
 آييي ًاهِ صدٍر هجَز ٍ ًحَُ فعاليت شركت ّاي خدهات راٌّوايي كشتي ّا

ٍ آييي  9331دس اجشاي ٍظايف هزوَس دس هادُ ٍاحذُ ي لاًَى ساجغ تِ اجاصُ تأسيس ساصهاى تٌادس ٍ وطتيشاًي هػَب خشداد هاُ 

، لاًَى دسيايي ايشاى ٍ آييي ًاهِ تٌذس ّاي ايشاى ايي آييي ًاهِ تْيِ ٍ  9341وطتيشاًي هػَب تْوي هاُ  ًاهِ ساصهاى تٌادس ٍ

 . تأييذ ضذ

 هقدهِ

اسائِ خذهات ساٌّوايي وطتي ّا هستلضم اخز هجَص فؼاليت اص ساصهاى تٌادس ٍ دسياًَسدي هي تاضذ . ساصهاى تا تَجِ تِ همتضيات 

تي ٍ وفايت يا ػذم وفايت تؼذاد ضشوت ّاي هَجَد ٍ تا سػايت هفاد ايي آييي ًاهِ الذام تِ غذٍس اجتواػي ، التػادي ، ػوليا

 .هجَص خَاّذ ًوَد

 فصل اٍل: تعاريف ٍ فعاليت ّا 

o تعاريف ؛ -هادُ اٍل 

ساصهاى : دس ايي آييي ًاهِ هٌظَس ساصهاى تٌادس ٍ دسياًَسدي است . ضشوت خذهات ساٌّوايي وطتي ّا : 

ايي فػل  2داساي هجَص فؼاليت اص ساصهاى است وِ تِ فؼاليت ّاي هٌذسج دس هادُ ضخع حمَلي 

 .اضتغال هي ياتذ

 فعاليت ّاي خدهات راٌّوايي كشتي ّا ؛ -هادُ دٍم 

 : اص ًظش ايي آييي ًاهِ خذهات فؼاليت ساٌّوايي وطتي ّا ػثاست است اص

 1 ّذايت وطتي دس آتشاُ ّا ، واًال ّاي دستشسي، خَسّا ٍ ًظايش آى . 

 2 لٌگشاًذاصي ٍ لٌگشتشداسي وطتي دس لٌگشگاُ، حَضچِ دستشسي تٌادس ٍ ًظايش آى. 

 3 ِپْلَدّي، جذاساصي ٍ جاتجايي وطتي دس اسىل . 

 4 ػوليات پْلَ دّي / جذاساصي وطتي تِ تَيِ ضٌاٍس ( SPM = singel point mooring ) ٍ 

(SBM= singel buoy mooring ) . 

 5 ػوليات پْلَ دّي / جذاساصي وطتي تِ وطتي (operation ship to ship ) . 

 6 ػوليات تاال تشدى ضٌاٍس تِ حَضچِ خطه ، تؼويشگاُ ّاي وطتي يا دس هجتوغ ّاي وطتي ساصي 

(DOCKING ٍ UNDOCKING ). 

 7 ِػوليات پْلَدّي وطتي تِ غَست دٍتل ( DOUBLE BANKING ) . 

 8 ِضٌاٍسساصي وطتي ّاي تِ گل ًطست. 

 9 ِّذايت، پْلَدّي ٍ جذاساصي ضٌاٍسّاي فالذ ًيشٍي هحشو. 

  ُتؼْذُ ضشوت  2وليِ آهَصش ّاي هَسد ًياص دس جْت تاهيي ٍ استماء ويفيت هَضَع هادُ 9تثػش

اى هلضم ّاي خذهات ساٌّوايي هي تاضذ ٍ ضشوت ّاي هزوَس دس غَست دسخَاست ٍ ًياص ساصه



تِ اسائِ خذهات آهَصش ساٌّوايي تش اساس استاًذاسدّاي دستَسالؼول اجشايي ًحَُ اخز آصهَى 

 .ٍ غذٍس گَاّيٌاهِ ساٌّواياى هي تاضٌذ

  ُضشوت ّاي خذهات ساٌّوايي تا اخز هجَص تش اساس ايي آييي ًاهِ هىلف ّستٌذ وليِ 2تثػش

اسي ٍ تٌا تِ دستَس ساصهاى اًجام ػوليات فَق سا حسة هجَص غادس ضذُ، دس ضشايظ اضغش

 .دٌّذ. تطخيع ضشايظ اضغشاسي تؼْذُ ساصهاى هي تاضذ

 فصل دٍم: شرايط ٍ صالحيت 

 شرايط عوَهي هديرعاهل ؛ -هادُ سَم 

o 1 تاتؼيت ايشاى 

o 2  سال 33حذالل سي 

o 3 اًجام خذهت ًظام ٍظيفِ يا هؼافيت دائن 

o 4  ٍ ًذاضتي سوت هطاتِ دس سايش ضشوت ّاػذم اضتغال تِ واس دس دستگاُ ّاي دٍلتي 

 شرايط حرفِ اي هديرعاهل ، هدير شعبِ ؛ -هادُ چْارم 

 هذيشػاهل تايذ داساي هذسن تحػيلي واسضٌاسي دس سضتِ ػلَم دسيايي)دسياًَسدي( هـَسد  الف شرايط هديرعاهل

ســال ســاتمِ  2دسيــايي يــا ســال ســاتمِ وــاس اجشايــي دس صهيٌــِ اهــَس  4تاييـذ هشاجـغ ريػــالح، 

وــاس دس اهَس ساٌّوايي وطـتي ّـا ٍ گزساًـذى دٍسُ ّـاي آهَصضـي هـشتثظ تشاسـاس دسـتَسالؼول ضـشوت ّـاي 

 . واسگضاسي تشاتشي دسيايي تاضذ

o  ُسال ساتمِ واس اجشايـي دس صهيٌـِ اهـَس  1داسًذگاى سايش هذاسن واسضٌاسي تايذ حذالل داساي 9تثػش

سال ساتمِ واس اهَس ساٌّوايي وطتي ّـا ٍ گزساًـذى دٍسُ ّـاي آهَصضـي هـشتثظ تـش اسـاس  4ايي يا دسي

 . دستَسالؼول ضشوت ّاي واسگضاسي تشاتشي دسيايي تاضٌذ

o  ُداسًذگاى گَاّيٌاهِ ضايستگي فشهاًذّي وطتي ّاي الياًَس پيوا تا سفشّاي ًاهحـذٍد ٍ يـا 2تثػش

تگي ساٌّواي اسضذ هَسد تأييذ ساصهاى ) تذٍى دس ًظـش گـشفتي هـذسن تحػـيلي داسًذگاى گَاّيٌاهِ ضايس

 . ( هٌذسج دس تٌذ الف

 ِ4هذيش ضؼثِ تايذ داساي حذالل هذسن تحػيلي فَق ديپلن دس سضتِ ػلَم دسيايي ) دسياًَسدي ( ٍ  ب شرايط هدير شعب 

ساٌّوـايي دسجـِ يـه يـا گَاّيٌاهـِ ضايسـتگي فشهاًـذّي سال ساتمِ واس اجشايي دس صهيٌِ اهَس دسيايي ٍ گَاّيٌاهـِ 

تا دٍ سال ساتمِ فشهاًذّي يا اهَس ساٌّوايي وطتي ّا ٍ گزساًـذى دٍسُ ّـاي آهَصضي  GT 3333وطتي ّاي تاالي 

 . هشتثظ تش اساس دستَسالؼول ضشوت ّاي واسگضاسي تشاتشي دسيايي تاضذ

o  ُهذيشػاهل ٍ هذيش ضؼثِ اص عشيك اسائـِ گـَاّي هؼتثـش اص هشاوـض  گَاّيٌاهِ دٍسُ ّاي آهَصضي تشاي9تثػش

ػلوي حشفِ اي ٍ آهَصضي داخلي ٍ خاسجي هجاص وِ پس اص استؼالم اص اهَس دسيايي سـاصهاى ٍ دس غَست 

 .تاييذ، احشاص هي گشدد

 س دسيـايي اسائـِ يىي اص هذاسن تِ هٌظَس احشاص ساتمِ واس اجشايي دس صهيٌِ اهـَ ج ًحَُ احراز سابقِ اجرايي كار دريايي

تأييذيِ يا حىن واسگضيٌي يا حىن تاصًطستگي غادس ضذُ اص دستگاُ ّاي دٍلتي يـا ػوـَهي - 9ريل ضشٍسي است : 

سٍصًاهِ سسوي وطَس هثٌي تش ػضَيت هتماضي تِ ػٌَاى - 2وـِ هثـيي سَاتك هشتثظ اجشايي دس آى دستگاُ ّا تاضذ . 

تأييذيِ ساصهاى تأهيي اجتواػي هثٌي تش ايٌىِ هتماضي دس ضشوت - 3ايي آييي ًاهِ .  هذيشػاهل ضشوت ّاي هَضَع



ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ هستميواً دس فؼاليت دسيايي ٍ اهَس ساٌّوايي اضتغال داضتِ ٍ حك تيوِ پشداخت ًوَدُ است . 

شاوض خػَغـي هؼتثـش دس آى وطَس تا تأييذيِ ساتمِ واس دس خاسج اص وطَس تَسظ ساصهاى ّاي دٍلتي ، ػوَهي ، ه- 4

 . گَاّي سفاست جوَْسي اسالهي ايشاى ٍ اسصياتي ًْايي هـذاسن پـس اص اسـتؼالم اص اهـَس دسيـايي ساصهاى

 ِتِ هٌظَس احشاص غالحيت هذيش ػاهل ٍ هذيش ضؼثِ ضشوت خذهات  :د ًحَُ احراز صالحيت هدير عاهل ٍ هدير شعب

اسائِ گَاّيٌاهِ تحػيلي هَسد - 2اسائِ يىي اص هذاسن هٌذسج دس تٌذ ج - 9سي است : ساٌّوايي اسائِ هذاسن ريل ضشٍ

اسائِ گَاّيٌاهِ عي دٍسُ ّاي آهَصضي هشتَعِ تـش اسـاس دسـتَسالؼول ضـشوت ّـاي - 3تاييذ هشاجغ ريػالح 

ضي حشاست ٍ يا تٌادس اسائِ تاييذيِ غالحيت ّاي ػوَهي غادس ضذُ اص عشف دفتش هشو- 4وـاسگضاسي تشاتشي دسيايي 

اسائِ - 6اسائِ گَاّي سالهت پضضىي ٍ ػذم اػتياد اص پضضه هؼتوذ ساصهاى - 5تاتؼـِ تـشاي هذيش ػاهل ٍ هذيش ضؼثِ 

 گَاّيٌاهِ ضايستگي ساٌّوايي يا فشهاًذّي وطتي ّاي الياًَس پيوا

 داسا - 9داساي ضشايظ ػوَهي صيش تاضٌذ: ساٌّواياى ضشوت ّاي خذهات ساٌّوايي تايذ  ُ ًحَُ احراز صالحيت راٌّواياى

داسا تَدى گَاّيٌاهِ سالهت پضضىي ٍ ػذم اػتياد اص هشاوض تؼييي ضذُ اص - 2تَدى واست پاياى خذهت ًظام ٍظيفِ. 

 .سَي ساصهاى

o  ُتذيْي است غالحيت حشفِ اي ساٌّواياى حسة گَاّيٌاهِ ضايستگي ساٌّوايي غادس ضـذُ تَسـظ 9تثػش

 .دستَسالؼول اجشايي ًحَُ اخز آصهَى ٍ غذٍس گَاّيٌاهِ ساٌّواياى هي تاضذساصهاى تش اساس 

 هقررات عوَهي ؛ -هادُ پٌجن 

o 1  وليِ ضشوت ّاي خذهات ساٌّوايي دس غَست الذام تِ فؼاليت ساٌّوايي وطتي ّا هىلفٌذ تِ هٌظَس جثشاى

سثت تـِ اسائـِ تيوـِ ًاهـِ خساسات احتوالي ًاضي اص اًجام ٍظايف ٍ فؼاليت ّاي خَد ٍ واسوٌاى ضاى ً

 .هسؤٍليت وِ حذالل پَضص آى سا ساصهاى هطخع هي وٌذ الذام ًوايٌذ

o 2  ضشوت ّاي خذهات ساٌّوايي دس غَست الذام تِ فؼاليت ساٌّوـايي وطـتي ّـا هىلفٌـذ دفتـش هشوـضي

 .ًوايٌذهٌاسة تا واستشي اداسي ٍ دفتش ضؼثِ دس ّش يه اص تٌادس هَسد ًظش جْت فؼاليت دايش 

o 3  ، ضـشوت ّـاي خـذهات ساٌّوـايي وطـتي ّـا هىلـف تـِ سػايـت لـَاًيي، همـشسات، آيـيي ًاهـِ ّـا

 . دستَسالؼول ّا ٍ خظ هطي ّاي اتالؽ ضذُ تَسظ ساصهاى هي تاضٌذ

o 4  تِ هٌظَس ساهاًذّي فؼاليت ضشوت ّاي خذهات ساٌّوايي ٍ تشغية آًْـا تـِ سػايـت ّـش چـِ تيطـتش

ًذاسدّا ٍ تَجِ تِ غالحيت ّاي حشفِ اي ساٌّواياى ٍ تجْيض اهىاًات، ساصهاى ًسثت تِ عثمِ تٌذي استا

ضشوت ّاي هَغَف تشاساس دستَسالؼول هػَب ّيأت ػاهل ساصهاى الذام هـي ًوايـذ. ضـشوت ّـاي 

ذيْي اسـت خذهات ساٌّوايي وطتي ّا هىلفٌذ اعالػات هشتَعـِ سا دس اختيـاس سـاصهاى لـشاس دٌّـذ. تـ

اعالػات هشتَط تِ ضشوت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ پس اص استؼالم ٍ تأييذ اهَس دسيايي ساصهاى هـَسد ػول 

 .لشاس خَاّذ گشفت

o 5  ضشوت ّاي خذهات ساٌّوايي وطتي ّا تايذ دس سشتشي ّاي هىاتثاتي خَد تِ فؼاليت خذهات ساٌّوايي

 .اضاسُ ًوايٌذ

o 6 تي ّا هىلفٌذ دس غَست ًياص تِ تغييش هذيشػاهل ٍ هذيش ضؼثِ اسـاهي ٍ ضشوت ّاي خذهات ساٌّوايي وط

هطخػات ًفشات جذيذ سا تِ ّوشاُ هستٌذات هٌذسج دس هادُ چْاس، لثل اص ّشگًَِ تغييش جْت تشسسـي ٍ اػالم 

ًظش تِ غَست وتثي تِ ساصهاى اػالم ًوايذ. تذيْي است دسخَاست ضشوت هزوَس پس اص استؼالم اص اهَس 

 . ايي ساصهاى ٍ تأييذ آى لاتل اجشا هي تاضذدسي



o 7  ٍ ضشوت ّاي خذهات ساٌّوايي وطتي ّا هىلفٌذ ّشگًَِ تغييش دس ًطاًي دفتش هشوـضي ، ضـؼة، تلفـي

ًواتش ضشوت سا تِ عَس وتثي تِ اعالع ساصهاى تشساًٌذ. تذيْي است دفـاتش هشوـضي ٍ يـا ضـؼة جذيـذ 

س دستَسالؼول ّاي هشتَط تِ ضشوت ّاي واسگضاسي تشاتشي دسيـايي ضشوتْا تايذ داساي ضشايظ هزوَس د

 .تاضٌذ

o 8  ضشوت ّاي خذهات ساٌّوايي وطتي ّا هىلفٌذ داسًذگاى اهضاي هجاص ضشوت سا تِ عَس وتثي تِ ساصهاى

 .هؼشفي ًوايٌذ

o 9  ضشوت ّاي خذهات ساٌّوايي وطتي ّا هىلفٌذ دس تِ واسگواسي واسوٌاى خَد ًْايت دلت سا تِ خػـَظ اص

 . ًظش غالحيت ػوَهي تِ واس تشدُ ٍ تش ًحَُ ػولىشد آًْا تغَس هستوش ًظاست هؤثش تِ ػول آٍسًذ

o 10  دلت سا تِ ػول ضشوت ّاي خذهات ساٌّوايي وطتي ّا هىلفٌذ دس تِ واسگواسي ساٌّواياى خَد ًْايت

آٍسًذ تا غالحيت ّاي ػوَهي ٍ حشفِ اي آًْا هٌغثك تا الضاهـات ٍ ضـشايظ دسـتَسالؼول اخـز آصهـَى ٍ 

 .غذٍس گَاّيٌاهِ ساٌّواياى هػَب ساصهاى تاضذ

o 11  ضشوت ّاي خذهات ساٌّوايي وطتي ّا وِ تش اساس ايي آيـيي ًاهـِ فؼاليـت هـي ًوايٌـذ هسـؤٍليت

اٌّواياى تحت هذيشيت خَد سا دس چاسچَب ايي آييي ًاهـِ ٍ لـَاًيي جـاسي تـش ػْـذُ ػولىشد خَد ٍ س

 .خَاٌّذ داضت

o 12  وليِ ساٌّواياى ضاغل دس ايي ضشوت ّا تايستي داساي ضشايظ هٌذسج دس دسـتَسالؼول آهَصضـي ٍ اخـز

 .اى تاضٌذآصهَى ساٌّواياى هػَب ساصهاى ٍ گَاّيٌاهِ ضايستگي ساٌّوايي هَسد تأييذ ساصه

o 13  ضشوت ّاي خذهات ساٌّوايي وطتي ّا هىلفٌذ لثل اص تىاسگيشي ساٌّواياى تحت پَضص ًظـش هَافـك

 .دفتش هشوضي حشاست ساصهاى ٍ حشاست ّاي تاتؼِ دس تٌادس سا اخز ًوايٌذ

 فصل سَم: ًظارت ، ًحَُ صدٍر ، توديد ، تعليق ٍ لغَ هجَز فعاليت 

 ًظارت ؛ -هادُ ششن 

o 1  ِهٌظَس اعويٌاى اص اجشاي واهل ٍ هَثش همشسات ٍ دستَسالؼول ّاي هػـَب ٍ اًجـام هغلـَب ٍظايف ٍ ساصهاى ت

سػايت هفاد ايي آييي ًاهِ الذام تِ ًظاست هستوش ٍ هـٌظن اص فؼاليـت ضـشوت ّـاي خـذهات ساٌّوايي وطتي ّا 

 . هي ًوايذ

o 2 الًِ خَد سا تِ ساصهاى اػالم ًوايٌذضشوت ّاي خذهات ساٌّوايي وطتي ّا هىلفٌذ گضاسش ػولىشد سا. 

o 3  ،ضشوت ّاي خذهات ساٌّوايي وطتي ّا هىلفٌذ جْت اجشاي ًظاست ساصهاى تش اهَس هـالي ضـشوت ّـا

سٍص پس اص دسخَاست، تـِ غـَست وتثـي تـِ ساصهاى  95اعالػات هَسد ًياص سا عثك دسخَاست ساصهاى حذاوثش 

 .اػالم ًوايٌذ

 فعاليت ؛صدٍر هجَز  -هادُ ّفتن 

o 1  غذٍس هجَص فؼاليت دس صهيٌِ خذهات ساٌّوايي وطتي ّا هٌَط تِ احشاص غالحيت ّاي حشفِ اي ٍ ضشايظ هزوَس

دس ايي آييي ًاهِ ٍ اسائِ هذاسن ثثتي ضشوت هثٌي تش ٍجَد فؼاليت خـذهات ساٌّوـايي وطـتي ّـا دس هَضَع 

 . ضشوت هي تاضذ



  ُهٌظَس سػايت همشسات داخلي ٍ وٌَاًسيَى ّاي تيي الوللي اهٌيتـي لثل اص اػغاء پشٍاًِ فؼاليت تِ 9تثػش

ًظش دفتش هشوضي حشاست ساصهاى دس هشوض ٍ حشاست ّـاي تاتؼـِ دس تٌـادس دس  CODE-ISPS اص جولِ

هـَسد غالحيت سياسي ، اهٌيتي هذيشاى ضشوت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ استؼالم هـي گـشدد . دس 

 . اسخي دسيافت ًطَد غالحيت آًْا تأييذ ضذُ تلمي هي ضَدغـَستي وـِ ظشف يىواُ پ

  ُتطخيع احشاص ضشايظ ٍ غالحيت ّاي فٌي ٍ حشفِ اي واسوٌاى ضشوت ّاي خذهات ساٌّوـايي 2تثػش

 .اص عشيك استؼالم اص اهَس دسيايي ساصهاى هي تاضذ

  ُهـَاسد هشتـَط تـِ هشجغ تطخيع ويفيت ٍ وويت تجْيضات ػولياتي ، ٍسـايل ايوٌـي ٍ سـايش 3تثػش

 .اهىاًات ضشوت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ، ساصهاى خَاّذ تَد

o 2  ضشوت ّاي هتماضي هجَص خذهات ساٌّوايي هىلفٌذ وليِ هذاسن ٍ هستٌذات هشتـَط تـِ ضـشايظ ٍ غالحيت

سخَاست وتثي خَد ّاي هَسد ًياص اضاسُ ضذُ دس تٌذّاي الف، ب، ج ٍ د هادُ چْاسم ايي آيـيي ًاهـِ سا تـِ ّوشاُ د

 .تِ ساصهاى تحَيل ًوايٌذ

 هدت اعتبار ٍ توديد ؛ -هادُ ّشتن 

o 1 هذت اػتثاس هجَص غادس ضذُ تش اساس هفاد ايي آييي ًاهِ چْاس سال توام اص صهاى غذٍس هي تاضذ . 

o 2 توذيذ اػتثاس هجَص غادس ضذُ تِ دفؼات اهىاى پزيش هي تاضذ. 

o 3 احشاص ضشايظ هٌذسج دس ايي آييي ًاهِ هي تاضذتوذيذ اػتثاس هجَص غادس ضذُ هٌَط ت ِ . 

 تعليق ٍ لغَ هجَز فعاليت ؛ -هادُ ًْن 

 1  دس غَستي وِ غالحيت ضشوت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ تِ عَس ولي يـا جضيـي صايـل گـشدد ٍ پـس اص اخغاس وتثي

احـشاص هجـذد غالحيتْا، اص اسائِ خذهات تِ  ساصهاى ٍ تؼييي هْلت هٌاسة، غالحيت ّـاي هضتـَس احـشاص ًگـشدد، تـا صهـاى

 .آًْا خَدداسي خَاّذ ضذ

 2  دس غَست ػذم سػايت ضَاتظ ٍ همشسات هٌذسج دس ايي آييي ًاهِ ٍ ّوچٌيي ضَاتظ ٍ همشسات ساصهاى اص عشف ضشوت ّاي

 .َاّذ وشدهَضَع ايي آييي ًاهِ، ساصهاى تش حسة هَسد ٍ تِ تشتية ًسثت تِ تزوش ٍ اخغـاس وتثـي الذام خ

 3  دس غَست تىشاس يا تذاٍم تخلف ، هشاتة جْت سسيذگي ٍ اتخار تػوين دس هَسد چگًَگي اداهـِ فؼاليـت ضشوت هثٌي تش

تؼليك ٍ يا لغَ هَلت يا دائن هجَص فؼاليت ، هشاتة تِ وويسيًَي هشوة اص ًوايٌذگاى ساصهاى تٌادس ٍ دسياًَسدي ، اعاق 

 .اًجوي غٌفي هشتَعِ احالِ هي گشدد تاصسگاًي غٌايغ ٍ هؼادى ايشاى ٍ

o  ُتػويوات وويسيَى تا اوثشيت آساء هؼتثش است9تثػش . 

o  ُتػوين وويسيَى هاًغ تؼمية هتخلف دس هشاجغ لاًًَي غالحيت داس ًخَاّذ تَد2تثػش. 

o  ُهحل تطىيل جلسات وويسـيَى ٍ دتيشخاًـِ آى تـشاي اسسـال دػـَت ًاهـِ ٍ اتـالؽ تػـويوات 3تثػش

 .وويسيَى ٍ پيگيشي آى دس ساصهاى خَاّذ تَد

o  ُسسيذگي تِ تخلفات ضشوت ّا دس حضَس ًوايٌذُ لاًًَي ضشوت غَست هي پزيشد ٍ تـشاي اًجـام ايي اهش 4تثػش

دتيشخاًِ وويسيَى، ٍلت تؼييي ضذُ سا تِ ريٌفغ اتالؽ هي ًوايذ. ػذم حضَس ريٌفغ يا ًوايٌذُ لاًًَي آى دس صهاى 

 .سيذگي وويسيَى ًخَاّذ ضذهمشس هاًغ اص س

o  ُدس هَاسدي وِ ضشوت هضتَس اص ضشوت ّاي تؼاًٍي تاضـذ ًوايٌـذُ اتـاق تؼـاٍى تجـاي ًوايٌـذُ اتاق 5تثػش

 .تاصسگاًي غٌايغ ٍ هؼادى ايشاى دس وويسيَى ضشوت هي ًوايذ



o  ُـغ لضـايي ًسثت دس غَست ٍغَل گضاسش ٍ هذاسن اص اسگاى ّاي ريػالح يا غذٍس سأي لغؼي دس هشاج6تثػش

اسجاع خَاّذ  1هـادُ  3تِ ضشوت ّاي هَضَع ايي آييي ًاهِ هشاتة اص عشف ساصهاى تـِ وويسـيَى هَضـَع تٌـذ 

 .ضذ

 


