
 

 

 

 اِٛصؽي ِؼبٚٔت
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 ايــران اعصاب ي مغز بيماريهاي علمي اوجمـه اساسىامــه
 

 
 كليات ـ اول فصل

 هطتَعِ ًاهِ آييي ٍ فطٌّگي اًمالب ػالي قَضاي 7/8/1370 هَضخ خلؿِ ٍزٍهيي ٍقهت ههَتسٍيؿت اؾتٌاز تِ ـ1 ماده
 بيماريهاي ػلوي اًدوي قَز هي ًاهيس وويؿيَى اذتهاض تِ تؼس هي وِ فَق ههَتِ 4 هازُ هَضَع وويؿيَى ٍتهَية

 . قَز هي ًاهيسُ" أجّٓ " اذتهاض تِ تؼس ؾغَض زض وِ گطزز هي تكىيل آتي هَاز اؾاؼ تط ايــران اعصاب و مغز

 ًام تِ آى اػضاي ٍ ًوايس هي فؼاليت هطتَعِ فٌي ٍ ترههي ، تحميماتي ، ػلوي ّاي ظهيٌِ زض نطفاً اًدوي ـ2 ماده
 . ًساضًس ضا ؾياؾي احعاب تِ ٍاتؿتگي يا ؾياؾي فؼاليت حك اًدوي

 حمَلي قرهيت زاضاي ّا قطوت ثثت ازاضُ زض ثثت ٍ وويؿيَى تهَية تاضيد اظ ٍ تَزُ غيطاًتفاػي اًدوي ـ3 ماده
 . تاقس هي اًدوي لاًًَي ًوايٌسُ آى هسيطُ ّيات ضئيؽ ٍ اؾت

 ٍاحس-10 پالن-زٍؾت حدت وَچِ-خٌَتي فلؿغيي ذياتاى-وكاٍضظ تلَاض : آزضؼ تهران : قْط زض اًدوي هطوع ـ4 ِبدٖ
 ههَتِ عثك اًدوي قؼة تكىيل ضًٍس ضوي زض ، قَز تكىيل وكَض اظ هٌغمِ ّط زض تَاًس هي آى قؼة ٍ اؾت 21 ٍ 20
 . تَز ذَاّس آًْا ًظاضت تحت ٍ هطوعي اًدوي هسيطُ ّيات ًظط تا ٍ

 . اؾت ايطاًي تاتؼيت زاضاي اًدوي ـ5 ماده

 همطضات ٍ لَاًيي ضػايت تِ هلعم ٍ قَز هي تكىيل ًاهحسٍز هست تطاي اؾاؾٌاهِ ايي تهَية تاضيد اظ اًدوي ـ6 ماده
 . اؾت ايطاى اؾالهي خوَْضي

 

 اهداف و وظايف شرح ـ دوم فصل

 . آٍضز ذَاّس ػول تِ ضا ظيط ّاي فؼاليت ٍ الساهات ، اًدوي اؾاؾٌاهِ 2 هازُ زض هصوَض اّساف تِ ًيل هٌظَض تِ ـ7 ماده

 تِ وِ واضقٌاؾاًي ؾايط ٍ هترههاى ، هحمماى تيي ًظط تثازل ٍ آهَظقي ، تحميماتي ، فٌي ، ػلوي اضتثاط ايداز ـ7ـ1
 . زاضًس يتفؼال اًدوي تا هطتثظ ضقتِ گًَاگَى ّاي قاذِ زض ًحَي

 

 

 

 ؾايط ًيع ٍ پػٍّكي ٍ آهَظقي هَؾؿات ٍ ّا زاًكگاُ ٍ پعقىي آهَظـ ٍ زضهاى ، تْساقت ٍظاضت تا ّوىاضي ـ7ـ2
 ٍ تْساقتي  ، پػٍّكي ، آهَظقي اهَض ضيعي تطًاهِ زض ّؿتٌس هطتثظ اًدوي ّاي فؼاليت تا ًحَي تِ وِ ّايي ؾاظهاى
 زضهاًي



 

 

 

 اِٛصؽي ِؼبٚٔت

 

 ، زضهاًي تْساقتي ٍ آهَظقي ّاي تطًاهِ اضظقياتي ٍ تاظًگطي ظهيٌِ زض شيهالح هطاخغ تا ّوىاضي ٍ تؼاهل ـ7ـ3
 پعقىي ػلَم هرتلف هماعغ آهَذتگاى زاًف ػلوي ؾغح ٍ آهَظقي هَؾؿات

 هطتَعِ ضَاتظ اؾاؼ تط پػٍّكي ٍ فٌي ، ػلوي ، آهَظقي ذسهات اضائِ ـ7ـ4

 ، آهَظقي ٍ پػٍّكي ، ػلوي ّاي فؼاليت پيكثطز زض زاًكدَياى ٍ پػٍّكگطاى  ، زاًكوٌساى تكَيك ٍ تطغية ـ7ــ5
 زضهاًي ٍ  تْساقتي

 آهَظقي ، ػلوي ًكطيات اًتكاض ٍ تسٍيي ٍ تْيِ ـ7ـ6

 ٍ لَاًيي ضػايت تا الوللي تيي ٍ هلي ؾغَح زض هساٍم آهَظـ ، پػٍّكي ٍ آهَظقي ّاي گطزّوايي تطگعاضي ـ7ـ7
 وكَض خاضي همطضات

 ٍ تكَيك عطيك اظ ترهَل هطتَعِ ضقتِ تا هطتثظ ػلوي ّاي پػٍّف اًدام خْت هٌاؾة ظهيٌِ وطزى فطاّن ـ7ـ8
 خَاى هترههيي تطغية

 آى تا هطتثظ اهَض ضيعي تطًاهِ ٍ ايطاى پعقىي گطٍُ ػلوي ّاي اًدوي قَضاي تكىيل زض هكاضوت ـ7ـ9

 ضَاتظ چاضچَب زض ٍ هلي ػطنِ زض پػٍّكي ، ػلوي ّاي فؼاليت اًدام تطاي الوللي تيي ًْازّاي حوايت خلة ـ7ـ11
 وكَض خاضي

 

  عضىيت ـ سىم فصل
 

 : تاقس  هي ظيط عطق تِ اًدوي زض ػضَيت ـ8 ماده

 عثك تَاًٌس هي ًَضٍلَغي ترهم زضخِ زاضاي حسالل وِ افطازي وليِ ٍ اًدوي هَؾؽ ّيات :پيَؾتِ ػضَيت ـ8ـ1
 .زضآيٌس اًدوي ػضَيت تِ اؾاؾٌاهِ ايي زض هصوَض ضَاتظ

 : زضآيٌس اًدوي ػضَيت تِ تَاًٌس هي تاقٌس ظيط قطايظ حائع وِ افطازي : ٍاتؿتِ ػضَيت ـ8ـ2
 .تاقٌس اػهاب ػلَم ّاي ضقتِ اظ يىي زض PhD يا ترهم زضخِ زاضاي وِ وؿاًي وليِ

 

 

 

 ذال اّويت حائع آًاى اختواػي ٍ فطٌّگي ، ػلوي همام وِ ذاضخي ٍ ايطاًي ّاي قرهيت : افتراضي ػضَيت ـ8ـ3
 پصيطفتــِ افتراضي ػضَيت تِ تَاًٌس هي تاقٌس ًوَزُ اي اضظًسُ ٍ هَثط ّاي ووه اًدوي اّساف پيكثطز زض يا ٍ تاقس
 . قًَس

 

 . ؽٛٔذ ثشگضيذٖ پيٛعتٗ ػضٛيت ثٗ ِذيشٖ ٘يبت تصٛيت ٚ ؽشايط احشاص ثب تٛإٔذ ِي ٚاثغتٗ اػضبي ـ1 تبصره

 ٚظبيف ؽشح ٚ تؾىيً ٔحٖٛ ٔبِٗ آييٓ 7 ِبدٖ دس ِزوٛس ِذيشٖ ٘يبت ٚ ِٛعظ  ٘يبت ؽشايط ثبيغتي أجّٓ پيٛعتٗ اػضبي ـ2 تبصره

 . ثبؽٕذ داسا سا وّيغيْٛ
 



 

 

 

 اِٛصؽي ِؼبٚٔت

 

 ػوَهي هدوغ تهَية تِ ٍ تؼييي هسيطُ ّيات تَؾظ آى هيعاى وِ ضا هثلغي ؾاالًِ اًدوي اػضاي اظ يه ّط ـ9 ماده
 . وطز ذَاّس پطزاذت ػضَيت حك ػٌَاى تِ ضؾيس ذَاّس

 

 . وشد ٔخٛا٘ذ ايجبد ػضٛ ثشاي أجّٓ داسايي ثٗ ٔغجت سا ادػبيي ٚ حك ٘يچگٛٔٗ ػضٛيت حك پشداخت ـ1 تبصره

 أتخبثبت دس ؽشوت ثٗ ِجبص افشادي ٌزا ٚ ثٛد خٛا٘ذ عبي ّ٘بْ ؽذگبْ ٔبَ ثجت تؼذاد أجّٓ ٘ش پيٛعتٗ اػضبي تؼذاد ِالن ـ2 تبصره

 دسيبفت سا أتخبثبت ٚ ػِّٛي ِجّغ جٍغٗ دس ؽشوت ثشگ ٚ ّٔٛدٖ پشداخت سا عبي ّ٘بْ ِصٛة ػضٛيت حك وٗ ٘غتٕذ ِذيشٖ ٘يبت

 . ثبؽٕذ وشدٖ
 

  : ياتس  هي ذاتوِ ظيط هَاضز اظ يىي زض اًدوي زض ػضَيت ـ11 ماده

 ػضَ وتثي اؾتؼفاي ـ11ـ1

 . ًوايس هي تؼييي هسيطُ ّيات وِ هْلتي زض ؾاالًِ ػضَيت حك پطزاذت ػسم ـ11ـ2

 تِ پعقىي ًظام ؾاظهاى اًتظاهي ػالي ٍ تسٍي ّاي ّيات زض لغؼي هحىَهيت ًيع ٍ ػضَيت قطايظ اظ يىي ظٍال ـ11ـ3
 . اؾت پعقىي حطف تِ اقتغال اظ زائن يا هَلت هحطٍهيت

 

 . اعت پضؽىي حشف ثٗ اؽتغبي اص ِحشِٚيت ِذت ِؼبدي ػضٛيت تؼٍيك ِذت ـ1 تبصره

 اعبط ثش أجّٓ ػٍّىشد ثش ٔظبست ٘يبت تبئيذ ٚ اطالع اص پظ ػضٛيت خبتّٗ ٔيض ٚ پزيشػ ػذَ ثٗ ساجغ ٔٙبيي تصّيُ ـ2 تبصره

 . ثٛد خٛا٘ذ ِذيشٖ ٘يبت ثب ، کّيغيْٛ ٚظبيف ؽشح ٚ تؾىيً ٔحٖٛ ٔبِٗ آييٓ 3 ِبدٖ 7 ثٕذ ِٛضٛع

 

 اجنوي اركاى ـ چهارم فصل

 : اؾت ظيط اضواى زاضاي اًدوي ـ11 ماده

  ػوَهي هدوغ ـ11ـ1

 هسيطُ ّيات ـ11ـ2

 

 

 تاظضؼ ـ11ـ3
 

 ػِّٛي ِجّغ ـ اٌف

 : گطزز هي تكىيل ظيط نَضت زٍ تِ اًدوي پيَؾتِ اػضاي گطزّوايي اظ ػوَهي هدوغ ـ12 ماده

 اظ تَاًس هي ًيع ٍ وٌس هي ضؾيسگي اًدوي خاضي اهَض تِ ٍ قَز هي تكىيل تاض يه ؾال ّط وِ ػازي ػوَهي هدوغ ـ12ـ1
 . گطزز تكىيل ظٍزتط ضطٍضت حؿة ٍ ًَتت خْت

 تهوين اتراش يا ٍ اؾاؾٌاهِ زض الظم انالحات اًدام تطاي ضطٍضي هَالغ زض وِ الؼازُ فَق ػوَهي هدوغ ـ12ـ2
 تهَية اظ پؽ اؾاؾٌاهِ تغييط ٍ انالح زضذهَل آى تهويوات ًِتيد ٍ قَز هي تكىيل اًدوي اًحالل زضذهَل

 پيٛعتٗ اػضبي اص پٕجُ يه يب ثبصسط يب ِذيشٖ ٘يبت دػٛت ثٗ اٌؼبدٖ فٛق ػِّٛي ِجبِغ . تَز ذَاّس اخـطا لاتل وويؿيَى

 . گشدد ِي تؾىيً



 

 

 

 اِٛصؽي ِؼبٚٔت

 

 حساوثط ٍ وويؿيَى اظ اًدوي اٍليِ هَافمت اظ پؽ ، هَؾؽ ّيات زضذَاؾت تا ػازي ػوَهي هدوغ خلؿِ اٍليي -3-12
 . قس ذَاّس تكىيل وثيطاالًتكاض ّاي ضٍظًاهِ اظ يىي زض آگْي زضج تا هاُ قف ظطف

 

 دس ٚ يبثذ ِي سعّيت پيٛعتٗ اػضبی يه ػالٖٚ ثٗ ٔصف حذالً حضٛس ثب يه ٘ش اٌؼبدٖ فٛق ٚ ػبدي ػِّٛي ِجّغ جٍغبت ـ1 تبصره

 . ثٛد خٛا٘ذ آسا دٚعَٛ ثب تصّيّبت اٌؼبدٖ فٛق ػِّٛي ِجبِغ

 اٌٚيٗ جٍغٗ تبسيخ اص ِبٖ يه فبصٍٗ ثٗ ٔيبِذ ثذعت اٌؼبدٖ فٛق ٚ ػبدي ػِّٛي ِجّغ جٍغبت تؾىيً ثشاي الصَ حذٔصبة چٕبٔچٗ ـ2 تبصره

 تؾىيً حبضش اػضبي صا تؼذاد ٘ش ثب ِجّغ ايٕصٛست دس ؽٛد ِي الذاَ لجٍي دػٛت ٔتيجٗ روش ثب ٔحٛ ّ٘بْ ثٗ ِجذد دػٛت ثٗ ٔغجت

 . ؽذ خٛا٘ذ
 

  : تاقس هي ظيط قطح تِ ػازي ػوَهي هدوغ ٍظايف ـ13 ماده

 اًدوي ؾاالًِ ّاي فؼاليت گعاضـ تِ ًؿثت تهوين اتراش ٍ ضؾيسگي ٍ تاظضؼ ٍ هسيطُ ّيات گعاضـ اؾتواع  ـ13ـ1

  ػضَيت حك هيعاى ٍ اًدوي تَزخِ ٍ تطاظًاهِ تِ ًؿثت تهوين اتراش ـ13ـ2

 هسيطُ ّيات اػضاي ػعل يا ٍ اًتراب ـ13ـ3

  الثسل ػلي ًفط يه ٍ انلي تاظضؼ ػٌَاى تِ اػضا اظ ًفط يه اًتراب ـ13ـ4

 هسيطُ ّيات پيكٌْاز تِ اًدوي اهَض پيكثطز تطاي هَضزلعٍم اخطايي ضَاتظ ٍ ّا ًاهِ آييي وليِ تهَية ـ13ـ5

 اًدوي ّاي آگْي اًتكاض  تطاي وثيطاالًتكاض ضٍظًاهِ تؼييي ـ13ـ6
 

 جٙت وّيغيْٛ ٚظبيف ؽشح ٚ تؾىيً ٔحٖٛ ٔبِٗ آييٓ 11 ِبدٖ 1 تجصشٖ دس ِزوٛس ّٔبيٕذٖ ػِّٛي ِجبِغ جٍغبت وٍيٗ دس ـ تبصره

 . يبفت ٔخٛا٘ذ سعّيت جٍغٗ وّيغيْٛ ّٔبيٕذٖ حضٛس ػذَ صٛست دس . ؽذ خٛا٘ذ دػٛت جٍغٗ دس حضٛس
 

 

 

  ِذيشٖ ٘يبت ـ ة

 . قًَس هي اًتراب الثسل ػلي ػضَ ػٌَاى تِ ًفط 2 ٍ اؾت ًفط 7 ( 9 يا 7 يا 5 ) اظ هطوة هسيطُ ت ّيا اػضاي ـ14 ماده
 اًتراب اًدوي پيَؾتِ اػضاي هياى اظ هرفي ضاي تا تاض يه عبي 3 ٘ش ػازي ػوَهي هدوغ خلؿِ زض هصوَض اػضاي
 . اؾت افتراضي هسيطُ ّيات زض ػضَيت ٍ قس ذَاٌّس

 

 . ثٛد خٛا٘ذ وّيغيْٛ ٔٙبيي تبئيذ ٚ ػِّٛي ِجّغ تصٛيت ٚ ِذيشٖ ٘يبت پيؾٕٙبد ثب ِذيشٖ ٘يبت تؼذاد افضايؼ ـ1 تبصره

 اوثشيت ثب تصّيّبت ٚ يبثذ ِي سعّيت اػضب دٚعَٛ حضٛس ثب ٚ ؽٛد ِي تؾىيً ثبس يه ِبٖ يه ٘ش حذالً ِذيشٖ ٘يبت جٍغبت -2 تبصره

 . ثٛد خٛا٘ذ حبضشيٓ آساء
 

 وتثي ضاي تا زاض ذعاًِ ًفط يه ٍ زتيط ًفط يه ٍ ضئيؽ ًاية ًفط يه ، ضئيؽ ًفط يه خلؿِ اٍليي زض هسيطُ ّيات ـ15 ماده
 تِ ٍ هكرم هسيطُ ّيات خلؿات زض اًدوي ّط زاذلي ًاهِ آييي ضوي زض . ًوايس هي اًتراب هسيطُ ّيات اػضاي اوثطيت

 . ضؾيس ذَاّس تهَية
 

 .ؽٛٔذ أتخبة ِغئٌٛيت دٚ ايٓ اص يىي عّت ثٗ تٛإٔذ ّٔي ِتٛاٌي دٚسٖ دٚ اص يؼث أجّٓ دثيش ٚ أجّٓ سئيظ   -1 تبصره

 حمٛلي ؽخصيت ٚ لبٔٛٔي ّٔبيٕذٖ ٚ ِذيشٖ ٘يبت ِصٛثبت وٍيٗ ِجشی ٚ أجّٓ جبسي اِٛس اداسٖ ِغئٛي ِذيشٖ ٘يبت سئيظ - 2 تبصره 

 . ثٛد خٛا٘ذ ِختٍف ِشاجغ ٔضد دس أجّٓ



 

 

 

 اِٛصؽي ِؼبٚٔت

 

 اِضبي  ثب اداسي سعّي ٘بي ٔبِٗ ٚ أجّٓ ِٙش ٚ داس خضأٗ اِضبي  ٚ ِذيشٖ ٘يبت سئيظ اِضبی ثب تؼٙذآٚس اٚساق کٍيٗ ـ3 تبصره

 . ثٛد خٛا٘ذ سئيظ ٔبيت اٚ غيبة دس ٚ ِذيشٖ ٘يبت سئيظ

 دس ( ِذيشٖ ٘يبت يصتؾخ ثٗ ) ِٛجٗ دٌيً ثذْٚ ِتٕبٚة جٍغٗ 5 يب ٚ ِتٛاٌي جٍغٗ 3 ِذيشٖ ٘يبت اػضبي اص ٘شيه چٕبٔچٗ ـ4 تبصره

 . ؽذ خٛا٘ذ ؽٕبختٗ ِغتؼفي ّٕٔبيذ ؽشوت جٍغبت

 جبٔؾيٕي ثٗ ػضٛيت دٚسٖ ِبثمي ثشاي اٌجذي ػٍي ػضٛ ِذيشٖ ٘يبت اػضبي اص ٘شيه فٛت يب ٚ ثشوٕبسي ٚ اعتؼفب صٛست دس ـ5 تبصره

 . ؽذ خٛا٘ذ تؼييٓ ٚي
 

 ٍ ػوَهي هدوغ فطاذَاًي تِ ًؿثت ذَز تهسي پاياى اظ پيف چْاضهاُ حساوثط ظطف اؾت هَظف هسيطُ ّيات ـ16 ماده
 تطاي ػوَهي هدوغ نَضتدلؿِ تا ّوطاُ ضا ًتايح تالفانلِ ٍ السام وويؿيَى ًوايٌسُ حضَض تا خسيس هسيطُ ّيات اًتراب
  .ًوايٌس اضؾال وويؿيَى تِ تطضؾي

 

 .داؽت خٛا٘ذ ثشػٙذٖ سا أجّٓ اِٛس ِغئٌٛيت ، کّيغيْٛ عٛي اص جذيذ ِذيشٖ ٘يبت تبئيذ تب لجٍي ِذيشٖ ٘يبت ـ تبصره
 

  



 

 

 

 اِٛصؽي ِؼبٚٔت

 

 

 

  : هسيطُ ّيات اذتياضات ٍ ٍظايف ـ17 ماده

 الؼازُ فَق ٍ ػازي ػوَهي هداهغ زػَت ـ17ـ1

  ػوَهي هداهغ زض هترصُ تهويوات اخطاي ـ17ـ2

 وكَض خاضي همطضات ٍ لَاًيي ضػايت تا پػٍّكي ٍ فٌي ، ػلوي ّاي گطزّوايي ٍ ؾرٌطاًي خلؿات تكىيل ـ17ـ3

 اخطايي ّاي ًاهِ آييي ٍ همطضات ٍ ضَاتظ تْيِ ـ17ـ4

 ػوَهي هدوغ تِ اضائِ تطاي اًدوي ّاي فؼاليت ؾاالًِ گعاضـ تْيِ ـ17ـ5

 ػوَهي هدوغ تِ آى اضائِ ٍ تطاظًاهِ تْيِ ـ17ـ6

 اًدوي تطاي هالي ّاي ووه ٍ ّسايا لثَل ـ17ـ7

  ػوَهي هداهغ تِ اؾاؾٌاهِ زض تغييطات ٍ انالحات پيكٌْاز ـ17ـ8

  اؾاؾٌاهِ هفاز چاضچَب زض اًدوي اهَض ازاضُ ـ17ـ9

 آًْا تط ًظاضت ٍ فؼاليت ًَع تؼييي ٍ هرتلف ترههي ٍ اخطايي ّاي وويتِ تكىيل ـ17ـ11

 وكَض همطضات ٍ لَاًيي ضػايت تا ذاضخي ٍ زاذلي ػلوي هداهغ تِ اًدوي ًوايٌسگاى هؼطفي ٍ اًتراب ـ17ـ11

 ٍ هطاخغ توام زض قَز هي الاهِ اًدوي ػليِ وِ زػاٍي اظ زفاع ٍ حمَلي ٍ حميمي اقرال وليِ زػَي الاهِ ـ17ـ12
 غيط تَويل ٍ ٍويل تؼييي حك تا زازضؾي هطاحل

  وكَض يخاض همطضات ٍ لَاًيي ضػايت تا ذاضخي ٍ زاذلي هداهغ زض اًدوي ػضَيت تِ ًؿثت تهوين اتراش ـ17ـ13

 الؼازُ فَق ػوَهي هدوغ تِ اًدوي اًحالل پيكٌْاز ـ17ـ14
 

 ثبصسط ـ ج

 هدوغ خلؿِ زض تاض يه عبي 3 ّط وِ تَز ذَاّس الثسل ػلي 1 ًفط 2 يا 1 ) ٍ انلي تاظضؼ ًفط يه زاضاي اًدوي ـ18 ماده
 . قس ذَاٌّس اًتراب پيَؾتِ اػضاي هياى اظ هرفي ضاي تا ػازي ػوَهي

 : اؾت ظيط قطح تِ تاظضؼ ٍظايف ـ19 ماده

 ػوَهي هدوغ تِ اضائِ تطاي گعاضـ تْيِ ٍ اًدوي هالي هساضن ٍ اؾٌاز وليِ تطضؾي ـ19ـ1

 ػوَهي هدوغ تِ اضائِ ٍ اًدوي ػولىطز اظ گعاضـ تْيِ ٍ غيطهالي ٍ هالي اظ اػن هسيطُ ّيات ؾاالًِ گعاضـ تطضؾي ـ19ـ2

 ػوَهي هدوغ تِ اؾاؾٌاهِ هفاز اظ هسيطُ ّيات ترلف ّطگًَِ گعاضـ ـ19ـ3

  ضطٍضي هَاضز زض الؼازُ فَق ػوَهي هدوغ اظ زػَت ـ19ـ4
 

 هالي زفاتط ٍ اؾٌاز تَاًس هي ظهاى ّط زض ٍ اؾت هداظ ضاي حك تسٍى هسيطُ ّيات خلؿات زض تاظضؼ قطوت ـ21 ماده
 . زّس لطاض تطضؾي هَضز ٍ هغالثِ هسيطُ ّيات اظ ضا اًدوي

 



 

 

 

 اِٛصؽي ِؼبٚٔت

 

 

 45 حسالل ضا آى هالي تطاظًاهِ ٍ اًدوي ؾاالًِ ّاي فؼاليت گعاضـ هسيطُ ّيات ضياؾت هالي ؾال ّط ىپايا زض ـ21 ماده
  . زاز ذَاّس لطاض تاظضؼ اذتياض زض تائيس تطاي ؾاالًِ ػوَهي هدوغ خلؿِ اٍليي تكىيل اظ لثل ضٍظ

 
 اجنوي هالی هنابع ـ پنجن فصل

 

  : اظ ػثاضتؿت اًدوي هالي هٌاتغ ـ22 ماده

 اػضا ػضَيت حك ـ22ـ1

 ّا ووه ٍ ّسايا هحل اظ ـ22ـ2

  اًتكاضاتي ٍ فٌي ٍ پػٍّكي ، آهَظقي ّاي فؼاليت اظ حانل زضآهس ـ22ـ3

  پعقىي آهَظـ ٍ زضهاى ، تْساقت ٍظاضت هالي ّاي حوايت ـ22ـ4
 
 

 اجنوي احنالل هىارد ـ ششن فصل
 

 تِ الؼازُ فَق ػوَهي هدوغ تهَية ٍ پيَؾتِ اػضاي 3/1 يا ٍ تاظضؼ يا هسيطُ ّيات زضذَاؾت نَضت زض ـ23 ماده
 . گطزز هي هٌحل اًدوي زليل ّط

 ٍ تؿَيِ  ّيات اًتراب تِ ًؿثت خلؿِ ّواى زض گيطز هي اًدوي اًحالل تِ تهوين وِ الؼازُ فَق ػوَهي هدوغ ـ24 ماده
 . وطز ذَاّس السام آى هاهَضيت هست تؼييي

 ذتن . ًوايس هي اضائِ ضا ذَز الساهات گعاضـ اًدوي الؼازُ فَق ػوَهي هدوغ ؾالياًِ خلؿات زض تؿَيِ ّيات ـ25 ماده
 آگْي وثيـطاالًتكاض خطايس اظ يىي ٍ ضؾوي ضٍظًاهِ زض ٍ تطؾس الؼازُ فَق ػوَهي هدوغ تهَية تِ تايس تؿَيِ ػوليات

 . گطزز اػالم وويؿيَى تِ هطاتة ٍ قَز
 

 

 ِٛعغبت اص يىي ثٗ کّيغيْٛ اطالع ٔيض ٚ تغٛيٗ ٘يبت تصٛيت ٚ ِخبسج ٚ ديْٛ ٚضغ اص پظ أجّٓ ٘بي داسايي ثبليّبٔذٖ ـ تبصره

 . ؽذ خٛا٘ذ ا٘ذا وؾٛس تحميمبتي آِٛصؽي
 

 ثٗ 16/10/44 تبسيخ دس تجصشٖ ٔٛصدٖ ٚ ِبدٖ ؽؼ ٚ ثيغت ٚ فصً  ؽؼ ثش ِؾتًّ اعبعٕبِٗ ايٓ -26 ماده

 . سعيذ ِٛعظ ػِّٛي ِجّغ تصٛيت


