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 تسوِ تؼالی

 "دستورکار"

 1931-1شماره:

 1394/..../...تاضید:
 

 .....................ساختمان به شماره پرونده  مجری محترم مالک/

پالک   ...... ْطاى، ذیاتاى شْطاى، ذیاتاى تِ آزضس تْطاى، ش شوا هلکػغف تِ تاظزیس تِ ػول آهسُ اظ 

، تسیٌَسیلِ زستَضکاض شیل تالِ شالوا    27/3/1394 تاضید ..............زاضای پطٍاًِ ساذتواًی تِ شواضُ ......

 ظیطهَاضز آى کلیِ  ٍ زض حیي قثل اظ اًجام ّط گًَِ ػولیات اجطائیلصا ذَاّشوٌس است  اتکؽ هیگطزز.

ضا عثق هثاحث تیست ٍ زٍگاًِ هقطضات هلّی ساذتواى ٍ آییي ًاهالِ حاالایتی کاضگالاُ ّالای سالاذتواًی      

 ضػایت ًواییس:

 هثحالث زٍم هقالطضات هلالی سالاذتواى،     3-4-14ات ساذتواًی تالِ هَجالة تٌالس    شطٍع ّط گًَِ ػولی -1

 تِ ًایط هی تاشس. اتکؽ آىٍ  ، تْیِ طَضتجلسِ تحَیل ظهیيهجطی شیظکح ػقس قطاضزاز تاهٌَط تِ 

تا تَجِ تِ پاییي تَزى اضتااع کاتل ّای تطق شْطی زض قسوت ٍضٍزی هلک، هی تایستی ظیط ًظالط ٍ   -2

ق ًسثت تِ جاتجایی آى تالِ جْالت جلالَگیطی اظ قغالغ تالطق ٍ یالا حالَازا ًاشالی اظ         تا ّوکاضی ازاضُ تط

 اقسام ًواییس.هاشیي آالت ساذتواًی  ٍ یا فؼالیت پاضگی آى تط اثط تطزز

تطًاهِ ظهاى تٌسی کاضّای اجطایی ساذتواى اظ آغاظ تا پایاى کاض ٍ ّوچٌیي اػالکم تَقالف ٍ شالطٍع     -3

هثحث زٍم هقطضات هلالی   2-1-7ٍ تٌس هثحث زٍاظزّن 1-4-1-12هجسز آى هی تایست تِ هَجة تٌس 

 ساذتواى کتثا تِ اعکع هٌْسس ًایط تطسس.

ٍ   عطح تجْیع کاضگاُ، -4 ٍ ػوالق  هجالاٍض کاضگالاُ ٍ ّوچٌالیي پالکى      ًحَُ حاایت اظ زضذتالاى زاذالل 

کِ تِ تاییس ٍ ّوچٌیي کلیِ ًقشِ ّای هظَب گَزتطزاضی ٍ ًحَُ حاایت ٍ پایساضی زیَاضُ ّای گَز 

ضات هلالی سالاذتواى   هثحالث زٍاظزّالن هقالط    1-4-1-12هطاجغ ضسوی ساذتواى ضسیسُ است هغاتق تٌس 

زض اذتیالاض هٌْالسس ًالایط قالطاض      اسالة هح عطاح ٍ ل ٍ هوَْض تَسظ هٌْسسهزض ًقشِ ّای کا یثایستهی

 گیطز.
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شیظکح تطضسالی   یا شطکت تَسظ شرض اثطات ًاشی اظ ترطیة تٌا زض پایساضی ساظُ ّای هجاٍض، -5

ن هقالطضات هلالی   هثحالث زٍاظزّال   2-1-8-12ٍ تساتیط الظم زض جْالت پایالساضی اتٌیالِ هجالاٍض تطاتالط تٌالس       

 قالاًَى هالسًی،   333تطاتط هالازُ   اتٌیِ هجاٍضػسم ایستایی  هحطظ شسى زض طَضت ساذتواى اتراش گطزز ٍ

هغلغ ًوَزى هالک هطتَعِ اظ عطیق هطاجغ ضسوی ٍ تالاهیي  تَقف ػولیات اجطایی ساذتواى ٍ ًسثت تِ 

 زلیل اقسام گطزز.

فظالل ّشالتن هثحالث     13-15هالازُ  هثحث زٍاظزّن هقطضات هلی ساذتواى ٍ 4-1-12ػغف تِ هازُ  -6

سالالاذتواى هجالالطی هثحالالث زٍم هقالالطضات هلالالی  7-1-15ّوچٌالالیي هالالازُ  زٍم هقالالطضات هلالالی سالالاذتواى ٍ

تیوالِ هساللَلیت هالسًی ٍ شالرض ثالالث کاضگالاُ ٍ        تاهیي اجتواػی، قاًَى کالاض ،  هقطضات تیوِ ثایستهی

ّوچٌیي تیوِ اجثاضی کاضگطاى ساذتواًی ضا تطقطاض کٌس ٍ کلیالِ ػولیالات سالاذتواًی ضا تحالت پَشال       

 تیوِ کیایت ساذتواى قطاض زّس.

 5-1-12هثحث زٍم هقطضات هلالی سالاذتواى ٍ تٌالس     4-4-2ض ٌّگام ػولیات ساذتواًی هغاتق تٌس ز -7

هثحث زٍم هقطضات هلی سالاذتواى،پی    3-1-7هثحث زٍاظزّن هقطضات هلی ساذتواى ٍ ّوچٌیي تٌس 

 اضگاُ ٍ ساذتواًْای هجاٍض ضا تؼول آٍضز.کتیٌی ّای الظم اظ ًظط ایوٌی کاضگطاى ٍ حاایت 

ُ هثحالث زٍم هقالطضات هلالی سالاذتواى ٍ      6-1-7ػولیات ساذتواًی هغاتق تٌس  حیيزض  -8  12-15 هالاز

هثحالث زٍاظزّالن    3-5-1-12تٌالس  هغالاتق  فظل ّشتن هثحث زٍم هقالطضات هلالی سالاذتواى ٍ ّوچٌالیي     

هقطضات هلی ساذتواى ًیطٍی اًساًی هاّط هَضز ًیاظ کاضگاُ ضا تْیِ یا تاییس کٌس ٍ تالا ظهاًیکالِ هقالطضات    

ذالَززاضی   )هرظسطاً اتثاع افغاًی غیط هجالاظ   ظُ ًوی زّس اظ تِ کاضگیطی کاضگطاى ذاضجیزٍلتی اجا

 اض ٍ اهالَض اجتوالاػی ضا   هجالَظ ٍظاضت کال   ،یا جلَگیطی کٌس ٍ زض طَضت ضطٍضت تالِ کالاضگیطی آًالاى   

 ًوایس. اذص

زض ٌّگام ػولیات سالاذتواًی توالاهی هقالطضات هلالی سالاذتواى ٍ شالیَُ ًاهالِ ّالای ػوالَهی اجالطای            -9

فظل ّشتن هثحث زٍم هقطضات هلی سالاذتواى تایسالتی    1-15تواى ٍ ایوٌی کاضگاُ تِ هَجة هازُ ذسا

 ضػایت شَز.

ٍ      4-12ػولیات ساذتواًی تِ هَجة تٌس  حیيزض  -10 تٌالس   هثحالث زٍاظزّالن هقالطضات هلالی سالاذتواى 

هَیالف اسالت زض کاضگالاُ سالاذتواًی تالِ       کاضفطهالا  هثحث زٍاظزّن هقطضات هلی ساذتواى 12-1-5-4
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ٍسایل ٍ تجْیعات الظم ضا تط اساس هقالطضات  سکهت ٍ تْساشت کاضگطاى  هٌظَض حاظ ٍ تاهیي ایوٌی،

افالطاز ذالَی  فطهالا ٍ     کاضگطاى،شکط شسُ زض هثحث زٍاظزّن هقطضات هلی ساذتواى تْیِ ٍ زض اذتیاض 

س.ّوچٌیي قالطاض زّال   سایط کساًی کِ زض کاضگاُ ساذتواًی فؼالیت ٍ یا تِ زلیلی ٍاضز کاضگاُ هی شًَس،

آهَذتالِ ٍ ًیالع زض هالَضز کالاضتطز ٍسالایل ٍ      ٍ افطاز هصکَض  چگًَگی کاضتطز ایي ٍسایل ضا تِ کاضگطاى

 تجْیعات ٍ ًیع ضػایت هقطضات هصکَض ًظاضت ًوایس.

کاضفطها ًثایس تِ ّالی  کالاضگطی   هثحث زٍاظزّن هقطضات هلی ساذتواى  7-5-1-12تِ هَجة تٌس  -11

تِ تٌْالایی هشالغَب تالِ کالاض تاشس.زضطالَضت اًجالام کالاض زض         زی کاض،اجاظُ زّس کِ ذاضج اظ ساػت ػا

اهکاى تطقطاضی اضتثاط ٍ ًیع توام ذسهات هَضز ًیاظ کاضگطاى  ساػت غیط ػازی تایستی ضٍشٌایی کافی،

 فطاّن شَز.

هثحالث زٍاظزّالن هقالطضات هلالی سالاذتواى       6-3-12زضکلیِ کاضگاُ ّای ساذتواًی تِ هَجة تٌس  -12

یی عثیؼی ٍ یا هظالٌَػی کالافی ٍ هٌاسالة ٍ زض طالَضت لالعٍم ٍسالایل ضٍشالٌایی قاتالل         تایس ًَض ٍ ضٍشٌا

 اقاهت ٍ استطاحت کاضگطاى فطاّن شَز. ػثَض ٍ هطٍض ، زض هحل ّای کاض، حول،

 9-5-12هثحث زٍاظزّالن هقالطضات هلالی سالاذتواى تایسالتی تالا ضػایالت         3-1-2-12تِ هَجة تٌس  -13

هثحث زٍاظزّن هقطضات هلی ساذتواى تِ عَض هغولي ٍ ایوالي کاضگالاُ سالاذتواًی هحظالَض شالسُ ٍ اظ      

ًظالة تاتلَّالا ٍ   .ّوچٌیي زض اعطاف کاضگاُ ساذتواًی گطززٍضٍز افطاز هتاطقِ تِ زاذل آى جلَگیطی 

 ضطٍضی است. کِ زض شة ٍ ضٍظ قاتل ضٍیت تاشس،ػکین ّشساض زٌّسُ 

 تالطای ترلیالِ هظالال ،    ًوَزى هَقت پیازُ ضٍّا ٍ سایط هؼاتط ٍ فضاّای ػوَهی، هسسٍز یا هحسٍز -14

هگط تا اذص هجَظ اظ هطاجغ شیطتظ تالطای   ٍسایل ٍ تجْیعات ٍ یا اًجام ػولیات ساذتواًی هوٌَع است،

 4-2-2-3ٍ12-2-2-12ٍ هاالاز تٌالسّای    3-5-12ٍ  4-1-12هست هؼیي ٍ تا ضػایت هااز تر  ّای 

 1-2-2-12طضات هلالی سالاذتواى ٍ ّوچٌالیي تالا ضػایالت هالَاضز شکالط شالسُ زض تٌالس          هثحث زٍاظزّن هق

 هثحث زٍاظزّن هقطضات هلی ساذتواى.

 تجْیعات ٍ هظال  ساذتواًی تایس زض جایی قطاض زازُ شًَس کِ هرالاعطاتی تالطای ػالاتطاى،    ٍسایل، -15

ترلیِ هظال  سالاذتواًی  زض هَاضزی کِ ًیاظ تِ ّوچٌیي  ذَزضٍّا ٍ تاسیسات ػوَهی تِ ٍجَز ًیاٍضًس.

طٍضیرتي تالِ هٌظالَض جلالَگیطی اظ لغالعف ٍ فال     تایالس هطاقثالت کالافی     زض هؼاتط ػوَهی یا هجاٍض آى تاشس،
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هثحث زٍاظزّالن   2-7-12زض هَاضزی کِ پایِ ّای زاضتست )هَضَع تر   .احتوالی آًْا تِ ػول آیس

ٍسایل هَثط اظ جا تالِ جالا شالسى ٍ     تایس تا استاازُ اظ هقطضات هلی ساذتواى  زض هؼاتط ػوَهی قطاض گیطز،

 حطکت پایِ ّای آى جلَگیطی شَز.

اتاق ّا ٍ فضاّایی کِ تِ جْت استطاحت ٍ ًظافت کاضگطاى تؼثیِ ٍ ساذتِ هی شالَز هالی تایسالتی     -16

 زاضای ایوٌی، ضٍشٌایی ٍ تْساشت کافی تاشس تغَضی کِ ذغطی آًاى ضا تْسیس ًکٌس.

زٍم هقطضات هلی ساذتواى اجثاضی  حثهث 8-4-2ساضز تطاتط تٌس استاازُ اظ هظال  ساذتواًی استاً -17

 هی تاشس.

ًظة تاتلَّا ٍ ػکئن هغاتق تا هثحث تیستن هقطضات هلالی سالاذتواى ٍ ًظالة تالاتلَی هشرظالات       -18

هثحالث زٍم هقالطضات    2-11-2ساذتواى زض کٌاض هؼثط ػوَهی تِ ًحَی کِ قاتل ضٍیت تاشس تطاتالط تٌالس   

 تاشس.هلی ساذتواى العاهی هی 

هثحالث زٍاظزّالن هقالطضات     8-12ترطیة ساذتواى تایستی تا ضػایت کلیِ هَاضز شکط شسُ زض تٌس  -19

 طَضت گیطز.ٍ تَسظ پیواًکاض زاضای طکحیت ی ساذتواى هل

تا اعکع ٍ ّوکاضی هَسسات شیطتظ ًسثت تالِ قغالغ جطیاًْالای آب ٍ تالطق ٍ گالاظ ٍ سطٍیسالْای        -20

 زٍاظزّن هقطضات هلی ساذتواى اقسام گطزز.هثحث  2-1-8-12هشاتِ تطاتط تٌس 

اسکلت تتي آضهالِ اسالت ٍ اظ عطفالی سالاذتواى ّالای هجالاٍض        زاضای هَجَز ًظط تِ ایٌکِ ساذتواى -21

زاضای تٌای قسیوی هی تاشٌس کِ هلک ضلغ شطقی یحتول تا زیَاض تاضتط اجطا شالسُ اسالت، لالصا ترطیالة     

گیطی اظ ٍاضز آهسى ّط ًَع ذسالاضتی تایالس تالِ    تِ جْت جلَستَى ّا ٍ زیَاضّای هجاٍض ّوجَاضی ّا 

-ًحَی طَضت گیطز کِ لطظف ٍ اضتؼاشی تالِ سالاذتواًی ّالای هجالاٍض ٍاضز ًکٌالس )هاًٌالس ضٍف کالت       

 ضا  .

هثحالالث زٍاظزّالالن هقالالطضات هلالالی سالالاذتواى   3-2-12زض ٌّگالالام ػولیالالات سالالاذتواًی هغالالاتق تٌالالس   -22

ْای هرتلف کاضگاُ ساذتواًی ٍ هحَعِ اعطاف آى اظ قثیل پلکاى ّا،سغَح شیثساض ،زّاًالِ ّالای   قسوت

زض کف عثقات،چاُ ّای آساًسَض،اعطاف سقف ّا ٍ زیَاضّای تاظ ٍ ًیوِ توام عثقات،هحل ّالای   تاظ 

ػثَض لَلِ ّای ػوَزی تاسیسالات،چاُ ّالای زض زسالت حاالاضی آب ٍ فاضالکب،اعطاف گالَز تالطزاضی        

تایس تا ظهاى پَشیسُ شسى ٍ هحظَض شسى ًْالایی تالا    ّا،کِ احتواب سقَط افطازضا زض تط زاضز، ّا،گَزاب
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ْا قطضات هلی ساذتواى تِ ٍسیلِ پَششال هثحث زٍاظزّن ه 6-5-12ٍ  2-5-12ضػایت هااز تر  ّای 

حاایتی هحکن ٍ هٌاسالة ٍ حسالة هالَضز تالا اسالتاازُ اظ شالثطً  ّالا ٍ چالطاؽ ٍ تاتلَّالای           یا ًطزُ ّای

تِ عَض هَقت حاایت گطزًالس.زض کلیالِ هالَاضز     زٌّسُ هٌاسة ٍ قاتل ضٍیت زض عَب ضٍظ ٍشة، ّشساض

تایس هَقتا ًسالثت   فَق چٌاًچِ احتواب سقَط ٍ ضیعف اتعاض کاض یا هظال  ساذتواًی ٍجَز زاشتِ تاشس،

هثحالث زٍاظزّالن هقالطضات هلالی      3-5-12تِ ًظة پاذَضّای هٌاسة عثالق شالطایظ هٌالسضج زض ترال      

 سام گطزز.ساذتواى اق

ضاُ پلالِ هَقالت ٍ    ًطزتالاى ،  ٍسایل زستطسی هَضز استاازُ زض ػولیالات سالاذتواًی هاًٌالس زاضتسالت،     -23

هثحالث زٍاظزّالن    7-12تایسالتی هغالاتق تالا جعییالات شکالط شالسُ زض تٌالس         ،گصضگاُ ٍ ضاُ ّای شالیة زاض 

 هقطضات هلی ساذتواى تاشس.

ساذتواى استاازُ اظ تشکِ تؼٌَاى جایگالاُ  هثحث زٍاظزّن هقطضات هلی  2-1-7-12تِ هَجة تٌس  -24

ّوچٌیي کلیِ ٍسایل ٍ ازٍات ایوٌی هاًٌس کالکُ ایوٌالی چاًالِ زاض، کاال  ایوٌالی،       کاض هوٌَع هی تاشس.

لثاس کاض، زستک  تطظًتی ٍ غیطُ تِ اًساظُ کافی تْیِ ٍ ضوي تَضی  ًحَُ طحی  استاازُ اظ آًْا زض 

 اذتیاض کاضگطاى قطاضگیطز.

ذاکی شاهل ذاکثطزاضی ،ذاکطیعی ،تسغی  ظهیي،گَز تطزاضی،پی کٌی سالاذتواى،حاط  ػولیات  -25

شیاضّا،شوغ ّا،کاًاب ّا،چاُ ّا ٍ هجاضی آب ٍ فاضکب تایستی تا ضػایالت ًکالات شکالط شالسُ زض تٌالس      

-9-12هثحث زٍاظزّن هقطضات هلی ساذتواى اجطا شَز.ّوچٌیي کلیِ هَاضز شکط شالسُ زض تٌالس    12-9

ن هقطضات هلالی سالاذتواى قثالل اظ شالطٍع ػولیالات ذالاکی تایسالتی تَسالظ سالاظًسُ          هثحث زٍاظزّ 1-4

 ضػایت شَز.

 2-9-12ساظًسُ زض ػولیات گَزتطزاضی ٍ پایساضساظی جساضُ ّای گَز هَیف اسالت هاالاز تٌالس     -26

هثحث ّاتن هقالطضات هلالی   "پی ٍ پی ساظی"هثحث زٍاظزّن هقطضات هلی ساذتواى ٍ ّوچٌیي هثحث

ؼوالالل اجطایالالی گالالَزتطزاضی ّالالای سالالاذتواًی اتکغالالی ٍظاضت ضاُ ٍ شْطسالالاظی ضا سالالاذتواى ٍ زسالالتَض ال

 ضػایت ًوایس.

ساظًسُ هَیف است قثل اظ آغاظ ػولیات حااضی چاُ ّا ٍ هجاضی آب ٍ فاضالکب تطضسالی ّالای     -27

جٌس ذا  الیالِ   پی ّا، فاضکب ّا، الظم زض ذظَص ٍجَز ٍکیایت هَاًؼی اظ قثیل قٌَات قسیوی،
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سیسات هطتَط تِ آب،تطق،گاظ،تلاي ٍ ًظایط آى تِ ػول آیس.ّوچٌیي کلیِ هَاضز ایوٌالی  ّای ظهیي ٍ تا

آیالیي ًاهالِ حاالایتی چالاُ ّالای      "ٍ هثحث زٍاظزّن هقطضات هلالی سالاذتواى    3-9-12شکط شسُ زض تٌس 

ضالوٌا کلیالِ   زض ٌّگام ػولیالات حاالاضی چالاُ ٍ هجالاضی آب ٍ فاضالکب تایسالتی ضػایالت شَز.        "زستی

ط است تایس هتٌاسة تا َب ٍ فاضکب هطتآافطازی کِ فؼالیت آًْا تا ػولیات حاطی چا ُ ّا ٍ هجاضی 

هثحالث زٍاظزّالن هقالطضات هلالی      4-12ًَع کاض تِ ٍسایل ٍ تجْیعات فطزی،هغاتق تا ٍیژگیْای فظالل  

 ساذتواى هجْع شًَس.

ٍ شیشِ ّا ضا تظالَضت جساگاًالِ اظ    زض ٌّگام ػولیات ترطیة اظ شکستي شیشِ ّا ذَززاضی شَز -28

 ضٍی پٌجطُ ّا ٍ زضب ّا تاظ ًوَزُ ٍ زض گَشِ ای اظ کاضگاُ )تِ زٍض اظ هحل ترطیة  زپَ شًَس.

ػولیات ترطیة هی تایستی اظ تاالتطیي سقف شطٍع شسُ ٍ ًرالِ ّا اظ عطیق سَضاخ ّایی کالِ زض   -29

تالِ ًحالَی کالِ سالقف ّالا ػالاضی اظ ّطگًَالِ سالطتاض          سقاْا ایجاز هیگطزز تِ عثقِ ظیط ظهیي هٌتقل شًَس

ّوچٌیي ٌّگام استاازُ اظ زستگاُ َّا تطف زقت شَز کِ کپسَب َّا اظ گاظٍئیل ٍ هَاز  .اضافِ گطزًس

 ضئغٌی پا  تاشس تا تاػث اًاجاض ًشَز.

-12تایس تا ضػایت هاالاز ترال     کلیِ سین کشی ّایی کِ تطای استاازُ ّای هَقت اًجام هی شَز،-30

 .هثحث زٍاظزّن هقطضات هلی ساذتواى طَضت پصیطز 12-11-4ٍ  11-3

ٌّگام ترطیة عاق ّا تایس عثقِ ظیطیي آى هسسٍز شَز تا ّیچکس ًتَاًس اظ ظیالط آى تالطزز کٌالس.     -31

ّوچٌیي کلیِ کاضگطاى هلعم تِ استاازُ اظ ػیٌک،کا  ٍ ٍ ککُ )چاًِ زاض  ایوٌی ٍ زسالتک  تطظًتالی   

 ّستٌس.

هثحث زٍاظزّالن   2-6-12اازُ اظ زستگاُ ّا ٍ ٍسایل هَتَضی تاالتط تایستی هااز تٌس زض ٌّگام است -32

هقطضات هلی ساذتواى ضػایت شَز ، قسوت ّای هرتلف زستگاُ ّا ٍ ٍسایل تالاالتط تایالس عثالق تطًاهالِ     

هَضز تاظزیسّای زٍضُ ای یا هؼایٌِ فٌالی ٍ آظهالای  قالطاض گیطًالس.ّوچٌیي اظ ضٍی      9-62-12هغاتق تٌس 

ط ٍ فضاّای ػوَهی ٍ ذظَطی هجاٍض کاضگاُ ساذتواًی ًثایس ّی  تاضی تِ ٍسالیلِ زسالتگاُ ّالای    هؼات

تاالتط ػثَض زازُ شَز ٍ چٌاًچِ ایي کالاض اجتٌالاب ًاپالصیط تاشالس،تایس تالا کسالة هجالَظ اظ هطجالغ ضسالوی          

ل ایالي هؼالاتط ٍ فضالاّا تالا اسالتاازُ اظ ٍسالای       هثحث زٍاظزّالن   1-2-2-12ساذتواى ٍ تا ضػایت هااز تٌس 
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اض تالطزُ شالَز.زض   هٌاسة هحظَض،هحسٍز ٍ یا هسسٍز گطزیسُ ٍ ّوچٌیي ػکئن ّشساضزٌّسُ هَثط تِ ک

  کاضگطاى ٍ افطاز تا ٍسایل تاالتطًسُ تاض هوٌَع هی تاشس. ضوي جاتجایی ٍ حول

هثحالث زٍم هقالطضات هلالی سالاذتواى طالحت اًجالام توالاهی ػولیالات اجطایالی           4-1-7هغاتق تٌالس   -33

اجطای هحتَای هٌسضج  ضػایت ضَاتظ ٍهقطضات شْطساظی، هقطضات هلی ساذتواى،ضػایت  ساذتواى،

 زض پطٍاًِ ساذتواى ٍ ًقشِ ّای هظَب اظ ٍیایف ٍ هسلَلیت ّای هجطی ساذتواى هی تاشس.

هثحث زٍم هقطضات هلی ساذتواى زض طَضت هکحظِ هغالایطت   1-15هجطی ساذتواى هغاتق تٌس  -34

ًالایط ٍ   کفاطلِ هَضَع ضا تِ هٌْسس عالطاح، ضػایت اطَب فٌی زض آًْا تتیي ًقشِ ّای اجطایی یا ػسم 

 طاحة کاض اػکم ًوایس.

ضت ػسم اجطا ٍ ضػایت هَاضز هصکَض کلیِ هسلَلیتْای حقَقی، هسًی ٍ کیاالطی ٍ  تسیْی است زض طَ

 .تثؼات هالی ٍ جاًی ًاشی اظ ػسم اجطای ایي هَاضز تؼْسُ هجطی ٍ هالک ساذتواى هی تاشس ّوچٌیي

 

هالالک  تاْالین، اتالکؽ  ٍ ٍاطالل     هجالطی ٍ  تٌالس تْیالِ ٍ تالِ     چْالاض تطگ ٍ سی ٍ ّاتزض ایي زستَض کاض 

 .گطزیس


