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 حل اختالف یقانون شوراها

 

: ثِ هٌظَض حل اذتالف ٍ نلح ٍ ؾبظـ ثيي اقربل حويوي ٍ حوَهي ؿيطزٍلتي، قَضاّبي حل اذتالف ًِ زض ايي 1هبزُ

 .گطزز قًَس، تحت ًظبضت هَُ هًبئيِ ٍ ثب قطايٍ هوطض زض ايي هبًَى تكٌيل هي ًبهيسُ هي« قَضا»هبًَى ثِ اذتهبض 

 .ثبقس ًبئي ثِ ػْسُ ضئيؽ ّوبى حَظُ هًبئي هيتؼييي هحسٍزُ كؼبليت جـطاكيبيي قَضا زض ّط حَظُ ه -تجهطُ

 .گطزز يه ليحل اذتالف زض قْطّب ٍ زض نَضت لعٍم زض ضٍؾتبّب ثِ تؼساز الظم تكٌ ي: قَضاّب2هبزُ

 ليتكٌ يترهه يهبًَى قَضاّب ييهوطض زض ا تيثِ اهَض ذبل ثِ تطت يسگيضؾ يثطا تَاًس يه ِيهَُ هًبئ ؽيـ ضئ تجهطُ

 .زّس

 قياًجبم ٍظب يثطا تَاًس يه بظياؾت ٍ زض نَضت ً الجسل يًلط ػًَ ػل ييٍ  يزًٍلط ػًَانل ؽ،ي: ّط قَضا زاضاي ضئ3هبزُ

 يًل زازگؿتط ؽيضئ يٍ اثالؽ آى اظ ؾَ كٌْبزيهطثٌَ پ يحَظُ هًبئ ؽيهؿئَل زكتط ثبقس ًِ تَؾٍ ضئ يذَز زاضا

 .قَز ينبزض ه يٍ طثٍيهؼبٍى ش بياؾتبى 

قًَس، هُبثن هوطضات ايي هبًَى  َظُ هًبيي يي يب چٌس ًلط هبيي زازگؿتطي ًِ هبيي قَضا ًبهيسُ هي: زض ّط ح4هبزُ

 .ًوبيٌس اًجبم ٍظيلِ هي

 .سيثبظًكؿتِ اؾتلبزُ ًوب بيهًبت قبؿل  بىيهًبت قَضا اظ ه ييتأه يثطا تَاًس يه ِيـ هَُ هًبئ1 تجهطُ

 .سيپبضُ ٍهت اؾتلبزُ ًوب بيثِ نَضت توبم ٍهت  اظ هًبت قَضا تَاًس يـ هطًع اهَض قَضاّب ه2تجهطُ

 .سيًوب يييچٌس قَضا تؼ يضا ثطا يهبي يي تَاًس يه ِيهَُ هًبئ ؽيـ ضئ3تجهطُ

هوطض  ٍيقَضا پؽ اظ احطاظ قطا ياظ اػًب ييٍ حٌن اًتهبة ّط  ِيهًبئ هَُ ؽيقَضا تَؾٍ ضئ ي: حٌن اًتهبة هبي5هبزُ

 .قَز يهطًع اهَض قَضاّب نبزض ه ؽيتَؾٍ ضئ يًل زازگؿتط ؽيضئ كٌْبزيهبًَى، ثب پ ييزض ا

 :قَضا ثبيس زاضاي قطايٍ ظيط ثبقٌس  : اػًبء6 هبزُ

 اؾالم ييهج ييثِ ز يي( هتسالق
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 ( تبثؼيت جوَْضي اؾالهي ايطاىة

 ( التعام ػولي ثِ هبًَى اؾبؾي جوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ ٍاليت هُلوِ كويِح

 ( حؿي قْطت ثِ اهبًت ٍ زيبًت ٍ نحت ػولت

 ضٍاى گطزاى بيثِ هَاز هرسض  بزيٍ ػسم اػت ي( ػسم اؾتلبزُ اظ هكطٍثبت الٌلث

 ؾبل ؾي توبم ي( حساهل ؾد

 هكوَالى ي( ًبضت پبيبى ذسهت ٍظيلِ ػوَهي يب هؼبكيت اظ آى ثطاچ

ضٍؾتب  يحل اذتالف قْط ٍ زض قَضا يقَضا يتوبم اػًب يهؼبزل ثطا يهسضى حَظٍ بي ي( حساهل هسضى ًبضقٌبؾح

 ٍ ثبالتط پلنيزاقتي ز حبًيؾَاز ذَاًسى ٍ ًَقتي ٍ تطج

 ( هتأّل ثَزىخ

 ( ؾبثوِ ؾًٌَت زض حَظُ قَضا حساهل ثِ هست قف هبُ ٍ تساٍم ؾًٌَت پؽ اظ ػًَيتز

 ( ًساقتي ؾبثوِ هحٌَهيت هؤحط ًيلطي ٍ ػسم هحطٍهيت اظ حوَم اجتوبػيش

ّبي حوَهي هًبيي يب الْيبت ثب گطايف  اي ػًَيت زض قَضا زاضًسگبى هسضى زاًكگبّي يب حَظٍي زض ضقتِثط -1تجهطُ

زاضًسگبى  بىياظ ه سيحل اذتالف قْط ثب يقَضا يًلط اظ اػًب ييكوِ ٍ هجبًي حوَم اؾالهي زض اٍلَيت ّؿتٌس ٍ حساهل 

 .كَم ثبقس يليهساضى تحه

هَيَع  ٍياًس زض نَضت ًساقتي قطا  قَضاّب زضآهسُ تيهبًَى ثِ ػًَ ييطاء قسى ااظ الظم االج فيًِ پ ياكطاز -2تجهطُ

 .ثالهبًغ اؾت تكبىي)ح( ٍ )خ( ازاهِ ػًَ يثٌسّب

( 13ّبي زيٌي هَيَع انل ؾيعزّن ) اهليت بتيتَاًس ثطاي نلح ٍ ؾبظـ زض زػبٍي ٍ قٌب هًبئيِ هي ضئيؽ هَُ -3تجهطُ

 ييثِ ز ييهتس سيقَضا ثب ييا يقَضاي حل اذتالف ذبل آًبى تكٌيل زّس. اػًبهبًَى اؾبؾي جوَْضي اؾالهي ايطاى، 

 .ذَز ثبقٌس

 تيٍ تهَ ِيتْ ِيهًبئ هَُ ؽيًِ تَؾٍ ضئ يا قَضا هجل اظ قطٍع ثِ ًبض هٌللٌس هُبثن ؾَگٌسًبهِ يـ اػًب4تجهطُ

 .ٌسيًوب بزيؾَگٌس  قَز، يه
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ٍ  يٍ ًبضًٌبى  ًيطٍّبي ًظبه يزازگؿتط ي: هًبت، ًبضًٌبى زازگؿتطي، ًٍال ٍ هكبٍضاى حوَهي، ًبضقٌبؾبى ضؾو7هبزُ

ذَز ّؿتٌس حن ػًَيت زض قَضا ضا  يقـل يًِ زض ؾوتْب يتب ظهبً ياَالػبت يطٍّبيٍ ً طاىيا ياؾاله يجوَْض يًتظبها

 .ًساضًس

 :ًوبيٌس : زض هَاضز ظيط قَضاّب ثب تطايي َطكيي ثطاي نلح ٍ ؾبظـ اهسام هي8 هبزُ

 ( ًليِ اهَض هسًي ٍ حوَهيالق

 ( ًليِ جطائن هبثل گصقتة

 ( جٌجِ ذهَني جطائن ؿيطهبثل گصقتح

ػسم زض نَضتي ًِ ضؾيسگي قَضا ثب زضذَاؾت يٌي اظ َطكيي نَضت پصيطز ٍ َطف زيگط تب پبيبى جلؿِ اٍل  –تجهطُ

توبيل ذَز ضا ثطاي ضؾيسگي زض قَضا اػالم ًوبيس، قَضا زضذَاؾت ضا ثبيگبًي ٍ َطكيي ضا ثِ هطجغ نبلح ضاٌّوبيي 

 .ًوبيس هي

 :سيًوب يه يٍ هجبزضت ثِ نسٍض ضأ يسگيقَضا ضؾ يقَضا ثب هكَضت اػًب يهبي ط،ي: زض هَاضز ظ9 هبزُ

الظم  ديًِ زض تبض يثِ جع هَاضز بلي( ض200.000.000) َىيليه ؿتيضاجغ ثِ اهَال هٌوَل تب ًهبة زٍ يهبل ي( زػبٍالق

 .ثبقٌس يهُطح ه يهبًَى زض زازگؿتط يياالجطاء قسى ا

 كِيٍ حن ًؿت ٍ پ يهطثٌَ ثِ ؾطهلل يهؿتأجطُ ثِ جع زػبٍ ييػ ِيهطثٌَ ثِ ترل يزػبٍ ي( توبهة

 .ٍجَز ًساقتِ ثبقس ياذتالك يجبضيًِ زض ضاثُِ اؾت ياجبضُ ثْب ثِ قطَ ليتؼس ي( زػبٍح

 تطًِ، هْط ٍ هَم تطًِ ٍ ضكغ آى طيحهط ٍضاحت، تحط ي( نسٍض گَاّت

 .ًطزُ ثبقس يسگيضؾ يًِ قَضا ًؿجت ثِ انل زػَ يثِ زض نَضت اػؿبض اظ پطزاذت هحٌَمُ ي( ازػبث

( هبًَى 29وَل هبزُ )ًِ هك يٍ ًلوِ تب ًهبة هوطض زض ثٌس)الق( زض نَضت ِيهْط ِ،يعيذبًَازُ ضاجغ ثِ جْ ي( زػبٍد

 .ًجبقٌس 1/12/1391ذبًَازُ ههَة  تيحوب

 ليزل يي( تأهچ
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 .زضجِ ّكت ثبقس يًوس يًِ نطكبً هؿتَجت هجبظات جعا يطي( جطائن تؼعح

 يانحبة زػَ ييذَاؾتِ ث يچٌبًچِ ًؿجت ثِ ثْب گطزز، يه يييآى تؼ يذَاؾتِ ثطاؾبؼ ًطخ ٍاهؼ يـ ثْب1 تجهطُ

 يسگيًٌس هجل اظ قطٍع ضؾ سيقَضا ًؿجت ثِ آى تطز يهبي بيقَضا ثبقس،  تياذتالف حبنل قَز ٍ اذتالف هؤحط زض نالح

 .ًٌس يه يييذَاؾتِ ضا تؼ يثب جلت ًظط ًبضقٌبؼ، ثْب بيضأؾبً 

 .ثبقس يحل اذتالف هجبظ ثِ نسٍض حٌن قالم ٍ حجؽ ًو يـ قَضا2 تجهطُ

 .ثبقس يذتالف ضٍؾتب هؿتوط زض ضٍؾتب نطكبً نلح ٍ ؾبظـ هحل ا يقَضاّب تيـ نالح3 تجهطُ

 :ؿتيهبثل َطح زض قَضا ً  ييثب تَاكن َطك ي: زػبٍي ظيط حت10هبزُ

 ( اذتالف زض انل ًٌبح، انل َالم، كؿد ًٌبح، ضجَع، ًؿتالق

 ( اذتالف زض انل ٍهليت، ٍنيت، تَليتة

 ( زػبٍي ضاجغ ثِ حجط ٍ ٍضقؿتگيد

 ِ اهَال ػوَهي ٍ زٍلتي( زػبٍي ضاجغ ثت

 .ثبقس ( اهَضي ًِ ثِ هَجت هَاًيي زيگط زض نالحيت هطاجغ اذتهبني يب هطاجغ هًبئي ؿيطزازگؿتطي هيث

ضؾيسگي ًٌٌسُ  ي: زض ًليِ اذتالكبت ٍ زػبٍي ذبًَازگي ٍ ؾبيط زػبٍي هسًي ٍ جطائن هبثل گصقت، هطجغ هًبئ11هبزُ

ثبض ثطاي هست  تَاًس ثب تَجِ ثِ ًيليت زػَي يب اذتالف ٍ اهٌبى حل ٍ كهل آى اظ َطين نلح ٍ ؾبظـ، كوٍ يي هي

 .هبُ هَيَع ضا ثِ قَضا اضجبع ًوبيس حساًخط ؾِ

ٌس ٍ نلح ٍ ؾبظـ تالـ ًٌ جبزياذتالف ٍ ا بي يحل ٍ كهل زػَ يهبزُ، قَضاّب هٌللٌس ثطا ييا يـ زض اجطا تجهطُ

ثِ ََض  يسگيازاهِ ضؾ بي يگعاضـ انالح نيتٌظ يقسُ ثطا يييػسم حهَل ؾبظـ زض هْلت تؼ بيضا اػن اظ حهَل  جِيًت

 .ٌسيًٌٌسُ اػالم ًوب اضجبع يهؿتٌس ثِ هطجغ هًبئ

ٌس ٍ : قَضاّب ثبيس اهساهبت الظم ضا ثطاي حلظ اهَال اقربل نـيط، هجٌَى ٍ ؿيطضقيس ًِ كبهس ٍلي يب هين ثبق12هبزُ

الوبلي ثِ ػول آٍضًس ٍ ثالكبنلِ هطاتت ضا ثِ هطاجغ  هبتطى هتَكبي ثالٍاضث ٍ اهَال هجَْل ييؿبيت هلوَزاالحط، ّوچٌ

 .يي اظ اهَال هصًَض ضا ًساضًس يچنبلح اػالم ًٌٌس. قَضاّب حن زذل ٍ تهطف زض ّ
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 :َزق : زض نَضت اذتالف زض نالحيت هحلي قَضاّب ثِ تطتيت ظيط اهسام هي13هبزُ

 .( زض هَضز قَضاّبي ٍاهغ زض يي حَظُ هًبئي، حل اذتالف ثب قؼجِ اٍل زازگبُ ػوَهي ّوبى حَظُ اؾتالق

اؾتبى، حل اذتالف ثب قؼجِ اٍل زازگبُ ػوَهي حَظُ  يي يّب ّبي هًبئي قْطؾتبى ( زض هَضز قَضاّبي ٍاهغ زض حَظُة

 .هًبئي قْطؾتبى هطًع اؾتبى اؾت

( زض هَضز قَضاّبي ٍاهغ زض زٍ اؾتبى، حل اذتالف ثب قؼجِ اٍل زازگبُ ػوَهي قْطؾتبى هطًع اؾتبًي اؾت ًِ اثتسائبً ح

 .ثِ نالحيت قَضاي ٍاهغ زض آى اؾتبى اظْبضًظط قسُ اؾت

حل  حل اذتالف ثب ؾبيط هطاجغ ؿيطزازگؿتطي زض يي حَظُ هًبئي، ي: زض نَضت ثطٍظ اذتالف زض نالحيت قَضا14هبزُ

ّبي هًبئي هرتلق يي اؾتبى، حل اذتالف ثب  اذتالف ثب قؼجِ اٍل زازگبُ ػوَهي حَظُ هًبئي هطثٌَ اؾت ٍ زض حَظُ

حل اذتالف ثب هطاجغ  يقؼجِ اٍل زازگبُ ػوَهي قْطؾتبى هطًع ّوبى اؾتبى اؾت. زض نَضت ثطٍظ اذتالف قَضاّب

 .قَز ي( ايي هبًَى ػول ه13ثٌس )ح( هبزُ )ٍاهغ زض حَظُ زٍ اؾتبى، ثِ تطتيت هوطض زض  يطزازگؿتطيؿ

 االتجبع اؾت حل اذتالف ثب هطجغ هًبئي، ًظط هطجغ هًبئي الظم ي: زض نَضت ثطٍظ اذتالف زض نالحيت ثيي قَضا15هبزُ

آيس. زضذَاؾت قلبّي زض نَضتوجلؽ هيس ٍ ثِ  : ضؾيسگي قَضاّب ثب زضذَاؾت ًتجي يب قلبّي ثِ ػول هي16هبزُ

 .ضؾس بى يب هتوبيي هيذَاّ  ياهًب

 :: زضذَاؾت ضؾيسگي هتًوي هَاضز ظيط اؾت17 هبزُ

 ي( ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي، هكرهبت ٍ ًكبًي َطكيي زػَالق

 يآى زض اهَض هبل نيتوَ يي( هَيَع ذَاؾتِ ٍ ّوچٌة

 اتْبم بي( هَيَع زضذَاؾت ح

 تيقٌب بي( زاليل ٍ هؿتٌسات زضذَاؾت ت

 .آييي زازضؾي هسًي ٍ ًيلطي اؾت يي: ضؾيسگي هبيي قَضا اظ حيج انَل ٍ هَاػس، تبثغ هوطضات هَا18ًهبزُ

انَل ٍ هَاػس حبًن ثط ضؾيسگي قبهل هوطضات ًبظط ثِ نالحيت، حن زكبع، حًَض زض زازضؾي، ضؾيسگي ثِ  -1 تجهطُ

 .زاليل ٍ هبًٌس آى اؾت
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هبزُ هؿتخٌي ٍ تبثغ ايي  يي، تجسيسًظط ٍ ّعيٌِ زازضؾي، اظ حٌن هوطض زضاهوطضات ًبظط ثِ نسٍض ضأي، ٍاذَاّي -2 تجهطُ

 .هبًَى اؾت

 .: ضؾيسگي قَضا تبثغ تكطيلبت آييي زازضؾي هسًي ًيؿت19 هبزُ

هبزُ، هوطضات ًبظط ثِ قطايٍ قٌلي زازذَاؾت، ًحَُ اثالؽ، تؼييي اٍهبت ضؾيسگي،  ييهٌظَض اظ تكطيلبت زض ا -1 تجهطُ

 .جلؿِ زازضؾي ٍ هبًٌس آى اؾت

اي اضؾبل ًٌٌس ٍ ايي زػَت هُبثن  چٌبًچِ ذَاًسُ ثب زػَت قَضا زض جلؿِ ضؾيسگي حبيط ًكَز ٍ يب اليحِ -2 تجهطُ

 .ا هٌلق اؾت اٍ ضا ثب اضؾبل اذُبضيِ زػَت ًٌسزازضؾي هسًي ضاجغ ثِ اثالؽ ًجبقس، قَض  هوطضات آييي

 .ٌسياؾتلبزُ ًوب يزازگؿتط لياظ ًٍ بي بكتِيقرهبً زض قَضا حًَض  تَاًٌس يه يي: َطك20 هبزُ

: زض هَاضزي ًِ زػَاي َبضي يب هطتجٍ ثب زػَاي انلي اظ نالحيت شاتي قَضا ذبضد ثبقس، ضؾيسگي ثِ ّط زٍ 21هبزُ

 .آيس ح ثِ ػول هيزػَي زض هطجغ هًبئي نبل

تَاًس تحوين هحلي، هؼبيٌِ هحل، تأهيي زليل ضا ًيع  حل اذتالف ػالٍُ ثط ضؾيسگي ثِ زاليل َطكيي هي ي: قَضا22 هبزُ

 .ضئيؽ قَضا تَؾٍ يٌي اظ اػًبء ثِ ػول آٍضز بي يثب اضجبع هبي

زض  يزازضؾ ٌِيهؼبزل ّع يهبل طيٍ ؿ يلطيً يهطاحل، زض زػبٍ ِيحل اذتالف زض ًل يقَضا يسگيضؾ ٌِي: ّع23 هبزُ

هبًَى  يي( ا8هكوَل هبزُ ) يثِ زػبٍ يسگي%( آى اؾت . ضؾ50هؼبزل پٌجبُ زضنس) يهبل يٍ زض زػبٍ يهحبًن زازگؿتط

 .اؾت يزازضؾ ٌِيثسٍى ّع

ثِ   يهَاضز هبًًَ طيهبًَى ٍ ؾب ييهَيَع ا يآضا يػكط اجطا نيٍ ً يهبًًَ يّب وِيحبنل اظ ّعيٌِ زازضؾي، جط زضآهس

هٌظَض ّطؾبلِ زض  ييًِ ثِ  ّو ياظ هحل اػتجبض ذبن يعي%( هجلؾ ٍاض100ًل ًكَض  ٍاضيع ٍ نسزضنس ) يزاض ذعاًِ 

 ٌِيّع طيقَز تب ثِ نَضت ًوي زض هَاضز ظ يٍ  پطزاذت ه لقَز ثِ قَضاّب اذتهب يهبًَى ثَزجِ ًل ًكَض هٌظَض ه

 :گطزز

 اّبپطزاذت پبزاـ ثِ اػًبء ٍ ًبضًٌبى قَض الق

 هطًع اهَض قَضاّب يازاض يّب ٌِيٍ ّع عاتيٍ تجْ طاتيتؼو ٌِي( ّعة

 قَضا يًبضًٌبى ٍ اػًب ياجتوبػ ييتأه وِي( ثح



 

 اسناد و قوانین

 

 ييا يپطزاذت پبزاـ ثِ هًبت ثبظًكؿتِ ًِ زض اجطا يهبزُ ثطا يياظ هٌبثغ هَيَع ا تَاًس يه ِيهَُ هًبئ ؽيضئ -تجهطُ

 .اذتهبل زّس ًٌٌس، يه تيهبًَى كؼبل

: زض نَضت حهَل ؾبظـ هيبى َطكيي، چٌبًچِ هَيَع زض نالحيت قَضا ثبقس گعاضـ انالحي نبزض ٍ پؽ اظ 24 هبزُ

ًِ ٍاهغ قسُ اؾت زض  يجيآى ثِ تطت ٍينَضت هَيَع ؾبظـ ٍ قطا ييا طيزض ؿ قَز، ياثالؽ ه ييقَضا ثِ َطك يهبي سييتأ

 .قَز ينبلح اػالم ه يوجلؽ هٌؼٌؽ ٍ هطاتت ثِ هطاجغ هًبئنَضت

ػليِ يب ًٍيل اٍ زض ّيچ يي اظ جلؿبت  : ضأي نبزضُ  اظ ؾَي هبيي قَضا حًَضي اؾت، هگط ايٌٌِ هحٌَم25ُهبزُ

 .ثِ ََض ًتجي ًيع زكبع ًٌوَزُ ثبقس بيضؾيسگي حبيط ًكسُ ٍ 

 .اػتطاو ًٌس يبثيؿ يثِ ضأ يهسً يزازضؾ يييػليِ ؿبئت حن زاضز هُبثن هبًَى آ : هحٌَم26ُ هبزُ

( ايي هبًَى ظطف هست ثيؿت ضٍظ اظ تبضيد اثالؽ، هبثل تجسيسًظطذَاّي 9نبزضُ هَيَع هبزُ ) ي:  توبم آضا27 هبزُ

زٍ ّوبى حَظُ هًبئي  يلطيبًي يهبيي قَضا، حؿت هَضز زازگبُ ػوَهي حوَه يثبقس. هطجغ تجسيسًظط اظ آضا هي

اؾت ٍ  يهُؼ ،يضأ يي. اًٌس يهجبزضت ثِ نسٍض ضأي ه ضاؾبًنبزضُ ضا ًوى ًوبيس،   يثبقس. چٌبًچِ هطجغ تجسيسًظط آضا هي

 .ًٌس يثبقس، پطًٍسُ ضا ثِ هطجغ نبلح اضؾبل ه يگطيهطجغ ز تيثِ هَيَع زض نالح يسگياگط ضؾ

 .اؾت يٍ هُؼ ثبقس يقَضا هبثل اػتطاو ًو يـ گعاضـ انالح1 تجهطُ

 يثِ ػٌَاى ضأ طياذ ياًجبم ٍ ضأ يهبَّ يسگيؾقَضا ثبقس ض تيزض هوبم ضز نالح سًظطيهطجغ تجس يـ ّطگبُ ضأ2تجهطُ

 .ًظط اؾت سيهبثل تجس يلطيٍ ً يهسً يزازضؾ يييٍ حؿت هَضز هُبثن هوطضات آ يتلو يقؼجِ ثسٍ

زض آى  يَطح زػَ يزازضؾ ٌِيحؿت هَضز ثطاؾبؼ ّع يسًظطذَاّيزض هطاحل تجس يسگيضؾ يزازضؾ ٌِيـ ّع3تجهطُ

 .هطجغ اؾت

قسى آى ٍ يب اقتجبُ زض   اي يب ايبكِ : ّطگبُ زض تٌظين يب ًَقتي ضاي ؾَْ هلن ضخ ثسّس هبًٌس اظ هلن اكتبزى ًلو28ِ هبزُ

ثب زضذَاؾت  بيهصًَض اػتطاو ًكسُ اؾت، هبيي قَضا ضأؾبً  يهحبؾجِ نَضت گطكتِ ثبقس تب ٍهتي ًِ ًؿجت ثِ آضا

. تؿلين ضًٍَقت ضأي انلي ثسٍى ضأي تهحيح قَز يطكيي اثالؽ هَ ثًٌِس ٍ ضأي تهحيح قسُ  ًلغ ضأي ضا تهحيح هي شي

 .قسُ هوٌَع اؾت
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ًلغ ٍ ثب زؾتَض هبيي قَضا پؽ اظ نسٍض ثطگِ اجطائيِ هُبثن  هُؼي زض اهَض هسًي ثِ زضذَاؾت شي يآضا ي: اجطا29هبزُ

تَؾٍ  يلطيً يزازضؾ يييآَجن هوطضات  يلطيزض اهَض ً ياحٌبم  هُؼ يٍ اجطا ياحٌبم هسً يهوطضات هطثٌَ ثِ اجطا

 .سيآ يحل اذتالف  هحل ثِ ػول ه ياحٌبم قَضا يٍاحس اجطا يهبي

احٌبم  يقَضا تَؾٍ ٍاحس اجطا يحل اذتالف ثِ زؾتَض هبي يقسُ تَؾٍ قَضا نيتٌظ يانالح يّب ـ گعاضـ تجهطُ

 .قَز يحل اذتالف اجطاء ه يقَضا

ًلغ ٍ زؾتَض هبيي  ثب توبيبي شي س،يثِ ضا پطزاذت ًٌٌس ٍ اهَالي اظ ٍي ثِ زؾت ًيب ػليِ، هحٌَمُ : چٌبًچِ هحٌَم30ُهبزُ

 .قَز حل اذتالف اػالم هي ياحٌبم قَضا يّبي هبلي ثِ ٍاحس اجطا هحٌَهيت يقَضا هطاتت جْت اػوبل هبًَى ًحَُ اجطا

ئيِ ثِ تٌبؾت كؼبليت ٍ هيعاى ّوٌبضي هًبت، اػًبء ٍ ًبضًٌبى قَضا هًب : ػًَيت زض قَضا اكتربضي اؾت. ه31َُهبزُ

 .ًٌس پبزاـ هٌبؾت پطزاذت هي

 .سيًوب يحساهل پطزاذت حوَم هُبثن هبًَى ًبض پبزاـ پطزاذت ه تيثب ضػب عياػًبء ٍ ًبضًٌبى توبم ٍهت ً زضذهَل

ثب زػَت ضئيؽ حَظُ هًبئي جبيگعيي ػًَ  الجسل قَضا، ػًَ ػلي ي: زض نَضت كَت يب اؾتؼلبء يب ػعل اػًب32هبزُ

 .قَز هصًَض هي

 .ثبقس يزاض ٍظيلِ ٍي ه الجسل ػْسُ ـ زض ؿيبة ػًَ قَضا، ثب زػَت ضئيؽ قَضا، ػًَ ػلي تجهطُ

ًبضًٌبى قَضا زض اًجبم ٍظبيق هبًًَي ذَز هطتٌت ترلق قًَس ٍ يب حًَض ٍ هكبضًت هٌبؾت  بي: چٌبًچِ اػًبء 33 هبزُ

ا ًساقتِ ثبقٌس يب قطايٍ ػًَيت زض قَضا ضا اظ زؾت ثسٌّس، ضئيؽ حَظُ هًبئي هطاتت ضا هؿتٌساً جْت زض جلؿبت قَض

 .ًٌس هبًَى اػالم هي يي( ا34قَضا  هَيَع هبزُ ) بضًٌبىًٌٌسُ ثِ ترللبت اػًبء ٍ ً يسگيضؾيسگي ثِ ّيأت ضؾ

اؾتبى ٍ  يًل زازگؿتط ؽيثب اًتربة ضئ يهبيًلط  ييقَضا هطًت اظ  ي: ّيأت ضؾيسگي ًٌٌسُ ثِ ترللبت اػًب34 هبزُ

 .ثبقس يضئيؽ قَضاي حل اذتالف اؾتبى ٍ هؿؤٍل حلبظت ٍ اَالػبت زازگؿتطي اؾتبى ه

 .ٍ اًتربة هجسز آًبى ثال هبًغ اؾت ًٌس يهست ؾِ ؾبل هٌهَة ه يقسُ ضا ثطا بزي أتيّ ِ،يهَُ هًبئ ؽيـ ضئ تجهطُ

 :اؾت طي: ترللبت اػًبٍ ًبضًٌبى قَضا ثِ هطاض ظ35 هبزُ

 تيػًَ بي ي( اػوبل ٍ ضكتبض ذالف قؤٍى قـلالق
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 ٍ هوطضات هطثٌَ ييهَاً تي( ػسم ضػبة

 ليثسٍى زل يهبًًَ قيزض اًجبم ٍظب طيتأذ بياًجبم ًسازى  بيزض اضثبة ضجَع  يتيًبضيب جبزي( اح

 ثب اقربل هطاجؼِ ًٌٌسُ يضٍاثٍ ذبضد اظ ػطف ازاض يثطهطاض بياػوبل ؿطو  بي ىي( تجؼت

 ثسٍى هجَظ ي( تطى ذسهت زض ذالل ؾبػبت هَظق ازاضث

 ذطٍد اظ آى ثسٍى ًؿت هجَظ ليتٌطاض زض تؼج بيزض ٍضٍز ثِ هحل ًبض  طيتٌطاض تأذ طهَجِ،يؿ جتي( ؿد

 هحَل قسُ قيزض اًجبم ٍظب يؾْل اًگبض بي ي(ًن ًبضچ

 يالهحجبة اؾ تي(ػسم ضػبح

 يقؤٍى ٍ قؼبئط اؾاله تي( ػسم ضػبخ

 طحنيهي ؿ بظياهت بي(اذص ّطگًَِ ٍجِ، هبل ز

 الوبل تيذؿبضت ثِ اهَال ث طازي( تؿبهح زض حلظ اهَال ٍ اؾٌبز ٍ اش

 گعاضـ ذالف زض اهَض هطثٌَ ثِ قَضا بي ي( اضائِ گَاّض

آى  بكتيًِ حن زض يهساضى ثِ اقربن نياظ تؿل يذَززاض بيآى ضا ًساضًس  بكتيًِ حن زض يهساضى ثِ اقربن ني( تؿلظ

 .ضا زاضًس

 ضٍاًگطزاى ٍ اؾتؼوبل آًْب بيثِ هَاز هرسض  بزي( اػتغ

 ًبضًٌبى زض ََل هبُ ياػًبء ٍ چْبض ضٍظ ثطا يتب چْبض جلؿِ ثطا يهتَال بيثِ نَضت هتٌبٍة  طهَجِيؿ جتي( ؿؼ

 يثطا يكطز ياػوبل ككبضّب بيٍ  يًن ًبض بي يثِ ًبضقٌٌ گطاىيز ييطٍازاض ؾبذتي ٍ تح ،يپطاًٌ ؼِيقب ،ي( ًبضقٌٌـ

 يطهبًًَيهوبنس ؿ ليتحه

 .آى اظ ًظط اؾالم هطزٍز قٌبذتِ قسُ اؾت ييبلِّ ًِ هجبً ياظ كطهِ ّب يٌيزض  تي( ػًَل
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ثِ ًلغ  تيٍ كؼبل يَطكساض بياؾت  يالْ بىياز يثط ًل ياؾبؾٌبهِ آًْب هجتٌ بيًِ هطاهٌبهِ  ييّب زض ؾبظهبى تي( ػًَو

 .آًْب

ًبضًٌبى قَضا ٍ قٌيسى اظْبضات ٍ زكبػيبت آًْب  بيپؽ اظ زػَت اظ ػًَ  يًٌٌسُ ثسٍ : چٌبًچِ ّيأت ضؾيسگي36 هبزُ

)الق( تب )خ(  يقسُ زض ثٌسّب يٌيث فيزض هَضز اضتٌبة ثِ ترللبت پ يثِ تٌبؾت ػول اضتٌبث سيترلق آًبى ضا احطاظ ًوب

 يٌيث فيهبزُ ٍ زض هَضز ترللبت پ يي)الق( تب )ح( ا قيضز يّب هجبظات اظ يٌيثبض اٍل ٍ زٍم هطتٌت ضا ثِ  ي( ثطا35هبزُ )

اظ  يٌي)الق( تب )خ( زض ثبض ؾَم، هطتٌت ضا ثِ  ي( ٍ تٌطاض ترللبت ثٌسّب35)ز( تب )و( هبزُ ) يقسُ زض ثٌسّب

 :ًٌس يهحٌَم ه طيهبزُ ثِ قطح ظ يي)ث( ا بي)ت( ٍ  يقسُ زض ثٌسّب يٌيث فيپ يّب هجبظات

 ثسٍى زضد زض پطًٍسُ ي( اذُبض ًتجالق

 ثب زضد زض پطًٍسُ يًتج دي( تَثة

 ؾبل ييهبُ تب  ييؾَم ثِ هست  يي( ًؿط پبزاـ تب ح

 ؾبل ييهبُ تب  يياظ ًبض زض قَضا اظ  تي( هحطٍهت

 اظ ًبض زض قَضا يزائو تي( هحطٍهث

ٍ زض هَضز  ي( هُؼ36)الق( تب )ح( هبزُ ) يهوطض زض ثٌسّب يّب زض هَضز هجبظات يثسٍ أتينبزضُ اظ ّ ي: آضا 37 هبزُ

ًٌٌسُ ثِ  يسگيضؾ سًظطيتجس أتيزض ّ سًظطيضٍظ پؽ اظ اثالؽ هبثل تجس ؿتي)ت( ٍ )ث( آى هبزُ ظطف هست ث يثٌسّب

هًبت  ييالجسل اؾت ًِ اظ ث يًلط ػًَ ػل ييٍ  يهطًت اظ ؾِ ػًَ انل أتيّ ييترللبت اػًبء ٍ ًبضًٌبى قَضا اؾت. ا

ٍ اًتهبة هجسز آًْب ثالهبًغ  قًَس يهست ؾِ ؾبل هٌهَة ه يثطا ِيهًبئ هَُ ؽيثبالتط ثب اثالؽ ضئ بي ي( هًبئ9) ِيپب يزاضا

 .اؾت

اهَض قَضاّب  ؽيضئ كٌْبزيزض نَضت يطٍضت ثب پ قَز، يه ليهبزُ زض هطًع اهَض قَضاّب تكٌ ييهَيَع ا أتيـ ّ تجهطُ

 .ثالهبًغ اؾت عيّب ً آى زض هطاًع اؾتبى ليتكٌ

قَضا زض هوبثل زضيبكت ٍجِ يب ؾٌس پطزاذت ٍجِ يب هبل يب اضائِ ذسهت ثِ ًلغ يٌي اظ َطكيي  ي: چٌبًچِ اػًب38هبزُ

( 2/3/1375ههَة طاتي( هبًَى هجبظات اؾالهي )ًتبة پٌجن ـ تؼع588اظْبضًظط ًٌٌس، ثِ هجبظات ثعُ هَيَع هبزُ )

 .قًَس يهحٌَم ه
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: چٌبًچِ هبيي قَضا زض اًجبم ٍظبيق هبًًَي هطثٌَ ثِ قَضا، هطتٌت ترلق قَز، هطاتت تَؾٍ ضئيؽ حَظُ هًبئي 39هبزُ

قَز تب هُبثن هوطضات هطثٌَ ثِ ترللبت ٍ  اًتظبهي هًبت اػالم هي ي( ايي هبًَى ثِ زازؾطا34يب ّيأت هَيَع هبزُ )

 .جطائن هًبت ضؾيسگي قَز

قَضا زض آظهَى اؾترسام هًبت، ًٍبلت زازگؿتطي، هكبٍض حوَهي يب ًبضقٌبؼ ضؾوي زازگؿتطي   ياػًب: چٌبًچِ 40هبزُ

 يپصيطكتِ قًَس ٍ حساهل ؾِ ؾبل ؾبثوِ ّوٌبضي ثب قَضا زاقتِ ثبقٌس ٍ حؿي ؾبثوِ آًبى ثِ تأييس ضئيؽ ًل زازگؿتط

 .بثسي ياؾتبى ثطؾس هست ًبضآهَظي آًبى ثِ ًهق، توليل ه

 ياؾترسام ازاض يّب هبزُ زض آظهَى ييحل اذتالف هَيَع ا ينَضت قطًت اػًبء ٍ ًبضًٌبى  قَضاّبـ زض  تجهطُ

حل اذتالف  يقَضا ؽيضئ سيياؾترسام ثطذَضزاض ٍ هست ذسهت آًبى ثب تأ ِي%( ؾْو20زضنس) ؿتياظ ث يزازگؿتط

هُبثن هوطضات  وِيطزاذت حن ثثط پ يهجٌ يهست زض نَضت ٍجَز ؾبثوِ هجل ييا ييًؿط ٍ ّوچٌ يؾٌ ٍياؾتبى اظ قطا

 .قَز يهطثََِ، جعء ؾٌَات ذسهت آًبى هحؿَة ه

ايي هبًَى هٌتْي ثِ اتربش تهوين ًكسُ ثبقس، ثب ضػبيت هوطضات ايي هبًَى زض  يّبيي ًِ تب ظهبى اجطا : پطًٍس41ُ هبزُ

 .قَز يقَضاّب ضؾيسگي ٍ ًؿجت ثِ آًْب اتربش تهوين ه

ًٌس، ضػبيت هوطضات  ثِ ػٌَاى زاٍض هَضز تَاكن َطكيي ثِ زػبٍي ٍ اذتالكبت ضؾيسگي هي: زض هَاضزي ًِ قَضا 42 هبزُ

 .العاهي اؾت يػوَهي ٍ اًوالة زض اهَض هسً يّب هطثٌَ ثِ زاٍضي هُبثن هبًَى آييي زازضؾي زازگبُ

هًبئي، هلعم ثِ ّوٌبضي ثب ّب ٍ ًْبزّبي زٍلتي ٍ ػوَهي ٍ  ّب ٍ ؾبظهبى : جْت توَيت ٍ تَؾؼِ قَضاّب، ٍظاضترب43ًِ هبزُ

ايي ًْبز، ثِ ٍيػُ تأهيي ٍ ترهيم ًيطٍي ازاضي ٍ هًبئي الظم اظ َطين هأهَض ثِ ذسهت قسى ًبضًٌبى زٍلت زض قَضاّب 

 .ّؿتٌس

ٍ  سيًوب يييقَضا تؼ يضا ثِ ػٌَاى هبي ياظ ًبضآهَظاى هًبئ يؾبالًِ تؼساز بظ،يحؿت ً تَاًس يه ِيهًبئ هَُ ؽي: ضئ 44 هبزُ

 .ثبقس يًول ٍ اًتوبل آًبى هُبثن ًول ٍ اًتوبل هًبت ه

هًبئيِ زض هبلت ضزيق  : زٍلت هٌلق اؾت ّط ؾبلِ ثَزجِ هَضز ًيبظ قَضاّب ضا ثطاؾبؼ ثَزجِ پيكٌْبزي ه45َُ هبزُ

 .هًبئيِ اؾت ثيٌي ًٌس. تأهيي اهٌبًبت ازاضي ٍ تجْيعات ٍ هٌبى ٍ اهَض هبلي ٍ پكتيجبًي قَضاّب ثِ ػْسُ هَُ هؿتول پيف

هطًع اهَض  يًبهِ اجطائي ايي هبًَى ظطف هست ؾِ هبُ اظ تبضيد تهَيت آى، تَؾٍ ٍظيط زازگؿتطي ثب ّوٌبض : آييي46هبزُ

 .ضؾس هًبئيِ هي ٍ ثِ تهَيت ضئيؽ هَُ قَز يقَضاّب  تْيِ ه



 

 اسناد و قوانین

 

ٍ ًَز ٍ  هسيٍ ؾ ٌْعاضيضهبُ ٍ ّلت تجهطُ زض جلؿِ هَضخ قبًعزّن آش ؿتيكَم هكتول ثط چْل ٍ قف هبزُ ٍ ث حِيال

ٍ  سي( هبًَى اؾبؾي تهَيت گطز85چْبض ًويؿيَى هًبئي ٍ حوَهي هجلؽ قَضاي اؾالهي َجن انل ّكتبز ٍ پٌجن )

 .سيًگْجبى ضؾ يقَضا سييثِ تأ 9/10/1394 ديضآى ثِ هست ؾِ ؾبل زض تب يكيآظهب يپؽ اظ هَاكوت هجلؽ ثب اجطا

 

الضيجبًي ػلي  

 هجلؽ قَضاي اؾالهي ضئيؽ


