ضشايظ عمًمي بيمٍ ببسبشي(ياسداتي  /صبدساتي)
فصل ايلۺ تعبسيف
مبدٌ  –۱اسبس قشاسدادۺ ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝثط اسبس لب٘ ٖٛثئٕ ٝػٛة اضزيجٟطت ٔب ،ٜسبَ  ٚ 1316پيطٟٙبز وتجي ثيٌٕٝصاض
(و ٝجعء اليٙفه ايٗ ثيٕ٘ٝبٔٔ ٝيثبضس) تٙهيٓ ٌطزيسٛٔ ٚ ٜضز تٛافك قطفيٗ ٔيثبضس .آٖ لسٕت اظ پيطٟٙبز ثيٌٕٝصاض وٝ
ٔٛضز لج َٛثيٌٕٝط ٘جٛزٕٞ ٚ ٜعٔبٖ ثب غسٚض ثيٕ٘ٝبٔ ٝيب لجُ اظ آٖ وتجبً ث ٝثيٌٕٝصاض ايالْ ٌطزيس ٜاست ،جعء تًٟسات ثيٌٕٝط
ٔحسٛة ٕ٘يضٛز.
مبدٌ  -۲تعبسيف ي اصغالحبتۺ اغكالحبت ظيط غطف ٘هط اظ ٞط ًٔٙي ٔ ٚف ْٟٛزيٍطي ؤٕ ٝىٗ است زاضت ٝثبضس ،زض ايٗ
ضطايف ئٕٛي ثب تًطيف ٔمبثُ آٖ ث ٝوبض ضفت ٝاست:
 -۱بيمٍگشۺ ثيٌٕٝط ضطوت ثيٕٝاي است ؤ ٝطرػبت آٖ زض ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝزضد ٌطزيس ٜاست  ٚججطاٖ ذسبضت احتٕبِي ضا
قجك ضطايف ٔمطض زض ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝث ٝيٟس ٜزاضز.
 -۲بيمٍگزاسۺ ثيٌٕٝصاض ضرع حميمي يب حمٛلي ٔصوٛض زض ايٗ ثيٕ٘ٝبٔٔ ٝي ثبضس و ٝپٛضص ثيٕ ٝضا اذص ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜتًٟس
ث ٝپطزاذت حك ثيٕ ٝآٖ است.
 -۳ريىفعۺ شي٘فى ضرع حميمي يب حمٛلي ٔصوٛض زض ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝايٓ اظ ثيٌٕٝصاض يب غيط آٖ است و ٝحك ٔكبِجٚ ٝ
زضيبفت تٕبْ يب لسٕتي اظ ذسبضت ٚاضز ث ٝوبالي ٔٛضز ثيٕ ٝضا زاضز.
 -۴كبالي مًسد بيمٍۺ وبالي ٔٛضز ثيٕ ،ٝأٛاَ ٔٙسضد زض جسٔ َٚطرػبت ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝاست.
 -۵اوقضبي مذت بيمٍۺ ا٘مؿبي ايٗ ثيٕ ٝثطاسبس ضطـ ٔ 8جٕٛي ٝضطايف پيٛست است أب زض ٔٛضز حُٕ غيطزضيبيي يب
تطويجي ،يىي اظ ضطايف ظيط جبيٍعيٗ ضطـ ٔ 4/1/8جٕٛي ٝضطايف ٔ Aٚ Bٚ Cيٌطزز.
اِف -زضٔٛضزحُٕ ٛٞايي 30،ضٚظ پس اظترّي ٝوبُٔ ٞطلسٕت اظوبالي ٔٛضز ثيٕ ٝاظٛٞاپيٕبي حبُٔ زض فطٚزٌب ٜوطٛض ٔمػس.
ة -زض ٔٛضز حُٕ ظٔيٙي 60،ضٚظ پس اظ تحٛيُ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝث ٝا٘جبض ٌٕطن وطٛض ٔمػس.
ٔستٞبي يبزضس ٜزض ايٗ ٔبز ٜثب زضذٛاست ثيٌٕٝصاض ٛٔ ٚافمت ثيٌٕٝط  ٚپطزاذت حكثيٕ ٝاؾبفي لبثُ تٕسيس است.
فصل ديمۺ ضشايظ
مبدٌ  -۳حمل كبال بب كطتي عبقٍبىذيضذٌۺ حُٕ زضيبيي وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝثبيس ثٚ ٝسيّ ٝوطتي قجمٝثٙسيضس ٜا٘جبْ
ضٛز زض غيط ايٗ غٛضت ثيٌٕٝصاض ٔٛنف است ٔطرػبت وطتي  ٚيب ضٙبٚضٞبي ٔٛضز ٘هط ضا لجُ اظ ضطٚو حُٕ ث ٝثيٌٕٝط
ايالْ ٛٔ ٚافمت ا ٚضا اذص ٕ٘بيس .چٙب٘چ ٝحُٕ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝثب وطتي قجمٝثٙسي٘طس ٜثس ٖٚاقالو ثيٌٕٝصاض ا٘جبْ ضسٜ
ثبضس ثيٌٕٝصاض ٔٛنف است ثالفبغّ ٝپس اظ اقالؤ ،طاتت ضا ث ٝثيٌٕٝط ايالْ  ٚضطايف  ٚاؾبف٘ ٝطخ ٔطثٛـ ث ٝحُٕ وبالي
ٔٛضز ثيٕ ٝثب وطتي قجمٝثٙسي٘طس ٜضا لج َٛوٙس.
مبدٌ  -۴يظيفٍ بيمٍگزاس دس اسائٍ اعالعبت بٍ بيمٍگشۺ ثيٌٕ ٝصاض ٔٛنف است وّي ٝاقاليبت ضاجى ث ٝحُٕ وبال ٚ
زفًبت آٖ اظ جّٕٔ ٝطرػبت ٚسيّ ٝيب ٚسبيُ حُٕ ،حساوخط اضظش وبال زض ٞط حُٕ ،تبضيد حطوت آٟ٘ب ٕٞ ٚچٙيٗ ثٟبي ٞط
لسٕت اظ ٔحٕٛالت ثيٕ ٝضس ٜضا لجُ يب ثالفبغّ ٝثًس اظ حُٕ  ٚثٞ ٝطحبَ لجُ اظ ٚضٚز ٚسيّ ٝحُٕ ثٔ ٝمػس ث ٝثيٌٕ ٝط
ايالْ ٕ٘بيس .زض غيط ايٙػٛضت ثيٌٕٝط حست ٔٛضز ثط اسبس ٔٛاز  13 ٚ 12لب٘ ٖٛثيٕ ٝيُٕ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
مبدٌ  -۵اسصش كبالي مًسد بيمٍۺ چٙب٘چ ٝثيٗ ثيٌٕٝصاض  ٚثيٌٕٝط تٛافك ذبغي ٘طس ٜثبضس ليٕت وبالي ٔٛضز ثيٕ،ٝ
ًٔبزَ ٔجٕٛو ليٕت ذطيس وبالٞ ،عي ٝٙحُٕ  ٚسبيط ٞعيٞٝٙبي ٔتًبضف ذٛاٞس ثٛز.
تبصشٌ -ثيٌٕٝط ٔيتٛا٘س زض غٛضت تمبؾبي ثيٌٕٝصاض ،ثب زضيبفت حكثئٕ ٝتًّم ٝذسبضت يسْاِٙفى ٔطثٛـ ث ٝايٗ ثيٕ٘ٝبٔٝ
ضا ثٔ ٝمساض ٔٛضز تٛافك (حساوخط ثٔ ٝيعاٖ ز ٜزضغس ليٕت وبالي ٔٛضز ثيٕٙٔ ٝسضد زض ايٗ ٔبز ،)ٜثيٕٕ٘ ٝبيس.

مبدٌ  -۶كبالَبيي كٍ بٍ صًست جفت يب دست عشضٍ ميضًوذۺ زض ٔٛضز وبالٞبيي و ٝث ٝغٛضت جفت يب زست يطؾٝ
ٔيض٘ٛس ٔسؤِٚيت ثيٌٕٝط ثس ٖٚتٛج ٝث ٝاضظش جفت يب زست ثٛزٖ آٖ ،ثيص اظ ٘سجت ليٕت ثيٕٝضس ٜلسٕت ذسبضتزيسٜ
ثٔ ٝجّغ ثيٕٝضس ٜجفت يب زست ٘رٛاٞس ثٛز ٍٔط آٖ و ٝثكٛض غطيح تٛافك زيٍطي ضس ٜثبضس.
مبدٌ  -۷حمل مًاد مخذس تحت پًضص ايه بيمٍوبمٍ ويست مگش آن كٍۺ
٘ -۱بْ ٔبزٔ ٜرسض  ٚوطٛضٞبي غبزضوٙٙسٚ ٚ ٜاضزوٙٙس ٜآٖ ثكٛض غطيح زض ثيٕ٘ٝبٔ ٝزضد ضس ٜثبضس.
 -۲پطٚا٘ ٝيب ٌٛاٞي اجبظٚ ٜضٚز ٔحٕ ِٝٛاظ ٔطجى غالحيتزاض وطٛضي ؤ ٝبزٔ ٜرسض ث ٝآ٘جب ٚاضز ٔيضٛز يب پطٚا٘ ٝيب ٌٛاٞي
ٔطجى غالحيتزاض وطٛضي ؤ ٝبزٔ ٜرسض اظ آ٘جب غبزض ضس ٜاست ٔجيٗ ايٙى ٝوطٛض ٌيط٘سٔ ٜبزٔ ٜرسض ،غسٚض آٖ ٔحِٕٝٛ
ثٔ ٝمػس ٔٙسضد زض ثيٕ٘ٝبٔ ٝضا تأييس وطز ٜاست جعٔ ٚساضن ذسبضت ث ٝثيٌٕٝط تسّيٓ ضٛز.
ٔ -۳سيط حُٕ ٔبزٔ ٜرسضٔ ،سيط ًِٕٔٛي  ٚيبزي ثطاي حُٕ آٖ ٘ٛو ٔٛاز تّمي ضٛز.
مبدٌ  -۸يظبيف بيمٍگزاس دس صًست يقًع خسبستۺ ثيٌٕٝصاض يب ٕ٘بيٙسٌبٖ  ٚيب شيٙفًبٖ ٚي ّٔعْ ث ٝضيبيت ٔٛاضز شيُ
ٞستٙس:
 -۱ثطاي ٞط ثستٝاي ؤ ٝفمٛز ضس ٜاست ثالفبغّ ٝاظ ٔتػسيبٖ حُٕ  ٚيب ٔمبْٞبي ثٙسض يب ٔتػطفبٖ زيٍط وبالي ٔٛضز ثيٕٝ
ثكٛض وتجي زضذٛاست ذسبضت ٕ٘بيٙس.
 -۲زض ٔٛضز ذسبضات ٔطٟٛز ثٔ ٝحؽ اقالو  ٚلجُ اظ تحٛيُ ٌطفتٗ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝاظ ٔتػسيبٖ حُٕ  ٚيب سبيط ٔتػطفبٖ
وبال ثكٛض وتجي تمبؾبي ثبظزيس وٙٙس  ٚثطاي ذسبضاتي وٍٙٞ ٝبْ ثبظزيس ٔطرع ٔيٌطزز ٌٛاٞي ٔطثٛق ٝضا و ٝث ٝأؿبي آٟ٘ب
ضسيس ٜثبضس زضيبفت  ٚاظ ٘بٔجطزٌبٖ زضذٛاست پطزاذت ذسبضت ٕ٘بيٙس.
 -۳زض ٔٛاضزي و ٝاظ سبِٓ ثٛزٖ وبُٔ وبالي ٔٛضز ثئٕ ٝكٕئٗ ٘جبضٙس ضسيس ثس ٖٚليس  ٚضطـ ثٔ ٝتػسيبٖ حُٕ ٘سٙٞس ٚ
ثب زضد ٔٛؾٛو زض ثبض٘بٔ ٝيب ضسيسي و ٝثٔ ٝتػسيبٖ حُٕ ٔيزٙٞس حك ذٛز ضا ثطاي ٔكبِج ٝذسبضت ٔحفٛل ٍٟ٘ساض٘س.
ٞ -۴طٌبٛٔ ٜلى تحٛيٌُطفتٗ وبالي ٔٛضز ثيٕ ،ٝظيبٖ يب آسيجي ٔطٟٛز ٘جبضس ثيٌٕٝصاض يب ٕ٘بيٙسٌبٖ  ٚيب شيٙفًبٖ ٚي ثبيس
حساوخط نطف س ٝضٚظ اظ تبضيد تحٛيٌُطفتٗ وبال  ٚاقالو اظ ذسبضتٔ ،طاتت ضا ثكٛض وتجي ثب پست سفبضضي يب انٟبض٘بٔ ٝثٝ
ٔتػسيبٖ حُٕ ايالْ ٕ٘بيٙس.
 -۵زض ٔٛاضزي ؤ ٝؤسس ٝحُٕ تٕبْ يب لسٕتي اظ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝضا ث ٝثيٌٕٝصاض يب ٕ٘بيٙسٌبٖ  ٚيب شيٙفًبٖ ٚي تحٛيُ
٘سٞس ٘بٔجطزٌبٖ ٔٛنفٙس و ٝپس اظ تٙهيٓ غٛضتٔجّس وسط ترّيٌٛ ،ٝاٞي وتجي يسْتحٛيُ ضا اظ ٔؤسسٔ ٝعثٛض ثرٛاٙٞس.
زض غٛضتي وٌٛ ٝاٞي يسْتحٛيُ زض ٔٛيسٞبي ظيط غبزض ٘طٛز ثيٌٕٝصاض يب ٕ٘بيٙسٌبٖ  ٚيب شيٙفًبٖ ٚي ثبيس حساوخط قي يه
ٞفت ٝثب انٟبض٘بٔ ٝضسٕي اظ ٔؤسس ٝحُٕ زضذٛاست ذسبضت ثٕٙبيٙس ٔ ٚطاتت ضا ث ٝثيٌٕٝط اقالو زٙٞس:
 زض غٛضت حُٕ ثب وطتي ،حساوخط ٞفت ٔب ٜپس اظ ترّي ٝوبالي ٔٛضز ثيٕ ٝاظ وطتي. زض غٛضت حُٕ ثب وبٔي ٚ ٖٛلكبض ،حساوخط ٞفت ٔب ٜپس اظ ٚضٚز ٚسيّ ٝحُٕ ثٔ ٝطظ وطٛض ٔمػس. زض غٛضت حُٕ ثب ٛٞاپيٕب ،حساوخط سٔ ٝب ٜپس اظ ترّي ٝوبالي ٔٛضز ثيٕ ٝاظ ٛٞاپيٕب. -۶ثيٌٕٝصاض يب ٕ٘بيٙسٌبٖ  ٚيب شيٙفًبٖ ٚي ٔٛنفٙس زض ٔٛضز ذسبضت ٔطٟٛز و ٝثٛٔ ٝجت ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝثيٌٕٝط تًٟس ججطاٖ
آٖ ضا زاضز ،چٙب٘چٛٔ ٝضز ثيٕ ٝزض يس ٔتػسيبٖ حُٕ ٘ ٚمُ است لجُ  ٚيب ثالفبغّ ٝپس اظ تحٛيُ ٌطفتٗ وبال اظ آٟ٘ب ٚ
چٙب٘چ ٝذسبضت زض ا٘جبض ٌٕطن ٔطبٞس ٜضٛز ،لجُ اظ تحٛيُ ٌطفتٗ اظ ا٘جبض ؾٕٗ تٙهيٓ غٛضت ٔجّس ٌٕطوي ٔطاتت ضا ثٝ
ثيٌٕ ٝط ايالْ ٕ٘ٛز ٚ ٜزضذٛاست ثبظزيس اظ وبال ضا ثٕٙبيس.
مبدٌ  -۹اختيبسات بيمٍگش دس كبالي خسبست ديذٌ مًسد بيمٍۺ ثيٌٕٝط زض غٛضت تٛافك ثب ثيٌٕٝصاض ٔيتٛا٘س وبالي
ذسبضتزيس٘ ٚ ٜجبت زاز ٜضسٛٔ ٜضز ثيٕ ٝضا تًٕيط ،تًٛيؽ  ٚيب تػبحت ٕ٘بيس .زض غٛضتي و ٝثيٌٕٝط زض ٔمبثُ پطزاذت
ذسبضت وبُٔ (حست ٔٛضز ثب يب ثس ٖٚوسط فطا٘طيع) لسٕت آسيتزيس ٜوبالي ٔٛضز ثيٕ ٝضا تػبحت وٙس ثيٌٕٝصاض ٔٛنف

است ٔبِىيت لسٕت ٔطثٛـ ضا ث ٝثيٌٕٝط ٔٙتمُ ٕ٘بيسٕٞ .چٙيٗ ،ثيٌٕٝط ثبيس تًٕيط  ٚيب تًٛيؽ وبالي ٔٛضز ثيٕٝ
ذسبضتزيس ٜضا زض ٔستي و ٝيطفبً وٕتط اظ آٖ ٔيسط ٘يست ا٘جبْ زٞس.
مبدٌ  -۱۰مذاسك دسخًاست خسبستۺ ثطاي زضذٛاست ذسبضت ،ثيٌٕٝصاض يب ٕ٘بيٙسٌبٖ  ٚيب شيٙفًبٖ ٚي ٔٛنفٙس زض اسطو
ٚلت اسٙبز ٔ ٚساضن الظْ اظ جّٕٛٔ ٝاضز ظيط ضا حست ٘ٛو ذسبضت ث ٝثيٌٕٝط تسّيٓ ٕ٘بيٙس:
 -۱اغُ ثيٕ٘ٝبٔ ٝيب ٌٛاٞي ثيٕ.ٝ
 -۲اغُ سيب( ٝٞفبوتٛض) وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝثب ٔطرػبت وبُٔ  ٚغٛضت تٛظيٗ  ٚثستٝثٙسي .
 -۳اغُ ثبض٘بٔٞٝب  ٚيب لطاضزاز حُٕ.
 -۴غٛضت ٚؾًيت وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝزض ٔٛلى تحٛيٌُطفتٗ  ٚغٛضت ٚؾًيت ٔيعاٖ تٛظيٗ وبال زض آذطيٗ ٔمػس ٔٙسضد زض
ثيٕ٘ٝبٔ.ٝ
ٔ -۵ىبتجبت ٔتجبزِ ٝثب ٔتػسيبٖ حُٕ  ٚاضربظ ٔٙسضد زض ٔبز.8 ٜ
 -۶زض غٛضت يسْ تحٛيُ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝيال ٜٚثط اسٙبز ٔ ٚساضن فٛق ،ثطي ضسٕي ٌٛاٞي يسْ تحٛيُ ؤ ٝؤسس ٝحُٕ
غبزض وطز ٜاست  ٓٞثبيس ثب تٛج ٝثٔ ٝمطضات ٔٙسضد زض ثٙس  5اظ ٔبز 8 ٜث ٝثيٌٕٝط تسّيٓ ٌطزز.
 -۷پطٚإٌ٘ ٝطوي (ثطي سجع)  ٚغٛضت ٔجّس وطف اذتالف زض غٛضت غسٚض.
ٌٛ -۸اٞي ٔجسا.
 -۹لجؽ ا٘جبض ٌٕطن.
ٌ -۱۰عاضش ثبظزيس ذسبضت و ٝثبيستي تٛسف يىي اظ اضربظ يب ٔٛسسبت ٔجبظي و ٝتٛسف ثئٕ ٝطوعي ايطاٖ ًٔطفي
ٌطزيسٜا٘س تٟي ٝضس ٜثبضس.
چٙب٘چ ٝثيٌٕٝط يال ٜٚثط اسٙبز ٔصوٛض ثٔ ٝساضن زيٍطي ٘يبظ زاضت ٝثبضس ثبيس ثالفبغّ ٝاظ ثيٌٕٝصاض ٔكبِجٕ٘ ٝبيس  ٚثيٌٕٝصاض
ٔٛنف است ٔساضن ٔٛضز ٘يبظ ضا زض اذتيبض ا ٚلطاض زٞس.
مبدٌ  -۱۱مُلت پشداخت خسبستۺ ثيٌٕٝط ٔىّف است حساوخط قي چٟبض ٞفت ٝپس اظ زضيبفت اسٙبز ٔ ٚساضن الظْ و ٝثٝ
استٙبز آٟ٘ب ثتٛا٘س حسٚز تًٟس ذٛز ضا احطاظ ٔ ٚمساض ذسبضت ٚاضز ٜضا تًييٗ وٙس ،ذسبضت ضا پطزاذت ٕ٘بيس.
مبدٌ  -۱۲اصل جبوطيىيۺ ثيٌٕٝط زض حسٚزي و ٝذسبضات ٚاضز ٜضا لج َٛيب پطزاذت ٔيوٙس زض ٔمبثُ اضربغي ؤ ٝسؤَٚ
ٚلٛو حبزح ٝيب ذسبضت ٞستٙس جب٘طيٗ ثيٌٕٝصاض ذٛاٞس ثٛز  ٚاٌط ثيٌٕٝصاض السأي وٙس وٙٔ ٝبفي ثب ايٗ اغُ ثبضس ثيٌٕٝط
ٔيتٛا٘س ث٘ ٝسجت تأحيط ثيٌٕٝصاض تٕبْ يب لسٕتي اظ ذسبضت ضا پطزاذت ٘ىٙس.
مبدٌ  -۱۳ببصديذكىىذگبنۺ ثبظزيس ٕ٘بيٙسٌبٖ ثيٌٕٝط يب ٔؤسسبت ٔجبظ ثبظزيسوٙٙس ٜاظ ذسبضت  ٚاضائٌ ٝعاضش ثبظزيس اظ
سٛي آٟ٘ب ثٙٔ ٝعِ ٝلج َٛتًٟس اظ قطف ثيٌٕٝط ٘يست.
مبدٌ  -۱۴كتبي بًدن اظُبساتۺ ٞطٌ ٝ٘ٛپيطٟٙبز  ٚانٟبض ثيٌٕٝصاض  ٚثيٌٕٝط ثبيس ث ٝغٛضت وتجي ث ٝآذطيٗ ٘طب٘ي ايالْ
ضس ٠قطف ٔمبثُ اضسبَ ٌطزز.
مبدٌ  -۱۵مُلت حمل كبالي مًسد بيمٍۺ ثيٌٕٝصاض ٔٛنف است وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝضا حساوخط تب ز ٚسبَ ثًس اظ تبضيد غسٚض
ثيٕ٘ٝبٔ ٝحُٕ ٕ٘بيس .زض غيط ايٗ غٛضت ،ثيٕ٘ٝبٔ ٝفبلس ايتجبض است  ٚثيٌٕٝط تًٟسي ثطاي ججطاٖ ذسبضات ٔطثٛـ ثٝ
وبالٞبيي و ٝثًس اظ ّٟٔت ٔمطض حُٕ ٔيضٛز ٘ساضز .حكثئٕ ٝطثٛـ ث ٝوبالٞبي حُٕ٘طس ٜثب اضائ ٝستٙسات الظْ تٛسف
ثيٌٕٝصاض لبثُ استطزاز ذٛاٞس ثٛز .ثيٌٕٝط  ٚثيٌٕٝصاض ٔيتٛا٘ٙس لجُ اظ پبيبٖ ّٟٔت حُٕ ،زضثبض ٠تٕسيس آٖ تٛافك ٕ٘بيٙس.
مبدٌ  -۱۶اسجبع بٍ دايسيۺ قطفيٗ لطاضزاز ثبيس اذتالف ذٛز ضا تب حس أىبٖ اظ قطيك ٔصاوط ٜحُ  ٚفػُ ٕ٘بيٙس .اٌط
اذتالف اظ قطيك ٔصاوط ٜحُ  ٚفػُ ٘طس ٔيتٛا٘ٙس اظ قطيك زاٚضي يب ٔطاجً ٝث ٝزازٌبٛٔ ٜؾٛو ضا حُ  ٚفػُ وٙٙس .زض
غٛضت ا٘تربة ضٚش زاٚضي ،قطفيٗ لطاضزاز ٔيتٛا٘ٙس يه ٘فط زاٚض ٔطؾياِكطفيٗ ضا ا٘تربة وٙٙس .زض غٛضت يسْ تٛافك ثطاي

ا٘تربة زاٚض ٔطؾياِكطفيٗٞ ،ط يه اظ قطفيٗ زاٚض ا٘تربثي ذٛز ضا ث ٝغٛضت وتجي ث ٝقطف زيٍط ًٔطفي ٔيوٙس .زاٚضاٖ
ٔٙترت ،زاٚض سٔٛي ضا ا٘تربة  ٚپس اظ ضسيسٌي ثٛٔ ٝؾٛو اذتالف ،ثب اوخطيت آضا ضأي زاٚضي ضا غبزض ٔيوٙٙس .زض غٛضتي
و ٝزاٚضاٖ ٔٙترت ثطاي ا٘تربة زاٚض س ْٛث ٝتٛافك ٘طسٙس ٞط يه اظ قطفيٗ لطاضزاز ٔيتٛا٘س تًييٗ زاٚض س ْٛضا اظ زازٌبٜ
غبِح ذٛاستبض ضٛزٞ .ط يه اظ قطفيٗ ،حكاِعحٕ ٝزاٚض ا٘تربثي ذٛز ضا ٔيپطزاظز  ٚحكاِعحٕ ٝزاٚض س ْٛث ٝتسبٚي تمسيٓ
ٔيضٛز.
مبدٌ  -۱۷مُلت اقبمٍ دعًاۺ ٞطٌ ٝ٘ٛازيبي ٘بضي اظ ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝثبيس حساوخط نطف ٔست ز ٚسبَ اظ تبضيد ثكالٖ ،فسد ٚ
يب ا٘مؿبي ٔست ثيٕ٘ٝبٔ ٚ ٝزض غٛضت ٚلٛو حٛازث ٔٙجط ث ٝذسبضت ،اظ تبضيد ٚلٛو آٖ البٔ ٝضٛز  ٚپس اظ ز ٚسبَ ٔصوٛض
ازيبي ٘بضي اظ ايٗ ثيٕ٘ٝبٔٔ ٝسٕٛو ٘رٛاٞس ثٛزٔ .طٚض ظٔبٖ ٔيتٛا٘س يه ٘ٛثت تٛسف ٞط يه اظ قطفيٗ ثب انٟبض٘بٔ ٝضسٕي
لكى ضٛز .زض غٛضت لكى ضسٖ ٔطٚض ظٔبٖ ،ثٔ ٝست ثبلئب٘سٔ ٜطٚض ظٔبٖ ،يه سبَ اؾبف ٝذٛاٞس ضس.
فصل سًمۺ استثىبئبت
مبدٌ  -۱۸خسبسات غيش قببل پشداختۺ يال ٜٚثط ٔٛاضز شوط ضس ٜزض ضطايف پيٛست ،ذسبضات ٘بضي اظ تحمك ذكطات ظيط
٘يع تحت پٛضص ايٗ ثيٕ٘ ٝرٛاٞس ثٛز.
 -۱اضً ٝيٖٛسبظ  ٚآِٛزٌي ثٛٔ ٝاز ضازيٛاوتي٘ ٛبضي اظ ٞطٌ ٝ٘ٛسٛذت يب فؿٛالت ٞستٝاي.
 -۲يسْ لج َٛثيٌٕٝصاض ثطاي ٚضٚز وبالي ٔٛضز ثيٕ ٚ ٝيب ٕٔبً٘ت ٔمبٔبت وطٛض ٚاضزوٙٙس ٜاظ ٚضٚز وبال.
 -۳وسط اظ ٔجسا  ٚيب اضسبَ وباليي ٔغبيط ثب اسٙبز حُٕ  ٚيب ذطيس.

ضشايظ بيمٍگشان كبال
مجمًعٍ ضشايظ ()A
خغشات مطمًل بيمٍ
خغشات تحت پًضص
 -۱ايٗ ثيٕ ٕٝٞ ٝذكطٞبيي ضا وٙٔ ٝجط ث ٝتّف ضسٖ يب آسيت زيسٖ وبالي ٔٛضز ثئٕ ٝي ضٛز ث ٝجع ٔٛاضز استخٙب ضس ٜزض
ثٙسٞبي  7 ،6 ،5 ،4ضاپٛضص ٔيزٞس.
خسبست َمگبوي
 -۲ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝذسبضات ٍٕٞب٘ي ٞ ٚعيٞ ٝٙبي ٘جبت ضاو ٝثٙٔ ٝهٛض پيطٍيطي اظ ذسبضت يب زض اضتجبـ ثب آٖ ث ٝجع ٔٛاضز
ٔٙسضد زض ثٙسٞبي 7، 6 ،5 ،4ثٚٝجٛز آٔس ٚ ٜقجك لطاضزاز حُٕ  ٚيب لب٘ ٚ ٖٛيطف حبوٓ ثط آٖ ٔحبسج ٚ ٝتًييٗ ضس ٜثبضس،
پٛضص ٔيزٞس.
مسئًليت مطتشك دس تصبدم
 -۳ثٛٔ ٝجت ضطـ ٔٙسضد زض لطاضزاز حُٕ زض ذػٛظ ٔسئِٛيت ٔطتطن ز ٚوطتي زض تػبزْ  ،ثيٌٕ ٝط ججطاٖ ايٗ ظيبٖ
ضا زض لجبَ ذكطات ٔٛضز تًٟس زض ايٗ ثيٕ ٝثٝيٟسٔ ٜي ٌيطز  .ثيٌٕ ٝصاض تمجُ ٔي ٕ٘بيس وٞ ٝط ٌب ٜحُٕ وٙٙس ٜثط اسبس
ضطـ ٔصوٛض ٔكبِج ٝظيبٖ وٙس  ،ثيٌٕ ٝط ضا آٌبٕ٘ ٜبيس  .زض ايٗ غٛضت ثيٌٕ ٝط حك زاضز ثٞ ٝعي ٝٙذٛز زفبو اظ ثيٌٕ ٝصاض ضا
زض زيٛي ث ٝيٟسٌ ٜيطز.
استثىبئبت
 -۴ايٗ ثيٕ ٝثٞ ٝيچ ٚج ٝضبُٔ ذكطات ظيط ٕ٘يٌطزز:
( -)1/4تّف ضسٖ  ،آسيت زيسٖ يب ٞعي ٝٙلبثُ ا٘تسبة ث ٝسٛء يُٕ اضازي ثيٌٕٝصاض
(٘ -)2/4طت  ٚضيعش يبزي ،وسطي يبزي ٚظٖ يب حجٓ  ٚيب فطسٛزٌي  ٚپٛسيسٌي يبزي وبالي ٔٛضز ثيٕ.ٝ
( -)3/4تّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي٘ ٝٙبضي اظ وبفي ٘جٛزٖ يب ٘بٔٙبست ثٛزٖ ثست ٝثٙسي يب آٔبز ٜسبظي وبالي

ٔٛضز

ثئٕ ٝططٚـ ثط ايٙى ٝثست ٝثٙسي يب آٔبز ٜسبظي لجُ اظ ضطٚو ايٗ ثيٕ ٝا٘جبْ ضس ٜيب ثٚ ٝسيّ ٝثيٌٕ ٝصاض يب وبضوٙبٖ ا ٚا٘جبْ
ضس ٜثبضٙس  ٚتحُٕ ٔمبثّ ٝثب حٛازث ًٕٔ َٛزض سفط ثيٕ ٝضس ٜضا ٘ساضت ٝثبضس (.زض ٔٛاضز ٔطثٛـ ث ٝايٗ ضطـ  " ،ثست ٝثٙسي
" ضبُٔ چيسٖ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝزض وب٘تيٙط ٞ ٓٞست ٚوبضوٙبٖ جع ٚپيٕب٘ىبضاٖ ٔستمُ ٔحسٛة ٕ٘يض٘ٛس).
( -)4/4تّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي ٝٙث ٝيّت ييت شاتي يب ٔبٞيت وبالي ٔٛضز ثيٕ.ٝ
( -)5/4تّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي ٝٙايو ٝيّت آٖ تبذيط ثبضس ،حتي اٌط ايٗ تبذيط ٘بضي اظ ذكطات ثيٕ ٝضسٜ
ثبضس(ثٝاستخٙبء ٞعيٞ ٝٙبي لبثُ پطزاذت ثط اسبس ثٙس .)2
( -)6/4تّف ضسٖ  ،آسيت زيسٖ يب ٞعي٘ ٝٙبضي اظ ايسبض يب ٚضضىستٍي ٔبِىبٖٔ ،سيطاٖ ،اجبض ٜوٙٙسٌبٖ يب ٌطزا٘ٙسٌبٖ
وطتي يب لػٛض زض ا٘جبْ تًٟسات ٔبِي اظ قطف يىي اظ آٟ٘ب ،ث ٝضطـ ايٙى ٝثيٌٕ ٝصاض زض ٍٙٞبْ ثبضٌيطي وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝزض
وطتي  ،اظ ايٗ أط ٔكّى ثٛز ٜيب ثبيستي قجيًتب زض جطيبٖ ًٕٔ َٛتجبضت ذٛز اظ ايٗ ٔسئّ ٝآٌب ٜثبضس و ٝايٗ ايسبض  ٚيب
٘بتٛا٘ي ٔبِي ٔيتٛا٘س ٔب٘ى اظ ازأ ٝيبزي سفط ٌطزز .ايٗ استخٙب زض غٛضتي و ٝلطاضزاز ثيٕ ٝث ٝقطف زيٍطي ( قطف ٔسيي
ذسبضت) ٚاٌصاض ضس ٜثبضس و ٝآٖ قطف ٔٛؾٛو ثيٕ ٝضا ثب حسٗ ٘يت  ٚتحت لطاضزاز اِعاْ آٚض ذطيساضي وطز ٜيب ثب ذطيس آٖ
تٛافك ٕ٘ٛز ٜاست  ،ايٕبَ ٕ٘ي ٌطزز.

( -)7/4تّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي ٝٙاي ؤ ٝستميٓ يب غيط ٔستميٓ ث ٝيّت يب ٘بضي اظ وبضثطز ٞط ٘ٛو سالح يب ٚسيّٝاي
ثبضس و ٝثب ا٘طغي اتٕي يب ضىست ٞستٝاي  ٚيب تطويت ٞست ٝاي يب ٚاوٙص ٔطبث ٝزيٍط يب ٘يط ٚيب ٔبز ٜضازي ٛاوتي ٛوبضوٙس.
 -)1/5( -۵ايٗ ثيٕ ٝثٞٝيچ ٚج ٝتّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي٘ ٝٙبضي اظ ٔٛاضز ظيط ضا پٛضص ٕ٘يزٞس:
( -)1/1/5يسْ لبثّيت زضيب٘ٛضزيوطتي يب ضٙبٚض يب ٘ب ٔٙبست ثٛزٖ وطتي يب ضٙبٚض ثطاي حُٕ ايٕٗ وبالي ٔٛضز ثيٕ، ٝ
ٔططٚـ ثط ايٙىٍٙٞ ٝبْ ثبضٌيطي وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝثٚ ٝسيّ ٝحُٕ  ،ثيٌٕ ٝصاض اظ فمساٖ لبثّيت زضيب٘ٛضزي يب ٘ب ٔٙبست ثٛزٖ
وطتي يب ضٙبٚض آٌب ٜثبضس.
(٘ -)2/1/5بٔٙبست ثٛزٖ وب٘تيٙطيب ٚسيّ ٝحُٕ جٟت حُٕ سبِٓ ٔٛضز ثئٕ ،ٝططٚـ ثط ايٙى ٝثبضٌيطي وبال زض ٖٚيب ثطٖٚ
ايٗ ٚسبئف لجُ اظ ضطٚو ايٗ ثيٕ٘ ٝبٔ ٝا٘جبْ ضس ٜثبضس يب تٛسف ثيٌٕ ٝصاض يب وبضوٙبٖ ا ٚا٘جبْ ضس ٜثبضس  ٚآٟ٘ب اظ ٘بٔٙبست
ثٛزٖ ٚسبئف ٔصوٛض زض ظٔبٖ ثبضٌيطي وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝاقالو زاضت ٝثبضٙس.
( -)2/5زض ٔٛاضزي و ٝلطاضزاز ثيٕ ٝث ٝقطف زيٍطي ( قطف ٔسيي ذسبضت) ٚاٌصاض ضس ٜثبضس  ٚايطبٖ ٔٛؾٛو ثيٕ ٝضا ثب
حسٗ ٘يت  ٚتحت لطاضزاز اِعاْ آٚض ذطيساضي وطز ٜيب ثب ذطيس آٖ تٛافك ٕ٘ٛز ٜاست استخٙبي ثٙس  1/1/5ايٕبَ ٕ٘ي ٌطزز.
( -)3/5ثيٌٕ ٝطاٖ حك ازيبي ٘مؽ تًٟسات ؾٕٙي ضاجى ث ٝلبثّيت زضيب٘ٛضزي وطتي ٙٔ ٚبست ثٛزٖ وطتي ثطاي حُٕ
ٔٛضز ثيٕ ٝضا اظ ذٛز اسمبـ ٔيوٙٙس.
 -۶ايٗ ثيٕ ٝثٞ ٝيچ يٛٙاٖ ،تّف ضسٖ  ،آسيت زيسٖ يب ٞعيٞٝٙبيي ضا و ٝيّت اغّي آٟ٘ب يىي اظ ٔٛاضز ظيط ثبضس ججطاٖ
ٕ٘يوٙس:
( -)1/6ج ،ًٙج ًٙزاذّي ،ا٘مالة ،ضٛضش ،ليبْ  ٚيب ظز  ٚذٛضزٞبي زاذّي ٘بضي اظ ايٗ أٛض يب ٞطٌ ٝ٘ٛيُٕ ذػٕب٘ٝ
تٛسف يب ثط يّي ٝيىي اظ ز ٚلسضت ٔتربغٓ.
( -)2/6تٛليف ،ؾجفٔ ،ػبزض ،ٜتػطف( غيط اظ زظزي زضيبيي) يب احطات ٘بضي اظ ايٗ أٛض يب احطات ٘بضي اظ الساْ ث ٝضطٚو آٟ٘ب.
(ٔ -)3/6يٗ ،اغزض  ٚثٕجٟبي ٔتطٚو ٝيب سبيط سالحٟبي جٍٙي ث ٝجب ٔب٘سٔ ٚ ٜتطٚو.ٝ
 -۷ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝثٞٝيچٚج ٝتّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي٘ ٝٙبضي اظ ٔٛاضز ظيط ضا پٛضص ٕ٘يزٞس:
( -)1/7يُٕ ايتػبة وٙٙسٌبٖ ،جٌّٛيطي اظ ٚضٚز وبضٌطاٖ يب يُٕ اضربغي و ٝزض زضٌيطيٟبي وبضٌطي ،آضٛثٟب يب اغتطبضبت
زاذّي ضطوت ٔي وٙٙس.
( -)2/7ايتػبة ،تًكيُ ٔحُ وبض ،زضٌيطيٟبي وبضٌطي ،آضٛثٟب  ٚيب اغتطبضبت زاذّي.
(ٞ -)3/7ط ٌ ٝ٘ٛيُٕ تطٚضيستي يب الساْ ٞط ضرػي ؤ ٝستميٕب ثب ٞسف ثطا٘ساظي زِٚتي يب ايٕبَ ٘فٛش اظ قطيك تٛسُ ثٝ
ظٚض يب ذط٘ٛت ثط يّي ٝزِٚت يب اظ قطف يب زض اضتجبـ ثب ٞط سبظٔب٘ي و ٝلب٘٘ٛي يب غيط لب٘٘ٛي تطىيُ ضس ٜثبضس.
( -)4/7يُٕ ٞط ضرػي ثب اٍ٘يع ٜسيبسي يميستي يب ٔصٞجي

مذت اعتببس بيمٍ وبمٍ
ضشط حمل
ٔ -)1/8( -۸ططٚـ ث ٝضيبيت ثٙس  ، 11ايٗ ثيٕ ٝاظ ظٔب٘يو ٝوبالي ٔٛضز ثيٕ ،ٝا٘جبض يب ٔحُ ٍٟ٘ساضي ٔصوٛض زض ايٗ
ثيٕ٘ٝبٔ ٝضا ثٙٔ ٝهٛض ثبضٌيطي ثسٚ ٖٚلف ٝثط ضٚي ٚسيّ٘ ٝمّي ٝيب ٞط ٚسيّ ٝحُٕ زيٍطي ثطاي ضطٚو حُٕ ثطاي اِٚيٗ ثبض
تطن ٔيٕ٘بيس ،آغبظ  ٚزض ق َٛجطيبٖ يبزي حُٕ ازأٔ ٝييبثس  ٚزض يىي اظ حبالت ظيطٞ ،ط وساْ ظٚزتط ٚالى ضٛزٙٔ ،مؿي
ٔي ضٛز:
( -)1/1/8ثٔ ٝجطز ترّي ٝوبُٔ وبال اظ ٚسيّ ٝحُٕ يب ٚسيّ٘ ٝمّي ٝزيٍط زض ا٘جبض يب ٔحُ ٍٟ٘ساضي ٟ٘بيي زض ٔمػس ٔصوٛض زض
ثيٕ٘ٝبٔ.ٝ

( -)2/1/8ثٔ ٝجطز ترّي ٝوبُٔ وبال اظ ٚسيّ ٝحُٕ يب ٚسيّ٘ ٝمّي ٝزيٍط ثٞ ٝط ا٘جبض يب ٔحُ ٍٟ٘ساضي زيٍط زض ٔمػس ٔٙسضد
زض ثيٕ٘ ٝبٔ ٝيب لجُ اظ آٖ  ،و ٝثيٌٕٝصاض يب وبضوٙبٖ ٚي ثطاي ٍٟ٘ساضي وبال زض ذبضد اظ ٔسيط حُٕ يب تمسيٓ  ٚتٛظيى وبال زض
٘هط ٌطفت ٝثبضس.
(ٍٙٞ -)3/1/8بٔي و ٝثيٌٕ ٝصاض يب وبضوٙبٖ ا ٚتػٕيٓ ٔي ٌيط٘س ذبضد اظ ٔسيط يبزي حُٕ اظ ٞط يه اظ ٚسبيُ حُٕ ظٔيٙي
يب سبيط ٚسبئُ حُٕ يب وب٘تيٙط ثطاي ٍٟ٘ساضي وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝاستفبز ٜوٙٙس.
( -)4/1/8ثٔ ٝجطز ا٘مؿبي  60ضٚظ اظ ترّي ٝوبُٔ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝاظ وطتي زض آذطيٗ ثٙسض ترّي.ٝ
(ٞ -)2/8طٌب ٜپس اظ ترّي ٝوبالي ٔٛضز ثيٕ ٝاظ وطتي زض ثٙسض ٟ٘بيي ترّي ٚ ٝلجُ اظ ا٘مؿبي ٔست ثيٕ٘ ٝبٔ ٝلطاض ثبضس وٝ
وبال ثٔ ٝمػس زيٍطي غيط اظ ٔمػس تًييٗ ضس ٜزض ثيٕ٘ ٝبٔ ٝحُٕ ضٛز ،زض ايٗ غٛضت ثيٕ ٝقي ٔست ٔمطض زض ثٙس 1/1/8
اِي  4/1/8ث ٝايتجبض ذٛز ثبلي است ِٚي ثب ضطٚو حُٕ ثٔ ٝمػس زيٍط فبلس ايتجبض است.
( -)3/8ايٗ ثيٕ( ٝثب تٛج ٝثٛٔ ٝاضز ذبتٕٔ ٝصوٛض زض ثٙس  1/1/8اِي ٔ ٚ 4/1/8مطضات ثٙس ٙٔ 9سضد زض ظيط) زض غٛضت تبذيط
ذبضد اظ اذتيبض ثيٌٕٝصاضٞ ،ط ٘ٛو تغييط ٔسيط ،ترّي ٝاججبضي ،اضسبَ ٔجسز يب ا٘تمبَ وبال ث ٝوطتي زيٍط  ٚزض جطيبٖ ٞط ٘ٛو
تغييطي و ٝزض سفط زضيبيي ضٚي زاز٘ ٚ ٜبضي اظ اذتيبضاتي ثبضس و ٝقجك لطاضزاز ثبضثطي ثٔ ٝبِىبٖ يب اجبض ٜوٙٙسٌبٖ وطتي
تفٛيؽ ضس ٜاست ،زاضاي ايتجبض ذٛاٞس ثٛز.
خبتمٍ قشاسداد حمل ي وقل
ٞ -۹طٌب ٜلطاضزاز حُٕ زض احط ضٚيسازي ذبضد اظ اضاز ٚ ٜاذتيبض ثيٌٕٝصاض زض ثٙسض يب ٔحّي غيط اظ ٔمػس ٔصوٛض زض آٖ لطاضزاز
ذبتٕ ٝيبثس يب حُٕ وبال ث٘ٝح ٛزيٍطي لجُ اظ تحٛيُ وبال زض ٔمػس (ثٝضطح ٔٙسضد زض ضطـ  8فٛق) ،ذبتٕ ٝيبثس يب حُٕ
وبال ث٘ ٝح ٛزيٍطي لجُ اظ ترّي ٝوبال زض ٔمػس ( ث ٝضطح ٔٙسضد زض ضطـ  8فٛق ) ذبتٕ ٝيبثس  ،ايٗ ثيٕ٘ ٝيع ٔٙمؿي
ٔيضٛز ٍٔط آ٘ىٔ ٝطاتت فٛضا" ث ٝثيٌٕٝط اقالو  ٚازأ ٝثيٕ ٝزضذٛاست ضٛز و ٝزض آٖغٛضت زض اظاء حكثيٕ ٝاؾبفي
(زضغٛضت زضذٛاست ثيٌٕٝط) ايٗ ثيٕ ٝتب يىي اظ ّٟٔتٞبي ٔمطض زض ظيط ث ٝلٛت ذٛز ثبلي ٔئب٘س:
( -)1/9تب ظٔب٘يو ٝوبال زض چٙيٗ ثٙسض يب ٔحّي ثٝفطٚش ضسيس ٚ ٜتحٛيُ ٌطزز يب چٙب٘چ ٝتٛافك ذبظ زيٍطي ٘طس ٜثبضس ،تب
ا٘مؿبء ٔست  60ضٚظ ثًس اظ ٚضٚز وبالي ثيٕ ٝضس ٜث ٝچٙيٗ ثٙسض يب ٔحُٞ ،ط وساْ ظٚزتط ٚالى ضٛز.
( -)2/9اٌط وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝنطف ٕٞبٖ ٔست  60ضٚظ (يب ٞط ٔست اؾبفي زيٍطي و ٝتٛافك ضس ٜثبضس) ثٔ ٝمػس ٔصوٛض زض
ثيٕ٘ٝبٔ ٝيب ٞط ٔمػس زيٍطي اضسبَ ٌطزز ،زض ايٗغٛضت ثيٕ ٝقجك ؾٛاثف ٔمطض زض ثٙس ٙٔ 8مؿي ٔيضٛز
تغييش سفش
ٞ -)1/10( -۱۰ط ٌب ٜپس اظ ضطٚو ايٗ ثئٕ ٝمػس تٛسف ثيٌٕٝصاض تغييط ٕ٘بيس ،ثمبء ايتجبض ايٗ ثئٕ ٝططٚـ است ث ٝايٙىٝ
ثيٌٕٝصاض ٔطاتت ضا فٛضا ث ٝثيٌٕٝط ايالْ وٙس  ٚضطايف  ٚحكثيٕٛٔ ٝضز تٛافك لطاض ٌيطز .چٙب٘چ ٝذسبضتي لجُ اظ تٛافمبت ضخ
زٞس تحت پٛضص ذٛاٞس ثٛز ٔططٚـ ث ٝايٙى ٝثط ٔجٙبي ٘طخ  ٚضطايف ٔتًبضف ثبظاض ثبضس.
(ٞ -)2/10ط ٌب ٜحُٕ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝقجك ضطايف ايٗ ثئٕ ( ٝكبثك ثٙس  )1/8آغبظ أب وطتي ثس ٖٚاقالو ثيٌٕ ٝصاض يب
وبضوٙبٖ ٚي ثٔ ٝمػس زيٍطي حطوت وٙس  ،ثب ضطٚو حُٕ ايٗ ثيٕ ٝث ٝلٛت ذٛز ثبلياست.
خسبسات
وفع بيمٍ اي
 -)1/11( -۱۱ثطاي ججطاٖ ذسبضت تحت ايٗ ثيٕ ،ٝثيٌٕٝصاض ثبيس ٍٙٞبْ ثطٚظ ذسبضت٘ ،سجت ث ٝوبالي ٔٛضز ثيٕ٘ ٝفى ثيٕٝ
اي زاضت ٝثبضس.
(ٔ -)2/11ططٚـ ث ٝضيبيت ثٙس  1/11فٛق ،ثيٌٕٝصاض حك زاضز ذسبضت ٘بضي اظ ذكط ثيٕ ٝضس ٜضا و ٝزض قٔ َٛست ايٗ
ثيٕ ٝحبزث ٔيضٛز ،زضيبفت زاضز ،حتي اٌط ذسبضت لجُ اظ اً٘مبز لطاضزاز ثيٕ ٝاتفبق افتبز ٜثبضس ٍٔط آ٘ى ٝزض ٔٛضز اذيط
ثيٌٕٝصاض اظ ٚلٛو ذسبضت ٔكّى ثٛز ٚ ٜثيٌٕٝط ٘سجت ث ٝآٖ ثي اقالو ثبضس.

َضيىٍ حمل تب مقصذ وُبيي
ٞ -۱۲طٌب ٜزض احط تحمك يىي اظ ذكطات تحت پٛضص ايٗ ثيٕ ،ٝحُٕ ٔٛؾٛو ثيٕ ٝزض ثٙسض يب ٔحّي ثٝغيط اظ ٔمػس وبالي
ثيٕ ٝضس ٜذبتٕ ٝيبثس ،ثيٌٕٝط ٞطٌٞ ٝ٘ٛعيٞ ٝٙبي اؾبفي و ٝثٝقٛض ًٔمٔ ٚ َٛتًبضف ثطاي ترّيٍٟ٘ ،ٝساضي  ٚاضسبَ ٔٛضز
ثيٕ ٝثٔ ٝمػس تٛسف ثيٌٕٝصاض تحُٕ ضس ٜاست ضا ججطاٖ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
ٔمطضات ايٗ ثٙس ضبُٔ ٞعيٞ ٝٙبي ٘جبت يب ذسبضت ٍٕٞب٘ي ٘جٛز ٚ ٜاستخٙبئبت ٔٙسضد زض ثٙسٞبي
 7 ،6 ،5 ،4زض ٔٛضز آٖ غبزق ذٛاٞس ثٛز ٘ ٚيع ضبُٔ ٞعيٞ ٝٙبي ٘بضي اظ تمػيط ،غفّتٚ ،ضضىستٍي يب لػٛض زض ا٘جبْ
تًٟسات ٔبِي ثيٌٕٝصاض يب وبضوٙبٖ ٚي ٕ٘يٌطزز.
خسبست كلي فشضي
 -۱۳زضذٛاست ذسبضت ثٝيٛٙاٖ ذسبضت وّي فطؾي لبثُ لج٘ َٛيست ٍٔط ايٙى ٝثسيٗ ِحبل و ٝتّف ٔٛضز ثيٕ ٝلكًي ٚ
غيط لبثُ اجتٙبة است  ٚيب ٞعي٘ ٝٙجبتٔ ،طٔت  ٚاضسبَ ٔجسز آٖ ثٔٝمػس تًييٗ ضس ،ٜاظ ليٕت آٖ وبال زض ٔمػس ثيطتط
ذٛاٞس ثٛز ضٞب وطزٖ آٖ ًٔمٙٔ ٚ َٛكمي ثبضس.
اسصش اضبفي
 -)1/14( -۱۴اٌط ثيٌٕٝصاض ثطاي وبالي ثيٕ ٝضس ٜتحت ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ،ٝثيٕ ٝاضظش اؾبفي تحػيُ وٙس ،فطؼ ٔيضٛز وٝ
ليٕت تٛافمي وبال تب جٕى وُ ٔجّغ ثيٕ ٝضس ٜتحت ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٚ ٝوّي ٝثيٕ٘ٝبٔٞ ٝبي اضظش اؾبفي ،افعايص يبفت ٝاست ٚ
تًٟس ثيٌٕٝط ثب تٛج ٝث٘ ٝسجت ٔجّغ ثيٕ ٝضس ٜايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝثب وُ ٔجبِغ ثيٕ ٝضس ،ٜتًييٗ ٔيضٛز .زض غٛضت ٚلٛو
ذسبضت،ثيٌٕٝصاض ٔٛنف ث ٝاضائٔ ٝساضن ٔطثٛـ ثٔ ٝجبِغ ثيٕ ٝضس ٜتحت وّي ٝثيٕ٘ٝبٔٞ ٝبي زيٍط ث ٝثيٌٕٝط ٔيثبضس.
( -)2/14چٙب٘چ ٝايٗ ثيٕ ٝثٝغٛضت اضظش اؾبفي ثبضس ،ضطـ ظيط ضيبيت ذٛاٞس ضس:
فطؼ ٔيضٛز و ٝليٕت تٛافمي وبال ثطاثط ثب جٕى وُ ٔجّغ ثيٕ ٝضس ٜتحت ثيٕ٘ٝبٔ ٝاِٚي ٚ ٝوّيٝ
ثيٕ٘ٝبٔٞ ٝبي اضظش اؾبفي زيٍط و ٝتٛسف ثيٌٕٝصاض تحػيُ ضس ٜاستٔ ،يثبضس .تًٟس ثيٌٕٝط ثب تٛج ٝث٘ ٝسجت ٔجّغ ثيٕٝ
ضس ٜايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝثب جٕى وُ ٔجّغ ثيٕ ٝضس ،ٜذٛاٞس ثٛز.
زض غٛضت ٚلٛو ذسبضت ،ثيٌٕٝصاض ٔٛنف ث ٝاضائٔ ٝساضن ٔطثٛـ ثٔ ٝجبِغ ثيٕ ٝضس ٜتحت وّي ٝثيٕ٘ٝبٔٞٝبي زيٍط ث ٝثيٌٕٝط
ٔيثبضس.
مىبفع حبصل اص بيمٍ
 -15ايٗ ثيٕٝ
( -)1/15ثيٌٕ ٝصاضي ضا تحت پٛضص لطاض ٔي زٞس و ٝازيبي ذسبضت ٔيوٙس  ،ايٓ اظ ايٙى ٝلطاضزاز ثيٕ ٝتٛسف ا ٚيب اظ
سٛي اًٙٔ ٚمس ضس ٜيب ثيٕ٘ ٝبٔ ٝث ٝاٙٔ ٚتمُ ضس ٜثبضس.
( -)2/15ث ٝحُٕ وٙٙسٌبٖ وبال  ٚسبيط أب٘ت ٌيطاٖ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝتسطي ٕ٘ي يبثس  ٚآ٘بٖ ضا ٔٙتفى ٕ٘ي وٙس.
بٍ حذاقل سسبوذن خسبسات
يظبيف بيمٍگزاس
 -۱۶ثيٌٕٝصاض ،وبضوٙبٖ ٕ٘ ٚبيٙسٌبٖ ا ٚزض ٔٛضز ذسبضت لبثُ ججطاٖ ٔٛنفا٘س:
(ٞ -)1/16طٌ ٝ٘ٛالساْ ًٔم َٛو ٝجٟت زفى يب ث ٝحسالُ ضسب٘سٖ چٙيٗ ذسبضتي ٔٛحط است ضا ا٘جبْ زٙٞس.
( -)2/16أىبٖ البٔ ٝزيٛي  ٚاحمبق حك يّي ٝحُٕ وٙٙسٌبٖ ،تحٛيُ ٌيط٘سٌبٖ وبال يب ٞط ضرع حبِج ضا وبٔالً حفم وٙٙس.

زض ٔمبثُ ،ثيٌٕٝط يال ٜٚثط سبيط ذسبضات لبثُ پطزاذت تحت ايٗ ثيٕ٘ٝبٔٞ ،ٝعيٞ ٝٙبي ٔتٙبست ًٔ ٚمِٛي و ٝثيٌٕٝصاض جٟت
ا٘جبْ ايٗ ٚنبيف ٔتحُٕ ضس ٜاست ضا ججطاٖ ٔيٕ٘بيس.
عذم اسقبط حق
 -۱۷السأبتي و ٝتٛسف ثيٌٕٝصاض  ٚيب ثيٌٕٝط ثٙٔٝهٛض ٘جبت ،حفم يب ٔطٔت  ٚثبظيبفتٗ ٔٛضز ثيٕ ٝثٝيُٕ ٔيآيس٘ ،جبيس
ثٝيٛٙاٖ اسمبـ حك يب لج َٛتطن ٔبِىيت يب ثٝيٛٙاٖ ٞطٌ ٝ٘ٛذسض ٝزض حمٛق ٞط يه اظ قطفيٗ ٔحسٛة ٌطزز.
اجتىبة اص تبخيش
 -۱۸اظ جّٕ ٝضطايف ايٗ ثيٕ ٝايٗ است و ٝالسأبت ثيٌٕٝصاض ثطاي حُٕ وبال زض تٕبْ ٔٛاضز تب حسي و ٝزضوٙتطَ ٚي
ٔيثبضس ،ثبيس ثب سطيت ًٔم ٚ َٛث٘ٝحٔ ٛتًبضف ا٘جبْ ٌيطز.
قبوًن ي عشف
 -۱۹ايٗ ثيٕ ٝتبثى لب٘ ٖٛثيٕ ٚ ٝيطف وطٛض ايطاٖ است.
تصوط :ثيٌٕٝصاض ٔٛنف است زض غٛضت تمبؾبي تٕسيس ثطاي ايٗ ثيٕ٘ ٝبٔٔ ٝكبثك ثٙس  ٚ 9يب اقالو اظ تغييط ٔمػس ٔكبثك ثٙس
 10فٛضا ثيٌٕ ٝط ضا ٔكّى وٙس .ضطـ استفبز ٜاظ چٙيٗ پٛضطي ا٘جبْ ايٗ تًٟس ٔي ثبضس.

ضشايظ بيمٍگشان كبال
مجمًعٍ ضشايظ ()B
خغشات مطمًل بيمٍ
خغشات تحت پًضص
 -1ايٗ ثيٕ ٝذكطات ظيط ث ٝجع ٔٛاضز استخٙب ضس ٜزض ثٙسٞبي  7 ،6 ،5 ،4ضا پٛضص ٔيزٞس.
( -)1/1تّف ضسٖ يب آسيت زيسٖ ٔٛضز ثيٕ ٝو ٝث ٝقٛض ٔٙكمي ٔطتجف ثب يىي اظ ٔٛاضز ظيط ثبضس:
( -)1/1/1آتص سٛظي يب ا٘فجبض.
( -)2/1/1ث٘ ٌُٝطستٗ  ،ظٔيٍٙيط ضسٖ  ٚثطذٛضز ثب وف زضيب ،غطق ضسٖ يب ٚاغٌ ٖٛضسٖ وطتي يب ضٙبٚض.
(ٚ -)3/1/1اغٌ ٖٛضسٖ يب اظ ضا ٜيب اظ ذف ذبضد ضسٖ ٚسيّ ٝحُٕ ظٔيٙي.
( -)4/1/1تػبزْ يب ثطذٛضز وطتي ،ضٙبٚض يب ٞط ٚسيّ ٝحُٕ زيٍط ثب ٞط جسٓ ذبضجي ثٝغيط اظ آة.
( -)5/1/1ترّي ٝوبال زض ثٙسض اؾكطاضي.
(-)6/1/1ظِعِ ،ٝآتطفطبٖ يب غبيمٝ
( -)2/1تّف ضسٖ يب آسيت زيسٖ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝو ٝيّت آٖ يىي اظ أٛض ظيط ثبضس:
( -)1/2/1فساوطزٖ وبال زض جطيبٖ ذسبضت ئٕٛي.
( -)2/2/1ث ٝزضيب ا٘ساذتٗ وبال جٟت سجه سبظي وطتي يب ث ٝزضيب افتبزٖ وبال اظ ضٚي يطض ٝوطتي.
(ٚ -)3/2/1ضٚز آة زضيب ،زضيبچ ٝيب ضٚزذب٘ ٝث ٝوطتي ،ضٙبٚضٔ ،حفه ٝوبال ،وب٘تيٙطيب ٔحُ ا٘جبض.
( -)3/1تّف ضسٖ وّي ٞط ثست ٝزض وطتي يب ضٙبٚض  ٚيب تّف وّي ٞط ثست ٝثٝيّت افتبزٖ ثٍٙٞٝبْ ثبضٌيطي  ٚيب ترّي ٝوطتي
يب ضٙبٚض.
خسبست َمگبوي
 -۲ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝذسبضات ٍٕٞب٘ي ٞ ٚعيٞ ٝٙبي ٘جبت ضاو ٝثٙٔ ٝهٛض پيطٍيطي اظ ذسبضت يب زض اضتجبـ ثب آٖ ث ٝجع ٔٛاضز
ٔٙسضد زض ثٙسٞبي 7، 6 ،5 ،4ثٚٝجٛز آٔس ٚ ٜقجك لطاضزاز حُٕ  ٚيب لب٘ ٚ ٖٛيطف حبوٓ ثط آٖ ٔحبسج ٚ ٝتًييٗ ضس ٜثبضس،
پٛضص ٔيزٞس.
مسئًليت مطتشك دس تصبدم
 -۳ثٛٔ ٝجت ضطـ ٔٙسضد زض لطاضزاز حُٕ زض ذػٛظ ٔسئِٛيت ٔطتطن ز ٚوطتي زض تػبزْ  ،ثيٌٕ ٝط ججطاٖ ايٗ ظيبٖ
ضا زض لجبَ ذكطات ٔٛضز تًٟس زض ايٗ ثيٕ ٝثٝيٟسٔ ٜي ٌيطز  .ثيٌٕ ٝصاض تمجُ ٔي ٕ٘بيس وٞ ٝط ٌب ٜحُٕ وٙٙس ٜثط اسبس
ضطـ ٔصوٛض ٔكبِج ٝظيبٖ وٙس  ،ثيٌٕ ٝط ضا آٌبٕ٘ ٜبيس  .زض ايٗ غٛضت ثيٌٕ ٝط حك زاضز ثٞ ٝعي ٝٙذٛز زفبو اظ ثيٌٕ ٝصاض ضا
زض زيٛي ث ٝيٟسٌ ٜيطز.
استثىبئبت
 -۴ايٗ ثيٕ ٝثٞ ٝيچ ٚج ٝضبُٔ ذكطات ظيط ٕ٘يٌطزز:
( -)1/4تّف ضسٖ  ،آسيت زيسٖ يب ٞعي ٝٙلبثُ ا٘تسبة ث ٝسٛء يُٕ اضازي ثيٌٕٝصاض
(٘ -)2/4طت  ٚضيعش يبزي ،وسطي يبزي ٚظٖ يب حجٓ  ٚيب فطسٛزٌي  ٚپٛسيسٌي يبزي وبالي ٔٛضز ثيٕ.ٝ
( -)3/4تّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي٘ ٝٙبضي اظ وبفي ٘جٛزٖ يب ٘بٔٙبست ثٛزٖ ثست ٝثٙسي يب آٔبز ٜسبظي وبالي

ٔٛضز

ثئٕ ٝططٚـ ثط ايٙى ٝثست ٝثٙسي يب آٔبز ٜسبظي لجُ اظ ضطٚو ايٗ ثيٕ ٝا٘جبْ ضس ٜيب ثٚ ٝسيّ ٝثيٌٕ ٝصاض يب وبضوٙبٖ ا ٚا٘جبْ
ضس ٜثبضٙس  ٚتحُٕ ٔمبثّ ٝثب حٛازث ًٕٔ َٛزض سفط ثيٕ ٝضس ٜضا ٘ساضت ٝثبضس (.زض ٔٛاضز ٔطثٛـ ث ٝايٗ ضطـ  " ،ثست ٝثٙسي
" ضبُٔ چيسٖ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝزض وب٘تيٙط ٞ ٓٞست ٚوبضوٙبٖ جع ٚپيٕب٘ىبضاٖ ٔستمُ ٔحسٛة ٕ٘يض٘ٛس).

( -)4/4تّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي ٝٙث ٝيّت ييت شاتي يب ٔبٞيت وبالي ٔٛضز ثيٕ.ٝ
( -)5/4تّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي ٝٙايو ٝيّت آٖ تبذيط ثبضس ،حتي اٌط ايٗ تبذيط ٘بضي اظ ذكطات ثيٕ ٝضسٜ
ثبضس(ثٝاستخٙبء ٞعيٞ ٝٙبي لبثُ پطزاذت ثط اسبس ثٙس .)2
( -)6/4تّف ضسٖ  ،آسيت زيسٖ يب ٞعي٘ ٝٙبضي اظ ايسبض يب ٚضضىستٍي ٔبِىبٖٔ ،سيطاٖ ،اجبض ٜوٙٙسٌبٖ يب ٌطزا٘ٙسٌبٖ
وطتي يب لػٛض زض ا٘جبْ تًٟسات ٔبِي اظ قطف يىي اظ آٟ٘ب ،ث ٝضطـ ايٙى ٝثيٌٕ ٝصاض زض ٍٙٞبْ ثبضٌيطي وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝزض
وطتي  ،اظ ايٗ أط ٔكّى ثٛز ٜيب ثبيستي قجيًتب زض جطيبٖ ًٕٔ َٛتجبضت ذٛز اظ ايٗ ٔسئّ ٝآٌب ٜثبضس و ٝايٗ ايسبض  ٚيب
٘بتٛا٘ي ٔبِي ٔيتٛا٘س ٔب٘ى اظ ازأ ٝيبزي سفط ٌطزز .ايٗ استخٙب زض غٛضتي و ٝلطاضزاز ثيٕ ٝث ٝقطف زيٍطي ( قطف ٔسيي
ذسبضت) ٚاٌصاض ضس ٜثبضس و ٝآٖ قطف ٔٛؾٛو ثيٕ ٝضا ثب حسٗ ٘يت  ٚتحت لطاضزاز اِعاْ آٚض ذطيساضي وطز ٜيب ثب ذطيس آٖ
تٛافك ٕ٘ٛز ٜاست  ،ايٕبَ ٕ٘ي ٌطزز.
( -)7/4آسيت يٕسي يب ترطيت يٕسي وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝيب ٞط لسٕت اظ آٖ اظ سٛي ٞط ضرع ٔترّف
( -)8/4تّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي ٝٙاي ؤ ٝستميٓ يب غيط ٔستميٓ ث ٝيّت يب ٘بضي اظ وبضثطز ٞط ٘ٛو سالح يب ٚسيّٝاي
ثبضس و ٝثب ا٘طغي اتٕي يب ضىست ٞستٝاي  ٚيب تطويت ٞست ٝاي يب ٚاوٙص ٔطبث ٝزيٍط يب ٘يط ٚيب ٔبز ٜضازي ٛاوتي ٛوبضوٙس.
 -)1/5( -۵ايٗ ثيٕ ٝثٞٝيچ ٚج ٝتّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي٘ ٝٙبضي اظ ٔٛاضز ظيط ضا پٛضص ٕ٘يزٞس:
( -)1/1/5يسْ لبثّيت زضيب٘ٛضزيوطتي يب ضٙبٚض يب ٘ب ٔٙبست ثٛزٖ وطتي يب ضٙبٚض ثطاي حُٕ ايٕٗ وبالي ٔٛضز ثيٕ، ٝ
ٔططٚـ ثط ايٙىٍٙٞ ٝبْ ثبضٌيطي وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝثٚ ٝسيّ ٝحُٕ  ،ثيٌٕ ٝصاض اظ فمساٖ لبثّيت زضيب٘ٛضزي يب ٘ب ٔٙبست ثٛزٖ
وطتي يب ضٙبٚض آٌب ٜثبضس.
(٘ -)2/1/5بٔٙبست ثٛزٖ وب٘تيٙطيب ٚسيّ ٝحُٕ جٟت حُٕ سبِٓ ٔٛضز ثئٕ ،ٝططٚـ ثط ايٙى ٝثبضٌيطي وبال زض ٖٚيب ثطٖٚ
ايٗ ٚسبئف لجُ اظ ضطٚو ايٗ ثيٕ٘ ٝبٔ ٝا٘جبْ ضس ٜثبضس يب تٛسف ثيٌٕ ٝصاض يب وبضوٙبٖ ا ٚا٘جبْ ضس ٜثبضس  ٚآٟ٘ب اظ ٘بٔٙبست
ثٛزٖ ٚسبئف ٔصوٛض زض ظٔبٖ ثبضٌيطي وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝاقالو زاضت ٝثبضٙس.
( -)2/5زض ٔٛاضزي و ٝلطاضزاز ثيٕ ٝث ٝقطف زيٍطي ( قطف ٔسيي ذسبضت) ٚاٌصاض ضس ٜثبضس  ٚايطبٖ ٔٛؾٛو ثيٕ ٝضا ثب
حسٗ ٘يت  ٚتحت لطاضزاز اِعاْ آٚض ذطيساضي وطز ٜيب ثب ذطيس آٖ تٛافك ٕ٘ٛز ٜاست استخٙبي ثٙس  1/1/5ايٕبَ ٕ٘ي ٌطزز.
( -)3/5ثيٌٕ ٝطاٖ حك ازيبي ٘مؽ تًٟسات ؾٕٙي ضاجى ث ٝلبثّيت زضيب٘ٛضزي وطتي ٙٔ ٚبست ثٛزٖ وطتي ثطاي حُٕ
ٔٛضز ثيٕ ٝضا اظ ذٛز اسمبـ ٔيوٙٙس.
 -۶ايٗ ثيٕ ٝثٞ ٝيچ يٛٙاٖ ،تّف ضسٖ  ،آسيت زيسٖ يب ٞعيٞٝٙبيي ضا و ٝيّت اغّي آٟ٘ب يىي اظ ٔٛاضز ظيط ثبضس ججطاٖ
ٕ٘يوٙس:
( -)1/6ج ،ًٙج ًٙزاذّي ،ا٘مالة ،ضٛضش ،ليبْ  ٚيب ظز  ٚذٛضزٞبي زاذّي ٘بضي اظ ايٗ أٛض يب ٞطٌ ٝ٘ٛيُٕ ذػٕب٘ٝ
تٛسف يب ثط يّي ٝيىي اظ ز ٚلسضت ٔتربغٓ.
( -)2/6تٛليف ،ؾجفٔ ،ػبزض ،ٜتػطف يب احطات ٘بضي اظ ايٗ أٛض يب احطات ٘بضي اظ الساْ ث ٝضطٚو آٟ٘ب.
(ٔ -)3/6يٗ ،اغزض  ٚثٕجٟبي ٔتطٚو ٝيب سبيط سالحٟبي جٍٙي ث ٝجب ٔب٘سٔ ٚ ٜتطٚو.ٝ
 -۷ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝثٞٝيچٚج ٝتّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي٘ ٝٙبضي اظ ٔٛاضز ظيط ضا پٛضص ٕ٘يزٞس:
( -)1/7يُٕ ايتػبة وٙٙسٌبٖ ،جٌّٛيطي اظ ٚضٚز وبضٌطاٖ يب يُٕ اضربغي و ٝزض زضٌيطيٟبي وبضٌطي ،آضٛثٟب يب اغتطبضبت
زاذّي ضطوت ٔي وٙٙس.
( -)2/7ايتػبة ،تًكيُ ٔحُ وبض ،زضٌيطيٟبي وبضٌطي ،آضٛثٟب  ٚيب اغتطبضبت زاذّي.
(ٞ -)3/7ط ٌ ٝ٘ٛيُٕ تطٚضيستي يب الساْ ٞط ضرػي ؤ ٝستميٕب ثب ٞسف ثطا٘ساظي زِٚتي يب ايٕبَ ٘فٛش اظ قطيك تٛسُ ثٝ
ظٚض يب ذط٘ٛت ثط يّي ٝزِٚت يب اظ قطف يب زض اضتجبـ ثب ٞط سبظٔب٘ي و ٝلب٘٘ٛي يب غيط لب٘٘ٛي تطىيُ ضس ٜثبضس.
( -)4/7يُٕ ٞط ضرػي ثب اٍ٘يع ٜسيبسي يميستي يب ٔصٞجي

مذت اعتببس بيمٍ وبمٍ
ضشط حمل
ٔ -)1/8( -۸ططٚـ ث ٝضيبيت ثٙس  ، 11ايٗ ثيٕ ٝاظ ظٔب٘يو ٝوبالي ٔٛضز ثيٕ ،ٝا٘جبض يب ٔحُ ٍٟ٘ساضي ٔصوٛض زض ايٗ ثيٕ٘ٝبٔٝ
ضا ثٙٔ ٝهٛض ثبضٌيطي ثسٚ ٖٚلف ٝثط ضٚي ٚسيّ٘ ٝمّي ٝيب ٞط ٚسيّ ٝحُٕ زيٍطي ثطاي ضطٚو حُٕ ثطاي اِٚيٗ ثبض تطن
ٔيٕٙبيس ،آغبظ ٚزض ق َٛجطيبٖ يبزي حُٕ ازأٔ ٝييبثس  ٚزض يىي اظ حبالت ظيطٞ ،ط وساْ ظٚزتط ٚالى ضٛزٙٔ ،مؿي ٔي ضٛز:
( -)1/1/8ثٔ ٝجطزترّي ٝوبُٔ وبال اظٚسيّ ٝحُٕ يبٚسيّ٘ ٝمّي ٝزيٍطزضا٘جبضيبٔحُ ٍٟ٘ساضي ٟ٘بيي زضٔمػسٔصوٛضزض ثيٕ٘ٝبٔٝ
( -)2/1/8ثٔ ٝجطز ترّي ٝوبُٔ وبال اظ ٚسيّ ٝحُٕ يب ٚسيّ٘ ٝمّي ٝزيٍط ثٞ ٝط ا٘جبض يب ٔحُ ٍٟ٘ساضي زيٍط زض ٔمػس ٔٙسضد
زض ثيٕ٘ ٝبٔ ٝيب لجُ اظ آٖ  ،و ٝثيٌٕٝصاض يب وبضوٙبٖ ٚي ثطاي ٍٟ٘ساضي وبال زض ذبضد اظ ٔسيط حُٕ يب تمسيٓ  ٚتٛظيى وبال زض
٘هط ٌطفت ٝثبضس.
(ٍٙٞ -)3/1/8بٔي و ٝثيٌٕ ٝصاض يب وبضوٙبٖ ا ٚتػٕيٓ ٔي ٌيط٘س ذبضد اظ ٔسيط يبزي حُٕ اظ ٞط يه اظ ٚسبيُ حُٕ ظٔيٙي
يب سبيط ٚسبئُ حُٕ يب وب٘تيٙط ثطاي ٍٟ٘ساضي وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝاستفبز ٜوٙٙس.
( -)4/1/8ثٔ ٝجطز ا٘مؿبي  60ضٚظ اظ ترّي ٝوبُٔ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝاظ وطتي زض آذطيٗ ثٙسض ترّي.ٝ
(ٞ -)2/8طٌب ٜپس اظ ترّي ٝوبالي ٔٛضز ثيٕ ٝاظ وطتي زض ثٙسض ٟ٘بيي ترّي ٚ ٝلجُ اظ ا٘مؿبي ٔست ثيٕ٘ ٝبٔ ٝلطاض ثبضس وٝ
وبال ثٔ ٝمػس زيٍطي غيط اظ ٔمػس تًييٗ ضس ٜزض ثيٕ٘ ٝبٔ ٝحُٕ ضٛز ،زض ايٗ غٛضت ثيٕ ٝقي ٔست ٔمطض زض ثٙس 1/1/8
اِي  4/1/8ث ٝايتجبض ذٛز ثبلي است ِٚي ثب ضطٚو حُٕ ثٔ ٝمػس زيٍط فبلس ايتجبض است.
( -)3/8ايٗ ثيٕ( ٝثب تٛج ٝثٛٔ ٝاضز ذبتٕٔ ٝصوٛض زض ثٙس  1/1/8اِي ٔ ٚ 4/1/8مطضات ثٙس ٙٔ 9سضد زض ظيط) زض غٛضت تبذيط
ذبضد اظ اذتيبض ثيٌٕٝصاضٞ ،ط ٘ٛو تغييط ٔسيط ،ترّي ٝاججبضي ،اضسبَ ٔجسز يب ا٘تمبَ وبال ث ٝوطتي زيٍط  ٚزض جطيبٖ ٞط ٘ٛو
تغييطي و ٝزض سفط زضيبيي ضٚي زاز٘ ٚ ٜبضي اظ اذتيبضاتي ثبضس و ٝقجك لطاضزاز ثبضثطي ثٔ ٝبِىبٖ يب اجبض ٜوٙٙسٌبٖ وطتي
تفٛيؽ ضس ٜاست ،زاضاي ايتجبض ذٛاٞس ثٛز.
خبتمٍ قشاسداد حمل ي وقل
ٞ -9ط ٌب ٜلطاضزاز حُٕ زض احط ضٚيسازي ذبضد اظ اضاز ٚ ٜاذتيبض ثيٌٕٝصاض زض ثٙسض يب ٔحّي غيط اظ ٔمػس ٔصوٛض زض آٖ لطاضزاز
ذبتٕ ٝيبثس يب حُٕ وبال ث٘ٝح ٛزيٍطي لجُ اظ تحٛيُ وبال زض ٔمػس (ثٝضطح ٔٙسضد زض ضطـ  8فٛق) ،ذبتٕ ٝيبثس يب حُٕ
وبال ث٘ ٝح ٛزيٍطي لجُ اظ ترّي ٝوبال زض ٔمػس ( ث ٝضطح ٔٙسضد زض ضطـ  8فٛق ) ذبتٕ ٝيبثس  ،ايٗ ثيٕ٘ ٝيع ٔٙمؿي
ٔيضٛز ٍٔط آ٘ىٔ ٝطاتت فٛضا " ث ٝثيٌٕٝط اقالو  ٚازأ ٝثيٕ ٝزضذٛاست ضٛز و ٝزض آٖغٛضت زض اظاء حكثيٕ ٝاؾبفي
(زضغٛضت زضذٛاست ثيٌٕٝط) ايٗ ثيٕ ٝتب يىي اظ ّٟٔتٞبي ٔمطض زض ظيط ث ٝلٛت ذٛز ثبلي ٔئب٘س:
( -)1/9تب ظٔب٘يو ٝوبال زض چٙيٗ ثٙسض يب ٔحّي ثٝفطٚش ضسيس ٚ ٜتحٛيُ ٌطزز يب چٙب٘چ ٝتٛافك ذبظ زيٍطي ٘طس ٜثبضس ،تب
ا٘مؿبء ٔست  60ضٚظ ثًس اظ ٚضٚز وبالي ثيٕ ٝضس ٜث ٝچٙيٗ ثٙسض يب ٔحُٞ ،ط وساْ ظٚزتط ٚالى ضٛز.
( -)2/9اٌط وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝنطف ٕٞبٖ ٔست  60ضٚظ (يب ٞط ٔست اؾبفي زيٍطي و ٝتٛافك ضس ٜثبضس) ثٔ ٝمػس ٔصوٛض زض
ثيٕ٘ٝبٔ ٝيب ٞط ٔمػس زيٍطي اضسبَ ٌطزز ،زض ايٗغٛضت ثيٕ ٝقجك ؾٛاثف ٔمطض زض ثٙس ٙٔ 8مؿي ٔيضٛز.
تغييش سفش
ٞ -)1/10( -10ط ٌب ٜپس اظ ضطٚو ايٗ ثئٕ ٝمػس تٛسف ثيٌٕٝصاض تغييط ٕ٘بيس ،ثمبء ايتجبض ايٗ ثئٕ ٝططٚـ است ث ٝايٙىٝ
ثيٌٕٝصاض ٔطاتت ضا فٛضا ث ٝثيٌٕٝط ايالْ وٙس  ٚضطايف  ٚحكثيٕٛٔ ٝضز تٛافك لطاض ٌيطز .چٙب٘چ ٝذسبضتي لجُ اظ تٛافمبت ضخ
زٞس تحت پٛضص ذٛاٞس ثٛز ٔططٚـ ث ٝايٙى ٝثط ٔجٙبي ٘طخ  ٚضطايف ٔتًبضف ثبظاض ثبضس.
(ٞ -)2/10ط ٌب ٜحُٕ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝقجك ضطايف ايٗ ثئٕ ( ٝكبثك ثٙس  )1/8آغبظ أب وطتي ثس ٖٚاقالو ثيٌٕ ٝصاض يب
وبضوٙبٖ ٚي ثٔ ٝمػس زيٍطي حطوت وٙس  ،ثب ضطٚو حُٕ ايٗ ثيٕ ٝث ٝلٛت ذٛز ثبلياست.

خسبسات
وفع بيمٍ اي
 -)1/11( -11ثطاي ججطاٖ ذسبضت تحت ايٗ ثيٕ ،ٝثيٌٕٝصاض ثبيس ٍٙٞبْ ثطٚظ ذسبضت٘ ،سجت ث ٝوبالي ٔٛضز ثيٕ٘ ٝفى ثيٕٝ
اي زاضت ٝثبضس.
(ٔ -)2/11ططٚـ ث ٝضيبيت ثٙس  1/11فٛق ،ثيٌٕٝصاض حك زاضز ذسبضت ٘بضي اظ ذكط ثيٕ ٝضس ٜضا و ٝزض قٔ َٛست ايٗ
ثيٕ ٝحبزث ٔيضٛز ،زضيبفت زاضز ،حتي اٌط ذسبضت لجُ اظ اً٘مبز لطاضزاز ثيٕ ٝاتفبق افتبز ٜثبضس ٍٔط آ٘ى ٝزض ٔٛضز اذيط
ثيٌٕٝصاض اظ ٚلٛو ذسبضت ٔكّى ثٛز ٚ ٜثيٌٕٝط ٘سجت ث ٝآٖ ثي اقالو ثبضس.
َضيىٍ حمل تب مقصذ وُبيي
ٞ -۱۲طٌب ٜزض احط تحمك يىي اظ ذكطات تحت پٛضص ايٗ ثيٕ ،ٝحُٕ ٔٛؾٛو ثيٕ ٝزض ثٙسض يب ٔحّي ثٝغيط اظ ٔمػس وبالي
ثيٕ ٝضس ٜذبتٕ ٝيبثس ،ثيٌٕٝط ٞطٌٞ ٝ٘ٛعيٞ ٝٙبي اؾبفي و ٝثٝقٛض ًٔمٔ ٚ َٛتًبضف ثطاي ترّيٍٟ٘ ،ٝساضي  ٚاضسبَ ٔٛضز
ثيٕ ٝثٔ ٝمػس تٛسف ثيٌٕٝصاض تحُٕ ضس ٜاست ضا ججطاٖ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
ٔمطضات ايٗ ثٙس ضبُٔ ٞعيٞ ٝٙبي ٘جبت يب ذسبضت ٍٕٞب٘ي ٘جٛز ٚ ٜاستخٙبئبت ٔٙسضد زض ثٙسٞبي
 7 ،6 ،5 ،4زض ٔٛضز آٖ غبزق ذٛاٞس ثٛز ٘ ٚيع ضبُٔ ٞعيٞ ٝٙبي ٘بضي اظ تمػيط ،غفّتٚ ،ضضىستٍي يب لػٛض زض ا٘جبْ
تًٟسات ٔبِي ثيٌٕٝصاض يب وبضوٙبٖ ٚي ٕ٘يٌطزز.
خسبست كلي فشضي
 -13زضذٛاست ذسبضت ثٝيٛٙاٖ ذسبضت وّي فطؾي لبثُ لج٘ َٛيست ٍٔط ايٙى ٝثسيٗ ِحبل و ٝتّف ٔٛضز ثيٕ ٝلكًي ٚ
غيط لبثُ اجتٙبة است  ٚيب ٞعي٘ ٝٙجبتٔ ،طٔت  ٚاضسبَ ٔجسز آٖ ثٔٝمػس تًييٗ ضس ،ٜاظ ليٕت آٖ وبال زض ٔمػس ثيطتط
ذٛاٞس ثٛز ضٞب وطزٖ آٖ ًٔمٙٔ ٚ َٛكمي ثبضس.
اسصش اضبفي
 -)1/14( -14اٌط ثيٌٕٝصاض ثطاي وبالي ثيٕ ٝضس ٜتحت ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ،ٝثيٕ ٝاضظش اؾبفي تحػيُ وٙس ،فطؼ ٔيضٛز وٝ
ليٕت تٛافمي وبال تب جٕى وُ ٔجّغ ثيٕ ٝضس ٜتحت ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٚ ٝوّي ٝثيٕ٘ٝبٔٞ ٝبي اضظش اؾبفي ،افعايص يبفت ٝاست ٚ
تًٟس ثيٌٕٝط ثب تٛج ٝث٘ ٝسجت ٔجّغ ثيٕ ٝضس ٜايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝثب وُ ٔجبِغ ثيٕ ٝضس ،ٜتًييٗ ٔيضٛز .زض غٛضت ٚلٛو
ذسبضت،ثيٌٕٝصاض ٔٛنف ث ٝاضائٔ ٝساضن ٔطثٛـ ثٔ ٝجبِغ ثيٕ ٝضس ٜتحت وّي ٝثيٕ٘ٝبٔٞ ٝبي زيٍط ث ٝثيٌٕٝط ٔيثبضس.
( -)2/14چٙب٘چ ٝايٗ ثيٕ ٝثٝغٛضت اضظش اؾبفي ثبضس ،ضطـ ظيط ضيبيت ذٛاٞس ضس:
فطؼ ٔيضٛز و ٝليٕت تٛافمي وبال ثطاثط ثب جٕى وُ ٔجّغ ثيٕ ٝضس ٜتحت ثيٕ٘ٝبٔ ٝاِٚي ٚ ٝوّيٝ
ثيٕ٘ٝبٔٞ ٝبي اضظش اؾبفي زيٍط و ٝتٛسف ثيٌٕٝصاض تحػيُ ضس ٜاستٔ ،يثبضس .تًٟس ثيٌٕٝط ثب تٛج ٝث٘ ٝسجت ٔجّغ ثيٕٝ
ضس ٜايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝثب جٕى وُ ٔجّغ ثيٕ ٝضس ،ٜذٛاٞس ثٛز.
زض غٛضت ٚلٛو ذسبضت ،ثيٌٕٝصاض ٔٛنف ث ٝاضائٔ ٝساضن ٔطثٛـ ثٔ ٝجبِغ ثيٕ ٝضس ٜتحت وّي ٝثيٕ٘ٝبٔٞٝبي زيٍط ث ٝثيٌٕٝط
ٔيثبضس.
مىبفع حبصل اص بيمٍ
 -15ايٗ ثيٕٝ
 -1/15ثيٌٕ ٝصاضي ضا تحت پٛضص لطاض ٔي زٞس و ٝازيبي ذسبضت ٔيوٙس  ،ايٓ اظ ايٙى ٝلطاضزاز ثيٕ ٝتٛسف ا ٚيب اظ سٛي

اًٙٔ ٚمس ضس ٜيب ثيٕ٘ ٝبٔ ٝث ٝاٙٔ ٚتمُ ضس ٜثبضس.
 -2/15ث ٝحُٕ وٙٙسٌبٖ وبال  ٚسبيط أب٘ت ٌيطاٖ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝتسطي ٕ٘ي يبثس  ٚآ٘بٖ ضا ٔٙتفى ٕ٘ي وٙس.
بٍ حذاقل سسبوذن خسبسات
يظبيف بيمٍگزاس
 -16ثيٌٕٝصاض ،وبضوٙبٖ ٕ٘ ٚبيٙسٌبٖ ا ٚزض ٔٛضز ذسبضت لبثُ ججطاٖ ٔٛنفا٘س:
(ٞ -)1/16طٌ ٝ٘ٛالساْ ًٔم َٛو ٝجٟت زفى يب ث ٝحسالُ ضسب٘سٖ چٙيٗ ذسبضتي ٔٛحط است ضا ا٘جبْ زٙٞس.
( -)2/16أىبٖ البٔ ٝزيٛي  ٚاحمبق حك يّي ٝحُٕ وٙٙسٌبٖ ،تحٛيُ ٌيط٘سٌبٖ وبال يب ٞط ضرع حبِج ضا وبٔالً حفم وٙٙس.
زض ٔمبثُ ،ثيٌٕٝط يال ٜٚثط سبيط ذسبضات لبثُ پطزاذت تحت ايٗ ثيٕ٘ٝبٔٞ ،ٝعيٞ ٝٙبي ٔتٙبست ًٔ ٚمِٛي و ٝثيٌٕٝصاض جٟت
ا٘جبْ ايٗ ٚنبيف ٔتحُٕ ضس ٜاست ضا ججطاٖ ٔيٕ٘بيس.
عذم اسقبط حق
 -17السأبتي و ٝتٛسف ثيٌٕٝصاض  ٚيب ثيٌٕٝط ثٙٔٝهٛض ٘جبت ،حفم يب ٔطٔت  ٚثبظيبفتٗ ٔٛضز ثيٕ ٝثٝيُٕ ٔيآيس٘ ،جبيس
ثٝيٛٙاٖ اسمبـ حك يب لج َٛتطن ٔبِىيت يب ثٝيٛٙاٖ ٞطٌ ٝ٘ٛذسض ٝزض حمٛق ٞط يه اظ قطفيٗ ٔحسٛة ٌطزز.
اجتىبة اص تبخيش
 -18اظ جّٕ ٝضطايف ايٗ ثيٕ ٝايٗ است و ٝالسأبت ثيٌٕٝصاض ثطاي حُٕ وبال زض تٕبْ ٔٛاضز تب حسي و ٝزضوٙتطَ ٚي
ٔيثبضس ،ثبيس ثب سطيت ًٔم ٚ َٛث٘ٝحٔ ٛتًبضف ا٘جبْ ٌيطز.
قبوًن ي عشف
 -19ايٗ ثيٕ ٝتبثى لب٘ ٖٛثيٕ ٚ ٝيطف وطٛض ايطاٖ است.
تصوط :ثيٌٕٝصاض ٔٛنف است زض غٛضت تمبؾبي تٕسيس ثطاي ايٗ ثيٕ٘ ٝبٔٔ ٝكبثك ثٙس  ٚ 9يب اقالو اظ تغييط ٔمػس ٔكبثك ثٙس
 10فٛضا ثيٌٕ ٝط ضا ٔكّى وٙس .ضطـ استفبز ٜاظ چٙيٗ پٛضطي ا٘جبْ ايٗ تًٟس ٔي ثبضس.

ضشايظ بيمٍگشان كبال
مجمًعٍ ضشايظ ()C
خغشات مطمًل بيمٍ
خغشات تحت پًضص
 -۱ايٗ ثيٕ ٝذكطات ظيط ث ٝجع ٔٛاضز استخٙب ضس ٜزض ثٙسٞبي  7 ،6 ،5 ،4ضا پٛضص ٔيزٞس.
( -)1/1تّف ضسٖ يب آسيت زيسٖ ٔٛضز ثيٕ ٝو ٝث ٝقٛض ٔٙكمي ٔطتجف ثب يىي اظ ٔٛاضز ظيط ثبضس:
( -)1/1/1آتص سٛظي يب ا٘فجبض.
( -)2/1/1ث٘ ٌُٝطستٗ  ،ظٔيٍٙيط ضسٖ  ٚثطذٛضز ثب وف زضيب ،غطق ضسٖ يب ٚاغٌ ٖٛضسٖ وطتي يب ضٙبٚض.
(ٚ -)3/1/1اغٌ ٖٛضسٖ يب اظ ضا ٜيب اظ ذف ذبضد ضسٖ ٚسيّ ٝحُٕ ظٔيٙي.
( -)4/1/1تػبزْ يب ثطذٛضز وطتي ،ضٙبٚض يب ٞط ٚسيّ ٝحُٕ زيٍط ثب ٞط جسٓ ذبضجي ثٝغيط اظ آة.
( -)5/1/1ترّي ٝوبال زض ثٙسض اؾكطاضي.
( -)2/1تّف ضسٖ يب آسيت زيسٖ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝو ٝيّت آٖ يىي اظ أٛض ظيط ثبضس:
( -)1/2/1فساوطزٖ وبال زض جطيبٖ ذسبضت ئٕٛي.
( -)2/2/1ث ٝزضيب ا٘ساذتٗ وبال جٟت سجه سبظي وطتي.
خسبست َمگبوي
 -۲ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝذسبضات ٍٕٞب٘ي ٞ ٚعيٞ ٝٙبي ٘جبت ضاو ٝثٙٔ ٝهٛض پيطٍيطي اظ ذسبضت يب زض اضتجبـ ثب آٖ ث ٝجع ٔٛاضز
ٔٙسضد زض ثٙسٞبي 7، 6 ،5 ،4ثٚٝجٛز آٔس ٚ ٜقجك لطاضزاز حُٕ  ٚيب لب٘ ٚ ٖٛيطف حبوٓ ثط آٖ ٔحبسج ٚ ٝتًييٗ ضس ٜثبضس،
پٛضص ٔيزٞس.
مسئًليت مطتشك دس تصبدم
 -۳ثٛٔ ٝجت ضطـ ٔٙسضد زض لطاضزاز حُٕ زض ذػٛظ ٔسئِٛيت ٔطتطن ز ٚوطتي زض تػبزْ  ،ثيٌٕ ٝط ججطاٖ ايٗ ظيبٖ
ضا زض لجبَ ذكطات ٔٛضز تًٟس زض ايٗ ثيٕ ٝثٝيٟسٔ ٜي ٌيطز  .ثيٌٕ ٝصاض تمجُ ٔي ٕ٘بيس وٞ ٝط ٌب ٜحُٕ وٙٙس ٜثط اسبس
ضطـ ٔصوٛض ٔكبِج ٝظيبٖ وٙس  ،ثيٌٕ ٝط ضا آٌبٕ٘ ٜبيس  .زض ايٗ غٛضت ثيٌٕ ٝط حك زاضز ثٞ ٝعي ٝٙذٛز زفبو اظ ثيٌٕ ٝصاض ضا
زض زيٛي ث ٝيٟسٌ ٜيطز.
استثىبئبت
 -۴ايٗ ثيٕ ٝثٞ ٝيچ ٚج ٝضبُٔ ذكطات ظيط ٕ٘يٌطزز:
( -)1/4تّف ضسٖ  ،آسيت زيسٖ يب ٞعي ٝٙلبثُ ا٘تسبة ث ٝسٛء يُٕ اضازي ثيٌٕٝصاض
(٘ -)2/4طت  ٚضيعش يبزي ،وسطي يبزي ٚظٖ يب حجٓ  ٚيب فطسٛزٌي  ٚپٛسيسٌي يبزي وبالي ٔٛضز ثيٕ.ٝ
( -)3/4تّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي٘ ٝٙبضي اظ وبفي ٘جٛزٖ يب ٘بٔٙبست ثٛزٖ ثست ٝثٙسي يب آٔبز ٜسبظي وبالي

ٔٛضز

ثئٕ ٝططٚـ ثط ايٙى ٝثست ٝثٙسي يب آٔبز ٜسبظي لجُ اظ ضطٚو ايٗ ثيٕ ٝا٘جبْ ضس ٜيب ثٚ ٝسيّ ٝثيٌٕ ٝصاض يب وبضوٙبٖ ا ٚا٘جبْ
ضس ٜثبضٙس  ٚتحُٕ ٔمبثّ ٝثب حٛازث ًٕٔ َٛزض سفط ثيٕ ٝضس ٜضا ٘ساضت ٝثبضس (.زض ٔٛاضز ٔطثٛـ ث ٝايٗ ضطـ  " ،ثست ٝثٙسي
" ضبُٔ چيسٖ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝزض وب٘تيٙط ٞ ٓٞست ٚوبضوٙبٖ جع ٚپيٕب٘ىبضاٖ ٔستمُ ٔحسٛة ٕ٘يض٘ٛس).
( -)4/4تّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي ٝٙث ٝيّت ييت شاتي يب ٔبٞيت وبالي ٔٛضز ثيٕ.ٝ

( -)5/4تّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي ٝٙايو ٝيّت آٖ تبذيط ثبضس ،حتي اٌط ايٗ تبذيط ٘بضي اظ ذكطات ثيٕ ٝضسٜ
ثبضس(ثٝاستخٙبء ٞعيٞ ٝٙبي لبثُ پطزاذت ثط اسبس ثٙس .)2
( -)6/4تّف ضسٖ  ،آسيت زيسٖ يب ٞعي٘ ٝٙبضي اظ ايسبض يب ٚضضىستٍي ٔبِىبٖٔ ،سيطاٖ ،اجبض ٜوٙٙسٌبٖ يب ٌطزا٘ٙسٌبٖ
وطتي يب لػٛض زض ا٘جبْ تًٟسات ٔبِي اظ قطف يىي اظ آٟ٘ب ،ث ٝضطـ ايٙى ٝثيٌٕ ٝصاض زض ٍٙٞبْ ثبضٌيطي وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝزض
وطتي  ،اظ ايٗ أط ٔكّى ثٛز ٜيب ثبيستي قجيًتب زض جطيبٖ ًٕٔ َٛتجبضت ذٛز اظ ايٗ ٔسئّ ٝآٌب ٜثبضس و ٝايٗ ايسبض  ٚيب
٘بتٛا٘ي ٔبِي ٔيتٛا٘س ٔب٘ى اظ ازأ ٝيبزي سفط ٌطزز .ايٗ استخٙب زض غٛضتي و ٝلطاضزاز ثيٕ ٝث ٝقطف زيٍطي ( قطف ٔسيي
ذسبضت) ٚاٌصاض ضس ٜثبضس و ٝآٖ قطف ٔٛؾٛو ثيٕ ٝضا ثب حسٗ ٘يت  ٚتحت لطاضزاز اِعاْ آٚض ذطيساضي وطز ٜيب ثب ذطيس آٖ
تٛافك ٕ٘ٛز ٜاست  ،ايٕبَ ٕ٘ي ٌطزز.
( -)7/4آسيت يٕسي يب ترطيت يٕسي وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝيب ٞط لسٕت اظ آٖ اظ سٛي ٞط ضرع ٔترّف
( -)8/4تّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي ٝٙاي ؤ ٝستميٓ يب غيط ٔستميٓ ث ٝيّت يب ٘بضي اظ وبضثطز ٞط ٘ٛو سالح يب ٚسيّٝاي
ثبضس و ٝثب ا٘طغي اتٕي يب ضىست ٞستٝاي  ٚيب تطويت ٞست ٝاي يب ٚاوٙص ٔطبث ٝزيٍط يب ٘يط ٚيب ٔبز ٜضازي ٛاوتي ٛوبضوٙس.
 -)1/5( -۵ايٗ ثيٕ ٝثٞٝيچ ٚج ٝتّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي٘ ٝٙبضي اظ ٔٛاضز ظيط ضا پٛضص ٕ٘يزٞس:
( -)1/1/5يسْ لبثّيت زضيب٘ٛضزيوطتي يب ضٙبٚض يب ٘ب ٔٙبست ثٛزٖ وطتي يب ضٙبٚض ثطاي حُٕ ايٕٗ وبالي ٔٛضز ثيٕ، ٝ
ٔططٚـ ثط ايٙىٍٙٞ ٝبْ ثبضٌيطي وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝثٚ ٝسيّ ٝحُٕ  ،ثيٌٕ ٝصاض اظ فمساٖ لبثّيت زضيب٘ٛضزي يب ٘ب ٔٙبست ثٛزٖ
وطتي يب ضٙبٚض آٌب ٜثبضس.
(٘ -)2/1/5بٔٙبست ثٛزٖ وب٘تيٙطيب ٚسيّ ٝحُٕ جٟت حُٕ سبِٓ ٔٛضز ثئٕ ،ٝططٚـ ثط ايٙى ٝثبضٌيطي وبال زض ٖٚيب ثطٖٚ
ايٗ ٚسبئف لجُ اظ ضطٚو ايٗ ثيٕ٘ ٝبٔ ٝا٘جبْ ضس ٜثبضس يب تٛسف ثيٌٕ ٝصاض يب وبضوٙبٖ ا ٚا٘جبْ ضس ٜثبضس  ٚآٟ٘ب اظ ٘بٔٙبست
ثٛزٖ ٚسبئف ٔصوٛض زض ظٔبٖ ثبضٌيطي وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝاقالو زاضت ٝثبضٙس.
( -)2/5زض ٔٛاضزي و ٝلطاضزاز ثيٕ ٝث ٝقطف زيٍطي ( قطف ٔسيي ذسبضت) ٚاٌصاض ضس ٜثبضس  ٚايطبٖ ٔٛؾٛو ثيٕ ٝضا ثب
حسٗ ٘يت  ٚتحت لطاضزاز اِعاْ آٚض ذطيساضي وطز ٜيب ثب ذطيس آٖ تٛافك ٕ٘ٛز ٜاست استخٙبي ثٙس  1/1/5ايٕبَ ٕ٘ي ٌطزز.
( -)3/5ثيٌٕ ٝطاٖ حك ازيبي ٘مؽ تًٟسات ؾٕٙي ضاجى ث ٝلبثّيت زضيب٘ٛضزي وطتي ٙٔ ٚبست ثٛزٖ وطتي ثطاي حُٕ
ٔٛضز ثيٕ ٝضا اظ ذٛز اسمبـ ٔيوٙٙس.
 -۶ايٗ ثيٕ ٝثٞ ٝيچ يٛٙاٖ ،تّف ضسٖ  ،آسيت زيسٖ يب ٞعيٞٝٙبيي ضا و ٝيّت اغّي آٟ٘ب يىي اظ ٔٛاضز ظيط ثبضس ججطاٖ
ٕ٘يوٙس:
( -)1/6ج ،ًٙج ًٙزاذّي ،ا٘مالة ،ضٛضش ،ليبْ  ٚيب ظز  ٚذٛضزٞبي زاذّي ٘بضي اظ ايٗ أٛض يب ٞطٌ ٝ٘ٛيُٕ ذػٕب٘ٝ
تٛسف يب ثط يّي ٝيىي اظ ز ٚلسضت ٔتربغٓ.
( -)2/6تٛليف ،ؾجفٔ ،ػبزض ،ٜتػطف يب احطات ٘بضي اظ ايٗ أٛض يب احطات ٘بضي اظ الساْ ث ٝضطٚو آٟ٘ب.
(ٔ -)3/6يٗ ،اغزض  ٚثٕجٟبي ٔتطٚو ٝيب سبيط سالحٟبي جٍٙي ث ٝجب ٔب٘سٔ ٚ ٜتطٚو.ٝ
 -۷ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝثٞٝيچٚج ٝتّف ضسٖ ،آسيت زيسٖ يب ٞعي٘ ٝٙبضي اظ ٔٛاضز ظيط ضا پٛضص ٕ٘يزٞس:
( -)1/7يُٕ ايتػبة وٙٙسٌبٖ ،جٌّٛيطي اظ ٚضٚز وبضٌطاٖ يب يُٕ اضربغي و ٝزض زضٌيطيٟبي وبضٌطي ،آضٛثٟب يب اغتطبضبت
زاذّي ضطوت ٔي وٙٙس.
( -)2/7ايتػبة ،تًكيُ ٔحُ وبض ،زضٌيطيٟبي وبضٌطي ،آضٛثٟب  ٚيب اغتطبضبت زاذّي.
(ٞ -)3/7ط ٌ ٝ٘ٛيُٕ تطٚضيستي يب الساْ ٞط ضرػي ؤ ٝستميٕب ثب ٞسف ثطا٘ساظي زِٚتي يب ايٕبَ ٘فٛش اظ قطيك تٛسُ ثٝ
ظٚض يب ذط٘ٛت ثط يّي ٝزِٚت يب اظ قطف يب زض اضتجبـ ثب ٞط سبظٔب٘ي و ٝلب٘٘ٛي يب غيط لب٘٘ٛي تطىيُ ضس ٜثبضس.
( -)4/7يُٕ ٞط ضرػي ثب اٍ٘يع ٜسيبسي يميستي يب ٔصٞجي

مذت اعتببس بيمٍ وبمٍ
ضشط حمل
ٔ -)1/8( -۸ططٚـ ث ٝضيبيت ثٙس  ،11ايٗ ثيٕ ٝاظ ظٔب٘يو ٝوبالي ٔٛضز ثيٕ ،ٝا٘جبض يب ٔحُ ٍٟ٘ساضي ٔصوٛض زض ايٗ ثيٕ٘ٝبٔٝ
ضا ثٙٔ ٝهٛض ثبضٌيطي ثسٚ ٖٚلف ٝثط ضٚي ٚسيّ٘ ٝمّي ٝيب ٞط ٚسيّ ٝحُٕ زيٍطي ثطاي ضطٚو حُٕ ثطاي اِٚيٗ ثبض تطن
ٔيٕ٘بيس ،آغبظ  ٚزض ق َٛجطيبٖ يبزي حُٕ ازأٔ ٝييبثس  ٚزض يىي اظ حبالت ظيطٞ ،ط وساْ ظٚزتط ٚالى ضٛزٙٔ ،مؿي ٔي
ضٛز:
( -)1/1/8ثٔ ٝجطز ترّي ٝوبُٔ وبال اظ ٚسيّ ٝحُٕ يب ٚسيّ٘ ٝمّي ٝزيٍط زض ا٘جبض يب ٔحُ ٍٟ٘ساضي ٟ٘بيي زض ٔمػس ٔصوٛض زض
ثيٕ٘ٝبٔ.ٝ
( -)2/1/8ثٔ ٝجطز ترّي ٝوبُٔ وبال اظ ٚسيّ ٝحُٕ يب ٚسيّ٘ ٝمّي ٝزيٍط ثٞ ٝط ا٘جبض يب ٔحُ ٍٟ٘ساضي زيٍط زض ٔمػس ٔٙسضد
زض ثيٕ٘ ٝبٔ ٝيب لجُ اظ آٖ  ،و ٝثيٌٕٝصاض يب وبضوٙبٖ ٚي ثطاي ٍٟ٘ساضي وبال زض ذبضد اظ ٔسيط حُٕ يب تمسيٓ  ٚتٛظيى وبال زض
٘هط ٌطفت ٝثبضس.
(ٍٙٞ -)3/1/8بٔي و ٝثيٌٕ ٝصاض يب وبضوٙبٖ ا ٚتػٕيٓ ٔي ٌيط٘س ذبضد اظ ٔسيط يبزي حُٕ اظ ٞط يه اظ ٚسبيُ حُٕ ظٔيٙي
يب سبيط ٚسبئُ حُٕ يب وب٘تيٙط ثطاي ٍٟ٘ساضي وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝاستفبز ٜوٙٙس.
( -)4/1/8ثٔ ٝجطز ا٘مؿبي  60ضٚظ اظ ترّي ٝوبُٔ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝاظ وطتي زض آذطيٗ ثٙسض ترّي.ٝ
(ٞ -)2/8طٌب ٜپس اظ ترّي ٝوبالي ٔٛضز ثيٕ ٝاظ وطتي زض ثٙسض ٟ٘بيي ترّي ٚ ٝلجُ اظ ا٘مؿبي ٔست ثيٕ٘ ٝبٔ ٝلطاض ثبضس وٝ
وبال ثٔ ٝمػس زيٍطي غيط اظ ٔمػس تًييٗ ضس ٜزض ثيٕ٘ ٝبٔ ٝحُٕ ضٛز ،زض ايٗ غٛضت ثيٕ ٝقي ٔست ٔمطض زض ثٙس 1/1/8
اِي  4/1/8ث ٝايتجبض ذٛز ثبلي است ِٚي ثب ضطٚو حُٕ ثٔ ٝمػس زيٍط فبلس ايتجبض است.
( -)3/8ايٗ ثيٕ( ٝثب تٛج ٝثٛٔ ٝاضز ذبتٕٔ ٝصوٛض زض ثٙس  1/1/8اِي ٔ ٚ 4/1/8مطضات ثٙس ٙٔ 9سضد زض ظيط) زض غٛضت تبذيط
ذبضد اظ اذتيبض ثيٌٕٝصاضٞ ،ط ٘ٛو تغييط ٔسيط ،ترّي ٝاججبضي ،اضسبَ ٔجسز يب ا٘تمبَ وبال ث ٝوطتي زيٍط  ٚزض جطيبٖ ٞط ٘ٛو
تغييطي و ٝزض سفط زضيبيي ضٚي زاز٘ ٚ ٜبضي اظ اذتيبضاتي ثبضس و ٝقجك لطاضزاز ثبضثطي ثٔ ٝبِىبٖ يب اجبض ٜوٙٙسٌبٖ وطتي
تفٛيؽ ضس ٜاست ،زاضاي ايتجبض ذٛاٞس ثٛز.
خبتمٍ قشاسداد حمل ي وقل
ٞ -۹ط ٌب ٜلطاضزاز حُٕ زض احط ضٚيسازي ذبضد اظ اضاز ٚ ٜاذتيبض ثيٌٕٝصاض زض ثٙسض يب ٔحّي غيط اظ ٔمػس ٔصوٛض زض آٖ لطاضزاز
ذبتٕ ٝيبثس يب حُٕ وبال ث٘ٝح ٛزيٍطي لجُ اظ تحٛيُ وبال زض ٔمػس (ثٝضطح ٔٙسضد زض ضطـ  8فٛق) ،ذبتٕ ٝيبثس يب حُٕ
وبال ث٘ ٝح ٛزيٍطي لجُ اظ ترّي ٝوبال زض ٔمػس ( ث ٝضطح ٔٙسضد زض ضطـ  8فٛق ) ذبتٕ ٝيبثس  ،ايٗ ثيٕ٘ ٝيع ٔٙمؿي
ٔيضٛز ٍٔط آ٘ىٔ ٝطاتت فٛضا " ث ٝثيٌٕٝط اقالو  ٚازأ ٝثيٕ ٝزضذٛاست ضٛز و ٝزض آٖغٛضت زض اظاء حكثيٕ ٝاؾبفي
(زضغٛضت زضذٛاست ثيٌٕٝط) ايٗ ثيٕ ٝتب يىي اظ ّٟٔتٞبي ٔمطض زض ظيط ث ٝلٛت ذٛز ثبلي ٔئب٘س:
( -)1/9تب ظٔب٘يو ٝوبال زض چٙيٗ ثٙسض يب ٔحّي ثٝفطٚش ضسيس ٚ ٜتحٛيُ ٌطزز يب چٙب٘چ ٝتٛافك ذبظ زيٍطي ٘طس ٜثبضس ،تب
ا٘مؿبء ٔست  60ضٚظ ثًس اظ ٚضٚز وبالي ثيٕ ٝضس ٜث ٝچٙيٗ ثٙسض يب ٔحُٞ ،ط وساْ ظٚزتط ٚالى ضٛز.
( -)2/9اٌط وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝنطف ٕٞبٖ ٔست  60ضٚظ (يب ٞط ٔست اؾبفي زيٍطي و ٝتٛافك ضس ٜثبضس) ثٔ ٝمػس ٔصوٛض زض
ثيٕ٘ٝبٔ ٝيب ٞط ٔمػس زيٍطي اضسبَ ٌطزز ،زض ايٗغٛضت ثيٕ ٝقجك ؾٛاثف ٔمطض زض ثٙس ٙٔ 8مؿي ٔيضٛز.
تغييش سفش
ٞ -)1/10( -۱۰ط ٌب ٜپس اظ ضطٚو ايٗ ثئٕ ٝمػس تٛسف ثيٌٕٝصاض تغييط ٕ٘بيس ،ثمبء ايتجبض ايٗ ثئٕ ٝططٚـ است ث ٝايٙىٝ
ثيٌٕٝصاض ٔطاتت ضا فٛضا ث ٝثيٌٕٝط ايالْ وٙس  ٚضطايف  ٚحكثيٕٛٔ ٝضز تٛافك لطاض ٌيطز .چٙب٘چ ٝذسبضتي لجُ اظ تٛافمبت ضخ

زٞس تحت پٛضص ذٛاٞس ثٛز ٔططٚـ ث ٝايٙى ٝثط ٔجٙبي ٘طخ  ٚضطايف ٔتًبضف ثبظاض ثبضس.
(ٞ -)2/10ط ٌب ٜحُٕ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝقجك ضطايف ايٗ ثئٕ ( ٝكبثك ثٙس  )1/8آغبظ أب وطتي ثس ٖٚاقالو ثيٌٕ ٝصاض يب
وبضوٙبٖ ٚي ثٔ ٝمػس زيٍطي حطوت وٙس  ،ثب ضطٚو حُٕ ايٗ ثيٕ ٝث ٝلٛت ذٛز ثبلياست.
خسبسات
وفع بيمٍ اي
 -)1/11( -۱۱ثطاي ججطاٖ ذسبضت تحت ايٗ ثيٕ ،ٝثيٌٕٝصاض ثبيس ٍٙٞبْ ثطٚظ ذسبضت٘ ،سجت ث ٝوبالي ٔٛضز ثيٕ٘ ٝفى ثيٕٝ
اي زاضت ٝثبضس.
(ٔ -)2/11ططٚـ ث ٝضيبيت ثٙس  1/11فٛق ،ثيٌٕٝصاض حك زاضز ذسبضت ٘بضي اظ ذكط ثيٕ ٝضس ٜضا و ٝزض قٔ َٛست ايٗ
ثيٕ ٝحبزث ٔيضٛز ،زضيبفت زاضز ،حتي اٌط ذسبضت لجُ اظ اً٘مبز لطاضزاز ثيٕ ٝاتفبق افتبز ٜثبضس ٍٔط آ٘ى ٝزض ٔٛضز اذيط
ثيٌٕٝصاض اظ ٚلٛو ذسبضت ٔكّى ثٛز ٚ ٜثيٌٕٝط ٘سجت ث ٝآٖ ثي اقالو ثبضس.
َضيىٍ حمل تب مقصذ وُبيي
ٞ -۱۲طٌب ٜزض احط تحمك يىي اظ ذكطات تحت پٛضص ايٗ ثيٕ ،ٝحُٕ ٔٛؾٛو ثيٕ ٝزض ثٙسض يب ٔحّي ثٝغيط اظ ٔمػس وبالي
ثيٕ ٝضس ٜذبتٕ ٝيبثس ،ثيٌٕٝط ٞطٌٞ ٝ٘ٛعيٞ ٝٙبي اؾبفي و ٝثٝقٛض ًٔمٔ ٚ َٛتًبضف ثطاي ترّيٍٟ٘ ،ٝساضي  ٚاضسبَ ٔٛضز
ثيٕ ٝثٔ ٝمػس تٛسف ثيٌٕٝصاض تحُٕ ضس ٜاست ضا ججطاٖ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
ٔمطضات ايٗ ثٙس ضبُٔ ٞعيٞ ٝٙبي ٘جبت يب ذسبضت ٍٕٞب٘ي ٘جٛز ٚ ٜاستخٙبئبت ٔٙسضد زض ثٙسٞبي
 7 ،6 ،5 ،4زض ٔٛضز آٖ غبزق ذٛاٞس ثٛز ٘ ٚيع ضبُٔ ٞعيٞ ٝٙبي ٘بضي اظ تمػيط ،غفّتٚ ،ضضىستٍي يب لػٛض زض ا٘جبْ
تًٟسات ٔبِي ثيٌٕٝصاض يب وبضوٙبٖ ٚي ٕ٘يٌطزز.
خسبست كلي فشضي
 -۱۳زضذٛاست ذسبضت ثٝيٛٙاٖ ذسبضت وّي فطؾي لبثُ لج٘ َٛيست ٍٔط ايٙى ٝثسيٗ ِحبل و ٝتّف ٔٛضز ثيٕ ٝلكًي ٚ
غيط لبثُ اجتٙبة است  ٚيب ٞعي٘ ٝٙجبتٔ ،طٔت  ٚاضسبَ ٔجسز آٖ ثٔٝمػس تًييٗ ضس ،ٜاظ ليٕت آٖ وبال زض ٔمػس ثيطتط
ذٛاٞس ثٛز ضٞب وطزٖ آٖ ًٔمٙٔ ٚ َٛكمي ثبضس.
اسصش اضبفي
 -)1/14( -۱۴اٌط ثيٌٕٝصاض ثطاي وبالي ثيٕ ٝضس ٜتحت ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ،ٝثيٕ ٝاضظش اؾبفي تحػيُ وٙس ،فطؼ ٔيضٛز وٝ
ليٕت تٛافمي وبال تب جٕى وُ ٔجّغ ثيٕ ٝضس ٜتحت ايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٚ ٝوّي ٝثيٕ٘ٝبٔٞ ٝبي اضظش اؾبفي ،افعايص يبفت ٝاست ٚ
تًٟس ثيٌٕٝط ثب تٛج ٝث٘ ٝسجت ٔجّغ ثيٕ ٝضس ٜايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝثب وُ ٔجبِغ ثيٕ ٝضس ،ٜتًييٗ ٔيضٛز .زض غٛضت ٚلٛو ذسبضت،
ثيٌٕٝصاض ٔٛنف ث ٝاضائٔ ٝساضن ٔطثٛـ ثٔ ٝجبِغ ثيٕ ٝضس ٜتحت وّي ٝثيٕ٘ٝبٔٞٝبي زيٍط ث ٝثيٌٕٝط ٔيثبضس.
( -)2/14چٙب٘چ ٝايٗ ثيٕ ٝثٝغٛضت اضظش اؾبفي ثبضس ،ضطـ ظيط ضيبيت ذٛاٞس ضس:
فطؼ ٔيضٛز و ٝليٕت تٛافمي وبال ثطاثط ثب جٕى وُ ٔجّغ ثيٕ ٝضس ٜتحت ثيٕ٘ٝبٔ ٝاِٚي ٚ ٝوّيٝ
ثيٕ٘ٝبٔٞ ٝبي اضظش اؾبفي زيٍط و ٝتٛسف ثيٌٕٝصاض تحػيُ ضس ٜاستٔ ،يثبضس .تًٟس ثيٌٕٝط ثب تٛج ٝث٘ ٝسجت ٔجّغ ثيٕٝ
ضس ٜايٗ ثيٕ٘ٝبٔ ٝثب جٕى وُ ٔجّغ ثيٕ ٝضس ،ٜذٛاٞس ثٛز.
زض غٛضت ٚلٛو ذسبضت ،ثيٌٕٝصاض ٔٛنف ث ٝاضائٔ ٝساضن ٔطثٛـ ثٔ ٝجبِغ ثيٕ ٝضس ٜتحت وّي ٝثيٕ٘ٝبٔٞٝبي زيٍط ث ٝثيٌٕٝط
ٔيثبضس.

مىبفع حبصل اص بيمٍ
 -۱۵ايٗ ثيٕٝ
( -)1/15ثيٌٕ ٝصاضي ضا تحت پٛضص لطاض ٔي زٞس و ٝازيبي ذسبضت ٔيوٙس  ،ايٓ اظ ايٙى ٝلطاضزاز ثيٕ ٝتٛسف ا ٚيب اظ
سٛي اًٙٔ ٚمس ضس ٜيب ثيٕ٘ ٝبٔ ٝث ٝاٙٔ ٚتمُ ضس ٜثبضس.
( -)2/15ث ٝحُٕ وٙٙسٌبٖ وبال  ٚسبيط أب٘ت ٌيطاٖ وبالي ٔٛضز ثيٕ ٝتسطي ٕ٘ي يبثس  ٚآ٘بٖ ضا ٔٙتفى ٕ٘ي وٙس.
بٍ حذاقل سسبوذن خسبسات
يظبيف بيمٍگزاس
 -۱۶ثيٌٕٝصاض ،وبضوٙبٖ ٕ٘ ٚبيٙسٌبٖ ا ٚزض ٔٛضز ذسبضت لبثُ ججطاٖ ٔٛنفا٘س:
(ٞ -)1/16طٌ ٝ٘ٛالساْ ًٔم َٛو ٝجٟت زفى يب ث ٝحسالُ ضسب٘سٖ چٙيٗ ذسبضتي ٔٛحط است ضا ا٘جبْ زٙٞس.
( -)2/16أىبٖ البٔ ٝزيٛي  ٚاحمبق حك يّي ٝحُٕ وٙٙسٌبٖ ،تحٛيُ ٌيط٘سٌبٖ وبال يب ٞط ضرع حبِج ضا وبٔالً حفم وٙٙس.
زض ٔمبثُ ،ثيٌٕٝط يال ٜٚثط سبيط ذسبضات لبثُ پطزاذت تحت ايٗ ثيٕ٘ٝبٔٞ ،ٝعيٞ ٝٙبي ٔتٙبست ًٔ ٚمِٛي و ٝثيٌٕٝصاض جٟت
ا٘جبْ ايٗ ٚنبيف ٔتحُٕ ضس ٜاست ضا ججطاٖ ٔيٕ٘بيس.
عذم اسقبط حق
 -۱۷السأبتي و ٝتٛسف ثيٌٕٝصاض  ٚيب ثيٌٕٝط ثٙٔٝهٛض ٘جبت ،حفم يب ٔطٔت  ٚثبظيبفتٗ ٔٛضز ثيٕ ٝثٝيُٕ ٔيآيس٘ ،جبيس
ثٝيٛٙاٖ اسمبـ حك يب لج َٛتطن ٔبِىيت يب ثٝيٛٙاٖ ٞطٌ ٝ٘ٛذسض ٝزض حمٛق ٞط يه اظ قطفيٗ ٔحسٛة ٌطزز.
اجتىبة اص تبخيش
 -۱۸اظ جّٕ ٝضطايف ايٗ ثيٕ ٝايٗ است و ٝالسأبت ثيٌٕٝصاض ثطاي حُٕ وبال زض تٕبْ ٔٛاضز تب حسي و ٝزضوٙتطَ ٚي
ٔيثبضس ،ثبيس ثب سطيت ًٔم ٚ َٛث٘ٝحٔ ٛتًبضف ا٘جبْ ٌيطز.
قبوًن ي عشف
 -۱۹ايٗ ثيٕ ٝتبثى لب٘ ٖٛثيٕ ٚ ٝيطف وطٛض ايطاٖ است.
تصوط :ثيٌٕٝصاض ٔٛنف است زض غٛضت تمبؾبي تٕسيس ثطاي ايٗ ثيٕ٘ ٝبٔٔ ٝكبثك ثٙس  ٚ 9يب اقالو اظ تغييط ٔمػس ٔكبثك ثٙس
 10فٛضا ثيٌٕ ٝط ضا ٔكّى وٙس .ضطـ استفبز ٜاظ چٙيٗ پٛضطي ا٘جبْ ايٗ تًٟس ٔي ثبضس.

