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 7/8/1390 قانون نظارت بر رفتار قضات                                             48856/463شواضُ



 خٌاب آلاي زوتط هحوَز احوسي ًژاز

 ضياست هحتطم خوَْضي اسالهي ايطاى

  ُتيست ٍ سَم   زض اخطاي اطل يىظس ٍ 23/5/1389هَضخ  112352/43284ػغف تِ ًاهِ شواض
اسي خوَْضي اسالهي ايطاى لاًَى ًظاضت تط ضفتاض لضات وِ تا ػٌَاى اليحِ تشىيالت ( لاًَى اس123)

زازسطا ٍ زازگاُ ػالي ٍ ًظاضت اًتظاهي تط ضفتاض لضائي تِ هدلس شَضاي اسالهي تمسين گطزيسُ تَز، تا 
ؽ تِ پيَست اتال ٍ تأييس شَضاي هحتطم ًگْثاى،  17/7/1390تظَية زض خلسِ ػلٌي ضٍظ يىشٌثِ هَضخ 

گطزز. هي

 
 ضئيس هدلس شَضاي اسالهي ـ ػلي الضيداًي

      15/8/1390             156451شواضُ 

 وزارت دادگستري

وِ زض خلسِ ػلٌي ضٍظ يىشٌثِ هَضخ ّفسّن هْط هاُ يىْعاض ٍ سيظس « لاًَى ًظاضت تط ضفتاض لضات»        
تِ تأييس شَضاي ًگْثـاى ضسـيسُ ٍ عـي ًاهـِ      27/7/1390ٍ ًَز هدلس شَضاي اسالهي تظَية ٍ زض تاضيد 

هدلس شَضاي اسالهي ٍاطل گطزيسُ است، تـِ پيَسـت خْـت اخـطا       7/8/1390هَضخ  48856/463شواضُ 
 گطزز. اتالؽ هي

 
ًژاز خوَْض ـ هحوَز احوسي ضئيس  

 قانون نظارت بر رفتار قضات

 كليات  

تِ ترلفات اًتظاهي ٍ طالحيت لضـائي آًْـا تـِ    ًظاضت تط ًحَُ ػولىطز ٍ ضفتاض لضات ٍ ضسيسگي  ـ1هاده 

 شطح هَاز ايي لاًَى است.

شًَس هشوَل ايـي لـاًَى    لضاتي وِ تِ حىن ضئيس لَُ لضائيِ تِ سوت لضائي هٌظَب هي تواهي ـ2هاده 

 تاشٌس. هي
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گاّْاي ًاهِ زازسطاّا ٍ زاز تِ ترلفات اًتظاهي لضات زازگاُ ٍ زازسطاي ٍيژُ ضٍحاًيت، هغاتك آييي تبصره ـ

 شَز. ٍيژُ ضٍحاًيت ضسيسگي هي

ــاده  ــ3ه ِ  ـ ــ ــاضي ت ــاضات اذتظ ــي      ػث ــف ه ــل تؼطي ــاًي شي ــاًَى زض هؼ ــي ل ــِ زض اي ــاض ضفت ــطزز: و  گ

 لضات زازگاُ ػالي: زازگاُ ػالي اًتظاهي       

لضات زازگاُ ػالي تدسيسًظط: زازگاُ ػالي تدسيسًظط اًتظاهي

 لضات زازسطا: زازسطاي اًتظاهي

 لضات ى اًتظاهيزازستاى: زازستا

  لضات زازياض: زازياض اًتظاهي

 زازگاُ ػالي طالحيت: زازگاُ ػالي ضسيسگي تِ طالحيت لضات

 زازگاُ ػالي تدسيسًظط طالحيت: زازگاُ ػالي تدسيس ًظط ضسيسگي تِ طالحيت لضات

 فصل اول ـ دادگاه عالي و دادسراي انتظاهي قضات       

تشريض ضئيس لَُ لضائيِ زاضاي  شَز ٍ تٌا تِ سًظط زض تْطاى تشىيل هيزازگاُ ػالي ٍ زازگاُ تدسي ـ4هاده 

 شؼة هتؼسز است. ّط شؼثِ زاضاي يه ضئيس ٍ زٍهستشاض است.

ـ  زازگاّْاي هصوَض تِ تؼساز وافي ػضَ هؼاٍى زاضز وِ زض غياب ّط يه اظ اػضا  تا زسـتَض ضئـيس    تبصره 

 زٌّس. زازگاُ ػالي، ٍظيفِ ٍي ضا اًدام هي

ضئيس، هستشاضاى ٍ ػضَّاي هؼاٍى زازگاّْاي هصوَض اظ تيي لضات زاضاي تاالتطيي پايِ لضـائي   ـ  5هاده 

شًَس ٍ تايس حسالل زاضاي تيست ٍ پٌح سال ساتمِ واض لضائي تاشٌس ٍ زض  تَسظ ضئيس لَُ لضائيِ هٌظَب هي
. ايـي لضـات ضا تـِ خـع     زضخِ سِ ٍ تاالتط ًساشتِ تاشٌس زُ سال اذيط ذسهت لضائي ذَز، هحىَهيت اًتظاهي

 تَاى تسٍى توايل آًاى تغييط زاز. ( لاًَى اساسي ًوي164هَاضز هشوَل اطل يىظس ٍ شظت ٍ چْاضم )

ضؤسا  شؼة زازگاّْاي ػالي ٍ ػالي تدسيسًظط زض تاالتطيي گطٍُ شغلي ٍ هستشاضاى ٍ ػضَ هؼاٍى  تبصره ـ

ــاييي      ــطٍُ پـ ــطٍُ ٍ زٍ گـ ــه گـ ــة زض يـ ــِ تطتيـ ــصوَض تـ ــاي هـ ــ زازگاّْـ ــي تـ ــطاض هـ ــس. ط لـ  گيطًـ

 اهَض ظيط زض طالحيت زازگاُ ػالي است: ـ 6هاده 

 لضات ـ ضسيسگي تِ ترلفات اًتظاهي1 

 ـ ضسيسگي تِ پيشٌْاز زازستاى زض هَضز تؼليك لاضي اظ ذسهت لضائي2
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 ـ تطفيغ پايِ لضائي3

 لاًَى ( ايي28ـ حل اذتالف تيي زازستاى اًتظاهي ٍ زازياض اًتظاهي هَضَع هازُ )4

 ـ ضسيسگي تِ اػتطاع تِ لطاض تؼليك تؼمية اًتظاهي 5

( لـاًَى اساسـي ٍ   171ـ اظْاضًظط زض ذظَص اشتثاُ يا تمظيط لاضي هَضَع اطل يىظس ٍ ّفتاز ٍ يىن )  6
 ( ايي لاًَى30هازُ )

 ـ سايط اهَض تِ هَخة لَاًيي ذاص7

َسظ ّيأتي هطوة اظ ضؤسا  شؼة تِ ترلفات اػضا  زازگاّْاي ػالي ٍ ػالي تدسيسًظط ٍ زازستاى ت ـ7هاده 

شـَز. هـالن زض طـسٍض ض ي، ًظـط      ياتس ضسيسگي هـي  زيَاى ػالي وشَض وِ تا حضَض زٍسَم آًاى ضسويت هي
 اوثطيت حاضطيي است. ضسيسگي زض ايي ّيأت هٌَط تِ طسٍض ويفطذَاست اظ خاًة زازستاى ول وشَض است.

ـ  اًس، زض زازگاُ ػالي ضسـيسگي   اضاي سوت ازاضي تَزُتِ ترلفات ازاضي لضاتي وِ زض ظهاى اضتىاب ز تبصره 

وِ ترلف  شرظي وِ اظ شغل لضائي تِ شغل ازاضي اًتمال يافتِ است زض طَضتي شَز ٍ تِ ترلفات اًتظاهي هي
گطزز. زض ّطحال هداظات، هغاتك  هطتَط تِ ظهاى تظسي ٍي زض شغل لضائي گطزز ًيع زض زازسطا ضسيسگي هي

 شَز. ضتىاب ترلف تؼييي هيهمطضات حاون زض هَلغ ا

 ًوايـــس.  زازســـطا زض هؼيـــت زازگـــاُ ػـــالي هغـــاتك ايـــي لـــاًَى اًدـــام ٍظيفـــِ هـــي ـ   8هـــاده 

سال ساتمِ واض لضائي تاشس ٍ زض  ضياست زازسطا تِ ػْسُ زازستاى است وِ تايس حسالل زاضاي تيست ـ9هاده 

تِ تاشس.سِ يا تاالتط ًساش زضخِ زُ سال اذيط ذسهت ذَز هحىَهيت اًتظاهي 

سـال   زازستاى تِ تؼساز وافي هؼاٍى ٍ زازياض زاضز. زازياض ٍ هؼاٍى زازسطا تايس حسالل زاضاي پـاًعزُ  ـ11هاده 

زضخِ سِ يـا تـاالتط ًساشـتِ     ساتمِ واض لضائي تاشٌس ٍ زض زُ سال اذيط ذسهت لضائي ذَز هحىَهيت اًتظاهي
 تاشٌس.

 اظ:ٍظايف ٍ اذتياضات زازسطا ػثاضت است  ـ11هاده 

  آًاى زض ّط همام ٍ ضتثِ لضات ٍ تؼمية اًتظاهي ـ تاظضسي ٍ وشف ترلفات اًتظاهي 1

ـ ًظاضت هستوط تط ػولىطز لضات، اضظشياتي آًاى ٍ تحميك زض اػوال ٍ ضفتاض هٌافي تا حيثيت ٍ شأى لضائي 2
 تا ضػايت حطين ذظَطي آًاى

 ـ پيشٌْاز تؼليك لاضي اظ ذسهت لضائي تِ زازگاُ ػالي3
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ــ4 ِ      ـ ــائي ــَُ لض ــيس ل ــِ ضئ ـــِ ت ـــي تطخست ــا ػول ـــي ي ــسهات ػلو ــات زاضاي ذ ــَيك لض ــٌْاز تش  پيش
( لـاًَى  164خايي لضات تِ ضئيس لَُ لضائيِ زض اخطاي اطل يىظـس ٍ شظـت ٍ چْـاضم )    ـ پيشٌْاز خاتِ  5

 اساسي

6          ِ ــائي ــَُ لض ــيس ل ــت ضئ ــة زضذَاس ــات تطحس ــطز لض ــَضز ػولى ــعاضو زض ه ــِ گ ــي ٍ تْي  ـ تاظضس
 ف تِ هَخة لَاًيي ذاصـ سايط ٍظاي7

ـ  فمظ تط ػْـسُ زازسـتاى     زضذَاست تؼليك لاضي ٍ طسٍض ويفطذَاست ٍ لطاض تؼليك تؼمية اًتظاهي تبصره 

است. زض غياب زازستاى يا هَاضز ضزّ زازضس، هؼاٍى اٍل ٍي ايي اهَض ضا تطػْسُ زاضز.

ِ  اس آيييًحَُ تاظضسي، ًظاضت ٍ اضظشياتي ضفتاض ٍ ػولىطز لضات تط اس ـ12هاده  اي اسـت وـِ ظـطف     ًاهـ

 ضسس. شش هاُ اظ تاضيد تظَية ايي لاًَى تِ پيشٌْاز زازستاى تِ تظَية ضئيس لَُ لضائيِ هي

 فصل دوم ـ هجازاتها و تخلفات انتظاهي 

 لضات سيعزُ زضخِ تِ شطح ظيط است: هداظاتْاي اًتظاهي ـ13هاده 

 ـ تَتيد وتثي تسٍى زضج زض ساتمِ ذسهتي1

 ثي تا زضج زض ساتمِ ذسهتيـ تَتيد وت2

 ـ وسط حمَق هاّاًِ تا يه سَم اظ يه هاُ تا شش ها3ُ

 ـ وسط حمَق هاّاًِ تا يه سَم اظ شش هاُ تا يه سال4

 ـ وسط حمَق هاّاًِ تا يه سَم اظ يه سال تا زٍ سال 5

ــا ضتثــِ واضهٌــسي  ـ تٌــعل يــه پايــِ لضــائي ٍ زض هــَضز لضــات ًظــاهي   6  تٌــعل يــه زضخــِ ًظــاهي ي
 يا زٍ ضتثِ واضهٌسي تٌعل زٍ زضخِ ًظاهي ٌعل زٍ پايِ لضائي ٍ زض هَضز لضات ًظاهيـ ت7

 ـ اًفظال هَلت اظ يه هاُ تا شش هاُ 8

 ـ اًفظال هَلت اظ شش هاُ تا يه سال9

ذاتوِ ذسهت اظ عطيك تاظًشستگي تا زاشتي حسالل تيست ٍ پٌح سال ساتمِ ٍ تاظذطيس ذسهت زضطَضت  -10
 ت ٍ پٌح سال ساتمِزاشتي ووتط اظ تيس

 تثسيل تِ ٍضؼيت ازاضي ٍ زض هَضز لضات ًظاهي لغَ اتالؽ لضائي ٍ اػازُ تِ يگاى ذسهتي -11
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 ـ اًفظال زائن اظ ذسهت لضائي12

 ـ اًفظال زائن اظ ذسهات زٍلتي13

هطتىثاى ّط يه اظ ترلفات شيل تا تَخِ تِ اّويـت ٍ شـطايظ اضتىـاب، تـِ يىـي اظ هداظاتْـاي        ـ14هاده 

 شًَس: زضخِ يه تا چْاض هحىَم هي ظاهياًت

ـ زضج ًىطزى هشرظات ذَز يا اهضا  ًىطزى ظيط طَضتدلسات، اٍضاق تحميك ٍ تظويوات يا ًاذَاًا ًَشتي 1
 يا تِ واض تطزى ولوِ يا ػثاضت سثه ٍ ًاپسٌس

هاُ زض طـسٍض   ـ ػسم اػالم ذتن زازضسي زض زازگاُ ٍ ذتن تحميمات زض زازسطا يا تأذيط غيطهَخِ ووتط اظ يه2
 ض ي ٍ اخطاي آى

ـ ػسم حضَض ػضَ زازگاُ زض خلسِ ضسيسگي تسٍى ػصض هَخِ يا شطوت ًىطزى ٍي زض هشاٍضُ ٍ طسٍض ض ي 3
 ٍ اهضا  آى يا ػسم تشىيل خلسِ ضسيسگي زض ضٍظ همطض تسٍى ػصض هَخِ

 شؼةهتظسياى اهَض شؼة هطاخغ لضائي تط ػولىطز ازاضي  ًظوي ػسم ًظاضت هٌتْي تِ تي  ـ4

ـ ػسم اػوال ًظاضت هطاخغ ػالي لضائي ًسثت تِ هطاخغ تالي ٍ زازستاى ًسثت تِ زازياض ٍ تاظپطس اظ حيث   5
زازى تؼليوات ٍ تصوطات الظم ٍ اػالم ترلفات، هغاتك لَاًيي هطتَط

ًظوي زض ٍضٍز تـِ هحـل وـاض ٍ ذـطٍج اظ آى يـا ػـسم حضـَض زض ًَتـت وشـيه، خلسـات ّيأتْـا ٍ             ـ تي  6
ايي وِ لاضي هَظف تِ شطوت زض آًْا است، تسٍى ػصض هَخِ ٍ تيش اظ سِ هـَضز زض هـاُ يـا سـِ     وويسيًَْ

 ًَتت هتَالي

 زٍضُ ســِ هاّــِ ـــ غيثــت غيطهَخــِ ٍ حــساوثط تــِ هــست يــه تــا پــٌح ضٍظ هتــَالي يــا هتٌــاٍب زض يــه 7
 ـ اّوال زض اًدام ٍظايف هحَلِ 8

 ـ اػالم ًظط هاَّي لاضي پيش اظ طسٍض ض ي9

هطتىثاى ّط يه اظ ترلفات شيل تا تَخِ تِ اّويـت ٍ شـطايظ اضتىـاب تـِ يىـي اظ هداظاتْـاي        ـ15هاده 

  زضخِ چْاض تا ّفت هحىَم ذَاٌّس شس: اًتظاهي

 ـ طسٍض ض ي غيطهستٌس يا غيطهستسل1

ضٍظ زض يه زٍضُ سِ هاِّ يا ذَززاضي غيطهَخِ اظ ػعيوت تِ هحل ذـسهت   ـ غيثت غيطهَخِ اظ شش تا سي2
 ضٍظ هت تِ هست ووتط اظ سييا تطن ذس

 ـ زستَض تؼييي ٍلت زازضسي ذاضج اظ تطتية زفتط اٍلات تسٍى ػلت هَخ3ِ
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  ـ تأذيط يا تدسيس ٍلت زازضسي تسٍى ٍخَز خْت لاًًَي ٍ تسٍى شوط آى4

 ـ ضػايت ًىطزى همطضات هطتَط تِ طالحيت ضسيسگي اػن اظ شاتي يا هحلي 5

 ظيفِ يا تِ هٌاسثت آىـ ضفتاض ذاضج اظ ًعاوت حيي اًدام ٍ 6

 ـ تأذيط غيطهَخِ تيش اظ يه هاُ زض طسٍض ض ي ٍ اخطاي آى7

 ـ ػسم ضػايت همطضات هطتَط تِ تشىيل خلسِ زازضسي ٍ اتالؽ ٍلت ضسيسگي 8

زازگسـتطي،   ضسـوي اتغاى، ٍوـال  زازگستطي،واضشٌاسـاى   ـ ذَززاضي اظ اػالم ترلفات واضوٌـاى ازاضي، ضـ  9
 ٍ هتطخواى ضسوي تِ هطاخغ هطتَط، زض هَاضز العام هشاٍضاى حمَلي لَُ لضائيِ

 لاًَى 

هطتىثاى ّط يه اظ ترلفات ظيط تا تَخِ تِ اّويـت ٍ شـطايظ اضتىـاب، تـِ يىـي اظ هداظاتْـاي        ـ16هاده 

 شًَس: اًتظاهي زضخِ شش تا زُ هحىَم هي

 ٍ تَليفي ـ سَ  استفازُ اظ اهَال زٍلتي، ػوَهي1

 هفاز اسٌاز ثثتي تسٍى خْت لاًًَيـ ذَززاضي اظ اػتثاض زازى تِ 2

 ـ ذَززاضي اظ پـصيطو هسـتٌسات ٍ لـَاير عـطفيي ٍ ٍوـال  آًـاى خْـت ثثـت ٍ ضـثظ فـَضي زض پطًٍـسُ           3
 ضٍظ ـ ذَززاضي غيطهَخِ اظ ػعيوت تِ هحل ذسهت زض هَػس همطض يا تطن ذسهت تيش اظ سي4

  ـ استٌىاف اظ ضسيسگي ٍ اهتٌاع اظ اًدام ٍظايف لاًًَي 5

هطتىثاى ّط يه اظ ترلفات شيل تا تَخِ تِ اّويـت ٍ شـطايظ اضتىـاب، تـِ يىـي اظ هداظاتْـاي        ـ17هاده 

 شًَس: زضخِ ّشت تا سيعزُ هحىَم هي اًتظاهي

 ـ گعاضو ذالف ٍالغ ٍ هغطضاًِ لضات ًسثت تِ يىسيگط1

اسـي  اساسـي يـا واضشٌ   ( لـاًَى  141ـ اشتغال ّوعهاى تِ هشاغل هصوَض زض اطل يىظـس ٍ چْـل ٍ يىـن )   2
زازگستطي، هتطخوي ضسوي، تظسي زفتط اظزٍاج، عالق ٍ اسٌاز ضسوي ٍ اشتغال تِ فؼاليتْـاي تدـاضي    ضسوي

( لاًَى تداضت1هَضَع هازُ )

ـ ذاضج وطزى هستٌسات ٍ لَاير عطفيي اظ پطًٍس3ُ

عطفي زض اًدام ٍظايف لضائي ـ ذطٍج اظ تي4
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 اضف تِ اػتثاض خايگاُ لضائيـ پصيطفتي ّطگًَِ ّسيِ يا ذسهت يا اهتياظ غيطهتؼ 5

ـ ضفتاض ذالف شأى لضائي6

ـ  ضفتاض ذالف شأى لضائي ػثاضت است اظ اًدام ّطگًَِ ػولي وِ زضلـاًَى، خـطم ػوـسي شـٌاذتِ      تبصره 

شَز ٍ يا ذالف ػطف هسلن لضات است تِ ًحَي وِ لضات آى ضا هصهَم تساًٌس. هي

ى يا سايط لَاًيي، تطاي آى هداظات پيش تيٌي ًشسُ است ترلف اظ لَاًيي هَضَػِ وِ زض ايي لاًَ ـ18هاده 

زضخِ زٍ تا پٌح است. تا تَخِ تِ اّويت ٍ شطايظ اضتىاب، هستلعم يىي اظ هداظاتْاي اًتظاهي

ـ  اگط ترلف اظ لاًَى، ػوسي ٍ تطاي اخطاي همظَزي لِ يا ػليِ يىي اظ اطحاب زػَي يا تِ لحـاػ   تبصره 

سى طَضت گيطز ٍ هٌتْي تِ تضييغ حك يا تأذيط زض اًدام ٍظيفِ يا تطن آى پصيطفتي تَطيِ ٍ هغلَب ًفَش ش
زضخِ ّشت تا سيعزُ هحىَم  گطزز، هطتىة ًسثت تِ اّويت ٍ شطايظ اضتىاب، تِ يىي اظ هداظاتْاي اًتظاهي

شَز. هي

است  ياضتىاب فؼل ٍاحس وِ ٍاخس ػٌاٍيي ترلفات هتؼسز تاشس هستَخة تؼييي يه هداظات اًتظاه ـ19هاده 

ٍ چٌاًچِ ترلفات اضتىاتي زاضاي هداظاتْاي هتفاٍتي تاشٌس، هطتىة تِ هداظات ترلفي وِ هداظات شسيستطي 
شَز. زاضز هحىَم هي

چٌاًچِ ظطف زٍ سال ترلفي وِ زض گصشتِ تطاي آى هداظات تؼييي ٍ اخـطا  شـسُ اسـت، تىـطاض      ـ21هاده 

ايـي لـاًَى هحىـَم     ( 13ظات لثلـي، هَضـَع هـازُ )   شَز، هطتىة تِ هداظاتي حسالل يه زضخِ تيشتط اظهدا
شَز. هي

( ايي لاًَى )زضطَضت تماضا( ٍ ّوچٌـيي تٌـس   13( هازُ )12تِ هحىَهيي هستَخة هداظات تٌس ) ـ21هاده 

اًـس تـا ضػايـت     ( هازُ هعتَض، هؼازل ٍخَّي وِ زض عي سٌَات ذسهت تِ طٌسٍق تاظًشستگي ٍاضيع ًوَز13ُ)
زازضسي زازگاّْاي ػوَهي ٍ اًمالب زض اهَض  ( لاًَى آييي 522ِ هَضَع هفاز هازُ )تغييط شاذض ليوت ساالً

 گطزز. هسًي پطزاذت هي

فصل سوم ـ آيين رسيذگي به تخلفات انتظاهي

 تِ لطاض ظيط است: خْات لاًًَي تطاي شطٍع تؼمية ٍ ضسيسگي اًتظاهي ـ22هاده 

ًفغ يا ًوايٌسُ لاًًَي اٍ ـ شىايت شي1

يس لَُ لضائيِـ اػالم ضئ2

ـ اػالم ضئيس زيَاى ػالي وشَض يا زازستاى ول وشَض3
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       ـ اػالم شؼثِ زيَاى ػالي وشَض زض همام ضسيسگي تِ پطًٍسُ لضائي4

ـ اضخاع زازگاُ ػالي 5

 ـ اعالع زازستاى6

تشـريض   اسـاس  ( ّطگاُ زازستاى پس اظ تطضسي اتتسائي هَاضز اػالم شسُ ضا تـي 6زض هَضز تٌس ) ـ1تبصره 

وٌس ٍ زض غيط ايي طـَضت تـطاي ضسـيسگي تـِ يىـي اظ زازيـاضاى اضخـاع         زّس، زستَض تايگاًي آى ضا طازض هي
ًوايس. هي

 ضسـس.  تظوين زازسطا هثٌـي تـط تؼميـة يـا ػـسم آى تـِ ًحـَ همتضـي تـِ اعـالع شـاوي هـي             ـ2تبصره 

ض تطاتط لضات ضا زضيافت ًوـَزُ ٍ  هطزم ز ضؤسا  زازگستطي هطاوع استاًْا هَظفٌس شىايات اًتظاهي ـ23هاده 

لضـات   پس اظ ثثت زض زفتط هرظَص ٍ تسلين ضسيس تِ شاوي حساوثط ظطف يه ّفتِ تِ زازسـطاي اًتظـاهي  
اضسال ًوايٌس.

تَاًس تطاي شىايت يا اعالع اظ ضًٍس پطًٍسُ تِ زازسطاي اًتظاهي لضات ًيع هطاخؼِ ًوايس. شاوي هي تبصره ـ

ضحيي ضسيسگي تِ پطًٍسُ، ترلف زيگطي ضا وشف وٌس هَظف است ًسثت تـِ آى  چٌاًچِ زازياض ز ـ24هاده 

ًيع ضسيسگي ٍ اظْاض ًظط ًوايس.

چٌاًچِ ػول اضتىاتي لاضي ػٌَاى خعائي ًيع زاشتِ تاشس هساضن هطتَط خْت ضسيسگي تطاي هطخغ  تبصره ـ

شَز. طالر لضائي اضسال هي

 شَز: هَلَف هي ؼمية اًتظاهيزض هَاضز ظيط ت ـ25هاده 

ـ هَضَع پطًٍسُ اًتظاهي لثالً ضسيسگي شسُ تاشس.1

ـ هَضَع پطًٍسُ اًتظاهي هشوَل هطٍض ظهاى شسُ تاشس.2

ـ لاضي وِ ترلف تِ ٍي هٌسَب است، فَت شسُ يا تاظًشستِ، تاظذطيس، هستؼفي ٍ يا تِ ّط ًحـَ زيگـط اظ   3

 عَض زائن هٌفه شسُ تاشس. ذسهت لضائي تِ

هست هطٍض ظهاى تؼمية اًتظاهي اظ تاضيد ٍلَع ترلف ٍ يا آذطيي السام تؼميثي سِ سال است. تبصره ـ

تَاًٌس اعالػـات، اسـٌاز ٍ اٍضاق هـَضز ًيـاظ ضا اظ هطاخـغ       لضات زازسطا زض خْت اًدام ٍظايف هي ـ26هاده 

ــِ ــائي، ٍظاضتراً ــَهي   لض ــات ػو ــي ٍ هإسس ــطوتْاي زٍلت ــات، ش ــا، هإسس ــي هغ ّ ــس.غيطزٍلت ــِ ًوايٌ  الث
هطاخغ هعتَض هىلفٌس تِ فَضيت ًسثت تِ اخاتت ذَاستِ السام ٍ ًتيدِ ضا اػالم ًوايٌس. ػسم اخاتـت تـِ هَلـغ،    
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ترلف ازاضي هحسَب ٍ هترلف يا همام هسإٍل هطاخغ هصوَض، تِ يه هاُ تـا يـه سـال اًفظـال اظ ذـسهت      
شَز. هحىَم هي

ًفغ، افطاز هغلغ ٍ لاضي وِ ترلف هٌتسة  ف اًتظاهي اظ شيتَاًٌس ضاخغ تِ ترل لضـات زازسطا هي ـ27هاده 

تِ اٍ است تا ضػايت شأى لضائي تَضيحات الظم ضا  ذص ًوايٌس.

زض طَضتي وِ زازياض پس اظ ضسيسگي، ػميسُ تِ تؼمية لاضي زاشتِ تاشس ٍ زازسـتاى ّـن تـا ٍي     ـ28هاده 

شَز ٍ چٌاًچِ زازستاى تـِ   گاُ ػالي اضسال هيهَافك تاشس، ويفطذَاست تٌظين ٍ پطًٍسُ خْت ضسيسگي تِ زاز
هؼتمس تاشس تا اططاض زازياض تط ًظط ذَز، پطًٍسُ خْت حل اذتالف تِ زازگاُ ػالي  هٌغ يا هَلَفي تؼمية اًتظاهي

االتثاع است. شَز ٍ ض ي زازگاُ هتثغ ذَاّس تَز. زض سايط هَاضز ًظط زازستاى الظم اضسال هي

تا ٍخَز احطاظ ترلف اظ ًاحيِ لاضي تا تَخِ تِ هيعاى ساتمِ ٍ تداضب لضـائي ٍ   تَاًس زازستاى هي ـ29هاده 

ّوچٌيي تا زض ًظط گطفتي حسي ساتمِ ٍ زضخِ ػاللوٌسي لاضي تِ اًدام ٍظـايف هحَلـِ ٍ سـايط اٍضـاع ٍ     
ض هسـتلعم  وِ ترلف هعتَ احَال لضيِ، تؼمية اًتظاهي اٍ ضا تؼليك ٍ هطاتة ضا تِ اٍ اػالم ًوايس، هشطٍط تط ايي

هداظات اًتظاهي اظ زضخِ ّشت ٍ تاالتط ًثاشس.

ضسيسگي تِ زػَاي خثطاى ذساضت ًاشي اظ اشتثاُ يا تمظيط لاضي هَضَع اطل يىظس ٍ ّفتـاز ٍ   ـ31هاده 

تْطاى است. ضسيسگي تـِ زػـَاي    ايطاى زض طالحيت زازگاُ ػوَهي (لاًَى اساسي خوَْضي اسالهي171يىن)
ٌَط تِ احطاظ تمظيط يا اشتثاُ لاضي زض زازگاُ ػالي است.هصوَض زض زازگاُ ػوَهي ه

ـ  يا ػسم تشىيل پطًٍسُ هاًغ اظ ضسيسگي زازگاُ ػالي تِ اطل  تؼليك تؼمية يا هَلَفي تؼمية اًتظاهي تبصره 

ٍلَع تمظيط يا اشتثاُ لاضي ًيست.

تَاًس ظطف  ب ترلف هيلاضي وِ تؼمية اًتظاهي اٍ تؼليك شسُ است، زض طَضت ازػا  ػسم اضتىا ـ31هاده 

تيست ضٍظ پس اظ اتالؽ لطاض تؼليك تؼمية، ضسيسگي تِ هَضَع ضا اظ زازگاُ ػالي زضذَاست وٌس. زض ايي طَضت 
وٌس. چٌاًچِ زازگاُ ػالي، لاضي ضا هترلف تشريض زّس اٍ ضا تِ هداظات اًتظاهي هحىَم هي

زض ايي لاًَى تطاي ّـط زٍ سـال اظ تـاضيد     تؼليك تؼمية اًتظاهي ّط لاضي تا ضػايت شطايظ همطض ـ32هاده 

تاض اهىاًپصيط ًيست. زض طَضتي وِ لاضي تا ٍخـَز تطذـَضزاضي اظ تؼليـك تؼميـة،      اتالؽ لطاضتؼليك تيش اظ يه
ظطف زٍ سال اظ تاضيد اتالؽ لطاض هصوَض، هطتىة ترلف خسيسي شَز تا طسٍض ويفطذَاست زازسـتاى، ترلـف   

گيطز. ، هَضز ضسيسگي لطاض هيهشوَل تؼليك ًيع زض زازگاُ ػالي

لضـات زض زازگـاُ ػـالي ٍ تـِ هَخـة ويفطذَاسـت زازسـتاى ٍ زض هحـسٍزٓ          تِ ترلفات اًتظاهي ـ33هاده 

شَز. ويفطذَاست ضسيسگي هي

ًوايـس.   ، ضسيسگي ضا تِ يىي اظ شؼة اضخاع هي ضئيس شؼثِ اٍل زازگاُ ػالي، پس اظ ٍطَل پطًٍسُ ـ34هاده 

اي اظ ويفطذَاست ضا اظ عطيك ضئيس ول زازگستطي استاى زض اسطع ٍلـت تـِ    ُ، ًسرِشؼثِ پس اظ ثثت پطًٍس
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گطزز. لاضي يـاز   وٌس ٍ ًسرِ زٍم اتالؽ شسُ، اػازُ هي ًحَ هحطهاًِ تِ لاضي تحت تؼمية اًتظاهي اتالؽ هي
تَاًس زفاػيات ذَز ضا تِ ّوطاُ هستٌسات ظطف يه هاُ پس اظ اتالؽ اضائِ ًوايس. شسُ هي

اتالؽ خع زض هَاضز هظطح زض ايي لاًَى، تاتغ آييي زازضسي هسًي است. ـ1 تبصره

ّا، تِ تطتيـة تَسـظ ضؤسـا  شـؼة تؼـسي اضخـاع        زض غياب ضئيس شؼثِ اٍل زازگاُ ػالي، پطًٍسُ ـ2تبصره 

شَز. هي

شَز ٍ زضطَضت ػسم حضَض ّطيه اظ  خلسِ زازگاُ ػالي تا حضَض ضئيس ٍ زٍ هستشاض تشىيل هي ـ35هاده 

گطزز ٍ ض ي اوثطيت، هٌـاط اػتثـاض اسـت. زض طـَضت زضذَاسـت زازسـتاى يـا         آًاى ػضَ هؼاٍى خايگعيي هي
طالحسيس زازگاُ ، زازستاى يا يىي اظ هؼاًٍاى يا زازياضاى تِ ًوايٌسگي اظ ٍي تِ هٌظَض زفاع اظ ويفطذَاسـت ٍ  

ياتس. ازا  تَضيحات الظم زض خلسِ حضَض هي

لغؼي ٍ زض سايط هَاضز تَسظ  هثٌي تط هحىَهيت لاضي تِ هداظات تا زضخِ پٌح،  آضا  زازگاُ ػالي ـ36هاده 

زض هَضز آضا  تطائت تَسظ زازستاى، ظطف يه هاُ اظ تاضيد اتالؽ، لاتل اػتطاع زض زازگاُ ػـالي   ػليِ ٍ  هحىَم
تدسيسًظط است.

زازسطا است. شطٍع هْلت اػتطاع تطاي زازستاى، تاضيد ٍطَل پطًٍسُ زض زتيطذاًِ ـ1تبصره 

 ًحَُ اتالؽ آضا  تِ شيَُ اتالؽ ويفطذَاست است. ـ2تبصره 

تَاًس ًسثت تِ تواهي احىام هحىَهيت لغؼي يا لغؼيت يافتِ تِ هداظات زضخـِ   ػليِ هي هحىَم ـ37هاده  

سـي،  پٌح تِ تاال، طازضُ اظ زازگاُ ػالي يا زازگاُ ػالي تدسيسًظط، زض طَضت ٍخَز يىي اظ هَخثات اػازُ زازض
زضذَاست اػازُ زازضسي ًوايس. ايي زضذَاست حسة هَضز تِ زازگاُ ػالي يا زازگاُ ػالي تدسيسًظط طازضوٌٌسُ 

 شَز. ض ي تمسين ٍ زض طَضت تدَيع اػازُ زازضسي اظ سَي زازگاُ هصوَض، زض ّواى زازگاُ ضسيسگي هي

 ت.خْات اػازُ زازضسي زض ايي هازُ، تاتغ آييي زازضسي ويفطي استبصره ـ 

 اخطاي احىام لغؼي زازگاّْاي ػالي تطػْسُ زازسطا است. ـ38هاده  

 فصل چهارم ـ تعليق قاضي 

ّطگاُ لاضي زض هظاى اضتىاب خطم ػوسي لطاض گيطز، زازستاى هَضَع ضا تطضسي ٍ چٌاًچِ زاليل  ـ39هاده 

 ي لغؼـي تَسـظ هطخـغ    ٍ لطائي، زاللت تط تَخِ اتْام زاشتِ تاشس، تؼليك ٍي اظ سوت لضائي ضا تا طـسٍض ض 
وٌس. زازگاُ هصوَض پس اظ ضسيسگي تِ زاليل، تظوين همتضي  طالح ٍ اخطاي آى، اظ زازگاُ ػالي تماضا هي شي

 ًوايس. اتراش هي

 تَاًس تؼليك لاضي ضا خْت السام همتضي اظ زازستاى زضذَاست ًوايس. هطخغ ويفطي طالر هيـ 1تبصره   
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تَاًس ظطف  اظْاضًظط ضاخغ تِ تؼليك لاضي تِ ٍي اػالم وٌس وِ هي زازستاى هىلف است، پيش اظ ـ2تبصره 

عَض وتثي يا تا حضَض زض زازسطا اػالم ًوايس. زازگـاُ ػـالي ًيـع زض     يه ّفتِ پس اظ اتالؽ، اظْاضات ذَز ضا تِ
ًوايس. طَضت التضا  تِ ّويي تطتية السام هي

ا يا زازگاُ ػالي ضز شَز ٍ پس اظ آى زليـل  زض طَضتي وِ زضذَاست تؼليك لاضي اظ سَي زازسط ـ3تبصره 

 تَاًس تطضسي هدسز هَضَع تؼليك ضا اظ زازستاى زضذَاست ًوايس. خسيسي وشف شَز، هطخغ ويفطي طالر هي

گيـطز   تؼمية لاضي زض خطائن غيطػوسي، پس اظ اػالم هطخغ ويفطي ٍ اخاظُ زازستاى طَضت هـي  ـ41هاده 

( 39) م خلة يا تاظزاشت لاضي تاشس وِ زض ايي طَضت هغـاتك هـازُ   هگط آى وِ تؼمية يا اخطاي حىن هستلع
 شَز. ايي لاًَى ػول هي

گيطز ٍ ًيع احضاض لاضي تِ ػٌَاى  احضاض لاضي وِ تطاتط ايي هازُ، تسٍى تؼليك، هَضز تؼمية لطاض هي تبصره ـ

 َز.ش شاّس ٍ هغلغ فمظ اظ عطيك ضئيس ول زازگستطي استاى ٍ تِ طَضت هحطهاًِ اًدام هي

ّطگًَِ احضاض، خلة ٍ تاظزاشت لضات ٍ تاظضسي هحل سـىًَت، هحـل وـاض ٍ اهـاوٌي وـِ زض       ـ41هاده  

تظطف آًاى است، تسٍى ضػايت هَاز ايي فظل هوٌَع است ٍ هطتىة تِ هداظات تاظزاشت غيطلاًًَي هحىـَم  
 شَز. هي

طذَضزاض ٍ زض طَضت تطائت يا هٌغ لاضي تؼليك شسُ زض ايام تؼليك اظ يه سَم توام حمَق ٍ هعايا ت ـ42هاده 

 تؼمية، هستحك زضيافت هاتمي آى است.

 ًيست. تؼمية ٍ يا هحىَهيت ويفطي ٍ يا ػسم ّطيه، هاًغ تؼمية ٍ هحىَهيت اًتظاهي ـ43هاده  
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 فصل پنجن ـ رسيذگي به صالحيت قضات: 

ًَي اظ ًاحيـِ هماهـات   ضسيسگي تِ طالحيت لضاتي وِ طالحيت آًاى عثك هَاظيي شطػي ٍ لـاً  ـ44هاده 

اسـت. طـالحيت   « زازگاُ ػالي ضسيسگي تِ طالحيت لضات» هظطح زض ايي لاًَى هَضز تطزيس لطاض گيطز، تا 
 تَاًس تَسظ يىي اظ هماهات شيل هَضز تطزيس لطاض گيطز: لاضي هي

 ـ ضئيس لَُ لضائي1ِ 

 ـ ضئيس زيَاى ػالي وشَض2

 ـ زازستاى ول وشَض3

 لي ٍ تدسيسًظط آىـ ضؤساي شؼة زازگاُ ػا4

 لضات ـ زازستاى اًتظاهي 5

 ـ ضئيس ساظهاى لضائي ًيطٍّاي هسلر ًسثت تِ لضات آى ساظهاى 6

  ايي زازگاُ فمظ تِ طالحيت لضـاتي وِ طالحيت آًْا هَضز تطزيس ـ1تبصره 

 وٌس ٍ سايط هَاضز زض طالحيت زازگاُ ػالي اًتظاهي لضات است. لطاض گطفتِ است ضسيسگي هي 

 ًوايس. ضئيس لَُ لضائيِ زضطَضت تأييس ض ي لغؼي ايي زازگاُ، زستَض اخطاي آى ضا طازض هي ـ2 تبصره

زض طَضت تطزيس ًسثت تِ طالحيت لاضي عثك هازُ لثل، هَضـَع اظ سـَي همـام تطزيسوٌٌـسُ      ـ45هاده 

م طالحيت تِ ًحَ هستٌس ٍ هستسل تِ وويسيَى ضسيسگي تِ طالحيت لضات هطوة اظ اشـراص شيـل اػـال   
 گطزز: هي

 ـ هؼاٍى لضائي ضئيس لَُ لضائي1ِ

 ـ هؼاٍى حمَلي ٍ اهَض هدلس ٍظاضت زازگستطي2

 ـ هؼاٍى لضائي ضئيس زيَاى ػالي وشَض3

        لضات ـ زازستاى اًتظاهي4

وويسيَى هصوَض، هَضَع ضا زض اسطع ٍلـت تطضسـي ٍ پـس اظ اسـتواع هـسافؼات ٍ اظْـاضات لاضـي وـِ زض         
چٌاًچِ ًظط تط ػسم طالحيت ٍي زاشـتِ تاشـس، ًتيدـِ ضا حـساوثط ظـطف زُ ضٍظ تـِ       طالحيتش تطزيس شسُ، 
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ياتس ٍ ض ي اوثطيـت، هٌـاط    زازگاُ، گعاضو ذَاّس زاز. وويسيَى ياز شسُ، تا حضَض اوثطيت اػضا  ضسويت هي
 است. اػتثاض است. زتيط ايي وويسيَى، زازستاى 

وويسيَى ٍ استواع هسافؼات ٍ اظْاضات لاضي وـِ   زازگاُ ػالي طالحيت پس اظ تطضسي گعاضو ـ46هاده  

زض طالحيتش تطزيس شسُ است، زض طَضت احطاظ ػسم طالحيت، حسة هَضز ٍي ضا تِ يىي اظ هداظاتْاي شيل 
 ًوايس: هحىَم هي

 ـ تثسيل تِ ٍضؼيت ازاضي ٍ زض هَضز لضات ًظاهي لغَ اتالؽ لضائي ٍ اػازُ تِ يگاى ذسهتي1

 ـ تاظذطيسي2

 گي زض طَضت زاضا تَزى شطايظ لاًًَيـ تاظًشست3

 ـ اًفظال زائن اظ هشاغل لضائي4

 ـ اًفظال زائن اظ ذسهات زٍلتي 5

ػسم اضائِ اليحِ زفاػيِ يا ػسم حضَض لاضي زض زازگاُ، تا ٍخَز اتـالؽ ٍلـت، هـاًغ اظ ضسـيسگي      ـ1تبصره 

 ًيست.

 شًَس. هٌس هي ( ايي لاًَى تْط21ُ( ايي هازُ اظ هعاياي هازُ )5( ٍ )4هشوَليي تٌسّاي ) ـ2تبصره 

چٌاًچِ ػسم طالحيت لاضي ًاشي اظ ػسم تَاًايي ٍي زض اًدام ٍظايف هحَلِ تاشس، حسة هَضز  ـ47هاده 

 شَز. تِ تٌعل همام )سوت لضائي( يا تثسيل تِ ٍضؼيت ازاضي هحىَم هي

ػليِ زض  اظ عطف هحىَم ض ي زازگاُ ػالي طالحيت ظطف يه هاُ اظ تاضيد اتالؽ لاتل تدسيسًظط ـ48هاده  

تَاًس تماضاي تدسيسًظط ذَز ضا تِ زفتط زازگاُ تمـسين   ػليِ هي زازگاُ ػالي تدسيسًظط طالحيت است. هحىَم
 ًوايس.

شَز ٍ زض تْطاى هستمط است. ضئيس  زازگاُ ػالي طالحيت ٍ تدسيسًظط آى اظ سِ ػضَ تشىيل هي ـ49هاده 

گطٍُ ياظزُ ٍ ضئيس ٍ اػضا  تدسيسًظط آى اظ تيي لضـات گـطٍُ    ٍ اػضا  زازگاُ ػالي طالحيت اظ تيي لضات
شًَس. لضات ياز شسُ تايس حسالل تيست سـال سـاتمِ وـاض لضـائي      زٍاظزُ تَسظ ضئيس لَُ لضائيِ تؼييي هي

  زاشتِ تاشٌس.

ـ  زض طَضتي وِ زض تاالتطيي گطٍُ تِ تؼساز وافي لاضي ًثاشس يا اظ ضسـيسگي هؼـصٍض تاشـٌس، اػضـا       تبصره 

 شًَس. زازگاُ ػالي تدسيسًظط طالحيت، اظ تيي لضات گطٍُ ياظزُ ٍ تاالتط تَسظ ضئيس لَُ لضائيِ تؼييي هي
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ياتس ٍ ض ي اوثطيت هٌاط اػتثاض  اػضا  ضسويت هي زازگاّْاي هصوَض زض ايي فظل، تا حضَض تواهي ـ 51هاده 

 است. اتالؽ ض ي تا زفتط زازگاُ است.

ـ  شَز ٍ ّطگـاُ   الم شسُ تَسظ لاضي تِ وويسيَى تِ ًحَ هحطهاًِ اتالؽ هيتظويوات تِ ًشاًي اػ تبصره 

 لاضــي آزضس اػــالم ًىــطزُ تاشــس، آذــطيي ًشــاًي هَخــَز زض هحــل ذــسهت ٍي هؼتثــط اســت.          

چٌاًچِ ًظط وويسيَى يا زازگاّْاي هصوَض زض ايي فظل تط تأييس طالحيت لاضي است، پطًٍـسُ   ـ  51هاده 

 شَز. هرتَهِ هي

 طاي حىن لغؼي هحىَهيت تا زازسطا است.اخ ـ 52هاده 

چٌاًچِ ػول اضتىاتي لاضي ػٌَاى خعائي ًيع زاشتِ تاشـس، هـساضن هطتـَط تـِ هطاخـغ طـالحِ        ـ  53هاده 

 شَز. لضائي خْت ضسيسگي اضسال هي

 خْات ضزّ لضات هصوَض زض ايي لاًَى ّواى هَاضز ضزّ زازضس زض آييي زازضسي هسًي است. ـ 54هاده  

ًاهِ اخطائي ايي لاًَى ظطف سِ هاُ تَسظ ٍظاضت زازگستطي تا ّوىاضي زازستاى، تسٍيي ٍ  آييي ـ 55هاده  

 ضسس. تِ تظَية ضئيس لَُ لضائيِ هي

ــاده   ــاضيد الظم ـ   56هـ ــاهي   اظ تـ ــاًَى، توـ ــي لـ ــسى ايـ ــطا  شـ ــط  االخـ ــطضات ظيـ ــَاًيي ٍ همـ   لـ

 تاشس: هلغي هي 

 27/4/1307( لاًَى اطَل تشىيالت ػسليِ هظَب 113ـ هازُ )1

( لاًَى استرسام لضات ٍ طاحة هٌظثاى پاضوِ ٍ هثاشطيي ثثت اسٌاز هظَب 31( ٍ )28(، )23(، )21ـ هَاز )2

28/12/1306  

 6/11/1307( لاًَى ضاخغ تِ هحاووِ اًتظاهي هظَب 1ـ هازُ )3

 13/8/1309ـ لاًَى طالحيت هحىوِ اًتظاهي هظَب 4

 6/10/1315هظَب  ( لاًَى تسطيغ هحاووات اطالحي51ـ هازُ ) 5

 1/10/1317اي اظ هَاز لاًَى تىويل لاًَى استرسام لضات هظَب  ( لاًَى اطالح پاض4ُـ هازُ ) 6

( اليحِ اطالح لسوتي اظ لـاًَى اطـَل تشـىيالت زازگسـتطي ٍ اسـترسام      43( لغايت )33( ٍ )30ـ هَاز )7
 14/12/1333لضات هظَب 
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( لاًَى هـتون سـاظهاى زازگسـتطي ٍ اطـالح لسـوتي اظ      3( ٍ )2) ( ٍ هَاز1) هازُ ) ـ تٌسّاي )ج(، )ٍ( ٍ )ّ  8

( ضاخغ تِ 3ـ هازُ )9       17/6/1335اليحِ لاًًَي اطَل تشىيالت زازگستطي ٍ استرسام لضات هظَب 

 9/10/1337هظَب  تدسيسًظط وطزى زض احىام زازگاُ ػالي اًتظاهي لضات

ؼضـي هـَاز لـَاير لـاًَى هطتـَط تـِ اطـَل تشـىيالت         ( اليحِ لاًًَي ضاخغ تِ اطالح ت6( ٍ )2ـ هَاز )10
 21/2/1339زازگستطي هظَب 

ــ11 ــَاز )  ــ ــاضُ  27( ٍ )26هـ ــالح پـ ــاًَى اطـ ــَب    ( لـ ــتطي هظـ ــَاًيي زازگسـ  25/3/1356اي اظ لـ
ـ اليحِ لاًًَي تؼييي هطخغ تدسيسًظط ٍ اػازُ زازضسي ًسثت تِ احىام زازگاُ ػالي اًتظاهي لضات هظَب 12
24/3/1358 

28/12/1373( لاًَى ٍطَل تطذي اظ زضآهسّاي زٍلت هظَب 3( هازُ )5) ـ تٌس13

 17/2/1376ـ لاًَى ضسيسگي تِ طالحيت لضات هظَب 14

ضٍظ يىشٌثِ هـَضخ ّفـسّن    لاًَى فَق هشتول تط پٌداُ ٍ شش هازُ ٍ تيست ٍ ّشت تثظطُ زض خلسِ ػلٌي
تـِ تأييـس شـَضاي     27/7/1390ض تاضيد هْطهاُ يىْعاض ٍ سيظس ٍ ًَز هدلس شَضاي اسالهي تظَية شس ٍ ز

 ًگْثاى ضسيس.

 ضئيس هدلس شَضاي اسالهي ـ ػلي الضيداًي




