بسوه تعالي

اساسناهه سازهاى هدیریت پسواند
فصل اول  -كليات

هادهً -1بم ؾبظهبى ،ؾبظهبى هسیطیت پؿوبًس اؾت وِ زض ایي اؾبؾٌبهِ ثغَض اذتهبض «ؾبظهبى» ًبهیسُ هی قَز ٍ عجك
هفبز ٍ همطضات ایي اؾبؾٌبهِ ازاضُ هی قَز.
تبصره  -ؾبظهبى اظ ّط حیج ٍاثؿتِ ثِ قْطزاضی هی ثبقس  .پیف ثیٌی اؾبؾٌبهِ ثِ هخبثِ قیَُ ًبههِ ازاضُ ؾهبظهبى ّهبی
ٍاثؿتِ زض چبضچَة اذتیبضات لبًًَی آى اؾت ٍ قرهیت حمَلی هؿتملی اظ قْطزاضی ثطای ؾبظهبى ایزبز ًوی وٌس .
هاده -2هطوع انلی ؾبظهبى قْط وطد ٍ هحسٍزُ فول آى هحسٍزُ ٍ حطین ّوبى قْط هیثبقس.
هاده -3هست ظهبى فقبلیت ؾبظهبى چْبض ؾبل هی ثبقس .حسالل قف هبُ لجل اظ اتوبم زٍضُ فقبلیهت  ،قهْطزاضی ههی
تَاًس زض نَضت ًیبظ ثِ توسیس فقبلیت ؾبظهبى تمبضبی ذَز ضا ّوطاُ گعاضـ فولىطز ٍ ثطًبهِ آتی ٍ نَضت ّهبی ههبلی
حؿبثطؾی قسُ ٍ تفطیغ ثَزرِ ههَة ؾبظهبى زض عَل ظهبى فقبلیت ،پؽ اظ تهَیت قَضای اؾهمهی قهْط ثهِ ٍظاضت
وكَض (ؾبظهبى قْطزاضیْب ٍ زّیبضیْبی وكَض ) اضائِ ًوبیس  .تب ظهبى افمم ًتیزِ  ،ؾبظهبى هی تَاًس ثطاؾبؼ اؾبؾهٌبهِ
ههَة ثِ فقبلیت ازاهِ زّس.
فصل دوم – هوضوع فعاليت سازهاى

هاده -4اّن ٍؽبیف ٍ هبهَضیت ّبی ؾبظهبى زض چبضچَة ٍؽبیف لبًًَی قْطزاضی ثِ قطح شیل اؾت:
 .1ارطای ثطًبهِ ّبی هسیطیت پؿوبًسّب زض قْط ثطاؾهبؼ لهبًَى ههسیطیت پؿهوبًسّب اظ لجیهل ثطًبههِ ضیهعی –
ؾبهبًسّی – هطالجت ٍ فولیبت ارطایی هطثَط ثِ وبّف تَلیس -روـ آٍضی – شذیهطُ ؾهبظی – رساؾهبظی –
حول ٍ ًمل ثبظیبفت – پطزاظـ ٍ زفـ پؿوبًسّبی فبزی اظ رولِ پؿوبًسّبی قْطی ؾبذتوبًی ٍ فوطاًی .
 .2ایزبز ثبًه اعمفبت ٍ اضتمبء ؾغح فٌبٍضی زض ثركْبی ًطم افعاضی ٍ ؾرت افعاضی
 .3افعایف تَاى وبضقٌبؾی ٍ هسیطیتی ؾبظهبى ( قْطزاضی زض ظهیٌِ هسیطیت پؿوبًسّب)
 .4وبّف تهسی گطی ٍ ثؿتط ؾبظی الظم ثوٌؾَض هكبضوت ّطچِ ثیكتط ٍ رصة ؾطهبیِ ّبی ثرهف ذهَنهی
زض ظهیٌِ اّساف ٍٍؽبیف ؾبظهبى ثبضفبیت همطضات هطثَعِ
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 .5گؿتطـ ّوىبضیْبی هطزهی ٍ افعایف آگبّی ّبی فوَهی اظ عطیك آهَظـ ٍاعمؿ ضؾبًی یب افعایف زضآههس
ؾبظهبى
 .6رلت ضضبیت قْطًٍساى
 .7حفؼ پبویعگی ًٍؾبفت هحیظ قْطی
 .8ثْیٌِ ؾبظی ٍ اضتمبء هسیطیت پؿوبًسّبی فبزی ٍٍیػُ هَرَز زض پؿوبًسّبی فبزی قبهل تَلیس – شذیطُ ؾبظی
هَلت – روـ آٍضی – حول ًٍمل – ثبظیبفت پطزاظـ ٍزفـ نحیح پؿوبًسّبی ربهـ
 .9هسیطیت ًؾبضت – عطاحی ٍ ثطًبهِ ضیعی ثطای اهَض هطثَط ثِ تَلیس -شذیطُ ؾبظی هَلت – روـ آٍضی حول ٍ
ًمل – ثبظیبفت – پطزاظـ – زفـ پؿهوبًسّبی فهبزی ( اظ لجیهل پؿهوبًسّبی ذهبً ی – ازاضی – تزهبضی –
فوطاًی ثب ضٍیىطز تفىیه اظ هجساء ٍ تٌؾیف قْط)
 .10تجهطُ:ؾبظهبى هی تَاًس عجك تجهطُ شیل هبزُ ()7لبًَى هسیطیت پؿوبًسّب ثب فمس لهطاضزاز ارهطای فقبلیتْهبی
هسیطیت نٌقتی ٍ ٍیػُ اظ لجیل پؿوبًسّبی ثیوبضؾتبًی ،ضٍغٌْبی ؾَذتِ ،ثبتطیْبی ههطف قسُ ،ذَزضٍّهبی
فطؾَزُ ٍغیطُ اًزبم زّس
 .11تمـ زض رْت ثْیٌِ ؾبظی ٍ وویتِ ؾبظی تَلیس پؿوبًسّبی فبزی ٍ ٍیػُ هَرَز زض پؿوبًس فبزی اظ عطیهك
آهَظـ ٍ اعمؿ ضؾبًی ٍ ّوىبض ثب ثركْبی نٌقتی – وكبٍضظی – ثبظضگبًی ٍ ذسهبتی ٍ ازاضی ٍ غیطُ.
 .12پی یطی ،پكتیجبًی ٍ هكبضوت فقبل زض فطآیٌهس تهسٍیي لهَاًیي  ،ضهَاثظ  ،زؾهتَض القولْهب ٍ ؾیبؾهت ّهب ٍ
اؾتبًساضزؾبظی اهَض هطثَط ثِ هسیطیت پؿوبًسّبی فبزی ٍ ٍیػُ هَرَز زض پؿوبًس فبزی.
 .13هغبلقِ ٍ پػٍّف ثوٌؾَض ثْیٌِ ؾبظی ضٍقْبی فولیبتی اًزبم هغلَثتط اّسافت ٍؽبیف ؾبظهبى .
 .14تْیِ ٍ روـ آٍضی اعمفبت ٍ آهبض هطثَط ثِ فطآیٌس پؿوبًسّبی فبزی ٍ ٍیػُ هَرَز زض پؿهوبًس فهبزی ثهطای
ایزبز ثبًه اعمفبتی
 .15اًقمبز لطاضزاز ثب قْطزاضی ٍ هَؾؿبت ٍاثؿتِ ٍ هٌبعك آى ثطای تمجل هؿئَلتْبی هطتجظ ثب فقبلیتْبی ؾهبظهبى
ٍ یب تمجل ًؾبضت ثط وبض اهبًی یب پیوبًی هٌبعك قْطزاضی زض اهَض هطثَط .
 .16قٌبؾبیی ٍ توله اضاضی ٍ اهمن هَضز ًیبظ هسیطیت پؿوبًس عجك لَاًیي ٍ همطضات هطثَط.
 .17احساث ٍاحسّب ٍ وبضذبًزبت ثبظیبفت  ،پطزاظـ ،زفـ ٍ تجسیل پؿوبًسّب هغبثك عطحْب ٍ ثطًبههِ ّهبی هههَة
هؿتمیوب“ یب اظ عطیك هكبضوت ٍ ؾطهبیِ گصاضی ثرف ذهَنی .
 .18ثبظاضیبثی هحهَالت تْیِ قسُ زض هطاوع ظثبلِ ٍ وبضذبًزبت هطثَعِ .
 .19آهَظـ ٍ ایزبز هطاوع آهَظقی ٍ تكىیل زٍضُ ّبی اذتهبنی ثطای وبضوٌبى قْطزاضیْب – ؾبظهبى هَؾؿهبت
زٍلتی ٍ ذهَنی ثِ عطق هرتلف افن اظ هىبتجِ ای حضَضی – تْیِ ثطًبهِ ّهبی تلَیعیهًَی ٍ ؾهیٌوبیی –
تكىیل ؾویٌبض ٍ غیطُ ثب ضفبیت همطضات هَضَفِ.
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 .20ثؿتط ؾبظی ٍ پكتیجبًی الظم ثطای رلت ؾطهبیِ ٍ هكبضوت ثرف ذهَنی ٍ وبّف تهسی گطی ؾبظهبى زض
فقبلیت ّبی ذسهبتی – تزبضی – نٌقتی – ثبظضگبًی – پػٍّكی – تَلیسی ٍ فٌی هٌْسؾی هطتجظ
 .21اضائِ ذسهبت هكبٍضُ ای ٍ وبضقٌبؾی
 .22ایزبز ّوىبضی ٍ اضتجبط هؿتوط ثب وبضگطٍّْبی قْطؾتبًی ثوٌؾَض اًتمبل هكىمت – ؽطفیت ّهب – زاًهف ٍ
تزطثیبت – هغبلقبت ٍ ؾبیط اعمفبت هَضز ًیبظ وبض گطٍّبی هصوَض
 .23اضؾبل عطح ّب ٍ پطٍغُ ّبی هسیطیت پؿوبًس ثطای قَضای ؾبظهبى ٍ قَضای اؾمهی قْط وطد السام ثط اؾبؼ
هبزُ  36آئیي ًبهِ ارطایی لبًَى هسیطیت پؿوبًس.
 .24پی یطی اهَض رطائن ٍ ترلفبت هسیطیت پؿوبًسّب ٍ ضبثغیي لَُ لضبئیِ هغبثك قیَُ ًبهِ ّبی هطثَعِ
 .25پی یطی ٍاذص تقطفِ ّبی ثْبی ذسهبت هسیطیت پؿوبًس هغبثجك قیَُ ًبهِ زؾتَض القولْبی هطثَعِ.
 .26تْیِ عطحْبی ربهـ ٍ تفضیلی هسیطیت پؿوبًس هغبثك ثب هبزُ  4آئیي ًبهِ ارطایهی ههسیطیت پؿهوبًسٍ ثطًبههِ
ضاّجطزی اضائِ قسُ اظ ؾَی ٍظاضت وكَض.
 .27تْیِ ثطًبهِ ضاّجطزی هسیطیت رعء ٍیػُ پؿوبًسّبی فبزی ٍ وكبٍضظی
 .28ولیِ اّساف ٍ ٍؽبیف ؾبظهبى ثبیؿتی زض چبضچَة لبًَى هسیطیت پؿوبًسّب ههَة ؾبل  ٍ1383آئیي ًبهِ ّب ٍ
زؾتَض القولْبی هطثَعِ ٍ لبًَى قْطزاضی ٍ ؾبیط همطضات لبًًَی هَضَفِ نَضت گیطز
 .29قٌبؾبیی ،تقییي ٍ توله هحل زفـ پؿوبًس ّبی فبزی ثط اؾبؼ هفبز هبزُ  12لبًَى ٍ هَاز  23ٍ7آیهیي ًبههِ
ارطایی هسیطیت پؿوبًسّب.
 .30فمس لطاضزاز ثب هكبٍضاى ٍ پیوبًىبضاى ٍ ًؾبضت ٍ وٌتطل ثط فقبلیت آًْب زض چبضچَة ٍؽبیف ؾبظهبى
.31
.32
.33
.34

ظهیٌِ ؾبظی فقبلیت ٍ هؿبفست ثِ قطوت ّبی ترههی ٍ زاًف ثٌیبى ثِ هٌؾَض ؾطفت زّی ٍ اضتمبء فلَم ٍ
فٌبٍضی ًَیي  ،ثرهَل هَاضز هَضز ًیبظ زض اضتمبء وبضوطز ٍ ؾغح ذسهبت ؾبظهبى.
ثؿتط ؾبظی ثطای رلت هكبضوت فوَهی ٍذهَنی زضاهَض هطتجظ ثب ؾبظهبى افن اظ هبلی  ،ارطایی  ،فلوی
ٍ ...
ت ؿْیل ٍتؿطیـ ذسهت ضؾبًی ثِ آحبز ربهقِ اظ ضّ صض گؿتطـ ذسهبت الىتطًٍیىهی ٍوهبضثطزآى زضولیهِ
ثركْب
اًزبم ؾبیط اهَض هطتجظ ثب هَضَؿ فقبلیت ؾبظهبى.

تبصره -زض ارطای هبزُ  8ضَاثظ تكىیمتی قْطزاضی ّب اثمغی  ، 1394/2/20ؾبظهبى ٍاثؿهتِ ثوٌؾهَض اًزهبم اههَض
ؾیبؾت صاضی  ،ثطًبهِ ضیعی  ،وٌتطل ً ،ؾبضت ٍ اًزبم ثركی اظ ٍؽبیف قْطزاضی وِ ثب تَرِ ثِ هبّیت ٍؽهبیف  ،لبثهل
اًزبم زض ؾتبز قْطزاضی یب هٌغمِ ًوی ثبقٌس  ،ایزبز هی قَز  .ثٌبثطایي ثب ایزبز ؾبظهبى ٍاثؿهتِ پهیف ثیٌهی ٍؽهبیف
هكبثِ زض ؾتبز  ،هٌغمِ ٍ ؾبیط ؾبظهبى ّبی ٍاثؿتِ اهىبى پصیط ًوی ثبقس.
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فصل سوم -شوراي سازهاى

هاده  -5افضبء قَضا ؾبظهبى هطوت اظ پٌذ ًفط هی ثبقس وِ فجبضتٌس اظ :
 -1قْطزاض ثِ فٌَاى ضئیؽ
 -2ضئیؽ ّیبت هسیطُ ؾبظهبى
 -3ؾِ ًفط اظ هسیطاى هزطة ٍ ثب تحهیمت هطتجظ زض حَظُ هبهَضیتی ؾبظهبى ثب اًتربة قْطزاض
تبصره  -1یىی اظ افضبی قَضای اؾمهی قْط ثِ اًتربة قَضا ثطای هست زٍ ؾبل ثِ فٌَاى فضهَ ًهبؽط زض رلؿهبت
قَضای ؾبظهبى قطوت ذَاّس ًوَز .
تبصره -2تهویوبت قَضای ؾبظهبى زض نَضتی لبثل ارطاؾت وِ یىی اظ هَافمبى ههَثبت هصوَض قْطزاض ثبقس.
تبصره -3حضَض توبهی افضبء زض رلؿبت قَضای ؾبظهبى  ،حضَض هَؽف هی ثبقس ٍ پطزاذهت ّطگًَهِ ٍرهِ ًمهس یهب
غیطًمس فٌبٍیي هرتلف ثِ آًبى ثِ اؾتخٌبء افضبی نبحجٌؾط غیط قبغل زض زؾت بّْبی ارطایهی هَضهَؿ ههبزُ  5لهبًَى
هسیطیت ذسهبت وكَضی ههَة  ٍ 1386انمحیِ ّبی ثقسی آى هوٌَؿ هی ثبقهس ٍ افضهبی نهبحجٌؾط ًوهی تَاًٌهس
هؿئَلیت ارطایی زض ؾبظهبى یب قْطزاضی ثطفْسُ گیطًس  .حك الزلؿِ ایٌ ًَِ افطاز ثطای ّط ؾبفت یه قهتن حمَق ٍ
هعایبی هؿتوط هسیطفبهل (ضئیؽ ؾبظهبى) ٍ حساوخط ّط رلؿِ ؾِ ؾبفت اؾت.
هاده ٍ -6ؽبیف قَضای ؾبظهبى ثِ قطح ظیط هی ثبقس.
 -1ثطضؾی ٍ اتربش تهوین ًؿجت ثِ ثطًبهِ ّبی هیبى هست ٍ ثلٌس هست ؾهبظهبى زض چهبضچَة زؾهتَضالقول ّهب ٍ
ثركٌبهِ ّبی اثمغی ٍ اضائِ ثِ قْطزاضی ثطای تٌؾین ثطًبهِ تلفیمی.
 -2ثطضؾی ٍ تبییس ثَزرِ ،انمح  ،هتون ٍ ٍ تفطیغ ثَزرِ ثب ضفبیت ثركٌبهِ ثَزرِ قْطزاضی ّب اثمغهی تَؾهظ
ٍظاضت وكَض (ؾبظهبى قْطزاضیْب ٍ زّیبضیْبی وكَض) ٍ اضائِ آى ثِ قْطزاضی ثطای تْیهِ  ،انهمح  ،ههتون ٍ
تفطیغ ثَزرِ تلفیمی ٍ اضائِ آى ثِ قَضای اؾمهی قْط رْت تهَیت.
 -3ثطضؾی ٍ تبییس نَضتّبی هبلی ؾبظهبى ٍ ؾبیط گعاضقبت هبلی ثط اؾبؼ گعاضـ حؿبثطؼ ضؾوی ٍ اضائِ آى ثِ
قَضای اؾمهی قْط.
 -4پیكٌْبز حؿبثطؼ ضؾوی اظ هیبى هَؾؿبت حؿبثطؾی فضَ ربهقِ حؿبثساضاى ضؾوی ثِ قَضای اؾمهی قْط.
 -5ثطضؾههی ٍ تبییههس ؾههبذتبض تكههىیمتی پیكههٌْبزی ؾههبظهبى زض چههبضچَة ضههَاثظ تكههىیمتی قههْطزاضیْب
ههَة 1394/2/20اثمغی ٍظیط هحتطم وكَض ،رْت اضائِ ثِ قْطزاضی ثِ هٌؾَض عی هطاحل لبًًَی شیطثظ.
 -6تبییس ًطخ ذسهبت ؾبظهبى ٍ اضائِ آى ثِ قَضای اؾمهی قْط.
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 -7تبییس هقبهمت زض حسًهبة هقبهمت فوسُ ثب ضفبیت لبًَى انمح ٍ تؿهطی آئهیي ًبههِ هقهبهمت قهْطزاضی
تْطاى ههَة  1355ثب انمحبت ثقسی ثِ قْطزاضیْبی هطاوهع اؾهتبًْب ،ومًكهطّب ٍ قهْطّبی ثهبالی یهه
هیلیَى ًفط حوقیت ههَة  ٍ 1390/02/31انمفبت ثقسی آى ٍ ؾمف همطض زض هبزُ  ٍ 18تجهطُ شیل آى زض
آییي ًبهِ هصوَض.
 -8تبییس ههَثبت ّیبت هسیطُ زضذهَل اذص ٍام  ،تقییي ًحَُ ّعیٌهِ ٍ اؾهتْمن آى ٍ اضائهِ آى ثهِ قهَضای
اؾمهی قْط.
 -9تبییس ههَثبت ّیبت هسیطُ زضذهَل افتتبح حؿبة زض ثبًه ّهب ٍ هَؾؿهبت افتجهبضی هزهبظ ٍ اضائهِ آى ثهِ
قَضای اؾمهی قْط.
فصل چهارم -هيأت هدیره:

هاده -7افضبء ّیأت هسیطُ ؾبظهبى هطوت اظ ؾِ ًفط هیثبقس وِ فجبضتٌس اظ:

 -1هقبٍى ذسهبت قْطی قْطزاض ثِ فٌَاى ضئیؽ.
 -2هسیطفبهل (ضئیؽ ؾبظهبى) ثِ فٌَاى فضَ ٍ زثیط
 -3یه ًفط نبحجٌؾط زض حَظُ هبهَضیتی ؾبظهبى زاضای ؾَاثك فلوی ٍ تزطثی الظم؛ ثب پیكٌْبز ضئیؽ ّیبت هسیطُ
ٍ تبییس قْطزاض .فضَ نبحجٌؾط ًوی تَاًس هؿئَلیت ارطایی زض ؾبظهبى یب قْطزاضی ثطفْسُ گیطز.
هاده -8رلؿبت ّیبت هسیطُ ثب حضَض ولیِ افضبء ثِ پیكٌْبز ٍ زفَت هسیطفبهل (ضئیؽ ؾبظهبى) تكىیل هی قَز  .تهویوبت
ّیبت هسیطُ ثب اوخطیت آضاء هقتجط ذَاّس ثَز.

هاده ٍ -9ؽبیف ٍ اذتیبضات ّیأت هسیطُ ثِ قطح ظیط اؾت:
.1
.2
.3
.4

ثطضؾی ثطًبهِ ّبی هیبى هست ٍ ثلٌس هست زض چبضچَة زؾتَضالقول ّب ٍ ثركٌبهِ ّبی اثمغی
ثطضؾی ثَزرِ ٍ انمح ٍ هتون ٍ تفطیغ ثَزرِ ؾبالًِ تؿلیوی هسیطفبهل (ضئیؽ) ؾبظهبى ثب ضفبیت ثركٌبهِ ثَزرِ
قْطزاضی ّب اثمغی تَؾظ ٍظاضت وكَض (ؾبظهبى قْطزاضیْب ٍ زّیبضیْبی وكَض) ٍ اضائِ ثِ قَضای ؾبظهبى.
تْیِ نَضتْبی هبلی ؾبلیبًِ ٍ ؾبیط گعاضقْبی هبلی تؿلیوی هسیطفبهل (ضئیؽ) ؾبظهبى ٍ پیكٌْبز آى ثِ قَضای
ؾبظهبى.
ثطضؾی ٍ اؽْبض ًؾط ًؿجت ثِ ؾبذتبض تكىیمتی ؾبظهبى هتٌبؾت ثب ًیبظ ٍ حزن وبض ٍ زضآهس ٍ ثطًبهِ ؾبظهبى ٍ ؾبیط
فَاهل تبحیطگصاض ٍ اضائِ ثِ قَضای ؾبظهبى.

 .5ثطضؾی ًطخ ذسهبت ؾبظهبى ٍ اضائِ ثِ قَضای ؾبظهبى.
 .6ثطضؾی ٍ اؽْبض ًؾط ًؿجت ثِ اذص ٍام ،تقییي ًحَُ ّعیٌِ ٍ اؾتْمن آى ثطای اضائِ ثِ قَضای ؾبظهبى.
ً .7ؾبضت زض حفؼ ٍ ً ْساضی زاضایی ٍ ؾطهبیِ ٍ اهَال ؾبظهبى.
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ً .8ؾبضت ثط حؿي اهَض ؾبظهبى.
 .9ثطضؾی زضذَاؾت افتتبح حؿبة زض ثبًه ّب ٍ هَؾؿبت افتجبضی هزبظ ٍ اضائِ آى ثِ قَضای ؾبظهبى
تبصره – حضَض افضبء ّیبت هسیطُ ثِ اؾتخٌبء فضَ نبحجٌؾط هَضَؿ ثٌس  3هبزُ  7ایي اؾبؾٌبهِ زض رلؿبت
ّیبت هسیطُ  ،حضَض هَؽف هی ثبقس ٍ پطزاذت ّطگًَِ ٍرِ ًمس یب غیطًمس تحت فٌبٍیي هرتلف هوٌَؿ هی ثبقس .
حك الزلؿِ فضَ نبحجٌؾط ثطای ّط ؾبفت یه قهتن ٍ هعایبی هؿتوط هسیطفبهل (ضئیؽ ؾبظهبى) ٍ حساوخط ّط رلؿِ
ؾِ ؾبفت اؾت.
فصل پنجن :هدیر عاهل( رئيس سازهاى)

هاده  -11هسیطفبهل (ضئیؽ ؾبظهبى) اظ افطاز شیهمح وِ فمٍُ ثط زاقتي حسالل هسضن تحهیلی لیؿبًؽ زض یىی اظ
ضقتِ ّبی تحهیلی هٌسضد زض عطح عجمِ ثٌسی هكبغل وبضهٌسی زض ضقتِ قغلی وِ تَؾظ ٍظاضت وكَض (ؾبظهبى
قْطزاضیْب ٍ زّیبضیْبی وكَض) ثِ تفىیه ّط ؾبظهبى ٍاثؿتِ افمم هی وٌس ٍ زاضای حسالل 5ؾبل ؾبثمِ هسیطیتی ٍ
ارطایی هطتجظ ،ثب پیكٌْبز ضئیؽ ّیبت هسیطُ ٍ تبییس ٍ حىن قْطزاض هٌهَة هی قَز.
هاده  -11هسیطفبهل (ضئیؽ ؾبظهبى) ثط ولیِ ٍاحسّبی ؾبظهبًی ؾطپطؾتی ٍ ًؾبضت زاقتِ ٍ هؿئَل حؿي ارطای اهَض
ٍ حفؼ هٌبفـ ٍ ؾطهبیِ ٍ اهَال ٍ زاضایی ؾبظهبى زض چبضچَة ههَثبت ّیبت هسیطُ ٍ قَضای ؾبظهبى ٍ هفبز اؾبؾٌبهِ ٍ
همطضات لبًًَی ثَزُ زاضای ٍؽبیف ٍ اذتیبضات شیل اؾت:
 -1ارطای ههَثبت قَضای ؾبظهبى ٍ ّیئت هسیطُ ٍ السام زض ازاضُ اهَض ؾبظهبى زض رْت پیكجطز اّساف آى ثب
افوبل هسیطیت نحیح ٍ ًؾبضت ثط ولیِ اهَض ؾبظهبى ٍ حفبؽت اظ اهَال ٍ زاضایی آى
 -2پیكٌْبز ؾبذتبض ؾبظهبًی ؾبظهبى زض چبضچَة ضَاثظ تكىیمتی قْطزاضیْب ثِ ّیئت هسیطُ
 -3تْیِ ٍ تٌؾین ثَزرِ ،هتون ٍ انمح ٍ تفطیغ ثَزرِ ؾبالًِ رْت اضائِ ثِ ّیئت هسیطُ
 -4تحمك اّساف قبیؿتِ گعیٌی ،قبیؿتِ پطٍضی ٍ قبیؿتِ ؾبالضی زض چبضچَة لَاًیي ٍ همطضات شیطثظ ٍ ثب
ضفبیت لَاًیي ٍ همطضات ازاضی ٍ اؾترساهی قْطزاضی ّب
ً -5وبیٌسگی ؾبظهبى زض ثطاثط ازاضات  ،هَؾؿبت زٍلتی  ،غیط زٍلتی ٍ ذهَنی ٍ هطارـ اًتؾبهی ٍ لضبئی ،البهِ
زفَا یب زفبؿ اظ حمَق ؾبظهبى
 -6اهضب ولیِ اؾٌبز ٍ اٍضاق هبلی تقْس آٍض ،لجَل تقْس ،ؽْط ًَیؿی ،پطزاذت ٍ ٍاذَاؾت اٍضاق تزبضی،
ٍنَل هغبلجبت ،پطزاذت زیَى ضّي گصاقتي اهَال هٌمَل ٍ غیط هٌمَل ؾبظهبى زض ثطاثط زیَى ،ارطای اؾٌبز
الظم االرطا ثط حؿت هَضز ثِ اتفبق هؿئَل اهَض هبلی ؾبظهبى (لبئن همبم شیحؿبة قْطزاضی) زض چبضچَة آییي
ًبهِ هقبهمتی قْطزاضی ٍ ههَثبت ّیبت هسیطُ
تبصره -زض ارطای تجهطُ یه شیل ثٌس  30هبزُ  71لبًَى لبًَى تكىیمتٍ ،ؽبیف ٍ اًتربثبت قَضاّبی اؾمهی
وكَض ٍ اًتربة قْطزاضاى ههَة  ٍ 1375/3/1انمحیِ ّبی ثقسی آى وِ ولیِ پطزاذتْبی قْطزاضی زض حسٍز
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ثَزرِ ههَة ثب اؾٌبز هخجتِ ٍ ثب ضفبیت همطضات هبلی ٍ هقبهمتی قْطزاضی ثِ فول هیآیس لصا زض ؾبظهبى ایي اؾٌبز
ثبیس ثِ اهضبی هسیطفبهل (ضئیؽ ؾبظهبى) ثِ فٌَاى لبئن همبم قْطزاض زض ایي حَظُ ٍ هؿئَل اهَض هبلی ؾبظهبى ثِ
فٌَاى لبئن همبم شیحؿبة قْطزاضی ثطؾس .اًتهبة هؿئَل اهَض هبلی ؾبظهبى ثِ پیكٌْبز هسیطفبهل (ضئیؽ ؾبظهبى)
ٍ تبییس ّیبت هسیطُ ٍ قَضای ؾبظهبى ثِ تهَیت قَضای اؾمهی قْط هیضؾس.
فصل ششن  -حسابرس رسوي

هاده  -12زض ارطای ثٌس  30هبزُ  71لبًَى لبًَى تكىیمتٍ ،ؽبیف ٍ اًتربثبت قَضاّبی اؾمهی وكَض ٍ اًتربة
قْطزاضاى ههَة  ٍ 1375/3/1انمحیِ ّبی ثقسی آى ،قَضای ؾبظهبى هىلف اؾت یىی اظ هؤؾؿِّبی
حؿبثطؾی فضَ ربهقِ حؿبثساضاى ضؾوی ایطاى ضا ثِ قَضای اؾمهی قْط پیكٌْبز ًوَزُ تب پؽ اظ تبییس قَضای
اؾمهی قْط ثِ فٌَاى حؿبثطؼ ضؾوی اًتربة ًوبیس .ثطاؾبؼ آییي حطفِ ای حؿبثطؾبى اًتربة هزسز هَؾؿِ
حؿبثطؾی ههَة قَضای اؾمهی قْط ثطای حساوخط ؾِ ؾبل هزبظ اؾت.
تبصره -لطاضزاز هَؾؿِ حؿبثطؾی ثب قَضای اؾمهی قْط هٌقمس ٍ حك العحوِ آى اظ هحل افتجبضات قَضا وِ ّط
ؾبل زض ثَزرِ قْطزاضی پیف ثیٌی ذَاّس قس  ،پطزاذت هی قَز .
فصل هفتن  :اهور هالي سازهاى

هاده  -13ؾبل هبلی ؾبظهبى اظ اٍل فطٍضزیي هبُ ّط ؾبل آغبظ ٍ تب پبیبى اؾفٌسهبُ ّوبى ؾبل ثِ اتوبم هیطؾس ٍلی
اٍلیي ؾبل هبلی ؾبظهبى اؾتخٌبًبٌ اظ تبضید تبؾیؽ تب پبیبى اؾفٌس هبُ ّوبى ؾبل ذَاّس ثَز.
هادهّ -14یأت هسیطُ هَؽف اؾت نَضت ّبی هبلی ؾبظهبى ٍ تفطیغ ثَزرِ ضا تْیِ ٍ حساوخط تب پبیبى اضزیجْكت هبُ
ثطای ضؾیسگی ثِ حؿبثطؼ ضؾوی تؿلین ًوبیس.
هاده -15نَضت ّبی هبلی ؾبظهبى ٍ تفطیغ ثَزرِ تب ًیوِ ذطزازهبُ ّط ؾبل ثِ قَضای ؾبظهبى اضؾبل ٍ پؽ اظ تبییس
آى قَضا تب پبیبى ذطزازهبُ ّط ؾبل ثطای تْیِ نَضتْبی هبلی تلفیمی ثِ قْطزاضی اضائِ ذَاّس قس.
هاده  -16ثَزرِ ؾبظهبى ثبیس حساوخطتب ًیوِ اٍل آشض هبُ ّط ؾبل پؽ اظ ثطضؾی ٍ تهَیت ّیأت هسیطُ ثِ قَضای
ؾبظهبى اضائِ ٍ قَضای ؾبظهبى تب اٍل زی هبُ  ،یه ًؿرِ اظ ثَزرِ تهَیجی ضا رْت تْیِ ثَزرِ تلفیمی ٍ اضائِ ثِ
قَضای اؾمهی قْط ثِ قْطزاضی اضؾبل ًوبیس.
هاده -17ولیِ زضآهسّبی ؾبظهبى زض حؿبثی ًعز ثبًه ّب ٍ هَؾؿبت افتجبضی هزبظ ٍاضیع ذَاّس قس .ثطزاقت اظ حؿبة
زضآهسّب نطفب رْت ٍاضیع ثِ حؿبة ّعیٌِ ّب وِ رساگبًِ ًعز ّویي ثبًه ّب ٍ هَؾؿبت افتجبضی هزبظ افتتبح هی قَز.
ثب نسٍض چه ٍ اهضبی هسیطفبهل(ضئیؽ) ؾبظهبى ٍ هؿئَل اهَض هبلی ( لبئن همبم شیحؿبة قْطزاضی) همسٍض ذَاّس
ثَز.
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هاده-18هقبهمت رعئی ثط اؾبؼ هبزُ  2آئیي ًبهِ هقبهمت قْطزاضی تْطاى ههَة  ٍ 1355/1/25انمحبت ثقسی
ٍ تجهطُ شیل آى ٍ لبًَى انمح ٍ تؿطی آییي ًبهِ هقبهمت قْطزاضی تْطاى ههَة  1355ثب انمحبت ثقسی ثِ
قْطزاضی ّبی هطاوع اؾتبًْب  ،ومًكْطّب ٍ قْطّبی ثبالی یه هیلیَى ًفط روقیت ههَة  ٍ 1390/2/31انمحبت
ثقسی آى اًزبم ذَاّس قس.
هاده -19زض ارطای تجهطُ شیل هبزُ  4آئیي ًبهِ هقبهمت قْطزاضی تْطاى ههَة  ٍ 1355/1/25انمحبت ثقسی آى
ٍ لبًَى انمح ٍ تؿطی آییي ًبهِ هقبهمت قْطزاضی تْطاى ههَة  1355ثب انمحبت ثقسی ثِ قْطزاضیْبی هطاوع
اؾتبًْب  ،ومًكْطّب ٍ قْطّبی ثبالی یه هیلیَى ًفط روقیت ههَة  ٍ 90/2/31انمحبت ثقسی آى  ،افضبی
وویؿیَى هقبهمت هتَؾظ ،هسیط فبهل (ضئیؽ ؾبظهبى)  ،هؿئَل اهَض هبلی ( لبئن همبم شیحؿبة قْطزاضی) ٍ هقبٍى یب
هسیط ٍاحس زضذَاؾت وٌٌسُ ؾبظهبى حؿت هَضز ذَاٌّس ثَز.
هاده -21زض ارطای هبزُ  13آییي ًبهِ هقبهمت قْطزاضی تْطاى ههَة  ٍ 1355/1/25انمحبت ثقسی آى ٍ لبًَى
انمح ٍ تؿطی آییي ًبهِ هقبهمت قْطزاضی تْطاى ههَة 1355ثب انمحبت ثقسی ثِ قْطزاضیْبی هطاوع اؾتبًْب ،
ومًكْطّب ٍ قْطّبی ثبالی یه هیلیَى ًفط روقیت ههَة  ٍ 1390/2/31انمحبت ثقسی آى  ،زض ذهَل هقبهمت
فوسُ  ،هعایسُ ٍ حطاد افضبی وویؿیَى هتكىل اظ ضئیؽ ّیبت هسیطُ ؾبظهبى ثِ فٌَاى یىی اظ هقبًٍبى قْطزاض،
هؿئَل اهَض هبلی ؾبظهبى ربًكیي هؿئَل اهَض هبلی قْطزاضی  ،هسیط فبهل (ضئیؽ ؾبظهبى) ثِ فٌَاى هؿئَل ٍاحس
تمبضب وٌٌسُ  ،هؿئَل اهَض حمَلی ؾبظهبى ثِ فٌَاى ربًكیي اهَض حمَلی قْطزاضی ٍ یه ًفط هبهَض فٌی ثِ اًتربة
قْطزاض
تبصره -ثب تَرِ ثِ ایٌىِ هؿئَل اهَض هبلی ؾبظهبى ثِ فٌَاى ربًكیي هؿئَل اهَض هبلی قْطزاضی ٍ هؿئَل اهَض
حمَلی ؾبظهبى ثِ فٌَاى ربًكیي هؿئَل اهَض حمَلی قْطزاضی فضَ وویؿیَى ایي هبزُ هی ثبقٌس ،الظم اؾت تب
اًتهبة افطاز ثِ پؿت ّبی یبز قسُ ثب پیكٌْبز هسیط فبهل (ضئیؽ ؾبظهبى) ٍ ثب تبییس هؿئَلیي شیطثظ ثقول آیس.
هاده -21ولیِ هىبتجبت ؾبظهبى ثب اهضبی هسیطفبهل(ضئیؽ ؾبظهبى) هقتجط ذَاّس ثَز.
هاده  -22زذل ٍ تهطف زض ٍرَُ ٍ اهَال ؾبظهبى ثِ هٌعلِ زذل ٍتهطف زض ٍرَُ ٍ اهَال فوَهی ٍ قْطزاضی ثَزُ ٍ
هترلفیي ثط عجك لبًَى ٍ همطضات هطثَعِ تحت تقمیت لطاض ذَاٌّس گطفت.
فصل هشتن -سایرهقررات

هاده :23افضبی قَضای ؾبظهبى ٍ ّیأت هسیطُ ٍ ضئیؽ ؾبظهبى حك ًساضًس زض هقبهمتی وِ ثب ؾبظهبى ٍ یب ثِ حؿبة
ؾبظهبى نَضت هی یطز ثغَض هؿتمین یب غیطهؿتمین قطوت ًوَزُ یب ؾْین قًَس ٍ ّوچٌیي ضفبیت لبًَى هٌـ هساذلِ
وبضهٌساى زٍلت زض هقبهمت العاهی اؾت.
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هاده -24زض نَضتیوِ قْطزاضی ازاهِ فقبلیت ؾبظهبى ضا رْت ارطای هؿتمین هبهَضیت ّبی هحَلِ تب لجل اظ پبیبى
هست ظهبى فقبلیت ؾبظهبى غیط ضطٍض تكریم زّس ،پیكٌْبز الظم ضا پؽ اظ تبییس قَضای اؾمهی قْط ثِ ٍظاضت وكَض
( ؾبظهبى قْطزاضیْب ٍ زّیبضیْبی وكَض ) اضائِ هی ًوبیس  ،پؽ اظ تبییس اًحمل ؾبظهبى  ،ولیِ اهَال  ،زاضایی ّب  ،ثسّی
ّب ٍ توْیسات ؾبظهبى ثِ قْطزاضی ٍاگصاض هی گطزز.
هاده  -25وبضوٌبى ؾبظهبى اظ لحبػ اهَض ازاضی ٍ اؾترساهی هكوَل ضَاثظ ٍ همطضات هَضز فول قْطزاضیْب هیجبقٌس.
هاده  -26ثطضؾی ٍ پیكٌْبز ّط گًَِ انمحبت ٍ تغییطات زض هفبز اؾبؾٌبهِ ثب پیكٌْبز قْطزاض ٍ تهَیت قَضای
اؾمهی قْط ثِ تبییس ٍظاضت وكَض (ؾبظهبى قْطزاضیْب ٍ زّیبضیْبی وكَض ) هی ضؾس.
هاده  -27هَاضز اقبضُ ًكسُ زض ایي اؾبؾٌبهِ ثط اؾبؼ لَاًیي ٍ همطضات هَضز فول قْطزاضیْب اًزبم هی قَز.
هاده  -28ایي اؾبؾٌبهِ هكتول ثط ّكت فهل ٍ  28هبزُ ٍ 10تجهطُ هَضز تأییس ٍ هَافمت لطاض گطفت ٍ ولیِ
نفحبت آى هوَْض ٍ هٌمف ثِ هْط ثطرؿتِ ؾبظهبى قْطزاضیْب ٍزّیبضیْبی وكَض اؾت.
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