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قشآى كشين ثِ ػٌَاى ػبلي تشيي هتي ٍ آخشيي ًسخِ سؼبدت الْي ثشاي اًسبى ،حبٍي حقبيق اسصضوٌذي است كِ كطف آًْب تٌْب اص عشيق ٍحي
اهكبىپزيش است .اص قشٍى ٍ اػػبس گزضتِ،يكي اص ًيبصّبي ثطش ،دستيبثي ثِ هؼٌبي ظبّشي قشآى كشين ثَدُ است كِ اص آى ثِ «تشجوِ» تؼجيش
ضذُ است« .تشجوِ قشآى» ًبصلتشيي ٍ دسدستتشيي سغح ثيبى هفبّين قشآًي هيثبضذ.
ضرورت
اهشٍصُ تشجوِّبي هتؼذدي تْيِ ٍ ػشضِ ضذُ ٍ هيضَد كِ اص ًظش سغح ٍ دسجِ غحت ٍ دقت ثسيبس هتفبٍتاًذّ .ويي اهش ،سجت چٌذگبًگي ٍ
ثؼضبً تؼبسؼ ّبيي ضذُ است .اص يك سَ هوكي است هغبلجي ثِ ًبم هؼٌبي قشآى تشٍيج ضَد كِ ثب حقيقت قشآى هتفبٍت ثبضذ؛ ٍ اص سَي ديگش
اهكبى اػوبل ساليق ًبدسست ٍ دٍس ضذى اص اغَل ٍ هجبًي غحيح سا سجت گشددً .يبص هجشم جبهؼِ اهشٍص ٍ ثِ خػَظ ًسل جَاى ثِ تشجوِّبي
غحيح ٍ سٍاى دس سغَح هختلف ،ضشٍست ايي اهش سا دٍ چٌذاى هيكٌذ.
ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهي ثب ػٌبيت ثِ ٍظيفِ قبًًَي خَد دس ًظبست ثش اهش ًطش كتت ،ثِ سبهبىدّي ٍ ًظبست ثش ًطش تشجوِ قشآى كشين
هجبدست ٍسصيذُ ٍ اص ًطش تشجوِّبي هغلَط ٍ غيش هٌغجق ثب هتي قشآى كشين ثِ عَس جذي جلَگيشي هيكٌذ.
ماده- ۱ثِ هٌظَس اسائِ تشجوِ غحيح قشآى كشين ٍ جلَگيشي اص ًطش تشجوِّبي هغلَط ٍ غيش هٌغجق ثب هتي قشآى ،آيييًبهِ حبضش تذٍيي ضذُ
ٍ جْت اجشا اثالؽ هيضَد.
مادهً- «۲طش تشجوِ قشآى» يؼٌي :اًتطبس ٍ پخص هؼٌبي ظبّشي آيبت قشآى ثِ غَست هكتَة يب اسائِ آى دس سسبًِّبي ديذاسي ٍ ضٌيذاسي.

ضوابط
ماده- ۳تشجوِ آيبت قشآىً ،جبيذ هغبيش ثب هؼٌبي غحيح هتي آى ثبضذ.
ماده - ۴دس هػبحف هتشجن تشجوِ آيبت ثبيذ ثِ غَست هٌبست دس داخل غفحِ آيبت يب غفحِ هقبثل هتي آيبت ٍ يب ًظيش آى ثبضذ .چبح ٍ ًطش
تشجوِ قشآى ثِ غَست كبهل ،اجضاي هٌفػل ،احضاة ٍ سَس قشآى يب هجوَػِ آيبت دس قبلت كتبة ،جضٍُ يب ًشمافضاس ثذٍى دسج آيبت هشثَط هوٌَع
است.

ساختاروظارتی
ماده- ۵ثِ هٌظَس تذٍيي ضَاثظ ػلوي ،دستَسالؼولّبي اجشاييً ،ظبست ثش حسي اجشاي آى ٍ ّوچٌيي غذٍس هجَص ًطش هػبحف هتشجن،
سبختبسي ثب اسكبى ريل دس هشكض ّوبٌّگي ،تَسؼِ ٍ تشٍيج فؼبليتّبي قشآًي كطَس تطكيل هيضَد




كبسگشٍُّبي تخػػي
ضَساي ًظبست
دثيشخبًِ

ماده- ۶كبسگشٍُّبي تخػػي

ثِ هٌظَس تذٍيي ضَاثظ ػلوي ،دستَسالؼولّبي اجشايي ٍ اسائِ ًظشات ٍ كبسضٌبسيّبي الصم ثِ ضَساي ًظبست ،كبسگشٍُّبي تخػػي ثِ ضشح
ريل تطكيل هيضَد:




كبسگشٍُ تفسيش ٍ ػلَم قشآى :ضبهل ً ۷فش اص اسبتيذ ٍ غبحتًظشاى حَصٍي ٍ داًطگبّي دس حَصُ تفسيش ٍ ػلَم قشآى
كبسگشٍُ صثبى ٍ ادثيبت ػشة :ضبهل ً 5فش اص اسبتيذ ٍ غبحتًظشاى حَصٍي ٍ داًطگبّي آضٌب ثب تفسيش ٍ تشجوِ قشآى كِ حذاقل دٍ
ًفش اص ايطبى هتخػع دس في تشجوِ ثبضٌذ.
كبسگشٍُ صثبى ٍ ادثيبت فبسسي :ضبهل ً 5فش اص اسبتيذ ٍ غبحتًظشاى حَصٍي يب داًطگبّي آضٌب ثب تفسيش ٍ تشجوِ قشآى كشين

تبصره :ثشاي ثشسسي تشجوِ قشآى ثِ سبيش صثبىّب ،كبسگشٍُ هشثَط ثِ آى صثبى ضبهل ً 5فش اص اسبتيذ ٍ غبحتًظشاى حَصٍي يب داًطگبّي آضٌب
ثب تفسيش ٍتشجوِ قشآى تطكيل هيضَد.



كبسگشٍُ ثبصثيٌي ٍ تػحيح :ضبهل ً 3فش آضٌب ثب قَاػذ ًگبسش ٍ ٍيشايص ٍ هفبّين قشآى ٍ هسلظ ثش ا هش ثبصثيٌي ٍ تػحيح هتَى
كبسگشٍُ ًطش :ضبهل ً 5فش اص غبحتًظشاى ٍ كبسضٌبسبى چبح ٍ ًطش ٍ فؼبليتّبي سسبًِاي قشآى

تبصره :اػضبي كبسگشٍُّب تَسظ سييس هشكض ّوبٌّگي ،تَسؼِ ٍ تشٍيج فؼبليتّبي قشآًي كطَس ٍ ثب هطَست ثب هشاكض هؼتجش ػلوي كطَس
تؼييي هيضًَذ
ماده- ۷ضَساي ًظبست
ضَساي ًظبست ثش ًطش تشجوِ قشآى ثِ هٌظَس جوغثٌذي ًظشات تخػػي ٍ ثشسسي غذٍس هجَص ًطش تشجوِّبي قشآى ٍ سبيش تػوينگيشيّب ،ثب
حضَس ًوبيٌذگبى كبسگشٍُّبي تخػػي يبد ضذُ ،سييس هشكض ٍ سييس دثيشخبًِ تطكيل هيضَدً .ظش ايي ضَسا الصماالتجبع ٍ سأي آى دس حَصُ
هسئَليت ٍ اختيبسات هؼيي ضذُ ًبفز است.
ماده- ۸دثيشخبًِ
ثِ هٌظَس اًجبم اهَس اداسي ٍ پطتيجبًي اجشاي آيييًبهِ ،سييس هشكض فشدي سا ثب داسا ثَدى سبثقِ فؼبليتْبي تخػػي ٍ اجشايي ثِ ػٌَاى سييس
دثيشخبًِ ضَساي ًظبست ثش ًطش تشجوِ قشآى كشين هٌػَة هيكٌذ.
دثيشخبًِ هَظف است توْيذات الصم ثشاي تحقق هػَثبت ضَساي ًظبست سا اًجبم دّذ.
سبيش هَاسد
ماده- ۹چبح ٍ اًتطبس هػبحف ٍ هجوَػِّبي آيبت ٍ سَس قشآى هتشجن دس جضٍات ٍ كتت آهَصضي قشآى ،هحػَالت سسبًِاي قشآًي ،كتت
تفسيش ٍ ادػيِ ،هٌَط ثِ غذٍس هجَص اص سَي دثيشخبًِ هيثبضذ.
تجػشُ :ثب هتخلفبى اص هفبد ايي آيييًبهِ عجق ضَاثظ جبسي ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهي ثشخَسد خَاّذ ضذ.
ماده- ۱۱دثيشخبًِ اص عشيق هشكض هَظف است ،دس هَسد اعالعسسبًي دقيق آيييًبهِ حبضش ٍ ضَاثظ ٍ دستَسالؼولّبي اجشايي آى اقذام هٌبست
سا اًجبم دّذ.

ماده- ۱۱ايي آيييًبهِ دس ۱۱هبدُ ٍ  ۳تجػشُ ثِ تأييذ ٍصيش فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهي سسيذُ ٍ الصماالجشا هيثبضذ ٍ كليِ هقشسات هغبيش ثب آى
هلغي اػالم هيضَد.

