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الولليتييهثسأٍثثتاظاؾاهيزضهَضزحوايتليؿثَىهَافمتٌاهِتِايطاىاؾالهيخوَْضيزٍلتالحاقاليحِ

(23/4/1346)1967خَالي14تاضيدتِزضاؾتىْلن(،تدسيسًؾطقس9/8/1337ُ)1958اوتثط31آًْاهَضخ

هَضخ45902/29295قواضُتِزٍلتاظؾَي(و6/7/1358ِ)1979ؾپتاهثط28تاضيدتِقسٍُانالح

فيٌاًهدلؽ27/11/1383هَضخقٌثِضٍظؾِفلٌيٍزضخلؿِتمسيناؾالهيقَضايهدلؽت2/9/1382ِ

خوَْضياؾاؾي(لاًَى123)ٍؾَميىهسٍتيؿتانليضؾيس،زضاخطاًگْثاىتأييسقَضايٍتِتهَية

گطزز./ىهياضؾالپيَؾتتِايطاىاؾالهي

حسازفازلغالهقلي

اؾالهيقَضايهدلؽضئيؽ

لليالوتييهثسأٍثثتاظاؾاهيزضهَضزحوايتليؿثَىهَافمتٌاهِتِايطاىاؾالهيخوَْضيزٍلتالحاقلاًَى

(23/4/1346)1967خَالي14تاضيدتِزضاؾتىْلن(،تدسيسًؾطقس9/8/1337ُ)1958اوتثط31آًْاهَضخ

(6/7/1358)1979ؾپتاهثط28تاضيدتِقسٍُانالح

اظاؾاهيحوايتزضهَضزليؿثَىهَافمتٌاهِقَزتِهيزازُاخاظُايطاىاؾالهيخوَْضيزٍلتتِ-ٍاحسُهازُ

خَالي14تاضيدتِزضاؾتىْلن(،تدسيسًؾطقس9/8/1337ُ)1958اوتثط31آًْاهَضخالولليتييهثسأٍثثت

ضاتِقَزٍاؾٌازالحاق(هلحك6/7/1358)1979ؾپتاهثط28تاضيدتِقسُ(ٍانالح23/4/1346)1967

اؾٌازتؿپاضز.اهيي

الطحينالطحوياهللتؿن

(،9/8/1337)1958اوتثط31آًْاهَضخالولليتييهثسأٍثثتاظاؾاهيزضهَضزحوايتليؿثَىهَافمتٌاهِ

ؾپتاهثط28تاضيدتِقسُ(ٍانالح23/4/1346)1967خَالي14تاضيدتِزضاؾتىْلنتدسيسًؾطقسُ

1979(6/7/1358)

 1  ماده

اظحوايتاتحازيِضازضچاضچَبٍيػُايقَزاتحازيِهيزضهَضزآًْاافوالهَافمتٌاهِاييوِّائيوكَض-1

وٌٌس.هيتأؾيؽنٌقتيهالىيت

فضَؾايطوكَضّايهثسأهحهَالتوٌٌساظاؾاهيتقْسهيهَافمتٌاهِاييقطايظهعتَضعثكوكَضّاي-2

لطاضزاضًسٍزضزفتطٍهَضزحوايتقسُقٌاذتِضؾويتزضوكَضهثسأتِفٌَاىاييتحتوٍِيػُاتحازيِ

قَز(هَضَؿهيذَاًسُ»زفتط»يا»الولليزفتطتيي»فٌَاىتِپؽاظايي)وِهقٌَيهالىيتالولليتيي



ثثتقَز(تِهيذَاًسُ»ؾاظهاى»فٌَاىتِپؽاظايي)وِهقٌَيهالىيتخْاًيؾاظهاىتأؾيؽوٌَاًؿيَى

وٌٌس.،زضللوطٍذَزحوايتاؾتضؾيسُ

 2  ماده

ًكأتهحهَلقَزوِهياعالقياهحليوكَض،هٌغمِخغطافيائياؾنتِ»هثسأاؾن»هَافمتٌاهِزضايي-1

ٍعثيقيفَاهلاظخولِخغطافيائيذاعطهحيظيااؾاؾاًتِهٌحهطاًآىٍهكرهاتاظآًداٍويفيتگطفتِ

.،اؾتاًؿاًي

قَزهيهثسأهحؿَب،اؾنزضآىقسٍُالـياهحلهٌغمِيااؾنآىاؾنوِاؾتوكَضي»وكَضهثسأ»-2

.اؾتذاعطآىتِهحهَلٍهقطٍفيت

  3  ماده

ياقسُتطخوِنَضتتِشوطقَزيااؾنهحهَلاگطهثسأٍالقيياتمليس،حتيهةغّطگًَِزضهماتلحوايت

ذَاّسقس.واضضٍز،تضوييتِياهاًٌسآى»تمليس»،»ؾاذت»،»ًَؿ»،»لؿن»هاًٌسانغالحاتيّوطاُتِ

  4  ماده

تٍِيػُفضَاتحازيِاظوكَضّايهثسأزضّطيهاؾاهي،اظلثلضاوِحوايتيٍخِّيچتِهَافمتٌاهِهفازايي

1883هاضؼ20هَضخنٌقتياظهالىيتحوايتتطايپاضيؽ،هاًٌسوٌَاًؿيَىالولليؾايطاؾٌازتييهَخة

غيطٍالقيـهٌثّايًكاًِاظًهةخلَگيطيهازضيستطايٍهَافمتٌاهِآىتقسي(تدسيسًؾطّاي29/12/1262)

،ياتِآىتقسي(ٍتدسيسًؾطّاي25/1/1270)1891آٍضيلچْاضزّنواالّاهَضختطضٍيوٌٌسُياگوطاُ

ؾاظز.ًوياًس،هؿتثٌيتطذَضزاضتَزُاظآىزازگاُياتهويواتزاذليلاًَىهَخة

5  ماده

،افنياحمَليحميميّطقرمًام،تٍِيػُفضَاتحازيِّايوكَضازاضاتزضذَاؾتهثسأ،تِاؾاهيثثت-1

اًدامالولليضازاضز،زضزفتطتيياؾاهياظايياؾتفازُآًْاحكزاذليلاًَىعثك،وِياذهَنياظفوَهي

.ذَاّسگطفت

ذَاّسٍيػُفضَاتحازيِهرتلفوكَضّاياضاتازاعالؿهعتَضضاتِتأذيطهَاضزثثتتسٍىالولليزفتطتيي-2

هٌتكطذَاّسوطز.ايضؾاًسٍآًْاضازضًكطيِ

تَاًسحوايتًوياؾتضؾيسُآىاعالؿتِآىثثتوِهثسائياظاؾنوٌسوِتَاًسافالمهيّطوكَضيازاضُ-3

،ثثتاعالفيِاظزضيافتپؽيىؿالهستاهط،ؽطفاييتازاليلُّوطاآىافالهيِوِزضنَضتيًوايس،اهافمظ

ؾايطاقىالظياى،تِضتظزضوكَضشيايافالهيِچٌييتطايٌىِتطؾسٍهكطٍطالولليزفتطتيياعالؿتِ



زاضز،ًثاقس.(فَق4)هازُهَخةضاتِآىهغالثِاؾتحماقآىهالههعتَضوِاظاؾنحوايت

تَاًٌستاچٌييًويفضَاتحازيِوكَضّاي،ازاضات،زضتٌسفَققسُتيٌيپيفيىؿالهستاظاًمضايپؽ-4

وٌٌس.هرالفتايافالهيِ

وكَضاضُازتَؾظهازُ(ايي3هفازتٌس)هَخةتِنازضُافالهيِ،ّطگًٍَِلتزضاؾطؿالولليزفتطتيي-5

ذَزاظافالهيِهليازاضُاظعطيكاظايٌىِپؽًفـشيوكَضهثسأذَاّسضؾاًس.عطفازاضُاعالؿزيگطضاتِ

وٍِازاضيلضائيّايزازذَاّيعطقوليِوكَضزيگطتِتَاًسزضآىقس،هيوكَضزيگطهغلـتَؾظنازضُ

قَز.لطاضزاضز،هتَؾلوكَضآىاتثاؿزضزؾتطؼ

هَضزاؾتفازُاؾتلطاضگطفتِهَضزحوايتهقييزضوكَضيالولليتييثثتاعالفيِهَخةتِاگطاؾوي-6

زاضزهْلتينالحيتساضوكَضهصوَضحكتاقس،ازاضُاياعالفيِچٌيياظتاضيدوكَضلثلزضآىثالثياقرال

عيتطايٌىِافغاوٌس،هكطٍطاؾناظايياؾتفازُوطزىهتَلفهعتَضتطايثالثاقرالتِضاحساوثطزٍؾالِ

اهطآگاُضااظاييالوللي،زفتطتييفَق»3»زضتٌسقسُتيٌيپيفيىؿالِهستاظاًمضايپؽهاُؾِهست

ؾاظز.

  6  ماده

اظهَافمتٌاهِ(ايي5)همطضزضهازُتكطيفاتهَخةتٍِيػُاتحازيِفضَاظوكَضّايزضيىيوِاؾوي

هثسأهَضزحوايتاؾنفٌَاىزضوكَضهثسأتِوِوكَضهازاهيتَاًسزضآىًوياؾتتطذَضزاضقسُحوايت

قَز.تلميفاماؾنفٌَاىلطاضزاضز،تِ

7  ماده

،فَقهازُهَضَؿزٍضُولضاتطاي،حوايتهَافمتٌاهِ(ايي5)هازُعثكالولليطتييزضزفتقسُاًدامثثت-1

ذَاّسوطز.تدسيس،تضوييًياظتِتسٍى

ذَاّسقس.پطزاذتٍاحسيهثسأ،ّعيٌِّطاؾنثثتتطاي-2

8  ماده

همطضاتهَخةتٍِيػُفضَاتحازيِاظوكَضّايطيههثسأزضّاظاؾنحوايتتضوييتطايالظمحمَليالسام

گيطز:تَاًسزضهَاضزظيطنَضتهيهليلَاًيي

.زازؾتاىزضذَاؾتنالحيتساضياتِازاضُتماضايتٌاتِ-1

.ياذهَنيٍفوَهيياحمَلياظحميمي،افنًفـشيّطقرمتَؾظ-2

9  ماده

1-



ؾٌسذَاّستَز.اييتِقًَسُياهلحكوٌٌسُتهَيةاظوكَضّايهطوةهدوقيزاضايٍيػُاتحازيِ-الف

ٍ،هكاٍضييالثسلفليًوايٌسگاىتَاًساظياضيهيذَاّستَزوًِوايٌسُيهّطوكَضزاضايزٍلت-ب

هٌسقَز.تْطُواضقٌاؾاى

.اؾتوطزُضاهٌهَبآىذَاّستَزوِزٍلتيفْسُتٌِسگيًوايّطّيأتّايّعيٌِ-ج

2-

:اهَضظيطذَاّسپطزاذتتِهدوـ-الف

هَافمتٌاهِاييٍاخطايٍيػُاتحازيٍِتَؾقِحفؼتِاهَضضاخـوليِاًدام-(1)

همتضي،تاتَخِ(تاظًگطي)وٌفطاًؿْايّايطاّواييفتساضنتِضاخـالولليزفتطتييتِزؾتَضاتيزازى-(2)

اًس.ًكسُهلحكآىياتًِىطزُؾٌسضاتهَيةاييوٍِيػُفضَاتحازيِاظوكَضّايزؾتِآىاؽْاضًؾطّايتِ

ّايٍؾايطّعيٌِهِهَافمتٌا(ايي7)(هاز2ُتٌس)هَضَؿّعيٌِهثلغتقييياظخولِهمطضاتانالح-(3)

.الولليتييثثتتِهطتَط

قَز(هيذَاًسُ»هسيطول»فٌَاىتِپؽاظايي)وِؾاظهاىهسيطولٍتأييسگعاضقْاٍفقاليتْايتطضؾي-(4)

اتحازيِنالحيتُزضهحسٍزوِهَضَفاتيزضتاضٍُيتِالظمزؾتَضاتتواهيٍزازىٍيػُاتحازيِتِضاخـ

ّؿتٌس.ٍيػُ

.آىًْايينَضتحؿاتْايٍتهَيةٍيػُاتحازيِزٍؾاالًِتَزخٍِتهَيةزضهَضزتطًاهِگيطيتهوين-(5)

ٍيػُاتحازيِهاليهمطضاتتهَية-(6)

اّسافتًِيلتطاياؾتوىيهوِواضيٍگطٍّْاي(واضقٌاؾاىّاي)وويتِواضگطٍّْايتكىيل-(7)

تٌؾطتطؾٌس.الظمٍيػُاتحازيِ

ًاؽطفٌَاىتِوِالولليتييٍغيطزٍلتيالسٍليتييٍؾاظهاًْايٍيػُغيطفضَاتحازيِوكَضّايتقييي-(8)

قًَس.هيپصيطفتِآىزضخلؿات

(12(تا)9هَاز)انالحاتتهَية-(9)

.ٍيػُاتحازيِهٌؾَضپيكثطزاّسافزيگطتِهٌاؾةاتراشّطالسام-(10)

تاقس.همتضيهَافمتٌاهِاييهَخةتِوِزيگطيٍؽايفاًدام-(11)

اظّؿتٌسًيعپؽؾاظهاىهسيطيتتحتّايؾايطاتحازيِهَضزفاللِوِهَضَفاتيزضذهَلهدوـ-ب

ذَاّسًوَز.گيطي،تهوينؾاظهاى(ّواٌّگي)وويتِواضگطٍُضتيًؾطهكَاؾتواؿ

3-

ذَاّستَز.ضأييه،زاضايّطوكَضفضَهدوـ-الف

ذَاّستَز.خلؿاتضؾويت،حسًهابفضَهدوـوكَضّايحضَضًهف-ب

ياهؿاٍيٍليحاضطووتطاظًهف،تقسازوكَضّاي،اگطزضّطاخالؼ(فَقًؾطاظهفازخعء)بلغـ-ج

واضذَز،زضؾايطهَاضزخعزضهَضزآئييتَاًس،تِهيتاقس،هدوـفضَهدوـوكَضّايتيكتطاظثلث

همطضپؽاظاييوِقطايغيًافصذَاٌّستَزوِهعتَضتٌْازضنَضتيتهويواتوٌس.وليِگيطيتهوين



آًْاًوايٌسگاىوِفضَهدوـوكَضّايهصوَضضاتطايتهويواتالولليس.زفتطتييتاقٌقسُقًَسضفايتهي

،ضأياضؾالاظتاضيدهاُؾِهستؽطفوِذَاّسوطزٍاظآًْاذَاّسذَاؾتاًس،اضؾالحاضطًثَزُزضخلؿِ

تِوِهعتَض،تقسازوكَضّاييهستاًمضاياظوٌٌس.اگطپؽافالمذَزضاتغَضوتثيياهوتٌـ،هٌفيهثثت

حسًهابتِزؾتياتيتطايتطؾٌسوِتقسازياًستِزاقتِذَزضاافالمياهوتٌـ،هٌفيهثثتضأيفَقعطيك

ثطيت،اوظهاىزضّواىتطايٌىِهعتَضًافصذَاّسقس،هكطٍط،تهويواتاؾت،ووثَزٍخَززاقتِزضخلؿِ

تاقس.تقسازحانلتااييهَضزًياظوواواى

،قسُزازُآضايزٍؾَمهؿتلعمهدوـگيطي،تهوينهَافمتٌاهِ(ايي12)(هاز2ُهفازتٌس)تاضفايت-ز

ذَاّستَز.

ًرَاٌّسقس.هحاؾثِضأيفٌَاىتِآضاءهوتٌـ-ّـ

تسّس.ٍضأيتَاًسحاضطقسُوكَضهييهًامتٌْاتحتًوايٌسُيه-ٍ

ذَاٌّسقس.پصيطفتِهدوـًاؽطزضخلؿاتفٌَاىًيؿتٌستِفضَهدوـوٍِيػُفضَاتحازيِوكَضّاي-ظ

4-

ذَاّسزازٍزضخلؿِتكىيلفازياخالؼفٌَاىتِهسيطولزفَت،يىثاضتِتمَيويزضزٍؾالهدوـ-الف

فوَهيهدوـهحلٍزضّواىزٍضُّواىعيخلؿِتاقس،تكىيلٍخَزًساقتِاؾتثٌائيقطايظوِتينَض

ذَاّستَز.ؾاظهاى

تكىيلالقازُفَق،اخالؼهسيطولزفَت،تِفضَهدوـوكَضّايچْاضميهزضذَاؾتتِهدوـ-ب

ذَاّسزاز.

ذَاّسقس.تْيِهسيطولؾظتَزؾتَضواضّطاخالؼ-ج

ذَاّسوطز.واضذَزضاتهَيةآئييهدوـ-5

10  ماده

1-

،تٍِيػُاتحازيِتِضاخـازاضيؾايطتىاليفوليِ،ّوچٌييتاآىهطتثظٍتىاليفالولليتييثثتاًدام-الف

ذَاّستَز.الولليزفتطتييفْسُ

(ّاي)وويتٍِواضگطٍّْايهدوـذَاّسوطزٍاهَضزتيطذاًِضاتساضنخلؿات،تَيػُليالولزفتطتيي-ب

.ذَاّسگطفتفْسُتاقس،تِزازُتكىيلهدوـاؾتهوىيضاوِواضيٍگطٍّْايواضقٌاؾاى

ستَز.ذَاّآىًٍوايٌسٍُيػُاتحازيِاخطاييهمام،تاالتطييهسيطول-ج

ٍواضهدوـخلؿات،زضتوامضأيحكزاقتيوٌس،تسٍىهياٍتقيييوِازاضيٍّطهمامهسيطول-2

اؾتهوىيوِواضيياگطٍّْاي(واضقٌاؾاىّاي)وويتِگطٍّْاي

ذَز،افتثاضؾوتس،تِوٌهياٍتقيييوِازاضيياهمامذَاٌّسوطز.هسيطولتاقسقطوتزازُتكىيلهدوـ

هعتَضذَاّستَز.زتيطًْازّاي



3-

زضهفاز(تاظًگطي)وٌفطاًؿْايّايفطاّواييتطگعاضي،همسهاتهدوـزؾتَضاتعثكالولليزفتطتيي-الف

ذَاّسوطز.ضافطاّنهَافمتٌاهِ(ايي12(تا)9غيطاظهَاز)،تِهَافمتٌاهِ

ٍالسٍليتيي،تاؾاظهاًْاي(تاظًگطي)وٌفطاًؿْايّايفطاّواييتساضنتَاًسزضتاضُهيالوللييزفتطتي-ب

وٌس.هكَضتالولليتييغيطزٍلتيؾاظهاًْاي

ّايفطاّوايي،زضهثاحثاتضأيحكزاقتيقًَس،تسٍىهيتقيييٍياظؾَيوٍِاقرانيهسيطول-ج

ذَاٌّسوطز.(هعتَضقطوتؿْاي)وٌفطاً

ذَاّسزاز.ضااًدامهحَلِؾايطٍؽايفالولليزفتطتيي-4

11  ماده

1-

ذَاّستَز.تَزخِزاضايٍيػُاتحازيِ-الف

ّايّعيٌِتَزخِتِآى،ووىْايٍيػُذَزاتحازيِّايزضآهسّاٍّعيٌِقاهلٍيػُاتحازيِتَزخِ-ب

(ؾاظهاى)وٌفطاًؽفطاّواييزضاذتياضتَزخِذَاّستَزوِ،هثالغياهىاىّاٍزضنَضتاتحازيِهكتطن

قَز.هيگصاقتِ

زيگطتحتياچٌساتحازيِيهتِ،تلىٍِيػُاتحازيِتِترهيمتٌْاهٌحهطاًلاتلًِوِّاييّعيٌِ-ج

اتحازيِذَاٌّسقس.ؾْنّازضًؾطگطفتِاتحازيِهكتطنّايّعيٌِفٌَاىيؿتٌستًِهطتَطؾاظهاىهسيطيت

زضآًْاذَاّستَز.ٍيػُاتحازيِهٌافـًؿثتهعتَضتِهكتطنّايزضّعيٌٍِيػُ

ؾاظهاىهسيطيتتحتايّؾايطاتحازيِّايتاتَزخِّواٌّگيلعٍمتِهمتضي،تاتَخٍِيػُاتحازيِتَزخِ-2

ذَاّسقس.تقييي

ذَاّسقس:هاليظيطتأهيياظهٌاتـٍيػُاتحازيِتَزخِ-3

ّايقًَسٍؾايطّعيٌِهيٍنَلهَافمتٌاهِ(ايي7)(هاز2ُتٌس)عثكوِالولليتييثثتّايّعيٌِ-الف

زّس.هياضائٍِيػُتااتحازيِزضاضتثاطليالولزفتطتييوِؾايطذسهاتيتطايٍنَلي

.ٍيػُتااتحازيِزضاضتثاطالولليزفتطتيياالهتياظاًتكاضاتياحكفطٍـ-ب

.تالفَوهاليٍووىْايّسايا،هاتطن-ج

.هتفطلٍِؾايطزضآهسّايهاليّايّا،ّعيٌِاخاضُ-ز

هصوَضزضزضيافتيْااظهٌاتـهيعاىوٍِتاحسيتطايٌىِ،هكطٍطٍيػُاتحازيِفضَوكَضّايؾْويِ-ّـ

ًىٌس.وفايتٍيػُاتحازيِّايّعيٌِ(تا)ز(تطاي)الفخعءّاي

4-

ضاتقيييهَافمتٌاهِ(ايي7)هازُ»2»تٌسهَضَؿّايّعيٌِ،هثالغپيكٌْازهسيطولتِهدوـ-الف

ذَاّسوطز.



تأهييتطايفازيزضقطايظٍيػُاتحازيِزضآهسّايذَاٌّسقسوِتقيييًحَيهعتَضتِّايّعيٌِهثالغ-ب

ّايؾْويِپطزاذتًياظتِ،تسٍىالولليتييثثتذسهاتاضائِهٌؾَضازاهِتِالولليزفتطتييّايّعيٌِ

تاقس.،وافي(فَق3)خعء)ّـ(تٌسهَضَؿ

5-

تقلكايعثمِّواى،تِ(فَق3خعء)ّـ(تٌس)هَضَؿؾْويِاظًؾطتقيييٍيػُّطوكَضفضَاتحازيِ-الف

ذَزضاتطؾاالًِلطاضزاضزٍؾْويِزضآىنٌقتياظهالىيتحوايتتطايپاضيؽزضاتحازيِوِذَاّسزاقت

ذَاّسوطز.،پطزاذتاؾتقسُتقييياتحازيِزضآىعثمِآىتطايوِتقسازٍاحسّاييّواىهثٌاي

ّوِلطاضاؾتذَاّستَزوِهمساضيولتًِؿثت،هثلغيٍيػُّطوكَضفضَاتحازيِؾاالًِؾْويِ-ب

اتحازيِتَزخِتِوٌٌسُووهكَضّايوّوٍِاحسّايولتِذَزًؿثتتقسازٍاحسّايوكَضّاتطحؿة

وٌٌس.ووهٍيػُ

ذَاّسوطز.ّاضاتقيييؾْويِپطزاذت،تاضيدهدوـ-ج

ياتيكتطاظهقازلآىهقَلِتسّيهثلغذَزتأذيطزاضز،چٌاًچِّايؾْويِهثلغزضپطزاذتوِوكَضي-ز

ذَزضاضأيتَاًسحك،ًوياؾتتَزُآىفْسُتِگصقتِواهلزضزٍؾالِتاقسوايالتازيِالظمؾْويِهثلغ

قَزتأذيطلاًـوٍِهازاهيچٌاًچِّطًْازاتحازيِوٌس.زضّطحالافوالٍيػُاتحازيِاظًْازّايزضّطيه

زّسوِاخاظُوكَضيچٌييتَاًستِ،هياؾتتَزُاختٌابٍغيطلاتلاؾتثٌائيذاعطقطايظتِزضپطزاذت

وٌس.ذَزضاافوالضأيًْازحكزضآىّوچٌاى

زضوًِحَي،تِلثلؾالزضحستَزخِآىًطؾس،هيعاىتهَيةتِ،تَزخِاظآغاظزٍضخسيسهالياگطلثل-ّـ

،ذَاّستَز.همطضقسُهاليهمطضات

زفتطوِؾايطذسهاتيهمطضتطايّاٍهراضجّعيٌِ،هثالغهازُ(ايي4(تٌس)ازخعء)الفهفتاضفايت-6

ذَاّسضؾيس.هدوـاعالؿٍتِتقيييهسيطولوٌس،تَؾظهياضائٍِيػُتااتحازيِزضاضتثاطالولليتيي

7-

ّطوكَضفضَخساگاًِتاپطزاذتذَاّستَزوِـزضگطزؾطهايِنٌسٍقيهزاضايٍيػُاتحازيِ-الف

.ذَاّسگطفتتهوينآىزضهَضزافعايفًثاقس،هدوـوافينٌسٍقايدازذَاّسقس.اگطٍخٍَُيػُاتحازيِ

آىْنؾًؿثتتِآىهثلغوكَضزضافعايفآىهعتَضياهكاضوتنٌسٍقّطوكَضتِاٍليِپطزاذتهثلغ-ب

تأؾيؽهعتَضزضؾالاتحازيِزضتَزخِنٌقتياظهالىيتحوايتتطايپاضيؽفضَاتحازيِفٌَاىوكَضتِ

ذَاّستَز.آىٍخَُافعايفتطاياتراشتهوينياؾالنٌسٍق

()وويتِواضگطٍُهكَضتيًؾطاظاؾتواؿٍپؽپيكٌْازهسيطولضاتِپطزاذتٍقطايظ،ًؿثتهدوـ-ج

ذَاّسوطز.،تقيييؾاظهاىّواٌّگي

8-

ذَاّسقستيٌيپيفاؾتٍالـزضللوطٍآىهمطؾاظهاىوِتاوكَضيهمطهٌقمسُتأؾيؽزضهَافمتٌاهِ-الف

ذَاّسوطز.پطزاذتٍامَاىفٌضاتًِثاقس،وكَضهعتَضٍخَّيوافيزضگطزـؾطهايِنٌسٍقٍخَُّطگاُوِ



هَضزتييحؿةذَاّستَزوِايخساگاًِتَافمْايتِ،هٌَطآىزضاذتياضگصاقتيهعتَضٍقطايظٍامهثلغ

.ذَاّسگطفتاًداموكَضهعتَضٍؾاظهاى

ضاتاٍامافغايتقْستطايِتطذَضزاضذَاٌّستَزوحكاظايي،ّطيه(ٍؾاظهاىخعء)الفوكَضهَضَؿ-ب

،اؾتگطفتِنَضتفؿدافالمزضآىوِؾالياظپاياىپؽؾال،ؾِوٌٌس.فؿدفؿدوتثياينسٍضاعالفيِ

ًافصذَاّسقس.

طضزضًحَهمحؿاتْاضاتِ،حؿاتطؾياظاتحازيِتيطٍىياحؿاتطؾاىٍيػُياچٌسوكَضفضَاتحازيِيه-9

ذَاٌّسقس.تقيييهدوـتَؾظذَيف،تاهَافمتذَاٌّسزاز.افطازيازقسُاًدامهاليهمطضات

12  ماده

ياّطوكَضفضَهدوـتَاًستَؾيلِهيهازُ(ٍايي11(ٍ)10(،)9هَاز)انالحتِهطتَطپيكٌْازّاي-1

،تطايآًْازضهدوـاظتطضؾيلثلهاُقفعتَضضاحساللهپيكٌْازّايگطزز.هسيطولعطحهسيطول

ذَاّسوطز.اضؾالفضَهدوـوكَضّاي

آضايچْاضمؾِهؿتلعمتهَيةذَاّسضؾيس.اييهدوـتهَيةتِهازُ(ايي1تٌس)هَازهَضَؿانالحات-2

آضايچْاضپٌدنتٌستطهثٌايٍاييهَافمتٌاهِ(ايي9)هازُانالحّطگًَِتطايٌىِذَاّستَز،هكطٍطقسُزازُ

،تاقس.قسُزازُ

ضاآىپصيطـوتثيّاي،اعالفيِهسيطولاظايٌىِپؽهاُ،يههازُ(ايي1تٌس)هَازهَضَؿانالحّطگًَِ-3

زضفضَهدوـوكَضّايچْاضمؾِاًساظؾَينازضقسُهطتَطوكَضّاياؾاؾيلاًَىتكطيفاتعثكوِ

ًحَهعتَضهَضزتِهَازهعتَضوِانالحاالخطاذَاّسقس.ّطگًَِوٌس،الظمزضيافتانالحيِتهَيةظهاى

اظپؽوِياوكَضّاييانالحيِاالخطاقسىالظمزضظهاىفضَهدوـوكَضّايوليِلطاضگيطز،تطايپصيطـ

فضَوكَضّايهاليتقْساتوِانالحيّطگًَِتطايٌىِآٍضذَاّستَز،هكطٍطقًَس،العامهي،فضَهدوـآى

ضااعالؿايانالحيِچٌييپصيطـوِآٍضاؾتالعاموكَضّاييزّس،تٌْاتطايضاافعايفٍيػُاتحازيِ

تاقٌس.زازُ

13  ماده

ذَاّسقس.تقيييهطتَطزضهمطضاتهَافمتٌاهِييااخطايخعئيات-1

ٍيػُفضَاتحازيِوكَضّايًوايٌسگاىهياى(وِ)وٌفطاًؿْاييّاييتَاًسزضفطاّواييهيهَافمتٌاهِايي-2

قَز،هَضزتدسيسًؾطلطاضگيطز.تطگعاضهي

14  ماده

فسموٌسٍزضنَضتضاتهَيةتَاًسآىهياؾتضااهضاءوطزُؾٌساييوٍِيػُّطوكَضفضَاتحازيِ-1

قَز.هلحكآىتَاًستِاهضاءهي

2-



تَاًسهياؾتنٌقتياظهالىيتحوايتتطايپاضيؽفضَوٌَاًؿيَىوٍِيػُّطوكَضغيطفضَاتحازيِ-الف

قَز.ػٍُيفضَاتحازيٍِؾيلٍِتسييؾٌسهلحكاييتِ

الحاقزضظهاىوِهثسائيالصوطضازضهَضزاؾاهيفَقهمطضاتذَز،اهتياظاتذَزي،تِالحاقاعالفيِ-ب

ذَاّسوطز.تضوييقسُّؿتٌس،زضللوطٍوكَضهلحكالولليتييثثتهكوَل

هايلوٌسوِافالميىؿالهستتَاًسؽطفهيقَزهيهلحكهَافمتٌاهِاييتِوِّطوكَضيزضّطحال-ج

(هاز3ُزضتٌس)قسُتيٌيپيفاًس،حكضؾيسُثثتتِالولليلثالًزضزفتطتييوِهثسائيزضهَضزاؾاهياؾت

وٌس.ضاافوالهَافمتٌاهِ(ايي5)

ذَاٌّسقس.تَزيـهسيطولتٍِالحاقاؾٌازتهَية-3

ذَاّسقس.افوالهَافمتٌاهِ،زضهَضزايينٌقتياظهالىيتحوايتتطايپاضيؽ(وٌَاًؿيَى24)فازهازُه-4

5-

اظتَزيـپؽهاُاًس،ؾِوطزُذَزضاتَزيـياالحاقاؾٌازتهَيةوِوكَضاٍليؾٌسزضهَضزپٌحايي-الف

االخطاذَاّسقس.ؾٌس،الظمپٌدويي

االخطا،الظمهسيطولتِياالحاقتهَيةافالماظتاضيدپؽهاُ،ؾِؾٌسزضهَضزّطوكَضزيگطيايي-ب

ؾٌسزضاضتثاطتاقس.زضهَضزاذيط،اييقسُزضجهؤذطيتاضيدياالحاقزضؾٌستهَيةذَاّسقس،هگطايٌىِ

االخطاذَاّسقس.،الظماؾتقسُهكرميةتطتتسييوِوكَض،زضتاضيريتاآى

ؾٌسذَاّستَز.اييهعايايوليٍِلثَلقطايظتواهيپصيطـذَزهتضويذَزتِياالحاقتهَية-6

ؾٌستَاًستِهيآىتِؾٌسياالحاقاييتهَيةتٌْازضپيؾٌس،ّطوكَضيايياالخطاقسىاظالظمپؽ-7

قَز.هلحكهَافمتٌاهِ(ايي9/8/1337)1958اوتثط31هَضخاٍليِ

15  ماده

ذَاّسهاًس.ذَزتاليلَتتاقٌس،تِوكَضفضَآىپٌححساللوِتاظهاًيهَافمتٌاهِايي-1

الساملغَوٌس.اييؾٌسذَزضازضايي،فضَيتهسيطولتِذغابايتَاًستانسٍضاعالفيِهيّطوكَضي-2

زضًيعذَاّسقسٍفمظهَافمتٌاهِ(ايي9/8/1337)1958اوتثط31هَضخزضؾٌساٍليِلغَفضَيتقاهل

فضَاتحازيِؾايطوكَضّايتطايهَافمتٌاهِزّس.اييهيهعتَضضااًدامالسامًافصذَاّستَزوِهَضزوكَضي

ٍهقتثطذَاّستَز.هدطياهلعَضوتِوواواىٍيػُ

،ًافصذَاّسقس.هسيطولتَؾظاعالفيِزضيافتاظتاضيدپؽ،يىؿاللغَفضَيت-3

وكَضوِاظتاضيريؾالپٌحاظاًمضايضاپيفهازُزضاييقسُتيٌيپيفلغَفضَيتحكوكَضيّيچ-4

ًرَاّسوطز.آيس،افواليزضهٍيػُاتحازيِفضَيتهعتَضتِ

16  ماده

1-



هلحكآىياتِوطزُؾٌسضاتهَيةاييوٍِيػُفضَاتحازيِوكَضّايهياىضٍاتظؾٌس،اظلحاػايي-الف

(ذَاّسقس.9/8/1337)1958اوتثط31هَضخؾٌساٍليِاًس،خايگعييقسُ

،اظلحاػاؾتقسُهلحكآىياتِوطزُؾٌسضاتهَيةاييوٍِيػُازيِ،ّطوكَضفضَاتحتاٍخَزايي-ب

اًس،ًكسُهلحكآىياتًِىطزُؾٌسضاتهَيةاييوٍِيػُفضَاتحازيِاظوكَضّايزؾتِذَزتاآىضٍاتظ

(ذَاّستَز.9/8/1337)1958اوتثط31هَضخؾٌساٍليِهتقْستِ

ّطوكَضفضَاتحازيِازاضُزضذَاؾتضاتِگطزًس،آىؾٌسهيفضَاييوٍِيػُغيطفضَاتحازيِوكَضّاي-2

اؾتقسُاًدامالولليزضزفتطتييهثسأوِاؾاهيالولليتيي،زضهَضزثثتْايؾٌسًيؿتفضَاييوٍِيػُ

ؾاظًس.زضؾٌسضاتطآٍضزُاييوكَضّا،العاهاتتاآىهعتَضزضاضتثاطيثثتْاتطايٌىِذَاٌّسوطز،هكطٍطافوال

هصوَضغيطفضَاتحازيِوكَضّايازاضاتزضذَاؾتتِالولليزضزفتطتييقسُاًدامالولليتييهَضزثثتْاي

الصوطوكَضؾاتكزٌّسوِلطاضهياهطضاهَضزقٌاؾايياييوكَضّاييقًَس،چٌييؾٌسهيفضَاييوٍِيػُ

(قَز.9/8/1337)1958اوتثط31هَضخؾٌساٍليِالعاهاتتَاًسذَاؾتاضضفايت،هيٍيػُفضَاتحازيِ

17  ماده

1-

ذَاّسقس.ؾَئستَزيـاهضاءًٍعززٍلتفطاًؿَيظتاىتٍِاحسيؾٌس،زضًؿرِايي-الف

تقيييهدوـاؾتهوىيوِزيگطيظتاًْاي،تًِفـشيتازٍلتْاياظهكاٍضُضاپؽضؾويتَى،ههسيطول-ب

ذَاّسوطز.وٌس،تْيِ

ذَاّسهاًس.تالياهضاءهفتَحتطاي(زضاؾتىْلن23/10/1347)1968غاًَي13ِؾٌستاتاضيدايي-2

توامزٍلتْايتطاياؾتوطزُؾَئسآًْاضاتهسيكزٍلتؾٌسضاوِايياهضاءقسُاظهتيزًٍؿرِهسيطول-3

ذَاّسوطز.اضؾالّطوكَضزيگطيزٍلت،تطايزضذَاؾتٍزضنَضتٍيػُفضَاتحازيِوكَضّاي

ذَاّسضؾاًس.ثثتهتحستِهللؾاظهاىؾٌسضازضزتيطذاًِاييهسيطول-4

ؾٌس،لغَفضَيتايياظهمطضاتّطيهاالخطاقسى،الظمياالحاقاؾٌازتهَيةاهضاء،تَزيـتةهطاهسيطول-5

توامزٍلتْاياعالؿضاتِهَافمتٌاهِ(ايي14)(هاز4ُ(ٍتٌس)2(تٌس)خعء)جهَخةتِنازضُّايٍافالهيِ

ذَاّسضؾاًس.ٍيػُفضَاتحازيِوكَضّاي

18  ماده

ؾاظهاىالولليزفتطتييؾٌستِزضاييهٌسضجقَز،اضخافاتؾوتزاضاييفْسُهسيطولاٍلييوِتاظهاًي-1

اظهالىيتحوايتتطايپاضيؽوٌَاًؿيَىتَؾظوِزفتطاتحازيِتِاضخاؿفٌَاىتِتطتية،تِياهسيطول

ذَاّسقس.تلميهسيطآىياقسُتأؾيؽنٌقتي

تَاًٌسهيتوايلاًسزضنَضتًكسُهلحكآىياتًِىطزُؾٌسضاتهَيةاييوٍِيػُفضَاتحازيِوكَضّاي-2

(ايي12(تا)9زضهَاز)قسُتيٌيپيف،حمَقؾاظهاىتأؾيؽوٌَاًؿيَىاالخطاقسىاظالظمپؽؾالتاپٌح



هعتَضحمَقافوالتِهايلوِهَازهعتَضّؿتٌس.ّطوكَضيتِهلتعمگَييوٌٌسوِافوالًحَيؾٌسضاتِ

ًافصذَاّستَز.آىٍنَلهعتَضاظتاضيدذَاّسزاز.اعالفيِاضائِهسيطولتِتاضُضازضاييوتثيايتاقساعالفيِ

ذَاٌّسقس.تلميَض،فضَهدوـهصوزٍضُهعتَضتااًمضايوكَضّاي

هَضخقٌثِضٍظؾِفلٌيزضخلؿِهازُّدسُقاهلهَافمتٌاهِهتيتِهٌضنٍاحسُتطهازُهكتولفَقلاًَى

12/12/1383ٍزضتاضيدتهَيةاؾالهيقَضايهدلؽيىْعاضٍؾيهسٍّكتازٍؾِهاُتْويٍّفتنتيؿت

ضؾيس.ًگْثاىيسقَضايتأيتِ

اؾالهيقَضايهدلؽضئيؽ-حسازفازلغالهقلي

 

 


