
 ایثارگران

وسي است  وٝ خبٖ ذٛز ضا زض ضاٜ ا٘مالة اسالٔي ٚ حفظ زستبٚضزٞبي آٖ ٚ يب زفبع اظ ويبٖ  : ضٟيس

خٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ زض ٔمبثُ تٟسيسات ٚ تدبٚظات زضٕٗ ٚ ػٛأُ ضس ا٘مالة ٚ اضطاض ٘ثبض ٕ٘ٛزٜ ٚ يب ٔي 

  (ٔدّس ضٛضاي اسالٔي 27/2/1377لبٖ٘ٛ اسبسٙبٔٝ ثٙيبز ضٟيس ا٘مالة اسالٔي ٔػٛة .)ٕ٘بيس 

ثستٍبٖ  -2ثستٍبٖ زضخٝ اَٚ ضٟيس ضبُٔ پسض ، ٔبزض ، ٕٞسط ٚ فطظ٘س  -1: ػجبضتٙس اظ : ذب٘ٛازٜ ٞبي ضبٞس 

 زضخٝ زْٚ ضٟيس ضبُٔ ذٛاٞط ٚ ثطازض 

  .ثستٍبٖ زضخٝ اَٚ اسطاء ٚ ٔفمٛزاالثطٞب ذب٘ٛازٜ ضبٞس ٔحسٛة ٔي ضٛ٘س : تجػطٜ 

  (ٞيأت ٚظيطاٖ 27/1/1382ٔػبزيك ػّٕي ضٟيس ٚ ذب٘ٛازٜ ٞبي ضبٞس ٔػٛة اظ آئيٗ ٘بٔٝ تؼييٗ )

ػٙٛاٖ ايثبضٌطا٘ي است وٝ زض خطيبٖ تىٛيٗ ٚ ضىٛفبيي ا٘مالة اسالٔي ٚ حفظ ٚ حطاست اظ  : خب٘جبظ

زستبٚضزٞبي اضظضٕٙس آٖ اظ تؼطؼ ٚ تدبٚظ ػٛأُ زاذّي ٚ ذبضخي يب ٞطٌٛ٘ٝ حٛازث ٔستميٓ ٘بضي اظ آٟ٘ب زض 

٘تيدٝ ز ضضٚ٘س  عَٛ خًٙ تحٕيّي ثٝ اذتالالت ٚ ٘مػبٟ٘بي ػبضضي خسٕي ٚ ضٚا٘ي زچبض ضسٜ يب ثطٛز ٚ زض

  .ظ٘سٌي فطزي ٚ اختٕبػي ثب ٔحسٚزيتٟبيي ٔٛاخٝ ٔي ثبضٙس 

  (ٔدّس ضٛضاي اسالٔي 31/3/1374اظ لبٖ٘ٛ تسٟيالت استرسأي ٚ اختٕبػي خب٘جبظاٖ ٔػٛة )

ثٙيبز ٔستضؼفبٖ ٚ خب٘جبظاٖ ا٘مالة اسالٔي ٚ يب )وسب٘ي وٝ ثٝ تطريع ٔطاخغ غبِحٝ  : خب٘جبظ اظ وبضافتبزٜ وّي

  .اظ وبضافتبزٜ وّي ضٙبذتٝ ضسٜ ٚ لبزض ثٝ وبض ٘جبضٙس ( ٔطاخغ شيػالح ٘يطٚٞبي ٔسّح

  (ٔدّس ضٛضاي اسالٔي 31/3/1374اظ لبٖ٘ٛ تسٟيالت استرسأي ٚ اختٕبػي خب٘جبظاٖ ٔػٛة )

اسطاي آظاز ضسٜ ثٝ وسب٘ي اعالق ٔي ٌطزز وٝ ثٝ سجت ٔأٔٛضيت ٔحِٛٝ زض عَٛ خًٙ تحٕيّي ٚ زض  :آظازٜ 

زفبع اظ ا٘مالة اسالٔي ٚ استمالَ ٚ تٕبٔيت اضضي وطٛض خٕٟٛضي اسالٔي تٛسظ ػٛأُ زضٕٗ زض زاذُ  خٟت

  .يب ذبضج اظ وطٛض اسيط ٌطزيسٜ ٚ پس اظ ٔمبٚٔت زِيطا٘ٝ آظاز ضسٜ ثبضٙس 



ٔدّس ضٛضاي  13/9/1368ثؼس اظ ٚضٚز ثٝ وطٛض ٔػٛة ( اسطاي آظاز ضسٜ)اظ لبٖ٘ٛ حٕبيت اظ آظازٌبٖ } 

  { اسالٔي

 ٞيأت ٚظيطاٖ  27/1/1382آئيٗ ٘بٔٝ تؼييٗ ٔػبزيك ػّٕي ضٟيس ٚ ذب٘ٛازٜ ٞبي ضبٞس ٔػٛة 

  :زض ايٗ آئيٗ ٘بٔٝ ػجبضات ظيط زض ٔؼب٘ي ٔططٚح ٔطثٛط ثىبض ٔي ضٚ٘س  -1ٔبزٜ 

 ثٙيبز ضٟيس ا٘مالة اسالٔي : ثٙيبز ضٟيس      -1

اسالْ ٚ ا٘مالة اسالٔي ٚ حفظ زستبٚضزٞبي وسي است وٝ خبٖ ذٛز ضا زض ضاٜ اٞساف ٚاالي : ضٟيس    -2

آٖ ٚ زفبع اظ ويبٖ ٘ظبْ خٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ زض ٔمبثُ تٟسيسات ٚ تدبٚظات زضٕٗ ٚ ػٛأُ ضس 

  .ا٘مالة ٚ اضطاض ٘ثبض ٔي ٕ٘بيس 

ايٗ آئيٗ ٘بٔٝ ٞستٙس وٝ اظ ٘ظط ثطذٛضزاضي اظ ذسٔبت ٔطثٛط ( 3)افطاز ٔٛضٛع ٔبزٜ : زض حىٓ ضٟيس    -3

  .ِٚٛيت زْٚ لطاض ٔي ٌيط٘س زض ا

وّيٝ ٚظبيفي است وٝ تحت ٕٞيٗ ػٙٛاٖ اظ عطف ٔسٛٚالٖ ٔطثٛط ثٝ غٛضت وتجي ثٝ : ٔأٔٛضيت    -4

  .وبضوٙبٖ ٘يطٚٞبي ٔسّح ٚ ٚظاضت اعالػبت اػٓ اظ ا٘فطازي ٚ زستٝ خٕؼي ٚاٌصاض ٔي ضٛز 

  :يس تّمي ٔي ضٛ٘س افطازي وٝ ٔطَٕٛ ٞط يه اظ ثٙسٞبي ظيط ضسٜ يب ٔي ضٛ٘س ضٝ - 2ٔبزٜ 

  .ضظٔٙسٌب٘ي وٝ زض ظٔبٖ خًٙ زض ٔٙبعك ػّٕيبتي تٛسظ زضٕٗ وطتٝ ٔي ضٛ٘س    -1

  .ضظٔٙسٌب٘ي وٝ زضذظ ٔمسْ ٘جطز ثب زضٕٙبٖ ذبضخي فٛت ٔي وٙٙس      -2

  .افطازي وٝ ثٝ زست زضٕٙبٖ ٘ظبْ وطتٝ يب تطٚض ٔي ضٛ٘س      -3

اعالػبت وٝ زض حبَ ضطوت زضٔأٔٛضيت ٔجبضظٜ ثب اضطاض ، وبضوٙبٖ ٘يطٚٞبي ٔسّح ٚ ٚظاضت    -4

  .لبچبلچيبٖ ، سبضلبٖ ٔسّح ٚ اػضبي ٌطٟٚٞبي ضسا٘مالة تٛسظ آٟ٘ب وطتٝ ٔي ضٛ٘س 

وبضوٙبٖ ٘يطٚٞبي ٔسّح ٚ ٚظاضت اعالػبت وٝ زض ٞطٌٛ٘ٝ ٔأٔٛضيت ضٙبسبيي ضظٔي يب ٚيژٜ ٚ ػّٕيبت    -5

  .لالة وطتٝ ٔي ضٛ٘س خٍٙي يب ثطاثط وٕيٗ تٛسظ زضٕٗ يب ضس اٖ



تطريع ٔأٔٛضيتٟبي ٔٛضٛع ايٗ ثٙس ثطاي ػّٕيبتٟبي اعالػبتي ٚ أٙيتي وطٛض ثب ٚظاضت اعالػبت ٚ  –تجػطٜ 

  .ثطاي ٔأٔٛضيتٟبي اعالػبتي ، ػّٕيبتي ٚ أٙيتي ذبظ ٘يطٚٞبي ٔسّح ثطػٟسٜ ستبز وُ ٘يطٚٞبي ٔسّح است 

وٝ ثٝ سجت ػضٛيت زض آٟ٘ب تٛسظ زضٕٙبٖ ٘ظبْ وطتٝ ٔي وبضوٙبٖ ٚظاضت اعالػبت ٚ ٘يطٚٞبي ٔسّح    -6

  .ضٛ٘س اػٓ اظ آٖ وٝ زض ايبْ ذسٔت يب غيط ذسٔت ثبضٙس 

وبضوٙبٖ ٘يطٚٞبي ٔسّح وٝ حيٗ ا٘دبْ ٚظيفٝ ، زض حٕالت ظٔيٙي ، ٞٛايي يب زضيبيي زضٕٗ وطتٝ ٔي    -7

  .ضٛ٘س 

ظٔيٙي ، ٞٛايي يب زضيبيي زضٕٗ وطتٝ ٔي افطازي وٝ زض حيٗ ٔأٔٛضيت زض ظٔبٖ خًٙ زض حٕالت    -8

  .ضٛ٘س 

ٔحبفظبٖ ضرػيتٟب ٚ أبوٗ ٚ اػضبي ٌبضز أٙيت پطٚاظ وٝ زض حبَ ٔأٔٛضيت تٛسظ ضس ا٘مالة وطتٝ    -9

  .ٔي ضٛ٘س 

وبضوٙبٖ ٘يطٚي ٔمبٚٔت ثسيح ٚ ٘يطٚٞبي ا٘تظبٔي وٝ ثطاسبس لبٖ٘ٛ حٕبيت لضبيي اظ ثسيح ٔػٛة    -10

  .ثب خطايٕي ٔطٟٛز زض حيٗ ا٘دبْ ٚظيفٝ وطتٝ ٔي ضٛ٘س  ٍٞٙبْ ثطذٛضز 1371

افطازي وٝ ثٝ تطريع زازٌبٜ غالحيتساض زض حبَ ا٘دبْ فطيضٝ أط ثٝ ٔؼطٚف ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط تٛسظ    -11

  .ٔطتىجبٖ خطايٓ ٔطٟٛز وطتٝ ٔي ضٛ٘س 

ز ا٘مالة ، ٔربِفبٖ وبضوٙبٖ ٚظاضت اعالػبت ٚ ٘يطٚٞبي ٔسّح وٝ زض حيٗ اسبضت زضٕٗ يب ٌطٌٚبٖ ؼ   -12

  .٘ظبْ ، اضطاض ، سبضلبٖ ٔسّح ، لبچبلچيبٖ يب سبيط تجٟىبضاٖ تحت تؼميت وطتٝ ٔي ضٛ٘س 

افطازي وٝ ثٝ سجت ٔأٔٛضيت زض حبَ ذٙثي سبظي ٔٛاز ٔٙفدطٜ ، ضيٕيبيي ٚ سبيط سالح ٞبي خٍٙي ٚ    -13

  .پبوسبظي ٔيساٖ ٔيٗ وطتٝ ٔي ضٛ٘س 

ثطاسبس ٘ظطيٝ وٕيسيٖٛ پعضىي شيطثظ فٛت آٟ٘ب ثٝ سجت خطاحبت ٚ  ٔدطٚحبٖ ٚ خب٘جبظا٘ي وٝ   -14

  .غسٔبت ٘بضي اظ ٔدطٚحيت تطريع زازٜ ضٛز 



  .وّيٝ افطازي وٝ ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطي آٟ٘ب ضا زض فطٔبٖ ذبظ ٔػساق ضٟيس تّمي ٕ٘بيٙس    -15

  :ٔػبزيك ػّٕي زض حىٓ ضٟيس ػجبضتٙس اظ  -3ٔبزٜ 

ً٘ زاذُ ٔٙبعك ػّٕيبتي ثطاثط سٛا٘ح عجيؼي يب غيطعجيؼي ثسٖٚ سُٟ اٍ٘بضي ضظٔٙسٌب٘ي وٝ زض ظٔبٖ ج   -1

  .ٚ تمػيط يب ػسَٚ اظ ٔمطضات فٛت ٔي وٙٙس 

وبضوٙبٖ ٘يطٚٞبي ٔسّح وٝ زض حبَ ضفت ٚ ثطٌطت اظ ٔٙغمٝ ػّٕيبتي زض ظٔبٖ خًٙ زض حبَ ٔأٔٛضيت    -2

  .وطتٝ ٔي ضٛ٘س 

وبضوٙبٖ ٘يطٚٞبي ٔسّح ٚ ٚظاضت اعالػبت وٝ زض حيٗ آٔٛظضٟبي ضظٔي ٚ اعالػبتي ٚ ضظٔبيطٟبيي وٝ    -3

  .ٔي ضٛ٘س        عجك ثط٘بٔٝ ٞبي ٔػٛة فطٔب٘سٜ وُ لٛا اخطا ٔي ضٛز ، وطتٝ 

 وبضوٙبٖ ٘يطٚٞبي ٔسّح ٚ ٚظاضت زفبع ٚ پطتيجب٘ي ٘يطٚٞبي ٔسّح وٝ زض حبَ ٔأٔٛضيت آظٔبيص يب تِٛيس   -4

  .سالح، ٟٕٔبت ٚ ٚسبيُ خٍٙي وطتٝ ٔي ضٛ٘س 

وبضوٙبٖ ٚظضات اعالػبت ٚ ٘يطٚٞبي ٔسّح وٝ ثٝ سجت ٔأٔٛضيت زض اسبضت زضٕٗ يب ٌطٌٚبٖ    -5

ضسا٘مالة ، ٔربِفبٖ ٘ظبْ ، اضطاض ، سبضلبٖ ٔسّح ٚ لبچبلچيبٖ فٛت ٔي وٙٙس ٍٔط ايٙىٝ ػسْ پبيجٙسي 

  .اسبضت ثبثت ضٛز  آٟ٘ب ثٝ آضٔبٟ٘بي ا٘مالة اسالٔي زض ظٔبٖ

وبضوٙبٖ ٚظاضت اعالػبت ٚ ٘يطٚٞبي ٔسّح وٝ زض حبَ تؼميت ٚ ٔطالجت زضٕٙبٖ اسالْ ٚ ٘ظبْ خٕٟٛضي    -6

  .اسالٔي وطتٝ ٔي ضٛ٘س 

  .افطازي وٝ زض حٕالت ٞٛايي يب ٔٛضىي يب ثٕت ٌصاضي زضٕٗ وطتٝ ٔي ضٛ٘س    -7

ِت ثطذٛضز ثب ٔٛاز ٔٙفدطٜ اظ لجيُ ٘بض٘ده ، ٔيٗ ، ٟٔبخطاٖ خٍٙي ٚ وسب٘ي وٝ زض ٔٙبعك خٍٙي ثٝ ع   -8

  .ٌِّٛٝ تٛح ٚ ٘ظبيط آٖ وطتٝ ٔي ضٛ٘س 

افطازي وٝ زض حيٗ زضٌيطي ثيٙبثيٗ ٘يطٚٞبي ٔسّح ٚ ٚظاضت اعالػبت ثب زضٕٙبٖ ، ضسا٘مالة ٚ اضطاض    -9

  .وطتٝ ٔي ضٛ٘س 



٘بضي اظ غسٔبت ٔستميٓ زٚضاٖ اسبضت آظازٌب٘ي وٝ فٛت آٟ٘ب ثطاسبس ٘ظطيٝ وٕيسيٖٛ پعضىي شيطثظ  -10

  .تطريع زازٜ ضٛز 

  .ٚ ثبالتط وٝ فٛت ٔي ٕ٘بيٙس يب وطتٝ ٔي ضٛ٘س %( 70)خب٘جبظاٖ ٞفتبز زضغس  -11

افطازي وٝ زض زفبع اظ ويبٖ ٘ظبْ خٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ يب أٛاَ ػٕٛٔي يب ٔٙبثغ عجيؼي زض ٔمبثّٝ ثب  -12

  .وطتٝ ٔي ضٛ٘س زضٕٙبٖ ٘ظبْ ، اضطاض يب ٔتدبٚظاٖ 

افطازي وٝ ثٝ سجت ٔأٔٛضيت ٞبي ٔحِٛٝ زض پبسساضي ٚ حفبظت اظ ٔطاوعي وٝ ٘يطٚٞبي ٔسّح ثطاسبس  -13

ٔمطضات يب ٔػٛثبت ذبظ ضٛضاي ػبِي أٙيت ّٔي ، ضٛضاي أٙيت وطٛض يب ضٛضاي تأٔيٗ استبٖ ٔٛظف 

اثط ٔمبٚٔت ٚ زضٌيطي ثب آٟ٘ب  ثٝ حطاست اظ آٖ ٔطاوع ٞستٙس ، ٔٛضز ٞدْٛ زضٕٗ يب اضطاض ٚالغ ٚ زض

  .وطتٝ ٔي ضٛ٘س 

ٔطٕٛالٖ ثٙسٞبي ايٗ ٔبزٜ وٝ ثٝ تطريع وٕيسيٖٛ پعضىي شيطثظ ثطاثط خطاحبت ٚ غسٔبت حبغُ اظ  -14

  .ٔٛاضز ٔٙسضج زض ايٗ ٔبزٜ فٛت ٔي وٙٙس 

ٍ٘بضي ٚ ٘يع ايٗ ٔبزٜ ٔٙٛط ثٝ ػسْ تمػيط ٚ سُٟ ا( 8)ٚ ( 3)احطاظ ضٟبزت افطاز ٔطَٕٛ ثٙسٞبي  –تجػطٜ 

  .ضػبيت اغَٛ ايٕٙي است 

ٔٙبعك ػّٕيبتي زضظٔبٖ خًٙ تٛسظ ستبز وُ ٘يطٚٞبي ٔسّح ٚ زض سبيط ٔٛالغ تٛسظ ضٛضاي ػبِي  -4ٔبزٜ 

  .أٙيت ّٔي تؼييٗ ٔي ضٛز 

ايٗ آئيٗ ٘بٔٝ ثٝ ٘يطٚٞبي ٔسّح يب ( 3)ٚ ( 2)غيط٘ظبٔيب٘ي وٝ ثطاي ا٘دبْ ٔأٔٛضيتٟبي ٔٙسضج زض ٔٛاز  -5ٔبزٜ 

ٚظاضت اعالػبت ٔأٔٛض ٔي ضٛ٘س اظ ٘ظط ضَٕٛ ايٗ آئيٗ ٘بٔٝ حست ٔٛضز زض حىٓ وبضوٙبٖ زستٍبٟٞبي يبز 

  .ضسٜ ذٛاٞٙس ثٛز 

ٔطخغ تأييس ، پصيطش ٚ تغجيك ٔػبزيك ضٟيس يب ٔفبز ايٗ آئيٗ ٘بْ پس اظ اػالْ وٕيسيٟٛ٘بي ثسٚي ٚ  -6ٔبزٜ 

  .ت اعالػبت ، ثٙيبز ضٟيس است تدسيس ٘ظط زض لٛا٘يٗ ٔطثٛط ثٝ ٘يطٚٞبي ٔسّح ٚ ٚظاض



اػالْ اِٚيٝ ضٟبزت ٔدطٚحبٖ ٚ خب٘جبظاٖ ٔتٛفي ثطػٟسٜ وٕيسيٛ٘ي ٔتطىُ اظ پعضىبٖ ٔترػع ٚ  -1تجػطٜ 

  .ٔؼتٕس اظ ثٙيبز ٔستضؼفبٖ ٚ خب٘جبظاٖ ا٘مالة اسالٔي ٚ ثٙيبز ضٟيس ٚ سبظٔبٖ ٔطثٛط است 

ايٗ آئيٗ ٘بٔٝ ثٝ ػٟسٜ وٕيسيٛ٘ي ( 3)ٔبزٜ ( 10) اػالْ اِٚيٝ ضٟبزت آظازٌبٖ ٔتٛفي ٔٛضٛع ثٙس -2تجػطٜ 

 . ٔتطىُ اظ پعضىب٘ي ٔترػع ٚ ٔؼتٕس اظ ستبز ضسيسٌي ثٝ أٛض آظازٌبٖ  ثٙيبز ضٟيس ٚ زستٍبٜ ٔطثٛط است 

زض غٛضت ثطٚظ اذتالف ثيٗ ثٙيبز ضٟيس ، ٘يطٚٞبي ٔسّح ، ٚظاضت اعالػبت ٚ سبيط زستٍبٜ ٞب زض تغبثك  -7ٔبزٜ 

ٔفبٞيٓ آٖ ، ٔٛضٛع زض وٕيسيٛ٘ي ثبٔسِٛٚيت ضئيس ستبزوُ ٘يطٚٞبي ٔسّح يب ٕ٘بيٙسٜ اٚ ثب  ٔػبزيك ضٟيس ثب

ػضٛيت ٕ٘بيٙسٌبٖ ثٙيبز ضٟيس ، ٚظاضت زفبع ٚ پطتيجب٘ي ٘يطٚٞبي ٔسّح يب زستٍبٜ شيطثظ حست ٔٛضز ثطضسي 

  .ٔي ضٛز ٚ تػٕيٓ وٕيسيٖٛ يبز ضسٜ ثطاي زستٍبٜ ٞب الظْ االخطا است 

  :ق ػّٕي ذب٘ٛازٜ ٞبي ضبٞس ػجبضتٙس اظ ٔػبزي -8ٔبزٜ 

  .ثستٍبٖ زضخٝ اَٚ ضٟيس ضبُٔ پسض ، ٔبزض ، ٕٞسط ٚ فطظ٘س      -1

  .ثستٍبٖ زضخٝ زْٚ ضٟيس ضبُٔ ذٛاٞط ٚ ثطازض     -2

  .ثستٍبٖ زضخٝ اَٚ اسطاء ٚ ٔفمٛزاالثطٞب ذب٘ٛازٜ ضبٞس ٔحسٛة ٔي ضٛ٘س  –تجػطٜ 

  .ثبظٔب٘سٌبٖ ضٟيس ٚ زض حىٓ ضٟيس وٕبوبٖ ثطػٟسٜ ثٙيبز ضٟيس است اضائٝ ذسٔبت ثٝ  -9ٔبزٜ 

  .ثستٍبٖ زضخٝ زْٚ ضبٞس غطفبً ٔطَٕٛ زضيبفت ذسٔبت ٔٙسضج زض لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات شيطثظ ٞستٙس  –تجػطٜ 

چٙب٘چٝ فطزي اظ ٔطٕٛالٖ ايٗ آييٗ ٘بٔٝ ثطاسبس ضأي لغؼي ٔطاخغ لضبيي زاضاي فسبز اذاللي يب سبثمٝ     

اضتىبة خطْ ثطضس أٙيت ّٔي ثبضس ، ثٝ تطريع ثٙيبز ضٟيس اظ ٔطَٕٛ ذسٔبت ثٙيبز ضٟيس يب زستٍبٟٞبي 

ايٗ آئيٗ ٘بٔٝ ثطضسي ( 7)زض غٛضت ثطٚظ اذتالفبت ٔٛضٛع زض وٕيسيٖٛ ٔٛضٛع ٔبزٜ . شيطثظ ذبضج ٔي ضٛز 

ٖ ٔبزٜ ٔب٘غ اظ اخطاي ٔمطضات اخطاي اي. ٔي ضٛز ٚ تػٕيٓ وٕيسيٖٛ ثٙيبز ضٟيس ثطاي آٟ٘ب الظْ االخطا است 

  .ٔطثٛط ثٝ ٔستٕطي ثٍيطا٘ي وٝ اظا ػساز ذب٘ٛازٜ ضبٞس ذبضج ٔي ضٛ٘س ، ٕ٘ي ثبضس 

  ٔػٛثٝ ضٛضاي ػبِي ازاضي ضاخغ ثٝ تغييط ٘بْ ثٙيبز ضٟيس ، خب٘جبظاٖ ٚ آظازٌبٖ ثٝ ثٙيبز ضٟيس ٚأٛض ايثبضٌطاٖ



ٚ يىػس ٚ سيعزٕٞيٗ خّسٝ ٔٛضخ  12/9/1382ضٛضاي ػبِي ازاضي زض يىػس ٚ ٞطتٕيٗ خّسٝ ٔٛضخ 

ٔسظّٝ »ثٙب ثٝ پيطٟٙبز ٔطتطن ٟ٘بزٞبي ٔتِٛي أٛضايثبضٌطاٖ ٚ ٔٛافمت ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطي  17/2/1383

  :تػٛيت ٕ٘ٛز  8/114/1381ض ٔٛضخ  4303عي فطٔبٖ ضٕبضٜ « اِؼبِي

٘جبظاٖ ػعيع ٚ آظازٌبٖ سطافطاظ وّيٝ ٔأٔٛضيتٟب ٚ ٚظبيف ٔطثٛط ثٝ ازاضٜ أٛض ذب٘ٛازٜ ٔحتطْ ضٟسا ، خب   -1

ايٗ . زض ثٙيبز ضٟيس ا٘مالة اسالٔي تدٕيغ ٚ ٘بْ ايٗ ثٙيبز ثٝ ثٙيبز ضٟيس ٚأٛض ايثبضٌطاٖ تغييط ٔي يبثس 

  .ثٙيبز ثطاسبس اسبسٙبٔٝ ثٙيبز ضٟيس ا٘مالة اسالٔي ازاضٜ ٔي ضٛز 

٘بٔٝ ضيعي وطٛض ، پيطٟٙبز اغالح ثٙيبز ضٟيس ٚأٛض ايثبضٌطاٖ ثب ٕٞىبضي سبظٔبٖ ٔسيطيت ٚ ثط –تجػطٜ 

ٔٛازي اظ اسبسٙبٔٝ ثٙيبز ضٟيس ا٘مالة اسالٔي ضا زض چبضچٛة ٔأٔٛضيت ٞب ٚ ٚظبيف ٔصوٛض زض ايٗ ٔػٛثٝ 

  .حساوثط عي ٔست يه سبَ تٙظيٓ ٚ ثطاي تػٛيت ثٝ ٔطاخغ شيطثظ تمسيٓ ٕ٘بيس 

اضائٝ ذسٔبت ثٝ ذب٘ٛازٜ ٔحتطْ ضٟسا  وّيٝ لٛا٘يٗ ، ٔمطضات ٚ ضٛاثظ خبضي ٟ٘بزٞبي تدٕيغ ضسٜ ثطاي   -2

، خب٘جبظاٖ ػعيع ٚ آظازٌبٖ سطافطاظ ٚ ذب٘ٛازٜ ٔحتطْ ايطبٖ حست ٔٛضز الظْ االخطا است ، ثٝ ٘حٛي وٝ 

ٞيچ ٌٛ٘ٝ ٘مػب٘ي زض وٕيت ٚ ويفيت ذسٔبتي وٝ تب لجُ اظ ازغبْ ٟ٘بزٞبي ٔصوٛض اضائٝ ٔي ٌطزيس ، 

  .ايدبز ٘طٛز 

  ٔدّس ضٛضاي اسالٔي 21/2/83فبٜ ٚ تأٔيٗ اختٕبػي ٔػٛة لبٖ٘ٛ سبذتبض ٘ظبْ خبٔغ ض

  :اضوبٖ چٟبضٌب٘ٝ ٘ظبْ خبٔغ تأٔيٗ اختٕبػي ثٝ تطتيت شيُ ذٛاٞس ثٛز  -12ٔبزٜ 

  .ضٛضاي ػبِي ضفبٜ ٚ تأٔيٗ اختٕبػي      -1

  .ٚظاضت ضفبٜ ٚ تأٔيٗ اختٕبػي      -2

ثيٕٝ ٞبي »، « ثيٕٝ اختٕبػي»ٟ٘بزٞب، سبظٔبٟ٘ب ، ٔٛسسبت ٚ غٙسٚلٟبي اغّي ٞط يه اظ لّٕطٚٞبي    -3

وٝ ٚظيفٝ ٔسيطيت ٚ سبٔب٘سٞي ٔٙبثغ ايٗ ٘ظبْ اػٓ « أٛض أسازي»ٚ « أٛضحٕبيتي»، « ذسٔبت زضٔب٘ي

ت ضطوبي اظ ٔٙبثغ ػٕٛٔي ٚ يبضا٘ٝ اي ترػيػي اظ سٛي ٚظاضترب٘ٝ ٞب ٚ٘يع ٔٙبثغ حبغُ اظ ٔطبضن



اختٕبػي ذٛز ضا زاضتٝ ٚ يب تػسي ٚظبيف اخطايي زض لّٕطٚٞبي ٔرتّف ثيٕٝ ٞبي اختٕبػي ، ثيٕٝ ٞبي 

  .ذسٔبت زضٔب٘ي ، أٛضحٕبيتي ٚ أٛضأسازي ضا ثٝ ٕ٘بيٙسٌي اظ سٛي زِٚت ثطػٟسٜ زاض٘س 

ظطفيتٟبي سبذتبضي  ضبُٔ ضطوتٟبي ثيٕٝ تدبضي ، ضٟطزاضيٟب ، زٞساضيٟب ٚ سبيط: ٔٛسسبت وبضٌعاضي    -4

زض لبِت ثب٘ه ، غٙسٚق ، ضطوت ٚ ثٍٙبٟٞبي ذسٔبتي ٚ ٟ٘بزٞبي ذيطيٝ ٚ ٔس٘ي است وٝ زض سغح 

وبضٌعاض اخطايي ٘ظبْ خبٔغ تأٔيٗ اختٕبػي زض لبِت لطاضزازٞب ٚ تفبٞٓ ٘بٔٝ ٞبي ٔٙؼمسٜ فؼبِيت ذٛاٞٙس 

  .زاضت 

فؼبَ زض لّٕطٚٞبي ثيٕٝ اي ، حٕبيتي ٚ أسازي ٟ٘بزٞب ، سبظٔبٟ٘ب ، ٔٛسسبت ٚ غٙسٚلٟبي اغّي  -1تجػطٜ 

ايٗ ٘ظبْ ٔىّفٙس أٛضاخطايي ٚ تػسي ٌطي ذٛز زض ظٔيٙٝ تِٛيس ٚ اضائٝ ذسٔبت ٚ تؼٟسات لب٘ٛ٘ي ٔطثٛط ضا 

ثٝ ٔٛخت لطاضزازٞبيي وٝ ضٛاثظ آٖ ثب پيطٟٙبز ٚظاضت ٚتػٛيت ضٛضاي ػبِي ضفبٜ ٚ تأٔيٗ اختٕبػي تؼييٗ 

  .ظاضي ٔحَٛ ٕ٘بيٙس ذٛاٞس ضس ثٝ ٔٛسسبت وبضي

ثب تٛخٝ ثٝ ٔبٞيت أٛضثيٕٝ اي وّيٝ ػٙبٚيٗ تطىيالتي ٚ سبظٔب٘ي ٟ٘بزٞبي فؼبَ زض لّٕطٚٞبي  -2تجػطٜ 

  .تغييط ٘بْ ذٛاٞٙس يبفت « غٙسٚق»ثيٕٝ اختٕبػي ٚ زضٔب٘ي ثٝ 

ٌطاٖ ا٘مالة ، اسطا ، ٔفمٛزيٗ ، خب٘جبظاٖ ٚ ايثبض   وّيٝ زستٍبٜ ٞبيي وٝ ذب٘ٛازٜ ٔؼظٓ ضٟسا -3تجػطٜ 

ٔمبْ ٔؼظٓ  18/11/1381اسالٔي ٚ خًٙ تحٕيّي ضا تحت پٛضص لطاض زازٜ ا٘س ثطاسبس ٘بٔٝ ٔٛضخ 

ضٞجطي ثٝ ضيبست خٕٟٛضي زض يه ٟ٘بز ازغبْ ٔي ٌطزز ٚ زض غٛضت تأييس ٔمبْ ضٞجطي ، وّيٝ أٛاَ ٚ 

أٛاَ ، %( 50)ٖ ٚ پٙدبٜ زضغس زاضايي ٞب ، ٔبِىيت ٞب ٚ أىال٘بت ثٙيبز ضٟيس ، ستبز ضسيسٌي ثٝ أٛضآظازٌب

زاضايي ٞب ، ٔبِىيت ٞب ٚ أىب٘بت ثٙيبز ٔستضؼفبٖ ٚ خب٘جبظاٖ ثٝ ايٗ ٟ٘بز ا٘تمبَ ٔي يبثس ٚ ٔٙبثغ ٘بضي اظ 

زاضايي ٞب ٚ ٔبِىيت ٞبي فٛق غطفبً خٟت ضسيسٌي ثٝ أٛضضٟساء ٚ ايثبضٌطاٖ زض چبضچٛة ٘ظبْ تأٔيٗ 

  .اختٕبػي ٞعيٙٝ ذٛاٞس ضس 



زض ذػٛظ تؼييٗ ضئيس سبظٔبٖ ٔيطاث فطٍٞٙي ٚ ٌطزضٍطي ثٝ ػٙٛاٖ ػضٛ وٕيسيٖٛ فطٍٞٙي ،  تػٛيت ٘بٔٝ

  ضئيس ثٙيبز ضٟيس ٚأٛض ايثبضٌطاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ػضٛ وٕيسيٖٛ أٛضاختٕبػي

ثٝ استٙبز اغُ يىػس ٚ سي ٚ ٞطتٓ لبٖ٘ٛ اسبسي خٕٟٛضي  23/2/1383ٞيأت ٚظيطاٖ زض خّسٝ ٔٛضخ 

  :اسالٔي ايطاٖ تػٛيت ٕ٘ٛز 

ٔبزٜ « 3»ضئيس سبظٔبٖ ٔيطاث فطٍٞٙي ٚ ٌطزضٍطي ثٝ ػٙٛاٖ ػضٛ وٕيسيٖٛ فطٍٞٙي ، ٔٛضٛع ثٙس    - 1

ٔٛضخ  882ت/111438آئيٗ ٘بٔٝ زاذّي ٞيأت زِٚت ، ٔٛضٛع تػٛيت ٘بٔٝ ضٕبضٜ ( 6)

  .تؼييٗ ٔي ضٛز  3/10/1368

( 6)ٔبزٜ « 2»أٛضاختٕبػي ، ٔٛضٛع ثٙس ضئيس ثٙيبز ضٟيس ٚأٛض ايثبضٌطاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ػضٛ وٕيسيٖٛ    -2

  .آئيٗ ٘بٔٝ زاذّي ٞيأت زِٚت ، ٔٛضٛع تػٛيت ٘بٔٝ يبز ضسٜ تؼييٗ ٔي ضٛز

تػٛيت ٘بٔٝ ضاخغ ثٝ اِحبق ضئيس سبظٔبٖ ٔيطاث فطٍٞٙي ٚ ٌطزضٍطي استبٖ ٚ ضئيس ثٙيبز ضٟيس ٚأٛض ايثبضٌطاٖ 

  ٖاستبٖ ثٝ تطويت اػضبي ضٛضاي ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ تٛسؼٝ استب

سبظٔبٖ  2/3/1383ٔٛضخ  1/1-2186ثٙب ثٝ پيطٟٙبز ضٕبضٜ  13/3/1383ٞيئت ٚظيطاٖ زض خّسٝ ٔٛضخ 

لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ سْٛ تٛسؼٝ التػبزي ، اختٕبػي ٚ ( 70)ٔبزٜ ( 1)ٔيطاث فطٍٞٙي ٚ ٌطزضٍطي ٚ ثٝ استٙبز تجػطٜ 

  :تػٛيت ٕ٘ٛز  -1379فطٍٞٙي خٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ ٔػٛة 

فطٍٞٙي ٚ ٌطزضٍطي استبٖ ٚ ضئيس ثٙيبز ضٟيس ٚأٛض ايثبضٌطاٖ استبٖ ثٝ تطويت اػضبي  ضئيس سبظٔبٖ ٔيطاث

ضٛضاي ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ تٛسؼٝ استبٖ ٚ وبضٌطٟٚٞبي ترػػي ، ٔٛضٛع تػٛيت ٘بٔٝ ضٕبضٜ 

  .اضبفٝ ٔي ضٛز  16/4/1382ٞـ ٔٛضخ 36517/ت/16918

ػٙٛاٖ ػضٛ وٕيسيٟٛ٘بي التػبز ٚ أٛضاختٕبػي ٚ  تػٛيت ٘بٔٝ ضاخغ ثٝ ا٘تربة ٚظيط ضفبٜ ٚ تأٔيٗ اختٕبػي ثٝ

  ضئيس ثٙيبز ضٟيس ٚأٛض ايثبضٌطاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ػضٛ وٕيسيٖٛ فطٍٞٙي ٞيئت ٚظيطاٖ



ثٝ استٙبز اغُ يىػس ٚ سي ٚ ٞطتٓ لبٖ٘ٛ اسبسي خٕٟٛضي اسالٔي  28/4/1383ٞيئت ٚظيطاٖ زض خّسٝ ٔٛضخ 

  :ايطاٖ تػٛيت ٕ٘ٛز 

ٔبػي ثٝ ػٙٛاٖ ػضٛ وٕيسيٟٛ٘بي التػبز ٚ أٛضاختٕبػي ٞيئت ٚظيطاٖ تؼييٗ ٔي ٚظيط ضفبٜ ٚ تأٔيٗ اخت   -1

  .ضٛز 

  .ضئيس ثٙيبز ضٟيس ٚأٛض ايثبضٌطاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ػضٛ وٕيسيٖٛ فطٍٞٙي ٞيئت ٚظيطاٖ تؼييٗ ٔي ضٛز    -2

ج فطًٞٙ ايثبض تػٛيت ٘بٔٝ زض ٔٛضز ا٘تربة ضئيس ثٙيبز ضٟيس ٚأٛض ايثبضٌطاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ػضٛ ضٛضاي عطح تطٚي

  ٚ ضٟبزت

ثٙيبز  10/4/1383ٔٛضخ  160/820/230ثٙب ثٝ پيطٟٙبز ضٕبضٜ  4/5/1383ٞيأت ٚظيطاٖ زض خّسٝ ٔٛضخ 

لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ سْٛ تٛسؼٝ التػبزي ، اختٕبػي ٚ فطٍٞٙي ( 159)ٔبزٜ ( ز)ضٟيس ٚأٛض ايثبضٌطاٖ ٚ ثٝ استٙبز ثٙس 

  : تػٛيت ٕ٘ٛز -1379ٔػٛة  –خٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ 

آئيٗ ٘بٔٝ عطح تطٚيح فطًٞٙ ايثبض ٚ ( 3)ضئيس ثٙيبز ضٟيس ٚأٛض ايثبضٌطاٖ ثٝ تطويت ضٛضاي ٔٛضٛع ٔبزٜ 

ضٟبزت ٚ ثعضٌساضت يبز ضٟيساٖ ٚ تدّيُ اظ ايثبضٌطاٖ حٕبسٝ زفبع ٔمسس ٚ اػغبي تسٟيالت فطٍٞٙي ٚ 

ٜ ٔٛضخ /24465ت/9495ٞٙطي ثٝ ذب٘ٛازٜ ٞبي ٔؼظٓ ضٟسا ٚ ايثبضٌطاٖ ٔٛضٛع تػٛيت ٘بٔٝ ضٕبضٜ 

  .اضبفٝ ٔي ضٛز  5/3/1381

  آئيٗ ٘بٔٝ تطىيُ ضٛضاي ٔطبٚضاٖ ٚظضا ٚ ٔسإٚالٖ ٕٞبٍٞٙي زض أٛضايثبضٌطاٖ( 2)اغالح ٔبزٜ 

ثٙيبز  10/3/1383ٔٛضخ  40/820/330ثٙب ثٝ پيطٟٙبز ضٕبضٜ  1/6/1383ٞيئت ٚظيطاٖ زض خّسٝ ٔٛضخ 

  :ز ٚ سي ٚ ٞطتٓ لبٖ٘ٛ اسبسي خٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ تػٛيت ٕ٘ٛز ضٟيس ٚأٛضايثبضٌطاٖ ٚ ثٝ استٙبز اغُ يىع

آئيٗ ٘بٔٝ تطىيُ ضٛضاي ٔطبٚضاٖ ٚظضا ٚ ٔسإٚالٖ ٕٞبٍٞٙي زض أٛضايثبضٌطاٖ ، ٔٛضٛع تػٛيت ٘بٔٝ ( 2)ٔبزٜ 

  :ثٝ ضطح ظيط اغالح ٔي ٌطزز  13/12/1382ٜ ٔٛضخ /28844ت /28614ضٕبضٜ 

  :اػضبي ضٛضا ػجبضتٙس اظ  -2ٔبزٜ »



  ( .ضئيس ضٛضا)ٔؼبٖٚ ضئيس خٕٟٛض ٚ ضئيس ثٙيبز ضٟيس ٚأٛضايثبضٌطاٖ      -1

  .ٔطبٚضاٖ ضئيس خٕٟٛض زض أٛضايثبضٌطاٖ      -2

ٔبضٛضاٖ أٛض ايثبضٌطاٖ ٚظضا ٚ ضؤسبي سبظٔبٟ٘بي وٝ ثٝ غٛضت زائٓ زض ٞيئت ٚظيطاٖ ضطوت ٔي    -3

  .ٕ٘بيٙس 

  .٘يطٚٞبي ٔسّح ٕ٘بيٙسٜ تبْ االذتيبض ستبز وُ      -4

  .٘حٜٛ تطىيُ ٚ ازاضٜ خّسبت ضٛضا ثطاسبس آئيٗ ٘بٔٝ اي است وٝ ثٝ تػٛيت اػضبي ضٛضا ٔي ضسس  -1تجػطٜ 

ضٛضا ٔي تٛا٘س حست ٔٛضز اظ غبحت ٘ظطاٖ ٚ وبضضٙبسبٖ شيطثظ زػٛت ٚ اظ ٘ظطات ٔطٛضتي آٟ٘ب  -2تجػطٜ 

  .استفبزٜ ٕ٘بيس 

  «.ز ٚأٛضايثبضٌطاٖ ٔستمط ذٛاٞس ثٛز زثيطذب٘ٝ ضٛضا زض ثٙيبز ضٟي -3تجػطٜ 

ٔدّس  11/6/83اظ لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ چٟبضْ تٛسؼٝ التػبزي ، اختٕبػي ٚ فطٍٞٙي خٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ ٔػٛة 

  :ضٛضاي اسالٔي 

زِٚت ٔٛظف است ظطف ٔست ضص ٔبٜ اظ تػٛيت ايٗ لبٖ٘ٛ ، ٘سجت ثٝ تسٚيٗ ٚ اخطاي سٙس  -99ٔبزٜ 

، ثب ضٚيىطز ( ذب٘ٛازٜ ٔؼظٓ ضٟسا ، خب٘جبظاٖ ، آظازٌبٖ ٚ ذب٘ٛازٜ آ٘بٖ)ثبضٌطاٖ ضاٞجطزي ذسٔبت ضسب٘ي ثٝ اي

تٛإ٘ٙسسبظي ٚ ثٟجٛز ٚضؼيت اضتغبَ ، ٔسىٗ اضظاٖ ليٕت ، اضتمبي سغح اختٕبػي ، زضٔب٘ي ، ٔؼيطتي ٚ ثٟجٛز 

ثط حسٗ اخطاي  ٚضؼيت آٔٛظضي ٚ فطٍٞٙي ، حفظ ٚ تثجيت ٔٛليؼت ضغّي آ٘بٖ الساْ ٕ٘ٛزٜ ٚ سبظ ٚ وبض ٘ظبضت

. ٔٙبثغ ٔبِي سٙس اظ ٔحُ ثٛزخٝ ػٕٛٔي زِٚت ٚ ٔٙبثغ زاذّي ٟ٘بزٞب تأٔيٗ ذٛاٞس ضس . سٙس ضا پيص ثيٙي ٕ٘بيس 

زض تٕبٔي ثط٘بٔٝ ٞبي اضتغبِعايي اػٓ اظ خصة ٚ استرساْ ٚ اػغبي أتيبظات ٚ تسٟيالت ، ايثبضٌطاٖ زض اِٚٛيت 

  .فظ ٚ تثجيت ٔٛلؼيت ضغّي آ٘بٖ ضا اػٕبَ ٕ٘بيس ٞستٙس ٚ زِٚت ٔٛظف است حٕبيتٟبي الظْ زض ح

  ػضٛيت ثٙيبز ضٟيس ٚأٛضايثبضٌطاٖ زض ضٛضاي ػبِي خٛا٘بٖ

  (ضٛضاي ػبِي ا٘مالة فطٍٞٙي  31/6/1383ٔٛضخ  546ٔػٛة خّسٝ )



٘بْ )ثٝ پيطٟٙبز ثٙيبز ضٟيس ٚأٛضايثبضٌطاٖ  31/6/1383ٔٛضخ  546ضٛضاي ػبِي ا٘مالة فطٍٞٙي زض خّسٝ 

  .ػضٛيت ايٗ ثٙيبز ضا زض ضٛضاي ػبِي خٛا٘بٖ تػٛيت وطز ( 6/4/1385ٔٛضخ  135/820/330ضٕبضٜ 

  آئيٗ ٘بٔٝ تطىيُ ضٛضاي اختٕبػي وطٛض( 3)ثٝ ٔبزٜ ( 27)ٚ ( 26)تػٛيت ٘بٔٝ زض ذػٛظ اِحبق ثٙسٞبي 

ٚظاضت وطٛض  4/7/1383ٔٛضخ  61710/1ثٙب ثٝ پيطٟٙبز ضٕبضٜ  19/7/1383ٞيئت ٚظيطاٖ زض خّسٝ ٔٛضخ 

  :ٚ ثٝ استٙبز اغُ يىػس ٚ سي ٚ ٞطتٓ لبٖ٘ٛ اسبسي خٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ تػٛيت ٕ٘ٛز 

آئيٗ ٘بٔٝ تطىيُ ضٛضاي اختٕبػي وطٛض ، ٔٛضٛع تػٛيت ( 3)ثٝ ٔبزٜ ( 027ٚ ( 26)ٔتٗ ظيط ثٝ ػٙٛاٖ ثٙسٞبي 

  :اضبفٝ       ٔي ضٛز  10/9/1380ٔٛضخ  –ٜ  23301ت /24461٘بٔٝ ضٕبضٜ 

  .ٚظاضت ضفبٜ ٚ تأٔيٗ اختٕبػي  -26

  .ثٙيبز ضٟيس ٚأٛضايثبضٌطاٖ  -27

تػٛيت ٘بٔٝ زض ذػٛظ اِحبق ثرص ٞيدسٞٓ ثب ػٙٛاٖ وبضٌطٜٚ سبٔب٘سٞي ٌّعاض ضٟسا زض استبٟ٘ب ٔطتُٕ 

  ثٝ آئيٗ ٘بٔٝ ضٛضاي ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ تٛسؼٝ استبٖ ٚ وبضٌطٜٚ ٞبي ترػػي( 68)ٚ ( 67)ثط ٔٛاز 

ٔؼبٚ٘ت حمٛلي ٚ  22/5/1383ٔٛضخ  22231ثٙب ثٝ پيطٟٙبز ضٕبضٜ  1/9/1383ِسٝ ٔٛضخ ٞيئت ٚظيطاٖ زض ج

لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ سْٛ تٛسؼٝ التػبزي ، اختٕبػي ٚ ( 70)ٔبزٜ ( 1)أٛضٔدّس ضئيس خٕٟٛض ٚ ثٝ استٙبز تجػطٜ 

ٞي ثرص ٞدسٞٓ ثب ػٙٛاٖ وبض ٌطٜٚ سبٔب٘س: ، تػٛيت ٕ٘ٛز  1379فطٍٞٙي خٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ ٔػٛة 

ثٝ آئيٗ ٘بٔٝ ضٛضاي ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ تٛسؼٝ استبٖ ٚ ( 68)ٚ ( 67)ٌّعاض ضٟسا زض استبٟ٘ب ٔطتُٕ ثط ٔٛاز 

اِحبق ٔي  16/4/1382ٜ ٔٛضخ /26517ت /16918وبضٌطٟٚٞبي ترػػي ، ٔٛضٛع تػٛيت ٘بٔٝ ضٕبضٜ 

  :ضٛز 

  وبض ٌطٜٚ سبٔب٘سٞي ٌّعاض ضٟسا زض استبٟ٘ب -ثرص ٞدسٞٓ»

  :ضٌطٜٚ سبٔب٘سٞي ٌّعاض ضٟسا استبٟ٘ب ثٝ ضطح شيُ تؼييٗ ٔي ضٛ٘س اػضب وب -67ٔبزٜ 

  ( .ضئيس)استب٘ساض ٚ زض غيبة ٚي ٔؼبٖٚ ػٕطا٘ي استب٘ساض      -1



  .ضئيس ثٙيبز ضٟيس ٚأٛضايثبضٌطاٖ استبٖ      -2

  .ضئيس سبظٔبٖ ٔسيطيت ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي استبٖ      -3

  .ٔؼبٖٚ سيبسي ٚ أٙيتي استب٘ساض      -4

  .ٔسيطوُ فطًٞٙ ٚ اضضبز اسالٔي استبٖ      -5

  .ٔسيطوُ ضاٜ ٚ تطاثطي استبٖ      -6

  .فطٔب٘سٜ ٘بحيٝ ا٘تظبٔي استبٖ      -7

  .ٔسيطػبُٔ ضطوت ٔربثطات استبٖ      -8

  .ٔسيطػبُٔ ضطوت آة ٚ فبضالة استبٖ     -9

  .ٔسيطوُ حفبظت ٔحيظ ظيست استبٖ      -10

  .ضٛضاي اسالٔي ضٟط ٔطوع استبٖ ضئيس      -11

  .ٔسيطػبُٔ ضطوت ٌبظ استبٖ      -12

  .ٔسيطػبِٓ ضطوت ثطق استبٖ      -13

  .ضئيس سبظٔبٖ تجّيغبت اسالٔي استبٖ      -14

  .ضئيس سبظٔبٖ خٟبز وطبٚضظي استبٖ      -15

  .ضئيس ثٙيبز ٔسىٗ ا٘مالة اسالٔي استبٖ      -16

  .اٚلبف ٚ أٛضذيطيٝ استبٖ ضئيس سبظٔبٖ      -17

  :ٚظبيف وبضٌطٜٚ سبٔب٘سٞي ٌّعاض ٚ يبزٔبٖ ضٟسا زض استبٟ٘ب ثٝ ضطح شيُ ٔي ثبضس  -68ٔبزٜ 

عطاحي ٚ اخطاي عطحٟبي سبٔب٘سٞي ٌّعاض ضٟسا ، ٔطاوع فطٍٞٙي ٌّعاض ضٟسا ٚ تأٔيٗ ٚ ترػيع    -1

  .اػتجبضات ٔطثٛط 



ز ٘يبظ ٌّعاض ٚ ٔطاوع فطٍٞٙي ضٟسا، اظ لجيُ آة ، ثطق ، ٌبظ ، ضاٜ تأٔيٗ ٚ اضائٝ ذسٔبت ٚ تسٟيالت ٔٛض   -2

  .، تّفٗ ، پست ، ايبة ٚ شٞبة ، تبثّٛٞبي ضإٞٙب ، تٟيٝ ضٙبسٙبٔٝ ، ثجت ثط ضٚي ٘مطٝ ٞبي خغطافيبيي 

 ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ الساْ ثطاي حفظ ٚ ٍٟ٘ساضي ٌّعاض ، ٔطاوع فطٍٞٙي ٌّعاض ضٟسا ٚ ٔطٔت ٚ تؼٕيط آٟ٘ب    -3

 ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ الساْ ثطاي حفبظت فيعيىي اظ ٌّعاض ٚ يبزٔبٖ ضٟسا       -4

عطاحي ٚ اخطاي ثٙبٞبي يبزثٛز ٚ يبزٔبٖ ضٟسا زض ٔطبٞس ضٟسا ، ٔٙبعك ػّٕيبتي ، ٔيبزيٗ ، ٔساضس ،    -5

  ٔسبخس ٚ سبيط أبوٗ فطٍٞٙي ٚػٕٛٔي

فطٍٞٙي ، ٔصٞجي ، تبضيري ، حٕبسي ٚ  ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ الساْ زضذػٛظ تجسيُ ٌّعاض ضٟسا ثٝ ٔىبٖ   -6

  .تفطيحي ثطاي ثطٌعاضي ٔطاسٓ ٔصٞجي ، ّٔي ٚ حٕبسي 

وّيٝ عطحٟبي ٔطثٛط ثٝ سبٔب٘سٞي ٌّعاض ٚ يبزٔبٖ ضٟسا ثبيس پس اظ تأييس وٕيتٝ فٙي ٚ ترػػي ثٙيبز  –تجػطٜ 

  «.ضٟيس ٚأٛضايثبضٌطاٖ اخطا ٌطزز 

 23/1/84ٔٛضخ  410ٔػٛثٝ خّسٝ )لبٚٔت ، ايثبض ٚ يپطٚظي ٘بٍٔصاضي ضٚظ سْٛ ذطزاز ثٝ ٘بْ ضٚظ ّٔي ْ

  ضٛضاي ػبِي ا٘مالة فطٍٞٙي( ضٛضاي فطًٞٙ ػٕٛٔي 

ضٛضاي فطًٞٙ ػٕٛٔي ثٝ پيطٟٙبز ثٙيبز ضٟيس ٚأٛضايثبضٌطاٖ ضٚظ  23/1/84زض چٟبضغس ٚ زٕٞيٗ خّسٝ ٔٛضخ 

ٔمبٚٔت ، ايثبض ٚ پيطٚظي ٔٛضز تػٛيت ثٝ ػٙٛاٖ ضٚظ ّٔي ( فتح ذطٔطٟط زض ػّٕيبت ثيت إِمسس)سْٛ ذطزاز 

  .لطاض ٌطفت 

  فطٔبٖ حضطت أبْ ذٕيٙي لسس سطٜ اِططيف

  «زض ذػٛظ تأسيس ثٙيبز ضٟيس ٚأٛضايثبضٌطاٖ»

  1358اسفٙس ٔبٜ  22ٔٛضخ 

  ثسٓ اهلل اِطحٕٗ اِطحيٓ

 خٙبة حدت االسالْ آلبي حبج ضيد ٟٔسي وطٚثي ايسٜ اهلل تؼبِي 



زا٘ٙس وٝ ٟ٘ضت اسالٔي ٚ پيطٚظي ا٘مالة اسالٔي ٔطٖٞٛ فساوبضي لططٞبي ٔرتّف ّٔت ّٔت ضطيف ايطاٖ ٔي 

است وٝ زض غف اَٚ ثبيس ضٟساي ا٘مالة ضحٕت اهلل ػّيٟٓ ٚ وسب٘ي وٝ زض ايٗ ضاٜ ٔؼَّٛ ٚ آسيت زيسٜ ضسٜ 

چٝ حبَ  ِٟصا ثبيس ضسيسٌي وبُٔ ثٝ ذب٘ساٖ ضٟسا ٚ آسيت زيسٌبٖ ٚ ٔؼِّٛيٗ زض ضاٜ ،. ا٘س ٔحسٛة زاضت 

ِٟصا الظْ است سبظٔب٘ي ثٝ سطپطستي . ا٘مالة ٚ چٝ لجُ ٚ ثؼس آٖ ثٙحٛ احسٗ ٚ ثب ٔطاػبت احتطاْ آ٘بٖ ثطٛز 

خٙبثؼبِي ٚ ٞيئتي اظ ٔؼتٕسيٗ ٔتسيٗ ٚ آٌبٜ ٚ آضٙب ثسيٍٙٛ٘ٝ أٛض ثطاي ايٗ لػس ٟٔٓ تأسيس ضٛز وٝ ثب اخطاي 

ض ٔمبثُ ايٗ ٌطٜٚ فساوبض زض ضاٜ ا٘مالة اسالٔي ازا عطحٟبي ٔفيس آٖ ، ّٔت ٚ زِٚت ا٘مالثي زيٗ ذٛز ضا ز

ضٛضاي ا٘مالة ٔٛظف است ثطاي ايٗ ضطٚع ٟٔٓ ثٛزخٝ وبفي تػٛيت ٕ٘بيس ٚ زض اخطاي آٖ سطػت . ٕ٘بيٙس 

  .ػُٕ ثرطج زٞس ٚ زِٚت ٚ ٔتػسيبٖ أٛض ٔٛظف ٞستٙس ٔٛاضز ظيط ضا ٔٛضز تػٛيت ٚ اخطا سطيغ لطاض زٞٙس 

  .يؼٙي زض ٔساضس ٚ زا٘طٍبٟٞب ثب تسٟيالت ٔمتضي ٚاضز ضٛ٘س : اِٚٛيت فطٍٞٙي    -1  

  .يؼٙي ٔسىٗ ، ظٔيٗ ، ٚسبئُ ظ٘سٌي ٚ سبيط ٔبيحتبج ظ٘سٌي ثطاي آ٘بٖ تٟيٝ ٌطزز : اِٚٛيت التػبزي    -2 

يؼٙي ذب٘ٛازٜ ضٟسا ٚ ٔؼِّٛيٗ زض استرساْ زِٚت اِٚٛيت زاضتٝ ٚ آ٘بٖ وٝ لسضت : اِٚٛيت زضاسترساْ    -3 

  .ذسٔت زاض٘س ثٝ استرساْ زِٚت زضآيٙس 

  .وبضت ٔدب٘ي ثطاي سٛاض ضسٖ آ٘بٖ زض اتٛثٛسٟبي زِٚتي زاذُ ضٟطٞب تٟيٝ ٌطزز    -4 

  .وبضت ٘يٕٝ ثٟبء ثطاي استفبزٜ اظ ٚسبيُ ٘مّيٝ ثيٗ ضٟطي ٔثُ لغبض ، ٞٛاپيٕب ٚ غيطٜ    -5  

  .ٞبي زِٚتي تطىيُ زفتطچٝ ٔرػٛظ ثطاي لسضت ذطزي اظ تؼبٚ٘ي     -6  

  .ثيٕٝ زضٔب٘ي ٚ استفبزٜ اظ وبضت ، ثٛيژٜ ذطيس زاضٚ      -7  
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،تحت ػالج لطاض زٞس ٚ زض غٛضتيىٝ ثب تػسيك عجيت الظْ است ثطاي ٔؼبِدٝ ثربضج وطٛض ثطٚ٘س اسجبة 

  .ٔسبفطت ٚ ٔربضج ٔؼبِدٝ آ٘بٖ ضا فطاٞٓ ٕ٘بيس 

ثٝ اضىبِي ثطذٛضز ٕ٘ٛزٜ ٚ يب اظ عطف ثؼضي ٔتػسيبٖ ضٕٙبً ٔتصوط ٔي ضٛز وٝ اٌط سبظٔبٖ زض ٔٛاضز ٔطلٛٔٝ 

  .إٞبِي ضس ، ايٙدب٘ت ضا ٔغّغ ٕ٘بيس تب زض ضفغ آٖ ثغٛض ٔمتضي ػُٕ ٕ٘بيٓ 

فطٔبٖ أبْ ذٕيٙي لسس سطٜ اِططيف ٔجٙي ثط ايدبز تطىيالت خسيسي ثطاي ازاضٜ أٛض خب٘جبظاٖ ٔٛضخ »

3/9/1367»  

 ثسٓ اهلل اِطحٕٗ اِطحيٓ 

  ٞٙسس ٔيطحسيٗ ٔٛسٛي ٘رست ٚظيط ٔحتطْ ايسوٓ اهلل تؼبِيخٙبة آلبي ْ

اظ آ٘دب وٝ چٙسي لجُ خٙبة حدت االسالْ آلبي ضيد ٟٔسي وطٚثي عي ٘بٔٝ اي زضذٛاست ٕ٘ٛز٘س وٝ ثطاي 

ضسيسٌي ٞط چٝ ثيطتط ٚ ثٟتط ثٝ أٛضخب٘جبظاٖ ٚ ذب٘ٛازٜ ٞبي ضٟسا ، ازاضٜ أٛض خب٘جبظاٖ ا٘مالة اسالٔي ٚ خًٙ 

ٟ٘بز يب تطىيالت زيٍطي سپطزٜ ضٛز ، ايٙدب٘ت ضٕٗ تمسيط ٚ تطىط فطاٚاٖ اظ ايطبٖ ٚ اظ وّيٝ  تحٕيّي ثٝ

ٔسِٛٚيٗ ٚ زست ا٘سضوبضاٖ ثٙيبز ضٟيس ا٘مالة اسالٔي ٚ ٔطوع پعضىي ثٙيبز ذػٛغبً سطوبض ذب٘ٓ وطٚثي وٝ زض 

ضا ٔسَٛٚ ازاضٜ وّيٝ أٛض ضطايظ خًٙ وٕبَ ايثبض ٚ فساوبضي ضا ٘سجت ثٝ ايٗ ػعيعاٖ ٕ٘ٛزٜ ا٘س خٙبثؼبِي 

خب٘جبظاٖ ػعيع ٕ٘ٛزْ وٝ ثب استفبزٜ اظ ٕٞىبضي ٚ تدطثيبت ثٙيبز ضٟيس ا٘مالة اسالٔي ٚ خب٘جبظاٖ ٚ ٘يع اذتػبظ 

ٔمسس ٚ ثعضي ٕٞت ٌٕبضيس ٚ أيس  ضثٟتطيٗ أىب٘بت ثٙيبزز ٔستضؼفبٖ ثٝ ايدبز تطىيالت خسيسي زض ايٗ اْ

ضٕب سطاؽ زاضْ ثٝ تٕبْ أٛض ايٗ حٕبسٝ سبظاٖ ٚ ضٟيساٖ ظ٘سٜ ا٘مالة  است ثب زضايت ٚ تمٛي ٚ تؼٟسي وٝ زض

ضسيسٌي وبُٔ ٌطزز ٚ ثٙيبز ضٟيس ا٘مالة اسالٔي ٘يع ٕٞچٖٛ ٌصضتٝ ثب فطاغت ٚ أىب٘بت ثيطتط أٛض ذب٘ٛازٜ 

  .ٞبي ٔؼظٓ ضٟسا ، ٔفمٛزيٗ ٚ اسطا ضا ز٘جبَ ٕ٘بيس 
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