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عشف افتًبدکُُذِ يٕجٕديتي اعت كّ ثّ طذت تغبثك ييبٌ يشخظبت ٔ كهيذ فًٕيي يبنك گٕاْي افتًابد يايكُاذ ٔ
گٕاْي أ سا يٕسد اعتُبد لشاس ييدْذ.
ايٍ عُذ ثّ ثيبٌ انضايبت ٔ تقٓذاتي كّ عشف ْبي افتًبدكُُذِ دس لجابل اعاتفبدِ اص گإاْي داسَاذًْ ،چُايٍ انضايابت ٔ
تقٓذاتي كّ يشكض طذٔس گٕاْي انكتشَٔيكي پبسطعبيٍ دس لجبل عشفْبي افتًبدكُُذِ داسد ييپشداصدًْ .چُيٍ ،يٕاسدي
كّ دس ايٍ خظٕص ثشاي يشكض طذٔس گٕاْي انكتشَٔيكي پبسط عبيٍ تقٓذآٔسد َيغت ،دس ايٍ عُذ ثيبٌ شذِ اعت.
طرفٌبياعتمبدكىىذي
تعٍذات 
عشف افتًبدكُُذِ لجم اص اعتُبد ثّ گٕاْي طبدس شذِ تٕعظ يشكض طذٔس گٕاْي انكتشَٔيكي پبسطعبيٍ ،ثبيذ يٕاسد صياش
سا تقٓذ ًَبيذ:
 -2آگبْي كبيم اص يفبد ٔ يُذسجبت اياٍ تقٓذَبياّ ٔ عاُذ «دعاتٕسانقًم اجشاياي گإاْي انكتشَٔيكاي يشكاض ييابَي
پبسطعبيٍ»؛
 -1پبيجُذي ثّ تًابو شاشايظ ٔ يفابد اياٍ تقٓذَبياّ ٔ عاُذ «دعاتٕسانقًم اجشاياي گإاْي انكتشَٔيكاي يشكاض ييابَي
پبسطعبيٍ»؛
 -9ثشسعي ٔضقيت اثغبل يب فذو اثغبل كهيّ گٕاْيْبي صَجيشِ گٕاْي ،دس آخشيٍ نيغت گٕاْيْبي ثبعام شاذِ كاّ
تٕعظ يشكض طذٔس گٕاْي آٌ يُتشششذِ اعت؛
 -4ثشسعي طذت ٔ تًبييت نيغت گٕاْيْبي ثبعمشذِ؛
 -9اعتفبدِ اص يخضٌ يقتجش افالوشذِ تٕعظ يشكض طذٔس گٕاْي انكتشَٔيكي پبسطعبيٍ؛
 -0افتجبسعُجي گٕاْي ُْگبو اعتفبدِ اص گٕاْي يغبثك ثب عُذ "دعتٕسانقًم اجشاياي گإاْي انكتشَٔيكاي يشكاض ييابَي
پبسطعبيٍ"؛
 -5دسيبفت گٕاْي خٕدايضبي يشكض دٔنتي طذٔس گٕاْي انكتشَٔيكي سيشّ ٔ ًْچُيٍ گإاْي يشكاض طاذٔس گإاْي
انكتشَٔيكي پبسطعبيٍ اص عشيك كبَبل تٕصيـ يغًئٍ؛
 -8اعًيُبٌ اص ايٍ كّ گٕاْي فمظ دس كبسثشدْبي يجبص ٔ لبََٕي يغبثك ثب كبسثشدْبي يُذسج دس گٕاْي ثّكبس گشفتّ شذِ
اعت؛
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 -3اعًيُبٌ اص ايٍكّ َشوافضاس ٔ عختافضاس ثّكبس گشفتّ شذِ جٓت اَجبو فًهيبت تظذيك ايضاب ،افتجبسعاُجي صَجياشِ
گٕاْي ٔ يب ديگش فًهيبت سيضَگبسي ٔاثغتّ ثّ كهيذ فًٕيي ،يإسد تأيياذ يشكاض سيشاّ ياي ثبشاذ ٔ دس آصيبيشاگبِ
صيشعبخت كهيذ فًٕيي كشٕس اسصيبثي شذِ اعت؛
 -22اعًيُبٌ اص ايٍ كّ گٕاْي دس عغخ اعًيُبٌ يتُبعت ثب عغٕح اعًيُبٌ تقشيف شذِ دس "دعتٕسانقًم اجشايي گإاْي
انكتشَٔيكي يشكض ييبَي پبسطعبيٍ" ثّكبس گشفتّ شذِ ثبشذ؛
 -22اعًيُبٌ اص ايٍ ثٕدٌ يذيظ سايبَّاي خٕد؛
َ -21گٓذاسي اعالفبت ايضبشذِ ٔ َيض اعالفبت يشثٕط ثّ ايضب ،گٕاْي ٔ فشايُذْبي يشتجظ ثب فًهيبت سيضَگابسي تاب
صيبٌ يمتضي.
پبرشسبيه 

تعٍذاتمركسصذَرگُاٌيالكترَويكي 
يشكض طذٔس گٕاْي انكتشَٔيكي پبسطعبيٍ يٕاسد صيش سا تضًيٍ ييًَبيذ:
 -1لشاس دادٌ گٕاْي يشكض طذٔس گٕاْي انكتشَٔيكي پبسط عبيٍ كّ دبٔي كهيذ فًٕيي يشكض اعت دس يخضٌ يشكض؛
 -6اعالؿسعبَي ثّ عشفْبي افتًبدكُُذِ اص عشيك يخضٌ ،دس طٕست يتٕلف شذٌ اسائّ خذيبت طاذٔس گإاْي ٔ ياب
يخضٌ؛
 -9اسائّ خذيبت يذيشيت گٕاْي شبيم طذٔس ،اثغبل ،تًذيذ ٔ ،اَتشبس گٕاْي ٔ نيغت گٕاْيْبي ثبعمشذِ ثّ طٕست
يغًئٍ يغبثك ثب عُذ «دعتٕسانقًم اجشايي گٕاْي انكتشَٔيكي يشكض ييبَي پبسطعبيٍ»؛
 -4اَتشبس نيغت گٕاْيْبي ثبعمشذِ دس دٔسِْبي تُبٔة ركش شذِ دس عُذ «دعتٕسانقًم اجشايي گإاْي انكتشَٔيكاي
يشكض ييبَي پبسطعبيٍ»؛
 -5اِفًبل دعتشعي فمظ خٕاَذَي ثّ يخضٌ .
سبيهدرقببلآنٌبتعٍذيوذارد 


پبرش
مُارديكًمركسصذَرگُاٌيالكترَويكي
يشكض طذٔس گٕاْي انكتشَٔيكي پبسطعبيٍ دس يٕاسد صيش ْيچگَّٕ تقٓذي َذاسد:
 -1دم يشكالت َبشي اص يٕاسدي كّ دس يخضٌ افالو شذِ ٔ يبنكبٌ گٕاْي ٔ عشفْبي افتًبدكُُذِ ثّ آٌْب تٕجّ
َكشدِاَذ؛
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 -1اَتشبس اعالفبتي دس يٕسد عشٔيظْبي تقهيك ،تجذيذ ٔ ،ثّسٔصسعبَي گٕاْي؛
 -9فشاْى كشدٌ تجٓيضات ٔ َشوافضاسْبي يٕسد َيبص ثشاي عشف افتًبدكُُذِ جٓت ثّكبسگيشي گٕاْي؛
 -4اعتفبدِ اص گٕاْي تٕعظ عشفْبي افتًبدكُُذِ ثشاي كبسثشدْبي يذشيبَگي؛
 -9اسائّ اعالفبت اشتجبِ ُْگبو دسخٕاعت گٕاْي تٕعظ دسخٕاعتكُُذِ يب يبنك گٕاْي؛
 -0اعتفبدِ اص گٕاْيْبي ثبعمشذِ يب گٕاْيْبي يُمضيشذِ تٕعظ عشفْبي افتًبدكُُذِ؛
 -5اعتفبدِ اص گٕاْي تٕعظ عشفْبي افتًبدكُُذِ دس كبسثشدْبي يًُٕؿ ٔ غيشيجبص؛
 -8لظٕس ٔ كٕتبْي دس اَجبو تقٓذات ٔ فذو تٕجّ يُغمي عشفْبي افتًبدكُُذِ.
مبلكيتمعىُي 
يشكض طذٔس گٕاْي انكتشَٔيكي پبسط عبيٍ دس يٕاسد صيش يبنكيت اَذظبسي داسد:
 -2كهيّ گٕاْيْبي طبدس شذِ تٕعظ يشكض طذٔس گٕاْي انكتشَٔيكي پبسطعبيٍ؛
 -1كهيّ اعُبد تُؾيىشذِ دس يشكض طذٔس گٕاْي انكتشَٔيكي پبسطعبيٍ؛
 -9كهيّ اعالفبت يُتشش شذِ دس يخضٌ يشكض طذٔس گٕاْي انكتشَٔيكي پبسطعبيٍ.
خسبرت 
يشكض ييبَي پبسطعبيٍ دس يٕسد خغبستْبيي كّ دس ششايظ ريم ايجبد شذِ ثبشُذْ ،يچگَّٕ تقٓذي َذاسد:
 -2خغبسات يغتميى ،غيشيغتميى ،تظبدفي ،اعتُتبجي ،خبص يب کيفشي دس يٕسد گٕاْيْابيي کاّ تٕعاظ اياٍ يشكاض ٔ
يغبثك ثب عيبعتْبي گٕاْي انكتشَٔيكي صيشعبخت كهيذ فًٕيي كشٕس ٔ دعتٕسانقًم اجشايي گٕاْي انكتشَٔيكاي
يشكض ٔ دس ساعتبي لٕاَيٍ تجبست انكتشَٔيكي طبدس شذِ اعت؛
 -1اعتفبدِ اص گٕاْيْبي ثبعمشذِ يب گٕاْيْبي يُمضيشذِ؛
 -9اعتفبدِ اص گٕاْي دس كبسثشدْبي يًُٕؿ ٔ غيشيجبص؛
سبيرمُارد 
 -2كهيّ لٕاَيٍ يٕضٕفّ جًٕٓسي اعاليي ايشاٌ اص جًهّ لبٌَٕ تجبست انكتشَٔيكي (يظٕة  ،)2981/22/14آيايٍَبياّ
اجشايي يبدِ  91لبٌَٕ تجبست انكتشَٔيكي (يظٕة دس جهغّ يٕسر ْ 2980/0/22يئت ٔصيشاٌ) ٔ ًْچُيٍ يظٕثبت
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شٕساي عيبعت گزاسي گٕاْي انكتشَٔيكي كشٕس ،دبكى ثش كهيّ فقبنيتْب ٔ لشاسدادْبي ثيٍ يشكض ييبَي پبسطعبيٍ
ثب عشفْبي افتًبدكُُذِ ييثبشذ؛
 -1يشكض ييبَي پبسطعبيٍ ييتٕاَذ ثذٌٔ اعالؿسعبَي ،ثّ داليم صيش ،گٕاْي يبنك گٕاْي سا ثبعم كُذ:
 دس خغش افشب لشاس گشفتٍ كهيذ خظٕطي يشكض طذٔس گٕاْي سيشّ يب يشكض طذٔس گٕاْي پبسطعبيٍ؛
َ مض لٕاَيٍ ركش شذِ دس عُذ «دعتٕسانقًم اجشايي گٕاْي انكتشَٔيكاي يشكاض ييابَي پابسطعابيٍ» ٔ ياب
«تٕافكَبيّ عغخ اسائّ خذيبت يشكض ييبَي پبسطعبيٍ» اص عٕي يبنك گٕاْي؛
ْ شگَّٕ تغييش دس اعالفبت گٕاْي يبنك گٕاْي؛
 تشخيض ايٍ كّ گٕاْي ثش اعبط لٕاَيٍ ركش شذِ دس عُذ «دعتٕسانقًم اجشايي گٕاْي انكتشَٔيكي يشكاض
ييبَي پبسطعبيٍ» يب «تٕافكَبيّ عغخ اسائّ خذيبت» طبدس َشذِ اعت؛
 اعتفبدِ اص گٕاْي دس كبسثشدْبيي يتفبٔت ثب كبسثشدْبي دس َؾش گشفتّ شذِ ثشاي آٌ گٕاْي؛
 خذشّداس شذٌ تًبييت ،ايُيت ٔ ،افتًابد ثاّ گإاْي يبنكابٌ گإاْي ياب گإاْي يشكاض طاذٔس گإاْي
پبسطعبيٍ؛
 دسيبفت دسخٕاعت اثغبل گٕاْي تٕعظ عبصيبٌ َبؽش ثش يبنك گٕاْي يب يشاجـ لبََٕي ريطالح؛
 پبيبٌ يبفتٍ فقبنيت يشكض دٔنتي طذٔس گٕاْي سيشّ يب يشكض طذٔس گٕاْي پبسطعبيٍ؛
 دفؼ دمٕق ،اعالفبت يذشيبَّ ،فًهيبت ،يب شٓشت يشكض ييبَي پبسطعبيٍ.
 -9كغبَي كّ ييتٕاَُذ تمبضبي اثغبل گٕاْي ًَبيُذ ،فجبستُذ اص:
 يشكض سيشّ؛
 يشاجـ لبََٕي ريطالح؛
 يبنك گٕاْي يب ًَبيُذِ لبََٕي ٔي؛
ْ ش ريُفـ كّ اص فًهكشد گٕاْي يتضشس شذِ ٔ ايٍ ادفب سا دس يذبكى لضبيي ثّ اثجبت سعبَذِ اعت؛
 عبصيبٌ َبؽش ثش يبنك گٕاْي دس طٕستي كّ گٕاْي يٕسد دسخٕاعت اثغبل ثّ يُؾٕس اعتفبدِ دس آٌ عبصيبٌ
طبدس شذِ ثبشذ.
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ْ -4شگَّٕ اختالف ثيٍ يشكض طذٔس گٕاْي پبسط عبيٍ ٔ عشف ْبي افتًبدكُُذِ اص عشيك ْيئت دم اخاتالف دس
يشكض ييبَي پبسط عبيٍ ثشعشف يي شٕد .اختالفي كّ اص ايٍ عشيك دم َشٕد ٔ ثّ تشخيض يشكض دٔنتي طاذٔس
گٕاْي سيشّ لبثهيت دم ٔ فظم دس ايٍ يشكض َيض ٔجٕد َذاشتّ ثبشذ ،اص عشيك يشاجـ لضبيي پيگياشي خٕاْاذ
شذ.

