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 دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 
 

 هیئت مدیره سبزمبن بورس و اوراق بهبدار 31/90/3130مصوة 
 

ًبهئ هؿيبه د دس كيشبو ثيَسر اٍساا ثْيبداس       آئي٘ي  26ٍ  24، 23، 22، 18، 16، 15، 13، 8، 6، 5، 4اٗي دستَسالؿول دس اخشإ هَاد 

، 13/09/1389تجصيشُ دس تيبسٗ     60ٍ )ثب لحبظ هيَاد هريشس(   هبدُ  143فصل،  20تْشاى )هصَة كَسإ ؾبلٖ ثَسر ٍ اٍساا ثْبداس( دس 

ٍ  14/09/1396ٍ  28/04/1396ٍ  19/12/1394، 02/04/1394، 04/06/1391،21/10/1392، 10/10/1390ّييبٕ هييَس     اصيي هِ٘

ٍ  10/05/1397ٍ  04/08/1392ٍ  04/04/1390ّييييبٕ هييييَس   ً٘ييييض الحب ٘ييييٍِ  06/08/1397ٍ  24/05/1397ٍ  13/03/1397

  .هذٗشٓ سبصهبى ثَسر ٍ اٍساا ثْبداس سس٘ذ ثِ تصَٗت ّ٘أد   22/12/1397ٍ 25/07/1397
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  : تؼارٗف ٍ اصطالحات - اٍلفصل 

 1384 بًَى ثبصاس اٍساا ثْبداس خوَْسٕ اس هٖ اٗشاى هصَة آرسهيبُ   1ّبٖٗ بِ دس هبدُ  اصط هبد ٍ ٍاطُ : 1هادُ 

اًذ، ثِ ّوبى هفبّ٘ن دس  ًبهٔ هؿبه د دس كشبو ثَسر اٍساا ثْبداس تْشاى تؿشٗف كذُ اس هٖ ٍ آئ٘ي  هدلس كَسإ

  : ثبكٌذ ّبٕ دٗگش داسإ هؿبًٖ صٗش هٖ اًذ. ٍاطُ دستَسالؿول ثِ ببس سفتِاٗي 

ٗرٖ اص ثبصاسّبٕ سبهبًٔ هؿبه د اسو بِ دس آى هؿبه د ؾبدٕ اٍساا ثْبداس ثشاسيبر هريشساد    :تاسار ػادٕ  -1

  .كَد هشثَط، اًدبم هٖ

ٗرٖ اص ثبصاسّبٕ سبهبًٔ هؿبه د اسو بِ دس آى هؿبه د ؾوذُ اٍساا ثْبداس ثشاسبر  : تاسار هؼاهالت ػوذُ   -2

  .كَد هرشساد هشثَط، اًدبم هٖ

  .ثَسر اٍساا ثْبداس تْشاى )كشبو سْبهٖ ؾبم( اسو : تَرس   -3

 سٍصببسٕ  5خلَگ٘شٕ اص اًدبم هؿبهلِ ٗك ٍس ِ ثْبداس تب هذابثش  :تَلف   -4

ّشگًَِ اغْبس ٍ اؾ م خ ف ٍا ؽ ٗب بتوبى توبم ٗب ثخشٖ اص هر٘رو ٗب اسائِ اط ؾبد، اسٌبد  : تملة  -رهكز 4      

 ٗب گضاسش خؿلٖ ٗب خ ف ٍا ؽ؛ 

 سٍص ببسٕ 5خلَگ٘شٕ اص اًدبم هؿبهلٔ ٗك ٍس ٔ ثْبداس ثِ هذد ث٘ش اص  :تؼل٘ك -5

  .كَد سبهبًٔ هؿبه تٖ هٖتؿذاد ٍس ٔ ثْبداسٕ اسو بِ دس  بلت ٗك سفبسش، ٍاسد  :حجن سفارش  - 6

ّيبٕ ٍاسد كيذُ ثيِ سيبهبًٔ      سفبسش  إ اسو بِ ثشاسبر آى، ثِ هحض تطج٘ق  ٘وو كَُ٘ :حزاج پَ٘ستِ - 7

  .كَد هؿبه تٖ، هؿبهلِ اًدبم هٖ

ّب ثِ سبهبًٔ هؿيبه د،   إ اسو بِ ثشاسبر آى، پس اص ٍسٍد سفبسش كَُ٘ : (Auction) حزاج ًاپَ٘ستِ -8

  .كَد اًدبم هٖ (TOP)  ٘وو ًػشٕ گشبٗشهؿبهلِ ثشاسبر 

داهٌٔ ًَسبى  ٘وو اٍساا ثْبداس  بثل هؿبهلِ دس ثيَسر اسيو بيِ ً يجو ثيِ       : داهٌٔ ًَساى رٍسأً ل٘وت -9

  .ّب دس ّش سٍص صشفبً دس اٗي داهٌٔ  ٘وو، هدبص اسو كَد ٍ ٍسٍد سفبسش  ٘وو هشخؽ تؿ٘٘ي هٖ
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اٍساا ثْبداس دس ثَسر اٍساا ثْبداس تْشاى هصَة ّ٘أد هيذٗشٓ   دستَسالؿول پزٗشش :دستَرالؼول پذٗزش -11

  .سبصهبى اسو

ّيبٕ   سفبسش غ٘شفؿبلٖ اسو بيِ فؿيبش كيذى آى دس هيَسد سيفبسش      :(Stop Order) سفارش هتَلف -11

خشٗذ، صهبًٖ اسو بِ  ٘وو آخشٗي هؿبهلٔ ثبصاس ثب  ٘وو تؿ٘٘ي كذُ تَسط هشتشٕ ه بٍٕ ٗب اص آى ث٘شتش كَد 

، صهبًٖ اسو بِ  ٘وو آخشٗي هؿبهلٔ ثبصاس ثب  ٘وو تؿ٘ي٘ي كيذُ تَسيط هشيتشٕ      ّبٕ فشٍش سد سفبسشٍ دس هَ

  .ه بٍٕ ٗب اص آى بوتش كَد

ؾجبسد اص هدوَؼ تؿذاد سْبم ثجو كذُ ًبكش پزٗشفتِ كذُ دس ثَسر اسو. دس هحبسيجِ تؿيذاد    :سْام پاِٗ -12

  .ثجو  بًًَٖ  شاس داسًذ ً٘ض لحبظ هٖ كًَذًَٗ ٖ ٗب  سْبم پبِٗ، سْبم خذٗذٕ بِ دس هشهلٔ پزٗشُ

 .هزف كذ -13

گزاسٕ هشبضٕ اٍساا ثْبداس ٍ ت يَٗٔ ٍخيَُ )سيْبهٖ ؾيبم(      كشبو سپشدُ :گذارٕ هزكشٕ ضزكت سپزدُ -14

  .اسو

 ٘وو هشخص ٍ ثذٍى  ٘ذ ٍ كشطٖ اسو بِ تَسط فشٍكٌذُ ثشإ ؾشضٔ سْبم دس هؿيبه د   :ل٘وت پاِٗ -15

  .ثبكذ كَد ٍ هجٌبٕ س بثو دس هؿبه د ؾوذُ هٖ ؾوذُ تؿ٘٘ي ٍ اص طشٗق ببسگضاس فشٍكٌذُ ثِ ثَسر اؾ م هٖ

سد اسو بيِ   ٘وو پبٗبًٖ سْن ٗب  ٘وو تؿذٗل كذٓ پبٗبًٖ دس سٍص هؿبه تٖ  جل، ه ت هَ :ل٘وت هزجغ -16

  .كَد تَسط ثَسر هحبسجِ هٖ

 ٘وتٖ اسو بِ پس اص اؾوبش اثش تغ٘٘شاد سشهبِٗ ٍ ٗب تر ٘ن سيَد ًريذٕ دس    :ل٘وت تؼذٗل ضذٓ پاٗاًٖ -17

  .كَد  ٘وو پبٗبًٖ هحبسجِ هٖ

ّبٕ ثجو كيذُ ثيب     ٘وتٖ اسو بِ دس هشهلٔ گشبٗش، ثشاسبر سفبسش :(TOP) ًظزٕ گطاٗص ل٘وت -18

  .كَد سبصٍببس هشاج، تَسط سبهبًٔ هؿبه تٖ هحبسجِ ٍ هؿبه د هشهلٔ گشبٗش ثب آى  ٘وو اًدبم هٖاستفبدُ اص 

بٌفشاً ييٖ هرييَسٕ، تلفٌييٖ ٗييب هدييبصٕ ثييب هرييَس هييذٗشؾبهل ٗييب   : بٌفييشاًس اطيي ؼ سسييبًٖ -هكررزر 18

  .ًوبٌٗذُ/سخٌگَٕ سسوٖ ًبكش اسو بِ دس آى ًبكش ثِ تحل٘ل ٍ اسائِ اط ؾبد ثِ صَسد ثشخط ا ذام هٖ ًوبٌٗذ
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ّبٖٗ بِ سيْبم پبٗئ    ترذم  بثل هؿبهلِ دس آى دس كشبو إ اسو بِ تؿذاد سْبم ٗب هق هؿبهلِ :هؼاهلٔ ػوذُ -19

ّبٖٗ بيِ سيْبم پبٗئ آًْيب      ث٘ش اص سِ ه٘ل٘بسد ؾذد اسو، ثضسگتش ٗب ه بٍٕ ٗك دسصذ سْبم پبِٗ ٍ دس كشبوآًْب 

  .دسصذ ثبكذ 5بوتش ٗب ه بٍٕ سِ ه٘ل٘بسد ؾذد اسو، ثضسگتش ٗب ه بٍٕ 

إ اسو بِ ت َٗٔ ٍخَُ آى ثب كشاٗط اؾ هيٖ دس اط ؾ٘ئ ؾشضيِ     هؿبهلٔ ؾوذُ :هؼاهالت ػوذٓ ضزاٗطٖ -21

  .كَد ثشاسبر ضَاثط هٌذسج دس اٗي دستَسالؿول ٍ هرشساد هشثَطِ اًدبم هٖؾوذُ 

توبم هصَثبتٖ اسو بِ تَسط هشاخؽ رٗص ح اص خولِ هدليس كيَسإ اسي هٖ، ّ٘يأد ٍصٗيشاى،       :همزرات-21

كَسا، سبصهبى ٍ اهثبش آى دس چبسچَة اخت٘بساد آًْب ٍضؽ كيذُ ٍ ثيَسر، بيبسگضاس، هشيتشٗبى ٍ سيبٗش اكيخب        

  .رٗشثط هَغف ثِ سؾبٗو آًْب ّ تٌذ

 

  .آى دس ثَسر پزٗشفتِ كذُ اسوًبكشٕ اسو بِ اٍساا ثْبداس  :ًاضز پذٗزفتِ ضذُ - 22

ٍاسدُ ثيِ سيبهبًٔ     تؿذاد هشخصٖ اص اٍساا ثْبداس اسو بيِ هدين سيفبسش    :(LOT) ٍاحذ پاٗٔ سفارش -23

  .هؿبه تٖ ثبٗذ هرشة صح٘حٖ اص آى ثبكذ

ِ   هؼاهلِ تحت احت٘اط -  24  ثيب  هيشتجط  ثْيبداس  اٍساا : هؿبهلِ دس كشاٗطٖ اسو بِ ًرل ٍ اًتريبش سيْبم ٍ بل٘ي

 پزٗشد.گزاساى صَسد هٖگ٘شد، پس اص ترو٘ل فشم اط ؼ اص اثْبم تَسط سشهبًِٗوبدٕ بِ دس آى كشاٗط  شاس هٖ
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 ضَاتط كلٖ اًجام هؼاهالت اٍراق تْادار :فصل دٍ 

هؿبه د اٍساا ثْبداس، طٖ ٗك خل ٔ هؿبه تٖ دس سٍصّبٕ كٌجِ تب چْبسكٌجِ ّش ّفتيِ ثيِ اسيتثٌبٕ اٗيبم     : 2هادُ 

كَد،  كَد. توبهٖ سٍصّبٖٗ بِ خل ٔ هؿبه تٖ دس آى ثشگضاس هٖ اًدبم هٖ 12: 30صجح تب  9تؿط٘ل سسوٖ اص سبؾو 

 .گشدًذ سٍص ببسٕ هح َة هٖ

ّبٕ هؿبه تٖ سا دس صيَستٖ بيِ اهربًيبد فٌيٖ ٍ كيشاٗط       ٍ تؿذاد خل ِتَاًذ صهبى  ّ٘أد هذٗشٓ ثَسر هٖ: تثصزُ

  .ت َِٗ هْ٘ب ثبكذ، تغ٘٘ش دّذ

تَاًذ سبؾبد كشٍؼ ٍ خبتوِ ٍ طَش خل ٔ هؿبه تٖ سا دس صَسد ثشٍص اكربالد فٌيٖ   هذٗش ؾبهل ثَسر هٖ : 3هادُ 

رتريٖ ثيِ اطي ؼ ؾويَم ثشسيذ. ثيَسر ثبٗيذ        دس سبهبًِ هؿبه تٖ تغ٘٘ش دّذ. اٗي تغ٘٘شاد ثبٗذ ث فبصلِ ٍ ثِ ًحَ ه

ه تٌذاد هشثَط ثِ اكربالد فٌٖ سبهبًِ هؿبه تٖ سا دس سَاثق خَد ًگْذاسٕ ٍ ه يت دسخَاسيو سيبصهبى، آى سا    

  .اساِٗ ًوبٗذ

  .هؿبه د دٍ طشفِ ٍ هؿبه د ثب ا شثبء تبثؽ ضَاثط بلٖ اًدبم هؿبه د اٍساا ثْبداس خَاّذ ثَد: 4هادُ 

 

ِ   هؿبه د اكخب  خبسخٖ ثب سؾبٗو هرشساد هٌذسج دس آئي٘ي  :5هادُ  ّيب ٍ   گيزاسٕ خيبسخٖ دس ثيَسر    ًبهئ سيشهبٗ

ّ٘أد ٍصٗشاى، اصي هبد ثؿيذٕ آى ٍ سيبٗش هريشساد هشثيَط صيَسد       29/01/1389 ثبصاسّبٕ خبسج اص ثَسر هصَة

  .پزٗشد هٖ
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 هزاحل اًجام هؼاهلِ:فصل سِ 

ّ٘أد هذٗشٓ ثَسر  .كَد هجٌبٕ ٍاهذ پَش سسوٖ خوَْسٕ اس هٖ اٗشاى اًدبم هٖهؿبه د اٍساا ثْبداس ثش  : 6هادُ 

  .تَاًذ ٍاهذ پَش دٗگشٕ سا ً٘ض ثب ّوبٌّگٖ سبصهبى تؿ٘٘ي بٌذ هٖ

  .كَد هؿبه د اٍساا ثْبداس اص طشٗق سبهبًٔ هؿبه د ٍ تَسط ببسگضاساى ؾرَ ثَسر اًدبم هٖ :7هادُ 

اٍساا ثْبداس ٍ ثبصاسّبٕ تؿشٗف كذُ دس سيبهبًٔ هؿيبه تٖ تَسيط ثيَسر تؿ٘ي٘ي      ًوبد هؿبه تٖ، ثِ تفر٘ك  :8هادُ 

  .كَد هٖ

  : هؿبه د اٍساا ثْبداس دس ٗرٖ اص ثبصاسّبٕ ثَسر اًدبم خَاّذ كذ. هشاهل اًدبم هؿبه د ثِ كشح صٗش اسو : 9هادُ 

ٍسٍد، تغ٘٘يش ٗيب هيزف    د ٘رِ  جل اص كشٍؼ هؿيبه د اسيو بيِ دس آى اهريبى      30اٗي هشهلِ  : گطاٗص پ٘ص -1

 كَد؛  إ اًدبم ًوٖ سفبسش ٍخَد داسد ل٘ري هؿبهلِ

ّيبٕ هَخيَد دس    گشيبٗش اسيو ٍ دس آى، سيفبسش    اٗي هشهلِ ث فبصلِ پس اص هشهلٔ پي٘ش  : هزحلٔ گطاٗص -2

 كَد؛  سبهبًٔ هؿبه د ثشاسبر سبصٍببس هشاج ًبپَ٘ستِ ٍ دس داهٌٔ ًَسبى سٍصأً  ٘وو، اًدبم هٖ

پس اص اًدبم هشهلٔ گشبٗش كشٍؼ ٍ دس آى هؿبه د ثشاسبر هشاج پَ٘ستِ   اٗي هشهلِ : پَ٘ستِهزحلٔ حزاج  -3

 كَد؛  اًدبم هٖ

د ٘ريِ  جيل اص    15اٗي هشهلِ ث فبصلِ پس اص خبتؤ هشهلٔ هشاج پَ٘ستِ ٍ  : هزحلٔ حزاج ًاپَ٘ستِ پاٗاًٖ -4

طٖ اٗي هشهلِ اهربى ٍسٍد، تغ٘٘ش ٗب هزف سفبسش  ٗبثذ. د ٘رِ اداهِ هٖ 15هشهلٔ هؿبه د پبٗبًٖ كشٍؼ ٍ ثِ هذد 

ّيبٕ هَخيَد دس سيبهبًٔ     كَد. دس پبٗبى اٗي هشهليِ سيفبسش   إ اًدبم ًوٖ تَسط ببسگضاساى ٍخَد داسد ل٘ري هؿبهلِ

 كَد؛  هؿبه د ثشاسبر سبصٍببس هشاج ًبپَ٘ستِ ٍ دس داهٌٔ ًَسبى سٍصأً  ٘وو اخشا هٖ

٘رٔ پبٗبًٖ خل ٔ هؿبه تٖ اسو بِ طٖ آى ٍسٍد سفبسش ٍ اًديبم هؿبهليِ ثيب    د  15 : هزحلٔ هؼاهالت پاٗاًٖ -5

  .پزٗش اسو  ٘وو پبٗبًٖ اهربى

ٍ  4ثبكذ. استفبدُ اص هشاهل  فَا هٖ 3تب  1هؿبه د ثَسر دس ّش خل ٔ هؿبه تٖ هذا ل كبهل هشاهل  : 1 تثصزُ

  .پزٗش اسو ثِ ؾوَم اهربىسسبًٖ  ثب تصَٗت ّ٘أد هذٗشٓ ثَسر ٍ سِ سٍص ببسٕ پس اص اط ؼ 5

ّب  تَاًذ صهبًٖ خبسج اص خل ٔ هؿبه تٖ سا ثشإ ٍسٍد، تغ٘٘ش ٗب هزف سفبسش ّ٘أد هذٗشٓ ثَسر هٖ : 2تثصزُ 

  .تؼ٘٘ي ًواٗذ
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 اًَاع سفارش ّا :فصل چْار 

  : ّبٕ ٍاسد كذُ ثِ سبهبًٔ هؿبه د، هذا ل ثبٗذ هبٍٕ هَاسد صٗش ثبكذ سفبسش : 11هادُ 

 هؿبه تٖ؛ًوبد  -1

 تؿ٘٘ي خشٗذ ٗب فشٍش؛ -2

 ًَؼ سفبسش؛ -3

 هدن سفبسش؛  -4

 كشاٗط  ٘وتٖ؛ -5

 بذ هؿبه تٖ؛ -6

 .اؾتجبس صهبًٖ سفبسش -7

  : ّب دس سبهبًِ هؿبه تٖ ثِ كشح صٗش اسو اًَاؼ سفبسش : 11هادُ 

سفبسش خشٗذ ٗب فشٍكٖ اسو بِ دس  ٘وو تؿ٘٘ي كذُ تَسط هشتشٕ، ٗب  :(Limit order) سفارش هحذٍد -1

 كَد؛  ثْتش اص آى اًدبم هٖ

سفبسكٖ اسو بِ ثذٍى تؿ٘٘ي  ٘وو ٍاسد سبهبًٔ هؿبه تٖ كيذُ   :(Market order) سفارش تا ل٘وت تاس -2

ثب ٘وبًذُ ثيِ صيَسد    كَد. دس صَسد اخشا ًشذى ثخشٖ اص سفبسش، ٍ ثب  ٘وو ثْتشٗي سفبسش طشف هربثل اخشا هٖ

 ٗك سفبسش ثب  ٘وو ثبص دس سبهبًِ ثب ٖ خَاّذ هبًذ؛ 

سفبسكٖ اسو بيِ فريط دس هشهليِ هيشاج پَ٘سيتِ       :(Market to limit order) هحذٍد -سفارش تاس -3

تَاًذ ٍاسد سبهبًٔ هؿبه تٖ كَد. اٗي سفبسش ثذٍى تؿ٘٘ي  ٘وو ٍاسد سبهبًٔ هؿبه تٖ كذُ ٍ ثب  ٘ويو ثْتيشٗي    هٖ

دس صَسد اخشا ًشذى ثخشٖ اص سفبسش، ثب ٘وبًذُ ثِ صَسد ٗك سفبسش هحذٍد  .كَد فبسش طشف هربثل اخشا هٖس

 هبًذ؛  ثِ  ٘وو آخشٗي هؿبهلِ اًدبم كذُ دس س٘ تن ثب ٖ هٖ
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سفبسكٖ اسو بِ فرط دس هشهلئ پي٘ش    :(Market on opening order) سفارش تِ ل٘وت گطاٗص -4

تَاًذ ٍاسد سبهبًٔ هؿبه د كَد. اٗي سفبسش ثذٍى تؿ٘٘ي  ٘وو ٍاسد سبهبًٔ هؿبه تٖ كذُ ٍ دس هشهلئ   گشبٗش هٖ

گشبٗش ثب  ٘وو گشبٗش هؿبهلِ خَاّذ كذ. دس صَسد اخشا ًشذى ثخشيٖ اص سيفبسش، ثب ٘وبًيذُ ثيِ صيَسد ٗيك       

 هبًذ؛  تن ثب ٖ هٖسفبسش هحذٍد ثب  ٘وو گشبٗش دس س٘ 

سفبسش هتَ فٖ اسو بِ پس اص فؿبش كيذى، ثيِ سيفبسش ثيب      :(Stop loss order) سفارش هتَلف تِ تاس -5

 كَد؛   ٘وو ثبص تجذٗل هٖ

سفبسش هتَ فٖ اسو بِ پس اص فؿبش كذى ثِ سيفبسش   :(stop limit order) سفارش هتَلف تِ هحذٍد -6

  .كَد اسو، تجذٗل هٖهحذٍد ثب  ٘وتٖ بِ اص  جل دس سفبسش هشخص كذُ 

 

  : تاضٌذ ّا تِ لحاظ ًحَٓ اجزا تِ ضزح سٗز هٖ سفارش : 12هادُ 

تَاًيذ ا يذام ثيِ     سفبسكٖ اسو بِ ثب استفبدُ اص آى، ببسگضاس هٖ :(Cross order) اجزإ دٍ طزفٔ سفارش -1

ٍسٍد ّوضهبى سفبسش خشٗذ ٍ فشٍش ثب هدن ٍ  ٘وو ٗر بى ًوَدُ ٍ هؿبهلِ ًوبٗذ.  ٘وو ٍاسدُ ثِ سبهبًٔ هؿبه تٖ 

ٗي هؿبه تٖ ٍ بوتش ٗب ه بٍٕ  ٘ويو ثْتيش    ثبٗذ ث٘شتش ٗب ه بٍٕ  ٘وو ثْتشٗي سفبسش خشٗذ ثجو كذُ دس سبهبًٔ

تَاًذ ٍاسد سيبهبًٔ   سفبسش فشٍش ثجو كذُ دس سبهبًٔ هؿبه تٖ ثبكذ. اٗي سفبسش فرط دس هشهلٔ هشاج پَ٘ستِ هٖ

 هؿبه د كذُ ٍ اخشا كَد؛ 

سفبسش خشٗذ ٗب فشٍكٖ اسو بِ داسإ دٍ ثخش پٌْيبى ٍ آكيربس    :(Iceberg order) سفارش دٍ تخطٖ -2

ثبكذ ٍ ثخش پٌْيبى آى ثيِ صيَسد      شاس گشفتِ ٍ  بثل سٍٗو هٖاسو. ثخش آكربس سفبسش دس صف خشٗذ ٗب فشٍش 

كَد. دس صَستٖ بِ بل ثخش آكيربس   غ٘شفؿبش اسو. هدن   وو آكربس ٍ پٌْبى سفبسش تَسط ببسگضاس تؿ٘٘ي هٖ

گ٘شد. هيذا ل بيل    سفبسش هؿبهلِ كَد، ثِ ه٘ضاى هدن   وو آكربس، سفبسش پٌْبى فؿبش كذُ ٍ دس ًَثو  شاس هٖ

 كَد؛  ّبٕ دٍ ثخشٖ، تَسط ثَسر تؿ٘٘ي هٖ  ل هدن   وو آكربس دس سفبسشسفبسش ٍ هذا

سفبسش هحذٍدٕ اسو بِ ث فبصلِ پس اص ٍسٍد ثبٗذ اخشا كيَد ٍ دس   :(fill & kill) سفارش اًجام ٍ اتطال -3

صَسد ؾذم اخشإ توبم ٗب ثخشٖ اص آى، هرذاس ثب ٘وبًذُ ثِ صَسد خَدببس اص سبهبًِ هزف خَاّذ كيذ. اهريبى ٍسٍد   

 اٗي سفبسش دس هشهلٔ پ٘ش گشبٗش ٍخَد ًذاسد؛ 

اخشإ آى هٌَط ثِ هؿبهلِ بيل سيفبسش   سفبسش هحذٍدٕ اسو بِ  :(All or Non) سفارش ّوِ ٗا ّ٘چ -4

اسو. دس صَسد ؾذم اهربى هؿبهلٔ بل سفبسش ث فبصلِ ثؿذ اص ٍسٍد، سفبسش ثِ صيَسد خَدبيبس اص سيبهبًِ هيزف     

  .كَد. اهربى ٍسٍد اٗي سفبسش دس هشهلِ پ٘ش گشبٗش ٍخَد ًذاسد هٖ
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 : ثبكذ ّب ثِ كشح رٗل هٖ اؾتجبس صهبًٖ سفبسش : 13هادُ 

سسذ ٍ ثِ صَسد خَدببس  سفبسكٖ اسو بِ اؾتجبس آى دس پبٗبى سٍص هؿبه تٖ ثِ اتوبم هٖ :(Day) سفارش رٍس -1

 كَد؛  اص سبهبًٔ هؿبه د هزف هٖ

سسذ ٍ  سفبسكٖ اسو بِ اؾتجبس آى دس پبٗبى خل ِ سسوٖ هؿبه تٖ ثِ اتوبم هٖ :(Session) سفارش جلسِ -2

 د؛ كَ ثِ صَسد خَدببس اص سبهبًِ هؿبه تٖ هزف هٖ

اٗي سفبسش تب صهبًٖ بِ تَسط ببسگضاس هيزف   :(Good Till Cancel) سفارش تذٍى هحذٍدٗت سهاًٖ -3

 ثبكذ؛  ًشَد دس سبهبًِ هؿبه تٖ ثب ٖ هبًذُ ٍ هؿتجش هٖ

سفبسكٖ اسو بِ اؾتجبس آى دس پبٗيبى تيبسٗخٖ بيِ دس صهيبى ٍسٍد      :(Good Till Date) دار سفارش هذت -4

 كَد؛  سسذ ٍ پس اص آى ثِ صَسد خَدببس اص سبهبًٔ هؿبه د هزف هٖ سفبسش هشخص كذُ ثِ اتوبم هٖ

ٖ      :(Sliding Validity) سفارش سهاًٖ -5 سا  (T) ببسگضاس دس صهيبى ٍسٍد سيفبسش، تؿيذاد سٍصّيبٕ هشخصي

بٌذ. اٗي سفبسش تب تبسٗخٖ بِ هؿبدش تبسٗ  ٍسٍد سفبسش ثِ ؾ ٍٓ تؿذاد سٍصّيبٕ  ٖ خْو اؾتجبس سفبسش هشخص ه

  .كَد اسو، هؿتجش ثَدُ ٍ پس اص آى ثِ صَسد خَدببس اص سبهبًٔ هؿبه د هزف هٖ (T) تؿ٘٘ي كذُ

 : ثبكذ ّب دس سبهبًٔ هؿبه د ثش ه ت ًَؼ سفبسش، ثِ تشت٘ت ثِ كشح صٗش هٖ اٍلَٗو سفبسش: 14هادُ 

 هحذٍد؛ – الف( سفبسش ثب  ٘وو ثبص ٍ ثبص

 ة( سفبسش ثِ  ٘وو گشبٗش؛

 .ج( سفبسش هحذٍد
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  : تَلف ًواد هؼاهالتٖ -فصل پٌج 

  : كَد ًوبد هؿبه تٖ اٍساا ثْبداس پزٗشش كذُ دس ثَسر دس هَاسد صٗش تَسط ثَسر هتَ ف هٖ : 15هادُ 

صبهجبى سْبم ثشاسبر اط ؾ٘ٔ دؾَد ثِ هدويؽ هٌتشيشُ تَسيط    ٗك سٍص ببسٕ  جل اص ثشگضاسٕ هدبهؽ ؾوَهٖ  -1

 ًبكش دس سبٗو سسوٖ افشبٕ اط ؾبد ًبكشاى ثجو كذُ ًضد سبصهبى؛

گ٘يشٕ دس خصيَ  تغ٘٘يش     ٗك سٍص ببسٕ  جل اص ثشگضاسٕ خل ٔ ّ٘أد هذٗشٓ ًبكش پزٗشفتِ كذُ خْيو تصيو٘ن   -2

 فشبٕ اط ؾبد ًبكشاى ثجو كذُ ًضد سبصهبى؛سشهبِٗ ثشاسبر اط ؾ٘ٔ هٌتششُ تَسط ًبكش دس سبٗو سسوٖ ا

 .هزف كذ -3

، ثَسر هٖ تَاًذ ًوبد هؿبه تٖ اٍساا ثْبداس پزٗشش 1دس صَسد ٍخَد صٗشسبخو ّبٕ فٌٖ دسخصَ  ثٌذ  : تثصزُ

  .كذُ سا دس سٍص ثشگضاسٕ هدبهؽ ؾوَهٖ صبهجبى سْبم هتَ ف ًوبٗذ

 هزف كذ.: 16هادُ 

 .هزف كذ: تثصزُ

 13صَسد خَدبيبس ث فبصيلِ پيس اص اسسيبش اط ؾيبد ثيب اّو٘يو هَضيَؼ هيبدُ           ًوبد هؿبه تٖ ثِ :هكزر 16هادُ 

 : كَد صَسد صٗش هتَ ف ٍ ثبصگشبٖٗ هٖ دستَسالؿول اخشاٖٗ افشبٕ اط ؾبد كشبتْبٕ ثجو كذُ ًضد سبصهبى، ثِ

اط ؾيبد كيشبتْبٕ ثجيو     دستَسالؿول اخشاٖٗ افشبٕ 13هَضَؼ هبدُ  "گشٍُ الف"الف( اگش اط ؾبد ثب اّو٘و دس 

 : كذُ ًضد سبصهبى  شاس داكتِ ثبكذ

طَس خَدببس هتَ ف كيذُ ٍ دس اٍلي٘ي خل يِ هؿيبه تٖ ثؿيذ       دس صَسد افشبٕ اط ؾبد ثباّو٘و، ًوبد هؿبه تٖ ثِ

 ثبصگشبٖٗ خَاّذ كذ؛

كشبتْبٕ ثجو كذُ دستَسالؿول اخشاٖٗ افشبٕ اط ؾبد  13هَضَؼ هبدُ  "گشٍُ ة"ة( اگش اط ؾبد ثب اّو٘و دس 

 : ًضد سبصهبى  شاس داكتِ ثبكذ

ِ   90دس صَستٖ بِ اط ؾبد ثباّو٘و تب  -1 طيَس   د ٘رِ  جل اص پبٗبى خل ِ هؿبه تٖ اسسبش كَد، ًوبد هؿيبه تٖ ثي

 كَد؛ د ٘رِ هتَ ف ٍ ثؿذ اص آى ثبصگشبٖٗ هٖ 60خَدببس، ثِ هذد 
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طَس خَدبيبس هتَ يف    ٖ خل ِ هؿبه تٖ، ًوبد هؿبه تٖ ثِد ٘رِ پبٗبً 90دس صَسد افشبٕ اط ؾبد ثباّو٘و دس  -2

 كذُ ٍ دس خل ِ هؿبه تٖ ثؿذ ثبصگشبٖٗ خَاّذ كذ؛

د ٘رِ اثتذاٖٗ خل ِ  90دس صَستٖ بِ اط ؾبد ثب اّو٘و دس سبؾو خبسج اص ثبصاس هٌتشش كَد، ًوبد هؿبه تٖ دس  -3

 .هؿبه تٖ ثؿذ ثبصگشبٖٗ خَاّذ كذ

   دس صَسد ؾذم سؾبٗو ضَاثط افشبٕ اط ؾبد ثب اّو٘و ٗب ٍخَد ّشگًَِ اثْبم دس اًتشبس اط ؾبد ثيب   : 1تثصزُ           

          سيبصٕ دسخصيَ  دالٗيل تَ يف      تَاًذ سأسًب ٗيب ثيِ پ٘شيٌْبد ثيَسر، ضيوي اًتشيبس پ٘يبم كيفبف         اّو٘و، سبصهبى هٖ

داسد.  سٍص ببسٕ هتَ ف ًگيِ   2كذُ هذابثش ثشإ  (، ًوبد ًبكش سا خْو سفؽ اثْبم ٗب اص ح اط ؾبد هٌتشش 5-)فشم ر

، 6-دس صَسد ؾذم سفؽ اثْبم ٗب ؾذم اص ح اط ؾبد اص سَٕ ًبكش پس اص هذد تؿ٘٘ي كذُ، سيبصهبى هطيبثق فيشم ر   

  .ضوي افشب ثِ ؾوَم دس خصَ  ؾذم ّوربسٕ ًبكش، ثبصگشبٖٗ ًوبد سا ثِ ثَسر اؾ م هٖ ًوبٗذ

صَسد هٖ گ٘شد بِ ثب تَخِ ثِ اط ؾيبد ثباّو٘يو هَضيَؼ     22ًوبد هطبثق تشت٘جبد هبدُ  ثبصگشبٖٗ :2تثصزُ             

دستَسالؿول اخشاٖٗ افشبٕ اط ؾبد كشبتْبٕ ثجو كذُ ًضد سبصهبى، اگش دس گشٍُ )الف(  يشاس داكيتِ ثبكيذ     13هبدُ 

ًبپَ٘ستِ ثب هحذٍدٗو داهٌيِ   هشاج ًبپَ٘ستِ ثذٍى هحذٍدٗو داهٌِ ًَسبى ٍ اگش دس گشٍُ )ة(  شاس داكتِ ثبكذ هشاج

  .ًَسبى اًدبم هٖ گ٘شد

 .هزف كذ : 17هادُ 

 .هزف كذ : تثصزُ

سٍص هؿبه تٖ هتَالٖ دس داهٌِ ؾبدٕ ًَسبى  ٘وو، ثي٘ش اص   5دس صَستٖ بِ  ٘وو پبٗبًٖ سْن طٖ  هكزر 17هادُ 

لحبظ فٌٖ ًوبد هؿبه تٖ سا ثِ دسصذ افضاٗش ٗب ببّش داكتِ ثبكذ، ثَسر هَغف اسو دس اٍل٘ي صهبى هوري اص  20

 . ذٗسا آغبص ًوب هؿبه دًگِ داكتِ ٍ سپس اًدبم  ٕش٘گسفبسش و٘دس ٍضؿ رِ٘د  60هذد 

ٖهي  ٕبس٘ي ( تَسط ًبكش ثصَسد اخت22-سْبم )ى وو٘دس خصَ  ًَسبى   ٕسبصكفبف ِ٘اط ؾ ٕافشب - 1تثصزُ 

 .ثبكذ

ثششح فَا ، هؿبه د بلِ٘ اٍساا ثْبداس هشتجط ثب آى ًوبد )هق تريذم سيْبم ٍ    ّٖوضهبى ثب ٍ فِ هؿبه ت -2تثصزُ 

 .  شد٘گٖ شاس ه ٕش٘گسفبسش و٘دس ٍضؿ ض٘اٍساا هشترِ( ً

تغ٘٘شاد  ٘وو ٍ تؿذاد سٍصّبٕ هؿبه تٖ هَضَؼ اٗي هبدُ، تَسط ّ٘ئو هيذٗشُ ثيَسر  بثيل ثيبصًگشٕ      -3تثصزُ 

 كَد.ببسٕ  جل اص اخشا تَسط ثَسر ثِ ثبصاس اؾ م هٖسٍص   5اسو. دس صَسد ثبصًگشٕ، هذا ل 
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 16دس صَست٘رِ دس صهبى تَ ف هَضَؼ اٗي هبدُ، ًبكش اط ؾبد ثب اّو٘و هٌتشش بٌذ، هطيبثق ثيب هيبدُ     -4تثصزُ 

 .هرشس ثب آى سفتبس خَاّذ كذ

د ٘رِ پبٗبًٖ خل ِ هؿبه تٖ، آغبص هؿبه د ًوبد دس كشٍؼ خل ِ  60دس  ٍٖ فِ هؿبه ت دبدٗدس صَسد ا -5تثصزُ 

 هؿبه تٖ ثؿذ صَسد خَاّذ گشفو.

 ٖدس سٍص ٍ فيِ هؿيبه ت   ٖبًٗي پب ويو ٘هبدُ ثيِ    يٗهَضَؼ ا ٕهجٌب ٖبًٗپب وو٘  ،ٖپس اص ٍ فِ هؿبه ت - 6تثصزُ 

 .بفوٗخَاّذ  ش٘٘تغ

سٍص هؿبه تٖ هتَالٖ دس داهٌِ ؾبدٕ ًَسبى  ٘وو، ثي٘ش   15دس صَست٘رِ  ٘وو پبٗبًٖ سْن طٖ : 1هكزر  17هادُ 

دسصذ افضاٗش ٗب ببّش داكتِ ثبكذ، ثَسر هَغف اسو دس اٍل٘ي صهبى هوري اص لحبظ فٌٖ ًوبد هؿيبه تٖ سا   50اص 

سٍص ببسٕ پيس اص   2 تٖ هذابثش هتَ ف بشدُ ٍ اص ًبكش دسخَاسو ثشگضاسٕ بٌفشاًس اط ؼ سسبًٖ ًوبٗذ. ًوبد هؿبه

 .تَ ف ًوبد هؿبه تٖ ثب هحذٍدٗو داهٌِ ًَسبى ثبصگشبٖٗ خَاّذ كذ

 

ًبكش پزٗشفتِ كيذُ هَغيف اسيو اط ؾيبد هبصيل اص بٌفيشاًس اطي ؼ سسيبًٖ سا ثيب سؾبٗيو ضيَاثط             :1تثصزُ 

سٕ پيس اص تَ يف ًويبد    سٍص بيب  2دستَسالؿول اخشاٖٗ افشب اط ؾبد كشبو ّبٕ ثجو كذُ ًضد سبصهبى ٍ هذابثش 

  .هؿبه تٖ افشب ًوبٗذ

دس صَست٘رِ ًبكش پزٗشفتِ كذُ بٌفشاًس اط ؼ سسبًٖ ثشگضاس ًٌوبٗذ ٗب اط ؾبد بٌفشاًس اط ؼ سسبًٖ  :2تثصزُ 

 .هَضَؼ سا ثِ ؾوَم افشب ًوبٗذ 8-سا هٌتشش ًرٌذ، ثَسر هَغف اسو هطبثق فشم ة

ؾْذُ هذٗشاى كشبو )ّ٘ئو هذٗشُ ٍ هذٗشؾبهل( ثَدُ ٍ تفَٗض آى  ه ئَل٘و اسائِ ٍ افشبٕ اط ؾبد ثش :3تثصزُ 

 .ثِ سبٗش اكخب  سافؽ ه ئَل٘و آًبى ًوٖ ثبكذ

ثَسر ٍ ًبكش پزٗشفتِ كذُ هلضم ّ تٌذ خْو ثشگضاسٕ بٌفشاًس اط ؼ سسيبًٖ ثيِ صيَسد تلفٌيٖ ٗيب      : 4تثصزُ 

 .شاًس فشاّن ًوبٌٗذهدبصٕ، ث تشٕ اهي، ؾوَهٖ ٍ  بثل اترب خْو اط ؼ اكخب  اص هفبد بٌف

ّوضهبى ثب تَ ف ًوبد هؿبه تٖ، هؿبه د بلِ٘ اٍساا ثْبداس هشتجط ثب آى ًوبد )هق ترذم سْبم ٍ اٍساا  -5تثصزُ 

 .هشترِ( هتَ ف هٖ كَد

تغ٘٘شاد  ٘وو ٍ تؿذاد سٍصّبٕ هؿبه تٖ هَضَؼ اٗي هبدُ، تَسط ّ٘ئو هذٗشُ ثيَسر  بثيل ثيبصًگشٕ      -6تثصزُ 

 .اؾ م هٖ كَدثِ ثبصاس سٍصببسٕ  جل اص اخشا تَسط ثَسر  5اسو. دس صَسد ثبصًگشٕ، هذا ل 
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ًَسبى دس صهبى  دس صَست٘رِ دس صهبى تَ ف هَضَؼ اٗي هبدُ، ًبكش اط ؾبد ثباّو٘و هٌتشش بٌذ، داهٌِ -7تثصزُ 

 ة( خَاّذ ثَد.  بٗهٌتشش كذُ )گشٍُ الف  و٘هتٌبست ثب طجرِ اط ؾبد ثب اّو ٖٗثبصگشب

هريشس   17دسصَستٖ بِ طٖ هذد ربش كذُ دس اٗي هبدُ، اص اًدبم هؿبه د ًوبد ثِ دل٘ل هَضيَؼ هيبدُ    -8تثصزُ 

 .خلَگ٘شٕ كَد،  ٘وو پبٗبًٖ هجٌبٕ هَضَؼ اٗي هبدُ تغ٘٘ش ًخَاّذ بشد

دستَسالؿول  41هرشس ٍ  40هرشس،  39، 38ثَسر، ٍس ِ ثْبداس ًبكش پزٗشفتِ كذُ سا هطبثق هَاد  :2هكزر  17هادُ 

  .پزٗشش اٍساا ثْبداس دس ثَسر اٍساا ثْبداس تْشاى تؿل٘ق ٗب لغَ پزٗشش هٖ ًوبٗذ

ٗب دستربسٕ  ٘وو ثبكذ، ثيَسر  ًْبًٖ   استفبدُ اص اط ؾبد دس صَست٘رِ هؿبه د اٍساا ثْبداس هػٌَى ثِ  :18هادُ 

تَاًذ ضوي اؾ م ثِ ؾوَم ًويبد هؿيبه تٖ اٍساا ثْيبداس سا هتَ يف ًوبٗيذ. ثبصگشيبٖٗ ًويبد هؿيبه تٖ پيس اص           هٖ

 .ّبٕ الصم، ثب هحذٍدٗو داهٌِ ًَسبى هذابثش ٗك سٍص هؿبه تٖ خَاّذ ثَد ثشسسٖ

سسيبًٖ ًوبٗيذ. ّويٌي٘ي     َ ف ًوبد هؿبه تٖ اطي ؼ ثَسر ثبٗذ دل٘ل تَ ف ًوبد هؿبه تٖ سا ّوضهبى ثب ت :19هادُ 

 .د ٘رِ  جل اص ثبصگشبٖٗ ًوبد هؿبه تٖ هشاتت سا ثِ اط ؼ ؾوَم ثشسبًذ 15ثَسر هرلف اسو هذا ل 

دس صَستٖ بِ غي دستربسٕ ثبصاس )هجتٌٖ ثش اط ؾبد ٗب هؿبه د( ٗب خشٗيذ ٍ فيشٍش هتريٖ ثيش      : هكزر 19هادُ 

ثبكذ، سبصهبى هٖ تَاًذ ساسبً ٗب ثِ پ٘شٌْبد ثَسر ًوبد هؿبه تٖ ًبكش پزٗشفتِ كيذُ سا  اط ؾبد ًْبًٖ ٍخَد داكتِ 

(. پس اص دٍسُ تَ ف، ثبصگشبٖٗ ًوبد هطبثق تشت٘جيبد هيبدُ   7-سٍصببسٕ ثب اط ؼ ثِ ثبصاس هتَ ف ًوبٗذ )فشم ر 5تب 

  .ثب هشاج ًبپَ٘ستِ ثب هحذٍدٗو داهٌِ ًَسبى خَاّذ ثَد 22

دس هَاسد رٗل سبصهبى هٖ تَاًذ طجق فشآٌٗذ كشح دادُ كذُ، ساسبً ٗيب ثيِ پ٘شيٌْبد ثيَسر ًويبد       :1هكزر  19هادُ 

  .هؿبه تٖ سا تؿل٘ق ًوبٗذ

ّيبٕ ثجيو كيذُ ًيضد      دستَسالؿول اخشاٖٗ افشبٕ اط ؾيبد كيشبو   13ًبكش اط ؾبد ثباّو٘و هَضَؼ هبدُ  -1

 .سبصهبى سا ثِ هَ ؽ افشب ًرشدُ ثبكذ

 .ٕ دس اط ؾبد هٌتششُ ٗب صَسد ّبٕ هبلٖ ًبكش ٍخَد داكتِ ثبكذغي ترلت ٗب دستربس -2

 .ً٘بص ثِ ثشسسٖ ٍضؿ٘و كفبف٘و اط ؾبتٖ ًبكش ٍخَد داكتِ ثبكذ -3

 



14 
 

سٍص ببسٕ تؿل٘ق ًوَدُ ٍ ث فبصيلِ   10دس صَسد ثشٍص ّش ٗك اص هَاسد فَا، سبصهبى ًوبد هؿبه تٖ سا هذابثش  :الف

ثِ ؾوَم افشب هٖ ًوبٗذ. دس صيَست٘رِ ًبكيش طيٖ اٗيي هيذد، اط ؾيبد        8-فشم رثِ ًبكش اؾ م ٍ هشاتت سا هطبثق 

سٍص  10پ٘شٌْبدٕ هجٌٖ ثش دسخَاسو هْلو هشخص )هيذابثش   24-دسخَاسو كذُ سا اسائِ ًٌوبٗذ ٗب هطبثق فشم ى

دُ ٍ هربتجبد سا ببسٕ( ثِ سبصهبى اسائِ ًرٌذ، سبصهبى هٖ تَاًذ ضوي اؾ م ثبصگشبٖٗ ًوبد ثِ ثَسر، ثِ ًبكش اخطبس دا

 .ثِ ؾوَم افشب ًوبٗذ 9-هطبثق فشم ر

دس صَسد اسسبش اط ؾبد دسخَاسو كذُ ثِ سبصهبى دس دٍسُ تؿل٘ق، اط ؾيبد خذٗيذ ثيِ ثيبصاس اؾي م ٍ ًويبد         :ب

 .هؿبه تٖ دس سٍص هؿبه تٖ ثؿذ ثبصگشبٖٗ هٖ گشدد

ثشسسٖ ث٘شتش هَاسد فَا، سبصهبى هٖ تَاًذ ضوي دس صَسد تأٗ٘ذ ٗب ؾذم تبٗ٘ذ هْلو دسخَاستٖ ًبكش ٗب ً٘بص ثِ   :ج

 .سٍصُ ببسٕ دٗگش توذٗذ ًوبٗذ 10( هذابثش هْلو تؿل٘ق ًوبد سا تب دٍ دٍسُ 12 -اط ؼ ثِ ؾوَم )فشم ر

دس صَسد ؾذم سفؽ دالٗل تؿل٘ق ًوبد هؿبه تٖ پس اص اتوبم هْلو فَا، ّ٘ئو هذٗشُ سبصهبى ً جو ثيِ تيذاٍم     :د

وبد هؿبه تٖ ثِ ّوشاُ ا ذاهبد الصم خْو كفبف سبصٕ تصيو٘ن گ٘يشٕ خَاّيذ ًويَد ٍ ًتيبٗح      تؿل٘ق ٗب ثبصگشبٖٗ ً

 .ثِ اط ؼ ؾوَم خَاّذ سس٘ذ 14-ٗب ر 13-هطبثق ثب فشم ّبٕ ر

، ًويبد هؿيبه تٖ   "هؿبهليِ تحيو اهت٘يبط   "دس صَسد هَافرو ّ٘ئو هذٗشُ سبصهبى ثب ثبصگشبٖٗ ًوبد ثِ صَسد   :ُ

( 11 -)فيشم ر  "اطي ؼ اص اثْيبم  "ساى اؾ م هٖ كَد بِ هؿبه د ًوبد پس اص اخيز فيشم   ثبصگشبٖٗ كذُ ٍ ثِ ببسگضا

 .اهربى پزٗش اسو

هبُ اص  6هذابثش  "هؿبهلِ تحو اهت٘بط"هْلو  بثل اساِٗ خْو تذاٍم تؿل٘ق ٗب ثبصگشبٖٗ ًوبد دس كشاٗط   :1تثصزُ 

 .تبسٗ  تؿل٘ق ًوبد هؿبه تٖ خَاّذ ثَد

، ًويبد  14-رهَضَؼ اٗي هبدُ، ثب اؾ م سبصهبى ثِ ؾوَم هطبثق فيشم   3تب  1پس اص سفؽ دالٗل ثٌذّبٕ   :2تثصزُ 

هؿبه تٖ ًبكش اص تؿل٘ق خبسج هٖ كَد ٍ ٗب دس صَستٖ بِ دس كشاٗط هؿبهلِ تحو اهت٘بط  شاس داكتِ ثبكيذ، پيس اص   

 .ضشٍسد ًخَاّذ داكو "ؼ اص اثْبماط "هؿبه د ثِ هبلو ؾبدٕ ثبصگشتِ ٍ ترو٘ل فشم  15 -اًتشبس فشم ر

هَضَؼ اٗي هبدُ پس اص پبٗبى هْلو اساِٗ كذُ اص سَٕ ّ٘ئو  3تب  1دس صَسد ؾذم سفؽ دالٗل ثٌذّبٕ   :3تثصزُ 

هذٗشُ سبصهبى، ًوبد هؿبه تٖ ًبكش تؿل٘ق )دس صَستٖ بِ دس كشاٗط هؿبهلِ تحو اهت٘بط  شاس داكتِ ثبكذ( ٍ خْيو  

دستَسالؿول پزٗشش اٍساا ثْبداس دس ثَسر اٍساا ثْبداس تْشاى، ثِ ثَسر  41تشت٘جبد هبدُ  اؾ م لغَ پزٗشش ثش اسبر

 .اؾ م هٖ گشدد
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هيبُ( ثيشإ هشتجيِ دٍم دس كيشاٗط      24سيبش )  2دس صَستٖ بِ ًوبد هؿبه تٖ ًبكش دس فبصيلِ بوتيش اص     :4تثصزُ 

هبُ اص تبسٗ  تؿل٘ق(، ًوبد  6هرشس دس اٗي هبدُ )  شاس گ٘شد، سبصهبى پس اص پبٗبى هذابثش هْلو "هؿبهلِ تحو اهت٘بط"

دستَسالؿول پزٗشش اٍساا ثْيبداس   41هؿبه تٖ ًبكش سا تؿل٘ق ٍ خْو اؾ م لغَ پزٗشش ًبكش ثش اسبر تشت٘جبد هبدُ 

 .دس ثَسر اٍساا ثْبداس تْشاى، ثِ ثَسر اؾ م هٖ ًوبٗذ

شبذام اص هْلو ّبٕ هرشس دس اٗي هبدُ، سبصهبى ؾ ٍُ ثيش  دس صَسد ؾذم افشب ٗب اسائِ اط ؾبد دس ّ هكزر:  4تثصزُ 

اص اٗي تبسٗ  ثِ تخلفبد اهتوبلٖ هذٗشاى  " . ٘ذ هٖ بٌذ 11-ٍ ر 9-اؾ م ثِ ؾوَم، ؾجبسد رٗل سا دس فشم ّبٕ ر

ٍ ًبكش هطبثق  َاً٘ي ٍ هرشساد هشثَطِ سس٘ذگٖ هٖ كَد. چٌبًيِ هَضَؼ ٍاخذ ٍصف هدشهبًِ ً٘ض ثبكذ، هشاتت دس 

 . بًَى ثبصاس اٍساا ثْبداس اص طشٗق هشاخؽ  ربٖٗ ب٘فشٕ پ٘گ٘شٕ خَاّذ كذ 52شإ هبدُ اخ

ثَسر هَغف اسو فْشسو ًبكشاًٖ بِ ًوبد آًْب تَسط سبصهبى تؿل٘ق كذُ ٗب هؿبه د آى تحو اهت٘بط  :5تثصزُ 

ه تٖ ًبكش، دل٘ل هريَس  اسو سا اص طشٗق سبٗو سسوٖ خَد ثِ ؾوَم اؾ م ًوبٗذ. اٗي فْشسو كبهل ًبم ٍ ًوبد هؿب

  .دس فْشسو ٍ اسبهٖ اؾربٕ ّ٘ئو هذٗشُ ٍ هذٗشؾبهل اسو

 

ثَسر هَغف اسو ًوبدّبٕ هؿبه تٖ بِ ثب اؾ م سبصهبى تؿل٘ق كذُ اًذ سا پس اص اؾ م سبصهبى، هطبثق   :6تثصزُ 

 .ثبصگشبٖٗ ًوبٗذ 22تشت٘جبد هبدُ 

دسصيذ داهٌيِ    40تحو اهت٘بط اهربى هؿبهلِ خَاّيذ داكيو   داهٌِ ًَسبى ًوبد هؿبه تٖ بِ ثِ صَسد   :7تثصزُ 

ًَسبى دس هبلو ؾبدٕ ثَدُ ٍ دس صَستٖ بِ ثِ تشخ٘ص ثَسر داكتي ثبصاسگشداى ثشإ گشبٗش ًوبد تحو اهت٘يبط  

 .گشدد الضاهٖ ثبكذ كشاٗط ٍ ًحَُ ثبصاسگشداًٖ تَسط ثَسر تؿ٘٘ي هٖ

هجٌبٕ تصو٘ن ثِ تؿل٘ق هٌتفٖ گشدد، سبصهبى ثبصگشبٖٗ ًوبد دس صَستٖ بِ پس اص تؿل٘ق ًوبد هؿبه تٖ،   :8تثصزُ 

 .هؿبه تٖ سا ثب هحذٍدٗو داهٌِ ًَسبى ثِ ثَسر اؾ م هٖ ًوبٗذ
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  : تاسگطاٖٗ ًواد هؼاهالتٖ -فصل ضص 

اٗيي دسيتَسالؿول، طجيق     22ثبصگشبٖٗ ًوبدّبٕ هؿبه تٖ ٍس ِ ثْبداس تَسط ثَسر، هطبثق تشت٘جبد هبدُ : 21هادُ 

 : كشاٗط صٗش اًدبم ه٘شَد

هذابثش دٍ سٍص ببسٕ پس اص افشبٕ تصو٘وبد هدوؽ ؾوَهٖ ؾبدٕ ًبكش پزٗشفتِ كذُ بِ تصو٘وبد آى تصيَٗت  : 1

 ّبٕ هبلٖ ٗب تر ٘ن سَد ثبكذ، هشاج ًبپَ٘ستِ ثذٍى هحذٍدٗو داهٌٔ ًَسبى؛ صَسد

 1ضيَؼ آى سيبٗش هيَاسد غ٘يش اص ثٌيذ      هذابثش دٍ سٍص ببسٕ پس اص افشبٕ تصو٘وبد هدوؽ ؾوَهٖ ؾبدٕ بِ هَ : 2

 ثبكذ، هشاج ًبپَ٘ستِ ثب هحذٍدٗو داهٌٔ ًَسبى؛

إ بيِ تصيو٘وبد آى هٌديش ثيِ تغ٘٘يش       الؿبدُ هذابثش دٍ سٍص ببسٕ پس اص افشبٕ تصو٘وبد هدوؽ ؾوَهٖ فَا : 3

 سشهبٗٔ ًبكش پزٗشفتِ كذُ ًگشدد، هشاج ًبپَ٘ستِ ثب هحذٍدٗو داهٌٔ ًَسبى؛

ببسٕ پس اص افشبٕ تصو٘وبد هدوؽ ؾوَهٖ ٍ ٗب خل ٔ ّ٘أد هذٗشُ دس خصَ  تغ٘٘ش سيشهبِٗ،   هذابثش دٍ سٍص: 4

 هشاج ًبپَ٘ستِ ثذٍى هحذٍدٗو داهٌٔ ًَسبى؛

 .ًذهزف كذ :6ٍ  5 

هَاؾذ صهبًٖ خْو ثبصگشبٖٗ ًوبدّبٕ هَضَؼ اٗي هبدُ، دس كشاٗط خب  ٍ ثيب دسيتَس هيذٗشؾبهل ثيَسر      -1تثصزُ

 .سٍصببسٕ تأخ٘ش اؾوبش گشددتَاًذ هذابثش ثب دٍ  هٖ

دس هَاسدٕ بِ دس خل ِ هدوؽ ؾوَهٖ فَا الؿبدُ ٗب خل ٔ ّ٘أد هذٗشُ ًبكش افضاٗش سشهبِٗ ثِ ه٘يضاى   -2 تثصزُ

دسصذ ٗب ث٘شتش صشفب اص هحل صذٍس سْبم خبٗضُ تصَٗت گشدد، ثبصگشبٖٗ ًوبد هؿبه تٖ هٌَط ثِ ثجو افضاٗش  200

 .خذٗذ هٖ ثبكذسشهبِٗ ٍ  بثل هؿبهلِ كذى سْبم 

 .هزف كذ : 21هادُ 

گشبٗش، كيشٍؼ   د ٘رِ إ ثب اؾوبش ٗك هشهلِ پ٘ش 30ثبصگشبٖٗ ًوبد هؿبه تٖ اص طشٗق هشاج ًبپَ٘ستِ  : 22هادُ 

ٗبثذ. پس اص اٗي هشهلِ، هؿبه د اص طشٗق هشاج پَ٘ستِ دس صهيبى ثب ٘وبًيذُ تيب     ٍ ثب اخشإ هشاج ًبپَ٘ستِ پبٗبى هٖ

كيَد.  ٘ويو هشخيؽ دس دٍسٓ هيشاج پَ٘سيتِ،       هؿبه تٖ ٍ دس داهٌٔ ًَسبى هدبص سٍصاًِ  ٘وو اًدبم هٖپبٗبى خل ٔ 

 . ٘وو بشف كذُ اص طشٗق هشاج ًبپَ٘ستِ اسو
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إ صَسد ًپزٗشد ٗب، هؿيبه د اًديبم كيذُ دس دٍسُ هيشاج      دس صَستٖ بِ دس دٍسٓ هشاج ًبپَ٘ستِ هؿبهلِ :1تثصزُ 

دد، ثِ تشخ٘ص ثَسر ٍ پس اص اط ؼ سسبًٖ، هشاج ًبپَ٘ستِ هَضَؼ اٗي هبدُ ثشإ ًبپَ٘ستِ تَسط ثَسر تبٗ٘ذ ًگش

د ٘رِ اثتذاٖٗ خل ِ هؿبه تٖ ثؿذ  بثل ترشاس اسو. ثِ ّش تشت٘يت دس   90ٗرجبس دٗگش دس ّوبى خل ِ هؿبه تٖ ٗب دس 

  .ستِ خَاّذ ثَدصَسد ؾذم بشف  ٘وو، آخشٗي  ٘وو پبٗبًٖ ًوبد هؿبه تٖ،  ٘وو هشخؽ دس دٍسٓ هشاج پَ٘

دسخصَ   ٘وو گزاسٕ هق ترذم سْبم ثشإ اٍل٘ي ثبس پس اص افضاٗش سيشهبِٗ ٍ دس صهيبى ؾشضيِ هيق      :2تثصزُ 

ترذم استفبدُ ًشذُ دس صَسد ؾذم بشف  ٘وو پس اص دٍ ًَثو هشاج ًبپَ٘ستِ، هشاج ًبپَ٘سيتِ تيب بشيف  ٘ويو     

صهبى هشاج ًبپَ٘ستِ اص كشٍؼ ؾول٘بد هشاج آغبص ٍ تب  ٕ هق ترذم استفبدُ ًشذُ هذد ترشاس هٖ كَد. دس صهبى ؾشضِ

 .ٕ هؿبه تٖ اداهِ خَاّذ داكو پبٗبى خل ِ

دس توبهٖ هَاد اٗي دستَسالؿول، هشاج ًبپَ٘ستِ ثذٍى هحذٍدٗو داهٌِ ًَسبى صيَسد هيٖ گ٘يشد، هگيش     : 3تثصزُ 

  .اٌٗرِ ًَؼ هحذٍدٗو ثِ صَسد صشٗح ث٘بى كذُ ثبكذ

بِ دس اٗي دستَسالؿول ثبصگشبٖٗ ثذٍى هحذٍدٗو داهٌِ ًَسبى صَسد هٖ گ٘شد، هدين   دس بلِ٘ هَاسدٕ: 4تثصزُ 

  .هجٌب ٗك دس ًػش گشفتِ هٖ كَد
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  : داهٌِ ًَساى رٍساًِ ل٘وت ٍ هحذٍدٗت حجوٖ -فصل ّفت 

هحذٍدٗو هدويٖ ٍ ٍاهيذ   ترذم، هدن هجٌبٕ اٍساا ثْبداس،  داهٌٔ ًَسبى سٍصأً  ٘وو اٍساا ثْبداس ٍ هق : 23هادُ 

سٍص ببسٕ  جل  3پبٗٔ سفبسش ثب پ٘شٌْبد ّ٘أد هذٗشٓ ثَسر ثِ تأٗ٘ذ ّ٘أد هذٗشٓ سبصهبى خَاّذ سس٘ذ. ثَسر ثبٗذ 

  .سسبًٖ ًوبٗذ اص اؾوبش تغ٘٘شاد هَاسد فَا، هشاتت سا اط ؼ

سٍصاًِ  ٘وو طجق هرشساد ثبصاسگشداًٖ ثبكٌذ، داهٌٔ ًَسبى  دس هَسد اٍساا ثْبداسٕ بِ داسإ ثبصاسگشداى هٖ :1تثصزُ 

  .اسو

تَاًذ ثِ دسخَاسو ببسگضاس هحذٍدٗو هدن ّش سفبسش سا خْو اًدبم هؿبه د ث٘شتش اص ٗيك   ثَسر هٖ : 2تثصزُ 

  .ترذم اؾوبش ًٌوبٗذ ه٘لَ٘ى سْن ٗب هق

شٗيذاس ٍ فشٍكيٌذُ   ّبٕ اٍلِ٘ هحذٍدٗو هدن ّش سفبسش سا ثيشإ بيبسگضاساى خ   تَاًذ دس ؾشضِ ثَسر هٖ :3تثصزُ 

  .هتٌبست ثب سْوِ٘ ّش ببسگضاس تغ٘٘ش دّذ

دس صَست٘رِ هدن هؿبه د اًدبم كذُ دس ثبصاس ؾبدٕ سْن ه بٍٕ ٗب ث٘شتش اص هدن هجٌبٕ كشبو ثبكذ،  : 24هادُ 

 ٘وو پبٗبًٖ سْن ثشاثش ثب ه٘بًگ٘ي هَصٍى  ٘وو هؿبه د اًدبم كيذٓ ًويبد طيٖ خل ئ هؿيبه تٖ دس ثيبصاس ؾيبدٕ        

  : گشدد ّذثَد، دس غ٘ش اٗي صَسد،  ٘وو پبٗبًٖ ثِ كشح صٗش هحبسجِ هٖخَا

 

ترذم سْبم ثشاثش ثب ه٘بًگ٘ي هيَصٍى  ٘ويو هؿيبه د      ٘وو پبٗبًٖ ًوبدّبٕ هؿبه تٖ اٍساا هشبسبو ٍ هق :تثصزُ

  .اًدبم كذٓ ًوبد طٖ خل ٔ هؿبه تٖ دس ثبصاس ؾبدٕ خَاّذ ثَد
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 گزُ هؼاهالتٖ -فصل ّطت 

  : گشُ هؿبه تٖ ٍضؿ٘تٖ اسو بِ : 25هادُ 

دس آى ٗك ًوبد هؿبه تٖ ثِ سغن ثشخَسداسٕ اص صف سفبسش خشٗذ ٗب فشٍش دس پبٗيبى خل يِ هؿيبه تٖ هيذا ل      :1

ّب، ثِ  ه٘ل٘بسد سْن ٍ ث٘شتش ٍ دٍ ثشاثش هدن هجٌب ثشإ سبٗش كشبو 3ّبٖٗ ثب  هؿبدش ٗك ثشاثش هدن هجٌب ثشإ كشبو

خل ٔ هؿبه تٖ هتَالٖ هَسد هؿبهليِ  يشاس    5 ّبٕ دسخَاسو خشٗذ ٍ فشٍش، هذا ل ثِ هذد ؾلو ؾذم تربسى  ٘وو

دسصيذ   5ًگ٘شد ٗب هتَسط هؿبه د سٍصاًِ آى دس اٗي دٍسُ )ثِ استثٌبٕ هؿبه د دس ثبصاس هؿبه د ؾويذُ(، بوتيش اص   

 هدن هجٌب ثبكذ؛ 

 خل ٔ هؿبه تٖ هتَالٖ دس سرف داهٌٔ ًَسبى سٍصأً  ٘وو ثبكذ؛  5بل٘ٔ هؿبه د ٗك ًوبد هؿبه تٖ دس : 2

  .خل ٔ هؿبه تٖ هتَالٖ دس بف داهٌٔ ًَسبى سٍصأً  ٘وو ثبكذ 5بل٘ٔ هؿبه د ٗك ًوبد هؿبه تٖ دس : 3

بثش تيب پي٘ش اص كيشٍؼ سٍص    ّبٕ هشوَش گيشٓ هؿيبه تٖ تَسيط ثيَسر اسيتخشاج ٍ هيذا       فْشسو كشبو :26هادُ 

  .سسذ هؿبه تٖ اص طشٗق سبهبًٔ هؿبه د ٍ ّويٌ٘ي سبٗو سسوٖ كشبو ثِ اط ؼ ؾوَم هٖ

 5تَاًذ هيذابثش تيب    هرشساد گشُ هؿبه تٖ دس هَسد سْبم ثشخٖ كشبتْب ثِ تشخ٘ص هذٗشؾبهل ثَسر هٖ : 27هادُ 

  .سٍص ببسٕ اؾوبش ًگشدد

كًَذ، دس اثتذإ سٍص هؿبه تٖ  بِ ثش اسبر اؾ م ثَسر هشوَش گشُ هؿبه تٖ هٖثشإ ًوبدّبٕ هؿبه تٖ  :28هادُ 

 .اًدبم هٖ گ٘شد 22ثؿذ ثبصگشبٖٗ ًوبد هطبثق تشت٘جبد هبدُ 

 .هزف كذ : تثصزُ
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  : تأٗ٘ذ هؼاهالت -فصل ًِ 

  .ثَسر ثشسذ ٗبثذ بِ ثِ تأٗ٘ذ توبهٖ هؿبه د اٍساا ثْبداس دس ثَسر، دس صَستٖ  طؿ٘و هٖ : 29هادُ 

تَاًذ ثخشٖ اص هؿيبه د اٍساا ثْيبداس سا هيذابثش تيب پبٗيبى سٍص       هذٗشؾبهل ثَسر صشفبً دس كشاٗط صٗش، هٖ :31هادُ 

  : ثشگضاسٕ خل ٔ هؿبه تٖ تأٗ٘ذ ًٌوبٗذ

ثشاسبر تربضبٕ ببسگضاس ثِ دل٘ل ٍ َؼ آى دستِ اص اكتجبّبتٖ بِ طجق هريشساد هصيَة ّ٘يأد هيذٗشٓ سيبصهبى       : 1

 كَد؛  اهصبء هٖ

 خطبٕ هؿبه تٖ هتأثش اص اكربش سبهبًٔ هؿبه د؛ : 2

گيشدد، اص ٗيك    ترذم سْبم فشٍختِ كذُ ث٘ش اص هرذاسٕ بِ هشوَش تؿشٗف هؿبه د ؾوذُ هٖ هبصاد سْبم ٗب هق : 3

  .بذ هؿبه تٖ ٍ طٖ ٗك خل ٔ هؿبه تٖ

توبم هؿبه د ٗب صشفبً هؿبه د ث٘ش اص سْوِ٘، دس صَسد ؾذم سؾبٗو سْو٘ٔ اؾ م كذُ ثشإ خشٗذ ٗيب فيشٍش    : 4

 اٍساا ثْبداس؛ 

 .سبٗش هَاسد طجق  َاً٘ي ٍ هرشساد: 5

  .دسخَاسو ثِ سبصهبى اسائِ گشدد بل٘ٔ هذاسك ٍ سَاثق هؿبه د تأٗ٘ذ ًشذُ ثبٗذ ًگْذاسٕ كذُ ٍ ه ت : 1تثصزُ 

ٖ  ّبٕ سْبم كشبو ّبٕ اٍلِ٘ ٍ ؾشضِ ؾشضِ :2تثصزُ  سيبصٕ ٍ هؿبهلئ آخيشٗي سٍص     ّبٕ دٍلتٖ دس ساستبٕ خصَصي

  .ثبكٌذ ًوٖ 3ترذم استفبدُ ًشذُ، هشوَش ثٌذ  هق

ٖ  دس صَستٖ بِ غي دستربسٕ  ٘وو ٗب استفبدُ اص اط ؾبد ًْيبًٖ ٍخيَد داكيتِ ثبكيذ،      :31هادُ  تَاًيذ   ثيَسر هي

  .هؿبه تٖ سا بِ ثب ًَسبى غ٘شؾبدٕ  ٘وو ٗب هدن غ٘شؾبدٕ اًدبم كَد، تأٗ٘ذ ًٌوبٗذ
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  : ضَاثط بلٖ هؿبه د ؾوذُ -فصل دُ 

كَد. دس اٗي  هؿبه د ؾوذُ دس ثبصاسٕ هدضا بِ ثِ ّو٘ي هٌػَس دس سبهبًٔ هؿبه تٖ اٗدبد كذُ اًدبم هٖ : 32هادُ 

  .كَد سٍصأً  ٘وو ٍ هحذٍدٗو هدوٖ اؾوبش ًوٖهؿبه د داهٌٔ ًَسبى 

  .ثشإ اًدبم هؿبه د ؾوذُ، ًوبد سْن دس ثبصاس ؾبدٕ ثبٗذ ثبص ثبكذ : تثصزُ

 .ؾشضٔ سْبم دس هؿبه د ؾوذُ ثبٗذ ثِ صَسد ٗردب ٍ اص ٗك فشٍكٌذُ ثبكذ :33هادُ 

 .هصَة سبصهبى ثبكذ تَاًذ ٗك بذ تدو٘ؿٖ ثب سؾبٗو هرشساد هشتشٕ هَضَؼ اٗي هبدُ هٖ : تثصزُ

تريذم   ثشإ اًدبم هؿبهلٔ ؾوذُ، ببسگضاس فشٍكٌذُ ثبٗذ دسخَاسو بتجٖ خَد هجٌٖ ثش فشٍش سْبم ٗيب هيق  : 34هادُ 

  : ّوشاُ اط ؾبد ٍ ه تٌذاد صٗش، دس  بلت فشهو اط ؾ٘ٔ ؾشضٔ ؾوذُ هصَة ثَسر اساِٗ ًوبٗذ سْبم سا ثِ

 ترذم سْبم  بثل ؾشضِ؛ تؿذاد سْبم ٗب هق : 1

  ٘وو پبِٗ؛ : 2

 تبسٗ  كشٍؼ س بثو؛ : 3

 بٌٌذُ ثِ ّوشاُ تصَٗش سفبسش فشٍش؛ ًبم ؾشضِ :4

كشاٗط فشٍش اص خولِ ًرذٕ ٍ ا  بطٖ ثَدى ثوي هؿبهلِ ٍ دس خصَ  هؿبه د ا  بطٖ، ًحَُ تر ٘ط ٍ ٍثبٗق  :5

 .ثبكذ هٖ  %10هَسد ً٘بص؛ هذا ل هصِ ًرذٕ دس توبهٖ هؿبه د ؾوذُ 

 ترذم سْبم؛  بٌٌذُ دس اًتربش هرَا هبلٖ ٍ غ٘شهبلٖ سْبم ٗب هق هذاسبٖ داش ثش هبلر٘و ٗب ًوبٌٗذگٖ ؾشضِ: 6

بِ  هبث٘ي خشٗذاس ٍ فشٍكٌذُ  ٘ذ كَد بِ دس صَستٖ ضشٍسٕ اسو دس تَافرٌبهِ فٖ– شاسداد پ٘شٌْبدٕ فشٍش  :7

 كَد. ؾٌَاى خ بسد فشٍكٌذُ تلرٖ هٖ ثِ سپشدُ هرَس دس س بثوخشٗذاس ّش ٗك اص ا  بط خَد سا پشداخو ًرٌذ، 

 اؾ م هْلو ت َِٗ طجق هرشساد؛ :8
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 .سبٗش اط ؾبد ثِ دسخَاسو ثَسر :9

اط ؾبد هَضَؼ اٗي هبدُ بتجبً تَسط فشٍكٌذُ ثِ ببسگضاس ٍٕ اساِٗ ٍ پس اص تأٗ٘ذ صحو ه تٌذاد اخيز    : تثصزُ

  .گشدد كذُ تَسط ببسگضاس فشٍكٌذُ ثِ ثَسر تحَٗل هٖ

ترذم سْبم ٍ ثجو سفبسش خشٗذ ثيشإ هؿيبه د بٌتشليٖ ٍ هؿيبه د هيذٗشٗتٖ غ٘يش        ؾشضٔ سْبم ٍ هق :35هادُ 

 ثبكذ؛  بٌتشلٖ طجق تشت٘جبد صٗش هٖ

سٍص تريَٗوٖ  جيل اص تيبسٗ  ؾشضيِ  ثبٗيذ دس       60سٍص ببسٕ ٍ هيذابثش   20دسخَاسو ؾشضِ اٗي هؿبه د هذا ل : 1

اط ؾِ٘ ؾشضِ ثب هرشساد ثِ تشخ٘ص ثَسر، اص طشٗق سبٗو سسوٖ ثَسر دث٘شخبًِ ثَسر ثجو ٍ دس صَسد تطج٘ق 

 سسبًٖ كَد. اط ؼ

ضَاثط هشثَط ثِ كشاٗط هتربض٘بى خشٗذ " 2سٍص ببسٕ  جل اص ؾشضِ، اط ؾبد ٍ ه تٌذاد هَضَؼ هبدٓ  6هذا ل : 2

) هصيَة كيَسإ ؾيبلٖ     دس هؿبه د ؾوذُ سْبم ٍ هق ترذم سْبم دس ثَسر اٍساا ثْبداس تْيشاى ٍ فشاثيَسر اٗيشاى   

ثبٗذ ثِ صَسد ببهل ثِ ببسگضاس اسائِ گشدد ٍ ببسگضاس پيس اص كٌبسيبٖٗ هتربضيٖ ٍ بٌتيشش ترو٘يل ثيَدى        "ثَسر(

سٍص ثِ ثيَسر ٍ   اط ؾبد، هذاسك ٍ ه تٌذاد، آى سا ثِ ّوشاُ ًػش خَد هجٌٖ ثش سؾبٗو هؿ٘بسّبٕ هزبَس، طٖ ّوبى

ذاسك ٍ ه تٌذاد، ببسگضاس هرلف اسو هشاتت ًرص هذاسك سا غشف ٗك سبصهبى اسائِ ًوبٗذ. دس صَسد ؾذم ترو٘ل ه

  .سٍص ببسٕ ثِ هتربضٖ اؾ م ًوبٗذ

ضَاثط هشثَط ثِ كشاٗط هتربض٘بى خشٗذ دس هؿبه د ؾوذُ سْبم ٍ هق " 2ثَسر ثبٗذ ثش اسبر هؿ٘بسّبٕ هبدٓ  : 3

آى هَاسد سا ثشسسٖ ٍ اغْبس  "كَسإ ؾبلٖ ثَسر(ترذم سْبم دس ثَسر اٍساا ثْبداس تْشاى ٍ فشاثَسر اٗشاى ) هصَة 

  .سٍص ببسٕ  جل اص ؾشضِ ثِ سبصهبى اؾ م ًوبٗذ 3ًػش خَد سا دس خصَ  سؾبٗو هؿ٘بسّبٕ هزبَس هذابثش تب 

دس هؿبه د ؾوذُ، ببسگضاس خشٗذاس دس صَستٖ هدبص ثِ ٍسٍد سفبسش ثِ سبهبًٔ هؿبه تٖ اسو بِ هؿيبدش   : 1تثصزُ 

ًبهئ ثيبًرٖ    ترذم سْبم هَضَؼ هؿبهلِ ثشاسبر  ٘وو پبِٗ سا ثِ صَسد ًرذ ٗب ضيوبًو  سْبم ٗب هقدسصذ اسصش  10

گيزاسٕ هشبيضٕ اص هشيتشٕ دسٗبفيو ٍ ه يت هيَسد ثيِ ه يبة كيشبو           ثذٍى  ٘ذ ٍ كشط ثِ ًفؽ كشبو سيپشدُ 

تربه٘ي هشثَطِ ثيِ  گزاسٕ هشبضٕ ٍاسٗض ٗب ثِ اٗي كشبو تحَٗل دّذ ٍ تأٗ٘ذٗٔ كشبو هضثَس سا هجٌٖ ثش اخز  سپشدُ

 .ثَسر اساِٗ بٌذ

دس صَستٖ بِ ببسگضاس خشٗذاس  جل اص اًدبم هؿبهلِ، اًصشاف بتجٖ خَد سا اص اداهٔ س بثو اؾي م ًوبٗيذ ٗيب     : 2تثصزُ 

چٌبًيِ ببسگضاس خشٗذاس هَفق ثِ اًدبم هؿبهلِ ًگشدد، سپشدٓ ٍٕ ثب تأٗ٘ذ ثيَسر هجٌيٖ ثيش ؾيذم هغيبٗشد ا يذاهبد       
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د دس خشٗبى هؿبهلِ هزبَس، هذابثش تب دٍ سٍص ببسٕ پس اص صهبى اًصيشاف ٗيب اًديبم هؿبهليِ، تَسيط      ببسگضاس ثب هرشسا

   .گزاسٕ هشبضٕ ؾَدد دادُ ه٘شَد كشبو سپشدُ

دسصَستٖ بِ سْبم ؾشضِ كذُ دس صهشُ سْبم ٍث٘رِ گشفتيِ كيذُ خْيو ضيوبًو اٍساا تَسيط كيشبو         :3تثصزُ

سٍص ببسٕ ٍ هذابثش  10گزاسٕ هشبضٕ اٍساا ثْبداس ٍ ت َِٗ ٍخَُ ثبكذ، هْلو اساِٗ دسخَاسو ؾشضِ، هذا ل  سپشدُ

 .ثبكذ سٍص ترَٗوٖ هٖ 60

  : ؾوذُ غ٘ش هذٗشٗتٖ طجق تشت٘جبد صٗش اهربى پزٗش خَاّذ ثَد ثجو سفبسش خشٗذ ثشإ هؿبه د : 36هادُ 

سٍص تريَٗوٖ  جيل اص تيبسٗ  ؾشضيِ  ثبٗيذ دس       60سٍص بيبسٕ ٍ هيذابثش    5دسخَاسو ؾشضِ اٗي هؿبه د هيذا ل   :1

دث٘شخبًِ ثَسر ثجو ٍ دس صَسد تطج٘ق اط ؾِ٘ ؾشضِ ثب هرشساد ثِ تشخ٘ص ثَسر، اص طشٗق سبٗو سسوٖ ثَسر 

 سسبًٖ كَد. اط ؼ

هتربض٘بى ثبٗذ ضوي اسائِ اط ؾبد ٍ ه تٌذاد الصم خْو كٌبسبٖٗ ببهل آًْب تَسط ببسگضاس، سؾبٗو هؿ٘بسّيبٕ   :2

ضَاثط هشثَط ثِ كشاٗط هتربض٘بى خشٗذ دس هؿبه د ؾوذُ سْبم ٍ هق ترذم سْبم دس ثَسر اٍساا ثْيبداس  " 2هبدٓ 

  .سا تأٗ٘ذ ًوبٌٗذ "ٖ ثَسر(تْشاى ٍ فشاثَسر اٗشاى ) هصَة كَسإ ؾبل

ضيَاثط هشثيَط ثيِ    "دس صَستٖ بِ ببسگضاس ٗب ثَسر تب  جل اص  طؿٖ كذى هؿبهلِ كَاّذٕ داش ثش ؾذم سؾبٗيو  : 3

داس تْيشاى ٍ فشاثيَسر اٗيشاى    كشاٗط هتربض٘بى خشٗذ دس هؿبه د ؾوذُ سْبم ٍ هق ترذم سْبم دس ثَسر اٍساا ثْيب 

  .ًوبٌٗذ، ثبٗذ هشاتت سا ثِ سبصهبى هٌؿرس ًوبٗذهشبّذُ  "كَسإ ؾبلٖ ثَسر(  )هصَة

بٌٌذُ هغبٗش اصل  تَاًذ اص اًتشبس اط ؾ٘ٔ ؾشضِ ؾوذُ دس صَستٖ بِ كشاٗط اؾ هٖ تَسط ؾشضِ ثَسر هٖ: 37هادُ 

  .هٌصفبًِ ثَدى ٍ كفبف٘و ثبصاس ثبكذ، خَدداسٕ ًوبٗذ

ثَسر،  بثل تغ٘٘ش ً٘ و. ليزا ّشگًَيِ تغ٘٘يش هفيبد     هٌذسخبد اط ؾ٘ٔ ؾشضِ ؾوذُ پس اص اًتشبس تَسط  : 38هادُ 

  .كَد اط ؾِ٘ ؾشضِ ؾوذُ ثِ هٌضلِ اًصشاف فشٍكٌذُ تلرٖ هٖ

دس صَسد اًتشبس آگْٖ فشٍش دس خشاٗذ، تَسط فشٍكٌذُ، اط ؾبد هٌذسج دس آى ًجبٗذ ثب اط ؾيبد اساٗيِ    : 39هادُ 

د هٌتشش كذُ دس سبٗو سسوٖ ثيَسر هجٌيبٕ اًديبم    كذُ ثِ ثَسر هغبٗشد داكتِ ثبكذ. دس صَسد هغبٗشد، اط ؾب

  .ثبكذ هؿبهلِ هٖ

ٗبثذ. دس صَستٖ بيِ ثيِ    ًوبد هؿبهلٔ ؾوذُ، هذابثش  جل اص ٗك سبؾو پبٗبًٖ خل ٔ هؿبه تٖ گشبٗش هٖ : 41هادُ 

  .كَدٖ دالٗل فٌٖ ٗب اخشاٖٗ، كشاٗط گشبٗش ًوبد دس اٗي هْلو هْ٘ب ًگشدد، س بثو ثِ خل ٔ هؿبه تٖ ثؿذ هَبَش ه
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ذاسٕ ًوبٗذ ٍ ه ت هَسد ثيِ  ثَسر ثبٗذ ه تٌذاد هشثَط ثِ دالٗل هَضَؼ اٗي هبدُ سا دس سَاثق خَد ًگْ : تثصزُ

  .اسائِ ًوبٗذ سبصهبى

تَاًيذ   هذٗشؾبهل ثَسر هٖ .هذا ل تغ٘٘ش  ٘وو هدبص ّش سفبسش دس هؿبه د ؾوذُ هبًٌذ ثبصاس ؾبدٕ اسو: 41هادُ 

سفبسش سا ثشإ ٗك هؿبهلٔ ؾوذُ تغ٘٘ش دّذ، ل٘ري ثبٗذ  جل اص كشٍؼ خل ٔ هؿبه تٖ هذا ل تغ٘٘ش  ٘وو هدبص ّش 

  .ثؿذ، هشاتت سا ثِ اط ؼ ؾوَم ثشسبًذ

تَاًذ دس  بلت ٗك سيفبسش خشٗيذ س بثيو ًوبٗيذ ٍ اهريبى       دس هؿبه د ؾوذُ، ّش ببسگضاس خشٗذاس تٌْب هٖ :42هادُ 

  .هختلف ثشإ چٌذ كخص ٗب گشٍُ ٍخَد ًذاسدّبٕ  كشبو دس س بثو تَسط ٗك ببسگضاس ثب سفبسش

  .تَاًذ ّوضهبى دس دٍ سوو ؾشضِ ٍ تربضب فؿبل٘و ًوبٗذ ّش ببسگضاس دس ٗك هؿبهلٔ ؾوذُ ًوٖ :43هادُ 

ترذم سْبم  ترذم سْبم ّش سفبسش خشٗذ ثبٗذ ثشاثش تؿذاد سْبم ٗب هق دس هؿبه د ؾوذُ، تؿذاد سْبم ٗب هق: 44هادُ 

  .ّبٕ خشٗذ ًجبٗذ بوتش اص  ٘وو پبِٗ ثبكذ اط ؾ٘ٔ ؾشضِ ؾوذُ ثبكذ. ّويٌ٘ي  ٘وو سفبسشاؾ م كذُ دس 

ببّش  ٘وو سفبسش خشٗذ ثجو كذُ دس سبهبًٔ هؿبه تٖ ٗب ٍسٍد سفبسش ثيب  ٘وتيٖ بوتيش اص ثيبالتشٗي      :45هادُ 

دس صَسد ثجيو سيفبسش   ثبكذ ٍ هزف سفبسش خشٗذ، صشفبً  سفبسش خشٗذ ثجو كذُ دس سبهبًٔ هؿبه تٖ، هدبص ًوٖ

  .خشٗذ ثب  ٘وو ثبالتش دس سبهبًٔ هؿبه تٖ هدبص اسو

ؾشضِ تَسط ببسگضاس فشٍكٌذُ تٌْب دس صَستٖ هدبص اسو بيِ اص صهيبى ثجيو ثْتيشٗي سيفبسش خشٗيذ دس       : 46هادُ 

  .سبهبًٔ هؿبه تٖ هذا ل سِ د ٘رِ گزكتِ ثبكذ

د ٘رِ گزكتِ ثبكذ ٍ سفبسش خشٗيذٕ ثيب  ٘ويو     15، دس صَستٖ بِ اص صهبى ثجو ثْتشٗي سفبسش خشٗذ: 47هادُ 

ثبالتش طٖ اٗي هذد ثجو ًشذُ ثبكذ، ٍ  ٘وو اٗي سفبسش ه بٍٕ ٗب ث٘شتش اص  ٘وو پبِٗ ثبكذ، ؾشضيِ ثيِ ثْتيشٗي    

سفبسش خشٗذ، اص طشٗق ببسگضاس فشٍكٌذُ ٗب ثِ صَسد خَدببس دس سبهبًٔ هؿبه تٖ اًدبم خَاّذ كذ. دس ّش هبش ثؿذ 

  .ثبكذ د ٘رِ، اداهٔ س بثو تَسط ببسگضاساى خشٗذاس هدبص ًوٖ 15اص گزكو 

دس صَستٖ بِ دس پبٗبى خل ٔ هؿبه تٖ، صهبى ثجو ثْتشٗي سفبسش خشٗذ ثجيو كيذُ  جيل اص دُ د ٘رئ      : 48هادُ 

پبٗبًٖ ثَدُ ٍ  ٘وو اٗي سفبسش ه بٍٕ ٗب ث٘شتش اص  ٘وو پبِٗ ثبكذ ؾشضيِ ثيِ ثْتيشٗي سيفبسش خشٗيذ، اص طشٗيق       

  .ببسگضاس فشٍكٌذُ ٗب ثِ صَسد خَدببس دس سبهبًٔ هؿبه تٖ اًدبم خَاّذ كذ
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ٖ  48ٍ  47ًحَٓ اخشإ فٌٖ هَاد : 49هادُ  ؾيذم ا يذام بيبسگضاس     .كيَد  دس سبهبًٔ هؿبه تٖ تَسط ثَسر تؿ٘٘ي هي

خؽ ّبٕ اخشاٖٗ تؿ٘٘ي كذُ تَسط ثَسر تخلف هح َة كذُ ٍ هَضَؼ خْو سس٘ذگٖ ثِ هش فشٍكٌذُ هطبثق سٍش

  .سس٘ذگٖ ثِ تخلفبد اسخبؼ خَاّذ كذ

دس صَسد ثجو سفبسش خشٗذ دس دُ د ٘رٔ پبٗبًٖ ثبصاس، اداهٔ س بثو ثِ خل ٔ هؿبه تٖ ثؿذ هَبَش كذُ ٍ  : 51هادُ 

ببسگضاس داسإ ثْتشٗي سفبسش خشٗذ هَغف اسو سفبسش خيَد سا ثيب ثْتيشٗي  ٘ويو سٍص  جيل، دس اثتيذإ خل ئ        

  .ًِ ًوبٗذهؿبه تٖ ثؿذ ٍاسد سبهب

دس صَستٖ بِ فشٍكٌذُ ثِ ّش دل٘لٖ اص اًدبم هؿبهلِ هٌصيشف كيَد، ثبٗيذ  جيل اص كيشٍؼ خل ئ سسيوٖ         :51هادُ 

هؿبه تٖ ّش سٍص، اًصشاف خَد سا بتجبً اص طشٗق ببسگضاس فشٍكٌذُ دس دث٘شخبًٔ ثَسر ثجو ًوبٗذ. دس اٗي صَسد ؾشضِ 

كشٍؼ خل ٔ هؿبه تٖ، ثِ اًصيشاف هيزبَس دس آى خل ئ هؿيبه تٖ     كَد. دس صَسد اؾ م اًصشاف پس اص  اًدبم ًوٖ

  .گ٘شٕ دس اٗي خصَ ، صهبى ثجو اًصشاف دس دث٘شخبًٔ ثَسر خَاّذ ثَد تشت٘ت اثش دادُ ًخَاّذ كذ ٍ ه ك تصو٘ن

ترذم سْبهٖ بِ اط ؾ٘ٔ ؾشضئ ؾويذُ آى    بٌٌذُ اص فشٍش سْبم ٗب هق دس صَستٖ بِ ثِ ّش دل٘لٖ ؾشضِ : 52هادُ 

تَسط ثَسر هٌتشش كذُ اسو هٌصشف كَد، ؾشضٔ ؾوذُ ّشتؿذاد سْن اص ًويبد هؿيبه تٖ بيِ فشٍكيٌذُ اص اًديبم      

هؿبهلِ ؾوذٓ آى اًصشاف دادُ اسو، تَسط ّوبى فشٍكٌذُ، ه تلضم دسخَاسو هدذد ببسگضاس فشٍكٌذُ خْو ؾشضئ  

  .شاف اص اًدبم هؿبهلِ خَاّذ ثَدسْبم هزبَس ثِ ثَسر ٍ طٖ تششٗفبد هؿبهلٔ ؾوذُ هذا ل دٍ هبُ پس اص اًص

 .هَضَؼ اًصشاف فشٍكٌذُ خْو سس٘ذگٖ ث٘شتش ثِ هشخؽ سس٘ذگٖ ثِ تخلفبد اسخبؼ خَاّذ كذ : تثصزُ

دس صَسد تذاٍم هؿبه د ؾوذُ دس چٌذٗي خل ٔ هؿبه تٖ، تؿْذاد فشٍكٌذُ ٍ خشٗذاس ٍ ببسگضاساى آًْب،  : 53هادُ 

  .خل بد هؿبه تٖ هدشا اسوهَضَؼ اٗي دستَسالؿول، دس توبهٖ 
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  هؼاهالت ػوذُ ضزاٗطٖ -فصل ٗاسدُ 

دس هؿبه د ؾوذٓ كشاٗطٖ، ببسگضاس خشٗذاس دس صَستٖ هدبص ثِ ٍسٍد سفبسش ثِ سبهبًٔ هؿبه تٖ اسو بِ  :54هادُ 

ًبهئ   ضيوبًو  ترذم سْبم هَضَؼ هؿبهلِ ثشاسبر  ٘وو پبِٗ سا ثِ صَسد ًرذ ٗيب  دسصذ اسصش سْبم ٗب هق 10هؿبدش 

گزاسٕ هشبضٕ اص هشتشٕ دسٗبفو ٍ ه ت هيَسد ثيِ ه يبة كيشبو      ثبًرٖ ثذٍى  ٘ذ ٍ كشط ثِ ًفؽ كشبو سپشدُ

گزاسٕ هشبضٕ ٍاسٗض ٗب ثِ اٗي كشبو تحَٗل دّذ ٍ تأٗ٘ذٗٔ كشبو هضثَس سا هجٌٖ ثش اخز تربه٘ي هشثَطِ ثيِ   سپشدُ

 ثَسر اساِٗ بٌذ.

جل اص اًدبم هؿبهلِ، اًصشاف بتجٖ خيَد سا اص اداهئ س بثيو اؾي م ًوبٗيذ ٗيب       دس صَستٖ بِ ببسگضاس خشٗذاس   :تثصزُ

چٌبًيِ ببسگضاس خشٗذاس هَفق ثِ اًدبم هؿبهلِ ًگشدد، سپشدٓ ٍٕ ثب تأٗ٘ذ ثيَسر هجٌيٖ ثيش ؾيذم هغيبٗشد ا يذاهبد       

بم هؿبهليِ، تَسيط   ببسگضاس ثب هرشساد دس خشٗبى هؿبهلِ هزبَس، هذابثش تب دٍ سٍص ببسٕ پس اص صهبى اًصيشاف ٗيب اًدي   

  .كَد گزاسٕ هشبضٕ ه تشد هٖ كشبو سپشدُ

دس صَسد پشداخيو هصئ ًريذٕ اص سيَٕ خشٗيذاس ٍ اساٗئ سيٌذ ت يَٗٔ خيبسج اص پبٗبپيبٕ ثيِ كيشبو              :55هادُ 

ًبهٔ هؿبه د اٍساا ثْبداس دس كشبو ثَسر اٍساا ثْبداس تْشاى ٍ  طؿ٘و هؿبهلِ، ثجو  گزاسٕ هشبضٕ طجق آئ٘ي سپشدُ

  .دس س٘ تن هؿبه تٖ هذابثش تب پبٗبى سٍص ببسٕ ثؿذ اًدبم خَاّذ كذهؿبهلِ 

دس صَسد خَدداسٕ ببسگضاس فشٍكٌذُ ٗب فشٍكٌذُ اص دسٗبفو ه تٌذاد الصم خْيو  طؿيٖ كيذى هؿبهليِ،      : تثصزُ

ٍثيبٗق ٍ   بِ ثِ اهربٕ خشٗذاس سس٘ذُ اسو سا ثِ ّوشاُ سبٗش 34هبدٓ  7تَاًذ  شاسداد هَضَؼ ثٌذ  ببسگضاس خشٗذاس هٖ

هذاسك الصم هَسد اكبسُ دس اط ؾ٘ٔ ؾشضِ ؾوذُ، خْو ثجو دس سَاثق ثِ كشبو سپشدُ گزاسٕ هشبضٕ اساِٗ ٍ سس٘ذ 

  .دسٗبفو ًوبٗذ

اٗيي دسيتَسالؿول، هيذاسك، ه يتٌذاد ٍ اط ؾيبد الصم اص       36ٍ  35ببسگضاس خشٗذاس ثبٗذ طجق هفبد هَاد : 56هادُ 

اًذ، ّوشاُ ثب ربش تؿذاد ٍ دسصذ د ٘ق هشبسبو ّيش   سا بِ كٌبسبٖٗ ببهل كذُ خولِ ًبم هتربضٖ ٗب هتربض٘بى خشٗذ

هتربضٖ ه ت هَسد ثِ ثَسر ٍٗب سبصهبى اسائِ ًوبٗذ. ّشگًَِ تغ٘٘ش دسصذ هشبسبو هتربض٘بى هتؿذد خشٗذ اؾ هيٖ  

  .تب  جل اص  طؿٖ كذى هؿبهلِ، ثب دسخَاسو بلِ٘ خشٗذاساى ٍ پس اص هَافرو ثَسر اهربى پزٗش اسو
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دس صَستٖ بِ تغ٘٘شاد دسخَاستٖ دس سْن هشبسبو هتربض٘بى خشٗذ هؿبه د بٌتشلٖ، هٌدش ثِ تغ٘٘ش سْن : تثصزُ

دسصذ بل هؿبهلِ ؾوذُ گشدد، ثَسر ثبٗذ هَافريو سيبصهبى سا دس    10هشبسبو ٗك هتربضٖ خشٗذ ثِ ه٘ضاى ث٘ش اص 

  .خصَ  تغ٘٘ش دسصذ هشبسبو هتربض٘بى خشٗذ اخز ًوبٗذ

  .ثبكذ االخشا هٖ كشاٗطٖ ً٘ض الصم  ضَاثط بلٖ هؿبه د ؾوذُ، دس خصَ  هؿبه د ؾوذٓ: 57هادُ 

  : هؼاهالت حك تمذم خزٗذ سْام -فصل دٍاسدُ 

ًَٗ يٖ ثيِ    ثبكذ، دس دٍسٓ پيزٗشُ  ترذم خَد هٖ ترذم خشٗذ سْبم بِ هبٗل ثِ فشٍش هق داسًذٓ گَاّٖ هق :58هادُ 

تريذم خشٗيذ سيْبم ثيِ      ترو٘ل دسخَاسو فيشٍش ٍ تحَٗيل گيَاّٖ هيق    ّبٕ ببسگضاسٕ هشاخؿِ ٍ ً جو ثِ  كشبو

  .ًوبٗذ ببسگضاسٕ، ا ذام هٖ

صيبدس خَاّيذ كيذ ٍ     "تريذم  گَاٌّ٘بهٔ ًرل ٍ اًتربش هيق "ترذم خشٗذ سْبم دس ثَسر،  ثشإ خشٗذاس هق :59هادُ 

  .كَد هؿبه د دسو دٍم ثش هجٌبٕ گَاٌّ٘بهٔ هزبَس اًدبم هٖ

ّبٕ تحو  ترذم دٌّذٓ بل هق ترذم سْبم دس ثَسر، ًشبى ًرل ٍ اًتربش صبدسُ ثشإ خشٗذاس هقگَاٌّ٘بهٔ  : 61هادُ 

ترذم خشٗذ آى سْن ً٘ض ثبكيذ، بيبسگضاس هرليف اسيو      تولك خشٗذاس اسو. دس صَستٖ بِ خشٗذاس، داسإ گَاّٖ هق

  .بٌذترذم، اص خشٗذاس دسٗبفو  گَاّٖ هضثَس سا  جل اص اسائِ گَاٌّ٘بهٔ ًرل ٍ اًتربش هق

ًَٗ يٖ سيْبم خذٗيذ ثبكيذ، ثيب تأدٗيِ هجلي          بيِ هبٗيل ثيِ پيزٗشُ     ترذم خشٗذ سْبم دس صَستٖ داسًذٓ هق :61هادُ 

ًوبٗذ ٍ ببسگضاس هشثَطِ ٍ ثَسر دس اٗي  ترذم ثِ سْن ا ذام هٖ آٌٗذ آى خْو تجذٗل هق ًَٗ ٖ ٍ طٖ بشدى فش پزٗشُ

  .خصَ  ه ئَل٘تٖ ًخَاٌّذ داكو

ًَٗ ٖ سا دس هْلو تؿ٘٘ي كذُ ثِ ه بة ثيبًرٖ   ترذم خشٗذ سْبم، ٍخِ پزٗشُ داسًذگبى هقدس صَستٖ بِ : 62هادُ 

تريذم   هيق "تريذم آًْيب دس هرين     ًَٗ ٖ ًبكش پزٗشفتِ كذُ  ٘ذ كذُ اسو، تأدِٗ ًٌوبٌٗذ، هيق  بِ دس اؾ ه٘ٔ پزٗشُ

  .تلرٖ خَاّذ كذ "استفبدُ ًشذُ

تريذم، تؿيذاد ٍ هشخصيبد     ًَٗ ٖ داسًذگبى هق هْلو پزٗشًُبكش پزٗشفتِ كذُ هَغف اسو پس اص پبٗبى : 63هادُ 

گزاسٕ هشبضٕ اؾ م ًوبٗذ. دس ّيش صيَسد ه يئَل٘و اؾي م هشخصيبد       ترذم استفبدُ ًشذُ سا ثِ كشبو سپشدُ هق

  .اًذ ٍ تؿ٘٘ي تؿذاد آى ثِ ؾْذٓ ًبكش پزٗشفتِ كذُ اسو ترذم خَد استفبدُ ًرشدُ افشادٕ بِ اص هق

ًوبٗيذ ٍ   ّبٕ استفبدُ ًشذُ سا ثِ ٗك بذ هؿبه تٖ هٌترل هٖ ترذم گزاسٕ هشبضٕ توبم هق كشبو سپشدُ : 64هادُ 

  .بٌذ تؿذاد ٍ بذ هؿبه تٖ آى سا ثِ ًبكش پزٗشفتِ كذُ، سبصهبى ٍ ثَسر اؾ م هٖ
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ترذم استفبدُ ًشذُ ثيِ   ّ٘أد هذٗشٓ ًبكش پزٗشفتِ كذُ ثبٗذ هذابثش ت ش خَد سا دس خصَ  فشٍش هق : 65هادُ 

  .ثْتشٗي  ٘وو اًدبم دّذ

دس صَستٖ بِ ثِ تشخ٘ص هذٗشؾبهل ثَسر، هفيبد اٗيي هيبدُ سؾبٗيو ًشيَد، دس خْيو هوبٗيو اص هريَا         : تثصزُ

  .تَاًذ ً جو ثِ ؾذم تأٗ٘ذ توبم ٗب   وتٖ اص هؿبه د هزبَس ا ذام ًوبٗذ سْبهذاساى ًبكش پزٗشفتِ كذُ، ٍٕ هٖ

ترذم خشٗذاسٕ كذُ سا ّوضهبى  ًَٗ ٖ هق ًشذُ، هَغف اسو ٍخِ پزٗشُ ترذم استفبدُ ببسگضاس خشٗذاس هق: 66هادُ 

گيزاسٕ هشبيضٕ، ٍخيَُ     گزاسٕ هشبضٕ ٍاسٗض ًوبٗذ. كيشبو سيپشدُ   ترذم ثِ كشبو سپشدُ ثب ت َٗٔ ٍخِ هؿبهلٔ هق

ِ ترذم استفبدُ ًشذُ سا ثِ ببسگضاس فشٍكٌذُ پشداخو ًوَدُ ٍ ببسگضاس فشٍكٌذُ هرلف اسيو ٍخيَُ هيزبَس سا ثي     هق

  .ه بة ًبكش پزٗشفتِ كذُ ٍاسٗض ًوبٗذ

دس صَستٖ بِ هتؿْذ پزٗشُ ًَٗس، سْبهذاس ؾوذٓ ًبكش ثَدُ ٍ توبٗل داكتِ ثبكذ ثذّٖ ًبكٖ اص هق تريذم   :تثصزُ

( 3ّبٕ استفبدُ ًشذُ دسؾشضٔ ؾوَهٖ ًبكٖ اص افضاٗش سشهبِٗ سا ثب هطبلجبد خَد اص ًبكش تْبتش ًوبٗذ ثبٗذ هيذا ل ) 

اتوبم دٍسٓ ؾشضٔ ؾوَهٖ دسخَاسو خَد سا ثِ ّوشاُ گضاسش ثبصسسٖ  بًًَٖ ًبكش سا هجٌٖ ثش تأٗ٘ذ خبلص سٍص  جل اص 

ثذّٖ ثِ هتؿْذ پزٗشُ ًَٗس ثِ ثَسر اسائِ ًوبٗذ. ثَسر ثب ثشسسٖ ٍ اهشاص كشاٗط اٗيي تجصيشُ اخيبصُ اًديبم ت يَِٗ      

  .ًوبٗذ فشم ت َِٗ خبسج اص اتبا پبٗبپبٕ صبدس هٖ خبسج اص اتبا پبٗبپبٕ هؿبه د هشثَطِ سا هطبثق ثب سٍاش هشثَط ثب

  .ثبكذ ترذم خشٗذ سْبم، هشبثِ ضَاثط هببن ثش هؿبه د سْبم هٖ سبٗش ضَاثط هشثَط ثِ دادٍستذ هق : 67هادُ 
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 هؼاهالت اٍراق تاه٘ي هالٖ -فصل س٘شدُ 

ؾشضِ اٍلِ٘ آى دستِ اص اٍساا تيأه٘ي هيبلٖ بيِ  يج ً      ًَٗ ٖ اٍساا تأه٘ي هبلٖ ثِ  ٘وو ثبصاس ٍ ً٘ض پزٗشُ : 68هادُ 

ٖ   "ؾشضِ اٍساا تأه٘ي هبلٖ"اًذ ثِ  ٘وو ثبثو ٗب  ٘وو ثبصاس بِ اص اٗي پس  ًَٗ ٖ كذُ پزٗشُ كيَد، تيبثؽ    ًبه٘يذُ هي

  .هرشساد اٗي فصل اسو

پزٗشفتيِ كيذُ هح يَة    ًَٗ ٖ اٍساا تأه٘ي هبلٖ ثب هدَص سبصهبى دس ثَسر، اٗيي اٍساا   دس صَسد پزٗشُ : 1تثصزُ 

  .ثبكذ كذُ ٍ اهربى هؿبه د ثبًَِٗ آى فشاّن هٖ

  .كَد بٌٌذُ ٍ تبٗ٘ذ ثَسر تؿ٘٘ي هٖ سٍش ؾشضِ اٍلِ٘ ثِ دسخَاسو ؾشضِ : 2تثصزُ 

  .ًَٗ ٖ اٍساا تأه٘ي هبلٖ ثِ  ٘وو ثبثو تبثؽ ضَاثط فصل ًَصدّن اٗي دستَسالؿول اسو پزٗشُ : 3تثصزُ 

 .ًذهزف كذ : 79 تا 69 فاده

اًذ، ث فبصلِ پس اص خبتوئ ؾشضئ    ًَٗ ٖ كذُ هؿبه د ثبًَِٗ اٍساا تأه٘ي هبلٖ بِ خبسج اص ثَسر پزٗشُ : 81هادُ 

ًَٗ ٖ آًْب دس ثَسر اًدبم كذُ اسو، هذابثش سيِ سٍص   اٍلِ٘ دس ثَسر ٍ هؿبه د ثبًَٗٔ اٍساا تأه٘ي هبلٖ بِ پزٗشُ

  .كَد ص ح كشٍؼ هٖ اص هشخؽ رٕ ببسٕ پس اص اخز تأٗ٘ذٗٔ ترو٘ل فشآٌٗذ اًتشبس

ثبصاسگشداًٖ اٍساا تأه٘ي هبلٖ، ثشاسبر دستَسالؿول فؿبل٘يو ثيبصاسگشداًٖ دس ثيَسر اٍساا ثْيبداس تْيشاى       : 81هادُ 

  : كَد ّ٘ئو هذٗشٓ سبصهبى ثب لحبظ ًوَدى هَاسد اًدبم هٖ 08/10/1388هصَة 

هبلٖ، هششٍط ثِ اخز هدَص ثبصاسگشداًٖ اص سبصهبى ٍخَد داسد. اهربى ثبصاسگشداًٖ اٍساا تأه٘ي هبلٖ تَسط ًْبدّبٕ : 1

دسصَستٖ بِ ًْبد هبلٖ هزبَس، دستشسٖ ه تر٘ن ثِ سبهبًٔ هؿبه تٖ اص طشٗق اٗ تگبُ هؿبه تٖ ه ترل سا ًذاكيتِ  

  .ثبكذ، ثبٗذ خْو اًدبم فؿبل٘و ثبصاسگشداًٖ اص خذهبد ٗرٖ اص ببسگضاساى ثَسر استفبدُ بٌذ
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ٖ      هدَص فؿبل :2 كيَد،   ٘و ثبصاسگشداًٖ ثشإ اٍساا تأه٘ي هبلٖ بِ هدَص ؾشضئ ؾويَهٖ آى تَسيط سيبصهبى صيبدس هي

  .تَاًذ تب پبٗبى ؾوش اٍساا ثبكذ هٖ

دستشسٖ ثبصاسگشداى ثِ صٗشسبخو دستشسٖ ثشخط، ثِ هٌضلٔ تخص٘ص اٗ تگبُ هؿيبه تٖ ثيِ ثيبصاسگشداى خْيو      :3

دستَسالؿول فؿبل٘يو   18اٗي صَسد، ثَسر ترل٘فٖ دسخصَ  هبدٓ كَد. دس  اًدبم فؿبل٘و ثبصاسگشداًٖ هح َة هٖ

  .ثبصاسگشداًٖ دس ثَسر اٍساا ثْبداس تْشاى ًخَاّذ داكو

دسصَسد ؾذم ٍخَد اٍساا دس بذ ثبصاسگشداى ٍ ؾذم اهريبى خشٗيذ اٍساا دس سيرف داهٌئ ًَسيبى سٍصاًئ  ٘ويو،        : 4

بل٘و ثبصاسگشداًٖ دس ثَسر اٍساا ثْبداس تْشاى ًجيَدُ، لي٘ري   دستَسالؿول فؿ 8ثبصاسگشداى هلضم ثِ سؾبٗو ثٌذ ج هبدٓ 

  .هَغف اسو سفبسش خشٗذ سا دس سبهبًٔ هؿبه تٖ هفع ًوبٗذ

دستَسالؿول فؿبل٘و ثبصاسگشداًٖ دس ثَسر اٍساا ثْيبداس تْيشاى ثيشإ ثيبصاسگشداًٖ اٍساا      10تأٗ٘ذٗٔ هَضَؼ هبدٓ : 5

  .ص اًتشبس ٍ دس ؾشضٔ اٍلِ٘،  جل اص ؾشضِ ثبٗذ اخز گشددًَٗ ٖ  جل اص اخز هدَ تأه٘ي هبلٖ، دس پزٗشُ

ِ     19ببسهضدّبٕ هؿبه د ثبصاسگشداًٖ اٍساا تأه٘ي هبلٖ، تبثؽ هبدٓ : 6 إ  دستَسالؿول ًجيَدُ ٍ طيٖ هصيَثٔ خذاگبًي

  .كَد تَسط ّ٘ئو هذٗشٓ سبصهبى تؿ٘٘ي هٖ

اٍساا تأه٘ي هبلٖ، تؿْذٕ هجٌٖ ثش خشٗيذ اٍساا دس  ًَٗ ٖ  دسصَستٖ بِ دس ث٘بً٘ٔ ثجو ٍ ٗب اؾ ه٘ٔ پزٗشُ : 82هادُ 

كذُ تَسط ثبصاسگشداى اؾ م كذُ ثبكذ، ثبصاسگشداى هرلف اسو ا ذاهبد ثبصاسگشداًٖ سا ثب سؾبٗو  هذا ل  ٘وو ترو٘ي

ّيبٕ خشٗيذ ثيبصاسگشداى     كشاٗط اؾ م كذُ اًدبم دّذ. خْو اٗفبٕ تؿْذاد خشٗذ هَضَؼ اٗي هبدُ، اٍلَٗو سيفبسش 

  .تش اص سبٗش خشٗذاساى ثبكذ ذ پبٗ٘يتَاً هٖ

ّبٕ هشتجط ثب اٍساا تأه٘ي هبلٖ ثِ داسًذگبى اٍساا دس پبٗيبى آخيشٗي سٍص بيبسٕ  جيل اص هريبطؽ       پشداخو :83هادُ 

  .گزاسٕ هشبضٕ خَاّذ ثَد پشداخو هرشس ثش اسبر فْشسو كشبو سپشدُ

 .هزف كذ : 84هادُ 

 ٘وو خشٗذ اٍساا، ه ت هَسد سَد ٗب دسآهذ اًجبكتِ اٍساا هضثَس )سَد خشٗذاس اٍساا هلضم اسو ؾ ٍُ ثش  : 85هادُ 

ٗب دسآهذ هتؿلرِ اص آخشٗي هَؾذ پشداخو لغبٗو سٍص هؿبهلِ بِ خضئ٘بد آى دس اط ؾ٘ٔ ؾشضٔ اٍساا  ٘ذ كذُ اسو( سا 

  .ً٘ض پشداخو ًوبٗذ

ثذٍى سؾبٗو الضام هَضَؼ اٗي هبدُ دس صَسد هْ٘ب كذى كشاٗط فٌٖ ثِ تشخ٘ص ثَسر، اهربى هجبدلِ اٍساا  :تثصزُ

  .ٍخَد داسد
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ِ     :86هادُ  گيزاساى داسد،   دس صَسد ٍخَد اط ؾبتٖ بِ اثش ثباّو٘تٖ ثش  ٘وو اٍساا تيأه٘ي هيبلٖ ٍ تصيو٘ن سيشهبٗ

تَاًٌذ ًوبد هؿبه تٖ هشثَطِ سا طجق هريشساد هتَ يف ٍ پيس اص اًتشيبس اط ؾيبد       ثَسر ٗب سبصهبى ه ت هَسد هٖ

ٖٗ ًوبد ا ذام ًوبٌٗذ. دس صَسد اؾ م سبصهبى، داهٌٔ ًَسبى سٍصاًيِ  ٘ويو دس سٍص ثبصگشيبٖٗ ًويبد،     ً جو ثِ ثبصگشب

  .اؾوبش ًخَاّذ كذ

دس هَسد اٍساا تأه٘ي هبلٖ  بثل تجذٗل ثِ سْبم، ّوضهبى ثب تَ ف ٍ ثبصگشبٖٗ ًوبد سيْبم پبٗيِ، ًويبد اٍساا     :تثصزُ

د، اؾوبش داهٌٔ ًَسبى سٍصأً ًوبد هؿبه تٖ اٍساا، هشبثِ سْن پبِٗ گشدد. دس اٗي صَس هشثَطِ هتَ ف ٍ ثبصگشبٖٗ هٖ

  .خَاّذ ثَد

تَاًيذ   دسصذ اص بل اٍساا هٌتششُ ثبكذ، ثِ صَسد اخت٘بسٕ هٖ 10دس صَستٖ بِ كخصٖ داسًذٓ ث٘ش اص  : 87هادُ 

  .اٍساا خَد سا ثِ صَسد ؾوذُ ٍ ثب كشاٗط ٍ ضَاثط هؿبه د ؾوذُ ؾشضِ ًوبٗذ

ِ     :88هادُ  صيَسد   (T+1) ت َٗٔ ٍخَُ هؿبه د اٍساا تأه٘ي هبلٖ دس ثَسر ٗك سٍص بيبسٕ ثؿيذ اص اًديبم هؿبهلي

  .گ٘شد هٖ

هرشساد هشثَط ثِ ًحَُ دسٗبفو سفبسش خشٗذ ٍ فشٍش اٍساا ٍ سبٗش هرشساد هشثَط اص خولِ اهشاص َّٗو  : 89هادُ 

  .ثبكذ د سْبم دس اٗي دستَسالؿول هٖهشتشٕ، دسٗبفو بذ هؿبه تٖ ٍ غ٘شُ هشبثِ ضَاثط هببن ثش هؿبه 
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  : ضزاٗط درٗافت ٍ اجزإ سفارش ّا تَسط كارگشاراى -فصل چْاردُ 

ه ئَل٘و اهشاص َّٗو هشتشٕ ثش ؾْذٓ ببسگضاس اسو. ببسگضاس ثبٗذ خْو اًدبم هؿيبه د اٍساا ثْيبداس دس    : 91هادُ 

پَلشَٖٗ ٍ سبٗش هرشساد هشتجط، ً جو ثِ اهشاص َّٗو ٍ كٌبسيبٖٗ  اص خولِ هرشساد هجبسصُ ثب   ثَسر، هطبثق هرشساد

  : هشتشٗبى ثِ كشح صٗش ا ذام ًوبٗذ

 : اهشاص َّٗو ٍ كٌبسبٖٗ كخص هر٘رٖ : الف

اخز اصل هذسك كٌبسبٖٗ هشتشٕ كبهل كٌبسٌبهِ ٍ ببسد هلٖ ٍ دس هَسد اكخب  خبسخٖ، گزسًبهئ هؿتجيش ٍ    -1

 هذاسك هضثَس؛ًگْذاسٕ بپٖ هصذا توبهٖ صفحبد 

 اخز اط ؾبد دس هَسد آدسر هحل سرًَو ٍ ببس؛ -2

 اخز اط ؾبد دس هَسد ه بة ثبًرٖ هشتجط ثب هؿبه د اٍساا ثْبداس هشتشٕ؛ -3

 اخز اط ؾبد دس هَسد هدن هؿبه د  جلٖ هشتشٕ؛ -4

 .اخز اط ؾبد دس هَسد ّذف اص اًدبم هؿبه د اٍساا ثْبداس -5

 : كٌبسبٖٗ كخص هرَ ٖاهشاص َّٗو ٍ  : ب

ًبهِ، آگْٖ سٍصًبهٔ سسوٖ دس خصَ  تأس٘س ٍ آخشٗي تغ٘٘شاد آى،  اخز اط ؾبد دس خصَ  اسبسٌبهِ، كشبو -1

آگْٖ آخشٗي تغ٘٘شاد هذٗشاى ٍ صبهجبى اهربٕ هديبص، تشب٘يت سيْبهذاساى، هبلريبى ٗيب كيشببء ثيبالٕ دُ دسصيذ،         

 ، ه بثشسبى ٍ ًشبًٖ ا بهتگبُ آًبى؛هؤس بى، اؾربٕ ّ٘أد هذٗشُ ٍ هذٗش ؾبهل، ثبصسسبى

 اخز اط ؾبد هشثَط ثِ ه بة ثبًرٖ هشتجط ثب هؿبه د اٍساا ثْبداس؛ -2

 اخز اط ؾبد دس هَسد هدن هؿبه د  جلٖ؛ -3

اخز اصل هذسك كٌبسبٖٗ صبهجبى اهربٕ هدبص كبهل كٌبسٌبهِ ٍ ببسد هلٖ ٍ ًگْذاسٕ بپيٖ هصيذا تويبهٖ     -4

 .صفحبد هذاسك هزبَس
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  .بل٘ٔ ه تٌذاد اخز كذٓ هَضَؼ اٗي هبدُ ثبٗذ تَسط ببسگضاس ثشاثش ثب اصل كًَذ :1تثصزُ 

  .ّبٕ اث غٖ ثَسر اخز خَاّذ كذ بل٘ٔ اط ؾبد هَضَؼ اٗي هبدُ ثشاسبر فشهو : 2تثصزُ 

تٌذاد ٍ ببسگضاساى هرلف ثِ ثجو ٍ ًگْذاسٕ هذاسك هشثَط ثِ سَاثق كٌبسبٖٗ هشتشٗبى ٍ اط ؾبد، ه ي  : 91هادُ 

  .ثبكٌذ سَاثق هشثَط ثِ هؿبه د هٖ

إ ثجو ٍ ًگْذاسٕ كَد بِ اهربى اساٗٔ آى ه ت دسخَاسو سيبصهبى ٍ ثيَسر    اسٌبد هشثَط ثبٗذ ثِ گًَِ : 1تثصزُ 

  .ٍخَد داكتِ ثبكذ

ثب پَلشَٖٗ  ببسگضاساى هرلفٌذ ؾ ٍُ ثش هفبد اٗي هبدُ، الضاهبد هٌذسج دس هرشساد اص خولِ هرشساد هجبسصُ : 2تثصزُ 

  .دس خصَ  ًگْذاسٕ ٍ اهحبء اسٌبد سا سؾبٗو ًوبٌٗذ

اهتٌيبؼ بٌيذ ٗيب بيبسگضاس      81دس صَستٖ بِ هشتشٕ اص اساٗٔ اط ؾبد ٍ هذاسك هيَسد ًػيش هَضيَؼ هيبدٓ     : 92هادُ 

  .ٌذاط ؾبتٖ ثشخ ف اط ؾبد اساِٗ كذُ تَسط هشتشٕ اهشاص ًوبٗذ، ثبٗذ اص اًدبم هؿبهلِ ثشإ هشتشٕ خَدداسٕ ب

گيزاسٕ آًْيب ثيِ هٌػيَس      ببسگضاساى ثبٗذ ً جو ثِ ًػبسد ه توش ثش هشتشٗبى خَد ٍ تؿ٘٘ي اّذاف سشهبِٗ :93هادُ 

  .آٍسٕ كذُ ا ذام ًوبٌٗذ اطوٌ٘بى اص اًطجبا ؾول٘بد ٍ هؿبه د آًْب ثب اط ؾبد خوؽ

ب الرتشًٍ٘ك، طجق فشهو ثَسر ّبٕ ببغزٕ ٗ ببسگضاس هَغف اسو ثشإ دسٗبفو دسخَاسو هشتشٗبى اص فشم :94هادُ 

  .استفبدُ بٌذ

ّب ثبٗذ ثشاسبر  دسٗبفو دسخَاسو هشتشٗبى ثِ صَسد الرتشًٍ٘ك اؾن اص تلفٌٖ، فرس، اٌٗتشًو ٍ سبٗش سٍش : تثصزُ

  .هذٗشُ سبصهبى صَسد گ٘شد دستَسالؿول هصَة ّ٘ئو

ٖ  ّبٕ هشتشٗبى بِ ثب س تَاًٌذ اص دسٗبفو دسخَاسو ببسگضاساى ًوٖ: 95هادُ  كيَد، خيَدداسٕ    ؾبٗو هرشساد اساٗيِ هي

  .ًوبٌٗذ

ّيبٕ هشيتشٗبى ثيِ     سيفبسش  .ببسگضاساى هرلفٌذ اص دفبتش ثجو سفبسش هَسد تأٗ٘ذ سبصهبى استفبدُ ًوبٌٗيذ  :96هادُ 

كَد. دس اٗي دفتيش ثبٗيذ اسيتبًذاسدّبٕ ٍضيؽ كيذُ تَسيط سيبصهبى دس         تشت٘ت صهبى دسٗبفو، دس اٗي دفبتش ثجو هٖ

ّبٕ هشتشٗبى سؾبٗو كَد. ببسگضاساًٖ هدبص ثِ استفبدُ اص بيذ هؿيبه د گشٍّيٖ ٍ     دسخَاسو خصَ  ثجو ٍ اخشإ

  .ّبٕ گشٍّٖ ّ تٌذ بِ هرشساد هَضَؼ اٗي هبدُ سا سؾبٗو ًوبٌٗذ ثجو سفبسش
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ّب اص ٍب٘ل ٗب ًوبٌٗذٓ  يبًًَٖ هشيتشٗبى ثبٗيذ هريشساد دسيتَسالؿول اًديبم        ببسگضاساى دس دسٗبفو سفبسش: 97هادُ 

  .د ٍببلتٖ سا سؾبٗو ًوبٌٗذهؿبه 

  .ثبكٌذ ببسگضاساى هدبص ثِ تغ٘٘ش بذ هؿبه تٖ سفبسكبد ثجو كذُ دس سبهبًٔ هؿبه تٖ ًوٖ :98هادُ 

  .ثبكذ ٍسٍد سفبسش ثب اؾتجبس صهبًٖ پبٗبى سٍص، پس اص پبٗبى آخشٗي خل ٔ سسوٖ هؿبه تٖ سٍصاًِ هدبص ًوٖ :99هادُ 

  .سفبسش هشتشٗبى سا ّوَاسُ ثب سؾبٗو صشفِ ٍ ص ح اٗشبى اخشا ًوبٌٗذببسگضاساى هَغفٌذ  :111هادُ 

بِ اخشإ سفبسكبد هشتشٗبى هٌدش ثِ ًرض هرشساد، دستربسٕ ثيبصاس ٗيب هؿيبه د هتريٖ ثيِ       دس صَستٖ :111هادُ 

ٍ ثَسر اط ؾبد ًْبًٖ گشدد ببسگضاس هرلف اسو اص اخشإ سفبسش هشتشٗبى خَدداسٕ ًوَدُ ٍ هشاتت سا ثِ سبصهبى 

  .گضاسش دّذ
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 ضَاتط اًتمال سْام تِ كاركٌاى ضزكت ّا در ػزضِ اٍلِ٘ -فصل پاًشدُ 

ّبٕ اٍلِ٘ بِ هشيوَش هؿيبه د تشخ٘حيٖ ًجبكيذ      اًتربش سْبم ثِ ببسبٌبى ًبكش پزٗشفتِ كذُ دس ؾشضِ : 112هادُ 

  .پزٗشد ثٌبثش هفبد اٗي فصل صَسد هٖ

اسو ثش اسبر ًبهِ هذٗش ؾبهل ًبكش پزٗشفتِ كذُ هَضَؼ اًتربش، هذا ل اط ؾبد صٗيش سا  ببسگضاس هرلف  : 113هادُ 

  : دسٗبفو ًوبٗذ

 ًبم كشبو ٍ تؿذاد سْبم هَضَؼ اًتربش؛ : 1

 هصَثِ ّ٘أد هذٗشُ ًبكش پزٗشفتِ كذُ؛ : 2

تخص٘ص ٗبثذ ثِ ّوشاُ ل٘ و ببهل اسبهٖ ٍ هشخصبد ببسبٌبى ًبكش پزٗشفتِ كذُ بِ  شاس اسو ثِ اٗشبى سْبم  : 3

 .سبش ث٘وِ ثشإ ببسبٌبى ًبكش پزٗشفتِ كذُ 1تبٗ٘ذِٗ ث٘وِ هشثَطِ هجٌٖ ثش داسا ثَدى سبثرِ هذا ل 

 .بٌٌذُ سفبسش فشٍش سْبهذاس ٗب سْبهذاساى ؾشضِ: 4

ؾشضِ ببسگضاس طٖ ٗك سٍص هؿبه تٖ ٍ هذابثش تب پبٗبى سٍص ببسٕ پٌدو٘ي خل ِ سسوٖ هؿبه تٖ پس اص  :114هادُ 

اًتربش سْبم اص بذ ٍاسط ثِ بذ هبلر٘و ّش ٗك اص ببسبٌيبى   .بٌذ اٍلِ٘ ا ذام ثِ تخص٘ص سْبم ثِ ٗك بذ ٍاسط هٖ

سٍص ببسٕ پيس اص تخصي٘ص ثيِ بيذ ٍاسيط       30كَد ٍ هذابثش  غشف هْلتٖ بِ تَسط هذٗش ؾبهل ثَسر تؿ٘٘ي هٖ

  .پزٗش اسو ثبكذ، اهربى هٖ

هربى اًتربش سْبم ثِ بذ هؿبه تٖ ثشخٖ اص ببسبٌبى ًبكيش پزٗشفتيِ كيذُ دس    دس صَستٖ بِ ثِ ّش دل٘ل ا :115هادُ 

  .كَد هْلو هرشس ٍخَد ًذاكتِ ثبكذ، سْبم ثِ بذ فشٍكٌذُ ثبصگشداًذُ هٖ

 ٘وو تخص٘ص سْبم ثِ بذ ٍاسط هؿبدش  ٘وو ه٘بًگ٘ي ٍصًٖ هؿبه د سٍصأً سْبم ًبكش پزٗشفتِ كذُ  : 116هادُ 

  .ْبم ثِ بذ ٍاسط دس آى سٍص اًدبم كذُ اسوطٖ سٍصٕ اسو بِ تخص٘ص س
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% بيل سيْبم ًبكيش پزٗشفتيِ كيذُ خَاّيذ ثيَد.        5تؿذاد سْبم  بثل ٍاگزاسٕ ثِ ببسبٌبى، هذابثش هؿبدش : 117هادُ 

چٌبًيِ افضاٗش سشهبِٗ ًبكش پزٗشفتِ كذُ دس خشٗبى ثجو ثبكذ، هدوَؼ سيشهبِٗ ثجيو كيذُ ٍ افيضاٗش سيشهبِٗ دس      

  .فَا  شاس خَاّذ گشفو %5٘ي خشٗبى ثجو، هجٌبٕ تؿ٘

تؿذاد سْبم تؿ٘٘ي كذُ خْو ٍاگزاسٕ ثِ اكخب  هَضَؼ اٗي دستَسالؿول خضء سْوِ٘ خشٗذ بيبسگضاس   : 118هادُ 

  .ثبكذ خشٗذاس دس ؾشضِ اٍلِ٘ ًوٖ
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 ضَاتط هؼاهلِ تزج٘حٖ -فصل ضاًشدُ 

 

دٍلتٖ ثِ ببسبٌبى ّوبى كشبو ٗب سيبٗش اكيخب  هريَ ٖ ثيِ     ّبٕ  هؿبهلِ تشخ٘حٖ، اًتربش سْبم كشبو: 119هادُ 

ّبٕ خصَصٖ سبصٕ اسو ٍ ثب ًش  ٍ كيشاٗط تؿ٘ي٘ي كيذُ دس هصيَثِ هشخيؽ رٗصي ح خْيو         هٌػَس اخشإ ثشًبهِ

  .كَد گ٘شٕ دس اٗي خصَ  اًدبم هٖ تصو٘ن

ثيِ ّويشاُ ًبهيِ سيبصهبى      ببسگضاس خْو اًدبم هؿبه د تشخ٘حٖ ثبٗذ دسخَاسو اًدبم هؿبهلِ تشخ٘حٖ سا :111هادُ 

  : سبصٕ بِ هبٍٕ هذا ل اط ؾبد صٗش اسو ثِ ثَسر اسائِ ًوبٗذ خصَصٖ

 ًبم ًبكش پزٗشفتِ كذُ ٍ تؿذاد سْبم هَضَؼ اًتربش؛ :1

  ٘وو اًتربش؛ :2

 بٌٌذُ ٍ بذ هؿبه تٖ ٍٕ؛ ًبم ؾشضِ :3

 .اسبهٖ ببسبٌبى ٗب اكخب  هرَ ٖ :4

اسائِ كذُ ٗب ه٘ضاى سْبم  بثل تخص٘ص ثِ ّش ٗك اص اكيخب  ثيش ؾْيذُ    ه ئَل٘و صحو ٍ سرن اط ؾبد  : تثصزُ

  .ثبكذ ثَسر ٗب ببسگضاس ًوٖ

ببسگضاس ا ذام ثِ اًتربش سْبم ثِ بذ تشخ٘حٖ دس خبسج اص خل ِ سسوٖ هؿبه تٖ ٍ دس ثبصاس ؾبدٕ سيبهبًِ   : 111هادُ 

سٍص ببسٕ  30اص ببسبٌبى غشف هذد هذابثش  بٌذ. اًتربش سْبم اص بذ تشخ٘حٖ ثِ بذ هؿبه تٖ ّش ٗك هؿبه تٖ هٖ

  .پزٗش اسو پس اص اًتربش ثِ بذ تشخ٘حٖ، اهربى
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 ضَاتط هؼاهالت چزخطٖ -فصل ّفذُ 

اًدبم هؿبه د چشخشٖ ثِ ًحَٕ بِ تب پبٗبى خل ِ سسوٖ هؿبه تٖ، ٍضؿ٘و هبلر٘و طشف٘ي هؿبهلِ دس  : 112هادُ 

هَضَؼ هؿبهلِ تغ٘٘ش ًٌوبٗذ دس ثَسر هوٌَؼ اسو ٍ ثَسر هؿبهليِ هيزبَس سا   خصَ  توبم ٗب ثخشٖ اص اٍساا ثْبداس 

  .تبٗ٘ذ ًخَاّذ بشد

دس صَستٖ بِ اٗي هؿبه د سَْاً اًدبم كًَذ، ببسگضاس هرلف اسو هشاتت سا ث فبصلِ ثِ هذٗش ؾبهل ثَسر  :113هادُ 

  .اط ؼ دّذ؛ ثِ ّش تشت٘ت ثَسر اٗي هؿبه د سا تأٗ٘ذ ًخَاّذ بشد

چٌبًيِ ببسگضاس اص اؾ م هشاتت ثِ ثَسر خَدداسٕ ًوبٗذ ٗب ثَسر اًدبم هؿبهلِ سا سَْٕ تشخ٘ص ًذّذ،  : 114هادُ 

  .كَد پشًٍذُ ببسگضاس هتخلف ثشإ سس٘ذگٖ ثِ هشاخؽ سس٘ذگٖ ثِ تخلفبد اسخبؼ هٖ

ن طٖ ٗك دٍسٓ صهبًٖ بِ ثَسر تشخ٘ص دّذ اًدبم ٗك هؿبهلِ ثصَسد ه تر٘ن ٗب غ٘شه تر٘ دس صَستٖ : 115هادُ 

صٗبى( اًدبم كذُ ثبكذ هَغف اسيو اص تأٗ٘يذ آى   )هٌدش ثِ تغ٘٘ش هبلر٘و ًشَد ٍ اٗي هؿبهلِ ثب ّذف كٌبسبٖٗ سَد 

  .خَدداسٕ ًوبٗذ
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 ساٗز همزرات -فصل ّجذُ 

ثجيو كيذُ اسيو،    هحبسجٔ ببسهضدّبٕ هؿبه د ثشهجٌبٕ هؿبه د، ثِ تشت٘جٖ بِ دس سيبهبًٔ هؿيبه تٖ    : 116هادُ 

  .گ٘شد صَسد هٖ

دستَسالؿول هؿبه د ثشخط اٍساا ثْبداس دس ثيَسر اٍساا  "دس خصَ  هؿبه د ثشخط اٍساا ثْبداس هفبد  : 117هادُ 

  .ً٘ض، ؾ ٍُ ثش هفبد اٗي دستَسالؿول الصم االخشاسو "ثْبداس تْشاى ٍ فشاثَسر اٗشاى 

ّيبٕ هصيَة ّ٘يأد     هؿبه د ٍ ًحَٓ ٍصَش آى ثب سؾبٗو سيرف ّبٕ خذهبد ٍ ببسهضدّبٕ ثَسر اص  ًش  : 118هادُ 

  .گشدد هذٗشٓ سبصهبى، تَسط ّ٘أد هذٗشٓ ثَسر تصَٗت ٍ اؾوبش هٖ

ّيبٖٗ بيِ دس خصيَ  هبلر٘يو سيْبم آى، هحيذٍدٗو هرشساتيٖ ٗيب          دس صَسد پيزٗشش سيْبم كيشبو     :119هادُ 

سيبر هريشساد ٍ دس چيبسچَة اهربًيبد     ّيبٕ هيزبَس سا ثشا   إ ٍخَد داسد، ثَسر هَغف اسيو هحيذٍدٗو   اسبسٌبهِ

  .ؾول٘بتٖ خَد بٌتشش ًوبٗذ

سسيبًٖ بيِ    بل٘ٔ هَاسدٕ بِ هطبثق اٗي دستَسالؿول ثبٗذ تَسط ثَسر اؾ م كَد ٍ بل٘ئ هيَاسد اطي ؼ    : 121هادُ 

  .ثبكذ اص طشٗق سبٗو سسوٖ ثَسر اًدبم خَاّذ گشفو هطبثق اٗي دستَسالؿول الضاهٖ هٖ

گزاسٕ هشبضٕ سپشدُ كذُ ٍ گَاّٖ ًرل  دس ثَسر  بثل هؿبهلِ ّ تٌذ بِ ًضد كشبو سپشدُ فرط اٍسا ٖ : 121هادُ 

  .ٍ اًتربش ثشإ آى صبدس كذُ ثبكذ

ّبٕ پبٗيبًٖ   ّبٕ تؿشٗف كذُ دس سبهبًِ هؿبه د، هحبسجِ  ٘وو ثَسر هرلف اسو ثش هحبسجبد كبخص : 122هادُ 

ذ ٍ دس صَسد ليضٍم هيَاسد سا اص هيذٗشٗو سيبهبًِ هؿيبه د      ٍ تٌػ٘وبد سبهبًِ هؿبه د ثصَسد ه توش ًػبسد ًوبٗ

  .پ٘گ٘شٕ ًوبٗذ
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االخشا كذى اٗي دستَسالؿول، هرشساد هششٍهٔ صٗش ٍ بل٘ٔ هرشساد ٍ ضَاثط هغيبٗش ثيب اٗيي     اص تبسٗ  الصم :123هادُ 

  : كَد دستَسالؿول لغَ هٖ

ّ٘أد هذٗشٓ سبصهبى ببسگضاساى ثيَسر   25/11/1382دستَسالؿول اخشاٖٗ هؿبه د ؾوذُ ًَؼ اٍش ٍ دٍم هصَة  : 1

 اٍساا ثْبداس تْشاى؛ 

ّ٘أد 12/06/1384دستَسالؿول ؾشضٔ اٍلِ٘ ٍ دادٍستذ دسو دٍم اٍساا هشبسبو دس ثَسر اٍساا ثْبداس هصَة  : 2

 هذٗشٓ سبصهبى ببسگضاساى ثَسر اٍساا ثْبداس تْشاى؛ 

ًَٗ يٖ دس ثيَسر اٍساا ثْيبداس     دستَسالؿول اخشاٖٗ دادٍستذ گَاٌّ٘بهٔ هق ترذم خشٗيذ سيْبم دس دٍسٓ پيزٗشُ    : 3

 ّ٘أد هذٗشٓ سبصهبى ببسگضاساى ثَسر اٍساا ثْبداس تْشاى؛  12/06/1384هصَة 

ضاساى ّ٘يأد هيذٗشٓ سيبصهبى بيبسگ     16/07/1384دستَسالؿول اخشاٖٗ تَ ف ًوبد هؿبه تٖ اٍساا ثْيبداس هصيَة   : 4

 ثَسر اٍساا ثْبداس تْشاى؛ 

ّبٕ اخشاٖٗ سبصهبى ببسگضاساى ثَسر اٍساا ثْبداس تْشاى ثِ ثَسر اٍساا ثْبداس  چبسچَة اًتربش ؾول٘بد ٍ فؿبل٘و : 5

 ّ٘أد هذٗشٓ سبصهبى ببسگضاساى ثَسر اٍساا ثْبداس تْشاى؛  29/11/1385تْشاى )كشبو سْبهٖ ؾبم( هصَة 

6:  ٖ ٕ    هصَثٔ هشثَط ثِ ًحَٓ اًدبم هؿبه د ؾوذٓ سبصهبى خصَصي ّيبٕ سيْبم تَسيط آى     سيبصٕ دس بل٘ئ ٍاگيزاس

 هذٗشٓ سبصهبى ثَسر ٍ اٍساا ثْبداس؛  ّ٘أد  03/05/1386سبصهبى دس هؿبه د ؾوذٓ هصَة 

 اس؛ ّ٘أد هذٗشٓ سبصهبى ثَسر ٍ اٍساا ثْبد 14/06/1386ّبٕ هؿبه تٖ هصَة  دستَسالؿول سفؽ گشُ :7

  .ّ٘أد هذٗشٓ سبصهبى ثَسر ٍ اٍساا ثْبداس 09/10/1386هصَثٔ اخز ترو٘ي دس هؿبه د ؾوذٓ هصَة : 8

  .ثَسر  كَسإ 11/03/1383كذُ دس ثَسر هصَة  دستَسالؿول اًتربش سْبم ثِ ببسبٌبى كشبو تبصُ پزٗشفتِ: 9
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 تَرس اٍراق تْادار تْزاىپذٗزُ ًَٗسٖ اٍراق تْادار تِ ل٘وت ثاتت در  -فصل ًَسدُ 

ًَٗ ٖ اٍساا ثْبداس دس ثَسر ثشاسبر هدَص صبدسُ اص سبصهبى ٍ هفبد ث٘بً٘ٔ ثجو اًدبم خَاّذ كيذ.   پزٗشُ : 124هادُ 

 ٖ گيشدد، كيشاٗط    دسخصَ  اٍساا ثْبداسٕ بِ هدَص اًتشبس آى تَسط ثبًك هشبضٕ خوَْسٕ اس هٖ اٗشاى صبدس هي

  .خَاّذ ثَدتؿ٘٘ي كذُ دس هدَص آى ثبًك ه ك 

ّبٕ پزٗشفتيِ كيذُ    ًَٗ ٖ صشفبً دسخصَ  سْبم خذٗذ كشبو دسخصَ  سْبم ٍ هق ترذم سْبم، پزٗشُ  : تثصزُ

  .پزٗش اسو دس ثَسر اٍساا ثْبداس تْشاى، دس آى ثَسر اهربى

 حذف ضذًذ. 131تا  125 فاده
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  (ETF) گذارٕ لاتل هؼاهلِ صٌذٍق سزهاِٗگذارٕ  ضَاتط اختصاصٖ هؼاهالت ٍاحذّإ سزهاِٗ -فصل ت٘ست 

گزاسٕ  بثل هؿبهلِ دس ثَسر، هطبثق هفبد  ّبٕ سشهبِٗ گزاسٕ صٌذٍا ًَٗ ٖ اٍلِ٘ ٍاهذّبٕ سشهبِٗ پزٗشُ : 131هادُ 

دستَسالؿول ؾشضِ اٍلِ٘ ٍ پزٗشُ ًَٗ ٖ اٍساا ثْبداس اًدبم هٖ كَد. پزٗشُ ًَٗ ٖ ثب فشٍش ٍاهذّبٕ سشهبِٗ گزاسٕ 

 .ه٘ضاى سرف ٍاهذّبٕ سشهبِٗ گزاسٕ ٗب پبٗبى هْلو پزٗشُ ًَٗ ٖ )ّشبذام صٍدتش ثبكذ( پبٗبى هٖ ٗبثذصٌذٍا ثِ 

ّيبٕ   گزاسٕ  بثل هؿبهلِ، دس ثبصاس ؾبدٕ صٌذٍا گزاسٕ ؾبدٕ صٌذٍا سشهبِٗ هؿبه د ٍاهذّبٕ سشهبِٗ : 132هادُ 

كَد، ثِ استثٌبٕ اٗي بِ داهٌِ  بم اًدبم هّٖبٕ هؿوَش هؿبه د سْبم ٍ هق ترذم سْ گزاسٕ ٍ ثش اسبر سٍِٗ سشهبِٗ

  .كَد گزاسٕ صٌذٍا اؾوبش ًوٖ ًَسبى سٍصاًِ  ٘وو دس هؿبه د ٍاهذّبٕ سشهبِٗ

 .هزف كذ : 133هادُ 

گزاسٕ  بثل هؿبهلِ ثيِ   گزاسٕ صٌذٍا سشهبِٗ كشاٗط تَ ف ٍ ثبصگشبٖٗ ًوبد هؿبه تٖ ٍاهذّبٕ سشهبِٗ : 134هادُ 

   : كشح صٗش اسو

صَسد ثجو تغ٘٘ش ّش ٗك اص اسببى، هفبد اسبسٌبهِ ٍ ٗب اه٘ذًبهِ صٌذٍا ًوبد هؿبه تٖ ثب اؾ م سيبصهبى هيٖ   دس  -1

  .تَاًذ هذابثش ثِ هذد دٍ سٍص ببسٕ هتَ ف ٍ سپس ثب اؾ م سبصهبى ثبصگشبٖٗ كَد

ٍ ثبصگشيبٖٗ هيٖ   اٗي دستَسالؿول ًوبد هؿبه تٖ صٌذٍا هتَ ف  18ٍ  2هرشس  17طجق كشاٗط هٌذسج دس هَاد  -2

  .كَد

اٗيي   19گزاسٕ  بثل هؿبهلِ هطبثق هيبدُ   سسبًٖ ثَسر دس هَسد تَ ف ًوبد هؿبه تٖ صٌذٍا سشهبِٗ اط ؼ : تثصزُ

  .كَد دستَسالؿول اًدبم هٖ

گزاسٕ  بثل هؿبهلِ، دس ثبصاس هؿبه د  گزاسٕ هوتبص ٗب هذٗشٗتٖ صٌذٍا سشهبِٗ هؿبه د ٍاهذّبٕ سشهبِٗ : 135هادُ

  .كَد ترذم اًدبم هٖ گزاسٕ ٍ هطبثق هرشساد هشثَط ثِ هؿبه د ؾوذُ سْبم ٍ هق ّبٕ سشهبِٗ صٌذٍا ؾوذُ
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ِ    دس صَسد هَافرو ثَسر، ثجو هؿبهلِ ٍاهذّبٕ سشهبِٗ :تثصزُ گيزاسٕ   گزاسٕ هوتبص ٗب هيذٗشٗتٖ صيٌذٍا سيشهبٗ

بِ ثِ تأٗ٘يذ سيبصهبى سسي٘ذُ اسيو دس ثيبصاس       گ٘شًذُ دٌّذُ ٍ اًتربش هبث٘ي اًتربش  بثل هؿبهلِ ثب اساِٗ فشم هَافرو فٖ

  .پزٗش اسو هؿبه د ؾوذُ اهربى

گزاسٕ  بثل هؿبهلِ، دس سبهبًِ هؿبه تٖ  ّبٕ سشهبِٗ گزاسٕ صٌذٍا ثجو، صذٍس ٍ اثطبش ٍاهذّبٕ سشهبِٗ :136هادُ 

  .كَد دس ًوبدٕ هدضا اص هؿبه د ثبصاس ؾبدٕ تَسط ببسگضاس صٌذٍا اًدبم هٖ

صهبى تصفِ٘ صٌذٍا، هؿبه د دس ًوبدٕ غ٘ش اص ًوبد هؿبه د ثبصاس ؾبدٕ ٍ هطبثق ثب تشت٘جبد هرشس دس دس : 137هادُ 

  .اسبسٌبهِ صٌذٍا اًدبم خَاّذ كذ

 


