا
ات  ٚاص ٔظا
اتبجش االصَ آٚس اسا
اشاي ِسا
اه ثا
اري ثبٔا
 ٚتفسا
اجشاييٗ يب حمبسجبت ثؼذي دس جشيبْ ػٍّيبت اجشايي غٛست دسبة ٚ
اػالَ ثبٔه دس ٘ش ِٛسد لبعغ  ٚثشاي دفبتش اسٕبد سمسي  ٚاداسات
 ٚدٚايش اجشاي حجت وبيف ِي ثبضذ.

ِبدِٖ -15ستبجش ِىٍف است دس دتبَ ِذت اجبسٖ اِٛس  ٚفؼبٌيتٙبي
خٛد سا ع جك ا غٛي غذيخ غٕؼيت ِ ٚبيل  ٚفين حمب سجبتي اداسٖ دنٛدٖ
وبسضٕبسبْ ِ ٚتخػػني اليك  ٚجمشة استخذاَ وٕذ  ٚذنچٕني ٘ش ضص ِبٖ
يه ثبس ِتٛاٌيب چگٔٛگي الذاِبت ِشثٛط ثٗ فؼبٌيت خٛد سا وتجب
ثشاي ثب ٔه گضاسش دنب يذ  ٚتشاصٔب ِٗ ِبيل خٛد سا ذنٗ سبٌٗ ثٗ
ثبٔه تسٍيُ وٕذ.
ِبدٖ -16دس غٛست ػذَ ت سٛيٗ وب ًِ ثذ٘ي ِ ستبجش ٔب ضي اص
لشاسداد دب ش دس سشس سيذ ِ مشس  ٚاص تبسيت سشس سيذ تب تبسيت
ت سٛيٗ وب ًِ ثذ٘ي ِ ستبجش ِجٍ غي ثٗ ر ِٗ ِ ستبجش تؼ ٍك خٛا ٘ذ
گش فت .اص ا يٓ س ِ ٚستبجش ثب اِ ضب ا يٓ لشاسداد ِتؼ ٙذ گشد يذ
ػال ٖٚثش ثذ٘يٙبي تبديٗ ٔ طذٖ خٛد ِجٍغي ِؼبدي ِ %12بٔذٖ ثذ٘ي
ثشاي ٘ش سبي(ٔ سجت ثٗ ثذ٘ي ِزوٛس ثش د ست لشاسداد)  ٚع جك
فش ِٛي *12ت ؼذاد سٚص* ِب ٔذٖ ثذ٘ي 111*361 -ثٗ ثب ٔه پشدا خت
دنب يذ .ثٗ ذنني ِٕ ظٛس ِ ستبجش ّٓ لشاسداد دب ش ثٗ حن ٛغري لب ثً
ثشگ طت ثٗ ثب ٔه اخت يبس داد وٗ اص تبسيت سش س سيذ تب تبسيت
تسٛيٗ وبًِ اغً ثذ٘ي ثبٔه ِؼبدي ِجٍغ يبد ضذٖ سا اص ِستبجش
ِغبٌجٗ  ٚيب اص ٘ش گٚ ٗٔٛج ٖٛديگش ٚي ٔضد ثبٔه ثشداضت  ٚيب
ثٗ ذنبْ ِيضاْ اص سبيش داساييٙبي ِستبجش دتٍه دنبيذ .اخز ِجٍغ
ِ مشس دس ا يٓ ِبدٖ ِبٔغ اص تؼم يت ػٍّ يبت لبٔٔٛي  ٚاجشا يي
ثشاي ٚغٛي ِغبٌجبت ثبٔه خنٛا٘ذ ثٛد.
ِبدٖ ِ -17ستبجش تؼ ٙذ دنٛد سي ستُ د سبثذاسي غذيذي وٗ ِجني  ٚغ
ٚال ؼي ِبيل ِ ستبجش ثب ضذ دس ضشوت ثش لشاس دنٛدٖ  ٚذن چٕني ِ ستبجش
تؼٙذ دنٛد دس غٛست تطخيع ثبٔه دسبهبب  ٚدفبتش ضشوت ِستبجش ثٗ
 ٚسيٍٗ ي ىي اص ِٛس سبت دسبثش سي س مسي وٗ ِٛسد تبي يذ ثب ٔه ثب ضذ
سسيذگي گشدد.
ِبدِٖ -18ستبجش ٔجبيذ ثذِٛ ْٚافمت ثبٔه ثب اػضبي ٘يبت ِذيشٖ
 ٚثبصس سٙب  ٚوبسِ ٕذاْ خٛد ث غٛس ِ ستميُ  ٚيب غري ِ ستميُ
ِؼبٍِٗ دنبيذ  ٚيب دس  ٚغ دمٛلي خٛد تغيري ثذ٘ذ.
ِبدٖ ِ -19ستبجش ثٕ ذ ٛغري لب ثً س جٛع ثٗ ثب ٔه اخت يبس داد وٗ
چٕبٔچٗ ٚي لجً اص پبيبْ ِذت اجبسٖ خبطي اص ِبي االجبسٖ سا لجً
اص سشسسيذ ٘ش لسظ ثٗ ثبٔه تبديٗ دنبيذ ثبٔه ثتٛأذ ِجبٌغ پيص
پشداخيت سا دست تطخيع خٛد جٙت تمٍيً ٔسيب السبط ِبي االجبسٖ ٚ
يب ٚاسيض  ٚتػفيٗ آخشيٓ السبط ِبي االجبسٖ ِٕظٛس دنبيذ .دس ٘ش
دبي ِ ستبجش دك ٘ش گ ٗٔ ٛا ػرتاؼ ثٗ ا لذاَ ثب ٔه دس ِٛسد حنٖٛ
حمبسجٗ  ٚختػيع ٚج ٖٛپيص پشداخيت سا اص خٛد سٍت دنٛد.
ِبدٖ -21دس غٛست اي فبي وٍ يٗ ضشايظ  ٚتؼ ٙذات ِزوٛس دس ا يٓ
لشاسداد اص عشف ِ ستبجش(ثٗ ت طخيع ثب ٔه) پس اص أم ضبي ِذت ٚ
پشدا خت وٍ يٗ ال سبط ِبي اال جبسٖ  ٚيب پشدا خت  ٚت سٛيٗ وب ًِ
ِجٍغ ِبي االجبسٖ لجً اص أمضبي ِذت وٍيٗ اِٛاي ِٛسد اجبسٖ
خٛد ثٗ خٛد  ٚثٗ غشف تبي يذ ثب ٔه ثٗ ِبٌک يت ِ ستبجش دسخٛا ٘ذ
آِذ.
تجػشٖ -1دس غٛستي وٗ أتمبي ِبٌکيت اِٛاي ِٛسد اجبسٖ لبٔٔٛب
ِ ستٍضَ ا جنبَ ت طشيفبت خب غي ثب ضذ دس ا يٓ غٛست عشفني تٛا فك
داسٔذ تطشيفبت ِضثٛس سا عجك ِمشسات جبسيٗ اجنبَ دٕ٘ذ.
تج ػشٖ -2دس غٛستيىٗ أت مبي ِبٌى يت  ٚيب ٘ش گ ٗٔ ٛا ستفبدٖ ٚ
يب محً ٔ ٚػت اِٛاي ِٛسد اجبسٖ ِستٍضَ پشداخت ٘ضيٕٗ ِبٌيبت ٚ
يب ػٛاسؼ ثبضذ پشداخت وٍيٗ ٘ضيٕٗ ٘بي ِبٌيبت  ٚػٛاسؼ ِتؼٍمٗ
ِٕذػشا ثؼٙذٖ ِستبجش ثٛدٖ ٔ ٚبِربدٖ ِىٍف است ثذ ْٚدك ِغبٌجٗ
٘ش گٚ ٗٔ ٛج ٙي اص ا يٓ ثب ثت سا سب وٍ يٗ ِبٌيب ذتب  ٚػٛاسؼ ٚ
٘ضي ٕٗ ٘بي ِتؼٍ مٗ سا تبد يٗ دنب يذ .ث غٛس و ٍي دتبِي ٘ضي ٕٗ ٘بي
أت مبي ا ػُ اص دك اٌخ جت ِبٌ يبت ٔ مً  ٚأت مبي ػٛاسؼ  ٚغريٖ

ثؼ ٙذٖ ِ ستبجش ِي ثب ضذ  ِ ٚستبجش ثبي سيت ثٗ ٘ضي ٕٗ خٛد آ هنب سا
پشداخت دنبيذ.
ِبدِٖ -21ستبجش حتت ٘يچ ػٕٛاْ دك فست لشاسداد دب ش سا ٔذاسد.
ِبدٖ ِ -22ستبجش ِتؼ ٙذ گشد يذ وٍ يٗ تؼ ٙذات خٛد دس ل جبي ا ضخبظ
حب ٌج اص مج ٍٗ آْ د ستٗ تؼ ٙذاتي سا وٗ ػذَ اي فبي آْ ِ ٛجت ا خالي
 ٚيب ٚل فٗ دس هبشٖ ثشداسي اص ػني ِ ستبجشٖ  ٚيب ػذَ ا جنبَ
تؼ ٙذات ِ ستبجش دس ل جبي ثب ٔه ِي گشدد ثٗ ِ ٛلغ ا جنبَ دادٖ ٚ
٘يچگ ٗٔٛختٍفي ّٕٔبيذ.
ِبدٖ ِ -23ستبجش دك ٔذاسد ثذِٛ ْٚاف مت لج ٍي  ٚوتيب ثب ٔه ضىً
يب حمً ِٛسد ا جبسٖ سا ت غيري دادٖ ٘ ٚش گ ٗٔ ٛت غيري دي گشي دس آْ
ثٛجٛد آٚسد.
ِبدٖ -24دس غٛستي دسخٛا ست ثب ٔه ِ ستبجش ِى ٍف ا ست ت سٙيالت الصَ
ج ٙت ٔ ػت پالن ِجين ثش ِبٌى يت ثب ٔه دس ا ِٛاي ِٛسد ا جبسٖ سا
ارنبد دنبيذ.
ِبدِٖ -25ستبجش ّٓ پزيشش ِسئٌٛيت خٛد دس لجبي دتبَ ادػب٘ب ٚ
دػبٚيي وٗ ِشثٛط ثٗ استفبدٖ اص ِٛسد اجبسٖ ثبضذ ِتؼٙذ گشديذ
دس غٛست البِٗ چٕني دػبٚي  ٚادػب٘بيي وٗ ػٍيٗ ثبٔه ٔيض ِغشح
ِي ضٛد اص دمٛق ثبٔه دفبع دنٛدٖ ٘ضيٕٗ ٘بي ِشثٛعٗ سا ضخػب ٚ
ثذ ْٚدك ِغبٌجٗ اص ثبٔه تبديٗ دنبيذ.
ِبدٖ -26دس وٍيٗ ِٛاسدي وٗ ثبٔه ٚويً ِستبجش است ٚغي ثؼذ اص
ديبت ٚي ٔيض ِي ثبضذ.
ِطخػبت ِستبجش:
ضشوت  ................................ح جت ضذٖ حتت مشبسٖ
 ........................................دس اداسٖ حجااااات
ضاااااااااشوتٙب ثاااااااااب ِاااااااااذيشيت آلبيااااااااابْ
ِ(..............................ااااااااذيش ػبِااااااااً) ٚ
(..........................سئااااايس ٘يااااابت ِاااااذيشٖ) ٚ
ٔ( .........................بيااات سئااايس ٘يااابت ِاااذيشٖ)
 ٚ .........................غااااابدجبْ اِضااااابي جمااااابص
 ..............................ثٗ ِ ٛجت آگ ٙي ٘بي ثٗ مشبسٖ
ِٕ .................................................اااذسد
دس سٚصٔبِاااااااااااااٗ سمساااااااااااااي مشااااااااااااابسٖ
 ٚ .................................................ثااااٗ
ٔطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابٔي
.........................................................
.........................................................
....................................
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