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 اصطالحات ٍ تعاريف: اٍل فصل

: تاضس هي ظيط هؼاًي زاضاي است ضفتِ واض تِ زستَضالؼول ايي زض وِ اييُ ٍاغُ ٍ اغكالحات :1هادُ

. زاضز ػْسُ تط ضا تَضس زض ضسُ هؼاهلِ لطاضزازّاي وطزى پاياپاي ٍ تسَيِ ٍظيفِ وِ است ٍاحسي :پاياپاي اتاق. 1

. است( ػام سْاهي) ايطاى واالي تَضس ضطوت :تَرس. 2

. است ليوت ضتطييتي تا ذطيس سفاضش :خريذ سفارش تْتريي. 3

. است ليوت ووتطيي تا فطٍش سفاضش :فرٍش سفارش تْتريي. 4

. است تَضس همطضات قثك ذطيساض واضگعاض قطيك اظ واال تط هثتٌي تْازاض اٍضاق يا واال ذطيس تطاي آهازگي اػالم :تقاضا. 5

هجاز خطاي. 6
1

 تطاي وِ ضسُ هؼاهلِ واالي تِ ًسثت تحَيلي واالي ٍظى تفاٍت هداظ هيعاى اظ است ػثاضت :تحَيل 

. گطزز هي هٌتطط اهيسًاهِ لالة زض ٍ تؼييي پصيطش ّيات تَسف واال ّط

 ايي همطضات قثك واال تط هثتٌي تْازاض اٍضاق يا ٍ واالّا هؼاهالت وِ هؼيي ظهاًي زٍضُ :هعاهالت رسوي جلسِ. 7

. ضَز هي اًدام آى زض زستَضالؼول

. است هؼاهالتي ساهاًِ زض ضسُ ثثت ّاي سفاضش ليوتي تغييط هداظ همساض ىووتطي: سفارش قيوت تغيير حذاقل. 8

. ًوايس ذطيساضي تَضس زض تَاًس هي واضگعاض يه وِ واالست ّط اظ همساض ووتطيي :خريذ حذاقل. 9

 همطضات قثك وِ است تَضس زض هؼاهالتي ًواز ّط ػطؾِ اظ زضغسي يا همساض :ًرخ کطف جْت خريذ حذاقل. 10

. گيطز لطاض تَضس تاييس هَضز ضسُ وطف ًطخ تا گطزز هلِهؼا تايس

. است همطضات قثك هؼاهالتي ًواز ّط زض ػطؾِ هداظ همساض ووتطيي :عرضِ حذاقل. 11

 خلسِ قي ذَز ػطؾِ افعايص تِ هداظ وٌٌسُػطؾِ وِ است واال حدن اظ هؼيٌي هيعاى: عرضِ افسايص حذاکثر. 12

. تاضس هي هيعاى آى تا حساوثط هؼاهالتي،

 خلسِ يه قي هطتطي يه يا ٍ واضگعاض يه تَسف هؼاهالتي ًواز ّط اظ ذطيس هداظ همساض تيطتطيي :خريذ حذاکثر. 13

. است همطضات حسة هؼاهالتي،

 فطٍش ٍ ذطيس ّاي سفاضش اًكثاق تطپايِ وِ است واال تط هثتٌي تْازاض اٍضاق يا واال زازٍستس تطاي ساظٍواضي: حراج. 14

. ضَز هي اًدام است زستَضالؼول ايي زض همطض ّاياٍلَيت ًظطگطفتي زض تا ٍ هطتطياى
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 ٍ ذطيس ّاي سفاضش ثثت ٍ ٍضٍز لثيل اظ هؼاهالت تِ هطتَـ ػوليات وِ است ايضاياًِ سيستن :هعاهالتي ساهاًِ. 15

. گيطز هي غَضت آى قطيك اظ هؼاهالت اًدام ًْايت زض ٍ ّا سفاضش تكثيك فطٍش،

. ضَز هي اضايِ واضگعاض تِ هطتطي تَسف وِ واالست تط هثتٌي تْازاض اٍضاق يا واال فطٍش يا ذطيس ستزضذَا: سفارش. 16

غيرهترقثِ حَادث. 17
2

 اظ اػن هتؼْس آى ٍلَع ًتيدِ زض وِ تيٌيپيص غيطلاتل ٍ اختٌاب غيطلاتل ذاضخي، است ضطايكي:  

. ًثاضس ذَز تؼْس اًدام تِ لازض فطٍضٌسُ ٍ ذطيساض

. است زاذلي تاظاض غطفاً ّا آى همػس وِ تاضس هي واالّايي هؼاهلِ تطاي تَضس هؼاهالتي خلسِ: داخلي ريٌگ. 18

 تْازاض اٍضاق يا واال آى هكاتك وِ واالست تط هثتٌي تْازاض اٍضاق يا واال ترػيع ضيَُ: ًسثت تِ تسْين رٍيِ. 19

 ؾطتسض ضسُ، ثثت ّاي سفاضش ول تط تمسين ضسُ ثثت سفاضش حدن هؼازل سفاضش، ّط تِ يافتِ ترػيع واالي تط هثتٌي
  واال ول

 
. است ػطؾِ لاتل واالي تط هثتٌي تْازاض اٍضاق يا

. است همطضات قثك فطٍضٌسُ واضگعاض قطيك اظ واال تط هثتٌي تْازاض اٍضاق يا ٍ واال فطٍش تطاي آهازگي اػالم :عرضِ. 20

 اظ وِ فطٍضٌسُ ٍ ذطيساض هياى واال تط هثتٌي تْازاض اٍضاق يا واال ػيٌيم همساض فطٍش ٍ ذطيس تط هثتٌي تَافمي :قرارداد. 21

. ضَز هي اًدام تَضس زض ذطيساض ٍ فطٍضٌسُ واضگعاضاى قطيك

. گطزز هي ايداز واضگعاض ترػيع هثٌاي تط وِ است لطاضزاز اظ ترطي :جس قرارداد. 22

 پس ٍ ًوايس هي اػالم واال ّط ػطؾِ تطاي ذَز ستزضذَا زض فطٍضٌسُ واضگعاض وِ است هطرػي ليوت :پايِ قيوت. 23

. گطزز هي ليس ػطؾِ اقالػيِ زض تَضس تاييس اظ

. گطزز هي هؼاهالتي ساهاًِ ٍاضز حطاج خطياى زض واضگعاض تَسف وِ است ليوتي :پيطٌْادي قيوت. 24

 پاياى زض هؼاهالتي ًواز ّط تطاي ضسُ اًدام هؼاهالت ليوت هَظٍى هياًگيي تطاساس وِ است ليوتي: پاياًي قيوت. 25

. گطزز هي اػالم ٍ هحاسثِ تَضس تَسف هؼاهالتي ضسوي خلسِ ّط

 تْازاض اٍضاق يا واال همطضات، قثك تَضس زض پصيطش ٍ الظم هدَظّاي اذص اظ پس وِ است حمَلي ضرع: کارگسار.26

. ًوايس هي هؼاهلِ ّا آى حساب تِ ٍ زيگطاى تطاي ضا واال تط هثتٌي

 يا واال همطضات، قثك تَضس زض پصيطش ٍ الظم هدَظّاي اذص اظ پس وِ است حمَلي ضرع: گر هعاهلِ/ کارگسار. 27

. ًوايس هي هؼاهلِ ذَز حساب ٍ ًام تِ يا ٍ ّا آى حساب تِ ٍ زيگطاى تطاي ضا واال تط هثتٌي تْازاض اٍضاق

 زض واضگعاض، تَسف هطتطي چٌس ليوت ّن ذطيس ّاي سفاضش ظهاى ّن ٍضٍز تطاي وِ است هؼاهالتي وس: تجويعي کذ. 28

. گطزز هي تؼطيف هؼاهالتي ساهاًِ

 هؼاهالت ًاظط ٍ فطٍضٌسُ ٍ ذطيساض واضگعاض تاييس اظ پس هؼاهالت، زضپاياى وِ است سٌسي: هعاهلِ اًجام گَاّيٌاهِ.29

. گطزز هي اضسال پاياپاي اتاق تِ هؼاهالتي ساهاًِ قطيك اظ
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. تاضس آى اظ غحيحي هؿطب تايستي ٍاضزُ ّاي سفاضش ُن واالست اظ همساضي :هحوَلِ.30

 ضسُ وطف ليوت آذطيي تِ ًسثت هؼاهالتي ًواز يه پايِ ليوت تغييط هداظ حساوثط: پايِ قيوت ًَساى هحذٍدُ.31

. است آى تطاي

. است پايِ ليوت تِ ًسثت هؼاهالت ٍ ّا سفاضش ليوت تغييطات حساوثط :هجاز قيوت ًَساى هحذٍدُ.32

. تاضس هي تَضس زض واال تط هثتٌي تْازاض اٍضاق يا واال فطٍش يا ذطيس هتماؾي وِ است ضرػي :ريهطت.33

. است ضسُ پصيطفتِ تَضس زض وِ واال تط هثتٌي تْازاض اٍضاق يا واال فطٍش يا ذطيس :هعاهلِ.34

 ٍ ضسُ هٌػَب تَضس هسيطػاهل تَسف وِ تاضٌس هي تَضس واضوٌاى تيي اظ حميمي اضراظ يا ضرع: هعاهالت ًاظر.35

 تفَيؽ ايطاى تِ ضسوا همطضات، قثك هؼاهالت اًدام حسي تط ًظاضت ذػَظ زض تَضس هسيطػاهل ّاي هسٍَليت اظ ترطي
. گطزز هي

 غَضت تِ واال تط هثتٌي تْازاض اٍضاق يا واالّا اظ يه ّط تطاي تَضس تَسف وِ است ايضٌاسِ :هعاهالتي ًواد.36

. تاضس زٍ ّط اظ تطويثي يا ػسز حطف، غَضت تِ تَاًس هي ضٌاسِ ايي. ضَز هي تؼطيف اهالتهغ ساهاًِ زض فطز تِ هٌحػط

 تِ واضگعاض ّايترػيع وِ است هؼاهالتي ًواز ّط زض ترػيع خْت همساض ووتطيي :تخصيص پايِ ٍاحذ.37

. تاضس آى اظ غحيحي هؿطب تايس هطتطياى
 

 هعاهلِ اًجام عوَهي ضَاتط: دٍم فصل

. ضَز اًدام هؼاهالت ضسوي خلسِ زض ٍ زستَضالؼول ايي ؾَاتف تطاساس تايس تَضس زض ػاهالتم وليِ: 2هادُ

 ضطايف قثك ٍ ساظهاى هسيطُ ّيات تػَية تا هٌحػطاً هؼاهالت ضسوي خلسِ اظ ذاضج زض هؼاهالت اًدام: تثصرُ

. است پصيطاهىاى آى تَسف ضسُ تؼييي

 هثتٌي تْازاض اٍضاق ٍ واالّا وليِ تطاي هؼاهالت ضسوي خلسات تؼساز ٍ ياىپا ٍ ضطٍع ساػات هؼاهلِ، اًدام ضٍظّاي :3هادُ

. گطزز هي اتالؽ ٍ تؼييي تَضس هسيطُ ّيات تَسف ضسُ پصيطفتِ واالي تط

. ضَز ضساًياقالع تَضس تَسف تايس اػوال اظ لثل واضي ضٍظ 3 حسالل هازُ، ايي هَؾَع هَاضز زض تغييطات: تثصرُ

 تغييط فٌي اضىاالت تطٍظ غَضت زض ضا هؼاهالت ضسوي خلسِ قَل ٍ ذاتوِ ضطٍع، ساػات تَاًس هي تَضس هسيطػاهل: 4هادُ

 هؼاهالت سَاتك زض ضا فٌي اضىاالت تِ هطتَـ هستٌسات تايس تَضس. ضَز ضساًياقالع همتؿي ًحَ تِ تايس تغييطات ايي. زّس
. ًوايس اضايِ ساظهاى تِ زضذَاست حسة ٍ ًوَزُ ًگْساضي ذَز

 تطاساس ّا سفاضش اخطاي. ضَز اًدام حطاج ّاي ضٍش اظ يىي تِ ٍ ضلاتت هثٌاي تط ّوَاضُ تايس تَضس هؼاهالت: 5هادُ

. تَز ذَاّس هؼاهالتي ساهاًِ تِ سفاضش ٍضٍز ظهاًي اٍلَيت تطاساس ّاليوت تساٍي غَضت زض ٍ ليوت اٍلَيت

 تطاتط ليوتي تا ذطيس تماؾاي زاضاي ضٍضٌسُف واضگعاض وِ غَضتي زض حؿَضي حطاج ضٍش تِ هؼاهالت زض :1تثصرُ

. تَز ذَاّس واضگعاضاى سايط تا هؼاهلِ اًدام اٍلَيت تاضس، واضگعاضاى سايط تماؾاي

 تػَية خْت ضا زيگطي ّاياٍلَيت هازُ، ايي زض هصوَض ّاياٍلَيت تط ػالٍُ تَاًس هي تَضس هسيطُ ّيات :2تثصرُ

 ضا تَضس زض هؼاهالت تَزى ضلاتتي ٍ هٌػفاًِ اغَل ًثايس هصوَض ّايٍلَيتا. ًوايس پيطٌْاز ساظهاى هسيطُ ّيات تِ



 ضساًياقالع تَضس تَسف تايس اػوال اظ لثل واضي ضٍظ 3 حسالل هصوَض تغييط ساظهاى تػَية غَضت زض. ًوايس ًمؽ
. ضَز

 ٍاحسپَلي تغييط. ضَز هي اًدام اىايط ضيال هثٌاي تط زاذلي ضيٌگ زض واال تط هثتٌي تْازاض اٍضاق ٍ واالّا هؼاهالت: 6هادُ

. تاضس هي پصيطاهىاى اػوال اظ لثل آى ضساًياقالع ٍ تَضس هسيطُ ّيات تػَية تا هؼاهالت

 واضگعاضاى تَسف ٍ تَضس هؼاهالتي ساهاًِ قطيك اظ غطفاً تَضس، زض واال تط هثتٌي تْازاض اٍضاق ٍ واال هؼاهالت: 7هادُ

. زضَ هي اًدام تَضس زض ضسُ پصيطفتِ

 ًوَزُ تؼطيف هدعا هؼاهالتي ًواز ضَز هي ػطؾِ تَضس زض وِ واالّايي تط هثتٌي تْازاض اٍضاق يا ٍ واالّا تفىيه تِ تايس تَضس: 8هادُ

 اًدام لاتل ضسُ هؼيي تاتلَ ٍ تاظاض زض غطفاً هؼاهالتي ًوازّاي هؼاهالت. ًوايس هطرع ضا ّطيه تِ هطتَـ هؼاهالتي تاتلَي ٍ تاظاض ٍ
. است

 .ضسيس ذَاّس تَضس هسيطُ ّيات تػَية تِ تَضس زض هؼاهالتي ًواز تؼطيف ؾَاتف: صرُتة

 کاال تَرس در هعاهلِ قاتل قراردادّاي اًَاع: سَم فصل

: اظ ػثاضتٌس تَضس زض هؼاهلِ لاتل لطاضزازّاي اًَاع :9هادُ

 ٍ هؼاهلِ ٌّگام زض آى تحَيل ٍ هؼاهلِ هَضز واالي تْاي پطزاذت آى، تطاساس وِ است لطاضزازي :ًقذي قرارداد. 1

.  ضَز هي اًدام پاياپاي ٍ تسَيِ زستَضالؼول تطاساس

 تطاساس ٍ سطضسيس تاضيد زض آى تْاي ٍ تحَيل هؼاهلِ ٌّگام زض واال آى، تطاساس وِ است لطاضزازي :ًسيِ قرارداد. 2

. گطزز هي پطزاذت پاياپاي ٍ تسَيِ زستَضالؼول

 تْاي ٍ گطزيسُ تحَيل آيٌسُ زض هطرع ظهاًي زض هؼيي ليوت تا واال آى، تطاساس وِ است لطاضزازي :سلف قرارداد. 3

. گطزز هي پطزاذت پاياپاي ٍ تسَيِ زستَضالؼول تطاساس ٍ هؼاهلِ ٌّگام زض آى

 هطرع واالي اظ هؼيٌي همساض هؼيي، سطضسيس زض ضَز هي هتؼْس آى تطاساس فطٍضٌسُ وِ است لطاضزازي: آتي قرارداد. 4

 هطرػات آى تا ضا واال آى ضَز هي هتؼْس لطاضزاز زيگط قطف هماتل زض ٍ تفطٍضس وٌٌسهي تؼييي االى وِ ليوتي ُب ضا
 ضا هثلغي ضًَس هي هتؼْس ػمس ؾوي ضطـ غَضت تِ قطفيي لطاضزاز، اًدام اظ قطفيي اهتٌاع اظ خلَگيطي تطاي ٍ وٌس ذطيساضي

 ٍ وٌٌس تؼسيل ضا تؿويي ٍخِ آتي، ليوت تغييطات تا هتٌاسة ضًَس هي هتؼْس ٍ تگصاضًس پاياپاي اتاق ًعز تؿويي ٍخِ ػٌَاى تِ
 تػطف اتاحِ ػٌَاى تِ ضا قطفيي اظ يه ّط تؿويي ٍخِ اظ ترطي تغييطات، تا هتٌاسة زاضز ٍوالت آًاى قطف اظ پاياپاي اتاق

. وٌٌس تسَيِ ّن تا سطضسيس زض تا زاضت ذَاّس ضا آى اظ استفازُ حك اٍ ٍ زّس لطاض زيگطي اذتياض زض

 اٍضاق يا واال هؼيٌي همساض وٌس هي پيسا حك هثلغي پطزاذت تا اذتياض، ذطيساض لطاضزاز، ايي هكاتك :خريذ اختيار قرارداد. 5

 زض ضَز هي هتؼْس اذتياض، فطٍضٌسُ ٍ وٌس ذطيساضي اذتياض فطٍضٌسُ اظ هؼيي تاضيد زض هؼيي ليوت تِ واال تط هثتٌي تْازاض
. تفطٍضس ٍي تِ هصوَض ليوت تِ ضا واال تط هثتٌي تْازاض اٍضاق يا واال همساض آى اذتياض، ذطيساض تزضذَاس غَضت

 اٍضاق يا واال هؼيٌي همساض وٌس هي پيسا حك هثلغي پطزاذت تا اذتياض، ذطيساض لطاضزاز، ايي هكاتك :فرٍش اختيار قرارداد. 6

 غَضت زض ضَز هي هتؼْس اذتياض، فطٍضٌسُ ٍ تفطٍضس اذتياض فطٍضٌسُ ُب هؼيي تاضيد زض هؼيي ليوت تِ واال تط هثتٌي تْازاض
. وٌس ذطيساضي ٍي اظ هصوَض ليوت تِ ضا واال تط هثتٌي تْازاض اٍضاق يا واال همساض آى اذتياض، ذطيساض زضذَاست

 ضَضاي ٍيةتع تِ ساظهاى هسيطُ ّيات پيطٌْاز تِ ايطاى واالي تَضس زض هؼاهلِ لاتل لطاضزازّاي سايط :1تثصرُ

. ضسيس ذَاّس تَضس ػالي



 هسيطُ ّيات تػَية تِ ايخساگاًِ ّاي زستَضالؼول زض هازُ ايي 6 ،5 ،4 تٌسّاي هؼاهالت همطضات :2تثصرُ

. ضسيس ذَاّس ساظهاى

 ّيات تػَية تِ وِ پاياپاي ٍ تسَيِ زستَضالؼول تطاساس هازُ ايي هَؾَع لطاضزازّاي پاياپاي ٍ تسَيِ: 3تثصرُ

. ضَز هي اًدام ضسيس، ذَاّس ظهاىسا هسيطُ
 

 عرضِ از پيص اقذاهات: چْارم فصل

 تؼطيف ضسُ پصيطفتِ واالي تط هثتٌي تْازاض اٍضاق يا واالّا تطاساس غطفاً تَضس زض هؼاهلِ لاتل لطاضزازّاي وليِ :10 هادُ

 هداظ ٍخِ ّيچ تِ اًس، ًطسُ ضفتِپصي همطضات قثك وِ وااليي تط هثتٌي تْازاض اٍضاق يا واالّا هؼاهالت اًدام. گطزز هي
. تاضس ًوي

 تِ ضا وٌٌسُػطؾِ تَسف ضسُ تىويل فطٍش سفاضش فطم تايس وٌٌسُػطؾِ واضگعاض تَضس، زض واالّا ػطؾِ خْت :11 هادُ

 تِ ػطؾِ ضٍظ اظ لثل واضي ضٍظ ظْط 12 ساػت  تا حساوثط ٍ ػطؾِ اقالػيِ فطم لالة زض ظيط هستٌسات ٍ اقالػات ّوطاُ
: ًوايس اضايِ تَضس

 ػطؾِ لاتل واالي هطرػات. 1
 ػطؾِ لاتل واالي حدن. 2
 وٌٌسُػطؾِ تَسف ػطؾِ افعايص حساوثط. 3
 پطزاذت ضطايف شوط ًسيِ هؼاهلِ زض ٍ واال تحَيل سطضسيس شوط سلف هؼاهلِ زض هؼاهلِ، ًَع. 4
 پايِ ليوت. 5
 ػطؾِ تاضيد. 6
 تَليسوٌٌسُ ٍ وٌٌسُػطؾِ ًام. 7
 شوط ّوچٌيي ٍ اػتثاضي ٍ ًمسي ترص زليك هيعاى تؼييي اػتثاضي تسَيِ غَضت زض ٍ اػتثاضي يا ًمسي ضاهل تسَيِ ًَع. 8

 تسَيِ خْت ًياظ هَضز اسٌاز
 تحَيل هىاى ٍ تٌسي ظهاى. 9

 تٌسيتستِ ًَع. 10
 تَضس زضذَاست تِ اقالػات سايط. 11

. ضَز هي تػَية تَضس يطُهس ّيات تَسف ػطؾِ اقالػيِ ٍ فطٍش سفاضش ّاي فطم فطهت :تثصرُ

 تَضس گطزز، اضايِ تَضس تِ واهل غَضت تِ ٍ همطض هْلت قي 11 هازُ هَؾَع هساضن ٍ هستٌسات وِ غَضتي زض: 12هادُ

 تِ ٍ تاييس ضا ػطؾِ اقالػيِ واضي، ضٍظ ّواى 14 ساػت تا حساوثط همطضات ضػايت اظ اقويٌاى حػَل اظ پس است هَظف
 ػطؾِ اظ لثل واضي ضٍظ 16 ساػت تا حساوثط پاياپاي، اتاق هَافمت اػالم غَضت زض ػطؾِ اقالػيِ. ًوايس اضايِ پاياپاي اتاق

. ضَز هي هٌتطط تَضس تَسف

 واضگعاض تِ واضي ضٍظ ّواى 14 ساػت تا حساوثط ضا هطاتة تَضس ػطؾِ، اقالػيِ تاييس ػسم غَضت زض: تثصرُ

. وٌس هي اػالم وٌٌسُػطؾِ

: تاضس ظيط اقالػات حاٍي تايس تَضس تَسف ضطُهٌت ػطؾِ اقالػيِ :13هادُ



. است ضسيسُ تَضس تاييس تِ وِ زستَضالؼول ايي  11 هازُ 10 تا 1 تٌسّاي. 1
 پايِ ليوت ًَساى هحسٍزيت. 2
 ٍخَز غَضت زض هداظ ليوت ًَساى هحسٍزيت. 3
 ترػيع پايِ ٍاحس. 4
 ذطيس حسالل. 5
 ًطخ وطف خْت ذطيس حسالل. 6
 سفاضش هتلي تغييط حسالل. 7
 ٍخَز غَضت زض ذطيس حساوثط. 8

.  ًوايس هي اػالم ضا خلسِ آى ّايػطؾِ ظهاًي تطتية هؼاهالتي خلسِ ّط ضطٍع اظ لثل تَضس: 1 تثصرُ

 لالة زض اًثاضزاضي ّعيٌِ ٍ واال استاًساضز تحَيل، هداظ ذكاي خولِ اظ واال ػوَهي اقالػات سايط :2تثصرُ

. است ػطؾِ اقالػيِ اليٌفه خع اهيسًاهِ لالة زض هٌتططُ تاقالػا. ضَز هي هٌتطط اهيسًاهِ

 ٍ تاضس هي همطضات ٍ ػطؾِ اقالػيِ زض هٌسضج ضطايف چاضچَب زض غطفاً هؼاهلِ قطفيي تؼْسات ٍ ٍظايف وليِ :14هادُ

. تاضس ًوي تغييط لاتل ػطؾِ اقالػيِ اًتطاض اظ پس هؼاهلِ ضطايف

 ايٌىِ هگط ًوايس، ذَززاضي تَضس زض واال ػطؾِ اظ تَاًس ًوي فطٍضٌسُ تَضس، تَسف ػطؾِ اقالػيِ اًتطاض اظ پس :15هادُ

. ًوايس اذص ضا تَضس هَافمت ٍ اػالم تَضس تِ ػطؾِ اظ لثل ضا ذَز اًػطاف زاليل ٍ هطاتة

 ىآ زض هٌسضج اقالػات ًحَ، ّط تِ وٌٌسُػطؾِ تَسف واال فطٍش ضطايف اػالم يا فطٍش آگْي اًتطاض غَضت زض: 16هادُ

 ضسوي سايت زض هٌتططُ ػطؾِ اقالػيِ هغايطت، غَضت زض. تاضس زاضتِ هغايطت تَضس تَسف هٌتططُ ػطؾِ اقالػيِ تا ًثايس
. تاضس هي هؼاهلِ اًدام هثٌاي تَضس

 

 هعاهلِ اًجام هراحل:  پٌجن فصل

. گيطز هي اًدام پيَستِ حطاج ٍ حؿَضي حطاج ضٍش زٍ تِ تَضس زض هؼاهالت :17هادُ

: تاضس هي ظيط ضطح تِ حؿَضي حطاج ضٍش تِ واال هؼاهالت اًدام ضاحلم: 18هادُ

 فطٍضٌسُ واضگعاض ٍ زاضز ٍخَز ذطيساض واضگعاض تطاي سفاضش حصف يا تغييط ٍضٍز، اهىاى هطحلِ ايي زض: گطايصپيص. 1

 اًدام اي هؼاهلِ حلِهط ايي زض ليىي ًوايس، ٍاضز ػطؾِ اقالػيِ زض هٌسضج حدن ٍ پايِ ليوت تا ضا ذَز ػطؾِ تايس فمف
. ضَز ًوي

 تِ هطحلِ ايي ضطايف. ضَز هي هٌتمل هطحلِ ايي تِ گطايصپيص هطحلِ پاياى زض فؼال ّاي سفاضش وليِ: ياتيهظٌِ. 2

: تاضس هي ظيط ضطح
. ًساضز ٍخَز ّا سفاضش حصف ٍ ٍضٍز اهىاى  -1-2
. ًساضز ٍخَز گاىفطٍضٌس ػطؾِ حدن واّص ٍ ذطيساضاى تماؾاي حدن افعايص اهىاى  -2-2
. زاضًس ضا ػطؾِ هيعاى افعايص اهىاى زٍضُ، اتتسايي سَم يه ظهاى زض غطفاً فطٍضٌسگاى  -3-2
. زٌّس واّص ضسُ ثثت ذطيس سفاضش تْتطيي ليوت سكح تا حساوثط ضا ذَز ليوت تَاًٌس هي فطٍضٌسگاى  -4-2
. زٌّس افعايص ضسُ ثثت فطٍش سفاضش ىتْتطي ليوت سكح تا حساوثط ضا ذَز ليوت تَاًٌس هي ذطيساضاى  -5-2



 پصيطاهىاى ضسُ ثثت فطٍش سفاضش تْتطيي ليوت تا آى ليوت تطاتطي اظ لثل غطفاً ذطيس سفاضش ّط حدن واّص  -6-2
. است

 ٍ فطٍضٌسُ ليوت تا هؼاهالت اًس،پصيطفتِ ضا فطٍضٌسُ ليوت وِ تاضس تماؾاّايي هدوَع اظ تيطتط ػطؾِ حدن چٌاًچِ  -7-2
. ضَز هي اًدام اًس،پصيطفتِ ضا فطٍضٌسُ ليوت وِ ذطيساضاًي تماؾاّاي هدوَع ظاىهي تِ
 يىثاض تطاي غطفاً ياتيهظٌِ هطحلِ تدسيس اهىاى ًپصيطز ضا فطٍضٌسُ ليوت ذطيساضي ّيچ هطحلِ ايي پاياى زض چٌاًچِ  -8-2

. زاضز ٍخَز هؼاهالت ًاظط تَسف زيگط

 اظ تيص اًسپصيطفتِ ضا فطٍضٌسُ ليوت وِ ذطيساضاًي تماؾاّاي هدوَع ياتيهظٌِ ظهاى پاياى زض وِ غَضتي زض: رقاتت. 3

: تاضس هي ظيط ضطح تِ هطحلِ ايي ضطايف. گطزز هي ضلاتت هطحلِ ٍاضز هصوَض ذطيساضاى سفاضش تاضس، ػطؾِ هيعاى ول
. تاضس ًوي تغييط لاتل فطٍضٌسگاى ّاي سفاضش  -1-3
. ًساضًس ضا ٍاضزُ ايتماؼ حدن تغييط حك ذطيساضاى  -2-3
. زٌّس افعايص ضا ذَز تماؾاي ليوت تَاًٌس هي غطفاً ذطيساضاى  -3-3
. ضس ذَاّس اًدام زستَضالؼول ايي 5 هازُ هَؾَع ّاياٍلَيت تطاساس هؼاهالت ضلاتت، هطحلِ پاياى زض  -4-3
 تيص اًسپصيطفتِ ضا هداظ ليوت فسك وِ تماؾاّايي حدن هداظ، ليوت ًَساى هحسٍزيت ٍخَز زليل تِ وِ غَضتي زض  -5-3
 يافتِ ترػيع همازيط ًسثت، تِ تسْين اظ پس. ضس ذَاّس اًدام ًسثت تِ تسْين ضٍش تِ ػطؾِ تاضس، ػطؾِ حدن ول اظ
. ضًَس هي گطز ترػيع، پايِ ٍاحس تِ ًسثت واضگعاضاى اظ يه ّط تِ

. تاضس هي هؼاهالت تاييس خولِ اظ تاظاض ًاظط تالساها اًدام خْت هؼاهالت، ظهاى پاياى اظ پس هطحلِ ايي :ًظارت. 4

 اًسپصيطفتِ ضا وٌٌسُػطؾِ ليوت وِ تماؾاّايي اظ ياتيهظٌِ هطحلِ پاياى زض ػطؾِ حدن وِ غَضتي زض: هازاد عرضِ. 5

 اًدام هؼاهالت ليوت تا ذطيس تماؾاي اضايِ تا تَاًٌس هي ذطيساضاى. تاضس هي هؼاهلِ لاتل هطحلِ ايي زض ػطؾِ هاظاز تاضس، تيطتط
 حساوثط ٍ آغاظ ًظاضت هطحلِ پاياى اظ هاظاز ػطؾِ هطحلِ. ًوايٌس هاظاز ّايػطؾِ ذطيس تِ السام ياتي،هظٌِ هطحلِ پاياى زض ضسُ

. ياتس هي ازاهِ وٌسهي تؼييي تَضس هسيطُ ّيات وِ هؼاهالتي خاضي ضٍظ اظ ظهاًي پاياى تا
: تاضس هي شيل ضطح تِ هاظاز ػطؾِ هؼاهالت ضطايف

 هؼاهلِ ياًيهظٌِ هطحلِ زض يافتِ افعايص ػطؾِ يا ػطؾِ اقالػيِ قثك اػالهي ػطؾِ حدن اظ لسوتي وِ غَضتي زض  -1-5
. تاضس هي هؼاهلِ لاتل هاظاز ػطؾِ هطحلِ پاياى تا ٍ هاًسُ تالي هؼاهالتي ساهاًِ زض هاظاز ايي ًگطزز،

 ًواز تؼسي ػطؾِ ضٍظ اظ لثل واضي ضٍظ پاياى تا تَاًس هي تَضس هَافمت ٍ وٌٌسُػطؾِ پيطٌْاز تا هاظاز ػطؾِ  -2-5
. ضَز هؼاهلِ تاضس، ووتط وِ وسام ّط ػطؾِ، ضٍظ اظ پس ّفتِ يه يا هؼاهالتي

 ػطؾِ تَاًس هي تؼس واضي ضٍظ غثح 9 تا غطفاً وٌٌسُػطؾِ واضگعاض تؼس واضي ضٍظّاي تِ هاظاز ػطؾِ ضسى هٌتمل غَضت زض  -3-5
 ذَاّس هؼاهلِ لاتل هؼاهالتي ضٍظ آى هاظاز ػطؾِ هطحلِ پاياى تا هاظاز ػطؾِ غَضت ايي غيط زض. ًوايس حصف هؼاهالتي ساهاًِ اظ ضا هاظاز
. تَز
 تا هاظاز افعايص تسّس، ضا ػطؾِ هاظاز افعايص زضذَاست وٌٌسُػطؾِ واضگعاض ًظاضت هطحلِ پاياى زض وِ غَضتي زض  -4-5

. است پصيطاهىاى تَضس تاييس

 اػوال اظ لثل واضي ضٍظ 3 حسالل ٍ تؼييي تَضس هسيطُ ّيات تَسف فَق هطاحل اظ يه ّط هست قَل :تصرُت

. تاضس ًوي هداظ هؼاهالتي خلسِ حيي فَق هطاحل هست قَل تغييط. گطزز هي ضساًياقالع



: تاضس يم ظيط ضطح تِ پيَستِ حطاج ضٍش تِ واال تط هثتٌي تْازاض اٍضاق هؼاهالت اًدام هطاحل :19هادُ

 اي هؼاهلِ ليىي زاضز ٍخَز سفاضش حصف يا تغييط ٍضٍز، اهىاى آى زض وِ است هؼاهالت اتتسايي هطحلِ: گطايصپيص. 1

. ضَز ًوي اًدام

 هؼاهالت ساهاًِ زض هَخَز ّاي سفاضش آى، زض ٍ است گطايصپيص هطحلِ اظ پس تالفاغلِ هطحلِ ايي :گطايص هرحلِ. 2

. ضَز هي اًدام ليوتي ته حطاج ٍواض ساظ تطاساس

 ضسُ ٍاضز ّاي سفاضش ليوت تكثيك هحؽ تِ آى زض ٍ ضطٍع گطايص هطحلِ اًدام اظ پسهطحلِ ايي: پيَستِ هرحلِ. 3

. ضَز هي اًدام هؼاهلِ هؼاهالتي، ساهاًِ تِ

 ٍضٍز، واىام هطحلِ ايي قي. ضَز هي ضطٍع پيَستِ هطحلِ ذاتوِ اظ پس هطحلِ ايي :پاياًي قيوتي تک حراج هرحلِ. 4

 زض هَخَز ّاي سفاضش هطحلِ ايي پاياى زض. ضَز ًوي اًدام اي هؼاهلِ ليىي زاضز ٍخَز واضگعاضاى تَسف سفاضش حصف يا تغييط
. ضَز هي اخطا ليوتي ته حطاج ساظٍواض تطاساس هؼاهالت ساهاًِ

 ليوت تا غطفاً هؼاهلِ اًدام ٍ سفاضش ٍضٍز آى قي وِ است هؼاهالتي خلسِ پاياًي هطحلِ :پاياًي هعاهالت هرحلِ. 5

. است پصيطاهىاى پاياًي

 اظ پس پٌح ٍ چْاض هطاحل اًدام. است العاهي پيَستِ حطاج ضٍش زض فَق سِ الي يه هطاحل اًدام :1تثصرُ

. تاضس هي پصيط اهىاى اػوال، اظ لثل واضي ضٍظ سِ حسالل آى ضساًي اقالع ٍ تَضس هسيطُ ّيات زض تػَية

 ّا سفاضش ٍضٍز تطاي هؼاهالت، خلسِ اظ ذاضج ضا ظهاًي پيَستِ، حطاج ضٍش زض تَاًس هي تَضس ُهسيط ّيات :2تثصرُ

. ًوايس تؼييي

 اػوال اظ لثل واضي ضٍظ 3 حسالل ٍ تؼييي تَضس هسيطُ ّيات تَسف فَق هطاحل اظ يه ّط هست قَل: 3تثصرُ

. تاضس ًوي خاظم هؼاهالت خلسِ حيي فَق هطاحل هست قَل تغييط. گطزز هي ضساًياقالع

: تاضس ظيط هَاضز حاٍي تايس حسالل هؼاهالت، ساهاًِ تِ ضسُ ٍاضز ّاي سفاضش: 20هادُ

 هؼاهالتي ًواز. 1
 سفاضش تَزى فطٍش يا ذطيس تؼييي. 2
 سفاضش ظهاًي اػتثاض. 3
 سفاضش حدن. 4
 آى ليوتي ضطايف ٍ سفاضش ًَع. 5
 هؼاهالتي وس. 6

 ضٍظواضي 3 حسالل ٍ تؼييي تَضس هسيطُ ّيات تَسف ظهاًي اػتثاض ٍ ليوتي ضطايف لحال تِ سفاضش اًَاع :1تثصرُ

. گطزز هي ضساًياقالع اػوال اظ لثل

 .ًوايس خلَگيطي است، ًطسُ ضػايت ػطؾِ اقالػيِ ضطايف آى زض وِ ّايي سفاضش ٍضٍز اظ تايس تَضس :2تثصرُ

 تاالر هعاهالت ضَاتط: ضطن فصل

. ضس ذَاّس ازاضُ هحَلِ ّاي هسٍَليت ٍ اذتياضات قثك ٍ همطضات تطاساس هؼاهالت، اظطى ًظط ظيط هؼاهالت تاالض: 21هادُ



 ّاي سفاضش وليِ ًوايس، تؼطيف هداظ ليوت ًَساى هحسٍزيت ًواز يه تطاي تَضس هسيطُ ّيات وِ غَضتي زض :22هادُ

 ّيات تَسف هداظ ليوت ًَساى زٍزُهح. تاضس هداظ ليوت ًَساى هحسٍزُ زض تايس ًواز آى تطاي هؼاهالتي ساهاًِ تِ ٍاضزُ
. گطزز هي ضساًياقالع ػطؾِ اظ لثل ضٍظ پاياى تا ٍ تػَية تَضس هسيطُ

 اظ تَاًس هي تَضس تاضس، پايِ ليوت ًَساى هحسٍزُ اظ ذاضج ػطؾِ، اقالػيِ زض ضسُ پيطٌْاز پايِ ليوت وِ غَضتي زض: 23هادُ

. وٌس خلَگيطي ػطؾِ اقالػيِ اًتطاض

 ضساًياقالع اػوال اظ لثل ضٍظواضي 3 حسالل ٍ تؼييي تَضس هسيطُ ّيات تَسف پايِ ليوت ًَساى هحسٍزُ :تثصرُ

. گطزز هي

. وٌس اػالم هطرػي فطهَل تطاساس ضا ضسُ پصيطفتِ واالّاي اظ تطذي پايِ ليوت هحاسثِ ضٍش تَاًس هي تَضس :24هادُ

. تاضس هي هصوَض فطهَل تطاساس ضسُ هحاسثِ ُپاي ليوت تا ذَز واالي ػطؾِ تِ هىلف وٌٌسُػطؾِ غَضت ايي زض

 اػوال اظ لثل ضٍظواضي 3 حسالل ٍ ضسيسُ تَضس تاييس تِ وٌٌسُػطؾِ پيطٌْاز تِ پايِ ليوت تؼييي فطهَل :تثصرُ

. گطزز هي ضساًياقالع تَضس تَسف

 ّيات تَسف ذطيس اوثطحس ٍ ػطؾِ حسالل سفاضش، ليوت تغييط حسالل ذطيس، حسالل ترػيع، پايِ ٍاحس هيعاى :25هادُ

 ضػايت ضا الصوطفَق ّاي هحسٍزيت ّا، سفاضش ترػيع ٍ ثثت زضيافت، زض تايس واضگعاضاى. گطزز هي هػَب تَضس هسيطُ
. وطز ذَاّس خلَگيطي ًٌوايس، ضػايت ضا هصوَض ّاي هحسٍزيت وِ هؼاهالتي اًدام يا ٍ ّا سفاضش ٍضٍز اظ تَضس. ًوايٌس

 هَؾَع هَاضز اظ ذاضج واال ترػيع يا ٍ فطٍش ذطيس، زض تٌسيسْويِ يا حدوي ٍزيتهحس گًَِ ّط اػوال :تثصرُ

. تاضس ًوي هداظ هازُ ايي

 ًطخ وطف خْت ذطيس حسالل اظ ووتط هؼاهالتي خلسِ يه قي ًواز يه يافتِ تكثيك ّاي سفاضش وِ غَضتي زض: 26هادُ

. ضَز ًوي اًدام اي هؼاهلِ ٍ گيطز ضلطا تَضس تاييس هَضز تَاًس ًوي هصوَض ّاي سفاضش تكثيك تاضس،

 ضساًياقالع ػطؾِ اظ لثل  ضٍظ پاياى تا ٍ تؼييي پصيطش ّيات تَسف ًطخ وطف خْت ذطيس حسالل: تثصرُ

. گطزز هي

 ٍ تَضس هسيطػاهل هَافمت تا غطفاً اًحػاض ايداز اظ ًوَزى خلَگيطي لحال تِ يىدا، غَضت تِ واال ػطؾِ ّطگًَِ: 27هادُ

. است پصيطاهىاى ػطؾِ اقالػيِ زض زضج اظ پس

 تط اي هؼاهلِ وافي تماؾاي ٍخَز ػسم زليل تِ ٍ ضَز اًدام حؿَضي حطاج هؼاهالتي ًواز يه تطاي وِ غَضتي زض :28هادُ

 واضگعاضاى تايس حالت ايي زض. زاضز ٍخَز هؼاهالتي خلسِ آى پاياى تا ًواز هدسز حطاج اهىاى ًپصيطز، غَضت ًواز آى ضٍي
 هدسز، ػطؾِ تا تَضس هَافمت زضغَضت. ًوايٌس اػالم تَضس تِ هؼاهالتي خلسِ پاياى اظ لثل ذَزضا زضذَاست يس،ذط هتماؾي

. تاضس هي هؼاهالتي خلسِ ّواى زض هدسز ػطؾِ تِ هلعم وٌٌسُػطؾِ

 غطفاً ػيتدوي وس. ًوايٌس استفازُ تدويؼي وس يه اظ ذطيس تطاي ضلاتت زض ضطوت خْت تَاًٌس هي واضگعاضاى :29 هادُ

. ضَز هي استفازُ سفاضش، ثثت تِ هطتَـ همطضات وٌتطل اظ پس ٍ ساهاًِ زض هطتطياى ضسُ ثثت ّاي سفاضش تطاساس

 تِ ًسثت هؼاهلِ، اظ لثل ضسُ ثثت ّاي سفاضش تطاساس ٍ هؼاهلِ ضسى لكؼي اظ پس هَظفٌس واضگعاضاى: تثصرُ

 ثثت زستَضالؼول قثك هطتطياى، اظ يه ّط تطاي زُش ذطيساضي واالي تط هثتٌي تْازاض اٍضاق يا واال ترػيع
. ًوايٌس السام ايطاى واالي تَضس زض واال سفاضش



. ًٌوايس تاييس ضا هؼاهالت اظ تؼسازي يا توام تَاًس هي ظيط ضطايف زض غطفاً تَضس هسيطػاهل: 30هادُ

 احػاء ساظهاى هسيطُ ّيات هػَب اتهمطض قثك وِ اضتثاّاتي اظ زستِ آى ٍلَع زليل تِ واضگعاض تماؾاي اساس تط( الف
. ضَز هي
. تاضس ّوطاُ ليوت غيطػازي ًَساى تا وِ هؼاهالتي( ب
 هؼاهالتي ساهاًِ اضىال اظ هتاثط هؼاهالتي ذكاي( ج
 ضسُ اػالم حدوي ّاي هحسٍزيت ضػايت ػسم( ز
 سفاضش ثثت همطضات ضػايت ػسم( ُ
 همطضات ٍ لَاًيي قثك هَاضز سايط( ٍ

. ًوايس اػالم فطٍضٌسُ واضگعاض ٍ ذطيساض واضگعاض تِ همتؿي ًحَ تِ ضا هؼاهلِ تاييس ػسم هطاتة يستا تَضس :1تثصرُ

 حسة ٍ ًگْساضي تَضس ًعز تايس هازُ، ايي قثك هؼاهالت تاييس ػسم زاليل ٍ سَاتك هساضن، وليِ:  2تثصرُ

. گطزز اضسال ساظهاى تِ زضذَاست،

 اتاق تِ تسَيِ اهَض اًدام خْت ٍ غازض هؼاهلِ اًدام گَاّيٌاهِ تَضس تَسف ضسُ لكؼي هؼاهالت وليِ تطاي :31هادُ

. گطزز هي اضسال پاياپاي
 

 هقررات ساير: ّفتن فصل

 هؼاهلِ زض ضتف شي اضراظ ّاي هسٍَليت يا ٍظايف اظ ترطي يا توام غيطهتطلثِ حَازث زليل تِ وِ غَضتي زض: 32هادُ

. گطزز ًوي هصوَض اضراظ هتَخِ هسٍَليتي تاتت ايي اظ غالح، شي هطخغ ونح تا ًثاضس، پصيطاهىاى زستَضالؼول ايي قثك

 تَسف ساظهاى، هسيطُ ّيات هػَب ّايسمف چاضچَب زض آى ٍغَل ًحَُ ٍ تَضس ّايواضهعز ٍ ذسهات ّايًطخ :33هادُ

. گطزز هي اػوال ٍ تػَية تَضس هسيطُ ّيات

 سايت قطيك اظ ضَز، ضساًياقالع يا ٍ هٌتطط اػالم، تَضس تَسف تايس زستَضالؼول ايي هكاتك وِ هَاضزي وليِ :34هادُ

. گطفت ذَاّس اًدام تَضس ضسوي

 03/06/1382 هػَب تْطاى فلعات تَضس هؼاهالت ًاهِآييي ٍ گطزيسُ اخطايي اتالؽ اظ پس هاُزٍ زستَضالؼول ايي :35هادُ

 واالي تَضس زض زستَضالؼول ايي ضسى االخطا الظم اظ لثل وِ هؼاهالتي وليِ ذػَظ زض. گطزز هي لغَ فلعات تَضس ضَضاي
 هدطي فلعات تَضس ضَضاي 03/06/1382 هػَب تْطاى فلعات تَضس هؼاهالت ًاهِآييي ؾَاتف است، ضسُ اًدام ايطاى
 .است

 

 

 


