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آيييًبهِ اخطايي لبًَى اسبسٌبهِ ّيئت ضسيسگي ثِ شىبيبت لبًَى ثطگعاضي هٌبلظبت
ٍظاضت اهَض التظبزي ٍ زاضايي ـ ٍظاضت وشَض  -هؼبًٍت ثطًبهِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضييسخوَْض
ّيئتٍظيطاى زض خلسِ هَضخ  1389/12/18ثٌب ثِ پيشٌْبز هشتطن هؼبًٍت ثطًبهِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضييسخوَْض ٍ
ٍظاضت اهَض التظبزي ٍ زاضايي ٍ ثِ استٌبز هبزُ ( )13لبًَى اسبسٌبهِ ّيئت ضسيسگي ثِ شىبيبت لبًَى ثطگعاضي هٌبلظبت ـ هظَة
1388:ـ  ،آيييًبهِ اخطايي لبًَى يبزشسُ ضا ثِ شطح ظيط تظَيت ًوَز
آيييًبهِ اخطايي لبًَى اسبسٌبهِ ّيئت ضسيسگي ثِ شىبيبت لبًَى ثطگعاضي هٌبلظبت
:هبزُ1ـ اطغالحبت هٌسضج زض ايي آيييًبهِ زض هؼبًي هشطٍح ظيط ثِ وبض هي ضًٍس
. .الف ـ اسبسٌبهِ :لبًَى اسبسٌبهِ ّيئت ضسيسگي ثِ شىبيبت لبًَى ثطگعاضي هٌبلظبت ـ هظَة 1388ـ
. .ة ـ قاًَى  :لبًَى ثطگعاضي هٌبلظبت ـ هظَة 1383ـ
.ح ـ هؼبًٍت :هؼبًٍت ثطًبهِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضييسخوَْض
.ت ـ ّيئتّ :يئت ضسيسگي ثِ شىبيبت لبًَى شبهل ّيئت هطوعي ٍ ّيئتْبي استبًي
ـ ّيـئت هطوعيّ :يئتي هتـشىل اظ اػضبي هٌسضج زض ثٌس « الف» هبزُ ( )2اسبسٌبهِ وِ ثِ شىبيبت هطثَط ثِ هٌبلظبتي ضا 1
.وِ تَسظ زستگبُ هلي ثطگعاض هي شَز ،ضسيسگي هيوٌس
ـ ّيئت استبًيّ :يئتي هتشىل اظ اػضبي هٌسضج زض ثٌس « ة» هبزُ ( )2اسبسٌبهِ وِ شىبيبت هطثَط ثِ هٌبلظبتي ضا وِ 2
.تَسظ زستگبُّبي استبًي ٍ زستگبُّبي هلي هستلط زض استبى ثطگعاض هي شَز ،ضسيسگي هيوٌس
هبزُ ( )1لبًَى وِ اظ اػتجبضات هلي استفبزُ هيوٌٌس ٍ زض هطوع وشَض »ث ـ زستگبُّبي هلي :زستگبُّبي هَضَع ثٌس « ة
.لطاض زاضًس ٍ هَافمتًبهِّبي ذَز ضا اظ عطيك هؼبًٍت هجبزلِ هيوٌٌس
ج ـ زستگبُّبي استبًي :زستگبُّبي هَضَع ثٌس « ة» هبزُ ( )1لبًَى وِ اظ اػتجبضات استبًي استفبزُ هيوٌٌس ٍ اػتجبضاتشبى
اظ عطيك شَضاي ثطًبهِضيعي ٍ تَسؼِ استبى ٍ ذعاًِ هؼيي استبى تأهيي هيشَز ٍ هَافمتًبهِّبي ذَز ضا اظ عطيك استبى هجبزلِ
.هيًوبيٌس
ذ ـ زستگبُّبي هلي هستمط ز ض استبى :زستگبُّبي هَضَع ثٌس « ة» هبزُ ( )1لبًَى وِ اظ اػتجبضات هلي استفبزُ هيوٌٌس ٍ
.زض استبى (ثِ غيط اظ استبى تْطاى) ٍالغ شسُاًسٍ ،لي هَافمتًبهِّبيشبى ضا اظ عطيك هؼبًٍت هجبزلِ هيًوبيٌس
ح ـ تدسيس هٌبلظِ :تىطاض توبم يب آى لسوتّبيي اظ فطآيٌس مًبلظِ وِ ثِ تشريض ّيئت هغبيط ثب لَاًيي ٍ همطضات هطثَط
.ثَزُ است
.خ ـ لغَ هٌبلظِ :اثغبل وبهل فطآيٌس ثطگعاضي هٌبلظِ تَسظ ّيئت
.ز ـ فسد لطاضزاز :اػالم يىغطفِ ذبتوِ لطاضزاز وِ ثب لظَض يب ثسٍى لظَض عطف همبثل وبضفطهب طَضت گيطز
چٌبًچِ ّيئت پس اظ ثطضسي فطآيٌس هٌبلظِ شىبيت شبوي ضا ٍاضز ًساًس يب ػليطغن ٍضٍز شىبيت ،ايطازّبي :ش ـ ضز شىبيت
هغطٍحِ ثِ گًَِاي ًجبشس وِ ثطاسبس لبًَى ٍ يب سبيط لَاًيي ٍ همطضات هطثَط ثِ اسبس الساهبت اًدبم شسُ ٍ فطآيٌس ضلبثت لغوِ
ٍ.اضز آٍضزّ ،يئت ثب زض ًظط گطفتي ططفِ ٍ طالح زٍلت ًسجت ثِ طسٍض ضأي ضز شىبيت السام هيوٌس
.ض ـ تؼليك لطاضزاز :تَلف هَلت اخطاي لطاضزاز زض ضأي طبزضُ ّيئت

ظ ـ تَلف خطيبى اضخبع وبض :ثِ هٌظَض ثطضسي ثيشتط هَضَػبت ٍ وست اسٌبز هثجتِ ّيئت هيتَاًس ثِ هست پٌح تب زُ ضٍظ
.وبضي فطآيٌس اضخبع وبض ضا هتٍلف وٌس
غـ اػتجبض پيشٌْبزّب :هست ظهبًي وِ هٌبلظِگط هتؼْس هيگطزز زض طَضت اثالؽ وبضفطهب ًسجت ثِ اًؼمبز لطاضزاز السام ًوبيس ٍ
.ثطاثط ثب هست اػالمشسُ زض اسٌبز هيثبشس زض غيطاييطَضت ثطاثط ثب پبيبى اػتجبض تضويي شطوت زض هٌبلظِ هيثبشس
س ـ شىبيت :زضذَاست وتجي شبوي زض هْلت لبًًَي همطض وِ ضأسبً ٍ ثِ عَض هستمين ثِ زثيطذبًِ ّيئت اضايِ ٍ تسلين شَز ٍ
.تَسظ زثيطذبًِ ثطضسي ٍ زضيبفت گطزز
ش ـ تسلين شىبيت :شبوي شىبيت ٍ اسٌبز آى ضا ثطاسبس لَاًيي ،همطضات هطثَط ٍ زستَضالؼول ّبي هؼبًٍت زض هْلتّبي
.لبًًَي ثِ زثيطذبًِ اضايِ هيوٌس ٍ زثيطذبًِ آى ضا ثجت هيوٌس
ص ـ زضيبفت شىبيت :چٌبًچِ شبوي شىبيت ٍ اسٌبز آى ضا زض زثيطذبًِ ثجت وطزُ ثبشس ،زثيطذبًِ زض طَضت وفبيت اسٌبز،
ً.سجت ثِ اضايِ ضسيس زضيبفت شىبيت السام هيوٌس
:ع ـ لجَل شىبيت :شىبيت زض يىي اظ زٍ حبلت ظيط پصيطفتِ هحسَة هيشَز
.ـ سِ ضٍظ وبضي پس اظ زضيبفت شىبيت ٍ اػالم طالحيت ّيئت1
.ـ حساوثط پٌح ضٍظ وبضي اظ زضيبفت شىبيت ٍ ذَززاضي ّيئت اظ اػالم ػسم طالحيت2
:ط ـ اًظطاف اظ شىبيت :زض يىي اظ زٍ حبلت ظيط هوىي است ،ضخ زّس
.ـ ذَززاضي شبوي اظ اضايِ هستٌسات ثِ ّيئت اظ عطيك زثيطذبًِ1
.ـ اًظطاف وتجي شبوي اظ شىبيت پس اظ تسلين ثِ زثيطذبًِ2
.ػ ـ پبيگبُ :ثبًه اعالػبت ٍ پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي هٌبلظبت وِ ثِ هَخت هبزُ ( )23لبًَى ايدبز شسُ است
.ع ـ زثيطذبًِ :زثيطذبًِ ّيئت هطوعي ٍ زثيطذبًِ ّيئتّبي استبًي
هبزُ2ـ زثيط ّيئت هطوعي ثب حىن هؼبٍى ثطًبهِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضييسخوَْض ٍ زثيط ّيئت استبًي ثب حىن استبًساض اظ
.ثيي وبضوٌبى ثب سبثمِ هطتجظ هٌظَة هي شًَس
هبزُ3ـ شبوي ثبيس شىبيت ذَز ضا زض لبلت وبضثطگْبي هَضَع زستَضالؼولّبي اثالغي هؼبًٍت ،حسالل ثِ ّوطاُ يىي اظ اسٌبز
:ظيط اضايِ ًوبيس تب اظ عطف زثيطذبًِ لبثل زضيبفت ثبشس
ـ وليِ اٍضاق ٍ اسٌبزي وِ زض همبم زفبع ٍ زػَي لبثليت استٌبز زاضز اظ لجيل فطاذَاى ،اسٌبز هٌبلظِ ،اسٌبز اضظيبثي ،هىبتجبت 1
.هٌبلظِگعاض ،طَضتدلسبت ٍ ًظبيط آى
ـ اعالػبت ٍ اسٌبز ثجت شسُ زض پبيگبُ ٍ اسٌبز الىتطًٍيىي ًظيط زٍضًگبض ،ضايبًبهِ ،تلگطام ٍ ًظبيط آى وِ لبثليت تظسيك زاشتِ 2
.ثبشس
:تجظطُ ـ هساضن تىويلي اظ خولِ هساضن ظيط پس اظ زضيبفت شىبيت تَسظ ّيئت لبثل ثطضسي است
.ـ الطاض هٌبلظِگعاض ٍ يب ًوبيٌسگبى آًْب1
.ـ شْبزت شَْز وِ اظ ًظط ّيئت لبثل لجَل ثبشس2
.ـ اًظطاف هىتَة شبوي اظ شىبيت3
هبزُ 4ـ ًرستيي خلسِ ّيئت ثبيس حساوثط ظطف پبًعزُ ضٍظ وبضي اظ ظهبى زضيبفت شىبيت تشىيل شَز ٍ ّيئت پس اظ شٌيسى

ً:ظطات عطفيي ٍ ثطضسي اسٌبز ٍ هساضن ٍ هستٌسات هطثَط زض هَاضز ظيط ضاي ذَز ضا طبزض وٌس
.اسبسٌبهِ )الف ـ لغَ هٌبلظِ ثب ضػبيت تجظطُ ( )2هبزُ (10
.اسبسٌبهِ )ة ـ تدسيس هٌبلظِ ثب ضػبيت تجظطُ ( )2هبزُ (10
.ح ـ ضز شىبيت
.ت ـ تؼليك لطاضزاز
.ث ـ فسخ لطاضزاز
.ج ـ خَاظ ازاهِ لطاضزاز
.ذ ـ تبييس اًظطاف اظ شىبيت
تجظطُ1ـ زض طَضت ضأي ّيئت ثِ فسد لطاضزاز ،تسَيِحسبة وبضفطهب ثب عطف لطاضزاز ثطاسبس لطاضزاز ٍ شطايظ ػوَهي ٍ
.ذظَطي آى ٍ يب سبيط همطضات هَضَػِ هيثبشس
تجظطُ2ـ زض طَضت ًياظ ثِ تَلف خطيبى اضخبع وبض ثِ هٌظَض ثطضسي ثيشتط هَضَػبتّ ،يئت هي تَاًس ثب ضأي اوثطيت اػضبء ثِ
.هست پٌح تب حساوثط زُ ضٍظ وبضي فطآيٌس اضخبع وبض ضا هتَلف وطزُ ٍ طسٍض ضأي ًْبيي ضا ثطاي هست يبزشسُ ثِ تأذيط ثيبًساظز
تجظطُ3ـ زض طـَضت احطاظ تجبًي تَسظ ّيـئت ،هَضَع اظ عطيـك زثيطذبًِ ثِ زستگبُ هٌبلظِگعاض اػالم تب ضجظ ضوبًتًبهِ
.تجبًيوٌٌسگبى تَسظ زستگبُ هٌبلظِ گعاض طَضت پصيطز
:هبزُ 5ـ ثِ هٌظَض ضسيسگي ثِ شىبيبت ،هؼبًٍت ظطف سِ هبُ پس اظ اثالؽ ايي آييي ًبهِ هَظف است ثِ شطح ظيط السام ًوبيس
.ـ تشىيل زثيطذبًِ ّيئت هطوعي ٍ تؼييي زثيط آى ٍ اًدبم سبظ ٍ وبض الظم ثطاي اخطائي شسى آيييًبهِ1
.ـ تْيِ ٍ اثالؽ زستَضالؼولّب ،ضاٌّوبّب ٍ وبضثطي ّبي الظم اظ خولِ چبضچَة ،هشرظبت ٍ اسٌبز الظم2
ـ اضايِ ضاّىبضّبي اخطايي ٍ تجييي لبًَى ،اسبسٌبهِ ٍ آيييًبمُ ّبي آًْب ٍ پبسدگَيي ثِ اثْبهبت ٍ سئَاالت زستگبُّبي 3
.هٌبلظِگعاض
ـ اػالمًظط زض ذظَص شوَل يب ػسم شوَل لبًَى ٍ اسبسٌبهِ ثط اشربص ٍ هبّيت هٌبلظبت اظ ًظط هلي  ،استبًي ٍ يب هلي 4
.هستمط زض استبى
.ـ تؼييي اشربص زاضاي طالحيت ٍ طبحتًظط ٍ حكالعحهِ ّبي الظم ثِ هٌظَض اذص ًظط هشَضتي ٍ ضسيسگي ثِ شىبيبت 5
ـ فطاّن ًوَزى سبظ ٍ وبض الظم زض زستگبُّبي هٌبلظِگعاض ثطاي اعالعضسبًي ٍ آهَظش اسبسٌبهِ ،لبًَى ٍ آيييًبهِّبي 6
.اخطايي هطتجظ ثِ هٌظَض يىسبىسبظي ضٍيِّب
هبزُ 6ـ ّط يه اظ استبًساضاى ثِ هٌظَض ضسيسگي ثِ شىبيبت هَظفٌس ظطف سِ هبُ پس اظ اثالؽ ايي آيييًبهًِ ،سجت ثِ تشىيل
.زثيطذبًِ ّيئت استبًي ،تؼييي زثيط آى ٍ اًدبم سبظ ٍ وبض الظم ثطاي اخطائي شسى آيييًبهِ السام ًوبيٌس
:هبزُ7ـ ٍظبيف زثيطذبًِ ّيئت هطوعي ٍ استبًي ثِ شطح ظيط است
).ـ ثجت شىبيت پس اظ اضايِ آى (تسلين شىبيت1
.ـ زضيبفت شىبيت2
.ـ اػالم ػسمطالحيت ّيئت ثطاي ضسيسگي ثِ شىبيت زض چبضچَة اثالغي ّيئت3
.ـ اضخبع شىبيت ثِ وبضشٌبس يب ّيئت وبضشٌبسي ثطاي ثطضسي اٍليِ شىبيت4

.ـ خوغآٍضي ٍ تىويل اسٌبز ٍ هستٌسات ثطاي اضايِ ثِ ّيئت 5
.ـ زػَت اظ اػضبي ّيئت ٍ تشىيل خلسبت آى زض ظهبى ٍ هىبى همطض 6
.ـ اػالم ٍ اثالؽ ضأي ّيئت7
.ـ هستٌسسبظي شىبيبت ٍ آضاي طبزضُ تَسظ ّيئت 8
.ـ اًدبم هىبتجبت ضطٍضي ٍ اهَض زثيطذبًِاي9
.ـ زضيبفت ٍ اضايِ اًضضاف شىبيت شبوي ثِ ّيئت 10
هبزُ 8ـ وليِ زستگبُّبي اخطايي هَضَع ثٌس (ة) هبزُ ( )1لبًَى هَظفٌس اعالػبت لطاضزازّبي ذَز ضا زض فطمّبي اثالغي
.هؼبًٍت ثطاي زضج زض ثبًه اعالػبتي لطاضزازّب اضسبل زاضًس تب زض طَضت لعٍم زض اذتيبض ّيئت لطاض گيطز
جهَْض ـ هحوسضضب ضحيوي هؼبٍى اٍل ضييس

