لاًَى حوايت ذاًَازُ
فػل اٍل ـ زازگاُ ذاًَازُ
هازُ 1ـ تِ هٌظَض ضسيسگي تِ اهَض ٍ زػاٍي ذاًَازگي ،لَُ لضائيِ هَظف است ظطف سِ سال اظ تاضيد
تػَية ايي لاًَى زض وليِ حَظُ ّاي لضائي ضْطستاى تِ تؼساز وافي ضؼثِ زازگاُ ذاًَازُ تطىيل زّس.
تطىيل ايي زازگاُ زض حَظُ ّاي لضائي ترص تِ تٌاسة اهىاًات تِ تطريع ضئيس لَُ لضائيِ هَوَل
است .
تثػطُ 1ـ اظ ظهاى اخطاي ايي لاًَى زض حَظُ لضائي ضْطستاًْايي وِ زازگاُ ذاًَازُ تطىيل ًطسُ است تا
ظهاى تطىيل آى ،زازگاُ ػوَهي حمَلي هستمط زض آى حَظُ تا ضػايت تططيفات هطتَط ٍ همطضات ايي لاًَى
تِ اهَض ٍ زػاٍي ذاًَازگي ضسيسگي هي وٌس .
تثػطُ 2ـ زض حَظُ لضائي ترطْايي وِ زازگاُ ذاًَازُ تطىيل ًطسُ است ،زازگاُ هستمط زض آى حَظُ تا
ضػايت تططيفات هطتَط ٍ همطضات ايي لاًَى تِ وليِ اهَض ٍ زػاٍي ذاًَازگي ضسيسگي هي وٌس ،هگط زػاٍي
ضاخغ تِ اغل ًىاح ٍ اًحالل آى وِ زض زازگاُ ذاًَازُ ًعزيىتطيي حَظُ لضائي ضسيسگي هي ضَز .
هازُ 2ـ زازگاُ ذاًَازُ تا حضَض ضئيس يا زازضس ػلي الثسل ٍ لاضي هطاٍض ظى تطىيل هي گطزز .لاضي
هطاٍض تايس ظطف سِ ضٍظ اظ ذتن زازضسي تِ عَض هىتَب ٍ هستسل زض هَضز هَضَع زػَي اظْاضًظط ٍ هطاتة
ضا زض پطًٍسُ زضج وٌس .لاضي اًطاء وٌٌسُ ضأي تايس زض زازًاهِ تِ ًظط لاضي هطاٍض اضاضُ ٍ چٌاًچِ تا ًظط ٍي
هرالف تاضس تا شوط زليل ًظطيِ ٍي ضا ضز وٌس .
تثػطُ ـ لَُ لضائيِ هَظف است حساوثط ظطف پٌح سال تِ تأهيي لاضي هطاٍض ظى تطاي وليِ زازگاّْاي
ذاًَازُ السام وٌس ٍ زض ايي هست هي تَاًس اظ لاضي هطاٍض هطز وِ ٍاخس ضطايظ تػسي زازگاُ ذاًَازُ تاضس
استفازُ وٌس .
هازُ 3ـ لضات زازگاُ ذاًَازُ تايس هتأّل ٍ زاضاي حسالل چْاض سال ساتمِ ذسهت لضائي تاضٌس .
هازُ 4ـ ضسيسگي تِ اهَض ٍ زػاٍي ظيط زض غالحيت زازگاُ ذاًَازُ است :
1ـ ًاهعزي ٍ ذساضات ًاضي اظ تطّن ظزى آى
2ـ ًىاح زائن ،هَلت ٍ اشى زض ًىاح
3ـ ضطٍط ضوي ػمس ًىاح
4ـ اظزٍاج هدسز

 5ـ خْيعيِ
 6ـ هْطيِ
7ـ ًفمِ ظٍخِ ٍ اخطت الوثل ايام ظٍخيت
 8ـ توىيي ٍ ًطَظ
9ـ عالق ،ضخَع ،فسد ٍ اًفساخ ًىاح ،تصل هست ٍ اًمضاي آى
10ـ حضاًت ٍ هاللات عفل
11ـ ًسة
12ـ ضضس ،حدط ٍ ضفغ آى
13ـ ٍاليت لْطي ،ليوَهت ،اهَض هطتَط تِ ًاظط ٍ اهيي اهَال هحدَضاى ٍ ٍغايت زض اهَض هطتَط تِ آًاى
14ـ ًفمِ الاضب
15ـ اهَض ضاخغ تِ غاية هفمَز االثط
16ـ سطپطستي وَزواى تي سطپطست
17ـ اّساي خٌيي
18ـ تغييط خٌسيت
تثػطُ ـ تِ زػاٍي اضراظ هَضَع اغَل زٍاظزّن ( ٍ )12سيعزّن ( )13لاًَى اساسي حسة هَضز عثك
لاًَى اخاظُ ضػايت احَال ضرػيِ ايطاًياى غيطضيؼِ زض هحاون هػَب  ٍ 31/4/1312لاًَى ضسيسگي تِ
زػاٍي هغطٍحِ ضاخغ تِ احَال ضرػيِ ٍ تؼليوات زيٌي ايطاًياى ظضتطتي ،وليوي ٍ هسيحي هػَب
 3/4/1372هدوغ تطريع هػلحت ًظام ضسيسگي هي ضَز .
تػويوات هطاخغ ػالي الليتّاي زيٌي هصوَض زضاهَض حسثي ٍ احَال ضرػيِ آًاى اظ خولِ ًىاح ٍ عالق،
هؼتثط ٍ تَسظ هحاون لضائي تسٍى ضػايت تططيفات ،تٌفيص ٍ اخطاء هي گطزز .
هازُ  5ـ زضغَضت ػسم توىي هالي ّطيه اظ اغحاب زػَي زازگاُ هي تَاًس پس اظ احطاظ هطاتة ٍ تا تَخِ تِ
اٍضاع ٍاحَالٍ ،ي ضا اظ پطزاذت ّعيٌِ زازضسي ،حكالعحوِ واضضٌاسي ،حك العحوِ زاٍضي ٍ سايط ّعيٌِ ّا
هؼاف يا پطزاذت آًْا ضا تِ ظهاى اخطاي حىن هَوَل وٌسّ .وچٌيي زض غَضت التضاء ضطٍضت يا ٍخَز العام
لاًًَي زايط تط زاضتي ٍويل ،زازگاُ حسة هَضز ضأساً يا تِ زضذَاست فطز فالس توىي هالي ٍويل هؼاضستي
تؼييي هي وٌس .

تثػطُ ـ افطاز تحت پَضص وويتِ اهساز اهام ذويٌي (ضُ) ٍ هسزخَياى ساظهاى تْعيستي وطَض اظ پطزاذت
ّعيٌِ زازضسي هؼاف هي تاضٌس .
هازُ  6ـ هازض يا ّط ضرػي وِ حضاًت عفل يا ًگْساضي ضرع هحدَض ضا تِ التضاء ضطٍضت تطػْسُ زاضز،
حك الاهِ زػَي تطاي هغالثِ ًفمِ عفل يا هحدَض ضا ًيع زاضز .زض ايي غَضت ،زازگاُ تايس زض اتتساء ازػاي
ضطٍضت ضا تطضسي وٌس .
هازُ 7ـ زازگاُ هي تَاًس پيص اظ اتراش تػوين زض هَضز اغل زػَي تِ زضذَاست يىي اظ عطفيي زض اهَضي اظ
لثيل حضاًتً ،گْساضي ٍ هاللات عفل ٍ ًفمِ ظى ٍ هحدَض وِ تؼييي تىليف آًْا فَضيت زاضز تسٍى اذص
تأهيي ،زستَض هَلت غازض وٌس .ايي زستَض تسٍى ًياظ تِ تأييس ضئيس حَظُ لضائي لاتل اخطاء است .چٌاًچِ
زازگاُ ظطف ضص هاُ ضاخغ تِ اغل زػَي اتراش تػوين ًىٌس ،زستَض غازضضسُ هلغي هحسَب ٍ اظ آى ضفغ
اثط هي ضَز ،هگط آًىِ زازگاُ هغاتك ايي هازُ زٍتاضُ زستَض هَلت غازض وٌس .
هازُ  8ـ ضسيسگي زض زازگاُ ذاًَازُ تا تمسين زازذَاست ٍ تسٍى ضػايت سايط تططيفات آييي زازضسي هسًي
اًدام هي ضَز .
تثػطُ ـ ّطگاُ ذَاّاى ذَاًسُ ضا هدَْل الوىاى هؼطفي وٌس ،تايس آذطيي الاهتگاُ اٍ ضا تِ زازگاُ اػالم وٌس.
زازگاُ تِ عطق همتضي زض ايي تاضُ تحميك ٍ تػوين گيطي هي وٌس .
هازُ 9ـ تططيفات ٍ ًحَُ اتالؽ زض زازگاُ ذاًَازُ تاتغ همطضات لاًَى آييي زازضسي زازگاّْاي ػوَهي ٍ
اًمالب زض اهَض هسًي است ،لىي چٌاًچِ عطفيي زػَي عطق زيگطي اظ لثيل پستً ،واتط ،پيام تلفٌي ٍ پست
الىتطًٍيه ضا تطاي ايي هٌظَض تِ زازگاُ اػالم وٌٌس ،زازگاُ هي تَاًس اتالؽ ضا تِ آى عطيك اًدام زّس .زض ّط
غَضت ،احطاظ غحت اتالؽ تا زازگاُ است .
هازُ 10ـ زازگاُ هي تَاًس تطاي فطاّن وطزى فطغت غلح ٍ ساظش خلسِ زازضسي ضا تِ زضذَاست ظٍخيي يا
يىي اظ آًاى حساوثط تطاي زٍ تاض تِ تأذيط اًساظز .
هازُ 11ـ زض زػاٍي هالي هَضَع ايي لاًَى ،هحىَمٌ لِ پس اظ غسٍض حىن لغؼي ٍ تا پيص اظ ضطٍع اخطاي
آى ًيع هي تَاًس اظ زازگاّي وِ حىن ًرستيي ضا غازض وطزُ است ،تأهيي هحىَم ٌتِ ضا زضذَاست وٌس .
هازُ 12ـ زض زػاٍي ٍ اهَض ذاًَازگي هطتَط تِ ظٍخيي ،ظٍخِ هي تَاًس زض زازگاُ هحل الاهت ذَاًسُ يا
هحل سىًَت ذَز الاهِ زػَي وٌس هگط زض هَضزي وِ ذَاستِ ،هغالثِ هْطيِ غيطهٌمَل تاضس .

هازُ 13ـ ّطگاُ ظٍخيي زػاٍي هَضَع غالحيت زازگاُ ذاًَازُ ضا ػليِ يىسيگط زض حَظُ ّاي لضائي هتؼسز
هغطح وطزُ تاضٌس ،زازگاّي وِ زازذَاست همسم تِ آى زازُ ضسُ است غالحيت ضسيسگي ضا زاضز .چٌاًچِ
زٍ يا چٌس زازذَاست زض يه ضٍظ تسلين ضسُ تاضس ،زازگاّي وِ غالحيت ضسيسگي تِ زػَاي ظٍخِ ضا زاضز
تِ وليِ زػاٍي ضسيسگي هي وٌس .
هازُ 14ـ ّطگاُ يىي اظ ظٍخيي همين ذاضج اظ وطَض تاضس ،زازگاُ هحل الاهت عطفي وِ زض ايطاى الاهت زاضز
تطاي ضسيسگي غالح است .اگط ظٍخيي همين ذاضج اظ وطَض تاضٌس ٍلي يىي اظ آًاى زض ايطاى سىًَت هَلت
زاضتِ تاضس ،زازگاُ هحل سىًَت فطز ساوي زض ايطاى ٍ اگط ّط زٍ زض ايطاى سىًَت هَلت زاضتِ تاضٌس،
زازگاُ هحل سىًَت هَلت ظٍخِ تطاي ضسيسگي غالح استّ .طگاُ ّيچ يه اظ ظٍخيي زض ايطاى سىًَت
ًساضتِ تاضٌس ،زازگاُ ضْطستاى تْطاى غالحيت ضسيسگي ضا زاضز ،هگط آًىِ ظٍخيي تطاي الاهِ زػَي زض
هحل زيگط تَافك وٌٌس .
هازُ 15ـ ّطگاُ ايطاًياى همين ذاضج اظ وطَض اهَض ٍ زػاٍي ذاًَازگي ذَز ضا زض هحاون ٍ هطاخغ غالحيتساض
هحل الاهت ذَيص هغطح وٌٌس ،احىام ايي هحاون يا هطاخغ زض ايطاى اخطاء ًوي ضَز هگط آًىِ زازگاُ
غالحيتساض ايطاًي ايي احىام ضا تطضسي ٍ حىن تٌفيصي غازض وٌس .
تثػطُ ـ ثثت عالق ايطاًياى همين ذاضج اظ وطَض زض وٌسَلگطيّاي خوَْضي اسالهي ايطاى تِ زضذَاست
وتثي ظٍخيي يا ظٍج تا اضائِ گَاّي اخطاي غيغِ عالق تَسظ اضراظ غالحيـتساض وِ تا پيطٌْـاز ٍظاضت
اهَض ذاضخِ ٍ تػَية ضئيس لَُ لضائيِ تِ وٌسَلگطيّا هؼطفي هي ضًَس اهىاىپصيط است .ثثت عالق ضخؼي
هٌَط تِ اًمضاي ػسُ است .
زض عالق تائي ًيع ظٍخِ هي تَاًس عالق ذَز ضا تا زضذَاست وتثي ٍ اضائِ گَاّي اخطاي غيغِ عالق تَسظ
اضراظ غالحيتساض فَق زض وٌسَلگطي ثثت ًوايس .
زض هَاضزي وِ عالق تِ زضذَاست ظٍج ثثت هي گطزز ،ظٍخِ هي تَاًس تا ضػايت ايي لاًَى تطاي هغالثِ
حمَق لاًًَي ذَز تِ زازگاّْاي ايطاى هطاخؼِ ًوايس .
فػل زٍم ـ هطاوع هطاٍضُ ذاًَازگي
هازُ 16ـ تِ هٌظَض تحىين هثاًي ذاًَازُ ٍ خلَگيطي اظ افعايص اذتالفات ذاًَازگي ٍ عالق ٍ سؼي زض ايداز
غلح ٍ ساظش ،لَُ لضائيِ هَظف است ظطف سِ سال اظ تاضيد الظم االخطاء ضسى ايي لاًَى هطاوع هطاٍضُ
ذاًَازُ ضا زض وٌاض زازگاّْاي ذاًَازُ ايداز وٌس .

تثػطُ ـ زض هٌاعمي وِ هطاوع هطاٍضُ ذاًَازُ ٍاتستِ تِ ساظهاى تْعيستي ٍخَز زاضز زازگاّْا هي تَاًٌس اظ
ظطفيت ايي هطاوع ًيع استفازُ وٌٌس .
هازُ 17ـ اػضاي هطاوع هطاٍضُ ذاًَازُ اظ واضضٌاساى ضضتِ ّاي هرتلف هاًٌس هغالؼات ذاًَازُ ،هطاٍضُ،
ضٍاى پعضىي ،ضٍاى ضٌاسي ،هسزواضي اختواػي ،حمَق ٍ فمِ ٍ هثاًي حمَق اسالهي اًتراب هي ضًَس ٍ
حسالل ًػف اػضاي ّط هطوع تايس اظ تاًَاى هتأّل ٍاخس ضطايظ تاضٌس .تؼساز اػضاءً ،حَُ اًتراب ،گعيٌص،
آهَظش ٍ ًحَُ ضسيسگي تِ ترلفات اػضاي هطاوع هطاٍضُ ذاًَازُ ،ضيَُ اًدام ٍظايف ٍ تؼساز ايي هطاوع ٍ
ًيع تؼطفِ ذسهات هطاٍضُ اي ٍ ًحَُ پطزاذت آى تِ هَخة آييي ًاهِ اي است وِ ظطف ضص هاُ پس اظ
الظم االخطاء ضسى ايي لاًَى تِ ٍسيلِ ٍظيط زازگستطي تْيِ هي ضَز ٍ تِ تػَية ضئيس لَُ لضائيِ هي
ضسس .
هازُ 18ـ زض حَظُ ّاي لضائي وِ هطاوع هطاٍضُ ذاًَازُ ايداز ضسُ است ،زازگاُ ذاًَازُ هي تَاًس زض غَضت
لعٍم تا هطرع وطزى هَضَع اذتالف ٍ تؼييي هْلتً ،ظط ايي هطاوع ضا زض هَضز اهَض ٍ زػاٍي ذاًَازگي
ذَاستاض ضَز .
هازُ 19ـ هطاوع هطاٍضُ ذاًَازُ ضوي اضائِ ذسهات هطاٍضُ اي تِ ظٍخيي ،ذَاستِّاي زازگاُ ضا زض هْلت
همطض اخطاء ٍ زض هَاضز هطتَط سؼي زض ايداز ساظش هي وٌٌس .هطاوع هصوَض زض غَضت حػَل ساظش تِ
تٌظين ساظش ًاهِ هثازضت ٍ زض غيط ايي غَضت ًظط واضضٌاسي ذَز زض هَضز ػلل ٍ زاليل ػسم ساظش ضا تِ
عَض هىتَب ٍ هستسل تِ زازگاُ اػالم هي وٌٌس .
تثػطُ ـ زازگاُ تا هالحظِ ًظطيِ واضضٌاسي هطاوع هطاٍضُ ذاًَازُ تِ تطريع ذَز هثازضت تِ غسٍض ضأي
هيوٌس .
فػل سَم ـ اظزٍاج
هازُ 20ـ ثثت ًىاح زائن ،فسد ٍ اًفساخ آى ،عالق ،ضخَع ٍ اػالم تغالى ًىاح يا عالق العاهي است .
هازُ 21ـ ًظام حمَلي خوَْضي اسالهي ايطاى زض خْت هحَضيت ٍ استَاضي ضٍاتظ ذاًَازگيً ،ىاح زائن ضا
وِ هثٌاي تطىيل ذاًَازُ است هَضز حوايت لطاض هي زّسً .ىاح هَلت ًيع تاتغ هَاظيي ضطػي ٍ همطضات
لاًَى هسًي است ٍ ثثت آى زض هَاضز ظيط العاهي است :
1ـ تاضزاضضسى ظٍخِ
2ـ تَافك عطفيي
3ـ ضطط ضوي ػمس

تثػطُ ـ ثثت ٍلايغ هَضَع ايي هازُ ٍ هازُ ( )20ايي لاًَى زض زفاتط اسٌاز ضسوي اظزٍاج يا اظزٍاج ٍ عالق
هغاتك آييي ًاهِ اي است وِ ظطف يه سال تا پيطٌْاز ٍظيط زازگستطي تِ تػَية ضئيس لَُ لضائيِ هي
ضسس ٍ تا تػَية آييي ًاهِ هصوَضً ،ظام ًاهِ ّاي هَضَع هازُ ( )1اغالحي لاًَى ضاخغ تِ اظزٍاج هػَب
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هازُ 22ـ ّطگاُ هْطيِ زض ظهاى ٍلَع ػمس تا يىػس ٍ زُ سىِّ توام تْاضآظازي يا هؼازل آى تاضسٍ ،غَل آى
هطوَل همطضات هازُ( )2لاًَى اخطاي هحىَهيتّاي هالي است .چٌاًچِ هْطيِ ،تيطتط اظ ايي هيعاى تاضس زض
ذػَظ هاظاز ،فمظ هالئت ظٍج هالن پطزاذت است .ضػايت همطضات هطتَط تِ هحاسثِ هْطيِ تِ ًطخ ضٍظ
وواواى العاهي است .
هازُ 23ـ ٍظاضت تْساضت ،زضهاى ٍ آهَظش پعضىي هىلف است ظطف يه هاُ اظ تاضيد الظم االخطاءضسى ايي
لاًَى تيواضيّايي ضا وِ تايس عطفيي پيص اظ اظزٍاج ػليِ آًْا ٍاوسيٌِ ضًَس ٍ ًيع تيواضيّاي ٍاگيطزاض ٍ
ذغطًان تطاي ظٍخيي ٍ فطظًساى ًاضي اظ اظزٍاج ضا هؼيي ٍ اػالم وٌس .زفاتط ضسوي اظزٍاج تايس پيص اظ ثثت
ًىاح گَاّي غازضضسُ اظ سَي پعضىاى ٍ هطاوع هَضز تأييس ٍظاضت تْساضت ،زضهاى ٍ آهَظش پعضىي زال تط
ػسم اػتياز تِ هَاز هرسض ٍ ػسم اتتالء تِ تيواضيّاي هَضَع ايي هازُ ٍ يا ٍاوسيٌِ ضسى عطفيي ًسثت تِ
تيواضيّاي هصوَض ضا اظ آًاى هغالثِ ٍ تايگاًي وٌٌس .
تثػطُ ـ چٌاًچِ گَاّي غازضضسُ تط ٍخَز اػتياز ٍ يا تيواضي زاللت وٌس ،ثثت ًىاح زض غَضت اعالع عطفيي
تالهاًغ است .زض هَضز تيواضيّاي هسطي ٍ ذغطًان وِ ًام آًْا تِ ٍسيلِ ٍظاضت تْساضت ،زضهاى ٍ آهَظش
پعضىي تؼييي ٍ اػالم هي ضَز ،عطفيي خْت هطالثت ٍ ًظاضت تِ هطاوع تؼييي ضسُ هؼطفي هي ضًَس .زض
هَاضزي وِ تيواضي ذغطًان ظٍخيي تِ تطريع ٍظاضت تْساضت ،زضهاى ٍ آهَظش پعضىي هٌدط تِ ذساضت
تِ خٌيي تاضس ،هطالثت ٍ ًظاضت تايس ضاهل هٌغ تَليس ًسل ًيع تاضس .
فػل چْاضم ـ عالق
هازُ 24ـ ثثت عالق ٍ سايط هَاضز اًحالل ًىاح ٍ ًيع اػالم تغالى ًىاح يا عالق زض زفاتط ضسوي اظزٍاج ٍ
عالق حسة هَضز پس اظ غسٍض گَاّي ػسم اهىاى ساظش يا حىن هطتَط اظ سَي زازگاُ هداظ است .
هازُ 25ـ زضغَضتي وِ ظٍخيي هتماضي عالق تَافمي تاضٌس ،زازگاُ تايس هَضَع ضا تِ هطوع هطاٍضُ ذاًَازُ
اضخاع زّس .زض ايي هَاضز عطفيي هي تَاًٌس تماضاي عالق تَافمي ضا اظ اتتساء زض هطاوع هصوَض هغطح وٌٌس .
زض غَضت ػـسم اًػطاف هتماضي اظ عالق ،هطوع هطاٍضُ ذاًَازُ هَضَع ضا تا هطرع وطزى هَاضز تَافك
خْت اتراش تػوين ًْائي تِ زازگاُ هٌؼىس هي وٌس .

هازُ 26ـ زض غَضتي وِ عالق ،تَافمي يا تِ زضذَاست ظٍج تاضس ،زازگاُ تِ غسٍض گَاّي ػسم اهىاى ساظش
السام ٍ اگط تِ زضذَاست ظٍخِ تاضس ،حسة هَضز ،هغاتك لاًَى تِ غسٍض حىن العام ظٍج تِ عالق يا احطاظ
ضطايظ اػوال ٍوالت زض عالق هثازضت هي وٌس .
هازُ 27ـ زض وليِ هَاضز زضذَاست عالق ،تِ خع عالق تَافمي ،زازگاُ تايس تِ هٌظَض ايداز غلح ٍ ساظش
هَضَع ضا تِ زاٍضي اضخاع وٌس .زازگاُ زض ايي هَاضز تايس تا تَخِ تِ ًظط زاٍضاى ضأي غازض ٍ چٌاًچِ آى ضا
ًپصيطزً ،ظطيِ زاٍضاى ضا تا شوط زليل ضز وٌس .
هازُ 28ـ پس اظ غسٍض لطاض اضخاع اهط تِ زاٍضيّ ،طيه اظ ظٍخيي هىلفٌس ظطف يه ّفتِ اظ تاضيد اتالؽ يه
ًفط اظ الاضب هتأّل ذَز ضا وِ حسالل سي سال زاضتِ ٍ آضٌا تِ هسائل ضطػي ٍ ذاًَازگي ٍ اختواػي تاضس
تِ ػٌَاى زاٍض تِ زازگاُ هؼطفي وٌٌس .
تثػطُ 1ـ هحاضم ظٍخِ وِ ّوسطضاى فَت وطزُ يا اظ ّن خسا ضسُ تاضٌس ،زضغَضت ٍخَز سايط ضطايظ
هصوَض زض ايي هازُ تِ ػٌَاى زاٍض پصيطفتِ هي ضًَس .
تثػطُ 2ـ زضغَضت ًثَز فطز ٍاخس ضطايظ زض تيي الاضب يا ػسم زستطسي تِ ايطاى يا استٌىاف آًاى اظ
پصيطش زاٍضيّ ،طيه اظ ظٍخيي هي تَاًٌس زاٍض ذَز ضا اظ تيي افطاز ٍاخس غالحيت زيگط تؼييي ٍ هؼطفي
وٌٌس .زضغَضت اهتٌاع ظٍخيي اظ هؼطفي زاٍض يا ػسم تَاًايي آًاى زازگاُ ،ذَز يا تِ زضذَاست ّطيه اظ
عطفيي تِ تؼييي زاٍض هثازضت هي وٌس .
هازُ 29ـ زازگاُ ضوي ضأي ذَز تا تَخِ تِ ضطٍط ضوي ػمس ٍ هٌسضخات سٌس اظزٍاج ،تىليف خْيعيِ،
هْطيِ ٍ ًفمِ ظٍخِ ،اعفال ٍ حول ضا هؼيي ٍ ّوچٌيي اخطتالوثل ايام ظٍخيت عطفيي هغاتك تثػطُ هازُ
( )336لاًَى هسًي تؼييي ٍ زض هَضز چگًَگي حضاًت ٍ ًگْساضي اعفال ٍ ًحَُ پطزاذت ّعيٌِ ّاي حضاًت
ٍ ًگْساضي تػوين همتضي اتراش هي وٌسّ .وچٌيي زازگاُ تايس تا تَخِ تِ ٍاتستگي ػاعفي ٍ هػلحت عفل،
تطتية ،ظهاى ٍ هىاى هاللات ٍي تا پسض ٍ هازض ٍ سايط تستگاى ضا تؼييي وٌس .ثثت عالق هَوَل تِ تأزيِ
حمَق هالي ظٍخِ است .عالق زضغَضت ضضايت ظٍخِ يا غسٍض حىن لغؼي زايط تط اػساض ظٍج يا تمسيظ
هحىَمٌ تِ ًيع ثثت هي ضَز .زض ّطحالّ ،طگاُ ظى تسٍى زضيافت حمَق هصوَض تِ ثثت عالق ضضايت زّس
هي تَاًس پس اظ ثثت عالق تطاي زضيافت ايي حمَق اظ عطيك اخطاي احىام زازگستطي هغاتك همطضات هطتَط
السام وٌس .
هازُ 30ـ زض هَاضزي وِ ظٍخِ زض زازگاُ ثاتت وٌس تِ اهط ظٍج يا اشى ٍي اظ هال ذَز تطاي هراضج هتؼاضف
ظًسگي هطتطن وِ تطػْسُ ظٍج است ّعيٌِ وطزُ ٍ ظٍج ًتَاًس لػس تثطع ظٍخِ ضا اثثات وٌس ،هيتَاًس هؼازل
آى ضا اظ ٍي زضيافت ًوايس .

هازُ 31ـ اضائِ گَاّي پعضه شي غالح زضهَضز ٍخَز خٌيي يا ػسم آى تطاي ثثت عالق العاهي است ،هگط
آًىِ ظٍخيي تط ٍخَز خٌيي اتفاق ًظط زاضتِ تاضٌس .
هازُ 32ـ زض هَضز حىن عالق ،اخطاي غيغِ ٍ ثثت آى حسة هَضز هٌَط تِ اًمضاي هْلت فطخام ذَاّي يا
اتالؽ ضأي فطخاهي است .
هازُ 33ـ هست اػتثاض حىن عالق ضص هاُ پس اظ تاضيد اتالؽ ضأي فطخاهي يا اًمضاي هْلت فطخام ذَاّي
استّ .طگاُ حىن عالق اظ سَي ظٍخِ تِ زفتط ضسوي اظزٍاج ٍ عالق تسلين ضَز ،زض غَضتي وِ ظٍج ظطف
يه ّفتِ اظ تاضيد اتالؽ هطاتة زض زفتطذاًِ حاضط ًطَز ،سطزفتط تِ ظٍخيي اتالؽ هي وٌس تطاي اخطاي غيغِ
عالق ٍ ثثت آى زض زفتطذاًِ حاضط ضًَس .زض غَضت ػسم حضَض ظٍج ٍ ػسم اػالم ػصض اظ سَي ٍي يا اهتٌاع
اٍ اظ اخطاي غيغِ ،غيغِ عالق خاضي ٍ ثثت هي ضَز ٍ هطاتة تِ ظٍج اتالؽ هي گطزز .زض غَضت اػالم ػصض اظ
سَي ظٍج ،يه ًَتت زيگط تِ تطتية هصوَض اظ عطفيي زػَت تِػول هي آيس .
تثػطُ ـ زازگاُ غازضوٌٌسُ حىن عالق تايس زض ضأي غازضضسُ تط ًوايٌسگي سطزفتط زض اخطاي غيغِ عالق زض
غَضت اهتٌاع ظٍج تػطيح وٌس .
هازُ 34ـ هست اػتثاض گَاّي ػسم اهىاى ساظش تطاي تسلين تِ زفتط ضسوي اظزٍاج ٍ عالق سِ هاُ پس اظ
تاضيد اتالؽ ضأي لغؼي يا لغؼي ضسى ضأي است .چٌاًچِ گَاّي هصوَض ظطف ايي هْلت تسلين ًطَز يا
عطفي وِ آى ضا تِ زفتطذاًِ ضسوي عالق تسلين وطزُ است ظطف سِ هاُ اظ تاضيد تسلين زض زفتطذاًِ حاضط
ًطَز يا هساضن الظم ضا اضائِ ًىٌس ،گَاّي غازضضسُ اظ زضخِ اػتثاض سالظ است .
تثػطُ ـ ّطگـاُ گَاّي ػـسم اهىاى ساظش غازضضسُ تط اساس تَافك ظٍخيي تِ حىن لاًَى اظ زضخِ اػتثاض
سالظ ضَز وليِ تَافماتي وِ گَاّي هصوَض تط هثٌاي آى غازض ضسُ است هلغي هي گطزز .
هازُ 35ـ ّطگاُ ظٍج زض هْلت همطض تِ زفتط ضسوي اظزٍاج ٍ عالق هطاخؼِ ٍ گَاّي ػسم اهىاى ساظش ضا
تسلين وٌس ،زضغَضتي وِ ظٍخِ ظطف يه ّفتِ زض زفتطذاًِ حاضط ًطَز سطزفتط تِ ظٍخيي اذغاض هي وٌس
تطاي اخطاي غيغِ عالق ٍ ثثت آى زض زفتطذاًِ حاضط ضًَس .زضغَضت ػسم حضَض ظٍخِ غيغِ عالق خاضي
ٍ پس اظ ثثت تِ ٍسيلِ زفتطذاًِ هطاتة تِ اعالع ظٍخِ هيضسس .
تثػطُ ـ فاغلِ تيي اتالؽ اذغاضيِ ٍ خلسِ اخطاي غيغِ زض ايي هازُ ٍ هازُ ( )34ايي لاًَى ًثايس اظ يه ّفتِ
ووتط تاضس .زض هَاضزي وِ ظٍج يا ظٍخِ هدَْل الوىاى تاضٌس ،زػَت اظ ضرع هدَْل الوىاى اظ عطيك ًطط
آگْي زض خطايس وثيط االًتطاض يا ّعيٌِ زضذَاست وٌٌسُ تِ ٍسيلِ زفتطذاًِ تِ ػول هي آيس .
هازُ 36ـ ّطگاُ گَاّي ػسم اهىاى ساظش تٌا تط تَافك ظٍخيي غازض ضسُ تاضس ،زضغَضتي وِ ظٍخِ تٌا تط
اػالم زازگاُ غازضوٌٌسُ ضأي ٍ يا تِ هَخة سٌس ضسوي زض اخطاي غيغِ عالق ٍوالت تالػعل زاضتِ تاضس،
ػسم حضَض ظٍج ،هاًغ اخطاي غيغِ عالق ٍ ثثت آى ًيست .

هازُ 37ـ اخطاي غيغِ عالق تا ضػايت خْات ضطػي زض زفتطذاًِ يا زض هحل زيگط ٍ تا حضَض سطزفتط اًدام
هي گيطز .
هازُ  38ـ زض عالق ضخؼي ،غيغِ عالق هغاتك همطضات هطتَط خاضي ٍ هطاتة غَضتدلسِ هي ضَز ٍلي ثثت
عالق هٌَط تِ اضائِ گَاّي وتثي حسالل زٍ ضاّس هثٌي تط سىًَت ظٍخِ هغلّمِ زض هٌعل هطتطن تا پاياى
ػسُ است ،هگط ايي وِ ظى ضضايت تِ ثثت زاضتِ تاضس .زض غَضت تحمك ضخَع ،غَضتدلسِ عالق اتغال ٍ
زضغَضت ػسم ضخَع غَضتدلسِ تىويل ٍ عالق ثثت هي ضَز .غَضتدلسِ تىويل ضسُ تِ اهضاي سطزفتط،
ظٍخيي يا ًوايٌسگاى آًاى ٍ زٍ ضاّس عالق هي ضسس .زض غَضت زضذَاست ظٍخِ ،گَاّي اخطاي غيغِ عالق
ٍ ػسم ضخَع ظٍج تِ ٍي اػغاء هي ضَز .زض ّط حال زضغَضت اًمضاي هست ػسُ ٍ ػسم احطاظ ضخَع ،عالق
ثثت هيضَز .
هازُ 39ـ زض وليِ هَاضز ،لغؼي ٍ لاتل اخطاء تَزى گَاّي ػسم اهىاى ساظش يا حىن عالق تايس اظ سَي
زازگاُ غازضوٌٌسُ ضأي ًرستيي گَاّي ٍ ّوعهاى تِ زفتط ضسوي اظزٍاج ٍ عالق اضائِ ضَز .
فػل پٌدن ـ حضاًت ٍ ًگْساضي اعفال ٍ ًفمِ
هازُ 40ـ ّطوس اظ اخطاي حىن زازگاُ زض هَضز حضاًت عفل استٌىاف وٌس يا هاًغ اخطاي آى ضَز يا اظ
استطزاز عفل اهتٌاع ٍضظز ،حسة تماضاي شي ًفغ ٍ تِ زستَض زازگاُ غازضوٌٌسُ ضأي ًرستيي تا ظهاى
اخطاي حىن تاظزاضت هي ضَز .
هازُ 41ـ ّطگاُ زازگاُ تطريع زّس تَافمات ضاخغ تِ هاللات ،حضاًتً ،گْساضي ٍ سايط اهَض هطتَط تِ
عفل تطذالف هػلحت اٍ است يا زض غَضتي وِ هسؤٍل حضاًت اظ اًدام تىاليف همطض ذَززاضي وٌس ٍيا هاًغ
هاللات عفل تحت حضاًت تا اضراظ شي حك ضَز ،هي تَاًس زض ذػَظ اهَضي اظ لثيل ٍاگصاضي اهط
حضاًت تِ زيگطي يا تؼييي ضرع ًاظط تا پيص تيٌي حسٍز ًظاضت ٍي تا ضػايت هػلحت عفل تػوين
همتضي اتراش وٌس .
تثػطُ ـ لَُ لضائيِ هىلف است تطاي ًحَُ هاللات ٍالسيي تا عفل ساظ ٍ واض هٌاسة تا هػالح ذاًَازُ ٍ
وَزن ضا فطاّن ًوايس .
آييي ًاهِ اخطائي ايي هازُ ظطف ضص هاُ تَسظ ٍظاضت زازگستطي تْيِ هي ضَز ٍ تِ تػَية ضئيس لَُ
لضائيِ هي ضسس .

هازُ 42ـ غغيط ٍ هدٌَى ضا ًويتَاى تسٍى ضضايت ٍلي ،لين ،هازض يا ضرػي وِ حضاًت ٍ ًگْساضي آًاى تِ
اٍ ٍاگصاض ضسُ است اظ هحل الاهت همطض تيي عطفيي يا هحل الاهت لثل اظ ٍلَع عالق تِ هحل زيگط يا ذاضج
اظ وطَض فطستاز ،هگط ايٌىِ زازگاُ آى ضا تِ هػلحت غغيط ٍ هدٌَى تساًس ٍ تا زضًظط گطفتي حك هاللات
اضراظ شيحك ايي اهط ضا اخاظُ زّـس .زازگاُ زضغـَضت هَافمت تا ذـاضج وطزى غغيـط ٍ هدٌَى اظ وطَض،
تٌاتط زضذَاست شيًفغ ،تطاي تضويي تاظگطزاًسى غغيط ٍ هدٌَى تأهيي هٌاسثي اذص هيوٌس .
هازُ 43ـ حضاًت فطظًساًي وِ پسضضاى فَت ضسُ تا هازض آًْا است هگط آًىِ زازگاُ تِ تماضاي ٍلي لْطي يا
زازسـتاى ،اػغاي حضـاًت تِ هازض ضا ذالف هػلحت فطظًس تطريع زّس .
هازُ 44ـ زضغَضتي وِ زستگاّْاي اخطائي هَضَع هازُ ( )5لاًَى هسيطيت ذسهات وطَضي هػَب
 ،8/7/1386هلعم تِ تسلين يا توليه اهَالي تِ غغيط يا سايط هحدَضاى تاضٌس ،ايي اهَال تا تطريع زازستاى
زض حسٍز تأهيي ّعيٌِ ّاي هتؼاضف ظًسگي تايس زض اذتياض ضرػي لطاض گيطز وِ حضاًت ٍ ًگْساضي هحدَض
ضا ػْسُ زاض است ،هگط آًىِ زازگاُ تِ ًحَ زيگطي همطض وٌس .
هازُ 45ـ ضػايت غثغِ ٍ هػلحت وَزواى ٍ ًَخَاًاى زض وليِ تػويوات زازگاّْا ٍ هماهات اخطائي العاهي
است .
هازُ 46ـ حضَض وَزواى ظيط پاًعزُ سال زض خلسات ضسيسگي تِ زػاٍي ذاًَازگي خع زض هَاضز ضطٍضي وِ
زازگاُ تدَيع هي وٌس هوٌَع است .
هازُ 47ـ زازگاُ زض غَضت زضذَاست ظى يا سايط اضراظ ٍاخة الٌفمِ ،هيعاى ٍ تطتية پطزاذت ًفمِ آًاى ضا
تؼييي هي وٌس .
تثػطُ ـ زضهَضز ايي هازُ ٍ سايط هَاضزي وِ تِ هَخة حىن زازگاُ تايس ٍخَّي تِعَض هستوط اظ هحىَمٌ
ػليِ ٍغَل ضَز يه تاض تماضاي غسٍض اخطائيِ وافي است ٍ ػوليات اخطائي هازام وِ زستَض زيگطي اظ
زازگاُ غازض ًطسُ تاضس ازاهِ هي ياتس .
فػل ضطن ـ حمَق ٍظيفِ ٍ هستوطي
هازُ 48ـ هيعاى حمَق ٍظيفِ يا هستوطي ظٍخِ زائن هتَفي ٍ فطظًساى ٍ سايط ٍضاث لاًًَي ٍي ٍ ًحَُ
تمسين آى زض توام غٌسٍلْاي تاظًطستگي اػن اظ وطَضي ،لطىطي  ،تأهيي اختواػي ٍ سايط غٌسٍلْاي
ذاظ تِ تطتية ظيط است :

1ـ ظٍخِ زائن هتَفي اظ حمَق ٍظيفِ يا هستوطي ٍي تطذَضزاض هي گطزز ٍ اظزٍاج ٍي هاًغ زضيافت حمَق
هصوَض ًيست ٍ زضغَضت فَت ضَّط تؼسي ٍ تؼلك حمَق تِ ظٍخِ زض اثط آى ،تيطتطيي هستوطي هالن ػول
است .
تثػطُ ـ اگط هتَفي چٌس ظٍخِ زائن زاضتِ تاضس حمَق ٍظيفِ يا هستوطي تِ تساٍي تيي آًاى ٍ سايط ٍضاث
لاًًَي تمسين هي ضَز .
2ـ زضيافت حمَق تاظًطستگي يا اظ واضافتازگي ،هستوطي اظ واضافتازگي يا تاظًطستگي حسة هَضز تَسظ
ظٍخِ هتَفي هاًغ اظ زضيافت حمَق ٍظيفِ يا هستوطي هتَفي ًيست .
3ـ فطظًـساى اًاث زض غـَضت ًساضتي ضغل يا ضَّط ٍ فطظًساى شوَض تا سي تيست سالگي ٍ تؼس اظ آى
هٌحػطاً زضغَضتي وِ هؼلَل اظ واض افتازُ ًياظهٌس تاضٌس يا اضتغال تِ تحػيالت زاًطگاّي زاضتِ تاضٌس
حسة هَضز اظ ووه ّعيٌِ اٍالز ،تيوِ ٍ هستوطي تاظهاًسگاى يا حمَق ٍظيفِ ٍالسيي ذَز تطذَضزاض
هيگطزًس .
4ـ حمَق ٍظـيفِ يا هستوطي ظٍخـِ زائن ٍ فطظًساى ٍ سـايط ٍضاث لاًًَي وليِ واضوٌاى ضاغل ٍ تاظًطـستِ
هغاتك هازُ ( )87لاًَى استرسام وطَضي هػَب  ٍ 31/3/1345اغالحات تؼسي آى ٍ تا لحاػ هازُ ()86
ّواى لاًَى ٍ اغالحيِ ّاي تؼسي آى ،تمسين ٍ پطزاذت هي گطزز .
تثػطُ ـ همطضات ايي هازُ زض هَضز افطازي وِ لثل اظ اخطاء ضسى ايي لاًَى فَت ضسُ اًس ًيع الظم االخطاء
است .
فػل ّفتن ـ همطضات ويفطي
هازُ 49ـ چٌاًچِ هطزي تسٍى ثثت زض زفاتط ضسوي تِ اظزٍاج زائن ،عالق يا فسد ًىاح السام يا پس اظ ضخَع
تا يه هاُ اظ ثثت آى ذَززاضي يا زض هَاضزي وِ ثثت ًىاح هَلت العاهي است اظ ثثت آى اهتٌاع وٌس ،ضوي
العام تِ ثثت ٍالؼِ تِ پطزاذت خعاي ًمسي زضخِ پٌح ٍ يا حثس تؼعيطي زضخِ ّفت هحىَم هي ضَز .ايي
هداظات زض هَضز هطزي وِ اظ ثثت اًفساخ ًىاح ٍ اػالم تغالى ًىاح يا عالق استٌىاف وٌس ًيع همطض است .
هازُ  50ـ ّطگاُ هطزي تطذالف همطضات هازُ ( )1041لاًَى هسًي اظزٍاج وٌس ،تِ حثس تؼعيطي زضخِ ضص
هحىَم هي ضَزّ .طگاُ اظزٍاج هصوَض تِ هَالؼِ هٌتْي تِ ًمع ػضَ يا هطؼ زائن ظى هٌدط گطزز ،ظٍج
ػالٍُ تط پطزاذت زيِ تِ حثس تؼعيطي زضخِ پٌح ٍ اگط تِ هَالؼِ هٌتْي تِ فَت ظى هٌدط ضَز ،ظٍج ػالٍُ
تط پطزاذت زيِ تِ حثس تؼعيطي زضخِ چْاض هحىَم هي ضَز .

تثػطُ ـ ّطگاُ ٍلي لْطي ،هازض ،سطپطست لاًًَي يا هسؤٍل ًگْساضي ٍ هطالثت ٍ تطتيت ظٍخِ زض اضتىاب
خطم هَضَع ايي هازُ تأثيط هستمين زاضتِ تاضٌس تِ حثس تؼعيطي زضخِ ضص هحىَم هي ضًَس .ايي حىن
زض هَضز ػالس ًيع همطض است .
هازُ  51ـ ّط فطز ذاضخي وِ تسٍى اذص اخاظُ هصوَض زض هازُ ( )1060لاًَى هسًي ٍ يا تط ذالف سايط
همطضات لاًًَي تا ظى ايطاًي اظزٍاج وٌس تِ حثس تؼعيطي زضخِ پٌح هحىَم هي ضَز .
هازُ  52ـ ّطوس زض زازگاُ ظٍخيت ضا اًىاض وٌس ٍ سپس ثاتت ضَز ايي اًىاض تياساس تَزُ است يا تطذالف
ٍالغ تا عطح ضىايت ويفطي يا زػَاي حمَلي هسػي ظٍخيت تا زيگطي ضَز تِ حثس تؼعيطي زضخِ ضص ٍيا
خعاي ًمسي زضخِ ضص هحىَم هي ضَز .
ايي حىن زضهَضز لائن همام لاًًَي اضراظ هصوَض ًيع وِ تا ٍخَز ػلن تِ ظٍخيت ،آى ضا زض زازگاُ اًىاض وٌس
يا ػلي ضغن ػلن تِ ػسم ظٍخيت تا عطح ضىايت ويفطي يا زػَاي حمَلي هسػي ظٍخيت گطزز ،خاضي است .
هازُ  53ـ ّطوس تا زاضتي استغاػت هاليً ،فمِ ظى ذَز ضا زض غَضت توىيي اٍ ًسّس يا اظ تأزيِ ًفمِ سايط
اضراظ ٍاخة الٌفمِ اهتٌاع وٌس تِ حثس تؼعيطي زضخِ ضص هحىَم هي ضَز .تؼمية ويفطي هٌَط تِ
ضىايت ضاوي ذػَغي است ٍ زضغَضت گصضت ٍي اظ ضىايت زض ّط ظهاى تؼمية خعائي يا اخطاي هداظات
هَلَف هي ضَز .
تثػطُ ـ اهتٌاع اظ پطزاذت ًفمِ ظٍخِ اي وِ تِ هَخة لاًَى هداظ تِ ػسم توىيي است ٍ ًيع ًفمِ فطظًساى
ًاضي اظ تلميح هػٌَػي يا وَزواى تحت سطپطستي هطوَل همطضات ايي هازُ است .
هازُ  54ـ ّطگاُ هسؤٍل حضاًت اظ اًدام تىاليف همطض ذَززاضي وٌس يا هاًغ هاللات عفل تا اضراظ شي
حك ضَز ،تطاي تاض اٍل تِ پطزاذت خعاي ًمسي زضخِ ّطت ٍ زضغَضت تىطاض تِ حساوثط هداظات هصوَض
هحىَم هي ضَز .
هازُ  55ـ ّط پعضىي وِ ػاهساً تط ذالف ٍالغ گَاّي هَضَع هَاز ( )31( ٍ )23ايي لاًَى ضا غازض يا تا سَء
ًيت اظ زازى گَاّي هصوَض ذَززاضي وٌس ،تاض اٍل تِ هحطٍهيت زضخِ ضص هَضَع لاًَى هداظات اسالهي اظ
اضتغال تِ عثاتت ٍ تاض زٍم ٍ تاالتط تِ حساوثط هداظات هصوَض هحىَم هي ضَز .
هازُ  56ـ ّط سطزفتط ضسوي وِ تسٍى اذص گَاّي هَضَع هَاز ( )31( ٍ )23ايي لاًَى يا تسٍى اذص اخاظُ
ًاهِ هصوَض زض هازُ ( )1060لاًَى هسًي يا حىن غازضضسُ زضهَضز تدَيع اظزٍاج هدسز يا تطذالف همطضات
هازُ ( )1041لاًَى هسًي تِ ثثت اظزٍاج السام وٌس يا تسٍى حىن زازگاُ يا گَاّي ػسم اهىاى ساظش يا
گَاّي هَضَع هازُ ( )40ايي لاًَى يا حىن تٌفيص ضاخغ تِ احىام ذاضخي تِ ثثت ّطيه اظ هَخثات اًحالل
ًىاح يا اػالم تغالى ًىاح يا عالق هثازضت وٌس ،تِ هحطٍهيت زضخِ چْاض هَضَع لاًَى هداظات اسالهي اظ
اضتغال تِ سطزفتطي هحىَم هيضَز .

هازُ  57ـ آييي ًاهِ اخطائي ايي لاًَى تٌا تط پيطٌْاز ٍظيط زازگستطي تِ تػَية ضئيس لَُ لضائيِ هي ضسس .
هازُ  58ـ اظ تاضيد الظم االخطاءضسى ايي لاًَى ،لَاًيي ظيط ًسد هي گطزز :
1ـ لاًَى ضاخغ تِ اظزٍاج هػَب 23/5/1310
2ـ لاًَى ضاخغ تِ اًىاض ظٍخيت هػَب 20/2/1311
3ـ لاًَى اغالح هَاز ( )3( ٍ )1لاًَى اظزٍاج هػَب 29/2/1316
4ـ لاًَى لعٍم اضائِ گَاّيٌاهِ پعضه لثل اظ ٍلَع اظزٍاج هػَب 13/9/1317
 5ـ لاًَى اػغاء حضاًت فطظًساى غغيط يا هحدَض تِ هازضاى آًْا هػَب 6/5/1364
 6ـ لاًَى هطتَط تِ حك حضاًت هػَب 22/4/1365
7ـ لاًَى العام تعضيك ٍاوسي ضسوعاظ تطاي تاًَاى لثل اظ اظزٍاج هػَب 23/1/1367
 8ـ لاًَى اغالح همطضات هطتَط تِ عالق هػَب  21/12/1371تِ خع تٌس (ب) تثػطُ ( )6آى ٍ ًيع لاًَى
تفسيط تثػطُ ّاي « »6« ٍ »3لاًَى هصوَض هػَب 3/6/1373
9ـ هَاز ( )646( ٍ )645( ،)642لاًَى هداظات اسالهي هػَب 2/3/1375
10ـ لاًَى اذتػاظ تؼسازي اظ زازگاّْاي هَخَز تِ زازگاّْاي هَضَع اغل تيست ٍ يىن ( )21لاًَى
اساسي هػَب 8/5/1376
11ـ لاًَى تؼييي هست اػتثاض گَاّي ػسم اهىاى ساظش هػَب 11/8/1376
لاًَى فَق هطتول تط پٌداُ ٍ ّطت هازُ زضخلسِ ػلٌي ضٍظ سِضٌثِ هَضخ اٍل اسفٌسهاُ يىْعاض ٍ سيػس ٍ
ًَز ٍ يه هدلس ضَضاي اسالهي تػَية ضس ٍ زض تاضيد  9/12/1391تِ تأييس ضَضايًگْثاى ضسيس .
ضئيس هدلس ضَضاي اسالهي ـ ػلي الضيداًي

