
قانون نظام صنفی  45آیین نامو اجرایی ماده 

( وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور)

ـ كْعای اصٌاف کلْع، كْعایی اؿت صٌفی، غیغؿیاؿی ّ غیغاًتفاػی کَ تَ هٌظْع تمْیت تِـاػی ّ ًْؿاػی هجاهغ اهْعصٌفی، 1هاصٍ 

. گغصصُا ّ اصٌاف کلْع تلکیل هیاتذاصیَ

ُای کلْع اؿت کَ تَ عّف اًتشاتی ّ تا عأی کلْع هتلکل اػ ًوایٌضگاى ُیأت عییـَ هجاهغ اهْعصٌفی كِغؿتاىـ كْعای اصٌاف 2هاصٍ 

. گغصًضاػعای ُیأت عییـَ هجاهغ اهْعصٌفی اؿتاى ّ تا ًظاعت کویـیْى ًظاعت هغاکؼ اؿتاى اًتشاب هی

فی صع هذل صتیغساًَ ُیأت ػالی ًظاعت ّ یا ُغ هکاى صیگغی لاًْى ًظام صي 44ـ جلـات اصّاعی كْعای اصٌاف کلْع تغاؿاؽ هاصٍ 3هاصٍ 

. كْصسْاُض تْص کَ تَ ّؿیلَ صتیغساًَ ُیأت ػالی ًظاعت تؼییي هی

ـ ُیأت عییـَ كْعای اصٌاف کلْع هغکة اػ ُفت ًفغ اؿت کَ ؿَ ًفغ اػ صٌْف تْلیضی، سضهات فٌی ّ ؿَ ًفغ اػ صٌْف تْػیؼی 4هاصٍ 

یلٌِاص ّػاعت تاػعگاًی ّ تصْیة ُیأت ػالی ًظاعت اػ تیي افغاص صٌفی هتؼِض ّ آگاٍ تَ هـائل صٌفی تغای هضت سضهاتی ّ یک ًفغ صیگغ تَ پ

. گغصًضصّ ؿال تؼییي هی

: فصل اّل

: ـ ّظایف ّ استیاعات كْعای اصٌاف کلْع ػثاعتٌضاػ5هاصٍ 

ام صٌفی ّ همغعات هغتْغَ ّ لْاًیي هْظْػَ ّ ُوچٌیي ـ اعایَ ًظغات هلْعتی تَ هجاهغ اهْعصٌفی کلْع صعجِت اجغای صذیخ لاًْى ًع1

. تغعؿی جاهغ هجوْػَ لْاًیي ّ همغعات دوایتی ّ یا هذضّصکٌٌضٍ اصٌاف ّ پیگیغی اصالح آى اػ غغیك هغاجغ لاًًْی

. اى ُای صٌفیُا ّ ؿاػمـ اعایَ ًظغات هلْعتی صعهْعص هـائل صٌفی، التصاصی ّ تاػعگاًی تَ ّػاعت تاػعگاًی ّ صیگغ ّػاعتشا2ًَ

ُای ـ تغعؿی ّ تذمیك صع هْعص ّظؼیت اصٌاف ّ ؿاػهاى ُای صٌفی ّ تٌگاُِای کْچک ؿایغ کلْعُا ّ ُوکاعی ّ دوایت اػ اجغای غغح3

. تذمیماتی ّ پژُّلی هغتثػ تا اصٌاف

گاًی صع صاسل ّ ساعج اػ کلْع صع ُای طیغتػ تَ هٌظْع تغگؼاعی ًوایلگاُِای تشصصی ّ تاػعـ ُوکاعی الػم تا هجاهغ اهْعصٌفی ّ اعگاى4

ُای الػم تغای آهاصگی صٌْف یا هذیػ علاتتی ًاكی اػ پیْؿتي تَ جِت دوایت اػ صٌْف تْلیضی ّ تْؿؼَ صاصعات غیغًفتی ّ ایجاص ػهیٌَ

wto .

. ـ ُوکاعی ّ هؼاظضت تا هجاهغ اهْعصٌفی كِغؿتاًِا جِت دل ّ فصل هلکالت ّ هـائل آًِا5



تٌظین عّاتػ کاعی هٌظن تا ّػاعت ساًَ ُای تاػعگاًی، اهْع التصاصی ّ صاعایی صٌایغ ّ هؼاصى، جِاص کلاّعػی، کاع ّ اهْع ـ پیگیغی ایجاص ّ 6

اجتواػی، تِضاكت، صعهاى ّ آهْػف پؼكکی، ؿاػهاى اهْع هالیاتی، ًیغّی اًتظاهی جوِْعی اؿالهی ایغاى ّ ؿاػهاى تأهیي اجتواػی صع 

. ایجاص عاتطَ هطلْب هتماتل تیي ؿاػهاًِای صٌفی ّ اصٌاف ّ ّػاعتشاًَ ُا ّ ؿاػهاًِای طیغتػ جِت دفع دمْق اصٌاف کلْع ّ

ـ تِیَ آهاع ّ اغالػات اػ ّظؼیت اصٌاف ّ ؿاػهاًِای صٌفی کلْع اػ غغیك هجاهغ اهْعصٌفی صع صّعٍ ُای ػهاًی ؿاالًَ ّ اعایَ آى تَ 7

. چٌیي ایجاص پایگاٍ اغالع عؿاًی کاعآهضهؼاًّت تْؿؼَ تاػعگاًی صاسلی ّػاعت تاػعگاًی ّ ُن

ـ تغگؼاعی صّعٍ ُای آهْػكی صع عكتَ ُای هشتلف تاػعگاًی ّ التصاصی هٌاؿة تا ادتیاجات جاهؼَ اصٌاف کلْع تا ُوکاعی هجاهغ 8

. اهْعصٌفی ّ تغاؿاؽ تغًاهَ ُای هصْب ّػاعت تاػعگاًی

ُـاػی ّ ًْیي ؿاػی اصٌاف ّ ؿاػهاًِای صٌفی اػ جولَ تجاعت الکتغًّیکی ّ ـ اعایَ پیلٌِاص تَ هٌظْع تِثْص ّ عفغ هلکالت جاعی ّ ب9

. اؿتاًضاعص کاالُا ّ سضهات صٌفی تَ ّػاعت تاػعگاًی

ًَ ـ ُوکاعی الػم تا اتالِای تاػعگاًی ّ صٌایغ ّ هؼاصى ایغاى ّ تؼاّى ّ تؼاهل تا ؿایغ ؿاػهاًِا ّ ًِاصُای تشصصی صاسلی ّ ساعجی صع ػهی10

. فؼالیت ُای صٌفی ُای هشتلف

. ـ تٌظین تْصجَ ؿالیاًَ ّ تـلین آى تا اّل تِوي هاٍ ُغ ؿال تَ صتیغساًَ ُیأت ػالی ًظاعت جِت عؿیضگی ّ تصْیة ُیأت ػالی ًظاعت11

تصْیة ُیأت ـ تٌظین تغاػًاهَ هالی ؿالیاًَ ّ تـلین آى تا پایاى اعصیثِلت هاٍ ُغ ؿال تَ صتیغساًَ ُیأت ػالی ًظاعت جِت عؿیضگی ّ 12

. ػالی ًظاعت

. ُای ُیأت ػالی ًظاعت صع چاعچْب لاًْى ًظام صٌفی، لْاًیي هْظْػَ ّ آییي ًاهَ ُای هغتْغَـ اجغای هصْتات ّ تشلٌاه13َ

ـ اًتلاع ًلغیَ تشصصی تَ هٌظْع هؼغفی جاهؼَ صٌفی کلْع ّ ًیؼ اعتمای ؿطخ اغالػات ّ آگاُی هـْؤلیي ؿاػهاًِای صٌفی ّ 14

. اصٌاف

ـ پیگیغی تلکیل تاًک اصٌاف هْؿـَ اػتثاعی، صٌضّق لغض الذـٌَ، تیوَ، كغک تؼاًّی اػتثاع ّ صیگغ هْؿـات پْلی، تاًکی، هالی 15

هٌضی صٌْف اػ ّ اػتثاعی تْؿػ هجاهغ اهْعصٌفی کلْع غثك همغعات جاعی ّ اًجام ُواٌُگی تا كثکَ تاًکی کلْع صع جِت تِغٍ

. تـِیالت تاًکی

ُا ّ هجاهغ اهْعصٌفی کلْع تَ هٌظْع توغکؼ تضعیجی کاالُا ّ هؼاهالت ػوضٍ فغّكی صع ُای صٌفی تْؿػ اتذاصیَص كغکتـ پیگیغی ایجا16

. هیاصیي ّ ُوچٌیي اًتمال صٌْف آالیٌضٍ تَ ساعج اػ كِغُا

هغتثػ تا دْػٍ اصٌاف ّ ُای هـْؤل ؿیاؿتگظاعی صع اهْع التصاصی، اجتواػی ّ تاػعگاًی ـ هلاعکت صع هجاهغ، كْعاُا ّ کویـیْى17

. تاػعگاًاى



ؿاػهاى دوایت اػ هصغف )ـ تلکیل ّادضُای تاػعؿی ّ ًظاعت اصٌاف صع هجاهغ اهْع اصٌاف کلْع صع عاؿتای ؿیاؿتِای ّػاعت تاػعگاًی 18

پاؿشگْیی تَ هطالثات ّ تَ هٌظْع ًظاعت جضی ّ ؿاػهاًضُی كضٍ تغػولکغص هتصضیاى ّادضُای صٌفی تا ُضف ( کٌٌضگاى ّ تْلیضکٌٌضگاى

. كکایات هغصهی

ـ تصویوات ّ هصْتات كْعای اصٌاف کلْع پؾ اػ تصْیة ّػیغ تاػعگاًی صع چاعچْب لاًْى ًظام صٌفی ّ آییي ًاهَ ُای هغتْغ تَ ّیژٍ 6هاصٍ 

. تاكضجِت هجاهغ ّ اتذاصیَ ُای صٌفی الػم االجغا هی 46آییي ًاهَ ُای اجغایی هاصٍ  5ّ  4هْاص 

 

: ّم ـ ّادض تاػعؿی ّ ًظاعت اصٌاففصل ص

ـ ّادض تاػعؿی ّ ًظاعت اصٌاف ّادضی اؿت کَ تْؿػ هجاهغ اهْعصٌفی ّ تا ُواٌُگی كْعای اصٌاف کلْع تَ هٌظْع ًظاعت ّ 7هاصٍ 

. گغصصتاػعؿی اػ ّادضُای صٌفی صع چاعچْب لاًْى ًظام صٌفی تلکیل هی

. صض هْظفٌض دضالل دمْق ّ هؼایای یک ًفغ تاػعؽ  عا تَ دـاب هجوغ اهْعصٌفی ّاعیؼ ًوایٌضُای صٌفی تَ اػاء ُغ پاىـ کلیَ اتذاصی1َتثصغٍ 

. ـ هجاهغ اهْعصٌفی هْظفٌض ًیغُّای هغتْغ تَ ّادض تاػعؿی ّ ًظاعت عا تأهیي ًوایٌض2تثصغٍ

. گغصصییي هیـ تؼضاص تاػعؿاى ّادضُای تاػعؿی ّ ًظاعت ُغ كِغؿتاى تْؿػ کویـیْى ًظاعت آى كِغؿتاى تغ3تثصغٍ 

ـ ًاظغ ّ تاػعؽ فغصی اؿت کَ تَ ػٌْاى ًاظغ ّ تاػعؽ ّادض صٌفی تْؿػ هجوغ تا ُواٌُگی ّ تصْیة کویـیْى ًظاعت تَ ػٌْاى ًاظغ 8هاصٍ 

کٌٌضگاى ّ ُای كْعای اصٌاف کلْع ّ تا ؿیاؿت ُای ؿاػهاى دوایت هصغفّ تاػعؽ کویـیْى تؼییي سْاُض كض تا صع چاعچْب تغًاهَ

. ًٌضگاى ّ تذت ًظاعت هضیغ ّادض تاػعؿی ّ ًظاعت اصٌاف اػ ّادضُای صٌفی تاػعؿی تَ ػول آّعصتْلیضک

ـ هضیغ ّادض تاػعؿی ّ ًظاعت، فغصی اؿت کَ تا پیلٌِاص ُیأت عییـَ هجاهغ اهْعصٌفی هلتغک یا هجاهغ اهْعصٌفی ّ تا تأییض 9هاصٍ 

. گغصصاعت اصٌاف تؼییي هیکویـیْى ًظاعت كِغؿتاى تَ ػٌْاى هضیغ ّادض تاػعؿی ّ ًع

ـ هضیغ ّادض تاػعؿی ّ ًظاعت تایض صع هغاکؼ اؿتاًِا دضالل صاعای هضعک تذصیلی لیـاًؾ ّ صع كِغؿتاًِا دضالل صاعای هضعک 1تثصغٍ

. تذصیلی صیپلن تْصٍ ّ آكٌایی کافی تَ اهْع اصٌاف عا صاكتَ تاكض

. تاكضای ُیأت هضیغٍ اتذاصیَ ّ ُیأت عییـَ هجاهغ اهْعصٌفی هوٌْع هیـ اًتشاب هضیغاى ّادض تاػعؿی ّ ًظاعت اػ تیي اػط2تثصغٍ

: ـ ًاظغاى ّ تاػعؿاى ّادضُای تاػعؿی ّ ًظاعت اصٌاف تایض صاعای كغایػ طیل تاكٌض10هاصٍ 

. صاعا تْصى هضعک تذصیلی فْق صیپلن صع هغاکؼ اؿتاًِا ّ صیپلن صع ؿایغ كِغؿتاًِای اؿتاى( الف

. ًظام ّظیفَ یا هؼافیت صائنگْاُی پایاى سضهت ( ب

. ًضاكتي ؿْء پیلیٌَ هإثغ کیفغی( ج



. تْاًایی تاػعؿی اػ ّادضُای صٌفی( ص

. ػضم اػتیاص تَ هْاص هشضع( ُـ

. ػضم اكتِاع تَ فـاص اساللی( ّ

. ؿال 50ؿال ّ دضاکثغ  22دضالل ؿي ( ی

. تاكضکویـیْى ًظاعت كِغؿتاى هیادغاػ كغایػ فْق تغای تاػعؿاى ّ ًاظغاى ّ تأییض صالدیت آًِا تَ ػِضٍ 

-ُا تَ كغغ هٌفک كضى اػ كغل لثلی صع ّادضُای تاػعؿی ّ ًظاعت تالهاًغ هیـ تکاعگیغی کاعهٌضاى هجوغ اهْعصٌفی ّ اتذاصی1َتثصغٍ

. تاكض

. گغصصـ هذل اؿتمغاع ّادض تاػعؿی ّ ًظاعت تْؿػ هجوغ اهْعصٌفی تأهیي ّ تؼییي هی2تثصغٍ

-ف کلْع هْظف اؿت گؼاعف ػولکغص ّادضُای تاػعؿی ّ ًظاعت اصٌاف عا تَ صْعت هاُاًَ تَ ؿاػهاى دوایت هصغفـ كْعای اصٌا3تثصغٍ 

. کٌٌضگاى ّ تْلیضکٌٌضگاى ّ هؼاًّت تْؿؼَ تاػعگاًی صاسلی اعؿال ًوایض

. ى ًظام صٌفی سْاُض تْصـ فؼالیت ّادض تاػعؿی ّ ًظاعت اصٌاف تٌِا كاهل تاػعؿی ّ ًظاعت اػ ّادضُای صٌفی هلوْل لا11ًْهاصٍ 

گیغص ّ ًاظغاى ّ تاػعؿاى ٌُگام هغاجؼَ تَ ّادضُای صٌفی کلیَ ُای صّ ًفغٍ صْعت هیتثصغٍ ـ تاػعؿی اػ ّادضُای صٌفی صع لالة تین

صاصٍ ّ الضام  هْاعص هغتْغ تَ ّظایف لاًًْی هتصضیاى ّادضُا عا صع چاعچْب لاًْى ًظام صٌفی ّ آییي ًاهَ ُای اجغایی آى هْعص تْجَ لغاع

. لاًًْی تَ ػول سْاٌُض آّعص

ـ صع صْعتی کَ ٌُگام تاػعؿی اػ ّادضُای صٌفی، ًاظغاى ّ تاػعؿاى تا تشلفات صٌفی هٌضعج صع فصل ُلتن تغسْعص ًوایٌض ظوي 12هاصٍ 

تَ ؿاػهاى ّ یا اصاعات  تکویل فغم ُای تشلف، هْظْع اػ غغیك هضیغ ّادض تاػعؿی ّ ًظاعت اصٌاف تَ صْعت عّػاًَ جِت الضام لاًًْی

. گغصصاعؿال هی( صتیغساًَ ُیأت عؿیضگی تَ تشلفات صٌفی)تاػعگاًی اؿتاى ّ كِغؿتاى 

لاًْى  72ّ  52ـ ًذٍْ عؿیضگی تَ پغًّضٍ تشلفات صٌفی صع ُیأت ُا ّ ًیؼ اػتغاض تَ آعاء صاصعٍ تغاؿاؽ صؿتْعالؼول اجغایی هاصٍ 13هاصٍ 

. ًظام صٌفی سْاُض تْص

. لاًْى ًظام صٌفی ّ صؿتْعالؼول اجغایی آى سْاُض تْص 72ُا تا ّادض ُای تاػعؿی ّ ًظاعت تغاؿاؽ هاصٍ ًذٍْ ُوکاعی اتذاصیَـ 14هاصٍ 

. ـ هـْؤلیت آهْػف تاػعؿاى ّ ًاظغاى تا هجاهغ اهْعصٌفی هی تاكض15هاصٍ 

ُای اػالهی ؿاػهاى ى ّ تاتغ ظْاتػ ّ صؿتْعالؼولـ عؿیضگی تَ تشلفات تاػعؿاى ّ ًاظغاى تَ ػِضٍ کویـیْى ًظاعت ُغ كِغؿتا16هاصٍ 

. تاكضدوایت هی



ـ هجاهغ اهْعصٌفی هْظفٌض تَ هٌظْع صعیافت كکایات، تٌظین گؼاعكات تاػعؿی ّ ثثت كکایات ّاعصٍ اػ ًوًَْ فغم ُا ّ ًغم 17هاصٍ 

. گغصص، اؿتفاصٍ ًوایٌضافؼاعُایی کَ تْؿػ ؿاػهاى دوایت اعایَ هی

فاص ایي آییي ًاهَ ًافی استیاعات ّ هـْؤلیت ُای لاًًْی اتذاصیَ ُا ّ هجاهغ اهْعصٌفی صع عاتطَ تا اًجام تاػعؿی ّ ـ اجغای م18هاصٍ 

. ًشْاُض تْص( صع دضّص همغعات لاًْى ًظام صٌفی)ًظاعت تغ ّادضُای صٌفی 

کٌٌضگاى ّ تا ؿاػهاى دوایت هصغفـ كْعای اصٌاف کلْع هکلف اؿت صع اهْع هغتْغ تَ تاػعؿی ّ ًظاعت تؼاهل کافی عا 19هاصٍ 

. تْلیضکٌٌضگاى صاكتَ تاكض

ـ هـْؤلیت پاؿشگْیی تَ هغصم، هماهات کلْعی ّ ؿایغ ًِاصُای صّلتی ّ غیغصّلتی صع اجغای ایي آییي ًاهَ تا كْعای اصٌاف 20هاصٍ 

. تاكضکلْع ّ هجاهغ اهْعصٌفی هی

تْاًض صع چاعچْب ؿیاؿتِای  ّػاعت تاػعگاًی اػ تْاى ّ ظغفیت كْعای اصٌاف یکٌٌضگاى ّ تْلیضکٌٌضگاى مـ ؿاػهاى دوایت هصغف21هاصٍ 

. کلْع ّ هجاهغ اهْعصٌفی صع اهغ ًظاعت ّ تاػعؿی تا اًؼماص لغاعصاص دجن کاع هؼیي صعسصْم اهْع اجغایی تاػعؿی اؿتفاصٍ ًوایض

هالی هصْب، کل صعآهضُای ًاكی اػ جغائن ّصْلی تاتت لاًْى ًظام صٌفی ّ هطاتك صؿتْعالؼول  72هاصٍ  3ـ صع اجغای تثصغٍ 22هاصٍ 

ُای اعؿالی اػ ؿْی ّادضُای تاػعؿی ّ ًظاعت  هجاهغ اهْعصٌفی كِغؿتاًِای کلْع پؾ اػ تأییض عؤؿای ؿاػهاًِای تاػعگاًی پغًّضٍ

. گغصصًاف کلْع لغاع     هیصع استیاع كْعای ام( کٌٌضگاى ّ تْلیضکٌٌضگاىؿاػهاى دوایت هصغف)اؿتاًِا اػ ؿْی ّػاعت تاػعگاًی 

صع ( کٌٌضگاى ّ تْلیضکٌٌضگاىؿاػهاى دوایت هصغف)ـ كْعای اصٌاف کلْع هکلف اؿت ؿیاؿتِای کالى ّ اجغایی ّػاعت تاػعگاًی 23هاصٍ 

. اهغ تاػعؿی ّ ًظاعت اصٌاف عا اجغا ًوایض

ؿی ّ ًظاعت اصٌاف کلْع هْظف اؿت ّادضی تذت ػٌْاى ـ كْعای اصٌاف کلْع تَ هٌظْع ایجاص ُواٌُگی الػم تیي ّادضُای تاػع24هاصٍ 

. ایجاص ًوایض( ّادض ُواٌُگی اهْع تاػعؿی ّ ًظاعت)

تثصغٍ ـ ػؼل ّ ًصة هضیغ ّادض هؼتْع تا پیلٌِاص اػعاء  ُیأت عییـَ كْعای اصٌاف کلْع ّ تأییض هؼاّى تْؿؼَ تاػعگاًی صاسلی ّػاعت 

. تاكضهظکْع عاؿاً تْؿػ هؼاّى تْؿؼَ تاػعگاًی صاسلی ّػاعت تاػعگاًی ًیؼ الاتل الضام هیظوٌاً ػؼل هضیغ ّادض . تاػعگاًی سْاُض تْص

. ـ فؼالیت ّادض تاػعؿی ّ ًظاعت كاهل صّ تشق تغعؿی كکایات ّ تاػعؿی ّ ًظاعت ّادضُای صٌفی سْاُض تْص25هاصٍ 

ُای اجغایی لاًْى ًظام صٌفی، ُوچٌیي ُا ّ آییي ًاهَهلـ ؿایغ تشلفات ّادضُای صٌفی کَ تشلف اػ ظْاتػ ّ همغعات ّ صؿتْعالغ26هاصٍ 

. تغای تغعؿی ّ الضام لاًًْی تَ اتذاصیَ طیغتػ هٌؼکؾ سْاُض كض. تاكضُای ًظاعت ّ ُیأت ػالی ًظاعت هیتشطی اػ هصْتات کویـیْى



ای صٌفی ّ ثثت آًِا صع صفتغ هشصْم، ـ تشق عؿیضگی تَ كکایات ًیؼ ظوي صعیافت كکایت ُای ّاصلَ اػ ػولکغص هتصضیاى ّادض27ٍهاصٍ 

لاًْى ًظام صٌفی تَ اتذاصیَ ُا ّ یا ؿاػهاًِای تاػعگاًی اعؿال ّ ًتیجَ عا  72دضاکثغ ظغف هضت صٍ عّػ كکایت ُای ّاصلَ عا هطاتك هاصٍ 

. ًوایضتَ كاکی اػالم هی

ُای سْص عا جِت اػالم تَ كاکی دضاکثغ ظغف هضت صٍ عّػ ـ اتذاصیَ هْظف اؿت تَ گؼاعكات ّاصلَ تغتیة اثغ صاصٍ ّ ًتیجَ تغعؿی 28هاصٍ 

. تَ ّادض تاػعؿی ّ ًظاعت اصٌاف اػالم ًوایض

. تثصغٍ ـ ًتیجَ الضاهات اتذاصیَ دضاکثغ ظغف هضت یک ُفتَ اػ تاعیز ّصْل اػ غغیك ّادض تاػعؽ ّ ًظاعت اصٌاف تَ اغالع كاکی سْاُض عؿیض

عؿیضگی اتذاصیَ، پغًّضٍ جِت عؿیضگی، تْؿػ اتذاصیَ تَ ُیأت عؿیضگی تضّی اعؿال سْاُض  ـ صع صْعت اػتغاض كاکی تَ ًتیج29َهاصٍ 

. كض

ـ اتالؽ تشلٌاهَ ُا ّ هصْتات ُیأت ػالی ًظاعت ّ کویـیْى ُیأت ػالی ًظاعت صع عاتطَ تا ّادضُای تاػعؿی ّ ًظاعت اصٌاف 30هاصٍ

. گغصصاصٌاف کلْع تَ ّادضُای هؼتْع اتالؽ هیهٌذصغاً تْؿػ صتیغساًَ ُیأت ػالی ًظاعت ّ اػ غغیك كْعای 

ـ هـْؤلیت ُواٌُگی ّادضُای تاػعؿی ّ ًظاعت اصٌاف كِغؿتاًِای ُغ اؿتاى تَ ػِضٍ هضیغ ّادض تاػعؿی ّ ًظاعت اصٌاف هغکؼ 31هاصٍ 

. اؿتاى سْاُض تْص

تْؿػ ّػیغ .............................. ی تِیَ ّ صع تاعیز لاًْى ًظام صٌف 45تثصغٍ ّ صع اجغای هاصٍ  11هاصٍ ّ  32ـ ایي آییي ًاهَ صع 32هاصٍ 

تلکیل ّادض تاػعؿی ّ ًظاعت اصٌاف ّ ًذٍْ اصاعٍ )ّ الذالیَ آییي ًاهَ هظکْع  7/6/83تاػعگاًی تصْیة ّ جایگؼیي آییي ًاهَ اجغایی هصْب 

. ّػیغ تاػعگاًی گغصیض 6/8/1386هصْب هْعر ( آى

کٌٌضگاى ّ تْلیضکٌٌضگاى هثٌی تغ هلاعکت اصٌاف صع اهْع تاػعؿی، ًظاعت ّ م تاػعگاًی ّ ؿاػهاى دوایت هصغفصع عاؿتای تضاتیغ ّػیغ هذتغ

کٌٌضگاى ّ تْلیضکٌٌضگاى ّ تَ تذمك ایي هِن، تفاُن ًاهَ ػیغ تیي ؿاػهاى دوایت هصغفتٌظین تاػاع ّ اػالم توایل ّ آهاصگی كْعای اصٌاف 

. تاعیز اهعای هفاص آى هضًظغ غغفیي سْاُض تْص تٌضی ّ اػكْعای اصٌاف جوغ

اػ ّظایف داکویتی ... ُا ّ تشلفات ادتوالی ّ عّیَ لیوتـ تاػعؿی، ًظاعت ّ کٌتغل ّ تٌظین تاػاع تَ هٌظْع جلْگیغی اػ افؼایق تی1هاصٍ

ا تَ ػٌْاى ّادضُای هتْلی اًجام ّظایف ٍکٌٌضگاى ّ تْلیضکٌٌضگاى ّ ؿاػهاى تاػعگاًی اؿتاىؿاػهاى دوایت هصغف. ّػاعت تاػعگاًی اؿت

. تاكٌض ّ صع تلکیالت ّ كغح ّظایف آًاى هضیغیت، ًظاعت ّ الضاهات اجغایی هغتْغ پیق تیٌی كضٍ اؿتهظکْع هی

ُای صٌفی ّ ًِاصُای گیغی دضاکثغی اػ ظغفیت تاػعؿی ّ عؿیضگی تَ كکایات تلکلـ ؿیاؿت ّ عّیکغص ّػاعت تاػعگاًی، تِغ2ٍهاصٍ 

کٌٌضگاى ّ تْلیضکٌٌضگاى اًجام ایي اهغ تْؿػ صٌْف تَ كغغ اًجام هطلْب اهْع هی تْصٍ ّ تغ ایي هثٌا عّیکغص ؿاػهاى دوایت هصغفهغص

. تاكضتاػعؿی ّ عؿیضگی تَ كکایات هغصهی تا هضیغیت ّ ًظاعت کالى ؿاػهاى هی



ُا ّ هجاهغ اهْعصٌفی ّ كْعای ُای لاًًْی اتذاصیَّ هـْؤلیتکٌٌضگاى ّ تْلیضکٌٌضگاى، تا تْجَ تَ ّظایف ـ ؿاػهاى دوایت هصغف3هاصٍ 

صاًض تا تضیي تغتیة تغیي ًِاص هغصهی تغای تفْیط اهْع اجغایی صع کٌتغل تاػاع هیاصٌاف کلْع صع اهغ تاػعؿی ّ ًظاعت ایي ّادضُا عا هٌاؿة

. تاػعؿی اهْع ّادضُای صٌفی تَ سْصكاى تفْیط گغصص

هاتیي ّ صع چاعچْب لْاًیي ّ همغعات ًظام صٌفی آهاصگی سْص عا تَ اًجام اهْع ًیؼ تا اػتماص عاؿز تَ ُوکاعی فی ـ كْعای اصٌاف کلْع4هاصٍ

-ُایی کَ اػ ؿْی ؿاػهاى دوایت هصغفتاػعؿی ّ کٌتغل ّ ُوکاعی صع تٌظین تاػاع تغاؿاؽ تضاتیغ ّ ؿیاؿت گظاعی ّػاعت تاػعگاًی ّ عّف

. صاعصُا اػالم هیگغصص تذت ًظاعت ؿاػهاى هْصْف ّ تا ُواٌُگی ؿاػهاى تاػعگاًی اؿتاىاتالؽ هی کٌٌضگاى ّ تْلیضکٌٌضگاى تضّیي ّ

کٌٌضگاى ّ تْلیضکٌٌضگاى آهاصگی تفْیط اهْع تاػعؿی ّ عؿیضگی تَ كکایات صٌفی صع کلیَ اؿتاى ُای ـ ؿاػهاى دوایت هصغف5هاصٍ 

ػالم آهاصگی كْعای هْصْف ّ ادغاػ تْاًوٌضی اًجام هأهْعیت تْؿػ ؿاػهاى سْاُض کلْع عا تَ كْعای اصٌاف صاعص ّ ایي تفْیط هٌْغ تَ ا

. تْص

ُای اجغایی تَ كْعای اصٌاف تَ تٌاؿة اػالم آهاصگی ّ تجِیؼ ًیغّی اًـاًی ّ تلکیالت کَ تْؿػ كْعای اصٌاف ـ تفْیط هأهْعیت6هاصٍ 

. گیغصاػالم سْاُض كض صْعت هی

ای سْاُض تْص کَ فی هاتیي ؿاػهاى تاػعگاًی ّ ُغ كِغ یا اؿتاى تغاؿاؽ لغاعصاص یا هْافمت ًاهَ جضاگاًَ ـ تفْیط اهْع اجغایی صع7هاصٍ 

. ُا ّ تکالیف تَ غْع کاهل تیاى سْاُض كضهجاهغ اهْعصٌفی اؿتاى هٌؼمض كض صع آى اجؼاء صلیك هأهْعیت، هـْؤلیت

ُا صع کلیَ هـائل کٌٌضگاى ّ تْلیضکٌٌضگاى ّ ُوچٌیي ؿاػهاى تاػعگاًی اؿتاىـ تا تْجَ تَ هـْؤلیت هـتمین ؿاػهاى دوایت هصغف8هاصٍ 

ُا ًشْاُض تْص ّ هغتْغ تَ تاػعؿی، کٌتغل ّ تٌظین تاػاع، تفْیط تشلی اػ اهْع اجغایی تَ كْعای اصٌاف ًافی اًجام تالی هاًضٍ هـْؤلیت

. ًیغّی ؿایغ ًِاصُا ّ هْؿـات اؿتفاصٍ هی ًوایٌض ؿاػهاى ُای هظکْع تغای اًجام ایي هاهْعیت ُا اػ ًیغّی هْجْص یا

ُای تفْیط كضٍ پلتیثاًی ّ ُوکاعی کٌٌضگاى ّ تْلیضکٌٌضگاى صع چاعچْب ظْاتػ ّ تَ هٌظْع تذمك هاهْعیتـ ؿاػهاى دوایت هصغف9هاصٍ 

. عا تا كْعای اصٌاف تَ ػول هی آّعص

ػاع اُن ؿیاؿت گظاعی ّ هضیغیت ػوْهی ّ کالى صغفاً تْؿػ ؿاػهاى دوایت ـ صع دْػٍ ّػاعت تاػعگاًی اهْع هغتثػ تا تٌظین تا10هاصٍ 

. كْص ّ كْعای اصٌاف کلْع تا ػلن تَ هْظْع صع ایجاص تؼاهل تیق اػ پیق ُوکاعی سْاُض ًوْصکٌٌضگاى تْلیضکٌٌضگاى اػوال هیهصغف

کٌٌضگاى ّ تْلیضکٌٌضگاى ّ كْعای اصٌاف کلْع اغالػات هصغف ـ هغکؼ تجویغ ّ پغصاػف اغالػات هغتثػ تا تٌظین تاػاع ؿاػهاى دوایت11هاصٍ 

. ّ آهاع ػولکغص ّ الضاهات سْص عا صع ایي تشق تغاتغ عّكی کَ تَ تْافك سْاُض عؿیض تَ ؿاػهاى اعایَ هی ًوایٌض

ّ ُواٌُگی فی هاتیي  کٌٌضگاى ّ تْلیضکٌٌضگاى آهاصگی سْص عا صع تلغیک هـاػیـ كْعای اصٌاف کلْع ّ ؿاػهاى دوایت هصغف12هاصٍ 

. تؼضی تغای تذمك هفاص ایي تفاُن ًاهَ اػالم هی صاعص



./. ًـشَ اهعاء ّ هثاصلَ گغصیض 3صع  30/9/87هاصٍ صع تاعیز  12ایي تفاُن ًاهَ صع 

 


