
 وظایف نمایندگان مجلس

هحَض ثسیبضی اظ تػوین گیطی ّب، لبًًَگصاضی ّب، ثطًبهِ  هدلس زض ًظبم خوَْضی اسالهی ایطاى اظ اّویت ٍیژُ ٍ ٍاالیی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ

حؿَض ٍ هطبضوت ٍالؼی هطزم زض  ّسایت زٍلت ٍ هلت ضا ثِ زست زاضز. هدلس پبیگبُ اسبسی ًظبم ٍ هطزم ٍ هبیِ ضیعی ّب است ٍ چطاؽ

 .تػوین گیطی ّب ٍ هظْط اضازُ هلی است

 :ثب تَخِ ثِ ًمص هؤثط ٍ هْن هدلس زض ًظبم وطَض، ٍظبیف ػوسُ هدلس زض زٍ ثرص ذالغِ هی گطزز

  لبًًَگصاضی -الف

  ًظبضت –ة 

َُ ازاضُ هدلس ثط اسبس آییي ًبهِ زاذلی ٍ ّوچٌیي ًح حبل خْت اقالع ٍ آگبّی اظ خبیگبُ هدلس ضَضای اسالهی زض لبًَى اسبسی ٍ

زاضًس ثِ قَض ذالغِ اقالػبتی  هدلس ضَضای اسالهی وِ هسئَلیت اضتجبـ ثب هطزم ضا ثِ اضىبل هرتلف ثِ ػْسُ آضٌبیی ثب ثرص ّبی هرتلف

هصاوطات  هططٍح –ذلی هدلس زا ًبهِ آییي –هی تَاًٌس ثب هطاخؼِ ثِ لبًَى اسبسی  اضایِ هی گطزز. ثسیْی است هحممیي ٍ غبحت ًظطاى

 .ثِ هدلس ضَضای اسالهی وست ًوبیٌس هدلس ٍ ّوچٌیي اًتطبضات هدلس ضَضای اسالهی اقالػبت وبهلتطی ضا ًسجت

 (لبًَى اسبسی 62هدلس ضَضای اسالهی اظ ًوبیٌسگبى هلت وِ ثِ قَض هستمین ٍ ثب ضای هرفی اًتربة هی ضًَس تطىیل هی گطزز )اغل  -

 (لبًَى اسبسی 63گی هدلس چْبض سبل است. )اغل زٍضُ ًوبیٌس -

  ( لبًَى اسبسی 64. )لسوتی اظ اغل ػسُ ًوبیٌسگبى هدلس ضَضای اسالهی زٍیست ٍ ّفتبزًفط است -

یه ًوبیٌسُ ٍ هسیحیبى اضهٌی خٌَة ٍ ضوبل ّط وسام یه  ظضتطتیبى ٍ ولیویبى ّط وسام یه ًوبیٌسُ ٍ هسیحیبى آضَضی ٍ ولساًی هدوَػب -

 (لبًَى اسبسی 64وٌٌس. ) لسوتی اظ اغل  وبیٌسُ اًتربة هیً

 (لبًَى اسبسی 65ًفط( ضسویت پیسا هی وٌس. )لسوتی اظ اغل  180هدلس ضَضای اسالهی ثب حؿَض زٍ سَم هدوَع ًوبیٌسگبى ) -

ای اقالع ػوَم هٌتطط ضَز. )لسوتی اظ ٍ ضٍظًبهِ ضسوی ثط هصاوطات هدلس ضَضای اسالهی ثبیس ػلٌی ثبضس ٍ گعاضش وبهل آى ثبیس اظ ضازیَ -

 )لبًَى اسبسی 69اغل 

 )لبًَى اسبسی 71هدلس ضَضای اسالهی زض ػوَم هسبیل زض حسٍز همطض زض لبًَى اسبسی هی تَاًس لبًَى ٍؾغ وٌس. )اغل  -

سی هغبیطت زاضتِ ثبضس. تطریع ضسوی وطَض یب لبًَى اسب هدلس ضَضای اسالهی ًوی تَاًس لَاًیٌی ٍؾغ وٌس وِ ثب اغَل ٍ احىبم هصّت -

 )لبًَى اسبسی 72ضَضای ًگْجبى هی ثبضس. )اغل  ایي هسئلِ ثِ ػْسُ

لبًًَی ثِ پیطٌْبز حسالل پبًعزُ ًفط اظ ًوبیٌسگبى، زض  لَایح لبًًَی پس اظ تػَیت ّیبت ٍظیطاى ثِ هدلس تمسین هی ضَز ٍ قطح ّبی -

 .لبثل قطح است هدلس ضَضای اسالهی

 )لبًَى اسبسی 77ثبیس ثِ تػَیت هدلس ضَضای اسالهی ثطسس. )اغل  ب ، همبٍلِ ًبهِ ّب، لطاضزازّب ٍ هَافمت ًبهِ ّبی ثیي الوللیػْسًبهِ ّ -

لبًَى  80گطفتي ٍ زازى ٍام ٍ یب ووه ّبی ثسٍى ػَؼ زاذلی ٍ ذبضخی اظ قطف زٍلت ثبیس ثب تػَیت هدلس ضَضای اسالهی ثبضس. )اغل  -

 )اسبسی

  ی(لبًَى اسبس 84بضًظط ًوبیس. )اغل سُ زض ثطاثط توبم هلت هسئَل است ٍ حك زاضز زض ّوِ هسبیل زاذلی ٍ ذبضخی وطَض اظّْط ًوبیٌ -

وبهال آظازًس ٍ ًوی تَاى آًْب ضا ثِ سجت ًظطاتی وِ زض هدلس  ًوبیٌسگبى هدلس زض همبم ایفبی ٍظبیف ًوبیٌسگی زض اظْبضًظط ٍ ضای ذَز -

 )لبًَى اسبسی 86وطز. )اغل  ایی وِ زض همبم ایفبی ٍظبیف ًوبیٌسگی ذَز زازُ اًس تؼمیت یب تَلیفیب آض اظْبضوطزُ اًسُ

لبًَى  87ضئیس خوَْض ثطای ّیبت ٍظیطاى پس اظ تطىیل ٍ پیص اظ ّط السام زیگط ثبیس اظ هدلس ضای اػتوبز ثگیطز. )لسوتی اظ اغل  -

 )اسبسی

خوَْض ٍ یب ّط یه اظ ًوبیٌسگبى اظ ٍظیط هسئَل، زضثبضُ  ٌسگبى هدلس ضَضای اسالهی اظ ضئیسزض ّط هَضز وِ حسالل یه چْبضم ول ًوبی -

لبًَى  88زّس. )لسوتی اظ اغل  سؤال وٌٌس، ضئیس خوَْض یب ٍظیط هَظف است زض هدلس حبؾط ضَز ٍ ثِ سؤال خَاة یىی اظ ٍظبیف آًبى



 )اسبسی

ٍظیطاى یب ّط یه اظ ٍظضا ضا استیؿبح وٌٌس، استیؿبح ٍلتی  زی وِ الظم هی زاًٌس ّیبتًوبیٌسگبى هدلس ضَضای اسالهی هی تَاًٌس زض هَاض -

 (لبًَى اسبسی 89اغل  است وِ ثب اهؿبی حسالل زُ ًفط اظ ًوبیٌسگبى ثِ هدلس تمسین ضَز. )لسوتی اظ لبثل قطح زض هدلس

 89ٍظیطاى یب ٍظیط هَضز استیؿبح ػعل هی ضَز. )لسوتی اظ اغل  تاگط هدلس ثِ ّیبت ٍظیطاى ٍ یب ٍظیط هَضز استیؿبح ضای اػتوبز ًساز ّیب -

 )لبًَى اسبسی

زض همبم اخطای ٍظبیف هسیطیت لَُ هدطیِ ٍ ازاضُ اهَض  زض غَضتی وِ حسالل یه سَم اظ ًوبیٌسگبى هدلس ضَضای اسالهی ضئیس خوَْض ضا -

حبؾط ضَز ٍ زض ذػَظ هسبیل  ه هبُ پس اظ قطح آى زض هدلساستیؿبح لطاض زٌّس، ضئیس خوَْض ثبیس ظطف هست ی اخطایی وطَض هَضز

 ثیبًبت ًوبیٌسگبى هربلف ٍ هَافك ٍ پبسد ضئیس خوَْض، اوثطیت زٍ سَم ول هكطح ضسُ تَؾیحبت وبفی ثسّس. زض غَضتی وِ پس اظ

بم ضّجطی هی ضسس. )لسوتی اظ یىػسٍزّن ثِ اقالع هم اغل 10ًوبیٌسگبى ثِ ػسم وفبیت ضئیس خوَْض ضای زازًس هطاتت خْت اخطای ثٌس 

 )لبًَى اسبسی 89اغل 

تَاًس ضىبیت ذَز ضا وتجب ثِ هدلس ضَضای اسالهی ػطؾِ وٌس.  ّط وس ضىبیتی اظ قطظ وبض هدلس یب لَُ هدطیِ یب لؿبییِ زاضتِ ثبضس، هی -

یب لَُ لؿبییِ هطثَـ است  دطیِایي ضىبیبت ضسیسگی وٌس ٍ پبسد وبفی زّس ٍ زض هَاضزی وِ ضىبیت ثِ لَُ ه هدلس هَظف است ثِ

هست  لَُ هدطیِ یب لَُ لؿبییِ هطثَـ است ضسیسگی ٍ پبسد وبفی اظ آًْب ثرَاّس ٍ زض ضسیسگی ٍ پبسد وبفی زّس ٍ زض هَاضزی وِ ضىبیت ثِ

  ی(لبًَى اسبس 90ػبهِ ثطسبًس. )اغل اقالع  هتٌبست ًتیدِ ضا اػالم ًوبیس ٍ زض هَضزی وِ هطثَـ ثِ ػوَم ثبضس ثِ

هدلس ضَضای اسالهی ثب آًْب، ضَضایی ثِ ًبم ضَضای ًگْجبى  ثِ هٌظَض پبسساضی اظ احىبم اسالم ٍ لبًَى اسبسی اظ ًظط ػسم هغبیطت هػَثبت

 :هی ضَز ثب تطویت ظیط تطىیل

 .ضص ًفط اظ فمْبی ػبزل ٍ آگبُ ثِ همتؿیبت ظهبى ٍ هسبیل ضٍظ، اًتربة ایي ػسُ ثب همبم ضّجطی است -1

ثِ ٍسیلِ ضئیس لَُ لؿبییِ ثِ هدلس ضَضای  ًفط حمَلساى، زض ضضتِ ّبی هرتلف حمَلی، اظ هیبى حمَلساًبى هسلوبًی وِضص   -2

 )لبًَى اسبسی 91هدلس اًتربة هی گطزًس. )اغل  اسالهی هؼطفی هی ضًَس ٍ ثب ضای

َضای ًگْجبى ٍ تطریع ػسم تؼبضؼ آًْب ثب فمْبی ض تطریع ػسم هغبیطت هػَثبت هدلس ضَضای اسالهی ثب احىبم اسالم ثب اوثطیت -

 )لبًَى اسبسی 96ّوِ اػؿبی ضَضای ًگْجبى است. )اغل  لبًَى اسبسی ثط ػْسُ اوثطیت

 :ًوبیٌسگبى هدلس ثبیس زض ًرستیي خلسِ هدلس ثِ تطتیت ظیط سَگٌس یبز وٌٌس ٍ هتي لسن ًبهِ ضا اهؿبء ًوبیٌس -

  ثسن اهلل الطحوي الطحین

ضطف اًسبًی ذَیص تؼْس هی ًوبین وِ پبسساض حطین اسالم ٍ  لطآى هدیس ثِ ذسای لبزض هتؼبل سَگٌس یبز هی وٌن ٍ ثب تىیِ ثط هي زض ثطاثط"

ثِ هب سپطزُ ثِ ػٌَاى اهیٌی ػبزل  اًمالة اسالهی هلت ایطاى ٍ هجبًی خوَْضی اسالهی ثبضن، ٍزیؼِ ای ضا وِ هلت ًگْجبى زستبٍضزّبی

هلت ٍ ذسهت ثِ  اهبًت ٍ تمَی ضا ضػبیت ًوبین ٍ ّوَاضُ ثِ استمالل ٍ اػتالی وطَض ٍ حفظ حمَق پبسساضی وٌن ٍ زض اًدبم ٍظبیف ٍوبلت،

 هطزم ٍ تبهیي هػبلح آًْب ضاًَضتِ ّب ٍ اظْبضًظطّب استمالل وطَض ٍ آظازی  هطزم پبی ثٌس ثبضن، اظ لبًَى اسبسی زفبع وٌن ٍ زض گفتِ ّب ٍ

  ".هسًظط زاضتِ ثبضن

 (لبًَى اسبسی 67ًوبیٌسگبى اللیتْبی زیٌی ایي سَگٌس ضا ثب شوط وتبة آسوبًی ذَز یبز ذَاٌّس وطز. )اغل  -

سبل ذَاّس  وبضپطزاظ هی ثبضس ٍ اًتربة آًْب ثطای هست یه ّیبت ضئیسِ زائن هدلس هطوت اظ ضئیس ٍ زٍ ًبیت ضئیس ٍ ضص هٌطی ٍ سِ -

 (ًبهِ زاذلی آییي 27ثَز. )هبزُ 

 102ٍ  24ًوبیٌسگبى ٍ یب ضَضاّبی ػبلی استبى ّب ثط قجك اغَل  ثِ هٌظَض ثطضسی ٍ اغالح ٍ تىویل لَایح زٍلت ٍ قطح ّبی لبًًَی وِ -

مك لبًَى ثِ ػْسُ هدلس گصاضتِ ثط قج هدلس هی زٌّس ثِ هٌظَض تْیِ ٍ توْیس قطح ّبی الظم ٍ اًدبم ٍظبیف زیگطی وِ لبًَى اسبسی ثِ

 )آییي ًبهِ زاذلی 33گطزز. )هبزُ  ضسُ است وویسیَى ّبیی زض هدلس تطىیل هی



وِ ثطای آى اًتربة ٍ تؼییي هی ضَز ثپصیطز ٍ زض  ّط ًوبیٌسُ ثِ خع ضئیس هدلس هلعم است ػؿَیت یىی اظ وویسیَى ّبی زائوی ضا -

 )آییي ًبهِ زاذلی 37هبزُ  هدلس ثب حك اظْبضًظط ٍ ثسٍى حك ضای ضطوت وٌس . )لسوتی اظ وویسیَى ّبی زیگط غَضت توبیل هی تَاًس زض

ثِ استحؿبض هدلس ثطسبًس هی تَاًس تب یه سبػت لجل اظ  زض ّط خلسِ ضسوی یه ًفط اظ ًوبیٌسگبى وِ هكلت هْوی زاضتِ ثبضس ٍ ثرَاّس -

اظْبضًوبیس ٍ زٍ ًفط زیگط اظ ًوبیٌسگبى  َغی ضرػب ثجت ًبم ٍ هكبلت ذَز ضاػٌَاى ًكك لجل اظ زستَض زض لَحِ هرػ ضطٍع خلسِ ضسوی ثِ

است ٍ هی تَاًس  هطرع ضسُ است غحجت ذَاٌّس وطز. ٍلت ّط وسام اظ ًوبیٌسگبى ثطای ًكك زُ زلیمِ ثِ ًَثت قجك لیستی وِ ثب لیس لطػِ

 (آییي ًبهِ زاذلی 72ًوبیس. )هبزُ  زیگط ٍاگصاض توبم یب حسالل سِ زلیمِ اظ حك ذَز ضا ثِ یه ًفط ًوبیٌسُ

قطیك تىثیط ٍ ًػت زض تبثلَ ثِ اقالع ًوبیٌسگبى ثطسس. )هبزُ  ّطهبُ گعاضش وبضّبی وویسیَى ّب ثِ ّیبت ضئیسِ هدلس زازُ هی ضَز تب اظ -

 (زاذلی آییي ًبهِ 49

ٍؾغ ثؼؿی اظ لَاًیي ضا ثِ وویسیَى ّبی ذَز اذتیبض  زض هَاضزی وِ هدلس ؾطٍضی تطریع زّس قجك اغل ّفتبزٍپٌدن لبًَى اسبسی -

 (آییي ًبهِ زاذلی 55تفَیؽ هی ًوبیٌس.)هبزُ 

فبغلِ تٌفس ثبضس، هگط زض هَاضز ؾطٍضی ثِ تطریع  حساوثط هست ثطای ّط خلسِ ضسوی چْبض سبػت است وِ هوىي است یىسطُ ٍ یب ثب -

ًساضتِ ثبضس. )هبزُ  تٌظین هی ضَز وِ ثب اٍلبت ازای ًوبظ ثطذَضز ٍلت زستَض خلسبت ضسوی هدلس چٌبى ضئیس ٍ تػَیت هدلس، ّوچٌیي

 )آییي ًبهِ زاذلی 63

غبئجیي ٍ زیطآهسگبى آى خلسِ ٍ حتی االهىبى لجل اظ اًؼمبز  هصاوطات وبهل ّطخلسِ ثب هػَثبت ؾجف ٍ ثجت هی ضَز ٍ ثِ اًؿوبم اسبهی -

  (آییي ًبهِ زاذلی 68 ًوبیٌسگبى تَظیغ هی ضَز. )لسوتی اظ هبزُ خلسِ ثؼس ثیي

( ًفط هی ثبضس ٍ اوثطیت هكلك آضاء ٍلتی 180ًوبیٌسگبى ) اًؼمبز ضسوی خلسبت ٍ اػتجبض اذص ضای، هٌَـ ثِ حؿَض حسالل زٍ سَم هدوَع -

ثِ هَخت  اسبسی یب زض آییي ًبهِ یب اظ ًػف ًوبیٌسگبى غبحت ضای حبؾط، ضای هثجت زٌّس هگط زض هَاضزی وِ لبًَى حبغل هی ضَز وِ ثیص

 .لبًَى زیگط ، ًػبة زیگطی تؼییي ضسُ ثبضس

  .ًفط( ؾطٍضی است 135ثطای ازاهِ هصاوطات، حؿَض حسالل ًػبة هدوَع ًوبیٌسگبى ) -

 )آییي ًبهِ زاذلی 71خلسبت ضسوی ثب تالٍت آیبتی چٌس اظ لطآى هدیس وِ حتی االهىبى هتٌبست خلسِ آى ضٍظ ثبضس آغبظ ذَاّس ضس. )هبزُ  -

  ز.ثِ هدلس خْت تػَیت پیطٌْبز هی ضَیحِ لبًًَی اظ قطف زٍلت ال -

 )آییي ًبهِ زاذلی 91ًفط اظ ًوبیٌسگبى زض هدلس ثِ ضئیس زازُ هی ضَز )لسوتی اظ هبزُ  15قطح لبًًَی پیطٌْبزی است وِ ثب اهؿبء حسالل  -

ثِ ثَزخِ ٍ تفسیط لَاًیي ػبزی ٍ سبیط هَاضزی وِ زض ایي  ثَـثِ قَض ولی توبم لَایح ٍ قطح ّب ثِ استثٌبی لَایح ٍ قطح ّبی فَضی ٍ هط -

 96حسالل ثبیس پٌح ضٍظ ثبضس. )هبزُ  زض آى هَاضز تطتیت ذبظ زیگطی هؼیي ضسُ است زٍ ضَضی ذَاّس ثَز فبغلِ زٍ ضَض آییي ًبهِ ثطای ضَض

 )آییي ًبهِ زاذلی

هكطح هی گطزز ٍ زض ضاثكِ ثب ولیبت قطح ٍ الیحِ  زی زض خلسِ ػلٌیزض ضَض اٍل گعاضش وویسیَى هطثَـ زض ذػَظ الیحِ یب قطح ػب -

ثِ وویسیَى هطثَقِ  تػَیت ثب پیطٌْبزات وتجی ًوبیٌسگبى وِ تحَیل ّیبت ضئیسِ ضسُ است خْت ثطضسی هصاوطُ هی ضَز ٍ زض غَضت

 )آییي ًبهِ زاذلی 97اضخبع هی ضَز. )اضبضُ ثِ هبزُ 

زض هْلت لبًًَی اضایِ ضسُ است هكطح هی گطزز ٍ  دلس هكطح هی ضَز ٍ پیطٌْبزات ًوبیٌسگبًی وِزض ضَض زٍم گعاضش وویسیَى زض ه -

تػَیت خعییبت ٍ هبزُ  قطح ٍ الیحِ ثط اسبس آییي ًبهِ زاذلی هدلس ضای گیطی ثِ ػول هی آیس ٍ پس اظ پس اظ ثحث ٍ ثطضسی زض خعییبت

  ی(آییي ًبهِ زاذل 100ضبضُ ثِ هبزُ ای ًگْجبى اضسبل هی گطزز. )اضَض ٍاحسُ هػَثِ اظ قطیك ضیبست هدلس خْت اظْبضًظط ثِ

 (آییي ًبهِ زاذلی 115لَایح ٍ قطح ّب چْبض لسن است ػبزی ٍ یه فَضیتی ٍ زٍ فَضیتی ٍ سِ فَضیتی . )هبزُ  -

ثت هَضز ثطضسی لطاض گیطز. هی ضَز تب ذبضج اظ ًَ لَایح ٍ قطح ّبی یه فَضیتی آى است وِ پس اظ تػَیت فَضیت ثِ وویسیَى اضخبع - 

 (آییي ًبهِ زاذلی لبًَى 116)لسوتی اظ هبزُ 



سبػت پس اظ تَظیغ زض هدلس  24قجغ ٍ تَظیغ آى السام ٍ  قطح ّب ٍ لَایح زٍفَضیتی آى است وِ پس اظ تػَیت زٍ فَضیت، ثالفبغلِ ثِ -

 )آییي ًبهِ زاذلی 116اظ هبزُ  هكطح هی ضَز. )لسوتی

ّوبى خلسِ ٍاضز زستَض هی گطزز. )لسوتی اظ هبزُ  فَضیتی آى است وِ ٍلتی سِ فَضیت آى ثِ تػَیت هدلس ضسیس زضالیحِ ٍ قطح سِ  -

 )آییي ًبهِ زاذلی 116

ًبهِ زاذلی هدلس همسم ثط اظْبضات زیگط است ٍ هصاوطات زض  اذكبض ضاخغ ثِ هٌبفی ثَزى لَایح ٍ قطح ّب ثب لبًَى اسبسی وطَض یب آییي -

آییي  122زلیمِ ثِ ػول آیس. )لسوتی اظ هبزُ  5هتَلف هی وٌس ٍ ثبیس ثب استٌبز ثِ اغل یب هبزُ هطثَقِ حساوثط ظطف هست  ی ضاهَؾَع اغل

 )ًبهِ زاذلی

 :اذص ضای زض هدلس ثِ پٌح قطیك اًدبم هی گیطز -

  ضای ثب لیبم ٍ لؼَز -1

  ضای ثب ولیس ثطلی -2

  ضای ػلٌی ثب ٍضلِ -3

  ضای هرفی ثب ٍضلِ-4

  ضای هرفی ثب هْطُ-5

  )آییي ًبهِ زاذلی 124هبزُ (

ضٍظ پس اظ اثالؽ یب پس اظ اًمؿبء هست توسیس زُ  10 ولیِ هػَثبت هدلس ضسوب ثِ ضَضای ًگْجبى فطستبزُ هی ضَز زض غَضتی وِ ظطف -

اسبسی هػَثبت اظ قطف هدلس خْت  لبًَى 94ًىطز قجك اغل  لبًَى اسبسی ، ضَضای ًگْجبى هربلفت ذَز ضا اػالم 95ضٍظ هصوَض زض اغل 

 )آییي ًبهِ زاذلی 139هبزُ ) .اهؿبء ثِ زفتط ضیبست خوَْضی اثالؽ هی ضَز

  ذجطًگبضاى خطایس ٍ غسا ٍ سیوب ثب زاضتي وبضت هرػَظ هی تَاًٌس هحل هرػَظ حؿَض یبفتِ ٍ ًبظط هصاوطات خلسِ ػلٌی ثبضٌس -

خلسِ ثبیس سىَت ضا ضػبیت ًوَزُ ٍ اظ ّط گًَِ اثطاظ  وبضبچیبى هی تَاًٌس حؿَض زاضتِ ثبضٌس ٍ زض هست حؿَض زضزض خلسبت ػلٌی هدلس ت

 (آییي ًبهِ زاذلی 177ًوبیٌس. )لسوتی اظ هبزُ  احسبسبت ذَززاضی

تلفي ثِ ضٍاثف ػوَهی هدلس ثب شوط آزضس ٍ ضوبضُ  گطٍُ ّبی ػاللوٌس ثِ ضطوت زض خلسبت ػلٌی هی تَاًٌس زضذَاست ّبی وتجی ذَز ضا

 (آییي ًبهِ زاذلی 177 توبس حبغل ًوبیٌس.)لسوتی اظ هبزُ 6135487ٍ  6135387ّوبٌّگی ثب ضوبضُ تلفي  اضسبل وطزُ ٍ یب خْت

گبى ًیع زض تؼكیلی ، زض زفبتط استبًی هاللبت هطزم ثب ًوبیٌس ًوبیٌسگبى هدلس ضَضای اسالهی ػالٍُ ثط حؿَض زض حَظُ ّبی اًتربثیِ زض ایبم

 .تططیفبت ذبغی هاللبت هی ًوبیٌس وِ تَسف ضٍاثف ػوَهی اظ ضسبًِ ّبی گطٍّی اػالم هی ضَز ثب هَولیي ثسٍى سبػت ّبی هطرػی

 توبس زفتط –( ضُ) ذویٌی اهبم ذیبثبى تمبقغ –ذیبثبى ٍلیؼػط  – ػاللوٌساى هی تَاًٌس ثب تَخِ ثِ سبػت ّبی اػالم ضسُ ثِ آزضس: تْطاى

زفتط توبس هطزهی  6469882ٍ  6469881تلفي ّبی  ًوبیٌسگبى هطاخؼِ ًوبیٌس ٍ یب خْت وست اقالع اظ چگًَگی ثطًبهِ ّب ثب ضوبضُ ثب هطزم

 .ضٍاثف ػوَهی توبس حبغل ًوبیٌس

ّبیی وِ حبٍی پیطٌْبز اذتیبض ًوبیٌسگبى لطاض هی گیطز ولیِ ًبهِ  ؾوي ایي وِ ولیِ هىبتجبت هطزم ثب ًوبیٌسگبى تَسف زثیطذبًِ هستمیوب زض -

اذتیبض وویسَى ّب، ًوبیٌسگبى ٍ هسئَلیي شی ضثف  اًتمبز زض ضاثكِ ثب هسبیل هكطٍحِ زض هدلس هی ثبضس اظ قطیك ضٍاثف ػوَهی زض ٍ قطح ٍ

 .لطاض هی گیطز

م خْت اضایِ پیطٌْبزات ثطای توبس هطز 6466577ٍ  6466576زایطُ اضتجبقبت هطزهی ضٍاثف ػوَهی هدلس ثب اذتػبظ ضوبضُ تلفي ّبی  -

 .هی زّس ًظطات ثَلتٌی ضا ثِ غَضت هٌظن زض اذتیبض ًوبیٌسگبى ٍ هسئَلیي شی غالح لطاض ٍ اًتمبزات ثب خوغ آٍضی

  س.ػَثبت هدلس ضا ًیع پبسرگَ هی ثبضّوچٌیي ضوبضُ تلفي ّبی فَق سؤاالت لبًًَی ٍ ه



 

هی ثبضٌس ٍ وتت ًفیس ٍ اسٌبز تبضیری هٌحػط ثِ فطزی  ربًِ ّبی هؼتجط وطَضهدلس ضَضای اسالهی زاضای زٍ وتبثربًِ است وِ اظ وتبث -

 .زضآًْب ًگْساضی هی ضَز

  :زاًطدَیبى، هحممیي ٍ ػاللوٌساى خْت استفبزُ اظ وتبثربًِ ّبی هدلس هی تَاًٌس ثِ آزضس

  : هیساى ثْبضستبى ، خٌت هسضسِ ػبلی ضْیس هكْطی1وتبثربًِ ضوبضُ 

هطاخؼِ ٍ یب خْت آگبّی اظ ؾَاثف ػؿَیت ثب ضوبضُ تلفي  ذیبثبى اهبم ذویٌی )ضُ( ؾلغ ضطلی هدلس ضَضای اسالهی : 2وتبثربًِ ضوبضُ 

 .توبس حبغل ًوبیٌس 3124257ٍ  3121609ّبی 

  .گیطزهططٍح هصاوطات هدلس ضَضای اسالهی، ّوچٌیي ولیِ لَاًیي هػَة تَسف ضٍظًبهِ ضسوی وطَض هٌتطط ٍ زض اذتیبض ػوَم لطاض هی  -

  وطَض ضسوی ضٍظًبهِ – زازگستطی 2 ضوبضُ سبذتوبى – ثْطت ذیبثبى – ضْط پبضن –ًطبًی : تْطاى 

 (ضحوِ اهلل ػلیِ)وجیط اًمالة اسالهی حؿطت اهبم ذویٌی  ثب پیبم ضّجط 1359اٍلیي زٍضُ هدلس ضَضای اسالهی زض ّفتن ذطزاز هبُ سبل  -

 .افتتبح ضس

 .ثطگعاض گطزیس 24/12/1358اسالهی زض ضٍظ خوؼِ هَضخ اٍلیي اًتربثبت هدلس ضَضای  - 

ٍاحسُ ای ضٍظ زّن آشض هبُ سبلطٍظ ضْبزت هدتْس هدبّس  ثب تػَیت هبزُ 1372هدلس ضَضای اسالهی زض تبضید ثیست ٍ سَم تیطهبُ سبل  - 

 .اهلل سیس حسي هسضس ضا ثِ ػٌَاى ضٍظ هدلس ًبم گصاضی وطز ٍ سیبستوساض هتؼْس آیت


