آئيهوامهخبروامهاوجمهرياضيايران 

فصلاول:كليات 
ماده .1خجشًبهِ اص اًتـبسات ادٍاسي اًجوي سيبضي ايشاى اػت كِ ثِ صثبى
فبسػي اًتـبس هي يبثذ ٍ ػوذتبً ثيي اػضبي اًجوي تَصيغ هي ؿَد .كبحت اهتيبص خجشًبهِ ،اًجوي سيبضي ايشاى اػت.
مادهّ .2ذف اص اًتـبس خجشًبهِ اعالع سػبًي ٍ آؿٌب كشدى ػالقِ هٌذاى ثِ فؼبليت ّبي اًجوي ٍ جبهؼِ سيبضي ايشاى
اػت.
ماده .3خجشًبهِ هيتَاًذ ثخؾّبي صيش سا دس ثش ثگيشد:


ػشهقبلِ



اخجبس ،ثِ ٍيظُ اخجبس هشثَط ثِ استقب ٍضغ هشاكض ٍ اػضب  ،فشكتّبي هغبلؼبتي ٍ كؼت افتخبسات آًبى



گضاسؽ گشدّوبييّب



آگْيّب ٍ فشاخَاىّبي هشثَط ثِ گشدّوبييّب



اعالػيِ ّب ٍ هلَثِ ّبي ػوذُ هشثَط ثِ ؿَساي اجشايي ،هجوغ ػوَهي ٍ هيضگشدّب



هؼشفي ٍ ًقذ كتبةّبي ػوَهي ،گضاسؽ كٌفشاًغّب ٍ هجالت ٍ ّوچٌيي هؼشفي ؿٌبػٌبهْبي كتبة ّب ٍ هجالت
دسيبفتي



تشجوِ گضيذُّبيي اص هٌبثغ خبسجي



هؼشفي سيبضيذاًبى ؿبخق ػوذتب اص عشيق دسج هلبحجِ



هؼشفي فبسؽ التحليالى دكتشي سيبضي



ًبهِّب ،پيـٌْبدّب ٍ هقبلِّبي ػبم ٍ جزة هشثَط ثِ سيبضيبت

متفرقه :ؿبهل تقَين گشدّوبيي ّب ،فْشػت حبهيبى ٍ اػضبي حقَقي ،فشم ػضَيت ٍ غيشُ.

ماده .4خجشًبهِ ًـشيِاي كشفبً ػلوي خجشي اػت ٍ ثِ ّيچ گشٍُ ػيبػي ٍاثؼتِ ًيؼت.
ماده .5خجشًبهِ ّش ػبل چْبس ؿوبسُ ثِ كَست فللٌبهِّ ٍ ،ش ؿوبسُ دس حذاقل 16كفحِ ٍ حذاكثش  48كفحِ هٌتـش
هيؿَد .ثب تلَيت ؿَساي اجشايي هي تَاى ثِ هٌبػجتّبيي خجشًبهِ ٍيظُ ًيض چبح ٍ هٌتـش كشد.
ماده .6ثِ هٌظَس يكٌَاختي ظبّشي خجشًبهِ حتياالهكبى ثبيذ قغغً ،حَُ ؿوبسُ گزاسي ٍ هخف فٌَيؼي ،ػجك ًگبسؽ،
هحل ًَؿتي ؿٌبػٌبهِ ٍ غيشُ دس توبم ؿوبسُ ّب يكؼبى ثبؿذ ٍ اص ػجك ًگبسؽ ٍ سػنالخظ هشكض ًـش داًـگبّي تجؼيت ؿَد.
دس ثؼيبسي اص ايي هَاسد ؿوبسُ هؼلؼل  81سا هيتَاًذ الگَ قشاس گيشدّ .ش ًَع تغييش دس ٍضغ خجشًبهِ تٌْب ثب پيـٌْبد ّيئت
تحشيشيِ ٍ تلَيت ؿَساي اجشايي اًجوي هيؼش اػت.

ماده .7تيشاط خجشًبهِ حذاقل ً 2500ؼخِ اػت .تؼذاد دقيق تيشاط ّش ؿوبسُ سا ؿَساي اجشايي اًجوي تؼييي هيكٌذ.

فصلدوم:اركانخبروامهووظايفهريك 
ماده .8اسكبى خجشًبهِ
ػجبستٌذ اص :هذيش هؼئَل ،ػشدثيشّ ،يئت تحشيشيِ ،هذيش اجشايي ٍ ٍيشاػتبس اسؿذ.
ماده .9هذيش هؼَ ٍل خجشًبهِ سئيغ اًجوي اػت .ػشدثيش اص ثيي اػضبي ؿَساي اجشايي اًجوي ّوضهبى ثب اًتخبة سئيغ ٍ
خضاًِداس اًجوي ثشاي يك دٍسُ ػِ ػبلِ اًتخبة هيؿَد .دٍسُ كبس ّيئت تحشيشيِ ّوبى دٍسُ كبس ؿَساي اجشايي اًجوي
اػت.
مادهّ .11يئت تحشيشيِ خجشًبهِ ػالٍُ ثش ػشدثيش ؿؾ ػضَ ديگش داسد كِ ثِ پيـٌْبد ػشدثيش تَػظ ؿَساي اجشايي اًتخبة
هيؿًَذ .اػضبي ّيئت تحشيشيِ ثبيذ آهبدگي ػضَيت ٍ تَاى خذهت دس ّيئت تحشيشيِ سا داؿتِ ثبؿٌذ .اػتفبدُ اص ًيشٍّبي
جَاى ٍ ؿبيؼتِ دس ّيئت تحشيشيِ قَيب تَكيِ هيؿَد.
مادهٍ .11ظبيف ّيئت تحشيشيِ :اًتخبة هذيش اجشايي ٍ ٍيشاػتبس اسؿذ؛ ػيبػتگضاسي جْت ثْجَد كيفيت خجشًبهِ ٍ ٍضغ
ظبّشي آى ،تؼييي هؼئَل ثشاي ّش ثخؾ؛ اًتخبة كتبة ٍ هجلِ جْت ًقذ ٍ ثشسػي؛ قجَل يب سد هغبلت سػيذُ ٍ حك يب
اكالح آًْب ثب ًظش كبحت اثش؛ اًجبم ّش كبس ديگش دس قبلت هفبد ايي آيييًبهِ.
تبصره .1اػضبي ّيئت تحشيشيِ ٍ هذيش هؼئَل ،كليِ خذهبت خَد سا افتخبسي اًجبم هيدٌّذ.
تبصره .2كذٍس ٍ اهضبي احكبم اػضبي ّيئت تحشيشيِ ،ػشدثيش ،هذيش اجشايي ٍ ٍيشاػتبس اسؿذ ثب سئيغ اًجوي
اػت.
تبصره .3دس كَستي كِ ؿَساي اجشايي دسج هغلجي سا دس ؿوبسّبي خبف ضشٍسي تـخيق دّذّ ،يئت تحشيشيِ
هلضم ثِ پزيشؽ آى اػت.
ماده .12جلؼبت ّيئت تحشيشيِ حذاقل هبّي يكجبس ثِ دػَت ػشدثيش تـكيل هيؿَد ٍ ثب حضَس اكثشيت اػضب ٍقتي
سػويت هييبثذ كِ ػشدثيش ٍ يب هذيش اجشايي دس جلؼِ حبضش ثبؿٌذ .دس ّش حبل تلويوبت ثب ساي هَافق دػت كن چْبس تي اص
اػضبي ّيئت تحشيشيِ اتخبر هيؿَد.
تجلشُ .هذيش هؼئَل هيتَاًذ دس جلؼبت ّيئت تحشيشيِ ؿشكت كٌذ.
مادهٍ .13ظبيف ػشدثيش :دػَت اص اػضبي ّيئت تحشيشيِ ٍ هذيش هؼئَل ثشاي ؿشكت دس جلؼبت؛ اداسُ جلؼبت ّيئت
تحشيشيِ؛ ًگْذاسي كَستجلؼبت ٍ پيگيشي هلَثبت؛

گضاسؽ هٌذسجبت ّش ؿوبسُ قجل اص چبح ثِ ؿَساي اجشايي؛ اًجبم كليِ هكبتجبتي كِ هؼتقيوب عجق هفبد ايي آيييًبهِ ثِ
خجشًبهِ هشثَط اػت؛ اػضام خجشًگبس ٍ ػكبع ثِ گشدّوبييّب ٍ ثضسگذاؿتّبي ػلوي جْت تْيِ خجش؛ پيـٌْبد تشهين ّيئت
تحشيشيِ ثِ ؿَساي اجشايي.
مادهٍ .14ظبيف هذيش اجشايي :ػشپشػتي ٍ ًظبست ثش حشٍفچيٌي ٍ كفحِآسايي؛ ًظبست دقيق ثش چبح ٍ كحبفي خجشًبهِ.
مادهٍ .15ظبيف ٍيشاػتبس اسؿذً :ظبست كبهل ثش ٍيشايؾ ػلوي ٍ ادثي؛ هغبثقت هتي ثب تشجوِ؛ سػبيت ػجك ًگبسؽ ٍ
سػنالخظ هشكض ًـش داًـگبّي ٍ سػبيت هفبد هبدُ  6ايي آيييًبهِ.
ماده .16هذيش هؼئَل ،ػشدثيش ،هذيش اجشايي ٍ ٍيشاػتبس اسؿذ جْت تؼْيل كبس ٍ اجشاي ّش چِ ثْتش هفبد ايي آيييًبهِ دس
ساػتبي اًجبم ٍظبيف ٍ هؼئَليتّب هيتَاًٌذ اص اهكبًبت ٍ خذهبت دثيشخبًِ اًجوي ثْشهٌذ ؿًَذ.
ماده .17چبح ،رخيشُ ،تَصيغ ٍ ،تجذيذ چبح ؿوبسّْبي گزؿتِ ٍ اداسُ كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ًـشيِ ثِ ػْذُ ؿَساي
اجشايي اػت.
ماده .18اتخبر تلوين دس هَاسد پيؾثيٌي ًـذُ يب تغييش دس هفبد آيييًبهِ ثب پيـٌْبد ّيئت تحشيشيِ ٍ تلَيت ؿَساي
اجشايي اػت.
ايي آيييًبهِ كِ تشهين يبفتِ آيييًبهِ هٌذسج دس خجشًبهِ ؿوبسُ  ،3ػبل چْبسم ،ثْوي  1361اػت دس دٍ فلل 18 ،هبدُ ٍ
چْبس تجلشُ دس تبسيخ 1379/6 /31ثِ تلَيت ؿَساي اجشايي اًجوي سيبضي ايشاى سػيذ ٍ الصماالجشا اػت.

