لاًَى ظهيي ضْطي
هازُ  - 1تِ هٌظَض تٌظين ٍ تٌسيك اهَض هطتَط تِ ظهيي ٍ اظزياز ػطضِ ٍ تؼسيل ٍ تثثيت ليوت آى تِ ػٌَاى يىي اظ ػَاهل ػوسُ
تَليس ٍ تاهيي ضفاُ ػوَهي ٍ اختواػي ٍ ايداز هَخثات حفظ ٍ تْطُ تطزاضي ّط چِ غحيح تط ٍ ٍسيغ تط اظ اضاضي ٍ ّوچٌيي
فطاّن ًوَزى ظهيٌِ الظم خْت اخطاي اغل ً ٍ 31يل تِ اّساف هٌسضج زض اغَل  47 ٍ 45 ٍ 43لاًَى اساسي خوَْضي اسالهي
ايطاى تطاي تاهيي هسىي ٍ تاسيسات ػوَهي هَاز ايي لاًَى تِ تػَية هي ضسس ٍ اظ تاضيد تػَية زض سطاسط وطَض الظم االخطا
است .
هازُ  - 2اضاضي ضْطي ظهيٌْايي است وِ زض هحسٍزُ لاًًَي ٍ حطين استحفاظي ضْطّا ٍ ضْطوْا لطاض گطفتِ است .
هازُ  - 3اضاضي هَات ضْطي ظهيٌْايي است وِ ساتمِ ػوطاى ٍ احيا ًساضتِ تاضس.
ظهيٌْاي هَاتي وِ ػليطغن همطضات لاًَى لغَ هالىيت اضاضي هَات ضْطي تسٍى هدَظ لاًًَي اظ تاضيد  1358/4/5تِ تؼس احيا ضسُ
تاضس ّوچٌاى زض اذتياض زٍلت هي تاضس.
هازُ  - 4اضاضي تايط ضْطي ظهيٌْايي است وِ ساتمِ ػوطاى ٍ احيا زاضتِ ٍ تِ تسضيح تِ حالت هَات تطگطتِ اػن اظ آًىِ غاحة
هطرػي زاضتِ ٍ يا ًساضتِ تاضس.
هازُ  - 5اضاضي زايط ظهيٌْايي است وِ آى ضا احيا ٍ آتاز ًوَزُ اًس ٍ زض حال حاضط زايط ٍ هَضز تْطُ تطزاضي هاله است ظهيٌْاي
زايط هطوَل ايي لاًَى غطفا اضاضي وطاٍضظي يا آيص اػن اظ هحػَض يا غيط هحػَض هي تاضس.
هازُ  - 6وليِ ظهيٌْاي هَات ضْطي اػن اظ آًىِ زض اذتياض اضراظ يا تٌيازّا ٍ ًْازّاي اًمالتي زٍلتي ٍ يا غيط زٍلتي تاضس زض
اذتياض زٍلت خوَْضي اسالهي است ٍ اسٌاز ٍ هساضن هالىيت گصضتِ اضظش لاًًَي ًساضز .ازاضات ثثت اسٌاز ٍ اهالن هىلفٌس تِ
زضذَاست ٍظاضت هسىي ٍ ضْطساظي اسٌاز آًْا ضا تِ ًام زٍلت غازض ًوايٌس هگط آًىِ اظ تاضيد  1357/11/22تَسظ زٍلت ٍاگصاض
ضسُ تاضس.
تثػطُ  -اسٌاز هالىيت ظهيٌْاي هَاتي وِ زض ٍثيمِ هي تاضٌس ٍ تِ هَخة لاًَى لغَ هالىيت اضاضي هَات ضْطي ٍ لاًَى اضاضي
ضْطي هػَب  ٍ 1360ايي لاًَى تِ اذتياض زٍلت زضآهسُ ٍ يا زض هي آيٌس آظاز تلمي هي ضًَس ٍ غيط اظ هغالثات اضراظ ًاضي اظ
فطٍش آى گًَِ اضاضي وِ هٌتفي هي گطزز هغالثات زيگط ٍسيلِ علثىاض اظ سايط اهَال تسّىاض ٍغَل ذَاّس ضس.
هازُ  - 7وساًي وِ عثك هساضن هالىيت  ،اظ ظهيٌْاي هَات ضْطي زض اذتياض زاضتِ اًس هططٍط تط آًىِ اظ هعاياي هَاز  6يا 8
لاًَى اضاضي ضْطي هػَب  1360استفازُ ًىطزُ ٍ هسىي هٌاسثي ًساضتِ تاضٌس ،عثك ضَاتظ هسىي ٍ ضْطساظي زض سطاسط
وطَض لغؼِ ٍ يا لغؼاتي خوؼا هؼازل ّ ( 1000عاض) هتط هطتغ زض اذتياضضاى گصاضتِ هي ضَز تا زض هْلت هٌاسثي وِ زض آييي ًاهِ
تؼييي ذَاّس ضس ػوطاى ٍ احيا وٌٌس زض غَضت ػسم ػوطاى ٍ احيا تسٍى ػصض هَخِ اخاظُ هصوَض سالظ ٍ ظهيي تِ زٍلت تاظهي گطزز.
تثػطُ  -زض هَضز وساًي وِ تِ تاضيد لثل اظ لاًَى لغَ هالىيت اضاضي هَات ضْطي هػَب  1358/4/5تا اسٌاز ػازي زاضاي ظهيي
تَزُ ٍ زض هْلت ّاي تؼييي ضسُ لثلي اظ عطف هطاخغ هطتَعِ تطىيل پطًٍسُ زازُ اًس ٍ يا زض ضْطّايي وِ تاوٌَى هْلت ّاي
هصوَض تطاي تطىيل پطًٍسُ اػالم ًطسُ است زض غَضتي وِ تاضيد تٌظين سٌس ػازي ٍ غحت هؼاهلِ اظ عطف هطاخغ لضايي
شيػالح تاييس گطزز تطاتط ضَاتغي وِ زض آييي ًاهِ اخطايي ايي لاًَى تؼييي هي ضَز اخاظُ ػوطاى زازُ ذَاّس ضس.
هازُ  - 8وليِ اضاضي تايط ضْطي وِ غاحة هطرػي ًساضتِ تاضس زض اذتياض ٍلي فميِ هي تاضس.
هازُ ٍ - 9ظاضت هسىي ٍ ضْطساظي هَظف است ظهيٌْاي هَضز ًياظ تطاي اهط هسىي ٍ ذسهات ػوَهي ضا ضوي استفازُ اظ وليِ
اضاضي هَات ٍ زٍلتي زض ضْطّايي وِ تِ پيَست ايي لاًَى تِ زليل ػسم تىاپَي اضاضي هصوَض زض ايي ضْطّا ضطٍضت آى حتوي
است تِ تطتية اظ ظهيٌْاي تايط ٍ زايط ضْطي تاهيي ًوايس.
هالىاى اضاضي تايط ٍ زايط ضْطي اػن اظ اضراظ حميمي يا حمَلي ٍ تٌيازّا ٍ ًْازّا ٍ اضگاًْاي زٍلتي ٍ غيط زٍلتي هَظفٌس
ظهيٌْاي هَضز ًياظ زٍلت يا ضْطزاضيْا ضا وِ هَضَع ايي لاًَى است تِ هٌظَضّاي شيل ٍ تا تمَين زٍلت تِ آًْا (زٍلت ٍ
ضْطزاضيْا) تفطٍضٌس:
الف  -تفىيه ٍ فطٍش تَسظ ٍظاضت اهَض هسىي ٍ ضْطساظي تِ افطاز ٍاخسالططايظ زضيافت ظهيي خْت هسىي ٍ يا اخطاي
عطحْاي ساذتواى ساظي هسىًَي .

ب  -ايداز تاسيسات ػوَهي ٍ ػوطاًي ٍ ازاضي ٍ اخطاي عطحْاي هػَب ضْطي ٍ ػَؼ عطحْاي ضْطي حسة هَضز تِ ٍسيلِ
ٍظاضتراًِ ّا ٍ ضْطزاضيْا ٍ هَسسات ٍ ضطوتْاي زٍلتي ٍ ًْازّا ٍ هَسساتي وِ ضوَل لاًَى تط آًْا هستلعم شوط ًام است .
ج  -حفاظت اظ هيطاث فطٌّگي وطَض.
تثػطُ  - 1زض غَضت هطاخؼِ هاله يا هالىيي ظهيٌْاي تايط ٍ زايط ٍ اػالم يا اػالى ػسم ًياظ زٍلت ٍ ضْطزاضيْا تِ ظهيي هاله هي
تَاًس پس اظ ػوطاى ٍ آهازُ ساظي ظهيي ًسثت تِ تفىيه ٍ ٍاگصاضي ظهيي ذَز عثك ضَاتظ ٍ هدَظ ٍظاضت هسىي ٍ ضْطساظي
السام ًوايس.
تثػطُ  - 2هالىاى اضاضي تايط ٍ زايط ضْطي اػن اظ هطاع ٍ يا ضص زاًگ وِ ظهيي آًْا هَضز ًياظ زٍلت ٍ ضْطزاضيْا تِ ضطح ايي
هازُ است هططٍط تط ايي وِ اظ هعاياي هَاز  6يا  8لاًَى اضاضي ضْطي هػَب  1360استفازُ ًىطزُ تاضٌس حك زاضًس عثك ضَاتظ
ٍظاضت هسىي ٍ ضْطساظي لغؼِ يا لغؼاتي اظ ظهيي هصوَض تِ اًتراب ذَز ٍ زض غَضت ػسم اهىاى اظ سايط اضاضي زٍلتي هؼازل
ّ ( 1000عاض) هتط هطتغ ػوطاى ٍ تفىيه ًوايٌس يا تِ زٍلت تفطٍضٌس ،ظائس تط آى (ًِ ػيي ٍ ًِ هٌفؼت ) لاتل ٍاگصاضي ًيست هگط تِ
زٍلت ٍ تا تمَين زٍلت ٍ يا ايي وِ تا اخاظُ ٍ ظيط ًظط ٍظاضت هسىي ٍ ضْطساظي ػوطاى ًوَزُ ٍاگصاض ًوايس.
تثػطُ  - 3غغاض يتين تا سي تلَؽ ضطػي ٍ تاظهاًسگاى زضخِ اٍل ضْسا ٍ ،هفمَزاالثطّا ٍ ّوسطاى آًْا تا ظهاًي وِ فطظًساى آًْا ضا
تحت تىفل زاضتِ تاضٌس اظ ضوَل ايي هازُ هستثٌي ّستٌس ػوطاى ٍ تفىيه ٍ ٍاگصاضي ظهيٌْاي هَضَع ايي تثػطُ هطوَل
همطضات ايي لاًَى تَزُ ٍ چٌاًچِ ظهيي هطوَل ايي تثػطُ هَضز ًياظ تطاي عطح زٍلتي ذاغي تاضس وِ احساث آى زض هحل زيگطي
هيسط ًثاضس هؼازل اضظش ظهيي هَضز ًظط اظ هحل اضاضي زٍلتي تِ غَضت ػَؼ ٍاگصاض هي گطزز.
تثػطُ ٍ - 4اگصاضي سْام هطاػي هالىيي اضاضي ضْطي تِ يىسيگط زض يه يا چٌس لغؼِ ظهيي تِ ًحَي وِ سْن ّط يه اظ
هالىيي پس اظ اًتمال ظائس تط حس ًػاب همطض زض ايي هازُ ًگطزز تا ضػايت ضطايظ هٌسضج زض ايي لاًَى تالهاًغ است .
تثػطُ  - 5ضطوتْاي تؼاًٍي هسىي وِ لثل اظ تػَية لاًَى اضاضي ضْطي هػَب  1360هاله ظهيٌْايي تاضٌس تا ضػايت حسالل
ًػاب تفىيه هحل ٍلَع ظهيي تطاي ّط يه اظ اػضا ٍاخسالططايظ وِ اظ هعاياي لاًَى اضاضي ضْطي هػَب  ٍ 1360ايي لاًَى
استفازُ ًىطزُ تاضٌس زض لالة ضَاتظ ٍظاضت هسىي ٍ ضْطساظي خك تْطُ تطزاضي اظ ظهيي ذَز ضا زاضا هي تاضٌس ٍ ظهيٌْاي هاظاز تط
ًياظ آًْا ٍ ًيع ظهيٌي وِ عثك ضَاتظ هصوَض زض هْلت همطض تسٍى ػصض هَخِ ػوطاى ًگطزز تاتغ همطضات ايي لاًَى ٍ زض اذتياض زٍلت
لطاض هي گيطز.
تثػطُ  - 6زض غَضت استٌىاف يا ػسم هطاخؼِ ٍ يا ػسم زستطسي تِ هاله يا ًا هطرع تَزى ًطاًي هاله پس اظ اػالى ٍظاضت
هسىي ٍ ضْطساظي ٍ زض غَضت ٍخَز تؼاضؼ ثثتي ٍ زض ٍثيمِ تَزى هله يا ّط گًَِ اضىاالت حمَلي يا ثثتي زيگط وِ هاًغ اظ
اًدام هؼاهلِ زٍلت گطزز زٍلت يا ضْطزاضيْا تا سپطزى تْاي ظهيي هَضز توله تِ غٌسٍق ثثت هحل ظهيي ضا توله ٍ حسة هَضز
ٍظاضت هسىي ٍ ضْطساظي يا ضْطزاضي تِ لائن هماهي هاله سٌس اًتمال ضا اهضا هي ًوايٌس ٍ زض هَلغ هطاخؼِ هاله پس اظ اضائِ
هفاغا حساتْاي الظم ٍ ضفغ ّط گًَِ اضىال
تْاي آى لاتل پطزاذت هي تاضس ٍ يا زض غَضت اهىاى ظهيي هؼَؼ ٍاگصاض هي گطزز.
تثػطُ  - 7زٍلت ٍ ضْطزاضيْا هي تَاًٌس تطاي اخطاي عطحْاي زٍلتي ٍ تاسيسات ػوَهي ظيط تٌايي ذَز ظهيي هَضز ًياظ ضا زض
ضْطّا ٍ ضْطوْاي سطاسط وطَض تا ضػايت وليِ ضَاتظ ٍ تثػطُ ّاي ايي هازُ توله ًوايٌس.
تثػطُ  - 8ظهيٌْاي زايطي وِ زٍلت يا ضْطزاضيْا زض وليِ ضْطّا ٍ ضْطوْا ًياظ تِ توله آًْا زاضًس پس اظ تػَية عطح ٍ اػالم
هطاتة تِ ازاضات ثثت لاتل اًتمال تِ غيط ًثَزُ هگط تِ زٍلت يا ضْطزاضيْا.
تثػطُ  - 9تمَين زٍلت تط اساس ليوت هٌغمِ اي (اضظش هؼاهالتي ) ظهيي تَزُ ٍ تْاي اػياًيْا زض اضاضي ٍ سايط حمَق لاًًَي
عثك ًظط واضضٌاس ضسوي زازگستطي تط اساس تْاي ػازلِ ضٍظ تؼييي هي گطزز.
تثػطُ  - 10زض غَضت زضذَاست ٍ تَافك هاله زٍلت هَظف است تِ خاي اضاضي توله ضسُ اظ اضاضي وِ زض ذاضج اظ هحسٍزُ
لاًًَي ضْطّا ٍ ضْطوْا زض اذتياض زاضز هؼازل اضظضي ظهيي توله ضسُ تطاي اهط وطاٍضظي تِ هالىيي ايي لثيل اضاضي ٍاگصاض ًوايس.
تثػطُ  - 11ايي هازُ ٍ تثػطُ ّاي آى تا استفازُ اظ اخاظُ هَضخ  1360/ 7/19حضطت اهام ذويٌي هسظلِ الؼالي وِ زض آى هدلس
ضَضاي اسالهي ضا غاحة غالحيت تطاي تطريع هَاضز ضطٍضت زاًستِ اًس غطفا زض ضْطّاي هٌسضج زض پيَست ايي لاًَى ٍ
تثػطُ ّاي  8 ٍ 7آى زض وليِ ضْطّا ٍ ضْطوْاي سطاسط وطَض تطاي هست  5سال اظ تاضيد تػَية لاتل اخطا است ٍ پس اظ هْلت
هصوَض زض ضْطّاي ياز ضسُ ًيع هاًٌس سايط ضْطّاي وطَض سايط هَاز لاًَى لاتل اخطا ذَاّس تَز.

هازُ  - 10اظ تاضيد تػَية لاًَى اضاضي ضْطي هػَب  1360وليِ ظهيي ّاي هتؼلك تِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ ًيطٍّاي هسلح ٍ
هَسسات زٍلتي ٍ تاًىْا ٍ ساظهاًْاي ٍاتستِ تِ زٍلت ٍ هَسساتي وِ ضوَل حىن هستلعم شوط ًام است ٍ وليِ تٌيازّا ٍ ًْازّاي
اًمالتي زض اذتياض ٍظاضت هسىي ٍ ضْطساظي لطاض هي گيطز.
تثػطُ  - 1اضاضي غيط هَات تٌيازّاي غيط زٍلتي اظ ضوَل ايي هازُ هستثٌي تَزُ ٍلي ّط گًَِ ٍاگصاضي عثك ضَاتظ ٍظاضت
هسىي ٍ ضْطساظي تا ضػايت ًظط ٍلي فميِ ذَاّس تَز.
تثػطُ  - 2ضْطزاضيْا ٍ ضطوتْا ٍ ساظهاًْاي ٍاتستِ تِ ضْطزاضيْا اظ ضوَل ايي هازُ هستثٌي ّستٌس ٍلي حك ٍاگصاضي آى گًَِ
اضاضي ضا تسٍى اخاظُ ٍظاضت هسىي ٍ ضْطساظي ًساضًس هگط تِ ػٌَاى ضفغ ًياظهٌسيْاي ػوَهي ضْط ٍ ػَؼ اهالن ٍالغ زض
عطحْاي هػَب ضْطي .
تثػطُ  - 3اضاضي ٍلفي تِ ٍلفيت ذَز تالي است ٍلي اگط ظهيٌي تِ ػٌَاى ٍلف ثثت ضسُ ٍ زض هطاخغ شيػالح ثاتت ضَز وِ توام
يا لسوتي اظ آى هَات تَزُ سٌس ٍلف ظهيي هَات اتغال ٍ زض اذتياض زٍلت لطاض هي گيطز لىي ّط گًَِ ٍاگصاضي اضاضي اظ عطف
اٍلاف يا آستاى لسس ضضَي ٍ يا سايط هتَلياى تايستي تط عثك ضَاتظ ضْطساظي ٍ ضػايت ًظط ٍالف غَضت گيطز.
تثػطُ ٍ - 4ظاضت هسىي ٍ ضْطساظي هىلف است اضاضي حاغل اظ هَضَع ايي هازُ ضا تِ ازاضات ٍ ساظهاًْاي هصوَض زض حس ًياظ
ازاضي ٍ تاسيساتي هداًا ٍاگصاض ًوايس.
هازُ ٍ - 11ظاضت هسىي ٍ ضْطساظي هَظف است تط اساس سياست ػوَهي وطَض عثك آييي ًاهِ اخطايي ًسثت تِ آهازُ ساظي يا
ػوطاى ٍ ٍاگصاضي ظهيٌْاي ذَز هغاتك عطحْاي هػَب لاًًَي السام وٌس.
تثػطُ  - 1تغثيك ًمطِ ّاي تفىيىي ٍ ضْطساظي اضاضي زٍلتي تا عطحْاي خاهغ ٍ تفضيلي ٍ ّازي ٍ تػَية آى "هَضَع هازُ
 101لاًَى ضْطزاضيْا" تِ ػْسُ ٍظاضت هسىي ٍ ضْطساظي است .
تثػطُ  - 2زٍلت اظ پطزاذت ّط گًَِ هاليات ٍ حك توثط ٍ ّعيٌِ ّاي ثثتي ٍ هؼاهالتي تاتت آهازُ ساظي ٍ تفىيه ٍ فطٍش
اضاضي هؼاف .
تثػطُ  - 3تْاي ٍاگصاضي ظهيي تِ اضراظ ًثايس اظ ليوت ّاي هٌغمِ اي ظهاى ٍاگصاضي (اضظضْاي هؼاهالتي ) تداٍظ ًوايسٍ .لي
چٌاًچِ تطاي زٍلت تيص اظ ليوت هٌغمِ اي توام ضسُ تاضس تِ تْاي توام ضسُ ٍاگصاض هي گطززً .حَُ ٍغَل ّعيٌِ ّاي ًاضي اظ
آهازُ ساظي ٍ ػوطاى ٍ تفىيه ٍ يا سايط ذسهات تط اساس تْطُ ٍضي لغؼات اظ ذسهات ٍ تاسيسات ضْطي هحاسثِ ٍ تِ غَضتي
اذص هي گطزز وِ اظ هدوَع ّعيٌِ ّا تداٍظ ًٌوايس.
تثػطُ  - 4تِ ٍظاضت هسىي ٍ ضْطساظي اخاظُ زازُ هي ضَز اهاوي ػوَهي ٍ ذسهاتي هَضز ًياظ هدوَػِ ّاي هسىًَي ضا احساث
ٍ ٍاگصاض ًوايس.
تثػطُ ٍ - 5ظاضت هسىي ٍ ضْطساظي زض خْت اخطاي هفاز ايي هازُ ٍ ايداز ضْطّا ٍ ضْطوْا تا ضػايت ضَاتظ ٍ همطضات هطتَعِ
هي تَاًس ًسثت تِ تطىيل ضطوتْاي ػوطاًي ٍ ساذتواًي ضاسا ٍ يا تا هطاضوت ترص غيط زٍلتي السام ًوايس .اساسٌاهِ ايي لثيل
ضطوتْا تِ پيطٌْاز ٍظاضت هصوَض تِ تػَية ّيات زٍلت ذَاّس ضسيس.
هازُ  - 12تطريع ػوطاى ٍ احيا ٍ تاسيسات هتٌاسة ٍ تؼييي ًَع ظهيي زايط ٍ تويع تايط اظ هَات تِ ػْسُ ٍظاضت هسىي ٍ
ضْطساظي است ايي تطريع لاتل اػتطاؼ زض زازگاُ غالحِ هي تاضس.
تثػطُ  - 1زازگاُ ًسثت تِ اػتطاؼ ذاضج اظ ًَتت ٍ تسٍى ضػايت تططيفات آييي زازضسي ضسيسگي وطزُ ٍ حىن الظم ذَاّس زاز،
اػتطاؼ تِ تطريع ٍظاضت هسىي ٍ ضْطساظي زض زازگاُ هاًغ اظ اخطاي هَاز ايي لاًَى ًوي گطزز.
تثػطُ  - 2هالن تطريع هطخغ همطض زض هازُ  12زض هَلغ هؼايٌِ هحل زض هَضز ًَع ظهيٌْايي وِ اظ تاضيد ٍ 1357/11/22سيلِ
زٍلت يا اضگاًْا ٍ ًْازّا ٍ وويتِ ّا ٍ زفاتط ذاًِ ساظي احساث اػياًي يا ٍاگصاض ضسُ تسٍى زض ًظط گطفتي اػياًيْاي هصوَض ذَاّس
تَز.
هازُ ّ - 13ط گًَِ زذل ٍ تػطف ٍ تداٍظ تِ اضاضي ضْطي هتؼلك يا هٌتمل ضسُ تِ زٍلت ٍ ضْطزاضيْا ٍ يا احساث ّط گًَِ تٌا
تسٍى پطٍاًِ هداظ ٍ يا ّط گًَِ ًمل ٍ اًتمال تِ هَخة اسٌاز ػازي يا ضسوي ٍ تفىيه ٍ افطاظ اضاضي هعتَض ٍ يا ّط گًَِ ػولي تط
ذالف ايي لاًَى خطم ضٌاذتِ هي ضَز ٍ تا هتداٍظيي تط اساس تثػطُ  2هازُ  148اغالحي لاًَى "اغالح ٍ حصف هَازي اظ
لاًَى ثثت اسٌاز ٍ اهالن هػَب  ٍ 1310اغالحات تؼسي آى " هػَب  1365/4/31هدلس ضَضاي اسالهي ضفتاض هي ضَز.

هازُ  - 14تثسيل ٍ تغييط واضتطي  ،افطاظ ٍ تمسين ٍ تفىيه تاغات ٍ اضاضي وطاٍضظي ٍ يا آيص (اضاضي هَضَع هازُ  2ايي لاًَى )
تا ضػايت ضَاتظ ٍ همطضات ٍظاضت هسىي ٍ ضْطساظي ٍ هَاز ايي لاًَى تالاضىال است .
تثػطُ ً -مل ٍ اًتمال آى گًَِ اضاضي تطاي اهط وطاٍضظي تا ليس هفاز هَضَع ايي هازُ زض سٌس تالهاًغ است .
هازُ ّ - 15ط گًَِ تفىيه ٍ تمسين اضاضي تايط خْت ػوطاى ٍ احساث تٌا تا ضػايت ضَاتظ ٍ همطضات ٍظاضت هسىي ٍ ضْطساظي ٍ
هَاز ايي لاًَى تالاضىال است .
هازُ ّ - 16ط يه اظ واضهٌساًي وِ زض اخطاي ايي لاًَى تِ تطريع زازگاُ غالح ضػايت زليك همطضات آى ضا ًٌوَزُ ٍ ترغي
وطزُ تاضٌس ػالٍُ تط خثطاى ذساضت ٍاضزُ تِ زٍلت يا اضراظ ٍ اػازُ ٍضغ  ،تط حسة هَضز تِ اًفػال هَلت يا زائن اظ ذسهات
زٍلتي هحىَم هي گطزًس.
هازُ ٍ - 17ظاضت هسىي ٍ ضْطساظي هاهَض اخطاي ايي لاًَى هي تاضس ٍ هَظف است حساوثط ظطف هست  3هاُ آييي ًاهِ اخطايي
هَاز ايي لاًَى ٍ ًيع اساسٌاهِ ساظهاى ظهيي ضْطي ضا تْيِ ٍ تِ تػَية ّيات زٍلت تطساًس.
ضْطّاي هطوَل ضطٍضت :
 - 1تْطاى  - 17گطگاى
 - 2اغفْاى ً - 18دف آتاز
 - 3تثطيع  - 19آهل
 - 4ضيطاظ  - 20ضخايي ضْط
 - 5اَّاظ  - 21تاتل
 - 6تاذتطاى  - 22ذَي
 - 7ضضت  - 23لائن ضْط
 - 8اضزتيل  - 24تَضْط
 - 9وطج  - 25تْثْاى
 - 10اضان  - 26لطچه
 - 11لعٍيي  - 27هْاتاز
 - 12اسالم ضْط  - 28هياًسٍآب
 - 13ذطم آتاز ٍ - 29ضاهيي
 - 14تطٍخطز  - 30هْطضْط
 - 15زظفَل  - 31اليگَزضظ
 - 16ساضي  - 32هاليط
لاًَى فَق هطتول تط ّفسُ هازُ ٍ پٌح تثػطُ زض خلسِ ضٍظ يىطٌثِ تيست ٍ زٍم ضْطيَض هاُ يه ّعاض ٍ سيػس ٍ ضػت ٍ ضص
هدلس ضَضاي اسالهي تػَية ٍ زض تاضيد  1366/7/1تِ تاييس ضَضاي ًگْثاى ضسيسُ است .
ضييس هدلس ضَضاي اسالهي  -اوثط ّاضوي
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