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صفحه 2

زستَضالؼول ًحَُ ضسيسگي ثِ ترلفبت اًتظبهي (حطفِ اي) پيوبًىبضاى (ثرطٌبهِ ضوبضُ  42787/92هَضخ 20/05/1392
هؼبًٍت ثطًبهِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضييس خوَْض)

فصل اول :كليات

هبزُ  -1ايي زستَضالؼول ًحَُ ٍ ضَاثظ ضسيسگي ثِ ترلفبت اًتظبهي (حطفِ اي) پيوبًىبضاى زض هطاحل تطريع غالحيت،
اضخبع وبض ،اًؼمبز پيوبى ،حيي اخطاي پيوبى ٍ تب ظهبى ذبتوِ پيوبى ٍ يب تحَيل لغؼي هَضَع پيوبى ٍ ّوچٌيي هيعاى
تٌجيْبت اًضجبعي ٍ هحطٍهيت آًبى ضا زض حَظُ ضوَل ثٌس ة هبزُ  1لبًَى ثطگعاضي هٌبلػبت تؼييي هي وٌس.

هبزُ  -2اغغالحبت ثِ وبض ضفتِ زض ايي زستَضالؼول ثِ ضطح ظيط تؼطيف هي گطزز:

الف) هؼبًٍت :هؼبًٍت ثطًبهِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضييس خوَْض
ة) هؼبٍى ًظبضت :هؼبٍى ًظبضت ضاّجطزي هؼبًٍت ثطًبهِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضييس خوَْض
ج) پيوبًىبض :اضربظ حميمي يب حمَلي ٍاخس ضطايظ ثطاي اًدبم ذسهبت پيوبًىبضي ،هَضَع لبًَى ثطگعاضي هٌبلػبت
(ضوبضُ  130890هَضخ  ٍ )17/11/1382آييي ًبهِ ّبي اخطايي آى وِ ثط اسبس آييي ًبهِ عجمِ ثٌسي ٍ تطريع غالحيت
پيوبًىبضاى (آييي ًبهِ ضوبضُ /48013تّ23251ـ هَضخ ّ 11/12/1381يأت هحتطم ٍظيطاى) ٍ اغالحبت ثؼسي آى
گَاّيٌبهِ غالحيت زضيبفت ًوَزُ اًس ٍ يب هتمبضي زضيبفت گَاّيٌبهِ غالحيت هي ثبضٌس.

ز) ترلف :ػسم ضػبيت لَاًيي ٍ همطضات تَسظ پيوبًىبض زض هطاحل تطريع غالحيت ،اضخبع وبض ،اًؼمبز پيوبى ،حيي
اخطاي پيوبى ٍ تب ذبتوِ ٍ تحَيل لغؼي پيوبى زض هحسٍزُ ايي زستَضالؼول.

صفحه 3

ّـ) هحطٍهيت :تٌجيِ ًبضي اظ ترلف است وِ هٌدط ثِ حصف يه يب چٌس ضضتِ يب اثغبل گَاّيٌبهِ غالحيت ٍ يب هوٌَػيت
پيوبًىبض ٍ يب ّيئت هسيطُ ٍ يب هسيط ػبهل آى اظ تطريع غالحيت ٍ هوٌَػيت اظ اضخبع وبض زض زٍضاى هحطٍهيت هي ضَز.
پيوبًىبض ًيع هدبظ ثِ پصيطش وبض خسيس زض ايي هست ًيست .ثؼس اظ اتوبم هحطٍهيت پيوبًىبض ثبيس ًسجت ثِ اذص غالحيت
هدسز السام وٌس.
ٍ) تؼليك گَاّيٌبهِ :تٌجيِ ًبضي اظ ترلف است وِ هٌدط ثِ هوٌَػيت اضخبع وبض خسيس زض يه يب چٌس ضضتِ ثِ پيوبًىبض زض
هست تؼليك است .پيوبًىبض ًيع هدبظ ثِ پصيطش وبض خسيس زض ايي هست ًيست .ثؼس اظ اتوبم هست تؼليك ٍ اغالح هَضَع
تؼليك گَاّيٌبهِ ثطاي هست ثبليوبًسُ ،اػتجبض زاضز.
ظ) ذسبضتّ :ط گًَِ ضطض هبلي ٍ يب ظهبًي ٍ يب ػسٍل اظ هطرػبت فٌي است وِ زض اثط ًمع زض اًدبم تؼْسات پيوبًىبض
ثِ زليل ػسم ضػبيت همطضات ،ضَاثظ ٍ استبًساضزّب ثِ پطٍغُ ٍاضز هي ضَز.
ح) پيطٌْبز ضفغ هحطٍهيت :پيطٌْبز ترفيف تٌجيِ يب هدبظات ضطوت وِ اظ عطف هطخغ غسٍض حىن هحطٍهيت اضسبل هي
گطزز.
ط) تدسيسًظط :ثطضسي تمبضبي تغييط حىن غبزضُ تَسظ ّيأت ثسٍي.
ي) گعاضش ترلف :گعاضش فٌي هستٌسي وِ وويت ٍ ويفيت ترلف ضا زض چبضچَة ايي زستَضالؼول هطرع ٍ تَسظ
زستگبُ اخطايي ٍ يب زستگبُ ًظبضتي تْيِ ٍ اضسبل هي گطزز.

فصل دوم :مراجع رسيذگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران و وظائف آنها

هبزُ  -3هطخغ زضيبفت گعاضش ّبي ترلفبت اًتظبهي (حطفِ اي) هحل غسٍض گَاّيٌبهِ تطريع غالحيت پيوبًىبضاى هي
ثبضس.

هبزُ  -4هطاخغ ضسيسگي ثِ ترلفبت اًتظبهي (حطفِ اي) پيوبًىبضاى ػجبضت است اظ اهَض ًظبم اخطايي عطح ّبّ ،يأت ثسٍي،
ّيأت تدسيسًظط ٍ استبًساضي ّب

صفحه 4

الف) هطخغ ضسيسگي ٍ اتربش تػوين زض هَضز ترلفبت اًتظبهي (حطفِ اي) وِ هٌدط ثِ هحطٍهيت يه تب زٍ سبل ٍ يب تؼليك
گَاّيٌبهِ هي ضَز ،وبضگطٍّي ثب هسئَليت هسيط ول شيطثظ هطخغ غسٍض گَاّيٌبهِ (هؼبًٍت يب استبًساضي ّب) هي ثبضس.

تجػطُ :هدوَع هحطٍهيت ّبي ًبضي اظ ترلفبت ثٌسّبي (ج)( ،ز)ّ( ،ـ)( ٍ )ٍ( ،ظ) هبزُ  10وِ ثيص اظ زٍ سبل هي گطزز
تَسظ هطخغ غسٍض گَاّيٌبهِ اػوبل هحطٍهيت هي ضَز.

ة) هطخغ ضسيسگي ثِ ترلفبت اًتظبهي (حطفِ اي) وِ هٌدط ثِ هحطٍهيت ثيص اظ زٍ سبل (حساوثط تب سِ سبل ٍ ثِ استثٌبء
هػبزيك تجػطُ ثٌس الف هبزُ  )4هي ضَز ّيأت ثسٍي است ٍ اػضبي ّيأت ثسٍي ػجبضتٌس اظ:
 ضييس اهَض ًظبم اخطايي عطح ّب (ضييس ّيأت) هؼبٍى هطثَط ثِ تطريع غالحيت پيوبًىبضاى اهَض يه ًفط وبضضٌبس غبحجٌظط هطتجظ ثب هَضَع ثِ تطريع هؼبٍى ًظبضت هؼبٍى اهَض ًظبم فٌي اًدوي غٌفي پيوبًىبضي شيطثظ ًوبيٌسُ زستگبُ اخطايي شيطثظ ٍ پيوبًىبض حست هَضز ثسٍى حك ضأيج) هطخغ ضسيسگي ثِ زضذَاست ّبي تدسيسًظطّ ،يأت تدسيسًظط هي ثبضس ٍ اػضبي ّيأت تدسيسًظط ػجبضتٌس اظ:
 هؼبٍى ًظبضت (ضييس ّيأت) ضييس اهَض ًظبم اخطايي عطح ّب (ثسٍى حك ضأي) اًدوي غٌفي پيوبًىبضي شيطثظ (ثسٍى حك ضأي) ضييس اهَض حمَلي هؼبًٍت (يب حسالل هؼبٍى اهَض) ًوبيٌسُ زستگبُ اخطايي شيطثظ ٍ پيوبًىبض حست هَضز ثسٍى حك ضأي -ضييس اهَض ًظبم فٌي

صفحه 5

 ضييس اهَض ًظبضت سطهبيِ اي -يه ًفط وبضضٌبس ذجطُ ثِ تطريع هؼبٍى ًظبضت

هبزُ  -5خلسبت ّط يه اظ ّيأت ّب ثب حضَض اوثطيت اػضبي غبحت ضأي ضسويت هي يبثس ٍ اتربش تػوين ثط اسبس
اوثطيت آضاء حبضطيي هي ثبضس .وليِ حبضطيي هَظف ثِ اظْبضًظط هي ثبضٌس.

هبزُ ٍ -6ظبيف اهَض ًظبم اخطايي عطح ّب ٍ استبًساضي ّب زض ضسيسگي ثِ ترلفبت اًتظبهي (حطفِ اي) پيوبًىبضاى ضبهل
هَاضز ظيط است:
الف) ضسيسگي ثِ گعاضش ّبي ترلفبت اًتظبهي (حطفِ اي) هٌسَة ثِ پيوبًىبضاى
ة) تؼييي تٌجيْبت اًضجبعي همطض ،اػن اظ هحطٍهيت (يه تب زٍ سبل) ٍ يب تؼليك پيوبًىبض ٍ يب ّيئت هسيطُ ٍ يب هسيطػبهل ٍ
يب تجطئِ پيوبًىبض
ج) تْيِ گعاضش زض ذػَظ ترلف ثطاي ّيأت ثسٍي زض غَضت لعٍم
ز) ثطضسي ٍ ضسيسگي ثِ پيطٌْبز ضفغ هحطٍهيت احىبم غبزضُ استبًساضي ّب (پس اظ گصضت ًػف ظهبى هحطٍهيت)
تجػطُ :هَضَع ثٌس (ز) تَسظ اهَض ًظبم اخطايي عطح ّب اًدبم هي ضَز.
هبزُ ٍ -7ظبيف ّيأت ثسٍي ضسيسگي ثِ ترلفبت اًتظبهي (حطفِ اي) پيوبًىبضاى ضبهل هَاضز ظيط است:

الف) ضسيسگي ثِ گعاضش ّبي ترلفبت اًتظبهي (حطفِ اي) هٌسَة ثِ پيوبًىبضاى
ة) تؼييي هحطٍهيت (زٍ تب سِ سبل) پيوبًىبض ٍ يب ّيئت هسيطُ ٍ يب هسيط ػبهل ٍ يب تجطئِ پيوبًىبض
ج) ثطضسي ٍ ضسيسگي ثِ پيطٌْبز ضفغ هحطٍهيت احىبم غبزضُ اهَض ًظبم اخطايي عطح ّب (پس اظ گصضت ًػف ظهبى
هحطٍهيت)
تجػطُ :زض غَضتي وِ ثِ تطريع ّيأت ،ترلفي ٍالغ ًطسُ ثبضس پطًٍسُ هرتَهِ هي گطزز.

صفحه 6

هبزُ ٍ -8ظبيف ّيأت تدسيسًظط ضسيسگي ثِ ترلفبت اًتظبهي (حطفِ اي) پيوبًىبضاى پس اظ غسٍض ضأي ّيأت ثسٍي ضبهل
هَاضز ظيط است:
الف) ضسيسگي ثِ زضذَاست ّبي تدسيسًظط (زض هَضز احىبم ّيأت ثسٍي) اظ سَي پيوبًىبض
ة) ضسيسگي ثِ زضذَاست ّبي اػتطاؼ ثِ ضأي ّيأت ثسٍي اظ سَي زستگبُ ّبي ًظبضتي ٍ يب سبيط هطاخغ لضبيي
غالحيتساض
ج) تدسيسًظط زض وليِ آضاء غبزضُ ّيأت ثسٍي ثط اسبس احىبم غبزضُ اظ هطاخغ لضبيي غالحيتساض زض هَضَع هغطٍحِ
ز) ثطضسي ٍ ضسيسگي ثِ تمبضبي ضفغ هحطٍهيت احىبم غبزضُ تَسظ ّيأت ثسٍي (پس اظ گصضت ًػف ظهبى هحطٍهيت)

فصل سوم :موارد تخلف و ميزان تنبيهات انضباطي

هبزُ  -9زض هَاضز ظيط گَاّيٌبهِ يب غالحيت ثطذي ضضتِ ّبي گَاّيٌبهِ پيوبًىبضي ضطوت تؼليك هي گطزز:

الف) زض غَضت ذطٍج فطز اهتيبظ آٍض (اػن اظ ّيئت هسيطُ ٍ هسيط ػبهل يب پطسٌل اهتيبظ آٍض) وِ هٌدط ثِ وبّص اهتيبظ
ضطوت ضَز ٍ ػسم خبيگعيٌي فطز هٌبست ظطف سِ هبُ (تؼليك تب ظهبى اغالح هَضَع تؼليك)
ة) تؼليك ضطوت ّب زض غَضت ػضَيت ّوعهبى اهتيبظآٍضاى يه ضطوت زض ضطوت ّبي زيگط ثِ ػٌَاى اهتيبظ آٍض تب ظهبى
ضفغ ّوعهبًي.

هبزُ  -10هَاضز ترلفبت اًتظبهي (حطفِ اي) ٍ هيعاى تٌجيْبت اًضجبعي هحطٍهيت ثِ ضطح ظيط هي ثبضس:
الف) ػسم ضػبيت لبًَى هَضَع اغل  141لبًَى اسبسي ٍ لبًَى هٌغ هساذلِ وبضوٌبى زٍلت (زٍ سبل هحطٍهيت)
ة) تمػيط پيوبًىبض وِ هٌدط ثِ فسد ّط لطاضزاز ٍ ضجظ ضوبًت ًبهِ ٍي اظ سَي وبضفطهب گطزز (يه سبل هحطٍهيت)

صفحه 7

ج) اضائِ هساضن غيطٍالؼي ثجتي اظ خولِ ضٍظًبهِ ضسوي يب غَضتدلسِ سْبهساضاى (يه سبل هحطٍهيت)
ز) اضائِ هساضن غيطٍالؼي اظْبضًبهِ هبليبتي (زٍ سبل هحطٍهيت)
ّـ) اضائِ هساضن غيطٍالؼي هساضن تحػيلي (يه سبل هحطٍهيت)
ٍ) اضائِ هساضن غيطٍالؼي سبثمِ ثيوِ ،سبثمِ وبض ٍ يب ثيوِ وبضگبّي لطاضزازّب (يه سبل هحطٍهيت)

ظ) اضائِ هساضن غيطٍالؼي لطاضزاز ضبهل هتي لطاضزاز ،تأييسيِ وبضوطز يب هفبغب حسبة ثيوِ (ثِ اظاي ّط لطاضزاز  18هبُ
هحطٍهيت)
ح) ٍاگصاضي ثيص اظ  95زضغس پيوبى ثِ يه يب چٌس پيوبًىبض ثسٍى تَافك وبضفطهب (زٍ سبل هحطٍهيت)
ط) تجبًي ،تغويغ ،تْسيس ،پطزاذت ضضَُ ٍ يب ًظبيط آى زض فطآيٌس تطريع غالحيت (زٍ سبل هحطٍهيت)
ي) تجبًي ،تغويغ ،تْسيس ،پطزاذت ضضَُ ٍ يب ًظبيط آى زض فطآيٌس اًتربة پيوبًىبض (اضخبع وبض) ٍ يب حيي اخطاي وبض ،زض ايي
هَاضز ثط اسبس ًتبيح ضسيسگي لضبيي السام ذَاّس ضس (زٍ سبل هحطٍهيت)
ن) حضَض غَضي ّيئت هسيطُ ٍ يب پطسٌل اهتيبظ آٍض زض ضطوت ّبي پيوبًىبض اظ عطيك ٍاگصاضي هسضن تحػيلي ٍ سَاثك
ًيع ترلف هحسَة گطتِ ٍ فطز ٍ ضطوت هترلف ثِ هست يه سبل هحطٍم هي گطزًس.
ل) زض هَالؼي وِ ترلف پيوبًىبض سجت ذسبضت ثِ پطٍغُ ّب گطزز ٍ پيوبًىبض ًسجت ثِ خجطاى آى السام هؤثطي ًىطزُ ثبضس،
ثستِ ثِ هيعاى ،تٌَع ،ػوك ،اثؼبز ،ويفيت ٍ اثط ذسبضت ،پيوبًىبضّ ،يأت هسيطُ ٍ هسيط ػبهل ثيي يه تب سِ سبل هحطٍم هي
گطزًس.
م) اًؼمبز لطاضزاز زض هَاضزي وِ ًيبظهٌس گَاّيٌبهِ غالحيت هي ثبضس زض ظهبى هحطٍهيت گَاّيٌبهِ (زٍ سبل هحطٍهيت)
تجػطُ -زض غَضت ترلفبت ثٌسّبي "ط" ٍ "ي" ،ػالٍُ ثط اػوبل تٌجيْبت هٌسضج زض ايي زستَضالؼول ،هَضَع ثِ هطاخغ
لضبيي ًيع هٌؼىس ذَاّس ضس.

هبزُ  -11چٌبًچِ زض فطآيٌس اًتربة پيوبًىبض ،پيوبًىبضي اظ سَي ّيأت ضسيسگي ثِ ضىبيبت هٌبلػبت ٍ يب سبيط هطاخغ
لضبيي غالحيتساض هحىَهيت لغؼي يبثس ،ثِ هست يىسبل هحطٍم هي گطزز.

صفحه 8

تجػطُ -زض هَاضزي وِ اظ سَي ّيأت فَق هستميوبً حىوي هجٌي ثط هحطٍهيت اظ اضخبع وبض غبزض گطزز ثب اثالؽ ثِ هطخغ
غسٍض حىن ػيٌبً لبثل اخطا است .زض ايي هَاضز تطريع وفبيت هحطٍهيت اثالغي ٍ يب اػوبل هحطٍهيت اضبفي اظ
اذتيبضات ّيأت ثسٍي است.

هبزُ  -12زض غَضت احطاظ اًدبم ترلفبت اًتظبهي (حطفِ اي) هَضَع ايي اييي ًبهِ تَسظ پيوبًىبض ،ػالٍُ ثط اػوبل خطاين
هطثَط ضطيت اضظضيبثي هَضَع آييي ًبهِ تطريع غالحيت پيوبًىبضاى (اػن اظ ضطيت اضظضيبثي هحبسجِ ضسُ يب ضطيجي
وِ ثِ غَضت ػلي الحسبة هَضز استفبزُ لطاض هي گيطز) زض اٍليي تطريع غالحيت ثؼس اظ زٍضُ هحطٍهيت ثِ ضطح ظيط
تؼسيل هي گطزز:

الف) لطاضزازّبيي وِ هٌدط ثِ هحطٍهيت ثطاي پيوبًىبض گطزز اهتيبظ آى لطاضزاز زض تطريع غالحيت زٍضُ ّبي ثؼس
پيوبًىبض هحبسجِ ًوي ضَز.
ة) وبّص  5زضغسي ضطيت اضظضيبثي زض زٍضُ چْبضسبلِ ثؼس ،زض غَضت تؼليك گَاّيٌبهِ
ج) وبّص  10زضغسي ضطيت اضظضيبثي زض زٍضُ چْبض سبلِ ثؼس ،زض غَضت هحطٍهيت يه سبل
ز) وبّص  15زضغسي ضطيت اضظضيبثي زض زٍضُ چْبض سبلِ ثؼس ،زض غَضت هحطٍهيت ثيص اظ يه ٍ تب زٍ سبل
ّـ) وبّص  20زضغسي ضطيت اضظضيبثي زض زٍضُ چْبضسبلِ ثؼس ،زض غَضت هحطٍهيت ثيص اظ زٍ ٍ تب سِ سبل
هبزُ  -13زض غَضت ٍلَع چٌس هَضز اظ ترلفبت اًتظبهي (حطفِ اي) هٌسضج زض ايي زستَضالؼول ،تٌجيْبت اًضجبعي آًْب
خوغ هي گطزز (حساوثط تب سِ سبل)
تجػطُ :زض غَضت ٍلَع ثيص اظ سِ ثبض ترلف هٌدط ثِ هحطٍهيت تَسظ اضربظ حمَلي يب حمَلي زض يه زٍضُ ظهبًي
سِ سبلِ ،ضرع حميمي يب حمَلي هَضز ًظط ثِ غَضت زائن هحطٍم هي گطزز.

فصل چهارم :فرآينذ رسيذگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) و تجذيذنظر در آراء

صفحه 9

هبزُ  -14زثيطذبًِ ّيأت ثسٍي ،اهَض ًظبم اخطايي عطح ّب هي ثبضس ٍ وليِ اهَض ضبهل هىبتجبت ،هطاخؼبت ٍ سبيط اهَض
هطثَط ،اظ عطيك آى اًدبم هي پصيطز.

هبزُ  -15زثيطذبًِ ّيأت تدسيسًظط هؼبًٍت ًظبضت هي ثبضس ٍ وليِ اهَض ضبهل هىبتجبت ،هطاخؼبت ٍ سبيط اهَض هطثَط ،اظ
عطيك آى اًدبم هي پصيطز.

هبزُ  -16زثيطذبًِ ّيأت ثسٍي هَظف است حساوثط ظطف هست يه ّفتِ پس اظ زضيبفت گعاضش ّبي ترلف ٍاغلِ اظ
زستگبُ ّبي اخطايي ٍ ًظبضتي زض ذػَظ اضتىبة ترلفبت اًتظبهي (حطفِ اي) ،هَضَع ضا ثطاي اذص زفبػيِ وتجي اظ
پيوبًىبض ثِ ٍي هٌؼىس ًوبيس .هْلت پبسرگَيي زٍ ّفتِ پس اظ اضسبل ًبهِ هي ثبضس ٍ ػسم پبسرگَيي پيوبًىبض هبًغ اظ
ضسيسگي ثِ هَضَع تَسظ هطخغ شيطثظ ًرَاّس ضس.

هبزُ  -17زثيطذبًِ ّيأت ثسٍي ثؼس اظ زضيبفت گعاضش ترلف ٍ زفبػيِ وتجي ،ثبيستي عي حساوثط ظطف چْبض ّفتِ السام ثِ
اضسبل هَضَع ثِ هطخغ ضسيسگي هتٌبست ثب ترلف خْت ثطضسي ًوبيس .هطاخغ ضسيسگي ثِ ترلفبت اًتظبهي (حطفِ اي)
پيوبًىبضاى ،ثط حست ًَع ترلف ٍ اسٌبز هثجتِ ،ثبيس حساوثط ظطف يه هبُ اظ ظهبى اػالم هَاضز ترلف ثِ ايي هطاخغ ،زضثبضُ
آى اػالم ًظط ٍ غسٍض ضأي ًوبيٌس .زض غَضت ًيبظ ثِ ظهبى ثيطتط ثب هَافمت هؼبٍى ًظبضت ،ايي هست ثطاي هست زٍ هبُ
توسيس هي گطزز.

تجػطُ -اثالؽ آضاي ّيأت ّب ثب ضييس ّيأت ّب است ٍ پس اظ اثالؽ الظم االخطاست.

هبزُ  -18يه ًسرِ اظ وليِ آضاء ثِ اهَض ًظبم اخطايي عطح ّب اضسبل هي گطززّ .وچٌيي ،هحطٍهيت ٍ تؼليك پيوبًىبض زض
پبيگبُ ّبي اعالع ضسبًي هؼبًٍت اػالم هي گطزز.

هبزُ  -19هطخغ تدسيسًظط زض هَضز توبهي آضاء هحطٍهيت ثيطتط اظ زٍ سبل ّيأت تدسيسًظط ٍ سبيط آضاء غيطلبثل
تدسيسًظط هي ثبضس.

صفحه 10

هبزُ  -20زضذَاست تدسيسًظط ثبيس حساوثط ظطف سِ ّفتِ پس اظ اثالؽ خطيوِ ثِ ّوطاُ هساضن هستٌس ٍ هستسل زال ثط
تَخيِ تدسيسًظط ثِ زثيطذبًِ تدسيسًظط اضسبل ضَز .زثيطذبًِ هَظف است زضذَاست هصوَض ضا ثالفبغلِ ثِ ّيأت
تدسيسًظط اضسبل ًوبيس.

هبزُ  -21پس اظ گصضت ًػف ظهبى هحطٍهيت ،پيوبًىبض هي تَاًس تمبضبي ضفغ هحطٍهيت ذَز ضا ثِ هطخغ غسٍض حىن
هحطٍهيت اضسبل ًوبيس .هطخغ غسٍض حىن هحطٍهيت پس اظ ثطضسي ،ثب اػالم هَافمت ذَز ،پيطٌْبز ضفغ هحطٍهيت ضا ثب
هستٌسات الظم ثِ هطخغ شيطثظ اضسبل هي ًوبيس.
هبزُ  -22افطاز حميمي هترلف هٌتست ثِ ضطوت پيوبًىبض هحطٍم يب تؼليك ضسُ ،حست ًظط هطخغ ضسيسگي وٌٌسُ زض هست
هحطٍهيت يب تؼليك ضطوت ،اظ هطبضوت زض تطريع غالحيت ضطوت ّبي ػَاهل ًظبم فٌي ٍ اخطايي هحطٍم هي ثبضٌس.

هبزُ  -23پيوبًىبضاًي وِ ثِ استٌبز ايي زستَضالؼول هحطٍم ٍ يب تؼليك هي ضًَس ،هَظفٌس تؼْسّبي لطاضزازي زض زست
اخطاي ذَز ضا ثط اسبس لطاضزاز هٌؼمسُ ٍ پيَست ّبي اى (ضطايظ ػوَهي ٍ ذػَغي) اًدبم زٌّس ٍ هحطٍهيت آًبى ثِ
ّيچ ٍخِ اظ تؼْسّبي پيوبًىبض زض لجبل تؼْسّبي لطاضزازّبي لجلي ٍ زض زست اخطا ضفغ هسئَليت ًوي وٌس.
تجػطُ -زض غَضتي وِ ػلت هحطٍهيت ضوَل لبًَى هٌغ هساذلِ وبضوٌبى زٍلت (هػَة سبل  ٍ )1337يب اغل 141 ٍ 49
لبًَى اسبسي ثبضس زض ذػَظ لطاضزاز هغبثك همطضات هصوَض تَسظ وبضفطهب السام هي گطزز.
هبزُ  -24اظ تبضيد اثالؽ ايي زستَضالؼول ،زستَضالؼول لجلي ثب ضوبضُ  224483/101هَضخ  4/12/1383هلغي االثط هي گطزز.

هبزُ  -25ايي زستَضالؼول زض  25هبزُ ٍ  6تجػطُ تْيِ ٍ اثالؽ هي گطزز ٍ ّط گًَِ اغالح ٍ تغييط زض ايي زستَضالؼول ،اظ
عطيك هؼبًٍت ثطًبهِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضيبست خوَْضي اثالؽ ذَاّس ضس.
ثْطٍظ هطازي -هؼبٍى ثطًبهِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضييس خوَْض

