يتٍ كايم لإٌَ تشكيم ٔ ازارِ يُاطك ٔيژِ التصازي جًٕٓري اساليي ايزاٌ
(يصٕب)5/9/1384
َٓاز رياست جًٕٓري (يُاطك ٔيژِ التصازي)
لإٌَ تشكيم ٔ ازارِ يُاطك ٔيژِ التصازي جًٕٓري اساليي ايزاٌ كّ زر
جهسّ عهُي رٔس چٓارشُثّ يٕرخ ياسزْى ذززاز ياِ يكٓشار ٔ سيصس ٔ ْشتاز ٔ چٓار
يجهس شٕراي اساليي تصٕية ٔ زر تاريد

 1384/9/5تا اصالحاتي زر تثصزِ يازِ

( ٔ)1انحاق يك تثصزِ تّ آٌ ٔ تثصزِ ْاي (

 )2 ( ٔ )1يازِ (  ٔ)3انحاق يك يازِ تّ

عُٕاٌ يازِ (  )24تّ تصٕية يجًع تشريص يصهحت َظاو رسيسِ ٔ طي َايّ شًارِ
 257/184168يٕرخ  1384/9/29يجهس شٕراي اساليي ٔاصم گززيسِ است تّ
پيٕست جٓت اجزاء اتالغ يي گززز.

رئيس جًٕٓر -يحًٕز احًسي َژاز

لإٌَ تشكيم ٔازارِ يُاطك ٔيژِ التصازي جًٕٓري اساليي ايزاٌ

لسًت أل – ْسف
يازِ  -1ثٗ ِٕظٛض پشتيجبٔي اظ فؼبٌيتٙبي التظبزي  ٚثطلطاضي اضتجبط تدبضي ثيٓ اٌٍٍّي  ٚتحطن
زض التظبز ِٕطمٗ اي  ٚتٌٛيس  ٚپطزاظؾ وبال ،أتمبي فٕبٚضي ،طبزضات غيطٔفتي  ،ايدبز اشتغبي ٌِٛس ٚ
خٍت  ٚتشٛيك ؼطِبيٗ گصاضي زاذٍي  ٚذبضخي  ،طبزضات ِدسز  ،ػجٛض ذبضخي (تطأعيت)  ٚأتمبي
وبال (تطأشيت) ثٗ زٌٚت اخبظٖ زازٖ ِي شٛز زض شٙطؼتبٔٙبيي وٗ اؼتؼساز  ٚتٛاْ الظَ ثطاي تحمك
ا٘ساف ِصوٛض ضا زاضٔس ِٕبطمي ضا ثب ػٕٛاْ ِٕطمٗ ٚيژٖ التظبزي ايدبز ّٔبيس.
تثصزِ  – 1زض ِٕبطك ٚيژٖ التظبزي وٗ ثطاي فؼبٌيت ٘بي ِؼيٓ ايدبز شسٖ أس ،تؼييٓ ِحسٚزٖ
خغطافيبيي  ،ططذ خبِغ  ٚوبٌجسيٛٔ ،ع  ٚحسٚز فؼبٌيت ِدبظ ٘ط يه اظ آٔٙب ثٗ ِٛخت ايٓ لبٔٚ ْٛ
پيشٕٙبز زثيطذبٔٗ  ٚتظٛيت ٘يأت ٚظيطاْ ذٛا٘س ثٛز.
تجظطٖ  -2ايدبز ِٕبطك ٚيژٖ التظبزي خسيس ثب تظٛيت ِدٍػ شٛضاي اؼالِي ذٛا٘س ثٛز.
لسًت زٔو – تعاريف ٔ كهيات
يازِ  -2زض ايٓ لبٔٚ ْٛاژٖ ٘بي ظيط ثٗ خبي ٔبِٙب يب ػجبضتٙبي ِشطٚذ ِطثٛط ثٗ وبض ِي ضٚز:
وشٛض :وشٛض خّٛٙضي اؼالِي ايطاْ
گّطن :گّطن خّٛٙضي اؼالِي ايطاْ
ؼبظِبْ :ؼبظِبْ ٘ط ِٕطمٗ ٚيژٖ التظبزي
زثيطذبٔٗ :زثيطذبٔٗ شٛضاي ػبٌي ِٕبطك آظاز
يازِ ٘ -3يأت ٚظيطاْ زض اخطاي ايٓ لبِٔ ،ْٛؽئٌٛيت ٘بي ظيط ضا ٔيع ثط ػٙسٖ زاضز:
انف – تؼييٓ  ٚيب تغييط ؼبظِبْ ِؽئٚٛي ِٕطمٗ اػُ اظ زٌٚتي  ٚغيط زٌٚتي
بٔ -ظبضت ثط فؼبٌيت ٘بي ِٕبطك زض چبضچٛة ثطٔبِٗ ٘ب  ٚا٘ساف آٔٙب
تثصزِ ٘ -1يأت ٚظيطاْ ِي تٛأس زض طٛضت ٔيبظ ،ؼبظِبٔي زٌٚتي ضا ثٗ ِٕظٛض ازاضٖ ِٕطمٗ ٚيژٖ
ايدبز ّٔبيس .اؼبؼٕبِٗ ايٓ ؼبظِبٔٙب ثٕبثٗ پيشٕٙبز زثيطذبٔٗ ثٗ تظٛيت ٘يأت ٚظيطاْ ِي ضؼس.
تثصزِ  -2تؼييٓ ؼبظِبْ ِؽئٛي ِٕطمٗ اظ ثيٓ اشربص حمٛلي غيط زٌٚتي ِٕٛط ثٗ تٍّه (ثب
ٚاگصاضي ضؼّي زؼتگب٘ٙبي زٌٚتي شي ضثط)  ٚتظطف اضاػي ٚالغ زض ِحسٚزٖ ِٕطمٗ ٚيژٖ ِٛضز ٔظط

تٛؼط اشربص حمٛلي غيط زٌٚتي  ،لجً اظ طسٚض ِدٛظ ٘يأت ٚظيطاْ ِي ثبشس .ػبثطٗ تغييط ؼبظِبْ
ِؽئٛي ِٕطمٗ زض چٕيٓ طٛضتي تبثغ لطاضزازي ِي ثبشس وٗ ثب ضػبيت ايٓ لبٔ ْٛفي ِبثيٓ زثيطذبٔٗ ٚ
ؼبظِبْ ِٕؼمس ِي شٛز.
يازِ  -4ؼبظِبْ ِي تٛأس ِطبثك آئيٓ ٔبِٗ اي وٗ ثٗ تظٛيت ٘يأت ٚظيطاْ ِي ضؼس ،ػال ٖٚثط
ذسِبتي وٗ زؼتگب٘ٙبي اخطايي اضائٗ ِي ّٔبيٕس زض لجبي اضائٗ ذسِبت ػِّٛي ظيطثٕبيي ِٕٙ ٚسؼي
 ٚتؽٙيالت ِٛاطالتي  ،أجبضزاضي  ،ترٍيٗ  ،ثبضگيطي  ،ثٙساشتي  ،فطٕ٘گي  ،اضتجبطبت  ،آِٛظشي ٚ
ضفب٘ي ٚخ٘ٛي ضا زضيبفت ّٔبيس .اشربص حميمي  ٚحمٛلي وٗ زض ِٕطمٗ ثٗ وبض تٌٛيس وبال  ٚذسِبت
فؼبٌيت زاضٔس ،ثطاي فؼبٌيت زض ِحسٚزٖ ِٕطمٗ اظ پطزاذت ٘طگ ٗٔٛػٛاضع ِؼّٛي زض وشٛض ِؼبف ِي
ثبشٕس.
ِبزٖ  -5فؼبٌيت ٘بي ؼبظِبْ ِٕطمٗ ططفبً زض حسٚز فؼبٌيت ٘بيي اؼت وٗ ثط اؼبغ ايٓ
لبِٔ ْٛدبظ ِي ثبشس.
يازِ  -6ثٛزخٗ ؼبالٔٗ ٘ط ِٕطمٗ وٗ تٛؼط ؼبظِبْ زٌٚتي ازاضٖ ِي شٛز زض چبضچٛة
ؼيبؼتگصاضي  ٚضػبيت ثطٔبِٗ ٘بي زٌٚت تٙيٗ  ٚطجك ِفبز اؼبؼبٔبِٗ ِطثٛط ثٗ تظٛيت ذٛا٘س
ضؼيس.
يازِ  -7طسٚض ِدٛظ ثطاي أدبَ فؼبٌيت ٘بي التظبزي ،ػّطأي ،ؼبذتّبٔي  ٚفطٕ٘گي ٚ
آِٛظشي  ٚذسِبتي ِطبثك ؼيبؼتٙب ِ ٚمطضات زٌٚت  ٚزض چبضچٛة ططذ خبِغ  ٚوبٌجسي ِظٛة ٘ط
ِٕطمٗ زض اذتيبض ؼبظِبْ ِؽئٛي آْ ِٕطمٗ ِي ثبشس.
تثصزِ – زض ِٛاضز ترٍف اظ ؼيبؼتٙب ِ ٚمطضات يبزٖ شسٖ زض فٛق زؼتگب٘ٙبي شي ضثط ِطاتت ضا
ثٗ ؼبظِبْ ِؽئٛي ِٕطمٗ اػالَ ِي ّٔبيٕس  ٚؼبظِبْ ِىٍف ثٗ ضفغ ترٍف ِي ثبشس.
لسًت سٕو – يمزرات ٔرٔز ٔ صسٔر كاال
يازِ ِ -8جبزالت ثبظضگبٔي ِٕبطك ثب ذبضج اظ وشٛض  ٚيب ثب ؼبيط ِٕبطك ٚيژٖ التظبزي ِٕ ٚبطك
آظاز تدبضي  ٚطٕؼتي پػ اظ ثجت زض گّطن اظ حمٛق گّطوي ،ؼٛز ثبظضگبٔي  ٚوٍيٗ ػٛاضع ٚضٚز ٚ
طسٚض تحت ٘ط ػٕٛاْ ِؼبف ثٛزٖ ِ ٚشّٛي ِحسٚزيت ٘ب ِّٕٛ ٚػيت ٘بي ِمطضات ٚاضزات  ٚطبزضات
ثٗ اؼتثٕبي ِحسٚزيت ٘ب ِّٕٛ ٚػيت ٘بي لبٔٔٛي  ٚشطػي ّٔي شٛز ِ ٚجبزالت ثبظضگبٔي ِٕبطك
ثب ؼبيطٔمبط وشٛض ثٗ اؼتثٕبي ِٕبطك يبز شسٖ زض فٛق تبثغ ِمطضات طبزضات ٚ ٚاضزات ِي ثبشس.
تثصزِ  -1وبال٘بيي وٗ ثطاي ثٗ وبضگيطي ِ ٚظطف اظ ؼبيط ٔمبط وشٛض ثٗ ِٕبطك حًّ ِي گطزٔس
اظ ِٛاضز ٔمً  ٚأتمبي زاذٍي وشٛض اؼت ٌٚي طبزضات آٔٙب اظ ِٕبطك ثٗ ذبضج اظ وشٛض تبثغ لبْٔٛ
ِمطضات طبزضات ٚ ٚاضزات ِظٛة ِ 1372 /7/4ي ثبشس.
تثصزِ  -2وبال٘بي طبزضاتي وٗ تشطيفبت طسٚض (اػُ اظ ثبٔىي  ٚازاضي) آٔٙب ثٗ طٛي وبًِ أدبَ
شسٖ پػ اظ ٚضٚز ثٗ ِٕطمٗ طبزضات لطؼي تٍمي ِي گطزز.
تثصزِ ِٛ -3از اٌٚيٗ  ٚلطؼبت ذبضخي ٚاضز شسٖ ثٗ ِٕبطك وٗ خٙت پطزاظؾ ،تجسيً ،تىّيً يب
تؼّيط ثٗ زاذً وشٛض ٚاضز ِي شٛز تبثغ ِمطضات ٚضٚز ِٛلت ثٛزٖ پػ اظ پطزاظؾ  ،تجسيً يب تىّيً يب
تؼّيط خٙت اؼتفبزٖ زض ِٕطمٗ ثس ْٚتٕظيُ اظٙبض ٔبِٗ  ٚپطٚأٗ طبزضاتي يب حسالً تشطيفبت گّطوي
ثٗ ِٕبطك ِطخٛع  ٚتؽٛيٗ ِي گطزز.
يازِ ٚ -9ضٚز وبال ثٗ طٛضت ِؽبفطي ثٗ ٘ط ِيعاْ اظ ِٕطمٗ ثٗ ؼبيط ٔمبط وشٛض ِّٕٛع ِي

يازِ ٚ -10اضز وٕٕسگبْ وبال ثٗ ِٕبطك ِي تٛإٔس تّبَ يب لؽّتي اظ وبالي ذٛز ضا زض ِمبثً لجغ
أجبض تفىيىي ِؼبٍِٗ وٗ تٛؼط ؼبظِبْ ِٕطمٗ طبزض ذٛا٘س شس ثٗ زيگطاْ ٚاگصاض ّٔبيٕس زض ايٓ طٛضت
زاضٔسٖ لجغ أجبض تفىيىي ،طبحت وبال ِحؽٛة ذٛا٘س شس.

تثصزِ – ِسيطيت ٘ط ِٕطمٗ ِدبظ اؼت حؽت زضذٛاؼت ِتمبػي ٔؽجت ثٗ طسٚض گٛا٘ي ِجسا
ثطاي وبال٘بي وٗ اظ ِٕطمٗ ذبضج ِي شٔٛس ثب تأييس گّطن ايطاْ الساَ ّٔبيس .ثبٔه ٘بي وشٛض ِىٍ ّف
ثٗ پصيطؾ گٛا٘ي ِٛػٛع ايٓ تجظطٖ ٘ؽتٕس.
يازِ  -11وبال٘بي تٌٛيس  ٚيب پطزاظؾ شسٖ زض ِٕطمٗ ٕ٘گبَ ٚضٚز ثٗ ؼبيط ٔمبط وشٛض ثٗ ِيعاْ
ِدّٛع اضظؾ افعٚزٖ  ٚاضظؾ ِٛاز اٌٚيٗ زاذٍي  ٚلطؼبت زاذٍي ثٗ وبض ضفتٗ زض آْ ِدبظ  ٚتٌٛيس
زاذٍي ِحؽٛة  ٚاظ پطزاذت حمٛق ٚضٚزي ِؼبف ذٛا٘س ثٛز.
تثصزِ ٔ -1ح ٖٛتؼييٓ اضظؾ افعٚزٖ زض آئيٓ ٔبِٗ اخطايي ايٓ لبٔ ْٛتؼييٓ ذٛا٘س شس.
تثصزِ ِٛ -2از اٌٚيٗ  ٚلطؼبت ذبضخي ثٗ وبض ضفتٗ زض وبال٘بي تٌٛيس يب پطزاظؾ شسٖ ِشطٚط ثٗ
پطزاذت حمٛق ٚضٚزيِ ،دبظ  ٚزض حىُ ِٛاز اٌٚيٗ  ٚلطؼبت زاذٍي ِي ثبشس .ؼٛز ثبظضگبٔي ِٕظٛض
شسٖ زض حمٛق ٚضٚزي ذٛزض ٚ ٚلطؼبت ِٕفظٍٗ آْ ثب ضػبيت ِبزٖ (  )72لبٔ ْٛتٕظيُ ثرشي اظ ِمطضات
ِبٌي زٌٚت ِظٛة ِ 1380 /11 /27ي ثبشس.
يازِ  -12گّطن خّٛٙضي اؼالِي ايطاْ ِىٍف اؼت تمبػبي طبحجبْ وبال ضا ثطاي تطأعيت وبال ٚ
حًّ ِؽتميُ اظ ؼبيط ِجبزي ٚضٚزي ثٗ ِٕبطك ،پصيطفتٗ  ٚتؽٙيالت الظَ ضا اظ ايٓ خٙت فطاُ٘ ّٔبيس.
يازِ ٍِٙ -13ت تٛلف وبال٘بي ٚاضز شسٖ ثٗ ِٕطمٗ ثب تشريض ِسيطيت ِٕطمٗ اؼت .ػٛاثط
ِطثٛط ثٗ تٛلف وبال زض اِبوٓ ِ ٚحٛطٗ ٘بي ِٕطمٗ تٛؼط ؼبظِبْ تؼييٓ  ٚاػّبي ِي گطزز.
لسًت چٓارو – يمزرات سزيايّ گذاري ٔ ثثت
يازِ ٔ -14ح ٖٛپصيطؾ ٚ ٚضٚز  ٚذطٚج ؼطِبيٗ ذبضخي  ٚؼٛز حبطً اظ آْ ثٗ ِٕطمٗ  ٚچگٔٛگي
ِ ٚيعاْ ِشبضوت ذبضخيبْ زض فؼبٌيت ٘بي ٘ط ِٕطمٗ ثط اؼبغ لبٔ ْٛتشٛيك  ٚحّبيت ؼطِبيٗ
گصاضي ذبضخي ِظٛة  1380 /12 /19أدبَ ذٛا٘س شس.
يازِ  -15ؼبظِبْ ثجت اؼٕبز  ٚاِالن وشٛض ِٛظف اؼت ثط اؼبغ زضذٛاؼت ؼبظِبْ ِٕطمٗ ٚ
طجك آئيٓ ٔبِٗ ِظٛة ٘يأت ٚظيطاْ الساِبت ظيط ضا أدبَ ز٘س.
انف -ثجت شطوت  ٚيب شؼت ّٔبيٕسگي شطوتٙبيي وٗ لظس فؼبٌيت زض ِٕطمٗ ضا زاضٔس ِٕظطف اظ
ِيعاْ ِشبضوت ؼٙبَ زاذٍي  ٚيب ذبضخي آٔٙب ّ٘ ٚچٕيٓ ثجت ِبٌىيتٙبي ِبزي ِ ٚؼٕٛي ز ضِٕطمٗ
ب -تفىيه اِالن ِ ٚؽتغالت ٚالغ زض ِٕطمٗ ثب ٔظط ؼبظِبْ ِٕطمٗ  ٚطسٚض اؼٕبز ِبٌىيت
تفىيىي شي ضثط ثب ضػبيت لٛأيٓ خبضي وشٛض
لسًت پُجى – يمزرات يتفزلّ
يازِ  -16اِٛض ِطثٛط ثٗ اشتغبي ٔيطٚي أؽبٔي  ٚضٚاثط وبض  ،ثيّٗ  ٚتأِيٓ اختّبػي زض ِٕطمٗ
ثط اؼبغ ِمطضات ِظٛة  ٚخبضي زض ِٕبطك آظاز تدبضي – طٕؼتي ذٛا٘س ثٛز.
يازِ ٘ -17طگ ٗٔٛحمٛق ِىتؽجٗ اشربص حميمي  ٚحمٛلي لجً اظ ايدبز ِٕطمٗ ِؼتجط ثٛزٖ ٚ
ازاِٗ فؼبٌيت آٔبْ زض چبضچٛة ططذ خبِغ ِٕطمٗ ِدبظ ذٛا٘س ثٛز.
يازِ ٚ -18ظاضتربٔٗ  ،ؼبظِبٔٙب ِٛ ،ؼؽٗ ٘ب  ٚشطوتٙبي زٌٚتي ٚ ٚاثؽتٗ ثٗ زٌٚت زض حيطٗ
ٚظبيف لبٔٔٛي ،ذسِبت الظَ اظ لجيً ثطق ،آة ِ ،ربثطات  ،ؼٛذت  ٚؼبيط ذسِبت ضا زض حسٚز اِىبٔبت
 ٚثب ٔطخ ٘بي ِظٛة خبضي زض ّ٘بْ ِٕطمٗ خغطافيبيي ثٗ ِٕبطك اضائٗ ذٛإ٘س ّٔٛز.
يازِ ِٕ – 19بطك ِٛخٛز تبثغ ايٓ لبٔ ْٛثٛزٖ  ٚؼبظِبٔٙبي ِؽئٛي ِٕبطك ٚيژٖ التظبزي وٗ تب
تبضيد تظٛيت ايٓ لبٔ ْٛايدبز گطزيسٖ أس خٙت ازاِٗ فؼبٌيت ذٛز ِىٍفٕس حساوثط ظطف يه ؼبي (اظ
تبضيد تظٛيت ايٓ لبٔٚ )ْٛػؼيت ذٛز ضا ثب ايٓ لبٔ ْٛتطجيك زٕ٘س.
يازِ ِ -20حسٚزٖ ِٕبطك ٚيژٖ التظبزي خع ٚلٍّط ٚگّطوي خّٛٙضي اؼالِي ايطاْ ّٔي ثبشس ٚ
گّطن ِىٍف اؼت ثب ضػبيت ِفبز ِبزٖ (  )8ايٓ لبٔ ْٛزض ِجبزي ٚضٚزي  ٚذطٚخي آٔٙب ثٗ ِٕظٛض اػّبي
ِمطضات ِطثٛط ثٗ طبزضات ٚ ٚاضزات اؼتمطاض يبثس.

يازِ  – 21فؼبٌيت زض٘ ْٚط ِٕطمٗ ثٗ اؼتثٕبي ِٛاضزي وٗ زض ايٓ لبٔ ْٛثٗ آْ اشبضٖ شسٖ اؼت
تبثغ ؼبيط لٛأيٓ ِ ٚمطضات خّٛٙضي اؼالِي ايطاْ اؼت.
يازِ  -22ؼبظِبْ ِؽئٛي زٌٚتي ِي تٛأس ِؽتحسثبت  ٚاضاػي ِتؼٍك ثٗ ذٛز زض ِٕطمٗ ضا ثط
اؼبغ ليّت وبضشٕبؼي ٚاگصاض ّٔبيس.
تثصزِ – ٔمً  ٚأتمبي اضاػي ِٛػٛع ايٓ ِبزٖ تٛؼط اشربص حميمي يب حمٛلي ثٙطٖ ثطزاض ثب
ضػبيت وبضثطي اضاػي ِٛ ،وٛي ثٗ اضائٗ گٛا٘ي پبيبْ وبض وٗ اظ ؼٛي ؼبظِبْ ٘ط ِٕطمٗ طبزض ِي
گطزز ،ذٛا٘س ثٛز.
يازِ  -23اظ تبضيد تظٛيت ايٓ لبٔ ْٛزض ِٕبطمي وٗ ؼبظِبْ ِؽئٛي آٔٙب زٌٚتي يب ٚاثؽتٗ ثٗ
زٌٚت ثبشس ،وٍيٗ حمٛق  ٚاذتيبضات  ٚتىبٌيف لبٔٔٛي ٚظاضت خٙبز وشبٚضظي  ٚؼبظِبْ خٕگً ٘ب ٚ
ِطاتغ زض اِٛض اضاػي ِٕ ٚبثغ طجيؼي ٘ط ِٕطمٗ ثٗ ػٙسٖ ؼبظِبْ ِؽئٛي آْ ِٕطمٗ ِي ثبشس.
يازِ  -24اػّبي اِٛض حبوّيتي طجك لٛأيٓ ِٛػٛػٗ ثط ػٙسٖ زٌٚت ِي ثبشس.
يازِ  -25آئيٓ ٔبِٗ اخطايي ايٓ لبٔ ْٛثب پيشٕٙبز ٚظاضتربٔٗ ٘بي اِٛض التظبزي  ٚزاضايي ٚ
ثبظضگبٔي  ٚؼبظِبْ ِسيطيت  ٚثطٔبِٗ ضيعي وشٛض  ٚزثيطذبٔٗ شٛضاي ػبٌي ِٕبطك آظاز ثٗ تظٛيت
٘يأت ٚظيطاْ ذٛا٘س ضؼيس.
لبٔ ْٛفٛق ِشتًّ ثط ثيؽت  ٚپٕح ِبزٖ  ٚزٚاظزٖ تجظطٖ زض خٍؽٗ ػٍٕي ضٚظ چٙبضشٕجٗ ِٛضخ
يبظزُ٘ ذطزاز ِبٖ يىٙعاض  ٚؼيظس ٘ ٚشتبز  ٚچٙبض ِدٍػ شٛضاي اؼالِي تظٛيت  ٚزض تبضيد
 1384 /9/5ثب اطالحبتي زض تجظطٖ ِبزٖ (  ٚ )1اٌحبق يه تجظطٖ ثٗ آْ  ٚتجظطٖ ٘بي ( ِ )2 ( ٚ )1بزٖ
( ٚ )3اٌحبق يه ِبزٖ ثب ػٕٛاْ ِبزٖ (  )24ثٗ تظٛيت ِدّغ تشريض ِظٍحت ٔظبَ ضؼيس.
ػٕٛاْ ِبزٖ (  )24ثٗ تظٛيت ِدّغ تشريض ِظٍحت ٔظبَ ضؼيس.
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