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اي هتؼلك تِ پسيس آٍضًسُ آى  حك ًطط، ػطضِ، اجطا ٍ حك تْطُ تطزاضي هازي ٍ هؼٌَي ًطم افعاض ضاياًِ - 1هازُ 

تَز. هست افعاض ذَاّس  اي ًيع هطوَل احىام ًطم هحيظ لاتل پطزاظش ضاياًِ ّا زض است. ًحَُ تسٍيي ٍ اضائِ زازُ

 هؼٌَي ًاهحسٍز است. افعاض ٍ هست حمَق ( سال اظ تاضيد پسيس آٍضزى ًطم33حمَق هازي سي )

افعاض تِ ػٌَاى اذتطاع ضٌاذتِ  زض صَضت ٍجَز ضطايظ همطض زض لاًَى ثثت ػالين ٍ اذتطاػات ، ًطم - 2هازُ  

 س.تصَية ّيأت ٍظيطاى ذَاّس ضسي ًاهِ هطتَط تِ ايي هازُ تِ ضَز، آئيي هي

اي وِ هؼطف ًطم افعاض است اظ حوايت ايي لاًَى تطذَضزاض است ٍ ّيچ وس  ًام، ػٌَاى ٍ ًطاًِ ٍيژُ - 3هازُ  

اظ ّواى ًَع يا هاًٌس آى تِ تطتيثي وِ الماي ضثِْ وٌس تىاض تطز زض غيط ايي  تَاًس آًْا ضا تطاي ًطم افعاض زيگطي ًوي

 هحىَم ذَاّس ضس. ( ايي لاًَى13صَضت تِ هجاظات همطض زض هازُ )

آيس هتؼلك تِ زاضًسُ  افعاضّاي زيگط پسيس هي افعاضي وِ تِ ٍاسغِ ًطم حمَق ًاضي اظ آى ترص اظ ًطم - 4هازُ  

 افعاضّاي ٍاسظ ًيست. حمَق ًطم

افعاضّاي اٍليِ  افعاضّا تا ضػايت حمَق هازي ًطم افعاضّاي هىول ٍ ساظگاض تا زيگط ًطم پسيس آٍضزى ًطم - 5هازُ  

 اظ است.هج

 افعاضّا هوىي است ًاضي اظ استرسام ٍ يا لطاضزاز تاضس زض ايي صَضت : پسيس آٍضزى ًطم - 6هازُ  

تايس ًام پسيس آٍضًسُ تَسظ هتماضي ثثت تِ هطاجغ ياز ضسُ زض ايي لاًَى تِ هٌظَض صسٍض گَاّي ثثت،  -الف  

 اػالم ضَز.

افعاض هَضز ًظط تَزُ ٍ يا پسيس آٍضزى آى جعء هَضَع  ٍضزى ًطماگط ّسف اظ استرسام يا اًؼماز لطاضزاز، پسيس آ -ب 

افعاض هتؼلك تِ استرسام وٌٌسُ يا واضفطها است، هگط  ٍ حك تغييط ٍ تَسؼِ ًطم لطاضزاز تاضس، حمَق هازي هطتَط

 ايٌىِ زض لطاضزاز تِ صَضت زيگطي پيص تيٌي ضسُ تاضس.

افعاضي وِ تِ عطيك هجاظ تطاي استفازُ ضرصي تْيِ  ًطم ّاي پطتيثاى ٍ ّوچٌيي تىثيط تْيِ ًسرِ - 7هازُ  

 استفازُ لطاض ًگيطز، تالهاًغ است. ضسُ است چٌاًچِ تِ عَض ّوعهاى هَضز

( ايي لاًَى پس اظ صسٍض تأييسيِ فٌي تَسظ ضَضاي ػالي 2( ٍ )1افعاضّاي هَضَع هَاز ) ثثت ًطم - 8هازُ  

 پصيطز. ضاز اسالهي ٍ يا هطجغ ثثت ضطوتْا اًجام هيفطٌّگ ٍ اض اًفَضهاتيه حسة هَضز تَسظ ٍظاضت



زػَاي ًمض حمَق هَضز حوايت ايي لاًَى ، زض صَضتي زض هطاجغ لضايي هسوَع است وِ پيص اظ  - 9هازُ  

( ايي لاًَى صازض ضسُ تاضس. زض هَضز حك اذتطاع ، ػالٍُ تط تأييسيِ 8هازُ ) الاهِ زػَي ، تأييسيِ فٌي ياز ضسُ زض

 ماضاي ثثت ًيع تايس تِ هطجغ شي ضتظ تسلين ضسُ تاضس.هعتَض ، ت

( زض هَضز ًطم افعاضّايي وِ پسيس آٍضًسُ آى هسػي اذتطاع 8تطاي صسٍض تأييسيِ فٌي هَضَع هازُ ) - 13هازُ  

ضَز. اػضاي  ظيط ًظط ضَضاي ػالي اًفَضهاتيه تطىيل هي "حك اذتطاع وويتِ "اي تِ ًام  تَزى آى است، وويتِ

اًفَضهاتيه، ًوايٌسُ ساظهاى  افعاض تِ ػٌَاى ًوايٌسگاى ضَضاي ػالي ِ هطوة اظ سِ واضضٌاس اضضس ًطمايي وويت

 ثثت اسٌاز ٍ اهالن وطَض ٍ يه واضضٌاس حمَلي تِ اًتراب ضَضاي ػالي اًفَضهاتيه ذَاّس تَز.

اضت فطٌّگ ٍ اضضاز افعاضّايي وِ تِ تطريص ٍظ ضَضا هىلف است اظ صسٍض تأييسيِ فٌي تطاي ًطم - 11هازُ  

ػفت ػوَهي ٍ سالهت ضرصيت وَزواى ٍ ًَجَاًاى تاضٌس ذَززاضي وٌس. ٍظاضت  اسالهي ذالف اذالق اسالهي ٍ

 ضَضاي ػالي اًفَضهاتيه اػالم ًظط وٌس. فطٌّگ ٍ اضضاز اسالهي تايس ظطف زٍ ّفتِ ضاجغ تِ استؼالم وتثي

ض ايي لاًَى ، ًظن ترطي ٍ ساهاًسّي فؼاليتْاي تجاضي تِ هٌظَض حوايت ػولي اظ حمَق ياز ضسُ ز - 12هازُ  

تَسظ اػضاي صٌف ياز ضسُ تحت ًظاضت ضَضا تِ ٍجَز ذَاّس آهس.  اي اي هجاظ، ًظام صٌفي ضاياًِ ضاياًِ

هصَب  -اليحِ لاًًَي اهَض صٌفي  هجاظاتْاي هطتَط تِ ترلفات صٌفي هطتَط، تطاتط هجاظاتْاي جطاين ياز ضسُ زض

 ذَاّس تَز. -ّاي آى  اصالحيٍِ  1359.4.13

ّطوس حمَق هَضز حوايت ايي لاًَى ضا ًمض ًوايس ػالٍُ تط جثطاى ذساضت تِ حثس اظ ًَز ٍ يه  - 13هازُ  

( ضيال هحىَم 53 333 333( تا پٌجاُ هيليَى )13 333 333هيليَى ) ضٍظ تا ضص هاُ ٍ جعاي ًمسي اظ زُ

 گطزز. هي

 ضَز. َال ضرص هطتىة جطم جثطاى هيذساضات ضاوي ذصَصي اظ اه -تثصطُ  

ّا تا اًتراب ٍ ّعيٌِ اٍ آگْي  تَاًس تماضا وٌس هفاز حىن زازگاُ زض يىي اظ ضٍظًاهِ ضاوي ذصَصي هي - 14هازُ  

 ضَز.

 ضَز. ( تا ضىايت ضاوي ذصَصي آغاظ ٍ تاگصضت اٍ هَلَف هي13ضسيسگي جطم هصوَض زض هازُ ) - 15هازُ  

( زض صَضتي هَضز حوايت ايي لاًَى ذَاّس تَز وِ هَضَع تطاي ًرستيي تاض 1ض هازُ )حمَق هصوَض ز - 16هازُ  

 زض ايطاى تَليس ٍ تَظيغ ضسُ تاضس.

ًاهِ اجطايي ايي لاًَى ضاهل هَاضزي اظ لثيل چگًَگي صسٍض گَاّي ثثت ٍ تأييسيِ فٌي ٍ  آييي - 17هازُ  

ضيعي وطَض ٍ  اي، تِ پيطٌْاز ساظهاى هسيطيت ٍ تطًاهِ ًظام صٌفي ضاياًِ ّاي هطتَط ّوچٌيي ًحَُ تطىيل ّعيٌِ



 ّيأت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس. ّاي فطٌّگ ٍ اضضاز اسالهي ٍ زازگستطي تِ تصَية تا ّواٌّگي ٍظاضتراًِ

لاًَى فَق هطتول تط ّفسُ هازُ ٍ يه تثصطُ زض جلسِ ػلٌي ضٍظ يىطٌثِ هَضخ چْاضم زي هاُ يىْعاض ٍ سيصس  

 تِ تأييس ضَضاي ًگْثاى ضسيسُ است. 1379.13.13تصَية ٍ زض تاضيد  َضاي اسالهيٍ ّفتاز ٍ ًِ هجلس ض
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