مبدٌ3ـ مسئًليتُب ي وقشُب
الق ـ هكئْليتِبي کبؼكؽهب ظؼ ضؽيع ضعهبت ههبّؼٍ هيتْاًع نبهل هْاؼظ ؾيؽ ثبنع:
1ـ اخؽاي توِيعات ضؽيع ضعهبت ههبّؼٍ (هْضْع هبظٍ « »4ايي آيييًبهَ),
2ـ تًوين گيؽي ظؼثبؼٍ تدعيع كؽآيٌع ضؽيع ضعهبت ههبّؼٍ,
3ـ هكتٌعقبؾي ّ اعالع ؼقبًي ضؽيع ضعهبت ههبّؼٍ,
4ـ اًدبم توبم هؽازل ضؽيع ضعهبت ههبّؼٍ قبظٍ,
 5ـ اًؼوبظ هؽاؼظاظ ههبّؼٍ.
ة ـ هكئْليتِبي ُيئت اًتطبة ههبّؼ ظؼ كؽآيٌع ضؽيع ضعهبت ههبّؼٍ هيتْاًع نبهل هْاؼظ ؾيؽ
ثبنع:
1ـ ثؽؼقي کلبيت ّ تأييع گؿاؼل نٌبضت,
اثي کيلي ههبّؼاى ّ تِيَ كِؽقت کْتبٍ  ,نبهل:
2ـ اؼؾي
2ـ1ـ تأييع هلبظ اقتؼالم اؼؾيبثي کيلي (,)RFQ
2ـ2ـ تؼييي هؼيبؼُبي اؼؾيبثي کيلي ّ ّؾى آًِب,
2ـ3ـ اهتيبؾظُي ّ اؼؾيبثي کيلي ههبّؼاى,
2ـ4ـ تِيَ كِؽقت کْتبٍ ّ يْؼتدلكَ اؼؾيبثي کيلي؛
3ـ تأييع هلبظ ظؼضْاقت پيهٌِبظ (,)RFP
4ـ اؼؾيبثي كٌي پيهٌِبظُب,
 5ـ گهبيم پبکتِبي كٌي ّ هيوت,
 6ـ اؼؾيبثي هبلي پيهٌِبظُب ّ تؼييي ههبّؼ هٌتطت,
7ـ تًْيت نؽايظ اًسًبؼ.
تبصره ـ ظؼ يْؼتي کَ اؾ ضعهبت هعيؽ عؽذ اقتلبظٍ نْظ ,هيتْاى هكئْليتِبي خؿء « »3ثٌع «
الق» ّ ؼظيلِبي 2ـ 1تب 2ـ 4خؿء « »2ثٌع « ة» ؼا ثَ هعيؽ عؽذ ّاگػاؼ کؽظ.
پ ـ هكئْليتِبي قبؾهبى ظؼ ضؽيع ضعهبت ههبّؼٍ ػجبؼتٌع اؾ:
1ـ تِيَ ّ اؼايَ كِؽقت ههبّؼاى يالزيتعاؼ ثب غکؽ ؼنتَ ,ؾهيٌَ تطًًي ّ پبيَ يالزيت,
 2ـ تِيـَ ّ اؼايَ كِؽقـت ثلـٌع ههبّؼاى يالزيـتعاؼ ثؽاي هـٌبهًبت هـسعّظ ظؼ ؼنتَُبي ههطى
نعٍ.

مبدٌ4ـ تمُيذات خريذ خذمبت مشبيرٌ
الق ـ کبؼكؽهب هجل اؾ نؽّع كؽآيٌع ضؽيع ضعهبت ههبّؼٍ ,ثبيع اهعاهِبي ؾيؽ ؼا اًدبم ظُع:
1ـ تِيَ گؿاؼل نٌبضت (هْضْع هبظٍ « »5ايي آيييًبهَ),
2ـ تِيَ نؽذ کلي ضعهبت (هْضْع هبظٍ « »6ايي آيييًبهَ),
3ـ تِيَ اقٌبظ ظؼضْاقت پيهٌِبظ (هْضْع هبظٍ « »20ايي آيييًبهَ),
4ـ تِيَ هلبظ كؽاضْاى (هْضْع هبظٍ « »7ايي آيييًبهَ),
 5ـ ثؽآّؼظ ُؿيٌَ ضعهبت ههبّؼٍ,
 6ـ تِيَ ثؽًبهَ ؾهبًي ضؽيع ضعهبت ههبّؼٍ,
7ـ تؼييي ؼّل اًتطبة ههبّؼاى (هْضْع هبظٍ « »18ايي آيييًبهَ),
 8ـ تؼييي ُيئت اًتطبة ههبّؼ ,زكت هْؼظ,
9ـ تِيَ اقتؼالم اؼؾيبثي کيلي ,زكت هْؼظ (هْضْع هبظٍ « »15ايي آيييًبهَ),
ة ـ کبؼكؽهب ثبيع هجل اؾ نؽّع كؽآيٌع اًتطبة ههبّؼ ,هوعهبت الؾم ؼا ثؽاي اخؽاي تؼِعات ههبّؼ هبًٌع
هكتٌعقبؾي هغبلؼبتً ,وهَُب ّ هعاؼک هؽثْط ثَ هؽازل هجلي اًدبم ظُع ّ اؾ تأهيي هٌبثغ هبلي
کبؼ اعويٌبى زبيل کٌع.

مبدٌ 5ـ گسارش شىبخت
الق ـ کبؼكؽهب گؿاؼل نٌبضت عؽذ ؼا نبهل هْاؼظ ؾيؽ تِيَ کٌع:
1ـ ػٌْاى ,ههطًبت کلي ,اُعاف کيلي ّ کوي عؽذ,
2ـ قبؾهبى کبؼكؽهبيي,
3ـ هكتٌعُبي تأهيي هٌبثغ هبلي نبهل:
3ـ1ـ ثؽآّؼظ اّليَ ضعهبت ههبّؼٍ ,زكت هْؼظ,
3ـ2ـ ؼّل تأهيي هٌبثغ هبلي,
4ـ ثؽًبهَ ؾهبًي کلي عؽذ,
 5ـ هعت اػتجبؼ پيهٌِبظُب,
 6ـ اقٌبظ كٌي ّ ًوهَ ُب ّ هعاؼک عؽازي ثَ ًسْي کَ ّضؼيت عؽذ ؼا ثَ عْؼ اخوبل ثؽاي ههبّؼ
اؾ ًظؽ نؽايظ کبؼ تجييي کٌع,
7ـ كِؽقت هِوتؽيي هوؽؼات ,ثطهٌبهَُب ّ ظقتْؼالؼولِبي هؽثْط.
تبصره ـ ظؼ هْاؼظي کَ يک يب چٌع خؿء اؾ هْاؼظ هٌعؼج ظؼ ثٌع

« الق» هبثل تأهيي اؾ قْي کبؼكؽهب

ًجبنع ,کبؼكؽهب هدبؾ اقت اًدبم آى ؼا ظؼ هجبل پؽظاضت ُؿيٌَ ظؼ نؽذ کبؼ ضعهبت ههبّؼ ظؼضْاقت
کٌع.
ة ـ ظؼ يْؼتي کَ ظؼ اًدبم ضعهبت ههبّؼٍ ظؼعؽذ هْؼظ ًظؽ  ,هْاًيي ّ هوؽؼات ضبيي ًظيؽ زوْم
ات ّ ًظبيؽ آى ) ,زلبظت ّيژٍ يب هالزظبت ؾيكت
ظّلتي ضبو (هؽثْط ثَ هوؽؼات ثيوَ  ,ػْاؼٌ ,هبلي
هسيغي ضبيي ًبكػ ثبنع ,ظؼ گؿاؼل نٌبضت ,هْاؼظ ثب غکؽ هوؽؼات هؽثْط ثبيع تهؽير نًْع.

مبدٌ 6ـ شرح کلي خذمبت
الق ـ نؽذ کلي ضعهبت ( )TORثبيع زعاهل زبّي هْاؼظ ؾيؽ ثبنع:
1ـ ُعف ّ هسعّظٍ عؽذ,
2ـ اعالػبت پبيَ ,ثَ هٌظْؼ اؼائَ نؽذ تلًيلي ضعهبت يب هتعّلْژي,
3ـ هجبًي ,ايْل ,هؼيبؼُب ّ اقتبًعاؼظُبي هْؼظ ًظؽ کبؼكؽهب,
4ـ ضؽّخيِب ّ ًتبيح هْؼظ ًيبؾ نبهل اعالػبت

ً ,وهَُب يب گؿاؼنِبيي کَ ههبّؼ ثبيع ظؼ هؽازل

هطتلق يب پبيبى کبؼ ,ثَ کبؼكؽهب تسْيل ظُع,
 5ـ ش ظهبت خٌجي ّ تکويلي کَ ثبيع تْقظ ههبّؼ يب ثَ ّاقغَ ّي تْقظ نطى ثبلثي اًدبم نْظ ,
 6ـ ّظبيق ههبّؼ ظؼ ؾهيٌَ آهْؾل يب اًتوبل ظاًم كٌي ,زكت هْؼظ.
ة ـ زتي الووعّؼ قبؾهبى ثب ظؼيبكت ًظؽ ظقتگبٍ اخؽايي ًكجت ثَ تِيَ ّ اثالؽ نؽذ ضعهبت
ُوكبى ثؽاي کبؼُبي ههبّؼٍ اهعام کًع  ,ظؼ ؿيؽ ايًٌْؼت  ,کبؼكؽهب هيتْاًع نؽذ تلًيلي ضعهبت ؼا
تِيَ يب ثَ ػٌْاى يک اهتيبؾ كٌي اؾ ههبّؼ ظؼضْاقت کٌع .

مبدٌ7ـ فراخًان
الق ـ کبؼكؽهب هيتْاًع ثَ ؼّنِبي ؾيؽ كؽاضْاى ؼا هٌتهؽ کٌع:
1ـ اًتهـبؼ آگِي اؾ ظّ تب قَ ًْثـت زـعاهل ظؼ يکي اؾ ؼّؾًبهَُبي کثيؽاالًتهبؼ کهْؼي,
 ,عجن آييي ًبهَ تِيَ كِؽقت

2ـ ظؼيبكت كِؽقت ثلٌع ههبّؼاى اؾ قبؾهبى يب هؽاخغ هبًًْي

هٌبهًَگؽاى يالزيتعاؼ ثؽاي هٌبهًَ هسعّظ ,زكت هْؼظ ّ اؼقبل ظػْتٌبهَ ثؽاي آًِب,
3ـ اًتطبة ظّ اؾظٍ ههبّؼ تْقظ ظقتگبٍ اخؽايي اؾ كِؽقت ثلٌع هجلي ظؼيبكت نعٍ اؾ قبؾهبى يب
هؽاخغ هبًًْي ظيگؽ ّ قَ ههبّؼ ثب قبثوَ کوتؽ اؾ پٌح قبل

 ,ههؽّط ثَ آًکَ ثيم اؾ ظّ قبل اؾ

ظؼيبكت ليكت قپؽي ًهعٍ ثبنع ّ اؼقبل ظػْتٌبهَ ثؽاي آًِب ظؼ يْؼت ظاؼا ثْظى يالزيت ّ ظؽكيت
کبؼي ههبّؼاى ثؽاقبـ ضْظ اظِبؼي ايهبى.
تبصره1ـ ظؼ هْاؼظ ضبو ثب تهطيى ّ هكئْليت ظقتگبٍ اخؽايي غيؽثظ  ,تؼعاظ ههبّؼاى هْضْع خؿء
( )3ثٌع « الق» ثَ پٌح ههبّؼ توليل هي يبثع؛ ظؼ ايي زبلت  ,زعاهل يک ههبّؼ ثب قبثوَ کوتؽ اؾ پٌح
قبل ثبيع ثَ ليكت هجلي اضبكَ نْظ.
تبصره2ـ ثؽاي کبؼ ُبيي کَ ثؽآّؼظ ُؿيٌَ ههبّؼٍ آًِب ثيم اؾ ظٍ ثؽاثؽ ًًبة هؼبهالت هتْقظ ثبنع ,
ثَ اقتثٌبي هْاؼظ ههوْل ثٌع « ث» هبظٍ ( )18ايي آيييًبهَ ,اًتهبؼ آگِي ضؽّؼي اقت.
ة ـ كؽاضْاى ههبّؼٍ ثبيع زعاهل نبهل هْاؼظ ؾيؽ ثبنع:
1ـ ًبم ّ ًهبًي کبؼكؽهب,
2ـ هْضْع ضعهبت ههبّؼٍ,
3ـ گْاُيٌبهَ يالزيت ,زكت هْؼظ,
4ـ اػالم اًدبم اؼؾيبثي کيلي ,زكت هْؼظ,
 5ـ ؼنتَ يب ؾهيٌَ تطًًي ههبّؼ,
 6ـ تبؼيص ,هِلت ّ ًهبًي ظؼيبكت ّ تسْيل اقٌبظ,
7ـ ًسٍْ ظؼيبكت اقٌبظ اؼؾيبثي ّ ُؿيٌَ آى ظؼ يْؼت لؿّم,
پ ـ ظؼ يْؼت اًتهبؼ آگِي ّ تسون نؽايظ اًسًبؼ (ايدبة يک هتوبضي ثؽاي اًدبم هؼبهلَ ) ,كؽاضْاى
يبظ نعٍ ,ثؽاي ازؽاؾ اًسًبؼ ,ثبيع زعاهل ثؽاي يک ثبؼ تدعيع نْظ.
تبصره ـ ظؼ يْؼت ازؽاؾ اًسًبؼ ,هؽاؼظاظ ثَ ؼّل قبظٍ هٌؼوع هينْظ.

مبدٌ 8ـ َمسمبوي خذمبت مشبيرٌ
الق ـ اؼخبع ُوؿهبى كؼبليتِبي خٌجي ّ تکويلي ثَ ههبّؼ ايلي  ,ظؼ يْؼتي کَ ظاؼاي يالزيت الؾم
ظؼ ؼنتَ هؽثْط ثبنع ,هدبؾ اقت.
ة ـ اؼخبع ضعهبت ؾيؽ ظؼ يک عؽذ ثَ يک ههبّؼ هدبؾ ًيكت:
1ـ هعيؽيت عؽذ ثب عؽازي ّ ًظبؼت,
2ـ هغبلؼبت تْخيِي ثب عؽازي ّ ًظبؼت,
3ـ هٌِعقي اؼؾل ثب عؽازي ّ ًظبؼت,
پ ـ ُؽگًَْ ههبؼکت ظؼ هٌبكغ هبلي ّ تعاؼکبتي ههبّؼي کَ ضعهبت هعيؽيت عؽذ ,ثبؾؼقي ,عؽازي
يب ًظبؼت ظؼ عؽزي ؼا ثؽ ػِعٍ گؽكتَ اقت  .ظؼ هؽاؼظاظُبي تأهيي کبال ّ پيوبًکبؼي ُوبى عؽذ هوٌْع
اقت.
ت ـ ُوؿهبًي عؽازي ثب کبؼُبيي کَ هؽاؼظاظُبي آًِب ثَ يْؼت هم

اؼکت ثؽاي پيوبًکبؼي عؽذ ّ

قبضت ( ,)EC &EPC &DBايدبظ ًؽم اكؿاؼُبي قلبؼني ّ پيوبًکبؼي ػوْهي ( )GCاؼخبع هينْظ,
هدبؾ اقت.

مبدٌ9ـ تشخيص صالحيت ي مًازيه کلي
الق ـ اؼخبع کبؼُبي ههبّؼٍ ظؼ هؼبهالت هتْقظ ّ ثؿؼگ  ,ظؼ ؼنتَُبيي کَ تْقظ قبؾهبى تهطيى
يالزيت هينًْع ,كوظ ثَ ههبّؼاى ظاؼاي گْاُيٌبهَ يالزيت قبؾهبى هدبؾ اقت .
ة ـ ظؼ ؼنتَ ُبيي کَ گْاُي يالزيت يب هدْؾُبي هؼتجؽ اؾ قْي قبيؽ هؽاخغ هبًًْي يبظؼ
هينْظ ,زكت هْؼظ ,کبؼكؽهب ثبيع گْاُي يالزيت هؽثْط ؼا ظؼضْاقت کٌع.
پ ـ ثَ هٌظْؼ تسون ايل ؼهبثت ههبّؼاى  ,ضوي ؼػبيت « اليسَ هبًًْي ؼاخغ ثَ هٌغ هعاضلَ ّؾؼاء ّ
ًوبيٌعگبى هدلكيي ّ کبؼهٌعاى ظّلت ظؼ هؼبهالت ظّلتي ّ کهْؼي

» (هًْة ,)1337/10/22توبم

ههبّؼاى كؽاضْاًعٍ نعٍ ,ثبيع ظاؼاي نطًيت زوْهي هكتول ًكجت ثَ ظقتگبٍ کبؼكؽهب ثبنٌع.
تبصره1ـ كؽآيٌع اًتطبة ههبّؼاًي کَ ثب زضْؼ نؽکتِبي ّاثكتَ ّ ًظبيؽ آى اًدبم هي نْظ ثبيع ثَ
يْؼت اًتطبة ثؽ اقبـ کيليت ّ هيوت (هْضْع ثٌع « ة» هبظٍ « »19ايي آيييًبهَ) ثؽگؿاؼ نْظ.
تبصره2ـ تؼبًّيِبي کبؼکٌبى ّ يٌعّهِبي ثبؾ ًهكتگي ًويتْاًٌع ثب ظقتگبُِبي غيؽثظ ضْظ  ,هؽاؼظاظ
هٌؼوع کٌٌع.
ت ـ اؼخبع کبؼ ثَ انطبو زوْهي کَ ضعهبت ههبّؼٍ ؼا ظؼ هبلت گؽٍّ ههبؼکت اؼائَ هي کٌٌع ,هدبؾ
اقت؛ ظؼ ايي يْؼت اهتيبؾُبي ههبّؼاى ُوکبؼ ظؼ اهتيبؾ اؼؾيبثي کيلي ههبّؼ هٌظْؼ هي نْظ.
ث ـ ا گؽ اثجبت نْظ کَ ههبّؼ ظؼ كؽآيٌع اؼؾيبثي ّ اًتطبة  ,اؾ هعاؼک خؼلي يب اعالػبت ضالف ّاهغ ,
تِعيع ,تغويغ ,ؼنٍْ ّ ًظبيؽ آى ثؽاي هجْل پيهٌِبظُبي ضْظ اقتلبظٍ کؽظٍ اقت
ُيئت ؼقيعگي ثَ نکبيتِب ثَ هعت زعاهل ظّ قبل اؾ اؼخبع کبؼُبي هْضْع ايي آييي

 ,ثَ تهطيى
ًبهَ هسؽّم

هينْظ.
تبصره ـ ظقتْؼالؼول ًسٍْ ؼقيعگي ثَ تطللبت ههبّؼاى ّ اػوبل هسؽّهيت اؾ اؼخبع کبؼ  ,اؾ قْي
قبؾهبى تِيَ ّ اثالؽ هينْظ.
ج ـ ثَ هٌظْؼ اؼتوب ّ تضويي کيليت ضعهبت ههبّؼٍ  ,ثبيع ايْل ؾيؽ ظؼ اقتلبظٍ اؾ ضعهبت ههبّؼٍ
ؼػبيت نًْع:
1ـ ايْل ّ هوؽؼات ًظبم كٌي ّ اخؽايي کهْؼ,
2ـ اًدبم هغبلؼبت تْخيِي پيم اؾ اؼخبع هغبلؼبت تلًيلي ّ اخؽايي ,زكت هْؼظ,
3ـ اقتوالل ههبّؼ ًكجت ثَ کبؼكؽهب,

4ـ تٌظين ظهين نؽذ ضعهبت,
 5ـ ؼػبيت ايل ؼهبثت کيلي ظؼ توبم هؽازل اؼؾيبثي ّ اؼخبع کبؼُبي ههبّؼٍ,
 6ـ اقتلبظٍ اؾ هؽاؼظاظُبي ُوكبى ظؼ ضعهبت ههبّؼٍ  ,ظؼ هْاؼظي کَ هؽاؼظاظُبي ُوكبى ّخْظ
ظاؼظ,
 7ـ تسون هكئْليت هعًي ههبّؼاى ظؼ هجبل يست ّ کيليت کبؼُب ّ ضعهبت اؾ عؽين ايدبظ
پْنهِبي ثيوَاي ّ يب قبيؽ ؼّنِب ثؽاي تضويي ضعهبت.
تبصره ـ قبؾهبى هْظـق اقت ظؼ چِـبؼچْة ثٌـع ( )2هبظٍ (ً )26كـجت ثَ تِيـَ ظقتْؼالؼول ثؽاي
اؼؾيبثي هيؿاى تسون ّ ظقتيبثي ثَ ايْل هًؽذ ظؼ خؿءُبي
اخؽايي اثالؽ کٌع

( )1تب ( )7اهعام ّ ثَ ظقتگبُِبي

مبدٌ10ـ اوتخبة مشبير از طريق مىبقصٍ
الق ـ چٌبًچَ ثَ تهطيى کبؼكؽهب  ,اؼخبع ضعهبت ههبّؼٍ اؾ عؽين ًيبؾهٌع ثؽؼقي كٌي ثبؾؼگبًي
پيهٌِبظُب ثبنع ,ثبيع هٌبهًَ ثَ يْؼت ظّ هؽزلَ اي (هْضْع خؿء « »2ثٌع « الق» هبظٍ « »4هبًْى)
ّ هغبثن ثب ؼّل اًتطبة ثؽ اقبـ کيليت ّ هيوت (عجن ثٌع « ة» هبظٍ « »19ايي آييي ًبهَ) ثؽگؿاؼ
نْظ .ايالزی قبل 86
ة ـ هكتٌعقبؾي ّ اعالع ؼقبًي هٌبهًبتي کَ هْضْع آًِب ضعهبت ههبّؼٍ

(هػکْؼ ظؼ ثٌع « ُـ»

هبظٍ « »29هبًْى ّ خؿءُبي « »7« ّ »5ثٌع « الق» هبظٍ « »2ايي آييي ًبهَ) ثبنع ,هغبثن ثب
هٌبهًبت ظّ هؽزلَاي هسعّظ (ؼّل هيوت تؽاؾنعٍ) اًدبم هيگيؽظ.

مبدٌ11ـ ترجيح مشبيران داخلي
الق ـ اهتيبؾ اؼؾيبثي کيلي ّ اهتيبؾ كٌي ههبّؼاى ضبؼخي ظؼ ػعظ  0/8ضؽة هينْظ.
ة ـ تؽخير ههبّؼاى ظاضلي کَ ثطهي اؾ قِبم آًِب هتؼلن ثَ انطبو ضبؼخي ثبنع  ,ههؽّط ثؽ
آى اقت کَ هيؿاى قِن نؽکبي ظاضلي ظؼ قْظ ّ ؾيبى ّ هيؿاى قِن ُؽ يک اؾ

قِبهعاؼاى

ههطى ثبنع ّ هيؿاى ههبؼکت قِبهعاؼاى ظاضلي ,ثيم اؾ پٌدبٍ ظؼيع کل قِبم ثبنع.

مبدٌ12ـ اوعقبد قراردادَبي مشبيرٌ
الق ـ هؽاؼظاظ ثب ههبّؼ هٌتطت ثبيع هجل اؾ پبيبى هعت اػتجبؼ پيهٌِبظُب هٌؼوع نْظ.
ة ـ تـيـيؽ ظؼ هْضـْع ّ نـؽايظ هـؽاؼظاظُبي هـهبّؼٍ ثؼع اؾ تؼييي ههبّؼ هٌتطت هوٌْع اقت.
تجًؽٍ ـ تـييؽ ظؼ زدن ّ هجلؾ ّ نؽايظ هؽاؼظاظُبي ههبّؼٍ پف اؾ اًؼوبظ هؽاؼظاظ  ,تٌِب ثَ ظؼضْاقت
کبؼكؽهب تب قوق ثيكت ّ پٌح ظؼيع ّ ثؽاقبـ هوؽؼات هْضْػَ هدبؾ اقت.
پ ـ ُؽگًَْ اكؿا يم هيوت ثؼع اؾ پبيبى خلكَ اؼؾيبثي هبلي پيهٌِبظُب ّ ظؼ كبيلَ تؼييي ههبّؼ
هٌتطت تب اًؼوبظ هؽاؼظاظ هوٌْع اقت.
ت ـ کبؼكؽهب هي تْاًع ظؼ تؼييي هيوت ههبّؼٍ ثَ ًسْي ثب ههبّؼ هؽاؼظاظ هٌؼوع کٌع کَ ضعهبت
ههبّؼٍ هتکي ثَ ظؼيعي اؾ ثؽآّؼظ ُؿيٌَ اخؽا يب هتکي ثَ يْؼت ّضؼيت پيوبًکبؼ ًجبنع ّ ثَ يْؼت
هوغْع هؽاؼظاظ هٌؼوع کٌع.
ث ـ چٌبًچَ ههبّؼ ظؼ عْل اخؽاي پؽّژٍ ثؽاقبـ اػوبل هٌِعقي اؼؾل
ظُع ,يک ظؼيع اؾ هيؿاى کبُم ثَ ػٌْاى پبظال ثَ ّي پؽظاضت هينْظ.

 ,ثؽآّؼظ پؽّژٍ ؼا کبُم

مبدٌ13ـ مستىذ سبزي ي اطالع رسبوي
الق ـ کبؼكؽهب هْظق اقت كؽآيٌع اًتطبة ههبّؼاى نبهل اؼؾيبثي کيلي ههبّؼاى ّ اؼؾيبثي كٌي ّ
هبلي پيهٌِبظُب ؼا هكتٌعقبؾي کٌع.
ة ـ هكتٌعُبي كؽآيٌع اًتطبة ههبّؼاى نبهل هْاؼظ ؾيؽ اقت:
1ـ گؿاؼل نٌبضت,
2ـ نؽذ کلي ضعهبت,
3ـ كؽاضْاى ههبّؼٍ,
4ـ يْؼتدلكَ ًِبيي اؼؾيبثي کيلي ههبّؼاى ,زكت هْؼظ,
 5ـ يْؼتدلكَ ًِبيي اؼؾيبثي كٌي پيهٌِبظ يب پيهٌِبظُب,
 6ـ يْؼتدلكَ ًِبيي اؼؾيبثي هبلي پيهٌِبظ يب پيهٌِبظُب (يْؼتدلكَ پبيبًي),
7ـ اقٌبظ هؽاؼظاظي نبهل هؽاؼظاظ ,ضوبئن ّ هلسوبت آى.
پ ـ کبؼكؽهب ثبيع توبهي هؽا زل ضؽيع ضعهبت ههبّؼٍ ؼا هكتٌعقبؾي ّ هكتٌعُبي كؽآيٌع اًتطبة
ههبّؼاى ,نبهل خؿءُبي « »3تب « »6ؼا اؾ عؽين پبيگبٍ هلي اعالع ؼقبًي هٌبهًبت هٌتهؽ کٌع.
ت ـ قبؾهبى هْظق اقت کَ كِؽقت ههبّؼاى يالزيتعاؼ ؼا ثب غکؽ ؼنتَ ّ ؾهيٌَ تطًًي
يالزيت ّ ًتبيح اؼؾنيبثي ظّؼٍاي ههبّؼاى ظؼ پبيگبٍ هلي اعالعؼقبًي هٌبهًبت هٌتهؽ کٌع.

 ,پبيَ

