ثؾَ ًؾٌت ـ ٳليبت
ماده۱ـ آٜالعبت ثِ ٳبك ثلؿُ ُـُ ؿك ايي ٯبًَى ،ؿاكاي ه٤بًي ثِ ُلط ميل اًت:
ال ٪ـ ؽٌبكت ثـًيّ :ل ًَ ١ؿيِ يب اكٍ ًبُي ام ّل ًَٓ ١ـهِ ثِ ثـى هبًٌـ ُٴٌتگي ٍ ًْٰ ،امٳبكا٫تبؿگي  َ٘٣ا٣ن ام
رنئي يب ٳلي ـ هَٯت يب ؿائن ،ؿيِ َ٫ت ٍ ّنيٌِ ه٤بلزِ ثب ك٣بيت هبؿُ ( )35ايي ٯبًَى ثِ ًجت عَاؿث هِوَل ثيوِ هََٗ١
ايي ٯبًَى.
ة ـ ؽٌبكت هبلي :ميبًْبيي ٳِ ثِ ًجت عَاؿث هِوَل ثيوِ هََٗ ١ايي ٯبًَى ثِ اهَال ُؾْ حبلج ٍاكؿ َُؿ.
ح ـ عَاؿثّ :لگًَِ ًبًغِ ًبُي ام ًٍبيل ًٰليِ هََٗ ١ثٌـ (ث) ايي هبؿُ ٍ هغوَالت آًْب ام ٯجيل تٔبؿم ،تٔبؿ،٩
ًٍَٰ ،ٙاهگًَي ،آتَ ًَمي ٍ يب اً٬زبك يب ّل ًًَ ١بًغِ ًبُي ام ًٍبيل ًٰليِ ثل احل عَاؿث ٧يلهتلٯجِ
ت ـ ُؾْ حبلجّ :ل ُؾٔي اًت ٳِ ثِ ًجت عَاؿث هََٗ ١ايي ٯبًَى ؿصبك ؽٌبكت ثـًي ٍ يب هبلي َُؿ ثِ اًتخٌبي
كاًٌـُ هٌجت عبؿحِ
ث ـ ًٍيلِ ًٰليًٍِ :بيل ًٰليِ هَتَكي مهيٌي ٍ كيلي ُْلي ٍ ثيي ُْلي ٍ ٍاگي هتٔل يب ٧يلهتٔل ثِ آى ٍ يـٱ ٍ ٳ٬ي
(تليلل) هتٔل ثِ آًْب
د ـ ٌٓـٍ٭ٌٓ :ـٍ٭ تأهيي ؽٌبكت ّبي ثـًي
س ـ ثيوِ هلٳني :ثيوِ هلٳني روَْكي اًالهي ايلاى
ط ـ كاٌّوبيي ٍ كاًٌـگي :پليي كاٌّوبيي ٍ كاًٌـگي ًيلٍي اًت٠بهي روَْكي اًالهي ايلاى
ماده ۲ـ ٳليِ ؿاكًـگبى ًٍبيل ًٰليِ هََٗ ١ايي ٯبًَى ا٣ن ام ايٌٴِ اُؾبّ عٰيٰي يب عَٰٯي ثبٌُـ هٴلٌ٬ـ ًٍبيل ًٰليِ
ؽَؿ كا ؿك ٯجبل ؽٌبكت ثـًي ٍ هبلي ٳِ ؿك احل عَاؿث ًٍبيل ًٰليِ هقٳَك ثِ اُؾبّ حبلج ٍاكؿ هي َُؿ عـاٯل ثِ هٰـاك
هٌـكد ؿك هبؿُ ( )8ايي ٯبًَى ًنؿ ُلٳت ثيوِ اي ٳِ هزَم ٤٫بليت ؿك ايي كُتِ كا ام ثيوِ هلٳني ؿاُتِ ثبُـ ،ثيوِ ٳٌٌـ.
تجٔلُ1ـ ؿاكًـُ ام ً٠ل ايي ٯبًَى ا٣ن ام هبلٲ ٍ يب هتٔلًٍ ٩يلِ ًٰليِ اًت ٍ ّل ٳـام ٳِ ثيوِ ًبهِ هََٗ ١ايي هبؿُ كا
تغٔيل ٳٌـ تٴلي ٪ام ؿيگلي ًبٯ ٚهي َُؿ.
تجٔلُ2ـ هٌؤٍليت ؿاكًـُ ًٍيلِ ًٰليِ ؿك تغٔيل ثيوِ ًبهِ هََٗ ١ايي ٯبًَى هبً ٢ام هٌؤٍليت ُؾٔي ٳِ عبؿحِ هٌٌَة
ثِ ٤٫ل يب تلٱ ٤٫ل اٍ اًت ًوي ثبُـ .ؿك ّل عبل ؽٌبكت ٍاكؿُـُ ام هغل ثيوِ ًبهِ ًٍيلِ ًٰليِ هٌجت عبؿحِ پلؿاؽت
هي گلؿؿ.
ماده۳ـ ؿاكًـُ ًٍيلِ ًٰليِ هٴل ٪اًت ثلاي پََُ ؽٌبكت ّبي ثـًي ٍاكؿُـُ ثِ كاًٌـُ هٌجت عبؿحِ ،عـاٯل ثِ هيناى
ؿيِ هلؿ هٌلوبى ؿك هبُ ٧يلعلام ،ثيوِ عَاؿث اؽق ٳٌـ؛ هجٌبي هغبًجِ هيناى ؽٌبكت ٯبثل پلؿاؽت ثِ كاًٌـُ هٌجت عبؿحِ،
ه٤بؿل ؿيِ َ٫ت يب ؿيِ ٍ يب اكٍ رلط ؿك ٫لٕ ٍكٍؿ ؽٌبكت ثـًي ثِ هلؿ هٌلوبى ؿك هبُ ٧يلعلام ٍ ّنيٌِ ه٤بلزِ آى هي
ثبُـً .بمهبى پنُٴي ٯبًًَي هٴل ٪اًت ثب ؿكؽَاًت كاًٌـُ هٌجت عبؿحِ يب ُلٳت ثيوِ هلثَ ٍ ١ًَ ،ٙؿكٓـ ٓـهِ ثـًي
ٍاكؿُـُ كا ت٤ييي ٍ ا٣الم ٳٌـ .آييي ًبهِ ارلائي ٍ عٮ ثيوِ هلثَ ٙثِ ايي ثيوِ ًبهِ ثِ پيٌِْبؿ ثيوِ هلٳني پي ام تَٔيت
َُكاي ٣بلي ثيوِ ثِ تَٔيت ّيأت ٍميلاى هي كًـ.
ماده۴ـ ؿك َٓكت ٍٯَ ١عبؿحِ ٍ ايزبؿ ؽٌبكت ثـًي يب هبلي ثلاي ُؾْ حبلج:

ال ٪ـ ؿك َٓكتي ٳِ ًٍيلِ ًٰليِ هٌجت عبؿحِ ،ؿاكاي ثيوِ ًبهِ هََٗ ١ايي ٯبًَى ثبُـ ،رجلاى ؽٌبكت ّبي ٍاكؿُـُ ؿك
عـٍؿ هٰلكات ايي ٯبًَى ثل ْ٣ـُ ثيوِ گل اًت .ؿك َٓكت ًيبم ثِ ٛلط ؿَ٣ي ؿك ؽَّٔ هٜبلجِ ؽٌبكت ،ميبى ؿيـُ يب
ٯبئن هٰبم ٍي ؿَ٣ي كا ٣ليِ ثيوِ گل ٍ هٌجت عبؿحِ ٛلط هي ٳٌـ .ايي عٴنً ،ب٫ي هٌؤٍليت ّبي ٳي٬لي كاًٌـُ هٌجت
عبؿحِ ًيٌت.
ة ـ ؿك َٓكتي ٳِ ًٍيلِ ًٰليِ٫ ،بٯـ ثيوِ ًبهِ هََٗ ١ايي ٯبًَى يب هِوَل يٴي ام هَاكؿ هٌـكد ؿك هبؿُ ( )21ايي ٯبًَى
ثبُـ ،ؽٌبكت ّبي ثـًي ٍاكؿُ تًٌَٓ ٚـٍ٭ ثب ك٣بيت هبؿُ ( )25ايي ٯبًَى رجلاى هي َُؿ .ؿك َٓكت ًيبم ثِ ٛلط ؿَ٣ي
ؿك ايي ؽَّٔ ،ميبى ؿيـُ يب ٯبئن هٰبم ٍي ؿَ٣ي كا ٣ليِ كاًٌـُ هٌجت عبؿحِ ٍ ٌٓـٍ٭ ٛلط هي ٳٌـ.
ح ـ ؿك َٓكتي ٳِ ؽَؿكٍ٫ ،بٯـ ثيوِ ًبهِ هََٗ ١ايي ٯبًَى ثَؿُ ٍ ًٍيلِ ًٰليِ ثب افى هبلٲ ؿك اؽتيبك كاًٌـُ هٌجت عبؿحِ
ٯلاك گل٫تِ ثبُـ ،ؿك َٓكتي ٳِ هبلٲُ ،ؾْ عَٰٯي ثبُـ ،ثِ رناي ًٰـي ه٤بؿل ثيٌت ؿكٓـ( ٍ )20۲ؿك َٓكتي ٳِ
هبلٲ ُؾْ عٰيٰي ثبُـ ثِ رناي ًٰـي ه٤بؿل ؿُ ؿكٓـ( )10۲هزوَ ١ؽٌبكات ثـًي ٍاكؿُـُ هغٴَم هي َُؿ .هجل٦
هقٳَك ثِ عٌبة ؿكآهـّبي اؽتٔبٓي ٌٓـٍ٭ ًنؿ ؽناًِ ؿاكي ٳل ٳَِك ٍاكين هي َُؿ ٍ ثب پيَ ثيٌي ؿك ثَؿرِ ّبي
ًبالًِٓ ،ـؿكٓـ( )100۲آى ثِ ٌٓـٍ٭ اؽتٔبّ هي يبثـ.
ماده ۵ـ ُلٳت ًْبهي ثيوِ ايلاى هٴل ٪اًت ٛجٮ هٰلكات ايي ٯبًَى ٍ آييي ًبهِ ّبي هلثَ ٙثِ آى ،ثب ؿاكًـگبى ًٍبيل
ًٰليِ هََٗ ١ايي ٯبًَى ٯلاكؿاؿ ثيوِ هٌٰ٤ـ ٳٌـً .بيل ُلٳتْبي ثيوِ هتٰبٗي ٤٫بليت ؿك كُتِ ثيوِ ُؾْ حبلج هي تَاًٌـ
پي ام اؽق هزَم ام ثيوِ هلٳني اٯـام ثِ ٫لٍٍ ثيوِ ًبهِ ُؾْ حبلج ٳٌٌـ .ثيوِ هلٳني هَ ٪ٟاًت ثلاًبى آييي ًبهِ
ارلائي ٳِ ثِ پيٌِْبؿ ثيوِ هلٳني ٍ تأييـ َُكاي ٣بلي ثيوِ ثِ تَٔيت ّيأت ٍميلاى هي كًـ ،ثلاي ُلٳتْبي هتٰبٗي،
هزَم ٤٫بليت ؿك كُتِ ُؾْ حبلج ٓبؿك ٳٌـ .ؿك آييي ًبهِ ارلائي هََٗ ١ايي هبؿُ هَاكؿي ام ٯجيل عـاٯل تَاًگلي هبلي
ُلٳت ثيوًِ ،بثِٰ هٌبًت پلؿاؽت ؽٌبكت ،ؿاُتي ًيلٍي اًٌبًي ٍ ٟل٫يت ّبي المم ثلاي ٓـٍك ثيوِ ًبهِ ٍ پلؿاؽت
ؽٌبكت ثبيـ هـ ً٠ل ٯلاك گيلؿُ .لٳتْبيي ٳِ هزَم ٤٫بليت ؿك ايي كُتِ ثيوِ اي كا ام ثيوِ هلٳني ؿكيب٫ت هي ٳٌٌـ،
هٌَ٬ٟـ ٛجٮ هٰلكات ايي ٯبًَى ٍ آييي ًبهِ ّبي هلثَ ٙثِ آى ،ثب ٳليِ ؿاكًـگبى ًٍبيل ًٰليِ هََٗ ١ايي ٯبًَى ٯلاكؿاؿ
ثيوِ هٌٰ٤ـ ٳٌٌ ـ .اؿاهِ ٤٫بليت ؿك كُتِ ُؾْ حبلج ثلاي ُلٳتْبيي ٳِ ؿك مهبى تَٔيت ايي ٯبًَى ؿك كُتِ ثيوِ ُؾْ
حبلج ٤٫بل ٌّتٌـ ،هٌَ ٙثِ اؽق هزَم ام ثيوِ هلٳني ٟل ٩هـت ؿًٍبل ام تبكيؼ المم االرلاء ُـى ايي ٯبًَى هي ثبُـ.
ماده ۶ـ ام تبكيؼ اًتٰبل هبلٴيت ًٍيلِ ًٰليِ ،ٳليِ عَٰ٭ ٍ تْ٤ـات ًبُي ام ٯلاكؿاؿ ثيوِ هََٗ ١ايي ٯبًَى ثِ اًتٰبل گيلًـُ
هٌتٰل هي َُؿ ٍ اًتٰبل گيلًـُ تب پبيبى هـت ٯلاكؿاؿ ثيوِ ،ثيوِ گقاك هغٌَة هي َُؿ.
تجٔلُ ـ ٳليِ تؾ٬ي٬بتي ٳِ ثِ ٍاًً« ِٜـاُتي عَاؿث هٌزل ثِ ؽٌبكت» ؿك ٯلاكؿاؿ ثيوِ هََٗ ١ايي ٯبًَى ا٣وبل ُـُ
ثبُـ ،هت٤لٮ ثِ اًتٰبل ؿٌّـُ اًت .اًتٰبل ؿٌّـُ هي تَاًـ تؾ٬ي٬بت هقٳَك كا ثِ ًٍيلِ ًٰليِ ؿيگل ام ّوبى ًَ ،١ٳِ هت٤لٮ ثِ
اٍ يب هت٤لٮ ثِ ّوٌلٍ ،الـيي يب اٍالؿ ثالٍاًٍ ِٜي ثبُـ ،هٌتٰل ٳٌـ .آييي ًبهِ ارلائي ايي تجٔلُ ثِ پيٌِْبؿ ثيوِ هلٳني
ٍ تأييـ َُكاي ٣بلي ثيوِ ثِ تَٔيت ّيأت ٍميلاى هي كًـ.
ماده۷ـ ؿاكًـگبى ًٍيلِ ًٰليِ هَتَكي مهيٌي ٳِ ام ؽبكد ٍاكؿ ايلاى هي ًَُـ ؿك َٓكتي ٳِ ؽبكد ام ٳَِك ًٍيلِ ًٰليِ ؽَؿ
كا ؿك هٰبثل ؽٌبكاتي ٳِ ثل احل عَاؿث ًبُي ام آى ثِ هَرت ثيوِ ًبهِ اي ٳِ ام ٛل ٩ثيوِ هلٳني ه٤تجل ٌُبؽتِ هي َُؿ

ثيوِ ًٴلؿُ ثبٌُـ ،هٴلٌ٬ـ ٌّگبم ٍكٍؿ ثِ هلم ايلاى ًٍيلِ ًٰليِ ؽَؿ كا ؿك ٯجبل ؽٌبكت ّبي ثـًي ٍ هبلي ٳِ ؿك احل عَاؿث
ًٰليِ هنثَك يب هغوَالت آًْب ثِ اُؾبّ حبلج ٍاكؿ هي َُؿ عـاٯل ثِ هيناى هٌـكد ؿك هبؿُ( )8ايي ٯبًَى ثيوِ ٳٌٌـ.
ّوضٌيي ؿاكًـگبى ًٍيلِ ًٰليِ ايلاًي ٳِ ام ٳَِك ؽبكد هي ًَُـ هٌَ٬ٟـ ٌّگبم ؽلٍد ثب پلؿاؽت عٮ ثيوِ هلثًٍَ ،ٙيلِ
ًٰليِ ؽَؿ كا ؿك هٰبثل ؽٌبكاتي ٳِ ثل احل عَاؿث ًٰليِ هقٳَك ؿك ؽبكد ام ٳَِك ثِ اُؾبّ حبلج ايلاًي ٍاكؿ َُؿ عـاٯل ثِ
هيناى هٌـكد ؿك هبؿُ ( )8ايي ٯبًَى ٍ ًين ثيوِ عَاؿث كاًٌـُ هََٗ ١هبؿُ ( )3ايي ٯبًَى ثيوِ ٳٌٌـ .ؿك ٧يل ايي َٓكت ام
تلؿؿ ًٍبيل هنثَك تًَ ٚهلار ٢في كث ٚرلَگيلي هي َُؿ.
ثؾَ ؿٍم ـ عَٰ٭ ٍ تْ٤ـات ثيوِ گل ٍ ثيوِ گقاك
ماده ۸ـ عـاٯل هجل ٦ثيوِ هََٗ ١ايي ٯبًَى ؿك ثؾَ ؽٌبكت ثـًي ه٤بؿل عـاٯل كيبلي ؿيِ يٲ هلؿ هٌلوبى ؿك هبّْبي
علام ثب ك٣بيت تجٔلُ هبؿُ ( )9ايي ٯبًَى اًت ٍ ؿك ّل عبل ثيوِ گقاك هَ ٪ٟثِ اؽق الغبٯيِ ًوي ثبُـّ .وضٌيي عـاٯل
هجل ٦ثيوِ هََٗ ١ايي ٯبًَى ؿك ثؾَ ؽٌبكت هبلي ه٤بؿل ؿٍ ٍ ًين ؿكٓـ ( )2۲/ 5تْ٤ـات ثـًي اًت .ثيوِ گقاك هي تَاًـ
ثلاي رجلاى ؽٌبكت ّبي هبلي ثيَ ام عـاٯل هنثَك ،ؿك مهبى ٓـٍك ثيوِ ًبهِ يب پي ام آى ،ثيوِ تٴويلي تغٔيل ٳٌـ.
تجٔلُ1ـ ؿك َٓكتي ٳِ ثيوِ گقاك ؿك ؽَّٔ ؽٌبكت ّبي هبلي تٰبٗبي پََُ ثيوِ اي ثيَ ام ًٰ ٪هٌـكد ؿك ايي هبؿُ
كا ؿاُتِ ثبُـ ثيوِ گل هٴل ٪ثِ اًٰ٤بؿ ٯلاكؿاؿ ثيوِ تٴويلي ثب ثيوِ گقاك هي ثبُـ .عٮ ثيوِ ؿك ايي هَكؿ ؿك صْبكصَة
َٗاث ٚٳلي ٳِ تًَ ٚثيوِ هلٳني ا٣الم هي َُؿ ،تًَ ٚثيوِ گل ت٤ييي هي گلؿؿ.
تجٔلُ2ـ ؿك َٓكت ثلٍم عبؿحِ ،ثيوِ گل هٴل ٪اًت ٳليِ ؽٌبكات ٍاكؿُـُ كا هٜبثٮ ايي ٯبًَى پلؿاؽت ٳٌـ ٍ هَاؿ (ٍ )12
( )13ٯبًَى ثيوِ هَٔة  1316/ 2/ 7ؿك ايي هَكؿ ا٣وبل ًوي َُؿ.
تجٔلُ3ـ ؽٌبكت هبلي ًبُي ام عَاؿث كاًٌـگي ٓل٫بً تب هيناى ؽٌبكت هتٌبٟل ٍاكؿُ ثِ گلاًتليي ؽَؿكٍي هت٤بك ٩ام ٛليٮ
ثيوِ ًبهِ ُؾْ حبلج ٍ يب هٰٔل عبؿحِ ٯبثل رجلاى ؽَاّـ ثَؿ.
تجٔلُ4ـ هٌَ٠ك ام ؽَؿكٍي هت٤بك ٩ؽَؿكٍيي اًت ٳِ ٯيوت آى ٳوتل ام پٌزبُ ؿكٓـ ( ٪ًٰ )50۲تْ٤ـات ثـًي ٳِ ؿك
اثتـاي ّل ًبل هِؾْ هي َُؿ ،ثبُـ.
تجٔلُ 5ـ اكميبثبى ؽٌبكات هََٗ ١هبؿُ ( ٍ )39ٳبكٌُبًبى اكميبة ؽٌبكت ُلٳتْبي ثيوِ ٍ ٳبكٌُبًبى كًوي ؿاؿگٌتلي
ؿك ٌّگبم ثلآٍكؿ ؽٌبكت ،هٌَ٬ٟـ هٜبثٮ ايي هبؿُ ا٣الم ً٠ل ٳٌٌـ.
ماده۹ـ ثيوِ گل هلنم ثِ رجلاى ؽٌبكت ّبي ٍاكؿُـُ ثِ اُؾبّ حبلج هٜبثٮ هٰلكات ايي ٯبًَى اًت.
تجٔلُ ـ ؿك َٓكتي ٳِ ؿك يٲ عبؿحِ ،هٌؤٍل آى ثِ پلؿاؽت ثيَ ام يٲ ؿيِ ثِ ّل يٲ ام ميبى ؿيـگبى هغٴَم َُؿ ،ثيوِ
گل هٴل ٪ثِ پلؿاؽت ٳل ؽٌبكات ثـًي اًت ،ا٣ن ام ايٌٴِ هجل ٦هبماؿ ثل ؿيِ ،ٳوتل ام يٲ ؿيِ ٳبهل يب ثيِتل ام آى ثبُـ.
ماده۱۱ـ ث يوِ گل هٴل ٪اًت ؿك اي٬بء تْ٤ـات هٌـكد ؿك ايي ٯبًَى ؽٌبكت ٍاكؿُ ثِ ميبى ؿيـگبى كا ثـٍى لغب ٝرٌٌيت
ٍ ؿيي تب ًٰ ٪تْ٤ـات ثيوِ ًبهِ پلؿاؽت ٳٌـ .هلار ٢ٯ٘بئي هٌَ٬ٟـ ؿك اًِبي عٴن پلؿاؽت ؿيِ ،هجل ٦هبماؿ ثل ؿيِ هََٗ١
ايي هبؿُ كا ثِ ٌَ٣اى ثيوِ عَاؿث ؿكد ٳٌٌـ.

ماده۱۱ـ ؿكد ّلگًَِ ُل ٙؿك ثيوِ ًبهِ ٳِ ثلاي ثيوِ گقاك يب ميبى ؿيـُ هنايبي ٳوتل ام هنايبي هٌـكد ؿك ايي ٯبًَى هٰلك
ٳٌـ ،يب ؿكد ُل ٙت٤ليٮ تْ٤ـات ثيوِ گل ؿك ٯلاكؿاؿ ثِ ّل ًغَي ،ثبٛل ٍ ثالاحل اًت .ثٜالى ُلً ٙجت ثٜالى ثيوِ ًبهِ
ًوي َُؿّ .وضٌيي اؽق ّلگًَِ كٗبيتٌبهِ ام ميبى ؿيـُ تًَ ٚثيوِ گل ٍ ٌٓـٍ٭ هجٌي ثل كٗبيت ثِ پلؿاؽت ؽٌبكت ٳوتل
ام هنايبي هٌـكد ؿك ايي ٯبًَى هوٌَ ١اًت ٍ صٌيي كٗبيتٌبهِ اي ثالاحل اًت.
ماده۱۲ـ تْ٤ـ كيبلي ثيوِ گل ؿك ٯجبل ميبى ؿيـگبى ؿاؽل ًٍيلِ ًٰليِ هٌجت عبؿحِ ،ثلاثل عبٓل ٗلة ٟل٫يت هزبم
ًٍيلِ ًٰليِ ؿك ًٰ ٪تْ٤ـات ثـًي ثيوِ ًبهِ ثب ك٣بيت تجٔلُ هبؿُ ( ٍ )9هبؿُ ( )13ايي ٯبًَى اًت.
ؿك هَاكؿي ٳِ ثِ ٣لت ٣ـم ك٣بيت ٟل٫يت هزبم ًٍيلِ ًٰليِ ،هزوَ ١ؽٌبكات ثـًي ميبى ؿيـگبى ًٍيلِ ًٰليِ هٰٔل عبؿحِ
ثيَ ام ًٰ ٪هقٳَك ثبُـ هجل ٦ؽٌبكت هَكؿ تْ٤ـ ثيوِ گل ثِ ًٌجت ؽٌبكت ٍاكؿُ ثِ ّل يٲ ام ميبى ؿيـگبى ثيي آًبى
تٌْين هي گلؿؿ ٍ هبثِ الت٬بٍت ؽٌبكت ثـًي ّل يٲ ام ميبى ؿيـگبى تًٌَٓ ٚـٍ٭ تأهيي ؽٌبكت ّبي ثـًي ٍ٫ٮ هٰلكات
هلثَ ٙپلؿاؽت ٍ هٜبثٮ هٰلكات ايي ٯبًَى ام هٌجت عبؿحِ ثبميب٫ت هي َُؿ.
هيناى ٟل٫يت هزبم ًٍبيل ًٰليِ ثب تَرِ ثِ ًَ ٍ ١ٳبكثلي آًْب ثِ هَرت آييي ًبهِ اي ؽَاّـ ثَؿ ٳِ تًٍَ ٚماكت ٳَِك ثب
ّوٴبكي ٍماكتؾبًِ ّبي ٌٓ٤ت ،ه٤ـى ٍ تزبكت ٍ كاُ ٍ ُْلًبمي ٍ ثيوِ هلٳني تْيِ هي َُؿ ٍ ثِ تَٔيت ّيأت ٍميلاى
هي كًـ.
ؿك ّل َٓكت ت٤ـاؿ رٌيي ٍ ا٬ٛبل ميل ؿًٍبل ؿاؽل ًٍيلِ ًٰليِ ثِ ٟل٫يت هزبم ؽَؿكٍ اٗب ِ٫هي َُؿ.
تجٔلُ ـ تْ٤ـ كيبلي ثيوِ گل ؿك ٯجبل ميبى ؿيـگبى ؽبكد ام ًٍيلِ ًٰليِ هٌجت عبؿحِ ؿُ ثلاثل ًٰ ٪تْ٤ـات ثـًي ثيوِ ًبهِ
ثب ك٣بيت تجٔلُ هبؿُ ( ٍ )9هبؿُ ( )13ايي ٯبًَى هي ثبُـ .ؿك هَاكؿي ٳِ هزوَ ١ؽٌبكات ثـًي ميبى ؿيـگبى ؽبكد ام ًٍيلِ
ًٰليِ هٌجت عبؿحِ ثيَ ام ًٰ ٪هقٳَك ثبُـ هجل ٦ؽٌبكت هَكؿ تْ٤ـ ثيوِ گل ثِ ًٌجت ؽٌبكت ٍاكؿُـُ ثِ ّل يٲ ام ميبى
ؿيـگبى ثيي آًبى تٌْين هي گلؿؿ ٍ هبثِ الت٬بٍت ؽٌبكت ثـًي ّل يٲ ام ميبى ؿيـگبى تًٌَٓ ٚـٍ٭ تأهيي ؽٌبكت ّبي
ثـًي ٍ٫ٮ هٰلكات هلثَ ٙپلؿاؽت هي َُؿ.
ماده۱۳ـ ثيوِ گل يب ٌٓـٍ٭ عٌت هَكؿ هٴلٌ٬ـ ؽٌبكت ثـًي ت٤لٮ گل٫تِ ثِ ُؾْ حبلج كا ثِ ٯيوت يَم االؿاء ٍ ثب
ك٣بيت ايي ٯبًَى ٍ ًبيل ٯَاًيي ٍ هٰلكات هلثَ ٙپلؿاؽت ٳٌٌـ .ثيوِ گل ،ؿك َٓكتي ٳِ ؽٌبكت ثـًي ٳِ ثِ ميبى ؿيـُ
پلؿاؽت ًوَؿُ ثيِتل ام تْ٤ـ ٍي هٌـكد ؿك هبؿُ ( )8ايي ٯبًَى ثبُـ ،هي تَاًـ ًٌجت ثِ هبماؿ پلؿاؽتي ،ثِ ٌٓـٍ٭ كرَ ١يب
ؿك َٓكت هَاٰ٫ت ٌٓـٍ٭ ؿك عٌبثْبي ٫يوبثيي هٌَ٠ك ٳٌـ هِلٍ ٙثل ايٌٴِ ا٫نايَ هجل ٦ٯبثل پلؿاؽت ثبثت ؿيِ هٌتٌت ثِ
تأؽيل ثيوِ گل ًجبُـ.
تجٔلُ ـ ؿك َٓكتي ٳِ ؽٌبكت ثـًي ميبى ؿيـُ ثيِتل ام تْ٤ـ ُلٳت ثيوِ هٌـكد ؿك هبؿُ ( )8ايي ٯبًَى ثبُـُ ،لٳت ثيوِ
هٴل ٪اًت ،ثال٫بٓلِ هلاتت هقٳَك ٍ ٳليِ هٌتٌـات پلًٍـُ هلثَ ٙكا ام ٛليٮ ًبهبًِ الٴتلًٍيٲ هََٗ ١هبؿُ ( )55ثِ
ٌٓـٍ٭ ٍ ثيوِ هلٳني اٛال ١ؿّـ.
ماده ۱۴ـ ؿك عَاؿث كاًٌـگي هٌزل ثِ رلط يب َ٫ت ٳِ ثِ اًتٌبؿ گناكٍ ٳبكٌُبى تٔبؿ٫بت كاٌّوبيي ٍ كاًٌـگي يب پليي
كاُ٣ ،لت آلي ٍٯَ ١تٔبؿ ٩يٴي ام تؾل٬بت كاًٌـگي عبؿحِ ًبم ثبُـ ،ثيوِ گل هٴل ٪اًت ؽٌبكت ميبى ؿيـُ كا ثـٍى ّيش
ُل ٍ ٙاؽق ت٘ويي پلؿاؽت ٳٌـ ٍ پي ام آى هي تَاًـ ثِ ُلط ميل ثلاي ثبميب٫ت ثِ هٌجت عبؿحِ هلار ِ٤ٳٌـ:

ال ٪ـ ؿك اٍليي عبؿحِ ًبُي ام تؾل ٪عبؿحِ ًبم كاًٌـُ هٌجت ؿك َٛل هـت ثيوِ ًبهِ :ه٤بؿل ؿٍ ٍ ًين ؿكٓـ ( )2۲/5ام
ؽٌبكت ّبي ثـًي ٍ هبلي پلؿاؽت ُـُ
ة ـ ؿك ؿٍهيي عبؿحِ ًبُي ام تؾل ٪عبؿحِ ًبم كاًٌـُ هٌجت ؿك َٛل هـت ثيوِ ًبهِ :ه٤بؿل پٌذ ؿكٓـ( )5۲ام ؽٌبكت
ّبي ثـًي ٍ هبلي پلؿاؽت ُـُ
ح ـ ؿك ًَهيي عبؿحِ ًبُي ام تؾل ٪عبؿحِ ًبم ٍ عَاؿث ث٤ـ ام آى ؿك َٛل هـت ثيوِ ًبهِ :ه٤بؿل ؿُ ؿكٓـ( )10۲ام
ؽٌبكت ّبي ثـًي ٍ هبلي پلؿاؽت ُـُ
تجٔلُ ـ هٔبؿيٮ ٍ ٌ٣بٍيي تؾل٬بت كاًٌـگي عبؿحِ ًبم ثِ هَرت هبؿُ ( )7ٯبًَى كًيـگي ثِ تؾل٬بت كاًٌـگي هَٔة 8
 1389/ 12/ت٤ييي هي َُؿ.
ماده۱۵ـ ؿك هَاكؿ ميل ثيوِ گل هٴل ٪اًت ثـٍى ّيش ُل ٍ ٙاؽق ت٘ويي ،ؽٌبكت ميبى ؿيـُ كا پلؿاؽت ٳٌـ ٍ پي ام آى
هي تَاًـ ثِ ٯبئن هٰبهي ميبى ؿيـُ ام ٛليٮ هلار ٢ٯبًًَي ثلاي ثبميب٫ت توبم يب ثؾِي ام ٍرَُ پلؿاؽت ُـُ ثِ ُؾٔي ٳِ
هَرت ؽٌبكت ُـُ اًت هلار ِ٤ٳٌـ:
ال ٪ـ احجبت ٣وـ هٌجت ؿك ايزبؿ عبؿحِ ًنؿ هلار ٢ٯ٘بئي
ة ـ كاًٌـگي ؿك عبلت هٌتي يب اًت٤وبل هَاؿ هؾـك يب كٍاًگلؿاى هؤحل ؿك ٍٯَ ١عبؿحِ ٳِ ثِ تأييـ ًيلٍي اًت٠بهي يب پنُٴي
ٯبًًَي يب ؿاؿگبُ كًيـُ ثبُـ.
ح ـ ؿك َٓكتي ٳِ كاًٌـُ هٌجت٫ ،بٯـ گَاّيٌبهِ كاًٌـگي ثبُـ يب گَاّيٌبهِ اٍ هتٌبًت ثب ًًٍَ ١يلِ ًٰليِ ًجبُـ.
ت ـ ؿك َٓكتي ٳِ كاًٌـُ هٌجتًٍ ،يلِ ًٰليِ كا ًلٯت ٳلؿُ يب ام هٌلٍٯِ ثَؿى آى ،آگبُ ثبُـ.
تجٔلُ1ـ ؿك َٓكت ٍرَؿ اؽتال ٩هيبى ثيوِ گل ٍ هٌجت عبؿحِ ،احجبت هَاكؿ َ٫٭ ؿك هلار ٢ٯ٘بئي ٓبلظ َٓكت ؽَاّـ
گل٫ت.
تجٔلُ2ـ ؿك هَاكؿي ٳِ ٛجٮ ايي ٯبًَى ثيوِ گل عٮ كرَ ١ثِ هٌجت عبؿحِ يب ٯبئن هٰبم ٯبًًَي ٍي كا ؿاكؿ ،اًٌبؿ پلؿاؽت
ؽٌبكت ام ًَي ثيوِ گل ؿك عٴن اًٌبؿ المم االرلاء اًت ٍ ام ٛليٮ ؿٍايل ارلاي ًبمهبى حجت اًٌبؿ ٍ اهالٱ ٳَِك ٯبثل
هٜبلجِ ٍ ٍَٓل هي ثبُـ.
تجٔلُ3ـ ؿك َٓكتي ٳِ عبؿحِ ؿك عيي آهَمٍ كاًٌـگي تًَ ٚهلاٳن هزبم يب آمهَى اؽق گَاّيٌبهِ كػ ؿّـ ،ؽٌبكت پلؿاؽت
ُـُ ثِ ًٍيلِ ُلٳت ثيوِ ام آهَمٍ گيلًـُ يب آمهَى ؿٌّـُ ٯبثل ثبميب٫ت ًؾَاّـ ثَؿ ٍ عٌت هَكؿ آهَمٍ ؿٌّـُ يب
آمهَى گيلًـُ ،كاًٌـُ هغٌَة هي َُؿ.
ماده۱۶ـ صٌبًضِ ثِ عٴن هلر ٢ٯ٘بئي احجبت َُؿَ٣ ،اهلي ً٠يل ًْٰ كاًُ ،جَؿى يب ًْٰ ٣الئن كاًٌـگي ٍ ًْٰ
تزْينات هلثَ ٙيب ٣يت فاتي ًٍيلِ ًٰليِ ،يب ايزبؿ هبً ٢تًَ ٚؿًتگبّْبي ارلائي يب ّل ُؾْ عٰيٰي يب عَٰٯي ؿيگل ؿك
ٍٯَ ١عبؿحِ هؤحل ثَؿُ اًت ،ثيوِ گل ٍ ٌٓـٍ٭ پي ام پلؿاؽت ؽٌبكت ميبى ؿيـُ هي تَاًـ ثلاي ثبميب٫ت ثِ ًٌجت ؿكرِ
تٰٔيل ٳِ ؿكٓـ آى ؿك عٴن ؿاؿگبُ هِؾْ هي َُؿ ثِ هٌججبى في كث ٚهلار ِ٤ٳٌـ.
ؿًتگبّْبي في كث ٚهزبمًـ هٌؤٍليت ٳبكٳٌبى ؽَيَ كا ؿك ٯجبل هٌؤٍليت ّبي هََٗ ١ايي هبؿُ ام هغل ا٣تجبكات ربكي
ٍ تولٲ ؿاكايي ّبي ًلهبيِ اي تغت اؽتيبك ،ثيوِ ٳٌٌـ.

تجٔلُ ـ ؿك َٓكتي ٳِ عٌت ً٠ليِ اٌ٫لاى هََٗ ١هبؿُ ( )17ٯبًَى كًيـگي ثِ تؾل٬بت كاًٌـگي ًْٰ ،كاًٍُ ،يلِ ًٰليِ يب
٣بهل اًٌبًي هؤحل ؿك ثلٍم تٔبؿ ٩ا٣الم َُؿ ؿك َٓكت ا٣تلإ في ً ،٢٬هََٗ ١عٌت هَكؿ ثِ ٳبكٌُبى يب ّيأت
ٳبكٌُبًبى كًوي هٌتٰل ؿك اهَك هلتج ٚثب هََٗ ١ام ٯجيل كاُ ٍ هٌْـًي تلا٫يٲ ،هٴبًيٲ ٍ تٔبؿ٫بت ثب ً٠ل ؿاؿگبُ اكرب١
هي َُؿ.
ماده۱۷ـ هَاكؿ ميل ام ُوَل ثيوِ هََٗ ١ايي ٯبًَى ؽبكد اًت:
ال ٪ـ ؽٌبكت ٍاكؿُ ثِ ًٍيلِ ًٰليِ هٌجت عبؿحِ ٍ هغوَالت آى
ة ـ ؽٌبكت هٌتٰين ٍ يب ٧يلهٌتٰين ًبُي ام تِ٤ِ٤بت اتوي ٍ كاؿيَاٳتيَ
ح ـ رليوِ يب رناي ًٰـي
ت ـ احجبت ٯٔـ ميبى ؿيـُ ؿك ايلاؿ ٓـهِ ثِ ؽَؿ هبًٌـ ؽَؿٳِي ،اًٰب ٙرٌيي ٍ ً٠بيل آى ٍ ًين احجبت ّل ًَ ١ؽـ ٍ ِ٣تجبًي
ًنؿ هلار ٢ٯ٘بئي
تجٔلُ ـ ؿك َٓكتي ٳِ ؿك هَاكؿ ثٌـّبي (ال( ٍ )٪ة) اؽتال٫ي ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ ،ه٤تلٕ هي تَاًـ ثِ هلر ٢ٯ٘بئي ٓبلظ
كرَ ١ٳٌـ.
ماده۱۸ـ آييي ًبهِ هلثَ ٙثِ ت٤ييي ًٰ ٪عٮ ثيوِ هََٗ ١ايي ٯبًَى ٍ ًغَُ تؾ٬ي ،٪ا٫نايَ يب تٌٰي ٚآى تًَ ٚثيوِ
هلٳني تْيِ هي َُؿ ٍ پي ام تأييـ َُكاي ٣بلي ثيوِ ثِ تَٔيت ّيأت ٍميلاى هي كًـ.
ؿك آييي ًبهِ هقٳَك ثبيـ َ٣اهل ميل هـً٠ل ٯلاك گيلؿ:
ال ٪ـ ٍيوگي ّبي ًٍيلِ ًٰليِ ام ٯجيل ًَ ١ٳبكثليً ،بل ًبؽت ٍ ٍٗ٤يت ايوٌي آى
ة ـ ًَاثٮ كاًٌـگي ٍ ثيوِ اي ؿاكًـُ ُبهل ًولات هٌ٬ي ٍ تؾل٬بت حجت ُـُ تًًَ ٚيلٍي اًت٠بهي روَْكي اًالهي ايلاى
هََٗ ١ٯبًَى كًيـگي ثِ تؾل٬بت كاًٌـگي ،ؽٌبكت ّبي پلؿاؽتي تًَ ٚثيوِ گل يب ٌٓـٍ٭ ،ثبثت عَاؿث هٌتٌت ثِ ٍي
ح ـ كايذ ثَؿى اًت٬بؿُ ام ًٍيلِ ًٰليِ ثلاي اٯِبك هتًَ٤ٗ ٍ ٚيُ ٪بهل هَتَكًيٴلت ٍ ؽَؿكٍّبي ًَاكي اكماى ٯيوت
ؿك آييي ًبهِ هََٗ ١ايي هبؿُ ثبيـ هالع٠بت ارتوب٣ي ؿك ت٤ييي عٮ ثيوِ ًٍبيل ًٰليِ پلٳبكثلؿ اٯِبك هتًَ٤ٗ ٍ ٚي٪
ربه ِ٤هـً٠ل ٯلاك گيلؿ.
تجٔلُ1ـ ثيوِ هلٳني هَ ٪ٟاًت ثب ّوٴبكي ًيلٍي اًت٠بهي روَْكي اًالهي ايلاى تلتيجي اتؾبف ٳٌـ ٳِ عـاٳخل تب پبيبى
ثلًبهِ پٌزٌبلِ ُِن تًَ ،ِ٤اهٴبى ٓـٍك ثيوِ ًبهِ ُؾْ حبلج ثلاًبى ٍيوگي ّبي «كاًٌـُ» ٫لاّن َُؿ .تب آى مهبى،
ًَاثٮ كاًٌـگي ٍ ثيوِ اي ُؾٔي ٳِ پالٱ ًٍيلِ ًٰليِ ثِ ًبم اًٍت ٍ ؽٌبكت ّبي پلؿاؽتي ثبثت عَاؿث هٌتٌت ثِ ٍي
هالٱ ٣ول اًت.
تجٔلُ2ـ ؿك آييي ًبهِ هََٗ ١ايي هبؿُ ًغَُ تؾ٬ي ٪يب ا٫نايَ ؿك عٮ ثيوِ ثِ َٓكت پلٴبًي ٍ هتٌبٟل ثِ ت٬ٴيٲ ؿك هَكؿ
ؽٌبكات هبلي ٍ ثـًي ت٤ييي هي َُؿ.
تجٔلُ3ـ ًلؽٌبهِ عٮ ثيوِ هََٗ ١ايي ٯبًَى ؿك اثتـاي ّل ًبل ثب ك٣بيت آييي ًبهِ هَٔة ّيأت ٍميلاى ثِ ًٍيلِ ثيوِ
هلٳني هغبًجِ ٍ پي ام تأييـ َُكاي ٣بلي ثيوِ ،اثال ٥هي َُؿ .ؿك رلٌبت َُكاي ٣بلي ثيوِ ثلاي ت٤ييي ًلؽٌبهِ هََٗ١
ايي تجٔلُ ؿثيل ٳل اتغبؿيِ(ًٌـيٴبي) ثيوِ گلاى ٍ ؿٍ ً٬ل ٓبعت ً٠ل ثِ اًتؾبة اتغبؿيِ(ًٌـيٴبي) ثيوِ گلاى ايلاى ثب
عٮ كأي ُلٳت هي ٳٌٌـّ .وضٌيي كئيي ٳل ثيوِ هلٳني ؿك رلٌبت هقٳَك عٮ كأي ؿاكؿ.

تجٔلُ4ـ ُلٳتْبي ثيوِ هي تَاًٌـ تب ؿٍ ٍ ًين ؿكٓـ ( )2۲ /5ٳوتل ام ًلؽْبي هَٔة َُكاي ٣بلي ثيوِ كا هالٱ ٣ول
ؽَؿ ٯلاك ؿٌّـ .ا٣وبل تؾ٬ي ٪ثيِتل ام ؿٍ ٍ ًين ؿكٓـ ( )2۲ /5تًَُ ٚلٳتْبي ثيوِ ،هٌَ ٙثِ ٳٌت هزَم ام ثيوِ هلٳني
اًت .ثيوِ هلٳني ؿك اٜ٣بي ايي هزَم ثبيـ تَاًگلي هبلي ُلٳت ٍ ُلاي٣ ٚوَهي ثبماك ٍ ع ٞ٬كٯبثت پقيلي ُلٳتْبي
ثيوِ كا هـً٠ل ٯلاك ؿّـّ .وضٌيي ُلٳتْبي ثيوِ هي تَاًٌـ ؿك َٓكت اكائِ ؽـهبت ٍيوُ ثِ هِتليبى ،ثب تأييـ ثيوِ هلٳني
تب ؿٍ ٍ ًين ؿكٓـ ( )2۲ /5ثيَ ام ٯيوتْبي ت٤ييي ُـُ تًَ ٚثيوِ هلٳني ،ام ثيوِ گقاك ؿكيب٫ت ٳٌٌـ.
تجٔلُ 5ـ ُلٳتْبي ثيوِ هٌَ٬ٟـ ؿك صْبكصَة َٗاث ٚهلثًٌَ ٙجت ثِ اٜ٣بي تؾ٬ي ٪ثِ كاًٌـگبًي ٳِ ؿٍكُ ّبي آهَمُي
كاًٌـگي ايوي ٍ ٳن ؽٜل كا ًپلي ًوَؿُ ٍ هَ٫ٮ ثِ اؽق گَاّيٌبهِ هلثَُ ٙـُ اًـ ،اٯـام ٳٌٌـ .آييي ًبهِ هلثَ ٙثِ ايي
تجٔلُ ثِ پيٌِْبؿ ثيوِ هلٳني ٍ ًيلٍي اًت٠بهي ثِ تَٔيت ّيأت ٍميلاى هي كًـ.
ماده۱۹ـ ّلگًَِ ٯَٔك يب تٰٔيل ثيوِ گل يب ًوبيٌـُ ٍي ؿك ٓـٍك ثيوِ ًبهِ هََٗ ١ايي ٯبًَى كا ٢٫هٌؤٍليت ثيوِ گل
ًيٌت.
ماده۲۱ـ پََُ ّبي ثيوِ هََٗ ١ايي ٯبًَى هغـٍؿ ثِ ٯلولٍ روَْكي اًالهي ايلاى اًت هگل آًٴِ ؿك ثيوِ ًبهِ ثِ
ًغَ ؿيگلي تَا٫ٮ ُـُ ثبُـ.
ثؾَ ًَم ـ عَٰ٭ ٍ تْ٤ـات ٌٓـٍ٭
ماده۲۱ـ ثِ هٌَ٠ك عوبيت ام ميبى ؿيـگبى عَاؿث ًبُي ام ًٍبيل ًٰليِ ،ؽٌبكت ّبي ثـًي ٍاكؿ ثِ اُؾبّ حبلج ٳِ ثِ
٣لت ٰ٫ـاى يب اًٰ٘بي ثيوِ ًبهِ ،ثٜالى ٯلاكؿاؿ ثيوٌُِ ،بؽتِ ًِـى ًٍيلِ ًٰليِ هٌجت عبؿحِ ،ٳٌلي پََُ ثيوِ ًبهِ
ًبُي ام ا٫نايَ هجل ٦كيبلي ؿيِ يب ت٤ليٮ يب ل َ٨پلٍاًِ ٤٫بليت ُلٳت ثيوِ يب ٓـٍك عٴن تَٯ ٪يب ٍكُٴٌتگي ثيوِ گل
هََٗ ١هبؿُ ( )22ايي ٯبًَى ،ٯبثل پلؿاؽت ًجبُـ ،يب ثِ َٛك ٳلي ؽٌبكت ّبي ثـًي ٳِ ؽبكد ام تْ٤ـات ٯبًًَي ثيوِ گل
هٜبثٮ هٰلكات ايي ٯبًَى اًت ثِ اًتخٌبي هَاكؿ هٔلط ؿك هبؿُ ( ،)17تًٌَٓ ٚـٍ٭ هٌتٰلي ثِ ًبم «ٌٓـٍ٭ تأهيي
ؽٌبكت ّبي ثـًي» رجلاى هي َُؿ.
تجٔلُ1ـ هيناى تْ٤ـات ٌٓـٍ٭ ثلاي رجلاى ؽٌبكت ّبي ثـًي ه٤بؿل هجل ٦هٰلك ؿك هبؿُ ( )8ثب ك٣بيت تجٔلُ هبؿُ (ٍ )9
هَاؿ ( )13( ٍ )10ايي ٯبًَى اًت.
تجٔلُ2ـ تِؾيْ هَاكؿ ؽبكد ام تْ٤ـ ثيوِ گل هٜبثٮ هٰلكات ايي ٯبًَى ،ثل ْ٣ـُ َُكاي ٣بلي ثيوِ اًت.
تجٔلُ3ـ ٌٓـٍ٭ هٴل ٪اًت ّل َُ هبُ يٴجبك گناكٍ ٣ولٴلؿ ؽَؿ كا ثِ ٳويٌيَى اٯتٔبؿي هزلي اكائِ ٳٌـ.
ماده۲۲ـ ؿك َٓكت ت٤ليٮ يب ل َ٨پلٍاًِ ٤٫بليت ُلٳت ثيوِ ؿك كُتِ ثيوِ ُؾْ حبلج ٍ ًبتَاًي آى ام پلؿاؽت ؽٌبكت ثِ
ميبى ؿيـگبى ،ثِ تِؾيْ ثيوِ هلٳني يب َُكاي ٣بلي ثيوِ ،يب ٓـٍك عٴن تَٯ ٪يب ٍكُٴٌتگي آى ثِ ًٍيلِ ؿاؿگبُ ٓبلظ،
ٌٓـٍ٭ ،ؽٌبكات ثـًي ٳِ ثِ هَرت ٓـٍك ثيوِ ًبهِ ّبي هََٗ ١ايي ٯبًَى ثِ ْ٣ـُ ثيوِ گل اًت كا پلؿاؽتِ ،پي ام آى
ثِ ٯبئن هٰبهي ميبى ؿيـگبى ثِ ثيوِ گل هلار ِ٤هي ٳٌـ.
تجٔلُ1ـ ؿاؿگبُ هٴل ٪اًت ًٌجت ثِ ٓـٍك عٴن اًتٰبل اهَال ٍ ؿاكايي ّبي ثيوِ گل هقٳَك تب هيناى هجبل ٦پلؿاؽتي ٍ
ؽٌبكات ٍاكؿُ ثِ ٌٓـٍ٭ اٯـام ٳٌـ.

تجٔلُ2ـ ؿك َٓكت ت٤ليٮ يب ل َ٨پلٍاًِ ٤٫بليت ُلٳت ثيوِ ،پلؿاؽت ؽٌبكات هبلي ٳِ ثلْ٣ـُ ُلٳت ثيوِ هقٳَك اًت
هِوَل هبؿُ ( )44ٯبًَى تأًيي ثيوِ هلٳني ايلاى ٍ ثيوِ گلي هَٔة  1350/ 3/ 30ؽَاّـ ثَؿ.
ماده۲۳ـ ؿكَٓكتي ٳِ ميبى ؿيـُ ،رن ؿك هَاكؿ ثيوِ اؽتيبكي ،توبم يب ثؾِي ام ؽٌبكت ثـًي ٍاكؿُـُ كا ام هلار ٢ؿيگلي
هبًٌـ ًبمهبى ثيوِ ّبي ارتوب٣ي يب ًبمهبى ثيوِ ٳبكهٌـاى ؿٍلت يب ٌٓـٍ٭ ّبي ٍيوُ رجلاى ؽٌبكت ؿكيب٫ت ٳٌـًٌ ،جت
ثِ ّوبى هيناى عٮ هلار ِ٤ثِ ٌٓـٍ٭ كا ًـاكؿً .بمهبى ّب ٍ ٌٓـٍ٭ ّبي ٍيوُ هقٳَك عٮ هلار ِ٤ثِ ٌٓـٍ٭ ٍ اًتلؿاؿ
ؽٌبكت پلؿاؽت ُـُ ثِ اُؾبّ حبلج كا ًـاكًـ ٍ هٴلٌ٬ـ اٛال٣بت هلثَ ٙكا ؿك اؽتيبك ٌٓـٍ٭ ٯلاك ؿٌّـ .ؿك ّل عبل ؿك
َٓكتي ٳِ ميبى ؿيـُ ٣الٍُ ثل ؿكيب٫ت ؽٌبكت ام ًبمهبى ّب ٍ ٌٓـٍ٭ ّبي ٍيوُ هقٳَك ام ٌٓـٍ٭ ًين ؽٌبكتي ؿكيب٫ت
ٳٌـٌٓ ،ـٍ٭ عٮ اًتلؿاؿ ؿاكؿ.
ماده۲۴ـ هٌبث ٢هبلي ٌٓـٍ٭ ثِ ُلط ميل اًت:
ال ٪ـ ِّت ؿكٓـ( )8۲ام عٮ ثيوِ ارجبكي هََٗ ١ايي ٯبًَى ثل هجٌبي ًلؽٌبهِ هقٳَك ؿك تجٔلُ ( )3هبؿُ ( )18ايي ٯبًَى
ة ـ هجل٨ي ه٤بؿل عـاٳخل يٲ ًبل عٮ ثيوِ ارجبكي ٳِ ام ؿاكًـگبى ًٍيلِ ًٰليِ اي ٳِ ام اًزبم ثيوِ هََٗ ١ايي ٯبًَى
ؽَؿؿاكي ٳٌٌـ ٍَٓل هي َُؿ.
هيناى هجل ٦هقٳَكً ،غَُ ٍَٓل ،تؾ٬ي ،٪تٌٰي ٍ ٚثؾَِؿگي آى ثِ پيٌِْبؿ ثيوِ هلٳني ثِ تَٔيت هزو٣ ٢وَهي
ٌٓـٍ٭ هي كًـ.
ح ـ هجبل ٦ثبميب٫تي ام هٌججبى عَاؿث ،ؿاكًـگبى ًٍبيل ًٰليِ ،ثيوِ گلاى ٍ ًبيل اُؾبٓي ٳِ ٌٓـٍ٭ پي ام رجلاى ؽٌبكت
ميبى ؿيـگبى هٜبثٮ هٰلكات ايي ٯبًَى عٌت هَكؿ ؿكيب٫ت هي ٳٌـ.
ت ـ ؿكآهـ عبٓل ام ًلهبيِ گقاكي ٍرَُ ٌٓـٍ٭ ثب ك٣بيت هبؿُ ( )27ايي ٯبًَى
ث ـ ثيٌت ؿكٓـ( )20۲ام رليوِ ّبي ٍَٓلي كاٌّوبيي ٍ كاًٌـگي ؿك ٳل ٳَِك
د ـ ثيٌت ؿكٓـ( )20۲ام ٳل ّنيٌِ ّبي ؿاؿكًي ٍ رناي ًٰـي ٍَٓلي تًَ ٚٯَُ ٯ٘بئيِ ٍ ت٤نيلات عٴَهتي
س ـ رليوِ ّبي هََٗ ١ثٌـ (ح) هبؿُ ( ،)4هبؿُ ( ٍ )44ثٌـ (ت) هبؿُ ( )57ايي ٯبًَى
ط ـ ٳوٴْبي اٜ٣بئي امًَي اُؾبّ عٰيٰي يب عَٰٯي
تجٔلُ 1ـ هـيل ٌٓـٍ٭ ٍ ّيأت ً٠بكت هٴلٌ٬ـ ّل ًِ هبُ يٴجبك گناكٍ ٣ولٴلؿ ثٌـ (ح) كا ثِ ا٘٣بي هزو٣ ٢وَهي
ٌٓـٍ٭ ا٣الم ٳٌٌـ.
تجٔلُ2ـ ٳليِ ؿكآهـّبي هٌبث ٢هََٗ ١ثٌـّبي (ث) ٍ (د) ثِ هغٖ تغٰٮ ثِ عٌبة ؿكآهـّبي اؽتٔبٓي ٌٓـٍ٭ ًنؿ
ؽناًِ ؿاكي ٳل ٳَِك ٍاكين هي َُؿ ٍ ٓـؿكٓـ ( )100۲آى ثِ ٌٓـٍ٭ اؽتٔبّ هي يبثـ.
تجٔلُ3ـ ؿك َٓكت ٳوجَؿ هٌبث ٢هبلي ٌٓـٍ٭ ،ؿٍلت هَ ٪ٟاًت ؿك ثَؿرِ ًٌَاتي ًبل ث٤ـ ٳٌلي هٌبثٌٓ ٢ـٍ٭ كا تأهيي
ٳٌـ.
تجٔلُ4ـ ؿكآهـّبي ٌٓـٍ٭ هِوَل هبليبت ثِ ًلػ ٓ٬ل ثَؿُ ٍ ام ّلگًَِ َ٣اكٕ ه٤ب ٩اًتّ .وضٌيي ٌٓـٍ٭ ام پلؿاؽت
ّنيٌِ ّبي ؿاؿكًي ٍ اٍكا٭ ٍ عٮ االرلاء ه٤ب ٩هي ثبُـ.
تجٔلُ 5ـ ٌٓـٍ٭ هي تَاًـ ثب تَٔيت هزو٣ ٢وَهي هلثَ ،ٙعـاٳخل تب ؿٍؿكٓـ( )2۲ام هٌبث ٢هبلي ؽَؿ كا رْت ت٤وين اهل
ثيوِ ،گٌتلٍ ٫لٌّگ ثيوِ ،تل٧يت كاًٌـگبى ٫بٯـ ثيوِ ًبهِ ُؾْ حبلج ثِ اؽق ثيوِ ًبهِ ٍ پيِگيلي ام ميبًْبي ًبُي ام

عَاؿث كاًٌـگي ام ٛليٮ ٰ٣ـ ٯلاكؿاؿ ثب ٍماكتؾبًِ ّب ٍ ؿًتگبّْبي ارلائي في كث ٚام ٯجيل ًبمهبى ٓـا ٍ ًيوبٍ ،ماكتؾبًِ
ّبي آهَمٍ ٍ پلٍكٍ٣ ،لَم ،تغٰيٰبت ٍ ٌ٫بٍكي٫ ،لٌّگ ٍ اكُبؿ اًالهي ٍ ٍكمٍ ٍ رَاًبى اؽتٔبّ ؿّـ.
تجٔلُ 6ـ ؿك آكاي ٧يبثي ثلاي ثبميب٫ت ؽٌبكات هََٗ ١ثٌـ (ح) ايي هبؿٌُٓ ،ـٍ٭ هي تَاًـ ثـٍى ًپلؿى تأهيي يب ت٘ويي
هََٗ ١تجٔلُ ( )2هبؿُ ( )306ٯبًَى آييي ؿاؿكًي ؿاؿگبّْبي ٣وَهي ٍ اًٰالة (ؿك اهَك هـًي) هَٔة 1379/ 1 /21
ًٌجت ثِ تٰبٗبي ارلاي اعٴبم ٧يبثي اٯـام ٳٌـ.
تجٔلُ7ـ ؿٍلت هي تَاًـ ؿك ثَؿرِ ّبي ًٌَاتي ثؾِي ام ؿكآهـّبي ًبُي ام ٫لٍٍ عبهلْبي اًلهي كا ثِ ٌٓـٍ٭ اؽتٔبّ
ؿّـ .ؿك َٓكت تَٔيت ثِ تٌبًت ًْن ٌٓـٍ٭ ام هغل ٫لٍٍ ثيوِ ًبهِ هََٗ ١ثٌـ (ال )٪ايي هبؿُ ٳبَّ پيـا هي ٳٌـ.
ماده۲۵ـ ٌٓـٍ٭ هٴل ٪اًت ثـٍى اؽق ت٘ويي ام ميبى ؿيـُ يب هٌجت ميبى ،ؽٌبكت ميبى ؿيـُ كا پلؿاؽت ًوَؿُ ٍ پي
ام آى هٴل ٪اًت ثِ ُلط ميل ثِ ٯبئن هٰبهي ميبى ؿيـُ ام ٛليٮ هلار ٢ٯبًًَي ٍرَُ پلؿاؽت ُـُ كا ثبميب٫ت ٳٌـ:
ال ٪ـ ؿك َٓكتي ٳِ پلؿاؽت ؽٌبكت ثِ ًجت ًـاُتي ،اًٰ٘بء يب ثٜالى ثيوِ ًبهِ ثبُـ ثِ هٌجت عبؿحِ كرَ ١هي ٳٌـ.
ة ـ ؿك َٓكتي ٳِ پلؿاؽت ؽٌبكت ثِ ًجت ت٤ليٮ يب ل َ٨پلٍاًِ يب تَٯ ٪يب ٍكُٴٌتگي ثيوِ گل هََٗ ١هبؿُ ( )22ايي
ٯبًَى ثبُـ ثِ ثيوِ گل ٍ هـيلاى آى كرَ ١هي ٳٌـ.
ح ـ ؿك َٓكتي ٳِ پلؿاؽت ؽٌبكت ثِ ًجت ٌُبؽتِ ًِـى ًٍيلِ ًٰليِ هٌجت عبؿحِ ثبُـ ،پي ام ٌُبؽتِ ُـى آى عٌت
هَكؿ ثِ هٌجت عبؿحِ يب ثيوِ گل ٍي كرَ ١هي ٳٌـ.
ت ـ ؿك َٓكتي ٳِ پلؿاؽت ؽٌبكت ثِ ًجت ؽبكد ام ٟل٫يت ثَؿى ًلًِيٌبى ؿاؽل ًٍيلِ ًٰليِ هٌجت عبؿحِ ثبُـ ثِ
هٌجت عبؿحِ كرَ ١هي ٳٌـ.
تجٔلُ1ـ ؿك هَاكؿ ميل ٌٓـٍ٭ ًوي تَاًـ ثلاي ثبميب٫ت ثِ هٌجت عبؿحِ كرَ ١ٳٌـ:
 1ـ ؿك هَاكؿ رجلاى ٳٌلي پََُ ثيوِ ًبهِ ًبُي ام ا٫نايَ هجل ٦كيبلي ؿيِ (پلؿاؽت ؽٌبكت ثِ اًتٌبؿ هبؿُ ( )13ايي
ٯبًَى)
2ـ ت٤ليٮ يب ل َ٨پلٍاًِ ٤٫بليت ُلٳت ثيوِ يب ٓـٍك عٴن تَٯ ٪يب ٍكُٴٌتگي ثيوِ گل هََٗ ١هبؿُ ( )22ايي ٯبًَى
 3ـ ؿك هَاكؿي ٳِ ميبى ؿيـگبى ؽبكد ام ًٍيلِ ًٰليِ ثيَ ام ًٰ ٪تْ٤ـات ثيوِ گل هََٗ ١تجٔلُ هبؿُ ( )12ايي ٯبًَى
ثبٌُـ.
 4ـ ؿك هَاكؿي ٳِ ٌٓـٍ٭ ثِ هَرت ٯبًَى ه٤بؿل ؿيِ هلؿ هٌلوبى كا ثِ ميبى ؿيـُ يب ٯبئن هٰبم ٯبًًَي ٍي پلؿاؽت هي ٳٌـ
ثلاي ثبمپلؿاؽت هبثِ الت٬بٍت ؿيِ ُل٣ي ثب ؿيِ هلؿ هٌلوبى
تجٔلُ2ـ ٌٓـٍ٭ هزبم اًت ثب ؿكً٠لگل٫تي ُلاي٤ٍٗ ٍ ٚيت ٍٯَ ١عبؿحِ٣ ،لت ًـاُتي ثيوِ ًبهًَِ ،اثٮ ثيوِ اي هٌجت
عبؿحِ٤ٍٗ ،يت هبلي ٍ ه٤يِتي هٌجت عبؿحِ ٍ ًبيل اٍٗب ٍ ١اعَال هؤحل ؿك ٍٯَ ١عبؿحِ ًٌجت ثِ تٌٰي ٚيب تؾ٬ي ٪ؿك
ثبميب٫ت ؽٌبكت ام هٌجت عبؿحِ اٯـام ٳٌـً .غَُ ثبميب٫ت ام هٌجت عبؿحِ ثب ك٣بيت هٰلكات كار ٢ثِ ًغَُ ارلاي هغٴَهيت
ّبي هبلي ٍ هيناى ثبميب٫ت هٜبثٮ آييي ًبهِ اي اًت ٳِ ثٌب ثِ پيٌِْبؿ ّيأت ً٠بكت ٌٓـٍ٭ ٍ هزو٣ ٢وَهي ٌٓـٍ٭ ثِ
تَٔيت ٍميل اهَك اٯتٔبؿي ٍ ؿاكايي هي كًـ.
ماده۲۶ـ اًٌبؿ هلثَ ٙثِ هٜبلجبت ٍ پلؿاؽت ّبي ؽٌبكت ٌٓـٍ٭ ؿك عٴن اًٌبؿ المم االرلاء اًت ٍ ام ٛليٮ ؿٍايل
ارلاي ًبمهبى حجت اًٌبؿ ٍ اهالٱ ٯبثل هٜبلجِ ٍ ٍَٓل هي ثبُـ.

ماده۲۷ـ ٌٓـٍ٭ هزبم اًت هَرَؿي ًٰـي هبماؿ ؽَؿ كا ًنؿ ثبًٴْبي ؿٍلتي ًپلؿُ گقاكي ٍ يب اٍكا٭ ثْبؿاك ثـٍى ؽٜل
(كيٌٲ) ؽليـاكي ٳٌـ هِلٍ ٙثل آًٴِ ًلهبيِ گقاكي ّبي هقٳَك ثِ ًغَي ثلًبهِ كيني َُؿ ٳِ ّوَاكُ اهٴبى اًزبم
تْ٤ـات ٌٓـٍ٭ ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ.
ماده۲۸ـ ٌٓـٍ٭ًْ ،بؿ ٣وَهي ٧يلؿٍلتي اًت ٍ صگًَگي اؿاكُ آى ثلاًبى اًبًٌبهِ اي اًت ٳِ ثب ك٣بيت هَاكؿ ميل ٍ ثِ
پيٌِْبؿ ٍميل اهَك اٯتٔبؿي ٍ ؿاكايي تْيِ هي َُؿ ٍ ٟل ٩هْلت َُ هبُ پي ام المم االرلاء ُـى ايي ٯبًَى ثِ تَٔيت
ّيأت ٍميلاى هي كًـ:
ال ٪ـ اكٳبى ٌٓـٍ٭ ٣جبكتٌـ ام :هزو٣ ٢وَهيّ ،يأت ً٠بكت ،هـيل ٌٓـٍ٭ ٍ عٌبثلى
ة ـ ا٘٣بي هزو٣ ٢وَهي ٌٓـٍ٭ ٣جبكت ام ٍمكاي اهَك اٯتٔبؿي ٍ ؿاكايي ثِ ٌَ٣اى كئيي هزو ،٢ت٤بٍى ،ٳبك ٍ ك٫بُ
ارتوب٣ي ،ؿاؿگٌتلي ٍ ٌٓ٤ت ،ه٤ـى ٍ تزبكت ،ؿاؿًتبى ٳل ٳَِك (ثـٍى عٮ كأي) ٍ كئيي ٳل ثيوِ هلٳني اًت .هزو٢
٣وَهي ٌٓـٍ٭ عـاٯل يٲ ثبك ؿك ًبل تِٴيل هي َُؿ .هزو٣ ٢وَهي ٣بؿي ثِ َٛك َ٫٭ ال٤بؿُ ًين ثِ تٰبٗبي ّل يٲ ام
ا٘٣بء ثِ ؿَ٣ت كئيي هزو ٢تِٴيل هي َُؿ.
يٴي ام ًوبيٌـگبى  َ٘٣ٳويٌيَى اٯتٔبؿي هزلي َُكاي اًالهي ،ثِ پيٌِْبؿ ٳويٌيَى هقٳَك ٍ تَٔيت هزلي َُكاي
اًالهي ثِ ٌَ٣اى ً َ٘٣بٟل ٍ ثـٍى عٮ كأي ؿك رلٌبت هزوُ ٢لٳت هي ٳٌـ .هـيل ٌٓـٍ٭ ثـٍى عٮ كأي ؿثيل هزو٢
٣وَهي اًت.
ح ـ ا٘٣بي ّيأت ً٠بكت ٌٓـٍ٭ ٣جبكت ام ًوبيٌـگبى ٍمكاي اهَك اٯتٔبؿي ٍ ؿاكايي ،ت٤بٍى ،ٳبك ٍ ك٫بُ ارتوب٣ي ٍ
ؿاؿگٌتلي ،ؿاؿًتبى ٳل ٳَِك(ثـٍى عٮ كأي) ،ثيوِ هلٳني ٍ اتغبؿيِ(ًٌـيٴبي) ثيوِ گلاى ايلاى اًت .ا٘٣بي ّيأت
ً٠بكت ٧يل ام هـيل ٌٓـٍ٭ ثِ َٓكت ٧يلهَ ٪ٟؽَاٌّـ ثَؿ؛
تجٔلُ ـ ًوبيٌـُ ٍميل اهَك اٯتٔبؿي ٍ ؿاكايي ؿك ّيأت ً٠بكت ،هـيل ٌٓـٍ٭ اًت ٳِ ؿثيل ّيأت ً٠بكت ًين ؽَاّـ ثَؿ.
هـيل٣بهل ًتبؿ هلؿهي كًيـگي ثِ اهَك ؿيِ ٍ ٳوٲ ثِ مًـاًيبى ًيبمهٌـ ثـٍى عٮ كأي ؿك رلٌبت ّيأت ً٠بكت ُلٳت هي
ٳٌـ.
ت ـ هـيل ٌٓـٍ٭ ثِ پيٌِْبؿ كئيي ٳل ثيوِ هلٳني ٍ تَٔيت هزو٣ ٢وَهي اًتؾبة ٍ ثب عٴن كئيي هزو٣ ٢وَهي
ثلاي هـت صْبك ًبل هٌَٔة هي َُؿ .اًتؾبة هزـؿ هـيل ٌٓـٍ٭ ثلاي يٲ ؿٍكُ ثالهبً ٢اًت .هزو٣ ٢وَهي هي تَاًـ
ًٌجت ثِ ٣نل هـيل ٌٓـٍ٭ ٯجل ام پبيبى هـت هقٳَك اتؾبف تٔوين ٳٌـ.
ث ـ هلٳن آلي ٌٓـٍ٭ ،تْلاى اًت .ؿك َٓكت لنٍم ثب تَٔيت هزو٣ ٢وَهي هي تَاًـ ؿك هلاٳن اًتبى ّب ُ٤جِ ايزبؿ يب
ًوبيٌـگي اٜ٣بء ٳٌـ .اٯبهِ ؿَ٣ي ٣ليِ ٌٓـٍ٭ ؿك هغل اًتٰلاك ُ٤ت ٌٓـٍ٭ ًين هوٴي اًت.
ٍٟبي ٍ ٪اؽتيبكات هزو٣ ٢وَهيّ ،يأت ً٠بكت ٍ هـيل ٌٓـٍ٭ ٍ ًين ًغَُ اًتؾبة ٍ ٍٟبي ٍ ٪اؽتيبكات عٌبثلى ثِ هَرت
اًبًٌبهِ هَٔة ّيأت ٍميلاى ت٤ييي هي َُؿ.
ماده۲۹ـ ٳليِ اؽتال٫بت ثيي ٌٓـٍ٭ ٍ ُلٳتْبي ثيوِ ٳِ هوٴي اًت ؿك ارلاي ايي ٯبًَى ثِ ٍرَؿ آيـ ثِ ًٍيلِ ّيأتي
هلٳت ام ؿٍ ً٬ل عَٰٯـاى آٌُب ثب عَٰ٭ ثيوِ ثِ اًتؾبة ٍميل ؿاؿگٌتلي ٍ ًِ هتؾْٔ ثيوِ ثِ اًتؾبة ثيوِ هلٳني،
ٌٓـٍ٭ ٍ اتغبؿيِ (ًٌـيٴبي) ثيوِ گلاى ّل ٳـام يٲ ً٬ل عل ٍ ٔ٫ل هي َُؿ .هالٱ تٔوين گيلي ،كأي اٳخليت ا٘٣بي

ّيأت اًت ٍ كأي ٓبؿكُـُ المم االرلاء هي ثبُـّ .ليٲ ام ٛل٫يي هي تَاًـ ٟل ٩هـت ثيٌت كٍم ام اثال ٥كأي ؿك هلر٢
ٯ٘بئي في ٓالط اٯبهِ ؿَ٣ي ٳٌـ.
ماده۳۱ـ اُؾبّ حبلج ميبى ؿيـُ عٮ ؿاكًـ ثب اكائِ هـاكٱ المم ثلاي ؿكيب٫ت ؽٌبكت ثِ َٛك هٌتٰين عٌت هَكؿ ثِ
ُلٳت ثيوِ هلثَ ٍ ٙيب ٌٓـٍ٭ تأهيي ؽٌبكت ّبي ثـًي هلار ِ٤ٳٌٌـّ .وضٌيي هٌجت عبؿحِ هي تَاًـ ثب اكائِ هـاكٱ المم
رْت تِٴيل پلًٍـُ پلؿاؽت ؽٌبكت ثِ ميبى ؿيـُ عٌت هَكؿ ثِ ثيوِ گل يب ٌٓـٍ٭ هلار ِ٤ٳٌـ.
آييي ًبهِ ارلائي ايي هبؿُ تًَ ٚثيوِ هلٳني تْيِ هي َُؿ ٍ ثِ پيٌِْبؿ ٍميل اهَك اٯتٔبؿي ٍ ؿاكايي ٟل ٩هـت ًِ هبُ ام
تبكيؼ اثال ٥ايي ٯبًَى ثِ تَٔيت ّيأت ٍميلاى هي كًـ.
ثؾَ صْبكم ـ پلؿاؽت ؽٌبكت
ماده۳۱ـ ثيوِ گل ٍ ٌٓـٍ٭ عٌت هَكؿ هٴلٌ٬ـ عـاٳخل پبًنؿُ كٍم پي ام ؿكيب٫ت هـاكٱ هَكؿ ًيبم ،ؽٌبكت هت٤لِٰ كا
پلؿاؽت ٳٌٌـ.
ماده۳۲ـ ؿك عَاؿث هٌزل ثِ ؽٌبكت ثـًي ،ميبى ؿيـُ ،اٍليبي ؿم يب ٍكاث ٯبًًَي هٌَ٬ٟـ پي ام ٯ٤ٜي ُـى هجل ٦ؽٌبكت
ثلاي تٴويل هـاكٱ ثِ هٌَ٠ك ؿكيب٫ت ؽٌبكت ،ثِ ثيوِ گل هلار ِ٤ٳٌٌـ .ثيوِ گل هٴل ٪اًت عـاٳخل ٟل ٩هـت ثيٌت كٍم
ام تبكيؼ ٯ٤ٜي ُـى هجل ٦ؽٌبكت ،هجل ٦ؽٌبكت كا ثِ ميبى ؿيـُ پلؿاؽت ٍ ؿك َٓكت ٣ـم هلارٍ ِ٤ي ؿك هْلت هقٳَك ًنؿ
ٌٓـٍ٭ تَؿي ٍ ٢ٯجٖ ٍاكين كا ثِ هلر ٢ٯ٘بئي هلثَ ٙتغَيل ؿّـ .ؿك ايي َٓكت تْ٤ـ ثيوِ گل ٍ هٌجت عبؿحِ ،اي٬بءُـُ
تلٰي هي َُؿٌٓ .ـٍ٭ هٴل ٪اًت ثال٫بٓلِ پي ام ؿكؽَاًت ميبى ؿيـُ هجل ٦هقٳَك كا ٣يٌبً ثِ ٍي پلؿاؽت ًوبيـ.
تجٔلُ1ـ ؿك هَاكؿي ٳِ ٌٓـٍ٭ هٜبثٮ هٰلكات ايي ٯبًَى كأًبً هٴل ٪ثِ پلؿاؽت ؽٌبكت ثـًي اًت ،پي ام ٯ٤ٜي ُـى
هجل ٦ؽٌبكت صٌبًضِ ميبى ؿيـُ يب ٯبئن هٰبم ٍي ،تب ثيٌت كٍم پي ام اثال ٥اْٟبكًبهِ كًوي ثِ ٍي ثلاي ؿكيب٫ت ؽٌبكت
ثِ ٌٓـٍ٭ هلارً ِ٤ٴٌـ ،هجل ٦هقٳَك ثِ ٌَ٣اى اهبًت ًنؿ ٌٓـٍ٭ ثبٯي هبًـُ ٍ ؿك مهبى هلار ِ٤ميبى ؿيـُ يب ٯبئن هٰبم
ٯبًًَي ٍي ٣يٌبً پلؿاؽت هي َُؿ.
تجٔلُ2ـ ؿك هَاكؿي ٳِ كأي ٓبؿكُـُ ام ؿاؿگبُ ثـٍيٓ ،ل٫بً ام رٌجِ ٣وَهي هَكؿ تزـيـً٠لؽَاّي ٯلاكگل٫تِ ثبُـ ،ميبى
ؿيـُ يب ٍكاث ٯبًًَي ٍ ثيوِ گل يب ٌٓـٍ٭ ثبيـ ٛجٮ ه٬بؿ ايي هبؿُ اٯـام ٳٌٌـ.
تجٔلُ3ـ هالٱ ٯ٤ٜي ُـى هيناى ؽٌبكت هََٗ ١ايي هبؿُ ،ٯ٤ٜيت عٴن ؿاؿگبُ اًت.
ماده۳۳ـ صٌبًضِ ثيوِ گل يب ٌٓـٍ٭ ثِ ك٧ن ٳبهل ثَؿى هـاكٱ ،تٴلي ٪هٰلك ؿك هبؿُ ( )31ايي ٯبًَى كا اًزبم ًـٌّـ ٍ ؿك
پلؿاؽت ؽٌبكت تأؽيل ٳٌٌـ ٍ يب ثيوِ گل تٴلي ٪هٰلك ؿك هبؿُ ( )32ايي ٯبًَى كا اًزبم ًـّـ ،ثِ پلؿاؽت رليوِ اي ه٤بؿل
ًين ؿك ّناك ثِ اماي ّل كٍم تأؽيل ؿك عٮ ميبى ؿيـُ يب ٯبئن هٰبم ٍي هغٴَم هي َُؿ.
ماده۳۴ـ ؿك عَاؿث كاًٌـگي هٌزل ثِ ؽٌبكت ثـًي ٧يل ام َ٫ت ،ؿك َٓكت هٜبلجِ ميبى ؿيـُ ،پي ام ؿكيب٫ت گناكٍ
ٳبكٌُبى كاٌّوبيي ٍ كاًٌـگي ٍ يب پليي كاُ ٍ يب ٳويٌيَى رلَگيلي ام ًَاًظ كاُ آّي هََٗ ١تجٔلُ ( )2هبؿُ ( )2ٯبًَى
ؿًتلًي آماؿ ثِ ُجٴِ عول ٍ ًٰل كيلي هَٔة ( 1384 /7/ 6ؿك ؽَّٔ عَاؿث هلثَ ٙثِ ٯٜبكّبي ُْلي ٍ ثيي

ُْ لي) ٍ پنُٴي ٯبًًَي ،ثيوِ گل ًٍيلِ ًٰليِ هٌجت عبؿحِ ٍ يب ٌٓـٍ٭ ،عٌت هَكؿ هٴلٌ٬ـ ثال٫بٓلِ عـاٯل پٌزبُ
ؿكٓـ( )50۲ام ؿيِ تٰليجي كا ثِ اُؾبّ حبلج ميبى ؿيـُ پلؿاؽت ٳلؿُ ٍ ثبٯي هبًـُ آى كا پي ام ه٤يي ُـى هيناى ٯ٤ٜي
ؿيِ ثب ك٣بيت هَاؿ ( )32( ٍ )31ايي ٯبًَى ثپلؿامًـ.
ماده۳۵ـ ّنيٌِ ّبي ه٤بلزِ اُؾبّ حبلج ميبى ؿيـُ ٍ كاًٌـُ هٌجت عبؿحِ ؿك َٓكتي ٳِ هِوَل ٯبًَى ؿيگلي ًجبُـ،
ثب لغب ٝهبؿُ ( )30ٯبًَى تٌ٠ين ثؾِي ام هٰلكات هبلي ؿٍلت ( )2عٌت هَكؿ ثلْ٣ـُ ثيوِ گل هلثَ ٙيب ٌٓـٍ٭ اًت.
ماده۳۶ـ ؿك عَاؿث هٌزل ثِ َ٫ت ،ؿك َٓكت هٜبلجِ اٍليبي ؿم يب ٯبئن هٰبم هتَ٫ي يب ؿكؽَاًت هٌجت عبؿحِ ثـٍى ًيبم ثِ
كأي هلار ٢ٯ٘بئي ،پي ام ؿكيب٫ت گناكٍ ٳبكٌُبى كاٌّوبيي ٍ كاًٌـگي ،ٳويٌيَى رلَگيلي ام ًَاًظ كاُ آّي هََٗ١
تجٔلُ ( )2هبؿُ ( )2ٯبًَى ؿًتلًي آماؿ ثِ ُجٴِ عول ٍ ًٰل كيلي (ؿك ؽَّٔ عَاؿث هلثَ ٙثِ ٯٜبكّبي ُْلي ٍ ثيي
ُْلي) يب پليي كاُ ٍ ؿك َٓكت لنٍم گناكٍ ًبيل هٰبهبت اًت٠بهي ٍ پنُٴي ٯبًًَي ثيوِ گل ًٍيلِ ًٰليِ هٌجت عبؿحِ ٍ يب
ٌٓـٍ٭ عٌت هَكؿ هي تَاًٌـ ؽٌبكت ثـًي كا ثِ ٍكحِ ٯبًًَي هتَ٫ي ثب ك٣بيت هبؿُ ( )31ايي ٯبًَى ثپلؿامًـ.
ؿك َٓكت ٣ـم هٜبلجِ ًين ،ثيوِ گل هي تَاًـ ثـٍى ًيبم ثِ كأي هلر ٢ٯ٘بئي ؽٌبكت ثـًي كا هٜبثٮ هبؿُ ( )32ايي ٯبًَى ثِ
ٌٓـٍ٭ تَؿي ٢ٳٌـ.
تجٔلُ ـ صٌبًضِ ٣لي ك٧ن ٍرَؿ گناكٍ ٳبكٌُبى كاٌّوبيي ٍ كاًٌـگي ٍ يب پليي كاُ ٍ يب ٳويٌيَى رلَگيلي ام ًَاًظ كاُ
آّي (هََٗ ١تجٔلُ ( )2هبؿُ ( )2ٯبًَى ؿًتلًي آماؿ ثِ ُجٴِ عول ٍ ًٰل كيلي) ٍ ً٠ل ًْبئي پنُٴي ٯبًًَيُ ،لٳت ثيوِ
پلؿاؽت ؽٌبكات ثـًي كا هَٳَل ثِ كأي ؿاؿگبُ ٳٌـ ،پي ام ٓـٍك كأي هٴل ٪ثِ پلؿاؽت ؽٌبكات ثـًي ثِ ٯيوت يَم االؿاء
ثَؿُ ٍ ًوي تَاًـ ثبثت هبثِ الت٬بٍت ؽٌبكت پلؿاؽتي ٍ هيناى تْ٤ـ ٍي (هََٗ ١هبؿُ ( )13ايي ٯبًَى) ثِ ٌٓـٍ٭ كرَ١
ٳٌـ.
ماده۳۷ـ ثيوِ گلٌٓ ،ـٍ٭ يب هٌجت عبؿحِ ثِ هيناى ؿكٓـ ؿيِ اي ٳِ ثِ ميبى ؿيـُ پلؿاؽت ُـُ يب هٜبثٮ هبؿُ ( )32ايي
ٯبًَى ٍ تجٔلُ آى ثِ ٌٓـٍ٭ تَؿيُ ٢ـُ اًت ،ثليءالقهِ ٌّتٌـ.
ماده۳۸ـ ّلگبُ پي ام ايٌٴِ ثيوِ گل يب ٌٓـٍ٭ ثِ هَرت ايي ٯبًَى ؽٌبكتي كا پلؿاؽت ٳٌـ ٍ ثِ هَرت عٴن ٯ٤ٜي،
ثلاي پلؿاؽت توبم يب ثؾِي ام ؽٌبكت هٌؤٍل ٌُبؽتِ ًًَِـ ،ثيوِ گل يب ٌٓـٍ٭ هي تَاًـ ثِ ّوبى هيناى ثِ هغٴَمٌ ٣ليِ
عٴن ٯ٤ٜي ،كرَ ١ٳٌـ.
ماده۳۹ـ ؿك عَاؿث كاًٌـگي هٌزل ثِ ؽٌبكت هبلي ،پلؿاؽت ؽٌبكت ثِ َٓكت ًٰـي ٍ ثب تَا٫ٮ ميبى ؿيـُ ٍ ُلٳت ثيوِ
هلثََٓ ٙكت هي گيلؿ .ؿك َٓكت ٣ـم تَا٫ٮ ٛل٫يي ؿك ؽَّٔ هيناى ؽٌبكت ٯبثل پلؿاؽتُ ،لٳت ثيوِ هَ ٪ٟاًت
ؿك َٓكت تٰبٗبي ميبى ؿيـًٍُ ،يلِ ًٰليِ ؽٌبكت ؿيـُ كا ؿك ت٤ويلگبُ هزبم ٍ يب ت٤ويلگبّي ٳِ هَكؿ ٯجَل ميبى ؿيـُ ثبُـ
ت٤ويل ًوَؿُ ٍ ّنيٌِ ّبي ت٤ويل كا تب ًٰ ٪تْ٤ـات هبلي هٌـكد ؿك ثيوِ ًبهِ هقٳَك پلؿاؽت ٳٌـ.
تجٔلُ ـ ؿك َٓكتي ٳِ اؽتال ٩ام ٛليٮ هقٳَك عل ٍ ٔ٫ل ًَِؿ ،هََٗ ١ثِ يٲ اكميبة ؽٌبكت (ؿاكاي هزَم اكميبثي
ؽٌبكت ام ثيوِ هلٳني) ثِ اًتؾبة ٍ ّنيٌِ ميبى ؿيـُ اكرب ١هي َُؿّ .ليٲ ام ٛل٫يي ٟل ٩هـت ثيٌت كٍم ام تبكيؼ

ا٣الم ً٠ل ٳتجي اكميبة هي تَاًٌـ ؿك هلرٓ ٢بلظ ،اٯبهِ ؿَ٣ي ٳٌٌـ .ؿك َٓكت ٣ـم ٛلط ؿَ٣ي تًَٛ ٚل٫يي ؿك هْلت
هٰلك ً٠ل اكميبة ؽٌبكت ،ٯ٤ٜي ٍ المم االرلاء اًتّ .نيٌِ اكميبثي ؽٌبكت ثلاًبى ت٤ل ِ٫اي اًت ٳِ ؿك اثتـاي ّل ًبل
تًَ ٚثيوِ هلٳني پيٌِْبؿ ٍ ثِ تَٔيت َُكاي ٣بلي ثيوِ هي كًـ .ثيوِ هلٳني هَ ٪ٟاًت ؿك ٓـٍك هزَم اكميبثي
ؽٌبكت ثِ گًَِ اي ٣ول ٳٌـ ٳِ ؿك توبم ُْلًتبى ّب هتٌبًت ثب ًيبم آى ُْلًتبى ،اكميبة ؽٌبكت ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ.
ماده۴۱ـ ُلٳتْبي ثيوِ هٴلٌ٬ـ ؽٌبكت هبلي ًبُي ام عَاؿث كاًٌـگي هََٗ ١ايي ٯبًَى كا ؿك هَاكؿي ٳِ ًٍبيل ًٰليِ
هٌجت ٍ ميبى ؿيـُ ؿك مهبى عبؿحِ ؿاكاي ثيوِ ًبهِ ه٤تجل ثَؿُ ٍ ثيي ٛل٫يي عبؿحِ اؽتال٫ي ٍرَؿ ًـاُتِ ثبُـ ،عـاٳخل تب
ًٰ ٪تْ٤ـات هبلي هٌـكد ؿك هبؿُ ( )8ايي ٯبًَى ثـٍى اؽق گناكٍ هٰبهبت اًت٠بهي پلؿاؽت ٳٌٌـ.
ثؾَ پٌزن ـ تٴبليً ٪بيل ًْبؿّب ٍ ؿًتگبّْبي هلتجٚ
ماده۴۱ـ ثِ هٌَ٠ك ًبهبًـّي اهَك هلثَ ٙثِ عَاؿث كاًٌـگي ،ؿٍلت هٴل ٪اًت «ًبهبًِ ربه ٢عَاؿث كاًٌـگي» كا هٜبثٮ
هٰلكات ايي ٯبًَى ثب هِبكٳت ّوِ ؿًتگبّْبي في كث ٚايزبؿ ٍ ًٌجت ثِ كٍمآهـ ٳلؿى ٍ تغليل هٌتول ؿاؿُ ّبي آى اٯـام
ٳٌـ.
ًيلٍي اًت٠بهيٍ ،ماكت ثْـاُت ،ؿكهبى ٍ آهَمٍ پنُٴي (هلاٳن َ٫كيت ّبي پنُٴي (اٍكهاًي) ٍ ثيوبكًتبى ّب)ً ،بمهبى
پنُٴي ٯبًًَي ٍ رو٤يت ّالل اعول روَْكي اًالهي ايلاى هٌَ٬ٟـ اٛال٣بت هلثَ ٙثِ ًَاًظ كاًٌـگي كا َ٫كاً ؿك ًبهبًِ
هقٳَك حجت ٳٌٌـ.
ٯَُ ٯ٘بئيِ ًين هٴل ٪اًت اٛال٣بت هلثَ ٙثِ آكاي ٯ٘بئي كار ٢ثِ عَاؿث كاًٌـگي كا ؿك ًبهبًِ هقٳَك ٯلاك ؿّـ.
ؿٍلت هَ ٪ٟاًت عـاٳخل ٟل ٩هـت َُ هبُ پي ام المم االرلاء ُـى ايي ٯبًَىً ،بهبًِ هنثَك كا كاُ اًـامي ٍ ؿًتلًي
ثلؽ( ٚآًاليي) ثِ آى كا ثلاي ٳليِ ٍاعـّبي ًيلٍي اًت٠بهي ٍ ٍماكت ثْـاُت ،ؿكهبى ٍ آهَمٍ پنُٴيُ ،لٳتْبي ثيوِ،
ٌٓـٍ٭ ٍ ٍاعـّبي ٯ٘بئي ٫لاّن ٳٌـ.
تجٔلُ ـ ًيلٍي اًت٠بهي روَْكي اًالهي ايلاى هَ ٪ٟاًت ّونهبى ثب تَ٤يٖ پالٱ ًٍيلِ ًٰليِ ،هِؾٔبت هبلٲ رـيـ
كا ؿك «ًبهبًِ ربه ٢عَاؿث كاًٌـگي» ؿكد ٳٌـّ .وضٌيي ًبمهبى حجت اًٌبؿ ٍ اهالٱ ٳَِك ًين هٴل ٪اًت اًٌبؿ تٌ٠ين
ُـُ ؿك ؽَّٔ ًٍبيل ًٰليِ هبًٌـ ًٰل ٍ اًتٰبلٍ ،ٳبلت ٍ كّي كا ؿك ًبهبًِ هقٳَك ؿكد ٳٌـ.
ماده ۴۲ـ علٳت ًٍبيل ًٰليِ هَتَكي مهيٌي ثـٍى ؿاُتي ثيوِ ًبهِ هََٗ ١ايي ٯبًَى هوٌَ ١اًت .ٳليِ ؿاكًـگبى ًٍبيل
هنثَك هٴلٌ٬ـ ًٌـ عبٳي ام اًٰ٤بؿ ٯلاكؿاؿ ثيوِ كا ٌّگبم كاًٌـگي ّولاُ ؿاُتِ ثبٌُـ ٍ ؿك َٓكت ؿكؽَاًت هأهَكاى كاٌّوبيي
ٍ كاًٌـگي ٍ يب پليي كاُ اكائِ ٳٌٌـ .هأهَكاى كاٌّوبيي ٍ كاًٌـگي ٍ پليي كاُ هٌَ٬ٟـ ام ٛل٭ هٰت٘ي هبًٌـ ؿٍكثيي ّبي
ً٠بكت تلا٫يٴي ٗوي ٌُبًبيي ًٍبيل ًٰليِ ٫بٯـ ثيوِ ًبهِ ًٌجت ثِ ا٣وبل رليوِ ّبي هلثَ ٙاٯـام ٳٌٌـّ .وضٌيي
هأهَكاى كاٌّوبيي ٍ كاًٌـگي ٍ پليي كاُ هٌَ٬ٟـ ؿك َٓكت اعلام ٰ٫ـاى ثيوِ ًبهًٍِ ،بيل ًٰليِ ٫بٯـ ثيوِ ًبهِ هََٗ ١ايي
ٯبًَى كا تب ٌّگبم اكائِ ثيوِ ًبهِ هلثَ ٙؿك هغل هٜوئٌي هتَٯ ٪ٳٌٌـ .آييي ًبهِ هلثَ ٙثِ ًغَُ تَٯيًٍ ٪بيل ًٰليِ ٫بٯـ
ثيوِ ًبهِ ُؾْ حبلج ٟل ٩هـت ًِ هبُ پي ام تَٔيت ايي ٯبًَى تًٍَ ٚماكت ٳَِك ثب ّوٴبكي ٍماكتؾبًِ ّبي كاُ ٍ
ُْلًبمي ٍ ؿاؿگٌتلي ٍ ثيوِ هلٳني تْيِ هي َُؿ ٍ ثِ تَٔيت ّيأت ٍميلاى هي كًـ.

تجٔلُ ـ ًيلٍي اًت٠بهي هٴل ٪اًت ّل َُ هبُ يٲ ثبك گناكٍ ارلاي ايي هبؿُ كا ثِ ؿاؿًتبًي ٳل ٳَِك ،ثيوِ هلٳني ٍ
ٳويٌيَى ّبي ٯ٘بئي ٍ عَٰٯي ،اٯتٔبؿي ،ارتوب٣ي ٍ اهٌيت هلي ٍ ًيبًت ؽبكري هزلي َُكاي اًالهي اكًبل ٳٌـ.
ماده۴۳ـ ثيوِ هلٳني ٍ ُلٳتْبي ثيوِ هٌَ٬ٟـ تلتيجي اتؾبف ٳٌٌـ ٳِ ثب اًت٬بؿُ ام اثناك هٌبًت ،اهٴبى ٌُبًبيي ًٍبيل
ًٰليِ ٫بٯـ ثيوِ ًبهِ هََٗ ١ايي ٯبًَى ثلاي پليي كاٌّوبيي ٍ كاًٌـگي ٍ يب پليي كاُ ٫لاّن َُؿ.
ماده۴۴ـ ؿاؿى ثبك يب هٌب٫ل ٍ يب اكائِ ّلگًَِ ؽـهبت ثِ ؿاكًـگبى ًٍبيل ًٰليِ هَتَكي مهيٌي ٫بٯـ ثيوِ ًبهِ ُؾْ حبلج
ه٤تجل ،ام ًَي ُلٳتْب ٍ ه ؤًٌبت عول ٍ ًٰل ثبك ٍ هٌب٫ل ؿكٍى ُْلي ٍ ثلٍى ُْلي هوٌَ ١اًت٠ً .بكت ثل عٌي
ارلاي ايي هبؿُ ثلْ٣ـُ ٍماكتؾبًِ ّبي ٳَِك ٍ كاُ ٍُْلًبمي هي ثبُـ تب عٌت هَكؿُ ،لٳتْب ٍ هؤًٌبت هتؾل ٪كا ثِ
هلار ٢هقٳَك ؿك تجٔلُ ( )1هبؿُ( )31ٯبًَى كًيـگي ثِ تؾل٬بت كاًٌـگي ه٤ل٫ي ًوبيٌـ.
ؿك َٓكت اعلام تؾلُ ٪لٳتْب ٍ هؤًٌبت هقٳَك تًَ ٚهلار ٢يبؿُـُ ،پلٍاًِ ٤٫بليت آًبى ام يٲ هبُ تب يٲ ًبل ه٤لٮ ٍ
ؿك َٓكت تٴلاك تؾل ٪يبؿُـُ ثلاي ثبك صْبكم ثِ َٓكت ؿائن ل َ٨هي َُؿ.
ثيوِ هلٳني روَْكي اًالهي ايلاى هَ ٪ٟاًت اهٴبى اعلام آبلت ثيوِ ًبهِ ام ٛليٮ ًبهبًِ ّبي الٴتلًٍيٴي كا ثِ
َٓكت ثلؽ ٚثلاي ٍماكتؾبًِ ّبي كاُ ٍ ُْلًبمي ٍ ٳَِك ٫لاّن ٳٌـ.
تجٔلُ ـ ا٣تلإ ثِ ّلًَ ١تٔويوبت هلار ٢ؿٍلتي هََٗ ١تجٔلُ ( )1هبؿُ( )31ٯبًَى كًيـگي ثِ تؾل٬بت كاًٌـگي ؿك
ؿيَاى ٣ـالت اؿاكي كًيـگي هي َُؿ.
ماده۴۵ـ اكائِ ّلگًَِ ؽـهبت ثِ ًٍبيل ًٰليِ ٫بٯـ ثيوِ ًبهِ ٍ ك ٢٫تَٯي ٪ام آًْب ،تًَ ٚكاٌّوبيي ٍ كاًٌـگي ،ؿ٫بتل اًٌبؿ
كًوي ٍ ًبمهبى ّب ٍ ًْبؿّبي هلتج ٚثب اهل عول ٍ ًٰل ام ٯجيل تَ٤يٖ پالٱ ًٍيلِ ًٰليِ ،تٌ٠ين اًٌبؿ كًوي ه٤بهالت
ًٍبيل هقٳَك هوٌَ ١هي ثبُـ٣ .ـم ارلاي تٴبليَ٫ ٪٭ ،عٌت هَكؿ تؾل ٪اؿاكي يب اًت٠بهي هغٌَة هي َُؿ.
تجٔلُ ـ اًتٰبل ًٍبيل ًٰليِ اًٰبٛي ثِ هلارًْ ٍ ٢بؿّبي في كثً ٍ ٚين اًتٰبل ًٍبيل ًٰليِ هِوَل ؽٌبكت ثيوِ ثـًِ ثِ
ثيوِ گل هلثَ ،ٙام عٴن ايي هبؿُ هٌتخٌي اًت.
ماده۴۶ـ ٰ٣ـ ّلگًَِ ٯلاكؿاؿ عول ٍ ًٰل ثبك يب هٌب٫ل ام ًَي ؿًتگبّْبي ارلائي ٍ هؤًٌبت ؿٍلتي ٍ ًْبؿّبي ٣وَهي
٧يلؿٍلتي ٍ هلاٳن آهَمُي ٍ ٳليِ اُؾبّ عَٰٯي ؿك هَاكؿي ٳِ ثِ هَرت ٯَاًيي ٍ هٰلكات هلثَ ِٛهزبم هي ثبُـ ثب
ؿاكًـگبى ًٍبيل ًٰليِ هَتَكي مهيٌي ٫بٯـ ثيوِ ًبهِ ُؾْ حبلج ه٤تجل ،هوٌَ ١اًت٣ .ـم ارلاي تٴليَ٫ ٪٭ ،عٌت هَكؿ
تؾل ٪اؿاكي يب اًت٠بهي هغٌَة هي َُؿ.
ماده۴۷ـ ًيلٍي اًت٠بهي هٴل ٪اًت ٟل ٩هـت يٲ ًبل ام تبكيؼ المم االرلاء ُـى ايي ٯبًَى ،ٳليِ ٍاعـّبي حبثت ٍ
ًيبك كاٌّوبيي ٍ كاًٌـگي ٍ پليي كاُ كا ثِ اثناك المم ثلاي اًت٤الم ثلؽ٤ٍٗ ٚيت ثيوِ ُؾْ حبلج ًٍبيل ًٰليِ ،تزْين ٍ
ًبهبًِ هَكؿ ًيبم كا ٛلاعي يب تٴويل ٳٌـ.

ماده۴۸ـ ًتبؿ هـيليت عول ٍ ًٰل ٍ ًَؽت هٴل ٪اًت ام ٓـٍك ّلگًَِ ٳبكت ًَؽت ٍ تؾٔيْ اٍليِ ًْويِ يب اؿاهِ
آى ثلاي ًٍبيل ًٰليِ ٫بٯـ ثيوِ ًبهِ ؽَؿؿاكي ٳٌـ.
تجٔلُ ـ ثيوِ هلٳني ٍ ًيلٍي اًت٠بهي روَْكي اًالهي ايلاى هٴلٌ٬ـ اٛال٣بت هلثَ ٙثِ ًٍبيل ًٰليِ هقٳَك كا ثِ َٓكت
ثلؽ ٚؿك اؽتيبك ًتبؿ هـيليت عول ٍ ًٰل ٍ ًَؽت ٯلاك ؿٌّـ.
ماده۴۹ـ هلار ٢ٯ٘بئي هٴلٌ٬ـ ؿك ؿ٣بٍي هلثَ ٙثِ عَاؿث كاًٌـگي ،ؿك َٓكت ٍرَؿ ثيوِ ًبهِ ه٤تجل ٍ هٴ٬ي ٍ اعلام
آبلت آىٓ ،ل٫بً هتٌبًت ثب رٌجِ ٣وَهي رلم ثلاي كاًٌـُ هٌجت عبؿحِ ٯلاك تأهيي ٓبؿك ٳٌٌـ.
تجٔلُ ـ ٣ـم ارلاي ايي هبؿُ هٌتَرت هزبمات اًت٠بهي ؿكرِ ًِ هََٗ ١هبؿُ ( )13ٯبًَى ً٠بكت ثل ك٫تبك ٯ٘بت هَٔة
 1390/7/17ثلاي هتؾل ٪اًت .ثيوِ هلٳني هٴل ٪اًت ثب ك٣بيت ه٬بؿ هبؿُ ( )56ايي ٯبًَى اٛال٣بت هلثَ ٙثِ ثيوِ ًبهِ
ٍ ثيوِ گقاكاى كا ثِ ًغَي ؿك اؽتيبك ٯَُ ٯ٘بئيِ ٯلاك ؿّـ ٳِ اهٴبى ؿًتلًي هلار ٢ٯ٘بئي ثلاي ثلكًي آبلت ثيوِ ًبهِ
ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ.
ماده ۵۱ـ ٳليِ هلار ٢ٯبًًَي كًيـگي ثِ ؿ٣بٍي هلتج ٚثب عَاؿث كاًٌـگي ام ٯجيل ؿاؿًلا ٍ ؿاؿگبّْبي كًيـگي ٳٌٌـُ ثِ
ؿ٣بٍي ًبُي ام عَاؿث هََٗ ١ايي ٯبًَى هٴلٌ٬ـ ٌٓـٍ٭ يب ُلٳت ثيوِ هلثَ ٙكا ؿك هَاكؿي ٳِ ٌٓـٍ٭ يب ُلٳت ثيوِ،
ٛل ٩ؿَ٣ي ًجبٌُـ ام ٛلط ؿَ٣ي ٣ليِ هٌجت عبؿحِ هٜلً ٢وَؿُ ،مهبى تِٴيل رلٌبت ؿاؿگبُ كا كًوبً ثِ آًبى اٛال ١ؿٌّـ.
ّوضٌيي ؿاؿگبُ هٴل ٪اًت پي ام ٓـٍك كأيًٌ ،ؾِ اي ام كأي ٓبؿكُـُ كا ثِ آًْب اثال ٥ٳٌـ .ؿك ايي هَاكؿ ،ثيوِ گل يب
ٌٓـٍ٭ هي تَاًٌـ ثب ك٣بيت هٰلكات ٯبًَى آييي ؿاؿكًي هـًي ًٌجت ثِ ؽٌبكات ثـًي ٍ هبلي ؿك ؿَ٣ي ٍاكؿُـُ يب پي ام
ٓـٍك كأي ٯ٤ٜي هٜبثٮ هٰلكات آييي ؿاؿكًي هـًي ا٣تلإ حبلج ٳٌٌـ.
تجٔلُ1ـ ا٣تلإ حبلج ُلٳت ثيوِ يب ٌٓـٍ٭ هبً ٢ام ارلاي عٴن ًيٌت.
تجٔلُ2ـ ٣ـم ا٣الم هلاتت ٛلط ؿ٣بٍي هلتج ٚثب عَاؿث كاًٌـگي هََٗ ١ايي ٯبًَى عٌت هَكؿ ثِ ثيوِ گل هلثَ ٙيب
ٌٓـٍ٭ يب ٣ـم اثال ٥كأي ثِ آًْب هٌتَرت هزبمات اًت٠بهي ؿكرِ ًِ هََٗ ١هبؿُ ( )13ٯبًَى ً٠بكت ثل ك٫تبك ٯ٘بت
اًت.
ماده ۵۱ـ ٛلط ؿَ٣اي ٍاّي هََٗ ١تجٔلُ هبؿُ ( )109ٯبًَى آييي ؿاؿكًي ؿاؿگبّْبي ٣وَهي ٍ اًٰالة (ؿك اهَك هـًي)
ؿك ؿ٣بٍي كار ٢ثِ عَاؿث كاًٌـگي تًٌَٓ ٚـٍ٭ يب ثيوِ گل ـ ا٣ن ام ايٌٴِ ثِ َٓكت ٍكٍؿ حبلج يب ا٣تلإ حبلج يب
تزـيـً٠لؽَاّي ثبُـ ـ ؿك َٓكتي ٳِ هٌزل ثِ تأؽيل ؿك پلؿاؽت ؽٌبكت َُؿ ،هِوَل هبؿُ ( )33ايي ٯبًَى هي َُؿ.
ماده ۵۲ـ ٯَُ ٯ٘بئيِ هٴل ٪اًت تب پبيبى پبًنؿّن اًٌ٬ـ ّل ًبل هيناى كيبلي ؿيِ هََٗ ١هبؿُ ( )549ٯبًَى هزبمات
اًالهي هَٔة  1392/2/1كا ت٤ييي ٍ ثلاي ارلاء ام اثتـاي ًبل ث٤ـ ا٣الم ٳٌـ.
ماده ۵۳ـ اؿاكات كاٌّوبيي ٍ كاًٌـگي ٍ پليي كاُ عٌت هَكؿ هٴلٌ٬ـ ٣الٍُ ثل حجت رنئيبت عبؿحِ ؿك «ًبهبًِ ربه٢
عَاؿث كاًٌـگي»ًٌ ،ؾِ اي ام آى كا ثِ ميبى ؿيـُ ٍ هٌجت عبؿحِ تٌلين ًوَؿُ ،كًيـ ؿكيب٫ت ًوبيٌـ.

٣ـم ارلاي تٴلي ٪هقٳَك هٌتَرت هزبمات هٰلك ثلاي ل َ٨ؿًتَك هََٗ ١هبؿُ ( )38ٯبًَى رلائن ًيلٍّبي هٌلظ هَٔة
 1382/10/9اًت.
ماده ۵۴ـ ًيلٍي اًت٠بهي روَْكي اًالهي ايلاى هٴل ٪اًت ٟل ٩هـت ًِ هبُ ام تبكيؼ المم االرلاء ُـى ايي ٯبًَى
تلتيجي اتؾبف ٳٌـ ٳِ اهٴبى ؿًتلًي ثِ ثبًٴْبي اٛال٣بتي آى ًيلٍ ؿك اكتجب ٙثب هََٗ٣بت هَكؿ ًيبم ام ٯجيل هِؾٔبت
ًٍبيل ًٰليِ ٍ ؿاكًـگبى آًْب ٍ گَاّيٌبهِ ّبي ٓبؿكُـُ ٍ ّوضٌيي ًَاثٮ تؾل٬بت ٍ تٔبؿ٫بت كاًٌـگبى ،ام ٛليٮ ًبهبًِ
ّبي الٴتلًٍيٴي ثِ َٓكت ثلؽ ٚثلاي هلار ٢ٯ٘بئيٌٓ ،ـٍ٭ ٍ ثيوِ هلٳني ٫لاّن َُؿ .اؽق گَاّيٌبهِ ًيبمهٌـ ٳبكت
پبيبى ؽـهت ٍ ه٤ب٫يت ًلثبمي ًيٌت.
ماده ۵۵ـ ُلٳتْبي ثيوِ هزبم ثِ ٤٫بليت ؿك كُتِ ثيوِ هََٗ ١ايي ٯبًَى هٴلٌ٬ـ ٟل ٩هـت ًِ هبُ ام تبكيؼ المم
االرلاءُـى ايي ٯبًَى ثب اًت٬بؿُ ام ًبهبًِ ّبي الٴتلًٍيٴي اهٴبى ؿًتلًي ثِ ٳليِ اٛال٣بت هَكؿ ًيبم ثيوِ هلٳني ؿك
كاث ِٜثب ثيوِ ًبهِ ّبي ٓبؿكُـُ ٍ ؽٌبكت ّبي هلثَ ٙثِ آًْب كا ثِ َٓكت ثلؽ ٚثلاي ثيوِ هلٳني ٫لاّن ٳٌٌـ.
ماده ۵۶ـ ثيوِ هلٳني هٴل ٪اًت ٟل ٩هـت َُ هبُ ام تبكيؼ المم االرلاءُـى ايي ٯبًَى تلتيجي اتؾبف ٳٌـ ٳِ اهٴبى
ؿًتلًي ثِ اٛال٣بت هقٳَك ؿك هَاؿ ( )55( ٍ )54ايي ٯبًَى ثلاي ٳليِ هلار ٢ٯ٘بئيُ ،لٳتْبي ثيوِ في كثً ،ٚيلٍي
اًت٠بهي روَْكي اًالهي ايلاى ٍ ٌٓـٍ٭ ٫لاّن َُؿ.
ماده ۵۷ـ ثيوِ هلٳني ثل عٌي ارلاي ايي ٯبًَى ً٠بكت ًوَؿُ ٍ ؿك َٓكت ٯَٔك يب تؾلّ ٪ل يٲ ام ُلٳتْبي ثيوِ ؿك
ارلاي ٯبًَى ،اٯـاهبت ميل كا ثِ ٣ول هي آٍكؿ .ا٣وبل هَاكؿ ميل هتٌبًت ثب ًَ ١ٯَٔك يب تؾل ٍ ٪ت٤ـؿ ٍ تٴلاك آى ثِ هَرت
آييي ًبهِ اي اًت ٳِ ثِ پيٌِْبؿ ثيوِ هلٳني ٍ تأييـ َُكاي ٣بلي ثيوِ ثِ تَٔيت ّيأت ٍميلاى هي كًـ:
ال ٪ـ تَثيؼ ٳتجي هـيلاى ُلٳت ثيوِ
ة ـ ًلت ٓالعيت عل ِ٫اي هٌؤٍل ٌ٫ي يب هـيل يب ه٤بٍى ٌ٫ي يب هـيل٣بهل يب ّيأت هـيلُ ُلٳت ثيوِ ،ثلاي عـاٳخل پٌذ
ًبل ثب تأييـ َُكاي ٣بلي ثيوِ
ح ـ ًلت ٓالعيت ا٫لاؿ هََٗ ١ثٌـ(ة) ثِ َٛك ؿائن ثب تأييـ َُكاي ٣بلي ثيوِ
ت ـ هغٴَم ًوَؿى ُلٳت ثيوِ ثِ پلؿاؽت رليوِ ًٰـي عـاٳخل تب هجل ٦ثيٌت ثلاثل عـاٯل تْ٤ـات ثـًي هََٗ ١هبؿُ()8
ايي ٯبًَى ؿك مهبى پلؿاؽت
ث ـ ت٤ليٮ ٤٫بليت ُلٳت ثيوِ ؿك يٲ يب صٌـ كُتِ ثيوِ ثلاي عـاٳخل يٲ ًبل ثب تأييـ َُكاي ٣بلي ثيوِ
د ـ ل َ٨پلٍاًِ ٤٫بليت ؿك يٲ يب صٌـ كُتِ ثيوِ ثِ َٛك ؿائن ثب تأييـ َُكاي ٣بلي ثيوِ
تجٔلُ1ـ ؿك هَكؿ ثٌـّبي(ت)( ،ث) ٍ (د) ايي هبؿُ ،ثيوِ هلٳني ً٠ل هَِكتي ٍ تؾٔٔي اتغبؿيِ ثيوِ گلاى ايلاى كا ٯجل
ام اتؾبف تٔوين ،اؽق هي ٳٌـ .صٌبًضِ اتغبؿيِ ٟل ٩هـت پبًنؿُ كٍم ام تبكيؼ ؿكيب٫ت ًبهِ ثيوِ هلٳني ،ٳتجبً ً٠ل ؽَؿ كا
ا٣الم ًٴٌـ ثيوِ هلٳني كأًبً اٯـام هي ٳٌـ.
تجٔلُ2ـ ؿك َٓكت ًلت ٓالعيت اٳخليت ّيأت هـيلُ ُلٳت ثيوِ عٌت ا٣الم ثيوِ هلٳني ،ثيوِ هلٳني ثب تأييـ
َُكاي ٣بلي ثيوِ هي تَاًـ ثلاي اؿاكُ اهَك ُلٳت ٫لؿ ٍارـ ُلايٜي كا ثِ ٌَ٣اى ًلپلًت ُلٳت ثيوِ تب مهبى ت٤ييي ٍ

تأييـ ا٘٣بي رـيـ ّيأت هـيلُ هٌَٔة ٳٌـٓ .بعجبى ًْبم ُلٳت ثيوِ(هزو )٢هٌَ٬ٟـ عـاٳخل ٟل ٩هـت يٲ هبُ
ا٘٣بي ّيأت هـيلُ رـيـ ؽَؿ كا ه٤ل٫ي ٳٌٌـ تب پي ام تأييـ تًَ ٚثيوِ هلٳني ربيگنيي ا٘٣بي ٯجلي ًلت ٓالعيت
ُـُ ًَُـ ٍ ثلاًبى ٯبًَى تزبكت ُلٳت كا اؿاكُ ٳٌٌـً .لپلًت رـيـ هٌَٔة تب مهبى ربيگنيٌي ا٘٣بي ّيأت هـيلُ
رـيـ ؿاكاي اؽتيبكات ّيأت هـيلُ ُلٳت اًت ٍ هٌؤٍليت ٳليِ اٯـاهبت اٍ ثلْ٣ـُ ثيوِ هلٳني اًت .عَٰ٭ ٍ هنايبي
ًلپلًت هٌَٔة تب ت٤ييي هـيل٣بهل ٳِ عـاٳخل ًِ هبُ هيثبُـ تًَ ٚثيوِ هلٳني پيٌِْبؿ ٍ پي ام تَٔيت هزو٢
ُلٳت ثِ ًلپلًت هٌَٔة پلؿاؽت هي َُؿ.
تجٔلُ3ـ رليوِ هََٗ ١ثٌـ (ت) ايي هبؿُ ثِ عٌبة اؽتٔبٓي ٌٓـٍ٭ ًنؿ ؽناًِ ؿاكي ٳل ٍاكين ٍ ثب پيَ ثيٌي ؿك ثَؿرِ
ّبي ًٌَاتي ثِ ٌٓـٍ٭ هقٳَك تؾٔيْ ؿاؿُ هي َُؿ٣ .ـم پلؿاؽت رليوِ ام ًَي ُلٳت ثيوِ ؿك عٴن تٔل٩
٧يلٯبًًَي ؿك ٍرَُ ٣وَهي اًت.
تجٔلُ4ـ ًغَُ ٍَٓل ،تؾ٬ي ٍ ٪يب ثؾَِؿگي رليوِ هََٗ ١ثٌـ (ت) ايي هبؿُ ثِ هَرت آييي ًبهِ اي اًت ٳِ ٟل٩
هـت َُ هبُ ام تبكيؼ اثال ٥ايي ٯبًَى ثِ پيٌِْبؿ ثيوِ هلٳني پي ام تأييـ َُكاي ٣بلي ثيوِ ثِ تَٔيت ٍميل اهَك
اٯتٔبؿي ٍ ؿاكايي هي كًـ.
تجٔلُ 5ـ كًيـگي ثِ ا٣تلإ ُلٳتْبي ثيوِ ؿك ؽَّٔ تٔوين ثيوِ هلٳني يب َُكاي ٣بلي ثيوِ هجٌي ثل ا٣وبل
هزبمات ّبي هٌـكد ؿك ايي هبؿُ (ثِ رن ثٌـ«ال )»٪ثلْ٣ـُ ٳويٌيًَي هتِٴل ام يٲ ً٬ل ٯبٗي ؿاؿگٌتلي ثب اًتؾبة
كئيي ٯَُ ٯ٘بئيِ (ثِ ٌَ٣اى كئيي ٳويٌيَى)ً ،وبيٌـُ ثيوِ هلٳني ٍ يٲ ً٬ل ًوبيٌـُ اتغبؿيِ (ًٌـيٴبي) ثيوِ گلاى هي
ثبُـ .تٔوين گيلي ٳويٌيَى هقٳَك ثب اٳخليت آكاي ا٘٣بء ،المم االرلاء ٍ ٟل ٩هـت ثيٌت كٍم ام تبكيؼ اثال ٥عٌت
هَكؿ ٯبثل ا٣تلإ ؿك هلر ٢ٯ٘بئي في ٓالط اًت .ؿثيلؽبًِ ايي ٳويٌيَى ؿك ثيوِ هلٳني هٌتٰل هي ثبُـ.
ماده ۵۸ـ ثيوِ هلٳني هٴل ٪اًت هٜبثٮ هٰلكات هلثَ ٙثل ارلاي تْ٤ـات ُلٳتْبي ثيوِ ٍ ًغَُ هغبًجِ فؽبيل آًْب ؿك
كُتِ ثيوِ ُؾْ حبلج ً٠بكت ًوَؿُ ٍ ام ٳ٬بيت فؽبيل هقٳَك رْت اي٬بي تْ٤ـات آتي ُلٳتْبي ثيوِ اٛويٌبى عبٓل
ٳٌـ.
ُلٳتْبي ثيوِ هٴلٌ٬ـ فؽبيلتأييـُـُ ام ًَي ثيوِ هلٳني كا ؿك ؿ٫بتل ٍ َٓكتْبي هبلي ؽَؿ ،هٜبثٮ ؿًتَكال٤ول ثيوِ
هلٳني حجت ٳٌٌـ.
ثؾَ ُِن ـ هٰلكات ٳي٬لي
ماده ۵۹ـ ٣ـم پلؿاؽت عَٰ٭ ٯبًًَي ٌٓـٍ٭ ام ًَي ثيوِ گل يب ًوبيٌـگي آًبى ،هٔل ٩ؿكآهـّبي ٌٓـٍ٭ ؿك ٧يل ام
هَاكؿ هٔلط ٯبًًَي ٍ ّوضٌيي ٣ـم ارلاي تٴبلي ٪هٰلك ؿك هَاؿ ( )48( ٍ )46( ٍ )45ايي ٯبًَى ٣الٍُ ثل تؾل ٪اؿاكي يب
اًت٠بهي ؿك عٴن ؿؽل ٍ تٔل ٩ؿك ٍرَُ ٣وَهي اًت.
ماده ۶۱ـ ٫لٍٍ ّل ًَ ١ثيوِ ًبهِ يب هجبؿكت ثِ ٣وليبت ثيوِ گلي يب ًوبيٌـگي ثيوِ ثـٍى هزَم ٯبًًَي ،ؿك عٴن
ٳالّجلؿاكي اًت ٍ هلتٴت ٣الٍُ ثل هزبمات ٳالّجلؿاكيٗ ،بهي رجلاى ؽٌبكت ٍاكؿُ عٌت هَكؿ ثِ ميبى ؿيـُ يب
ٌٓـٍ٭ ثِ ًلػ كٍم رجلاى هي ثبُـ.

ماده ۶۱ـ ّلٳي ثب اًزبم ا٣وبل هتٰلجبًِ هبًٌـ ٓغٌِ ًبمي َٓكي تٔبؿ ،٩تَ٤يٖ ؽَؿكٍ يب ايزبؿ ؽٌبكت ٣وـي،
ٍرَّي كا ثبثت ؽٌبكت ؿكيب٫ت ٳٌـ ،ثِ عجي ت٤نيلي ؿكرِ َُ ٍ رناي ًٰـي ه٤بؿل ؿٍ ثلاثل ٍرَُ ؿكيب٫تي هغٴَم هي
َُؿُ .لٍ ١ثِ رلم هٌـكد ؿك ايي هبؿُ ٣الٍُ ثل هزبمات هٰلك ثلاي ُلٍ ١ثِ رلم ؿك ٯبًَى هزبمات اًالهي ،هٌتَرت
رناي ًٰـي ؿكرِ پٌذ هي ثبُـ.
ماده ۶۲ـ ّلگبُ ُؾٔي ثلؽالٍ ٩اٯ ٢ؽَؿ كا ثِ ٌَ٣اى كاًٌـُ ًٍيلِ ًٰليِ هٌجت عبؿحِ ه٤ل٫ي ٳٌـ ثِ هزبمات عجي
ؿكرِ ّ٬ت هغٴَم هي َُؿ؛ كاًٌـُ ًين صٌبًضِ ؿك ايي اهل تجبًي ٳلؿُ ثبُـ ثِ هزبمات هقٳَك هغٴَم هي َُؿ.
ماده ۶۳ـ ؿك َٓكتي ٳِ هٌؤٍليت هٌجت عبؿحِ هِوَل تْ٤ـات ثيوِ گل ثبُـ ،رن ؿك هَاكؿ هٔلط ؿك هبؿُ ( )15ايي
ٯبًَى ،هٰلكات هلثَ ٙثِ ًغَُ ارلاي هغٴَهيت ّبي هبلي ؿك ؽَّٔ ٍي ٯبثل ارلاء ًيٌت.
ثؾَ ّ٬تن ـ هٰلكات ًْبئي
ماده ۶۴ـ ٳليِ آييي ًبهِ ّبي ارلائي ايي ٯبًَى رن ؿك هَاكؿي ٳِ ثِ ًغَ ؿيگلي هٰلك ُـُ اًتٟ ،ل ٩هـت يٲ ًبل
ام تبكيؼ اثال ٥آى تًَ ٚثيوِ هلٳني ٍ َُكاي ٣بلي ثيوِ تْيِ هي َُؿ ٍ پي ام تأييـ ٍميل اهَك اٯتٔبؿي ٍ ؿاكايي ثِ
تَٔيت ّيأت ٍميلاى هي كًـ .هبؿاهي ٳِ آييي ًبهِ ّبي هقٳَك ،تْيِ ٍ تَٔيت ًِـُ اًت ،آييي ًبهِ ّبي ارلائي هَرَؿ،
ؿك عـٍؿي ٳِ ه٨بيل ايي ٯبًَى ًجبُـ ه٤تجل اًت.
ماده ۶۵ـ ثيوِ ًبهِ ّبي ٓبؿكُ پيَ ام المم االرلاء ُـى ايي ٯبًَى هِوَل ٯبًَى مهبى ٓـٍك ؽَؿ ٌّتٌـ لٴي ؿك ّل
عبل اعٴبم ثٌـّبي (ال( ٍ )٪ة) هبؿُ ( ،)4هَاؿ ( ٍ )30( ،)25( ،)22( ،)19( ،)11هبؿُ ( ٍ )32تجٔلُ ّبي آى ،هَاؿ (،)36
( )60( ٍ )50( ،)49( ،)38( ،)37ؿك هَكؿ ثيوِ ًبهِ ّبيي ٳِ ٌَّم ؽٌبكات تغت پََُ آًْب پلؿاؽت ًِـُ ًين المم الل٣بيِ
اًت.
ماده ۶۶ـ ام تبكيؼ المم االرلاء ُـى ايي ٯبًَى« ،ٯبًَى آالط ٯبًَى ثيوِ هٌؤٍليت هـًي ؿاكًـگبى ًٍبيل ًٰليِ هَتَكي
مهيٌي ؿك هٰبثل ُؾْ حبلج هَٔة ًٌ »1387ؼ هي َُؿّ .لگًَِ ًٌؼ يب آالط هَاؿ ايي ٯبًَى ثبيـ ٓليغبً ؿك ٯَاًيي
ث٤ـي ٯيـ َُؿ.
ٯبًَى َ٫٭ هِتول ثل ُٔت ٍ َُ هبؿُ ٍ پٌزبُ ٍ پٌذ تجٔلُ ؿك رلٌِ ٣لٌي كٍم ؿٌٍُجِ هَكػ ثيٌتن اكؿيجِْت هبُ
يٴْناك ٍ ًئـ ٍ ًَؿ ٍ پٌذ هزلي َُكاي اًالهي تَٔيت ُـ ٍ ؿك تبكيؼ  1395/ 2/ 29ثِ تأييـ َُكاي ًگْجبى كًيـ.

