قانون  : 361قانون رسيذگي به تخلفات اداري

 .3فصل اول  -تشكيالت و حذود و وظايف
 هازُ  - 1به هٌَٓض رسيذگي به تخلفات اداري زض ّط ي ٥اظ زؾتگاّْاي هكوَل
ايي ٢اًَى ّيأتْائي تحت ٌَٖاى «ّيات رسيذگي به تخلفات اداريكارمنذان››
تك٧يل ذَاّس قسّ .يأتْاي هعتَض قاهل ّيأتْاي تسٍي ٍ تدسيس ًٓط هيثاقس.
 تثهطُ ّ - 1يأت تدسيس ًٓط زض هط٦ع ٍظاضتراًِ يا ؾاظهاى هؿت٣ل زٍلتي ٍ ًيع تٗسازي اظ
زؾتگاّْاي هكوَل ايي ٢اًَى ْٞ ِ٦طؾت آًْا تِ تهَية ّيأت ٍظيطاى ذَاّس ضؾيس،
تك٧يل هيكَز ٍ زض نَضت لعٍم زاضاي قٗثِّائي ذَاّس تَز.
 تثهطُ  - 2زض نَضت تكريم ّيأت ٖالي ًٓاضت يّ ٥يأت تدسيس ًٓط زض هط٦ع تطذي اظ
اؾتاًْا  ِ٦يطٍضت ايداب ًوايس تك٧يل هيگطزز.
 هازُ ّ - 2ط ي ٥اظ ّيأتْاي تسٍي ٍ تدسيس ًٓط زاضاي ؾِ ًَٖ انلي ٍ ي ٥يا زٍ ًَٖ
ٖليالثسل هيثاقس  ِ٦تا ح٧ن ٍظيط يا تاالتطيي ه٣ام ؾاظهاى هؿت٣ل زٍلتي هطتٌَ ٍ ؾايط
زؾتگاّْاي هَئَ تثهطُ هازُ ي ٥تطاي هست ؾِ ؾال هٌهَب هيكًَس ٍ اًتهاب هدسز
آًاى تالهإً اؾت.
 تثهطُ  - 1زض ٚياب اًٖاي انلي اًٖاي ٖليالثسل تداي آًاى اًدام ٍْي ِٟذَاٌّس ًوَز.
 تثهطُ ّ - 2يچي ٥اظ اًٖاي انلي ٍ ٖليالثسل ّيأتْاي تسٍي ي ٥زؾتگاُ ًويتَاًٌس
ّوعهاى ًَٖ ّيأت تدسيس ًٓط ّواى زؾتگاُ تاقٌسّ ،وچٌيي اًٖاي هصَ٦ض ًويتَاًٌس زض
تدسيس ًٓط پطًٍسُّائي  ِ٦زض ٌّگام ضؾيسگي تسٍي تِ آى ضأي زازُاًس قط٦ت ًوايٌس.

 هازُ  - 3تطٌ٦اضي اًٖاي ّيأتْاي تسٍي ٍ تدسيس ًٓط تا پيكٌْاز ٍظيط يا تاالتطيي ه٣ام
ؾاظهاى هؿت٣ل زٍلتي ٍ ؾايط زؾتگاّْاي هَئَ تثهطُ 1هازُ  ٍ 1تهَية ّيأت ٖالي
ًٓاضت نَضت هيگيطز.
 هازُ  - 4نالحيت رسيذگي به تخلفات اداري كارمنذان تا ّيأت تسٍي اؾت ٍ
آضاء نازضُ زض نَضتي ٢ ِ٦اتل تدسيس ًٓط ًثاقس ،اظ تاضيد اتالُ٘ٗ٢ ،ي ٍ الظماالخطاء اؾت.
زض هَضز آضائي ٢ ِ٦اتل تدسيس ًٓط تاقس ّط گاُ ٦اضهٌس ْط 30 ٜضٍظ اظ تاضيد اتال٘ ضأي
زضذَاؾت تدسيس ًٓط ًوايسّ ،يأت تدسيسًٓط ه٧ل ٝبهرسيذگي اؾت .آضاي ّيأت
تدسيس ًٓط اظ تاضيد اتال٘ ُٗ٢ي ٍ الظم االخطا اؾت.
 تثهطُ ّ - 1ط گاُ ضأي ّيأت تسٍي ٢اتل تدسيس ًٓط تاقس ٍ هتْن ْط ٜهْلت ه٣طض
زضذَاؾت تدسيس ًٓط ًٌوايس ضأي نازض قسُ ُٗ٢يت هيياتس ٍاظ تاضيد اًً٣اي هْلت ياز
قسُ الظم االخطا اؾت.
 تثهطُ  - 2اتال٘ ضأي َث٢ ١اًَى آئيي زازضؾي هسًي تٗول هيآيس ٍ زض ّط نَضت ٞانلِ تيي
نسٍض ضأي ٍ اتال٘ آى اظ  30ضٍظ ًثايس تداٍظ ٌ٦س.
 هازُ  - 5توٌَٓض تؿطيٕ زض خوٕآٍضي زاليل ٍ تْيِ ٍ ت٧ويل اَالٖات ٍ هساضّ ٤يأتْا
هيتَاًٌس اظ ي ٥يا چٌس گطٍُ تح٣ي ١اؾتٟازُ ًوايٌس .قطح ٍْاي ،ٝتٗساز اًٖاء ٍ قطايٍ
ًَٖيت زض گطٍّْاي تح٣ي ،١زض آئيي ًاهِ اخطائي ايي ٢اًَى هكرم هيكَز.
 تثهطُ  -گطٍّْاي تح٣يّ ١ط ي ٥اظ ّيأتْاي تسٍي ٍ تدسيس ًٓط هؿت٣ل اظ ي٧سيگط تَزُ ٍ
ي ٥گطٍُ تح٣يً ١ويتَاًس زض تح٣ي٣ات هطتٌَ تِ هطاحل تسٍي ٍ تدسيس ًٓط ي ٥پطًٍسُ
ا٢سام تِ تح٣يً ١وايس.
 هازُ  - 6اًٖاي ّيأتْاي تسٍي ٍ تدسيس ًٓط ٖالٍُ تط تسيي تِ زيي هثيي اؾالم ٍ

ٖول تِ اح٧ام آى ٍ اٖت٣از ٍ تْٗس تِ ًٓام خوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ انل ٍاليت ٣ٞيِ ،تايس
زاضاي قطايٍ ظيط تاقٌس:
 - 1تأّل.
 - 2حسا٢ل  30ؾال ؾي.
 - 3حسا٢ل هسض ٤تحهيلي  ٠َٞزيپلن يا هٗازل آى.
 تثهطُ  - 1زض هَاضز اؾتثٌائي زاقتي هسض ٤زيپلن حؿة هَضز تا تائيس ّيأت ٖالي ًٓاضت
تالهإً اؾت.
 تثهطُ  - 2زض ّط ّيأت تايس يًٟ ٥ط آقٌا تِ هؿايل ح٢َ٣ي ًَٖيت زاقتِ تاقس ٍ حسا٢ل
زٍ ًٟط اظ اًٖاي انلي ّيأتْاي تسٍي ٍ تدسيس ًٓط تايس اظ تيي ٦اضٌ٦اى ّواى ؾاظهاى يا
ٍظاضتراًِ  ِ٦حسا٢ل پٌح ؾال ؾات٦ ِ٣اض زٍلتي زاضًس ،تِ ايي ؾوت هٌهَب قًَس.
 هازُ  - 7اًٖاي ّيأتْاي تسٍي يا تدسيس ًٓط زض هَاضز ظيط زض ضؾيسگي ٍ نسٍض ضأي
قط٦ت ًرَاٌّس ٦طز:
الّ ًَٖ - ٝيأت تا هتْن ٢طاتت ًؿثي يا ؾثثي تا زضخِ زٍم اظ َث ِ٣ؾَم زاقتِ تاقس.
ب ّ ًَٖ -يأت تا هتْن زَٖاي ح٢َ٣ي يا خعائي زاقتِ يا زض زَٖاي َطح قسُ شيٌ ٕٟتاقس.

 .2فصل دوم  -تخلفات اداري
 هازُ  - 8ترلٟات ازاضي تِ ٢طاض ظيط اؾت:
 - 1اٖوال ٍ ضٞتاض ذال ٜقٍَى قٛلي يا ازاضي.

٣ً - 2ى َ٢اًيي ٍ ه٣طضات هطتٌَ.
 - 3ايداز ًاضيايتي زض اضتاب ضخَٔ يا اًدام ًسازى يا تأذيط زض اًدام اهَض ٢اًًَي آًْا تسٍى زليل.
 - 4ايطاز تْوت ٍ اٞتطاّ ،ت ٥حيثيت.
 - 5اذاشي.
 - 6اذتالؼ.
 - 7تثٗيى يا اٖوال ٚطو يا ضٍاتٍ ٚيط ازاضي زض اخطاي َ٢اًيي ٍ ه٣طضات ًؿثت تِ اقرال.
 - 8تط ٤ذسهت زض ذالل ؾاٖات هَْ ٝازاضي.
 - 9ت٧طاض زض تأذيط ٍضٍز تِ هحل ذسهت يا ت٧طاض ذطٍج اظ آى تسٍى ٦ؿة هدَظ.
 - 10تؿاهح زض ح ّٟاهَال ٍ اؾٌاز ٍ ٍخَُ زٍلتي ،ايطاز ذؿاضات تِ اهَال زٍلتي.
 - 11اٞكاي اؾطاض ٍ اؾٌاز هحطهاًِ ازاضي.
 - 12اضتثاٌ ٍ تواؼ ٚيط هداظ تا اتثأ تيگاًِ.
 - 13ؾطپيچي اظ اخطاي زؾتَضّاي ه٣اهْاي تاالتط زض حسٍز ٍْاي ٝازاضي.
٦ - 14ن٦اضي يا ؾْلاًگاضي زض اًدام ٍْاي ٝهحَل قسُ.
 - 15ؾْلاًگاضي ضؤؾا ٍ هسيطاى زض ًسازى گعاضـ ترلٟات ٦اضهٌساى تحت اهط.
 - 16اضائِ گَاّي يا گعاضـ ذالٍ ٜا ٕ٢زض اهَض ازاضي.
 - 17گطٞتي ٍخَّي ٚيط اظ آًچِ زض َ٢اًيي ٍ ه٣طضات تٗييي قسُ يا اذص ّط گًَِ هالي  ِ٦زض ٖطٜ

ضقَُ ذَاضي تل٣ي هيكَز.
 - 18تؿلين هساض ٤تِ اقراني  ِ٦ح ١زضياٞت آى ضا ًساضًس يا ذَززاضي اظ تؿلين
هساض ٤تِ اقرال  ِ٦ح ١زضياٞت آى ضا زاضًس.
 - 19تُٗيل ذسهت زض اٍ٢ات ه٣طض ازاضي.
 - 20ضٖايت ً٧طزى حداب اؾالهي.
 - 21ضٖايت ً٧طزى قٍَى ٍ قٗايط اؾالهي.
 - 22اذتٟاً ،گْساضي ،حول ،تَظيٕ ٍ ذطيس ٍ ٞطٍـ هَاز هرسض.
 - 23اؾتٗوال يا اٖتياز تِ هَاز هرسض.
 - 24زاقتي قٛل زٍلتي زيگط تِ اؾتثٌاي ؾوتْاي آهَظقي ٍ تح٣ي٣اتي.
ّ - 25ط ًَٔ اؾتٟازُ ٚيط هداظ اظ قٍَى يا هَٗ٢يت قٛلي ٍ اه٧اًات ٍ اهَال زٍلتي.
 - 26خٗل يا هرسٍـ ًوَزى ٍ زؾت تطزى زض اؾٌاز ٍ اٍضا ٠ضؾوي يا زٍلتي.
 - 27زؾت تطزى زض ؾإاالت ،اٍضا ،٠هساض ٍ ٤زٞاتط اهتحاًي ،اٞكاي ؾإاالت اهتحاًي يا تَٗيى
آًْا.
 - 28زازى ًوطُ يا اهتياظ ،تط ذال ٜيَاتٍ.
ٚ - 29يثت ٚيط هَخِ تِ نَضت هتٌاٍب يا هتَالي.
 - 30ؾَء اؾتٟازُ اظ ه٣ام ٍ هَٗ٢يت ازاضي.
 - 31تَ٢ي ،ٝاذتٟا ،تاظضؾي يا تاظ ٦طزى پا٦تْا ٍ هحوَالت پؿتي يا هٗسٍم ٦طزى آًْا ٍ اؾتطا ٠ؾوٕ

تسٍى هدَظ ٢اًًَي.
٦ - 32اضقٌ٧ي ٍ قايِٗپطاٌ٦يٍ ،ازاض ؾاذتي يا تحطي ٥زيگطاى تِ ٦اضقٌ٧ي يا ٦ن٦اضي ٍ ايطاز
ذؿاضت تِ اهَال زٍلتي ٍ اٖوال ٞكاضّاي ٞطزيتطاي تحهيل ه٣انس ٚيط ٢اًًَي.
 - 33قط٦ت زض تحهي ،اٖتهاب ٍ تٓاّطات ٚيط ٢اًًَي ،يا تحطي ٥تِ تطپايي تحهي ،اٖتهاب ٍ
تٓاّطات ٚيط ٢اًًَي ٍ اٖوال ٞكاضّاي گطٍّيتطاي تحهيل ه٣انس ٚيط ٢اًًَي.
ًَٖ - 34يت زض ي٧ي اظ ٞطِّ٢اي يالِ  ِ٦اظ ًٓط اؾالم هطزٍز قٌاذتِ قسُاًس.
ّ - 35و٧اضي تا ؾاٍا ٤هٌحلِ تٌَٗاى هأهَض يا هٌثٕ ذثطي ٍ زاقتي ٗٞاليت يا زازى گعاضـ يس
هطزهي.
ًَٖ - 36ي ت زض ؾاظهاًْائي  ِ٦هطاهٌاهِ يا اؾاؾٌاهِ آًْا هثتٌي تط ًٟي ازياى الْي اؾت يا َطٞساضي ٍ
ٗٞاليت تِ ً ٕٟآًْا.
ًَٖ - 37يت زض گطٍّْاي هحاضب يا َطٞساضي ٍ ٗٞاليت تِ ً ٕٟآًْا.
ًَٖ - 38يت زض تك٧يالت ٞطاهاؾًَطي.

 .1فصل سوم  -مجازاتها
 هازُ  - 9تٌثيْات ازاضي تِ تطتية ظيط ٖثاضتٌس اظ:
ال - ٝاذُاض ٦تثي تسٍى زضج زض پطًٍسُ اؾترساهي.
ب  -تَتيد ٦تثي تا زضج زض پطًٍسُ اؾترساهي.

ج ٦ -ؿط ح٠َٞ ٍ ٠َ٣الٗازُ قٛل يا ٌٖاٍيي هكاتِ حسا٦ثط تا [ ي ٥ؾَم اظ ي ٥هاُ ] تا ي ٥ؾال.
ز  -اًٟهال هَ٢ت اظ ي ٥هاُ تا ي ٥ؾال.
ُ  -تٛييط هحل خٛطاٞيايي ذسهت تِ هست ي ٥تا پٌح ؾال.
ٍ  -تٌعل ه٣ام ٍ يا هحطٍهيت اظ اًتهاب تِ پؿتْاي حؿاؼ ٍ هسيطيتي زض زؾتگاّْاي زٍلتي ٍ
زؾتگاّْاي هكوَل ايي ٢اًَى.
ظ  -تٌعل ي ٥يا زٍ گطٍُ ٍ يا تَٗي ١زض اُٖاي ي ٥يا زٍ گطٍُ تِ هست ي ٥يا زٍ ؾال.
ح  -تاظذطيس ذسهت زض نَضت زاقتي ٦وتط اظ  20ؾال ؾات ِ٣ذسهت زٍلتي زض هَضز هؿترسهيي ظى
ٍ ٦وتط اظ  25ؾال ؾات ِ٣ذسهت زٍلتي زضهَضز هؿترسهيي هطز تا پطزاذت  30تا  45ضٍظ ح ٠َ٣هثٌاي
هطتٌَ زض ٢ثال ّط ؾال ذسهت تِ تكريم ّيأت نازضٌٌ٦سُ ضأي.
ٌ  -تاظًكؿتگي زض نَضت زاقتي تيف اظ تيؿت ؾال ؾات ِ٣ذسهت زٍلتي تطاي هؿترسهيي ظى ٍ
تيف اظ  25ؾال ؾات ِ٣ذسهت زٍلتي تطايهؿترسهيي هطز تط اؾاؼ ؾٌَات ذسهت زٍلتي تا ت٣ليل ي٥
يا زٍ گطٍُ.
ي  -اذطاج اظ زؾتگاُ هتثَٔ.
 - ٤اًٟهال زائن اظ ذسهات زٍلتي ٍ زؾتگاّْاي هكوَل ايي ٢اًَى.
 تثهطُ  - 1زض احتؿاب هٗسل ذالم ح ،٠َ٣تٟاٍت تُثي٠َٞ ٍ ١الٗازُ قٛل هؿترسهاى
هَئَ تٌس ٌ زض ؾِ ؾال آذط ذسهت زض ٌّگام تاظًكؿتگي ،ح ٠َ٣گطٍُ خسيس (پؽ اظ
تٌعل ي ٥تا زٍ گطٍُ) هال ٤هحاؾثِ ٢طاض هيگيطز.
 تثهطُ ٦ - 2ؿَض تاظًكؿتگي يا ح ١تيوِ (ؾْن ٦اضهٌس) ٦اضهٌساًي  ِ٦زض اخطاي ايي

٢اًَى تِ اًٟهال زاين ،اذطاج يا تاظذطيسي هحَ٧م قسُ يا هيكًَس ٍ ًيع ح ٍ ٠َ٣هعاياي
هطذهي اؾتح٣ا٢ي اؾتٟازُ ًكسُ آًاى ٍ زض هَضز هحَ٧هاى تِ تاظًكؿتگي ،ح ٍ ٠َ٣هعاياي
هطذهي اؾتح٣ا٢ي اؾتٟازُ ًكسُّ ،وچٌيي ٦ؿَض تاظًكؿتگي يا ح ١تيوِ ٦اضهٌساًي  ِ٦زض
گصقتِ زض اخطاي ه٣طضات ٢اًًَي اظ زؾتگاُ زٍلتي هتثَٔ ذَز اذطاج گطزيسُاًس٢ ،اتل
پطزاذت اؾت.
 تثهطُ ّ - 3يأتْاي تسٍي يا تدسيس ًٓطً ،وايٌسُ زٍلت زض ّط ي ٥اظ زؾتگاّْاي هكوَل
ايي

٢اًَى

ّؿتٌس

ٍ

ضأي

آًاى تِ ترل ٝازاضي ٦اضهٌس

تٌْا زض

هحسٍزُ

هداظاتْاي ازاضي هٗتثط اؾت ٍ تِ هٌٗي اثثات خطهْائي  ِ٦هَئَ ٢اًَى هداظاتْاي اؾالهي
اؾتً ،يؿت.
 تثهطُ ّ - 4يأتْا پؽ اظ ضؾيسگي تِ اتْام يا اتْاهات هٌتؿة تِ ٦اضهٌس ،زض نَضت احطاظ
ترل ٝيا ترلٟات ،زض هَضز ّط پطًٍسُ نطٞاً ي٧ي اظهداظاتْاي هَئَ ايي ٢اًَى ضا اٖوال
ذَاٌّس ًوَز.
 هازُ  ٍ٣ٞ - 10هداظاتْاي تٌسّاي ز ، ّ ،ح ،ٌ ،ي ٤ ،هازُ  9ايي ٢اًَى ٢اتل تدسيس ًٓط زض
ّيأتْاي تدسيس ًٓط ّؿتٌس.
 هازُ  - 11تطاي كارمنذاني  ِ٦تا ح٧ن هطاخٕ ً٢ائي يا تا ضأي
ّيأتْاي رسيذگي به تخلفات اداري يا ّيأتْاي تاظؾاظي ٍ پا٦ؿاظي ؾات١
هحَ٧م به اذطاج يا اًٟهال زاين اظ ذسهات زٍلتي قسُ يا هيكًَس ،زض نَضت زاقتي تيف
اظ  15ؾال ؾات ِ٣ذسهت ٍ  50ؾال ؾي ،به تكريم ّيأتْاي تدسيس
ًٓطرسيذگي به تخلفات اداري هطتٌَ ،تطاي هٗيكت ذاًَازُ آًاى ه٣طضي هاّاًِ ِ٦
هثل ٙآى اظ حسا٢ل ح ٠َ٣كارمنذان زٍلت تداٍظ ًٌ٧س تط٢طاض هيگطزز .ايي ه٣طضي اظ هحل
اٖتثاض ٍظاضتراًِ يا هإؾؿِ هطتٌَ پطزاذت هيكَز ٍ زض نَضت ض ٕٞيطٍضت به تكريم

ّيأت هعتَض ُٕ٢ ،هيكَز .چگًَگي اخطا ٍ هست آى َث ١آئييًاهِ اخطائي ايي ٢اًَى اؾت.
 هازُ  - 12ضئيؽ هدلؽ قَضاي اؾالهيٍ ،ظضاء ،تاالتطيي ه٣ام اخطائي ؾاظهاًْاي هؿت٣ل
زٍلتي ٍ ؾايط زؾتگاّْاي هَئَ تثهطُ  1هازُ  1ايي ٢اًَى ٍ قْطزاض تْطاى هيتَاًٌس
هداظاتْاي تٌسّاي ال - ٝب  -ج  -ز هازُ  9ايي ٢اًَى ضا ضأؾاً ٍ تسٍى
هطاخِٗ به ّيأتْاي رسيذگي به تخلفات اداري زضهَضز كارمنذانهترل ٝاٖوال
ًوايٌس ٍ اذتياضات اٖوال هداظاتْاي تٌسّاي ال ،ٝب ٍ ج ضا به هٗاًٍاى ذَز ٍ تٌسّاي الٝ
ٍ ب ضا به اؾتاًساضاى ،ضؤؾاي زاًكگاّْا ٍ هسيطاى ٦ل تَٟيى ٌٌ٦س .زض نَضت اٖوال
هداظات تَؾٍ ه٣اهات ٍ اقرال هعتَض ّيأتْاي تدسيس ًٓط ح ١رسيذگي ٍ نسٍض ضأي
هدسز زض هَضز ّواى ترل ٝضا ًساضًس هگط تا تكريم ٍ هَا٣ٞت ٦تثي ذَز آى ه٣اهات ٍ
اقرال.
 هازُ ٍ - 13ظضاء يا هٗاًٍاى آًاى زض نَضت تَٟيى ٍظيط ،ضئيؽ هدلؽ قَضاي اؾالهي،
تاالتطيي ه٣ام ؾاظهاًْاي هؿت٣ل زٍلتي ٍ ؾايط زؾتگاّْاي هَئَ تثهطُ  1هازُ  1ايي ٢اًَى،
قْطزاض تْطاى ،اؾتاًساضاى ٍ ضؤؾاي زاًكگاّْا ٍ هطا٦ع هؿت٣ل آهَظـ ٖالي ٍ تح٣ي٣اتي ٍ
هٗاًٍاى آًاى هيتَاًٌس ٦اضهٌساًي ضا  ِ٦پطًٍسُ آًاى تِ ّيأتْاي ضؾيسگي اضخأ قسُ يا
هيكَز ضا حسا٦ثط تِ هست ؾِ هاُ آهازُ تِ ذسهت ًوايٌس.
 تثهطُ  - 1زض هَضز هإؾؿاتي  ِ٦آهازگي تِ ذسهت زض ه٣طضات اؾترساهي آًْا پيفتيٌي
ًكسُ اؾت ،تط اؾاؼ هٟاز ٢اًَى اؾترسام ٦كَضي ضٞتاضذَاّس قس.
 تثهطُ  - 2چٌاًچِ ٦اضهٌس پؽ اظ ضؾيسگي زض ّيأتْا تطائت حانل ًوايس ٠َٞالٗازُ قٛل يا
هعاياي قٛل يا ٌٖاٍيي هكاتِ زٍضاى آهازگي تِ ذسهت تطاؾاؼ آذطيي ح ٍ ٠َ٣هعاياي ٢ثل
اظ ايي زٍضاى پطزاذت هيكَز.

 تثهطُ ّ - 3يأتْاي تسٍي رسيذگي به تخلفات اداري ه٧لٌٟس زض هست
آهازگي به ذسهت ،به پطًٍسُ اتْاهي كارمنذان رسيذگي ٌٌ٦س ٍ تهوين الظم ضا
اتراش

ًوايٌس،

ٍ

زض

نَضتي

ِ٦

زض

هست

هصَ٦ض

پطًٍسُ

خْت رسيذگي پػٍّكي به ّيأت تدسيس ًٓط اضخأ قَز هست آهازگي به ذسهت
تطاي ؾِ هاُ زيگط ٢اتل توسيس ذَاّس تَز ٍ ّيأت تدسيس ًٓط هَْ ٝاؾت حسا٦ثط تا پاياى
هست هعتَض به پطًٍسُ رسيذگي ٦طزُ ضأي الظم ضا نازض ًوايس .زض ّط حال تا نسٍض
ح٧ن ُٗ٢ي ّيأتْاي رسيذگي ح٧ن آهازگي به ذسهت ل َٛهيگطزز.
 هازُ ّ - 14ط گاُ ضؾيسگي تِ اتْام ٦اضهٌس تِ تكريم ّيأتْاي تسٍي ٍ تدسيس ًٓط هؿتلعم
اؾتٟازُ اظ ًٓط ٦اضقٌاؾي تاقس ،هَضز تِ ٦اضقٌاؾي اضخأ هيكَز.
 هازُ  - 15پطًٍسُ آى زؾتِ اظ هؿترسهاى تاظًكؿتِ ٢ ِ٦ثل يا پؽ اظ تاظًكؿتگي زض ّيأتْاي
پا٦ؿاظي يا تاظؾاظي هُطح تَزُ ٍلي هٌدط تِ نسٍض ضأي ًگطزيسُ اؾت يا آضاي نازض قسُ
ُٗ٢يت ًياٞتِ يا آضائي  ِ٦زض زيَاى ٖسالت ازاضي ً٣ى قسُ اؾتّ ،وچٌيي پطًٍسُ
تاظًكؿتگاى هتْن تِ هَاضز هٌسضج زض تٌسّاي  38 ٍ 37 /36 /35 /34هازُ  8زض نَضت ٍخَز
هساض ٤هثثتِ ،تطاي ضؾيسگي ٍ نسٍض ضأي زض ّيأتْاي ضؾيسگي تِ ترلٟات ازاضي هُطح
ٍ هداظاتْاي ههطح زض ايي ٢اًَى حؿة هَضز اٖوال ذَاّس قس.
 تثهطُ  -اٞطاز هَئَ تٌس  34هازُ  8ايي ٢اًَى  ِ٦تط اؾاؼ ٢اًَى پا٦ؿاظي تاظًكؿتِ قسُاًس
زض نَضت تا٢ي تَزى زض ًَٖيت ،پطًٍسُ آًاى زضّيأتْايطؾيسگي تِ ترلٟات ازاضي هُطح
ٍ تط اؾاؼ ايي ٢اًَى ضأي الظم نازض هيكَز.
 هازُ ٍ - 16ظضاء ٍ ًوايٌسگاى هدلؿيي ضغين ؾات ،١زتيطاى حعب ضؾتاذيع زض هطا٦ع اؾتاًْا،
هسيطاى ٦ل حٟاْت ،ضؤؾاي زٍايط حٟاْت ٍ ضهع ٍهحطهاًِ تٗس اظ ذطزاز  ٍ 1342اًٖاي
تك٧يالت ٞطاهاؾًَطي  ِ٦تَؾٍ ّيأتْاي پا٦ؿاظي يا تاظؾاظي ًيطٍي اًؿاًي هحَ٧هيت

ُٗ٢ي ًياٞتِ اًس يا پطًٍسُ آًاى تاٌَ٦ى هَضزضؾيسگي ٢طاض ًگطٞتِ اؾت اظ ذسهت زض
زؾتگاّْاي زٍلتي ٍ ٍاتؿتِ تِ زٍلت ٍ قْطزاضيْا تِ نَضت زاين هٌٟهل هيكًَس ٍح٠َ٣
تاظًكؿتگي

آًاى

ُٕ٢

هيكَز.

هٗاًٍاى ًرؿتٍظيط ،ضئيؽ ٦ل تاً ٥هط٦عي ،هسيطاى ٖاهل ٍ ضؤؾاي قط٦تْا ٍ ؾاظهاًْاي
هؿت٣ل زٍلتي ،هؿتكاضاى ٍ ضؤؾاي زيَاى هحاؾثات تٗس اظذطزاز  1342زض نَضتي  ِ٦زض
ّيأتْاي ضؾيسگي تِ ترلٟات ازاضي ثاتت قَز  ِ٦زض تح٧ين ضغين گصقتِ هإثط
تَزُاًس تِ اًٟهال زاين هحَ٧م ذَاٌّس قس .ؾٟطا ٍ اؾتاًساضاى ٍ هٗاًٍاى ٍظضاي ضغين ؾات١
تٗس اظ ذطزاز  1342حؿة هَضز َث ١ايي ٢اًَى هحَ٧م تِ تاظذطيس يا تاظًكؿتگي ذَاٌّس
قس ٍ زضنَضت اضت٧اب ي٧ي اظ خطاين ههطح زض ايي ٢اًَى زض نَضتي  ِ٦هداظات آى
خطم تيف اظ تاظًكؿتگي تاقس ،تِ آى هداظات َث ١ايي ٢اًَى هحَ٧م ذَاٌّس قس.
 تثهطُ  -زض ذهَل آى زؾتِ اظ ٦اضهٌساًي  ِ٦تِ تح٧ين ضغين گصقتِ هتْن تَزُ ٍ تاٌَ٦ى
ضأي ُٗ٢ي زض هَضز آًاى نازض ًكسُ يا ضأي نازض قسُ زضزيَاى ٖسالتازاضي ً٣ى قسُ
اؾتّ ،يأتْا هيتَاًٌس پؽ اظ ضؾيسگي حؿة هَضز ي٧ي اظ هداظاتْاي ه٣طض زض ايي ٢اًَى ضا
زض هَضز آًاى اٖوال ًوايٌس.
 هازُ  - 17ضئيؽ هدلؽ قَضاي اؾالهيٍ ،ظضا يا تاالتطيي ه٣ام ؾاظهاًْاي هؿت٣ل زٍلتي ٍ
ًْازّاي اً٣الب اؾالهي ٍ ؾاظهاًْاي هَئَ تثهطُ 1هازُ  1ايي ٢اًَى ،قْطزاض تْطاى،
قْطزاضاى هطا٦ع اؾتاًْا ،اؾتاًساضاى ٍ ضؤؾاي زاًكگاّْا هيتَاًٌس ٦اضهٌساًي ضا  ِ٦تيف اظ
زٍ هاُ هتَالي يا چْاض هاُ هتٌاٍب زض ؾال تسٍى ٖصض هَخِ زض هحل ذسهت ذَز حايط
ًكسُاًس ،اظ ذسهت ٍظاضتراًِ يا زؾتگاُ هتثَٔ اذطاج ًوايٌس.
 تثهطُ ّ - 1ط گاُ ٦اضهٌس ياز قسُ حسا٦ثط تا ؾِ هاُ پؽ اظ اتال٘ ح٧ن زؾتگاُ هتثَٔ ذَز
هسٖي قَز ٖ ِ٦صض اٍ هَخِ تَزُ اؾتٍ ،ظيط يا تاالتطيي ه٣ام زؾتگاُ هتثَٔ ٦اضهٌس هَْٝ
اؾت پطًٍسُ ٍي ضا خْت تدسيس ًٓط تِ ّيأت تدسيس ًٓط هطتٌَ اضخأ ًوايس.

ّيأت تدسيس ًٓط ه٧ل ٝتِ ضؾيسگي تَزُ ٍ ضأي آى ُٗ٢ي اؾت ٍ زض نَضت تاييس ح٧ن
اذطاج يا تطائت اظ تاضيد اذطاج ،زض ٚيط ايٌهَضت اظ تاضيد اتال٘ ،الظماالخطاؾت.
 تثهطُ  - 2زض هَضز آى زؾتِ اظ هؿترسهاى هَئَ ايي هازُ  ِ٦تِ ّط زليل تِ ٦اض تاظگكت
زازُ هيكًَس ،هست ٚيثت ٍ ٖسم اقتٛال آًاى حؿة هَضز خعٍ هطذهي اؾتح٣ا٢ي،
اؾتٗالخي يا تسٍى ح ٠َ٣آًاى هٌَٓض ذَاّس قس.
 تثهطُ  - 3زض هَاضزي  ِ٦ح٧ن اذطاج يا اًٟهال ٦اضهٌس يا ٦اضهٌساى تَؾٍ ه٣اهات
نالحيتساض زؾتگاّْاي اخطايي ٢ثل اظ ٢اًَى تاظؾاظي ًيطٍي اًؿاًي نازض گطزيسُ اؾت ،ايي
اح٧ام ُٗ٢ي هحؿَب هيكًَس.

 .4فصل چهارم  -ساير مقررات
 هازُ ٦ - 18ليِ ٍظاضتراًِّا ،ؾاظهاًْا ،هإؾؿات ٍ قط٦تْاي زٍلتي ،قط٦تْاي هلي ًٟت ٍ
گاظ ٍ پتطٍقيوي ٍ قْطزاضيْا ٍ تاًْ٧ا ٍ هإؾؿات ٍقط٦تْاي زٍلتي  ِ٦قوَل ٢اًَى تط آًْا
هؿتلعم ش٦ط ًام اؾت ٍ هإؾؿاتي  ِ٦توام يا ٢ؿوتي اظ تَزخِ آًْا اظ تَزخِ ٖوَهي تأهيي
هيكَز ٍ ًيع ٦اضٌ٦اى هدلؽ قَضاي اؾالهي ٍ ًْازّاي اً٣الب اؾالهي هكوَل ه٣طضات ايي
٢اًَى ّؿتٌس ،هكوَالى ٢اًَى اؾترسام ًيطٍّاي هؿلح ٍ ٚيط ًٓاهياى اضتف ٍ ًيطٍّاي
اًتٓاهيً٢ ،ات ،اًٖاي ّيأتْاي ٖلوي زاًكگاّْا ٍ هإؾؿات آهَظـ ٖالي ٍ هكوَالى
٢اًَى ٦اض اظ قوَل ايي ٢اًَى ذاضج تَزُ ٍ تاتٕ ه٣طضات هطتٌَ تِ ذَز ذَاٌّس تَز.
 هازُ ّ - 19ط گاُ ترل٦ ٝاضهٌس ٌَٖاى ي٧ي اظ خطاين هٌسضج زض َ٢اًيي خعايي ضا ًيع زاقتِ
تاقس ّيأت ضؾيسگي تِ ترلٟات ازاضي ه٧ل ٝاؾت هُات ١ايي ٢اًًَثِ ترل ٝضؾيسگي ٍ
ضأي ٢اًًَي نازض ًوايس ٍ هطاتة ضا تطاي ضؾيسگي تِ انل خطم تِ هطخٕ ً٢ائي نالح
اضؾال زاضزّ .ط گًَِ تهوين هطاخٕ ً٢ايي هإً اظ اخطاي هداظاتْاي ازاضي ًرَاّس تَز.

چٌاًچِ تهوين هطاخٕ ً٢ائي هثٌي تط تطائت تاقس ّيأت ضؾيسگي تِ ترلٟات ازاضي َث١
هازُ  24ايي ٢اًَى ا٢سام هي ًوايس.
 هازُ  - 20به آى زؾتِ اظ كارمنذاني  ِ٦پطًٍسُ آًاى زض ّيأتْاي پا٦ؿاظي ٍ تاظؾاظي
ؾاتّ ٍ ١يأت ّاي رسيذگي به تخلفات اداري هُطح ٍ به زليل ٖسم نسٍض ضأي يا
ُٗ٢يت ًياٞتي ضأي يا ً٣ى ضأي نازض قسُ زض زيَاى ٖسالت اداري ،زض
ّيأتْاي رسيذگي تخلفات اداري هَضز رسيذگي ٢طاض گطٞتِ ٍ هٌدط به تطائت
آًاى گطزيسُ ح ٠َ٣هثٌا يا ٌَٖاى هكابه زٍضاى ٖسم اقتٛال به هأذص آذطيي پؿت ؾاظهاًي
٢ ِ٦ثل اظ ايي زٍضاى ،تهسي آى ضا به ْٖسُ زاقتِاًس پطزاذت ذَاّس گطزيس ٍ .زض نَضت
ٖسم تطائت زٍضاى ٖسم اقتٛال قاٚالى خعٍ ؾات ِ٣ذسهت آًاى هحؿَب ًويكَزَ ٍ ،ث ١تٌس
‹‹ز›› هازُ ٢ 124اًَى اؾترسام ٦كَضي ٖول هيكَز.
 تثهطُ  - 1زض هَضز تاظًكؿتگاى زض نَضت تطائت ح ٠َ٣تاظًكؿتگي پطزاذت هي قَز ٍ زض
نَضت ٖسم تطائت ًؿثت تِ هست گصقتِ ح ٠َ٣پطزاذت ًويقَز.
 تثهطُ ٦ - 2ليِ اح٧ام آهازگي تِ ذسهت ٍ تطٌ٦اضي اظ ذسهت زض هَضز هتْواًي  ِ٦تٗس اظ
اًً٣اي هْلت ٢اًًَي پا٦ؿاظي ٍ ٢ثل اظ اخطاي ٢اًَى تاظؾاظي ًيطٍي اًؿاًي تَؾٍ ه٣اهات
اخطايي نازض گطزيسُ اٖتثاض ٢اًًَي زاقتِ ٍ زض نَضت هحَ٧هيتٚ ،يط اظ آًچِ تِ ٌَٖاى
ح ٠َ٣آهازگي تِ ذسهت زضياٞت زاقتِاًس ،ح ٠َ٣زيگطي تِ آًاى تٗلً ١رَاّس گطٞت ،زض
نَضت تطائت هاتِالتٟاٍت ح ٠َ٣آهازگي تِ ذسهت ٍ ح ٠َ٣هثٌاي هتٗل ١تِ آًاى ،پطزاذت
ذَاّس قس.
 هازُ

21

-

زض

نَضتي

ِ٦

هتْن تِ آضاء

ُٗ٢ي

نازضُ

تَؾٍ

ّيأتْاي ضؾيسگي تِ ترلٟات ازاضي اٖتطاو زاقتِ تاقس ،هيتَاًس حسا٦ثط تا ي٧واُ پؽ اظ
اتال٘ ضأي تْسيَاى ٖسالت ازاضي ق٧ايت ًوايس زض ٚيط ايٌهَضت ضأي ٢اتل ضؾيسگي زض

زيَاى ًرَاّس تَز.
 تثهطُ  - 1ضؾيسگي زيَاى ٖسالت تِ آضاء ّيأت ّا تِ نَضت ق٧لي ذَاّس تَز.
 تثهطُ  - 2آى زؾتِ اظ ٦اضهٌساًي  ِ٦تط اؾاؼ آضاي ّيأتْاي تاظؾاظي يا پا٦ؿاظي ًيطٍي
اًؿاًي تِ هحَ٧هيت ُٗ٢ي ضؾيسُ ٍ تا تاضيد  1365 /7 /2تِ زيَاى ٖسالت ازاضي ق٧ايت
تؿلين ً٧طزُاًس ،زيگط ح ١ق٧ايت ًساضًس.
 هازُ  - 22تِ هٌَٓض ًٓاضت تط حؿي اخطاي ايي ٢اًَى زض زؾتگاّْاي هكوَل ٍ تطاي ايداز
ّواٌّگي زض ٦اض ّيأتْاي ضؾيسگي تِ ترلٟات ازاضي «ّيأت ٖالي ًٓاضت» تِ ضياؾت زتيط
٦ل ؾاظهاى اهَض ازاضي ٍ اؾترساهي ٦كَض ٍ ًَٖيت يًٟ ٥ط ًوايٌسُ ضئيؽ ً٢ َُ٢ائيِ ٍ
ؾِ ًٟط اظ تيي ًوايٌسگاى ٍظضاء ٍ يا تاالتطيي ه٣ام ؾاظهاًْاي هؿت٣ل زٍلتي تك٧يل هيقَز.
ّيأت هعتَض زض نَضت هكاّسُ هَاضز ظيط اظ ؾَي ّط ي ٥اظ ّيأتْاي تسٍي يا تدسيس ًٓط
زؾتگاّْاي هعتَض ،توام يا تًٗي اظتهويوات آًْا ضا اتُال ٍ زض نَضت تكريم
ؾْلاًگاضي زض ٦اض ّط ي ٥اظ ّيأتْاّ ،يأت هطتٌَ ضا هٌحل هيًوايسّ .يأت ٖالي ًٓاضت
هيتَاًس زض هَضز ٦ليِ اح٧اهي  ِ٦زض اخطاي ايي ٢اًَى ٍ ه٣طضات هكاتِ نازض قسُ يا هيكَز
تطضؾي ٍ اتراش تهوين ًوايس.
الٖ - ٝسم ضٖايت ٢اًَى ضؾيسگي تِ ترلٟات ازاضي ٍ ه٣طضات هكاتِ.
ب  -اٖوال تثٗيى زض اخطاي ٢اًَى ضؾيسگي تِ ترلٟات ازاضي ٍ ه٣طضات هكاتِ.
ج ٦ -ن٦اضي زض اهط ضؾيسگي تِ ترلٟات ازاضي.
ز  -هَاضز زيگط ّ ِ٦يأت تٌا تِ ههالحي يطٍضي تكريم هيزّس.
 تثهطُ  - 1ترلٟات ازاضي اًٖاء ّيأتْاي ضؾيسگي تِ ترلٟات ازاضي تَؾٍ ّيأتي  ِ٦اظ

َطّ ٜيأت ٖالي ًٓاضت تٗييي هيكَز ضؾيسگي ذَاّس قس.
 تثهطُ ّ - 2يچي ٥اظ اًٖاء ّيأتْاي ضؾيسگي تِ ترلٟات ازاضي ضا ًويتَاى زض ضاتُِ تا
آضاء نازضُ اظ ؾَي ّيأتْاي هصَ٦ض تحت تٗ٣ية ً٢ائي ٢طاض زاز هگط زض نَضت اثثات
ٚطو هدطهاًِ.
 تثهطُ ّ - 3يأت ٖالي ًٓاضت هيتَاًس تاظضؾاًي ضا تِ زؾتگاّْاي هكوَل اٖعام ًوَزُ ٍ زض
نَضت هكاّسُ هَاضز ترل٦ ،ٝاضٌ٦اى هترل ٝضاخْت ضؾيسگي تْپطًٍسُ
آًاى تِ ّيأتْاي ضؾيسگي تِ ترلٟات ازاضي هٗطٞي ًوايس.
 تثهطُ  - 4زض هَضز هٗتازاى تِ هَاز هرسض  ِ٦تط اؾاؼ آضاي ُٗ٢ي
ّيأتْاي ضؾيسگي تِ ترلٟات ازاضي تِ هداظاتْاي تاظذطيسي ذسهت ،تاظًكؿتگي تا ت٣ليل
گطٍُ ،اذطاج ٍ اًٟهال زاين اظ ذسهات زٍلتي هحَ٧م قسُ يا هيكًَس زض نَضت تط٤
اٖتياز زض هست قف هاُ اظ تاضيد اتال٘ ضأي ،تِ تكريم ّيأت تدسيس ًٓط ،هَئَ تط
اؾاؼ هازُ  24ايي ٢اًَى تِ ّيأت ٖالي ًٓاضت اضخأ هيكَز.
 هازُ  - 23اٖوال هداظات قسيستط ًؿثت تِ آضاي ٚيط ُٗ٢ي ّيأتْاي تسٍي يا آضاي ً٣ى
قسُ تَؾٍ زيَاى ٖسالت ازاضي تا تَخِ تِ هؿتٌسات خسيس پؽ اظضؾيسگي هدسز تا
تَخِ تِ ٦ليِ خَاًة اهط تالهإً اؾت.
 هازُ  - 24انالح يا تٛييط آضاي ُٗ٢ي ّيأتْاي ضؾيسگي تِ ترلٟات ازاضي نطٞاً زض هَاضزي
ّ ِ٦يأت تِ ا٦ثطيت آضاء تكريم زّس  ِ٦هٟاز ح٧ن نازض قسُ اظ لحاِ هَاظيي ٢اًًَي
(تِ لحاِ ق٧لي يا هاَّي) هرسٍـ هيثاقس .پؽ اظ تاييس ّيأت ٖالي ًٓاضت زض ذهَل
هَضز اه٧اى پصيط اؾت.
 هازُ ّ - 25ط گاُ تطاي ًَٖيت زض ّيأتْاي ضؾيسگي تِ ترلٟات ازاضي پؿت ؾاظهاًي

پيفتيٌي ًكسُ تاقس ،اًدام ٍْي ِٟتِ ّط ٌَٖاى زض ّيأتْا ،تهسي زٍ پؿت ؾاظهاًي هحؿَب
ًويكَز.
 هازُ  - 26اظ تاضيد تهَية آئييًاهِ اخطايي ايي ٢اًَى٦ ،ليِ َ٢اًيي ٍ ه٣طضات هٛايط لَٛ
هيگطزز

ٍ

پطًٍسُّائي

ِ٦

زض

ّيأتْاي

پا٦ؿاظي،

تاظؾاظي

ٍ

ضؾيسگي تْترلٟات ازاضي گصقتِ هٌدط تِ نسٍض ضأي ُٗ٢ي ًگطزيسُ يا تَؾٍ زيَاى
ٖسالت ازاضي ً٣ى قسُ اؾت ،حؿة هَضز ،تطاي ضؾيسگي ٍ نسٍض ضأي ُٗ٢ي تْْيأتْاي
تسٍي ٍ تدسيس ًٓط هَئَ ايي ٢اًَى اضؾال هيكَز.
 هازُ  – 27آئيي ًاهِ اخطايي ايي ٢اًَى حسا٦ثط ْط ٜي ٥هاُ پؽ اظ اتال٘ ايي ٢اًَى تَؾيلِ
ؾاظهاى اهَض ازاضي ٍ اؾترساهي ٦كَض تْيِ ٍ تِ تهَية ّيأت ٍظيطاى هي ضؾس.

٢اًَى  ٠َٞهكتول تط تيؿت ٍ ّٟت هازُ ٍ  29تثهطُ زض خلؿِ ٖلٌي ضٍظ ي٧كٌثِ هَضخ ّٟتن آشض هاُ
يْ٧عاض ٍ ؾيهس ٍ ّٟتاز ٍ زٍ هدلؽ قَضاي اؾالهي تهَية ٍ زض تاضيد  1372 /9 /17تِ تاييس
قَضاي ًگْثاى ضؾيسُ اؾت.
ضئيؽ هدلؽ قَضاي اؾالهي ٖ -ليا٦ثط ًاًََ ١ضي

