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یب تؽييش دس هطخػبت اًطعبة  ٍاگزاسيتطشیح ٍ هستٌذ ًوَدى ـشایٌذ ّذؾ اصتذٍیي ایي سٍش اجشایی ّذف: -1

ّبي  ّب ٍ اعالعيِ ٍ ثخطٌبهِ آى ّبي ّبي ثشق ٍالحبليِ ًبهِ تىويلی تعشـِ عجك آئييهطتشیبى اًطعبة لشاسداد 

 .ثبضذ هیٍ ّوچٌيي ًحَُ ثشلشاسي اًطعبة ٍ غذٍس غَستحسبة هطتشي  هشثَعِ

یب تؽييش دس هطخػبت لشاسداد اًطعبة  ٍاگزاسيوليِ دسخَاست ّبي  ایي سٍش اجشایی ثشايداهٌِ كبسثشد:-2

 .وبسثشد داسداي یضد  دس ضشوت ثشق هٌغمِويلٍَلت ٍ ثبالتش 63تؽزیِ ٍلتبط ثب هطتشیبى 

 هشاجع: - 3

 ثخطٌبهِ اثالغ ّضیٌِ ّبي ثشلشاسي اًطعبة ثشق 

  هگبٍات 5ثبالي  هتمبضيبىهػَثِ ضشایظ تبهيي ثشق 

 دستَسالعول ًحَُ ٍ تَالی هحبسجِ غَستحسبة ثْبي ثشق، 

 ،هػَثِ تعشـِ ّبي ثشق ٍ ضشایظ عوَهی آى ّب 
 

 تعبسيف : - 4

 ضَد. ًبهيذُ هی اي ثِ اختػبس ضشوت ضشوت ثشق هٌغمِ :ضشكت 

 است.هطتشن  یبهتمبضی هٌظَس اص هطتشي دس ایٌجب  :هطتشي 

 :ثِ اختػبس دـتش خذهبت « خذهبت هطتشويي، هذیشیت هػشؾ ٍ ٍغَل دسآهذ»دـتش  دفتش خذهبت هطتشكيي

 ضَد. هطتشويي ًبهيذُ هی

  تفىيه)اعن اص اًطعبة عبدي یب آصاد( ضبهل اـضایص لذست، وبّص دائن لذستتؽييش دس هطخػبت اًطعبة ، 

 است. ّب، تجذیل اًطعبة آصاد )هَلت( ثِ عبدي )دائن( اًطعبة، ادؼبم اًطعبة

  :ِضَد وِ ٍظبیؿ ٍ اعضبي آى عجك ًظبهٌبهِ ضوبسُ  وويتِ هػبسؾ سٌگيي ثِ اختػبس وويتِ ًبهيذُ هیكويت

C5139 .هطخع ضذُ است 
 

 اجشایی ثش عْذُ هذیش دـتش خذهبت هطتشويي هی ثبضذ.اغلی ایي سٍش هسئَليت هسئَليت: -5
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 :سًٍذًوبي اقذاهبت - 6

 ٍشض

ةبعطًا تبػخطه سد شييؽت بی يسازگاٍ تساَخسد :يشتطه

 ٍ ِمثبس دبجیا :ييكشتطه تبهذخ شتفد
یلجل كثاَس  یسسشث

 يیا سد يشيگ نيوػت ٍ یٌـ ظیاشض ٍ F2501تساَخسد یسسشث ٍ ِسلج ليىطت :يي ٌ  فسبصه ِتيوك
ظَػخ

 بی تاٍبگه 15 صا شتالبث یتساَخسد تسذل بیآ
 تسا شتالبث بی kv132 طبتلٍ بث

 لَػ  بت یسسشث ٍ شيًاَت توشض ِث ُذض مبجًا یجٌسًبىها شساضگ ٍ تبػخطه لبسسا :يٌف يضيس ِهبًشث شتفد
شيًاَت توشض ظسَت یٌـ ٍ یلبه ظیاشض غالثا تـبیسد ٍ ِجيتً

یلث

ذيی ت دسَه بیآ
 تسا يشتطه 

یلث

 ب ی( ِ سلج ليى طت :ييكشت طه تبهذ خ ش تفد
 تْج يشتطه ٍ توشض ىبگذٌیبوً نشتطه )تبسلج
 ییبًْ ِجيتً لَػ  بت یٌـ ٍ یلبه لیبسه  یسسشث

شيخ

يشتطه ِث ِتيوو تبويوػت لبسسا : ييكشتطه تبهذخ

 صي  نيظٌت ٍ يشتطه صا مصال نساذه تـبیسد ،يشتطه یلبوت ا یّذث ؿيلىت يييعت: ييكشتطه تبهذخ شتفد
توشض ظثشیر ييًٍبعه صا ِیذيیبت زخا   س ٍ دادساشل  یًَ

 نيوػت صا    مٍضل تسَغسد( يشتطه ِ ث ةبعطًا یلبه ٍ یٌـ ظیاشض مالعا :ييكشتطه تبهذخ شتفد
)ييگٌس ؾسبػه ِتيوو ظسَت يشيگ

شيخ

 بضها ياشث يشتطه ِث لبسسا تْج یطضَ  ِهبً ِيْت ٍ ِخسً 5 سد دادساشل نيظٌت : ييكشتطه تبهذخ شتفد
)لهبعشیذه يبضها بث(

دادساشل ِخسً 5 يبضها : تكشض   صير داشفا

A

 یٌـ یجٌس ىبىها ، یسسشث  :يٌف يضيس ِهبًشث شتفد
یٌـ ظیاشض يييعت ٍ
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A

 بی تاٍبگه 15 صا شتالبث یتساَخسد تسذل بیآ
 تسا شتالبث بی kv132 طبتلٍ بث

 ياشث شيًاَت توشض ِث دادساشل ِخسً 5 لبسسا : ييكشتطه تبهذخ شتفد
یلثیطضَ  ِهبً هی بث زيفٌت

ىآ خسً  یصَت ٍ دادساشل خیسبت ٍ ُسبوض  سد : ييكشتطه تبهذخ شتفد

شيخ

توشض ِث ِخسً 4 لبسسا ٍ دادساشل ِخسً 5 يبضها : شيًاَت تكشض

 ىذي شث بی تسذل نئاد صّبو دادساشل بیآ
 تسا ةبعطًا

یلث

شيخ

 يشتطه يسبىًبتسث تخادش  ياشث مصال تبهاذلا :ييكشتطه تبهذخ شتفد
 ساضـا مشً سد تاشييؽت تج  ٍ یًبجيتط  ٍ یلبه تًٍبعه كیشع صا

 یٌـ تاشييؽت مبجًا يشيگي  ضيً ٍ يشيگثبسحتسَغ

 لبسسا ٍ يشتطه يسبىًبتسث تخادش  سَتسد : يًبجيتط  ٍ يلبه تًٍبعه
 ٍ یلبه سَها ظسَت ييوشتطه تبهذخ شتـد ِث ِعَثشه نساذه ی و

  يشتطه ُذًٍش  سد یًبگیبث تْج یثبسحیر

 ةبعطًا دادساشل سد سشمه ذعَه كثبغه ِعسَت ٍ  شع تًٍبعه ِث تاذْعت مبجًا غالثا :  هب  شيذه

ىبیب 
 ليىطت تساَخسد ٍ ةبعطًا يساشلشث ياشث يشتطه تساَخسد تـبیسد : ييكشتطه تبهذخ شتفد

يصاذًا ُ اس ِتيوو

 تاذْعت ليوىت

یلث

شيخ
 یسسشث ،ييگٌس ؾسبػه ِتيوو ِسلج ليىطت : ييكشتطه تبهذخ شتفد

ِتيوو شظً كجع مصال ماذلا ٍ  َضَه

B

توشض یٌـ تاذْعت ييٌچوّ ٍ يشتطه یٌـ ٍ یلبه تاذْعت یسسشث :يصاذًاُ اس ِتيوك
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B

 تبسيس ت يتـشگ لیَحت ،ييوشتطه تبهذخ شتـد ُذٌیبوً سَض  بث سَتٌو نيظٌت ٍ تػً : يسادشث ُشْث تًٍبعه
 F4401ِعَثشه ِسلجتسَغ ليوىت ٍ يشتطه ىدشو ساد قشث ،)دَجٍ تسَغسد( لیَحت ِغمً صا لجل يشتطه ی اذ ا

)ةبعطًا يسازگاٍ ياشث( ييوشتطه تبهذخ شتـد ِث ِخسً هی لبسسا ٍ

 سٍذغ ٍ يشيگثبسحتسَغ ساضـا مشً سد )ذیذج تبػخطه تج ( يشتطه تبػخطه تج  :                   
نشتطه ُذًٍش  سد ةبسحتسَغ ييلٍا ِخسً هی یًبگیبث ٍ يا ُسٍد ةبسحتسَغ

ىبیب 

 
 

 

 :ضش  اقذاهبت–7

 ضَد:  اًطعبة دس  ِ  طح كلي اًجبم هييب تغييش دس هطخصبت يٌذ ٍاگزاسي آفش-7-1

 :ه بٍات( 7)قذست كوتش اص  كيلٍَلت 63كوتش اص ثب ٍلتبط  اًطعبةيب تغييش دس هطخصبت ٍاگزاسي  7-1-1

 ضَد. شٍي ثشق استبى یضد اًجبم هی زیشش، ثشسسی ٍ عمذ لشاسداد ایي دستِ اص هطتشیبى تَسظ ضشوت تَصی  ًي

وويتِ هػبسؾ سٌگيي ضشوت ًوبیٌذگبى ضشوت دس سٌجی تَسظ هگبٍات اهىبى 7تب  2 دسخػَظ دسخَاستْبي

یب  عمذ لشاسداد  ًسجت ثِثشاسبس اظْبسًظش هزوَس ثبیذ  هیضشوت تَصی    َد ٍ س  ض ثشسسی ٍ اظْبسًظش هیتَصی  

  سا ثِ آىيه ًسخِ اص هبًٌذ وبّص یب اـضایص لذست لشاسدادگًَِ ّشدسغَست عمذ الذام ٍ  عذم عمذ لشاسداد

 ًوبیذ.  بسسبل ضشوت

 :كيلٍَلت 63ٍلتبط ثب ٍ  ه بٍات 15 تب 7 ثب قذست اًطعبةيب تغييش دس هطخصبت ٍاگزاسي  7-1-2

سیضي ٍ  هعبًٍت ثشًبهِ  ضَد. هذیشعبهل دسخَاست سا ثِ ضشوتبسسبل هی  ثِ گًَِ هطتشیبى هستميوبً ایي  خَاستدس

دـتش خذهبت . وٌذ اسجب  هی ٍ دـتش ثشًبهِ سیضي ـٌی ٍ هعبًٍت یبد ضذُ ثِ دـتش خذهبت هطتشويي تحميمبت

  سا جْت ثشسسیٍ خالغِ سَاثك لجلی )دسغَست ٍجَد( ثشاي هطتشي ایجبد سبثمِ ًوَدُ ٍ اعالعبت الصم هطتشويي 

 دّذ. دـتش فٌی لشاس هیسیضی ثشًبهِّبي ا ذاث خظ ٍ  ست ٍ دیگش ت سيسبت دس اختيبس دـتش  اهىبًبت ـٌی ٍ ًيبص

ثب هعبًٍت عش   تجبدل ًظشدسغَست لضٍم ٍ )بسثسیضي ـٌی  ثشًبهِ  ـٌی ضوي ثشسسی ضشایظ هشثَط ثِ سیضي ثشًبهِ

ٍ یب وويتِ هػبسؾ  ثِ دـتش خذهبت هطتشوييثشق سا تعييي ًوَدُ ٍ  اتػبل ثِ ضجىِ  سٌجی ٍ ًحَُ اهىبى (ٍتَسعِ

سیضي، عش   ثب ضَس هعبًٍيي ثشًبهِوويتِ هػبسؾ سٌگيي تػويوبت ًْبیی دس ًوبیذ.  اعالم هی سٌگي ضشوت

ٍ اعضبٍ سبیش  سیضي ـٌی، هذیش دـتش خذهبت هطتشويي ، هذیش دـتش ثشًبهٍِ  طتيجبًیهبلی ثشداسي،  ثْشٍُتَسعِ، 

ثشاسبس غَستجلسِ وويتِ هػبسؾ دـتش خذهبت هطتشويي گشدد.  اتخبر هی طتشيًوبیٌذگبى ه دسغَست لضٍم

 یب تْيِ ثبیذ ا ذاث ٍ تجْيضات هَسدًيبصي وِ هی ت سيسبتثب روش سا هطتشي  اعالم ّضیٌِ ٍ ضشایظ ـٌی ثِسٌگيي 

 ّبي هعبًٍتًوبیذ. ایي ًبهِ    اص ت یيذ ٍ  بساؾ  هی   تْيِهْلت اعتجبس دس آى َ ليذضَدٍ ًيض ّضیٌِ اًطعبة هشثَعْ
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گشدد. هطتشي دس غَست سضبیت اص ضشایظ  هی سسبلهذیشعبهل ثِ هطتشي ا يٍ اهضبسیضي  ٍ ثشًبهِ   هبلی ٍ  طتيجبًی

غَست جلسِ  ایيدس ؼيش ،ًوبیذ سبة ضشوت ٍاسیض هی   سا ثِ  هجلػ اعالم ضذُضوي اعالم هَاـمت، ٍاگزاسي اًطعبة، 

تب  ػَل ًتيجِ ًْبیی )عمذ لشاسداد یب اًػشاؾ  ٍُ ضشوت، جْت هزاوش طتشيیب جلسبتی ثب  ضَس ًوبیٌذگبى ه

ت یيذ اهَس هبلی ٍ ریحسبثی ثِ دـتش خذهبت سسيذ  شداخت یب اسٌبد هشثَعِ    اص ضَد.  هتمبضی( ثشگضاس هی

ضوي دسیبـت ًَی  لشاسداد سا  ،  يصخذهبت هطتشوييدـتش گشدد.  هطتشويي جْت ًگْذاسي دس  شًٍذُ اسسبل هی

 ٍ س   اـشاد ریػال  اهضبوٌٌذُ لشاسداد ریشثظثِ هعبًٍبى ) بساؾ( ثشاي ت یيذوشدُ ٍ  تٌظينهذاسن الصم اص هطتشي 

ثب  ٍ  تٌظين ًسخِ 5ًَی  دس  شًٍذُ هطتشي ثبیگبًی ٍ لشاسداد دس  ،  يص بساؾ وليِ غفحبتًوبیذ.    اص  اسسبل هی

/ًوبیٌذگبى ًوبیٌذُگشدد.    اص اهضب تَسظ  اسسبل هی وليِ غفحبت يیه ًبهِ  َضطی ثِ هطتشي جْت اهضب

ّيئت هذیشُ ٍ هذیشعبهل( ثشاي اهضب ٍ هْش ضشوت ًوبیٌذُ دس  بل  بضش ) اـشاد ریػال  ضشوت  ثِ ،هطتشي ریػال 

 ضَد.  سشاًجبم لشاسداد دس دـتش خذهبت هطتشويي ضوبسُ ٍ تبسیخ آى  جت هی ضَد. اسسبل هی

 

 

هبلی ٍ  عبًٍت( ه4سیضي ) ( هعبًٍت ثشًبه3ِ)ضشو ت تَاًي  ش( 2شي) هطت(1)گًَِ است:  ثذیيًسخ لشاسدادتَصی  

 ثشداسي )و ی لشاسداد(. ٍ هعبًٍت ثْشُِ عهعبًٍت عش  ٍ تَس(5 طتيجبًی )

 سیضي است.  هعبًٍت ثشًبهِ ثش عْذُ هسئَل اثالغ ٍ  يگيشي اًجبم تعْذات ضشوت
 

 كيلٍَلت: 63ٍ يب ٍلتبط ثبالتش اص  ثبالتشه بٍات ٍ  15اًطعبة يب تغييش دس هطخصبت ٍاگزاسي  7-1-3

تعييي ٍ سٌجی اًجبم ضذُ اهىبى اظْبسًظش دسخػَظثشسسی ٍ وِ  گيشد، ثب ایي تفبٍت هبًٌذ هشا ل ـَق غَست هی

گيشد. ثٌبثشایي لشاسداد  غَست هی ٍ تٌفيز لشاسداد تَسظ ضشوت تَاًيش )تعييي ضشایظ هبلی ٍ ـٌی( ّضیٌِ اًطعبة

 ثبیستی    اص اهضبي اـشاد ریػال  هطتشي ٍ ضشوت ثِ اهضبي ضشوت تَاًيش ًيض ثشسذ.

 

  س اص  قذ قشاسداد:  7-2

تبسیخ همشس دس لشاسداد، توبم یب لسوتی اص تعْذات هبلی ٍ ـٌی هطتشي ٍ یب تعْذات ضشوت دس لجبل  ٌبًچِ تب 

ّبي ثشق الذام  ًبهِ تىويلی تعشـِ هطتشي اًجبم ًگشـتِ ثبضذ هغبثك تػوين وويتِ هػبسؾ سٌگيي ٍ ثشاسبس آیيي

 خَاّذ ضذ.

سداد اًجبم ضَد، ضشٍسي است هعبًٍت عش  ٍ تَسعِ  ٌبًچِ توبهی تعْذات هبلی ٍ ـٌی هطتشي تب تبسیخ همشس دس لشا

ثشق اعالم ًوبیذ.  اتػبل هطتشي ثِ ضجىِضوي ت یيذ اًجبم تعْذات ـٌی هطتشي ٍ ضشوت، آهبدگی ضشوت سا ثشاي 

گيشي دس ًمغِ تحَیل  سیضي ٍ تحميمبتجشاي ًػت لَاصم اًذاصُ س   دـتش خذهبت هطتشويي اص عشیك هعبًٍت ثشًبهِ

. ًػت ٍ تٌظين وٌتَس ثب  ضَس ًوبیٌذُ دـتش خذهبت وٌذ هیثشداسي هىبتجِ  داد(، ثب هعبًٍت ثْشُثشق )عجك لشاس

ضَد. لجل اص ثشلذاسوشدى اًطعبة دسغَستيىِ هطتشي لجل اص ًمغِ تحَیل، ت سيسبتی سا ا ذاث  هطتشويي اًجبم هی

ثشداسي ت سيسبت هزوَس ثِ  ْشُاي تَسظ هعبًٍت ث جلسِ وشدُ )ضجىِ یب ت سيسبت عوَهی( ضشٍسي است عی غَست

جلسِ یب ـشهی وِ عبهليي  گيشي ٍ ثشلذاسوشدى اًطعبة ًيض ثبیستی عی غَست اًذاصُ ضشوت ٍاگزاس گشدد. ًػت لَاصم 



 در مشخصات انشعابيا تغييز واگذاري 

 تْيِ كٌٌذُ: 

 وبسضٌبس خذهبت هطتشويي

 ذُ:ٌٌك أييذت

هذیش دـتش خذهبت هطتشويي، هذیشیت 

 هػشؾ ٍ ٍغَل دسآهذ 

 كٌٌذُ: تصَيت

 سیضي ٍ تحميمبت  هعبٍى ثشًبهِ

 : تَصيعهْش 

 

 01/08/1382 تبسیخ تْيِ :

 

 P2501 :    ضوبسُ
 03 :ثبصًگشي 
 6اص   6غفحِ   

 

 اي یضد ضشوت ثشق هٌغمِ
 01/10/1396 : ثبصًگشيتبسیخ 

  سٍش اجشايي   
 

وٌٌذ غَست  زیشد ٍ یه ًسخِ آى ثِ دـتش خذهبت هطتشويي ثشاي ًگْذاسي دس  ٍ هسئَليي هشثَعِ آى سا اهضب هی

گيشي  اـضاس غَستحسبة ػبت هتمبضی    اص ثشلذاسضذى، ثِ عٌَاى هطتشن دس ًشم شًٍذُ هطتشن اسسبل ضَد. هطخ

ضَد ٍ دسغَست تؽييش دس هطخػبت اًطعبة    اص هْلت همشس دس لشاسداد هطخػبت جذیذ آى  جت    جت هی

 تشتيت غَستحسبة دس ّش دٍسُ غبدس خَاّذ ضذ. گشدد. ثذیي هی

 

   اص دس  ضوبسُ ٍ ت بسیخ ل شاسداد ٍ تَصی   ًس خ آى      :كبّص دائن قذست يب ثشچيذى اًطعبةقشاسداد  7-3

تَسظ دـتش خذهبت هطتشويي، ثستبًىبسي هطتشن جْت  شداخ ت ث ِ هعبًٍ ت ه بلی ٍ  ط تيجبًی اع الم       

ض َد. هعبًٍ ت    اـضاس غَستحسبثگيشي اًجبم هی گشدیذُ ٍ تؽييشات الصم دسخػَظ هطخػبت هطتشي دس ًشم

اهَس هبلی ٍ ریحسبثی غبدس ٍ اهَس هبلی ٍ ریحسبثی هذاسن هشثَع ِ  هبلی ٍ  طتيجبًی دستَس  شداخت سا ثِ 

 ًوبیذ. سا جْت ثبیگبًی دس  شًٍذُ هطتشن ثِ دـتش خذهبت هطتشويي اسسبل هی

 

 :اط  بت هذٍى هشتجط–8

 ضوبسُثِ  ـشم ثشسسی تمبضب دس وويتِ هػبسؾ سٌگيي          F2501 

  ِضوبسُ ثِ لَاصم اًذاصُ گيشي لوپ ًػت ٍ غَستجلس          F4401 

 ِثِ ضوبسُ ـشم لشاسداد اتػبل ثِ ضجى                                    

 ـشم غَستجلسِ ثب هتمبضی 

 

 تبسيخچِ ثبصً شي: -9

 ٍ اضبـِ ًوَدى زؾ الذاهبت ؼيش ضشٍسي  ٍ ثْجَد آى ٍ ّوچٌيي ـشآیٌذ ٍاگزاسي اًطعبة ثبصًگشي: 3ثبصًگشي 

 ثشقاتػبل ثِ ضجىِ  اًعمبد لشاسداد هتمبضيبى ضشایظ

 

 
 


