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 ( مطخػبت قشفین قشاسداد:1مبدّه

 (: اول )قشف ( مبلکین1-1

 .کذ ملی.................................... و نطبنی.......................................................
 

 ضونذ.اول نبمیذه می مبلکین رکش ضذه اص این پس قشف :1تجػشه 

ضرررود کرررم ثرررب   ..ثرررم  رررین نیبیلرررذه مررربلکین ان خررربة مررری  .............اقرررب. .... -2تجػرررشه 

نیبیرررذ. نیبیلرررذه عرررا ا ررر   ب اص  رررین  امؿرررب. ریرررق ایرررن قرررشاسدادی قجرررول  رررین مررری

ین نیبیلرررذنی نرررذاسد مترررش ثرررب ت یرررین نیبیلرررذه یررربیتضین کرررم ایرررن نیبیلرررذه یررربیتض     

ثبیسررن ثررم تبییررذ کلیررم مرربلکین و  رربصنذه ثش ررذ. مرربلکین عررا ان ررب   یررق موؾررو          مرری

 نیبیلذ. عیكم اخ یبسات نیبیلذه ثم قشاس ریق ا ن: نیبیلذنی سا اص خود  لت می

ان رررب  وشنونرررم توافرررا دس ت رررذیق و تاییرررش م ررربد قرررشاسداد عبؾرررشی عرررا ن ررربست ثرررش   

 غوست لسم وب. پیطشفن کبس.پیطشفن کبسی تاییش اع یبلی م شیبلی امؿب. 

 

       

 :)قشف دو ( (  بصنذه1-2

 .کذ ملی.................................... و نطبنی.......................................................

 

 د.ضونبمیذه می دو  زکش ضذه اص این پس قشففوق ال  بصنذه :3تجػشه

 

 مطبسکن: اص( وذف 2مبدّه

وررب. تج رری  تخشیررت ثلررب. مویررود و اعررذاد ثلررب. یذیررذ دس پرر      یهررنایلکررم مرربلکین  ن ررش ثررم 

نیررض قػررذ   نبن رربصنذداسنررذ و  نررزاس یهررن ان ررب  ایررن کرربس نیرربص     ررشمبیمکش ثررم الررزّفرروق

تررب  وررب. مررزکوس ثررم مل رروس تخشیررت و اعررذاد و تکییررق  رربخ یبن       مطرربسکن دس پرر   

 190و10ذی لرررزا قجرررا م ررربد نرررسا ثرررب امکبنررربت مررربلی خرررویص داس  ثرررشداس.مشعلرررم ثهرررشه

دس کیرربل غرر ن و   یضررشایف ضررش ی و قرربنونی قشاسدادوررب    کلیّررمقرربنون مررذنی ثررب س بیررن    

ؾررین ایلکررم   انررذ  قرربد ایررن قررشاسداد نیرروده   رر من و ثررب قػررذ و اساده قجلرری اقررذا  ثررم ان    

قرررشفین ثبضرررلذ و مررری ا یرررشاء و  ص الوفررربمقرررب  قررربنونی  ص  نسرررجن ثرررم واسد و قرررب   

ضرررود قجرررا ؾرررواثف و نقطرررم کرررم اعرررذاد مررری یدس  شغرررم و ا یررربن  ررربخ یبن قرررشاسداد

ثررین قررشفین  ضررذه  ء وررب. توافررا و امؿررب  نقطررم م شفرری ضررذه ثررم ضررهشداس. ملكقررم و     

  هی  وس لذ. 4 مبدّهدسغذ مطبسکن قجا 

 

 وؾع مویود:مطخػبت ملک  (3مبدّه

م شمشثرررررع ثرررررم  دس    ............................ ثرررررم مسررررربعن  شغرررررم   یرررررک قك رررررم صمرررررین  

قجقرررررم  ...............ثرررررب ثلرررررب. اعرررررذاتی دس   کرررررم  .......................................................................
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................... قجقررررم مسررررکونی   .........................قجقررررم صیررررش ویکرررر  و   ..................ثػرررروست 

وررررب. واعررررذ  پبستیرررربن ثررررم پرررر   تج رررری .......................کرررر    ی............................واعررررذ. 

ضرررذه اص  رررلذ مررربدس ثرررم ضررریبسه ملرررک      صشورکرررش ضرررذه دس  ررره  قرررشفین اول م ررر   

کل رررررروس  ............کررررررم داسا.  ................................و ضرررررریبسه تجررررررن   ......................................

 رررررذد  ......................و  کل وس نررررربص رررررذد ......................کل ررررروس  ة و  ................ ثرررررشق و

 نشدنررذ.ثبضررلذ کررم یررضء م  لقرربت ملررک مرروسد مطرربسکن م سرروة مرری      مرری خررف تل ررن 

-س رریذه و اص تیرربمی ضررشایف  رربخن و  رربص و  ررشمبیم       رربصنذنبنیررن ایررن ملررک ثررم س   

اق  رری اص ضررشایف  نررذ و عررا وشنونررم ایهرربس ثرری   دس ایررن ملررک اقرر   کرربفی داس   نررزاس.

مررربلکین دس غررروست لین ئومسررر ایرررن مسررربلم نررربفی .نیبیلرررذملرررک سا اص خرررود  رررلت مررری

م  لررا عررا بیررش ثررودن ملررک فرروق الررزکش و یررب کطرر  فسرربد دس م بملررم عبؾررش و یررب            

وشنونررم ثكرر ن قررشاسداد کررم مسرر لذ ثررم ف ررق یررب تررش  ف ررق مرربلکین ثبضررذ نخواوررذ ثررود.       

 ا ن. و م ؽ کین دس این فشؼ تؿبملیمسوولین مبل

 ف اول ؾیییم قشاسداد عبؾش ضذه ا ن.: تػویش مػذق ا لبد مبلکین قش4تجػشه

 

 

و ن وه  وب و مطب بتضشایف تقسی   پبستیبن السه  قشفین ثم نسجن دسغذ اص واعذوب. اعذاتی وقذس( 4مبدّه

 :وانزاس. م شاط مبصاد واعذوب

اص  رربخ یبن یذیررذ ثررم ضررش     یمبلکیررن وررش یررک اص قررشفین   قجررا توافررا ان ررب  ضررذه  رره   ( 4-1

 نشدد:صیش ت یین می

 ......قشف اول    ه  -4-1-1

 .........قشف دو     ه  -4-1-2

 

قبثررق و اخررز یواص وررب. م یرربس. پررس اص تهیررم نقطررم    رره  وررش قررشف  م ررشاط دقیررا   :5تجػررشه

 .م ب جم م ذد خواوذثود

 

دس سا  ب.  یق ثم این مبدهی قشف اول پس اص ضشو   یلیبت ایشایی  موی  ا ن وکبلن ث   ضلی سا  :6تجػشه

دس دف شخبنم ا لبد س یی یهن ان قبل عا السه  و کلیم مقذمبت  ن ثم قشف دو  ا كب  نیبیذ کم دس غوست 

مبت  نی قشف دو  ث وانذ  ذ  عؿوس قشف اول ثشا. ان قبل عا السه  نهبیی اص واعذوب.  بخ م ضذه و یب مقذ

پس اص اتیب  فیضیکی پشوطهی سا ب ثش ا ب  وکبلن نبمم فوق مكبثا تقسی  نبمم فی مب ثین عا السه  خود سا ثم 

 نب  خود ان قبل دوذ. 

 

دس تقسررری  نهررربیی واعرررذوب   قرررشفین قرررشاسداد )مررربلکین و  ررربصنذه(  وشنونرررم اخررر  ف :7تجػرررشه 

ملررذسج دس ایررن ثلررذی ثررب ایهرربس ن ررش  قب............عررق و فػررق خواوررذ ضررذ. ایررن ایهرربس            

 بیش قبثق ا  شاؼ خواوذ ثود.  ص  ا تجب  و ن شی قبقع اخ  ف و نهبیی و
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 ثبضذ:نبمم و ن وه مطبسکن ثم ضش  صیش میضش  کبمق تقسی 

قجقرررم مررربصاد ثرررش  و مشثررروـ ثرررم مررربلکین  --------مشثررروـ  ررربصنذه و قجقررربت  -------قجقررربت 

 ثین قشفین تقسی  خواوذ ضذ.  -----------ثم نسجن  یواص 

 

 : لذ ان قبلو  وکبلن کبس.مشاعق و ضشایف تل ی   (5مبدّه

مبه اص ..............وکبلن یبمع کبس. اص قشف مبلکین ثم نب   بصنذه ثم مل وس ان ب  اموس اداس. ثم مذت  (5-1

 ...................................تبسیخ

 .............................ا ن اص  جبست  یدانگ ملک ..........................اص  ...........................(  ه   بصنذه ثم میضان 5-2

 ثم  بصنذه مل قق خواوذ ضذ: ثم ضش  صیش دانگ کم این میضان 

 

پس اص..................و ا    ک جی مشاتت تو ف قشف دو  ثم قشف اول مجلی ثش خبتیم یبف ن این ثخص اص کبسی 

فین یشف.....سوص ثب عؿوس دس دف شخبنمی میضان.......... دانگ مطب  اص کق ملک ثم مبلکین  بصنذه دس می  یذ و قش

تطشی بت این ان قبل سا فشاو  می  وسنذ. م  بقجب  پس اص........... وا    ک جی مشاتت مجلی ثش اتیب  این ثخص اص 

 و. قشف دو  ثم مبلکین نیض ....... دانگ دیتش کق ملک پ   تج ی موؾو  قشاسداد ثم مبلکین  بصنذه دس می 

این ان قبل نیض یشف.............سوص دس دف شخبنم فوق الزکش ان ب  خواوذ ضذ واللهبیم پس اص پس   یذ کم تطشی بت

اص........... وا    ک جی مشاتت مجلی ثش اتیب  این ثخص اص  و. قشف دو  ثم مبلکین  ....... دانگ دیتش کق ملک 

ت این ان قبل نیض یشف.............سوص دس پ   تج ی موؾو  قشاسداد ثم مبلکین  بصنذه دس می  یذ کم تطشی ب

 دف شخبنم ان ب  خواوذ ضذ.  

 

تهشان ثم  ----------وب و ان قبل  هیی اص ا لبد دس دف شخبنم ا لبد س یی ضیبسه نبممکلیم وکبلن :8تجػشه

 ----------------------ثم  دس :  ---------------------- شدف ش. 

 قشفینی نواوی دف شخبنم مضثوس ا ن.م    ذ  عؿوس  :9 تجػشه

ثرررم  هرررذه  2-5و  1-5 وب.ثلرررذ  رررلذ و وکبلرررن کررربس. ورررب. ان قررربلوضیلرررم کلیّرررم :10تجػرررشه

 .و  واسؼ نو بص. ثم  هذه مبلکین ا ن وب. م بغب عسبة داساییو وضیلم قشفین

 ثبضذ.میدس دف شخبنم  ان قبل قك یسوش ان قبل وش یک اص مشاعق ثم غوست  :11تجػشه

 رررذ  ان قررربل  رررلذ اص  رررو. مبلرررک ثرررم  ررربصنذه دس ورررش یرررک اص مشاعرررق فررروقی       :12تجػرررشه 

 ررربصنذه سا م ررربص ثرررم ا ررر  بده اص عرررا عرررجس و ا یررربل ت لیرررا دس ان رررب  ت هرررذات خرررود         

 رر وه ثررش ایررن خسرربست ترربخیش دس    ضررود. و صمرربن ت لیررا ثررم مررذت قررشاسداد اؾرربفم مرری    نیبیررذ  مرری

 ضررود صنذه سوصانررم مجلرر................دس ن ررش نشف ررم مرری    ان ررب  ت هررذ ان قرربل  ررلذ اص مبلررک ثررم  ررب      

ولین مررربلکین دس ایرررن خػررروظ ئپشداخرررن خواورررذ ضرررذ. مسرررکرررم تو رررف مررربلکین ثرررم  ررربصنذه 

 تؿبملی ا ن.
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کررربس ثرررشا. ان قررربل  رررلذ مطرررب ی مشثررروـ ثرررم  ن   ن وشنونرررم اخررر  ف دس پیطرررشف  :13تجػرررشه 

خواوررذ ضررذ. ن ررش ایطرربن دس ایررن خػرروظی      مشعلررم ثررب ایهرربس ن ررش  قب..................عررق و فػررق      

 قبقع اخ  ف و  ص  ا تجب  و بیش قبثق ا  شاؼ ا ن.

 

 قشاسداد: مذّت( 6مبدّه

ثیلرری ضررذه  کررم ثررم غرروست صیررش پرریص     ا ررنضیسرری مرربه  ..................مررذت کررق قررشاسداد    (6-1

 ا ن:

صمررربن عؿررروس دس دف شخبنررررم ثرررم مل رررروس تل ررری  وکبلررررن یررربمع کرررربس. اص       -6-1-1

 توافا نشدیذ. 95/.../...تبسیخ ثم قشف دو  دس  مبلکین

توافرررا  ..................مررروس  ثرررم  ررربصنذهی یهرررن تخشیرررت صمررربن ت ویرررق  ررربخ یبن -6-1-2

 نشدیذ.

ثرررم مرررذت  ..................ورررب. ضرررهشداس. و اخرررز یرررواص اص تررربسیخ صمررربن تهیرررم نقطرررم -6-1-3

توافرررا  ...................مررروس  مررربه مكررربثا ثرررب تررربسیخ ت ویرررق  ررربخ یبن ی لررری     ...................

 نشدیذ. 

 مرررروسّ ) اص ترررربسیخ ت ویررررق ملررررک تو ررررف مرررربلکین صمرررربن ایررررشا.  رررربخن -6-1-4

ا. کرررم قبثرررق  رررکونن  ثرررم نونرررم ثرررشداس.انرررذاص. و ثهرررشهترررب تکییرررق و ساه (......................

توافررا مرربه ............ مررذّتو مرربلکین   رربصنذهوررب.  رره    پبستیرربن کلیّررمو ت ویررق ثبضررذ 

  تبسیخ ت ویق نهبیی ا ن. ....................... غوستکم دس  ن نشدیذ

کررربس ورررب و پبیررربنصمررربن اتیرررب  کبسورررب. اداس. اص ییلرررم دسیبفرررن م بغرررب عسررربة  -6-1-5

و مرررذسکی کرررم  نبمرررم م ؿرررش. و ورررش نونرررم  رررلذم لرررس ت کیکررری و تقسررری و غررروست

مررربه اص صمررربن ...................... مرررذّتثرررم  یورررب قبثرررق ان قررربل ثبضرررلذ ترررب  پبستیررربن  ص  ثبضرررذ

اتیررب  قررشاسداد   ترربسیخ ..................... غرروستکررم دس  ن توافررا نشدیررذ وررب ت ویررق  پبستیرربن 

 ا ن.

تررربخیش دس ان رررب  ت هرررذات ثرررش ا رررب  صمبنجلرررذ.  ملرررذسج دس ایرررن ثلرررذی       :14تجػرررشه

 مویت خبتیم قشاسداد یب  قوـ ت هذات قشفین یب ای بد خیبس فسخ نخواوذ ثود.
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 :و یب  ذ  ایشا. ت هذات خسبسات )ویم ال ضا ( تبخیش( 7مبدّه

دف شخبنرررم ( دس غررروست  رررذ  عؿررروس ورررش یرررک اص مررربلکین یهرررن تل ررری  وکبلرررن کررربس. دس 7-1

 و ن ثررم مررذت صمرربن قررشاسداد اؾرربفم ضررذه     ثررم ت ررذاد سوصوررب. ترربخیش    1-1-6قجررا ثلررذ  

سیررربل  .........................ثرررم اصا. ورررش سوص مجلررر.   مررربلکی کرررم ترررهخیش داضررر م ملرررض  ا رررن   

 .ثم قشف دو  پشداخن نیبیذتومبن یشییم دیشکشد  .............................م بدل 

 ن  2-1-6قجرررا ثلررررذ   ویودر. وؾرررع مررر وررربترررهخیش دس ت ویرررق  پبستیررربن  ( دس غررروست 7-2

م ررربدل  سیررربل ..............................سوصانرررم مجلررر.  ملرررض  ا رررن  مررربلکی کرررم ترررهخیش کرررشده   

ثرررم قرررشف دو  پشداخرررن    تومررربن ثرررشا. ثرررم  لررروان ویرررم ال رررضا      ......................................

یرررضان اص ترررهخیش ت ویرررق  پبستیررربن قرررذییی ثرررم مرررذت  ررر وه ثرررش  ن ثرررم ویررربن م نیبیرررذ.

 صمبن  بخن  و ت ویق  پبستیبن یذیذ اؾبفم خواوذ ضذ.

 ررربصنذه  4-1-6قجرررا ثلرررذ  ذهرب. نو ررربص. ضرررروررر( دس غررروست ترررهخیش دس ت ویرررق  پبستیررربن7-3

سیررررررربل م ررررررربدل   ...........................................ن سوصانرررررررم مجلررررررر.  رملرررررررض  ا ررررررر 

تومررربن ثرررم وشیرررک اص مررربلکین ثرررم  لررروان ویرررم ال رررضا  پشداخرررن      ......................................

 نیبیذ.

سیررربل  .............................سوصانرررم مجلررر.   5-1-6دس غررروست تررربخیش دس ت ویرررق ا رررلبد ثلرررذ      (7-4

ن ویرررم ال رررضا  پشداخرررن تومررربن ثرررم وشیرررک اص مررربلکین ثرررم  لررروا ..............................م ررربدل 

 ذ.نیبی

دس ایررن ثلررذ کررم مسرر لذ ثررم تقػرریش  رربصنذه دس ان ررب       ترربخیش دس ان ررب  ت هررذ مررزکوس   :15 تجػررشه

 ت هذات قشاسداد. خویص نجبضذ اص ضیول ویم ال ضا  مزکوس مس ثلی ا ن.

 

 

 : بصنذنبنات ت هّذ( 8مبدّه

قررشاسداد و غررذوس   امؿررب.سوص ث ررذ اص  30 مررذّتیررشف  عررذّاکثش نررشددمرری   هّررذم  رربصنذه( 8-1

خررز پشوانررم  رربخ یبن   ا ضررشو  مشاعررق ثررشا. وکبلررن کرربس. نسررجن ثررم تطررکیق پشونررذه      

 نیبیذ. اقذا 

ة ضررهشداس. ملكقررم و غرروست   د  رربخ یبن سا قجررا نقطررم مػرروّ   نررشدمرری   هّررذم ه رربصنذ (8-2

ثررب  ثررب ا یرربل تاییررشات اع یرربلی دس قررش  یهررن ثهجررود کرربس        قررشاسداد پیو ررن م لررس

 ذ.اعذاد نیبی ن ش نیبیلذه مبلکین

ایررشا. کرربس ث ررذ اص  قررذ قررشاسداد قجررا صمرربن ت یررین ضررذه اص اث ررذا مطرر یق ثررش تطررکیق            (8-3

پشونررررذهی دسیبفررررن پشوانررررم  رررربخ یبنیی ایررررشا. تخشیررررت و نررررودثشداس.ی ایررررشا.       

کررربس. و تب یسررربت ثشقررری و مکررربنیکی و  و  ررر ن  ث لررری و  رررق  و ا رررکلن نذا ررریونوف
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خشیرررذ انررروا  مػررربلی  ررربخ یبنی و دسیبفرررن     و 21 مررربدّهکررربس. قجرررا یرررذول  نررربص 

و غرررذوس  رررلذ نبمرررم تج ررری م لرررس ت کیکررری و تقسررری  کررربس و دسیبفرررن غررروست نپبیرررب

-ثتونرررم ورررب. م یررربس. و مهلذ ررری تکییرررق و ت ویرررق  ررربخ یبنمبلکیرررن و تهیرررم نقطرررم

نطرر بة ی خشیررذ اثررشداس. ثبضررلذ و ثػرروست کبمررق   ا. کررم واعررذوب قبثررق  ررکونن و ثهررشه    

نبمرررم تقسررری  نفیّو ویچلرررین ت کیکررریی پرررزیشهی عرررا مطرررش     ةی ثرررشقی کل ررروس نررربص  

وررب ی کررم اص اث ررذا تررب ان هررب. کرربس مل ررش ثررم تکییررق    قرروس کررق  رربیش وضیلررم م ؿررش. و ثررم

 ثبضلذ.می  بصنذهنشدد ثم  هذه و ت ویق  بخ یبن و اخز ا لبد تج ی می

 رربخ یبنی   یلیّرربتمرری نیبیررذ توانرربیی و ثودیررم کرربفی مرربلی ثررشا. ایررشا.       ا رر    رربصنذه (8-4

  یلیّررربتایرررن قرررشاسداد سا داسد و اص اث رررذا الررری پبیررربن ثرررذون انقكرررب  نسرررجن ثرررم ایرررشا.   

تررب  و  رره  مرربلکین  ملررک یرربن اکررق  شغررم و   نیبیررذ. ویچلررین  رربخ یبنی اقررذا  مرری  

امبنرررن مررری   ررربصنذهد نرررض یثرررم مررربلکین  ن صمررربن پبیررربن اعرررذاد  ررربخ یبن و ت ویرررق 

 ثبضذ.

نرربص و تل ررن ث ررذ اص ت ویررق ملررک مرروسد مطرربسکن      وررب.  ةی ثررشقی  وضیلررم کلیّررمپشداخررن ( 8-5

  رربصنذهم  رربخن و  رربص و ت ویررق واعررذوب ثش هررذه و رمّرر       یلیّرربتتررب پبیرربن و تکییررق   

 ثبضذ.می

ت هرررذ و مسرررئولین نبضررری اص  رررذ  س بیرررن اغرررول اییلررری ثرررشا. کبسکلررربن و کررربسنشان      ( 8-6 

ورررب.  نررربن یررربنی و یرررب  داد و ویسررربیتبن م ررربوس و  ررربخ یبن ضرررببق دس موؾرررو  قرررشاس 

نونررم ثبضررذ و مبلررک ورری   و خسرربسات ثررش  هررذه  رربصنذه مرری     ورربمرربلی و کلیررم وضیلررم  

 مسئولی ی دس این موسد نخواوذ داضن.

(  ررربصنذه م  هرررذ نشدیرررذ کرررم مررروسد مطررربسکن سا ت رررن پوضرررص ثییرررم مسرررئولین مرررذنی   8-7

لررر  و ثییرررم کبسکلررربن و ثییرررم مسرررئولین مرررذنی دس قجررربل اضرررخبظ تبکبسفشمرررب دس قجررربل 

مررربلی و ایررری ی نرررودثشداس. ثرررب عرررذاکثش پوضرررص ثییرررم ورررب. م ررربوس دس قررر  ررربخ یبن

 وب سا ثم نیبیلذه مبلکین اسا م نیبیذ.نبممنیبیذ و تػویش ثییمیبنی 

 .(  بصنذه م  هذ ثم س بین الضامبت فلی و ؾواثف و مقشسات ملی  بخ یبن ا ن8-8

بسنشان و پییبنکررربسان و اتجرررب  خررربسیی بیرررش م ررربص ثرررم  هرررذه     ( مسرررئولین ثکررربسنیش. کررر 8-9

  بصنذه ا ن.

( ت هررذ و مسررئولین پب ررختویی ثررم وررش نررو  د ررو. عقرروقی و کی ررش. مشثرروـ ثررم ملررک          8-10

مشثرروـ ثررم   ولینئملطررب مسرر یهررن تخشیررت  ثررم  هررذه  رربصنذه ا ررن ث ررض مررواسد. کررم      

 ثبضذ.ملک میقجق اص ت ویق 

عرررا وانرررزاس. مسرررئولین ورررب و ویررربی  خرررود و ان قررربل موؾرررو  قرررشاسداد سا ثرررم   ررربصنذه (8-11

بیررش ثررم غرروست کلرری یررب یضیرری ت ررن ورری   لرروان اص  لرربوین عقرروقی اص قجیررق غررلی و        

 رربخن و تکییررق نهرربیی و     یلیّرربتوکبلررن ثیررع مطرربسکن نیبیلررذنی و بیررشه تررب اتیررب        

قشاسدادورررب. پییبنکررربس. ثرررب لررریکن  ررربصنذه عرررا ان قررربد  یغرررذوس  رررلذ ت کیکررری نرررذاسد

 ص  ثرررم رکرررش ا رررن کرررم    .پییبنکررربسان یرررضء ت رررن مرررذیشین و ن ررربست خرررویص سا داسد 
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 ررربخ یبنی ث ؿرررب  اع یررربج ثرررم ویکررربس. افرررشاد و اضرررخبظ      یلیّررربتدس قرررول ایرررشا. 

م ررربص ا رررن نسرررجن ثرررم   ررربصنذهعقررروقی مررری ثبضرررذ کرررم دس ایرررن مرررواسد عقیقررری یرررب 

 نیبیذ.وکبلن کبس. ثم  نهب اقذا  ت ویؽ 

ورررب.  ررربخن و  ررربص اص اث رررذا. تقبؾرررب. پشوانرررم    ررربصنذه م  هرررذ نشدیرررذ کلیرررم وضیلرررم   (8-12

نبمررم و اخررز  ررلذ تررک    م لررس ت کیکرریی تقسرری    رربخن تررب دسیبفررن پبیرربن کرربس غرروست     

 نونم قیذ و ضشقی ثپشداصد.ثشگ سا ثذون وی 

وررب. وضیلررم رربصنذه م  هررذ نشدیررذ نسررجن ثررم خشیررذ و نػررت انطرر بة و پشداخررن تیررب           ( 8-13

مشثرروـ ثررم خررذمبت ضررهش. ضرربمق:  ةی ثررشق وررش واعررذ مسرر قق و یررک انطرر بة ثررشق  ررم        

فرربص یهررن مػرربسف  یررومیی نرربص ثررم غرروست م ررضا ثررشا. وررش واعررذی انطرر بة فبؾرر ة            

 ضهش. اقذا  نیبیذ.

یرررن  ررربصنذه س ررریذه و اص کررر  وکیررر   ن اقررر     ملرررک و ا رررلبد موؾرررو  قرررشاسداد ثرررم س   (8-14

 .کبمق کست نیوده ا ن

ورررب. غررربدسه اص  ال یرررقمسرررئولین قررربنونی و یرررشا   وشنونرررم تخلررر  اص ؾرررواثف و د ررر وس   ( 8-15

 ثبضذ.مشایع ریػ   ثش  هذه  بصنذه می

وررب سا قجررق اص اخررز یررواص  ثررم تبییررذ مرربلکین ثش رربنذ و        رربصنذه مویرر  ا ررن کلیررم نقطررم    ( 8-16

 مبلکین ا ن. نیبیلذهاص ا یبل وشنونم تاییش دس ایشای ملوـ ثم اخز تبییذیم ک جی 

 

 

 ات مبلکین:ت هّذ (9 مبدّه

دس م بملرررم دس سورررن و وتیقرررم ضخػررری نیسرررن.   ملرررک مررروسد  یمررربلکین ثلررربثش ثرررش ا ررر    (9-1

غرروست کطرر  خرر فی  رربصنذه عررا فسررخ قررشاسداد سا داسد و مرربلکی کررم مویررت فسررخ           

ثشاثرررش اسصش ملرررک دس  مکلررر  ثرررم پشداخرررن خسررربستی م ررربدل  رررم قرررشاسداد ضرررذه ا رررن

 صمبن ا یبل عا فسخ ا ن.

نونررم م ررذودین و مرربن ی م ویررم اعررذاد  رربخ یبن      نیبیلررذ کررم ورری   مرربلکین اقررشاس مرری   (9-2

 و موسد م بملم فبقذ وشنونم ایشاد و اضکبل قبنونی ا ن. دس صمین مزکوس نجوده

 ررذ  ان ررب  ت هررذات    مرربلکین دس قجرربل ت هررذات ایررن قررشاسداد و یجررشان خسرربست نبضرری اص        (9-3

 .مسئولین تؿبملی داسنذ نسجن ثم  بصنذه

ملرررک مرررزکوس قجرررا اد رررب. مررربلکین فبقرررذ وشنونرررم م ررربسؼ ثررروده و دسغررروست قرررش        (9-4

اص  رررو. اضرررخبظ عقیقررری یرررب عقررروقیی ثلیبدوررربی نهبدورررب و بیرررشه       ادّ ررربییوشنونرررم 

 ثبضذ.می ینمبلکه یواثتو ی دس قجبل اضخبظ مزکوس ثش هذ

 م بغرربوررب. داسایرریی  وررب. ملررک اص ییلررم وضیلررم   نیبیلررذ کلیررم ثررذوی  ت هررذ مرری ( مرربلکین 9-5

ترررب قجرررق اص ت ویرررق  سا ورررب. دیترررش ملرررک موؾرررو  قرررشاسداد عسررربة ضرررهشداس. و ثرررذوی

 پشداخن نیبیلذ. کللتی ثم  بصنذه  بخ یبن
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نشدنرررذ نسرررجن ثرررم پشداخرررن عرررا و عقررروق و کسرررت سؾررربین      ( مررربلکین م  هرررذ مررری  9-6

 ررربخ یبن وؾرررع مویرررود اقرررذا  نیررروده و ملرررک موؾرررو  قرررشاسداد یشین  ررربکن دس بمسررر 

 سا ثم غوست ث اضکبل و ث م بسؼ دس تبسیخ مقشس ثم  بصنذه ت ویق نیبیلذ.

ثبیسررن کلیّررم لررواص  و ت هیررضات داخلرری     مرری  رربصنذهمرربلکین عررین ت ویررق  پبستیرربن ثررم      (9-7

)مبنلرررذ سادیررربتوسی دسی پل رررشهی کبثیلرررنی  ررری  مسررریی کبثرررقی کلیرررذ و پشیرررضی واعرررذ خرررود 

ت ویررق دولررذ و قجررول     رربصنذهلولررم و...( سا تیبمررب  ثررذون تخشیررت و یبث رربیی  یلررب  ثررم       

-مرری  رربصنذهنیودنررذ کررم کلیّررم  وایررذ نبضرری اص تخشیررت و فررشوش ؾرربی بت م  لّررا ثررم         

ثبیسررن ثررب قررشف  ذه مررییرربد ضرر ثبضررذ. ثررذیهی ا ررن دسغرروست نیرربص ثررم وشیررک اص اقرر       

 ذ. نوب.  ص  سا ث یق  وسدو  ویبولتی

ملرررک  ( ت هرررذ و مسرررئولین پب رررختویی ثرررم وشنونرررم د رررو. عقررروقی و کی رررش. مشثررروـ ثرررم9-8

 مبلک ا ن. قجق اص ت ویق ملک ثش  هذه

وساد یررب قرری  م رروفی یررب م  رروسی قررب        یررب ع ررش وررش یررک اص مرربلکینی      ( دس غرروست فرروت 9-9

ثرروده و مویرر  ثررم ای ررب. کلیررم ت هررذات ملررذسج دس ایررن قشاسدادنررذ.         مقررب   ررب   ایطرربن  

مرربه نسررجن   3موی لررذ یررشف مررذت   م  رروسسا رر ب  وستررم یررب قرری  م رروفی یررب    دس ویررین 

ثررم  4مرربده  3وکبلررن مقررشس دس تجػررشه    ت ذیررذ و نیررضیذیررذ  کرربس.  وکبلررنثررم ا كررب.  

دس بیرررش ایرررن غررروست مطررریول   اقرررذا  نیبیلرررذ وکبلرررن پیطرررینصنذه ثرررب ضرررشایف نرررب   رررب

ثبیسرررن فررروق مررری کررربس. نشدنرررذ. وکبلرررنمررری 1-7ثلرررذ یشییرررم تجػرررشه مرررزکوس دس  

 ویواسه مس یش ثوده تب اخ  لی دس موا ذ و ت هذات  بصنذه ای بد نلیبیذ.

الی بملررم نجرروده و اقررشاس ثررش  ررذ  توقیرر  ملررک اص      نیبیررذ اص افررشاد میلررو   ( مبلررک اقررشاس مرری  9-10

سد و مررروسد م بملرررم و دس قیرررذ ثبصداضرررن یرررب مطررریول مػررربدسه  قرررشف مشایرررع قؿررربیی دا

ورررب. دول ررری و واثسررر م ثرررم دولرررن و ورررب. کلررری  ررربصمبنامررروال نیسرررن و یرررب دس قرررش 

 1-9ثلرررذ  ؾررریبنن ایرررشا. یدس غررروست کطررر  خررر ف  ثبضرررذ.ضرررهشداس. و بیرررشه نیررری 

 ضود. ا یبل می

 

 فشوش:( ضشایف پیص10مبدّه

 .نذاسد ایشا. ا کلنتب اتیب   خود ساوب.  ه   پبستیبن فشوشعا پیص  بصنذه

 

 ( ضشایف اخز وا :11مبدّه

 ثررب وتیقررم نزاضرر ن ا ررلبد ملررک موؾررو  قررشاسداد      عررا ا رر  بده اص تسررهی ت وا  ثرربنکی     رربصنذه

 .ذاسد لوان ن سا ت ن وی 

 

 : تبس قشاسداد( 12مبدّه
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و نشدنرررذ دس ویرررم عررربل ا رررب  کررربس سا ثرررش غرررذاقن قرررشاس داده     قرررشفین م  هرررذ مررری  (12-1

 خذاونذ م  بل سا مذ ن ش قشاس دولذ.

 ضود.( این قشاسداد ت ن مواد ثبة ضشکن دس قبنون مذنی ت سیش و ایشا نیی12-2

و  دس قرررشاسداد وشنونرررم افرررضایص و کررربوص نو ررربنبت قییرررن و دیترررش ضرررشایف اق ػررربد.ی     (12-3

دس ایرررن خػررروظ اص  ادّ ررربییمررر تش نخواورررذ ثرررود و وشنونرررم  ضررشوـ و توافقررربت ؾرررین  ن 

 ثبضذ. و. قشفین قشاسداد مل  ی و بیشقبثق ا  یب  می

 کی یّرررنمطررروستی و ن ررربست ثرررش عسرررن ایرررشا. قرررشاسداد و کل رررشل    عرررا ایهررربس ن رررش   (12-4

ورررب. مررربلکین ثرررم نرررب  طخػررربت فلررری قرررشاسداد تو رررف نیبیلرررذه ررربخن و  ررربص قجرررا م

 کلیّرررممررروسد تهییرررذ  نررربمجشده ث مررربنع و ن رررش   ...........................و  .............................بن  قبیررر

 ذ. ثبضمبلکین می

مویررر  ثرررم مطررروست ثرررب نیبیلرررذه مررربلکین   ررربصنذه یهرررب و نیبوررربپ ندس خػررروظ ان خررربة  (12-5

 ء خواوذ ثود.و اخز تهییذ ک جی  نهب ضشـ ایشا ثبضذمی

م رربد ایررن قررشاسداد ثررم قرروّت     کلیّررمدس غرروست فرروت وررش یررک اص قررشفین مرروسد مطرربسکنی      (12-6

خررود ثرربقی مبنررذه و ثررم واستررین قرربنونی و یررب دس غرروست  ررذ  توانرربیی واسد ثررم  هررذه            

 یبثذ.نیبیلذنبن قبنونی  نبن ان قبل می

چلبنچرررم وشیرررک اص مررربلکین ث رررذ اص تقسررری  واعرررذوب دس واعرررذوب. خرررویص قػرررذ اؾررربفم   (12-7

)ثررم ضررشقی کررم ثررب قشاعرری      ذیلنیررودن مررواسد خرربظ دس قشّاعرری داخلرری داضرر م ثبضرر      

مشثوقررمی    یلیّرربت وررب مكبثقررن داضرر م ثبضررذ( ثبیررذ قجررق اص ایررشا.        کلرری کرربس و نقطررم  

ثرررب توافرررا اؾررربفم مجلررر. مػررربلی و    ررربصنذهو  ررربیش مررربلکین سا مكّلرررع نیبیرررذ و   ررربصنذه

 ثب مبلک اقذا  ثم  بخن نیبیذ. یالضعیم  ن موسدعا

ی و افرررضایص و کررربوص ثلرررب خررربسج اص ایرررن قرررشاسداد و      وشنونرررم تاییرررش کلررری و یض ررر    (12-8

ضرررهشداس. میجب رررن ثرررب توافرررا   ورررب. مػررروّة  چررربسچوة پشوانرررم  ررربخ یبنی و نقطرررم  

  ک جی قشفین قشاسداد غوست پزیشد.

  یق  مذ.اص  و. قشفین ثم بـ کبفی خیبسات ثم یض خیبس تذلیس ا ق (12-9

نشدنررذ متررش ایلکررم   یکسرربن  رربخ م و تکییررق مرری   کی یّررنتیرربمی واعررذوب ثررب مػرربلی و    (12-10

 ثلیبیلذ.  بصنذهتوافا دیتش. ثب  یال  بوت مػبلیمبلکین ثب پشداخن مبصاد و مبثم

 و غرررب قمی صلضلرررمییلگ م اص قجیرررق  ررریقجرررم و قهشیّررردسغررروست ثرررشوص عررروادد بیشم شقّ  (12-11

ویررود صمرربن ثررم  ترربخیش ضرربمق یررشا   دیشکررشد نخواوررذ ضررذ و    مررذّت صمرربن ت لیررا کرربس   

 نشدد.صمبن قشاسداد اؾبفم می مذّت مذه م ب جم و ثم 
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ثبضررلذ وشنونررم تاییررش  دس  و ضرریبسه تل ررن سا  ررشی ب  ثررم اقرر          ( قررشفین مویرر  مرری  12-12

 قشف مقبثق ثش بنلذ.

ات قرررشفین خررر ف و فسررربد. کطررر  ضرررود فرررشد خررربقی  ت هّرررذچلبنچرررم دس ایهررربسات و  (12-13

خسررربسات واسده ثرررم  کلیّرررماص ن رررش قررربنونی مسرررئول و پب رررختو ثررروده و ثبیسررر ی اص  هرررذه  

 دیذه سا یلت نیبیذ.و سؾبین صیبن قشف مقبثق ثش یذ

ورررب. قیرررذ ات قرررشفین کرررم مل رررش ثرررم پشداخرررن ؾرررشس و صیررربنت هّرررذوشنونرررم  رررذول اص  (12-14

وررب ؾررشس و صیرربن  کلیّررم ویررم ال ررضا   غرروست پررزیشد پشداخررن  ا ررن قررشاسدادضررذه دس ایررن  

 ثبضذ.کللذه می ذولضخع م ثش هذه و رمّ

الضعیررم ایررن عررا  وضیلررم عررا کییسرریون امرر   ثررم  هررذه قررشفین قررشاسداد میجبضررذ.        (12-15

قررشاسدادی قررشف   یررب نقررؽ  مررم قبثررق پشداخررن ا ررن و دس غرروست    پررس اص امؿررب وکبلررن نب  

 وب. ام   سا پشداخن نیبیذ.میجبیسن کلیم وضیلم کللذهنقؽ 

دوقرررشف عررراّ وشنونرررم تجررربنی  ررربصش و  قرررذ قرررشاسداد. یذیرررذ ثرررین یرررک مبلرررک و     (12-16

نیبیلررذ و ی ثررذون اقّرر    رربیش مرربلکین و یررب نیبیلررذنبن  نهررب اص خررود  ررلت مرری         رربصنذه

 ضونذ کلیّم ضئونبت اخ قی سا ع ظ نیبیلذ.م  هّذ می

ثبیسن غوست لسم پیطشفن کبس ثم     ضشو   یلیبت فیضیکی  بخنی وش دو مبه یک ثبس می( پس اص 12-17  

سوص پس اص انقؿب. وش  10امؿب. نیبیلذه مبلکین و  بصنذه ثش ذ.  ذ  امؿب. این غوست لسم یشف 

مو ذ دومبوم ثم م لب. تبییذ پیطشفن کبس ثش قجا م بد قشاسداد و توافقبت غشیی و ؾیلی قشفین و 

 ثبضذ. وشنونم عا فسخ و مكبلجم خسبست اص  و. قشفین قشاسداد عبؾش می ا قبـ

 ( دوسه ت لیا پشوطه:13مبدّه

ثیلرری نطررذه و یررب یلررونیش.  ثلررب ثررم د یررق بیررش مل  ررشه و پرریص   یلیرربت ایشایرری پررشوطهی  چلبنچررم 

 4ثررم مررذت عررذاکثش     ی ثررم وررش دلیررق  اص ادامررم کرربس تو ررف ضررهشداس. و مشایررع ریررشثف     

نونرررم تاییرررش. دس م ررربد ایرررن قرررشاسداد ثرررم ویرررود وررری   نرررشدد م  سرررشم  رررزس یرررب  مررربه

دس  ثرررم صمررربن ت ویرررق پرررشوطه اؾررربفم خواورررذ ضرررذ.  ینخواورررذ  مرررذ و ثرررم ویرررین مرررذت 

مررربهی قرررشفین ملرررض  ثرررم مرررزاکشه م رررذد دس    4غررروست ادامرررم ضرررشایف فررروق ثررریص اص   

  ثبضلذ. خػوظ ن وه ادامم قشاس داد می

م  سررش ضررذن ایررشا. ت هررذات  رربصنذه ثررم  لررن اقررذامبت      دس مررواسد. کررم م  ررزس یررب    :16تجػررشه

ص عررا مبلررک ثبضررذ و یررب دس غرروستی کررم  رربصنذه ثررم  لررن  ررذ  ای ررب. ت هررذات مبلررک ا        

ضررود. ت لیررا قررشاسداد   نیبیررذ نیررضی قررشاسداد تررب سفررع مرربنع م لررا مرری     عررجس خررود ا رر  بده  

ت هررذ  دس ایررن فررشؼ نرربفی الررضا  ثررم پشداخررن ویررم ال ررضا  یررب خسرربسات ترربخیش دس ان ررب         

 اص یبنت فشد م خل  یب قػوس کللذه نیسن.
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 :( دوسه تؿیینی خذمبت پس اص  بخن14مبدّه

وب ثم مبلکینی دس غوست مبه پس اص تکییق و ت ویق  پبستیبن 3 بصنذه ملض  و م  هذ ضذ کم دس قول ( 14-1

و قجا ن ش  ثشوص وش نو  خسبست یب ایشاد یض ی و کلی کم نبضی اص قػوس مبلکین دس این مذت نجبضذ

کبسضلب  خجشه تبییذ نشدد و کلیم خسبسات نبضی اص ا   بده اص لواص  بیش ا  بنذاسد و یب م ول کشدن 

 ذ. و بیشه سا م قجق و ثذون اخز وشنونم ویهی اص مبلکین ت ویؽ موس ایشایی ثم افشاد نب واسد یب مجا

 ا   بده ثم مبلکین ت ویق دوذ.وب سا یجشان نیبیذ و ثم ضکق  بل  و قبثق یب ت ییش و خشاثی

کطی  ة  شد و وبیی ا   اص خشاثی دس  یس   عشاستی و ثشودتیی ثشق و لولم( پشداخن خسبست خشاثی14-2

وب. کطیوب و پطن ثب  و   بنسوسی  ی  شویسکبس. نش ی ضوفبط و  یس   فبؾ ة و  یس    بیا

کلیذ و پشیضوب و خشاثی ضیش  ت و بیشه و ثم  تل نی  ی ون تػویش. و  ن ن مشکض. و  ن ن یذانبنم و

 3قوس کلی ملػوثبت و لواص  و مػبلی  بخ یبنی مػشفی پشوطه ثش  هذه قشف دو  قشاسداد ثوده و تب 

 مبه پس اص ت ویق واعذوب قبثق دسیبفن ا ن.

 

 :( ت ویق ا لبد امبنی15مبدّه

 ضررش  ریررق نررضد مسررکن  ثررم قرروس امرربنی ن ملررک موغرروفم ثررم اغررق ا ررلبد و مررذاس  مبلکیّرر   (15-1

ثبضرررذ کرررم ثشعسرررت نیررربص وشیرررک اص قرررشفین قررری قرررجؽ س ررریذ ت ویرررق    مررری ..............

-مرریدسغرروست وشنونررم  وءا رر  بده و یررب فقررذان مررذاس  امبنررن نیشنررذه         .خواوررذ ضررذ 

یجرررشان خسررربسات واسده اقرررذا    ثبیسرررن دس مقبثرررق امرررین پب رررختو ثررروده و نسرررجن ثرررم   

 نیبیذ.

 .وبثلچبق اغق ا لبد مبلکین و (15-2

 کرربس. کررم قررشف اول یهررن ان ررب  امرروس اداس. ثررم قررشف دو        یرربمع اغررق  ررلذ وکبلررن    (15-3

 ا ن.نیوده ت ویؽ

 

 :مشیع عق اخ  ف (16مبدّه

بیررش اص مررواسد. کررم دس ایررن قررشاسداد و دس امرروس موؾررو ی م ررق اخرر  فی ن ررش  قررب. ..........قرربقع         

مشیرررع عرررق   یدس  ررربیش مرررواسد ا رررن و  ص  ال جرررب  دس ن رررش نشف رررم ضرررذه    اخررر  ف 

ثبضرررلذ.  اخررر  ف دس ایرررن قرررشاسداد دادنبوهرررب. دادنسررر ش. ییهررروس. ا ررر می ایرررشان مررری

ایهررربس ن رررش  قرررب...... ثرررم  لررروان  یضرررود دس مرررواسد. کرررم د ررروایی دس دادنررربه قرررش  مررری

کبسضرررلب  مشؾررری الكرررشفین دس امررروس موؾرررو ی ثرررشا. قرررشفین و دادنررربه  ص  ا تجرررب      

 .ا ن
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 :( مکبتجبت17مبدّه

-غرروست  ایهرربس نبمررم قؿرربیی   ورربی ورربی د رر وسال یق مکبتجرربت ثررین قررشفین ضرربمقی نبمررم     کلیّررم

وررب. صیررش اس رربل  وررب و بیررشه دس غرروست لررضو  ثررم  دس    ورربی اعؿرربسیم ورربی اخكبسیررم یلسررم

 خواوذ ضذ:

 :قشف اول  دس  نیبیلذه (17-1

 :قشف دو ( نطبنی 17-2

ضررذه  ایررن ثلررذ رکررش  قررشاسداد ویرربن ا ررن کررم دس     نیقررشف یاقبم ترربه قرربنون  :17تجػررشه

 ییاوساق قؿررب میرراثرر ک کل .ثرروده و ثررشا  نیقررشف یاقبم ترربهی اقبم ترربه ان خرربث   نیررا ررن. ا

موی لررذ یررشف   نی دس ی قررشف شییررقررشاسداد م  جررش ا ررن.  دسغرروست تا    نیررمررشتجف ثررب ا 

 یو داوس مشؾرر تررشید شفثررم قرر  یپسررن   بسضرر  لمیو  ررم مشاتررت سا ثررم و رر    کیررمررذت 

قرررشاسداد مررر    نیرررملرررذسج دس ا یغررروست نطررربن نیرررا شیررر.دس بلرررذیا ررر   نیب نیالكرررشف

 وشنونم ا  ن و اث ک خواوذ ثود.

 :(ا لبد و مذاس  نبیش ثش قشاسداد18مبدّه 

 ثبضذ.نبمم  بد. پیو ن می( ضش  کبمق تقسی 18-1

 نشدد.( کلیم توافقبت ث ذ. م ی  این قشاسداد می18-2

 نشدد.و مشتجف ثب این قشاسداد ؾیییم قشاسداد می( سونوضن مذاس  ث ذ. 18-3

 س ذ.( کلیم ا لبد و مذاس  نبیش ثش قشاسداد ثم تبییذ قشفین می18-4

ایررن قررشاسداد دس کیررربل غرر ن و  رر من یسررر  و  قررق و ثررب س بیرررن مررواصین ضرررش ی و        ( 18-5

قررربنونی و ثرررب سؾررربین و اساده ضخػررری قرررشفین تل ررری  و غررریام غررر ی م و ضرررش یم       

 قررذ ثیررع یرربس. ضررذ و ا ررقبـ کبفررم خیرربسات ع رری خیرربس بررجن فرربعص اص         مطرربسکن و 

م  ررربملین ثرررم  یرررق  مرررذ و م  ررربملین ثرررب  لررر  و اقررر   و ثرررب سؾررربین اص م ررربد ایرررن    

 انذ.قشاسداد مجبدست ثم امؿبء  ن نیوده

-ایررن قررشاسداد نسررجن ثررم م  رربملین و قررب   قهررش. و قرربنونی و وستررم ایطرربن مرروتش مرری           ( 18-6

نرررشدد. ا یرررشاء و بیرررش قبثرررق  رررذول ثرررودن  ن تهکیرررذ مررری   و  ص ثبضرررذ و ثرررش قك ررری  

چلبنچرررم دس ایهررربسات و ت هرررذات ورررش یرررک اص قرررشفین خررر ف و فسررربد. کطررر  ضرررود.    

  و مقبمررربت مسرررئولین یجرررشان خسررربسات واسده و یواثترررویی دس قجررربل اضرررخبظ تبلررر      

 ثبضذ.غبل م قؿبیی ث هذه م خل  می

اغرربلن مررذاس  ا ررلبدی تیررب  مشاتررت ملررذسج دس ایررن      ثررب اعررشاص وویررن قررشفین قررشاسداد و    ( 18-7

 س ذ.قشاسداد ثم تبییذ و نواوی می

ورررب ثررم تبییررذی نرررواوی و امؿررب و اترررش انتطررن قرررشفین     کلیررم غرر  بت قرررشاسداد و پیو ررن   (18-8

 ثش ذ.
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کلیرررم غررر  بت قرررشاسداد و پیو ررر هب ثرررم تبییرررذی نرررواوی و امؿرررب  طانرررس مسرررکن  سیبنرررب     (18-9

 ثش ذ.

 قشاسداد و پیو  هب ثم تبییذی نواوی و امؿب ضهود قشفین ثش ذ.کلیم غ  بت (18-10

غرررر  م  17نسررررخم و  3تجػررررشه  دس  9مرررربده و  21ایررررن قررررشاسداد مطرررر یق ثررررش     (18-11

م  رررررذالی ن و م  رررررذا   جبس دس تررررربسیخ ................................. ثرررررین قرررررشفین قرررررشاسداد  

ول قررشاسداد و یررک نسررخم   عبؾررشی امؿررب و تل رری  نشدیررذ کررم یررک نسررخم نررضد قررشف ا        

 نشدد.نتهذاس. می ................نضد قشف دو  و یک نسخم دس م ق  طانس مسکن 

 

  : بخ یبن نو  مػبلی( 19مبدّه

 مػبل ی کم اص ن ش کی ین و اسصش سیبلی م بدل چلبنچم وش یک اص مػبلی فوق دس ثبصاس مویود نجبضذ ( 19-1

 ....تبییذ  قب......... ثب  بصنذه و دس غوست ثشوص اخ  ف ثبضذ ثب ان خبة توافا قشفینمػبلی موسد  ثب 

 .م    یق قشاس خواوذ نشفن

-تاییش مطخػبت و مػبلی  بخ یبنی ثب تشاؾی قشفین و ان کب  و اغ   غوست یبمع ث مبنع می( 19-2

 ثبضذ.

کبس. دس این قشاسداد ثشا. نبص ن مػبلی بیش اص مػبلی ملذسج دس لیسن بچلبنچم قشف اول خواو( 19-3

 ثبضذ.ال  بوت دس صمبن کبس قبثق ان ب  میواعذ خود ثبضلذ ثب اع سبة مبثم

 ثبضذ:ی  یومی و مػبلی مػشفی ثم پیو ن می( عذود مطخػبت فلی19-4

 ک : -19-4-1

 ا. دسیم یک تشاوستن لگ تیطم عیبـ

قشاعی  سضی کن / صیشصمین: نشانین یب ویک : قجا  وبوب و پبسکیلگو صیشصمین قجقم ویک 

 تشاوستن یب مشمشین دسیم یک ایشانی

  شامیک یب  لگ نشانین یب مشمشین دسیم یک ایشانی  وبانجبس.

 ثو( لگ کبپوچیلو یب ایشانی  ییکبن ) مكبثا پشوطه ضت پزیشایی و وبل

ثو(  لگ کبپوچیلو یب ایشانی  ییکبن)مكبثا پشوطه ضت وباتبق

 لییلن خبسیییب 

ثو(  لگ کبپوچیلو یب ایشانی  ییکبن)مكبثا پشوطه ضت ساوشووب

 یب لییلن خبسیی

 ثو و قجا قش   سضی کن  لگ مكبثا پشوطه ضت وبوب و عیب توالن

  لگ کبپوچیلو یب ایشانی  ییکبن  ضپضخبنم

 ا. دسیم یک تشاوستن لگ تیطم نوسنیشوب

 دسیم یک تشاوستن یب  لگ نلذمکا.  لگ تیطم و خشپط م ثب پطن

  لگ تشاوستن و قجا قش   سضی کن تشا  و ثبلکن

 تشاوستن یب نشانین نكلض یب نهجلذان و... ایشانی  وبک  پلم
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 تشاوستن یب نشانین نكلض یب نهجلذان و... ایشانی ک  پبنشدوب

 مكبثا ن ش ضهشداس.  سوپیبده

نیب و قشاعی ثببچم ان ب  عیبـ  بص. ثب قشاعی  ة

 ضود.) قجا قش   سضی کن( می

 

 دیواس: -19-4-2

  لگ تشاوستن مكبثا قش   سضی کن  عیبـ

ا. و   یذکبس. و سنگ سوبلی دسیم یک ن  و خب  تب صیش  ق   بصه وب بلن و اتبق

 ایشانی 

نشانین  قجا قش   سضی کن و تشکیجی اص  لگ مشمشین یب تشاوستن یب  وب و ساوشووب و پبسکیلگپلمساه

 کبس. و سنگ سوبلی دسیم یک   یذ

 کبس. قجا ن ش  سضی کن لگ یب   یذ وبوب و عیب توالن

ا. و   یذکبس. و سنگ سوبلی دسیم یک ن  و خب  تب صیش  ق   بصه وب ضپضخبنم

 ایشانی

 قجقم اول  لگ اص نو  تشاوستن و قجقبت ثب   ییبنکبس. نوسنیشوب

 مكبثا قش   سضی کن  ضیبلی نیب. 

 مكبثا قش   سضی کن نیب. یلوثی

 کبس. و    ش و سویم   یذ ییبن )م بوس ویسبیم(نیب. ضشقی

 کبس. و    ش و سویم   یذ ییبن )م بوس ویسبیم(نیب. بشثی

 اثضاس خوسده  MDF لگ یب  وب و  بلنقشنیض اتبق

  لگ تشاوستن یب نلذمک ثب دیواس پطن

  شامیک ایشانی   یذ دسیم یک  انجبس.دیواس 

م شی  شویس و 1نػت ک طوس یهن ثبلکن )عیب  ثب  و و  وب و  ضپضخبنم و ثبلکنایضونب  یب قیشونونی  شویس

 م ش( بن ی 50 و ثب   ضپضخبنم

 م ش(  بن ی 50قوس کبمق ایضونب  یب دو  یم قیشونونی ضود. )است ب  ک  و دیواس پیلوت ثم

 بن ی ثشا.  10 بن ی ثشا. دیواس خبسیی و  15 ییبنی مبنلذ لیکب دیواس چیلی واعذوب ثب ثلو   جک 

 19ثب س بین مج    داخلی دیواس

 

 :وب وکبثیلنوب و ضیطموب پل شهدسة -19-4-3

وب و دسة پلموب و ساهو ساوشووب و  شویس وبدسة اتبق

 وسود.  پبستیبن 

وب یب چوةی  بخن ضشکنمكبثا قش   سضی کنی تیب  

 پییبنکبسان ایشانی

وب یب  لومیلیومی ثب ضیطم دویذاسهی  بخن ضشکن دسة نوسنیشوب

 پییبنکبسان ایشانی 
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وب یب  لومیلیومی دو یذاسه  کوسین  بخن ضشکن وب وب و  شویسپلموب و ساهوب و ساوشواتبق پل شه

 پییبنکبسان ایشانی 

  ولی قجا ا  بنذاسد دس و انجبس. وبدسة خشپط م

  ولی قجا قش   سضی کن  سو وسود. م  یعدسة مبضین

وب یب و  بخن ضشکن تیب  چوة قجا قش   سضی کن  ثیسو وسود. دسة  د 

 پییبنکبسان ایشانی 
وب یب و  بخن ضشکن تیب  چوة قجا قش   سضی کن دسة کیذوب

 پییبنکبسان ایشانی
 سنگ ضیطم قجا قش   سضی کن –دویذاسه  کوسین ا  بنذاسد ایشانی ضیطم 

وب یب یب تیب  چوة قجا قش   سضی کن)مذسن یب ک  یک( /  بخن ضشکن MDFکبثیلن  ضپضخبنم 

 پییبنکبسان ایشانی 

 

  ق : -19-4-4

 کلبف ثب سنگ سوبلی ایشانی دسیم یک  وبوب. صیشصمینوبی ساوشوی انجبسوبپبسکیلگ

کبس. و سنگ سوبلی دسیم کبس. و   یذساثی س وبپلمساه

 یک ایشانی

وب و وبل و پزیشایی و و  ضپضخبنموبوب و عیب توالن

وب و  ثی یلو. وب. واعذوب و ساوشواتبق خواة

   بنسوس و  ثی ویک 

کبس. و سنگ سوبلی دسیم کبس. و   یذساثی س

 یک ایشانی

 

  :نو  ا کلن-19-4-5

  بصه قجا قش  مطبوس  -ث لی نو  ا کلن 

 

 : یس    ثش بنی -19-4-6

لولم   یذ نبلوانیضه و  وپشپبیپ یب یوسج فیطش یب  وب و اتػب تلولم

 مطبثم دسیم یک ایشانی 

نیوفش  و مطبثم دسیم  -ولس نشووم- ل ینوین ضیش  ت

 یک خبسیی

 دسیم یک اسوپبیی  یلک یشفطویی

 

 :نوسپشداص.ثشق و  -19-4-7

 ضیلم و..... -ضبپلین –دسیم یک خبسیی  LEDچشاک و 

وب یب  مكبثا قشاعی مطبوس ثشقی  بخن ضشکن تبثلو ثشق واعذوب

تبثلو بص. ایشانی ثب قك بت دسیم یک خبسیی یب 
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 اسوپبیی

یب مطبثم دسیم  Iphone/Sumsung/Komax  ی ون

 یک خبسیی یب اسوپبیی 

 مکبنیکبلمكبثا ن ش مطبوس  وبوواکص

 و ... ABBیب  EDCOدسیم یک خبسیی اسوپبیی/ اضلبیذس / ثشکش کلیذ و پشیض

 نو   ی 
 کبثق خشا بن یب مابن یب دسیم یک ا  بنذاسد ایشانی

وبی ساوشووبی وبل و نوسپشداص. عیبـی پبسکیلگ

-پزیشاییی نوسنیشوب و نیب. یلوثی و ضیبلی و پطن

 ثب 

 پشداص.مكبثا ن ش قشا  نوس

 م ضا ثشا. وش واعذ  ثشقکل وس

 خف تل ن ثشا. وش واعذ  4کطی  ی 

 ا. و  ن ن مشکض.مبوواسه کطی  ی ایشا. کبثق

 

 نبص:-19-4-8

 لولم
لولم موسد ن ش تهییذ  بصمبن ن ب  مهلذ ی و قجا 

 ا  بنذاسد ضشکن نبص
 اتػب ت

 ضیش  ت

 ثػوست م ضاقكع کن ثشا. وش واعذ 

 

 فبؾ ة : -19-4-9

 یSellesوی شای دوساوینی ضواپسی نشوومی توتیی  توالن فشنتی

Canadian Standard ی یب مطبثم دسیم یک

 خبسیی 

و.  ل ینی  سمبد.  ستی وی شا و مطبثم دسیم  کبثیلی سوضویی

 خبسیی

 نػت وواکص و سوضویی ثشا. تیب  واعذوب

 

  شمبیص : -19-4-10

 کو.ی اسمگی  لیکواثبسا یب ثشنذ مطبثم خبسیی مکمس شی چیلش مشکض. ثب ثشنذ مک

 مک کو. و مطبثم دسیم خبسیی  -مس شمک -کویق م ضا ثشا. وش فؿب اص ثشنذ  یلکواثبسافن

 

 نشمبیص :-19-4-11

  یس   مشکض. ثب ثویلش دسیم یک ایشانی 
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   بنسوس : -19-4-12

یب ثشنذ مطبثم  Wittor-Mit subishi- Fuji tech   بنسوس

 خبسیی 
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 :نبممتقسی  

 
 ثبضذ:مبلکین واعذوب. نو بص. ضذهی ثم ضش  یذول صیش می

 

 .........واعذ  .......واعذ  .........واعذ  

    

    

    

    

    

 

 


