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وویسیَى هشتطن  1386تجصطُ زض جلسِ هَضخ ّشتن هْط هبُ  106هبزُ ٍ  128لبًَى هسیطیت ذسهبت وشَضی هشتول ثط 

لبًَى اسبسی تصَیت  85ضسیسگی ثِ الیحِ هسیطیت ذسهبت وشَضی هجلس شَضای اسالهی عجك اصل ّشتبز ٍ پٌجن 
ثِ تبئیس شَضای ًگْجبى  18/7/1386هجلس ثب اجطای آظهبیشی آى ثِ هست پٌج سبل، زض تبضید گطزیس ٍ پس اظ اظ هَافمت 

  .ای اظ سَی ضئیس هجلس ثِ زٍلت اثالؽ گطزیس جْت اجطا عی ًبهِ 25/7/86ضسیس ٍ زض تبضخ 

 
ت، حك هشبٍضُ، ّسیِ ٍ استفبزُ اظ ّطگًَِ اهتیبظ، تسْیال. ثبشس اذصض ضشَُ ٍ سَاستفبزُ اظ همبم ازاضی هوٌَع هی -91هبزُ 

هَاضز هشبثِ زض همبثل اًجبم ٍظبیف ازاضی ٍ ٍظبیف هطتجظ ثب شغل تَسظ وبضهٌساى زستگبّْبی اجطایی زض توبم سغَح اظ 

  .شَز ضثظ ذَز ترلف هحسَة هی افطاز حمیمی ٍ حمَلی ثِ جع زستگبُ شی
ظ عطیك اًجبم ثبظضسیْبی هستوط زاذلی تَسظ زستگبّْبی اجطایی هؤظفٌس ػالٍُ ثط ًظبضت هستمین هسیطاى ا -1تجصطُ 

چٌبًچِ ترلف ّط یه اظ وبضهٌساى هستٌس ثِ گعاضش . ثبظضسبى هؼتوس ٍ هترصص زض اجطای ایي هبزُ ًظبضت هستمین ًوبیٌس
تَاًٌس  حسالل یه ثبظضس هؼتوس ثِ تأییس هسیط هطثَعِ ثطسس ثبالتطیي همبم زستگبُ اجطایی یب همبهبت ٍ هسیطاى هجبظ، هی

زستَضاػوبل وسط یه سَم اظ حمَق، هعایب ٍ ػٌبٍیي هشبثِ ٍ یب اًفصبل اظ ذسهبت زٍلتی ثطای هست یه هبُ تب یه سبل ضا 

  .ثطای فطز هترلف صبزض ًوبیٌس
زض صَضت تىطاض ایي ترلف ثِ استٌبز گعاضشْبیی وِ ثِ تأییس ثبظضس هؼتوس ٍ هسیط هطثَعِ ثطسس پطًٍسُ فطز  -2تجصطُ 

ّبی ضسیسگی ثِ ترلفبت ازاضی اضجبع ٍ یىی اظ هجبظاتْبی ثبظذطیس، اذطاج ٍ اًفصبل زائن اظ ذسهبت زٍلتی  ذبعی ثِ ّیئت

  .اػوبل ذَاّس شس
زستگبّْبی اجطایی هؤظف است اسبهی افطاز حمیمی ٍ حمَلی ضشَُ زٌّسُ ثِ وبضهٌساى زستگبّْبی اجطای ضا  -3تجصطُ 

  .ی اجطایی اػالم ًوبیسجْت هوٌَػیت ػمس لطاضزاز ثِ ولیِ زستگبّْب
سبظهبى هؤظف است اسبهی افطاز حمیمی ٍ حمَلی ضشَُ زٌّسُ ثِ وبضهٌساى زستگبّْبی اجطایی ضا جْت  -4تجصطُ 

  .هوٌَػیت ػمس لطاضزاز ثِ ولیِ زستگبّْبی اجطایی اػالم ًوبیس
ًساى ذَز زض اًجبم ٍظبیف هحَلِ هسیطاى ٍ سطپطستبى ثالفصل، هسئَل ًظبضت ٍ وٌتطل ٍ حفظ ضٍاثظ سبلن وبضم -92هبزُ 

زض صَضتی وِ وبضهٌساى هعثَض ثب الساهبت ذَز هَجت ضطض ٍ ظیبى . ثبشٌس ٍ زض هَضز ػولىطز آًبى ثبیس پبسرگَ ثبشٌس هی
زٍلت گطزًس ٍ یب ترلفبتی ًظیط ضشَُ ٍ یب سَاستفبزُ زض حیغِ هسیطیت هسئَالى هعثَض هشبّسُ ٍ اثجبت گطزز، ػالٍُ ثط 

ًیع وِ زض وشف ترلف یب جطاین اّوبل ًوَزُ ( حست هَضز)وبضهٌساى ذبعی ثب هسیطاى ٍ سطپطستبى وبضهٌساى ثطذَضز ثب 

  .ثبشٌس هغبثك لَاًیي هطثَط، ثب آًبى ضفتبض ذَاّس شس
ثِ اًجبم ٍظبیف هطثَط ( 87)ولیِ وبضهٌساى زستگبّْبی اجطائی هؤظفٌس زض سبػبت تؼییي شسُ هَضَع هبزُ  -93هبزُ 

ز ٍ زض صَضتی وِ زض هَالغ ضطٍضی ذبضج اظ ٍلت ازاضی همطض ٍ یب ایبم تؼغل ثِ ذسهبت آًبى ًیبظ ثبشس ثطاسبس اػالم ثپطزاظى
 وبضی ثطاثط همطضات هطثَط العحوِ یب اضبفِ ًیبظ زستگبُ هىلف ثِ حضَض زض هحل وبض ٍ اًجبم ٍظبیف هحَلِ زض لجبل حك

  .ذَاٌّس ثَز

 


