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آیین نامه آمىزشی

چبپ

اسعبل ثّ دٔعت

آيين نامه موضوع تبصره( )1ماده( )2قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطة -مصوب  22/9/1311مجلس شوراي
اسالمي

ػُٕاٌ هبٌَٕ:

يتٍ هبٌَٕ:

يبدِ ( 1اص آييٍ
َبيّ ْب)

يؾًٕنيٍ ايٍ آئيٍ َبيّ ػجبستُذ اص :انق  -اػضبي ْيأت ػهًي تًبو ٔهت داَؾكذِ
ْبي گشِٔ پضؽكي كّ يطبثن يوشسات ،ثّ َحٕي دس اعتخذاو داَؾكذِ يشثٕط يي
ثبؽُذ .ة  -ثٓيبساٌ ،كًك ثٓيبساٌ ،تكُغيٍ ْب ،كًك تكُغيٍ ْب ،پشعتبساٌ ،يبيبْب ٔ
ثّ طٕس كهي ؽبؿهيُي كّ دس سؽتّ ْبي ػهٕو ٔاثغتّ ثّ گشِٔ پضؽكي دس داَؾگبِ
ْب ٔ داَؾكذِ ْبي ػهٕو پضؽكي يؾـٕل ثّ خذيت يي ثبؽُذ .تجقشِ -يُظٕس اص
داَؾكذِ دس ايٍ آئيٍ َبيّ كهيّ داَؾكذِ ْب ٔ يؤعغبت ٔ يشاكض آيٕصؽي گشِٔ
پضؽكي داَؾگبِ ْب ٔ داَؾكذِ ْبي ػهٕو پضؽكي يي ثبؽذ.

يبدِ ( 2اص آييٍ
َبيّ ْب)

يجهؾ پشداختي يبْيبَّ ثبثت حن يحشٔييت اص يطت يب إَاع ديگش دسآيذْبي خبسج
داَؾگبْي ثّ ؽشح صيش خٕاْذ ثٕد :انق  -اػضبي ْيأت ػهًي :يشثي  66666لاير تب
 126666لاير .اعتبديبس  66666لاير تب  166666لاير داَؾيبس  66666لاير تب 106666
لاير اعتبد  66666لاير تب  106666لاير تجقشِ  -1ثّ اػضبي ْيأت ػهًي ػهٕو پبيّ
گشِٔ پضؽكي يي تٕاٌ تب يجهؾ  26666لاير اضبكّ ثش يجبنؾ كٕم پشداخت ًَٕد .تجقشِ
 -2دعتٕسانؼًم يشثٕط ثّ تؼييٍ سهى پشداختي يبْيبَّ يٕضٕع ايٍ يبدِ ثب تٕجّ ثّ
ييضاٌ اػتجبسات يٕجٕد دعتگبِ ،حجى كبس ٔ ييضاٌ كبسآئي اكشاد يٕسدَظش تٓيّ ٔ تٕعظ
ٔصيش ثٓذاؽت ،دسيبٌ ٔ آيٕصػ پضؽكي اثالؽ يي گشدد .تجقشِ  % 16 -3يجبنؾ كٕم
حغت يٕسد ػالِٔ ثش يجبنؾ پيؼ ثيُي ؽذِ دس ايٍ يبدِ ثّ اػضبي ْيأت ػهًي
ؽبؿم دس داَؾكذِ ْبي گشِٔ پضؽكي ؽٓشعتبَٓب ثّ جض تٓشاٌ ،افلٓبٌ ،تجشيض،
ؽيشاص ٔ يؾٓذ هبثم پشداخت اعت يؾشٔط ثش ايُكّ جًغ يجهؾ پشداختي اص ثبثت ايٍ
آئيٍ َبيّ اص حذاكثش  266666لاير دس يبِ تجبٔص ًَُبيذ .تجقشِ  -4پشداخت يجهؾ كٕم
انزكش دس حيٍ يشخقيٓبي اعتؼالجي ثب سػبيت يوشسات اعتخذايي يشثٕطّ ٔ ًْچُيٍ
يشخقيٓبي ْيأت اعتحوبهي ٔ يأيٕسيتٓبي ؿيشآيٕصؽي ثاليبَغ اعت .تجقشِ -5
پ شداخت يجبنؾ كٕم ثّ اػضبي ْيأت ػهًي داَؾكذِ ْبي گشِٔ پضؽكي يؾًٕل طشح
تًبو ٔهت جٓت طي دٔسِ ْبي تكًيهي يب كٕم تخققي دس داخم كؾٕس ثّ ؽشط
اسائّ خذيبت آيٕصؽي ٔ دسيبَي تًبو ٔهت ثاليبَغ اعت .تجقشِ  -6پشداخت يجبنؾ كٕم
ثشحغت يٕسد ثّ اػضبي ْيأت ػهًي داَؾكذِ ْبي گشِٔ پضؽكي يؾًٕل طشح
تًبو ٔهت جٓت طي دٔسِ ْبي تكًيهي يب كٕم تخققي دس خبسج اص كؾٕس ثّ ؽشط
آٌ كّ دس ؽشٔع يأيٕسيت ػهًي ٔ يب تحقيهي عّ عبل دس طشح ثٕدِ ثبؽُذ ٔ تؼٓذ
ثغپبسَذ پظ اص پبيبٌ يأيٕسيت تحقيهي يب آيٕصؽي عّ ثشاثش صيبٌ يأيٕسيت سا دس طشح
تًبو ٔهتي خذيت ًَبيُذ تب يؼبدل  %56ثاليبَغ اعت كّ دس ْش فٕست اص  66666لاير
كًتش َخٕاْذ ثٕد  .دس يٕسد يأيٕسيتٓبي آيٕصؽي كًتش اص چٓبسيبِ پشداخت % 166
يجبنؾ كٕم ثاليبَغ اعت .تجقشِ  -0انق  -پشداخت حذاكثش يجهؾ يٕضٕع هبٌَٕ ثشاي
اػضبي ْيأت ػهًي ثب دسجّ اعتبديبس ثّ ثبال ثب َظش سيبعت داَؾگبِ ثاليبَغ اعت .ة
 پشداخت حن يحشٔييت يٕضٕع يبدِ ( )2هبٌَٕ ثّ ؽبؿهيٍ ؿيش ْيأت ػهًي سؽتّْبي گشِٔ پضؽكي ثب تٕجّ ثّ « دسجبت تحقيهي »ٔ « طجوبت ؽـهي » اكشاد يٕسدَظش
فٕست خٕاْذ گشكت.

يبدِ ( 3اص آييٍ
َبيّ ْب)

يؾًٕنيٍ ايٍ آئيٍ َبيّ يكهلُذ خذيت حشكّ اي پضؽكي ٔ تخققي ٔ آيٕصؽي خٕد
سا كوظ دس داَؾگبِ ْب ٔ يب دس داَؾكذِ ْبي ػهٕو پضؽكي اسائّ ًَبيُذ .تجقشِ-
يؾًٕنيٍ ايٍ آئيٍ َبيّ ثب َظش داَؾگبِ ٔ يب داَؾكذِ ػهٕو پضؽكي ريشثظ يي تٕاَُذ
طجن يوشسات يشثٕطّ ػالِٔ ثش عبػبت تؼييٍ ؽذِ ثشاي خذيت تًبو ٔهت ،دس

كهيُيكٓبي تخققي طجن آئيٍ َبيّ كهيُيكٓبي ٔيژِ خذيت ًَٕدِ ٔ اص يضايبي هبََٕي
يشثٕط ثٓشِ يُذ ؽَٕذ.
يبدِ ( 4اص آييٍ
َبيّ ْب)

عبػبت كبس :انق  -اػضبي ْيأت ػهًي :يجًٕع عبػبت كبس تًبو ٔهت (ؽجبَّ سٔصي
كبيم ) اػضبي ْيأت ػهًي حذاهم پُجبِ ٔ چٓبس عبػت دس ْلتّ طجن ثشَبيّ
تُظيًي ٔاحذ يشثٕطّ خٕاْذ ثٕد .تجقشِ  -1چُبَچّ يؾًٕنيٍ ايٍ آئيٍ َبيّ ثب تٕجّ
ثّ ضشٔست ايش ٔ تؾخيـ يغئٕل ثخؼ ٔ سئيظ ثيًبسعتبٌ ضشٔست داؽتّ ثبؽذ كّ
ػالِٔ ثش عبػبت يوشس دس ايٍ يبدِ ،ثّ فٕست آَكبل يب كؾيك َيض اسائّ خذيت ًَبيُذ،
حن انضحًّ يشثٕط اص يحم اػتجبس ػٕايذ اختقبفي پشداخت خٕاْذ گشديذ .تجقشِ  -2ثّ
يؾًٕنيٍ ايٍ آئيٍ َبيّ يضايبي يشثٕط ثّ طشحٓبي تحويوبتي ثشاعبط هشاسداد يشثٕطّ
هبثم پشداخت اعت .تجقشِ  -3يؾًٕنيٍ ايٍ آئيٍ َبيّ ثّ ْيچ ٔجّ ًَي تٕاَُذ دس
سٔصْبي ؿيشتؼطيم ٔ دس عبػبت يٕظق خذيت حن انتذسيظ دسيبكت ًَبيُذ .ة -
ؽبؿهيٍ سؽتّ ْبي ٔاثغتّ ثّ گشِٔ پضؽكي دس فٕست اَجبو حذاهم ؽقت عبػت
اضبكّ كبس دس يبِ يي تٕاَُذ اص يضايبي يُذسج دس ثُذ (ة) يبدِ  2آئيٍ َبيّ ثٓشِ يُذ
ؽَٕذ ٔ ثشاي عبػبت كبس يبصاد ثش آٌ اضبكّ كبس يطبثن ضٕاثظ يشثٕطّ ثّ آَبٌ پشداخت
خٕاْذ ؽذ .تجقشِ  -4پشداخت كٕم انؼبدِ يٕضٕع ثُذ(ة) يبدِ( )2ثّ كبسكُبٌ يٕضٕع
ثُذ(ة) يبدِ( ) 1دس ايبو اعتلبدِ اص يشخقي اعتحوبهي ٔ اعتؼالجي ٔ يأيٕسيتٓبي
اداسي ؿيشآيٕصؽي ثاليبَغ اعت.

يبدِ ( 5اص آييٍ
َبيّ ْب)

ثب اكشاد يؾًٕل ايٍ آئيٍ َبيّ هشاسداد الصو يُؼوذ خٕاْذ ؽذ .تجقشِ  -1يؾًٕنيٍ
طشف هشاسداد يجبص ثّ كغخ هشاسداد ثٕدِ ٔ دس فٕست تًبيم يي تٕاَُذ ثب اػالو هجهي
(ثقٕست كتجي ) كّ يذت آٌ حذاهم اص عّ يبِ هجم خٕاْذ ثٕد َغجت ثّ كغخ هشاسداد
اهذاو كُُذ .تجقشِ  -2چُبَچّ طشف هشاسداد دسطٕل يذتي كّ يؾًٕل ايٍ آئيٍ َبيّ
ثٕدِ يشتكت تخهق ٔ اهذاو يـبيش ثب يلبد ايٍ آئيٍ َبيّ گشدد ثب َظش داَؾگبِ يب داَؾكذِ
يشثٕطّ هشاسداد نـٕ يي ؽٕد ٔ دس فٕستي كّ اثجبت گشدد كّ ْش يك اص يؾًٕنيٍ طشف
هشاسداد ػهيشؿى ضٕاثظ پيؼ ثيُي ؽذِ دس ثخؼ خقٕفي ثّ َحٕي اص اَحبء داساي
كؼبنيت اَتلبػي ثبؽُذ ثشاع بط هشاسداد يشثٕط ،كهيّ يجبنؾ پشداخت ؽذِ ثّ آَبٌ اص
ثبثت ايٍ آئيٍ َبيّ دس يذتي كّ كؼبنيت اَتلبػي داؽتّ ثبؽُذ يحبعجّ ٔ يغتشد
خٕاْذ ؽذ.

يبدِ ( 6اص آييٍ
َبيّ ْب)

عبيش ؽشايظ  :انق  -داَؾكذِ ْبي يجشي ايٍ آئيٍ َبيّ يٕظلُذ ثشاي اكشادي كّ
يؾًٕل ايٍ آئيٍ َبيّ گشديذِ اَذ كبسَبيّ تٓيّ ٔ يشاتت ؽبيغتگي ،ػالهّ ،پؾتكبس ٔ
پيؾشكتٓبي ػهًي ٔ ػًهي آَبٌ سا دس آٌ هيذ ًَبيُذ .ة  -يغئٕنيٍ يشثٕطّ يٕظلُذ ثب
تٓيّ ٔ تذٔيٍ ثشَبيّ ْبي جبيغ دس ايٍ يٕسد ٔ ثب اعتلبدِ اص حذاكثش َيشٔي اَغبَي ٔ
تجٓيضاتي تٕاٌ آيٕصػ ٔ پژْٔؼ ٔ دسيبٌ سا دس ثيًبسعتبَٓب ٔ يشاكض آيٕصؽي ٔ
داَؾكذِ ْبي گشِٔ پضؽكي ثّ خقٕؿ دس ثؼذاصظٓشْب ثّ طٕس هبثم تٕجّ استوبء
ثخؾُذ .ج  -ػًهكشد اجشائي ايٍ آئيٍ َبيّ ثٕعيهّ كشيٓبي َظبستي كّ تٕعظ ٔصاست
ثٓذاؽت ،دسيبٌ ٔ آيٕصػ پضؽكي تٓيّ ٔ ثّ داَؾگبِ ْب ٔ يؤعغبت آيٕصػ ػبني
يضثٕس اسعبل يي ؽٕد ٔ ؽؼ يبِ يك ثبس اسصيبثي خٕاْذ ؽذ تبسيخ أنيٍ اسصيبثي اص
ػًهكشد اجشائي ايٍ آئيٍ َبيّ  1360/12/1خٕاْذ ثٕد.

