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  :الف ـ شزایط تأسیس دارٍخبًِ

 ١ط ضرع ٝاخس ضطايظ ٗي تٞاٛس ( آئيٚ ٛب٠ٗ  5عجن ٗبزٟ ) ثب زض ٛظط ُطكتٚ حس ٛػبة خ٘ؼيت  ( 1هبدُ 

ٛػبة اٗتيبظ ثططح ظيط ٝ تأييس غالحيت اظ سٞي ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي اٗٞض زاضٝذب٠ٛ ١ب عجن زضغٞضت ًست حس

  :اهسإ ث٠ تأسيس زاضٝذب٠ٛ ٛ٘بيس ضٞاثظ

اٗتيبظ  2850ثطاي ض٢ط ت٢طاٙ  

اٗتيبظ  2800ٛلط ٝ ثيطتط   1.000.000ثطاي ض٢ط١بي 

اٗتيبظ  ١2700عاض آي يي ٗئيٞٙ ٛلط   500ثطاي ض٢ط١بي ثب خ٘ؼيت 

 اٗتيبظ 2600     ١عاض ٛلط 500آي  300ثطاي ض٢ط١بي ثب خ٘ؼيت 

 اٗتيبظ 2400      ١عاض ٛلط 300آي  100ثطاي ض٢ط١بي ثب خ٘ؼيت 

 اٗتيبظ 2200    ١عاض ٛلط 100آي  50ثطاي ض٢ط١بي ثب خ٘ؼيت 

 اٗتيبظ 2000     ١عاض ٛلط 50 ً٘تط اظثطاي ض٢ط١بي ثب خ٘ؼيت 
 

يب ضٝستب ث٠ تطريع  ...(ٗح٠ٔ، ض٢طى ٝ  -ٜٗغو٠ ذبظ) تأسيس زاضٝذب٠ٛ زض ١ط ض٢ط زضغٞضت ٛيبظ ث٠ :تجػطٟ

ػسٕ ٝخٞز ٗتوبضي ٝاخس حسٛػبة اٗتيبظ، زاٛطِبٟ ػٕٔٞ پعضٌي ٗيتٞاٛس ثب  ٕٝ پعضٌي ٗطثٞع٠ ٝزاٛطِبٟ ػْ

يٌ٘ب٠١ اظ ٝ زازٙ ٢ٗٔت  ٠ً پرص سطاسطي ٝ ًطٞضي زاضز ًثيط االٛتطبض ضٝظٛب٠ٗ ١بياستؼالٕ اظ عطين يٌي اظ 

 .اٗٞض زاضٝذب٠ٛ ١ب ٗؼطكي ٛ٘بيسث٠ ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي كطز زاضاي ثيطتطيٚ اٗتيبظ ضا خ٢ت اذص ٗدٞظ  ثيٚ ٗتوبضيبٙ،

خبثدبيي ٗحْ زاضٝذب٠ٛ ثب زاضتٚ حس ٛػبة اٗتيبظ ١٘بٙ ض٢ط پس  .ٗي ثبضس 2000حساهْ اٗتيبظ كطز ٗؼطكي ضسٟ 

 .ثالٗبٛغ است سبّ كؼبٓيت زض ٜٗغو٠ ذبظ ٝ ٗٞاكوت زاٛطِبٟ 5اظ 

  :شزایط كست اهتیبس ( 2هبدُ 

  :اٗتيبظ ٗسضى تحػئي -1

 اٗتيبظ 500  ثب ٗسضى زيپٖٔ 

 اٗتيبظ 600  ثب ٗسضى زاٛطِب١ي زض ضضت٠ ١بي ؿيط ػٕٔٞ پعضٌي

 اٗتيبظ 800  ١بي ػٕٔٞ پعضٌي  ثب ٗسضى ًبضزاٛي ٝ ًبضضٜبسي زض ضضت٠
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 اٗتيبظ 1000  ي ػٕٔٞ پعضٌي ١ب ثب ٗسضى ًبضضٜبسي اضضس ٝ ثبالتط زض ضضت٠

 اٗتيبظ 1600  ثب ٗسضى ًبضضٜبسي زاضٝسبظي

 اٗتيبظ 1750  ثب ٗسضى ًبضضٜبسي اضضس زاضٝسبظي

 اٗتيبظ 2000  ثب ٗسضى زًتطاي ػ٘ٞٗي زاضٝسبظي

 اٗتيبظ 2200  (ثب پبي٠ زاضٝسبظي)ثب ٗسضى زًتطاي ترػػي زاضٝسبظي 

 10ث٠ اظاي ١ط سبّ ٝ اذص ٗسضى تحػئي زاضٝسبظي خ كبضؽ آتحػئي سبثو٠ زاضٝسبظ ثٞزٙ ٗتوبضي اظ تبضي -2

 (اٗتيبظ 200حساًثط )اٗتيبظ 

 ًست اٗتيبظ سٞاثن اضتـبّ خ٢ت تأسيس زاضٝذب٠ٛ ثطاسبس خسّٝ اٗتيبظ ٗغت ٗػٞة ١يأت زٝٓت ٝ ثب اضائ٠  -3

  :ٗساضى شيْ ٗيسط است

 . ؿبّ زض ظٗبٙ ذسٗت ٗتوبضي ٗالى ٗي ثبضس ، اٗتيبظ ٗحْ اضت خ٢ت احتسبة اٗتيبظ اضتـبّ  :1تجػطٟ 

هبثْ احتسبة   زضغٞضت اضتـبّ ١٘عٗبٙ ٗتوبضي ت٢ٜب يٌي اظ آ٢ٛب ٠ً كطز اٗتيبظ ثيطتطي ًست ٛ٘ٞزٟ، :2تجػطٟ 

 . ذٞا١س ثٞز

زضغٞضت ٗحبسج٠ اٗتيبظ آذطيٚ ٗسضى تحػئي ٗتوبضي سبثو٠ زاضٝسبظ ثٞزٙ ٝي اظاثتسا ٗحبسج٠ ضسٟ  :3تجػطٟ 

. ضتـبّ ٝي زض عّٞ زٝضٟ تحػيْ ٗحبسج٠ ٛ٘يطٞزٝ سبثو٠ ا

  ُٞا١ي اضتـبّ ث٠ ٗسئٞٓيت كٜي زاضٝذب٠ٛ يب هبئٖ ٗوبٗي ثبتأييس زاٛطِبٟ ػٕٔٞ پعضٌي -3-1

زضغٞضتي ٠ً هبئٖ ٗوبٕ ٗسئّٞ كٜي زاضٝذب٠ٛ زاضاي ٗدٞظ تبييس غالحيت كٜي زاضٝذب٠ٛ ثبضس اٗتيبظ  -تجػطٟ

اي ٠ً هبئٖ ٗوبٕ  ي ٗحبسج٠ ُطزيسٟ ٝ اٗتيبظ اضتـبّ ٗسئّٞ كٜي زض زٝضٟاضتـبّ هبئٖ ٗوبٕ زض زٝضٟ هبئٖ ٗوبٕ

. زاضت٠ ٓحبػ ٛ٘يطٞز

حٌٖ ًبضُعيٜي استرسإ زض ٗطاًع زٝٓتي ٝ ؿيط زٝٓتي ثب اضائ٠  اضتـبّ ثب ٗسضى زاضٝسبظي زض حطف ٗطتجظ -3-2

  ضِبٟ ػٕٔٞ پعضٌيزاٙٝ ُٞا١ي ٗحْ ذسٗت يب تبييسي٠ ثي٠٘ تبٗيٚ اخت٘بػي يب ١ط ٗسضى ٗٞضز تبييس 

ُٞا١ي ذسٗت عطح آعإ ٝ پيبٕ آٝضاٙ ث٢ساضت ٝ عطح تأٗيٚ ٛيطٝي اٛسبٛي زاضٝسبظاٙ اظ ٗحْ اػعإ ٝ  -3-3

 تأييسي٠ زاٛطِبٟ ػٕٔٞ پعضٌي ٗطثٞع٠ يب ُٞا١ي پبيبٙ عطح 

ضؽ يب ًبضت پبيبٙ ذسٗت خ٢ت زاضٝسبظاٛي ٠ً پس اظ كب  اضائ٠ ُٞا١ي اظ ازاضٟ ٛظبٕ ٝظيل٠ ػ٘ٞٗي -3-4

زضغٞضت ػسٕ اضائ٠ ُٞا١ي ٛظبٕ ٝظيل٠ ٝ ث٠ زٓيْ ضٝضٚ ٛجٞزٙ ) آتحػئي زٝضٟ ذسٗت ضطٝضت ضا عي ًطزٟ اٛس 

 ( اٗتيبظ ٗحبسج٠ ٗي ُطزز 30ٗحْ ذسٗت، سبثو٠ ذسٗت سطثبظي ثب تٞخ٠ ث٠ ًبضت پبيبٙ ذسٗت ث٠ اظاي ١ط سبّ 
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 زاضٝذب٠ٛ  پس اظ اضائ٠ ُٞا١ي اظ  (2ٗبزٟ  1 ٗٞضٞع ثٜس)اٗتيبظ اضتـبّ ٗتوبضي زاضاي ٗسضى ؿيطزاضٝسبظي  -3-6

اٗتيبظ   %40ٗحْ اضتـبّ ٝ ضؼج٠ سبظٗبٙ تأٗيٚ اخت٘بػي ٗحْ ٝ تأييس زاٛطِبٟ ػٕٔٞ پعضٌي ٗطثٞع٠ ث٠ ٗيعاٙ 

 .هبثْ احتسبة ذٞا١س ثٞز  ٗغت ثطاي آٙ ٗحْ

ٝي ثب پست سبظٗبٛي  ضس٘ي ًٖ استرسإحُ تٞخ٠ ث٠ ثب زاضٝذب٠ٛ زٝٓتي سبثو٠ ًبض تٌٜسيٚ اٗتيبظ  -تجػطٟ

ٗحبسج٠  ثي٠٘ تأٗيٚ اخت٘بػيثسٝٙ اضائ٠  تٌٜسيٚ زاضٝيي ٝ زاضا ثٞزٙ ٗسضى تحػئي ٗؼتجط ً٘ي زاضٝسبظي 

. ُطزز ٗي

زض استبٙ يب ض٢طستبٙ  حِطف ٗطتجظالى ثٞٗي ثٞزٙ تٞٓس يب پٜح سبّ سبثوة ًبض زض ِٕ :ثٞٗي ثٞزٙ ٗتوبضي -4

اٗتيبظ   50استبٙ يب ض٢طستبٙ ٗي ثبضس ٠ً ثطاي ثٞٗي ثٞزٙ زض استبٙ ٗٞضز توبضب يب پٜح سبّ تحػيْ زض ١٘بٙ 

 . ٗحبسج٠ ٗي ُطزز( اٗتيبظ  100ٗد٘ٞػبً )اٗتيبظ  50ٝ زض ض٢طستبٙ 

  :اٗتيبظ ٝيژٟ ايثبضُطاٙ -5

ضظٜٗسُبٙ ثب تأييس ٛيطٝي ٗوبٝٗت ثسيح ٗطًع، ٛيط١ٝبي ٛظبٗي ثب ُٞا١ي اظ ستبز ٗطتطى ٛيطٝي ٗطثٞع٠  -5-1 

  اٗتيبظ 10  ُطاٙ ثب تأييس ٝظاضت خ٢بز ًطبٝضظي ٗجٜي ثط حضٞض زاٝعٔجب٠ٛ زض خج٠٢ ث٠ اظاي ١ط ٗبٟ ٝ خ٢بز

 (اٗتيبظ ذسٗت ً٘تط اظ يي ٗبٟ ثب ٗحبسج٠ تؼييٚ ٗي ُطزز)

هبثْ ٗحبسج٠ است، ث٠ خع  31/6/67ٓـبيت  31/6/59اٗتيبظ ٗطثٞط ث٠ حضٞض زاٝعٔجب٠ٛ زض خج٠٢ اظ تبضيد  :تجػطٟ

 . زض ٜٗبعن ػ٘ٔيبتي ػضٞيت زاضٛس ٟ زض ُطٟٝ تلحع ض٢ساي اٛوالة اسالٗيزاٝعٔجبٛي ى

 اٗتيبظ ٝ  50خبٛجبظي % 25خبٛجبظاٙ ثب تأييس زضغس خبٛجبظي اظ سٞي ثٜيبز خبٛجبظاٙ اٛوالة اسالٗي ٗطًع تب  -5-2

 . اٗتيبظ اضبك٠ ٗيِطزز 30خبٛجبظي % 5ث٠ اظاي اكعايص ١ط 

اخبظٟ تأسيس  ،تأييس ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛيٝ ٛٞثت  تط ث٠ ضطط ثٞٗي ثٞزٙ ذبضج اظٝ ثبال% 70 خبٛجبظ زاضٝسبظ :تجػطٟ

 . زاضٝذب٠ٛ ضا ذٞا١س زاضت

 اٗتيبظ  10آظازُبٙ ثب تأييس ستبز ضسيسُي ث٠ اٗٞض آظازُبٙ ث٠ اظاي ١ط ٗبٟ اسبضت  -5-3

ثب تأييس ً٘يسيٞٙ  ٝثت ٝسبّ ٝ ثيطتط سبثو٠ اسبضت زضغٞضت ثٞٗي ثٞزٙ، ذبضج اظ ٙ 8  زاضٝسبظ ثب  آظازٟ :تجػطٟ

 . تأسيس زاضٝذب٠ٛ ضا ذٞا١س زاضت هبٛٞٛي، اخبظٟ
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  :ذبٛٞازٟ ض٢سا -5-4

 اٗتيبظ 300 كطظٛس ض٢يس

 اٗتيبظ 200  ١٘سط ٝ پسض ٝ ٗبزض ض٢يس

 اٗتيبظ 50 ثطازض ٝ ذٞا١ط ض٢يس

 اٗتيبظ 100  زضغٞضت تي ثطازض ٝ تي ذٞا١ط ثٞزٙ

زاضٝذب٠ٛ زض  يب اٛتوبّ سطٗبي٠ اٗتيبظ ٝ ٜٗحػطاً ثطاي يٌجبض تأسيس 300زاًثط تب اٗتيبظات ٝيژٟ ايثبضُطي ح :تجػطٟ

 . ًْ ًطٞض اػغبء ذٞا١س ضس

  .ضٞزٗي اٗتيبظ زض ٛظط ُطكت٠  10ثطاي سبثو٠ زضذٞاست ٗتوبضي ث٠ اظاي ١ط سبّ  -6

 تأسيسضي خ٢ت آئيٚ ٛب٠ٗ ثطاي ٗٞسسيٚ ًٔي٠ زاضٝذب٠ٛ ١بي زايط، زضذٞاست ٗتوب 11ض٘ٚ ضػبيت ٗبزٟ  -7

خٞظ زاضٝذب٠ٛ اي ضا اذص ٛ٘ٞزٟ ٝ ثب ًٕ٘يسيٞٙ هبٛٞٛي  تأئيسٗدسز زاضٝذب٠ٛ زض غٞضتي ٠ً هجالً ثب اٝٓٞيت ثٜسي ٝ 

اثالؽ آئيٚ ٛب٠ٗ، اثغبّ ٝ تأسيس ١٘عٗبٙ زاضٝذب٠ٛ ثٜبٕ كطز توبضبي ٝي ٝ ٛظط ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي هجْ اظ تبضيد 

: ٟ ثبضس، ثسيٚ تطتيت ثطضسي ٗي ُطززٝاخس ضطايظ زيِطي زض ١٘بٙ ٗحْ غٞضت ُطكت

 .سبثو٠ اضتـبّ ٗتوبضي اظ تبضيد اثغبّ ٗدٞظ زاضٝذب٠ٛ ٗحبسج٠ ٗي ضٞز -

ث٠ خع زض ٜٗبعوي ٠ً  .ٗتوبضي تب زٟ سبّ ٗدبظ ث٠ ثجت ٛبٕ ثطاي تأسيس زاضٝذب٠ٛ ثب اٝٓٞيت ثٜسي ٛ٘ي ثبضس -

 .١٘يٚ ضٞاثظ ٗتوبضي ٛساضز 1غطٟ ٗبزٟ ث٠ تأئيس زاٛطِبٟ ٛيبظ ث٠ تأسيس زاضٝذب٠ٛ زاضت٠ ٝٓي ثب ضػبيت تت

  :شزایط ثجت ًبم هتمبضي تبسیس دارٍخبًِ ( 3هبدُ 

 زاضتٚ حساهْ اٗتيبظ ٗحْ ثب تبئيس زاٛطِبٟ ػٕٔٞ پعضٌي ٗطثٞع٠ -1

زض غٞضت توبضبي تبسيس ٗطتطى زاضٝذب٠ٛ، ١ط زٝ ٗتوبضي ثبيس زاضاي حس ٛػبة اٗتيبظ ٗحْ  :تجػطٟ

. ٙزثبش

 ٝا٠ٛ تبسيس يٌي اظ ٗطاًع يب ٗٞسسبت پعضٌيزاضا ٛجٞزٙ ٗدٞظ يب پط -2

 اٛس، ٗي تٞاٜٛس  اهسإ ث٠ تأسيس زاضٝذب٠ٛ ٛ٘ٞزٟ ٝ  ٜٗبعن ٠ً زض  زاضٝسبظيٗتوبضيبٙ  :تجػطٟ

ثبضٜس ٝ ( زضغٞضت ًست حس ٛػبة اٗتيبظ آٙ)ثسٝٙ اثغبّ زاضٝذب٠ٛ ذٞز ٗتوبضي تأسيس زاضٝذب٠ٛ زض ٗحْ زيِط 
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ظ ضطايظ ثٞزٙ خ٢ت تأسيس زاضٝذب٠ٛ زض ٗحْ زيِط ٗٞضٞع اثغبّ ٗدٞظ زاضٝذب٠ٛ هجٔي ٝ تأسيس زاضٝذب٠ٛ ثب حبئ

 .زض ٗحْ زيِط ثغٞض ١٘عٗبٙ زض ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي ٗغطح ٗي ُطزز

ٗتوبضي تأسيس زاضٝذب٠ٛ ( ض٢ط يب ضٝستبي تبثؼ٠ ١ط زاٛطِبٟ ) ٜٗغو٠ ٗرتٔق  3ٗي تٞاٛس زض ١ط كطز  -3

 . ثبضس

چٜس ٗتوبضي ٝاخس ضطايظ خ٢ت تأسيس زاضٝذب٠ٛ زض يي ٜٗغو٠، اٝٓٞيت تأسيس ثب  ت ٝخٞززضغٞض -4

 .تكطزي است ٠ً زض ظٗبٙ استؼالٕ زاٛطِبٟ اٗتيبظ ثيطتطي ًست ٛ٘ٞزٟ اس

. ثب ٛظط ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي زاٛطِبٟ ذٞا١س ثٞز اٝٓٞيت كطزتطريع زض اٗتيبظ يٌسبٙ ٗتوبضيبٙ زض خسّٝ،  :تجػطٟ

 . زض ٗحْ يٌي ضٞز( ضٝظي ضٝظا٠ٛ ٝ ضجب٠ٛ)ٗتوبضيبٙ تأسيس زاضٝذب٠ٛ  ًٔي٠ ثٜسيخسّٝ اٝٓٞيت  -5

سبظي ػ٘ٔيبت اٝٓٞيت ثٜسي ٝ ضلبف ٛ٘ٞزٙ ٝضؼيت ٛٞثت ٗتوبضي، زضذٞاست ١بي  يٌسبٙخ٢ت  :1تجػطٟ 

تب پبيبٙ ١ط سبّ ض٘سي تٞسظ زاٛطِبٟ ثطضسي ضسٟ ٝ اثتساي تيطٗبٟ سبّ ثؼس ٛتبيح اٝٓٞيت  ًٔي٠ ٗتوبضيبٙ ٝاضزٟ

هبثْ  ٗٞضٞعزض عي سبّ  ٗٞاضز استثٜبءثسي٢ي است زض غٞضت اػالٕ ٛيبظ زاٛطِبٟ زض . اػالٕ ٗي ُطزز ثٜسي

. ثطضسي ذٞا١س ثٞز

ضٝظ هجْ اظ تبضيد استؼالٕ زاٛطِبٟ زضذٞاست ضس٘ي تأسيس زاضٝذب٠ٛ زاضت٠  90كوظ ٗتوبضيبٛي ٠ً تب  :2 تجػطٟ

سيس زاضٝذب٠ٛ زض ٗحْ إٔ، تبضيد اػالٕ ٛيبظ زاٛطِبٟ ث٠ تٜٗظٞض اظ استؼال). ًٜٜس ٗياٛس زض اٝٓٞيت ثٜسي ضطًت 

.  (ٗٞضز ٛظط است

  ثسي٢ي است زضغٞضت ٛجٞز ٗتوبضي ٝاخس ضطايظ ثب ثجت زضذٞاست اٝٓيٚ ٗتوبضي ٗطاتت زض

.  اٝٓيٚ ً٘يسيٞٙ زاٛطِبٟ ثطضسي ٝ اتربش تػ٘يٖ ذٞا١س ضس

حْ هجٔي زاضٝذب٠ٛ اي ٠ً ٗدٞظ آٙ اثغبّ ثب تأسيس اٝٓي٠ يب تأسيس ١٘عٗبٙ زض ٕ)چٜبٛچ٠ ٗإسس  (4هبدُ 

ث٠ ١ط زٓيْ ٛتٞاٛس ث٠ كؼبٓيت ذٞز ازا٠ٗ ز١س، ٗيتٞاٛس توبضبي اثغبّ پطٝا٠ٛ تأسيس ٛ٘ٞزٟ ٝ ١٘عٗبٙ ( ُطزيسٟ

ثبضس، خ٢ت ثطضسي غالحيت ٗي  1 اٗتيبظات ٜٗسضج زض ٗبزٟ% 80زاضٝسبظ ٝاخس ضطايغي ضا ٠ً زاضاي حساهْ 

 . ٟ ٗٞضز ٛظط ٗؼطكي ٛ٘بيسزاضٝذبٙسس زض ٗحْ ؤثؼٜٞاٙ ٕ

.  ٗإسس زاضٝذب٠ٛ ٛ٘ي تٞاٛس ِٗٚ ثؼس اظ عطين اٝٓٞيت ثٜسي ٗتوبضي ضٞز :تجػطٟ
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زضغٞضتي٠ٌ هجالً سبثو٠  ًطٞض زاذْ زض سبّ زض حِطف ٗطتجظ 20 حساهْزاضٝسبظاٙ زاضاي سبثو٠ ًبض  (5هبدُ 

ذبضج اظ ٛٞثت ٝ ٗبظاز ثط خ٘ؼيت  زض ض٢ط ٗٞضز توبضبتأسيس زاضٝذب٠ٛ ٛساضت٠ ثبضٜس، ث٠ ضطط ثٞٗي ثٞزٙ 

.  اخبظٟ تأسيس زاضٝذب٠ٛ ذٞا١ٜس زاضتتأييس ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي  اةكوظ ثطاي يٌجبض 

: ا٠ٛ تٞسظ تؼبٝٛي زاضٝسبظاٙ استبٙضطايظ تأسيس زاضٝخ (6هبدُ 

ثب ٛظط ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي زاٛطِبٟ ٝ تبئيس  يي ٗدٞظ تأسيسٗي تٞاٛس ١ط زاٛطِبٟ ػٕٔٞ پعضٌي  زض -1

 . زازٟ ضٞز ٗطًع ً٘يسيٞٙ

 . زضغس زاضٝسبظاٙ ٗحْ ػضٞ تؼبٝٛي ثبضٜس 50حساهْ  -2

 . ث٠ ًٔي٠ زاضٝسبظاٙ خ٢ت ػضٞيت زض تؼبٝٛي اعالع ضسبٛي ضٞز -3

ِٗط زض )زض ٜٗغو٠ ثسٝٙ ٗحسٝزيت  ٝ زاضٝذب٠ٛ ١بي ضس٘ي زايط ثبيس ػضٞيت ًٔي٠ زاضٝسبظاٙ حبضط -4

 . ثبضس پس اظ ثطُعاضي ٗد٘غ سبٓيب٠ٛ اٌٗبٛپصيط( ٗٞاضز هبٛٞٛي

ت ٗسيطٟ زض ٗٞضز اٛتػبة اػضبي ١يب)٠ٗ ضس٘ي تؼبٝٛي زاضٝسبظاٙ استبٙ ثب اضائ٠ اسبسٜب٠ٗ ٝ آ٢ُي ضٝظٛب -5

 ٗٞسس ١يچ ٗٞسس٠ پعضٌي زيِطي ٛجبضسزض غٞضتي ٠ً ٝ تأئيسي٠ ازاضٟ تؼبٝٙ، ( ٝ ٗٞضٞع كؼبٓيت

 . زاضٝذب٠ٛ ضٞزٗي تٞاٛس ٗتوبضي تبسيس ٗغبثن هبٛٞٙ 

:  سبیز هَارد( 7هبدُ

توبضي ثب تٌ٘يْ كطٕ ٗرػٞظ ثجت ٛبٕ ٝ پس اظ ثطضسي ٗساضى ٗطثٞع٠ تٞسظ زاٛطِبٟ ػٕٔٞ ٕ .1

پعضٌي ٝ ٝاخسضطايظ ثٞزٙ عجن ٗوطضات خبضي زضذٞاست ٝي زض زثيطذب٠ٛ زاٛطِبٟ ٗحْ ٗٞضز ٛظط 

  .ضسيس ث٠ ٗتوبضي تحٞيْ ٗيطٞز ثجت ضسٟ ٝ ضس٘بً

اٛطِبٟ ثطاي تٜظيٖ ٓيست اٝٓٞيت ثٜسي ثب تٞخ٠ ث٠ اػالٕ ٛيبظ ٗحْ ث٠ تأسيس زاضٝذب٠ٛ تٞسظ ز .2

ٗبزٟ  4ثب ضػبيت ثٜس )اٛطِبٟ ٌٗٔق است ثب ٗتوبضيبٙ ٗحْ ٗٞضز ٛظط ٠ً تب تبضيد استؼالٕ ، زٗتوبضيبٙ

زضذٞاست ًتجي ذٞز ضا ضس٘بٌ ث٠ ثجت ضسبٛسٟ اٛس ث٠ آزضس ٜٗسضج زض ( ٝ تجػطٟ آٙ زض ١٘يٚ ضبثغ٠ 3

 . ٗساضى الظٕ ٌٗبتج٠ ٛ٘بيس توبضبٛب٠ٗ اظ عطين پست سلبضضي ثطاي تٌ٘يْ

ٗساضى ٗطثٞط ث٠ ًست اٗتيبظ ذٞز تب تبضيد استؼالٕ زاٛطِبٟ ضا ًٔي٠ زض كطاذٞاٛي ثبيس ٗتوبضي  :1تجػطٟ 

. اضائ٠ ٛ٘بيسٛب٠ٗ زاٛطِبٟ  ٝغّٞٗبٟ ثؼس اظ  ييحساًثط تب 

ٕ ٝزض غٞضت اثغبّ زاضٝذب٠ٛ زض ٜٗبعن ٗحط :2تجػطٟ 
5
3

و
5
تأسيس و بررسی درخواست /53

. ٗبٟ ثالٗبٛغ است ٢ٗ2ٔت تحٞيْ ٗساضى ٗتوبضي حساًثط تب  ،ٗحْ زيِط زضثب اٝٓٞيت ثٜسي 
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پس اظ ٝغّٞ استؼالٕ زاٛطِبٟ خ٢ت تأسيس  ضٝظ پبٛعزٟچٜبٛچ٠ ٗتوبضي حبئع اٝٓٞيت حساًثط تب  .3

ٝ ُٞا١ي ػسٕ سٞء پيطي٠ٜ ٝ ػسٕ  (6اضٟ ض٘ي٠٘ ضٖ)ٗؼطكي ٛب٠ٗ ٗسئّٞ كٜيزاضٝذب٠ٛ، ٛسجت ث٠ اضائ٠ 

اهسإ ٜٛ٘بيس، ٛٞثت ٝي ثط اسبس ضٞاثظ ث٠ كطز ٝاخسضطايظ ثؼسي زازٟ ٗي ضٞز ٝ توبضبي ٛبٗجطزٟ اػتيبز 

 . ثطاي آٙ ٗحْ ٗحلٞػ ذٞا١س ٗبٛس

زض غٞضت ػسٕ پبسد ز١ي ٗتوبضي حبئع اٝٓٞيت پس اظ س٠ ثبض استؼالٕ زاٛطِبٟ، زضذٞاست ٝي اظ  :تجػطٟ

. ثٜسي ٗتوبضيبٙ ٗحْ ٗٞضز ٛظط حصف ٗي ُطزز اٝٓٞيت خسّٝ

زضغٞضتي٠ٌ ٗتوبضي زض ٛٞثت، زضذػٞظ توبضب١بي ٗغطح ضسٟ زض ثيص اظ يي ٗٞضز حبئع اٝٓٞيت  .4

ضٝظ پس اظ ٝغّٞ ٛب٠ٗ  15زاٛطِبٟ ٗٞظق است ٗطاتت ضا ث٠ ٝي اػالٕ تب حساًثط ظطف ٗست ُطزز، 

ثسي٢ي است ػسٕ اػالٕ . ضت ٌٗتٞة اػالٕ ُطزززاٛطِبٟ يي ٗٞضز تٞسظ ٗتوبضي اٛتربة ٝ ث٠ غٞ

   .تٞسظ ٗتوبضي ث٠ ٜٗعٓة اٛػطاف تٔوي ٗي ُطزز

 2ث٠ خع تجػطٟ ثٜس)زضغٞضت زضيبكت ٗدٞظ تأسيس زاضٝذب٠ٛ زض يي ٗحْ، توبضب١بي زيِط ٗتوبضي  .5

 . ُطزز زض سطاسط ًطٞض ثي اثط ٗي( ١٘يٚ ضبثغ٠ 3ٗبزٟ 

ث٠   (ثب تٞخ٠ ث٠ ٗػٞث٠ ٝظاضت ًطٞض)ض٢ط ٗٔحن ٗي ُطزز زاضٝذب٠ٛ اظ ضٝستبيي ٠ً ث٠  اٛتوبّ ٗحْ .6

ثب )زاذْ ١٘بٙ ض٢ط ٜٗٞط ث٠ ًست حسٛػبة اٗتيبظ الظٕ ثطاي ض٢ط ٗٞضز ٛظط تٞسظ ٗإسس زاضٝذب٠ٛ 

  .ذٞا١س ثٞز ٝ ٗٞاكوت زاٛطِبٟ (تٞخ٠ ث٠ ٗبزٟ يي ١٘يٚ ضبثغ٠

ٟ ثبضٜس ػالٟٝ ثط ٝاخس زض غٞضتي٠ٌ ٗتوبضيبٙ ثطاي تبسيس ٗطتطى زاضٝذب٠ٛ ثجت زضذٞاست ٛ٘ٞز .7

ضطايظ ثٞزٙ ٝ ًست حس ٛػبة اٗتيبظ ٗحْ تٞسظ ١ط يي، خ٢ت احتسبة اٗتيبظ آٛبٙ زض خسّٝ اٝٓٞيت 

ثٜسي، ٗد٘ٞع اٗتيبظات ٗطثٞط ث٠ ايثبضُطي ٝ ثٞٗي ثٞزٙ ٝ سبثو٠ اضتـبّ ٗحبسج٠ ُطزيسٟ ٝ اٗتيبظ 

. ٗسضى تحػئي يٌي اظ ٗتوبضيبٙ ٠ً ثيطتط ثبضس ٓحبػ ٗي ُطزز

 20ُ هدارن هَرد ًیبس جْت طزح هَضَع تأسیس دارٍخبًِ در كویسیَى لبًًَي هبد ة ـ

:  (12شوبرُ  طجك فزم پیَست)
  ٗؼبٝٛت ضا١جطزي اُستبٛساضي ٗطثٞط ث٠ ١٘بٙ سبّ زض ٗطاًع استب٢ٛب آذطيٚ آٗبض خ٘ؼيت ٗحْ اظ سٞي  -1

 ٝ پيٞست ١بي آٙ ( 1ض٘ي٠٘ ض٘بضٟ ) كطٕ -2

  (2ض٘ي٠٘)ٟ ٠ً ًٔي٠ ٗلبز آٙ ث٠ زهت تٌ٘يْ ضسٟ ثبضس كطٕ ثطضسي توبضبي تأسيس زاضٝذبٙ -3

.  ثطاي ثطضسي توبضبي تأسيس زاضٝذب٠ٛ ضجب٠ٛ ضٝظي استؼالٕ اظ زاضٝذب٠ٛ ١بي ضٝظا٠ٛ الظٕ ٛيست :1تجػطٟ 
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ثطاي ثطضسي تأسيس زاضٝذب٠ٛ زض زضٗبِٛبٟ يب پٔي ًٔيٜيي يب زي ًٔيٜيي اظ ثيٚ ٗتوبضيبٙ  :2تجػطٟ 

ٝيت تأسيس زاضٝذب٠ٛ عجن ١٘يٚ ضٞاثظ ٝ پس اظ تأييس ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي زاٛطِبٟ ٝاخسضطايظ ٝ حبئع اّٝ

.  ذٞا١س ثٞز

 ( 3ض٘ي٠٘)خسّٝ اٝٓٞيت ثٜسي ٗتوبضيبٙ تأسيس زاضٝذب٠ٛ  -4

 تػٞيط غلح٠ اّٝ ضٜبسٜب٠ٗ ٝ زض غٞضت زاضتٚ تٞضيحبت، تػٞيط غلح٠ آذط -5

 يب ُٞا١ي اضتـبّ ث٠ ذسٗت ٛظبٕ ٝظيل٠  تػٞيط ًبضت پبيبٙ ذسٗت -6

  تػٞيط ٗسضى تحػئي ٗتوبضي -7

 (6ض٘ي٠٘ )ٗؼطكي ٗسئّٞ كٜي تٞسظ ٗإسس ٝ پصيطش آٙ تٞسظ ٗسئّٞ كٜي  -8

 ُٞا١ي ػسٕ سٞء پيطي٠ٜ ٝ ػسٕ اػتيبز -9

  :ضَاثط هزثَط ثِ هعزفي هسئَل فٌي دارٍخبًِ -ج
 ٝذب٠ٛ ٝ زض زاض( زض زٝ ضيلت غجح ٝ ػػط)تؼساز زاضٝسبظ ٗٞضز ٛيبظ ثطاي زاضٝذب٠ٛ ضٝظا٠ٛ يي ٛلط حساهْ  -1

 . ٗي ثبضس( سبػت٠ 12زض زٝ ضيلت )ضجب٠ٛ ضٝظي زٝ ٛلط 

اي زاضٝسبظ ثبضس ٝ زضغٞضت ػسٕ ٝخٞز ٗسئّٞ كٜي ٝٙ آعإ، چٜبٛچ٠ ٗإسس زاضٝذب٠ٛ ثب ضػبيت هبٙ -2

 . ٗإسس ٗي ثبيست ضرػبً ٗسئٞٓيت كٜي زاضٝذب٠ٛ ذٞز ضا ث٠ ػ٢سٟ ُيطز ،ٝاخسضطايظ

ضطايظ  ض زاضٝسبظ ٝاخس١ط ضيلت ًبضي ٗؼطكي يي ٛق ٛسر٠ ثي٠٘ زض 120ث٠ اظاي پصيطش ٗيبِٛيٚ  -3

 ٝٙ هبٛٞٛي ثبكٜي زٕٝ آعاٗي است ٝ زاٛطِبٟ ٛسجت ث٠ تأييس ٗطاتت زض ً٘يسي ّثؼٜٞاٙ ٗسئٞ

ثسي٢ي است حضٞض ١ط زٝ ٛلط زض ١٘بٙ ضيلت ًبضي . غسٝضپطٝا٠ٛ ٗسئّٞ كٜي زٕٝ اهسإ ٗي ٛ٘بيس

 . آعاٗي ٗي ثبضس

تٞسظ اُضُب٢ٛب، ٢ٛبز١ب، سبظٗب٢ٛبي زٝٓتي ٝ اٗٞض ذيطي٠ ثب ضػبيت  ضٝييٓعٕٝ اضائ٠ ذسٗبت زازضغٞضت  -4

ظيط ٛظط ( زاضٝسبظ ٝاخس ضطايظ)ٗطثٞع٠ اضائ٠ ذسٗبت زاضٝيي آٙ ثب حضٞض ٗسئّٞ كٜي ٝ آئيٚ ٛب٠ٗ هبٛٞٙ 

 . زاٛطِبٟ ػٕٔٞ پعضٌي ٗطثٞع٠ غٞضت ٗي ُيطز

ٗؼطكي ٗسئّٞ كٜي زٕٝ خ٢ت سبذت زاض١ٝبي تطًيجي زض زاضٝذب٠ٛ زضغٞضتي٠ٌ تؼساز ُٛسد تطًيجي ثيص  -5

 . ًبضي ثبضس آعاٗي است ضيلتػسز زض ١ط  15اظ 

 

لبئن همبم هسئَل فٌي ثب ارائِ هدارن سیز تَسط داًشگبُ ثزرسي هعزفي ثزرسي تمبضبي  -6

: هي گزدد
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ي ثب شًط تبضيد ٝ سبػبت پصيطش هبئٖ ٗوبٗي حساًثط ث٠ ٗست س٠ ٗبٟ ٝ ٗؼطكي ٛب٠ٗ اظ سٞي ٗسئّٞ كٚ -1-6

 زاضٝذب٠ٛشًط ػٔت ٗؼطكي هبئٖ ٗوبٕ ٝ تأئيس ٗٞسس 

ثسي٢ي است اٗتيبظ سبثو٠ اضتـبّ ٗسئّٞ كٜي زض عي زٝضٟ ٗؼطكي هبئٖ ٗوبٕ ٗحبسج٠ ِٛطزيسٟ ٝ اٗتيبظ 

. ٗطثٞع٠ ثطاي هبئٖ ٗوبٕ ٝي هبثْ احتسبة است

 .ٟ اّٝ ضٜبسٜب٠ٗ ٝ ًبضت ٗٔي هبئٖ ٗوبٕ ٗؼطكي ضسٟتػٞيط غلح -2-6

ثطاي زاٛطدٞي يب ُٞا١ي تبئيسي٠ تحػئي ( پطٝا٠ٛ ٗٞهت يب زائٖ زاضٝسبظي)تػٞيط ٗسضى تحػئي  -3-6

 ظيطزض ذػٞظ سبػبت پصيطش هبئٖ ٗوبٗي ٠ً ٝاحس زضسي اذص ٜٛ٘ٞزٟ ثبضس ٝ ضػبيت ٗٞاضز زاضٝسبظي 

ٗبٟ ٠ً ثب ٛظط ٗؼبٝٛت ؿصا  3ٝاحس زضسي ث٠ ٗست  140ٛس پس اظ ُصضاٛسٙ ١ط زاٛطدٞي زاضٝسبظي ٗي تٞا -4-6

ٗبٟ ٗغبثن آئيٚ ٛب٠ٗ هبثْ ت٘سيس است ثؼٜٞاٙ هبئٖ ٗوبٕ تٞسظ ٗسئّٞ كٜي ثب شًط تبضيد ٝ  6ٝ زاضٝي زاٛطِبٟ تب 

 .ٗؼطكي ضٞز سبػبت پصيطش هبئٖ ٗوبٗي

 .ٝاحسي ١ستٜس 140هبضي ُصضاٛسٙ عطح آعإ اٝٓٞيت ثب آٙ زست٠ اظ زاٛطدٞيبٙ زاضٝسبظي است ٠ً ٗت -5-6

 .ثبضس 14ٗيبِٛيٚ ٗؼسّ ٝاحس١بي ُصضاٛسٟ ضسٟ تٞسظ زاٛطدٞ ثبيستي حساهْ  -6-6

 30ضطط تػسي هبئٖ ٗوبٗي ٗسئّٞ كٜي، ُصضاٛسٙ ٝاحس ًبضآٗٞظي زاضٝذب٠ٛ ٝ عي زٝضٟ ًبضٝضظي ث٠ ٗست  -7-6

 .ظي ثط اسبس اضائ٠ ُٞا١ي ٗؼتجط ٗي ثبضسآٗٞظضي زاٛطٌسٟ زاضٝسباظ زاضٝذب٠ٛ ١بي سبػت زض يٌي 

 :هدارن السم ثِ هٌظَر افتتبح ٍ ثْزُ ثزداري اس دارٍخبًِ -د
 ، ٗساضى ظيط خ٢ت اكتتبح ٝ 20پس اظ تبئيس غالحيت ٗتوبضي تأسيس زاضٝذب٠ٛ اظ سٞي ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي ٗبزٟ 

  :ث٢طٟ ثطزاضي اظ زاضٝذب٠ٛ اضائ٠ ٗي ُطزز

  (4ض٘ي٠٘ )ٗحْ زاضٝذب٠ٛ ُعاضش ًبضضٜبسي ثبظزيس اظ  -1

 اظ ٗحْ ثبظزيس  ثب حضٞض ٗٞسس زض اسطع ٝهت ٗإسسزاٛطِبٟ ٗٞظق است پس اظ زضيبكت توبضب اظ سٞي 

 ( 5ثب تٌ٘يْ ض٘ي٠٘ . )اػالٕ ٛ٘بيس ًتجبً ث٠ ٗتوبضي ٝ ٗطاتت تبئيس يب ٗربٓلت ذٞز ضا (ضٝظ 7حساًثط ظطف ٗست )

، ضضبيت ٛب٠ٗ ٗبٌٓيٚ يب ١يأت ٗسيطٟ ٗي ُطزز ٗدت٘غ ١بي ٗسٌٞٛي تبسيس چٜبٛچ٠ زاضٝذب٠ٛ زض -2

  .ٗدت٘غ ٗسٌٞٛي ضطٝضي است

 ١٘يٚ ضبثغ٠( ظ)ٗساضى ٗسئّٞ كٜي ٗؼطكي ضسٟ ثب تٞخ٠ ث٠ ثٜس  -3

زيِط ثبضس، آئيٚ ٛب٠ٗ زض حطيٖ زاضٝذب٠ٛ  17ٗبزٟ  1زضغٞضتي٠ٌ ٗحْ ٗؼطكي ضسٟ ثب تٞخ٠ ث٠ تجػطٟ  -4

 : يػ٘ٞٗي يب ترػعثطاي سٜدص تؼساز ٗغت كؼبّ پعضٌي 
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  ٗغت كؼبّ ث٠ ٗغجي ُلت٠ ٗي ضٞز ٠ً حساهْ زض يي ضيلت ًبضي غجح يب ػػط زايط ثبضس ٝ ٝهتي

ٗيْ ظٗبٙ كؼبٓيت ٗغجي ث٠ يي ضيلت ٛطسس، ١ط تؼساز ٗغت ٠ً كؼبٓيتطبٙ يي ضيلت ًبضي ضا تي

.  ػٜٞاٙ يي ٗغت كؼبّ زض ٛظط ُطكت٠ ٗي ضٞزٛ٘بيس ث٠ 

  ،كبغ٠ٔ اظ ٝسظ زضة ٝضٝزي سبذت٘بٙ پعضٌبٙ تب زضغٞضتي٠ٌ ٗدت٘غ پعضٌي ٝخٞز زاضت٠ ثبضس

 . ُطزز ٗحبسج٠ ٗيث٠ تطريع زاٛطِبٟ ٝسظ زضة زاضٝذب٠ٛ زايط ٝ اظ ٗسيط ػبثط پيبزٟ ٝ ػُطف ٗحْ 

 :ـ هدارن السم جْت صدٍر پزٍاًِ تأسیس دارٍخبًِ ّـ
ظ تبسيس زاضٝذب٠ٛ زاٛطِبٟ ػٕٔٞ پعضٌي ٗٞظق است پس اظ تبئيس ٗطاتت اظ سٞي ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي ٝ اثالؽ ٗدٞ

  :ٛ٘بيساهسإ ( 7ض٘ي٠٘ )ثب اذص ٗساضى ظيط ٛسجت ث٠ غسٝض پطٝا٠ٛ تأسيس زاضٝذب٠ٛ 

 ( پطت ٛٞيسي ضسٟ) 3×  4زٝ هغؼ٠ ػٌس  -1

 كيص ثبٌٛي ث٠ ٗجٔؾ ٝ ض٘بضٟ حسبة اػالٕ ضسٟ  -2

 تٞسظ زاٛطِبٟ يب ٗطاًع ٗٞضز تأييس آٙ ُصضاٛسٙ زٝضٟ آٗٞظضي هبٛٞٙ ٝ ٗوطضات ٗطثٞع٠ ُٞا١ي  -3

ٝ اٝٓيٚ ثبظزيس زاٛطِبٟ پس اظ اكتتبح زاضٝذب٠ٛ، پطٝا٠ٛ تأسيس آٙ  5ثب تٞخ٠ ث٠ كطٕ ض٘ي٠٘ ض٘بضٟ  :1ثػطٟ ت

.  غبزض ٗي ضٞز

ٓي٠ زاضٝذب٠ٛ ١بي تحت پٞضص آٙ زاٛطِبٟ ثطاسبس حُسٚ كؼبٓيت زاضٝذب٠ٛ ت٘سيس پطٝا٠ٛ تأسيس ى :2تجػطٟ 

ٗتيبظ زض اضظضيبثي سبال٠ٛ ػٌ٘ٔطز آٛبٙ ٝ اذص كيص زضغس ا ١60ب عجن ثبظضسي٢بي اٛدبٕ ضسٟ ثب ًست حساهْ 

ثسي٢ي است ثب ضػبيت هبٛٞٙ . ٝاضيعي ث٠ حسبة ٝ ٗجٔؾ ٗؼيٚ عجن ٗػٞث٠ ١يأت ٗحتطٕ زٝٓت اهسإ ُطزز

تٞسظ ً٘يسيٞٙ ( ١٘ب١َٜ ثب ت٘سيس پطٝا٠ٛ ٗسئّٞ كٜي)سبّ يٌجبض  5ٗصًٞض ت٘سيس كؼبٓيت زاضٝذب٠ٛ ١ب ١ط 

  .غٞضت ٗي ُيطزهبٛٞٛي ٗبزٟ ثيست زاٛطِبٟ 

: ـ هدارن السم جْت صدٍر پزٍاًِ هسئَل فٌي دارٍخبًِ ٍ
زاٛطِبٟ ػٕٔٞ پعضٌي ٗٞظق است ٗساضى ظيط ضا اظ ٗتوبضي زضيبكت ٝ ٛسجت ث٠ غسٝض پطٝا٠ٛ ٗسئّٞ كٜي 

 :خ٢ت زاضٝذب٠ٛ ٗٞضز ٛظط اهسإ ٛ٘بيس( 8 ض٘ي٠٘)

 استؼلبي ٗسئّٞ كٜي هجٔي زاضٝذب٠ٛ ٗٞضز ٛظط -1

زض غٞضتي ٠ً ٗسئّٞ كٜي ٗؼطكي ضسٟ هجالً تبئيس ( 9ض٘ي٠٘ )حيت ٗسئٞٓيت كٜي ثطٍ تطريع غال  -2

  .غالحيت ضسٟ ثبضس ٛيبظي ث٠ عطح ٗدسز ٗٞضٞع زض ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي ٛيست
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اذص ٝ  ظيطزضغٞضتي٠ٌ ٗسئّٞ كٜي هجالً تأييس غالحيت ٛطسٟ ثبضس ثطاي ثطضسي ٗٞضٞع ٗساضى  :تجػطٟ

ٝ ثطٍ تطريع غالحيت  (14ض٘بضٟ  عجن كطٕ پيٞست. )ُطزز ٗطاتت زض ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي تأييس ٗي

سب٠ٓ زاضٝسبظاٙ غبزض ٗي ضٞز ٝ ت٘سيس آٙ ١٘عٗبٙ  5سبّ ٗغبثن ثب ثبظآٗٞظي  5ٗسئٞٓيت كٜي حساًثط ثطاي 

  .ثب ت٘سيس پطٝا٠ٛ ٗسئّٞ كٜي غٞضت ٗي ُيطز

سئٞٓيت كٜي ٗؼطكي ٛب٠ٗ اظ سٞي ٗإسس ٝ پصيطش ٗسئّٞ كٜي ثب شًط تبضيد ٝ سبػبت پصيطش ٕ -3

  (زض غٞضت ٝخٞز)ٝ تػٞيط پطٝا٠ٛ ٗسئٞٓيت كٜي هجٔي ٝي ( 6ض٘ي٠٘)

 .ض ٢٘ٗٞض ث٠ ٢ٗط اٛد٘ٚ زاضٝسبظاٙهطاضزاز ذطيس ذسٗتي ثط اسبس هبٛٞٙ ًب  -4

 (پطت ٛٞيسي ضسٟ) 3×  4زٝ هغؼ٠ ػٌس  -5

  ، تػٞيط غلح٠ آذطٟ ٗتوبضي ٝ زض غٞضت ٝخٞز تٞضيحبتتػٞيط غلح٠ اّٝ ضٜبسٜبٕ -6

 ٗجٔؾ ٝ ض٘بضٟ حسبة اػالٕ ضسٟ  كيص ثبٌٛي ث٠ -7

چٜبٛچ٠ ٗسئّٞ كٜي، ٗتوبضي پصيطش ٗسئٞٓيت كٜي زض ض٢ط١بي ت٢طاٙ، اغل٢بٙ، ٗط٢س، تجطيع ٝ ضيطاظ  -8

  ثبضس، اضاي٠ تػٞيط پطٝا٠ٛ زايٖ زاضٝسبظي آعاٗي است

 ُصضاٛسٙ زٝضٟ آٗٞظضي هبٛٞٙ ٝ ٗوطضات ٗطثٞع٠ تٞسظ زاٛطِبٟ يب ٗطاًع ٗٞضز تأييس آٙ  -9

 اضت ٗٔي تػٞيط ى  -10

اظ يِبٙ ٝ سبظٗبٙ ٗطثٞع٠ ثطاي ( يب سبػبت هجّٞ ٗسئٞٓيت كٜي)اػالٕ ػسٕ ٛيبظ زض سبػبت ؿيطازاضي   -11

 زاضٝسبظاٙ ٗطّ٘ٞ ذسٗبت زٝٓتي 

 تػٞيط ُٞا١ي پٜح سب٠ٓ ثبظ آٗٞظضي زاضٝسبظاٙ ثب تٞخ٠ ث٠ هبٛٞٙ آٗٞظش ٗسإٝ ُطٟٝ پعضٌي -12

استؼلبي ٗسئّٞ كٜي هجٔي ٛسجت ث٠ اثغبّ پطٝا٠ٛ  ١٘چٜيٚ ضطٝضي است زاٛطِبٟ ػٕٔٞ پعضٌي پس اظ اذص

 . كٜي هجٔي زاضٝذب٠ٛ ٗٞضز ٛظط اهسإ ٛ٘بيس ٗسئّٞ

 ـ هدارن هَرد ًیبس جْت طزح هَضَع اثطبل ٍ تأسیس دارٍخبًِ در ّوبى هحل  س

: (13شوبرُ  طجك فزم پیَست) 20ثِ طَر ّوشهبى در كویسیَى لبًًَي هبدُ 
 زاضٝذب٠ٛ ئّٞ كٜي ٝ پطٝا٠ٛ ٗس پطٝا٠ٛ تأسيس اغْ -1

سيس زاضٝذب٠ٛ تٞسظ ٗإسس زاضٝذب٠ٛ ٝ زضذٞاست ٗتوبضي أضس٘ي اثغبّ ٗدٞظ ٝ پطٝا٠ٛ ت زضذٞاست -2

  (10ض٘ي٠٘ ){ثب حضٞض ١ط زٝ ٛلط}سيسأخسيس ت

 غٞيط غلح٠، تاضٝذب٠ٛ ٝ زض غٞضت زاضتٚ تٞضيحبتتػٞيط غلح٠ اّٝ ضٜبسٜب٠ٗ ٗتوبضي تأسيس ز -3

  آذط
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 ػبكيت اظ ذسٗت يب ُٞا١ي اضتـبّ ث٠ ذسٗت ٝظيل٠ ٗتوبضيتػٞيط ًبضت پبيبٙ ذسٗت يب ٕ -4

  تػٞيط ٗسضى تحػئي ٗتوبضي -5

 ُٞا١ي ػسٕ سٞء پيطي٠ٜ ٝ ػسٕ اػتيبز ٗتوبضي -6

 ٝ ٗساضى ٗطثٞع٠( 1ض٘ي٠٘ )ئيس ضسٟ ًست اٗتيبظ الظٕ ٗحْ تٞسظ ٗتوبضي أكطٕ ت -7

  (6ض٘ي٠٘ )ٗؼطكي ٛب٠ٗ ٗسئّٞ كٜي  -8

ض٘ٚ ٗؼطكي ٗٞسس خسيس ث٠ ضطًت٢بي تٞظيغ زاضٝ ٛسجت ث٠ اثغبّ  ئيس ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي، زاٛطِبٟأپس اظ ت

.  ٛ٘بيساهسإ ( ٝ)ٝ ( ١ـ)سيس ٝ ٗسئّٞ كٜي خسيس عجن ثٜس١بي أپطٝا٠ٛ ١بي ٗٞسس هجٔي ٝ غسٝضپطٝا٠ٛ ت

ضطاف ٗإسس هجٔي ثط ٗجٜي ثط ٗٞاكوت ثب ٗٞضٞع، اِ 20ي ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي ٗبزٟ أتب ظٗبٙ غسٝض ض :تجػطٟ

 .ثبضس ٗدبظ ٛ٘ي ٛبٗجطزٟا٠ٛ آعاٗي است ٝ پصيطش ٗسئٞٓيت كٜي زض زاضٝذب٠ٛ ١بي زيِط تٞسظ اٗٞضخبضي زاضٝخ

 :ـ هدارن السم جْت اًتمبل هحل دارٍخبًِ ح
  توبضبي ًتجي ٗإسس -1

 (4ض٘ي٠٘ )ُعاضش ًبضضٜبسي ثبظزيس اظ ٗحْ ٗؼطكي ضسٟ  -2

ٝ اػالٕ آٗبزُي ٗٞسس خ٢ت ث٢طٟ  (ٛب٠ٗ ٝ ٗوطضات ٗطثٞع٠ آئيٚ 17ٝ  10ثب ضػبيت ٗٞاز )ئيس ٗحْ أپس اظ ت

ثطزاضي اظ ٗحْ خسيس، زاٛطِبٟ ٗي ثبيست ض٘ٚ ٗؼطكي زاضٝذب٠ٛ ث٠ ضطًت٢بي تٞظيغ زاضٝ ٛسجت ث٠ اثغبّ پطٝا٠ٛ 

. ٛ٘بيساهسإ ( ٝ)ٝ ( ١ـ)ثٜس١بي ١بي هجٔي ٝ غسٝض پطٝا٠ٛ تبسيس ٝ ٗسئّٞ كٜي خسيس عجن 

در كویسیَى فعبلیت دارٍخبًِ ٍضعیت ـ هدارن هَرد ًیبس جْت ثزرسي هَضَع تجدیل ًَع  ط

 :(طجك فزم پیَست)لبًًَي 
 توبضبي ًتجي ٗإسس زاضٝذب٠ٛ -1

  ٗسيط ؿصا ٝ زاضٝي زاٛطِبٟ زض ذػٞظ ٗٞضٞع/اظ٢بض ٛظط غطيح ٗؼبٝٙ -2

اػالٕ ٝضؼيت ٗسئٞٓيت كٜي سبػبت خسيس كؼبٓيت زاضٝذب٠ٛ ٝ زض غٞضت ٓعٕٝ ٗساضى ٗسئّٞ كٜي خسيس  -3

 (ظ)ٗغبثن ثٜس 

اضبي تجسيْ ٝضؼيت كؼبٓيت زاضٝذب٠ٛ اظ ضٝظا٠ٛ ث٠ ضجب٠ٛ ضٝظي ُعاضش ًبضضٜبسي ثبظزيس زض غٞضت تن  -4

 . آعاٗي است ( 4ض٘ي٠٘)اظ ٗحْ زاضٝذب٠ٛ 

سبّ كؼبٓيت ٗست٘ط ث٠  5زاضٝذب٠ٛ ضجب٠ٛ ضٝظي ٗٞخٞز ثٜب ث٠ زضذٞاست ضرع ٗإسس ٗي تٞاٛس ثؼس اظ  :تجػطٟ

. ضٝظا٠ٛ تجسيْ ُطزز
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زاٛطِبٟ ػٕٔٞ پعضٌي ٗٞظق است ٛسجت ث٠ اثغبّ پطٝا٠ٛ  ،20ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي ٗبزٟ  پس اظ تبئيس ٗطاتت اظ سٞي

 .ٛ٘بيسغبزض ( ٝ)ٝ ( ١ـ)١بي تأسيس ٝ ٗسئّٞ كٜي هجٔي زاضٝذب٠ٛ اهسإ ٝ پطٝا٠ٛ ١بي خسيس ضا عجن ثٜس١بي 

 :ـ هدارن السم جْت اثطبل هجَس ٍ پزٍاًِ تبسیس دارٍخبًِ ي
ٗدٞظ ٝ پطٝا٠ٛ زاضٝذب٠ٛ ذٞز ضا زاضز، الظٕ است هجْ اظ تؼغيْ اي ٠ً هػس اثغبّ  سس زاضٝذب٠ٛؤٕ -1

ٛ٘ٞزٙ زاضٝذب٠ٛ، توبضبي ًتجي ٝ غطيح ٝ ثسٝٙ ضطط ذٞز ضا ث٠ زاٛطِبٟ ٗطثٞع٠ تسٔيٖ تب ٗٞضٞع زض 

  .ئيس ُطززأً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي ٗغطح ٝ ت

ذب٠ٛ ١بي ثطاي ثطضسي ٗٞضٞع زض ً٘يسيٞٙ، تؼساز ٝ ٛٞع زاضٝزضغٞضت اثغبّ تي زاضٝذب٠ٛ ٗحْ  -2

ثبيس تٞسظ زاٛطِبٟ زض كطٕ اظ٢بض ٛظط ( ض٢ط يب ضٝستب)ٗٞخٞز ٝ چِِٞٛي ضكغ ٛيبظ زاضٝيي ٗطزٕ ٜٗغو٠ 

 . ضطح زازٟ ضٞز( 16ض٘ي٠٘ ض٘بضٟ )ً٘يسيٞٙ 

، اغْ 20ي ٗٞاكوت ثب اثغبّ ٗدٞظ تبسيس زاضٝذب٠ٛ اظ سٞي ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي ٗبزٟ أثسي٢ي است پس اظ اػالٕ ض

  .ٗسئّٞ كٜي زاضٝذب٠ٛ تٞسظ زاٛطِبٟ اثغبّ ٗي ُطزز ١بي تبسيس ٝ پطٝا٠ٛ

 :ـ ضَاثط هزثَط ثِ دارٍخبًِ داخلي ثیوبرستبى ن
 ثب تٞخ٠ ث٠ آئيٚ ٛب٠ٗ زاضٝذب٠ٛ ١ب، زاضٝذب٠ٛ زاذٔي ثي٘بضستبٙ ثسٝٙ زض ٛظط ُطكتٚ خ٘ؼيت ٝ اٝٓٞيت توبضب ثب اضاي٠ 

 :زتأسيس ذٞا١س شٝ تأييس ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي زاٛطِبٟ ٗساضى شيْ 

 اظ زاٛطِبٟ ػٕٔٞ پعضٌي ٗطثٞع٠ث٢طٟ ثطزاضي يب ٗدٞظ پطٝا٠ٛ تأسيس تػٞيط  -1

 تػٞيط پطٝا٠ٛ ٗسئّٞ كٜي ثي٘بضستبٙ  -2

 (11ض٘ي٠٘ )ُعاضش ًبضضٜبسي ثبظزيس اظ ٗحْ زاضٝذب٠ٛ   -3

ٗؼطكي ٛب٠ٗ اظ سٞي ضئيس ثي٘بضستبٙ ٝ پصيطش ٗسئّٞ كٜي  :ٗساضى ٗسئّٞ كٜي زاضٝذب٠ٛ ضبْٗ  -4

  ١٘يٚ ضبثغ٠( ٝ)ٜٗسضخبت ثٜس ( 6ض٘ي٠٘)زاضٝذب٠ٛ 

زض غٞضتي ٠ً ٗسئّٞ كٜي ٗؼطكي ضسٟ هجالً تبييس غالحيت ضسٟ ثبضس، ٛيبظي ث٠ عطح ٗدسز ٗٞضٞع زض  :تجػطٟ

 .ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي ٛيست

ثطزاضي اظ زاضٝذب٠ٛ ٛسجت ث٠ غسٝض پطٝا٠ٛ تأسيس ٝ ٗسئّٞ  زاٛطِبٟ ػٕٔٞ پعضٌي ٗٞظق است ١٘عٗبٙ ثب ث٢طٟ

  .اهسإ ٛ٘بيس ١٘يٚ ضبثغ٠( ٝ)ٝ ( ١ـ )تٞخ٠ ث٠ ثٜس١بي كٜي زاضٝذب٠ٛ ثب 
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  :ضَاثط هزثَط ثِ تفَیض اختیبرات كویسیَى لبًًَي هزكش ثِ كویسیَى لبًًَي داًشگبُـ  ل
هبٛٞٙ ٗطثٞع٠ ٝ تجػطٟ ١بي آٙ ٝ آئيٚ ٛب٠ٗ زاضٝذب٠ٛ ١ب ث٠  20اذتيبضات ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي ٗطًع ثب ضػبيت ٗبزٟ 

 . ٟ تلٞيض ٗي ُطززً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي زاٛطِب

ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي زاٛطِبٟ ثب حضٞض حساهْ چ٢بض ٛلط اظ اػضبي آٙ ضس٘بً تطٌيْ ضسٟ ٝ ِٗالى تػ٘يٖ  -1

 . ُيطي ضأي اًثطيت حبضط زض خٔس٠ است

زػٞت اظ اػضبي ً٘يسيٞٙ ثبيس ث٠ غٞضت ٌٗتٞة ٝ ضس٘ي غٞضت ُطكت٠ ٝ زػٞتٜب٠ٗ حساهْ يي ١لت٠  -2

اضسبّ ضٞز ٝ خٔس٠ ً٘يسيٞٙ زض ثطٛب٠ٗ ظٗبٙ ثٜسي ٗطرع ٠ً  هجْ اظ تطٌيْ خٔس٠ ثطاي اػضبي آٙ

 . ٝ سبػت ٗؼيٚ تطٌيْ ُطزز ظٝضث٠ اعالع ازاضٟ ًْ زاضٝ ١ٖ ذٞا١س ضسيس زض 

 . ٗسيط ؿصا ٝ زاضٝي زاٛطِبٟ است/ زثيط ً٘يسيٞٙ ٗؼبٝٙ -3

ض سغح ١٘بٙ زهبضي تٗطثٞط ث٠ زضذٞاست ٕ( زاضاي ض٘بضٟ ٝ تبضيد ثجت زثيطذب٠ٛ)ثب تٞخ٠ ث٠ ٛب٠ٗ ٝاضزٟ  -4

ث٠ كطٕ ًبضضٜبسي ٗطثٞع٠ تٜظيٖ ٝ ث٠ ١٘طاٟ ٗساضى الظٕ عجن ضٞاثظ ٝ پطٝٛسٟ ٗٞخٞز خ٢ت  ،زاٛطِبٟ

 . اضائ٠ ٗي ضٞزاػالٕ ٛظط ث٠ ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي 

اػالٕ ٛظط ً٘يسيٞٙ، ثط٠ُ ذالغ٠ ضأي ً٘يسيٞٙ تٜظيٖ ٝ ضٝٛٞضت آٙ ث٠ ازاضٟ ًْ زاضٝ  ١٘عٗبٙ يب -5

 . اضسبّ ٗي ُطزز

تػ٘ي٘بت اتربش ضسٟ ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي زاٛطِبٟ ٗـبيط ثب هبٛٞٙ ٝ آئيٚ ٛب٠ٗ ٝ ٗوطضات زضغٞضتي٠ٌ  -6

زضذٞاست تدسيسٛظط ٗطثٞع٠ ثبضس ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي ٗطًع ٗيتٞاٛس زضغٞضت غالحسيس ٛسجت ث٠ 

 . ضأي غبزضٟ يب اِػبزٟ اذتيبضات تلٞيض ضسٟ اهسإ ٛ٘بيس ً٘يسيٞٙ زاٛطِبٟ زض

هَر اجزایي دارٍخبًِ ّب اس طزف داًشگبُ علَم پششکي ثِ ضَاثط هزثَط ثِ ٍاگذاري ا -م

: اًجوي دارٍسبساى ایزاى
ٝ يب ض٢طستبٙ )زاٛطِبٟ ػٕٔٞ پعضٌي اٗٞض اخطايي ٗطثٞط ث٠ زضذٞاست زاضٝذب٠ٛ ١ب ضا ث٠ اٛد٘ٚ زاضٝسبظاٙ استبٙ 

ح ٗٞضٞع ثب ضػبيت ثسي٢ي است عط. ث٠ ضطح ظيط ٝاُصاض ٗي ٛ٘بيس( زض ٗحسٝزٟ زاٛطِبٟ ػٕٔٞ پعضٌي ٗٞضز ٛظط

زض ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي زاٛطِبٟ ٝ غسٝض پطٝا٠ٛ ١بي تبسيس ٝ ٗسئّٞ كٜي زاضٝذب٠ٛ ٝ آئيٚ ٛب٠ٗ زاضٝذب٠ٛ ١ب 

: پيِيطي ػٌ٘ٔطز زاضٝذب٠ٛ ١ب اظ ٗطاخغ شيػالح هبٛٞٛي زض ػ٢سٟ زاٛطِبٟ ٗطثٞع٠ ذٞا١س ثٞز

 ٗؼطكي ٗسئّٞ كٜي ٝ هبئٖ ٗوبٕ ٗسئّٞ كٜي زاضٝذب٠ٛ  -1

 ٝضؼيت ذسٗبت زاضٝذب٠ٛ اظ ٛي٠٘ ٝهت، ضٝظا٠ٛ يب ضجب٠ٛ ضٝظي ٝ ثط ػٌس زضذٞاست تجسيْ -2

 ثجت زضذٞاست ٗتوبضي تبسيس زاضٝذب٠ٛ ٝ اٝٓٞيت ٗتوبضيبٙ ثط اسبس اػالٕ ٛيبظ زاٛطِبٟ -3
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 ٗؼطكي ٗحْ پيط٢ٜبزي ث٢طٟ ثطزاضي اظ ٗدٞظ تبسيس زاضٝذب٠ٛ يب اٛتوبّ ٌٗبٙ زاضٝذب٠ٛ زايط -4

 اظ ػٌ٘ٔطز زاضٝذب٠ٛ ١بثبظزيس، اضظيبثي ٝپبيص ازٝضاي  -5

 ٝ تطٌيْ پطٝٛسٟ پطسٜٔي آ٢ٛب( آٗٞظش پطسْٜ)تٞاٜٛ٘س سبظي ًبضًٜبٙ زاضٝيي  -6

 (اٛتوبّ سطٗبي٠)زضذٞاست اثغبّ ٝ تبسيس ١٘عٗبٙ زاضٝذب٠ٛ  -7

 پيط٢ٜبز اسبٗي زاضٝذب٠ٛ ١بي ٜٗترت ثب تٞخ٠ ث٠ حسٚ ػٌ٘ٔطز آٙ -8

 زضذٞاست اثغبّ ٗدٞظ تبسيس زاضٝذب٠ٛ -9

 كٜي زاضٝذب٠ٛ هجْ اظ غسٝض پطٝا٠ٛ ١بي ٗطثٞع٠آٗٞظش ٗٞسس ٝ ٗسئّٞ  -10

سبيط اٗٞض ٗطتجظ ثب ١٘ب١ِٜي زاٛطِبٟ ٗطثٞع٠ خ٢ت تسطيغ زض ضسيسُي ث٠ زضذٞاست ١ب ٝ اضتوبي  -11

ًيليت ذسٗبت زاضٝيي زاضٝذب٠ٛ ١ب  

  :رسي ٍ ًظبرت ثز عولکزد دارٍخبًِثبسضَاثط  ـ ى
ػ٢سٟ زاٛطِبٟ ػٕٔٞ  ٗٞخٞز ثطاضٝ ٝ ًٔي٠ اهالٕ ٢ِٛساضي ٝ ػطض٠ زت٢ي٠، ٛظبضت ثط ػٌ٘ٔطز زاضٝذب٠ٛ زض  (1

 . پعضٌي ٗطثٞع٠ است

 زض ٗٞاضزي٠ٌ اٛدبٕ ثبظضسي اظ زاضٝذب٠ٛ تٞسظ سبيط ٗطاخغ هبٛٞٛي شيػالح الظٕ ث٠ ٛظط ٗيطسس ثب  (2

 . ١٘ب١ِٜي زاٛطِبٟ ٗطثٞع٠ ٝ ث٠ ١٘طاٟ ًبضضٜبس زاٛطِبٟ ثبظزيس اظ ٗحْ غٞضت ذٞا١س ُطكت

ٝ اظ حُسٚ سٔٞى ( حساهْ يي ٛلط زاضٝسبظ)كطز آٗٞظش زيسٟ ٛلط  2اٛطِبٟ اػعاٗي ز سيُطٟٝ ًبضضٜب (3

 . الظٕ ثطذٞضزاض ثٞزٟ ٝ زاضاي ًبضت ثبظضسي يب ٗؼطكي ٛب٠ٗ زاٛطِبٟ ثبضٜس

تٜظيٖ ٝ يي ثطٍ آٙ خ٢ت ( ضٞاثظ ٗطثٞع٠عجن )ات ثبظضسيٚ زض زٝ ثطٍ غٞضت ٗدٔس ٗط٢ٞز (4

 . يب ٗإسس زاضٝذب٠ٛ تحٞيْ ٗي ُطزز اعالع ٝ ضكغ ٛبضسبيي ١بي احت٘بٓي ث٠ ٗسئّٞ كٜي

ثسي٢ي است ٛيبظ ث٠ ثبظزيس اظ . ثبض زض سبّ ٗي ثبضس 4حساهْ تؼساز ثبظضسي اظ زاضٝذب٠ٛ ث٠ عٞض ٗتٞسظ  (5

 . ػٌ٘ٔطز زاضٝذب٠ٛ ١ب ثب تٞخ٠ ث٠ ٛحٟٞ كؼبٓيت آ٢ٛب ثب ٛظط زاٛطِبٟ تؼييٚ ٗي ُطزز

ف آٙ اظ ٗطاخغ شيػالح، زض اضظضيبثي ػٌ٘ٔطز ُعاضش ثبظضسي اظ زاضٝذب٠ٛ ػالٟٝ ثط پيِيطي ٗٞاضز ترْ (6

 .سبال٠ٛ آٙ عجن زستٞضآؼْ٘ ٗطثٞع٠ ٗإثط ذٞا١س ثٞز

: شزایط فٌي دارٍخبًِ (7

، ٛسر٠ "تطًيجي"كضبي زاضٝذب٠ٛ ثبيس ث٠ كضبي ٗطبٝضٟ زاضٝيي، ٌٗبٙ ت٢ي٠ زاض١ٝبي سبذتٜي ( آق

.  پيچي ٝ ٌٗبٙ استوطاض ثي٘بض ٝ هلس٠ ًتت ضكطٛس توسيٖ ُطزز



H ـ تحوين  89 ٢ٗطZavabet Darukhaneh 89 

 

http://www.fdo.ir/drug/fa 
{ 18غلح٠ {   

ذب٠ٛ ٗٞظق است اُتٞٗبسيٞٙ ًبْٗ خ٢ت اضائ٠ اعالػبت زضذٞاستي ًٔي٠ ذسٗبت زاضٝيي ث٠ زاضٝ ( ة

 . ٗؼبٝٛت ؿصا ٝ زاضٝ زاضت٠ ثبضس

ضَٛ ضٝپٞش زاضٝسبظ ٗسئّٞ كٜي ث٠ ضَٛ سليس ثب ٛػت اِتيٌت ثط ضٝي سي٠ٜ ٝ ٗت٘بيع اظ ضَٛ  ( ت

 پطسْٜ زاضٝذب٠ٛ 

{ ٗسئّٞ كٜي ٝ ٗطبٝضٟ زاضٝيي}ٗتٚ ٗحْ استوطاض زاضٝسبظ ٗسئّٞ كٜي ث٠ غٞضت تبثٔٞيي ثب  ( ث

 . ٗطرع ُطزز

چيسٗبٙ هلس٠ ١بي زاضٝيي ث٢تط است ث٠ غٞضت ذٞاظ زضٗبٛي زاضٝ ٝ تطخيحبً ثست٠ ثٜسي ١بي  ( ج

 . ١ٖ ضٌْ زض خب١بي ٗرتٔق ٗتلبٝت ثبضس

 . ٗحْ سبذت زاض١ٝبي تطًيجي زض كضبيي ُٗدعا ٝ ثب تد٢يعات ًبْٗ ٗٞضز ٛيبظ ثبضس ( ح

ٛسي ٜٗبست زاضت٠ ٝ ُٗد٢ع ث٠ زٗبسٜح ٝ ضعٞثت سٜح ٝ يرچبّ زاضٝذب٠ٛ اٛجبض زاضٝذب٠ٛ هلس٠ ة ( خ

.  ثبضس سبٗب٠ٛ ثجت ضايب٠ٛ اي زٗبزاضاي 

پطسْٜ ضبؿْ زض زاضٝذب٠ٛ اظ عطف اٛد٘ٚ زاضٝسبظاٙ ٗحْ ثب تٞخ٠ ث٠ ٗساضى ظيط ث٠ زاٛطِبٟ  ( ز

 : ٗؼطكي ضٞٛس

   ٖٔحساهْ ٗسضى زيپ

  ُٞا١ي ػسٕ سٞء پيطي٠ٜ ٝ ػسٕ اػتيبز 

 سٜب٠ٗ ٝ ًبضت ٗٔي ٝ ًبضت پبيبٙ ذسٗت  ًپي ضٜب 

 ًبضت ث٢ساضت ٝ سالٗت 

پطٝٛسٟ اضائ٠  يْٗساضى كٞم ثب ٗؼطكي پطسْٜ زاضٝذب٠ٛ تٞسظ ٗٞسس ث٠ اٛد٘ٚ زاضٝسبظاٙ ٗحْ ثطاي تطي
 ُطزيسٟ ٝ ثب تٞخ٠ ث٠ زاضا ثٞزٙ سالٗت اذالهي، ضٝاٛي ٝ خس٘ي پس اظ آٗٞظش ١بي الظٕ كطز اظ عطف اٛد٘ٚ

 .زاٛطِبٟ ٗؼطكي ٗي ضٞزث٠  زاضٝسبظاٙ

اٌٗبٙ حضٞض زض زاضٝذب٠ٛ ضا ٛساضٛس ثبيس  ي٠ً ث٠ زٓيْ ٗطٌالت سسيٚ زاضٝذب٠ٛ ١بي زايطٕؤ ٗٞضززض  (8

ث٠ ػٜٞاٙ ( ثب ضػبيت ٗبزٟ يي ١٘يٚ ضبثغ٠)زاضٝسبظ ٝاخس ضطايظ ٗساضى ٝ ٗستٜسات الظٕ ض٘ٚ اضائ٠ 

أييس ً٘يسيٞٙ، كؼبٓيت زاضٝذب٠ٛ ثب زضغٞضت ت. ٗؼطكي ٛ٘بيٜس هبٛٞٛيخ٢ت عطح زض ً٘يسيٞٙ خبٛطيٚ 

.  ٗبٟ ٝ ت٘سيس آٙ ثب ٛظط ً٘يسيٞٙ ٗصًٞض ثالٗبٛغ است 6ضػبيت سبيط ٗوطضات ثطاي ٗست 

  :اِضطاف ٗإسس ثب ضػبيت ٗٞاضز ظيط ث٠ تطريع ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي زاٛطِبٟ ٗي ثبضس ٗػبزين :1تجػطٟ 

  .ضت٠ ثبضسزاضٝذب٠ٛ ثبيس اضطاف ًبْٗ ث٠ ازاضٟ اٗٞض زاضٝذب٠ٛ زا ٗإسس .1
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 . ًٔي٠ اٗٞض ٗبٓي زاضٝذب٠ٛ ٝ غسٝض چي ١ب كوظ ث٠ ٛبٕ ٗإسس ثبضس .2

حسٚ ػٌ٘ٔطز زاضٝذب٠ٛ ذػٞغبً ثب تٞخ٠ ث٠ حضٞض ٗست٘ط ٝ كؼبّ ٗسئّٞ كٜي ٝ ػسٕ ػطض٠  .3

 .زاض١ٝبي ذبضج اظ ك٢طست ضس٘ي زاض١ٝبي ايطاٙ ٝ تبضيد ُصضت٠

يس ٗسئٞٓيت ازاضٟ ًطزٙ زاضٝذب٠ٛ ضا زض ض٘ٚ زاضا ثٞزٙ ضطايظ الظٕ ثب كطز خبٛطيٚ ٗإسس :2تجػطٟ 

 .ظٗبٙ خبٛطيٜي توجْ ٛ٘بيس

 :ضَاثط هزثَط ثِ اداهِ فعبلیت دارٍخبًِ درصَرت فَت هؤسس ـ ق
  4ػٕٔٞ پعضٌي ٗطثٞع٠، ٗٞضٞع تجػطٟ زض غٞضت كٞت ٗإسس يب يٌي اظ ٗإسسيٚ زاضٝذب٠ٛ، الظٕ است زاٛطِبٟ

 ظضٌي ٝ زاضٝيي ضا ث٠ ٝضاث هبٛٞٛي ٗتٞكي خ٢ت اضائ٠ ٗساضى ظيط اغالحي هبٛٞٙ ٗطثٞط ث٠ ٗوطضات اٗٞض ح 3ٗبزٟ 

: اػالٕ ٛ٘بيس

 ٗساضى ٗسئّٞ كٜي ٝاخس ضطايظ عجن ضٞاثظ  -1

 ًٝبٓت ٛب٠ٗ ضس٘ي ٗجٜي ثط ٗؼطكي ًٝيْ خ٢ت اٛدبٕ ًٔي٠ اٗٞض ٗطثٞط ث٠ زاضٝذب٠ٛ -2

 .(زض غٞضتي ٠ً ٗإسس ٗتٞكي زاضاي كطظٛس غـيط ثبضس)هيٖ ٛب٠ٗ غـبض   -3

ٝ زض غٞضت ٗؼطكي كطز ٝاخس ضطايظ خ٢ت غسٝض پطٝا٠ٛ تأسيس زاضٝذب٠ٛ ثٜبٕ  غط ٝضاثتزازذٞاست ح -4

ٗساضى ظيط تٞسظ ٝضاث خ٢ت ثطضسي  ،(ثٜس ة 9تب  5ٝ  2ٗٞاضز )ٝي ػالٟٝ ثط ٗساضى الظٕ عجن 

 .ٗٞضٞع زض ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي اضائ٠ ٗيطٞز

زاضٝذب٠ٛ ٝ ٗؼطكي كطز ٝاخس ضطايظ زض ذٞاست ٝضاث يب ًٝيْ هبٛٞٛي آ٢ٛب زض ٗٞضز اثغبّ ٗدٞظ تأسيس   -5

 (10ٗغبثن ض٘ي٠٘ ) غسٝضپطٝا٠ٛ تأسيس

 ُٞا١ي اٛحػبض ٝضاثت -6

  اخبظٟ ٛب٠ٗ زازستبٛي ثٜبٕ هيٖ غـبض زضذػٞظ ٗٞضٞع  -7

زض غٞضتي ٠ً ٗإسس زاضٝذب٠ٛ ثيص اظ يي ٛلط ثبضس ٝ يٌي اظ ٗإسسيٚ كٞت ٛ٘بيس، ازا٠ٗ كؼبٓيت  :تجػطٟ

ث ٗتٞكي، ٜٗٞط ث٠ اضائ٠ ٗساضى كٞم ٝ اٛي تٞسظ سبيط ٗإسسيٚ ثب تطاضي ٝضزاضٝذب٠ٛ پس اظ ات٘بٕ ٢ٗٔت هبٛٞ

  / .سسيٚ ٝ تبئيس ٗٞضٞع تٞسظ ً٘يسيٞٙ هبٛٞٛي ذٞا١س ثٞزؤٛب٠ٗ سبيط ٕ ضضبيت


