
-

-

-

ؽٲشداس: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اى٪يٮب٫ يبٙت٬ اص ّ٪٦کشد فضيش ک٦يٰ ٳاصذٱبي ؽٲشداسي

اّ٪ب٣ عيبعتٲبي الص٧ دس تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ثٴدرٰ عب٥يب٭ٰ ؽٲشداسي

ا٩نبء ٝشاسدادٱب دس صذ اختيبسات تٚٴيل ؽذٯ

ا٭زب٧ ٩ؾبٳسٯ ٳ ٱ٪کبسي ثب ٩ذيشا٫ دس تٲيٰ ىشس ارشايي ٳ ساٱجشدي دس استجبىبت ثشٳ٫ عبص٩ب٭ي

ثشٝشاسي استجبه ثب ٭ٲبدٱبي اعتب٭ي ، ٦٩ي ٳ صتي دٙتش ٩ٞب٧ ٨َْ٩ سٱجشي رٲت پيؾجشد ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ تغٲي٤ دس تضٜٞ اٱذاٗ

ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ثٲشٯ ثشداسي اص ؽٲشي پيؾشٙتٰ ٳ تٴعْٰ يبٙتٰ ثشاي ؽٲشٳ٭ذا٫

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ عيبعتگزاسي دس ص٩يٮٰ تٴعْٰ ٩ٮبثِ ا٭غب٭ي

تب٩ي٬ استجبه ٩ضش٩ب٭ٰ ثب عبص٩ب٫ ٱبي ٩خت٦٘ ٳ ٭گٲذاسي اعٮبد ٩ضش٩ب٭ٰ ٳ کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثش ٳمِ صشاعتي

تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ ٭يبصٱبي ٙشٱٮگي ارت٪بّي ؽٲش ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت تب٩ي٬ آ٭ٲب

تْيي٬ خو ٩ؾي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي ثٰ ٩ٮَٴس ثٲجٴد ّجٴس ٳ ٩شٳس دس ؽٲش ثب تٴرٰ ثٰ اصتيبربت ٦ْٙي ٳ آتي

سٱجشي ؽٲشداسي دس رٲت ثٲجٴد ٳ تْب٥ي عبص٩ب٭ي

عب٩ب٭ذٱي استجبىبت ثب ؽٴساي اعال٩ي ؽٲش

عيبعتگزاسي ، ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ اتخبر تق٪ي٨ ٱبي کال٫ ثشاي ْٙب٥يتٲبي ؽٲشداسي

عيبعتگزاسي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس رٲت تضٜٞ صيجبيي ٱش چٰ ثٲتش ؽٲش

عيبعتگزاسي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس رٲت صٌٚ ٱٴيت اعال٩ي تبسيخي ؽٲش

ؽٮبخت ٩غبئ٤ ٳ ٩ؾکالت ؽٲشٳ٭ذا٫ دس ساثيٰ ثب ْٙب٥يتٲبي ؽٲشداسي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت سِٙ آ٭ٲب

٩ذيشيت کال٫ دعتگبٯ ؽٲشداسي

٭َبست ثش سعيذگي ثٰ ٩غبئ٤ صٞٴٝي ٳ ٝب٭ٴ٭ي ؽٲشداسي

٭َبست ثش ٭ضٴٯ تٲيٰ ٳ تٮَي٨ ثٴدرٰ عب٥يب٭ٰ ٳ پيگيشي آ٫ ثشاي تقٴيت دس ؽٴساي ؽٲش

٭َبست ثشاىالُ سعب٭ي ٳ ا٭ْکبط اخجبس ٳ سٳيذادٱبي ؽٲشداسي

ٱ٪بٱٮگي عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ ؽٲشداسي ثب عيبعتٲب ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ؽٲشداسي ٳ اسصيبثي ّ٪٦کشد آ٭ٲب

ٱ٪بٱٮگي کال٫ عبختبس ؽٲشداسي ٳ عبص٩ب٭ذٱي ٩ي٦ٴة ؽٲشداسي رٲت تضٜٞ اٱذاٗ

کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثش عبخت ٳ عبصٱبي ؽٲشي اص ىشيٜ ٳاصذٱبي عبص٩ب٭ي ٩شتجو

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

٩ؾبٳس: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ ؽيٴٯ ٱبي رذيذ ثشاي ثٲجٴد سٳؽٲبي ٭ي٤ ثٰ اٱذاٗ ثٰ ٩ٮَٴس تب٩ي٬ صغ٬ ا٭زب٧ ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ تق٪ي٪بت

اٍٲبس ٭َش دس ٩ٴسد تٮَي٨ ىشصٲب ٳ يب تذٳي٬ ٳ يب تٖييش آئي٬ ٭ب٩ٰ ٱبي ٩ٞشسات ٩شثٴه

ا٭زب٧ ٩ب٩ٴسيتٲبي ٩خت٦٘ ثش صغت اسربُ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ ٳ تٲيٰ گضاسؽبت الص٧ اص ٩ب٩ٴسيتٲب

ا٭زب٧ ٳٍبي٘ عتبدي ٳ يب ارشايي کٰ اصىشٗ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ تْيي٬ ٩ي ؽٴد

ثشسعي ٳ اسائٰ ٭َشات ٩ؾٴستي دسثبسٯ ثش٭ب٩ٰ ٱبي عبص٩ب٫ ثش صغت اسربُ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

پيگيشي ٳ اثتکبس دس تٲيٰ ٳ اسائٰ ىشصٲبي رذيذ ثٰ ٩ٮَٴس ر٦ٴگيشي اص ثشٳص ٩ؾکالت

تٲيٰ گضاسؽٲب ٳ ٩ت٬ عخٮشا٭ي ٱبي ٩ٴسد ٭يبص رٮبة آٝبي ؽٲشداس

ثٰ ٭٪بيٮذگي اص ىشٗ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ.. ؽشکت دس ثشخي ع٪يٮبسٱب ، کٮٚشا٭غٲب

٩يب٥ْٰ ٳ تضٞيٜ دس ٩ٴسد ٤٦ّ ثشٳص ٩ؾکالت ٳ تْيي٬ ٳ تؾخيـ ٭ٞبه مْ٘ ٩ز٪ٴّٰ ٳ اسائٰ پيؾٮٲبدات ٳ ٭َشات افالصي

-

١بسؽٮبط پيگيشي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثشسعي ، پيگيشي ، تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ اسصيبثي ارشاي ىشصٲبي ٩خت٦٘

پيگيشي ارشاي ک٦يٰ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي فبدسٯ

تٲيٰ پيؼ ٭ٴيظ ثشخي اص آئي٬ ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ٞشسات ٳ ثشسعي ٳ اٍٲبس ٭َش ٭غجت ثٰ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٥ٴايش ٳ ٩ٞشسات تٲيٰ ؽذٯ

ؽشس ٳٍيٰٚ

BS01: ١ذ صٴصٯ 

صٴصٯ ؽٲشداس: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS0100001: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0100002: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0100003: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0100004: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

سعيذگي ثٰ ْٙب٥يتٲبي ربسي ٳ گضاسػ گيشي اص پيؾشٙت کبس دعتٴسات فبدسٯ ٳ ْٙب٥يتٲب ثٰ ٩ٮَٴس اسصؽيبثي ّ٪٦يبت اص ٭َش ٩يبثٞت ٭تبيذ 

ثذعت آ٩ذٯ ثب ٱذٙٲب ٳ عيبعتٲبي تْيي٬ ؽذٯ
ؽشکت دس ک٪يغيٴ٫ ٱب ٳ کٮٚشا٭ظ ٱبي ٩شثٴه

ىشس سيضي، ٱ٪بٱٮگي ، ارشاي ْٙب٥يتٲبي ٩شثٴه دس چٲبسچٴة ٳٍبي٘ ٩ضٴ٥ٰ

-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ذيش : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثبصسعي ٳ سعيذگي ثٰ ٩ٴاسد اسربّي اص ىشٗ ؽٲشداس ٩ضتش٧

ثشٝشاسي استجبه ثب عبص٩ب٫ ثبصسعي ک٤ کؾٴس

تٲيٰ ٳ تٮَي٨ گضاسؽبت الص٧ اص ٭تبيذ ثبصسعيٲبي ا٭زب٧ ؽذٯ رٲت اسائٰ ثٰ ؽٲشداس ٳ پظ اص آ٫ ّٮذا٥ضٳ٧ رٲت ٩شارِ ريشثو

سعيذگي ٳ تضٞيٜ دسثبسٯ پشٳ٭ذٯ تخ٦ٚبتي کٰ م٪٬ ارشاي ْٙب٥يتٲبي ٙٮي ؽٲشي ، اداسي ، ٩ب٥ي ٳ ٭َبيش آ٫ اص ىشٗ کبسکٮب٫ ؽٲشداي ٳ يب 

اؽخبؿ ديگش فٴست ٩ي گيشد ٳ تْيي٬ ٳ تؾخيـ ٭ٴُ تخ٦٘ ٳ صذٳد ٩غئٴ٥يت آ٫ ٳ تٲيٰ گضاسػ م٪٬ اٍٲبس ٭َش فشيش ثشاي اتخبر تق٪ي٨ 

اص ىشٗ ٩ٞب٩بت ري سثو
ؽشکت دس ر٦غبت ٳ ک٪يغيٴ٭ٲبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي ٳ عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ ٳ ٱش ٭ٴُ ر٦غٰ يب ک٪يغيٴ٭ي کٰ ثٮب ثٰ تؾخيـ ؽٲشداس، 

صنٴس ٩ذيش ثبصسعي دس آ٫ مشٳسي ثبؽذ
٭يبست ثش سعيذگي ٳ پيگيشي ؽکبيبت اؽخبؿ ا٨ّ اص صٞيٞي يب صٞٴٝي

٭َبست ثش پبعخگٴيي ثٰ ؽکبيبت ٳ ثبصسعي

٭َبست ثش ت٪شکض اىالّبت دس ثب٭ک اىالّبت ثٰ ٩ٮَٴس تغشيِ دس ايزبد استجبه ثي٬ ت٪ب٧ گيش٭ذگب٫ ثب عتبد خجشي ٳ ٩شارِ ريشثو ٳ پبعخگٴيي ثٰ 

ؽکبيبت
٭َبست ثش تٮَي٨ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ثبصسعي ٩غت٪ش ، دٳسٯ اي ٳ يب ٭بگٲب٭ي ٳ ٩ٴسدي اص ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي ثشاي عٮزؼ ٩يضا٫ ٩يبثٞت 

ّ٪٤ ٳ ّ٪٦کشد اٝذا٧ کٮٮذگب٫ ثب اٱذاٗ ، ثش٭ب٩ٰ ٱب ، دعتٴسا٥ْ٪٦ٲب ٳ مٴاثو ٳ ؽبخـ ٱبي ٩ٴسد اسصيبثي دعتگبٯ

٭َبست ثش سعيذگي ثٰ ؽکبيبت ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي اص يکذيگش ٳ پيگيشي رٲت ص٤ ٩ٴمٴُ ٳ ّٮذا٥ضٳ٧ تٲيٰ گضاسػ ٩شثٴه رٲت اسائٰ 

ثٰ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ
٭َبست ثش سّبيت ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٳ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي فبدسٯ

٭َبست ٳ ثبصسعي اص ّ٪٦کشد ٩ذيشا٫ ٳ کبسکٮب٫ ٳ عٮزؼ ٩يضا٫ سمبيت ٩شد٧ اص ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ ٳ ٭ضٴٯ ثشخٴسد ٩ذيشا٫ ٳ کبسکٮب٫ ثب اسثبة 

سرٴُ
 ٩ز٦ظ ؽٴساي اعال٩ي ٳ ٳاصذٱبي ٭َشعٮزي دعتگبٯ ٱب ٳ سعب٭ٰ ٱبي ر٪ْي ٳ ٩يجٴّبت90ک٪يغيٴ٫ اف٤ 

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

ثشسعي پبعخٲبي اسعب٥ي اص ١بسؽٮبعب٫، تض٦ي٤ ٳ اسائٰ آ٫ ثٰ ٩ذيش

پيگيشي ؽ٢بيبت ٳ ثبصسعيٲبي ٳيژٯ اص ١بسؽٮبعب٫

ثبصسعي اص ٢٩ب٭ٲب يب ٩ٴاسد ديگش اص ىشٗ ٩ذيش اسربُ ٩ي گشدد

ؽش١ت دس ر٦غبت ٳ ٩ب٩ٴسيتٲب ثٰ تؾخيـ ٩ذيشيت

-

(٩ٮيٰٞ  )١بسؽٮبط ثبصسعي : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ثبصسعيٲبي الص٧ ثٰ ٩ٮَٴس صقٴ٣ اى٪يٮب٫ اص ارشاي عيبعت ٳ تق٪ي٪بت ٳ ارشاي ثش٭ب٩ٰ ٱبي ٩خت٦٘ ٳ ايزبد ٱ٪بٱٮگي ٳ ٭٨َ دس 

ا٩ٴس اداسي ٳ يب ٩ب٥ي عبص٩ب٫
ا٭زب٧ ٩ب٩ٴسيتٲبي الص٧ ثٰ ٩ٮَٴس صقٴ٣ اى٪يٮب٫ اص صغ٬ رشيب٫ ا٩ٴس اداسي ٳ ٩ب٥ي ٳ ٙٮي ٳ سِٙ ٭ٴاٝـ کبس ٳ ساٱٮ٪بيي اٳ٥يبي ٩ٴعغبت ٳ 

عبص٩ب٭ٲبي ٩شثٴه رٲت پيؾشٙت کبس
تزضيٰ تض٦ي٤ ، ثشسعي ٳ تٮَي٨ گضاسؽبت ّ٪٦يبتي ثبصسعي ٩يبثٜ ٙش٩ٲبي اثالٕي ٳ اسائٰ ثٰ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

تٮَي٨ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ٩خت٦٘ ثبصسعي ثش اعبط ص٩ب٭جٮذي دسيبٙت ؽذٯ

تٲيٰ گضاسؽبت الص٧ ٳ اسائٰ آ٫ ثٰ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

سعيذگي ٳ پيگيشي ؽکبيبت ٩يشٳصٰ اص اؽخبؿ صٞيٞي ٳ صٞٴٝي ٳ تالػ دس اصشاص فضت يب ع٨ٞ آ٭ٲب تب اخز ٭تيزٰ ٭ٲبيي ٳ پبعخگٴيي 

٩شثٴه
ؽشکت دس ر٦غبت ٳ ک٪يغيٴ٭ٲبي ٩خت٦٘ ٩شتجو ثب ؽ٤ٖ ٳ اسائٰ ٭ٞيٰ ٭َشات ٩ٮبعت رٲت استٞب کيٚي کبس

ٳسٳد اىالّبت دس ثب٭ک اىالّبت ثٰ ٩ٮَٴس تغشيِ دس ايزبد استجبه ثي٬ ت٪ب٧ گيش٭ذگب٫ ثب عتبد خجشي ٳ ٩شارِ ريشثو ٳ پبعخگٴيي ثٰ ؽکبيبت

-

BS0101: ١ذ صٴصٯ 

٩ذيشيت اسصيبثي ّ٪٢٦شد، ثبصسعي ٳ پبعخگٴيي ثٰ ؽ٢بيبت: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS01010001: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS01010002: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS01010003: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS01010004: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

١بسؽٮبط اسصيبثي ّ٪٢٦شد: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

ارشاي دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي اسصيبثي ّ٪٦کشد ٳ تک٪ي٤ ٙش٧ ٱبي ٩شثٴه ٳ تٲيٰ ٩غتٮذات الص٧

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ؽٲشداس، ٩ْبٳ٭ي٬ ؽٲشداس، )اسصيبثي ْٙب٥يت ٱب ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱبي عبص٩ب٫ ٱب ٳ ؽشکت ٱب، تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ آ٫ ٳ اسائٰ گضاسػ ثٰ ٩شارِ ريقالس 

٩ذيشا٫ اسؽذ
ايزبد استجبه ٳ ٱ٪بٱٮگي ثب کبسؽٮبعب٫ اسصيبثي ّ٪٦کشد عبص٩ب٫ ٱب ٳ ؽشکت ٱب ٳ ٭َبست ثش ْٙب٥يت آ٫

ثبص٭گشي ٳ تزذيذ٭َش پيٴعتٰ دس ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ سٳػ ٱب ثب تٴرٰ ثٰ آخشي٬ پيؾشٙت ٱب ٳ دعتبٳسدٱب دس ص٩يٮٰ اسصيبثي

ثشسعي تٴاٙٞٮب٩ٰ ٱبي تٮَي٨ ؽذٯ ثب ٩ب٥کي٬

ثشسعي ٭ضٴٯ آصاد عبصي ٩غيش ىشس ٱبي ّ٪شا٭ي ؽٲشداسي

ثشسعي ٳ اسصيبثي ٳ کبسؽٮبعي اسامي ٳ ا٩الٟ ٩ٴسد ٩ْب٦٩ٰ ؽٲشداسي ا٨ّ اص خشيذ ٳ ٙشٳػ ٳ اربسٯ ٳ اعتيزبسٯ ٳ تٲيٰ ٙٲشعت ٩ٴسد ٭يبص 

دس ٱش ىشس
ثشسعي ٳ پيؾٮٲبد ا٥گٴٱب ٳ ؽبخـ ٱبي ٩ٮبعت رٲت اسصيبثي ٳ ٩ذيشيت ّ٪٢٦شد

پيگيشي رٲت ايزبد عبص ٳ کبسٱب ٳ پيبدٯ عبصي ٭ش٧ اٙضاسٱب ٳ ثب٭ک ٱبي اىالّبتي ثشاي ا٭ذاصٯ گيشي ؽبخـ ٱبي ّ٪٦کشدي عبص٩ب٫ ٱب ٳ 

ؽشکت
تشٕيت ٳ تؾٴيٜ کبسؽٮبعب٫ عبص٩ب٫ ٱب ٳ ؽشکت ٱب ثٰ تغشي سٳػ ٱب ٳ ا٥گٴٱبي تْيي٬ ؽذٯ دس عبص٩ب٫ ٱب ٳ ؽشکت ٱبي ٩تجٴُ

سعيذگي ثٰ ٩غبئ٤ ٳ ٩ؾکالت عبص٩ب٫ ٱب ٳ ؽشکت ٱب دس ص٩يٮٰ ٩ذيشيت ّ٪٦کشد ٳ ساٱٮ٪بيي ٳ پبعخگٴيي ثٰ ٩غبئ٤ آ٫

ؽشکت دس ر٦غبت کبسؽٮبعي رٲت تٲيٰ ٳ تٮَي٨ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱب ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي ٩ٴسد ٭يبص ثشاي عبص٩ب٫ ٱب ٳ ؽشکت

ؽشکت دس ر٦غبت ک٪يغيٴ٫ ٩ْٴك دس ثْني اص ٩ٴاسد ٩ٲ٨

گشدآٳسي، دعتٰ ثٮذي ٳ تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ دادٯ ٱب ٳ اىالّبت

٭َبست ثش اسصيبثي ا٩الکي کٰ دس ٩غيش خيبثب٫ ٳ ىشس ٱبي ّ٪شا٭ي ٝشاس داسد

٭َبست ثش اسصيبثي رٲت ٙشٳػ ص٩ي٬ ٳ ا٩الٟ ٩ت٦ْٜ ثٰ ؽٲشداسي

٭َبست ثش تْيي٬ اربسٯ ثٲب ٳ عش٦ٚٝي ٩ٖبصٯ ٱب

٭َبست ثش ّ٪٦کشد صٴصٯ آصاد عبصي ٩ٮبىٜ ٳ عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ

ٱ٪کبسي ثب کبسؽٮبعب٫ ديگش صٴصٯ ٱب رٲت يکپبسچٰ عبصي عيغت٨ ٱبي ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ اسصيبثي

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ؽبخـ ٱبي اختقبفي ٳ ٩ْيبسٱبي اسصيبثي ّ٪٦کشد عبص٩ب٫ ٱب ٳ ؽشکت ٱبي ٳاثغتٰ

ٱ٪کبسي ٳ ٭َبست ثشصغ٬ ارشاي سٳػ ٱب ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي اثالٕي رٲت اسصيبثي ٳ ٩ذيشيت ّ٪٦کشد عبص٩ب٫ ٱب ٳ ؽشکت

کٮتش٣ اسصيبثيٲبي ا٭زب٧ ؽذٯ ٩شثٴه ا٩الٟ ؽٲشداسي ٳ ٩ب٥کي٬ دس ٩غيش

-

١بسؽٮبط پبعخگٴيي ثٰ ؽ٢بيبت: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ثشسعيٲبي الص٧ دس خقٴؿ ؽکبيبت ٳاف٦ٰ ٳ سعيذگي ثٰ ٩ٴاسد ٩يشس ؽذٯ

پيگيشي ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ دسيبٙت ٳ ثشسعي ؽکبيبت کتجي ٩شارْي٬ اص کبسکٮب٫ ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي ٳ تٲيٰ گضاسػ الص٩ٰ

پيگيشي ٳ سعيذگي ثٰ ؽکبيبت ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي ٳ يب ٩ٮبىٜ اص يکذيگش ٳ پيگيشي رٲت ص٤ ٩ٴمٴُ ٳ ّٮذا٥ضٳ٧ تٲيٰ گضاسػ ٩شثٴه 

رٲت اسائٰ ثٰ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ
اص ٳاصذٱب ٳ کبسکٮب٫ ٩ز٪ٴّٰ (٩شارْي٬  )دسيبٙت ؽکبيبت صنٴسي ٳ ٩کتٴة ٩شد٧ 

 90ٱ٪کبسي دس ثشسعي ٭ب٩ٰ ٱبي ٳاف٦ٰ اص دٙتش ثبصسعي ٳ پبعخگٴيي ثٰ ؽکبيبت سيبعت ر٪ٲٴسي ٳ ٩ٞب٧ ٨َْ٩ سٱجشي ، ک٪يغيٴ٫ اف٤ 

٩ز٦ظ ؽٴساي اعال٩ي ٳ تٲيٰ پبعخ الص٧
-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ذيش : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اعتخشاد اخجبس ٩شتجو ثب ؽٲشداسي ٳ ّ٪٦کشد آ٫ اص سٳص٭ب٩ٰ ٱب ٳ اىالُ سعب٭ي ثٰ ٩ذيشا٫ اسؽذ

ا٭زب٧ ا٩ٴس دثيش خب٭ٰ اي ؽٴساي عيبعتگزاسي سٳص٭ب٩ٰ

ثش٭ب٩ٰ سيضي ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٩الٝبت ٱبي ٩شد٩ي ثقٴست ٱٚتگي ؽٲشداس ٳ ٩ْبٳ٭ي٬

ثش٭ب٩ٰ سيضي ثٰ ٩ٮَٴس تجيي٬ فضيش ٳٍبي٘ ٳ ْٙب٥يتٲبي ؽٲشداسي ثشاي آگبٱي ٳ اىالُ ّ٪ٴ٩ي ٳ اّ٪ب٣ آ٫ ثب ؽيٴٯ ٱبي افٴ٥ي ٳ ٩تٮبعت

ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت تذاسٟ ا٩کب٭بت ٩ٴسد ٭يبص ٳيژٯ ٳ ثٲشٯ ثشداسي ٱشچٰ ثيؾتش اص ثخؼ خقٴفي رٲت ا٭ْکبط ْٙب٥يتٲبي ؽٲشداسي

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ٭َبست ثشدسيبٙت ؽجب٭ٰ سٳصي ا٭تٞبدات ، ؽکبيبت ٳ ٩ؾکالت ٩شثٴه ثٰ ٩ز٪ٴّٰ ؽٲشداسي ٳ ا ىالُ سعب٭ي ثٰ ٳاصذ ٩شثٴه 

رٲت سِٙ آ٫
تالػ ثشاي تٞٴيت ٱش چٰ ثيؾتش سٳصيٰ تٚبٱ٨ ثي٬ کبسکٮب٫ ٳ ٩ذيشا٫ ٳ اٱ٪يت عبص٩ب٭ي ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ ٳ ص٩يٮٰ عبصي ثشاي ثشٝشاسي 

استجبىبت ثي٬ آ٭ب٫

BS01010005: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0102: ١ذ صٴصٯ 

٩ذيشيت سٳاثو ّ٪ٴ٩ي ٳ ا٩ٴس ثي٬ ا٥٪٤٦: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS01020001: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

٭َبست ثش اىالُ سعب٭ي عشيِ ٳ ؽٚبٗ اص ىشيٜ خجش گضاسي ؽٲش ٳ ٱ٪چٮي٬ ٩ذيشيت اىالُ سعب٭ي ٳ اسائٰ اخجبس ٩شتجو ثب ا٩ٴس ؽٲشداسي دس 

سعب٭ٰ ٱبي ٩خت٦٘
٭َبست ثش اٝذا٩بت الص٧ رٲت پبيذاس ٭گٲذاؽت٬ ّنٴيت ؽٲش دس ثشخي ٩زب٩ِ ثي٬ ا٥٪٦٦ي ٩شتجو ثب ؽٲشداسيٲب

٭َبست ثش ا٩ٴس تٮَي٨ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ثبصديذ ٩شد٧ ٳ کبسکٮب٫ اص ْٙب٥يتٲبي ا٭زب٧ ؽذٯ تٴعو عبص٩ب٭ٲب ٳ ٩ٴعغبت ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

٭َبست ثش ا٭زب٧ ا٩ٴس تؾشيٚبت ٩شثٴه ثٰ ثشگضاسي ٩شاع٨ ٱب، ر٦غبت ، اٙتتبصيٰ ٱب ٳ رؾ٬ ٱبي ؽٲشداسي

٭َبست ثش ثشپبيي ٭٪بيؾگبٯ ٱبي ٩ٴٝت ٳ دائ٨ ٩شيٴه ثٰ ؽٲشداسي

٭َبست ثش پيگيشي ٱبي استجبىي ثب ؽٲش ٱبي خبسري رٲت عش٩بيٰ گزاسي ٩ؾتشٟ ٳ يب رزة عش٩بيٰ ٱبي خبسري

٭َبست ثش تٲيٰ پيؼ ٭ٴيظ ٱبي ٝشاسدادٱبي خٴاٱش خٴا٭ذگي ثب عبيش ؽٲشٱبي ٩يشس د٭يب

٭َبست ثش صغ٬ ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩خت٦٘ تؾشيٚبتي ٳ اىالُ سعب٭ي ٭َيش تٲيٰ ٳ ٭قت تبث٦ٴ، پٴعتش، پشچ٨، پالکبسد ٳ آگٲي دس خقٴؿ ْٙب٥يتٲبي 

ربسي ثش صغت مٴاثو اّال٧ ؽذٯ
٭َبست ثش صٌٚ، تْ٪يش، ثبصعبصي ٳ ثٲغبصي اٝال٧ ٩ٴرٴد دس ٭٪بيؾگبٯ

٭َبست ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي ثشاي استجبه ٩ٴحش ٳ ٩غت٪ش ٩ز٪ٴّٰ ٩ذيشا٫ ؽٲشداسي ثب اٝؾبس ٩خت٦٘

ٱ٪بٱٮگي ثب فذا ٳ عي٪بي اعتب٫ رٲت تٲيٰ ثشخي اص ثش٭ب٩ٰ ٱبي ٩قبصجٰ اي ٩ذيشا٫ اسؽذ ٳ استجبه ثب ؽٲشٳ٭ذا٫

ٱ٪کبسي دس ايزبد ثغتش تٚبٱ٨ ، ٱ٪کبسي ٳ ر٦ت اّت٪بد ّ٪ٴ٩ي ٳ اّت٪بد عبصي دسٳ٫ ٳ ثشٳ٫ عبص٩ب٭ي

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

١بسؽٮبط ٩غئٴ٣ سٳاثو ّ٪ٴ٩ي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ ّ٪٦کشد آ٩بسي ْٙب٥يتٲبي ا٭زب٧ ؽذٯ ؽٲشداسي ٳ ا٭تؾبس آ٫ ثٰ فٴست ثٴ٥ت٬ يب ثشٳؽٴس ٩بٱب٭ٰ يب عبال٭ٰ ثشاي اىالُ ّ٪ٴ٧ ٳ ا٭تؾبس دس 

سعب٭ٰ ٱبي گشٳٱي ٳ ر٦ت ٱ٪کبسي ٩شد٧ دس ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ؽٲش ثب ٱ٪کبسي سعب٭ٰ ٱبي گشٳٱي
ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ثشگضاسي رؾ٬ ٱبي ٩ض٦ي، ارشاي ثش٭ب٩ٰ ٱبي ساديٴيي ٳ يب ٩قبصجٰ ثب ٩ذيشا٫ صٴصٯ

پٴؽؼ تج٦يٖي عبخت٪ب٭ٲب ٳ ٙنبٱبي ّ٪ٴ٩ي دس گشا٩يذاؽت ايب٧ ٳ ٩ٮبعجتٲبي ٳيژٯ

پيگيشي اسعب٣ رٴاثيٰ ٱبي الص٧ دس خقٴؿ سعب٭ٰ ٱبي ر٪ْي

پيگيشي ٭ؾغت ٱبي ٩يجٴّبتي ٩ْبٳ٫ ٩ضتش٧ ؽٲشداس

137 ٳ اسعب٣ ثٰ ٩شکض 137پيگيشي ٳ تٲيٰ ٳ تذٳي٬ رٴاثيٰ ٱبي ٩شتجو ثب ت٬ٚ٦ ٱبي 

تذٳي٬ تٞٴي٨ رب٩ِ استجبىبت عبص٩ب٭ي دس ٝب٥ت ٩الٝبتٲب ٳ ثبصديذٱبي ٩غئٴال٫ عبص٩ب٫ ثب ؽخقيتٲبي صٞيٞي ٳ صٞٴٝي، کبسکٮب٫ ٳ اٝؾبس 

٩خت٦٘ ٩شد٧ ثب ٱذٗ تذاٳ٧ ٳ گغتشػ افٴ٥ي ٳ ت٦يي٘ سٳاثو ٳ تٮَي٨ اٙکبس ّ٪ٴ٩ي
تٲيٰ ٳ تٮَي٨ اىالّبت پبيٰ اي اص ٩ز٪ٴّٰ ثشاي اسائٰ ٩شارْب٫ ٳ ٩يٲ٪ب٭ب٫ ؽٲشداسي ثٰ صثب٭ٲبي ٩خت٦٘

ر٪ِ آٳسي اىالّبت ٩شثٴه ثٰ ايزبد ثب٭ک اىالّبتي ٳ تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ٩ٮبعت گضاسػ ْٙب٥يتٲبي ٙق٦ي ٳ عبال٭ٰ ؽٲشداسي

گشدآٳسي ، ر٪ِ ثٮذي ٳ تض٦ي٤ ٭َشٱب ٳ ديذگبٱٲبي ٩شد٧، ٭خجگب٫ ٳ سعب٭ٰ ٱب دس ص٩يٮٰ ْٙب٥يتٲبي ٩ز٪ٴّٰ ٳ اسائٰ آ٫

گشدآٳسي ٳ ٭ؾش اىالّبت ٳ اخجبس ٳ گضاسؽٲبي ٩شثٴه ثٰ عيبعتٲب ، ْٙب٥يتٲب، ىشصٲب ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱب ثب ؽيٴٯ ٱب ٳ ٝب٥جٲبي ٩ٴحش ٳ ٩ٮبعت

-

١بسؽٮبط سٳاثو ّ٪ٴ٩ي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

 کٰ اص ىشيٜ سٳاثو ّ٪ٴ٩ي ٩شکضي ثٰ اي٬ ٩ٮيٰٞ اّال٧ ٩يگشدد137پيگيشي ؽکبيبت ٩يشٳصٰ دس 

دسيبٙت ، دعتٰ ثٮذي ٳ اسائٰ ر٪ِ ثٮذي ؽکبيبت ٳ ٭ٞيٰ ٭َشات ٩شد٩ي ثٰ ؽٲشداس ٳ ٩غئٴ٣ ٩شثٴه

ٱ٪کبسي ٳ پيگيشي اسائٰ گضاسػ تقٴيشي اص سٳيذادٱبي ّ٪شا٭ي دس صٴصٯ ٩ٮيٰٞ ٳ پيگيشي ٳ ٱ٪کبسي دس ٩ْشٙي تقٴيشي پشٳژٯ ٱبي ثضسگ دس 

تبث٦ٴٱبي تج٦يٖبتي
ٱ٪کبسي ٳ پيگيشي اىالُ سعب٭ي ْٙب٥يتٲبي صٴصٯ دس ٝب٥جٲبي ٩تْذد تبث٦ٴٱب، فذا ٳ عي٪ب، ٩يجٴّبت

ٱ٪کبسي ٳ پيگيشي تج٦يٖبت ٳ ا٩ٴس ٩ضٴ٥ٰ دس ثخؼ ٩ٮبعجبت تٞٴي٪ي ٳ ٩زٱجي

ٱ٪کبسي ٳ پيگيشي تذٳي٬ ، تٲيٰ ٳ تٮَي٨ ّ٪٦کشدي ٳاصذٱبي ٩تْذد صٴصٯ دس ٙقٴ٣ ٩تْذد ٳ ٩قبصجٰ ٱبي سعب٭ٰ اي

ٱ٪کبسي ٳ پيگيشي ٩ْشٙي پشٳژٯ ٱبي ٩خت٦٘ ثٰ ّب٩ٰ ٩شد٧ اص ىشيٜ سعب٭ٰ ٱبي ٩کتٴة ٳ ا٥کتشٳ٭يک

ٱ٪کبسي ٳ پيگيشي ٱ٪بٱٮگي ٱبي ٩شثٴه ثٰ ٩غبثٞبت ٳ آص٩ٴ٫ ٱبي ٩تْذد پشعٮ٦ي اص ر٪٦ٰ آ٩ٴصؽي

-

٩غئٴ٣ تؾشيٚبت: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اعتٞجب٣ اص ٩يٲ٪ب٭ب٫ ؽٲشداسي ٳ صنٴس دس ٙشٳدگبٯ ٳ ساٯ آٱ٬ ٳ ٱ٪شاٱي تب ٩ض٤ اعکب٫ ٳ ارالط
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ؽشس ٳٍيٰٚ

ا٭زب٧ ا٩ٴس تؾشيٚبت ٩شثٴه ثٰ ثشگضاسي ٩شاع٨ ٱب، ر٦غبت ، اٙتتبصيٰ ٱب ٳ رؾ٬ ٱبي ؽٲشداسي ٳ ٩قبصجٰ ٱبي ٩يجٴّبتي ؽٲشداس ٳ 

٩ْبٳ٭ي٬
تٲيٰ اٝال٧ ٙشٱتگي ٳ اىالُ سعب٭ي ٳ فٮبيِ دعتي ٳ ا٭زب٧ ثغتٰ ثٮذي ٩ٮبعت ثٰ ٩ٮَٴس اٱذا ثٰ ٩يٲ٪ب٭ب٫

ٱ٪شاٱي دس ثشگضاسي تٴسٱبي گشدؽگشي

ٱ٪شاٱي ٩غٴ٥ي٬ اعتب٭ي ٳ کؾٴسي دس ثبصديذ اص پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي عيش ؽٲش

-

-

-

سئيظ صشاعت: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

استجبه ٩غت٪ش ثب ٳاصذ صشاعت اعتب٭ذاسي ثٰ ٩ٮَٴس ايزبد ٱ٪بٱٮگي دس ا٩ٴس ٩شثٴه ٳ اخز خو ٩ؾي ٱب ٳ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي الص٧

اٝذا٧ ثٰ ر٪ِ آٳسي ٱشگٴ٭ٰ اىالّبت ٩ضش٩ب٭ٰ ٩ٴسد ٭يبص رٲت عبص٩ب٭ٲب ٳ ٩ٞب٩بت ريقالس

ثش٭ب٩ٰ سيضي، عبص٩ب٭ذٱي، ٭َبست ٳ ٱذايت ک٦يٰ ْٙب٥يت ٱب ٳ اٝذا٧ ٱبي صشاعتي

تب٩ي٬ استجبه ٩ضش٩ب٭ٰ ثب عبص٩ب٭ٲبي ٩خت٦٘ ٳ ٩ٞب٩بت ٩غٴٳ٣ صيش ٭َش ؽٲشداس

تٲيٰ ٳ اثالٓ ثخؾٮب٩ٰ آئي٬ ٭ب٩ٰ ٱب، ٩ٞشسات ٳ تٴفيٰ ٱبي صشاعتي ٳ دعتٴس ا٥ْ٪٤ ٱبي صٚبٍتي الص٧ ٳ ٭َبست ثش صغ٬ ارشاي آ٭ٲب ٳ اسائٰ 

پيؾٮٲبدات افالصي دس رٲت سِٙ ٭ٞبيـ ٳ ثٲجٴد سٳؽٲبي صشاعتي
تٲيٰ ٳ اسعب٣ گضاسؽبت ٩ضش٩ب٭ٰ دس ٩ٴاسد ٩خت٦٘ رٲت اعتضنبس ؽٲشداس

٩شاٝجت ٳ ٭َبست ثش ک٦يٰ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ صشاعت ٳ ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ ثٰ ٩ٮَٴس اسائٰ آ٩ٴصؽٲبي ٩خت٦٘ ثٰ کبسکٮب٫ ؽٲشداسي ثشاي ٩ٞبث٦ٰ ثب 

صٴادث ٕيش ٩تشٝجٰ
٭َبست ٳ ٩شاٝجت ثش ارشاي ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ صشاعت اخجبس ، اعٮبد ، پشعٮ٤ ٳ تبعيغبت ٳاصذٱبي تبثْٰ ٳ ٳاثغتٰ

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

١بسؽٮبط صشاعت: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اتخبر تذاثيش ٳ سٳؽٲبي ٩ٴحش دس خقٴؿ ؽٮبعبيي ّٴا٤٩ ٳ ص٩يٮٰ ٱبي ايزبد ثضشا٫ دس سٳ٭ذ ْٙب٥يتٲبي ؽٲشداسي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّ٪ب٣ کٮتش٣ ٱبي صشاعتي دس خقٴؿ ؽٮبعبيي ّٴا٤٩ ٳ ص٩يٮٰ ٱبي ٭بسمبيتي ، رشاي٨ ، تخ٦ٚبت ، اسائٰ پيؾٮٲبدات ٳ اتخبر تق٪ي٪بت 

الص٧ دس خقٴؿ سِٙ آ٭ٲب
پيگيشي ٩ٴاسد اسربّي دس ص٩يٮٰ ٱبيي ٭َيش ٩ٞبث٦ٰ ثب ٙغبد ٩ب٥ي ، اختالط ، ٩ٮکشات تب صقٴ٣ ٭تيزٰ ٭ٲبيي

تٲيٰ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲب ٳ ثخؾٮب٩ٰ ٱبي صشاعتي ٳ اثالٓ آ٫ ثٰ ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ رٲت ارشا

صقٴ٣ اى٪يٮب٫ کب٤٩ اص سّبيت ٩ٞشسات ٳ ٝٴا٭ي٬ اي٪ٮي ٳ صٚبٍت ٙٮي تٴعو کبسکٮب٫ ٩ز٪ٴّٰ ؽٲشداسي

دسيبٙت عيبعتٲب، خو ٩ؾي ٱب ٳ اٱذاٗ تْيي٬ ؽذٯ ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ عبص٩ب٭ذٱي ا٩ٴس ٩ضٴ٥ٰ

٭گٲذاسي ٳ صٌٚ ٩کبتجبت ٩ضش٩ب٭ٰ

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ، تذٳي٬ ٳ اسائٰ ىشصٲبي صٚبٍتي ثٰ ٩ذيشيت ٩شثٴه رٲت ثشسعي ٳ تقٴيت ٳ اثالٓ آ٫ ثٰ ٝغ٪تٲبي ٩خت٦٘ رٲت ارشا

-

٩تقذي صشاعت: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اتخبر تذاثيش ٳ سٳؽٲبي ٩ٴحش دس خقٴؿ ؽٮبعبيي ّٴا٤٩ ٳ ص٩يٮٰ ٱبي ايزبد ثضشا٫ دس سٳ٭ذ ْٙب٥يتٲبي ؽٲشداسي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اعتٞشاس عيغت٨ ٩ٮبعت رٲت صشاعت ٳ ٭گٲذاسي اص پشعٮ٤ ، تبعيغبت ٳ ٩ذاسٟ ٩ضش٩ب٭ٰ

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ارشاي ک٦يٰ ْٙب٥يتٲب ٳ اٝذا٩بت صشاعتي

تٲيٰ ٳ اثالٓ ثخؾٮب٩ٰ ٱب ، آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱب ، ٩ٞشسات ٳ تٴفيٰ ٱبي صشاعتي ٳ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي صٚبٍتي الص٧ ٳ ٭َبست ثش صغ٬ ارشاي آ٭ٲب ٳ 

اسائٰ پيؾٮٲبدات افالصي دس رٲت سِٙ ٭ٞبيـ ٳ ثٲجٴد سٳؽٲبي صشاعتي
٩شاٝجت ٳ ٭َبست ثش ک٦يٰ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ صشاعت ٳ ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ ثٰ ٩ٮَٴس اسائٰ آص٩ٴ٭ٲبي الص٧ ثٰ کبسکٮب٫ ٩ٴعغٰ ٩تجٴُ ثشاي ٩ٞبث٦ٰ ثب 

صٴادث ٕيش ٩تشٝجٰ ٳ ٱ٪چٮي٬ صغ٬ ارشاي خو ٩ؾي ٳ ٱذٙٲبي تْيي٬ ؽذٯ
٭َبست ٳ اّ٪ب٣ کٮتش٣ ٱبي صشاعتي دس خقٴؿ ؽٮبعبيي ّٴا٤٩ ٳ ص٩يٮٰ ٱبي ٭بسمبيتي ، رشاي٨ ، تخ٦ٚبت، اسائٰ پيؾٮٲبدات ٳ اتخبر 

تق٪ي٪بت الص٧ دس خقٴؿ سِٙ آ٭ٲب
-

-

-

BS0103: ١ذ صٴصٯ 

صشاعت: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS01030001: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS01030002: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS01030003: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS01030004: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0104: ١ذ صٴصٯ 

٩ذيشيت صٞٴٝي ٳ ا٩ٴس ٝشاسدادٱب: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS01040001: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

(١بسؽٮبط  )٩ذيش : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبد دس خقٴؿ ىشصٲب ٳ ٥ٴايش اسائٰ ؽذٯ ثٰ ؽٴساي اعال٩ي ؽٲش ٳ اس ائٰ پيؾٮٲبدات افالصي ٳ ٭يض ثشسعي ربيگبٯ ٝب٭ٴ٭ي 

٩قٴثبت ؽٴسا ٳ دس فٴست ٭يبص اّتشاك ثٰ ٩قٴثبت ٩زکٴس ٳ گضاسػ ثٰ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثشسعي صٞٴٝي ٝشاسدادٱبي داخ٦ي ٳ خبسري ٩شتجو ثب ؽٲشداسي ٳ اٍٲبس٭َش صٞٴٝي دس خقٴؿ سّبيت يب ّذ٧ سّبيت مٴاثو ٳ ٩ٴاصي٬ 

ٝب٭ٴ٭ي ٳ ّٮذا٦٥ضٳ٧ صک ٳ افالس آ٫ ٳ گضاسػ ثٰ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ
پبعخ ثٰ اعتْال٩بت ٩يشٳصٰ اص عٴي ٩ْبٳ٭تٲب ، ٩ذيشيت ٱبي عتبدي ، ٩ٮبىٜ ٳ عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ ثٰ ؽٲشداسي ٳ سِٙ اثٲب٧ اص ٝٴا٭ي٬ 

٩ٴرٴد ٳ اسائٰ ٩ؾبٳسٯ ٝب٭ٴ٭ي ثٰ آ٭ٲب
پيٴعت کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب يب عٴاثٜ ٩شثٴه ثٰ ٭ب٩ٰ ٱب ىجٜ دعتٴس

تضٴي٤ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ختٴ٩ٰ ثٰ ثبيگب٭ي ساکذ ثب اربصٯ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

تؾکي٤ ر٦غبت ٩ؾٴستي صٞٴٝي رٲت ثبال ثشد٫ تٴا٫ صٞٴٝي کبسؽٮبعب٫ ثب اعتٚبدٯ اص ٩ؾبٳسي٬ يب فبصت ٭َشا٫ خبسد اص ٩ز٪ٴّٰ 

صٞٴٝي ؽٲشداسي
تٚکيک ٳ تٴصيِ ٭ب٩ٰ ٱب ثشاي اسربُ ثٰ ٳاصذ اٝذا٧ کٮٮذٯ ٳ پيگيشي آ٭ٲب

تٲيٰ فٴست ٩بيضتبد اداسي کبس٩ٮذا٫ ٳ تذاسٟ ٳ تٴصيِ آ٭ٲب

تٲيٰ گضاسؽبت ٩ٴسد ٥ضٳ٧ رٲت اسائٰ ثٰ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

حجت خالفٰ ٩ؾخقبت ٳ رشيب٫ ٭ب٩ٰ ٱبي ٳاسدٯ ٳ فبدسٯ ٳ ٩ٴمٴُ ٳ ؽ٪بسٯ آ٭ٲب دس دٙبتش ٩شثٴه

صنٴس دس ٭ؾغتٲبي ٝنبيي ٳ ايزبد ٱ٪بٱٮگي ٱبي الص٧ ثشاي ايزبد ٳصذت سٳيٰ دس ٩ضبک٨ ٝنبيي

صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي ٭ب٩ٰ ٱب ، اٳساٛ ، اعٮبد ، ٩ذاسٟ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ضش٩ب٭ٰ ٩يبثٜ ٩ٞشسات ٳ افٴ٣ ثبيگب٭ي ٳ تٲيٰ ٙٲشعت ٩شثٴه ثش اعبط 

سٳػ تْيي٬ ؽذٯ
سعيذگي ثٰ اختالٗ ٭َشٱبي صٞٴٝي

سعيذگي ثٰ ٩ْنالت صٞٴٝي ؽٲشداسي ، ٩ٮبىٜ ، عبص٩ب٭ٲب ٳ ٩ٴعغبت ٳاثغتٰ ثٰ ؽٲشداسي ٳ اّال٧ ٭َش ٩ؾٴستي دس ٩ٴاسد اسربّي

ؽٮبعبيي خالء ٱبي ٝب٭ٴ٭ي ٩شثٴه ثٰ ا٩ٴس ؽٲشداسي ٳ اسائٰ ساٱکبس ٝب٭ٴ٭ي ثشاي سِٙ آ٭ٲب

٭َبست ثش تٲيٰ ٥ٴايش دٙبّيٰ رٲت اسائٰ دس پشٳ٭ذٱٲبي ٩يشس دس ٩شارِ دادگغتشي

٭َبست ثش چگٴ٭گي پيؾشٙت ا٩ٴس پشٳ٭ذٯ ٱب

٭َبست ثش صنٴس ْٙب٣ کبسؽٮبعب٫ صٞٴٝي دس ٩شارِ دادگغتشي ٳ ٭ضٴٯ دٙبُ آ٭ٲب ٳ ٭يض اخز ٳ ثشسعي گضاسؽبت ر٦غبت دادسعي پظ اص آ٫

٭َبست ثش ىشس دّبٳي ٳ دٙبُ اص صٞٴٛ ؽٲشداسي ٳ پبعخگٴيي ثٰ ک٦يٰ دّبٳي ٳ ؽکبيبت ٩يشٳصٰ ٦ّيٰ ؽٲشداسي دس ٩شارِ ٝنبيي ٳ ٕيش 

ٝنبيي
٭َبست ثشگشدآٳسي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩شثٴه ثٰ ؽٲشداسي ٳ ايزبد ثب٭ک اىالّبت ثٰ سٳص ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٳ اىالُ سعب٭ي ثٰ ٳاصذٱبي ريشثو

(...١٪٠ ٱضيٮٰ اصدٳاد ٳ - ٩غبٙشت - ٳا٧ )پيگيشي ٩جبصج سٙبٱي ٳ تٚشيضي ١بس١ٮب٫

٩جبصج ٩شثٴه ثٰ ثي٪ٰ ٳ دس٩ب٫ ت٢٪ي٦ي پشعٮ٤

ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ١بسآ٩ٴصا٫

تٲيٰ ٥يغت صنٴس ٳ ٕيبة ٳ ٩شخقي

تٲيٰ ٥يغت صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد

ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي عبخت٪ب٫

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

١بسؽٮبط ٩غئٴ٣ صٞٴٝي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اٝب٩ٰ دّٴي ثٰ ىشٙيت اؽخبؿ ا٨ّ اص صٞٴٝي يب صٞيٞي

ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش پشٳ٭ذٯ ٱب يب ٩ٴاسد اسربّي صغت ٩ٴسد

پبعخ ثٰ اعتْال٩بت صٞٴٝي

پبعخ ثٰ اعتْال٩بت داخ٦ي ٳ خبسد اص ؽٲشداسي ٳ اسائٰ گضاسؽبت ٩شثٴه

پبعخگٴيي ثٰ ک٦يٰ دّبٳي صٞٴٝي ٳ کيٚشي ٳ تٲيٰ ٥ٴايش ٩شثٴه

تٲيٰ ٩غتٮذات ٝب٭ٴ٭ي ٩ٴسد ٭يبص دٳايش ٩خت٦٘ ؽٲشداسي صغت ٩ٴاسد اسربّي

دٙبُ اص صٞٴٛ ؽٲشداسي دس ٩ٞبث٤ دّبٳي صٞيٞي ٳ صٞٴٝي

رخيشٯ ٳ ثبصيبثي افالس اىالّبت صٞٴٝي دس سايب٭ٰ

BS01040002: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS01040003: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

ؽشکت دس ر٦غبت دادسعي ا٨ّ اص صٞٴٝي ٳ کيٚشي

٩ؾبٳسٯ دس ا٩ٴس ٝشاسدادٱب صغت ٩ٴاسد اسربّي ثب تٴرٰ ثٰ عٴاثٜ کبسي

ٱ٪کبسي دس ٝب٥ت کبسگشٳٱي رٲت گشدآٳسي ٩يب٥ت اص ىشيٜ ثخؾٮب٩ٰ ٱب، کتت ٩ٴرٴد ، ٩کبتجبت ٳ ايٮتش٭ت رٲت تذٳي٬ ٩ٴاسد صٞٴٝي ٳ 

اعتٚبدٯ ٩ٴسد ٭يبص تضت ٱ٪بٱٮگي ٩غئٴ٥ي٬ ٩شثٴه
-

١بسؽٮبط صٞٴٝي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ ىشيٜ ٳ پيؾٮٲبد دس چبسچٴة ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات دس ا٭زب٧ ٳٍبي٘ ٩ضٴ٥ٰ

ثشسعي ٩ت٬ ٝشاسدادٱبي تٮَي٪ي اص ٥ضبً صٞٴٝي

پيگيشي ٳ ثشسعي تٖييشات يب ٩ت٪٨ ثش ٝشاسدادٱب

ٱ٪بٱٮگي ا٩ٴس صٞٴٝي ٩ْبٳ٭تٲب، ٩ٮبىٜ ٳ عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ

ٱ٪بٱٮگي ا٩ٴس صٞٴٝي عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ

ٱ٪بٱٮگي کؾيکٲبي صٞٴٝي دس ايب٧ تْيي٤

کٮتش٣ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٝنبيي

-

(ا٩ٴس ٝشاس دادٱب)١بسؽٮبط صٞٴٝي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ ىشيٜ ٳ پيؾٮٲبد دس چبسچٴة ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات دس ا٭زب٧ ٳٍبي٘ ٩ضٴ٥ٰ

ثشسعي ٩ت٬ ٝشاسدادٱبي تٮَي٪ي اص ٥ضبً صٞٴٝي

پيگيشي ٳ ثشسعي تٖييشات يب ٩ت٪٨ ثش ٝشاسدادٱب

ٱ٪بٱٮگي ا٩ٴس صٞٴٝي ٩ْبٳ٭تٲب، ٩ٮبىٜ ٳ عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ

ٱ٪بٱٮگي ا٩ٴس صٞٴٝي عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ

ٱ٪بٱٮگي کؾيکٲبي صٞٴٝي دس ايب٧ تْيي٤

کٮتش٣ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٝنبيي

-

-

-

(١بسؽٮبط)سئيظ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

تٲيٰ گضاسؽبت خبؿ رٲت ٩ذيشيت

تٲيٰ ٳ ٭َبست ثش گضاسؽٲبي صغبثذاسي

سِٙ ٩ٖبيشت صغبثٲبي ٙي ٩بثي٬ ؽٲشداسي ٩شکضي ثب ٩ٮبىٜ ٳ عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ

٭َبست ثش اعٮبد صغبثذاسي ٕيش ٭ٞذي ٩ٮبىٜ

٭َبست ثش ثبيگب٭ي اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ صغبثذاسي

٭َبست ثش ّ٪٦يبت ٳ اٝذا٧ ثٰ ثغت٬ صغبثٲبي پبيب٫ عب٣ ٩ب٥ي

ٱ٪کبسي ثب ا٩ٴس خضا٭ٰ داسي دس خقٴؿ ٩ٖبيشت گيشي صغبثٲبي ثب٭کي

کٮتش٣ اعٮبد صغبثذاسي ٳ حجت ٭ٲبيي آ٫

کٮتش٣ تشاص٭ب٩ٰ

کٮتش٣ ّ٪٦کشد ٱضيٮٰ ٱبي ربسي ٳ ّ٪شا٭ي ٳ ديٴ٫

کٮتش٣ ّ٪٦کشد ٱضيٮٰ ٱبي ٩ت٪شکض ٳ ٳاسيضٱبي ٩ت٪شکض

کٮتش٣ ّ٪٦کشد ٳ تٲيٰ گضاسؽبت ٩شثٴه ثٰ ثٴدرٰ سيضي عب٥يب٭ٰ

-

کبسؽٮبط ٩غئٴ٣ صغبثشعي ٳ ٩زب٩ِ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات افالصي ثش ٩جٮبي تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ سٳؽٲب

پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ ٩شثٴه

تيجيٜ ّ٪٦يبت ٩ب٥ي ا٭زب٧ ؽذٯ دس ٳاصذٱبي ارشايي

تٲيٰ ٙٲشعت عپشدٯ ٱب ٳ کٮتش٣ ٙش٧ عپشدٯ ثشاي دسيبٙت عپشدٯ

سعيذگي ثٰ اٝال٧ ٩ٮذسد دس تشاص٭ب٩ٰ ٳ فٴست صغبة عٴد ٳ صيب٫ ٳ اصشاص فضت آ٭ٲب اص ىشيٜ سعيذگي ٩ٞذ٩بتي ٳ ٭ٲبيي

سعيذگي ثٰ صغبثٲبي ٱضيٮٰ ٳ دسآ٩ذ ٳ عبيش پشداختٲب ٳ تيجيٜ اعٮبد ٳ فٴست صغبة ثب٭کي ثب ٩ٞشسات ٳ مٴاثو ٩ب٥ي

ؽشکت دس ر٪ِ آٳسي اىالّبت ٳ ٩ذاسٟ ٳ ٩غتٮذات ٩ٴسد ٥ضٳ٧ دس ا٭زب٧ ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ صغبثشعي

ٱ٪کبسي دس ا٭زب٧ ّ٪٦يبت افالس صغبثٲب رٲت سعيذ٫ ثٰ ٩ب٭ذٯ ٱبي صٞيٞي

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ اعٮبد ٱضيٮٰ

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٩ب٥ي اص ٝجي٤ اعٮبد ٱضيٮٰ ، اعٮبد ا٭جبس، اعٮبد دسآ٩ذ
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ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ تشاص٭ب٩ٰ آص٩بيؾي ٩ب٭ذٯ گيشي ٳ ثغت٬ صغبثٲب رٲت افالس ٳ تٲيٰ گضاسػ ّ٪٦کشد

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ ک٦يٰ دسيبٙتي ٱب ثشاي تبييذ گشٙت٬ ٳ تٚکيک صغبثٲب رٲت اسعب٣ ثٰ ٩شارِ ريشثو

-

کبسؽٮبط ا٩ٴس ٩زب٩ِ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ايزبد ٱ٪بٱٮگي رٲت ثشگضاسي ٩زب٩ِ ّ٪ٴ٩ي ٳ ٙٴٛ ا٥ْبدٯ ؽشکت ٱبي ٳاثغتٰ

ثشسعي ٳمْيت ؽشکت ٱب ٳ اسائٰ پيؾٮٲبد الص٧ ثشاي ثٲجٴد ٭َب٧ ٱبي ٩ب٥ي، ٩ْب٩التي ٳ ٕيشٯ ؽشکت

ثشٝشاسي استجبه ثب اّنبي ٩ضتش٧ ٩زب٩ِ ّ٪ٴ٩ي ثٰ ٩ٮَٴس اخز ديذگبٯ ٱبي آ٫ ٱب ثٰ ٩ٮَٴس تْيي٬ خو ٩ؾي ٳ اٱذاٗ الص٧ ثشاي ؽشکت

پيگيشي ارشاي ٩قٴثبت ٩زب٩ِ ّ٪ٴ٩ي ٳ تٲيٰ گضاسػ الص٧ دس ساثيٰ ثب ثٴدرٰ ٳ گضاسػ صغبثشعي ؽشکت

تٮَي٨ دعتٴس ر٦غٰ ٩زب٩ِ ٳ پيگيشي ٳفٴ٣ گضاسػ ٱب ٳ اىالّبت ٩ٴسد ٭يبص

تٲيٰ گضاسػ ٱبي تض٦ي٦ي اص ّ٪٦کشد ؽشکت ٱب ٳ اسائٰ پيؾٮٲبدات رٲت تق٪ي٨ گيشي تٴعو اّنبي صبمش

تٲيٰ ٳ تٮَي٨ فٴستز٦غبت ٳ اثالٓ ٩قٴثبت

ؽشکت دس ر٦غبت کبسؽٮبعي رٲت تٲيٰ ٳ تٮَي٨ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱب ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي ٩ٴسد ٭يبص ثشاي ؽشکت

-

صغبثشط: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات افالصي ثش ٩جٮبي تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ سٳؽٲب

پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ ٩شثٴه

تيجيٜ ّ٪٦يبت ٩ب٥ي ا٭زب٧ ؽذٯ دس ٳاصذٱبي ارشايي

تٲيٰ ٙٲشعت عپشدٯ ٱب ٳ کٮتش٣ ٙش٧ عپشدٯ ثشاي دسيبٙت عپشدٯ

سعيذگي ثٰ اٝال٧ ٩ٮذسد دس تشاص٭ب٩ٰ ٳ فٴست صغبة عٴد ٳ صيب٫ ٳ اصشاص فضت آ٭ٲب اص ىشيٜ سعيذگي ٩ٞذ٩بتي ٳ ٭ٲبيي

سعيذگي ثٰ صغبثٲبي ٱضيٮٰ ٳ دسآ٩ذ ٳ عبيش پشداختٲب ٳ تيجيٜ اعٮبد ٳ فٴست صغبة ثب٭کي ثب ٩ٞشسات ٳ مٴاثو ٩ب٥ي

ؽشکت دس ر٪ِ آٳسي اىالّبت ٳ ٩ذاسٟ ٳ ٩غتٮذات ٩ٴسد ٥ضٳ٧ دس ا٭زب٧ ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ صغبثشعي

ٱ٪کبسي دس ا٭زب٧ ّ٪٦يبت افالس صغبثٲب رٲت سعيذ٫ ثٰ ٩ب٭ذٯ ٱبي صٞيٞي

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ اعٮبد ٱضيٮٰ

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٩ب٥ي اص ٝجي٤ اعٮبد ٱضيٮٰ ، اعٮبد ا٭جبس، اعٮبد دسآ٩ذ

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ تشاص٭ب٩ٰ آص٩بيؾي ٩ب٭ذٯ گيشي ٳ ثغت٬ صغبثٲب رٲت افالس ٳ تٲيٰ گضاسػ ّ٪٦کشد

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ ک٦يٰ دسيبٙتي ٱب ثشاي تبييذ گشٙت٬ ٳ تٚکيک صغبثٲب رٲت اسعب٣ ثٰ ٩شارِ ريشثو

-

٩تقذي ا٩ٴس دٙتشي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

پبعخگٴيي ثٰ اسثبة سرٴُ ٳ ساٱٮ٪بيي ٳ تْيي٬ ٳٝت ٩الٝبت

پيٴعت کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب يب عٴاثٜ ٩شثٴه ثٰ ٭ب٩ٰ ٱب ىجٜ دعتٴس

تضٴي٤ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ختٴ٩ٰ ثٰ ثبيگب٭ي ساکذ ثب اربصٯ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

تٚکيک ٳ تٴصيِ ٭ب٩ٰ ٱب ثشاي اسربُ ثٰ ٳاصذ اٝذا٧ کٮٮذٯ ٳ پيگيشي آ٭ٲب

تٲيٰ فٴست ٩بيضتبد اداسي دٙتش ؽٲشداس ٳ تذاسٟ ٳ تٴصيِ آ٭ٲب

تٲيٰ گضاسؽبت ٩ٴسد ٥ضٳ٧ رٲت اسائٰ ثٰ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

حجت خالفٰ ٩ؾخقبت ٳ رشيب٫ ٭ب٩ٰ ٱبي ٳاسدٯ ٳ فبدسٯ ٳ ٩ٴمٴُ ٳ ؽ٪بسٯ آ٭ٲب

صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي ٭ب٩ٰ ٱب ، اٳساٛ ، اعٮبد ، ٩ذاسٟ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ضش٩ب٭ٰ ٩يبثٜ ٩ٞشات ٳ افٴ٣ ثبيگب٭ي

-

-

-

(١بسؽٮبط)٩ذيش : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسصيبثي ّ٪٦کشد کبسکٮب٫ ٳ ٩ز٪ٴّٰ ٱبي تضت عشپشعتي ، ؽٮبعبيي ٭ٞبه مْ٘ ٳ ٝٴت ٩ز٪ٴّٰ ٱب ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ثٲجٴد ٭ٞبه ٝٴت 

ٳ سِٙ ٭ٞبه مْ٘
ايزبد ٱ٪بٱٮگي ثي٬ ک٦يٰ ٳاصذٱبي ٩شتجو ثب ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ ّ٪ٴ٩ي ؽٲش دس ص٩يٮٰ ثٲجٴد ٳ افالس سٳؽٲبي ٩ٴرٴد ٳ پيؼ ثيٮي ثش٭ب٩ٰ ٱبي 

آتي
ثبص٭گشي ٳ ثشٳص سعب٭ي صذٳد اختيبسات ٳ تٚٴيل ٩غئٴ٥يت ٱب ٳ تْيي٬ سٳاثو ٩يب٫ کبسکٮب٫ ٳ ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ ٩ز٪ٴّٰ تضت عشپشعتي ثٰ 

٭ضٴي کٰ تٞغي٨ کبس ثٰ دسعتي فٴست پزيشد ٳ ّذا٥ت اداسي ارشا ؽٴد
ثشسعي ٳ اٍٲبس ٭َش دس ص٩يٮٰ ىشس ٱبي ارشايي تشاٙيکي

ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس ساثيٰ ثب پيؾٮٲبدٱبي ٩شثٴه صٴصٯ تضت عشپشعتي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ارشايي ؽذ٫ ٱشچٰ عشيْتش پيؾٮٲبدٱبي 

٩ٴسد تبييذ
ثشسعي ٳ تض٦ي٤ ٩ؾکالت ٳ ٩ٴاسد پيؼ آ٩ذٯ ثب تٴرٰ ثٰ آ٩بس ٳ اىالّبت ٳاْٝي ٳ تق٪ي٨ گيشي ثش اعبط آ٫

ثشسعي ٳ تْيي٬ خو ٩ؾي ثش٭ب٩ٰ ٱبي ک٦ي ثٰ ٩ٮَٴس تٲيٰ ىشس ٱبي تشاٙيکي ٳ ثٲجٴد ٳ اي٪٬ عبصي ّجٴس ٳ ٩شٳس ٳ ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ ٩غبٙش ٳ 

کبال دس ؽٲش، ثب تٴرٰ ثٰ تشاک٨ ٳ اصتيبربت ٦ْٙي ٳ آتي
ثشگضاسي ر٦غبت دٳسٯ اي ثشاي ثشسعي ٩ؾکالت ٩ٴرٴد دس عيغت٨ ٳ يبٙت٬ ساٱکبس ثشاي ص٤ ٩ؾکالت
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ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت تٴعْٰ اي٪ٮي ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ ٕيش ٩ٴتٴسي

ثش٭ب٩ٰ سيضي دس رٲت تٴعْٰ ٙشٱٮگ ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ ٕيش ٩ٴتٴسي

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ عيبعتگزاسي دس ٩ٴسد ْٙب٥يتٲبي ٩شتجو ثب تٴرٰ ثٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ثبالدعتي ٳ عيبعتٲبي تْيي٬ ؽذٯ

تبحيشگزاسي ثش اٙشاد ٳ ا٭گيضػ ايؾب٫ ثٰ ٭ضٴي کٰ اص سٳي ٩ي٤ ٳ اؽتيبٛ ثشاي دعتيبثي ثٰ ٱذٗ ٱبي ٩ز٪ٴّٰ تالػ کٮٮذ

تض٦ي٤ ، ثشسعي ٳ پيؾٮٲبد ثٴدرٰ ،٩ت٪٨ ٳ افالس آ٫ دس صٴصٯ تضت عشپشعتي

ص٩يٮٰ عبصي دس رٲت ٩ؾبسکت ٙکشي کبسکٮب٫ دس تْشي٘ اٱذاٗ ّ٪٦يبتي ، ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ ساٱکبسٱبي ارشايي ٩ز٪ٴّٰ تضت عشپشعتي

ؽشکت دس ر٦غبت ثش٭ب٩ٰ سيضي، تٲيٰ ٳ تذٳي٬ پيؼ ٭ٴيظ ثٴدرٰ ٩شثٴه

ؽشکت دس ر٦غبت ٳ ک٪يغيٴ٫ ٱبي ٩شثٴه ٳ ا٭تٞب٣ ٭َشات ؽٲشداسي رٲت ثٲشٯ ثشداسي فضيش اص ٩ْبثش ٳ عيغت٨ ٱبي ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ ٳ 

تْيي٬ خيٴه استجبىي ٩ٮيٞي ٳ پيؼ ثيٮي مٴاثو ٳ تْشٰٙ ٱبي ٝبث٤ ارشا
٩ذيشيت ثش اخز اّتجبسات پشٳژٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ صٴصٯ ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ ٳ تشاٙيک

٩ؾبسکت ثب ٳاصذٱبي ريشثو دس رٲت تٲيٰ آ٩بس ٳ اىالّبت ٳاْٝي، اسصيبثي ّ٪٦کشد ثٲجٴد سٳؽٲب ٳ تْب٥ي عبص٩ب٭ي، افالصبت عبختبسي ، 

٭يبصعٮزي آ٩ٴصؽي ، اسصؽيبثي کبسکٮب٫ تضت عشپشعتي ، ٩٪يضي عيغت٨، ٭يبصٱبي پژٳٱؾي
٭َبست ثش ثش٭ب٩ٰ سيضي ک٦ي دس رٲت ايزبد ٭َب٧ تشاٙيکي ٩ي٦ٴة دس ؽٲش کٰ ٩ٮزش ثٰ کبٱؼ احشات ٩ٮٚي پذيذٯ تشاٙيک ٩ي ؽٴد

٭َبست ثش ثش٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪٦يبتي تْشي٘ ؽذٯ تٴعو صيش ٩ز٪ٴّٰ ٱب ثٰ ٩ٮَٴس تضٜٞ اٱذاٗ ، ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ عيبعتٲبي کال٫ تْيي٬ ؽذٯ

٭َبست ثش تذٳي٬ ٩ٞشسات ٳ مٴاثو الص٧ دس ص٩يٮٰ ٭َب٧ ربثزبيي ٩غبٙش ٳ کبال دس ؽٲش

٭َبست ثش صغ٬ ا٭تَب٧ ا٩ٴس ٳاصذٱبي ٩شتجو ثب ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ ؽٲشي ٳ ٩شاٝجت دس ثٲشٯ ثشداسي ٩ي٦ٴة اص ک٦يٰ عيغت٨ ٱبي ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ 

ّ٪ٴ٩ي ٩ٴرٴد
٭َبست ثش صغ٬ ا٭تَب٧ ٳ گشدػ ا٩ٴس عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ ٩شثٴه اص ٥ضبً ٭ي٤ ثٰ اٱذاٗ پيؼ ثيٮي ؽذٯ دس اعبعٮب٩ٰ آ٭ٲب

٭َبست ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس رٲت ٙشاٱ٨ آٳسد٫ آعبيؼ ٳ آسا٩ؼ ثشاي ٩غبٙشا٫ دسٳ٫ ؽٲشي

٭َبست ٳ ٱ٪بٱٮگي ثش ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت اي٪٬ عبصي ٩ْبثش ّبثشي٬ پيبدٯ ٳ دٳچشخٰ عٴاس

٭َبست ٳ ٱ٪بٱٮگي دس ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت کٮتش٣ ٳ کبٱؼ آ٥ٴدگي ٩ضييي، ٭بؽي اص دٳدصايي ٳعبي٤ ٭٦ٞيٰ ٩ٴتٴسي

٭َبست ٳ ٱ٪بٱٮگي دس ثش٭ب٩ٰ سيضي دس رٲت عب٩ب٭ذٱي تشاٙيک ٳ اي٪٬ عبصي ٩ْبثش ٳ تٞبىِ ٱب

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

١بسؽٮبط ٩غئٴ٣ ٩يب٥ْبت ٳ ىشاصي عيغت٪ٲبي ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ ٳ تشاٙي٠: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ گضاسػ ٳ ٭تبيذ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ ٳ تشاٙيک

ثکبسگيشي ٭ش٧ اٙضاسٱبي ٳيژٯ ٩يب٥ْبت رب٩ِ ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ ٳ تشاٙيک

تضٞيٞبت ٳ ثشسعي دس ص٩يٮٰ آيت٪ٲبي رذيذ ٳ ربيگضي٬ ّالئ٨ ٳ تزٲيضات تشاٙيکي

تضٞيٞبت ٳ ثشسعي دس ص٩يٮٰ س٭گٲبي تشاٙيکي

تضٞيٞبت ٳ ثشسعي دس ص٩يٮٰ ٩بؽي٬ آالت خو کؾي

تٲيٰ گضاسػ يب ٩ٞب٥ٰ پيشا٩ٴ٫ ٩ٴمٴّبت خبؿ تشاٙيکي

تٲيٰ ٩ذ٥ٲبيي اص ىشصٲبي ٩ٴسد ٭َش اص ؽجکٰ خيبثب٭ي ؽٲش ٳ ؽجيٰ عبصي ٱبي ٩ٴسد ٭يبص

تٲيٰ ٩غتٮذات ٩شثٴه ثٰ سٳ٭ذ گشدػ کبس پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ثٰ ٩ٮَٴس اعتٚبدٯ دس عيغت٨ رب٩ِ گشدػ کبس پشٳژٯ ٱب

ؽشکت دس ر٦غبت ٩شثٴه ثٰ اسائٰ ٭تبيذ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ٳ تٲيٰ فٴستز٦غبت ٩شثٴه

گشدآٳسي اىالّبت ٩جبصج رذيذ دس ص٩يٮٰ ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ ٳ تشاٙيک

٩يب٥ْٰ ٳ ثشسعي گضاسؽبت ٩شثٴه ثٰ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي صٴصٯ تشاٙيک دسيبٙتي اص ٩ؾبٳسي٬ ٳ اسائٰ ٭ٞيٰ ٭َشات کبسؽٮبعي

٭َبست ثش ثبصديذٱب ، آ٩بسگيشي ٱب ٳ اسائٰ گضاسػ ٱب دس ٩ٴسد ٩ْنالت تشاٙيکي

ٱ٪کبسي دس ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس خقٴؿ ٩ت٬ ٝشاسداد تٲيٰ ؽذٯ ثشاي پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ٳ ؽشس خذ٩بت دسيبٙتي اص ٩ؾبٳس

ٱ٪کبسي دس ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ا٭زب٧ ٩يب٥ْبت رب٩ِ ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ ٳ تشاٙيک

-

١بسؽٮبط تشاٙي٠: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اعتٚبدٯ ٱش چٰ ثيؾتش ٳ ثٲتش اص تغٲيالت ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ ؽٲشي دس ٳمِ ٩ٴرٴد

اٍٲبس ٭َش تشاٙيکي دس خقٴؿ تب٩ي٬ يب ّذ٧ تب٩ي٬ پبسکيٮگ

ثشسعي ٩ذيشيت تٞبمبي ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ

پيگيشي ٳ ٱ٪بٱٮگي دس تٲيٰ ٳ ارشاي ىشس تشاٙيک تشدد ٳعبي٤ ٭٦ٞيٰ دس عبّبت ٳ ٩ضذٳدٯ اي اص ؽٲش

BS01060002: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

تْيي٬ ٩ض٦ٲبيي رٲت ّجٴس ّبثشي٬ پيبدٯ اص عٴاسٯ سٳ ٩ْبثش ٳ خيبثب٫ ٱب ٳ ٭َبست ثشاي گزسگبٯ ٳ تغٲيالت ٳيژٯ ّبثشي٬ پيبدٯ

تالػ دس رٲت ثٲجٴد ّجٴس ٳ ٩شٳس

ر٪ِ آٳسي اىالّبت ٳ آ٩بس عيغت٨ ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ ٳ تشاٙيک ٳ اسائٰ گضاسؽبت تشاٙيکي دس فٴست ٥ضٳ٧

عب٩ب٭ذٱي ٩ؾکالت ٭بؽي اص کبسثشيٲبي ّ٪ذٯ ربرة تشاٙيک ٳ کبٱؼ ٩ؾکالت

ؽٮبعبيي ٳ عب٩ب٭ذٱي تٞبىِ ٱبي ثضشا٭ي ٳ گشٯ ٱبي تشاٙيکي تقبدٗ خيض دس صذ اعتب٭ذاسد

ٱ٪بٱٮگي ٳ پيگيشي ارشاي پشٳژٯ ٱبي خو کؾي ٩ْبثش

-

١بسؽٮبط ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثشسعي چشإٲبي ساٱٮ٪بيي ٳ تبث٦ٴٱبي عيش ٩ٮيٰٞ اص ٱ٪ٰ ٥ضبً

ثشسعي ٳ تؾخيـ ٩ض٦ٲبي ّجٴس ٦ْ٩ٴ٥ي٬ ٳ سِٙ ٩ؾکالت سٙت ٳ آ٩ذٱبي آ٭ٲب دس ٩ْبثش ّ٪ٴ٩ي

پيگيشي رٲت ؽغتؾٴ ٳ ٭َبٙت ک٦يٰ تزٲيضات تشاٙيکي دس عيش ٩ٮيٰٞ

پيگيشي رٲت ؽغتؾٴي تبث٦ٴٱب ٳ گ٤ ٩يخ ٱبي چذ٭ي ٳ س٭گ آ٩يضي آ٭ٲب

پيگيشي سِٙ ٩ٴا٭ِ ىجيْي ٳ ٕيش ىجيْي کٰ ٩ٴرت ّذ٧ ديذ ٳ ايزبد خو ٩يؾٴد

پيگيشي ارشاي ا٩ٴس تشاٙيکي دس عيش ٩ٮيٰٞ ٩ب٭ٮذ ٭قت ّالئ٨ ٳ تبث٦ٴٱبي تشاٙيکي ، خو کؾي  ٩ْبثش

تؾخيـ ٳ ؽٮبعبيي ٭ٞبه صبدحٰ خيض ٳ اي٪٬ عبصي آ٭ٲب

تٲيٰ گضاسؽبت دس ٩ذت ص٩ب٫ ٩ْي٬ اص ٩ؾکالت ٩خت٦٘ سٙت ٳ آ٩ذ

عب٩ب٭ذٱي ٩ؾکالت ٭بؽي اص کبسثشيٲبي ّ٪ذٯ ربرة تشاٙيک ٳ کبٱؼ ٩ؾکالت

٭َبست ثش ارشاي خو کؾيٲب ٳ ٭قت ّالئ٨ تشاٙيکي دس ٩ضذٳدٯ ٩ٮيٰٞ

ٱ٪بٱٮگي دس ٩ٴسد صٚبسيٲبي ٩ٴسد ٭يبص پي٪ب٭کبس ٳ ٭َبست ثش اي٪ٮي کبسگبٱي

-

-

-

(١بسؽٮبط)٩غئٴ٣ دثيشخب٭ٰ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثبصکشد٫ پبکتٲبي پغتي ٳ اسربُ ثٰ ٝغ٪تٲبي ٩شثٴه

ثٰ سٳص ٭گٰ داؽت٬ عيغت٨ کبس حجت تٴصيِ ٳ تضٴي٤ ٭ب٩ٰ ٱب ثٰ ٝغ٪تٲبي ٩شثٴىٰ

سعيذگي ٳ ٭َبست ثش حجت ٳ تٴصيِ ک٦يٰ ٭ب٩ٰ ٱبي ٳاسدٯ ٳ اسعب٣ ٩شاعالت

سعيذگي ٳ ٭َبست ثش صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي ک٦يٰ اعٮبد ٳ اٳساٛ ٳ عٴاثٜ اداسي

سعيذگي ٳ ٭َبست ثش کبس ٩بؽي٬ ٭ٴيغٲب ٳ تٞغي٨ کبس ثي٬ آ٭ٲب ٳ ٱذايت ٳ ساٱٮ٪بيي آ٭ٲب

٭َبست ثش تٚکيک ٭ب٩ٰ ٱبي ٳاسدٯ ٳ فبدسٯ

٭َبست ثش دعتٰ ثٮذي ٭ب٩ٰ ٱب ثش صغت ّٴا٤٩ ٩خت٦٘

٭َبست ثش کبس ٭ب٩ٰ سعب٭ب٫ دس خقٴؿ تٴصيِ ٭ب٩ٰ ٱبي اداسي ثٰ عبيش ٩ٴعغبت ٳ ٳاصذٱب

کٮتش٣، ىجٰٞ ثٮذي ٳ ٭َبست ثش ٭ب٩ٰ ٱبي فبدسٯ ٳ ٳاسدٯ

سعيذگي ٳ ٭َبست ثش ١بس پشعٮ٤ دثيشخب٭ٰ ٱب ٳ ٱذايت ٳ ساٱٮ٪بيي آ٭ٲب

پؾتيجب٭ي ٳ سِٙ اؽ٢بالت ١بسثشا٫ دس ١بس ثب عيغت٨ اتٴ٩بعيٴ٫ اداسي

پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي عيغت٨ اتٴ٩بعيٴ٫ اداسي

-

١بسؽٮبط پيگيشي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثشسعي ، پيگيشي ، تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ اسصيبثي ارشاي ىشصٲبي ٩خت٦٘

پيگيشي ارشاي ک٦يٰ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي فبدسٯ

تٲيٰ پيؼ ٭ٴيظ ثشخي اص آئي٬ ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ٞشسات ٳ ثشسعي ٳ اٍٲبس ٭َش ٭غجت ثٰ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٥ٴايش ٳ ٩ٞشسات تٲيٰ ؽذٯ

سعيذگي ثٰ ْٙب٥يتٲبي ربسي ٳ گضاسػ گيشي اص پيؾشٙت کبس دعتٴسات فبدسٯ ٳ ْٙب٥يتٲب ثٰ ٩ٮَٴس اسصؽيبثي ّ٪٦يبت اص ٭َش ٩يبثٞت ٭تبيذ 

ثذعت آ٩ذٯ ثب ٱذٙٲب ٳ عيبعتٲبي تْيي٬ ؽذٯ
ؽشکت دس ک٪يغيٴ٫ ٱب ٳ کٮٚشا٭ظ ٱبي ٩شثٴه

ىشس سيضي، ٱ٪بٱٮگي ، ارشاي ْٙب٥يتٲبي ٩شثٴه دس چٲبسچٴة ٳٍبي٘ ٩ضٴ٥ٰ

-

١بسؽٮبط صٞٴٝي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ ىشيٜ ٳ پيؾٮٲبد دس چبسچٴة ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات دس ا٭زب٧ ٳٍبي٘ ٩ضٴ٥ٰ

ثشسعي ٩ت٬ ٝشاسدادٱبي تٮَي٪ي اص ٥ضبً صٞٴٝي

پيگيشي ٳ ثشسعي تٖييشات يب ٩ت٪٨ ثش ٝشاسدادٱب

ٱ٪بٱٮگي ا٩ٴس صٞٴٝي ٩ْبٳ٭تٲب، ٩ٮبىٜ ٳ عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ

ٱ٪بٱٮگي ا٩ٴس صٞٴٝي عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ

BS01060005: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0107: ١ذ صٴصٯ 

دثيشخب٭ٰ ؽٴساي اعال٩ي ؽٲش: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS01070001: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS01070002: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS01070003: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

ٱ٪بٱٮگي کؾيکٲبي صٞٴٝي دس ايب٧ تْيي٤

کٮتش٣ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٝنبيي

-

٩تقذي ا٩ٴس دٙتشي ٳ ثبيگب٭ي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

پبعخگٴيي ثٰ اسثبة سرٴُ ٳ ساٱٮ٪بيي ٳ تْيي٬ ٳٝت ٩الٝبت

پيٴعت کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب يب عٴاثٜ ٩شثٴه ثٰ ٭ب٩ٰ ٱب ىجٜ دعتٴس

تضٴي٤ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ختٴ٩ٰ ثٰ ثبيگب٭ي ساکذ ثب اربصٯ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

تٚکيک ٳ تٴصيِ ٭ب٩ٰ ٱب ثشاي اسربُ ثٰ ٳاصذ اٝذا٧ کٮٮذٯ ٳ پيگيشي آ٭ٲب

تٲيٰ فٴست ٩بيضتبد اداسي دٙتش ؽٲشداس ٳ تذاسٟ ٳ تٴصيِ آ٭ٲب

تٲيٰ گضاسؽبت ٩ٴسد ٥ضٳ٧ رٲت اسائٰ ثٰ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

حجت خالفٰ ٩ؾخقبت ٳ رشيب٫ ٭ب٩ٰ ٱبي ٳاسدٯ ٳ فبدسٯ ٳ ٩ٴمٴُ ٳ ؽ٪بسٯ آ٭ٲب

صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي ٭ب٩ٰ ٱب ، اٳساٛ ، اعٮبد ، ٩ذاسٟ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ضش٩ب٭ٰ ٩يبثٜ ٩ٞشات ٳ افٴ٣ ثبيگب٭ي

BS01070004: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ْبٳ٫ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭تخبة ، ٱذايت ٳ ٱ٪بٱٮگي ثب ٩ؾبٳسا٫ گضيٮؼ ؽذٯ

ثشسعي گضاسؽبت کبسثشدي تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ آ٩بسٱبي ٳاف٦ٰ ٳ اىالّبت ؽٲشي ا٨ّ اص عشا٭ٰ ٱب

ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت اسائٰ ساٱکبسٱبي ٩ي٦ٴة رٲت تْذي٤ ٩ْنالت ٳ ٩ؾکالت ؽٲشي

ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ا٭زب٧ آعيت ؽٮبعي ٩ؾکالت ٳ ٩ْنالت ؽٲشي ٳ اسائٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي الص٧ ثٰ ٩ٮَٴس کبٱؼ ٩ؾکالت ٳ اٙضايؼ کيٚيت 

ص٭ذگي ٩شد٧ ٳ ايزبد تغٲيالت الص٧ دس رٲت سِٙ ٩ْنالت ؽٲشي
ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ثٲجٴد کيٚيت ٩ضيو ؽب٤٩ ٩غبئ٤ ؽٲشعبصي ٳ عبص٩ب٭ذٱي ٳ ثٲغبصي ثبٙت

ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت تْيي٬ پتب٭غي٤ ٱبي ٩ٮبىٜ اص ٭َش ر٦ت ر٪ْيت ٳ رب٭٪بئي ٩تْبد٣ خذ٩بت دس عيش ؽٲش ثش اعبط ىشس ٱبي رب٩ِ ٳ 

تٚقي٦ي
پيؾٮٲبد استٞبء کيٚي ثبٙت ٱب ثٴيژٯ ثبٙت تبسيخي ثش اعبط ٭يبصٱب ٳ ثب تٴرٰ ثٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي تٴعْٰ ث٦ٮذ ٩ذت ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ 

٩ٮبعت عبصي ٙنبٱبي ؽٲشي اص اثْبد ٩خت٦٘
تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ ٩يب٥ْبت ٳ اسائٰ ک٪جٴدٱب ٳ ٭يبصٱبي ٩ٮبىٜ ثٰ تٚکيک ث٦ٴٟ ٱب

تذٳي٬ مٴاثو ٳ اعتب٭ذاسد ٱبي ؽٲشي ٳ ر٪ِ آٳسي ؽبخـ ٱب ٳ ٩ْيبسٱبي ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس ٭ي٤ ثٰ ؽٲش ايذٯ

٩يب٥ْبت دس صٴصٯ اي٪٬ عبصي ٳ اعتب٭ذاسديبثي ثشاي ٩ْ٪بسي دس ٩ٞيبط ؽٲش، ٩ٮيٰٞ اي ٳ ٩ض٦ي

٩يب٥ْبت ٳ تذٳي٬ ٥ٴايش ٳ مٴاثو رٲت کٮتش٣ صشي٨، استٚبُ ، عبيٰ ، تشاک٨، ثٮبٱبي ٩ْ٪بسي ٳ ثٲيٮٰ عبصي ا٦ٝي٪ي ، صيجبؽٮبختي ٳ ٱٴيتي 

اثٮيٰ
٭َبست ثش ثشسعي ىشصٲبي تٚقي٦ي ؽٲشي ٳ تٲيٰ ٳ تٮَي٨ ٥ٴايش ٳ پيؾٮٲبدات ثٰ ٩ٮَٴس تقٴيت ىشصٲبي تٚقي٦ي

٭َبست ثش ثٲجٴد عي٪ب ٳ ٩ٮَش ؽٲش ثب اسائٰ ساٱکبسٱبي ٩خت٦٘ ٳ يکغب٫ عبصي عي٪بي ؽٲشي

٭َبست ثش تٲيٰ ىشس ؽٲشعبصي ٳ تٚقي٦ي صشي٨ ؽٲش ٳ سٳعتبٱبي ٳاِٝ دس صشي٨ ٳ ٭يض پبعخگٴيي ثٰ اعتْال٩بت ريشثو دس اي٬ خقٴؿ

٭َبست ثش تٲيٰ ىشصٲبي ٩يب٥ْبتي تٚقي٦ي

٭َبست ثش صغ٬ ارشاي ىشس تٚقي٦ي ٩قٴة

ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد دس ساعتبي تْيي٬ ا٭ذاصٯ ٳؽک٤ ؽٲش ٳ ثشسعي ٩ؾکالت ؽٲشي ثب ؽٲشٱبي ٱ٪زٴاس ثب ىشس تٚقي٦ي

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ذيش : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
آعيت ؽٮبعي ارشاي ثش٭ب٩ٰ ٱب

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسصيبثي ّ٪٦کشد ثش٭ب٩ٰ ٱبي تذٳي٬ ؽذٯ

ا٭زب٧ ٩يب٥ْبت ٳ تضٞيٞبت الص٧ دس ساثيٰ ثب ثش٭ب٩ٰ ٱبي اسصيبثي ّ٪٦کشد ٳ ؽبخـ ٱبي ٩ٴسد ّ٪٤ دس ؽٲشداسي ٳ اسائٰ پيؾٮٲبدٱبي الص٧

تضٴ٣ اداسي (يب ک٪يغيٴ٫ )ٳ اىالّبت دسيبٙتي ٳ تبئيذ آ٭ٲب ثش اعبط ّ٪٦کشد ٳاْٝي تٴعو ؽٴاسي , ثشسعي ثشگٰ ٱبي تک٪ي٤ ؽذٯ 

ثش٭ب٩ٰ سيضي ثٰ ٩ٮَٴس ايزبد ثب٭ک اىالّبتي آ٩بسي رب٩ِ، ثٰ سٳص ٳ کبسآ٩ذ ؽٲشداسي

ثش٭ب٩ٰ سيضي ثٰ ٩ٮَٴس تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ىشس چؾ٨ ا٭ذاص تٴعْٰ ؽٲش ثش اعبط ٩ضٴسٱبي اعتشاتژيک

پيگيشي تقٴيت ٳاثالٓ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪٦يبتي ت٦ٚيٞي ٩يب٫ ٩ذت صٴصٯ ٱبي ؽٲشداسي

تٲيٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ٩يب٫ ٩ذت ٳ ث٦ٮذ ٩ذت ؽٲشداسي

٭َبست ثش ارشاي دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي اسصيبثي ّ٪٦کشد ٳ تک٪ي٤ ٙش٧ ٱبي ٩شثٴه ثٰ تٲيٰ ٩غتٮذات الص٧

٭َبست ثش ا٭زب٧ ثشسعيٲبي ٩شثٴه ثٰ ثشآٳسد ک٦يٰ ٩ٮبثِ دسآ٩ذ ثب٥ٞٴٯ ٳ ثب٤ْٚ٥ ؽٲشداسي ٳ پيؾٮٲبد ٭ضٴٯ تخقيـ آ٭ٲب ثٰ ْٙب٥يتٲبي ٩خت٦٘

٭َبست ثش ثشآٳسد ٱضيٮٰ ْٙب٥يتٲب، ىشصٲب ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱب

٭َبست ثش ثشسعي ٳ تٲيٰ پيؾٮٲبدات افالس يب ٩ت٪٨ ثٴدرٰ

٭َبست ثش تٲيٰ ىشصٲبي آ٩بسي ٩ٴسد ٭يبص ٭َب٧ ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ارشايي

٭َبست ثش تٲيٰ ٳ تٮَي٨ ثٴدرٰ ، ٩ت٪٨ ثٴدرٰ ، افالس ثٴدرٰ ٳ تٚشئ ثٴدرٰ

BS02: ١ذ صٴصٯ 

ٰ سيضي ٳ تٴعْٰ: ّٮٴا٫ صٴصٯ  ٩ْبٳ٭ت ثش٭ب٩

BS02000001: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS02000002: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0201: ١ذ صٴصٯ 

٩ذيشيت ثش٭ب٩ٰ سيضي، ثٴدرٰ ٳ ٩يب٥ْبت اٝتقبدي: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS02010001: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

٭َبست ثش صغ٬ رشيب٫ ک٦يٰ ا٩ٴس اص ىشيٜ اسصيبثي ٱبي ٩غت٪ش ٳ تٲيٰ گضاسؽٲبي الص٧ رٲت اىالُ ٩ٞب٩ٲبي ريقالس

٭َبست ثش دسآ٩ذ ٳ ثشآٳسد ٱضيٮٰ ْٙب٥يتٲب، ىشصٲب ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱب

٭َبست ثش ىشاصي ٳ ارشاي ٭َب٧ گشدػ آ٩بس ٳ اىالّبت دس ؽٲشداسي ٳ پيگيشي ثشٳصآٳسي ٳ افالس آ٫

٭َبست ثش ٙشآيٮذ تذٳي٬ ، ارشا ٳ ثکبسگيشي ٭تبيذ ثش٭ب٩ٰ ٱب

٭َبست ٳ پيگيشي اسصيبثي ّ٪٦کشد ؽٲشداسي تٲيٰ گضاسػ تض٦ي٦ي اص ٭تبيذ اسصيبثي ٳ اسائٰ آ٫ ثٰ ؽٲشداس دس ٩ٞبىِ ص٩ب٭ي تْيي٬ ؽذٯ

٭َبست ٳ پيگيشي ا٭زب٧ ٩ٴاسدي کٰ دس چبسچٴة ثش٭ب٩ٰ ٱبي اسصيبثي ّ٪٦کشد دعتگبٯ اص ىشٗ ٩ْبٳ٭ت ثش٭ب٩ٰ سيضي اعتب٭ذاسي اسربُ ٩يگشدد

تضٴ٣ اداسي دعتگبٯ ثٰ ٩ٮَٴس تْيي٬ ٳ تبئيذ ا٩تيبصات دس ساثيٰ ثب اسصيبثي ّ٪٦کشد ٳاصذٱب (يب ک٪يغيٴ٫  )ٱ٪کبسي ٳ ٱ٪بٱٮگي ثب ؽٴساي 

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

ٱ٪بٱٮگي رٲت ثشگضاسي ر٦غبت ٩ذيشا٫ ٳ ١بسگشٳٯ ٱب

-

١بسؽٮبط ٩غئٴ٣ ٩يب٥ْبت ٳ ثٴدرٰ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
آ٩بدٯ عبصي گضاسؽبت ثٴدرٰ

اثالٓ ثٴدرٰ سيضي ٩قٴة ثٰ ٩ٮبىٜ، عبص٩ب٭ٲب ٳ ٩ْبٳ٭تٲب

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩ضٴ٥ٰ ک٪يتٰ ٭َبست ثش ثٴدرٰ

ثشسعي اّتجبسات دسخٴاعتي ٳاصذٱب ٳ اخز تٴميضبت الص٧ اص ٩غئٴ٥ي٬ ا٩ٴس دس ٩ٴسد ثٴدرٰ پيؾٮٲبدي

ثشسعي ثٴدرٰ ٱبي اسعب٥ي

ثشسعي سدي٘ ٱبي ثٴدرٰ ٳ ٩يضا٫ تب٩ي٬ اّتجبسٳ ٱضيٮٰ ٳ گضاسػ ا٭ضشاٙبت ثٴدرٰ اي

 ٭َبست ثش تٲيCPMٰثٴدرٰ عبال٭ٰ 

پبعخ گٴيي ثٰ ٱ٪کبسا٫ دس عيش ؽٲشداسي ٩شثٴه ثٰ ثٴدرٰ

پيؼ ثيٮي دسآ٩ذ ٳ ثشآٳسد ٱضيٮٰ ْٙب٥يتٲب، ىشصٲب ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱب

پيگيشي ،تٲيٰ ٳ تٮَي٨ ثٴدرٰ، افالس ، ٩ت٪٨ ثٴدرٰ، تٚشئ ثٴدرٰ دس ساعتبي ٱذٗ، عيبعتٲب ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ٩يب٫ ٩ذت

تض٦ي٤ ٱبي ٩خت٦٘ اص ّ٪٦کشد ثٴدرٰ

تيجيٜ ٱشعب٥ٰ ثٴدرٰ ثب ثش٭ب٩ٰ پٮزغب٥ٰ

تْيي٬ ثخؾٮب٩ٰ ٱبي ثٴدرٰ

تٮَي٨ اليضٰ ثٴدرٰ

تٲيٰ دٙتشچٰ ثٴدرٰ آخش ٱش عب٣

تٲيٰ دٙتشچٰ تٚشئ ثٴدرٰ

تٲيٰ دٙتشچٰ عيغت٨ ثٴدرٰ آخش ٱش ؽؼ ٩بٱٰ عب٣

تٲيٰ ّ٪٦کشد ٩بٱب٭ٰ ، ثٴدرٰ ٭غجت ثٰ ّ٪٦کشد ثٴدرٰ ٳ تب٩ي٬ اّتجبس

تٲيٰ ٙش٩ٲبي ٩شثٴه ثٰ ثخؼ ٱبي ٩خت٦٘ ثٴدرٰ

تٲيٰ گضاسؽبت تيجيٞي ثٴدرٰ ٳ ثش٭ب٩ٰ پٮزغب٥ٰ

تٲيٰ ٥ٴايش ثٴدرٰ اي ٳ اسعب٣ آ٫ رٲت ؽٴساي اعال٩ي ؽٲش

تٲيٰ ٳ تٮَي٨ تجقشٯ ٱبي پيؾٮٲبدي ٳ دسد آ٫ دس اليضٰ ثٴدرٰ

تک٪ي٤ ٙش٩ٲبي تٮَي٨ ثٴدرٰ ثب ٭َبست ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

ر٪ِ آٳسي اىالّبت الص٧ دس ص٩يٮٰ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ثٴدرٰ ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي اٝتقبدي ٳ ارت٪بّي ٳ تٮَي٨ ٳ تؾخيـ اىالّبت ٩شثٴه

دسيبٙت اىالّبت اٳ٥يٰ ثٴدرٰ ٩ٮبىٜ دس ثخؾٲبي ٩خت٦٘

ؽشکت دس ر٦غبت تذٳي٬ ٳ تٮَي٨، افالس ٳ تٚشئ ثٴدرٰ

ؽشکت دس ر٦غبت ک٪يتٰ ٭َبست ثش ثٴدرٰ

ؽشکت دس ک٦يٰ ر٦غبت ثٴدرٰ ٩ٮبىٜ دس ىٴ٣ تذٳي٬ ثٴدرٰ

ىجٰٞ ثٮذي ٳ گضاسؽٲبي ٩ٴسدي ثٴدرٰ عب٥يب٭ٰ

٩کتٴة ٭٪ٴد٫ دعتٴس ا٥ْ٪٦ٲبي ثٴدرٰ اي

٭َبست ثش ارشاي ثٴدرٰ

٭َبست ثش ثشسعي سٳؽٲب ٳ مبثيٰ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ثٴدرٰ ٳ افالس ٳ ثٲجٴد سٳؽٲبي ثٴدرٰ سيضي ٳ اسائٰ سٳؽٲبي رذيذ

٭َبست ثش تْيي٬ تخقيـ اّتجبسات ٦ْٙي ٳ اثالٓ آ٫ ثٰ اداسٯ ک٤ ا٩ٴس ٩ب٥ي رٲت ارشا

٭َبست ثش تْيي٬ ٳ تخقيـ اّتجبسات ثب تٴرٰ ثٰ گضاسؽبت اسعب٥ي

٭َبست ثش تٲيٰ ٳ تٮَي٨ ٩ٴاٙٞت ٭ب٩ٰ ٱبي پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي ٳ ربسي ثب ٩ْبٳ٭تٲب ، ٩ٮبىٜ ٳ عبص٩ب٭ٲب
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٭گٲذاسي صغبة اّتجبسات ٙقٴ٣ ٩خت٦٘ ثٴدرٰ ٳ تٲيٰ رذاٳ٣ ٩ٞبيغٰ اي ثٴدرٰ عب٥ٲبي ٝج٤

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ ثٴدرٰ عب٥يب٭ٰ ؽب٤٩ ، ٱضيٮٰ ٱبي ربسي، دسآ٩ذٱب

ٱ٪کبسي دس ٭َبست ثش ارشاي ثش٭ب٩ٰ ٱبي پٮزغب٥ٰ

کبسؽٮبط ٩غٴٳ٣ ثٴدرٰ ٳ اّتجبسات

-

١بسؽٮبط ٩يب٥ْبت اٝتقبدي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

٭َبست ثش ا٭زب٧ ٩يب٥ْبت ٳ ثشسعي ٱبي ٩ٮزش ثٰ ثش٭ب٩ٰ سيضي اٝتقبدي

ثشسعي ا٩کب٭بت تٴعْٰ اٝتقبدي ثش اعبط اسصيبثي ا٩کب٭بت ؽٲشي

تْيي٬ ٳمْيت ٳ تشکيت عش٩بيٰ گزاسي ٩ٴرٴد ا٨ّ اصعش٩بيٰ گزاساي ربسي ٳ ساکذ

ر٪ِ آٳسي آ٩بس ٳ تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ ٩غبئ٤ اٝتقبدي ٳ تٚغيش ّٴا٤٩ ٩ٴحش دس آ٫ دس چٲبسچٴة ثش٭ب٩ٰ ٩شثٴه

ر٪ِ آٳسي اىالّبت الص٧ دس ص٩يٮٰ سٳؽٲبي ٩خت٦٘ ٩يب٥ْبت اٝتقبدي ٳ تٮَي٨ ٳ ت٦خيـ اىالّبت ٩شثٴه

٩يب٥ْٰ ٳ تضٞيٜ دسثبسٯ خو ٩ؾي آيٮذٯ دس ص٩يٮٰ ايزبد تغٲيالت ٳ ٙشاٱ٨ آٳسد٫ ٳعبي٤ ٳ ا٩کب٭بت سؽذ اٝتقبدي

٩يب٥ْٰ ٳ عٮزؼ تبحيش دگشگٴ٭ي ٱب ٳ تٖييشات عيبعي ، ارت٪بّي ، اٝتقبدي ٳ رٖشاٙيبيي ثش ٩غبئ٤ اٝتقبدي ؽٲشداسي ٳ ؽٲش

٩يب٥ْبت دس ص٩يٮٰ ١بٱؼ ٩ٮيٞي ٱضيٮٰ ٱبي ؽٲشداسي ٳ عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ

ثشسعي ٩يب٥ْبت ٍشٙيت عٮزي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي اٝتقبد ؽٲش

-

١بسؽٮبط ثٴدرٰ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثشسعي اّتجبسات دسخٴاعتي ٳاصذٱب ٳ اخز تٴميضبت الص٧ اص ٩غئٴ٥ي٬ ا٩ٴس دس ٩ٴسد ثٴدرٰ پيؾٮٲبدي

ثشسعي ٳ تٲيٰ پيؾٮٲبدات افالصيٰ يب ٩ت٪٨ ثٴدرٰ دس فٴست ٥ضٳ٧

پيؼ ثيٮي دسآ٩ذ ٳ ثشآٳسد ٱضيٮٰ ْٙب٥يتٲب، ىشصٲب ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱب

تٲيٰ دٙتشچٰ ثٴدرٰ آخش ٱش عب٣

تٲيٰ دٙتشچٰ تٚشئ ثٴدرٰ

تٲيٰ دٙتشچٰ عيغت٨ ثٴدرٰ آخش ٱش ؽؼ ٩بٱٰ عب٣

تٲيٰ ّ٪٦کشد ٩بٱب٭ٰ ، ثٴدرٰ ٭غجت ثٰ ّ٪٦کشد ثٴدرٰ

تٲيٰ گضاسؽبت تيجيٞي ثٴدرٰ ٳ ثش٭ب٩ٰ پٮزغب٥ٰ

تٲيٰ ٭٪ٴداس ٳ آ٩بسٱبي ٩ٴسد ٭يبص ٳ تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ آ٭ٲب

تک٪ي٤ ٙش٩ٲبي تٮَي٨ ثٴدرٰ ثب ٭َبست ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

ؽشکت دس ک٪يغيٴ٭ٲبي ٩خت٦٘ ثٰ ٩ٮَٴس ثشسعي اّتجبسات دسخٴاعتي ٳاصذٱب ٳ دٙبُ اص آ٫ دس ٩شارِ ريقالس

٩کتٴة ٭٪ٴد٫ دعتٴس ا٥ْ٪٦ٲبي ثٴدرٰ اي

٭َبست ثش تْيي٬ تخقيـ اّتجبسات ٦ْٙي ٳ اثالٓ آ٫ ثٰ اداسٯ ک٤ ا٩ٴس ٩ب٥ي رٲت ارشا

٭گٲذاسي صغبة اّتجبسات ٙقٴ٣ ٩خت٦٘ ثٴدرٰ ٳ تٲيٰ رذاٳ٣ ٩ٞبيغٰ اي ثٴدرٰ عب٥ٲبي ٝج٤

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ ثٴدرٰ عب٥يب٭ٰ ٩شثٴه ثٰ صٴصٯ

٭َبست ثش ت٢٪ي٤ ٙش٧ ٱبي تٮَي٨ ثٴدرٰ

تٲيٰ تٚشئ ثٴدرٰ ٳ ٭َبست ثش ّ٪٢٦شد سدي٘ ثٴدرٰ ربسي ّ٪شا٭ي ٳ دسآ٩ذ

-

١بسؽٮبط ثش٭ب٩ٰ سيضي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ٩يب٥ْبت ٳ ثشسعي ٱبي ٩ٮزش ثٰ ثش٭ب٩ٰ سيضي اٝتقبدي ٳ ارت٪بّي ٳ ٙيضيکي ث٦ٮذ ٩ذت ، ٩يب٫ ٩ذت ٳ کٴتبٯ ٩ذت

ثشسعي ٩تذٱبي ثش٭ب٩ٰ سيضي

ثشٝشاسي استجبه ثب ٩ؾبٳسي٬ ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبت ؽٲشي

ثش٭ب٩ٰ سيضي ثشاي ا٭زب٧ ٭َب٩ٲب ٳ سٳؽٲب ٳ خو ٩ؾي ٱبيي کٰ ثشاي ّذ٧ ت٪شکض ا٩ٴس ٳ ثٲجٴد ثخؾيذ٫ ثٰ ٳمِ اٝتقبدي ٳ ارت٪بّي ٩ٮبىٜ 

٩خت٦٘ کؾٴس تْيي٬ ٩ي گشدد
پيگيشي ٩غبئ٤ صٞٴٝي ٳ ٩ب٥ي ٝشاسدادٱبي پژٳٱؼ ٩شتجو

پيگيشي ٳ ا٭زب٧ ٩يب٥ْبت ؽٲشي کبسثشدي ٳ ٩غأ٥ٰ ٩ضٴس دس رٲت ثٲجٴد ٩غت٪ش ٳ کيٚيت ص٭ذگي دس ؽٲش

تٲيٰ ا٥گٴٱبي ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ثٲجٴد ٙشآيٮذ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ؽٲشداسي

تٲيٰ ٳ تٮَي٨ گضاسؽٲب ٳ رذاٳ٣ ٩شثٴه ثٰ ىشصٲب ٳ ْٙب٥يتٲب دس چٲبسچٴة ثش٭ب٩ٰ ٳ ثٴدرٰ ٩شثٴه

ر٪ِ آٳسي ، ىجٰٞ ثٮذي ٳ تض٦ي٤ دادٯ ٱبي ٩ٴسدي

سعيذگي ثٰ ارشا ٳ ثبصديذ اص ّ٪٦يبت ىشصٲبي ّ٪شا٭ي ٳ ْٙب٥يتٲبي ربسي ٳ گضاسػ گيشي اص پيؾشٙت کبس ىشصٲب ٳ ْٙب٥يتٲب ثٰ ٩ٮَٴس 

اسصؽيبثي ّ٪٦يبت اص ٭َش ٩يبثٞت ٭تبيذ ثذعت آ٩ذٯ ثب ٱذٙٲب ٳ عيبعتٲبي تْيي٬ ؽذٯ
٭َبست دس ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٩يب٥ْٰ ٳ تضٞيٜ دسثبسٯ خو ٩ؾي آيٮذٯ دس ص٩يٮٰ ايزبد تغٲيالت ٳ ٙشاٱ٨ آٳسد٫ ٳعبي٤ ٳ ا٩کب٭بت سؽذ اٝتقبدي ٳ 

ارت٪بّي
ٱ٪کبسي دس ارشاي دسعت ثش٭ب٩ٰ ٱبي تذٳي٬ ؽذٯ

(عٮذ تٴعْٰ ؽٲشي)ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ ٩غبي٤ اعبعي ؽٲشي دس ا٩ش تٲيٰ ٥ٴايش ٳ عيبعتٲبي ؽٲشداسي 

ٱ٪کبسي دس ا٭زب٧ ثشخي ىشصٲبي ٩يب٥ْبتي
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ٱ٪کبسي دس ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ؽٲشي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس تذٳي٬ ىشصٲب ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱبي کٴتبٯ ٩ذت ٳ ٩يب٫ ٩ذت ثشاي ؽٲشداسي

تٲيٰ ٳ تٮَي٨ گضاسؽٲب ٳ رذاٳ٣ ٩شٳثو ثٰ ىشصٲب ٳ ْٙب٥يتٲب خبسد اص چبسچٴة ثش٭ب٩ٰ ٳ ثٴدرٰ

-

١بسؽٮبط آ٩بس ٳ ا٩ٴس سايب٭ٰ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اٝذا٧ دس ر٪ِ آٳسي اىالّبت ٳ اسائٰ آ٭ٲب رٲت تٲيٰ ىشصٲبي آ٩بسي

پؾتيجب٭ي اىالّبتي ٳ آ٩بسي اص صٴصٯ ٱبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي اص ىشيٜ اسائٰ گضاسؽٲبي تض٦ي٦ي اص ّ٪٦کشد صٴصٯ ٱبي ٩خت٦٘

تيجيٜ ىشصٲبي آ٩بسي تٲيٰ ؽذٯ ثب ٩ْيبسٱب ٳ تْبسي٘ اعتب٭ذاسد ؽذٯ ٳ سٳؽٲبي ٦ّ٪ي

تٲيٰ تْبسي٘ ٳ اعتب٭ذاسدٱبي الص٧ ثشاي ساٱٮ٪بيي ٱبي ٩غئٴ٥ي٬ ثٰ ٩ٮَٴس دسيبٙت اىالّبت ٳ آ٩بس ٩ٴسد ٭يبص

ٱ٪کبسي دس اعتٞشاس ٭َب٧ آ٩بسي يب عبختبسي آ٩بسي دس ٩ز٪ٴّٰ ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس ا٭زب٧ ّ٪٦يبت ٩ٞذ٩بتي آ٩بسگيشي

ٱ٪کبسي دس تٮَي٨ ٳ ر٪ِ آٳسي آ٩بس ٳ اىالّبت اص ٩ٴمٴُ ٱبي ٩خت٦٘ ثش صغت ٩ٴسد ٳ اعتخشاد ٭تبيذ، رٲت اسائٰ ثٰ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

ٱ٪کبسي ٳ ٭َبست دس تٲيٰ آ٩بس ٭ب٩ٰ ؽٲش ٳ ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٙش٩ٲب ٳ پشعؾٮب٩ٰ ٱب ٳ ىشصٲبي آ٩بسگيشي

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ گضاسؽٲبي تض٦ي٦ي آ٩بسي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس ىشاصي، ارشا ٳ ثشٳص سعب٭ي ٭َب٧ گشدػ آ٩بس ٳ اىالّبت دس ؽٲشداسي، ٩ٮبىٜ ٳ عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ

-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ذيش : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ خذ٩بت ٩ؾٴستي دس ص٩يٮٰ ثٲجٴد عيغت٪ٲب ٳ سٳؽٲبي گشدػ کبس ثٰ ٳاصذٱبي تبثْٰ ؽٲشداسي ٳ عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شتجو رٲت تغٲي٤ ٳ تغشيِ دس ارشاي پيؾٮٲبدٱبي پزيشػ ؽذٯ

ثشٝشاسي استجبه ثب ٩شارِ ريشثو اعتب٭ي ٳ کؾٴسي رٲت تقٴيت اّ٪ب٣ تٖييشات دس چبست عبص٩ب٭ي

ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ثشسعي عشيِ کبسؽٮبعي پيؾٮٲبدٱبي دسيبٙت ؽذٯ تٴعو ٭٪بيٮذگب٫ تخققي ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت تْب٥ي عبص٩ب٫ ؽٲشداسي

ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت تٲيٰ پيؾٮٲبد ٳ اسائٰ دس ؽٲشداسي يب عيش ؽٲش

ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت تٲيٰ ٳ اثالٓ ٳ ثٰ سٳص سعب٭ي ؽشس ٳٍبي٘ کبسکٮب٫ ؽٲشداسي

ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت دسيبٙت پيؾٮٲبدٱبي ثب کيٚيت اص کبسکٮب٫ ٳ ٩ذيشا٫ ؽٲشداسي ٳ ؽٲشٳ٭ذا٫

دثيشي ٭َب٧ پيؾٮٲبدٱبي ؽٲشداسي

ٱ٪٢بسي دس ارشاي ىشصٲبي ىجٰٞ ثٮذي ٩ؾب٤ٕ کبس٩ٮذي ٳ کبسگشي

عبص٩ب٭ذٱي ْٙب٥يتٲبي ٩شثٴه ٳ تٞغي٨ کبس ٳ تْيي٬ ٳٍبي٘ ٳ اختيبسات ٳاصذٱبي تضت عشپشعتي

٭َبست ثش ثب٭ک اىالّبت پيؾٮٲبدٱب

٭َبست ثش ثشسعي دسخٴاعت ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ دس ساثيٰ ثب ايزبد تٖييشات دس عبختبس عبص٩ب٭ي يب ؽشس ٳٍبي٘ ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ يب ؽشس 

(ؽب٤٩ ايزبد ٳاصذ عبص٩ب٭ي رذيذ، صزٗ يک ٳاصذ ٩ٴرٴد يب ادٕب٧ عبص٩ب٭ي ثشخي اصٳاصذٱب ثب يکذيگش )ٳٍبي٘ اٙشاد 
٭َبست ثش تٲيٰ چبست عبص٩ب٭ي ٳ ايزبد يک عبص٩ب٫ تؾکيالتي رذيذ ٳ ثٰ سٳص

٭َبست ثش تٲيٰ ؽشايو اصشاص پغتٲبي ؽ٦ٖي دس ؽٲشداسي ٳ ثٰ سٳص ٭گٲذاؽت٬ آ٫ ثب تٴرٰ ثٰ تٖييشات

٭َبست ثش تٲيٰ ٳ ا٭زب٧ افالصبت عبص٩ب٫ تٚقي٦ي ٭يشٳي ا٭غب٭ي ؽٲشداسي

٭َبست ثش تٲيٰ ٳ تٮَي٨ ٳ ارشاي ٭َب٧ اداسي ٩جٮي ثش تکشي٨ اسثبة سرٴُ ٳ ٱ٪٢بسي دس تضٴ٣ ٭َب٧ اداسي ؽٲشداسي

(ث٦ٮذ ٩ذت، ٩يب٫ ٩ذت ٳ کٴتبٯ ٩ذت ٳ اميشاسي  )٭َبست دس ارشاي ثش٭ب٩ٰ ٱبي آ٩ٴصؽي کبسکٮب٫ 

٭َبست دس تذٳي٬ ثش٭ب٩ٰ ٭يبصعٮزي آ٩ٴصؽي کبسکٮب٫ ٳ اٱت٪ب٧ دس ارشاي آ٫

تٲيٰ ٳ تٮَي٨ اعبعٮب٩ٰ عبص٩ب٭ٲبي رذيذ ٩ٴسد ٭َش رٲت تبعيظ

تٲيٰ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱبي ٩ٴسد ٭يبص عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ ثٰ ؽٲشداسي

ثش٭ب٩ٰ سيضي رذيذ اعتٞشاس عيغت٪ٲبي ٭ٴي٬ ٩ذيشيتي دس ؽٲشداسي

 ٱبISOساٱجشي پيبدٯ عبصي عيغت٪ٲبي ٩ذيشيت ١يٚيت دس ٩ز٪ٴّٰ ؽٲشداسي ا٭ٴاُ 

ساٱجشي پيبدٯ عبصي ٭َب٧ آساعتگي دس ٩ز٪ٴّٰ ؽٲشداسي

ٱ٪٢بسي دس تٲيٰ دعتٴا٥ْ٪٤ ٱبي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي

ٙشٱٮگ عبصي ٳ ٭ٲبديٮٰ عبصي آ٩ٴصػ ا٢٥تشٳ٭ي٢ي دس ؽٲشداسي

ساٱجشي پشٳژٯ چشخٰ ثٲشٯ ٳسي دس ٩ز٪ٴّٰ ؽٲشداسي

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

BS02010008: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0202: ١ذ صٴصٯ 

٩ذيشيت آ٩ٴصػ، تؾکيالت ٳ ثٲجٴد سٳؽٲب: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS02020001: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS02020002: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

تٲيٰ ٥يغت ١بالٱبي دسخٴاعتي

ٱ٪بٱٮگي ثب ٭يشٳٱبي خذ٩بتي رٲت پزيشايي ثٲتش اص ر٦غبت

-

کبسؽٮبط ثٲجٴد سٳؽٲب: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

ٱ٪کبسي ٳ ٭َبست دس رٲت پيبدٯ عبصي ٭َب٧ آساعتگي ٩ضيو کبس ا٭زب٧ کبس ٳ کبٱؼ ص٩ب٫ ا٭زب٧ کبس

آئي٬ ٭ب٩ٰ ٱب ، سٳؽٲبي ارشايي ٳ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي الص٧ ثشاي ک٤ عيغت٨

اخز آ٩بس پشعٮ٦ي ٳ تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ آ٫ ثب تٴرٰ ثٰ پغتٲبي ٩قٴة

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ ىشصٲبي چيذ٩ب٫ ثٲيٮٰ رٲت تکشي٨ اسثبة سرٴُ دس ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ ٳ ٩ْبٳ٭تٲب

(کبسعٮزي  )اسصيبثي کبس ٳ ص٩ب٫ ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ ٳ ٩ؾخـ ٭٪ٴد٫ تْذاد ٭يشٳٱبي ٩ٴسد ٭يبص 

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ثبص٭گشي ٳ افالس چبست عبص٩ب٭ي ؽٲشداسي ٳ ٱ٪کبسي دس ا٩ٴس تؾکيالت عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ

ا٭زب٧ ْٙب٥يتٲبي الص٧ دس ص٩يٮٰ پيبدٯ کشد٫ ٩ٚبد ىشس ىجٰٞ ثٮذي ٩ؾب٤ٕ

ايزبد ثب٭ک اىالّبت ؽشس ٳٍبي٘ کبسکٮب٫ ؽٲشداسي

ثبصديذ ٳ کبسعٮزي اص عبص٩ب٭ٲب دس فٴست ٥ضٳ٧

ثشسعي دسخٴاعت ٱبي ٩ٴسد ٭يبص ٳاصذ ٱب دس خقٴؿ تٖييشات عبختبس عبص٩ب٭ي

ثشسعي ٳ پيؾٮٲبد ثٲجٴد سٳؽٲبي ا٭زب٧ کبس ٝج٤ اص ٩کب٭يضاعيٴ٫ ا٩ٴس

ثشسعي ٳ پيؾٮٲبد صزٗ ، ايزبد ٳ يب ادٕب٧ ثشخي اص ٳاصذٱب دس ؽٲشداسي

ثشسعي ٳ تٲيٰ دٙتشچٰ ؽشايو اصشاص ثشاي ٩ؾب٤ٕ ٩ٴرٴد دس ؽٲشداسي

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ثشٳص٭گٲذاؽت٬ ٙشآيٮذٱبي ٩غتٮذ ؽذٯ دس ؽٲشداسي

پيگيشي ثشگضاسي دٳسٯ ٱبي آ٩ٴصؽي ٳ ٙشٱٮگ عبصي دس خقٴؿ تٚٲي٨ عيغت٨ ٱبي ٩ذيشيتي ٭ٴي٬ ٳ اثضاسٱبي ٩شثٴه ثٰ آ٭ٲب دس ؽٲشداسي

پيگيشي تٲيٰ ٳ ٭ؾش کتبثچٰ ٱبيي دس ص٩يٮٰ ثٲجٴد عيغت٪ٲب ٳ سٳؽٲب، تکشي٨ اسثبة سرٴُ

پيگيشي رٲت ثٲجٴد ثٲشٯ ٳسي ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ ْٙب٣ دس ؽٲشداسي

پيگيشي دس ا٩ش تؾکي٤ ک٪يتٰ ساٱجشدي ، ر٦غبت، ع٪يٮبسٱب ٳ آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ ٩ذاسٟ الص٧

پيگيشي عب٩ب٭ذٱي ک٦يٰ ٩ذاسٟ ٳ ٩غتٮذات ٩ٴرٴد دس عيغت٨

تٲيٰ چبست ٱبي عبص٩ب٭ي ثشاي ايزبد يک عبص٩ب٫ تؾکيالتي رذيذ ٳ ثٰ سٳص

تٲيٰ ٳ ا٭زب٧ افالصبت عبص٩ب٫ تٚقي٦ي ٭يشٳي ا٭غب٭ي ؽٲشداسي

تٲيٰ ٳ ثشٳص سعب٭ي ؽشس ٳٍبي٘ ٳ ؽشايو اصشاص پغتٲب

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ثبصديذٱبي ادٳاسي اص ک٤ عيغت٨ رٲت ؽٮبخت ٭بسعبييٲب ٳ ٩ؾکالت ٳ اسائٰ ساٱکبس

ؽٮبعبيي عيغت٨ ٱبي ٩ذيشيتي ٭ٴي٬ ٳ پيگيشي رٲت پيبدٯ عبصي ٳ ارشا دس ؽٲشداسي

ؽٮبعبيي ٳ ثکبسگيشي ٭ش٧ اٙضاسٱبي کبسثشدي دس ص٩يٮٰ عيغت٪ٲب ٳ ثٲجٴدسٳؽٲب

ؽٮبعبيي ٳ ٩غتٮذعبصي ٙشآيٮذٱب ٳ سٳؽٲبي ا٭زب٧ کبس

ىشاصي کبسآ٩ذ ٙش٩ٲبي ٝبث٤ اعتٚبدٯ دس عيغت٨ ؽٲشداسي

٩يب٥ْٰ ٳ ثشسعي ٳاصذٱب ثٰ ٩ٮَٴس تٞغي٨ ٳٍبي٘ ٳ ٩غٴٳ٥يتٲبي ٱش يک اص ٳاصذٱبي ؽٲشداسي

(کبسعٮزي  )ٱ٪کبسي ثب کبسؽٮبط ثٲجٴد سٳػ دس اسصيبثي کبس ٳ ص٩ب٫ ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ ٳ ٩ؾخـ ٭٪ٴد٫ تْذاد ٭يشٳٱبي ٩ٴسد ٭يبص 

ٱ٪کبسي دس رٲت ٩قٴة ؽذ٫ عبص٩ب٭ٲبي تٚقي٦ي ؽٲشداسي ٳ عبص٩ب٭ٲبي ريشثو

 BSC ،EFQM ،ISO... ٱ٪کبسي ٳ ٭َبست ثش صغ٬ پيبدٯ عبصي ، ارشا ٳ ٭گٲذاسي عيغت٨ ٱبي ٩ذيشيت کيٚيت ٳ يب عيغت٨ ٱبي ٩ؾبثٰ دس

ؽٲشداسي
کبسؽٮبعي ا٩ٴس ٳ ٙشآيٮذٱبي ٝبث٤ ٳاگزاسي ثٰ ثخؼ خقٴفي ٳ ؽيٴٯ ارشاي آ٫

-

کبسؽٮبط تؾکيالت: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ثبص٭گشي ٳ افالس چبست عبص٩ب٭ي عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ

پيگيشي رٲت تؾکي٤ کالعٲب ٳ دٳسٯ ٱبي آ٩ٴصؽي ٩ؾخـ ؽذٯ ىجٜ ثش٭ب٩ٰ آ٩ٴصؽي ٳ يب ٩ْشٙي کبسکٮب٫ ثٰ ادساٯ آ٩ٴصػ

پيگيشي ٳ دسيبٙت گٴاٱيٮب٩ٰ ٱبي آ٩ٴصؽي

احش ثخؾي دٳسٯ ٱبي / ٭ٚش عبّت آ٩ٴصػ ديذٯ  )٩ضبعجٰ ؽبخـ ٱبي ٩شثٴه ثٰ آ٩ٴصػ ٳ تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ دس استجبه ثب آ٫ دس صٴصٯ ٩شثٴه

(آ٩ٴصؽي
(کبسعٮزي  )ٱ٪کبسي ثب کبسؽٮبط ثٲجٴد سٳػ دس اسصيبثي کبس ٳ ص٩ب٫ ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ ٳ ٩ؾخـ ٭٪ٴد٫ تْذاد ٭يشٳٱبي ٩ٴسد ٭يبص 

ٱ٪کبسي دس ارشاي ثش٭ب٩ٰ آ٩ٴصػ ٱبي ٩ٴسد ٭يبص دس اٳاي٤ ٱش عب٣

ٱ٪کبسي دس ايزبد ٳ ثٰ سٳص سعب٭ي ثب٭ک اىالّبت ؽشس ٳٍبي٘ کبسکٮب٫ عبص٩ب٭ٲبي ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ ثشٳص سعب٭ي ؽشس ٳٍبي٘ ٳ ؽشايو اصشاص پغتٲب

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ ثخؾٮب٩ٰ ٱب ٳ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي آ٩ٴصؽي

-

BS02020003: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS02020004: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS02020005: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

کبسؽٮبط آ٩ٴصػ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

پيؾٮٲبد ٳ ثبص٭گشي دس تٲيٰ آئي٬ ٭ب٩ٰ آ٩ٴصؽي کبسکٮب٫ ؽٲشداسي

پيگيشي ثشگضاسي ع٪يٮبسٱب ، ٱ٪بيؼ ٱب ٳ گشدٱ٪بيي ٱب ٳ ٱ٪چٮي٬ ا٭تخبة ٳ دّٴت اص اعتبدا٫ ٳ ٩شثيب٫ ٳ تٲيٰ رذٳ٣ ثش٭ب٩ٰ سيضي دٳسٯ 

ٱبي ٩خت٦٘
پيگيشي رٲت تؾکي٤ کالعٲب ٳ دٳسٯ ٱبي آ٩ٴصؽي ٩ؾخـ ؽذٯ ىجٜ ثش٭ب٩ٰ آ٩ٴصؽي ٳ يب ٩ْشٙي کبسکٮب٫ ثٰ ٩ٴعغبت آ٩ٴصؽي

پيگيشي ٳ فذٳس گٴاٱيٮب٩ٰ ٱبي آ٩ٴصؽي

تؾکي٤ ٳ تک٪ي٤ پشٳ٭ذٯ آ٩ٴصؽي ثشاي ٱش يک اص کبسکٮب٫ ٳ حجت آ٩ٴصؽٲبي پيؼ ثيٮي ؽذٯ ، آ٩ٴصؽٲبي گزسا٭ذٯ ؽذٯ ، حجت اىالّبت 

٩شثٴه ثٰ دٳسٯ ٱبي آ٩ٴصؽي ، دس پشٳ٭ذٯ آ٩ٴصؽي اٙشاد دس ٭ش٧ اٙضاس ٩شثٴه
تٞغي٨ ثٮذي کبسآ٩ٴصا٫ ثٰ ٩ٮبىٜ دسخٴاعت کٮٮذٯ کبسآ٩ٴص

(احش ثخؾي دٳسٯ ٱبي آ٩ٴصؽي/ ٭ٚش عبّت آ٩ٴصػ ديذٯ  )٩ضبعجٰ ؽبخـ ٱبي ٩شثٴه ثٰ آ٩ٴصػ ٳ تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ دس استجبه ثب آ٫ 

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ ثشٳص سعب٭ي ثش٭ب٩ٰ آ٩ٴصػ ٱبي ٩ٴسد ٭يبص دس اٳاي٤ ٱش عب٣

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ ثخؾٮب٩ٰ ٱب ٳ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي آ٩ٴصؽي

اسعب٣ ١٪٠ ٱضيٮٰ تضقي٦ي دا٭ؾزٴيب٫ ٳ اسعب٣ ٩ْشٙي ٭ب٩ٰ صثب٫
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ؽشس ٳٍيٰٚ

-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ْبٳ٫ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسصيبثي ّ٪٦کشد کبسکٮب٫ ٳ ٩ز٪ٴّٰ ٱبي تضت عشپشعتي ، ؽٮبعبيي ٭ٞبه مْ٘ ٳ ٝٴت ٩ز٪ٴّٰ ٱب ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ثٲجٴد ٭ٞبه ٝٴت 

ٳ سِٙ ٭ٞبه مْ٘
ثبص٭گشي ٳ ثشٳص سعب٭ي صذٳد اختيبسات ٳ تٚٴيل ٩غئٴ٥يت ٱب ٳ تْيي٬ سٳاثو ٩يب٫ کبسکٮب٫ ٳ ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ ٩ز٪ٴّٰ تضت عشپشعتي ثٰ 

٭ضٴي کٰ تٞغي٨ کبس ثٰ دسعتي فٴست پزيشد ٳ ّذا٥ت اداسي ارشا ؽٴد
ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس ساثيٰ ثب پيؾٮٲبدٱبي ٩شثٴه صٴصٯ تضت عشپشعتي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ارشايي ؽذ٫ ٱشچٰ عشيْتش پيؾٮٲبدٱبي 

٩ٴسد تبييذ
ثشسعي ٳ تض٦ي٤ ٩ؾکالت ٳ ٩ٴاسد پيؼ آ٩ذٯ ثب تٴرٰ ثٰ آ٩بس ٳ اىالّبت ٳاْٝي ٳ تق٪ي٨ گيشي ثش اعبط آ٫

ثشگضاسي ر٦غبت دٳسٯ اي ثشاي ثشسعي ٩ؾکالت ٩ٴرٴد دس عيغت٨ ٳ يبٙت٬ ساٱکبس ثشاي ص٤ ٩ؾکالت

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ تٲيٰ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي الص٧ دس خقٴؿ تٴعْٰ ٩ٮبثِ ا٭غب٭ي

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ عيبعتگزاسي دس ٩ٴسد ْٙب٥يتٲبي ٩شتجو ثب تٴرٰ ثٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ثبالدعتي ٳ عيبعتٲبي تْيي٬ ؽذٯ

تبحيشگزاسي ثش اٙشاد ٳ ا٭گيضػ ايؾب٫ ثٰ ٭ضٴي کٰ اص سٳي ٩ي٤ ٳ اؽتيبٛ ثشاي دعتيبثي ثٰ ٱذٗ ٱبي ٩ز٪ٴّٰ تالػ کٮٮذ

تض٦ي٤ ، ثشسعي ٳ پيؾٮٲبد ثٴدرٰ ،٩ت٪٨ ٳ افالس آ٫ دس صٴصٯ تضت عشپشعتي

تْيي٬ ٳٍبي٘ ٳ صذٳد ٩غئٴ٥يت ٳ اختيبسات سٳعبي ٳاصذٱبي تضت ٩ذيشيت

تٲيٰ ٙٲشعت ٩ٴسد ٭يبص

ص٩يٮٰ عبصي دس رٲت ٩ؾبسکت ٙکشي کبسکٮب٫ دس تْشي٘ اٱذاٗ ّ٪٦يبتي ، ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ ساٱکبسٱبي ارشايي ٩ز٪ٴّٰ تضت عشپشعتي

فذٳس دعتٴسات الص٧ ثٰ ٩ٮَٴس تب٩ي٬ ٳعبئ٤ ٳ ٦٩ضٳ٩بت ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي

فذٳس دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي ٩ب٥ي ثشاثش ٩ٞشسات ٩قٴة رٲت ثکبس گيشي دس ؽٲشداسي

٩ؾبسکت ثب ٳاصذٱبي ريشثو دس رٲت تٲيٰ آ٩بس ٳ اىالّبت ٳاْٝي، اسصيبثي ّ٪٦کشد ثٲجٴد سٳؽٲب ٳ تْب٥ي عبص٩ب٭ي، افالصبت عبختبسي ، 

٭يبصعٮزي آ٩ٴصؽي ، اسصؽيبثي کبسکٮب٫ تضت عشپشعتي ، ٩٪يضي عيغت٨، ٭يبصٱبي پژٳٱؾي
٭َبست ثش ارشاي دٝيٜ آئي٬ ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٝب٭ٴ٫ اعتخذا٧ کؾٴسي ، آئي٬ ٭ب٩ٰ اعتخذا٩ي ؽٲشداسيٲب ٳ ٝب٭ٴ٫ کبس ٳ تب٩ي٬ ارت٪بّي ٳ ٕيشٯ

...٭َبست ثش ثشسعي ٳ اسصيبثي ٳ کبسؽٮبعي اسامي ٳ ا٩الٟ ٩ٴسد ٩ْب٦٩ٰ ؽٲشداسي ا٨ّ اص خشيذ ، ٙشٳػ ، اربسٯ ،اعتيزبسي ٳ 

٭َبست ثش ثش٭ب٩ٰ سيضي ا٩ٴس سٙبٱي کبسکٮب٫ ؽٲشداسي

٭َبست ثش ثش٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪٦يبتي تْشي٘ ؽذٯ تٴعو صيش ٩ز٪ٴّٰ ٱب ثٰ ٩ٮَٴس تضٜٞ اٱذاٗ ، ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ عيبعتٲبي کال٫ تْيي٬ ؽذٯ

٭َبست ثش تب٩ي٬ ٳعبئ٤ ٳ ٦٩ضٳ٩بت ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي

٭َبست ثش صغ٬ ا٭تَب٧ ٳ گشدػ ا٩ٴس عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ ٩شثٴه اص ٥ضبً ٭ي٤ ثٰ اٱذاٗ پيؼ ثيٮي ؽذٯ دس اعبعٮب٩ٰ آ٭ٲب

٭َبست ثش صٌٚ ٳ اداسٯ کشد٫ داسايي ٱبي ٩ٮٞٴ٣ ٳ ٕيش ٩ٮٞٴ٣ ٩ت٦ْٜ ثٰ ؽٲشداسي

٭َبست ثش ّ٪٦يبت صغبثشعي داخ٦ي

٭َبست ثش ٭ضٴٯ ا٭ْٞبد ٝشاسدادٱب ٳ ارشاي ٩ٚبد آ٭ٲب

٭َبست ثش ٳفٴ٣ دسآ٩ذٱب ٳ عْي دس اصديبد دسآ٩ذٱب

٭َبست ثش ک٦يٰ ٱضيٮٰ ٱب ٳ ٩ْب٩الت ؽٲشداسي ٳ ٱ٪چٮي٬ ٭َبست ثش اّتجبسات ٩قشٗ ؽذٯ

٭َبست ثش ٩ذيشيت ا٩الٟ ؽٲشداسي ٳ رخيشٯ ٦٩کي آ٫ ٳ ٭َبست ثش ا٩ش تٴاٙٞبت ٳ آصاد عبصي ا٩الٟ ٳاِٝ دس ىشس ٱب

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ىشصٲبي تؾکيالت تٚقي٦ي ٳ ٭َبست ثش ارشاي ىشس ىجٰٞ ثٮذي ٩ؾب٤ٕ کبسکٮب٫ ٳ ىشس تؾکيالت تٚقي٦ي تذٳي٬ 

ؽذٯ دس ؽٲشداسي ٳ عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ
-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

ٳ تٮَي٨ ١بستبث٤ رٲت ا٩نبء (اتٴ٩بعيٴ٫ اداسي )چ٠ ٭٪ٴد٫ ٭ب٩ٰ ٱبي  سعيذٯ 

ثشسعي ٳ تبييذ ٥يغت صٞٴٛ ٳ ٩ضايبي پشعٮ٤

پيگيشي ٢٩بتجبت ٳ اسربّبت اص ىشٗ ٩ْبٳ٫

چ٠ ١شد٫ دٳسثي٬ ٱبي ٭َبستي پشٳژٯ ٱب

-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ذيش : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب

BS03: ١ذ صٴصٯ 

٩ْبٳ٭ت اداسي ٳ ٩ب٥ي: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS03000001: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS03000002: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0301: ١ذ صٴصٯ 

٩ذيشيت ا٩ٴس اداسي ٳ سٙبٱي: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS03010001: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت تْيي٬ صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد پشعٮ٤ ٳ فذٳس اصکب٧ پشعٮ٤

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ عيبعت گزاسي دس ص٩يٮٰ ٱبي تب٩ي٬ ٳ رزة ٭يشٳي ا٭غب٭ي ٩ٴسد ٭يبص صٴصٯ ٱبي ٩خت٦٘ ثش اعبط ٝٴا٭ي٬ ٳ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي 

٩شثٴه ٳ ٱ٪چٮي٬ ثٲيٮٰ عبصي ٭يشٳي ا٭غب٭ي
ثشاي ؽٲشداسي دس چبسچٴة ... ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ عيبعت گزاسي دس ص٩يٮٰ ٱبي تٴعْٰ ، تب٩ي٬ ، ا٩کب٭بت سٙبٱي ٳ ارت٪بّي ٭يشٳي ا٭غب٭ي ٳ

مٴاثو ٩شثٴه
...ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ٭َبست دس ص٩يٮٰ ىشصٲبي سٙبٱي ثي٪ٰ ٳ دس٩ب٭ي ٩ب٭ٮذ ک٦ٮيکٲبي ٳيژٯ ٳ

٭َبست ثش ارشاي آئي٬ ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ٞشسات اعتخذا٩ي، ٝب٭ٴ٫ کبس ٳ تب٩ي٬ ارت٪بّي ٳ ٭َبيش آ٫ ٩شثٴه ثٰ کبسکٮب٫ ؽٲشداسي ٳ ٩ؤعغبت تبثْٰ

٭َبست ثش ارشاي ٩ٞشسات ٩شثٴه ثٰ ٱيأت ٱبي سعيذگي ثٰ تخ٦ٚبت اداسي ٳ تزذيذ ٭َش ٳ آساء ديٴا٫ ّذا٥ت اداسي ٳ ک٪يتٰ ا٭نجبىي

٭َبست ثش صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي ٭ب٩ٰ ٱب ، اٳساٛ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱب ٩يبثٜ ٩ٞشسات ٳ افٴ٣ ثبيگب٭ي ثب اٳ٥ٴيت ٩کب٭يضٯ کشد٫ آ٭ٲب

٭َبست ثش ا٩ٴس اسصؽيبثي ٳ استٞب کبسکٮب٫ ٳ سعيذگي ثٰ ؽکبيبت ٳ اّتشامبت ٩شثٴه

٭َبست دس تب٩ي٬ استجبه اداسي ؽٲشداسي ثب ٩ٴعغبت ٳ اؽخبؿ صٞٴٝي ٳ صٞيٞي اص ٥ضبً ٩کبتجبت ٳ ٩شارْبت صغت دعتٴس ٩بٙٴٛ

٭َبست ٳ تض٦ي٤ آ٩بس ٳ ّ٪٦کشد کبسکٮب٫ ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ثٴدرٰ پيؾٮٲبدي صٴصٯ ٩شثٴه

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

١بسؽٮبط ٩غئٴ٣ ا٩ٴس اداسي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

پيٴعت کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب يب عٴاثٜ ٩شثٴه ثٰ ٭ب٩ٰ ٱب ىجٜ دعتٴس

تضٴي٤ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ختٴ٩ٰ ثٰ ثبيگب٭ي ساکذ ثب اربصٯ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

تٚکيک ٳ تٴصيِ ٭ب٩ٰ ٱب ثشاي اسربُ ثٰ ٳاصذ اٝذا٧ کٮٮذٯ ٳ پيگيشي آ٭ٲب

تٲيٰ فٴست ٩بيضتبد اداسي کبس٩ٮذا٫ ٳ تذاسٟ ٳ تٴصيِ آ٭ٲب

تٲيٰ گضاسؽبت ٩ٴسد ٥ضٳ٧ رٲت اسائٰ ثٰ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

حجت خالفٰ ٩ؾخقبت ٳ رشيب٫ ٭ب٩ٰ ٱبي ٳاسدٯ ٳ فبدسٯ ٳ ٩ٴمٴُ ٳ ؽ٪بسٯ آ٭ٲب دس دٙبتش ٩شثٴه

صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي ٭ب٩ٰ ٱب ، اٳساٛ ، اعٮبد ، ٩ذاسٟ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ضش٩ب٭ٰ ٩يبثٜ ٩ٞشسات ٳ افٴ٣ ثبيگب٭ي ٳ تٲيٰ ٙٲشعت ٩شثٴه ثش اعبط 

سٳػ تْيي٬ ؽذٯ
(...١٪٠ ٱضيٮٰ اصدٳاد ٳ - ٩غبٙشت - ٳا٧ )پيگيشي ٩جبصج سٙبٱي ٳ تٚشيضي ١بس١ٮب٫

٩جبصج ٩شثٴه ثٰ ثي٪ٰ ٳ دس٩ب٫ ت٢٪ي٦ي پشعٮ٤

ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ١بسآ٩ٴصا٫

تٲيٰ ٥يغت صنٴس ٳ ٕيبة ٳ ٩شخقي

تٲيٰ ٥يغت صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد

ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي عبخت٪ب٫

-

(٩غئٴ٣ ١بس٩ٮذي)١بسگضي٬ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اتخبر تذاثيش الص٧ ثٰ ٩ٮَٴس پيؾشٙت ٳثٲجٴد ا٩ٴس ربسي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّال٧ ٳمْيت ٩ب٭ذٯ ٩شخقي کبسکٮب٫ ٳ سعيذگي ثٰ اّتشامبت کبسکٮب٫ ٭غجت ثٰ ٳمْيت ٩ب٭ذٯ

اٝذا٧ دس تک٪ي٤ ٳ تٮَي٨ پشٳ٭ذٯ ٱبي پشعٮ٦ي کبسکٮب٫ ٳ تٲيٰ خالفٰ پشٳ٭ذٯ کبسکٮب٫

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٳ تٖييشات ثي٪ٰ خذ٩بت دس٩ب٭ي کبس٩ٮذا٫ ٩ؾ٪ٴ٣ خذ٩بت دس٩ب٭ي

ا٭زب٧ ک٦يٰ اٝذا٩بت دس سٳ٭ذ گضيٮؼ ٳ تجذي٤ ٳمِ پشعٮ٤ ٝشاسدادي ٳارذ ؽشايو

ثشسعي پشٳ٭ذٯ کبسؽٮبعب٫ ثٰ ٩ٮَٴس استٞبء ؽ٦ٖي دس عيش کبسؽٮبعي اسؽذ ٳ ىشس دس ٱيبت ٩ذيشٯ

ثشسعي ٳ اٝذا٧ دس ص٩يٮٰ ا٩ٴس پشعٮ٦ي، ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ؽٲشداسي

ثشسعي ٳ فذٳس اصکب٧ کبس٩ٮذا٫ سع٪ي ٳ حبثت دس ص٩يٮٰ استٞبء گشٳٯ ، ا٭تقبة تٖييش ٩ذسٟ تضقي٦ي ، ثشٝشاسي ک٪ک ٱضيٮٰ اٳالد ، ّبئ٦ٰ 

...٩ٮذي ٳ
پيگيشي فذٳس صک٨ ا٭تقبة کبسکٮب٫ ٳ اٝذا٧

پيگيشي فذٳس کبست صنٴس ٳ ٕيبة رذيذ يب ا٥٪خٮي

تٲيٰ پيؼ ٭ٴيظ ثشٝشاسي صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگي يب ٳٍيٰٚ

BS03010002: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS03010003: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS03010004: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

تٲيٰ پيؼ ٭ٴيغٲبي کبسگضيٮي اص ٝجي٤ پيؼ ٭ٴيظ اصکب٧ ا٭تٞب٣ ، تش٩ي٨ صٞٴٛ ، ٩شخقي ، ٩ْزٳسيت ، تشٙيِ ، امبٰٙ کبس ٳ ٭َبيش آ٫ ثب 

اىالُ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ ٳ ثب سّبيت ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩شثٴه
تٲيٰ مٴاثو ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي الص٧

حجت اصکب٧ دس عيغت٨ ٭ش٧ اٙضاسي ٩شثٴه ٳ پيگيشي تب آ٩بدٯ عبصي کب٤٩ اصکب٧ ٳ فذٳس آ٫

سعيذگي ثٰ پيؾٮٲبدات ٳ تٞبمبٱبي ٳاف٦ٰ ٩شثٴه ثٰ اعتخذا٧ ، تجذي٤ ٳمْيت اعتخذا٩ي، تشٙيِ ، ثبص٭ؾغتگي ٳ تْيي٬ ثشٝشاسي صٞٴٛ 

ثبص٭ؾغتگي ٳ يب ٳٍيٰٚ
سعيذگي ثٰ پيؾٮٲبدات ٳ تٞبمبٱبي ٳاف٦ٰ ٩شثٴه ثٰ ا٩ٴس ثبص٭ؾغتگي ٳ تْيي٬ ثشٝشاسي صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگي ٳ يب ٳٍيٰٚ

فذٳس صک٨ ثبص٭ؾغتگي پشعٮ٤ ٳارذ ؽشايو ٳ ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧

گضاسػ ٩بٱب٭ٰ صنٴس ٳ ٕيبة کبسکٮب٫ ؽٲشداسي

٩يب٥ْٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات اعتخذا٩ي ٳ ٭ضٴٯ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ٴسد ّ٪٤

٩ْشٙي کبس٩ٮذا٫ ٳارذ ؽشايو الص٧ رٲت ا٭زب٧ ٩ؾب٤ٕ ٩ٴسد ٭َش

ثٰ ا٩ٴس ٩ب٥ي... ٩کبتجبت ٩شثٴه ثٰ اّال٧ رخيشٯ ٩شخقي دس ٱٮگب٧ ثبص٭ؾغتگي ٳ

کٮتش٣ ٳ حجت ٩شخقيٲبي اعتضٞبٝي ، اعتْالري ، عبّتي ٳ ٩ب٩ٴسيتٲبي سٳصا٭ٰ پشعٮ٤ دس عيغت٨ ٩شثٴه

-

(٩غئٴ٣ ١بسگشي)١بسگضي٬ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اتخبر تذاثيش الص٧ ثٰ ٩ٮَٴس پيؾشٙت ٳثٲجٴد ا٩ٴس ربسي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّال٧ ٳمْيت ٩ب٭ذٯ ٩شخقي کبسکٮب٫ ٳ سعيذگي ثٰ اّتشامبت کبسکٮب٫ ٭غجت ثٰ ٳمْيت ٩ب٭ذٯ

اٝذا٧ دس تک٪ي٤ ٳ تٮَي٨ پشٳ٭ذٯ ٱبي پشعٮ٦ي کبسکٮب٫ ٳ تٲيٰ خالفٰ پشٳ٭ذٯ کبسکٮب٫

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٳ تٖييشات ثي٪ٰ خذ٩بت دس٩ب٭ي کبس٩ٮذا٫ ٩ؾ٪ٴ٣ خذ٩بت دس٩ب٭ي

ا٭زب٧ ک٦يٰ اٝذا٩بت دس سٳ٭ذ گضيٮؼ ٳ تجذي٤ ٳمِ پشعٮ٤ ٝشاسدادي ٳارذ ؽشايو

ثشسعي پشٳ٭ذٯ کبسؽٮبعب٫ ثٰ ٩ٮَٴس استٞبء ؽ٦ٖي دس عيش کبسؽٮبعي اسؽذ ٳ ىشس دس ٱيبت ٩ذيشٯ

ثشسعي ٳ اٝذا٧ دس ص٩يٮٰ ا٩ٴس پشعٮ٦ي، ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ؽٲشداسي

ثشسعي ٳ فذٳس اصکب٧ کبس٩ٮذا٫ سع٪ي ٳ حبثت دس ص٩يٮٰ استٞبء گشٳٯ ، ا٭تقبة تٖييش ٩ذسٟ تضقي٦ي ، ثشٝشاسي ک٪ک ٱضيٮٰ اٳالد ، ّبئ٦ٰ 

...٩ٮذي ٳ
پيگيشي فذٳس صک٨ ا٭تقبة کبسکٮب٫ ٳ اٝذا٧

پيگيشي فذٳس کبست صنٴس ٳ ٕيبة رذيذ يب ا٥٪خٮي

تٲيٰ پيؼ ٭ٴيظ ثشٝشاسي صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگي يب ٳٍيٰٚ

تٲيٰ پيؼ ٭ٴيغٲبي کبسگضيٮي اص ٝجي٤ پيؼ ٭ٴيظ اصکب٧ ا٭تٞب٣ ، تش٩ي٨ صٞٴٛ ، ٩شخقي ، ٩ْزٳسيت ، تشٙيِ ، امبٰٙ کبس ٳ ٭َبيش آ٫ ثب 

اىالُ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ ٳ ثب سّبيت ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩شثٴه
تٲيٰ مٴاثو ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي الص٧

حجت اصکب٧ دس عيغت٨ ٭ش٧ اٙضاسي ٩شثٴه ٳ پيگيشي تب آ٩بدٯ عبصي کب٤٩ اصکب٧ ٳ فذٳس آ٫

سعيذگي ثٰ پيؾٮٲبدات ٳ تٞبمبٱبي ٳاف٦ٰ ٩شثٴه ثٰ اعتخذا٧ ، تجذي٤ ٳمْيت اعتخذا٩ي، تشٙيِ ، ثبص٭ؾغتگي ٳ تْيي٬ ثشٝشاسي صٞٴٛ 

ثبص٭ؾغتگي ٳ يب ٳٍيٰٚ
سعيذگي ثٰ پيؾٮٲبدات ٳ تٞبمبٱبي ٳاف٦ٰ ٩شثٴه ثٰ ا٩ٴس ثبص٭ؾغتگي ٳ تْيي٬ ثشٝشاسي صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگي ٳ يب ٳٍيٰٚ

فذٳس صک٨ ثبص٭ؾغتگي پشعٮ٤ ٳارذ ؽشايو ٳ ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧

گضاسػ ٩بٱب٭ٰ صنٴس ٳ ٕيبة کبسکٮب٫ ؽٲشداسي

٩يب٥ْٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات اعتخذا٩ي ٳ ٭ضٴٯ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ٴسد ّ٪٤

٩ْشٙي کبس٩ٮذا٫ ٳارذ ؽشايو الص٧ رٲت ا٭زب٧ ٩ؾب٤ٕ ٩ٴسد ٭َش

ثٰ ا٩ٴس ٩ب٥ي... ٩کبتجبت ٩شثٴه ثٰ اّال٧ رخيشٯ ٩شخقي دس ٱٮگب٧ ثبص٭ؾغتگي ٳ

کٮتش٣ ٳ حجت ٩شخقيٲبي اعتضٞبٝي ، اعتْالري ، عبّتي ٳ ٩ب٩ٴسيتٲبي سٳصا٭ٰ پشعٮ٤ دس عيغت٨ ٩شثٴه

-

(٩غئٴ٣ ا٩ٴس سٙبٯ ٳ ا٩ٴس ثبص٭ؾغتگب٫)١بسگضي٬ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اتخبر تذاثيش الص٧ ثٰ ٩ٮَٴس پيؾشٙت ٳثٲجٴد ا٩ٴس ربسي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّال٧ ٳمْيت ٩ب٭ذٯ ٩شخقي کبسکٮب٫ ٳ سعيذگي ثٰ اّتشامبت کبسکٮب٫ ٭غجت ثٰ ٳمْيت ٩ب٭ذٯ

اٝذا٧ دس تک٪ي٤ ٳ تٮَي٨ پشٳ٭ذٯ ٱبي پشعٮ٦ي کبسکٮب٫ ٳ تٲيٰ خالفٰ پشٳ٭ذٯ کبسکٮب٫

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٳ تٖييشات ثي٪ٰ خذ٩بت دس٩ب٭ي کبس٩ٮذا٫ ٩ؾ٪ٴ٣ خذ٩بت دس٩ب٭ي

ا٭زب٧ ک٦يٰ اٝذا٩بت دس سٳ٭ذ گضيٮؼ ٳ تجذي٤ ٳمِ پشعٮ٤ ٝشاسدادي ٳارذ ؽشايو

ثشسعي پشٳ٭ذٯ کبسؽٮبعب٫ ثٰ ٩ٮَٴس استٞبء ؽ٦ٖي دس عيش کبسؽٮبعي اسؽذ ٳ ىشس دس ٱيبت ٩ذيشٯ

ثشسعي ٳ اٝذا٧ دس ص٩يٮٰ ا٩ٴس پشعٮ٦ي، ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ؽٲشداسي

ثشسعي ٳ فذٳس اصکب٧ کبس٩ٮذا٫ سع٪ي ٳ حبثت دس ص٩يٮٰ استٞبء گشٳٯ ، ا٭تقبة تٖييش ٩ذسٟ تضقي٦ي ، ثشٝشاسي ک٪ک ٱضيٮٰ اٳالد ، ّبئ٦ٰ 

...٩ٮذي ٳ
پيگيشي فذٳس صک٨ ا٭تقبة کبسکٮب٫ ٳ اٝذا٧

پيگيشي فذٳس کبست صنٴس ٳ ٕيبة رذيذ يب ا٥٪خٮي

تٲيٰ پيؼ ٭ٴيظ ثشٝشاسي صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگي يب ٳٍيٰٚ

تٲيٰ پيؼ ٭ٴيغٲبي کبسگضيٮي اص ٝجي٤ پيؼ ٭ٴيظ اصکب٧ ا٭تٞب٣ ، تش٩ي٨ صٞٴٛ ، ٩شخقي ، ٩ْزٳسيت ، تشٙيِ ، امبٰٙ کبس ٳ ٭َبيش آ٫ ثب 

اىالُ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ ٳ ثب سّبيت ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩شثٴه
تٲيٰ مٴاثو ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي الص٧

حجت اصکب٧ دس عيغت٨ ٭ش٧ اٙضاسي ٩شثٴه ٳ پيگيشي تب آ٩بدٯ عبصي کب٤٩ اصکب٧ ٳ فذٳس آ٫
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سعيذگي ثٰ پيؾٮٲبدات ٳ تٞبمبٱبي ٳاف٦ٰ ٩شثٴه ثٰ اعتخذا٧ ، تجذي٤ ٳمْيت اعتخذا٩ي، تشٙيِ ، ثبص٭ؾغتگي ٳ تْيي٬ ثشٝشاسي صٞٴٛ 

ثبص٭ؾغتگي ٳ يب ٳٍيٰٚ
سعيذگي ثٰ پيؾٮٲبدات ٳ تٞبمبٱبي ٳاف٦ٰ ٩شثٴه ثٰ ا٩ٴس ثبص٭ؾغتگي ٳ تْيي٬ ثشٝشاسي صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگي ٳ يب ٳٍيٰٚ

فذٳس صک٨ ثبص٭ؾغتگي پشعٮ٤ ٳارذ ؽشايو ٳ ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧

گضاسػ ٩بٱب٭ٰ صنٴس ٳ ٕيبة کبسکٮب٫ ؽٲشداسي

٩يب٥ْٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات اعتخذا٩ي ٳ ٭ضٴٯ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ٴسد ّ٪٤

٩ْشٙي کبس٩ٮذا٫ ٳارذ ؽشايو الص٧ رٲت ا٭زب٧ ٩ؾب٤ٕ ٩ٴسد ٭َش

ثٰ ا٩ٴس ٩ب٥ي... ٩کبتجبت ٩شثٴه ثٰ اّال٧ رخيشٯ ٩شخقي دس ٱٮگب٧ ثبص٭ؾغتگي ٳ

کٮتش٣ ٳ حجت ٩شخقيٲبي اعتضٞبٝي ، اعتْالري ، عبّتي ٳ ٩ب٩ٴسيتٲبي سٳصا٭ٰ پشعٮ٤ دس عيغت٨ ٩شثٴه

-

١بسگضي٬: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اتخبر تذاثيش الص٧ ثٰ ٩ٮَٴس پيؾشٙت ٳثٲجٴد ا٩ٴس ربسي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّال٧ ٳمْيت ٩ب٭ذٯ ٩شخقي کبسکٮب٫ ٳ سعيذگي ثٰ اّتشامبت کبسکٮب٫ ٭غجت ثٰ ٳمْيت ٩ب٭ذٯ

اٝذا٧ دس تک٪ي٤ ٳ تٮَي٨ پشٳ٭ذٯ ٱبي پشعٮ٦ي کبسکٮب٫ ٳ تٲيٰ خالفٰ پشٳ٭ذٯ کبسکٮب٫

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٳ تٖييشات ثي٪ٰ خذ٩بت دس٩ب٭ي کبس٩ٮذا٫ ٩ؾ٪ٴ٣ خذ٩بت دس٩ب٭ي

ا٭زب٧ ک٦يٰ اٝذا٩بت دس سٳ٭ذ گضيٮؼ ٳ تجذي٤ ٳمِ پشعٮ٤ ٝشاسدادي ٳارذ ؽشايو

ثشسعي پشٳ٭ذٯ کبسؽٮبعب٫ ثٰ ٩ٮَٴس استٞبء ؽ٦ٖي دس عيش کبسؽٮبعي اسؽذ ٳ ىشس دس ٱيبت ٩ذيشٯ

ثشسعي ٳ اٝذا٧ دس ص٩يٮٰ ا٩ٴس پشعٮ٦ي، ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ؽٲشداسي

ثشسعي ٳ فذٳس اصکب٧ کبس٩ٮذا٫ سع٪ي ٳ حبثت دس ص٩يٮٰ استٞبء گشٳٯ ، ا٭تقبة تٖييش ٩ذسٟ تضقي٦ي ، ثشٝشاسي ک٪ک ٱضيٮٰ اٳالد ، ّبئ٦ٰ 

...٩ٮذي ٳ
پيگيشي فذٳس صک٨ ا٭تقبة کبسکٮب٫ ٳ اٝذا٧

پيگيشي فذٳس کبست صنٴس ٳ ٕيبة رذيذ يب ا٥٪خٮي

تٲيٰ پيؼ ٭ٴيظ ثشٝشاسي صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگي يب ٳٍيٰٚ

تٲيٰ پيؼ ٭ٴيغٲبي کبسگضيٮي اص ٝجي٤ پيؼ ٭ٴيظ اصکب٧ ا٭تٞب٣ ، تش٩ي٨ صٞٴٛ ، ٩شخقي ، ٩ْزٳسيت ، تشٙيِ ، امبٰٙ کبس ٳ ٭َبيش آ٫ ثب 

اىالُ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ ٳ ثب سّبيت ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩شثٴه
تٲيٰ مٴاثو ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي الص٧

حجت اصکب٧ دس عيغت٨ ٭ش٧ اٙضاسي ٩شثٴه ٳ پيگيشي تب آ٩بدٯ عبصي کب٤٩ اصکب٧ ٳ فذٳس آ٫

سعيذگي ثٰ پيؾٮٲبدات ٳ تٞبمبٱبي ٳاف٦ٰ ٩شثٴه ثٰ اعتخذا٧ ، تجذي٤ ٳمْيت اعتخذا٩ي، تشٙيِ ، ثبص٭ؾغتگي ٳ تْيي٬ ثشٝشاسي صٞٴٛ 

ثبص٭ؾغتگي ٳ يب ٳٍيٰٚ
سعيذگي ثٰ پيؾٮٲبدات ٳ تٞبمبٱبي ٳاف٦ٰ ٩شثٴه ثٰ ا٩ٴس ثبص٭ؾغتگي ٳ تْيي٬ ثشٝشاسي صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگي ٳ يب ٳٍيٰٚ

فذٳس صک٨ ثبص٭ؾغتگي پشعٮ٤ ٳارذ ؽشايو ٳ ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧

گضاسػ ٩بٱب٭ٰ صنٴس ٳ ٕيبة کبسکٮب٫ ؽٲشداسي

٩يب٥ْٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات اعتخذا٩ي ٳ ٭ضٴٯ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ٴسد ّ٪٤

٩ْشٙي کبس٩ٮذا٫ ٳارذ ؽشايو الص٧ رٲت ا٭زب٧ ٩ؾب٤ٕ ٩ٴسد ٭َش

ثٰ ا٩ٴس ٩ب٥ي... ٩کبتجبت ٩شثٴه ثٰ اّال٧ رخيشٯ ٩شخقي دس ٱٮگب٧ ثبص٭ؾغتگي ٳ

کٮتش٣ ٳ حجت ٩شخقيٲبي اعتضٞبٝي ، اعتْالري ، عبّتي ٳ ٩ب٩ٴسيتٲبي سٳصا٭ٰ پشعٮ٤ دس عيغت٨ ٩شثٴه

-

٩غئٴ٣ دثيشخب٭ٰ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثبصکشد٫ پبکتٲبي پغتي ٳ اسربُ ثٰ ٝغ٪تٲبي ٩شثٴه

ثٰ سٳص ٭گٰ داؽت٬ عيغت٨ کبس حجت تٴصيِ ٳ تضٴي٤ ٭ب٩ٰ ٱب ثٰ ٝغ٪تٲبي ٩شثٴىٰ

سعيذگي ٳ ٭َبست ثش حجت ٳ تٴصيِ ک٦يٰ ٭ب٩ٰ ٱبي ٳاسدٯ ٳ اسعب٣ ٩شاعالت

سعيذگي ٳ ٭َبست ثش صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي ک٦يٰ اعٮبد ٳ اٳساٛ ٳ عٴاثٜ اداسي

سعيذگي ٳ ٭َبست ثش کبس ٩بؽي٬ ٭ٴيغٲب ٳ تٞغي٨ کبس ثي٬ آ٭ٲب ٳ ٱذايت ٳ ساٱٮ٪بيي آ٭ٲب

٭َبست ثش تٚکيک ٭ب٩ٰ ٱبي ٳاسدٯ ٳ فبدسٯ

٭َبست ثش دعتٰ ثٮذي ٭ب٩ٰ ٱب ثش صغت ّٴا٤٩ ٩خت٦٘

٭َبست ثش کبس ٭ب٩ٰ سعب٭ب٫ دس خقٴؿ تٴصيِ ٭ب٩ٰ ٱبي اداسي ثٰ عبيش ٩ٴعغبت ٳ ٳاصذٱب

کٮتش٣، ىجٰٞ ثٮذي ٳ ٭َبست ثش ٭ب٩ٰ ٱبي فبدسٯ ٳ ٳاسدٯ

سعيذگي ٳ ٭َبست ثش ١بس پشعٮ٤ دثيشخب٭ٰ ٱب ٳ ٱذايت ٳ ساٱٮ٪بيي آ٭ٲب

پؾتيجب٭ي ٳ سِٙ اؽ٢بالت ١بسثشا٫ دس ١بس ثب عيغت٨ اتٴ٩بعيٴ٫ اداسي

پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي عيغت٨ اتٴ٩بعيٴ٫ اداسي

-

٩غئٴ٣ خذ٩بت ّ٪ٴ٩ي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

پيٴعت کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب يب عٴاثٜ ٩شثٴه ثٰ ٭ب٩ٰ ٱب ىجٜ دعتٴس

تضٴي٤ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ختٴ٩ٰ ثٰ ثبيگب٭ي ساکذ ثب اربصٯ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

تٚکيک ٳ تٴصيِ ٭ب٩ٰ ٱب ثشاي اسربُ ثٰ ٳاصذ اٝذا٧ کٮٮذٯ ٳ پيگيشي آ٭ٲب
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تٲيٰ فٴست ٩بيضتبد اداسي کبس٩ٮذا٫ ٳ تذاسٟ ٳ تٴصيِ آ٭ٲب

تٲيٰ گضاسؽبت ٩ٴسد ٥ضٳ٧ رٲت اسائٰ ثٰ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

حجت خالفٰ ٩ؾخقبت ٳ رشيب٫ ٭ب٩ٰ ٱبي ٳاسدٯ ٳ فبدسٯ ٳ ٩ٴمٴُ ٳ ؽ٪بسٯ آ٭ٲب دس دٙبتش ٩شثٴه

صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي ٭ب٩ٰ ٱب ، اٳساٛ ، اعٮبد ، ٩ذاسٟ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ضش٩ب٭ٰ ٩يبثٜ ٩ٞشسات ٳ افٴ٣ ثبيگب٭ي ٳ تٲيٰ ٙٲشعت ٩شثٴه ثش اعبط 

سٳػ تْيي٬ ؽذٯ
(...١٪٠ ٱضيٮٰ اصدٳاد ٳ - ٩غبٙشت - ٳا٧ )پيگيشي ٩جبصج سٙبٱي ٳ تٚشيضي ١بس١ٮب٫

٩جبصج ٩شثٴه ثٰ ثي٪ٰ ٳ دس٩ب٫ ت٢٪ي٦ي پشعٮ٤

ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ١بسآ٩ٴصا٫

تٲيٰ ٥يغت صنٴس ٳ ٕيبة ٳ ٩شخقي

تٲيٰ ٥يغت صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد

ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي عبخت٪ب٫

-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ذيش : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ تْٲذات ٩ب٥ي دس صذٳد اّتجبسات ثٴدرٰ ٩قٴة ىجٜ ٩ٞشسات ٩ب٥ي ؽٲشداسيٲب

ثشسعي ّ٪٦کشد ٩ب٥ي ک٦يٰ ٳاصذٱبي تبثْٰ ؽٲشداسي ٳ ٩شاٝجت دس صغ٬ گشدػ ا٩ٴس ٩ب٥ي ٳ صغبثذاسي آ٭ٲب

تٲيٰ ثش٭ب٩ٰ ّ٪٦يبت ٩ب٥ي ٳ ٱ٪بٱٮگ عبخت٬ ٳٍبي٘ دس ثش٭ب٩ٰ ٩زکٴس

تٲيٰ گضاسؽٲبي ٩ب٥ي ٳ تشاص ٭ب٩ٰ ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ تٚشئ ثٴدرٰ عبال٭ٰ ؽٲشداسي

ؽشکت دس ک٪يغيٴ٭ٲب ٳ ر٦غبتي کٰ ىجٜ آئي٬ ٭ب٩ٰ ريشثو ثْٲذٯ ٩ذيش ا٩ٴس ٩ب٥ي ٩ضٴ٣ اعت

٩شاٝجت دس صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي ک٦يٰ ا٩ٴا٣ ؽٲشداسي ٳ ٭َبست دس صغ٬ اداسٯ ا٩ٴس ا٭جبسٱبي ٩ٴرٴد دس ٳاصذٱبي تبثْٰ ٳ ا٭زب٧ ٳٍيٰٚ ا٭جبسداسا٫

٭َبست ثش ک٦يٰ ا٩ٴس ٳاصذٱبي تضت عشپشعتي ٳ فذٳس دعتٴسات ٳ ت٦ْي٪بت الص٧ ٳ کٴؽؼ دس سِٙ ٭ٴاٝـ کبس

٭َبست دس تٲيٰ ٳعبئ٤ ٳ ٥ٴاص٧ ٩ٴسد ٭يبص ک٦يٰ ٳاصذٱبي ؽٲشداسي ثب دس ٭َش گشٙت٬ اّتجبسات ٩قٴة ٳ ٭َبست دس ا٭زب٧ تؾشيٚبت ٩ٮبٝقٰ ٳ 

٩ضايذٯ دس ٩ْب٩الت ؽٲشداسي ٳ سّبيت آئي٬ ٭ب٩ٰ ٩ب٥ي ٩ْب٩التي ؽٲشداسيٲب
٭َبست دس ٭گبٱذاسي صغبثٲبي ٱضيٮٰ ٳ ٭َبست دس ٩٪يضي ٳ سعيذگي ٥يغتٲب ٳ اعٮبد ٱضيٮٰ

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ ثٴدرٰ، ٩ت٪٨ ٳ افالس ثٴدرٰ، تٚشئ ثٴدرٰ ثب تٴرٰ ثٰ آئي٬ ٭ب٩ٰ ٩ب٥ي ؽٲشداسيٲب ٳ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي فبدسٯ

کٮتش٣ ٳ تبئيذ ّ٪٦يبت ٩شثٴه ثٰ دسيبٙت ٳ پشداختٲبي سٳصا٭ٰ ، ٩بٱب٭ٰ ٳ تيجيٜ صغبثٲب

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

صغبثذاس ٩غئٴ٣: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آگبٱي اص ک٦يٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٳ مٴاثو ٳ تقٴيت ٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪ٴ٩ي ٩ب٥ي ٳ ٩ب٥يبتي کؾٴس ٳ ارشاي آ٭ٲب

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ ساٱٮ٪بيي ٱبي الص٧ ثٰ صغبثذاسا٫ ديگش دس ٩ٴاسد ثشٳص اؽکب٣

اسعب٣ ٳ تٲيٰ ٙش٧ ٩ب٥يبتي ثٰ ٱ٪شاٯ چکٲبي فبدسٯ ٩ب٥يبت ثٰ اداسٯ داسايي، تٲيٰ اٍٲبس ٭ب٩ٰ ٩ب٥يبتي رٲت اسصػ اٙضٳدٯ

ا٭زب٧ اّتجبسات ٳ ٩٪يضي صٞٴٝي

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس خقٴؿ ٝب٭ٴ٫ ٭ضٴٯ ثبص٭ؾغتگي رب٭جبصا٫ ا٭ٞالة اعال٩ي ٳ رٮگ تض٪ي٦ي ٩قٴثٰ ٩ز٦ظ ؽٴساي اعال٩ي

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ تؾخيـ ٳ تْيي٬ عشٙق٤

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٭٤ٞ ٳ ا٭تٞب٣ صٜ ثي٪ٰ يب ثبص٭ؾغتگي ثشاعبط ٩قٴثٰ ٝب٭ٴ٭ي ٩ز٦ظ ؽٴساي اعال٩ي

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٳفٴ٣ ٩يب٥جبت دٳ٥تي اص ٩ب٥يبتٲب، خذ٩بت دس٩ب٭ي، ثبص٭ؾغتگي ٳ ٳاسيض صغبثٲبي ٩شثٴىٰ

…ا٭زب٧ ْٙب٥يت ٱبي ٩شثٴه ثٰ ّ٪٦يبت صغبثذساي ؽب٤٩ تٮَي٨ اعٮبد ٱضيٮٰ ، ٥يغت صٞٴٝي ٳ

ايزبد اّتجبسات ا٩ٴس ربسي

ايزبد دسخٴاعت ا٩ٴس ربسي ٳ ٱضيٮٰ ٱب

ثشٝشاسي استجبه ٩غت٪ش ثب ٳصاست ا٩ٴس اٝتقبدي ٳ داسائي ٳ ديٴا٫ ٩ضبعجبت دس خقٴؿ اعٮبد ٱضيٮٰ ٳ صغبثٲبي اسعب٥ي

پشداخت ٳ ثشسعي تٮخٴاٯ گشدا٭ٲب

پيگيشي تأ٩ي٬ اّتجبسات ٳ تيجيٜ آ٫ ثب ثش٭ب٩ٰ سيضي ٱب ٳ ٩ٴاد ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ثٴدرٰ ربسي ٳ ىشس ّ٪شا٭ي

پيگيشي دس ٩ٴسد ٦ّي ا٥ضغبثٲب، پيؼ پشداختٲب ٳ امبٰٙ پشداختٲب ا٨ّ اص ربسي ٳ گزؽتٰ ثب ٩ٮَٴس ٝيْي ٭٪ٴد٫
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تشاص پشداخت ٝيْي فٴست صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگب٫ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگي

تشاص ّ٪٦يبت دٙتش ک٤ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ گضاسػ ثٰ خضا٭ٰ

تيجيٜ صغبة ريضغبثب٫ ثب اسٝب٧ پشداختي ا٩ٴس ٩ب٥ي ٳ سِٙ ٩ٖبيشت ٳرٴٯ دسيبٙتي ٳ اعٮبد تضٴي٦ي ثب ٱ٪کبسي صغبثذاسا٫

تٞغي٨ ٙيؼ صٞٴٛ ٝغ٪تٲبي ٩خت٦٘

تٮَي٨ اعٮبد ثبص٭ؾغتگب٫ رٲت ثبيگب٭ي ٳ گضاسػ صٞٴٛ ٩غت٪شي ثگيشا٫ ک٦يٰ ا٩ٴس صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬

تٮَي٨ اٝغبه ٳا٧ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگي

تٲيٰ اصکب٧ ثشٝشاسي صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگي، ٳٍيٰٚ ٳ يب اص کبس اٙتبدگي ثش اعبط مٴاثو ٳ ٩ٞشسات ٩ٮذسد دس ٝب٭ٴ٫ اعتخذا٧ کؾٴسي

تٲيٰ پشٙشاژٱبي صٞٴٝي ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬

تٲيٰ گضاسؽبت ٩شثٴه

تٲيٰ گضاسؽٲبي ٩ب٥ي ٳ تٲيٰ پيؼ ٭ٴيظ ٭ب٩ٰ ٱبي ٩ب٥ي ٳ اسائٰ ٭َشيبت کبسؽٮبعي دس ٩ٴاسد ٩ٴرٰ ٭ٞل ٩ٞشسات

تٲيٰ ٳ اسعب٣ ٥يغت کغٴسات صٞٴٛ پشعٮ٤ ثٰ ثب٭کٲب ٳ اداسات ٩شثٴه ٱ٪ٰ ٩بٱٰ

تٲيٰ ٳ تٮَي٨ گضاسؽٲبي ثشداؽت ، ٳاسيضي ٳ ٩ٖبيشتٲب

تٲيٰ ٙٲشعت اّتجبسات ٩قٴة ٳ ٱضيٮٰ ٱبي ا٭زب٧ ؽذٯ

حجت اّتجبسات اعٮبدي ٳ عبيش پيؼ پشداخت ٱب دس دٙبتش ٩شثٴه تٲيٰ ٳ تٮَي٨ پيؼ ٭ٴيظ دعتٴسات ٳ ٙش٧ ٱبي ٩ضبعجبتي ٳ گضاسػ ٱبي 

الص٧
حجت ثشداؽت ٩غتٞي٨ ٙيؾٲب ٳ حجت ک٦يٰ ٳاسيضيٲبي ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ عبص٩ب٭ٲب ٳ ٕيشٯ ٳ تضٴي٤ آ٫ ثٰ ا٩ٴس اعٮبد

دسخٴاعت ٳرٰ ٳ اّتجبس ٳ ٩٪يضي کشد٫ ا٩ٴس صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد

دسيبٙت ٳ پشداخت ٩يب٥جبت پظ اص اخز دعتٴس اص ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ ٳ ا٭زب٧ حجت ٱبي ٩شثٴه دس دٙتش دسيبٙت ٳ پشداخت ٳ دٙتش ثب٭ک

سعيذگي ثٰ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ اص ٭َش سّبيت ٳ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات

سعيذگي ثٰ پيؼ پشداخت ٱب ٳ ٦ّي ا٥ضغبثٲب ٳ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٩شثٴه اص ٭َش سّبيت ٳ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ب٥ي

سعيذگي ثٰ ٳرٴٯ ثشگؾتي اص ٩ض٤ ٦ّي ا٥ضغبثٲب ٳ پيؼ پشداخت ٱب ٳ اّتجبسات اعٮبدي

فذٳس اعٮبد صغبثذاسي

فذٳس چک

ّ٪٦يبت ثشداؽت ؽب٤٩ فذٳس چک اص صغبثٲبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

گضاسػ اٙضايؼ ٳ کبٱؼ ثبص٭ؾغتگب٫ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگب٫

٩ضبعجٰ عٮٴات خذ٩ت ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ؽٲشداسي

٩ضبعجٰ ٳ پشداخت پبداػ پبيب٫ خذ٩ت ٳ رخيشٯ ٩شخقي کبس٩ٮذا٫ ٳ کبسگشا٫

٩ضبعجٰ ٳ تْيي٬ ثذٱي کغٴس ٳ ثبص٭ؾغتگي ايب٧ خذ٩ت ٕيش سع٪ي ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي ٩شثٴه

٩شاٝجت دس حجت ّ٪٦يبت سٳص

٩شاٝجت ٳ ٭گٲذاسي اص اعٮبد م٪ب٭تي، اخز م٪ب٭تٮب٩ٰ، ت٪ذيذ ٳ اعتشداد ىجٜ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱبي ٩ب٥ي

٩يب٥ْٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ب٥ي ٳ اٍٲبس ٭َش دس٩ٴسد ٭ضٴٯ ارشاي آ٭ٲب

٩ٖبيشت گيشي اص صغبثٲب ٳ تٲيٰ فٴست ٩ٖبيشت آ٭ٲب

٩٪يضي ، اّتجبس ٳ عٮذ صد٫ ک٦يٰ ک٪ک ٱضيٮٰ ٱبي اصدٳاد ٳ ٙٴت ،ّبئ٦ٰ ٩ٮذي، ثي٪ٰ ّ٪ش ٳ صبدحٰ ؽب٦ٕي٬ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ 

ؽٲشداسي
٩٪يضي ٥يغت ٱبي صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ ٳ ٩شکضي ٳ عبص٩ب٭ٲبي آتؼ ٭ؾب٭ي، ٙشٱٮگي تٚشيضي

٩٪يضي کشد٫ اعٮبد ا٩ٴس ربسي

٭گٲذاسي ٳ دسيبٙت ٳ پشداخت تٮخٴاٯ ؽب٤٩ اسص ٳ ٳرٴٯ ٭ٞذ

٭گٲذاسي ٳ کٮتش٣ صغبة ثذٱکبسا٫ ٳ ثغتب٭کبسا٫، پي٪ب٭کبسا٫ ثب٭کٲب، عپشدٯ ٱب

٭گٲذاسي ک٦يٰ صغبة ٱبي ثب٭کي ٳاصذ ٩شثٴه

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ثش٭ب٩ٰ ٱب، ثخؾٮب٩ٰ ٱب ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱب ٳ ىشس تقٴيت ٭ب٩ٰ ٱب

کبٱؼ ٳ اٙضايؼ صٜ ّبئ٦ٰ ٩ٮذي ٳ صٜ اٳالد ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ٳ پشداخت آ٫ ٱش ٩بٯ

کٮتش٣ ثشگٰ ٱبي ٩ضبعجبتي اص ٥ضبً ٩ٞشسات ٩ٴسد

کٮتش٣ صغبة ٱبي دسيبٙتي ٳ پشداختي ٳ دسآ٩ذ ٳ اسعب٥ي ثٰ ٩ٮَٴس فضت آ٭ٲب

کٮتش٣ ٩ٴرٴدي ٳ تٲيٰ فٴست ٩ٖبيشت ثب٭کي ٳ فٴست گشدػ ٳرٴٯ ٭ٞذ

کٮتش٣ ٳ تٲيٰ گضاسػ ٩ٴرٴدي صغبثٲبي ثب٭کي

کٮتش٣ ٳ سعيذگي اعٮبد ٳ ٝشاسدادٱب ثشاثش ٩ٞشسات

کٮتش٣ ٳ سِٙ اختالٗ صغبة ٱبي حجت ؽذٯ دس فٴست ٳرٴد اختالٗ ،تؾخيـ ٳ تْيي٬ عشٙق٤ صغبة ٱب

کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثش اٝال٧ ثشداؽتي ٳ ٳاسيضي ثٰ صغبثٲبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

-

(دٙتشداسي ٳ تٮَي٨ صغبثٲب)صغبثذاس : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آگبٱي اص ک٦يٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٳ مٴاثو ٳ تقٴيت ٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪ٴ٩ي ٩ب٥ي ٳ ٩ب٥يبتي کؾٴس ٳ ارشاي آ٭ٲب

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ ساٱٮ٪بيي ٱبي الص٧ ثٰ صغبثذاسا٫ ديگش دس ٩ٴاسد ثشٳص اؽکب٣

اسعب٣ ٳ تٲيٰ ٙش٧ ٩ب٥يبتي ثٰ ٱ٪شاٯ چکٲبي فبدسٯ ٩ب٥يبت ثٰ اداسٯ داسايي، تٲيٰ اٍٲبس ٭ب٩ٰ ٩ب٥يبتي رٲت اسصػ اٙضٳدٯ

ا٭زب٧ اّتجبسات ٳ ٩٪يضي صٞٴٝي

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس خقٴؿ ٝب٭ٴ٫ ٭ضٴٯ ثبص٭ؾغتگي رب٭جبصا٫ ا٭ٞالة اعال٩ي ٳ رٮگ تض٪ي٦ي ٩قٴثٰ ٩ز٦ظ ؽٴساي اعال٩ي

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ تؾخيـ ٳ تْيي٬ عشٙق٤

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٭٤ٞ ٳ ا٭تٞب٣ صٜ ثي٪ٰ يب ثبص٭ؾغتگي ثشاعبط ٩قٴثٰ ٝب٭ٴ٭ي ٩ز٦ظ ؽٴساي اعال٩ي

BS03020004: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٳفٴ٣ ٩يب٥جبت دٳ٥تي اص ٩ب٥يبتٲب، خذ٩بت دس٩ب٭ي، ثبص٭ؾغتگي ٳ ٳاسيض صغبثٲبي ٩شثٴىٰ

…ا٭زب٧ ْٙب٥يت ٱبي ٩شثٴه ثٰ ّ٪٦يبت صغبثذساي ؽب٤٩ تٮَي٨ اعٮبد ٱضيٮٰ ، ٥يغت صٞٴٝي ٳ

ايزبد اّتجبسات ا٩ٴس ربسي

ايزبد دسخٴاعت ا٩ٴس ربسي ٳ ٱضيٮٰ ٱب

ثشٝشاسي استجبه ٩غت٪ش ثب ٳصاست ا٩ٴس اٝتقبدي ٳ داسائي ٳ ديٴا٫ ٩ضبعجبت دس خقٴؿ اعٮبد ٱضيٮٰ ٳ صغبثٲبي اسعب٥ي

پشداخت ٳ ثشسعي تٮخٴاٯ گشدا٭ٲب

پيگيشي تأ٩ي٬ اّتجبسات ٳ تيجيٜ آ٫ ثب ثش٭ب٩ٰ سيضي ٱب ٳ ٩ٴاد ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ثٴدرٰ ربسي ٳ ىشس ّ٪شا٭ي

پيگيشي دس ٩ٴسد ٦ّي ا٥ضغبثٲب، پيؼ پشداختٲب ٳ امبٰٙ پشداختٲب ا٨ّ اص ربسي ٳ گزؽتٰ ثب ٩ٮَٴس ٝيْي ٭٪ٴد٫

تشاص پشداخت ٝيْي فٴست صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگب٫ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگي

تشاص ّ٪٦يبت دٙتش ک٤ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ گضاسػ ثٰ خضا٭ٰ

تيجيٜ صغبة ريضغبثب٫ ثب اسٝب٧ پشداختي ا٩ٴس ٩ب٥ي ٳ سِٙ ٩ٖبيشت ٳرٴٯ دسيبٙتي ٳ اعٮبد تضٴي٦ي ثب ٱ٪کبسي صغبثذاسا٫

تٞغي٨ ٙيؼ صٞٴٛ ٝغ٪تٲبي ٩خت٦٘

تٮَي٨ اعٮبد ثبص٭ؾغتگب٫ رٲت ثبيگب٭ي ٳ گضاسػ صٞٴٛ ٩غت٪شي ثگيشا٫ ک٦يٰ ا٩ٴس صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬

تٮَي٨ اٝغبه ٳا٧ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگي

تٲيٰ اصکب٧ ثشٝشاسي صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگي، ٳٍيٰٚ ٳ يب اص کبس اٙتبدگي ثش اعبط مٴاثو ٳ ٩ٞشسات ٩ٮذسد دس ٝب٭ٴ٫ اعتخذا٧ کؾٴسي

تٲيٰ پشٙشاژٱبي صٞٴٝي ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬

تٲيٰ گضاسؽبت ٩شثٴه

تٲيٰ گضاسؽٲبي ٩ب٥ي ٳ تٲيٰ پيؼ ٭ٴيظ ٭ب٩ٰ ٱبي ٩ب٥ي ٳ اسائٰ ٭َشيبت کبسؽٮبعي دس ٩ٴاسد ٩ٴرٰ ٭ٞل ٩ٞشسات

تٲيٰ ٳ اسعب٣ ٥يغت کغٴسات صٞٴٛ پشعٮ٤ ثٰ ثب٭کٲب ٳ اداسات ٩شثٴه ٱ٪ٰ ٩بٱٰ

تٲيٰ ٳ تٮَي٨ گضاسؽٲبي ثشداؽت ، ٳاسيضي ٳ ٩ٖبيشتٲب

تٲيٰ ٙٲشعت اّتجبسات ٩قٴة ٳ ٱضيٮٰ ٱبي ا٭زب٧ ؽذٯ

حجت اّتجبسات اعٮبدي ٳ عبيش پيؼ پشداخت ٱب دس دٙبتش ٩شثٴه تٲيٰ ٳ تٮَي٨ پيؼ ٭ٴيظ دعتٴسات ٳ ٙش٧ ٱبي ٩ضبعجبتي ٳ گضاسػ ٱبي 

الص٧
حجت ثشداؽت ٩غتٞي٨ ٙيؾٲب ٳ حجت ک٦يٰ ٳاسيضيٲبي ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ عبص٩ب٭ٲب ٳ ٕيشٯ ٳ تضٴي٤ آ٫ ثٰ ا٩ٴس اعٮبد

دسخٴاعت ٳرٰ ٳ اّتجبس ٳ ٩٪يضي کشد٫ ا٩ٴس صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد

دسيبٙت ٳ پشداخت ٩يب٥جبت پظ اص اخز دعتٴس اص ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ ٳ ا٭زب٧ حجت ٱبي ٩شثٴه دس دٙتش دسيبٙت ٳ پشداخت ٳ دٙتش ثب٭ک

سعيذگي ثٰ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ اص ٭َش سّبيت ٳ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات

سعيذگي ثٰ پيؼ پشداخت ٱب ٳ ٦ّي ا٥ضغبثٲب ٳ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٩شثٴه اص ٭َش سّبيت ٳ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ب٥ي

سعيذگي ثٰ ٳرٴٯ ثشگؾتي اص ٩ض٤ ٦ّي ا٥ضغبثٲب ٳ پيؼ پشداخت ٱب ٳ اّتجبسات اعٮبدي

فذٳس اعٮبد صغبثذاسي

فذٳس چک

ّ٪٦يبت ثشداؽت ؽب٤٩ فذٳس چک اص صغبثٲبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

گضاسػ اٙضايؼ ٳ کبٱؼ ثبص٭ؾغتگب٫ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگب٫

٩ضبعجٰ عٮٴات خذ٩ت ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ؽٲشداسي

٩ضبعجٰ ٳ پشداخت پبداػ پبيب٫ خذ٩ت ٳ رخيشٯ ٩شخقي کبس٩ٮذا٫ ٳ کبسگشا٫

٩ضبعجٰ ٳ تْيي٬ ثذٱي کغٴس ٳ ثبص٭ؾغتگي ايب٧ خذ٩ت ٕيش سع٪ي ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي ٩شثٴه

٩شاٝجت دس حجت ّ٪٦يبت سٳص

٩شاٝجت ٳ ٭گٲذاسي اص اعٮبد م٪ب٭تي، اخز م٪ب٭تٮب٩ٰ، ت٪ذيذ ٳ اعتشداد ىجٜ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱبي ٩ب٥ي

٩يب٥ْٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ب٥ي ٳ اٍٲبس ٭َش دس٩ٴسد ٭ضٴٯ ارشاي آ٭ٲب

٩ٖبيشت گيشي اص صغبثٲب ٳ تٲيٰ فٴست ٩ٖبيشت آ٭ٲب

٩٪يضي ، اّتجبس ٳ عٮذ صد٫ ک٦يٰ ک٪ک ٱضيٮٰ ٱبي اصدٳاد ٳ ٙٴت ،ّبئ٦ٰ ٩ٮذي، ثي٪ٰ ّ٪ش ٳ صبدحٰ ؽب٦ٕي٬ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ 

ؽٲشداسي
٩٪يضي ٥يغت ٱبي صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ ٳ ٩شکضي ٳ عبص٩ب٭ٲبي آتؼ ٭ؾب٭ي، ٙشٱٮگي تٚشيضي

٩٪يضي کشد٫ اعٮبد ا٩ٴس ربسي

٭گٲذاسي ٳ دسيبٙت ٳ پشداخت تٮخٴاٯ ؽب٤٩ اسص ٳ ٳرٴٯ ٭ٞذ

٭گٲذاسي ٳ کٮتش٣ صغبة ثذٱکبسا٫ ٳ ثغتب٭کبسا٫، پي٪ب٭کبسا٫ ثب٭کٲب، عپشدٯ ٱب

٭گٲذاسي ک٦يٰ صغبة ٱبي ثب٭کي ٳاصذ ٩شثٴه

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ثش٭ب٩ٰ ٱب، ثخؾٮب٩ٰ ٱب ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱب ٳ ىشس تقٴيت ٭ب٩ٰ ٱب

کبٱؼ ٳ اٙضايؼ صٜ ّبئ٦ٰ ٩ٮذي ٳ صٜ اٳالد ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ٳ پشداخت آ٫ ٱش ٩بٯ

کٮتش٣ ثشگٰ ٱبي ٩ضبعجبتي اص ٥ضبً ٩ٞشسات ٩ٴسد

کٮتش٣ صغبة ٱبي دسيبٙتي ٳ پشداختي ٳ دسآ٩ذ ٳ اسعب٥ي ثٰ ٩ٮَٴس فضت آ٭ٲب

کٮتش٣ ٩ٴرٴدي ٳ تٲيٰ فٴست ٩ٖبيشت ثب٭کي ٳ فٴست گشدػ ٳرٴٯ ٭ٞذ

کٮتش٣ ٳ تٲيٰ گضاسػ ٩ٴرٴدي صغبثٲبي ثب٭کي

کٮتش٣ ٳ سعيذگي اعٮبد ٳ ٝشاسدادٱب ثشاثش ٩ٞشسات

کٮتش٣ ٳ سِٙ اختالٗ صغبة ٱبي حجت ؽذٯ دس فٴست ٳرٴد اختالٗ ،تؾخيـ ٳ تْيي٬ عشٙق٤ صغبة ٱب

کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثش اٝال٧ ثشداؽتي ٳ ٳاسيضي ثٰ صغبثٲبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

-

(اّتجبسات ٳ تْٲذات)صغبثذاس : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آگبٱي اص ک٦يٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٳ مٴاثو ٳ تقٴيت ٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪ٴ٩ي ٩ب٥ي ٳ ٩ب٥يبتي کؾٴس ٳ ارشاي آ٭ٲب
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ؽشس ٳٍيٰٚ

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ ساٱٮ٪بيي ٱبي الص٧ ثٰ صغبثذاسا٫ ديگش دس ٩ٴاسد ثشٳص اؽکب٣

اسعب٣ ٳ تٲيٰ ٙش٧ ٩ب٥يبتي ثٰ ٱ٪شاٯ چکٲبي فبدسٯ ٩ب٥يبت ثٰ اداسٯ داسايي، تٲيٰ اٍٲبس ٭ب٩ٰ ٩ب٥يبتي رٲت اسصػ اٙضٳدٯ

ا٭زب٧ اّتجبسات ٳ ٩٪يضي صٞٴٝي

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس خقٴؿ ٝب٭ٴ٫ ٭ضٴٯ ثبص٭ؾغتگي رب٭جبصا٫ ا٭ٞالة اعال٩ي ٳ رٮگ تض٪ي٦ي ٩قٴثٰ ٩ز٦ظ ؽٴساي اعال٩ي

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ تؾخيـ ٳ تْيي٬ عشٙق٤

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٭٤ٞ ٳ ا٭تٞب٣ صٜ ثي٪ٰ يب ثبص٭ؾغتگي ثشاعبط ٩قٴثٰ ٝب٭ٴ٭ي ٩ز٦ظ ؽٴساي اعال٩ي

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٳفٴ٣ ٩يب٥جبت دٳ٥تي اص ٩ب٥يبتٲب، خذ٩بت دس٩ب٭ي، ثبص٭ؾغتگي ٳ ٳاسيض صغبثٲبي ٩شثٴىٰ

…ا٭زب٧ ْٙب٥يت ٱبي ٩شثٴه ثٰ ّ٪٦يبت صغبثذساي ؽب٤٩ تٮَي٨ اعٮبد ٱضيٮٰ ، ٥يغت صٞٴٝي ٳ

ايزبد اّتجبسات ا٩ٴس ربسي

ايزبد دسخٴاعت ا٩ٴس ربسي ٳ ٱضيٮٰ ٱب

ثشٝشاسي استجبه ٩غت٪ش ثب ٳصاست ا٩ٴس اٝتقبدي ٳ داسائي ٳ ديٴا٫ ٩ضبعجبت دس خقٴؿ اعٮبد ٱضيٮٰ ٳ صغبثٲبي اسعب٥ي

پشداخت ٳ ثشسعي تٮخٴاٯ گشدا٭ٲب

پيگيشي تأ٩ي٬ اّتجبسات ٳ تيجيٜ آ٫ ثب ثش٭ب٩ٰ سيضي ٱب ٳ ٩ٴاد ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ثٴدرٰ ربسي ٳ ىشس ّ٪شا٭ي

پيگيشي دس ٩ٴسد ٦ّي ا٥ضغبثٲب، پيؼ پشداختٲب ٳ امبٰٙ پشداختٲب ا٨ّ اص ربسي ٳ گزؽتٰ ثب ٩ٮَٴس ٝيْي ٭٪ٴد٫

تشاص پشداخت ٝيْي فٴست صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگب٫ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگي

تشاص ّ٪٦يبت دٙتش ک٤ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ گضاسػ ثٰ خضا٭ٰ

تيجيٜ صغبة ريضغبثب٫ ثب اسٝب٧ پشداختي ا٩ٴس ٩ب٥ي ٳ سِٙ ٩ٖبيشت ٳرٴٯ دسيبٙتي ٳ اعٮبد تضٴي٦ي ثب ٱ٪کبسي صغبثذاسا٫

تٞغي٨ ٙيؼ صٞٴٛ ٝغ٪تٲبي ٩خت٦٘

تٮَي٨ اعٮبد ثبص٭ؾغتگب٫ رٲت ثبيگب٭ي ٳ گضاسػ صٞٴٛ ٩غت٪شي ثگيشا٫ ک٦يٰ ا٩ٴس صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬

تٮَي٨ اٝغبه ٳا٧ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگي

تٲيٰ اصکب٧ ثشٝشاسي صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگي، ٳٍيٰٚ ٳ يب اص کبس اٙتبدگي ثش اعبط مٴاثو ٳ ٩ٞشسات ٩ٮذسد دس ٝب٭ٴ٫ اعتخذا٧ کؾٴسي

تٲيٰ پشٙشاژٱبي صٞٴٝي ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬

تٲيٰ گضاسؽبت ٩شثٴه

تٲيٰ گضاسؽٲبي ٩ب٥ي ٳ تٲيٰ پيؼ ٭ٴيظ ٭ب٩ٰ ٱبي ٩ب٥ي ٳ اسائٰ ٭َشيبت کبسؽٮبعي دس ٩ٴاسد ٩ٴرٰ ٭ٞل ٩ٞشسات

تٲيٰ ٳ اسعب٣ ٥يغت کغٴسات صٞٴٛ پشعٮ٤ ثٰ ثب٭کٲب ٳ اداسات ٩شثٴه ٱ٪ٰ ٩بٱٰ

تٲيٰ ٳ تٮَي٨ گضاسؽٲبي ثشداؽت ، ٳاسيضي ٳ ٩ٖبيشتٲب

تٲيٰ ٙٲشعت اّتجبسات ٩قٴة ٳ ٱضيٮٰ ٱبي ا٭زب٧ ؽذٯ

حجت اّتجبسات اعٮبدي ٳ عبيش پيؼ پشداخت ٱب دس دٙبتش ٩شثٴه تٲيٰ ٳ تٮَي٨ پيؼ ٭ٴيظ دعتٴسات ٳ ٙش٧ ٱبي ٩ضبعجبتي ٳ گضاسػ ٱبي 

الص٧
حجت ثشداؽت ٩غتٞي٨ ٙيؾٲب ٳ حجت ک٦يٰ ٳاسيضيٲبي ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ عبص٩ب٭ٲب ٳ ٕيشٯ ٳ تضٴي٤ آ٫ ثٰ ا٩ٴس اعٮبد

دسخٴاعت ٳرٰ ٳ اّتجبس ٳ ٩٪يضي کشد٫ ا٩ٴس صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد

دسيبٙت ٳ پشداخت ٩يب٥جبت پظ اص اخز دعتٴس اص ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ ٳ ا٭زب٧ حجت ٱبي ٩شثٴه دس دٙتش دسيبٙت ٳ پشداخت ٳ دٙتش ثب٭ک

سعيذگي ثٰ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ اص ٭َش سّبيت ٳ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات

سعيذگي ثٰ پيؼ پشداخت ٱب ٳ ٦ّي ا٥ضغبثٲب ٳ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٩شثٴه اص ٭َش سّبيت ٳ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ب٥ي

سعيذگي ثٰ ٳرٴٯ ثشگؾتي اص ٩ض٤ ٦ّي ا٥ضغبثٲب ٳ پيؼ پشداخت ٱب ٳ اّتجبسات اعٮبدي

فذٳس اعٮبد صغبثذاسي

فذٳس چک

ّ٪٦يبت ثشداؽت ؽب٤٩ فذٳس چک اص صغبثٲبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

گضاسػ اٙضايؼ ٳ کبٱؼ ثبص٭ؾغتگب٫ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگب٫

٩ضبعجٰ عٮٴات خذ٩ت ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ؽٲشداسي

٩ضبعجٰ ٳ پشداخت پبداػ پبيب٫ خذ٩ت ٳ رخيشٯ ٩شخقي کبس٩ٮذا٫ ٳ کبسگشا٫

٩ضبعجٰ ٳ تْيي٬ ثذٱي کغٴس ٳ ثبص٭ؾغتگي ايب٧ خذ٩ت ٕيش سع٪ي ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي ٩شثٴه

٩شاٝجت دس حجت ّ٪٦يبت سٳص

٩شاٝجت ٳ ٭گٲذاسي اص اعٮبد م٪ب٭تي، اخز م٪ب٭تٮب٩ٰ، ت٪ذيذ ٳ اعتشداد ىجٜ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱبي ٩ب٥ي

٩يب٥ْٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ب٥ي ٳ اٍٲبس ٭َش دس٩ٴسد ٭ضٴٯ ارشاي آ٭ٲب

٩ٖبيشت گيشي اص صغبثٲب ٳ تٲيٰ فٴست ٩ٖبيشت آ٭ٲب

٩٪يضي ، اّتجبس ٳ عٮذ صد٫ ک٦يٰ ک٪ک ٱضيٮٰ ٱبي اصدٳاد ٳ ٙٴت ،ّبئ٦ٰ ٩ٮذي، ثي٪ٰ ّ٪ش ٳ صبدحٰ ؽب٦ٕي٬ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ 

ؽٲشداسي
٩٪يضي ٥يغت ٱبي صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ ٳ ٩شکضي ٳ عبص٩ب٭ٲبي آتؼ ٭ؾب٭ي، ٙشٱٮگي تٚشيضي

٩٪يضي کشد٫ اعٮبد ا٩ٴس ربسي

٭گٲذاسي ٳ دسيبٙت ٳ پشداخت تٮخٴاٯ ؽب٤٩ اسص ٳ ٳرٴٯ ٭ٞذ

٭گٲذاسي ٳ کٮتش٣ صغبة ثذٱکبسا٫ ٳ ثغتب٭کبسا٫، پي٪ب٭کبسا٫ ثب٭کٲب، عپشدٯ ٱب

٭گٲذاسي ک٦يٰ صغبة ٱبي ثب٭کي ٳاصذ ٩شثٴه

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ثش٭ب٩ٰ ٱب، ثخؾٮب٩ٰ ٱب ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱب ٳ ىشس تقٴيت ٭ب٩ٰ ٱب

کبٱؼ ٳ اٙضايؼ صٜ ّبئ٦ٰ ٩ٮذي ٳ صٜ اٳالد ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ٳ پشداخت آ٫ ٱش ٩بٯ

کٮتش٣ ثشگٰ ٱبي ٩ضبعجبتي اص ٥ضبً ٩ٞشسات ٩ٴسد

کٮتش٣ صغبة ٱبي دسيبٙتي ٳ پشداختي ٳ دسآ٩ذ ٳ اسعب٥ي ثٰ ٩ٮَٴس فضت آ٭ٲب

کٮتش٣ ٩ٴرٴدي ٳ تٲيٰ فٴست ٩ٖبيشت ثب٭کي ٳ فٴست گشدػ ٳرٴٯ ٭ٞذ
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کٮتش٣ ٳ تٲيٰ گضاسػ ٩ٴرٴدي صغبثٲبي ثب٭کي

کٮتش٣ ٳ سعيذگي اعٮبد ٳ ٝشاسدادٱب ثشاثش ٩ٞشسات

کٮتش٣ ٳ سِٙ اختالٗ صغبة ٱبي حجت ؽذٯ دس فٴست ٳرٴد اختالٗ ،تؾخيـ ٳ تْيي٬ عشٙق٤ صغبة ٱب

کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثش اٝال٧ ثشداؽتي ٳ ٳاسيضي ثٰ صغبثٲبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

-

(سعيذگي ثٰ اعٮبد)صغبثذاس : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آگبٱي اص ک٦يٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٳ مٴاثو ٳ تقٴيت ٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪ٴ٩ي ٩ب٥ي ٳ ٩ب٥يبتي کؾٴس ٳ ارشاي آ٭ٲب

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ ساٱٮ٪بيي ٱبي الص٧ ثٰ صغبثذاسا٫ ديگش دس ٩ٴاسد ثشٳص اؽکب٣

اسعب٣ ٳ تٲيٰ ٙش٧ ٩ب٥يبتي ثٰ ٱ٪شاٯ چکٲبي فبدسٯ ٩ب٥يبت ثٰ اداسٯ داسايي، تٲيٰ اٍٲبس ٭ب٩ٰ ٩ب٥يبتي رٲت اسصػ اٙضٳدٯ

ا٭زب٧ اّتجبسات ٳ ٩٪يضي صٞٴٝي

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس خقٴؿ ٝب٭ٴ٫ ٭ضٴٯ ثبص٭ؾغتگي رب٭جبصا٫ ا٭ٞالة اعال٩ي ٳ رٮگ تض٪ي٦ي ٩قٴثٰ ٩ز٦ظ ؽٴساي اعال٩ي

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ تؾخيـ ٳ تْيي٬ عشٙق٤

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٭٤ٞ ٳ ا٭تٞب٣ صٜ ثي٪ٰ يب ثبص٭ؾغتگي ثشاعبط ٩قٴثٰ ٝب٭ٴ٭ي ٩ز٦ظ ؽٴساي اعال٩ي

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٳفٴ٣ ٩يب٥جبت دٳ٥تي اص ٩ب٥يبتٲب، خذ٩بت دس٩ب٭ي، ثبص٭ؾغتگي ٳ ٳاسيض صغبثٲبي ٩شثٴىٰ

…ا٭زب٧ ْٙب٥يت ٱبي ٩شثٴه ثٰ ّ٪٦يبت صغبثذساي ؽب٤٩ تٮَي٨ اعٮبد ٱضيٮٰ ، ٥يغت صٞٴٝي ٳ

ايزبد اّتجبسات ا٩ٴس ربسي

ايزبد دسخٴاعت ا٩ٴس ربسي ٳ ٱضيٮٰ ٱب

ثشٝشاسي استجبه ٩غت٪ش ثب ٳصاست ا٩ٴس اٝتقبدي ٳ داسائي ٳ ديٴا٫ ٩ضبعجبت دس خقٴؿ اعٮبد ٱضيٮٰ ٳ صغبثٲبي اسعب٥ي

پشداخت ٳ ثشسعي تٮخٴاٯ گشدا٭ٲب

پيگيشي تأ٩ي٬ اّتجبسات ٳ تيجيٜ آ٫ ثب ثش٭ب٩ٰ سيضي ٱب ٳ ٩ٴاد ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ثٴدرٰ ربسي ٳ ىشس ّ٪شا٭ي

پيگيشي دس ٩ٴسد ٦ّي ا٥ضغبثٲب، پيؼ پشداختٲب ٳ امبٰٙ پشداختٲب ا٨ّ اص ربسي ٳ گزؽتٰ ثب ٩ٮَٴس ٝيْي ٭٪ٴد٫

تشاص پشداخت ٝيْي فٴست صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگب٫ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگي

تشاص ّ٪٦يبت دٙتش ک٤ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ گضاسػ ثٰ خضا٭ٰ

تيجيٜ صغبة ريضغبثب٫ ثب اسٝب٧ پشداختي ا٩ٴس ٩ب٥ي ٳ سِٙ ٩ٖبيشت ٳرٴٯ دسيبٙتي ٳ اعٮبد تضٴي٦ي ثب ٱ٪کبسي صغبثذاسا٫

تٞغي٨ ٙيؼ صٞٴٛ ٝغ٪تٲبي ٩خت٦٘

تٮَي٨ اعٮبد ثبص٭ؾغتگب٫ رٲت ثبيگب٭ي ٳ گضاسػ صٞٴٛ ٩غت٪شي ثگيشا٫ ک٦يٰ ا٩ٴس صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬

تٮَي٨ اٝغبه ٳا٧ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگي

تٲيٰ اصکب٧ ثشٝشاسي صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگي، ٳٍيٰٚ ٳ يب اص کبس اٙتبدگي ثش اعبط مٴاثو ٳ ٩ٞشسات ٩ٮذسد دس ٝب٭ٴ٫ اعتخذا٧ کؾٴسي

تٲيٰ پشٙشاژٱبي صٞٴٝي ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬

تٲيٰ گضاسؽبت ٩شثٴه

تٲيٰ گضاسؽٲبي ٩ب٥ي ٳ تٲيٰ پيؼ ٭ٴيظ ٭ب٩ٰ ٱبي ٩ب٥ي ٳ اسائٰ ٭َشيبت کبسؽٮبعي دس ٩ٴاسد ٩ٴرٰ ٭ٞل ٩ٞشسات

تٲيٰ ٳ اسعب٣ ٥يغت کغٴسات صٞٴٛ پشعٮ٤ ثٰ ثب٭کٲب ٳ اداسات ٩شثٴه ٱ٪ٰ ٩بٱٰ

تٲيٰ ٳ تٮَي٨ گضاسؽٲبي ثشداؽت ، ٳاسيضي ٳ ٩ٖبيشتٲب

تٲيٰ ٙٲشعت اّتجبسات ٩قٴة ٳ ٱضيٮٰ ٱبي ا٭زب٧ ؽذٯ

حجت اّتجبسات اعٮبدي ٳ عبيش پيؼ پشداخت ٱب دس دٙبتش ٩شثٴه تٲيٰ ٳ تٮَي٨ پيؼ ٭ٴيظ دعتٴسات ٳ ٙش٧ ٱبي ٩ضبعجبتي ٳ گضاسػ ٱبي 

الص٧
حجت ثشداؽت ٩غتٞي٨ ٙيؾٲب ٳ حجت ک٦يٰ ٳاسيضيٲبي ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ عبص٩ب٭ٲب ٳ ٕيشٯ ٳ تضٴي٤ آ٫ ثٰ ا٩ٴس اعٮبد

دسخٴاعت ٳرٰ ٳ اّتجبس ٳ ٩٪يضي کشد٫ ا٩ٴس صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد

دسيبٙت ٳ پشداخت ٩يب٥جبت پظ اص اخز دعتٴس اص ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ ٳ ا٭زب٧ حجت ٱبي ٩شثٴه دس دٙتش دسيبٙت ٳ پشداخت ٳ دٙتش ثب٭ک

سعيذگي ثٰ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ اص ٭َش سّبيت ٳ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات

سعيذگي ثٰ پيؼ پشداخت ٱب ٳ ٦ّي ا٥ضغبثٲب ٳ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٩شثٴه اص ٭َش سّبيت ٳ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ب٥ي

سعيذگي ثٰ ٳرٴٯ ثشگؾتي اص ٩ض٤ ٦ّي ا٥ضغبثٲب ٳ پيؼ پشداخت ٱب ٳ اّتجبسات اعٮبدي

فذٳس اعٮبد صغبثذاسي

فذٳس چک

ّ٪٦يبت ثشداؽت ؽب٤٩ فذٳس چک اص صغبثٲبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

گضاسػ اٙضايؼ ٳ کبٱؼ ثبص٭ؾغتگب٫ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگب٫

٩ضبعجٰ عٮٴات خذ٩ت ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ؽٲشداسي

٩ضبعجٰ ٳ پشداخت پبداػ پبيب٫ خذ٩ت ٳ رخيشٯ ٩شخقي کبس٩ٮذا٫ ٳ کبسگشا٫

٩ضبعجٰ ٳ تْيي٬ ثذٱي کغٴس ٳ ثبص٭ؾغتگي ايب٧ خذ٩ت ٕيش سع٪ي ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي ٩شثٴه

٩شاٝجت دس حجت ّ٪٦يبت سٳص

٩شاٝجت ٳ ٭گٲذاسي اص اعٮبد م٪ب٭تي، اخز م٪ب٭تٮب٩ٰ، ت٪ذيذ ٳ اعتشداد ىجٜ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱبي ٩ب٥ي

٩يب٥ْٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ب٥ي ٳ اٍٲبس ٭َش دس٩ٴسد ٭ضٴٯ ارشاي آ٭ٲب

٩ٖبيشت گيشي اص صغبثٲب ٳ تٲيٰ فٴست ٩ٖبيشت آ٭ٲب

٩٪يضي ، اّتجبس ٳ عٮذ صد٫ ک٦يٰ ک٪ک ٱضيٮٰ ٱبي اصدٳاد ٳ ٙٴت ،ّبئ٦ٰ ٩ٮذي، ثي٪ٰ ّ٪ش ٳ صبدحٰ ؽب٦ٕي٬ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ 

ؽٲشداسي
٩٪يضي ٥يغت ٱبي صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ ٳ ٩شکضي ٳ عبص٩ب٭ٲبي آتؼ ٭ؾب٭ي، ٙشٱٮگي تٚشيضي

٩٪يضي کشد٫ اعٮبد ا٩ٴس ربسي

BS03020006: ١ذ ؽ٤ٖ 
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٭گٲذاسي ٳ دسيبٙت ٳ پشداخت تٮخٴاٯ ؽب٤٩ اسص ٳ ٳرٴٯ ٭ٞذ

٭گٲذاسي ٳ کٮتش٣ صغبة ثذٱکبسا٫ ٳ ثغتب٭کبسا٫، پي٪ب٭کبسا٫ ثب٭کٲب، عپشدٯ ٱب

٭گٲذاسي ک٦يٰ صغبة ٱبي ثب٭کي ٳاصذ ٩شثٴه

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ثش٭ب٩ٰ ٱب، ثخؾٮب٩ٰ ٱب ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱب ٳ ىشس تقٴيت ٭ب٩ٰ ٱب

کبٱؼ ٳ اٙضايؼ صٜ ّبئ٦ٰ ٩ٮذي ٳ صٜ اٳالد ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ٳ پشداخت آ٫ ٱش ٩بٯ

کٮتش٣ ثشگٰ ٱبي ٩ضبعجبتي اص ٥ضبً ٩ٞشسات ٩ٴسد

کٮتش٣ صغبة ٱبي دسيبٙتي ٳ پشداختي ٳ دسآ٩ذ ٳ اسعب٥ي ثٰ ٩ٮَٴس فضت آ٭ٲب

کٮتش٣ ٩ٴرٴدي ٳ تٲيٰ فٴست ٩ٖبيشت ثب٭کي ٳ فٴست گشدػ ٳرٴٯ ٭ٞذ

کٮتش٣ ٳ تٲيٰ گضاسػ ٩ٴرٴدي صغبثٲبي ثب٭کي

کٮتش٣ ٳ سعيذگي اعٮبد ٳ ٝشاسدادٱب ثشاثش ٩ٞشسات

کٮتش٣ ٳ سِٙ اختالٗ صغبة ٱبي حجت ؽذٯ دس فٴست ٳرٴد اختالٗ ،تؾخيـ ٳ تْيي٬ عشٙق٤ صغبة ٱب

کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثش اٝال٧ ثشداؽتي ٳ ٳاسيضي ثٰ صغبثٲبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

-

(دسيبٙت ٳ پشداخت)صغبثذاس : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آگبٱي اص ک٦يٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٳ مٴاثو ٳ تقٴيت ٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪ٴ٩ي ٩ب٥ي ٳ ٩ب٥يبتي کؾٴس ٳ ارشاي آ٭ٲب

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ ساٱٮ٪بيي ٱبي الص٧ ثٰ صغبثذاسا٫ ديگش دس ٩ٴاسد ثشٳص اؽکب٣

اسعب٣ ٳ تٲيٰ ٙش٧ ٩ب٥يبتي ثٰ ٱ٪شاٯ چکٲبي فبدسٯ ٩ب٥يبت ثٰ اداسٯ داسايي، تٲيٰ اٍٲبس ٭ب٩ٰ ٩ب٥يبتي رٲت اسصػ اٙضٳدٯ

ا٭زب٧ اّتجبسات ٳ ٩٪يضي صٞٴٝي

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس خقٴؿ ٝب٭ٴ٫ ٭ضٴٯ ثبص٭ؾغتگي رب٭جبصا٫ ا٭ٞالة اعال٩ي ٳ رٮگ تض٪ي٦ي ٩قٴثٰ ٩ز٦ظ ؽٴساي اعال٩ي

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ تؾخيـ ٳ تْيي٬ عشٙق٤

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٭٤ٞ ٳ ا٭تٞب٣ صٜ ثي٪ٰ يب ثبص٭ؾغتگي ثشاعبط ٩قٴثٰ ٝب٭ٴ٭ي ٩ز٦ظ ؽٴساي اعال٩ي

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٳفٴ٣ ٩يب٥جبت دٳ٥تي اص ٩ب٥يبتٲب، خذ٩بت دس٩ب٭ي، ثبص٭ؾغتگي ٳ ٳاسيض صغبثٲبي ٩شثٴىٰ

…ا٭زب٧ ْٙب٥يت ٱبي ٩شثٴه ثٰ ّ٪٦يبت صغبثذساي ؽب٤٩ تٮَي٨ اعٮبد ٱضيٮٰ ، ٥يغت صٞٴٝي ٳ

ايزبد اّتجبسات ا٩ٴس ربسي

ايزبد دسخٴاعت ا٩ٴس ربسي ٳ ٱضيٮٰ ٱب

ثشٝشاسي استجبه ٩غت٪ش ثب ٳصاست ا٩ٴس اٝتقبدي ٳ داسائي ٳ ديٴا٫ ٩ضبعجبت دس خقٴؿ اعٮبد ٱضيٮٰ ٳ صغبثٲبي اسعب٥ي

پشداخت ٳ ثشسعي تٮخٴاٯ گشدا٭ٲب

پيگيشي تأ٩ي٬ اّتجبسات ٳ تيجيٜ آ٫ ثب ثش٭ب٩ٰ سيضي ٱب ٳ ٩ٴاد ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ثٴدرٰ ربسي ٳ ىشس ّ٪شا٭ي

پيگيشي دس ٩ٴسد ٦ّي ا٥ضغبثٲب، پيؼ پشداختٲب ٳ امبٰٙ پشداختٲب ا٨ّ اص ربسي ٳ گزؽتٰ ثب ٩ٮَٴس ٝيْي ٭٪ٴد٫

تشاص پشداخت ٝيْي فٴست صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگب٫ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگي

تشاص ّ٪٦يبت دٙتش ک٤ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ گضاسػ ثٰ خضا٭ٰ

تيجيٜ صغبة ريضغبثب٫ ثب اسٝب٧ پشداختي ا٩ٴس ٩ب٥ي ٳ سِٙ ٩ٖبيشت ٳرٴٯ دسيبٙتي ٳ اعٮبد تضٴي٦ي ثب ٱ٪کبسي صغبثذاسا٫

تٞغي٨ ٙيؼ صٞٴٛ ٝغ٪تٲبي ٩خت٦٘

تٮَي٨ اعٮبد ثبص٭ؾغتگب٫ رٲت ثبيگب٭ي ٳ گضاسػ صٞٴٛ ٩غت٪شي ثگيشا٫ ک٦يٰ ا٩ٴس صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬

تٮَي٨ اٝغبه ٳا٧ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگي

تٲيٰ اصکب٧ ثشٝشاسي صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگي، ٳٍيٰٚ ٳ يب اص کبس اٙتبدگي ثش اعبط مٴاثو ٳ ٩ٞشسات ٩ٮذسد دس ٝب٭ٴ٫ اعتخذا٧ کؾٴسي

تٲيٰ پشٙشاژٱبي صٞٴٝي ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬

تٲيٰ گضاسؽبت ٩شثٴه

تٲيٰ گضاسؽٲبي ٩ب٥ي ٳ تٲيٰ پيؼ ٭ٴيظ ٭ب٩ٰ ٱبي ٩ب٥ي ٳ اسائٰ ٭َشيبت کبسؽٮبعي دس ٩ٴاسد ٩ٴرٰ ٭ٞل ٩ٞشسات

تٲيٰ ٳ اسعب٣ ٥يغت کغٴسات صٞٴٛ پشعٮ٤ ثٰ ثب٭کٲب ٳ اداسات ٩شثٴه ٱ٪ٰ ٩بٱٰ

تٲيٰ ٳ تٮَي٨ گضاسؽٲبي ثشداؽت ، ٳاسيضي ٳ ٩ٖبيشتٲب

تٲيٰ ٙٲشعت اّتجبسات ٩قٴة ٳ ٱضيٮٰ ٱبي ا٭زب٧ ؽذٯ

حجت اّتجبسات اعٮبدي ٳ عبيش پيؼ پشداخت ٱب دس دٙبتش ٩شثٴه تٲيٰ ٳ تٮَي٨ پيؼ ٭ٴيظ دعتٴسات ٳ ٙش٧ ٱبي ٩ضبعجبتي ٳ گضاسػ ٱبي 

الص٧
حجت ثشداؽت ٩غتٞي٨ ٙيؾٲب ٳ حجت ک٦يٰ ٳاسيضيٲبي ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ عبص٩ب٭ٲب ٳ ٕيشٯ ٳ تضٴي٤ آ٫ ثٰ ا٩ٴس اعٮبد

دسخٴاعت ٳرٰ ٳ اّتجبس ٳ ٩٪يضي کشد٫ ا٩ٴس صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد

دسيبٙت ٳ پشداخت ٩يب٥جبت پظ اص اخز دعتٴس اص ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ ٳ ا٭زب٧ حجت ٱبي ٩شثٴه دس دٙتش دسيبٙت ٳ پشداخت ٳ دٙتش ثب٭ک

سعيذگي ثٰ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ اص ٭َش سّبيت ٳ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات

سعيذگي ثٰ پيؼ پشداخت ٱب ٳ ٦ّي ا٥ضغبثٲب ٳ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٩شثٴه اص ٭َش سّبيت ٳ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ب٥ي

سعيذگي ثٰ ٳرٴٯ ثشگؾتي اص ٩ض٤ ٦ّي ا٥ضغبثٲب ٳ پيؼ پشداخت ٱب ٳ اّتجبسات اعٮبدي

فذٳس اعٮبد صغبثذاسي

فذٳس چک

ّ٪٦يبت ثشداؽت ؽب٤٩ فذٳس چک اص صغبثٲبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

گضاسػ اٙضايؼ ٳ کبٱؼ ثبص٭ؾغتگب٫ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگب٫

٩ضبعجٰ عٮٴات خذ٩ت ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ؽٲشداسي

٩ضبعجٰ ٳ پشداخت پبداػ پبيب٫ خذ٩ت ٳ رخيشٯ ٩شخقي کبس٩ٮذا٫ ٳ کبسگشا٫

٩ضبعجٰ ٳ تْيي٬ ثذٱي کغٴس ٳ ثبص٭ؾغتگي ايب٧ خذ٩ت ٕيش سع٪ي ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي ٩شثٴه
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٩شاٝجت دس حجت ّ٪٦يبت سٳص

٩شاٝجت ٳ ٭گٲذاسي اص اعٮبد م٪ب٭تي، اخز م٪ب٭تٮب٩ٰ، ت٪ذيذ ٳ اعتشداد ىجٜ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱبي ٩ب٥ي

٩يب٥ْٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ب٥ي ٳ اٍٲبس ٭َش دس٩ٴسد ٭ضٴٯ ارشاي آ٭ٲب

٩ٖبيشت گيشي اص صغبثٲب ٳ تٲيٰ فٴست ٩ٖبيشت آ٭ٲب

٩٪يضي ، اّتجبس ٳ عٮذ صد٫ ک٦يٰ ک٪ک ٱضيٮٰ ٱبي اصدٳاد ٳ ٙٴت ،ّبئ٦ٰ ٩ٮذي، ثي٪ٰ ّ٪ش ٳ صبدحٰ ؽب٦ٕي٬ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ 

ؽٲشداسي
٩٪يضي ٥يغت ٱبي صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ ٳ ٩شکضي ٳ عبص٩ب٭ٲبي آتؼ ٭ؾب٭ي، ٙشٱٮگي تٚشيضي

٩٪يضي کشد٫ اعٮبد ا٩ٴس ربسي

٭گٲذاسي ٳ دسيبٙت ٳ پشداخت تٮخٴاٯ ؽب٤٩ اسص ٳ ٳرٴٯ ٭ٞذ

٭گٲذاسي ٳ کٮتش٣ صغبة ثذٱکبسا٫ ٳ ثغتب٭کبسا٫، پي٪ب٭کبسا٫ ثب٭کٲب، عپشدٯ ٱب

٭گٲذاسي ک٦يٰ صغبة ٱبي ثب٭کي ٳاصذ ٩شثٴه

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ثش٭ب٩ٰ ٱب، ثخؾٮب٩ٰ ٱب ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱب ٳ ىشس تقٴيت ٭ب٩ٰ ٱب

کبٱؼ ٳ اٙضايؼ صٜ ّبئ٦ٰ ٩ٮذي ٳ صٜ اٳالد ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ٳ پشداخت آ٫ ٱش ٩بٯ

کٮتش٣ ثشگٰ ٱبي ٩ضبعجبتي اص ٥ضبً ٩ٞشسات ٩ٴسد

کٮتش٣ صغبة ٱبي دسيبٙتي ٳ پشداختي ٳ دسآ٩ذ ٳ اسعب٥ي ثٰ ٩ٮَٴس فضت آ٭ٲب

کٮتش٣ ٩ٴرٴدي ٳ تٲيٰ فٴست ٩ٖبيشت ثب٭کي ٳ فٴست گشدػ ٳرٴٯ ٭ٞذ

کٮتش٣ ٳ تٲيٰ گضاسػ ٩ٴرٴدي صغبثٲبي ثب٭کي

کٮتش٣ ٳ سعيذگي اعٮبد ٳ ٝشاسدادٱب ثشاثش ٩ٞشسات

کٮتش٣ ٳ سِٙ اختالٗ صغبة ٱبي حجت ؽذٯ دس فٴست ٳرٴد اختالٗ ،تؾخيـ ٳ تْيي٬ عشٙق٤ صغبة ٱب

کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثش اٝال٧ ثشداؽتي ٳ ٳاسيضي ثٰ صغبثٲبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

-

صغبثذاس: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آگبٱي اص ک٦يٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٳ مٴاثو ٳ تقٴيت ٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪ٴ٩ي ٩ب٥ي ٳ ٩ب٥يبتي کؾٴس ٳ ارشاي آ٭ٲب

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ ساٱٮ٪بيي ٱبي الص٧ ثٰ صغبثذاسا٫ ديگش دس ٩ٴاسد ثشٳص اؽکب٣

اسعب٣ ٳ تٲيٰ ٙش٧ ٩ب٥يبتي ثٰ ٱ٪شاٯ چکٲبي فبدسٯ ٩ب٥يبت ثٰ اداسٯ داسايي، تٲيٰ اٍٲبس ٭ب٩ٰ ٩ب٥يبتي رٲت اسصػ اٙضٳدٯ

ا٭زب٧ اّتجبسات ٳ ٩٪يضي صٞٴٝي

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس خقٴؿ ٝب٭ٴ٫ ٭ضٴٯ ثبص٭ؾغتگي رب٭جبصا٫ ا٭ٞالة اعال٩ي ٳ رٮگ تض٪ي٦ي ٩قٴثٰ ٩ز٦ظ ؽٴساي اعال٩ي

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ تؾخيـ ٳ تْيي٬ عشٙق٤

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٭٤ٞ ٳ ا٭تٞب٣ صٜ ثي٪ٰ يب ثبص٭ؾغتگي ثشاعبط ٩قٴثٰ ٝب٭ٴ٭ي ٩ز٦ظ ؽٴساي اعال٩ي

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٳفٴ٣ ٩يب٥جبت دٳ٥تي اص ٩ب٥يبتٲب، خذ٩بت دس٩ب٭ي، ثبص٭ؾغتگي ٳ ٳاسيض صغبثٲبي ٩شثٴىٰ

…ا٭زب٧ ْٙب٥يت ٱبي ٩شثٴه ثٰ ّ٪٦يبت صغبثذساي ؽب٤٩ تٮَي٨ اعٮبد ٱضيٮٰ ، ٥يغت صٞٴٝي ٳ

ايزبد اّتجبسات ا٩ٴس ربسي

ايزبد دسخٴاعت ا٩ٴس ربسي ٳ ٱضيٮٰ ٱب

ثشٝشاسي استجبه ٩غت٪ش ثب ٳصاست ا٩ٴس اٝتقبدي ٳ داسائي ٳ ديٴا٫ ٩ضبعجبت دس خقٴؿ اعٮبد ٱضيٮٰ ٳ صغبثٲبي اسعب٥ي

پشداخت ٳ ثشسعي تٮخٴاٯ گشدا٭ٲب

پيگيشي تأ٩ي٬ اّتجبسات ٳ تيجيٜ آ٫ ثب ثش٭ب٩ٰ سيضي ٱب ٳ ٩ٴاد ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ثٴدرٰ ربسي ٳ ىشس ّ٪شا٭ي

پيگيشي دس ٩ٴسد ٦ّي ا٥ضغبثٲب، پيؼ پشداختٲب ٳ امبٰٙ پشداختٲب ا٨ّ اص ربسي ٳ گزؽتٰ ثب ٩ٮَٴس ٝيْي ٭٪ٴد٫

تشاص پشداخت ٝيْي فٴست صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگب٫ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگي

تشاص ّ٪٦يبت دٙتش ک٤ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ گضاسػ ثٰ خضا٭ٰ

تيجيٜ صغبة ريضغبثب٫ ثب اسٝب٧ پشداختي ا٩ٴس ٩ب٥ي ٳ سِٙ ٩ٖبيشت ٳرٴٯ دسيبٙتي ٳ اعٮبد تضٴي٦ي ثب ٱ٪کبسي صغبثذاسا٫

تٞغي٨ ٙيؼ صٞٴٛ ٝغ٪تٲبي ٩خت٦٘

تٮَي٨ اعٮبد ثبص٭ؾغتگب٫ رٲت ثبيگب٭ي ٳ گضاسػ صٞٴٛ ٩غت٪شي ثگيشا٫ ک٦يٰ ا٩ٴس صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬

تٮَي٨ اٝغبه ٳا٧ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگي

تٲيٰ اصکب٧ ثشٝشاسي صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگي، ٳٍيٰٚ ٳ يب اص کبس اٙتبدگي ثش اعبط مٴاثو ٳ ٩ٞشسات ٩ٮذسد دس ٝب٭ٴ٫ اعتخذا٧ کؾٴسي

تٲيٰ پشٙشاژٱبي صٞٴٝي ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬

تٲيٰ گضاسؽبت ٩شثٴه

تٲيٰ گضاسؽٲبي ٩ب٥ي ٳ تٲيٰ پيؼ ٭ٴيظ ٭ب٩ٰ ٱبي ٩ب٥ي ٳ اسائٰ ٭َشيبت کبسؽٮبعي دس ٩ٴاسد ٩ٴرٰ ٭ٞل ٩ٞشسات

تٲيٰ ٳ اسعب٣ ٥يغت کغٴسات صٞٴٛ پشعٮ٤ ثٰ ثب٭کٲب ٳ اداسات ٩شثٴه ٱ٪ٰ ٩بٱٰ

تٲيٰ ٳ تٮَي٨ گضاسؽٲبي ثشداؽت ، ٳاسيضي ٳ ٩ٖبيشتٲب

تٲيٰ ٙٲشعت اّتجبسات ٩قٴة ٳ ٱضيٮٰ ٱبي ا٭زب٧ ؽذٯ

حجت اّتجبسات اعٮبدي ٳ عبيش پيؼ پشداخت ٱب دس دٙبتش ٩شثٴه تٲيٰ ٳ تٮَي٨ پيؼ ٭ٴيظ دعتٴسات ٳ ٙش٧ ٱبي ٩ضبعجبتي ٳ گضاسػ ٱبي 

الص٧
حجت ثشداؽت ٩غتٞي٨ ٙيؾٲب ٳ حجت ک٦يٰ ٳاسيضيٲبي ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ عبص٩ب٭ٲب ٳ ٕيشٯ ٳ تضٴي٤ آ٫ ثٰ ا٩ٴس اعٮبد

دسخٴاعت ٳرٰ ٳ اّتجبس ٳ ٩٪يضي کشد٫ ا٩ٴس صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد

دسيبٙت ٳ پشداخت ٩يب٥جبت پظ اص اخز دعتٴس اص ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ ٳ ا٭زب٧ حجت ٱبي ٩شثٴه دس دٙتش دسيبٙت ٳ پشداخت ٳ دٙتش ثب٭ک

سعيذگي ثٰ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ اص ٭َش سّبيت ٳ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات

سعيذگي ثٰ پيؼ پشداخت ٱب ٳ ٦ّي ا٥ضغبثٲب ٳ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٩شثٴه اص ٭َش سّبيت ٳ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ب٥ي
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سعيذگي ثٰ ٳرٴٯ ثشگؾتي اص ٩ض٤ ٦ّي ا٥ضغبثٲب ٳ پيؼ پشداخت ٱب ٳ اّتجبسات اعٮبدي

فذٳس اعٮبد صغبثذاسي

فذٳس چک

ّ٪٦يبت ثشداؽت ؽب٤٩ فذٳس چک اص صغبثٲبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

گضاسػ اٙضايؼ ٳ کبٱؼ ثبص٭ؾغتگب٫ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگب٫

٩ضبعجٰ عٮٴات خذ٩ت ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ؽٲشداسي

٩ضبعجٰ ٳ پشداخت پبداػ پبيب٫ خذ٩ت ٳ رخيشٯ ٩شخقي کبس٩ٮذا٫ ٳ کبسگشا٫

٩ضبعجٰ ٳ تْيي٬ ثذٱي کغٴس ٳ ثبص٭ؾغتگي ايب٧ خذ٩ت ٕيش سع٪ي ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي ٩شثٴه

٩شاٝجت دس حجت ّ٪٦يبت سٳص

٩شاٝجت ٳ ٭گٲذاسي اص اعٮبد م٪ب٭تي، اخز م٪ب٭تٮب٩ٰ، ت٪ذيذ ٳ اعتشداد ىجٜ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱبي ٩ب٥ي

٩يب٥ْٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ب٥ي ٳ اٍٲبس ٭َش دس٩ٴسد ٭ضٴٯ ارشاي آ٭ٲب

٩ٖبيشت گيشي اص صغبثٲب ٳ تٲيٰ فٴست ٩ٖبيشت آ٭ٲب

٩٪يضي ، اّتجبس ٳ عٮذ صد٫ ک٦يٰ ک٪ک ٱضيٮٰ ٱبي اصدٳاد ٳ ٙٴت ،ّبئ٦ٰ ٩ٮذي، ثي٪ٰ ّ٪ش ٳ صبدحٰ ؽب٦ٕي٬ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ 

ؽٲشداسي
٩٪يضي ٥يغت ٱبي صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ ٳ ٩شکضي ٳ عبص٩ب٭ٲبي آتؼ ٭ؾب٭ي، ٙشٱٮگي تٚشيضي

٩٪يضي کشد٫ اعٮبد ا٩ٴس ربسي

٭گٲذاسي ٳ دسيبٙت ٳ پشداخت تٮخٴاٯ ؽب٤٩ اسص ٳ ٳرٴٯ ٭ٞذ

٭گٲذاسي ٳ کٮتش٣ صغبة ثذٱکبسا٫ ٳ ثغتب٭کبسا٫، پي٪ب٭کبسا٫ ثب٭کٲب، عپشدٯ ٱب

٭گٲذاسي ک٦يٰ صغبة ٱبي ثب٭کي ٳاصذ ٩شثٴه

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ثش٭ب٩ٰ ٱب، ثخؾٮب٩ٰ ٱب ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱب ٳ ىشس تقٴيت ٭ب٩ٰ ٱب

کبٱؼ ٳ اٙضايؼ صٜ ّبئ٦ٰ ٩ٮذي ٳ صٜ اٳالد ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ٳ پشداخت آ٫ ٱش ٩بٯ

کٮتش٣ ثشگٰ ٱبي ٩ضبعجبتي اص ٥ضبً ٩ٞشسات ٩ٴسد

کٮتش٣ صغبة ٱبي دسيبٙتي ٳ پشداختي ٳ دسآ٩ذ ٳ اسعب٥ي ثٰ ٩ٮَٴس فضت آ٭ٲب

کٮتش٣ ٩ٴرٴدي ٳ تٲيٰ فٴست ٩ٖبيشت ثب٭کي ٳ فٴست گشدػ ٳرٴٯ ٭ٞذ

کٮتش٣ ٳ تٲيٰ گضاسػ ٩ٴرٴدي صغبثٲبي ثب٭کي

کٮتش٣ ٳ سعيذگي اعٮبد ٳ ٝشاسدادٱب ثشاثش ٩ٞشسات

کٮتش٣ ٳ سِٙ اختالٗ صغبة ٱبي حجت ؽذٯ دس فٴست ٳرٴد اختالٗ ،تؾخيـ ٳ تْيي٬ عشٙق٤ صغبة ٱب

کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثش اٝال٧ ثشداؽتي ٳ ٳاسيضي ثٰ صغبثٲبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

-

١بسپشداص: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثشآٳسد ٝي٪ت ثشاي ا٭زب٧ خشيذ

پشداخت صٴا٥ٰ ٥جبط ٳ کٚؼ ک٦يٰ کبسگشا٫ ٩شکضي ٳ تٴاثِ آ٫

پيگيشي دس ٩ٴسد پشداخت اٝال٧ خشيذاسي ؽذٯ

پيگيشي دس ٩ٴسد تْٲذ اّتجبس ٳ اخز ٩زٴص الص٧

پيگيشي دسيبٙت تٮخٴاٯ

تضٴي٤ رٮظ ثٰ ا٭جبس ىجٜ ٙبکتٴس ٳ اخز سعيذ اٝال٧ دسيبٙتي

تٮَي٨ اعٮبد ٥ٴاص٧ خشيذاسي ؽذٯ

تٮَي٨ فٴست ر٦غٰ ک٪يغيٴ٫ تضٴي٤

تٲيٰ اعتْال٧ ثٲب ٝج٤ اص خشيذ ارٮبط

خشيذ کبال ثب دس ٭َش گشٙت٬ کيٚيت

دسيبٙت تٮخٴاٯ ٳ تٲيٰ اعٮبد ٱضيٮٰ پظ اص خشيذ

سّبيت خشيذ تب عٞ٘ اختيبسات ٩ٮيٰٞ

-

ر٪ْذاس ٳ ا٩ي٬ ا٩ٴا٣: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اٝذا٧ الص٧ دس ٩ٴسد ٭قت ّال٩ت ٩خقٴؿ ثش چغت ٳ ؽ٪بسٯ سٳي ٱش يک اص ا٩ٴا٣ دس عبخت٪ب٫ ؽٲشداسي ٩شکضي ، حجت ؽ٪بسٯ آ٫ دس دٙتش 

ا٩ٴا٣
تغٴيٰ صغبة ثب پشعٮ٤ ا٭تٞب٥ي يب ثبص٭ؾغتٰ ٳ دسيبٙت ا٩ٴا٣ تضٴي٤ ؽذٯ اص ايؾب٫

تيجيٜ فٴستٲبي ا٩ٴا٥ي سعيذٯ اص ٳاصذٱب ثب دٙتش ا٩ٴا٥ي ثٰ ٩ٮَٴس فضت ٩ٮذسربت

تٮَي٨ فٴست ٩ٴرٴد ٩ب٭ذٯ ا٩ٴا٣ ٩قشٙي دس آخش ٱش عب٣

تٲيٰ فٴست ا٩ٴا٣ صايذ ٳ اعٞبه ٳ اسعب٣ آ٫ ثٰ عبص٩ب٫ ٩تجٴُ ٳ اداسٯ ک٤ ا٩ٴا٣ دٳ٥تي ثشاي کغت اربصٯ ٙشٳػ ٳ يب فذٳس دعتٴس صزٗ

فذٳس پشٳا٭ٰ خشٳد ثشاي ا٩ٴا٥ي کٰ اص ٳاصذ اثٴاة ر٪ْي ٳ ر٪ْذاس خشٳد آ٭ٲب مشٳست پيذا ٩ي کٮذ

٩شاٝجت دس ا٥قبٛ ثشچغت ثش ا٩ٴا٣ ؽٲشداسي ٳ حجت دس دٙبتش ا٩ٴا٣ ثب رکش ؽ٪بسٯ ٳ فذٳس ٝجل ا٭جبس ا٩ٴا٣

٭َبست ثش ٭گٲذاسي ا٩ٴا٣

٭گٲذاسي صغبة ک٦يٰ ا٩ٴا٣ ٩ٮٞٴ٣ اثٴاة ر٪ْي ؽٲشداسي ٩شکضي ٳ حجت ٳ ٭گٲذاسي ٩ؾخقبت کب٤٩ آ٭ٲب ثش اعبط آيي٬ ٭ب٩ٰ ٩شثٴه

BS03020009: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS03020010: ١ذ ؽ٤ٖ 
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-

ا٭جبسداس: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

٭َبست ثش سّبيت افٴ٣ اي٪ٮي دس ا٭جبس رٲت صٚبٍت اص کبالٱب ٳ ٩ضقٴالت ٩ٴرٴد دس ا٭جبس

٭َبست ثش ىجٰٞ ثٮذي ٳ کذگزاسي کبال ٳ اٝال٧ ٩ٴرٴد دس ا٭جبس ٳ ارشاي ىشس اعتٞشاس کبال

٭َبست ثشارشاي افٴ٣ ا٭جبسداسي ، ا٭جبسگشدا٭ي ٳ کٮتش٣ ٩ٴرٴدي دس پبيب٫ عب٣ ٩ب٥ي

کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثش ٩ٴرٴدي کبال ٱب دس ک٤ ا٭جبس ٱب

-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ذيش : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبد ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

77ثشسعي پشٳ٭ذٯ ٱبي عبخت٪ب٭ي رٲت تٞغيو ّٴاسك اص ىشيٜ ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ 

تٮَي٨ ٝي٪تٲبي ٩ٮيٰٞ ثٮذي ٩يبثٜ دعتٴس ا٥ْ٪٦ٲبي ٝب٭ٴ٭ي

سعيذگي ثٰ دسخٴاعتٲب ٳ ؽکبيبت ٩ب٥کي٬ دس خقٴؿ ّٴاسك پشٳا٭ٰ ٱبي عبخت٪ب٭ي

 ٳ تٮَي٨ دٙتشچٰ ٱبي اسصػ اٙضٳدٯ دس ٱش عب٣ ثش اعبط ٝي٪ت ٩ٮيٰٞ ثٮذي64ؽشکت دس ر٦غبت ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ 

ؽشکت دس ر٦غبت ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ فذ ٳ ٱ٪بٱٮگي ثب ٭٪بيٮذگب٫ ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ فذ ٳ ٱ٪کبسي ٩ٴسدي دس ٩ضبعجٰ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩بدٯ فذ

٭َبست ثش اسعب٣ دعتٴس ا٥ْ٪٦ٲب ٳ ثخؾٮب٩ٰ ٱب ثٰ ٩ٮبىٜ ٳ ساٱٮ٪بيي الص٧ ثٰ عشپشعتب٫ ٭ٴعبصي ٳ کغت ٳ پيؾٰ

٭َبست ثش ا٩ش تٴصيِ ٙيؼ ا٭جٴٯ عب٥يب٭ٰ

٭َبست ثش ا٩ٴس ٩٪يضي ا٩الٟ دس ٩ضذٳدٯ تضت پٴؽؼ ؽٲشداسي

٭َبست ثش پيگيشي اٙضايؼ ّٴاسك اص ٳصاست کؾٴس ٳ ؽٴساي ؽٲش

...٭َبست ثش دسآ٩ذٱبي صبف٤ اص ا٩ٴس عبخت ٳ عبص دس ؽٲشداسي ا٨ّ اص تشاک٨ ٳ

٭َبست ثش ٩ذيشيت عيغت٨ ٩کب٭يضٯ ٭ٴعبصي ٳ کغت ٳ پيؾٰ

٭َبست ثش ٭ضٴٯ ّ٪٦کشد ٩ضبعجي٬ ّٴاسك پشٳا٭ٰ عبخت٪ب٫

٭َبست ثش ٭ضٴٯ ٩ضبعجبت ّٴاسك ٭ٴعبصي ٳ کغت ٳ پيؾٰ

٭َبست ثش ٳفٴ٣ ّٴاسك ا٩الکي کٰ ٩ْٴٰٝ داس٭ذ

٭َبست ثش کبسؽٮبعي اثٲب٩بت ٝب٭ٴ٭ي دس خقٴؿ ٩قٴثبت ّٴاسك فذٳس پشٳا٭ٰ ٩ٴسد ٭َش ؽٴساي اعال٩ي ؽٲش

٭َبست ثشتٮَي٨ پشٳ٭ذٯ ٱب رٲت اسعب٣ ثٰ ؽٴساي اعال٩ي ؽٲش رٲت تخٚي٘

٭َبست ثشکبسؽٮبعي پشٳ٭ذٯ ٱبي عبخت٪ب٭ي ٩ٴسد تٞبمب رٲت اعتشداد ٳرٴٯ ّٴاسك ٝب٭ٴ٭ي ٳ اسصػ اٙضٳدٯ ،تٞغيو ّٴاسك اص ىشيٜ 

77ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ 
٭َبست دس ا٩ش ٳفٴ٣ دسآ٩ذ ٩ٮبىٜ

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

-

-

(77دثيش ١٪يغيٴ٫ ٩بدٯ )سئيظ اداسٯ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبد ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

77ثشسعي پشٳ٭ذٯ ٱبي عبخت٪ب٭ي رٲت تٞغيو ّٴاسك اص ىشيٜ ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ 

تٮَي٨ ٝي٪تٲبي ٩ٮيٰٞ ثٮذي ٩يبثٜ دعتٴس ا٥ْ٪٦ٲبي ٝب٭ٴ٭ي

سعيذگي ثٰ دسخٴاعتٲب ٳ ؽکبيبت ٩ب٥کي٬ دس خقٴؿ ّٴاسك پشٳا٭ٰ ٱبي عبخت٪ب٭ي

 ٳ تٮَي٨ دٙتشچٰ ٱبي اسصػ اٙضٳدٯ دس ٱش عب٣ ثش اعبط ٝي٪ت ٩ٮيٰٞ ثٮذي64ؽشکت دس ر٦غبت ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ 

ؽشکت دس ر٦غبت ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ فذ ٳ ٱ٪بٱٮگي ثب ٭٪بيٮذگب٫ ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ فذ ٳ ٱ٪کبسي ٩ٴسدي دس ٩ضبعجٰ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩بدٯ فذ

٭َبست ثش اسعب٣ دعتٴس ا٥ْ٪٦ٲب ٳ ثخؾٮب٩ٰ ٱب ثٰ ٩ٮبىٜ ٳ ساٱٮ٪بيي الص٧ ثٰ عشپشعتب٫ ٭ٴعبصي ٳ کغت ٳ پيؾٰ

BS03020011: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0303: ١ذ صٴصٯ 

٩ذيشيت دسآ٩ذ، ٭ٴعبصي ٳ ا٩الٟ: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS03030001: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS03030002: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS030301: ١ذ صٴصٯ 

اداسٯ دسآ٩ذ ٳ ٭ٴعبصي: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS03030101: ١ذ ؽ٤ٖ 
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٭َبست ثش ا٩ش تٴصيِ ٙيؼ ا٭جٴٯ عب٥يب٭ٰ

٭َبست ثش ا٩ٴس ٩٪يضي ا٩الٟ دس ٩ضذٳدٯ تضت پٴؽؼ ؽٲشداسي

٭َبست ثش پيگيشي اٙضايؼ ّٴاسك اص ٳصاست کؾٴس ٳ ؽٴساي ؽٲش

...٭َبست ثش دسآ٩ذٱبي صبف٤ اص ا٩ٴس عبخت ٳ عبص دس ؽٲشداسي ا٨ّ اص تشاک٨ ٳ

٭َبست ثش ٩ذيشيت عيغت٨ ٩کب٭يضٯ ٭ٴعبصي ٳ کغت ٳ پيؾٰ

٭َبست ثش ٭ضٴٯ ّ٪٦کشد ٩ضبعجي٬ ّٴاسك پشٳا٭ٰ عبخت٪ب٫

٭َبست ثش ٭ضٴٯ ٩ضبعجبت ّٴاسك ٭ٴعبصي ٳ کغت ٳ پيؾٰ

٭َبست ثش ٳفٴ٣ ّٴاسك ا٩الکي کٰ ٩ْٴٰٝ داس٭ذ

٭َبست ثش کبسؽٮبعي اثٲب٩بت ٝب٭ٴ٭ي دس خقٴؿ ٩قٴثبت ّٴاسك فذٳس پشٳا٭ٰ ٩ٴسد ٭َش ؽٴساي اعال٩ي ؽٲش

٭َبست ثشتٮَي٨ پشٳ٭ذٯ ٱب رٲت اسعب٣ ثٰ ؽٴساي اعال٩ي ؽٲش رٲت تخٚي٘

٭َبست ثشکبسؽٮبعي پشٳ٭ذٯ ٱبي عبخت٪ب٭ي ٩ٴسد تٞبمب رٲت اعتشداد ٳرٴٯ ّٴاسك ٝب٭ٴ٭ي ٳ اسصػ اٙضٳدٯ ،تٞغيو ّٴاسك اص ىشيٜ 

77ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ 
٭َبست دس ا٩ش ٳفٴ٣ دسآ٩ذ ٩ٮبىٜ

-

١بسؽٮبط ٩غئٴ٣ دسآ٩ذ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ٱ٪کبسي دس پيؼ ثيٮي ثٴدرٰ عٮٴاتي ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس ٭َبست ثش دسآ٩ذ صبف٤ اص ا٩ٴا٣ ٕيش ٩ٮٞٴ٣ ؽٲشداسي ثب تٴرٰ ثٰ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي فبدسٯ

ٱ٪کبسي دس ٭َبست ثش دسآ٩ذ صبف٤ اص ٙشٳػ ا٩ٴا٣ ٳ ا٩الٟ ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس ٭َبست ثش ٳفٴ٣ دسآ٩ذ ٩شثٴه ثٰ ّٴاسك ٩غبٙشي٬، ثبصيٲب ٳ ٭٪بيؾبت ، پبيب٭ٰ ٱبي ٩غبٙشثشي، خٴدسٳ ٳ عبيش ّٴاسك ٩ؾبثٰ

ٱ٪کبسي دس ٭َبست ٳ سعيذگي ثش ٳفٴ٣ ّٴاسمي کٰ اص ىشيٜ عبص٩ب٫ ٱبي دٳ٥تي ٳ عبيش ٩ٴعغبت ٳفٴ٣ ٩ي ؽٴد ٳ ثبيذ دس ٳرٰ 

ؽٲشداسي ٳاسيض گشدد
-

١بسؽٮبط تؾخيـ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

ادٕب٧ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ٴرٴد دس ثبيگب٭ي ٳ اىالّبت ٩٪يضي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّ٪ب٣ تٖييشات دس اىالّبت عيغت٨ دس فٴست تٖييش عبخت يب تٚکيک آپبست٪ب٭ي يب تز٪يِ ا٩الٟ

ايزبد ٳ افالس اىالّبت ٩٪يضي ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ٴرٴد دس ٩ٮيٰٞ ا٨ّ اص اىالّبت ث٦ٴٟ ٳ ٦٩ک ٳ کغت ٳ پيؾٰ ، آپبست٪ب٫ ، ٩ٚبفب ٳ ٳفٴ٥ي 

فٴستضغبة
ايزبد ٳ چبپ تغٴيٰ صغبة رٲت دٙتشخب٭ٰ يب داسايي پظ اص سٳيت پشداخت ٙيؼ ّٴاسك

ثبصديذ اص ٩ض٤ ا٩الکي کٰ ٭غجت ثٰ ّٴاسمبت ؽکبيت داس٭ذ

ثشسعي پشٳ٭ذٯ ٱب اص ٥ضبً پشداخت ّٴاسك ٳ دس فٴست ٭يبص ٩ضبعجٰ ّٴاسك ٩ْٴٰٝ

ثشسعي گضاسؽٲبي ٩ب٩ٴسي٬ ثبصديذ ٳ ا٭يجبٛ آ٫ ثب اىالّبت عيغت٨ ٳ افالس ٳ ثٰ سٳص سعب٭ي اىالّبت

ثشسعي ٳ پبساٗ پبعخ اعتْال٩ٲبي ٩شارْي٬ ٳ فذٳس ٩ٚبفب صغبة

پيگيشي تٴصيِ فٴستضغبة ا٭جٴٯ دس ٭ي٪ٰ دٳ٧ ٱش عب٣ رٲت ٳفٴ٣ ثٴدرٰ پيؼ ثيٮي ؽذٯ

تؾکي٤ پشٳ٭ذٯ ثشاي ٩شارْي٬ کٰ تبکٮٴ٫ پشٳ٭ذٯ ٭ذاؽتٰ ا٭ذ ٳ ٩ضبعجبت ّٴاسك

تٴصيِ ٙيؼ ٱبي ٭ٴعبصي ا٩بک٬ دٳ٥تي ٳ کبسخب٭ٰ ٳ عبخت٪ب٭ٲبي ٩زت٪ِ ٩غکٴ٭ي ٳ تزبسي

تٴ٥يذ فٴستضغبة ٳ ٩ٚبفب صغبة رٲت اّال٧ ّذ٧ ثذٱي ا٩الٟ دس پبعخ ثٰ اعتْال٧ ، ثب٭ک ، دٙتشخب٭ٰ ، اداسٯ حجت

فذٳس ا٭ٴاُ گٴاٱي ٱبي عبخت٪ب٫ ٩خ٤ پشٳا٭ٰ عٚت کبسي ، پبيب٫ ، ت٪ذيذ ٩ٲ٦ت پشٳا٭ٰ ٳ فذٳس ٩زٴص صٚبسي

ٙيؼ گيشي ّٴاك ثب ٩جب٥ٔ ثبال ٳ تٴصيِ آ٫ دس عش ٩ض٤ ثب ثشگ اخيبسيٰ

٩٪يضي ث٦ٴکٲبيي کٰ ٱٮٴص ٩٪يضي ٭ؾذٯ ٳيب ثٰ ٩ضذٳدٯ امبٰٙ ٩يگشدد

٭َبست ثش ثغتٰ ثٮذي ٝجٴك ٳ ر٪ِ ٩جب٥ٔ آ٫ ٳ ٳاسد ٭٪ٴد٫ دس عيغت٨ ٳ ّٴدت ثٰ صغبثذاسي

ٳاسد کشد٫ ٙيؾٲبي ٭ٴعبصي ٳ کغت ٳ پيؾٰ ايزبد ؽيٚشيٰ

ٳفٴ٣ فٴستضغبثٲبي پشداخت ؽذٯ دس عيغت٨

کذدٱي ا٩الٟ ٩ٴرٴد دس عيش ٩ٮيٰٞ ٳ ايزبد ت٪ب٧ اىالّبت دس عيغت٨ کب٩پيٴتشي

٩٪يضي ث٦ٴ١ٲبي ٩زضا ؽذٯ اص ث٦ٴ١ٲبي ديگش

-

١بسؽٮبط دسآ٩ذ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

پيگيشي ٳفٴ٣ ّٴاسك عبص٩ب٭ٲبي دٳ٥تي

٭َبست ثش ٳفٴ٣ تْشٰٙ ٩قٴة ؽٲشداسي دس ص٩يٮٰ ّٴاسك ٩غبٙشي٬، ثبصيٲب ٳ ٭٪بيؾبت ، پبيب٭ٰ ٱبي ٩غبٙشثشي، خٴدسٳ ٳ عبيش ّٴاسك ٩ؾبثٰ

٭َبست ثش ٳفٴ٣ ٝذسا٥غٲ٨ ؽٲشداسي اص ّٴاسك تز٪يِ اص داسايي ٳّٴاسك عٴخت، صٞٴٛ گ٪شکي ٳ ک٪کٲبي دٳ٥تي اص عبص٩ب٫ ؽٲشداسيٲب

ٱ٪کبسي دس ثش٭ب٩ٰ سيضي ثشاي عبدٯ عبصي ٳ يکغب٫ عبصي سٳيٰ ٱبي ٳفٴ٣ ّٴاسك ؽٲشداسي

ٳفٴ٣ ٳرٴٯ ٩ت٪شکض، ک٪کٲبي دٳ٥تي ٳ عبيش

BS03030102: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

ٳفٴ٣ دسآ٩ذٱبي ٭بؽي اص ٳرٴٯ ا٩الٟ

ٳفٴ٣ ّٴاسك ثش ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ

ٳفٴ٣ ّٴاسك ٩ب٥يبت ثش اسصػ اٙضٳدٯ

-

٩٪يض: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

ٱ٪٢بسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ اعٮبد ٱضيٮٰ ثشاعبط ٙب١تٴسٱب ٳ حجت دس دٙبتش سٳص٭ب٩ٰ، ٩ْي٬ ٳ ا٭تٞب٣ ثٰ دٙتش ٤١

ٱ٪٢بسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ تشاص٭ب٩ٰ آص٩بيؾي ٩ب٭ذٯ گيشي ٳ ثغت٬ صغبثٲب رٲت افالس ٳ تٲيٰ گضاسػ ّ٪٢٦شد

تٲيٰ فٴست ٱبي ٩ٖبيشت ٱبي ثب٭٢ي

ٱ٪٢بسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٩ب٥ي اص ٝجي٤ اعٮبد ٱضيٮٰ، اعٮبد ا٭جبس، اعٮبد دسآ٩ذ

حجت دٙبتش فذٳس اعٮبد ٳ فذٳس چ٠ ٱب

ٰ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ثي٪ٰ ٳ ٩ب٥يبت ٢٩غٴسٯ اص پشداخت ٱب اسعب٣ چ٠ ٱب ٳ اٍٲبس٭ب٩

حجت ٩جب٥ٔ اّتجبسات ٩قٴة دس دٙبتش اّتجبسات ٭ٞذي

٭َبست ثش ّ٪٦يبت صغبثشعي داخ٦ي ٳ ا٩ٴس ٩زب٩ِ

٭َبست ثش تٲيٰ گضاسؽٲبي ٩ب٥ي تشاص ٭ب٩ٰ ٳ تٚشئ ثٴدرٰ عبال٭ٰ ٳ ثشسعي ٳ تبئيذ آ٭ٲب

٭َبست ثش صٌٚ ٳ اداسٯ ١شد٫ داسايي ٱبي ٩ٮٞٴ٣ ٳ ٕيش ٩ٮٞٴ٣

ثشسعي ٳ اسصيبثي ٳ ١بسؽٮبعي اسامي ٳ ا٩الٟ ٩ٴسد ٩ْب٦٩ٰ ؽٲشداسي، ا٨ّ اص خشيذ، ٙشٳػ،اربسٯ، اعتيزبسي ٳ تٲيٰ ٙٲشعت ٩ٴسد ٭يبص ٱش 

ىشس
-

١8بسؽٮبط تؾخيـ ّٴاسك ٳ دثيش ١٪يغيٴ٫ ٩بدٯ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

ادٕب٧ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ٴرٴد دس ثبيگب٭ي ٳ اىالّبت ٩٪يضي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّ٪ب٣ تٖييشات دس اىالّبت عيغت٨ دس فٴست تٖييش عبخت يب تٚکيک آپبست٪ب٭ي يب تز٪يِ ا٩الٟ

ايزبد ٳ افالس اىالّبت ٩٪يضي ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ٴرٴد دس ٩ٮيٰٞ ا٨ّ اص اىالّبت ث٦ٴٟ ٳ ٦٩ک ٳ کغت ٳ پيؾٰ ، آپبست٪ب٫ ، ٩ٚبفب ٳ ٳفٴ٥ي 

فٴستضغبة
ايزبد ٳ چبپ تغٴيٰ صغبة رٲت دٙتشخب٭ٰ يب داسايي پظ اص سٳيت پشداخت ٙيؼ ّٴاسك

ثبصديذ اص ٩ض٤ ا٩الکي کٰ ٭غجت ثٰ ّٴاسمبت ؽکبيت داس٭ذ

ثشسعي پشٳ٭ذٯ ٱب اص ٥ضبً پشداخت ّٴاسك ٳ دس فٴست ٭يبص ٩ضبعجٰ ّٴاسك ٩ْٴٰٝ

ثشسعي گضاسؽٲبي ٩ب٩ٴسي٬ ثبصديذ ٳ ا٭يجبٛ آ٫ ثب اىالّبت عيغت٨ ٳ افالس ٳ ثٰ سٳص سعب٭ي اىالّبت

ثشسعي ٳ پبساٗ پبعخ اعتْال٩ٲبي ٩شارْي٬ ٳ فذٳس ٩ٚبفب صغبة

پيگيشي تٴصيِ فٴستضغبة ا٭جٴٯ دس ٭ي٪ٰ دٳ٧ ٱش عب٣ رٲت ٳفٴ٣ ثٴدرٰ پيؼ ثيٮي ؽذٯ

تؾکي٤ پشٳ٭ذٯ ثشاي ٩شارْي٬ کٰ تبکٮٴ٫ پشٳ٭ذٯ ٭ذاؽتٰ ا٭ذ ٳ ٩ضبعجبت ّٴاسك

تٴصيِ ٙيؼ ٱبي ٭ٴعبصي ا٩بک٬ دٳ٥تي ٳ کبسخب٭ٰ ٳ عبخت٪ب٭ٲبي ٩زت٪ِ ٩غکٴ٭ي ٳ تزبسي

تٴ٥يذ فٴستضغبة ٳ ٩ٚبفب صغبة رٲت اّال٧ ّذ٧ ثذٱي ا٩الٟ دس پبعخ ثٰ اعتْال٧ ، ثب٭ک ، دٙتشخب٭ٰ ، اداسٯ حجت

فذٳس ا٭ٴاُ گٴاٱي ٱبي عبخت٪ب٫ ٩خ٤ پشٳا٭ٰ عٚت کبسي ، پبيب٫ ، ت٪ذيذ ٩ٲ٦ت پشٳا٭ٰ ٳ فذٳس ٩زٴص صٚبسي

ٙيؼ گيشي ّٴاك ثب ٩جب٥ٔ ثبال ٳ تٴصيِ آ٫ دس عش ٩ض٤ ثب ثشگ اخيبسيٰ

٩٪يضي ث٦ٴکٲبيي کٰ ٱٮٴص ٩٪يضي ٭ؾذٯ ٳيب ثٰ ٩ضذٳدٯ امبٰٙ ٩يگشدد

٭َبست ثش ثغتٰ ثٮذي ٝجٴك ٳ ر٪ِ ٩جب٥ٔ آ٫ ٳ ٳاسد ٭٪ٴد٫ دس عيغت٨ ٳ ّٴدت ثٰ صغبثذاسي

ٳاسد کشد٫ ٙيؾٲبي ٭ٴعبصي ٳ کغت ٳ پيؾٰ ايزبد ؽيٚشيٰ

ٳفٴ٣ فٴستضغبثٲبي پشداخت ؽذٯ دس عيغت٨

کذدٱي ا٩الٟ ٩ٴرٴد دس عيش ٩ٮيٰٞ ٳ ايزبد ت٪ب٧ اىالّبت دس عيغت٨ کب٩پيٴتشي

٩٪يضي ث٦ٴ١ٲبي ٩زضا ؽذٯ اص ث٦ٴ١ٲبي ديگش

-

-

-

(١بسؽٮبط)سئيظ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

استجبه ثب عبص٩ب٭ٲب ٳ ٭ٲبدٱبي ديگش رٲت ٱ٪بٱٮگي ٳاگزاسي ٳ ٙشٳػ ص٩ي٬

اٝذا٧ ثشاي تٚکيک اسامي اختقبؿ ؽٲشداسي يب اخز ٩زٴص تٖييش کبسثشي ثب سّبيت مٴاثو ٳ فشٰٙ ٳ فالس ؽٲشداسي

ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت اٙضايؼ رخيشٯ ٦٩کي ٳ ثٲيٮٰ عبصي آ٫

ثش٭ب٩ٰ سيضي صٚبٍت ٳ ٭گٲذاسي اص ا٩الٟ ؽٲشداسي

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ عيبعتگزاسي رٲت ؽٮبعبيي ٳ صٌٚ ٳ حجت ا٩ٴا٣ ٕيش ٩ٮٞٴ٣ اختقبفي ٳ ّ٪ٴ٩ي ؽٲشداسي

پيگيشي رٲت تب٩ي٬ ا٩الٟ ثشاي ؽٲشداسي

تْب٤٩ ثب دٙتش عش٩بيٰ گزاسي ٳ ٩ؾبسکتٲبي ٩شد٩ي

ؽٮبعبيي ٦٩ک ٱبي ثضسگ ٳ ٩ٮبعت رٲت تٚکيک ٳ ٩ْٴك ٳ يب عش٩بيٰ گزاسي ٳ تٴاٜٙ ثب ٩ب٥کي٬ ٳ خشيذ ص٩ي٬

 ٩بدٯ ٳاصذ ٝب٭ٴ٫ ٳمْيت ا٩الٟ ٳاِٝ دس ىشس ٱبي دٳ٥تي ٳ ؽٲشداسيٲب4٭َبست ثش ارشاي تجقشٯ 

 ٩بدٯ ٳاصذ ٝب٭ٴ٫ تٞٴي٨ اثٮيٰ،ا٩الٟ ٳ اسامي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسيٲب6٭َبست ثش ارشاي تجقشٯ 

 اليضٰ ٝب٭ٴ٫ ٭ضٴٯ خشيذ ٳ ت٪٦ک اسامي ٳ ا٩الٟ ثشاي ارشاي ثش٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪ٴ٩ي، ّ٪شا٭ي ٳ ٭َب٩ي11٭َبست ثش ارشاي ٩بدٯ 

BS03030106: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS03030107: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS030302: ١ذ صٴصٯ 

اداسٯ ا٩الٟ: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS03030201: ١ذ ؽ٤ٖ 
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(تٚقي٦ي ٳ رب٩ِ) ٩جٮي ثش افالس اعٮبد ىجٜ ىشصٲبي ٩قٴة 45٭َبست ثش ارشاي ٩بدٯ 

٭َبست ثش ا٭زب٧ ک٦يٰ ٩ْب٩الت ٦٩کي ؽٲشداسي دس دٙبتش اعٮبد سع٪ي

٭َبست ثش پشٳ٭ذٯ ٱبي ت٪٦کي ا٭زب٧ ؽذٯ اص ٥ضبً فضت ّ٪٦يبت ٳاگزاسي ٩ْٴك ٳ تْيي٬ ٳمْيت دٝيٜ ا٩الٟ تخقيـ يبٙتٰ ثٰ ّٮٴا٫ 

٩ْٴك ٳ تٲيٰ گضاسػ ٩ٴاسد تخ٦٘ اصت٪ب٥ي
(.. ٭َبيش عشٳيغٲبي ثٲذاؽتي ّ٪ٴ٩ي، پبسکٲب ٳ ٙنبي عجض، گٴسعتب٭ٲب ، ٩يبدي٬ )٭َبست ثش حجت ٩ؾخقبت ا٩الٟ ّ٪ٴ٩ي ؽٲشداسي 

٭َبست ٳ سعيذگي ثٰ اّتشامبت ٩شارْي٬ دس ص٩يٮٰ تٴاٙٞبت ثْ٪٤ آ٩ذٯ ٳ پيگيشي دس ص٩يٮٰ ک٪جٴدٱب ٳ ٭ٴاٝـ ص٩يٮٲبي ٳاگزاسي

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ثٴدرٰ پيؾٮٲبدي صٴصٯ ٩شثٴه

ٳاگزاسي ٳ ٭٤ٞ ٳ ا٭تٞب٣ سع٪ي ا٩الٟ ٩ْٴك ثٰ ٩ْٴك ثگيشا٫

-

١بسؽٮبط ٩ضبعت: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

٩ضبعجٰ تخٚيٚبت اسائٰ ؽذٯ ثٰ خب٭ٴادٯ ٱبي ايخبسگشا٫ ٳ رب٭جبصا٫ ٳ ؽٲذا

٩ضبعجٰ تٚکيک ٙيضيکي پالکٲب

 ٳ تٴاٙٞبت٩9ضبعجٰ رشائ٨ ٳ تجقشٯ 

٩ضبعجٰ صيشثٮب اص سٳي ٭ٞؾٰ ٱبي اسائٰ ؽذٯ رٲت فذٳس پشٳا٭ٰ

٩ضبعجٰ ّٴاسك صيشثٮبي ٭ٞؾٰ ٱبي اسربُ ؽذٯ

٩ضبعجٰ ّٴاسك ٭٤ٞ ٳ ا٭تٞب٣ ٳ ٩ب ثٰ ا٥تٚبٳت ّٴاسك صيشثٮب رٲت ت٪ذيذ پشٳا٭ٰ

٩ضبعجٰ ّٴاسك کغشي ٭ٞؾٰ ٱبي اسربُ ؽذٯ

٩ضبعجٰ ٩جب٥ٔ تٴاٜٙ ٳ ٱضيٮٰ ٱبي پشٳا٭ٰ ثشاي تٮَي٨ فٴستز٦غبت ٩ْٴك

٩ضبعجٰ ٩تشاژٱبي ٩بصاد ثش پشٳا٭ٰ ثب تٴرٰ ثٰ گضاسػ ٩ب٩ٴس ثبصديذ ٳ اسعب٣ ثٰ ٩بدٯ فذ

٩ضبعجٰ ٩غبصت ٳ ٩ج٦ٔ تشاک٨

کٮتش٣ ثذٱي پشٳ٭ذٯ ثٰ ؽٲشداسي ٳ کٮتش٣ صيشثٮبي ارشايي ٭غجت ثٰ پشٳا٭ٰ فبدسٯ

-

١بسؽٮبط ا٩الٟ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اخز ٳ ثشسعي ٳ ر٪ِ ثٮذي پيؾٮٲبدات سعيذٯ اص ٩ٮبىٜ ٳ ٩ْبٳ٭تٲب رٲت ثٲشٯ ثشداسي دس تْيي٬ اٳ٥ٴيت ٱبي تضقي٤ صشي٨ تٴعو ٩غئٴال٫ 

ريشثو دس ؽٲشداسي
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اٝذا٧ ثشاي تٚکيک اسامي اختقبفي ؽٲشداسي يب اخز ٩زٴص تٖييش کبسثشي ثب سّبيت مٴاثو ٳ فشٰٙ ٳ فالس ؽٲشداسي

ا٭زب٧ ٩کبتجبت اداسي ، ٩ب٥ي ، ّ٪شا٭ي ٳ ٕيشٯ

ثشسعي ٝشاسدادٱبي تٮَي٨ ؽذٯ تٴعو گشٳٯ ٱبي ت٪٦ک ٩ٮبىٜ ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

پيگيش ي ٳ ٩کبتجٰ ٱبي الص٧ ثشاي ؽشٳُ ّ٪٦يبت تضقي٤ صشي٨ ٳ ت٪٦ک ىشصٲبي ٩قٴة ٱشعب٣ ثبتٴرٰ ثٰ اٳ٥ٴيتٲبي تْيي٬ ؽذٯ اص عٴي 

٩غئٴ٥ي٬
پيگيشي اخز ٩قٴثبت الص٧ ثشاي ارشاي ىشصٲب ثبتٴرٰ ثٰ ؽشايو اخز مشٳست يب ٙٴسيت ىشس

پيگيشي ثشاي تضٜٞ ٩ٚبد ٝشاسدادٱبي ٩ٮْٞذٯ ثي٬ ؽٲشداسي ٳ اؽخبؿ دسخقٴؿ ا٩الٟ ٳاِٝ دس ىشصٲبي ؽٲشداسي

پيگيشي ٩کبتجبت ٩شثٴه ثٰ ىشصٲبي آصادعبصي ٩ٮبىٜ

پيگيشي ٳ ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ کبسثشيٲبي خذ٩بتي

پيگيشي ٳ ثشگضاسي ک٪يغيٴ٭ٲبي ٩ْٴك

ٳ پيگيشي ٭ب٩ٰ ٱب... ت٪بط ٳ ٩کبتجٰ ثب اداسات ٩غک٬ ٳ ؽٲشعبصي ، ٩ٮبثِ ىجيْي ٳ رٲبد عبص٭ذگي

تٲيٰ گضاسػ ّ٪٦کشد ٩بٱب٭ٰ ، ٙق٦ي ٳ عبال٭ٰ ثب ٱ٪کبسي کبسؽٮبعب٫ ا٩ٴس ا٩الٟ ٳ ٩ٮبىٜ، ثب رکش ٩ؾخقبت ٳ رضئيبت ٩شثٴه ثٰ ٩ْٴمٲبي 

ٳاگزاس ؽذٯ ، ٳرٴٯ دسيبٙت ؽذٯ
صنٴس دس ر٦غبت ٩شثٴه ثٰ تْيي٬ عٲ٪يٰ ؽٲشداسي اص ٩ض٤ تٚکيک اسامي عبص٩ب٫ ٩غک٬ ٳ ؽٲشعبص ي ٳ پيگيشي اخز اعٮبد آ٭ٲب ٳ 

عپظ ٩ْشٙي ثٰ کبسؽٮبط ا٩ٴس ٳاگزاسي ثشاي ٩ْشٙي ثٰ ّٮٴا٫ ٩ْٴك
ؽشکت دس ر٦غبت ٩شثٴه ٙٴٛ ٳ پيگيشي ٩قٴثبت ٳ تق٪ي٪بت ٩تخزٯ

ؽٮبعبيي اسامي ٩ت٦ْٜ ثٰ ؽٲشداسي رٲت ثٲشٯ ثشداسي دس ىشس ٱبي ّ٪شا٭ي

٭َبست ثش تْيي٬ عٲ٪يٰ ؽٲشداسي دس تٴاٙٞبت ٩ٮبىٜ ثب ٩ب٥کب٫ اسامي

٭َبست ثش ّ٪٦کشد فضيش کبسؽٮبعب٫ ا٩الٟ دس ٩ٮبىٜ ٳ ا٭زب٧ ٱ٪بٱٮگي ٩ٴسد٭يبص ثب عبيش ٝغ٪ت ٱب

٭َبست ٳ ثبصثيٮي ثش پشٳ٭ذٯ ٱبي ت٪٦کي ا٭زب٧ ؽذٯ اص ٥ضبً فضت ّ٪٦يبت ٳاگزاسي ٩ْٴك ٳ تْيي٬ ٳمْيت دٝيٜ ا٩الٟ تخقيـ يبٙتٰ 

ثْٮٴا٫ ٩ْٴك ٳ گضاسػ ٩ٴاسد تخ٦٘ اصت٪ب٥ي ثٰ اداسٯ صٚبٍت ا٩الٟ ثشاي اٝذا٧ ٩ٞتني
کبسؽٮبعي دس خقٴؿ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٕشا٩ت دس ٩غيش

کٮتش٣ ٳ پيگيشي ٭ٞؾٰ ٱبي ؽٲشکٲبي کٰ ثْٮٴا٫ ٩ْٴك تقشٗ ٩يؾٴ٭ذ

-

ٰ ثشداس: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ - ٭ٞؾ

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

-

(١بسؽٮبط)٩٪يض : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

BS03030202: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS03030203: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS03030204: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS03030205: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ا٭زب٧ ٱ٪بٱٮگي ٱبي الص٧ دس خقٴؿ ٩٪يضي ا٩الٟ

٭يبست ٳ پيگيشي دس ا٭تخبة پي٪ب٭کبس ٩شثٴه

٭َبست ثش ا٩ٴس ٩٪يضي ا٩الٟ دس ٩ضذٳدٯ تضت پٴؽؼ ؽٲشداسي

ٱ٪٢بسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ اعٮبد ٱضيٮٰ ثشاعبط ٙب١تٴسٱب ٳ حجت دس دٙبتش سٳص٭ب٩ٰ، ٩ْي٬ ٳ ا٭تٞب٣ ثٰ دٙتش ٤١

ٱ٪٢بسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ تشاص٭ب٩ٰ آص٩بيؾي ٩ب٭ذٯ گيشي ٳ ثغت٬ صغبثٲب رٲت افالس ٳ تٲيٰ گضاسػ ّ٪٢٦شد

تٲيٰ فٴست ٱبي ٩ٖبيشت ٱبي ثب٭٢ي

ٱ٪٢بسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٩ب٥ي اص ٝجي٤ اعٮبد ٱضيٮٰ، اعٮبد ا٭جبس، اعٮبد دسآ٩ذ

حجت دٙبتش فذٳس اعٮبد ٳ فذٳس چ٠ ٱب

ٰ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ثي٪ٰ ٳ ٩ب٥يبت ٢٩غٴسٯ اص پشداخت ٱب اسعب٣ چ٠ ٱب ٳ اٍٲبس٭ب٩

حجت ٩جب٥ٔ اّتجبسات ٩قٴة دس دٙبتش اّتجبسات ٭ٞذي

٭َبست ثش ّ٪٦يبت صغبثشعي داخ٦ي ٳ ا٩ٴس ٩زب٩ِ

٭َبست ثش تٲيٰ گضاسؽٲبي ٩ب٥ي تشاص ٭ب٩ٰ ٳ تٚشئ ثٴدرٰ عبال٭ٰ ٳ ثشسعي ٳ تبئيذ آ٭ٲب

٭َبست ثش صٌٚ ٳ اداسٯ ١شد٫ داسايي ٱبي ٩ٮٞٴ٣ ٳ ٕيش ٩ٮٞٴ٣

ثشسعي ٳ اسصيبثي ٳ ١بسؽٮبعي اسامي ٳ ا٩الٟ ٩ٴسد ٩ْب٦٩ٰ ؽٲشداسي، ا٨ّ اص خشيذ، ٙشٳػ،اربسٯ، اعتيزبسي ٳ تٲيٰ ٙٲشعت ٩ٴسد ٭يبص ٱش 

ىشس
-

١بسدا٫ ا٩الٟ ٳ ساثو اداسٯ حجت: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ا٩ٴس حجتي ؽٲشداسي ٳ پيگيشي پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩يشٳصٰ آ٫ دس عبص٩ب٭ٲبي ديگش

پيگيشي اٝذا٩بت الص٧ ث٪ٮَٴس ر٦ٴگيشي اص تزبٳص ثٰ اسامي ؽٲشي

پيگيشي اٝذا٩بت الص٧ رٲت تٚکيک اسامي ٳ پبعخگٴيي ثٰ اعتْال٩بت حجتي

تٲيٰ گضاسػ ّ٪٦کشد ٩بٱب٭ٰ ، ٙق٦ي ٳ عبال٭ٰ ثب ٱ٪کبسي کبسؽٮبعب٫ ا٩ٴس ا٩الٟ ٩ٮبىٜ، ثب رکش ٩ؾخقبت ٳ رضئيبت ٩شثٴه ثٰ ٩ْٴمٲبي 

ٳاگزاس ؽذٯ ، ٳرٴٯ دسيبٙت ؽذٯ
حجت خالفٰ ٩ؾخقبت ٳرشيب٫ ٭ب٩ٰ ٱب ٳ فٴست ر٦غبت دس دٙبتش ٩شثٴه

صنٴس دس دٙبتش اعٮبد سع٪ي ثٰ ّٮٴا٫ ٭٪بيٮذٯ ؽٲشداسي رٲت ٭٤ٞ ٳ ا٭تٞب٣ پالکٲب

دسيبٙت ٭ب٩ٰ ٱب ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي اسربّي ٳ اسربُ آ٭ٲب ثٰ ٩تقذيب٫ ٩شثٴه ٳ اداسات حجت

BS03030206: ١ذ ؽ٤ٖ 

34



ؽشس ٳٍيٰٚ

-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ْبٳ٫ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسصيبثي ّ٪٦کشد کبسکٮب٫ ٳ ٩ز٪ٴّٰ ٱبي تضت عشپشعتي ، ؽٮبعبيي ٭ٞبه مْ٘ ٳ ٝٴت ٩ز٪ٴّٰ ٱب ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ثٲجٴد ٭ٞبه ٝٴت 

ٳ سِٙ ٭ٞبه مْ٘
ثبص٭گشي ٳ ثشٳص سعب٭ي صذٳد اختيبسات ٳ تٚٴيل ٩غئٴ٥يت ٱب ٳ تْيي٬ سٳاثو ٩يب٫ کبسکٮب٫ ٳ ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ ٩ز٪ٴّٰ تضت عشپشعتي ثٰ 

٭ضٴي کٰ تٞغي٨ کبس ثٰ دسعتي فٴست پزيشد ٳ ّذا٥ت اداسي ارشا ؽٴد
ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس ساثيٰ ثب پيؾٮٲبدٱبي ٩شثٴه صٴصٯ تضت عشپشعتي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ارشايي ؽذ٫ ٱشچٰ عشيْتش پيؾٮٲبدٱبي 

٩ٴسد تبييذ
ثشسعي ٳ تض٦ي٤ ٩ؾکالت ٳ ٩ٴاسد پيؼ آ٩ذٯ ثب تٴرٰ ثٰ آ٩بس ٳ اىالّبت ٳاْٝي ٳ تق٪ي٨ گيشي ثش اعبط آ٫

ثشسعي ٳ تْيي٬ خو ٩ؾي ثش٭ب٩ٰ ٱبي ک٦ي ثٰ ٩ٮَٴس تٲيٰ ىشصٲبي ؽٲشعبصي ثب تٴرٰ ثٰ اصتيبربت ٦ْٙي ٳ آتي

ثشسعي ک٦يٰ پيؾٮٲبدٱبي تٖييش ٳ افالس ىشصٲبي ارشائي ٳ تٚقي٦ي ٳاف٦ٰ اص ٩ٮبىٜ يب عبيش ٳاصذٱب ٳ عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ ٳ تبثْٰ 

ؽٲشداسي
ثشگضاسي ر٦غبت دٳسٯ اي ثشاي ثشسعي ٩ؾکالت ٩ٴرٴد دس عيغت٨ ٳ يبٙت٬ ساٱکبس ثشاي ص٤ ٩ؾکالت

ثش٭ب٩ٰ سيضي فضيش دس خقٴؿ چگٴ٭گي تٴعْٰ ؽٲشي

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ عيبعتگزاسي ثٰ ٩ٮَٴس صيجبعبصي عي٪بي ؽٲشي

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ عيبعتگزاسي دس ٩ٴسد ْٙب٥يتٲبي ٩شتجو ثب تٴرٰ ثٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ثبالدعتي ٳ عيبعتٲبي تْيي٬ ؽذٯ

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ٭َبست ثٰ ٩ٮَٴس تٚکيک اسامي ثب سّبيت مٴاثو ٭ٞؾٰ رب٩ِ ٳ ىشصٲبي تٚقي٦ي

تبحيشگزاسي ثش اٙشاد ٳ ا٭گيضػ ايؾب٫ ثٰ ٭ضٴي کٰ اص سٳي ٩ي٤ ٳ اؽتيبٛ ثشاي دعتيبثي ثٰ ٱذٗ ٱبي ٩ز٪ٴّٰ تالػ کٮٮذ

تض٦ي٤ ، ثشسعي ٳ پيؾٮٲبد ثٴدرٰ ،٩ت٪٨ ٳ افالس آ٫ دس صٴصٯ تضت عشپشعتي

تٲيٰ ىشصٲبي ساٱجشدي ٳ ٩ٴمٴّي ثشاي عب٩ب٭ذٱي صبؽيٰ ؽٲش ٳ ٱغتٰ ٱبي ر٪ْيتي اىشاٗ ؽٲش،ثبٙت ٱبي ٙشعٴدٯ ٳ تبسيخي

ص٩يٮٰ عبصي دس رٲت ٩ؾبسکت ٙکشي کبسکٮب٫ دس تْشي٘ اٱذاٗ ّ٪٦يبتي ، ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ ساٱکبسٱبي ارشايي ٩ز٪ٴّٰ تضت عشپشعتي

٩ذيشيت ٳ ٭َبست ثش ص٩يٮٲبي صشي٨ ؽٲش

٩ؾبسکت ثب ٳاصذٱبي ريشثو دس رٲت تٲيٰ آ٩بس ٳ اىالّبت ٳاْٝي، اسصيبثي ّ٪٦کشد ثٲجٴد سٳؽٲب ٳ تْب٥ي عبص٩ب٭ي، افالصبت عبختبسي ، 

٭يبصعٮزي آ٩ٴصؽي ، اسصؽيبثي کبسکٮب٫ تضت عشپشعتي ، ٩٪يضي عيغت٨، ٭يبصٱبي پژٳٱؾي
٭َبست ثش ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٩ٲٮذعي٬ ٭بٍش عبخت ٳ عبصٱبي ؽٲشي

٭َبست ثش ثش٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪٦يبتي تْشي٘ ؽذٯ تٴعو صيش ٩ز٪ٴّٰ ٱب ثٰ ٩ٮَٴس تضٜٞ اٱذاٗ ، ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ عيبعتٲبي کال٫ تْيي٬ ؽذٯ

٭َبست ثش تذٳي٬ مٴاثو ٳ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲب دس خقٴؿ ٱ٪بٱٮگي ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ عبخت ٳ عبصٱبي ؽٲشي

٭َبست ثش صغ٬ ارشاي مٴاثو ٩قٴة ٭ٞؾٰ رب٩ِ ٳ ىشصٲبي تٚقي٦ي دس عيش ؽٲش ٳ ٩ٮبىٜ ؽٲشداسي

٭َبست ثش صغ٬ ا٭تَب٧ ٳ گشدػ ا٩ٴس عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ ٩شثٴه اص ٥ضبً ٭ي٤ ثٰ اٱذاٗ پيؼ ثيٮي ؽذٯ دس اعبعٮب٩ٰ آ٭ٲب

٭َبست ثش ٭ضٴٯ اعتٚبدٯ اص اسامي داخ٤ ٩ضذٳدٯ ٳ صشي٨ ؽٲش ثشاعبط مٴاثو ٭ٞؾٰ رب٩ِ ٳ ىشصٲبي تٚقي٦ي ٩قٴة ٳ ٝٴا٭ي٬ ٳ 

دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي ٩شثٴه
٭َبست ّب٥ي ثش ثشسعي ٳ ا٭تخبة ٩ؾبٳس ريقالس رٲت تٲيٰ ىشس ٱبي ٩ْ٪بسي ٳ ؽٲشعبصي

٭َبست ک٦ي ٳ ايزبد ٱ٪بٱٮگي دس تٮَي٨ ٳ ارشاي مٴاثو ؽٲشي

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

-

-

( 100دثيش ١٪غيٴ٫ ٩بدٯ  )١بسؽٮبط ّ٪شا٫ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ آص٩بيؼ دا٭ٰ ثٮذي دسفذ عي٪ب٫

ا٭زب٧ آص٩بيؾٲبي رٴػ

ثبصسعي چؾ٪ي رٴػ

ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس خقٴؿ ثت٬ ٱبي ٩ْيٴة

تْيي٬ ٩ؾخقبت ٩کب٭يکي ٩ي٦گشدٱب

-

BS04: ١ذ صٴصٯ 

٩ْبٳ٭ت ؽٲشعبصي ٳ ٩ْ٪بسي: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS04000001: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS04000002: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0401: ١ذ صٴصٯ 

100دثيشخب٭ٰ ١٪يغيٴ٫ ٩بدٯ : ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS04010001: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS04010002: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

١بسؽٮبط ّ٪شا٫: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّال٧ ٭تبيذ

ا٭زب٧ آص٩بيؼ دا٭ٰ ثٮذي دسفذ عي٪ب٫

ا٭زب٧ آص٩بيؾٲبي رٴػ

ثبصسعي چؾ٪ي رٴػ

ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس خقٴؿ ثت٬ ٱبي ٩ْيٴة

تْيي٬ ٩ؾخقبت ٩کب٭يکي ٩ي٦گشدٱب

تْيي٬ ٩ٞبٳ٩ت ٙؾبس ثت٬

٭٪ٴ٭ٰ گيشي اص ثت٬

کٮتش٣ ىشس اختاله ثت٬

-

٩غئٴ٣ پيگيشي آسا: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسعب٣ پشٳ٭ذٯ ثٰ ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ فذ ٳ پيگيشي ٳمْيت پشٳ٭ذٯ

پبعخگٴيي ثٰ اسثبة سرٴُ دس ساثيٰ ثب پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩بدٯ فذ

پيگيشي الص٧ رٲت ارشاي آساي فبدسٯ ثب ٭َش ؽٲشداس ٩ٮيٰٞ

پيگيشي الص٧ رٲت فذٳس ساي ٝيْي ٳ اثالٓ آ٫ ثٰ ٩ب٥ک

پيگيشي الص٧ ٳ ٩بدٯ فذ تب فذٳس ساي ثذٳي

پيگيشي ٳ اسعب٣ اّتشاك ٩ب٥ک ثٰ ساي ثذٳي ثٰ ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ فذ

پيگيشي ٳفٴ٣ رشاي٨ ٩بدٯ فذ

تٲيٰ اّتشاك ثٰ ساي ثذٳي دس فٴست ٭يبص ٳ پيگيشي الص٧

تٲيٰ پيؼ ٭ٴيظ گضاسػ ٳمْيت ثٮب

تک٪ي٤ ٙش٧ ٩شثٴه ٳاسعب٣ پشٳ٭ذٯ داساي تخ٦٘ ثٰ دثيشخب٭ٰ ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ فذ

 سٳصٯ ٳ اثالٓ آ٫ ثٰ ٩ب٥ک10٭َبست ثش تٲيٰ اخيبس 

-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ذيش : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
آعيت ؽٮبعي ٩ؾکالت ٳ ٩ْنالت ؽٲشي ٳ اسائٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي الص٧ ثٰ ٩ٮَٴس کبٱؼ ٩ؾکالت ٳ اٙضايؼ کيٚيت ص٭ذگي ٩شد٧ ٳ ايزبد 

تغٲيالت الص٧ دس رٲت سِٙ ٩ْنالت ؽٲشي
اثالٓ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ٳ ىشاصي ثٰ عبص٩ب٫ ىشاصي ٳ ٩ؾبٳسي٬

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭تخبة ، ٱذايت ٳ ٱ٪بٱٮگي ثب ٩ؾبٳسا٫ گضيٮؼ ؽذٯ اص ىشيٜ ثشسعي ٳ کٮتش٣ سٳ٭ذ پشٳژٯ

ا٭زب٧ ْٙب٥يتٲبي دثيشخب٭ٰ ک٪يغيٴ٫ ثشسعي ٳ تقٴيت ىشصٲب

ثشسعي ٩غبئ٤ ٭بؽي اص اعکب٫ ٕيش سع٪ي ٳ ص٩يٮٰ ٱبي آعيت ؽٮبعي ارت٪بّي ٳ کب٥جذي ٳ اسائٰ پيؾٮٲبد ٱب ٳ ساٱکبسٱبي ارشايي 

رٲت سِٙ ٳ ر٦ٴگيشي اص گغتشػ آ٫
ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت اسائٰ ساٱکبسٱبي ٩ي٦ٴة رٲت تْذي٤ ٩ْنالت ٳ ٩ؾکالت ؽٲشي

ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ثٲجٴد کيٚيت ٩ضيو ؽب٤٩ ٩غبئ٤ ؽٲشعبصي ٳ عبص٩ب٭ذٱي ٳ ثٲغبصي ثبٙت

پيؾٮٲبد استٞبء کيٚي ثبٙت ٱب ثٴيژٯ ثبٙت تبسيخي ثش اعبط ٭يبصٱب ٳ ثب تٴرٰ ثٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي تٴعْٰ ث٦ٮذ ٩ذت ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ 

٩ٮبعت عبصي ٙنبٱبي ؽٲشي اص اثْبد ٩خت٦٘
تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ ٩يب٥ْبت ٳ اسائٰ ک٪جٴدٱب ٳ ٭يبصٱبي ٩ٮبىٜ ثٰ تٚکيک ث٦ٴٟ ٱب

تٲيٰ گضاسؽبت کبسثشدي... تزضيٰ ٳتض٦ي٤ آ٩بسٱبي ٳاف٦ٰ ٳ اىالّبت ؽٲشي ا٨ّ اص عشا٭ٰ ٱب ٳ تشاک٨ ٳ

تذٳي٬ مٴاثو ٳ اعتب٭ذاسد ٱبي ؽٲشي ٳ ر٪ِ آٳسي ؽبخـ ٱب ٳ ٩ْيبسٱبي ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس ٭ي٤ ثٰ ؽٲش ايذٯ

تْيي٬ پتب٭غي٤ ٱبي ٩ٮبىٜ اص ٭َش ر٦ت ر٪ْيت ٳ ک٪جٴد خذ٩بت، پشٳژٯ ٱبي ثٲجٴد کيٚي

تالػ دس ثٲجٴد عي٪ب ٳ ٩ٮَش ؽٲش ثب اسائٰ ساٱکبسٱبي ٩خت٦٘ ٳ يکغب٫ عبصي عي٪بي ؽٲشي ثبٙت ٱبي ؽٲشي

رب٭٪بئي ٩تْبد٣ خذ٩بت دس عيش ؽٲش ثش اعبط ىشس ٱبي رب٩ِ ٳ تٚقي٦ي

صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي اص اعٮبد ٩يب٥ْبتي ٳ ىشاصي ک٤ ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد دس ساعتبي تْيي٬ ا٭ذاصٯ ٳؽک٤ ؽٲش ٳ ثشسعي ٩ؾکالت ؽٲشي ثب ؽٲشٱبي ٱ٪زٴاس ثب ىشس تٚقي٦ي

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

BS04010003: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0402: ١ذ صٴصٯ 

٩ذيشيت ىشصٲبي تٴعْٰ ؽٲشي: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS04020001: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS04020002: ١ذ ؽ٤ٖ 
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تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

١بسؽٮبط ٩غئٴ٣ ؽٲشعبصي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسصيبثي ّ٪٦کشد کبسکٮب٫ ٳ ٩ز٪ٴّٰ ٱبي تضت عشپشعتي ، ؽٮبعبيي ٭ٞبه مْ٘ ٳ ٝٴت ٩ز٪ٴّٰ ٱب ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ثٲجٴد ٭ٞبه ٝٴت 

ٳ سِٙ ٭ٞبه مْ٘
ثبص٭گشي ٳ ثشٳص سعب٭ي صذٳد اختيبسات ٳ تٚٴيل ٩غئٴ٥يت ٱب ٳ تْيي٬ سٳاثو ٩يب٫ کبسکٮب٫ ٳ ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ ٩ز٪ٴّٰ تضت عشپشعتي ثٰ 

٭ضٴي کٰ تٞغي٨ کبس ثٰ دسعتي فٴست پزيشد ٳ ّذا٥ت اداسي ارشا ؽٴد
ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس ساثيٰ ثب پيؾٮٲبدٱبي ٩شثٴه صٴصٯ تضت عشپشعتي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ارشايي ؽذ٫ ٱشچٰ عشيْتش پيؾٮٲبدٱبي 

٩ٴسد تبييذ
ثشسعي ٳ تض٦ي٤ ٩ؾکالت ٳ ٩ٴاسد پيؼ آ٩ذٯ ثب تٴرٰ ثٰ آ٩بس ٳ اىالّبت ٳاْٝي ٳ تق٪ي٨ گيشي ثش اعبط آ٫

ثشسعي ٳ تْيي٬ خو ٩ؾي ثش٭ب٩ٰ ٱبي ک٦ي ثٰ ٩ٮَٴس تٲيٰ ىشصٲبي ؽٲشعبصي ثب تٴرٰ ثٰ اصتيبربت ٦ْٙي ٳ آتي

ثشسعي ک٦يٰ پيؾٮٲبدٱبي تٖييش ٳ افالس ىشصٲبي ارشائي ٳ تٚقي٦ي ٳاف٦ٰ اص ٩ٮبىٜ يب عبيش ٳاصذٱب ٳ عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ ٳ تبثْٰ 

ؽٲشداسي
ثشگضاسي ر٦غبت دٳسٯ اي ثشاي ثشسعي ٩ؾکالت ٩ٴرٴد دس عيغت٨ ٳ يبٙت٬ ساٱکبس ثشاي ص٤ ٩ؾکالت

ثش٭ب٩ٰ سيضي فضيش دس خقٴؿ چگٴ٭گي تٴعْٰ ؽٲشي

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ عيبعتگزاسي ثٰ ٩ٮَٴس صيجبعبصي عي٪بي ؽٲشي

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ عيبعتگزاسي دس ٩ٴسد ْٙب٥يتٲبي ٩شتجو ثب تٴرٰ ثٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ثبالدعتي ٳ عيبعتٲبي تْيي٬ ؽذٯ

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ٭َبست ثٰ ٩ٮَٴس تٚکيک اسامي ثب سّبيت مٴاثو ٭ٞؾٰ رب٩ِ ٳ ىشصٲبي تٚقي٦ي

تبحيشگزاسي ثش اٙشاد ٳ ا٭گيضػ ايؾب٫ ثٰ ٭ضٴي کٰ اص سٳي ٩ي٤ ٳ اؽتيبٛ ثشاي دعتيبثي ثٰ ٱذٗ ٱبي ٩ز٪ٴّٰ تالػ کٮٮذ

تض٦ي٤ ، ثشسعي ٳ پيؾٮٲبد ثٴدرٰ ،٩ت٪٨ ٳ افالس آ٫ دس صٴصٯ تضت عشپشعتي

تٲيٰ ىشصٲبي ساٱجشدي ٳ ٩ٴمٴّي ثشاي عب٩ب٭ذٱي صبؽيٰ ؽٲش ٳ ٱغتٰ ٱبي ر٪ْيتي اىشاٗ ؽٲش،ثبٙت ٱبي ٙشعٴدٯ ٳ تبسيخي

ص٩يٮٰ عبصي دس رٲت ٩ؾبسکت ٙکشي کبسکٮب٫ دس تْشي٘ اٱذاٗ ّ٪٦يبتي ، ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ ساٱکبسٱبي ارشايي ٩ز٪ٴّٰ تضت عشپشعتي

٩ذيشيت ٳ ٭َبست ثش ص٩يٮٲبي صشي٨ ؽٲش

٩ؾبسکت ثب ٳاصذٱبي ريشثو دس رٲت تٲيٰ آ٩بس ٳ اىالّبت ٳاْٝي، اسصيبثي ّ٪٦کشد ثٲجٴد سٳؽٲب ٳ تْب٥ي عبص٩ب٭ي، افالصبت عبختبسي ، 

٭يبصعٮزي آ٩ٴصؽي ، اسصؽيبثي کبسکٮب٫ تضت عشپشعتي ، ٩٪يضي عيغت٨، ٭يبصٱبي پژٳٱؾي
٭َبست ثش ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٩ٲٮذعي٬ ٭بٍش عبخت ٳ عبصٱبي ؽٲشي

٭َبست ثش ثش٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪٦يبتي تْشي٘ ؽذٯ تٴعو صيش ٩ز٪ٴّٰ ٱب ثٰ ٩ٮَٴس تضٜٞ اٱذاٗ ، ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ عيبعتٲبي کال٫ تْيي٬ ؽذٯ

٭َبست ثش تذٳي٬ مٴاثو ٳ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲب دس خقٴؿ ٱ٪بٱٮگي ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ عبخت ٳ عبصٱبي ؽٲشي

٭َبست ثش صغ٬ ارشاي مٴاثو ٩قٴة ٭ٞؾٰ رب٩ِ ٳ ىشصٲبي تٚقي٦ي دس عيش ؽٲش ٳ ٩ٮبىٜ ؽٲشداسي

٭َبست ثش صغ٬ ا٭تَب٧ ٳ گشدػ ا٩ٴس عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ ٩شثٴه اص ٥ضبً ٭ي٤ ثٰ اٱذاٗ پيؼ ثيٮي ؽذٯ دس اعبعٮب٩ٰ آ٭ٲب

٭َبست ثش ٭ضٴٯ اعتٚبدٯ اص اسامي داخ٤ ٩ضذٳدٯ ٳ صشي٨ ؽٲش ثشاعبط مٴاثو ٭ٞؾٰ رب٩ِ ٳ ىشصٲبي تٚقي٦ي ٩قٴة ٳ ٝٴا٭ي٬ ٳ 

دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي ٩شثٴه
٭َبست ّب٥ي ثش ثشسعي ٳ ا٭تخبة ٩ؾبٳس ريقالس رٲت تٲيٰ ىشس ٱبي ٩ْ٪بسي ٳ ؽٲشعبصي

٭َبست ک٦ي ٳ ايزبد ٱ٪بٱٮگي دس تٮَي٨ ٳ ارشاي مٴاثو ؽٲشي

-

١بسؽٮبط ؽٲشعبصي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ثشسعيٲبي کبسؽٮبعي دس خقٴؿ ىشصٲبي ؽٲشعبصي ٳ تٚقي٦ي ٳ ٩ٴمْي ٳيژٯ

ثشسعي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ٩ٴسد تٴعْٰ ٳ تٴصيِ ّبدال٭ٰ خذ٩بت ٳ ا٩کب٭بت ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس دعتشعي ّبدال٭ٰ ؽٲشٳ٭ذا٫ ثٰ اي٬ خذ٩بت دس 

ساعتبي تضٜٞ ّذا٥ت ارت٪بّي
ثشٝشاسي استجبه ثب ٩ؾبٳسي٬ ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبت ؽٲشي

(تضٜٞ پزيشي)پيگيشي ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ؽٲشي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي 

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ثش٭ب٩ٰ ٱبي کٴتبٯ ٩ذت ، ٩يب٫ ٩ذت ٳ ث٦ٮذ ٩ذت ٳيژٯ ْٙب٥يتٲب ٳ خذ٩بت ٩شاکض ٙشٱٮگي ارت٪بّي ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ ٩غبي٤ اعبعي ؽٲشي دس ا٩ش تٲيٰ عيبعتٲبي ؽٲشداسي

(عٮذ تٴعْٰ ؽٲشي)ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ ٩غبي٤ اعبعي ؽٲشي دس ا٩ش تٲيٰ ٥ٴايش ٳ عيبعتٲبي ؽٲشداسي 

ٱ٪کبسي دس ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ؽٲشي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي

-

(ٱ٪بٱٮگي ٩ٮبىٜ)١بسؽٮبط ؽٲشعبصي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ثشسعيٲبي کبسؽٮبعي دس خقٴؿ ىشصٲبي ؽٲشعبصي ٳ تٚقي٦ي ٳ ٩ٴمْي ٳيژٯ

ثشسعي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ٩ٴسد تٴعْٰ ٳ تٴصيِ ّبدال٭ٰ خذ٩بت ٳ ا٩کب٭بت ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس دعتشعي ّبدال٭ٰ ؽٲشٳ٭ذا٫ ثٰ اي٬ خذ٩بت دس 

ساعتبي تضٜٞ ّذا٥ت ارت٪بّي
ثشٝشاسي استجبه ثب ٩ؾبٳسي٬ ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبت ؽٲشي

BS04020003: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS04020004: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS04020005: ١ذ ؽ٤ٖ 
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(تضٜٞ پزيشي)پيگيشي ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ؽٲشي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي 

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ثش٭ب٩ٰ ٱبي کٴتبٯ ٩ذت ، ٩يب٫ ٩ذت ٳ ث٦ٮذ ٩ذت ٳيژٯ ْٙب٥يتٲب ٳ خذ٩بت ٩شاکض ٙشٱٮگي ارت٪بّي ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ ٩غبي٤ اعبعي ؽٲشي دس ا٩ش تٲيٰ عيبعتٲبي ؽٲشداسي

(عٮذ تٴعْٰ ؽٲشي)ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ ٩غبي٤ اعبعي ؽٲشي دس ا٩ش تٲيٰ ٥ٴايش ٳ عيبعتٲبي ؽٲشداسي 

ٱ٪کبسي دس ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ؽٲشي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي

-

(اسصيبة ىشصٲب)کبسؽٮبط ؽٲشعبصي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ثشسعيٲبي کبسؽٮبعي دس خقٴؿ ىشصٲبي ؽٲشعبصي ٳ تٚقي٦ي ٳ ٩ٴمْي ٳيژٯ

ثشسعي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ٩ٴسد تٴعْٰ ٳ تٴصيِ ّبدال٭ٰ خذ٩بت ٳ ا٩کب٭بت ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس دعتشعي ّبدال٭ٰ ؽٲشٳ٭ذا٫ ثٰ اي٬ خذ٩بت دس 

ساعتبي تضٜٞ ّذا٥ت ارت٪بّي
ثشٝشاسي استجبه ثب ٩ؾبٳسي٬ ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبت ؽٲشي

(تضٜٞ پزيشي)پيگيشي ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ؽٲشي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي 

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ثش٭ب٩ٰ ٱبي کٴتبٯ ٩ذت ، ٩يب٫ ٩ذت ٳ ث٦ٮذ ٩ذت ٳيژٯ ْٙب٥يتٲب ٳ خذ٩بت ٩شاکض ٙشٱٮگي ارت٪بّي ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ ٩غبي٤ اعبعي ؽٲشي دس ا٩ش تٲيٰ عيبعتٲبي ؽٲشداسي

(عٮذ تٴعْٰ ؽٲشي)ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ ٩غبي٤ اعبعي ؽٲشي دس ا٩ش تٲيٰ ٥ٴايش ٳ عيبعتٲبي ؽٲشداسي 

ٱ٪کبسي دس ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ؽٲشي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي

-

١بسؽٮبط ّ٪شا٫: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّال٧ ٭تبيذ

ا٭زب٧ آص٩بيؼ دا٭ٰ ثٮذي دسفذ عي٪ب٫

ا٭زب٧ آص٩بيؾٲبي رٴػ

ثبصسعي چؾ٪ي رٴػ

ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس خقٴؿ ثت٬ ٱبي ٩ْيٴة

تْيي٬ ٩ؾخقبت ٩کب٭يکي ٩ي٦گشدٱب

تْيي٬ ٩ٞبٳ٩ت ٙؾبس ثت٬

٭٪ٴ٭ٰ گيشي اص ثت٬

کٮتش٣ ىشس اختاله ثت٬

-

١بسؽٮبط ٩ْ٪بسي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثشسعي پشٳ٭ذٯ خالٙي

ثشسعي پشٳ٭ذٯ ٱب اص ٭َش ٩غبئ٤ ؽٲشعبصي ٳ ٩ْ٪بسي ثْذ اص فذٳس آساء کٰ ٩ٖبيشتي ثب مٴاثو ؽٲشعبصي ٭ذاؽتٰ ثبؽذ

ثشسعي کب٤٩ ثٴد٫ گضاسػ ٩ب٩ٴس ثبصديذ

تْيي٬ ٩ؾخقبت ٙٮي ٳ ٭ٴُ ٩ٴاد ٩قشٙي ٩ٴسد ٭يبص داخ٤ يب خبسد عبخت٪ب٭ٲب

تٲيٰ ىشصٲبي ٩ْ٪بسي اٳ٥يٰ ثشاي ارشاي پشٳژٯ ٱبي ايزبد ٳ تٴعْٰ

ٱ٪کبسي ٳ اسائٰ ىشصٲبي ارشايي ٳ تٚقي٦ي ٳ ٭ٞؾٰ ٱبي ٩شثٴه ثٰ آ٭ٲب ٱ٪شاٯ ثب گضاسؽٲبي تٴريٲي الص٧ ٳ يب اٍٲبس٭َش ٳ اتخبر تق٪ي٨ دس 

٩ٴسد آ٭ٲب ثشاي ٩ٴاسدي کٰ اي٬ ا٩ٴس تٴعو پي٪ب٭کبس ارشا ٩ي گشدد
تشاک٨ تٲيٰ گضاسؽبت کبسثشدي- ٱ٪کبسي دس تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ آ٩بسٱبي ٳاف٦ٰ ٳ اىالّبت ؽٲشي ا٨ّ اص عشا٭ٰ ٱب 

ٱ٪کبسي دس تذٳي٬ مٴاثو ٳ اعتب٭ذاسد ٱبي ؽٲشي ٳ ر٪ِ آٳسي ؽبخـ ٱب ٳ ٩ْيبسٱبي ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس ٭ي٤ ثٰ ؽٲش ايذٯ آ٣

ٱ٪کبسي دس ر٪ِ آٳسي ٳ تذٳي٬ سٳؽٲب ٳ اعتب٭ذاسدٱبي ٩شثٴه ثٰ ارشاي پشٳژٯ ٱبي عبخت٪ب٭ي ٳ تبعيغبتي

ٱ٪کبسي دس ٭َبست ثش تٲيٰ پشٳژٯ ٱبي ٩ْ٪بسي داخ٦ي عبخت٪ب٭ٲب

کٮتش٣ تک٪ي٤ ثٴد٫ پشٳ٭ذٯ ٳ ايغتبيي

-

ٰ ثشداسي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ - ١بسؽٮبط ٭ٞؾ

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

GPS ايزبد ٳ کٮتش٣ ؽٮبعٮب٩ٰ ٭ٞبه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ّ٪٦يبت تشاصيبثي

ا٭زب٧ ٩ضبعجبت ٭ٞؾٰ ثشداسي

ثشداؽت پشٳٙي٤ ٱبي ىٴ٥ي ٳ ّشمي ٩غيش

  ايغتگبٱٲبي ثشداؽت ؽذٯ تٴعو ٭ش٧ اٙضاس کب٩پيٴتش رٲت ثذعت آٳسد٫ ٩ختقبت ٱبي يک پٮزبٯ ٱضاس ؽٲشLocalپشداصػ ٩ٞيبط

تيجيٜ ٭ٞؾٰ ٱب اثتذايي يب ٭ٞؾٰ ٱبي دس دعت ارشا

تْيي٬ اصزب٧ ّ٪٦يبت خبکي ک٦يٰ پشٳژٯ ٱبي ٩ٴسد پي٪ب٫ ٩ْبٳ٭ت ّ٪شا٫

BS04020006: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS04020007: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS04020008: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS04020009: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

 تْيي٬ ٭ٞبهBM ٳ GPSدس٩ض٦ٲبي ٩ٴسد ٭يبص ٩ٮبىٜ 

٩ضبعجٰ ٝٴط ٱبي ٝبئ٨، اٙٞي ٳ ا٭ٚقب٥ي

٩يب٥ْٰ ٳ تضٞيٜ دس سٳػ ٱبي ٭ٞؾٰ ثشداسي ثٰ ٩ٮَٴس اعتٚبدٯ اص رذيذ تشي٬ سٳػ

ٱ٪کبسي دس فذٳس تبييذيٰ الص٧ ٩جٮي ثش ٩يبثٞت عبخت٪ب٭ٲبي اصذاث ؽذٯ ثب ٭ٞؾٰ ٱبي ٩قٴة

کٮتش٣ اصثي٦ت ٱبي پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي تضٴي٤ ؽذٯ

کٮتش٣ ٭ٞبه ٱٮذعي ىشس اسائٰ ؽذٯ ٳ ٩ٞبيغٰ ثب ىشس ارشا ؽذٯ ٳ اّال٧ اختالٙبت ىشس ٳ ارشا

کٮتش٣ کذ استٚبّي اليٰ ٱبي ٩خت٦٘ صيشعبصي ٳ سٳعبصي ساٯ

کٮتش٣ کذ استٚبّي ٩غيش ٩شکضي ؽيت ثٮذي ٩ٮبعت ٩ْبثش

-

ٰ ثشداسي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ - ١بسدا٫ ٭ٞؾ

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

GPS ٱ٪کبسي دس ايزبد ٳ کٮتش٣ ؽٮبعٮب٩ٰ ٭ٞبه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

BM ٳ GPSٱ٪کبسي دس تْيي٬ ٭ٞبه دس٩ض٦ٲبي ٩ٴسد ٭يبص ٩ٮبىٜ 

ٱ٪کبسي دس ا٭زب٧ ّ٪٦يبت تشاصيبثي ٳ ّ٪٦يبت ثبسٳ٩تشي ثب ثٮذٱبي ٩خت٦٘

ٱ٪کبسي دس ا٭زب٧ ٩ضبعجبت ٭ٞؾٰ ثشداسي يب ٙتٴگشا٩تشي

(ّشك گزس يب ١٘ عبخت٪ب٫)ٱ٪کبسي دس ثشداؽت پشٳٙي٤ ٱبي ىٴ٥ي ٳ ّشمي 

ٱ٪کبسي دس ثشداؽت ٳمِ ٩ٴرٴد ٩غتٖالت ؽٲشداسي ثٰ ٩ٮَٴس ر٦ٴگيشي اص اختالٙبت آتي ٳ تٲيٰ ٭ٞؾٰ ثشاي ٩غتٖالت ٩زکٴس

ٱ٪کبسي دس تيجيٜ ٭ٞؾٰ ٱب ثب ىشس ٱبي ٱٮذعي

ٱ٪کبسي دس تْيي٬ اصزب٧ ک٦يٰ پشٳژٯ ٱبي ٩ٴسد پي٪ب٫ ٩ْبٳ٭ت ّ٪شا٫

ٱ٪کبسي دس تْيي٬ سئٴط پيذ ٩ْبثش ٳ ٩ضبعجبت ٩شثٴه ٳ ٭ٞؾٰ ثشداسي اص تٴ٭٤ ٱب

ٱ٪کبسي دس تْيي٬ ٩ؾخقبت آکظ ٱبي ٩ضٴس ٳ ٩غيش يبثي

ٱ٪کبسي دس ؽيت ثٮذي ٭ٞؾٰ ٱب

ٱ٪کبسي دس ٩ضبعجٰ ٝٴط ٱبي ٝبئ٨، اٙٞي،ک٦ٴتٴئيذي ٳ عبدٯ

ٱ٪کبسي دس ٱ٪ب٭ٮذ کشد٫ ّ٪٦يبت تجذي٤ اص ٭َش سع٨ ٳ ا٭تخبة س٭گ ٱب ٳ عبيش ٩ؾخقبت ٳ ا٭زب٧ ٩ضبعجبت اٳ٥يٰ ٭ٞؾٰ ثشداسي

ٱ٪کبسي دس کٮتش٣ عيش ثغتش ٳ استٚبُ

-

٩تقذي آسؽيٴ ٳ چبپ ٭ٞؾٰ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

GPS ايزبد ٳ کٮتش٣ ؽٮبعٮب٩ٰ ٭ٞبه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

(عبخت٪ب٭ٲب- ١٘)ا٭زب٧ ّ٪٦يبت تشاصيبثي ٳ ّ٪٦يبت ثبسٳ٩تشي ثب ثٮذٱبي ٩خت٦٘ 

ا٭زب٧ ٩ضبعجبت ٭ٞؾٰ ثشداسي يب ٙتٴگشا٩تشي

ثشداؽت پشٳٙي٤ ٱبي ىٴ٥ي ٳ ّشمي

ثشداؽت ٳمِ ٩ٴرٴد ٩غتٖالت ؽٲشداسي ثٰ ٩ٮَٴس ر٦ٴگيشي اص اختالٙبت آتي ٳ تٲيٰ ٭ٞؾٰ ثشاي ٩غتٖالت ٩زکٴس

تيجيٜ ٭ٞؾٰ ٱب ثب ىشس ٱبي ٱٮذعي

تْيي٬ اصزب٧ ک٦يٰ پشٳژٯ ٱبي ٩ٴسد پي٪ب٫ ٩ْبٳ٭ت ّ٪شا٫

تْيي٬ سئٴط پيذ ٩ْبثش ٳ ٩ضبعجبت ٩شثٴه ٳ ٭ٞؾٰ ثشداسي اص تٴ٭٤ ٱب

تْيي٬ ٩ؾخقبت آ١غ٤ ٱب ٩ضٴس خو ٳ ٩غيش يبثي

 تْيي٬ ٭ٞبهBM ٳ GPSدس٩ض٦ٲبي ٩ٴسد ٭يبص ٩ٮبىٜ 

 پشداصػ ايغتگبٱٲبي ثشداؽت ٭ؾذٯ تٴعو ٭ش٧ اٙضاس کب٩پيٴتش رٲت ثذعت آٳسد٫ ٩ختقبتٲبي ٱضاسLocalؽذٯ ثٰ پٮزبٯ 

(استٚبُ)ؽيت ثٮذي ٭ٞؾٰ ٱب 

٩ضبعجٰ ٝٴط ٱبي ٝبئ٨، پيٴ٭ذي، ا٭ٚقب٥ي، ک٦ٴتٴئيذي ٳ عبدٯ

٩يب٥ْٰ ٳ تضٞيٜ دس سٳػ ٱبي ٭ٞؾٰ ثشداسي ثٰ ٩ٮَٴس اعتٚبدٯ اص رذيذ تشي٬ سٳػ

ٱ٪ب٭ٮذ کشد٫ ّ٪٦يبت تجذي٤ اص ٭َش سع٨ ٳ ا٭تخبة س٭گ ٱب ٳ عبيش ٩ؾخقبت ٳ ا٭زب٧ ٩ضبعجبت اٳ٥يٰ ٭ٞؾٰ ثشداسي

ٱ٪کبسي دس فذٳس تبييذيٰ الص٧ ٩جٮي ثش ٩يبثٞت عبخت٪ب٭ٲبي اصذاث ؽذٯ ثب ٭ٞؾٰ ٱبي ٩قٴة

کٮتش٣ اصثي٦ت ٱبي پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي تضٴي٤ ؽذٯ

کٮتش٣ عيش ثغتش ٳ استٚبُ

-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ذيش : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ٩شاص٤ تب٩ي٬ اّتجبس ٳ پيگيشي اخز ٩زٴص ا٭زب٧ کبس

ثشسعي ٳ ثٲجٴد ٩غت٪ش رشيب٫ کبس اداسٯ ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ْٙب٥يت دس استٞبء ٙشٱٮگ ثش٭ب٩ٰ سيضي پشٳژٯ ٱب

پيگيشي اعتٞشاس عيغت٨ ٱبي ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳکٮتش٣ پشٳژٯ دس پشٳژٯ ٱبي کال٫

BS04020010: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS04020011: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0403: ١ذ صٴصٯ 

٩ذيشيت ٱ٪بٱٮگي ٳ ٭َبست ثش عبخت ٳ عبصٱب: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS04030001: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشکت دس ر٦غبت ک٪يغٴ٫ ٩ْب٩الت ٳ اسائٰ ٭ٞيٰ ٭َشات کبسؽٮبعي

ؽشکت دس ر٦غبت ثش٭ب٩ٰ سيضي تذٳي٬ ثٴدرٰ ّ٪شا٭ي ٳ ٩ذيشيت ثش اخز اّتجبسات پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي

اصذاث اثٮيٰ ٳ ٩غتضذحبت خذ٩بتي ٳ سٙبٱي ؽٲش، )٩ذيشيت ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ارشا ٳ ٩ش٩ت پشٳژٯ ٱبي ٩قٴة ثٴدرٰ ّ٪شا٭ي ؽب٤٩

خيبثب٫ عبصيٲب، تٞبىِ ٱبي ٕيش ٱ٪غيش ٳ پ٦ٲب، عبخت٪ب٭ٲبي ٙشٱٮگي ٳ تٚشيضي ٳ ٳسصؽي، سٳکؼ آعٚب٥ت ٳتْ٪يشات ٩ْبثش ٙشّي ٳ 

اف٦ي، پيبدٯ سٳعبصيٲب
٭َبست ثش ا٭ْٞبد ٝشاسدادٱبي پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي ٳ اثالٓ ثٰ پي٪ب٭کبسا٫

٭َبست ثش پيگيشي ا٩ٴس الص٧ دس ٩ٴسد ات٪ب٧ ٝشاسداد ٱب ٳ آصاد کشد٫ م٪ب٭تٮب٩ٰ ٱب ٳ عپشدٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ پشٳژٯ ٱب ٭َبست ٳ پيگيشي اسصؽيبثي 

پي٪ب٭کبسا٫
(...اخز اّتجبس ٳ)٭َبست ثش تضٴي٤ گيشي ىشس ٱبي ّ٪شا٭ي ٳ ا٩ٴس ٩شثٴه

٭َبست ٳ پيگيشي تٲيٰ گضاسؽبت تض٦ي٦ي ثٴدرٰ ّ٪شا٭ي ٳ اّتجبسات ٳ ا٩ٴس پي٪ب٫ دس عيش ؽٲشداسي

٭َبست ٳ پيگيشي کٮتش٣ کال٫ پشٳژٯ ٱب ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪شا٭ي

ٱ٪بٱٮگ ٭٪ٴد٫ ک٦يٰ ا٩ٴس ارشائي ٳاصذٱبي ّ٪شا٭ي ٩ٮبىٜ تبثْٰ ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تذٳي٬ پيؼ ٭ٴيظ ٳ ٩ت٪٨ ثٴدرٰ ّ٪شا٭ي

پي٪ب٫ ٳ ٝشاسدادٱبي ٩ت٪٨ پشٳژٯ ٱب % 25کٮتش٣ ٳ تبييذ گضاسػ اّتجبسي رٲت اثالٓ 

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

١بسؽٮبط ّ٪شا٫: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّال٧ ٭تبيذ

ا٭زب٧ آص٩بيؼ دا٭ٰ ثٮذي دسفذ عي٪ب٫

ا٭زب٧ آص٩بيؾٲبي رٴػ

ثبصسعي چؾ٪ي رٴػ

ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس خقٴؿ ثت٬ ٱبي ٩ْيٴة

تْيي٬ ٩ؾخقبت ٩کب٭يکي ٩ي٦گشدٱب

تْيي٬ ٩ٞبٳ٩ت ٙؾبس ثت٬

٭٪ٴ٭ٰ گيشي اص ثت٬

کٮتش٣ ىشس اختاله ثت٬

-

١بسؽٮبط ٩ْ٪بسي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثشسعي پشٳ٭ذٯ خالٙي

ثشسعي پشٳ٭ذٯ ٱب اص ٭َش ٩غبئ٤ ؽٲشعبصي ٳ ٩ْ٪بسي ثْذ اص فذٳس آساء کٰ ٩ٖبيشتي ثب مٴاثو ؽٲشعبصي ٭ذاؽتٰ ثبؽذ

ثشسعي کب٤٩ ثٴد٫ گضاسػ ٩ب٩ٴس ثبصديذ

تْيي٬ ٩ؾخقبت ٙٮي ٳ ٭ٴُ ٩ٴاد ٩قشٙي ٩ٴسد ٭يبص داخ٤ يب خبسد عبخت٪ب٭ٲب

تٲيٰ ىشصٲبي ٩ْ٪بسي اٳ٥يٰ ثشاي ارشاي پشٳژٯ ٱبي ايزبد ٳ تٴعْٰ

ٱ٪کبسي ٳ اسائٰ ىشصٲبي ارشايي ٳ تٚقي٦ي ٳ ٭ٞؾٰ ٱبي ٩شثٴه ثٰ آ٭ٲب ٱ٪شاٯ ثب گضاسؽٲبي تٴريٲي الص٧ ٳ يب اٍٲبس٭َش ٳ اتخبر تق٪ي٨ دس 

٩ٴسد آ٭ٲب ثشاي ٩ٴاسدي کٰ اي٬ ا٩ٴس تٴعو پي٪ب٭کبس ارشا ٩ي گشدد
تشاک٨ تٲيٰ گضاسؽبت کبسثشدي- ٱ٪کبسي دس تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ آ٩بسٱبي ٳاف٦ٰ ٳ اىالّبت ؽٲشي ا٨ّ اص عشا٭ٰ ٱب 

ٱ٪کبسي دس تذٳي٬ مٴاثو ٳ اعتب٭ذاسد ٱبي ؽٲشي ٳ ر٪ِ آٳسي ؽبخـ ٱب ٳ ٩ْيبسٱبي ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس ٭ي٤ ثٰ ؽٲش ايذٯ آ٣

ٱ٪کبسي دس ر٪ِ آٳسي ٳ تذٳي٬ سٳؽٲب ٳ اعتب٭ذاسدٱبي ٩شثٴه ثٰ ارشاي پشٳژٯ ٱبي عبخت٪ب٭ي ٳ تبعيغبتي

ٱ٪کبسي دس ٭َبست ثش تٲيٰ پشٳژٯ ٱبي ٩ْ٪بسي داخ٦ي عبخت٪ب٭ٲب

کٮتش٣ تک٪ي٤ ثٴد٫ پشٳ٭ذٯ ٳ ايغتبيي

-

١بسؽٮبط تأعيغبت ٳ ثشٛ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ تضٞيٞبت ٳ ثشسعي ٱبي ٦ّ٪ي ٳ ٙٮي دس ص٩يٮٰ تأعيغبت

(ک٪ي ٳ کيٚي ٳ دس ساثيٰ ثب ا٩ٴس تأعيغبتي ٳ ا٥کتشيکي )ثشسعي پيؾٮٲبد اسائٰ ؽذٯ اص عٴي ٩ؾبٳس ٳ تأييذ ٩قب٥ش ٩ٴسد ٭يبص پشٳژٯ 

٩ؾبٳسا٫ ٳ پي٪ب٭کبسا٫ ٳ اّال٧ ٭َش (ا٩ٴس تأعيغبتي ٳا٥کتشيکي)ثشسعي دعتٴس کبس، فٴست ر٦غٰ، فٴست ٳمْيت ٱبي 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

(ا٩ٴس تأعيغبت ٩کب٭يکي ٳ ا٥کتشيکي  )ثشسعي ٳ تيجيٜ کبسٱبي ارشايي ثب ٭ٞؾٰ ٱبي ٩قٴة ٩شثٴه 

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ثش٭ب٩ٰ ٭ٴعبصي تزٲيضات ا٥کتشٳ٭يکي ٩شثٴه ثٰ تأعيغبت ثٰ ٱ٪شاٯ ثشآٳسد ٱضيٮٰ الص٧

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ٳ اعتب٭ذاسد ٭٪ٴد٫ ٩ز٪ٴّٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي رضئي تش ؽذٯ ٭ٞؾٰ ٱبي ا٥کتشٳ٭يکي، ٩کب٭يکي ٳ تأعيغبتي ٳ ٱ٪غب٫ عبصي ٱب

ٳ اسايٰ گضاسػ (تأعيغبت ٳ ا٥کتشٳ٭يک)سعيذگي ٳ ثبصثيٮي ىشس ٱبي ٩ؾبٳسا٫ 

ٱ٪کبسي دس اسائٰ اىالّبت ٳ اسصيبثي عبال٭ٰ ّ٪٦کشد ک٪ي ٳ کيٚي ٩ؾبٳسا٫ ٳ پي٪ب٭کبسا٫

-

١بسؽٮبط ؽٲشعبصي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ثشسعيٲبي کبسؽٮبعي دس خقٴؿ ىشصٲبي ؽٲشعبصي ٳ تٚقي٦ي ٳ ٩ٴمْي ٳيژٯ

ثشسعي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ٩ٴسد تٴعْٰ ٳ تٴصيِ ّبدال٭ٰ خذ٩بت ٳ ا٩کب٭بت ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس دعتشعي ّبدال٭ٰ ؽٲشٳ٭ذا٫ ثٰ اي٬ خذ٩بت دس 

ساعتبي تضٜٞ ّذا٥ت ارت٪بّي
ثشٝشاسي استجبه ثب ٩ؾبٳسي٬ ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبت ؽٲشي

(تضٜٞ پزيشي)پيگيشي ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ؽٲشي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي 

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ثش٭ب٩ٰ ٱبي کٴتبٯ ٩ذت ، ٩يب٫ ٩ذت ٳ ث٦ٮذ ٩ذت ٳيژٯ ْٙب٥يتٲب ٳ خذ٩بت ٩شاکض ٙشٱٮگي ارت٪بّي ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ ٩غبي٤ اعبعي ؽٲشي دس ا٩ش تٲيٰ عيبعتٲبي ؽٲشداسي

(عٮذ تٴعْٰ ؽٲشي)ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ ٩غبي٤ اعبعي ؽٲشي دس ا٩ش تٲيٰ ٥ٴايش ٳ عيبعتٲبي ؽٲشداسي 

ٱ٪کبسي دس ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ؽٲشي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي
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ؽشس ٳٍيٰٚ

-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ْبٳ٫ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اثالٓ ک٦يٰ دعتٴس کبسٱب ٳ فٴستز٦غبت اصزب٧ ثٰ پي٪ب٭کبسا٫

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثشسعي ٳ تْيي٬ خو ٩ؾي ثش٭ب٩ٰ ٱبي ک٦ي ثٰ ٩ٮَٴس تٲيٰ ىشصٲبي ٙٮي ٳ ارشايي ثب تٴرٰ ثٰ اصتيبربت ٦ْٙي ٳ آتي ؽٲش

پيگشي ر٪ِ آٳسي ٳ تذٳي٬ ٳ اثالٓ ثخؾٮب٩ٰ ٱبي ٙٮي ٳ ٩ٞشسات رذيذ ٩شتجو ثب ارشاي ثب کيٚيت پشٳژٯ ٱب

پيگيشي رٲت ارشاي ثٲٮگب٧ پشٳژٯ ٱب دس ؽٲشداسي

پيگيشي ٳ ٭َبست ثش کٮتش٣ پشٳژٯ دس دعت ارشا دس صٴصٯ ٩ْبٳ٭ت ّ٪شا٭ي

تبئيذ فٴست ر٦غبت ٳ فٴست ٳمْيت پي٪ب٭کبسا٫ ّ٪شا٫ ؽٲشداسي

تق٪ي٨ گيشي دس ساثيٰ ثب ٭کبت ٩جٲ٨ ٭ٞؾٰ ٱب ٳ آيت٨ ٱبي اثالٕي ثٰ پي٪ب٭کبس

سعيذگي ثٰ دسخٴاعت ٱبي پي٪ب٭کبسا٫ ثشاي تضٴي٤ ٩ٴٝت ٳ ٝيْي پشٳژٯ ٱب

ؽشکت دس ر٦غبت کبسگبٱي ٩غت٪ش ٳ کٮتش٣ ٳ پيگيشي ثش٭ب٩ٰ ص٩ب٭جٮذي پشٳژٯ ٱب

ؽشکت دس ر٦غبت ک٪يغيٴ٫ ٙٮي ٳ ٱيبت ّب٥ي ثشسعي ىشصٲب ٳ پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي

ؽشکت دسر٦غبت ک٪يغيٴ٫ ٩ْب٩الت ثْٮٴا٫ کبسؽٮبط

ؽٮبعبيي ٳ اعتٚبدٯ اص آخشي٬ سٳؽٲبي ٭ٴي٬ ٩ذيشيت پشٳژٯ دس ا٩ٴس ٩ذيشيت پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي ؽٲشداسي

٩يب٥ْٰ ٳ ثشسعي پيؾٮٲبدات ٩ٮبىٜ دس ص٩يٮٰ ر٪ِ آٳسي آثٲبي عيضي ٳ تبييذ اٳ٥ٴيت داس ٭٪ٴد٫ پشٳژٯ ٱبي ٩شثٴه

٭َبست ثش ارشاي ىشصٲبي خيبثب٫ عبصي ٳ پيبدٯ عبصي ٳ ٩ش٩ت ٳ تْ٪يش ٩غتضذحبت ٩ت٦ْٜ ثٰ ؽٲشداسي

٭َبست ثش ىشاصي پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي دس ٝب٥ت ثٴدرٰ ٱبي ٩قٴة

٭َبست ثش ّ٪٦کشد ارشايي ٩ْبٳ٭ي٬ ّ٪شا٭ي ٩ٮبىٜ

٭َبست ٩غت٪ش ثش ّ٪٦کشد ٭بٍشي٬ ٳ ٩ذيشا٫ پشٳژٯ ٱب ي ٩شتجو

٭َبست ٳ پيگيشي اعتٚبدٯ اص ٩قب٥ش ٩شٕٴة ٳ سّبيت دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي ٩شتجو ثب پشٳژٯ

٭َبست ٳ کٮتش٣ ثش ّ٪٦کشد پي٪ب٭کبسا٫ دس ارشاي پشٳژٯ ٱب ثب تٴرٰ ثٰ ٭ٞؾٰ ٱب ٳ ٩ؾخقبت ٙٮي دادٯ ؽذٯ ٳ تبييذ فٴست ٳمْيتٲب

٭َبست ٳ کٮتش٣ ّ٪٦يبت ارشايي پشٳژٯ ثب تٴرٰ ثٰ ٭ٞؾٰ ٱب ٳ ٩ؾخقبت ٙٮي دادٯ ؽذٯ کٰ تٴعو پي٪ب٭کبس ارشا ٩يگشدد

ٱ٪کبسي دس تذٳي٬ ثٴدرٰ عبال٭ٰ ثب تٴرٰ ثٰ عيبعتٲبي صٴصٯ ٩ْبٳ٭ت

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ىشصٲبي ٩شثٴه ثٰ ا٩ٴس ٙٮي ٳ عبخت٪ب٭ي ٳ صيشعبصي ٳ ثشآٳسد ٱضيٮٰ ٱبي ٩شثٴه

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ىشصٲبي ٩شثٴه ثٰ ٩ْبثش عيش ؽٲش ا٨ّ اص عٴاسٯ سٳٱب ٳ پيبدٯ سٳٱب

کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثش ٭ضٴٯ ا٭زب٧ تْٲذات ىشٗ ٱبي ٝشاسداد ثب ٩ْبٳ٭ت ّ٪شا٫ ٳ اثالٓ ٱؾذاسٱب ٳ اخيبسٱبي ثٰ ٩ٴِٝ ثٰ آ٫

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ذيش : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ٩شاص٤ تب٩ي٬ اّتجبس ٳ پيگيشي اخز ٩زٴص ا٭زب٧ کبس

ثشسعي ٳ ثٲجٴد ٩غت٪ش رشيب٫ کبس اداسٯ ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ْٙب٥يت دس استٞبء ٙشٱٮگ ثش٭ب٩ٰ سيضي پشٳژٯ ٱب

پيگيشي اعتٞشاس عيغت٨ ٱبي ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳکٮتش٣ پشٳژٯ دس پشٳژٯ ٱبي کال٫

ؽشکت دس ر٦غبت ک٪يغٴ٫ ٩ْب٩الت ٳ اسائٰ ٭ٞيٰ ٭َشات کبسؽٮبعي

ؽشکت دس ر٦غبت ثش٭ب٩ٰ سيضي تذٳي٬ ثٴدرٰ ّ٪شا٭ي ٳ ٩ذيشيت ثش اخز اّتجبسات پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي

اصذاث اثٮيٰ ٳ ٩غتضذحبت خذ٩بتي ٳ سٙبٱي ؽٲش، )٩ذيشيت ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ارشا ٳ ٩ش٩ت پشٳژٯ ٱبي ٩قٴة ثٴدرٰ ّ٪شا٭ي ؽب٤٩

خيبثب٫ عبصيٲب، تٞبىِ ٱبي ٕيش ٱ٪غيش ٳ پ٦ٲب، عبخت٪ب٭ٲبي ٙشٱٮگي ٳ تٚشيضي ٳ ٳسصؽي، سٳکؼ آعٚب٥ت ٳتْ٪يشات ٩ْبثش ٙشّي ٳ 

اف٦ي، پيبدٯ سٳعبصيٲب
٭َبست ثش ا٭ْٞبد ٝشاسدادٱبي پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي ٳ اثالٓ ثٰ پي٪ب٭کبسا٫

٭َبست ثش پيگيشي ا٩ٴس الص٧ دس ٩ٴسد ات٪ب٧ ٝشاسداد ٱب ٳ آصاد کشد٫ م٪ب٭تٮب٩ٰ ٱب ٳ عپشدٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ پشٳژٯ ٱب ٭َبست ٳ پيگيشي اسصؽيبثي 

پي٪ب٭کبسا٫
(...اخز اّتجبس ٳ)٭َبست ثش تضٴي٤ گيشي ىشس ٱبي ّ٪شا٭ي ٳ ا٩ٴس ٩شثٴه

٭َبست ٳ پيگيشي تٲيٰ گضاسؽبت تض٦ي٦ي ثٴدرٰ ّ٪شا٭ي ٳ اّتجبسات ٳ ا٩ٴس پي٪ب٫ دس عيش ؽٲشداسي

BS05: ١ذ صٴصٯ 

٩ْبٳ٭ت ٙٮي ٳ ّ٪شا٭ي: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS05000001: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS05000002: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0501: ١ذ صٴصٯ 

٩ذيشيت ا٩ٴس ّ٪شا٭ي: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS05010001: ١ذ ؽ٤ٖ 
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٭َبست ٳ پيگيشي کٮتش٣ کال٫ پشٳژٯ ٱب ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪شا٭ي

ٱ٪بٱٮگ ٭٪ٴد٫ ک٦يٰ ا٩ٴس ارشائي ٳاصذٱبي ّ٪شا٭ي ٩ٮبىٜ تبثْٰ ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تذٳي٬ پيؼ ٭ٴيظ ٳ ٩ت٪٨ ثٴدرٰ ّ٪شا٭ي

پي٪ب٫ ٳ ٝشاسدادٱبي ٩ت٪٨ پشٳژٯ ٱب % 25کٮتش٣ ٳ تبييذ گضاسػ اّتجبسي رٲت اثالٓ 

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

١بسؽٮبط ا٩ٴس ٩ؾبٳسا٫ ٳ پي٪ب٭٢بسا٫: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

ٱ٪٢بسي ثب ٩ٲٮذعي٬ ٭بٍش پشٳژٯ ٱبي ايزبد ٳ تٴعْٰ دس ا٩ش ١ٮتش٣ پيؾشٙت ٳ تخقيـ ٩ٮبثِ پشٳژٯ

ٱ٪٢بسي ٳ پيگيشي دس رٲت تب٩ي٬ ٭يبصٱب ٳ تْٲذات ٝشاسدادپشٳژٯ ٱب

ِ آٳسي گضاسؽٲبي پيؾشٙت ١بس ٳ ١ٮتش٣ آ٫ ثٰ ٳعي٦ٰ عيغت٨ ١ٮتش٣ پشٳژٯ ٳ اّال٧ ٩ٖبيشتٲب ثٰ ٩ٲٮذعي٬ ٭بٍش ٳ ٩ذيش ثخؼ ٳ صٴصٯ ىشس  ر٪

ٳ تٴعْٰ ٳ ٩ْبٳ٭ت ارشايي عبص٩ب٫ ٳ پيگيشي دس رٲت سِٙ آ٭ٲب
ٱ٪٢بسي ثب ا٩ٴس ٝشاسدادٱب دس رٲت ١ٮتش٣ ٳ ارشاي ٩ٚبد ٝشاسداد تٴعو پي٪ب٭٢بسا٫

-

١بسؽٮبط ٩غئٴ٣ ّ٪شا٫: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

(١ٮتش٣ ٩ٴاسد اي٪ٮي دس ارشا ٳ دس ٱٮگب٧ عٚت ١بسي)ٱ٪بٱٮگي ٳ ٭َبست ثش ا٩ٴس اي٪ٮي عبخت ٳ عبصٱب ٳ سّبيت آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱبي اي٪ٮي 

٭َبست ثش ّ٪٢٦شد ٩ٲٮذعي٬ ٭بٍش عبخت٪ب٫ ٱب ٳ ٭َبست ثش ارشاي ٩ٚبد  )٭َبست ثش ّ٪٢٦شد ٩ٲٮذعي٬ ٭بٍش ثب ٱ٪بٱٮگي ١٪يغيٴ٫ ٩بدٯ فذ 

(آيي٬ ٭ب٩ٰ عبصٯ ٱبي ٙٴالدي ٳ ثتٮي
٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

عيبعتگزاسي ، ثش٭ب٩ٰ سيضي، ٱ٪بٱٮگي ٳ ٭َبست ثش ا٩ٴس خذ٩بت ؽٲشي

تذٳي٬ مٴاثو ٳاگزاسي سٙت ٳ سٳة ٳ عبيش خذ٩بت ؽٲشي ثٰ پي٪ب٭٢بسا٫ ٳ ٭َبست ثش صغ٬ ارشاي آ٭ٲب

صيجبعبصي ٳ ثٲغبصي ٙنبٱبي ؽٲشي دس رٲت ٭ي٤ ثٰ ثبٙت ٩ي٦ٴة ؽٲشي

پيگيشي ثشاي ا٭زب٧ ٢٥ٰ گيشي آعٚب٥ت ٩ْبثش ٳ ٩ضٴىٰ ا٩ب١ٮي ١ٰ ٭گٲذاسي آ٭ٲب ثْٲذٯ ٩ٮيٰٞ عپشدٯ ؽذٯ اعت ثب ٱ٪بٱٮگي اداسٯ ٙٮي ٳ 

ّ٪شا٫ ٩ٮيٰٞ
-

(٩يب٥ْبت ٳ ىشاصي)١بسؽٮبط ّ٪شا٫: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّ٪ب٣ رشاي٨ ٩شثٴىٰ دس خقٴؿ اٳساٛ آص٩بيؼ، تبخيشات ٕيش ٩زبص

ثبصديذ اص پشٳژٯ ٱب ٳ ثشسعي ٩ٴسدي ٩ٴاسد ٩ؾکٴٟ اص ٭َش صک٨ ٳ کيٚيت کبس

ثشسعي ٳ کٮتش٣ فٴست ٳمْيتٲبي ٩ٴٝت ٳ ٝيْي ٳ تْذي٤ ٳ ٩بثٰ ا٥تٚبٳت ٩قب٥ش اسائٰ ؽذٯ اص عٴي پي٪ب٭کبس

٭َبست ٳ ثشسعي سّبيت ٩ٚبد پي٪ب٫ ٳ ثشآٳسدٱبي اٳ٥يٰ دس فٴست ٳمْيتٲبي اسائٰ ؽذٯ

(٭ٞؾٰ ٱب ، دعتٴس کبسٱب ٳ ٩ؾخقبت ٙٮي  )٭َبست ٳ ثشسعي سّبيت ک٦يٰ ٩ؾخقٰ ٱبي ٙٮي 

ٱ٪بٱٮگي ا٩ٴس ثخؾٮب٩ٰ ٱبي ٩شتجو ثب ٩غبي٤ ٩ب٥ي پشٳژٯ ٱب

-

١بسؽٮبط ّ٪شا٫: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّال٧ ٭تبيذ

ا٭زب٧ آص٩بيؼ دا٭ٰ ثٮذي دسفذ عي٪ب٫

ا٭زب٧ آص٩بيؾٲبي رٴػ

ثبصسعي چؾ٪ي رٴػ

ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس خقٴؿ ثت٬ ٱبي ٩ْيٴة

تْيي٬ ٩ؾخقبت ٩کب٭يکي ٩ي٦گشدٱب

تْيي٬ ٩ٞبٳ٩ت ٙؾبس ثت٬

٭٪ٴ٭ٰ گيشي اص ثت٬

کٮتش٣ ىشس اختاله ثت٬

-

١بسؽٮبط ثشٛ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

BS05010002: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS05010003: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS05010004: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS05010005: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS05010006: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS05010007: ١ذ ؽ٤ٖ 
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اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ تضٞيٞبت ٳ ثشسعي ٱبي ٦ّ٪ي ٳ ٙٮي دس ص٩يٮٰ تأعيغبت

(ک٪ي ٳ کيٚي ٳ دس ساثيٰ ثب ا٩ٴس تأعيغبتي ٳ ا٥کتشيکي )ثشسعي پيؾٮٲبد اسائٰ ؽذٯ اص عٴي ٩ؾبٳس ٳ تأييذ ٩قب٥ش ٩ٴسد ٭يبص پشٳژٯ 

٩ؾبٳسا٫ ٳ پي٪ب٭کبسا٫ ٳ اّال٧ ٭َش (ا٩ٴس تأعيغبتي ٳا٥کتشيکي)ثشسعي دعتٴس کبس، فٴست ر٦غٰ، فٴست ٳمْيت ٱبي 

(ا٩ٴس تأعيغبت ٩کب٭يکي ٳ ا٥کتشيکي  )ثشسعي ٳ تيجيٜ کبسٱبي ارشايي ثب ٭ٞؾٰ ٱبي ٩قٴة ٩شثٴه 

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ثش٭ب٩ٰ ٭ٴعبصي تزٲيضات ا٥کتشٳ٭يکي ٩شثٴه ثٰ تأعيغبت ثٰ ٱ٪شاٯ ثشآٳسد ٱضيٮٰ الص٧

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ٳ اعتب٭ذاسد ٭٪ٴد٫ ٩ز٪ٴّٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي رضئي تش ؽذٯ ٭ٞؾٰ ٱبي ا٥کتشٳ٭يکي، ٩کب٭يکي ٳ تأعيغبتي ٳ ٱ٪غب٫ عبصي ٱب

ٳ اسايٰ گضاسػ (تأعيغبت ٳ ا٥کتشٳ٭يک)سعيذگي ٳ ثبصثيٮي ىشس ٱبي ٩ؾبٳسا٫ 

ٱ٪کبسي دس اسائٰ اىالّبت ٳ اسصيبثي عبال٭ٰ ّ٪٦کشد ک٪ي ٳ کيٚي ٩ؾبٳسا٫ ٳ پي٪ب٭کبسا٫

-

١بسؽٮبط تأعيغبت: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٭َبست ثش عبخت٪ب٫ ٱب ٳ تبعيبت ؽٲشداسي ٩ٮز٪٦ٰ ؽٴٙبژ

٭َبست ثش ٥ٴ٥ٰ ١ؾي ٱبي آة عبخت٪ب٫ ٱب ، پبسٟ ٱب، ١نؾتبسگبٯ ٱب ٳ گٴسعتب٫ ٱب

٭َبست ٳ ثبصديذ اص تبعيغبت آعب٭غٴسٱب، پ٦ٰ ٙشاس عبخت٪ب٫ ٱبي ؽٲشداسي

...٭َبست ٳ ثبصديذ اص تبعيغبت ثشٝي ، ؽٲشعبصي ٳ 

-

ٰ ثشداسي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ - ١بسؽٮبط ٭ٞؾ

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

GPS ايزبد ٳ کٮتش٣ ؽٮبعٮب٩ٰ ٭ٞبه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ّ٪٦يبت تشاصيبثي

ا٭زب٧ ٩ضبعجبت ٭ٞؾٰ ثشداسي

ثشداؽت پشٳٙي٤ ٱبي ىٴ٥ي ٳ ّشمي ٩غيش

  ايغتگبٱٲبي ثشداؽت ؽذٯ تٴعو ٭ش٧ اٙضاس کب٩پيٴتش رٲت ثذعت آٳسد٫ ٩ختقبت ٱبي يک پٮزبٯ ٱضاس ؽٲشLocalپشداصػ ٩ٞيبط

تيجيٜ ٭ٞؾٰ ٱب اثتذايي يب ٭ٞؾٰ ٱبي دس دعت ارشا

تْيي٬ اصزب٧ ّ٪٦يبت خبکي ک٦يٰ پشٳژٯ ٱبي ٩ٴسد پي٪ب٫ ٩ْبٳ٭ت ّ٪شا٫

 تْيي٬ ٭ٞبهBM ٳ GPSدس٩ض٦ٲبي ٩ٴسد ٭يبص ٩ٮبىٜ 

٩ضبعجٰ ٝٴط ٱبي ٝبئ٨، اٙٞي ٳ ا٭ٚقب٥ي

٩يب٥ْٰ ٳ تضٞيٜ دس سٳػ ٱبي ٭ٞؾٰ ثشداسي ثٰ ٩ٮَٴس اعتٚبدٯ اص رذيذ تشي٬ سٳػ

ٱ٪کبسي دس فذٳس تبييذيٰ الص٧ ٩جٮي ثش ٩يبثٞت عبخت٪ب٭ٲبي اصذاث ؽذٯ ثب ٭ٞؾٰ ٱبي ٩قٴة

کٮتش٣ اصثي٦ت ٱبي پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي تضٴي٤ ؽذٯ

کٮتش٣ ٭ٞبه ٱٮذعي ىشس اسائٰ ؽذٯ ٳ ٩ٞبيغٰ ثب ىشس ارشا ؽذٯ ٳ اّال٧ اختالٙبت ىشس ٳ ارشا

کٮتش٣ کذ استٚبّي اليٰ ٱبي ٩خت٦٘ صيشعبصي ٳ سٳعبصي ساٯ

کٮتش٣ کذ استٚبّي ٩غيش ٩شکضي ؽيت ثٮذي ٩ٮبعت ٩ْبثش

-

١بسؽٮبط ٱ٪بٱٮگي ا٩ٴس ٩ٮبىٜ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اٝذا٧ دس رٲت ارشاي ثش٭ب٩ٰ ٱبي آ٩ٴصؽي ٩غئٴال٫ تشاٙيک ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ

ايزبد ٱ٪بٱٮگي ٱبي الص٧ ثب ٳاصذٱبي تشاٙيک ٩ٮبىٜ ثٰ ٩ٮَٴس تذٳي٬ ثٴدرٰ پيؾٮٲبدي تشاٙيکي

ثشپبئي ر٦غبت ٱ٪بٱٮگي ا٩ٴس ٩ٮبىٜ

ثشسعي خٴاعتٰ ٱبي ّ٪ٴ٩ي ٳ ک٦ي ؽٲشٳ٭ذا٫ رٲت تقٴيت، ٱ٪بٱٮگي ٳ ارشا دس ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ دس فٴست ٥ضٳ٧

ثشسعي ٩غبي٤ ٳ ٩ؾکالت ک٦ي ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ دس ارشاي ٙشايٮذٱبي کبسي ٳ اّال٧ ثٰ ٩ذيشيت ؽٲشداسي رٲت اتخبر تق٪ي٪ٲبي 

٩ٮبعت
ثش٭ب٩ٰ سيضي دٝيٜ ثشاي ارشاي پشٳژٯ ٱبي تشاٙيکي ٳ اثالٓ آ٫ ثٰ ٳاصذٱبي تشاٙيک ٩ٮبىٜ

ٱ٪بٱٮگي ثب ٳاصذٱبي تشاٙيک ٩ٮبىٜ ثٰ ٩ٮَٴس ؽٮبعبئي ٩غبئ٤ ٳ ٩ْنالت تشاٙيکي ٩ٴرٴد ٳ اٝذا٧ دس رٲت اسائٰ س اٱکبس ثشاي ص٤ 

٩ْنالت ٩زکٴس
ٱ٪بٱٮگي ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ دس ساثيٰ ثب ايزبد ارشاي عيبعتٲبي ٩ذيشيت اسؽذ ؽٲشداس

ٱ٪بٱٮگي ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ دس ساثيٰ ثب ايزبد ٳصذت سٳيٰ دس ا٭زب٧ ْٙب٥يتٲب

ٱ٪کبسي دس ٭يبصعٮزي آ٩ٴصؽي کبسکٮب٫ ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ ٳ ٱ٪بٱٮگي رٲت ثشگضاسي دٳسٯ ٱبي آ٩ٴصؽي ثشاي آ٭ٲب

-

-

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه
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ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

١بسؽٮبط ٩غئٴ٣ ّ٪شا٫ ٳ ؽٲشعبصي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

(١ٮتش٣ ٩ٴاسد اي٪ٮي دس ارشا ٳ دس ٱٮگب٧ عٚت ١بسي)ٱ٪بٱٮگي ٳ ٭َبست ثش ا٩ٴس اي٪ٮي عبخت ٳ عبصٱب ٳ سّبيت آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱبي اي٪ٮي 

٭َبست ثش ّ٪٢٦شد ٩ٲٮذعي٬ ٭بٍش عبخت٪ب٫ ٱب ٳ ٭َبست ثش ارشاي ٩ٚبد  )٭َبست ثش ّ٪٢٦شد ٩ٲٮذعي٬ ٭بٍش ثب ٱ٪بٱٮگي ١٪يغيٴ٫ ٩بدٯ فذ 

(آيي٬ ٭ب٩ٰ عبصٯ ٱبي ٙٴالدي ٳ ثتٮي
٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

عيبعتگزاسي ، ثش٭ب٩ٰ سيضي، ٱ٪بٱٮگي ٳ ٭َبست ثش ا٩ٴس خذ٩بت ؽٲشي

تذٳي٬ مٴاثو ٳاگزاسي سٙت ٳ سٳة ٳ عبيش خذ٩بت ؽٲشي ثٰ پي٪ب٭٢بسا٫ ٳ ٭َبست ثش صغ٬ ارشاي آ٭ٲب

صيجبعبصي ٳ ثٲغبصي ٙنبٱبي ؽٲشي دس رٲت ٭ي٤ ثٰ ثبٙت ٩ي٦ٴة ؽٲشي

پيگيشي ثشاي ا٭زب٧ ٢٥ٰ گيشي آعٚب٥ت ٩ْبثش ٳ ٩ضٴىٰ ا٩ب١ٮي ١ٰ ٭گٲذاسي آ٭ٲب ثْٲذٯ ٩ٮيٰٞ عپشدٯ ؽذٯ اعت ثب ٱ٪بٱٮگي اداسٯ ٙٮي ٳ 

ّ٪شا٫ ٩ٮيٰٞ
-

١بسؽٮبط ّ٪شا٫: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّال٧ ٭تبيذ

ا٭زب٧ آص٩بيؼ دا٭ٰ ثٮذي دسفذ عي٪ب٫

ا٭زب٧ آص٩بيؾٲبي رٴػ

ثبصسعي چؾ٪ي رٴػ

ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس خقٴؿ ثت٬ ٱبي ٩ْيٴة

تْيي٬ ٩ؾخقبت ٩کب٭يکي ٩ي٦گشدٱب

تْيي٬ ٩ٞبٳ٩ت ٙؾبس ثت٬

٭٪ٴ٭ٰ گيشي اص ثت٬

کٮتش٣ ىشس اختاله ثت٬

-

١بسؽٮبط ٩ْ٪بسي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثشسعي پشٳ٭ذٯ خالٙي

ثشسعي پشٳ٭ذٯ ٱب اص ٭َش ٩غبئ٤ ؽٲشعبصي ٳ ٩ْ٪بسي ثْذ اص فذٳس آساء کٰ ٩ٖبيشتي ثب مٴاثو ؽٲشعبصي ٭ذاؽتٰ ثبؽذ

ثشسعي کب٤٩ ثٴد٫ گضاسػ ٩ب٩ٴس ثبصديذ

تْيي٬ ٩ؾخقبت ٙٮي ٳ ٭ٴُ ٩ٴاد ٩قشٙي ٩ٴسد ٭يبص داخ٤ يب خبسد عبخت٪ب٭ٲب

تٲيٰ ىشصٲبي ٩ْ٪بسي اٳ٥يٰ ثشاي ارشاي پشٳژٯ ٱبي ايزبد ٳ تٴعْٰ

ٱ٪کبسي ٳ اسائٰ ىشصٲبي ارشايي ٳ تٚقي٦ي ٳ ٭ٞؾٰ ٱبي ٩شثٴه ثٰ آ٭ٲب ٱ٪شاٯ ثب گضاسؽٲبي تٴريٲي الص٧ ٳ يب اٍٲبس٭َش ٳ اتخبر تق٪ي٨ دس 

٩ٴسد آ٭ٲب ثشاي ٩ٴاسدي کٰ اي٬ ا٩ٴس تٴعو پي٪ب٭کبس ارشا ٩ي گشدد
تشاک٨ تٲيٰ گضاسؽبت کبسثشدي- ٱ٪کبسي دس تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ آ٩بسٱبي ٳاف٦ٰ ٳ اىالّبت ؽٲشي ا٨ّ اص عشا٭ٰ ٱب 

ٱ٪کبسي دس تذٳي٬ مٴاثو ٳ اعتب٭ذاسد ٱبي ؽٲشي ٳ ر٪ِ آٳسي ؽبخـ ٱب ٳ ٩ْيبسٱبي ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس ٭ي٤ ثٰ ؽٲش ايذٯ آ٣

ٱ٪کبسي دس ر٪ِ آٳسي ٳ تذٳي٬ سٳؽٲب ٳ اعتب٭ذاسدٱبي ٩شثٴه ثٰ ارشاي پشٳژٯ ٱبي عبخت٪ب٭ي ٳ تبعيغبتي

ٱ٪کبسي دس ٭َبست ثش تٲيٰ پشٳژٯ ٱبي ٩ْ٪بسي داخ٦ي عبخت٪ب٭ٲب

کٮتش٣ تک٪ي٤ ثٴد٫ پشٳ٭ذٯ ٳ ايغتبيي

-

١بسؽٮبط ؽٲشعبصي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ثشسعيٲبي کبسؽٮبعي دس خقٴؿ ىشصٲبي ؽٲشعبصي ٳ تٚقي٦ي ٳ ٩ٴمْي ٳيژٯ

ثشسعي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ٩ٴسد تٴعْٰ ٳ تٴصيِ ّبدال٭ٰ خذ٩بت ٳ ا٩کب٭بت ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس دعتشعي ّبدال٭ٰ ؽٲشٳ٭ذا٫ ثٰ اي٬ خذ٩بت دس 

ساعتبي تضٜٞ ّذا٥ت ارت٪بّي
ثشٝشاسي استجبه ثب ٩ؾبٳسي٬ ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبت ؽٲشي

(تضٜٞ پزيشي)پيگيشي ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ؽٲشي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي 

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ثش٭ب٩ٰ ٱبي کٴتبٯ ٩ذت ، ٩يب٫ ٩ذت ٳ ث٦ٮذ ٩ذت ٳيژٯ ْٙب٥يتٲب ٳ خذ٩بت ٩شاکض ٙشٱٮگي ارت٪بّي ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ ٩غبي٤ اعبعي ؽٲشي دس ا٩ش تٲيٰ عيبعتٲبي ؽٲشداسي

(عٮذ تٴعْٰ ؽٲشي)ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ ٩غبي٤ اعبعي ؽٲشي دس ا٩ش تٲيٰ ٥ٴايش ٳ عيبعتٲبي ؽٲشداسي 

ٱ٪کبسي دس ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ؽٲشي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي

-

١بسؽٮبط ثشٛ ٳ تأعيغبت: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي
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اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ تضٞيٞبت ٳ ثشسعي ٱبي ٦ّ٪ي ٳ ٙٮي دس ص٩يٮٰ تأعيغبت

(ک٪ي ٳ کيٚي ٳ دس ساثيٰ ثب ا٩ٴس تأعيغبتي ٳ ا٥کتشيکي )ثشسعي پيؾٮٲبد اسائٰ ؽذٯ اص عٴي ٩ؾبٳس ٳ تأييذ ٩قب٥ش ٩ٴسد ٭يبص پشٳژٯ 

٩ؾبٳسا٫ ٳ پي٪ب٭کبسا٫ ٳ اّال٧ ٭َش (ا٩ٴس تأعيغبتي ٳا٥کتشيکي)ثشسعي دعتٴس کبس، فٴست ر٦غٰ، فٴست ٳمْيت ٱبي 

(ا٩ٴس تأعيغبت ٩کب٭يکي ٳ ا٥کتشيکي  )ثشسعي ٳ تيجيٜ کبسٱبي ارشايي ثب ٭ٞؾٰ ٱبي ٩قٴة ٩شثٴه 

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ثش٭ب٩ٰ ٭ٴعبصي تزٲيضات ا٥کتشٳ٭يکي ٩شثٴه ثٰ تأعيغبت ثٰ ٱ٪شاٯ ثشآٳسد ٱضيٮٰ الص٧

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ٳ اعتب٭ذاسد ٭٪ٴد٫ ٩ز٪ٴّٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي رضئي تش ؽذٯ ٭ٞؾٰ ٱبي ا٥کتشٳ٭يکي، ٩کب٭يکي ٳ تأعيغبتي ٳ ٱ٪غب٫ عبصي ٱب

ٳ اسايٰ گضاسػ (تأعيغبت ٳ ا٥کتشٳ٭يک)سعيذگي ٳ ثبصثيٮي ىشس ٱبي ٩ؾبٳسا٫ 

ٱ٪کبسي دس اسائٰ اىالّبت ٳ اسصيبثي عبال٭ٰ ّ٪٦کشد ک٪ي ٳ کيٚي ٩ؾبٳسا٫ ٳ پي٪ب٭کبسا٫

-

١بسؽٮبط ٱ٪بٱٮگي پشٳژٯ ٱبي ارشايي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اخز گضاسػ پيؾشٙت کبس اص پي٪ب٭کبس ثشاعبط گب٭ت چبست پشٳژٯ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ ساٱکبسٱبي ٩ٮبعت دس ساعتبي پيؾجشد اٱذاٗ

ثشسعي پيؼ ٭ٴيظ سٳؽٲبي ارشاي کبس ٳ تْيي٬ ٳ ا٭تخبة اعتب٭ذاسدٱب

ثشسعي ٳ تأييذ فٴست ٳمْيت پشٳژٯ

ثشسعي ٳ تأييذ گضاسػ تٚقي٦ي پيؾشٙت پشٳژٯ

تْيي٬ گب٭ت چبست پشٳژٯ ، عب٩ب٭ذٱي ٳ ايزبد ثب٭ک )ثشسعي ٳ ٭َش دٱي ثش ثش٭ب٩ٰ ص٩ب٫ ثٮذي ارشاي پشٳژٯ اسائٰ ؽذٯ تٴعو پي٪ب٭کبس 

(اىالّبت
ثش٭ب٩ٰ سيضي ٭يبصٱب ثش صغت اٳ٥ٴيت ٱب دس ٝب٥ت ىشصٲب ٳ پشٳژٯ ٱب

ص٩ب٫ ، ٩ٮبثِ ا٭غب٭ي،کيٚيت ، ٱضيٮٰ ، استجبىبت ، سيغک ، تذاسکبت،٦ٝ٪شٳ ٳ :تذٳي٬ ثش٭ب٩ٰ ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي ارشايي پشٳژٯ ؽب٤٩ ثش٭ب٩ٰ سيضي 

...ت٦ٚيٜ ٳ
سِٙ ٩غبئ٤ ٳ ٩ؾکالت پشٳژٯ ٱب ٳ اسائٰ ىش يٜ

(٩ذيشيت سيغک)ؽٮبعبيي سيغکٲبي پشٳژٯ ٳ عْي دس کبٱؼ آ٭ٲب

٭َبست ثش تٲيٰ ٩غتٮذات پشٳژٯ اص اثتذا تب ا٭تٲب ٩يبثٜ ىشس پيکشثٮذي

٭َبست ثش سٳ٭ذ ارشاي پشٳژٯ

ٱ٪کبسي دس ا٭تخبة پي٪ب٭کبس ٙشّي ٳ ٩ذيشيت پشٳژٯ رٲت ارشاي پشٳژٯ ٱب ٩يبثٜ ثب دعتٴسا٥ْ٪٤ ٩شثٴه
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ؽشس ٳٍيٰٚ

-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ْبٳ٫ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسصيبثي ّ٪٦کشد کبسکٮب٫ ٳ ٩ز٪ٴّٰ ٱبي تضت عشپشعتي ، ؽٮبعبيي ٭ٞبه مْ٘ ٳ ٝٴت ٩ز٪ٴّٰ ٱب ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ثٲجٴد ٭ٞبه ٝٴت 

ٳ سِٙ ٭ٞبه مْ٘
ا٭زب٧ ْٙب٥يتٲبي دثيشخب٭ٰ ک٪يغيٴ٫ ثشسعي ٳ تقٴيت ىشصٲب

ثبص٭گشي ٳ ثشٳص سعب٭ي صذٳد اختيبسات ٳ تٚٴيل ٩غئٴ٥يت ٱب ٳ تْيي٬ سٳاثو ٩يب٫ کبسکٮب٫ ٳ ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ ٩ز٪ٴّٰ تضت عشپشعتي ثٰ 

٭ضٴي کٰ تٞغي٨ کبس ثٰ دسعتي فٴست پزيشد ٳ ّذا٥ت اداسي ارشا ؽٴد
ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس ساثيٰ ثب پيؾٮٲبدٱبي ٩شثٴه صٴصٯ تضت عشپشعتي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ارشايي ؽذ٫ ٱشچٰ عشيْتش پيؾٮٲبدٱبي 

٩ٴسد تبييذ
ثشسعي ٳ تض٦ي٤ ٩ؾکالت ٳ ٩ٴاسد پيؼ آ٩ذٯ ثب تٴرٰ ثٰ آ٩بس ٳ اىالّبت ٳاْٝي ٳ تق٪ي٨ گيشي ثش اعبط آ٫

ثشگضاسي ر٦غبت دٳسٯ اي ثشاي ثشسعي ٩ؾکالت ٩ٴرٴد دس عيغت٨ ٳ يبٙت٬ ساٱکبس ثشاي ص٤ ٩ؾکالت

ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت اسائٰ ثٲيٮٰ ٳ ّبدال٭ٰ خذ٩بت ؽٲشي دس عيش ؽٲش

ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت تب٩ي٬ آسا٩غتب٭ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ٭َبست ثش ايزبد ٳ تٴعْٰ ٙنبي عجض

پيگيشي ٩قٴثبت ک٪يغيٴ٫ ثشسعي ٳ تقٴيت ىشس ٱب

تبحيشگزاسي ثش اٙشاد ٳ ا٭گيضػ ايؾب٫ ثٰ ٭ضٴي کٰ اص سٳي ٩ي٤ ٳ اؽتيبٛ ثشاي دعتيبثي ثٰ ٱذٗ ٱبي ٩ز٪ٴّٰ تالػ کٮٮذ

تض٦ي٤ ، ثشسعي ٳ پيؾٮٲبد ثٴدرٰ ،٩ت٪٨ ٳ افالس آ٫ دس صٴصٯ تضت عشپشعتي

تٮَي٨ ٳ تذٳي٬ فٴستز٦غبت

ص٩يٮٰ عبصي دس رٲت ٩ؾبسکت ٙکشي کبسکٮب٫ دس تْشي٘ اٱذاٗ ّ٪٦يبتي ، ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ ساٱکبسٱبي ارشايي ٩ز٪ٴّٰ تضت عشپشعتي

عيبعت گزاسي، ثش٭ب٩ٰ سيضي ، ٱ٪بٱٮگي ٳ ٭َبست ثش ارشاي ثش٭ب٩ٰ ٱبي آ٩ٴصػ ؽٲشٳ٭ذي دس صٴصٯ خذ٩بت ؽٲشي

عيبعت گزاسي، ثش٭ب٩ٰ سيضي ، ٱ٪بٱٮگي ٳ ٭َبست ثش ارشاي ثش٭ب٩ٰ ٱبي استٞبي ٩ؾبسکت ، ص٪بيت ٳ ٱ٪کبسي ؽٲشٳ٭ذا٫ دس ا٩ٴس خذ٩بت 

ؽٲشي
عيبعت گزاسي، ثش٭ب٩ٰ سيضي ، ٱ٪بٱٮگي ٳ ٭َبست ثش ارشاي ثش٭ب٩ٰ ٱبي کبٱؼ تقذي گشي ٳ اٙضايؼ ٩ؾبسکت ثخؼ خقٴفي دس ا٩ٴس 

خذ٩بت ؽٲشي
عيبعت گزاسي، ثش٭ب٩ٰ سيضي، ٱ٪بٱٮگي ٳ ٭َبست ثش گغتشػ صيش عبختٲب ٳ ٙشاٱ٨ آٳسد٫ ٳعبي٤ ٳ ا٩کب٭بت ٩ٴسد ٭يبص ثشاي سؽذ ٳ تٴعْٰ 

خذ٩بت ؽٲشي
عيبعتگزاسي ، ثش٭ب٩ٰ سيضي، ٱ٪بٱٮگي ٳ ٭َبست ثش ا٩ٴس خذ٩بت ؽٲشي

عيبعتگزاسي ٳ ٱ٪کبسي دس ص٩يٮٰ ٭يبصعٮزي ىشصٲبي ٩يب٥ْبتي ٳ پژٳٱؾي ؽٲشٳ٭ذا٫ دس ا٩ٴس خذ٩بت ؽٲشي

عيبعتگزاسي، ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ٭َبست ثش ٭َبٙت ؽٲش ا٨ّ اص ر٪ِ آٳسي ٳ ص٪٤، پشداصػ ٳ دِٙ ثٲيٮٰ پغ٪ب٭ذٱبي ؽٲش

 ٝب٭ٴ٭ي ؽٲشداسي ٱب ٩شتجو ثب صٴصٯ ٩ْبٳ٭ت خذ٩بت 84ؽشکت ٳ ّنٴيت دس اسکب٫ عبص٩ب٭ٲبي خذ٩بتي ٳاثغتٰ ثٰ ؽٲشداسي ٳ ٩غتٮذ ٩بدٯ 

ؽٲشي
٩ؾبسکت ثب ٳاصذٱبي ريشثو دس رٲت تٲيٰ آ٩بس ٳ اىالّبت ٳاْٝي، اسصيبثي ّ٪٦کشد ثٲجٴد سٳؽٲب ٳ تْب٥ي عبص٩ب٭ي، افالصبت عبختبسي ، 

٭يبصعٮزي آ٩ٴصؽي ، اسصؽيبثي کبسکٮب٫ تضت عشپشعتي ، ٩٪يضي عيغت٨، ٭يبصٱبي پژٳٱؾي
ٳ دسيبٙت اصکب٧ ٝنبيي (٩غذٳدي٬ ٩ْبثش ٳ خالٙکبسا٫ دس عبخت ٳ عبص )٭َبست ثش ثشخٴسد ثب ٩تخ٦ٚي٬ ٩شتجو ثب ٩غبئ٤ ؽٲشي 

٭َبست ثش ثش٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪٦يبتي تْشي٘ ؽذٯ تٴعو صيش ٩ز٪ٴّٰ ٱب ثٰ ٩ٮَٴس تضٜٞ اٱذاٗ ، ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ عيبعتٲبي کال٫ تْيي٬ ؽذٯ

٭َبست ثش صغ٬ ا٭تَب٧ ا٩ٴس ٩بديٲب ٳ ا٭ٲبس ٳ ٩غي٦ٲبي ؽٲش ٳ ٱ٪بٱٮگي دس رٲت آ٩بدٯ عبصي ٳ اعتٚبدٯ ثٲيٮٰ اص آ٭ٲب

٭َبست ثش صغ٬ ا٭تَب٧ ٳ گشدػ ا٩ٴس عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ ٩شثٴه اص ٥ضبً ٭ي٤ ثٰ اٱذاٗ پيؼ ثيٮي ؽذٯ دس اعبعٮب٩ٰ آ٭ٲب

ٳ فذٳس دعتٴسات  (٩شتجو ثب خذ٩بت ؽٲشي) ٝب٭ٴ٫ ؽٲشداسيٲب 55٭َبست ثش صغ٬ ا٭زب٧ ا٩ٴس ٳ ٳٍبي٘ ؽٲشداسي استجبه ثب ثٮذٱبي ري٤ ٩بدٯ 

الص٧ دس ٱش يک اص ص٩يٮٰ ٱبي ٩زکٴس
٭َبست ثش ْٙب٥يتٲبي صيجبعبصي ؽٲشي

 ، ک٪يغيٴ٫ اي٪ٮي ا٩بک٬ ّ٪ٴ٩ي ٳ 55 ٩بدٯ 20٭َبست ثش گشدػ ا٩ٴس ک٪يغيٴ٭ٲبي ريشثو دس ا٩ٴس ارشايي ؽٲش اص ٝجي٤ ک٪يغيٴ٫ ثٮذ 

عتبدٱبي ارشائي خذ٩بت ؽٲشي
ٱ٪بٱٮگي ر٦غبت ک٪يغيٴ٫

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

-

-

BS06: ١ذ صٴصٯ 

٩ْبٳ٭ت خذ٩بت ؽٲشي: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS06000001: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS06000002: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0601: ١ذ صٴصٯ 

٩ذيشيت ٱ٪بٱٮگي ٳ ٭َبست ثش خذ٩بت ؽٲشي: ّٮٴا٫ صٴصٯ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

(١بسؽٮبط  )٩ذيش : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثش٭ب٩ٰ سيضي ثٰ ٩ٮَٴس آ٩بدگي رٲت ٩ٞبث٦ٰ ثب صٴادث ٕيش٩تشٝجٰ ٳ ٭َبست ثش اکيپ ٱبي ٩ٴسد ٭َش دس ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ پيگيشي ا٭زب٧ خذ٩بت ؽٲشي خبؿ کٰ ثٰ تٮٲبئي دس ٩ٮبىٜ ؽٲشداسي ٳ عبيش عبص٩ب٭ٲب ٳ ٳاصذٱبي تبثْٰ ا٩کب٫ پزيش ٭جٴدٯ ٳ 

(٩ب٭ٮذ عتبد ؽٲش عب٨٥)٩غت٦ض٧ اٝذا٩بت ارشائي يکغب٫ ٳ ٱ٪ض٩ب٫ ثقٴست ٩ت٪شکض ٳ ٱ٪بٱٮگ دس عيش ؽٲش 
ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ٭َبست دس صغ٬ ا٭تَب٧ ا٩ٴس ر٪ِ آٳسي،ص٪٤، پشداصػ ٳ دِٙ ثٲيٮٰ پغ٪ب٭ذ دس عيش ؽٲش

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ٱ٪بٱٮگي ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ؽٮبعبيي، پبکغبصي ، اليشٳثي ٳ ٭گٲذاسي ٳ صٌٚ ک٦يٰ ٩بديٲب ٳ ٩غي٦ٲبي ؽٲش ثب ٱ٪بٱٮگي 

ٳاصذٱبي ريشثو دس ؽٲشداسي ٳ عبيش عبص٩ب٭ٲب ٳ اسگب٭ٲبي ارشائي ؽٲشداسي
تذٳي٬ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٳ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱبي صٌٚ ٳ ثبصعبصي ٩بديٲب،ا٭ٲبس ٳ ٩غي٦ٲب

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ىشصٲبي الص٧ رٲت ثٲيٮٰ کشد٫ ا٩ٴس خذ٩بت سعب٭ي ثٰ ؽٲشٳ٭ذا٫

ؽٮبعبيي ٳ پيگيشي ا٭زب٧ ىشصٲبي ٩يب٥ْبتي ٳ پژٳٱؾي ٩ٴسد ٭يبص دس صٴصٯ ٩ْبٳ٭ت خذ٩بت ؽٲشي

٩ؾبسکت دس عتبدٱبي ٩تؾک٦ٰ دس ص٩يٮٰ اسائٰ خذ٩بت سٙبٱي ثٰ ٩غبٙشي٬ ٳ تٴسيغتٲبي ؽٲش ٳ پيگيشي ارشائي ٳٍبئ٘ ؽٲشداسي دس اي٬ 

خقٴؿ
٭َبست ثش ا٭تخبة ٩ؾبٳسا٫ ٳ پي٪ب٭کبسا٫ ٩تخقـ ٳ صشٰٙ اي دس ا٩ٴس خذ٩بت ؽٲشي

٭َبست ثش عيغت٨ ر٪ِ آٳسي ٳ ا٩ضبء پغ٪ب٭ذ ٱب ٳ عبيش مبيْبت ؽٲشي ٳ تذٳي٬ مٴاثو ٩شثٴه

٭َبست دس صغ٬ ا٭تَب٧ ا٩ٴس ر٪ِ آٳسي ٳ ٩ْذٳ٧ ٭٪ٴد٫ صيٴا٭بت ٩ٴري ٳ ٳ٥گشد

٭َبست ک٪ي ٳ کيٚي ثش ٭ضٴٯ ّ٪٦کشد کبس پي٪ب٭کبسا٫ ٳ ٱ٪چٮي٬ سعيذگي ثٰ فٴست ٳمْيت ّ٪٦کشد ايؾب٫ دس ٩ٴاِٝ مشٳسي

ٱ٪بٱٮگي ٳ ٭َبست ثش گغتشػ صيشعبختٲب ٳ ٙشاٱ٨ آٳسد٫ ٳعبي٤ ٳ ا٩کب٭بت ٩ٴسد ٭يبص ثشاي سؽذ ٳ تٴعْٰ خذ٩بت ؽٲشي

ٱ٪کبسي دس ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ٱ٪بٱٮگي ثشاي کبٱؼ تقذي گشي ٱب ٳ اٙضايؼ ٩ؾبسکت ثخؼ خقٴفي دس ا٩ٴس خذ٩بت ؽٲشي

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ پيؼ ٭ٴيظ ثٴدرٰ ٩ْبٳ٭ت خذ٩بت ؽٲشي

ٱ٪کبسي ٳ ٱ٪بٱٮگي ثشاي اسائٰ ٳ ارشاي ثش٭ب٩ٰ ٱبي آ٩ٴصؽي ؽٲشٳ٭ذي دس ا٩ٴس صٴصٯ خذ٩بت ؽٲشي

ٱ٪کبسي ٳ ٱ٪بٱٮگي ثشاي استٞبي ٩ؾبسکت، ص٪بيت ٳ ٱ٪کبسي ؽٲشٳ٭ذا٫ دس ا٩ٴس صٴصٯ خذ٩بت ؽٲشي

اعتٚبدٯ اص ٍشٙيت ىشس ٱبي تٚقي٦ي ٳ ثبص٭گشي دس تٴعْٰ ٳ ثٲجٴد ا٢٩ب٭بت خذ٩بت ؽٲشي دس ٩ٮبىٜ ٳ اٙضايؼ اي٬ ٍشٙيت ٱب

ٱ٪بٱٮگي دس اعتٞشاس ٭َب٧ رب٩ِ آ٩بسي ٳ ر٪ِ ثٮذي ٳيشايؼ اىالّبت ٳ اعتٚبدٯ اص ٭تبيذ دس ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ اٝذا٩بت

اعتٚبدٯ اص ٬ٙ آٳسي ٳ سٳؽٲبي رذيذ ٳ اٙضايؼ احشثخؾي سٳؽٲبي ٭َبست

تٴعْٰ ١يٚي ٳ ١٪ي ٙنبٱبي ّ٪ٴ٩ي ؽٲش

صٚبٍت اص ٩ضيو صيغت ؽٲشي ٳ ١ٮتش٣ ٳ ١بٱؼ آ٥ٴدگي ٱبي ؽٲشي

(....اعتٚبدٯ اص ا٭شژي ٭ب پبيذاس، پبس١ٲبي ىجيْي ٳ  )٩ذيشيت ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي ٩ضيو صيغت ؽٲشي

آ٩ٴصػ ٳ ٙشٱٮگ عبصي ٭ضٴٯ صٚبٍت اص ٩ضيو صيغت ٳ ٭ضٴٯ ثٲشٯ ثشداسي فضيش اص ٩ٮبثِ ؽٲشي دس ساعتبي صٌٚ آة

٩يب٥ْٰ ٳ تضٞيٜ رٲت ؽٮبعبيي ٩ضيو صيغت ؽٲشي ٳ سٳػ ٱبي ١بٱؼ تبحيشات ٭بؽي اص ٙؾبسٱبي ٳاسدٯ ثش ٩ضيو صيغت

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

١بسؽٮبط ٩غئٴ٣ خذ٩بت ؽٲشي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ ٩شثٴىٰ

کٰ ثٰ تٮٲبيي دس ٩ٮبىٜ ؽٲشداسي ٳ عبص٩ب٭ٲب ٳ ٳاصذٱبي تبثْٰ )ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ پيگيشي ّٞذ ٝشاسداد دس خقٴؿ ا٭زب٧ خذ٩بت ؽٲشي خبؿ 

(ا٩کب٫ پزيش ٭جٴدٯ ٳ ٩غت٦ض٧ اٝذا٩بت ارشايي يکغب٫ ٳ ٱ٪ض٩ب٫ ثٰ فٴست ٩ت٪شکض ٳ ٱ٪بٱٮگ دسعيش ؽٲش 
ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ تٲيٰ ٙش٩ت ٱبيي دس رٲت يکپبسچٰ عبصي ، تغشيِ ، ٝب٭ٴ٭٪ٮذ کشد٫ ٩ٴاسد ٩شتجو

تذٳي٬ مٴاثو سٙت ٳ سٳة ٳ عبيش خذ٩بت ؽٲشي ثٰ پي٪ب٭کبسا٫ ٳ ٭َبست ثش صغ٬ ارشاي آ٭ٲب

(... سٙت ٳ سٳة ، ر٪ِ آٳسي صثب٥ٰ ، سِٙ عذ ٩ْجش ٳ )کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثشٝشاسدادٱبي ا٩ٴس خذ٩بت ؽٲشي 

-

١بسؽٮبط خذ٩بت ؽٲشي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ ٩شثٴىٰ

کٰ ثٰ تٮٲبيي دس ٩ٮبىٜ ؽٲشداسي ٳ عبص٩ب٭ٲب ٳ ٳاصذٱبي تبثْٰ )ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ پيگيشي ّٞذ ٝشاسداد دس خقٴؿ ا٭زب٧ خذ٩بت ؽٲشي خبؿ 

(ا٩کب٫ پزيش ٭جٴدٯ ٳ ٩غت٦ض٧ اٝذا٩بت ارشايي يکغب٫ ٳ ٱ٪ض٩ب٫ ثٰ فٴست ٩ت٪شکض ٳ ٱ٪بٱٮگ دسعيش ؽٲش 
ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ تٲيٰ ٙش٩ت ٱبيي دس رٲت يکپبسچٰ عبصي ، تغشيِ ، ٝب٭ٴ٭٪ٮذ کشد٫ ٩ٴاسد ٩شتجو

تذٳي٬ مٴاثو سٙت ٳ سٳة ٳ عبيش خذ٩بت ؽٲشي ثٰ پي٪ب٭کبسا٫ ٳ ٭َبست ثش صغ٬ ارشاي آ٭ٲب
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ؽشس ٳٍيٰٚ

(... سٙت ٳ سٳة ، ر٪ِ آٳسي صثب٥ٰ ، سِٙ عذ ٩ْجش ٳ )کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثشٝشاسدادٱبي ا٩ٴس خذ٩بت ؽٲشي 

-

١بسؽٮبط ثٲذاؽت ٩ضيو: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

ارشاء ٳ ٭َبست ثش ارشاي اعتب٭ذاسدٱب ٳ ٩ٞشسات ثٲذاؽت ٩ضيو

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ ساٱکبس ثشاي ٩ٞبث٦ٰ ثب ٩خبىشات صيغت ٩ضييي

اسائٰ ساٱکبس دس خقٴؿ ر٦ت ٩ؾبسکتٲبي ؽٲشٳ٭ذي دس صٌٚ ٩ضيو صيغت ؽٲشي

ثبصديذ ٳ ثشسعي ٳمِ ثٲذاؽتي ٩کب٭ٲبيي کٰ ثب ثٲذاؽت ٩ضيو استجبه داس٭ذ

ر٦ت ٩ؾبسکت ّ٪ٴ٩ي ، تؾک٤ ٱبي ٩شد٩ي ٳ ٭بٍشا٫ خقٴفي دس ص٩يٮٰ ٭َبست ثش ثش٭ب٩ٰ ٱبي ثٲذاؽت ٩ضيو

ر٪ِ آٳسي ٳ تٮَي٨ ٳ تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ آ٩بس ٳ اىالّبت دس ص٩يٮٰ ثٲذاؽت ٩ضيو

سعيذگي ثٰ ؽکبيبت ٩شثٴه ثٰ ثٲذاؽت ٩ضيو ٳ اسائٰ پيؾٮٲبدات ثٰ ٩ٞب٩بت ٩شثٴه

٩ؾبسکت دس تذٳي٬ ٭َب٩ٲبي اسصيبثي ثشاي ثبصديذ ٳ ثشسعي ٱبي دٳسٯ اي ثٲذاؽتي

٭َبست ّب٥يٰ ثش ٳمْيت ک٪ي ٳ کيٚي ّ٪٦يبت تٮَي٘ ٳ عبيش ا٩ٴس ٩شتجو دس ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ثشسعي ثش٭ب٩ٰ ثٲذاؽت ٩ضيو ثب ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

ٱ٪کبسي دس تذٳي٬ ٳ اسائٰ مٴاثو ٳ سٳؽٲبي ٩شثٴه ثٰ ٩ذيشيت پغ٪ب٭ذ ٳ صٌٚ ثٲذاؽت ٩ضييي

ٱ٪کبسي ٳ اسائٰ ٩ؾٴستٲبي ثٲذاؽتي ثٰ دعتگبٱٲبي ارشايي

ٱ٪کبسي ٳ ٱ٪بٱٮگي ثي٬ ثخؾي ثشاي تؾکي٤ ٳ اسائٰ دٳسٯ اي آ٩ٴصؽي ٩خت٦٘ ٳ ارشاي ثش٭ب٩ٰ ٱبي ٙشٱٮگ عبصي ٳ اىالُ سعب٭ي

(.. آة ، ٙنبي عجض )کؾ٘ ٳ ٩ْشٙي رشاي٨ صيغت ٩ضييي ٳ ر٦ٴگيشي اص ٩ٮبثِ آاليٮذٯ ٳ ٩خشة ٩ضيو صيغت 

-

١بسؽٮبط ٩ضيو صيغت: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات صٚبٍت ٳ ثٲغبصي ٩ضيو صيغت ٳ کٮتش٣ ٩غت٪ش ٳ ٩ذا٧ صٴصٯ اعتضٚبٍي ثٰ ٩ٮَٴس صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي ٩ضيو صيغت

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ٳ ٭يض تْيي٬ اعتب٭ذاسدٱب (ٕيشٙيضيکي )اٝذا٧ دس ص٩يٮٰ ؽٮبخت ٩ٮبثِ آ٥ٴدگي ٱب دس آة ، ٱٴا يب خبٟ ٳ ؽٮبخت ٩ٮبثِ آ٥ٴدگي ٱبي کيٚي 

ثشسعي ٳ تضٞيٜ دس ص٩يٮٰ ؽٮبخت ساٯ ٳ سٳؽٲبي ٩خت٦٘ ثشاي ر٦ٴگيشي اص آ٥ٴدگي ٩ضيو ا٨ّ اص ک٪ي ٳ کيٚي ٳ اسائٰ پيؾٮٲبد ٩ٮبعت

پيگيشي ٳ ٭َبست صيغت ٩ضييي ثش ارشاي ىشصٲبي ا٭تٞب٣ پغبة تقٚيٰ خب٭ٰ ٱب ثشاي اعتٚبدٯ دس آثيبسي ٙنبي عجض

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي ٩شثٴه ثٰ ّ٪٦يبت تٮَي٘ دس ؽٲشداسي ٳ ْٙب٥يتٲبي ٩شتجو

ؽٮبعبيي ٩ٮبثِ آ٥ٴدٯ کٮٮذٯ ٩ضيو صيغت ىجيْي دس صٴصٯ ٩شثٴه ٳ اتخبر تذاثيش الص٧ دس اي٬ ص٩يٮٰ

٭َبست ثش ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات صٚبٍت ٳ ثٲغبصي ٩ضيو صيغت

٭َبست ّب٥يٰ ثش تٲيٰ گضاسؽبت ٩غتٮذ اص ٳمْيت ک٪ي ٳ کيٚي ْٙب٥يتٲبي ؽٲشداسي ثب تبکيذ ثش صٌٚ ٩ضيو صيغت ؽٲشداسي

٭َبست ٳ کٮتش٣ ثش آاليٮذٯ ٱبي ٩ضيو صيغت ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس صٌٚ ٩ضيو صيغت

ٱ٪کبسي ثشاي ر٦ت ٩ؾبسکت ّ٪ٴ٩ي، تؾک٤ ٱبي ٩شد٩ي ٳ ٭بٍشا٫ خقٴفي دس ص٩يٮٰ ٭َبستٲبي صيغت ٩ضييي

تشاک٨ تٲيٰ گضاسؽبت کبسثشدي- ٱ٪کبسي دس تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ آ٩بسٱبي ٳاف٦ٰ ٳ اىالّبت ؽٲشي ا٨ّ اص عشا٭ٰ ٱب 

ٱ٪کبسي دس تذٳي٬ مٴاثو ٳ اعتب٭ذاسد ٱبي ؽٲشي ٳ ر٪ِ آٳسي ؽبخـ ٱب ٳ ٩ْيبسٱبي ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس ٭ي٤ ثٰ ؽٲش ايذٯ آ٣

٭َبست ىشس ٱب ٳ پشٳژٯ ٱبي ٩يشس دس عيش ؽٲش ٳ ثشسعي پبسا٩تشٱبي ٩ٴحش ىشس ٳ استجبه ىشس دس صٌٚ ٩ضيو صيغت ٳ ٭َبست اص ٭َش آاليٮذٯ 

ٱبي ٩ضيو صيغتي کٰ ثٲٮگب٧ يب پظ اص ارشاي آ٫ ثٴرٴد ٩ي آيذ
-

-

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

١بسؽٮبط ٙنبي عجض: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ آ٩بس ٳ اىالّبت سٳصا٭ٰ ٳ ٩بٱيب٭ٰ ثٰ خذ٩بت ؽٲشي ٳ عبص٩ب٫ پبسکٲب

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثبصديذ اص پبسٟ ٱب ثقٴست سٳصا٭ٰ

پيگيشي ايزبد ٙنبي عجض ٩ٮبعت دس صبؽيٰ ٩ْبثش

ر٦ٴگيشي اص ٝيِ ٕيش ٝب٭ٴ٭ي دسختب٫ دس عيش ٩ٮيٰٞ

BS06010005: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS06010006: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0602: ١ذ صٴصٯ 

٩ذيشيت صيجبعبصي: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS06020002: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS06020003: ١ذ ؽ٤ٖ 
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(... آثيبسي ، ٱشط ، ع٪پبؽي اؽزبس ، کٴددٱي ٳ )صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي ٙنبي عجض ٩ٴرٴد دس عيش ٩ٮيٰٞ 

ىشاصي ٳ ٭َبست ثش کبؽت ثبٕچٰ ٱبي گ٤ ٙق٤

ٝيِ اؽزبس خؾک ٳ آٙت صدٯ ثب ٱ٪بٱٮگي عبص٩ب٫ پبسکٲب ٳ ٙنبي عجض دس پبسکٲب ٳ صبؽيٰ ٩ْبثش

٭َبست ثش ا٩ٴس پي٪ب٭کبسا٫ ٙنبي عجض

٭َبست ثش کبس پي٪ب٭کبسا٫ چ٪٬ ص٭ي ٳ ٦ّ٘ ص٭ي

-

١بسؽٮبط ؽٲشعبصي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ثشسعيٲبي کبسؽٮبعي دس خقٴؿ ىشصٲبي ؽٲشعبصي ٳ تٚقي٦ي ٳ ٩ٴمْي ٳيژٯ

ثشسعي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ٩ٴسد تٴعْٰ ٳ تٴصيِ ّبدال٭ٰ خذ٩بت ٳ ا٩کب٭بت ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس دعتشعي ّبدال٭ٰ ؽٲشٳ٭ذا٫ ثٰ اي٬ خذ٩بت دس 

ساعتبي تضٜٞ ّذا٥ت ارت٪بّي
ثشٝشاسي استجبه ثب ٩ؾبٳسي٬ ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبت ؽٲشي

(تضٜٞ پزيشي)پيگيشي ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ؽٲشي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي 

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ثش٭ب٩ٰ ٱبي کٴتبٯ ٩ذت ، ٩يب٫ ٩ذت ٳ ث٦ٮذ ٩ذت ٳيژٯ ْٙب٥يتٲب ٳ خذ٩بت ٩شاکض ٙشٱٮگي ارت٪بّي ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ ٩غبي٤ اعبعي ؽٲشي دس ا٩ش تٲيٰ عيبعتٲبي ؽٲشداسي

(عٮذ تٴعْٰ ؽٲشي)ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ ٩غبي٤ اعبعي ؽٲشي دس ا٩ش تٲيٰ ٥ٴايش ٳ عيبعتٲبي ؽٲشداسي 

ٱ٪کبسي دس ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ؽٲشي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي

-

١بسؽٮبط ّ٪شا٫: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّال٧ ٭تبيذ

ا٭زب٧ آص٩بيؼ دا٭ٰ ثٮذي دسفذ عي٪ب٫

ا٭زب٧ آص٩بيؾٲبي رٴػ

ثبصسعي چؾ٪ي رٴػ

ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس خقٴؿ ثت٬ ٱبي ٩ْيٴة

تْيي٬ ٩ؾخقبت ٩کب٭يکي ٩ي٦گشدٱب

تْيي٬ ٩ٞبٳ٩ت ٙؾبس ثت٬

٭٪ٴ٭ٰ گيشي اص ثت٬

کٮتش٣ ىشس اختاله ثت٬

-

١بسؽٮبط ر٦ٴگيشي اص عبخت ٳ عبصٱبي ٕيش ٩زبص: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّال٧ ٭تبيذ

ا٭زب٧ آص٩بيؼ دا٭ٰ ثٮذي دسفذ عي٪ب٫

ا٭زب٧ آص٩بيؾٲبي رٴػ

ثبصسعي چؾ٪ي رٴػ

ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس خقٴؿ ثت٬ ٱبي ٩ْيٴة

تْيي٬ ٩ؾخقبت ٩کب٭يکي ٩ي٦گشدٱب

تْيي٬ ٩ٞبٳ٩ت ٙؾبس ثت٬

٭٪ٴ٭ٰ گيشي اص ثت٬

کٮتش٣ ىشس اختاله ثت٬

-

١بسؽٮبط تأعيغبت: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٭َبست ثش عبخت٪ب٫ ٱب ٳ تبعيبت ؽٲشداسي ٩ٮز٪٦ٰ ؽٴٙبژ

٭َبست ثش ٥ٴ٥ٰ ١ؾي ٱبي آة عبخت٪ب٫ ٱب ، پبسٟ ٱب، ١نؾتبسگبٯ ٱب ٳ گٴسعتب٫ ٱب

٭َبست ٳ ثبصديذ اص تبعيغبت آعب٭غٴسٱب، پ٦ٰ ٙشاس عبخت٪ب٫ ٱبي ؽٲشداسي

...٭َبست ٳ ثبصديذ اص تبعيغبت ثشٝي ، ؽٲشعبصي ٳ 

-

١بسؽٮبط ٩ضيو صيغت: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات صٚبٍت ٳ ثٲغبصي ٩ضيو صيغت ٳ کٮتش٣ ٩غت٪ش ٳ ٩ذا٧ صٴصٯ اعتضٚبٍي ثٰ ٩ٮَٴس صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي ٩ضيو صيغت

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ٳ ٭يض تْيي٬ اعتب٭ذاسدٱب (ٕيشٙيضيکي )اٝذا٧ دس ص٩يٮٰ ؽٮبخت ٩ٮبثِ آ٥ٴدگي ٱب دس آة ، ٱٴا يب خبٟ ٳ ؽٮبخت ٩ٮبثِ آ٥ٴدگي ٱبي کيٚي 

ثشسعي ٳ تضٞيٜ دس ص٩يٮٰ ؽٮبخت ساٯ ٳ سٳؽٲبي ٩خت٦٘ ثشاي ر٦ٴگيشي اص آ٥ٴدگي ٩ضيو ا٨ّ اص ک٪ي ٳ کيٚي ٳ اسائٰ پيؾٮٲبد ٩ٮبعت

BS06020004: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS06020005: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS06020006: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS06020007: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS06020008: ١ذ ؽ٤ٖ 
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پيگيشي ٳ ٭َبست صيغت ٩ضييي ثش ارشاي ىشصٲبي ا٭تٞب٣ پغبة تقٚيٰ خب٭ٰ ٱب ثشاي اعتٚبدٯ دس آثيبسي ٙنبي عجض

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي ٩شثٴه ثٰ ّ٪٦يبت تٮَي٘ دس ؽٲشداسي ٳ ْٙب٥يتٲبي ٩شتجو

ؽٮبعبيي ٩ٮبثِ آ٥ٴدٯ کٮٮذٯ ٩ضيو صيغت ىجيْي دس صٴصٯ ٩شثٴه ٳ اتخبر تذاثيش الص٧ دس اي٬ ص٩يٮٰ

٭َبست ثش ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات صٚبٍت ٳ ثٲغبصي ٩ضيو صيغت

٭َبست ّب٥يٰ ثش تٲيٰ گضاسؽبت ٩غتٮذ اص ٳمْيت ک٪ي ٳ کيٚي ْٙب٥يتٲبي ؽٲشداسي ثب تبکيذ ثش صٌٚ ٩ضيو صيغت ؽٲشداسي

٭َبست ٳ کٮتش٣ ثش آاليٮذٯ ٱبي ٩ضيو صيغت ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس صٌٚ ٩ضيو صيغت

ٱ٪کبسي ثشاي ر٦ت ٩ؾبسکت ّ٪ٴ٩ي، تؾک٤ ٱبي ٩شد٩ي ٳ ٭بٍشا٫ خقٴفي دس ص٩يٮٰ ٭َبستٲبي صيغت ٩ضييي

تشاک٨ تٲيٰ گضاسؽبت کبسثشدي- ٱ٪کبسي دس تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ آ٩بسٱبي ٳاف٦ٰ ٳ اىالّبت ؽٲشي ا٨ّ اص عشا٭ٰ ٱب 

ٱ٪کبسي دس تذٳي٬ مٴاثو ٳ اعتب٭ذاسد ٱبي ؽٲشي ٳ ر٪ِ آٳسي ؽبخـ ٱب ٳ ٩ْيبسٱبي ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس ٭ي٤ ثٰ ؽٲش ايذٯ آ٣

٭َبست ىشس ٱب ٳ پشٳژٯ ٱبي ٩يشس دس عيش ؽٲش ٳ ثشسعي پبسا٩تشٱبي ٩ٴحش ىشس ٳ استجبه ىشس دس صٌٚ ٩ضيو صيغت ٳ ٭َبست اص ٭َش آاليٮذٯ 

ٱبي ٩ضيو صيغتي کٰ ثٲٮگب٧ يب پظ اص ارشاي آ٫ ثٴرٴد ٩ي آيذ
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-

-

-

(١بسؽٮبط)٩ذيش ٩ٮيٰٞ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

ا٭زب٧ ٦١يٰ ا٩ٴس ٳ ٭َبست ثش ت٪ب٩ي ْٙب٥يتٲب ١ٰ دس چبس چٴة ٳٍبي٘ ؽٲشداسي ا٭زب٧ ٩ي ؽٴد ثب ٱ٪بٱٮگي ثب ٩ْبٳ٭تٲبي ريشثو

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ خذ٩بت ؽٲشي ٳ اٱت٪ب٧ دس تب٩ي٬ ٭يبص٩ٮذيٲبي صيغت ٩ضييي اٱب٥ي ٳ ٭َبست ثش ٭ضٴٯ ْٙب٥يت پي٪ب٭٢بسا٫ خذ٩بت 

ؽٲشي ٩ضالت ٳ ٭ٴاصي تضت ٭َبست
پبس١ٲبي ٩ٮيٰٞ اي، ٭بصيٰ اي، ٩ض٦ٰ اي ٳ ٙنبٱبي عجض  )ايزبد ٳ ٭گٲذاسي ٙنبٱبي عجض ٳ پبس١ٲب ؽب٤٩ ٦١يٰ پبس١ٲب ا٨ّ اص پبس١ٲبي ثضسگ 

(خيي، ٥چ٢ي ٱب ٳ ا٩خب٥ٲ٨
٢٥ٰ گيشي آعٚب٥ت ٩ْبثش ٩ضذٳدٯ ٳ تْ٪يش ٳ ٩ش٩ت پ٤ ٱب، رذاٳ٣، سٙٴژٱب، پيبدٯ سٳ عبصي ٳ ديٴاس ١ؾي ص٩يٮٲبي ثبيش ٳ تْ٪يش ٳ ٭گٲذاسي 

اثٮيٰ ٙٮي ٳ ّ٪شا٭ي ٱ٪چٮي٬ تْ٪يش عبخت٪ب٭ٲب ٳا٩ب٬١ ّب٧ ا٥٪ٮْٰٚ
اٝذا٧ ثٰ فذٳس پشٳا٭ٰ عبخت٪ب٫ ٳ ٩زٴص تْ٪يشات ٳ پبيب٫ ١بس ٳ پبعخ اعتْال٧ دس ٩ٴسد ا٩الٟ ٳ پيؾٰ ٳسا٫ ثب تٴرٰ ثٰ ٩ٞشسات ٳ 

دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي ؽٲشعبصي ٳ فٮْتي دسصذ اختيبسات تٚٴيل ؽذٯ ٩قٴة
٭َبست ثش ّ٪٦يبت عبخت٪ب٭ي ٩ضذٳدٯ ثب تٴرٰ ثٰ ٩ٞشسات ٩قٴة ٳ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي فبدسٯ اص ٩ْبٳ٭تٲبي ٩شثٴىٰ

٭َبست ثش ا٩ٴس اداسي ٳ اعتخذا٩ي ٳ ٩ب٥ي ثشاعبط اختيبسات تٚٴيل ؽذٯ

ا٭زب٧ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ارشائي دس استجبه ثب صيجب عبصي ٳ ىشصٲبي ٱٮذعي تشاٙي٠ تضت ٭َبست ٳاصذٱبي ٩شثٴىٰ دس صٴصٯ عتبدي ؽٲشداسي

ٱ٪٢بسي دستٮَي٨ ثٴدرٰ ٳ اٝذا٧ دس ٳفٴ٣ دسآ٩ذٱبي ٝب٭ٴ٭ي ؽٲشداسي ٳ ثش٭ب٩ٰ ارشائي عبال٭ٰ ٳ اّال٧ اصتيبربت ٩ٮيٰٞ ثٰ ٳاصذٱبي ٩شثٴه 

ٳ پيگيشي دس تب٩ي٬ آ٭ٲب
٭َبست ثش ّ٪٦يبت عبخت٪ب٭ي ٩ضذٳدٯ ثب سّبيت ٩ٞشسات ؽٲشعبصي ٳ ٝب٭ٴ٫ ٭َب٧ ٩ٲٮذعي ٳ ر٦ٴگيشي اص عبخت ٳ عبصٱبي ٕيش ٩زبص

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

(١بسؽٮبط ّ٪شا٫)٩ْبٳ٫ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسصيبثي ّ٪٦کشد کبسکٮب٫ ٳ ٩ز٪ٴّٰ ٱبي تضت عشپشعتي ، ؽٮبعبيي ٭ٞبه مْ٘ ٳ ٝٴت ٩ز٪ٴّٰ ٱب ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ثٲجٴد ٭ٞبه ٝٴت 

ٳ سِٙ ٭ٞبه مْ٘
ثبص٭گشي ٳ ثشٳص سعب٭ي صذٳد اختيبسات ٳ تٚٴيل ٩غئٴ٥يت ٱب ٳ تْيي٬ سٳاثو ٩يب٫ کبسکٮب٫ ٳ ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ ٩ز٪ٴّٰ تضت عشپشعتي ثٰ 

٭ضٴي کٰ تٞغي٨ کبس ثٰ دسعتي فٴست پزيشد ٳ ّذا٥ت اداسي ارشا ؽٴد
ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس ساثيٰ ثب پيؾٮٲبدٱبي ٩شثٴه صٴصٯ تضت عشپشعتي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ارشايي ؽذ٫ ٱشچٰ عشيْتش پيؾٮٲبدٱبي 

٩ٴسد تبييذ
ثشسعي ٳ تض٦ي٤ ٩ؾکالت ٳ ٩ٴاسد پيؼ آ٩ذٯ ثب تٴرٰ ثٰ آ٩بس ٳ اىالّبت ٳاْٝي ٳ تق٪ي٨ گيشي ثش اعبط آ٫

ثشگضاسي ر٦غبت دٳسٯ اي ثشاي ثشسعي ٩ؾکالت ٩ٴرٴد دس عيغت٨ ٳ يبٙت٬ ساٱکبس ثشاي ص٤ ٩ؾکالت

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ عيبعتگزاسي دس ٩ٴسد ْٙب٥يتٲبي ٩شتجو ثب تٴرٰ ثٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ثبالدعتي ٳ عيبعتٲبي تْيي٬ ؽذٯ

تبحيشگزاسي ثش اٙشاد ٳ ا٭گيضػ ايؾب٫ ثٰ ٭ضٴي کٰ اص سٳي ٩ي٤ ٳ اؽتيبٛ ثشاي دعتيبثي ثٰ ٱذٗ ٱبي ٩ز٪ٴّٰ تالػ کٮٮذ

تٲيٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪٦يبتي ثٰ ٩ٮَٴس تضٜٞ اٱذاٗ ، ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ عيبعتٲبي کال٫ تْيي٬ ؽذٯ

ص٩يٮٰ عبصي دس رٲت ٩ؾبسکت ٙکشي کبسکٮب٫ دس تْشي٘ اٱذاٗ ّ٪٦يبتي ، ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ ساٱکبسٱبي ارشايي ٩ز٪ٴّٰ تضت عشپشعتي

٩شاٝجت دس تؾکي٤ ک٪يغيٴ٭ٲبي ٙٮي ٳ اي٪ٮي ٳ عبيش ک٪يغيٴ٭ٲبي خبؿ صٴصٯ تضت ٭َبست ٳ پيگيشي ٩قٴثبت ٳ تق٪ي٪بت ٩تخزٯ دس 

ک٪يغيٴ٭ٲبي ٩زکٴس
٩ؾبسکت ثب ٳاصذٱبي ريشثو دس رٲت تٲيٰ آ٩بس ٳ اىالّبت ٳاْٝي، اسصيبثي ّ٪٦کشد ثٲجٴد سٳؽٲب ٳ تْب٥ي عبص٩ب٭ي، افالصبت عبختبسي ، 

٭يبصعٮزي آ٩ٴصؽي ، اسصؽيبثي کبسکٮب٫ تضت عشپشعتي ، ٩٪يضي عيغت٨، ٭يبصٱبي پژٳٱؾي
٭َبست ثش صغ٬ ا٭تَب٧ ٳ گشدػ ا٩ٴس عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ ٩شثٴه اص ٥ضبً ٭ي٤ ثٰ اٱذاٗ پيؼ ثيٮي ؽذٯ دس اعبعٮب٩ٰ آ٭ٲب

٭َبست ثشکبس پي٪ب٭کبسا٫ ٳ ٭َبست دس ٱٮگب٧ تضٴي٤ پشٳژٯ ص٩ي٬ ثٰ پي٪ب٭کبس

ا٭زب٧ ٦١يٰ ا٩ٴس ٳ ٭َبست ثش ت٪ب٩ي ْٙب٥يتٲب ١ٰ دس چبس چٴة ٳٍبي٘ ؽٲشداسي ا٭زب٧ ٩ي ؽٴد ثب ٱ٪بٱٮگي ثب ٩ْبٳ٭تٲبي ريشثو

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ خذ٩بت ؽٲشي ٳ اٱت٪ب٧ دس تب٩ي٬ ٭يبص٩ٮذيٲبي صيغت ٩ضييي اٱب٥ي ٳ ٭َبست ثش ٭ضٴٯ ْٙب٥يت پي٪ب٭٢بسا٫ خذ٩بت 

ؽٲشي ٩ضالت ٳ ٭ٴاصي تضت ٭َبست
پبس١ٲبي ٩ٮيٰٞ اي، ٭بصيٰ اي، ٩ض٦ٰ اي ٳ ٙنبٱبي عجض  )ايزبد ٳ ٭گٲذاسي ٙنبٱبي عجض ٳ پبس١ٲب ؽب٤٩ ٦١يٰ پبس١ٲب ا٨ّ اص پبس١ٲبي ثضسگ 

(خيي، ٥چ٢ي ٱب ٳ ا٩خب٥ٲ٨
٢٥ٰ گيشي آعٚب٥ت ٩ْبثش ٩ضذٳدٯ ٳ تْ٪يش ٳ ٩ش٩ت پ٤ ٱب، رذاٳ٣، سٙٴژٱب، پيبدٯ سٳ عبصي ٳ ديٴاس ١ؾي ص٩يٮٲبي ثبيش ٳ تْ٪يش ٳ ٭گٲذاسي 

اثٮيٰ ٙٮي ٳ ّ٪شا٭ي ٱ٪چٮي٬ تْ٪يش عبخت٪ب٭ٲب ٳا٩ب٬١ ّب٧ ا٥٪ٮْٰٚ
اٝذا٧ ثٰ فذٳس پشٳا٭ٰ عبخت٪ب٫ ٳ ٩زٴص تْ٪يشات ٳ پبيب٫ ١بس ٳ پبعخ اعتْال٧ دس ٩ٴسد ا٩الٟ ٳ پيؾٰ ٳسا٫ ثب تٴرٰ ثٰ ٩ٞشسات ٳ 

دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي ؽٲشعبصي ٳ فٮْتي دسصذ اختيبسات تٚٴيل ؽذٯ ٩قٴة
٭َبست ثش ّ٪٦يبت عبخت٪ب٭ي ٩ضذٳدٯ ثب تٴرٰ ثٰ ٩ٞشسات ٩قٴة ٳ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي فبدسٯ اص ٩ْبٳ٭تٲبي ٩شثٴىٰ

٭َبست ثش ا٩ٴس اداسي ٳ اعتخذا٩ي ٳ ٩ب٥ي ثشاعبط اختيبسات تٚٴيل ؽذٯ
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ؽشس ٳٍيٰٚ

ا٭زب٧ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ارشائي دس استجبه ثب صيجب عبصي ٳ ىشصٲبي ٱٮذعي تشاٙي٠ تضت ٭َبست ٳاصذٱبي ٩شثٴىٰ دس صٴصٯ عتبدي ؽٲشداسي

ٱ٪٢بسي دستٮَي٨ ثٴدرٰ ٳ اٝذا٧ دس ٳفٴ٣ دسآ٩ذٱبي ٝب٭ٴ٭ي ؽٲشداسي ٳ ثش٭ب٩ٰ ارشائي عبال٭ٰ ٳ اّال٧ اصتيبربت ٩ٮيٰٞ ثٰ ٳاصذٱبي ٩شثٴه 

ٳ پيگيشي دس تب٩ي٬ آ٭ٲب
٭َبست ثش ّ٪٦يبت عبخت٪ب٭ي ٩ضذٳدٯ ثب سّبيت ٩ٞشسات ؽٲشعبصي ٳ ٝب٭ٴ٫ ٭َب٧ ٩ٲٮذعي ٳ ر٦ٴگيشي اص عبخت ٳ عبصٱبي ٕيش ٩زبص

-

١بسؽٮبط صشاعت: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اتخبر تذاثيش ٳ سٳؽٲبي ٩ٴحش دس خقٴؿ ؽٮبعبيي ّٴا٤٩ ٳ ص٩يٮٰ ٱبي ايزبد ثضشا٫ دس سٳ٭ذ ْٙب٥يتٲبي ؽٲشداسي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّ٪ب٣ کٮتش٣ ٱبي صشاعتي دس خقٴؿ ؽٮبعبيي ّٴا٤٩ ٳ ص٩يٮٰ ٱبي ٭بسمبيتي ، رشاي٨ ، تخ٦ٚبت ، اسائٰ پيؾٮٲبدات ٳ اتخبر تق٪ي٪بت 

الص٧ دس خقٴؿ سِٙ آ٭ٲب
پيگيشي ٩ٴاسد اسربّي دس ص٩يٮٰ ٱبيي ٭َيش ٩ٞبث٦ٰ ثب ٙغبد ٩ب٥ي ، اختالط ، ٩ٮکشات تب صقٴ٣ ٭تيزٰ ٭ٲبيي

تٲيٰ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲب ٳ ثخؾٮب٩ٰ ٱبي صشاعتي ٳ اثالٓ آ٫ ثٰ ٳاصذٱبي ٩خت٦٘ رٲت ارشا

صقٴ٣ اى٪يٮب٫ کب٤٩ اص سّبيت ٩ٞشسات ٳ ٝٴا٭ي٬ اي٪ٮي ٳ صٚبٍت ٙٮي تٴعو کبسکٮب٫ ٩ز٪ٴّٰ ؽٲشداسي

دسيبٙت عيبعتٲب، خو ٩ؾي ٱب ٳ اٱذاٗ تْيي٬ ؽذٯ ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ عبص٩ب٭ذٱي ا٩ٴس ٩ضٴ٥ٰ

٭گٲذاسي ٳ صٌٚ ٩کبتجبت ٩ضش٩ب٭ٰ

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ، تذٳي٬ ٳ اسائٰ ىشصٲبي صٚبٍتي ثٰ ٩ذيشيت ٩شثٴه رٲت ثشسعي ٳ تقٴيت ٳ اثالٓ آ٫ ثٰ ٝغ٪تٲبي ٩خت٦٘ رٲت ارشا

-

١بسؽٮبط صٞٴٝي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ ىشيٜ ٳ پيؾٮٲبد دس چبسچٴة ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات دس ا٭زب٧ ٳٍبي٘ ٩ضٴ٥ٰ

ثشسعي ٩ت٬ ٝشاسدادٱبي تٮَي٪ي اص ٥ضبً صٞٴٝي

پيگيشي ٳ ثشسعي تٖييشات يب ٩ت٪٨ ثش ٝشاسدادٱب

ٱ٪بٱٮگي ا٩ٴس صٞٴٝي ٩ْبٳ٭تٲب، ٩ٮبىٜ ٳ عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ

ٱ٪بٱٮگي ا٩ٴس صٞٴٝي عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ

ٱ٪بٱٮگي کؾيکٲبي صٞٴٝي دس ايب٧ تْيي٤

کٮتش٣ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٝنبيي

-

١بسؽٮبط ا٩الٟ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اخز ٳ ثشسعي ٳ ر٪ِ ثٮذي پيؾٮٲبدات سعيذٯ اص ٩ٮبىٜ ٳ ٩ْبٳ٭تٲب رٲت ثٲشٯ ثشداسي دس تْيي٬ اٳ٥ٴيت ٱبي تضقي٤ صشي٨ تٴعو ٩غئٴال٫ 

ريشثو دس ؽٲشداسي
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اٝذا٧ ثشاي تٚکيک اسامي اختقبفي ؽٲشداسي يب اخز ٩زٴص تٖييش کبسثشي ثب سّبيت مٴاثو ٳ فشٰٙ ٳ فالس ؽٲشداسي

ا٭زب٧ ٩کبتجبت اداسي ، ٩ب٥ي ، ّ٪شا٭ي ٳ ٕيشٯ

ثشسعي ٝشاسدادٱبي تٮَي٨ ؽذٯ تٴعو گشٳٯ ٱبي ت٪٦ک ٩ٮبىٜ ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

پيگيش ي ٳ ٩کبتجٰ ٱبي الص٧ ثشاي ؽشٳُ ّ٪٦يبت تضقي٤ صشي٨ ٳ ت٪٦ک ىشصٲبي ٩قٴة ٱشعب٣ ثبتٴرٰ ثٰ اٳ٥ٴيتٲبي تْيي٬ ؽذٯ اص عٴي 

٩غئٴ٥ي٬
پيگيشي اخز ٩قٴثبت الص٧ ثشاي ارشاي ىشصٲب ثبتٴرٰ ثٰ ؽشايو اخز مشٳست يب ٙٴسيت ىشس

پيگيشي ثشاي تضٜٞ ٩ٚبد ٝشاسدادٱبي ٩ٮْٞذٯ ثي٬ ؽٲشداسي ٳ اؽخبؿ دسخقٴؿ ا٩الٟ ٳاِٝ دس ىشصٲبي ؽٲشداسي

پيگيشي ٩کبتجبت ٩شثٴه ثٰ ىشصٲبي آصادعبصي ٩ٮبىٜ

پيگيشي ٳ ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ کبسثشيٲبي خذ٩بتي

پيگيشي ٳ ثشگضاسي ک٪يغيٴ٭ٲبي ٩ْٴك

ٳ پيگيشي ٭ب٩ٰ ٱب... ت٪بط ٳ ٩کبتجٰ ثب اداسات ٩غک٬ ٳ ؽٲشعبصي ، ٩ٮبثِ ىجيْي ٳ رٲبد عبص٭ذگي

تٲيٰ گضاسػ ّ٪٦کشد ٩بٱب٭ٰ ، ٙق٦ي ٳ عبال٭ٰ ثب ٱ٪کبسي کبسؽٮبعب٫ ا٩ٴس ا٩الٟ ٳ ٩ٮبىٜ، ثب رکش ٩ؾخقبت ٳ رضئيبت ٩شثٴه ثٰ ٩ْٴمٲبي 

ٳاگزاس ؽذٯ ، ٳرٴٯ دسيبٙت ؽذٯ
صنٴس دس ر٦غبت ٩شثٴه ثٰ تْيي٬ عٲ٪يٰ ؽٲشداسي اص ٩ض٤ تٚکيک اسامي عبص٩ب٫ ٩غک٬ ٳ ؽٲشعبص ي ٳ پيگيشي اخز اعٮبد آ٭ٲب ٳ 

عپظ ٩ْشٙي ثٰ کبسؽٮبط ا٩ٴس ٳاگزاسي ثشاي ٩ْشٙي ثٰ ّٮٴا٫ ٩ْٴك
ؽشکت دس ر٦غبت ٩شثٴه ٙٴٛ ٳ پيگيشي ٩قٴثبت ٳ تق٪ي٪بت ٩تخزٯ

ؽٮبعبيي اسامي ٩ت٦ْٜ ثٰ ؽٲشداسي رٲت ثٲشٯ ثشداسي دس ىشس ٱبي ّ٪شا٭ي

٭َبست ثش تْيي٬ عٲ٪يٰ ؽٲشداسي دس تٴاٙٞبت ٩ٮبىٜ ثب ٩ب٥کب٫ اسامي

٭َبست ثش ّ٪٦کشد فضيش کبسؽٮبعب٫ ا٩الٟ دس ٩ٮبىٜ ٳ ا٭زب٧ ٱ٪بٱٮگي ٩ٴسد٭يبص ثب عبيش ٝغ٪ت ٱب

٭َبست ٳ ثبصثيٮي ثش پشٳ٭ذٯ ٱبي ت٪٦کي ا٭زب٧ ؽذٯ اص ٥ضبً فضت ّ٪٦يبت ٳاگزاسي ٩ْٴك ٳ تْيي٬ ٳمْيت دٝيٜ ا٩الٟ تخقيـ يبٙتٰ 

ثْٮٴا٫ ٩ْٴك ٳ گضاسػ ٩ٴاسد تخ٦٘ اصت٪ب٥ي ثٰ اداسٯ صٚبٍت ا٩الٟ ثشاي اٝذا٧ ٩ٞتني
کبسؽٮبعي دس خقٴؿ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٕشا٩ت دس ٩غيش

کٮتش٣ ٳ پيگيشي ٭ٞؾٰ ٱبي ؽٲشکٲبي کٰ ثْٮٴا٫ ٩ْٴك تقشٗ ٩يؾٴ٭ذ

-

BS07000004: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07000005: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07000006: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07000007: ١ذ ؽ٤ٖ 
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١بسؽٮبط سٳاثو ّ٪ٴ٩ي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

 کٰ اص ىشيٜ سٳاثو ّ٪ٴ٩ي ٩شکضي ثٰ اي٬ ٩ٮيٰٞ اّال٧ ٩يگشدد137پيگيشي ؽکبيبت ٩يشٳصٰ دس 

دسيبٙت ، دعتٰ ثٮذي ٳ اسائٰ ر٪ِ ثٮذي ؽکبيبت ٳ ٭ٞيٰ ٭َشات ٩شد٩ي ثٰ ؽٲشداس ٳ ٩غئٴ٣ ٩شثٴه

ٱ٪کبسي ٳ پيگيشي اسائٰ گضاسػ تقٴيشي اص سٳيذادٱبي ّ٪شا٭ي دس صٴصٯ ٩ٮيٰٞ ٳ پيگيشي ٳ ٱ٪کبسي دس ٩ْشٙي تقٴيشي پشٳژٯ ٱبي ثضسگ دس 

تبث٦ٴٱبي تج٦يٖبتي
ٱ٪کبسي ٳ پيگيشي اىالُ سعب٭ي ْٙب٥يتٲبي صٴصٯ دس ٝب٥جٲبي ٩تْذد تبث٦ٴٱب، فذا ٳ عي٪ب، ٩يجٴّبت

ٱ٪کبسي ٳ پيگيشي تج٦يٖبت ٳ ا٩ٴس ٩ضٴ٥ٰ دس ثخؼ ٩ٮبعجبت تٞٴي٪ي ٳ ٩زٱجي

ٱ٪کبسي ٳ پيگيشي تذٳي٬ ، تٲيٰ ٳ تٮَي٨ ّ٪٦کشدي ٳاصذٱبي ٩تْذد صٴصٯ دس ٙقٴ٣ ٩تْذد ٳ ٩قبصجٰ ٱبي سعب٭ٰ اي

ٱ٪کبسي ٳ پيگيشي ٩ْشٙي پشٳژٯ ٱبي ٩خت٦٘ ثٰ ّب٩ٰ ٩شد٧ اص ىشيٜ سعب٭ٰ ٱبي ٩کتٴة ٳ ا٥کتشٳ٭يک

ٱ٪کبسي ٳ پيگيشي ٱ٪بٱٮگي ٱبي ٩شثٴه ثٰ ٩غبثٞبت ٳ آص٩ٴ٫ ٱبي ٩تْذد پشعٮ٦ي اص ر٪٦ٰ آ٩ٴصؽي

-

١بسؽٮبط آ٩بس ٳ ا٩ٴس سايب٭ٰ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اٝذا٧ دس ر٪ِ آٳسي اىالّبت ٳ اسائٰ آ٭ٲب رٲت تٲيٰ ىشصٲبي آ٩بسي

پؾتيجب٭ي اىالّبتي ٳ آ٩بسي اص صٴصٯ ٱبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي اص ىشيٜ اسائٰ گضاسؽٲبي تض٦ي٦ي اص ّ٪٦کشد صٴصٯ ٱبي ٩خت٦٘

تيجيٜ ىشصٲبي آ٩بسي تٲيٰ ؽذٯ ثب ٩ْيبسٱب ٳ تْبسي٘ اعتب٭ذاسد ؽذٯ ٳ سٳؽٲبي ٦ّ٪ي

تٲيٰ تْبسي٘ ٳ اعتب٭ذاسدٱبي الص٧ ثشاي ساٱٮ٪بيي ٱبي ٩غئٴ٥ي٬ ثٰ ٩ٮَٴس دسيبٙت اىالّبت ٳ آ٩بس ٩ٴسد ٭يبص

ٱ٪کبسي دس اعتٞشاس ٭َب٧ آ٩بسي يب عبختبسي آ٩بسي دس ٩ز٪ٴّٰ ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس ا٭زب٧ ّ٪٦يبت ٩ٞذ٩بتي آ٩بسگيشي

ٱ٪کبسي دس تٮَي٨ ٳ ر٪ِ آٳسي آ٩بس ٳ اىالّبت اص ٩ٴمٴُ ٱبي ٩خت٦٘ ثش صغت ٩ٴسد ٳ اعتخشاد ٭تبيذ، رٲت اسائٰ ثٰ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

ٱ٪کبسي ٳ ٭َبست دس تٲيٰ آ٩بس ٭ب٩ٰ ؽٲش ٳ ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٙش٩ٲب ٳ پشعؾٮب٩ٰ ٱب ٳ ىشصٲبي آ٩بسگيشي

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ گضاسؽٲبي تض٦ي٦ي آ٩بسي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس ىشاصي، ارشا ٳ ثشٳص سعب٭ي ٭َب٧ گشدػ آ٩بس ٳ اىالّبت دس ؽٲشداسي، ٩ٮبىٜ ٳ عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ

-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ذيش  : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ تْٲذات ٩ب٥ي دس صذٳد اّتجبسات ثٴدرٰ ٩قٴة ىجٜ ٩ٞشسات ٩ب٥ي ؽٲشداسيٲب

ثشسعي ّ٪٦کشد ٩ب٥ي ک٦يٰ ٳاصذٱبي تبثْٰ ؽٲشداسي ٳ ٩شاٝجت دس صغ٬ گشدػ ا٩ٴس ٩ب٥ي ٳ صغبثذاسي آ٭ٲب

تٲيٰ ثش٭ب٩ٰ ّ٪٦يبت ٩ب٥ي ٳ ٱ٪بٱٮگ عبخت٬ ٳٍبي٘ دس ثش٭ب٩ٰ ٩زکٴس

تٲيٰ گضاسؽٲبي ٩ب٥ي ٳ تشاص ٭ب٩ٰ ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ تٚشئ ثٴدرٰ عبال٭ٰ ؽٲشداسي

ؽشکت دس ک٪يغيٴ٭ٲب ٳ ر٦غبتي کٰ ىجٜ آئي٬ ٭ب٩ٰ ريشثو ثْٲذٯ ٩ذيش ا٩ٴس ٩ب٥ي ٩ضٴ٣ اعت

٩شاٝجت دس صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي ک٦يٰ ا٩ٴا٣ ؽٲشداسي ٳ ٭َبست دس صغ٬ اداسٯ ا٩ٴس ا٭جبسٱبي ٩ٴرٴد دس ٳاصذٱبي تبثْٰ ٳ ا٭زب٧ ٳٍيٰٚ ا٭جبسداسا٫

٭َبست ثش ک٦يٰ ا٩ٴس ٳاصذٱبي تضت عشپشعتي ٳ فذٳس دعتٴسات ٳ ت٦ْي٪بت الص٧ ٳ کٴؽؼ دس سِٙ ٭ٴاٝـ کبس

٭َبست دس تٲيٰ ٳعبئ٤ ٳ ٥ٴاص٧ ٩ٴسد ٭يبص ک٦يٰ ٳاصذٱبي ؽٲشداسي ثب دس ٭َش گشٙت٬ اّتجبسات ٩قٴة ٳ ٭َبست دس ا٭زب٧ تؾشيٚبت ٩ٮبٝقٰ ٳ 

٩ضايذٯ دس ٩ْب٩الت ؽٲشداسي ٳ سّبيت آئي٬ ٭ب٩ٰ ٩ب٥ي ٩ْب٩التي ؽٲشداسيٲب
٭َبست دس ٭گبٱذاسي صغبثٲبي ٱضيٮٰ ٳ ٭َبست دس ٩٪يضي ٳ سعيذگي ٥يغتٲب ٳ اعٮبد ٱضيٮٰ

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ ثٴدرٰ، ٩ت٪٨ ٳ افالس ثٴدرٰ، تٚشئ ثٴدرٰ ثب تٴرٰ ثٰ آئي٬ ٭ب٩ٰ ٩ب٥ي ؽٲشداسيٲب ٳ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي فبدسٯ

کٮتش٣ ٳ تبئيذ ّ٪٦يبت ٩شثٴه ثٰ دسيبٙت ٳ پشداختٲبي سٳصا٭ٰ ، ٩بٱب٭ٰ ٳ تيجيٜ صغبثٲب

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

١بسؽٮبط ٩غئٴ٣ ا٩ٴس اداسي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

BS07000008: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0701: ١ذ صٴصٯ 

٩ذيشيت اداسي ٳ ٩ب٥ي ٩ٮيٰٞ: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS07010001: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07010002: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07010003: ١ذ ؽ٤ٖ 
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اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

پيٴعت کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب يب عٴاثٜ ٩شثٴه ثٰ ٭ب٩ٰ ٱب ىجٜ دعتٴس

تضٴي٤ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ختٴ٩ٰ ثٰ ثبيگب٭ي ساکذ ثب اربصٯ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

تٚکيک ٳ تٴصيِ ٭ب٩ٰ ٱب ثشاي اسربُ ثٰ ٳاصذ اٝذا٧ کٮٮذٯ ٳ پيگيشي آ٭ٲب

تٲيٰ فٴست ٩بيضتبد اداسي کبس٩ٮذا٫ ٳ تذاسٟ ٳ تٴصيِ آ٭ٲب

تٲيٰ گضاسؽبت ٩ٴسد ٥ضٳ٧ رٲت اسائٰ ثٰ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

حجت خالفٰ ٩ؾخقبت ٳ رشيب٫ ٭ب٩ٰ ٱبي ٳاسدٯ ٳ فبدسٯ ٳ ٩ٴمٴُ ٳ ؽ٪بسٯ آ٭ٲب دس دٙبتش ٩شثٴه

صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي ٭ب٩ٰ ٱب ، اٳساٛ ، اعٮبد ، ٩ذاسٟ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ضش٩ب٭ٰ ٩يبثٜ ٩ٞشسات ٳ افٴ٣ ثبيگب٭ي ٳ تٲيٰ ٙٲشعت ٩شثٴه ثش اعبط 

سٳػ تْيي٬ ؽذٯ
(...١٪٠ ٱضيٮٰ اصدٳاد ٳ - ٩غبٙشت - ٳا٧ )پيگيشي ٩جبصج سٙبٱي ٳ تٚشيضي ١بس١ٮب٫

٩جبصج ٩شثٴه ثٰ ثي٪ٰ ٳ دس٩ب٫ ت٢٪ي٦ي پشعٮ٤

ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ١بسآ٩ٴصا٫

تٲيٰ ٥يغت صنٴس ٳ ٕيبة ٳ ٩شخقي

تٲيٰ ٥يغت صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد

ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي عبخت٪ب٫

-

١بسگضي٬: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اتخبر تذاثيش الص٧ ثٰ ٩ٮَٴس پيؾشٙت ٳثٲجٴد ا٩ٴس ربسي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّال٧ ٳمْيت ٩ب٭ذٯ ٩شخقي کبسکٮب٫ ٳ سعيذگي ثٰ اّتشامبت کبسکٮب٫ ٭غجت ثٰ ٳمْيت ٩ب٭ذٯ

اٝذا٧ دس تک٪ي٤ ٳ تٮَي٨ پشٳ٭ذٯ ٱبي پشعٮ٦ي کبسکٮب٫ ٳ تٲيٰ خالفٰ پشٳ٭ذٯ کبسکٮب٫

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٳ تٖييشات ثي٪ٰ خذ٩بت دس٩ب٭ي کبس٩ٮذا٫ ٩ؾ٪ٴ٣ خذ٩بت دس٩ب٭ي

ا٭زب٧ ک٦يٰ اٝذا٩بت دس سٳ٭ذ گضيٮؼ ٳ تجذي٤ ٳمِ پشعٮ٤ ٝشاسدادي ٳارذ ؽشايو

ثشسعي پشٳ٭ذٯ کبسؽٮبعب٫ ثٰ ٩ٮَٴس استٞبء ؽ٦ٖي دس عيش کبسؽٮبعي اسؽذ ٳ ىشس دس ٱيبت ٩ذيشٯ

ثشسعي ٳ اٝذا٧ دس ص٩يٮٰ ا٩ٴس پشعٮ٦ي، ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ؽٲشداسي

ثشسعي ٳ فذٳس اصکب٧ کبس٩ٮذا٫ سع٪ي ٳ حبثت دس ص٩يٮٰ استٞبء گشٳٯ ، ا٭تقبة تٖييش ٩ذسٟ تضقي٦ي ، ثشٝشاسي ک٪ک ٱضيٮٰ اٳالد ، ّبئ٦ٰ 

...٩ٮذي ٳ
پيگيشي فذٳس صک٨ ا٭تقبة کبسکٮب٫ ٳ اٝذا٧

پيگيشي فذٳس کبست صنٴس ٳ ٕيبة رذيذ يب ا٥٪خٮي

تٲيٰ پيؼ ٭ٴيظ ثشٝشاسي صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگي يب ٳٍيٰٚ

تٲيٰ پيؼ ٭ٴيغٲبي کبسگضيٮي اص ٝجي٤ پيؼ ٭ٴيظ اصکب٧ ا٭تٞب٣ ، تش٩ي٨ صٞٴٛ ، ٩شخقي ، ٩ْزٳسيت ، تشٙيِ ، امبٰٙ کبس ٳ ٭َبيش آ٫ ثب 

اىالُ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ ٳ ثب سّبيت ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩شثٴه
تٲيٰ مٴاثو ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي الص٧

حجت اصکب٧ دس عيغت٨ ٭ش٧ اٙضاسي ٩شثٴه ٳ پيگيشي تب آ٩بدٯ عبصي کب٤٩ اصکب٧ ٳ فذٳس آ٫

سعيذگي ثٰ پيؾٮٲبدات ٳ تٞبمبٱبي ٳاف٦ٰ ٩شثٴه ثٰ اعتخذا٧ ، تجذي٤ ٳمْيت اعتخذا٩ي، تشٙيِ ، ثبص٭ؾغتگي ٳ تْيي٬ ثشٝشاسي صٞٴٛ 

ثبص٭ؾغتگي ٳ يب ٳٍيٰٚ
سعيذگي ثٰ پيؾٮٲبدات ٳ تٞبمبٱبي ٳاف٦ٰ ٩شثٴه ثٰ ا٩ٴس ثبص٭ؾغتگي ٳ تْيي٬ ثشٝشاسي صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگي ٳ يب ٳٍيٰٚ

فذٳس صک٨ ثبص٭ؾغتگي پشعٮ٤ ٳارذ ؽشايو ٳ ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧

گضاسػ ٩بٱب٭ٰ صنٴس ٳ ٕيبة کبسکٮب٫ ؽٲشداسي

٩يب٥ْٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات اعتخذا٩ي ٳ ٭ضٴٯ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ٴسد ّ٪٤

٩ْشٙي کبس٩ٮذا٫ ٳارذ ؽشايو الص٧ رٲت ا٭زب٧ ٩ؾب٤ٕ ٩ٴسد ٭َش

ثٰ ا٩ٴس ٩ب٥ي... ٩کبتجبت ٩شثٴه ثٰ اّال٧ رخيشٯ ٩شخقي دس ٱٮگب٧ ثبص٭ؾغتگي ٳ

کٮتش٣ ٳ حجت ٩شخقيٲبي اعتضٞبٝي ، اعتْالري ، عبّتي ٳ ٩ب٩ٴسيتٲبي سٳصا٭ٰ پشعٮ٤ دس عيغت٨ ٩شثٴه

-

١بسؽٮبط ٩غئٴ٣ ا٩ٴس ٩ب٥ي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اٝذا٩بت الص٧ ثٰ ٩ٮَٴس ٭گٲذاسي صغبثٲب ٳ ٱضيٮٰ ٳ ٭َبست دس ٩٪يضي ٳ سعيذگي ثٰ ٥يغتٲب ٳ اعٮبد ٱضيٮٰ

ثشسعي ّ٪٦کشد ٩ب٥ي ؽٲشداسي ٩ٮيٰٞ ٳ ٩شاٝجت دس صغ٬ گشدػ ا٩ٴس ٩ب٥ي ٳ صغبثذاسي آ٭ٲب

ثغت٬ صغبثٲبي پبيب٫ عب٣ ٳ آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ رٲت عٮذ اختتب٩يٰ ٳ اٙتتبصيٰ

تٮَي٨ ر٦غبت ک٪يغيٴ٫ ٩ْب٩الت دس ٩ٮيٰٞ

تٲيٰ ثش٭ب٩ٰ ّ٪٦يبت ٩ب٥ي ٳ ٱ٪بٱٮگ عبخت٬ ٳٍبي٘ دس ثش٭ب٩ٰ ٩زکٴس

تٲيٰ گضاسؽٲبي ٩ب٥ي ٳ تٚشئ ثٴدرٰ ٳ تشاص ٭ب٩ٰ عبال٭ٰ ؽٲشداسي ٳ ثشسعي ٳ تبييذ آ٭ٲب

ؽشکت دس ک٪يغيٴ٭ٲب ٳ ر٦غبتي کٰ ىجٜ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٩شثٴه ثٰ ّٲذٯ ا٩ٴس ٩ب٥ي ٩ضٴ٣ اعت

٭َبست ثش صغ٬ ارشاي ک٦يٰ ا٩ٴس ٳاصذٱبي تضت عشپشعتي

٭َبست ثش ٩ٖبيشت گيشي ثب٭کي صغبثٲبي عپشدٯ ٳ دسآ٩ذ

٭َبست دس صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي ک٦يٰ ا٩ٴا٣ ٳ داساييٲبي ؽٲشداسي ٩ٮيٰٞ ٳ ٳاصذٱبي تبثْٰ ٳ ٭َبست ثش ٭ضٴٯ ّ٪٦کشد آ٭ٲب

٭َبست ٳ کٮتش٣ ثش تٲيٰ اعٮبد ٩ب٥ي

ٱ٪کبسي ثب ٩غٴٳ٣ ا٩ٴس ٝشاسدادٱبي ٩ٮيٰٞ دس خقٴؿ تٮَي٨ ٝشاسداد ثب ّٮبيت ثٰ ٩قٴثبت ک٪يغيٴ٫ ّب٥ي ٩ْب٩الت

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ، تٮَي٨ ٳ پيؾٮٲبد ثٴدرٰ ، ٩ت٪٨ ثٴدرٰ ، افالس ثٴدرٰ
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کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثش ٳفٴ٣ چکٲبي ثشگؾتي

-

صغبثذاس: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آگبٱي اص ک٦يٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٳ مٴاثو ٳ تقٴيت ٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪ٴ٩ي ٩ب٥ي ٳ ٩ب٥يبتي کؾٴس ٳ ارشاي آ٭ٲب

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ ساٱٮ٪بيي ٱبي الص٧ ثٰ صغبثذاسا٫ ديگش دس ٩ٴاسد ثشٳص اؽکب٣

اسعب٣ ٳ تٲيٰ ٙش٧ ٩ب٥يبتي ثٰ ٱ٪شاٯ چکٲبي فبدسٯ ٩ب٥يبت ثٰ اداسٯ داسايي، تٲيٰ اٍٲبس ٭ب٩ٰ ٩ب٥يبتي رٲت اسصػ اٙضٳدٯ

ا٭زب٧ اّتجبسات ٳ ٩٪يضي صٞٴٝي

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس خقٴؿ ٝب٭ٴ٫ ٭ضٴٯ ثبص٭ؾغتگي رب٭جبصا٫ ا٭ٞالة اعال٩ي ٳ رٮگ تض٪ي٦ي ٩قٴثٰ ٩ز٦ظ ؽٴساي اعال٩ي

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ تؾخيـ ٳ تْيي٬ عشٙق٤

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٭٤ٞ ٳ ا٭تٞب٣ صٜ ثي٪ٰ يب ثبص٭ؾغتگي ثشاعبط ٩قٴثٰ ٝب٭ٴ٭ي ٩ز٦ظ ؽٴساي اعال٩ي

ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ٳفٴ٣ ٩يب٥جبت دٳ٥تي اص ٩ب٥يبتٲب، خذ٩بت دس٩ب٭ي، ثبص٭ؾغتگي ٳ ٳاسيض صغبثٲبي ٩شثٴىٰ

…ا٭زب٧ ْٙب٥يت ٱبي ٩شثٴه ثٰ ّ٪٦يبت صغبثذساي ؽب٤٩ تٮَي٨ اعٮبد ٱضيٮٰ ، ٥يغت صٞٴٝي ٳ

ايزبد اّتجبسات ا٩ٴس ربسي

ايزبد دسخٴاعت ا٩ٴس ربسي ٳ ٱضيٮٰ ٱب

ثشٝشاسي استجبه ٩غت٪ش ثب ٳصاست ا٩ٴس اٝتقبدي ٳ داسائي ٳ ديٴا٫ ٩ضبعجبت دس خقٴؿ اعٮبد ٱضيٮٰ ٳ صغبثٲبي اسعب٥ي

پشداخت ٳ ثشسعي تٮخٴاٯ گشدا٭ٲب

پيگيشي تأ٩ي٬ اّتجبسات ٳ تيجيٜ آ٫ ثب ثش٭ب٩ٰ سيضي ٱب ٳ ٩ٴاد ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ثٴدرٰ ربسي ٳ ىشس ّ٪شا٭ي

پيگيشي دس ٩ٴسد ٦ّي ا٥ضغبثٲب، پيؼ پشداختٲب ٳ امبٰٙ پشداختٲب ا٨ّ اص ربسي ٳ گزؽتٰ ثب ٩ٮَٴس ٝيْي ٭٪ٴد٫

تشاص پشداخت ٝيْي فٴست صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگب٫ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگي

تشاص ّ٪٦يبت دٙتش ک٤ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ گضاسػ ثٰ خضا٭ٰ

تيجيٜ صغبة ريضغبثب٫ ثب اسٝب٧ پشداختي ا٩ٴس ٩ب٥ي ٳ سِٙ ٩ٖبيشت ٳرٴٯ دسيبٙتي ٳ اعٮبد تضٴي٦ي ثب ٱ٪کبسي صغبثذاسا٫

تٞغي٨ ٙيؼ صٞٴٛ ٝغ٪تٲبي ٩خت٦٘

تٮَي٨ اعٮبد ثبص٭ؾغتگب٫ رٲت ثبيگب٭ي ٳ گضاسػ صٞٴٛ ٩غت٪شي ثگيشا٫ ک٦يٰ ا٩ٴس صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬

تٮَي٨ اٝغبه ٳا٧ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگي

تٲيٰ اصکب٧ ثشٝشاسي صٞٴٛ ثبص٭ؾغتگي، ٳٍيٰٚ ٳ يب اص کبس اٙتبدگي ثش اعبط مٴاثو ٳ ٩ٞشسات ٩ٮذسد دس ٝب٭ٴ٫ اعتخذا٧ کؾٴسي

تٲيٰ پشٙشاژٱبي صٞٴٝي ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬

تٲيٰ گضاسؽبت ٩شثٴه

تٲيٰ گضاسؽٲبي ٩ب٥ي ٳ تٲيٰ پيؼ ٭ٴيظ ٭ب٩ٰ ٱبي ٩ب٥ي ٳ اسائٰ ٭َشيبت کبسؽٮبعي دس ٩ٴاسد ٩ٴرٰ ٭ٞل ٩ٞشسات

تٲيٰ ٳ اسعب٣ ٥يغت کغٴسات صٞٴٛ پشعٮ٤ ثٰ ثب٭کٲب ٳ اداسات ٩شثٴه ٱ٪ٰ ٩بٱٰ

تٲيٰ ٳ تٮَي٨ گضاسؽٲبي ثشداؽت ، ٳاسيضي ٳ ٩ٖبيشتٲب

تٲيٰ ٙٲشعت اّتجبسات ٩قٴة ٳ ٱضيٮٰ ٱبي ا٭زب٧ ؽذٯ

حجت اّتجبسات اعٮبدي ٳ عبيش پيؼ پشداخت ٱب دس دٙبتش ٩شثٴه تٲيٰ ٳ تٮَي٨ پيؼ ٭ٴيظ دعتٴسات ٳ ٙش٧ ٱبي ٩ضبعجبتي ٳ گضاسػ ٱبي 

الص٧
حجت ثشداؽت ٩غتٞي٨ ٙيؾٲب ٳ حجت ک٦يٰ ٳاسيضيٲبي ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ عبص٩ب٭ٲب ٳ ٕيشٯ ٳ تضٴي٤ آ٫ ثٰ ا٩ٴس اعٮبد

دسخٴاعت ٳرٰ ٳ اّتجبس ٳ ٩٪يضي کشد٫ ا٩ٴس صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد

دسيبٙت ٳ پشداخت ٩يب٥جبت پظ اص اخز دعتٴس اص ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ ٳ ا٭زب٧ حجت ٱبي ٩شثٴه دس دٙتش دسيبٙت ٳ پشداخت ٳ دٙتش ثب٭ک

سعيذگي ثٰ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ اص ٭َش سّبيت ٳ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات

سعيذگي ثٰ پيؼ پشداخت ٱب ٳ ٦ّي ا٥ضغبثٲب ٳ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٩شثٴه اص ٭َش سّبيت ٳ ارشاي ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ب٥ي

سعيذگي ثٰ ٳرٴٯ ثشگؾتي اص ٩ض٤ ٦ّي ا٥ضغبثٲب ٳ پيؼ پشداخت ٱب ٳ اّتجبسات اعٮبدي

فذٳس اعٮبد صغبثذاسي

فذٳس چک

ّ٪٦يبت ثشداؽت ؽب٤٩ فذٳس چک اص صغبثٲبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

گضاسػ اٙضايؼ ٳ کبٱؼ ثبص٭ؾغتگب٫ ثٰ عبص٩ب٫ ثبص٭ؾغتگب٫

٩ضبعجٰ عٮٴات خذ٩ت ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ؽٲشداسي

٩ضبعجٰ ٳ پشداخت پبداػ پبيب٫ خذ٩ت ٳ رخيشٯ ٩شخقي کبس٩ٮذا٫ ٳ کبسگشا٫

٩ضبعجٰ ٳ تْيي٬ ثذٱي کغٴس ٳ ثبص٭ؾغتگي ايب٧ خذ٩ت ٕيش سع٪ي ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي ٩شثٴه

٩شاٝجت دس حجت ّ٪٦يبت سٳص

٩شاٝجت ٳ ٭گٲذاسي اص اعٮبد م٪ب٭تي، اخز م٪ب٭تٮب٩ٰ، ت٪ذيذ ٳ اعتشداد ىجٜ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱبي ٩ب٥ي

٩يب٥ْٰ ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ٞشسات ٩ب٥ي ٳ اٍٲبس ٭َش دس٩ٴسد ٭ضٴٯ ارشاي آ٭ٲب

٩ٖبيشت گيشي اص صغبثٲب ٳ تٲيٰ فٴست ٩ٖبيشت آ٭ٲب

٩٪يضي ، اّتجبس ٳ عٮذ صد٫ ک٦يٰ ک٪ک ٱضيٮٰ ٱبي اصدٳاد ٳ ٙٴت ،ّبئ٦ٰ ٩ٮذي، ثي٪ٰ ّ٪ش ٳ صبدحٰ ؽب٦ٕي٬ ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ 

ؽٲشداسي
٩٪يضي ٥يغت ٱبي صٞٴٛ ٳ دعت٪ضد ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ ٳ ٩شکضي ٳ عبص٩ب٭ٲبي آتؼ ٭ؾب٭ي، ٙشٱٮگي تٚشيضي

٩٪يضي کشد٫ اعٮبد ا٩ٴس ربسي

٭گٲذاسي ٳ دسيبٙت ٳ پشداخت تٮخٴاٯ ؽب٤٩ اسص ٳ ٳرٴٯ ٭ٞذ

٭گٲذاسي ٳ کٮتش٣ صغبة ثذٱکبسا٫ ٳ ثغتب٭کبسا٫، پي٪ب٭کبسا٫ ثب٭کٲب، عپشدٯ ٱب

٭گٲذاسي ک٦يٰ صغبة ٱبي ثب٭کي ٳاصذ ٩شثٴه
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ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ثش٭ب٩ٰ ٱب، ثخؾٮب٩ٰ ٱب ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱب ٳ ىشس تقٴيت ٭ب٩ٰ ٱب

کبٱؼ ٳ اٙضايؼ صٜ ّبئ٦ٰ ٩ٮذي ٳ صٜ اٳالد ثبص٭ؾغتگب٫ ٳ ٩ٴٍٚي٬ ٳ پشداخت آ٫ ٱش ٩بٯ

کٮتش٣ ثشگٰ ٱبي ٩ضبعجبتي اص ٥ضبً ٩ٞشسات ٩ٴسد

کٮتش٣ صغبة ٱبي دسيبٙتي ٳ پشداختي ٳ دسآ٩ذ ٳ اسعب٥ي ثٰ ٩ٮَٴس فضت آ٭ٲب

کٮتش٣ ٩ٴرٴدي ٳ تٲيٰ فٴست ٩ٖبيشت ثب٭کي ٳ فٴست گشدػ ٳرٴٯ ٭ٞذ

کٮتش٣ ٳ تٲيٰ گضاسػ ٩ٴرٴدي صغبثٲبي ثب٭کي

کٮتش٣ ٳ سعيذگي اعٮبد ٳ ٝشاسدادٱب ثشاثش ٩ٞشسات

کٮتش٣ ٳ سِٙ اختالٗ صغبة ٱبي حجت ؽذٯ دس فٴست ٳرٴد اختالٗ ،تؾخيـ ٳ تْيي٬ عشٙق٤ صغبة ٱب

کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثش اٝال٧ ثشداؽتي ٳ ٳاسيضي ثٰ صغبثٲبي ٩خت٦٘ ؽٲشداسي

-

ا٭جبسداس: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

٭َبست ثش سّبيت افٴ٣ اي٪ٮي دس ا٭جبس رٲت صٚبٍت اص کبالٱب ٳ ٩ضقٴالت ٩ٴرٴد دس ا٭جبس

٭َبست ثش ىجٰٞ ثٮذي ٳ کذگزاسي کبال ٳ اٝال٧ ٩ٴرٴد دس ا٭جبس ٳ ارشاي ىشس اعتٞشاس کبال

٭َبست ثشارشاي افٴ٣ ا٭جبسداسي ، ا٭جبسگشدا٭ي ٳ کٮتش٣ ٩ٴرٴدي دس پبيب٫ عب٣ ٩ب٥ي

کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثش ٩ٴرٴدي کبال ٱب دس ک٤ ا٭جبس ٱب

-

١بسپشداص: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثشآٳسد ٝي٪ت ثشاي ا٭زب٧ خشيذ

پشداخت صٴا٥ٰ ٥جبط ٳ کٚؼ ک٦يٰ کبسگشا٫ ٩شکضي ٳ تٴاثِ آ٫

پيگيشي دس ٩ٴسد پشداخت اٝال٧ خشيذاسي ؽذٯ

پيگيشي دس ٩ٴسد تْٲذ اّتجبس ٳ اخز ٩زٴص الص٧

پيگيشي دسيبٙت تٮخٴاٯ

تضٴي٤ رٮظ ثٰ ا٭جبس ىجٜ ٙبکتٴس ٳ اخز سعيذ اٝال٧ دسيبٙتي

تٮَي٨ اعٮبد ٥ٴاص٧ خشيذاسي ؽذٯ

تٮَي٨ فٴست ر٦غٰ ک٪يغيٴ٫ تضٴي٤

تٲيٰ اعتْال٧ ثٲب ٝج٤ اص خشيذ ارٮبط

خشيذ کبال ثب دس ٭َش گشٙت٬ کيٚيت

دسيبٙت تٮخٴاٯ ٳ تٲيٰ اعٮبد ٱضيٮٰ پظ اص خشيذ

سّبيت خشيذ تب عٞ٘ اختيبسات ٩ٮيٰٞ

-

ر٪ْذاس ٳ ا٩ي٬ ا٩ٴا٣: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اٝذا٧ الص٧ دس ٩ٴسد ٭قت ّال٩ت ٩خقٴؿ ثش چغت ٳ ؽ٪بسٯ سٳي ٱش يک اص ا٩ٴا٣ دس عبخت٪ب٫ ؽٲشداسي ٩شکضي ، حجت ؽ٪بسٯ آ٫ دس دٙتش 

ا٩ٴا٣
تغٴيٰ صغبة ثب پشعٮ٤ ا٭تٞب٥ي يب ثبص٭ؾغتٰ ٳ دسيبٙت ا٩ٴا٣ تضٴي٤ ؽذٯ اص ايؾب٫

تيجيٜ فٴستٲبي ا٩ٴا٥ي سعيذٯ اص ٳاصذٱب ثب دٙتش ا٩ٴا٥ي ثٰ ٩ٮَٴس فضت ٩ٮذسربت

تٮَي٨ فٴست ٩ٴرٴد ٩ب٭ذٯ ا٩ٴا٣ ٩قشٙي دس آخش ٱش عب٣

تٲيٰ فٴست ا٩ٴا٣ صايذ ٳ اعٞبه ٳ اسعب٣ آ٫ ثٰ عبص٩ب٫ ٩تجٴُ ٳ اداسٯ ک٤ ا٩ٴا٣ دٳ٥تي ثشاي کغت اربصٯ ٙشٳػ ٳ يب فذٳس دعتٴس صزٗ

فذٳس پشٳا٭ٰ خشٳد ثشاي ا٩ٴا٥ي کٰ اص ٳاصذ اثٴاة ر٪ْي ٳ ر٪ْذاس خشٳد آ٭ٲب مشٳست پيذا ٩ي کٮذ

٩شاٝجت دس ا٥قبٛ ثشچغت ثش ا٩ٴا٣ ؽٲشداسي ٳ حجت دس دٙبتش ا٩ٴا٣ ثب رکش ؽ٪بسٯ ٳ فذٳس ٝجل ا٭جبس ا٩ٴا٣

٭َبست ثش ٭گٲذاسي ا٩ٴا٣

٭گٲذاسي صغبة ک٦يٰ ا٩ٴا٣ ٩ٮٞٴ٣ اثٴاة ر٪ْي ؽٲشداسي ٩شکضي ٳ حجت ٳ ٭گٲذاسي ٩ؾخقبت کب٤٩ آ٭ٲب ثش اعبط آيي٬ ٭ب٩ٰ ٩شثٴه

-

٩غئٴ٣ دسآ٩ذ ٳ ٭ٴعبصي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبد ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

77اسعب٣ پشٳ٭ذٯ ٩غتٮکٚي٬ پشداخت ّٴاسك ثٰ ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ 

اسعب٣ دعتٴس ا٥ْ٪٦ٲب ٳ ثخؾٮب٩ٰ ٱب ثٰ ٩ٮبىٜ ٳ ساٱٮ٪بيي الص٧ ثٰ عشپشعتب٫ ٭ٴعبصي دس ٩ٮبىٜ

 ٝب٭ٴ٫ ؽٲشداسي ثٰ ا٩الٟ ٩تخ77٘٦اّال٧ ساي ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ 

پيگيشي اٙضايؼ ّٴاسك اص ٳصاست کؾٴس

سعيذگي ثٰ اّتشاك ٩ٴديب٫

(...تٖييش ٝي٪ت ٱب ، ربثزبيي ٳفٴ٥ي ٱب، صزٗ ا٩الٟ)٩ذيشيت عيغت٨ ٩کب٭يضٯ ٭ٴعبصي

BS07010007: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07010008: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07010009: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07010010: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

 ٝب٭ٴ٫ ؽٲشداسي٩77ْشٙي ٩ٴديب٫ ٩تخ٦٘ اص ساي ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ 

٭َبست ثش ا٩ش تٴصيِ ٙيؼ ا٭جٴٯ عب٥يب٭ٰ ٭ٴعبصي

٭َبست ثش ا٩ٴس ٩٪يضي ا٩الٟ دس ٩ضذٳدٯ تضت پٴؽؼ ؽٲشداسي

٭َبست ثش ٭ضٴٯ ٩ضبعجبت ّٴاسك ٭ٴعبصي

٭َبست دس ا٩ش ٳفٴ٣ دسآ٩ذ ٭ٴعبصي ٩ٮبىٜ

٭َبست ٳ کٮتش٣ دسآ٩ذٱبي صبف٤ اص ّٴاسك ٭ٴعبصي

٭َبست ٳ کٮتش٣ ٙيؼ ٱبي ا٭جٴٯ ٝج٤ اص چبپ

ٱ٪بٱٮگي ٳ پيگيشي ثٰ ٩ٮَٴس پيگيشي ٳفٴ٣ ّٴاسك ا٩الکي کٰ ٩ْٴٰٝ داس٭ذ

ٱ٪کبسي دس تٮَي٨ ٝي٪تٲبي ٩ٮيٰٞ ثٮذي ٩يبثٜ دعتٴس ا٥ْ٪٦ٲبي ٝب٭ٴ٭ي

-

١بسؽٮبط دسآ٩ذ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

پيگيشي ٳفٴ٣ ّٴاسك عبص٩ب٭ٲبي دٳ٥تي

٭َبست ثش ٳفٴ٣ تْشٰٙ ٩قٴة ؽٲشداسي دس ص٩يٮٰ ّٴاسك ٩غبٙشي٬، ثبصيٲب ٳ ٭٪بيؾبت ، پبيب٭ٰ ٱبي ٩غبٙشثشي، خٴدسٳ ٳ عبيش ّٴاسك ٩ؾبثٰ

٭َبست ثش ٳفٴ٣ ٝذسا٥غٲ٨ ؽٲشداسي اص ّٴاسك تز٪يِ اص داسايي ٳّٴاسك عٴخت، صٞٴٛ گ٪شکي ٳ ک٪کٲبي دٳ٥تي اص عبص٩ب٫ ؽٲشداسيٲب

ٱ٪کبسي دس ثش٭ب٩ٰ سيضي ثشاي عبدٯ عبصي ٳ يکغب٫ عبصي سٳيٰ ٱبي ٳفٴ٣ ّٴاسك ؽٲشداسي

ٳفٴ٣ ٳرٴٯ ٩ت٪شکض، ک٪کٲبي دٳ٥تي ٳ عبيش

ٳفٴ٣ دسآ٩ذٱبي ٭بؽي اص ٳرٴٯ ا٩الٟ

ٳفٴ٣ ّٴاسك ثش ص٪٤ ٳ ٭٤ٞ

ٳفٴ٣ ّٴاسك ٩ب٥يبت ثش اسصػ اٙضٳدٯ

-

١بسؽٮبط ٭ٴعبصي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبد ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

77اسعب٣ پشٳ٭ذٯ ٩غتٮکٚي٬ پشداخت ّٴاسك ثٰ ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ 

اسعب٣ دعتٴس ا٥ْ٪٦ٲب ٳ ثخؾٮب٩ٰ ٱب ثٰ ٩ٮبىٜ ٳ ساٱٮ٪بيي الص٧ ثٰ عشپشعتب٫ ٭ٴعبصي دس ٩ٮبىٜ

 ٝب٭ٴ٫ ؽٲشداسي ثٰ ا٩الٟ ٩تخ77٘٦اّال٧ ساي ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ 

پيگيشي اٙضايؼ ّٴاسك اص ٳصاست کؾٴس

سعيذگي ثٰ اّتشاك ٩ٴديب٫

(...تٖييش ٝي٪ت ٱب ، ربثزبيي ٳفٴ٥ي ٱب، صزٗ ا٩الٟ)٩ذيشيت عيغت٨ ٩کب٭يضٯ ٭ٴعبصي

 ٝب٭ٴ٫ ؽٲشداسي٩77ْشٙي ٩ٴديب٫ ٩تخ٦٘ اص ساي ک٪يغيٴ٫ ٩بدٯ 

٭َبست ثش ا٩ش تٴصيِ ٙيؼ ا٭جٴٯ عب٥يب٭ٰ ٭ٴعبصي

٭َبست ثش ا٩ٴس ٩٪يضي ا٩الٟ دس ٩ضذٳدٯ تضت پٴؽؼ ؽٲشداسي

٭َبست ثش ٭ضٴٯ ٩ضبعجبت ّٴاسك ٭ٴعبصي

٭َبست دس ا٩ش ٳفٴ٣ دسآ٩ذ ٭ٴعبصي ٩ٮبىٜ

٭َبست ٳ کٮتش٣ دسآ٩ذٱبي صبف٤ اص ّٴاسك ٭ٴعبصي

٭َبست ٳ کٮتش٣ ٙيؼ ٱبي ا٭جٴٯ ٝج٤ اص چبپ

ٱ٪بٱٮگي ٳ پيگيشي ثٰ ٩ٮَٴس پيگيشي ٳفٴ٣ ّٴاسك ا٩الکي کٰ ٩ْٴٰٝ داس٭ذ

ٱ٪کبسي دس تٮَي٨ ٝي٪تٲبي ٩ٮيٰٞ ثٮذي ٩يبثٜ دعتٴس ا٥ْ٪٦ٲبي ٝب٭ٴ٭ي

-

٩٪يض: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

ٱ٪٢بسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ اعٮبد ٱضيٮٰ ثشاعبط ٙب١تٴسٱب ٳ حجت دس دٙبتش سٳص٭ب٩ٰ، ٩ْي٬ ٳ ا٭تٞب٣ ثٰ دٙتش ٤١

ٱ٪٢بسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ تشاص٭ب٩ٰ آص٩بيؾي ٩ب٭ذٯ گيشي ٳ ثغت٬ صغبثٲب رٲت افالس ٳ تٲيٰ گضاسػ ّ٪٢٦شد

تٲيٰ فٴست ٱبي ٩ٖبيشت ٱبي ثب٭٢ي

ٱ٪٢بسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٩ب٥ي اص ٝجي٤ اعٮبد ٱضيٮٰ، اعٮبد ا٭جبس، اعٮبد دسآ٩ذ

حجت دٙبتش فذٳس اعٮبد ٳ فذٳس چ٠ ٱب

ٰ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ثي٪ٰ ٳ ٩ب٥يبت ٢٩غٴسٯ اص پشداخت ٱب اسعب٣ چ٠ ٱب ٳ اٍٲبس٭ب٩

حجت ٩جب٥ٔ اّتجبسات ٩قٴة دس دٙبتش اّتجبسات ٭ٞذي

٭َبست ثش ّ٪٦يبت صغبثشعي داخ٦ي ٳ ا٩ٴس ٩زب٩ِ

٭َبست ثش تٲيٰ گضاسؽٲبي ٩ب٥ي تشاص ٭ب٩ٰ ٳ تٚشئ ثٴدرٰ عبال٭ٰ ٳ ثشسعي ٳ تبئيذ آ٭ٲب

٭َبست ثش صٌٚ ٳ اداسٯ ١شد٫ داسايي ٱبي ٩ٮٞٴ٣ ٳ ٕيش ٩ٮٞٴ٣

ثشسعي ٳ اسصيبثي ٳ ١بسؽٮبعي اسامي ٳ ا٩الٟ ٩ٴسد ٩ْب٦٩ٰ ؽٲشداسي، ا٨ّ اص خشيذ، ٙشٳػ،اربسٯ، اعتيزبسي ٳ تٲيٰ ٙٲشعت ٩ٴسد ٭يبص ٱش 

ىشس
-

-

-

BS07010011: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07010012: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07010013: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0702: ١ذ صٴصٯ 

٩ذيشيت ؽٲشعبصي ٳ ٩ْ٪بسي ٩ٮيٰٞ: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS07020001: ١ذ ؽ٤ٖ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

(١بسؽٮبط  )٩ذيش : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
آعيت ؽٮبعي ٩ؾکالت ٳ ٩ْنالت ؽٲشي ٳ اسائٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي الص٧ ثٰ ٩ٮَٴس کبٱؼ ٩ؾکالت ٳ اٙضايؼ کيٚيت ص٭ذگي ٩شد٧ ٳ ايزبد 

تغٲيالت الص٧ دس رٲت سِٙ ٩ْنالت ؽٲشي
اثالٓ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ٳ ىشاصي ثٰ عبص٩ب٫ ىشاصي ٳ ٩ؾبٳسي٬

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭تخبة ، ٱذايت ٳ ٱ٪بٱٮگي ثب ٩ؾبٳسا٫ گضيٮؼ ؽذٯ اص ىشيٜ ثشسعي ٳ کٮتش٣ سٳ٭ذ پشٳژٯ

ا٭زب٧ ْٙب٥يتٲبي دثيشخب٭ٰ ک٪يغيٴ٫ ثشسعي ٳ تقٴيت ىشصٲب

ثشسعي ٩غبئ٤ ٭بؽي اص اعکب٫ ٕيش سع٪ي ٳ ص٩يٮٰ ٱبي آعيت ؽٮبعي ارت٪بّي ٳ کب٥جذي ٳ اسائٰ پيؾٮٲبد ٱب ٳ ساٱکبسٱبي ارشايي 

رٲت سِٙ ٳ ر٦ٴگيشي اص گغتشػ آ٫
ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت اسائٰ ساٱکبسٱبي ٩ي٦ٴة رٲت تْذي٤ ٩ْنالت ٳ ٩ؾکالت ؽٲشي

ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ثٲجٴد کيٚيت ٩ضيو ؽب٤٩ ٩غبئ٤ ؽٲشعبصي ٳ عبص٩ب٭ذٱي ٳ ثٲغبصي ثبٙت

پيؾٮٲبد استٞبء کيٚي ثبٙت ٱب ثٴيژٯ ثبٙت تبسيخي ثش اعبط ٭يبصٱب ٳ ثب تٴرٰ ثٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي تٴعْٰ ث٦ٮذ ٩ذت ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ 

٩ٮبعت عبصي ٙنبٱبي ؽٲشي اص اثْبد ٩خت٦٘
تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ ٩يب٥ْبت ٳ اسائٰ ک٪جٴدٱب ٳ ٭يبصٱبي ٩ٮبىٜ ثٰ تٚکيک ث٦ٴٟ ٱب

تٲيٰ گضاسؽبت کبسثشدي... تزضيٰ ٳتض٦ي٤ آ٩بسٱبي ٳاف٦ٰ ٳ اىالّبت ؽٲشي ا٨ّ اص عشا٭ٰ ٱب ٳ تشاک٨ ٳ

تذٳي٬ مٴاثو ٳ اعتب٭ذاسد ٱبي ؽٲشي ٳ ر٪ِ آٳسي ؽبخـ ٱب ٳ ٩ْيبسٱبي ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس ٭ي٤ ثٰ ؽٲش ايذٯ

تْيي٬ پتب٭غي٤ ٱبي ٩ٮبىٜ اص ٭َش ر٦ت ر٪ْيت ٳ ک٪جٴد خذ٩بت، پشٳژٯ ٱبي ثٲجٴد کيٚي

تالػ دس ثٲجٴد عي٪ب ٳ ٩ٮَش ؽٲش ثب اسائٰ ساٱکبسٱبي ٩خت٦٘ ٳ يکغب٫ عبصي عي٪بي ؽٲشي ثبٙت ٱبي ؽٲشي

رب٭٪بئي ٩تْبد٣ خذ٩بت دس عيش ؽٲش ثش اعبط ىشس ٱبي رب٩ِ ٳ تٚقي٦ي

صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي اص اعٮبد ٩يب٥ْبتي ٳ ىشاصي ک٤ ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد دس ساعتبي تْيي٬ ا٭ذاصٯ ٳؽک٤ ؽٲش ٳ ثشسعي ٩ؾکالت ؽٲشي ثب ؽٲشٱبي ٱ٪زٴاس ثب ىشس تٚقي٦ي

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

١بسؽٮبط ٩غئٴ٣ ّ٪شا٫: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

(١ٮتش٣ ٩ٴاسد اي٪ٮي دس ارشا ٳ دس ٱٮگب٧ عٚت ١بسي)ٱ٪بٱٮگي ٳ ٭َبست ثش ا٩ٴس اي٪ٮي عبخت ٳ عبصٱب ٳ سّبيت آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱبي اي٪ٮي 

٭َبست ثش ّ٪٢٦شد ٩ٲٮذعي٬ ٭بٍش عبخت٪ب٫ ٱب ٳ ٭َبست ثش ارشاي ٩ٚبد  )٭َبست ثش ّ٪٢٦شد ٩ٲٮذعي٬ ٭بٍش ثب ٱ٪بٱٮگي ١٪يغيٴ٫ ٩بدٯ فذ 

(آيي٬ ٭ب٩ٰ عبصٯ ٱبي ٙٴالدي ٳ ثتٮي
٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

عيبعتگزاسي ، ثش٭ب٩ٰ سيضي، ٱ٪بٱٮگي ٳ ٭َبست ثش ا٩ٴس خذ٩بت ؽٲشي

تذٳي٬ مٴاثو ٳاگزاسي سٙت ٳ سٳة ٳ عبيش خذ٩بت ؽٲشي ثٰ پي٪ب٭٢بسا٫ ٳ ٭َبست ثش صغ٬ ارشاي آ٭ٲب

صيجبعبصي ٳ ثٲغبصي ٙنبٱبي ؽٲشي دس رٲت ٭ي٤ ثٰ ثبٙت ٩ي٦ٴة ؽٲشي

پيگيشي ثشاي ا٭زب٧ ٢٥ٰ گيشي آعٚب٥ت ٩ْبثش ٳ ٩ضٴىٰ ا٩ب١ٮي ١ٰ ٭گٲذاسي آ٭ٲب ثْٲذٯ ٩ٮيٰٞ عپشدٯ ؽذٯ اعت ثب ٱ٪بٱٮگي اداسٯ ٙٮي ٳ 

ّ٪شا٫ ٩ٮيٰٞ
-

١بسؽٮبط ّ٪شا٫: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّال٧ ٭تبيذ

ا٭زب٧ آص٩بيؼ دا٭ٰ ثٮذي دسفذ عي٪ب٫

ا٭زب٧ آص٩بيؾٲبي رٴػ

ثبصسعي چؾ٪ي رٴػ

ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس خقٴؿ ثت٬ ٱبي ٩ْيٴة

تْيي٬ ٩ؾخقبت ٩کب٭يکي ٩ي٦گشدٱب

تْيي٬ ٩ٞبٳ٩ت ٙؾبس ثت٬

٭٪ٴ٭ٰ گيشي اص ثت٬

کٮتش٣ ىشس اختاله ثت٬

-

(٩أ٩ٴس ثبصديذ)١بسؽٮبط ّ٪شا٫ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ
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ؽشس ٳٍيٰٚ

ا٭زب٧ آص٩بيؼ دا٭ٰ ثٮذي دسفذ عي٪ب٫

ا٭زب٧ آص٩بيؾٲبي رٴػ

ثبصسعي چؾ٪ي رٴػ

ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس خقٴؿ ثت٬ ٱبي ٩ْيٴة

تْيي٬ ٩ؾخقبت ٩کب٭يکي ٩ي٦گشدٱب

-

١بسؽٮبط فذٳس پشٳا٭ٰ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسصيبثي ٳ سعيذگي ثٰ ؽکبيبت اص ٩شاص٤ فذٳس پشٳا٭ٰ ٳ ثشسعي پشٳ٭ذٯ ٱبي خبؿ ٳ اسائٰ ساٱکبسٱبي ٩ٮبعت رٲت ر٦ت سمبيت ؽبکيب٫ ثش 

ىجٜ مٴاثو
ثبص٭گشي مٴاثو ٳ ٩ٞشسات ؽٲشعبصي ٳاسائٰ افالصبت پيؾٮٲبدي رٲت تقٴيت ٳ اثالٓ ثٰ ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ

ثشسعي اعتْال٧ پبيب٫ عبخت عبخت٪ب٭ٲب اص ٭َش مٴاثو ؽٲش عبصي

ثشسعي ٭َشات ؽٴساي ؽٲشعبصي ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ اسعب٣ ؽذٯ ثٰ ٩ذيشيت ثقٴست ٩بٱب٭ٰ

٩غئٴ٥ي٬ ؽٲشعبصي ٳ ٩ب٩ٴسي٬ ثبصديذ ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ دس خقٴؿ ايزبد , پيگيشي ثشگضاسي ر٦غبت ٱ٪بٱٮگي ثب ٩ْبٳ٭ي٬ ؽٲشعبصي 

ٳصذت سٳيٰ دس ا٩ٴس ؽٲشعبصي
پيگيشي ثشگضاسي ؽٴساي ٭٪بي عبخت٪ب٭ٲبي ث٦ٮذ ٩شتجٰ دس ساعتبي ثٲجٴد کيٚيت عي٪بي ؽٲشي ٳ کٮتش٣ ٱ٪بٱٮگي ٳ ٱ٪خٴا٭ي ىشس ٭٪ب ثب 

ثبٙت ٩ٴرٴد
تض٦ي٤ آ٩بس پشٳا٭ٰ ٱبي فبدسٯ دس ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ ٳ ٩ٞبيغٰ آ٫ ثب آ٩بس عب٣ گزؽتٰ ثقٴست ٩بٱب٭ٰ

٭َبست ثش پبعخ گٴيي ثٰ اعتْال٩بت ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ دس خقٴؿ مٴاثو ٳ ٩ٞشسات ؽٲش عبصي

ٱ٪بٱٮگي ثب ٩ْبٳ٭ي٬ ؽٲشعبصي، ٩غٴٳ٥ي٬ ؽٲشعبصي ٳ ٩ب٩ٴسي٬ ثبصديذ ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ رٲت ثشسعي ٩ؾکالت ٩ٴرٴد ٳ استٞبء 

کيٚيت خذ٩بت ؽٲشعبصي
-

١بسؽٮبط ٩ضبعت: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

٩ضبعجٰ تخٚيٚبت اسائٰ ؽذٯ ثٰ خب٭ٴادٯ ٱبي ايخبسگشا٫ ٳ رب٭جبصا٫ ٳ ؽٲذا

٩ضبعجٰ تٚکيک ٙيضيکي پالکٲب

 ٳ تٴاٙٞبت٩9ضبعجٰ رشائ٨ ٳ تجقشٯ 

٩ضبعجٰ صيشثٮب اص سٳي ٭ٞؾٰ ٱبي اسائٰ ؽذٯ رٲت فذٳس پشٳا٭ٰ

٩ضبعجٰ ّٴاسك صيشثٮبي ٭ٞؾٰ ٱبي اسربُ ؽذٯ

٩ضبعجٰ ّٴاسك ٭٤ٞ ٳ ا٭تٞب٣ ٳ ٩ب ثٰ ا٥تٚبٳت ّٴاسك صيشثٮب رٲت ت٪ذيذ پشٳا٭ٰ

٩ضبعجٰ ّٴاسك کغشي ٭ٞؾٰ ٱبي اسربُ ؽذٯ

٩ضبعجٰ ٩جب٥ٔ تٴاٜٙ ٳ ٱضيٮٰ ٱبي پشٳا٭ٰ ثشاي تٮَي٨ فٴستز٦غبت ٩ْٴك

٩ضبعجٰ ٩تشاژٱبي ٩بصاد ثش پشٳا٭ٰ ثب تٴرٰ ثٰ گضاسػ ٩ب٩ٴس ثبصديذ ٳ اسعب٣ ثٰ ٩بدٯ فذ

٩ضبعجٰ ٩غبصت ٳ ٩ج٦ٔ تشاک٨

کٮتش٣ ثذٱي پشٳ٭ذٯ ثٰ ؽٲشداسي ٳ کٮتش٣ صيشثٮبي ارشايي ٭غجت ثٰ پشٳا٭ٰ فبدسٯ

-

١بسؽٮبط ؽٲشعبصي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ثشسعيٲبي کبسؽٮبعي دس خقٴؿ ىشصٲبي ؽٲشعبصي ٳ تٚقي٦ي ٳ ٩ٴمْي ٳيژٯ

ثشسعي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ٩ٴسد تٴعْٰ ٳ تٴصيِ ّبدال٭ٰ خذ٩بت ٳ ا٩کب٭بت ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس دعتشعي ّبدال٭ٰ ؽٲشٳ٭ذا٫ ثٰ اي٬ خذ٩بت دس 

ساعتبي تضٜٞ ّذا٥ت ارت٪بّي
ثشٝشاسي استجبه ثب ٩ؾبٳسي٬ ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبت ؽٲشي

(تضٜٞ پزيشي)پيگيشي ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ؽٲشي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي 

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ثش٭ب٩ٰ ٱبي کٴتبٯ ٩ذت ، ٩يب٫ ٩ذت ٳ ث٦ٮذ ٩ذت ٳيژٯ ْٙب٥يتٲب ٳ خذ٩بت ٩شاکض ٙشٱٮگي ارت٪بّي ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ ٩غبي٤ اعبعي ؽٲشي دس ا٩ش تٲيٰ عيبعتٲبي ؽٲشداسي

(عٮذ تٴعْٰ ؽٲشي)ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ ٩غبي٤ اعبعي ؽٲشي دس ا٩ش تٲيٰ ٥ٴايش ٳ عيبعتٲبي ؽٲشداسي 

ٱ٪کبسي دس ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ؽٲشي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي

-

١بسؽٮبط ٭َبست ٳ ر٦ٴگيشي اص عبخت ٳ عبصٱبي ٕيش ٩زبص: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّال٧ ٭تبيذ

ا٭زب٧ آص٩بيؼ دا٭ٰ ثٮذي دسفذ عي٪ب٫

ا٭زب٧ آص٩بيؾٲبي رٴػ

ثبصسعي چؾ٪ي رٴػ

ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس خقٴؿ ثت٬ ٱبي ٩ْيٴة

تْيي٬ ٩ؾخقبت ٩کب٭يکي ٩ي٦گشدٱب
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تْيي٬ ٩ٞبٳ٩ت ٙؾبس ثت٬

٭٪ٴ٭ٰ گيشي اص ثت٬

کٮتش٣ ىشس اختاله ثت٬

-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ذيش : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ٩شاص٤ تب٩ي٬ اّتجبس ٳ پيگيشي اخز ٩زٴص ا٭زب٧ کبس

ثشسعي ٳ ثٲجٴد ٩غت٪ش رشيب٫ کبس اداسٯ ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ْٙب٥يت دس استٞبء ٙشٱٮگ ثش٭ب٩ٰ سيضي پشٳژٯ ٱب

پيگيشي اعتٞشاس عيغت٨ ٱبي ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳکٮتش٣ پشٳژٯ دس پشٳژٯ ٱبي کال٫

ؽشکت دس ر٦غبت ک٪يغٴ٫ ٩ْب٩الت ٳ اسائٰ ٭ٞيٰ ٭َشات کبسؽٮبعي

ؽشکت دس ر٦غبت ثش٭ب٩ٰ سيضي تذٳي٬ ثٴدرٰ ّ٪شا٭ي ٳ ٩ذيشيت ثش اخز اّتجبسات پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي

اصذاث اثٮيٰ ٳ ٩غتضذحبت خذ٩بتي ٳ سٙبٱي ؽٲش، )٩ذيشيت ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ارشا ٳ ٩ش٩ت پشٳژٯ ٱبي ٩قٴة ثٴدرٰ ّ٪شا٭ي ؽب٤٩

خيبثب٫ عبصيٲب، تٞبىِ ٱبي ٕيش ٱ٪غيش ٳ پ٦ٲب، عبخت٪ب٭ٲبي ٙشٱٮگي ٳ تٚشيضي ٳ ٳسصؽي، سٳکؼ آعٚب٥ت ٳتْ٪يشات ٩ْبثش ٙشّي ٳ 

اف٦ي، پيبدٯ سٳعبصيٲب
٭َبست ثش ا٭ْٞبد ٝشاسدادٱبي پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي ٳ اثالٓ ثٰ پي٪ب٭کبسا٫

٭َبست ثش پيگيشي ا٩ٴس الص٧ دس ٩ٴسد ات٪ب٧ ٝشاسداد ٱب ٳ آصاد کشد٫ م٪ب٭تٮب٩ٰ ٱب ٳ عپشدٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ پشٳژٯ ٱب ٭َبست ٳ پيگيشي اسصؽيبثي 

پي٪ب٭کبسا٫
(...اخز اّتجبس ٳ)٭َبست ثش تضٴي٤ گيشي ىشس ٱبي ّ٪شا٭ي ٳ ا٩ٴس ٩شثٴه

٭َبست ٳ پيگيشي تٲيٰ گضاسؽبت تض٦ي٦ي ثٴدرٰ ّ٪شا٭ي ٳ اّتجبسات ٳ ا٩ٴس پي٪ب٫ دس عيش ؽٲشداسي

٭َبست ٳ پيگيشي کٮتش٣ کال٫ پشٳژٯ ٱب ٳ ثش٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪شا٭ي

ٱ٪بٱٮگ ٭٪ٴد٫ ک٦يٰ ا٩ٴس ارشائي ٳاصذٱبي ّ٪شا٭ي ٩ٮبىٜ تبثْٰ ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تذٳي٬ پيؼ ٭ٴيظ ٳ ٩ت٪٨ ثٴدرٰ ّ٪شا٭ي

پي٪ب٫ ٳ ٝشاسدادٱبي ٩ت٪٨ پشٳژٯ ٱب % 25کٮتش٣ ٳ تبييذ گضاسػ اّتجبسي رٲت اثالٓ 

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

١بسؽٮبط ٩غئٴ٣ ا٩ٴس ّ٪شا٭ي ٳ ٙٮي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اثالٓ ک٦يٰ دعتٴس کبسٱب ٳ فٴستز٦غبت اصزب٧ ثٰ پي٪ب٭کبسا٫

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثشسعي ٳ تْيي٬ خو ٩ؾي ثش٭ب٩ٰ ٱبي ک٦ي ثٰ ٩ٮَٴس تٲيٰ ىشصٲبي ٙٮي ٳ ارشايي ثب تٴرٰ ثٰ اصتيبربت ٦ْٙي ٳ آتي ؽٲش

پيگشي ر٪ِ آٳسي ٳ تذٳي٬ ٳ اثالٓ ثخؾٮب٩ٰ ٱبي ٙٮي ٳ ٩ٞشسات رذيذ ٩شتجو ثب ارشاي ثب کيٚيت پشٳژٯ ٱب

پيگيشي رٲت ارشاي ثٲٮگب٧ پشٳژٯ ٱب دس ؽٲشداسي

پيگيشي ٳ ٭َبست ثش کٮتش٣ پشٳژٯ دس دعت ارشا دس صٴصٯ ٩ْبٳ٭ت ّ٪شا٭ي

تبئيذ فٴست ر٦غبت ٳ فٴست ٳمْيت پي٪ب٭کبسا٫ ّ٪شا٫ ؽٲشداسي

تق٪ي٨ گيشي دس ساثيٰ ثب ٭کبت ٩جٲ٨ ٭ٞؾٰ ٱب ٳ آيت٨ ٱبي اثالٕي ثٰ پي٪ب٭کبس

سعيذگي ثٰ دسخٴاعت ٱبي پي٪ب٭کبسا٫ ثشاي تضٴي٤ ٩ٴٝت ٳ ٝيْي پشٳژٯ ٱب

ؽشکت دس ر٦غبت کبسگبٱي ٩غت٪ش ٳ کٮتش٣ ٳ پيگيشي ثش٭ب٩ٰ ص٩ب٭جٮذي پشٳژٯ ٱب

ؽشکت دس ر٦غبت ک٪يغيٴ٫ ٙٮي ٳ ٱيبت ّب٥ي ثشسعي ىشصٲب ٳ پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي

ؽشکت دسر٦غبت ک٪يغيٴ٫ ٩ْب٩الت ثْٮٴا٫ کبسؽٮبط

ؽٮبعبيي ٳ اعتٚبدٯ اص آخشي٬ سٳؽٲبي ٭ٴي٬ ٩ذيشيت پشٳژٯ دس ا٩ٴس ٩ذيشيت پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي ؽٲشداسي

٩يب٥ْٰ ٳ ثشسعي پيؾٮٲبدات ٩ٮبىٜ دس ص٩يٮٰ ر٪ِ آٳسي آثٲبي عيضي ٳ تبييذ اٳ٥ٴيت داس ٭٪ٴد٫ پشٳژٯ ٱبي ٩شثٴه

٭َبست ثش ارشاي ىشصٲبي خيبثب٫ عبصي ٳ پيبدٯ عبصي ٳ ٩ش٩ت ٳ تْ٪يش ٩غتضذحبت ٩ت٦ْٜ ثٰ ؽٲشداسي

٭َبست ثش ىشاصي پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي دس ٝب٥ت ثٴدرٰ ٱبي ٩قٴة

٭َبست ثش ّ٪٦کشد ارشايي ٩ْبٳ٭ي٬ ّ٪شا٭ي ٩ٮبىٜ

٭َبست ٩غت٪ش ثش ّ٪٦کشد ٭بٍشي٬ ٳ ٩ذيشا٫ پشٳژٯ ٱب ي ٩شتجو

٭َبست ٳ پيگيشي اعتٚبدٯ اص ٩قب٥ش ٩شٕٴة ٳ سّبيت دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي ٩شتجو ثب پشٳژٯ

٭َبست ٳ کٮتش٣ ثش ّ٪٦کشد پي٪ب٭کبسا٫ دس ارشاي پشٳژٯ ٱب ثب تٴرٰ ثٰ ٭ٞؾٰ ٱب ٳ ٩ؾخقبت ٙٮي دادٯ ؽذٯ ٳ تبييذ فٴست ٳمْيتٲب
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٭َبست ٳ کٮتش٣ ّ٪٦يبت ارشايي پشٳژٯ ثب تٴرٰ ثٰ ٭ٞؾٰ ٱب ٳ ٩ؾخقبت ٙٮي دادٯ ؽذٯ کٰ تٴعو پي٪ب٭کبس ارشا ٩يگشدد

ٱ٪کبسي دس تذٳي٬ ثٴدرٰ عبال٭ٰ ثب تٴرٰ ثٰ عيبعتٲبي صٴصٯ ٩ْبٳ٭ت

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ىشصٲبي ٩شثٴه ثٰ ا٩ٴس ٙٮي ٳ عبخت٪ب٭ي ٳ صيشعبصي ٳ ثشآٳسد ٱضيٮٰ ٱبي ٩شثٴه

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ىشصٲبي ٩شثٴه ثٰ ٩ْبثش عيش ؽٲش ا٨ّ اص عٴاسٯ سٳٱب ٳ پيبدٯ سٳٱب

کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثش ٭ضٴٯ ا٭زب٧ تْٲذات ىشٗ ٱبي ٝشاسداد ثب ٩ْبٳ٭ت ّ٪شا٫ ٳ اثالٓ ٱؾذاسٱب ٳ اخيبسٱبي ثٰ ٩ٴِٝ ثٰ آ٫

-

١بسؽٮبط ّ٪شا٫: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّال٧ ٭تبيذ

ا٭زب٧ آص٩بيؼ دا٭ٰ ثٮذي دسفذ عي٪ب٫

ا٭زب٧ آص٩بيؾٲبي رٴػ

ثبصسعي چؾ٪ي رٴػ

ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس خقٴؿ ثت٬ ٱبي ٩ْيٴة

تْيي٬ ٩ؾخقبت ٩کب٭يکي ٩ي٦گشدٱب

تْيي٬ ٩ٞبٳ٩ت ٙؾبس ثت٬

٭٪ٴ٭ٰ گيشي اص ثت٬

کٮتش٣ ىشس اختاله ثت٬

-

١بسؽٮبط ثشٛ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ تضٞيٞبت ٳ ثشسعي ٱبي ٦ّ٪ي ٳ ٙٮي دس ص٩يٮٰ تأعيغبت

(ک٪ي ٳ کيٚي ٳ دس ساثيٰ ثب ا٩ٴس تأعيغبتي ٳ ا٥کتشيکي )ثشسعي پيؾٮٲبد اسائٰ ؽذٯ اص عٴي ٩ؾبٳس ٳ تأييذ ٩قب٥ش ٩ٴسد ٭يبص پشٳژٯ 

٩ؾبٳسا٫ ٳ پي٪ب٭کبسا٫ ٳ اّال٧ ٭َش (ا٩ٴس تأعيغبتي ٳا٥کتشيکي)ثشسعي دعتٴس کبس، فٴست ر٦غٰ، فٴست ٳمْيت ٱبي 

(ا٩ٴس تأعيغبت ٩کب٭يکي ٳ ا٥کتشيکي  )ثشسعي ٳ تيجيٜ کبسٱبي ارشايي ثب ٭ٞؾٰ ٱبي ٩قٴة ٩شثٴه 

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ثش٭ب٩ٰ ٭ٴعبصي تزٲيضات ا٥کتشٳ٭يکي ٩شثٴه ثٰ تأعيغبت ثٰ ٱ٪شاٯ ثشآٳسد ٱضيٮٰ الص٧

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ٳ اعتب٭ذاسد ٭٪ٴد٫ ٩ز٪ٴّٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي رضئي تش ؽذٯ ٭ٞؾٰ ٱبي ا٥کتشٳ٭يکي، ٩کب٭يکي ٳ تأعيغبتي ٳ ٱ٪غب٫ عبصي ٱب

ٳ اسايٰ گضاسػ (تأعيغبت ٳ ا٥کتشٳ٭يک)سعيذگي ٳ ثبصثيٮي ىشس ٱبي ٩ؾبٳسا٫ 

ٱ٪کبسي دس اسائٰ اىالّبت ٳ اسصيبثي عبال٭ٰ ّ٪٦کشد ک٪ي ٳ کيٚي ٩ؾبٳسا٫ ٳ پي٪ب٭کبسا٫

-

١بسؽٮبط تأعيغبت: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٭َبست ثش عبخت٪ب٫ ٱب ٳ تبعيبت ؽٲشداسي ٩ٮز٪٦ٰ ؽٴٙبژ

٭َبست ثش ٥ٴ٥ٰ ١ؾي ٱبي آة عبخت٪ب٫ ٱب ، پبسٟ ٱب، ١نؾتبسگبٯ ٱب ٳ گٴسعتب٫ ٱب

٭َبست ٳ ثبصديذ اص تبعيغبت آعب٭غٴسٱب، پ٦ٰ ٙشاس عبخت٪ب٫ ٱبي ؽٲشداسي

...٭َبست ٳ ثبصديذ اص تبعيغبت ثشٝي ، ؽٲشعبصي ٳ 

-

(٭بٍش پشٳژٯ)١بسؽٮبط ّ٪شا٫ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ آص٩بيؼ دا٭ٰ ثٮذي دسفذ عي٪ب٫

ا٭زب٧ آص٩بيؾٲبي رٴػ

ثبصسعي چؾ٪ي رٴػ

ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس خقٴؿ ثت٬ ٱبي ٩ْيٴة

تْيي٬ ٩ؾخقبت ٩کب٭يکي ٩ي٦گشدٱب

-

١بسؽٮبط ٭ٞؾٰ ثشداسي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

GPS ايزبد ٳ کٮتش٣ ؽٮبعٮب٩ٰ ٭ٞبه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ّ٪٦يبت تشاصيبثي

ا٭زب٧ ٩ضبعجبت ٭ٞؾٰ ثشداسي

ثشداؽت پشٳٙي٤ ٱبي ىٴ٥ي ٳ ّشمي ٩غيش

ثشداؽت ٳمِ ٩ٴرٴد ٩غتٖالت ؽٲشداسي ثٰ ٩ٮَٴس ر٦ٴگيشي اص اختالٙبت ثٰ ٳرٴد آ٩ذٯ ٳ تٲيٰ ٭ٞؾٰ ثشاي ٩غتٖالت ٩زکٴس

  ايغتگبٱٲبي ثشداؽت ؽذٯ تٴعو ٭ش٧ اٙضاس کب٩پيٴتش رٲت ثذعت آٳسد٫ ٩ختقبت ٱبي يک پٮزبٯ ٱضاس ؽٲشLocalپشداصػ ٩ٞيبط

تيجيٜ ٭ٞؾٰ ٱب اثتذايي يب ٭ٞؾٰ ٱبي دس دعت ارشا

تيجيٜ ٭ٞؾٰ ٱب ثب ىشصٲبي ٱٮذعي ٳ تْيي٬ ٩ؾخقبت ٩ضٴس خو ٳ ٩غيشيبثي

تْيي٬ اصزب٧ ّ٪٦يبت خبکي ک٦يٰ پشٳژٯ ٱبي ٩ٴسد پي٪ب٫ ٩ْبٳ٭ت ّ٪شا٫

BS07030004: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07030005: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07030006: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07030007: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07030008: ١ذ ؽ٤ٖ 
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سعيذگي ثٰ فٴست ر٦غبت ٳ فٴست ٳمْيت ٱب اص ٥ضبً ٙٮي ثش اعبط تيجيٜ کبسٱبي ا٭زب٧ ؽذٯ ثب ٭ٞؾٰ ٱب

 تْيي٬ ٭ٞبهBM ٳ GPSدس٩ض٦ٲبي ٩ٴسد ٭يبص ٩ٮبىٜ 

ىشس سيضي ٳ ٱ٪بٱٮگي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي ا٩ٴس ٩خت٦٘ ٩شثٴه ثٰ  ٭ٞؾٰ ثشداسي

٩ضبعجٰ ٝٴط ٱبي ٝبئ٨، اٙٞي ٳ ا٭ٚقب٥ي

٩يب٥ْٰ ٳ تضٞيٜ دس سٳػ ٱبي ٭ٞؾٰ ثشداسي ثٰ ٩ٮَٴس اعتٚبدٯ اص رذيذ تشي٬ سٳػ

٭َبست دس فذٳس تبييذيٰ الص٧ ٩جٮي ثش ٩يبثٞت عبخت٪ب٭ٲبي اصذاث ؽذٯ ثب ٭ٞؾٰ ٱبي ٩قٴة

ٱ٪ب٭ٮذ کشد٫ ّ٪٦يبت تجذي٤ اص ٭َش سع٨ ٳ ا٭تخبة س٭گ ٱب ٳ عبيش ٩ؾخقبت ٳ ا٭زب٧ ٩ضبعجبت اٳ٥يٰ ٭ٞؾٰ ثشداسي

ٱ٪کبسي دس فذٳس تبييذيٰ الص٧ ٩جٮي ثش ٩يبثٞت عبخت٪ب٭ٲبي اصذاث ؽذٯ ثب ٭ٞؾٰ ٱبي ٩قٴة

ک٪ک دس ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ تٲيٰ ىشس ٳ ّ٪٦يبت ثشاي ا٭زب٧ تٲيٰ ٭ٞؾٰ اص ٩ٮبىٜ دس ٩ٴاِٝ ٥ضٳ٧

کٮتش٣ اصثي٦ت ٱبي پشٳژٯ ٱبي ّ٪شا٭ي تضٴي٤ ؽذٯ

کٮتش٣ ٭ٞبه ٱٮذعي ىشس اسائٰ ؽذٯ ٳ ٩ٞبيغٰ ثب ىشس ارشا ؽذٯ ٳ اّال٧ اختالٙبت ىشس ٳ ارشا

کٮتش٣ کذ استٚبّي اليٰ ٱبي ٩خت٦٘ صيشعبصي ٳ سٳعبصي ساٯ

کٮتش٣ کذ استٚبّي ٩غيش ٩شکضي ؽيت ثٮذي ٩ٮبعت ٩ْبثش

-

-

-

(١بسؽٮبط  )٩ذيش : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثش٭ب٩ٰ سيضي ثٰ ٩ٮَٴس آ٩بدگي رٲت ٩ٞبث٦ٰ ثب صٴادث ٕيش٩تشٝجٰ ٳ ٭َبست ثش اکيپ ٱبي ٩ٴسد ٭َش دس ؽٲشداسيٲبي ٩ٮبىٜ

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ پيگيشي ا٭زب٧ خذ٩بت ؽٲشي خبؿ کٰ ثٰ تٮٲبئي دس ٩ٮبىٜ ؽٲشداسي ٳ عبيش عبص٩ب٭ٲب ٳ ٳاصذٱبي تبثْٰ ا٩کب٫ پزيش ٭جٴدٯ ٳ 

(٩ب٭ٮذ عتبد ؽٲش عب٨٥)٩غت٦ض٧ اٝذا٩بت ارشائي يکغب٫ ٳ ٱ٪ض٩ب٫ ثقٴست ٩ت٪شکض ٳ ٱ٪بٱٮگ دس عيش ؽٲش 
ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ٭َبست دس صغ٬ ا٭تَب٧ ا٩ٴس ر٪ِ آٳسي،ص٪٤، پشداصػ ٳ دِٙ ثٲيٮٰ پغ٪ب٭ذ دس عيش ؽٲش

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ٱ٪بٱٮگي ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ ؽٮبعبيي، پبکغبصي ، اليشٳثي ٳ ٭گٲذاسي ٳ صٌٚ ک٦يٰ ٩بديٲب ٳ ٩غي٦ٲبي ؽٲش ثب ٱ٪بٱٮگي 

ٳاصذٱبي ريشثو دس ؽٲشداسي ٳ عبيش عبص٩ب٭ٲب ٳ اسگب٭ٲبي ارشائي ؽٲشداسي
تذٳي٬ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٳ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٱبي صٌٚ ٳ ثبصعبصي ٩بديٲب،ا٭ٲبس ٳ ٩غي٦ٲب

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ىشصٲبي الص٧ رٲت ثٲيٮٰ کشد٫ ا٩ٴس خذ٩بت سعب٭ي ثٰ ؽٲشٳ٭ذا٫

ؽٮبعبيي ٳ پيگيشي ا٭زب٧ ىشصٲبي ٩يب٥ْبتي ٳ پژٳٱؾي ٩ٴسد ٭يبص دس صٴصٯ ٩ْبٳ٭ت خذ٩بت ؽٲشي

٩ؾبسکت دس عتبدٱبي ٩تؾک٦ٰ دس ص٩يٮٰ اسائٰ خذ٩بت سٙبٱي ثٰ ٩غبٙشي٬ ٳ تٴسيغتٲبي ؽٲش ٳ پيگيشي ارشائي ٳٍبئ٘ ؽٲشداسي دس اي٬ 

خقٴؿ
٭َبست ثش ا٭تخبة ٩ؾبٳسا٫ ٳ پي٪ب٭کبسا٫ ٩تخقـ ٳ صشٰٙ اي دس ا٩ٴس خذ٩بت ؽٲشي

٭َبست ثش عيغت٨ ر٪ِ آٳسي ٳ ا٩ضبء پغ٪ب٭ذ ٱب ٳ عبيش مبيْبت ؽٲشي ٳ تذٳي٬ مٴاثو ٩شثٴه

٭َبست دس صغ٬ ا٭تَب٧ ا٩ٴس ر٪ِ آٳسي ٳ ٩ْذٳ٧ ٭٪ٴد٫ صيٴا٭بت ٩ٴري ٳ ٳ٥گشد

٭َبست ک٪ي ٳ کيٚي ثش ٭ضٴٯ ّ٪٦کشد کبس پي٪ب٭کبسا٫ ٳ ٱ٪چٮي٬ سعيذگي ثٰ فٴست ٳمْيت ّ٪٦کشد ايؾب٫ دس ٩ٴاِٝ مشٳسي

ٱ٪بٱٮگي ٳ ٭َبست ثش گغتشػ صيشعبختٲب ٳ ٙشاٱ٨ آٳسد٫ ٳعبي٤ ٳ ا٩کب٭بت ٩ٴسد ٭يبص ثشاي سؽذ ٳ تٴعْٰ خذ٩بت ؽٲشي

ٱ٪کبسي دس ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ٱ٪بٱٮگي ثشاي کبٱؼ تقذي گشي ٱب ٳ اٙضايؼ ٩ؾبسکت ثخؼ خقٴفي دس ا٩ٴس خذ٩بت ؽٲشي

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ تٮَي٨ پيؼ ٭ٴيظ ثٴدرٰ ٩ْبٳ٭ت خذ٩بت ؽٲشي

ٱ٪کبسي ٳ ٱ٪بٱٮگي ثشاي اسائٰ ٳ ارشاي ثش٭ب٩ٰ ٱبي آ٩ٴصؽي ؽٲشٳ٭ذي دس ا٩ٴس صٴصٯ خذ٩بت ؽٲشي

ٱ٪کبسي ٳ ٱ٪بٱٮگي ثشاي استٞبي ٩ؾبسکت، ص٪بيت ٳ ٱ٪کبسي ؽٲشٳ٭ذا٫ دس ا٩ٴس صٴصٯ خذ٩بت ؽٲشي

اعتٚبدٯ اص ٍشٙيت ىشس ٱبي تٚقي٦ي ٳ ثبص٭گشي دس تٴعْٰ ٳ ثٲجٴد ا٢٩ب٭بت خذ٩بت ؽٲشي دس ٩ٮبىٜ ٳ اٙضايؼ اي٬ ٍشٙيت ٱب

ٱ٪بٱٮگي دس اعتٞشاس ٭َب٧ رب٩ِ آ٩بسي ٳ ر٪ِ ثٮذي ٳيشايؼ اىالّبت ٳ اعتٚبدٯ اص ٭تبيذ دس ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ اٝذا٩بت

اعتٚبدٯ اص ٬ٙ آٳسي ٳ سٳؽٲبي رذيذ ٳ اٙضايؼ احشثخؾي سٳؽٲبي ٭َبست

تٴعْٰ ١يٚي ٳ ١٪ي ٙنبٱبي ّ٪ٴ٩ي ؽٲش

صٚبٍت اص ٩ضيو صيغت ؽٲشي ٳ ١ٮتش٣ ٳ ١بٱؼ آ٥ٴدگي ٱبي ؽٲشي

(....اعتٚبدٯ اص ا٭شژي ٭ب پبيذاس، پبس١ٲبي ىجيْي ٳ  )٩ذيشيت ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي ٩ضيو صيغت ؽٲشي

آ٩ٴصػ ٳ ٙشٱٮگ عبصي ٭ضٴٯ صٚبٍت اص ٩ضيو صيغت ٳ ٭ضٴٯ ثٲشٯ ثشداسي فضيش اص ٩ٮبثِ ؽٲشي دس ساعتبي صٌٚ آة

٩يب٥ْٰ ٳ تضٞيٜ رٲت ؽٮبعبيي ٩ضيو صيغت ؽٲشي ٳ سٳػ ٱبي ١بٱؼ تبحيشات ٭بؽي اص ٙؾبسٱبي ٳاسدٯ ثش ٩ضيو صيغت

-

٩غئٴ٣ دٙتش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

آ٩بدٯ ٭٪ٴد٫ عٴاثٜ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ک٪يغيٴ٭ٲب، ر٦غبت ٳ ع٪يٮبسٱب ثشاي اىالُ ٩ٞب٧ ٩شثٴه

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ اٝذا٩بت الص٧ دس ص٩يٮٰ دسيبٙت، حجت ٳ تٴصيِ ٳ ٭گٲذاسي ٳ ثبيگب٭ي کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب ٳ عبيش اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٳاصذ ٩شثٴه

ا٭زب٧ اٝذا٩بت ٩شثٴه دس ص٩يٮٰ ثشٝشاسي استجبه ت٦ٚٮي ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٮَي٨ ٥يغت ٩تٞبميب٫ داخ٦ي يب خبسري ثب ٩ٞب٧ ٩شثٴه

تٲيٰ ثشخي ٭ب٩ٰ ٱب ٳ ٩ت٬ ٭٪بثش رٲت ٩خبثشٯ

ّٮذا٥ضٳ٧ تبيپ کشد٫ ٭ب٩ٰ ٱب، گضاسؽبت، رذاٳ٣ ٳ ٙش٩ٲبي ٩ٴسد ٭يبص

-

١بسؽٮبط ٙنبي عجض: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

BS0704: ١ذ صٴصٯ 

٩ذيشيت خذ٩بت ؽٲشي ٩ٮيٰٞ: ّٮٴا٫ صٴصٯ 

BS07040001: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07040002: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07040003: ١ذ ؽ٤ٖ 
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٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ آ٩بس ٳ اىالّبت سٳصا٭ٰ ٳ ٩بٱيب٭ٰ ثٰ خذ٩بت ؽٲشي ٳ عبص٩ب٫ پبسکٲب

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثبصديذ اص پبسٟ ٱب ثقٴست سٳصا٭ٰ

پيگيشي ايزبد ٙنبي عجض ٩ٮبعت دس صبؽيٰ ٩ْبثش

ر٦ٴگيشي اص ٝيِ ٕيش ٝب٭ٴ٭ي دسختب٫ دس عيش ٩ٮيٰٞ

(... آثيبسي ، ٱشط ، ع٪پبؽي اؽزبس ، کٴددٱي ٳ )صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي ٙنبي عجض ٩ٴرٴد دس عيش ٩ٮيٰٞ 

ىشاصي ٳ ٭َبست ثش کبؽت ثبٕچٰ ٱبي گ٤ ٙق٤

ٝيِ اؽزبس خؾک ٳ آٙت صدٯ ثب ٱ٪بٱٮگي عبص٩ب٫ پبسکٲب ٳ ٙنبي عجض دس پبسکٲب ٳ صبؽيٰ ٩ْبثش

٭َبست ثش ا٩ٴس پي٪ب٭کبسا٫ ٙنبي عجض

٭َبست ثش کبس پي٪ب٭کبسا٫ چ٪٬ ص٭ي ٳ ٦ّ٘ ص٭ي

-

١بسؽٮبط خذ٩بت ؽٲشي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ ٩شثٴىٰ

کٰ ثٰ تٮٲبيي دس ٩ٮبىٜ ؽٲشداسي ٳ عبص٩ب٭ٲب ٳ ٳاصذٱبي تبثْٰ )ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ پيگيشي ّٞذ ٝشاسداد دس خقٴؿ ا٭زب٧ خذ٩بت ؽٲشي خبؿ 

(ا٩کب٫ پزيش ٭جٴدٯ ٳ ٩غت٦ض٧ اٝذا٩بت ارشايي يکغب٫ ٳ ٱ٪ض٩ب٫ ثٰ فٴست ٩ت٪شکض ٳ ٱ٪بٱٮگ دسعيش ؽٲش 
ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ تٲيٰ ٙش٩ت ٱبيي دس رٲت يکپبسچٰ عبصي ، تغشيِ ، ٝب٭ٴ٭٪ٮذ کشد٫ ٩ٴاسد ٩شتجو

تذٳي٬ مٴاثو سٙت ٳ سٳة ٳ عبيش خذ٩بت ؽٲشي ثٰ پي٪ب٭کبسا٫ ٳ ٭َبست ثش صغ٬ ارشاي آ٭ٲب

(... سٙت ٳ سٳة ، ر٪ِ آٳسي صثب٥ٰ ، سِٙ عذ ٩ْجش ٳ )کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثشٝشاسدادٱبي ا٩ٴس خذ٩بت ؽٲشي 

-

١بسؽٮبط ثٲذاؽت ٩ضيو: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

ارشاء ٳ ٭َبست ثش ارشاي اعتب٭ذاسدٱب ٳ ٩ٞشسات ثٲذاؽت ٩ضيو

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسائٰ ساٱکبس ثشاي ٩ٞبث٦ٰ ثب ٩خبىشات صيغت ٩ضييي

اسائٰ ساٱکبس دس خقٴؿ ر٦ت ٩ؾبسکتٲبي ؽٲشٳ٭ذي دس صٌٚ ٩ضيو صيغت ؽٲشي

ثبصديذ ٳ ثشسعي ٳمِ ثٲذاؽتي ٩کب٭ٲبيي کٰ ثب ثٲذاؽت ٩ضيو استجبه داس٭ذ

ر٦ت ٩ؾبسکت ّ٪ٴ٩ي ، تؾک٤ ٱبي ٩شد٩ي ٳ ٭بٍشا٫ خقٴفي دس ص٩يٮٰ ٭َبست ثش ثش٭ب٩ٰ ٱبي ثٲذاؽت ٩ضيو

ر٪ِ آٳسي ٳ تٮَي٨ ٳ تزضيٰ ٳ تض٦ي٤ آ٩بس ٳ اىالّبت دس ص٩يٮٰ ثٲذاؽت ٩ضيو

سعيذگي ثٰ ؽکبيبت ٩شثٴه ثٰ ثٲذاؽت ٩ضيو ٳ اسائٰ پيؾٮٲبدات ثٰ ٩ٞب٩بت ٩شثٴه

٩ؾبسکت دس تذٳي٬ ٭َب٩ٲبي اسصيبثي ثشاي ثبصديذ ٳ ثشسعي ٱبي دٳسٯ اي ثٲذاؽتي

٭َبست ّب٥يٰ ثش ٳمْيت ک٪ي ٳ کيٚي ّ٪٦يبت تٮَي٘ ٳ عبيش ا٩ٴس ٩شتجو دس ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ثشسعي ثش٭ب٩ٰ ثٲذاؽت ٩ضيو ثب ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

ٱ٪کبسي دس تذٳي٬ ٳ اسائٰ مٴاثو ٳ سٳؽٲبي ٩شثٴه ثٰ ٩ذيشيت پغ٪ب٭ذ ٳ صٌٚ ثٲذاؽت ٩ضييي

ٱ٪کبسي ٳ اسائٰ ٩ؾٴستٲبي ثٲذاؽتي ثٰ دعتگبٱٲبي ارشايي

ٱ٪کبسي ٳ ٱ٪بٱٮگي ثي٬ ثخؾي ثشاي تؾکي٤ ٳ اسائٰ دٳسٯ اي آ٩ٴصؽي ٩خت٦٘ ٳ ارشاي ثش٭ب٩ٰ ٱبي ٙشٱٮگ عبصي ٳ اىالُ سعب٭ي

(.. آة ، ٙنبي عجض )کؾ٘ ٳ ٩ْشٙي رشاي٨ صيغت ٩ضييي ٳ ر٦ٴگيشي اص ٩ٮبثِ آاليٮذٯ ٳ ٩خشة ٩ضيو صيغت 

-

١بسؽٮبط تأعيغبت: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٭َبست ثش عبخت٪ب٫ ٱب ٳ تبعيبت ؽٲشداسي ٩ٮز٪٦ٰ ؽٴٙبژ

٭َبست ثش ٥ٴ٥ٰ ١ؾي ٱبي آة عبخت٪ب٫ ٱب ، پبسٟ ٱب، ١نؾتبسگبٯ ٱب ٳ گٴسعتب٫ ٱب

٭َبست ٳ ثبصديذ اص تبعيغبت آعب٭غٴسٱب، پ٦ٰ ٙشاس عبخت٪ب٫ ٱبي ؽٲشداسي

...٭َبست ٳ ثبصديذ اص تبعيغبت ثشٝي ، ؽٲشعبصي ٳ 

-

١بسؽٮبط ثشٛ: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ تضٞيٞبت ٳ ثشسعي ٱبي ٦ّ٪ي ٳ ٙٮي دس ص٩يٮٰ تأعيغبت

(ک٪ي ٳ کيٚي ٳ دس ساثيٰ ثب ا٩ٴس تأعيغبتي ٳ ا٥کتشيکي )ثشسعي پيؾٮٲبد اسائٰ ؽذٯ اص عٴي ٩ؾبٳس ٳ تأييذ ٩قب٥ش ٩ٴسد ٭يبص پشٳژٯ 

٩ؾبٳسا٫ ٳ پي٪ب٭کبسا٫ ٳ اّال٧ ٭َش (ا٩ٴس تأعيغبتي ٳا٥کتشيکي)ثشسعي دعتٴس کبس، فٴست ر٦غٰ، فٴست ٳمْيت ٱبي 

(ا٩ٴس تأعيغبت ٩کب٭يکي ٳ ا٥کتشيکي  )ثشسعي ٳ تيجيٜ کبسٱبي ارشايي ثب ٭ٞؾٰ ٱبي ٩قٴة ٩شثٴه 

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ثش٭ب٩ٰ ٭ٴعبصي تزٲيضات ا٥کتشٳ٭يکي ٩شثٴه ثٰ تأعيغبت ثٰ ٱ٪شاٯ ثشآٳسد ٱضيٮٰ الص٧

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ٳ اعتب٭ذاسد ٭٪ٴد٫ ٩ز٪ٴّٰ ثش٭ب٩ٰ ٱبي رضئي تش ؽذٯ ٭ٞؾٰ ٱبي ا٥کتشٳ٭يکي، ٩کب٭يکي ٳ تأعيغبتي ٳ ٱ٪غب٫ عبصي ٱب

ٳ اسايٰ گضاسػ (تأعيغبت ٳ ا٥کتشٳ٭يک)سعيذگي ٳ ثبصثيٮي ىشس ٱبي ٩ؾبٳسا٫ 

ٱ٪کبسي دس اسائٰ اىالّبت ٳ اسصيبثي عبال٭ٰ ّ٪٦کشد ک٪ي ٳ کيٚي ٩ؾبٳسا٫ ٳ پي٪ب٭کبسا٫

-

BS07040004: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07040005: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07040006: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07040007: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07040008: ١ذ ؽ٤ٖ 

64



ؽشس ٳٍيٰٚ

١بسؽٮبط ّ٪شا٫: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اّال٧ ٭تبيذ

ا٭زب٧ آص٩بيؼ دا٭ٰ ثٮذي دسفذ عي٪ب٫

ا٭زب٧ آص٩بيؾٲبي رٴػ

ثبصسعي چؾ٪ي رٴػ

ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس خقٴؿ ثت٬ ٱبي ٩ْيٴة

تْيي٬ ٩ؾخقبت ٩کب٭يکي ٩ي٦گشدٱب

تْيي٬ ٩ٞبٳ٩ت ٙؾبس ثت٬

٭٪ٴ٭ٰ گيشي اص ثت٬

کٮتش٣ ىشس اختاله ثت٬

-

١بسؽٮبط ؽٲشعبصي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ا٭زب٧ ثشسعيٲبي کبسؽٮبعي دس خقٴؿ ىشصٲبي ؽٲشعبصي ٳ تٚقي٦ي ٳ ٩ٴمْي ٳيژٯ

ثشسعي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ٩ٴسد تٴعْٰ ٳ تٴصيِ ّبدال٭ٰ خذ٩بت ٳ ا٩کب٭بت ؽٲشي ثٰ ٩ٮَٴس دعتشعي ّبدال٭ٰ ؽٲشٳ٭ذا٫ ثٰ اي٬ خذ٩بت دس 

ساعتبي تضٜٞ ّذا٥ت ارت٪بّي
ثشٝشاسي استجبه ثب ٩ؾبٳسي٬ ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبت ؽٲشي

(تضٜٞ پزيشي)پيگيشي ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ؽٲشي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي 

تٲيٰ ٳ تذٳي٬ ثش٭ب٩ٰ ٱبي کٴتبٯ ٩ذت ، ٩يب٫ ٩ذت ٳ ث٦ٮذ ٩ذت ٳيژٯ ْٙب٥يتٲب ٳ خذ٩بت ٩شاکض ٙشٱٮگي ارت٪بّي ؽٲشداسي

ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ ٩غبي٤ اعبعي ؽٲشي دس ا٩ش تٲيٰ عيبعتٲبي ؽٲشداسي

(عٮذ تٴعْٰ ؽٲشي)ٱ٪کبسي دس اسائٰ پيؾٮٲبد ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي دس ص٩يٮٰ ٩غبي٤ اعبعي ؽٲشي دس ا٩ش تٲيٰ ٥ٴايش ٳ عيبعتٲبي ؽٲشداسي 

ٱ٪کبسي دس ا٭زب٧ پشٳژٯ ٱبي ٩يب٥ْبتي ؽٲشي ٩ٴسد ٭يبص ؽٲشداسي

-

١بسؽٮبط ر٦ٴگيشي اص عذ ٩ْبثش: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

ثبصديذ اص ا٭جبس ٳ دٙبتش ٩ٴرٴد ٭غجت ثٰ چک ٭٪ٴد٫ ارٮبط تضٴي٦ي

ايزبد گؾت ٱبي ارشايي عيش ٩ٮبىٜ رٲت کٮتش٣ عبخت٪ب٫ ٳ عذ ٩ْجش

ر٦ٴگيشي اص تقشٗ ٳ ايزبد عذ ٩ْجش ّ٪ٴ٩ي تٴعو ٩ٖبصٯ داسا٫،کيٴعکٲب ،ٳا٭ت ثبس ٱبي ّشمٰ کبال،ّشمٰ کٮٮذگب٫ ٩ٴاد ٕزائي يب کبال دس 

،٩تکذيب٫ ،ٙب٥گيشا٫،کالؽب٫(٩ْبثش ،٩يبدي٬ پبسکٲب )ا٩بک٬ ّ٪ٴ٩ي 
ر٦ٴگيشي اص ؽغتؾٴ ٳ تْٴيل سٳ٬ٕ خٴدسٳ،تْ٪يشات ٳعبئ٤ ٭٦ٞيٰ دس عيش ٩ْبثش

ر٪ِ آٳسي پالکبسد ،داسثغت ٱبي ٙبٝذ ٩زٴص ،تبسيخ گزؽتٰ ٳ تٴصيِ کٮٮذگب٫ ثشٳؽٴس دس عيش ٩ْبثش ّ٪ٴ٩ي

ر٪ِ آٳسي کٴدکب٫ خيبثب٭ي، کبست٬ خٴاثٲب، پبسٟ خٴاثٲب ٳ ا٩خب٥ٲ٨

سِٙ خيش ٭بؽي اص ايزبد ٩ٴا٭ِ ٕيش حبثت دس ٩غيش تشدد ٳعبئ٤ ٭٦ٞيٰ ،ّبثش

سِٙ ٩ضاص٪ت ٭بؽي اص تز٪ِ، تقشٗ ٳ پبسٟ ٕيش ٩زبص ٳعبئ٤ ٭٦ٞيٰ ٩ٴتٴسي دس کٮبس گزس ٩ْبثش ٩ب٭ٮذ کب٩يٴ٭ٲب ٥ٴدس ٱب

ؽشکت دس ر٦غبت ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي ٱبي ٩ذيشيت ٭َبست ٳ کٮتش٣

ٱ٪کبسي دس ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ارشاي کالعٲبي آ٩ٴصؽي ثشاي ّٴا٤٩ ٩ٮبىٜ

-

-

-

(١بسؽٮبط  )سئيظ ٭بصيٰ : ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ  ٰ  ١بسگيشي  ٳ اعتٞشاس ٭َب٩ٲب ٳ عج٠ ٱبي  ٩ذيشيت  ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي ٰ  ٩ٮَٴس ث ٰ  ٳ ثشسعي  سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ٩ذيشيت  ث ٩يب٥ْ

ثٲجٴد سٳػ ٱب
اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

اسصيبثي ّ٪٦کشد کبسکٮب٫ ٳ ٩ز٪ٴّٰ ٱبي تضت عشپشعتي ، ؽٮبعبيي ٭ٞبه مْ٘ ٳ ٝٴت ٩ز٪ٴّٰ ٱب ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ثٲجٴد ٭ٞبه ٝٴت 

ٳ سِٙ ٭ٞبه مْ٘
دس  )ثبص٭گشي ٳ ثشٳص سعب٭ي صذٳد اختيبسات ٳ تٚٴيل ٩غئٴ٥يت ٱب ٳ تْيي٬ سٳاثو ٩يب٫ کبسکٮب٫ ٳ ٳاصذ ٱبي ٩خت٦٘ ٩ز٪ٴّٰ تضت عشپشعتي

ثٰ ٭ضٴي کٰ تٞغي٨ کبس ثٰ دسعتي فٴست پزيشد ٳ ّذا٥ت اداسي ارشا ؽٴد(چبسچٴة چبست ٩قٴة 
ثشسعي ٭يبصٱب ٳاصتيبربت ٩ٮيٰٞ ٳ پيگيشي دس تب٩ي٬ آ٭ٲب اص ىشيٜ ثش٭ب٩ٰ سيضي ثٴدرٰ اي ّ٪٦يبتي

ثشسعي ٳ اّال٧ ٭َش دس ساثيٰ ثب پيؾٮٲبدٱبي ٩شثٴه ثٰ صٴصٯ تضت عشپشعتي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت ارشايي ؽذ٫ ٱشچٰ عشيْتش 

پيؾٮٲبدٱبي ٩ٴسد تبييذ
ثشسعي ٳ تض٦ي٤ ٩ؾکالت ٳ ٩ٴاسد پيؼ آ٩ذٯ دس ٩ٮيٰٞ تضت ٩ذيشيت ثب تٴرٰ ثٰ آ٩بس ٳ اىالّبت ٳاْٝي ٳ تق٪ي٨ گيشي ثش اعبط اىالّبت 

ٳاْٝي رٲت سِٙ آ٭ٲب
ثشٝشاسي استجبه کبسي ٩يب٫ عتبد ٩شکضي ؽٲشداسي ثب ٩ٮيٰٞ دس صٴصٯ ٱبي ٩خت٦٘ اداسي ٳ ٩ب٥ي ، ّ٪شا٭ي ، خذ٩بت ؽٲشي ، ؽٲشعبصي، 

تشاٙيک ، ٙشٱٮگي ارت٪بّي ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي
ثشگضاسي ر٦غبت دٳسٯ اي ثشاي ثشسعي ٩ؾکالت ٩ٴرٴد دس عيغت٨ ٳ يبٙت٬ ساٱکبس ثشاي ص٤ ٩ؾکالت

تبحيشگزاسي ثش اٙشاد ٳ ا٭گيضػ ايؾب٫ ثٰ ٭ضٴي کٰ اص سٳي ٩ي٤ ٳ اؽتيبٛ ثشاي دعتيبثي ثٰ ٱذٗ ٱبي ٩ز٪ٴّٰ تالػ کٮٮذ

تض٦ي٤ ، ثشسعي ٳ پيؾٮٲبد ثٴدرٰ ،٩ت٪٨ ٳ افالس آ٫ ٩شثٴه ثٰ ؽٲشداسي ٩ٮيٰٞ ٳ اٝذا٧ دس رٲت ارشاي ثٴدرٰ ٩قٴة

ر٦ٴ گيشي اص ٱشگٴ٭ٰ ّ٪٦يبتي کٰ ٩ٖبيش ثب ّ٪٦يبت ؽٲشداسي

BS07050001: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07040009: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07040010: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS0705: ١ذ صٴصٯ 

٭بصيٰ: ّٮٴا٫ صٴصٯ 
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ؽشس ٳٍيٰٚ

٩ؾبسکت ثب ٳاصذٱبي ريشثو دس رٲت تٲيٰ آ٩بس ٳ اىالّبت ٳاْٝي، اسصيبثي ّ٪٦کشد ، ثٲجٴد سٳؽٲب ٳ تْب٥ي عبص٩ب٭ي، افالصبت عبختبسي ، 

٭يبصعٮزي آ٩ٴصؽي ، اسصؽيبثي کبسکٮب٫ تضت عشپشعتي ، ٩٪يضي عيغت٨، تْيي٬ ٭يبصٱبي پژٳٱؾي
...٭َبست ثش ا٩ٴس ارشايي تشاٙيکي دس عيش ٩ٮيٰٞ ٩ب٭ٮذ ٭قت ّالئ٨ ٳ تبث٦ٴٱبي تشاٙيکي ، خو کؾي ٩ْبثش ٳ

٭َبست ثش ا٩ٴس ٩ب٥ي ٳ ٳفٴ٣ دسآ٩ذ ٩ٮيٰٞ ٩يبثٜ ثب تْشٰٙ ٱبي ٩قٴة ٳ دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي فبدسٯ

٭َبست ثش ا٩ٴس ٳ ٙشآيٮذ فذٳس پشٳا٭ٰ عبخت٪ب٫ ٳ ٩زٴص تْ٪يشات ٳ پبيب٫ کبس ٳ پبعخ اعتْال٧

٭َبست ثش ا٭زب٧ ا٩ٴس ّ٪شا٭ي ٩ٮيٰٞ ٩ب٭ٮذ ٥کٰ گيشي ٳ آعٚب٥ت ٩ْبثش ٩ضذٳدٯ ٩ٮيٰٞ ، اصذاث ، تْ٪يش ٳ ٩ش٩ت پ٤ ٱب، رذاٳ٣، سٙٴژٱب، پيبدٯ 

سٳ عبصي ٳ ديٴاس کؾي ص٩يٮٲبي ثبيش ٳ تْ٪يش ٳ ٭گٲذاسي اثٮيٰ ٙٮي ٳ ّ٪شا٭ي ٱ٪چٮي٬ تْ٪يشعبخت٪ب٭ٲب ٳا٩بک٬ ّب٧ ا٥٪ٮْٰٚ ٳاِٝ دس 

٩ضذٳدٯ ٩ٮيٰٞ
٭َبست ثش ا٭زب٧ ا٩ٴس ٩شثٴه ثٰ خذ٩بت ؽٲشي ٳ اٱت٪ب٧ دس تب٩ي٬ ٭يبص٩ٮذيٲبي صيغت ٩ضييي اٱب٥ي ٳ ٭َبست ثش ٭ضٴٯ ْٙب٥يت پي٪ب٭کبسا٫ 

خذ٩بت ؽٲشي دس ٩ضالت ٳ ٭ٴاصي تضت ٭َبست
پبسکٲبي ٩ٮيٰٞ اي، ٭بصيٰ اي، ٩ض٦ٰ  )٭َبست ثش ايزبد ٳ ٭گٲذاسي ٙنبٱبي عجض ٳ پبسکٲبي ٩ٮيٰٞ ؽب٤٩ ک٦يٰ پبسکٲب ا٨ّ اص پبسکٲبي ثضسگ 

(اي ٳ ٙنبٱبي عجض خيي، ٥چکي ٱب ٳ ا٩خب٥ٲ٨
٭َبست ثش ثش٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪٦يبتي تْشي٘ ؽذٯ تٴعو صيش ٩ز٪ٴّٰ ٱب ثٰ ٩ٮَٴس تضٜٞ اٱذاٗ ، ثش٭ب٩ٰ ٱب ٳ عيبعتٲبي کال٫ تْيي٬ ؽذٯ

٭َبست ثش ّ٪٦يبت عبخت٪ب٭ي ٩ضذٳدٯ ٩ٮيٰٞ ثب سّبيت ٩ٞشسات ؽٲشعبصي ٳ ٝب٭ٴ٫ ٭َب٧ ٩ٲٮذعي ٳ ر٦ٴگيشي اص عبخت ٳ عبصٱبي ٕيش 

٩زبص
٭َبست ثش ٭ضٴٯ ا٭زب٧ آصاد عبصي ا٩الٟ ٳاِٝ دس ىشس ٱبي ّ٪شا٭ي

-

١بسدا٫ خذ٩بت ؽٲشي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثشسعي  ٳ ثٰ ١بسگيشي سٳي٢شدٱب ٳ سٳؽٲبي  ٭ٴي٬  ١بسي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ ٩شثٴىٰ

ثبصديذ اص ٩ض٤ ٩غتضذحبت ٩ٴسد ٭َش دس فٴست ٥ضٳ٧ ٳ ثش اعبط دسخٴاعت ٩تٞبمي

ثش٭ب٩ٰ سيضي ، پيگيشي ارشاي ّ٪٦يبت ٩ْذٳ٧ ٭٪ٴد٫ صيٴا٭بت ٭ب٤ٝ ثي٪بسي ثٰ ا٭غب٫

ثش٭ب٩ٰ سيضي رٲت تزٲيض ٩زت٪ِ ٱبي ٩غکٴ٭ي ٳ تزبسي ثٰ ٩خبص٫ پغ٪ب٭ذ تش ٳ خؾک دس ساعتبي تْذي٤ ثش٭ب٩ٰ ر٪ِ آٳسي ٳ ص٪٤ پغ٪ب٭ذ

کٰ ثٰ تٮٲبيي دس ٩ٮبىٜ ؽٲشداسي ٳ عبص٩ب٭ٲب ٳ ٳاصذٱبي تبثْٰ )ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ پيگيشي ّٞذ ٝشاسداد دس خقٴؿ ا٭زب٧ خذ٩بت ؽٲشي خبؿ 

(ا٩کب٫ پزيش ٭جٴدٯ ٳ ٩غت٦ض٧ اٝذا٩بت ارشايي يکغب٫ ٳ ٱ٪ض٩ب٫ ثٰ فٴست ٩ت٪شکض ٳ ٱ٪بٱٮگ دسعيش ؽٲش 
ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ تٲيٰ ٙش٩ت ٱبيي دس رٲت يکپبسچٰ عبصي ، تغشيِ ، ٝب٭ٴ٭٪ٮذ کشد٫ ٩ٴاسد ٩شتجو

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ٭َبست ثش ّ٪٦کشد ٭يشٳٱبي ٝب٭ٴ٫ ٩ذيشيت پغ٪ب٭ذ دس ٩ٮبىٜ

ثش٭ب٩ٰ سيضي ٳ ٭َبست دس صغ٬ ا٭تَب٧ ا٩ٴس ر٪ِ آٳسي ٳ ا٩ضب صثب٥ٰ ٳ ٭خب٥ٰ ٱبي عبخت٪ب٭ي ٳ عبيش مبيْبت ؽٲشي

پيگيشي ا٩ٴس صٴادث ٕيش ٩تشٝجٰ دس ٩ٮبىٜ، پيگيشي دس ا٩ٴس اليشٳثي کب٭ب٥ٲب ٳ چبٱٲبي ربرة ، پيگيشي دس ا٩ش رزة اّتجبسات پيؾٮٲبدي ثشاي 

٩ذيشيت ٙٴٛ
پيگيشي ثشگضاسي ر٦غبت ٩خت٦٘ دس ساعتبي ثشگضاسي ٭٪بيؾگبٯ خذ٩بت ؽٲشي

پيگيشي ثش٭ب٩ٰ آ٩ٴصػ کبسگشا٫ خذ٩بت ؽٲشي

پيگيشي تذٳي٬ آ٩بس ٳ اىالّبت خذ٩بت ؽٲشي دس ٩ٴسد پغ٪ب٭ذ ٳ ٭َبٙت ؽٲشي

 ا٩ضبء آگٲي ٳ پٴعتش ٳ ديٴاس٭ٴيظ ٱب92پيگيشي ٩بدٯ 

تذٳي٬ مٴاثو سٙت ٳ سٳة ٳ عبيش خذ٩بت ؽٲشي ثٰ پي٪ب٭کبسا٫ ٳ ٭َبست ثش صغ٬ ارشاي آ٭ٲب

ؽشکت دس ر٦غبت ص٤ اختالٗ ٩ب٥ي ثٰ ّٮٴا٫ ٭٪بيٮذٯ خذ٩بت ؽٲشي ثي٬ عبص٩ب٭ٲبي ٳاثغتٰ ٳ ؽشکتٲبي خذ٩بتي

٭َبست ثش عيغت٨ ر٪ِ آٳسي پغ٪ب٭ذٱبي ّٚٴ٭ي

٭َبست ّب٥يٰ ثش ّ٪٦کشد پي٪ب٭کبسا٫ خذ٩بت ؽٲشي

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ پيؼ ٭ٴيظ ٳ اسائٰ ٳ تض٦ي٤ ثٴدرٰ صٴصٯ دس ثخؼ ربسي

ٱ٪کبسي دس تٲيٰ عيغت٪ٲبي ٩کب٭يضٯ ٩شثٴه ثٰ صٴصٯ خذ٩بت ؽٲشي

(... سٙت ٳ سٳة ، ر٪ِ آٳسي صثب٥ٰ ، سِٙ عذ ٩ْجش ٳ )کٮتش٣ ٳ ٭َبست ثشٝشاسدادٱبي ا٩ٴس خذ٩بت ؽٲشي 

-

٩تقذي ا٩ٴس دٙتشي ٳ ثبيگب٭ي: ّٮٴا٫ ؽ٤ٖ -

٘  ٳ ثٲجٴد ْٙب٥يتٲب ٳ ّ٪٢٦شدٱب ثٰ ١بسگيشي  اثضاس ٳ سٳؽٲبي ٩ٲبستي ثشاي  ا٭زب٧  ١بسآ٩ذ ٳٍبي

اسائٰ پيؾٮٲبدات ثشاي اٙضايؼ ثٲشٯ ٳسي ٳ ٱ٪کبسي دس تٲيٰ ٳ پيبدٯ عبصي پيؾٮٲبدات پزيشٙتٰ ؽذٯ

پبعخگٴيي ثٰ اسثبة سرٴُ ٳ ساٱٮ٪بيي ٳ تْيي٬ ٳٝت ٩الٝبت

پيٴعت کشد٫ پشٳ٭ذٯ ٱب يب عٴاثٜ ٩شثٴه ثٰ ٭ب٩ٰ ٱب ىجٜ دعتٴس

تضٴي٤ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ختٴ٩ٰ ثٰ ثبيگب٭ي ساکذ ثب اربصٯ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

تٚکيک ٳ تٴصيِ ٭ب٩ٰ ٱب ثشاي اسربُ ثٰ ٳاصذ اٝذا٧ کٮٮذٯ ٳ پيگيشي آ٭ٲب

تٲيٰ فٴست ٩بيضتبد اداسي دٙتش ؽٲشداس ٳ تذاسٟ ٳ تٴصيِ آ٭ٲب

تٲيٰ گضاسؽبت ٩ٴسد ٥ضٳ٧ رٲت اسائٰ ثٰ ٩ٞب٧ ٩بٙٴٛ

حجت خالفٰ ٩ؾخقبت ٳ رشيب٫ ٭ب٩ٰ ٱبي ٳاسدٯ ٳ فبدسٯ ٳ ٩ٴمٴُ ٳ ؽ٪بسٯ آ٭ٲب

صٌٚ ٳ ٭گٲذاسي ٭ب٩ٰ ٱب ، اٳساٛ ، اعٮبد ، ٩ذاسٟ ٳ پشٳ٭ذٯ ٱبي ٩ضش٩ب٭ٰ ٩يبثٜ ٩ٞشات ٳ افٴ٣ ثبيگب٭ي

BS07050002: ١ذ ؽ٤ٖ 

BS07050003: ١ذ ؽ٤ٖ 
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