قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست
مصوب ۰۲۳۱ /۷ /۰۱

هاػٍ  :۱سـپـستی کْػکاى ّ ًْرْاًاى كاهؼ سـپـست تَ هٌظْؿ تأهیي ًیافُای هاػی ّ هؼٌْی آًاى ،تا اؽى
هوام هؼظن ؿُثـی ّ هطاتن هوـؿات ایي هاًْى غْؿت هیگیـػ.
هاػٍ  :۲اهْؿ هـتْط تَ سـپـستی کْػکاى ّ ًْرْاًاى تیسـپـست ،تا سافهاى تِقیستی کطْؿ است کَ
ػؿ ایي هاًْى تَ اعتػاؿ سافهاى ًاهیؼٍ هیضْػ.
هاػٍ  :۳کلیَ اتثاع ایـاًی هوین ایـاى هیتْاًٌؼ سـپـستی کْػکاى ّ ًْرْاًاى هطوْل ایي هاًْى ؿا تا
ؿػایت هوـؿات هٌؼؿد ػؿ آى ّ تا صکن ػاػگاٍ غالش تـػِؼٍ گیـًؼ.
هاػٍ  :۴ایـاًیاى هوین عاؿد اف کطْؿ هیتْاًٌؼ تواضای سـپـستی عْػ ؿا اف طـین سلاؿتغاًَ یا ػكاتـ
صلاظت اف هٌاكغ روِْؿی اسالهی ایـاى تَ سافهاى توؼین کٌٌؼ .سلاؿتغاًَُا یا ػكاتـ یاػ ضؼٍ هْظلٌؼ ػؿ
ارـای ایي هاًْى ،تا سافهاى ُوکاؿی ًوایٌؼ ّ سافهاى هْظق است تا صکن ػاػگاٍ غالش تَ ػؿعْاست
هتواضی ؿسیؼگی ًوایؼ.
هاػٍ  :۵اكـاػ فیـ هیتْاًٌؼ سـپـستی کْػکاى ّ ًْرْاًاى هطوْل ایي هاًْى ؿا اف سافهاى ػؿعْاست
ًوایٌؼ.
الق :فى ّ ضُْـی کَ پٌذ سال اف تاؿیظ افػّاد آًاى گؾضتَ تاضؼ ّ اف ایي افػّاد غاصة كـفًؼ ًطؼٍ
تاضٌؼ ،هطـّط تَ ایيکَ صؼاهل یکی اف آًاى تیص اف سیسال سي ػاضتَ تاضؼ.
ب :فى ّ ضُْـ ػاؿای كـفًؼ هطـّط تـ ایيکَ صؼاهل یکی اف آًاى تیص اف سیسال سي ػاضتَ تاضؼ.
د :ػعتـاى ّ فًاى تؼّى ضُْـ ،ػؿغْؿتی کَ صؼاهل سی سال سي ػاضتَ تاضٌؼ ،هٌضػـاً صن
سـپـستی اًاث ؿا عْاٌُؼ ػاضت.
تثػـٍ  :۱چٌاًچَ تَ تطغیع سافهاى پقضکی هاًًْی اهکاى تچَػاؿ ضؼى فّریي ّرْػ ًؼاضتَ تاضؼ،
ػؿعْاستکٌٌؼگاى اف ضـط هؼت پٌذ سال هوـؿ ػؿ تٌؼ (الق) ایي هاػٍ هستخٌی هیتاضٌؼ.
تثػـٍ  :۲چٌاًچَ ػؿعْاستکٌٌؼگاى سـپـستی اف تستگاى کْػک یا ًْرْاى تاضٌؼ ،ػاػگاٍ تا اعؾ ًظـ
سافهاى ّ تا ؿػایت هػلضت کْػک ّ ًْرْاى هیتْاًؼ آًاى ؿا اف تـعی ضـایظ هوـؿ ػؿ ایي هاػٍ هستخٌی
ًوایؼ.
تثػـٍ  :۳اّلْیت ػؿ پؾیـش سـپـستی تَ تـتیة تا فى ّ ضُْـ تؼّى كـفًؼ ،سپس فًاى ّ ػعتـاى تؼّى
ضُْـ كاهؼ كـفًؼ ّ ػؿ ًِایت فى ّ ضُْـ ػاؿای كـفًؼ است.
تثػـٍ  :۴ػؿعْاستکٌٌؼگاى کوتـ اف پٌزاٍ سال سيً ،سثت تَ ػؿعْاستکٌٌؼگاًی کَ پٌزاٍ سال ّ
تیطتـ ػاؿًؼ ،ػؿضـایظ هساّی اّلْیت ػاؿًؼ.
تثػـٍ  :۵ػؿ هْاؿػی کَ فى ّ ضُْـ ػؿعْاستکٌٌؼٍ سـپـستی تاضٌؼ ،ػؿعْاست تایؼ تَ طْؿ هطتـک اف
طـف آًاى تٌظین ّ اؿائَ گـػػ.

هاػٍ  :۶ػؿعْاستکٌٌؼگاى سـپـستی تایؼ ػاؿای ضـایظ فیـ تاضٌؼ:
الق .تویؼ تَ اًزام ّارثات ّ تـک هضـهات
ب .ػؼم هضکْهیت رقایی هْحـ تا ؿػایت هْاؿػ هوـؿ ػؿ هاًْى هزافات اسالهی
د .توکي هالی
ػ .ػؼم صزـ
ٍ .سالهت رسوی ّ ؿّاًی الفم ّ تْاًایی ػولی تـای ًگِؼاؿی ّ تـتیت کْػکاى ّ ًْرْاًاى تضت
سـپـستی
ًّ .ؼاضتي اػتیاػ تَ هْاػ هغؼؿ ،هْاػ ؿّاًگـػاى ّ الکل
ف .غالصیت اعالهی
س .ػؼم اتتالء تَ تیواؿیُای ّاگیـ یا غؼةالؼالد
ط .اػتواػ تَ یکی اف اػیاى هػـس ػؿ هاًْى اساسی روِْؿی اسالهی ایـاى
تثػـٍ  :۱ؿػایت اضتـاکات ػیٌی هیاى سـپـست ّ اكـاػ تضت سـپـستی القاهی است .ػاػگاٍ غالش تا
ؿػایت هػلضت کْػک ّ ًْرْاى ؿیـهسلواى ،سـپـستی ّی ؿا تَ ػؿعْاستکٌٌؼگاى هسلواى هیسپاؿػ.
تثػـٍ  :۲ػؿغْؿتی کَ هتواضی سـپـستی ،اػػای یاكتي طللی ؿا تٌوایؼ ّ اػػای ّی ػؿ ػاػگاٍ حاتت
ضْػ ،چٌاًچَ ّارؼ ضـایظ هٌؼؿد ػؿ ایي هاًْى تـای سـپـستی تاضؼ ػؿ اّلْیت ّاگؾاؿی سـپـستی هـاؿ
هیگیـػ.
هاػٍ  :۷ػؿعْاستکٌٌؼگاى ًویتْاًٌؼ تیص اف ػّ کْػک یا ًْرْاى ؿا سـپـستی ًوایٌؼ هگـ ػؿ هْاؿػی کَ
کْػکاى یا ًْرْاًاى تضت سـپـستی ،اػضای یک عاًْاػٍ تاضٌؼ.
هاػٍ  :۸سپـػى سـپـستی اكـاػ هْضْع ایي هاًْى ػؿ غْؿتی هزاف است کَ ػاؿای یکی اف ضـایظ ؽیل
تاضٌؼ:
الق .اهکاى ضٌاعت ُیچ یک اف پؼؿ ،هاػؿ ّ رؼپؼؿی آًاى ّرْػ ًؼاضتَ تاضؼ.
ب .پؼؿ ،هاػؿ ،رؼ پؼؿی ّ ّغی هٌػْب اف سْی ّلی هِـی آًاى ػؿ هیؼ صیات ًثاضٌؼ.
د .اكـاػی کَ سـپـستی آًاى تَ هْرة صکن هـارغ غالصیتؼاؿ تَ سافهاى سپـػٍ گـػیؼٍ ّ تا فهاى ػّ
سال اف تاؿیظ سپـػى آًاى تَ سافهاى ،پؼؿ یا هاػؿ ّ یا رؼ پؼؿی ّ ّغی هٌػْب اف سْی ّلی هِـی تـای
سـپـستی آىُا هـارؼَ ًٌوْػٍ تاضٌؼ.
ػُ .یچ یک اف پؼؿ ،هاػؿ ّ رؼپؼؿی آًاى ّ ّغی هٌػْب اف سْی ّلی هِـی غالصیت سـپـستی ؿا ًؼاضتَ
تاضٌؼ ّ تَ تطغیع ػاػگاٍ غالش ایي اهـ صتی تا ضن اهیي یا ًاظـ ًیق صاغل ًطْػ.
تثػـٍ  :۱چٌاًچَ پؼؿ یا هاػؿ یا رؼپؼؿی کْػک یا ًْرْاى ّ ّغی هٌػْب اف سْی ّلی هِـی هـارؼَ کٌٌؼ،
ػاػگاٍ ػؿ غْؿتیکَ آًاى ؿا ّارؼ غالصیت الفم ّلْ تا ضن اهیي یا ًاظـ تطغیع ػُؼ ّ هلسؼٍ هِوی ًیق

کْػک یا ًْرْاى ؿا تِؼیؼ ًکٌؼ؛ تا اعؾ ًظـ سافهاى تا ؿػایت صن صضاًت هاػؿ ّ توؼم آى ًسثت تَ استـػاػ
آًاى صکن غاػؿ هیکٌؼ ػؿ ؿیـ ایي غْؿت صکن سـپـستی اتواء هیضْػ.
تثػـٍ  :۲ػؿ غْؿت ّرْػ اهاؿب طثوَ ػّم ّ تواضای ُـ یک اف آًاى ّ ّرْػ ضـایظ ،سـپـستی تَ ّی ّاگؾاؿ
هیضْػ ّ ػؿ غْؿت تؼؼػ تواضا ّ یکساًی ضـایظ هتواضیاى ،سـپـست تا هـػَ اًتغاب هیگـػػ .ػؿ
غْؿت ًثْػ اهاؿب طثوَ ػّم تیي اهاؿب طثوَ سْم تؼیي ًضْ ػول هیضْػ.
هاػٍ  :۹کلیَ کْػکاى ّ ًْرْاًاى ًاتالؾ ّ ًیق اكـاػ تالؾ فیـ ضاًقػٍ سال کَ تَ تطغیع ػاػگاٍ ،ػؼم ؿضؼ ّ
یا ًیاف آًاى تَ سـپـستی اصـاف ضْػ ّ ّارؼ ضـایظ هؾکْؿ ػؿ هاػٍ ( )۸ایي هاًْى تاضٌؼ ،هطوْل هلاػ ایي
هاًْى هیگـػًؼ.
هاػٍ  :۱۱ػؿ کلیَ هْاؿػی کَ ُیچ یک اف پؼؿ ،هاػؿ یا رؼپؼؿی یا ّغی هٌػْب اف سْی ّلی هِـی غالصیت
سـپـستی ؿا ّلْ تا ضن اهیي یا ًاظـ ًؼاضتَ تاضٌؼ ،ػاػگاٍ هیتْاًؼ هطاتن ایي هاًْى ّ تا ؿػایت هْاػ
( )۱۱۸۷( ّ )۱۱۸۴هاًْى هؼًی ّ تا اعؾ ًظـ هطْؿتی سافهاى ،هسؤّلیت هین یا اهیي هؾکْؿ ػؿ ایي هْاػ ؿا
تَ یکی اف ػؿعْاستکٌٌؼگاى سـپـستی ّاگؾاؿ ًوایؼ.
هاػٍ  :۱۱تواضاًاهَ ػؿعْاستکٌٌؼگاى سـپـستی تایؼ تَ سافهاى اؿائَ گـػػ ّ سافهاى هکلق است
صؼاکخـ پس اف ػّ هاٍ ًسثت تَ اػالم ًظـ کاؿضٌاسی آى ؿا تَ ػاػگاٍ غالش توؼین ػاؿػ .ػاػگاٍ تا اصـاف
ضـایظ هوـؿ ػؿ ایي هاًْى ّ تا لضاظ ًظـیَ سافهاىً ،سثت تَ غؼّؿ هـاؿ سـپـستی آفهایطی ضطواَُ
اهؼام هیًوایؼ .هـاؿ غاػؿٍ تَ ػاػستاى ،هتواضی ّ سافهاى اتالؽ هیگـػػ.
هاػٍ  :۱۲ػاػگاٍ هیتْاًؼ ػؿ ػّؿٍ سـپـستی آفهایطی ،ػؿ غْؿت فّال یا ػؼم تضون ُـ یک اف ضـایظ هوـؿ
ػؿ ایي هاًْى تَ تواضای ػاػستاى ّ یا سـپـست هٌضػـ یا سـپـستاى کْػک یا ًْرْاى ّ تا اطالع هثلی
سافهاى ّ ُوچٌیي تا تواضای سافهاى هـاؿ غاػؿٍ ؿا كسظ ًوایؼ.
هاػٍ  :۱۳پس اف پایاى ػّؿٍ سـپـستی آفهایطی ،ػاػگاٍ تا لضاظ ًظـ سافهاى ّ تا ؿػایت هلاػ هْاػ (ّ )۱۴
( )۱۵ایي هاًْى ،اهؼام تَ غؼّؿ صکن سـپـستی ّ اتالؽ آى تَ اضغاظ هؾکْؿ ػؿ هاػٍ ( )۱۱هیًوایؼ.
هاػٍ  :۱۴ػاػگاٍ ػؿ غْؿتی صکن سـپـستی غاػؿ هیًوایؼ کَ ػؿعْاستکٌٌؼٍ سـپـستی تغطی اف
اهْال یا صوْم عْػ ؿا تَ کْػک یا ًْرْاى تضت سـپـستی تولیک کٌؼ .تطغیع ًْع ّ هیقاى هال یا صوْم
هقتْؿ تا ػاػگاٍ است .ػؿ هْاؿػی کَ ػاػگاٍ تطغیع ػُؼ اعؾ تضویي ػیٌی اف ػؿعْاستکٌٌؼٍ هوکي یا تَ
هػلضت ًیست ّ سـپـستی کْػک یا ًْرْاى ضـّؿت ػاضتَ تاضؼ ،ػستْؿ اعؾ تؼِؼ کتثی تَ تولیک
تغطی اف اهْال یا صوْم ػؿ آیٌؼٍ ؿا غاػؿ ّ پس اف هثْل ػؿعْاستکٌٌؼٍ ّ اًزام ػستْؿ ،صکن سـپـستی
غاػؿ هیکٌؼ.
تثػـٍ :ػؿ غْؿتیکَ ػاػگاٍ تطغیع ػُؼ اػطای سـپـستی تؼّى ارـای هلاػ ایي هاػٍ تَ هػلضت کْػک
یا ًْرْاى هیتاضؼ ،تَ غؼّؿ صکن سـپـستی اهؼام هیًوایؼ.
هاػٍ  :۱۵ػؿعْاستکٌٌؼٍ هٌضػـ یا ػؿعْاستکٌٌؼگاى سـپـستی تایؼ هتؼِؼ گـػًؼ کَ تواهی ُقیٌَُای
هـتْط تَ ًگِؼاؿی ّ تـتیت ّ تضػیل اكـاػ تضت سـپـستی ؿا تأهیي ًوایٌؼ .ایي صکن صتی پس اف كْت
سـپـست هٌضػـ یا سـپـستاى ًیق تا تؼییي سـپـست رؼیؼ ،تـای کْػک یا ًْرْاى راؿی هیتاضؼ .تؼیي
هٌظْؿ سـپـست هٌضػـ یا سـپـستاى ،هْظلٌؼ تا ًظـ سافهاى عْػ ؿا ًقػ یکی اف ضـکتِای تیوَ تًَلغ
کْػک یا ًْرْاى تضت سـپـستی تیوَ ػوـ کٌٌؼ.

تثػـٍ :ػؿ غْؿتیکَ ػاػگاٍ تطغیع ػُؼ اػطای سـپـستی تؼّى ارـای هلاػ ایي هاػٍ تَ هػلضت کْػک
یا ًْرْاى هیتاضؼ تَ غؼّؿ صکن سـپـستی اهؼام هیکٌؼ.
هاػٍ  :۱۶اهْالی کَ ػؿ هالکیت غـیـ تضت سـپـستی هـاؿ ػاؿػ ػؿغْؿتی اػاؿٍ آى تَ سـپـست هْضْع
ایي هاًْى سپـػٍ هیضْػ کَ طلل كاهؼ ّلی هِـی تاضؼ ّ یا ّلی هِـی ّی تـای اػاؿٍ اهْال اّ ضغػی
ؿا تؼییي ًکـػٍ تاضؼ ّ هـرغ غالش هضائی هیوْهت طلل ؿا تـ ػِؼٍ سـپـست هـاؿ ػاػٍ تاضؼ.
هاػٍ  :۱۷تکالیق سـپـست ًسثت تَ کْػک یا ًْرْاى اف لضاظ ًگِؼاؿی ،تـتیت ّ ًلوَ ،تا ؿػایت تثػـٍ
هاػٍ ( ّ )۱۵اصتـامً ،ظیـ تکالیق ّالؼیي ًسثت تَ اّالػ است .کْػک یا ًْرْاى تضت سـپـستی ًیق هکلق
است ًسثت تَ سـپـست ،اصتـاهات هتٌاسة تا ضأى ّی ؿا ؿػایت کٌؼ.
هاػٍ  :۱۸غؼّؿ صکن سـپـستی ،تَ ُیچ ّرَ هْرة هطغ پـػاعت هستوـی کَ تَ هْرة هاًْى تَ کْػک
یا ًْرْاى تؼلن گـكتَ یا هیگیـػً ،ویضْػ.
هاػٍ  :۱۹ػؿ غْؿت كْت سـپـست هٌضػـ یا سـپـستاى کَ هطوْل یکی اف غٌؼّهِای تافًطستگی
تْػٍاًؼ ،اكـاػ تضت سـپـستی ػؿ صکن اكـاػ تضت تکلل هتْكی هضسْب گـػیؼٍ ّ تا تؼییي سـپـست
رؼیؼ اف هقایای هستوـی ّظیلَ تافهاًؼگاى تـعْؿػاؿ عْاٌُؼ ضؼ.
هاػٍ :۲۱ػؿ غْؿت كْت یا فًؼگی هستول ّ رؼایی ُـ یک اف سـپـستاى یا ّهْع طالم تیي آًاى ،ػاػگاٍ
هیتْاًؼ تا ػؿعْاست سافهاى ّ تا ؿػایت هلاػ ایي هاًْى ،سـپـستی کْػک یا ًْرْاى ؿا تَ یکی اف فّریي
یا ضغع حالج ّاگؾاؿ ًوایؼ .ؿػایت ًظـ کْػکاى تالؾ ػؿ ایي عػْظ ضـّؿی است.
هاػٍ  :۲۱ضغػیکَ سـپـستی اكـاػ تضت صوایت ایي هاًْى ؿا تـ ػِؼٍ هیگیـػ اف هقایای صوایتی صن
اّالػ ّ هـعػی ػّؿٍ هـاهثت تـای کْػکاى فیـ سَسال (هؼاػل هـعػی ػّؿٍ فایواى) تِـٍهٌؼ هیتاضؼ.
کْػک یا ًْرْاى تضت سـپـستی ًیق اف هزوْػَ هقایای تیوَ ّ تیوَُای تکویلی ّكن هوـؿات هاًًْی
تـعْؿػاؿ عْاُؼ ضؼ.
هاػٍ  :۲۲پس اف غؼّؿ صکن هطؼی سـپـستی ،هلاػ صکن اف سْی ػاػگاٍ تَ اػاؿٍ حثت اصْال ّ اػاؿٍ
تِقیستی هـتْط اتالؽ هیضْػ .اػاؿٍ حثت اصْال هکلق است ًام ّ ًام عاًْاػگی کْػک یا ًْرْاى تضت
سـپـستی ّ ُوچٌیي هلاػ صکن سـپـستی ؿا ػؿ اسٌاػ سزلی ّ ضٌاسٌاهَ سـپـست یا فّریي
سـپـست ّاؿػ کٌؼُ .وچٌیي اػاؿٍ حثت اصْال هکلق است ضٌاسٌاهَ رؼیؼی تـای کْػک یا ًْرْاى تضت
سـپـستی تا ػؿد ًام ّ ًام عاًْاػگی سـپـست یا فّریي سـپـست غاػؿ ّ ػؿ هسوت تْضیضات هلاػ
صکن سـپـستی ّ ًام ّ ًام عاًْاػگی ّالؼیي ّاهؼی ّی ؿا ػؿ غْؿت هطغع تْػى ،هیؼ ًوایؼ.
تثػـٍ  :۱اػاؿٍ حثت اصْال هکلق است سْاتن ُْیت ّ ًسثت ّاهؼی طلل ؿا ػؿ پـًّؼٍ ّی صلع ًوایؼ.

تثػـٍ  :۲کْػک یا ًْرْاى تضت سـپـستی هیتْاًؼ پس اف ؿسیؼى تَ سي ُزؼٍ سالگی ،غؼّؿ
ضٌاسٌاهَ رؼیؼی ؿا تـای عْػ تا ػؿد ًام ّالؼیي ّاهؼی ػؿ غْؿت هؼلْم تْػى ،یا ًام عاًْاػگی هْؿػ ًظـ
ّی ،ػؿ غْؿت هؼلْم ًثْػى ًام ّالؼیي ّاهؼی ،اف اػاؿٍ حثت اصْال ػؿعْاست ًوایؼ.

تثػـٍ  :۳ارـای ایي هاػٍ تَ هْرة آییيًاهَای است کَ تَ ّسیلَ سافهاى حثت اصْال کطْؿ ّ تا ُوکاؿی
سافهاى تِیَ هیضْػ ّ ظـف سَهاٍ پس اف الفماالرـاء ضؼى ایي هاًْى تَ تػْیة ُیأت ّفیـاى هیؿسؼ.
هاػٍ  :۲۳غؼّؿ گؾؿًاهَ ّ عـّد کْػک یا ًْرْاى تضت سـپـستی اف کطْؿ هٌْط تَ هْاكوت سـپـست
هٌضػـ یا سـپـستاى ّ ػاػستاى است .ػاػستاى پس اف رلة ًظـ کاؿضٌاسی سافهاى تا ؿػایت هػلضت،
اتغاؽ تػوین هیًوایؼ.
تثػـٍ  :۱چٌاًچَ عـّد اف کطْؿ ػؿ ػّؿٍ آفهایطی تاضؼ ،سـپـست هٌضػـ یا سـپـستاى تایؼ
تضویٌی هٌاسة رِت تافگطت کْػک یا ًْرْاى تا پایاى ػّؿٍ آفهایطی ،تَ ػاػستاى تسپاؿػ .ضوٌاً
سافهاى هکلق است تَ طـین اطویٌاىتغطی ػؿ هْؿػ ؿػایت صوْم کْػک یا ًْرْاى ػؿ عاؿد اف کطْؿ
اهؼام الفم ؿا تَػول آّؿػ.
تثػـٍ  :۲ػؿ غْؿتیکَ هساكـت کْػک یا ًْرْاى تَ عاؿد تـ ّی ّارة تاضؼ هاًٌؼ سلـ صذ توتغ؛ هلاػ
ایي هاػٍ ارـاء ًغْاُؼ ضؼ .سـپـست یا سـپـستاى ػؿ ُـ صال تایؼ هْضْع ؿا تَ سافهاى ّ ػاػستاى
اطالع ػٌُؼ.
هاػٍ  :۲۴ػاػستاى ّ سافهاى ػؿغْؿتیکَ ضـّؿت كسظ صکن سـپـستی ؿا اصـاف ًوایٌؼ ،هـاتة ؿا تَ
ػاػگاٍ غالش اػالم هیکٌٌؼ.
هاػٍ  :۲۵صکن سـپـستی ،پس اف اعؾ ًظـ کاؿضٌاسی سافهاى ،ػؿ هْاؿػ فیـ كسظ هیضْػ:
القُ .ـ یک اف ضـایظ هوـؿ ػؿ هاػٍ ( )۶ایي هاًْى هٌتلی گـػػ.
ب .تواضای سـپـست هٌضػـ یا سـپـستاى ػؿ غْؿتیکَ سْء ؿكتاؿ کْػک یا ًْرْاى تـای ُـ یک اف آًاى
ؿیـ هاتل تضول تاضؼ.
د .طلل پس اف ؿضؼ تا سـپـست هٌضػـ یا سـپـستاى تْاكن کٌؼ.
ػ .هطغع ضؼى پؼؿ یا هاػؿ یا رؼ پؼؿی کْػک یا ًْرْاى ّ یا ّغی هٌػْب اف سْی ّلی هِـی ػؿ غْؿتی
کَ غالصیت الفم تـای سـپـستی ؿا ّلْ تا ضن اهیي یا ًاظـ اف سْی ػاػگاٍ ،ػاؿا تاضٌؼ.
هاػٍ ُ :۲۶ـگاٍ سـپـست ػؿغؼػ افػّاد تـآیؼ ،تایؼ هطغػات كـػ هْؿػ ًظـ ؿا تَ ػاػگاٍ غالش اػالم ًوایؼ.
ػؿغْؿت ّهْع افػّاد ،سافهاى هکلق است گقاؿش افػّاد ؿا تَ ػاػگاٍ اػالم تا تا صػْل ضـایظ ایي هاًْى،
ًسثت تَ اػاهَ سـپـستی تَ غْؿت هطتـک ّ یا كسظ آى اتغاؽ تػوین ًوایؼ.
تثػـٍ :افػّاد چَ ػؿ فهاى صضاًت ّ چَ تؼؼ اف آى تیي سـپـست ّ كـفًؼعْاًؼٍ هوٌْع است هگـ ایٌکَ
ػاػگاٍ غالش پس اف اعؾ ًظـ هطْؿتی سافهاى ،ایي اهـ ؿا تَ هػلضت كـفًؼعْاًؼٍ تطغیع ػُؼ.
هاػٍ  :۲۷ػؿ غْؿت كسظ صکن سـپـستی تا فهاى تؼییي سـپـست یا سـپـستاى رؼیؼ تـییـی ػؿ
هطغػات سزلی كـػ تضت سـپـستی غْؿت ًغْاُؼ گـكت.
هاػٍ  :۲۸اكـاػی کَ هثل اف تػْیة ایي هاًْى تضت سـپـستی هـاؿ گـكتَاًؼ ،هطوْل هوـؿات ایي هاًْى
هیتاضٌؼ.
هاػٍ  :۲۹کساًی کَ اكـاػ ّارؼ ضـایظ ؿا هثل اف تػْیة ایي هاًْى تَ غْؿت ؿیـهاًًْی تضت سـپـستی
هـاؿ ػاػٍاًؼ ،هکلق ُستٌؼ ظـف ضص هاٍ اف تاؿیظ تػْیة ایي هاًْى تضت ًظاؿت سافهاى ّ ػاػگاٍ ًسثت

تَ اػاهَ سـپـستی تؼییي تکلیق ًوایٌؼ .ػؼم هـارؼَ پس اف هِلت اػطاء ضؼٍ ؿیـهاًًْی تْػٍ ّ پیگـػ
هضائی عْاُؼ ػاضت.
هاػٍ :۳۱اكـاػی کَ تٌاتَ ػالیل هْرَ ّیا تضت ضـایظ عاظ ،سـپـستی کْػک یا ًْرْاًی ؿا صؼاهل
یکسال پیص اف سپـػى تَ سافهاى ،ػِؼٍػاؿ تْػٍاًؼ تا ػاؿا تْػى ضـایظ هوـؿ ػؿ ایي هاًْىً ،سثت تَ
سـپـستی آًاى صن توؼم ػاؿًؼ.
هاػٍ  :۳۱اؿائَ هؼاؿک ّ اطالػات هـتْط تَ کْػک یا ًْرْاى تضت سـپـستی ،رق تَ سـپـست یا
سـپـستاى غـكاً ػؿغْؿت ضـّؿت ،تا ؿػایت هػلضت کْػک یا ًْرْاى ّ ارافٍ ػاػگاٍ اهکاًپؾیـ است.
هاػٍ  :۳۲ػاػگاٍ غالش تـای ؿسیؼگی تَ اهْؿ هـتْط تَ ًگِؼاؿی کْػکاى ّ ًْرْاًاى تیسـپـست ،ػاػگاٍ
هضل اهاهت ػؿعْاستکٌٌؼٍ است.
هاػٍ  :۳۳ػؿ کلیَ هْاؿػی کَ تَ هْرة ایي هاًْى تْسظ ػاػگاٍ غالش تـای کْػکاى ّ ًْرْاًاى سـپـست
تؼییي هیگـػػ ،ػاػگاٍ هکلق است ؿًّْضت ؿأی ؿا رِت اطالع تَ سافهاى اؿسال ًوایؼ .سافهاى هْظق
است ػؿ طْل ػّؿٍ سـپـستیً ،سثت تَ ایي ػستَ اف اكـاػ ًظاؿت کٌؼ.
هاػٍ  :۳۴اػتـاؼ تَ آؿاء غاػؿٍ تاتغ هْاًیي ّ هوـؿات راؿی ّ آییيػاػؿسی صسة هْؿػ عْاُؼ تْػ.
هاػٍ  :۳۵سافهاى تِقیستی هْظق است تَهٌظْؿ ؿاٌُوایی ّ هطاّؿٍ اكـاػی کَ سـپـستی کْػکاى ّ
ًْرْاًاى ؿا ػِؼٍػاؿ هیضًْؼ ،اهؼام تَ ایزاػ ػكتـ هطاّؿٍ ػیٌی هـتْط تَ اهْؿ كـفًؼ عْاًؼگی تا ُوکاؿی
هـکق هؼیـیت صْفٍ ػلویَ ًوایؼّ .اگؾاؿی سـپـستی کْػکاى ّ ًْرْاًاى هٌْط تَ تأییؼ ػكتـ هؾکْؿ عْاُؼ
تْػ.
هاػٍ  :۳۶تَهٌظْؿ اًزام غضیش هسؤّلیت پؾیـشً ،گِؼاؿی ّ هـاهثت ،صضاًت ّ سـپـستی کْػکاى
تیسـپـست ّ تؼسـپـست تْسظ سافهاى تِقیستی کطْؿ ّ اعتیاؿ ّاگؾاؿی سـپـستی آًاى تَ
عاًْاػٍُای ّارؼ ضـایظ ّ هؤسسات ،آییيًاهَُای ارـائی ایي هاًْى تا پیطٌِاػ ّفاؿتغاًَُای تؼاّى ،کاؿ
ّ ؿكاٍ ارتواػی ،ػاػگستـی ّ کطْؿ ظـف سَهاٍ اف تاؿیظ تػْیة ایي هاًْى تِیَ هیضْػ ّ تَ تػْیة
ُیأت ّفیـاى هیؿسؼ.
هاػٍ  :۳۷تٌؼ( )۳هاػٍ( )۴هاًْى تأهیي فًاى ّ کْػکاى تی سـپـست هػْب  ّ ۱۳۷۱ /۸/۲۴هاًْى صوایت اف
کْػکاى تؼّى سـپـست هػْب  ۱۳۵۳ /۱۲ /۲۹لـْ هی گـػػ.
هاًْى كْم هطتول تـ سی ّ ُلت هاػٍ ّ ُلؼٍ تثػـٍ ػؿ رلسَ ػلٌی ؿّف چِاؿضٌثَ هْؿط ػُن هِـهاٍ
یکِقاؿ ّ سیػؼ ّ ًْػ ّ ػّ هزلس ضْؿای اسالهی تػْیة ضؼ ّ ػؿ تاؿیظ  ۱۳۹۲ /۷ /۱۱تَ تأییؼ ضْؿای
ًگِثاى ؿسیؼ.
ؿییس هزلس ضْؿای اسالهی ػلی الؿیزاًی»

