
 لاًَى حوایت اظ حمَق پسیس آٍضًسگاى ًطم افعاضّای ضایاًِ ای

 لاًَى حوایت اظ 

ای افعاضّای ضایاًِ حمَق پسیس آٍضًسگاى ًطم  

ای حك ًطط، ػطضِ، اجطا ٍ حك تْطُ تطزاضی هازی ٍ هؼٌَی ًطم افعاض ضایاًِ - 1هازُ    

هحیظ لاتل پطزاظش زضّا  هتؼلك تِ پسیس آٍضًسُ آى است. ًحَُ تسٍیي ٍ اضائِ زازُ  

( سال اظ33افعاض ذَاّس تَز. هست حمَق هازی سی ) ای ًیع هطوَل احىام ًطم ضایاًِ  

هؼٌَی ًاهحسٍز است. افعاض ٍ هست حمَق تاضید پسیس آٍضزى ًطم  

افعاض تِ زض صَضت ٍجَز ضطایظ همطض زض لاًَى ثثت ػالین ٍ اذتطاػات ، ًطم - 2هازُ    

تصَیة ّیأت ٍظیطاى ًاهِ هطتَط تِ ایي هازُ تِ َز، آئیيض ػٌَاى اذتطاع ضٌاذتِ هی  

 ذَاّس ضسیس.

ای وِ هؼطف ًطم افعاض است اظ حوایت ایي لاًَى ًام، ػٌَاى ٍ ًطاًِ ٍیژُ - 3هازُ    

اظ ّواى ًَع یا تَاًس آًْا ضا تطای ًطم افعاض زیگطی تطذَضزاض است ٍ ّیچ وس ًوی  

تىاض تطز زض غیط ایي صَضت تِ هجاظات همطض زضهاًٌس آى تِ تطتیثی وِ المای ضثِْ وٌس   

( ایي لاًَى هحىَم ذَاّس ضس.13هازُ )  

افعاضّای زیگط پسیس افعاضی وِ تِ ٍاسغِ ًطم حمَق ًاضی اظ آى ترص اظ ًطم - 4هازُ    

افعاضّای ٍاسظ ًیست. آیس هتؼلك تِ زاضًسُ حمَق ًطم هی  

افعاضّا تا ضػایت ض تا زیگط ًطمافعاضّای هىول ٍ ساظگا پسیس آٍضزى ًطم - 5هازُ    

افعاضّای اٍلیِ هجاظ است. حمَق هازی ًطم  

افعاضّا هوىي است ًاضی اظ استرسام ٍ یا لطاضزاز تاضس زض پسیس آٍضزى ًطم - 6هازُ    

 ایي صَضت :

تایس ًام پسیس آٍضًسُ تَسظ هتماضی ثثت تِ هطاجغ یاز ضسُ زض ایي لاًَى تِ -الف    

ت، اػالم ضَز.هٌظَض صسٍض گَاّی ثث  

افعاض هَضز ًظط تَزُ ٍ اگط ّسف اظ استرسام یا اًؼماز لطاضزاز، پسیس آٍضزى ًطم -ب   

ٍ حك تغییط ٍ تَسؼِ یا پسیس آٍضزى آى جعء هَضَع لطاضزاز تاضس، حمَق هازی هطتَط  

افعاض هتؼلك تِ استرسام وٌٌسُ یا واضفطها است، هگط ایٌىِ زض لطاضزاز تِ صَضت ًطم  

تیٌی ضسُ تاضس. زیگطی پیص  

افعاضی وِ تِ عطیك هجاظ تطای ّای پطتیثاى ٍ ّوچٌیي تىثیط ًطم تْیِ ًسرِ - 7هازُ    

استفازُ لطاض ًگیطز، تالهاًغ استفازُ ضرصی تْیِ ضسُ است چٌاًچِ تِ عَض ّوعهاى هَضز  

 است.

( ایي لاًَى پس اظ صسٍض تأییسی2ِ( ٍ )1افعاضّای هَضَع هَاز ) ثثت ًطم - 8هازُ    

فطٌّگ ٍ اضضاز اسالهی ٍ یا فٌی تَسظ ضَضای ػالی اًفَضهاتیه حسة هَضز تَسظ ٍظاضت  

پصیطز. هطجغ ثثت ضطوتْا اًجام هی  

زػَای ًمض حمَق هَضز حوایت ایي لاًَى ، زض صَضتی زض هطاجغ لضایی هسوَع - 9هازُ    

صازض ضسُ ( ایي لاًَى8هازُ ) است وِ پیص اظ الاهِ زػَی ، تأییسیِ فٌی یاز ضسُ زض  

 تاضس. زض هَضز حك اذتطاع ، ػالٍُ تط تأییسیِ هعتَض ، تماضای ثثت ًیع تایس تِ هطجغ

 شی ضتظ تسلین ضسُ تاضس.

( زض هَضز ًطم افعاضّایی وِ پسیس8تطای صسٍض تأییسیِ فٌی هَضَع هازُ ) - 13هازُ    

ظیط ًظط "اعحك اذتط وویتِ "ای تِ ًام  آٍضًسُ آى هسػی اذتطاع تَزى آى است، وویتِ  

ضَز. اػضای ایي وویتِ هطوة اظ سِ واضضٌاس اضضس ضَضای ػالی اًفَضهاتیه تطىیل هی  

اًفَضهاتیه، ًوایٌسُ ساظهاى ثثت اسٌاز ٍ افعاض تِ ػٌَاى ًوایٌسگاى ضَضای ػالی ًطم  

تراب ضَضای ػالی اًفَضهاتیه ذَاّس تَز.  اهالن وطَض ٍ یه واضضٌاس حمَلی تِ ًا

افعاضّایی وِ تِ تطریص هىلف است اظ صسٍض تأییسیِ فٌی تطای ًطمضَضا  - 11هازُ    

ػفت ػوَهی ٍ سالهت ضرصیت وَزواى ٍ ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضاز اسالهی ذالف اذالق اسالهی ٍ  

 ًَجَاًاى تاضٌس ذَززاضی وٌس. ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضاز اسالهی تایس ظطف زٍ ّفتِ ضاجغ تِ

ػالم ًظط وٌس.ضَضای ػالی اًفَضهاتیه ا استؼالم وتثی  

تِ هٌظَض حوایت ػولی اظ حمَق یاز ضسُ زض ایي لاًَى ، ًظن ترطی ٍ - 12هازُ    

تَسظ اػضای صٌف یاز ای ای هجاظ، ًظام صٌفی ضایاًِ ساهاًسّی فؼالیتْای تجاضی ضایاًِ  

 ضسُ تحت ًظاضت ضَضا تِ ٍجَز ذَاّس آهس. هجاظاتْای هطتَط تِ ترلفات صٌفی هطتَط،

ٍ 1359.4.13هصَب  -الیحِ لاًًَی اهَض صٌفی  ای جطاین یاز ضسُ زضتطاتط هجاظاتْ  

ذَاّس تَز. -ّای آى  اصالحیِ  

ّطوس حمَق هَضز حوایت ایي لاًَى ضا ًمض ًوایس ػالٍُ تط جثطاى ذساضت تِ - 13هازُ    

( تا پٌجا13ُ 333 333هیلیَى ) حثس اظ ًَز ٍ یه ضٍظ تا ضص هاُ ٍ جعای ًمسی اظ زُ  

گطزز. ( ضیال هحىَم هی53 333 333هیلیَى )  

ضَز. ذساضات ضاوی ذصَصی اظ اهَال ضرص هطتىة جطم جثطاى هی -تثصطُ    



ّا تَاًس تماضا وٌس هفاز حىن زازگاُ زض یىی اظ ضٍظًاهِ ضاوی ذصَصی هی - 14هازُ    

 تا اًتراب ٍ ّعیٌِ اٍ آگْی ضَز.

ی ذصَصی آغاظ ٍ تاگصضت اٍ( تا ضىایت ضاو13ضسیسگی جطم هصوَض زض هازُ ) - 15هازُ    

ضَز. هَلَف هی  

( زض صَضتی هَضز حوایت ایي لاًَى ذَاّس تَز و1ِحمَق هصوَض زض هازُ ) - 16هازُ    

 هَضَع تطای ًرستیي تاض زض ایطاى تَلیس ٍ تَظیغ ضسُ تاضس.

ًاهِ اجطایی ایي لاًَى ضاهل هَاضزی اظ لثیل چگًَگی صسٍض گَاّی ثثت آییي - 17هازُ    

ای، تِ ًظام صٌفی ضایاًِ ّای هطتَط ّوچٌیي ًحَُ تطىیل یسیِ فٌی ٍ ّعیٌٍِ تأی  

ّای فطٌّگ ٍ ضیعی وطَض ٍ تا ّواٌّگی ٍظاضتراًِ پیطٌْاز ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ  

ّیأت ٍظیطاى ذَاّس ضسیس. اضضاز اسالهی ٍ زازگستطی تِ تصَیة  

ضٍظ یىطٌثِ هَضخ چْاضم زیلاًَى فَق هطتول تط ّفسُ هازُ ٍ یه تثصطُ زض جلسِ ػلٌی    

تِ 1379.13.13تصَیة ٍ زض تاضید  هاُ یىْعاض ٍ سیصس ٍ ّفتاز ٍ ًِ هجلس ضَضای اسالهی  

 تأییس ضَضای ًگْثاى ضسیسُ است.

هْسی وطٍتی -ضئیس هجلس ضَضای اسالهی    


