
 قانون تاسیس سازمان نظام دامپسشکی جمهوری اسالمی ایران

 مجلس شورای اسالمی 6731مصوبه آبانماه 

 بسمه تعالی
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لبًَى تبسيس سبظهبى ًظبم زاهپعضكي روَْضي اسالهي ايطاى كِ زض رلسِ ػلٌي ضٍظيكطٌجِ هَضخ ّزسّن آثبى هابُ ساب    

ثِ تبيياس ضاَضاي ًبْجابى ضسايسُ ٍ      21/8/1376يكْعاض ٍ سيػسٍّفتبز ٍضص هزلس ضَضاي اسالهي تػَيت ٍ زض تبضيد 

 ٍ اغل گطزيسُ است, ثِ پيَست رْت ارطا اثالؽ هي گطزز.  8/9/1376ق هَضخ -1606قي ًبهِ ضوبضُ

 سيد هحود خاتوي
     رئيس جوهور

 قانوى تأسيس سازهاى نظام داهپسشكي جوهوري اسالهي ايراى 

 اهداف،وظايف و اختيارات-فصل اول
يطاَز سابظهبًي اسات    سبظهبى ًظبم زاهپعضكي روَْضي اسالم ايطاى كِ زض ايي لبًَى ثِ اذتػابض سابظهبى ًبهياسُ ه    -1هبزُ

زاضاي استمال  هبلي , ضرػيت حمَلي هستمل غيط زٍلتي كِ ثوٌظَض ضسيسى ثِ اّساف ٍ اًزبم ٍظبيف همطض زض ايي لبًَى 

 تطكيل هيطَز.

 اّساف سبظهبى ػجبضتٌس اظ :  -2هبزُ 

 الم . تالش زض رْت اضتمبي اذالق حطفِ اي زض كليِ اهَ زاهپعضكي زض چْبض چَة اضظضْبي ػبليِ اس -1

 تالش زض رْت حفظ ضئَى حطفِ زاهپعضكي .  -2

 تالش زض رْت پيطجطز ٍ اغالح اهَض زاهپعضكي   -3

 تالش زض رْت حسي ارطاي ٍظبيف فٌي ٍ حطفِ اي زاهپعضكبى ٍ سبيط ضزُ ّبي حطفِ زاهپعضكي -4

 تٌظين ضٍاثف حطفِ اي ثيي زاهپعضكبى ٍ سبيط ضزُ ّبي حطفِ زاهپعضكي   -5

 حفظ ٍ حوبيت اظ حمَق غٌفي زاهپعضكبى ٍ سبيط ضزُ ّبي حطفِ زاهپعضكي زض ثطاثط اضربظ حميمي ٍ حمَلي   -6

 حفظ ٍ حوبيت اظ حمَق اضربظ حميمي ٍ حمَلي كِ ثِ ًحَي اظ ذسهبت حطفِ زاهپعضكي ثْطُ هٌس هيطًَس .  -7

ي ارطائي زٍلتي ثِ هٌظَض اضتمبء ثْساضات  تالش زض رْت ّوكبضي ّط چِ ثيطتط ضبغالى حطفِ زاهپعضكي ثب زستببّْب -8

 ػوَهي . 

 تالش زض رْت زستيبثي ثِ آذطيي يبفتِ ّبي ػلوي ٍ تكٌَلَغيك زاهپعضكي   -9

 تالش زض رْت حسي ارطاي همطضات ٍ لَاًيي هطثَـ ثِ اهَض زاهپعضكي   -10

 ٍظبئف ٍ اذتيبضات سبظهبى ثِ ضطح ظيط تؼييي هي ضَز :  -3هبزُ 

 ّوكبضي ٍ ّوبٌّبي ثب هطارغ شيطثف ثطاي گستطش ٍ پيطجطز فؼبليتْبي ػلوي ٍ تحميمبتي زض اهَض زاهپعضكي   -1

 ّوكبضي ثب هطارغ شيطثف ثطاي تؼييي ٍ تٌظين ٍ ارطاي غحيح تؼطفِ ّبي ذسهبت زاهپعضكي   -2



 زاهپعضكي   ّوكبضي ثب زستببّْبي شيطثف ثِ هٌظَض حسي ارطاي همطضات ٍ لَاًيي هطثَـ ثِ اهَض -3

ّوكبضي ثب هطارغ شيطثف زض ارطاي ثطًبهِ ّبي ثابظ آهاَظي ٍ ًاَ آهاَظي هساتوط زاهپعضاكبى ٍسابيط ضزُ ّابي حطفاِ           -4

 زاهپعضكي زض رْت ضضس ٍ زستيبثي ثِ آذطيي يبفتِ ّبي ػلوي ٍ تكٌَلَغيك زاهپعضكي  

آئيي ًبهِ ّبي هطتجف ثِ اهَض زاهپعضاكي كاِ   اظْبض ًظط هطَضتي زض ظهيٌِ تسٍيي پيص ًَيس لَايح , تػَيت ًبهِ ّب ٍ  -5

 اظ هطارغ شيػالح اضربع ضسُ ثبضس . 

تسٍيي زستَضالؼولْب ٍ ؾَاثف غٌفي هطثَـ ثِ استبًساضز كطزى فؼبليتْاب هرتلاف زاهپعضاكبى ٍ سابيط زضُ ّابي حطفاِ        -6

 زاهپعضكي  

 بى ػؿَ  غسٍض كبضت ػؿَيت ٍ اػكبي ضوبضُ زاهپعضكي ثِ زاهپعضكبى ػوَهي ٍ هترػػ -7

ضسيسگي ثِ ترلفبت غٌفي ٍ حطفِ اي ضبغالى حطفِ زاهپعضكي كِ ػٌاَاى راطائن ػواَهي ضا ًساضاتِ ثبضاٌس اظ قطياك        -8

 ّيبتْبي شيطثف سبظهبى قجك همطضات هطثَقِ 

 ّوكبضي زض رْت رلَ گيطي اظ زذبلت اضربظ حميمي ٍ حمَلي غيط هزبظ زض حطفِ زاهپعضكي   -9

 زض تؼييي هيعاى هبليبت ٍ ػَاضؼ هَسسبت ٍ ضبغالى حطفِ زاهپعضكي   ّوكبضي ثب هطارغ شيطثف -10

 ّوكبضي ثب هطارغ شيطثف زض اضائِ ذسهبت اهسازي زاهپعضكي ثِ ٌّببم ثطٍظ حَازث غيط هتطلجِ اظ قطيك ثسيذ اػؿبء   -11

ض ًظطّابي  ّوكبضي ثب هطارغ شيػالح زض رْات ضسايسگي ثاِ ترلفابت ٍ راطائن ضابغالى حطفاِ زاهپعضاكي ٍ اظْاب          -12

 كبضضٌبسي هطَضتي زض ايي ضاثكِ ثِ هطارغ شيطثف 

اػالم ًظط كبضضٌبسي ٍ ترػػي ثِ هطارغ شيػالح لؿبئي زض ضاثكِ ثب ضسيسگي ثِ ترلفبت غيط غٌفي ٍ غيط حطفِ  -13

 اي ٍ رطائن ضبغالى حطفِ زاهپعضكي
  

 اركاى-فصل دوم
 اضكبى سبظهبى ػجبضتٌس اظ:  -4هبزُ

 ضَضاي هطكعي  -1

 ضَضاي استبًي   -2

 ّيبت اًتظبهي ضسيسگي ثِ ترلفبت غٌفي ٍ حطفِ اي ضبغالى حطفِ زاهپعضك -3

ضَضاي هطكعي ثؼٌَاى ثبالتطيي هطرغ تػوين گيطي سبظهبى هتطكل اظ ّفاسُ ًفاط اػؿابي اًترابثي ثاِ ضاطح ظياط         -5هبزُ 

 است:  

 ضئيس يبًوبيٌسُ تبم االذتيبض سبظهبى زاهپعضكي كطَض.  -1

 وبيٌسُ تبم اال ذتيبض هَسسِ تحميمبت ٍاكسي ٍ سطم سبظي ضاظي. ضئيس يب ً -2

 يك ًفط اظ زاهپعضكبى ثب هؼطفي ٍظيط رْبز سبظًسگي ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ ايطبى.  -3

 يك ًفط اظ زاهپعضكبى ػؿَ ّيبت ػلوي ثب هؼطفي ٍظيط فطٌّگ ٍ آهَظش ػبلي ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ ايطبى.  -4



يك ًفط اظ زاهپعضكبى ذجطُ ضبغل زض ٍظاضت ثْساضت,زضهبى ٍ آهَظش پعضكي ثاب هؼطفاي ٍظياط ثْساضات, زضهابى ٍ       -5

 آهَظش پعضكي ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ ايطبى.

يك ًفط اظ زاهپعضكبى ذجطُ ضبغل زض ًيطٍّبي هسلح ثب هؼطفي ٍظيط زفبع ٍ پطتيجبًي ًيطٍّبي هسلح ثاِ ػٌاَاى ًوبيٌاسُ     -6

 ايطبى. 

ًفط اظ زاهپعضكبى ذجطُ ضبغل زض سبظهبى حفبظت هحيف ظيست ثب هؼطفي ضئيس سبظهبى حفبظت هحيف ظيست ثاِ  يك  -7

 ػٌَاى ًوبيٌسُ ايطبى. 

ًِ ًفط اظ زاهپعضكبى غبحت ًظط زض ضضتِ ّبي هرتلف ػلَم زاهپعضاكي ثاِ اًترابة اكخطيات آضاي هزواغ ًوبيٌاسگبى        -8

 ض ًفط ثِ ػٌَاى اػؿبي ػلي الجس . ضَضاّبي استبًي ثِ ػٌَاى اػؿبي اغلي ٍ چْب

 يك ًفط اظ زاهپعضكبى ثب تزطثِ ضبغل زض ٍظاضت كطبٍضظي ثب هؼطفي ٍظيط.  -9

 زٍ ًفط اظ ًِ ًفط فَق هي تَاًٌس ثِ اًتربة اكخطيت ًسجي آضائ اظ سبيط ضزُ ّبي حطفِ زاهپعضكي ثبضٌس.  -1تجػطُ 

 هؼطفي اػؿبي اًتػبثي ظطف هست يك هبُ پس اظ الظم اال رطا ضسى ايي لبًَى غَضت هي گيطز.   -2تجػطُ 

ًحَُ تطكيل ٍظبيف هزوغ ػوَهي ػبزي ٍ فَق الؼبزُ ٍ ّوچٌيي ؾَاثف ٍچبًَبي اًتربة اػؿابي هَؾاَع    -3تجػطُ 

 ايي هبزُ تَسف هطكعي تْيِ ٍ تػَيت ّيبت ٍظيطاى هي ضسس. (8ثٌس )

ؼبليت ضَضاي هطكعي چْبض سب  است ٍ اًتربة هزسزاػؿبي ضاَضاي هطكاعي ثاطاي زٍضُ ّابي ثؼاسي      زٍضُ ف -4تجػطُ 

 هزبظ است . 

 ًبهعزّبي ػؿَيت زض ضَضاي هطكعي سبظهبى ًظبم زاهپعضكي ٍ ضَضاّبي استبًي ثبيس زاضاي ضطايف ظيط ثبضٌس:  -6هبزُ 

 َى اسبسي روَْضي اسالهي ايطاى. تبثؼيت زٍلت روَْضي اسالهي روَْضي ايطاى ٍ ٍفبزاضي ثِ لبً -1

 ًساضتي فسبز اذاللي ٍ هبلي ػسم اػتيبز ثِ هَاز هرسض.  -2

 زاضتي حسي ضْطت ارتوبػي ٍ ضغلي. -3

 ًساضتي هحكَهيت هَحط كيفطي ٍ ػسم ٍاثستبي ثِ گطٍّْبي غيط لبًًَي.   -4

 زاضتي حسي ضْطت زض تؼْس ػولي ثِ احكبم زيي هجيي اسالم   -5

ْبي زيٌي ثِ ضسويت ضٌبذتِ زض لبًَى اسبسي روْاَضي اساالهي اياطاى زض غاَضت زاضاتي ضاطايف ثٌاسّبي        الليت -1تجػطُ

 ايي هبزُ هي تَاًٌس ثِ ػؿَيت ضَضاي هطكعي زض آيٌس.( 4تب)(1)

تبييس غالحيت ًبهعزّبي ػؿَيت زض ضَضاي هطكعي ٍ ًظبضت ثط حسي رطيبى اًتربثبت تَسف ّيبت سِ ًفطي  -2تجػطُ 

 بيٌسگبى ٍظاضت رْبز , لَُ لؿبئيِ ٍ ضَضاي هطكعي تْيِ ٍ ثِ تؿَيت ّيبت ٍظيطاى هي ضسس.  هتطكل اظ ًو

ضئيس سبظهبى كِ هسئَليت ارطاي هػَثبت ضَضاي هطكعي ٍ ًوبيٌسگي سبظهبى زض هطارغ هلاي ٍ ثايي الوللاي ضا     -7هبزُ 

ٌس , تَسف ٍظيط رْابز سابظًسگي ثاطاي    ثط ػْسُ زاضز ,اظ ثيي سِ ًفط اػؿبي ضَضاي هطكعي كِ ثيطتطيي ضاي ضا كست كٌ

 غسٍضحكن ثِ ضئيس روَْض هؼطفي هي ضَز. 



زض غَضتيكِ ضئيس روَْض افطاز اًترابثي ضاَضاي هطكاعي ضا ثاطاي ضيبسات سابظهبى هٌبسات تطاريع ًسّاس            -1تجػطُ 

 ضَضاي هطكعي هَظف است حساكخطظطف زٍ ّفتِ افطاز زيبطي ضا اًتربثبت ٍ هؼطفي كٌس. 

ي هطكعي زاضي يك ًبيت ضئيس , يك زثيط ٍ يك ذعاًِ زاض اسات كاِ ثاب اكخطيات آضاء اظ ثايي اػؿابي       ضَضا -2تجػطُ 

 ضَضا اًتربة هي ضًَس.  

رلسبت ضَضاي هطكعي ّط هبُ حسالل يك ثبض تطكيل هيطَز . ضئيس سبظهبى ضيبست رلسبت ضاَضا ضا ثطػْاسُ    -3تجػطُ 

 ًِ ضَضا است.زاضز ٍزثيط ضَضا هسئَ  تطكيل رلسبت ٍازاضُ زثيط ذب

تطكيل اٍليي ضَضتي هطكعي حساكخط سِ هبُ پس اظ تػَيت ايي لبًَى تَسف ٍظاضت رْابز سابظًسگي اظ قطياك     -8هبزُ 

تطكيل هزتوغ ػوَهي هطوَالى ايي لبًَى ٍ اًزبم اًتربثبت ػوَهي ثطاي اًتربة اػؿبي اٍليي ضاَضاي هطكاعي غاَضت    

 هي گيطز.  

 ست اظ: ٍظبيف ضَضاي هطكعي ػجبضت ا -9هبزُ 

تْيِ ٍ تػَيت زستَضالؼوْب هطثَـ ثِ همطضات ازاضي  هبلي  تطكيالتي  ارطايي ٍ سبيط زساتَض الؼوْابي هاَضز ًيابظ زض      -1

 هحسٍزُ ايي لبًَى. 

 تػَيت ثطًبهِ ّب ٍ قطحْب سبظهبى. -2

 غلح ٍ سبظش زض زػبٍي يب اضربع اهط ثِ زاٍضي ٍ تؼييي زاٍض ثب حك غلح ٍ سبظش يب ثسٍى آى.  -3

 پيطٌْبز اغالح يب تغييط لبًَى سبظهبى اظ قطيك ٍظيط رْبز سبظًسگي , ثطاي قي تططيفبت لبًًَي. -4

 ًظبضت ثط كبض ضَضاّبي استبًي.   -5

 زاهپعضكي ٍ سبيط زضُ ّبي حطفِ زاهپعضكي.   تْيِ ٍ تػَيت آئيي ًبهِ تطكيل كويتِ ّبي ترػػي -6

 تؼييي حسٍز ٍظبيف ًبيت ضئيس  ذعاًِ زاض ٍ زثيط ضَضا ٍ ًظبضت ثطػولكطز آًبى.  -7

ّوكبضي ثب هطاكع تحميمبتي  ػلوي ٍ آهَظضي ٍ اضائِ هطَضتْبي الظم زض ظهيٌِ تْيِ هاَاز زضساي ٍ هحتاَاي آهاَظش      -8

 ِ ّبي شيطثف.زاهپعضكي زض سكَح هرتلف ثِ ٍظاضتربً

اتربش تػوين زض هَضز چبًَبي هطبضكت زض ثطگعاضي گطزّوبئيْبي ترػاع هطثاَـ هبًٌاس ساويٌبضّب  كٌفطاًساْب ٍ       -9

 كٌبطُ ّب زض زاذل كطَض ٍ زض سكح ثيي اللولي.

اتربش تػوين زض هَضز چباًَبي ّوكابضي زض ثطگاعاضي آظهًَْابي رابهغ حطفْابي زكتاطاي ػواَهي ٍ ترػػاي           -10

 آظهًَْبي تكويلي ثب هطارغ شيطثف زض غَضت زض ذَاست آًْب. زاهپعضكي ٍ

 اي   اتربش تػوين زض هَضز چبًَبي ّوكبضي ثب زستببّْبي ارطائي زض ظهيٌِ هسبئل غٌفي ٍ حطفِ -11

 ضَضاّبي استبًي ًظبم زاهپعضكي ضْطستبًْب زض هَاضز ظيط هٌحل هي گطزًس.  –تجػطُ 

 ايي لبًَى ثب تطريع ضَضاي هطكعي. ػسٍ  ٍ تركي اظ ٍظبيف ٍ همطضات زض  -1

 فَت يب استؼفبء ٍ يب ػسم ضطكت غيط هَرِ ثيص اظ يك زٍم اػؿبي ضَضاي استبًي ثطاي چْبض رلسِ هتَالي.   -2



ًفاط اظ اػؿابء ضساويت هاي يبثاس ٍ تػاويوْبي هتراصُ ثاب ضاي         ( 12رلسبت ضَضاي هطكعي ثب حؿَض حاسالل )  -10هبزُ 

 اكخطيت هكلك هؼتجط است. 

 ٍظبيف ضئيس سبظهبى ثِ ضطح ظيط است:   -11 هبزُ

 ازاضُ اهَض سبظهبى قجك هفبز ايي لبًَى ٍ هػَثبت ضَضاي هطكعي  -1

 ارطاء يب اثالؽ هػَثبت ضَضاي هطكعي ٍ پيبيطي اهَض ثِ حسي ارطاي آًْب   -2

 سبظهبى ضسيسگي ٍ اذص تػوين ضارغ ثِ اهَض ربضي ٍ ًظبضت ثط حيي ارطاي اًزبم كليِ اهَض ارطايي  -3

 اهؿبي كبضت ّبي ػؿَيت ٍ اػكبء ضوبضُ ّبي ًظبم زاهپعضكي   -4

ًوبيٌسگي حمَلي سبظهبى ًعز كليِ اضربظ حميمي ٍ حمَلي ٍ هطارغ لؿبئي ثطاي قطح ٍ تؼميت زػابٍي , ضاكبيبت    -5

 يب زفبع اظ آًْب ثب حك تَكيل غيط  

 ًوبيٌسگي سبظهبى زض هطارغ هلي ٍ ثيي اللولي قجك ؾَاثف ٍ همطضات هطثَقِ   -6

تْيِ همسهبت الظم رْت تؼييي ٍ اًتربة اػؿبي ضَضاي هطكعي رسيس سِ هبُ لجل اظ اتوبم هست لبًًَي زٍضُ ضاَضاي   -7

 هطكعي 

 ٍ تػَيت زض ضَضاي هطكعي تْيِ گعاضش ػولكطز  تطاظ هبلي ٍ تٌظين ٍ اضائِ ثَزرِ سبالًِ سبظهبى ثطاي قطح -8

 اهؿبي اسٌبز هبلي سبظهبى ثب ضئيس ٍ ذعاًِ زاض سبظهبى است   -12هبزُ 

 زض غيبة ضئيس ثب تفَيؽ اذتيبض اهؿبي اسٌبز هبلي تَسف ًبيت ضئيس ٍ ذعاًِ زاض سبظهبى غَضت هي گيطز. –تجػطُ 

ياب ثطكٌابضي ضئايس سابظهبى تَساف ضئايس       زض غَضت پصيطش استؼفبء  فَت  ػاسم اهكابى ازاهاِ اًزابم ٍظيفاِ       -13هبزُ 

 ايي لبًَى اًتربة ٍ تؼييي هي ضَز. (7روَْض  ضئيس رسيس سبظهبى ثِ تطتيت همطض زض هبزُ )

زض غَضت فَت  پصيطش استؼفبء يب ػسم اهكبى ازاهِ اًزبم ٍظيفِ ّط يك اظ اػؿبي اًتربثي ضَضاي هطكعي  ثِ  -14هبزُ 

 الجس  ربيبعيي هي ضًَس.تطتيت هيعاى آضاء اظ ثيي اػؿبي ػلي 

زض غَضت فَت  پصيطش استؼفبء يب ػسم اهكبى ازاهِ اًزبم ٍظيفِ ّاط ياك اظ اػؿابي اًتػابثي  هطراغ هطثاَـ        -15هبزُ 

 هَظف است ظطف هست يك هبُ ًسجت ثِ هؼطفي ػؿَ ربيبعيي السام كٌس.

ضَضاّبي استبًي اػن اظ اػؿبي اًتربثي ٍ اًتػبثي اظ ثيي زاهپعضكبى اساتبى ثاط اسابئ آئايي ًبهاِ اي كاِ تَساف         -16هبزُ 

 ضَضاي هطكعي تْيِ ٍ ثِ تػَيت ٍظيط رْبز سبظًسگي هي ضسس تطكيل هي ضًَس. 

زض هحاسٍزُ   ضَضاّبي استبًي كليِ اذتيبضات ٍ ٍظبيف ضَضاي هطكعي ٍ ارطاي هػاَثبت ضاَضاي يابز ضاسُ ضا     -17هبزُ 

 استبى هطثَـ ثِ ػْسُ زاضز.  

 هست ػولكطز ّطزٍضُ ضَضاّبي استبًي ٍ ضَضاي هطكعي چْبض سب  توبم هي ثبضس. -18هبزُ 

ضطٍع اٍليي زٍضُ فؼبليت ضَضاّبي استبًي هصكَض حساكخط زُ ضٍظ پس اظ اػاالم لكؼيات يبفتاِ ًتيزاِ اًتربثابت       -1تجػطُ 

 ذَاّس ثَز.



زٍضُ ّبي ثؼسي ًظبم زاهپعضكي ثالفبغلِ پس اظ پبيبى زٍضُ لجلاي هاي ثبضاس ٍ چٌبًچاِ زض پبيابى       ضطٍع فؼبليتْب -2تجػطُ 

زٍضُ تططيفبت اًتربثبت زٍضُ ثؼس ثٌحَي اظ اًحبء پبيبى ًيبفتِ ثبضس اضكبى سبظهبى زٍضُ لجلي تب لكؼيت اًتربثبت رسياس ثاِ   

 تبضيد لكؼيت اًتربثبت ذَاّس ثَز.فؼبليت ذَز ازاهِ ذَاٌّس زاز ٍ هجسا ضطٍع كبض زٍضُ رسيس اظ 

ِ   -19هبزُ  اي  ػاسم ضػبيات ضائَى ضاغلي       ػسم ضػبيت هَاظيي ضطػي  لبًًَي  همطضات ٍ ًظبهبت زٍلتي  غاٌفي ٍ حطفا

سْل اًببضي زض اًزبم ٍظبيف لابًًَي ٍ ارحابف ثاِ زاهاساضاى ٍ هطارؼابى ثاِ ٍسايلِ ضابغالى حطفاِ زاهپعضاكي ترلاف            

ضست ٍ ؾؼف ػول اضتكبثي ٍ تؼسز ٍ تكطاض آى حست هَضز ثاِ هزبظاتْابي ظياط هحكاَم      هحسَة ٍ هترلفبى ثب تَرِ ثِ

 هي ضًَس:  

 تصكط يب تَثيد ضفبّي زض حؿَض اػؿبي ضَضاّبي استبًي ًظبم زاهپعضكي هحل   -الف

 اذكبض يب تَثيد كتجي ثبزضد زض پطًٍسُ ًظبم زاهپعضكي  -ة

 تَثيد كتجي ثب زضد زض پطًٍسُ ًظبم زاهپعضكي ٍ الػبق ضاي زض تبثلَ اػالًبت سبظهبى ًظبم زاهپعضكي هحل  -د

 تَثيد كتجي ثبزضد زض پطًٍسُ ًظبم زاهپعضكي ٍ زضد هتي ضاي زض ًططيِ سبظهبى  -ز

 هحطٍهيت اظ اضتغب  ثِ حطفِ زاهپعضكي اظ سِ هبُ تب يكسب  زض هحل اضتكبة ترلف   -ُ

 حطٍهيت اظ اضتغب  ثِ حطفِ زاهپعضكي اظ سِ هبُ تب يكسب  زض توبم كطَض  ه _ٍ

 هحطٍهيت اظ اضتغب  ثِ حطفِ زاهپعضكي اظ يك سب  تب پٌذ سب  زض توبم كطَض ثب تبييس ّيبت ػبلي اًتظبهي   _ظ

 هحطٍهيت زائن اظ اضتغب  ثِ حطفِ زاهپعضكي زض توبم كطَض ثب تبييس ّيبت ػبلي اًتظبهي   _ح

ثِ هٌظَض ضسيسگي ثِ ترلفبت غٌفي ٍ حطفِ اي ضبغالى حطفِ زاهپعضكي  ّيبتْبي ثاسٍي اًتظابهي زض اساتبًْب ٍ     -20هبزُ 

 ّيبت ػبلي اًتظبهي زض هحل سبضهبى تطكيل هي ضَز.

 ّيبتْبي ثسٍي اًتظبهي زض استبًْب هتطكل اظ پٌذ ًفط ثطاي هست چْبض سب  ثططح شيل تطكيل هي ضَز.   -21هبزُ 

 َضاي استبًي  ضئيس ض -1

 يك ًفط حمَلساى ثِ اًتربة ٍ هؼطفي ضئيس كل زازگستطي استبى   -2

 ضئيس ضجكِ زاهپعضكي استبى   -3

زٍ ًفط زاهپعضك اظ اػؿبء سبظهبى ثب حسالل پٌذ سب  سبثمِ كبض كِ ثِ پيطٌْبز ضاَضاّبي اساتبًي ٍ تبيياس ّيابت ػابلي       -4

 اًتظبهي ٍ ثب حكن ضئيس سبظهبى هٌػَة هي ضًَس.

 ايي هبزُ ثب پيطٌْبز ّيبت ػبلي اًتظبهي ٍ تبييس ضئيس سبظهبى غَضت هي گيطز.( 4ػع  اػؿبي هَؾَع ثٌس ) -1ػطُ تج

 ضيبست ّيبت ثسٍي اًتظبهي استبى ثِ ػْسُ ضئيس ضَضاّبي استبًي است. -2تجػطُ 

 ٍظبيف ّيبتْبي ثسٍي اًتظبهي استبًْب ػجبضت است اظ:   -22هبزُ 

 في ٍ حطفِ اي اػؿبي سبظهبى زض ثطاثط اضربظ حميمي ٍ حمَلي  ضسيسگي ثِ ترلفبت غٌ -1

 ضسيسگي ثِ ضكبيبت افطاز حميمي ٍ حمَلي زض اضتجبـ ثب حطفِ زاهپعضكي اظ هطوَالى ايي لبًَى  -2

 ّيبت ػبلي اًتظبهي زض هطكع هتطكل اظ ّفت ًفط ثطاي هست چْبض سب  ثططح شيل تطكيل هي ضًَس: -23هبزُ 



 ثِ ػٌَاى ضئيس ّيبت ػبلي اًتظبهي(  ضئيس سبظهبى )  -1

 يك ًفط حمَلساى ثِ اًتربة ٍ هؼطفي ٍظيط زازگستطي  -2

 يك ًفط زاهپعضك ثب تزطثِ ػؿَ سبظهبى ثِ اًتربة ٍ هؼطفي ٍظيط رْبز سبظًسگي   -3

 يك ًفط زاهپعضك ثب تزطثِ ػؿَ سبظهبى ثِ اًتربة ٍ هؼطفي ٍظيط فطٌّگ ٍ آهَظش ػبلي   -4

 يك ًفط زاهپعضك ثب تزطثِ ػؿَ سبظهبى ثِ اًتربة ٍ هؼطفي ٍظيط ثْساضت  زضهبى ٍ آهَظش پعضكي   -5

 يك ًفط زاهپعضك ثب تزطثِ ػؿَ سبظهبى ثِ اًتربة ٍ هؼطفي ضَضاي هطكعي  -6

 يك ًفط زاهپعضك ثب تزطثِ ػؿَ سبظهبى ثِ اًتربة ٍ هؼطفي ٍظيط زفبع ٍ پطتيجبًي ًيطٍّبي هسلح  -7

 ثبيستي حسالل پٌچ سب  سبثمِ كبض زاضتِ ثبضٌس.( 7الي )( 2افطاز ثٌسّبي ) -1تجػطُ 

زض غَضتيكِ ضرػي ًسجت ثِ ضاي ّيبت ػبلي اًتظبهي هؼتطؼ ثبضس هي تَاًس اظ هطارغ لؿبئي تمبؾبي تزسيس  -2تجػطُ 

 ًظط ًوبيس . ضاي هطرغ لؿبئي لظؼي ٍ الظم االرطاء ذَاّس ثَز.

 ًتظبهي ػجبضت است اظ:ٍظبيف ّيبت ػبلي ا -24هبزُ 

 تظبضت ػبليِ ثط كبض ّيبتْبي ثسٍي اًتظبهي ٍ ايزبز ّوبٌّبي ثيي آًْب   -1

 ضسيسگي ثِ اػتطاؾْب ٍ ضكبيبت اضربظ حميمي ٍ حمَلي اظ قطظ كبض ّيبتْبي ثسٍي اًتظبهي   -2

 تزسيس ًظط زض احكبم غبزض ضسُ تَسف ّيبتْبي ثسٍي اًتظبهي  -3

 ًتظبهي زض غَضت ؾطٍضت ثِ تطريع ضَضاي هطكعي اًحال  ّيبتْبي ثسٍي ا -4

آئيي ًبهِ ارطائي چبًَبي تطكيل رلسبت ّيبت ػابلي اًتظابهي ٍ ّيبتْابي ثاسٍي اًتظابهي اساتبًْب  چباًَبي         -25هبزُ 

ضسيسگي  ّوچٌيي ًَع ترلفبت غٌفي ٍ حطفِ اي ٍ ًحَُ ضسيسگي ثِ آًْب , ًَع ٍ هيعاى هزبظاتْبي اًتظبهي  غاسٍض ضاي  

ي احكبم هطثَـ ثِ چبًَبي ٍ هست تزسيس ًظط زض احكبم ّيبتْبي ثسٍي اًتظبهي استبًْب  حساكخط ظاطف ساِ هابُ    ٍ ارطا

پس اظ تطكيل ضَضاي هطكعي تَسف آى ضَضا تْيِ ٍ اظ قطيك ٍظاضت رْبز سابظًسگي ثاطاي تػاَيت ثاِ ّيابت ٍظياطاى       

 تمسين هي گطزز.

يكي اظ رطاين هٌسضد زض لَاًيي رعائي ضا ًيع زاضتِ ثبضاس  ّيبتْابي    ّطگبُ ترلف افطاز هَؾَع ايي لبًَى ػٌَاى -26هبزُ 

اًتظبهي هكلفٌس تػَيط تبييس ضسُ پطًٍسُ هطثَـ ضا ثِ هطارغ لؿبيي شيػالح اضسب  كٌٌس. ضسيسگي زض هطارغ لؿبئي هبًغ 

 ضسيسگي ّيبتْبي اًتظبهي اظ حيج ترلف غٌفي ٍ حطفِ اي هطوَالى ايي لبًَى ًيست.

رغ شيػالح لؿبئي زض غَضت ثطذَضز ثب ترلفبت غٌفي ٍحطفِ اي اضربظ هَؾَع ايي لبًَى تػَيط تبييس هطا –تجػطُ 

 ضسُ پطًٍسُ ضا ثِ هطرغ شيطثف اضسب  زاضًس. 

  
 شرايط عضويت –فصل سوم 

 كليِ اتجبع ايطاًي فبضؽ التحػيل زٍضُ ّبي زكتطاي ػوَهي ٍ ترػػي ٍ سبيط ضزُ ّابي حطفاِ زاهپعضاكي حاك     -27هبزُ 

 ػؿَيت زض سبظهبى ضا زاضا ّستٌس.



اػؿبي سبظهبى هكلفٌس ّوِ سبلِ هجلغي ضا ثؼٌَاى حك ػؿَيت ثِ سبظهبى ثپطزاظًس. هيعاى ٍ چباًَبي ٍغاَ  آى    –تجػطُ

 هكبثك زستَضالؼولي است كِ تَسف ضَضاي هطكعي تْيِ ٍ اثالؽ هي ضَز.

ي حطفِ زاهپعضكي هَظف ثِ ضػبيات هفابز اياي لابًَى     كليِ زاهپعضكبى ػوَهي ٍ هترػع ٍ افطاز سبيط ضزُ ّب -28هبزُ 

 ّستٌس.

سبيط ضزُ ّبي سبيط حطفِ زاهپعضكي ػجبضت اظ كوك تكٌسيي  تكٌسيي  كبضزاى  كوك كبضضٌبئ زاهپعضاكي   -1تجػطُ 

 هي ثبضس. 

 ايي هبزُ تحت ًظبضت زاهپعضكبى ػوَهي ثب هترػع هزبظ است.( 1اضتغب  اضربظ هَؾَع تجػطُ ) -2تجػطُ 
  

 ساير هقررات –فصل چهارم 

 غسٍض پطٍاًِ ّبي اضتغب  تَسف سبظهبى زاهپعضكي كطَض هستلعم زضيبفت ضوبضُ ًظبم زاهپعضكي است. -29هبزُ 

ضبغالى حطفِ زاهپعضكي زض زستببّْبي زٍلتي  هبزام كِ زض سبػبت هَظاف ازاضي ثاِ اهاَض زاهپعضاكي اضاتغب        –تجػطُ

 ثَـ ّستٌس.زاضتِ ثبضٌس  تبثغ لَاًيي زستببُ هط

سبظهبى هي تَاًس ثطاي كوك ثِ ضفغ هطكالت ضفبّي ٍ هابلي اػؿابي كان زض آهاس ٍ ذسابضت زياسُ اظ قطياك         -30هبزُ 

 تطكيل غٌسٍق تؼبٍى ٍ ضفبُ اظ آًبى حوبيت كٌس.

اسبسٌبهِ غٌسٍق ٍ آييي ًبهِ چبًَبي پطزاذت ٍام ٍ حوبيتْبي هبلي تَسف ضَضاي هطكعي تْياِ ٍ ثاِ تػاَيت     –تجػطُ

 هي ضسس.

 اػتجبضات هَضز ًيبظ ثطاي ارطاي ايي لبًَى اظ هحلْبي ظيط تبهيي هي ضَز. -31هبزُ 

 حك ػؿَيت پطزاذتي اظ سَي اػؿبء   -1

 ّسايب ٍ كوك ّبي اضربظ حميمي ٍ حمَلي   -2

 كوك ّبي اذتيبضي زٍلت  -3
  

قانوى فوق هشتول بر سي و يك هاده و بيست و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه هوور  هدودهن   

به تاييود   ۸۲/۲/۶۷۳۱آباى هاه يكهسارو سيصدو هقتادو شش هدلس شوراي اسالهي تصويب و در تاريخ 

 شوراي نگهباى رسيده است. 

        علي اكبرناطق نوري

  شوراي اسالهي رئيس هدلس

  
 


