
 

 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

شزایظ عوَهی بیوِ ًاهِ هسافزتی 

 

 

تعزیف : فصل اٍل 

ٌصاض ثٛزٜ ٚ ػجبضتست اظ زاض٘سٜ ثیٕٝ ٘بٔٝ ٔؼتجط ٔسبفطتی غبزضٜ اظ سٛی  ٕٞبٖ ثیٕٝ :بیوِ شذُ  -1

 .ضطوت سٟبٔی ثیٕٝ پبسبضٌبز

 ، ٚاِسیٗ ٚ یب ٞط(سبَ یب وٕتط 18زاضای سٗ )ضبُٔ ٕٞسط ، فطظ٘ساٖ  :اعضای بالفصل خاًَادُ  -2

 .ٌصاض ظ٘سٌی ٔی وٙٙس ضرع ٕٞطاٜ ثیٕٝ ٌصاض وٝ ثٝ غٛضت زایٓ ثب ثیٕٝ

٘بٔٝ  ٌصاض است وٝ زضایٗ ثیٕـٝٔحُ البٔت زایـٓ ٚ یب سىٛ٘ت ثیٕـٝ ٕٞبٖ :کشَر هحل اقاهت  -3

 .وطـٛض ایطاٖ ٔی ثبضس

سظ ٞطٌٛ٘ٝ تغییط زضسالٔتی ثیٕٝ ٌصاض زض عَٛ ٔست اػتجبض ثیٕٝ ٘بٔٝ است وٝ لب٘ٛ٘بً تٛ :بیواری  -4

 .یه پعضه تطریع ٚ تأییس ضسٜ ٚ ضبُٔ ٞیچیه اظ زٚ ٌطٜٚ ظیط ٘جبضس

ثیٕبضی ٔبزضظازی وٝ زض ٘تیزٝ ػٛأُ اضحی یب ػٛاضؼ زٚضاٖ ثبضزاضی ثٝ ٍٞٙبْ تِٛس ٚرٛز  -1-4

.  زاضتٝ است

. است  زاض وٝ ثیٕٝ ضسٜ پیص اظ اذص ثیٕٝ ٘بٔٝ ثٝ آٖ ٔجتال ثٛزٜ ثیٕبضی سبثمٝ -2-4

:  قابل تَجِ 

 ِ92رٍط بز ایٌکِ هذت ّز سفز بیش اس هش. ّای صادرُ شش هاِّ ٍ دٍاسدُ هاِّ بزای سفزّای هتعذد هعتبز هی باشذ بیوِ ًاه 

. رٍس هتَالی ًباشذ

  در غیز .اعالع دادُ شَد "ایران رسان کمک شرکت "بِ ( رٍس 7)ساعت  168ّزگًَِ اعالم خسارت بایذ حذاکثزظزف هذت

. ایٌصَرت خسارت غیز قابل پزداخت هیباشذ 

  یا بیواری ّایی کِ بیوِ شذُ قبالً بِ آًْا هبتال ٍ تحت ّشیٌِ ّای هزبَط بِ بیواری هَجَد، عَد شًَذُ ، هشهي ، اداهِ دار

 . درهاى بَدُ است قابل پزداخت ًوی باشذ 

  اهذاد شزکت 02188648502ٍ فکس   02188648620-4ساعتِ با تلفي 24جْت اعالم خسارت ٍ دریافت خذهات هی تَاًیذ

 .تواس بگیزیذ  رساى ایزاى 
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٘ٝ تغییط زض سالٔتی ثیٕٝ ضسٜ وٝ ٘یبظٔٙس ثستطی ضسٖ زض ثیٕبضستبٖ ثٛزٜ ٚ ثٙب ٞطٌٛ :بیواری حاد -5

ثیٕٝ ٌصاض ضا اظ ازأٝ سفط زض تبضید ثط٘بٔٝ ضیعی  "ایزاى رساى کوک شزکت "ثٝ ٘ظط ٌطٜٚ پعضىی 

 .ضسٜ ثبظزاضتٝ ٚ یب ایٗ وٝ ثب ذغط ٔطي ٚی ٕٞطاٜ ثبضس

ن ػبُٔ ٘بٌٟب٘ی ، لٟطی ٚ ذبضد اظ اضازٜ ػبضضٝ پعضىی است وٝ ثٝ ٚاسغٝ ی :صذهات جسواًی  -6

 .ٚ وٙتطَ ثیٕٝ ٌصاض زض عَٛ ٔست اػتجبض ثیٕٝ ٘بٔٝ پسیس آٔسٜ ثبضس

، ثیٕٝ  ایطاٖ ضسبٖ وٝ ثٙب ثٝ ٘ظط ٌطٜٚ پعضىی ضطوت وٕه  غسٔبتی :صذهات جسواًی حاد -7

ٚی ٕٞطاٜ ٌصاض ضا اظ ازأٝ سفط زض تبضید ثط٘بٔٝ ضیعی ضسٜ ثبظ زاضتٝ ٚ یب ایٙىٝ ثب ذغط ٔطي 

 .ثبضس

ٔسبػست ٞبی شوط ضسٜ ٔٙسضد  ثالفبغّٝ "ایزاى رساى  کوک شزکت " :آى پَشش ٍ گستزُ  -8

زض فػُ زْٚ ثیٕٝ ٘بٔٝ ضا ثٝ ػّت ثیٕبضی ٚحٛازث ٘بٌٟب٘ی ٘بضی اظ ٚلبیغ غیط لبثُ پیص ثیٙی زض 

ٔططٚط  ،زٚ زض ذبضد اظ وطٛض ٔحُ البٔت ٚی ثٝ ثیٕٝ ٌصاض اضایٝ ذٛاٞس ٕ٘ٛ ٌصاض عَٛ سفط ثیٕٝ

 ظ ضسٜ ٚ ٘یع ٔست سفط ثیٕٝــایی ٔطدـثط آ٘ىٝ ثیٕبضی یب حبزحٝ ٔصوٛض ذبضد اظ حٛظٜ رغطافی

. حبزث ٍ٘طزیسٜ ثبضس ( تبضید اػتجبض ثیٕٝ ٘بٔٝ)زضد زض ثیٕٝ ٘بٔٝ ـٌصاض ٔٗ

 ٔفبز ایٗ ثیٕٝ ٘بٔٝ پس اظ اتٕبْ سفطی وٝ ثیٕٝ ٘بٔٝ ثٝ ذبعط آٖ اثتیبع ٌطزیسٜ ٚ یب ٚضٚز ثیٕٝ ٌصاض

. ثٝ ٔحُ البٔت ذٛز، ٞطوساْ ظٚزتط حبزث ضٛز ، اظ زضرٝ اػتجبض سبلظ ٔی ٌطزز

ٌصاض زض عَٛ ٔست ثیٕٝ  ثیٕٝ ٘بٔٝ ٞبی غبزضٜ عٛال٘ی ٔست ثطای سفطٞبی ٔتؼسز ثیٕٝ :تذکز هْن 

. ضٚظ ٔتٛاِی ثیطتط ٘جبضس 92٘بٔٝ زض غٛضتی زاضای اػتجبض است وٝ ٔست ٞط سفط اظ 

ایِ در سفز خذهات قابل ار: فصل دٍم 

ذسٔبت ظیط ضا تٟٙب ثٝ ٍٞٙبْ سفط ثیٕٝ ٌصاض زض ذبضد اظوطٛضٔحُ البٔت ٚی  "ایزاى رساى  کوک شزکت "

. ضٚظ ٔتٛاِی ثیطتط٘جبضس 92اضایٝ ذٛاٞس ٕ٘ٛز ٔططٚط ثط ایٗ وٝ ٔست ٞطسفط اظ 

  ّای شخصی کوک: الف 

 ج اس کشَررّشیٌِ ّای پششکی ٍ بستزی در بیوارستاى در خا -1

شزکت "ٔحُ البٔت ٚی  ضٚظ ثیٕبضی یب غسٔبت رسٕب٘ی ثیٕٝ ٌصاض زض ذبضد اظ وطٛضزضغٛضت ة

ٞعیٙٝ ٞبی ٔؼَٕٛ ، ٔتساَٚ ، الظْ ٚ ٔؼمَٛ ثستطی زض ثیٕبضستبٖ ، رطاحی ،  "ایزاى رساى  کوک 

ٔؼبیٙبت پعضىی ٚ زاضٚی تزٛیعی اظ سٛی پعضه ثیٕٝ ٌصاض ضا ، تب سمف ٔجّغ ٔٙسضد زض ثیٕٝ ٘بٔٝ 
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ثطای ٘ظبضت ثط اضایٝ زضٔبٖ ضبیستٝ ثٝ ثیٕٝ ایطاٖ  ٌطٜٚ پعضىی ضطوت أساز ضسبٖ. ٕ٘ٛز تمجُ ذٛاٞس

 .ٌصاض ثب ٔطاوع زضٔب٘ی ٚ پعضىبٖ ٔؼبِذ تٕبس ٞبی تّفٙی الظْ ضا ثطلطاض ذٛاٞس ٕ٘ٛز 

ثٝ استخٙبی غسٔبت رسٕب٘ی حبز ٚ یب ثستطی ضسٖ ) یٛضٚ زض ٞط ٔٛضز ذسبضت است  25 :فزاًشیش  

(. سبػت    24ٖ ثیص اظ زض ثیٕبضستب

 جابجایی یا باسگزداًذى بیوِ گذار بِ کشَر در عَل سفز در اثز بزٍس بیواری یا حادثِ -2

ثٝ ا٘تمبَ  ٘سجت "ایزاى رساى  کوکشزکت "، زضغٛضت ثطٚظ حبزحٝ یب ثیٕبضی ٘بٌٟب٘ی ثیٕٝ ٌصاض

ثب تٛرٝ . ذٛاٞس ٕ٘ٛزٚی ثٝ یه ٔطوع زضٔب٘ی ٔزٟع ٚ یب ثبظٌطزا٘سٖ ٚی ثٝ وطٛض ٔحُ البٔتص الساْ 

 زض ٔٛضز ٔطوع زضٔب٘ی ایطاٖ ضسبٖ حبَ ثیٕٝ ٌصاض، ٌطٜٚ پعضىی ضطوت وٕه ثٝ ٔٛلؼیت یب ٚذبٔت 

ای وٝ ثبیس ثیٕٝ ٌصاض ثٝ آٖ ا٘تمبَ یبثس ٚ یب ِعْٚ ثبظٌطزا٘سٖ ٚی ثٝ وطٛضش تػٕیٓ ٌیطی ذٛاٞس 

الظْ ثب ٔطاوع زضٔب٘ی ٚ عی تٕبس ٞبی تّفٙی  ایطاٖ ضسبٖ  وٕه سپس ٌطٜٚ پعضىی ضطوت . ٕ٘ٛز

پعضىبٖ ٔؼبِذ ثیٕٝ ٌصاض زض ٔٛضز ا٘تمبَ یب ثبظٌطزا٘سٖ ٚی ثب ٔٙبست تطیٗ ٚسیّٝ ، تػٕیٓ ٌیطی ٔی 

زض ٔٛضز حٛازث رعیی ٚ یب ثیٕبضیٟبیی وٝ ثٝ غٛضت سطپبیی ٔساٚا ٔی ضٛ٘س ٚ ثٝ اػتمبز ٌطٜٚ .ٕ٘بیس

ٚضش ٔٛضز ٘یبظ ٘جبضس، ا٘تمبَ ٚی ثٝ ثبظٌطت ثیٕٝ ٌصاض ثٝ وص "ایزاى رساى  کوک شزکت "پعضىی 

ٔىب٘ی وٝ وٕه ٞبی پعضىی وبفی زض زستطس ثبضس ، ثٝ ٚسیّٝ آٔجٛال٘س یب سبیط ٚسبیُ ٘مّیٝ ا٘زبْ 

. ذٛاٞس ٌطزیس

پزداخت ّشیٌِ ّای فَری دًذاًپششکی   -3

زضغٛضت ٘یبظ ، ٞعیٙٝ ٞبی فٛضی ز٘سا٘پعضىی ضا ثٝ ثیٕٝ ٌصاض زض ذبضد  "ایزاى رساى  کوک شزکت"

. اظ وطٛض ٔحُ البٔت ٚی تب سمف ٔجّغ ٔٙسضد زض ثیٕٝ ٘بٔٝ تمجُ ذٛاٞس ٕ٘ٛز 

ایٗ ٞعیٙٝ ٞب ثٝ ٔؼبِزٝ ز٘ساٖ زضز ، زضٔبٖ . یٛضٚ زضٞط ٔٛضز ذسبضت ز٘سا٘پعضىی است  25 :فزاًشیش

.  ػفٛ٘ت ٚ وطیسٖ ز٘ساٖ ٔحسٚز ٔی ٌطزز

 بیوِ گذار بِ کشَر ّوزاُباسگشت اعضای بالفصل خاًَادُ  -4

ضٚظ ٚ یب  10ٚ یب حبزحٝ ثٝ ٔست ثیص اظ ثستطی ضسٖ ثیٕٝ ٌصاض ثٝ زِیُ ثیٕبضی ٘بٌٟب٘ی زضغٛضت

ض اظ اػضبی ثالفػُ ذب٘ٛازٜ ٕٞطاٜ ٘فٞعیٙٝ ثبظٌطت یه   "ایزاى رساى  کوکشزکت "ٚی فٛت 

ٔططٚط ثط ایٙىٝ ضرع ٕٞطاٜ ٘تٛا٘س  ،تمجُ ذٛاٞس ٕ٘ٛز( ٔحُ البٔت ) ثٝ وطٛض ٔجسا  ضا ثیٕٝ ٌصاض
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ٚسیّٝ ٘مّیٝ ضرػی ذٛز یب ٚسیّٝ ٘مّیٝ ای وٝ زض اثتسای سفط ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٌطفتٝ ثٛز ضا  سفط ثب

   .ا٘زبْ زٞس

 باسگزداًذى جسذ هتَفی -5

الظْ ثطای ا٘تمبَ ٚ ثبظٌطزا٘سٖ  السأبت "ایزاى رساى  کوکشزکت "ٌصاض ، زضغٛضت فٛت ثیٕٝ 

لبَ رسس ثیٕٝ ٌصاض ثٝ ٔحُ ذبوسپبضی زض ٚ ٞعیٙٝ ٞبی ٔطثٛط ثٝ ا٘ت ا٘زبْ ٔی زٞسرسس ٚی ضا 

. وطٛض ٔحُ البٔت ٚی ضا تمجُ ٔی ٕ٘بیس

. پطزاذت ٞعیٙٝ ٞبی ٔطثٛط ثٝ ذبوسپبضی یب ٔطاسٓ تطحیٓ اظ ایٗ پٛضص ٔستخٙی ٔی ثبضس :تبصزُ 

 سفز اضغزاری یکی اس اعضای بالفصل خاًَادُ  -6

ضٚظ زض  10ثیٕٝ ٘بٔٝ ثیطتط اظ  زضغٛضتی وٝ ثیٕٝ ٌصاض ثٝ ػّت حٛازث یب ثیٕبضی ٔطَٕٛ ایٗ

یىی اظ اػضبی ثالفػُ ذب٘ٛازٜ ٚی  سفطٔربضد   ایطاٖ ضسبٖ  وٕهضطوت  ،ثیٕبضستبٖ ثستطی ضٛز 

ضا اظ وطٛض ٔحُ البٔت ثیٕٝ ٌصاض ، اظ رّٕٝ ٞعیٙٝ ضفت ٚ ثطٌطت ثٝ ٔحُ ثستطی ضسٖ ٚ ٔربضد 

یٛضٚ ضا پطزاذت  850تب ٔجّغ  ضٚظ ٚ 10یٛضٚ ثطای ٞط ضٚظ ، حساوخط ثٝ ٔست  85البٔت تب سمف 

. ذٛاٞس ٕ٘ٛز

 باسگشت اضغزاری بِ کشَر بِ دلیل فَت یکی اس اعضای ًشدیک خاًَادُ - 7

ذٛز ٘بچبض ثٝ ( تب ثستٍبٖ زضرٝ زْٚ ) ٌصاض ثٝ زِیُ فٛت یىی اظ اػضبی ٘عزیه ذب٘ٛازٜ  ثیٕٝ اٌط

یب ٚسیّٝ ٘مّیٝ ای وٝ ثطای تٛلف سفط ضٛز ، چٙب٘چٝ ٚی لبزض ثٝ سفط ثب ٚسیّٝ ٘مّیٝ ضرػی ذٛز ٚ 

ٞعیٙٝ سفط اٚ ثٝ وطٛض ٔحُ البٔتص ضا   "ایزاى رساى  کوکشزکت "سفط اربضٜ ضسٜ است ٘جبضس، 

تٛلف سفط ٚی ثیٕٝ ٌصاض ٔی ثبیست زالیُ ، اسٙبز یب ٌٛاٞی ٞبیی وٝ ٔٛرت . پطزاذت ذٛاٞس ٕ٘ٛز 

. ایس٘ٓ اضایٝ "ایزاى رساى  کوکشزکت "ضا ثٝ ( ٌٛاٞی فٛت ) ضسٜ است 

 تحَیل دارٍ- 8

ٞعیٙٝ ٞبی اضسبَ اضغطاضی زاضٚ زض غٛضت فمساٖ آٖ زض ٔحُ البٔت ثیٕٝ  ایطاٖ ضطوت أسازضسبٖ 

ٌصاض ضا ، زض غٛضتی وٝ تٛسظ پعضه ٔؼبِذ ٚی ، حتی پیص اظ سفط تزٛیع ضسٜ ثبضس ، پطزاذت 

. ذٛاٞس ٕ٘ٛز

 هزاجع درهاًی در هَاقع اضغزاریارسال پیام ّا ٍ اعالعات - 9
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پیبْ ٞبی اضغطاضی ٔطثٛط ثٝ حٛازث ٔطَٕٛ ایٗ ثیٕٝ ٘بٔٝ ضا ثٝ عطف  "ایزاى رساى  کوکت شزک"

ٌصاض اػالْ ٔی ٕ٘بیس ٚ زضغٛضت زضذٛاست ثیٕٝ ٌصاض اعالػبت اِٚیٝ اظ لجیُ ٘بْ پعضىبٖ ،  ٞبی ثیٕٝ

٘ٝ ٞب ٚ ٔترػػیٗ ، ز٘سا٘پعضىبٖ یب پیطاپعضىبٖ ٘عزیه ٚ ٔحُ ثیٕبضستبٖ ٞب ، ٔطاوع زضٔب٘ی ، زاضٚذب

. آٔجٛال٘س ٞب ضا ، ثسٖٚ ٞطٌٛ٘ٝ اظٟبض ٘ظط تطریع، زضاذتیبض ثیٕٝ ٌصاض لطاض ٔی زٞس

 ضواىارائِ ٍجِ ال- 10

یٛضٚ ضا  850الظْ حساوخط تب ٔجّغ  ضٕبٖاظرب٘ت ثیٕٝ ٌصاض ٚرٝ اَ "ایزاى رساى  کوکشزکت "

ثػٛضت چه ثب٘ىی یب  ٌصاض ٔی ثبیست ٔجّغ ٔٛضز تمبضب ضا تأییس ٔی ٕ٘بیس لجُ اظ ایٗ الساْ ثیٕٝ

 .در ایزاى بسپارد "ایزاى رساى  کوکشزکت " حٛاِٝ یب ٚرٝ ٘مس ٘عز زفتط ضسٕی

 حَالِ ٍجِ ًقذ- 11

چٙب٘چٝ ثیٕٝ ٌصاض زض عَٛ ٔسبفطت ثٝ ذبضد اظ وطٛض زض ٘تیزٝ سطلت ، ٔفمٛز ضسٖ ثبض ، ثیٕبضی یب 

ثٝ احجبت ... ضىٛاییٝ ضسٕی ٚ  وٝ ٔی تٛا٘س اظ عطیك ٔساضن ٔطثٛعٝ ٘ظیط ضسیس ، تأییسیٝ ،) حبزحٝ 

ثٝ ضطط سپطزٜ ٌصاضی ٔجّغ   "ایزاى رساى  کوکشزکت "پَٛ ٘مس ذٛز ضا اظ زست ثسٞس ، ( ثطسس

ٔٛضز تمبضب زضلبِت چه ثب٘ىی ، حٛاِٝ یب پَٛ ٘مس زض زفتط ضسٕی ذٛز زض ایطاٖ ٘سجت ثٝ حٛاِٝ 

. یٛضٚ الساْ ذٛاٞس ٕ٘ٛز 850حساوخط 

 ُ راًٌذگی ٍ شٌاسٌاهِ در خارج اس کشَرفقذاى گذرًاهِ ، گَاّیٌام 12

شزکت "، زضغٛضت فمساٖ ٌصض٘بٔٝ ، ٌٛاٞیٙبٔٝ ضا٘ٙسٌی ٚ ضٙبسٙبٔٝ ثیٕٝ ٌصاض زض ذبضد اظ وطٛض

ٞعیٙٝ ٞبی الظْ ثطای تٟیٝ ٌصض٘بٔٝ ، ٌٛاٞیٙبٔٝ ضا٘ٙسٌی ، ضٙبسٙبٔٝ إِخٙی ٚ یب  "ایزاى رساى کوک 

. َ ذٛاٞس ٕ٘ٛزیٛضٚ ضا تمت 200ٔساضن وٙسِٛی ٔطبثٝ تب سمف 

 هعاضذت حقَقی 13

ٞعیٙٝ ٞبی زفبع لب٘ٛ٘ی زض ٔمبثُ اضربظ حبِج زض زػبٚی  "ایزاى  رساى کوکشزکت "-الف

یٛضٚ یب ٔؼبزَ  1500ویفطی ٚ ٔس٘ی ٘بضی اظ حٛازث ضا٘ٙسٌی زض ذبضد اظ وطٛض ضا تب سمف حساوخط 

. پٛضص ذٛاٞس زاز( ثٝ اضظ وطٛض ٔٛضز زػٛی ) آٖ 

بِ بار ّوزاُ هسافز هزبَط  پَشش ّای –ب 

ٔٙسضد زض ثٙس ة ) ضرػی ثیٕٝ ٌصاضاٖ ٔغبثك فٟطست  ٚسبیُپطزاذت ٞعیٙٝ ٞبی ٔطثٛط ثٝ ثبض ٚ 

: ٚ ثطاسبس ضطایظ ظیط اضایٝ ذٛاٞس ٌطزیس( 



 

 

6 

 

:  تذکزهْن 

اغُ تأییسیٝ حُٕ ثبض یب ضىٛاییٝ ٔٛیس ٚلٛع فمساٖ یب حبزحٝ ثطای ثبض زض وّیٝ ٔٛاضز ٔی ثبیست ثٝ 

. اضایٝ ضٛز  "ایزاى ساى ر کوکشزکت "

 

 

 جبزاى خسارت فقذاى بار تحَیلی بِ َّاپیوا -1

ػالٜٚ ثط  "ایزاى رساى  کوکشزکت "، زضغٛضت فمساٖ ثبض تٛسظ ضطوت ٞٛاپیٕبیی حبُٔ 

یٛضٚ ثطای ٔزٕٛػٝ  200 حساوخط ضا تب آٖ ٔبثٝ اِتفبٚت ، است آٖ ذسبضتی وٝ حبُٔ ّٔعْ ثٝ پطزاذت

 ثٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛض ثیٕٝ. ٌصاض پطزاذت ذٛاٞس ٕ٘ٛز ٞٛاپیٕب ، ثٝ ثیٕٝ ِٛاظْ تحٛیُ ضسٜ ثٝ ٚ ثبض

ٞط لّٓ وبال ترٕیٙی ٚ تبضید ذطیس ٌصاضثبیس فٟطستی اظ ٔطرػبت ٚ ٔحتٛیبت ، اظرّٕٝ لیٕت

اضایٝ  ایطاٖ  ضسبٖ وٕهٚ ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ ذسبضت پطزاذتی تٛسظ ضطوت حبُٔ ضا ثٝ ضطوت 

ضسٜ ثٝ ٚسیّٝ سبظٔبٖ ٞبی ثیٗ إِّّی حُٕ ثبض پطزاذت ذسبضت ثطاسبس ضٚش تٛغیٝ . ٕ٘بیس

. ٔحبسجٝ ذٛاٞس ضس

َ تؼییٗ ٔی ضٛز ــحسالُ ظٔبٖ الظْ ثطا ٔفمٛز زا٘ستٗ زایٓ ثبض ٕٞطاٜ ٔسبفط ، تٛسظ ضطوت حبْ

پَٛ ، رٛاٞطات ، وبضت ٞبی اػتجبضی ٚ ٘مسی ٚ ٞطٌٛ٘ٝ سٙس . ض ٕ٘ی ثبضســـضٚظ وٕت 21ٚ اظ 

. ثبضٙساظ ضَٕٛ ایٗ تؼٟس ٔستخٙی ٔی 

 جبزاى خسارت تأخیز در ٍرٍد بار ّوزاُ هسافز -2

تأذیط زض  ٞعیٙٝ "ایزاى رساى  کوکشزکت "ثبضس ، زض غٛضتی وٝ ثبض ٕٞطاٜ ٔسبفط حجت ضسٜ 

ٚاثستٝ ثٝ یبتب ثبضس پس اظ ٌصضت ا ٔططٚط ثٝ آٖ وٝ ضطوت ٞٛاپیٕبیی ٚی ض ٞطٔبٜ ٚضٚز ثبض

یٛضٚ پٛضص ٔی  100ٚ حساوخط تب سمف  اسبسیسبػت تأذیط ، ثطای ذطیس ّٔعٚٔبت  6حسالُ 

. زٞس

ضسیسٜ ثبضس ، ٔی ثبیست زضوّیٝ ٔٛاضز ، اسٙبز ٔٛیس ٚلٛع حبزحٝ وٝ ثٝ تأییس ضطوت ٞٛاپیٕبیی

. ٌصاض ثبضس ٔٙضٓ ثٝ زضذٛاست ذسبضت ثیٕٝ

 یافتي ٍ ارسال بار ٍ هلشٍهات شخصی -3
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زاٖ ثبض ــسطلت یب فكضإٞٙبیی ٞبی الظْ زض ذػٛظ ٘حٜٛ ٌعاضش  "ایزاى رساى  کوکشزکت "

زضغٛضت . ٌصاض اضایٝ ٚ ثطای یبفتٗ آٖ ٕٞىبضی ذٛاٞس ٕ٘ٛز ات ضرػی ضا ثٝ ثیٕٝــٚ ّٔعْٚ

ضسٖ ّٔعٚٔبت ٔصوٛض، ا٘تمبَ آٖ ثٝ ٔمػس ٔٛضز ٘ظطثیٕٝ ٌصاض یب وطٛض ٔحُ البٔت ٚی  پیسا

ٜ فمساٖ ٌصاض ٔتؼٟس ثٝ ػٛزت ذسبضت زضیبفتی زض ظٔیٗ ، ثیٕٝ"ایزاى رساى کوک  شزکت"تٛسظ 

. ثبض ثطاسبس ایٗ ثیٕٝ ٘بٔٝ ذٛاٞسثٛز

 

 

عشیوت پَشش تأخیز در  –پ 

سبػت تأذیط حطوت  6ٔٛضز استفبزٜ ثیٕٝ ٌصاض حسالُ  ٔسبفطتی زضغٛضتی وٝ ٚسیّٝ ٘مّیٝ ػٕٛٔی 

ثٝ ضطط اضایٝ ٘سرٝ اغّی غٛضت حسبة ٞبی ٔطثٛط ،   "ایزاى رساى  کوکشزکت "زاضتٝ ثبضس ، 

ٞبی حُٕ ٚ٘مُ ، البٔت زضٞتُ ٚ  َ ٞعیٙٝـاظ لجی) ضسٜ ثٝ زِیُ ایٗ تأذیط  َٔتحٓٞعیٙٝ ٞبی اضبفی 

: ٔٙسضد زض ظیط ضا ثٝ ٚی رجطاٖ ذٛاٞس ٕ٘ٛز حساوخطتب ٔجبِغ( ٕٞچٙیٗ غصا

 .یٛضٚ 45سبػت ثبضس ، تب سمف  6زضغٛضتی وٝ تأذیط ثیص اظ  -1

 . 1اضبفٝ ثط ثٙس یٛضٚ 45 ،سبػت ثبضس 12زض غٛضتی وٝ تأذیط ثیص اظ  -2

 . 2یٛضٚ اضبفٝ ثطثٙس  45ثبضس ، سبػت  18غٛضتی وٝ تأذیط ثیص اظ زض -3

 . 3یٛضٚ اضبفٝ ثط ثٙس 45سبػت ثبضس ،  24زض غٛضتی وٝ تأذیط ثیص اظ  -4

یٛضٚ ٔی ثبضس ، ٞطٌٛ٘ٝ تأذیط ٘بضی اظ اػتػبة وبضوٙبٖ  180تؼٟس ثبثت وّیٝ ٔٛاضز فٛق حساوخط

ٚ یب ضطوت ٞبی ذسٔبتی عطف لطاضزاز آٖ ٞب ٚ ٞبی ٔجسا ٚ ٔمػس  ضطوت ٞبی ٞٛاپیٕبیی ، فطٚزٌبٜ

. ض ٚ غیط ػبزی اظ ایٗ تؼٟس ٔستخٙی ٔی ثبضٙســٕٞچٙیٗ تأذیط ٞبی ٔطثٛط ثٝ پطٚاظٞبی چبضت

:  ػجبضتٙس اظ (   ػعیٕتتأذیط زض ) ضطایظ ٚ ٔحسٚزیت ٞبی ٔطثٛط ثٝ ثٙس ح  -

ضز ثطضسی لطاض ٌیطز، ثیٕٝ پیص اظ آ٘ىٝ زضذٛاست ذسبضتی ثٝ ٔٛرت ایٗ ثرص اظ ثیٕٝ ٘بٔٝ ٔٛ -1

ٌصاض ٔی ثبیست تأییسیٝ وتجی زضٔٛضز تبضید ٚ ظٔبٖ حطوت ٚ زالیُ تأذیط ضا اظ ضطوت حبُٔ 

. یب ٕ٘بیٙسٌبٖ آٖ ٞب زضیبفت ٕ٘بیس

ذسبضت ٞبی ٔطثٛط ثٝ ایٗ ثرص اظ تؼٟسات اظ ظٔب٘ی وٝ ثٝ ٔٛرت تأییسیٝ ضظضٚ رب ، ثطای  -2

. اسجٝ ذٛاٞس ٌطزیسحطوت ثیٕٝ ٌصاض ٔمطض ثٛزٜ است ، ٔح
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  شزح ٍظایف: فصل سَم

ثب ثیٕٝ ٌصاض  ا٘غجبق ازػبیٔططٚط ثٝ  ایطاٖ ضسبٖ  وٕه ضطوت تؼٟسذسبضت ،  اػالْزضغٛضت  -1

 .ثبضس ٔی ضطایظ ایٗ ثیٕٝ ٘بٔٝ  پٛضص ٞب ٚ

 :ٔی ثبیست  ٌصاض ایٗ ثیٕٝ ٘بٔٝ ، ثیٕٝ ٔطَٕٛٞطٌٛ٘ٝ ذسبضت  ٚلٛعزضغٛضت  -2

. ثؼُٕ آٚضزثٝ حسالُ ضسب٘سٖ ذسبضت ضا  الظْ ثطای الساْٞطٌٛ٘ٝ  –اِف 

ٚ ذسٔبت ػالْ ا  کوک رساى ایزاى ثٝ ضطوت ذسبضت ضا  تّفٗ زض اسطع ٚلت اظ عطیك –ة 

. ضا ٔطرع ٕ٘بیس ٔٛضز ٘یبظ ذٛز 

 .زٞسلطاض  ( ایزاى رساى  شزکت کوکوّیٝ اعالػبت ٔطثٛط ضا زض اذتیبض  -ح 

 .ٌط ٘پصیطز ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٔسئِٛیتی ضا زضلجبَ تؼٟسات ثیٕٝ –ت  

٘بٔٝ لجالً تحت پٛضص ثیٕٝ زیٍطی لطاضٌطفتٝ  ٔطَٕٛ ایٗ ثیٕٝ تؼٟساتزضغٛضتی وٝ ٞطیه اظ  -3 

 .زض لجبَ آٖ ٘رٛاٞس زاضت  تؼٟسی  "ایزاى  رساى کوکشزکت "ثبضس ، 

 ایطاٖ اهذاد رساى شزکت  "تأییسای ضا وٝ اظ پیص ٔٛضز  ٞعیٙٝ ٞیچ ٌٛ٘ٝ سبٖ ایطاٖ ض وٕهضطوت  -4 

 .رجطاٖ آٖ ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض ٘رٛاٞس زازیب  رجطاٖ ٕ٘ٙٛزٜ ٚ  ثبضس ضا ضفتًٝ٘ لطاض

 استثٌائات عوَهی: فصل چْارم  

 :ٔٛاضز ظیط ثٝ ػٙٛاٖ اغَٛ وّی اظ پٛضص ٞب ٚ ٔعایبی ایٗ ثیٕٝ ٘بٔٝ ٔستخٙی ٔی ثبضٙس  -1 

اضوت ٚی زض ٔٛاضزی وٝ ثٝ عٛض ٔستمیٓ یب غیط ٔستمیٓ زض ٘تیزٝ سٛء ٘یت ثیٕٝ ٌصاض، ٔص -1-1 

السأبت رٙبیی یب ٘بضی اظ اػٕبَ تمّت آٔیع ٚ یب ثی تٛرٟی ٚ ثی احتیبعی رسی ٚی ، حبغُ 

 .ضسٜ ثبضس

ایٗ پٛضص ػٛالت السأبت ثیٕٝ ٌصاض زض حبَ اذتالَ ٔطبػط ٚ یب ٔؼبِزبت ضٚا٘ی ٘یع ٔطَٕٛ  

 .ٕ٘ی ثبضٙس

ضفطبٖ ، عٛفبٖ ٞبی ٔٛسٕی ػٛأُ ٚ ثالیبی عجیؼی ٔب٘ٙس سیُ ، ظِعِٝ ، ضا٘ص ظٔیٗ ، آت -2-1 

غیطعجیؼی ، سمٛط ارسبْ اظ فضب ، ضٟبة حبلت ٚ ثغٛض وّی ٞطٌٛ٘ٝ پسیسٜ ذبضق اِؼبزٜ رٛی ، 

 .ٞٛایی ، ظٔیٙی ٚ یب ٚاثستٝ ثٝ أٛض ظٔیٗ ضٙبسی

 .ٚلبیؼی ٘بضی اظ تطٚضیسٓ ، ٘بفطٔب٘ی یب آضٛة ٞبی ٌطٚٞی -3-1 

 .أٙیتی زض ظٔبٖ غّح ٚلبیغ یب السأبت ٘یطٚٞبی ٔسّح یب ٘یطٚٞبی -4-1 
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رًٙ ، ثب اػالْ یب ثسٖٚ اػالْ لجّی ٚ ٞطٌٛ٘ٝ زضٌیطی یب ٔساذّٝ ثیٗ إِّّی ثب استفبزٜ اظ  -5-1 

 .ظٚض ٚ ذطٛ٘ت 

 .ای  ٔٛاضز ٘بضی اظ ا٘طغی ٚ پطتٛٞبی ٞستٝ -6-1 

ٔٛاضز ٘بضی اظ حضٛض ثیٕٝ ٌصاض زض ضطط ثٙسی ، زضٌیطی ٚ ٘عاع ، ثٝ استخٙبی زفبع ٔططٚع  -7-1 

 .ٚ یب ضطٚضت 

 .ی وٝ پیص اظ ذسبضت اػالْ ضسٜ ٚرٛز زاضتٝ ثبضسٖاْثیٕبضی ٚ یب غسٔبت رس -8-1 

ٔٛاضز ٘بضی اظ ضطوت ثیٕٝ ٌصاض زض ضلبثت ٞب ، ٚضظش ٞب ٚ آظٔبیص ٞبی ٔمسٔبتی یب  -9-1 

 .آٔٛظضی 

 :ٔجبزضت ثٝ ا٘زبْ ٚضظضٟبی ظیط -10-1 

ٔسبثمٝ ضىبضثعضي زض ذبضد اظ لّٕطٚ اضٚپب، ٔسبثمبت اتٛٔجیُ ضا٘ی ٚ ٔٛتٛضسٛاضی ثٝ ٞط ضٚش ،  

غٛاغی ظیطآة ثب استفبزٜ اظ وپسَٛ ٞٛا ، لبیمطا٘ی زض آة ٞبی ثیٗ إِّّی ثب ٚسیّٝ ای وٝ ثطای 

ٔطت حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ٔسبفط سبذتٝ ٘طسٜ است ، است سٛاضی ، وٜٛ ٘ٛضزی ، غبض٘ٛضزی ، 

ثبِٖٛ سٛاضی ، سمٛط آظاز، ٌالیسیًٙ ظ٘ی ، وطتی ثٝ ٞطضیٜٛ ، ٚضظش ٞبی ضظٔی ، چتط ثبظی ، 

 .ٌطزز ٚ ثغٛض وّی ٞطٌٛ٘ٝ ٚضظش ٚ تفطیح وٝ ػطفبً ذغط٘بن تّمی ٔیپبضاٌالیسض 

یی وٝ ثٝ ٚسیّٝ فسضاسیٖٛ ٞبی ٚضظضی یب سبظٔبٖ ٞبی  ٞب حضٛض زض ضلبثت ٞب ٚ تٛضٕ٘ٙت -11-1 

 .ٔطبثٝ ثطٌعاض ٔی ضٛ٘س

 .ٚ تبثستب٘ی ذغط٘بن اسىی ٚ یب سبیط ٚضظش ٞبی ٔطبثٝ ظٔستب٘ی  -12-1 

 .اضربظ ٔمیٓ زایٓ ٚ یب زا٘طزٛیبٖ ذبضد اظ ایطاٖ  -13-1 

استفبزٜ اظ ٚسبیُ غیطٔزبظ ٘بٌٚبٖ ٞٛایی ثطای حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ٔسبفط ٚ ٕٞچٙیٗ  -14-1 

 .چطخ ثبَ ، ثٝ ػٙٛاٖ ٔسبفط یب ذسٔٝ

زث ضغّی یب حٛازث ٘بضی اظ ضیسه ٞبی ضغّی ثیٕٝ ٌصاض وٝ عجك لبٖ٘ٛ ثٝ ػٙٛاٖ حٛا -15-1 

 .وبض لّٕساز ٔی ضٛ٘س

 :عالٍُ بز استثٌائات فَق ، هَارد سیز ًیش خارج اس شوَل ایي بیوِ ًاهِ هی باشذ -2 
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رساى  کوکشزکت "ذسٔبتی وٝ ضأسبً ثٝ ٚسیّٝ ثیٕٝ ٌصاض ، ثسٖٚ اعالع ٚ ٔٛافمت لجّی  -1-2 

ثیٕٝ ٌصاض ثبیس ضٚضی ــزض ٔٛاضز ؼ. ضزــضطٚضی ، ا٘زبْ پصیٔٛاضز  ثٝ استخٙبی "ایزاى 

 .ی غٛضت حسبة ٞب ضا ثٝ ضطوت اضایٝ ٕ٘بیســذٝ اغُـاز ٚ ٘ســاسٗ

ػٛاضؼ یب غسٔبت رسٕب٘ی ٘بضی اظ ثیٕبضی ٞبی ٔعٔٗ یب ثیٕبضی ٞبیی وٝ پیص اظ تبضید  -2-2 

 .ضطٚع ایٗ ثیٕٝ ٘بٔٝ ٚرٛز زاضتٝ است 

 .آٖ ٔطي ٘بضی اظ ذٛزوطی ٚ غسٔبت رسٕب٘ی ٚ ػٛالت ٘بضی اظ السْ ثٝ  -3-2 

ٔٛاضز ٘بضی اظ ثیٕبضی ٞب ٚ یب آسیت ٞبی ایزبز ضسٜ ثط احط ٔػطف اضازی اِىُ ، زاضٚ ، ٔٛاز -4-2 

سٕی ، ٔٛاز ٔرسضیب زاضٚٞبی فبلس ٘سرٝ پعضىی ٚ ٕٞچٙیٗ ٞطٌٛ٘ٝ ثیٕبضی ضٚا٘ی یب ػسْ تؼبزَ 

 .ضٚحی 

َ ثٝ ٔطاوع زضٔب٘ی ٘بضی اظ أتٙبع یب تأذیط ثیٕٝ ٌصاض یب اضربظ ٔسئَٛ ٚی زض ا٘تمب ٔٛاضز -5-2 

 .پیطٟٙبز ضسٜ ثٝ ٚسیّٝ ضطوت ٔفطی ٚ ٔٛضز تٛافك ثرص پعضىی آٖ 

 .زضٔبٖ ٞبی تٛا٘جرطی  -6-2 

 .پطٚتع ، ٚسبیُ وٕه اضتٛپسی یب اضتٛز٘سی ٚ ٕٞچٙیٗ ػیٙه  -7-2 

 .ٔٛاضز ٘بضی اظ حبٍّٔی ٚ ظایٕبٖ ٚ ػٛاضؼ ٘بضی اظ آٖ یب سمظ رٙیٗ -8-2 

ثٝ ذٛثی ثستٝ ثٙسی یب ضٙبسبیی ٘طسٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ثبض ضىٙٙسٜ ٚ یب ٔٛاضز ٘بضی اظ ثبضی وٝ  -9-2 

 .ٔٛاضز فبسس ضس٘ی 

ٔسبػست یب رجطاٖ ذسبضت ثطای حٛازث ٚالغ ضسٜ زض عَٛ سفط ، زض ٞطیه اظ ضطایظ  -10-2 

 :ظیط

 .پیص اظ ضطٚع اػتجبض ثیٕٝ ٘بٔٝ  –اِف  

 .ثب ٞسف ا٘زبْ ٔؼبِزبت پعضىی  –ة  

 .ػت اِؼالدپس اظ تطریع یه ثیٕبضی ظ -د 

ٞعیٙٝ ٞبیی وٝ زض وطٛض ٔحُ البٔت ثیٕٝ ٌصاض پیص آیس ، ٞعیٙٝ ٞبیی وٝ ذبضد اظ  -11-2 

چبضچٛة ارطای ثیٕٝ ا٘زبْ ٌیطز ٚ زض ٞط غٛضت ٞعیٙٝ ٞبیی وٝ پس اظ ا٘مضبی تبضید ثیٕٝ ٘بٔٝ 

 ضٚظ اظ تبضید ضطٚع ثیٕٝ ٘بٔٝ ، غطف ٘ظط اظ ٔفبز ثٙسٞبی ضٕیٕٝ یب 92ٚ یب پس اظ ٌصضت 

 .ٔٙسضربت ضطایظ ذػٛغی ثیٕٝ ٘بٔٝ ، تٛسظ ثیٕٝ ٌصاض تمجُ ٌطزز
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زض غٛضتی وٝ ثٝ زِیُ لٛای لٟطیٝ ٘تٛا٘س ٞطیه اظ ذسٔبتی ضا وٝ ثغٛض  "ایزاىرساى  کوکشزکت " -3 

 .٘ظط ٌطفتٝ ضسٜ ثٝ ٔطحّٝ ػُٕ زضآٚضز، اظ ٔسئِٛیت ٔجطا ٔی ثبضس اذع زض ایٗ ثیٕٝ ٘بٔٝ زض 

    (سْاهی عام) شزکت بیوِ پاسارگاد                                                                        

 

 

 پٛضطٟب ٚسمف تؼٟسات ثٝ یٛضٚ 


