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ِ ِهَسخ 11/1/1378ُ ّياتٍصيشاىدسخلس ِاستٌادهاد ِپيطٌْادٍصاستمطَسٍت قاًَى(94)تٌات

1375ِ،ٍظايفٍاًتخاتاتضَساّاياسالهيمطَسٍاًتخابضْشداساىهػَبتطنيالت آيييًاه

ِاخشاييتطنيالت ُاًتخابدّياسسات ،اًتخاتاتداخليٍاهَسهاليضَساّاياسالهيسٍستاّاًٍحَ

 :ضشحصيشتػَيةًوَد

:1ماده
ِخايػثاستقاًَىتطنيالتٍظايفٍاًتخاتاتضَساّاي ِخْتسػايتاختػاست دساييآيييًاه

ِخاي1/3/1375اسالهيمطَسٍاًتخابضْشداساىهػَب ػثاستقاًَىضَساّاياسالهيمطَسٍت

ِّايضَساٍسٍستا ِتشتيةاصملو ِضَساياسالهيسٍستات ُاًتخاتي ػٌاٍييضَساياسالهيسٍستاٍحَص

ُهيضَد .استفاد

:2ماده
 ِ ِپساصقكؼيضذىاًتخاتاتدسسٍصيم اػؿايضَساهَظفٌذحذامثشظشفهذتيلّفت

ِسياست ٍُيٍت ِخَدسادسحؿَستخطذاسياًوايٌذ ِقَسمتثياػالمهيًوايذاٍلييخلس تخطذاسيت

ِضشحصيشسَگٌذيادمٌٌذٍآىسااهؿاًوايٌذ :هسيتشييػؿَحاؾشتطنيلدٌّذٍت

ِتشضشفاًساًيخَيصتؼْذ:هديذ...هيدستشاتشمالما ِخذاًٍذهتؼالسَگٌذيادهيمٌنٍتاتني ت

ِهشدممَضاتاضنٍقاًَىاساسيٍ ِتْتشٍظايفنٍخذهتت ِدسحفظاهاًتٍاًدامّشچ هيًواينم

ِّا ِصهيٌ سايشقَاًييٍهقشساتمطَسسادسچاسچَبٍظايفٍاختياساتخَدهشاػاتًواينٍدسّو

ٍِ ِدسضَساياسالهيسٍستاػؿَيتداسمدسسػايتغشف ٍِهادامم ػذالتٍاًػافسادسًظشداضت

.غالحٍپيطشفتاهَسسٍستااّتوامًواين

ُ ِخايمالماپيشٍاىاقليتْايديٌيسسوي-1تثػش ِمتابهقذسخَدسَگٌذياد...،ت هديذتايذت

.مٌٌذ



ُ ِ-2تثػش ِػؿَيتاغليضَساداخلضَدهَظفاستدساتتذاياٍلييخلس ُفشدخذيذيت ّشگا

ِتشتيةهزمَسدسهتيهادُ .،سَگٌذيادًوايذحؿَسدسضَسات

:3ماده
،ًايةسييسٍحذاقليلهٌطيٍدسضَساّايسِوَتاػؿادسضَساّايتاپٌحػؿَػثاستاصسييس 

ِػؿَسييس ِتشايهذتدٍسالاصسَياػؿايضَساداسايس ،ًايةسييسٍهٌطيهيتاضذم

.اًتخابهيضًَذ

:4ماده

ِضَسا،پساصاًدامهشاسنتحليف  ٍُياػؿايحاؾشتايذدساٍلييخلس ،دسحؿَستخطذاسياًوايٌذ

ُ ِضَسايهزمَس،دسهاد ُاصتييخَدّياتسييس ِتشگضاسياًتخاتاتداخليًوَد اييآييي(3)اقذامت

ِ .ساتشايهذتدٍسالاًتخابًوايٌذ ًاه

:5ماده
ِداليلياصػؿَيتضَساخاسجضَد،ضَساهَظفاستدساٍليي  ِّشيلاصاػؿاتٌات دسغَستيم

ِتخطذاسيهحلگضاسشدّذتاتخطذاسي ِپساصقكؼيتيافتيخشٍجآىػؿَهشاتةسامتثاًت خلس

ِضشمتدسخلساتٍقيهشاحلهَسدًياص،هاًٌذ اصاػؿايػليالثذلتااحتسابآسايآًاىدػَتت

.غذٍسماستضٌاساييٍاقالعاصسوتػؿَخذيذدسضَسا،ساتٌوايذ

ِاي:تثػشُ ُاصضَساسييسياًايةسييستاضذضَساتايذدسخلس ِػؿَخاسجضذ ،تادسغَستيم

ٍُي ِّواٌّگيتخطذاسٍحؿَسًوايٌذ ُّياتسييس ،سييسياًايةسييسساتشايهذتتاقيواًذ

.اًتخابًوايذ

:6ماده
ِاصػؿَيتضَساخاسجهيضًَذهَظفٌذحذامثشظشفهذتدٍسٍصپساصقكؼيت  فشدياافشاديم

.،ماستػؿَيتخَدساتحَيلتخطذاسيريستفًوايٌذٍسسيذدسيافتداسًذخشٍج

:7ماده
ِماسسسويضَساتَسفتخطذاستحَيلسييس ِاصضشٍعت هْشضَسا،حذامثشظشفهذتيلّفت

.ضَساهيگشدد



:8ماده
ِسايشيياػناصػؿٍَغيشػؿًَذاسًذ  .اػؿايضَساحقتفَيؽاختياساتخَدسات

:9ماده
ِحشينضْشّاهيتاضٌذ ـت ِسػايتهقشساتهشتَ .ضَسايسٍستاّايٍاقغدسحشينضْشّاهَظفت

:10ماده
سييسضَساهاًٌذسايشاػؿاداساييلحقسأيهيتاضذٍٍظايفاٍػثاستاستاصهسيَليتاهَس 

ُضَساٍدسغَست ُخلساتػاديفَِالؼاد ِضَسا،تؼيييصهاىٍاداس اداسيٍهاليضَسا،تٌظينتَدخ

لضٍمدػَتاصاػؿاخْتضشمتدسخلساتتقسينماستيياػؿاتشايپيگيشيهػَتاتدفاعاصحقَِ

ِاسٌاد ِدػَيدسخَاستگضاسشماساصاػؿا،اهؿاٍهْشمشدىملي ٍهٌافغضَسادسهقاتلغيشٍاقاه

ـتاضَساياسالهيتخص ،دّذاسيٍسايشٍهناتثاتضَسا،ايدادّواٌّگيٍاستثا

ِاصدستگاّْاياخشايي ِدّياسيٍدسخَاستگضاسشمتثيػولنشدهاّاً ـت ،پيگيشياهَسهشتَ

.دّياس

ًُاية:تثػشُ ِػْذ ُخلساتضَساٍسايشٍظايفت دسغَستػذمحؿَسسييسضَسا،هسيَليتاداس

.سييسآىهيتاضذ

:11ماده

ٍِتذٍييغَستخلسات  ٍُظايفهٌطيياهٌطياىضَساػثاستاصتْي ِّا،ثثتٍضواس ِهتيًاه ،تْي

ِگضاسشاصػولنشدضَسا،حفظًٍگْذاسيدفاتشٍغَستخلساتدسهحلضَسا، گزاسيآًْا،تْي

ِداسيضَسااصقثيلهسيَليتحساتذاسي ٍِاًداماهَسخضاً ،ّوناسيتاسييسضَسادستٌظينتَدخ

ِاهَالٍداساييْايضَساٍاغالحياهتونآى ،تٌظينغَستْايهاليضَسا،ثثتٍؾثفغَستملي

ِّاٍهَخَديدسپاياىّش ِاصفؼاليتْايهاليضَساٍدّياساصقثيلدسآهذّا،ّضيٌ حساتشسياٍلي

.سالهاليقثقفشهْايدسيافتيهيتاضذ

.دسغَستغيثتهٌطيياهٌطياىضَسا،ٍظايفآًاىاصسَيًايةسييسضَسااًدامهيضَد:تثػشُ

:12ماده
ػؿ5ًَفشدسضَساّايداساي4ػؿ3ًٍَفشدسضَساّايداساي2خلساتضَساتاحؿَسحذاقل 

.تطنيلهيضَدٍتػويواتآىتاسأيامثشيتهكلقحاؾشاىهؼتثشهيتاضذ



ِتا:تثػشُ ِسأي4يا5حذاقلآسايالصمتشايتػَيةتػويواتدسخلساتيم ًفشتطنيلهيضَدس

ِتا .ًفشتطنيلهيياتذدٍسأيهيتاضذ2يا3ٍدسخلساتيم

:13ماده

هحلدّياسيٍهحلتطنيلخلساتضَساٍّوچٌييهناىًگْذاسيدفاتشاسٌادٍهذاسكضَساتايذ

ٍُتاّواٌّگيضَسايتخصتؼيييضَد .دسهناىهطخعٍهٌاسةتَد

:14ماده
ٍُاؾكشاسي  ِقَسهستوشهاّيدٍتاستطنيلهيضَدٍدسغَستًياصخلساتفَِالؼاد خلساتضَسات

ًِفشاصاػؿادسضَساّايداسايپٌحػؿٍَدًٍفشاص ضَساتاپيطٌْاددّذاس،دّياسسييسضَساياس

ِػؿَتطنيلهيضَد .اػؿادسضَساّايداسايس

:15ماده
ِ ِخٌث ُضَساسام ِّايآيٌذ ٍِّوچٌييتشًاه ضَساتاتؼييذضَسايتخصهيتَاًذفؼاليتْايساالً

ِاقالعاّاليسٍستاتشساًذ .ػوَهيداسدپساصتػَيةدسخلساتضَساتاٍسايلهونيت

:16ماده
ِهَؾَعياهَؾَػاتيساؾشٍسي  ِخَددسصهيٌ ُاًتخاتي ُضَساًظشخَاّياصاّاليحَص ّشگا

ِػوَهياصاّاليًوايذ ِتطنيلخلس .تطخيعدّذتاتؼييذتخطذاسريستفهيتَاًذاقذامت

:17ماده

هَؾَعياهَؾَػاتهختلفقاتلقشحدسضَساتاتطخيعسييسدسخَاستّشيلاصاػؿايا

.،تخطذاسيادّياسريستفدسدستَسماسضَساقشاسهيگيشدتقاؾايمتثيضَساياسالهيتخص

:18ماده
ِدسآىتاسيخٍدستَسماسّشخلسِ  ِايتٌظينضَدم ِگًَ ،اساهيغَستخلساتضَساتايذت

ِّشيلاصهَؾَػاتهَسدتحثاػؿايحاؾشٍغاية ،اساهي،تؼذادآسايهثثتٍهٌفياػؿات

ُتاضذ ٍِتواهيهػَتاتآهذ ُسيَسهكالةهكشٍحدسخلس ِّوشا .هذػَييٍحاؾشاىت

ُ ِاػؿايحاؾشتايذريلغَستخلساتضَساسااهؿاياهْشًوايٌذ-1تثػش .ملي

ُ هذػَييٍحاؾشاىدسغَستتطخيعضَساهيتَاًٌذريلغَستخلساتسااهؿا،-2تثػش

.اًگطتياهْشًوايٌذ



:19ماده
 ِ ٍِدسغَستًياصت ِهػَتاتخَددسآىخلس ِاياصملي ًِسخ ضَساهَظفاستدسپاياىّشخلس

پيَستسَاتقٍهكالةهفيذديگشساخْتاقالعتخطذاسٍضَساياسالهيتخصريستفاسسال

ُاسسالداسد ِآىدستگا ِدستگاّْايديگشاستت ـت ِهشتَ ِاياصهػَتاتيسام .داسدّوچٌييًسخ

:20ماده
ِخَدساقثقفشهْايدسيافتي  ِدٍمفشٍسدييّشسالگضاسشماسساالً ضَساهَظفاستدسپاياىًيو

ِهٌظَساقالع ِدٍمسات ِاغلساخْتاقالعضَساياسالهيتخصًٍسخ ِتٌظينًٍسخ ًِسخ دسس

ِدستايگاًيضَساثثتًٍگْذاسيًوايذ ِػٌَاىساتق ِسَمسات .تخطذاسهحلاسسالمٌذًٍسخ

:21ماده
ُثثتدسدفتشضَسا،ًامماهلتواهيهناتثاتضَساتايذقثقفشهْايدسيافتيداسايتاسيخ  ،ضواس

ُياساصهاى ِاٍلتشاياداس ِتٌظينضَدًٍسخ ِتاضذٍحذاقلدسچْاسًسخ ٍُهَؾَعًاه گيشًذ

ِ ِچْاسمت ِسَمتشايضَساياسالهيتخصاسسالًٍسخ ِدٍمتشايتخطذاسًٍسخ هَسدًظشًٍسخ

ِدستايگاًيضَساًگْذاسيضَد .ػٌَاىساتق

:22ماده

ِهْشضَساٍاهؿايسييسٍدسغَستغيثتاًٍايةسييسضَسا  تواهيهناتثاتضَساتايذهوَْست

.تاضذ

:23ماده

ِتا  ِهناتث ًِوايذٍدسغَستًياصت ضَساهيتَاًذتاهسيَالىاخشاييتاسكحضْشستاىهستقيواًهناتث

هسيَالىتاالتشاصقشيقضَساياسالهيتخصٍدسغَستًثَدىضَسايتخصاصقشيقتخطذاسهحل

.اقذامًوايذ

:24ماده
،حؿَسٍغياباػؿادسخلساتٍضَساتايذداسايدفاتشهدضاييخْتثثتغَستخلسات 

ـتاضذ ِّايدسيافتيٍاسساليقثقدستَسالؼولْايهشتَ .ًاه

:25ماده

ُسٍصاصتاسيخاتالؽقاتلاخشاست  ِظشفهذتهضتَسهسيَالى.هػَتاتضَساپساصد هگشآًن

ُ ِدساييغَستتاسػايتهاد ِاػتشاؼًوايٌذم ِهػَت ـت قاًَىضَساّاياسالهي(80)اخشاييهشتَ



ِقكؼيٍالصماالخشا.مطَسػولخَاّذضذ ًظشّياتحلاختالفاستاىهثٌيتشتؼييذياسدهػَت

ِّياتحلاختالفاستاىظشفهذت.است ِالصماالخشا15چٌاًچ سٍصًظشخَدسااػالمًٌوايذهػَت

.است

:26ماده
ِحؿَسدّياسدسخلسات ِمتثيٍتاتؼيييصهاىٍدستَسدسغَستًياصت ،ضَساهيتَاًذقيدػَتٌاه

ِهضتَسهيتاضذ ِضشمتدسخلس ٍُدّياسهَظفت ِػولآٍسد ِاصاٍخْتضشمتدػَتت .ماسخلس

 :27ماده
ِدّياستزمشمتثيدّذٍدسغَستدسغَستخَدداسيدّياساصضشمتدسخلسِ ،ضَساهيتَاًذت

ٍِيساػضلًوايذ .تنشاسهدذدتَتيخٍياتشقثقؾَاتفٍهقشساتهشتَق

:28ماده

ِهٌذدسسٍستاٍدّياسدسغَستدسخَاستمتثيضَسايتخص  ،تخطذاسٍياديگشدستگاّْايٍظيف

ِهطتولتشصهاىدستَسماسٍؾشٍستتطنيلخلسِ ،ضَساهَظفريستفاصضَساخْتتطنيلخلس

ُهيتاضذ ِفَِالؼاد ِتشگضاسيخلس .ت

:29ماده

 ِ ِهَؾَعياهَؾَػاتيم ِهٌظَسهطَستدسصهيٌ ضَسادسغَستًياصٍتاهسيَليتخَدهيتَاًذت

ُاستاصًوايٌذگاىدستگاّْايريستفدسسٍستاٍياضخعيااضخاظ دسدستَسماسخَدقشاسداد

ِّوناسيًوايذ .غيشػؿَدػَتت

:30ماده
ـتاٍظايفخَداقالػاتهَسدًياصسااصدستگاّْا،اداساتٍساصهاًْاي  ضَساهيتَاًذدساستثا

ِّوناسيهيتاضٌذدٍلتي .،دسخَاستًوايذٍآىاداساتٍساصهاًْاهَظفت

:31ماده

ِفؼاليتْا،قشحْاٍ  ُقثلاصاًقؿايهذتقاًًَيخَدغَستياصملي ضَساهنلفاستيلها

ِ ُاستٍيادسدستاخشاداسددسس ِاخشاگزاسد ُفؼاليتقاًًَيخَدت ِدسقَلدٍس ِّاييم تشًاه

ِآخشسا ِاٍلٍدٍمساتشايضَساياسالهيتخصٍتخطذاسيريستفاسسالًٍسخ ًٍِسخ ِتْي ًسخ

.خْتثثتدسسَاتقضَساًگْذاسيًوايذ



:32ماده

ُػؿَيتيصاص ِغيشهتَاليدسقَلينسالتذٍىداضتيػزس6ّشگا ُخلس ِهتَاليٍيادٍاصد خلس

ِ ِتطخيعضَسا)هَخ ِّيات(ت دسخلساتضَساضشمتًنٌذ،هَؾَعتشايسلةػؿَيتٍيت

ُ .قاًَىضَساّاياسالهيمطَساسخاعخَاّذضذ(82)حلاختالفاستاىهَؾَعهاد

:33ماده

دسغَستدسخَاستتخطذاسيريستفهثٌيتشهؼشفيػؿَهٌتخةضَساتشايتنويلاػؿاي

ِضَساياسالهيتخص ،ضَساهَظفاستفشديسااصتيياػؿايخَداًتخابٍدسهَػذهقشست

.تخطذاسيهؼشفيًوايذ

:34ماده

ُ ُضَسادساثشفَت-34هاد ،استؼفاٍياسلةػؿَيتاػؿاياغليٍػليالثذلحذًػابّشگا

ُالصم ُ(13)،هٌذسجدسهاد ِساتشايتطنيلخلساتاصدستدّذقثقهاد قاًَى(31)اييآيييًاه

.ضَساّاياسالهيمطَسػولهيضَد

:35ماده

ِهٌظَسٍؾغ  ِّوناسيتاضَساياسالهيتخصخْتگشدآٍسياقالػاتغحيحت ضَساهَظفت

ِهٌظَستؼوييتخطي ِاّاليسٍستات ػَاسؼهتٌاسةتاتَليذاتمطاٍسصيٍدسآهذّايمسةٍپيط

ُتخصهيتاضذ ِّايػوشاًيحَص .اصتَدخ

:36ماده
ُاصسَيضَساي  ِخوغآٍسيػَاسؼٍؾغضذ ـت ضَساهَظفاستتشحسياخشايهقشساتهشتَ

ِتاضذ ِاصسَيهؤدياىٍيادّياس،ًظاستماهلداضت ِحساتْايهشتَق .اسالهيتخصٍٍاسيضآىت

:37ماده
،،دسغَستتخػيع،ػَاسؼدسيافتياصاّاليتواهيدسآهذّااػناصمونْايتالػَؼهشدم 

ِ ِّاييم ِّايػوشاًيٍسايشسديفْايدسيافتيتايذتشقثقتشًاه مونْايدٍلتتشاياخشايتشًاه

ِتػَيةضَساٍتؼييذ ٍِدسقالةقشحْايػوشاًيٍياهػاسفخاسيت ِساالً ِغَستتَدخ قثالًت

ِهػشفػوشاىٍآتاداًي ِت ُاستٍتاسػايتقَاًييٍهقشساتهشتَق ضَساياسالهيتخصسسيذ

.سٍستاتشسذ



ُ ِساالًِ-1تثػش ِخذيذدسقيايامسالٍپساصتػَيةتَدخ ِاخشايتشًاه ،ضَسادسغَستًياصت

ِساتٌظينٍپساصتؼييذضَسايتخصاخشاًوايذ ِآىتشًاه ِساالً ِتَدخ .هيتَاًذدسغَستالحاِت

ُ ُهيضَداًدامآى-2تثػش ِهَسداخشاگزاسد ِچٌذسٍستات ٍِسيل ِقشحْايهطتشكت دسهَاسديم

ُتشتػَيةضَسا،تايذتاّواٌّگيضَساياسالهيتخصتاضذ .ػالٍ

:38ماده
ِدسقَلّش  ُدسيافتيٍدسآهذّاييم ٍِخَ ِهٌظَسحفظًٍگْذاسيملي ضَساٍدّياسهَظفٌذت

ِ ُفؼاليتقاًًَيتحػيلهيًوايٌذحساتيسادسًضدينياصًضدينتشييضؼةتاًنْايمطَست دٍس

ِآىحسابٍاسيضمٌٌذ ِهحؽٍغَلت ًُقذسات .ًامضَساافتتاحًوايٌذٍتواهيٍخَ

:39ماده

ٍِقشحْاٍ  ِساالً ِتشداضتاصحسابهَخَديٍاػتثاساتضَسا،تايذدسقالةتَدخ ّشگًَ

ِتػَيةضَساسسيذُاست ِاصقثلت .،تااهؿايسييسٍاهؿايهٌطيٍهْشضَساتاضذهخاسخيم

:40ماده

ِقَس  ُحساتْا،ت ِفؼاليتْايهاليخَدٍدّياسيسااػناصدسآهذ،هخاسجٍهاًذ ضَساهنلفاستملي

ِاقالعضَساياسالهيتخصتشساًذ ِايٍتشقثقفشهْايدسيافتيت .ًَت

:41ماده

ِهاليخَدٍدّياسيساقثقفشهْايدسيافتيخْتاقالع  ضَساتايذدسپاياىّشسالهاليتشاصًاه

ِقشيقهونياًتطاسدّذ .ػوَماّاليت

:42ماده
ُخَدٍتشآٍسدػَايذ ِدٍس ِّايچْاسسال ِتشًاه ِت ضَساهَظفاستدسپاياىّشسالضوسيٍتاتَخ

ِتٌظينًوايذٍدس ًِسخ ُسادسس ِخاسيٍػوشاًيضَساتشايسالآيٌذ ٍدسآهذّايسالآتيتَدخ

ِضَساياسالهيتخص ِدٍمسات ًٍِسخ ِاغلساتشايتخطذاسهشتَق اٍلييسٍصاسفٌذّواىسالًسخ

ِدسدفاتشضَساتايگاًيًوايذ ِػٌَاىساتق ِسَمسات .اسسالًٍسخ

ِهيتَاًٌذًظشاتاغالحيٍتنويليخَدساحذامثشتا:تثػشُ ضَساياسالهيتخصٍتخطذاسهشتَق

ِضَسااػالمًوايٌذتادسغَستتدذيذًظشآىسادسضَساهكشحٍپساص ِقثلاصپاياىسالت دٍّفت

ِهشاخغهزمَساسسالداسًذ ِت ِغَستهتونتَدخ .تػَيةت



:43ماده
ِتشتيةتحَيلاػؿايضَساٍدّياسهيتاضذٍ تواهياهَالدّياسياػناصهٌقَلٍغيشهٌقَلت

.اػؿايضَساٍدّياسدسهقاتلحفظًٍگْذاسيآىهسيَلهيتاضٌذ

:44ماده
ِدادى  ُهناًْايالصمتشايضَساٍدّياسييامشاي خشيذيافشٍشاهَالهٌقَلٍغيشهٌقَلٍاخاس

ِدّياسي ،تاتػَيةدٍسَمملاػؿاٍقيؾَاتفقاًًَيقاتلاخشاهيتاضذٍخشيذيااهاميهتؼلقت

ُتشتػَيةدٍسَماػؿاٍقيهشاحلفَِتايذتاتَافق فشٍشاهَالغيشهٌقَلضَساٍدّياسيػالٍ

.ضَساياسالهيتخصغَستگيشد

ِحسابتاًني:تثػشُ ِهحؽدسيافتت ُداساييْايدّياسيتايذت ػَايذحاغلاصفشٍشٍاخاس

.دّياسيٍاسيضضَد

:45ماده
ٍٍِسايلاداسي  ِاثاثي ِضشمتاػؿادسخلساتهخاسجاداسيضَسااصقثيلتْي ،اص،دفاتشٍحقالضحو

ُ ِهاد ِتؼوييهيضَد(37)هحلتَدخ .اييآيييًاه

ٍِصاستمطَس:تثػشُ ِضشمتاػؿادسخلساتقثقدستَسالؼولياستم ٍُهيضاىحقالضحو ًحَ

ِتػَيةّياتٍصيشاىهيسسذ ٍِت .تْي

:46ماده

ِاهَالٍداساييْايضَساٍ  ُفؼاليتقاًًَيخَدغَستماهلياصملي دّياسهَظفاستدسپاياىدٍس

ِ ٍِيقثقغَستخلس ِماسسسويدّياسخذيذآىسات دّياسيساتٌظينٍدساٍلييسٍصضشٍعت

ِضَساياسالهيسٍستا،تخصٍتخطذاسيريستفاسسال ِّايياصآىسات خذيذتحَيلًوايذًٍسخ

.ًوايذ

:47ماده
 ُ ِهاد ٍِياصهحلتَدخ ايي(39)فؼاليتدّياسدسسوتدّياس،توامٍقتهيتاضذٍحقَِهاّياً

ِتاتػَيةضَساتؼوييهيضَد .آيييًاه

ُ ِموتشاص-1تثػش ُاًتخاتي ٍِقتهيتاضذٍدسغَستًفشخوؼيت1500دسحَص ،فؼاليتدّياسًيو

ِماستوامٍقت ِساّْايتؼوييحقٍَِياهناىپزيشهيتاضذًياصت .،تاتَافقضَسايتخصٍاساي



:48ماده
ِدٍلتتشايتػذيسوتدّياس  ِت ٍِخَدفشديضاغلدسدستگاّْايدٍلتيٍياٍاتست ِضَسات چٌاًچ

ِخذهتاصقشيقتخطذاسياصساصهاىهتثَعدسخَاستًوايذ ِػٌَاىهؼوَست ِتاضذهيتَاًذت .ًياصداضت

:49ماده

15ُضَساهَظفاستظشفهذت  ِهفادهاد ِت ُفؼاليتقاًًَيتاتَخ ايي(55)سٍصپساصآغاصدٍس

ِتخطذاسي ِهٌظَسغذٍسحننٍماستدّياسيت ِػٌَاىدّياساًتخابٍت ِفشديسات آيييًاه

.هحلهؼشفيًوايذ

:50ماده

ُدّياسي ِّاٍضَساحقًظاستتشحسياداس ،اخشايهػَتاتضَساٍحفظًٍگْذاسيسشهاي

ِدساختياسدّياسيهيتاضذٍّوچٌييحسابدسآهذٍ داساييْايًقذيٍخٌسيهٌقَلٍغيشهٌقَلم

ِآىساداسد .ّضيٌ

ُ :ضشايفاحشاصسوتدّياس-51هاد

تاتؼيتمطَسخوَْسياسالهيايشاى(الف

ِهثاًيخوَْسياسالهيٍقاًَىاساسي(ب اػتقادت

سالسيٍحتيالوقذٍستؼْل65سالٍحذامثش25داضتيحذاقل(ج

سنًَتدسصهاىتػذيسوتدّياسدسسٍستا(د

تشخَسداسياصتَاًاييخسويٍسٍحيتشاياًدامماس(ّـ

داساتَدىحذاقلهذسكتحػيليديپلن(ٍ

ِدسغَستػذمٍخَدفشدتاتحػيالتهٌاسة:تثػشُ ،ضَساهيتَاًذتاتَافقضَسايتخصًسثتت

.تؼيييفشديتاتحػيالتموتشتشايتػذيسوتدّياساقذامًوايذ

ِهَادهخذس(ص .داضتيحسيضْشتٍػذماػتيادت

ِهَخةهحشٍهيتاصتوامياتؼؿيحقَِاختواػيتاضذ(ح ِهحنَهيتميفشيم .ًذاضتيساتق



ِػوَهيٍياهؼافيتدايناصخذهت(ـ داضتيماستپاياىخذهتٍظيف

ِماسدٍلتيدسصهاىتػذيسوتدّياسي(ي ػذماضتغالت

اضتغالتوامٍقتدسسوتدّياسي(ك

دّياسًويتَاًذّوضهاىػؿَضَسايسٍستاتاضذ(ل

ِموتشاص:تثػشُ ُّاياًتخاتي ٍِقتفؼاليتهيًوايذ1500دسحَص ِقَسًيو ِدّياست ًفشخوؼيتم

.الضاهيًويتاضذ«ك»ٍ«ي»سػايتتٌذ

:52ماده
ِماسسسويچْاسسالهيتاضذٍاًتخابهدذدٍي  هذتخذهتدّياساصصهاىغذٍسحننضشٍعت

.تالهاًغاست

ِپساصپاياىخذهتاصسوتدّياسي:تثػشُ ،ماستٍحنندّياسهَظفاستحذامثشيلّفت

.خَدساتسلينضَساًوايذ

:53ماده

ِاصقثلتَسفتخطذاساػالمهيگشدد  دّياسهَظفاستدستذٍخذهتٍپساصآىدسهَاقؼيم

ُاصسَيٍصاستمطَسآهَصضْايهَسدًياصساقيًوايذ ِّايپيصتيٌيضذ .تشاساستشًاه

:54ماده
ِپاياىهيسسذ  :خذهتدّياسدسهَاسدصيشت

فَتٍخٌَى-1

ِتطخيعضَسايسٍستا-2 اصدستدادىّشيلاصضشايفاحشاصسوتدّياست

قثَلاستؼفااصسوتدّياسيتَسفضَسا-3

(تاسػايتهقشساتهشتَقِ)ػضلدّياستاسأيامثشيتاػؿايضَسا-4

15ِػذمحؿَسدسهحلخذهتتيطتشاص-5 ِت سٍصتذٍىمسةهدَصاصضَساٍياًذاضتيػزسهَخ

تطخيعضَسا



غذٍسحننهحنَهيتاصقشفهشاخغغالحقؿاييهثٌيتشاًفػالاصخذهت-6

:55ماده

ِػولنشددّياسياػولياتدّياسياػتشاؼٍياايشادي  ِيلياچٌذًفشاصاػؿايضَساًسثتت چٌاًچ

ِدّياستزمشمتثيخَاٌّذدادٍ ِغَستٍاؾحت ِتاضٌذاتتذاتَسفسييسضَساهَاسدسات داضت

ِدساييغَست ِغَستسؤالهكشحخَاّذضذم دسغَستػذمسػايتهفادهَسدتزمشهَؾَعت

ُسٍصپساصاتالؽدّياس ِدّياساتالؽخَاّذمشدٍحذامثشظشفهذتد سييسضَساسؤالسامتثاًت

ِسؤالهيتاضذ ُضَساٍپاسخت ِػادييافَِالؼاد ِحؿَسدسخلس ِدّياساص.هَظفت چٌاًچ

ِديگشيهَؾَعهَسد ًُطَد،قيخلس ُتطخيعداد ٍُياپاسخقاًغمٌٌذ حؿَساستٌنافٍسصيذ

تشسسيقشاسهيگيشدٍضَساهيتَاًذتاسأيامثشيتهكلقاػؿا،دّياسساتشمٌاسمٌذٍفشدخذيذيسا

.اًتخابًوايذ

:56ماده

ٍِدسهَػذهقشستشايآىاسسالًوايذٍ  دّياسهَظفاستگضاسضْايهَسددسخَاستضَساساتْي

ِسؤاالت ،دسسأسهَػذٍهحلهقشسدسغَستتقاؾايضَساهثٌيتشحؿَسدّياسٍپاسخگَييت

.اقذامًوايذ

:57ماده
 ِ ِفؼاليتْايدّياسيساتشايضَساٍسًٍَضتآىساتشايتخطذاسيت دّياسهَظفاستگضاسشهاّاً

.قَسهنتَباسسالًوايذ

:58ماده
دّياستايذتاتلَيياصساػاتحؿَسٍماسخَددسهحلدّياسيساتشاياقالعاّاليدسهناًي 

.هٌاسةًػةًوايذ

:59ماده
ِهٌظَساخشايهكلَبٍّواٌّگقاًَىضَساّاياسالهيمطَسدسسٍستاّا،ٍصاستمطَسهسيَل  ت

ِّاياخشايي آهَصضْايالصماػؿايضَساّاًٍيضهدشياىاييقاًَىهيتاضذًٍيضهَظفاستآيييًاه

ٍِپساصتػَيةّياتٍصيشاىتشاياخشااتالؽًوايذ .هَسدًياصساتْي

 

هؼاٍىاٍلسييسخوَْسـحسيحثيثي



 


