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فصلاول
تعاریف
ماده -1دس ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝث ٝجبی روش وبُٔ ػٙبٚیٗ ٚصاست ثٟذاضت  ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصش پضضىی -دا٘طٍب ٚ ٜدا٘طىذٜ
ٞبی ػّ ْٛپضضىی  ٚخذٔبت ثٟذاضتی ،دسٔب٘ی ث ٝاختػبس ٚصاست -دا٘طٍب ٜلیذ ضذ ٜاست.
مادهٔ -2ؼب ٖٚدا٘طجٛیی  ٚفشٍٙٞی دا٘طٍب ٜػٟذ ٜداس ثبالتشیٗ سغح سبصٔب٘ی پس اص سییس دا٘طٍب ٜدس سبٔب٘ذٞی
٘ ٚظبست ثش ا٘جبْ أٛس دا٘طجٛیی  ٚفشٍٙٞی دا٘طجٛیبٖ ٔی ثبضذ .
ماده  -3خٛاثٍب ٜدا٘طجٛیی :ثٔ ٝحذٚدٜای اص فضبی دا٘طٍب ٜاعالق ٔی ضٛد و ٝثٙٔ ٝظٛس اسىبٖ دا٘طجٛیبٖ ٚاجذ
ضشایظ ثب ٞذف تأٔیٗ ٘یبصٞبی فشٍٙٞی  ،سفبٞی  ،ثٟذاضت سٚا٘ی  ٚجسٕی  ٚأٛس فٛق ثش٘بٔ ٝدس٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜاست
.
ماده  -4وٕیت ٝاسىبٖ  :وٕیتٝای ٔتطىُ اص ٔؼب ٖٚدا٘طجٛیی  ،فشٍٙٞی ٔ ،ذیش دا٘طجٛیی  ٚسییس اداسٜ
أٛسخٛاثٍبٞ ٜب است.
«تبصزه» :ثٙب ث ٝتطخیع ٔؼب ٖٚدا٘طجٛیی  ،فشٍٙٞی دا٘طٍب ٜثش حست ضشٚست اص ٔسئَٛ

ٔشوض ٔطبٚسٜ

دا٘طجٛیی دا٘طٍب ٜدس وٕیت ٝاسىبٖ دػٛت ث ٝػُٕ ٔی آیذ.
ماده -5سشپشست ضیفت خٛاثٍب٘ :ٜبظٓ٘ ،بظٕٔ ٚ ٝتػذی خٛاثٍب ٜتحت ایٗ ػٛٙاٖ ٘بٔجشد ٜضذ ٜاست.
ماده  -6ضٛسای ا٘ضجبعی دا٘طجٛیبٖ :ضٛسایی است و ٝثشسسی  ٚپیٍیشی تخّفبت دا٘طجٛیی سا ث ٝػٟذ ٜداسد .ایٗ
ضٛسا اص د ٚثخص ضٛسای ثذٚی  ٚتجذیذ ٘ظش تطىیُ ضذ ٜاست ،سییس ضٛسای ثذٚی ٔؼب ٖٚدا٘طجٛیی  ،فشٍٙٞی
دا٘طٍب ٚ ٜسییس ضٛسای تجذیذ ٘ظش سیبست دا٘طٍب ٜاست.
ماده -7غٙذٚق سفب ٜدا٘طجٛیبٖ :تطىُ سبصٔب٘ی ٔستمّی است و ٝثش اسبس لب٘ ٖٛایجبد ضذ ٚ ٜث ٝغٛست سبصٔبٖ
ٚاثست ٝثٚ ٝصاست اداسٔ ٜی ضٛد؛ ٚظیف ٝآٖ ایجبد صٔیٙٔ ٝٙبست جٟت سضذ استؼذادٞب ،وٕه ثٚ ٝضغ ٔؼیطتی ٚ
تحػیّی دا٘طجٛیبٖ  ٚاسای ٝتسٟیالتی دس لبِت ٚدیؼٔ ٝسىٗ ٚ ٚأٟبی ٔختّف ث ٝدا٘طجٛیبٖ ٔیثبضذ.
ماده  -8دا٘طجٛی غیش ثٔٛی :تؼشیف آٖ ثش حست ضشایظ الّیٕی  ٚجغشافیبیی ث ٝػٟذ ٜضٛسای دا٘طجٛیی دا٘طٍبٜ
ٔیثبضذ.
ماده -9ضٛسای غٙفی دا٘طجٛیبٖ :سبختبسی ٔتطىُ اص ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔٙتخت دا٘طجٛیبٖ ٞش ٚاحذ دا٘طٍبٞی است وٝ
اػضبی آٖ اص عشیك ا٘تخبثبت  ٚدس چبسچٛة آییٗ٘بٔ ٝضٛسای غٙفی دا٘طجٛیبٖ ا٘تخبة ٔیض٘ٛذ.
فصلدوم
وحوهادارهخوابگاههایداوشجویی
ماده  -10اداس ٜأٛس خٛاثٍبٞ ٜبی دا٘طجٛیی ٔ ٚسئِٛیت اجشای ٔمشسات ٘ ٚظبست ثش حفظ أٛاَ ،أبوٗ ،تأسیسبت،
ثٟذاضت  ٚوّی ٝأٛس ٔشتجظ ثب خٛاثٍب ٜث ٝػٟذٔ ٜؼب٘ٚت دا٘طجٛیی  ،فشٍٙٞی دا٘طٍب ٜاست.
 :1-10حٛصٔ ٜؼب٘ٚت دا٘طجٛیی  ،فشٍٙٞی دا٘طٍبٛٔ ٜظف است ثب تذٚیٗ ٘ظبْ وٕی  ٚویفی ثشای اسصیبثی
ػّٕىشد ٔسئٛالٖ خٛاثٍبٞ ٜب ٘سجت ث ٝضٙبسبییٔ ،ؼشفی  ٚتمذیش اص ٔذیشأٖ ،سئٛالٖ  ٚسشپشستبٖ ضیفت
خالق  ٕٝ٘ٛ٘ ٚخٛاثٍبٞ ٜبی دا٘طجٛیی الذاْ ٕ٘بیذ.
 :2-10حٛصٔ ٜؼب٘ٚت دا٘طجٛیی  ،فشٍٙٞی دا٘طٍبٛٔ ٜظف است ٞش ٘یٕسبَ تحػیّی ٌضاسضی اص ٚضؼیت
خٛاثٍبٜٞبی دا٘طجٛیی سا دس اثؼبد ٔختّف تٟی ٚ ٝث ٝحٛص ٜسیبست دا٘طٍب ٚ ٜحٛص ٜریشثظ دس ٚصاست اسایٝ
ٕ٘بیذ.
ماده ٔ -11سئٛالٖ دا٘طٍب ٜجٟت ایجبد پستٞبی سبصٔب٘ی ثشای ث ٝوبسٌیشی ٔطبٚساٖ ٔجشة ثٙٔ ٝظٛس اسایٝ
خذٔبت ٔطبٚسٜای دس خٛاثٍبٕٞ ٚ ٜچٙیٗ جزة افشاد ٔتؼٟذ  ٚداسای تحػیالت دا٘طٍبٞی ( تشجیحبً دس سضتٞٝبی
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ػّ ْٛسفتبسی ،اجتٕبػی  ،سٚا٘طٙبسی  ،تشثیتی ٔ ٚذدوبس اجتٕبػی و ٝحتی االٔىبٖ ص٘ذٌی دس خٛاثٍبٞ ٜبی
دا٘طجٛیی سا تجشث ٝوشد ٜثبضٙذ ) ثشای تػذی ػٙبٚیٗ سشپشست ضیفت خٛاثٍبٔ ، ٜسئٛالٖ  ٚسؤسبی اداس ٜخٛاثٍبٜ
ٞبی دا٘طجٛیی ّٔ ،ضْ ث ٝثش٘بٔٝسیضی  ٚپیٍیشی ٞستٙذ.
ماده -12استؼالْ اص حشاست دا٘طٍب ٜجٟت وّی ٝوبسوٙبٖ خٛاثٍب ، ٜضبُٔ  :سشپشست ضیفت ٍٟ٘ ،جبٖ  ،خذٔ... ٚ ٝ
لجُ اص ث ٝوبسٌیشی دس خٛاثٍب ٜاِضأی ثٛد ٚ ٜحتیإِمذٚس ضشط تأ ُٞدس ٘ظش ٌشفت ٝضٛد.
ماده -13اتبق  ٚاثبثی ٝدسثذٚ ٚسٚد دا٘طج ٛث ٝخٛاثٍب ٜعجك غٛستجّس ٝتحٛیُ دادٔ ٜی ضٛد  ٚدس پبیبٖ ٞش ٘یٕسبَ
یب سبَ تحػیّی ٔغبثك غٛستجّس ٝتحٛیُ ٌشفتٔ ٝی ضٛدٔ .سئِٛیت خسبسات ٚاسد ٜثش اتبق یب وسش أٛاَ تحٛیّی
ث ٝػٟذ ٜضخع یب اضخبظ تحٛیُ ٌیش٘ذ ٜخٛاٞذ ثٛد.
تبصزه  :1خسبست ایجبد ضذ ٜث ٝأٛاَ تحٛیّی دس پبیبٖ ٞش ٘یٕسبَ یب سبَ تحػیّی تٛسظ اداس ٜأٛس خٛاثٍبٜٞب
ٔحبسج ٚ ٝپس اص تأییذ ٔؼب ٖٚدا٘طجٛیی  ،فشٍٙٞی ث ٝحسبثی ؤ ٝذیشیت ٔبِی دا٘طٍب ٜتؼییٗ ٕ٘ٛدٚ ٜاسیض ٚ ٚجٜٛ
دسیبفتی ثبیذ دس خٛاثٍبٞ ٜبی دا٘طجٛیی ٞضیٌ ٝٙشدد .اداس ٜأٛس خٛاثٍبٜٞب فمظ دس غٛست پشداخت خسبست ایجبد
ضذ٘ ٜسجت ث ٝتٕذیذ وبست سى٘ٛت دا٘طج ٛالذاْ خٛاٞذ ٕ٘ٛد.
تبصزه :2تأٔیٗ ٚسبیُ ضخػی ضبُٔ پتّٔ ،ٛحف ،ٝثبِص ثش ػٟذ ٜدا٘طجٔ ٛی ثبضذ.
ماده  -14سشپشستبٖ ضیفت خٛاثٍبٞ ٜب ٔٛظف ٔیثبضٙذ تب پبیبٖ ٘ٛثت وبسی خٛد دس خٛاثٍب ٜحضٛس داضت ٚ ٝثٝ
ٞیچٚج ٝتب آٔذٖ فشد ٔسئ َٛضیفت ثؼذی ٔحُ وبس خٛد سا تشن ٕ٘ٙبیٙذ.
ماده  -15وّیذ یذن وّی ٝاتبق ٞب  ٚأبوٗ ػٕٔٛی خٛاثٍب ٜجٟت استفبد ٜدس ٔٛالغ ضشٚسی  ،الصْ است ثب حفظ
أب٘تداسی دساختیبس سشپشست ضیفت خٛاثٍب ٜلشاس ٌیشد.
ماده  -16دا٘طٍبٔ ٜیتٛا٘ذ ثٙٔ ٝظٛس اداسٔ ٜغّٛة خٛاثٍبٞ ٜب دس حذ ٔمذٚسات اص ٔطبسوت دا٘طجٛیبٖ سبوٗ
خٛاثٍبٞ ٜب  ،ثشای اجشا  ٚا٘جبْ ثش٘بٔٞٝب  ٚعشحٞبی ٔختّف فشٍٙٞی ،اجتٕبػی  ٚغٙفی دس لبِت وبس دا٘طجٛیی
استفبدٕ٘ ٜبیذ.
ماده  -17ضٙبسٙبٔ ٝاتبق ؤ ٝطتُٕ ثشٔٛاسد ریُ ٔی ثبضذ  ،الصْ است دس ٞش ٘یٕسبَ تحػیّی تٛسظ اداس ٜأٛس
خٛاثٍبٞ ٜب تٟی ٚ ٝدس دفتش خٛاثٍبٍٟ٘ ٜذاسی ضٛد:
اعالػبت سجّی (ٔطخػبت ضٙبسٙبٔٝای دا٘طج ،)ٛاعالػبت دا٘طجٛیی(ضٕبس ٜدا٘طجٛیی،سضتٔ ،ٝمغغ  ٚدٚس،)ٜ
أٛاَ تحٛیُ ٌشفت ٝضذ ٜتٛسظ ٞش دا٘طج٘ ،ٛطب٘یٞبی تأییذ ضذٔ( ٜطخػبت ٘ ٚطب٘ی خٛیطب٘ٚذاٖ دا٘طج ٛدس
ضٟشٞبی ٔجبٚس  ٚیب ضٟش ٔحُ دا٘طٍب ٜو ٝتٛسظ ِٚی یب سشپشست لب٘٘ٛی دا٘طج ٛث ٝغٛست ثجت ٔحضشی دس ٍٙٞبْ
ثجت٘بْ اػالْ ٌشدیذ٘ ٚ )ٜطب٘ی  ٚضٕبس ٜتّفٗ ٔٙضَ ٞش دا٘طج.ٛ
ماده  -18ضٙبسٙبٔ ٝخٛاثٍب ٜؤ ٝطتُٕ ثش اعالػبت فٙی ٔشثٛط ث ٝسبختٕبٖ ،تؼذاد دا٘طجٛیبٖ ث ٝتفىیه دٚس،ٜ
سضت ٚ ٝسبَ تحػیّی ،أٛاَ ،أىب٘بت سفبٞی ،آٔبس ٔ ٚطخػبت وبسوٙبٖ خٛاثٍبٔ ٜی ثبضذ ،الصْ است دس ٞش ٘یٕسبَ
تحػیّی تٛسظ اداس ٜأٛس خٛاثٍبٞ ٜب تٟی ٚ ٝدس دفتش خٛاثٍبٍٟ٘ ٜذاسی ضٛد.
 :1-18اداس ٜأٛس خٛاثٍبٜٞب ٔٛظف است

ضشح ٚظبیف وبسوٙبٖ خٛاثٍب ٚ ٜتبثّٛی سإٙٞبی سبختٕبٖ سا ثشای ٞش

خٛاثٍب ٜتٟی ٚ ٝدس ٔحُ ٔٙبسجی جٟت اعالع دا٘طجٛیبٖ ٘ػت ٕ٘بیذ.
٘ :2-18ػت ٞشٌ ٝ٘ٛاعالػی ٝدس ٔحیظ خٛاثٍبٞ ٜب فمظ ثب ٔجٛص اداس ٜأٛسخٛاثٍبٞ ٜب أىبٖ پزیش ثٛد ٚ ٜاداس ٜأٛس
خٛاثٍبٞ ٜب ّٔضْ ث ٝجٕغ آٚسی وّی ٝاعالػیٞ ٝبی فبلذ ٔجٛص ٔی ثبضذ.
ماده  -19ػشض ٚ ٝفشٚش ٔٛاد دخب٘ی دس فشٚضٍبٞ ٜب  ٚثٛفٞ ٝبی ٔستمش دس أبوٗ دا٘طجٛیی ٔغّمبً ٕٔٛٙع ٔی
ثبضذ  ٚالصْ است دس لشاسداد اجبس ٜایٗ ٔىبٖ ٞب ثٕٛٙٔ ٝػیت آٖ اضبسٌ ٜشدد .
مادهٔ -20فبد ایٗ آییٗ٘بٔ ٝاص عشیك ٔسئٛالٖ اداس ٜأٛس خٛاثٍبٜٞب الصْ است ث٘ ٝحٔ ٛمتضی ث ٝاعالع دا٘طجٛیبٖ
سسب٘ذ ٜضٛد.
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فصلسوم
شزایطواگذاریخوابگاهووحوهاسکان
ماده -21خٛاثٍب ٜدا٘طجٛیی ث ٝدا٘طجٛیبٖ غیشثٔٛی دٚس ٜسٚصا٘ ٝدس حذ أىب٘بت ٔ ٚمذٚسات تؼّك ٔیٌیشد.
تبصزه :دس غٛست ٚجٛد ظشفیت ٚ ،اٌزاسی خٛاثٍب ٜث ٝدا٘طجٛیبٖ سبوٗ دس ضٟشٞب  ٚسٚستبٞبی ٔجبٚس ،دٚس ٜضجب٘ٝ
 ٚدس ٔٛاسد خبظ ثب ٘ظشوٕیت ٝاسىبٖ ثالٔب٘غ ٔیثبضذ.
ماده  -22دا٘طجٛیبٖ ٚاجذ ضشایظ اسىبٖ الصْ است دس اثتذای ٞش ٘یٕسبَ تحػیّی ثب ٔشاجؼ ٝث ٝاداس ٜأٛس
خٛاثٍبٞ ٜب  ٚاسای ٝثشي ا٘تخبة ٚاحذ ٕٞبٖ ٘یٕسبَ ٘سجت ث ٝدسیبفت ٔجٛص سى٘ٛت خٛد الذاْ ٕ٘بیٙذ.
تبصزه :دا٘طجٛٔ ٛظف است دس ثذٚ ٚسٚد ثشای اسىبٖ دس خٛاثٍب ٜتؼٟذ ٔحضشی ٔشثٛط ث ٝغٙذٚق سفبٜ
دا٘طجٛیبٖ سا اسایٕ٘ ٝبیذ.
ماده -23دا٘طجٛیبٖ ضبٞذ  ٚایثبسٌش ،دا٘طجٛیبٖ تحت پٛضص سبصٔبٖ ثٟضیستی  ٚوٕیت ٝأذاد أبْ خٕیٙی (س،)ٜ
فشص٘ذاٖ خب٘ٛادٜٞبی وٓدسآٔذ ،داس٘ذٌبٖ ستجٞٝبی ٕٔتبص آصٔ ٖٛسشاسشی ،إِپیبدٞبی ػّٕی ،فشٍٙٞیٙٞ ،شی،
ٚسصضی ،لشآ٘ی ٕٔ ٚتبصاٖ ػّٕی  ٚفشٍٙٞی دس سغح دا٘طٍب ،ٜوطٛس ،آسیب یب جٟبٖ ،وبسوٙبٖ ٔأٔٛس ث ٝتحػیُ ٚ
فشص٘ذاٖ وبسوٙبٖ دا٘طٍبٚ ٚ ٜصاست و ٝدس دا٘طٍبٜٞب ػّ ْٛپضضىی دِٚتی پزیشفت ٝضذ ٜثبضٙذ ث ٝتشتیت دس اِٛٚیت
ٚاٌزاسی خٛاثٍب ٜلشاس داس٘ذ .
ماده -24دا٘طجٛیب٘ی وٚ ٝدیؼٚ ٚ ٝاْ ٔسىٗ دسیبفت ٔیٕ٘بیٙذٔ ،جبص ث ٝاستفبد ٜاص خٛاثٍبٕ٘ ٜی ثبضٙذ .
 :1-24دا٘طجٛیبٖ ٔیٕٟبٖ ،جبثجبیی ،ا٘تمبِی ،ثٛسسی ٝسبصٔبٖٞبی ٘ظبٔی اػٓ اص استص ،سپب٘ ،ٜیشٚی ا٘تظبٔی ٚ
سبیش سبصٔبٖٞب اص اِٛٚیت استفبد ٜاص خٛاثٍب ٜثشخٛسداس ٕ٘یثبضٙذ .دس غٛست ٚجٛد ظشفیت تمبضبی آٟ٘ب دس
وٕیت ٝاسىبٖ عشح  ٚثشسسی خٛاٞذ ضذ .
 :2-24ث ٝدا٘طجٛیبٖ پس اص فشاغت اص تحػیُ  ،ا٘ػشاف یب اخشاج اص دا٘طٍبٕٞ ٜچٙیٗ دا٘طجٛیب٘ی و ٝثٞ ٝش
دِیُ لغغ استجبط آٔٛصضی داس٘ذ (ٔشخػی تحػیّی ،تؼّیك ا٘ضجبعی) ٔجٛص استفبد ٚ ٜادأ ٝسى٘ٛت دس خٛاثٍبٜ
داد٘ ٜخٛاٞذ ضذ ِٚی دس ضشایظ خبظ تمبضبی دا٘طج ٛدس وٕیت ٝاسىبٖ ثشسسی  ٚتػٕیٓ ٌیشی خٛاٞذ ضذ.
 :3-24دا٘صآٔٛختٍبٖ ثشای ا٘جبْ أٛس فبسؽاِتحػیّی ثب اخز ٔجٛص وتجی اص أٛس دا٘طجٛیی ٔیتٛا٘ٙذ حذاوثش
ثٔ ٝذت دٞ ٚفت ٝث ٝغٛست ٔیٕٟبٖ اص خٛاثٍب ٜاستفبدٕ٘ ٜبیٙذ.
ماده -25تؼٛیض اتبلی و ٝدا٘طج ٛث ٝآٖ ٔؼشفی ضذ ٜاست فمظ دس ٔٛاسد ضشٚسی ثب اخز ٔجٛص وتجی اص اداس ٜأٛس
خٛاثٍبٞ ٜب ٔیسش خٛاٞذ ثٛد.
ماده  -26اتبق یب خٛاثٍب ٜدا٘طج ٛدسٔذت صٔبٖ سى٘ٛت دس خٛاثٍب ، ٜثٙب ث ٝضشٚست ٔ ٚػّحت
أٛس خٛاثٍبٞ ٜب ٕٔىٗ است تغییش یبثذ  ،دا٘طجٛٔ ٛظف است دس ٔىبٖٞبیی وٝ
ٕ٘بیذ.

ث ٝتطخیع اداسٜ

ثشای ٚی تؼییٗ ٔیٌشدد البٔت

 :1-26تؼییٗ تؼذاد ٘فشات ٞش اتبق ث ٝػٟذ ٜاداس ٜأٛس خٛاثٍبٞ ٜب ٔیثبضذ  ٚدا٘طجٛیبٖ سبوٗ دس اتبق
اجبص٘ ٜذاس٘ذ ثب ٚسٚد افشاد جذیذی ؤ ٝجٛص سى٘ٛت دس اتبق سا دسیبفت ٕ٘ٛدٜا٘ذ ٔخبِفت ٕ٘بیٙذ.
ماده  -27دا٘طجٛیب٘ی ؤ ٝجٛص سى٘ٛت دس خٛاثٍب ٜسا دسیبفت ٔیٕ٘بیٙذ دس غٛست ػذْ ا٘ػشاف دس ٔٛػذ
ٔمشس(حذاوثش د ٜسٚص پس اص آغبص تشْ تحػیّی ) ٞضی ٝٙوبُٔ ٘یٕسبَ تحػیّی ثٟشٜٙٔذی اص خٛاثٍب ٜثشاثش ٔمشسات
غٙذٚق سفب ٜثشای آٟ٘ب ٔحبسج ٝخٛاٞذ ضذ.
ماده -28سى٘ٛت دا٘طجٛیبٖ دس خٛاثٍب ٜدس تؼغیالت تبثستبٖ ،ثیٗ د٘ ٚیٕسبَ  ٚایبْ ٘ٛسٚص ث ٝاستثٙبء وبسٚسصاٖ ٚ
دستیبساٖ ٕٔٛٙع ٔیثبضذ.

آییهوامهخوابگاههایداوشجوییوسارتبهداشت،درمانوآموسشپششکی
تبصزه :دا٘طجٛیب٘ی و ٝدس ایبْ فٛق اِزوش ٚاحذ دسسی داس٘ذ الصْ است ثب اسایٔ ٝذاسن الصْ ،اص اداس ٜأٛس خٛاثٍبٜٞب
ٔجٛص البٔت دسیبفت ٕ٘ٛد ٚ ٜدس خٛاثٍب ٚ ٜاتبلی و ٝثشای آٖٞب تؼییٗ ٔیضٛد سى٘ٛت ٕ٘بیٙذ.
ماده  -29دس غٛست ٚجٛد أىب٘بت  ،دا٘طجٛیبٖ ٚاجذ ضشایظ ٔیتٛا٘ٙذ اص آغبص تحػیُ حذاوثش ث ٝتشتیت :وبسدا٘ی ٚ
وبسضٙبسی ٘بپیٛست٘ 4 ٝیٕسبَ ،وبسضٙبسی پیٛست ٚ ٝدوتشای تخػػی ٘ 8یٕسبَ ،وبسضٙبسی اسضذ ٘بپیٛست٘ 5 ٝیٕسبَ،
دوتشای حشفٝای ٘ 14یٕسبَ اص خٛاثٍب ٜدا٘طجٛیی استفبدٕ٘ ٜبیٙذ.
 :1-29وٕیت ٝاسىبٖ ٔی تٛا٘ذ دس غٛست وٕجٛد ظشفیت  ٚأىب٘بت صٔبٖ حذاوثش ٔذت سى٘ٛت سا وبٞص دٞذ.
 :2-29افضایص دٚس ٜاسىبٖ ث ٝپیطٟٙبد ضٛسای آٔٛصضی دا٘طٍب ،ٜستبد ضبٞذ  ٚایثبسٌشٔ ،شوض ٔطبٚس ٚ ٜسإٙٞبیی
دا٘طجٛیی ٚیژ ٜثیٕبساٖ  ٚدس ٔٛاسد خبظ ثب تػٛیت وٕیت ٝاسىبٖ  ٚثب سػبیت ٔمشسات غٙذٚق سفب ٜدا٘طجٛیبٖ
ٔیسش ٔیثبضذ.
ماده  -30چٙب٘چ ٝدا٘طجٛی سبوٗ خٛاثٍب ٜدس ٔٛػذ تؼییٗ ضذ ٜتٛسظ اداس ٜأٛس خٛاثٍبٞ ٜب  ،خٛاثٍب ٜسا تخّیٝ
ٕ٘ٙبیذ اتبق ٚی ثب حضٛس ٕ٘بیٙذٔ ٜؼشفی ضذ ٜاص عشف حشاست دا٘طٍب ، ٜسئیس یب سشپشست اداس ٜخٛاثٍبٞ ٜب ٚ
ٔسئ َٛضیفت خٛاثٍب ٜعی غٛستجّس ٝای تخّیٔ ٚ ٝشاتت ٔٛسد تخّف دا٘طج ٛثٔ ٝشاجغ ریػالح جٟت پیٍیشی
ٞبی ثؼذی ٌضاسش ٔی ضٛد.

فصلچهارم
مقزراتعمومی
مادهٕٞ -31شا ٜداضتٗ وبست ػىسداس سى٘ٛت دس خٛاثٍب ٜثشای دا٘طجٛیبٖ خٛاثٍبٞی ضشٚسی ٔی ثبضذ .
ماده -32صٔبٖ ٚسٚد  ٚخشٚج ٔجبص دس خٛاثٍبٞ ٜب  ٚثست ٝضذٖ دسة ٚسٚدی خٛاثٍب ٜدس ٔ 6ب ٝٞا ٚ َٚد ْٚسبَ ثٝ
ضشح ریُ ٔیثبضذ .اِجت ٝثش حست ضشایظ الّیٕی ،فشٍٙٞی ،اجتٕبػی ٛٔ ٚلؼیت خٛاثٍبٞ ٜب ،وٕیت ٝاسىبٖ ٔیتٛا٘ذ
صٔبٖ تؼییٗ ضذ ٜسا وبٞص یب افضایص دٞذ.
پسزان

دختزان
6ماههاول
ٚسٚد

6ماههدوم

خشٚج

1سبػت 2سبػت
ثؼذاصاراٖ ثؼذاصاراٖ
ٔغشة غجح

6ماههدوم

6ماههاول

ٚسٚد

ٚسٚد

خشٚج

ٚسٚد

خشٚج

2سبػت
ثؼذاصاراٖ
ٔغشة

1سبػت
ثؼذاصاراٖ
غجح

2سبػت
ثؼذاصاراٖ
ٔغشة

3سبػت
2سبػت
ثؼذاصاراٖ
ثؼذاراٖ غجح
ٔغشة

خشٚج
1سبػت
ثؼذاصاراٖ
غجح

 : 1-32دا٘طجٛٔ ٛظف است ٍٙٞبْ ٚسٚد  ٚخشٚج خٛاثٍب ٜثش اسبس ٔمشسات  ٚسیستٓ حضٛس  ٚغیبة
ٔٛجٛد دس آٖ خٛاثٍبٚ ٜسٚد  ٚخشٚج خٛد سا ثجت ٕ٘بیذ .
ٚ :2-32سٚد یب خشٚج دس سبػبت غیش ٔجبص ٔب٘ٙذ ػضیٕت  ٚیب ثشٌطت اص ٔسبفشت ،اسدٞٚب  ٚفؼبِیتٟبی
آٔٛصضی ـ تحمیمبتیٛٔ ،اسد خبظ  ٚیب ضشایغی و ٝخبسج اص اساد ٜدا٘طج ٛثٚ ٝجٛد آٔذ ٜثبضذ ثب ثجت دس
دفتش ٔخػٛظ خٛاثٍب ٚ ٜاسایٔ ٝذاسن ثالٔب٘غ خٛاٞذ ثٛد.
 :3-32الصْ است سبػبت غیش ٔجبص ٚسٚد  ٚخشٚج دا٘طجٍٙٞ ٛبْ ٚسٚد ث ٝخٛاثٍب ٜیب خشٚج اص آٖ  ،ثب روش
ػّت ٔ ٚمػذ دس دفتش ٔخػٛظ خٛاثٍب ٜثجت ضٛد  ٚسشپشست ضیفت ٔٛظف است دس پبیبٖ ٞش ٘ٛثت وبسی
وّیٛٔ ٝاسد سا ث ٝاعالع سییس ( ٔسئ ) َٛاداس ٜخٛاثٍبٞ ٜب ثشسب٘ذ.

آییهوامهخوابگاههایداوشجوییوسارتبهداشت،درمانوآموسشپششکی
 :4-32دس غٛست ٌضاسش سشپشست أٛس خٛاثٍبٞ ٜب ٔ ،جٙی ثش ػذْ سػبیت سبػبت تؼییٗ ضذ ٚ ٜغیجت
غیش ٔٛج ٝاص خٛاثٍب ، ٜوٕیت ٝاسىبٖ ضٕٗ اعالع ث ٝخب٘ٛاد ٜدا٘طجٔ ٛغبثك ٔمشسات ٘سجت ث ٝادأٝ
سى٘ٛت یب ِغ ٛسى٘ٛت دا٘طج ٛدس خٛاثٍب ٜتػٕیٌٓیشی خٛاٞذ ٕ٘ٛد.
 : 5-32دسغٛست ػذْ حضٛس غیش ٔٛج ٝدا٘طج ٛدس اتبق خٛاثٍب ٜثٔ ٝذت دٞ ٚفتٔ ٝتٛاِی دس ٞش تشْ ،
ٔجٛص سى٘ٛت ٚی دس خٛاثٍب ٜدس آٖ ٘یٕسبَ تحػیّی ِغ ٛخٛاٞذ ضذ ٞ ٚضی ٝٙوبُٔ ٘یٕسبَ تحػیّی
ثٟشٜٙٔذی اص خٛاثٍب ٜثشاثش ٔمشسات غٙذٚق سفب ٜثشای دا٘طجٔ ٛحبسج ٝخٛاٞذ ضذ.
 :6-32سشپشست ضیفت خٛاثٍب ٜالصْ است ثٙٔ ٝظٛس حفظ ٘ظٓ

 ٚأٙیت ،دس پبیبٖ صٔبٖ تؼییٗ ضذٜ

ٚسٚد  ٚخشٚج ،ث ٝتٕبْ عجمبت  ٚاتبلٟب ٔشاجؼٕٛ٘ ٝد ٚ ٜثب سػبیت احتشاْ ضٕٗ سؤیت دا٘طجٛیبٖ حضٛس ٚ
غیبة آٖٞب سا دس دفتش ٔشثٛع ٝثجت ٛٔ ٚاسد غیجت سا پس اص ثشسسی  ٚدس غٛست ِض ْٚپیٍیشی اص خب٘ٛادٜ
دا٘طج ، ٛثٔ ٝمبٔبت ٔبفٛق ٌضاسش ٕ٘بیذ.
ماده  -33دا٘طجٛیبٖ سبوٗ دس خٛاثٍبٔ ٜیتٛا٘ٙذ ثؼضی ضجٟب فمظ دس ٔٙضَ خٛیطب٘ٚذاٖ سبوٗ دس ضٟش ٔحُ
تحػیُ  ٚیب ضٟشٞبی ٔجبٚس ث ٝعٛس ٔٛلت البٔت ٕ٘بیٙذ .الصْ است لجالً ٔطخػبت ،آدسس ،تّفٗ ٘ ٚسجت آٖٞب ثب
دا٘طج ٛدس فشْ خٛیطب٘ٚذاٖ لیذ ضذ ٚ ٜث ٝتأییذ ِٚی لب٘٘ٛی دا٘طج ٛسسیذ ٜثبضذ.
تبصزه :أضبی ِٚی یب سشپشست لب٘٘ٛی دا٘طج ٛدس فشْ خٛیطب٘ٚذاٖ دس ثذٚ ٚسٚد ث ٝخٛاثٍب ٜثبیذ ثجت ٔحضشی
ضذ ٜثبضذ.
 :1-33ثشٌٔ ٝشخػی دا٘طج ٛاص خٛاثٍب ٜپس اص تغجیك ثب فشْ ٘طب٘ی ٔ ٚطخػبت خٛیطب٘ٚذاٖ تىٕیُ ٚ
دس غٛست غحت ،ضٕٗ ثجت دس دفتش ٔشثٛع ٝث ٝدا٘طج ٛتحٛیُ ٔ ٚشاتت ث ٝاداس ٜأٛس خٛاثٍبٞ ٜب ٚ
خب٘ٛاد ٜدا٘طج ٛاػالْ ٔیٌشدد.
ٔ :2-33ذت ٔسبفشت یب ػذْ حضٛس دا٘طج ٛثبیذ لجالً تؼییٗ ضذ ٜثبضذ  ٚدا٘طجٛٔ ٛظف است پس اص
ا٘مضبی ٔذت  ٚثبصٌطت اص ٔسبفشت ،حضٛس خٛد سا ث ٝسشپشست ضیفت خٛاثٍب ٜاػالْ ٕ٘بیذ  ٚثشٌٝ
ٔشخػی سا و ٝث ٝتأییذ ِٚی (ٔشاجؼ ٝثٙٔ ٝضَ پذسی) یب خٛیطب٘ٚذ (ٔشاجؼ ٝثٙٔ ٝضَ خٛیطب٘ٚذاٖ) سسیذٜ
ث ٝسشپشست ضیفت خٛاثٍب ٜتحٛیُ ٕ٘بیذ .دس غیش ایٙػٛست الصْ است سشپشست ضیفت ٔشاتت سا وتجبً ثٝ
اعالع سییس (ٔسئ )َٛاداس ٜأٛس خٛاثٍبٞ ٜب ثشسب٘ذ.
 :3-33سشپشست خٛاثٍب ٜیب ٔسئ َٛأٛس خٛاثٍبٞ ٜب ٔیتٛا٘ذ اص عشیك تٕبس تّفٙی حضٛس دا٘طج ٛسا دس
ٔٙضَ خٛیطب٘ٚذ استؼالْ  ٚدس غٛست ِض ْٚپس اص ٕٞبٍٙٞی ثب ٔسئٛالٖ ریشثظ ثب ٔشاجؼ ٝثٔ ٝحُ  ،حضٛس
دا٘طج ٛسا ثشسسی ٕ٘بیذ.
ماده  -34ثب تٛج ٝث ٝضأٖ دا٘طج ، ٛسػبیت پٛضص ٔٙبست  ٚثش ٔجٙبی ٔٛاصیٗ اسالٔی  ،ػشف ٙٞ ٚجبسٞبی
اجتٕبػی ثشای تٕبٔی دا٘طجٛیبٖ اِضأی ثٛدٞ ٚ ٜش آ٘چ ٝدا٘طج ٛدس داخُ یب خبسج اص اتبق خٛد سفتبس ٔیٕ٘بیذ ثبیذ
دس ٔحذٚد ٜلٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات جبسی وطٛس  ٚثخطٙبٔٞ ٝب  ٚآئیٗ ٘بٔٞ ٝبی ٔػٛة ثبضذ .
«تبصزه» :ظبٞش ضذٖ ثب ِجبس ٘بٔٙبست ٘ ٚبٔتؼبسف (ت ،ًٙوٛتب ،ٜصیشپیشا )... ٚ ٗٞؤ ٝغبیش ثب آداة اسالٔی،
ضئ٘ٛبت دا٘طجٛیی  ٚػشف جبٔؼٔ ٝیثبضذ ث ٝعٛسوّی دس فضبٞبی ػٕٔٛی خٛاثٍبٜٞب ٕٔٛٙع ثٛد ٚ ٜاص ٚسٚد  ٚخشٚج
افشاد ثذ حجبة  ٚثب پٛضص ٘بٔٙبست جٌّٛیشی ث ٝػُٕ خٛاٞذ آٔذ .
مادهٞ -35شٌ ٝ٘ٛجبثجبیی یب ا٘تمبَ أٛاَ ػٕٔٛی خٛاثٍب ٜتٛسظ دا٘طجٕٛٙٔ ٛع است.
تبصزه ٞ :شٌ ٝ٘ٛتغییشیب تؼٛیض لفُ دس اتبق  ،تغییش  ٚجبثجبیی أٛاَ داخُ اتبق یب ٚاحذ ٔشثٛع ٝثذ ٖٚاخز ٔجٛص
اص اداس ٜأٛس خٛاثٍبٞ ٜب یبسشپشست خٛاثٍبٕٛٙٔ ٜع است .
ماده  -36استفبد ٜاص ٚسبیّی ٘ظیش ٚ ،VCDیذئ ٚ ...ٚ ٛوبٔپیٛتش تٛسظ دا٘طج ٛدس اتبق ثب سػبیت ضشایظ تؼییٗ
ضذ ٚ ٜوست ٔجٛص اص عشف اداس ٜأٛس خٛاثٍبٞ ٜب أىبٖپزیش ٔیثبضذ.

آییهوامهخوابگاههایداوشجوییوسارتبهداشت،درمانوآموسشپششکی
تبصزه ٘ :ح ٜٛاستفبد ٜاص أىب٘بت ایٙتش٘ت دس خٛاثٍبٜ

ٞب ثب تٛج ٝث ٝضشایظ  ٚأىب٘بت ٞش دا٘طٍب ٚ ٜثش اسبس

سیبست ٞبی ضٛسای فشٍٙٞی آٖ دا٘طٍب ٜتؼییٗ ٔی ٌشدد ٕٞ .بٍٙٞی ٘ ٚظبست ثش اجشای غحیح ایٗ سیبست ٞب ثٝ
ػٟذٔ ٜؼب٘ٚت دا٘طجٛیی  ،فشٍٙٞی ٚ ٚاحذ ٞبی تبثؼ ٝآٖ ٔی ثبضذ.
ماده  -37ایجبد ٞشٌٔ ٝ٘ٛضاحٕت و ٝسجت سّت آسبیص سبوٙبٖ خٛاثٍب ٜضٛد ( اص لجیُ ایجبد سش  ٚغذا،
دسٌیشی ،ثّٙذ ٕ٘ٛدٖ ثیص اص حذ غذای سادی ، ٛتّٛیضیٛ٘ٚ ٖٛاختٗ ٔٛسیمی ٕٛٙٔ )... ٚع ٔیثبضذ.
ماده  -38سفتبس  ٚوشداس دا٘طجٛیبٖ سبوٗ خٛاثٍبٞ ٜبیی و ٝث ٝػّت ٚضؼیت خبظ سبختٕب٘ی ٔطشف ث ٝأبوٗ
ٔسى٘ٛی ٔجبٚس ٔیثبضٙذ  ،ثبیذ عٛسی ثبضذ وٛٔ ٝجت سّت آسبیص ٕٞسبیٍبٖ خٛاثٍب٘ ٜطٛد.
ماده  -39ثٙٔ ٝظٛس حفظ أٙیت ضئ٘ٛبت دا٘طجٛیی  ،دس ٔحیظ خٛاثٍب ٜتٟی ٝػىس یب فیّٕجشداسی اص ٔحیظ
داخّی خٛاثٍب ٜدا٘طجٛیبٖ  ٚاستفبد ٜاص دٚسثیٗ ػىبسی  ٚتػٛیشثشداسی یب تّفٗ ٕٞشا ٜداسای فٙبٚسی ػىس  ٚفیّٓ
ثذ ٖٚاخز ٔجٛص اص اداس ٜأٛس خٛاثٍبٜٞب ٕٔٛٙع است.
تبصزه  :ثب ٞشٌ ٝ٘ٛسٛء استفبد ٜاص فٙبٚسی تّفٗ ٕٞشا ، ٜدٚسثیٗ  ... ٚدسخٛاثٍبٞ ٜبی دا٘طجٛیی ػال ٜٚثش پیٍشد
لب٘٘ٛی ثشاثش ٔمشسات ضٛسای ا٘ضجبعی دا٘طجٛیبٖ سفتبس خٛاٞذ ضذ.
ماده  -40اسشاف  ٚصیبد ٜسٚی دس ٔػشف آة  ،ثشق ٌ ٚبص اضىبَ ضشػی داسد ٕٞچٙیٗ ٞش ٘ٛع استفبد ٜاص ٚسبیّی
٘ظیش :وتشی ثشلی ،سٕبٚس ثشلی ،پّٛپض ،فشیضسٞ ،یتش ،اضبف ٝوشدٖ الٔپٞبی ٌبصی یب ٚسبیّی و ٝایٕٙی خٛاثٍب ٜسا ثٝ
خغش ٔیا٘ذاص٘ذ ،عجخ یب ٌشْ ٕ٘ٛدٖ غزا دس داخُ اتبق ث ٝعٛس وّی ٕٔٛٙع ثٛد ٚ ٜػال ٜٚثش جٕغآٚسی ِٛاصْ ٔشثٛعٝ
ٞ ،ضی ٝٙثشق ٔػشفی اضبفی ٚوّی ٝخسبسات احتٕبِی ٚاسدٔ ٜتشتت ثش آٖ ٕٞچ :ٖٛآتصسٛصی ،تخشیت ٔٛوت  ... ٚثٝ
ػٟذ ٜدا٘طج ٛیب دا٘طجٛیبٖ استفبد ٜوٙٙذ ٜخٛاٞذ ثٛد.
تبصزه  :1دا٘طجٛیبٖ ٔٛظفٙذ ٍٙٞبْ خشٚج اص خٛاثٍب ٜتٕبٔی ٚسبیُ ثشلی ٔجبصٌ ،بصسٛص  ٚسبٔبٌ٘ ٝشٔبیص ٚ
سشٔبیص اتبق خٛد سا خبٔٛش ٕ٘بیٙذ.
تبصزه : 2سػبیت ثٟذاضت ٔحیظ ٘ ٚظبفت اتبق یب ٚاحذ اسىبٖ دا٘طجٛیی ٚ ٚسبیُ ٔٛجٛد دسآٖ(خػٛغب یخچبَ)
ث ٝػٟذ ٜدا٘طجٛیبٖ سبوٗ اٖ اتبق یب ٚاحذ خٛاٞذ ثٛد ٘ ٚح٘ ٜٛظبست ثش آٖ ث ٝػٟذ ٜاداس ٜأٛس خٛاثٍبٞ ٜب ٔی ثبضذ.
ماده  -41دا٘طجٛیبٖ اجبص ٜدخبِت دس أٛس تأسیسبتی سا ٘ذاسد  ٚدس غٛست ثشٚص ٔطىُ ثٙٔ ٝظٛس پیطٍیشی اص
ٔسئ َٛخٛاثٍب ٜاػالْ ٕ٘بیذٔ .سئِٛیت ػذْ
خسبست احتٕبِی الصْ است ٔشاتت سا ث ٝغٛست وتجی  ٚضفبٞی ثٝ
اػالْ ٘یبصٔٙذیٞب یب دخبِت ٔستمیٓ دس أٛس تأسیسبتی وٛٔ ٝجت ضبیؼبت احتٕبِی جب٘ی ٔ ٚبِی ضٛد ث ٝػٟذٜ
سبوٙبٖ اتبق ٔیثبضذ.
ماده  -42سشپشستی خٛاثٍبٞ ٜیچٌٔ ٝ٘ٛسئِٛیتی دس لجبَ ٚسبیُ ِٛ ٚاصْ ضخػی داخُ اتبق دا٘طج٘ ٛذاسد ٚ
دا٘طجٔ ٛسئ َٛحفظ أٛاَ ضخػی خٛد ٔیثبضذ.
تبصزه :دس غٛست ثشٚص سشلت ،دا٘طج ٛثبیذ ٔشاتت سا ث ٝسشپشست ضیفت خٛاثٍب ٜوتجب ً ٌضاسش ٕ٘بیذ تب ثشاثش
ضٛاثظ ثٛٔ ٝضٛع سسیذٌی ضٛد.
ماده  -43استؼٕبَ دخب٘یبت ٍٟ٘ ٚذاسی ٚسبیُ ٔشتجظ ثب استؼٕبَ دخب٘یبت دس تٕبٔی أبوٗ دا٘طٍبٞی اص جّٕٝ
خٛاثٍبٕٛٙٔ ٜع است.
ماده ٍٟ٘ -44ذاسی ،تٛصیغ،خشیذ  ٚفشٚش  ٚاستفبد ٜاص اثضاسآالت غیشلب٘٘ٛی اص لجیُ ِٛاصْ لٕبسٛ٘ ،اسٞب ٚ

ٞCDبی

غیشٔجبص ،اسّح ٝسشد ٌ ٚشْ ،تٛصیغ ٔ ٚػشف ٞشٌٛٔ ٝ٘ٛاد افی٘ٛیٔ ،طشٚثبت اِىّی ٛٔ ٚاد ٚداسٞٚبی سٚاٌٖشداٖ ،ثٝ
عٛس وّی ٕٔٛٙع است  ٚثب ٔتخّفیٗ ثش اسبس آییٗ٘بٔ ٚ ٝدستٛساِؼُٕٞبی غبدس ٜاص سٛی ضٛسای ا٘ضجبعی
دا٘طجٛیبٖ سفتبس خٛاٞذ ضذ.
ماده -45استفبد ٜاص اثضاس آالت ٔٛسیمی دس خٛاثٍبٞ ٜب ٕٔٛٙع ٔی ثبضذ .
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ماده  -46سییس اداس ٜخٛاثٍبٞ ٜب ضٕٗ ٕٞبٍٙٞی ثب ٔسئٔ َٛبفٛق  ٚثب حضٛس ٕ٘بیٙذٔ ٜؼشفی ضذ ٜاص عشف
حشاست دا٘طٍب ، ٜدس غٛست ِضٌ ٚ ْٚضاسش ٔٛاسد ٔطىٛن ٔجبص٘ذ ٘سجت ث ٝثبصدیذ اتبق  ٚثبصسسی وٕذ  ،سبن ،
ویف  ،چٕذاٖ ِٛ ٚاصْ ٔٛجٛد ضخػی دس اتبق دا٘طج ٛالذاْ ٕ٘بیٙذ.
ماده  -47چٙب٘ى ٝدا٘طجٛیی ثشخالف آییٗ٘بٔٔ ٚ ٝمشسات سفتبس ٕ٘بیذ ٞ ،یچیه اص دا٘طجٛیبٖ ٔجبص ث ٝثشخٛسد
ِفظی یب فیضیىی ثب ٚی ٕ٘ی ثبضٙذ  ٚثبیذ ٔٛضٛع سا جٟت سسیذٌی ثٔ ٝسئٛالٖ ٔشثٛعٌ ٝضاسش ٕ٘بیٙذ.
تبصزهٞ :ش ٌ ٝ٘ٛدسٌیشی فیضیىی ِ ٚفظی ضٕٗ ا٘ؼىبس ث ٝضٛسای ا٘ضجبعی دا٘طجٛیبٖ ٔٙجش ثٔ ٝحشٔٚیت ٔمػش
یب ٔمػشیٗ دا٘طج ٛاص خٛاثٍب ٜخٛاٞذ ضذ.
ماده ٔ -48جٛص البٔت دا٘طج ٛدس خٛاثٍب ٜدس غٛست ٔحشص ضذٖ ػذْ غالحیت ٚی ثشای ادأ ٝسى٘ٛت ،دس ٞش
ٔمغغ صٔب٘ی ٔیتٛا٘ذ ِغٌ ٛشدد ،تطخیع ػذْ غالحیت ثش ػٟذ ٜوٕیت ٝاسىبٖ  ٚضٛسای ا٘ضجبعی دا٘طٍب ٜاست.
ماده  -49ضٛسای غٙفی خٛاثٍبٞ ٜب ثش اسبس آییٗ٘بٔٔ ٚ ٝمشسات ٔشثٛع ٝا٘تخبة  ٚدس ساستبی تٛسؼٔ ٝطبسوت
دا٘طجٛیبٖ دس أٛس غٙفی خٛد  ٚوٕه ث ٝثٟجٛد خذٔتسسب٘ی دس أٛس سفبٞی  ٚغٙفی سبوٙیٗ خٛاثٍبٞ ٜب دس
چبسچٛة ضٛاثظ  ٚاختیبسات ٔػٛة ،فؼبِیت ٔیٕ٘بیذ.
تبصزه :ضٛساٞبی غٙفی ٔجبص ث ٝا٘جبْ فؼبِیتٟبی فشٍٙٞی  ،ػّٕی  ٚسیبسی دس ٔحیظ خٛاثٍبٕ٘ ٜیثبضٙذ.
ماده ٚ -50سٚد  ٚالبٔت افشاد غیشدا٘طج ٛتحت ػٛٙاٖ ٔیٕٟبٖ ٔ ،ؼّٓ یب ضبٌشد خػٛغی  ... ٚدس خٛاثٍبٞ ٜبی
دا٘طجٛیی ٕٔٛٙع ٔیثبضذ.
 :1-50البٔت دا٘طجٛی غیش سبوٗ دس خٛاثٍب ٜفمظ ثب سضبیت  ٓٞاتبلی ٞبی ٔیضثبٖ  ٚدسیبفت ٔجٛص وتجی
اص اداس ٜأٛس خٛاثٍبٞ ٜب ث ٝغٛست ٔحذٚد ٔجبص است.
 :2-50دس غٛست ٚجٛد ضشٚست  ٚأىب٘بت ٔؼب٘ٚت دا٘طجٛیی  ٚفشٍٙٞی ٞش دا٘طٍب ٜدس استجبط ثب حضٛس
وٛتبٔ ٜذت ثستٍبٖ دسج ٝیه دا٘طج ٛدس خٛاثٍب ٜث ٝغٛست ٔیٕٟبٖ تػٕیٌٓیشی خٛاٞذ ٕ٘ٛد.
ماده -51ضشایظ ٔاللبت ثستٍبٖ دا٘طج ٛدس خٛاثٍب ٜدختشاٖ :
 :1-51سبػت ٔاللبت حذاوثش تب پبیبٖ صٔبٖ تؼییٗ ضذ ٜتشدد دس خٛاثٍبٔ ٜیثبضذ.
 :2-51دس خٛاثٍب ه دختشاٖ ٔاللبتوٙٙذٔ ٜشد ثبیذ اص ٔحبسْ دا٘طج ٛثبضذ  ٚوبست ضٙبسبیی ػىسداس
ٔؼتجش  ٚیب ضٙبسٙبٔ ٝخٛد سا ث ٝسشپشست ضیفت خٛاثٍب ٜاسایٕ٘ ٝبیذ  ٚفشْ ٔخػٛظ ٔاللبت  ٚیب دفتش
ٔشثٛع ٝسا تىٕیُ  ٚأضبء ٕ٘بیذ  ،سشپشست ضیفت خٛاثٍبٛٔ ٜظف است ٔطخػبت ٔاللبتوٙٙذٔ ٜشد سا
لجُ اص اػالْ ث ٝدا٘طج ٛثب ٔطخػبت اسبٔی ٘ضدیىبٖ دا٘طج( ٛو ٝلجالً دس فشْ ٔخػٛظ لیذ ضذ ٜاست)
تغجیك  ٚدس غٛست ٔغبیشت اص ٔاللبت جٌّٛیشی ٔ ٚشاتت سا ث ٝسییس اداس ٜأٛس خٛاثٍبٜٞب ٌضاسش ٕ٘بیذ.
(فشْ ٔشثٛط ثٔ ٝاللبتوٙٙذٌبٖ دساثتذای ٚسٚد ث ٝخٛاثٍب ٜحتٕبً ثبیذ ث ٝتأییذ اِٚیبی دا٘طج ٛسسیذ ٚ ٜدس
دفتش خٛاثٍبٍٟ٘ ٜذاسی ضٛد).
 :3-51دس خٛاثٍب ٜدختشاٖ الصْ است ٕٞ ،سش دا٘طجٛی ٔتأٍٙٞ ُٞبْ ٔاللبت  ،ضٙبسٙبٔ ٝخٛد سا ثٝ
سشپشست ضیفت خٛاثٍب ٜاسایٕ٘ ٝبیذ -وبست ضٙبسبیی وبفی ٘یست ٚ -سشپشست ضیفت خٛاثٍبٛٔ ٜظف
استٔ.غبثك ٔفبد ٔبد 2-51 ٜایٗ آییٗ ٘بٔٔ ٝشاحُ اجبصٔ ٜاللبت سا سػبیت ٕ٘بیذ.
ٔ :4-51اللبت دس اتبق ػٕٔٛی  ٚیب ٔحّی و ٝثٕٞ ٝیٗٔٙظٛس تؼییٗ ضذٜ

 ٚدس سبػبت اػالْ ضذ ٜلبثُ

ا٘جبْ خٛاٞذ ثٛد .
ماده  -52سبػت سىٛت ػٕٔٛی دس خٛاثٍب ٜث ٝتٙبست فػ ٚ َٛضشایظ ،تٛسظ اداس ٜخٛاثٍبٞ ٜب تؼییٗ  ٚاػالْ
ٔیٌشدد.
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ماده  -53وّی ٝسبوٙیٗ خٛاثٍبٞ ٜب اػٓ اص وبسوٙبٖٔ ،سئِٛیٗ خٛاثٍبٞ ٜب  ٚدا٘طجٛیبٖ ّٔضْ ث ٝسػبیت ٔٙذسجبت
ایٗ آییٗ٘بٔٔ ٝیثبضٙذ  ٚچٙب٘چ ٝفشد یب افشادی خالف آٖ الذأی ٕ٘بیٙذ ٔٛاسد خالف دس ٔشاجغ ریػالح لب٘٘ٛی
دا٘طٍب ٜلبثُ پیٍشد خٛاٞذ ثٛد.
ماده  -54تٟی ٚ ٝتٙظیٓ فشْ ٞبی ٔشثٛط ث ٝثؼضی اص ٔٛاد آییٗ ٘بٔ ٝث ٝػٟذٔ ٜؼب٘ٚت دا٘طجٛیی  ،فشٍٙٞی
دا٘طٍبٔ ٜی ثبضذ.
ٔبد -55 ٜایٗ آییٗ٘بٔ ٝضبُٔ  4فػُ ٔ 55 ،بد 25 ، ٜثٙذ  16 ٚتجػشٔ ٜیثبضذ و ٝدس تبسیخ  89/5/7ث ٝتػٛیت ٚصیش ثٟذاضت،
دسٔبٖ  ٚآٔٛصش پضضىی سسیذ  ٚاص تبسیخ اثالؽ الصْاالجشا است..

