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مصٌبپانصذًىشتادًنيمينجلسومٌرخ1385/06/14شٌرايعالي انقالبفرىنگي
تاريخابالغ1385/07/05:شمارهابالغ/2894:دش

مقذمو :
ثّ يُظٕس رذون ثخؾيذٌ ثّ رأكيذ يوبو يؼظى سْجشي دس « اعزلبدِ فذيخ ٔ يُبعت اص ظشكيذ ْبي ػهًي َخجگبٌ
دس ساعزبي رٕعؼخ ًّْ جبَجخ كؾٕس » ٔ دس اجشاي يبدح  4اعبعُبيّ ثُيبد يهي َخجگبٌ دسثبسح «رؼشيق َخجّ ٔ ادشاص
اعزؼذادْبي ثشرش ٔ َخجگي اكشاد » آييٍ َبيّ ادشاص اعزؼذادْبي ثشرش ٔ َخجگي رقٕيت يي ؽٕد .دس ايٍ آييٍ َبيّ «ثُيبد
يهي َخجگبٌ كؾٕس » ثّ اخزقبس «ثُيبد» ٔ دٔ ٔصاسرخبَخ «ػهٕو ،رذويوبد ٔ كُبٔسي » ٔ «ثٓذاؽذ ،دسيبٌ ٔ آيٕصػ
پضؽكي ثّ اخزقبس «ٔصاسريٍ ػهٕو ٔ ثٓذاؽذ» َبييذِ ييؽٕد .

ماده1ـْذف
يُغوي كشدٌ ٔ رؼشيق ؽبخـ ْبي ػهًي ،اعزبَذاسدعبصي يؼيبسْب ٔ كشايُذْبي ؽُبعبيي ٔ يؼشكي

َخجگبٌ ٔ

اعزؼذادْبي ثشرش ْش ثخؼ .

ماده2ـ رؼشيق َخجّ ٔ اعزؼذاد ثشرش
1ـ2ـ «َخجّ» ثّ اعزُبد يبدِ  4اعبعُبيّ ثُيبد ثّ كشد ثشجغزّ ٔ كبسآيذي اعالم يي ؽٕد كّ اثشگزاسي ٔي دس رٕنيذ ٔ
گغزشػ ػهى ٔ ُْش ٔ كُبٔسي ٔ كشُْگ عبصي ٔ يذيشيذ كؾٕس يذغٕط ثبؽذ ٔ ْٕػ ،خالهيذ،
ككشي ٔي دس ساعزبي رٕنيذ ٔ گغزشػ داَؼ ٔ َٕآٔسي يٕجت عشػذ ثخؾيذٌ

كبسآكشيُي ٔ َجٕؽ

ثّ سؽذ ٔ رٕعؼّ ػهًي ٔ اػزالي

جبيؼّ اَغبَي كؾٕس گشدد .
« -2-2اعزؼذاد ثشرش » ثّ كشدي اعالم يي ؽٕد كّ ثّ فٕسد ثبنوِٕ َخجّ ثٕدِ ٔني ُْٕص صييُّ

ْبي الصو ثشاي

ؽُبعبيي كبيم ٔ يب ثشٔص اعزؼذادْبي ٔيژِ أ كشاْى َؾذِ اعذ.
تبصره  :1رؼبسيق كٕم ؽبيم اعزؼذادْبي ثشرش ٔ َخجگبٌ ثخؾٓبي يخزهق اص هجيم ػهًي ٔ كُبٔسي ،آيٕصؽي،
كشُْگي ،اجزًبػيُْ ،شي ٔ يذيشيزي ييثبؽذ .

تبصره  :2رؼشيق ٔ ؽشايظ ادشاص َبثـگي ٔ َذِٕ دًبيذ اص َٕاثؾ رٕعظ ثُيبد پيؾُٓبد ٔ پظ

اص رقٕيت ْيئذ ايُبء ثّ

رقٕيت ؽٕساي ػبني اَوالة كشُْگي ييسعذ .

تبصره :3اعزؼذاد ثشرش ٔ َخجگي يك كشآيُذ پٕيب اعذ ٔ يي ثبيغذ رذأو ؽشايظ دس دٔسِ ْبي صيبَي يؾخـ دس ادشاص
َخجگي يؼيبس هشاس گيشد.

ماده3ـكشايُذ ادشاص اعزؼذاد ثشرش ٔ َخجگي دس دٕصِْبي يخزهق
-3-1

دس رؼييٍ ٔ ادشاص ؽشايظ َخجگي ،كشآيُذْبي رؼشيق ٔ رجشثّ ؽذِ رٕعظ َٓبدْبي ثشگضيُُذح

َخجگبٌ ْش ثخؼ

پزيشكزّ ؽذِ ٔ ثب جٓذ گيشي ػهًي ٔ ػواليي عيبعذ ْبي يٕجٕد ًْبُْگ ٔ يؼيبسْبي ٔضغ ؽذِ ػُذانهضٔو روٕيذ
ٔ يب افالح ييگشدد.
يٍ ثٓزشيُٓب دس ثخؼ ْبي يخزهق ثب سٔيكشد روٕيزي يٕسد افالح ٔ رقٕيت ثُيبد هشاس
3 -22ـ آييٍ َبيّ ْبي يٕجٕد ثشاي رؼي
خٕاْذ گشكذ .

ماده4ـؽشايظ ادشاص اعزؼذادْبي ثشرش ٔ َخجگي اكشادي كّ داساي يكي اص ٔيژگي ْبي صيش ثبؽُذ ،اعزؼذاد ثشرش يب َخجّ
ؽُبخزّ ييؽَٕذ .
1ـ4ـ ثشگضيذگبٌ انًپيبدْبي ػهًي يؼزجش داخهي ٔ جٓبَي
انق ) َلشاد أل رب عٕو انًپيبدْبي يؼزجش جٓبَي ٔ ثيٍ انًههي داَؼ آيٕصي ثب رأييذ ٔصاسد آيٕصػ ٔ پشٔسػ ثّ ػُٕاٌ
َخجّ
ة ) ساِيبكزگبٌ يشدهّ َٓبيي انًپيبدْبي يؼزجش جٓبَي ثيٍانًههي داَؼ آيٕصي ثب رأييذ ٔصاسد آيٕصػ ٔ پشٔسػ ثّ ػُٕاٌ
اعزؼذاد ثشرش
ج ( َلشاد أل رب عٕو انًپيبدْبي يؼزجش ثيٍانًههي داَؾجٕيي ثب رأييذ ٔصاسريٍ ػهٕو ٔ ثٓذاؽذ ثّ ػُٕاٌ َخجّ
د ) َلشاد أل رب عٕو انًپيبدْبي يؼزجش ػهًي داَؾجٕيي كؾٕس ثب يؼشكي ٔصاسريٍ ػهٕو ٔ ثٓذاؽذ ثّ ػُٕاٌ اعزؼذاد
ثشرش
ْـ ) َلشاد أل رب عٕو انًپيبدْبي يؼزجش ػهًي داَؼ آيٕصي كؾٕس ثب يؼشكي ٔصاسد آيٕصػ ٔ پشٔسػ ثّ ػُٕاٌ
اعزؼذاد ثشرش

2ـ4ـ ثشگضيذگبٌ اص ييبٌ آصيَٕٓبي عشاعشي
انق) ثشگضيذگبٌ اص ييبٌ سرجّ ْبي ثشرش آصيٌٕ ْبي عشاعشي يوغغ كبسؽُبعي اص ييبٌ

َ 100لش أل ثشاي سؽزّْبي

سيبضي ٔ كيضيكَ 50 ،لش أل ثشاي سؽزّْبي ػهٕو رجشثيَ 50 ،لش أل ثشاي سؽزّْبي ػهٕو اَغبَي ٔ َ 20لش أل ثشاي
سؽزّْبي ُْش ثّ ػُٕاٌ اعزؼذاد ثشرش

3ـ4ـ يخزشػبٌ ٔ يكزؾلبٌ
انق ) ثشگضيذگبٌ يغبثوبد ٔ جؾُٕاسِ ْبي ػهًي يؼزجش داخهي ٔ خبسجي اص هجيم جؾُٕاسح ثيٍ
جؾُٕاسح جٕاٌ خٕاسصيي ٔ جؾُٕاسح

انًههي خٕاسصيي،

عنٕو پضؽكي ساصي ثب يؼشكي ٔصاسريٍ ػهٕو ٔ ثٓذاؽذ ٔ رأييذ ثُيبد ثّ ػُٕاٌ

اعزؼذاد ثشرش
ة ) ثشگضيذگبٌ اص ييبٌ يخزشػبٌ ٔ يكزؾلبٌ ايشاَي كّ اخزشاع ٔ اكزؾبف آَبٌ دس يشاجغ ريقالح داخهي ٔ يب خبسجي ثّ
ثجذ سعيذِ ثبؽذ ثّ ػُٕاٌ اعزؼذاد ثشرش (ثُيبد رؼييٍ كُُذح يشاجغ ريقالح اعذ).
تبصره :جؾُٕاسِْب ٔ يغبثوبد ػهًي ثب رأييذ ٔصاسريٍ ػهٕو ٔ ثٓذاؽذ ٔ دس يٕاسد خبؿ ثب رأييذ ثُيبد يؼزجش ؽُبخزّ
ييؽٕد .

4ـ4ـ داَؼ آيٕخزگبٌ
ثشگضيذگبٌ اص ييبٌ َلشاد أل داَؼ آيٕخزّ سؽزّْبي داَؾگبْي (كبسؽُبعي ٔ ثبالرش) داخم كؾٕس ٔ دٕصِْبي ػهًيّ
(عغخ يك ٔ ثبالرش) ثب يؼشكي «ٔصاسريٍ ػهٕو ٔ ثٓذاؽذ» ٔ «يذيشيذ دٕصِ ػهًيّ هى ٔ خشاعبٌ» ثّ ػُٕاٌ اعزؼذاد ثشرش

5ـ4ـ ثشرشيٍْبي يغبثوبد ػهٕو هشآَي
ثشگضيذگبٌ َلشاد أل رب عٕو يغبثوبد يؼزجش هشآَي داخهي ٔ ثيٍ انًههي ثب رأييذ ٔصاسد كشُْگ ٔ اسؽبد اعاليي ثّ
ػُٕاٌ اعزغداد ثشرش
تبصره :رؾخيـ اػزجبس يغبثوّ ثب ثُيبد اعذ.
6ـ4ـ ؽخقيزٓبي ثشجغزّ ػهًي ،اهزقبدي ،اجزًبػي ٔ كشُْگي كؾٕس
انق ) ثشگضيذگبٌ اص ييبٌ يذووبٌ ايشاَي كّ ثش اعبط يؼيبسْبي يؤعغبد يؼزجش اعالػبد ػهًي ثيٍ انًههي ٔ داخهي
ثّ نذبػ رؼذاد اسجبػبد ثّ يوبالد آَٓب ٔ يب

عبيش ؽبخـ ْبي يشرجظ ثّ ػُٕاٌ پژْٔؾگشاٌ ٔ

ثيٍانًههي هشاس گشكزّاَذ ،ثب يؼشكي ٔصاسريٍ ػهٕو ٔ ثٓذاؽذ ثّ ػُٕاٌ َخجّ

داَؾًُذاٌ يهي ٔ

ة ) ثشگضيذگبٌ اص ييبٌ اكشادي كّ ثشاي دم يؾكالد يهي اهزقبدي ،اجزًبػي ٔ كشُْگي كؾٕس ساْكبسْبي يُبعجي
اسائّ كشدِاَذ ٔ ايٍ ساْكبسْب رجشثّ ؽذِ ٔ َزبيج دبفم اص آٌ ثّ رأييذ يشاجغ ريشثظ سعيذِ ثبؽذ ،ثب اَزخبة ثُيبد ثّ ػُٕاٌ
اعزؼذاد ثشرش
ج ) ثشگضيذگبٌ اص ييبٌ اكشادي كّ دس ْش يك اص سؽزّ ْب ٔ گشِٔ ْبي ػهًي اػى اص ػهٕو اَغبَي ٔ يؼبسف اعاليي ،ػهٕو
پبيّ ،كُي يُٓذعي ،پضؽكي ،كؾبٔسصي ٔ

ُْشَ ،ظشيّ يب رئٕسي جذيذ اسائّ كشدِ ٔ اص عٕي يشاجغ يؼزجش يهي ٔ

ثيٍانًههي يشثٕعّ ،رأثيشگزاس ؽُبخزّ ؽذِ ثبؽذ ثّ ػُٕاٌ اعزؼذاد ثشرش (رؾخيـ يشاجغ يؼزجش ثب ثُيبد اعذ)
د ) ثشگضيذگبٌ اص ييبٌ يؤنلبٌ ٔ يزشجًبٌ كزتَٕ ،يغُذگبٌ يوبالدٔ ،اػظبٌ ٔ ؽبػشاٌ كّ آثبس كبخش ايؾبٌ داساي َوؼ
يٓى ٔ رأثيش ٔيژِ دس رٕعؼّ يشصْبي داَؼ ٔ كُبٔسي يب رشثيزي ٔ اخالهي دس دٕصِ يشثٕط ثٕدِ اعذ ،ثّ ػُٕاٌ اعزؼذاد
ثشرش( رؾخيـ يشاجغ يؼزجش ثب ثُيبد اعذ
7ـ4ـ آكشيُُذگبٌ آثبس ثذيغ ٔ اسصَذِ ادثي ٔ

ُْشي ثشگضيذگبٌ اص ييبٌ آكشيُُذگبٌ آثبس ثذيغ ٔ اسصَذِ ُْشي دس دٕ

يٕعيويَ ،وبؽيُْ ،شْبي رجغًيُْ ،شْبي ًَبيؾي ،يؼًبسي ٔ ؿيشِ ثب يؼشكي يشاجغ يؼزجش ٔ اَزخبة

صِْبي
ثُيبد ثّ

ػُٕاٌ اعزؼذاد ثشرش (رؾخيـ يشاجغ يؼزجش ثب ثُيبد اعذ(
8ـ4ـ اػضبي ْيأد ػهًي داَؾگبْٓب ٔ يؤعغبد پژْٔؾي ٔ كُبٔسي
انق ) ثشگضيذگبٌ اص ييبٌ اػضبي ْيأد ػهًي كّ دس يشارت داَؾگبْي كبس يًزبص ٔ ؽبخقي سا اَجبو دادِ اَذ ثّ ػُٕاٌ
اعزؼذاد ثشرش
ة ) ثشگضيذگبٌ اص ييبٌ اعبريذ ًََّٕ ٔ يًزبص دس عغخ كؾٕس ثشاعبط ضٕاثظ

ٔصاسريٍ ػهٕو ٔ ثٓذاؽذ ثّ ػُٕاٌ

اعزؼذاد ثشرش
ٔصاسري ػهٕو ٔ ثٓذاؽذ ثّ ػُٕاٌ اعزؼذاد ثشرش
ٌ
ج ) ثشگضيذگبٌ اص ييبٌ پژْٔؾگشاٌ ًََّٕ كؾٕسي ثشاعبط ضٕاثظ

9ـ4ـ يذسعيٍ ٔ يذوويٍ ػهٕو دٕصٔي
انق ) ثشگضيذگبٌ اص ييبٌ يذسعيٍ دٕصِ ْبي ػهًيّ كؾٕس كّ رذسيظ يي ًَبيُذ ،ثشاعبط ضٕاثظ ؽٕساي ػبني دٕصِ
ػهًيّ هى ثّ ػُٕاٌ اعزؼذاد ثشرش
ة ) ثشگضيذگبٌ اص ييبٌ يذوويٍ ثشرش دٕصٔي ثب يؼشكي ػ

ٔساي ػبني دٕصِ ػهًيّ

هى ثّ ػُٕاٌ اعزؼذاد ثشرش

تبصره :1دس يٕاسدي كّ ثشاي «ثشگضيذگبٌ» يشجغ ركش َؾذِ اعذ ،يشجغ گضيُؼ ثُيبد اعذ .
تبصره :2ثُيبد يي رٕاَذ اص ييبٌ ثشگضيذگبٌ ثّ ػُٕاٌ «اعزؼذادْبي ثشرش » اكشادي سا ثّ ػُٕاٌ «َخجّ» يؼشكي ًَبيذ .



ماده:5
پيؾُٓبد اعزؼذاد ثشرش ٔ َخجگي يي رٕاَذ ْى اص عٕي اكشاد ٔاجذ ؽشايظ ٔ ْى اص عٕي

َخجگبٌ ٔ اعزؼذادْبي ثشرش

ؽُبخزّ ؽذِ ٔ ْى اص عٕي َٓبدْب ٔ عبصيبَٓب ثّ ثُيبد فٕسد گيشد.
ماده:6
َذِٕ دًبيذ اص اعزؼذادْبي ثشرش ٔ َخجگبٌ ٔ عبيش يٕاسد ثشاعبط آييٍ َبيّْب ٔ ضٕاثغي ر ٔاْذ ثٕد كّ يغبثن ثُذ 11
يبدِ  9اعبعُبيّ ثُيبد رٕعظ ْيأد ايُبء ثُيبد يهي َخجگبٌ پيؾُٓبد ٔ ثّ رقٕيت ييسعذ .
ماده:7
يٕاسد خبؿ ٔ ًْچُيٍ يٕاسد پيؼ ثيُي َؾذِ يب داساي اثٓبو دس ؽشايظ ادشاص اعزؼذادْبي ثشرش ٔ َخجگي ٔ يشاجغ رأييذ
كُُذِ ثُب ثّ رقٕيت ْيأد ايُبي ثُيبد يهي َخجگبٌ خٕاْذ ثٕد .
ماده:8
ايٍ آييٍ َبيّ دس  8يبدِ ٔ  7رجقشِ دس جهغّ  589يٕسر  85/6/14ثّ رقٕيت ؽٕساي ػبني اَوالة كشُْگي سعيذ ٔ
ْشگَّٕ رـييش دس يلبد آٌ يُٕط ثّ پيؾُٓبد ْيأد ايُبي ثُيبد
كشُْگي خٕاْذ ثٕد.

يهي َخجگبٌ كؾٕس ٔ رقٕيت ؽٕساي ػبني اَوالة

