
 12842:  اًتطبض ضوبضُ 10270:  اثالؽ ضوبضُ

 10/01/1368:  ضسوي ضٍظًبهِ تبضيد 07/01/1368: اثالؽ تبضيد

 23/12/1367 هػَة حكوهتي تعزيرات قانوى                  

 

 ؾَاثف ٍ گصاضي هيوت هوطضات اخطاي لعٍم ٍ اهتػبزي كؼبليتْبي ثط زٍلت ًٌتطل ٍ ًظبضت ؾطٍضت ثِ تَخِ ثب  - 1 هبزُ

 . ضًَس هي تؼعيط هبًَى ايي هَاز اسبس ثط هوطضات اخطاي اظ هترلليي ، تَظيغ

 : هربوطه تعزيرات و تخلفات - اول فصل

 ثِ ضسوي هطاخغ تَسف ضسُ تؼييي ًطذْبي اظ ثيص ثْبي ثِ ذسهبت يب ًبال ػطؾِ اظ است ػجبضت - گطاًلطٍضي  -  2 هبزُ 

 اكعايص ثِ هٌدط ًِ زيگط اهساهبت ًَع ّط اًدبم ٍ گصاضي هيوت ؾَاثف ٍ هوطضات اخطاي ػسم ٍ هكؼي يب الحسبة ػلي قَض

  . گطزز ذطيساض ثطاي ذسهبت يب ًبال ثْبي

 : ثبضس هي ظيط ضطح ثِ ٍاحسّب ترلق هطاتت ٍ هيعاى اسبس ثط گطاًلطٍضي تؼعيطات

  : ضيبل ّعاض ثيست هجلؾ تب گطاًلطٍضي:  الق

  . پطًٍسُ تطٌيل ، ًتجي تصًط - اٍل هطتجِ

  . اٍل ترلق هْط ثِ ٍاحس پطٍاًِ ًوَزى هوَْض ٍ ترلق ػسم ثط هجٌي ًتجي تؼْس اذص ، ضسيس اذكبض - زٍم هطتجِ

 هطتجِ زٍم ترلق هْط ثِ ٍاحس پطٍاًِ ًوَزى هوَْض ٍ گطاًلطٍضي هيعاى ثطاثط پٌح تب ضيبل ّعاض پٌح اظ خطيوِ - سَم هطتجِ

 هوَْض ٍ هبُ ضص تب يي اظ زٍلتي ذسهبت ثطذي يب توبم هكغ ، گطاًلطٍضي هيعاى ثطاثط زُ تب ضيبل ّعاض زُ اظ خطيوِ - چْبضم

  . سَم ترلق هْط ثِ ٍاحس پطٍاًِ ًوَزى

  گطاًلطٍش ػٌَاى ثِ پبضچِ ًػت ٍ هبُ ضص تب يي اظ هَهت تؼكيل ، چْبضم هطتجِ قجن خطيوِ اذص ثط ػالٍُ - پٌدن هطتجِ

 . ٍاحس پطٍاًِ لـَ ٍ تؼكيل - ضطن هطتجِ

  : ضيبل ّعاض زٍيست هجلؾ تب ضيبل ّعاض ثيست اظ ثيص هجلؾ اظ گطاًلطٍضي:  ة

  . ًتجي اذكبض ٍ گطاًلطٍضي هجلؾ هؼبزل خطيوِ - اٍل هطتجِ

  . اٍل ترلق هْط ثِ ٍاحس پطٍاًِ ًوَزى هوَْض ٍ گطاًلطٍضي هيعاى ثطاثط زٍ تب يي اظ خطيوِ - زٍم هطتجِ



 هْط ثِ ٍاحس پطٍاًِ ًوَزى هوَْض ٍ زٍلتي ذسهبت هكغ اذكبض ، گطاًلطٍضي هيعاى ثطاثط پٌح تب يي اظ خطيوِ - سَم هطتجِ

  . زٍم ترلق

 ًوَزى هوَْض ٍ هبُ ضص تب يي اظ زٍلتي ذسهبت ثطذي يب توبم هكغ ، سَم هطتجِ قجن خطيوِ اذص ثط ػالٍُ - چْبضم هطتجِ

  . سَم ترلق هْط ثِ ٍاحس پطٍاًِ

  گطاًلطٍش ػٌَاى ثِ پبضچِ ًػت ٍ هبُ ضص تب يي اظ هَهت تؼكيل ، چْبضم هطتجِ قجن خطيوِ اذص ثط ػالٍُ - پٌدن هطتجِ

 . ٍاحس پطٍاًِ لـَ ٍ تؼكيل - ضطن هطتجِ

  : ضيبل هيليَى يي هجلؾ تب ضيبل ّعاض زٍيست اظ ثيص هجلؾ اظ گطاًلطٍضي:  ج

 ٍاحس پطٍاًِ ًوَزى هوَْض ٍ ترلق ػسم ثط هجٌي ًتجي تؼْس اذص ، گطاًلطٍضي هيعاى ثطاثط زٍ تب يي اظ خطيوِ - اٍل هطتجِ

  . اٍل ترلق هْط ثِ

 هوَْض ٍ هبُ ضص تب يي اظ زٍلتي ذسهبت ثطذي يب توبم هكغ ، گطاًلطٍضي هيعاى ثطاثط پٌح تب زٍ اظ خطيوِ - زٍم هطتجِ

 تب يي اظ ٍاحس هَهت تؼكيل ، زٍم هطتجِ قجن خطيوِ اذص ثط ػالٍُ - سَم هطتجِ زٍم ترلق هْط ثِ ٍاحس پطٍاًِ ًوَزى

  . سَم ترلق هْط ثِ ٍاحس پطٍاًِ ًوَزى هوَْض ٍ گطاًلطٍش ػٌَاى ثِ پبضچِ ًػت ، هبُ ضص

 . ثبظضگبًي ًبضت لـَ ٍ ٍاحس پطٍاًِ لـَ ٍ تؼكيل ، زٍم هطتجِ قجن خطيوِ اذص ثط ػالٍُ - چْبضم هطتجِ

  : ضيبل هيليَى يي هجلؾ اظ ثيص گطاًلطٍضي:  ز

  . اٍل ترلق هْط ثِ ٍاحس پطٍاًِ ًوَزى هوَْض ٍ ًتجي اذكبض ، گطاًلطٍضي هيعاى ثطاثط پٌح تب زٍ اظ خطيوِ - اٍل هطتجِ

 هوَْض ٍ هبُ ضص تب يي اظ زٍلتي ذسهبت ثطذي يب توبم هكغ ، گطاًلطٍضي هيعاى ثطاثط ّطت تب پٌح اظ خطيوِ - زٍم هطتجِ

  . زٍم ترلق هْط ثِ ٍاحس پطٍاًِ ًوَزى

 گطاًلطٍش ػٌَاى ثِ پبضچِ ًػت ، هبُ ضص تب يي اظ ٍاحس هَهت تؼكيل زٍم هطتجِ قجن خطيوِ اذص ثط ػالٍُ - سَم هطتجِ

  . سَم ترلق هْط ثِ ٍاحس پطٍاًِ ًوَزى هوَْض ٍ

 . ثبظضگبًي ًبضت لـَ ٍ ٍاحس پطٍاًِ لـَ ٍ تؼكيل ، زٍم هطتجِ قجن خطيوِ اذص ثط ػالٍُ - چْبضم هطتجِ

 . ثَز ذَاّس ترلق هطاتت ٍ هجلؾ ثب هتٌبست تؼعيطات اػوبل ، ترلق تٌطاض غَضت زض:  تجػطُ 

 يب ًوي ًظط اظ ضسُ ذطيساضي هوبزيط ٍ هيعاى اظ ًوتط ذسهبت يب ًبال ػطؾِ اظ است ػجبضت - تولت ٍ كطٍضي ًن - 3 هبزُ 

  . است گطكتِ هطاض ضسوي هطاخغ ًطخ تؼييي هجٌبي ًِ ًيلي

 . ثبضس هي گطاًلطٍضي تؼعيطات هكبثن ػيٌبً آى هطاتت ٍ هيعاى ثِ تَخِ ثب تولت ٍ كطٍضي ًن تؼعيطات



 هػس ثِ آى ػطؾِ اظ اهتٌبع ٍ شيػالح هطخغ تطريع ثب ػوسُ غَضت ثِ ًبال ًگْساضي اظ است ػجبضت - احتٌبض - 4 هبزُ 

  . زٍلت تَسف ػطؾِ ؾطٍضت اػالم اظ پس خبهؼِ ثِ اؾطاض يب گطاًلطٍضي

  : ثبضس هي ظيط ضطح ثِ احتٌبض تؼعيطات

  . ًبال اضظش زضغس زُ هؼبزل خطيوِ اذص ٍ ًبال كطٍش ثِ العام - اٍل هطتجِ

  . ًبال اضظش زضغس غس تب ثيست اظ خطيوِ اذص ٍ زٍلت تَسف ًبال كطٍش - زٍم هطتجِ

 ذسهبت ٍ سْويِ اظ هسوتي يب توبم هكغ ، ًبال اضظش ثطاثط سِ تب يي اظ خطيوِ اذص ، زٍلت تَسف ًبال كطٍش - سَم هطتجِ

  . هحتٌط ػٌَاى ثِ ٍاحس هحل زض پبضچِ ًػت ٍ هبُ ضص تب زٍلتي

 . هحتٌط ػٌَاى ثِ گطٍّي ّبي ضسبًِ قطين اظ هؼطكي ٍ ٍاحس پطٍاًِ لـَ ، سَم هطتجِ هدبظات ثط ػالٍُ - چْبضم هطتجِ

 . ًيست احتٌبض هطوَل ثبضس شيػالح هطاخغ اقالع ثب ًبال ًگْساضي ًِ غَضتي زض:  تجػطُ 

 ٍظاضت ضسُ تؼييي ّبي ضجٌِ ٍ تَظيغ ؾَاثف ذالف ثط ًبال ػطؾِ اظ است ػجبضت - ضجٌِ اظ ذبضج ػطؾِ - 5 هبزُ 

  . شيطثف ّبي ٍظاضتربًِ سبيط ٍ ثبظضگبًي

  : ثبضس هي ظيط ضطح ثِ ضكتِ كطٍش ثِ ًبالي هوساض ثِ ًسجت ضجٌِ اظ ذبضج ػطؾِ تؼعيطات

  . هبُ سِ هست ثِ سْويِ هكغ ٍ ًتجي تصًط - اٍل هطتجِ

  . ضجٌِ اظ ذبضج كطٍش هجلؾ ثطاثط زٍ تب خطيوِ اذص - زٍم هطتجِ

 . ضجٌِ اظ ذبضج كطٍش هجلؾ ثطاثط پٌح تب سِ اظ خطيوِ اذص - سَم هطتجِ

 اضظش زضغس زُ هؼبزل خطيوِ اذص ، ضجٌِ زض ًبال ػطؾِ ثِ العام ثط ػالٍُ ، ثبضس ًطكتِ كطٍش ثِ ًبال چٌبًچِ:  تجػطُ 

 . ًبال ضسوي

 هبثل هطاخؼيي ثطاي ًِ ًحَي ثِ هطوَل ذسهبت يب ًبالّب هيوت زضج ػسم اظ است ػجبضت - هيوت زضج ػسم -  6 هبزُ 

  . ٍاحس هحل زض ًطخ تبثلَي ًػت غَضت ثِ يب اتيٌت يب ثطچست ًػت غَضت ثِ ثبضس ضؤيت

  : ثبضس هي ظيط ضطح ثِ هيوت زضج ػسم تؼعيطات

  . ٍاحس پطًٍسُ زض زضج ، ًتجي تصًط - اٍل هطتجِ

  . ضيبل ّعاض پٌدبُ تب ضيبل ّعاض پٌح اظ خطيوِ اذص - زٍم هطتجِ

 زض ٍ هبُ ضص تب سِ اظ زٍلتي ذسهبت ثطذي يب توبم هكغ ، ضيبل ّعاض غس تب ضيبل ّعاض پٌدبُ اظ خطيوِ اذص - سَم هطتجِ

 . هترلق ػٌَاى ثِ پبضچِ ًػت هػلحت غَضت



 . ثَز ذَاّس ضسوي هيوت اسبس ثط هيوت زضج ثبضس ضسُ تؼييي ذسهبت ٍ ًبال ثطاي ضسوي هيوت ًِ هَاضزي زض:  تجػطُ 

 ثب گطاًلطٍضي هػس ثِ ضسوي ًطخ زاضاي ًبالي ػطؾِ اظ ذَززاضي اظ است ػجبضت - ًبال ػطؾِ اظ اهتٌبع ٍ اذلبء  - 7 هبزُ 

  . كطٍش زض تجؼيؽ

  : ثبضس هي ظيط ضطح ثِ ًبال ػطؾِ اظ اهتٌبع ٍ اذلبء تؼعيطات

  . ضسوي ًطخ ثِ ًبال ػطؾِ ٍ ٍاحس پطًٍسُ زض زضج ، ًتجي تصًط - اٍل هطتجِ

  . ًبال ضسوي اضظش ثطاثط پٌح تب زٍ اظ خطيوِ اذص ٍ ضسوي ًطخ ثِ ًبال ػطؾِ - زٍم هطتجِ

 . هبُ ضص تب سِ اظ زٍلتي ذسهبت ثطذي يب توبم هكغ - زٍم هطتجِ هدبظاتْبي ثط ػالٍُ - سَم هطتجِ

 اهَض ٍظاضت ضسُ تؼييي ؾَاثف ٍ كطهْب هكبثن كبًتَض غسٍض اظ ذَززاضي اظ است ػجبضت كبًتَض غسٍض ػسم  - 8 هبزُ 

  . هطوَل اهالم هَضز زض ٍاهغ ذالف كبًتَض غسٍض يب زاضايي ٍ اهتػبزي

  : ثبضس هي ظيط ضطح ثِ كبًتَض غسٍض ػسم تؼعيطات

  . ٍاحس پطًٍسُ زض زضج ، ًتجي تصًط - اٍل هطتجِ

  . ضيبل ّعاض پٌدبُ تب ضيبل ّعاض پٌح اظ خطيوِ اذص - زٍم هطتجِ

 زض ٍ هبُ ضص تب سِ اظ زٍلتي ذسهبت ثطذي يب توبم هكغ ، ضيبل ّعاض غس تب ضيبل ّعاض پٌدبُ اظ خطيوِ اذص - سَم هطتجِ

 . هترلق ػٌَاى ثِ پبضچِ ًػت هػلحت غَضت

 ؾَاثف اخطاي خْت الظم هساضى اضائِ ٍ هطاخؼِ ػسم اظ است ػجبضت - تَظيغ ٍ گصاضي هيوت ؾَاثف اخطاي ػسم - 9 هبزُ 

 تَليس يب ٍاضزاتي ًبالي تطذيع تبضيد اظ هبُ سِ هست اظ ثيص ٍ هَخِ ػصض ثسٍى هبًًَي هطاخغ ثِ تَظيغ ٍ گصاضي هيوت

  . هطوَل اهالم زاذلي هحػَل

  : ثبضس هي ظيط ضطح ثِ تَظيغ ٍ گصاضي هيوت ؾَاثف اخطاي ػسم تؼعيطات

  . ّلتِ يي حساًثط هْلت توسيس ٍ ًتجي اذكبض - اٍل هطحلِ

  . ّلتِ يي حساًثط هْلت توسيس ٍ ًبال ضسوي اضظش ثطاثط پٌح تب يي اظ خطيوِ - زٍم هطحلِ

 ثِ ثبظضگبًي ًبضت لـَ ٍ هبُ سِ هست ثِ زٍلتي ذسهبت يب سْويِ هكغ ، زٍم هطحلِ قجن هدبظات ثط ػالٍُ - سَم هطحلِ

 . سبل يي هست

 . ضس ذَاّس اػوبل هستوالً ًبال ّط هَضز زض كَم هطاحل:  تجػطُ 



 هوطضات ٍ ؾَاثف اظ ترلق اظ است ػجبضت زٍلتي ذسهبت ٍ اضظ زضيبكت هجبل زض ٍاضزًٌٌسگبى تؼْسات اخطاي ػسم  -10 هبزُ 

 ًطَض اظ اضظ ذطٍج يب ٍ ًبال ًيلي يب ًوي ًبّص يب ٍ تؼْسات اخطاي ػسم ثِ هٌدط ًِ ٍاضزات هَضز زض زٍلت ضسُ تؼييي

  . گطزز

  : ثبضس هي ظيط ضطح ثِ زٍلتي ذسهبت ٍ اضظ زضيبكت هجبل زض ٍاضزًٌٌسگبى تؼْسات اخطاي ػسم تؼعيطات

 تؼلين ، تؼْسات اًدبم ػسم يب ًسطي هوساض ثِ ًسجت اضظ ػيي اػبزُ يب ٍ ثبظاض زض ضايح ًطخ ثب اضظ ًطخ تلبٍت هؼبزل خطيوِ

 ثط ػالٍُ استلبزُ سَء ٍهَع غَضت زض ٍ اثكبل تب سبل يي اظ تٌطاض غَضت زض ٍ سبل يي تب هبُ ضص اظ ثبظضگبًي ًبضت

 . استلبزُ سَء هجلؾ ثطاثط پٌح تب خطيوِ كَم هدبظاتْبي

 . گطزز هي هستطز آى غبحت ثِ كَم هدبظاتْبي اػوبل اظ پس ثبضس هدبظ ًَع اظ ٍاضزُ ًبالي ًِ غَضتي زض:  تجػطُ 

 ػطؾِ ٍ تَليس ػسم اظ است ػجبضت زٍلتي ذسهبت ٍ اضظ زضيبكت هجبل زض تَليسًٌٌسگبى تؼْسات اخطاي ػسم - 11 هبزُ 

 ػصض ثسٍى. . .  ٍ تحَيل ضطايف ، استبًساضز ، هيوت ، هوساض ، ًَع هجيل اظ زٍلت ضسُ تؼييي ثطًبهِ ٍ هطاضزاز قجن هحػَل

  . هَخِ

  : ثبضس هي ظيط ضطح ثِ زٍلتي ذسهبت ٍ اضظ زضيبكت هجبل زض تَليسًٌٌسگبى تؼْسات اخطاي ػسم تؼعيطات

 ًطخ ثب اضظ ًطخ تلبٍت هؼبزل خطيوِ ، شيطثف هإسسِ يب ٍظاضتربًِ ثِ هطاتت اػالم ، ٍاحس پطًٍسُ زض زضج ؾوي ًتجي تصًط

 خطيوِ كَم هدبظات ثط ػالٍُ تٌطاض غَضت زض ٍ تؼْسات اًدبم ػسم يب ًسطي هوساض ثِ ًسجت اضظ ػيي اػبزُ يب ثبظاض زض ضايح

 . استلبزُ سَء هجلؾ ثطاثط سِ تب يي اظ

 ذَاٌّس 10 هبزُ هطوَل ًوبيٌس تدبضي ًبالي يب ٍ اٍليِ هَاز ٍاضزات ثِ هجبزضت تَليسي ٍاحسّبي ًِ غَضتي زض:  تجػطُ 

 . ثَز

 ؾَاثف ٍ هْلت ظطف هَخِ ػصض ثسٍى پطٍاًِ اذص ػسم اظ است ػجبضت - غٌلي ٍاحسّبي ًست پطٍاًِ ًساضتي  - 12 هبزُ 

  . گطزز هي اػالم ٍ تؼييي اغٌبف هطًع ضَضاي ثط ًظبضت ػبلي ّيأت تَسف ًِ هوطضاتي ٍ

 : ثبضس هي ظيط ضطح ثِ ٍاحسّب ًَع ثب هتٌبست غٌلي ٍاحسّبي ًست پطٍاًِ ًساضتي تؼعيطات

  : تَليسي غٌلي ٍاحسّبي هَضز زض - الق

  . هبُ ضص هست تب هْلت توسيس ٍ ًتجي اذكبض - اٍل هطحلِ

  . هبُ سِ تب هْلت توسيس ٍ ضيبل ّعاض غس تب خطيوِ اذص ، هبُ سِ هست تب زٍلتي ذسهبت ثطذي يب توبم هكغ - زٍم هطحلِ

 . ًست پطٍاًِ اذص ظهبى تب ٍاحس تؼكيل - سَم هطحلِ

  : ذسهبتي غٌلي ٍاحسّبي هَضز زض - ة



  . هبُ سِ تب هْلت توسيس ٍ ًتجي اذكبض - اٍل هطحلِ

 هست تب هْلت توسيس ٍ ضيبل ّعاض زٍيست تب خطيوِ اذص ، هبُ سِ هست تب زٍلتي ذسهبت ثطذي يب سْويِ هكغ - زٍم هطحلِ

  . هبُ سِ

 . ًست پطٍاًِ اذص ظهبى تب ٍاحس تؼكيل - سَم هطحلِ

   : تَظيؼي ذسهبتي غٌلي ٍاحسّبي هَضز زض - ج

 ، هبُ سِ هست تب زٍلتي ذسهبت ثطذي يب سْويِ هكغ - زٍم هطحلِ هبُ زٍ هست تب هْلت توسيس ٍ ًتجي اذكبض - اٍل هطحلِ

  . هبُ يي هست تب هْلت توسيس ٍ ضيبل ّعاض پبًػس هجلؾ تب خطيوِ اذص

 . ًست پطٍاًِ اذص ظهبى تب ٍاحس تؼكيل - سَم هطحلِ

 هَخِ ػصض ثسٍى ثطزاضي ثْطُ پطٍاًِ اذص ػسم اظ است ػجبضت - تَليسي ٍاحسّبي ثطزاضي ثْطُ پطٍاًِ ًساضتي  - 13 هبزُ 

  . گطزز هي اػالم ٍ تؼييي(  هَضز حست)  تَليسي ّبي ٍظاضتربًِ تَسف ًِ هوطضاتي ٍ ؾَاثف ٍ هْلت ظطف

  : ثبضس هي ظيط ضطح ثِ تَليسي ٍاحسّبي ثطزاضي ثْطُ پطٍاًِ ًساضتي تؼعيطات

  . هبُ ضص هست تب هْلت توسيس ٍ ًتجي اذكبض - اٍل هطحلِ

 تب هْلت توسيس ٍ ضيبل ّعاض زٍيست هجلؾ تب خطيوِ اذص ، هبُ سِ هست تب زٍلتي ذسهبت ثطذي يب سْويِ هكغ - زٍم هطحلِ

  . هبُ سِ هست

 . بزداري بهزه پزوانه اخذ سمان تا واحد تعطيل - سوم مزحله

(  اخجبضي استبًساضز هطوَل اهالم هَضز زض)  غٌؼتي تحويوبت ٍ استبًساضز هإسسِ اظ گَاّي كبهس ٍاحسّبي هَضز زض:  تجػطُ 

 . گطزز هي اهسام پطٍاًِ اذص ظهبى تب ٍاحس تؼكيل ثِ ًسجت ثالكبغلِ ثبضس هؿط ايوٌي ًظط اظ آًْب تَليسات ًِ

 ثبثت غبزضاتي اضظ ٍاضيعًبهِ يب اضظ زضيبكت هوبثل زض ذسهبت يب ًبال كطٍش اظ است ػجبضت - ضيبلي ، اضظي كطٍش - 14 هبزُ 

  . زٍلت هػَثبت ٍ هبًَى هوطضات ذالف ثط ًطَض زاذل زض ذسهبت يب ًبال ثْبي اظ هسوتي يب توبم

  : ثبضس هي ظيط ضطح ثِ ضيبلي ، اضظي كطٍش تؼعيطات

 حست ، كَم هدبظات ثط ػالٍُ تٌطاض غَضت زض ٍ ثبظاض ًطخ ثِ آًْب ضيبلي هؼبزل يب زضيبكتي ّبي ٍاضيعًبهِ يب اضظ ًليِ اذص

 . هبُ ضص تب سِ اظ ثبظضگبًي ًبضت لـَ يب زٍلتي ذسهبت ٍ سْويِ هكغ هَضز

 ذطزُ يب كطٍضي ػوسُ سكح زض زيگط ًبالي ّوطاُ ثِ ًبال اخجبضي كطٍش اظ است ػجبضت - اخجبضي كطٍش - 15 هبزُ 

  . كطٍضي



  : ثبضس هي ظيط ضطح ثِ اخجبضي كطٍش تؼعيطات

 . تحويلي ًبالي اضظش ثطاثط زٍ تب يي اظ خطيوِ

 هَخَزي هوساض ثِ ًسجت كطٍضي ػوسُ ٍاحسّبي غحيح اظْبض ػسم اظ است ػجبضت - ًبال هَخَزي اػالم ػسم - 16 هبزُ 

  . ضَز هي تؼييي زٍلت تَسف آى اػالم ؾطٍضت ًِ ضسوي ًطخ زاضاي ًبالّبي

 . ثبضس هي ًبال ػطؾِ اظ اهتٌبع ٍ اذلبء تؼعيطات هكبثن ػيٌبً ًبال هَخَزي اػالم ػسم تؼعيطات

 ٍاحس ؿيط اضربظ اذتيبض زض ػوسُ غَضت ثِ هيوت يب تَظيغ هوطضات ٍ ؾَاثف ذالف ثط ًبال ًِ هَاضزي زض - 17 هبزُ 

 خطيوِ پطزاذت ثِ ًيع ًبال ذطيساض حوَهي يب حويوي اضربظ ، كطٍضٌسُ هدبظات ثط ػالٍُ ، گيطز هطاض كطٍش خْت ضطايف

 . گطزًس هي هحٌَم حن ؿيط هي زضآهس ثطاثط سِ تب يي هؼبزل

 ػْسُ ثِ خٌسي ّبي ّعيٌِ ًليِ ، ًبال ػيي استطزاز ؾوي ثبضس ًطكتِ كطٍش ثِ ذطيساض تَسف ًبال ًِ غَضتي زض:  تجػطُ 

 . ثبضس هي ذطيساض

 دولتي بخش تخلفات - دوم فصل

 ًْبزّبي ٍ زٍلت پَضص تحت ٍ زٍلتي هإسسبت ٍ ضطًتْب ٍ ّب ٍظاضتربًِ زض اٍل كػل ترللبت غَضتيٌِ زض - 18هبزُ  

  : ثَز ذَاّس ظيط ضطح ثِ هطثَقِ تؼعيطات ضَز ٍاهغ ضسُ هلي ٍ اسالهي اًوالة

  : ثبضس ضسُ هٌظَض شيطثف زستگبُ يب ضطًت هػبلح ٍ هٌبكغ خْت زض ترللبت اظ حبغل زضآهس غَضتيٌِ زض - الق

  . ذعاًِ حسبة ثِ آى ٍاضيع ٍ ترللبت اظ حبغل زضآهس اذص - اٍل ي هطتجِ

  . ذعاًِ حسبة ثِ آى ٍاضيع ٍ ترللبت اظ حبغل زضآهس اذص - زٍم ي هطتجِ

  . ضطوبُ ثوست زٍلتي ذسهبت اظ اًلػبل ٍ زائن ثكَض ذَز سوت اظ هترلق ثطًٌبضي

  . زٍلتي ذسهبت اظ زائن اًلػبل ٍ ذعاًِ حسبة ثِ آى ٍاضيع ٍ ترللبت اظ حبغل زضآهس اذص - سَم ي هطتجِ

 ضسُ زستگبُ يب ضطًت ذبضج يب زاذل زض اكطاز يب كطز ػبيس حن ؿيط هي زضآهس اضتٌبثي ترللبت ي ًتيدِ زض غَضتيٌِ زض - ة

 هيعاى ًِ غَضتي زض ٍ ذعاًِ حسبة ثِ آى ٍاضيع ٍ ترللبت اظ حبغل زضآهس اذص ، زٍلتي ذسهبت اظ زائن اًلػبل ، ثبضس

 ّط زض ٍ حجس سبل زُ تب زٍ ، ثبضس هجلؾ ايي اظ ثيص گبُ ّط ٍ حجس سبل سِ تب ضطوبُ ، ثبضس ضيبل ّعاض پٌدبُ تب اذتالس

  . اذتالس هجلؾ ثطاثط زٍ هؼبزل خطيوِ هَضز

  : ثبضس ًطسُ ػبيس زضآهسي ّيچگًَِ - ترللبت ي ًتيدِ زض ًِ غَضتي زض - ج

  . ضطوبُ تب يي اظ ذَز سوت اظ هترلق ثطًٌبضي - اٍل ي هطتجِ



  . يٌسبل تب هبُ سِ اظ زٍلتي ذسهبت اظ هَهت اًلػبل - زٍم ي هطتجِ

 . زٍلتي ذسهبت اظ زائن اًلػبل - سَم ي هطتجِ

 ٍ هٌطض يب هستوط غَضت ثِ اكطاز يب كطز تَسف 17 هبزُ هَؾَع ّبي زستگبُ ٍ ضطًتْب زض ترللبت ًِ غَضتي زض:  تجػطُ 

 زٍلتي ذسهبت اًدبم اظ هترلليي ٍ ثَز ذَاّس ضجٌِ تطٌيل تؼعيطات هطوَل ثبضس گطكتِ اًدبم ضجٌِ تطٌيل غَضت ثِ

 . ضس ذَاٌّس هحطٍم

 : دولتي بخش حكوهتي تعزيرات تشكيالت - سوم فصل

 ، سبظهبًْب ، ّب ٍظاضتربًِ ضبهل زٍلتي ثرص اهتػبزي كؼبليتْبي ثط زٍلت ًٌتطل ٍ ًظبضت اػوبل هٌظَض ثِ  -19 هبزُ 

 ضطًتْبي ٍ اسالهي اًوالة ًْبزّبي ٍ ثبًٌْب ٍ ضسُ هلي ٍ زٍلت پَضص تحت ٍ زٍلتي ضطًتْبي ، زٍلتي ّبي زستگبُ

 هسئَليت ثبضس هعثَض ضطًتْبي ٍ ّب زستگبُ ثِ هتؼلن آًْب سْبم زضغس پٌدبُ اظ ثيص ًِ ضطًتْبيي ّوچٌيي ٍ تبثؼِ

 ثب زٍلتي ثرص حٌَهتي تؼعيطات هطًعي ًويسيَى ثِ هطثَقِ تؼعيطات ٍ ترللبت ثِ ضسيسگي ٍ پيگيطي ، ثبظضسي

 . گطزز هي هحَل آتي ٍظبيق ضطح ٍ تطٌيالت

  : اظ ػجبضتٌس هطًعي ًويسيَى اػؿبي - 20هبزُ  

  . ًويسيَى ضئيس ػٌَاى ثِ ٍظيط ًرست هؼبٍى - 1

  . اًوالة زازسطاي اظ ًطَض ًل زازستبى ي ًوبيٌسُ – 2

  . ًطَض ٍظاضت ضيعي ثطًبهِ هؼبٍى - 3

  . اقالػبت ٍظاضت هؼبٍى - 4

  . زاضايي ٍ اهتػبزي اهَض ٍظاضت هبليبتي اهَض هؼبٍى - 5

  . ثبظضگبًي ٍظاضت اظ ًوبيٌسگي ثِ تَليسًٌٌسگبى ٍ ًٌٌسگبى هػطف حوبيت سبظهبى هسيطػبهل - 6

 . ( هَضز حست)  شيطثف ي ٍظاضتربًِ هؼبٍى - 7

 ضأي چْبض ثب حساهل هػَثبت ٍ غبزضُ احٌبم ٍ هييبثس ضسويت اػؿبء اظ ًلط 5 حؿَض ثب هطًعي ًويسيَى خلسبت - تجػطُ 

 . هيجبضس هؼتجط

 ًويسيًَي يبثس ؾطٍضت ٍظيط ًرست تأييس ثب زٍلتي ثرص حٌَهتي تؼعيطات ًويسيَى تطٌيل ًِ استبًْبيي زض - 21هبزُ  

  : ضس ذَاّس تطٌيل ظيط تطًيت ثب

  . ًويسيَى ضئيس ثؼٌَاى استبًساض - 1



  . اًوالة زازستبى - 2

  . استبًساض ضيعي ثطًبهِ هؼبٍى - 3

  . اقالػبت ًل هسيط - 4

  . زاضايي ٍ اهتػبزي اهَض ًل هسيط - 5

  . ثبظضگبًي ًل هسيط - 6

 . شيطثف ي ٍظاضتربًِ ًل هسيط - 7

 ثَز ذَاّس هطًعي ًويسيَى هطبثِ غبزضُ آضاء اػتجبض ٍ استبى حٌَهتي تؼعيطات ًويسيَى خلسبت ضسويت ًػبة:  تجػطُ 

. 

  : اظ ػجبضتست هطًعي ًويسيَى ٍظبيق ضطح - 22هبزُ  

  . زٍلتي ثرص حٌَهتي تؼعيطات قطح هطوَل ذسهبت ٍ ًبالّب كْطست پيطٌْبز - 1

 ٍ هبلي ، اخطايي ي آئيٌٌبهِ ٍ ٍظبيق ضطح تػَيت ٍ اػؿبء تطًيت تؼييي ٍ هطًعي ًويسيَى زاذلي ٍاحسّبي تطٌيل - 2

 . هيطسس ٍظيط ًرست تأييس ثِ ًِ هبًَى ايي اثالؽ تبضيد اظ هبُ زٍ هست ظطف حساًثط استرساهي

 اهَض سبظهبى زستوعز ٍ حوَم ضَضاي هػَة سوق اظ پطسٌل هعايبي ٍ حوَم ثبثت پطزاذتي هجبلؾ حساًثط - 1ي تجػطُ 

 . ًوبيس ًوي تدبٍظ ًطَض استرساهي ٍ ازاضي

 ًويسيًَْبي ٍ هطًعي ًويسيَى ًيبظ هَضز اػتجبضات ٍ هيطَز ٍاضيع ذعاًِ حسبة ثِ زضيبكتي ّبي خطيوِ - 2 ي تجػطُ 

 حوبيت سبظهبى زضآهس هحل اظ ٍظيط ًرست تأييس ثب 1368 سبل زض ثبظضسبى حوَم ٍ ضٌبيبت ثِ ضسيسگي ٍاحس ٍ استبًْب

 يب هطًعي ًويسيَى ضئيس هَضز حست ٍ ٍظيط ًرست اخطايي هؼبٍى قطين اظ ٍ تأهيي تَليسًٌٌسگبى ٍ ًٌٌسگبى هػطف

 . هيگطزز پطزاذت ضٌبيبت ثِ ضسيسگي ٍاحس هسٍَل

 . هيطسس ٍظيط ًرست تأييس ثِ ًِ هبًَى ايي چْبضچَة زض كػل ايي ثِ هطثَـ اخطائي ّبي آئيٌٌبهِ تػَيت ٍ تْيِ - 3

 . هبًَى ايي هطوَل ٍاحسّبي اظ ثبظضسي ًبضت غسٍض ٍ ثبظضس تؼييي - 4

 . هترلليي هَضز زض تػوين اتربش ٍ حٌن غسٍض ٍ ضسيسگي - 5

 . استبًْب تؼعيطات ًويسيًَْبي ػولٌطز ثط ًظبضت - 6

 ّبي آئيٌٌبهِ ٍ هبًَى ايي چْبضچَة زض هطًعي ًويسيَى هجبل زض استبى تؼعيطات ًويسيَى اػؿبء سبيط ٍ ضئيس - تجػطُ 

 احطاظ غَضت زض ٍ هيجبضٌس هطًعي ًويسيَى ّبي آئيٌٌبهِ ٍ هوطضات تبثغ هبًَى ايي هلبز هَضز زض ٍ زاضتِ هسٍَليت هطثَقِ



 ضٌبيبت ثِ ضسيسگي ٍاحس ثِ هطًعي ًويسيَى سَي اظ هطاتت ، استبى تؼعيطات ًويسيَى اػؿبء اظ يي ّط يب ضئيس ترلق

 . ضَز ذَاّس احبلِ 23 هبزُ هَؾَع

 آًْب زض ًظط تدسيس ٍ استبًْب ًويسيًَْبي ٍ هطًعي ًويسيَى ي غبزضُ احٌبم اظ ضٌبيبت ثِ ضسيسگي هٌظَض ثِ - 23هبزُ  

 تطٌيل ظيط تطًيت ثب ٍظيط ًرست ًظط ظيط ٍاحسي زٍلتي ثرص حٌَهتي تؼعيطات هدطيبى ترللبت ثِ ضسيسگي ًيع ٍ

  : هيگطزز

  . ٍاحس ضئيس ػٌَاى ثِ ٍظيط ًرست ي ًوبيٌسُ – 1

  . ًطَض زيَاًؼبلي ضئيس اظ ًوبيٌسگي ثِ اًوالة زازگبّْبي هؿبت اظ يٌي - 2

 . ًويسيَى اًتربة ثِ هطًعي ًويسيَى اػؿبي اظ ثبثت ػؿَ ًلط يي - 3

 ٍاحس ايي زض ًطَض ػبلي زيَاى ضئيس ي ًوبيٌسُ اظ هطًت ّيأتي ي ثَسيلِ هعثَض ٍاحس ي آئيٌٌبهِ ٍ ٍظبيق ضطح - تجػطُ 

 ًطَض زيَاًؼبلي ضئيس تأييس ثِ ٍ هيطَز تْيِ ٍظيط ًرست ي ًوبيٌسُ ٍ هطًعي ًويسيَى زض ًطَض ًل زازستبى ي ًوبيٌسُ ،

 . هيطسس ٍظيط ًرست ٍ

هبزُ  ي تجػطُ زض هصًَض ّيأت تَسف زٍلتي ثرص حٌَهتي تؼعيطات ًويسيَى ضسيسگي ي ًحَُ ي آئيٌٌبهِ - 24هبزُ  

 . هيطَز تػَيت 23

 ظًساًْب ٍ ثبًٌْب هسٍَليي ّوچٌيي ٍ ضْطثبًي ، غاًساضهطي ، اسالهي اًوالة ي ًويتِ اظ اػن اًتظبهي ٍاحسّبي - 26هبزُ  

 احٌبم اخطاي ثِ ًسجت هَظلٌس هَضز حست 19 هبزُ هَؾَع ضطًتْبي ٍ زستگبّْب سبيط ٍ ًطَض سطاسط اسٌبز ثجت ازاضات ٍ

 . ًوبيٌس اهسام ضٌبيبت ثِ ضسيسگي ٍاحس ٍ استبًْب تؼعيطات ًويسيًَْبي ثب هطًعي ًويسيَى سَي اظ غبزضُ

 زستَضالؼولْبي ٍ ذبظ ؾَاثف ذَز هبًًَي ٍظبيق چْبضچَة زض هَظلٌس آًْب تبثؼِ ٍاحسّبي ٍ ّب ٍظاضتربًِ - 27هبزُ  

 . ًوبيٌس اػالم زٍلتي ثرص حٌَهتي تؼعيطات هطًعي ًويسيَى ثِ ضا قطح هطوَل اهالم ثب ضاثكِ زض اخطايي

 ، قطح هطوَل اهالم تَظيغ ؾَاثف اخطاي ٍ زٍلتي ثرص حٌَهتي تؼعيطات هوطضات اخطاي زض ًِ هَاضزي زض - 28هبزُ  

 ٍظضاء ٍ ٍظيط ًرست اظ هطًت ًويسيًَي تَسف هكؼي ًظط ، ثبضس شيطثف ّبي ٍظاضتربًِ ثيي ًظطي اذتالف ٍ ًبّوبٌّگي

 . هيجبضس االخطاء الظم زستگبّْب ثطاي ٍ اػالم ثبظضگبًي ٍ زاضايي ٍ اهتػبزي اهَض

 : دولتي غير بخش حكوهتي تعزيرات تشكيالت - چهارم فصل

 ظيط تطًيت ثب«  حٌَهتي تؼعيطات هطًعي ستبز»  ثؼٌَاى ستبزي زٍلتي ؿيط ثرص زض هبًَى ايي اخطاي هٌظَض ثِ - 29 هبزُ 

  : هيگطزز تطٌيل

  . ستبز ضئيس ػٌَاى ثِ ًظبضت ػبلي ّيأت ضئيس ٍ ثبظضگبًي ٍظيط - 1



  . ًطَض ٍظيط - 2

  . اغٌبف هطًعي ضَضاي ضئيس - 3

  . ًطَض زيَاًؼبلي ضئيس االذتيبض تبم ي ًوبيٌسُ - 4

  . غٌبيغ ٍظيط - 5

 . تَليسًٌٌسگبى ٍ ًٌٌسگبى هػطف حوبيت سبظهبى هسيطػبهل - 6

 الظم ٍ هؼتجط ضأي چْبض حساهل ثب هترصُ تػويوبت ٍ هييبثس ضسويت اػؿبء اظ ًلط 5 حؿَض ثب هطًعي ستبز خلسبت - تجػطُ 

 . هيجبضس االخطاء

 : هيجبضس ظيط ثططح حٌَهتي تؼعيطات هطًعي ستبز ٍظبيق - 30هبزُ  

 . استرساهي ٍ هبلي ، اخطائي ّبي آئيٌٌبهِ تػَيت - 1

 . هيجبضس ثبظضگبًي ٍظاضت ي ػْسُ ثِ ؿيطزٍلتي ثرص حٌَهتي تؼعيطات ثِ هطثَـ اخطايي ي آئيٌٌبهِ تْيِ - تجػطُ 

 . زٍلتي ؿيط ثرص زض شيطثف زستگبّْبي ًليِ ثطاي قطح اخطاي ًيبظ هَضز ي ثَزخِ تػَيت - 2

 . قطح اخطايي اًسبًي ًيطٍي ٍ ًبظطاى تؼساز تؼييي - 3

 . اخطايي زستگبّْبي ثيي ّوبٌّگي ايدبز - 4

 . هبًَى ايي چْبضچَة زض ؾطٍضي تػويوْبي اتربش - 5

 گوبضزى ثٌبض ٍ استرسام ثِ ًسجت حٌَهتي تؼعيطات هطًعي ستبز هػَثبت ثطاسبس تَاًس هي ثبظضگبًي ٍظاضت - 31 هبزُ 

  . ًوبيس اهسام ًطَض سكح زض اخطائي ٍاحسّبي ًيبظ هَضز پطسٌل ٍ ًبظطاى

 ثبظضسي ًبضت اًوالة زازستبى سَي اظ آًْب ثطاي ٍ هيطًَس هؼطكي هطثَقِ ازاضات ٍ ثبظضگبًي ٍظاضت ي ٍسيلِ ثِ ًبظطاًيٌِ

 . هيطًَس هحسَة زازگستطي ؾبثف هبًَى ايي حسٍز زض هيطَز غبزض

 ثِ ًبظطاى تؼييي ٍ ثبظضسي هسٍَليت ٍ ٍظبيق ًساضًس ٍخَز ثبظضگبًي ازاضات ًِ ّبيي ثرص يب ضْطّب زض - 1 ي تجػطُ 

 . هيجبضس آًبى ي ًوبيٌسُ يب اًوالة زازستبًْبي ي ػْسُ ثِ تطتيت

 ًطَض زيَاًؼبلي ضئيس پيطٌْبز ثِ ثٌب كَم ي تجػطُ زض هصًَض ثرطْبي ٍ ضْطّب زض قطح اخطاي ّبي ّعيٌِ - 2 ي تجػطُ 

 زيَاًؼبلي ضئيس اذتيبض زض ٍ هيطَز تأهيي ثبظضگبًي ٍظاضت تَسف ضسُ ثيٌي پيص زضآهسّبي هحل اظ هطًعي ستبز تػَيت ٍ

 . هيگيطز هطاض ًطَض



 ثِ آًْب تطٌيالتي اهَض ٍ هبًَى ايي اٍل كػل زض هٌسضج ترللبت ثبظضسي ٍ گيطي پي ، ّوبٌّگي هسٍَليت - 32 هبزُ 

 اخطاي ثِ هٌلق الظم ّوٌبضي ؾوي ثبًٌْب ٍ اًتظبهي ، اخطائي زستگبّْبي ًليِ ٍ هيجبضس ثبظضگبًي ٍظاضت ي ػْسُ

 . ثَز ذَاٌّس هطثَقِ زستَضالؼولْبي ٍ ّب ثرطٌبهِ

 ضَضاي ٍ ًٌس هي اػالم اغٌبف هطًعي ضَضاي ثِ ضا ًيبظ هَضز ًبظطاى تؼساز حٌَهتي تؼعيطات هطًعي ستبز - 33هبزُ  

 سَم يي هيعاى ثِ آًْب ثيي اظ ستبز تب ًوبيس هي هؼطكي ستبز ثِ ضا ًيبظ هَضز تؼساز سَم زٍ اظ ثيص هيعاى ثِ اغٌبف هطًعي

 . ًوبيس هؼطكي اًوالة زازسطاي ثِ ًبضت غسٍض ثطاي ٍ اًتربة ًيبظ هَضز تؼساز

 ٍ ثَز ذَاٌّس هبًَى ايي ًبظطاى ثب ّوٌبضي ثِ هَظق غٌلي تؼبًٍي ضطًتْبي ٍ غٌلي سبظهبًْبي ي ًليِ - 34هبزُ 

 ٍظاضت زضذَاست ثب هَظلٌس ضْطّب ًظبضت ًويسيًَْبي ٍ هيطَز هحسَة ترلق ، اًگبضي سْل ٍ ّوٌبضي ػسم ّطگًَِ

 . زاضًس هؼوَل الظم اهسام هصًَض سبظهبًْبي هسٍَليي ًػت ٍ ػعل ثِ ًسجت ثبظضگبًي

 ثبظضگبًي ٍظاضت زض ضٌبيبت ثِ ضسيسگي ٍاحس ثٌبم ٍاحسي ، شيطثف هأهَضاى ٍ ًبظطاى ترللبت ثِ ضسيسگي خْت - 35هبزُ 

 . هيگطزز اضخبع اًوالة زازگبّْبي ثِ هَؾَع ، ترلق احطاظ غَضت زض ٍ هيطَز تطٌيل

 تؼييي اًوالة زازسطاي تَسف ضٌبيبت ثِ ضسيسگي ٍاحس ، 31هبزُ  1 ي تجػطُ زض هصًَض ثرطْبي ٍ ضْطّب زض - تجػطُ 

 . هيطَز

 اًوالة زازگبّْبي تَسف ، حٌن غسٍض ٍ ؿيطزٍلتي ثرص حٌَهتي تؼعيطات هطوَل ترللبت ثِ ضسيسگي - 36هبزُ  

 ٍ ًَثت اظ ذبضج ضا حٌَهتي تؼعيطات ّبي پطًٍسُ هٌللٌس اسالهي اًوالة زازگبّْبي ٍ زازسطاّب ٍ هيگيطز اًدبم اسالهي

 . ًوبيٌس ضسيسگي ّب پطًٍسُ سبيط ثط هوسم

 زض تَاًٌس هي ثساًٌس غبلح ضا آًْب ًطَض ًل زازستبى ٍ ًطَض زيَاًؼبلي ضئيس ًِ زازستبًْبيي ٍ زازيبضاى - 1 ي تجػطُ 

 . ًوبيٌس غبزض تؼعيطي احٌبم هيطًَس اضخبع اًوالة زازگبّْبي ثِ ًِ حٌَهتي تؼعيطات ّبي پطًٍسُ ذػَظ

 ٍظاضت ي ػْسُ ثِ حٌن غسٍض ٍ ضسيسگي ، تؼْس اذص ٍ تَثيد ، اذكبض ، ًتجي تصًط هدبظاتْبي هَضز زض - 2 ي تجػطُ 

 . هيجبضس ثبظضگبًي

 ي غبزضًٌٌسُ هبؾي ًِ غَضتي زض ٍ االخطاست الظم ٍ هكؼي هبًَى ايي اخطاي زض اًوالة زازگبّْبي احٌبم - 37هبزُ  

 اخطاء حٌن چٌبًچِ غَضت ايي زض ٍ ًوبيس ًظط تدسيس توبؾبي تَاًس هي ثطَز ذَز هبًًَي يب ٍ ضطػي اضتجبُ هتَخِ حٌن

 . هيطَز هتَهق حٌن اخطاي ، ثبضس ًطسُ

 اػتطاؼ ثبضٌس هبؾي اضتجبُ ثِ هؼتوس ثبظضگبًي ٍظاضت يب حٌن هدطي زازستبى خبًطيي يب زازستبى چٌبًچِ - 1 ي تجػطُ 

 ػول هبزُ ايي شيل قجن ثپصيطز ضا اػتطاؼ هعثَض هبؾي غَضتيٌِ زض ، هيسٌّس تصًط حٌن ي غبزضًٌٌسُ هبؾي ثِ ضا ذَز

 اضسبل ًظط تدسيس هطخغ ثِ پطًٍسُ ثب ّوطاُ ًظط تدسيس توبؾبي ٍ هيطَز اخطاء غبزض حٌن غَضت ايي ؿيط زض ٍ هيطَز

 . هيگطزز



 زض ٍ حٌن اثالؽ تبضيد اظ ضٍظ زُ هست ظطف ثبيس ثبضس زاضتِ اػتطاؼ غبزضُ حٌن ثِ ػليِ هحٌَم چٌبًچِ - 2 ي تجػطُ 

 زض ، ًوبيس اػتطاؼ ، هيطَز هطرع آئيٌٌبهِ زض ًِ(  ضٍظ 20 حساًثط)  ثيطتطي هست ظطف ثبضس زستطس اظ زٍض ًِ هَاضزي

 غبزضُ حٌن ايٌػَضت ؿيط زض ٍ هيطَز ػول هبزُ ايي شيل قجن ثپصيطز ضا اػتطاؼ حٌن ي غبزضًٌٌسُ هبؾي ًِ غَضتي

 . هيگطزز اضسبل ًظط تدسيس هطخغ ثِ پطًٍسُ ثب ّوطاُ ًظط تدسيس توبؾبي ٍ هيطَز اخطاء

 حست ضا ًظط تدسيس اهط تَاًس هي ًِ هيجبضس ًطَض زيَاًؼبلي ضئيس هبزُ ايي زض هصًَض ًظط تدسيس هطخغ - 3 ي تجػطُ 

 . ثَز ذَاّس هوٌي يٌجبض ثب كوف كَم تطتيت ثِ ًظط تدسيس.  ًوبيس ٍاگصاض ًٌس هي تؼييي ًِ هؿبتي ثِ هَضز

 الظم ٍ هؼتجط ضأي چْبض حساهل ثب هترصُ تػويوبت ٍ هييبثس ضسويت اػؿبء اظ ًلط 5 حؿَض ثب هطًعي ستبز خلسبت - تجػطُ 

 . هيجبضس االخطاء

 زازگبُ هَاكوت ، خبضي هَاًيي قجن الظم ضطايف ثط ػالٍُ هبًَى ايي زض هوطض هدبظاتْبي تؼلين ٍ ترليق ثطاي - 38هبزُ  

 . هيجبضس ؾطٍضي ًيع هطثَـ زازستبى ٍ حٌن ي غبزضًٌٌسُ

 زاضايي ٍ اهتػبزي اهَض ٍظاضت ٍ هيطَز ٍاضيع ذعاًِ حسبة ثِ زضيبكتي ّبي خطيوِ اظ ًبضي زضآهسّبي ي ًليِ - 39هبزُ  

 اذتيبض زض خطاين ٍخَُ هحل اظ حٌَهتي تؼعيطات هطًعي ستبز هػَة ي ثَزخِ ثطاسبس ضا ًيبظ هَضز اػتجبضات است هَظق

 . زّس هطاض ثبظضگبًي ٍظاضت

 هػطف حوبيت سبظهبى زضآهس هحل اظ ضيبل هيليبضز يي هجلؾ تب گطزاى تٌرَاُ ػٌَاى ثِ تَاًس هي ثبظضگبًي ٍظاضت - تجػطُ 

 . ًوبيس اذص تَليسًٌٌسگبى ٍ ًٌٌسگبى

 : انقالب شوراي 95.  4.  9531 هصوب صنفي نظام قانوى اصالحات - پنجن فصل

 االخطاء الظم آتي اغالحبت ٍ ضسُ اًدبم اغالحبت ثب اًوالة ضَضاي 13/4/1359 هػَة غٌلي ًظبهي هبًَى - 40هبزُ  

 . هيجبضس

 زازسطاي ٍ زازگبُ ثِ ػوَهي زازسطاي ٍ ًيلطي زازگبُ ثطاي غٌلي ًظبم هبًَى زض هصًَض اذتيبضات ٍ ٍظبيق - 41هبزُ  

 . هيگطزز هحَل اسالهي اًوالة

  : هيگطزز اؾبكِ غٌلي ًظبم هبًَى 48هبزُ  ثِ 10 ثٌس ػٌَاى ثِ شيل ػجبضت - 42هبزُ  

 . « اٍ ي ًوبيٌسُ يب ضْط اًوالة زازستبى - 10 »

  : هيگطزز اؾبكِ غٌلي ًظبم هبًَى 52هبزُ  ثِ 12 ثٌس ثؼٌَاى شيل ػجبضت - 43هبزُ  

 . « ًوبيٌسگي ثِ تْطاى اًوالة زازستبى يب ًطَض ًل زازستبى - 12 »

  : هيگطزز اؾبكِ غٌلي ًظبم هبًَى 83هبزُ  ثِ تجػطُ ػٌَاى ثِ شيل ي خولِ - 44هبزُ  



 . « هيجبضس ثبظضگبًي ٍظاضت ي ػْسُ ثِ. . .  ٍ ًػت ، ػعل ، حٌن ، استرسام اظ اػن ًبظطاى اهَض هسيطيت - تجػطُ »

 : هقررات ساير - ششن فصل

هبزُ  هَؾَع ستبز ي ٍسيلِ ثِ زٍلتي ؿيط ٍ زٍلتي ثرص حٌَهتي تؼعيطات هطوَل ذسهبت ٍ ًبالّب كْطست - 45هبزُ  

 . هيگطزز تؼييي ٍظيط ًرست ي ًوبيٌسُ ي اؾبكِ ثِ 29

 تؼعيطات احٌبم غسٍض هطخغ زض اثتسا پطًٍسُ ، ثبضٌس زٍلتي ؿيط ٍ زٍلتي ثرص اظ ، اي پطًٍسُ هتْوبى چٌبًچِ - 46هبزُ  

 ثرص هتْوبى اتْبهبت ثِ ضسيسگي خْت ، زٍلتي ثرص هتْوبى تٌليق تؼييي اظ پس ٍ هيطَز هكطح زٍلتي ثرص حٌَهتي

 . هيگطزز اضسبل اًوالة زازگبُ ثِ زٍلتي ؿيط

 اخطاي ظهبى زض هتطٌل ّبي پطًٍسُ ثطضسي هأهَض ضا ّيأتي ، 37هبزُ  3 ي تجػطُ هَؾَع ًظط تدسيس هطخغ - 47هبزُ  

 ثِ ضا ثويِ ، هْن ؿيط هَاضز ًطزى هرتَهِ ؾوي تب ًوبيس هي ، اًس ًطسُ تٌليق تؼييي ًِ حٌَهتي تؼعيطات ّبي آئيٌٌبهِ

  . ًٌس اضخبع هبًَى ايي قجن هطثَـ هطاخغ

 

 ػليِ هحٌَم سَي اظ غبزضُ حٌن ثِ اػتطاؼ زاضاي هبًَى ايي تػَيت ظهبى زض ًِ حٌَهتي تؼعيطات ّبي پطًٍسُ اظ آًسستِ

 . ثَز ذَاٌّس ًظط تدسيس هطوَل ، ثبضٌس

 ثبضس ضسُ اًدبم ضجٌِ تطٌيل يب ٍ هٌطض يب هستوط ثػَضت حٌَهتي تؼعيطات هطوَل ترللبت ًِ غَضتي زض - 48هبزُ  

 . هيگطزًس هحٌَم هطثَقِ ي هطتجِ زض ٍ اضتٌبثي خطاين اظ يي ّط زض ضسُ تؼييي تؼعيطات اضس ثِ هترللبى

 تؼعيطات ثِ هحٌَهيت ثط ػالٍُ ثبضس گطكتِ غَضت اهتػبزي ًظبم زض اذالل هػس ثِ ضجٌِ تطٌيل غَضتيٌِ زض - تجػطُ 

 . هيطَز گيطي پي اًوالة زازگبُ تَسف هَؾَع ، حٌَهتي تؼعيطات احٌبم غسٍض هطاخغ تَسف كَم

 اظ ثيص ي كبغلِ ثب خطم تٌطاض چٌبًچِ است ضسُ تؼييي هدبظات ثطاي هتؼسز هطاتت هبًَى ايي زض ًِ هَاضزي زض - 49هبزُ  

 . هيطَز تلوي اٍل ي هطتجِ ، گيطز غَضت حٌن اٍليي هكؼيت تبضيد اظ سبل 2 هست

 ّوبى زض هترللبى هدسز اضتـبل است ضسُ ثيٌي پيص ٍاحس تؼكيل ٍ پطٍاًِ لـَ هبًَى ايي زض ًِ هَاضزي زض - 50هبزُ  

 ذَاّس هطثَقِ هبًَى هوطضات ضػبيت ثب خسيس ي پطٍاًِ تحػيل ثِ هًََل ، پطٍاًِ لـَ تبضيد اظ يٌسبل گصضت اظ پس ٍاحس

 . ثَز

 خساگبًِ هدبظات خطاين اظ يي ّط ثطاي گيطز غَضت هترلق تَسف هرتلق اًَاع اظ ترللبتي ًِ هَاضزي زض - 51هبزُ  

 . هيطَز تؼييي

 ترللبت ثطاي ّطگبُ ٍ هيجبضٌس ًطَض خبضي هوطضات ٍ هَاًيي تبثغ اًس ًطسُ ثيٌي پيص هبًَى ايي زض ًِ ترللبتي - 52هبزُ  

 . ضس ذَاّس هحٌَم اضس ًيلط ثِ هطتٌت ثبضس ضسُ هوطض ضسيستطي ًيلط هَاًيي سبيط زض هبًَى ايي زض هصًَض



 هَؾَع زستگبّْبي ٍ ضطًتْب هتَخِ ذسبضتي حٌَهتي تؼعيطات هطوَل ترللبت ٍهَع ثؼلت ًِ هَاضزي زض - 53هبزُ  

 ضا ذسبضات ٍضٍز ػبهل ، تؼعيطات احٌبم غسٍض ؾوي حٌَهتي تؼعيطات احٌبم غسٍض هطاخغ ثبضس ضسُ هبًَى ايي 19هبزُ 

 . ًوبيس هي ذسبضت خجطاى ثِ هٌلق

 يب حويوي اظ اػن اضربظ هتَخِ ذسبضتي حٌَهتي تؼعيطات هطوَل ترللبت ٍهَع ثؼلت ًِ هَاضزي ي ًليِ زض - 54هبزُ  

 . ثَز ذَاّس هحلَل آًْب ثطاي ضٌبيت حن ثبضس ضسُ حوَهي

 لٌي هيطَز تأهيي ٍي اهَال اظ خطيوِ هجلؾ ًٌس ذَززاضي ضسُ تؼييي ي خطيوِ پطزاذت اظ هحٌَم چٌبًچِ - 55هبزُ  

 . ثَز ذَاّس هستثٌي هتؼبضف هؼيطت حساهل تأهيي ٍسبيل ٍ زيي هستثٌيبت

 . هيگطزز هتَهق اخطاء تبضيد اظ 52هبزُ  ضػبيت ثب هبًَى ايي ثب هـبيط هوطضات ٍ هَاًيي ًليِ - 56هبزُ  

 تػَيت ثِ اسالهي ًظبم هػلحت تطريع هدوغ زض 23/12/67 تبضيد تب 16/6/67 تبضيد اظ هتؼسز خلسبت قي هبًَى ايي

 . ضسيس

 اي خاهنه علي سيذ – هصلحت تشخيص هجوع رئيس


