
 سوه تعاليب

 

 اساسٌاهه اًجوي علوي هددكاري اجتواعي ايراى

 فصل اٍل كليات

ضَضايؼبلي اًمالة فطٌّگي ٍ آئيي ًبهِ هطثَط ثِ آى، اًدوي ػلوي  7/8/70استٌبز هػَثِ زٍيست ٍ ضػت ٍ زٍهيي خلسِ هَضخ ِ ث: 1هبزُ 

 . ًبهيسُ هي ضَز اًجوياسبس هَاز آتي تطىيل هي گطزز وِ زض سغَض ثؼس ثغَض ذالغِ  هسزوبضي اختوبػي ثط

  :2هبزُ 

گي ثِ اًدوي غطفبً زض ظهيٌِ ّبي ػلوي ٍ تحميمبتي ٍ ترػػي ٍ فٌي هطثَط فؼبليت هي ًوبيس ٍ اػضبي آى ثِ ًبم اًدوي حك فؼبليت سيبسي يب ٍاثست

  .زستدبت ٍاحعاة سيبسي ضا ًساضًس

  :3هبزُ 

هػَة زٍيست ٍ ضػت ٍ زٍهيي خلسِ ضَضايؼبلي اًمالة فطٌّگي ٍ ثجت زض  4اًدوي غيطاًتفبػي ثَزُ ٍ اظ تبضيد تػَيت وويسيَى هَضَع هبزُ 

 .هي ثبضس ازاضُ ثجت ضطوتْب زاضاي ضرػيت حمَلي است ٍ ضئيس ّيبت هسيطُ آى ًوبيٌسُ لبًًَي اًدوي

  : 4بزُ ه

 . هي تَاًس زض ّط هٌغمِ اظ وطَض تطىيل ضَز هطوع اًدوي زض تْطاى است ٍ ضؼت آى

 

  :5هبزُ 

 . اًدوي زاضاي تبثؼيت ايطاًي است

  :6بزُ ه

 . سٍز تطىيل هي ضَز ٍ هلعم ثِ ضػبيت لَاًيي خوَْضي اسالهي ايطاى استحاًدوي اظ تبضيد تػَيت ايي اسبسٌبهِ، ثطاي هست ًب ه

 

 اهداف ٍ ٍظائف ٍ شرح –فصل دٍم 

  : 7هبزُ 

 . ػول ذَاّس آٍضزِ ّبي ظيط ضا ثت اسبسٌبهِ اًدوي الساهبت ٍ فؼبلي 2هٌظَض ًيل ثِ اّساف هصوَض زض هبزُ ثِ 

 ضبذِ  ثب  ًحَي  ثِ وِ ايدبز اضتجبط ػلوي، فٌي، تحميمبتي، آهَظضي ٍ تجبزل ًظط ثيي هحممبى ٍ هترػػبى ٍ سبيط وبضضٌبسبًي  .1-7

 . زاضًس سطٍوبض اختوبػي هسزوبضي گًَبگَى ّبي



 آهَظضي، اهَض ضيعي ثطًبهِ زض پژٍّطي ٍ آهَظضي هؤسسبت ٍ ّب زاًطگبُ ٍ پعضىي آهَظش ٍ زضهبى  ّوىبضي ثب ٍظاضت ثْساضت ، .2-7

 .آهَظي ثبظ ٍ ّب گطزّوبئي گعاضيثط ،پژٍّطي

 يطٌْبز ّبي الظم زض هسبئل هصوَضپاضظيبثي ٍ ثبظًگطي ثطًبهِ ّبي آهَظضي ٍ پژٍّطي ٍ اضائِ   .3-7

فؼبليت ّبي ػلوي  پيطجطز زاًطدَيبى زض پژٍّطگطاى ٍ تطغيت ٍتطَيك زاًطوٌساى ٍ ،اضائِ ذسهبت آهَظضي ٍ ػلوي ٍ پژٍّطي ٍ فٌي . 4-7

 .پژٍّطي ٍ آهَظضي

ٍذبضخي ثب سغَح زاذلي  ثبظآهَظي آهَظضي ٍ پژٍّطي زض ،ّب ثطگعاضي گطزّوبئي ًططيبت ػلوي ٍآهَظضي ٍ ،تْيِ ٍتسٍيي ٍاًتطبضوتبة . 5-7

 .همطضات خبضي وطَض ضػبيت لَاًيي ٍ

 .هطاوع هطبثِ ثطضسي ٍ تبئيس غالحيت ػلوي هسئَليي فٌي وليٌيىْبي هسزوبضي اختوبػي ٍ سبيط  .6-7

 .هطثَط هؤسسبت سبيط ٍ اختوبػي هسزوبضي  وليٌيىْبيثبظثيٌي ٍاغالح، اسبسٌبهِ ّب ٍ زستَض الؼول ّبي   .7-7

 .غيطزٍلتي ٍ ًظبضت ثب ضطح ٍظبيف ثب تَخِ ثِ اغَل هسزوبضي اختوبػي ّبي زٍلتي ٍ سبظهبى ضبغل زض حوبيت اظ هسزوبضاى . 8-7

خبيگبُ هسزوبض اختوبػي ثب تَخِ ثِ هػَثِ سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي  غيطزٍلتي زض ّبي زٍلتي ٍ ترلف سبظهبى ًظبضت ٍخلَگيطي اظ . 9-7

  )لطاض زازى افطاز غيط هترػع(

 

 ـ عضَيتفصل سَم 

 

 ٍ اختوبػي  هسزوبضي زوتطاي ٍ ضضتِ زض اضضس ػضَيت پيَستِ: ّيبت هَسس اًدوي ٍ وليِ افطازي وِ حسالل زاضاي زضخِ وبضضٌبسي .1-8

 اضضس وبضضٌبسي تحػيلي همبعغ زض( اختوبػي ضيعي ثطًبهٍِ  ذبًَازُ هطبٍض ،اختوبػي ضفبُ ،اختوبػي ذسهبت هسيطيت) آى ترػػي ّبي گطايص

 .ايي اسبسٌبهِ ثِ ػضَيت اًدوي زضآيٌس زض هصوَض ضطايظ عجك تَاًٌس هي ثبضٌس زوتطا ٍ

 زض وبضضٌبسي زضخِ زاضاي وِ وسبًي وليِ. آيٌس زض اًدوي ٍاثستِ ػضَيت ثِ تَاًٌس هي ثبضٌس ظيط ضطايظ عحبئ وِ افطازي: ٍاثستِ ػضَيت  .2-8

 .ثبضٌس ّب ضضتِ ايي زاًطدَيبى يب ٍ(  اًسبًي گطٍُ يب پعضىي گطٍُ)  ّبي اظضضتِ يىي

 ّسف پيطجطز زض يب ٍ ثبضس ذبظ ذبضخي وِ همبم ػلوي فطٌّگي ٍ اختوبػي آًبى حبيع اّويت ػضَيت افتربضي: ضرػيت ّبي ايطاًي ٍ .3-8

 .ضًَس پصيطفتِ افتربضي ػضَيت ثِ تَاًٌس هي ،ثبضٌس ًوَزُ اي اضظًسُ ٍ هَثط ّبي ووه اًدوي ّبي

 .ٍ تػَيت ّيبت هسيطُ ثِ ػضَيت پيَستِ ثطگعيسُ ضًَس 8-1ٍاثستِ هي تَاًٌس ثب احطاظ ضطايظ هبزُ اػضبي  -1تجػطُ

آئيي ًبهِ ًحَُ تطىيل ٍظبئف وويسيَى هَضَع هبزُ  7اػضبي پيَستِ اًدوي ثبيستي ضطايظ ّيبت هَسس ٍ ّيبت هسيطُ هصوَض زض هبزُ  ـ 2تجػطُ

 .زاضا ثبضٌس اًمالة فطٌّگي ضاهػَثِ زٍيست ٍ زٍهيي خلسِ ضَضايؼبلي  4

 

  : 9هبزُ 



اًدوي سبالًِ هجلغي ضا وِ هيعاى آى تَسظ ّيبت هسيطُ تؼييي ٍ ثِ تػَيت هدوغ ػوَهي ذَاّس ضسيس ثِ ػٌَاى حك ػضَيت  يّط يه اظ اػضب

 .پطزاذت ذَاّس وطز

 .َ ايدبز ًرَاّس وطزگًَِ حك ٍ ازػبيي ضا ًسجت ثِ زاضائي اًدوي ثطاي ػض تجػطُ ـ پطزاذت حك ػضَيت ّيچ

 ذبتوِ ػضَيت: 10هبزُ 

 استؼفبي وتجي ػضَ.  1-10

 . ػسم پطزاذت حك ػضَيت سبالًِ زض هْلتي وِ ّيبت هسيطُ تؼييي هي ًوبيس. 2-10

 . ضَزضطايظ ػضَيت ٍ ًيع هحىَهيت لغؼي وِ هٌدط ثِ هحطٍهيت هَلت يب زائن اظ اضتغبل ثِ حطفِ هسزوبضي اختوبػي هي  ظٍال يىي اظ. 3-10

 . ـ هست تؼليك ػضَيت هؼبزل هست هحطٍهيت اظ اضغبل ثِ حطفِ هسزوبضي اختوبػي1تجػطُ 

 13هبزُ  7تػوين ًْبئي ضاخغ ثِ ػسم پصيطش ٍ ًيع ذبتوِ ػضَيت پس اظ اعالع ٍ تبئيس ّيبت ًظبضت ثط ػولىطز اًدوي ّب هَضَع ثٌس  -2تجػطُ 

 . آئيي ًبهِ ثب ّيبت هسيطُ ذَاّس ثَز

 

 

 اًجوي اركاى–رم فصل چها

 : 11هبزُ 

  : اًدوي زاضاي اضوبى ظيط است

 هدوغ ػوَهي. 1-11

 ّيبت هسيطُ. 2-11

  ثبظضس. 3-11

  ػوَهي هدوغ –الف 

 :12هبزُ 

 .غَضت ظيطتطىيل هي گطزز پيَستِ اًدوي ثِ زٍي هدوغ ػوَهي اظگطزّوبئي اػضب

 حست ًَثت خْت اظ تَاًس هي ًيع ٍ وٌس هي ضسيسگي اًدوي خبضي اهَض ثِ ٍ ضَز هي هدوغ ػوَهي ػبزي وِ ّط سبل يىجبض تطىيل. 1-12

  .ضَز تطىيل الؼبزُ فَق ثغَض ضطٍضت

هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ وِ زض هَالغ ضطٍضي ثطاي اًدبم اغالحبت الظم زض اسبسٌبهِ ٍ يب اتربش تػوين زض ذػَظ اغالح ٍ تغييط . 2-12

 فطٌّگي اًمالة ضَضايؼبلي 70/ 8/ 7  خلسِ زٍهيي ٍ ضػت ٍ زٍيست هػَة 4 هبزُ  هَضَع  تػَيت وويسيَى اسبسٌبهِ پس اظ

 . ثَز  ذَاّس  اخطا  لبثل



 .گطزز هي تطىيل پيَستِ ياػضب اظ 5/1 يب ثبظضس يب هسيطُ ّيبت زػَت ثِ ػوَهي هدبهغ

ضسويت هي ثبيس ٍ تػويوبت ثب اوثطيت  اػضبحضَض حسالل ًػف ثِ ػالٍُ يه  خلسبت هدوغ ػوَهي ػبزي ٍ فَق الؼبزُ ّط يه ثب . 1تجػطُ 

 . آضاء ذَاّس ثَز

 خلسبت. ًوبيس هي اًتربة هٌطي ػٌَاىِ ث ضا ًفط زٍ ٍ هدوغ ضئيس ػٌَاى  ثِ اػضب ثيي اظ ضا ًفط يه ذَز خلسِ  هدبهغ ػوَهي زض اٍليي . 2تجػطُ 

 يب ٍ ضٍظًبهِ زض آگْي اًتطبض  هبُ لجل اظ تطىيل هدوغ اظ عطيك يهب شوط تبضيد ٍ هحل تطىيل ٍ زستَض خلسِ ث الؼبزُ فَق ٍ ػبزي ػوَهي هدوغ

 .ضسيس ذَاّس اػضب اعالع ثِ وتجي زػَت ػٌساللعٍم

هبُ اظ تبضيد خلسِ اٍليِ،  ثِ فبغلِ يه، زست ًيبهسِ چٌبًچِ حس ًػبة الظم ثطاي تطىيل خلسبت هدوغ ػوَهي ػبزي ٍ فَق الؼبزُ ث . 3تجػطُ 

 .اػضب حبضط تطىيل ذَاّس ضس اظ تؼساز ايٌػَضت هدوغ ثب ّط زض .ّوبى ًحَ ثب شوط ًتيدِ زػَت لجلي السام هي ضَزًسجت ثِ زػَت هدسز ثِ 

 .ٍظبيف هدوغ ػوَهي ػبزي ثِ ضطح ظيط هي ثبضس :13هبزُ 

 .ػضَيت استوبع گعاضش ّيبت هسيطُ ٍ ثبظضس ٍ ضسيسگي ٍ اتربش تػوين ًسجت ثِ تطاظًبهِ ٍ ثَزخِ اًدوي ٍ هيعاى حك. 1-13

 هيعاى حك ػضَيت اًتربة ٍ يب ػعل اػضبء ّيبت هسيطُ ثَزخِ اًدوي ٍ اتربش تػوين ًسجت ثِ تطاظًبهِ ٍ. 2-13

  .ًفط ػلي الجسل يه ػٌَاى ثبظضس اغلي ٍِ اًتربة يه ًفط اظ اػضبء ث. 3-13

 ِ پيطٌْبز ّيبت هسيطُعٍم ثطاي پيطجطز اهَض اًدوي ثل هَضز اخطائي ضَاثظ تػَيت وليِ آئيي ًبهِ ّب ٍ. 4-13

 . تؼييي ضٍظًبهِ وثيط االًتطبض ثطاي اًتطبضآگْي ّبي اًدوي. 5-13

هػَثِ  4آئيي ًبهِ ًحَُ تطىيل ٍ ضطح ٍظبيف وويسيَى هَضَع هبزُ  10هبزُ  1تجػطُ  تجػطُ : زضوليِ خلسبت هدبهغ ػوَهي ًوبيٌسُ هصوَض زض

اًمالة فطٌّگي خْت حضَض زض خلسِ زػَت ذَاّس ضس . زض غَضت ػسم حضَض ضَضايؼبلي  7/8/70زٍيست ٍ ضػت ٍ زٍهيي خلسِ هَضخ 

 . ًوبيٌسُ وويسيَى خلسِ ضسويت ًرَاّس يبفت

 

 : ّيبت هسيطُ -ة

 : 14هبزُ 

 ػٌَاى ػضَ ػلي الجسل اًتربة هي ضًَس . اػضبي هصوَض زض خلسِ هدوغ ػوَهي ػبزيِ ًفط ث 2ًفط است وِ  9تب  5اػضبي ّيبت هسيطُ هطوت اظ 

سبل يىجبض ثب ضاي هرفي اظ هيبى اػضبي پيَستِ اًدوي اًتربة ذَاٌّس ضس ٍ اًتربة هدسز آًبى ثالهبًغ است ػضَيت زض ّيبت هسيطُ افتربضي  2ّط 

 . است

اء هي يبثس ٍ تػويوبت ثب اوثطيت آض ضسويت اػضب سَم زٍ حضَض ثب ٍ ضَز هي تطىيل ثبض يه هبُ 1 ّط حسالل هسيطُ ّيبت خلسبت  –تجػطُ 

 . ذَاّس ثَز

 

 

   : 15هبزُ 



ذعاًِ زاض ثب ضاي وتجي اوثطيت اػضبي ّيبت  ًفط زثيط )ػٌساللعٍم( ٍ يه ًفط ّيبت هسيطُ زض اٍليي خلسِ يىٌفط ضئيس؛ يىٌفط ًبيت ضئيس ٍ يه

 .ًوبيس هي اًتربة هسيطُ

ت هسيطُ ٍ ًوبيٌسُ لبًًَي ضرػيت حمَلي اًدوي زض ًعز ضئيس ّيبت هسيطُ هسئَل ازاضُ اهَض خبضي اًدوي ٍ اخطاي وليِ هػَثبت ّيب .1تجػطُ 

  .هطاخغ هرتلف ذَاّس ثَز

ثب ضئيس ّيبت هسيطُ ّوطاُ ثب اهضبي ذعاًِ زاض ٍ هْط اًدوي ٍ ًبهِ ّبي ضسوي ازاضي ثب اهضبي ضئيس ّيبت هسيطُ  اهضبي اٍضاق تؼْس آٍض .2تجػطُ 

  . ٍ زض غيبة اٍ ًبئت ضئيس ذَاّس ثَز

خلسِ هتٌبٍة ثسٍى زليل هَخِ ثِ تطريع ّيبت هسيطُ زض خلسبت ضطوت  6 خلسِ هتَالي ٍ يب 3چٌبًچِ ّط يه اظ اػضبي ّيبت هسيطُ  .3تجػطُ 

 . هستؼفي ذَاّس ضس ،ًٌوبيس

ٍي تؼييي زض غَضت استؼفب ثطوٌبضي ٍ يب فَت ّط يه اظ اػضبي ّيبت هسيطُ ػضَ ػلي الجسل ثطاي هبثمي زٍضُ ػضَيت ثِ خبًطيٌي  .4تجػطُ 

  . ذَاّس ضس

 :16  هبزُ

هبُ پيص اظ پبيبى تػسي ذَز ًسجت ثِ فطاذَاًي هدوغ ػوَهي ٍ اًتربة ّيبت هسيطُ خسيس السام ٍ ثال  ّيبت هسيطُ هَظف است حساوثط چْبض

  . ًوبيٌسخلسِ هدوغ ػوَهي ثطاي ثطضسي ثِ ٍظضات ثْساضت ٍ زضهبى ٍآهَظش پعضىي اضسبل  فبغلِ ًتبيح ضا ّوطاُ ثب غَضت

س تجػطُ : ّيبت هسيطُ لجلي تب تبييس ّيبت هسيطُ خسيس اظ سَي ٍظاضت ثْساضت ٍ زضهبى ٍ آهَظش پعضىي هسئَليت اهَض اًدوي ضا ثط ػْسُ ذَاّ

 . زاضت

 

  : 17هبزُ 

  ٍظبيف ٍ اذتيبضات ّيبت هسيطُ

  زػَت هدبهغ ػوَهي ػبزي ٍ فَق الؼبزُ. 1-17

  هدبهغ ػوَهياخطاي تػويوبت هترصُ زض . 2-17

  وطَض خبضي همطضات تطىيل خلسبت سرٌطاًي ٍ گطزّوبيي ّبي ػلوي ٍ فٌي ٍ پژٍّطي ثب ضػبيت لَاًيي ٍ. 3-17

  تْيِ ضَاثظ ٍ همطضات ٍ آئيي ًبهِ ّبي اخطائي. 4-17
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  : 18هبزُ 

بض زض خلسِ هدوغ ػوَهي ػبزي ثب ضاي هرفي اظ هيبى اػضبي اًدوي زاضاي يه ًفط ثبظضس اغلي ٍ يىٌفط ػلي الجسل ذَاّس ثَز وِ ّط زٍسبل يىج

  . پيَستِ اًتربة ذَاٌّس ضس

  : 19هبزُ 

 ست:ٍظبئف ثبظضسي ثِ ضطح ظيط ا

 ثطضسي وليِ اسٌبز ٍ هساضن هبلي اًدوي ٍ تْيِ گعاضش ثطاي اضائِ ثِ هدوغ ػوَهي.  1-19
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  : 20هبزُ 

خلسبت ّيبت هسيطُ ثسٍى حك ضاي هدبظ است ٍ زض ّط ظهبى هي تَاًس اسٌبز ٍ زفبتط هبلي اًدوي ضا اظ ّيبت هسيطُ هغبلؼِ ٍ هَضز ضطوت ثبظضس زض 

 . ثطضسي لطاض زّس

 

 : 21هبزُ 

يل اٍليي خلسِ هدوغ ضٍظ لجل اظ تطى 45زض پبيبى ّط سبل هبلي ضيبست ّيبت هسيطُ گعاضش فؼبليتْبي سبالًِ اًدوي ٍ تطاظًبهِ آى ٍاحس ضا حسالل 

 .ػوَهي سبالًِ ثطاي تبييس زض اذتيبض ثبظضس لطاضذَاّس زاز



  : 22هبزُ 

 اظ:هٌبثغ هبلي اًدوي ػجبضت است 

 حك ػضَيت اػضب. 1-22

 ّب اظ هحل ّسايب ٍ ووه. 2-22

 

 

  اًجوي اًحالل هَارد –فصل پٌجن 

  : 23هبزُ 

  .اػضب پيَستِ ٍ تػَيت هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ ثِ ّط زليل اًدوي هٌحل هي گطزز 3/1زض غَضت زضذَاست ّيبت هسيطُ يب ثبظضس ٍ يب 

 

 : 24هبزُ 

ت آى السام يطز زض ّوبى خلسِ ًسجت ثِ اًتربة ّيبت هٌترت ٍ تؼييي هست هبهَضيهدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ وِ تػوين ثِ اًحالل اًدوي هي گ

  . ذَاّس وطز

 

 : 25  هبزُ

يبًِ هدوغ ػوَهي فَق الؼبزُ اًدوي گعاضش الساهبت ذَز ضا اضائِ هي ًوبيس. ذتن ػوليبت تػفيِ ثبيس ثِ تػَيت هدوغ ّيبت تػفيِ زض خلسبت سبل

هبى ٍ آهَظش پعضىي زض، ثْساضت ٍظضات ثِ هطاتت ٍ ضَز آگْي ًتطبض وثيطاال خطائس اظ يىي ٍ ضسوي ضٍظًبهِ زض ٍ ثطسس الؼبزُ فَق  ػوَهي

 . اػالم گطزز

ثبليوبًسُ زاضائي ّبي اًدوي پس اظ ٍضغ زيَى ٍ هربضج پس اظ تػَيت ّيبت هسيطُ ثِ يىي اظ هؤسسبت آهَظضي تحميمبتي وطَض اّسا تجػطُ : 

 . ذَاّس ضس

 

  هقررات ساير –فصل ششن 

 

 : 26هبزُ 

اظ ٍظاضتربًِ ّب ٍ سبظهبًْبي زٍلتي اضتجبط چٌبچِ ثِ ًحَي ثب ٍظبيف يىي  ،اسبسٌبهِ پيص ثيٌي ضسُ است سبيط الساهبتي وِ زض عطحْب ٍ ثطًبهِ ّب ٍ

 . ّبي زٍلتي شيطثظ ثِ هطحلِ اخطا زض ذَاّس آهس زاضتِ ثبضس پس اظ وست هَافمت ٍضظاتربًِ ٍ سبظهبى

  : 27هبزُ 

 . ثِ تػَيت هدوغ ػوَهي هؤسس ضسيس 18/6/79تجػطُ زض تبضيد  14هبزُ ٍ  27فػل ٍ   6ايي اسبسٌبهِ هطتول ثط 


