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 سازمان مديريت و بروامه ريسي كشور  -وزارت دادگستري  -وهاد رياست جمهوري 

سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي كطَض ٍ  29/1/1383هَضخ  11750/101ثٌب ثِ پيطٌْبز ضوبضُ  1/9/1383ّيبت ٍظيطاى زض خلسِ هَضخ 

 -1372هػَة  -( لبًَى ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي 27ثِ استٌبز اغل يكػس ٍ سي ٍ ّطتن لبًَى اسبسي خوَْضي اسالهي ايطاى ٍ هبزُ )

ؽبيفي كِ زستگبّْبي اخطائي ثِ هَخت لَاًيي ثطاي پيطگيطي ٍ هجبضظُ ثب فسبز زض ًؾبم ازاضي ثط فْسُ زاضًس ٍ ٍ ثِ هٌؾَض تبهيي اخطاي ٍ

ّوچٌيي تكويل آئيي ًبهِ اخطائي لبًَى ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي ٍ پيص ثيٌي سبظ ٍ كبض ازاضي هٌبست ثطاي تسْيل ذسهبت ضسبًي ثِ 

 ضضَُ زض زستگبّْبي اخطائي ضا ثِ ضطح ظيط تػَيت ًوَز : هطزم ، آئيي ًبهِ پيطگيطي ٍ هجبضظُ ثب 

 آئيه وامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائي 

 هػبزيك ضضَُ  -فػل اٍل 

كبضكٌبى ٍ هسئَالى زستگبّْبي اخطائي كِ هغبثك ثٌسّبي شيل هجبزضت ثِ اذص ٍخِ ٍ يب هبل ًوبيٌس يب سٌس پطزاذت ٍخِ يب  -1هبزُ

بلي ضا زضيبفت كٌٌس يب هَخجبت خلت هَافمت ٍ هصاكطُ ٍ يب ٍغَل ٍ ايػبل هبل يب سٌس پطزاذت ٍخِ ضا فطاّن ًوبيٌس ، ثب تَخِ ثِ تسلين ه

پطًٍسُ اًبى ثِ ّيبتْبي ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي ثطاي افوبل  -1372هػَة  -( لبًَى ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي 8( هبزُ )17ثٌس )

 اّس ضس. هدبظات هٌبست اضخبؿ ذَ

 گطفتي ٍخَّي ثِ غيط اظ اًچِ زض لَاًيي ٍ همطضات تقييي ضسُ است.  -الف 

 اذص هبلي ثالفَؼ يب ثِ همساض فبحص اضظاًتط اظ ليوت هقوَلي يب ؽبّطا ثِ ليوت هقوَلي ٍ ٍالقب ثِ همساض فبحص كوتط اظ ليوت.  -ة 

 ب غيطهستمين ثِ اضثبة ضخَؿ ثسٍى ضفبيت همطضات هطثَط. فطٍش هبلي ثِ همساض فبحص گطاًتط اظ ليوت ثِ عَض هستمين ي -ج 

 فطاّن ًوَزى هَخجبت اضتطبء اظ لجيل هصاكطُ خلت هَافمت يب ٍغَل ٍ ايػبل ٍخِ يب هبل يب سٌس پطزاذت ٍخِ اظ اضثبة ضخَؿ.  -ز 

غيطهستمين ثطاي اًدبم زازى يب اًدبم  اذص يب لجَل ٍخِ يب هبل يب سٌس پطزاذت ٍخِ يب تسلين هبل اظ اضثبة ضخَؿ ثِ عَض هستمين يب -ُ

 ًسازى اهطي كِ هطثَط ثِ زستگبُ اخطائي هي ثبضس. 



اذص ّطگًَِ هبل زيگطي كِ زض فطف ضضَُ ذَاضي تلمي هي ضَز؛ اظ خولِ ّطگًَِ اثطاء يب افغبء ٍام ثسٍى ضفبيت ضَاثظ يب پصيطفتي  -ٍ 

يي گطفتي پبزاش ٍ لبئل ضسى ترفيف ٍ هعيت ذبظ ثطاي اضايِ ذسهبت ثِ تقْس يب هسئَليتي كِ هي غيط حك غَضت گطفتِ ثبضس ٍ ّوچٌ

 اضربظ ٍ افوبل ّطگًَِ هَافمت يب حوبيتي ذبضج اظ ضَاثظ كِ هَخت ثرطَزگي يب ترفيف گطزز. 

 تكبليف ٍ ٍؽبيف زستگبّْبي اخطائي  -فػل زٍم 

اف ايي آئيي ًبهِ ًسجت ثِ اًدبم هَاضز شيل هي ثبيس السام ( ايي آئيي ًبهِ ثطاي تحمك اّس16كليِ زستگبّْبي هَضَؿ هبزُ ) -2هبزُ 

 ًوبيٌس : 

ضفبف سبظي هطاحل اًدبم ذسهبت اعالؿ ضسبًي هٌبست ثِ هطزم ، اغالح ٍ كَتبُ ًوَزى ضٍضْبي اًدبم ذسهبتي كِ ثِ هطزم اضايِ  -الف 

ستَضالقولْبيي كِ اظ عطف سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ هي گطزز ، تَسقِ فٌبٍضي ازاضي ، اًدبم ًؾطسٌدي اظ هطزم ٍ هطاخقبى ثط اسبس ز

ضيعي كطَض غبزض هي گطزز ، )عطح تكطين هطزم ٍ خلت ضضبيت اضثبة ضخَؿ زض ًؾبم ازاضي ٍ هػَثبت هطثَط ثِ اغالح سيستوْب ٍ 

 ضٍضْبي ازاضي.( 

 ضسُ ثبضٌس.  آهَظش كبضكٌبى ثِ ًحَي كِ كبضكٌبى شيطثظ اظ هفبز ايي آئيي ًبهِ ثِ عَض كبهل هغلـ -ة 

اًتربة ثبظضس يب ثبظضسبى اظ عطف ٍظضاء ٍ ضؤسبي سبظهأًْب ، استبًساضاى ، هسيطاى فبهل ضطكتْب ، ضؤسبي سبظهأًْب ، هسيطاى كل  -ج 

 ٍاحسّبي استبًي ثطاي اًدبم ًؾبضتْبي الظم ثِ عطق همتضي ٍ تْيِ ٍ اضايِ گعاضش زض حيغِ ٍؽبيف ٍ هبهَضيتْبي هحَلِ. 

( ايي آئيي ًبهِ ضا گعاضش ًوَزُ ٍ گعاضش اًبى هٌدط ثِ غسٍض حكن لغقي ثط اسبس آئيي 1بغي كِ ترلفبت هَضَؿ هبزُ )تطَيك اضر -ز 

 ًبهِ ضسُ ثبضس ، هغبثك آئيي ًبهِ اي كِ ثِ پيطٌْبز سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي كطَض ثِ تػَيت ّيبت ٍظيطاى هي ضسس. 

زض لطاضزاز ثب اضربظ حميمي ٍ حمَلي ثِ هٌؾَض افوبل حك هصكَض زض هَاضزي كِ ثِ پيص ثيٌي حك فسد ثطاي زستگبُ اخطائي  -ُ

 ( ايي آئيي ًبهِ ضَز. 1تطريع زستگبُ اخطائي عطف لطاضزاز هطتكت يكي اظ افوبل ثٌسّبي هبزُ )

 تكبليف ٍ ٍؽبيف كبضكٌبى  -فػل سَم 

( ًسجت ثِ ذَز يب زيگط 1اعالؿ اظ ٍلَؿ الساهبت هٌسضج زض هبزُ ) كليِ كبضكٌبى زستگبّْبي هَضَؿ آئيي ًبهِ هكلفٌس زض غَضت -3هبزُ 

كبضكٌبى هطاتت ضا ثب شكط هطرػبت فطز يب افطاز پيطٌْبزكٌٌسُ ثِ ّيبتْبي ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي ٍ همبهبت هبفَق اعالؿ زٌّس تب 

 هغبثك لبًَى پيگيطي ضَز. 

طائي اظ ٍي تمبضبي ضضَُ ضسُ ٍ يب ضضَُ اذص ضسُ ثبضس يب تالش ثطاي گطفتي ّط ضرػي كِ زض اضتجبط ثب ٍؽبيف زستگبّْبي اخ -4هبزُ 

( ايي آئيي ًبهِ گعاضش كبهل هَضَؿ ٍ هطرػبت 2ضضَُ اظ ٍي ضسُ ثبضس زض اٍليي فطغت ثِ هسئَالى يب ثبظضسبى هَضَؿ ثٌس )ج( هبزُ )



ثِ زست آٍضزى اى تالش كطزُ اًس ثِ هسئَالى هطثَط اضايِ ضرع يب اضربغي ضا كِ ايي ضضَُ ضا تمبضب ًوَزُ يب ثِ زست آٍضزُ يب ثطاي 

 زّس. 

 ًحَُ ضسيسگي ثِ ترلفبت ضضَُ گيطًسگبى ٍ هدبظاتْبي ازاضي  -فػل چْبضم 

( ٍ افوبل هدبظات السام 1زستگبّْبي هطوَل ايي آئيي ًبهِ ثِ تطتيت ظيط ثطاي پيگيطي ٍ ضسيسگي ثِ ترلفبت هَضَؿ هبزُ ) - 5هبزُ 

( لبًَى ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي چٌبًچِ اظ عطيك ثبظضسبى اًتػبثي ثِ ٍلَؿ ترلفبت 12همبهبت هٌسضج زض هبزُ ) -ذَاٌّس ًوَز : الف 

حست اّويت هَضَؿ  تَاًٌس هييي آئيي ًبهِ تَسظ ّط يك اظ كبضكٌبى يب هسيطاى ٍ هسئَالى هطثَط اعالؿ حبغل ًوبيٌس ( ا1هَضَؿ هبزُ )

 اغالحي ( لبًَى ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي السام ًوبيٌس. 9ًسجت ثِ افوبل يكي اظ هدبظاتْبي ثٌسّبي )الف( ٍ )ة( ٍ )ج( هبزُ )

كلفٌس ثب ه ٍ ثب احطاظ ترلفزض غَضت تكطاض ترلف ثب گعاضش ٍ تبييس ثبظضسبى يب هسيطاى شيطثظ ، ّيبتْبي ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي  -ة 

( لبًَى يبزضسُ )ثِ استثٌبي هَاضز هصكَض 9تَخِ ثِ هيعاى ترلف ٍ حسبسيت اى كبضهٌساى هترلف ضا ثِ يكي اظ هدبظاتْبي همطض زض هبزُ )

 اغالحي زض ثٌس فَق( هحكَم ًوبيٌس. 

( لبًَى ضسيسگي ثِ ترلفبت 9ًبهِ ٍ ثب تمبضبي افوبل اضس هدبظاتْبي هٌسضج زض هبزُ) ( ايي آييي1ج ـ زض غَضت تكطاض ترلف هَضَؿ هبزُ )

( اظخولِ ثبظذطيس 9اتْبي هَضَؿ هبزُ)تَاًٌس هترلف ضا ثِ يكي اظ هدبظ ازاضي، ّيئتْبي ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي ثب احطاظ ترلف هي

 اغالحي ذسهت، اذطاج يب اًفػبل زاين اظ ذسهبت زٍلتي هحكَم ًوبيٌس.

( ثسٍى عي هطاحل فَق 9زض ايي هبزُ هبًـ اظ افوبل اذتيبضات ّيبت ّبي ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي زض هبزُ ) هطاحل هصكَض - 1تجػطُ 

 الصكط ًوي ثبضس ٍ ّيبت ّب هي تَاًٌس حست زضخِ اّويت ترلف هَضَؿ هدبظاتْبي ثٌس )ج( ضا ثطاي ثبض اٍل يب زٍم افوبل ًوبيٌس. 

( لبًَى ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي هي تَاًٌس كبضكٌبًي ضا كِ پطًٍسُ اًبى ثِ ّيبتْبي 13همبهبت شيطثظ ثب تَخِ ثِ هبزُ ) -2تجػطُ 

 اغالحي هي ضَز حساكثط ثِ هست سِ هبُ اهبزُ ثِ ذسهت ًوبيٌس.  ضسُ يب ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي اضخبؿ

زستگبّْبي اخطائي كِ هطوَل لبًَى ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي ًوي ثبضٌس هكلفٌس ثط اسبس لَاًيي ٍ همطضات هطثَط ثِ ذَز  -3تجػطُ 

 ثب ترلفبت هٌسضج زض ايي همطضات ثطذَضز ًوبيٌس. 

( ضًَس ثب تمبضبي افوبل اضس 1( ايي آئيي ًبهِ هطتكت ترلفبت ثٌسّبي هبزُ )2)ج( هبزُ ) زض غَضتي كِ ثبظضسبى هَضَؿ ثٌس -4تجػطُ 

هدبظاتْبي هصكَض زض لبًَى ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي ثِ ّيبتْبي هعثَض هقطفي ذَاٌّس ضس. چٌبًچِ ترلف اضتكبثي ثبظضس فٌَاى يكي اظ 

( لبًَى ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي ثِ هطاخـ 19اًبى ثِ تطتيت همطض زض هبزُ )خطاين هٌسضج زض لَاًيي خعايي ضا ًيع زاضتِ ثبضس پطًٍسُ 

 لضبيي غبلح اضخبؿ ذَاّس ضس. 
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( -( ايي آئيي ًبهِ كِ ٍاخس خٌجِ خعايي است ، ذػَغب ثٌسّبي )ة( ، )ج( ، )ز( ٍ )1ُزض هَضز ترلفبت هَضَؿ ثٌسّبي هبزُ ) - 6هبزُ 

( لبًَى ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي هطاتت ضا خْت ضسيسگي ثِ 19ي هكلف است ثب ضفبيت هبزُ )ايي هبزُ ، ّيبت ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاض

 هطاخـ لضبيي غبلح ًيع هٌقكس ًوبيس. 

( آئيي ًبهِ 1زض غَضتي كِ اضربظ حميمي ٍ يب حمَلي عطف لطاضزاز ثب زستگبّْبي اخطائي هطتكت يكي اظ افوبل ثٌسّبي هبزُ ) -7هبزُ 

دبظ ثِ فمس لطاضزاز خسيس ثب اضربظ يبزضسُ ثِ هست پٌح سبل ًوي ثبضس ٍ ايي هَضَؿ ثبيس زض ضطايظ هقبهالت ثب ضًَس زستگبُ شيطثظ ه

 اضربظ حميمي ٍ حمَلي زضج گطزز. 

زستگبُ اخطائي هطثَط هَؽف است هطرػبت اضربظ حميمي يب حمَلي هَضَؿ ايي هبزُ ضا ثِ سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي  -1تجػطُ 

 افالم زاضز. كطَض ًيع 

زض غَضتي كِ اضربظ يبزضسُ حسالل زٍ ثبض هطتكت ترلف هٌسضج زض ايي هبزُ گطزًس سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي كطَض  -2تجػطُ 

هَؽف است ضوي افالم ًبم آًْب ثِ كليِ زستگبّْبي اخطائي ذَززاضي اظ اًدبم هقبهلِ ثب اضربظ هعثَض ضا خعء ضطايظ فوَهي پيوبى لحبػ 

  ًوبيس.

 ( ايي آئيي ًبهِ ثِ ضطح ظيط هي ثبضس : 2ضطايظ اًتربة ثبظضسبى هَضَؿ ثٌس )ج( هبزُ ) - 8هبزُ 

 ثبظضسبى ثبيس اظ ثيي افطاز اهيي ، هغلـ ثب حسي سبثمِ اًتربة ضًَس.  -الف 

 غالحيت ثبظضسبى هي ثبيس ثِ تبييس ٍاحسّبي اضظيبثي فولكطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضكبيبت ّط زستگبُ يب ٍاحسّبي هطبثِ ثطسس.  -ة 

 ّوبٌّگي ، آهَظش ٍ ًؾبضت ثط كبض ثبظضسبى ثِ فْسُ زفتط اضظيبثي فولكطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضكبيبت زستگبُ است.  -ج 

ا كِ ثطاي ّويي هٌؾَض تَسظ سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي كطَض تْيِ هي گطزز ، اهضبء ثبظضسبى هَؽفٌس سَگٌس ًبهِ هرػَظ ض -ز 

 ًوبيٌس. 

زستگبّْب هي تَاًٌس حست تَاًوٌسيْب ٍ كبضايي ٍ حدن هسئَليت هحَلِ ٍ ذسهبت ثطخستِ اي كِ تَسظ ثبظضسبى اًدبم هي گطزز ثِ  -ُ

زض حسي كِ ثبض هبلي آى اظ عطف ّطيك اظ زستگبّْبي هطثَط لجالً تأهيي ٍ  ٍلت( لبًَى ًؾبم ّوبٌّگ پطزاذت كبضكٌبى ز6استٌبز هبزُ )

%( هدوَؿ حمَق ٍ فَق القبزُ ّبي هطثَط ثِ فٌَاى فَق القبزُ ٍيژُ ثبظضسي ثِ ثبظضسبى 30تب هيعاى سي زضغس ) هحبسجِ ضسُ ثبضس

 اغالحي پطزاذت ًوبيٌس. 

فَق القبزُ يبزضسُ غيطهستوط است ٍ هطوَل كسط كسَض ثبظًطستگي ًوي ثبضس ٍ تب ظهبًي كِ هسترسم ثِ فٌَاى ثبظضس اًدبم ٍؽيفِ هي 

 زستگبُ شيطثظ لبثل پطزاذت است. ًوبيس ٍ گعاضضْبي ثبظضسي اى ٍاغل هي گطزز ثب ًؾط 
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حساكثط ثِ چْل زض حسي كِ ثبض هبلي آى اظ عطف ّطيك اظ زستگبّْبي هطثَط لجالً تأهيي ٍ هحبسجِ ضسُ ثبضس  زستگبّْب هي تَاًٌس  -ٍ 

يب فالٍُ ثط %( اظ ثبظضسبًي كِ ذسهبت ثطخستِ اي ثطاي پيگيطي ٍكطف هَاضز ترلف اًدبم هي زٌّس تب يك هبُ حمَق ٍ هعا40زضغس )

 اغالحي ( لبًَى استرسام كطَضي ٍ احكبم هطبثِ ثِ فٌَاى پبزاش پطزاذت ًوبيٌس. 41پبزاش پبيبى سبل زض چبضچَة هبزُ )

ٍ ثب  4/3/1382هَضخ  35665/1801ثبظضسبى ثب پيطٌْبز ٍاحسّبي اضظيبثي فولكطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضكبيبت ، هَضَؿ ثرطٌبهِ ضوبضُ  -ظ 

تبييس همبهبت هسئَل هٌػَة هي ضًَس. زفتط هصكَض هي تَاًس ثب حفؼ پست ٍ هسئَليتْبي هطثَط ٍ يب ثب تغييط فٌَاى پستْبي سبظهبًي ثِ 

زض حسي كِ ثبض هبلي آى اظ عطف ّطيك اظ زستگبّْبي  اًدبم ٍؽبيف ثبظضسي استفبزُ ًوبيس. زض ّط حبلت ثبظضسبى  پست ثبظضس ثطاي

 اغالحي اظ فَق القبزُ ّبي ٍيژُ ثبظضسي ثْطُ هٌس ذَاٌّس ضس.  هطثَط لجالً تأهيي ٍ هحبسجِ ضسُ ثبضس

زض ٍاحسّبي استبًي ثبظضسبى ثب پيطٌْبز ضؤسبي سبظهأًْبي استبًي يب هسيطاى كل استبى ٍ تبييس ٍاحسّبي اضظيبثي فولكطز ٍ  -ح 

 پبسرگَيي ثِ ضكبيبت زض هطكع هٌػَة هي ضًَس. 

عطف استبًساضاى فالٍُ ثط اخطاي هفبز ايي آئيي ًبهِ زض استبًساضيْب ، فْسُ زاض ثبظضسي ٍ اًدبم ايي ٍؽبيف زض سبيط  ثبظضسبى هٌػَة اظ -ط 

 ٍاحسّبي استبًي ًيع هي ثبضٌس. 

ثطًبهِ %( كل كبضكٌبى تدبٍظ ًوبيس. ثطاي هَاضز ذبظ ثب تبييس سبظهبى هسيطيت ٍ 5/0تقساز ثبظضسبى ّط زستگبُ ًجبيس اظ ًين زضغس ) -ي 

 ضيعي كطَض ايي زضغس لبثل افعايص است. 

زض غَضتي كِ ّط يك اظ كبضكٌبى ٍاحسّبي تحت سطپطستي هسيطاى ، ضؤسب ٍ هسئَالى سبظهأًْبي هَضَؿ ايي آئيي ًبهِ هطتكت  -9هبزُ 

زازُ ذَاّس ضس ٍ ثطاي ثبض زٍم ( ايي آئيي ًبهِ ضًَس ثِ هسيطاى ٍ هسئَالى هطثَط ثطاي ثبض اٍل تصكط 1يكي اظ ترلفبت هٌسضج زض هبزُ )

 هست ضص هبُ اظ اًتػبة ثِ سوتْبي يبزضسُ هحطٍم ٍ ثطاي ثبض سَم تب زٍ سبل اظ اًتػبة ثِ پستْبي هعثَض هوٌَؿ ذَاٌّس ضس. 

 سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي كطَض هكلف است ثط اسبس ضٍضْبي ًؾطسٌدي اظ هطزم ٍ اضثبة ضخَؿ ، گعاضضبت ثبظضسبى ٍ -10هبزُ 

سبيط هٌبثـ ، ّط سبلِ زستگبّْبي هطوَل ايي آئيي ًبهِ ضا اظ ًؾط زضخِ سالهت ازاضي ٍ هيعاى ضيَؿ ضضَُ ، عجمِ ثٌسي ، تدعيِ ٍ تحليل 

ٍ سغح ثٌسي ًوبيس ٍ ًتبيح ضا ّوطاُ ثب ضاّكبضّبي اخطائي ثِ ضييس خوَْض ٍ زيگط هسئَالى هٌقكس ًوبيس. كليِ زستگبّْبي هطوَل ايي 

 ثطاي اًدبم هغلَة ايي هبزُ هكلف ثِ ّوكبضي ثب سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي كطَض هي ثبضٌس. آئيي ًبهِ 

 سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي كطَض هَؽف است الساهبت الظم ضا ثطاي تَخيِ ٍ پيگيطي اخطاي ايي آئيي ًبهِ ثِ فول آٍضز.  -11هبزُ 

زستگبّْبي اخطائي هَؽفٌس ثطاي اخطاي زليك ايي آئيي ًبهِ ٍاحسّب ٍ گطٍّْبيي اظ كبضكٌبى ذَز ضا كِ ثيطتط زض هقطؼ  -12هبزُ 

 زضيبفت ٍ پطزاذت ضضَُ هي ثبضٌس اٍلَيت ثٌسي ًوبيٌس ٍ ًمبط اسيت پصيط ضا ثب خسيت ٍ اٍلَيت اغالح ًوبيٌس. 
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ّطكسام اظ زستگبّْبي هطوَل ايي آئيي ًبهِ هَؽفٌس عي حكوي يكي اظ هقبًٍبى زستگبُ ضا كِ هسئَل اخطاي عطح تكطين  -13هبزُ 

هي ثبضس هسئَل پيگيطي ، ًؾبضت ٍ  1/6/1381هَضخ  -26394ُ/ت21619هطزم ٍ خلت ضضبيت اضثبة ضخَؿ ، هَضَؿ تػَيت ًبهِ ضوبضُ 

گعاضضْبي هطثَط ضا ّط ضص هبُ يكجبض ثِ سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي كطَض اضايِ زٌّس. سبظهبى يبز ضسُ اخطاي ايي آئيي ًبهِ ًوبيٌس ٍ 

 پس اظ خوـ ثٌسي ، گعاضش زستگبّْبي اخطائي ضا تْيِ ٍ ثِ ضييس خوَْض ٍ ضَضايقبلي ازاضي تمسين هي كٌس. 

اخطائي ، ضفـ هَاًـ ٍ هطكالت اخطائي ، زضيبفت گعاضضبت ٍ  ثِ هٌؾَض ايدبز ّوبٌّگي ثيي ٍاحسّبي شيطثظ زض ّط زستگبُ -1تجػطُ 

( ايي آئيي ًبهِ ٍ ثب فضَيت هسئَل 13پيگيطي هستوط اخطائي ايي آئيي ًبهِ ، كبضگطٍّي ثب هسئَليت هقبٍى زستگبُ اخطائي هَضَؿ هبزُ )

وْب ٍ ضٍضْبي ازاضي ، هسئَل ٍاحس حطاست ، ٍاحس اضظيبثي فولكطز ٍ پبسرگَيي ثِ ضكبيبت )زثيطكبضگطٍُ( ، هسئَل ٍاحس ثْجَز سيست

هسئَل ّوبٌّگي ّيبتْبي ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي يب ضييس ّيبت ثسٍي )زض غَضت تطكيل ّيبت( ٍ يكي اظ ثبظضسبى تطكيل هي 

 گطزز. 

بضگطٍُ يبز ضسُ اضايِ ٍاحسّبي حطاست هَؽفٌس كِ ًتبيح ثبظضسيْب ٍ الساهبت لبًًَي ذَز ضا زض ذػَظ ايي تػَيت ًبهِ ثِ ك -2تجػطُ 

سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي كطَض ، ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهي ، ٍظاضت آهَظش ٍ پطٍضش ، ٍظاضت فلَم ،  -14ًوبيٌس. هبزُ 

تحميمبت ٍ فٌبٍضي ، ٍظاضت ثْساضت ، زضهبى ٍ آهَظش پعضكي ٍ سبظهبى غسا ٍ سيوبي خوَْضي اسالهي ايطاى هكلفٌس زض خْت افعايص 

ّي فوَهي هطزم اظ لَاًيي ٍ همطضات ٍ فقبليتْبي اًدبم ضسُ زض خْت اغالح ضٍضْبي هَضز فول ٍ خلت هطبضكت هطزم ثطاي ضفـ اگب

هقضالت هَخَز ، ثطًبهِ ضيعي ٍ اغالح ثطًبهِ ّبي آهَظضي هقبضف اسالهي )فطٌّگ سبظي( ثطاي زاًص آهَظاى ، زاًطدَيبى ، كبضگعاضاى 

ِ هٌؾَض افعايص هْبضتْبي ضفتبضي ٍ تغييط گطايص ٍ ًگطش شٌّي ٍ ايدبز ثستطّبي هٌبست فطٌّگ زٍلت ٍ كليِ افطاز خبهقِ ث

 فسبزستيعي الساهبت الظم ضا اًدبم زٌّس. زستگبّْبي يبز ضسُ هكلف ثِ ّوكبضي ثب سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي كطَض هي ثبضٌس. 

ًِ ستبز اضتمبء سالهت ًؾبم ازاضي ٍ همبثلِ ثب فسبز ذَاّس ثَز. زثيط ستبز هسئَليت پيگيطي ايي آئيي ًبهِ ثط فْسُ زثيطذب - 15هبزُ 

 يبزضسُ گعاضضي اظ پيططفت كبض ثِ ضييس خوَْض ٍ ستبز اضايِ ذَاّس ًوَز. 

 -( لبًَى ثطًبهِ چْبضم تَسقِ التػبزي ، اختوبفي ٍ فطٌّگي خوَْضي اسالهي ايطاى 160كليِ زستگبّْبي هصكَض زض هبزُ ) - 16هبزُ 

ٍ ًيطٍي اًتؾبهي ٍ كبضكٌبى لَُ لضبييِ ، ثبًكْب ٍ ثيوِ ّبي زٍلتي ، ًْبزّبي فوَهي غيط زٍلتي ٍ ضْطزاضيْب هطوَل ايي  - 1383هػَة 

 آئيي ًبهِ هي ثبضٌس. 

 محمد رضا عارف -معاون اول رئيس جمهور 

 


