آییي ًاهه اجرایی قاًىى گسیٌش کشىر
وّيـيِ ْٛلزغن آِٛػف  ٚپغٚعف  ٚاِٛع اصاعي  ٚاؿزشضاِي ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي ثغ
اؿبؽ فغِبْ ِٛعر  61/10/15دٌغد اِبَ سّيٕي (عٖ)  ٚثٗ اؿزٕبص ِبصٖ ( )8لبٔ ْٛگؼيٕق
ِؼٍّبْ ِوٛة  ٚ 1374/6/14لبٔ ْٛرـغي لبِٔ ْٛظوٛع ِوٛة  1375/6/9آييٓ ٔبِٗ اجغايي عا
ثٕب ثٗ پيلٕٙبص ٘يأد ػبٌي گؼيٕق  ،ثٗ كغح طيً روٛيت ّٔٛص:


ِزٓ آیيٓ ٔبِٗ اجغایی لبٔ ْٛگؼیٕق کلٛع
 oفوً اٚي  :کٍيبد
 oفوً صًٛ : َٚاثَ ػِّٛی ًٛ ٚاثَ أزشبة اهٍخ
 oفوً ؿ : َٛرلکيالد ،دضٚص ٚظبیف  ٚهالديذ ٘ب
 oفوً چٙبعَ ٔ :ظبعد  ٚثبػعؿی  ٚعؿيضگی ثٗ كکبیبد
 oفوً پٕجُ  :ؿبیغ ِمغعاد

فصم اول  :كلیات
ِبصٖ  -1صع ايٓ آييٓ ٔبِٗ ػجبعاد اسزوبعي ػيغ جبيگؼيٓ ػٕبٚيٓ وبًِ آٔٙب ِي گغصص.
اٌف – « ٘يأد ػبٌي» ثٗ جبي ٘يأد ػبٌي گؼيٕق
ة) ٘ « -يأد » ثٗ جبي ٘يأد ِغوؼي گؼيٕق
ج٘ « -ـزٗ » ثٗ جبي ٘ـزٗ گؼيٕق
صٙٔ -بص ثٗ جبي ٔٙبص عيبؿذ جّٛٙعي
٘ـ  -ؿبػِبْ ثٗ جبي ؿبػِبْ اِٛع اصاعي  ٚاؿزشضاِي ولٛع
« -ٚلبٔ ْٛگؼيٕق» ثٗ جبي لبٔ ْٛگؼيٕق ِؼٍّبْ  ٚوبعوٕبْ آِٛػف  ٚپغٚعف ِوٛة
ِ 1374/6/16جٍؾ كٛعاي اؿالِي
ػ«-لبٔ ْٛرـغي» ثٗ جبي لبٔ ْٛرـغي لبٔ ْٛگؼيٕق ِؼٍّبْ  ٚوبعوٕبْ آِٛػف  ٚپغٚعف ثٗ
وبعوٕبْ ؿبيغ ٚػاعرشبٔٗ ٘ب  ،ؿبػِبٔٙب ِ ،ؤؿـبد  ٚكغوزٙبي صٌٚزي ٙٔ ٚبص٘بي أمالة
ؿبالِي ِوٛة ِ 1375/2/9جٍؾ كٛعاي اؿالِي.

ِبصٖ  -2اِغ گؼيٕق  ٚاجغاي ًٛاثَ ِ ٚمغعاد ِغث ٍٛثٗ آْ صعثبعٖ صاٍُٚجبْ ٚعٚص ثٗ سضِذ اػُ
اػ عؿّي  ،غيغ عؿّي ( پيّبٔي – لغاعصاصي – عٚػِؼص  ٚػٕبٚيٓ ِلبثٗ) ِ ٚلٌّٛيٓ لبْٔٛ
وبع صع وٍيٗ صؿزگب٘ٙبي ِظوٛع صع ِبصٖ ٚادضح لبٔ ْٛرـغي ِ ٚبصٖ ( )3لبٔ ْٛگؼيٕق ربثغ
ادىبَ ِمغع صع لبٔ ْٛگؼيٕق  ٚايٓ آييٓ ٔبِٗ سٛا٘ض ثٛص .
رجوغٖ ٘ -1غ گ ٗٔٛجظة  ٚثىبعگيغي ِٕ ٍٛثٗ عػبيذ ِبصٖ فٛق ِي ثبكض  ٚپغصاسذ ٘غ گٗٔٛ
ٚجٗ ثض ْٚعػبيذ ِبصٖ فٛق غيغ لبٔٔٛي اؿذ.
رجوغٖ  –2اػؼاَ ثٗ ِأِٛعيذ ثبثذ سبعج اػ ولٛع ِ ،أِٛعيذ يب أزمبي ثٗ صؿزگبٖ صيگغ صع
ِلبغً دـبؽ  ،ثٛعؿيٗ كضْ ( صٚعٖ ٘بي ثٍٕض ِضد) ّ٘ ٚچٕيٓ پظيغف صاٍُٚجبْ ِغاوؼ
آِٛػف ػبٌي ٚاثـزٗ ثٗ صؿزگب٘ٙب ِٕ ٍٛثٗ رأييض گؼيٕق اؿذ.
رجوغٖ  -3گؼيٕق وبعوٕبْ ٚػاعد اُالػبد اػ كّٛي ايٓ آييٓ ٔبِٗ ِـزثٕي ثٛصٖ  ٚربثغ ِمغعاد
ِغث ُٗٛسٛا٘ض ثٛص.
فصم دوم – ضىابط عوىهي و ضىابط اًتخاب اصلح
ِبصٖ ًٛ -3اثَ ػِّٛي گؼيٕق اػزمبصي  ،اساللي  ٚؿيبؿي وبعوٕبْ ًِٛٛع ايٓ آييٓ ٔبِٗ
ًٛاثَ ِمغع صع ِبصٖ ( )2لبٔ ْٛگؼيٕق اؿذ  ٚاٌزؼاَ ػٍّي ثٗ ادىبَ اؿالَ ِٕضعج صع ِبصٖ

ِظوٛع ػجبعرـذ اػ:
1ػًّ ثٗ ٚاججبد اػ لجيً ّٔبػ  ،عٚػٖ ...ٚ2اجزٕبة اػ ِذغِبد ( ػضَ اعرىبة ِؼبهي وجيغٖ)ِبصٖ  -4جؼئيبد ِوبصيك ًٛاثَ ػِّٛي  ٚأزشبة اهٍخ ( ًٛاثَ ػِّٛي ِ ٚالوٙبي رمضَ) ،
ًٛاثَ ِ ٚؼيبع٘بي دبوُ ثغ گؼيٕق ولٛع  ٚصؿزٛعاٌؼٍّٙبي ِٛعص ٔيؼا رٛؿَ ٘يأد ػبٌي
رٕظيُ  ٚاثالؽ سٛا٘ض كض .صع رؼييٓ ِٛاػيٓ كغػي  ٚرِجيك وٍيٗ اِٛع گؼيٕق ثب ِجبٔي فمٙي
٘ ،يأد ػبٌي دـت آعاءفمٙي دٌغد اِبَ سّيٕي (عى) ٌٚ ٚي فميٗ الضاَ سٛا٘ض وغص.
رجوغٖ  - 1اِغ گؼیٕق صع ِلبغً دـبؽ ّ٘ ٚچٕيٓ ِٛاعص سبم ثغ اؿبؽ ًٛاثَ أزشبة
اهٍخ أجبَ سٛا٘ض كض.
رجوغٖ  -2اػؼاَ ثٗ ِأِٛعيذ ثبثذ سبعج اػ ولٛع اػ ِوبصيك ِٛاعص سبم ِ ٚلبغً آِٛػكي ،
إِيزي اػ ِوبصيك ِلبغً دـبؽ ِذـٛة ِي گغصص .رلشين ؿبيغ ِٛاعص سبم ثب ٘يأد
ػبٌي سٛا٘ض ثٛص ِٛ ٚاعص دـبؽ ثٗ رغريت ِمغع صع ِبصٖ ( )41رؼييٓ سٛا٘ض ثٛص.

فصم سىم -تشكیالت حذود وظايف و صالحیتها
اٌف – ٘يأد ػبٌي
ِبصٖ  -5صثيغ ٘يأد ػبٌي گؼيٕق وٗ ثٗ پيلٕٙبص اػٌبء ٘يأد ػبٌي  ٚدىُ عئيؾ جّٛٙع
ِوٛة ِي كٛص ّ٘زغاػ ِمبِبد ًِٛٛع ثٕض (ة )رجوغٖ (ِ )3بصٖ يه لبٔٔ ْٛظبَ ّ٘بٕ٘گ
پغصاسذ ( اؿزبٔضاعاْ ؿفغا) ِي ثبكض .
رجوغٖ – صع هٛعري وٗ عئيؾ جّٛٙع ثٗ اؿزٕبص ِبصٖ ( )6لبٔ ْٛگؼيٕق  ،اجغاي لبٔ ْٛعا ثٗ
صيگغي ٚاگظاع ّٔبيض دىُ صثيغ ٘يأد ػبٌي ثٗ رغريت فٛق رٛؿَ ٚي ثٗ ػٕٛاْ عيبؿذ ٘يأد
ػبٌي گؼيٕق هبصع سٛا٘ض كض.
ِبصٖ ٘ -6يأد ػبٌي ثب ّ٘ىبعي ٘يأرٙب  ٚصؿزگب٘ٙبي طيغثَ ٔـجذ ثٗ ايجبص  ٚرٛؿؼٗ ثبٔه
اُالػبري گؼيٕق ولٛع الضاَ ِي ّٔبيض .
رجوغٖ٘ -يأرٙب ِ ٚغاوؼ اُالػبری  ،صؿزگب٘ٙبي اجغايي  ٚلٌبيي ٔ ٚيغٚي أزظبِي ،
ؿبػِبٔٙبي دفبظذ  ٚاُالػبد  ٚػميضري – ؿيبؿي ٔيغ٘ٚبي ِـٍخ ِىٍفٕض ّ٘ىبعيٙبي الػَ
عا صع ايٓ ػِيٕٗ دـت ٔظغ ٘يأد ػبٌي ِؼّٛي صاعٔض.
ِبصٖ ٘ -7يأد ػبٌي ِٛظف اؿذ ٔـجذ ثٗ رضٚيٓ ٔظبَ جبِغ آِٛػف گؼيٕق ولٛع ثب
اؿزفبصٖ اػ رجبعة ػٍّي  ٚپژ٘ٚلٙبي ثٕيبصي  ٚوبعثغصي صع ِز ْٛفمٙي  ٚصؿزبٚعص٘بي
ػٍّي الضاَ ّٔبيض  ٚثب رٛؿؼٗ پژ٘ٚلٙب ٔـجذ ثٗ صؿزيبثي ثٗ عٚكٙبي ثٙيٕٗ أجبَ وبع
ِجبصعد ٚعػص ٘يأد ػبٌي ِي رٛأض صٚعٖ ٘بي ِؼثٛع عا عأؿبً اجغا  ٚیب اجغاي آْ عا ثٗ ٘يأرٙب
رفٛيي ّٔبيض .
رجوغٖ  -1اؿزفبصٖ اػ ِؼايبي اؿزشضاِي صٚعٖ ٘بي آِٛػكي ِؼثٛع ثب وـت ِجٛػ اػ ؿبػِبْ
هٛعد سٛا٘ض گغفذ.
رجوغٖ  -2اكزغبي وبعگؼاعاْ صع اِغ گؼيٕق ولٛع صع هٛعد رأييض هالديذ ثٗ رغريت ِمغع صع
لبٔ ْٛگؼيٕق  ٚلبٔ ْٛرـغي  ٍِٕٛ ،ثٗ ُي صٚعٖ ٘بي آِٛػكي ِمغعسٛا٘ض ثٛص.

ِبصٖ ٚ -8ػيغ يب ثبالرغيٓ ِمبَ اجغايي صؿزگبٖ ِي رٛأض صع جٍـبد ٘يأد ػبٌي صع ِٛاعص طيً
كغوذ ّٔبيض :
1روٛيت صؿزٛعاٌؼًّ ثب عٚيٗ سبم صؿزگبٖ طيغثَ2ايجبص ٘يأد جضيض  ،اصغبَ يب أذالي ٘يأد ِغوؼي صؿزگبٖ طيغثَ3اػالَ ٔظغ ٔٙبيي ٔـجذ ثٗ ِٛاعص سبم ِٛ ٚعص اسزالف صع ِٛعص ّٔبيٕضگبْ ٚػعاء صع ٘يأرٙب ،اػٌبي ٘ـزٗ ٘ب  ،كىبيبد  ٚگؼاعف ثبػعؿي دـت رلشين ٘يأد ػبٌي.
4-صعسٛاؿذ ٚػيغ جٙذ كغوذ صع جٍـٗ.

ة٘ -يأد ِغوؼي گؼيٕق
ِبصٖ  -9جٍـبد ٘يأد ثب دٌٛع اکثغیذ اػٌبء عؿّيذ ِی یبثض  ٚروّيّبد آٔٙب ثب دضالً صٚ
عأی ِؼزجغ سٛا٘ض ثٛص.
ِبصٖ ٘ -10يأد ِٛظف اؿذ ثغ اؿبؽ صؿزٛعاٌؼًّ ٘يأد ػبٌي ٔـجذ ثٗ اؿزؼالَ ؿٛاثك
پظيغفزٗ كضگبْ صع وٍيٗ آػِٙٔٛب  ٚيب ِؼغفي كضگبْ ًِٛٛع ِبصٖ () 2لبٔ ْٛگؼيٕق ٚ
ِلٌّٛيٓ ِبصٖ ٚادضٖ لبٔ ْٛرـغي اػ ثبٔه اُالػبري ًِٛٛع ِبصٖ ( )6ايٓ آييٓ ٔبِٗ  ٚؿبيغ
ِغاجغ طيغثَ الضاَ ّٔبيض.
ِبصٖ ٘ -11يأد ِي رٛأض ثب رٛجٗ ثٗ دجُ فؼبٌيزٙب  ،رٛؿؼٗ ثب وب٘ق فؼبٌيزٙبي ِٛجٛص ،
پغاوٕضگي جغغافيبيي ٚادض٘بي ٚاثـزٗ  ٚربثؼٗ صع ِغوؼ  ٚاؿزبٔٙب  ٚؿبيغ ًغٚعرٙبي ِغرجَ ثب
اِغ گؼيٕق ٔ ،ـجذ ثٗ ايجبص اصغبَ  ٚيب رفىيه ٘ـزٗ ٘ب ثب عػبيذ ِمغعاد ِغث ٍٛالضاَ ّٔبيض.
رجوغٖ  -1صع جٙذ رـغيغ جظة ٔيغ ٚ ٚادزغاػ اػ ايجبص رلىيالد غيغ ًغٚع صع ٚادض٘بي ربثؼٗ ٚ
اؿزبٔي صؿزگب٘ٙب ٘ ،يأد ِي رٛأض ػٕضاٌٍؼ َٚيىي اػ ٚادض٘بي ٘ـزٗ عا رلىيً صاصٖ ٚ
ؿبيغ اِٛع ِغث ٍٛعا رٛؿَ يىي اػ ٘ـزٗ ٘بي ِغوؼي  ٚاؿزبٔي ِِٕ ،مٗ اي  ٚيب ؿيبع ثب
عػبيذ لبٔ ْٛگؼيٕق  ٚايٓ آييٓ ٔبِٗ أجبَ ص٘ض.
رجوغٖ  -2صع هٛعري وٗ الضاِبد ًِٛٛع ايٓ ِبصٖ ثب رأييض ٘يأد ػبٌي ِـزٍؼَ افؼايق
پـزٙبي ؿبػِبٔي ثبكض ِغاجغ لبٔٔٛي طيغثَ ٔـجذ ثٗ رأييض آْ ػًّ سٛإ٘ض ّٔٛص.

ِبصٖ ٘ -12يأد ِٛظف اؿذ ٔـجذ ثٗ أجبَ اِٛع گؼيٕق سٛا٘غاْ ِزمبًي  ،رٛؿَ سٛا٘غاْ
ثب عػبيذ ِمغعاد لبٔ ْٛرـغي  ٚلبٔ ْٛگؼيٕق ثغ اؿبؽ صؿزٛعاٌؼٍّي وٗ ثٗ روٛيت ٘يأد
ػبٌي ِي عؿض الضاَ ّٔبيض.
رجوغٖ ٘ -1يأد ػبٌي ِٛظف اؿذ ثٗ رٕبؿت دجُ فؼبٌيذ گؼيٕق سٛا٘غاْ ولٛع  ٚثٗ ِٕظٛع
پلزيجبٔي ٘بي ػٍّي  ،فٕي  ،اجغايي  ،آِٛػكي ٔ ،ظبعد  ٚثبػعؿي آٔٙب ٔـجذ ثٗ پيق
ثيٕي ؿبػِبْ وبع ِٕبؿت الضاَ ّٔبيض.
رجوغٖ ٘ -2يأد ٘ ٚـزٗ ِٛظفٕض ِزٕبؿت ثب جظة ٔيغ٘ٚبي ِٛعص ٔيبػ صؿزگبٖ ثغ دـت
جٕـيذ ٔ ،ـجذ ثٗ اعائٗ ؿبػِبْ وبع ّ٘ ٚىبعي ٔيغ٘ٚبي سٛا٘غ يب ثغاصع ٚاجض كغايَ ِمغع صع
ِبصٖ ( )13لبٔ ْٛگؼيٕق الضاَ ّٔبيض.

ِبصٖ ٘ -13يأد ِٛظف اؿذ پؾ اػ أزشبة ٔيغ٘ٚبي ِمغع صع ثٕض (ِ )4بصٖ ( )5لبٔ ْٛگؼيٕق (

غيغ اػ اػٌبء ٘يأد ) ٔـجذ ثٗ رلىيً پغٔٚضٖ  ٚثغعؿي ؿٛاثك آٔبْ الضاَ  ٚپؾ اػ ادغاػ
كغايَ ِمغع صع ِبصٖ ( )13لبٔ ْٛگؼيٕق ِٛاعص عا جٙذ رأييض ٔٙبيي ثٗ ٘يأد ػبٌي اعؿبي
ّٔبيض.
ِبصٖ ٘ -14غ گ ٗٔٛجبثجبيي ٔ ٚمً  ٚأزمبي اػٌبء ٘ـزٗ ٘ب  ٚوبعوٕبْ صثيغسبٔٗ ٘يأد ثب
ّ٘بٕ٘گي ٘يأد  ٚؿبيغ وبعوٕبْ ٘ـزٗ ثب ّ٘بٕ٘گي ٘ـزٗ أجبَ ِي گيغص.
رجوغٖ -ثىبعگيغي ٔيغ٘ٚبي ِٛعص ٔيبػ صثيغسبٔٗ ٘يأد ثٗ پيلٕٙبص ِـئٛي صثيغسبٔٗ  ٚرأييض ٘يأد
سٛا٘ض ثٛص.

ج٘ -ـزٗ گؼيٕق
ِبصٖ  -15أجبَ ِغادً اجغايي گؼيٕق ِزمبًيبْ  ٚصاٍُٚجبْ ًِٛٛع لبٔ ْٛگؼيٕق ثٗ ػٙضٖ
٘ـزٗ اؿذ وٗ ِغجغ اثزضايي هضٚع آعاء گؼيٕق ِي ثبكض.
رجوغٖ – آعاء هبصع كضٖ رٛؿَ ٘ـزٗ ٘ب صع عاثِٗ ثب ِلبغً دـبؽ صع هٛعد رٕفيظ ٘يأد
ِغث ُٗٛلبثً اجغا سٛا٘ض ثٛص ٘ ٚيأد ِي رٛأض اسزيبعاد ًِٛٛع ايٓ رجوغٖ عا ثٗ ٘ـزٗ رفٛيي
ّٔبيض.

ِبصٖ  -16هضٚع عأي صع گؼيٕق افغاص ثب دٌٛع ؿٗ ػٌ ٛوٗ ثب دىُ صثيغ ٘يأد ِٕوٛة ِي
كٔٛض أجبَ ِي گيغص  ٚروّيّبد آٔٙب ثب اوثغيذ آعاء ِؼزجغ اؿذ.
رجوغٖ – ِغدٍٗ اٚي رجضيضٔظغ ثب دٌٛع ص ٚػٌ ٛصيگغ ٘ـزٗ  ٚيىي اػ اػٌبء لجٍي  ٚثب عػبيذ
اوثغيذ آعاء صع اسظ روّيّبد أجبَ ِي گيغص.

ِبصٖ ِ -17ضيغ ٘ـزٗ وٗ اػ ثيٓ اػٌبء  ٚيب دىُ صثيغ ٘يأد ِٕوٛة ِي گغصص ِـزميّبً
ِـئٌٛيذ ٚادض اِٛع اجغايي ٘ـزٗ عا ثغ ػٙضٖ سٛا٘ض صاكذ.
ِبصٖ  -18افغاصي وٗ صع پـزٙبي ؿبػِبٔي گؼيٕق ثب عػبيذ وٍيٗ ِمغعاد ِغثِٕ ُٗٛوٛة ِي
كٔٛض صع هٛعري وٗ ِجّٛع ٚج ٖٛصعيبفزي آٔبْ ٔـجذ ثٗ دمٛق ِ ٚؼايبي كغً لجٍي وب٘ق
پيضا ّٔبيض  ،اػ رفبٚد رِجيك ثٙغٖ ِٕض سٛإ٘ض كض.

ص -صؿزگب٘ٙب
ِبصٖ  -19ثٗ ِٕظٛع اجغاي اِٛع گؼيٕق صع ِٛػض ِمغع ٙٔ ،بص  ٚصؿزگبٖ ِٛظفٕض دـت ِٛعص
وٍيٗ اِىبٔبد ِٛعص ٔيبػ ٘ يأد ػبٌي ٘ ،يأرٙب ٘ ٚـزٗ ٘بي ربثؼٗ اػُ اػ فٌب ٚ ،ؿيٍٗ ٔمٍيٗ ،
ٔيغٚي أـبٔي ِٛعص ٔيبػ ِٕ ،بثغ ِبٌي ( ثب ثٙغٖ ِٕضي اػ رّبِي ِؼايبي ِلبثٗ وبعوٕبْ آْ ٔٙبص
يب صؿزگبٖ)  ٚؿبيغ سضِبد پلزيجبٔي عا رأِيٓ ّٔبيٕض.

رجوغٖ – ٘يأد ِٛظف اؿذ صع ِٛاعص اؿزثٕبيي  ٚپيق ثيٕي ٔلضٖ  ،فٙغؿذ ٔيبػ٘بي سٛص ٚ
٘ـزٗ ٘بي ربثؼٗ عا ثٗ اِىبٔبد ٔ ٚيغٚي أـبٔي يه ِبٖ لجً اػ كغٚع أجبَ اِٛع گؼيٕق ثٗ
ٚػيغ يب ثبالرغيٓ ِمبَ ثٗ صؿزگبٖ اػالَ ّٔبيض.

ِبصٖ  -20ؿبػِبْ  ٚؿبيغ ِغاجغ طيغثَ ِىٍفٕض لجً اػ روٛيت رلىيالد ٘يأد ٘ ٚـزٗ ٚ
ّ٘چٕيٓ صع رٙيٗ  ٚرضٚيٓ ُغدٙبي ُجمٗ ثٕضي ِلبغً صؿزگب٘ٙبي اجغايي ٔ ،ظغ ٘يأد
ػبٌي عا اسظ  ٚثب عػبيذ آْ الضاَ ّٔبيض.
رجوغٖ ُ -1غادي  ٚرٕظيُ رلىيالد ؿبػِبٔي ٘ـزٗ ٘بي گؼيٕق  ٚصثيغسبٔٗ ٘يأرٙب ثغ
اؿبؽ صؿزٛعاٌؼٍّي سٛا٘ض ثٛص وٗ رٛؿَ ٘يأد ػبٌي رٙيٗ  ٚاثالؽ ِي گغصص.
رجوغٖ ٚ -2ادض ؿبػِبٔي ٘ـزٗ ػيغ ٔظغ ثبالرغيٓ ِمبَ صؿزگب٘ي وٗ ٘ـزٗ صع آْ ايجبص كضٖ
صع رلىيالد ؿبػِبٔي رؼييٓ ِي گغصص .ؿبػِبْ  ٚؿبيغ ِغاجغ طيغثَ ِىٍفٕض صع ُغادي
رلىيالري صؿزگب٘ٙب ايٓ اِغ عا عػبيذ ّٔبيٕض.
رجوغٖ ٘ -3غ گ ٗٔٛپيلٕٙبص رغييغ صع رلىيالد  ٚپـزٙبي ؿبػِبٔي ٘ـزٗ ثب رأييض ٘يأد ٚ
عػبيذ ِمغعاد ِغث ُٗٛسٛا٘ض ثٛص.
رجوغٖ  -4پـزٙبي ؿبػِبٔي اػٌبء ٘ـزٗ صع اِزضاص پـزٙبي صثيغسبٔٗ ٘يأد پيق ثيٕي ِي
گغصص.

ِبصٖ  -21ؿبػِبْ ثغٔبِٗ  ٚثٛصجٗ ِٛظف اؿذ ّ٘ٗ ؿبٌٗ ثب وـت ٔظغ ٘يأد ػبٌي گؼيٕق
ًّٓ اسزوبم عصيف ِـزمً ثٛصجٗ اي ثغاي ٘غ يه اػ ٘يأرٙب صع ػيغ عصيف صؿزگبٖ ِغث، ُٗٛ
اػزجبع ِٛعص ٔيبػ ٘يأد ٘ ٚـزٗ ٘بي طيغثَ عا رأِيٓ ّٔبيض.
رجوغٖ – ثٗ ِٕظٛع رأِيٓ ثٛصجٗ ِٛعص ٔيبػ ٘يأرٙب ٘ ٚـزٗ ٘ب صع ؿبي  ، 1377صؿزگبٖ ِٛظف
اؿذ ثغ اؿبؽ پيلٕٙبص ٘يأد  ،اهالدبد الػَ عا صع ِزٓ ِٛالزٕبِٗ ِزجبصٌٗ ثب ؿبػِبْ ثغٔبِٗ ٚ
ثٛصجٗ ثٗ ػًّ آٚعصٖ  ٚؿبػِبْ ِؼثٛع ٔيؼ ِٛظف ثٗ رأِيٓ اػزجبع ِٛعص ٔيبػ ٘يأد طيغثَ سٛا٘ض
ثٛص.

ِبصٖ  -22صؿزگبٖ پؾ اػ اسظ ِجٛػ اؿزشضاِي  ،صع اجغاي ِبصٖ ( )6لبِٔ ْٛغارت عا جٙذ ُي
ِغادً گؼيٕق وزجبً ثٗ ٘يأد اػالَ ِي ّٔبيض ّ٘ ٚچٕيٓ صؿزگبٖ ِىٍف اؿذ صاٍُٚجبْ ًِٛٛع
ِبصٖ ( )2لبٔ ْٛگؼيٕق عا ثب عػبيذ ؿبيغ ِٛاص ايٓ آييٓ ٔبِٗ لجً اػ أزوبة يب ثىبعگيغی  ٚيب
ارشبط روّيُ صع عاثِٗ ثب ؿبيغ ِٛاعص ِمغع صع ِبصٖ ِؼثٛع جٙذ ُي ِغادً گؼيٕق ِؼغفي
ّٔبيض.
رجوغٖ -صع هٛعد ٔيبػ ثٗ أجبَ ِوبدجٗ ٘بي رشووي  ٚػٍّي ثب صاٍُٚجبٔٗ دٌٛع يه هبدت
ٔظغ ثٗ ّٔبيٕضگي اػ ٘يأد يب ٘ـزٗ ًغٚعي ِي ثبكض صؿزٛعاٌؼًّ ايٓ رجوغٖ رٛؿَ ٘يأد
ػبٌي رٙيٗ  ٚاثالؽ سٛا٘ض كض.

ِبصٖ ٚ -23ادض وبعگؼيٕي يب ػٕبٚيٓ ِلبثٗ اصاعي صع صؿزگبٖ ِىٍف اؿذ ثٗ ِذي صعيبفذ ٔظغ
گؼيٕق ِجٕي ثغ ػضَ ِٛافمذ ثب اصاِٗ سضِذ صاٍُٚت ٔ ،ـجذ ثٗ لِغ عاثِٗ اؿزشضاِي ٚي

(  ٚصع ِٛاعص اؿزشضاَ عؿّي لجً اػ رجضيً ًٚغ ثٗ عؿّي لِؼي) الضاَ ّٔبيض .
رجوغٖ  -1صع ِٛاعص رّضيض لغاعصاص  ٚرجضيً ًٚغ رب لِؼي عؿّي  ،صع هٛعري وٗ وبعِٕض ٔـجذ
ثٗ ٔظغ گؼيٕق صع ٍِٙذ ِمغع اػزغاى ّٔبيض أزوبة افغاص صيگغ صع پـذ ٘بي ِغث ٍٛثٗ آٔبْ
ربعؿيضگي ثٗ اػزغاى صع ٘يأد ( ِغدٍٗ ص َٚرجضيضٔظغ دضاوثغ ؿٗ ِبٖ) ِجبػ ٔشٛا٘ض ثٛص  ٚصع
ِٛاعص ٌغ ٛرؼٙض سضِذ ٔ ،يبػ ثٗ اسظ ِجٛػ اؿزشضاِي جضيض ّٔي ثبكض.
رجوغٖ  -2صع ِٛاعص اؿزثٕبء ِضد ِؼثٛع ُجك ٔظغ ٘يأد ػبٌي رؼييٓ سٛا٘ض كض.
رجوغٖ  -3صع ِٛاعصي وٗ پؾ اػ رجضيضٔظغ اٚي يب ص َٚصاٍُٚت ِذك رلشين صاصٖ كٛص ثبثذ
ايبَ ػضَ اكزغبي اػ دمٛق آِبصگي ثٗ سضِذ ثٙغٖ ِٕض سٛا٘ض كض  ٚصع هٛعري وٗ دىُ رضاَٚ
سضِذ ثب عػبيذ غّي ػيٓ اػ ثؼي كغايَ هبصع ثلٛص دمٛلي ثبثذ ايبَ ِؼثٛع  ،رؼٍك ٔگغفزٗ
ٌٚيىٓ ايبَ ِظوٛع ثٗ ػٕٛاْ ؿبثمٗ سضِذ رٍمي سٛا٘ض كض .رلشين غّي ػيٓ ُجك
صؿزٛعاٌؼًّ ٘يأد ػبٌي  ،ثب ٘يأد سٛا٘ض ثٛص.

ِبصٖ  -24صع ِٛاعصي وٗ ٔظغ گؼيٕق صع ِمِغ عؿّي آػِبيلي رب لجً اػ أمٌبي ِضد سضِذ
آػِبيلي ثغ ػضَ پظيغف ثبكض ِ ٚـزشضَ رمبًبي رجضيضٔظغ ّٔبيض  ،هضٚع دىُ لِؼي
عؿّي ِٕ ٍٛثٗ اسظ ٔظغ گؼيٕق ِجٕي ثغ پظيغف ِـزشضَ ِظوٛع ثبكض  ٚػِبْ عؿيضگي صع
رجضيضٔظغ اٚي  ٚص َٚثٗ ػِبْ ِضد سضِذ آػِبيلي افؼٚصٖ سٛا٘ض كض.
ِبصٖ ٚ -25ادض٘بي وبعگؼيٕي يب ػٕبٚيٓ ِلبثٗ اصاعي صع صؿزگبٖ ُِٛفٕض صع هٛعري وٗ ٔظغيٗ
ِثجذ ٘يأد يب ٘ـزٗ ٔـجذ ثٗ هضٚع دىُ اؿزشضاَ لِؼي وبعِٕضاْ آػِبيلي اػالَ ٔلضٖ
ثبكض  ،دضالً ِ 6بٖ لجً اػ أمٌبي سضِذ آػِبيلي ٔظغ ٘ـزٗ يب ٘يأد عا عاجغ ثٗ هضٚع
دىُ اؿزشضاِي لِؼي آٔبْ اؿزؼالَ ّٔبيٕض صع غيغ ايٓ هٛعد ِزشٍف ثٗ ِغاجغ طيغثَ ِؼغفي
ِي كٛص.
رجوغٖ ٘ -1يأد يب ٘ـزٗ ( صع هٛعد رفٛيي اسزيبع اػ ؿٛي ٘يأد ثٗ ٘ـزٗ) دـت ِٛعص
ِٛظف اؿذ لجً اػ پبيبْ ِضد ِمغع سضِذ آػِبيلي ِـزشضَ ٔظغ سٛص عا ثٗ ٚادض وبعگؼيٕي
يب ٚادض اِٛع اصاعي صؿزگبٖ اػالَ ّٔبيض  ،صع غيغ ايٕوٛعد ٚادض٘بي ِظوٛع صع ِٛػض لبٔٔٛي
الضاَ سٛإ٘ض ّٔٛص.
رجوغٖ ٚ -2ادض٘بي وبعگؼيٕي يب ػٕبٚيٓ ِلبثٗ اصاعي صع صؿزگبٖ ِٛظفٕض يه ٔـشٗ اػ ادىبَ
هبصعٖ صع ٘غ ِمِغ اػ اؿزشضاَ عا ثٗ ٘يأد يب ٘ـزٗ ِغث ُٗٛاعؿبي ّٔبيٕض.
رجوغٖ  -3صع ِٛاعصي وٗ صع ػِبْ اثالؽ ايٓ آييٓ ٔبِٗ وّزغ اػ ِ 6بٖ ثٗ ػِبْ أمٌبي ِضد سضِذ
آػِبيلي ِـزشضَ ِبٔضٖ ثبكض  ،وبعگؼيٕي  ٚػٕبٚيٓ ِلبثٗ اصاعي ِٛظفٕض ثٗ ِٕظٛع هضٚع
دىُ لِؼي ؿغيؼبً ٔظغ گؼيٕق عا اسظ ّٔبيٕض.

ِبصٖ  -26ربعيز هضٚع عأي ِجٕي ثغ ػضَ پظيغف رٛؿَ ٘ـزٗ ٘ ،يأد ٘ ٚيأد ػبٌي ِجٕبي
ػضَ اكزغبي  ٚيب لِغ عاثِٗ اؿزشضاِي رٛؿَ وبعگؼيٕي ٘ب يب ٚادض٘بي اصاعي ِلبثٗ صع
صؿزگبٖ ِي ثبكض صع ايٓ هٛعد پغصاسذ ٚجٗ ثبثذ وبعوغص ِـزشضَ اػ ػِبْ هضٚع عأي ٘ـزٗ
رب ػِبْ هضٚع دىُ وبعگؼيٕي دضاوثغ رب ِضد يه ِبٖ ثالِبٔغ ِي ثبكض.

ِبصٖ  -27صثيغسبٔٗ ٘يأد وٗ ػيغ ٔظغ ٘يأد  ٚصع دٛػٖ ؿزبصي صؿزگبٖ ِـزمغ ِي ثبكض ثٗ
ػٕٛاْ ٚادض ؿزبصي  ٚاجغايي ٘يأد جٙذ رذمك ٚظبيف ِذ ٌٗٛاػ جٍّٗ ِٛاعص طيً الضاَ ِي
ّٔبيض:
رٙيٗ پيق ٔٛيؾ ثشلٕبِٗ ٘ب  ٚصؿزٛعاٌؼٍّٙب  ٚفغِٙبي الػَ صاسٍي.أجبَ وٍيٗ الضاِبد اجغايي ِغث ٍٛثٗ عؿيضگي ثٗ كىبيبد افغاص جٙذ ُغح صع ٘يأد. أجبَ اِٛع ثغعؿي هالديذ اػٌبء ٘ـزٗ ٘ب  ٚوبعوٕبْ صثيغسبٔٗ  ٚرٙيٗ گؼاعكبد الػَ جٙذُغح صع ٘يأد.
ثغعؿي ّٔٛصاع رلىيالري  ،رلىيالد رفويٍي  ٚثٛصجٗ ِٛعص ٔيبػ ٘يأد ٘ ٚـزٗ ٘بي ربثؼٗ ٚپيلٕٙبص ثٗ ٘يأد.
أجبَ وٍيٗ اِٛع پلزيجبٔي  ،اصاعي  ،عٚاثَ ػِّٛي  ،رضاعوبد ٘ ..... ٚيأد ِغوؼي.أجبَ الضاِبد الػَ جٙذ اجغاي ثغٔبِٗ ٘بي آِٛػكي وبعوٕبْ صع چبعچٛة ِوٛثبد ٘يأدػبٌي.
پيگيغي اجغاء وٍيٗ ِوٛثبد  ٚروّيّبد ِزشظٖ رٛؿَ ٘يأد ػبٌي ٘ ٚيأد ِغوؼي صع ٘ـزٗ٘بي ربثؼٗ.
-ثغٔبِٗ عيؼي ٔ ٚظبعد ثغ اجغاي اِٛع عايبٔٗ اي.

فصم چهارمً :ظارت و بازرسي ور سیذگي به شكايات
ِبصٖ ٘ 28-يأد ِٛظف اؿذ ثب رٛجٗ ثٗ ًٛاثَ ِ ٚؼيبع٘بي ِمغع صع لبٔ ْٛگؼيٕق ٔ ٚيؼ ثغ
اؿبؽ صؿزٛعاٌؼًّ ٘يأد ػبٌي ٔـجذ ثٗ اجغاي ًٛاثَ ِ ٚوٛثبد  ٚثغعؿي ػٍّىغص ٘ـزٗ
٘ب  ٚؿيغ ِغادً گؼيٕق ِزمبًيبْ ٔ ،ظبعد صليك ّٔبيض  ٚػٕضاٌٍؼ َٚصع آعاء هبصعٖ رجضيضٔظغ
ّٔبيض .
رجوغٖ -صثيغ ٘يأد ِ ٚضيغ ٘ـزٗ ثب عػبيذ ِمغعاد گؼيٕق  ،پبؿشگٛي ِغاجغ عؿّي ِمغع صع
لبٔ ْٛگؼيٕق  ٚايٓ آييٓ ٔبِٗ ِي ثبكٕض.
ِبصٖ ٘ -29يچ يه اػ اػٌبي ٘يأد ٘ ،ـزٗ ِ ،ذمميٓ ِ ٚوبدجٗ گغاْ گؼيٕق عا ّٔي رٛاْ صع
اعرجبٍ ثب ٚظبيفي کٗ ُجك لبٔ ْٛگؼيٕق ثغاي جّغ آٚعي اُالػبد ِ ،ضاعن ّ٘ ٚچٕيٓ هضٚع
عأي صاعٔض رذذ رؼميت لٌبيي لغاع صاص.
رجوغٖ -صع هٛعري وٗ ٘غ يه اػ افغاص فٛق ِغرىت جغائُ ػِّٛي  ٚيب رشٍفبد اصاعي گغصٔض
پغٔٚضٖ آٔبْ دـت ِٛعص رٛؿَ ٘يأد ػبٌي يب ٘يأد ِغث ُٗٛثٗ ِغاجغ لٌبيي ٘ ،يأرٙبي
عؿيضگي ثٗ رشٍفبد اصاعي  ٚيب ؿبيغ ِغاجغ طيغثَ اعجبع سٛا٘ض كض.
ِبصٖ  -30صيٛاْ ػضاٌذ اصاعی صع ػِبْ عؿيضگي ثٗ كىبيبد ِمغع صع رجوغٖ (ِ )3بصٖ ( )41لبْٔٛ
گؼيٕق اػ ديث ٔمي لٛأيٓ ِ ٚمغعاد صع٘غ ِغدٍٗ ٔـجذ ثٗ اؿزؼالَ ٔظغ ٘يأد يب ٘يأد
ػبٌي الضاَ  ٚپؾ اػ ثغعؿي  ٚاؿزّبع ٔظغاد  ،عأي سٛص عا هبصع ِي ّٔبيض.
ِبصٖ ٘ -31يأد ػبٌي ِي رٛأض ثغاي عؿيضگي ثٗ ٘غ گ ٗٔٛپغٔٚضٖ  ٚؿٛاثك گؼيٕلي ٔ ،ـجذ
ثٗ رلىيً وّيزٗ يب وّيزٗ ٘بي ثغعؿي ِغوت اػ  3رب ٔ 5فغ اػ افغاص طيوالح صع اِٛع گؼیٕق
ثبعػبيذ كغايَ ِمغع صع ِبصٖ ( )13لبٔ ْٛگؼيٕق الضاَ ّٔبيض .

رجوغٖ -وٍيٗ الضاِبد اجغايي گؼيٕق ًِٛٛع ِبصٖ فٛق اػ لجيً أجبَ رذميمبد ِ ،وبدجٗ ،
ٔظغص٘ي رٛؿَ صثيغسبٔٗ ٘يأد ػبٌي أجبَ ِي كٛص.
ِبصٖ ٘ -32يأد ٘ ٚـزٗ ( ثب ٔظغ ٘يأد) ِي رٛإٔض صع ِٛالغ وثغد وبع ٔـجذ ثٗ رلىيً وّيزٗ
٘بي ثغعؿي ِغوت اػ  3رب  5ػٌٚ ٛاجض كغایَ ِمغع صع ِبصٖ ( )13لبٔ ْٛگؼيٕق پؾ اػ رأييض
اػٌبء رٛؿَ ٘يأد ػبٌي ثٗ ِٕظٛع ثغعؿي ِمضِبري  ٚاعائٗ ٔظغيٗ ثٗ ٘يأد يب ٘ـزٗ الضاَ
ّٔبيض=ٔض.
ِبصٖ ٘ -33غ گ ٗٔٛعؿيضگي ثٗ رشٍفبد گؼيٕلي ( ػضَ عػبيذ ِمغعاد گؼيٕق) وبعوٕبْ
گؼيٕق ولٛع ثغ اؿبؽ رجوغٖ (ِ )2بصٖ ( )14لبٔ ْٛگؼيٕق رٛؿَ ٘يأد ِغث٘ ٚ ُٗٛيأـ ػبٌي
سٛا٘ض ثٛص.
ِبصٖ ٘ -34غ يه اػ ِغاجغ رجضيضٔظغ اٚي  ٚصّ٘ ٚ َٚچٕيٓ صيٛاْ ػضاٌذ اصاعي فمَ يىجبع ِي
رٛإٔض ٔـجذ ثٗ يه كىبيذ عؿيضگي  ٚالضاَ ثٗ هضٚع عأي ّٔبيٕض.
ِبصٖ  -35افغاصي وٗ ثؼض اػ اثالؽ لبٔ ْٛگؼيٕق ٚاجض كغايَ ػِّٛي يب أزشبة اهٍخ رلشين
صاصٖ ٔلضٖ  ٚلجالً اػزغاى ّٕٔٛصٖ أض ِي رٛإٔض دضاوثغ رب صِ ٚبٖ پؾ اػ اثالؽ ايٓ آييٓ ٔبِٗ
اػزغاًيٗ سٛص عا رذٛيً ّٔبيٕض وٗ صع ايٓ هٛعد ٘يأد ِ ،ـئٛي عؿيضگي ثٗ آْ سٛا٘ض ثٛص.
ِبصٖ ِ -36أِٛعاْ رذميك ِ ٚوبدجٗ گغاْ ِغادً اٚي  ٚص َٚرجضيضٔظغ يه پغٔٚضٖ ِ ،ـزمً اػ
يىضيگغ سٛإ٘ض ثٛص.

فصم پٌجن  :ساير هقررات
ِبصٖ  - 37كغٚع ثٗ ُي ِغادً گؼيٕق صع ٚعٚص ثٗ سضِذ ِٕ ٍٛثٗ اػالَ وزجي ٚادض وبعگؼيٕي
يب ػٕبٚيٓ ِلبثٗ اصاعي صؿزگبٖ ِي ثبكض.
ِبصٖ  -38آاعء ٔ ٚظغاد ٘يأد ٘ ٚـزٗ رٕٙب ثغاي ادغاػ هالديذ كغٍي صاٍُٚجبْ صع ِذضٚصح
لبٔ ْٛگؼيٕق ِٕبٍ اػزجبع اؿذ.
ِبصٖ  -39صع هٛعريىٗ صاٍُٚت وٍيٗ ِغادً گؼيٕلي عا لجالً ُي وغصٖ ثبكض ( اسظ ٔظغ ِٛافك)
ثٕٙگبَ رّضيض لغاعصاص يب رجضيً ًٚغ اؿزشضاِي ِٛ ٚاعص أزمبي يب ِأِٛعيذ ثٗ صؿزگب٘ٙبي صيگغ
ّ٘ ٚچٕيٓ ثٛعؿيٗ ٘بي صاسً  ٚسبعج ولٛع ،فبهٍٗ ػِبٔي آسغيٓ ثغعؿي رب ػِبْ ُغح ًِٛٛع
صع ٘يأد يب ٘ـزٗ ثغاي ادغاػ دبي فؼٍي ٚي ثبعػبيذ ًٛاثَ ػِّٛي يب أزشبة اهٍخ ِالن
ػًّ صع گؼيٕق سٛا٘ض ثٛص صع ِٛاعص اؿزثٕبء ُجك ٔظغ ٘يأد  ٚيب ٘يأد ػبٌي ػًّ سٛا٘ض كض.
رجوغٖ٘ -غ گ ٗٔٛاؿزفبصٖ اػ وبعوٕبْ كغوزيٙبيي وٗ جٙذ أجبَ اِٛع سضِبري ُغف لغاعصاص
صؿزگب٘ٙبي اجغايي ِي ثبكٕض صع ِلبغً اصاعي  ٚوبعكٕبؿي  ،آِٛػكي  ٚدـبؽ ٍِٕٛ
ثٗ رأييض گؼيٕق سٛا٘ض ثٛص ٔذ ٖٛثغعؿي گؼيٕق صع ِٛعص ايٕگٔ ٗٔٛيغ٘ٚب ثغ اؿبؽ
صؿزٛعاٌؼٍّي سٛا٘ض ثٛص وٗ رٛؿَ ٘يأـ ػبٌي رٕظيُ  ٚاثالؽ ِي گغصص.

ِبصٖ  -40ربعيز صعيبفذ ٌيـزٙبي صعسٛاؿزي ِٛ ٚعص ٔيبػ ٘يأد ٘ ٚـزٗ ِ ٚضاعن كٕبؿبيي

ِزمبًيبْ اػ وٍيٗ ِغاجغ ٚ ٚادض٘بي ِـئٛي ِمغع صع ِبصٖ ) (3لبٔ ْٛگؼيٕق اػُ اػ ؿبػِبْ
ؿٕجق  ٚؿبيغ ِغاجغ ثغگؼاع وٕٕضٖ آػِٙٔٛبي ػٍّي  ،اؿزشضاِي  ٚوبعگؼيٕي ٘ب ِ ،الن
كغٚع اِغ گؼيٕق ًِٛٛع ػِبْ ِمغع صع ِبصٖ (« )16لبٔ ْٛگؼيٕق» ِي ثبكض.
رجوغِٖ -غاجغ ِمغع صع ايٓ ِبصٖ ِٛظفٕض ّ٘بٕ٘گي ٘بي الػَ عا ثٗ ِٕظٛع ػِبٔجٕضي أجبَ اِغ
گؼيٕق ثب ٘يأد يب ٘ـزٗ ِؼّٛي صاعٔض.

ِبصٖ ٔ -41ذُ ٖٛجمٗ ثٕضي اؿٕبص  ٚپغٔٚضٖ ٘بي گؼيٕلي ٔ ،گٙضاعي ٔ ٚمً  ٚأزمبي آٔٙب ٚ
چگٔٛگي أجبَ ِىبرجبد ُجمٗ ثٕضي كضٖ صع ٘يأرٙب ٘ ٚـزٗ ٘ب ّ٘ ٚچٕيٓ ادوبء ِلبغً
دـبؽ ( ػال ٖٚثغ ِٛاعص ِظوٛع صع رجوغٖ (ِ )2بصٖ () 4ايٓ آئيٓ ٔبِٗ) دـت ًٛاثِي سٛا٘ض
ثٛص وٗ رٛؿَ ٘يأد ػبٌي  ٚثب ّ٘ىبعي « ؿبػِبْ» ٚ ٚػاعد اُالػبد رٙيٗ  ٚاثالؽ ِي گغصص.
ِبصٖ  -42ثىبعگ يغي ِـزشضِيٓ عؿّي  ٚثبثذ وٗ عاثِٗ اؿزشضاِي آٔبْ ثٗ ٘غ ػٍذ لِغ
كضٖ ثبكض ِـزٍؼَ ُي ِغادً گؼيٕق سٛا٘ض ثٛص.
ِبصٖ  -43وٍيٗ اُالػبد ثضؿذ آِضٖ صع ِغادً ِشزٍف گؼيٕق ثوٛعد ِذغِبٔٗ صع پغٔٚضٖ
گؼيٕق صاٍُٚجبْ ثجذ ً ٚجَ ِي گغصص  ٚ ،افلبي آْ ِجبػ ّٔي ثبكض  ٚيب ِزشٍفيٓ ُجك
ِمغعاد ِغث ُٗٛثغسٛعص سٛا٘ض كض.
رجوغٖ -صع هٛعد صعسٛاؿذ صاٍُٚجبْ ِٛاعص ثوٛعد وٍي ِ ،ذغِبٔٗ  ٚوزجي ثٗ ٚي اػالَ ِي
كٛص.

ِبصٖ  -44اعػكيبثي ؿبالٔٗ ِـئٛي ِ ٚؼبٔٚيٓ صثيغسبٔٗ ٘يأد  ٚاػٌبي ٘ـزٗ ٘بي گؼيٕق
ولٛع رٛؿَ ٘يأد  ٚؿبيغ وبعوٕبْ صثيغسبٔٗ رٛؿَ ِـئٛي صثيغسبٔٗ ثب عػبيذ ؿٍـٍٗ ِغارت
ِغث ٍٚ ُٗٛثك ًٛاثَ دبوُ ثغ اعػكيبثي وبعوٕبْ صٌٚذ  ،هٛعد سٛا٘ض گغفذ.
رجوغٖ -اعػكيبثي ؿبيغ وبعوٕبْ ٘ـزٗ گؼيٕق ُجك ًٛاثَ ِؼثٛع ثغ اؿبؽ صؿزغٚاٌؼًّ
سٛا٘ض ثٛص وٗ رأييض ؿبػِبْ سٛا٘ض عؿيض.

ِبصٖ -45فغآيٕض ثغعؿي ٔيبػ ثٗ هضٚع ِجٛػ اؿزشضاَ  ٚثغگؼاعي آػِ ْٛػِّٛي  ،آػِ ْٛػٍّي ٚ
گؼيٕق اػ يىضيگغ ِٕفه ثٛصٖ  ٚصؿزگبٖ دـت لٛأيٓ ِ ٚمغعاد ًِٛٛػٗ ٚظبيف سٛص عا أجبَ
صاصٖ ّ٘ ٚبٕ٘گي الػَ ثب ٘يأد يب ٘ـزٗ ( صع غيغ ِٛاعص ثغعؿي ٔيبػ  ٚهضٚع ِجٛػ) عا ُجك
صؿزٛعاٌؼًّ هبصعٖ اػ ٘يأد ػبٌي ثؼًّ سٛا٘ض آٚعص.
ِبصٖ ِ -46الن ػِبْ ِمغع صع ِبصٖ ( )14لبٔ ْٛثغاي عؿيضگي ثٗ كىبيبد صاٍُٚجبْ يىي اػ
ػِبٔٙبي طيً سٛا٘ض ثٛص.
اٌف -آگٙي صع جغايض وثيغاالٔزلبع ( دضالً يىجبع) ثغاي پظيغفزٗ كضگبْ ػٍّي ٙٔ ٚبيي رٛؿَ
ِغاجغ ثغگؼاع وٕٕضٖ آػِ ( ْٛثب كغٍ اػالَ لجٍي ػِبْ ٔزيجٗ ثٗ وٍيٗ صاٍُٚجبْ(
ة -صعيبفذ وبعٔبِٗ ِجٕي ثغ ػضَ پظيغف صاٍُٚت اػ ِغاجغ ثغگؼاع وٕٕضٖ آػِّ٘ ٚ ْٛچٕيٓ

صعيبفذ دىُ رٛؿَ كشن ِزمبًي اػ ُغيك پـذ ؿفبعكي
ج -ربعيز اثالؽ دىُ رٛؿَ اصاعٖ وبعگؼيٕي يب ػٕبٚيٓ ِلبثٗ صع صؿزگبٖ ( ُجك رجوغٖ (ِ )1بصٖ
( )90آييٓ ٔبِٗ صاصعؿي ِضٔي(
ص -ربعيز اثالؽ عأي رٛؿَ ٘يأد يب ٘ـزٗ ثٗ فغص طيٕفغ

رجوغٖ -وٍيٗ ِغاجغ ثغگؼاع وٕٕضٖ آػِ ، ْٛثشلٙبي اصاعي طيغثَ ٘ ،يأد ٘ ٚـزٗ ٘ب ِىٍفٕض
دـت يىي اػ ِٛاعص فٛق ٔـجذ ثٗ ٍِِغ ّٔٛصْ صاٍُٚجبْ الضاَ  ٚاػ ٚهٛي آْ اُّيٕبْ دبهً
ّٔبيٕض.

ِبصٖ  -47صع ِٛاعصي وٗ رجضيً ًٚغ اؿزشضاِي ِـزشضَ عؿّي آػِبيلي ثغ اؿبؽ ٔظغ
گؼيٕق طيغثَ ثٗ اؿزشضاَ عؿّي لِؼي ِيـغ ّٔي گغصص اصاِخ اكزغبي ٚي ثوٛعد پيّبٔي
يب لغاعصاصي صع هٛعد رأييض گؼيٕق ٔ ٚيبػ صؿزگبٖ ِغثِ ٍٛجبػ سٛا٘ض ثٛص.
رجوغٖ -رجضيً ًٚغ افغاص ًِٛٛع ِبصٖ فٛق اػ لغاعصاصي يب پيّبٔي ثٗ عؿّي اػِبيلي پؾ اػ
اػالَ ٔظغ گؼيٕق ثالِبٔغ سٛا٘ض ثٛص.

ِبصٖ ِ -48ؤؿـبد سبعج اػ كّٛي لبٔ ْٛگؼيٕق  ٚلبٔ ْٛرـغي ثض ْٚاسظ ِجٛػ عؿّي اػ
٘يأد ػبٌي  ٚعػبيذ وٍيٗ لٛأيٓ ِ ٚمغعاد ِغث ٍٛثٗ گؼيٕق ّٔي رٛإٔض اػ ٔبَ ٘يأد يب ٘ـزٗ
اؿزفبصٖ ّٔبيٕض.
ِبصٖ ٘ -49غ گ ٗٔٛثىبعگيغي افغاص غيغ ٚاجض كغايَ ِمغع صع ِبصٖ ( )13لبٔ ْٛگؼيٕق ِٛ ٚاعص
ِٕضعج صع ايٓ آييٓ ٔبِٗ رٛؿَ صؿزگبٖ ٙٔ ،بص ٘ ،يأد ٘ ٚـزٗ صع اِغ گؼيٕق ولٛع ٍِِمبً
ِّٕٛع اؿذ  ٚصع هٛعد ثىبعگيغي ٘ ،يأد ػبٌي عآؿبً ٔـجذ ثٗ ػؼي آٔٙب  ٚرؼييٓ جبٔليٓ
الضاَ ِي ّٔبيض.
ِبصٖ ٘ -50يأرٙب ِٛظفٕض ٔـجذ ثٗ اؿزؼالَ اػ ؿٛاثك ؿيبؿي ( رجوغٖ ِ 3بصٖ ِ )2لٌّٛيٓ
ِبصٖ ( )2لبٔ ْٛگؼيٕق اػ ٚػاعد اُالػبد  ٚؿبيغ ِغاجغ طيغثَ دـت ِٛعص الضاَ ّٔبيٕض ٚ ٚػاعد
اُالػبد  ٚؿبيغ ِغاجغ ِمغع صع ِبصٖ ( )17لبٔ ْٛگؼيٕق ٔيؼ ِٛظفٕض دضاوثغ ظغف ِضد صِ ٚبٖ
صع سوٛم ِٛاعص صعسٛاؿزي  ،وزجبً ثٗ ّ٘غاٖ ِضاعن ( صع دض ِمغع) اػالَ ٔظغ ّٔبيٕض صع غيغ
ايٕوٛعد ٘يأد يب ٘ـزٗ ِي رٛإٔض الضاَ ّٔبيٕض.
ثضيٙي اؿذ صع هٛعد صعيبفذ ٔظغ ِغاجغ ِظوٛع رب لجً اػ أمٌبي ِضد سضِذ آػِبيلي ،
ِغارت رٛؿَ ٘يأد يب ٘ـزٗ رغريت اثغ صاصٖ سٛا٘ض كض.
رجوغٖ  -1صع ِٛاعصي وٗ ٔظغ ِغاجغ فٛق اٌظوغ پؾ اػ أمٌبي ِضد سضِذ آػِبيلي ٚاهً
گغصص  ٚدىُ لِؼي عؿّي هبصع كضٖ ثبكض ِٛ ،عص جٙذ عؿيضگي ثٗ ٘يأرٙبي عؿيضگي ثٗ
رشٍفبد اصاعي صؿزگبٖ طيغثَ اثالؽ ِي گغصص.
رجوغٖ ِ -2ىبرجٗ ثب ٚػاعد اُالػبد اػ ُغيك ٘يأد  ٚؿبيغ ِغاجغ ِمغع رٛؿَ ٘ـزٗ ٔيؼ ِي
رٛأض أجبَ گيغص.

ِبصٖ  -51ػضَ پظيغف صع گؼيٕق  ٚصع يه ِمِغ ػِبٔي  ٚيب يه آػِِ ، ْٛبٔغ اػ كغوذ صع
آػِٙٔٛبي ثؼضي  ٚأجبَ گؼيٕق ِجضص ٔشٛا٘ض ثٛص.
ِبصٖ  -52صثيغ ٘يأد ِ ٚضيغ ٘ـزٗ ثب ّ٘بٕ٘گي ثبالرغيٓ ِمبَ صؿزگبٖ طيغثَ دـت ِٛعص صع
جٍـبد كٛعاي ِؼبٔٚيٓ  ٚيب ِضيغاْ كغوذ سٛإ٘ض وغص.
آييٓ ٔبِٗ فٛق ِلزًّ ث غ پٕجبٖ  ٚصِ ٚبصٖ  ٚچ ًٙرجوغٖ صع ِٛعر ثيـذ  ٚپٕجُ ِغصاص ِبٖ
يىٙؼاع  ٚؿيوض ٘ ٚفزبص ٘ ٚفذ صع جٍـٗ ِلزغن وّيـي ْٛآِٛػف  ٚپغٚعف  ٚاِٛع اصاعي ٚ
اؿزشضاِي ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي ثٗ روٛيت عؿيض.

