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 «دستَس الؼول چگًَگٖ ثجت الىتشًٍ٘ىٖ ضشوتْب ٍ هَسسبت غ٘ش تجبسٕ» 

 

( 17هبدُ )« 1»( لبًَى استمبء سالهت ًظبم اداسٕ ٍ همبثلِ ثب فسبد ٍ ثٌذ 31هبدُ )« ة»دس اجشإ تىبل٘ف لبًًَٖ ثٌذ 

هتمبض٘بى خذهت ٍ  لبًَى ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ ثب ّذف حزف هشاجؼبت حضَسٕ 88لبًَى هذٗشٗت خذهبت وطَسٕ ٍ هبدُ 

اسائِ خذهبت ثِ ًحَ الىتشًٍ٘ه، فشآٌٗذ ثجت تأس٘س ٍ تغ٘٘شات ضشوتْب ٍ هؤسسبت غ٘شتجبسٕ ثِ غَست الىتشًٍ٘ىٖ ٍ عجك 

 همشسات اٗي دستَس الؼول اًجبم خَاّذ ضذ:

شًٍ٘ىٖ سبصهبى ولِ٘ تمبضبّبٕ هشثَط ثِ ثجت تأس٘س ٍ تغ٘٘شات ضشوتْب ٍ هؤسسبت غ٘شتجبسٕ اص عشٗك دسگبُ الىت (3هبدُ

پزٗشفتِ هٖ ضَد. هتمبض٘بى ثجت تأس٘س ٍ تغ٘٘شات ضشوتْب ٍ هؤسسبت غ٘شتجبسٕ ثبٗذ اعالػبت  www.ssaa.ir ثِ آدسس

عشٗك  هَسد ً٘بص سا ثش اسبس فشم ّبٕ هَجَد دس سبهبًِ جبهغ ثجت ضشوتْب ٍاسد ًوَدُ ٍ پس اص پزٗشش ًْبٖٗ دسخَاست، اص

 سبهبًِ ًسجت ثِ دسٗبفت وذ پ٘گ٘شٕ ٗىتبٕ پشًٍذُ تطى٘ل ضذُ دس س٘ستن الذام ًوبٌٗذ.

پس اص پزٗشش ّش تمبضب تَسظ سبهبًِ، ٗه وذ پ٘گ٘شٕ اختػبظ دادُ خَاّذ ضذ ٍ دس توبهٖ هشاحل،  : 3تجػشُ 

 ًتبٗج الذاهبت اص عشٗك پ٘بم وَتبُ ثب روش وذ پ٘گ٘شٕ ثِ اعالع هتمبضٖ هٖ سسذ.

توبهٖ آگْٖ ّب ٍ اثالغِ٘ ّبٕ سفغ ًمع ٗب ػذم اهىبى ثجت وِ اعالع هتمبضٖ اص آى ضشٍسٕ است دس  : 1ػشُ تج

 سبهبًِ ثبسگزاسٕ ٍ اص عشٗك وذ پ٘گ٘شٕ اختػبظ دادُ ضذُ ثِ هتمبضٖ لبثل سٍٗت خَاّذ ثَد.

ًبم ّبٕ پ٘طٌْبدٕ هشجغ ثجت ضشوتْب ٍ هؤسسبت غ٘شتجبسٕ پس اص ٍغَل ثجت تبس٘س، ًسجت ثِ ثشسسٖ  (1هبدُ

ضخػ٘ت حمَلٖ الذام ٍ ًت٘جِ پزٗشش ٍ ٗب ػذم پزٗشش ًبم سا ثِ ًحَ الىتشًٍ٘ىٖ ثِ هتمبضٖ اػالم هٖ ًوبٗذ. دس غَست 

تبٗ٘ذ ًبم، هتمبضٖ اغل هذاسن ٍ هستٌذات الصم سا ثِ ّوشاُ وذ پ٘گ٘شٕ اص عشٗك پست ثِ هشجغ ثجت ضشوتْب ٍ هؤسسبت 

 ٍ اهالن استبى هحل ٍلَع البهتگبُ لبًًَٖ ضخع حمَلٖ هَسد تمبضب اسسبل هٖ ًوبٗذ.غ٘شتجبسٕ اداسُ ول ثجت اسٌبد 
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هتمبض٘بى ثجت تغ٘٘شات دس ضشوتْب ٍ هؤسسبت غ٘شتجبسٕ ثبٗذ ثالفبغلِ پس اص ثجت تمبضبٕ خَد دس سبهبًِ  تجػشُ:

ثجت ضشوتْب ٍ ٍ دسٗبفت وذ پ٘گ٘شٕ، ًسجت ثِ اسسبل اغل هذاسن ٍ هستٌذات الصم اص عشٗك پست ثِ هشجغ 

هؤسسبت غ٘شتجبسٕ اداسُ ول ثجت اسٌبد ٍ اهالن استبى هحل ٍلَع البهتگبُ لبًًَٖ ضخع حمَلٖ هَسد تمبضب الذام 

 ًوبٌٗذ.

هشجغ ثجت ضشوتْب ٍ هؤسسبت غ٘شتجبسٕ دسٗبفت وٌٌذُ تمبضب، هىلف است پس اص ٍغَل هذاسن ٍ هستٌذات  (1هبدُ

ٍ ىٖ هشثَط، چٌبًچِ تمبضبٕ ٍاغلِ ثب لَاً٘ي ٍ همشسات هٌغجك ثَدُ ٍ هذاسن هتمبضٖ ٍ هغبثمت آًْب ثب فبٗل الىتشًٍ٘

اٗي  8هستٌذات اسسبلٖ وبهل ثبضذ، جْت تَل٘ذ پ٘ص ًَٗس سٌذ، احشاص َّٗت ٍ اخز اهضبء هتمبضٖ ثجت عجك هبدُ 

 دستَسالؼول الذام ًوبٗذ. 

ًجَدُ ٍ ٗب ًمع دس هستٌذات ٍ هذاسن هالحظِ  پس اص ثشسسٖ وبسضٌبسٖ چٌبًچِ هَسد تمبضب هٌغجك ثب همشسات (8هبدُ

سٍص  13ثِ هتمبضٖ اعالع دادُ هٖ ضَد. هتمبضـٖ هىلف است ظشف هذت  3ضَد، هشاتت جْت سفغ ًمع هغبثك تجػشُ هبدُ 

ًسجت ثِ سفـغ ًَالع اػالم ضذُ الذام ًوبٗذ. دس غ٘ش اٗي غَست هذاسن ٍ هستٌذات اسسبلٖ اص عشٗك پست اػبدُ ٍ اداهِ 

 گٖ ثِ هَسد تمبضب، هٌَط ثِ ٍسٍد هجذد اعالػبت ثِ سبهبًِ ٍ اخز وذ پ٘گ٘شٕ جذٗذ هٖ ثبضذ.سس٘ذ

 هشجغ ثجت ضشوتْبٕ هشوض استبى جْت ثجت تغ٘٘شات هشثَط ثِ ضشوتْب ٍ هؤسسبت غ٘شتجبسٕ وِ  (5هبدُ

ثَط سا اص هشجغ ثجت وٌٌذُ دسگزضتِ دس هشجغ ثجتٖ غ٘ش اص ضْشستبى هشوض استبى ثِ ثجت سس٘ذُ اًذ، دس اثتذا پشًٍذُ هش

هغبلجِ ٍ هشاحل ثجت تغ٘٘شات سا هغبثك ضَاثظ اًجبم خَاّذ داد. اداسُ ثجت ضْشستبى ثجت وٌٌذُ ضخع حمَلٖ هىلف است 

 ظشف ٗه ّفتِ ثب ضوبسُ گزاسٕ اٍساق پشًٍذُ هشثَط، ًسجت ثِ اسسبل آى ثِ هشجغ ثجت ضشوتْبٕ هشوض استبى الذام ًوبٗذ.

شوتْبٕ هشوض استبى هىلف است لجل اص الذام، ًسجت ثِ اسىي ٍ دادُ آهبئٖ پشًٍذٓ ٍاغلِ الذام هشجغ ثجت ض تجػشُ:

 ًوبٗذ.
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ثشسسٖ وبسضٌبسٖ تبئ٘ذ ٍ تؼ٘٘ي ًبم اضخبظ حمَلٖ هَسد تمبضبٕ ثجت تبس٘س ٍ ٗب تغ٘٘ش ًبم، تَسظ هشجغ ثجت  (6هبدُ

 ٖ پزٗشد.ضشوتْب ٍ هؤسسبت غ٘شتجبسٕ هشوض استبى ثب سػبٗت همشسات اًجبم ه

دفبتش ثجت ضشوتْب ٍ هؤسسبت غ٘شتجبسٕ ثب تَجِ ثِ هبّ٘ت اضخبظ حمَلٖ ٍ عجمِ ثٌذٕ ثشاسبس لَاً٘ي ٍ همشسات  (7هبدُ

 جبسٕ، ثِ ضشح رٗل دس سبهبًِ جبهغ ثجت ضشوتْب  ثِ ًحَ الىتشًٍ٘ه اٗجبد هٖ گشدد:

تؼبًٍٖ،   ًسجٖ،  دفتشثجت ضشوتْبٕ تجبسٕ) ضبهل اًَاع ضشوتْبٕ سْبهٖ، ثب هسئَل٘ت هحذٍد، تضبهٌٖ، -الف 

 ؛ 3183( آئ٘ي ًبهِ لبًَى ثجت اسٌبد ٍ اهالن، اغالحٖ 3هبدُ )« 9»هختلظ سْبهٖ ٍ غ٘شسْبهٖ ٍ...( هَضَع ثٌذ 

ٖ ثجت تطى٘الت ٍ هؤسسبت غ٘شتجبسٕ ( آئ٘ي ًبهِ اغالح8دفتش ثجت هؤسسبت غ٘شتجبسٕ هَضَع هبدُ ) -ة 

 ؛ 3117هػَة

ًظبهٌبهِ اجشاٖٗ لبًَى ثجت ضشوتْب هػَة  38دفتش ثجت ضؼت ٍ ًوبٌٗذگٖ ضشوتْبٕ خبسجٖ ) هَضَع هبدُ  -ج 

3133.) 

( پس اص ثشسسٖ ٍ تبٗ٘ذ وبسضٌبسٖ تمبضبّبٕ ٍاغلِ دس هشجغ ثجت ضشوت ّب ٍ هؤسسبت غ٘شتجبسٕ هشوض استبى، ثِ 8هبدُ

 ٗل الذام هٖ گشدد:ضشح ر

هشجغ ثجت ضشوت ّب پ٘ص ًَٗس سٌذ ثجت تبس٘س ٗب تغ٘٘شات ضخع حمَلٖ سا دس سبهبًِ تَل٘ذ ٍهفبد آى  سا  -الف 

 ثِ ًحَ الىتشًٍ٘ه ثِ اعالع هتمبضٖ هٖ سسبًذ.

ثِ هٌظَس پشداخت حمَق دٍلتٖ ٍ اهضبٕ ًسخِ چبپٖ آى ثِ   هتمبضٖ پس اص هالحظٔ هفبد پ٘ص ًَٗس سٌذ، -ة 

 شجغ ثجت ضشوتْب هشاجؼِ هٖ ًوبٗذ.ه

هشجغ ثجت ضشوت ّب ثب احشاص َّٗت رٕ سوت ٍ اعوٌ٘بى اص ٍغَل حمَق دٍلتٖ، دٍ ًسخِ اص سٌذ ًْبئٖ سا  -ج 

چبح ٍ ثِ اهضبٕ رٕ سوت سسبًذُ ٍ دس دفتش الىتشًٍ٘ه هشثَط دس سبهبًِ ثجت هٖ ًوبٗذ. ضوٌبً ًسخٔ اهضبء ضذٓ سٌذ 
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ًذُ الىتشًٍ٘ه ثجـت ضخع حمَلٖ هشثـَط رخ٘ـشُ ٍ ٗه ًسخِ اص سٌذ چبح ضـذُ ً٘ض  ثِ ًْبٖٗ پس اص اسىي دس پـشٍ

 هتمبضٖ تحَٗل هٖ ضَد. 

چٌبًچِ البهتگبُ ضخع حمَلٖ هَسد تمبضب، ضْشستبًٖ غ٘ش اص هشوض استبى ثبضذ، هشجغ ثجت ضشوت ّب ٍ هؤسسبت  (9هبدُ

ص َّٗت ٍ اخز اهضبء رٕ سوت، اص عشٗك سبهبًِ ثِ اداسُ ثجت تجبسٕ هشوض استبى، پ٘ص ًَٗس سٌذ تَل٘ذ ضذُ سا جْت احشا

ضْشستبى هحل البهتگبُ لبًًَٖ ضخع حمَلٖ اسسبل ٍ هشاتت سا اص عشٗك پ٘بم وَتبُ ثِ هتمبضٖ اػالم هٖ ًوبٗذ. اداسُ هزوَس 

ّب دس هشوض استبى اسسبل ضذُ سا اسىي ٍ اص عشٗك سبهبًِ ثِ هشجغ ثجت ضشوت  ، ًسخٔ اهضبء  پس اص احشاص َّٗت ٍ اخز اهضبء

 ضذُ سا ً٘ض ثِ هتمبضٖ تحَٗل هٖ دّذ.  ٍ ٗه ًسخِ اص سٌذ اهضبء

  هشحلٔ ًْبٖٗ ثجت تأس٘س ٗب تغ٘٘شات ضشوتْب ٍ هؤسسبت غ٘شتجبسٕ دس سبهبًِ ٍ الحبق اسىي سٌذ اهضبء -3تجػشُ 

 اًجبم خَاّذ ضذ. ضذُ ثِ سبثمِ ثجت الىتشًٍ٘ه ضخع حمَلٖ،  تَسظ هشجغ ثجت ضشوتْب دس هشوض استبى

 ثب تَجِ ثِ اٗجبد صٗش سبختْب ٍ استجـبط س٘ستوٖ ثب سٍصًبهـِ سسوٖ دس توبم هَاسد، هـشجغ ثجـت ضشوتْب ٍ (33هبدُ 

هؤسسبت غ٘شتجبسٕ هشوض استبى ًسخِ إ اص سٌـذ الىتـشًٍ٘ىٖ ثجـت ضذُ سا اص عشٗك سبهبًِ ثِ سٍصًبهِ سسوٖ اسسبل  ٍ 

هتمبضـٖ اػالم هٖ گشدد. هتمبضٖ هىلف است، جْت پ٘گ٘ـشٕ هشاحل اًتطـبس آگْٖ ٍ پشداخت  هـشاتت ثِ ًحَ الىتشًٍ٘ه ثِ

 ّضٌِٗ ّبٕ هشثَط اص عشٗك دسگبُ اختػبغٖ ضشوت سٍصًبهِ سسوٖ ثب استفبدُ اص وذ پ٘گ٘شٕ اختػبظ ٗبفتِ،  الذام ًوبٗذ. 

هتگبُ ضخع حمَلٖ، هىلف است ثِ هٌظَس هشجغ ثجت ضشوت ّبٕ هشوض استبى  ٗب اداسُ ثجت ضْشستبى هحل الب (33هبدُ

هستٌذ سبصٕ ٍ حفظ سَاثك حبٍٕ اغل اهضبٕ افشاد رٕ سوت، ّش دٍٗست ًسخِ سٌذ چبح ضذٓ هشتجظ ثِ ّش دفتش 

جوغ آٍسٕ ٍ پس اص هوَْس ًوَدى آى ثِ هْش اداسُ ، ثِ  133الٖ  3الىتشًٍ٘ه سا ثِ تشت٘ت ضوبسٓ هٌذسج دس سٌذ  اص ضوبسُ 

 ِ ضذُ اص سبهبًِ، هجلذ ٍ غحبفٖ ًوَدُ ٍ ًگْذاسٕ ًوبٗذ.ّوشاُ فْشست تْ٘

هشجغ ثجت ضشوت ّب ٍ هؤسسبت غ٘شتجبسٕ هشوض استبى هىلف است ّوضهبى ثب ثجت تأس٘س ٍ تغ٘٘شات ضشوتْب ٍ  (31هبدُ

 بٗذ. هؤسسبت غ٘شتجبسٕ، هذاسن ٍ هستٌذات سا اسىي ٍ پشًٍذٓ الىتشًٍ٘ىٖ هشثَط سا دس سبهبًِ، هغبثك ضَاثظ اٗجبد ًو
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هذٗشاى ول ثجت اسٌبد ٍ اهالن استبًْب هَظفٌذ ثِ غَست هٌظن اص عشٗك سبهبًِ ًسجت ثِ گضاسش گ٘شٕ ٍضؼ٘ت  (31هبدُ

ثجت ضشوتْب دس اداسات ثجت تبثؼِ ٍ سفغ ًَالع احتوبلٖ ٍ اٗجبد ا هىبًبت الصم الذام ًوبٌٗذ تب صهٌِ٘ هٌبست ثشإ تسْ٘ل 

 ٘ف٘ت آى دس ساستبٕ ثْجَد فضبٕ وست ٍ وبس فشاّن گشدد.اسائِ خذهبت ثِ هتمبض٘بى ٍ استمبء و

تجػشُ: ثِ هٌظَس ًظبست ٍ پبسخگَٖٗ هذٗشاى ٍ اضخبظ رٕ غالح دس هشاجغ ثجت ضشوتْب ٍ هؤسسبت غ٘شتجبسٕ  

 اهىبى دستشسٖ الصم تَسظ حَصُ فٌبٍسٕ اعالػبت سبصهبى فشاّن خَاّذ ضذ. 

جت ضشوتْب ٍ هؤسسبت غ٘شتجبسٕ، وبسگشٍّٖ ثِ سٗبسـت هؼبٍى اهَس اسٌبد ثـِ هٌظَساستبًذاسد سبصٕ فشآٌٗذّبٕ ث (38هبدُ

ٍ ػضَٗت هذٗشول ثجت ضشوتْب ٍ هؤسسبت غ٘شتجبسٕ ٍ هذٗـشاى دفتش حمَلٖ ٍ اهـَس هجلس ٍ دفتـش تَسؼـِ في آٍسٕ ٍ 

 ـشتجـبسٕ هٖ ثبضذ. اعالػبت سبصهبى تطى٘ل هٖ گشدد. دث٘شخبًِ اٗي وبس گشٍُ دس اداسُ ول ثجت ضـشوتْب ٍ هـؤسسبت غ٘

 احوذ تَٗسشوبًٖ

 سئ٘س سبصهبى ثجت اسٌبد ٍ اهالن وطَس هؼبٍى سئ٘س لَُ لضبِٗ ٍ 
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