
 ضٟطزاضی( 0 0 1)وٕیسیٖٛ ٔازٜ غس 

اٖ  ػٛٙ

لاٖ٘ٛ ضفغ ٔٛا٘غ تِٛیس  59ٚ ٔازٜ  1334/04/11لاٖ٘ٛ ضٟطزاضی ٔػٛب  100ٚ ٔازٜ  55ٔازٜ  24ٔستفاز اظ تٙس -1 

غسٚض پطٚا٘ٝ تطای أالن ٚ اضاضی ٚالغ زض ٔحسٚزٜ ضٟط اظ ٚظایف  1394پصیط ٚ اضتمای ٘ظاْ ٔاِی وطٛض ٔػٛب  ضلاتت

 .است  ضٟطزاضی

ٞیأت  1395/12/04ٔٛضخ  1224-1227، زاز٘أٝ ضٕاضٜ 16/07/1373ٔٛضخ  79ٚفك ضای ٚحست ضٚیٝ ضٕاضٜ -2

، ضٟطزاضی 1351/12/22لاٖ٘ٛ تأسیس ضٛضایؼاِی ضٟطساظی ٚ ٔؼٕاضی ٔػٛب  7ػٕٛٔی زیٛاٖ ػساِت ازاضی ٚ ٔفاز ٔازٜ 

 .تاضس ػٛتات ضٛضایؼاِی ضٟطساظی ٚ ٔؼٕاضی ٔیزض غسٚض پطٚا٘ٝ ٔىّف تٝ ضػایت ضطٚط، ٔمطضات عطح تفػیّی ٚ اجطای ٔ

ٞیأت ػٕٛٔی زیٛاٖ ػساِت  1385/05/08ضٕاضٜ  266ای ٔازٜ غس ٚ ضای ٚحست ضٚیٝ ضٕاضٜ ھ ٔغاتك ٔسَِٛ تثػطٜ-3

ای تسٚی ٚ تجسیس٘ظط ٔازٜ ھازاضی، ضسیسٌی تٝ ترّفات ساذتٕا٘ی ٚالغ زض ٔحسٚزٜ ضٟط ٚ یا حطیٓ آٖ زض غالحیت وٕیسیٖٛ

 .اضزغس لطاض ز

ٞای تسٖٚ پطٚا٘ٝ یا ٔراِف  تٛا٘س اظ ػّٕیات ساذتٕا٘ی ساذتٕاٖ تط اساس شیُ ٔازٜ غس لاٖ٘ٛ ضٟطزاضی، ضٟطزاضی ٔی -4

ٔفاز پطٚا٘ٝ اػٓ اظ آٖ وٝ زض ظٔیٗ ٔحػٛض یا غیطٔحػٛض تاضس جٌّٛیطی ٕ٘ایس ٚ اِعأا ٔاِىیٗ لثُ اظ ٞط ٌٛ٘ٝ ساذت ٚ ساظ زض 

ت ٘سثت تٝ اذص پطٚا٘ٝ ٔثازضت ٕ٘ٛزٜ ٚ وّیٝ ٔطاحُ ساذت ضا تط اساس پطٚا٘ٝ غازضٜ اظ تایس ٔٙاعك ضٟطی ٚ حطیٓ ضٟط ٔی

 .ضٟطزاضی ا٘جاْ زٞٙس

ٔازٜ غس لاٖ٘ٛ ضٟطزاضی زض ٔٛاضزی وٝ اظ ِحاػ اغَٛ ضٟطساظی یا فٙی تا یٟساضتی لّغ تأسیسات تٙاٞای  1ٔغاتك تثػطٜ -5

تسٖٚ پطٚا٘ٝ، ساذتٕاٖ احساث یا ضطٚع تٝ احساث ضسٜ تاضس ذالف ٔطرػات ٔٙسضج زض پطٚا٘ٝ ضطٚضت زاضتٝ تاضس یا 

وٕیسیٖٛ ٔازٜ غس تٝ ترّفات ضسیسٌی ٚ زض غٛضتی وٝ تػٕیٓ وٕیسیٖٛ ٔثٙی تط لّغ تٕاْ یا لسٕتی اظ تٙا تاضس، ّٟٔت 

 .ٕ٘ایس ٔٙاسثی وٝ ٘ثایس اظ زٚ ٔاٜ تجاٚظ وٙس جٟت لّغ تٙا تؼییٗ ٔی

ی، زض ٔٛضز اضافٝ تٙا ظایس تط ٔساحت ظیطتٙای ٔٙسضج زض پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی ٚالغ زض ٔازٜ غس لاٖ٘ٛ ضٟطزاض 2ٚفك تثػطٜ -6

تٛا٘س زض غٛضت ػسْ ضطٚضت لّغ اضافٝ تٙا تا تٛجٝ تٝ ٔٛلؼیت ّٔه اظ ٘ظط  حٛظٜ استفازٜ اظ اضاضی ٔسىٛ٘ی وٕیسیٖٛ ٔی

اذتٕاٖ اظ ٘ظط ٔػاِح ٔػطف ضسٜ غازض ٕ٘ایس ای ٔتٙاسة تا ٘ٛع استفازٜ اظ فضای ایجاز ضسٜ ٚ ٘ٛع س ٔىا٘ی ضای تٝ اذص جطیٕٝ

ٚ جطیٕٝ تؼییٗ ضسٜ ٘ثایس اظ حسالُ یه زْٚ وٕتط ٚ اظ سٝ تطاتط اضظش ٔؼأالتی ساذتٕاٖ تطای ٞط ٔتط ٔطتغ تٙای اضافی 

 زض غٛضت ذٛززازی شی ٘فغ اظ پطزاذت جطیٕٝ، ضٟطزاضی ٔىّف است ٔجسزاً پطٚ٘سٜ ضا ٔجسزاً تٝ ٕٞاٖ وٕسیٖٛ. تیطتط تاضس

 .اضجاع ٚ وٕیسیٖٛ ٘سثت تٝ غسٚض ضای ترطیة الساْ ٕ٘ایس

ٔازٜ غس لاٖ٘ٛ ضٟطزاضی، زض ٔٛضز اضافٝ تٙا ظایس تط ٔساحت ٔٙسضج زض پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی ٚالغ زض حٛظٜ  3عثك تثػطٜ -7

تٝ ٔٛلؼیت  تٛا٘س زض غٛضت ػسْ ضطٚضت لّغ اضافٝ تٙا تا تٛجٝ استفازٜ اظ اضاضی تجاضتی ٚ غٙؼتی ٚ ازاضی وٕیسیٖٛ ٔی

ای وٝ ٘ثایس اظ حسالُ زٚ تطاتط وٕتط ٚ اظ چٟاض تطاتط اضظش ٔؼأالتی ساذتٕاٖ تطای ٞط  ّٔه اظ ٘ظط ٔىا٘ی، ضای تٝ اذص جطیٕٝ

زض غٛضت أتٙاع اظ پطزاذت جطیٕٝ، تا اضجاع ٔجسز پطٚ٘سٜ تٝ . ٔتط ٔطتغ تٙای اضافی ایجاز ضسٜ تیطتط تاضسف غازض ٕ٘ایس

 .یة ساذتٕاٖ غازض ٔی ٌطززوٕیسیٖٛ، ضای تٝ ترط

زض غٛضت احساث تٙای تسٖٚ پطٚا٘ٝ، اٌط اغَٛ فٙی، تٟساضتی ٚ ضٟطساظی  ٔازٜ غس لاٖ٘ٛ ضٟطزاضی،  4تط اساس تثػطٜ -8

تٝ اظای ٞط ٔتطٔطتغ تٙای تسٖٚ ٔجٛظ یه زٞٓ اضظش   تٛا٘س تا غسٚض ضای تط اذص جطیٕٝ ضػایت ضسٜ تاضس، وٕیسیٖٛ ٔی

. تالٔا٘غ تٛزٖ غسٚض تطي پایاٖ ساذتٕاٖ ضا تٝ ضٟطزاضی اػالْ ٕ٘ایس یه پٙجٓ اضظش سطلفّی ساذتٕاٖ، ٔؼأالتی ساذتٕاٖ یا 

 .ػُٕ ذٛاٞس ضس 3ٚ  2ٞای  اضافٝ تٙا ظایس تط تطاوٓ ٔجاظ، تط اساس ٔفاز تثػطٜ

سْ أىاٖ اغالح آٖ لاٖ٘ٛ ضٟطزاضی؛ زض ٔٛضز ػسْ احساث پاضویًٙ ٚ یا غیط لاتُ استفازٜ تٛزٖ آٖ ٚ ػ 5ٔغاتك تثػطٜ -9

وٕیسیٖٛ ٔی تٛا٘س تا تٛجٝ تٝ ٔٛلؼیت ٔحّی ٚ ٘ٛع استفازٜ اظ فضای پاضویًٙ ضای تاذص جطیٕٝ ای وٝ حسالُ یه تطاتط ٚ 



ٔساحت ٞط )حساوثط زٚ تطاتط اضظش ٔؼأالتی ساذتٕاٖ تطای ٞط ٔتط ٔطتغ فضای اظ تیٗ ضفتٝ پاضویًٙ تاضس غازض ٕ٘ایس 

ضٟطزاضی ٔىّف تاذص جطیٕٝ تؼییٗ ضسٜ ٚ غسٚض تطي پایاٖ ساذتٕاٖ ( ٔتط ٔطتغ ٔی تاضس 25پاضویًٙ تا احتساب ٌطزش 

 .تاضس ٔی

ٔازٜ غس لاٖ٘ٛ ضٟطزاضی، ساذتٕاٖ ٞائی وٝ پطٚا٘ٝ ساذتٕاٖ آٖ ٞا لثُ اظ تاضید تػٛیة ٘مطٝ جأغ  9تطاتط تثػطٜ -10

 .تاضٙس یٔازٜ غس لاٖ٘ٛ ضٟطزاضی ٔؼاف ٔ 1ضٟط غازض ضسٜ است، اظ ضَٕٛ تثػطٜ 

ٔؼاٖٚ ضٟطساظی ٚ ٔؼٕاضی  1364/07/21ٔٛضخ  420/12626لاٖ٘ٛ ضٟطزاضی، ترطٙأٝ ضٕاضٜ  55ٔازٜ  24ٚفك تٙس -11

ٞیأت ػٕٛٔی زیٛاٖ ػساِت ازاضی، زض غٛضتی وٝ ٔساضن  1377/02/05ٔٛضخ  23ضٟطزاضی تٟطاٖ، ضای ٚحست ضٚیٝ ضٕاضٜ 

تاضس، ضٟطزاضی ّٔعْ تٝ اػغای واضتطی تجاضی تٝ  1352ُ اظ ٔطزاز ساَ اضائٝ ضسٜ، حاوی اظ ساتمٝ ٚ لسٔت تٙای تجاضی لث

 .ٔاِه است

 210ٚ  1378/02/25ٔٛضخ  42لاٖ٘ٛ ضٟطزاضی ٚ آضاء ٚحست ضٚیٝ ضٕاضٜ  100ٔازٜ  11تا تٛجٝ تٝ ٔسَِٛ تثػطٜ -12

تٝ ٔأذص اضظش ٔؼأالتی  تایست ٞیأت ػٕٛٔی زیٛاٖ ػساِت ازاضی، تؼییٗ جطیٕٝ ترّفات ساذتٕا٘ی ٔی 1387/04/02ٔٛضخ 

آییٗ ٘أٝ اضظش ٔؼأالتی ساذتٕاٖ پس اظ تٟیٝ تٛسظ ضٟطزاضی ٚ تػٛیة . ساذتٕاٖ زض تاضید ٚلٛع ترّف غٛضت پصیطز

 .ضٛضای ضٟط لاتُ اجطاء تٛزٜ ٚ ایٗ اضظش ٔؼأالتی ساِی یه تاض لاتُ تجسیس٘ظط ذٛاٞس تٛز

ٞیأت ػٕٛٔی  1392/02/23ٔٛضخ  115ٚ  1369/09/20 ٔٛضخ 215، 1384/12/21ٔٛضخ  832عثك آضاء ضٕاضٜ -13

ٞای ٔازٜ غس لاٖ٘ٛ ضٟطزاضی، زض زیٛاٖ ػساِت ازاضی  ٘فغ اظ تػٕیٕات وٕیسیٖٛ زیٛاٖ ػساِت ازاضی، ضىایت اضراظ شی

 .لاتُ استٕاع ضٙاذتٝ ضسٜ است

، تطای ضٟطزاضی ٚ ٔاِه حك ٞیأت ػٕٛٔی زیٛاٖ ػساِت ازاضی 1390/12/15ٔٛضخ  578ٔغاتك ضای ٚحست ضٚیٝ ضٕاضٜ  -14

اػتطاؼ تٝ آضاء وٕیسیٖٛ ٞای ٔازٜ غس لاٖ٘ٛ ضٟطزاضی زض فطجٝ ٔمطض پیص تیٙی ضسٜ است ٚ زض فطضی وٝ وٕیسیٖٛ 

 .تجسیس٘ظط ٔازٜ غس، اػتطاؼ ضٟطزاضی ضا ٔٛجٝ تّمی وٙس، تطسیس ٔجاظات ترّف اضتىاتی ٔٙؼی ٘ساضز

ٞیأت ػٕٛٔی زیٛاٖ ػساِت ازاضی، زض غٛضتی وٝ تطذالف  1387/04/02ٔٛضخ  42عثك ضای ٚحست ضٚیٝ ضٕاضٜ -15

ٔٙسضجات پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی زض ٔٙغمٝ غیط تجاضی ٔحُ وسة یا پیطٝ ٚ یا تجاضت زایط ضٛز، ضٟطزاضی ٔٛضز ضا زض وٕیسیٖٛ 

ا تؼییٗ ّٟٔت لاٖ٘ٛ ٔصوٛض ٔغطح ٔی ٕ٘ایس ٚ وٕسیٖٛ زض غٛضت احطاظ ترّف ٔاِه یا ٔستأجط ی 100ٔمطض زض تثػطٜ یه ٔازٜ 

ٔٙاسة وٝ ٘ثایس اظ زٚ ٔاٜ تجاٚظ ٕ٘ایس زض ٔٛضز تؼغیُ ٔحُ وسة یا پیطٝ ٚ یا تجاضت ظطف ٔست یه ٔاٜ اتراش تػٕیٓ ٔی 

 .وٙس

ٞیأت ػٕٛٔی زیٛاٖ ػساِت ازاضی، تغییط واضتطی ٔطاػات ٚ  1388/02/06ٔٛضخ  42تط اساس ضای ٚحست ضٚیٝ ضٕاضٜ -16

ی ساذتٕا٘ی تسٖٚ ٔٛافمت وّیٝ ٔاِىیٗ ٚ ضػایت ٔمطضات لاٖ٘ٛ تّٕه آپاضتٕاٟ٘ا ٚجاٞت ٞای اذتػاغی ٔجتٕغ ٞا پاضویًٙ

لاٖ٘ٛ ضٟطزاضی ٔػطح زض ِعْٚ تأیٗ پاضویًٙ تٝ ٔٙظٛض جٌّٛیطی اظ اضغاَ  100ٔازٜ  5لا٘ٛ٘ی ٘ساضز ٚ حىٓ ٔمطض زض تثػطٜ 

 .اضز ٔستثٙی ضسٜ زض ٔمطضات جٛاظ لا٘ٛ٘ی ٘ساضزفضای ػٕٛٔی ٚ ایجاز تطافیه ٘اضی اظ آٖ است ٚ تغییط واضتطی آٖ جع زض ٔٛ

فؼاِیت ضغّی پعضىاٖ ٚ غاحثاٖ حطف ٚ »: زاضز ٔمطض ٔی 1366/10/20ٔازٜ ٚاحسٜ لاٖ٘ٛ ٔحُ ٔغة پعضىاٖ ٔػٛب -17

لاٖ٘ٛ ضٟطزضای ٘یع  55ٔازٜ  24زض شیُ تثػطٜ تٙس . «ٚاتستٝ زض ساذتٕاٟ٘ای ٔسىٛ٘ی ٚ تجاضی ّٔىی ٚ اجاضی تالٔا٘غ است

زایط وطزٖ زفتط ٚواِت ٚ ٔغة ٚ زفتط اسٙاز ضسٕی ٚ اظزٚاج ٚ عالق ٚ زفتط ضٚظ٘أٝ ٚ ٔجّٝ ٚ زفتط ٟٔٙسسی »: ٜ استآٔس

ایٗ ٔٛضٛع زض آضاء ٔتؼسز ٞیأت ػٕٛٔی زیٛاٖ ػساِت « .تجاضی ٔحسٛب ٕ٘ی ضٛز ٚسیّٝ ٔاِه اظ ٘ظط ایٗ لاٖ٘ٛ استفازٜ 

٘یع ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفتٝ است، ِصا  1395/02/21ٔٛضخ  78ٚ  1372/10/04ٔٛضخ  171ازاضی اظ جّٕٝ آضاء ضٕاضٜ 

استفازٜ فؼاِیت ضغّی پعضىی زض ساذتٕاٖ ٔسىٛ٘ی اساساً تغییط واضتطی ٔحسٛب ٘طسٜ ٚ ٔٛضٛع زض غالحیت وٕیسیٖٛ ٔازٜ 

 .تاضس غس ٘ثٛزٜ ٚ لاتُ عطح زض وٕیسیٖٛ ٕ٘ی



ٕٛٔی زیٛاٖ ػساِت ازاضی، استفازٜ تجاضی اظ لسٕت ٞیأت ػ 1391/03/10ٔٛضخ  107عثك ضای ٚحست ضٚیٝ ضٕاضٜ -18

ٞایی اظ ّٔه وٝ زض پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی واضتطی غیطتجاضی زاضز ترّف ٔحسٛب ٚ لاتُ ضسیسٌی زض وٕیسیٖٛ ٔازٜ غس ٚ حسة 

 .ٔٛضز ٔستٛجة تؼییٗ جطیٕٝ یا ترطیة ذٛاٞس تٛز

 100ٞیأت ػٕٛٔی زیٛاٖ ػساِت ازاضی، ٔازٜ  1391/09/20ٔٛضخ  633تا  628تط اساس ضای ٚحست ضٚیٝ ضٕاضٜ -19

 .لاٖ٘ٛ ضٟطزاضی ٚ تثػطٜ ٞای آٖ؛ ٔتضٕٗ حىٕی تط تؼّك ذساضت تأذیط زض پطزاذت جطیٕٝ ٘یست

لاٖ٘ٛ  3ٔازٜ  ضٟطزاضی ٚ لاٖ٘ٛ  99ٔازٜ  2، تثػطٜ 1386/01/19ٔٛضخ  8ٔغاتك ٔسَِٛ ضای ٚحست ضٚیٝ ضٕاضٜ -20

، وٕیسیٖٛ ٔازٜ غس لاٖ٘ٛ ضٟطزاضی فالس غالحیت 1384تؼاضیف ٔحسٚز ٚ حطیٓ ضٟطٞا ٚ ٘حٜٛ تؼییٗ آٟ٘ا ٔػٛب ساَ 

لاٖ٘ٛ  99تایست تٛسظ وٕیسیٖٛ ٔازٜ  ضسیسٌی تٝ ترّفات ساذتٕا٘ی ٚالغ زض عطح ٞازی ضٚستایی است ٚ ٔٛضٛع ٔی

 .ضٟطزاضی ٔٛضز تطضسی لطاض ٌیطز

 100ٞیأت ػٕٛٔی زیٛاٖ ػساِت ازاضی، ضای وٕیسیٖٛ ٔازٜ  1393/04/23ٔٛضخ  577حسة ضای ٚحست ضٚیٝ ضٕاضٜ -21

لاٖ٘ٛ ضٟطزاضی ٔثٙی تط لّغ تاسیسات احساثی تایس ٔتضٕٗ اػالْ ػسْ ضػایت اغَٛ سٝ ٌا٘ٝ ٔصوٛض زض تثػطٜ یه ٔازٜ غس 

 .زض ساذتٕاٖ احساثی تاضس

ٞای ٔازٜ غس  ٞیأت ػٕٛٔی زیٛاٖ ػساِت ازاضی،وٕیسیٖٛ 1384/12/21ٔٛضخ  832ٜ تط اساس ضای ٚحست ضٚیٝ ضٕاض-22

ٞا  ضٚظٜ تطای زفاع تٝ آٖ 10٘فغ اتالؽ ٚ فطغت  ضٟطزاضی ٔٛظفٙس، ٔٛاضز ترّف ساذتٕا٘ی ضا لثُ اظ غسٚض ضای تٝ ضرع شی

 .اػغاء ٕ٘ایٙس

 فؼاِیت ضغّی پعضىاٖ ٚ حطف ٚاتستٝ

فؼاِیت ضغّی پعضىاٖ ٚ غاحثاٖ حطف ٚاتستٝ زض » 1366/10/20غة پعضىاٖ ٔػٛب ٔغاتك ٔازٜ ٚاحسٜ لاٖ٘ٛ ٔحُ ٔ-1

 «.ساذتٕاٖ ٞای ٔسىٛ٘ی ٚ تجاضی ّٔىی ٚ اجاضی تالٔا٘غ است

زایط وطزٖ زفتط ٚواِت ٚ ٔغة ٚ زفتط اسٙاز » 1334/04/11لاٖ٘ٛ ضٟطزضای ٔػٛب  55ٔازٜ  24ٚفك تثػطٜ تٙس -2

تجاضی ٔحسٛب  ٚ ٔجّٝ ٚ زفتط ٟٔٙسسی ٚسیّٝ ٔاِه اظ ٘ظط ایٗ لاٖ٘ٛ استفازٜ  ضسٕی ٚ اظزٚاج ٚ عالق ٚ زفتط ضٚظ٘أٝ

 «.ضٛز ٕ٘ی

ٔٛضٛع )تٝ ٔٛجة ٔازٜ یه آییٗ ٘أٝ ا٘تظأی ضسیسٌی تٝ ترّفات غٙفی ٚ حطفٝ ای ضاغالٖ حطفٝ ٞای پعضىی ٚ ٚاتستٝ -3

فاضؽ : ای ٚاتستٝ تٝ پعضىی ػثاضتٙس اظٞ ، حطفٝ(ٞیأت ٚظیطاٖ 1378/06/17ٞـ ٔٛضخ  19192ت  7661تػٛیة ٘أٝ ضٕاضٜ 

ٞای ػّْٛ آظٔایطٍاٞی، تیٛتىِٙٛٛغی،  اِتحػیالٖ واضزا٘ی، واضضٙاسی ٚ واضضٙاسی اضضس ٚ تاالتط ضاغُ زض ضضتٝ

تیٛضازیِٛٛغی، ضازیٛتطاپی، پطستاضی، ٔأایی، اتاق ػُٕ، ٞٛضثطی، زاضٚساظی، تغصیٝ، ٔثاضظٜ تا تیٕاضی ٞا، تٟساضت ذا٘ٛازٜ، 

تىاض زٞاٖ ٚ ز٘ساٖ، فاضؽ اِتحػیالٖ زا٘طىسٜ تٟساضت، ضضتٝ ٞای ٔرتّف تٛا٘ثرطی، فیعیٛتطاپی، تیٛضیٕی پعضىی، تٟساض

ذسٔات اجتٕاػی ٚ ٔسزواضی ٚ ػّْٛ پایٝ پعضىی، ضٚا٘پعضىی تاِیٙی، وایطٚپطاوتیه ٚ ضٚا٘طٙاسی تاِیٙی ٚ وٛزواٖ استثٙایی ٚ 

أٛض پعضىی وٝ فؼاِیت آ٘اٖ ٘یاظ تٝ اذص ٔجٛظ اظ ٚظاضت تٟساضت، زضٔاٖ ٚ  غ٘تیه پعضىی ٚ ٘یع سایط حطفٝ ٞای ٚاتستٝ تٝ

 .آٔٛظش پعضىی زاض٘س

ٞیأت  1363/01/10ٔٛضخ   72592تػٛیة ٘أٝ ضٕاضٜ )٘أٝ اجطایی لاٖ٘ٛ اجاظٜ تأسیس ٔغة  آییٗ تٝ ٔٛجة ٔازٜ یه -4

ٛغی یا ذیطیٝ یا آظاز تٝ عثاتت ٔی پطزاظز ٚ تٝ ٔغة تٝ ٔحّی اعالق ٔی ضٛز وٝ پعضه زض آٖ ٔحُ اػٓ اظ ترص ذػ( ٚظیطاٖ

ایٗ آییٗ ٘أٝ ٔٙظٛض اظ پعضه، پعضىاٖ، ز٘سا٘پعضىاٖ، ٚ ٔترػػاٖ ضضتٝ ٞای ٔرتّف پعضىی ٚ ز٘سا٘پعضىی  2ٔٛجة ٔازٜ 

 .ٔی تاضس

ٜ شیُ سیاق ػثاضات تثػط »ٞیأت ػٕٛٔی زیٛاٖ ػساِت ازاضی،  1372/10/04ٔٛضخ  171ٔغاتك ضای ٚحست ضٚیٝ ضٕاضٜ -5

لاٖ٘ٛ ضٟطزاضی زض تاب ػسْ جٛاظ ترغی اظ ٔٙسضجات پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی ٚ زائط وطزٖ ٔحُ وسة ٚ پیطٝ  55ٔازٜ  24تٙس 



زائط وطزٖ .... »تجاضت زض ٔحُ غیط تجاضی تٛسظ ٔاِه یا ٔستأجط ٚ غطاحت ٔٙغٛق لسٕت آذط تثػطٜ ٔصوٛض وٝ ٔمطض زاضتٝ ٚ 

اظزٚاج ٚ عالق ٚ زفتط ضٚظ٘أٝ ٚ ٔجّٝ ٚ زفتط ٟٔٙسسی ٚسیّٝ ٔاِه اظ ٘ظط ایٗ  زفتط اسٙاز ضسٕی ٚ زفتط ٚواِت ٚ ٔغة ٚ

اذتػاظ حىٓ اذیطاِصوط ٔمٙٗ تٝ ٔاِه ٚ ٔثاضطت ٔستمیٓ اٚ زض استفازٜ اظ   ٔفیس « .ضٛز لاٖ٘ٛ استفازٜ تجاضی ٔحسٛب ٕ٘ی

ٝ ٔثاضطت ٔاِه است ِىٗ عثك ٔازٜ تٙاتطایٗ تجاضتی تّمی ٘طسٖ تأسیس ٔغة زض واضتطی ٔسىٛ٘ی ٔٙٛط ت« حك ٔصوٛض است

فؼاِیت ضغّی پعضىاٖ ٚ  اجاضی تٛزٖ ّٔه تا واضتطی ٔسىٛ٘ی ٔا٘غ  1366ٚاحسٜ لاٖ٘ٛ ٔحُ ٔغة پعضىاٖ ٔػٛب  ٚاحسٜ 

 .ٞای ٔسىٛ٘ی ٘یست غاحثاٖ حطف ٚ ٚاتستٝ زض ساذتٕاٖ

ٔٛضخ  78ٚ آضاء ضٕاضٜ  ٞیأت ػٕٛٔی زیٛاٖ ػاِی وطٛض 1371/07/14ٔٛضخ  576تطاتط ضای ٚحست ضٚیٝ ضٕاضٜ -6

ٞیأت ػٕٛٔی زیٛاٖ ػساِت ازاضی أاوٗ استیجاضی ٔغة پعضىاٖ وٝ تطای ذسٔت  1392/01/19ٔٛضخ  27، 1395/02/21

ػّٕی ٚ ترػػی پعضىی ٚ ٔؼاِجٝ تیٕاضاٖ ٔٛضز استفازٜ ٚالغ ٔی ضٛز، ٔحُ وسة ٚ پیطٝ یا استفازٜ تجاضی ٔحسٛب ٕ٘ی 

 .ضٛز

٘ظط تٝ ایٗ وٝ زض لاٖ٘ٛ ٔحُ »: زاضز ٞیأت ػٕٛٔی زیٛاٖ ػساِت ازاضی ٘یع ٔمطض ٔی 1391/05/09ٔٛضخ  262ضای ضٕاضٜ -7

ٔمطض ضسٜ است، فؼاِیت ضغّی پعضىاٖ ٚ غاحثاٖ حطف ٚاتستٝ زض ساذتٕاٖ ٞای ٔسىٛ٘ی  1366ٔغة پعضىاٖ ٔػٛب ساَ 

 «.یاض ضٟطزاضی ٘یستٚ تجاضی تالٔا٘غ است ٚ تطریع فؼاِیت ضغّی پعضىی ٚ غاحثاٖ حطف ٚاتستٝ آٖ زض اذت

 


