دعتٛساٌؼًّ ظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس ِٕٙذعبْ ػض ٛعبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ تٙشاْ
مقذمو
ايٓ دعتٛساٌؼًّ ثشاي ِٕٙذعبْ داساي پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبسدميمي تذٚيٓ گشديذٖ  ٚؽبًِ ثخؼ٘بي صيش ِي ثبؽذ:
بخش الف  :تعاريف
بخش ب  :ظرفيت اشتغال بو كار
بخش ج  :مواد عمومي

بخش الف  :تعاريف
ماده  -1تعاريف :
1ـ1ـ لبٔ : ْٛلبٔٔ ْٛظبَ ِٕٙذعي ٚوٕتشي عبختّبْ ِقٛة  1374اعت .
1ـ2ـ ؽخـ دميمي  :ؽخقي اعت وٗ داساي پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبسِٕٙذعي ؽخـ دميمي ثبؽذ.
1ـ3ـ پشٚژٖ عبختّبٔي  :وٍيٗ ػٍّيبتي اعت وٗ طجك ضٛاثظ ِٚمشسات ِقٛة  ،عبخت ٚتأعيظ ٚثبصعبصي آٔٙب ِٕٛط ثٗ
لجٛي ِغئٌٛيت ٚتأييذ ِتخققبْ ري فالح ثشاي طشاديِ ،ذبعجٗ ٔٚظبست ثشاجشاي وبس٘بي عبختّبٔي ِي ثبؽذ ٚؽبًِ
عبخت ٚعبص جذيذ ٚادذاث اضبفٗ ثٕب دسيه عطخ يب طجمبت ٚثبصعبصي ِي ؽٛد.
1ـ4ـ طشادي ِٚذبعجٗ  :وٍيٗ فؼبٌيتٙب ٚخذِبتي اعت وٗ ِٕجش ثٗ تٙيٗ ٔمؾٗ ٘بي الصَ ثشاي ٘شيه اصِشادً ( ِمذِبتي
ٚاجشايي ) دسسؽتٗ ٘بي ِختٍف ِٕٙذعي ِي گشدد  .ايٓ خذِبت ثبيذ اص٘شديج جبِغ ٚوبًِ ثٛدٖ ِٚطبثك ثبِمشسات ٍِي
عبختّبْ  ،آئيٓ ٔبِٗ ٘ب  ،اعتبٔذاسد٘ب ،ضٛاثظ ِٚمشسات ؽٙشعبصي ٚدعتٛساٌؼًّ ؽشح خذِبت ِقٛة ٚصاست ِغىٓ
ٚؽٙشعبصي ثبؽذ ِ .غئٌٛيت فذت طشادي ِٚذبعجٗ ٘شپشٚژٖ عبختّبٔي دسدذٚد دعتٛساٌؼًّ ؽشح خذِبت ِٕٙذعي
ِقٛة ٚصاست ِغىٓ ٚؽٙشعبصي ثبِٕٙذط ِشثٛطٗ ِي ثبؽذ.
1ـ5ـ ِذت صِبْ طشادي ِٚذبعجٗ ِ :ذتي اعت وٗ دسلشاسداد ثيٓ وبسفشِب ِٕٙٚذعبْ طشاح ريسثظ تؼييٓ ؽذٖ ٚدذاوخش تب
تقٛيت ٔمؾٗ ٘بي اجشايي تٛعظ ِشجغ فذٚس پشٚأٗ عبختّبْ اداِٗ خٛا٘ذ داؽت.
1ـ6ـ ٔظبست ِ :جّٛػٗ خذِبتي اعت وٗ ثشاي دقٛي اطّيٕبْ اصأطجبق ػٍّيبت عبختّبٔي ٚتأعيغبتي ثب ٔمؾٗ ٘ب
ِٚؾخقبت فٕي ػِّٛي ٚخقٛفي وبساسائٗ ؽذٖ تٛعظ ِٕٙذعبْ طشاح ّ٘ٚچٕيٓ أطجبق ثب ِمشسات ٍِي عبختّبْ  ،آئيٓ
ٔبِٗ ٘ب ،اعتبٔذاسد٘ب  ،ضٛاثظ ِٚمشسات ؽٙشعبصي ٚدعتٛساٌؼًّ ؽشح خذِبت ِٕٙذعي ِقٛة ٚصاست ِغىٓ ٚؽٙشعبصي
ِٛٚاسدي وٗ دسِتٓ ٔمؾٗ ٘ب ِٚذاسن ضّيّٗ ثٗ آٔٙب اسجبع ؽذٖ اعت دسعبخت ٚعبص٘ب ِي ؽٛدِ .غئٌٛيت فؼبٌيتٙبي ايٓ
ثخؼ ثب ِٕٙذط ٔبظش يب ِٕٙذعبْ ٔبظشري سثظ اعت .
1ـ7ـ ِذت صِبْ ٔظبست ِ :ذتي اعت وٗ دسلشاسداد ثيٓ وبسفشِب ِٕٙٚذط يب ِٕٙذعبْ ٔبظش تؼييٓ گشديذٖ اعت .
1ـ8ـ ٚادذ وبس  :ػجبست اصطشادي يب ِذبعجٗ  ،يب ٔظبست ٚيب اجشاء يه پشٚژٖ عبختّبٔي اعت .
1ـ9ـ فبدت وبس  :ؽخقي اعت دميمي يب دمٛلي وٗ ِبٌه يب لبئُ ِبٌه وبسگبٖ عبختّبٔي ِيثبؽذ.
1ـ10ـ دٚسٖ ٔظبست  :اصاثتذاي ؽشٚع ٔظبست ِٕٙذط ٔبظش تب پبيبْ وبس ٚاسعبي گضاسػ پبيبْ ػٍّيبت عبختّبٔي ثٗ
ؽٙشداسي يه دٚسٖ ٔظبست ِذغٛة ِي ؽٛد.
1ـ11ـ ٔبظشعبختّبِْٕٙ :ذط ٔبظش ؽخـ دميمي يب دمٛلي داساي پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبسِٕٙذعي دسيىي اصسؽتٗ ٘بي
ِٛضٛع لبٔٔ ْٛظبَ ِٕٙذعي ٚوٕتشي عبختّبْ اعت وٗ ثشاجشاي فذيخ ػٍّيبت عبختّبٔي دسديطٗ فالديت ِٕذسد
دسپشٚأٗ اؽتغبي خٛد ٔظبست ِئّبيذ.

بخش ب  :ظرفيت اشتغال بو كار
ظرفيت اشتغال بو كارمينذسان درپايو ىاي مختلف بو صورت شخص حقيقي

ماده 2ـ ظشفيت اؽتغبي ثٗ وبسِٕٙذعي ،ػجبست اعت اصتٛاْ ٚاِىبْ اسائٗ خذِبت ِٕٙذعي يه ٔفش ِٕٙذط داساي پشٚأٗ
اؽتغبي ثٗ وبسِٕٙذعي دسِذت صِبْ ِؼيٓ  ،ايٓ ِذت دسخقٛؿ ِٕٙذعبٔي وٗ ٔغجت ثٗ اسائٗ خذِبت طشادي يب ِذبعجبتي
سؽتٗ ٘بي عبختّبْ ِي پشداصٔذ يه عبي تّبَ ِذبعجٗ ؽذٖ اعت ٚدسخقٛؿ ِٕٙذعبٔي وٗ ٔغجت ثٗ اسائٗ خذِبت ٔظبست
ثشاجشاي عبختّبْ ِجبدست ِي ٚسصٔذ ثٗ فٛست دٚسٖ اي تؼييٓ ِيؾٛد ،ثٗ ايٓ تشتيت وٗ اصاثتذاي ؽشٚع ٔظبست تب پبيبْ
ِشدٍٗ ٔبصن وبسي ٚاسعبي گضاسػ آْ ثٗ ؽٙشداسي يه دٚسٖ ِذبعجٗ ِيؾٛد .ثشاي وٕتشي ظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس ِٕٙذعبْ
وٗ ػجبست اصعطخ صيشثٕب ٚتؼذاد وبساعت  ،ايٓ تٛاْ دسيه ثشػ صِبٔي تؼييٓ ِي گشدد.
2ـ 1ـ چٕبٔچٗ ِٕٙذعبْ داساي پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبسِٕٙذعي ثخٛإ٘ذ ِ ،جّٛػٗ خذِبت ِٕٙذعي خٛدسا فمظ دسثخؼ «
طشادي ـ ِذبعجٗ » اسائٗ ّٔبيٕذ  ،دذاوخش ظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس ِٕٙذعي  ،دسطٛي ِذت يىغبي ٚدسپبيٗ ٘بي اسؽذ  ،يه ،
دٚ ٚعٗ ِٕٙذعي ثٗ ؽشح جذٚي صيشخٛا٘ذ ثٛد.
ِجبص ثٗ فؼبٌيت دس گشٙ٘ٚبيعبختّبْ دذاوخش تؼذاد
دذاوخش ظشفيت اؽتغبي
پشٚژٖ دس ِذت
پبيٗ ٘بي ِٕٙذعي ِٛضٛع فؼبٌيت
دس ِذت يه عبي
د
د
ة
اٌف
يه عبي
ِ 4800تشِشثغ
*
طشاديِ -ذبعجٗ
عٗ
8
ِ 8000تشِشثغ
*
*
طشاديِ -ذبعجٗ
دٚ
6
ِ 12000تشِشثغ
*
*
*
طشاديِ -ذبعجٗ
يه
6
ِ 16000تشِشثغ
*
*
*
*
طشاديِ -ذبعجٗ
اسؽـذ
6
2ـ2ـ چٕبٔچٗ ِٕٙذعبْ داساي پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبسِجّٛػٗ خذِبت ِٕٙذعي خٛدسا  ،فمظ دسثخؼ ٔظبست ثشاجشاء اسائٗ
ّٔبيٕذ  ،دذاوخش ظشفيت اؽتغبي ثٗ وبسِٕٙذعي آٔبْ دسيه ثشػ صِبٔي ٚدسپبيٗ ٘بي اسؽذ  ،يه  ،دٚ ٚعٗ ِٕٙذعي ثٗ ؽشح
جذٚي صيشخٛا٘ذ ثٛد.
ِجبص ثٗ فؼبٌيت دس گشٙ٘ٚبيعبختّبْ دذاوخش تؼذاد
دذاوخش ظشفيت اؽتغبي
پشٚژٖ دس ِذت
پبيٗ ٘بي ِٕٙذعي ِٛضٛع فؼبٌيت
دس ِذت يه عبي
د
د
ة
اٌف
يه عبي
ِ 2400تشِشثغ
*
*
ٔظبست
عٗ
4
ِ 4000تشِشثغ
*
*
*
ٔظبست
دٚ
3
ِ 6000تشِشثغ
*
*
*
*
ٔظبست
يه
3
ِ 8000تشِشثغ
*
*
*
*
ٔظبست
اسؽـذ
3
2ـ3ـ دذاوخشصيشثٕبي يه پشٚژٖ دسگش ٖٚعبختّبٔي « د » ثشاي اؽخبؿ دميمي ِٛضٛع جذاٚي ثٕذ٘بي 2ـ2ٚ 1ـ 2ايٓ ِبدٖ
دساسائٗ خذِبت ِٕٙذعي طشادي ـ ِذبعجٗ ٔٚظبست دذاوخش ِ 6000تشِشثغ خٛا٘ذ ثٛد.
2ـ4ـ چٕبٔچٗ ٘شيه اصِٕٙذعبْ داساي پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبسِ ،جّٛػٗ خذِبت ِٕٙذعي خٛدسا دس٘شد ٚثخؼ «ٔظبست» ٚ
«طشادي ـ ِذبعجٗ» تٛأِب ً اسائٗ ّٔبيٕذ دسايٓ دبٌت تؼذاد وبسٚصيشثٕبي وبس٘بي طشادي يب ِذبعجٗ ثب ضشيت ٔٚ 0/5ظبست
ثب ضشيت يه ِذبعجٗ ٚدس٘شثشػ اصصِبْ تؼذاد وبسٚصيشثٕبي پشٚژٖ ٘بي دسدعت الذاَ ٔ ،جبيذ اصتؼذاد وبسٚظشفيت اؽتغبي
ثٗ وبستؼييٓ ؽذٖ دسجذٚي ثٕذ 2ـ ( 2ثخؼ ٔظبست ) تجبٚص ّٔبيذ.
2ـ5ـ تب صِبٔيىٗ دٚسٖ ٔظبست پشٚژٖ اي ثٗ پبيبْ ٔشعيذٖ ثبؽذ آْ پشٚژٖ جضء ظشفيت ٚتؼذاد وبس٘بي ِٕٙذط ِذغٛة ِي
گشدد.
2ـ6ـ ٔبظشاْ دميمي ٚدفبتشِٕٙذعي ّٔي تٛإٔذ ثٗ طٛسّ٘ضِبْ ِغئٌٛيت ٔظبست ٚاجشاي يه پشٚژٖ ٚادذ ساػٙذٖ داسؽٔٛذ.
2ـ7ـ دسفٛستيىٗ ِٕٙذعبْ طشاح يه پشٚژٖ ٔ ،ظبست ّ٘بْ وبسسا ػٙذٖ داس ؽٔٛذ  80دسفذ صيشثٕب ايٓ د ٚوبس جضء
ظشفيت اؽتغبي ثٗ وبسِٕٙذط ري سثظ ِٕظٛس ِيگشدد.
2ـ8ـ ظشفيت اؽتغبي ثٗ وبساؽخبؿ دميمي ؽبغً دسثخؼ ٘بي دٌٚتي ٔ ،يّٗ دٌٚتي  ،خقٛفي ٚعبصِبٔٙب ٙٔٚبد٘بي
ػِّٛي وٗ خبسد اصِٛضٛع ايٓ دعتٛساٌؼًّ اؽتغبي ثٗ وبسداسٔذ ػجبست اصپٕجبٖ دسفذ ( ) %50ظشفيت اؽغبي ثٗ
وبستؼييٓ ؽذٖ دسايٓ دعتٛساٌؼًّ ِي ثبؽذ وٗ ادشاص آْ اص طشيك خٛد اظٙبسي أجبَ ِي پزيشد ٌ ،زا چٕبٔچٗ احجبت گشدد
ؽخـ دميمي خالف ٚالغ خٛد اظٙبسي يب ػًّ ّٔٛدٖ اعت ثٗ ِذت د ٚعبي اص اسائٗ خذِبت ِٕٙذعي طشادي ِٚذبعجٗ ٚعٗ

عبي اصخذِبت ٔظبستي ِذش َٚؽذٖ ّٔٚي تٛأذ دسايٓ ِذت اصظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس خٛد اعتفبدٖ ّٔبيذ ،دسايٓ ِذت ثٗ ػٕٛاْ
ِجشي عبختّبْ ٔيض ّٔي تٛأذ اؽتغبي ثٗ وبسداؽتٗ ثبؽذ.
2ـ9ـ دسفٛستيىٗ ؽخـ دميمي ثخٛا٘ذ خبسد اصِذذٚدٖ اعتبٔي وٗ دس عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ آْ ػض ٛاعت  ،اص
« پشٚأٗ اؽتغبي » خٛد اعتفبدٖ ّٔبيذ ِ ،ىٍف اعت ثٗ ِٛجت تجقشٖ ِ 2بدٖ  22آئيٓ ٔبِٗ اجشايي لبٔٔ ْٛظبَ ِٕٙذعي
ٚوٕتشي عبختّبْ ِ ،شاتت سا ثٗ طٛس وتجي ثٗ اطالع عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ ٘شدٚاعتبْ ثشعبٔذ  ،دسايٓ فٛست
وٕتشي ٚسعيذگي ثٗ تخٍفبت ادتّبٌي ؽخـ دميمي دسفالديت عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبٔي ِي ثبؽذ وٗ ػٍّيبت
اجشايي دسآْ اعتبْ فٛست ِيگيشد ٚوٕتشي دذٚد فالديت ٚظشفيت اؽتغبي ثٗ وبستؼييٓ ؽذٖ ؽخـ دميمي ثشػٙذٖ
٘شدٚعبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ خٛا٘ذ ثٛد.
2ـ10ـ چٕبٔچٗ ٘شيه اصِٕٙذعبْ دسد ٚسؽتٗ داساي فالديت  ٚپشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبسِؼتجشثبؽٕذ ِ ،جّٛع ظشفيت اؽتغبي ثٗ
وبسٚتؼذاد وبسِجبصآٔبْ دسدٚسؽتٗ ػجبست اصدذاوخش اؽتغبي ثٗ وبسٚتؼذاد وبسِجبصتؼييٓ ؽذٖ دسسؽتٗ  ٚپبيٗ ِٕٙذعي ثبالتش
اعت ضّٕب ً ظشفيت اؽتغبي ثٗ وبسٚفالديت ايٕگِٕٙ ٗٔٛذعبْ دسپبيٗ پبييٓ تشِٕفشداً ّٔيتٛأذ اصظشفيت ٚفالديت تؼييٓ
ؽذٖ آْ سؽتٗ تجبٚصّٔبيذ.
بخش ج  :مواد عمومي
ماده 3ـ چٕبٔچٗ اؽخبؿ دميمي ثشاعبط دعتٛساٌؼًّ ِجشيبْ عبختّبْ ثخٛإ٘ذ دسصِيٕٗ اجشا فؼبٌيت ّٔبيٕذ  ،ثبيذ دٚسٖ
ٔظبست  « ٚطشادي ـ ِذبعجٗ » وٍيٗ وبس٘بي دسدعت الذاَ آٔبْ ثٗ پبيبْ سعيذٖ ثبؽذ.
ماده  4ـ اؽخبؿ دميمي دسثخؼ ٔظبست ثشعبختّبٔٙبيي وٗ ثٗ ِٛجت ايٓ دعتٛساٌؼًّ  ،اعتفبدٖ ِجشي عبختّبْ دسآٔٙب
اٌضاِي اعتِ،ىٍفٕذ ٔغجت ثٗ اجشاي عبختّبْ تٛعظ ِجشي اطّيٕبْ دبفً ّٔبيٕذ  ٚفذٚسپشٚأٗ عبختّبٔي تٛعظ ِشاجغ
فذٚس پشٚأٗ ٚؽشٚع ٘شگ ٗٔٛػٍّيبت عبختّبٔي وٗ ِؾّٛي دعتٛساٌؼًّ ِجشيبْ عبختّبْ ِي ؽٛد ِٕٛ ،ط ثٗ داؽتٓ
ِجشي عبختّبْ ِٚؼشفي ٚي ثٗ ؽخـ دميمي تٛعظ فبدت وبس ِيثبؽذ  « .پشٚأٗ عبختّبْ ِ ٚجٛص ؽشٚع ػٍّيبت
عبختّبٔي ثبيذ داساي اِضبي اؽخبؿ دميمي ري سثظ ِٚجشي ثبؽذ».
ماده 5ـ چٕبٔچٗ ثٗ دٌيً پبيبْ يبفتٓ ِذت لشاسداد يب فغخ يب اثطبي آْ  ٚيب فٛت  ،دجش ٔ ،بتٛأي «دسفٛست تأييذ ِشاجغ
لبٔٔٛي» ؽخـ دميمي ،يب عٍت فالديت لبٔٔٛي ٚي ٔٚظبيشآْ  ،اداِٗ وبس ؽخـ دميمي غيشِّىٓ ؽٛد ،ػٍّيبت
عبختّبٔي ِتٛلف ؽذٖ ٚؽشٚع ِجذد آْ ِٕٛط ثٗ ٚجٛد ؽخـ دميمي جذيذ خٛا٘ذ ثٛد  .دسايٓ گِٛ ٗٔٛاسد ِشجغ
فذٚسپشٚأٗ عبختّبْ ِٛظف اعت اصاداِٗ وبس وبستب ِؼشفي ؽخـ دميمي فبدت فالديت جذيذ جٍٛگيشي ثؼًّ آٚسد.
ماده 6ـ دسفٛستيىٗ فبدت وبس ،اجشاي پشٚژٖ سا ثذ ْٚلقٛس ؽخـ دميمي ثٗ ٘شدٌيً ثيؼ اص 15دسفذ ِذت ِٕذسد
دسلشاسداد ثٗ تأخيش ثيبٔذاصد ِٛٚضٛع ايٓ تؼٍيك وبساص ثذٚؽشٚع تب پبيبْ ِذت ِزوٛس ِٛسد تأييذ عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي
عبختّبْ اعتبْ لشاسگيشد ؽخـ دميمي ِجبص خٛا٘ذ ثٛد تب تؼييٓ تىٍيف وبسٔ ،غجت ثٗ اسائٗ خذِبت ِٕٙذعي پشٚژٖ ديگشي
دسدذٚد ظشفيت تؼييٓ ؽذٖ اصطشيك ِشجغ ري سثظ الذاَ ّٔبيذ.
ماده 7ـ دس فٛستي وٗ طشاديِ ،ذبعجٗ  ٚيب ٔظبست پشٚژٖ ثٗ داليٍي خبسد اص لقٛس اؽخبؿ دميمي ٔيبص ثٗ صِبٔي ثيؼ
اص صِبْ اػالَ ؽذٖ دس لشاسداد داؽتٗ ثبؽذ اؽخبؿ دميمي ِٛظف أذ دذاوخش تب يه ِبٖ ِبٔذٖ ثٗ پبيبْ ِذت لشاسداد ثشاي
طشادي ِ ٚذبعجٗ ٚدذاوخش ِ 2بٖ ِبٔذٖ ثٗ پبيبْ ِذت لشاسداد ِشاتت سا ثٗ وبسفشِب ِ ،شجغ فذٚسپشٚأٗ عبختّبْ ٚعبصِبْ
ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ اػالَ ٚاصوبسفشِب دسخٛاعت تّذيذ لشاسداد ّٔبيٕذ .وبسفشِب ٔيض ثب اؽخبؿ دميمي تّذيذ لشاسداد
ِي ّٔبيذ .دس فٛستيىٗ ثٕب ثٗ داليٍي وبسفشِب يب اؽخبؿ دميمي طشاح يب ِذبعت يب ٔبظش دس پبيبْ ِذت لشاسداد اص تّذيذ
لشاسداد خٛدداسي ّٔبيٕذ ِ ٚشاتت ثب تٛجٗ ثٗ دالئً ٚاظٙبسات آٔبْ ِٛسد تأييذ عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ
لشاسگيشد اؽخبؿ دميمي ِٛظفٕذ ِشاتت خبتّٗ وبس خٛد سا ّ٘شاٖ ثب اسائٗ وبس٘بي أجبَ ؽذٖ  ٚگضاسػ ٚضؼيت وبس دس
ِمطغ پبيبْ ِذت لشاسداد ثٗ وبسفشِب  ٚعبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ ِٚشجغ فذٚس پشٚأٗ عبختّبْ اػالَ ّٔبيٕذ.
دس ايٓ دبٌت اؽخبؿ دميمي ِغئٌٛيتي ٔغجت ثٗ وبس٘بيي وٗ ثؼذ اص اتّبَ لشاسداد أجبَ ِيؾٛد ٔخٛإ٘ذ داؽت  ٚوبس ِٛسد
ثذج اص ظشفيت اؽتغبي آٔبْ خبسد ِيؽٛد .ثذيٙي اعت ِغئٌٛيت وٍيٗ وبس٘بي أجبَ ؽذٖ دس ِذت لشاسداد ثٗ ػٙذٖ اؽخبؿ
دميمي خٛا٘ذ ثٛد.
ماده 8ـ دسِذً ٘بئيىٗ ِٕٙذط دسسؽتٗ ٘بي چٙبسگبٔٗ ِؼّبسي ـ ػّشاْ ـ تأعيغبت ِىبٔيه ٚتأعيغبت ثشلي ثٗ تؼذاد وبفي
ٔجبؽذ اصخذِبت ِٕٙذعي سؽتٗ ِشتجظ ثب آْ سؽتٗ اعتفبدٖ گشدد .دسفٛستيىٗ تؼذاد ِٕٙذعبْ ِشتجظ ٔيضوفبيت ّٕٔبيذ دساِٛس
طشادي اصخذِبت وبسدأٙبي داساي فالديت دسآْ سؽتٗ ثب عشپشعتي ٚتأييذ ِٕٙذعبْ داساي پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس دسدذٚد
فالديت تؼييٓ ؽذٖ آْ دسّ٘بْ سؽتٗ اعتفبدٖ گشدد .ثذيٙي اعت ٔمؾٗ ٘بي اجشائي ري سثظ ِيثبيغت ثٗ تأييذ ِٕٙذعبْ
ِٛفٛف ثشعذ.

ماده 9ـ ايٓ دعتٛساٌؼًّ اصتبسيخ اثالؽ ثٗ ِذت دٚعبي الصَ االجشا اعت  ٚظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس اؽخبؿ دميمي ؽبًِ وٍيٗ
وبس٘بي ٔظبست لجً ٚثؼذ اصتبسيخ اثالؽ آْ وٗ دٚسٖ ٔظبست آٔٙب ثٗ پبيبْ ٔشعيذٖ اعت ٚطشادي ِٚذبعجبت أجبَ ؽذٖ عبي
جبسي ِي ؽٛد.
ماده 11ـ دسفٛستيىٗ ؽخـ دميمي اصدذٚد ٚظبيف ِٚغئٌٛيتٙبي ِٕذسد دسايٓ دعتٛساٌؼًّ  ٚؽشح خذِبت گش٘ٚبي
ِٕٙذعي عبختّبْ ٚعبيشدعتٛساٌؼٍّٙبي ري سثظ ػذٚي ّٔبيذ ٚيب ِشتىت خالف ؽٛد ثٗ اعتٕبد ِٛاد ٚ 91ٚ 85ثٕذ د ِبدٖ 23
آئيٓ ٔبِٗ اجشايي لبٔ ، ْٛثٗ تخٍفبت دشفٗاي  ،أضجبطي  ،أتظبِي ٚي يب ػذَ تٛجٗ ثٗ اثالغيٗ ٘ب ٚاطالػيٗ ٘بي لبٔٔٛي ،
سعيذگي ٚسفتبس خٛا٘ذ ؽذ.
ماده 11ـ دسِٛاسد عىٛت يب اثٙبَ ٔظش ٚصاست ِغىٓ ٚؽٙشعبصي ِالن ػًّ خٛا٘ذ ثٛد.
ماده 12ـ ايٓ دعتٛساٌؼًّ ؽبًِ ِ 12بدٖ  21 ٚثٕذ ِي ثبؽذ.

