
 فزآیىد صدير گًاَی وُبیی پىج سبلٍ آمًسش مدايم 

  ثشسسی ٍ تبئیذ گَاّی ّبی کست ضذُ دس دٍسُ پٌح سبلِ ٍ صذٍس هدَص خْت : عىًان ريش اجزایی

توذیذ پشٍاًِ هغت  

 کلیِ پضضکبى عوَهی ، هتخصصیي ، دًذاًپضضکبى ٍ داسٍسبصاى  ٍ سبیش سضتِ ّبی هطوَل :گیزودگبن 
 

:  مدارک مًرد ویبس 
  (اص سبیش ثشًبهِ ّب % 60هذٍى ٍ % 40 ) اهتیبص 125اسائِ اصل گَاّی ّبی اخز ضذُ ثِ هیضاى  -1
 ثجت گَاّی دس سبیت آهَصش هذاٍم دس قسوت سَاثق خبسج سبهبًِ تَسظ فشد هتقبضی  -2

 تصَیش گَاّی ًْبیی دٍسُ قجل  -3
 

:  شزح مزاحل اوجبم کبر 
هطخصبت ّش گَاّی دس صفحِ ضخصی پضضک دس کبسًبهِ ثبصآهَصی دسج هی گشدد سپس اصل     

کبسضٌبس دفتش هذاسک سا ثشسسی ، استعالم ٍ تبئیذ . گَاّی ّب ثِ دفتش آهَصش هذاٍم تحَیل دادُ هی ضَد
.  هی ًوبیذ ٍ گَاّی ًْبیی صبدس هی گشدد

 

مسئًلیت َب ي اختیبرات َز یک اس عًامل  
حذٍد اختیبسات ٍ هسئَلیت ّب دس چبسچَة آئیي ًبهِ ّب ٍ ضشح ٍظبیف تعییي ضذُ تَسظ اداسُ کل 

. آهَصش هذاٍم هی ثبضذ تَسظ کبسضٌبس صذٍس گَاّی ًْبئی ٍ تبئیذ هعبٍى آهَصضی اًدبم هی پزیشد

 دستَسالعول ّب ٍ هقشسات تٌظین ضذُ ٍصاست ثْذاضت  : قًاویه ي مقزرات

ثْشُ گیشی اص اهکبًبت هَخَد دس ًشم افضاس کطَسی آهَصش هذاٍم   : فه آيری مًرد استفبدٌ

 سبعت 48 :مدت سمبن اوجبم کبر 
 

:  مدارک السم 
. دس صَستی کِ هطوَل دٍسُ قجل گَاّی ًْبیی دسیبفت ًوَدُ است

تصَیش گَاّی ًْبیی دٍسُ قجل   -1
 اصل گَاّی ّبی آهَصش هذاٍم  -2

 

.  دس صَستی کِ هطوَل دٍسُ قجل گَاّی ًْبیی دسیبفت ًکشدُ است
تصَیش کبست ًظبم پضضکی   -1
 گَاّی فشاغت اص تحصیل  -2

 اصل گَاّی ّبی آهَصضی  -3
 

 اهتیبص غیش هذٍى  75 اهتیبص هذٍى ٍ 50 اهتیبص ضبهل 125 :میشان امتیبسات 



 اهتیبص  62                     حذاکثش اهتیبص قبثل قجَل اص ثشًبهِ ّبی خَدآهَص 

 

فزآیىد صدير گًاَی وُبیی پىج سبلٍ آمًسش مدايم 

ومًدار گزدش کبر 
 
 

  (سَاثق خبسج سبهبًِ )ثجت گَاّی ّب دس کبسًبهِ ثبصآهَصی 
دس سبیت آهَصش هذاٍم ضْشکشد  

 
 
 
 
 

تحَیل گَاّی ّب ٍ هذاسک ثِ دفتش آهَصش هذاٍم  
 
 
 
 

ثشسسی هذاسک دس دفتش آهَصش هذاٍم  
 
 
 
 
 

اهتیبصات اسائِ ضذُ کبهل ٍ صحیح است        خیش      ثشگطت گَاّی خْت تکویل  
                                                                               اهتیبصات تَسظ پضضک  

 
                        ثلی 

 
 



       صذٍس گَاّی ًْبیی  

 
 

فزآیىد صدير گًاَی وُبیی پششکبن دارای معذيریت شزکت در  :  6فزآیىد کمیتٍ مبدٌ 

بزوبمٍ َبی آمًسش مدايم  

 صذٍس گَاّی ًْبیی ثب تقلیل اهتیبصات الصم یب اعغبی فشصت هٌبست ثِ :عىًان  ريش اجزایی 

.  پضضکبًی کِ داسای هعزٍسیت ّستٌذ

.   حل هطکل پضضکبًی کِ ثِ ّش دلیلی هَفق ثِ کست اهتیبصات الصم ًطذُ اًذ:َدف 

 کلیِ پضضکبى عوَهی ، هتخصصیي ، دًذاًپضضکبى ، داسٍسبصاى ٍ سبیش هطوَلیي :گیزودگبن 
 

:  مدارک مًرد ویبس 
دسخَاست کتجی ّوشاُ ثب رکش هعزٍسیت ضشکت دس ثشًبهِ ّبی آهَصش هذاٍم   -1
 هستٌذات ٍ هذاسک هشثَط ثِ هعزٍسیت  -2

 

:  شزح مزاحل اوجبم کبر 
 هغشح ٍ پس اص ثشسسی دس صَست تبئیذ هشاتت اعالم ضذُ اص سَی 6دسخَاست پضضک دس کویتِ هبدُ 

پضضک ثِ ًبهجشدُ فشصتی هٌبست خْت تکویل اهتیبصات اعغب هی ضَد ٍ یب ثب ًظش اعضبی کویتِ تعذادی 
.  اص اهتیبصات کسش ٍ حزف هی گشدد

 

:  مسئًلیت َب ي اختیبرات َز یک اس عًامل 
 6ثخطی اص آى ثش اسبس هقشسات خبسی ٍ آئیي ًبهِ ّب ٍ ثخطی دیگش عجق ًظش اعضبی کویتِ هبدُ 

.  کِ عجق ًظش اعضبی کویتِ ٍ تَسظ کبسضٌبس آهَصش هذاٍم اًدبم هی گشدد. اعوبل خَاّذ ضذ

 عجق دستَسالعول ّبی اثالغی اص ٍصاست ثْذاضت :قًاویه ي مقزرات 

 پس اص تصوین گیشی کویتِ دس ًشم افضاس آهَصش هذاٍم دسج ٍ گَاّی هذت :فه آيری مًرد استفبدٌ 

 سبعت  24اًدبم کبس پس اص ثشگضاسی کویتِ حذاکثش 
 
 
 
 
 



فزآیىد صدير گًاَی وُبیی پششکبن دارای معذيریت  ) : 6فزآیىد کمیتٍ مبدٌ 

  (شزکت در بزوبمٍ َبی آمًسش مدايم 

ومًدار گزدش کبر 
 

اسائِ دسخَاست کتجی ثب رکش دالیل ثِ دفتش آهَصش هذاٍم  
 
 
 
 

 داًطگبُ  6عشح دس کویتِ هبدُ 
 
 
 
 

دالیل هَسد قجَل ٍ ًظش کویتِ هثجت است   
 
 
 
 
 
: اقذام ثش اسبس سٍضْبی صیش 

اعغبی فشصت یکسبلِ   -1
 هعشفی ثِ گشٍّْبی آهَصضی ، ثشسسی ًسخ  -2

 کبّص تعذاد اهتیبصات الصم  -3

 اهتیبص هذٍى % 40حزف الضام اسائِ  -4

 هعبف اص تکویل اهتیبصات  -5

  
 

 
  6                 اعغبی فشصت هٌبست                   صذٍس گَاّی ًْبیی هبدُ 


