
 

 

 قانوى تأسيس

 سازهاى نظام ههندسي كشاورزي و هنابع طبيعي

 جوهوري اسالهي ايراى

  



 قانوى تأسيس سازهاى نظام ههندسي كشاورزي و هنابع طبيعي جوهوري اسالهي ايراى

 

 

 كليات –فصل اول  

 تؼاضيف – 1هاده  

ّاي  ّا، اؾتاًساضزّا، تكىل ًاهِ همطضات، آييي ًظام هٌْسؾي وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثيؼي ػثاضت اؾت اظ هزوَػِ لَاًيي، -الف  

 قَز. نٌفي وِ زض رْت ضؾيسى تِ اّساف هٌظَض زض ايي لاًَى تسٍيي ٍ تِ هَضز ارطا گصاقتِ هي اي، هٌْسؾي، حطفِ

يل اظ لث تطزاضي اظ آب ٍ ظهيي تِ هٌظَض تَليس هحهَالت گياّي ٍ حيَاًي ) وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثيؼي ػثاضت اؾت اظ تْطُ -ب 

زضذتىاضي هخوط ٍ غيطهخوط، رٌگلساضي، رٌگلىاضي، هطتؼساضي، تياتاى ظزايي، زاهساضي، قيالت، آتعياى،  ظضاػت، تاغساضي،

 پطٍضـ َيَض ٍ ظًثَض ػؿل ٍ وطم اتطيكن(.

ّاي ترف وكاٍضظي ٍ  هٌْسؼ وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثيؼي قرهي اؾت وِ حسالل هسضن واضقٌاؾي زض يىي اظ ضقتِ -د 

 ّاي هطتثٍ ضا زاضا تاقس. ضقتِ ؼي ٍهٌاتغ َثي

ّاي هطتثٍ تطاؾاؼ يَاتٍ ٍظاضت ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍضي  ّاي انلي وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثيؼي ٍ ضقتِ ضقتِ -تثهطُ  

 ضؾس. ٍ تِ تهَية قَضاي هطوعي هي تَؾٍ ضئيؽ ؾاظهاى تْيِ

 

ايطاى وِ زض ايي لاًَى تِ اذتهاض ؾاظهاى  ؾاظهاى ًظام هٌْسؾي وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثيؼي روَْضي اؾالهي - 2هاده  

غيط زٍلتي تا اؾتمالل هالي ٍ قرهيت حمَلي هؿتمل وِ تِ هٌظَض ضؾيسى تِ اّساف ٍ اًزام  قَز ؾاظهاًي اؾت ًاهيسُ هي

 قَز. ٍظايف همطض زض ايي لاًَى تكىيل هي

 

 اهداف، وظايف و اختيارات -فصل دوم  

 اّساف ؾاظهاى ػثاضتٌس اظ: - 3هاده  

 تالـ زض رْت تحمك تركيسى تِ اّساف ػاليِ ًظام همسؼ روَْضي اؾالهي ايطاى. -1

 اي زض وليِ اهَض وكاٍضظي. تالـ زض رْت اضتماي اذالق حطفِ -2

 ّاي هطتثٍ. تالـ زض رْت اضتماي ؾُح زاًف، گؿتطـ في آٍضي رسيس زض وكاٍضظي ٍ ضقتِ -3

آب ٍ ذان، زام ٍ َيَض، آتعياى، رٌگل ٍ هطتغ(  غ پايِ تزسيسقًَسُ )تالـ زض رْت حفظ ٍ پايساضي هحيٍ ظيؿت ٍ هٌات -4

 تَؾؼِ پايساض. تِ هٌظَض زؾتياتي تِ



 تالـ زض رْت افعايف ووي ٍ ويفي تَليسات ترف وكاٍضظي. -5

 حفظ ٍ حوايت اظ حمَق نٌفي هٌْسؾيي وكاٍضظي زض تطاتط اقرال حميمي ٍ حمَلي. -6

 اي اػًاي ؾاظهاى. ٍ حطفِ ًظاضت تط حؿي ارطاي ٍظايف فٌي -7

 قًَس. هٌس هي اي هٌْسؾيي وكاٍضظي تْطُ حفظ ٍ حوايت اظ حمَق اقرال حميمي ٍ حمَلي وِ تِ ًحَي اظ ذسهات حطفِ -8

تالـ زض رْت ايزاز اًؿزام، ّواٌّگي ٍ ّوىاضي ّطچِ تيكتط تيي قاغليي زض اهَض وكاٍضظي تا زؾتگاّْاي ارطايي  -9

 زٍلتي ٍ غيط زٍلتي.

 تالـ زض رْت حؿي ارطاي همطضات ٍ لَاًيي هطتٌَ تِ اهَض وكاٍضظي. -11

 ّاي نٌفي ٍ تَليسي ترف. حوايت اظ تكىل -11

 تالـ زض رْت ؾاهاًسّي اهط اقتغال هٌْسؾيي وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثيؼي. -12

 ووه تِ نسٍض ذسهات وكاٍضظي تِ ذاضد اظ وكَض. -13

 

 قَز: طح ظيط تؼييي هيٍظايف ٍ اذتياضات ؾاظهاى تِ ق - 4هاده  

ّاي ػلوي ٍ تحميماتي زض اهَض وكاٍضظي ٍ هٌاتغ  ضتٍ تطاي گؿتطـ ٍ پيكثطز فؼاليت ّوىاضي ٍ ّواٌّگي تا هطارغ شي -1

 َثيؼي.

 ّاي ذسهات اهَض وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثيؼي. ضتٍ تطاي تؼييي ٍ تٌظين ٍ ارطاي نحيح تؼطفِ ّوىاضي تا هطارغ شي -2

 ضتٍ تِ هٌظَض حؿي ارطاي همطضات ٍ لَاًيي هطتٌَ تِ اهَض وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثيؼي. ّاي شي ّوىاضي تا زؾتگاُ -3

 ّاي تاظآهَظي ٍ ًَآهَظي هؿتوط اػًاي ؾاظهاى. تالـ زض رْت تسٍيي ٍ ارطاي تطًاهِ -4

وكاٍضظي ٍ هٌاتغ  ّاي هطتثٍ تِ اهَض ًاهِ ّا ٍ آييي ًاهِ ًَيؽ لَايح، تهَية اظْاضًظط هكَضتي زض ظهيٌِ تسٍيي پيف -5

 اضراع قسُ تاقس. نالح َثيؼي وِ اظ هطارغ شي

 اي. ّا ٍ يَاتٍ ذال نٌفي ٍ حطفِ تسٍيي زؾتَضالؼول -6

 ّاي هطتثٍ. نسٍض واضت ػًَيت ٍ اػُاي قواضُ ًظام هٌْسؾي تِ هٌْسؾيي وكاٍضظي ٍ ضقتِ -7

ضتٍ  ّاي شي وَهي ًساقتِ تاقٌس اظ َطيك ّيأتاي اػًاي ؾاظهاى وِ ػٌَاى رطاين ػ ضؾيسگي تِ ترلفات نٌفي ٍ حطفِ -8

 هطتََِ. ؾاظهاى َثك همطضات

 ضتٍ زض تؼييي هيعاى هاليات ٍ ػَاضو هإؾؿات ٍ قاغالى وكاٍضظي. ّوىاضي تا هطارغ شي -9

ثِ ضتٍ زض اضائِ ذسهات اهسازي هٌْسؾيي وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثيؼي تِ ٌّگام تطٍظ حَازث غيط هتطل ّوىاضي تا هطارغ شي -11

 اظ َطيك تؿيذ اػًاء.



اي هٌْسؾيي وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثيؼي ػًَ ٍ  نالح زض رْت ضؾيسگي تِ ترلفات ٍ رطاين حطفِ ّوىاضي تا هطارغ شي -11

 ضتٍ. واضقٌاؾي هكَضتي زض ايي ضاتُِ تِ هطارغ شي غيط ػًَ ٍ اظْاضًظطّاي

 راضي وكَض ًساقتِ تاقٌس.اًزام اهَضي وِ رعء اّساف ؾاظهاى تَزُ ٍ هغايطتي تا لَاًيي  -12

 ّوىاضي زض رْت تسٍيي ٍ تٌفيص ًظام آهَظـ ػالي وكَض زض ترف ػلَم وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثيؼي. -13

ضتٍ  ؾاظهاى هَظف اؾت حساوخط ظطف هست پاًعزُ ضٍظ اظ تاضيد ٍنَل اؾتؼالم ًظط هكَضتي ذَز ضا تِ هطارغ شي -تثهطُ  

 اػالم ًوايس.

 

 اركاى –فصل سوم  

 اضواى ؾاظهاى ػثاضتٌس اظ : - 5هاده  

 قَضاي هطوعي -1

 قؼثِ اؾتاى -قَضاي اؾتاًي  -2

 قَضا ٍ قؼثِ قْطؾتاًي -3

 هزاهغ ػوَهي -4

 اي ّاي اًتظاهي ضؾيسگي تِ ترلفات نٌفي ٍ حطفِ ّيأت -5

ذَز ضا تفَيى  ّا، تركي اظ ٍظايف تَاًٌس تطاي ايزاز قؼثِ زض قْطؾتاى قَضاّاي اؾتاًي تا تهَية قَضاي هطوعي هي 

 ًوايٌس.

 

گيطي ؾاظهاى هتكىل اظ پاًعزُ ًفط اػًاي اًتراتي ٍ اًتهاتي تِ  قَضاي هطوعي تِ ػٌَاى تاالتطيي هطرغ تهوين - 6هاده  

 قطح ظيط اؾت :

 زٍ ًفط ًوايٌسُ ٍظاضت رْاز وكاٍضظي تا هؼطفي ٍظيط رْاز وكاٍضظي. -1

 ّاي وكاٍضظي تِ ػٌَاى ًوايٌسُ ايكاى. ضي اظ اػًاي ّيأت ػلوي زاًكىسُيه ًفط تا هؼطفي ٍظيط ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍ -2

 يه ًفط هترهم آتياضي تا هؼطفي ٍظيط ًيطٍ تِ ػٌَاى ًوايٌسُ ايكاى. -3

 يه ًفط هترهم وكاٍضظي تا هؼطفي ضئيؽ ؾاظهاى حفاظت هحيٍ ظيؿت تِ ػٌَاى ًوايٌسُ ايكاى. -4

ّاي هرتلف ػلَم وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثيؼي تِ اًتراب اوخطيت آضاي  ض ضقتِزُ ًفط اظ هترههيي وكاٍضظي ناحة ًظط ز -5

 الثسل. اؾتاًي تِ ػٌَاى اػًاي انلي ٍ چْاض ًفط تِ ػٌَاى اػًاي ػلي هزوغ ًوايٌسگاى قَضاّاي



ّا  ي اؾتاى( ّويي هازُ ٍ ًوايٌسگاى اًتراتي قَضا4( تا )1قَضاي هطوعي تطاي اٍليي تاض اظ ًوايٌسگاى تٌسّاي ) - 1تثهطُ  

 ( ظطف هست قف هاُ السام وٌس.5قَز تا ًؿثت تِ اًزام تٌس ) تْطاى تكىيل هي ّط اؾتاى زٍ ًوايٌسُ( زض )

 االرطا قسى لاًَى نَضت تگيطز. هؼطفي اػًاي اًتهاتي تايس ظطف هست زٍ هاُ پؽ اظ الظم - 2تثهطُ  

 ًوايس. يؽ ٍ ًَاب ضئيؽ ٍ زتيط قَضا السام هيقَضاي هطوعي زض اٍليي رلؿِ ذَز ًؿثت تِ اًتراب ضئ - 3تثهطُ  

 ّاي تؼسي هزاظ اؾت. زٍضُ فؼاليت قَضاي هطوعي چْاض ؾال اؾت ٍ اًتراب هزسز اػًا تطاي زٍضُ - 4تثهطُ  

 

 ( ًفط اػًاي اًتراتي ٍ اًتهاتي تِ قطح ظيط اؾت:11قَضاي اؾتاًي هتكىل اظ ) - 7هاده  

 اٍضظي اؾتاى تا هؼطفي ضئيؽ ؾاظهاى رْاز وكاٍضظي اؾتاى.زٍ ًفط ًوايٌسُ اظ ؾاظهاى رْاز وك -1

 االذتياض ايكاى. هسيط ول حفاظت هحيٍ ظيؿت اؾتاى يا ًوايٌسُ تام -2

يه ًفط اظ اػًاي ّيأت ػلوي زاًكىسُ وكاٍضظي يا هٌاتغ َثيؼي هطوع اؾتاى ٍاتؿتِ تِ ٍظاضت ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍضي  -3

 ٍ فٌاٍضي. تحميمات تِ پيكٌْاز ٍظيط ػلَم،

ّاي هرتلف وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثيؼي تِ اًتراب اوخطيت آضاي هزوغ ػوَهي اؾتاى تِ ػٌَاى  ّفت ًفط اظ هترههيي ضقتِ -4

 الثسل. ػٌَاى ػًَ ػلي ػًَ انلي ٍ زٍ ًفط تِ

يي هازُ زض هطوع ( ّو3( تا )1ّاي تٌسّاي ) قَضاي اؾتاى تطاي اٍليي تاض هتكىل اظ ضؤؾا يا ًوايٌسگاى ؾاظهاى - 1تثهطُ  

 ( ّويي هازُ حساوخط ظطف هست چْاض هاُ السام وٌس.4تا ًؿثت تِ ًحَُ تطگعاضي ٍ ارطاي تٌس ) ّواى اؾتاى تكىيل ذَاّس قس

قَضاي اؾتاى حساوخط ظطف هست زٍ ّفتِ پؽ اظ اًتراب، يه ًفط ضا تِ ػٌَاى ضئيؽ قَضاي اؾتاى، يه ًفط ضا  - 2تثهطُ  

 وٌس. زاضي ٍ يه ًفط ضا رْت زتيطي قَضا اظ تيي ذَز اًتراب هي ؾتاى، يه ًفط ضا تطاي ذعاًِا تطاي ًاية ضئيؽ قَضاي

 وٌس. ٍظيط رْاز وكاٍضظي تا پيكٌْاز قَضاي اؾتاى حىن ضئيؽ قَضاي اؾتاى ضا نازض هي - 3تثهطُ  

هٌاتغ َثيؼي حساوخط تؼس  اًساظي ؾاظهاى ًظام هٌْسؾي وكاٍضظي ٍ ٍظاضت رْاز وكاٍضظي هَظف اؾت رْت ضاُ - 4تثهطُ  

ّا السام  ايي لاًَى ًؿثت تِ تكىيل اٍليي رلؿِ قَضاي اؾتاى اظ َطيك ؾاظهاى رْاز وكاٍضظي اؾتاى اظ ؾِ هاُ اظ تهَية

 ًوايس.

 قَز. هزوغ ػوَهي اؾتاى اظ تزوغ حسالل ؾي ًفط ػًَ تكىيل هي - 5تثهطُ  

 

قَز ٍ وليِ اقرال حميمي وِ َثك يَاتٍ ههَب تِ  ىيل هيهزوغ ػوَهي اؾتاى اظ ارتواع اػًاي آى تك - 8هاده  

قًَس، تا قطايٍ هؿاٍي ػًَيت هزوغ ػوَهي ضا زاضا تَزُ ٍ زض رلؿات زاضاي حك ضأي ٍ  هي ػًَيت ؾاظهاى پصيطفتِ

 تاقٌس. ّا هي گيطي هكاضوت زض تهوين

وات هترصُ تا اوخطيت ػسُ حايط هؼتثط ياتس ٍ تهوي رلؿات هزوغ تا حًَض ًهف تِ ػالٍُ يه اػًاء ضؾويت هي -تثهطُ  

 تاقس. هي



 

 الؼازُ تِ لطاض ظيط اؾت: ٍظايف ٍ اذتياضات هزوغ ػوَهي ػازي يا فَق - 9هاده  

 ( ايي لاًَى.7( هازُ )4اًتراب اػًاي قَضاي اؾتاى يا تاظضؾاى تا ضػايت تٌس ) -1

 ِ هؿائل هُطح قسُ.اؾتواع گعاضـ قَضاي اؾتاى ٍ اػالم ًظط ًؿثت تِ آى ٍ ضؾيسگي ت -2

 ّاي قَضاي اؾتاى. ّا ٍ ذٍ هكي تهَية ؾياؾت -3

 ّا ٍ تيالى ػولىطز ؾاالًِ ؾاظهاى. ّا، تطاظًاهِ تؼييي هإؾؿِ حؿاتطؾي تطاي ضؾيسگي تِ حؿاب -4

 پيكٌْاز ّط گًَِ تغييط ٍ انالح زض آييي ًاهِ ؾاظهاى تِ قَضاي هطوعي. -5

 تطًاهِ ٍ تَزرِ ٍ َطحْاي ؾاالًِ ؾاظهاى اؾتاى.تطضؾي ٍ تهَية تطاظًاهِ ؾاالًِ ٍ  -6

ّاي هطتٌَ تِ ؾاظهاى اؾتاى ٍ زض نالحيت  ًاهِ تطضؾي ٍ اتراش تهوين ًؿثت تِ ؾايط اهَضي وِ َثك لَاًيي ٍ آييي -7

 تاقس. هزوغ ػوَهي هي

 

تَؾٍ هزوغ يا تِ زضذَاؾت الؼازُ تِ تؼساز زفؼاتي وِ  رلؿات هزوغ ػوَهي تِ ََض ػازي ؾالي يه تاض ٍ فَق - 11هاده  

 قَز. اػًاي هزوغ يا تِ زضذَاؾت قَضاي هطوعي زض نَضت يطٍضت تكىيل هي حسالل يه پٌزن

 

 ًاهعزّاي ػًَيت زض قَضاي هطوعي ٍ قَضاّاي اؾتاًي ؾاظهاى تايس زاضاي قطايٍ ظيط تاقٌس : - 11هاده  

 اؾاؾي روَْضي اؾالهي ايطاى.تاتؼيت زٍلت روَْضي اؾالهي ايطاى ٍ ٍفازاضي تِ لاًَى  -1

 ّاي غيطلاًًَي. ًساقتي هحىَهيت هإحط ويفطي ٍ ػسم ٍاتؿتگي تِ گطٍُ -2

 

الوللي  ضئيؽ ؾاظهاى وِ هؿإٍليت ارطاي ههَتات قَضاي هطوعي ضا تِ ًوايٌسگي ؾاظهاى زض هطارغ هلي ٍ تيي - 12هاده  

طيي ضأي ضا وؿة وٌٌس تَؾٍ ٍظيط رْاز وكاٍضظي تطاي نسٍض ًفط اظ اػًاي قَضاي هطوعي وِ تيكت تط ػْسُ زاضز اظ تيي ؾِ

 قَز. حىن تِ ضئيؽ روَْض هؼطفي هي

 

تكىيل اٍليي قَضاي هطوعي حساوخط ؾِ هاُ پؽ اظ تكىيل قَضاّاي اؾتاًي تَؾٍ ٍظاضت رْاز وكاٍضظي اظ  - 13هاده  

اًتراب اػًاي اٍليي قَضاي هطوعي نَضت ػوَهي ًوايٌسگاى قَضاّاي اؾتاًي اًتراتات ػوَهي تطاي  َطيك تكىيل هزوغ

 گيطز. هي

 

 ٍظايف قَضاي هطوعي ػثاضت اؾت اظ : - 14هاده  



 ّا تِ ٍظيط رْاز وكاٍضظي. اًتراب ؾِ ًفط اظ اػًاي قَضاي هطوعي تطاي ضياؾت ؾاظهاى ٍ هؼطفي آى -1

ّاي هَضز ًياظ زض  يي ٍ ؾايط زؾتَضالؼولّاي هطتٌَ تِ همطضات ازاضي، هالي، تكىيالتي، ارطا تْيِ ٍ تهَية زؾتَضالؼول -2

 هحسٍزُ ايي لاًَى.

 ّاي ؾاظهاى رْت اضائِ تِ هزوغ ػوَهي. ّا ٍ َطح تْيِ تَزرِ، تطًاهِ -3

 نالح. ّاي انالح يا تغييط لاًَى ؾاظهاى ٍ پيكٌْاز آى تِ هطارغ شي تطضؾي ٍ تهَية َطح -4

 ًظاضت تط واض قَضاّاي اؾتاًي. -5

 ّاي هطتثٍ. ّاي ترههي وكاٍضظي ٍ ضقتِ ييي ًاهِ تكىيل وويتِتْيِ ٍ تهَية آ -6

 الؼازُ. تكىيل هزوغ ػوَهي ٍ فَق -7

 ّا. زتيط قَضا ٍ ًظاضت تط ػولىطز آى -زاض  ذعاًِ -تؼييي حسٍز اذتياضات ًاية ضئيؽ  -8

 ّوىاضي تا هطاوع تحميماتي ػلوي ٍ آهَظقي هطتٌَ تِ وكاٍضظي. -9

ّاي ترههي هطتٌَ هاًٌس ؾويٌاضّا،  چگًَگي هكاضوت ؾاظهاى زض تطگعاضي گطزّوايي اتراش تهوين زض هَضز -11

 الوللي. زض ؾُح تيي ّا زض زاذل ٍ ّا ٍ وٌگطُ وٌفطاًؽ

 ّاي الظم رْت ؾاهاًسّي اهط اقتغال هٌْسؾيي وكاٍضظي. تٌظين تطًاهِ -11

اي، هٌْسؾي، وكاٍضظي ٍ  ي راهغ حطفِّا اتراش تهوين زض هَضز چگًَگي ّوىاضي ؾاظهاى زض تطگعاضي آظهَى -12

 ّا. زض نَضت زضذَاؾت آى ضتٍ ّاي ػلوي تا هطارغ شي آظهَى

 اي. ّاي ارطايي زض ظهيٌِ هؿائل نٌفي ٍ حطفِ اتراش تهوين زض هَضز چگًَگي ّوىاضي تا زؾتگاُ -13

ال حميمي ٍ حمَلي ٍارس اي ٍ ذسهات هٌْسؾي وكاٍضظي تطاي اقر گيطي ٍ نسٍض پطٍاًِ تِ اهَض هكاٍضُ تهوين -14

 ّا. اًزام واض آى قطايٍ ٍ ًظاضت تط حؿي

آٍضي هحهَالت وكاٍضظي اظ َطيك العام تِ اؾتفازُ اظ هٌْسؾيي  اضائِ تطًاهِ رْت اقاػِ تفىط ػلوي زض اهط تَليس ٍ في -15

 ّاي وكاٍضظي. پطٍغُ وكاٍضظي زض ارطاي

اٍضظي ٍ اًؼىاؼ آى تِ هزلؽ قَضاي اؾالهي، ٍظاضت رْاز ّاي هطتٌَ تِ وك اظْاضًظط ًؿثت تِ لَايح ٍ َطح -16

 ضتٍ. وكاٍضظي ٍ ؾايط هطارغ شي

 نلح ٍ ؾاظـ زض زػاٍي يا اضراع واض تِ اهط زاٍضي ٍ تؼييي زاٍض تا حك نلح ٍ ؾاظـ يا تسٍى آى. -17

اوخطيت آضاء اظ تيي اػًاي قَضا زاض ٍ يه ًفط زتيط اؾت وِ تا  قَضاي هطوعي زاضاي يه ًاية ضئيؽ ٍ يه ذعاًِ - 1تثهطُ  

 قًَس. اًتراب هي

قَز ٍ ضئيؽ ؾاظهاى، ضياؾت رلؿات قَضا ضا تط ػْسُ  رلؿات قَضاي هطوعي ّط هاُ حسالل يه تاض تكىيل هي - 2تثهطُ  

 تكىيل رلؿات ٍ ازاضُ زتيطذاًِ قَضا اؾت. زاضز ٍ زتيط قَضا هؿإٍل



 

ياتس ٍ تهويوات هترصُ تا ضأي اوخطيت  ( ًفط اظ اػًاء ضؾويت هي11) رلؿات قَضاي هطوعي تا حًَض حسالل - 15هاده  

 اؾت. هُلك حايطيي هؼتثط

قَز ٍ ضئيؽ ؾاظهاى اؾتاى، ضياؾت رلؿِ قَضاي اؾتاى  رلؿات قَضاي اؾتاى حسالل ّط هاُ يه تاض تكىيل هي -تثهطُ  

 تاقس. ي اؾتاى هيزتيط قَضا هؿإٍل تكىيل ٍ ازاضُ زتيطذاًِ قَضا ضا تط ػْسُ ذَاّس زاقت.

 

 ٍظايف ضئيؽ ؾاظهاى تِ قطح ظيط اؾت : - 16هاده  

 ازاضُ اهَض ؾاظهاى َثك هفاز ايي لاًَى ٍ ههَتات قَضاي هطوعي ٍ ًظاضت تط حؿي اًزام وليِ اهَض ارطائي ؾاظهاى. -1

 ضؾيسگي ٍ اتراش تهوين ضارغ تِ اهَض راضي ًظام هٌْسؾي ٍ پيگيطي اهط هطتََِ. -2

 ّاي هٌْسؾي وكاٍضظي تِ اػًاء. ّاي ػًَيت ٍ اػُاي قواضُ اضتاهًاي و -3

ًوايٌسگي حمَلي ؾاظهاى ًعز وليِ اقرال حميمي ٍ حمَلي ٍ هطارغ لًائي تطاي َطح ٍ تؼمية زػاٍي، قىايات يا  -4

 غيط. ّا تا حك تَويل تِ زفاع اظ آى

 هطتََِ. الوللي َثك يَاتٍ ٍ همطضات ًوايٌسگي ؾاظهاى زض هطارغ هلي ٍ تيي -5

تْيِ همسهات الظم رْت تؼييي ٍ اًتراب اػًاي قَضاي هطوعي رسيس ؾِ هاُ لثل اظ اتوام هست لاًًَي زٍضُ قَضاي  -6

 هطوعي.

 تْيِ گعاضـ ػولىطز، تطاظ هالي ٍ تٌظين ٍ اضائِ تَزرِ ٍ تطًاهِ ؾاظهاى رْت َطح ٍ تهَية زض قَضاي هطوعي. -7

 تاقس. زاض ؾاظهاى هي ٍ ذعاًِ اهًاي اؾٌاز هالي ؾاظهاى تا ضئيؽ -8

 تاقس. زاض ؾاظهاى هي زض غياب ضئيؽ، تا تفَيى اذتياض، اهًاي اؾٌاز هالي تا ًاية ضئيؽ ٍ ذعاًِ -تثهطُ  

 

زض نَضت پصيطـ اؾتؼفاء، فَت، ػسم اهىاى ازاهِ ذسهت يا تطوٌاضي ضئيؽ ؾاظهاى تَؾٍ ضئيؽ روَْض،  - 17هاده  

 قَز. ( ايي لاًَى اًتراب ٍ تؼييي هي12تيي افطاز هازُ ) تطتية اظ ضئيؽ رسيس ؾاظهاى تِ

 

زض نَضت فَت، پصيطـ اؾتؼفاء يا ػسم اهىاى ازاهِ ٍظيفِ ّط يه اظ اػًاي اًتراتي قَضاي هطوعي تِ تطتية  - 18هاده  

 قًَس. الثسل رايگعيي هي اًتراتي قَضاي هطوعي اظ تيي اػًاي ػلي هيعاى آضاء اظ تيي اػًاي

 

زض نَضت فَت، پصيطـ اؾتؼفاء يا ػسم اهىاى ازاهِ اًزام ٍظيفِ ّط يه اظ اػًاء اًتهاتي، هطرغ هطتٌَ هَظف  - 19هاده  

 هاُ ًؿثت تِ هؼطفي ػًَ رايگعيي السام وٌس. اؾت ظطف هست يه



 

 ٍظايف قَضاي اؾتاًي: - 21هاده  

 وكاٍضظي.( لاًَى ًظام هٌْسؾي 7( اظ هازُ )4تكىيل هزوغ ػوَهي رْت ارطاي تٌس ) -1

 اًتراب ٍ پيكٌْاز يه ًفط تِ ػٌَاى ضئيؽ قَضاي اؾتاى تِ ٍظاضت رْاز وكاٍضظي رْت نسٍض حىن. -2

 زاض ٍ يه ًفط زتيط قَضا اظ تيي اػًاي قَضاي اؾتاى. تؼييي يه ًفط ًاية ضئيؽ يه ًفط ذعاًِ -3

 لىطز آًْا.زتيط قَضا ٍ ًظاضت تط ػو -زاض  تؼييي حسٍز اذتياضات ًاية ضئيؽ ٍ ذعاًِ -4

 ّاي ذال اؾتاًي. تْيِ تَزرِ ٍ تطًاهِ ٍ َطح -5

 هالي ٍ تكىيالتي ٍ وليِ ههَتات قَضاي هطوعي. -ّاي هطتٌَ تِ همطضات ازاضي  ارطاي زؾتَضالؼول -6

ًاهِ ارطائي هطتََِ وِ اظ َطف قَضاي هطوعي اتالؽ ذَاّس  ّاي ترههي وكاٍضظي زض اؾتاى َثك آييي تكىيل وويتِ -7

 قس.

اي زض ضاؾتاي  ّاي ارطائي اؾتاى زض ظهيٌِ هؿائل نٌفي ٍ حطفِ اتراش تهوين زض هَضز چگًَگي ّوىاضي تا زؾتگاُ -8

 قَضاي هطوعي. ّاي ولي ههَب ؾياؾت

ّا ٍ ؾويٌاضّا  ارطاي تهويوات قَضاي هطوعي ٍ اضائِ پيكٌْازّا زض هَضز هكاضوت ؾاظهاى اؾتاى زض تطگعاضي گطزّوايي -9

 .ّا ٍ وٌفطاًؽ

ّوىاضي تا هطارغ لًايي ٍ واًَى واضقٌاؾاى ضؾوي زازگؿتطي ٍ اظْاضًظط زض ذهَل نالحيت اذاللي ٍ فٌي  -11

ّاي هطتثٍ ٍ لثَل زاٍضي زض اذتالفاتي وِ زاضاي هاّيت فٌي  واضقٌاؾي زض اهَض وكاٍضظي ٍ ضقتِ زاٍَلثيي زضيافت پطٍاًِ

 اؾت.

اي ٍ ذسهات هٌْسؾي وكاٍضظي تطاي اقرال حميمي ٍ حمَلي ٍارس  هكاٍضُگيطي ٍ نسٍض پطٍاًِ تِ اهَض  تهوين -11

 ّا. اًزام واض آى قطايٍ ٍ ًظاضت تط حؿي

ّاي اَالع ضؾاًي ٍ  اضتماي زاًف فٌي ٍ ويفيت واض هٌْسؾاى ٍ قاغالى زض ترف وكاٍضظي اظ َطيك ايزاز قثىِ -12

 ّاي هٌْسؾي وكاٍضظي ٍ هكاغل هطتثٍ تا آى. ٍ اػتالي حطفِ ٍ اًتكاضات تِ هٌظَض ضقس ّاي ػلوي ٍ فٌي ٍ آهَظقي پايگاُ

ٍضي اظ هٌاتغ پايِ ٍ حفظ هحيٍ ظيؿت ٍ  ّوىاضي تا هطارغ هؿإٍل زض تاالتطزى وويت ٍ ويفيت تَليس ٍ افعايف تْطُ -13

 وكاٍضظي اؾتاى.ّاي  گصاضي ٍ ارطاي َطح ّا ٍ پطٍغُ هكاضوت اػًاء زض ًظاضت تط تَليس، ؾطهايِ ّاي فطاّن آٍضزى ظهيٌِ

ّاي تا اضظـ ٍ تطگعاضي هؿاتمات  اي اػًاء ٍ تكَيك ٍ حوايت اظ فؼاليت زفاع اظ حمَق ارتواػي ٍ حيخيت حطفِ -14

 ّا. اي ٍ ترههي تيي آى حطفِ

تطزاضاى ٍ ووه تِ هطارغ هؿإٍل ترف زض  ّاي هٌْسؾي وكاٍضظي ٍ واضفطهاياى ٍ تْطُ تٌظين ضٍاتٍ تيي ناحثاى حطفِ -15

 افطاز ناحة نالحيت ٍ رلَگيطي اظ هساذلِ اقرال فالس نالحيت زض اهَض فٌي. ِ اضراع واض هٌاؾة تِظهيٌ

ووه تِ آهَظـ ٍ تطٍيذ انَل نحيح هٌْسؾي وكاٍضظي ٍ ّوىاضي تا ٍظاضت رْاز وكاٍضظي زض ظهيٌِ تسٍيي، ارطاء ٍ  -16



گصاضي ٍ تَليس هحهَالت  ضزّا ٍ هؼياض زض ؾطهايِتَليس ٍ فطآٍضي هحهَالت وكاٍضظي ٍ ضػايت اؾتاًسا ّاي وٌتطل قاذم

 وكاٍضظي.

 ّوىاضي تا هطارغ اؾتاى زض ٌّگام تطٍظ ؾَاًح ٍ تالياي َثيؼي ٍ ذكىؿالي. -17

 تْيِ تطاظًاهِ ؾاظهاى ٍ قؼثِ اؾتاى ٍ اضائِ آى تِ هزوغ ػوَهي. -18

 ّوىاضي تا هطاوع تحميماتي، ػلوي، آهَظقي هطتٌَ تِ وكاٍضظي. -19

 لح ٍ ؾاظـ زض زػاٍي يا اضراع واض تِ اهط زاٍضي ٍ تؼييي زاٍض تا حك نلح ٍ ؾاظـ يا تسٍى آى.ن -21

 

 ٍظايف ضئيؽ قَضاي اؾتاى تِ قطح ظيط اؾت : - 21هاده  

ازاضُ اهَض قَضاي اؾتاى َثك هفاز ايي لاًَى ٍ ههَتات قَضاي هطوعي ٍ ًظاضت تط حؿي اًزام ٍظيفِ اهَض ارطائي  -1

 تاى.ؾاظهاى زض اؾ

 ضؾيسگي ٍ اذص تهوين ضارغ تِ اهَض راضي ؾاظهاى ٍ پيگيطي اهَض هطتََِ. -2

 ّاي هٌْسؾي وكاٍضظي تِ اػًاء. ّاي ػًَيت ٍ اػُاي قواضُ اهًاي واضت -3

ًوايٌسگي حمَلي ؾاظهاى اؾتاى ًعز وليِ اقرال حميمي ٍ حمَلي ٍ هطارغ لًائي تطاي َطح ٍ تؼمية زػاٍي، قىايات  -4

 تَويل تِ غيط. ّا تا حك آى يا زفاع اظ

 تْيِ همسهات الظم رْت تؼييي ٍ اًتراب اػًاي قَضاي رسيس اؾتاى لثل اظ اتوام زٍضُ لاًًَي قَضاي اؾتاى. -5

تْيِ گعاضـ ػولىطز، تطاظ هالي ٍ تٌظين ٍ اضائِ تَزرِ ٍ تطًاهِ ؾاظهاى اؾتاى رْت َطح ٍ تهَية زض هزوغ ػوَهي  -6

 اؾتاى.

 تاقس. زاض ؾاظهاى اؾتاًي هي الي ؾاظهاى تا ضئيؽ ٍ ذعاًِاهًاء اؾٌاز ه -7

 زاض قَضاي اؾتاًي ذَاّس تَز. زض غياب ضئيؽ تا تفَيى اذتياض، اهًاء اؾٌاز هالي تا ًاية ضئيؽ ٍ ذعاًِ -تثهطُ  

 

 تاقس. هست فؼاليت ّط زٍضُ قَضاّاي اؾتاًي چْاض ؾال توام هي - 22هاده  

 فؼاليت قَضاّاي اؾتاًي هصوَض حساوخط زُ ضٍظ پؽ اظ اػالم ًتيزِ ًْائي اًتراتات ذَاّس تَز.قطٍع اٍليي زٍضُ  - 1تثهطُ  

تاقس ٍ چٌاًچِ  ّاي تؼسي ًظام هٌْسؾي وكاٍضظي تالفانلِ پؽ اظ پاياى زٍضُ لثلي هي ّاي زٍضُ قطٍع فؼاليت - 2تثهطُ  

تاقس، اضواى ؾاظهاى زٍضُ لثلي تا تاييس اًتراتات رسيس تِ زٍضُ تؼس تِ ًحَي اظ اًحاء پاياى ًيافتِ  زٍضُ تكطيفات اًتراتات

 رسيس اظ تاضيد تأييس اًتراتات ذَاّس تَز. فؼاليت ذَز ازاهِ ذَاٌّس زاز ٍ هثسأ قطٍع واض زٍضُ

 



تَاًس زض نَضت ػسٍل يا ترُي قَضاي اؾتاى، اظ همطضات ًظام هٌْسؾي ٍ ػسم ضػايت  قَضاي هطوعي هي - 23هاده  

 ترلفات ٍ تىطاض آى ًؿثت تِ اًحالل آى السام ًوايس. هثٌي تط انالح تصوطات الظم

زض نَضت اًحالل قَضاي اؾتاًي حساوخط زض ظطف هست زٍ هاُ اظ تاضيد اًحالل، ٍظاضت رْاز وكاٍضظي هَظف تِ  - 1تثهطُ  

 تاقس. ( ايي لاًَى هي7تط َثك هازُ ) تكىيل قَضاي اؾتاًي

اي ذَاّس تَز وِ تَؾٍ قَضاي هطوعي تْيِ ٍ تسٍيي ٍ تِ تهَية  ًاهِ ؾتاًي َثك آيييًحَُ اًحالل قَضاي ا - 2تثهطُ  

 ضؾيس. ٍظاضت رْاز وكاٍضظي ذَاّس

 

ّاي تسٍي اًتظاهي زض  اي قاغالى حطفِ هٌْسؾي وكاٍضظي ّيأت تِ هٌظَض ضؾيسگي تِ ترلفات نٌفي ٍ حطفِ - 24هاده  

 قَز. هطوعي تكىيل هياًتظاهي زض هحل ؾاظهاى  ّا ٍ ّيأت ػالي اؾتاى

 

اي، ػسم ضػايت قإٍى قغلي، ؾْل  ػسم ضػايت هَاظيي لاًًَي، همطضات ٍ ًظاهات زٍلتي ٍ نٌفي ٍ حطفِ - 25هاده  

لاًًَي ٍ ارحاف تِ وكاٍضظاى، زاهساضاى، هطتؼساضاى، هطارؼاى تِ ٍؾيلِ قاغالى حطفِ هٌْسؾي  اًگاضي زض اًزام ٍظايف

ّاي  ٍ يؼف ػول اضتىاتي ٍ تؼسز ٍ تىطاض آى حؿة هَضز تِ هزاظات ى تا تَرِ تِ قستوكاٍضظي ترلف هحؿَب ٍ هترلفا

 قًَس : ظيط هحىَم هي

 تصوط يا تَتيد قفاّي زض حًَض اػًاي قَضاّاي اؾتاًي ًظام هٌْسؾي وكاٍضظي هحل. -الف  

 اذُاض يا تَتيد وتثي تا زضد زض پطًٍسُ ًظام هٌْسؾي وكاٍضظي. -ب 

 زضد زض پطًٍسُ ٍ الهاق ضأي زض تاتلَ اػالًات ؾاظهاى هحل. تَتيد وتثي تا -د 

 تَتيد وتثي تا زضد زض پطًٍسُ ًظام هٌْسؾي وكاٍضظي ٍ زضد هتي ضأي زض ًكطيِ قَضا. -ز  

 هحطٍهيت اظ اقتغال تِ حطفِ هٌْسؾي وكاٍضظي اظ ؾِ هاُ تا يه ؾال زض هحل اضتىاب ترلف. -ّـ 

 ٌْسؾي وكاٍضظي اظ ؾِ هاُ تا يه ؾال زض توام وكَض.هحطٍهيت اظ اقتغال تِ حطفِ ه -ٍ  

 هحطٍهيت اظ اقتغال تِ حطفِ هٌْسؾي وكاٍضظي اظ يه ؾال تا پٌذ ؾال زض توام وكَض تا تأييس ّيأت ػالي اًتظاهي. -ظ  

ًتظاهي ّاي ا هحطٍهيت زائن اظ اقتغال تِ حطفِ هٌْسؾي وكاٍضظي زض توام وكَض تا تأييس ّيأت ػالي اًتظاهي ّيأت -ح 

 اي. حطفِ ضؾيسگي تِ ترلفات نٌفي ٍ

 ظ( ٍ )ح( تا نسٍض حىن لايي ػًَ ّيأت لاتل ارطا اؾت. ٍ(، ) تٌسّاي ) - 1تثهطُ  

 تاقس. ّاي تسٍي ظطف هست يه هاُ اظ تاضيد اتالؽ ضأي لاتل تزسيسًظط زض ّيأت ػالي اًتظاهي هي آضاء ّيأت - 2تثهطُ  

 

 قَز : ّا هتكىل اظ پٌذ ًفط تطاي هست چْاض ؾال تِ قطح ظيط تكىيل هي ي زض اؾتاىّاي تسٍي اًتظاه ّيأت - 26هاده  



 ضئيؽ قَضاي اؾتاًي. -1

 يه ًفط لايي تا اتالؽ ضئيؽ لَُ لًائيِ. -2

 ضئيؽ ؾاظهاى رْاز وكاٍضظي اؾتاى. -3

 تا هؼطفي قَضاي اؾتاًي.( ؾال ؾاتمِ واض زض ترف وكاٍضظي 11زٍ ًفط هٌْسؼ وكاٍضظي اظ اػًاي ؾاظهاى تا حسالل ) -4

 ضئيؽ ّيأت تسٍي اًتظاهي اؾتاى تَؾٍ اػًاء اًتراب ذَاٌّس قس. - 1تثهطُ  

 گيطز. ( ايي هازُ تا پيكٌْاز ّيأت ػالي اًتظاهي ٍ تأييس ضئيؽ ؾاظهاى نَضت هي4ػعل اػًاي هَيَع تٌس ) - 2تثهطُ  

 

 اظ :ّا ػثاضتٌس  ّاي تسٍي اًتظاهي اؾتاى ٍظايف ّيأت - 27هاده  

 اي اػًاي ؾاظهاى زض تطاتط اقرال حميمي ٍ حمَلي. ضؾيسگي تِ ترلفات نٌفي ٍ حطفِ -1

 ضؾيسگي تِ قىايات افطاز حميمي ٍ حمَلي زض اضتثاٌ تا حطفِ هٌْسؾي وكاٍضظي اظ هكوَالى ايي لاًَى. -2

 

 قَز : ظيط تكىيل هيّيأت ػالي اًتظاهي زض هطوع هتكىل اظ ّفت ًفط تِ هست چْاض ؾال تِ قطح  - 28هاده  

 ضئيؽ ؾاظهاى. -1

 يه ًفط لايي تا اتالؽ ضئيؽ لَُ لًائيِ. -2

 يه ًفط هٌْسؼ وكاٍضظي تا تزطتِ تِ اًتراب ٍ هؼطفي ٍظيط رْاز وكاٍضظي. -3

 ّاي وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثيؼي تِ هؼطفي ٍظيط ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍضي. يه ًفط اظ ّيأت ػلوي زاًكىسُ -4

( ؾال ؾاتمِ واض زض 11وكاٍضظي تا تزطتِ ػًَ ؾاظهاى تِ اًتراب ٍ هؼطفي قَضاي هطوعي تا حسالل ) ؾِ ًفط هٌْسؼ -5

 ترف وكاٍضظي.

 

 ٍظايف ّيأت ػالي اًتظاهي ػثاضت اؾت اظ : - 29هاده  

 ّا. ّاي تسٍي اًتظاهي ٍ ايزاز ّواٌّگي تيي آى ًظاضت ػاليِ تط واض ّيأت -1

 ّاي تسٍي اًتظاهي. اقرال حميمي ٍ حمَلي اظ َطظ واض ّيأت ّا ٍ قىايات ضؾيسگي تِ اػتطاو -2

 ّاي تسٍي اًتظاهي. تزسيسًظط زض احىام نازض قسُ تَؾٍ ّيأت -3

 ّاي تسٍي اًتظاهي زض نَضت ترلف اظ ٍظايف قَضاي هطوعي اؾت. اًحالل ّيأت -4



تَاًس اظ هطارغ لًائي تماياي  هيزض نَضتي وِ قرهي ًؿثت تِ ضأي ّيأت ػالي اًتظاهي هؼتطو تاقس  - 1تثهطُ  

 االرطا ذَاّس تَز. لًائي لُؼي ٍ الظم تزسيسًظط ًوايس، ضأي هطرغ

 االرطا اؾت. آضاء ّيأت ػالي اًتظاهي تا اوخطيت چْاض ضأي هَافك لُؼي ٍ الظم - 2تثهطُ  

 

ّا، چگًَگي  اًتظاهي اؾتاى ّاي تسٍي ًاهِ ارطائي چگًَگي تكىيل رلؿات ّيأت ػالي اًتظاهي ٍ ّيأت آييي - 31هاده  

ارطاي احىام هطتٌَ حساوخط ظطف هست ؾِ هاُ پؽ اظ تهَية قَضاي هطوعي تَؾٍ آى قَضا تْيِ ٍ  ضؾيسگي، نسٍض ضأي ٍ

 گطزز. ّيأت ٍظيطاى تمسين هي اظ َطيك ٍظاضت رْاز وكاٍضظي تطاي تهَية تِ

 

ّاي  طائن هٌسضد زض لَاًيي رعائي ضا ًيع زاقتِ تاقس، ّيأتّطگاُ ترلف افطاز هَيَع ايي لاًَى ػٌَاى يىي اظ ر - 31هاده  

 نالح اضؾال وٌٌس. تأييس قسُ پطًٍسُ هطتٌَ ضا تِ هطارغ لًائي شي اًتظاهي هىلفٌس تهَيط

 اي هكوَالى ايي لاًَى ًيؿت. ّاي اًتظاهي اظ حيج ترلف نٌفي ٍ حطفِ ضؾيسگي زض هطارغ لًائي هاًغ اظ ضؾيسگي ّيأت 

 

تَاًٌس زض اضراع  ّاي زٍلتي هي ّا، هإؾؿات زٍلتي، ًْازّا، هطارغ لًائي، ًيطٍّاي اًتظاهي ٍ قطوت ظاضتراًٍِ - 32هاده  

ًاهِ ذاني وِ تِ پيكٌْاز هكتطن ٍظاضت رْاز وكاٍضظي ٍ ٍظاضت زازگؿتطي تِ تهَية ّيأت  ضػايت آييي اهَض واضقٌاؾي تا

ظ هٌْسؾاى زاضاي پطٍاًِ اقتغال، وِ تِ ٍؾيلِ قؼثِ اؾتاى هؼطفي زازگؿتطي، ا ضؾس، تِ راي واضقٌاؾاى ضؾوي ٍظيطاى هي

 قًَس اؾتفازُ ًوايٌس. هي

 

ّاي وكَض ٍ ًحَُ اًتراب افطاز ٍارس قطايٍ ٍ اذتياضات ٍ ٍظايف آى  قَضا يا قؼثِ قْطؾتاًي ّط يه اظ اؾتاى - 33هاده  

 هَية ٍظيط رْاز وكاٍضظي ذَاّس ضؾيس.ذَاّس تَز وِ تَؾٍ قَضاي هطوعي تْيِ ٍ تِ ت اي تطاؾاؼ آييي ًاهِ

 

 شرايط عضويت -فصل چهارم  

ّاي هطتثٍ ، حك ػًَيت  ّاي هٌْسؾي وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثيؼي ٍ ضقتِ التحهيل زٍضُ وليِ اتثاع ايطاًي فاضؽ - 34هاده  

 زض ؾاظهاى ضا زاضا ّؿتٌس.

 

( لاًَى ًظام 52ت ّيأت ػالي ًظاضت ، هَيَع هازُ )ٍظيط رْاز وكاٍضظي اظ تاضيد اتالؽ ايي لاًَى تِ ػًَي - 35هاده  

ٍظاضت رْاز وكاٍضظي تا ّواٌّگي زتيطذاًِ ّيأت ػالي ًظاضت، حساوخط قف هاُ اظ تاضيد تهَية ايي  نٌفي زض ذَاّس آهس.

 وايس.ً لاًَى ًظام نٌفي تْيِ ٍ رْت تهَية تِ ّيأت ٍظيطاى پيكٌْاز هي لاًَى، ًظام نٌفي واضّاي وكاٍضظي ضا تطاتط



 

 وليِ اػًاء هَظف تِ ضػايت هفاز ايي لاًَى ّؿتٌس. - 36هاده  

 

 ساير هقررات -فصل پنجن  

زضآهس ٍ ذؿاضت زيسُ، اظ َطيك تكىيل  تَاًس تطاي ووه تِ ضفغ هكىالت ضفاّي ٍ هالي اػًاء ون ؾاظهاى هي - 37هاده  

 آًاى حوايت وٌس. نٌسٍق تؼاٍى ٍ ضفاُ اظ

ّاي هالي تَؾٍ قَضاي هطوعي تْيِ ٍ تِ تهَية  ًاهِ چگًَگي پطزاذت ٍام ٍ حوايت ق ٍ آييياؾاؾٌاهِ نٌسٍ -تثهطُ  

 ضؾس. هي

 

 قَز: ّاي ظيط تأهيي هي اػتثاضات هَضز ًياظ تطاي ارطاي ايي لاًَى اظ هحل - 38هاده  

 حك ػًَيت پطزاذتي اظ ؾَي اػًاء. -1

 ّاي اقرال حميمي ٍ حمَلي. ّسايا ٍ ووه -2

 اػُايي زٍلت.ّاي  ووه -3

 ّاي اؾتاى. نٌسٍق هكتطن ؾاظهاى -4

 زضيافت تْاي اضائِ ذسهات پػٍّكي، فٌي ٍ آهَظقي. -5

 العحوِ زضيافتي اػًاء تاتت اضائِ ذسهات هٌْسؾي اضراع قسُ اظ َطف ؾاظهاى. زضنسي اظ حك -6

 

يىكٌثِ هَضخ ؾَم تيط هاُ يىْعاض ٍ لاًَى فَق هكتول تط ؾي ٍ ّكت هازُ ٍ تيؿت ٍ ّكت تثهطُ زض رلؿِ ػلٌي ضٍظ  

 تِ تأييس قَضاي ًگْثاى ضؾيسُ اؾت..ى 1381.4.13قَضاي اؾالهي تهَية ٍ زض تاضيد  ؾيهس ٍ ّكتاز هزلؽ
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