
 لبْٔٛ تلکيالت ٚٚظبئف ٚػاعت ثٙضاكت صعِبْ ٚآِٛػف پؼكکي

  عٚػٔبِٗ عؿّي6/4/67- 12620ٔمً اػ كّبعٖ - 1

: ٚظبئف ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ ػجبعتٕض اػ- 1ِبصٖ 

٘بٜ ِغثٛط ثٗ تغثيت ٔيغٜٚ أـبٔٝ گغٖٚ  عيؼٜ ثغاٜ فؼبٌيت ٘ب ٚ ٔيؼ ثغٔبِٗ تضٚيٓ ٚ اعائٗ ؿيبؿتٙب، سظ ِلٝ- 1

. پؼكىٝ پژٚ٘ق، سضِبت ثٙضاكتٝ، صعِبٔٝ، صاعٚيٝ، ثٙؼيـتٝ ٚ تأِيٓ اجتّبػٝ

 ٘بٜ ثٙضاكتٝ ِشوٛهًب صع ػِيٕٗ ثٙضاكت ِذيظ،  تأِيٓ ثٙضاكت ػِّٛٝ ٚ اعتمبء ؿغخ آْ اػ عغيك اجغاء ثغٔبِٗ- 2

ٚ وٕتغي ٚ ٔظبعت ثٙضاكتٝ ثغ ؿَّٛ ٚ ِٛاص كيّبيٝ، ِجبعػٖ ثب ثيّبعيٙب، ثٙضاكت سبٔٛاصٖ ٚ ِضاعؽ، آِٛػف ثٙضاكت 
ػِّٛٝ، ثٙضاكت وبع ٚ كبغٍيٓ ثب تأويض ثغ اٌٚٛيت ِغالجتٙبٜ ثٙضاكتٝ اٌٚيٗ، ثٗ ٚيژٖ ثٙضاكت ِبصعاْ ٚ وٛصوبْ ثب 

 2.٘بٜ طيغثظ ّ٘ىبعٜ ٚ ّ٘بٕ٘گٝ صؿتگبٖ

لبْٔٛ تلىيالت ٚ ٚظبئف ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ ِوٛثٗ ِٛعر  (1)ِبصٖ  (2)لبْٔٛ اهالح ثٕض - 2

5/10/1375 

ٚ ٚػاعت ولبٚعػٜ  (ؿبػِبْ صاِپؼكىٝ ولٛع)وٍيٗ استيبعات ٚ ٚظبئف لبٔٛٔٝ ٚػاعت جٙبص ؿبػٔضگٝ - 1تجوغٖ 

اػالَ ضٛاثظ ٚ دضٚص تّبؽ ِجبػ ؿَّٛ ٚ ِٛاص كيّيبئٝ اػ . ّ٘چٕبْ ثٗ لٛت سٛص ثبلٝ اؿت (ؿبػِبْ دفظ ٔجبتبت)
ديث عػبيت ٔىبت ثٙضاكتٝ ثغ ػٙضٖ ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ اؿت ٚ وٍيٗ ؿبػِبٔٙبٜ طيغثظ ِٛظف 

. ثبكٕض ثٗ عػبيت ضٛاثظ ِغثٛط ِٝ

ٔبِٗ ِغثٛط ثٗ وٕتغي ٚ ٔظبعت ثٙضاكتٝ ثغ ؿَّٛ ٚ ِٛاص كيّيبئٝ تٛؿظ ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ  آييٓ- 2تجوغٖ 

٘بٜ جٙبص ؿبػٔضگٝ، ولبٚعػٜ، هٕبيغ ٚ ؿبػِبْ دفبظت ِذيظ ػيـت تٙيٗ ٚ  آِٛػف پؼكىٝ ثب ِلبعوت ٚػاعتشبٔٗ
. عؿض ثٗ توٛيت ٘يأت ٚػيغاْ ِٝ

. ايجبص ٔظبَ ّ٘بٕ٘گ ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ ٚ گـتغف كجىٗ تٍفيمٝ ثٙضاكت ٚ صعِبْ- 3

٘بٜ تغثيت ٔيغٜٚ أـبٔٝ گغٖٚ پؼكىٝ صع جٙت  ٘ب ٚ ِمبعغ تذويٍٝ ِٛعص ٔيبػ ولٛع ٚ اجغاٜ ثغٔبِٗ تؼييٓ عكتٗ- 4
. ٔيً ثٗ سٛصوفبيٝ

جٙت ٔظبعت ٚ تؼييٓ ضبثغٗ الػَ صع ِٛعص اعػكيبثٝ وٍيٗ ِضاعن تذويٍٝ صألجٛيبْ گغٖٚ پؼكىٝ سبعج اػ - 1تجوغٖ 

ولٛع، كٛعايٝ ثٗ ٔبَ كٛعاٜ اعػكيبثٝ ِضاعن تذويٍٝ صألجٛيبْ سبعجٝ گغٖٚ پؼكىٝ ثٗ عيبؿت ِؼبْٚ طيغثظ 

اعػف ٔبِٗ ِضاعن تذويٍٝ ثٗ اِضبء ٚػيغ . كٛص ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ صع آْ ٚػاعت تلىيً ِٝ
 3.ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ سٛا٘ض عؿيض

لبٔٛت تلىيالت ٚ ٚظبئف ٚػاعت ثٙضاكت ، صعِبْ ٚ اِٛػف پؼكىٝ ٚ  (1)ِبصٖ  (4)ثٕض  (1)لبْٔٛ اهالح تجوغٖ - 3

.  ِوٛة چٙبعَ صيّبٖ يىٙؼاع ٚ ؿيوض ٚ ٘فتبص ِجٍؾ كٛعاٜ اؿال3ِٝاٌذبق يه تجوغٖ ثٗ ػٕٛاْ تجوغٖ 

٘بٜ ولٛع ٚ ٔيؼ ضٛاثظ ٚ ِمغعات آِٛػكٝ اػالَ  وٍيٗ ضٛاثظ ٚ ِمغعات آِٛػكٝ دبوُ ثغ ؿبيغ صألگبٖ- 2تجوغٖ 

٘بٜ ػٍَٛ پؼكىٝ دبوُ  كضٖ اػ عغف كٛعاٜ ػبٌٝ أمالة فغٕ٘گٝ ٚ ٚػاعت فغٕ٘گ ٚ آِٛػف ػبٌٝ صع ِٛعص صألگبٖ
. ٚ ِجغٜ سٛا٘ض ثٛص

تغ وبصع ِٛعص ٔيبػ اػ افغاص اعػكيبثٝ كضٖ  ثٗ ِٕظٛع ججغاْ وّجٛص ٔيغٜٚ أـبٔٝ ٚ ثٗ وبعگيغٜ ٘غچٗ ؿغيغ- 3تجوغٖ 
كٛص وٗ فبعؽ اٌتذويالْ گغٖٚ پؼكىٝ  فٛق ٚ يب افغاص صيگغ ثٗ ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ اجبعٖ صاصٖ ِٝ

وبع گّبعص ٚ چٕبٔچٗ پؾ اػ يه  ٚ پيغاپؼكىٝ ٚ ثٙيبعٜ ٚ پغؿتبعٜ ٚ ِبِبيٝ عا تب تؼييٓ تىٍيف آٔٙب اػ عغف گؼيٕق ثٗ

. ٘بٜ صاي ثغ ػضَ هالديت آٔٙب اػالَ ٔگغصص ثٗ اؿتشضاَ عؿّٝ آٔبْ الضاَ كٛص ؿبي اػ كغٚع وبع آٔٙب ٔظغيٗ

٘بٜ ثٙضاكتٝ ٚ صعِبٔٝ ٚ ٔيؼ ايجبص ٚ  ٘بٜ پؼكىٝ ٚ ػِيٕٗ أجبَ تذميمبت ثٕيبصٜ ٚ وبعثغصٜ صع جّيغ عكتٗ- 5
٘بٜ ِإؿـبت  گـتغف ِإؿـبت ٚ ٚادض٘بٜ پژٚ٘ق پؼكىٝ ٚ ٔظبعت ثغ پژٚ٘لٙب ٚ ّ٘بٕ٘گ ؿبستٓ ثغٔبِٗ

. تذميمبتٝ پؼكىٝ

عيؼٜ ثٗ ِٕظٛع تٛػيغ ِتٕبؿت ٚ ػبصالٔٗ ٔيغٜٚ أـبٔٝ ٚ ؿبيغ اِىبٔبت ٚ آِٛػف پؼكىٝ ٚ تـٙيالت  ثغٔبِٗ- 6

. ٘بٜ ثٙضاكتٝ ٚ عفغ ٔيبػ ِٕبعك ِذغَٚ ٚ ٔيبػِٕض صعِبٔٝ ولٛع ثب تأويض ثغ اٌٚٛيت ثغٔبِٗ- ثٙضاكتٝ 



فغاُ٘ ّٔٛصْ تـٙيالت الػَ ثغاٜ ثغسٛعصاعٜ ّ٘گبْ اػ سضِبت صعِبٔٝ صع دضٚص اِىبٔبت اػ عغيك ايجبص ٚ گـتغف - 7

ِغاوؼ صعِبٔٝ صٌٚتٝ ٚ ثٙجٛص اؿتبٔضاعص آٔٙب ٚ اؿتفبصٖ اػ ّ٘ىبعٜ ِإؿـبت سيغيٗ ٚ ثشق سوٛهٝ ٚ ٔيؼ أٛاع 
. ٘بٜ صعِبٔٝ ثيّٗ

ٚػاعت جٙبص ؿبػٔضگٝ صع دضٚص ٚظبئف لبٔٛٔٝ ِذٌٛٗ ثب ِٛافمت ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ ثٗ - تجوغٖ

. صعِبٔٝ ِٕبعك عٚؿتبيٝ ػلبيغٜ وّه سٛا٘ض ّٔٛص- سضِبت ثٙضاكتٝ 

. گيغٜ اػ اػتجبعات ػِّٛٝ، دك ثيّٗ، صعآِض٘بٜ استوبهٝ ٚ وّىٙب ٚ ِلبعوت ِغصِٝ تأِيٓ ِٕبثغ ِبٌٝ ثب ثٙغٖ-8

. تأِيٓ ٚ اعائٗ سضِبت الػَ ثٗ ِؼٌٍٛيٓ جـّٝ، طٕ٘ٝ ٚ اجتّبػٝ لبثً تٛاْ ثشلٝ صع دضٚص اِىبٔبت- 9

تلٛيك ٚ تغغيت افغاص سيغ ٚ ِإؿـبت سوٛهٝ جٙت الضاِبت دّبيتٝ ثغاٜ وٛصوبْ صع ؿٕيٓ لجً اػ صثـتبْ ٚ - 10
٘ب ٚ افغاص ثٝ ؿغپغؿت ٚ ٔيبػِٕض ٚ ِؼٌٍٛيٓ جـّٝ ٚ طٕ٘ٝ ٚ اجتّبػٝ غيغ لبثً تٛاْ ثشلٝ ٚ  ؿبٌّٕضاْ ٚ سبٔٛاصٖ

. اعائٗ ايٓ سضِبت صع ِٛاعص ضغٚعٜ تٛؿظ ِإؿـبت صٌٚتٝ ٚ ٔظبعت ثغ ايٓ الضاِبت

: تؼييٓ ٚ اػالَ اؿتبٔضاعص٘بٜ ِغثٛط ثٗ- 11

. سضِبت ثٙضاكتٝ، صعِبٔٝ، ثٙؼيـتٝ ٚ صاعٚيٝ- اٌف

ِٛاص صاعٚيٝ، سٛعاوٝ، آكبِيضٔٝ، آعايلٝ، آػِبيلگب٘ٝ، تجٙيؼات ٚ ٍِؼِٚبت ٚ ِٛاص ِوغفٝ پؼكىٝ ٚ تٛاْ - ة
. ثشلٝ

.  ثٙضاكت وٍيٗ ِإؿـبت سضِبتٝ ٚ تٌٛيضٜ ِغثٛط ثٗ سضِبت ٚ ِٛاص ِظوٛع صع فٛق- ج

:  ٘بٜ هضٚع، تّضيض ٚ ٌغٛ ِٛلت يب صائُ پغٚأٗ- 12

٘ب ٚ ِإؿـبت تٌٛيض ِٛاص سٛعاوٝ ٚ آكبِيضٔٝ ٚ ثٙضاكتٝ ٚ  ِإؿـبت پؼكىٝ، صاعٚيٝ، ثٙؼيـتٝ ٚ وبعگبٖ- اٌف

.  آعايلٝ

هضٚع ِجٛػ٘بٜ هٕؼتٝ ٚادض٘بٜ ثٙضاكتٝ ٚ صعِبٔٝ تٛؿظ ٚػاعت هٕبيغ ِٕٛط ثٗ تأئيض ٚػاعت ثٙضاكت، - تجوغٖ
.  صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ اؿت

٘بٜ صاعٚيٝ ٚ ِٛاص ثيٌٛٛژيه، سٛعاوٝ، آكبِيضٔٝ، ثٙضاكتٝ، آعايلٝ ٚ آػِبيلگب٘ٝ ٚ تجٙيؼات ٚ  ؿبست فغآٚعصٖ- ة
.  ٍِؼِٚبت ٚ ِٛاص ِوغفٝ پؼكىٝ ٚ تٛاْ ثشلٝ

ٚ تؼييٓ ضٛاثظ ٚ ِمغعات الػَ ثغاٜ  (1)ِبصٖ  (12)أجبَ ٔظبعت ٚ وٕتغي ويفٝ ِٛاص ِظوٛع صع ثٕض ة اػ لـّت - 13
(.  12)ِبصٖ  (ة)ٚ  (اٌف)ِٛاعص ِظوٛع صع ثٕض 

.  هضٚع پغٚأٗ اكتغبي هبدجبْ دغف پؼكىٝ ٚ ٚاثـتٗ پؼكىٝ- 14

٘بٜ ِغثٛط صع  ٘بٜ سضِبت تلشيوٝ ٚ صعِبٔٝ، صاعٚيٝ، ثٙؼيـتٝ تؼييٓ تؼغفٗ تؼييٓ ِجبٔٝ ِذبؿجٗ ٘ؼيٕٗ- 15
.  ٘بٜ ِشتٍف ػٍَٛ پؼكىٝ ٘بٜ غيغ عؿّٝ ٚ آػاص صع ػِيٕٗ ثشق صٌٚتٝ ٚ غيغ صٌٚتٝ ٚ تؼييٓ كٙغيٗ آِٛػف

٘ب ٚ سضِبت ٚادض٘ب ٚ ِإؿـبت آِٛػكٝ ٚ پژٚ٘لٝ،  تؼييٓ ضٛاثظ ِغثٛط ثٗ اعػيبثٝ، ٔظبعت ٚ وٕتغي ثغ ثغٔبِٗ- 16

.  صعِبٔٝ ٚ ثٙؼيـتٝ ٚ أجبَ ايٓ اِٛع ثغاؿبؽ اؿتبٔضاعص٘بٜ ِغثٛعٗ- ثٙضاكتٝ 

تؼييٓ ضٛاثظ ِغثٛط ثٗ ٚعٚص، ؿبست، ٔگٙضاعٜ، هضٚع، ِوغف ٚ أٙضاَ ِٛاص اٌٚيٗ ثيٌٛٛژيه ِشضع، سٛعاوٝ، - 17

٘بٜ صاعٚيٝ ٚ تجٙيؼات ٚ ٍِؼِٚبت ٚ ِٛاص ِوغفٝ پؼكىٝ ٚ  آكبِيضٔٝ، ثٙضاكتٝ، آعايلٝ، آػِبيلگب٘ٝ ٚ فغآٚعصٖ
.  تٛاْ ثشلٝ ٚ ٔيؼ اعػكيبثٝ، ٔظبعت ٚ وٕتغي ضٛاثظ ِظوٛع

أجبَ پژٚ٘ق صع ػِيٕٗ عت ؿٕتٝ ٚ ثغعؿٝ ٚ تذميك صع ػِيٕٗ سٛام صاعٚيٝ گيب٘بْ ٚ اِىبٔبت تٙيٗ ٚ اؿتفبصٖ - 18
.  ٘بٜ فٛق ٚ ايجبص ِغاوؼ ِٕبؿت ثغاٜ عت ؿٕتٝ اػ صاعٚ٘بٜ گيب٘ٝ ٚ آِٛػف هذيخ صع ػِيٕٗ



دٛػٖ ِغوؼٜ - اٌف: ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ صاعاٜ تلىيالتٝ ثٗ كغح ػيغ سٛا٘ض ثٛص- 2ِبصٖ 

ِؼبٚٔت اِٛع آِٛػكٝ وٗ اِٛع آِٛػكٝ ٚ ثبػآِٛػٜ ٚ گـتغف - 1: كٛص ٚػاعتشبٔٗ وٗ اػ ِؼبٚٔتٙبٜ ػيغ تلىيً ِٝ
ِؼبٚٔت اِٛع صألجٛيٝ وٗ اِٛع ِغثٛط ثٗ سضِبت آِٛػكٝ ٚ عفب٘ٝ ٚ گؼيٕق ػٍّٝ - 2. ٘ب عا ثٗ ػٙضٖ صاعص صألگبٖ

- 5. ِؼبٚٔت اِٛع صاعٚيٝ ٚ غظايٝ- 4. ِؼبٚٔت اِٛع پژٚ٘لٝ- 3. صألجٛيبْ ٚ اِٛع فبعؽ اٌتذويالْ عا ثٗ ػٙضٖ صاعص
- 9. ِؼبٚٔت اِٛع صعِبٔٝ- 8. ِؼبٚٔت اِٛع ثٙضاكتٝ- 7. ِؼبٚٔت اِٛع دمٛلٝ ٚ ِجٍؾ- 6. ِؼبٚٔت اصاعٜ ٚ ِبٌٝ

اٜ  ؿبػِبٔٙبٜ ِٕغمٗ- ٘بٜ ػٍَٛ پؼكىٝ ج ٘ب يب صألىضٖ صألگبٖ- ة. ِؼبٚٔت اِٛع فغٕ٘گٝ- 10. ِؼبٚٔت جٕگ

. ؿبػِبٔٙب ٚ كغوتٙبٜ ٚاثـتٗ- ص. اٜ ثٙضاعٜ اؿتبٔٙب سٛإ٘ض ثٛص ثٙضاكت ٚ صعِبْ وٗ جبيگؼيٓ ؿبػِبٔٙبٜ ِٕغمٗ
ثٗ ػٕٛاْ لبئُ  (ثٗ اؿتثٕبء اؿتبْ تٙغاْ)٘بٜ ػٍَٛ پؼكىٝ ِغاوؼ اؿتبٔٙب  ٘ب يب صألىضٖ عؤؿبٜ صألگبٖ- 1تجوغٖ 

صع اؿتبٔٙبيٝ وٗ صألگبٖ يب صألىضٖ ػٍَٛ پؼكىٝ ٚجٛص - 2تجوغٖ . ِمبَ ٚػيغ صع اؿتبْ أجبَ ٚظيفٗ سٛإ٘ض ّٔٛص
اٜ ثٙضاكت ٚ صعِبْ اؿتبْ ػيغ ٔظغ عئيؾ صألگبٖ يب صألىضٖ ػٍَٛ پؼكىٝ اصاعٖ  صاكتٗ ثبكض ؿبػِبْ ِٕغمٗ

٘بٜ  اٜ ثٙضاكت، صعِبْ ٚ ثيّبعؿتبٔٙبٜ تبثؼٗ ٚ ثيّبعؿتبٔٙبٜ صألىضٖ ؿبػِبٔٙبٜ ِٕغمٗ- 3تجوغٖ . سٛا٘ض كض
ِغوؼ - 4تجوغٖ .  لبْٔٛ تؼضيً ٔيغٜٚ أـبٔٝ ٔشٛإ٘ض ثٛص4پؼكىٝ صاعاٜ استيبعات اصاعٜ ٚ ِبٌٝ ثٛصٖ ٚ ِلّٛي ِبصٖ 

٘بٜ  عيؼٜ، ٔظبعت ٚ اعػيبثٝ ثغٔبِٗ اٜ ثٙضاكت ٚ صعِبْ ِـئٛي ثغٔبِٗ ثٙضاكت اؿتبْ تذت ٔظغ ؿبػِبْ ِٕغمٗ

ثبكض ٚ  ٘بٜ ٚػاعتشبٔٗ ِٝ اٜ صع ؿغخ اؿتبْ صع چٙبعچٛة ؿيبؿتٙب ٚ سظ ِلٝ ٘بٜ ّٔٛٔٗ ثٙضاكتٝ ٚ اجغاٜ ثغٔبِٗ
ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ - 5تجوغٖ . صاعاٜ استيبعات اصاعٜ ٚ ِبٌٝ ٚ سضِبت پلتيجبٔٝ سٛا٘ض ثٛص

.  تٛأض صع هٛعت ٔيبػ ِؼبٚٔتٙبيٝ عا ثب ِٛافمت ؿبػِبْ اِٛع اصاعٜ ٚ اؿتشضاِٝ ايجبص يب دظف ّٔبيض ِٝ

ٚظبئف ٚ اػتجبعات آِٛػكٝ ٚ ٔيغٜٚ أـبٔٝ آِٛػف صٕ٘ضٖ أـتيتٛ ػٍَٛ تغظيٗ ٚ هٕبيغ غظايٝ ايغاْ ثغ - 3ِبصٖ 

گغصص وٗ  ٘بٜ ػٍَٛ پؼكىٝ تٙغاْ ِٝ دـت تلشين ٚػيغ ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ ثٗ يىٝ اػ صألگبٖ
صألىضٖ تغظيٗ صع صألگبٖ ِؼثٛع تلىيً گغصص ٚظبئف تلىيالت، استيبعات ٚ اػتجبعات پژٚ٘لٝ ٚ ٔيغٜٚ أـبٔٝ 

كٛص ٚ صألگبٖ  پژٚ٘لگغ أـتيتٛ ػٍَٛ تغظيٗ ٚ هٕبيغ غظايٝ ايغاْ ٔيؼ ثٗ ّ٘بْ صألگبٖ ػٍَٛ پؼكىٝ ِٕتمً ِٝ
ايٓ أـتيتٛ ثب صاكتٓ عصيف اػتجبعٜ . اٜ ٚ هٕبيغ ولٛع عا تلىيً ص٘ض ِؼثٛع ِىٍف اؿت أـتيتٛ تذميمبت تغظيٗ

. ِـتمً صع لبْٔٛ ثٛصجٗ ٚاثـتٗ ثٗ صألگبٖ ػٍَٛ پؼكىٝ ِؼٚثغ أجبَ ٚظيفٗ سٛا٘ض ّٔٛص

 لبْٔٛ تلىيً ٚػاعت 5اؿبؿٕبِٗ ايٓ ِغوؼ صع چٙبعچٛة اؿبؿٕبِٗ ِإؿـبت تذميمبتٝ ِٛضٛع ِبصٖ - تجوغٖ

ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ سٛا٘ض ثٛص وٗ دضاوثغ ظغف ِضت چٙبع ِبٖ تٛؿظ ٚػاعت ِظوٛع تٙيٗ ٚ ثٗ توٛيت 
. ِجٍؾ كٛعاٜ اؿالِٝ سٛا٘ض عؿيض

اليذٗ لبٔٛٔٝ عاجٗ ثٗ اجبػٖ اجغاٜ عغح تٛؿؼٗ ِجتّغ آِٛػكٝ، پژٚ٘لٝ، صعِبٔٝ ٚػاعت ثٙضاعٜ ٚ - 4ِبصٖ 
 كٛعاٜ أمالة جّٙٛعٜ اؿالِٝ ايغاْ ٌغٛ ٚ اِىبٔبت ٚ تجٙيؼات ٚ اػتجبعات ٚ وبعوٕبْ 22/10/1358ثٙؼيـتٝ ِوٛة 

. كٛٔض ايٓ ِجتّغ ثغدـت ِٛعص ثٗ دٛػٖ ِغوؼٜ ٚػاعتشبٔٗ ٚ ِإؿـبت آِٛػكٝ ٚاثـتٗ ثٗ ايٓ ٚػاعت ِٕتمً ِٝ

ثٗ ِٕظٛع ايجبص عٚح تتجغ ٚ تذميك صع ِـبئً آِٛػكٝ ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ ٚ وّه ثٗ - 5ِبصٖ 

سٛصوفبيٝ ػٍّٝ ولٛع، فغٕ٘گـتبْ ػٍَٛ پؼكىٝ ثٗ عيبؿت ٚػيغ ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ تلىيً 
. گغصص ِٝ

آئيٕبِٗ اجغايٝ ٚ ِمغعات اصاعٜ ٚ ِبٌٝ ايٓ فغٕ٘گـتبْ تٛؿظ ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ تٙيٗ ٚ ثٗ 

. توٛيت ٘يأت ٚػيغاْ سٛا٘ض عؿيض

تٛأض ثب ِلبعوت ثبٔىٙب ٚ تؼبٚٔيٙب ٚ ثشق سوٛهٝ ٚ يب ٘غ يه اػ  ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ ِٝ- 6ِبصٖ 

آٔٙب الضاَ ثٗ ايجبص ثيّبعؿتبْ صع ٔمبط ِٛعص ٔيبػ ثّٕبيض، ٔذٖٛ ِلبعوت ٚ اصاعٖ ثيّبعؿتبٔٝ ِظوٛع ِغبثك لبْٔٛ تجبعت ٚ 

. ؿُٙ صٌٚت سٛا٘ض ثٛص% 51ثٗ هٛعت كغوت ثب دضالً 

ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ ِجبػات صع ِذٍٙبٜ ٔيبػِٕض ػِيٓ يب ؿبستّبْ ٔبتّبَ سٛص عا جٙت - تجوغٖ
ؿبستّبْ ِغاوؼ ثٙضاكتٝ ٚ صعِبٔٝ ثب اسظ ٚجٗ ثٗ ؿبػِبْ تأِيٓ اجتّبػٝ ٚاگظاع ّٔبيض ٚجٖٛ دبهٍٗ پؾ اػ ٚاعيؼ 

صاعٜ وً اػ عغيك ثٛصجٗ وً ولٛع صع استيبع ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ لغاع  كضْ ثٗ دـبة سؼأٗ

. سٛا٘ض گغفت تب هغفًب ثٗ ِوغف ايجبص يب تىّيً ٚ يب تجٙيؼ ِغاوؼ صعِبٔٝ ٚ ثٙضاكتٝ صيگغ صع ؿبيغ كٙغؿتبٔٙب ثغؿض

ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ ثغاٜ دوٛي ثٗ ا٘ضاف ٚ اجغاء ٚظبيف ِٕضعج صع ايٓ لبْٔٛ ٚ لبْٔٛ - 7ِبصٖ 
: تٛأض تلىيً ٚػاعت ِؼثٛع ِٝ

ِغوؼ تذميمبتٝ ٚ پژٚ٘لٝ پؼكىٝ - 1

. كغوت سضِبتٝ ثغاٜ اعائٗ سضِبت تضاعوبتٝ تشووٝ- 2

. ثشلٝ كغوت سضِبتٝ ثغاٜ أجبَ ٔگٙضاعٜ ٚ تؼّيغات تجٙيؼات ٚ ٚؿبيً ٚ ٌٛاػَ پؼكىٝ ٚ تٛاْ- 3



كغوت تٌٛيضٜ ثغاٜ پژٚ٘ق ٚ ؿبست تجٙيؼات ٚ ٚؿبيً ٚ ٌٛاػَ پؼكىٝ ٚ تٛاْ ثشلٝ - 4

. كغوت تٌٛيضٜ ثغاٜ تٙيٗ صاعٚ ٚ ِٛاص اٌٚيٗ صاعٚيٝ ٚ ِٛاص ثيٌٛٛژيه- 5

كغوت سضِبتٝ ثغاٜ ٚعٚص ٚ تٛػيغ صاعٚ ٚ تجٙيؼات ٚ ٌٛاػَ پؼكىٝ ٚ تٛاْ ثشلٝ - 6

٘ب ٚ ؿبستّبٔٙبٜ  كغوت سضِبتٝ ثغاٜ ٔگٙضاعٜ تأؿيـبت دغاعتٝ ٚ ثٛعٚصتٝ ثيّبعؿتبٔٙب، صألگب٘ٙب، صألىضٖ- 7
. اصاعٜ ٚػاعتشبٔٗ صع ؿغخ ولٛع

. ٘ب ٚ ؿبستّبٔٙبٜ ٚػاعتشبٔٗ صع ؿغخ ولٛع ايجبص ّٔبيض كغوت سضِبتٝ ثغاٜ ٔظبفت ثيّبعؿتبٔٙب، صألىضٖ- 8

اؿبؿٕبِٗ ِغاوؼ ٚ كغوتٙبٜ فٛق اٌظوغ تٛؿظ ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ تٙيٗ ٚ ثب توٛيت - تجوغٖ
. ِجٍؾ كٛعاٜ اؿالِٝ لبثً اجغا سٛا٘ض ثٛص

دفظ ٚضؼيت ٚ كّٛي ِمغعات ؿبثك ثغ وبعوٕبْ ِٕتمٍٗ ثٗ ٚػاعت ثٙضاكت، صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ ِٛضٛع - 8ِبصٖ 
 لبْٔٛ ِؼثٛع ثٗ لٛت سٛص 9لبْٔٛ تلىيً ايٓ ٚػاعت تب ػِبْ توٛيت ٚ اجغاء لٛأيٓ ٚ ِمغعات ِٛضٛع ِبصٖ  (11)ِبصٖ 

٘بٜ ػٍَٛ پؼكىٝ ٔيؼ تب آْ ػِبْ اػ ِمغعات ِبٌٝ ٚ ِؼبِالتٝ ؿبػِبٔٙبٜ  ثبلٝ سٛا٘ض ثٛص ٚ صألگب٘ٙب ٚ صألىضٖ
. اٜ ثٙضاعٜ ؿبثك اؿتفبصٖ سٛإ٘ض ّٔٛص ِٕغمٗ

تلىيالت تفضيٍٝ ايٓ ٚػاعتشبٔٗ ٚ تغييغات ثؼضٜ آْ ثب تٛجٗ ثٗ ِفبص ايٓ لبْٔٛ ٚ لبْٔٛ تلىيً ٚػاعت ثٙضاكت، - 9ِبصٖ 
. صعِبْ ٚ آِٛػف پؼكىٝ ثٗ توٛيت ؿبػِبْ اِٛع اصاعٜ ٚ اؿتشضاِٝ ولٛع سٛا٘ض عؿيض

لبْٔٛ فٛق ِلتًّ ثغ ٔٗ ِبصٖ ٚ صٚاػصٖ تجوغٖ صع جٍـٗ ػٍٕٝ عٚػ ؿٗ كٕجٗ ؿَٛ سغصاص ِبٖ يىٙؼاع ٚ ؿيوض ٚ كوت 
.  ثٗ تأييض كٛعاٜ ٔگٙجبْ عؿيضٖ اؿت12/3/1367ٚ ٘فت ِجٍؾ كٛعاٜ اؿالِٝ توٛيت ٚ صع تبعيز 

 


