
 

 1/4/1394 هاًَى اغالح هاًَى آییي زازضسی کیلطی

 

تِ « 4/4/1375»تاضید  4/12/1392هاًَى آییي زازضسی کیلطی هػَب ( 7ـ زض هازُ )1هازُ 

 .اغالح هی گطزز« 2/3/1375»

 :ضَز هاًَى تِ ضطح ظیط اغالح هی( 13هازُ )( 2ـ تثػطُ )2هازُ 

ـ ّط گاُ هطتکة رطم پیص اظ غسٍض حکن هغؼی هثتال تِ رٌَى ضَز، تا ظهاى اكاهِ، 2تثػطُ 

تؼویة ٍ زازضسی هتَهق هی ضَز. هگط آًکِ زض رطائن حن الٌاسی ضطایظ احثات رطم تِ ًحَی 

  تَاًس اظ ذَز ضكغ اتْام کٌس. زض ایيتاضس کِ كطز هزٌَى یا كاهس َّضیاضی زض كطؼ اكاهِ ًیع ً

غَضت تِ ٍلی یا هین یا سطپطست هاًًَی ٍی اتالؽ هی ضَز کِ ظطف هْلت پٌذ ضٍظ ًسثت تِ 

هؼطكی ٍکیل اهسام ًوایس. زض غَضت ػسم هؼطكی، غطف ًظط اظ ًَع رطم اضتکاتی ٍ هیعاى هزاظات 

 .ٍ زازضسی ازاهِ هی یاتسآى ٍكن هوطضات تطای ٍی ٍکیل تسریطی تؼییي هی ضَز ٍ تؼویة 

ٍظاضت »تؼس اظ ػثاضت « ساظهاى اعالػات سپاُ»هاًَى ػثاضت ( 29ـ زض تٌس )ب( هازُ )3هازُ 

 .اضاكِ هی گطزز« اعالػات

 :هاًَى حصف ٍ تثػطُ ظیط رایگعیي آى هی ضَز( 48ـ تثػطُ هازُ )4هازُ 

ظهاى یاكتِ کِ هزاظات آًْا تثػطُ ـ زض رطائن ػلیِ اهٌیت زاذلی یا ذاضری ٍ ّوچٌیي رطائن سا

ایي هاًَى است، زض هطحلِ تحویوات هوسهاتی عطكیي زػَی، ٍکیل یا ٍکالی ( 302هطوَل هازُ )

هضاییِ تاضس، اًتراب هی   ذَز ضا اظ تیي ٍکالی ضسوی زازگستطی کِ هَضز تأییس ضئیس هَُ

 .هضاییِ اػالم هی گطزز  ًوایٌس. اساهی ٍکالی هعتَض تَسظ ضئیس هَُ



آى اتوا ٍ یک ( 3ٍ )( 2آى تِ ضطح ظیط اغالح ٍ تثػطُ ّای )( 1هاًَى ٍ تثػطُ )( 66ـ هازُ )5ُ هاز

 :تِ ضطح ظیط تِ آى الحام هی ضَز( 4تثػطُ تِ ػٌَاى تثػطُ )

ًْازی کِ اساسٌاهِ آًْا زض ظهیٌِ حوایت اظ اعلال ٍ ًَرَاًاى، ظًاى،   ّای هطزم ـ ساظهاى66هازُ 

اضراظ تیواض ٍ زاضای ًاتَاًی رسوی یا شٌّی، هحیظ ظیست، هٌاتغ عثیؼی، هیطاث كطٌّگی، 

 اضتکاتی زض ظهیٌِ  تَاًٌس ًسثت تِ رطائن تْساضت ػوَهی ٍ حوایت اظ حوَم ضْطًٍسی است، هی

 .زض توام هطاحل زازضسی ضطکت کٌٌسّای كَم اػالم رطم کٌٌس ٍ 

زیسُ ذاظ تاضس، کسة ضضایت ٍی رْت ضسُ زاضای تعُ   کِ رطم ٍاهغ  ـ زض غَضتی1تثػطُ 

زیسُ علل، هزٌَى ٍ یا زض رطائن هالی سلیِ اهسام هغاتن ایي هازُ ضطٍضی است. چٌاًچِ تعُ 

هین یا سطپطست هاًًَی، ذَز  تاضس، ضضایت ٍلی، هین یا سطپطست هاًًَی اٍ اذص هی ضَز. اگط ٍلی،

  هطتکة رطم ضسُ تاضس، ساظهاى ّای هصکَض تا اذص ضضایت هین اتلاهی یا تأییس زازستاى، اهساهات

 .الظم ضا اًزام هی زٌّس

هاًَى اساسی است ٍ زض ( 165ـ ارطای ایي هازُ تا ضػایت اغل یکػس ٍ ضػت ٍ پٌزن )4تثػطُ 

ایي ( 102ز هَضَع ایي هازُ هی تَاًٌس تا ضػایت هازُ )ًْا  رطائن هٌاكی ػلت ساظهاى ّای هطزم

هاًَى ٍ تثػطُ ّای آى تٌْا اػالم رطم ًوَزُ ٍ زالیل ذَز ضا تِ هطارغ هضایی اضائِ زٌّس ٍ حن 

 .ضطکت زض رلسات ضا ًساضًس

حصف ٍ یک تثػطُ تِ ضطح « زض زازگاُ کیلطی هطتَط»هاًَى ػثاضت ( 80ـ اظ اًتْای هازُ )6هازُ 

 :آى الحام هی ضَز ظیط تِ

تثػطُ ـ هطرغ تزسیسًظط هطاض هَضَع ایي هازُ ٍ سایط هطاضّای هاتل اػتطاؼ هطتَط تِ تحویوات 

 .عَض هستوین زض زازگاُ ضسیسگی هی ضًَس، زازگاُ تزسیسًظط است  هوسهاتی رطائوی کِ تِ

 :ضَزهاًَى الحام هی ( 85ـ زٍ تثػطُ تِ ضطح ظیط تِ هازُ )7هازُ 



کن ایي هازُ زض هَاضزی کِ پطًٍسُ تا هطاض هَهَكی تؼویة یا تا ّط تػوین زیگطی زض ـ ح1تثػطُ 

 .زازسطا هرتَهِ هی ضَز اها تایس ًسثت تِ پطزاذت زیِ تؼییي تکلیق ضَز ًیع راضی است

ـ زض هَاضزی کِ هسؤٍلیت پطزاذت زیِ هتَرِ ػاهلِ است، زض غَضت ٍرَز زلیل کاكی ٍ 2تثػطُ 

طتَط تِ احضاض، تِ ٍی اذغاض هی ضَز تطای زكاع اظ ذَز حضَض یاتس. پس اظ تا ضػایت هوطضات ه

یک اظ العاهات ٍ هحسٍزیت ّای   ضَز. ّیچحضَض، هَضَع تطای ٍی تثییي ٍ اظْاضات اٍ اذص هی 

 .هطتَط تِ هتْن زض هَضز ػاهلِ هاتل اػوال ًیست. ػسم حضَض ػاهلِ هاًغ اظ ضسیسگی ًیست

رایگعیي (« 302هستَرة هزاظات ّای هوطض زض هازُ )»اًَى، ػثاضت ه( 92ـ زض هازُ )8هازُ 

« ًثَزى»رایگعیي کلوِ « کوثَز»کلوِ « تاظپطس»ٍ هثل اظ کلوِ (« 302هَضَع هازُ )»ػثاضت 

 .هی ضَز

 :هاًَى الحام هی ضَز( 98ـ یک تثػطُ تِ ضطح ظیط تِ هازُ )9هازُ 

ایي هاًَى ًیع تاظپطس هی تَاًس تا ( 302تثػطُ ـ زض تٌسّای )الق(، )ب(، )ج( ٍ )ت( هازُ )

 .ّوکاضی ضاتغاى زازگستطی تحویوات الظم ضا اًزام زّس

آى اتوا ( 3ٍ )( 2آى تِ ضطح ظیط اغالح ٍ تثػطُ ّای )( 1هاًَى ٍ تثػطُ )( 102ـ هازُ )10هازُ 

 .هی ضَز

ص اظ ّیچ ـ اًزام ّط گًَِ تؼویة ٍ تحوین زض رطائن هٌاكی ػلت هوٌَع است ٍ پطس102هازُ 

كطزی زض ایي ذػَظ هزاظ ًیست، هگط زض هَاضزی کِ رطم زض هطئی ٍ هٌظط ػام ٍاهغ ضسُ ٍ یا 

زاضای ضاکی یا تِ ػٌق یا ساظهاى یاكتِ تاضس کِ زض ایي غَضت، تؼویة ٍ تحوین كوظ زض هحسٍزُ 

 .ضکایت ٍ یا اٍضاع ٍ احَال هطَْز تَسظ هوام هضایی اًزام هی ضَز

هٌاكی ػلت ّط گاُ ضاکی ٍرَز ًساضتِ تاضس ٍ هتْن تسٍاً هػس اهطاض زاضتِ ـ زض رطائن 1تثػطُ 

 .تاضس، هاضی ٍی ضا تَغیِ تِ پَضاًسى رطم ٍ ػسم اهطاض هی کٌس



هی « هزطهیت»رایگعیي کلوِ « رلة تِ زازضسی»هاًَى ػثاضت ( 145ـ زض تثػطُ هازُ )11هازُ 

 .ضَز

تا تأییس »تِ ػثاضت « س ضئیس کل زازگستطی استاىتا تأیی»هاًَى ػثاضت ( 151ـ زض هازُ )12هازُ 

 .تـییط هی یاتس« ضئیس حَظُ هضایی

 :ضَز هاًَى تِ ضطح ظیط اغالح هی( 159ـ هازُ )13هازُ 

ًظط ٍی هطرع   ـ تاظپطس ٌّگام اضراع هَضَع تِ کاضضٌاس، هْلت هؼیي ضا تطای اػالم159هازُ 

تیطتط تاضس، کاضضٌاس تایس ضوي تْیِ ٍ اضسال کٌس. زض هَاضزی کِ اظْاضًظط هستلعم ظهاى   هی

ضسُ، تا شکط زلیل، تواضای توسیس هْلت کٌس کِ زض ایي غَضت، تاظپطس   گعاضضی اظ اهساهات اًزام

  .گطزز  تاض هْلت ضا توسیس کٌس. توسیس هْلت تِ کاضضٌاس ٍ عطكیي اتالؽ هی  هی تَاًس تطای یک

عَض کتثی توسین تاظپطس ًٌوایس، کاضضٌاس   تِ ّط گاُ کاضضٌاس ظطف هست هؼیي ًظط ذَز ضا

  زیگط ًظط کاضضٌاس تِ  زیگطی تؼییي هی ضَز. چٌاًچِ هثل اظ اًتراب یا اذغاض تِ کاضضٌاس

آى تطتیة احط هی زّس. زض ّط حال تاظپطس ترلق کاضضٌاس ضا تِ هطرغ   تاظپطس ٍاغل ضَز، تِ

 .غالحیتساض اػالم هی کٌس

 :هاًَى تِ ضطح ظیط اغالح هی گطزز( 190) هازُ( 1ـ تثػطُ )14هازُ 

ـ سلة حن ّوطاُ زاضتي ٍکیل ٍ ػسم تلْین ایي حن تِ هتْن تِ تطتیة هَرة هزاظات 1تثػطُ 

 .اًتظاهی زضرِ ّطت ٍ سِ است

هاًَى الحام ٍ ضواضُ تثػطُ ( 236تِ هازُ )( 2ـ یک تثػطُ تِ ضطح ظیط تِ ػٌَاى تثػطُ )15هازُ 

 :ضَز ّای آى اغالح هی

ـ زض غَضت تحت تؼویة هطاض گطكتي اتثاع تیگاًِ ٍ تواضای آًاى تاظپطس هکلق است 2تثػطُ 

هطرػات ٍ ًَع اتْام آًْا ضا تالكاغلِ رْت اهسام الظم تِ زازستاًی کل کطَض اػالم ًوایس، تا اظ آى 

 عطین ٍكن هوطضات تِ هطارغ شی ضتظ اػالم ضَز. چٌاًچِ تؼویة ایي اكطاز هٌزط تِ هحکَهیت



ای اظ زازًاهِ ضا رْت ارطای ایي تثػطُ تِ زازستاًی کل هغؼی ضَز، هاضی ارطای احکام ذالغِ 

هطتَط، هطاتة تِ زازستاًی کل اػالم  اػالم هی کٌس. زض غَضت تواضای هالهات اظ سَی کٌسَلگطی

 .ضَز تا تط اساس تػوین آى هطرغ، هغاتن هوطضات اهسام ضَزهی 

 :ضَز هاًَى تِ ضطح ظیط اغالح هی( 237)ـ تٌس )الق( هازُ 16هازُ 

الق ـ رطائوی کِ هزاظات هاًًَی آًْا سلة حیات، حثس اتس یا هغغ ػضَ ٍ رٌایات ػوسی ػلیِ 

 .تواهیت رسواًی کِ هیعاى زیِ آًْا حلج زیِ کاهل یا تیص اظ آى است

 .ی ضَزه« 302هازُ »رایگعیي ػثاضت « 203هازُ »هاًَى ػثاضت ( 286ـ زض هازُ )17هازُ 

 :هاًَى تِ ضطح ظیط اغالح هی گطزز( 293ـ هازُ )18هازُ 

ـ ّط گاُ زض هَاضز حوَم ػاهِ ٍ زػاٍی ضارغ تِ زٍلت، اهَض ذیطیِ ٍ اٍهاف ػاهِ ٍ اهَض 293هازُ 

هحزَضیي ٍ ؿایة هلوَزاالحط تی سطپطست حکن هغؼی غازض ضَز ٍ زازستاى کل کطَض حکن 

عَض هستسل هطاتة ضا رْت اػوال هازُ   تطریع زّس تِ هصکَض ضا ذالف ضطع تیي ٍ یا هاًَى

 .تِ ضئیس هَُ هضاییِ اػالم هی کٌس( 477)

 :هاًَى تِ ضطح ظیط اغالح ٍ تثػطُ ّای آى اتوا هی ضَز( 296ـ هازُ )19هازُ 

ـ زازگاُ کیلطی یک زاضای ضئیس ٍ زٍ هستطاض است کِ تا حضَض زٍ ػضَ ًیع ضسویت 296هازُ 

هی یاتس. زض غَضت ػسم حضَض ضئیس، ضیاست زازگاُ تِ ػْسُ ػضَ هستطاضی است کِ ساتوِ 

 .هضایی تیطتطی زاضز

 :ضطح ظیط اغالح ٍ تثػطُ آى اتوا هی ضَز  هاًَى تِ( 297ـ هازُ )20هازُ 

هضاییِ زض حَظُ هضایی   زازگاُ اًوالب زض هطکع ّط استاى ٍ تِ تطریع ضئیس هَُـ 297هازُ 

ضْطستاى ّا تطکیل هی ضَز. ایي زازگاُ تطای ضسیسگی تِ رطائن هَرة هزاظات هٌسضد زض 

ایي هاًَى زاضای ضئیس ٍ زٍ هستطاض است کِ تا زٍ ( 302تٌسّای )الق(، )ب(، )ج( ٍ )ت( هازُ )



ػلی   زازگاُ تطای ضسیسگی تِ سایط هَضَػات تا حضَض ضئیس یا زازضس ػضَ ًیع ضسویت زاضز.

 .الثسل یا یک هستطاض تطکیل هی ضَز

 :ضطح ظیط اغالح ٍ تثػطُ آى اتوا هی ضَز  هاًَى تِ( 298ـ هازُ )21هازُ 

ـ زازگاُ اعلال ٍ ًَرَاًاى تا حضَض یک هاضی ٍ یک هطاٍض تطکیل هی ضَز. ًظط هطاٍض، 298هازُ 

 .است هطَضتی

 :هاًَى تِ ضطح ظیط اغالح هی ضَز( 302ـ تٌس ّای )ج( ٍ )ت( هازُ )22هازُ 

ج ـ رطائن هَرة هزاظات هغغ ػضَ یا رٌایات ػوسی ػلیِ تواهیت رسواًی تا هیعاى ًػق زیِ 

 کاهل یا تیص اظ آى

 ت ـ رطائن هَرة هزاظات تؼعیطی زضرِ سِ ٍ تاالتط

 :اغالح ٍ یک تثػطُ تِ آى الحام هی ضَز هاًَى تِ ضطح ظیط( 306ـ هازُ )23هازُ 

 .عَض هستوین، زض زازگاُ غالح ضسیسگی هی ضَز  ـ تِ رطائن هٌاكی ػلت ت306ِهازُ 

تثػطُ ـ هٌظَض اظ رطائن هٌاكی ػلت زض ایي هاًَى، رطائن رٌسی حسی، ّوچٌیي رطائن ضاتغِ 

 .ًاهططٍع تؼعیطی هاًٌس توثیل ٍ هضارؼِ است

حسة »هثل اظ ػثاضت « هسیطاى کل اعالػات استاى ّا»هاًَى، ػثاضت ( 307ـ زض هازُ )24هازُ 

 .اضاكِ هی ضَز« هَضز

 :ّای آى تِ ضطح ظیط اغالح هی ضَز   هاًَى ٍ تثػطُ( 315ـ هازُ )25هازُ 

ـ رطائن هطوَل غالحیت زازگاُ کیلطی یک ٍ ّوچٌیي اًوالب زض هَاضزی کِ تا تؼسز 315هازُ 

تَسظ اكطاز تالؾ ظیط ّزسُ سال توام ضوسی اضتکاب یاتس زض زازگاُ هاضی ضسیسگی هی ضَز اگط 



کیلطی یک ٍیژُ ضسیسگی تِ رطائن ًَرَاًاى ضسیسگی ٍ هتْن اظ کلیِ اهتیاظاتی کِ زض زازگاُ 

 .اعلال ٍ ًَرَاًاى اػوال هی ضَز، تْطُ هٌس هی گطزز

ػٌَاى   گاُ کیلطی یک تِـ زض ّط ضْطستاى تِ تؼساز هَضز ًیاظ، ضؼثِ یا ضؼثی اظ زاز1تثػطُ 

تطای ضسیسگی تِ رطائن هَضَع ایي هازُ « زازگاُ کیلطی یک ٍیژُ ضسیسگی تِ رطائن ًَرَاًاى»

 .ّا تِ آًْا ًیست  اذتػاظ هی یاتس. ترػػی تَزى ایي ضؼة، هاًغ اظ اضراع سایط پطًٍسُ

ِ رطائن ًَرَاًاى زض ـ حضَض هطاٍضاى تا ضػایت ضطایظ هوطض زض ایي هاًَى، تطای ضسیسگی ت2تثػطُ 

 .زازگاُ کیلطی یک ٍیژُ ضسیسگی تِ رطائن آًاى العاهی است

 :هاًَى الحام هی گطزز( 342ـ تثػطُ ظیط تِ هازُ )26هازُ 

هاًَى ( 30ایي هاًَى ٍ هازُ )( 260تثػطُ ـ زض زػاٍی هطتَط تِ هغالثِ ذساضت هَضَع هازُ )

ِ زیِ اظ تیت الوال هغالثِ هی ضَز، زازگاُ ٍ هَاضزی ک 17/7/1390ًظاضت تط ضكتاض هضات هػَب

هَظق است اظ زستگاُ پطزاذت کٌٌسُ زیِ یا ذساضت تِ هٌظَض زكاع اظ حوَم تیت الوال تطای 

 .زػَت ًوایس. زستگاُ هصکَض حن تزسیسًظطذَاّی اظ ضأی ضا زاضز  رلسِ ضسیسگی

 :ضَز  آى تِ ضطح ظیط اغالح هی  هاًَى ٍ تثػطُ( 404ـ هازُ )27هازُ 

ـ اػضای زازگاُ پس اظ اػالم ذتن ضسیسگی تا استؼاًت اظ ذساًٍس هتؼال، تکیِ تط ضطف ٍ 404هازُ 

ٍرساى ٍ تا تَرِ تِ هحتَیات پطًٍسُ، هطاٍضُ هی ًوایٌس ٍ زض ّواى رلسِ ٍ زض غَضت ػسم 

کٌٌس. زض   اهکاى، زض اٍلیي كطغت ٍ حساکخط ظطف هست یک ّلتِ هثازضت تِ غسٍض ضأی هی

  ًظط حاغل ًطَز ضأی اکخطیت هؼتثط است. اًطای ضأی تِ  کِ تیي اػضای زازگاُ اتلام  غَضتی

ػْسُ ضئیس زازگاُ است، هگط آًکِ ٍی رعٍ اکخطیت ًثاضس کِ زض ایي غَضت، ػضَی کِ رعٍ 

اکخطیت است ٍ ساتوِ هضایی تیطتط زاضز، ضأی ضا اًطا هی کٌس. زض غَضت غسٍض ضأی زض ّواى 

ِ ػلٌی زازگاُ تا حضَض هتْن یا ٍکیل اٍ ٍ زازستاى یا ًوایٌسُ اٍ ٍ ضاکی رلسِ، تالكاغلِ رلس

تطکیل ٍ ضأی تَسظ هٌطی زازگاُ تا غسای ضسا هطائت ٍ هلاز آى تَسظ ضئیس زازگاُ تِ هتْن 



تلْین هی ضَز. ّطگاُ ضأی تط تطائت یا تؼلین ارطای هزاظات تاضس، هتْن تِ زستَض زازگاُ، كَضی 

 .آظاز هی ضَز

ُ ـ پس اظ ذتن ضسیسگی، چٌاًچِ ًظط تِ غسٍض ضأی زض ّواى رلسِ تاضس، اػضای زازگاُ تا تثػط

غسٍض ضأی ٍ اػالم آى زض رلسِ ػلٌی ًثایس هتلطم ضًَس. ایي حکن زض هَضز اػضای ّیأت هٌػلِ 

 .ًیع راضی است

 :هاًَى تِ ضطح ظیط اغالح هی ضَز( 425ـ هازُ )28هازُ 

گاُ تا تؼسز هاضی تطکیل هی ضَز، ّطگاُ ًسثت تِ یکی اظ اػضا ـ زض هَاضزی کِ زاز425  هازُ

ایطاز ضز ضَز ٍ آى ػضَ اظ ضسیسگی اهتٌاع کٌس، زازگاُ تا حضَض ػضَ زیگط تکویل هی ضَز ٍ 

هثازضت تِ ضسیسگی هی کٌس. چٌاًچِ ایطاز ضز هَضز پصیطش هطاض ًگیطز، ّواى زازگاُ تسٍى حضَض 

ِ اػتطاؼ ضسیسگی ٍ هطاض ضز یا هثَل ایطاز ضا غازض هی کٌس. ّط گاُ ػضَِ هَضز ایطاز زض ٍهت ازاضی ت

الثسل ًیع تطای   تؼساز تاهیواًسُ اػضای ضؼثِ زض اکخطیت ًثاضٌس ٍ اهکاى اًتراب اػضای ػلی

ػول هی   ػالی کطَض تِ  ضسیسگی تِ ایطاز ٍرَز ًساضتِ تاضس، ضسیسگی تِ ایطاز زض ضؼثِ زیَاى

زضذَاست ضز ضا ٍاضز تساًس، پطًٍسُ رْت ضسیسگی تِ زازگاُ ّن ػطؼ  آیس. ّط گاُ ضؼثِ زیَاى

 .اضراع هی ضَز

 :هاًَى، تِ ضطح ظیط اغالح هی گطزز( 426ـ هازُ )29هازُ 

ـ زازگاُ تزسیسًظط استاى هطرغ غالح تطای ضسیسگی تِ زضذَاست تزسیسًظط اظ کلیِ 426هازُ 

حیت زیَاى ػالی کطَض تاضس. زازگاُ آضای ؿیطهغؼی کیلطی است، رع زض هَاضزی کِ زض غال

تزسیسًظط استاى زض هطکع ّط استاى تطکیل هی ضَز. ایي زازگاُ زاضای ضئیس ٍ زٍ هستطاض است، 

 .زازگاُ تزسیسًظط ٍ ضؼة زیَاى ػالی کطَض تا زٍ ػضَ ًیع ضسویت زاضًس

 :هاًَى تِ ضطح ظیط اغالح ٍ یک تثػطُ تِ آى الحام هی ضَز( 428ـ هازُ )30هازُ 



ـ آضای غازضُ زضتاضُ رطائوی کِ هزاظات هاًًَی آًْا سلة حیات، هغغ ػضَ، حثس اتس ٍ 428هازُ 

یا تؼعیط زضرِ سِ ٍ تاالتط است ٍ رٌایات ػوسی ػلیِ تواهیت رسواًی کِ هیعاى زیِ آًْا ًػق 

اّی زیِ کاهل یا تیص اظ آى است ٍ آضای غازضُ زضتاضُ رطائن سیاسی ٍ هغثَػاتی، هاتل كطرام ذَ

 .زض زیَاى ػالی کطَض است

تثػطُ ـ ارـطای ایي هازُ هاًغ اظ اًزام سایط ٍظایق ًظاضتی زیَاى ػالی کطَض تِ ضطح هوطض زض 

 .هاًَى اساسی ًوی تاضس( 161اغل یکػس ٍ ضػت ٍ یکن )

 :ضَز  هاًَى تِ ضطح ظیط اغالح هی( 450ـ تٌس )ث( هازُ )31هازُ 

ّای حسٍز،   ث ـ زض ؿیط اظ هَاضز هصکَض زض تٌسّای كَم، ّط گاُ رطم اظ رطائن هستَرة هزاظات

هػاظ ٍ رطائن ؿیطػوسی هستَرة تیص اظ ًػق زیِ ٍ یا رطائن تؼعیطی زضرِ چْاض ٍ پٌذ تاضس 

تِ عَض هغلن ٍ زض رطائن تؼعیطی زضرِ ضص ٍ ّلت زض غَضت هحکَهیت تِ حثس ٍ زض سایط 

رطائن زض غَضت اهتضا، زازگاُ تزسیسًظط تا غسٍض زستَض تؼییي ٍهت ضسیسگی، عطكیي ٍ اضراغی 

تَاًٌس ضرػاً حاضط ضًَس یا ٍکیل   کٌس. عطكیي هی  کِ حضَضضاى ضطٍضی است احضاض هیضا 

 .هؼطكی کٌٌس. زض ّط حال ػسم حضَض یا ػسم هؼطكی ٍکیل هاًغ اظ ضسیسگی ًیست

 :ضَز  هاًَى تِ ضطح ظیط اغالح هی( 463ـ هازُ )32هازُ 

کِ هی تَاًٌس ٍظایق هستطاض یا ػالی کطَض تِ تؼساز الظم، ػضَ هؼاٍى زاضز   ـ زیَاى463هازُ 

 .گیطًس   ضئیس ضا تطػْسُ

 :هاًَى ػثاضت ظیط اضاكِ هی گطزز( 470هازُ )  (ـ تِ اًتْای تٌس )ج33هازُ 

کِ ّیأت ػوَهی پطًٍسُ ضا تِ ػلت ًوع تحویوات هاتل ضسیسگی ًساًس تا شکط هَاضز   زض غَضتی»

تٌس ( 2ًوایس. ضؼثِ زیَاى هغاتن هسوت )  یػالی کطَض اػازُ ه   ًوع، پطًٍسُ ضا تِ ضؼثِ زیَاى

 «.کٌس  اهسام هی( 469)ب( هازُ )



یا هلغ ٍ هوغ »ػثاضت « هزاظات ّای تسًی»هاًَى تؼس اظ ػثاضت ( 478ـ زض تثػطُ هازُ )34هازُ 

 .اضاكِ هی گطزز« تٌا

 .زهی ضَ« زازسطای ػوَهی »رایگعیي ػثاضت « زازسطا»هاًَى کلوِ ( 484ـ زض هازُ )35هازُ 

 :ضَز   هاًَى تِ ضطح ظیط اغالح هی( 552ـ تثػطُ هازُ )36هازُ 

تثػطُ ـ زض غَضت ػسم پصیطش پیطٌْاز اظ سَی زازگاُ، هاضی ارطای احکام کیلطی هی تَاًس ّط 

 .تاض هزسزاً ارطای ایي هازُ ضا تِ زازگاُ پیطٌْاز ًوایس  زٍ هاُ یک

ت زیي تَزُ ٍ یا تِ هیعاًی ًثاضس کِ هَرة هگط آًکِ هحکَمٌ تِ اظ هستخٌیا»ـ ػثاضت 37هازُ 

هاًَى حصف ٍ تِ اًتْای تثػطُ آى هازُ ( 559اظ اًتْای هازُ )« ذطٍد هحکَمٌ لِ اظ اػساض گطزز.

 .اضاكِ هی گطزز

 .الظم االرطا است 1/4/1394ـ ایي هاًَى اظ تاضید 38هازُ 

سیَى هضایی ٍ حوَهی کوی 24/3/1394هاًَى كَم هطتول تط سی ٍ ّطت هازُ زض رلسِ هَضخ 

هاًَى اساسی تػَیة گطزیس ٍ زض تاضید ( 85هزلس ضَضای اسالهی عثن اغل ّطتاز ٍ پٌزن )

 .تِ تأییس ضَضای ًگْثاى ضسیس 27/3/1394

آییي ًاهِ ( 167هازُ )( 3یازآٍضی هی گطزز هست ارطای آظهایطی ایي هاًَى تِ هَرة تثػطُ )

زازضسی کیلطی هػَب  ی آظهایطی هاًَى آییيزاذلی هزلس ضَضای اسالهی تاتغ هست ارطا

 .کویسیَى هضایی ٍ حوَهی هزلس ضَضای اسالهی است 4/12/1392


