لاًَى همزرات اًتظاهي ّيات ػلوي
لاًَى همزرات اًتظاهي ّيات ػلوي داًشگاّْا ٍ هَسسات آهَسش ػالي ٍ تحميماتي كشَر
===============================================
فظل اٍل ـ ّياتْاي رسيذگي اًتظاهي :

هبدُ ّ : 1يبتْبي سسيذگي ػجبستٌذ اص :
 1ـ ّيبت ثذٍي
 2ـ ّيبت تجذيذ ًظش
هبدُ ّ : 2يبت ثذٍي دس ّش داًطگبُ يب هَسسِ آهَصش ػبلي ٍ هَسسِ تحويوبتي يب داًطٌذُ هستول تطٌيل
هي ضَد ٍ داساي سِ ًلش ػعَ اصلي ٍ حذاًثش دٍ ًلش ػعَ ػلي الجذل خَاّذ ثَد ًِ اص ثيي اػعبي ّيبت
ػلوي داًطگبّْبي ًطَس ٍ حتي الوٌبى اص ّوبى داًطگبُ يب هَسسِ يب داًطٌذُ هستول اًتخبة هي ضًَذ .
تثظزُ  )1يك ًفز اس اػضاي ّيات تذٍي تايذ اس هذرساى هؼارف اسالهي كِ حذالل داراي تحظيالت فَق ليساًس يا
هؼادل آى تاشذ اًتخاب گزدد .
تثظزُ  )2اًتخاب هجدد اشخاص هشتَر تالهاًغ است .

هبدُ  :3دس ّش يي اص داًطگبّْب يب چٌذ داًطگبُ يب هَسسِ آهَصش ػبلي ٍ تحويوبتي هطتشًب ٍ ثِ تطخيص
ٍصاست ػلَم ،تحويوبت ٍ كٌبٍسي يي ّيبت تجذيذ ًظش تطٌيل هي ضَد ايي ّيبت داساي سِ ًلش ػعَ اصلي
ٍ حذاًثش دٍ ًلش ػعَ ػلي الجذل ثب سػبيت تجصشُ  1هبدُ  2است ًِ اص ثيي اػعبي ّيبت ػلوي هَسسبت
هضثَس ثِ هذت دٍ سبل ثِ ٍسيلِ ٍصيش ػلَم ،تحويوبت ٍ كٌبٍسي تؼييي ٍ هٌصَة هي ضًَذ .
تثظزُ ) در داًشگاّْا ٍ هَسسات آهَسش ػالي ٍ تحميماتي كِ تاتغ سايز ٍسارتخاًِ ّا ٍ هَسسات دٍلتي هي تاشٌذ،
ّيات تجذيذ ًظز تَسيلِ ٍسيز هزتَط يا تاالتزيي همام دستگاُ دٍلتي تؼييي هي شَد .

هبدُ  : 4صالحيت سسيذگي ثِ تخللبت اًتظبهي اػعبي ّيبت ػلوي ثب ّيبت ثذٍي است آساي ايي ّيبت دس
صَستي ًِ ػليِ هتخلق صبدس ضَد ٍ هبثل تجذيذ ًظش ثبضذ ٍ ظشف يي هبُ ثشاي اكشاد داخل ًطَس ٍ دٍ هبُ
ثشاي اكشاد خبسج اص ًطَس اص تبسيخ اثالؽ ثِ هتخلق تَسػ ٍي دسخَاست تجذيذ ًظش ًطَد هؽؼي ٍ ثب دستَس
ثبالتشيي هوبم اجشائي داًطگبُ يب هَسسِ هشثَغ اجشا خَاّذ ضذ ّ .شگبُ ػعَ ّيبت ػلوي دس هْلت هوشس اص
تبسيخ اثالؽ ساي ّيبت ثذٍي دسخَاست تجذيذ ًظش ًوبيذ ّيبت تجذيذ ًظش هٌلق ثِ سسيذگي خَاّذ ثَد .
تثظزُ  )1اتالؽ طثك لاًَى آئيي دادرسي هذًي تِ ػول خَاّذ آهذ .
ب هزاجغ لضايي ًخَاّذ تَد .
تثظزُ  )2راي ّيات تجذيذ ًظز هاًغ اس رجَع ػضَ ّيات ػلوي ُ

هبدُ  : 5اػعبي ّيبت ثذٍي ٍ تجذيذ ًظش ػالٍُ ثش تذيي ثِ ديي هجيي اسالم ٍ ػول ثِ احٌبم آى ٍ اػتوبد ٍ
تؼْذ ثِ ًظبم جوَْسي اسالهي ايشاى ٍ اصل ٍاليت كويِ ثبيذ داساي ضشايػ صيش ثبضٌذ .
 1ـ تبّل
 2ـ داضتي حذاهل سِ سبل سبثوِ ػعَيت دس ّيبت ػلوي

هبدُ ّ :6يچ يي اص اػعبي اصلي يب ػلي الجذل ّيبت ّبي ثذٍي يب تجذيذ ًظش دس هَاسد صيش دس سسيذگي ٍ
صذٍس ساي ضشًت ًخَاٌّذ ًشد :
الق) ػعَ ّيبت ثب هتْن هشاثت سججي يب ًسجي تب دسجِ دٍم اص ؼجوِ سَم داضتِ ثبضذ .
ة ) ػعَ ّيبت ػلوي ثب هتْن دػَاي حوَهي يب جضائي داضتِ يب دس دػَاي هؽشٍحِ ريٌلغ ثبضذ .
ج ) ػعَ ّيبت هذػي تخلق يب هذػي هتخلق ثبضذ .
فظل دٍم ـ تخلفات اًتظاهي ٍ جزائن :

هبدُ  :7تخللبت اًتظبهي ٍ جشائن ضبهل تخللبت اًعجبؼي ٍ اػوبل خالف ضشع ٍ اخالم ػوَهي ثِ هشاس صيش
است:
 1ـ تشى خذهت ٍ يب ؿيجت ثذٍى اجبصُ ٍ يب ػزس هَجِ .
 2ـ تخلق اص اجشاي هَاًيي ٍ هوشسات داًطگبُ .
 3ـ سْل اًگبسي يب ؿشض ٍسصي دس اًجبم ٍظبيف .
 4ـ توشد اص اجشاي دستَسات هبًًَي هوبهبت داًطگبُ .
 5ـ استلبُ ؿيش هجبص اص اهٌبًبت ٍ اهَال دٍلتي .
 6ـ تسلين هذاسى ثِ اضخبصي ًِ حن دسيبكت آًشا ًذاسًذ ٍيب خَدداسي اص تسلين هذاسى ثِ اضخبصي ًِ حن
دسيبكت آًْب سا داسًذ .
 7ـ تسبهح دس حلظ اهَال ٍ ٍجَُ دٍلتي ٍ اسٌبد ٍ هذاسى داًطگبُ اػن اص هحشهبًِ ٍ ؿيش آى .
 8ـ اكطبي سئَاالت اهتحبًي ٍ يب تؼَيط ثشگْبي اهتحبًي ٍ يب تـييش اٍسام .
 9ـ اكطبي اسٌبد هحشهبًِ داًطگبُ .
 10ـ اص ثيي ثشدى ٍ اخلبي ؿيش هجبص اسٌبد ٍ هذاسى داًصگبُ ٍ حيق ٍ هيل اهَال ٍ ٍجَُ دٍلتي .
 11ـ اػتيبد ٍ استٌبة اػوبل خالف اخالم ػوَهي ًِ هَجت ّتي حيثيت ٍ ضئَى ضـلي است .
 12ـ استٌبة اػوبل خالف ضشع ٍ ػذم سػبيت حجبة اسالهي .
 13ـ ػعَيت دس يٌي اص كشم ظبلِ ٍ سبٍاى هٌحلِ ٍ تطٌيالت كشاهبسًَشي هطبثِ آى .
 14ـ ػعَيت يب كؼليت يب تجليؾ ثِ ًلغ احضاة ٍ گشٍّْبي الحبدي يب هحبسة يب احضاة ٍ گشٍّْبي ؿيشهبًًَي .
 15ـ الوبي اًذيطِ ّبي الحبدي ٍ تَّيي ثِ هوذسبت اسالهي .
 16ـ استٌبة اػوبل خالف هصبلح ًظبم جوَْسي اسالهي اص هجيل ثِ تؼؽيل ًطبًذى ًالسْب ٍ اػتصبة ،
تحصي ٍ تظبّشات ثؽَس ؿيش هجبص دس هحيػ داًطگبُ .
تثظزُ) اثثات تخلفات ٍ جزائن هذكَر در تٌذّاي  16 ٍ 14 ، 13 ، 10در هزجغ لضايي طالح طَرت هيگيزد ٍ ػضَ
ّيات ػلوي در هذت رسيذگي در هزجغ لضايي تِ حالت تؼليك در هي آيذ .
فظل سَم ـ هجاساتْاي اًتظاهي :

هبدُ  : 8اًَاع هجبصاتْب ثِ تشتيت اّويت ػجبستٌذ اص :
 1ـ احعبس ٍ اخؽبس ضلبّي .
 2ـ اخؽبس ًتجي ثب دسج دس پشًٍذُ .
 3ـ تَثيخ ًتجي ثب دسج دس پشًٍذُ .
 4ـ ًسش حوَم ٍ هضايبي دسيبكتي تب يي سَم  ،اص يي هبُ تب سِ هبُ .
 5ـ تؼلين ستجِ اص يي سبل تب دٍ سبل .
 6ـ تٌضل يي پبيِ .
 7ـ اًلصبل هَهت اص يي هبُ تب يي سبل .
 8ـ ثبصخشيذ خذهت ثب پشداخت  45سٍص حوَم دس هجبل ّش سبل خذهت دٍلتي تب دُ سبل ٍ پشداخت يي هبُ
حوَم دس هجبل ّش سبل ًسجت ثِ هبصاد دُ سبل خذهت ً ،سَس ثبصًطستگي اكشادي ًِ خذهت آًبى ثبصخشيذ
هيطَد ثِ آًبى هستشد خَاّذ ضذ ٍ ًسش يي سبل خذهت  ،يي سبل هحسَة هيطَد .
 9ـ اخشاج اص داًطگبُ يب هَسسِ آهَصضي يب تحويوبتي هشثَغ .
 10ـ اخشاج اص هَسسِ هتجَع ٍ هحشٍهيت اص پزيشش دس سبيش داًطگبّْب ٍ هَسسبت

آهَصش ػبلي ٍ

تحويوبتي هشثَغ .
 11ـ اًلصبل دائن اص خذهبت دٍلتي .
تثظزُ) رئيس داًشگاُ ٍ يا هَسسِ آهَسش ػالي ٍ تحميماتي هي تَاًذ تذٍى هزاجؼِ تِ ّيات رسيذگي اًتظاهي
مجاساتْاي هٌذرج در تٌذ  3 ٍ 2 ، 1را در هَرد اػضاي هتخلف ّيات ػلوي اجزا كٌذ  .اجزاي هجاساتْاي هٌذرج در
تٌذّاي تؼذي هَكَل تِ راي ّيات رسيذگي اًتظاهي است .

هبدُ  : 9هجبصاتْبي ثٌذ  ٍ 4ثٌذّبي ثؼذي هبدُ  8ايي هبًَى هبثل پژٍّص دس ّيبت تجذيذ ًظش هي ثبضذ .
هبدُ  : 10دس صَست تٌشاس تخلق ٍ ثجَت آى ػعَ ّيبت ػلوي خبؼي ثِ اضذ هجبصات پيص ثيٌي ضذُ دس آى
دسجِ هحٌَم خَاّذ ضذ ٍ ّشگبُ هجبصات هجلي اضذ هجبصات اػوبل ضذُ دس دسجِ هشثَغ ثبضذ  ،ػعَ خبؼي
ثِ حذاهل هجبصات دسجِ ثؼذ هحٌَم خَاّذ ضذ ثِ ًحَي ًِ دسّش حبل اص هجبصات هحٌَهيت هجلي ضذيذتش
ثبضذ .
هبدُ  : 11هجبصات ؿيجت ؿيش هَجِ هتَالي ثيص اص دٍ هبُ يب هتٌبٍة ثيص اص  4هبُ دس سبل ثِ تطخيص ّيبت
ّب اخشاج اص داًطگبُ يب هَسسِ آهَصش ػبلي يب تحويوبتي هشثَغ خَاّذ ثَد .
تثظزُ  )1استخذام ايٌگًَِ افزاد در داًشگاّْا يا هَسسات تحميماتي ديگز تالهاًغ است .
تثظزُ ٍ )2سارت ػلَم ،تحميمات ٍ فٌاٍري هي تَاًذ افزادي را كِ تِ ػلت غيثت اخزاج هي شًَذ  ،در طَرت ًياس تِ
خذهات آًاى در داًشگاّْا ٍ هَسسسات آهَسش ػالي شْزستاًْا ٍ هٌاطك هحزٍم تِ تزتية اٍلَيت اػادُ تكار
ًوايذ .

هبدُ  : 12هجبصات هشتٌجيي جشائن هٌذسج دس ثٌذّبي  16 ٍ 15 ، 14 ، 13هبدُ  7ايي هبًَى اًلصبل دائن اص
خذهبت دٍلتي است .

تثظزُ) در سايز هَارد تؼييي هجاسات تِ تزتية هٌذرج در هادُ  8تِ تشخيض ّيات خَاّذ تَد .

هبدُ ّ : 13ش گبُ تخلق ػعَ ّيبت ػلوي ػٌَاى يٌي اص جشائن هٌذسج دس هَاًيي جضائي سا ًيض داضتِ ثبضذ
ّيبت سسيذگي ثِ تخللبت اًتظبهي هٌلق است پشًٍذُ اهش سا ثِ هشجغ هعبيي اسسبل داسد  .حٌن هشجغ
هعبيي اص جْت استٌبة جشم ػوَهي ثشاي ّيبت اًتظبهي الصم االتجبع است ٍلي سسيذگي دس هشاجغ هعبيي
هبًغ سسيذگي اًتظبهي ًخَاّذ ثَد ليٌي تب صذٍس ساي هشاجغ هعبيي آى سا هتَهق هي سبصد .
تثظزُ) در طَرتيكِ هجاسات تؼييي شذُ اس طزف هزاجغ لضايي ّواى هجاسات همزرُ در ايي لاًَى تاشذ هجاسات
تكزار ًخَاّذ شذ در غيز ايٌظَرت حكن هزاجغ لضايي هاًغ هجاساتْاي اًتظاهي ًخَاّذ تَد .
فظل چْارم ـ ًحَُ تاسًشستگي ٍ تاسخزيذ ٍ اًتمال افزاد غيز هفيذ ّيات ػلوي :

هبدُ  : 14ثِ ٍصاست ػلَم ،تحويوبت ٍ كٌبٍسي اجبصُ دادُ هي ضَد حذاًثش ظشف هذت  6هبُ ثؼذ اص تصَيت ٍ
اثالؽ آئيي ًبهِ ايي هبًَى آى تؼذاد اص اػعبي ّيبت ػلوي داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلي سا ًِ ؿيش
هليذ تطخيص هي دّذ  ،ثِ تشتيت هوشس دس ايي هبىٍى ثبصًطستِ  ،ثبصخشيذ ٍ يب ثب هَاكوت سبصهبًْبي دٍلتي ٍ
يبهَسسبت تحويوبتي ثِ ايٌگًَِ سبصهبًْب يب هَسسبت هٌتول ًوبيذ .
تثظزُ  )1تشخيض افزاد غيز هفيذ تا هؼزفي ٍسيز ػلَم ،تحميمات ٍ فٌاٍري تَسيلِ ّيات ّاي تذٍي هي تاشذ .
تثظزُ  )2اشخاطي كِ غيز هفيذ تشخيض دادُ هي شًَذ هي تَاًٌذ تِ ّياتْاي تجذيذ ًظز شكايت ًوايٌذ  .راي
ّيات ّاي تجذيذ ًظز درتارُ آًاى لطؼي ٍ السم االجزا است .

هبدُ  : 15ثبصًطستگي ٍ يب ثبصخشيذ اكشاد هطوَل هبدُ  14ثِ تشتيت صيش خَاّذ ثَد :
الق) دس صَستي ًِ حذاهل ثيست سبل سبثوِ خذهت دٍلتي داضتِ ثبضٌذ  ،ثش اسبس سٌَات خذهت ؼجن
هبًَى استخذام ًطَسي ثبصًطستِ خَاٌّذ ضذ .
ة ) دس صَستيٌِ سبثوِ خذهت دٍلتي آًبى ًوتش اص  20سبل توبم ثبضذ  ،خذهت آًبى ثش اسبس هبدُ  8ايي
هبًَى ثبصخشيذ خَاّذ ضذ .
هبدُ  : 16دس صَستي ًِ حوَم اػعبي ّيبت ػلوي ًِ ثِ سبصهبًْب ٍ هَسسبت دٍلتي هٌتول هي ضًَذ ٍ يب
تـييش ضـل هي يبثٌذ ًوتش اص حوَم پبيِ ٍ ستجِ ػلوي آًبى ثبضذ هبثِ التلبٍت آى پشداخت خَاّذ ضذ ّ ،ش
گًَِ اكضايص حوَم ايي اكشاد اص هبثِ التكبٍت ًسش خَاّذ گشديذ .
هبدُ  : 17هٌظَساص اًتوبل دس ايي هبًَى تـييش ٍظؼيت اػعبي ّيبت ػلوي ٍ اًتصبة آًبى ثِ هطبؿلي است ًِ
هستلضم تذسيس دس داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلي ًجبضذ .
تثظزُ  )1اًتمال اػضاي ّيات ػلوي تِ كليِ ساسهاًْا ٍ هَسسات ٍ شزكتْاي دٍلتي تا هَافمت هَسسات هذكَر اًجام
خَاّذ شذ .
تثظزُ  )2كسَر تاسًشستگي پس اس اًتمال تزاتز همزرات ساسهاى تاسًشستگي ػيٌا تِ طٌذٍق تاسًشستگي هحل اًتمال،
ٍاريش خَاّذ شذ .

هبدُ  : 18استخذام هجذد اكشاد ثبصخشيذ ضذُ هَظَع هبدُ  14ايي هبًَى دس سبيش هَسسبت دٍلتي ثشاي
هطبؿل ؿيش آهَصضي ثالهبًغ است هطشٍغ ثِ ايٌٌِ ًليِ ٍجَُ دسيبكتي هذت ثبصخشيذي سا يٌجب هستشد
ًوبيٌذ .
تثظزُ) احتساب سٌَات خذهت گذشتِ تِ شزط استزداد ٍجَُ تاسًشستگي خَاّذ تَد .
فظل پٌجن ـ سايز همزرات :

هبدُ ّ : 19شگبُ ٍصاست ػلَم ،تحويوبت ٍ كٌبٍسي يب ٍصاست ثْذاضت ٍ دسهبى ٍ آهَصش پضضٌي تطخيص دٌّذ
ًِ دسيٌي اص هَسسبت آهَصش ػبلي ثِ يٌي اص اػعبي ّيبت ػلوي ًيبص است ًِ تَسػ ّيبت ّبي ثذٍي ٍ
تجذيذ ًظش ثبصسبصي ًيشٍي اًسبًي ثِ علت ؿيجت  ،اخشاج يب هٌلصل ضذُ است آى ػعَ ثب تطخيص ّيبت
ّبي تجذيذ ًظش ٍ ثِ ضشغ آًٌِ هطوَل هَاسد هطشٍحِ دس هبدُ  12ايي هبًَى ًجبضذ  ،هي تَاًذ ثِ خذهت
اػبدُ ضَد .
هبدُ  : 20آئيي ًبهِ اجشايي ايي هبًَى حذاًثش ظشف هذت يي هبُ پس اص اثالؽ ايي هبًَى تَسػ ٍصاست
كشٌّگ ٍ آهَصش ػبلي تْيِ ٍ ثِ تصَيت ّيبت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ .
هبدُ  : 21اص تبسيخ تصَيت آئيي ًبهِ اجشائي ايي هبًَى ًليِ هَاًيي ٍ هوشسات اًتظبهي اػعبي ّيبت ّبي
ػلوي هـبيش ايي هبًَى لـَ هي گشدد ًٍليِ پشًٍذّبئي ًِ دس ّيبت ّبي پبًسبصي ٍ ثبصسبصي گزضتِ هٌجش ثِ
صذٍس ساي هؽؼي ًگشديذُ ثشاي سسيذگي ٍ صذٍس ساي هؽؼي ثِ ّيبت ّبي ثذٍي ٍ تجذيذ ًظش هَظَع ايي
هبًَى اسسبل خَاّذ ضذ .
هبًَى كَم هطتول ثش  21هبدُ ٍ  16تجصشُ دس جلسِ سٍص پٌجطٌجِ  1364/12/22هجلس ضَساي اسالهي
تصَيت ٍ دس تبسيخ  1364/12/26ثِ تبئيذ ضَساي ًگْجبى سسيذُ است.

