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 ۵۴آييي ًبهِ شوبسُ 

ًبهيذُ هي شَد ، شخصي است « ًوبيٌذُ فشٍش»ًوبيٌذُ فشٍش ثيوِ ػوش مِ دس ايي آييي ًبهِ اختصبساً  -۱هبدُ 

حقيقي مِ ثب تَجِ ثِ ضَاثط ايي آييي ًبهِ ، هجبص ثِ ثبصاسيبثي ٍ ػشضِ ثيوِ ّبي ػوش اًفشادي ثِ ًوبيٌذگي اص طشف 

 مبسهضد هٌذسج دس قشاسداد في هبثيي هي ثبشذ. ششمت ثيوِ ريشثط دس اصاي دسيبفت

 

ششمت ثيوِ هي تَاًذ دس سشتِ ثيوِ ػوش اًفشادي ثِ اشخبص حقيقي ٍاجذ ششايط صيش پشٍاًِ ًوبيٌذگي  -۲هبدُ 

 فشٍش ثشاي هذت سِ سبل مِ قبثل توذيذ است اػطبء ًوبيذۺ

 

 . ايشاى اسالهي جوَْسي دٍلت تبثؼيت –الف 

 

 اديبى سسوي مشَس. ثِ اػتقبد – ة

 

 .هخذس هَاد ثِ اػتيبد ػذم –ج 

 

 .هؤثش ميفشي هحنَهيت ٍ پيشيٌِ سَء ًذاشتي - د

 

 .ًوبيٌذگي قشاسداد هذت دس قبًًَي هؼبفيت ًَع ّش يب ػوَهي ٍظيفِ خذهت پبيبى گَاّي داشتي - ّـ

 

 . ديپلن هذسك حذاقل ثَدى داسا -ٍ

 

 بييذ ثيوِ هشمضي ايشاى ٍ اخز گَاّيٌبهِ هشثَطِ.ت هَسد ػولي ٍ ًظشي آهَصش ّبي دٍسُ طي – ص

 

ششمت ثيوِ هَظف است ثب سػبيت هَاسدي مِ ثيوِ هشمضي ايشاى ثب تَجِ ثِ ايي آييي ًبهِ ٍ قبًَى  – ۳هبدُ 

تبسيس ثيوِ هشمضي ايشاى ٍ ثيوِ گشي تْيِ ٍ اثالؽ خَاّذ ًوَد ثب ًوبيٌذُ فشٍش ، قشاسداد ًوبيٌذگي هٌؼقذ ٍ ّش 

 يل ثبس فْشست هشخصبت ًوبيٌذگبى فشٍش سا ثِ ثيوِ هشمضي ايشاى اسسبل ًوبيذ.سِ هبُ 

 

مبسهضد ًوبيٌذُ فشٍش ًجبيذ اص ّفتبد دسصذ هيضاى مبسهضد ًوبيٌذگبى حقيقي هقشس دس هصَثبت شَساي  -۴هبدُ 

 ػبلي ثيوِ ، تجبٍص ًوبيذ.

 

ن ٍ يب غيش هستقين ًبشي اص ػوذ ، ششمت ثيوِ هسئَل پبسخگَيي ٍ ججشاى ّشگًَِ خسبست هستقي – ۵هبدُ 

تقصيش ، غفلت يب قصَس ًوبيٌذُ دس ساثطِ ثب ػوليبت ثيوِ اي هَضَع قشاسداد ًوبيٌذگي دس هقبثل ثيوِ گزاساى ، ثيوِ 

 شذگبى ٍ اشخبص ثبلث هي ثبشذ.

 

ف قشاسداد ًوبيٌذُ فشٍش هَظف است پيشٌْبدات ثيوِ اي دسيبفتي سا ثِ طَس هستقين ثِ ششمت ثيوِ طش -۶هبدُ 

 اسائِ ًوبيذ.
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ًوبيٌذگبى ثيوِ ، دالالى سسوي ثيوِ ٍ هذيشاى ٍ مبسمٌبى آًْب ٍ ًيض مبسمٌبى ٍ هذيشاى ششمت ّبي ثيوِ ٍ  -۷هبدُ 

 ثيوِ هشمضي ايشاى ًوي تَاًٌذ تحت ػٌَاى ًوبيٌذُ فشٍش هَضَع ايي آييي ًبهِ فؼبليت ًوبيٌذ.

 

 بس ًوي ثبشذ.ًوبيٌذُ فشٍش هلضم ثِ داشتي هحل م -۸هبدُ 

 

 ششمت ثيوِ هجبص ثِ اػطبي اجبصُ صذٍس ثيوِ ًبهِ ثِ ًوبيٌذگبى فشٍش ًوي ثبشذ. -۹هبدُ 

 

دس صَستي مِ تخلف ًوبيٌذُ فشٍش اص قَاًيي ٍ هقشسات ، هَسد تبييذ ثيوِ هشمضي ايشاى قشاس گيشد ششمت  -۱۱هبدُ 

ا هحذٍد يب هؼلق ًوَدُ ٍ يب ًسجت ثِ فسخ ثيوِ هَظف است حست اػالم ثيوِ هشمضي ايشاى فؼبليت ًوبيٌذُ س

 قشاسداد اقذام مٌذ.

 

دس صَست ٍضغ هقشسات جذيذ تَسط شَسايؼبلي ثيوِ ، هقشسات هزمَس اص تبسيخ الصم االجشا شذى ثش  -۱۱هبدُ 

 ششايط قشاسداد ًوبيٌذگي حبمن خَاّذ ثَد.


