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ّبي لزاردادّبي  ًبهِ، ضزايظ ػوَهي ٍ پيَست دستَرالؼول ًحَُ تكويل ٍ تٌظين هَافمت

 خذهبت هطبٍرُ ٍ همزرات هزثَط ثِ آًْب

 

 ًبهِ هَافمت -1

تيٌي قسُ زضد قوَز    ّاي پيف ًاهِ تايس تِ ََض ٦اهل ٍ ضٍقي زض هحل اَالٖات هطتٌَ تِ هَا٣ٞت -1-1

ًاهوِ يوا اٞوعٍزى توِ جى هزواظ ًيؿوت ٍ تٌْوا         ّايي اظ هَا٣ٞت ّا يا ٦لوِ تٛييط زازى، ٦اؾتي ٖثاضت

 ّاي ذالي تايس ت٧ويل قَز  هحل

 ًاهِ تايس ٌَٖاى ضؾوي يا ٢اًًَي زٍ َطٜ ٢طاضزاز زضد قَز  زض ه٣سهِ هَا٣ٞت -1-2

ّاي هرتلٝ ذسهات هَيؤَ ٢وطاضزاز    زض هازُ ي٥، تطاي زضد هَئَ ٢طاضزاز تايس هطاحل ٍ ٢ؿوت -1-3

 َز ًيع زضد ق

ي ثو اي هَضز ًياظ تطاي اًزام ذسهات رٌّ ( تا زض ًٓط گطٞتي ظهاى3ّاي هٌَٓض قسُ زض هازُ ) هست -1-4

ه٢َٕ اًزام قَز ٍ ٞطنوت ٦واٞي توطاي هُالٗوِ ٦اهول ٍ توا        ٦ِ ٦اضّا تِ تايس تِ ًحَي تٌٓين گطزز

 ٦يٟيت ٍرَز زاقتِ تاقس 

  ّواي زظم توطاي تطضؾوي    ًٓوط گوطٞتي ظهواى    ، تايوس توا زض  ًاهِ ( هَا٣ٞت3هازُ ) هست زضد قسُ زض -1-5

 قَز  تٗيييّا ٍ هساض٤ تَؾٍ ٦اضٞطها َث١ قطايٍ ٖوَهي،  گعاضـ

( زضد 4ّا ٍ هطاحل هرتلٝ ذسهات تِ تطتيوة زض هوازُ )   العحوِ تِ ت٧ٟي٥ ٢ؿوت اٍليِ ح١هثلٙ   -1-5

 قَز  هي

 ِ ضا اهًا ٍ هْط ٦ٌٌس ًاه ّاي هَا٣ٞت ًوايٌسگاى هزاظ زٍ َطٜ ٢طاضزاز تايس توام نٟحِ -1-6

 

 ضزايظ ػوَهي -2

قطايٍ ٖوَهي تايس تسٍى ّيچ ًَٔ تٛييطي زض ٢طاضزازّوا هوَضز اؾوتٟازُ ٢وطاض گيوطز  تٛييوطزازى،        -2-1

٦اؾتي يا اٞعٍزى هُالثي تِ جى هزاظ ًيؿت  تٌْا نٟحِ جذط قطايٍ ٖوَهي زض هحل تٗييي قوسُ  

 قَز  تِ ٍؾيلِ ًوايٌسگاى هزاظ زٍ َطٜ اهًا ٍ هْط هي

ِ   ّاي ارطايي ٦ِ تاتٕ ّويچ  زض زؾتگاُ «2-23» ٍ« 1-22»تٌسّاي زض ارطاي  -2-2 ّوا   يو٥ اظ ٍظاضتراًو

ّوا ٍ   ٍ زيگوط ؾواظهاى   تطًاهِ ٍ تَزرِ ٦كوَض ظيؿت، ؾاظهاى  ًيؿتٌس، هاًٌس ؾاظهاى حٟاْت هحيٍ

ِ  ًْازّايي ٦ِ ارطاي َطح ِ   ّاي ٖوطاًي ضا تِ ْٖسُ زاضًس، اًتراب ّيأت ؾو َ  ًٟوطُ تو ض تطضؾوي  هٌٓو

ٞؿد ٢طاضزاز ٍ هَا٣ٞت تا ٞؿد ٢طاضزاز زض ْٖسُ توازتطيي ه٣وام ؾواظهاى يوا ًْواز هطتوٌَ زض هط٦وع        

 تاقس  هي

 

 ّب پيَست -3

قطح هَئَ ٢طاضزاز تا تَرِ تِ قطح ٖوليات هَا٣ٞتٌاهِ َطح، تِ ًحَي ٦وِ هحوسٍزُ ذوسهات ضا     -3-1

ِ  )1(هكرم ًوايس زض پيَؾت  هحوسٍزُ هَيؤَ ٢وطاضزاز توِ جى      زضد قَز ٍ زض نَضت لعٍم ٣ًكو

 يويوِ گطزز 



٢ؿوتْا ٍ هطاحل هرتلوٝ ، توِ ٌٖوَاى پيَؾوت     تٟهيلي تا تَرِ تِ هَئَ ٢طاضزاز، قطح ذسهات  -3-2

 قَز  الحا٠ هي )2(

جيوس  توِ    هوي  (3)ّا ٍ هطاحول جى زض پيَؾوت    العحوِ ٢طاضزاز تِ ت٧ٟي٥ ٢ؿوت ًحَُ هحاؾثِ ح١ -3-3

قوطايٍ ٖووَهي زض ايوي     «1-16» تٌوس العحوِ تا تَرِ توِ   ا٢ؿاٌ ح١ّويي تطتية، تٗساز ٍ هثلٙ 

 گطزز  پيَؾت تٗييي هي

 قَز: هيظيط زضد  ي هاًٌس تٌسّايهَاضز (5)زض پيَؾت  -3-4

٦اضٞطها زضًٓط زاضز زض  ،اَالٖات ٍ هساض٦ي ٦ِ ٖالٍُ تط هَاضز تٗييي قسُ زض قطايٍ ٖوَهي -3-4-1

 اذتياض هكاٍض ٢طاض زّس 

اي هاًٌوس هحول    َاضز ذاني ٦ِ زض هطحلِ هُالٗات، ٦اضٞطها زض ًٓط زاضز تؿْيالت ٍيػُزض ه -3-4-2

زض هحل اًزام ذسهات زض اذتياض هكاٍض ٢وطاض   يّاي هُالٗات اؾ٧اى ٍ ٍؾيلِ ٣ًليِ تطاي گطٍُ

 هكورم قوسُ   زضذَاؾت پيكٌْاز اؾٌازٞطجيٌس اًتراب هكاٍض ٍ زض ايي هَاضز تايس زض  زّس 

 تاقس    

 ّاي ههَب ٢طاضزاز  هاًِ هَضز تاييس ٦اضٞطها تطاي تاضگصاضي اؾٌاز ٍ گعاضـؾا -3-4-3

  ؾايط هَاضزي ٦ِ زض قطايٍ ٖوَهي تِ قطايٍ ذهَني هطارِٗ قسُ اؾت -3-4-4

ًَٔ تْٗس زيگطي زض ايي پيَؾت ٦ِ تطاي زؾتگاُ ارطايي تاضهالي اياِٞ توط ٢وطاضزاز ايزواز      زضد ّيچ 

تَاًس هوَاز قوطايٍ ٖووَهي ضا ٣ًوى      گاُ ًوي ُ زض قطايٍ ذهَني، ّيچهَاضز زضد قس ٦ٌس هزاظ ًيؿت 

تَاًوس ًوا٢ى قوطايٍ     چٌيي هٟاز قطايٍ ذهَنوي ًووي   ّن ،٦ٌس يا تْٗسات هالي ٦اضٞطها ضا اٞعايف زّس

 هٌسضد زض اؾٌاز زضذَاؾت پيكٌْاز ٍ ؾايط قطايٍ ض٢اتتي اضرأ ٦اض تِ هكاٍضاى تاقس 

 

 سبيز -4

ز٢ت ٍ حؿاؾويت   ّاي ٍاحسّاي ذسهات هكاٍضُ تايس تا ايذ هُالٗات ٍ گعاضـتطضؾي ٍ تهَية ًت -4-1

تَاًٌوس   ّاي ارطايوي هوي   تؿياض نَضت گيطز  زض نَضت ٦وثَز ٦اضقٌاؼ زض زؾتگاُ ارطايي، زؾتگاُ

ّاي ٍاحسّاي ذسهات هكاٍضُ زض هْلت ه٣وطض، اظ   تٌاتِ تكريم ذَز، تطاي ٦ٌتطل هساض٤ ٍ گعاضـ

ذاضد اظ زؾتگاُ ارطايي ٍ ٍاحوسّاي ذوسهات هوسيطيت     ٢َ٣ي شيهالحِذسهات اقرال ح٣ي٣ي ٍ ح

 َطح اؾتٟازُ ًوايٌس 

ًاهِ ٍ قطايٍ ٖوَهي ّوؿاى ٢طاضزازّاي ذسهات هكاٍضُ تطاي ذسهات هُالٗوات   هزوَِٖ هَا٣ٞت -4-2

ّوا تْيوِ قوسُ     ًٓاضت )يا ذسهات هطحلِ ؾاذت ٍ تحَيل( َطحْا ٍ پوطٍغُ يا ا هُالِٗ ٍ َطاحي( ي)

يا ًٓاضت اظ هزوَِٖ ياز قوسُ توا    ِ، َطاحيض ّط نَضت، زض ّط ٢طاضزاز هٟاز هطتٌَ تِ هُالٗاؾت، ز

 گطزز  تَرِ تِ هَئَ ٢طاضزاز ًاٞص هي

، چٌاًچوِ زض هَا٣ٞتٌاهوِ، قوطايٍ    اؾوت زض هَاضزي ٦ِ ًياظهٌس تطضؾي، تكريم ٍ تٗييي ت٧ليوٝ   -4-3

هوَاضز توا تَاٞو١ َوطٞيي تٗيويي      تاقوس،   ٖوَهي ٍ قطايٍ ذهَني ٢طاضزاز، هطرٗي هكرم ًكوسُ 

 قَز  هي

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ًبهِ هَافمت
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 ًبهِ هَافمت

اي ٚيط٢اتل ت٧ٟي٥ اؾت  ٦ِ هزوَِٖ ( جى2اؾٌاز ٍ هساض٤ هَئَ هازُ )ًاهِ حايط، ّوطاُ تا  هَا٣ٞت

ِ  ………………………… تويي  ……………قَز، زض تواضيد   ًاهيسُ هيٍ اظ ايي پؽ ٢طاضزاز   تو

٦ِ اظ ايي پوؽ ٦اضٞطهوا    ………………… يقٌاؾِ هل تا ………………………… ًوايٌسگي

توا ٦وس ا٢تهوازي     …………………………ذوسهات هكواٍضُ    قوط٦ت ٍ  ؾَي٥  قَز، اظ ًاهيسُ هي

زاضاي گَاّيٌاهووِ تكووريم نووالحيت تووِ  ………………… هلووي قٌاؾووِ ٍ …………………

ِ  ……………خ هَض ………………… قواضُ توا   ………………………… يٌوسگ ًواي تو

ًاهيوسُ   هكواٍض ٦ِ اظ ايي پؽ  …………………………ٍ تا ؾوت  …………………٦س هلي 

قَز، اظ ؾَي زيگط، َث١ ه٣طضات ٍ قطايُي ٦ِ زض اؾٌاز ٍ هساض٤ ايي ٢طاضزاز زضد قوسُ اؾوت، ه٣ٌٗوس     هي

 گطزز  هي

 هَضَع لزارداد -1هبدُ  

 هات هكاٍضُ، تطاي:هَئَ ٢طاضزاز، ٖثاضت اؾت اظ اًزام ذس

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 ، تٗييي قسُ اؾت (1)٦ِ قطح جى زض پيَؾت 

 

 اسٌبد ٍ هذارن -2هبدُ 

 ايي ٢طاضزاز، قاهل اؾٌاز ٍ هساض٤ ظيط اؾت:

 ًاهِ حايط  هَا٣ٞت -2-1

 قطايٍ ٖوَهي  -2-2

 پيَؾتْا: -2-3

 َٔ ٢طاضزازقطح هَي -1پيَؾت 

 قطح ذسهات -2پيَؾت 

 العحوِ، ضٍـ هحاؾثِ ٍ ًحَُ پطزاذت جى ح١ -3پيَؾت 

 تطًاهِ ظهاًي ٦لي  -4پيَؾت 

 قطايٍ ذهَني  -5پيَؾت 

 ؾاظهاى ٍ اؾاهي َٖاهل ٦ليسي اًزام ٦اض  – 6پيَؾت 

ٌْوسؼ هكواٍض   اؾٌاز ت٧ويلي ٦ِ حيي اًزام ذسهات، زض چاضچَب ٢طاضزاز ٍ تِ هٌَٓض اًزام جى، توِ ه  -2-4

 قَز  َطٜ ٢طاضزاز، هثازلِ هي اتال٘ قسُ يا تيي زٍ

 هساض٤ ٍ گعاضقْاي ههَب  -2-5

ًاهِ، قطايٍ ٖوَهي  زضنَضت زٍگاًگي تيي اؾٌاز ٍ هساض٤ هًٌن تِ ٢طاضزاز، اٍلَيت تِ تطتية تا هَا٣ٞت

َؾت هطتثٍ توا هَيؤَ   ّاي ٢طاضزاز، اٍلَيت تا پي زضنَضت ٍرَز زٍگاًگي تيي پيَؾت تاقس  ّا هي ٍ پيَؾت

 تاقس  هطتٌَ هي
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 هذت -3هبدُ 

( قوطايٍ  2ّا ٍ هطاحل هَئَ ٢طاضزاز، ٦وِ قوطٍٔ ٍ تٌٟيوص جى َثو١ هوازُ )      هست اًزام ذسهات ٢ؿوت

 (، تِ قطح ظيط اؾت:4ٖوَهي ٢طاضزاز اؾت، تا تَرِ تِ تطًاهِ ظهاًي ٦لي )پيَؾت 

 ……………..…..……………………………………………………… الٝ و

 …………………………..………………………………………………و ب 

 ( قطايٍ ٖوَهي، ذَاّس تَز 19ّاي ياز قسُ، تاتٕ تٛييطات هست، هَئَ هازُ ) هست

 

 الشحوِ حك -4هبدُ 

 ّا ٍ هطاحل هرتلٝ ذسهات، تِ قطح ظيط اؾت: العحوِ ٢ؿوت هثالٙ اٍليِ ح١ -4-1

 ……………………………………………………………………………الٝ و 

 ……………………………………………………………………………ب و 

 ……………………………………………………………………………د و 

ّاي هطتٌَ ٍ ًيع ًحوَُ هحاؾوثِ    العحوِ، تطاؾاؼ يَاتٍ ٍ تركٌاهِ ًحَُ تٗييي ٍ ضٍـ پطزاذت ح١ -4-2

 زضد قسُ اؾت  (3)العحوِ، زض پيَؾت  هثالٙ ح١

 

 عزف لزارداد تؼْذات دٍ -5هبدُ 

هوساض٤ ٢وطاضزاز، زض اظاي زضياٞوت    هٌْسؼ هكاٍض، هتْٗس اؾوت ذوسهات ذوَز ضا َثو١ اؾوٌاز ٍ       -5-1

٦ٌس ٦ِ زاضاي توَاى ٍ تكو٧يالت زظم توطاي اًزوام ايوي ذوسهات        العحوِ اًزام زّس ٍ اٖالم هي ح١

 اؾت 

٦اضٞطها هتْٗس تِ اًزام ٍْايٟي اؾت ٦ِ زض اؾٌاز ٍ هساض٤ ٢طاضزاز تطاي اٍ هٗيي قسُ اؾت ٍ ًيوع   -5-2

العحووِ هطتوٌَ ضا َثو١ اؾوٌاز ٍ      ٢وطاضزاز، حو١  قَز ٦ِ زض اظاي اًزام ذسهات هَيؤَ   هتْٗس هي

 هساض٤ ٢طاضزاز، تِ هٌْسؼ هكاٍض پطزاذت ٦ٌس 

 

 ًطبًي -6هبدُ 

 ……………………………………………………………………ًكاًي ٦اضٞطها: 

 ………………………………………………………………ًكاًي هٌْسؼ هكاٍض: 

ًكواًي   ،٢ثل اظ تاضيد تٛييط ( ضٍظ15ّطگاُ ي٧ي اظ زٍ َطٜ ٢طاضزاز ًكاًي ذَز ضا تٛييط زّس، تايس پاًعزُ )

رسيس ذَز ضا تِ َطٜ زيگط اٖالم ٦ٌس، تا ٢ٍتي ٦ِ ًكاًي رسيس تِ َطٜ زيگط اٖالم ًكوسُ اؾوت، ه٧اتثوات    

 گطزز  قسُ تل٣ي هي قَز ٍ زضياٞت تِ ًكاًي ٢ثلي اضؾال هي
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 ّبي لزارداد ضوبر ًسخِ -7هبدُ 

َوطٜ ٢وطاضزاز ضؾويسُ، يو٥ ًؿورِ اظ جى توِ        ًؿرِ تٌٓين قسُ ٍ تِ اهًواي زٍ  ……ايي ٢طاضزاز زض 

 ّاي جى، اٖتثاض ي٧ؿاى زاضًس  هٌْسؼ هكاٍض اتال٘ قسُ اؾت ٍ ّوِ ًؿرِ

 

 

 هٌْسؼ هكاٍض ناحة اهًاي تْٗسجٍض                 ٦اضٞطها                    هزاظ ًوايٌسُ        

 ًام ٍ ًام ذاًَازگي                              ًام ٍ ًام ذاًَازگي                             

 اهًاهْط ٍ                             اهًا                                                        
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 ضزايظ ػوَهي

 

 تؼبريف ٍ هفبّين -1هبدُ 

 لزارداد  -1-1

ًاهوِ اؾوت، ٦وِ توطاي اًزوام       ( هَا٣ٞت2تِ قطح هازُ )هزوَِٖ اؾٌاز ٍ هساض٤ ٚيط٢اتل ت٧ٟي٥ 

 قَز  ذسهات هَئَ ٢طاضزاز، تيي زٍ َطٜ هثازلِ هي

 ًبهِ هَافمت -1-2

َوطٜ، هَيؤَ، هوست،     ؾٌسي اؾت ٦ِ زض جى هكرهوات انولي ٢وطاضزاز، هاًٌوس هكرهوات زٍ     

 اهًاي ّط زٍ تطؾس  َطٜ تياى قسُ اؾت ٍ تايس تِ العحوِ ٍ تْٗسات زٍ  ح١

 يضزايظ ػوَه -1-3

 ٦ٌس  هٟاز ّويي هتي اؾت ٦ِ ه٣طضات ٍ قطايٍ ٖوَهي حا٦ن تط ٢طاضزاز ضا تٗييي هي

 ضزايظ خصَصي -1-4

اي اؾت ٦ِ تِ هٌَٓض ت٧ويل قطايٍ ٖوَهي، تا تَرِ تِ ٍيوٗيت ٍ   قطايٍ ذهَني، قطايٍ ٍيػُ

تَاًوس   گواُ ًووي   ، ّويچ قَز  هَاضز زضد قسُ زض قطايٍ ذهَني هاّيت هَئَ ٢طاضزاز تٌٓين هي

  قطايٍ ٖوَهي ضا ٣ًى ٦ٌس يا تْٗسات هالي ٦اضٞطها ضا اٞعايف زّس  هَاز

 کبرفزهب -1-5

٦ٌس ٍ اًزام ذسهات هَئَ ٢طاضزاز ضا توِ هٌْوسؼ    قرهيتي ح٢َ٣ي اؾت ٦ِ ٢طاضزاز ضا اهًا هي

 ًوايس  راًكيٌاى ٢اًًَي ٍ ًوايٌسگاى هزاظ ٦اضٞطها، زض ح٧ن ٦اضٞطها ّؿتٌس  هكاٍض ٍاگصاض هي

 هذيز عزح -1-6

ٍاگصاضي ٦اضٞطهوا، تواٌَٖاى هوسيطيت     ح٢َ٣ي اؾت ٦ِ توام يا تركي اظ اذتياضّاي ٢اتل قرهيتي

 قَز  َطح، تِ ٍي ٍاگصاض هي

 هٌْذس هطبٍر -1-7

٦ٌس  راًكيٌاى  َطٜ زيگط اهًا ٦ٌٌسُ ٢طاضزاز اؾت، ٦ِ اًزام ذسهات هَئَ ٢طاضزاز ضا تْٗس هي

 ّؿتٌس  ٢اًًَي ٍ ًوايٌسگاى هزاظ هٌْسؼ هكاٍض، زضح٧ن هٌْسؼ هكاٍض

 خذهبت -1-8

ٖثاضت اظ ٞٗاليتْا ٍ ا٢ساهْايي اؾت ٦ِ زض ارطاي هَئَ ٢طاضزاز، اظ ؾَي هٌْوسؼ هكواٍض تْٗوس    

 قسُ اؾت 

 هزحلِ، لسوت -1-9

العحووِ   اي اظ قطح ذسهات اؾت ٦ِ تحت ايي ٌَٖاى، تا هوست ٍ حو١   هطحلِ، ترف ت٧ٟي٥ قسُ

َاًس تِ چٌس ٢ؿوت رساگاًِ ت هٗيي، زض ٢طاضزاز هكرم قسُ اؾت  زض نَضت لعٍم، ّط هطحلِ هي

 العحوِ هكرم، َث١ قطح ذسهات ت٣ؿين قَز  تا ح١
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 ّب هذارن ٍ گشارش -1-11

ّواي هحاؾوثات ٌٞوي، توطجٍضز      ّا، هكرهات ٌٞي، ٦تاتچِ ّا، زؾتَضالٗول هتَى، هؿتٌسات، ٣ًكِ

اظ ؾوَي   ،ّا ٍ ًٓايط جى ّؿتٌس ٦ِ زض اًزام ذسهات هَئَ ٢طاضزاز، تطحؿة هَضز ه٣ازيط، ٢يوت

 قًَس  هٌْسؼ هكاٍض تْيِ هي

 ثزًبهِ سهبًي کلي -1-11

ّاي هرتلٝ ذسهات ّط ٢ؿوت يوا هطحلوِ اظ    اي اؾت ٦ِ تاضيد قطٍٔ ٍ ذاتوِ اًزام ترف تطًاهِ

 قَز  زّس ٍ زض اؾٌاز ٍ هساض٤ ٢طاضزاز زضد هي ٢طاضزاز ضا تطحؿة هاُ ًكاى هي

 ثزًبهِ سهبًي تفصيلي -1-12

ّاي زضد قسُ زض قوطح ذوسهات ضا توِ     ي٥ اظ ٞٗاليتاي اؾت ٦ِ تاضيد قطٍٔ ٍ ذاتوِ ّط  تطًاهِ

 زّس  تٟهيل ٍ زض چاضچَب تطًاهِ ظهاًي ٦لي زض ّط ٢ؿوت يا هطحلِ ًكاى هي

 هذت اٍليِ -1-13

ًاهوِ، توطاي جى ٢ؿووت يوا      ( هَا٣ٞوت 3هست اٍليِ ّط ٢ؿوت يا هطحلِ، هست زضد قسُ زض هازُ )

 هطحلِ اؾت 

 الشحوِ هبّبًِ هتَسظ حك -1-14

العحووِ   ٢ؿوت يا هطحلِ، ٖثاضت اظ حانل ت٣ؿين هثلٙ اٍليوِ حو١   اًِ ّطالعحوِ هاّ هتَؾٍ ح١

 اؾت  )تطحؿة هاُ( هست اٍليِ هطتٌَ جى ٢ؿوت يا هطحلِ، تط

 ّب رٍس، هبُ، تبريخْب، هفزد ٍ جوغ، ػٌَاى -1-15

 ّا َث١ ت٣َين ضؾوي ٦كَض اؾت  ٍ تاضيد ضٍظ ٍ هاُ تطاؾاؼ ت٣َين قوؿي -1-15-1

هٌٗواي   ،هٌٗاي روٕ ٍ ٦لوات روٕ ،ايزاب ٦ٌس، ٦لوات هٟطز ّطرا ٦ِ هٌٗاي ٖثاضت -1-15-2

 هٟطز زاضًس 

ّواي اؾوٌاز ٍ    ًاهِ يا قطايٍ ٖوَهي ٍ زيگط ٢ؿووت  ّاي تِ ٦اض ضٞتِ زض هَا٣ٞت ٌَٖاى -1-15-3

هساض٤ ٢طاضزاز، تٌْا توِ هٌٓوَض ضاٌّووايي ٍ جگواّي اظ هٟواز اؾوٌاز ٍ هوساض٤ اؾوت ٍ         

 طاضزاز، اظ جًْا اؾتٟازُ ٦طز تَاى زض تٟؿيط اؾٌاز ٍ هساض٤ ٢ ًوي

ٍ  ًٓام ٌٞي ٍ ارطايوي ي٧ااضچوِ ٦كوَض   َث١ انُالحاتي ٦ِ زض ايي هازُ ًياهسُ اؾت،  -1-15-4

 قَز  يَاتٍ جى تٗطيٝ هي

 ًبفذ ثَدى لزارداد -1-16

پايواى   ؾاطزُ حؿوي اًزوام ٦واض    يا يثٍ ٢طاضزاز قطٍٔ ٍ تا جظازؾاظي اتال٦ِ٘ تا اؾت ظهاًي   تاظُ

ٍ ّوچٌويي پوؽ اظ    يا هطحلِ يي ٢ؿوتلتا قطٍٔ اٍ ٢طاضزاز(اتال٘ ) تٌٟيص ٢طاضزاز ياتس  اظ ظهاى هي

، اًزوام ذوسهات هَيؤَ    ؾاطزُ حؿي اًزام ٦واض ّاي ًْايي تا جظازؾاظي يا يثٍ  تهَية گعاضـ

 هوالي ٢وطاضزاز   ٍ يوا  ّاي ح٣و٢َي  ه٧اتثات ٍ ٞطجيٌس٢طاضزاز تَؾٍ هكاٍض هَيَٖيت ًساضز ٍ نطٞاً 

   قَز  اًزام هي



 11 َا٣ٞتٌاهِ ٍ قطايٍ ٖوَهي ّوؿاى ٢طاضزازّاي ذسهات هكاٍضُه

 

 ضزٍع ٍ تٌفيذ لزارداد -2هبدُ 

 ًاٞص اؾت  ،اظ ؾَي ٦اضٞطهاجى اتال٘ ٍ  ايي ٢طاضزاز اظ تاضيد هثازلِ -2-1

  پطزاذوت اؾوت   قطٍٔ اٍليي ٢ؿوت يا هطحلِ، پؽ اظ اتال٘ ٢طاضزاز اظ ؾَي ٦اضٞطها ٍ زضياٞت پيف -2-2

 ٟتوِ، هَيؤَ تٌوس    ّ( 1) ٥يْطٜ هست  هكاٍضپطزاذت تَؾٍ  فيزضنَضت ٖسم اضائِ زضذَاؾت پ

تاضيد قطٍٔ ّط يو٥ اظ   اتال٘ ذَاّس تَز  ديّٟتِ پؽ اظ تاض( 1) ٥يقطٍٔ ٢طاضزاز،  دي، تاض«17-1»

 اؾت ا ّا ٍ هطاحل تٗسي، اظ تاضيد اتال٘ اًزام ٢ؿوت يا هطحلِ هطتٌَ تَؾٍ ٦اضٞطه ٢ؿوت

ههوون توِ اًزوام    ّاي ّط ٢ؿوت يا هطحلوِ، زض نوَضتي ٦وِ ٦اضٞطهوا      تا تهَية هساض٤ ٍ گعاضـ -2-3

ّوا، اًزوام جى    هاُ اظ تاضيد تهَية هساض٤ ٍ گعاضـ( 1)٢ؿوت يا هطحلِ تٗس تاقس، ْطٜ هست ي٥ 

 ًوايس    ٦ٌس ٍ يا هطاتة اًهطاٜ ذَز ضا اظ ازاهِ ٢طاضزاز اٖالم هي ضا تِ هٌْسؼ هكاٍض اتال٘ هي

ّاي يازقسُ، هٌْوسؼ   لتزض نَضت ٖسم اتال٘ ّط ٢ؿوت يا هطحلِ اظ ٦اض تَؾٍ ٦اضٞطها، ْطٜ هْ -2-4

 ، زضذَاؾت ًوايس «1-9-22»تَاًس ذاتوِ ٢طاضزاز ضا َث١ تٌس  هكاٍض هي

 

 حذٍد خذهبت ٍ تغييزات آى -3هبدُ 

تَاًس حيي اًزام ٦اض، ذسهات هٌْسؼ هكاٍض ضا زض حس هتٗاضٜ ٍ زض چاضچَب هَيؤَ   ٦اضٞطها هي -3-1

هَيؤَ ٍ   هطتٌَ تِايي تٛييطات  يا ٦اّف زّس  ، تٛييط، اٞعايف«2-3»٢طاضزاز، تا ضٖايت هٟاز تٌس 

ًٓواضت  ، تٗسيلاٖوال  تِ زليلالعحوِ  هثلٙ اٍليِ ح١هست يا ٍ تٛييطات  اؾتذسهات ٢طاضزاز قطح 

ِ اٖوال تط ذسهات رٌثي،  يوا ؾوايط    ؾواظهاى تطًاهوِ ٍ تَزروِ ٦كوَض     يّوا  يَاتٍ هٌسضد زض تٗطٞو

 تاقس  ًوييَاتٍ ايي هازُ  هكوَل ّاي هالي هطتثٍ، تركٌاهِ

زضنَضتي ٦ِ تِ ٦اض تؿتي ًٓط ٦اضٞطها زض حيي اًزام ذسهات يا ٌّگام تطضؾوي هوساض٤ ٍ    -3-1-1

ّاي هٌْسؼ هكاٍض، هَرة تٛييط ههَتات ٢ثلوي ٍ اًزوام ذوسهات ايواٞي قوَز،       گعاضـ

 ، ذسهات اياٞي ضا اًزام زّس «2-3»هٌْسؼ هكاٍض هَْٝ اؾت تا ضٖايت هٟاز تٌس 

تَاًس زض نَضت لعٍم تٛييطات زض قطح ٍْايٝ ٍ يا حوسٍز ذوسهات زض    هي هٌْسؼ هكاٍض، -3-1-2

، توِ ٦اضٞطهوا   «2-3»ياٞتِ ضا، تا ش٦ط ززيل ٍ رعئيات ٍ تا ضٖايت هٟاز تٌس  ّاي پاياى ترف

 پيكٌْاز ٦ٌس 

تٛييطاتي زض حسٍز ذسهات هَئَ ٢طاضزاز يطٍضت ياتس، زض ّطهوَضز   ،ّطگاُ َث١ تٌسّاي ياز قسُ -3-2

٦ٌوس  ٦اضٞطهوا، حوسا٦خط     العحوِ اًزام تٛييطات ضا تِ ٦اضٞطها گعاضـ هوي  هكاٍض هست ٍ ح١هٌْسؼ 

العحوِ اًزام تٛييطات، توا هٌْوسؼ    ( ضٍظ تا تطضؾي گعاضـ، زض هَضز هست ٍ ح11١ْطٜ هست زُ )

٦وِ توِ اهًواي َوطٞيي     تٛييوطات  نَضتزلؿوِ  ٦اضٞطهوا   جى،٦ٌس  پؽ اظ  هكاٍض هصا٦طُ ٍ تَا١ٞ هي

 ًوايس  اتال٘ هياؾت ضا  يس٢ُطاضزاز ضؾ

ّاي هٌْسؼ هكاٍض، ٦ِ ًاقي اظ ٣ًوم اًزوام ذوسهات     ذسهات هطتٌَ تِ انالح هساض٤ ٍ گعاضـ -3-3

ًيؿوت ٍ ّعيٌوِ جًْوا اظ    « 2-3»ٍ « 1-3»هَئَ ٢طاضزاز تاقس، هكوَل ذوسهات ايواٞي تٌوسّاي    

 قَز  ؾَي هٌْسؼ هكاٍض پطزاذت هي

ّواي زيگوطي اضتثواٌ زاقوتِ تاقوس،       ٔ ٢طاضزاز، تا َطح يا َوطح زض هَاضزي ٦ِ اًزام ذسهات هَيَ -3-4

اي ٦ِ تا هٌْسؼ هكاٍض ٍ يوا   هٌْسؼ هكاٍض هَْٝ اؾت اَالٖات ٍ هساض٤ ٌٞي جى ضا َث١ تطًاهِ
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قَز، اظ ٦اضٞطها زضياٞت ٦ٌس ٍ زض اًزام ذسهات ذَز هٌَٓض ًوايوس، توا    ّاي زيگط تٌٓين هي ؾاظهاى

 قسُ، ّواٌّگي ايزاز قَز ّاي ياز  تيي ٦اضّاي هرتلٝ َطح

 

 ثزًبهِ سهبًي اًجبم خذهبت -4هبدُ 

 جهسُ اؾت  (4)تطًاهِ ظهاًي ٦لي اًزام ذسهات، زض پيَؾت  -4-1

هستي تٗييي ًكسُ تاقس، تطًاهِ ظهاًي تٟهويلي   (4)پؽ اظ اتال٘ ٢طاضزاز، زض نَضتي ٦ِ زض پيَؾت  -4-2

ا ي٥ ّكتن هست جى ٢ؿوت يا هطحلِ، يا ي٥ ّط ٢ؿوت يا هطحلِ زض چاضچَب تطًاهِ ظهاًي ٦لي، ت

قوَز  ٦اضٞطهوا، توا     هاُ، ّط ٦سام ٦وتط اؾت، اظ ؾَي هٌْسؼ هكاٍض تْيِ ٍ تطاي ٦اضٞطها اضؾال هي

( ضٍظ پؽ اظ زضياٞت تطًاهِ ظهاًي تٟهيلي، ًٓط ذَز ضا زضتواضُ تهوَية ٍ يوا انوالح جى     15پاًعزُ )

 تٟهيلي، تا تَا١ٞ زٍ َطٜ هزاظ ذَاّس تَز  ٦ٌس  ّطگًَِ تٛييط زض تطًاهِ ظهاًي اٖالم هي

 

 پيطزفت کبر -5هبدُ 

ّاي تٗييي قسُ زض تطًاهِ ظهواًي تٟهويلي، گوعاضـ پيكوطٞت      هٌْسؼ هكاٍض، زض پاياى ّط هاُ ٍ يا ظهاى

، هيعاى ٦اضّاي اًزام قسُ، ٦ٌس  زض ايي گعاضـ ذسهات هَئَ ٢طاضزاز ضا زض زٍ ًؿرِ، تِ ٦اضٞطها تؿلين هي

( 11قوَز ٍ ٦اضٞطهوا توا زُ )    ّاي زظم تطاي ضٕٞ هَإً ٍ هك٧الت ٦اض پيكٌْاز هوي  حل ٍ ٖلل جًْا، ضاُ تأذيط

نَضت، هٟاز گوعاضـ، تأييوس قوسُ تل٣وي      ٦ٌس، زضٚيطايي ضٍظ، ًٓط ذَز ضا ًؿثت تِ گعاضـ ياز قسُ اٖالم هي

 گطزز  هي

 

 کبرکٌبى هٌْذس هطبٍر -6هبدُ 

ِ       ّوِ ٦ؿاًي ٦ِ تِ هٌَٓض ارطاي -6-1 ّعيٌوِ   ذسهات هَئَ ٢طاضزاز، توِ نوَضت زايون يوا ه٢َوت،  تو

قوًَس ٍ   ٌْسؼ هكاٍض قوٌاذتِ هوي  زٌّس، ٦اض٦ٌاى ه هٌْسؼ هكاٍض ٍ تطاي اٍ ذسهاتي ضا اًزام هي

 ليت ٖول٧طز جًْا زض هَضز ذسهات هَئَ ٢طاضزاز، تِ ْٖسُ هٌْسؼ هكاٍض اؾت هؿؤ

ظهاى ارطايي ٍ ْٞطؾت اؾاهي اٞطاز ٦ليسي ضا ٦ِ ٢ثل اظ قطٍٔ ٦اض، هٌْسؼ هكاٍض هَْٝ اؾت ؾا -6-2

، تِ ّووطاُ   (6)اي تاقٌس، تطاي اًزام ذسهات هَئَ ٢طاضزاز، هُات١ پيَؾت  حطِٞ ٞا٢س ؾَات١ ؾَءِ

 ٍْايٝ، ترهم ٍ هيعاى ٞٗاليت ّط ي٥، تطاي ٦اضٞطها اضؾال ٦ٌس 

ّواي ذوَز، توِ     زٞاتط ٍ ٦اضگاُ هٌْسؼ هكاٍض، تايس تِ هٌَٓض ارطاي هطاحل هرتلٝ ايي ٢طاضزاز زض -6-3

 زاض زاقتِ تاقس  قواض ٦اٞي ٦اض٦ٌاى نالحيت

زض نَضتي ٦ِ اًزام ذسهات هَئَ ٢وطاضزاز، هؿوتلعم اؾوتٟازُ اظ ذوسهات اتثوأ ذواضري تاقوس،         -6-4

هٌْسؼ هكاٍض زض اؾتٟازُ اظ ذسهات جًْا، ٢َاًيي ٍ ه٣طضات ًاْط تط ٦اض اتثوأ ذواضري زض ايوطاى ضا    

 ًوايس  س ٍ اؾٌاز هطتٌَ تِ هزَظ ا٢اهت ٍ ٦اض جًْا ضا تِ ٦اضٞطها تؿلين هي٦ٌ ضٖايت هي

ٍاحوس  ٦اض٦ٌواى قواٚل ٦اضٞطهوا،     تطاي اًزام ذسهات هَئَ ايي ٢طاضزاز،تَاًس  ًوي هٌْسؼ هكاٍض -6-5

 تِ ٦اض گيطز  ٦كَض ضا تطًاهِ ٍ تَزرَِطح ٍ ؾاظهاى  يتهسيط

َوطح، توطاي اًزوام     يتهوسيط ٍاحوس  ض اظ ؾَي ٦اضٞطها ٍ تِ ٦اضگيطي ٦اض٦ٌاى قاٚل هٌْسؼ هكاٍ -6-6

 ايي ٢طاضزاز، هؤٌَ اؾت  هطتثٍ تاذسهات 
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، با موافقت کارفرما (6) توانذ نسبت به تغییر عوامل کلیذی کار، منذرج در پیوست شماره مهنذس مشاور می  -6-7

 اقذام کنذ.  

 

 ًوبيٌذگبى -7هبدُ 

 ًوبيٌذگبى کبرفزهب -7-1

، ًوايٌسُ يوا ًوايٌوسگاى ذوَز ضا توا تٗيويي حوسٍز       ٍ اتال٘ جى پؽ اظ هثازلِ ٢طاضزاز ٦اضٞطها -7-1-1

 ٦ٌس  اذتياضات تِ هٌْسؼ هكاٍض هٗطٞي هي

زؾتَضّا ٍ هساض٦ي ٦ِ تِ ٍؾيلِ ًوايٌسُ ٦اضٞطها، زض هحسٍزُ اذتياضات تَٟيى قسُ تِ ٍي،  -7-1-2

، تسيْي اؾت تا تٛييوط ًوايٌوسُ   ؾتا ٦اضٞطهاقَز، زض ح٧ن اتال٘  تِ هٌْسؼ هكاٍض اتال٘ هي

 ٦اضٞطها، زؾتَضّاي اتال٘ قسُ ٍ يا هساض٤ اهًا قسُ تِ ٍؾيلِ ًوايٌسُ ٢ثلي، هٗتثط اؾت 

تَاًس توام يا تركي اظ اذتياضات ٢اتل ٍاگصاضي ذَز ضا زض ضاتُِ تا ايي ٢طاضزاز، تِ  ٦اضٞطها هي -7-1-3

جى ٍاحوس توا تٗيويي حوسٍز      ٍاحس ذسهات هوسيطيت َوطح ٍاگوصاض ًوايوس  زض ايوي نوَضت،      

ّاي ٍي زض اهَض ٍاگصاض قسُ، زض  گيطي قَز ٍ تهوين اذتياضات، تِ هٌْسؼ هكاٍض هٗطٞي هي

 ؾت ا ّاي ٦اضٞطها ح٧ن تهوين

 ًوبيٌذگبى هٌْذس هطبٍر -7-2

، هٌْسؼ هكاٍض ًوايٌسُ يا ًوايٌسگاى ذَز ضا تا ش٦ط حوسٍز  ٍ اتال٘ جى پؽ اظ هثازلِ ٢طاضزاز -7-2-1

 ٦ٌس  ات تِ ٦اضٞطها هٗطٞي هياذتياض

زض نَضتي ٦ِ ذسهات هَئَ ٢طاضزاز، هكتول تطذسهات هطحلِ ؾاذت ٍ تحَيل ٦اض تاقس،  -7-2-2

زض ّط ي٥ اظ ٦اضگاّْاي تحت ًٓاضت ذَز، ي٥ ًٟط هٌْوسؼ ًواْط توِ    تايس هٌْسؼ هكاٍض 

ٌ   ؾطپطؾت َٖاهل ٌٞي ٦اضگاّيٌَٖاى ًوايٌسُ ٍ  ٍ توِ  تٗيويي ٦ٌوس    ضا َث١ يوَاتٍ هطتوَ

 ٦اضٞطها ٍ زيگط َطْٞاي ٢طاضزازي ٦اضٞطها زض ايي ٦اض، هٗطٞي ًوايس 

 

 دلت ٍ کَضص -8هبدُ 

هٌْسؼ هكاٍض تايس ذسهات هَئَ ايي ٢طاضزاز ضا هٌُث١ توا انوَل ٌٞوي ٍ هٌْسؾوي ٍ تطاؾواؼ       -8-1

اي ٍ تووا ضٖايووت هالحٓووات هووالي ٍ ا٢تهووازي، َثوو١    حطٞووِاذووال٠ اؾووتاًساضزّاي ترههووي ٍ 

ّاي هطتٌَ ٍ تا تِ ٦اضگيطي حسا٦خط هْاضت ٍ ز٢وت، توِ ٍؾويلِ ٦اض٦ٌواًي ٦وِ ٍاروس        ولزؾتَضالٗ

ًٓوط ٍ نوالحسيس توِ اٍ     اي ّؿتٌس، اًزام زّس ٍ زض هَاضزي ٦وِ اْْواض   نالحيت ترههي ٍ حطِٞ

 َطٞاًِ ٖول ٦ٌس  ٍاگصاض قسُ اؾت، هٌهٟاًِ ٍ تي

8-2-      ِ ّواي هو٧وي ضا تطضؾوي ٍ     حول  اُّوا ٍ ض  هٌْسؼ هكاٍض، هَْوٝ اؾوت زض هُالٗوات ذوَز، گعيٌو

ّاي ّط ٢ؿووت يوا هطحلوِ ضا توِ      چٌيي، تايس هساض٤ ٍ گعاضـ تطيي جًْا ضا پيكٌْاز ٦ٌس ّن هٌاؾة

 تطتيثي تْيِ ٦ٌس ٦ِ زض ازاهِ ذسهات، زض حس اه٧اى ًياظ تِ تٛييط ههَتات ٢ثلي ًثاقس 

ِ هٌْسؼ هكاٍض، تايس ٖوليات ارطايي ضا تِ ًحَي ًٓاضت ٍ ٦ٌتطل ًو -8-3 ّوا ٍ   ايس، ٦ِ ٦اضّا َث١ ٣ًكو

ّاي توِ   هكرهات ٌٞي يويوِ ٢طاضزاز، تَؾٍ پيوا٧ًاضاى ٍ َٖاهل ارطايي اًزام قَز ٍ تا ضاٌّوايي

ه٢َٕ ٍ ه٣تًي تِ پيوا٧ًاضاى ٍ يا ؾاظًسگاى، اظ تأذيط زض ارطاي تْٗسات ٍ ٖوليات رلَگيطي ًوايس 
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طاضزاز تا پيوا٧ًواض يوا ؾواظًسُ، تطْٖوسُ     ٍ َث١ قطح ذسهات، زض تهويواتي ٦ِ زض اؾٌاز ٍ هساض٤ ٢

 هٌْسؼ هكاٍض گصاقتِ قسُ اؾت، تِ ه٢َٕ ا٢سام ٦ٌس 

 هؿوولَليت ًٓوواضت تووط حؿووي ارووطاي ٖوليووات، تووط ْٖووسُ هٌْووسؼ هكوواٍض اؾووت  اظ ايووي ضٍ،     -8-4

ّا، تا ّسٜ اَويٌاى اظ ٦يٟيت ههوال  ٍ   هٌْسؼ هكاٍض ًؿثت تِ نسٍض زؾتَض تطاي اًزام جظهايف

ظ ارطا ٍ ٌّگام تِ ٦اضگيطي جًْا، ٍ ًيع تا تاظزيوس هؿوتوط اظ ٖوليوات ؾواذت ٍ ٦يٟيوت      هَاز پيف ا

٦ٌوس    ّاي ارطايي ا٢سام هوي  ٖوليات ارطايي ٍ تُثي١ جًْا تا هكرهات ٍ اؾتاًساضزّاي ٌٞي ٍ ٣ًكِ

ههطٜ احتوالي هَاز ٍ ههال  ٚيط اؾوتاًساضز ٍ   ّن چٌيي، هٌْسؼ هكاٍض، تايس تا ٦ٌتطل هؿتوط اظ

 ي ٦اضّاي هٛايط هكرهات ٌٞي، رلَگيطي ٦ٌس ارطا

 

 ّبي فٌي استبًذاردّب، هؼيبرّب، همزرات ٍ دستَرالؼول -9هبدُ 

گيطي جحاز زض تواهي اؾٌاز ٍ هساض٤ ٌٞي َطح، هتطي٥ ذَاّس تَز، هگطج٧ًِ تٌا توِ   ؾيؿتن اًساظُ -9-1

ِ تٗييي قسُ تاقس ٍ يوا   (5)گيطي زيگطي زض پيَؾت  يطٍضت، ؾيؿتن اًساظُ ٌّگوام اروطاي ٦واض،     تو

 زضتاضُ جى تَا١ٞ قَز 

ـ  -9-2 ّوا، اظ هٗياضّوا ٍ يوَاتٍ     هٌْسؼ هكاٍض، تايس زض اًزام ذسهات ٍ تْيِ ٍ تٌٓين هساض٤ ٍ گوعاض

٦كَض ٍ ؾايط اؾتاًساضزّاي هٗتثط، اؾوتٟازُ ٦ٌوس ٍ    تطًاهِ ٍ تَزرِّاي ؾاظهاى  ٌٞي ٍ زؾتَضالٗول

 (5)هٗياضّا، اظ هٗياضّا ٍ يَاتٍ هٗتثطي ٦ِ زض پيَؾوت   گًَِ يَاتٍ ٍ زض نَضت هَرَز ًثَزى ايي

 قَز، اؾتٟازُ ٦ٌس  تٗييي قسُ ٍ يا تٗساً تَا١ٞ هي

ِ  (2)هٌْسؼ هكاٍض، هَْٝ اؾت زض اروطاي ٍْوايٝ زض چواضچَب قوطح ذوسهات پيَؾوت        -9-3  ّوو

ّاي ٢طاضزاز توا   طّٜاي ذَز ضا زض ضاتُِ تا پيوا٧ًاض يا ؾاظًسُ يا زيگط َ ٦اضّا ٍ ا٢سامّا، زؾتَض اتال٘

 ّاي هطتٌَ، اًزام زّس  ضٖايت اؾٌاز ٍ هساض٤ ٢طاضزازي جًْا ٍ َث١ يَاتٍ ٍ زؾتَضالٗول

 

 ّبي هٌْذس هطبٍر کِ ًيبس ثِ تأييذ کبرفزهب دارد الذام -11هبدُ 

ّواي ّوواٌّگي ضا    ّطگاُ هٌْسؼ هكاٍض تِ ٌّگام اًزام ٦اض، تطاي تٗييي ًحَٓ ازاهِ ٦اض، رلؿِ يا رلؿِ

ّاي ضاّثطزي يطٍضي تساًس، هَْوٝ اؾوت هَيؤَ ضا َوي گوعاضـ توَريْي، توطاي         ِ هٌَٓض اذص تهوينت

٦ٌوس ٍ   ضٍظ اظ تاضيد زضياٞت گعاضـ ًؿثت تِ تك٧يل رلؿِ ا٢سام هي (15) ٦اضٞطها تٟطؾتس  ٦اضٞطها تا پاًعزُ

گاُ ٦اضٞطها زض هْلوت  ّط ًوايس  هٌْسؼ هكاٍض اتال٘ هي زضًگ تِ اي تٌٓين ٍ تي رلؿِ ّا ضا زض نَضت تهوين

گيطي ًووَزُ ٍ   ّا ا٢سام ٧ًٌس هٌْسؼ هكاٍض ذَز تهوين تٗييي قسُ ًؿثت تِ تك٧يل رلؿِ ٍ اتال٘ تهوين

 ٦ٌس  ًتيزِ ضا تِ ٦اضٞطها اٖالم هي

 

 ّب ًحَُ تسلين ٍ تصَيت هذارن ٍ گشارش -11هبدُ 

ضا زض پاياى هست هطتٌَ ٍ يوا  ّاي هُالٗات ّط ٢ؿوت يا هطحلِ  هٌْسؼ هكاٍض هساض٤ ٍ گعاضـ -11-1

ِ  ي٥ تيٌي قسُ اؾت، اتتسا زض  ه٣اَٗي ٦ِ زض تطًاهِ ظهاًي تٟهيلي پيف اي  ًؿرِ ّوطاُ توا ًؿور

ـ  ٦ٌس  ٦اضٞطها پؽ اٞعاضي تِ ٦اضٞطها تؿلين هي تِ نَضت ًطم ّواي يواز    اظ زضياٞت هساض٤ ٍ گوعاض
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ًي تٟهويلي جًْوا ضا تطضؾوي ٍ    تيٌي قسُ زض تطًاهِ ظها هاُ يا هست پيف( 1) قسُ، ْطٜ هست ي٥

 ٦ٌس  ًٓط نطي  ٍ ضٍقي ذَز ضا تا زضد هَاضز زض ي٥ ًَتت اٖالم هي

ـ    زض نَضتي ٦ِ ٦اضٞطها هساض٤ ٍ گعاضـ -11-2 ّواي   ّا ضا تأييس ٦ٌس، هٌْسؼ هكواٍض هوساض٤ ٍ گوعاض

اٞوعاضي ٍ ضاٌّوواي ه٧توَب جى ٍ ًيوع ذالنوِ       ًؿرِ تِ ّووطاُ ًؿورِ ًوطم   ي٥  ضا زض تأييس قسُ

اتال٘ ًوايس، زضنَضت اٖوالم ًٓوط    تهَية ٍ ٦ٌس تا ٦اضٞطها جًْا ضا ّا، تِ ٦اضٞطها تؿلين هي اضـگع

ّا، هٌْسؼ هكاٍض هَْٝ اؾت ْوطٜ هوست    انالحي اظ ؾَي ٦اضٞطها ًؿثت تِ هساض٤ ٍ گعاضـ

زضنس هست ٢ؿوت يا هطحلِ، ّط ٦سام ٦ِ تيكوتط تاقوس توط اؾواؼ ًٓوط      ( 11)هاُ يا زُ ( 1)  ي٥

اٞوعاضي تْيوِ ٍ توِ     اي تِ نَضت ًطم ًؿرِ ّوطاُ تا ًؿرِزٍ  هساض٤ ضا زضًْا ضا انالح ٍ ٦اضٞطها ج

ّا تِ ٦اضٞطها تؿلين ًوايس، تا ٦اضٞطها جًْا ضا تهَية ٍ اتوال٘ ٦ٌوس  تزواٍظ اظ     ّوطاُ ذالنِ گعاضـ

زضد قوسُ زض ٢وطاضزاز اؾوت، هگوط اي٧ٌوِ ٦اضٞطهوا توا         ذؿاضت تاذيط ٚيطهزاظايي هست هكوَل 

ّا تَؾوٍ   گعاضـهساض٤ ٍ پؽ اظ تهَية ٍ اتال٘ ّوچٌيي  هَا٣ٞت ٦طزُ تاقس  يف هست ٢ثالًاٞعا

زض ؾواهاًِ تٗيويي قوسُ زض قوطايٍ ذهَنوي       ّا جى٦اضٞطها، هٌْسؼ هكاٍض هَْٝ تِ تاضگصاضي 

 تاقس  ٢طاضزاز هي

انوَل،   ايو زض هَاضزي ٦ِ ًٓط انالحي اٖالم قسُ اظ ؾَي ٦اضٞطها هٌُث١ تا ًٓط هٌْسؼ هكاٍض  -11-3

ضٍظ، توا اضؾوال    (15) پواًعزُ  ْطٜ هوست  سيًثاقس، هٌْسؼ هكاٍض تا يٌٞ ييَاتٍ ٍ اؾتاًساضزّا

گعاضـ تَريْي، ززيل ذَز ضا تطاي تطضؾوي هزوسز توِ ٦اضٞطهوا اٖوالم ٦ٌوس، چٌاًچوِ ٦اضٞطهوا         

ضٍظ،  (15) پواًعزُ  هوست  يحسا٦خط َو  سياٖالم قسُ ذَز انطاض زاقتِ تاقس، تا اتّوچٌاى تط ًٓط

اضؾوال   ٦اضٞطهوا  يه٣ام زؾتگاُ هط٦ع ييتازتط اي يه٣ام ؾاظهاً ييتازتطذَز ضا تِ  يْيتَر ليزز

 يٌٞو  ياتيو ّ ايو ٦اضٞطهوا   يزؾتگاُ هط٦ع اي يه٣ام ؾاظهاً ييقَز  تازتط  ايضا رَ يًوَزُ ٍ ًٓط ٍ

 تْوطٜ هوس   ي،يَطٞ يْيتَر ليگعاضـ هكاٍض ٍ زز يتا تطضؾ ،ياًتراب ٍ ِهتك٧ل اظ ؾِ ًٟط ت

تِ ٦اضٞطها ٍ هٌْسؼ هكاٍض اٖالم  ،يًٓط ذَز ضا هُات١ تا انَل ٍ يَاتٍ ٌٞ سيضٍظ تا (15) پاًعزُ

هٌْسؼ  طقسُ، ًٓ ازيؾِ ًٟطُ ْطٜ هست  اتيّ ايه٣ام  يي  زضنَضت ٖسم اٖالم ًٓط تازتطسيًوا

أت زض نَضتي ٦ِ ًٓط ٍ تهوين توازتطيي ه٣وام ٦اضٞطهوايي يوا ّيو       ذَاّس تَز هكاٍض هال٤ ٖول

تازتطيي ه٣ام ٦اضٞطهايي يا ّيأت هٌتروة ٍي  ًٓط هٌترة ٍي تا ًٓط هٌْسؼ هكاٍض ي٧ي ًثاقس، 

 ، تِ ْٖسُ ٦اضٞطها ذَاّس تَز ًاقي اظ ايي تهوين ّاي  هؿلَليتهال٤ ٖول تَزُ ٍ 

ـ        -11-4 ّواي   زض نَضتي ٦ِ ٦اضٞطها ْطٜ هست تٗيويي قوسُ ًٓوط ذوَز ضا زض هوَضز هوساض٤ ٍ گوعاض

ًوايس ٍ چٌاًچوِ توا پواًعزُ     ٖالم ٧ًٌس، هٌْسؼ هكاٍض ًٓط ٦اضٞطها ضا اؾتٗالم هيهٌْسؼ هكاٍض ا

ـ     ضٍظ اظ تاضيد زضياٞت اؾتٗالم، ّن( 15) ّوا ٍ   چٌاى ًٓطي اظ ؾَي ٦اضٞطهوا اٖوالم ًكوَز، گوعاض

 گطزز  هساض٤ اضؾالي، تهَية قسُ تل٣ي هي

، "تهَية قس"هطحلِ ضا تا هْط  ّاي ههَب ّط ٢ؿوت يا ٦اضٞطها، ي٥ ًؿرِ اظ هساض٤ ٍ گعاضـ -11-5

 ٦ٌس  تِ هٌْسؼ هكاٍض اتال٘ هي

العحووِ   ّاي تهَية قسُ، هثٌاي ٦اضّاي تٗسي اؾوت ٍ هٌْوسؼ هكواٍض حو١     هساض٤ ٍ گعاضـ -11-6

 ٦ٌس  هطتٌَ ضا تطاؾاؼ ٢طاضزاز زضياٞت هي
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هطحلوِ ضا   اي اظ ٦واض جى ٢ؿووت يوا    ّا، چ٧يوسُ  هٌْسؼ هكاٍض، تايس تِ پيَؾت ّط ي٥ اظ گعاضـ -11-7

چٌيي، پوؽ اظ تحَيول ه٢َوت ٦واض، گعاضقوي قواهل تاضيرچوِ         تْيِ ٍ تِ ٦اضٞطها تؿلين ٦ٌس  ّن

 ٦ٌس  ٦اضّاي اًزام قسُ زض هطحلِ ؾاذت، تِ ٦اضٞطها تؿلين هي

اتوام ذسهات هَئَ ٢طاضزاز يوا   ٍ ّاي ًْايي ٍ اضؾال گعاضـاظ تهَية  پؽ ؾال (21) تيؿت تا -11-8

ّا  ٣ًكِاضائِ هزسز  تا زضياٞت ّعيٌِ هطتٌَ، هتْٗس تِ ، هكاٍض ِ يا ٞؿد ٢طاضزازذاتوحؿة هَضز 

هؿولَل ٍ   ،(26هُات١ توا هٟواز هوازُ )   زض ّط حال هٌْسؼ هكواٍض تاقس   هي ي ًْايي ّا گعاضـٍ 

 رَاتگَي ٖول٧طز ذَز ذَاّس تَز 

 

 تسْيالت ثزػْذُ کبرفزهب -12هبدُ 

ا تطاي تؿْيل ٦اض هٌْسؼ هكاٍض زض هَضز ذسهات هَيؤَ ٢وطاضزاز،   ّاي زظم ض ٦اضٞطها تساتيط ٍ هؿاٖست

 ٦ٌس: تِ ٍيػُ زض هَاضز ظيط، تطاؾاؼ زضذَاؾت هٌْسؼ هكاٍض، ٞطاّن هي

 زضاذتياض ٢طاض زازى اَالٖات هطتٌَ، َث١ هٌسضرات قطايٍ ذهَني ٍ تِ نَضت ضايگاى  -12-1

 زض ضاتُِ تا َطح هزَظ ٍضٍز ٦اض٦ٌاى هٌْسؼ هكاٍض تِ هٌا١َ هؤٌَ،  -12-2

ضٍازيس ٍضٍز ٍ هزَظ ذطٍد ٍ پطٍاًِ ا٢اهت ٍ هزَظ ٦اض ٦اض٦ٌاى ذواضري هوَضز ًيواظ ٍ ّوچٌويي،      -12-3

 اذص گصضًاهِ ٍ ضٍازيس تطاي ٦اضقٌاؾاى ايطاًي 

 ّا، ؾاظهاًْا ٍ ؾايط هؤؾؿات  اضتثاٌ ٍ تكطي٥ هؿاٖي تا ٍظاضتراًِ -12-4

 ٍ ٍؾايلي ٦ِ تْيِ ٍ تَظيٕ جى زض اًحهاض زٍلت تاقس تطتية اهَض هطتٌَ تِ تْيِ لَاظم  -12-5

اٞعاضّوا ٍ ا٢الهوي اظ    تطتية اهَض هطتٌَ تِ تْيِ، ٍضٍز ٍ تطذيم لَاظم، ٍؾايل، ٦تة، ًكطيات، ًطم -12-6

 ايي ٢ثيل، ٦ِ تْيِ جى زض زاذل ٦كَض ه٣سٍض ًثاقس 

ا زض اذتيواض هٌْوسؼ هكواٍض    ٢طاضزاز، تايس تَؾٍ ٦اضٞطهو  (5)اي ٦ِ َث١ پيَؾت  تؿْيالت ٍيػُ -12-7

 ٢طاض گيطز 

 ، تطْٖسُ هٌْسؼ هكاٍض اؾت «6-12»تا « 3-12»ّاي هَئَ تٌسّاي  ّاي ا٢سام توام ّعيٌِ

 

 خذهبت جٌجي -13هبدُ 

ّاي  ٧ٖؽتاظضؾي ٌٞي، قٌاؾي، ٦ازاؾتط،  ّاي تَپَگطاٞي، ظهيي ذسهات رٌثي، هاًٌس تْيِ ٣ًكِ -13-1

ّاي غئَت٧ٌي٥ ٍ ه٣اٍهت ههال ، غئَٞيعيو٥،   چٌيي، اًزام جظهايفاي، ّو َّايي ٍ تهاٍيط هاَّاضُ

اَالٖات ٍ جهاض َّاقٌاؾي ٍ ّيسضٍلَغي، جتٌگواضي، هوسل ّيوسضٍلي٧ي، ذا٦كٌاؾوي ٍ ٦اضّوايي      

هاًٌس ايٌْا، ٦ِ انَزً رعٍ ذسهات هَئَ ٢طاضزاز ًيؿت، َث١ يَاتٍ ٢طاضزازّاي هطتٌَ، تَؾٍ 

قوَز  زض   ؼ يَاتٍ تِ ّعيٌِ ٍ اظ ؾَي ٦اضٞطها اًزام هيهٌْسؾاى هكاٍض ناحة نالحيت، تطاؾا

ايي نَضت، تٗييي قطح ذسهات رٌثي هَضزًياظ ٍ اَالٖات ٍ هكرهات ٌٞي يطٍضي ّوط يو٥ ٍ   

ًياظّواي   ًياظ ٍ ًيع تُثي١ ًتايذ حانول، توا   تا رسٍل ظهاًي اضائِ اَالٖات هَضزّوطاُ اٖالم جًْا، 

 َطح، تطْٖسُ هٌْسؼ هكاٍض ذَاّس تَز 

، اؾت هٌْسؼ هكاٍض تط ْٖسُ ّا ٍ ًٓاضت تط ذسهات رٌثي،  تطضؾي ٍ اْْاضًٓط زض هَضز گعاضـ -13-2

هٌْسؼ هكاٍض هَْٝ اؾت ٦ِ اٞطاز زاضاي نالحيت ضا تطاي اًزام ايوي ذوسهات، توِ قوواض زظم     
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ٖوالٍُ توط هثلوٙ اٍليوِ     تهوَضت هزوعا ٍ   ايوي ذوسهات   العحوِ هطتٌَ توِ   ذسهت ٞطاذَاًس  ح١ تِ

العحوِ ذسهات ًٓاضت تط ذوسهات رٌثوي اظ    ح١ قَز   ٢طاضزاز هحاؾثِ ٍ پطزاذت هيِ العحو ح١

 قَز  ( هحؿَب ًوي3ههازي١ اٞعايف حسٍز ذسهات، هَئَ هازُ )

ّواي تَپوَگطاٞي، ٧ٖؿوْاي ّوَايي ٍ      تطزاضي، هاًٌس تْيِ ٣ًكِ ًٓاضت ٍ تهَية ٖوليات ٣ًكِتجصزُ ـ  

  اؾت َضتطزاضي ٦ك ْٖسُ ؾاظهاى ٣ًكِتِ  ،زض ترف ٚيط ًٓاهي جتٌگاضي،

زض نَضتي ٦ِ هٌْسؼ هكاٍض گعاضـ ًتايذ رٌثي ضا ٦ِ تَؾوٍ ٍاحوسّاي زيگوطي تْيوِ قوسُ       -13-3

   ِ ه٢َوٕ، توطاي    اؾت نحي  ًساًس ٍ تِ ًتايذ جى هٗتطو تاقس، تايس ًٓط ذَز ضا تا ش٦وط زليول ٍ تو

هٌْوسؼ  ّاي ياز قسُ ضا تأييس ًوايوس،   گيطي تِ ٦اضٞطها اٖالم ٦ٌس  چٌاًچِ ٦اضٞطها گعاضـ تهوين

ليت ايوي ًؤَ   َز ٍ هؿوؤ هكاٍض هَْٝ تِ اؾتٟازُ اظ ًتوايذ جًْوا زض هُالٗوات هطتوٌَ ذَاّوس تو      

 ّا تطْٖسُ هٌْسؼ هكاٍض ًيؿت  گيطي تهوين

 

 ٍ تضويي اًجبم تؼْذات حسي اًجبم کبرتضويي  -14هبدُ 

هٗواهالت   ييتًوو  ًوام  ييوي ضا هُات١ ج يهٗتثط ييهَْٝ اؾت ٢ثل اظ ا٣ًٗاز ٢طاضزاز، تًو هكاٍض -14-1

 زض چْاضچَب)اًتراب ًَٔ تًويي   سياًزام تْٗسات، تِ ٦اضٞطها اضائِ ًوا ييتِ ٌَٖاى تًو ،يزٍلت

 تاقس  تط ْٖسُ هكاٍض هي (يهٗاهالت زٍلت ييتًو ًاهِ يييج

14-2-      ِ ٌٖوَاى   تطاي حهَل اَويٌاى اظ حؿي اًزام ٦اض، زُ زضنس اظ ّوط پطزاذوت هٌْوسؼ هكواٍض، تو

 قَز  ض، ٦ؿط ٍ ًعز ٦اضٞطها ًگْساضي هيتًويي حؿي اًزام ٦ا

توِ  اًزوام تْٗوسات    ييٍ تًوو (، تًويي حؿي اًزام ٦اض 23زض نَضت ٞؿد ٢طاضزاز، َث١ هازُ ) -14-3

 قَز  ًٟٕ ٦اضٞطها يثٍ هي

هطتوٌَ توِ ّوط ٢ؿووت يوا هطحلوِ اظ ذوسهات         اًزام تْٗسات ييٍ تًو حؿي اًزام ٦اضتًويي  -14-4

حؿواب ًْوايي،    ّاي جى ٍ زض ظهاى تؿَيِ گعاضـتهَية هساض٤ ٍ هُالِٗ ٍ َطاحي، تايس پؽ اظ 

زض هطحلِ ؾاذت، تًويي اًزام تْٗسات پؽ اظ تحَيل ه٢َت ٦اض جظاز ( جظاز قَز  18َث١ هازُ )

پوؽ اظ تحَيول ه٢َوت     ًيوي اظ هثلٙ تًويي حؿي اًزام ٦اض ، ّوچٌيي زض ايي هطحلِ، قَز هي

   قَز  ظاز هيٍ ت٣يِ جى پؽ اظ تحَيل ٢ُٗي ٦اض، ج ٦اض

ّايي اظ ٖوليات ارطا قسُ ضا تحَيول ه٢َوت    زض نَضتي ٦ِ ٦اضٞطها تا ٢ثل اظ پاياى ٢طاضزاز، ٢ؿوت

 ياتس    الًواى زضياٞتي، تِ تٌاؾة ٦اّف هي يا ٢ُٗي گيطز، ٍرِ

 ييّطگًَوِ تًوو   ايو ؾوٟتِ   اٞتيزض ياظا ٦ؿَض حؿي اًزام ٦اض، تِ ،هكاٍضزض نَضت زضذَاؾت    -14-5

  قَز يتاظگطزاًسُ ه ًاهِ هٗاهالت زٍلتي( تا اًتراب هٌْسؼ هكاٍض )زضچْاضچَب جئيي گطيهٗتثط ز

 

 الشحوِ حك -15هبدُ 

ّا يا هطاحل هرتلٝ هَيؤَ ٢وطاضزاز، ٦وِ     العحوِ هٌْسؼ هكاٍض تطاي اًزام ذسهات ٢ؿوت ح١ -15-1

تٗييي قسُ اؾت، اظ ؾَي ٦اضٞطها ٍ  (3)ّاي هطتٌَ، َث١ پيَؾت  تطاؾاؼ يَاتٍ ٍ زؾتَضالٗول

 قَز  تا ضٖايت هٟاز ٢طاضزاز، پطزاذت هي
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 الشحوِ ًحَُ پزداخت حك -16هبدُ 

زض ََل اًزام ذسهات  ٍ َطاحي العحوِ ّط ٢ؿوت يا هطحلِ اظ هُالٗات ّكتاز ٍ پٌذ زضنس ح١ -16-1

ٌ تطاؾواؼ پيكوطٞت   ّاي جى ٢ؿوت يا هطحلِ، تِ نَضت ا٢ؿوا  ٍ تا ظهاى تؿلين هساض٤ ٍ گعاضـ

تٗيويي ٍ تَاٞو١ قوسُ اؾوت، توِ       (3)، َث١ تطًاهِ ظهاًي ٦وِ زض پيَؾوت   نَضت تزوٗي ٍ تِ ٦اض

 قَز  الحؿاب پطزاذت هي نَضت ٖلي

العحوِ ّط ٢ؿوت يا هطحلوِ اظ هُالٗوات، پوؽ اظ تهوَية هوساض٤ ٍ       ٢ؿٍ جذط يا تا٢يواًسُ ح١ -16-2

 قَز  ( پطزاذت هي18گعاضـ هطتٌَ، َث١ هازُ )

ّاي هطتٌَ اؾت ٦ِ  العحوِ هطحلِ ؾاذت ٍ تحَيل ٦اض، تطاؾاؼ زؾتَضالٗول ًحَُ پطزاذت ح١ -16-3

 تٗييي قسُ اؾت  (3)زض پيَؾت 

تٌاؾة پيكوطٞت   ، تطحؿة هَضز، تِ«2-3»العحوِ ذسهات اياٞي، هَئَ تٌس  ظهاى پطزاذت ح١ -16-4

 قَز  ٦اض ٍ تا تَا١ٞ زٍ َطٜ تٗييي هي

٦ِ تَؾٍ هٌْسؼ هكاٍض تْيِ ٍ تؿولين   تزوٗي حؿاب العحوِ، َي نَضت ح١ ّط ي٥ اظ ا٢ؿاٌ -16-5

 قَز  قَز، پؽ اظ ضؾيسگي اظ ؾَي ٦اضٞطها پطزاذت هي ٦اضٞطها هي

حؿواب، جى ضا هوَضز    ضٍظ پوؽ اظ زضياٞوت نوَضت   ( 15)٦اضٞطها هَْٝ اؾت ْطٜ هوست پواًعزُ    -16-6

حؿاب  يوي اضؾال ي٥ ًؿرِ اظ نَضتتطضؾي ٢طاض زّس ٍ پؽ اظ ٦ؿط ٦ؿَض ٢اًًَي ٍ ٢طاضزازي، 

 العحوِ ضا پطزاذت ٦ٌس  تأييس قسُ ّوطاُ تا هؿتٌسات هطتٌَ تطاي هٌْسؼ هكاٍض، ح١

حؿواب هٗتوطو    ّطگاُ هٌْسؼ هكاٍض تِ انالحات اٖوال قسُ اظ ؾَي ٦اضٞطها زض هَضز نوَضت  -16-7

ضٍظ اظ تاضيد ( 15)اًعزُ تاقس، اٖتطاو ذَز ضا تا ش٦ط زليل ٍ اضائِ هؿتٌسات، حسا٦خط ْطٜ هست پ

٦ٌس تا هَضز ضؾويسگي ٢وطاض گيوطز  ّطگواُ      حؿاب انالح قسُ، تِ ٦اضٞطها اٖالم هي زضياٞت نَضت

چٌاى تطاٖوال انالحات اٖالم قسُ، انطاض زاقتِ تاقس، تايس ًؿثت توِ پطزاذوت جًچوِ     ٦اضٞطها ّن

 ثت توِ هثلوٙ هواظاز هوَضز    تَاًس ًؿ هَضز ٢ثَل اٍؾت، ا٢سام ٦ٌس  زضايي حالت، هٌْسؼ هكاٍض هي

هثلوٙ  ( ا٢سام ٦ٌس ٍ زض نَضت هح١ تَزى، انول هثلوٙ ضا توِ ٖوالٍُ     24ًٓط ذَز، اظ َطي١ هازُ )

 ٦ٌس  هي، زضياٞت «8-16»، َث١ تٌس  هطتٌَ تِ حّٟ ٢سضت ذطيس

ّاي تأييس قسُ تيف  حؿاب زض نَضتي ٦ِ ٦اضٞطها زض پطزاذت توام يا تركي اظ ّط ي٥ اظ نَضت -16-8

، ايواِٞ توط   حّٟ ٢سضت ذطيس هثلوٙ تاييوس قوسُ    تطاي٦ٌس، تاضيد زضياٞت جى تأذيط هاُ اظ اظ ي٥ 

 تٛييوطات  ًوطخ  هثلٛي هٗازل حانلًطب، هاُ( 1)ٍ تطاي هست هاظاز تط ي٥  انل هثلٙ تأذيط قسُ

، اٖالم قسُ تَؾٍ هط٦ع جهواض  كَض٢٦يوت ٦ازّا ٍ ذسهات ههطٞي ذاًَاضّاي ٦ل قاذم  هاّاًِ

حوسا٦خط   قوَز   هوي  ٛي ٦ِ پطزاذت جى تِ تأذيط اٞتازُ، تِ هٌْسؼ هكواٍض پطزاذوت  زض هثل ،ايطاى

ِ  ح١ اٍليِ زضنس هثلٙ (5) پٌذ ،تٌسايي هَئَ هثلٙ  ( زضنوس هثلوٙ تزوٗوي    5يوا پوٌذ )   العحوو

  تاقس هيّاي تاييس قسُ، ّط٦سام تيكتط تاقس،  حؿاب نَضت

ٍ  يتطضؾو  ،هكواٍض قوسُ   سييو اب ذسهات تأحؿ نَضت اٞتيچٌاًچِ ٦اضٞطها تا زٍ ّٟتِ پؽ اظ زض -16-9

هْلوت   يّٟتِ اظ ا٣ًًوا ( 2)ْطٜ هست زٍ  عيً هكاٍض يٍ تِ اؾتٗالم ٦تث سيًٌوا ياٖالم ًٓط ٦تث

زضنوس   (71) ّٟتواز  حؿواب(،  نَضت اٞتيهاُ اظ زض ٥يتِ تٗس ) ديتاض ييقسُ پاؾد ًسّس، اظ ا ازي

 ( ذَاّس تَز 8-16هكوَل هٟاز تٌس ) حؿاب َضتهثلٙ ن
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 پيص پزداخت -17 هبدُ

ّٟتِ ٞطنت زاضز تا ًؿوثت توِ زضذَاؾوت ه٧توَب      ٥يّط هطحلِ،  ايتٗس اظ اتال٘ ٢طاضزاز  ،هكاٍض -17-1

هٗواهالت   ييتًو ًاهِ يييج زض چْاضچَب) تِ اًتراب ذَز هٗتثط ييپطزاذت تِ اًًوام تًو فيپ

العحوِ  ضنس اظ هثلٙ ح١پٌذ ز ٍ ؿتي٦اضٞطها ت ،هكاٍض  پؽ اظ اضائِ زضذَاؾت سي( ا٢سام ًوايزٍلت

ًَ     فيّط هطحلِ ضا تِ ٌَٖاى پ اي٢طاضزاز  پطزاذوت   هكواٍض توِ   يپطزاذت، توسٍى ٦ؿوط ٦ؿوَض ٢واً

پطزاذت، تطاي ذسهات هطحلوِ ؾواذت ٍ تحَيول زُ زضنوس هثلوٙ اٍليوِ        ه٣ساض ايي پيف  ٦ٌس يه

تِ تٌاؾة  ٢ؿوت يا هطحلِ العحوِ ّط العحوِ ايي هطحلِ اؾت  ايي هثلٙ، ٌّگام پطزاذت ح١ ح١

 قَز  ٦ؿط ٍ تًويي هٌْسؼ هكاٍض تِ ّواى ًؿثت جظاز هي

زض نَضت ذاتوِ ٍ يا ٞؿود ٢وطاضزاز، ّطگواُ زض تؿوَيِ حؿواب ًْوايي، هٌْوسؼ هكواٍض تاتوت           -17-2

ّا تِ ٦اضٞطها تس٧ّاض تاقس، هَْٝ اؾوت هثوالٙ توس٧ّاضي ضا پطزاذوت ٦ٌوس ٍگطًوِ        پطزاذت پيف

ّوا ٍ هُالثوات    ّا، تًويي ضياٞت هُالثات ذَز اظ هحل ؾاطز٦ُاضٞطها اظ َطي١ ٢اًًَي، ًؿثت تِ ز

 ًوايس  ّاي هطتٌَ، ا٢سام هي هٌْسؼ هكاٍض، تا اذص ّعيٌِ

 

 صَرت حسبة ًْبيي ٍ تسَيِ حسبة -18هبدُ 

، پؽ اظ تهوَية هوساض٤ ٍ   َطاحي ٍ حؿاب ًْايي ذسهات ّط ٢ؿوت اظ هطاحل هُالٗاتي نَضت -18-1

ْايي ّط ٢ؿوت اظ ذسهات هطحلِ ؾاذت، پوؽ اظ پايواى يواٞتي    حؿاب ً ّاي جى ٍ نَضت گعاضـ

تْيِ ٍ تِ هٌَٓض تأييس تطاي ٦اضٞطهوا اضؾوال   تهَضت تزوٗي ذسهات جى، اظ ؾَي هٌْسؼ هكاٍض 

العحوِ جى ٢ؿوت يا هطحلوِ ٍ هثوالٛي ٦وِ تطاؾواؼ هوَاز       حؿاب، قاهل ح١ قَز  ايي نَضت هي

الحؿواب،   ّواي ٢ثلوي يوا ٖلوي     َض ٢اًًَي، پطزاذوت قَز، ٦ؿ ٢طاضزاز تِ جى اياِٞ يا اظ جى ٦ؿط هي

تٗليو١، ذؿواضت ٍ    ،، حّٟ ٢سضت ذطيوس ّاي تَُيل العحوِ اٞعايف يا ٦اّف ذسهات، ّعيٌِ ح١

ًتايذ ًاقي اظ زٖاٍي ضؾيسگي ٍ ٢ُٗي قسُ ٍ ًٓايط جى اؾت  نَضتحؿاب ًْايي ٦وِ توِ تطتيوة    

زضياٞت تَؾيلِ ٦اضٞطهوا ضؾويسگي ٍ   ضٍظ اظتاضيد ( 15)قَز، ْطٜ هست پاًعزُ  ياز قسُ تٌٓين هي

 قَز  تأييس هي

حؿاب ياز قسُ ًياظ تِ انالح زاقتِ تاقس، ٦اضٞطها انالحات هَضزًٓط ذوَز   زض نَضتي ٦ِ نَضت -18-2

زّس، هُطح ًوَزُ ٍ ًتيزوِ ضا   اي ٦ِ َي هست ياز قسُ تا هٌْسؼ هكاٍض تك٧يل هي ضا زض رلؿِ

 ٦ٌس  تا هكاٍض تَا١ٞ هي

ٍ     ٍؾيلِ زٍ َطٜ ٢ُٗوي   تَا١ٞ قسُ تِ حؿاب نَضت -18-3  توَزُ، اٖتوطاو ًؿوثت توِ جى ٍاضز ًيؿوت 

گيطز، زض ايي حالت تطحؿة هَضز تِ قطح تٌسّاي ظيوط   ًْايي هكاٍض ٢طاض هي  حؿاب هثٌاي تؿَيِ

حؿواب   تطاي تاييوس ٍ پطزاذوت نوَضت    قَز  ٖول هي« 7-16»ٖول ذَاّس قس ٍگطًِ َث١ هٟاز 

٢طاضزاز ًياظي ًيؿت ٍ تا ظهاى جظازؾاظي يا يوثٍ تًوويي حؿوي    ًْايي ذسهات تِ توسيس ظهاى 

 تاقس  اًزام ٦اض، ٢طاضزاز ًاٞص هي

ّطگاُ هٌْسؼ هكاٍض تطاؾاؼ نَضت حؿاب ًْايي تؿتا٧ًاض قٌاذتِ قَز، تًويي حؿي اًزوام   -18-4

( جظاز ٍ هُالثات ٍي حسا٦خط ْطٜ هوست  14زضًگ َث١ هازُ ) اٍ تي اًزام تْٗسات ييٍ تًو ٦اض

 گطزز  حؿاب ًْايي، پطزاذت هي ( ضٍظ پؽ اظ تأييس نَضت15) اًعزُپ
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( ضٍظ اظ 15حؿاب ًْايي تس٧ّاض قَز، ْطٜ هوست پواًعزُ )   ّطگاُ هٌْسؼ هكاٍض تطاؾاؼ نَضت -18-5

زضًوگ تًوويي    نوَضت، توي   پطزاظز  زضايي حؿاب، تسّي ذَز ضا تِ ٦اضٞطها هي تاضيد تأييس نَضت

قَز ٍ ّطگاُ اظ ايي پطزاذت ذوَززاضي ٦ٌوس،    اٍ جظاز هي تْٗسات اًزام ييٍ تًو حؿي اًزام ٦اض

ّا ٍ هُالثات هٌْسؼ هكاٍض، َلوة ذوَز ضا زضياٞوت     ّا، تًويي ٦اضٞطها ح١ زاضز اظ هحل ؾاطزُ

اٍ ضا جظاز ًوايس ٍ اگط هثالٙ ٍ اًزام تْٗسات ٦طزُ ٍ ؾاؽ تا٢يواًسُ هثلٙ تًويي حؿي اًزام ٦اض 

٦اٞي ًثاقس، َث١ ٢َاًيي راضي ٦كوَض، هُالثوات ذوَز ضا اظ ؾوايط      ياز قسُ تطاي ٍنَل هُالثات

 ّاي اٍ ٍنَل ٦ٌس  زاضايي

 

 الشحوِ هزثَط تغييزات هذت خذهبت ٍ حك -19هبدُ 

 :ياتس هيتٛييط هست ٢طاضزاز جهسى ّطي٥ اظ هَاضز ظيط،  زض نَضت پيف

 تٛييط حسٍز ذسهات  -19-1

 ٌسؼ هكاٍض تطٍظ تأذيط تِ ٖللي ذاضد اظ ٢هَض هْ -19-2

 ٢ٍَٔ حَازث ٢ْطيِ ٍ تطٍظ قطايٍ ايُطاضي  -19-3

 تٗلي١ ٦اضّا اظ َطٜ ٦اضٞطها  -19-4

 تأذيط ٚيطهزاظ اظ ؾَي هٌْسؼ هكاٍض  -19-5

، تٛييوطات  ٍ تطاؾواؼ هثواًي ٢وطاضزاز    زض چٌيي هَاضزي، هٌْسؼ هكاٍض تايس تا تَرِ تِ هٟاز هازُ هطتٌَ

ضا تٗيويي ًووَزُ ٍ َوي     ذسهات اًزام قسُ ٍ تطًاهِ ظهاًي حيط جى ضٍيالعحوِ، ٍ تأ زظم زض هست ٍ هثلٙ ح١

( ضٍظ پؽ اظ زضياٞت گعاضـ، ًٓوط ذوَز ضا اٖوالم    15گعاضقي تِ ٦اضٞطها اٖالم ٦ٌس، ٦اضٞطها، حسا٦خط پاًعزُ )

 تَؾٍ ٦اضٞطها تِ هٌْسؼ هكاٍض اتال٘ هي قَز اي تٌٓين ٍ  رلؿِ ذَاّس ٦طز، ًتايذ َي نَضت

ّٟتوِ   زٍ توا  گيوطز،   ّايي ٦ِ حيي اًزام ٦اض نَضت هوي  ٢ؿوت يا هطحلِ، تطاؾاؼ ٦ٌتطلتٛييط هست ّط 

جى ٢ؿوت يا هطحلِ )يا زض حالت ٞؿد يا ذاتوِ ٢طاضزاز زض ظهاى تطضؾوي(، هوَضز تطضؾوي    هست  ٢ثل اظ پاياى

جيوس   ٖول هوي اظ، تَا١ٞ تِ ًْايي ٢طاض گطٞتِ ٍ زضتاضُ ٦اّف يا توسيس هست ٍ هيعاى تأذيطّاي هزاظ ٍ ٚيطهز

 قَز  اي تَؾٍ ٦اضٞطها تِ هٌْسؼ هكاٍض اتال٘ هي َي نَضتزلؿِ ٍ ًتيزِ

چٌاًچِ ٦اضٞطها تا ي٥ ّٟتِ ٢ثل اظ پاياى هست ٢طاضزاز، ًؿثت تِ تٗيويي ت٧ليوٝ توسيوس هوست ٢وطاضزاز      

كوٌْاز  نَضت ه٧توَب توِ ٦اضٞطهوا پي    ا٢سام ٧ًٌس، هٌْسؼ هكاٍض تايس هيعاى ظهاى زظم تطاي ت٧ويل ٦اض ضا تِ

 تَاًوس َثو١ تٌوس    ، هٌْوسؼ هكواٍض هوي   ( ضٍظ11)زُ  ضت ٖسم اْْواضًٓط ٦اضٞطهوا ْوطٜ هوست      زض نَزّس

 ا٢سام ًوايس  «22-9-8»

تِ زضذَاؾت ّوط يو٥ اظ    زض نَضت ٖسم تَا١ٞ زٍ َطٜ زض هَضز تٗييي هيعاى اًَأ تأذيطّا، هَئَ تٌا

 قَز  (، ضؾيسگي هي24زٍ َطٜ، َث١ هازُ )

 

 تأخيزخسبرت  -21هبدُ 

تاتت تأذيط ٚيطهزاظ هٌْسؼ هكاٍض، ذؿاضتي هٗازل حانلًطب ًؿثت هست تأذيط ٚيطهزاظ توِ   -21-1

( 21العحوِ جى ٢ؿوت يا هطحلِ ٍ حسا٦خط تا تيؿت ) هست ٢ؿوت يا هطحلِ هطتٌَ زض هيعاى ح١

 قَز  العحوِ هطتٌَ، اظ هٌْسؼ هكاٍض زضياٞت هي زضنس ح١
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العحوِ هاّاًوِ زض   ( زضنس هتَؾٍ ح51١ٍض، هثلٛي هٗازل پٌزاُ )تاتت تأذيط هزاظ هٌْسؼ هكا -21-2

قوَز  حوسا٦خط    العحووِ ايواِٞ هوي    ّاي هطتٌَ، تِ ح١ هزؤَ هاّْاي اياِٞ قسُ َث١ تركٌاهِ

العحوِ تأذيط هزاظ ٢طاضزاز تطاي هطاحل هُالٗاتي، ًهٝ هست ٢ؿوت يوا   هست تطاي پطزاذت ح١

 طحلِ ؾاذت ٍ تحَيل، تاتٕ قطايٍ ارطاي ٦اض اؾت هطحلِ هطتٌَ ٍ حسا٦خط قف هاُ ٍ تطاي ه

تَاًوس َثو١    پؽ اظ ؾاطي قسى ايي هست ٍ ٖسم اتال٘ تٗلي١ اظ ؾَي ٦اضٞطها، هٌْسؼ هكاٍض هي

 ، ٖول ٦ٌس «3-9-22»تٌس 

ٍ  ًيؿوت ، هكوَل زضياٞوت ذؿواضت تواذيط هزواظ     اٞعايف حسٍز ذسهاتتٛييط هست ًاقي اظ  :1 تجصزُ

   قَز  ( هحاؾثِ ٍ پطزاذت هي3َاتٍ هازُ )جى هُات١ تا ي العحوِ ح١

ّاي اتالٚي ؾاظهاى تطًاهوِ ٍ تَزروِ ٦كوَض     العحوِ جًْا تطاؾاؼ تٗطِٞ زض ٢طاضزازّايي ٦ِ ح١ :2 تجصزُ

تواذيط هزواظ    العحوِ نَضت تٗييي ت٧ليٝ ًحَُ هحاؾثِ ح١زض قَز،  هحاؾثِ ٍ پطزاذت هي

العحووِ   حو١  ،(ض هوست توأذيط هزواظ   ز ًٓاضت ذسهات العحوِ ح١زض تٗطِٞ هطتٌَ )اظ رولِ 

ٍ هكووَل ذؿواضات تٗيويي قوسُ زض ايوي هوازُ        قَز َث١ زؾتَضالٗول هطتٌَ هحاؾثِ هي

  ًيؿت

 

 تؼليك -21هبدُ 

( ضٍظُ توِ هٌْوسؼ هكواٍض زض حويي اًزوام ذوسهات ّوط        11تَاًس تا اٖالم ٦تثي زُ ) ٦اضٞطها هي -21-1

ِ     ٢ؿوت يا هطحلِ، توام يا تركي اظ ذسهات هَئَ جى اي ٦وِ   ٢ؿوت يوا هطحلوِ ضا، َوي اتالٚيو

 تاضيد قطٍٔ ٍ ذاتوِ تٗلي١ زض جى هٗيي قسُ اؾت، تِ حالت تٗلي١ زضجٍضز 

احتؿواب   اتال٘ تٗلي١ تطاي ذسهات هُالٗات ٢ثل اظ ؾاطي قسى ؾوِ چْواضم هوست اٍليوِ ٍ توا      -21-2

هات هطحلوِ  ّا يا هطاحل، هزواظ اؾوت ٍ تٗليو١ ذوس     توسيسّاي هزاظ تطاي ّط ي٥ اظ ايي ٢ؿوت

ؾاذت ٍ تحَيل، تاتٕ ٍيٗيت تٗلي١ ٦اضّاي ارطايي اؾوت، ٦وِ تحوت ًٓواضت هٌْوسؼ هكواٍض       

 اؾت 

تٗلي١ ذسهات اظ ؾَي ٦اضٞطها زض ّط ٢ؿوت يا هطحلِ، ٣ٍٞ توطاي يو٥ تواض هزواظ اؾوت  هوست        -21-3

هواُ،   (4) چْواض  تٗلي١ زض ّط ٢ؿوت يا هطحلِ اظ ذسهات حسا٦خط يو٥ چْواضم هوست اٍليوِ ٍ يوا     

 ٦سام ٦ِ ٦وتط اؾت، ذَاّس تَز ّط

اظ پايواى    ( ضٍظ ٢ثول 11زض نَضتي ٦ِ توسيس تٗلي١ يطٍضت زاقتِ تاقس، ٦اضٞطها حسا٦خط توا زُ )  -21-4

٦ٌس ٍ زض نَضت هَا٣ٞت هٌْوسؼ هكواٍض،    هست تٗلي١، هَئَ ضا تِ هٌْسؼ هكاٍض پيكٌْاز هي

هكاٍض تا توسيس هست تٗلي١ هَا٣ٞوت  گطزز، ّطگاُ  ٢طاضزاز توسيس هي ،( ها3ُحسا٦خط تِ هست ؾِ )

 ٖول ٦ٌس  «4-9-22»َث١ تٌس تَاًس  هٌْسؼ هكاٍض هي٧ًٌس، 

ّاي هطتٌَ تِ زٍضاى تٗلي١ ذسهات، تِ اؾتخٌاي ذسهات هطحلِ ؾاذت ٍ تحَيول   پطزاذت ّعيٌِ -21-5

العحووِ هتَؾوٍ هاّاًوِ     ( زضنس ح41١) چْلّاي هطتٌَ اؾت، هاّاًِ هٗازل  ٦ِ تاتٕ تركٌاهِ

 نَضت ا٢ؿاٌ هاّاًِ هزاظ اؾت  ( هاُ ٍ ت7ِ)ّٟت  ، پطزاذت ايي هثلٙ، تطاي حسا٦خط اؾت
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هٌْسؼ هكاٍض، هَْٝ اؾت پؽ اظ قطٍٔ تٗلي١، ذسهات هطتٌَ ضا هت٢َٝ ٦ٌس ٍ حسا٦خط ْوطٜ   -21-6

( ضٍظ، گعاضـ ٍيٗيت ذسهات ضا تا ٌّگام اتال٘ تٗلي١، تْيِ ٍ توا تٗيويي هيوعاى    15هست پاًعزُ )

 تِ ٦اضٞطها تؿلين ًوايس « 5-21»تٗلي١، هَئَ تٌس  ّاي ّعيٌِ

( ضٍظ ٢ثل اظ ا٣ًًاي هست تٗلي١ يوا توسيوس تٗليو١، ًٓوط ٦اضٞطهوا ضا      21هٌْسؼ هكاٍض، تيؿت ) -21-7

٦ٌس  زض نَضت اٖالم ًٓط ٦اضٞطها هثٌي تط ازاهِ ٦اض،  ًؿثت تِ چگًَگي ازاهِ ٢طاضزاز، اؾتٗالم هي

ياتس  ّطگاُ تا پاياى هست تٗلي١ ٦اضٞطها، ًٓط  اي ٦اض ازاهِ هيپؽ اظ ؾاطي قسى هست تٗلي١ ارط

 تَاًس ذاتوِ ٦اض ضا زضذَاؾت ٦ٌس  ذَز ضا زض هَضز ازاهِ ٦اض اٖالم ٧ًٌس هكاٍض هي

چٌاًچِ زض زٍضاى تٗلي١، ٦اضٞطها تهوين تِ لَٛ تٗلي١ تگيطز، هَئَ ضا تِ هٌْسؼ هكواٍض اتوال٘    -21-8

 ياتس  ( ضٍظ پؽ اظ اتال٘، ٦اض ازاهِ هي11ط زُ )٦ٌس  زض ايي نَضت، حسا٦خ هي

 

 خبتوِ دادى ثِ لزارداد -22هبدُ 

حالوت، هَيؤَ    ييو تَاًس زض ّط ظهاى، توِ ٢وطاضزاز ذاتووِ زّوس  زض ا     زضنَضت لعٍم، ٦اضٞطها هي -22-1

ًي ٍؾيلِ ّيأتي هتك٧ل اظ ؾِ ًٟط تِ اًتراب ٍظيط يا توازتطيي ه٣وام ؾواظها    ذاتوِ ٢طاضزاز اتتسا تِ

ِ  ٥يو چيهزوَِٖ ّ طي٦ِ ظ ييّا ٦اضٞطها )زض ذهَل زؾتگاُ ٍ  ي( تطضؾو ؿوتٌس يّوا ً  اظ ٍظاضتراًو

( توِ هكواٍض   2-22تٌوس )  تيو تأييس قسُ ٍ پؽ اظ اذص هَا٣ٞت ه٣ام ياز قسُ، ذاتوِ ٢طاضزاز تا ضٖا

  قَز ياتال٘ ه

تٗيويي   هَيؤَ ضا توا   اي ٦ِ ٦اضٞطها ٢هس ذاتوِ زازى تِ ٢وطاضزاز ضا زاقوتِ تاقوس،    زض ّط هطحلِ -22-2

 ٦ٌس  ، تِ هٌْسؼ هكاٍض اٖالم هي( ها2ِّهْلت زٍ )

زضًگ تايس ٦اض ضا هت٢َٝ ٦ٌس ٍ توا پواًعزُ    هٌْسؼ هكاٍض، پؽ اظ زضياٞت اتال٘ ذاتوِ ٢طاضزاز، تي -22-3

تْيِ ٍ تؿولين ٦ٌوس    ( ضٍظ، گعاضـ ٍيٗيت پيكطٞت ذسهات ضا تا ٌّگام اتال٘ ذاتوِ ٢طاضزاز، 15)

، تايس حاٍي ٍيٗيت ٍ هيعاى پيكطٞت ّطترف اظ ذوسهات ٢ؿووت يوا هطحلوِ ٍ ًيوع      ايي گعاضـ

هواُ يواز قوسُ    ( 2) زٍتا٢يواًوسُ اظ  ّايي ٦ِ ت٧ويل جًْا تِ لحاِ حّٟ هٌإٞ ٦اض زض هْلت  ترف

 العحوِ جًْا تاقس  پصيط اؾت، ّوطاُ تا تٗييي هيعاى ح١ يطٍضي ٍ اه٧اى

پوصيط اؾوت،    اه٧واى  ُهوا ( 2) زٍتا٢يواًوسُ اظ  هْلت ا زض زضذهَل ذسهاتي ٦ِ ت٧ويل ٦طزى جًْ -22-4

ؾًا يا تطاؾاؼ گعاضـ هٌْسؼ هكواٍض، تكوريم زّوس ٦وِ زظم اؾوت تووام يوا        ّطگاُ ٦اضٞطها ضا

توِ هٌْوسؼ   ّٟتوِ  ( 1)ْوطٜ هوست يو٥    ٢ؿوتي اظ ذسهات ًاتوام ت٧ويل قَز، تايس هَئَ ضا 

ذوسهات يواز قوسُ ضا زض هْلوت     هكاٍض اٖالم ٦ٌس  زض ايي نَضت، هٌْسؼ هكواٍض هَْوٝ اؾوت    

 زٍهاُ ت٧ويل ٦ٌس تا٢يواًسُ اظ 

هاِّ، ًؿثت تِ تحَيول انول   ( 2) زض ّط نَضت، هٌْسؼ هكاٍض هَْٝ اؾت زض پاياى هْلت زٍ -22-5

توام اؾٌاز ٍ هساض٤ ٦اض، تحَيل اهَال ٦اضٞطها ٍ ذاضد ؾاذتي اهَال ذوَز اظ ٦اضگواُ )زضنوَضت    

ّاي ًاقي اظ پاياى زازى  ذسهات اًزام قسُ ٍ نَضت ّعيٌِ العحوِ ٍرَز( ٍ اضائِ نَضتحؿاب ح١

زيگوط،   ه٣اتل ٦اضهٌساى ذَز يا هؤؾؿات ّا، تْٗسات هٌْسؼ هكاٍض زض ًاهِ ٢طاضزاز، هاًٌس هَا٣ٞت

ٍ ًيع ّعيٌِ هطارٗت ٦اض٦ٌاى ذواضري ٍ ذواًَازُ جًْوا توِ      ٌٞي ٦اضگاّيتطچيسى زؾتگاُ ًٓاضت 

ِ    ٦كَضقاى ٍ ّعيٌِ حول لَاظم جًْا ت ّوا توِ هٌٓوَض     ِ ٦كَضقاى، هكطٌٍ تط ايوي ٦وِ ايوي ّعيٌو
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ارطاي ايي ٢طاضزاز ايزاز قسُ تاقس ٍ تاتت جًْا تِ هٌْسؼ هكواٍض پطزاذتوي ًكوسُ تاقوس، ا٢وسام      

 ًوايس 

حؿواب ٍ نوَضت    ( ضٍظ پوؽ اظ زضياٞوت نوَضت   ٦15اضٞطها هتْٗس اؾوت ْوطٜ هوست پواًعزُ )     -22-6

طضؾي جى تطاؾاؼ قطايٍ ٢وطاضزاز ٍ هيوعاى ذوسهات    ، ًؿثت تِ ت«5-22»ّاي هَئَ تٌس  ّعيٌِ

(، تا هٌْسؼ هكاٍض تؿَيِ حؿاب ٦ٌس  ؾواطزُ حؿوي   18اًزام قسُ، ا٢سام ًوايس ٍ هُات١ هازُ )

( جظاز 18هٌْوسؼ هكواٍض زض ايوي حالوت توا تَروِ توِ هوازُ )         اًزام تْٗسات ييٍ تًواًزام ٦اض 

 قَز  هي

ًزام ذسهات ّط ي٥ اظ هطاحل ٢طاضزاز َطح قوَز، ٦اضٞطهوا   ّطگاُ ذاتوِ زازى تِ ٢طاضزاز پؽ اظ ا -22-7

٢طاضزاز ضا تسٍى تكطيٟات ذاني پؽ اظ تؿَيِ حؿاب تا هٌْسؼ هكواٍض، تاتوت ذوسهات هطحلوِ     

 زّس  ٢ثل، پاياى هي

، ّطگاُ هٌٕ ٢اًًَي ضٕٞ ًكَز، ٢وطاضزاز اظ ؾوَي ٦اضٞطهوا ذاتووِ     «2-1-27»زض هَضز قوَل تٌس  -22-8

 گطزز  هٟاز ايي هازُ، ٖول هيقَز ٍ َث١  زازُ هي

 تَاًس ذاتوِ زازى تِ ٢طاضزاز ضا زض ّط ي٥ اظ هَاضز ظيط، زضذَاؾت ٦ٌس: هٌْسؼ هكاٍض، هي -22-9

 ( 2ّاي هٌسضد زض هازُ ) ٖسم اتال٘ ذسهات هطحلِ تٗس، َي هْلت -22-9-1

هثلوٙ  %( 5، تيف اظ پوٌذ زضنوس )  هثلٙ هطتٌَ تِ حّٟ ٢سضت ذطيساٞعايف زض نَضت  -22-9-2

 « 8-16»هَئَ تٌس العحوِ ٢طاضزاز،  اٍليِ ح١

العحووِ توأذيط    زض نَضت ؾاطي قسى حسا٦خط هست تٗييي قسُ توطاي پطزاذوت حو١    -22-9-3

 « 2-21»هزاظ، هَئَ تٌس 

( هواُ، هَيؤَ تٌوس    4چْواض )  ا توسيس هست تٗلي١ تويف اظ ت ٧ًطزىزض نَضت هَا٣ٞت  -22-9-4

 « 7-21»ها تطاي ازاهِ ٦اض، هَئَ تٌس يا اٖالم ًٓط ٧ًطزى ٦اضٞط «21-4»

( هاُ اظ تاضيد 3اظ ؾَي ٦اضٞطها تيف اظ ؾِ )« 1-12»زض نَضت اًزام ًسازى هٟاز تٌس  -22-9-5

 هَضز ًٓط زض تطًاهِ ظهاًي 

  «3-24»هَئَ تٌس  ،زاٍضيزض نَضت ٖسم تثٗيت ٦اضٞطها اظ ضأي  -22-9-6

 « 1-28»زض نَضت ٢ٍَٔ قطايٍ هٌسضد زض تٌس  -22-9-7

زض نَضت ٖسم اْْاضًٓط ٦اضٞطها زض هَضز زضذَاؾت تٗيويي ت٧ليوٝ هوست ٢وطاضزاز اظ      -22-9-8

 ( 19ؾَي هكاٍض، هَئَ هازُ )

ّايي ضا ٦ِ هٌزط تِ زضذَاؾت ذاتوِ ٢طاضزاز اظ  زض نَضتي ٦ِ ٦اضٞطها حسا٦خط تا ي٥ هاُ ظهيٌِ -22-11

٦ٌوس   ًٓط هي نطٜذاتوِ زضذَاؾت  ظؾَي هٌْسؼ هكاٍض قسُ اؾت، ضٕٞ ٦ٌس، هٌْسؼ هكاٍض ا

هٌْوسؼ   هاِّ،( 1)اظ ا٣ًًاي هْلت ي٥  ايي نَضت، پؽ زض ٚيط  زّس ٍ ذسهات ذَز ضا ازاهِ هي

زضنَضت ، ٦ٌس هكاٍض هزسزاً زضذَاؾت ذَز ضا تِ ّوطاُ هؿتٌسات هطتٌَ تطاي ٦اضٞطها اضؾال هي

( 2حوسا٦خط تٗوس اظ زٍ )  ، ؾوت ّايي ٦ِ هٌزط تِ زضذَاؾت ذاتوِ ٢وطاضزاز قوسُ ا   ظهيٌِٖسم ضٕٞ 

٦اضٞطها اٖالم ًووَزُ ٍ ا٢وسام زظم ًؿوثت توِ       هٌْسؼ هكاٍض هي تَاًس ذاتوِ ٢طاضزاز ضا تِّٟتِ، 

 اًزام زّس ضا ( 18هازُ )تا حؿاب هُات١  تْيِ ٍ اضؾال نَضتحؿاب ًْايي ٍ اًزام تؿَيِ
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 فسخ لزارداد -23هبدُ 

ز ظيط، تسٍى اذُاض ٢ثلي ٢طاضزاز ضا ٞؿد ًوَزُ ٍ هَئَ ضا توِ  تَاًس زض ّط ي٥ اظ هَاض ٦اضٞطها هي -23-1

 هٌْسؼ هكاٍض اتال٘ ٦ٌس 

احثات قوَل ٢اًَى هٌٕ هساذلِ ٦اض٦ٌاى زٍلت تط هٌْسؼ هكاٍض زض ظهاى ٣ٖس ٢طاضزاز  -23-1-1

 « 2-1-27»س ِ اؾتخٌاي هٟاز توورف اٍل تٌيا َي هست ٢طاضزاز، ت

 « 2-1-27»هَضز تٌس ٖسم اَالٔ تِ ٦اضٞطها زض  -23-1-2

 اًت٣ال ٢طاضزاز تِ قرم يا اقرال حالج، تسٍى اراظُ ٦اضٞطها  -23-1-3

 ٍضق٧ؿتگي تِ ت٣هيط يا اًحالل قط٦ت  -23-1-4

٦اض٦ٌاى ٦اضٞطهوا،   احثات ايي هُلة ٦ِ هٌْسؼ هكاٍض تطاي گطٞتي ٦اض يا ارطاي جى، تِ -23-1-5

ّاي جًاى ضا زض هٌإٞ ذَز قطي٥ ٦وطزُ   ؾُِزؾتوعز، پازاـ يا ّسايايي زازُ، يا جًْا يا ٍا

  ، تا تكريم ّيات ضؾيسگي تِ ق٧ايات ٢اًَى هٌا٢هات يا هطرٕ ٢ًايياؾت

٦ٌس تا ًؿثت توِ   ٦اضٞطها زض نَضت تح١٣ ّط ي٥ اظ هَاضز ظيط، اتتسا تِ هٌْسؼ هكاٍض اذُاض هي -23-2

نوَضت ٢اتول ٢ثوَل     هاُ، تِ( 1)ّا ا٢سام ٦ٌس ٍ رطياى اهَض ضا ْطٜ هست ي٥  ضٕٞ ًَا٢م ٍ اق٧ال

 ، پايواى هْلوت تٗيويي قوسُ     زضجٍضز  زض نَضت ٖسم ا٢سام اظ ؾَي هكواٍض توطاي ضٞوٕ ًوَا٢م زض    

ٍؾيلِ ّيأتي هتك٧ل اظ ؾِ ًٟط تِ اًتراب ٍظيط يا تازتطيي ه٣ام   هَئَ ٞؿد ٢طاضزاز تايس اتتسا تِ

ّ  طيو ٦ِ ظ ييّا زض ذهَل زؾتگاُ)٦اضٞطها ؾاظهاًي  ِ ا ٥يو چيهزوَٖوِ   (ؿوتٌس يّوا ً  ظ ٍظاضتراًو

   ٍ تأييس قسُ ٍ پؽ اظ اذص هَا٣ٞت ه٣ام ياز قسُ تِ هكاٍض اتال٘ گطزز  تطضؾي

یكطی از اعاطای   ، اسطت  معامالت متوسط   سقف السحمه بیش از قراردادهایی که مبلغ اولیه حقدر  تبصره:

 معرفطی عطذم  درصطورت   شطود.  نهاد صنفی مربوط مشخص می از کتبیبا استعالم هیأت یاد شذه 
انتخاب تمام اعاا به عهذه وزیر یا باالترین ، از دریافت استعالم هفته( 1)مذت یک ظرف نماینذه 

 .مقام سازمانی کارفرما خواهذ بود

( زضنوس هوست   31زض اًزام ذسهات ّط ٢ؿوت يا هطحلِ، تيف اظ ؾي ) ٚيطهزاظتأذيط  -23-2-1

 ٢ؿوت يا هطحلِ هطتٌَ 

 اي  حطِٞ اذال٠ ّاي ٌٞي ٍ قلًَاتضٖايت ٧ًطزى اؾتاًساضز -23-2-2

  «3-24»هَئَ تٌس  ،زاٍضيضأي اظ  هكاٍضٖسم تثٗيت  -23-2-3

زضًوگ   توي هٌْسؼ هكاٍض، تا زضياٞت اتال٘ ٞؿد ٢طاضزاز، هَْٝ اؾت اظ ازاهِ ٦اض ذَززاضي ٦ٌس،  -23-3

حوسا٢ل زٍ  قوَز )  ٦ِ اظ َطٜ ٦اضٞطها اٖالم هي ٦اضٞطها ضا اظ ٍيٗيت ٦اض هُلٕ ؾاظز ٍ َي هْلتي

   ّاي ذسهات اًزام قسُ تا جى تاضيد ضا تِ ٦اضٞطها تحَيل زّس  ّٟتِ(، انل هساض٤ ٍ گعاضـ

 ييٍ تًوو زضًگ ًؿثت تِ يثٍ تًويي حؿي اًزوام ٦واض    پؽ اظ اتال٘ ٞؿد ٢طاضزاز، تي٦اضٞطها  -23-4

قسُ ٢اتل  العحوِ ذسهات اًزام تِ ًٟٕ ذَز ا٢سام ٦طزُ ٍ ًؿثت تِ تٗييي هثلٙ ح١ اًزام تْٗسات

ٞطهوا هَيؤَ ضا   ٢ثَل تا تاضيد ٞؿد، َث١ قطايٍ ٢وطاضزاز ا٢وسام ذَاّوس ٦وطز  توسيْي اؾوت ٦اض      

 ٦ٌس  ٦كَض تِ هٌَٓض ا٢سام زظم، اٖالم هي تطًاهِ ٍ تَزرِ زضًگ تِ ؾاظهاى تي
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 حل اختالف -24هبدُ 

تَاًٌوس   س، زٍ َوطٜ هوي  َطٜ اذتالٜ ًٓط پيف جيو  ّطگاُ زض ارطا يا تٟؿيط هٟاز ٢طاضزاز تيي زٍ -24-1

، تطحؿوة  «3-24»تطاي حل ؾطيٕ جى ٢ثل اظ زضذَاؾت اضرأ هَئَ توطاي زاٍضي َثو١ تٌوس    

 ، ٖول ًوايٌس «2-1-24»ٍ يووا « 1-1-24»هَضز، تِ ضٍـ تٗييي قسُ زض تٌوووسّاي 

ِ ا ًاقي اظ تطزاقتْاي هتٟاٍت زٍ َطٜزض هَضز هؿايل  -24-1-1 ّوايي ٦وِ اظ ؾوَي     ظ تركوٌاه

تطًاهوِ ٍ   اؾت، ّطي٥ اظ زٍ َوطٜ، اظ ؾواظهاى   ٦كَض اتال٘ قسُ تطًاهِ ٍ تَزرِ ؾاظهاى

ي ٦وِ اظ  ٦كَض، چگًَگي ارطاي تركٌاهِ ضا اؾتٗالم ًوايس ٍ زٍ َطٜ َث١ ًٓوط  تَزرِ

 قَز، ٖول ٦ٌٌس  ٦كَض اٖالم هي تطًاهِ ٍ تَزرِ ؾَي ؾاظهاى

اؾوت، ضؾويسگي ٍ   « 1-1-24»ًٓطّوايي ٦وِ ذواضد اظ قووَل تٌوس       زض هَضز اذتالٜ -24-1-2

ًٓط زضتاضُ جًْا تِ ٦اضقٌاؾي يا ّيأت ٦اضقٌاؾي هٌترة زٍ َطٜ ٍاگوصاض قوَز ٍ    اٖالم

َطٜ، َث١ ًٓطي ٦ِ اظ ؾَي ٦اضقٌاؼ يا ّيأت ٦اضقٌاؾي زض چواضچَب ٢وطاضزاز ٍ    زٍ

 گطزز، ٖول ٦ٌٌس  ٢َاًيي ٍ ه٣طضات هطتٌَ اٖالم هي

، توِ  «2-1-24»يا ّيأت ٦اضقٌاؾي هَئَ تٌوووس   زض نَضتي ٦ِ زٍ َطٜ زض اًتراب ٦اضقٌاؼ -24-2

، هَضز ٢ثَل ّط يو٥ اظ  «2-1-24»ٍ « 1-1-24»تَا١ٞ ًطؾٌس يا ًٓط اٖالم قسُ َث١ تٌووسّاي 

 گطزز  ا٢سام هي« 3-24»زٍ َطٜ ًثاقس، تطاي حل اذتالٜ، َث١ تٌس 

، ٦وِ ضاروٕ توِ اهوَال     ّطگاُ زض ارطا يا تٟؿيط هٟاز ٢طاضزاز تيي زٍ َطٜ اذتالٜ ًٓط پيف جيوس  -24-3

تالٜ تِ زاٍضي ضا ٔ يا هَيَٖات هَضز اذَتَاًٌس زضذَاؾت اضرأ هَي ّا هي تاقس، ّطي٥ اظ َطٜ

 ٦كَض، اضائِ ٦ٌٌس  تطًاهِ ٍ تَزرِ تِ ضئيؽ ؾاظهاى

چٌاًچِ ضئيؽ ؾاظهاى تا ت٣اياي ياز قسُ هَا٣ٞت ًوَز، هطرٕ حول اذوتالٜ، قوَضاي ٖوالي      -1تجصزُ 

 ٌٞي ذَاّس تَز 

ضؾيسگي ٍ اٖالم ًٓط قَضاي ٖالي ٌٞي، تايس زض چاضچَب ٢طاضزاز ٍ ٢َاًيي ٍ ه٣وطضات هطتوٌَ    -2صزُ تج

 اًزام قَز  پؽ اظ اٖالم ًٓط قَضا، زٍَطٜ َث١ جى ٖول ذَاٌّس ٦طز 

قوَضاي   ٦اضقٌاؼ يا ّيأت ٦اضقٌاؾي هٌتروة زٍ َوطٜ يوا   ّاي هَضز اذتالٜ تِ  اضرأ هَئَ -24-4

ٜ  ٍ هَرة ًوي زّس ْٗسات ٢طاضزازي زٍَطٜ ًويض تٖالي ٌٞي، تٛييطي ز  قَز ٦ِ ي٧ي اظ زٍ َوط

 تِ تْٗسات ٢طاضزازي ذَيف ٖول ٧ًٌس 

 تاقس  هزاظ ًوي ،زاٍضيهطارِٗ ٍ َي ٞطجيٌس تِ زازگاُ ٢ثل اظ  ّاي هَضز اذتالٜ هَئَ اضرأ -24-5

 

 هبليبت، ثيوِ ٍ سبيز حمَق ٍ ػَارض لبًًَي -25هبدُ 

تيوِ توأهيي ارتوواٖي ٍ ؾوايط ح٣و٠َ زٍلتوي هطتوٌَ توِ         ِ هاليات، َٖاضو، ح١پطزاذت ّطگًَ -25-1

هٌْسؼ هكاٍض ٍ ٦اض٦ٌاى اٍ ٍ ًيع ح٠َ٣ گوط٦ي ٍ َٖاضو هطتٌَ تِ لوَاظم ٍ ٍؾوايل هوَضز ًيواظ     

هٌْسؼ هكاٍض ٦ِ زض تاضيد اهًاي ايي ٢طاضزاز تط٢طاض اؾت، يا زض جيٌسُ تط٢وطاض ذَاّوس قوس ٍ يوا     

تِ ْٖوسُ هٌْوسؼ هكواٍض اؾوت      « 2-25»ًوايس، تا ضٖايت هٟاز تٌس  ييط هيهيعاى جى زض جيٌسُ تٛ

تيوِ ٍ ؾايط ح٠َ٣ زٍلتي ٦وِ تايوس َثو١ ٢وَاًيي ٍ ه٣وطضات اظ       ،َٖاضو ،ّا هثالٛي اظ ايي هاليات

قوَز ٍ توِ حؿواب ٍي توِ      ّاي هٌْسؼ هكاٍض ٦ؿوط هوي   َطي١ ٦اضٞطها ٍنَل قَز، اظ پطزاذت
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نَضت ًاطزاذتي ٍ يا تأذيط زض ٍاضيع ٦ؿَض ٢واًًَي يواز قوسُ،     گطزز  زض هطارٕ هطتٌَ، حَالِ هي

 ّاي جى، تطْٖسُ ٦اضٞطها ذَاّس تَز  رثطاى ظياى

زضنَضتي ٦ِ هاليات، َٖاضو، ح١ تيوِ تأهيي ارتواٖي ٍ ؾايط ح٠َ٣ زٍلتوي، روع جًْوايي ٦وِ      -25-2

تَؾوٍ ٦اضٞطهوا، توِ    العحوِ هٌْسؼ هكاٍض ًيع،  ٌّگام اهًاي ٢طاضزاز ٍرَز زاضز، تٛييط ٦ٌس، ح١

 ٦كَض، تٗسيل ذَاّس قس  تطًاهِ ٍ تَزرِ ّاي ؾاظهاى ؾة تطاؾاؼ زؾتَضالٗولتٌا

 

 هسئَليت هٌْذس هطبٍر -26هبدُ 

ايوي   (1ٍ2)تيٌي قوسُ زض پيَؾوتْاي    هٌْسؼ هكاٍض، زض ٢ثال ٦اضٞطها ٍ تطاي اضائِ ذسهات پيف -26-1

 ٢طاضزاز، هؿلَل اؾت 

ّواي هٌْوسؼ    ّاي هُالٗات، هحاؾثات ٍ يا َطاحوي  ة هساض٤ ٍ گعاضـتأييس ذسهات ٍ يا تهَي -26-2

ضزّا ٍ انوَل ٖلووي ٍ   ّاي هٌْسؼ هكاٍض زض ضٖايت اؾوتاًسا  هكاٍض اظ ؾَي ٦اضٞطها، اظ هؿلَليت

ّايي اؾت ٦وِ توِ ٖلوت     ٍ زض ّط حال، هٌْسؼ هكاٍض هؿلَل ٍ رَاتگَي ٦اؾتي ٦اّس ٌٞي ًوي

 ٣ًم ٦اض اٍ تٗسّا زض ٦اض هكاّسُ قَز 

اظ ح٣ي٣وي يوا    هؿلَليت هٌْسؼ هكاٍض زض ٢ثال ٍاگصاضي تركي اظ ذسهات تِ اقرال حالج، اٖن -26-3

ح٢َ٣ي، ٦وِ تطحؿوة يوطٍضت، هوَضز تأييوس ٦اضٞطهوا ًيوع ٢وطاض گطٞتوِ تاقوس، ٦وا٦واى ّوواى             

ّاي هَئَ ايي ٢طاضزاز اؾت ٍ هَا٣ٞت ٦اضٞطها ًؿثت تِ ٍاگصاضي ٢ؿووتي اظ ذوسهات،    هؿلَليت

 ّاي هٌْسؼ هكاٍض زض تطاتط ٦اضٞطها، ًرَاّس تَز  ٥ اظ تْٗسات ٍ هؿلَليتي ضإٞ ّيچ

 

 هوٌَػيت لبًًَي -27هبدُ 

( ٦141ٌس ٦ِ زض ه٢َٕ ٣ٖوس ايوي ٢وطاضزاز، هكووَل هوٌَٖيوت انول )       هٌْسؼ هكاٍض، اٖالم هي -27-1

 ، ًيؿت 22/11/1337، ههَب ٍ ٢اًَى هٌٕ هساذلِ ٦اض٦ٌاى زٍلت٢اًَى اؾاؾي 

يا تٛييطاتي زض ناحثاى ؾْام، هوسيطاى   ِ ذالٜ جى تطاي ٦اضٞطها حاتت قَززضنَضتي ٦ -27-1-1

 يا تاظضؾاى هٌْسؼ هكاٍض ضخ زّس ٦ِ تا هٟواز ٢وَاًيي يازقوسُ تٗواضو زاقوتِ تاقوس،      

 قَز  ٞؿد هي (23زض چْاضچَب هازُ ) ٢طاضزاز

ّاي زٍلتي يا ٦اضٞطهوا ايزواز گوطزز ٦وِ هكووَل       زض قطايُي ٦ِ تٛييطاتي زض زؾتگاُ -27-1-2

هوٌَٖيت ياز قسُ تاقس، هٌْسؼ هكاٍض هَْٝ اؾت هطاتة ضا تِ ٦اضٞطها اٖوالم ٦ٌوس ٍ   

زّس  ّطگواُ هٌْوسؼ    هيزض نَضتي ٦ِ هٌٕ ٢اًًَي ضٕٞ ًكَز، ٦اضٞطها ٢طاضزاز ضا ذاتوِ 

 ًوايس  هكاٍض هطاتة ضا تِ هحى اَالٔ تِ ٦اضٞطها اٖالم ٧ًٌس، ٦اضٞطها ٢طاضزاز ضا ٞؿد هي

هٌْسؼ هكاٍض، هسيطاى ٍ قط٦اي اٍ زض هست ايي ٢وطاضزاز، ًثايوس زض ٢طاضزازّواي پيوا٧ًواضي يوا       -27-2

ؿوت٣ين يوا ٚيطهؿوت٣ين،    ذطيس ههال ، لَاظم ٍ تزْيعات هَضزًياظ ارطاي ٖوليوات جى، توِ َوَض ه   

 هكاض٦ت ٍ يا هٌاٞٗي زاقتِ تاقٌس 

زذالوت زض اهوَض ؾياؾوي ايوطاى ضا       ٦اض٦ٌاى ذاضري هٌْسؼ هكاٍض ٍ يا ّوطاّواى ايكواى، حو١    -27-3

 ًساضًس 
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هٌْسؼ هكاٍض، هَْٝ اؾت توام اَالٖاتي ضا ٦ِ زض رطياى اًزام ذسهات ايي ٢وطاضزاز تحهويل    -27-4

تل٣ي ًوايس ٍ حسا٦خط ؾٗي ذَز ضا تطاي رلَگيطي اظ زؾتطؾي اقرال  ٦ٌس، هحطهاًِ يا تَليس هي

 ٚيطهزاظ تِ جًْا تِ ٦اض تٌسز 

 

 حَادث لْزي -28هبدُ 

ّوا ٍ   زض هَاضز ٢ٍَٔ حَازث ٢ْطي ٍ تطٍظ قطايٍ ايُطاضي، هاًٌس رٌوگ اٖوالم قوسُ يوا ًكوسُ، ا٣ًوالب      

ٍ   ّاي ٖوَهي، قئَ تيواضي اٖتهاب ّواي   ّواي ٚيطٖوازي، ذك٧ؿوالي    َٛيواى  ّاي ٍاگيطزاض، ظلعلوِ، ؾويل 

٦ِ ذواضد اظ ٦ٌتوطل َوطٞيي ٢وطاضزاز     زاض، ََٞاى ٍ حَازث هكاتِ  ّاي زاهٌِ ؾَظي ؾات٣ِ ٍ ّوچٌيي جتف تي

 تِ تطتية ظيط ٖول ذَاّس قس: تاقس،

ّط ي٥ اظ  ،ّطگاُ تطٍظ قطايٍ ايُطاضي اًزام ٢طاضزاز حايط ضا تطاي ي٧ي اظ زٍ َطٜ ٚيطهو٧ي ؾاظز -28-1

 ( ٖول ٦ٌٌس 22تَاًٌس َث١ هٟاز هازُ ) يي ٢طاضزاز هيَطٞ

پصيط ًثاقوس هُوات١ هوازُ     ّطگاُ قطايٍ ايُطاضي گصضا تاقس ٍ ازاهِ ٢طاضزاز حايط تَُض ه٢َت اه٧اى -28-2

 قَز  تٗلي١، ٖول هي

  قَز تٗييي ٍ تاييس هيٍرَز قطايٍ ايُطاضي تا تَا١ٞ َطٞيي  تجصزُ:

 

 اًتمبل ثِ غيز -29هبدُ 

هَئَ ايي ٢طاضزاز ضا تِ قرم يوا اقورال ح٣ي٣وي يوا ح٣و٢َي      ٦ل  هٌْسؼ هكاٍض ح١ ًساضز -29-1

حوسا٦خط ًيووي اظ ذوسهات    ٍاگوصاضي   ،زض نوَضت هَا٣ٞوت ٦اضٞطهوا     زيگطي هٌت٣ل يا ٍاگصاض ٦ٌس

اظ هؿولَليت ٍ تْٗوسات    ٍ زض ايوي حالوت ًيوع   پوصيط توَزُ    اه٧اى تِ اقرال حالج٢طاضزاز هَئَ 

 قَز  ّيچ ٌَٖاى ٦اؾتِ ًويهٌْسؼ هكاٍض، تِ 

تَاًس توام يا ٢ؿوتي اظ ح٠َ٣ يا اذتياضات ذَز ضا تا ضٖايت ه٣طضات تِ اقرال زيگوط   ٦اضٞطها هي -29-2

تَٟيى ٦ٌس  زض ايي نَضت، اًزام تْٗسات ٦اضٞطها زض ضاتُِ تا ح٠َ٣ يا اذتيواضات تٟوَيى قوسُ،    

٢ثول اظ  قسُ ٍ يا هساض٤ اهًا قسُ  ، زؾتَضّاي اتال٘تسيْي اؾت تطْٖسُ جى اقرال ذَاّس تَز 

( هال٤ ٖوول ذَاّوس   1-1-3تَزُ ٍ زضنَضت ًياظ تِ تٛييط، يَاتٍ تٌس )، هٗتثط تَٟيى اذتياضات

 تَز 

 

 اضخبظ ٍ يب لزاردادّبي حبلج -31هبدُ 

زض هَاضزي ٦ِ ارطاي ذسهات ايي ٢طاضزاز اظ ؾَي هٌْسؼ هكاٍض هؿوتلعم اٖووال اذتيواضات يوا اروطاي      

 قَز: ّا ٍ ٢طاضزازّاي زيگطي تاقس، تطحؿة هَضز، تِ تطتية ظيط ا٢سام هي زض پيواى ٍْايٝ ه٣طض

هٌَٓض ًكسُ تاقس، هٌْوسؼ هكواٍض    (2)زض نَضتي ٦ِ اذتياضات يا ٍْايٝ، زض چاضچَب پيَؾت  -31-1

َوطٜ ٖوول    زض اًزام ايي اهَض، تا تَرِ تِ زاًف ٌٞي ٍ تزطتِ ذَز، توِ ٌٖوَاى يو٥ قورم توي     

 ٦ٌس  هي
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چٌاًچِ زض ٢طاضزاز تا پيوا٧ًاضاى يا اقرال حالج، تِ هٌْسؼ هكاٍض ح١ تٛييوط حوسٍز تْٗوسات     -31-2

٦ٌس ٍ گوعاضـ   زازُ قسُ تاقس، هٌْسؼ هكاٍض زؾتَضّاي زظم ضا زض چاضچَب ٢طاضزازّا نازض هي

 هَاضز تٛييط ضا، تِ ٦اضٞطها تؿلين ذَاّس ًوَز 

 

 دستزسي ثِ هحل -31هبدُ 

ه٧اى زؾتطؾي تسٍى هواًٗت تِ ه٧واى پوطٍغُ ضا، توِ هٌٓوَض اًزوام ذوسهات ايوي        ٦اضٞطها تايس ا -31-1

 ٢طاضزاز، تطاي هٌْسؼ هكاٍض ٞطاّن ٦ٌس 

اذص هزَظّاي زظم تطاي اًزام ذسهات تط ضٍي ظهيي ٍ هؿيطّاي هطتوٌَ، تطْٖوسُ ٍ توِ ّعيٌوِ      -31-2

 ٦اضٞطها اؾت 

 زض حس تَاى ّو٧اضي ذَاّس ٦طز  هٌْسؼ هكاٍض، تطاي ٦ؿة هزَظّاي زظم، تا ٦اضٞطها -31-3

 

 سيست ٍ اهٌيت ، ثْذاضت هحيظ، هحيظرػبيت همزرات ايوٌي -32هبدُ 

زض چواضچَب  هٌْسؼ هكاٍض، تايس اَويٌاى ياتس ٦ِ ٦اض٦ٌاـ ذسهات ضا تِ ََض ايوي ٍ هُوولي   -32-1

 ز قوسُ يازٌّس ٍ يَاتٍ  اًزام هيظيؿت ٍ اهٌيت  ايوٌي، تْساقت هحيٍ، هحيٍيَاتٍ ٍ ه٣طضات 

 ٦ٌٌس  ضٖايت هي ،ضا، زض توام هطاحل اًزام ذسهات

٦ٌس ٦ِ پيوا٧ًاضاى ٍ ؾايط گطٍّْوايي ٦وِ زض اًزوام ٦اضّواي پوطٍغُ       هٌْسؼ هكاٍض، هطا٢ثت هي -32-2

ّواي حٟاْوت ٍ ايوٌوي     ٦ٌٌس، َث١ ه٣وطضات، يوَاتٍ ٍ زؾوتَضالٗول    هَئَ ٢طاضزاز ٞٗاليت هي

ثوت، ضاٞوٕ هؿولَليتْاي پيوا٧ًواضاى ٍ ؾوايط گطٍّْواي       ٦اضگاّْا زض ٦كَض ٖول ًوايٌس  ايي هطا٢

 ارطايي، ًرَاّس تَز 

 

 کبرآهَسي -33هبدُ 

٦اض، قواضي هٌْسؼ ٍ زاًكزَي هطتثٍ تا هَيؤَ ٢وطاضزاز ضا   تَاًس هتٌاؾة تا حزن  ٦اضٞطها هي -33-1

ٍ  ذَز ٍ يا زاًكزَياى زاًكگاّْا تِ هٌْسؼ هكاٍض هٗطٞوي ٦ٌوس   اىتا ّسٜ جهَظـ، اظ ٦اضقٌاؾ

  هٌْسؼ هكاٍض هَْٝ تِ ٢ثَل ٍ جهَظـ جًاى اؾت

٦واضجهَظاى، تطْٖوسُ    تيووِ(  )اظرولِ ح١ ّاي تازؾطي ّعيٌِ تأهيي هؿ٧ي، ح٠َ٣، هعايا ٍ ّعيٌِ -33-2

 ٦اضٞطهاؾت 

 

 هبلكيت اسٌبد -34هبدُ 

ِ ًؿود  قًَس، اظرول ّايي ٦ِ تِ هَرة ايي ٢طاضزاز، تَؾٍ هٌْسؼ هكاٍض تْيِ هي توام هساض٤ ٍ گعاضـ

ارواظُ   تَاًوس توا   ، هٌْوسؼ هكواٍض، هوي   تاقس هي اي، ّوِ هتٗل١ تِ ٦اضٞطها انلي، ًَضگصض يا ضاياًِ

٦اضٞطها ي٥ ًؿرِ ٢اتل ت٧خيط اظ هساض٤ ٍ گعاضقْاي ياز قسُ ضا ًعز ذَز ًگاُ زاضز  زضنَضتي ٦ِ 

ٟ  زض قطايٍ ذهَني ٢طاضزاز هحسٍزيتي ٢يس ًكسُ تاقس، هٌْسؼ هكاٍض حو١ زاضز توا   ازُ اظ اؾوت

ّاي ٖلوي ضا تِ ًام ذَز، زض ؾويٌاضّا، ارالؾوْا ٍ ًكوطيات    هُالٗات اًزام قسُ زض ٢طاضزاز، ه٣الِ

 ٖلوي ٍ ٌٞي، هٌتكط ًوايس 



 29 َا٣ٞتٌاهِ ٍ قطايٍ ٖوَهي ّوؿاى ٢طاضزازّاي ذسهات هكاٍضُه

 

 ّب اثالؽ -35هبدُ 

ٍ ٍ هَاضز هكاتِ، تٌْا توِ نوَضت ٦تثوي     ذاتوِ، ٞؿدًٓط، اتال٘ تٗلي١،  ّطگًَِ اَالٖيِ، زؾتَض٦اض، اٖالم

ضؾويس زتيطذاًوِ    هٗتثط اؾت تِ نَضت ضاياًاهِ  ٍ زضد زض قطايٍ ذهَني ٢طاضزاز ييا زضنَضت تَا١ٞ َطٞي

 ّط زٍ َطٜ ٍ يا ضؾيس تحَيل پؿتي، هال٤ تؿلين گعاضقْا، هساض٤ ٍ ه٧اتثات اؾت 

 

 سثبى لزارداد -36هبدُ 

تْيِ قسُ ظتاى ٢طاضزاز ٞاضؾي اؾت، زض نَضتي ٦ِ هساض٤ ٢طاضزاز ٖالٍُ تط ٞاضؾي تِ ظتاًْاي زيگطي ًيع 

ـ    ، ٍ ًٓواضت  َطاحوي  ،ّواي هُالٗوات   تاقس، هتي ٞاضؾي هٗتثط اؾت  هٌْسؼ هكاٍض، تايوس هوساض٤ ٍ گوعاض

ّاي اضظقياتي ٍ پيكطٞت ٦اض ٍ ًيع ؾايط ه٧اتثات ذَز ضا تِ ظتاى ٞاضؾي، تْيِ ٦ٌوس  زض هوَاضزي ٦وِ     گعاضـ

اؾٌاز هطتٌَ ضا ٖالٍُ تط ظتواى ٞاضؾوي    هكاٍضالوللي گصاقتِ قَز،  َث١ ًٓط ٦اضٞطها، ٦اض تايس تِ هٌا٢هِ تيي

تطرووِ ٍ تْيوِ هوساض٤ توِ      ،چٌاًچِ زض قطح ذسهات ٢طاضزاز ٍ ًوايس هيًٓط ٦اضٞطها ًيع تْيِ  تِ ظتاى هَضز

العحووِ جى اظ   تِ ٌَٖاى ذسهات اياِٞ تل٣وي قوسُ ٍ حو١   ايي ذسهات تيٌي ًكسُ تاقس،  ّاي زيگط پيف ظتاى

 گطزز  ؾَي ٦اضٞطها، پطزاذت هي

 

 لبًَى حبکن ثز لزارداد -37بدُ ه

 ايي ٢طاضزاز، اظ ّط حيج تاتٕ ٢َاًيي ٍ ه٣طضات روَْضي اؾالهي ايطاى اؾت 

 

 

 هٌْسؼ هكاٍض ناحة اهًاي تْٗسجٍض٦اضٞطها                                               هزاظ ًوايٌسُ     

 ًام ٍ ًام ذاًَازگي                                ًام ٍ ًام ذاًَازگي                                  

 هْط ٍ اهًا                                     اهًا                                                   
 





 

 تهيه و كنترلگروه 

 

 كننده: اعضاي گروه تهيه

 رئیس امًر وظام فىی اجرایی، مشايریه ي پیماوکاران  فر سیذ جًاد قاوع
 معاين امًر وظام فىی اجرایی، مشايریه ي پیماوکاران  وسریه ابًالحسىی

 رئیس گريٌ امًر وظام فىی اجرایی، مشايریه ي پیماوکاران  فرزاد پارسا
 

  
َا، جامعٍ مُىذسان  ریسی استان بٍ يیژٌ َمکاران سازمان مذیریت ي بروامٍ ،وظران کشًر تمام متخصصان ي صاحباز 

در امر ، ي ارسال پیشىُادارائٍ وظر کٍ با مشاير ایران ي شرکت مذیریت تًلیذ، اوتقال ي تًزیع ویريی برق ایران )تًاویر( 

  .شًد ، تشکر ي قذرداوی میاوذ اشتٍدت مشارک تُیٍ ي وُایی ومًدن ایه ضابطٍ
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