لبًَى تجبرت الکتزًٍیکی ،هصَة 2831
ببة اٍل  -همزرات عوَهی
هبحث اٍل  -در كلیبت
فصل اٍل  -للوزٍ ٍ شوَل لبًَى 
اييلبًَىهجوَيِاغَلٍلَايسياستوِثطايهجبزلِآسبىٍايوياقاليبتزضٍاسفّبي

هبزُ-1
هيضٍز .
وبض 
الىتطًٍيىيٍثباستفبزُاظسيستوْبياضتجبقيجسيسثِ 
فصل دٍم  -تعبريف 
هبزُ -2
)ّ:طًوبزياظٍالًِ،اقاليبتيبهفَْماستوِثبٍسبيلالىتطًٍيىي،

الف«-زازُپيبم»(Data Message
شذيطُيبپطزاظشهيضَز .


ّبيجسيساقاليبتتَليس،اضسبل،زضيبفت،

ًَضيٍيبفٌبٍضي
ثٍِسيلِاٍيباظقطفاٍتَليسيب
اغلسبظ»(:)Originatorهٌطأاغلي«زازُپيبم»استوِ«زازُپيبم» 
ة «-
ثِيٌَاىٍاسكِيولهيوٌسًرَاّسضس .

اضسبلهيضَزاهبضبهلضرػيوِزضذػَظ«زازُپيبم»

):ضرػياستوِاغلسبظلػسزاضزٍي«زازُپيبم»ضازضيبفتوٌس،اهبضبهل

ج«-هربقت»(Addressee
وٌسًرَاّسضس .
ثِيٌَاىٍاسكِيولهي 

ضرػيوِزضاضتجبـثب«زازُپيبم»
ز«-اضجبوزضزازُپيبم»(:)ReferenceIncorporation Byيًٌيثِهٌبثًيذبضجاظ«زازُپيبم»يكف
هحسَةهيضَز .

ضَزوِزضغَضتهكبثمتثبهبزُ()18اييلبًَىجعئياظ«زازُپيبم»
ّـ«-توبهيتزازُپيبم»(:)Integrityيجبضتاستاظهَجَزيتوبهلٍثسٍىتغييط«زازُپيبم».ايوبلًبضي
ضَزذسضِايثِتوبهيت


قَضهًوَلاًجبمهي

اظتػسيسيستناظلجيلاضسبل،شذيطُيبًوبيصاقاليبتوِثِ
ٍاضزًويوٌس .

«زازُپيبم»
اياظزستگبّْبيهتػل
ّطًَوزستگبُيبهجوَيِ 

سيستنضايبًِاي»(:)Computer System

ٍ«-
يولهيوٌس .

ّبيپطزاظشذَزوبض«زازُپيبم»


افعاضياستوِاظقطيكاجطايثطًبهِ
سرتافعاضي -
ًطم

سبظي)،اضسبل،زضيبفت،شذيطُ

):سيستويثطايتَليس( 
اغل

ظ«-سيستناقاليبتي»(Information System
يبپطزاظش«زازُپيبم»است .
):سيستناقاليبتياستوِ :

ح«-سيستناقاليبتيهكوئي»(Secure Information System
-1ثًِحَيهًمَلزضثطاثطسَءاستفبزًٍُفَشهحفَلثبضس .
-2سكحهًمَلياظلبثليتزستطسيٍتػسيغحيحضازاضاثبضس .
ّسپيىطثٌسيٍسبظهبًسّيضسُثبضس .

ثًِحَيهًمَلهتٌبستثباّويتوبضيوِاًجبمهيز

-3
-4هَافكثبضٍيِايويثبضس .

زازُپيبم»،هٌطأٍهمػسآىثب
):ضٍيِاياستثطايتكجيكغحتثجت« 

ـ«-ضٍيِايوي»(Secure Method
يبشذيطُسبظي«زازُپيبم»اظيهظهبى


تًيييتبضيدٍثطاييبفتيّطگًَِذكبيبتغييطزضهجبزلِ،هحتَاٍ
ذبظ.يهضٍيِايويهوىياستثباستفبزُاظالگَضيتوْبيبوسّب،ولوبتيباضلبمضٌبسبئي،ضهعًگبضي،ضٍضْبي

تػسيكيبپبسدثطگطتٍيبقطقايوٌيهطبثِاًجبمضَز .

):يجبضتاظّطًَويالهتهٌؿنضسُيبثًِحَهٌكمي

ي«-اهؿبيالىتطًٍيىي»(Electronic Signature
هَضزاستفبزُلطاضهيگيطز .

استوِثطايضٌبسبئياهؿبءوٌٌسُ«زازُپيبم»

هتػلضسُثِ«زازُپيبم»
ن«-اهؿبيالىتطًٍيىيهكوئي» 
( :)Electronic SignatureSecure/Enhanced/Advanced
ّطاهؿبيالىتطًٍيىياستوِهكبثكثبهبزُ()11اييلبًَىثبضس .
تَليسهيوٌس .


همبمٍيوِاهؿبيالىتطًٍيىي

)ّ:طضرعيبلبئن
ل«-اهؿبءوٌٌسُ»(Signatory
ضايبًِايتحتوٌتطلآًبى .
ّبي 
):ايناستاظضرعحميميٍحمَليٍيبسيستن 

م«-ضرع»(Person
):ثبتَجِثِاٍؾبوٍاحَالهجبزلِ«زازُپيبم»اظ

»(سٌجصيمالًي)Reasonableness Test(،
ى«-هًمَل 
جولِ:قجيًتهجبزلِ،هْبضتٍهَلًيتقطفيي،حجنهجبزالتقطفييزضهَاضزهطبثِ،زضزستطسثَزى

جبًتّطيهاظقطفييّ،عيٌِگعيٌِّبيپيطٌْبزي،يطفٍضٍضْبي

ّبيپيطٌْبزيٍضزآىگعيٌِ 
ّباظ


گعيٌِ
استفبزُزضاييًَوهجبزالت،اضظيبثيهيضَز .


هًوَلٍهَضز
ضغلحطفِايالسام


)ّ:طضرػياستوِثِهٌهَضيجعتجبضتيب
س«-هػطفوٌٌسُ»(Consumer
هيوٌس .

غٌفييبحطفِايفًبليت


):يجبضتاظضرػياستوِثٌبثِاّليتتجبضي،
و«-تأهييوٌٌسُ»(Supplier
هيوٌس .

ّطًَوٍسيلِاي


):يجبضتاظ
فٍ«-سبئلاضتجبـاظضاُزٍض»(Means Of Distance Communication
فطٍشوبالٍذسهبتاستفبزُهيضَز .


استوِثسٍىحؿَضفيعيىيّوعهبىتأهييوٌٌسٍُهػطفوٌٌسُجْت
):ايجبةٍلجَلضاجىثِوبالّبٍذسهبتثييتأهييوٌٌسٍُ

ظ«-يمساظضاُزٍض»(Distance Contract
هػطفوٌٌسُثباستفبزُاظٍسبئلاضتجبـاظضاُزٍضاست .
):يًٌيٍسبئليوِثِهَجتآىهػطفوٌٌسُثتَاًسضرػبً«زازُ

قٍ«-اسفثبزٍام»(Durable Medium
ّبيهطثَقِضاثطضٍيآىشذيطُوٌساظجولِضبهلفالپيزيسه،زيسهفططزُ،زيسهسرتٍيبپست

پيبم»
الىتطًٍيىيهػطفوٌٌسُ .
ضرعحميمي(هَؾَو


ّبيهطثَـثِيه
زازُپيبمّبيضرػي»(:)Private Dataيًٌي«زازُپيبم»

ض«-
«زازُ»)Data Subjectهطرعٍهًيي .

فصل سَم  -تفسیز لبًَى 
الوللي،ؾطٍضتتَسًِّوبٌّگيثييوطَضّبزض


زضتفسيطاييلبًَىّويطِثبيسثِذػَغيتثيي
هبزُ-3
وبضثطزآىٍضيبيتلعٍمحسيًيتتَجِوطز .
سبيطلَاًييهَؾَيٍِضيبيت


زضهَالىسىَتٍيباثْبمثبةاٍلاييلبًَى،هحبونلؿبييثبيسثطاسبس
هبزُ-4
لبًَى،لؿبٍتًوبيٌس .


فػَلٍهَازهٌسضجزضايي

چْبضچَة
فصل چْبرم  -اعتببر لزاردادّبي خصَصی 
يبپطزاظشزازُپيبمثبتَافكٍلطاضزازذبظقطفيي

هبزُّ-5طگًَِتغييطزضتَليس،اضسبل،زضيبفت،شذيطٍُ
هًتجطاست .
هبحث دٍم  -در احکبم «دادُ پیبم»
ًَضتِ،اهؿبءاغل زضحىنًَضتِاستهگطزضهَاضزظيط :

هبزُّ-6طگبٍُجَزيهًَضتِاظًهطلبًَىالظمثبضس«،زازُپيبم»
الف-اسٌبزهبلىيتاهَالغيطهٌمَل .
ة-فطٍشهَاززاضٍئيثِهػطفوٌٌسگبىًْبيي .
غبزضهيوٌسٍيباظثىبضگيطي


ايالم،اذكبضّ،طساضٍيبيجبضاتهطبثْيوِزستَضذبغيثطاياستفبزُوبال
ج-
ضٍضْبيذبغيثِغَضتفًليبتطنفًلهٌىهيوٌس .

هبزُّ-7طگبُلبًَىٍ،جَزاهؿبءضاالظمثساًساهؿبيالىتطًٍيىيهىفياست .
ّطگبُلبًَىالظمثساًسوِاقاليبتثِغَضتاغلاضائِيبًگْساضيضَز،ايياهطثبًگْساضيٍاضائِ

هبزُ-8
پصيطهيثبضس :

اقاليبتثِغَضتزازُپيبمًيعزضغَضتٍجَزضطايفظيط 
اهىبى

اقاليبتهَضزًهطلبثلزستطسيثَزٍُاهىبىاستفبزُزضغَضتضجَوثًسيفطاّنثبضس .

الف-
فطهتي)وِتَليس،اضسبلٍيبزضيبفتضسٍُيبثِلبلجيوِزليمبًًوبيطگط


زازُپيبمثِّوبىلبلجي(
ة-
اقاليبتيثبضسوِتَليس،اضسبلٍيبزضيبفتضسًُ،گْساضيضَز .
پيبمهيثبضٌسًيعزضغَضت


اقاليبتيوِهطرعوٌٌسُهجساء،همػس،ظهبىاضسبلٍظهبىزضيبفتزازُ
ج-
ٍجَزًگْساضيضًَس .
ضطايفزيگطيوِّطًْبز،سبظهبى،زستگبُزٍلتيٍيبٍظاضتربًِزضذػَظًگْساضيزازُپيبمهطتجفثب

ز-
حَظُهسؤٍليتذَزهمطضًوَزُفطاّنضسُثبضس .
ذبتوِيبفتٍِاستفبزُاظاسٌبز

هبزُّ-9طگبُضطايكيثٍِجَزآيسوِاظهمكًيهًيياضسبل«زازُپيبم»
هيضَزثبيسثِقَضغطيحذتنتجبزل«زازُ
وبغصيجبيگعييآىضَزسٌسوبغصيوِتحتاييضطايفغبزض 

ضاايالموٌس.جبيگعيٌياسٌبزوبغصيثِجبي«زازُپيبم»اثطيثطحمَقٍتًْساتلجليقطفييًرَاّس

پيبم»
زاضت .

هبحث سَم « -دادُ پیبم» هطوئي
فصل اٍل  -اهضبء ٍ سببمِ الکتزًٍیکی هطوئي 
هبزُ-11اهؿبيالىتطًٍيىيهكوئيثبيسزاضايضطايفظيطثبضس :
الفً-سجتثِاهؿبءوٌٌسُهٌحػطثِفطزثبضس .
ةَّ-يتاهؿبءوٌٌسُ«زازُپيبم»ضاهًلَمًوبيس .
ج-ثٍِسيلِاهؿبءوٌٌسٍُيبتحتاضازُاًحػبضيٍيغبزضضسُثبضس .
لبثلتطريعٍوطفثبضس .
ز-ثًِحَيثِيه«زازُپيبم»هتػلضَزوِّطتغييطيزضآى«زازُپيبم» 
ياستوِثبضيبيتضطايفيهسيستناقاليبتي

هبزُ-11سبثمِالىتطًٍيىيهكوئييجبضتاظ«زازُپيبم»
هكوئيشذيطُضسٍُثٌِّگبملعٍمزضزستطسٍلبثلزضناست .

فصل دٍم  -پذيزش ،ارسش اثببتی ٍ آثبر سببمِ ٍ اهضبي الکتزًٍیکی هطوئي 
اسٌبزٍازلِاثجبتزيَيهوىياستثِغَضتزازُپيبمثَزٍُزضّيچهحىوِيبازاضُزٍلتي

هبزُ-12
ًويتَاىثطاسبسلَايسازلِهَجَز،اضظشاثجبتي«زازُپيبم»ضاغطفبًثِزليلضىلٍلبلتآىضزوطز .

ّبثبتَجِثِيَاهلهكوئٌِاظجولِتٌبستضٍضْبيايوٌيثِ

هبزُ-13ثِقَضولي،اضظشاثجبتي«زازُپيبم»
هيضَز .
تًييي 

وبضگطفتِضسُثبهَؾَوٍهٌهَضهجبزلِ«زازُپيبم»
ّبئيوِثِقطيكهكوئيايجبزًٍگْساضيضسُاًساظحيثهحتَيبتٍاهؿبي

هبزُ-14وليِ«زازُپيبم»
اضربغيوِلبئنهمبملبًًَيآًبىهحسَة


هٌسضجزضآى،تًْساتقطفيييبقطفيوِتًْسوطزٍُوليِ
ضًَس،اجطايهفبزآىٍسبيطآثبضزضحىناسٌبزهًتجطٍلبثلاستٌبززضهطاجىلؿبئيٍحمَلياست .


هي
لىتطًٍيىيهكوئيٍاهؿبيالىتطًٍيىيهكوئياًىبضٍتطزيس

هبزًُ-15سجتثِ«زازُپيبم»هكوئي،سَاثكا
زازُپيبم»هعثَضٍاضزٍيبثبثتًوَزوِ«زازُپيبم»هعثَضثِ
هسوَوًيستٍتٌْبهيتَاىازيبيجًليتثِ« 

جْتياظجْبتلبًًَياظايتجبضافتبزُاست .

)اييلبًَىثجتًٍگْساضي
هبزُّ-16ط«زازُپيبم»يوِتَسفضرعثبلثهكبثكثبضطايفهبزُ( 11
هيضَز،همطٍىثِغحتاست .

هبحث چْبرم  -هببدلِ «دادُ پیبم»
فصل اٍل  -اعتببر لبًًَی ارجبع در «دادُ پیبم» ،عمذ ٍ ارادُ طزفیي 
هبزُ«-17اضجبوزضزازُپيبم»ثبضيبيتهَاضزظيطهًتجطاست :
الف-هَضزاضجبوثِقَضغطيحزض«زازُپيبم»هًييضَز .
هَضزاضجبوثطايقطفهمبثلوِثِآىتىيِهيوٌسضٍضيٍهطرعثبضس .

ة-
ج«-زازُپيبم»هَؾَواضجبوهَضزلجَلقطفثبضس .

فصل دٍم  -اًتسبة «دادُ پیبم» 
هٌسَةثِاغلسبظاست :

هبزُ-18زضهَاضزظيط«زازُپيبم»
اغلسبظهجبظثِاييوبضثَزُاست .
سبظٍيبثٍِسيلِضرػياضسبلضسُثبضسوِاظجبًت 


اگطتَسفاغل
الف-
اغلسبظاضسبلضَز .
ضيعيضسُيبتػسيذَزوبضاظجبًت 


اگطثٍِسيلِسيستناقاليبتيثطًبهِ
ة-
ضَزهربقتحكزاضزآىضااضسبلضسُ


يوِثطاسبسيىياظضطٍـظيطاضسبلهي
زازُپيبم»
هبزُ «-19
هحسَةوطزٍُ،هكبثكچٌييفطؾي(اضسبلضسُ)يولًوبيس :

الف-لجالًثٍِسيلِاغلسبظضٍضيهًطفيٍيبتَافكضسُثبضسوِهًلَموٌسآيب«زازُپيبم»ّوبىاستوِ
اغلسبظاضسبلوطزُاست ،

اشثباغلسبظ،يب

وِ 
ضاثكِ
ة«-زازُپيبم»زضيبفتضسُتَسفهربقتاظالساهبتضرػيًبضيضسُ 
اغلسبظزستطسييبفتٍِ«زازُپيبم»ضاثِ
ًوبيٌسگبىٍيثبيثضسُتبضرعهصوَضثِضٍشهَضزاستفبزُ 

هثبثِ«زازُپيبم»ذَزثطٌبسس .
سبظغبزضًطسُثبضسٍيبثِقَضاضتجبُغبزض


)اييلبًَىضبهلهَاضزيًيستوِپيبماظاغل
هبز-21هبزُ(19
ضسُثبضس .
آىوِهًلَمثبضسوِآى
گطزز،هگط 


هجعاٍهستملهحسَةهي
هبزُّ-21ط«زازُپيبم»يه«زازُپيبم»
«زازُپيبم»ًسرِهجسزياظ«زازُپيبم»اٍليِاست .
فصل سَم  -تصذيك دريبفت 
رَاّسيبتَافكوٌٌسوِزضيبفت«زازُ

اغلسبظاظهربقتث
هبزُّ-22طگبُلجليبثٌِّگبماضسبل«زازُپيبم» 
تػسيكضَز،اگطثِضىليبضٍشتػسيكتَافكًطسُثبضسّ،طًَواضتجبـذَزوبضيبهىبتجِيباتربش

پيبم»
اغلسبظضاثًِحَهًمَلاظزضيبفت«زازُپيبم»هكوئيوٌستػسيك
ّطًَوتسثيطهٌبستاظسَيهربقتوِ 

ةهيگطزز .

زازُپيبم»هحسَ
زضيبفت« 
ضاهططٍـثِتػسيكزضيبفت«زازُپيبم»

اگطاغلسبظثِقَضغطيحّطگًَِاثطحمَلي«زازُپيبم»

هبزُ-23
وِتػسيكآىزضيبفتضَز .
ضَز،هگطآى 


اضسبلًطسُتلميهي
وطزُثبضس«،زازُپيبم»
هبزُ-24اهبضُزضيبفت«زازُپيبم»ضاجىثِهحتَاي«زازُپيبم»غبزقًيست .
هكبثكثبالعاهبتفٌياستبًساضزيبضٍشهَضزتَافك

ٌّگبهيوِزضتػسيكليسهيضَز«زازُپيبم»

هبزُ-25
ضيبيتضسُاًس .


قطفييزضيبفتضسُ،فطؼثطايياستوِآىالعاهبت
فصل چْبرم  -سهبى ٍ هکبى ارسبل ٍ دريبفت «دادُ پیبم» 
اظوٌتطلاغلسبظيب


يبثسوِثِيهسيستناقاليبتيذبضج

ظهبًيتحمكهي
هبزُ-26اضسبل«زازُپيبم»
لبئنهمبمٍيٍاضزضَز .

هبزُ-27ظهبىزضيبفت«زازُپيبم»هكبثكضطايفظيطذَاّسثَز :

زضيبفت،ظهبًيهحمكهيضَزوِ


هًييضسُثبضس
الف-اگطسيستناقاليبتيهربقتثطايزضيبفت«زازُپيبم»
 :
«-1زازُپيبم»ثِسيستناقاليبتيهًييضسٍُاضزضَز؛يب 
-2چٌبًچِ«زازُپيبم»ثِسيستناقاليبتيهربقتغيطاظسيستويوِهٌحػطاًثطاياييوبضهًييضسٍُاضز
ضَز«زازُپيبم»ثبظيبفتضَز .
ظهبًيهحمكهيضَزوِ«زازُ

ة-اگطهربقت،يهسيستناقاليبتيثطايزضيبفتهًييًىطزُثبضس،زض 
يبفت
پيبم»ٍاضزسيستناقاليبتيهربقتضَز .
)اييلبًَىثسٍىتَجِثِهحلاستمطاضسيستناقاليبتيجبضياست .

هبزُ-28هفبزهبزُ(27
هبزُ-29اگطهحلاستمطاضسيستناقاليبتيثبهحلاستمطاضزضيبفت«زازُپيبم»هرتلفثبضسهكبثكلبيسُظيط
يولهيضَز :

استٍهحلتجبضييبوبضيهربقتهحلزضيبفت

هحلتجبضي،يبوبضياغلسبظهحلاضسبل«زازُپيبم»

الف-
«زازُپيبم»استهگطآىوِذالفآىتَافكضسُثبضس .
سبظثيصاظيههحلتجبضييبوبضيزاضتِثبضسً،عزيىتطييهحلثِاغلهًبهلِ،هحلتجبضييب


اگطاغل
ة-
غَضتهحلاغليضطوت،هحلتجبضييبوبضياست .


وبضيذَاّسثَززضغيطايي
سبظيبهربقتفبلسهحلتجبضييبوبضيثبضٌس،البهتگبُلبًًَيآًبىهالنذَاّسثَز .


اگطاغل
ج-
آثبضحمَليپساظاًتسبة،زضيبفتتػسيكٍظهبىٍهىبىاضسبلٍزضيبفت«زازُپيبم»هَؾَوفػَل

هبزُ-31
زٍمتبچْبضمهجحثچْبضماييلبًَىٍّوچٌييهحتَي«زازُپيبم»تبثىلَايسيوَهياست .

ببة دٍم  -دفبتز خذهبت صذٍر گَاّی الکتزًٍیکی
()Provider Certification Service
زفبتطذسهبتغسٍضگَاّيالىتطًٍيىيٍاحسّبئيّستٌسوِثطاياضائِذسهبتغسٍضاهؿبي

هبزُ-31
ضًَس.اييذسهبتضبهلتَليس،غسٍض،شذيطُ،اضسبل،تأييس،اثكبلٍثِضٍظ


الىتطًٍيىيزضوطَضتأسيسهي
الىتطًٍيىيهيثبضس .


اهؿبي)

ّبياغبلت(

ًگْساضيگَاّي
هسيطيتٍثطًبهِضيعيوطَضٍ


ًبهٍِؾَاثفًهبمتأسيسٍضطحٍنبيفاييزفبتطتَسفسبظهبى
هبزُ -32
آئيي
ّبيثبظضگبًي،اضتجبقبتٍفٌبٍضياقاليبت،اهَضالتػبزيٍزاضاييٍزازگستطيتْيٍِثِتػَيتّيأت


ٍظاضتربًِ
ٍظيطاىذَاّسضسيس .

ببة سَم  -در لَاعذ هختلف
هبحث اٍل  -حوبيتّبي اًحصبري در بستز هببدالت الکتزًٍیکی

فصل اٍل  -حوبيت اس هصزفكٌٌذُ ( )Consumer Protection
گيطيهػطفوٌٌسگبى


تػوين

فطٍضٌسگبىوبالٍاضائِزٌّسگبىذسهبتثبيستياقاليبتهؤثطزض
هبزُ-33
جْتذطيسٍيبلجَلضطايفضااظظهبىهٌبسجيلجلاظيمسزضاذتيبضهػطفوٌٌسگبىلطاضزٌّس.حسالل

اقاليبتالظم،ضبهلهَاضزظيطهيثبضس :

الف-هطرػبتفٌيٍٍيژگيْبيوبضثطزيوبالٍيبذسهبت .
ثبضسًٍطبًيٍي .


َّيتتأهييوٌٌسًُ،بمتجبضيوِتحتآىًبمثِفًبليتهطغَلهي
ة-
آزضسپستالىتطًٍيىي،ضوبضُتلفيٍيبّطضٍضيوِهطتطيزضغَضتًيبظثبيستياظآىقطيكثب

ج-
فطٍضٌسُاضتجبـثطلطاضوٌس .
اظجولِليوتوبالٍيبذسهبت،هيعاى


وِثطايذطيسوبالثطيْسُهطتطيذَاّسثَز(
وليِّعيٌِّبئي

ز-
هبليبتّ،عيٌِحولّ،عيٌِتوبس) .
هستظهبًيوِپيطٌْبزاضائِضسُهًتجطهيثبضس .

ّـ-
ضطايفٍفطايٌسيمساظجولِتطتيتًٍحَُپطزاذت،تحَيلٍيباجطا،فسد،اضجبو،ذسهبتپساظفطٍش .

ٍ-
وٌٌسُثبيسثِقَضجساگبًِؾويتأييساقاليبتهمسهبتي،اقاليبتظيطضااضسبلًوبيس :

هبزُ -34
تأهيي
الف-آزضسهحلتجبضييبوبضيتأهييوٌٌسُثطايضىبيتاحتوبلي .
ة-اقاليبتضاجىثِؾوبًتٍپطتيجبًيپساظفطٍش .
ج-ضطايفٍفطاگطزفسدهًبهلِثِهَجتهَاز()38(ٍ)37اييلبًَى .
ز-ضطايففسدزضلطاضزازّبياًجبمذسهبت .
اقاليبتايالهيٍتأييسيِاقاليبتايالهيثِهػطفوٌٌسُثبيسزضٍاسكيثبزٍام،ضٍضيٍغطيح

هبزُ-35
ثَزٍُزضظهبىهٌبستٍثبٍسبيلهٌبستاضتجبقيزضهستهًييٍثطاسبسلعٍمحسيًيتزضهًبهالتٍاظ

جولِؾطٍضتضيبيتافطازًبتَاىٍوَزوبىاضائِضَز .

زضغَضتاستفبزُاظاضتجبـغَتيَّ،يتتأهييوٌٌسٍُلػسٍياظايجبزتوبسثبهػطفوٌٌسُثبيس

هبزُ-36
ثِقَضضٍضيٍغطيحزضضطٍوّطهىبلوِثيبىضَز .
ثطاياًػطاف(حكاًػطاف)اظ


يسحساللّفتضٍظوبضيٍ،لت
هبزُ-37زضّطهًبهلِاظضاُزٍضهػطفوٌٌسُثب
تٌْبّعيٌِتحويليثطهػطفوٌٌسُّعيٌِثبظپس


لجَلذَزثسٍىتحولجطيوٍِيباضائِزليلزاضتِثبضس.
فطستبزىوبالذَاّسثَز .
هبزُ-38ضطٍوايوبلحكاًػطافثِتطتيتظيطذَاّسثَز :
اظتبضيدتسلينوبالثِهػطفوٌٌسٍُزضغَضتفطٍشذسهبت،اظضٍظاًًمبز .

الف-زضغَضتفطٍشوبال،
زضّطحبلآغبظايوبلحكاًػطافهػطفوٌٌسُپساظاضائِاقاليبتيذَاّسثَزوِتأهييوٌٌسُقجك

ة-
هَاز()34(ٍ)33اييلبًَىهَنفثِاضائِآىاست .
ثسٍىهكبلجِّيچگًٍَِجْيييي


اف،تأهييوٌٌسُهىلفاست
ج-ثِهحؽاستفبزُهػطفوٌٌسُاظحكاًػط
هجلغزضيبفتيضازضاسطوٍلتثِهػطفوٌٌسُهستطزًوبيس .


حكاًػطافهػطفوٌٌسُزضهَاضزيوِضطايفذبغيثطًَووبالٍذسهبتحبوناستاجطاًرَاّسضس.

ز-
ييلبًَىذَاّسآهس .
ًبهِاياستوِزضهبزُ()79ا 
هَاضزآىثِهَجتآئيي 

زضغَضتيوِتأهييوٌٌسُزضحييهًبهلِثِزليليسمهَجَزيوبالٍيبيسماهىبىاجطايذسهبت،

هبزُ-39
ًتَاًستًْساتذَزضااًجبمزّس،ثبيسهجلغزضيبفتيضافَضاًثِهربقتثطگطزاًس،هگطزضثيىوليٍتًْساتيوِ
يًجبضسٍهربقتآهبزُغجطوطزىتباهىبىتحَيلوبالٍيبايفبيتًْس
ثطايّويطٍِفبيثِتًْسغيطهوى 
هًلَمضَزتأهييوٌٌسُاظاثتسايسماهىبىايفبيتًْسذَزضاهيزاًستِ،يالٍُثط


ثبضس.زضغَضتيوِ
لعٍماستطزازهجلغزضيبفتي،ثِحساوثطهجبظاتهمطضزضاييلبًَىًيعهحىَمذَاّسضس .

تَاًسوباليبذسهبتهطبثِآًچِضاوِثِهػطفوٌٌسٍُيسُوطزُتحَيليباضائِ


تأهييوٌٌسُهي
هبزُ-41
ًوبيسهططٍـثطآىوِلجلاظهًبهلِيبزضحيياًجبمهًبهلِآىضاايالموطزُثبضس .

زضغَضتيوِتأهييوٌٌسُ،وباليبذسهبتزيگطيغيطاظهَؾَوهًبهلِيبتًْسضاثطايهربقت

هبزُ-41
ضَزٍّعيٌِاضجبوثِيْسُتأهييوٌٌسُاست.وباليبذسهبت


اضسبلًوبيس،وبالٍيبذسهبتاضجبوزازُهي
اضسبليهصوَضچٌبًچِثِيٌَاىيههًبهلِيبتًْسزيگطاظسَيتأهييوٌٌسُهَضزايجبةلطاضگيطز،هربقت

هيتَاًسآىضالجَلوٌس .

حوبيتّبياييفػلزضهَاضزظيطاجطاًرَاّسضس :

هبزُ-42
ًبهِاياستوِزضهبزُ()79اييلبًَىذَاّسآهس .
ذسهبتهبليوِفْطستآىثِهَجتآئيي 

الف-
هًبهالتضاجىثِفطٍشاهَالغيطهٌمَلٍيبحمَقهبلىيتًبضياظاهَالغيطهٌمَلثِجعاجبضُ .

ة-
ذطيساظهبضييّبيفطٍشهستمينوبالٍذسهبت .

ج-
ّوگبًي)اًجبمهيضَز .


هًبهالتيوِثباستفبزُاظتلفييوَهي(
ز-
هًبهالتضاجىثِحطاجيّب .

ّـ-
هبزُ-43تأهييوٌٌسًُجبيسسىَتهػطفوٌٌسُضاحولثطضؾبيتٍيوٌس .
هبزُ-44زضهَاضزاذتالفٍيبتطزيسهطاجىلؿبئيضسيسگيذَاٌّسوطز .
لَاًييوِحوبيتؾًيفتطي


اجطايحمَقهػطفوٌٌسُثِهَجتاييلبًَىًجبيسثطاسبسسبيط
هبزُ-45
ايوبلهيوٌٌسهتَلفضَز .

استفبزُاظضطٍـلطاضزازيذالفهمطضاتاييفػلٍّوچٌييايوبلضطٍـغيطهٌػفبًِثِؾطض

هبزُ-46
هػطفوٌٌسُ،هؤثطًيست .

ضاُزٍضآىثرصاظهَؾَوهًبهلِوِثِضٍضيغيطاظٍسبئلاضتجبـاظضاُزٍضاًجبم

هبزُ-47زضهًبهالتاظ
هيضَزهطوَلهمطضاتاييلبًَىًرَاّسثَز .

ثِيٌَاىضبويالبهِزيَيًوبيٌس.
تَاًٌس 
سبظهبًْبيلبًًَيٍهسًيحوبيتاظحمَقهػطفوٌٌسُهي 

هبزُ-48
پيطٌْبزٍظاضتثبظضگبًيٍتػَيتّيأتٍظيطاىهيثبضس .


َاّسثَزوِثِ
ًبهِايذ
تطتيتآىثِهَجتآئيي 


ثِهَجتلَاًييٍهمطضاتياست
حمَقهػطفوٌٌسُزضظهبىاستفبزُاظٍسبيلپطزاذتالىتطًٍيىي 

هبزُ-49
ضثفتػَيتضسٍُيبذَاّسضس .


وِتَسفهطاجىلبًًَيشي
فصل دٍم  -در لَاعذ تبلیغ  )Marketing( -
تأهييوٌٌسگبىزضتجليغوبالٍذسهبتذَزًجبيسهطتىتفًليبتطنفًليضًَسوِسجتهطتجِ

هبزُ-51
ضسىٍيبفطيتهربقتاظحيثوويتٍويفيتضَز .
وٌٌسًجبيسسالهتيافطازضاثِذكط


تأهييوٌٌسگبًيوِثطايفطٍشوبالٍذسهبتذَزتجليغهي
هبزُ-51
اًساظًس .
تأهييوٌٌسُثبيسثًِحَيتجليغوٌسوِهػطفوٌٌسُثِقَضزليك،غحيحٍضٍضياقاليبتهطثَـ

هبزُ-52
ثِوبالٍذسهبتضازضنوٌس .
ًفىاٍستضٍضيٍغطيحثبضس .
زضتجليغبتٍثبظاضيبثيثبيسَّيتضرعيبثٌگبّيوِتجليغبتثِ 

هبزُ-53
ذػَغيبتٍيژُهًبهالتثِضٍشالىتطًٍيىيجْتهرفيًوَزىحمبيك

هبزُ-54تأهييوٌٌسگبىًجبيساظ
هطثَـثَِّيتيبهحلوستذَزسَءاستفبزُوٌٌس .

تأهييوٌٌسگبىثبيستوْيساتيضاثطايهػطفوٌٌسگبىزضًهطثگيطًستبآًبىضاجىثِزضيبفتتجليغبت

هبزُ-55
ثًِطبًيپستيٍيبپستالىتطًٍيىيذَزتػوينثگيطًس .
ًبهِاي
ؾَاثفآىثِهَجتآئيي 


اييولًوبيٌس.

تأهييوٌٌسگبىزضتجليغبتثبيسهكبثكثبضٍيِحطفِ
هبزُ-56
استوِزضهبزُ()79اييلبًَىذَاّسآهس .
ًبهِاياستوِزضهبزُ()79
آئيي 
تجليغٍثبظاضيبثيثطايوَزوبىًٍَجَاًبىظيطسيلبًًَيثِهَجت 

هبزُ-57
اييلبًَىذَاّسآهس .
فصل سَم  -حوبيت اس «دادُ پیبم»ّبي شخصی (حوبيت اس دادُ  )Protection Data -
ّبيلَهييبًژازي،زيسگبّْبي
ّبيضرػيهجييضيطِ 

هبزُ-58شذيطُ،پطزاظشٍيبتَظيى«زازُپيبم»
ّبيضاجىثٍِؾًيتجسوبًي،ضٍاًيٍيبجٌسياضربظ
يميستي،هصّجي،ذػَغيبتاذالليٍ«زازُپيبم» 
ثسٍىضؾبيتغطيحآًْبثِّطيٌَاىغيطلبًًَياست .

ًيعثِضطـآًىِهحتَايزازُپيبمٍفكلَاًييهػَة

هبزُ-59زضغَضتضؾبيتضرعهَؾَو«زازُپيبم»
هجلسضَضاياسالهيثبضسشذيطُ،پطزاظشٍتَظيى 
هجبزالتالىتطًٍيىيثبيسثبلحبلضطايفظيطغَضتپصيطز :

«زازُپيبم»ّبيضرػيزضثستط
الف-اّسافآىهطرعثَزٍُثِقَضٍاؾحضطحزازُضسُثبضٌس .
جوىآٍضيثطايضرعهَؾَو
ثبيستٌْبثِاًساظُؾطٍضتٍهتٌبستثباّسافيوِزضٌّگبم 

ة«-زازُپيبم»
ٌْبثطاياّسافتًيييضسُهَضزاستفبزُلطاضگيطز .

ضطحزازُضسُجوىآٍضيگطززٍت

«زازُپيبم»
ج«-زازُپيبم»ثبيسغحيحٍضٍظآهسثبضس .

ّبيضرػيهطثَـثِذَز
ّبيضايبًِايحبٍي«زازُپيبم» 


ثبيسثِپطًٍسُ
ز-ضرعهَؾَو«زازُپيبم»
ّبيًبلعٍيبًبزضستضاهحَيباغالحوٌس .

زستطسيزاضتٍِثتَاًس«زازُپيبم»
ثبيسثتَاًسزضّطظهبىثبضيبيتؾَاثفهطثَقِزضذَاستهحَوبهلپطًٍسُ

ّـ-ضرعهَؾَو«زازُپيبم»
ضايبًِاي«زازُپيبم»ّبيضرػيهطثَـثِذَزضاثٌوبيس .

ًبهِاياست
ثْساضتيتبثىآئيي 


ّبيهطثَـثِسَاثكپعضىيٍ
هبزُ-61شذيطُ،پطزاظشٍيبتَظيى«زازُپيبم»
وِزضهبزُ()79اييلبًَىذَاّسآهس .
،اظلجيلاستثٌبئبت،افطبيآىثطاياضربظثبلث،

هبزُ-61سبيطهَاضزضاجىثِزستطسيهَؾَو«زازُپيبم»
ايتطاؼ،فطاگطزّبيايوٌيًْ،بزّبيهسؤٍلزيسثبًيٍوٌتطلجطيبى«زازُپيبم»ّبيضرػيثِهَجتهَاز

آئييًبهِهطثَقِذَاّسثَز .
ثبةچْبضماييلبًَىٍ 

هٌسضجزض
هبحث دٍم  -حفبظت اس «دادُ پیبم» در بستز هببدالت الکتزًٍیکی
فصل اٍل  -حوبيت اس حمَق هؤلف ( )Author,s Right/Copyrightدر بستز هببدالت الکتزًٍیکی 
حوبيتلبًَىحوبيتحمَقهؤلفبى،هػٌفبىٍ

حكتىثيط،اجطاءٍتَظيى(يطؾًٍِطط)آثبضتحت

هبزُ-62
ٍلبًَىتطجوٍِتىثيطوتتًٍططيبتٍآثبضغَتيهػَةٍ1352.9.26لبًَى

ٌّطهٌساىهػَة1348.9.3
افعاضّبيضايبًِايهػَة،1379.11.4ثِغَضت«زازُپيبم»هٌحػطاًزضاذتيبض


پسيسآٍضًسگبىًطم

حوبيتاظحمَق
افعاضّبٍثطًبهِّبي


اقاليبتً،طم

ثبضٌس،اظجولِ
زازُپيبم» 
هي
هؤلفاست.وليِآثبضٍتأليفبتيوِزضلبلت« 
ّوچٌييحوبيتاظحمَقهبلىيتّبيفىطيزضثستط


ايٍپبيگبّْبيزازٍُ

اي،اثعاضٍضٍضْبيضايبًِ

ضايبًِ
هجبزالتالىتطًٍيىيضبهلحكاذتطاو،حكقطاحي،حكهؤلف،حمَقهطتجفثبحكهؤلف،حوبيتاظپبيگبّْبي

)ٍحوبيتاظ
زازُ،حوبيتاظًمطِهساضّبييىپبضچِلكًبتالىتطًٍيىي( Chips&Integrated Circuits

ٍآئييًبهِ

اسطاضتجبضي،هطوَللَاًييهصوَضزضاييهبزٍُلبًَىثجتيالئنٍاذتطايبتهػَة1311.4.1

اغالحياجطايلبًَىثجتيالئنتجبضتيٍاذتطايبتهػَة1337.4.14ذَاّسثَز،هٌَـثطآىوِاهَضهصوَض
زضآىزٍلبًَىهَافكهػَثبتهجلسضَضاياسالهيثبضس .

ثِيٌَاىحمَقجبًجي
)وِپيصاظايي 

تجػطُ-1حمَقهطتجفثبهبلىيتازثيٌٍّطي(Related Rights
هيضسًسضبهلحمَقهبزيٍهًٌَيثطاييٌبغط
هبلىيتازثيٌٍّطي()Neighboring Rightsضٌبذتِ 
زيگطييالٍُثطهؤلف،اظجولِحمَقٌّطهٌساىهجطيآثبض،تَليسوٌٌسگبىغفحبتغَتيٍتػَيطيٍسبظهبًْب

هَضزاضبضُزضاييهبزُ
ؾجفٍپرصهيثبضٌسوِهطوَللَاًييهػَة 1352.9.26ٍ1348.9.3


ٍهؤسسبت
هيثبضٌس .

)يهجعءالىتطًٍيىيثبًمطٍِهٌكميذبظاستوِ

تجػطُ-2هساضيىپبضچِ(Integrated Circuit
اجعاءالىتطًٍيىيهتًبضفضازاضاست.قطاحيّبي


يولىطزٍوبضائيآىلبثليتجبيگعيٌيثبتًسازثسيبضظيبزياظ
ٍآئييًبهِاغالحي

ًمطِ،جبًوبئيٍهٌككاييهساضّبثطاسبسلبًَىثجتيالئنٍاذتطايبتهػَة1311.4.1


هَضزحوبيتهيثبضس .

اجطايلبًَىثجتيالئنتجبضتيٍاذتطايبتهػَة1337.4.14

ايوبلهَلتتىثيط،اجطاءٍتَظيىاثطوِجعءاليٌفهفطاگطزفٌيپطزاظش«زازُپيبم»زض

هبزُ-63
ضجىِّباستاظضوَلهمطضُفَقذبضجاست .

فصل دٍم  -حوبيت اس اسزار تجبري ( )Trade Secrets
ثِهٌهَضحوبيتاظضلبثتْبيهططٍوٍيبزالًِزضثستطهجبزالتالىتطًٍيىي،تحػيلغيطلبًًَياسطاض

هبزُ-64
تجبضيٍالتػبزيثٌگبّْبٍهؤسسبتثطايذَزٍيبافطبيآىثطاياضربظثبلثزضهحيفالىتطًٍيىيجطم

هحسَةٍهطتىتثِهجبظاتهمطضزضاييلبًَىذَاّسضسيس .

افعاضّبٍثطًبهِّب،


فطهَلْب،الگَّبً،طم

ياستوِضبهلاقاليبت،
هبزُ-65اسطاضتجبضيالىتطًٍيىي«زازُپيبم»
ًطسُ،ضٍضْبياًجبمتجبضتٍزازٍستس،فٌَىً،مطِّبٍ


ّبٍفطايٌسّب،تأليفبتهٌتطط

اثعاضٍضٍضْب،تىٌيه
هبلي،فْطستهطتطيبى،قطحْبيتجبضيٍاهثبلايٌْباست،وِثِقَضهستملزاضاي
فطاگطزّب،اقاليبت 
ايثطايحفمٍحطاستاظآًْباًجبمضسُ


التػبزيثَزٍُزضزستطسيوَملطاضًساضزٍتالضْبيهًمَالًِ

اضظش
است .
فصل سَم  -حوبيت اس عالئن تجبري ( )Trade Names
ّبيهططٍوزضثستطهجبزالتالىتطًٍيىي


وٌٌسگبىٍتطَيكضلبثت

حمَقهػطف
هبزُ-66ثِهٌهَضحوبيتاظ
استفبزُاظيالئنتجبضيثِغَضتًبمزاهٌِ 
هطتجِضسىقطف


)يالئنتجبضيوِهَجتفطيتيب
(ٍ)Domain Nameيبّطًَوًوبيصثطذف(Online
اييلبًَىذَاّسضسيس .
ثِاغبلتوبالٍذسهبتضَزهوٌَوٍهترلفثِهجبظاتهمطضزض 

ببة چْبرم  -جزاين ٍ هجبساتّب
هبحث اٍل  -كالّبزداري كبهپیَتزي
ّب،ثطًبهِّبٍ

استفبزٍُيباستفبزُغيطهجبظاظ«زازُپيبم»


ّطوسزضثستطهجبزالتالىتطًٍيىي،ثبسَء
هبزُ-67
ايٍٍسبيلاضتجبـاظضاُزٍضٍاضتىبةافًبليًهيطٍضٍز،هحَ،تَلف«زازُپيبم»،هساذلِزض


ّبيضايبًِ

سيستن
ايٍغيطُزيگطاىضاثفطيجسٍيبسجتگوطاّيسيستنّبيپطزاظشذَزوبضٍ

يولىطزثطًبهِيبسيستن 
ضايبًِ

آىضَزٍاظاييقطيكثطايذَزيبزيگطيٍجَُ،اهَاليباهتيبظاتهبليتحػيلوٌسٍاهَالزيگطاىضا


ًهبيط
هجطمهحسَةٍيالٍُثطضزهبلثِغبحجبىاهَالثِحجساظيهتبسِسبلٍپطزاذتجعايًمسي

ثجطز
هًبزلهبلهأذَشُهحىَمهيضَز .

اييهبزُهيثبضس .


ضطٍوثِاييجطمًيعجطمهحسَةٍهجبظاتآىحساللهجبظاتهمطضزض
تجػطُ-

هبحث دٍم  -جعل كبهپیَتزي
هبزُّ-68طوسزضثستطهجبزالتالىتطًٍيىي،اظقطيكٍضٍز،تغييط،هحٍَتَلف«زازُپيبم»ٍهساذلِزض
وبضثطزيسيستنّبيضهعًگبضيتَليساهؿبء-


ايٍ،يباستفبزُاظٍسبيل

ّبيضايبًِ

ٍسيستن
پطزاظش«زازُپيبم»
اهؿبءوٌٌسٍُيبتَليساهؿبيفبلسسبثمِثجتزضفْطستزفبتطاسٌبز
ثسٍىهجَظ 

هثلوليساذتػبغي-
الىتطًٍيىيٍيبيسماًكجبقآىٍسبيلثبًبمزاضًسُزضفْطستهعثَضٍاذصگَاّيهجًَلًٍهبيطآىالسام

ّبيزاضاياضظشهبليٍاثجبتيًوبيستبثباضائِآىثِهطاجىازاضي،لؿبيي،هبليٍغيطُثِ

ثِجًل«زازُپيبم»

تجطاستفبزًُوبيسجبيلهحسَةٍثِهجبظاتحجساظيهتبسِسبلٍپطزاذت

يٌَاى«زازُپيبم»ّبيهً
جعايًمسيثِهيعاىپٌجبُهيليَى 
)ضيبلهحىَمهيضَز .

(51111111
هجبظاتضطٍوثِاييجطمحساللهجبظاتزضاييهبزُهيثبضس .

تجػطُ-

هبحث سَم ً -مض حمَق اًحصبري در بستز هببدالت الکتزًٍیك
فصل اٍل ً -مض حمَق هصزف كٌٌذُ ٍ لَاعذ تبلیغ 
)اييلبًَىثِهجبظاتاظزُهيليَى

هبزُ-69تأهييوٌٌسُهترلفاظهَاز(37(ٍ)36(،)35(،)34(،)33
)ضيبلهحىَمذَاّسضس .

()11111111ضيبلتبپٌجبُهيليَى(51111111
تجػطُ-تأهييوٌٌسُهترلفاظهبزُ()37ثِحساوثطهجبظاتهحىَمذَاّسضس .
هبزُ-71تأهييوٌٌسُهترلفاظهَاز()55(ٍ)54(،)53(،)52(،)51(،)51(،)39اييلبًَىثِهجبظاتاظ
ثيستهيليَى()21111111ضيبلتبيىػسهيليَى 
()111111111ضيبلهحىَمذَاّسضس .
لبًَىثِحساوثطهجبظاتزضاييهبزُهحىَمذَاّسضس .

تجػطُ-1تأهييوٌٌسُهترلفاظهبزُ()51ايي
)اييلبًَىثِحساللهجبظاتزضاييهبزُهحىَمذَاّسضس .

تجػطُ-2تأهييوٌٌسُهترلفاظهبزُ(55
فصل دٍم ً -مض حوبيت اس «دادُ پیبم»ّبي شخصی.حوبيت اس دادُ
هبزُّ-71طوسزضثستطهجبزالتالىتطًٍيىيضطايفهمطضزضهَاز()59(ٍ)58اييلبًَىضاًمؽًوبيسهجطم
هحسَةٍثِيهتبسِسبلحجسهحىَمهيضَز .

ّبيضرػيتَسفزفبتطذسهبتغسٍضگَاّيالىتطًٍيىيٍسبيط

هبزُّ-72طگبُجطاينضاجىثِ«زازُپيبم»
ًْبزّبيهسؤٍلاضتىبةيبثس،هطتىتثِحساوثطهجبظاتهمطضزضهبزُ()71اييلبًَىهحىَمذَاّسضس .

احتيبقيزفبتطذسهبتغسٍضگَاّيالىتطًٍيىيجطاينضاجىثِ«زازُ


هجبالتيٍثي

اگطثٍِاسكِثي
هبزُ-73

ّبيضرػيضٍيزّس،هطتىتثِسِهبُتبيهسبلحجسٍپطزاذتجعايًمسيهًبزلپٌجبُهيليَى

پيبم»
هيضَز .
)ضيبلهحىَم 

(51111111
هبحث چْبرم ً -مض حفبظت اس «دادُ پیبم» در بستز هببدالت الکتزًٍیکی
فصل اٍل ً -مض حك هؤلف 
يطؾًٍِطط)هَاضزيوِزضلبًَى


ّطوسزضثستطهجبزالتالىتطًٍيىيثبتىثيط،اجطاٍتَظيى(
هبزُ-74
حوبيتحمَقهؤلفبى،هػٌفبىٌٍّطهٌساىهػَةٍ1348.9.3لبًَىتطجوٍِتىثيطوتتًٍططيبتٍآثبض
افعاضّبيضايبًِايهػَة،1379.11.4


لبًَىحوبيتاظحمَقپسيسآٍضًسگبىًطم
غَتيهػَةٍ1352.9.26
ثطآًىِاهَضهصوَضقجكهػَثبتهجلسضَضاياسالهيهجبظضوطزُضَز،زضغَضتيوِحكتػطيحضسُ


هٌَـ
بيهسبلحجسٍجعايًمسيثِهيعاىپٌجبُهيليَى()51111111

هؤلفبىضاًمؽًوبيسثِهجبظاتسِهبُت
ضيبلهحىَمذَاّسضس .
فصل دٍم ً -مض اسزار تجبري 
)اييلبًَىٍّطوسزضثستطهجبزالتالىتطًٍيىيثِهٌهَضضلبثت،هٌفًتٍيب

هبزُ-75هترلفيياظهبزُ(64
ٍضٍزذسبضتثِثٌگبُّبيتجبضي،غًٌتي،التػبزيٍذسهبتي،ثبًمؽحمَقلطاضزازّبياسترسامهجٌيثطيسم

افطبياسطاضضغليٍيبزستيبثيغيطهجبظ،اسطاضتجبضيآًبىضاثطايذَزتحػيلًوَزٍُيبثطاياضربظ

ثبلثافطبًوبيسثِحجساظضصهبُتبزٍسبلًٍينٍ،جعايًمسيهًبزلپٌجبُهيليَى 

()51111111ضيبلهحىَمذَاّسضس .
فصل سَم ً -مض عالين تجبري 
)اييلبًَىثِيهتبسِسبلحجسٍجعايًمسياظثيستهيليَى(111111

هبزُ-76هترلفبىاظهبزُ(66
)ضيبلهحىَمذَاٌّسضس .

)21ضيبلتبيىػسهيليَى(111111111
فصل چْبرم  -سبيز 
ّبيّوىبضيثييالوللي

هطثَـثِغالحيتجعاييٍ 
ضٍش

هبزُ-77سبيطجطاين،آيييزازضسيٍهمطضات
ثِهَجتلبًَىذَاّسثَز .
لؿبييجعاييهطتجفثبثستطهجبزالتالىتطًٍيىي 

ببة پٌجن  -جبزاى خسبرت
هؤسسبتذػَغيٍزٍلتي،ثِجع


ّطگبُزضثستطهجبزالتالىتطًٍيىيزضاثطًمعيبؾًفسيستن
هبزُ-78
يىياضتجبـالىتطًٍيىي،ذسبضتيثِاضربظٍاضزضَز،هؤسسبتهعثَضهسؤٍلججطاى

زضًتيجِلكىفيع

ثبضٌسهگطايٌىِذسبضاتٍاضزًُبضياظفًلضرػيافطازثبضسوِزضاييغَضتججطاى


ذسبضاتٍاضزُهي
ذسبضاتثطيْسُايياضربظذَاّسثَز .


ببة ششن  -هتفزلِ
ّبيهطتجفثبتجبضتالىتطًٍيىيضاوِزضاجطاياييلبًَىهؤثط

هبزٍُ-79ظاضتثبظضگبًيهَنفاست 
ظهيٌِ
ثبضٌسضٌبسبئيوطزٍُثباضائِپيطٌْبزٍتأييسضَضاييبليفٌبٍضياقاليبت،ذَاستبضتسٍييهمطضاتهطثَقِ


هي
ًبهِّبٍهمطضاتپساظتػَيتّيأتٍظيطاىثِ
ضثفضَز.اييآئيي 


ًْبزّبيشي

ّبياييلبًَىتَسف
ٍآئيي 
ًبهِ

ّبيهَضزاضبضُزضاييلبًَىثِتطتيتشيلتْيِذَاٌّسضس :

اجطازضذَاٌّسآهس.سبيطآئيي 
ًبهِ


هطحلِ
ّبيثبظضگبًي،اهَضالتػبزيٍزاضائي،
)اييلبًَىثِپيطٌْبزٍظاضتربًِ 

آئييًبهِهطثَـثِهَاز(42(ٍ)38
الف -
وطَضٍثبًههطوعيجوَْضياسالهيايطاىتْيٍِثِتػَيتّيأتٍظيطاى

سبظهبىهسيطيتٍثطًبهِضيعي

ذَاّسضسيس .
ّبيثبظضگبًيٍفطٌّگٍاضضبزاسالهي
)اييلبًَىثِپيطٌْبزٍظاضتربًِ 

آئييًبهِهطثَـثِهَاز(57(ٍ)56
ة -
ثِتػَيتّيأتٍظيطاىذَاّسضسيس .
ضيعيوطَضتْيٍِ 


ٍسبظهبىهسيطيتٍثطًبهِ
)اييلبًَىثِپيطٌْبزٍظاضتثْساضت،زضهبىٍآهَظشپعضىيٍسبظهبى

آئييًبهِهطثَـثِهبزُ(61
ج -
ضيعيوطَضتْيٍِثِتػَيتّيأتٍظيطاىذَاّسضسيس .


هسيطيتٍثطًبهِ
ّبيتجبضتالىتطًٍيىي،ثبتجويىٍاحسّبي


ٍظاضتثبظضگبًيهَنفاستثِهٌهَضحوبيتاظفًبليت
هبزُ-81
اسبسٌبهٍِآيييًبهِاييهطوعثِپيطٌْبزهطتطنٍظاضت


ضثف،هطوعيضازضاييٍظاضتربًِايجبزًوبيس.

شي
ثطًبهِضيعيوطَضتْيٍِثِتػَيتّيأتٍظيطاىذَاّسضسيس .
ثبظضگبًيٍسبظهبىهسيطيتٍ 

هبزُ-81اغلسبظاى،هربقجيي،ثبيگبًبى،هػطفوٌٌسگبىٍوليِوسبًيوِ 
ّبئيضاوِتحتهسؤٍليتذَززاضًسثِقطيميًگْساضيًوَزٍُ

زازُپيبم»
«زازُپيبم»زضاذتيبضزاضًسهَنفٌس« 
)تْيًِوبيٌسوِزضغَضتثطٍظّطگًَِذكطيثطاييهًسرًِ،سرِزيگطهػَىثوبًس .

پطتَاًِ(Back up
چْبضضٌجِهَضخّفسّنزيهبُيىْعاض


زضجلسِيلٌيضٍظ
لبًَىفَقهطتولثطّطتبزٍيههبزٍُّفتتجػطُ
ٍسيػسٍّطتبزٍزٍهجلسضَضاياسالهيتػَيتٍزضتبضيد1382.11.24ثِتأييسضَضايًگْجبىضسيسُ

است 

