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 بسن اللِّ السحوي السحين

 هساغِم پصشكي ٍ خدهات بْداشتي دزهاًي علَ ُكدداًش
 

    اساسٌاهِ

 صٌدٍق قسض الحسٌِ كازكٌاى

  بيوازستاى شْيد دكتس بْشتي هساغِ 

 1392 : آباىسال تاسيس

 1393 آذزباشًگسي اساسٌاهِ :  
 

 ( 542آهی  بقره)سوزه و اهلل یقبض و یبسط و الیو رتجعون  سه الری یقرض اهلل رقضاً حسناً فیضاعفو هل اضعااًف کثی   من ذا     
 .شويد  آوزد و هب سوی او باشرگدانده مى يش پديد مىکيست آن كس هك هب ]بندگان[ خدا وام نيكويى دهد ات ]خدا[ آن زا ربای او چند ربارب بيفزايد و خداست هك ]رد معيشت بندگان[ تنگى و گشا
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 كليات  :اٍل فصل

 صٌدٍق ًام  :1 هادُ

 .ضَد ًبهيذُ هي غٌذٍم اختػبس ثِ پس ایي اص ًِ هشاؿِثيوبسستبى ضْيذ دًتش ثْطتي  ًبسًٌبى الحسٌِ هشؼ غٌذٍم

 ّدف  :2 هادُ

ي تؼلين ٍ تشٍیح كشٌّگ اسالهي ًٍوي ثِ تبهي ،هٌظَس اًدبم خذهبت ػبم الوٌلؼِ ٍ ًطش  یي غٌذٍم ثب الْبم اص تؼبلين ػبليِ اسالم ثِا        

ًِ  ،ًبسًٌبىثْشُ ) هشؼ الحسٌِ( اص عشین دسیبكت پَلْبی رخيشُ ضذُ تَسظ  ٍ اػغبی ٍاهْبی ثذٍىًبسًٌبى ًيبصّب ٍ ثْجَد صًذگي 

 .ایشاى تطٌيل هي گشدد سػبیت هَاصیي ضشػي ٍ هوشسات خوَْسی اسالهي اختيبس غٌذٍم هشاس خَاٌّذ داد ثب حلظ ٍ ثػَست هشؼ دس

 : هَضَع فعالیت3هادُ

 غ آٍسی ٍخَُ اػضبءخو -

 دس ّش دٍسُ اػضبءتوبم ٌِ ثشای ساػغبی ٍام هشؼ الح -

  صٌدٍق فعالیت هدت  :  4هادُ

 .ثَد خَاّذ ًبهحذٍد هذت ثِ ٍ كؼبليت ثِ ضشٍع تبسیخ اص

 حَزُ عولیات صٌدٍق: 5هادُ

 هشاؿِ ػلَم پضضٌي ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي ٌُذداًط

 : هرکس اصلی عولیات صٌدٍق6هادُ

  خشداد خٌَثي 15خيبثبى ،  غذٍهيآیت ا... ضْيذ ، خيبیبى هشاؿِثِ آدسس: ستبى ضْيذ دًتش ثْطتي هشاؿِ ثيوبس

 صٌدٍق اساسٌاهِ :  7هادُ

 .ثشسذ ّيبت اهٌبءدٍ سَم اػضبی  حذاهل تػَیت ثِ ًِ غٌذٍم هوشسات ٍ هَاًيي هدوَػِ اص ػجبستست

هشٍس ِ اهذام سكبّي ٍ دس هسيش ثْجَد ٍضؼيت هؼيطتي ًبسًٌبى هي ثبضذ لزا ث ثب ػٌبیت ثِ ایي ًِ تبسيس ٍ اداسُ غٌذٍم یي :1تبصرُ

 صهبى اهٌبى تـييش یب اكضایص هحَسّبی ًبسی ٍ صهيٌِ ّبی كؼبليت غٌذٍم ٍخَد خَاّذ داضت.

 ّيبت اهٌبء ضبءاػسِ چْبسم    حذاهل تػَیت ثِ غٌذٍم هذیشُ ّيبت تبئيذ اص پس ثبیست هي اسبسٌبهِ هلبد دس تـييش ًَع ّش :2تبصرُ

 .ثشسذ

 صٌدٍق ازكاى  :دٍم فصل

 اسًبى غٌذٍم ػجبست است اص:

 ًِ هي تَاًٌذ ػضَ غٌذٍم ّن ثبضٌذ( ثيوبسستبى ضْيذ دًتش ثْطتي هشاؿِ، )هتطٌل اص ًبسًٌبى ّيبت اهٌبء - الق

 )هتطٌل اص اػضبء غٌذٍم( هذیشُ ّيبت - ة

 )هتطٌل اص اػضبء غٌذٍم( ييثبصسس – ت

 ( ٍ ثبصًطستِ اػن اص سسوي، پيوبًي، ًبسهطخع ٍ هشاسدادی ُداًطٌذ)ًبسًٌبى  ٍماػضبء غٌذ –ث 

  صٌدٍق  ء ّیات اهٌا :  8هادُ

غٌذٍم ثَدُ ٍ دس ّش حبل ٍ ّش هَسد ًبیت هٌبة  تػوين گيشی ایي ّيبت ثبالتشیي هوبم، ًلش است  01 غٌذٍم هشًت اصّيبت اهٌبی 

 ر هی باشد:اساهی هَسسیي بِ شرح زي. ثبضذ سيي هيسّؤه
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اص هيبى  ، هَسد اػتوبد سا خَدداسی ًوبیذ ّيبت اهٌب ضخع ٍاخذ ضشایظ ٍاداهِ ّوٌبسی  اص ءچٌبًچِ ّش یي اص اػضب ّيبت اهٌب :  9هادُ

 .ّيبت اهٌب ثِ خبًطيٌي ضخع هزًَس خَاّذ پزیشكت ٍ ثب اًثشیت آسا اًتخبة ًوَدُ ٍ ثؼٌَاى ػضَثيوبسستبى  بىًبسًٌ
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دّذ ٍ دس  خَد سا ثِ ّيبت اهٌب اعالعاًػشاف  خلسبت دس غَستي هحشص هي ضَد ًِ ػضَ هوتٌغ ًتجبً اهتٌبع یب ػذم حضَس دس  :1تبصرُ 

اداهِ ّوٌبسی ًطَد یب دليل هَخِ ػذم حضَس خَد سا  سٍص ػضَ هزًَس حبضش ثِ 15ؿيش ایٌػَست ثب اخغبس ًتجي ّيبت اهٌب چٌبًچِ ظشف 

  .ي اٍ تػوين خَاّذ گشكتيهستؼلي تلوي هي ضَد ٍ ّيبت اهٌب ثشای اًتخبة خبًط اسائِ ًذّذ اص ػضَیت دس ّيبت اهٌب

 یب ثؼذاً غالحيت اخالهي ٍ دیٌي است ٍ چٌبًچِ اًثشیت ّيبت اهٌب تطخيع دٌّذ ًِ یٌي اص اػضب ّيبت اهٌب یب خبًطيي اٍ كبهذ :2تبصرُ

ثِ خبی ضخع ًبهجشدُ اًتخبة خَاٌّذ  ءهَسد اػتوبد ثبضذ ثب اًثشیت آسا ضشایظ ٍ ایي تـييش دس ٍی ثَخَد آیذ ضخع دیگشی سا ًِ ٍاخذ

  .ًوَد

ّيبت اهٌب  یخلسِ خَاٌّذ داد دػَت اص اػضب هبُ یٌجبس ثشای سسيذگي ثِ اهَس غٌذٍم تطٌيل ضصّيبت اهٌب حذاهل ّش   : 11 هادُ

 یب ثبصسسبى هي تَاًٌذ سد ضشٍسی اػضب ّيبت اهٌب یب ّيبت هذیشُ ٍاٍ دس هَ ثؼول خَاّذ آهذ ثَسيلِ سئيس ّيبت هذیشُ ٍ یب ًبئت سئيس

  .دػَت ًٌٌذخلسِ  ثشای تطٌيلّيبت اهٌب سا 

  .خَاّذ یبكت سَم اػضب سسويت خلسِ ّيبت اهٌب ثب حضَس حذاهل دٍ تبصرُ:

كبغلِ تبسیخ اثالؽ دػَتٌبهِ ثب سٍص  .دیگش ثؼول خَاّذ آهذ یب تللي ٍ یب ثِ ّش ًحَ هوتضي دػَتٌبهِدػَت ّيبت اهٌب ثَسيلِ  :  11هادُ 

  .ثبضذ سٍص 3خلسِ ثبیذ حذاهل 

  .خَاّذ ثَد ت ّيبت اهٌب ثب سای دٍ سَم اكشاد حبضش دس خلسِ هؼتجشتػويوب : 12هادُ 

 ٍظايف ٍ اختیارات ّیات اهٌا : 13هادُ 

   خْت ػضَیت ٍ ثجت ًبم اػضبء ػلَم پضضٌي هشاؿِ ُداًطٌذاعالع سسبًي ثِ ًبسًٌبى   -1 :ػجبست است اصٍظبیق ٍ اختيبسات ّيبت اهٌب  

ذٍم خْت اًتخبة ّيبت هذیشُ اص ثيي اػضبی غٌذٍم ًِ ًبًذیذا ضذُ، ثَسيلِ سای دادى اػضبء تطٌيل اٍليي خلسِ هدوغ ػوَهي غٌ - 2

اسبسٌبهِ ثدض  اغالح  -6 حسبثذاس هسئَل غٌذٍمًتخبة ا  -5 استوبع گضاسش ثبصسسبى  -4يالى ثًبهِ ٍ  تشاص سسيذگي ثِ -3غٌذٍم 

 .هَاسدی ًِ هشثَط ثِ اّذاف ٍ هذت غٌذٍم است

  صٌدٍق هديرُ ّیات :  14هادُ

ثَسيلِ  ءاص ثيي اػضب  اػضبء غٌذٍم،ًلش ػضَ ػلي الجذل خَاّذ ثَد ًِ تَسظ   2  اغلي ٍ ًلش ػضَ  5ّيبت هذیشُ غٌذٍم داسای حذاهل 

 ًذ.اًتخبة هي ضَ سال 3ثوذت  سای گيشی

ص اػضبء اغلي ّيبت هذیشُ ، یٌي اص یب ؿيجت ؿيشهَخِ هٌشس ّش یي اضشایظ  سلت ،دس غَست استؼلب ، كَت ، هوٌَػيت هبًًَي  :1تبصرُ

خلسبت ّيبت هذیشُ ضشًت هي ًوبیذ. ؿيجت ؿيش هَخِ  شس ثِ خبًطيٌي ٍی دسواػضبی ػلي الجذل ثِ تشتيت آساء ثيطتش ثشای ثويِ هذت ه

الي ٍ یب ّطت هٌشس ثِ هَاسدی اعالم هي ضَد ًِ ػضَ ػلي سؿن اعالع اص دػَت ، ثذٍى اخبصُ هجلي ٍ یب ػزس هَخِ دس چْبس خلسِ هتَ

 خلسِ ؿيشهتَالي عي یي سبل دس خلسِ ّيبت هذیشُ حبضش ًطَد.

دس غَست استؼلبی دستِ خوؼي اػضبء ّيبت هذیشُ ٍ هجَلي آى تَسظ ّيبت اهٌبء ، ّيبت اهٌب ثوٌظَس اًتخبة ّيبت هذیشُ : 2تبصرُ

اػضبء غٌذٍم، ّيبت هذیشُ خذیذ اًتخبة خَاّذ  اص عشین سای گيشی اص ثيي خَاٌّذ داد.هدوغ ػوَهي خذیذ تطٌيل خلسِ كَم الؼبدُ 

 ضذ.

پس اص اًوضبی هذت هبهَسیت ّيبت هذیشُ ، دس غَستي ًِ ّيبت هذیشُ خذیذ اًتخبة ًطذُ ثبضذ ، ّيبت هذیشُ هَخَد تب اًتخبة  :3تبصرُ

  ٌذ داضت.ػْذُ خَاّغٌذٍم سا ثش  ّيبت هذیشُ خذیذ ًوبًبى ٍظبئق خَد سا دس غٌذٍم اداهِ دادُ ٍ هسئَليت اداسُ اهَس

ضشٍسی است ٍ ؿيجت ّش یي اص اػضب ثذٍى ػزس هَخِ ٍ ثذٍى اعالع هجلي تب  ضشًت اػضب ّيبت هذیشُ دس خلسبت ّيبت هذیشُ :  15هادُ 

 .دس حٌن استؼلبی ػضَ ؿبیت خَاّذ ثَد سِ خلسِ هتَالي

هْش غٌذٍم هؼتجش خَاّذ  ٍ ّيبت هذیشُ ٌي اص اػضبی اغليی ٍثيي سئيس، ًبئت سئيس  حذاهل دٍ ًلش اص یًليِ اسٌبد ثب اهضب : 16هادُ 

  .ثَد

ثبیذ دس ًخستيي خلسِ خَد ًِ حذاًثش یي ّلتِ ثؼذ اص اًتخبة آًبى تطٌيل خَاّذ ضذ اص ثيي خَد یي ًلش سا  ّيبت هذیشُ  : 17هادُ 

  .خبة ًوبیٌذاًتٍ یي ًلش سا ثؼٌَاى هٌطي ًبیت سئيس  ثؼٌَاى سئيس ّيبت هذیشُ ٍ یي ًلش سا ثؼٌَاى

  .ثالهبًغ استثشای دٍسُ ّبی ثؼذی ّيبت هذیشُ  اًتخبة هدذد ّش یي اص اػضب اغلي ٍ ػلي الجذل :18هادُ

ثب تطٌيل ٍ  هٌطيًبئت سئيس یب  دػَت ًتجي یب تللٌي سئيس یب بث یٌجبس هبُ سِّش حذاهل  ّيبت هذیشُ ثغَس هشتت ٍخلسِ  :  19هادُ 

 .هذیشُ هؼتجش خَاّذ ثَد ّش گًَِ تػوين ثب سای هَاكن اًثشیت هغلن ّيبتٍ  .ذ سسويت هي یبثضشًت توبم اػضبء 
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هي تَاًذ ًسجت ثِ ثِ ضشٍست  یٌجبس تطٌيل خَاّذ داد ثٌب هبُ سِ ّشحذاهل  ّيبت هذیشُ ػالٍُ ثش خلسبتي ًِ ثغَس هشتت ٍ :1تبصرُ

 تطٌيل خلسبت كَم الؼبدُ اهذام ًوبیذ.

  .سٍص خَاّذ ثَد بهِ ٍ یب تللي ٍ تطٌيل خلسِ ّيبت هذیشُ حذاًثش سِكبغلِ ثيي اسسبل دػَتٌ :2تبصرُ

 اػضبء ّيبت اهٌبء ٍ ّيبت هذیشُ دس صهبى ػضَیت حن ّيچگًَِ هؼبهلِ تدبسی ثب غٌذٍم سا ًذاسًذ.: 21هادُ

 دادُ خَاٌّذ ضذ.ثغَس یٌسبى ثب اػضبء غٌذٍم دس هشػِ ًطي ضشًت ثذٍى اٍلَیت ٍ اػضبء ّيبت اهٌبء ٍ ّيبت هذیشُ  :1 تبصرُ

  هديرُ ّیات ٍظايف اّن : 21هادُ 

 اّن ٍظبئق ّيبت هذیشُ ثِ ضشح صیش هي ثبضذ:

 غٌذٍم ّبی حسبة ًگْذاسی خْت الصم اهٌبًبت تْيِ .1

 . ضشٍسی ٍ ػبدی اص اػن آًبى هَسد دس ًظش اػالم ٍ ٍاهْب ضشایظ ٍ هيضاى ثشسسي .2

 الؼبدُ كَم ٍ ػبدی ّيبت اهٌب ثِ خلسبت اػضبی دػَت .3

 خشای اسبسٌبهِ ٍ تػويبت ّيبت اهٌبء ٍ سبیش هوشسات هشثَعِا .4

 ثِ ّيبت اهٌبء حسبثذاس هسئَلٍ پيطٌْبد حذٍد ٍظبئق ٍ اختيبسات ٍ هيضاى حوَم ٍ هضایبی حسبثذاس هسئَل ًظبست ثش ػوليبت  .5

  خذیذ اػضبی پزیشش هَسد دس گيشی تػوين .6

 تػَیت ٍ تجييي تخْ ّيبت اهٌبء ثِ آى اسائِ ٍ غٌذٍم هبلي ّبی غَست تْيِ .7

 ّيبت اهٌبء  ثِ اكشاد سبیش ٍ حسبثذاس پبداش هيضاى پيطٌْبد .8

 تْيِ ٍ تٌظين عشح ّب ، ثشًبهِ ّب ، ثَدخِ ٍ سبیش پيطٌْبدات ٍ اسائِ آى ثِ ّيبت اهٌبء .9

 تؼييي ٍ هؼشكي غبحجبى اهضبء هدبص اسٌبد غٌذٍم .10

 ييًظبست ثش هخبسج ٍ سسيذگي ثِ حسبة ّب ٍ اسائِ ثِ ثبصسس .11

 ٍ ّشگًَِ حسبة دیگش ًضد ثبًيبح حسبة خبسی اكتت .12

ّيبت هذیشُ ٍظبیق خَد سا ثغَس خوؼي اًدبم هي دّذ ٍ ّيچ یي اص اػضبء ّيبت هذیشُ حن ًذاسد اص اختيبسات ّيبت ، هٌلشدا  :22هادُ

 ذگي ًتجي اص عشف ّيبت هذیشُ داضتِ ثبضذ.ٌاستلبدُ ًوبیذ ، هگش دس هَاسد خبظ ًِ ًٍبلت ًوبی

غَست گيشد خذیذ ّيبت هذیشُ  هذیشُ ثؼذی ثبیذ ثالكبغلِ ثؼذ اص اًتخبةتحَیل ٍ اًتوبل هسئَليت اص ّيبت هذیشُ سبثن ثِ ّيبت : 23هادُ

 ٍ ًليِ اٍسام ، اسٌبد ، دكبتش ، حسبة ّب ٍ هَخَدی ّبی غٌذٍم ثِ ّيبت هذیشُ خذیذ تحَیل ٍ هؼشكي اهضبء ّبی هدبص غَست گيشد.

بل ّيبت هذیشُ ثبیذ دس غَست هدلس هٌؼٌس ٍ ثِ اهضبء اًثشیت اػضبء ّيبت هذیشُ سبثن ٍ اػضبی ّيبت هشاتت ًول ٍ اًتو :24هادُ

 هذیشُ خذیذ ٍ ثبصسسيي غٌذٍم ثشسذ ؛ غَست هدلس هزًَس خضء اسٌبد غٌذٍم ًگِ داسی هي ضَد.

 ي ًِ ثِ ٍی هحَل ضذُ است ، ًوي ثبضذ.استؼلبی ّش یي اص اػضبء ّيبت هذیشُ تب تؼييي ػضَ خذیذ ، ساكغ هسئَليت ٍ ٍظبئل :25هادُ

 ثبضٌذ:  م هي ثبیست اص ضشایظ ریل ثشخَسداسغٌذٍ ثبصسسييداٍعلجبى ػضَیت دس ّيبت هذیشُ ٍ : 26هادُ

 هشاؿِ ػلَم پضضٌي ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي ٌُذداًطًبسهٌذ  -

 ػضَ غٌذٍم -

 داسا ثَدى حسي ضْشت ٍ اهبًتذاسی -

  ػذم سَء پيطيٌِ -

اػضبء غٌذٍم ثَسيلِ سای گيشی دس خلسِ هدوغ اص ثيي  سال 3ثبصسس اغلي ٍ یي ًلش ثبصسس ػلي الجذل ثشای هذت ًلش  دٍ  :27هادُ

 ذ.اًتخبة هي ضًَ ػوَهي غٌذٍم

سٍص ثبصسس ػلي الجذل سا ثشای  10ّيبت هذیشُ هٌلق است ظشف هذت  ،ثبصسس یب استؼلبی دسغَست كَت یب هوٌَػيت هبًًَي ٍ :1تبصرُ

 دػَت ًوبیذ. هذت ثبهيوبًذُ

 تب صهبًي ًِ ثبصسس خذیذ اًتخبة ٍ هجَل هسئَليت ًٌشدُ است ثبصسس هجلي ًوبًبى هسئَليت ثبصسسي سا ػْذُ داس خَاّذ ثَد.: 2تبصرُ

  صٌدٍق یيبازرسٍظائف  :28هادُ

 هِاسبسٌب هَاسد اص اًحشاف غَست دس آًْب ثِ اخغبس ٍ اسبسٌبهِ ساستبی دس هذیشُ ّيبت اػضبی ػولٌشد ًٌتشل -1

 ٍ ًظبست ثش اًدبم حسبثشسي هبلي ّبی غَست ٍ غٌذٍم هبلي ػولٌشد ثشسسي -2



 

 هيسصالح هيسي ًژاد -5   زحين اعتصاهي فام -4هحسي دكوِ چي       -3فسّاد ساجدًيا       -2 دكتس كيَهسث هسشپَز -1

 ليال صدقي -11            هصطفي جبازياى آذز  -9           حسي زستوي   -8     هٌيژُ شتايي      -7       اعظن حيدزي اصل       -6

 ّيبت اهٌبء ثِ غٌذٍم هذیشُ ّيبت ػولٌشد ًحَُ گضاسش -3

 لضٍم غَست دس الؼبدُ كَم خلسِ ثشگضاسی خْت ّيبت اهٌبء دػَت -4

اًدبم دادُ ٍ اسٌبد ٍ هذاسى ٍ  ت غٌذٍمهَسد ػوليب دس شگًَِ سسيذگي ٍ ثبصسسي ساّ هَهغ ٍ ثِ ّش ذ دسٌهي تَاً ييثبصسس :29هادُ 

 . غَست لضٍم توبضبی تطٌيل خلسِ كَم الؼبدُ ّيبت اهٌب سا ثٌوبیذ ٍ دس دّذ هغبلؼِ ًشدُ ٍ هَسد سسيذگي هشاس اعالػبت هشثَعِ سا
 

 عضَيت شسايط : سَم فصل

ٍ  ًبس هطخع ،پيوبًي ، سسوي اص اػن ؿِهشا ػلَم پضضٌي ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي ٌُذداًط / ثبصًطستِضبؿل كشد ّش  : 13هادُ

 .ادُ ٍ ػضَ غٌذٍم گشددداسائِ  هذیشُ ّيبت ثِ سا غٌذٍم دس ػضَیت توبضبی تَاًذ هي  هشاسدادی
 

 ٍ سْام صٌدٍق گرازي سپسدُ : چْازم فصل

 گشدد: هي ضٍاسیثػَست ریل   غٌذٍم حسبة ثِ اػضب اص یي ّش تَسظ ًِ است ٍخَّي)یي سْن یب ثيطتش(  سپشدُ :  31هادُ

ٍ ایي  . ًسش ٍ ثِ حسبة غٌذٍم ٍاسیض هي ضَد ثِ تؼذاد سْن ّش ػضَ غٌذٍم اػضبی اص یي ّشاص حوَم  ) سْن (: ٍ هبّبًِ ثبثت سپشدُ

پس اًذاص اػضبء كوظ دس غَست اًػشاف اص ػضَیت غٌذٍم هبثل پشداخت خَاّذ  سپشدُ ثشای اػضبء غٌذٍم پس اًذاص هحبسجِ خَاّذ ضذ.

 ثَد.

یب ثيطتش داضتِ سْن یي دس حذ تَاًبیي هبلي خَد هجلؾ ثبثت ًِ ّش هبُ اص اػضبء دسیبكت هي ضَد. ّش ػضَ هي تَاًذ  سْن غٌذٍم: تجػشُ

ٍام پشداخت هي ضَد. اگش ػضَی ّوبى تؼذاد ثبضذ. ثِ ّش سْن یي ٍام تؼلن هي گيشد ًِ دس ایٌػَست دس یي دٍسُ صهبًي ثِ تؼذاد سْبم، 

اػضبء غٌذٍم دس اكضایص ٍ ًبّص سْبم ضبى آصادًذ ٍ هجٌبی تؼذاد ٍام ثِ ّش ػضَ دس  تب ٍام یٌدب تؼلن هي گيشد. 4سْن داضتِ ثبضذ  4

هبِّ سا عي  6صهبى هشػِ ًطي تؼذاد سْن هَخَد است ًِ اص حوَم اػضبء ًسش ٍ ثِ حسبة غٌذٍم ٍاسیض هي گشدد ٍ صهبى استشاحت 

 ًوَدُ است.

 عضَ خسٍج ٍ كازهصد ، ٍام اًَاع : پٌجن فصل

 : آى بازپرداخت ًحَُ ٍ ٍام اًَاع :  32هادُ

دس هشػِ ًطي ّبی  .گيشد هي تؼلن غٌذٍم اػضبی اص تؼذادیثِ  ثش اسبس هشػِ ًطيهبّبًِ  ًِ ضَد هي اعالم ٍاهي ثِ : ػبدی ٍام) الق

 ٍام دسیبكت ًٌشدُ اًذ ضشًت دادُ خَاٌّذ ضذ.دس آى دٍسُ ثؼذی كوظ اكشاد ثبهيوبًذُ ًِ 

ثػَست ًتجي ثب دسخَاست ٍام ضشٍسی سا ثبیذ ٍ  ثبضذ هي آى ًيبصهٌذ اضغشاسی عَس ثِ ػضَ ًِ ضَد هي اعالم ٍاهي ثِ : ضشٍسی ٍام) ة

 دس غَست اكضایص دسخَاست ّب، هشػِ ًطي اًدبم خَاّذ ضذ. هستٌذات ثِ ّيبت هذیشُ اسائِ دّذ.

ٍام ، هذت صهبى ثبصپشداخت ٍام ٍ هيضاى اهسبط هبّبًِ ثشای توبم اػضبء ج( دٍسُ ٍام : ثِ هذت صهبى هؼيي اعالم هي گشدد ًِ هيضاى 

 .غٌذٍم ثغَس یٌسبى اػوبل ضذُ ٍ ّوِ اػضبء دس آى دٍسُ ٍام دسیبكت هي ًٌٌذ

 يبتّ تَسظ ،ثشای ّش دٍسُ) ضشٍع ثبص پشداخت ٍام یي هبُ ثؼذ اص دسیبكت ٍام خَاّذ ثَد (  ٍام ثبصپشداخت ًحَُ ٍٍام  هيضاى  : 1تبصرُ

 .گشدد هي تػَیت ٍ تؼيييپيطٌْبد ٍ دس خلسِ هدوغ ػوَهي  هذیشُ

ًِ هْش غٌذٍم صدُ ًبسهضد، چي ٍام سا  ًسشكشد اًتخبة ضذُ ثشای دسیبكت ٍام ثِ حسبثذاس هسئَل غٌذٍم هشاخؼِ ٍ ثؼذ اص  : 2تبصرُ 

ػضبی اغلي)اهضبء ایطبى ثبیذ دس ثبًي تؼشیق ضذُ یٌي اص ا ٍثِ سئيس، ًبئت سئيس ) حذاهل دٍ اهضبء( دسیبكت ًشدُ ٍ خْت اهضبء ضذُ 

 اص ثبًي ػبهل دسیبكت ًوبیذ. هي تَاًذ هجلؾ ٍام سا  ،ّيئت هذیشُ هشاخؼِ هي ًٌذ. ثؼذ اص اهضبء چي ثبضذ(

  .ثبضذ هيػذم دسیبكت ٍام دس آى دٍسُ   ثِ هٌَط ضشٍسیٍام  پشداخت  : 3 تبصرُ

 دس اًتظبس خَاٌّذ ثَد تب دس هشػِ ًطي ٍام ضشًت دادُ ضًَذ. هبُ 6اػضبء خذیذ غٌذٍم ثِ هذت   : 4 تبصرُ

 ٍام کارهسد :  33هادُ

 .گشدد هي ًسش، ٍام  هجلؾ اص "اثتذا ًِ ثبضذ هي ٍام هجلؾ (%  1)  دسغذ یي هيضاى ثِ ًبسهضدی داسای ٍام
 

 عضَيا خرٍج  اًصراف :  34هادُ

 .ًوبیذ اًػشاف اػالم ًتجي ثػَست هجل هبُ یي ایٌٌِ ثش طهطشٍ ثبضذ هي دلخَاُ ثغَس ٍ آصاد غٌذٍم اص ػضَ اًػشاف
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ّش یي اص اػضبی غٌذٍم هي تَاًذ دس ّش صهبى ًِ ثخَاّذ اًػشاف خَد سا اص ػضَیت دس غٌذٍم ثػَست ًتجي ثِ ّيبت هذیشُ   : 1تبصرُ 

اس هسئَل هَظق است دس اسشع ٍهت هي دّذ. حسبثذ غٌذٍمتوذین ًوبیذ. ّيبت هذیشُ ًيض دستَس تسَیِ حسبة سا ثِ حسبثذاس هسئَل 

اص  سِ قسطداضتِ ثبضذ، ثذّي دس  ثبالیيدس تسَیِ حسبة ثِ غٌذٍم ثذّي  ًسجت ثِ تسَیِ حسبة اهذام ًوبیذ. دس غَستي ًِ ػضَ 

 .ثذّي غٌذٍم ثِ اػضبء دس غَست اًػشاف، دس ػشؼ یي هبُ پشداخت خَاّذ ضذ حوَم ایطبى ًسش ٍ ثِ حسبة غٌذٍم ٍاسیض خَاّذ ضذ.

ّش یي اص اػضبء غٌذٍم، حسبثذاس هسئَل / هغغ ساثغِ حوَهي دسغَست كَت / هوٌَػيت هبًًَي / اًتوبل / خشٍج اص خذهت  : 2تبصرُ 

 هَظق است عجن دستَس ًتجي ّيئت هذیشُ، دس اسشع ٍهت ًسجت ثِ تسَیِ حسبة ًبهل اهذام ًوبیذ. 

 صٌدٍق سسهايِ ٍ ّا ّصيٌِ ، دزآهدّا : ششن فصل

 تبهيي هي گشدد. ٍام ًبسهضدّبیغٌذٍم اص  دسآهذ :  35 هادُ

 : اص ػجبستست غٌذٍم ّبی ّضیٌِ  :  36 هادُ

 ...ٍ حسبثذاسی اكضاس ًشمدكبتش حسبثذاسی، گبٍ غٌذٍم،  ، التحشیش لَاصم ، ػضَیت دكتشچِ تْيِ هبًٌذ اداسی ّبی ّضیٌِ ) الق

   دسغذ ًبسهضد ًليِ ٍاهْب ثب ایطبى تؼلن هي گيشد.  30ًِ  حسبثذاس هسئَل الضحوِ حن ضبهل پشسٌلي ّبی ّضیٌِ ) ة

   ) ثب تػَیت ّيئت اهٌبء( .ثبضذ هي ، ًوبیٌذ اسائِ غٌذٍم ثِ خذهتي ًِ اكشادی سبیش ٍ ييثبصسس ، هذیشُ، ّيبت اػضبی پبداشج ( 

 اهٌبء ّيبت هَاكوت ثب هَاسد سبیش ) د

 تَاًذ هيثب تػَیت ّيبت اهٌبء  غالحذیذ غَست دس هذیشُ ّيبت ٍ ثبضذ هي غٌذٍم ءاػضب پس اًذاصّبی ضبهل غٌذٍم سشهبیِ: 37هادُ

 .ًوبیذ اخشاء ٍ اسائِ سا ًبسّبیي ساُ غٌذٍم تَاى ثشدى ثبال خْت

 افتتاح حساب باًكي :ّفتن فصل

 باًکی حساب افتتاح : 38هادُ

ثيوبسستبى ضْيذ  ًبسًٌبى الحسٌِ هشؼ غٌذٍم ًبم تتح حسبثي ّب ثبًي اص یٌي ًضد است الصم پشداخت ٍ دسیبكت اهَس اًدبم هٌظَس ثِ 

 .ضَد اًدبم حسبة ایي عشین اص تٌْب ًوذی ّبی پشداخت ٍ ّب دسیبكتي ًليِ ٍ یبكتِ گطبیص ( اهضبء سِ ثب )دًتش ثْطتي هشاؿِ 

هْش ٍ  گشدد هي خعهط هذیشُ ّيبت تَسظ ًِ هذیشُ ّيبت اػضبی اص ًلش دٍحذاهل  اهضبء ثب الزًش كَم حسبة اص ثشداضت : تبصرُ

 . تاس هدبص غٌذٍم

  اًحالل ٍ تصفيِ ،سال هالي  فصل ّشتن:

 سال هالی صٌدٍق : 39هادُ 

اٍليي سبل خبتوِ هي یبثذ  پبیبى اسلٌذهبُ ّوبى دس سبل ضشٍع ٍ دیي هبُ ّشساٍل كشٍ اص ٍ ضوسي ّدشی تبسیخ ثب هغبثن سبل هبلي غٌذٍم

 .پبیبى اسلٌذ ّوبى سبل است تب ضشٍع كؼبليتتبسیخ  سبل هبلي غٌذٍم اص

 .ّيبت اهٌبء ثشسذ تػَیت ثِ هيجبیست ثؼذ، سبل تيشهبُ یٌن ٍ سي پبیبى تب حذاًثش سبل ّش هبلي تشاص :  تبصرُ

 اًحالل ٍ تصفیِ : 41دُ اه

ذیشُ ه ّيبتء اػضب د یبثيي خَ اص ًلش سا 3 ءساآع َاًثشیت سِ چْبسم هدو اهٌب ثب چٌبًچِ ثؼللي تػوين ثِ اًحالل غٌذٍم گشكتِ ضَد ّيبت

  .ّيبت تػليِ اًتخبة هي ًوبیٌذ ؼٌَاىث

 تصفیِ : 41هادُ 

 هٌوَل ٍ تؼييي داسائي هسلن اػن اصپشداخت پس اًذاص اػضبء غٌذٍم ٍ  ، تػليِ ثذّي ّب ،سسيذگي ثِ حسبثْب  ّيبت تػليِ پس اص

اػضبء  هيضاى هطبسًتثؼذ اص ًسش ّضیٌِ ّب، داسائي سا ثِ ًسجت هحبسجِ ًشدُ ٍ  داسائي غٌذٍم سا ،ؿيشهٌوَل ٍ ٍغَل هغبلجبت ثبهي هبًذُ

 پس اًذاصهيضاى ٍ  سبثوِ ػضَیتثش اسبس هيضاى هطبسًت  اهتيبصثٌذی ) .ًِ دس صهبى اًحالل، ػضَ غٌذٍم ثبضٌذ، توسين هي ًوبیذ غٌذٍم

  (خَاّذ ضذهحبسجِ  يعجن كشهَل

 اخشاٍ پس اص تػَیت ّيبت اهٌبء  ، ثشسسي غٌذٍم هذیشُ ّيبت تَسظ است ًطذُ رًش غشاحت ثِ اسبسٌبهِ دس ًِ هَاسدی ًليِ :42هادُ

  .گشدیذ خَاّذ

                      .سسيذ ّيبت اهٌبء تػَیت ثِ  0393 / 01 /1 9    تبسیخ دس ،تجػشُ 22 ٍ هبدُ 42 ٍ كػل 8 ثش هطتول اسبسٌبهِ ثبصًگشی       


