
 بسمه تعالی

 پبسد پطسص هتساٍل 

احعاة ٍ گطٍُ  فقبلیت  ًحَُ اذص هدَظ 1

 چگًَِ است؟ سیبسی ّبی

تمبضبی غسٍض هدَظُ تبسسیس حعة تَسظ ّیبت هَسس ٍ اضائِ آى -1

 احعاة زض ٍظاضت وطَض 11ثِ وویسیَى هبزُ 

تمبضبی غسٍض هدَظُ اٍلیِ ثبیس حبٍی هطاهٌبهِ،اسبسٌبهِ،اسبهی ٍ -2

 حسالل پبًعزُ ًفط اظ افضبی ّیبت هَسس ثبضس.اهضبی 

هطاهٌبهِ حعة ثبیس هتضوي هَاضزی ّوچَى خْبى ثیٌی ،هجبًی فىطی -3

اّساف ٍ ضاّجطزّبی والى ٍ –ٍ فمیستی زض چبضچَة هَاظیي اسالم 

ضٍیىطزّبی ولی ثِ  -سیبست ٍ ثطًبهِ ّبی حعة ثطای ضسیسى ثِ اّساف 

 بسی ،اخطایی ٍ حمَلی ثبضس،سیهسبئل فطٌّگی،التػبزی ،اختوبفی 

اسبسٌبهِ حعة ثبیسهتضوي هغبلجی ّوچَى ًبم وبول حعة ٍ فٌَاى  -4

سبذتبض ٍ اضوبى –ًطبًی هطوع ٍ هحسٍزُ خغطافیبیی فقبلیت  -اذتػبضیأى

حعة ٍ ثِ ّوطاُ ٍؽبیف،حسٍز اذتیبضات ٍ هسئَلیت ّطیه اظ اضوبى 

ول ٍ سبیط  حعة ثِ تفىیه ٍ ًحَُ تقییي ٍ فعة ضَضای هطوعی،زثیط

ًحَُ تػَیت هطاهٌبهَْ اسبسٌبهِ ٍ  -اضوبى ثِ استثٌبی هدوـ فوَهی

تغییط ٍ اغالح آًْب ٍ تػَیت آییي ًبهِ ّبی اخطایی،هبلی ٍ زستَض القول 

ًحَُ اًحالل ٍ تقییي  –ًحَُ فضَ گیطی  -ًحَُ تبهیي هٌبثـ هبلی -ّب

 تىلیف زاضیی ّب پس اظ اًحاللوی ثبضس

ًِ ثبیس زض هطاهٌبهِ ٍ اسبسٌبهْرَز غطاحتب التعام احعاة هتمبضی پطٍا-5

 ذَز ثِ لبًَى اسبسی ٍ اغل ٍالیت فمیِ ضا افالم ًوبیٌس.

زض حبل حبضط اهىبى ثجت احعاة ٍ گطٍُ ّبی سیبسی زض سبیت ٍظاضت 

 فطاّن است. )www.moi.com(وطَض ثِ آزضس

  ،ًِهطاهٌبهِ ٍ اسبسٌبهِ حعة ثبیس اظ عطیك پس اظ غسٍض پطٍا

 احعاة ثِ ّعیٌِ حعة زض ضٍظًبهِ ضسوی چبح ٍ هٌتطط گطزز.

پطٍاًِ فقبلیت ثطای احعاة هلی زض چِ  2

 غَضت غبزض هی ضَز؟

ًفط اظ افضبی  311اضائِ اسٌبز ثطگعاضی هدوـ فوَهی ثب حضَض حسالل -1

 ضسوی زض ثیص اظ ًیوی اظ استبى ّبی وطَض

اسٌبز تبسیس زفبتط ضسوی حسالل زض یه سَم اظ هطاوع استبى اضائِ -2

 ّب

 لبًَى احعاة  18فسم اضتىبة ترلفبت هٌسضج زض هبزُ -3

در میس  پروانه فعالیت احسابدر حال حاضر امکان ثثت درخواست 

 ( فراهم استwww.moi.irخدمت وزارت کشور ته آدرس )

 اضائِ اسٌبز ثطگعاضی هدوـ فوَهی هَسس هغبثك یىی اظ هَاضز شیل: احعاة استبًی چگًَِ است؟ضطایظ  3

ًفط زض ثیص اظ  111ثطگعاضی هدوـ فوَهی ثب حضَض حسالل  -1

ًیوی اظضْطستبى ّبی استبى ثب خوقیت تب یه ٍ ًین هیلیَى 

 ًفط

ًفط اظ افضبی 151ثط گعاضی هدوـ فوَهی ثب حضَض حسالل  -2

 3ًیوی اظ ضْطّبی استبى ّبی ثب خوقیت تب  ضسوی زض ثیص اظ

 هیلیَى ًفط

ًفط زض ثیص اظ  211تطىیل هدوـ فوَهی ثب حضَض حسالل  -3

 3ًیوی اظ ضْطستبى ّبی استبى ّبی ثب خوقیت ثیص اظ 
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 هیلیَى ًفط

 لبًَى احعاة 18فسم اضتىبة ترلفبت هٌسج زض هبزُ  -4

ًحَُ تبسیس ضقت استبًی ٍ ضْطستبًی  4

 احعاة 

لبًَى احعاة تطىیل ضقت استبًی ٍ  13ز ثٌس)ج( هبزُ ثِ استٌب

ضْطستبًی اظ اهتیبظات احعاة هی ثبضس ٍ احعاة هی تَاًٌس زض چبضچَة 

اسبسٌبهِ ذَزًسجت ثِ تطىیل ضقت ٍ زفبتط ذَز زض استبى ّب ٍ 

ضْطستبى ّب السام وٌٌس ٍ هَضَؿ ضا ثِ اعالؿ استبًساضی ٍ فطهبًساضی 

 هطثَعِ ثطسبًٌس.

در میس  شعة استانی و شهرستانیدر حال حاضر امکان ثثت درخواست 

 .( فراهم استwww.moi.irخدمت وزارت کشور ته آدرس )

آیب احعاة هی تَاًٌس زض ذبضج اظ وطَض  5

 ؟ضقجِ زایط ًوبیٌس

ّبی لبًَى ًحَُ فقبلیي احعاة ٍ گطٍُ  13( هبز2ُثِ استٌبز تجػطُ )

سیبسی تبسیس ّطگًَِ زفتط یب ضقجِ ذبضج اظ وطَض ثطای احعاة هوٌَؿ 

 است.

آیب فضَیت ّوعهبى زض یه حعة هلی ٍ  6

 ؟استبًی هٌـ لبًًَی زاضز

ذیط هٌـ لبًًَی ًساضز ٍلی ّیچ فطزی ًوی تَاًس ثِ غَضت ّوعهبى فضَ 

 هَثط ثیص اظ یه حعة هلی یب استبًی ثبضس.

هست هَؽف  وویسیَى احعاة ؽطف چِ 7

ثِ پبسد زض ذػَظ غسٍض پطٍاًِ فقبلیت 

 هی ثبضس؟

هبُ اظ تبضید اضائِ  5وویسیَى احعاة هَؽف است حساوثط ؽطف هست

زضذَاست زض هَضز غسٍض یب فسم غسٍض پطٍاًِ فقبلیت احعاة هلی یب 

 استبًی السام ًوبیس.

پطٍاًِ فقبلیت احعاة استبًی ٍ هلی ؽطف هست یه هبُ اظ ظهبى افالم 

 احطاظ ضطایظ، ثبیس ثِ اهضبی ٍظیط وطَض ثطسس.

زض غَضتیىِ ایي وویسیَى زض هست همطض افالم ًؾط ًىٌس ٍظیط وطَض 

هَؽف استؾطف هست یه هبُ پس اظ اًمضبی هْلت ، پطٍاًِ فقبلیت 

 ًْبیی ضا غبزض ًوبیس.

 زض غَضت فسم احطاظ ضطایظ فقبلیت ،هطاتت ثبیس وتجب افالم گطزز.

س حعة هلی ٍ استبًی هی آیب زٍ یب چٌ 8

یه حعة ٍ  ًستَاًٌس ثب ّن ازغبم گطز

 ضا تطىیل زٌّس؟ خسیس

احعاة گعاضش  11ٍلی ثبیس هَضَؿ ضا ثِ وویسیَى هبزُ ی تَاًٌس هثلِ 

زٌّس ٍ هطاهٌبهِ،اسبسٌبهِ ٍ هساضن هَضز ًیبظ زض لبًَى احعاة ضا ثِ 

 وویسیَى هعثَض اضائِ زٌّس.

ذبضج اظ ًَثت هی ثبضس ٍ زض غَضت ثطضسی خْت غسٍض پطٍاًِ خسیس 

 غسٍض پطٍاًِ خسیس زیگط ًیبظی ثِ غسٍض هدَظ اٍلیِ فقبلیت ًیست.

آیب زٍ یب چٌس حعة هلی ٍ استبًی هی  9

تَاًٌس ثب ّن ازغبم گطزًس ٍ یه خجِْ ضا 

 تطىیل زٌّس؟

ثلِ هی تَاًٌسهغبثك هفبز لبًَى احعاة خجِْ ضبهل تقسازی احعاة زاضای 

 11زض ظهیٌِ فقبلیت هطرع ٍ ثب اعالؿ وویسیَى هبزُ  پطئبًِ است وِ

 احعاة تطىیل هی ضَز.

ثِ عَض هقوَل زض آستبًِ اًتربثبت هرتلف ثطذی احعاة ٍ گطٍّْبی 

سیبسی ثِ هٌؾَض ائتالف ٍ ّوگطایی السام ثِ تطىیل خجِْ هی ًوبیٌس.وِ 

ضا ثطاثط لبًَى احعاة هی ثبیست توبهی هسئَلیت آى ضا ثپصیطًس.ٍ هطاتت 

ثِ اعالؿ وویسیَى احعاة ثطسبًٌس.لصا ضوي تبویس ثط اًدبم فطایٌس 

لبًًَی پیص گفتِ ،فقبلیت ّبی ائتالفیىلیِ احعاة ٍ گطٍُ ّبی سیبسی 

فمظ زض لبلت ٍ فٌَاى همطضزض لبًَى ًحَُ فقبلیت احعاة ٍ گطٍُ ّبی 

سیبسی ٍخبّت لبًًَی زاضزٍ استفبزُ اظ سبیط فٌبٍیي هغبیط ثب فٌبٍیي 

 ح زض لبًَى پصیطفتِ ًیست.هػط

تَاًٌس  یاحعاة ٍ گطٍُ ّبی سیبسی هآیب  11

السام ثِ ثطگعاضی ضاّپیوبیی ٍ تطىیل 

لبًَى احعاة ،ثطگعاضی ضاّپیوبیی ّب ٍ  13ثِ استٌبز ثٌس )خ( هبزُ 

تطىیل اختوبفبت حست هَضز ثب اعالؿ ٍ غسٍض هدَظُ ٍظاضت وطَض ٍ 
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( لبًَى احعاة ٍ اغل ثیست ٍ ّفتن 11( هبزُ)6استبًساضی ثب ضفبیت ثٌس ) تدوقبت ًوبیٌس.

 هرل هجبًی اسالم ًجبضس.( –لبًَى اسبسی ثالهبًـ است)هسلحبًِ ًجبضس 

  در حال حاضر امکان ثثت درخواست راهپیمایی در میس

 .ت( فراهم اسwww.moi.ir)خدمت وزارت کشور ته آدرس 

چِ وسبًی هی تَاًٌس زض اًتربثبت  11

،هٌغمِ خوَْضی اسالهی ایطاى)افن اظ هلی

 ( ضطوت ًوبیٌسهحلییب  ای 

توبهی افطازی وِ تبثقیت خوَْضی اسالهی ایطاى ضا زاضًس, فسم خٌَى 

سبل توبم است هی تَاًٌس ثب زض  18زاضًس ٍ سي آًْب زض ضٍظ اذص ضای 

لی یب ضوبضُ هلی زض ضقت اذص زست زاضتي اغل ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت ه

 ضای ثسٌّس.، ضای 

زض ضْطّبی ظیط یىػس  زض اًتربثبت هحلی ّوچَى ضَضاّبی اسالهی*

  ّعاض  ًفط خوقیت ٍ ضٍستبّب ضطط سىًَت ًیع هالن است.

اًتربثبت ضیبست خوَْضی چگًَِ ویفیت  12

 است ٍ هیعاى ضای ًبهعز پیطٍظ

اًتربثبت ضیبست خوَْضی هستمین ،فوَهی ٍ ثب ضای هرفی ٍاخسیي 

 ضطایظ هی ثبضس. 

 آضاء( 51+1هجٌب وست اوثطیت هغلك آضا هی ثبضس.) 

*چٌبًچِ ّیچ یه اظ ًبهعزّب زض هطحلِ اٍل اوثطیت هغلك ضا وست 

وِ ثیطتطیي ضای ضا  زٍ ًبهعزی اًتربثبت زٍ هطحلِ ای هی ضَز ٍ  ًٌوبیٌس

 زٍض زٍم اًتربثبت هی ضًٍس. زاضتِ اًس ثِ

*چٌبًچِ اًتربثبت ثِ هطحلِ زٍم وطیسُ ضَز هجٌب وست آضای اوثطیت 

 ثػَضت ًسجی هی ثبضس.

آیب ًبهعزّبی ضیبست خوَْضی هی تَاًٌس  13

زض توبهی ضقت اذص ضای ًوبیٌسُ زاضتِ 

 ثبضٌس

ثِ تٌْبیی یب  ثلِ توبهی ًبهعزّبی اًتربثبت ضیبست خوَْضی هی تَاًٌس

یه ًفط ًوبیٌسُ زض ّطیه اظ ضقت اذص ضای یب زض هحل استمطاض  طوبهطت

 زستگبُ ّبی ضوبضضگط ضای زاضتِ ثبضٌس.

ًفط ثبضس ًبهعزّب ثِ اظای ّط زٍ  6زض غَضتیىِ تقساز ًبهعزّب ثیص اظ 

 ضقجِ اذص ضای یه ًوبیٌسُ هی تَاًٌس زاضتِ ثبضٌس.

ای تَسظ ًبهعز یب ضٍظ لجل اظ اذص ض 5*ًوبیٌسگبُ ًبهعزّب ثبیس حسالل 

 ًوبیٌسُ ًبهعز زض ضْطستبى ثِ فطهبًساض حَظُ اًتربثیِ هقطفی گطزز.

*زض غَضت هطبّسُ ترلف ثبیس وتجب ثِ ًبؽطیي ضَضای ًگْجبى ٍ ّیبت 

 ًؾبضت ضْطستبى ٍ استبى هطثَعِ ٍ ستبز اًتربثبت وطَض افالم ًوبیٌس.

ویفیت تطىیل ستبز اًتربثبت  ًبهعزّبی   14

 خوَْضی زض ضْطستبى ّبضیبست 

اظ ظهبى اًتطبض اسبهی ًبهعزّب تب یه ّفتِ لجل اظ ضطٍؿ اذص ضای  ّط  

یه اظ ًبهعزّبی ضیبست خوَْضی زض غَضت توبیل ثِ زاضتي ستبز 

هَؽف است هسئَل ستبز تجلیغبتی اًتربثبت ذَز ضات زض تجلیغبت 

ضْطستبى ّب ثِ غَضت وتجی ثِ فطهبًساضی ّوبى ضْطستبى هقطفی 

وبیٌس. ایي هقطفی ثبیس ّوطاُ ثب زضج ًوًَِ اهضب ٍ تفَیض اذتیبض ثِ ً

 ًوبیٌسُ ثبضس.

اّبی اسالهی چگًَِ ضاًتربثبت ضَویفیت  15

 است ٍ هیعاى ضای ًبهعز پیطٍظ

اًتربثبت ضَضاّبی اسالهی هستمین ،فوَهی ٍ ثب ضای هرفی ٍاخسیي 

 ضطایظ هی ثبضس. 

 هجٌب وست اوثطیت ًسجی آضاء هی ثبضس.
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وسام ضٍستبّب هی تَاًٌس ضَضای اسالهی  16

 زاضتِ ثبضٌس

اظ ًؾط لبًَى اًتربثبت ّط ضٍستبی زاضای وس ضٍستبیی  زض اًتربثبت 

عجك ّوبى لبًَى ضٍستبّبیی  . ضَضاّبی اسالهی یه حَظُ اًتربثیِ است

ذبًَاض زض آى سىًَت زاضتِ ثبضٌس هی  21ًفط خوقیت یب  111وِ حسالل 

 ت ضَضای اسالهی ضٍستب ثطگعاض ًوبیٌس.تَاًٌس اًتربثب

فضَ اغلی ٍ زًٍفط فلی الجسل هی  3ًفط خوقیت  1511*ضٍستبّبی تب 

 ثبضٌس.

ًفط فضَ  3ًفط فضَ اغلی ٍ  5ًفط خوقیت  1511* ضٍستبّبی ثبالی 

 فلی الجسل زاضًس.

ضٍستب ثبیس حسالل چِ تقساز ًبهعز زاضتِ  17

زض  ثبضس تب اًتربثبت ضَضای اسالهی ضٍستب

 ثطگعاض ضَز ْبآً

تقساز زاٍعلجبى ًجبیس ثطاثط یب ووتط اظ افضبی اغلی هَضز ًیبظ ثطای ضَضای 

اسالهی آى ضٍستب ثبضٌس زض ایي غَضت اًتربثبت زض آى ضٍستب ثطگعاض 

 ًوی گطزز.

هحل ثجت ًبم زاٍعلجبى  اًتربثبت ضَضای  18

 اسالهی ضْط

ثجت ًبم ٍالـ زض  هحل ثجت ًبم زاٍعلجبى ضَضای اسالهی ضْط ستبز

 فطهبًساضی آى ضْطستبى هی ثبضس.

هحل ثجت ًبم زاٍعلجبى اًتربثبت ضَضای  19

 اسالهی ضٍستب

هحل ثجت ًبم زاٍعلجبى ضَضای اسالهی ضٍستب ستبز ثجت ًبم ٍالـ زض 

 ثرطساضی هطثَعِ هی ثبضس.

ضطایظ زاٍعلجبى اًتربثبت ضَضاّبی  21

 اسالهی

اًتربة ضًَسگبى ٌّگبم ثجت ًبم ثبیس   -(27/8/1386)اغالحی  31هبزُ 

 زاضای ضطایظ ظیط ثبضٌس :

 تبثقیت وطَض خوَْضی اسالهی ایطاى .  –الف 

 سبل توبم . 25حسالل سي  –ة 

 .افتمبز ٍ التعام فولی ثِ اسالم ٍ ٍالیت هغلمِ فمیِ– ج

 .اثطاظ ٍفبزاضی ثِ لبًَى اسبسی خوَْضی اسالهی ایطاى -ز 

ّبی تب زٍیست زاضا ثَزى سَاز ذَاًسى ٍ ًَضتي ثطای ضَضای ضٍستب– ّـ

ضٍستبّبی ثبالی زٍیست ثطای ضَضای   زاضتي هسضن زیپلن ٍ ذبًَاض

یب هقبزل آى ثطای ضَضای   هسضن فَق زیپلن، زاضتي حسالل  ذبًَاض

تب ثیست ّعاض ًفط خوقیت ، زاضتي حسالل هسضن لیسبًس یب ضْطّبی 

 ای ضْطّبی ثبالی ثیست ّعاض ًفط خوقیت.هقبزل آى ثطای ضَض

( وسبًی وِ سبثمِ 21/4/96ٍ اغالحی 27/1/1392)الحبلی  -1تجػطُ

یه زٍضُ وبهل فضَیت اغلی ضَضا ضا زاضا ثبضٌس ثِ ضطعی وِ زض ّوبى 

 حَظُ اًتربثیِ ًبهعز ضًَس اظ ضطط هسضن تحػیلی هقبف ّستٌس.

ًؾبضت زض غَضت  ( ّیأتْبی اخطایی 27/1/1392ٍ)الحبلی  -2تجػطُ

 ضطٍضت، تأییسیِ هساضن تحػیلی ثجت ًبم وٌٌسگبى ضا اذص هی ًوبیٌس.

زاضاثَزى وبضت پبیبى ذسهت ًؾبم ٍؽیفِ یب وبضت هقبفیت زائن اظ  -ٍ

 ذسهت ثطای هطزاى.

زاضتي سالهت خسوبًی زض حسثطذَضزاضی اظ ًقوت -(21/4/96ظ)الحبلی 

 ثب گَاّی پعضىی لبًًَیضٌَایی ٍ گَیبیی ٍ سالهت ضٍاًی، حست هَضز 

اللیتْبی ضٌبذتِ ضسُ زض لبًَى اسبسی ثِ  -(31/4/97)الحبلی 1تجػطُ

 خبی اسالم ثبیس ثِ اغَل زیي ذَز افتمبز ٍ التعام فولی زاضتِ ثبضٌس.

افضبی ضَضاّب ثبیس زض هحسٍزُ ثرص  -(21/4/96)اغالحی  2تجػطُ

ىًَت ّطیه اظ حَظُ اًتربثیِ ذَز سىًَت اذتیبض ًوبیٌس. تغییط هحل س

افضبی ضَضا اظ هحسٍزُ حَظُ اًتربثیِ ثِ ذبضج اظ آى هَخت سلت 

 فضَیت ذَاّس ضس.



( اضائِ گَاّی فسم سَءپیطیٌِ وِ اظ 27/1/1392)الحبلی -3تجػطُ 

تبضید غسٍض آى ثیص اظ سِ هبُ ًگصضتِ ثبضس زض ٌّگبم ثجت ًبم العاهی 

 است.

آیب ًبهعزّبی اًتربثبت ضَضاّبی اسالهی  21

ضْط هی تَاًٌس زض ضقت اذص ضای ًوبیٌسُ 

 زاضتِ ثبضٌس

 ثلِ هی تَاًٌس.

ًفط ًبهعز زاضتِ  11( لبًَى زض حَظُ ّبیی وِ تب 28عجك هبزُ )

ثبضٌس،ًبهعزّب هی تَاًٌس ثِ تٌْبیی یب هطتطوبثطای ّط یه اظ ضقت اذص 

 5ًفط ًبهع زاضتِ ثبضٌس ثطای ّط  11ضای  ٍ زض حَظُ ّبیی وِ ثیص اظ 

 ثجت ًبم اذص ضای یه ًفط ًوبیٌسُ زاضتِ ثبضٌس.ضقجِ 

*زض تْطاى ٍ سبیط والًطْطّب، تقساز ًوبیٌسگبى ًبؽطاظ عطف ًبهعزّبی 

 اًتربثبتطَضای اسالهی ضْط ثب تَافك ّیبت اخطایی تقییي هی گطزز.

ضٍظ لجل اظ اذص ضای  لیست اسبهی هطرػبت ًوبیٌسگبى  3*ًبهعزّب ثبیس 

فىس ثِ ّیبت اخطایی هطثَعِ خْت غسٍض  ذَز ضا ثِ ّوطاُ یه لغقِ

 وبضت ضٌبسبیی هقطفی ًوبیٌس.

*زض غَضت هطبّسُ ترلف زض ضقت اذص ضای، ًوبیٌسُ ًبهعزُ ثبیس وتجب 

)ًبهعز هطثَعِ هدوَؿ آى ضا ثِ ّیبت اخطایی ٍ ًؾبضت هطثَط افالم ًوبیس.

افتطاضبت ضا ثب اهضبی ذَز تحَیل ّیبت اخطایی ٍ ًؾبضت هطثَعِ هی 

 .(زّس

آیب ًبهعزّبی اًتربثبت ضَضاّبی اسالهی  22

ضٍستب هی تَاًٌس زض ضقت اذص ضای 

 ًوبیٌسُ زاضتِ ثبضٌس

آییي ًبهِ اخطایی  58ٍ هبزُ  ضَضاّبی اسالهی ( لبًَى28عجك هبزُ )

یی وِ توبیل ثِ زاضتي ًوبیٌسُ ًبهعزّباًتربثبت ضَضای اسالهی ضٍستب 

اظ اذص ضای  لیست اسبهی  ضٍظ لجل 3ثبیس  زض ضقت اذص ضای زاضًس

هطرػبت ًوبیٌسگبى ذَز ضا ثِ ّوطاُ یه لغقِ فىس ثِ ّیبت اخطایی 

 هطثَعِ خْت غسٍض وبضت ضٌبسبیی هقطفی ًوبیٌس.

*زض غَضت هطبّسُ ترلف زض ضقت اذص ضای، ًوبیٌسُ ًبهعزُ ثبیس وتجب 

)ًبهعز هطثَعِ  آى ضا ثِ ّیبت اخطایی ٍ ًؾبضت هطثَط افالم ًوبیس.

افتطاضبت ضا ثب اهضبی ذَز تحَیل ّیبت اخطایی ٍ ًؾبضت  هدوَؿ

 هطثَعِ هی زّس.(

ویفیت اًتربثبت هدلس ضَضای اسالهی  23

 چگًَِ است ٍ هیعاى ضای ًبهعز پیطٍظ

اًتربثبت هدلس ضَضای اسالهی هستمین ،فوَهی ٍ ثب ضای هرفی 

 ٍاخسیي ضطایظ هی ثبضس. 

زضغس )هقبزل یه پٌدن(  21فطز هٌترت ثبیس زض هطحلِ اٍل حسالل 

 آضای غحیح هبذَشُ ضا وست ًوبیس.

*اًتربثبت زض هطحلِ زٍم یب هیبًسٍضُ ای ثِ غَضت اوثطیت ًسجی هی 

 ثبضس.

هحل ثجت ًبم زاٍعلجبى اًتربثبت هدلس   24

 ضَضای اسالهی

 فطهبًساضی هطاوع حَظُ ّبی اًتربثیِ-1

 ستبز اًتربثبت ٍظاضت وطَض -2

وطَض ًیع هی تَاًٌس زض هطاوع ٍ زفبتط زاٍعلجبى ذبضج اظ  -3

سیبسی،وٌسَلگطی ّب ٍ سفبضتربًِ ّبی ضسوی خوَْضی اسالهی ایطاى 

 السام ثِ ثجت ًبم زض اًتربثبت هدلس ضَضای اسالهی ًوبیٌس.

آیب ًبهعزّبی اًتربثبت هدلس ضَضای  25

اسالهی هی تَاًٌس زض ضقت اذص ضای 

 ًوبیٌسُ زاضتِ ثبضٌس.

ی اًتربثبت هدلس ضَضای اسالهی ثِ تٌْبیی یب ّط یه اظ ًبهعزّب

هطتطوب هی تَاًٌس ثِ عطیك شیل ثطای ضقت اذص ضای یه ًفط ًوبیٌسُ ثِ 

 ّیبت ًؾبضت حَظُ اًتربثیِ ذَز هقطفی ًوبیٌس.

حَظُ ّبی اًتربثیِ زاضی یه ًوبیٌسُ ثِ اظای ّط یه غٌسٍق یه -1



 ًوبیٌسُ

غٌسٍق یه  زًٍوبیٌسُ ثِ اظای ّط زٍحَظُ ّبی اًتربثیِ زاضی  -2

 ًوبیٌسُ

غٌسٍق یه  سًِوبیٌسُ ثِ اظای ّط سِ حَظُ ّبی اًتربثیِ زاضی  -3

 ًوبیٌسُ

حَظُ ّبی اًتربثیِ زاضی چْبض ًوبیٌسُ ثِ اظای ّط چْبض غٌسٍق یه -4

 ًوبیٌسُ

غٌسٍق یه  پٌحًوبیٌسُ ثِ اظای ّط  پٌح حَظُ ّبی اًتربثیِ زاضی -5

 ًوبیٌسُ

ّبی اًتربثیِ زاضی ضص ًوبیٌسُ ثِ اظای ّط ضص غٌسٍق یه حَظُ -6

 ًوبیٌسُ

*ّوچٌیي هتٌبست ثب تقساز ًوبیٌسگبى ّط حَظُ اًتربثیِ ثِ ّوبى تقساز 

 اظ غٌسٍق ّب یه ًوبیٌسُ

 * ًوبیٌسگبى ًبهعزّب هی تَاًٌس زض ضقت اذص ضای حضَض زاضتِ ثبضٌس.

زذبلت، هطاتت ضا *چٌبًچِ ترلفی زض ضقت اذص ضای غَضت پصیطز ثسٍى 

ثِ ّیبت ّبی اخطایی ٍ ًؾبضت ثرص یب هطوع ضْطستبى وتجب افالم 

 ذَاٌّس ًوَز.

هوبًقت اظ حضَض ًوبیٌسگبى ًبهعزّب زض ضقت اذص ضای هوٌَؿ ٍ خطم هی 

 ثبضس.

 

آیب زض اًتربثبت هدلس ضَضای اسالهی  26

اهىبى تغییط حَظُ اًتربثیِ زاٍعلجبى 

 ٍخَز زاضز

ًتربثیِ زض اًتربثبت هدلس ضَضای اسالهی ثب ضفبیت ثلِ تغییط حَظُ ا

 لبًَى ٍ آییي ًبهِ آى ثطای یه ثبض اهىبًپصیط است.

ضطایظ زاٍعلجبى اًتربثبت هدلس ضَضای  27

 اسالهی

 افتمبز ٍ التعام فولی ثِ اسالم-1

 التعام فولی ثِ ًؾبم همسس خوَْضی اسالهی-2

 تبثقیت خوَْضی اسالهی ایطاى-3

 ٍفبزاضی ثِ لبًَى اسبسی ٍ اغل هتطلی ٍالیت هغلمِ فمیِاثطاظ -4

( زاضتي هسضن تحػیلی وبضضٌبسی اضضس یب 13/11/1385)اغالحی-5

 هقبزل آى

 ًساضتي سَء ضْطت زض حَظُ اًتربثیِ .-6

 ًقوت ثیٌبئی ، ضٌَایی ٍ گَیبیی  سالهت خسوی زض حس ثطذَضزاضی اظ-7

 1پٌح سبل توبم  تجػطُ  حسالل سي سی سبل توبم ٍ حساوثط ّفتبز ٍ-8

ـ زاٍعلجبى ًوبیٌسگی اللیتْبی زیٌی هػطح زض لبًَى اسبسی اظ التعام 

( هستثٌب ثَزُ ٍ ثبیس زض زیي ذَز ثبثت 1فولی ثِ اسالم ، هصوَض زض ثٌس )

 القمیسُ ثبضٌس .

( ّط زٍضُ ًوبیٌسگی هدلس ضَضای 26/1/1386ـ )الحبلی 3تجػطُ 



مظ ثطای ضطوت زض اًتربثبت اسالهی هقبزل یه همغـ تحػیلی ف

 هحسَة هی ضَز . 

( هالن هحبسجة سي اضربظ ثطای ثجت ًبم زض 3/3/95)الحبلی -4تجػطُ 

اًتربثبت ثط اسبس تبضید تَلس اٍلیة ثجت ضسُ زض ضٌبسٌبهة ضسوی است 

ٍ تغییطات ثقسی تَسظ زستگبُ ّبی شیطثظ ثِ استثٌبی هحبون لضبئی 

 هالن فول ًوی ثبضس.

 

ضْط ّب ٍ ثرص ّبی  ضْطستبى ّب ،ز تقسا 28

 استبى ّوساى

)افن اظ هستمل ٍ ثرص 36ضْط ٍ  32ضْطستبى  11استبى ّوساى زاضی 

 هی ثبضس. هطوعی(

ضٍستب ٍاحس هجساء زض تمسیوبت وطَضی است وِ اظ لحبػ هحیظ ظیستی  تقطیف ضٍستب 29

)ٍضـ عجیقی،اختوبفی، فطٌّگی ٍ التػبزی(ّوگي ثَزُ وِ ثب حَظُ 

 111ذبًَاض یب  21هقیي ثجتی یب فطفی هستمل وِ حسالل تقساز  للوطٍ

 ًفط افن اظ هتوطوع یب پطاوٌسُ زض آًدب سىًَت زاضتِ ثبضٌس.

*اوثطیت سبوٌبى آى ثِ غَضت هستمین یب غیط هستمین ثِ یىی اظ 

فقبلیت ّبی وطبٍضظی ،زاهساضی ،ثبغساضی ثِ عَض افن ٍ غٌبیـ ضٍستبیی 

ایي فقبلیت ّب اضتغبل زاضتِ ثبضٌس ٍ زض فطف ثِ ٍ غیس ٍ یب تطویجی اظظ 

 ًبم زُ، آثبزی،زّىسُ یب لطیِ ًبهیسُ ضسُ است.

زّستبى وَچىتطیي ٍاحس تمسیوبت وطَضی است وِ زاضای هحسٍزُ  تقطیف زّستبى 31

خغطافیبیی هقیي ثَزُ ٍ اظ ثْن پیَستي چٌس ضٍستب، هىبى ٍ هعضفِ 

عجیقی،فطٌّگی ،التػبزی ٍ  ّودَاض تطىیل هی ضَز وِ اظ لحبػ هحیظ

اختوبفی ّوگي ثَزُ ٍ اهىبى ذسهبت ضسبًی ٍ ثطًبهِ ضیعی زض سیستن ٍ 

 ضجىِ ٍاحسی ضا فطاّن هی ًوبیس.

*حسالل خوقیت زّستبى ثب زض ًؾط گطفتي ٍضـ پطاوٌسگی ٍ اللیوی 

 وطَض ثِ سِ زضخِ تطاووی شیل تمسین هی ضَز:

 ًفط8111تطاون ظیبز -1

 ًفط 6111تطاون هتَسظ -2

 ًفط 4111تطاون ون -3

ٍالـ ضْط هحلی است ثب حسٍز لبًًَی  وِ زض هحسٍزُ خغطلفیبیی ثرص  تقطیف ضْط 31

ضسُ ٍ اظ ًؾط ثبفت سبذتوبًی  ، اضتغبل ٍ سبیط فَاهل زاضای سیوبیی ثب 

ٍیژگی ّبی ذبظ ثَزُ ثِ عَضی وِ اوثطیت سبوٌبى زائوی آى  زض 

،ذسهبت ٍ فقبلیت ّبی ازاضی هطبغل وست،تدبضت ، غٌقت ، وطبٍضظی 

اضتغبل زاضتِ ٍ زض ظهیٌِ ذسهبت ضْطی اظ ذَز وفبیی ًسجی ثطذَضزاض 

استَ وبًَى هجبزالت اختوبفی ،التػبزی ،فطٌّگی ٍ سیبسی حَظُ خصة 

  ّعاض ًفط خوقیت است. 11ٍ ًفَش پیطاهَى ذَز ثَزُ ٍ حسالل زاضای 

اضای هحسٍزُ خغطافیبیی هقیي ٍاحسی است اظ تمسیوبت وطَضی وِ ز تقطیف ثرص 32

ثَزُ ٍ اظ ثْن پیَستي چٌس زّستبى ّودَاض هطتول ثط چٌسیي هعضفِ 

،هىبى، ضٍستب ٍ احیبًب ضْط زض زض آى فَاهل عجیقی،ٍ اٍضبؿ اختوبفی 



 ،فطٌّگی ،التػبزی ٍ سیبسی ٍاحس ّوگٌی ضا ثَخَز هی آٍضز.

ی ثب خوقیت هحسٍزُ ّط ثرص ثسٍى احتسبة ًمبط خوقیت ضْط للحسا

زض ًؾط گطفتي ٍضـ پطاوٌسگی ٍ اللیوی وطَض ثِ زٍ زضخِ تطاووی ثِ 

 ضطح شیل تمسین ضسُ است.

 ّعاض ًفط 31هطاوع ثب تطاون ظیبز -1

 ّعاض ًفط 21هطاوع ثب تطاون هتَسظ  -2

  ٍ زض ًمبط ون تطاون، زٍض افتبزُ ،هطظی ،خعایطی ،خٌگلی

،سیبسی،التػبزی ٍ وَیطی ثب تَخِ ثِ ولیْـ ضطایظ اللیوی 

ّعاض ًفط خوقیت ثب تػَیت ّیبت  12اختوبفی تب حسالل 

ٍظیطاى ٍ زض هَاضز استثٌبیی ثب تػَیت هدلس ضَضای اسالهی 

،خوقیت ثرص هی تَاًس ووتط اظ هیعاى تقییي ضسُ ثبضس.)ووتط 

 ّعاض ًفط( 21اظ 

ّوبى ثرص است وِ هٌبست تطیي وبًَى هطوع ثرص ، ضٍستب یب ضْطی اظ  ًحَُ تقییي هطوع ثرص چگًَِ است 33

 عجیقی ،فطٌّگی،التػبزی ٍ سیبسی آى هحسٍزُ ضٌبذتِ هی ضَز.

ٍاحسی است اظ تمسیوبت وطَضی وِ زاضای هحسٍزُ خغطافیبیی هقیي  تقطیف ضْطستبى 34

ثَزُ وِ اظ ثْن پیَستي چٌس ثرص ّودَاض وِ اظ ًؾط فَاهل 

حس هتٌبست ٍ ّوگٌی ضا ،التػبزی،سیبسی ٍ فطٌّگی ٍایعجیقی،اختوبف

 ثِ ٍخَز آٍضزُ اًس.

حسالل خوقیت هحسٍزُ ّط ضْطستبى ثب زض ًؾط گطفتي ٍضـ پطاوٌسگی ٍ 

 اللیوی وطَض ثِ زٍ زضخِ تطاووی ثِ ضطح شیل تمسین ضسُ است.

 ّعاض ًفط 121تطاون ظیبز -1

 ّعاض ًفط 81تطاون هتَسظ  -2

خٌگلی ٍ وَیطی ثب * زض ًمبط ون تطاون، زٍض افتبزُ ،هطظی ،خعایطی ،

 51تَخِ ثِ ولیِ ضطایظ اللیوی ،سیبسی،التػبزی ٍ اختوبفی تب حسالل 

ّعاض ًفط خوقیت ثب تػَیت ّیبت ٍظیطاى ٍ زض هَاضز استثٌبیی ثب تػَیت 

ّعاض ًفط  51هدلس ضَضای اسالهی ،خوقیت ثرص هی تَاًس ووتط اظ 

 ثبضس.

 

زاضای هحسٍزُ خغطافیبیی هقیي ٍاحسی است اظ تمسیوبت وطَضی وِ  تقطیف استبى 35

ثَزُ وِ اظ ثْن پیَستي چٌسضْطستبى ثب تَخِ ثِ هَلقیت ّبی 

 اختوبفی،التػبزی،سیبسی، فطٌّگی ٍ عجیقی تطىیل هی ضَز.

  ایدبز استبى تٌْب هٌَط ثِ تػَیت هدلس ضَضای اسالهی

 هیجبضس.

  هطوع استبى یىی اظ ضْطّبی ّوبى استبى است وِ هٌبست

ی،التػبزی ،فطٌّگی ،عجیقی ٍ اختوبفی آى تطیي وبًَى سیبس

 استبى ضٌبذتِ هی ضَز.

 

ًحَُ ًبهگصاضی فٌبغط ٍ ٍاحسّبی  36

 تمسیوبت وطَضی

لبًَى تقبضیف ٍ ضَاثظ تمسیوبت وطَضی ٍ  13زض ضاستبی اخطای هبزُ 

آییي ًبهِ اخطایی آى ٍ زستَض القول ّبی هطثَط ثِ ًبهگصاضی  21هبزُ 

ت ًبم پیطٌْبزی ّوطاُ ثب زالیل تَخیْی ٍ ٍاحسّب ٍ فٌبغط،ضطٍضی اس

ثِ غَضت ضسوی ثِ فطهبًساضی هطثَعِ افالم گطزز تب زض وبضگطٍُ 



ًبهگصاضی ضْطستبى ثطضسی ٍ زض غَضت تبییس ثِ وبضگطٍُ ًبهگصاضی 

 استبى اضسبل گطزز.

پس اظ ثطضسی هَضَؿ زض وبضگطٍُ استبى ٍ زض غَضت تبییس، ًبم 

استبًساضز گعاضش تَخیْی ثِ ٍظاضت وطَض پیطٌْبزی زض لبلت فطم ّبی 

 اضسبل ٍ زض وبضگطٍُ ًبهگصاضی تمسیوبت وطَضی هغطح هی گطزز.

چٌبًچِ هَضَؿ هَضز تبییس لطاض گطفت عی عطح تػَیت ًبهِ ای ثِ ّیبت 

 ٍظیطاى اضسبل هی گطزز 

زض غَضت تػَیت ٍ تبییس آى ّیبت اظ عطیك زٍلت)هقبٍى اٍل هحتطم 

 ی گطزز ٍ الظم االخطا است.ضییس خوَْض( اثالك ه

هػَة هی ًبهگصاضی حَظُ ّبی ضْطی اظ عطیك ضَضای اسالهی ضْط  ًبهگصاضی حَظُ ّبی ضْطی چگًَِ است 37

ضَز ٍ سپس هػَثبت خلسِ هصوَض زض وبضگطٍُ ًبم گصاضی ضْطستبى 

ثطضسی ٍ زض غَضت هغبثمت ثب هفبز هػَثت ضَضای اسالهی ،زستَض 

 فطهبًساض هطثَعِ اثالك هی گطزز.القول ثب اهضبء ٍ تبییس 

ضطایظ تغییط ًبم  ٍاحسّبی تمسیوبت  38

 وطَضی چگًَِ است

*ًبم ّبی چغطافیبیی زض حىن ضٌبسٌبهِ وطَض ٍ هلت ٍ ثرص هْوی اظ 

فطٌّگ ،تبضید ٍ اضظش ّبی هقٌَیدوَْضی اسالهی ایطاى ّستٌس اظ ایي 

َی ضطٍضی ضٍی حفؼ ٍ پبسساضت آًْب ثِ فٌَاى هیطاث فطٌّگی ٍ هقٌ

 است.

ًبم ّبیی است وِ تغییط ًبم تٌْب زض هَاضز استثٌبیی ٍ فمظ زض ذػَظ *

ثیبًگط َّیت خغطافیبیی،تبضیری ٍ فطٌّگی هىبى هتجَؿ ذَز هٌغجك 

 ًجبضس،اًدبم ذَاّس ضس.

*ًبم ّبی تبضیری ثبستبًی،لسیوی ٍ ًبم ّبیی وِ زض اسٌبز ،هتَى ٍ وتت 

 اًسهػَى اظ تغییطاتٌس.ٍ ًمطِ ّبی تبضیری ثجت ٍ ضجظ ضسُ 

فطایٌس ترػیع وس ثِ فٌبغط ٍاحسّبی  39

 تمسیوبت وطَضی

آییي ًبهِ اخطایی لبًَى تقبضیف ٍ ضَاثظ  27ٍ 26زض ضاستبی اخطای هَاز 

تمسیوبت وطَضی هَضَؿ وس گصاضی ٍاحسّب ٍ فٌبغط تمسیوبت وطَضی 

ّیبت پس اظ تػَیت ٍ اثالك فٌبغط ٍ ٍاحسّبی تمسیوبتی خسیس اظ سَی 

ٍظیطاى ٍ زض هَاضز استثٌبیی هدلس ضَضای اسالهی ،وس ّبی سلسلِ 

هطاتجی ،ضٌبسِ هلی ٍ خْبًی ثِ آًْب ترػیع یبفتِ ٍ ثِ ولیِ اضگبى ّب 

 اثالك ضسُ ٍ الظم االتجبؿ است.

 

 


