آيييًاهِاجراييقاًَىرسيذگيبِتخلفاتاداريهصَبّ1373/07/27يأتٍزيراىبااصالحاتبعذي
فصلاٍلـتشكيالتٍ،ظايفٍصالحيت

هادُ ۱ـ ّيأت تسٍي ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي واضهٌساى -وِ زض ايي آيييًاهِ ّيأت تسٍي ًاهيسُ هيقَز -زض ّط يه اظ
زؾتگاُّاي هَيَع هازُ ( )18لاًَى ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي ـ وِ اظ ايي پؽ لاًَى ًاهيسُ هيقَز -تا ضػايت هفاز لاًَى ياز
قسُ ٍ ايي آيييًاهِ تكىيل هيقَز .تثهطُ ـ هٌظَض اظ واضهٌساى وليِ واضوٌاى ضؾوي ،ثاتت ،زاين ،پيواًي ٍ لطاضزازي اؾت.

هادُ ( ۲انالحي  )21/6/1389ٍ 2/2/1387 ،9/5/1384 ،9/3/1375ـ ّيأت تدسيسًظط ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي واضهٌساى،
وِ اظ ايي پؽ ّيأت تدسيسًظط ًاهيسُ هيقَز -زض هطوع ٍظاضتراًِّا يا ؾاظهاىّاي هؿتمل زٍلتيًْ ،ازّاي اًمالب اؾالهي،
هطاوع تؼًي اظ اؾتاىّا تِ تكريم ّيأت ػالي ًظاضتّ ،وچٌيي زض هطوع ّط يه اظ زؾتگاُّاي ظيط تكىيل هيقَز :قطوت
هراتطات ايطاى ،ؾاظهاى ثثت احَال وكَض ،هإؾؿِ اؾتاًساضز ٍ تحميمات نٌؼتي ايطاى() ٍ تؼًي اظ زاًكگاُّاي وكَض تِ
تكريم ٍظيطاى شيضتٍ ـ حؿة هَضز )( )(.تثهطُ

 ( 1انالحي ٍ 21/6/1389 ،2/2/1387 ،9/5/1384 ،9/3/1375

 )10/2/1393ـ ؾاظهاىّاي هؿتمل زٍلتي هَيَع ايي آيييًاهِ ٍ ؾايط زؾتگاُّاي هكوَل تثهطُ (  )1هازُ (  )1لاًَى تِ قطح
ظيط ّؿتٌس :ؾاظهاى اهَض ازاضي ٍ اؾترساهي وكَض ،ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزخِ ،ؾاظهاى تطتيتتسًي () ،ؾاظهاى اًطغي اتوي،
ؾاظهاى حفاظت هحيٍ ظيؿت ،ؾاظهاى نسا ٍ ؾيواي خوَْضي اؾالهي ايطاى ،زيَاى هحاؾثات ،ؾاظهاى تاظضؾي ول وكَض،
ؾاظهاى ظًساىّا ٍ الساهات تأهيٌي ٍ تطتيتي وكَض ،ؾاظهاى ثثت اؾٌاز ٍ اهالن وكَض ،ؾاظهاى لًايي ًيطٍّاي هؿلح ،ؾاظهاى
پعقىي لاًًَي وكَض() ،هدلؽ قَضاي اؾالهيًْ ،از ضياؾت خوَْضي ،قْطزاضي تْطاى ،تٌياز قْيس اًمالب اؾالهي() ،تٌياز
هؿتًؼفاى ٍ خاًثاظاى اًمالب اؾالهي() ،تٌياز هؿىي اًمالب اؾالهي ،خوؼيت ّالل احوط ،وويتِ اهساز اهام ذويٌي ،خْاز
زاًكگاّيًًْ ،ت ؾَازآهَظي ،وتاتراًِ هلي خوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ ؾاظهاى هيطاث فطٌّگي ٍ گطزقگطي ٍ () تاًه
هطوعي خوَْضي اؾالهي ايطاى() ٍ ؾاظهاى تأهيي اختواػي() ٍ ؾاظهاى اهَض هالياتي() تثهطُ  2ـ زؾتگاُّاي هَيَع ايي هازُ
ٍ تثهطُ يه آى ،زض نَضت لعٍم هيتَاًٌس زض هطوع ذَز ّيأتّاي هتؼسز تدسيسًظط زاقتِ تاقٌس.

هادُ  ۳ـ اًتهاب ّطيه اظ اػًاي انلي ٍ ػليالثسل ّيأتّاي تسٍي ٍ تدسيسًظط ،تا اهًاي قرم ٍظيط يا تاالتطيي همام
زؾتگاُّاي هَيَع تثهطُ ( )1هازُ ( )2ايي آيييًاهِ ٍ تا ضػايت قطايٍ همطض زض هازُ ( )6لاًَى نَضت هيگيطز.

هادُ  ۴ـ ّط يه اظ زؾتگاُّاي ياز قسُ زض تثهطُ (  )1هازُ (  )2ايي آيييًاهِ زضنَضت زاقتي ٍاحس ؾاظهاًي زض هطاوع
اؾتاىّا ،هيتَاًٌس ًؿثت تِ تكىيل ّيأتّاي تسٍي زض ايي هطاوع السام وٌٌس.

هادُ ۵ـ ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي واضهٌساى حَظُ ّط اؾتاى تا ظهاًي وِ زؾتگاُ هتثَع آًاى زض هطوع آى اؾتاى ّيأت تسٍي
تكىيل ًسازُ اؾت پؽ اظ وؿة ًظط ٍظيط يا تاالتطيي همام اخطايي زؾتگاُ هتثَع ،تا ّيأت تسٍي هتكىل زض اؾتاى زيگط اؾت.
تثهطُ ـ ضؾيسگي تسٍي تِ ترلفات ازاضي واضهٌساى قْطزاضيّا زض ّط قْطؾتاى زضنَضت ػسم تكىيل ّيأت تسٍي تا ّيأت
تسٍي هتكىل زض اؾتاًساضي هطتٌَ اؾت.

هادُ ۶ـ ّط يه اظ ّيأتّاي تسٍي ٍ تدسيسًظط پؽ اظ تكىيل ،اظ تيي ذَز يهًفط ضييؽ ،يه ًفط ًاية ضييؽ ٍ يه ًفط
زتيط خْت تٌظين نَضتدلؿِّا ٍ هىاتثِّاي ذَز اًتراب ٍ تؼييي هيوٌٌس .تثهطُ ـ هىاتثِّاي ّيأت تا اهًاي ضييؽ ٍ زض
غياب ٍي تا اهًاي ًاية ضييؽ هؼتثط اؾت.

هادُ  ۷ـ ّيأتّاي تسٍي ٍ تدسيسًظط هَظفٌس تالفانلِ پؽ اظ تكىيل ،آغاظ واض ذَز ضا تِ ًحَ همتًي تا شوط ًكاًي اظ
َطيك ٍاحس هطتٌَ تِ اَالع واضهٌساى ذَز تطؾاًٌس.

هادُ  ۸ـ ضؾيسگي تِ ترلفات لثلي واضهٌساى هأهَض تَؾٍ ّيأتّاي تسٍي ٍ تدسيسًظط زؾتگاُ هتثَع واضهٌس نَضت
هيگيطز ٍ زؾتگاُ هحل هأهَضيت هىلف تِ اخطاي آى اؾت .زض نَضتي وِ زؾتگاُ هحل هأهَضيت اظ اخطاي ضأي اهتٌاع ٍضظز
يا اهىاى اخطاي ضأي تا تَخِ تِ قطايٍ ذال زؾتگاُ ياز قسُ هَخَز ًثاقس ،زؾتگاُ هتثَع هؿترسم هيتَاًس ضأؾاً ًؿثت تِ لغَ
حىن هأهَضيت السام وٌس ٍ ضأي نازض قسُ ضا تِ اخطاء زضآٍضز .تثهطُ

 1ـ ضؾيسگي تِ ترلفاتي وِ زض هحل هأهَضيت

هؿترسم ٍالغ قسُ تط ػْسُ ّيأتّاي هحل هأهَضيت اؾتٍ ،لي زض نَضتي وِ ضأي نازض قسُ تا اقىال اخطايي زض زؾتگاُ
هحل هأهَضيت واضهٌس هَاخِ قَز (هاًٌس اذطاج) ًظط ّيأت ػالي ًظاضت زضذهَل اخطاء يا ػسم اخطاي آى تطاي ّط زٍ
زؾتگاُ الظماالتثاع اؾت .تثهطُ  2ـ ّيأتّاي تسٍي ٍ تدسيسًظط زض نَضت لعٍم ،اظ ّيأتّاي ٍظاضتراًِ يا ؾاظهاى هتثَع
واضهٌس تطاي تىويل هساضن ٍ تحميمات الظم ووه هيگيطًسٍ .ظاضتراًِ يا ؾاظهاى هتثَع واضهٌس ًيع هىلف اؾت زض نَضت
اَالع اظ ترلف لثلي واضهٌس ٍ لعٍم تؼمية ٍي ،هساضن اتْام ٍ ًتيدِ تطضؾيّاي ذَز ضا تِ ٍظاضتراًِ يا ؾاظهاى هحل
هأهَضيت اػالم وٌس .تثهطُ  3ـ ضؾيسگي تِ ترلفات واضهٌساى زٍلت ،هأهَض زض قطوتّاي تؼاًٍي زؾتگاُّاي اخطايي يا
زؾتگاُّايي وِ هكوَل لاًَى ًيؿتٌس تط ػْسُ ّيأتّاي تسٍي ٍ تدسيسًظط زؾتگاُ هتثَع آًاى اؾت)(.

هادُ ۹ـ زض هَاضز تؼسز ترلفات واضهٌس زض زؾتگاُّاي هرتلفي وِ زض آًْا اقتغال زاقتِ اؾت ،آذطيي زؾتگاّي وِ واضهٌس
تِ آى هٌتمل قسُ اؾت (زؾتگاُ هتثَع ٍي) ،نالح تطاي ضؾيسگي تِ اتْاهات اًتؿاتي ٍ اخطاي آضاي لُؼي نازض قسُ زض
ذهَل ٍي اؾت ٍ هيتَاًس تِ ًحَ همتًي تطاي تىويل هساضن ٍ تحميمات الظم اظ زؾتگاُّاي لثلي ووه تگيطز .تثهطُ ـ
زؾتگاُّاي لثلي ٍ ّيأتّاي آًْا هىلفٌس ّوىاضيّاي الظم ضا زض اخطاي هفاز ايي هازُ هؼوَل زاضًس.

هادُ  ۱۰ـ اًدام ٍظيفِ زض ّيأتّا تا حفظ ؾوت ٍ پؿت ؾاظهاًي نَضت هيگيطز ٍ زض نَضت يطٍضت تا تَخِ تِ حدن
واض ،زض زؾتگاُّاي هكوَل لاًَى تؼساز وافي پؿت ؾاظهاًي تا تغييط ػٌَاى پؿتّاي تالتهسي هَخَز تطاي اػًاي
ّيأتّاي ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي تا ضػايت همطضات هطتٌَ پيفتيٌي هيقَز.

هادُ ۱۱ـ ّيأتّا هَظفٌس زفتطّايي تطاي اًدام اهَض هطتٌَ تكىيل زٌّس ٍ زض نَضت ًياظ هيتَاًٌس اًدام اهَض زفتطي ذَز
ضا تِ واضگعيٌي زؾتگاُ هطتٌَ اضخاع وٌٌسً .اهِّاي هحطهاًِ ّيأتّا تايس تسٍى زذل ٍ تهطف ٍ تاظتيٌي زض اذتياض آًاى
گصاقتِ قَز .تثهطُ ـ هؿإٍليي زؾتگاُّا هىلفٌس اهىاًات ٍ ًيطٍي اًؿاًي هَضز ًياظ زفتطّاي يازقسُ ضا تأهيي وٌٌس.

فصلدٍمـشرٍعبِرسيذگي

هادُ ۱۲ـ گطٍُ تحميك هَيَع هازُ ( )5لاًَى ،هتكىل اظ ؾِ ػًَ اؾت وِ اظ تيي افطاز هتأّل ،هتؼْس ،ػاهل تِ احىام اؾالم،
هؼتمس تِ ًظام خوَْضي اؾالهي ٍ انل ٍاليتفميِ ٍ زاضاي حسالل ( )25ؾال ؾي تا تهَية ّيأت هطتٌَ ٍ حىن ضييؽ ّيأت
اًتراب هيقًَس .واضهٌس تَزى زٍ ػًَ اظ ؾِ ػًَ ياز قسُ ،العاهي اؾت.

هادُ  ۱۳ـ ّيأتّاي تسٍي ٍ تدسيسًظط يه زؾتگاُ هيتَاًٌس اظ يه گطٍُ تحميك اؾتفازُ وٌٌس ،هكطٌٍ تط ايٌىِ تطاي
تحميك زض هطحلِ تدسيسًظط زض ذهَل يه پطًٍسُ اظ ّواى گطٍُ تحميك وِ زض ضؾيسگي تسٍي ّوىاضي زاقتِ اؾت اؾتفازُ
ًكَز.

هادُ  ۱۴ـ گطٍُّاي تحميك فمٍ زضتاضُ واضهٌسي هيتَاًٌس تحميك وٌٌس وِ اظ َطف ّيأتّاي تسٍي يا تدسيسًظط ،تطضؾي
ٍيغ آًْا تِ ايي گطٍُّا اضخاع قسُ تاقسّ ،وچٌيي تحميك تٌْا زض حسٍزي اًدام هيگيطز وِ ّيأتّا هؼيي هيوٌٌس .تثهطُ  1ـ
ّطگاُ ػًَ گطٍُ تحميك ،لطاتت ًؿثي يا ؾثثي تا زضخِ زٍم اظ َثمِ ؾَم تا هتْن زاقتِ تاقس() يا زض زػَاي َطحقسُ شيًفغ
تاقس ،يا تا هتْن زػَاي حمَلي ٍ خعايي زاقتِ تاقس حك تحميك زض هَضز ّواى پطًٍسُ ضا ًساضز .تثهطُ

 2ـ اؾتفازُ ًىطزى اظ

گطٍُ تحميك ،هاًغ ضؾيسگي ّيأت تِ پطًٍسُ اتْاهي واضهٌس ٍ نسٍض ضأي ًيؿت.

هادُ ۱۵ـ ّيأتّاي تسٍي ٍ تدسيسًظط زض نَضت قىايت يا اػالم اقرال ،هسيطاى ،ؾطپطؾتاى ازاضي يا تاظضؼّاي ّيأت
ػالي ًظاضت ،قطٍع تِ ضؾيسگي هيوٌٌس.
هادُ۱۶ـ وليِ واضهٌساى ،هؿإٍالى هطتٌَ ٍ ضؤؾاي واضهٌس هتْن تِ اضتىاب ترلف ،هىلفٌس ّوىاضيّاي الظم ضا تا ّيأتّا
تِ ػول آٍضزُ ٍ هساضن ،اؾٌاز ٍ اَالػات هَضزًياظ ضا زض هْلت تؼيييقسُ اظ َطف ّيأتّا زض اذتياض آًْا لطاض زٌّس .زض هَضز

اؾٌاز َثمِتٌسيقسُ ،ضػايت همطضات ٍ لَاًيي هطتٌَ العاهي اؾت .تثهطُ ـ زض هَاضزي وِ پطًٍسُ هتْن زض ّيأتّا تحت
ضؾيسگي اؾتّ ،طگًَِ تهوينگيطي ًؿثت تِ حالت اؾترساهي ٍي ،هٌٌَ تِ وؿة ًظط اظ تاالتطيي همام زؾتگاُ يا ًوايٌسُ ٍي
اؾت.

هادُ ۱۷ـ ّيأتّاي ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي هَظفٌس پؽ اظ اًدام تطضؾيّاي الظم ،هَاضز اتْام ضا تِ ََض وتثي تِ واضهٌس
اتالؽ ٍ پؽ اظ آى زُ ضٍظ هْلت تطاي زفاع واضهٌس هٌظَض وٌٌس .ايي ّيأتّا زض نَضت تماياي واضهٌس ،هساضن الظم ضا زض
اذتياض ٍي لطاض هيزٌّس.

هادُ ۱۸ـ هتْن هيتَاًس پؽ اظ اَالع اظ هَاضز اتْام ٍ زض هْلت تؼييي قسُ اظ ؾَي ّيأت خَاب وتثي ٍ هساضوي ضا وِ زض
زفاع اظ ذَز زاضز تِ ّيأت تؿلين وٌس ،زض غيط ايي نَضت ّيأت هيتَاًس تِ هَاضز اتْام ضؾيسگي ٍ ،ضأي الظم ضا نازض وٌس.
تثهطُ ـ واضهٌس هتْن هيتَاًس تِ هٌظَض اضايِ هساضن زفاػي ذَز اظ ّيأت هطتٌَ ،تماياي توسيس هْلت وٌس .زض ايي هَضز،
اتراش تهوين تا ّيأت هطتٌَ اؾت ٍ زض ّط حال هست توسيس اظ ( )5ضٍظ ًثايس تداٍظ وٌس.
فصلسَمـچگًَگيرسيذگيبِتخلفات

هادُ  ۱۹ـ ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي واضهٌساى پؽ اظ تىويل پطًٍسُ نَضت هيگيطز ٍ چٌاًچِ ّيأت حًَض هتْن ضا
يطٍضي تكريم زّس ،زض خلؿِ حًَض هيياتس .تثهطُ ـ زض نَضت زضذَاؾت وتثي هتْن تطاي زفاع حًَضيّ ،يأت هَظف
اؾت يه تاض ٍي ضا تطاي حًَض زض خلؿِ زػَت وٌس.

هادُ۲۰ـ تكريم ترلف ٍ اًُثاق آى تا يىي اظ هَاضز ترلفات هٌسضج زض لاًَى ،تطػْسُ ّيأتّاي ضؾيسگيوٌٌسُ اؾت.

هادُ  ۲۱ـ ّيأت پؽ اظ اتوام ضؾيسگي ٍ هالحظِ اؾٌاز ٍ هساضن هَخَز زض پطًٍسُ ٍ ،تَخِ واهل تِ هسافؼات هتْن ٍ
هَاضزي اظ خولِ هيعاى ظياى ٍاضز قسُ (اػن اظ هازي ٍ هؼٌَي) تِ زٍلت يا اقرال حميمي يا حمَلي ،آثاض ؾَء اختواػي ٍ
ازاضي ،هَلؼيت ٍ ؾَاتك واضهٌسٍ ٍ ،خَز يا فمساى ؾَء ًيت ٍي ،السام تِ نسٍض ضأي ٍ اتراش تهوين هيوٌس .ضأي ّيأتّا
تايس هؿتسل ٍ هؿتٌس تِ لاًَى ٍ همطضات هطتٌَ تَزُ() ٍ حاٍي ترلفات هٌتؿة تِ هتْنً ،ام ٍ ًام ذاًَازگي ٍ اهًاي اػًاي
ضأيزٌّسُ زض ظيط ضأي نازض قسُ تاقس.
هادُ  ۲۲ـ خلؿِّاي ّيأتّا تا قطوت ؾِ ًفط اظ اػًاء ضؾويت هيياتس ٍ آضاي آًْا تا ًظط هَافك حسالل زٍ ًفط اظ اػًاء
هؼتثط اؾت.


هادُ ۲۳ـ آضاي نازض قسُ تَؾٍ ّيأتّاي تسٍي ٍ تدسيسًظط ٍ احىام اذطاج هَيَع هازُ (  )17لاًَى ،تِ ََض هؿتمين ٍ
تالفانلِ تِ ازاضُّاي واضگعيٌي يا زٍايط هكاتِ زؾتگاُّاي شيضتٍ اضؾال هيقَزٍ .احسّاي ياز قسُ هَظفٌس حساوثط ظطف
( )30ضٍظ اظ تاضيد نسٍض ضأي ،آضا ٍ احىام نازض قسُ ضا تِ واضهٌساى هطتٌَ اتالؽ وطزُ ٍ هساضن آى ضا خْت زضج زض
پطًٍسُ اتْاهي تِ ّيأت هطتٌَ تحَيل زٌّس .زض نَضت ؾْل اًگاضي هؿإٍالى واضگعيٌي يا اهَض ازاضي هطتٌَ زض اتالؽ آضاء ٍ
احىام نازض قسُ تِ هتْن ،تا آًاى َثك لاًَى ضفتاض هيقَزّ ،وچٌيي ّط گًَِ ذَززاضي يا خلَگيطي اظ اخطاي آضاي ّيأتّا
هوٌَع اؾت ٍ تا هترلفاى َثك لاًَى ضفتاض هيقَز.

هادُ۲۴ـ ّيأتّاي تسٍي هىلفٌس لُؼي يا لاتل پػٍّف تَزى آضاّ ،وچٌيي ًكاًي هحل زضيافت زضذَاؾت تدسيسًظط ضا ظيط
آضاي ذَز زضج وٌٌس.

هادُ ۲۵ـ زضذَاؾت تدسيسًظط ًؿثت تِ آضاي ّيأتّاي تسٍي تايس تِ ٍؾيلِ هحىَم ػليِ يا ًوايٌسُ لاًًَي ٍي ظطف ( )30
ضٍظ اظ تاضيد اتالؽ ضأي ،تا ظتاى فاضؾي ٍ شوط زاليل تِ ََض وتثي تِ ازاضُ واضگعيٌي هطتٌَ تؿلين ٍ ضؾيس اذص قَز ،هالن
زضيافت تِ هَلغ زضذَاؾت ،تاضيد ثثت زفتطّاي واضگعيٌي هطتٌَ اؾت .تثهطُ ـ زضذَاؾت تدسيسًظط ًؿثت تِ احىام
هَيَع هازُ ( )17لاًَى هُاتك تثهطُ( )1هازُ يازقسُ اًدام هيقَز.

هادُ  ۲۶ـ ازاضُّاي واضگعيٌي زؾتگاُّا هىلفٌس زضذَاؾت اػتطاو واضهٌس يا ًوايٌسُ ٍي ضا زض ؾطيغتطيي ظهاى هوىي،
تطاي ضؾيسگي تِ ّيأت تدسيسًظط هطتٌَ اضؾال وٌٌس ٍ ،زض هَاضزي وِ ضأي ّيأت تسٍي لاتل تدسيسًظط تاقسٍ ،لي هتْن
ظطف هْلت همطض ًؿثت تِ آى زضذَاؾت تدسيسًظط ًىٌس ضأي نازض قسُ ضا اظ تاضيد پاياى يافتي هْلت ياز قسُ اخطاء وٌٌس.

هادُ  ۲۷ـ وليِ ّيأتّا هىلفٌس زض هتي آضاي لُؼي نازض قسُ ،هْلت يه هاِّ قىايت تِ زيَاى ػسالت ازاضي ضا تهطيح
وٌٌس.

هادُ  ۲۸ـ زض نَضتي وِ واضهٌس هترلف زض حالتي اظ حالتّاي اؾترساهي تاقس وِ اخطاي فَضي ضأي لُؼي ّيأت زضتاضُ
ٍي هوىي ًثاقس ،هطاتة تِ ّيأت ػالي گعاضـ قسُ ٍ ضأي نازض قسُ ًيع تِ هحى حهَل اهىاى اخطاء هيقَز.
هادُ ۲۹ـ ّيأتّا زض هَاضز لعٍم هيتَاًٌس زض اضتثاٌ تا اتْامّاي ٍاضز قسُ تِ واضهٌساى اظ هطاخغ لًايي هطتٌَ اؾتؼالمًظط
وٌٌس ٍ هطاخغ ياز قسُ هىلفٌس حساوثط ظطف (  )30ضٍظ تِ اؾتؼالم ّيأتّا پاؾد زّس .تثهطُ ـ ّيأتّا هىلفٌس زض هَاضز لعٍم
اظ ٍظاضت اَالػات اؾتؼالم ًظط وٌٌس ٍ ٍظاضت ياز قسُ هَظف اؾت ظطف ( )10ضٍظ تِ اؾتؼالم ّيأتّا پاؾد زّس.


هادُ ۳۰ـ تالتىليف گصاضزى هؿترسهاى زٍلت زض هَاضز َطح پطًٍسُ اتْاهي آًاى زض ّيأتّا يا نسٍض آضاي غيط لُؼي (لاتل
تدسيسًظط) اظ ؾَي ّيأتّاي تسٍي ٍ ًيع زض هَاضز ًمى آضاي لُؼي ّيأتّا اظ ؾَي زيَاى ػسالت ازاضي يا ّيأت ػالي
ًظاضت تِ ّط ػٌَاى هدَظي ًساضز.

هادُ  ۳۱ـ فَت هتْن هَخة تَلف ضؾيسگي ٍ نسٍض ضأي هيقَز ٍ زض نَضتي وِ واضهٌس زض ََل تحول هداظاتّاي
تٌسّاي «ج»« ،ز» ٍ «ظ» هازُ (  )9لاًَى فَت قَز اػوال هداظاتّاي يازقسُ هتَلف قسُ ٍ حالت اؾترساهي واضهٌس اظ ظهاى
فَت تِ حالت لثل اظ تؼييي هداظات اػازُ هيقَز .حىن ايي هازُ هاًغ اظ اضؾال پطًٍسُ تِ هطاخغ لًايي() زض ؾايط هَاضز
ًيؿت .تثهطُ ـ زض نَضتي وِ هؿترسهي تِ اؾتٌاز هازُ (  )17لاًَى اذطاج قسُ تاقس ٍ تؼس اظ اػتطاو تِ حىن هعتَض ٍ لثل اظ
ضؾيسگي تَؾٍ ّيأت تدسيسًظط فَت وٌس ،آثاض حىن اذطاج ظايل ٍ حالت واضهٌس تِ لثل اظ تؼييي هداظات اػازُ هيقَز.

هادُ  ( ۳۲انالحي  )18/5/1374ـ ّيأتّاي تسٍي ٍ تدسيسًظط هىلفٌس زض ؾطيغتطيي ظهاى هوىي تِ پطًٍسُّايي وِ زض
ّيأتّاي پاوؿاظي ٍ تاظؾاظي گصقتِ ٍ ّيأتّاي ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي هٌدط تِ نسٍض ضأي لُؼي ًكسُ يا آضاي لُؼي
تَؾٍ زيَاى ػسالت ازاضي يا ّيأت ػالي ًظاضت ًمى قسُ ضؾيسگي وٌٌس .ضؾيسگي تِ ايي پطًٍسُّا زض هَاضزي وِ تَؾٍ
ّيأتّاي ؾاتك پاوؿاظي يا تاظؾاظي هَضز ضؾيسگي لطاض گطفتِ ٍلي آضاي نازض قسُ تِ خْاتي لُؼيت ًيافتِ يا تَؾٍ زيَاى
ػسالت ازاضي يا ّيأت ػالي ًظاضت ًمى قسُاًس تِ ػْسُ ّيأت تدسيسًظط اؾت .زض هَاضزي وِ تَؾٍ ّيأتّاي ؾاتك ضأي
الظم نازض ًكسُ تاقس ،ايي ضؾيسگي تط ػْسُ ّيأت تسٍي اؾت .چٌاًچِ زض ذهَل تكريم نالحيت ضؾيسگي تِ
پطًٍسُّاي هَيَع ايي هازُ تيي ّيأتّاي تسٍي ٍ تدسيسًظط اذتالف ًظط تاقس ،حل اذتالف تا ّيأت ػالي ًظاضت هَيَع
هازُ ( )37ايي آيييًاهِ اؾت.

هادُ  ۳۳ـ ّيأتّاي تسٍي هىلفٌس زض ذهَل تؼييي هطخغ ضؾيسگي تِ اتْامّاي هسيطاى ،لثالً هطاتة ضا تِ اَالع ًوايٌسُ
هَيَع هازُ ( )34ايي آيييًاهِ تطؾاًٌس ،هطخغ ضؾيسگي تِ ايي لثيل پطًٍسُّا تِ پيكٌْاز ًوايٌسُ هَيَع هازُ ( )34ايي آيييًاهِ
ٍ تأييس تاالتطيي همام زؾتگاُّاي ياز قسُ زض تثهطُ (  )1هازُ ( )2ايي آيييًاهِّ ،يأت تسٍي اؾتاى هطتٌَ يا ّيأتّاي هتكىل
زض هطوع زؾتگاُ اؾت.
فصلچْارمـّواٌّگيًٍظارت

هادُ  ۳۴ـ تطاي ايداز ّواٌّگي ٍ ًظاضت تط واض ّيأتّاّ ،طيه اظ ٍظيطاى ٍ تاالتطيي همامّاي زؾتگاُّاي ياز قسُ زض
تثهطُ (  )1هازُ (  )2ايي آيييًاهِ يه ًفط ضا تِ ػٌَاى ًوايٌسُ ذَز وِ تِ ََض هؿتمين ظيط ًظط آًاى فؼاليت هيوٌس تطاي
ّواٌّگي ّيأتّاي آى زؾتگاُ تؼييي ٍ تِ ؾاظهاى اهَض ازاضي ٍ اؾترساهي وكَض هؼطفي هيوٌٌس.


هادُ  ۳۵ـ ٍظايف ،اذتياضات ٍ هؿإٍليتّاي ّط يه اظ ًوايٌسگاى هَيَع هازُ (  )34ايي آيييًاهِ تِ قطح ظيط اؾت 1 :ـ
تطگعاضي خلؿِّاي ّواٌّگي تيي ّيأتّاي ٍظاضتراًِ يا ؾاظهاى هتثَع زض فانلِّاي ظهاًي هٌاؾة 2 .ـ تاظضؾي اظ چگًَگي
واض ّيأتّاي هطتٌَ زض تْطاى ٍ قْطؾتاىّا ٍ تْيِ گعاضـ الظم تطاي ٍظيط يا تاالتطيي همام زؾتگاُ هتثَع ،تِ ٍيػُ زض هَاضزي
وِ گعاضقي اظ ونواضي ٍ غطوٍضظي آًْا زضيافت هيوٌٌس ٍ اضؾال يه ًؿرِ اظ آى تِ ّيأت ػالي ًظاضت 3 .ـ ًظاضت تط
فؼاليت ّيأتّا زض تْطاى ٍ قْطؾتاىّا ٍ ضاٌّوايي ٍ ّسايت ٍ آهَظـ آًْا تِ هٌظَض اخطاي ّط چِ نحيحتط لاًَى 4 .ـ تطضؾي
نالحيت اػًاي ّيأتّا ٍ گطٍُّاي تحميك ٍ اضؾال گعاضـ اظ هَاضز احتوالي ػسم نالحيت تِ ٍظيط يا تاالتطيي همام
زؾتگاُ هتثَع ٍ ًيع ّيأت ػالي ًظاضت 5 .ـ اضايِ ًمُِ ًظطّا ٍ پيكٌْازّاي ّيأتّا تِ هطاخغ شيضتٍ تطاي ضفغ اقىالّا ٍ تْثَز
فؼاليت ّيأتّا 6 .ـ تْيِ گعاضـّاي هاّاًِ اظ واض ّيأتّاي هطتٌَ ٍ اضؾال آًْا تِ ّيأت ػالي ًظاضت ّوطاُ تا يه ًؿرِ اظ
وليِ آضاي نازض قسُ تِ هٌظَض :الف ـ خوغتٌسي ٍ تْيِ گعاضـّاي زٍضُاي الظم تطاي اَالع هؿإٍالى شيضتٍ .ب ـ تدعيِ ٍ
تحليل واض ّيأتّا اظ ًظط ويفي ٍ ووي زضذهَل آثاض ًاقي اظ اخطاي نحيح ٍ زليك لاًَى تط انالح تافت ًيطٍي اًؿاًي
زؾتگاُّاي اخطايي .ج ـ تطضؾي آضاي نازض قسُ ٍ ضاٌّوايي ّيأتّا زض هَاضز لعٍم.

 7ـ اًدام پيگيطي الظم تطاي ضفغ

هكىالت ٍ ًياظّاي هطتٌَ تِ تأهيي ًيطٍي اًؿاًي ٍ تساضواتي ّيأتّا تطاي تؿْيل زض واض آًْا 8 .ـ تطضؾي ٍ تدعيِ ٍ تحليل
ًتيدِ واض ّيأتّا زض ٍظاضتراًِ يا ؾاظهاى هتثَع زض تْطاى ٍ قْطؾتاىّا ٍ آثاض ايي فؼاليتّا زض ؾالنؾاظي هحيٍ ازاضُّاي
تاتغ ٍ اضؾال آى تطاي ٍظيط يا تاالتطيي همام زؾتگاُ هتثَع ٍ ّيأت ػالي ًظاضت زض فانلِّاي قف هاِّ ٍ يه ؾالِ 9 .ـ زازى
پيكٌْاز تِ ٍظيط يا تاالتطيي همام زؾتگاُ هتثَع خْت ايداز قؼثِ يا قؼثِّايي اظ ّيأتّا زض هطوع يا اؾتاىّا يا تؼُيل واض تؼًي
اظ قؼثِّا تا تَخِ تِ حدن ًيطٍي اًؿاًي ٍاحسّاي هطتٌَ تِ هٌظَض پَقف هٌاؾة زض وليِ ٍاحسّاي تاتغ ٍ ٍاتؿتِ.
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حًَض هؿتمين زض خلؿِّاي ًوايٌسگاى هَيَع هازُ (  )34ايي آيييًاهِ ،خْت اَالع اظ آذطيي ًمًُِظطّا ٍ تأهيي ّواٌّگي
ّط چِ تيكتط زض واض ّيأتّاي هطتٌَ 11 .ـ اضتثاٌ تا زيَاى ػسالت ازاضي ٍ توطوع ايي تواؼّا زض هطوع ،تِ هٌظَض ايداز
ّواٌّگي الظم تا زيَاى هعتَض .تثهطُ ـ تطاي اًدام ٍظايف يازقسُ زض ايي هازُ ،زفتطي تا ػٌَاى «زفتط ّواٌّگي ّيأتّا» زض ّط
يه اظ زؾتگاُّاي هٌسضج زض تثهطُ ( )1هازُ ( )2ايي آيييًاهِ ظيط ًظط ًوايٌسُ هَيَع هازُ ( )34ايي آيييًاهِ ايداز هيقَز.

هادُ ۳۶ـ وليِ ّيأتّاي تسٍي ٍ تدسيسًظطّ ،وچٌيي ٍاحسّاي ٍاتؿتِ تِ زؾتگاُّاي هطتٌَ هىلفٌس تا ًوايٌسُ هَيَع هازُ
( )34زؾتگاُّاي هتثَعّ ،وىاضيّاي الظم ضا هؼوَل زاضًس.

هادُ ( ۳۷انالحي  )1/2/1387 ٍ11/9/1381ـ «ّيأت ػالي ًظاضت» هَيَع هازُ (  )22لاًَى ،هطوة اظ ؾِ ًفط اظ ًوايٌسگاى
هَيَع هازُ (  )34ايي آيييًاهِ تِ پيكٌْاز هؼاٍى تَؾؼِ هسيطيت ٍ ؾطهايِ اًؿاًي ضييؽخوَْض() ٍ تهَية ّيأتٍظيطاى ٍ

يه ًوايٌسُ اظ لَُ لًاييِ تِ ضياؾت هؼاٍى يازقسُ يا هؼاٍى يا ًوايٌسُ ٍي تكىيل هيقَز )( .تثهطُ ـ آيييًاهِ هطتٌَ تِ
چگًَگي واض ّيأت ػالي ًظاضت تِ تهَية ّيأت يازقسُ هيضؾس)(.

هادُ ۳۸ـ ّيأتّاي هَيَع لاًَى ٍ وليِ زؾتگاُّاي اخطايي وكَض هىلفٌس تا ّيأتػالي ًظاضتّ ،واٌّگي ٍ ّوىاضيّاي
الظم ضا هؼوَل زاضًس ٍ هساضن الظم ضا زض اذتياض ّيأت ياز قسُ لطاض زٌّس.

هادُ  ۳۹ـ وليِ ّيأتّاي ضؾيسگيوٌٌسُ هىلفٌس خْت نسٍض آضاء اظ فطمّاي هرهَني وِ اظ َطف زفتط ّواٌّگي ٍ
ًظاضت تط اهط ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي (زتيطذاًِ ّيأت ػالي ًظاضت) تْيِ ٍ اتالؽ هيقَز اؾتفازُ وٌٌس.

هادُ  ۴۰ـ زض نَضت اًحالل ّيأتي تَؾٍ ّيأت ػالي ًظاضت ،هطاتة تِ اَالع تاالتطيي همام زؾتگاُ هطتٌَ هيضؾس ٍ همام
هعتَض هَظف اؾت حساوثط ظطف (  )30ضٍظ ًؿثت تِ تكىيل ّيأت خسيس السام ٍ پطًٍسُّاي هطتٌَ ضا خْت ضؾيسگي تِ آى
ّيأت اضخاع وٌس.

هادُ  ۴۱ـ تطاي ضؾيسگي تِ پطًٍسُ اتْاهي اػًاي ّيأتّاي هَيَع تثهطُ (  )1هازُ( )22لاًَىّ ،يأت ػالي ًظاضت حؿة
هَضز يىي اظ ّيأتّاي هَخَز ضا تؼييي وطزُ ٍ پطًٍسُ هَضز ًظط ضا تِ آى ّيأت اضخاع هيوٌس ٍ ّيأت تؼييي قسُ هىلف تِ
ضؾيسگي اؾت.
فصلپٌجنـسايرهقررات
هادُ ۴۲ـ ّيأتّاي تسٍي ٍ تدسيسًظط هىلفٌس ّط هاُ يه تاض ،گعاضقي اظ فؼاليتّاي ذَز ضا وِ زاضاي تؼساز آضاي نازض
قسُ ٍ پطًٍسُّاي تحت ضؾيسگي ٍ هَيَعّاي َطح قسُ اؾتّ ،وطاُ تا يه ًؿرِ اظ آضاي نازض قسُ تِ ًوايٌسُ هَيَع
هازُ (  )34ايي آيييًاهِ زض زؾتگاُ هتثَع اضايِ زٌّسّ .يأتّاي تسٍي ٍ تدسيسًظط هؿتمط زض ّط اؾتاى هَظفٌس يه ًؿرِ اظ
گعاضـ ياز قسُ ضا تطاي اَالع اؾتاًساض تِ اؾتاًساضي هطتٌَ اضؾال وٌٌس.
هادُ ۴۳ـ تطلطاضي همطضي ياز قسُ زض هازُ (  )11لاًَى ،هؿتلعم تماياي واضهٌس ٍ زض غياب يا فَت اٍ ،هؿتلعم تماياي ٍضاث
لاًًَي ٍي اؾت وِ پؽ اظ تطضؾي ٍ يا تكريم ٍ تأييس ّيأت تدسيسًظط هطتٌَ اًدام هيپصيطز .هالن (

 )15ؾال ؾاتمِ ٍ

( )50ؾال ؾي هطتٌَ تِ ظهاى نسٍض ضأي اؾت .تثهطُ  1ـ ّيأت تدسيسًظط ّط ؾال يه تاضٍ ،يغ هؼيكت ذاًَازُ ايي لثيل
افطاز ضا تطضؾي وطزُ ٍ تا تَخِ تِ ًتايح تطضؾيً ،ؿثت تِ لُغ يا واّف يا افعايف همطضي يازقسُ ،تا ضػايت حساوثط همطض
تهوين همتًي ضا اتراش وطزُ ٍ گعاضـ آى ضا تِ ّيأت ػالي ًظاضت اضؾال هيوٌس .تثهطُ
حمَق ٍظيفِ زض هَضز ٍضاث ،زض هَضز افطاز ذاًَازُ واضهٌس هٌفهل ًيع تايس ضػايت قَز.

 2ـ همطضات هطتٌَ تِ تطلطاضي


هادُ  ( ۴۴انالحي  - )29/5/1382 ٍ 7/7/1381اػًاي ّيأت ػالي ًظاضتّ ،يأتّاي ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي،
ًوايٌسگاى هَيَع هازُ (  )34ايي آيييًاهِ ٍ واضوٌاى زفتطّاي آًْا ،اػًاي گطٍُّاي تحميك ٍ تاظضؼّاي ّيأت ػالي
ًظاضت ،زض هستي وِ زض هكاغل يازقسُ اًدام ٍظيفِ هيوٌٌس اظ فَقالؼازُ خصب ايافي ،ػالٍُ تط فَقالؼازُ خصب اؾتحمالي
هَيَع هازُ (  )6لاًَى ًظام ّواٌّگ پطزاذت واضوٌاى زٍلت تا (  )20%تطذَضزاض هيقًَس )( .هيعاى فَقالؼازُ هعتَض تاتَخِ
تِ حدن ٍظايف ٍ هؿإٍليتّاي هحَلقسُ تِ قطح ظيط پطزاذت هيقَز:
حساوثط ـ اػًا ٍ زتيط ّيأت ػالي ًظاضت ،هؼاًٍاى زفاتط ّواٌّگي ٍ ًظاضتً ،وايٌسگاى ٍظضا ٍ اػًاي انلي ّيأتّاي
20%
حساوثط
15%
حساوثط
10%

ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي
ـ اػًاي ػليالثسل ّيأتّاي ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي ،گطٍُّاي تحميك ،تاظضؾاى ٍ واضقٌاؾاى زفاتط ّواٌّگي

ـ ؾايط واضوٌاى زفاتط ّواٌّگي ٍ ّيأتّا

هادُ  ۴۵ـ ّيأتّا هَظفٌس اؾاهي ٍ هكرهات اػًاي انلي ٍ ػليالثسل ٍ تغييطات آًْا ضا ّوَاضُ اظ َطيك ًوايٌسگاى
هَيَع هازُ ( )34ايي آيييًاهِ تِ ّيأت ػالي ًظاضت اػالم وٌٌس .هازُ  46ـ ازاضُّاي واضگعيٌي هىلفٌس يه ًؿرِ اظ احىام
واضگعيٌي هطتٌَ تِ واضهٌساًي ضا وِ هحىَم تِ تاظًكؿتگي ،تاظذطيس ،اذطاج يا اًفهال زاين اظ ذسهات زٍلتي هيقًَس تِ
ؾاظهاى اهَض ازاضي ٍ اؾترساهي وكَض اضؾال وٌٌس .هازُ  47ـ ايي تهَيثٌاهِ خايگعيي تهَيثٌاهِ قواضُ /25227تّ275ـ
هَضخ  16/7/1373هيقَز.

