لَاًيي ٍ همطضات :
· آئيي ًبهِ ثْساضت هحيظ .
· آييي ًبهِ اخطايي لبًَى اغالح هبزُ  13لبًَى هَاز ذَضزًي  ،آضبهيسًي  ،آضايطي ٍ ثْساضتي .
· هبزُ  688لبًَى هدبظات اسالهي .

آئيي ًبهِ ثْساضت هحيظ
ٍظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي زض اخطاي ثٌس ( )2هبزُ ( )1لبًَى تطىيالت ٍ ٍؽبيف
ٍظاضت ثْساضت ـ زضهبى ٍ ّيئت هحتطم ٍظيطاى زض خلسِ هَضذِ  71/4/24ثٌب ثِ پيطٌْبز
ضوبضُ  1320هَضذِ ٍ 70/2/11ظاضت ثْساضت  ،آهَظش پعضىي (هػَثِ  67/3/3هدلس ضَضاي
اسالهي ) آئيي ًبهِ ثْساضت هحيظ ضا ثِ ضطح ظيط تػَيت ًوَز .
آئيي ًبهِ ثْساضت هحيظ :
هبزُ  1ـ تقبضيف :
الف ـ ثْساضت هحيظ  :فجبضتست اظ وٌتطل فَاهلي اظ هحيظ ظًسگي وِ ثِ گًَِ اي ضٍي سالهت
خسوي  ،ضٍاًي ٍ اختوبفي اًسبى تبثيط هي گصاضًس .
ة ـ آة آضبهيسًي :
آة آضبهيسًي آة گَاضايي است وِ فَاهل فيعيىي  ،ضيويبيي ٍ ثيَلَغيىي آى زض حس
استبًساضزّبي هػَة ثبضس ٍ هػطف آى زض وَتبُ هست يب زضاظ هست فبضضِ سَئي زض اًسبى
ايدبز ًىٌس .
ح ـ آلَزگي آة آضبهيسًي :
آلَزگي آة آضبهيسًي فجبضتست اظ تغييط ذَاظ فيعيىي  ،ضيويبيي ٍ ثيَلَغيىي آة ثِ گًَِ
اي وِ آى ضا ثطاي هػطف اًسبى ظيبى آٍض سبظز .
ت ـ وٌتطل ثْساضتي :
هٌؾَض اظ وٌتطل ثْساضتي  ،ثبظزيس ٍ ثطضسي ثْساضتي هطاوع هطوَل ايي آئيي ًبهِ ثِ هٌؾَض
افوبل ضَاثظ ثْساضت هحيغي هي ثبضس .
ث ـ هطاوع وبضثطز پطتَّبي يًَسبظ زض پعضىي :
هطاوع وبضثطز پطتَّبي يًَسبظ زض پعضىي هطاوعي ّستٌس وِ ثب استفبزُ اظ پطتَّبي يًَسبظ ظيط
ًؾط هسئَليي هترػع هطثَعِ ثِ تطريع يب زضهبى ثيوبضيْب پطزاذتِ ٍ ضبهل هطاوع ضازيَ
لَغي  ،ضازيَتطاپي ٍ ضازيَ ايعٍتَح هي ثبضس .

ج ـ اهبوي فوَهي :
اهبوي فوَهي فجبضتٌس اظ  :اهبوي هتجطوِ ٍ ظيبضتگبّْب  ،ظائطسطاّب ّ ،تل ّب  ،هتل ّب ،
هسبفطذبًِ ّب  ،پبًسيًَْب  ،آسبيطگبّْبي سبلوٌساى  ،آضايطگبّْب  ،حوبهْب  ،حوبهْبي سًَب ،
استرط ّبي ضٌب  ،سيٌوبّب  ،پبضوْب  ،هطاوع تفطيحبت سبلن  ،ثبضگبّْبي ٍضظضي  ،تطهيٌبل ّبي
ٍسبيل حول ٍ ًمل فوَهي ٍ هسبفطتي  ،تَالتْبي فوَهي  ،گَضستبًْب ٍ هبًٌس آًْب .
ذ ـ هطاوع تْيِ  ،تَظيـ ً ،گْساضي ٍ فطٍش هَاز ذَضزًي  ،آضبهيسًي ٍ ثْساضتي:
فجبضتٌس اظ وليِ وبضذبًِ ّب  ،وبضگبّْب  ،سطزذبًِ ّب  ،اهبوي ٍ هغبظُ ّبيي وِ ثِ گًَِ اي ًسجت
ثِ تْيِ  ،تَظيـ ً ،گْساضي ٍ فطٍش هَاز ذَضزًي  ،آضبهيسًي ٍ ثْساضتي السام ًوبيٌس .
ح ـ هطاوع ثْساضتي  ،زضهبًي :
هطاوع ثْساضتي زضهبًي فجبضتٌس اظ ثيوبضستبًْب  ،آسبيطگبّْب  ،ظايطگبّْب  ،هغت ّب ،
زضهبًگبّْب  ،آظهبيطگبّْبي تطريع عجي  ،ثرطْبي تعضيمبت ٍ پبًسوبى  ،آسبيطگبّْبي
هقلَليي  ،عت ّستِ اي  ،فيعيَتطاپي  ،ضازيَلَغي ٍ هبًٌس آًْب .
خ ـ هطاوع آ هَظضي ٍ تطثيتي :
هطاوع آهَظضي ٍ تطثيتي فجبضتٌس اظ هساضس  ،آهَظضگبّْبي تحػيلي  ،حَظُ ّبي فلويِ ،
زاًطىسُ ّب ٌّ ،طستبى ّب  ،ذَاثگبّْبي هطاوع آهَظضي  ،پطٍضضگبّْب  ،هطاوع تطثيتي ضجبًِ
ضٍظي ً ،ساهتگبّْب ٍ هْسّبي وَزن .
هبزُ 2ـ ّط الساهي وِ تْسيسي ثطاي ثْساضت فوَهي ضٌبذتِ ضَز هوٌَؿ هي ثبضس ٍظاضت ثْساضت
ـ زضهبى ٍ آهَظش پعضىي هَؽف است پس اظ تطريع ّط هَضز اظ هَاضزي وِ زض حيغِ ٍؽبيف
ٍظاضت هي ثبضس ضاسب السام لبًًَي هقوَل ٍ زض سبيط هَاضز هَضَؿ ضا ثِ هطاخـ شيطثظ خْت اًدبم
الساهْبي لبًًَي فَضي افالم ًوبيس  .هترلفبى اظ همطضات ثْساضت فوَهي تحت پيگطز لبًًَي لطاض
ذَاٌّس گطفت.
هبزُ  3ـ آلَزُ وطزى آة آضبهيسًي فوَهي هوٌَؿ است ٍ ثب هترلفبى هغبثك همطضات ضفتبض
ذَاّس ضسٍ .ظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي ثِ هٌؾَض حفؼ سالهت ٍ ثْساضت هطزم
هىلف است ويفيت آة آضبهيسًي فوَهي اظ ًمغِ آثگيطي تب هػطف ضا اظ ًؾط ثْساضتي تحت
ًؾبضت هستوط لطاض زّس .
تجػطُ  1ـ ٍؽبيف ٍ اذتيبضّبي سبظهبى حفبؽت هحيظ ظيست زض پيطگيطي ٍ خلَگيطي اظ
آلَزگي هٌبثـ آة ـ هَضَؿ هبزُ ( )46لبًَى تَظيـ فبزالًِ آة  ٍ ،آئيي ًبهِ ّبي اخطايي آى
ّوچٌبى لبثل اخطاست .
تجػطُ  2ـ سبظهبًْب ٍ هإسسِ ّبي زٍلتي ٍ ذػَغي تبهيي وٌٌسُ آة آضبهيسًي فوَهي
هإؽف ثِ ضفبيت ّوِ ضَاثظ ٍ هقيبضّبي ثْساضتي افالم ضسُ تَسظ ٍظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍ

آهَظش پعضىي ثَزُ ٍ ثبيس ّوِ اعالفبت الظم ثطاي ثطضسي هَضز يب هَاضز ٍ تسْيالت ثبظزيس اظ
تبسيسبت ضا زض اذتيبض ٍظاضت لطاض زٌّس .
تجػطُ  3ـ ٍظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي ثِ هٌؾَض وٌتطل آة آضبهيسًي فوَهي
زض هطاحل هرتلف تَظيـ  ،آظهبيطگبّْبي هطاوع ثْساضت استبى  ،ضْطستبى ٍ هطاوع ثْساضتي ،
زضهبًي ضا ثطاي اضائِ ذسهت زض ايي ظهيٌِ تدْيع هي ًوبيس .
هبزُ  4ـ ثِ هٌؾَض خلَگيطي اظ ضًٍس ضٍ ثِ ضضس آلَزگي هٌبثـ آثْبي سغحي ٍ ظيطظهيٌي افن اظ
چبّْب  ،ضٍزذبًِ ّب  ،لٌبتْب  ،چطوِ ّب  ،آة هػطفي ضْط ٍ ضٍستب وويتِ اي ثب ًبم وويتِ
حفبؽت اظ هٌبثـ آة آضبهيسًي ظيط ًؾط استبًساض ثب فضَيت هسيطاى ٍ ضؤسبي ازاضات ول 1 :ـ
ثْساضت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي 2ـ سبظهبى حفبؽت هحيظ ظيست 3ـ سبظهبى آة هٌغمِ
اي استبى 4ـ خْبز وطبٍضظي استبى 5ـ ثطًبهِ ٍ ثَزخِ استبى 6ـ ضطوت آة ٍ فبضالة استبى
 ،تطىيل هي ضَز تب هَاضز ظيط ضا ثطضسي ٍ السام ًوبيس .
 اتربش تػوين ضاخـ ثِ ذبضج ًوَزى ثقضي اظ هٌبثـ تبهيي آة آضبهيسًي اظ سطٍيس وِ ثطاسبس گعاضش هطاوع ثْساضت آلَزُ ضسُ اًس ( افن اظ چبّْب  ،چطوِ ّب  ،لٌبتْب ٍ . )...
 اتربش تساثيط الظم خْت حفبؽت اظ هٌبثـ آة آضبهيسًي هَخَز ثط اسبس زستَضّبيي وِتَسظ زستگبّْبي شيطثظ پيطٌْبز هيطَز ٍ ثِ تػَيت وويتِ هي ضسس .
 اتربش تساثيط الظم ثِ هٌؾَض حفؼ حطين هٌبعمي وِ زض آيٌسُ ثطاي تبهيي آة ضْطّب اظعطيك زستگبّْبي شيطثظ پيطٌْبز هي ضَز.
 اتربش تػوين زض ضاثغِ ثب ثحطاًْبي ًبضي اظ آلَزگي هٌبثـ آة ٍ چگًَگي همبثلِ ثِ آًْب .تجػطُ ـ زض اثتسا هطاوع ثْساضت هَؽف ّستٌس ًَالػي ضا وِ هَخت آلَزگي هٌبثـ آة هيگطزز
ثِ زستگبُ شيطثظ افالم وٌس تب ضاسب ًسجت ثِ ضفـ آى السام ًوبيٌس .
زض غَضتي وِ اهىبًبت زستگبّْب ثطاي ضفـ ًَالع وفبيت ًٌوبيس هطاتت زض وويتِ يبز ضسُ
هغطح ذَاّس ضس .
هبزُ  5ـ ٍظاضت ثْساضت ٍ زضهبى ٍ آهَظش پعضىي ثوٌؾَض حفؼ ثْساضت فوَهي هىلف است
ثطضسيْبي الظم ضا زض هَضز تبثيط ّبي َّاي استٌطبلي ٍ سبيط هَاز هإثط ثط اًسبى هقوَل زاضز ٍ
ًسجت ثِ اضائِ تَغيِ ّبي ضطٍضي ثِ هطاخـ شيطثظ السام ًوبيس.
هبزُ  6ـ هطاوع وبضثطز پطتَّبي يًَسبظ زض پعضىي هإؽف ثِ ّوىبضي ٍ اضائِ آهبض ٍ اعالفبت ٍ
فطاّن ًوَزى تسْيالت ثوٌؾَض ثطضسي زظيوتطي ٍ ثْسبظي خْت اًدبم ٍؽيفِ وبضضٌبسبى
ٍظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي هي ثبضٌس  .ثب هترلفبى ثطاثط همطضات لبًًَي هطثَعِ (
لبًَى تقعيطات ) ضفتبض ذَاّس ضس .
هبزُ  7ـ ٍظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي هىلف است هطاوع ثْساضتي  ،زضهبًي ،
آهَظضي ٍ تطثيتي  ،اهبوي فوَهي  ،هطاوع تْيِ  ،تَظيـ ً ،گْساضي ٍ فطٍش هَاز ذَضزًي ،

آضبهيسًي ٍ ثْساضتي ضا اظ ًؾط ضَاثظ ٍ همطضات ثْساضت هحيغي وٌتطل ٍ ثب هترلفبى اظ
زستَضالقول ّب ٍ تَغيِ ّبي ثْساضتي ٍظاضت ثطاثط همطضات لبًًَي هطثَعِ ( لبًَى تقعيطات )
ضفتبض ًوبيس .
هبزُ  8ـ هطاخـ غبزض وٌٌسُ پطٍاًِ وست هطاوع تْيِ  ،تَظيـ ً ،گْساضي ٍ فطٍش هَاز ذَضزًي
 ،آضبهيسًي ٍ ثْساضتي ٍ اهبوي فوَهي هَؽفٌس ضوي ضفبيت ضَاثظ هطثَط ثِ ذَز  ،همطضات ٍ
تَغيِ ّبي افالم ضسُ تَسظ ٍظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي ضا ًيع زض ايي ظهيٌِ
ضفبيت ًوَزُ ٍ لجل اظ غسٍض پطٍاًِ وست ً ،ؾطيِ ثْساضتي اظ ايي ٍظاضتربًِ وست ًوبيٌس .
هبزُ  9ـ ٍظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي فالٍُ ثط ٍؽيفِ لبًًَي هجبضظُ ثب ًبلليي
ثيوبضيْب فْسُ زاض ًؾبضت ثط اهط هجبضظُ ثب ثٌسپبيبى  ،خًَسگبى ٍ حيَاًْبي ًبلل ثيوبضيْب ًيع هي
ثبضس  .هطاخـ شيطثظ هلعم ثِ ضفبيت زستَضالقولْبي ثْساضت هحيغي ايي ٍظاضتربًِ زض ايي
هَضز ّستٌس .
هبزُ  10ـ ثوٌؾَض پيطگيطي اظ ضيَؿ ثيوبضيْبي هٌتمل ضسُ ثَسيلِ ثٌس پبيبى ٍ حيَاًْبي
ًبلل ثيوبضي ٍ ّوچٌيي خلَگيطي اظ آلَزگي هحيظ ثِ سوَم ٍ هَاز ضيويبيي ٍ زض غَضت
اهىبى ضٍضْبي هجبضظُ اظ عطيك ثْسبظي هحيظ اضخح ثَزُ ٍ زستگبّْبي اخطائي شيطثظ هَؽف
ثِ ثْسبظي وبًًَْبي خلت ٍ تىثيط ثٌسپبيبى ٍ حيَاًْبي ًبلل ثطاثط تَغيِ ّب ٍ زستَضالقولْبي
ٍظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي هي ثبضٌس .
تجػطُ ـ ضْطزاضي ّب هىلفٌس زض تٌؾين ضٍضْبي خوـ آٍضي  ،حول ٍ زفـ ظثبلِ ضْط ٍ سبيط
ذسهبت ضْطي زستَضالقولْب ٍ تَغيِ ّبي ٍظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي ٍ سبيط
هطاخـ شيطثظ ضا ضفبيت ًوبيٌس .
هبزُ  11ـ غسٍض هدَظ ٍضٍز ٍ تطذيع ٍ وٌتطل ثْساضتي ّط ًَؿ زام ٍ فطآٍضزُ ّبي ذبم زاهي
ثب تَخِ ثِ ًع هَاز (2ـ3ـ4ـ7ـ )8لبًَى سبظهبى زاهپعضىي وطَض (هػَثِ سبل  )1350وِ
هإذط ثط لبًَى هَاز ذَضزًي ٍ ثْساضتي است فلي االعالق ٍ زض توبم هطاحل افن اظ تَليس ،
تَظيـ ٍ فطضِ اظ لحبػ پيطگيطي ٍ هجبضظُ ثب ثيوبضيْبي زاهي ٍ ثيوبضيْبي هطتطن اًسبى ٍ زام
ثط فْسُ سبظهبى زاهپعضىي هي ثبضس .
عجيقي است چٌبًچِ فطضِ فطاٍضزُ ّبي ذبم زاهي هَخت ثيوبضيْبي هرتع اًسبى ضَز ٍ
ّوچٌيي هَاضزي وِ زض فطآٍضزُ ّبي ذبم زاهي تغييطاتي زازُ ضَز وِ هَاز حبغل ضسُ ،
فطآٍضزُ ذبم زاهي تلمي ًگطزز  ،هسئَليت وٌتطل ثْساضتي ثط فْسُ ٍظاضت ثْساضت  ،زضهبى
آهَظش پعضىي است وِ هغبثك لبًَى هَاز ذَضزًي  ،آضبهيسًيت  ،آضايطي ٍ ثْساضتي (هػَثِ
 ٍ )1346اغالحبت آى اًدبم ذَاّس ضس .
هبزُ  12ـ ٍظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي اظ عطيك ضجىِ ّبي ثْساضتي زضهبًي ٍ
ذبًِ ّبي ثْساضت زض ضٍستبّب ضوي آهَظش گستطزُ ثب ثسيح هطزم ٍ خلت ّوىبضي ثيي

ثرطي زض ظهيٌِ هسبئل ثْساضت هحيغي اظ لجيل خوـ آٍضي ٍ حول ٍ زفـ ثْساضتي ظثبلِ ،
زفـ ثْساضتي هسفَؿ ٍ فضَالت حيَاًي  ،ثْسبظي هقبثط ٍ خساسبظي هحل ًگْساضي زام ٍ
پطًسگبى اظ هحل سىًَت اًسبى ً ،ؾبضت ٍ پيگيطي الظم ضا زاضتِ ٍ ّوچٌيي زض خْت ثْسبظي
هٌبثـ ٍ وٌتطل ويفي آة آضبهيسًي  ،خوـ آٍضي ٍ زفـ ثْساضتي فبضالثْب  ،وٌتطل اهبوي
فوَهي ٍ هطاوع تْيِ  ،تَظيـ ً ،گْساضي ٍ فطٍش هَاز غصايي السام ًوبيس .
آييي ًبهِ اخطايي لبًَى اغالح هبزُ 13لبًَى هَاز ذَضزًي ،آضبهيسًي  ،آضايطي ٍ ثْساضتي
هبزُ ٍاحسُ  :هبزُ 13لبًَى هَاز ذَضزًي  ،آضبهيسًي  ،آضايطي ٍ ثْساضتي هػَة سبل
 1346/4/22ثِ ضطح ظيط اغالح هي گطزز :
هبزُ -13ترلف اظ همطضات ثْساضتي ًؾيط فسم ضفبيت ثْساضت فطزي ٍ ،ضـ سبذتوبًي ،
ٍسبيلوبض هوٌَؿ است ٍ هستَخت هدبظات هي ثبضس  .همطضات ثْساضتي هطثَط ثِ هطاوع
تْيِ ٍ تَليس ً ،گْساضي  ،تَظيـ  ،فطٍش ٍ حول ٍ ًمل هَاز ذَضزًي  ،آضبهيسًي  ،آضايطي ٍ
ثْساضتي ٍ اهبويفوَهي زض آئيي ًبهِ اخطائي ايي هبزُ تقييي ذَاّس ضس  .ترلف اظ همطضات
هصوَض هستَخت هدبظاتْبي ثبظزاضًسُ اظ ثيست ٍ پٌح ّعاض ( )25000تبپبًػس ّعاض ()500000
ضيبل خطيوِ ًمسي ثبظاء ّط هَضز ًمض همطضات ثْساضتي ذَاّس ثَز  .هيعاى هدبظاتْبي يبز
ضسُ ثط اسبس ًطخ تَضم ( ّط سِسبل يه ثبض ) ثٌب ثط افالم ثبًه هطوعي خوَْضي اسالهي
ايطاى ٍ تبئيس ّيأت ٍظيطاى لبثل افعايصاست .
هأهَضيٌي وِ اظ عطف ٍظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي ثطاي ًؾبضت ثْساضتي
اهبوي ٍ هطاوع هَضَؿ ايي هبزُ تقييي هي ضًَس هىلفٌس هترلفيي اظ همطضات ثْساضتي ضا ثب
شوط هَاضز ترلف ثب تٌؾين گعاضضي ثِ هسئَل ثْساضت هحل هقطفي ًوبيٌس  .هسئَل
ثْساضت هحل زض غَضت تبئيس گعاضش ثِ غبحت هطوع ٍ يب هسئَليي هطثَعِ اذغبض هي
ًوبيس تب ًسجت ثِ ضفـ ًَالع ثْساضتي زض هْلت تقييي ضسُ السام وٌس زض غَضت فسم ضفـ
هَاضز ترلف  ،زستَض تقغيل هحل ٍ هْط ٍ هَم ٍ يب الن ٍ هْط آًطا غبزض هي ًوبيس ٍ پس اظ
ثطعطف ضسى ًَالع ٍ تبئيس هسئَل ثْساضت هحل اظ ٍاحس هطثَعِ ضفـ تقغيل ٍ فه هْط ٍ
هَم ذَاّس ضس  .زض توبم هَاضز هصوَض پطًٍسُ خْت ضسيسگي ثِ زازگبُ غبلحِ اضخبؿ هي
گطزز .
همطضات ثْساضتي ٍ ،ؽبيف ٍ هسإٍليتْبي هسئَل ثْساضت هحل ٍ هأهَضيي ًؾبضت  ،هست
ظهبًْبيالظم ثطاي ضفـ ًَالع ثْساضتي ٍ سبيط اهَض هطثَعِ زض اخطاي ايي هبزُ ٍاحسُ زض
آئيي ًبهِ اخطاييايي لبًَى هطرع ذَاّس ضس .
تجػطُ -1غبحجبى هطاوع هعثَض زض غَضتي وِ الساهبت اًدبم ضسُ ضا ذالف لبًَى ٍ همطضات
ثساًٌس هي تَاًٌس ثِ هطخـ لضبيي غبلح ضىبيت ًوبيٌس .

تجػطُ -2هأهَضيي اًتؾبهي هَؽفٌس زض توبم هطاحل اخطاي فوليبت ثبظضسي  ،تقغيل ٍ هْط ٍ
هَم يب الن ٍ هْط وطزى هحل ّ ،وىبضي الظم ضا ثب هأهَضيي ٍظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍ
آهَظش پعضىي ثِ فول آٍضًس .
تجػطُ -3آئيي ًبهِ اخطائي ايي لبًَى تَسظ ٍظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي
تسٍيي هيگطزز .
لبًَى فَق هطتول ثط هبزُ ٍاحسُ زض خلسِ فلٌي ضٍظ يىطٌجِ هَضخ سيعزّن آشض هبُ
يىْعاض ٍ سيػس ٍ ّفتبز ٍ ًِ هدلس ضَضاي اسالهي تػَيت ٍ زض تبضيد 1379/9/20ثِ تأئيس
ضَضاي ًگْجبى ضسيسُاست .
زض اخطاي تجػطُ سِ لبًَى اغالح هبزُ  13لبًَى هَاز ذَضزًي  ،آضبهيسًي  ،آضايطي ٍ
ثْساضتي آشض هبُ  1379هدلس هحتطم ضَضاي اسالهي  ،ثسيٌَسيلِ آئيي ًبهِ اخطايي هبزُ
هصوَض ضا هطتول ثط  5فػل  95 ،هبزُ  54 ،تجػطُ ٍ  46ثٌس ثططح شيل تػَيت هي ًوبيس .
فػل اٍل  :ثْساضت فطزي
فػل زٍم  :ضطايظ سبذتوبًي ٍ ثْساضتي هطاوع تْيِ  ،تَليس  ،تَظيـ ً،گْساضي ٍ فطٍش
هَاز غصايي ٍ اهبوي فوَهي
فػل سَم ٍ :سبيل ٍ لَاظم وبض
فػل چْبضم ٍ :ؽبيف هسئَل ثْساضت هحل ٍ هأهَضيي ًؾبضت ٍ تىبليف غبحت يب هسيط
هحلْبي هطوَل لبًَى
فػل پٌدن  :عجمِ ثٌسي اهبوي ٍ هطاوع ٍ وبضگبّْب ٍ وبضذبًدبت اظ لحبػ ضوَل هَاز ايي
آئيي ًبهِ
هبزُ  688لبًَى هدبظات اسالهي :
ّط الساهي وِ تْسيس فليِ ثْساضت فوَهي ضٌبذتِ ضَز اظ لجيل آلَزُ وطزى آة
آضبهيسًي يب تَظيـ آة آضبهيسًي آلَزُ  ،زفـ غيط ثْساضتي فضَالت اًسبًي ٍ زاهي ٍ هَاز
ظايس  ،ضيرتي هَاز هسوَم وٌٌسُ زض ضٍزذبًِ ّب ٍ ظثبلِ زض ذيبثبًْب  ،وطتبض غيط هدبظ زام ،
استفبزُ غيط هدبظ فبضالة ذبم يب پس آة تػفيِ ذبًِ ّبي فبضالة ثطاي هػبضف وطبٍضظي
هوٌَؿ هيثبضس ٍ هطتىجيي چٌبًچِ عجك لَاًيي ذبظ هطوَل هدبظات ضسيستطي ًجبضٌس
ثِ حجس تب يه سبل هحىَم ذَاٌّس ضس.

تجػطُ :1تطريع ايي وِ السام هعثَض تْسيس فليِ ثْساضت فوَهي ٍ آلَزگي هحيظ ظيست
ضٌبذتِ هي ضَز يب ذيط ٍ ًيع افالم خطم هصوَض ثقْسُ ٍظاضت ثْساضت زضهبى ٍ آهَظش
پعضىي ٍ سبظهبىحفبؽت هحيظ ظيست هيثبضس .
تجػطُ :2هٌؾَض اظ آلَزگي هحيظ ظيست فجبضتست اظ پرص يب آهيرتي هَاز ذبضخي ثِ آة
يب َّا يب ذبن يب ظهيي ثِ هيعاًي وِ ويفيت فيعيىي  ،ضيويبيي يب ثيَلَغيه آى ضا ثغَضي
وِ ثِ حبل اًسبى يب سبيط هَخَزات ظًسُ يب گيبّبى يب آثبض يب اثٌيِ هضط ثبضس تغييط زّس .
لبًَى اغالح تجػطُ 1هبزُ  688لبًَى هدبظات اسالهي (تقعيطات ) هػَة1375/3/2
هبزُ ٍاحسُ  -تجػطُ 1هبزُ  688لبًَى هدبظات اسالهي ( تقعيطات) هػَة 1375/3/2
هدلسضَضاي اسالهي ثِ ضطح ظيط اغالح هي گطزز :
تجػطُ -1تطريع ايٌىِ السام هعثَض تْسيس فليِ ثْساضت فوَهي ٍ آلَزگي هحيظ ظيست
ضٌبذتِ هيضَز ٍ ًيع غيط هدبظ ثَزى وطتبض زام ٍ زفـ فضَالت زاهي ٍ ّوچٌيي افالم
خطم هصوَض حست هَضز ثطفْسُ ٍظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي  ،سبظهبى
حفبؽت هحيظ ظيست ٍ سبظهبى زاهپعضىي ذَاّس ثَز .
لبًَى فَق هطتول ثط هبزُ ٍاحسُ زض خلسِ فلٌي ضٍظ چْبضضٌجِ هَضخ ّطتن هطزاز هبُ
يىْعاض ٍ سيػس ٍ ّفتبز ٍ ضص هدلس ضَضاي اسالهي تػَيت ٍ زض تبضيد  1376/5/19ثِ
تبئيس ضَضاي ًگْجبى ضسيسُ است.

