اعاط ٗآ ٚعاصٓإ ٓجشي عاختٔاٜٗا  ٝتاعيغات دُٝتي  ٝػٔٓٞي (ؽشًت ٓادس تخققي (
َقم از شًارِ  5333/6/51-54371روزَايّ رضًي
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ؽٔاس/3076 ٙتٛ31054ـ
وزارت يطكٍ وشهرضازي – ضازياٌ يذيريت و برَايّ ريسي كشىر

ٛيات ٝصيشإ دس جِغ 1383/4/28 ٚب٘ا ب ٚپيؾٜ٘اد ؽٔاسٞٓ 2718/100/02 ٙسخ ٝ 1383/4/21صاست ٓغكٌٖ ٝؽٜشعكاصي  ٝتاييكذ عكاصٓإ ٓكذيشيت  ٝبشٗآكٚ
سيضي ًؾٞس  ٝب ٚاعكت٘اد ٓكاد ) 4( ٙهكاٗ ٕٞبشٗآك ٚعك ّٞتٞعكؼ ٚاهتقكاديم اجتٔكاػي  ٝكش٘ٛوكي جٜٔكٞسي اعكمٓي ايكشإٓ -قك ٝ 1379 ٞدس اجكشاي ٓقكٞب ٚؽكٔاسٙ
/3510د ػ ٓٞسخ  1372/6/15ؽٞساي ػكاُي اداسيم اعاعك٘آ ٚعكاصٓإ ٓجكشي عكاختٔاٜٗا  ٝتاعيغكات دُٝتكي ٝػٔكٓٞي (ؽكشًت ٓكادس تخققكي) سا بك ٚؽكش صيكش
تقٞيب ٗٔٞد:
اضاضُايّ ضازياٌ يجري ضاختًاَها و تاضيطات دونتي و عًىيي
( شركت يادر تخصصي )
فصم اول -كهيات و ضريايّ
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يادِ  -5ؽشًت ٓادس تخققي عاصٓإ ٓجشي عاختٔاٜٗا  ٝتاعيغات دُٝتي  ٝػٔٓٞي ً ٚدس ايٖ اعاع٘آ ٚب ٚاختقاس عاصٓإ ٗآيذٓ ٙي ؽٞدم ؽشًتي اعت دُٝتكي ٝ
ٝابغت ٚبٝ ٚصاست ٓغٌٖ ٝؽٜشعاصي ً ٚداساي ؽخقيت حوٞهي  ٝاعتومٍ ٓاُي بكٞد ٝ ٙبقكن هكٞا ٗيٖ ٓ ٝوكشسات ٓشبكٞب بك ٚؽكشًت ٛكاي دُٝتكي  ٝايكٖ اعاعك٘آ ٝ ٚبكٚ
فٞست عٜآي خاؿ اداسٓ ٙي ؽٞد.
يادِ ٓ -5شًض افِي عاصٓإ تٜشإ اعت.
يادِ ٓ -3ذت عاصٓإ ٗآحذٝد اعت.
يادِ ٝ -7ظايق  ٝاختياسات عاصٓإ ب ٚؽش صيش اعت:
تٜي ٝ ٚاجشاي بشحٜاي عاختٔاٜٗا  ٝتاعيغات دُٝتي  ٝػٔٓٞي.
كشٝػ  ٝاجاس ٙدادٕ عاختٔإ  ٝتاعيغاتي ً ٚبا عشٓاي ٚگزاسي ٓغتوَ يا ٓؾتشى احذاث ٓي ؽٞد بقن هٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞب.
هق ٍٞخذٓات ٓذيشيت بش ٝاجشاي عاختٔإ ٝيا ٛشگ ٚٗٞخذٓات ك٘ي ٜ٘ٓ ٝذعي دس هقاٍ دسياكت حن اُضحٔ.ٚ
تحقيَ اػتقاس ٝ ٝاّ اص ٓ٘ابغ ٓختِق اػْ اص داخِي  ٝخاسجي با سػايت هٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞب.
عشٓاي ٚگزاسي ب٘ٓ ٚظٞس اجشاي ٝظايق عاصٓإ ب ٚبٞس ٓغتوَ ٝيا با ٓؾاسًت عشٓاي ٚگزاسإ بخكؼ ػٔكٓٞي يكا بخكؼ خقٞفكي اػكْ اص داخِكي ٝخكاسجي بكا سػايكت
ٓوشسات ٓشبٞب.
تجٜيض ٓ٘ابغ داخَ  ٝخاسج ب٘ٓ ٚظٞس عشٓاي ٚگزاسي دس پشٝژٛ ٙاي ٓشبٞب بٝ ٚظايق عاصٓإ.
خشيذ صٓيٖ  ٝعاختٔإ با سػايت هٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞب.
اجشاي عايش ٓٞاسد اسجاػي يا تلٞيضي اص بشف ٓجٔغ ػٔٓٞي عاصٓإ ٓشتقط با ٓٞضٞع كؼاُيت عاصٓإ ٝبا سػايت ايٖ اعاع٘آ ٝ ٚهٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞب.
يادِ  -1عشٓاي ٚعاصٓإ ٓقِؾ يي ٓيِياسد  ٝيٌقذ ٓيِي000( ٕٞم000م 100م ) 1لاير اعكت ًك ٚبك ٚيكاصدٛ ٙكضاس عك ْٜيٌقكذ ٛكضاس سيكاُي توغكيْ ؽكذً ٝ ٙكم ٓتؼِكن بكٚ
دُٝت ٓي باؽذ.

فصم دوو – اركاٌ ضازياٌ
يادِ  -6اسگإ عاصٓإ ب ٚؽش صيش اعت:
ٓجٔغ ػٔٓٞي.
-1
ٛيات ٓذيش.ٙ
-2
باصسط (حغابشط)
-3
يادِ  -4اػضاي ٓجٔغ ػٔٓٞي عاصٓإ ػقاست٘ذ اص:
ٝصيش ٓغٌٖ ٝؽٜشعاصي ( سييظ ٓجٔغ ػٔٓٞي).
-1
ٝصيش آٞس اهتقادي  ٝداسايي.
-2
ٝصيش ف٘ايغ ٓ ٝؼادٕ.
-3
ٝصيش باصسگاٗي.
-4
سييظ عاصٓإ ٓذيشيت  ٝبشٗآ ٚسيضي ًؾٞس.
-5
يادِ ٓ -3جٔغ ػٔٓٞي ػادي عاُي دٝباس بشاي تقٞيب بشٗآٛ ٚا  ٝبٞدج ٚعاٍ بؼذ  ٝاتخار تقٔيْ ٗغقت ب ٚفٞست ٛاي ٓاُي عاٍ هقكَ بك ٚدػكٞت سيكيظ ٓجٔكغ
ػٔٓٞي تؾٌيَ ٓي ؽٞدٓ .جٔغ ػٔٓٞي ػادي ٌٖٓٔ اعت دس فٞست ُض ّٝب ٚبٞس كٞم اُؼادٗ ٙيض تؾٌيَ گشدد.
يادِ ٓ -9جٔغ ػٔٓٞي كٞم اُؼاد ٝ ٙػادي ب ٚبٞس كٞم اُؼاد ٙب ٚتواضكاي ٛشيكي اص اػضكاي ٓجٔكغ ػٔكٓٞيم سيكيظ ٛيكات ٓكذيش ٝ ٙيكا بكاصسط  ٝبك ٚدػكٞت ًتقكي
سييظ ٓجٔغ ػٔٓٞي تؾٌيَ ٓي ؽٞد.
يادِ  -51جِغات ٓجآغ ػٔٓٞي با حضٞس حذاهَ ع ٚػض ٞسعٔيت ياكت ٝ ٚتقٔئات جِغات ٓزًٞس ٗيض حذاهَ با ع ٚساي ٓٞاكن ٓؼتقش اعت.
يادِ ٝ -55ظايق  ٝاختياسات ٓجٔغ ػٔٓٞي ب ٚهشاس صيش اعت:
تؼييٖ خط ٓؾي ًِي  ٝاٛذاف بشٗآٛ ٚاي عاصٓإ.
-1
سعيذگي ب ٚگضاسػ ػٌِٔشد عاصٓإ  ٝگضاسػ باصسط (حغابشط)  ٝاتخار تقٔيْ ٗغقت ب ٚفٞستٜاي ٓاُي  ٝتوغيْ عٞد ٝيژ.ٙ
-2
تقٞيب بٞدج ٚعاالٗ ٚعاصٓإ  ٝتـييشات إٓ.
-3
ػضٍ ٗ ٝقب اػضاي ٛيات ٓذيشٙم ب ٚپيؾٜ٘اد سييظ ٓجٔغ ػٔٓٞي  ٝتؼييٖ باصسط (حغابشط).
-4
تقٞيب تؾٌيمت عاصٓإ دس چاسچ ٞهٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞب.
-5
 -6اتخار تقٔيْ ٗغقت ب ٚآييٖ ٗآٛ ٚاي ٓاُي ٓ ٝؼآمتي  ٝاعتخ ذآي  ٝسكاٛي  ٝتـييشات بؼذي آٜٗا با سػايت هٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞب  ٝپيؾٜ٘اد بٛ ٚيات ٝصيكشإ جٜكت
تقٞيب آييٖ ٗآٛ ٚاي ٓاُيم ٓؼآمتي  ٝاعتخذآي.
اتخار تقٔيْ ٗغقت ب ٚاكضايؼ يا ًاٛؼ عشٓاي ٚدس چاسچ ٞهٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞب  ٝپيؾٜ٘اد بٛ ٚيات ٝصيشإ جٜت تقٞيب.
-7
تقٞيب ايجاد ؽؼق ٚدس داخَ ًؾٞس پظ اص تاييذ عاصٓإ ٓذيشيت  ٝبشٗآ ٚسيضي ًؾٞس.
-8
بشسعي  ٝتاييذ پيؾٜ٘اد تـييشات دس ٓٞاد اعاع٘آ ٚب٘ٓ ٚظٞس اساي ٚبٛ ٚيات ٝصيشإ بشاي تقٞيب.
-9
 -10بشسعي  ٝاتخار تقٔيْ ٗغقت ب ٚاٗحمٍ عاصٓإ دس چاسچ ٞهاٗ ٝ ٕٞپيؾٜ٘اد بٛ ٚيات ٝصيشإ بشاي عيش ٓشاحَ بؼذي.
 -11تؼييٖ حوٞم ٓ ٝضاياي اػضاي ٛيات ٓذيشٓ ٝ ٙذيشػآَ دس چاسچ ٞهٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞب  ٝبا سػايت ٓقٞبات ؽٞساي حوٞم  ٝدعتٔضد.
يادِ  -55اتخار تقٔيْ دس باس ٙعايش ٓغائِي ً ٚدس چاسچٝ ٞظايق عاصٓإ دس دعتٞس جِغ ٚهشاس ٓي گيشد.
يادِ  -53اػضاي ٛيات ٓذيش ٙب ٚپيؾٜ٘اد سييظ ٓجٔغ ػٔٓٞي  ٝتقٞيب ٓجٔغ ػٔٓٞي بشاي ٓذت ع ٚعاٍ اٗتخا ٘ٓ ٝقكٓ ٞكي گشدٗكذ  ٝتكا ٓكٞهؼي ًك ٚػكضٍ
ٗؾذ ٝ ٙيا تجذيذ اٗتخا ب ٚػَٔ ٗيآذ ٙاعت دس ٓواّ خٞد باهي خٞا٘ٛذ ٓاٗذ  ٝاٗتخا ٓجذد آٗإ ٗيض بمٓاٗغ اعت .دسفٞست اعكتؼلام ككٞتم باصٗؾغكتوي  ٝيكا ػكضٍ ٛكش
يي اص اػضاي ٛيات ٓذيشٙم جاٗؾيٖ آٗإ ب ٚتشتيب كٞم تؼييٖ ٓي ؽٞد.
تبصرِ -سييظ ٛيات ٓذيش ٙعاصٓإ دس حٌْ ٓؼاٝ ٕٝصيش ٓغٌٖ ٝؽٜشعاصي ٓي باؽذ.
يادِ  -57اػضاي ٛيات ٓذيشٔٗ ٙي تٞاٗ٘ذ دس ٓكذت تقكذي دس عك اصٓإ ٛيچوٗٞك ٚؽكـَ ٓٞظكق ديوكش داؽكت ٚباؽك٘ذ ٔٛ ٝچ٘كيٖ تقكذي ٛشٗكٞع عكٔت ديوكش اػكْ اص
ٓٞظق  ٝؿيش ٓٞظق دس عايش ؽشًت ٛاي ٓادس تخققي  ٝؽشًت ٛاي صيش ٓجٔٞػ ٚآٜٗا تٞعط ٛيات ٓذيشٓ ٝ ٙذيشػآَ عاصٓإ ٓٔ٘ٞع اعت.
يادِ ٛ -51يات ٓذيش ٙدس حذٝد ٓوشسات ايٖ اعاع٘آ ٚداساي اختي اسات الصّ بشاي اجشاي ٝظايق ٓقش دس ايٖ اعاع٘آ ٚاص جِٔٝ ٚظايق صيش ٓي باؽ٘ذ:
اٗتخا سييظ ٛيات ٓذيشٓ ٝ ٙذيشػآَ عاصٓإ.
-1
تٜي ٝ ٚپيؾٜ٘اد بش تؾٌيمت عاصٓإ بٓ ٚجٔغ ػٔٓٞي بشاي تقٞيب دس چاسچ ٞهٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞب.ٚ
-2
تٜي ٝ ٚپيؾٜ٘ا د آييٖ ٗآٛ ٚاي ٓاُي ٓ ٝؼآمتي  ٝاعتخذآي  ٝسكاٛي  ٝعايش آييٖ ٗآٛ ٚا بٓ ٚجٔغ ػٔٓٞي بشاي اتخار تقٔيْ.
-3
تقٞيب بشٗآٛ ٚا  ٝبشحٜاي اجشايي ب٘ا ب ٚپيؾٜ٘اد ٓذيشػآَ.
-4
تٜي ٚگضاسػ ػٌِٔشدمفٞست ٛاي ٓاُي ٔٛ ٝچ٘يٖ بٞدج ٚعاالٗ ٚعاصٓإ بشاي اتخار تقٔيْ ٓجٔغ ػٔٓٞي.
-5
 -6تقٞيب  ٝابمؽ آييٖ ٗآٛ ٚاي داخِي  ٝدعتٞساُؼِٜٔا  ٝسٝؽٜاي اجشايي عاصٓإ با سػايت هٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞب  ٝايٖ اعاع٘آ.ٚ
پيؾٜ٘اد دسياكت ٝاّ  ٝاػتقاس بشاي عاصٓإ با سػايت هٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞب  ٝبٞدجٓ ٚق ٞبٓ ٚجٔغ ػٔٓٞي بشاي اتخار تقٔيْ.
-7
 -8پيؾٜ٘اد عاصػ دس دػاٝي  ٝاسجاع آكش بك ٚداٝسي  ٝتؼيكيٖ داٝس بكا حكن فكِز  ٝعكاصػ يكا بكذ ٕٝإٓ  ٝاعكتشداد دػكاٝي بكشاي تقكٞيب ٓجٔكغ ػٔكٓٞي بكا سػايكت افكَ
( )139هاٗ ٕٞاعاعي جٜٔٞسي اعمٓي ايشإ.
 -9بشسعي  ٝپيؾٜ٘اد عشٓاي ٚگزاسي ب ٚبٞس ٓغتوَ يا اص بشين ٓؾاسًت با ؽش ًت ٛاي دُٝتي  ٝؿيش دُٝتي  ٝاؽخاؿ حويوي  ٝحوٞهي ب٘ٓ ٚظٞس اجشاي ٝظايق عاصٓإ
با سػايت هٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞب بٓ ٚجٔغ ػٔٓٞي بشاي تقٞيب.
 -10اٗؼواد هشاسدادٛا دس چاسچٝ ٞظايق ٓح ٝ ُٚٞهٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞب.
 -11تقٞيب اساي ٚخذٓات ٓذيشيت بش ٝاجشاي عاختٔإ  ٝيا ٛشگ ٚٗٞخذٓات ك٘ي ٜ٘ٓ ٝذعي  ٝتؼييٖ حن اُضحٔ ٚإٓ.
 -12تؼييٖ ًاسٓضد ٓ٘اعب بشاي اٗجاّ ٝظايق ٓ٘ذسج دس ب٘ذٛاي (ٓ )7( ٝ )3اد )4( ٙايٖ اعاع٘آ.ٚ
 -13اتخار تقٔيْ ٗغقت ب ٚخشيذ ٛشگُٞ ٚٗٞاصّ  ٝآٞاٍ ٓ٘و ٝ ٍٞؿيش ٓ٘و ًٚ ٍٞبشاي اجشاي ٝظايق ٓح ُٚٞالصّ باؽكذ ٔٛ ٝچ٘كيٖ ٓؼاٝضك ٚآكٞاٍ  ٝاساضكي  ٝعكاختٔاٜٗاي
ٌِٓي عاصٓإ بشاي سكغ ٗياص اداسي  ٝتاعيغاتي عاصٓإ يا ب٘ٓ ٚظٞس عشٓاي ٚگزاسي دس چاسچ ٞهٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات.
 -14تؼييٖ هئت بشاي كشٝػ يا اجاس ٙدادٕ عاختٔاٜٗا  ٝتاعيغات ٓ ٝحقٞالتي ً ٚبا عشٓاي ٚگزاسي ٓغتوَ يا اص بشين ٓؾاسًت احذاث يا حادث ؽذ ٙاٗذ.
 -15اتخار تقٔيْ دس ٓٞسد ٛش ٓٞضٞع ديوشي ً ٚبا سػايت ٓلاد ايٖ اعاع٘آ ٝ ٚهٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓٞسد ػَٔ عاصٓإ ضشٝسي باؽذ.
يادِ  -56جِغات ٛيات ٓذيش ٙبا حضٞس سييظ ٛيات ٓذيش ٝ ٙحذاهَ يكي ٗلكش اص اػضكاس سعكٔيت ياكتك ٝ ٚتقكٔئات ٓتخكز ٙبكا اً شيكت آسا (حكذاهَ  2ساي ٓٞاككن)
ٓؼتقش اعت  ٝتقٔئات إٓ دس دكتش ٓخقٞؿ ثقت  ٝب ٚآضاي اػضاي ٛيات ٓذيش ٙحاضش دس جِغٓ ٚي سعذ.

فصم ضىو – يذيرعايم
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يادِ ٓ -54ذيشػآَ عاصٓإ باالتشيٖ ٓواّ اجشايي  ٝاداسي عاصٓإ بٞد ٝ ٙبشاي ٓذت عك ٚعكاٍ اص بكيٖ اػضكاي ٛيكات ٓكذيش ٙيكا خكاسج اص إٓ تٞعكط ٛيكات ٓكذيشٙ
اٗتخا ٓي ؽٞدٓ .ذيشػآَ ٓي تٞاٗذ سييظ ٛيات ٓذيشٗ ٙيض باؽذٓ .ذيشػآَ بشًِي ٚاداسات  ٝهغٔت ٛاي عاصٓإ سياعت داؽكتٓ ٝ ٚغكل ٍٞحغكٖ جشيكإ ًِيك ٚآكٞس ٝ
حلع حوٞم ٘ٓ ٝاكغ ٝآٞاٍ  ٝعشٓاي ٚعاصٓإ ٓي باؽذ  ٝبشاي اداس ٙآٞس عاصٓإ  ٝاجشاي ٓقٞبا ٓجٔغ ػٔٓٞي ٛ ٝيات ٓذيش ٙداساي ٛشگ ٚٗٞحوٞم  ٝاختياسات
هاٗٗٞي بٞدٔٗ ٝ ٙاي٘ذگي عاصٓإ سا دس ٓوابَ ًِيٓ ٚوآات هضاييمًؾٞسيم ُؾوشيم ٓٞعغات ٜٗ ٝادٛاي ػٔٓٞي ؿيش دُٝتي  ٝاؽخاؿ با حن تًٞيَ ؿيكش داسد ٓ ٝكي
تٞاٗذ تٔاّ يا هغٔتي اص اختياسات اجشايي ٔٛ ٝچ٘يٖ حن آضكاي خكٞد سا بكا حلكع ٓغكلُٞيت بكٛ ٚشيكي اص اػضكاي ٛيكات ٓكذيش ٝ ٙيكا ٓؼكاٗٝيٖ  ٝعكايش ًاسً٘كإ عكاصٓإ
ٝاگزاس ٗٔايذٞٓ .اسد ريَ اص ٝظايق ٓذيشػآَ ٓي باؽذ.
اداس ٙآٞس عاصٓإ بقن اعاع٘آ ٝ ٚهٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞب.
اجشاي ٓقٞبات ٓجٔغ ػٔٓٞي ٛ ٝيات ٓذيش.ٙ
ػضٍ ٗ ٝقبم استواماػطاي پاداػ  ٝاضاك ٚحوٞم ٓ ٝضايا  ٝاضاكً ٚاس  ٝاخز تقٔيْ دسباسًِ ٙي ٚآٞس اعتخذآي ًاسً٘إ عاصٓإ بقن هٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞب.
اػٔاٍ ٗظاستٜاي ٓاُي ٓ ٝحاعقاتي  ٝحغابشعي ٗغقت ب ٚآٞس عاصٓإ  ٝباصسعي ًِي ٚهغٔت ٛا  ٝاداسات تابؼٓ ٚغتوئا يا با تلكٞي اختيكاس بك ٚاػضكاي ٛيكات ٓكذيشٙ
يا ًاسً٘إ عاصٓإ بٓ ٚغلُٞيت خٞد.
اٛتٔاّ دس تآيٖ سكاً ٙاسً٘إ عاصٓإ بشاعاط هٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞب.
اٗجاّ عا يش ٝظايلي ً ٚبٞٓ ٚجب ايٖ اعاع٘آ ٝ ٚهٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞبم ب ٚػٜذٓ ٙذيشػآَ ٓح ٍٞؽذ ٙيا ٓي ؽٞد.
يادِ  -53آضاي هشاسدادٛا  ٝاع٘اد تؼٜذ آٝس عاصٓإ ب ٚآضاي ٓذيشػآَ  ٝيٌي اص اػضاي ٛيات ٓذيش ٙب ٚاٗتخا ٛيات ٓذيشٓ ٙي باؽذم ًِي ٚچي ٛا ػم ٙٝبش
آضاي اكشاد ياد ؽذ ٙب ٚآضاي ري حغا ٝيا ٗٔاي٘ذٝ ٙي ٗيض خٞاٛذ سعيذ.

فصم چهارو -بازرش قاَىَي (حطابرش)
يادِ  -59باصسط (حغابشط) عاصٓإ ً ٚعاصٓإ حغابشعي يا اص حغابذاسإ سعٔي ٞٓ ٝعغات حغابشعي ٓٞضكٞع هكاٗ ٕٞاعكتلاد ٙاص خكذٓات تخققكي  ٝحشكك ٚاي
حغابذاسإٓ -قٓ 1372 ٞي باؽذم بش اجشاي ٓوشسات ايٖ اعاع٘آ ٝ ٚآييٖ ٗآٛ ٚاي ٓشبٞب ٗظاست داؽت ٝ ٚفٞست ٛكاي ٓكاُي عكاصٓإ سا سعكيذگي  ٝگضاسؽكات
الصّ سا جٜت ٓجٔغ ػٔٓٞي تٜيٓ ٚي ٗٔايذ ٗ ٝيض ًِيٝ ٚظايق  ٝاختياساتي سا ً ٚبٞٓ ٚجب هاٗ ٕٞتجاست ب ٚػٜذ ٙباصسط ٓح ٍٞاعت اٗجاّ ٓي دٛذ .باصسط ٗغخ ٚاي
ا ص گضاسػ خٞد سا حذاهَ پاٗضد ٙسٝص هقَ اص تؾٌيَ ٓجٔغ بٓ ٚوآات ٓ ٝشاجغ ري سبط اسايٓ ٚي ٗٔايذ.باصسط با ابمع سييظ ٛيات ٓذيش ٙحن ٓشاجؼ ٚبًِ ٚيك ٚاعك٘اد
ٓ ٝذاسى عاصٓإ سا داسد بذ ٕٝايٌ٘ ٚدس ػِٔيات اجشايي دخاُت ً٘ذ ٝيا اٗجاّ ٝظايلؼ ٓٞجب ٝهل ٚدس ػِٔيات عاصٓإ ؽٞد.
فصم پُجى – يُابع ياني و ضاير يقررات
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يادِ ٘ٓ -55ابغ ٓاُي  ٝدسآٓذي عاصٓإ ػقاست اعت اص:
حن اُضحٔ ٚدسياكتي اص اػتقاسات تخقـ ياكت ٚبٛ ٚشيي اص بشحٜاي تِٔي داسايي دس دعت اجشاي عاصٓإ ً ٚحن اُضحٔٓ ٚزًٞس ب ٚب ٚپيؾٜ٘اد ٛيات ٓذيش ٝ ٝ ٙتاييكذ
ٓجٔغ ػٔٓٞي تٞعط ٛيات ٝصيشإ تؼييٖ ٓي گشدد.
ًٔي ٛاي ٗوذي  ٝؿيش ٗوذي دُٝت ٔٛ ٝچ٘يٖ ًٔي ٛاي دُٝت ً ٚدس بٞدج ٚعاُياًٗ ًَ ٚؾٞس ٓ٘ظٞس ٓي ؽٞد.
حن اُضحٔٛ ٚاي حافَ اص اٗجاّ  ٝاساي ٚخذٓات ك٘ي ٜ٘ٓ ٝذعي.
دسآٓذ حافَ اص عشٓاي ٚگزاسيٜاي ٓغتوَ يا ٓؾتشى  ٝعايش دسآٓذٛاي عاصٓإ.
يادِ  -55عاٍ ٓاُي عاصٓإ اص ا ٍٝكشٝسديٖ ٓاٛ ٙش عاٍ ؽشٝع  ٝدس آخش اعل٘ذ ٓأٛ ٙإ عاٍ پايإ ٓي يابذ.
يادِ  -53حغا ٛاي عاصٓإ دس پايإ اعل٘ذ ٓا ٙبغتٓ ٚي ؽٞد .فٞست ٛاي ٓاُي بايذ ٛشعاٍ دس ٓٞػذ هاٗٗٞي ب ٚباصسط تغِيْ ؽٞد.
يادِ  -57دس ٓٞاسدي ً ٚدس ايٖ اعاع٘آ ٚپيؼ بي٘ي ٗؾذ ٙاعت بقن هٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشبٞب ػَٔ خٞاٛذؽذ.
يادِ  – 51عاصٓإ اص ٗظش عياعت ٛا  ٝبشٗآٛ ٚا  ٝكؼاُيت ٛاي تٞعؼ ٝ ٚبٜش ٙبشداسي تابغ ضٞابط ٓ ٝوشسات ٝصاست ٓغٌٖ ٝؽٜشعاصي اعت.
ايٖ اعاع٘آ ٚبٞٓ ٚجب ٗآ ٚؽٔاسٞٓ 83/30/8343 ٙسخ  1383/6/5ؽٞساي ٗوٜقإ ب ٚتاييذ ؽٞساي ياد ؽذ ٙسعيذ ٙاعت.
يعاوٌ اول رييص جًهىر – يحًذ رضا عارف

