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 قَاًیي.5

 تهشیستی ساسهاى غیزدٍلتی ٍ دٍلتی ٍاحذهای سزدرب تاتلَ استاًذاردساسی دستَالعول

 ّا هدتوغ)ٍاحسّای زاضای قْطؾتاًی ٍ اؾتاًی ، ؾتازی ّای حَظُ تط ػالٍُ کكَض تْعیؿتی ؾاظهاى ایٌکِ تِ ًظط

 ٍ تَزُ زاض ػْسُ زٍلتی ترف زض ضا ؾاظهاى( ٍاگصاضی لاتل غیط)  حاکویتی ٍظایف کِ اؾت ذسهاتی( هطاکع ٍ

 ٍظیفِ اؾالهی قَضای هدلؽ 27/11/80 ههَب زٍلت هالی همطضات اظ تركی تٌظین لاًَى 26 هازُ اؾاؼ تط ًیع

 ایي ػْسُ تط غیطزٍلتی ترف لالة زض هصکَض لاًَى زض هٌسضج گاًِ 13 فؼالیتْای تطای فؼالیت پطٍاًِ نسٍض

 تِ ؾاظهاى ذسهاتی ٍاحسّای هؼطفی ٍ ضٍیِ ٍحست اػوال توٌظَض ضٍ پیف زؾتَضالؼول فلصا تاقس هی ؾاظهاى

 ٍاحسّای ٍ زٍلتی هطاکع ؾطزضب تاتلَ ؾاظی ّوگَى توٌظَض ٍ ٍاحس الگَیی لالة زض خاهؼِ آحاز ٍ هراعثیي

 الظم 2 هازُ زض هٌسضج اخطایی ٍاحسّای ٍ هَؾؿات کلیِ زض ٍ تسٍیي هازُ 4 زض ؾاظهاى ًظاضت تحت غیطزٍلتی

 .اؾت االخطا

 

 قاًَى حوایت اس حقَق هعلَالى

 کلیات -فصل اٍل

 تؼاضیف -1هازُ 

 قست تؼییي ٍ ًَع تؼییي  تَاًثركی -فطز زاضای هؼلَلیت: قرهی اؾت کِ تا تأییس کویؿیَى پعقکی -الف

ّا زض اثط اذتالل ٍ آؾیة خؿوی، حؿی )تیٌایی، قٌَایی(،   کكَض تا اًَاع هؼلَلیت تْعیؿتی ؾاظهاى هؼلَلیت

ّای ضٍظهطُ ظًسگی ٍ هكاضکت اختواػی،   شٌّی، ضٍاًی ٍ یا تَأم، تا هحسٍزیت لاتل تَخِ ٍ هؿتوط زض فؼالیت

 .تاقس  هَاخِ هی

  ٍظاضت: ٍظاضت تؼاٍى، کاض ٍ ضفاُ اختواػی -ب

 تی کكَضؾاظهاى: ؾاظهاى تْعیؿ -ج

 ههَب کكَضی ذسهات  لاًَى هسیطیت( 5ّای هكوَل: زؾتگاُ ّای اخطائی هَضَع هازُ ) زؾتگاُ -ت

تا انالحات ٍ الحالات تؼسی آى، لَُ لضائیِ، لَُ همٌٌِ، هدوغ تكریم ههلحت ًظام ٍ قَضای  1386/7/8

ّا ٍ قطکت ّایی کِ قوَل آًْا  هاىّا ٍ کلیِ ؾاظ ّا ٍ هإؾؿات ٍاتؿتِ ٍ تاتؼِ آًْا، قْطزاضی  ًگْثاى ٍ ؾاظهاى

کٌٌس ٍ یا لؿوتی اظ تَزخِ آًْا  هؿتلعم شکط ًام اؾت ٍ یا تِ ًحَی اظ اًحاء اظ تَزخِ ػوَهی زٍلت اؾتفازُ هی

 .گطزز تَؾظ زٍلت تأهیي هی

 افطاز هكاضکت خْت  پصیطی: الساهاتی اؾت کِ تا ّسف ایداز هحیظ تسٍى هاًغ ٍ لاتل زؾتطؼ  زؾتطؼ -ث

ت تطاتط تطای آًْا زض تطذَضزاضی اظ ـــــّای ظًسگی ٍ فطاّن آٍضزى فطن هؼلَلیت زض ّوِ حَظُ زاضای

 ًمل، ٍ حول( ؾیؿتن) ؾاهاًِ: قاهل زؾتطؾی  قَز.  اًات ظًسگی اختواػی، ّواًٌس ؾایط افطاز، اًدام هیـــاهک
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  اضتثاعی ٍ ضؾاًِ هٌاؾة هٌاتغ اقتغال، ،(تکٌَلَغی) آٍضی في  پطٍضـ، ٍ آهَظـ اعالػات، فیعیکی، هحیظ

 .تاقس هی  ای

ّایی هلی )کكَضی ّؿتٌس( هطکة اظ تكکل ّای افطاز  ّای هطزم ًْاز هؼلَالى: قثکِ  ّای هلی تكکل  قثکِ -ج

زیسگاى تیٌایی، قٌَایی، خؿوی، شٌّی، اػهاب ٍ ضٍاى( کِ   زاضای هؼلَلیت گطٍُ ّای انلی هؼلَلیتی )آؾیة

 .قًَس  ؾاظی فؼالیت تكکل ّای ػضَ ٍ ایداز نسای ٍاحس هلی تكکیل هی  پاضچِهٌظَض ّواٌّگی ٍ یک تِ

 

 پذیزی ٍ تزدد ٍ تحزک  ساسی، دستزس  هٌاسة -فصل دٍم

 زض هَظفٌس اًمالتی ٍ  ّا، هإؾؿات ٍ قطکتْای زٍلتی ٍ ًْازّای ػوَهی ّا، ؾاظهاى ـ کلیِ ٍظاضترا2ًِهازُ 

َی ػول ًوایٌس کِ اهکاى ـــٍ ٍؾایل ذسهاتی تِ ًح اتط هؼ ٍ ػوَهی اهاکي ٍ ّا ؾاذتواى احساث ٍ تَلیس عطاحی،

 .هٌسی اظ آًْا تطای افطاز زاضای هؼلَلیت ّوچَى ؾایط افطاز فطاّن گطزز زؾتطؾی ٍ تْطُ

 خْت هَظفٌس اًمالتی  ٍ ّا، هإؾؿات ٍ قطکتْای زٍلتی ٍ ًْازّای ػوَهی  ّا، ؾاظهاى ٍظاضتراًِ -تثهطُ 

ٍضظقی ٍ تفطیحی، هؼاتط ٍ ٍؾایل   ّا ٍ اهاکي ػوَهی، ؼلَلیت، ؾاذتواىه زاضای افطاز هٌسی تْطُ ٍ زؾتطؾی

  .ًوایٌس ؾاظی هٌاؾة  ؾاالًِ ذَز ذسهاتی هَخَز ضا زض چْاضچَب تَزخِ ههَب 

ز ایي لاًَى، ؾتا( 2) هازُ  ؾاظی ٍ ّوچٌیي ًظاضت تط اخطای  هٌظَض ًظاضت ٍ ّواٌّگی خْت هٌاؾة تِ -3هازُ 

  :گطزز  ؾاظی کكَض تِ قطح ظیط تكکیل هی  ّواٌّگی ٍ پیگیطی هٌاؾة

 (ضتظ )ضئیؽ ـ ٍظیط کكَض یا هؼاٍى شی1

 (ـ ضئیؽ ؾاظهاى )زتیط2

 ضتظ ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظی ـ هؼاٍى شی3

 ضتظ ٍظاضت نٌؼت، هؼسى ٍ تداضت ـ هؼاٍى شی4

 ضتظ ٍظاضت ػلَم، تحمیمات ٍ فٌاٍضی ـ هؼاٍى شی 5

 ضتظ ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ شیـ هؼاٍى  6

 ضتظ ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزخِ ـ هؼاٍى شی7

 (ضأی حك تسٍى ٍ  ػٌَاى ػضَ ًاظط ضتظ ؾاظهاى نسا ٍ ؾیوای خوَْضی اؾالهی ایطاى )تِ ـ هؼاٍى شی 8

 ضتظ تٌیاز قْیس ٍ اهَض ایثاضگطاى ـ هؼاٍى شی9

 (ٍ تسٍى حك ضأی ػٌَاى ػضَ ًاظط ـ ًوایٌسُ تكکلْای غیطزٍلتی خاًثاظاى )ت10ِ

 (ػٌَاى ػضَ ًاظط ٍ تسٍى حك ضأی ّای هلی تكکلْای هطزم ًْاز هؼلَالى )تِ ـ ًوایٌسُ قثک11ِ

 (ػٌَاى ػضَ ًاظط ٍ تسٍى حك ضأی ـ ضئیؽ قَضای ػالی اؾتاًْا )ت12ِ

 ـ ًوایٌسُ ؾایط زؾتگاّْای زٍلتی حؿة هَضز تٌا تِ زػَت ضئیؽ ؾتاز13

اهاکي زٍلتی ٍ ػوَهی زؾتگاّْای هصکَض زض هازُ  ّا ٍ  ؾاظی ؾاذتواى هٌاؾة ـ ؾتاز هکلف اؾت تط اهط1تثهطُ 

  .زضذَاؾت ًوایس ّای الساهات آًْا ضا  ایي لاًَى ًظاضت ٍ گعاضـ( 2)

 ظ ؾاظهاى ٍ تا هكاضکتــــــي لاًَى تَؾف هاُ اظ اتالؽ ایـــًاهِ اخطائی ایي هازُ ظطف هست ق يـــ آیی2تثهطُ
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قَز ٍ تِ تهَیة ّیأت ٍظیطاى  ٍ ضاُ ٍ قْطؾاظی ٍ ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزخِ کكَض تْیِ هی ّای کكَض ٍظاضتراًِ

 .ضؾس هی

ّا ٍ اهاکي تا  ّا هکلفٌس نسٍض پطٍاًِ احساث ٍ تاظؾاظی ٍ پایاى کاض تطای تواهی ؾاذتواى ـ قْطزاضی4هازُ 

َاتظ ٍ ــــــضا تِ ضػایت ض ّای هؿکًَی، تداضی، ازاضی، زضهاًی ٍ آهَظقی کاضتطی ػوَهی اظ خولِ هدتوغ

  ات پؽ اظ آى زض هَضز زؾتطؼــــؼواضی ایطاى ٍ انالحــــاؾتاًساضزّای ههَب قَضای ػالی قْطؾاظی ٍ ه

  .پصیطی افطاز زاضای هؼلَلیت تَؾظ هدطی، هكطٍط کٌٌس

ؾاظی  تِ هٌاؾة ة هَضز ًؿثتـــــّا هکلفٌس حؿ ّای ضاُ ٍ قْطؾاظی ٍ کكَض ٍ قْطزاضی راًِـــــ ٍظاضت 5هازُ

قْطی ٍ تطٍى   ّا ٍ ًاٍگاى حول ٍ ًمل زضٍى ؿات ؾاهاًِ ــ، تأؾی ّا، ایؿتگاُ ّا پصیطی کلیِ پایاًِ  ٍ زؾتطؼ

ّای حول ٍ ًمل ػوَهی تطای زؾتطؾی هٌغثك تا لَاًیي زاذلی ٍ اؾتاًساضزّای  پصیطی ؾاهاًِ ، زؾتطؼ قْطی 

هٌسی ایي افطاز اظ ًاٍگاى حول ٍ ًمل ظهیٌی،  کاى تْطُــــــاه الوللی افطاز زاضای هؼلَلیت السام کٌٌس ٍ تیي

زضیایی ٍ َّایی ضا فطاّن ًوایٌس ٍ کاضکٌاى ذَز ضا خْت ّویاضی ػولی ٍ نحیح تا هؿافطاى زاضای هؼلَلیت، 

 .آهَظـ زٌّس

ل ٍ ًمل ٍیػُ ّای حو ، ؾاهاًِ ت اهکاى تطزز افطاز زاضای هؼلَلیت قسیســـــّا هکلفٌس خْ  ـ قْطزاضی1تثهطُ

 زض اؾت هکلف زٍلت. ًوایٌس ایداز  ؾاظی قسُ افطاز زاضای هؼلَلیت ضا تا تدْیع ًاٍگاى ذَزضٍّای هٌاؾة

 .ًوایس کوک الظم، اػتثاضات فالس ّای قْطزاضی تِ ّا  ؾاهاًِ ایي تكکیل

طی زٍلتی ــقْ ضاًی زضٍى اتَتَؼّای حول ٍ ًمل ضیلی ٍ   ـ اؾتفازُ افطاز زاضای هؼلَلیت قسیس اظ ؾاها2ًِتثهطُ

تْا  قْطی ضیلی، َّایی ٍ زضیایی زٍلتی ٍ ػوَهی ًین  ّای تطٍى  ٍ ػوَهی ضایگاى ٍ اؾتفازُ ایي افطاز اظ ؾاهاًِ

اضات الظم زض لَایح تَزخِ ؾاالًِ ـــــتیٌی اػتث  اؾت. ٍظاضت هکلف اؾت خْت اخطای ایي تثهطُ ًؿثت تِ پیف

 .تَزخِ زض الیحِ ؾاالًِ تَزخِ هٌظَض ًوایس السام ٍ ؾاظهاى تطًاهِ ٍ

ؿة هَضز تِ هداظات تؼعیطی خعای ًمسی زضخِ پٌح تا ّكت هَضَع ــ هترلفاى اظ ضػایت ایي هازُ ح3تثهطُ

، اًفهال هَلت یا زائن اظ ذسهات ػوَهی، تٌعل همام ٍ یا 1392/2/1لاًَى هداظات اؾالهی ههَب ( 19هازُ )

 .قًَس پؿتْای حؿاؼ ٍ هسیطیتی ٍ یا اذطاج اظ ًْاز یا ؾاظهاى هتثَع هحکَم هیهحطٍهیت اظ اًتهاب تِ 

 

 فصل سَم ـ خذهات تهذاشتی، درهاًی ٍ تَاًثخشی

ف تیوِ ؾالهت افطاز زاضای هؼلَلیت ـــــــ ٍظاضت تْساقت، زضهاى ٍ آهَظـ پعقکی هکلف اؾت پَق6هازُ

ٍُ تط تأهیي ذسهات زضهاًی هَضز ًیاظ ایي افطاز، ذسهات ای تأهیي ًوایس کِ ػال گًَِ پَقف ؾاظهاى ضا تِ تحت

 .پَقف زّس تَاًثركی خؿوی ٍ ضٍاًی افطاز زاضای هؼلَلیت ضا

ـ ؾاظهاى هکلف اؾت تا ّسف حوایت اظ ًگْساضی ٍ هطالثت افطاز زاضای هؼلَلیت قسیس ٍ ذیلی قسیس 7هازُ

ای تِ  ض ذاًَازُ پؽ اظ اضائِ ذسهات آهَظقی ٍ هكاٍضُّای چٌسگاًِ ًیاظهٌس ز  یتـــــًیاظهٌس ٍ افطاز زچاض هؼلَل

، ّوؿط یا لین ایي افطاز السام ًوایس ٍ یا  تاضی یا هسزکاضی تِ ؾطپطؾتـّا ًؿثت تِ پطزاذت حك پطؾ ذاًَازُ 

ذسهات هطالثتی ٍ ًگْساضی اظ افطاز زاضای هؼلَلیت ضا اظ عطیك هطاکع ٍاتؿتِ تِ ذَز یا حوایت اظ هطاکع 



4 
 

 .)ذهَنی، تؼاًٍی، ذیطیِ ٍ تكکل ّای هطزم ًْاز( اضائِ ًوایسغیطزٍلتی 

َع ایي هازُ، هتٌاؾة تا ًَع ٍ ــتاضی یا هسزکاضی هَضــــتّعیٌِ تاتت پطزاذت حك پطؾ ـ هیعاى کوک1تثهطُ

 ْساضی ٍـــــّای هتؼاضف ًگ  قست هؼلَلیت فطز زاضای هؼلَلیت، تؼساز ایي افطاز زض ّط ذاًَازُ ٍ تطاؾاؼ ّعیٌِ

ع هطاک تِ تیــــپطزاذ ّعیٌِ  وکــــــک هیعاى ٍ ؾاالًِ  َلیت ٍ هتٌاؾة تا تَضمـــهطالثت اظ افطاز زاضای هؼل

 ّوکاضی تا ٍ ؾاظهاى ظـــتَؾ ؾاالًِ تَضم ًطخ ٍ ذسهات  قسُ غیطزٍلتی ّطؾالِ تا زضًظطگطفتي ًطخ توام

 ّیأت تهَیة تِ ٍ تؼییي کكَض تَزخِ ٍ تطًاهِ ؾاظهاى ٍ ٍظاضت تَاًثركی،  غیطزٍلتی هطاکع ػالی اًدوي

  .ضؾس هی ٍظیطاى

 .ّعیٌِ تِ هطاکع غیطزٍلتی هطتثظ پطزاذت گطزز ػٌَاى کوک قسُ تایس تِ ًطخ توام

 .یاتس ّعیٌِ هَضَع ایي هازُ تِ ؾالوٌساى هؼلَل ًیع تؿطی هی ـ ذسهات ٍ کوک2تثهطُ

 

  فصل چهارم ـ اهَر ٍرسشی، فزهٌگی، هٌزی ٍ آهَسشی

 ّا قْطزاضی ٍ زٍلتی  ؿات ٍ ذسهات ٍضظقی زؾتگاُ ّایــــ اؾتفازُ افطاز زاضای هؼلَلیت اظ هطاکع، تأؾی8هازُ

 .ی کكَض، ضایگاى اؾتّا زّیاضی ٍ

تَاًٌس تا هؼطفی ؾاظهاى اظ آهَظـ  ف هیـــــــ افطاز زاضای هؼلَلیت ًیاظهٌس ٍاخس قطایظ زض ؾٌیي هرتل9هازُ

ّای آهَظـ ٍ پطٍضـ، ػلَم، تحمیمات ٍ فٌاٍضی،   آهَظقی تاتؼِ ٍظاضتراًِ ػالی ضایگاى زض ٍاحسّای

تْساقت، زضهاى ٍ آهَظـ پعقکی ٍ زیگط زؾتگاُ ّای زٍلتی ٍ ًیع زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍ ؾایط هطاکع آهَظـ 

 .هٌس گطزًس ػالی غیطزٍلتی اظ هحل ضزیف هطتَعِ زض تَزخِ ؾٌَاتی تْطُ

ایي هازُ ؾِ هاُ پؽ اظ اتالؽ ایي لاًَى تَؾظ ؾاظهاى، ٍظاضت، ٍظاضت ػلَم، تحمیمات ًاهِ اخطائی   تثهطُ ـ آییي

قَز ٍ تطای  یِ هیـــگاُ آظاز اؾالهی تْــــ، زضهاى ٍ آهَظـ پعقکی ٍ زاًك ، ٍظاضت تْساقت ٍ فٌاٍضی

  .گطزز  ٍظیطاى اضؾال هی تهَیة تِ ّیأت

 فصل پٌجن ـ کارآفزیٌی ٍ اشتغال

کلف اؾت زض لالة اػتثاضات ههَب ؾاظهاى، نٌسٍق حوایت اظ فطنت ّای قغلی افطاز ـ ٍظاضت، ه10هازُ

هاُ پؽ اظ اتالؽ ایي لاًَى تْیِ ٍ خْت تهَیة تِ  پَقف ضا ایداز ٍ اؾاؾٌاهِ آى ضا ؾِ زاضای هؼلَلیت تحت

 .ٍظیطاى اضؾال ًوایس ّیأت

ّای قغلی افطاز   یت اظ فطنتتثهطُ ـ تاًک هطکعی هکلف اؾت هدَظّای الظم خْت تأؾیؽ نٌسٍق حوا

  .زاضای هؼلَلیت ضا زض چْاضچَب لَاًیي ٍ همطضات هطتَعِ زض اذتیاض ٍظاضت لطاض زّس

ْیالت شیل ضا فطاّن ـــ زٍلت هکلف اؾت خْت ایداز فطنتْای قغلی تطای افطاز زاضای هؼلَلیت تؿ11هازُ

 :ًوایس

ٍ کاضگاّْای تَلیسی حوایتی  ذسهاتی، ػوطاًی، نٌفی الف ـ پطزاذت تؿْیالت اػتثاضی تِ ٍاحسّای تَلیسی، 

 .گطزز ؾاالًِ هكرم هی زض هماتل اقتغال افطاز زاضای هؼلَلیت تِ هیعاًی کِ زض لَاًیي تَزخِ 

 زض کِ هیعاًی تِ  ؼلَلیتـــــ( تِ افطاز زاضای ه قسُ ٍخَُ ازاضُ  غالی )ـب ـ پطزاذت تؿْیالت اػتثاضی ذَزاقت
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 .گطزز هی هكرم ًِؾاال تَزخِ لَاًیي

ظا تِ  تَلیسی ٍ ذسهاتی اقتغال قسُ( خْت احساث ٍاحسّای  ٍخَُ ازاضُ ج ـ پطزاذت تؿْیالت اػتثاضی )

 .ؾطهایِ آًْا هتؼلك تِ افطاز زاضای هؼلَلیت اؾت ؾْام ٍ( 60۶زضنس ) قطکتْا ٍ هإؾؿاتی کِ تیف اظ قهت

تلفي( زؾتگاُ ّا، قطکتْای زٍلتی ٍ  اپطاتَض  اظ پؿتْای ؾاظهاًی تلفٌچی )( 30۶زضنس ) ت ـ اذتهال ؾی

 .خؿوی، حطکتی تیٌا ٍ افطاز زاضای هؼلَلیت  ًْازّای ػوَهی تِ افطاز ًاتیٌا ٍ کن

ًَیؿی زؾتگاّْا، قطکتْای  يــهاقی اظ پؿتْای ؾاظهاًی هتهسی زفتطی ٍ ( 30۶زضنس ) ث ـ اذتهال ؾی

 .وی، حطکتیزٍلتی ٍ ًْازّای ػوَهی تِ افطاز زاضای هؼلَلیت خؿ

ّا، هإؾؿات ٍ قطکت ّای زٍلتی ٍ ًْازّای ػوَهی ٍ اًمالتی هداظًس تا  ّا، ؾاظهاى تثهطُ ـ کلیِ ٍظاضتراًِ 

 تا ضا قطایظ ٍاخس ًراػی ةـــــآؾی زاضای  ٍ افطاز  ؾمف هدَظّای اؾترساهی ؾاالًِ ذَز، افطاز ًاتیٌا ٍ ًاقٌَا

  .گیطًس کاض تِ هؼلَالى خاهؼِ اذتهانی آظهَى تطگعاضی

ـ کاضفطهایاى ترف غیطزٍلتی کِ افطاز زاضای هؼلَلیت خَیای کاض ضا زض هطاکع کؿة ٍ کاض ذَز 12هازُ 

اؾترسام کٌٌس، زض عَل زٍضاى اقتغال افطاز زاضای هؼلَلیت تا ضػایت قطایظ ظیط اظ کوک ّعیٌِ اضتمای کاضایی 

 :لَالى اؾتفازُ ذَاٌّس کطزــــهؼ

 .ؾال تاقس کاضفطها تا فطز زاضای هؼلَلیت قاغل حسالل یک ـ هست لطاضزاز اؾترساهی1

ـ حمَق ٍ زؾتوعز فطز زاضای هؼلَلیت قاغل تطاؾاؼ ههَتات قَضای ػالی کاض ٍ ؾایط لَاًیي ٍ همطضات 2

 .قَز هطتَط اظ ؾَی کاضفطها پطزاذت

لَلیت قاغل ــضای هؼقسُ زض لاًَى کاض )هعایای ضفاّی کاضگطاى( تِ فطز زا ـ ؾایط هعایای لاًًَی تهطیح3

 .پطزاذت قَز

، فطز زاضای هؼلَلیتی اؾت کِ تَاًایی اًدام  اًَىـــ هٌظَض اظ فطز زاضای هؼلَلیت خَیای کاض زض ایي ل1تثهطُ

 .ّای الظم تطای اقتغال ضا کؿة ًوَزُ تاقس ّا ٍ آهَظـ کاض زاقتِ ٍ هْاضت

طزاذت حساکثط ـــؼلَلیت ػثاضت اؾت اظ پـــــهّعیٌِ اضتمای کاضایی افطاز زاضای   ـ هٌظَض اظ کوک2تثهطُ

اغل تا ــحسالل حمَق ٍ زؾتوعز هاّاًِ ههَب قَضای ػالی کاض تطای فطز زاضای هؼلَلیت ق( 50۶پٌداُ زضنس)

(( 50۶) ٍ قسیس پٌداُ زضنس ( 40۶) زضنس چْل هتَؾظ  ، (30۶ذفیف ؾی زضنس) تَخِ تِ قست هؼلَلیت )

 تأهیي ؾٌَاتی تَزخِ لَاًیي زض ؾاظهاى اػتثاضی ضزیف شیل زض کكَض  تَزخِکِ تَؾظ ؾاظهاى تطًاهِ ٍ 

  .قَز هی

ّعیٌِ اضتمای کاضایی هؼلَالى تطای ّط فطز زاضای هؼلَلیت قاغل زض ترف هعزتگیطی غیطزٍلتی  ـ کوک3تثهطُ

 .تاقس تا پٌح ؾال لاتل پطزاذت هی

 غیطزٍلتی ترف تِ  َلیتــــکاضآیی افطاز زاضای هؼلعیٌِ اضتمای ـــّ  ـ ًحَُ ترهیم ٍ پطزاذت کوک4تثهطُ

 تا ٍظاضت تَؾظ لاًَى ایي اتالؽ اظ  پؽ هاُ ؾِ هست ظطف کِ تَز ذَاّس ای ًاهِ آییي هغاتك کاضفطهایاى ٍ

 .گطزز هی اضؾال  ٍظیطاى ّیأت تِ تهَیة تطای ٍ تْیِ ؾاظهاى ّوکاضی
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( 12، افطاز زاضای هؼلَلیت خَیای کاض ضا زض اخطای هازُ) ؿة ٍ کاض ذَزـــ کاضفطهایاًی کِ زض هطاکع ک13هازُ

قسُ هؼافٌس،  ایي لاًَى اؾترسام ًوایٌس، اظ پطزاذت حك تیوِ ؾْن کاضفطهایی زض لثال افطاز زاضای هؼلَلیت خصب

تغال ذاًگی ٍ یا اظ عطیك ــــتغالی یا زض کاضگاّْای اقـــّوچٌیي افطاز زاضای هؼلَلیتی کِ تِ نَضت ذَزاق

 یا کاضفطها ؾْن تیوِ حك پطزاذت اظ هَضز حؿة تاقٌس هی کاض تِ هكغَل قغلی  هطاکع پكتیثاًی

 ٍ تأهیي زٍلت تَؾظ افطاز گًَِایي فطهایی ذَیف یا کاضفطهایی ؾْن تیوِ حك. قًَس هی هؼاف  فطها فـــذَی

 .قس ذَاّس پطزاذت

ّوکاضی ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزخِ کكَض تْیِ ٍ  ًاهِ اخطائی ایي هازُ تَؾظ ؾاظهاى ٍ ٍظاضت تا تثهطُ ـ آییي

 .قَز  حساکثط ؾِ هاُ پؽ اظ اتالؽ ایي لاًَى تطای تهَیة تِ ّیأت ٍظیطاى اضؾال هی

ف غیطزٍلتی، ـــــای کكَض هکلف اؾت ضأؾاً یا تا خلة هكاضکت تر طفِــ ؾاظهاى آهَظـ فٌی ٍ ح14هازُ

ؾاظی ٍ تَؾؼِ هطاکع هَخَز ٍ یا تأؾیؽ  ٍ اظ عطیك هٌاؾةالسام تِ پصیطـ کاضآهَظاى زاضای هؼلَلیت ًوایس 

ای افطاز زاضای هؼلَلیت السام کٌس ٍ تِ  ّای فٌی ٍ حطفِ آهَظقگاّْا ٍ هطاکع آهَظقی ًؿثت تِ اضتمای هْاضت

آهَظی هتٌاؾة تا قطایظ کاضآهَظاى زاضای  ّای الظم ٍ تأهیي تدْیعات ترههی هْاضت وایتــــاضائِ ح

 .ّعیٌِ ایي افطاز ضا پطزاذت ًوایس هؼلَلیت، کوک

 ای حطفِ ٍ فٌی  َظـ ّایـــلَب آهــــّوچٌیي ایي ؾاظهاى هکلف اؾت تِ هٌظَض تأهیي کیفیت ٍ تاظزّی هغ

ض کكَ ٌائیــاؾتث پطٍضـ ٍ آهَظـ ؾاظهاى ٍ ؾاظهاى ترههی ّای  هكاٍضُ اذص تا ، هؼلَلیت زاضای افطاز

ای کاضآهَظاى زاضای هؼلَلیت ضا ظطف هست  ّای فٌی ٍ حطفِ  هْاضتًاهِ خاهغ آهَظـ  اؾتاًساضزّا ٍ ًظام

 .هاُ تسٍیي ٍ تِ هطاکع هَضَع ایي هازُ اتالؽ ًوایس فــق

پیواًی، کاضگطی( زؾتگاُ  ضؾوی،  اظ هدَظّای اؾترساهی )( 3۶ـ زٍلت هکلف اؾت حسالل ؾِ زضنس )15هازُ

التی ٍ ـقطکت ّا ٍ ًْازّای ػوَهی ٍ اًم  ، ، هإؾؿاتّا  ّا، ؾاظهاى ّای زٍلتی ٍ ػوَهی اػن اظ ٍظاضتراًِ

خع هَاضز شکطقسُ زض تٌسّای )ت( ٍ )ث(  ًوایٌس تِ اؾتفازُ هی زیگط زؾتگاُ ّایی کِ اظ تَزخِ ػوَهی کكَض 

 .ایي لاًَى ضا تِ افطاز زاضای هؼلَلیت ٍاخس قطایظ اذتهال زّس( 11هازُ )

  ػوَهی ٍ اًمالتی هکلفٌس ؾِ زضنس  ، قطکتْا ٍ ًْازّای زٍلتیّا، هإؾؿات  ّا، ؾاظهاى ـ ٍظاضترا1ًِتثهطُ

ایي لاًَى ضا تِ ( 11 ٍ )ث( هازُ ) خع هَاضز شکطقسُ زض تٌسّای )ت(   رساهی ذَز تِـــــاظ هدَظّای اؾت( 3۶)

ؿثت تِ ترهیم ایي ً اؾت هَظف کكَض اؾترساهی ٍ ازاضی  افطاز زاضای هؼلَلیت اذتهال زٌّس. ؾاظهاى

 .اؾترساهی تطای افطاز زاضای هؼلَلیت السام ٍ تط ضػایت آى ًظاضت ًوایسؾْویِ 

ّا ٍ تاًکْا هکلف تِ   ـ تاالتطیي هؿإٍل زؾتگاُ ّای اخطائی، ًْازّای ػوَهی غیطزٍلتی، قْطزاضی2تثهطُ

 نالح تِ هداظات تؼعیطی خعای تاقٌس. هترلفاى حؿة هَضز تا حکن هطاخغ شی اخطای زلیك هفاز ایي هازُ هی

، اًفهال هَلت یا 1392/2/1لاًَى هداظات اؾالهی ههَب ؾال ( 19)  ًمسی زضخِ پٌح تا ّكت هَضَع هازُ

 اظ اذطاج یا ٍ هسیطیتی ٍ حؿاؼ ّای  پؿت تِ اًتهاب اظ هحطٍهیت یا ٍ همام تٌعل  زائن اظ ذسهات ػوَهی،

 .قًَس هی هحکَم هتثَع ؾاظهاى یا ًْاز
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 گطٍُ ٍ اؾتاى تَؾؼِ ٍ  ضیعی تطًاهِ ّا هداظًس زض خلؿات قَضای  تْعیؿتی اؾتاىّای  ـ ضؤؾای ؾاظهاى16هازُ

 . ًوایٌس قطکت ػضَ ػٌَاى تِ آى کاضی ّای

 اؾت هداظ کكَض تْعیؿتی  هٌظَض کوک تِ اقتغال افطاز زاضای هؼلَلیت ٍ هسزخَیاى، ضئیؽ ؾاظهاى تثهطُ ـ تِ 

  . قطکت ًوایس اقتغال ػالی قَضای خلؿات زض

 ششن ـ هسکي فصل

 ٍ لیوت اضظاى یالتــتؿْ  ـ ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظی ٍ ؾایط زؾتگاُ ّای هطتَط هکلفٌس هتٌاؾة تا اضائ17ِهازُ

 تؼْس ذهَنی، ترف ٍ ّا تؼاًٍی  ؾاظاى،  اًثَُ اظ اػن کًَیــهؿ ٍاحسّای ؾاظًسگاى اظ حوایتی الساهات ؾایط

ؾاظی قسُ تِ  فیت ٍ هٌاؾةـــٍاحسّای هؿکًَی احساثی تا کی( 10۶) زضنس زُ حسالل اذتهال تطای ضا الظم

ّای زاضای چٌس هؼلَل(  افطاز زاضای هؼلَلیت فالس هؿکي )تا اٍلَیت ظٍخْای زاضای هؼلَلیت ٍ ذاًَازُ

 .لیوت تا هؼطفی ؾاظهاى اظ ؾاظًسگاى هصکَض اذص ٍ تط اخطای آى ًظاضت ًوایٌس  نَضت اضظاى تِ

ت تا ؾَز ــــــلیو  لف اؾت تؿْیالت اػتثاضی اضظاىــضی اؾالهی ایطاى هکـ تاًک هطکعی خو1َْتثهطُ

پَقف  تاض تأهیي ٍ تِ افطاز زاضای هؼلَلیت تحت تطخیحی ٍ تلٌسهست هؿکي هَضَع ایي هازُ ضا تطای یک

 .ّا ٍ یا هإؾؿات ذیطیِ هَضز تأییس ؾاظهاى اذتهال زّس ؾاظهاى ٍ یا تؼاًٍی

ٍ ًطخ ؾَز ههَب ًظام تاًکی ( 4۶التفاٍت ًطخ ؾَز چْاضزضنس ) ْت پطزاذت هاتِـ اػتثاض هَضز ًیاظ خ2تثهطُ

 .قَز زض لاًَى تَزخِ ؾاالًِ هٌظَض هی

سّای هؿکًَی افطاز زاضای ـــــ ؾاظهاى هلی ظهیي ٍ هؿکي هکلف اؾت ظهیي هَضز ًیاظ احساث ٍاح18هازُ

یاض افطاز هصکَض ٍ ــتاض زض اذت تأهیي ٍ تطای یکهؼلَلیت فالس هؿکي ضا تِ نَضت اخاضُ تلٌسهست ًَز ٍ ًِ ؾالِ 

 .ؾاظ هَضز تأییس ؾاظهاى، لطاض زّس هؿکي   ّا ٍ هإؾؿات ذیطیِ  یا تؼاًٍی

 ػَاضو ظهیي،  ؾاظی  ّای نسٍض پطٍاًِ ؾاذتواًی، آهازُ  ـ افطاز زاضای هؼلَلیت اظ پطزاذت ّعی19ٌِهازُ

غثك تا الگَی هؿکي ههَب هؼاف هٌ فاضالب غزف ٍ گاظ تطق، آب، اًكؼاتات حك ّوچٌیي ٍ ًَؾاظی

  .تاقٌس هی

ت نطفاً تطای یک ٍاحس هؿکًَی ـــ اؾتفازُ اظ تؿْیالت هَضَع ایي هازُ تطای ّط فطز زاضای هؼلَلی1تثهطُ

  .هداظ اؾت

  .تیٌی کٌس  ـ زٍلت هکلف اؾت اػتثاض هَضز ًیاظ اخطای حکن ایي هازُ ضا زض لَایح تَزخِ ؾاالًِ پیف2تثهطُ

 

 های عوَهی  ساسی ٍ ارتقای آگاهی  فصل هفتن ـ فزهٌگ

ـ ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضقاز اؾالهی، ؾاظهاى تثلیغات اؾالهی، ؾاظهاى نسا ٍ ؾیوای خوَْضی اؾالهی 20هازُ

، اهکاى  ، هکلفٌس تسٍى اذص ّعیٌِ ّا ٍ ًْازّای زاضًسُ ؾالي ّای ًوایف فیلن  ّا ٍ ؾایط ؾاظهاى  ایطاى، قْطزاضی

 چگًَگی ٍ هؼلَلیت زاضای افطاز حمَق ذهَل زض ؾاظهاى  آگْی)تیعض(ّای آهَظقی هَضز تأییسًوایف 

  .آٍضًس فطاّن ضا افطاز ایي تا تؼاهل

ّای ذَز ضا زض  ؾاػت اظ تطًاهِ ـ ؾاظهاى نسا ٍ ؾیوای خوَْضی اؾالهی ایطاى هکلف اؾت حسالل پٌح21هازُ
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ّای هطزم ًْاز حاهی افطاز زاضای  ّای ؾاظهاى ٍ تكکل تطًاهِّفتِ تِ نَضت ضایگاى زض ظهاى ّای هٌاؾة تِ 

زّس ٍ ًؿثت تِ  ّا ٍ هكکالت ایي افطاز اذتهال  ٌسیـــــهٌظَض آقٌایی هطزم تا حمَق، تَاًو لَلیت تِــــهؼ

اضی ّای هرتلف ؾیوا، اؾتفازُ اظ ضاتظ ًاقٌَایاى ٍ ًیع پرف تَنیف قٌیس  ّای قثکِ  ّا ٍ تطًاهِ  ظیطًَیؿی فیلن

  .ّا خْت افطاز ًاتیٌا السام ًوایس  فیلن

 های قضائی ٍ تسهیالت هالیاتی فصل هشتن ـ حوایت

ة لین، ًظط ــــ، تِ لین ًیاظهٌس تاقٌس، ٌّگام ًه ـ هطاخغ لضائی هکلفٌس چٌاًچِ افطاز زاضای هؼلَلیت22هازُ

پصیطـ لیوَهت ٍخَز ًساقتِ تاقس یا غی تطای ـــــهكَضتی ؾاظهاى ضا اذص کٌٌس. زض هَاضزی کِ فطز ٍاخس قطای

 .کٌس ایي ؾوت ضا ًپصیطز، زازگاُ ؾاظهاى ضا تِ ػٌَاى لین تؼییي هی

ّایی کِ  (، زض پطًٍسُ حؿة هَضز ؿة زضذَاؾت فطز زاضای هؼلَلیت یا لین ٍی )ــتَاًس ح ـ ؾاظهاى هی23هازُ

َضتی ــــچٌیي ازػایی هغطح اؾت زض ن ، هَضز تؼطو لطاض گطفتِ یا حك فطز زاضای هؼلَلیت تِ زلیل هؼلَلیت

  .کِ ازػای هعتَض هَضز تأییس ؾاظهاى تاقس تِ ػٌَاى ًوایٌسُ ٍی، زض زازگاُ هطتَط قطکت ًوایس

 ٍ عـــتدْی ٍ  َلی زض خْت احساثــــیمی ٍ حمـــّای اقرال حم  ّعیٌِ (  100۶سزضنس )ــــ ن24هازُ

 کاضآفطیٌی، آهَظقی،  ، آهَظی  حطفِ ، هطالثتی ٍ ًگْساضی تَاًثركی، هطاکع تواهی ؾاظی هٌاؾة ٍ تَؾؼِ

 .قَز ػٌَاى ّعیٌِ لاتل لثَل هالیاتی هحؿَب هی ي هَضزًیاظ افطاز زاضای هؼلَلیت تا تأییس ؾاظهاى تِهؿک ٍ ضفاّی

ذیلی حمَق ٍ هعایا یا زؾتوعز هكوَل هالیات یکی اظ اٍلیاء افطاز زاضای هؼلَلیت ( 50۶زضنس) ـ پٌدا25ُهازُ

ّای هتطتة تط هؼلَلیت فطز تط ػْسُ اٍلیاء اؾت اظ پطزاذت قسیس ٍ قسیس هازاهی کِ هؿإٍلیت پطزاذت ّعیٌِ

ؿیَى پعقکی ـــهالیات هؼاف اؾت. گَاّی تأییس ًَع ٍ قست هؼلَلیت افطاز هكوَل ایي هازُ اظ ؾَی کوی

 .تكریم ًَع ٍ قست هؼلَلیت ؾاظهاى اضائِ ذَاّس قس

هاُ  فق هست ظطف ، ازی ٍ زاضایی ٍ ٍظاضتـــــهِ اخطائی ایي هازُ تَؾظ ٍظاضت اهَض التهًا تثهطُ ـ آییي

  .ضؾس قَز ٍ تِ تهَیة ّیأت ٍظیطاى هی پؽ اظ اتالؽ ایي لاًَى تْیِ هی

هؼلَل تاقس( ٍ یا حسالل زٍ   ّط زٍ یا یکی اظ آًْا ـ یکی اظ فطظًساى اٍلیائی کِ ذَز ًاتَاى ٍ هؼلَل تَزُ )26هازُ

 .گطزز ٍظیفِ ػوَهی هؼاف هی ًفط اظ فطظًساى آًْا ًاتَاى ٍ هؼلَل تاقس اظ اًدام ذسهت

ًوایٌس هازاهی کِ ؾطپطؾتی ّوؿط ًاتَاى ٍ هؼلَل  تثهطُ ـ ّوؿطاًی کِ ظًاى ًاتَاى ٍ هؼلَل ذَز ضا ؾطپطؾتی هی 

 .گطزًس هؼاف هی ضا تطػْسُ زاقتِ تاقٌس اظ اًدام ذسهت ٍظیفِ ػوَهی 

 های اداری ٍ استخذاهی هعیشت ٍ حوایت فصل ًهن ـ

ّعیٌِ هؼیكت افطاز زاضای هؼلَلیت تؿیاض قسیس ٍ یا قسیس فالس قغل ٍ زضآهس  ـ زٍلت هکلف اؾت کوک27هازُ

 .ضا تِ هیعاى حسالل زؾتوعز ؾاالًِ تؼییي ٍ اػتثاضات الظم ضا زض لَاًیي تَزخِ ؾٌَاتی کكَض هٌظَض ًوایس

  ( تا تأییس ؾاظهاى ؿط یا فطظًس هؼلَل تِ قطط ًگْساضی فطز زاضای هؼلَلیت زض هٌعل )ـــتاًَاى کاضهٌس زاضای ّو

ٍ انالحات ٍ الحالات تؼسی  1362/9/10ٍلت تاًَاى ههَب  اظ تؿْیالت همطض زض لاًَى ضاخغ تِ ذسهت ًیوِ

  .هٌس ذَاٌّس قس آى تا اؾتفازُ اظ حمَق ٍ هعایای کاهل تْطُ

ْساضی فطز ــؼلَل یا زاضای فطظًس هؼلَل تحت ؾطپطؾتی ٍ فالس هازض تِ قطط ًگکاضهٌساى هطز زاضای ّوؿط ه
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 هعایای ٍ حمَق اظ ّفتگی، کاض ؾاػات کؿط(      چْاضم ) زاضای هؼلَلیت زض هٌعل )تا تأییس ؾاظهاى( تا یک

  .ًوَز ذَاٌّس اؾتفازُ کاهل

 ضا قسیس ذیلی ٍ قسیس  ّای  هؼلَلیت ـ زؾتگاُ ّای هكوَل هکلفٌس ؾاػات کاض ّفتگی قاغالى زاضای28هازُ

  .زٌّس کاّف ؾاػت زُ

 

 ریشی، ًظارت ٍ هٌاتع هالی فصل دهن ـ تزًاهه 

ضیعی ًوایس  تِ ًحَی تطًاهِ  ؼیت کكَضــــــّای ػوَهی خو ـ هطکع آهاض ایطاى هکلف اؾت زض ؾطقواضی29هازُ

  . گطزز هكرمکِ خوؼیت افطاز زاضای هؼلَلیت تِ تفکیک ًَع هؼلَلیت آًْا 

ؾاظی هٌاتغ هالی اذتهال یافتِ تطای اخطای ایي لاًَى ٍ حوایت اظ افطاز زاضای   ـ تِ هٌظَض قفاف30هازُ

، ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزخِ کكَض هکلف اؾت ًؿثت تِ ایداز ضزیف اػتثاضی شیل فهل ضفاُ اختواػی  هؼلَلیت

 .السام ًوایس هتٌاؾة تا ػٌاٍیي فهَل ایي لاًَى زض لَایح تَزخِ ؾٌَاتی

مك هفاز ایي لاًَى ٍ تا ّسف ًْائی اػوال ًظاضت ػالیِ تط حؿي اخطای کلیِ لَاًیي ــــ زض ضاؾتای تح31هازُ

گی ٍ ًظاضت تط اخطای ایي لاًَى زض ـــ، کویتِ ّواٌّ هؼغَف تِ افطاز زاضای هؼلَلیت یا اثطگصاض تط ظًسگی آًاى

 :قَز ػی تا تطکیة ظیط تكکیل هیظیط هدوَػِ قَضای ػالی ضفاُ ٍ تأهیي اختوا

 (ـ هؼاٍى اٍل ضئیؽ خوَْض )ضئیؽ کویت1ِ

 (ـ ٍظیط تؼاٍى، کاض ٍ ضفاُ اختواػی )زتیط کویت2ِ

  ـ ضئیؽ ؾاظهاى3

  ـ ٍظیط ضاُ ٍ قْطؾاظی4

  ـ ٍظیط آهَظـ ٍ پطٍضـ5

  ـ ٍظیط ػلَم، تحمیمات ٍ فٌاٍضی6

  ـ ٍظیط تْساقت، زضهاى ٍ آهَظـ پعقکی7

  ت، هؼسى ٍ تداضتـ ٍظیط نٌؼ8

  ـ ٍظیط کكَض9

  ـ ٍظیط ٍضظـ ٍ خَاًاى10

  ـ ضئیؽ ؾاظهاى نسا ٍ ؾیوای خوَْضی اؾالهی ایطاى11

  ـ ضئیؽ ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزخِ کكَض12

  ـ ضئیؽ ؾاظهاى ازاضی ٍ اؾترساهی کكَض13

  االذتیاض ضئیؽ لَُ لضائیِ ـ ًوایٌسُ تام14

  اىـ ضئیؽ تٌیاز قْیس ٍ اهَض ایثاضگط15

  کویؿیَى ضؤؾای  اػی هدلؽ قَضای اؾالهی ٍ ؾایطــّای تْساقت ٍ زضهاى ٍ اختو  ؿیَىـــــ ضؤؾای کوی16

  (ػٌَاى ًاظط ٍ تسٍى حك ضأی قَضای اؾالهی تط حؿة هَضَع )تِ هدلؽ ّای
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ًْاز تط حؿة  هطزمّای هلی تكکل ّای   ـ پٌح ًفط اظ ًوایٌسگاى افطاز زاضای هؼلَلیت کكَض تِ اًتراب قثک17ِ

 (ػٌَاى ًاظط ٍ تسٍى حك ضأی گطٍُ ّای انلی افطاز زاضای هؼلَلیت کكَض )تِ

، کاض ٍ ضفاُ  ٌاؾاى تطخؿتِ اهَض افطاز زاضای هؼلَلیت کكَض تا هؼطفی ٍظیط تؼاٍىـــــ ؾِ ًفط اظ کاضق18

 (ػٌَاى ًاظط ٍ تسٍى حك ضأی واػی )تِـــــاخت

 (ػٌَاى ًاظط ٍ تسٍى حك ضأی اکع غیطزٍلتی تَاًثركی )تِّای نٌفی هط ـ ًوایٌسُ اًدوي19

 قطکت کویتِ  ـ ؾایط ٍظضاء ٍ هؿإٍالى هسػَ هتٌاؾة تا هَضَع کاض کویتِ حؿة هَضز زض ایي1تثهطُ

  .ًوایٌس هی

 .ـ زتیطذاًِ ایي کویتِ زض ؾاظهاى تكکیل ذَاّس قس2تثهطُ

 زضیافت، ضا لاًَى ایي  قسُ زض ضاؾتای ساهات اًدامـــ، گعاضـ ال ـ ایي کویتِ هکلف اؾت ّط ؾال3تثهطُ

اؾالهی اضؾال  قَضای هدلؽ تِ زٍلت  عطیك اظ اختواػی تأهیي ٍ ضفاُ ػالی قَضای زض تأییس اظ پؽ ٍ تطضؾی

هاُ پؽ اظ تطضؾی  ّای اختواػی، تْساقت ٍ زضهاى ٍ لضائی ٍ حمَلی هکلفٌس ظطف هست یک ًوایس. کویؿیَى

نِ گعاضـ ضا زض نحي ػلٌی هدلؽ لطائت ٍ ًتایح آى ضا خْت اعالع ػوَم هٌتكط گعاضـ ٍ نحت آى، ذال

 .کٌٌس

قسُ ذَز ضا زض ذهَل اخطای ایي لاًَى ٍ  ـ زؾتگاّْای هكوَل تایس ّط ؾال گعاضـ الساهات اًدام32هازُ

تِ کویتِ ّواٌّگی ٍ ًظاضت تط  1387/9/13یَى حمَق افطاز زاضای هؼلَلیت ههَب ـــــلاًَى تهَیة کٌَاًؿ

 .اخطای ایي لاًَى اضؾال ًوایٌس

 لاًَى ایي قسى طاءـــــاالخ الظم  اظ تاضید 1383/2/16ـ لاًَى خاهغ حوایت اظ حمَق هؼلَالى ههَب 33هازُ

 .قَز یه ًؿد

هَاضز ههطح زض  ٌایـــــهاُ پؽ اظ اتالؽ آى تِ اؾتث ّای هَضز ًیاظ ایي لاًَى ظطف هست قف ًاهِ ـ آییي34هازُ

 .ضؾس قَز ٍ تِ تهَیة ّیأت ٍظیطاى هی ایي لاًَى، تَؾظ ٍظاضت، ؾاظهاى ٍ هطاخغ هطتثظ تْیِ هی

 اظ وایتـح خاهغ  ّای لاًَى  ًاهِ  ، آییي اؾت  ّای ایي لاًَى تِ تهَیة ًطؾیسُ ًاهِ تثهطُ ـ هازاهی کِ آییي

  .اؾت تالی ذَز لَت تِ لاًَى ایي تا هغایطت ػسم نَضت زض هؼلَالى حمَق

 هاُ اؾفٌس تیؿتن هَضخ  لاًَى فَق هكتول تط ؾی ٍ چْاض هازُ ٍ تیؿت ٍ ًِ تثهطُ زض خلؿِ ػلٌی ضٍظ یکكٌثِ

تِ تأییس قَضای  1397/1/22ض تاضید ز ٍ قس تهَیة اؾالهی قَضای هدلؽ قف ٍ ًَز ٍ ؾیهس ٍ یکْعاض

  .ًگْثاى ضؾیس

 

 


