
 به نام خذا

 

 قانون رسیذگی به تخلفات اداری
 

  تشكيالت و حذود و وظايف -فصل اول  

ثِ هٌَٓض ضؾيسگي ثِ ترلٟبت ازاضي زض ّط ي٥ اظ زؾتگبّْبي هكوَل ايي ٢بًَى ّيأتْبيي تحت ٌَٖاى -1هبزُ 
تك٧يل ذَاّس قس. ّيأتْبي هعثَض قبهل ّيبتْبي ثسٍي ٍ « ّيأت ضؾيسگي ثِ ترلٟبت ازاضي ٦بضهٌساى»

  .بقستدسيسًٓط هي ث

ّيأت تدسيسًٓط زض هط٦ع ٍظاضتربًِ يب ؾبظهبى هؿت٣ل زٍلتي ٍ ًيع تٗسازي اظ زؾتگبّْبي هكوَل  -1  تجهطُ
ايي ٢بًَى ٦ِ ْٞطؾت آًْب ثِ تهَيت ّيأت ٍظيطاى ذَاّس ضؾيس، تك٧يل هي قَز ٍ زض نَضت لعٍم زاضاي قٗجِ 

  .ّبيي ذَاّس ثَز

ّيأت تدسيسًٓط زض هط٦ع ثطذي اظ اؾتبًْب ٦ِ يطٍضت زض نَضت تكريم ّيأت ٖبلي ًٓبضت ي٥ -2تجهطُ 

  .ايدبة ًوبيس تك٧يل هي گطزز

 

ّط ي٥ اظ ّيأتْبي ثسٍي ٍ تدسيسًٓط زاضاي ؾِ ًَٖ انلي ٍ ي٥ يب زٍ ًَٖ ٖلي الجسل هي ثبقس ٦ِ ثب -2هبزُ 
ي٥، ثطاي  ح٧ن ٍظيط يب ثبالتطيي ه٣بم ؾبظهبى هؿت٣ل زٍلتي هطثٌَ ٍ ؾبيط زؾتگبّْبي هَئَ تجهطُ هبزُ

  .هست ؾِ ؾبل هٌهَة هي قًَس ٍ اًتهبة هدسز آًبى ثالهبًٕ اؾت

  .زض ٚيبة اًٖبي انلي، اًٖبي ٖلي الجسل ثِ خبي آًبى اًدبم ٍْيِٟ ذَاٌّس ًوَز-1تجهطُ 

ّيچ ي٥ اظ اًٖبي انلي ٍ ٖلي الجسل ّيأتْبي ثسٍي ي٥ زؾتگبُ ًوي تَاًٌس ّوعهبى ًَٖ ّيأت -2تجهطُ 
زؾتگبُ ثبقٌس. ّوچٌيي اًٖبي هص٦َض ًوي تَاًٌس زض تدسيسًٓط پطًٍسُ ّبيي ٦ِ زض ٌّگبم تدسيسًٓط ّوبى 

  .ضؾيسگي ثسٍي ثِ آى ضأي زازُ اًس قط٦ت ًوبيٌس

 

ثط٦ٌبضي اًٖبي ّيأتْبي ثسٍي ٍ تدسيسًٓط ثب پيكٌْبز ٍظيط يب ثبالتطيي ه٣بم ؾبظهبى هؿت٣ل زٍلتي ٍ -  3 هبزُ

  .ٍ تهَيت ّيأت ٖبلي ًٓبضت نَضت هي گيطز 1بزُ ه 1ؾبيط زؾتگبّْبي هَئَ تجهطُ 

 

نالحيت ضؾيسگي ثِ ترلٟبت ازاضي ٦بضهٌساى ثب ّيأت ثسٍي اؾت ٍ آضاء نبزضُ زض نَضتي ٦ِ ٢بثل -4هبزُ 
تدسيسًٓط ًجبقس اظ تبضيد اثال٘، ٢ُٗي ٍ الظم االخطاء اؾت. زض هَضز آضايي ٦ِ ٢بثل تدسيسًٓط ثبقس ّطگبُ ٦بضهٌس 

  .تبضيد اثال٘ ضأي زضذَاؾت تدسيسًٓط ًوبيس، ّيأت تدسيسًٓط ه٧لٝ ثِ ضؾيسگي اؾت ضٍظ اظ 30ْطٜ 

  .آضاء ّيأت تدسيسًٓط اظ تبضيد اثال٘، ٢ُٗي ٍ الظم االخطاء اؾت

ّطگبُ ضأي ّيأت ثسٍي ٢بثل تدسيسًٓط ثبقس ٍ هتْن ْطٜ هْلت ه٣طض زضذَاؾت تدسيسًٓط ًٌوبيس - 1 تجهطُ

  .ٍ اظ تبضيد ا٣ًًبي هْلت يبز قسُ الظم االخطاء اؾت ضأي نبزض قسُ ٢ُٗيت هي يبثس

اثال٘ ضأي َج١ ٢بًَى آييي زازضؾي هسًي ثِ ٖول هي آيس ٍ زض ّطنَضت ٞبنلِ ثيي نسٍض ضأي ٍ -2تجهطُ 

  .ضٍظ ًجبيس تدبٍظ ٦ٌس 30اثال٘ آى اظ 



ْب هي تَاًٌس اظ ي٥ يب ثِ هٌَٓض تؿطيٕ زض خوٕ آٍضي زاليل ٍ تْيِ ٍ ت٧ويل اَالٖبت ٍ هساض٤، ّيأت-5هبزُ 

  .چٌس گطٍُ تح٣ي١ اؾتٟبزُ ًوبيٌس

قطح ٍْبيٝ، تٗساز اًٖب ٍ قطايٍ ًَٖيت زض گطٍّْبي تح٣ي١، زض آييي ًبهِ اخطايي ايي ٢بًَى هكرم هي 

  .قَز

گطٍّْبي تح٣ي١ ّط ي٥ اظ ّيأتْبي ثسٍي ٍ تدسيس ًٓط هؿت٣ل اظ ي٧سيگط ثَزُ ٍ ي٥ گطٍُ تح٣ي١ -تجهطُ

  .تح٣ي٣بت هطثٌَ ثِ هطاحل ثسٍي ٍ تدسيسًٓط ي٥ پطًٍسُ ا٢سام ثِ تح٣ي١ ًوبيسًوي تَاًس زض 

 

اًٖبي ّيأتْبي ثسٍي ٍ تدسيسًٓط ٖالٍُ ثط تسيي ثِ زيي هجيي اؾالم ٍ ٖول ثِ اح٧بم آى ٍ اٖت٣بز ٍ -6هبزُ 

  :تْٗس ثِ ًٓبم خوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ انل ٍاليت ٣ٞيِ، ثبيس زاضاي قطايٍ ظيط ثبقٌس

  .لتأّ -1

  .ؾبل ؾي 30حسا٢ل  -2

  .حسا٢ل هسض٤ تحهيلي ٠َٞ زيپلن يب هٗبزل آى-3

  .زض هَاضز اؾتثٌبيي زاقتي هسض٤ زيپلن حؿت هَضز ثب تأييس ّيأت ٖبلي ًٓبضت ثالهبًٕ اؾت- 1 تجهطُ

انلي زض ّط ّيأت ثبيس ي٥ ًٟط آقٌب ثِ هؿبئل ح٢َ٣ي، ًَٖيت زاقتِ ثبقس ٍ حسا٢ل زٍ ًٟط اظ اًٖبي -2تجهطُ 
ّيأتْبي ثسٍي ٍ تدسيسًٓط ثبيس اظ ثيي ٦بض٦ٌبى ّوبى ؾبظهبى يب ٍظاضتربًِ ٦ِ حسا٢ل پٌح ؾبل ؾبث٣ِ ٦بض زٍلتي 

  .زاضًس، ثِ ايي ؾوت هٌهَة قًَس

 

  :اًٖبي ّيأتْبي ثسٍي يب تدسيسًٓط زض هَاضز ظيط زض ضؾيسگي ٍ نسٍض ضأي قط٦ت ًرَاٌّس ٦طز-7هبزُ 

  .ًؿجي يب ؾججي تب زضخِ زٍم اظ َج٣ِ ؾَم زاقتِ ثبقس ًَٖ ّيأت ثب هتْن ٢طاثت -الٝ

 .ًَٖ ّيأت ثب هتْن زَٖاي ح٢َ٣ي يب خعايي زاقتِ يب زض زَٖاي َطح قسُ شيٌٟٕ ثبقس -ة

  
 

  تخلفات اداري -فصل دوم 

  :ترلٟبت ازاضي ثِ ٢طاض ظيط اؾت-8هبزُ 

  .اٖوبل ٍ ضٞتبض ذالٜ قئَى قٛلي يب ازاضي -1

  .طضات هطث٣ًٌَى ٢َاًيي ٍ ه٣ -2

  .ايدبز ًبضيبيتي زض اضثبة ضخَٔ يب اًدبم ًسازى يب تأذيط زض اًدبم اهَض ٢بًًَي آًْب ثسٍى زليل  -3

  .ايطاز تْوت ٍ اٞتطا، ّت٥ حيثيت  -4

  .اذبشي -5

  .اذتالؼ -6

  .تجٗيى يب اٖوبل ٚطو يب ضٍاثٍ ٚيطازاضي زض اخطاي ٢َاًيي ٍ ه٣طضات ًؿجت ثِ اقربل -7

  .ذسهت زض ذالل ؾبٖبت هَْٝ ازاضيتط٤   -8

  .ت٧طاض زض تأذيط ٍضٍز ثِ هحل ذسهت يب ت٧طاض ذطٍج اظ آى ثسٍى ٦ؿت هدَظ  -9



  . تؿبهح زض حّٟ اهَال ٍ اؾٌبز ٍ ٍخَُ زٍلتي، ايطاز ذؿبضات ثِ اهَال زٍلتي -10

  .اٞكبي اؾطاض ٍ اؾٌبز هحطهبًِ ازاضي -11

  .يگبًِاضتجبٌ ٍ توبؼ ٚيطهدبظ ثب اتجبٔ ث -12

  .ؾطپيچي اظ اخطاي زؾتَضّبي ه٣بهْبي ثبالتط زض حسٍز ٍْبيٝ ازاضي -13

  .٦ن ٦بضي يب ؾْل اًگبضي زض اًدبم ٍْبيٝ هحَل قسُ -14

  .ؾْل اًگبضي ضؤؾب ٍ هسيطاى زض ًسازى گعاضـ ترلٟبت ٦بضهٌساى تحت اهط  -15

  .اضائِ گَاّي يب گعاضـ ذالٜ ٍا٢ٕ زض اهَض ازاضي  -16

گطٞتي ٍخَّي ٚيط اظ آًچِ زض ٢ـَاًيي ٍ ه٣طضات تٗييي قسُ يب اذص ّطگًَِ هبلي ٦ِ زض ٖطٜ ضقَُ ذَاضي  -17

  .تل٣ي هي قَز

تؿلين هساض٤ ثِ اقربني ٦ِ ح١ زضيبٞت آى ضا ًساضًس يب ذَززاضي اظ تؿلين هساض٤ ثِ اقربني ٦ِ ح١   -18

  .زضيبٞت آًطا زاضًس

  .ضيتُٗيل ذسهت زض ا٢ٍبت ه٣طض ازا  -19

  .ضٖبيت ٧ًطزى حدبة اؾالهي -20

  .ضٖبيت ٧ًطزى قئَى ٍ قٗبيط اؾالهي -21

  .اذتٟبء، ًگْساضي، حول، تَظيٕ ٍ ذطيس ٍ ٞطٍـ هَاز هرسض -22

  .اؾتٗوبل يب اٖتيبز ثِ هَاز هرسض  -23

  .زاقتي قٛل زٍلتي زيگط ثِ اؾتثٌبي ؾوتْبي آهَظقي ٍ تح٣ي٣بتي -24

  .بظ اظ قئَى يب ه٢َٗيت قٛلي ٍ اه٧بًبت ٍ اهَال زٍلتيّط ًَٔ اؾتٟبزُ ٚيطهد -25

  .خٗل يب هرسٍـ ًوَزى ٍ زؾت ثطزى زض اؾٌبز ٍ اٍضا٠ ضؾوي يب زٍلتي -26

  .زؾت ثطزى زض ؾإاالت، اٍضا٠، هساض٤ ٍ زٞبتط اهتحبًي، اٞكبي ؾإاالت اهتحبًي يب تَٗيى آًْب  -27

  .زازى ًوطُ يب اهتيبظ، ثطذالٜ يَاثٍ -28

  .يجت ٚيطهَخِ ثِ نَضت هتٌبٍة يب هتَاليٚ -29

  .ؾَءاؾتٟبزُ اظ ه٣بم ٍ ه٢َٗيت ازاضي -30

ت٢َيٝ، اذتٟبء، ثبظضؾي يب ثبظ٦طزى پب٦تْب ٍ هحوَالت پؿتي يب هٗسٍم ٦طزى آًْب ٍ اؾتطا٠ ؾوٕ ثسٍى هدَظ -31

  .٢بًًَي

ب ٦ن ٦بضي ٍ ايطاز ذؿبضت ثِ ٦بضق٧ٌي ٍ قبيِٗ پطا٦ٌي، ٍازاض ؾبذتي يب تحطي٥ زيگطاى ثِ ٦بضق٧ٌي ي -32

  .اهَال زٍلتي ٍ اٖوبل ٞكبضّبي ٞطزي ثطاي تحهيل ه٣بنس ٚيط٢بًًَي

قط٦ت زض تحهي، اٖتهبة ٍ تٓبّطات ٚيط٢بًًَي، يب تحطي٥ ثِ ثطپبيي تحهي، اٖتهبة ٍ تٓبّطات ٚيط  -33

  .٢بًًَي ٍ اٖوبل ٞكبضّبي گطٍّي ثطاي تحهيل ه٣بنس ٚيط٢بًًَي

  .ظ ٞط٢ِ ّبي يبلِ ٦ِ اظ ًٓط اؾالم هطزٍز قٌبذتِ قسُ اًسًَٖيت زض ي٧ي ا-34

  .ّو٧بضي ثب ؾبٍا٤ هٌحلِ ثِ ٌَٖاى هأهَض يب هٌجٕ ذجطي ٍ زاقتي ٞٗبليت يب زازى گعاضـ يسهطزهي -35

ًَٖيت زض ؾبظهبًْبيي ٦ِ هطاهٌبهِ يب اؾبؾٌبهِ آًْب هجتٌي ثط ًٟي ازيبى الْي اؾت يب َطٞساضي ٍ ٞٗبليت ثِ -36



  .ًْبًٟٕ آ

  .ًَٖيت زض گطٍّْبي هحبضة يب َطٞساضي ٍ ٞٗبليت ثِ ًٟٕ آًْب -37

  .ًَٖيت زض تك٧يالت ٞطاهبؾًَطي -38

 
 مجازاتها - فصل سوم

  :تٌجيْبت ازاضي ثِ تطتيت ظيط ٖجبضتٌس اظ-9هبزُ  

  .اذُبض ٦تجي ثسٍى زضج زض پطًٍسُ اؾترساهي -الٝ

  .تَثيد ٦تجي ثب زضج زض پطًٍسُ اؾترساهي -ة

  .٦ؿط ح٠َ٣ ٍ ٠َٞ الٗبزُ قٛل يب ٌٖبٍيي هكبثِ حسا٦ثط تب ي٥ ؾَم، اظ ي٥ هبُ تب ي٥ ؾبل -ج

  .اًٟهبل ه٢َت اظ ي٥ هبُ تب ي٥ ؾبل -ز

  .تٛييط هحل خٛطاٞيبيي ذسهت ثِ هست ي٥ تب پٌح ؾبل -ّـ

ٍ زؾتگبّْبي  تٌعل ه٣بم ٍ يب هحطٍهيت اظ اًتهبة ثِ پؿتْبي حؿبؼ ٍ هسيطيتي زض زؾتگبّْبي زٍلتي -ٍ

  .هكوَل ايي ٢بًَى

  .تٌعل ي٥ يب زٍ گطٍُ ٍ يب تَٗي١ زض اُٖبي ي٥ يب زٍ گطٍُ ثِ هست ي٥ يب زٍ ؾبل -ظ

ؾبل ؾبث٣ِ ذسهت زٍلتي زض هَضز هؿترسهيي ظى ٍ ٦وتط اظ  20ثبظذطيس ذسهت زض نَضت زاقتي ٦وتط اظ  -ح
ضٍظ ح٠َ٣ هجٌبي هطثٌَ زض ٢جبل ّط  45تب  30ؾبل ؾبث٣ِ ذسهت زٍلتي زض هَضز هؿترسهيي هطز ثب پطزاذت  25

  .ؾبل ذسهت ثِ تكريم ّيأت نبزض٦ٌٌسُ ضأي

 25ثبظًكؿتگي زض نَضت زاقتي ثيف اظ ثيؿت ؾبل ؾبث٣ِ ذسهت زٍلتي ثطاي هؿترسهيي ظى ٍ ثيف اظ  -ٌ

  .ؾبل ؾبث٣ِ ذسهت زٍلتي ثطاي هؿترسهيي هطز ثط اؾبؼ ؾٌَات ذسهت زٍلتي ثب ت٣ليل ي٥ يب زٍ گطٍُ

  .اذطاج اظ زؾتگبُ هتجَٔ -ي

  .اًٟهبل زائن اظ ذسهبت زٍلتي ٍ زؾتگبّْبي هكوَل ايي ٢بًَى -٤

زض ؾِ « ٌ»زض احتؿبة هٗسل ذبلم ح٠َ٣، تٟبٍت تُجي١ ٍ ٠َٞ الٗبزُ قٛل هؿترسهبى هَئَ ثٌس -1تجهطُ 
هال٤ هحبؾجِ ٢طاض ؾبل آذط ذسهت زض ٌّگبم ثبظًكؿتگي، ح٠َ٣ گطٍُ خسيس )پؽ اظ تٌعل ي٥ تب زٍ گطٍُ( 

  .هيگيطز

٦ؿَض ثبظًكؿتگي يب ح١ ثيوِ )ؾْن ٦بضهٌس( ٦بضهٌساًي ٦ِ زض اخطاي ايي ٢بًَى ثِ اًٟهبل زائن، اذطاج -2تجهطُ 
يب ثبظذطيسي هح٧َم قسُ يب هيكًَس ٍ ًيع ح٠َ٣ ٍ هعايبي هطذهي اؾتح٣ب٢ي اؾتٟبزُ ًكسُ آًبى ٍ زض هَضز 

هطذهي اؾتح٣ب٢ي اؾتٟبزُ ًكسُ ّوچٌيي ٦ؿَض ثبظًكؿتگي يب ح١  هح٧َهبى ثِ ثبظًكؿتگي ح٠َ٣ ٍ هعايبي
ثيوِ ٦بضهٌساًي ٦ِ زض گصقتِ زض اخطاي ه٣طضات ٢بًًَي اظ زؾتگبُ زٍلتي هتجَٔ ذَز اذطاج گطزيسُ اًس، ٢بثل 

  .پطزاذت اؾت

تٌس ٍ ضأي ّيأتْبي ثسٍي يب تدسيسًٓط، ًوبيٌسُ زٍلت زض ّط ي٥ اظ زؾتگبّْبي هكوَل ايي ٢بًَى ّؿ-3تجهطُ 
آًبى ثِ ترلٝ ازاضي ٦بضهٌس تٌْب زض هحسٍزُ هدبظاتْبي ازاضي هٗتجط اؾت ٍ ثِ هٌٗي اثجبت خطهْبيي ٦ِ هَئَ 

  .٢بًَى هدبظاتْبي اؾالهي اؾت، ًيؿت

ّيأتْب پؽ اظ ضؾيسگي ثِ اتْبم يب اتْبهبت هٌتؿت ثِ ٦بضهٌس، زض نَضت احطاظ ترلٝ يب ترلٟبت، زض -4تجهطُ 



  .ُ نطٞبً ي٧ي اظ هدبظاتْبي هَئَ ايي ٢بًَى ضا اٖوبل ذَاٌّس ًوَزهَضز ّط پطًٍس

 

ايي ٢بًَى ٢بثل تدسيس ًٓط زض ّيأتْبي تدسيس  9هبزُ  ٤ ي، ٌ، ح، ّـ، ز، ثٌسّبي هدبظاتْبي ٣ٍٞ -10هبزُ 

  .ًٓط ّؿتٌس

 

ازاضي يب ّيأتْبي ثطاي ٦بضهٌساًي ٦ِ ثب ح٧ن هطاخٕ ٢ًبيي يب ثب ضأي ّيأتْبي ضؾيسگي ثِ ترلٟبت -11هبزُ 
ثبظؾبظي ٍ پب٦ؿبظي ؾبث١ هح٧َم ثِ اذطاج يب اًٟهبل زائن اظ ذسهبت زٍلتي قسُ يب هي قًَس، زض نَضت زاقتي 

ؾبل ؾي، ثِ تكريم ّيأتْبي تدسيس ًٓط ضؾيسگي ثِ ترلٟبت ازاضي  50ؾبل ؾبث٣ِ ذسهت ٍ  15ثيف اظ 
ى اظ حسا٢ل ح٠َ٣ ٦بضهٌساى زٍلت تدبٍظ ٧ًٌس ثط٢طاض هطثٌَ، ثطاي هٗيكت ذبًَازُ آًبى ه٣طضي هبّبًِ ٦ِ هجلٙ آ

هي گطزز. ايي ه٣طضي اظ هحل اٖتجبض ٍظاضتربًِ يب هإؾؿِ هطثٌَ پطزاذت هي قَز ٍ زض نَضت ضٕٞ يطٍضت ثِ 

 .تكريم ّيأت هعثَض، ٢ُٕ هي قَز. چگًَگي اخطا ٍ هست آى َج١ آييي ًبهِ اخطايي ايي ٢بًَى اؾت

 

الهي، ٍظضا، ثبالتطيي ه٣بم اخطايي ؾبظهبًْبي هؿت٣ل زٍلتي ٍ ؾبيط ضئيؽ هدلؽ قَضاي اؾ-12هبزُ 
 -ج  -ة  -ايي ٢بًَى ٍ قْطزاض تْطاى هي تَاًٌس هدبظاتْبي ثٌسّبي الٝ  1هبزُ  1زؾتگبّْبي هَئَ تجهطُ 

ٝ ايي ٢بًَى ضا ضأؾبً ٍ ثسٍى هطاخِٗ ثِ ّيأتْبي ضؾيسگي ثِ ترلٟبت ازاضي زض هَضز ٦بضهٌساى هترل 9ز هبزُ 
اٖوبل ًوبيٌس ٍ اذتيبضات اٖوبل هدبظاتْبي ثٌسّبي الٝ ، ة ٍ ج ضا ثِ هٗبًٍبى ذَز ٍ ثٌسّبي الٝ ٍ ة ضا ثِ 

اؾتبًساضاى، ضؤؾبي زاًكگبّْب ٍ هسيطاى ٦ل تَٟيى ٦ٌٌس. زض نَضت اٖوبل هدبظات تَؾٍ ه٣بهبت ٍ اقربل 
بى ترلٝ ضا ًساضًس هگط ثب تكريم ٍ هعثَض، ّيأتْبي تدسيس ًٓط ح١ ضؾيسگي ٍ نسٍض ضأي هدسز زض هَضز ّو

  .هَا٣ٞت ٦تجي ذَز آى ه٣بهبت ٍ اقربل

 

ٍظضا يب هٗبًٍبى آًبى زض نَضت تَٟيى ٍظيط، ضئيؽ هدلؽ قَضاي اؾالهي، ثبالتطيي ه٣بم ؾبظهبًْبي -13هبزُ 
ؾبي ايي ٢بًَى، قْطزاض تْطاى، اؾتبًساضاى ٍ ضؤ 1هبزُ  1هؿت٣ل زٍلتي ٍ ؾبيط زؾتگبّْبي هَئَ تجهطُ 

زاًكگبّْب ٍ هطا٦ع هؿت٣ل آهَظـ ٖبلي ٍ تح٣ي٣بتي ٍ هٗبًٍبى آًبى هي تَاًٌس ٦بضهٌساًي ضا ٦ِ پطًٍسُ آًبى ثِ 

  .ّيأتْبي ضؾيسگي اضخبٔ قسُ يب هي قَز ضا حسا٦ثط ثِ هست ؾِ هبُ آهبزُ ثِ ذسهت ًوبيٌس

ف ثيٌي ًكسُ اؾت، ثط اؾبؼ زض هَضز هإؾؿبتي ٦ِ آهبزگي ثِ ذسهت زض ه٣طضات اؾترساهي آًْب پي-1تجهطُ 

  .طٞتبض ذَاّس قس٢بًَى اؾترسام ٦كَضي هٟبز

چٌبًچِ ٦بضهٌس پؽ اظ ضؾيسگي زض ّيأتْب ثطائت حبنل ًوبيس ٠َٞ الٗبزُ قٛل يب هعايبي قٛل يب ٌٖبٍيي -2تجهطُ 

  .اؾبؼ آذطيي ح٠َ٣ ٍ هعايبي ٢جل اظ ايي زٍضاى پطزاذت هي قَزهكبثِ زٍضاى آهبزگي ثِ ذسهت ثط 

ّيأتْبي ثسٍي ضؾيسگي ثِ ترلٟبت ازاضي ه٧لٌٟس زض هست آهبزگي ثِ ذسهت، ثِ پطًٍسُ اتْبهي -3تجهطُ 
٦بضهٌساى ضؾيسگي ٦ٌٌس ٍ تهوين الظم ضا اتربش ًوبيٌس، ٍ زض نَضتي ٦ِ زض هست هص٦َض پطًٍسُ خْت ضؾيسگي 

يأت تدسيس ًٓط اضخبٔ قَز هست آهبزگي ثِ ذسهت ثطاي ؾِ هبُ زيگط ٢بثل توسيس ذَاّس ثَز ٍ پػٍّكي ثِ ّ
ّيبت تدسيس ًٓط هَْٝ اؾت حسا٦ثط تب پبيبى هست هعثَض ثِ پطًٍسُ ضؾيسگي ٦طزُ ضاي الظم ضا نبزض ًوبيس. زض 

  .ّط حبل ثب نسٍض ح٧ن ٢ُٗي ّيأتْبي ضؾيسگي ح٧ن آهبزگي ثِ ذسهت لَٛ هيگطزز

http://www.ghavanin.com/detail.asp?id=8639


ّطگبُ ضؾيسگي ثِ اتْبم ٦بضهٌس ثِ تكريم ّيأتْبي ثسٍي ٍ تدسيس ًٓط هؿتلعم اؾتٟبزُ اظ ًٓط - 14 ُهبز

  .٦بضقٌبؾي ثبقس، هَضز ثِ ٦بضقٌبؾي اضخبٔ هي قَز

 

پطًٍسُ آى زؾتِ اظ هؿترسهبى ثبظًكؿتِ ٦ِ ٢جل يب پؽ اظ ثبظًكؿتگي زض ّيأتْبي پب٦ؿبظي يب -15هبزُ 
ثِ نسٍض ضأي ًگطزيسُ اؾت يب آضاي نبزض قسُ ٢ُٗيت ًيبٞتِ يب آضائي ٦ِ زض  ثبظؾبظي هُطح ثَزُ ٍلي هٌدط

، 36، 35، 34زيَاى ٖسالت ازاضي ٣ًى قسُ اؾت، ّوچٌيي پطًٍسُ ثبظًكؿتگبى هتْن ثِ هَاضز هٌسضج زض ثٌسّبي 
ٟبت زض نَضت ٍخَز هساض٤ هثجتِ، ثطاي ضؾيسگي ٍ نسٍض ضأي زض ّيأتْبي ضؾيسگي ثِ ترل 8هبزُ  38ٍ  37

  .ازاضي هُطح ٍ هدبظاتْبي ههطح زض ايي ٢بًَى حؿت هَضز اٖوبل ذَاّس قس

ايي ٢بًَى ٦ِ ثط اؾبؼ ٢بًَى پب٦ؿبظي ثبظًكؿتِ قسُ اًس زض نَضت ثب٢ي  8هبزُ  34اٞطاز هَئَ ثٌس -تجهطُ
ي الظم ثَزى زض ًَٖيت، پطًٍسُ آًبى زض ّيأتْبي ضؾيسگي ثِ ترلٟبت ازاضي هُطح ٍ ثط اؾبؼ ايي ٢بًَى ضأ

  .نبزض هي قَز

 

ٍظضاء ٍ ًوبيٌسگبى هدلؿيي ضغين ؾبث١، زثيطاى حعة ضؾتبذيع زض هطا٦ع اؾتبًْب، هسيطاى ٦ل حٟبْت، -16هبزُ 
ٍ اًٖبي تك٧يالت ٞطاهبؾًَطي ٦ِ تَؾٍ ّيأتْبي  1342ضؤؾبيسٍايط حٟبْت ٍ ضهع ٍ هحطهبًِ ثٗس اظ ذطزاز 
ي ًيبٞتِ اًس يب پطًٍسُ آًبى تب٦ٌَى هَضز ضؾيسگي ٢طاض ًگطٞتِ پب٦ؿبظي يب ثبظؾبظي ًيطٍي اًؿبًي هح٧َهيت ٢ُٗ

اؾت اظ ذسهت زض زؾتگبّْبي زٍلتي ٍ ٍاثؿتِ ثِ زٍلت ٍ قْطزاضيْب ثِ نَضت زائن هٌٟهل هي قًَس ٍ ح٠َ٣ 

  .ثبظًكؿتگي آًبى ٢ُٕ هي قَز

بي هؿت٣ل زٍلتي، هٗبًٍبى ًرؿت ٍظيط، ضئيؽ ٦ل ثب٥ً هط٦عي، هسيطاى ٖبهل ٍ ضؤؾبي قط٦تْب ٍ ؾبظهبًْ
زض نَتي ٦ِ زض ّيأتْبي ضؾيسگي ثِ ترلٟبت ازاضي  1342هؿتكبضاى ٍ ضؤؾبي زيَاى هحبؾجبت ثٗس اظ ذطزاز 

ثبثت قَز ٦ِ زض تح٧ين ضغين گصقتِ هَثط ثَزُ اًس ثِ اًٟهبل زائن هح٧َم ذَاٌّس قس. ؾٟطا ٍ اؾتبًساضاى ٍ 
ضز َج١ ايي ٢بًَى هح٧َم ثِ ثبظذطيس يب ثبظًكؿتگي حؿت هَ 1342هٗبًٍبى ٍظضاي ضغين ؾبث١ ثٗس اظ ذطزاز 

ذَاٌّس قس ٍ زض نَضت اضت٧بة ي٧ي اظ خطاين ههطح زض ايي ٢بًَى زض نَضتي ٦ِ هدبظات آى خطم ثيف اظ 

  .ثبظًكؿتگي ثبقس، ثِ آى هدبظات َج١ ايي ٢بًَى هح٧َم ذَاٌّس قس

هتْن ثَزُ ٍ تب٦ٌَى ضأي ٢ُٗي زض هَضز  زض ذهَل آى زؾتِ اظ ٦بضهٌساًي ٦ِ ثِ تح٧ين ضغين گصقتِ-تجهطُ
آًبى نبزض ًكسُ يب ضأي نبزض قسُ زض زيَاى ٖسالت ازاضي ٣ًى قسُ اؾت، ّيأتْب هي تَاًٌس پؽ اظ ضؾيسگي 

  .حؿت هَضز ي٧ي اظ هدبظاتْبي ه٣طض زض ايي ٢بًَى ضا زض هَضز آًبى اٖوبل ًوبيٌس

 

ه٣بم ؾبظهبًْبي هؿت٣ل زٍلتي ٍ ًْبزّبي ا٣ًالة ضئيؽ هدلؽ قَضاي اؾالهي، ٍظضا يب ثبالتطيي -17هبزُ 
ايي ٢بًَى، قْطزاض تْطاى، قْطزاضاى هطا٦ع اؾتبًْب، اؾتبًساضاى ٍ  1هبزُ  1اؾالهي ٍ ؾبظهبًْبي هَئَ تجهطُ 

 هَخِ ٖصض ثسٍى ؾبل، زض هتٌبٍة هبُ چْبض يب هتَالي هبُ زٍ اظ ثيف ٦ِ ضا ٦بضهٌساًي تَاًٌس هي ضؤؾبي زاًكگبّْب

  .هت ذَز حبيط ًكسُ اًس، اظ ذسهت ٍظاضتربًِ يب زؾتگبُ هتجَٔ اذطاج ًوبيٌسذس هحل زض

ّطگبُ ٦بضهٌس يبز قسُ حسا٦ثط تب ؾِ هبُ پؽ اظ اثال٘ ح٧ن زؾتگبُ هتجَٔ ذَز هسٖي قَز ٦ِ ٖصض اٍ -1تجهطُ 
ت تدسيس ًٓط ثِ هَخِ ثَزُ اؾت، ٍظيط يب ثبالتطيي ه٣بم زؾتگبُ هتجَٔ ٦بضهٌس هَْٝ اؾت پطًٍسُ ٍي ضا خْ



  .ّيأت تدسيس ًٓط هطثٌَ اضخبٔ ًوبيس

ّيأت تدسيس ًٓط ه٧لٝ ثِ ضؾيسگي ثَزُ ٍ ضأي آى ٢ُٗي اؾت ٍ زض نَضت تأييس ح٧ن اذطاج يب ثطائت اظ تبضيد 

  .اذطاج، زض ٚيط ايي نَضت اظ تبضيد اثال٘، الظم االخطاء اؾت

٦ِ ثِ ّط زليل ثِ ٦بض ثبظگكت زازُ هي قًَس، هست زض هَضز آى زؾتِ اظ هؿترسهبى هَئَ ايي هبزُ -2تجهطُ 
ٚيجت ٍ ٖسم اقتٛبل آًبى حؿت هَضز خعء هطذهي اؾتح٣ب٢ي، اؾتٗالخي يب ثسٍى ح٠َ٣ آًبى هٌَٓض ذَاّس 

  .قس

زض هَاضزي ٦ِ ح٧ن اذطاج يب اًٟهبل ٦بضهٌس يب ٦بضهٌساى تَؾٍ ه٣بهبت نالحيتساض زؾتگبّْبي اخطايي -3تجهطُ 
 .ظؾبظي ًيطٍي اًؿبًي نبزض گطزيسُ اؾت، ايي اح٧بم ٢ُٗي هحؿَة هي قًَس٢جل اظ ٢بًَى ثب

 

  ساير مقررات -فصل چهارم 

 ٍ پتطٍقيوي ٍ گبظ ٍ ًٟت هلي قط٦تْبي زٍلتي، قط٦تْبي ٍ هإؾؿبت ؾبظهبًْب، ّب، ٍظاضتربًِ ٦ليِ -18 هبزُ
ش٦ط ًبم اؾت ٍ هإؾؿبتي ٦ِ  هؿتلعم آًْب ثط ٢بًَى قوَل ٦ِ زٍلتي قط٦تْبي ٍ هإؾؿبت ٍ ثب٧ًْب ٍ قْطزاضيْب

توبم يب ٢ؿوتي اظ ثَزخِ آًْب اظ ثَزخِ ٖوَهي تأهيي هي قَز ٍ ًيع ٦بض٦ٌبى هدلؽ قَضاي اؾالهي ٍ ًْبزّبي 
 ًٓبهيبى ٚيط ٍ ًيطٍّبي هؿلح٢بًَى اؾترسام  ا٣ًالة اؾالهي هكوَل ه٣طضات ايي ٢بًَى ّؿتٌس، هكوَالى

 ٍ ٖبلي آهَظـ هَؾؿبت ٍ ّب زاًكگبُ ٖلوي ّيبتْبي اًٖبي ، ٢ًبت ، اًتٓبهي ًيطٍّبي ٍ اضتف
  .ثَز ذَاٌّس ذَز ثِ هطثٌَ ه٣طضات تبثٕ ٍ ثَزُ ذبضج ٢بًَى ايي قوَل اظ ٢بًَى ٦بض هكوَالى

 
 ثِ ضؾيسگي ّيأت ثبقس زاقتِ ًيع ضا خعايي ٢َاًيي زض هٌسضج خطاين اظ ي٧ي ٌَٖاى ٦بضهٌس ترلٝ ّطگبُ -19هبزُ 

 ثطاي ضا هطاتت ٍ ًوبيس نبزض ٢بًًَي ضأي ٍ ضؾيسگي ترلٝ ثِ ٢بًَى ايي هُبث١ اؾت ه٧لٝ ازاضي ترلٟبت
٢ًبيي هبًٕ اخطاي هدبظاتْبي  هطاخٕ تهوين ّطگًَِ. زاضز اضؾبل نبلح ٢ًبيي هطخٕ ثِ خطم انل ثِ ضؾيسگي

ازاضي ًرَاّس ثَز. چٌبًچِ تهوين هطاخٕ ٢ًبيي هجٌي ثط ثطائت ثبقس ّيأت ضؾيسگي ثِ ترلٟبت ازاضي َج١ هبزُ 
  ايي ٢بًَى ا٢سام هي ًوبيس. 24
 

 ؾيسگيض ّيأتْبي ٍ ؾبث١ ثبظؾبظي ٍ پب٦ؿبظي ّيأتْبي زض آًبى پطًٍسُ ٦ِ ٦بضهٌساًي اظ زؾتِ آى ثِ -20هبزُ 
ثِ ترلٟبت ازاضي هُطح ٍ ثِ زليل ٖسم نسٍض ضأي يب ٢ُٗيت ًيبٞتي ضأي يب ٣ًى ضأي نبزض قسُ زض زيَاى 
ٖسالت ازاضي، زض ّيأتـْبي ضؾيسگي ترلٟبت ازاضي هَضز ضؾيسگي ٢طاض گطٞتِ ٍ هٌدط ثِ ثطائت آًبى گطزيسُ 

ت ؾبظهبًي ٦ِ ٢جل اظ ايي زٍضاى، تهسي آى ح٠َ٣ هجٌب يب ٖـٌَاى هكبثِ زٍضاى ٖسم اقتـٛبل ثِ هأذص آذطيي پـؿ
ضا ثِ ْٖسُ زاقتِ اًس پطزاذت ذَاّس گطزيس، ٍ زض نَضت ٖسم ثطائت زٍضاى ٖسم اقتٛبل قبٚالى خعٍ ؾبث٣ِ 

  ٢بًَى اؾترسام ٦كَضي ٖول هي قَز. 124هبزُ « ز»ذسهت آًبى هحؿَة ًوي قَز، ٍ َج١ ثٌس 
ثبظًكؿتگي پطزاذت هي قَز ٍ زض نَضت ٖسم ثطائت  ح٠َ٣ ثطائت نَضت زض ثبظًكؿتگبى هَضز زض -1تجهطُ 

  ًؿجت ثِ هست گصقتِ ح٠َ٣ پطزاذت ًوي قَز.
٦ليِ اح٧بم آهبزگي ثِ ذسهت ٍ ثط٦ٌبضي اظ ذسهت زض هَضز هتْوبًي ٦ِ ثٗس اظ ا٣ًًبي هْلت ٢بًًَي  -2تجهطُ 

نبزض گطزيسُ اٖتجبض ٢بًًَي زاقتِ ٍ  پب٦ؿبظي ٍ ٢جل اظ اخطاي ٢بًَى ثبظؾبظي ًيطٍي اًؿبًي تَؾٍ ه٣بهبت اخطايي
زض نَضت هح٧َهيت، ٚيط اظ آًچِ ثِ ٌَٖاى ح٠َ٣ آهبزگي ثِ ذسهت زضيبٞت زاقتِ اًس، ح٠َ٣ زيگطي ثِ آًبى 

http://www.ghavanin.com/detail.asp?id=21961
http://www.ghavanin.com/detail.asp?id=11723


تٗل١ ًرَاّس گطٞت زض نَضت ثطائت هبثِ التٟبٍت ح٠َ٣ آهبزگي ثِ ذسهت ٍ ح٠َ٣ هجٌبي هتٗل١ ثِ آًبى 
  پطزاذت ذَاّس قس.

 
 زاقتِ اٖتطاو ازاضي ترلٟبت ثِ ضؾيسگي ّيأتْبي تَؾٍ نبزضُ ٢ُٗي آضا ثِ هتْن ٦ِ نَضتي زض -21هبزُ 
ب ي٥ هبُ پؽ اظ اثال٘ ضأي ثِ زيَاى ٖسالت ازاضي ق٧بيت ًوبيس زض ٚيط ايي نَضت ضأي ت حسا٦ثط تَاًس هي ثبقس،

  ٢بثل ضؾيسگي زض زيَاى ًرَاّس ثَز.
  .ثَز ذَاّس ق٧لي نَضت ثِ ّيبتْب آضاء ثِ ازاضي ٖسالت زيَاى ضؾيسگي -1تجهطُ 

ظي ًيطٍي اًؿبًي ثِ هح٧َهيت پب٦ؿب يب ثبظؾبظي ّيبتْبي آضاي اؾبؼ ثط ٦ِ ٦بضهٌساًي اظ زؾتِ آى -2تجهطُ 
  ثِ زيَاى ٖسالت ازاضي ق٧بيت تؿلين ٧ًطزُ اًس، زيگط ح١ ق٧بيت ًساضًس. ٢2/7/1365ُٗي ضؾيسُ ٍ تب تبضيد 

 
 ٦بض زض ّوبٌّگي ايدبز ثطاي ٍ هكوَل زؾتگبّْبي زض ٢بًَى ايي اخطاي حؿي ثط ًٓبضت هٌَٓض ثِ -22هبزُ 

ثِ ضيبؾت زثيط ٦ل ؾبظهبى اهَض ازاضي ٍ اؾترساهي « ٖبلي ًٓبضت ّيبت» ازاضي ترلٟبت ثِ ضؾيسگي ّيأتْبي
٦كَض ٍ ًَٖيت ي٥ ًٟط ًوبيٌسُ ضئيؽ ٢َُ ٢ًبييِ ٍ ؾِ ًٟط اظ ثيي ًوبيٌسگبى ٍظضا ٍ يب ثبالتطيي ه٣بم 

ؾبظهبًْبي هؿت٣ل زٍلتي تك٧يل هي قَز. ّيأت هعثَض زض نَضت هكبّسُ هَاضز ظيط اظ ؾَي ّط ي٥ اظ 
ّيأتْبي ثسٍي يب تدسيس ًٓط زؾتگبّْبي هعثَض، توبم يب ثًٗي اظ تهويوبت آًْب ضا اثُبل ٍ زض نَضت تكريم 

 ؾْل اًگبضي زض ٦بض ّط ي٥ اظ ّيأتْب، ّيأت هطثٌَ ضا هٌحل هي ًوبيس.
لي ًٓبضت هي تَاًس زض هَضز ٦ليِ اح٧بهي ٦ِ زض اخطاي ايي ٢بًَى ٍ ه٣طضات هكبثِ نبزض قسُ يب هي ّيأت ٖب

  قَز ثطضؾي ٍ اتربش تهوين ًوبيس.
  .هكبثِ ه٣طضات ٍ ازاضي ترلٟبت ثِ ضؾيسگي ٢بًَى ضٖبيت ٖسم -الٝ
  .هكبثِ ه٣طضات ٍ ازاضي ترلٟبت ثِ ضؾيسگي ٢بًَى اخطاي زض تجٗيى اٖوبل -ة
  .ازاضي ترلٟبت ثِ ضؾيسگي اهط زض ٦بضي ٦ن -ج
  .زّس هي تكريم يطٍضي ههبلحي ثِ ثٌب ّيأت ٦ِ زيگط هَاضز -ز

 ٖبلي ّيأت َطٜ اظ ٦ِ ّيأتي تَؾٍ ازاضي ترلٟبت ثِ ضؾيسگي ّيأتْبي اًٖبء ازاضي ترلٟبت -1تجهطُ 
  .قس ذَاّس ضؾيسگي هيكَز تٗييي ًٓبضت
 ؾَي اظ نبزضُ آضاء ثب ضاثُِ زض تَاى ًوي ضا ازاضي ترلٟبت ثِ ضؾيسگي ّيأتْبي اًٖبء اظ ي٥ ّيچ -2تجهطُ 

  هگط زض نَضت اثجبت ٚطو هدطهبًِ. زاز ٢طاض ٢ًبيي ت٣ٗيت تحت هص٦َض ّيأتْبي
 هكبّسُ نَضت زض ٍ ًوَزُ اٖعام هكوَل زؾتگبّْبي ثِ ٦ِ ضا ثبظضؾبًي تَاًس هي ًٓبضت ٖبلي ّيأت -3تجهطُ 

 هٗطٞي ازاضي ترلٟبت ثِ ضؾيسگي ّيأتْبي ثِ آًبى پطًٍسُ ثِ ضؾيسگي خْت ضا هترلٝ ٦بض٦ٌبى ترلٝ، هَاضز
  .ًوبيس

ثِ هَاز هرسض ٦ِ ثط اؾبؼ آضاي ٢ُٗي ّيأتْبي ضؾيسگي ثِ ترلٟبت ازاضي ثِ  هٗتبزاى هَضز زض -4تجهطُ 
هدبظاتْبي ثبظذطيسي ذسهت، ثبظًكؿتگي ثب ت٣ليل گطٍُ اذطاج ٍ اًٟهبل زائن اظ ذسهبت زٍلتي هح٧َم قسُ يب 

ٔ ثط هي قًَس زض نَضت تط٤ اٖتيبز زض هست قف هبُ اظ تبضيد اثال٘ ضأي، ثِ تكريم ّيأت تدسيس ًٓط، هَيَ
  ايي ٢بًَى ثِ ّيأت ٖبلي ًٓبضت اضخبٔ هي قَز. 24اؾبؼ هبزُ 

 
 



 زيَاى تَؾٍ قسُ ٣ًى آضاء يب ثسٍي ّيأتْبي ٢ُٗي ٚيط آضاي ثِ ًؿجت قسيستط هدبظات اٖوبل -23هبزُ 
  .اؾت ثالهبًٕ اهط خَاًت ٦ليِ ثِ تَخِ ثب هدسز ضؾيسگي اظ پؽ خسيس هؿتٌسات ثِ تَخِ ثب ازاضي ٖسالت

 
انالح يب تٛييط آضاي ٢ُٗي ّيأتْبي ضؾيسگي ثِ ترلٟبت ازاضي نطٞبً زض هَاضزي٧ِ ّيأت ثِ ا٦ثطيت  -24هبزُ 

آضاء تكريم زّس ٦ِ هٟبز ح٧ن نبزض قسُ اظ لحبِ هَاظيي ٢بًًَي )ثِ لحبِ ق٧لي يب هبَّي( هرسٍـ هي 
  ثبقس، پؽ اظ تأييس ّيأت ٖبلي ًٓبضت زض ذهَل هَضز اه٧بى پصيط اؾت.

 
بُ ثطاي ًَٖيت زض ّيأتْبي ضؾيسگي ثِ ترلٟبت ازاضي پؿت ؾبظهبًي پيف ثيٌي ًكسُ ثبقس، ّطگ -25هبزُ 

  اًدبم ٍْيِٟ ثِ ّط ٌَٖاى زض ّيأتْب، تهسي زٍ پؿت ؾبظهبًي هحؿَة ًوي قَز.
 

 ّبيي پطًٍسُ ٍ هيگطزز لَٛ هٛبيط ه٣طضات ٍ ٢َاًيي ٦ليِ ٢بًَى، ايي اخطايي ًبهِ آييي تهَيت تبضيد اظ -26هبزُ 
ِ زض ّيأتْبي پب٦ؿبظي، ثبظؾبظي ٍ ضؾيسگي ثِ ترلٟبت ازاضي گصقتِ هٌدط ثِ نسٍض ضأي ٢ُٗي ًگطزيسُ يب ٦

تَؾٍ زيَاى ٖسالت ازاضي ٣ًى قسُ اؾت، حؿت هَضز ثطاي ضؾيسگي ٍ نسٍض ضأي ٢ُٗي ثِ ّيأتْبي ثسٍي ٍ 
  تدسيس ًٓط هَئَ ايي ٢بًَى اضؾبل هي قَز.

 
٢بًَى حسا٦ثط ْطٜ ي٥ هبُ پؽ اظ اثال٘ ايي ٢بًَى ثِ ٍؾيلِ ؾبظهبى اهَض ازاضي  ايي اخطايي ًبهِ آييي -27هبزُ 

 ٍ اؾترساهي ٦كَض تْيِ ٍ ثِ تهَيت ّيأت ٍظيطاى هي ضؾس.
تجهطُ زض خلؿِ ٖلٌي ضٍظ ي٧كٌجِ هَضخ ّٟتن آشض هبُ ي٧ْعاض ٍ  ٢29بًَى ٠َٞ هكتول ثط ثيؿت ٍ ّٟت هبزُ ٍ 

ثِ تأييس قَضاي ًگْجبى ضؾيسُ  17/9/1372ي تهَيت ٍ زض تبضيد ؾيهس ٍ ّٟتبز ٍ زٍ هدلؽ قَضاي اؾاله
 اؾت.

 


