
 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصالحات بعدي آن

  مجلس شوراي اسالمي۱۳/۶/۱۳۷۰قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 

 1352ـ حمَق هجٌبء هسترسهيي ضسوي هطوَل لبًَى استرسام وطَضي ٍ همطضات استرساهي ضطوتْبي زٍلتي هػَة 1هبزُ 

 لبًَى هصوَض زض ػسز هجٌبء گطٍُ هطثَط ثططح خسٍل ظيط وِ خبيگعيي 33ثطاثط است ثب حبغل ضطة ضطيت حمَق هَضَع هبزُ 

 .  لبًَى استرسام وطَضي هي ضَز تؼييي هي گطزز32خسٍل حمَق هبزُ 

  ػسز هجٌبء  گطٍُ

1  400  

2  450  

3  500  

4  560  

5  620  

6  680  

7  740  

8  810  

9  880  

10  950  

11  1020  
 

 .  ذَاّس ثَز20 ٍ حساوثط گطٍُ لبثل احطاظ ، گطٍُ 70 ثِ تطتيت 11فَاغل اػساز هجٌبء گطٍّْبي هتَالي ثؼس اظ گطٍُ 

ـ گطٍّْبي ٍضٍزي هسترسهيي هطوَل ايي لبًَى ثب زض ًظط گطفتي همبعغ تحػيلي آًبى ٍ ًَع ٍ حسبسيت ضغل ، 1تجػطُ 

اّويت ٍظبيف ، هيعاى هسئَليتْب ٍ ثطحست ضستِ ّب ٍ ضضتِ ّبي هرتلف ضغلي زض يىي اظ يبظزُ گطٍُ اٍل خسٍل هَضَع هبزُ 

 .  ترػيع هي يبثس1

 1ـ اػساز هجٌبي حمَق هبّبًِ همبهبت ٍ ّوغطاظ آًبى ثططح ظيط تؼييي هي گطزز وِ ثب اػوبل ضطيت هصوَض زض هبزُ 2تجػطُ 

 . لبثل پطزاذت ذَاّس ثَز

 1700الف ـ هؼبًٍيي ٍظضاء 

 1800ة ـ استبًساضى ، سفطاء 

 ج ـ ٍظضاء ٍ ًوبيٌسگبى هدلس ضَضاي اسالهي ، هؼبًٍيي ضئيس خوَْض ، 

 1900هؼبًٍيي لَُ لضبئيِ ٍ ضئيس ول زيَاى هحبسجبت 

 2000ز ـ هؼبٍى اٍل ضئيس خوَْضي ، ًَاة ضئيس هدلس ضَضاي اسالهي ٍ اػضبي ضَضاي ًگْجبى 

 2200ّـ ـ ضؤسبي سِ لَُ 

ـ همبهبت هصوَض پس اظ پبيبى زٍضاى تػسي ثِ تطتيت زض ثبالتطيي گطٍّْبي خسٍل فَق ترػيع هي يبثٌس ٍ حمَق ّط 3تجػطُ 

ًرست ٍظيطاى زٍضاى اًمالة اسالهي ثب هؼبٍى اٍل ضئيس . يه اظ آًبى ثطاسبس ػسز هجٌبي گطٍُ هطثَط تؼييي ذَاّس ضس



 . خوَْض ّوغطاظ هي گطزًس

 لبًَى استرسام وطَضي ٍ اغالحبت ثؼسي آًطا وِ ّوِ سبلِ 33ـ زٍلت هىلف است تغييط ضطيت حمَق هَضَع هبزُ 4تجػطُ 

ثب تَخِ ثِ ضبذع ّعيٌِ ظًسگي هطتطوبً  تَسظ سبظهبى اهَض ازاضي ٍ استرساهي وطَض ، ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضائي ، 

سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ ٍ ثبًه هطوعي خوَْضي اسالهي ايطاى پيطٌْبز ذَاّس ضس هَضز تػَيت لطاض زّس ٍ ثِ ّويي ًسجت 

 . حمَق ثبظًطستگبى ٍ هستوطي ثگيطاى ضا افعايص زّس

  .ـ حمَق هسترسهيي زض ّط سبل ثب زض ًظط گطفتي ذسهت لبثل لجَل آًبى زض سبل لجل ثططح ظيط تؼييي هي گطزز2هبزُ 

 حمَق ّط سبل = حمَق سبل لجل  ( 1+ ضطيت افعايص سٌَاتي  )

 .  زضغس ذَاّس ثَز5 ، 4 ، 3ضطيت افعايص سٌَاتي سبالًِ ثط اسبس اضظضيبثي ضبغليي ثِ هيعاى 

 1369ـ هسترسهيٌي وِ حمَق آًبى ثب ايي لبًَى تغجيك زازُ هي ضَز زض لجبل ّط سبل اظ ذسهت ذَز تب پبيبى سبل 1تجػطُ 

 حمَق هجٌبء آذطيي گطٍّْبي هطثَط وِ ثط اسبس همبعغ تحػيلي آًبى تؼييي ذَاّس ضس %3اظ افعايص سٌَاتي ثِ هيعاى 

 . ثطذَضزاض ذَاٌّس گطزيس

 .  ثط اسبس ػسز هجٌبي هطثَط هحبسجِ ذَاّس ضس1 هبزُ 2ـ افعايص سٌَاتي ثطاي ّط يه اظ همبهبت هَضَع تجػطُ 2تجػطُ 

 زض غَضت اضتغبل زض ّط يه اظ زستگبّْبي زٍلتي ٍ ًْبزّبي اًمالة اسالهي ٍ هؤسسبت 1 هبزُ 3ـ هطوَليي تجػطُ 3تجػطُ 

ٍ ضطوتْبئي وِ ضوَل حىن ثط آًْب هستلعم شوط ًبم است اظ افعايص سٌَاتي ثط اسبس اػساز هجٌبي گطٍُ هطثَط ثطذَضزاض 

 . ذَاٌّس ضس

 سبل ذسهت زٍلتي زاضتِ ٍ زاضًس ٍ وسَضات هطثَط ضا پطزاذت ًوَزُ ٍ يب ثٌوبيٌس 30 ـ هسترسهيٌي وِ ثيص اظ 4تجػطُ 

 لبًَى اغالح همطضات ثبظًطستگي ٍ ٍظيفِ لبًَى استرسام وطَضي هػَة 3ثدبي هؼبزل ضيبلي آذطيي پبيِ هَضَع هبزُ 

  سبل اظ افعايص سٌَاتي هضبػف ثطذَضزاض ثبضٌس30 هي تَاًٌس زض لجبل ّط سبل ذسهت هبظاز ثط 13/12/1368

ـ خسٍل ٍ ًحَُ اضتمبء گطٍُ هسترسهيي ثب زض ًظط گطفتي اضظش وبض ، هيعاى هسئَليتْب ، اّويت ٍظبيف ، سَاثك تدطثي ، 3هبزُ 

تحػيالت ٍ اضظضيبثي ضبغليي تؼييي ذَاّس ضس وِ زض ظهبى تغجيك حمَق ٍ هعايبي وبضوٌبى ضبغل ٍ ّوچٌيي زض اخطاي 

تؼساز گطٍّْبي لبثل ترػيع زض ّط همغغ تحػيلي ثب زض ًظط .  ايي لبًَى ًيع هالن ػول لطاض ذَاّس گطفت 2هَضَع هبزُ 

 .  گطٍُ تؼييي هي گطزز7 الي 5گطفتي ػَاهل فَق 

ـ هسترسهيٌي وِ اضتمبء گطٍُ هي يبثٌس حمَق آًْب ثطاسبس ػسز هجٌبء زض گطٍُ خسيس ثِ اضبفِ هدوَع افعايطْبي 1تجػطُ 

 سٌَاتي زض گطٍُ لجل تؼييي هي گطزز

 ـ هسترسهيٌي وِ هطبغل آًبى زاضاي ٍيژگيْبي ذبظ ٍ پيچيسُ ثَزُ ٍ اظ حسبسيت ثبالئي ثطذَضزاض است ٍ يب زاضاي 2تجػطُ 

 .  ترػيع هي يبثٌس1هْبضتْبي ذبظ ٍ ذبضق الؼبزُ هي ثبضٌس زض يىي اظ گطٍّْبي خسٍل هَضَع هبزُ 

 ـ هسترسهيٌي وِ ثِ زضخِ ضفيغ ضْبزت ًبئل ضسُ يب هي ضًَس ّوَاضُ زض زٍ گطٍُ ثبالتط اظ هسترسهيي ضبغل ٍ 3تجػطُ 

 . هطبثِ ترػيع هي يبثٌس ٍ ثط اسبس گطٍُ تؼييي ضسُ اظ افعايص سٌَاتي سبالًِ ووبوبى ثطذَضزاض ذَاٌّس ضس

 ـ زٍلت هي تَاًس زض هَاضز ظيط ثِ هسترسهيي يه الي زٍ گطٍُ تطَيمي ػالٍُ ثط گطٍُ استحمبلي آًبى اػغبء ًوبيس4تجػطُ 



 الف ـ آظازگبى 

 ة ـ خبًجبظاى اًمالة اسالهي 

  .  هبُ هتٌبٍة زض خجِْ ّبي ًجطز حك ػليِ ثبعل ذسهت ًوَزُ اًس9 هبُ هتَالي يب 6ج ـ ضظهٌسگبًي وِ حسالل 

 ز ـ هسيطاى 

 . ّـ ـ هسترسهيٌي وِ ذسهبت ثطخستِ اًدبم زازُ ثبضٌس

 ـ هسترسهيٌي وِ تٌعل گطٍُ هي يبثٌس هبثِ التفبٍت حمَق هجٌبي گطٍُ لجلي ثب گطٍُ خسيس ثِ اضبفِ هدوَع 5تجػطُ 

  . افعايطْبي سٌَاتي لجلي ضا زضيبفت ذَاٌّس ًوَز

ّط گًَِ افعايطْبي سٌَاتي ثؼسي ايي لجيل هسترسهيي زض گطٍُ خسيس ٍ ًيع افعايص حمَق ًبضي اظ اضتمبء گطٍُ ثؼسي آًبى تب 

 . استْالن وبهل اظ هبثِ التفبٍت هصوَض وسط ذَاّس ضس

 ـ تحػيالت غيطضسوي هسترسهيٌي وِ لبثليت اًغجبق ثب هساضن تحػيلي ضسوي ضا زاضتِ ثبضٌس ثب هساضن تحػيلي 6تجػطُ 

 . ضسوي ّوغطاظ ذَاٌّس ضس

حمَق هجٌبء گطٍُ هطثَط تؼييي هي گطزز وِ ثب زض  % 50 ـ هيعاى فَق الؼبزُ ضغل هسترسهيي ضبغل حسالل ثطاثط ثب 4هبزُ 

  حمَق هجٌبء آًبى لبثل افعايص است%150ًظط گطفتي ًَع وبض ٍ ٍظبيف ٍ هسئَليتْب ثِ هٌظَض ايدبز ّوبٌّگي زض پطزاذتْب تب 

. 

 حمَق %25 ـ فَق الؼبزُ ضغل هتػسيبى هطبغل هسيطيت ٍ سطپطستي ػالٍُ ثط فَق الؼبزُ ضغل هَضَع ايي هبزُ تب 1تجػطُ 

 . هجٌبء آًبى لبثل افعايص است

 ـ فَق الؼبزُ ضغل آى زستِ اظ هسترسهيٌي وِ تػسي هطبغل ترػػي ٍ تحميمي ٍ يب آهَظضي ضا ثؼْسُ زاضًس ػالٍُ 2تجػطُ 

 .  حمَق هجٌبء آًبى لبثل افعايص است%25ثط هَاضز فَق تب 

 ـ ثِ وبضوٌبًي وِ هطبغل آًبى استبًساضز ضسُ است ٍ ضبغليي هطثَط ثيص اظ استبًساضز تؼييي ضسُ اًدبم ٍظيفِ هي 5هبزُ 

ًوبيٌس فَق الؼبزُ اي تحت ػٌَاى فَق الؼبزُ وبضاًِ حساوثط هؼبزل حمَق هجٌبي آًبى ٍ ثطحست اضظش ٍاحس استبًساضز وبض ٍ وبض 

 . اضبفي اًدبم ضسُ زض ّط هبُ پطزاذت ذَاّس گطزيس

 ـ وبضوٌبًي وِ هطبغل آًبى لبثل استبًساضز ًوي ثبضس ٍ ثيص اظ حس هؼوَل ثب ويفيت هغلَة ٍظبيف ذَز ضا اًدبم 1تجػطُ 

 . هيسٌّس ًيع هي تَاًٌس ثْوبى ًسجت اظ فَق الؼبزُ وبضاًِ ثطذَضزاض ضًَس

 ـ استبًساضز هطبغل ػوَهي تَسظ سبظهبى اهَض ازاضي ٍ استرساهي وطَض ٍ استبًساضز هطبغل ذبظ ثب پيطٌْبز 2تجػطُ 

 . زستگبّْبي هطثَط ٍ تبئيس سبظهبى اهَض ازاضي ٍ استرساهي تؼييي هي گطزز

 ـ ثِ زٍلت اخبظُ زازُ هي ضَز زض اخطاي ًظبم ّوبٌّگ پطزاذت ثوٌظَض تغجيك ٍضغ وبضوٌبى زستگبّْبي هطوَل 6هبزُ 

همطضات ذبظ ٍ خصة ٍ ًگْساضي ًيطٍّبي هٌبست ثطاي هطبغل ترػػي ٍ هسيطيت زض هَاضزي وِ زض ايي لبًَى پيص ثيٌي 

 . ًطسُ است فَق الؼبزُ ّبي ذبغي ٍضغ ًوبيس

 ـ زٍلت هىلف است ثب زض ًظط گطفتي تغييطات ًبضي اظ اخطاي ايي لبًَى ًسجت ثِ تغييط ٍ اغالح زضغس ٍ يب هيعاى 7هبزُ 

 .  لبًَى استرسام وطَضي زض حسٍز اػتجبضات هػَة السام ًوبيس40 ٍ 39پطزاذت فَق الؼبزُ ّبي هَضَع هَاز 



 ـ حمَق ٍ فَق الؼبزُ ضغل زاضًسگبى هساضن تحػيلي زوتطي ٍ فَق ليسبًس ٍ هساضن ّوغطاظ اظ لحبػ استرساهي ، 8هبزُ 

وِ زض هطاوع ٍ يب ٍاحسّبي آهَظضي ، هغبلؼبتي ٍ تحميمبتي زستگبّْبي هطوَل ايي لبًَى اضتغبل ثِ وبض زاضًس ًجبيس اظ ّطتبز 

هدوَع حمَق ٍ فَق الؼبزُ ضغل وبضوٌبى هطبثِ هطوَل لبًَى اػضبي ّيبت ػلوي زاًطگبّْب ٍ هؤسسبت  (%80)زضغس 

 . آهَظش ػبلي ووتط ثبضس

 ـ ووه ّعيٌِ ػبئلِ هٌسي ٍ اٍالز هسترسهيي هطوَل لبًَى استرسام وطَضي ٍ ايي لبًَى ثططح ظيط لبثل پطزاذت 9هبزُ 

 . است

ـ ثِ هسترسهيي هطز ضبغل ٍ ثبظًطستِ ٍ ٍظيفِ ثگيط هطوَل ايي لبًَى وِ زاضاي ّوسط زائن هي ثبضٌس هبّيبًِ هؼبزل 1

 .  ايي لبًَى ثِ ػٌَاى ووه ّعيٌِ ػبئلِ هٌسي1حسالل حمَق هجٌبي خسٍل هَضَع هبزُ  ( %50)پٌدبُ زضغس 

 سبل 20ـ ثِ ّط يه اظ هسترسهيي هطز ضبغل ٍ ثبظًطستِ ٍ ٍظيفِ هستوطي ثگيط هطوَل ايي لبًَى وِ زاضاي فطظًس تب سي 2

 ايي 1حسالل حمَق هجٌبي خسٍل هَضَع هبزُ  (%10)هبّيبًِ هؼبزل زُ زضغس  (حساوثط تب سِ فطظًس)ّستٌس ثِ اظاي ّط فطظًس 

 . لبًَى ثِ ػٌَاى ووه ّعيٌِ اٍالز

  .  سبل سي زاضًس هطوَل ووه هعثَض ذَاٌّس ثَز20فطظًساى هسترسهيي هتَفي هطوَل ايي لبًَى وِ ووتط اظ 

 سبل توبم 25حساوثط سي ثطاي اٍالزي وِ اظ هعايبي ايي هبزُ استفبزُ هي وٌٌس ثِ ضطط ازاهِ تحػيل ٍ اضائِ گَاّي هطثَط 

 . ثطاي اٍالز شوَض ٍ ظهبى اظزٍاج ثطاي اٍالز اًبث ذَاّس ثَز

تجػطُ ـ هسترسهيي ظى ضبغل ٍ ثبظًطستِ ٍ ٍظيفِ ثگيط هطوَل ايي لبًَى وِ زاضاي ّوسط ًجَزُ ٍ ذَز ثِ تٌْبئي هتىفل 

 . ايي هبزُ ثْطُ هٌس هي ضًَس (1)هربضج فطظًساى هي ثبضٌس اظ هعايبي ووه ّعيٌِ ػبئلِ هٌسي هَضَع ثٌس 

 ايي لبًَى ٍ سبيط هَاز هطتجظ ثِ آى تب پبيبى هست آظهبيطي آئيي ًبهِ استرساهي وبضگعاضاى 1 ـ خسٍل هَضَع هبزُ 10هبزُ 

  .  آئيي ًبهِ هصوَض هي گطزز16هدلس ضَضاي اسالهي خبگعيي خسٍل هتَسظ حمَق هَضَع هبزُ 

آئيي ًبهِ اخطائي ايي هبزُ ثتػَيت وويسيَى هطتطن زيَاى هحبسجبت ٍ ثَزخِ ٍ اهَض هبلي ٍ اهَض ازاضي ٍ استرساهي هدلس 

 . ضَضاي اسالهي ذَاّس ضسيس

 ( %60)ـ تفبٍت حمَق ٍ هعايبي وبضوٌبى غيطضسوي ضبغل زض زستگبّْبي هطوَل ايي لبًَى ًجبيس اظ ضػت زضغس 11هبزُ 

 . هدوَع حمَق ٍ هعايبي هسترسهيي هطوَل ايي لبًَى زض هطبغل هطبثِ ، تدبٍظ ًوبيس

 ـ وليِ زستگبّْب ٍ هؤسسبت ٍ ضطوتْبي زٍلتي ٍ ًْبزّبي اًمالة اسالهي وِ زاضاي همطضات ذبظ استرساهي هي 12هبزُ 

ثبضٌس ، ثبًىْب ٍ ضْطزاضيْب ٍ ًيع ضطوتْب ٍ هؤسسبتي وِ ضوَل لبًَى ثط آًْب هستلعم شوط ًبم است تبثغ ضَاثظ ٍ همطضات ايي 

 . لبًَى ذَاٌّس ثَز

 لبًَى حمَق ٍ هعايبي 1 هبزُ 2ٍ تجػطُ  1366 لبًَى اضتص خوَْضي اسالهي ايطاى هػَة 136 ـ  حىن هَضَع هبزُ 13هبزُ 

 هطوَل 1368هستوط ، پس اًساظ ثبثت ، حك ثيوِ ٍ ثيوِ زضهبًي هطوَليي لبًَى اضتص خوَْضي اسالهي ايطاى هػَة 

 . افعايص هَضَع ايي لبًَى ًرَاٌّس ثَز

  .  ـ حمَق لضبت ثططح ظيط هحبسجِ هي گطزز14هبزُ 

 حمَق= ضطيت حمَق  (ػسز هجٌبء + ضطيت افعايص سٌَاتي × سٌَات ذسهت لبثل لجَل  )

ضبغل ٍ  (آهَظضي ٍپژٍّطي)ـ ضطيت حمَق هَضَع ايي هبزُ هؼبزل ضطيت حمَق اػضبي ضسوي ّيبت ػلوي 1تجػطُ 



 .  هدلس ضَضاي اسالهي ٍ تغييطات ثؼسي آى ذَاّس ثَز1368ثبظًطستِ زاًطگبّْب ٍهؤسسبت آهَظش ػبلي هػَة 

 ـ ػسز هجٌبء ثِ تطتيت گطٍّْبي ضغلي لضبت وِ حسالل زاضاي زاًطٌبهِ ليسبًس لضبئي ٍ يب هؼبزل آى ثبضٌس ثططح 2تجػطُ 

 . ظيط تؼييي هي گطزز

 80( 1)گطٍُ 

 90( 2)گطٍُ 

 100( 3)گطٍُ 

 110( 4)گطٍُ 

 120( 5)گطٍُ 

 130( 6)گطٍُ 

  140( 7)گطٍُ 

 150( 8)گطٍُ 

هَضَع هبزُ ٍاحسُ لبًَى تؼييي ٍضؼيت ) ـ زض هحبسجِ حمَق زاضًسگبى هطبغل لضبئي ووتط اظ ليسبًس ٍ هؼبزل آى 3تجػطُ 

 ٍاحس اظ ػسز هجٌبي ّط گطٍُ وسط 10،  (وسبًي وِ سِ سبل زض زازسطاّبي اًمالة اسالهي اضتغبل ثىبض لضبئي زاضتِ اًس 

 . ذَاّس ضس

 . تؼييي هي گطزز (5) ثطاثط 1370ٍ اظ اٍل سبل  (3) ثطاثط 1369 ـ ضطيت افعايص سٌَاتي تب پبيبى سبل 4تجػطُ 

 ـ ضَاثظ هطثَط ثِ تغييط همبم ٍ اضتمبء گطٍُ لضبت ثب زض ًظط گطفتي سَاثك تدطثي زض اهَض لضبئي، تحػيالت، 5تجػطُ 

 اضظضيبثي ٍ تَاًبئي آًبى زض اًدبم اهَض هحَلِ ثط اسبس آئيي ًبهِ اي است وِ ثِ پيطٌْبز ٍظيط زازگستطي ثِ تػَيت ضئيس لَٓ 

 . لضبئيِ ذَاّس ضسيس

 . ايي لبًَى ضبهل لضبتي وِ ثِ زضخِ ضفيغ ضْبزت ًبئل ضسُ يب هي ضًَس ًيعذَاّس ثَز3 هبزُ 3 ـ هفبز تجػطُ 6تجػطُ 

 ول وطَض افعٍزُ هي 1364 لبًَى ثَزخِ سبل 43 ثِ ثٌس ّـ تجػطُ 5ثِ ػٌَاى ضزيف ” لضبت زازگستطي “  ـ ػجبضت 7تجػطُ 

 . ضَز

 ايي لبًَى ٍ تجػطُ ّبي آى ثٌب ثِ پيطٌْبز هطتطن ٍظاضت 4 ـ فَق الؼبزُ ضغل لضبت ثِ هيعاى همطض زض هبزُ 8تجػطُ 

 . زازگستطي ٍ سبظهبى اهَض ازاضي ٍ استرساهي وطَض ثِ تػَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس

 ثِ حمَق ثبظًطستگي ٍ ٍظيفِ اظ وبض افتبزگي ٍ ٍظيفِ ٍضاث لبًًَي هسترسهيي هتَفي وِ تب 1/1/1371 ـ اظ تبضيد 15هبزُ 

اسفٌس ) حمَق لجلي آًبى  (%20)لجل اظ تبضيد هعثَض ثبظًطستِ ، اظوبض افتبزُ يب ٍظيفِ ثگيط ضسُ يب ثطًَس ثِ هيعاى ثيست زضغس 

 . اضبفِ هي گطزز ( 1370هبُ سبل 

 (خوغ پطزاذتي ثِ ٍضاث) حساوثطحمَق ثبظًطستگي ٍ ٍظيفِ اظوبضافتبزگي ٍ ٍظيفِ ٍضاث 1/1/1371 ـ اظ تبضيد 16هبزُ 

 حساوثط ػسز %110 هؼبزل 1361هَضَع لبًَى ضاخغ ثِ تؼييي حساوثط حمَق ثبظًطستگي ٍ ٍظيفِ هػَة ذطزاز هبُ سبل 

  .  حسالل ػسز هجٌبء خسٍل هعثَض تؼييي هي گطزز%125هجٌبء خسٍل حمَق هَضَع ايي لبًَى ٍ حسالل آى هؼبزل 

 ثِ ثؼس 1/1/1371تجػطُ ـ حساوثط حمَق ثبظًطستگي ٍ ٍظيفِ هَضَع ايي هبزُ ضبهل هسترسهيٌي است وِ اظ تبضيد 



 . ثبظًطستِ ، اظ وبضافتبزُ ٍ يب فَت هي ضًَس

 ـ زض غَضتي وِ هجلغ حمَق ٍ فَق الؼبزُ ضغل هسترسهيي هطوَل ايي لبًَى پس اظ تغجيك ٍضغ استرساهي ثب 17هبزُ 

همطضات ايي لبًَى اظ هدوَع حمَق ٍ فَق الؼبزُ ّبئي وِ عجك لَاًيي ٍ همطضات هَضز ػول هستحك زضيبفت آى ّستٌس ووتط 

  . ضَز تفبٍت ايي زٍ هجلغ ضا ثِ ػٌَاى تفبٍت تغجيك حمَق زضيبفت ذَاٌّس وطز

 ّطگًَِ افعايص ثؼسي حمَق ٍ فَق الؼبزُ ضغل ايٌگًَِ هسترسهيي تب استْالن وبهل اظ تفبٍت تغجيك هصوَض وسط ذَاّس ضس

.  

ِ ّب ٍ سٌَات تطفيغ تطَيمي يب سبيط ػٌبٍيي هطبثِ  تجػطُ ـ زٍلت هي تَاًس ثوٌظَض تغجيك ٍضغ همطضات هطثَط ثِ اهتيبظات پبي

وِ تبوٌَى اػوبل هي ضسُ است هؼبزل آى ضا ثِ وليِ وبضوٌبى ضبغل ٍ ثبظًطستِ ثبثت سَاثك ذسهت زض خجِْ ، ثسيح ، هٌبعك 

 . خٌگ ظزُ ٍ هحطٍم ٍ سَاثك اسبضت ، هفمَزاالثط ثَزى ٍ خبًجبظي اػغب ًوبيس

 ـ ثوٌظَض استمطاض ًظبم ّوبٌّگ پطزاذت زض زستگبّْبي زٍلتي ٍ ًظبضت ثط اخطاي آى ، ضَضاي حمَق ٍ زستوعز 18هبزُ 

هطوت اظ زثيط ول سبظهبى اهَض ازاضي ٍ استرساهي وطَض، ٍظيط اهَض التػبزي ٍ زاضائي ، ضئيس سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ ٍ زٍ ًفط 

زض غَضت عطح  )ٍ ٍظيط شيطثظ  (ثِ ػٌَاى ًبظط)اظ اػضبي وويسيَى اهَض ازاضي ٍ استرساهي ثِ اًتربة هدلس ضَضاي اسالهي 

 . تطىيل هي ضَز (هَضَع هطتجظ ثب آى ٍظاضتربًِ زض زستَض خلسِ ضَضا 

 زض سمف 1/1/1370 ٍ تجػطُ  ّبي شيل آًْب اظ تبضيد 22 ، 21 ، 20  ،17 ، 14  ،13 ، 10 ، 7 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 ـ هَاز 19هبزُ 

 ول وطَض ٍ اػتجبضات هػَة زستگبّْبي شيطثظ ٍ سبيط هَاز 1370لبًَى ثَزخِ سبل  503145 ٍ 503137اػتجبض ضزيف ّبي 

  .  الظم االخطا هي ثبضس1/1/1371ٍ تجػطُ ّبي ايي لبًَى اظ تبضيد 

 ًسجت ثِ سبيط 1370 ايي لبًَى ضا زض سبل 4تجػطُ ـ زٍلت هىلف است پطزاذت فَق الؼبزُ ضغل هسترسهيي هَضَع هبزُ 

 503145 ٍ 503137پطزاذتْب زض اٍلَيت ثؼسي لطاض زازُ ٍ ًسجت ثِ ثطلطاضي آى زض حسٍز اػتجبضات ثبليوبًسُ اظ ضزيفْبي 

ػالٍُ .  ول وطَض ٍ اػتجبضات پطسٌلي هطثَعِ ثِ تٌبست ٍ ثِ تطتيت همطض زض هبزُ هصوَض السام ًوبيس 1370لبًَى ثَزخِ سبل 

 . ثط آى حمي ضا ثطاي هسترسهيي هطوَل ايدبز ًوي ًوبيس

ِ ّبي اخطائي ايي لبًَى غسٍض احىبم تغجيك ٍضغ وبضوٌبى هطوَل 20هبزُ   ـ ثِ زٍلت اخبظُ زازُ هي  ضَز تب تػَيت آئيي ًبه

لسوتي اظ افعايص حمَق ٍ هعايبي هَضَع ايي لبًَى ًسجت ثِ زضيبفتي فؼلي وبضوٌبى هصوَض ضا اظ هحل اػتجبضات پطسٌلي 

 ول وطَض تبهيي ٍ پطزاذت ٍ ثِ ّعيٌِ لغؼي 1370 لبًَى ثَزخِ سبل 503137زستگبّْبي اخطائي هطثَط ٍ اػتجبض ضزيف 

 . هٌظَض زاضز

 ـ آئيي ًبهِ اخطائي ايي لبًَى حساوثط ظطف سِ هبُ تَسظ سبظهبى اهَض ازاضي ٍ استرساهي وطَض تْيِ ٍ ثِ تػَيت 21هبزُ 

 . ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس

  .  ـ وليِ لَاًيي هغبيط ثب ايي لبًَى لغَ هيگطزز22هبزُ 

تجػطُ ـ لبًَى هػَة ضَضاي اًمالة زض ذػَظ تؼييي حسالل ٍ حساوثط زضيبفتي هطوَليي لبًَى استرسام وطَضي تَسظ 

 . ّيبت زٍلت ثِ لَت ذَز ثبلي است

 لبًَى فَق هطتول ثط ثيست ٍ زٍ هبزُ ٍ سي يه تجػطُ زض خلسِ ػلٌي ضٍظ چْبضضٌجِ هَضخ سيعزّن ضْطيَض هبُ

لبًَى .  ثِ تبئيسضَضاي ًگْجبى ضسيسُ است24/6/1370يىْعاض ٍسيػس ٍ ّفتبز هدلس ضَضاي اسالهي ثِ تػَيت ٍ زض تبضيد 

 5/3/1371اغالح لبًَى ًظبم ّوبٌّگ پطزاذت وبضوٌبى زٍلت هػَة 

 .  لبًَى ًظبم ّوبٌّگ پطزاذت ثِ ضطح ظيط اغالح هي گطزز13هبزُ ٍاحسُ ـ هبزُ 



 آى 16 ٍ 15 ، 8 ، 6 ٍ هَاز 2 ٍ 1 هَاز 3ٍ  2 ـ اظ تبضيد اخطاي ايي لبًَى ، ًيطٍّبي هسلح ، هطوَل هفبز تجػطُ ّبي 13هبزُ 

ثَزُ ٍ اغالحبت شيل زض لبًَى اضتص خوَْضي اسالهي ايطاى ، لبًَى همطضات استرساهي سپبُ پبسساضاى اًمالة اسالهي ٍ لبًَى 

حمَق ٍ هعايبي هستوط ، پس اًساظ ثبثت ، حك ثيوِ ٍ ثيوِ زضهبًي هطوَليي لبًَى اضتص خوَْضي اسالهي ايطاى اػوبل هي 

 . ضَز

 لبًَى حمَق ٍ هعايبي هستوط اضتص ثِ 1 لبًَى همطضات استرساهي سپبُ ٍ ثٌس الف هبزُ 144 زض ثٌس الف هبزُ 300ـ ػسز 1

 .  تغييط هي يبثس480ػسز 

 لبًَى حمَق ٍ هعايبي 1هبزُ ” ة “  لبًَى همطاضت استرساهي سپبُ ٍ ثٌس 144هبزُ ” ج “ ـ ٍاحس حك وبضائي هَضَع ثٌس  2

 .  تؼييي هي گطزز5/2هستوط اضتص ، ثطاي پطسٌل زاضاي هسضن ليسبًس ٍ هؼبزل آى يب ثبالتط ، ػسز 

” ز “ ٍ ” ج “  لبًَى همطضات استرساهي سپبُ ٍ ثٌسّبي 144هبزُ ” ة “  لبًَى اضتص، ثٌس 131هبزُ ” ز “ ٍ ” ج “ ـ ثٌسّبي  3

  .  لبًَى حمَق ٍ هعايبي اضتص حصف ٍ ثٌس ظيط خبيگعيي هي ضَز1هبزُ 

 زضغس هدوَع حسالل حمَق ٍ حك وبضآئي ٍ حمَق پبيِ سبلْبي لجل ، وِ ثطاسبس 5 يب 4 ، 3حمَق پبيِ ـ هجلغي است هؼبزل 

 . اضظضيبثي پطسٌل ، پس اظ ّط يىسبل ذسهت ثِ پطسٌل تؼلك هي گيطز ٍ ثِ حمَق آًبى اضبفِ هي ضَز

 ثٌس 1 ٍ 2 لبًَى ًظبم ّوبٌّگ پطزاذت ، ثِ تطتيت خبيگعيي هجبلغ هَضَع ضزيف ّبي 9 هبزُ 2 ٍ 1ـ هجبلغ هَضَع ثٌسّبي 4

 لبًَى حمَق ٍ هعايبي اضتص هي گطزز ٍ 15 لبًَى همطضات استرساهي سپبُ ٍ هجبلغ هَضَع ثٌسّبي ة ٍ الف هبزُ 149ة هبزُ 

 لبًَى همطضات استرساهي سپبُ 149 ثٌس ة هبزُ 7 ٍ 4 لبًَى حمَق ٍ هعايبي اضتص ٍ تجػطُ ّبي 15 هبزُ 3 ٍ 2تجػطُ ّبي 

 . لغَ هي ضَز

  .  همطضات استرساهي سپبُ اضبفِ هي ضَز150 لبًَى اضتص ٍ 139ـ تجػطُ اي ثِ ضطح ظيط ثِ هَاز  5

هدوَع حسالل حدمَق ٍ حك وبضآئي ضبغل ووتط ٍ  % 50ـ هيعاى فَق الؼبزُ ضغل پطسٌل ضبغل زض ًيطٍّبي هسلح ، ًجبيس اظ 

فَق الؼبزُ ضغل پطسٌل ضبغل زض هطبغل فطهبًسّي ، هسيطيت ٍ سطپطستي ، ّوچٌيي فَق الؼبزُ . آى ثيطتط ثبضس  % 150اظ 

هدوَع حسالل حمَق ٍ حك وبضآئي پطسٌل  % 25ضغل پطسٌل هتػسي هطبغل تحميمي ٍ ترػػي ٍ يب آهَظضي ، ّط وسام تب 

 . لبثل افعايص است

 3 ، اظ حمَق پبيِ ثِ هيعاى 1369ـ پطسٌل ًيطٍّبي هسلح ، زض لجبل ّط سبل اظ ذسهت لبثل لجَل ذَز تب پبيبى سبل 1تجػطُ 

 . هدوَع حسالل حمَق ٍ حك وبضآئي هطثَط ثِ آذطيي زضخِ يب ضتجِ ثطذَضزاض هي گطزًس% 

 ـ پطسٌلي وِ عجك ضَاثظ ثٌيبز ضْيس اًمالة اسالهي ، ضْيس ضٌبذتِ ضسُ يب هي ضًَس ، اظ اهتيبظات هٌسضج زض2تجػطُ 

 .  لبًَى ًظبم ّوبٌّگ پطزاذت وبضوٌبى زٍلت ، ثْطُ هٌس هي گطزًس3 هبزُ 3تجػطُ 

ـ زض غَضت اغالح گطٍُ يب گطٍّْبي ٍضٍزي هسترسهيي هطوَل لبًَى ًظبم ّوبٌّگ پطزاذت وبضوٌبى زٍلت تَسظ 3تجػطُ 

 لبًَى اضتص خوَْضي اسالهي 136 ايي لبًَى ًيع ، ثب تَخِ ثِ هبزُ 2ّيبت زٍلت ، اظ ايي پس ٍاحس حك وبضائي هَضَع ثٌس 

 لبًَى همطضات استرساهي سپبُ پبسساضاى اًمالة اسالهي ، تَسظ ّيبت زٍلت ثطاي ّوبى همغغ يب 144 هبزُ 5ايطاى ٍ تجػطُ 

 . همبعغ هطبثِ ًيطٍّبي هسلح ًيع افعايص هي يبثس

 سبل سبثمِ ذسهت زاضًس ٍ وسَضات هطثَط ضا پطزاذت وطزُ ثبضٌس زض لجبل ّط سبل ذسهت 30ـ پطسٌلي وِ ثيص اظ 4تجػطُ 



 . سبل اظ افعايص سٌَاتي هضبػف ثطذَضزاض هي ثبضٌس (30)هبظاز ثط 

 ـ آئيي ًبهِ ّبي هَضز ًيبظ ايي لبًَى ظطف هست زٍ هبُ اظ تبضيد تػَيت ، تَسظ ٍظاضت زفبع ٍ پطتيجبًي ًيطٍّبي 5تجػطُ 

هسلح ٍ ثب ّوىبضي ستبز هطتطن اضتص ، ستبز هطتطن سپبُ ٍ ًيطٍي اًتظبهي خوَْضي اسالهي ايطاى حست هَضز تْيِ ٍ پس 

  . اظ تبئيس ستبز ول ًيطٍّبي هسلح ثِ تػَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس

لبًَى فَق هطتول ثط هبزُ ٍاحسُ ٍ چْبض تجػطُ زض خلسِ ػلٌي ضٍظ سِ ضٌجِ هَضخ پٌدن ذطزاز هبُ يىْعاض ٍ سيػس ٍ ّفتبز ٍ 

 .  ثِ تبئيس ضَضاي ًگْجبى ضسيسُ است17/3/1371يه هدلس ضَضاي اسالهي تػَيت ٍ زض تبضيد 

  هدلس ضَضاي اسالهي15/7/1375لبًَى ًظبم ّوبٌّگ پطزاذت ثِ وبضوٌبى زٍلت هػَة  (9)لبًَى اغالح هبزُ 

 :  ثِ ضطح ظيط اغالح هي ضَز1370لبًَى ًظبم ّوبٌّگ پطزاذت وبضوٌبى زٍلت هػَة  (9)هبزُ ٍاحسُ ـ هبزُ 

هبزُ يبز ضسُ ثِ تطتيت ثِ ّفتبز  (2)ٍ  (1)هٌسضج زض ثٌسّبي  (%10)ٍ زُ زضغس ”  ( %50)پٌدبُ زضغس “ الف ـ ػجبضتْبي 

  . اضبفِ هي ضَز (3)تغييط هي يبثس ٍ ػجبضت ظيط ثِ اًتْبي ثٌس  (%14)ٍ چْبضزُ زضغس  ( %70)زضغس 

ثِ هسترسهبى يبز ضسُ ، ّوچٌيي هسترسهبى هتَفي وِ فطظًس آًبى هؼلَل ثَزُ ٍ لبزض ثِ وبض ًجبضٌس، ووه ّعيٌِ اٍالز ثسٍى 

 . لحبػ ضطايظ پيص ثيٌي ضسُ لبثل پطزاذت است

 : تغييط هي يبثس ٍ ثِ ضطح ظيط اغالح هي ضَز (1)ثِ تجػطُ  (9)ة  ـ ضوبضُ تجػطُ هبزُ 

 ـ هسترسهبى ظى ضبغل ٍ ثبظًطستِ ٍ ٍظيفِ ثگيط هطوَل ايي لبًَى وِ زاضاي ّوسط ًجبضٌس يب ّوسط آًبى هؼلَل ٍ 1تجػطُ 

ِ هٌسي ثْطُ هٌس هي ضًَس   .اظ وبضافتبزُ ثبضس ٍ ذَز ثِ تٌْبيي هتىفل هربضج فطظًساى ّستٌس، اظ ووه ّعيٌِ ػبئل

سبل ٍ زض غَضت ازاهِ  (20)حساوثط سي ثطاي فطظًساى شوَض هسترسهبًي وِ اظ ووه هَضَع ايي تجػطُ استفبزُ هي وٌٌس 

سبل ٍ ثطاي اٍالز اًبث تب ظهبى اظزٍاج ٍ ثطاي فطظًساى هؼلَلي وِ لبزض ثِ وبض ًيستٌس ، ثسٍى ضطط سٌي ذَاّس  (25)تحػيل 

 . ثَز

  . اضبفِ هي ضَز (9)ثِ هبزُ  (2)ج ـ هتي ظيط ثِ ػٌَاى تجػطُ 

 ـ هفبز ايي هبزُ ضبهل ًيطٍّبي هسلح ٍ اػضبي ّيبت ػلوي ضبغل ، ثبظًطستِ ٍ ٍظيفِ ثگيط وليِ زاًطگبّْب ٍ 2تجػطُ 

 . هؤسسبت آهَظش ػبلي ٍ هؤسسبت پژٍّطي هي ضَز

لبًَى فَق هطتول ثط هبزُ ٍاحسُ زض خلسِ ػلٌي ضٍظ يىطٌجِ هَضخ پبًعزّن هْطهبُ يىْعاض ٍ سيػس ٍ ّفتبز ٍ پٌح هدلس 

 . ثِ تبئيس ضَضاي ًگْجبى ضسيسُ است 18/7/1375ضَضاي اسالهي تػَيت ٍ زض تبضيد 

 هَضَع 8/10/1372 لبًَى ًظبم ّوبٌّگ پطزاذت وبضوٌبى زٍلت هػَة 1 هبزُ 3لبًَى استفسبضيِ زض ذػَظ تجػطُ 

 : استفسبضيِ

 لبًَى ًظبم ّوبٌّگ پطزاذت وبضوٌبى زٍلت ضبهل همبهبتي وِ پس اظ پبيبى زٍضاى تػسي ، زض سوت 1 هبزُ 3آيب هفبز تجػطُ 

ػضَيت زض ّيبتْبي ػلوي زاًطگبّْب ٍ هؤسسبت آهَظش ػبلي ٍ يب زض وبزض لضبئي ٍ يب ًيطٍّبي ًظبهي ٍ اًتظبهي اضتغبل هي 

 يبثٌس ًيط ذَاّس ثَز يب ذيط ؟ 

 : ًظط هدلس

هبزُ ٍاحسُ ـ اػضبء ضسوي ّيبت ػلوي زاًطگبّْب ٍ هؤسسبت آهَظش ػبلي ، لضبت ٍ پطسٌل ًيطٍّبي ًظبهي ٍ اًتظبهي وِ زض 

 اضتغبل هي يبثٌس زض غَضتيىِ پس اظ 13/6/70 هبزُ يه لبًَى ًظبم ّوبٌّگ پطزاذت وبضوٌبى زٍلت هػَة 2همبهبت تجػطُ 



پبيبى تػسي همبم هطثَط زض سوتْبي هصوَض اًدبم ٍظيفِ ًوبيٌس هطوَل لَاًيي ٍ همطضات استرساهي هطثَط ثِ ذَز ذَاٌّس 

 هبزُ يه لبًَى ًظبم ّوبٌّگ 3ثَز لىي چٌبًچِ حمَق آًبى زض اخطاي لَاًيي ٍ همطضات هعثَض اظ حمَق هَضَع تجػطُ 

 . پطزاذت وبضوٌبى زٍلت ووتط ثبضس حمَق هَضَع تجػطُ يبز ضسُ ثِ آًبى پطزاذت ذَاّس ضس

لبًَى استفسبضيِ فَق هطتول ثط هبزُ ٍاحسُ زض خلسِ ػلٌي ضٍظ چْبضضٌجِ هَضخ ّطتن زيوبُ يىْعاض ٍ سيػس ٍ ّفتبز ٍ زٍ 

 ثِ تبئيس ضَضاي ًگْجبى ضسيسُ است  15/10/1372هدلس ضَضاي اسالهي تػَيت ٍ زض تبضيد 

 


