
 (0831خازجی )مصًب اسفىد  گرازی سسمایه حمایت ي تشًیق قاوًن

 

 تعازیف - ايل فصل 

 ; تاضس هی ظیط هؼاًی زاضای لاًَى ایي زض ضسُ تىاضتطزُ ػثاضات ٍ اغكالحات - 1 هازُ 

 .ذاضخی گصاضی سطهایِ حوایت ٍ تطَیك لاًَى - لاًَى 

 هَؾَع گصاضی سطهایِ هدَظ وِ ذاضخی هٌطاء تا سطهایِ اظ استفازُ تا ایطاًی یا ٍ غیطایطاًی حمَلی یا حمیمی اضراظ - ذاضخی گصاض سطهایِ 

 .تاضٌس ًوَزُ اذص ضا( 7) هازُ

 ; گطزز هی ظیط هَاضز ضاهل ٍ ضَز هی ٍاضز وطَض تِ ذاضخی گصاض سطهایِ تَسف وِ ًمسی غیط یا ٍ ًمسی اظ اػن سطهایِ اًَاع - ذاضخی سطهایِ 

 خوَْضی هطوعی تاًه تأییس هَضز وِ ٍخَُ اًتمال قطق زیگط یا تاًىی ًظام قطیك اظ تثسیل، لاتل اضظ غَضت تِ وِ ًمسی ٍخَُ - الف 

 ضَز، ٍاضز وطَض تِ تاضس، ایطاى اسالهی

 تدْیعات، ٍ آالت هاضیي - ب

 ووىی، ٍ افعٍزًی اٍلیِ، هَاز ٍ هٌفػلِ لكؼات یسوی، لكؼات ٍ اتعاض - ج

 ترػػی، ذسهات ٍ تداضی ػالئن ٍ اساهی فٌی، زاًص اذتطاع، حك - ز 

 ذاضخی، گصاض سطهایِ اًتمال لاتل سْام سَز -ّـ 

 .زٍلت ّیأت تػَیة تا هداظ هَاضز سایط - ٍ 

 .گصاضی سطهایِ هدَظ اذص اظ پس هَخَز یا خسیس التػازی تٌگاُ یه زض ذاضخی سطهایِ تىاضگیطی - ذاضخی گصاضی سطهایِ 

 .ضَز هی غازض ذاضخی گصاضی سطهایِ هَضز ّط تطای لاًَى ایي( 7) هازُ تطقثك وِ هدَظی - گصاضی سطهایِ هدَظ 

 هػَب زاضائی ٍ التػازی اهَض ٍظاضت تطىیل لاًَى( 6) هازُ هَؾَع ایطاى فٌی ٍ التػازی ووىْای ٍ گصاضی سطهایِ ساظهاى - ساظهاى 

1464.5.35. 

 اهَض ٍظاضت تِ ٍاتستِ ایطاى فٌی ٍ ووىْای التػازی ٍ گصاضی سطهایِ ساظهاى ًام تا ذاضخی ّای سطهایِ حوایت ٍ خلة هطوع - 6 )هازُ 

 ووىْای ّوچٌیي ٍ زض ذاضج ایطاى گصاضیْای سطهایِ ٍ ایطاى زض ذاضخی گصاضیْای سطهایِ تِ هطتَـ اهَض ولیِ  .تَز ذَاّس زاضاییٍ  التػازی

  (.ضَز هی هتوطوع ساظهاى ایي زض ذاضخی وطَضّای تِ فٌی ٍ التػازی

 .لاًَى ایي( 7) هازُ هَؾَع ذاضخی گصاضی سطهایِ ّیأت - ّیأت 

 

 



 خازجی سسمایه پریسش عمًمی شسایط - ديم فصل 

 ٍ ػوطاى هٌظَض تِ تایست هی وطَض خاضی همطضات ٍ لَاًیي سایط ضػایت تا ٍ لاًَى ایي تطاساس ذاضخی گصاضی سطهایِ پصیطش - 3 هازُ 

 ;پصیطز غَضت ظیط ؾَاتف تطاساس ذسهات ٍ وطاٍضظی هؼسًی، غٌؼتی، اظ اػن تَلیسی فؼالیت  ٍ آتازی

 .ضَز غازضات افعایص ٍ ضغلی فطغتْای افعایص تَلیسات، ویفیت اضتماء آٍضی، في اضتماء التػازی، ضضس هَخة - الف 

 گصاضیْای سطهایِ تط هثتٌی تَلیسات تؿییغ ٍ وطَض التػاز زض اذالل ظیست، هحیف ترطیة ػوَهی، هٌافغ ٍ هلی اهٌیت تْسیس هَخة - ب

 .ًطَز زاذلی

 زض ضا ذاضخی گصاضاى سطهایِ وِ است ای ٍیژُ حمَق اهتیاظ، اظ هٌظَض .ًثاضس ذاضخی گصاضاى سطهایِ تِ زٍلت تَسف اهتیاظ اػكای هتؿوي - ج

 .زّس لطاض اًحػاضی هَلؼیت

 زض ضسُ ػطؾِ ذسهات ٍ واال اضظش تِ ًسثت لاًَى ایي هَؾَع ذاضخی گصاضی سطهایِ اظ حاغل تَلیسی ذسهات ٍ واال اضظش سْن - ز 

 تیطتط%( 46) زضغس پٌح ٍ سی اظ ،ضضتِ ّط زض ٍ%( 36) زضغس پٌح ٍ تیست اظ التػازی ترص ّط زض هدَظ، غسٍض ظهاى  زض زاذلی تاظاض

 .تطسس ٍظیطاى ّیأت تػَیة تِ وِ تَز ذَاّس ای ًاهِ آییي قثك آًْا اظ یه ّط زض گصاضی سطهایِ هیعاى  ٍ ّا ضضتِ تؼییي. تَز ًرَاّس

 .است هؼاف ّا ًسثت ایي اظ ذام ًفت خع تِ وطَض اظ ذاضج تِ غسٍض تطای ذسهات ٍ واال تَلیس خْت ذاضخی گصاضی سطهایِ 

 ظهیي ًَع ّط توله .تاضس هی تالی ذَز لَت تِ وواواى 1413.4.17 هػَب ذاضخی اتثاع غیطهٌمَل اهَال توله تِ هطتَـ لاًَى - تثػطُ 

 .تاضس ًوی هداظ لاًَى ایي چاضچَب زض ذاضخی گصاض سطهایِ ًام تِ هیعاى ّط تِ

 

. تطذَضزاضًس لاًَى ایي حوایتْای ٍ تسْیالت اظ ضًَس هی پصیطفتِ لاًَى ایي هفاز تطاساس وِ ذاضخی ّای گصاضی سطهایِ - 4 هازُ 

 ; ّستٌس پصیطش لاتل ظیط قطیك زٍ تِ ّا گصاضی سطهایِ ایي

 .تاضس هی هداظ آى زض ذػَغی ترص فؼالیت وِ ّایی ظهیٌِ زض ذاضخی هستمین گصاضی سطهایِ - الف 

 ٍ تطزاضی تْطُ ساذت،  » ٍ «هتماتل تیغ » ، «هسًی هطاضوت » ضٍضْای چاضچَب زض ّا ترص ولیِ زض ذاضخی ّای گصاضی سطهایِ - ب

 یا زٍلت تؿویي تِ هتىی ٍ ضَز ًاضی گصاضی سطهایِ هَضز قطح التػازی ػولىطز اظ غطفاً حاغلِ هٌافغ ٍ سطهایِ تطگطت وِ «ٍاگصاضی

  .ًثاضس زٍلتی ضطوتْای یا ٍ تاًىْا

 آى تط هتطتة سَز ٍ هازُ ایي( ب) تٌس زض هٌسضج «ٍاگصاضی ٍ تطزاضی تْطُ ساذت، » ضٍضْای هَؾَع ذاضخی سطهایِ وِ هازام - تثػطُ 

 هداظ ذاضخی گصاض سطهایِ تَسف پصیط سطهایِ التػازی تٌگاُ زض هاًسُ تالی سطهایِ سْن تِ ًسثت هالىاًِ حك اػوال است، ًطسُ هستْله

 .تاضس هی

 

 تاضس هی اسالهی ضَضای هدلس تػَیة تِ هٌَـ هَضز حسة ایطاى اسالهی خوَْضی زض ذاضخی زٍلتْای یا زٍلت گصاضی سطهایِ - 5 هازُ 

 .گطزز هی تلمی ذػَغی ذاضخی، زٍلتی ضطوتْای ّای گصاضی سطهایِ .

 



 صالح ذی مساجع - سًم فصل 

 ذاضخی ّای گصاضی سطهایِ تِ هطتَـ اهَض ولیِ تِ ضسیسگی ٍ وطَض زض ذاضخی ّای گصاضی سطهایِ تطَیك ضسوی ًْاز تٌْا ساظهاى، - 6 هازُ 

 آى تِ تایس هی سطهایِ ذطٍج ٍ واضگیطی تِ ٍضٍز، پصیطش، خولِ اظ هطتَقِ اهَض ذػَظ زض ذاضخی گصاضاى سطهایِ ّای زضذَاست ٍ  تاضس هی

 .گطزز تسلین ساظهاى

 

 ضیاست تِ ذاضخی گصاضی سطهایِ ّیأت ًام تا ّیأتی ،(6) هازُ  هَؾَع ّای زضذَاست ذػَظ زض تػوین اذص ٍ ضسیسگی هٌظَض تِ - 7 هازُ 

 ٍ هسیطیت ساظهاى ضئیس هؼاٍى ذاضخِ، اهَض ٍظیط هؼاٍى اظ هطوة ٍ ساظهاى ول ضئیس ػٌَاى تِ زاضائی ٍ التػازی اهَض ٍظیط هؼاٍى

 .گطزز هی تطىیل ضتف شی ّای ٍظاضتراًِ هؼاًٍیي هَضز، حسة ٍ ایطاى اسالهی خوَْضی هطوعی تاًه ول ضئیس هؼاٍى وطَض، ضیعی تطًاهِ

 .گطزز هی غازض زاضائی ٍ التػازی اهَض ٍظیط اهؿای ٍ تاییس تا ّیأت تػَیة اظ پس گصاضی سطهایِ هدَظ پصیطش، زضذَاست تا اضتثاـ زض 

 .تاضس هی لاًَى ایي (3) هازُ زض هٌسضج ؾَاتف ضػایت تِ هَظف ّیأت ذاضخی، گصاضی سطهایِ پصیطش ٌّگام تِ 

 ّوطاُ آًْا زضیافت تاضید اظ ضٍظ پاًعزُ ظطف حساوثط همسهاتی تطضسی اظ پس ضا گصاضی سطهایِ ّای زضذَاست است هىلف ساظهاى - تثػطُ 

 هَؾَع تِ هصوَض ّای زضذَاست ضسى هكطح تاضید اظ هاُ یه هست ظطف حساوثط است هَظف ّیأت. ًوایس هكطح ّیأت زض ذَز ًظط تا

 .ًوایس اػالم وتثاً ضا ذَز ًْایی تػوین ٍ ضسیسگی

 

 خولِ اظ ضتف شی ّای زستگاُ ولیِ وطَض، زض ذاضخی ّای گصاضی سطهایِ فؼالیت ٍ پصیطش تِ هطتَـ اهَض تسطیغ ٍ تسْیل هٌظَض تِ - 8 هازُ 

 ایطاى، اسالهی خوَْضی هطوعی تاًه اختواػی، اهَض ٍ واض ٍظاضت تاظضگاًی، ٍظاضت ، ذاضخِ اهَض ٍظاضت زاضائی، ٍ التػازی اهَض ٍظاضت

 یه هؼطفی تِ ًسثت هىلفٌس ظیست هحیف حفاظت ساظهاى ٍ غٌؼتی هالىیت ٍ ّا ضطوت ثثت ول ازاضُ ایطاى، اسالهی خوَْضی گوطن

 اهَض ولیِ وٌٌسُ ّواٌّگ ٍ ضاتف ػٌَاى تِ ضسُ هؼطفی ًوایٌسگاى. ًوایٌس السام ساظهاى تِ زستگاُ همام تاالتطیي اهؿای تا االذتیاض تام ًوایٌسُ

 .ضًَس هی ضٌاذتِ ساظهاى تا زستگاُ آى زض هطتَقِ

 

 خازجی سسمایه اوتقال ي تضمیه - چهازم فصل 

 است هَخَز زاذلی ّای گصاضی سطهایِ تطای وِ تسْیالتی ٍ حوایتْا حمَق، ولیِ اظ لاًَى ایي هطوَل ذاضخی ّای گصاضی سطهایِ - 9 هازُ 

 .تاضٌس هی تطذَضزاض یىساى قَض تِ

 

 تِ لاًًَی، فطآیٌس هَخة تِ ػوَهی، هٌافغ تطای هگط گطفت ًرَاّس لطاض ضسى هلی ٍ هالىیت سلة هَضز ذاضخی گصاضی سطهایِ - : هازُ 

 .هالىیت سلة اظ لثل تالفاغلِ گصاضی سطهایِ آى ٍالؼی اضظش هأذص تِ غطاهت هٌاسة پطزاذت زضهماتل ٍ آهیع تثؼیؽ غیط ضٍش

 .ضَز تسلین ّیأت تِ ضسى هلی یا هالىیت سلة اظ پس سال یه هست زض حساوثط تایس ٍاضزُ ذساضت خثطاى تماؾای - 1 تثػطُ 

 .ضس ذَاّس فػل ٍ حل لاًَى ایي( :1) هازُ تطاساس ضسى هلی یا هالىیت سلة اظ ًاضی اذتالف - 3 تثػطُ 



 تِ زاضائی ٍ التػازی اهَض ٍظیط تأییس ٍ ّیأت هَافمت تا یا ٍ زاذلی گصاض سطهایِ تِ ذاضخی سطهایِ اظ ترطی یا توام ٍاگصاضی - 13 هازُ 

 ضطایف زاضای حسالل تایس وِ گیطًسُ اًتمال زیگط، ذاضخی گصاض سطهایِ تِ اًتمال غَضت زض. تاضس هی هداظ زیگط ذاضخی  گصاض سطهایِ

 .تَز ذَاّس لثلی گصاض سطهایِ ضطیه یا ٍ خایگعیي لاًَى ایي همطضات  ًظط اظ تاضس، اٍلیِ گصاض سطهایِ

 

 خازجی سسمایه خسيج ي يزيد پریسش، مقسزات - پىجم فصل 

 ; گیطز لطاض لاًَى ایي پَضص تحت ٍ ٍاضز وطَض تِ ظیط غَض اظ تطویثی یا یه تِ تَاًس هی ذاضخی سطهایِ - 11 هازُ 

 .ضَز هی تثسیل ضیال تِ وِ ًمسی ٍخَُ - الف 

 .گیطز لطاض استفازُ هَضز ذاضخی گصاضی سطهایِ تِ هطتَـ سفاضضات ٍ ذطیسّا تطای هستمیواً ٍ ضَز ًوی تثسیل ضیال تِ وِ ًمسی ٍخَُ - ب

 .غالح شی هطاخغ تَسف اضظیاتی هطاحل قی اظ پس غیطًمسی الالم - ج

 .ضس ذَاّس تؼییي لاًَى ایي اخطائی ًاهِ آییي زض ذاضخی سطهایِ ثثت ٍ اضظیاتی ًحَُ تِ هطتَـ تطتیثات - تثػطُ 

 

 ّواى اضظ تَزى ًطذی ته غَضت زض اضظی اًتماالت ولیِ ّوچٌیي ٍ ذاضخی سطهایِ ذطٍج یا ٍضٍز ٌّگام تِ هَضزػول اضظ ًطخ - 13 هازُ 

 .تَز ذَاّس هالن ایطاى اسالهی خوَْضی هطوعی تاًه تطریع تِ ضٍظ آظاز ًطخ غَضت ایي غیط زض ٍ وطَض ضسوی ضثىِ زض ضایح ًطخ

 

 ٍ ّیأت تِ هاِّ سِ آگْی پیص زازى تا تاضس هاًسُ تالی وطَض زض سطهایِ اغل اظ وِ آًچِ یا آى هٌافغ ٍ ذاضخی سطهایِ اغل - 14 هازُ 

 .تَز ذَاّس ذاضج تِ اًتمال لاتل زاضائی ٍ التػازی اهَض ٍظیط تاییس ٍ ّیأت تػَیة ٍ لاًًَی وسَضات پطزاذت ٍ تؼْسات ولیِ اًدام اظ تؼس

 

 ٍ التػازی اهَض ٍظیط تاییس ٍ ّیأت تػَیة تا لاًًَی ّای اًسٍذتِ ٍ ػَاضؼ ٍ هالیات وسط اظ پس ذاضخی گصاضی سطهایِ سَز - 15 هازُ 

 .است ذاضج تِ اًتمال لاتل  زاضائی

 

 زاًص اذتطاع، حك لطاضزازّای هطتَقِ، ّای ّعیٌِ ٍ ذاضخی گصاضاى سطهایِ هالی تسْیالت اغل الساـ تِ هطتَـ ّای پطزاذت - 16 هازُ 

 هػَتات تطاساس ذاضخی گصاضی سطهایِ چاضچَب زض هطاتِ لطاضزازّای ٍ هسیطیت تداضی، ػالئن ٍ اساهی هٌْسسی، ٍ فٌی ّای ووه فٌی،

  .تاضس هی ذاضج تِ اًتمال لاتل زاضائی، ٍ التػازی اهَض ٍظیط  تاییس ٍ ّیأت

 

 .است اًدام لاتل لاًَى ایي (4)هازُ( ب) تٌس هفاز ضػایت تا( 16) ٍ( 15) ،(14) هَاز هَؾَع اًتماالت - 17 هازُ 

 



 ; است هیسط ظیط ّای ضٍش تِ( 16) ٍ( 15) ،(14) هَاز هَؾَع اًتماالت تطای اضظ تأهیي - 18 هازُ 

 .تاًىی ًظام اظ اضظ ذطیس - الف 

 گطفتِ واض تِ آى زض ذاضخی سطهایِ وِ التػازی تٌگاُ ذسهات اضائِ اظ حاغل اضظ یا ٍ تَلیسی هحػَالت غسٍض اظ حاغل اضظ هحل اظ - ب

 .است ضسُ

 .ضسس هی هطتَقِ همطضات ٍ لَاًیي ضػایت تا ٍظیطاى ّیأت تػَیة تِ تٌس ایي اخطای زض وِ فْطستی قثك هداظ واالّای غازضات - ج

 .گطزز هی زضج گصاضی سطهایِ هدَظ زض فَق ّای ضٍش اظ تطویثی یا یه تىاضگیطی - 1 تثػطُ 

 تَلف یا هوٌَػیت هَخة زٍلت، هػَتات یا لَاًیي ٍؾغ چٌاًچِ( 4) هازُ( ب) تٌس هَؾَع ّای گصاضی سطهایِ هَضز زض - 3 تثػطُ 

 ٍ تأهیي زٍلت تَسف ضسُ سطضسیس الساـ سمف تا حساوثط حاغل ظیاى ضَز، لاًَى ایي چاضچَب زض ضسُ پصیطفتِ هالی، ّای هَافمتٌاهِ اخطای

 .ضسس هی تػَیة تِ لاًَى ایي چاضچَب زض ٍظیطاى ّیأت تَسف پصیطش، لاتل تؼْسات حسٍز. گطزز هی  پطزاذت

 هَافمت تا ضا هازُ ایي( الف ) تٌس هَؾَع اًتمال لاتل ٍخَُ اضظی هؼازل است هىلف ایطاى اسالهی خوَْضی هطوعی تاًه - 4 تثػطُ 

 .زّس لطاض ذاضخی گصاض سطهایِ اذتیاض زض ٍ تأهیي زاضائی ٍ التػازی اهَض ٍظیط تأییسٍ  ساظهاى

  .گطزز هی تلمی غازضات هدَظ هٌعلِ تِ هصوَض هدَظ گطزز، هازُ ایي( ج) یا ٍ( ب) تٌس تِ هؼكَف گصاضی سطهایِ هدَظ چٌاًچِ - 5 تثػطُ 

 

 ضوَل اظ تاضس، ًطسُ گطفتِ واض تِ اها ضسُ ٍاضز وطَض تِ گصاضی سطهایِ هدَظ چاضچَب زض وِ ذاضخی سطهایِ اظ ترص آى ذطٍج - 19 هازُ 

 .تاضس هی هستثٌی ٍاضزات ٍ غازضات ٍ اضظی همطضات ٍ لَاًیي  ولیِ

 

 اختالفات فصل ي حل - ششم فصل 

 ٍ حل هصاوطُ قطیك اظ چٌاًچِ لاًَى ایي هَؾَع ّای گصاضی سطهایِ ذػَظ زض ذاضخی گصاضاى سطهایِ ٍ زٍلت تیي اذتالفات - :1 هازُ 

 هتثَع زٍلت تا گصاضی سطهایِ خاًثِ زٍ هَافمتٌاهِ لاًَى زض وِ آى هگط گیطز، هی لطاض ضسیسگی هَضز زاذلی ّای زازگاُ زض ًگطزز فػل

 .تاضس ضسُ تَافك اذتالفات فػل ٍ حل اظ زیگطی ضیَُ هَضز زض ،ذاضخی گصاض سطهایِ

 

 وهایی مقسزات - هفتم فصل 

 ٍ واض پطٍاًِ غسٍض الاهت، اخاظُ ضٍازیس، غسٍض چاضچَب زض هتماتل تؼْسات ذػَظ زض هىلفٌس ضتف شی اخطایی ّای زستگاُ - 33 هازُ 

 ایي هطوَل ذاضخی ّای گصاضی سطهایِ تا هطتثف ذػَغی ترص تطای ذاضخی واضضٌاساى ٍ هسیطاى گصاضاى، سطهایِ تطای هَضز حسة اضتغال

 .ًوایٌس السام ساظهاى زضذَاست تطاساس ّا آى یه زضخِ تستگاى ٍ لاًَى

 .ضَز هی فػل ٍ حل زاضائی ٍ التػازی اهَض ٍظیط ًظط تا اخطائی زستگاّْای ٍ ساظهاى تیي اذتالف هَاضز - تثػطُ 

 



 ذاضخی، گصاضاى سطهایِ ٍ گصاضی سطهایِ تِ هطتَـ اقالػات ولیِ تِ ضا ّوگاًی زستطسی اهىاى است هىلف ساظهاى - 31 هازُ 

 .ًوایس فطاّن لطاضزاضز ساظهاى آى اذتیاض زض وِ اقالػاتی سایط ٍ فؼالیت هَؾَع ایطاًی ضطوای گصاضی، سطهایِ ّای فطغت

 

 هىلفٌس است ًام شوط هستلعم آًْا تط لاًَى ضوَل وِ ػوَهی هؤسسات ٍ زٍلتی ّای ساظهاى ٍ ّا ضطوت ٍ ّا ٍظاضتراًِ ولیِ - 33 هازُ 

 ساظهاى ایي تا زٌّس لطاض ساظهاى اذتیاض زض ضا ضسُ اًدام ذاضخی ّای گصاضی سطهایِ گعاضش ٍ ذاضخی گصاضی سطهایِ ًیاظ هَضز اقالػات ولیِ

 .ًوایس ػول فَق هازُ تطاساس

 

 ذاضخی گصاضی سطهایِ ذػَظ زض ساظهاى ػولىطز گعاضش تاض یه هاُ ضص ّط است هىلف زاضایی ٍ التػازی اهَض ٍظیط - 34 هازُ 

 .ًوایس اضسال اسالهی ضَضای هدلس ضتف شی ّای وویسیَى تِ ضا لاًَى ایي هَؾَع

 

 ٍ - 8.:.1445 هػَب - ذاضخی ّای سطهایِ حوایت ٍ خلة لاًَى آى، اخطائی ًاهِ آییي ٍ لاًَى ایي تػَیة تاضید اظ - 35 هازُ 

  .گطزز هی لغَ آى اخطائی ًاهِ آییي

 تَسف لاًَى ایي هفاز. گیطًس هی لطاض لاًَى ایي ضوَل تحت اًس گطفتِ لطاض پصیطش هَضز هعتَض لاًَى تطاساس لثالً وِ ذاضخی ّای سطهایِ

 .تاضس ضسُ تػطیح هصوَض همطضات ٍ لَاًیي زض لاًَى ایي تغییط یا لغَ وِ یاتس هی تغییط یا لغَ غَضتی زض آتی همطضات ٍ لَاًیي

 

 .ضسیس ذَاّس ٍظیطاى ّیأت تػَیة تِ ٍ تْیِ زاضائی ٍ التػازی اهَض ٍظاضت تَسف هاُ زٍ هست ظطف لاًَى ایي اخطائی ًاهِ آییي - 36 هازُ 

 

 هدلس ّطتاز ٍ سیػس ٍ یىْعاض هاُ اسفٌس ًَظزّن هَضخ یىطٌثِ ضٍظ ػلٌی خلسِ زض تثػطُ یاظزُ ٍ هازُ پٌح ٍ تیست تط هطتول فَق لاًَى 

 ضٌثِ ضٍظ خلسِ زض( 18) هازُ( 3) تثػطُ ٍ( 4) هازُ( ب) تٌس ،(3) هازُ( ز ) ٍ( ج) تٌسّای ،(3) ٍ( 1) هَاز غسض ٍ تػَیة اسالهی ضَضای

 .است ضسیسُ ًظام هػلحت تطریع هدوغ تػَیة تِ 1491.4.5 هَضخ

 اسالهی ضَضای هدلس ضئیس - وطٍتی هْسی 


