بسمه تعالي

ماده  – 1تجشثِ آهَصضي هٌذسج دس ضشايط احشاص هطبغل طشح طجمِ ثٌذي هطبغل هؼلوبى وطَس ػجبست
است اص خذهت توبم ٍلت دس يىي اص پست ّبي لبثل تخصيص دس هطبغل طشح طجمِ ثٌذي
فَق وِ طجك حىن يب دستَس وتجي هسئَليي ريصالح ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش اًجبم ضذُ
ثبضذ.
ماده  – 2تجبسة غيش هشثَط توبم ٍلت دٍلتي (غيش آهَصضي) هطوَليي ايي طشح ثِ هيضاى يه دٍم
تجبسة آهَصضي هشثَط هحبسجِ ٍ هالن ػول لشاس هي گيشد.
ماده  – 3خذهت توبم ٍلت هتصذيبى هطبغل هٌذسج دس طشح هزوَس ثِ ضشح صيش تؼييي هي گشدد:
 – 1آهَصگبس ،دثيش(ساٌّوبيي يب سِ سبل اٍل دثيشستبى( ،دثيش( سِ سبل دٍم)ٌّ ،شآهَصي ٍ هشثي اهَس
تشثيتي هذاسس

 24سبػت دس ّفتِ

 – 2هطبٍس ٍاحذ آهَصضي

 24سبػت دس ّفتِ وِ حذالل  10سبػت آى تذسيس هي ثبضذ.

 – 3هشالت سالهت (هشثي ثْذاضت)

 30سبػت دس ّفتِ.

 – 4هذيشاى ٍ هؼبًٍيي ٍاحذ آهَصضي

توبم سبػبت سسوي هذسسِ

ماده  - 4اص سبػبت تذسيس هتصذيبى هطبغل فَق ثب داضتي  20سبل سبثمِ تذسيس يب هذيشيت ٍ يب
هؼبًٍت يب سسيذى ثِ سي  50سبلگي چْبسسبػت دس ّفتِ وسش خَاّذ ضذ.
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تبصره ٍ :1صاست آهَصش ٍ پشٍسش هيتَاًذ خذهت هذيشاى ٍ هؼبًٍيي ٍاحذّبي آهَصضي سا ثِ لحبظ
ػذم اهىبى استفبدُ اص تمليل سبػت وبس ثِ ًحَ هٌبست ججشاى ًوبيذ (ثِ اصاي ّش سبػت
ػذم استفبدُ اص تمليل سبػت وبس ،اضبفِ وبس پشداخت ًوبيذ).
تبصره  :2دس صَست ػذم اهىبى استفبدُ آهَصگبساى اص تمليل سبػت وبس ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش
هي تَاًذ ثِ طشيك هٌبست (ثِ اصاي ّش سبػت ػذم اهىبى استفبدُ  ،پشداخت هجلغ يه
سبػت حك التذسيس) ججشاى خذهت ًوبيذ.
تبصره  :3چٌبًچِ صهبى ثْشُهٌذي اص تمليل سبػت وبس دس حيي سبل تحصيلي آغبص گشددٍ ،صاست
آهَصش ٍ پشٍسش هي تَاًذ ثِ طشيك هٌبست (ثِ اصاي ّش سبػت ػذم اهىبى استفبدُ،
پشداخت هجلغ يه سبػت حك التذسيس) ججشاى خذهت ًوبيذ.
ماده  – 5ايبم خذهت ًظبم ٍظيفِ دس صَستي وِ هستخذم طجك احىبم سسوي ثِ طَس توبم ٍلت ثِ
اًجبم تذسيس اضتغبل داضتِ ثبضذ ،ثب تطخيص وويتِ اجشايي طشح طجمِ ثٌذي هطبغل دس صهشُ
تجشثِ آهَصضي لبثل احتسبة است دس غيش ايي صَست هطوَل هفبد هبدُ  2هي ثبضذ.
ماده  – 6آى هذت اص خذهت دٍلتي هستخذم وِ دس ججِْ ّبي جٌگ تحويلي طي ضذُ ثبضذ ،ثِ ػٌَاى
سبثمِ تجشثي لبثل احتسبة هي ثبضذ.
ماده  – 7هذت اضتغبل ثبًَاًي وِ ثب استفبدُ اص خذهت ًيوِ ٍلت ثبًَاى ثِ هذت يه سبلً ،صف سبػت
وبس ّفتگي خَد سا تذسيس ًوَدُ ثبضٌذ ثِ هيضاى ضص هبُ ثشاي تمليل سبػت وبس ّفتگي
هحبسجِ هي ضَد.
ماده  – 8هذت اضتغبل ثِ تحصيل ٍ وبسآهَصي ضوي خذهت وِ ثب سػبيت همشسات هشثَط ثش حست
هبهَسيت اص طشف ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش اًجبم يبفتِ ثبضذ ٍ ًيض هذت استفبدُ اص ثَسس ّبي
تحصيلي ٍ هطبلؼبتي ثِ ضشط آًىِ خذهت ثؼذ اص آى دس يىي اص پستّبي لبثل تخصيص دس
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هطبغل طشح طجمِ ثٌذي هطبغل هؼلوبى وطَس صَست پزيشد ،ثِ ػٌَاى تجشثِ آهَصضي لبثل
احتسبة است.
ماده  –9سَاثك تجشثي ثخص غيش دٍلتي ضبغليي پستّبي لبثل تخصيص دس طشح طجمِثٌذي هطبغل
هؼلوبى دس صَست حصَل ضشايط ريل ثب تطخيص وويتِ اجشايي طشح طجمِ ثٌذي هطبغل لبثل
احتسبة است.
الف – تجبسة گزضتِ صشفبً دس صهيٌِ ضغل هَسد تصذي ثبضذ.
ة – گَاّي پشداخت حك ثيوِ يب وسَس لبًًَي هشثَط
ج – گَاّي اًجبم وبس ضبهل تبسيخ ضشٍع ،خبتوِ ٍ استوشاس اضتغبل
د – گَاّي ثجت ضشوت يب هَسسِ دس هَسد ضشوتْب ٍ هَسسبتي وِ الضام لبًًَي ثشاي ثجت آًْب
ٍجَد داسد ٍ يب اسايِ هجَص تبسيس اص هشاجغ ريصالح دس هَسد سبيش هَسسبت حست هَسد
ماده  – 11دٍساى آهبدگي ثِ خذهت ،ايبم تؼليك ،ايبم ػذم اضتغبل (ًظيش اًفصبل هَلت ،هشخصي ثذٍى
حمَق ٍ  )...ثِ ّش حبل ثِ ػٌَاى تجشثِ لبثل احتسبة ًويثبضذ.
ماده  – 11سَاثك تجشثي افشادي وِ ثشاي هطبغل آهَصضي دس ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش استخذام ضذُ
يب هي ضًَذ لىي ثؼذاً ثش اسبس ًيبص ٍصاستخبًِ اص ٍجَدضبى دس هطبغل غيش آهَصضي استفبدُ ضذُ
يب هي ضَد ،ثش اسبس اليحِ لبًًَي ساجغ ثِ استفبدُ وبسوٌبى وبدس اداسي ٍصاست آهَصش ٍ
پشٍسش وِ ثشاي خذهت هؼلوي استخذام ضذُاًذ( ...هصَة  1351/9/11ضَساي اًمالة)
هحبسجِ هيگشدد.
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