دعتٛساٌؼًّ أتخبة ِ ٚؼشفي وبسؽٕبعبْ عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ
عبصِبٔٙبي ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبٔٙب ثشاي أتخبة وبسؽٕبعبْ ٚارذ ؽشايو اص ثيٓ ِٕٙذعبْ داساي پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ
وبس ِٕٙذعي ػن ٛخٛد ِ ٚؼشفي آٔبْ ثٗ ِشارغ دسخٛاعت وٕٕذٖ ِٛمٛع ِبدٖ  77لبٔٔ ْٛظبَ ِٕٙذعي ٚوٕتشي عبختّبْ
ِقٛة اعفٕذِبٖ  ٚ 4771آئيٓ ٔبِٗ ارشايي ِبدٖ  77لبِٔ ْٛزوٛس ِقٛة خشدادِبٖ  ( 4779وٗ اص ايٓ پظ ثٗ تشتيت
«لبٔ « ٚ »ْٛآئيٓ ٔبِٗ ِبدٖ  » 77خٛأذٖ ِي ؽٛد ) ثٗ ؽشس ِٕذسد دس ايٓ دعتٛساٌؼًّ الذاَ خٛإ٘ذ وشد.
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فصل اًل  :انتخاب كارشناسان
ماده 1ـ عبصِبٔٙبي ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ ٘ش  7عبي يه ثبس ثشاعبط ثشٔبِٗ صِبٔجٕذي اػالَ ؽذٖ اص هشف ؽٛساي
ِشوضي عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ  ٚثب سػبيت وبًِ ِفبد ايٓ دعتٛساٌؼًّ ِٕٙذعبْ ٚارذ ؽشايو وبسؽٕبعي دس سؽتٗ
٘بي ِختٍف سا اص ثيٓ اػنبي خٛد أتخبة  ٚثٗ آٔبْ « پشٚأٗ وبسؽٕبعي عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ » وٗ دس ايٓ
دعتٛساٌؼًّ ثٗ اختقبس « پشٚأٗ وبسؽٕبعي » خٛأذٖ ِيؾٛد اػطب خٛإ٘ذ ّٔٛد .
تبصره  :اص تبسيخ ايٓ دعتٛساٌؼًّ آصِ ْٛوبسؽٕبعي ػِّٛي ثشاي عٗ دٚسٖ اٚي ٘ش عبي يه ثبس  ٚاص عبي ع٘ َٛش عٗ عبي
يه ثبس ثشگضاس ِيؾٛد.
ماده 2ـ پشٚأٗ وبسؽٕبعي عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ دس ٘شيه اص  7سؽتٗ افٍي ػّشاْ ِ ،ؼّبسي  ،تأعيغبت ِىبٔيىي
 ،تأعيغبت ثشلي  ،ؽٙشعبصي ٔ ،مؾٗ ثشداسي  ٚتشافيه ِٛمٛع ِبدٖ  6لبٔ ٚ ْٛسؽتٗ ٘بي ِشتجو دس دٚعطش «ػِّٛي» ٚ
« تخققي» اػطبء ِي ؽٛد.
ماده 3ـ ثٗ وٍيٗ داسٔذگبْ ِذسن تضقيٍي ِؼتجش وبسؽٕبعي دس يىي اص  7سؽتٗ افٍي  ٚسؽتٗ ٘بي ِشتجو دسفٛست اصشاص
عبيش ؽشايو ِٕذسد دس ايٓ دعتٛساٌؼًّ «پشٚأٗ وبسؽٕبعي ػِّٛي » دس سؽتٗ ٘بي ِشثٛه ثٗ خٛد دادٖ ِي ؽٛد  ٚػالٖٚ
ثش آْ ثٗ داسٔذگبْ ِذسن تضقيٍي ِؼتجش وبسؽٕبعي اسؽذ  ٚيب دوتشي دس گشايؼ ٘بي تخققي ٘شسؽتٗ دس فٛست اصشاص
عبيش ؽشايو ِٕذسد دس ايٓ دعتٛساٌؼًّ « پشٚأٗ وبسؽٕبعي تخققي» دس آْ سؽتٗ اػطبء ِي ؽٛد.
ماده 4ـ صذٚد فالصيت داسٔذگبْ «پشٚأٗ وبسؽٕبعي ػِّٛي» ثشاي ٘ش سؽتٗ ثٗ ؽشس پيٛعت خٛا٘ذ ثٛد  ٚصذٚد
فالصيت داسٔذگبْ «پشٚأٗ وبسؽٕبعي تخققي» ثب پيؾٕٙبد ؽٛساي ِشوضي عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ  ٚتقٛيت
ٚصاست ِغىٓ  ٚؽٙشعبصي تؼييٓ  ٚدس پشٚأٗ وبسؽٕبعي آٔبْ دسد خٛا٘ذ ؽذ.
ماده  – 5ؽشايو الصَ ثشاي اخز پشٚأٗ وبسؽٕبعي ػِّٛي دس ٘ش سؽتٗ ثٗ ؽشس صيش اعت :
 -4ػنٛيت دس عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ
 -7داسا ثٛدْ پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس ِٕٙذعي ِؼتجش دس سؽتٗ ِٛسد تمبمب
 -7داؽتٓ  41عبي عبثمٗ وبس ِفيذ دس سؽتٗ ِٛسد تمبمب پظ اص فشاغت اص تضقيً
 -1لجٌٛي دس آصِِ ْٛشثٛهٗ
 -5گزسأذْ دٚسٖ ٘بي آِٛصػ وبسؽٕبعي
ٔ -6ذاؽتٓ پيؾيٕٗ ويفشي ِ ٚضىِٛيت أتظبِي دسرٗ  ٚ 7ثبالتش
 -7ثشخٛسداسي اص عالِتي ِٕبعت ثشاي وبسؽٕبعي
ماده ِ – 6تمبمي دسيبفت پشٚأٗ وبسؽٕبعي تخققي ثبيذ ػال ٖٚثش داؽتٓ پشٚأٗ وبسؽٕبعي ػِّٛي دس سؽتٗ پبيٗ گشايؼ
ِزوٛس داساي  7عبي عبثمٗ وبس ِفيذ دس تخقـ ِشثٛهٗ ثٛدٖ  ٚآصِ ْٛتخققي آْ سا ثگزسأذ.

فصل دًم  :ىيأت ىاي تشخيص  ،آزمٌن ً نظارت

ماده ٘ – 7يأت تؾخيـ فالصيت ِتمبميبْ پشٚأٗ وبسؽٕبعي عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ دس ٘ش سؽتٗ ( وٗ دس
ايٓ دعتٛساٌؼًّ «٘يأت تؾخيـ اعتبْ» ٔبِيذٖ ِيؽٛدِ ).تؾىً اص ٔ 5فش ثٗ ؽشس صيش ِي ثبؽذ:
 -4سئيظ عبصِبْ ِغىٓ  ٚؽٙشعبصي اعتبْ ثٗ ّٔبيٕذگي اص هشف ٚصاست ِغىٓ  ٚؽٙشعبصي  ٚدس تٙشاْ ّٔبيٕذٖ ِغتميُ
ٚصاست ِزوٛس وٗ عّت سيبعت ٘يأت سا ثٗ ػٙذٖ خٛإ٘ذ داؽت.
 -7سئيظ عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ ثٗ ّٔبيٕذگي اص هشف ؽٛساي ِشوضي
 -7سئيظ ؽٛساي أتظبِي عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ
 -1دٔ ٚفش ثٗ أتخبة سئيظ عبصِبْ ِغىٓ  ٚؽٙشعبصي اعتبْ دس سؽتٗ ِشثٛه
ماده  – 8رٍغبت «٘يأت تؾخيـ اعتبْ» دس ٘ش سؽتٗ ثٗ دػٛت سئيظ عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ تؾىيً  ٚثب
صنٛس اوخشيت اػنب  ٚثٗ ؽشه صنٛس ّٔبيٕذٖ ٚصاست ِغىٓ  ٚؽٙشعبصي سعّيت ِي يبثذ  ٚتقّيّبت آْ ثب صذالً 7
سأي ِٛافك ِؼتجش اعت .دثيشخبٔٗ ٘يأتٙبي تؾخيـ اعتبْ ّ٘بْ دثيشخبٔٗ عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ ِي ثبؽذ ٚ
عبصِبْ اعتبْ اِىبٔبت الصَ سا ثشاي أزبَ ٚظبيف ٘يأتٙبي تؾخيـ اعتبْ خٛد فشاُ٘ ِي ّٔبيذ.
ماده ٘« –9يأت تؾخيـ اعتبْ» دس ٘ش سؽتٗ ِغئٛي سعيذگي ثٗ ؽشايو ِتمبميبْ پشٚأٗ وبسؽٕبعي ػِّٛي  ٚتخققي
ّ٘بْ سؽتٗ  ٚتؼييٓ ٚارذيٓ ؽشايو دسيبفت پشٚأٗ ِزوٛس دس چبسچٛة ايٓ دعتٛساٌؼًّ ِي ثبؽذ.
ماده ٘ – 11يأت ػٍّي – تزشثي آصِ ْٛوبسؽٕبعي (وٗ اص ايٓ پظ ثٗ اختقبس ٘يأت آصِٔ ْٛبِيذٖ ِي ؽٛد) دس ٘ش سؽتٗ ٚ
گشايؼ ِشوت اص ٔ 5فش ِتخققيٓ ثشرغتٗ وؾٛس دس ّ٘بْ سؽتٗ وٗ ٘ش وذاَ داساي عٛاثك ػٍّي  ٚتزشثي ؽبخـ دس يه
يب چٕذ گشايؼ تخققي اص سؽتٗ ِزوٛس  ٚآؽٕب ثب صشفٗ وبسؽٕبعي ثٛدٖ  ٚثٗ فبفٍٗ صذالً ِ 1بٖ لجً اص ثشگضاسي آصِْٛ
٘ش دٚسٖ ثٗ پيؾٕٙبد ٘يأت سئيغٗ ؽٛساي ِشوضي  ٚثب تأييذ  ٚفذٚس صىُ ٚصاست ِغىٓ  ٚؽٙشعبصي وبس خٛد سا آغبص ِي
ّٔبيذ .اػنبي ٘يأت ٘بي آصِّٔ ْٛي تٛإٔذ ػن٘ ٛيأت تؾخيـ ٘يچ يه اص اعتبْ ٘ب ثبؽٕذ.
ماده ٘ – 11يأت آصِ٘ ْٛش سؽتٗ دس ٔخغتيٓ رٍغٗ يه ٔفش سا اص ثيٓ خٛد ثٗ ػٕٛاْ سئيظ  ٚيه ٔفش سا ثٗ ػٕٛاْ دثيش
أتخبة  ٚثٗ سئيظ عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ ِؼشفي ِي ّٔبيذ .دثيشخبٔٗ ٘يأت آصِّ٘ ْٛبْ دثيشخبٔٗ ؽٛساي ِشوضي
اعت  ٚرٍغبت ٘يأت آصِ٘ ْٛش سؽتٗ ٘ ٚش گشايؼ ثب دػٛت وتجي سئيظ ٘يأت ِزوٛس  ٚثب صنٛس صذالً ٔ 1فش اص اػنبي
٘يأت تؾىيً  ٚسعّيت ِي يبثذ ِ ٚقٛثبت آْ ثب  7سأي ِٛافك ِؼتجش اعت.
ماده  – 12ثٗ ِٕظٛس صغٓ ارشاي آييٓ ٔبِٗ ِٛمٛع ِبدٖ  77لبِٔ ٚ ْٛفبد ايٓ دعتٛساٌؼًّ ّ٘ ٚچٕيٓ هي فضيش وٍيٗ
ِشاصً أتخبة وبسؽٕبط اص ثذ ٚأتؾبس آگٙي تب پبيبْ دٚسٖ آِٛصؽي  ٚفذٚس پشٚأٗ وبسؽٕبعي٘ ،يأتي ِشوت اص ٔ 7فش
ّٔبيٕذٖ ٚصاست ِغىٓ  ٚؽٙشعبصي  ٚيه ٔفش ّٔبيٕذٖ اص هشف ؽٛساي ِشوضي تضت ػٕٛاْ «٘يأت ٔظبست» تؾىيً ِيگشدد.
٘يأت ِزوٛس ػال ٖٚثش ٔظبست ثش وٍيٗ اِٛس ِٕذسد دس ايٓ دعتٛساٌؼًّ ٘ ٚذايت آْ ثٗ ِزشاي فضيش لبٔٔٛي خٛد ثٗ
ؽىبيبت ٚافٍٗ دس صذ ِٛمٛع ايٓ دعتٛساٌؼًّ ٔيض سعيذگي ِي ّٔبيذ .تقّيّبت ٘يأت ٔظبست دس وٍيٗ ِٛاسد ثب اوخشيت
آساء ِؼتجش  ٚالصَ االرشاعت  .دثيشخبٔٗ ٘يأت ٔظبست ّ٘بْ دثيشخبٔٗ ؽٛساي ِشوضي خٛا٘ذ ثٛد.

فصل سٌم  :نحٌه برگساري آزمٌن كارشناسي
ماده ٘ – 13يأت تؾخيـ اعتبْ دس ٘ش سؽتٗ ثب سػبيت ِفبد ِبدٖ يه ايٓ دعتٛساٌؼًّ  ٚتجقشٖ آْ آصِ ْٛفذٚس پشٚأٗ
وبسؽٕبعي ػِّٛي  ٚتخققي سؽتٗ خٛد سا دس ِضً اعتبْ ثشگضاس خٛا٘ذ ّٔٛد.
تبصره – دس فٛستي وٗ تؼذاد ِتمبميبْ ٚارذ ؽشايو ؽشوت دس آصِ٘ ْٛش سؽتٗ دس ٘ش اعتبْ وّتش اص ٔ 5فش ثبؽذ ٘يأت
تؾخيـ اعتبْ ثب ّ٘بٕ٘گي ٘يأت تؾخيـ اعتبٔي ديگش آٔبْ سا ثشاي ؽشوت دس آصِ ْٛثٗ آْ اعتبْ ِؼشفي ِي وٕذ.
ماده  – 14ؽشايو ثشٔبِٗ صِبٔجٕذي  ،عئٛاالت ٔ ٚقبة لجٌٛي دس آصِ٘ ْٛش سؽتٗ تٛعو ٘يأت آصِّ٘ ْٛبْ سؽتٗ ثٗ هٛس
ِتّشوض ثشاي عشاعش وؾٛس تؼييٓ ٔ ٚتبيذ آصِٔ ْٛيض ثٗ ٚعيٍٗ ٘يأت ِزوٛس اعتخشاد  ٚثٗ دثيشخبٔٗ ؽٛساي ِشوضي اػالَ
ِي ؽٛد.
ماده ٘« - 15يأت تؾخيـ اعتبْ» ثش اعبط ثشٔبِٗ صِبٔجٕذي اػالَ ؽذٖ اص ِتمبميبْ پشٚأٗ وبسؽٕبعي دس سؽتٗ خٛد حجت
ٔبَ ثٗ ػًّ ِي آٚسد .ثشاي ايٓ ِٕظٛس صذالً ِ 7بٖ لجً اص ثشگضاسي آصِِ ْٛشاتت سا ثب روش ؽشايو ِ ٚذاسن الصَ ِٛ ،اد
آصِِٕ ٚ ْٛبثغ آْٔ ،قبة لجٌٛي  ٚصِبٔجٕذي ِشاصً ٍِٙ ٚت ٘بي آصِ ْٛدس رشايذ وخيشاالٔتؾبس ِٕتخت ِزّغ ػِّٛي
عبصِبْ اعتبْ دس دٛٔ ٚثت ثٗ فبفٍٗ  41سٚص آگٙي خٛا٘ذ ّٔٛد  ٚاص ِتمبميبْ ٚارذ ؽشايو ثشاي تغٍيُ ِذاسن ثٗ دثيشخبٔٗ
٘يأت تؾخيـ اعتبْ دس ٍِٙت تؼييٓ ؽذٖ دػٛت ثٗ ػًّ خٛا٘ذ آٚسد.
تبصره – ؽٛساي ِشوضي ِٛظف اعت اػالَ ثشگضاسي آصِ ْٛوبسؽٕبعي سا اص هشيك فذا  ٚعيّب يب رشايذ وخيش االٔتؾبس
صذالً دس دٛٔ ٚثت اػالَ ّٔبيذ.

ماده ٘ – 16يأت تؾخيـ اعتبْ پظ اص ثشسعي ِذاسن ِتمبميبْ ،فٙشعت ٚارذيٓ  ٚفبلذيٓ ؽشايو ثشاي ؽشوت دس آصِْٛ
سا اعتخشاد  ٚصذالً  75سٚص لجً اص آصِ ْٛثٗ ٚعيٍٗ پغت عفبسؽي ثٗ آٔبْ اػالَ  ٚعبػت ،سٚص ِ ٚضً آصِ ْٛسا ثٗ
ٚارذيٓ ؽشايو ؽشوت دس آصِ ْٛوتجب ً اهالع خٛا٘ذ داد  ٚفٙشعت ٚارذيٓ ؽشايو سا دس ِضً عبصِبْ ٔيض ٔقت خٛا٘ذ
ّٔٛد.
ماده  – 17وغبٔي وٗ ٚارذ ؽشايو ؽشوت دس آصِ ْٛتؾخيـ دادٖ ٔؾذٖ أذ ِي تٛإٔذ اػتشاك خٛد سا ظشف  5سٚص اص
دسيبفت پبعخ ،تغٍيُ دثيشخبٔٗ تؾخيـ اعتبْ ّٔبيٕذ .ايٓ ٘يأت ِىٍف اعت ظشف  5سٚص اص دسيبفت ؽىبيت ثب صنٛس
ثبصسعبْ عبصِبْ اعتبْ ثٗ آْ سعيذگي ٔ ٚظش خٛد سا اػالَ ّٔبيذ .چٕبٔچٗ ؽبوي ّ٘چٕبْ ثش ؽىبيت خٛد ثبلي ثبؽذ،
دسخٛاعت تزذيذ ٔظش خٛد سا صذالً  71سٚص لجً اص آصِ ْٛتغٍيُ دثيشخبٔٗ ٘يأت ٔظبست دس ِشوض خٛا٘ذ ّٔٛد .ايٓ ٘يأت
ِٛظف اعت صذالً  41سٚص لجً اص آصِٔ ْٛتيزٗ سعيذگي خٛد سا اص هشيك سيبعت عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ ثٗ ٘يأت
تؾخيـ اعتبْ اػالَ ّٔبيذ .دس ايٓ ِٛسد سأي ٘يأت ٔظبست ثب  7سأي ِٛافك ِؼتجش ِي ثبؽذ.
ماده  – 18آصِ ْٛپشٚأٗ وبسؽٕبعي ػِّٛي دس ٘ش سؽتٗ  ٚوبسؽٕبعي تخققي دس ٘ش گشايؼ دس عشاعش وؾٛس دس يه
سٚص ّ٘ ٚضِبْ ؽشٚع  ٚخبتّٗ ِي يبثذ اِب ثشگضاسي آصِ ّٗ٘ ْٛسؽتٗ ٘ب  ّٗ٘ ٚگشايؼ ٘ب ثطٛس ّ٘ضِبْ اٌضاِي ٔيغت
پظ اص خبتّٗ آصِ٘ ْٛيأت تؾخيـ اعتبْ اٚساق آصِ ْٛسا رّغ آٚسي  ٚالن ِٙ ٚش ّٔٛدٖ ّ٘شاٖ ثب ٔغخٗ اي اص
فٛستزٍغبت ؽشٚع  ٚخبتّٗ آصِ ْٛثٗ دثيشخبٔٗ ٘يأت آصِ ْٛوبسؽٕبعي دس ِشوض تغٍيُ ِي ّٔبيذ.
ماده ٘ – 19يأت آصِِ ْٛىٍف اعت ثالفبفٍٗ پظ اص ٚفٛي اٚساق آصِ ْٛاعتبْ ٘ب ٔتبيذ آصِ ٚ ْٛاعبِي لجٛي ؽذگبْ
سؽتٗ خٛد سا اعتخشاد  ٚآٔٙب سا دس اختيبس دثيشخبٔٗ ؽٛساي ِشوضي لشاس د٘ذ .دثيشخبٔٗ ِضثٛس ِٛظف اعت پظ اص اخز
تأييذ ٘يأت ٔظبست ِجٕي ثش فضت ثشگضاسي آصِ ْٛصذاوخش ظشف ِذت  41سٚص ٔتبيذ آصِ ْٛسا هي فٛستزٍغٗ تغٍيُ
٘يأت ٘بي تؾخيـ اعتبْ ٘ب ّٔبيذ.
ماده ٘« – 21يأت تؾخيـ اعتبْ» ثبيذ ثٗ فبفٍٗ  41سٚص پظ اص ٚفٛي ٔتبيذِ ،شاتت لجٌٛي يب سد دس آصِ ْٛسا ثب پغت
عفبسؽي ثٗ ؽشوت وٕٕذگبْ دس آصِ ْٛاػالَ ّٔبيذ  ٚاص لجٛي ؽذگبْ ثشاي ؽشٚع دٚسٖ آِٛصػ وبسؽٕبعي دػٛت ثٗ ػًّ
آٚسد.
ماده  – 21ؽشوت وٕٕذگبْ دس آصِ ْٛوٗ ثٗ ٔتيزٗ خٛد اػتشاك داسٔذ ِي تٛإٔذ صذاوخش ظشف ِذت  45سٚص اص تبسيخ
اػالَ ٔتيزٗ  ،ؽىبيت وتجي خٛد سا ّ٘شاٖ ثب ِغتٕذات ثب پغت عفبسؽي تغٍيُ دثيشخبٔٗ ٘يأت آصِ ْٛوبسؽٕبعي ٚالغ دس
عبختّبْ ؽٛساي ِشوضي ّٔبيٕذ .ؽىبيبت ٚافٍٗ دس رٍغٗ ٘يأت آصِ ْٛوبسؽٕبعي وٗ ثب صنٛس سئيظ عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي
عبختّبْ  ٚاػنبي ٘يأت ٔظبست تؾىيً ِي ؽٛد ِٛسد سعيذگي لشاس گشفتٗ ٔ ٚظش لطؼي ثٗ ؽبوي  ٚدثيشخبٔٗ ؽٛساي
ِشوضي اػالَ ِي گشدد.
ماده  – 22ثٗ پزيشفتٗ ؽذگبْ ٚارذيٓ ؽشايو دس ٘ش دٚسٖ دس آصِ ْٛوبسؽٕبعي پظ اص هي تؾشيفبت ِؼّ ٌٗٛدس ايٓ
دعتٛساٌؼًّ پشٚأٗ وبسؽٕبعي اػطبء خٛا٘ذ ؽذ.

فصل چيارم  :دًره آمٌزش كارشناسي ً بازآمٌزي
ماده  – 23لجٛي ؽذگبْ دس آصِ ْٛوبسؽٕبعي ػِّٛي ثبيذ لجً اص اخز پشٚأٗ وبسؽٕبعي يه دٚسٖ آِٛصؽي ثشاي وغت
ِٙبست ٘بي ػٍّي  ٚػٍّي وٗ تٛعو عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ ثشگضاس ِي گشدد هي ّٔبيٕذ ِ .ضتٛاي دٚسٖ ٚ
ِذت آْ ثقٛست يىغبْ ثشاي ٘شسؽتٗ ّ٘ ٚچٕيٓ ٘ضيٕٗ ٘بي ِشثٛه تٛعو ؽٛساي ِشوضي تؼييٓ  ٚاثالؽ خٛا٘ذ ؽذ .
ماده ِ -24تمبمي پشٚأٗ وبسؽٕبعي ػِّٛي پظ اص هي دٚسٖ آِٛصػ وبسؽٕبعي  ٚاخز تأييذيٗ دس رٍغٗ اي ثب صنٛس
اػنبي ٘يأت تؾخيـ اعتبْ ثب لشائت  ٚاِنبء ِتٓ صيش اتيبْ عٛگٕذ ِي ّٔبيذ :
« ِٓ دس پيؾگبٖ لشآْ وشيُ  ،ثٗ خذأٚذ ِتؼبي عٛگٕذ يبد ِي وُٕ  ،دس اِٛسي وٗ ثشاي وبسؽٕبعي ثٗ ِٓ سرٛع ِي ؽٛد ،
پشٚسدگبس يىتب سا صبمش ٔ ٚبظش دأغتٗ ٔ ٚظش وبسؽٕبعي خٛد سا ثٗ ساعتي  ٚدسعتي اظٙبس وُٕ ٔ ٚظش خقٛفي خٛد سا
دس آْ دخبٌت ٔذُ٘  ٚتّبَ ٔظشات خٛد سا ٔغجت ثٗ ِٛاسدي وٗ ثٗ ايٕزبٔت اسربع ؽذٖ اظٙبس وشدٖ ِ ٚطٍجي سا ِىتٔ َٛذاسَ
 ٚثشخالف ٚالغ چيضي ٔگٛيُ ٕٛٔ ٚيغُ  ٚاعشاسي سا وٗ دس خالي أزبَ وبسؽٕبعي اص آٔٙب ِطٍغ ؽذٖ اَ صفع وُٕ  ٚساصداس ٚ
اِيٓ ثبؽُ ».
تبصره  -1الٍيتٙبي ديٕي ايٓ عٛگٕذ سا ثب روش ٔبَ وتبة آعّبٔي خٛد يبد خٛإ٘ذ وشد.
تبصره  -2اتيبْ عٛگٕذ ثشاي يه ثبس وبفي اعت  ٌٛٚآْ وٗ ِتمبمي ثؼذاً ٚارذ ؽشايو اصشاص وبس وبسؽٕبعي تخققي يب
وبسؽٕبعي ػِّٛي دس عبيش سؽتٗ ٘ب گشدد .

ماده  -25پظ اص اتيبْ عٛگٕذ  ٚدس فٛست ثمبي عبيش ؽشايو اخز پشٚأٗ وبسؽٕبعي ثٗ فبفٍٗ 71سٚص پشٚأٗ وبسؽٕبعي
ِتمبمي ثب دسد فالصيت ٘بي ِشثٛهٗ پظ اص اِنبي سئيظ عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي اعتبْ  ٚتأئيذ سئيظ عبصِبْ ٔظبَ
ِٕٙذعي عبختّبْ فبدس خٛا٘ذ ؽذ .
تبصره – چٕبٔچٗ دس دٚسٖ آِٛصػ وبسؽٕبعي ِ ،تمبمي وبسؽٕبعي ٘شيه اص ؽشايو الصَ رٙت اخز پشٚأٗ وبسؽٕبعي سا
صغت اػالَ ؽٛساي أتظبِي عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ اص دعت د٘ذ اتيبْ عٛگٕذ  ٚاػطبء پشٚأٗ تب اصشاص ِزذد
ؽشايو الصَ ثٗ تؼٛيك خٛا٘ذ افتبد .
ماده ِ -26تمبميبْ پشٚأٗ وبسؽٕبعي تخققي  ،اص هي ِزذد تؾشيفبت ِٛاد  71 ٚ77ايٓ دعتٛس اٌؼًّ ِؼبف ِي ثبؽٕذ .
ِگش آْ وٗ دس ِٛاسد خبؿ ثب تقٛيت ٘يأت تؾخيـ ثشاي آٔبْ أزبَ هي دٚسٖ آِٛصؽي ثشاي ِذت ِؾخـ  ٚدس
صِيٕٗاي خبؿ اٌضاِي ثبؽذ .
ماده  -27دس فٛستيىٗ ؽٛساي ِشوضي  ،گزسأذْ دٚسٖ ٘بي ثبص آِٛصي ػٍّي  ٚيب ػٍّي ِؾخقي سا ثشاي وبسؽٕبعبْ
ػِّٛي يب تخققي دس يه سؽتٗ يب گشايؼ مشٚسي تؾخيـ د٘ذ وبسؽٕبعبْ ِشثٛه ِىٍف ثٗ گزسأذْ دٚسٖ ِزوٛس ثٛدٖ
 ٚايٓ ؽشه دس صِشٖ ؽشٚه اػتجبس پشٚأٗ وبسؽٕبعي آٔٙب ِضغٛة خٛا٘ذ ثٛد .چٕبٔچٗ ٚصاست ِغىٓ  ٚؽٙشعبصي ٔيض
گزسأذْ دٚسٖ ٘بئي ثؾشس ثبال سا الصَ ثذأذ ِشاتت سا ثٗ ؽٛساي ِشوضي اثالؽ ِي ّٔبيذ .
ماده ِ -28ذت اػتجبس پشٚأٗ ٘بي وبسؽٕبعي ػِّٛي  ٚتخققي  1عبي ثٛدٖ  ٚتبصِبٔي وٗ ثشهجك ِمشسات ِشثٛه داسٔذٖ
آْ ٚارذ ؽشايو  ٚفالصيت ثبؽذ لبثً تّذيذ خٛا٘ذ ثٛد .
ماده  -29أذاصٖ  ،فشَ  ،سٔگ ِ ٚضتٛاي پشٚأٗ وبسؽٕبعي ػِّٛي ٘ش سؽتٗ  ٚپشٚأٗ وبسؽٕبعي تخققي ٘ش گشايؼ دس
عشاعش وؾٛس يىغبْ خٛا٘ذ ثٛد .
ماده  -31پشداخت ٘ضيٕٗ ثشگضاسي آصِ ٚ ْٛفذٚس  ٚتّذيذ پشٚأٗ وبسؽٕبعي ثشهجك تؼشفٗ ِقٛة ؽٛساي ِشوضي ثٗ
ػٙذٖ ِتمبمي پشٚأٗ ِي ثبؽذ .
ماده  -31داسٔذگبْ پشٚأٗ ِؼتجش وبسؽٕبعي سعّي دادگغتشي دس فٛست داسا ثٛدْ ؽشايو ايٓ دعتٛساٌؼًّ ِي تٛإٔذ
تمبمبي دسيبفت پشٚأٗ وبسؽٕبعي اص عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ ّٔبيٕذ ٘ «.يأت تؾخيـ اعتبْ » ِي تٛأذ
ِؼبفيت آٔبْ اص تّبَ يب ثخؾي اص آصِٙٔٛب يب ِؼبفيت اص هي دٚسٖ آِٛصػ وبسؽٕبعي ِٛمٛع ايٓ دعتٛس اٌؼًّ سا پيؾٕٙبد
ثّٕبيذ  .ايٓ پيؾٕٙبد ثب تقٛيت ؽٛساي ِشوضي لبثً ارشا خٛا٘ذ ثٛد .
ماده  -32دس فٛستيىٗ وبسؽٕبط ػنٛيت خٛد دس عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي يه اعتبْ سا تشن  ٚثٗ ػنٛيت عبصِبْ ٔظبَ
ِٕٙذعي اعتبْ ديگشي دس آيذ ِي تٛأذ دس اعتبْ رذيذ اص ِضايبي پشٚأٗ وبسؽٕبعي خٛد ثب سػبيت تشتيجبت ايٓ دعتٛس اٌؼًّ
اعتفبدٖ وٕذ .
ماده ٘ -33ش وبسؽٕبط عبصِبْ داساي پشٔٚذٖ اي دس عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ فبدس وٕٕذٖ پشٚأٗ وبسؽٕبعي
ثٛدٖ  ٚعٛاثك وبسؽٕبعي  ،صذٚد فالصيت ِ ٚزبصاتٙبي أتظبِي ٚي دس آْ دسد خٛا٘ذ ؽذ  ٚدس فٛست تشن ػنٛيت
وبسؽٕبط اص عبصِبْ يه اعتبْ  ٚلجٛي ػنٛيت دس عبصِبْ اعتبْ ديگش  ،پشٔٚذٖ وبسؽٕبعي ٚي تٛعو عبصِبْ اعتبْ ِجذأ
تضٛيً عبصِبْ اعتبْ ثؼذي خٛا٘ذ ؽذ

فصل پنجم ً :ظايف كارشناش
ماده  -34وبسؽٕبعبْ ِٛمٛع ايٓ دعتٛساٌؼًّ دس أزبَ اِٛس وبسؽٕبعي خٛد ِٛظف ثٗ سػبيت ِٛاسد صيش ِي ثبؽٕذ ٚ
ٔمل ٘ش يه اص ايٓ ِٛاسد ػال ٖٚثش آحبس صمٛلي ٚرضايي وٗ ثش آْ ِتشتت اعت ثٗ ِٕضٌٗ تخٍف أتظبِي ٔيض ِضغٛة ِي
ؽٛد :
ٚ -4ظبيف اسربػي سا دس ٍِٙت ِمشس  ٚيب ثب ِٛافمت ِشرغ دسخٛاعت وٕٕذٖ دس ٍِٙت تّذيذ ؽذٖ أزبَ د٘ذ .
 -7دس فٛست وؾف رٙبت سد ِزوٛس دس ِبدٖ  9آييٓ ٔبِٗ ِبدٖ  77فٛساً ِشاتت سا ثٗ عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ
ِ ٚشرغ دسخٛاعت وٕٕذٖ وتجب ً اهالع  ٚاص اداِٗ وبسؽٕبعي اعتؼفب ّٔبيذ .
 -7دس أزبَ ٚظبيف ِض ٌٗٛدلت وبفي ّٔٛدٖ  ٚثٙتشيٓ لنبٚت ِٕٙذعي خٛد سا دس ٔظشيٗ وبسؽٕبعي ثٗ وبس ثٕذد .
 -1دس ثشسعيٙبي وبسؽٕبعبٔٗ ّ٘ ٚچٕيٓ دس تذٚيٓ  ٚتٕظيُ گضاسػ وبسؽٕبعي خٛد اص ِؼيبس٘ب ِٛ ٚاصيٓ ِؼتجش ِٕٙذعي
اعتفبدٖ وٕذ .
 -5صميمت سا اثشاص وٕذ  ،تّبَ صميمت سا اثشاص وٕذ  ٚچيضي سا خالف صميمت اثشاص ّٕٔبيذ
 -6دس گضاسػ ٘بي وبسؽٕبعي سػبيت ثي هشفي وبًِ سا ثّٕبيذ .
 -7سػبيت ؽئِٕٙ ْٛذعي  ٚاخالق صشفٗ اي سا ثّٕبيذ .

 -8فمو دس ِضذٚدٖ فالصيت ِٕذسد دس پشٚأٗ وبسؽٕبعي خٛد ِ ،غئٌٛيت وبسؽٕبعي سا لجٛي ّٔبيذ  ٚچٕبٔچٗ أزبَ
وبسؽٕبعي سا خبسد اص ِضذٚدٖ فالصيت خٛد تؾخيـ داد فٛساً اداِٗ وبس سا ِتٛلف ِ ٚشاتت سا وتجب ً ثٗ عبصِبْ ٔظبَ
ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ ِ ٚشرغ دسخٛاعت وٕٕذٖ اهالع د٘ذ .
 -9دس فٛست لجٛي اِش وبسؽٕبعي اص أزبَ آْ اِتٕبع ٔٛسصد ِگش دس فٛست داؽتٓ ػزس ِٛرٗ  ٚپظ اص اػالَ آْ ثٗ
عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ  ٚتأييذ ٘يأت ِذيشٖ عبصِبْ اعتبْ .
 -41اعشاسي سا وٗ دس خالي أزبَ وبسؽٕبعي اص آٔٙب ِطٍغ ِيؽٛد صفع ّٔبيذ .
ِ -44فبد آييٓ ٔبِٗ ِبدٖ  77سا سػبيت ّٔٛدٖ  ٚاص لجٛي ِغتميُ وبسؽٕبعي اص ِشارغ دسخٛاعت وٕٕذٖ خٛدداسي ّٔبيذ .
 -47اص لجٛي ٘ذيٗ يب ٘ش ٚرٙي اص ِشرغ دسخٛاعت وٕٕذٖ  ٚيب ٘ش هشف ديگش ريٕفغ دس ٔتيزٗ وبسؽٕبعي خٛدداسي ّٔبيذ .
ماده  -35وبسؽٕبط ِىٍف اعت ٚظبيف وبسؽٕبعي سا وٗ ثٗ ٚي چٗ ثٗ فٛست أفشادي  ٚچٗ ثٗ ػٕٛاْ ػن٘ ٛيأت
وبسؽٕبعي اسربع ِي ؽٛد سأعب ً أزبَ د٘ذ ِ ٚزبص ٔيغت آْ ٚظبيف سا ثٗ اؽخبؿ حبٌج ِضٛي ّٔبيذ صتي اگش ؽخـ حبٌج
داساي فالصيت وبسؽٕبعي ثبؽذ .
ماده  -36وبسؽٕبعبْ عبصِبْ ِىٍفٕذ چٕبٔچٗ دس ِذت اػتجبس پشٚأٗ خٛد يىي اص ؽشايو اخز پشٚأٗ وبسؽٕبعي سا اص دعت
دٕ٘ذ ٔظيش اثطبي يب تٛليف پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس ِٕٙذعي يب لطغ ػنٛيت ايؾبْ ِشاتت سا ثٗ فبفٍٗ  41سٚص وتجبً ثٗ
عبصِبْ اعتبْ اػالَ ّٔبيٕذ  .دس غيش ايٕقٛست عبصِبْ ثٗ ِضل صقٛي اهالع  ،پشٔٚذٖ سا رٙت سعيذگي ثٗ ايٓ تخٍف ثٗ
ؽٛساي أتظبِي عبصِبْ اسعبي خٛا٘ذ ّٔٛد .

فصل ششم  :معرفي كارشناش
ً
ماده ِ -37ؼشفي وبسؽٕبعبْ ِٕتخت ثٗ ِشارغ دسخٛاعت وٕٕذٖ فشفب پظ اص دسخٛاعت وتجي ِشارغ ِزوٛس دس چٙبسچٛة
آئيٓ ٔبِٗ ِبدٖ  77ثب سػبيت تشتيجبت صيش أزبَ ِي پزيشد :
اٌف ٘ :شعبصِبْ اعتبْ فٙشعتي اص اعبِي وٍيٗ وبسؽٕبعبْ ػن ٛخٛد سا دس ٘شسؽتٗ ػِّٛي  ٚتخققي تٙيٗ  ٚآْ سا ثٗ
تفىيه سؽتٗ  ٚتخقـ ثٗ تشتيت اٌفجبئي ِشتت ٚدس ٘ش دٚسٖ اهالػبت آْ سا ثٗ ٕ٘گبَ خٛا٘ذ ّٔٛد  .عبصِبْ اعتبْ ِي
تٛأذ فٙشعت ِ ٚؾخقبت وبسؽٕبعبْ خٛد سا ثٗ فٛست وتبثچٗ تٙيٗ  ٚدساختيبس دعتگب٘ٙبي ِٛمٛع ِبدٖ ِ ٚ 77شارغ
لنبيي دس عطش اعتبْ لشاسد٘ذ .
ة  :تشتيت ٔٛثت ثشاي اسربع وبسؽٕبعي دسرٍغٗاي ثب صنٛس اػنبي ٘يأت ِذيشٖ  ،ثبصسعبْ  ٚسئيظ عبصِبْ ِغىٓ
ٚؽٙشعبصي اعتبْ دس اثتذاي ٘ش دٚسٖ پزيشػ وبسؽٕبط يىجبس اص هشيك لشػٗ وؾي ثيٓ وبسؽٕبعبٔي وٗ دس ّ٘بْ دٚسٖ ثٗ
اخز پشٚأٗ ٔبئً ؽذٖ أذ تؼييٓ  ٚفٛستزٍغٗ ِي ؽٛد  ٚدس دٚسٖ ٘بي ثؼذ ٔٛثت ٘بي رذيذ ثٗ ّ٘يٓ تشتيت ِؼيٓ  ٚثٗ أتٙبي
فٙشعت ٔٛثت لجً امبفٗ ِي گشدد  .وبسؽٕبعبٔي وٗ ثب سػبيت لبٔٔ ْٛظبَ ِٕٙذعي  ٚوٕتشي عبختّبْ  ٚآئيٓٔبِٗ ارشايي آْ
اص ػنٛيت يه عبصِبْ اعتبْ ِٕتضع ؽذٖ  ٚثٗ ػنٛيت عبصِبْ اعتبْ ديگشي دسِيآيٕذ دس أتٙبي فٙشعت اعتبْ رذيذ
لشاس خٛإ٘ذ گشفت .
د  :تمبمبي ِشارغ دسخٛاعت وٕٕذٖ ثٗ سئيظ عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ تغٍيُ ِيؾٛد سئيظ عبصِبْ اعتبْ
ِٛمٛع سا دس اٌٚيٓ رٍغٗ ٘يأت ِذيشٖ ثب ٌضبظ ّٔٛدْ فٛسيتٙبي آِْ ،طشس  ٚاص ِيبْ وبسؽٕبعبْ اعتبْ ثٗ ٔٛثت فشد يب
افشاد ٚارذ ؽشايو ِ ٚيضاْ ػٍي اٌضغبة صك اٌضصّٗ ِشثٛه سا ثب سػبيت ِبدٖ  6آييٓ ٔبِٗ ثٗ ِشرغ ِزوٛس ِؼشفي  ٚاػالَ
ِي ّٔبيذ٘ .يأت ِذيشٖ ِي تٛأذ اختيبس خٛد سا دس ايٓ صِيٕٗ ثب صفع ِغئٌٛيت ثٗ وّيغيٙٔٛبي تخققي ِٛمٛع ِبدٖ 41
لبٔ ْٛتفٛيل ّٔبيذ .
د :داسٔذگبْ ِضىِٛيت أتظبِي ِٕزش ثٗ ِضشِٚيت اص وبسؽٕبعي دس دٚسٖ ِضشِٚيت ٔجبيذ ثٗ ِشارغ دسخٛاعت وٕٕذٖ
ِؼشفي ؽٔٛذ  ٚپظ اص اتّبَ ِذت ِضشِٚيت ثشاي اسربع وبسؽٕبعي دس أتٙبي فٙشعت ٔٛثت لشاس خٛإ٘ذ گشفت .
٘ـ  :اثالؽ أزبَ وبسؽٕبعي ثٗ وبسؽٕبط ِٕتخت پظ اص ٚفٛي فيؼ پشداخت ػٍي اٌضغبة صك اٌضصّٗ اص هشف ِشرغ
دسخٛاعت وٕٕذٖ ثٗ صغبة عبصِبْ اعتبْ  ،ثٗ ٚعيٍٗ سئيظ عبصِبْ اعتبْ  ٚدس غيبة ٚي ثٗ تشتيت ِزوٛس دس ِبدٖ  71آئيٓ
ٔبِٗ ارشايي لبٔ ْٛأزبَ ِي پزيشد  .دسايٓ اثالغيٗ ِٛاسد ِٕذسد دس ِبدٖ  7آئيٓ ٔبِٗ ِبدٖ ٔ ٚ 77بَ ٔ ٚؾبٔي وبسؽٕبعبْ
ّ٘ىبس دس ٘يأت وبسؽٕبعي ( دس فٛست ٚرٛد ٘يأت ) دسد خٛا٘ذ ؽذ .
ماده  -38چٕبٔچٗ وبسؽٕبط ِؼشفي ؽذٖ ثشاي أزبَ وبسؽٕبعي خٛد ٔيبص ثٗ اعتفبدٖ اص اثضاس ٌٛ ،اصَ ٔ ،شَ افضاس٘ب ِ ،ذاسن يب
أزبَ آصِبيؼ ٘بي  ،مشٚسي يب اعتفبدٖ اص خذِبت فٕي ِ ٚؾٛستي ِتخققيٓ ديگش داؽتٗ ثبؽذ  ٚيب ِٛمٛع وبسؽٕبعي اص
ِٛاسدي ثبؽذ وٗ ثشاي آْ تؼشفٗ وبسؽٕبعي تؼييٓ ٔؾذٖ ثبؽذ ِ ،شاتت سا ّ٘شاٖ ثب ثشآٚسد ٘ضيٕٗ ثٗ ٘يأت ِذيشٖ عبصِبْ اػالَ
 ٚپظ اص تأييذ ٘يأت ِذيشٖ  ٚتؼٙذ پشداخت ٘ضيٕٗ ٘بي امبفي ِتشتت ثش آٔٙب اص ٔبصيٗ ِشرغ دسخٛاعت وٕٕذٖ ثٗ عبصِبْ ،
ٔغجت ثٗ تٙيٗ اِىبٔبت  ٚيب اعتفبدٖ اص خذِبت پيؾٕٙبدي الذاَ ِي ّٔبيذ .

فصل ىفتم  :پرداخت حق السحمو
| ماده  – 39وبسؽٕبط پظ اص اتّبَ وبس وبسؽٕبعي افً ٔظشعٗ سا دس دٔ ٚغخٗ ثٗ عبصِبْ اعتبْ تغٍيُ ِي ّٔبيذ  .عبصِبْ
اعتبْ پظ اص حجت گضاسػ  ٚصقٛي اهّيٕبْ ٔغجت ثٗ سػبيت ِمشسات  ٚاٌضاِبت ِشثٛه ثٗ أزبَ وبسؽٕبعي ٔغخٗ اي اص
آْ سا ثٗ ِشرغ دسخٛاعت وٕٕذٖ تغٍيُ ٔ ٚغخٗ د َٚسا دس عٛاثك وبسؽٕبط ِشثٛه مجو  ٚظشف ِذت  45سٚص ٔغجت ثٗ
ٚفٛي صك اٌضصّٗ لطؼي وبسؽٕبط اص ِشرغ دسخٛاعت وٕٕذٖ الذاَ  ٚپظ اص وغش وغٛسات ِٕذسد دس ِبدٖ  7آئيٓ ٔبِٗ ثب
ٚي تغٛيٗ صغبة  ٚسعيذ ٚاسيض ِبٌيبت ثٗ صغبة ٚصات اِٛس التقبدي  ٚداسايي سا ثٗ ٚي تغٍيُ ِي ّٔبيذ .
ماده  -41چٕبٔچٗ وبسؽٕبعبْ دس خالي ِذت وبسؽٕبعي  ٚلجً اص تغٍيُ ٔظشيٗ خٛد دس احش تخٍف يب ِضىِٛيت ٔبؽي اص ّ٘بْ
وبس وبسؽٕبعي ،ؽشايو أزبَ وبسؽٕبعي سا اص دعت ثذ٘ذ ،يب اص اداِٗ وبسؽٕبعي اعتؼفب د٘ذ ،ثبثت خذِبتي وٗ أزبَ دادٖ
ِجٍغي ثٗ ٚي پشداخت ٔخٛا٘ذ ؽذ  ،اِب چٕبٔچٗ دس احش فٛت يب اص دعت دادْ ؽشايو رغّي  ٚسٚأي اداِٗ وبسؽٕبعي ٚي
ِتٛلف ؽٛد صك اٌضصّٗ ا ٚثٗ ٔغجت ِيضاْ وبسي وٗ أزبَ دادٖ صغت ِٛسد ثٗ ٚي ٚ ،ساث ٚي يب ليُ ٚي لبثً پشداخت ِي
ثبؽذ  ٚاداِٗ وبستٛعو وبسؽٕبط ديگشي تىّيً ٔ ٚتيزٗ ثٗ عبصِبْ دسخٛاعت وٕٕذٖ اػالَ خٛا٘ذ ؽذ .
ماده  -41چٕبٔچٗ وبس وبسؽٕبعي تٛعو ٘يأت وبسؽٕبعي أزبَ ِي پزيشد ثبيغتي دس صِبْ اسربع وبسؽٕبعي ِيضاْ صك
اٌضصّٗ ٘ش يه اص وبسؽٕبعبْ ػن٘ ٛيأت ِؾخـ ؽٛد .
ماده ٘ -42شگبٖ وبسؽٕبط ثشخالف ِبدٖ  75ايٓ دعتٛساٌؼًّ أزبَ ٚظبيف خٛد سا ثٗ ؽخـ حبٌج اسربع ّٔبيذ،ػالٖٚ
ثشايٕىٗ ِؾّٛي ِزبصات أتظبِي ِيؾٛد٘ ،يچگ ٗٔٛصك اٌضصّٗ اي ثٗ ٚي  ٚيبثٗ ؽخـ حبٌج ِشرٛع ثٗ پشداخت ٔخٛا٘ذ ؽذ
.
ماده  -43سعيذگي ثٗ تخٍفبت أتظبِي وبسؽٕبعبْ عبصِبْ دس أزبَ اِٛس ِض ٌٗٛثٗ اعتٕبد ِبدٖ  8آئيٓ ٔبِٗ ِبدٖ ِ ٚ 77بدٖ
 94آئيٓ ٔبِٗ ارشايي لبٔٔ ْٛظبَ ِٕٙذعي  ٚوٕتشي عبختّبْ ثٗ ػٙذٖ ؽٛساي أتظبِي عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ ثٛدٖ
وٗ دسچبس چٛة آئيٓ ٔبِٗ ارشايي لبٔ ْٛثٗ آٔٙب سعيذگي ِ ٚجبدست ثٗ فذٚس سأي ِي ّٔبيذ  ٚآساي آْ ؽٛسا دس لبٌت آئيٓ
ٔبِٗ اخيش اٌزوش لبثً تزذيذ ٔظش دس ؽٛساي أتظبِي ٔظبَ ِٕٙذعي ِي ثبؽذ ِ .ضىِٛيت أتظبِي دس اِٛس وبسؽٕبعي دس
پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبسِٕٙذعي وبسؽٕبط ٔيض دسد خٛا٘ذ ؽذ ّ٘ .چٕيٓ ٘ش گِ ٗٔٛضشِٚيت اص اعتفبدٖ اص پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس
ِٕٙذعي ثٗ ِٕضٌٗ ِضشِٚيت اص أزبَ وبسؽٕبعي خٛا٘ذ ثٛد .
ؽٛسا٘بي أتظبِي ِي تٛإٔذ صغت ِٛسد  ٚثب سػبيت دسربت ِزبصاتٙبي ِٕذسد دس ِبدٖ  91آئيٓ ٔبِٗ ِزوٛس فشفب ٌ ٔغجت
ثٗ پشٚأٗ وبسؽٕبعي اػالَ سأي ّٔبيٕذ .
ماده  -44صذٚد فالصيت وبسؽٕبعي داسٔذگبْ پشٚأٗ وبسؽٕبعي ػِّٛي دس سؽتٗ ٘بي افٍي تضت ػٕٛاْ پيٛعت يه دس 1
ففضٗ مّيّٗ ايٓ دعتٛس اٌؼًّ اعت وٗ دسصىُ ِفبد دعتٛس اٌؼًّ ِضغٛة ِي گشدد ٚ ،فالصيت وبسؽٕبعي داسٔذگبْ
پشٚأٗ تخققي دس سؽتٗ ٘بي افٍي ّ٘ ٚچٕيٓ فالصيت وبسؽٕبعي داسٔذگبْ پشٚأٗ وبسؽٕبعي ػِّٛي  ٚتخققي دس
سؽتٗ ٘بي ِشتجو دس چٙبس چٛة ِبدٖ  1ايٓ دعتٛس اٌؼًّ ِتؼبلجب ٌ ثٗ ػٕٛاْ پيٛعتٙبي ؽّبسٖ  7 ٚ 7اثالؽ خٛا٘ذ ؽذ .

