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 به نام پروردگار

 فعالیتتأسیس و ضوابط 

 هعواری سازهانی اعتبارسنجی هراکس
 پیشگفتار

ّیأتت   11/7/1394ًاهِ تَؾؼِ ٍ گؿتطـ واضتطی فٌاٍضی اعالػات ٍ اضتثاعات، ههَب  آییي( 3)هازُ زض اخطای 

ا ىتطًٍیىأو ههأَب   ( ضأَاتظ فٌأو ٍ اخطایأو تَؾأؼِ زٍ أ       12، هأازُ ) شیأ  آى « 3»هحتطم ٍظیطاى ٍ تثهطُ 

تطای ، اؾاؾٌاهِ ؾاظهاى فٌاٍضی اعالػات ایطاى (7هازُ )« 28»تا « 23»ٍ تٌسّای  11/6/1393هَضخ  145/200

تركو، حوای  ٍ ًظاضت تط فؼا ی  هطاخغ هؼیي ٍ هكاٍض زض ایفأای اهأَض حأاوویتو اضتثاعأات ٍ فٌأاٍضی       ؾاهاى

 گطزز. اتالؽ هو« هؼواضی ؾاظهاًو  هطاوع اػتثاضؾٌدو فؼا یتتؾیؽ ٍ ضَاتظ »اعالػات، ههَتِ شی  تا ػٌَاى 

 بخش یکن: کلیات

 ضًٍس:  زض ایي ههَتِ، ٍاغگاى ظیط زض هفاّین ٍ اذتهاضّای تطقوطزُ تىاض هو .1ماده 

 .وزٍ   ا ىتطًٍیىوویؿیَى تَؾؼِ  الف( کمیسیون٪

 .ؾاظهاى فٌاٍضی اعالػات ایطاى ب( ساسمان٪

ا، ّ ا گَ ،هؿتٌساتهدوَػِ  )به اختصار معماری ساسمانی(٪ معماری فناوری اطالعات ساسمانی پ(

فٌاٍضی  تطپایِاظ ٍضؼی  هَخَز تِ ٍضؼی  هغلَب  هؤؾؿِالساهات اخطایو تطای تحَل یه  ٍ اؾتاًساضزّا

ؾاظی هؼواضی  ًتایح پیازُقَز.  ضؾاًو هو ضٍظ تاظًگطی ٍ تِ ٍ پیَؾتِوِ زض لا ة یه عطح هكرم اخطا اعالػات 

ّای ا ىتطًٍیىو،  ّای اعالػاتو، زضگاُ ؾاظهاًو زض یه هَؾؿِ هٌدط تِ تْثَز ٍ تَؾؼِ ذسهات ٍ فطایٌسّا، تاًه

اضظیاتو ٍ اػتثاضؾٌدو  هَضَعقَز وِ  ّای اضتثاعو ٍ ؾىَّای فٌاٍضی هو افعاضی، ظیطؾاذ  ّای ًطم ؾطٍیؽ ٍب

 .گیطًس لطاض هو

 .هؼواضی ؾاظهاًو اػتثاضؾٌدو هطوع ٪مزکش( ت

  اعتبارپذیز٪ ( مؤسسهث

 ( لاًَى هسیطی  ذسهات وكَضی؛5ّای اخطایو هَضَع هازُ ) زؾتگاُ. 1

ّای  قاى ضا پیواًىاضی یا پكتیثاًو ذسهات ػوَهو زض ّطیه اظ قاذِ ّای ذهَنو وِ حطفِ انلو هؤؾؿِ. ٢

 ٍاًس؛  ػوَهو ٍیا اذتهانو تطقوطزُ زض ایي ههَتِ لطاض زازُ

 .وِ قرها زضذَاؾ  اػتثاضؾٌدو اهَض تطقوطزُ زض ایي ههَتِ ضا زاضًس ؾایط هؤؾؿات ذهَنو .٣

 قَز. تتییس هوٍ  ، اضظیاتوهؤؾؿِ اػتثاضپصیط هؼواضی ؾاظهاًو ،آى تطپایِؾٌسی وِ  ( اعتبارنامه٪ج

 ضٍز تا اخطای ایي ههَتِ تحمك یاتس، ػثاضتٌس اظ:  اّسافو وِ اًتظاض هو .٢ماده 

 ؛یىپاضچگو ؾاظٍواضّا ٍ فطایٌسّای اضائِ ا ىتطًٍیىو ذسهات ػوَهو الف(

 ؛ّا ؾاظهاًو زض زؾتگاُّای هؼواضی  عطحوطز ّعیٌِ اثطتركواعویٌاى اظ  ب(

 ؛ّا فطایٌسی ٍ فٌاٍضی اعالػات زض زؾتگاُّای ووو ٍ ویفو  ضقس هغلَب ٍ پیَؾتِ قاذم پ(

 ؛ ٍیىپاضچِ هؼواضی ؾاظهاًوزض تؿتط  ا ىتطًٍیىوواضآهسی ذسهات افعایف واضآیو ٍ  ت(

 .هؼواضی ؾاظهاًوؾاظی  پیازُاضظیاتو ٍ ، عطاحواضتمای زاًف ٍ تدطتِ  ث(
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 هراکسبخش دوم: تأسیس 

 هَافم  انَ وتَاًٌس زضذَاؾ  زضیاف   آى زؾتِ اظ هؤؾؿاتو وِ اظ قطایظ ایي ترف تطذَضزاضًس، هو .٣ماده 

 ضا تمسین ؾاظهاى وٌٌس.« هؼواضی ؾاظهاًواػتثاضؾٌدو  هطوع»ػٌَاى  تافؼا ی   پطٍاًِیا 

  یىؿاًٌس، هگط ایٌىِ ذالف آى تهطیح قسُ تاقس.ضَاتظ حاون تط هَافم  انَ و ٍ پطٍاًِ فؼا ی   .٤ماده 

 های هویتی گفتار یکم٪ شزایط و ویژگی

 .ّؿتٌستاتؼی  ایطاى  زاضایاقرال حمَلو ذهَنو  ،گاىوٌٌس زضذَاؾ  .٥ماده 

زض هدوَػِ َلو تِ ػٌَاى ؾْاهساض یا واضقٌاؼ یا هكاٍض حضَض اتثاع ذاضخو حمیمو ٍ حم .٦ماده 

ٍ ضػای  ضَاتظ حاون تط  ًیٌداهس زض اهَض هسیطیتو آىتِ هساذلِ وِ وٌٌسُ زض نَضتو تالهاًغ اؾ   زضذَاؾ 

 اعالػات ػوَهو تضویي گطزز. تٌسی  عثمِ

 ای های حزفه گفتار دوم٪ شزایط و ویژگی

 ؾ .ضا زاضا (14( یا )13)از َقطایظ هحؿة هَضز وٌٌسُ قطوتو اؾ  وِ  زضذَاؾ  .٧ماده 

ّای ًاقو اظ  پیواى ضا زاضز، هؿؤٍ ی  ّای هازض یا ٍاتؿتِ یا ّن قطو   وٌٌسُ ٍیػگو چٌاًچِ زضذَاؾ . ٨ماده 

 پصیطز. ضا قرها ٍ هؿتمال هو هطاوعّای فؼا ی   زاضاقسى ٍ ایفای تؼْسات ٍ هؿؤٍ ی 

 ؾاظهاى تاقس.پیكیي ّطگًَِ تغییط زض ها ىی  قطو  وِ زض هسیطی  آى هَثط تاقس، تایس تا تاییس  .٩ماده 

 چٌاًچِ ؾاظهاى ظطف زُ ضٍظ زضذهَل ضز یا تتییس تغییط پیكٌْازی اظْاضًظط ًىٌس، تِ هٌع ِ تتییس اؾ .

زض هَضَػات پیواًىاضی زٌّسُ ذسهات  ّای اضائِ  یه اظ قطو  وٌٌسُ حك ًساضز تا ّیچ زضذَاؾ  .1١ماده 

 پیًَس ؾْاهساضی زاقتِ تاقس. اػتثاضؾٌدوؾایط هطاوع تا یا  هؤؾؿات اػتثاضپصیطتِ  اػتثاضؾٌدو

ّای اضتثاعو ٍ فٌاٍضی اعالػات یا ؾْاهساضی زض ّطیه اظ  زاضاتَزى پطٍاًِ فؼا ی  زض ّطیه اظ ترف .11ماده 

 ًیؿ .هاًغ اظ زضذَاؾ   ، زض نَضت فطاّن تَزى ؾایط قطایظّا پطٍاًِ ایٌگًَِ فؼا ی زاضًسگاى 

 تخصصیهای  شزایط و ویژگیگفتار سوم٪ 

اظ قطایظ ظیط تایس ّای ػلن ٍ فٌاٍضی وكَض  هطاوع ضقس ٍ پاضن زضالاهتگاُ زٌّسگاى زاضای  زضذَاؾ  .1٢ماده 

 :ٌستاق تطذَضزاض

 قطو  گصقتِ تاقس. تاضید ثث حسال  زٍ ؾال اظ  الف(

ّای هٌْسؾو  تا هسضن زوتطای ترههو زض یىو اظ ضقتِّای زٍ تو  ػضَ ّیات ػلوو زاًكگاُ زٍحسال   ب(

 ػضَ ّیات هسیطُ قطو  تاقٌس.واهپیَتط یا هسیطی  فٌاٍضی اعالػات یا هٌْسؾو فٌاٍضی اعالػات 

ّای هٌْسؾو واهپیَتط یا  واضقٌاؾو اضقس یا زوتطای ترههو زض یىو اظ ضقتِ نضهسیطػاه  زاضای هس (پ

 تاقس. فٌاٍضی اعالػاتهسیطی  فٌاٍضی اعالػات یا هٌْسؾو 

ًفط  چْاضحسال  قف هاُ تیوِ( تاقس وِ اظ ایي تؼساز، تا ) ًفط پطؾٌ  توام ٍل  ّك قطو  زاضای حسال   (ت

 .سٌگطایف هؼواضی ؾاظهاًو تاقهٌْسؾو فٌاٍضی اعالػات  اضقس ضقتِهسضن واضقٌاؾو زاضای 

ّای  زٍضُآهَظقو )ّیات هسیطُ یا پطؾٌ  توام ٍل ( زاضای گَاّیٌاهِ  ًفط اظ اػضای قطو  قفحسال   (ث

 هؼواضی ؾاظهاًو اظ هطاوع هَضز تاییس ؾاظهاى تاقٌس.ترههو 

هؼواضی ؾاظهاًو تَؾظ هطتثظ تا زض هَضَػات ذاضخو هما ِ وٌفطاًؽ  20ٍ  ذاضخوهؼتثط هما ِ  5حسال  (ج

 قسُ تاقس. هٌتكطاػضای ّیات هسیطُ یا پطؾٌ  توام ٍل  قطو  
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زض ظهیٌِ هكاٍضُ ٍ ًظاضت تط اخطای  پٌحقَضای ػا و اًفَضهاتیه تا حسال  ضتثِ  گَاّوقطو  زاضای  (چ

 تاقس. فٌاٍضی اعالػات ٍ اضتثاعات، ّای اًفَضهاتیه عطح

 تایس اظ قطایظ ظیط تطذَضزاض تاقٌس:زٌّسگاى زاضای الاهتگاُ زض زیگط ًماط وكَض،  زضذَاؾ  .1٣ماده 

 قطو  گصقتِ تاقس.ضید ثث  حسال  پٌح ؾال اظ تا الف(

 اقس.زضآهس هیاًگیي زُ هیلیاضز ضیال زض ؾِ ؾال اذیط زض حَظُ هطتثظ زاقتِ تقطو   ب(

ّای هٌْسؾو واهپیَتط یا هسیطی  فٌاٍضی  زض یىو اظ ضقتِ تاالتطهسیطػاه  زاضای هسضن واضقٌاؾو یا  پ(

 اعالػات یا هٌْسؾو فٌاٍضی اعالػات تاقس.

)تا قف هاُ تیوِ( تاقس وِ اظ ایي تؼساز، حسال  زُ ًفط  قطو  زاضای حسال  پاًعزُ ًفط پطؾٌ  توام ٍل  ت(

ّای هٌْسؾو واهپیَتط یا هسیطی  فٌاٍضی اعالػات یا  یىو اظ ضقتِزاضای هسضن واضقٌاؾو اضقس یا تاالتط زض 

 تاقٌس.هٌْسؾو فٌاٍضی اعالػات 

ّای  )ّیات هسیطُ یا پطؾٌ  توام ٍل ( زاضای گَاّیٌاهِ آهَظقو زٍضُ ًفط اظ اػضای قطو  قفحسال   ث(

 ترههو هؼواضی ؾاظهاًو اظ هطاوع هَضز تاییس ؾاظهاى تاقٌس.

هما ِ وٌفطاًؽ ذاضخو زض هَضَػات هطتثظ تا هؼواضی  10ذاضخو ٍ زض ًكطیات هؼتثط هما ِ  2حسال   (ج

 قطو  هٌتكط قسُ تاقس. ؾاظهاًو تَؾظ اػضای ّیات هسیطُ یا پطؾٌ  توام ٍل 

زض ظهیٌِ هكاٍضُ ٍ ًظاضت تط اخطای  ؾِقطو  زاضای گَاّو قَضای ػا و اًفَضهاتیه تا حسال  ضتثِ  (چ

 تاقس. فٌاٍضی اعالػات ٍ اضتثاعاتّای اًفَضهاتیه،  عطح

ٍیا گَاّو هطتثظ تا   وٌٌسُ اظ هطاخغ هؼتثط هلو ٍ فطاهلو هَضز تتییس ؾاظهاى، پطٍاًِ چٌاًچِ زضذَاؾ  .1٤ماده 

هٌسی اظ  ٍیا زض تْطُ هَافم  انَ وفؼا ی  زض ایي حَظُ ضا زاضاؾ ، تِ ػٌَاى اهتیاظ هثث  زض زضیاف  پطٍاًِ یا 

 ّای اػغایو  حاػ ذَاّس قس.  اٍ َی 

 های هنجاری یژگیشزایط و وگفتار چهارم٪ 

 ای تطذَضزاض تاقس.  وٌٌسُ تایس اظ هٌكَض اذالق حطفِ زضذَاؾ  .1٥ماده 

آى، ًثایس پیكیٌِ ویفطی یا اًتظاهو هطتثظ تا هَضَع فؼا ی  زاقتِ تاقٌس.  هسیطاىوٌٌسُ ٍ  زضذَاؾ  .1٦ماده 

اؾ  ٍ زض نَضت اثثات ذالف آى، ٍ ًساقتي ؾَء پیكیٌِ وٌٌسُ  زض ایي هطحلِ، فطو تط زضؾتو ازػای زضذَاؾ 

 قَز. هحىَم هولاًًَو أ همطضاتو تِ ضواً  اخطاّای 

 هراکس فعالیت نوعداهنه و وم: سبخش 

 زٍزض  هطاوعّای تطقوطزُ زض ترف زٍم ایي ههَتِ، فؼا ی   زض نَضت فطاّن تَزى قطایظ ٍ ٍیػگو .1٧ماده 

 قَز.  هو ؾاهاًسّو پایٍِ  هطخغؾغح 

 پایه اعتبارسنج مزاکشگفتار یکم٪ 

ٍ پطٍاًِ فؼا ی   ٍواض پیكٌْازی وِ تطپایِ تطًاهِ وؿةقَز  هو اًدام هطاوعی اظ ؾَی اػتثاضؾٌدو پایِ .1٨ماده 

 :قًَس زاض هو ػْسُ ّای اػتثاضپصیط هؤؾؿِ زضتاضُشی  ضا  هَضَع یه یا چٌس  اضظیاتو، ؾاظهاىؾَی قسُ اظ  اػغاء

 ؛هؼواضی ؾاظهاًو الف(

 ؛گطاّای اعالػاتو ؾطٍیؽّای ؾاهاًِؾطٍیؽػولىطز ٍب ب(

 ؛ذسهات ٍ فطایٌسّا (پ
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 ّای اعالػاتو؛ ّا ٍ پایگاُ تاًه ت(

 ٍ ا ىتطًٍیىوّای  زضگاُ (ث

 .ّای اضتثاعو ٍ ؾىَّای فٌاٍضی ظیطؾاذ  ج(

 تَاًٌس اظ ذسهات ترههو ؾتای اًدام ٍظایف اضظیاتو هواض هطاوع اػتثاضؾٌح هؼواضی ؾاظهاًو زض ٪1 تبصزه

اًس، اؾتفازُ  لطاض گطفتِافعاض، ...( وِ هَضز تاییس ؾاظهاى  )اهٌی ، ًطم ّای هطتثظ هطاوع اػتثاضؾٌدو زض حَظُ

 ًوایٌس. 

)هطوع اضظیاتو اهٌیتو هؼواضی ؾاظهاًو هَؾؿِ ّای اػتثاضپصیط، اظ ؾَی هطاوع هَضز تاییس ؾاظهاى ٪٢تبصزه 

 آیس. تِ ػو  هو هاّط(

 مزجع اعتبارسنجمزاکش گفتار دوم٪ 

تطًاهِ  تطپایِ قَز وِ گفتِ هوحسال  ؾِ ؾال پطٍاًِ ؾغح پایِ زاضای  هطاوع تِ هطخغ هطاوع اػتثاضؾٌح .1٩ماده 

 :گیطًس اهَض شی  ضا ًیع تِ ػْسُ هو ،ٍ پطٍاًِ فؼا ی  اػغاء قسُ اظ ؾَی ؾاظهاى ٍواض پیكٌْازی وؿة

 ؛هطاوع پایِپكتیثاًو ػلوو ٍ فٌو  (الف

 ٍ سزٌّ هو اضخاع هطاوع پایِ یا ؾاظهاى وِ ّایو تط ضٍی ًوًَِ تىویلو ٍ ذال ّای آظهَى آظهایف یا ب(

 .اػتثاضؾٌدو یّا ًاهِ ٍ قیَُ اؾتاًساضزّا ،ّا قاذم ٍ پیكٌْازتسٍیي  پ(

 ًساضًس. همطضًیاظی تِ گصضاًسى هست تِ تكریم ؾاظهاى ، زاضای پیكیٌِ واض ؾَزهٌسوٌٌسگاى  زضذَاؾ تبصزه٪ 

 مزاکشهای  فعالیتسایز گفتار سوم٪ 

ّوِ یا  ؾاظی تغَض هؿتمین یا غیطهؿتمین پیازُحك ًساضًس  ،ّا پایِهطاوع اػتثاضؾٌح، اػن اظ هطاخغ ٍ  .٢١ماده 

« ث»تٌس « 2»ٍ « 1»هَضَع خعءّای  تطای هَؾؿات اػتثاضپصیطضا  (18اهَض تطقوطزُ زض هازُ )ّایو اظ  ترف

 .زاض قًَس ػْسُ( 1هازُ )

 .تالهاًغ اؾ  زض ؾغح فطاهلوهطاوع اػتثاضؾٌح هطخغ فؼا ی   .٢1ماده 

وٌٌس، ؾاظهاى اػالم  تِضا ( 19ٍ )( 18از )َذاضج اظ قوَل ههداظ ّای  فْطؾ  فؼا ی هَظفٌس  هطاوع .٢٢ماده 

 . (1هازُ )« ث» تٌس« 3»هَضَع خعء هؤؾؿات  ؾاظی تطای ٍ پیازُ ای، آهَظقو ّای هكاٍضُ فؼا ی هاًٌس 

گیطی اظ تؼاضو پیكاظ تاب  تٌْا ،ذاضج اظ قوَل هطاوع هداظ ّای ؾاظهاى زض تتییس یا ضز فؼا ی تطضؾو . ٢٣ماده 

ّای  ّای حوایتو ٍ ّوؿَؾاظی آًْا تا فؼا ی  ترلفات احتوا و یا اػوال ؾیاؾ یا  آًْا انلوّای  تا فؼا ی 

 . ذَاّس تَز كاىانلی

 «3»ؾاظی تطای هؤؾؿات اػتثاضپصیط هَضَع خعء  چٌاًچِ تِ تكریم ؾاظهاى فؼا ی  هطاوع زض پیازُ .٢٤ماده 

تَاًس اظ فؼا ی  آًْا خلَگیطی  ( تِ ایفای تؼْسات اػتثاضؾٌدو آًْا  غوِ خسی ٍاضز آٍضز، هو1هازُ )« ث»س تٌ

  ًوایس.

ٍ وٌٌس  هؼیي ٍ هكاٍض آى ضا ایفا هوؾاظ،  تهوینًمف هطاوع  ،زض ایفای ٍظایف حاوویتو ؾاظهاى .٢٥ماده 

 تسٍى تتییس ؾاظهاى اػتثاض ًساضز. آًْا  ّای نازضُ اظ ؾَی اػتثاضًاهِ

 سازهاى توهیذات: چهارمبخش 

 پزوانه فعالیت موافقت اصولی و گفتار یکم٪ 

  موافقت اصولیالف( 



5 
 

( 14( یا )13قطایظ تطقوطزُ زض هَاز )ون پٌح قطط اظ  وٌٌسُ هَافم  انَ و، زؾ  چٌاًچِ زضذَاؾ  .٢٦ماده 

  وٌس تا عو ایي هست تتَاًس ّوِ قطایظ ضا تطآٍضزُ ؾاظز. ؾا ِ زضیاف  هو  ضا زاقتِ تاقس، هَافم  انَ و یه

آظهَى  تطایهگط ّای اػتثاضپصیط ضا ًساضز،  زض هست هَافم  انَ و، زاضًسُ آى حك اػتثاضؾٌدو هؤؾؿِ .٢٧ماده 

ّای  هؿؤٍ ی   زض ایي نَضت،. زّس وِ ظیطًظط یىو اظ هطاوع هطخغ اًدام هو طٍاًِزضیاف  پاحطاظ نالحی  

 هتضاهٌا تِ ػْسُ ّط زٍ آًْا ذَاّس تَز. احتوا و 

 هطاوع هطخغ تایس فْطؾ  هطاوع تح  آظهَى ذَز ضا تِ ؾاظهاى اػالم وٌٌس.  تبصزه ـ

تِ اػتطاو تاقس ٍ  ٍ زض ظهاى هتٌاؾةهٌغمو  تایس هؿتسل،اظ ؾَی ؾاظهاى ضز زضذَاؾ  پطٍاًِ  .٢٨ماده 

 .قَز وٌٌسُ زض وویؿیَى ضؾیسگو هو زضذَاؾ 

 ب( پزوانه 

هاّی  هؿتملو اظ یىسیگط زاضًس، هگط ایٌىِ  پایِهطاوع هطخغ ٍ ّای  ضَاتظ ٍ قطایظ حاون تط پطٍاًِ .٢٩ماده 

 ذالف آى تهطیح قسُ تاقس.

ؾال اؾ  ٍ زض نَضت فطاّن تَزى قطایظ، تطای  زُ خغاؾال ٍ هط پٌحپایِ ی ّا هست اػتثاض پطٍاًِ .٣١ماده 

 .قَز هو توسیس هكاتِّای  زٍضُ

 ها و استانذاردها دوم٪ شاخصگفتار 

 گیطز.  زضتطهوّن ّای اػتثاضپصیط ضا  هؤؾؿِ ،هطاوع ػالٍُ تط ،ّا ٍ اؾتاًساضزّای ایي ههَتِ قاذم .٣1ماده 

 مزاکشها و استانذاردهای  شاخص ٪بنذ یکم

 ،ّا ّا ٍ قاذِ ترفّطیه اظ تِ تفىیه زض نَضت  عٍم، ، پایِهطخغ ٍ  هطاوعّا ٍ اؾتاًساضزّای  قاذم. ٣٢ماده 

 ضؾس. ضتظ تْیِ ٍ تِ تهَیة وویؿیَى هو نالحیتساض شی ًْازّایاظ ؾَی ؾاظهاى ٍ ّطیه اظ 

ؾاظهاى توْیسات الظم ضا اتراش هطاخغ نالحیتساض اؾتاًساضزگصاض، زض نَضت ًیاظ تِ ّواٌّگو تا ؾایط  تبصزه ـ

 ذَاّس وطز.

قَز ٍ حؿة هَضز ّطیه اظ  تیٌو تَاًس زض زٍ ضزُ اخثاضی ٍ اذتیاضی پیف ّا ٍ اؾتاًساضزّا هو قاذم .٣٣ماده 

 اػغای اهتیاظّای ٍیػُ لطاض گیطز. آًْا هثٌای احطاظ ترلف ٍ اػوال ضواً  اخطاّای همطضاتو یا 

 های اعتبارپذیز استانذاردهای مؤسسهها و  شاخص بنذ دوم٪

ّا ٍ اؾتاًساضزّای ههَب تطای ؾایط  قاذمتا  ّا ٍ اؾتاًساضزّای یه هؤؾؿِ قاذمچٌاًچِ  .٣٤ماده 

 .آى تالهاًغ اؾ ّای پیكٌْازی  گعیٌِپصیطـ ، قتِ تاقستؼاضو ًساؿتِ ّوث یاٍاتؿتِ ّای  هؤؾؿِ

 ؛تطگعیسُ ٍاگصاض وٌس هطاوعتِ ضا  ّا هؤؾؿِّای  اػتثاضًاهِ واخطای ّایفطایٌستَاًس ًظاضت تط  ؾاظهاى هو .٣٥ماده 

 اػتثاضؾٌدو آًْا تؼاضضو ًساقتِ تاقس. فؼا ی  هكطٍط تِ آًىِ تا 

 ای تعزفهامور مالی و سوم٪  گفتار

 ضؾس. هوتِ تهَیة وویؿیَى اظ ؾَی ؾاظهاى تْیِ ٍ ذسهات هطاوع ای  چاضچَب تؼطفِ .٣٦ماده 

 تالهاًغّا  اظ زاضًسگاى پطٍاًِا ؿْن زضآهسی  االهتیاظ اػغای پطٍاًِ یا حك حكهثا غو تا ػٌَاى  زضیاف  .٣٧ماده 

 زاضًسگاى هَافم  انَ و اظ پطزاذ  ایٌگًَِ ػَاضو هؼافٌس.  اؾ .

پیكٌْازی  گعیٌِ،  عٍمضا تىاض گیطًس ٍ زض نَضت هَضز تتییس ؾاظهاى هَظفٌس ًوًَِ لطاضزازّای  هطاوع .٣٨ماده 

 ذَز ضا اضائِ وٌٌس. 
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ّا ٍ  ، ؾاظهاى تِ زازُپؿٌس تا آًْا تطذَضز هحىوِّای پیسایف ٍ  ظهیٌِ ،ا ّسف پیكگیطی اظ ترلفاتت .٣٩ماده 

  یاتس ٍ آًْا هَظفٌس اهىاًات ٍ قطایظ الظم ضا فطاّن آٍضًس.  زؾتطؾو هو هطاوع اعالػات

 ػثاضتٌس اظ:  هطاوعًظاضت ٍ تاظضؾو اظ ّا ٍ اعالػات هَضَع  زازُ .٤١ماده 

 اػتثاضپصیط ٍ ٍ هؤؾؿات هطاوعتثاز و زیدیتا و یا چاپو هیاى  اؾٌاز ٍ هؿتٌسات الف(

  .هطاوعٍ فؼا ی   ؾاذتاض ٍ تكىیالتاز ٍ هؿتٌسات ضاخغ تِ اؾٌب( 

ّا ٍ تطضؾو فیعیىو اؾٌاز هَضَع ایي هازُ زض هح  هطاوع یا ًماط  ًاهِ زؾتطؾو تطذظ تِ زازُ قیَُتبصزه ـ 

 . ضؾس هووویؿیَى  تِ تهَیةزیگط، اظ ؾَی ؾاظهاى تسٍیي ٍ 

تسؾ   اهَض ًظاضتو ٍ تاظضؾوزض پو زاًس وِ  ّا ٍ اعالػاتو هو ؾاظهاى ذَز ضا هتؼْس تِ نیاً  اظ زازُ .٤1ماده 

 آًْا تطپایِ لاًَى ا عاهو تاقس.  وطزى پصیط هگط ایٌىِ افكاء یا زؾتطؼ اؾ . آٍضزُ

تِ تهَیة لات  اػوال تط آًْا ضا تْیِ ٍ  ضواً  اخطاّای همطضاتوٍ  هطاوعؾاظهاى فْطؾ  ترلفات  .٤٢ماده 

 .سضؾاً وویؿیَى هو

ّایو هاًٌس خطیوِ  اثطتركو، گعیٌِضواً  اخطاّای همطضاتو تایس تطپایِ انَل تاظزاضًسگو، تٌاؾة ٍ . ٤٣ماده 

ّا تطای هست هؼیي یا ّویكِ ضا  ّوگو فؼا ی اظ ًمسی، واّف یا  غَ اػتثاض پطٍاًِ ٍ هحطٍهی  هَضزی یا 

 زضتطگیطز. 

تایس تا ضػای  انَل زازضؾو هٌهفاًِ تاقس ٍ آًْا حك زاضًس اظ  هطاوعضؾیسگو تِ ترلفات اتْاهو  .٤٤ماده 

 تهویوات ؾاظهاى، ًعز وویؿیَى یا ؾایط هطاخغ نالحیتساض ازاضی ٍ لضایو اػتطاو وٌٌس. 

 : هقررات پایانیپنجنبخش 

تِ ههَتات  هطاوع پایثٌسیزض چاضچَب اّساف ایي ههَتِ، تا اضظیاتو پیَؾتِ هیعاى ّوىاضی ٍ ؾاظهاى  .٤٥ماده 

ًؿث  تِ ، آًْاّای اػتثاضپصیط اظ پاؾرگَیو ٍ واضآیو ٍ واضآهسی  ضضای  هؤؾؿٍِ تهویوات حاوویتو، 

ّای هازی ٍ  حوای تؿْیالت ٍ اػغای اهتیاظّای ٍیػُ، هاًٌس تٌسی هثٌای  ضتثِوٌس.  السام هو كاىتٌسی ضتثِ

 ّا ٍ واّف ٍ تركَزگو ّوِ یا تركو اظ ضواً  اخطاّا ذَاّس تَز.  اٍ َی  زض پصیطـ زضذَاؾ هؼٌَی، 

ّای اػتثاضپصیط،  ّا تا یىسیگط ٍ ّوچٌیي تا هؤؾؿِ زض نَضت اذتالف هیاى هطاوع، اػن اظ هطاخغ ٍ پایِ .٤٦ماده 

 تَاًس زاٍضی ایكاى ضا تپصیطز.  اى هوؾاظه

 وٌس. ضا تِ وویؿیَى تمسین هو ههَتِهاُ گعاضـ  قفؾاظهاى ّط  .٤٧ماده 

 . االخطاؾ  ضَاتظ الظمایي وویؿیَى زض چاضچَب ههَتات . ٤٨ماده 

 


