
 :ّبی اًتظبهی ثِ لشاس صیش استـ هدبصات۹۹هبدُ

 :ّبی اًتظبهی اغلیالف ـ هدبصات

 .دسخِ یه ـ اخغبس وتجی ثب دسج دس پشًٍذُ ػضَیت دس ًظبم هٌْذسی استبى

 .ج دس پشًٍذُ ػضَیت دس ًظبم هٌْذسی استبىدسخِ دٍ ـ تَثیخ وتجی ثب دس

 .دسخِ سِ ـ هحشٍهیت هَلت اص استفبدُ اص پشٍاًِ اضتغبل ثِ هذت سِ هبُ تب یه سبل ٍ ضجظ پشٍاًِ اضتغبل ثِ هذت هحشٍهیت

 .دسخِ چْبس ـ هحشٍهیت هَلت اص استفبدُ اص پشٍاًِ اضتغبل ثِ هذت یه سبل تب سِ سبل ٍ ضجظ پشٍاًِ اضتغبل ثِ هذت هحشٍهیت

 .دسخِ پٌح ـ هحشٍهیت هَلت اص استفبدُ اص پشٍاًِ اضتغبل ثِ هذت سِ سبل تب پٌح سبل ٍ ضجظ پشٍاًِ اضتغبل ثِ هذت هحشٍهیت

 .ّب ٍ استفبدُ اص پشٍاًِ اضتغبلت ًظبم هٌْذسی استبىدسخِ ضص ـ هحشٍهیت داین اص ػضَی

 :ّبی اًتظبهی تجؼیة ـ هدبصات

 ٍ اخز یب آى اسوبى ٍ استبى سبصهبى دس ػضَیت لجیل اص سبصهبًی یب ایحشفِ اهتیبص وست  ـ سلت اهتیبص وست ضذُ دس هَاسدی و۱ِ

 .س غَست هحىَهیت لغؼی دسخِ سِ ثِ ثبالد ثبضذ، اًتظبهی تخلف اًدبم عشیك اص اضتغبل پشٍاًِ پبیِ استمبی

هذیشُ سبصهبى استبى تب پٌح سبل پس اص لغؼیت حىن هدبصات اًتظبهی دسخِ سِ  ـ هحشٍهیت اص اًتخبة ضذى ثِ سوت ػضَ ّیأت۲

 تب دسخِ پٌح ٍ هحشٍهیت اص تػذی یب اًتخبة ضذى ثِ سوت ػضَ ضَسای اًتظبهی ٍ ثبصسس ًظبم هٌْذسی استبى، ضَسای هشوضی ٍ

ضَسای اًتظبهی ًظبم هٌْذسی ثِ هذت دٍ ثشاثش هذت هحشٍهیت استفبدُ اص پشٍاًِ اضتغبل فمظ ثشای هحىَهبى ثِ هدبصات اًتظبهی 

ّبی هزوَس دس ایي ثٌذ ثشای هحىَهبى ثِ هدبصات ّبی چْبس ٍ پٌح ٍ هحشٍهیت داین اص اًتخبة ضذى یب تػذی توبم سوتدسخِ

 .اًتظبهی دسخِ ضص

 .ّبی اًتظبهی تجؼی سا دس هتي احىبم غبدسُ آى ضَسا روش وٌذاًتظبهی هىلف است هحىَهیت ثِ هدبصاتـ ضَسای ۱تجػشُ

ـ اضخبغی وِ ثِ سِ هشتجِ هحشٍهیت هَلت اص استفبدُ اص پشٍاًِ اضتغبل هحىَم ضذُ ثبضٌذ، دس غَستی وِ ثشای دفؼبت ۲تجػشُ

شٍهیت هَلت اص دسخِ چْبس یب پٌح ثبضذ، ثِ هدبصات هشثَط ثِ ثؼذی هشتىت تخلفی ضًَذ وِ ثبص ّن هستلضم اػوبل هدبصات هح

ّبی لجلی اص استفبدُ اص پشٍاًِ اضتغبل ٍ ضجظ آى یب هدبصات دسخِ ضص هحىَم خَاٌّذ اضبفِ یه ثشاثش هدوَع هذت هحشٍهیت

 .ضذ

تَاًٌذ اص ضَسای اًتظبهی سبل اص صهبى لغؼیت سای اًتظبهی هی( ۱۹ـ هحىَهبى ثِ هدبصات دسخِ ضص پس اص گزساًذى )۳تجػشُ

ًظبم هٌْذسی تمبضبی ػضَیت هدذد ٍ سفغ هٌغ استفبدُ اص پشٍاًِ اضتغبل ًوبیٌذ. دسغَست ًظش هثجت ضَسای اًتظبهی ًظبم 

هٌْذسی ٍ هَافمت سئیس ضَسای هشوضی، هَضَع تَسظ سئیس ضَسای هشوضی ثِ ٍصیش ساُ ٍ ضْشسبصی پیطٌْبد ٍ ثب تػَیت ٍی 



ضَد. هدبصات بم هٌْذسی استبى ٍ اخز پشٍاًِ اضتغبل خذیذ ثب احشاص ضشایظ ٍ آصهَى ٍ آهَصش اػوبل هیػضَیت هتمبضی دس ًظ

 .ضَدتجؼی هطوَل ثخطَدگی فَق ًوی

ضَد هبًغ ـ هدبصات اًتظبهی اضخبظ حمَلی وِ ثِ غَست هحشٍهیت آًْب اص استفبدُ اص پشٍاًِ اضتغبل ثِ وبس اػوبل هی۴تجػشُ

اًذ، ی ثش هذیشػبهل ٍ سبیش اضخبظ حمیمی وِ ثِ عَس هستمین ٍ هؤثش دس تخلف ضخع حمَلی دخیل ثَدُاػوبل هدبصات اًتظبه

 .ًیست

ـ اضخبغی وِ ثِ سِ هشتجِ هحشٍهیت هَلت اص استفبدُ اص پشٍاًِ اضتغبل هحىَم ضذُ ثبضٌذ، دس غَستی وِ ثشای دفؼبت  ۵تجػشُ

بصات هحشٍهیت هَلت اص دسخِ چْبس یب پٌح ثبضذ، ثِ هدبصات هشثَط ثِ هشتىت تخلفی ضًَذ وِ ثبص ّن هستلضم اػوبل هد ثؼذی 

ّبی لجلی اص استفبدُ اص پشٍاًِ اضتغبل ٍ ضجظ آى ٍ یب هدبصات اص ًَع دسخِ ضص هحىَم  هحشٍهیت  اضبفِ یه ثشاثش هدوَع هذت

 .خَاٌّذ ضذ

 :ضَدثِ ضشح صیش اغالح هی( ۹۱ـ هبدُ )۱۷

ای ٍ تخلفبت اًضجبعی صیش است ٍ اًدبم آًْب تَسظ اضخبظ حمیمی یب لبًَى ضبهل تخلفبت حشفِـ تخلفبت اًتظبهی هَضَع ۹۱هبدُ

ّبی اًتظبهی دس هحذٍدُ حذالل ٍ حمَلی ػضَ سبصهبى ًظبم هٌْذسی یب ًظبم وبسداًی سبختوبى، هستَخت هحىَهیت ثِ هدبصات

سخِ اّویت ٍ آثبس تخلف ٍ حسي ٍ سَءسبثمِ هتخلف ٍ ثبضذ وِ هتٌبست ثب ًَع، دحذاوثشّبی روش ضذُ ثشای استىبة ّش یه هی

 :گیشدهجبالتی تؼییي ٍ هَسد غذٍس حىن لشاس هیپشٍایی ٍ ثیدسخِ تدشی ٍی ثِ ٌّگبم تخلف اص حیث لػذ، آگبّی، ثی

 :ایالف ـ تخلفبت حشفِ

الشػبیِ ٍ استبًذاسدّبی ّبی الصمًبهِـ ػذم سػبیت ضَاثظ ٍ همشسات ضْشسبصی، الضاهبت همشسات هلی سبختوبى، آییي وبسّب ٍ آییي۱

اخجبسی دس اًدبم خذهبت هٌْذسی یب اًدبم ّشگًَِ فؼل یب تشن فؼل وِ هخبلف یب هتٌبلض ثب آًْب ثبضذ اػن اص آى وِ هستمیوبً یب 

 .تَسظ ػَاهل تحت هذیشیت، وٌتشل ٍ ًظبست ضخع غَست پزیشد ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ یه تب دسخِ پٌح

ای وِ ثِ هَخت لَاًیي ٍ همشسات هَظف ثِ آى است یب تؼْذات لشاسدادی یب اًدبم یب لػَس ٍ تمػیش دس اًدبم ٍظبیف حشفِـ ػذم ۲

خلف ٍػذُ هىشس دس هَسد اًدبم آًْب ثِ ًحَی وِ هَخت صیبى یب تضییغ حمَق غبحت وبس یب اضخبظ ثبلث ضَد یب ثِ اهَال ػوَهی، 

 .سیت سسبًذ، ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ دٍ تب دسخِ پٌحهٌبثغ هَاد ٍ اًشطی یب هحیظ صیست آ

ًفغ ثبضذ یب ًجبضذ ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ ّبی ػشفبً فبحص غیشضشٍسی ثِ وبسفشهب، اػن اص آًىِ خَد دس آى ریـ تحویل ّضی۳ٌِ

 .دٍ تب دسخِ چْبس

بم وبسی وِ ضشایظ سٍاًی ـ ثِ تطخیع لغؼی هشاخغ ّبی هٌْذسی هَضَع لبًَى یب پزیشفتي یب تؼْذ ثِ اًدـ اضتغبل ثِ حشف۴ِ

لضبیی ـ یب ضشایظ لبًًَی یب هذسن غالحیت هؼتجش یب ظشفیت اضتغبل یب ضشایظ خسوی یب اهىبًبت هبلی ٍ فٌی الصم ثشای اًدبم آى 

ضذ، یب تػذی یب اضتغبل ّوضهبى سا ًذاسد یب اص دست ثذّذ یب هْلت اػتجبس پشٍاًِ اضتغبل ثِ وبس ٍی ثشای اًدبم آى وبس خبتوِ یبفتِ ثب



ًبهِ هغبیشت داضتِ ثبضذ، ثِ هدبصات هىشس ایي آییي( ۲ثِ دٍ یب چٌذ ضغل یب حشفِ وِ اًدبم ّوضهبى آًْب ثب لَاًیي، همشسات یب هبدُ )

 .اًتظبهی اص دسخِ سِ تب دسخِ پٌح

داسای ضشایظ لبًًَی ثبضذ ٍ تحت هسئَلیت اٍ تجػشُ ـ اًدبم خذهبت هٌْذسی ثِ ػٌَاى وبسآهَص یب استخذاهی ثشای هٌْذسی وِ 

 .ثبضذگیشد، هطوَل ایي ثٌذ ًویغَست هی

ـ اسایِ خذهبت یب هطبسوت دس اسایِ خذهبت عشاحی، هحبسجِ، اخشای عشح تَسظ اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی وِ هسئَلیت ثشسسی  ۵

ّب، سبیش هشاخغ غذٍس پشٍاًِ سبختوبى یب ب ٍ دّیبسیٍّ تأییذ ًمطِ ٍ یب اهَس هشثَط ثِ وٌتشل ٍ ثبصسسی آى عشح سا دس ضْشداسی

ّبی دٍلتی ٍ ًْبدّبی ػوَهی غیشدٍلتی ثش ػْذُ داسًذ، دس هذت تػذی ّوبى ضغل، ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ یه تب سبصهبى

 .دسخِ پٌح

 .ی دسخِ دٍ تب چْبسـ تػذی ّوضهبى هسئَلیت دس دٍ هشخغ وِ یىی ثش دیگشی ٍظیفِ ًظبستی داسد، ثِ هدبصات اًتظبه ۶

ـ تأییذ غیشٍالؼی هیضاى ػولیبت اًدبم ضذُ ٍ غَست ٍضؼیت یب هذاسن فٌی ٍ هبلی هطبثِ، ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ سِ تب ۷

 .دسخِ پٌح

 ـ اهتٌبع اص اظْبسًظش وبسضٌبسی پس اص لجَل اًدبم آى دس هَاسدی وِ اص عشیك ۸

 .هدبصات اًتظبهی اص دسخِ یه تب دسخِ سِ غالح لبًًَی ًظشخَاّی ضذُ است، ثِهشاخغ ری

غالح لبًًَی هَظف ثِ تْیِ ٍ یّبیی وِ ثِ هَخت ضَاثظ ٍ همشسات یب دستَس هشاخغ رـ تؼلل دس تٌظین ٍ تسلین ثِ هَلغ گضاسش۹

 .سثظ ثَدُ است، ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ یه تب دسخِ سِتسلین آًْب ثِ هشاخغ ری

ای ضْبدت فٌی خالف ٍالغ یب اػالم ًظش سسوی ٍ داٍسی ٍ وبسضٌبسی دس هَضَػبت فٌی ثذٍى داضتي ـ غذٍس گَاّی یب اد۱۹

 .غالحیت الصم ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ سِ تب دسخِ پٌح

عشفی دس داٍسی یب وبسضٌبسی یب ػذم اػالم خْبت سد ثِ عشفیي اختالف، دس غَست ٍخَد، ثِ هدبصات اًتظبهی اص ـ ػذم سػبیت ثی۱۱

 .دسخِ سِ تب دسخِ پٌح

ای ٍ اخاللی الصم ثشای اًدبم آى وبس، ثِ هدبصات اًتظبهی اص ای ثِ اضخبظ فبلذ غالحیت فٌی، حشفِـ سپشدى اًدبم وبس حشف۱۲ِ

 .دسخِ سِ تب دسخِ پٌح

ـ لػَس یب تمػیش هؤثش دس خلغ یذ اص ضشوت تحت هذیشیت یب هحل اضتغبل خَد دس اهَس سبختوبًی، ثیص اص دٍ ثبس، ثِ هدبصات ۱۳

 .اًتظبهی اص دسخِ دٍ تب دسخِ چْبس

 :ة ـ تخلفبت اًضجبعی



ی سبختوبى، ثِ هدبصات ـ ًمض همشسات اًضجبعی ٍضغ ضذُ ثِ ٍسیلِ ٍ دس هحذٍدُ اختیبسات هشاخغ لبًًَی سبصهبى ًظبم هٌْذس۱

 .اًتظبهی اص دسخِ یه تب دسخِ دٍ

-ّبی گشٍّی ٍ ضجىِای دس سسبًِـ دسج یب ًطش یب ًمل لَل ّشگًَِ هتي، تػَیش یب سبیش هَاسد هغبیش ثب اغَل اخاللی ٍ ضئَى حشف۲ِ

 .ّبی اختوبػی ٍ پیبم اًجَُ اص دسخِ دٍ تب دسخِ پٌح

ضغلی ٍ اداسی ًظبم هٌْذسی استبى ثِ ًفغ خَد یب غیش ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ دٍ تب  ّبیـ سَءاستفبدُ اص ػضَیت یب هَلؼیت۳

 .دسخِ پٌح

هذیشُ، ضَسای اًتظبهی یب ثبصسسبى ًظبم هٌْذسی استبى ثِ ٍسیلِ آى ػضَ  ـ تؼلل یب ػذم اًدبم ثِ ٌّگبم ٍظبیف لبًًَی دس ّیأت۴

 .هدبصات اًتظبهی اص دسخِ دٍ تب دسخِ چْبسیب اػضبی اسوبى هزوَس وِ دس تخلف دخیل ثبضٌذ، ثِ 

ـ اًدبم الذاهبتی وِ هَخت ایدبد اخالل دس اًدبم ٍظبیف لبًًَی ٍ خبسی سبصهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى ٍ اسوبى آى ضَد یب ًبهِ  ۵

 .ٍ تب دسخِ چْبسپشاوٌی یب سخٌشاًی وِ هَخت اتْبم، ٍّي ٍ لغوِ ثِ حیثیت سبیش هٌْذسبى ضَد، ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ د

سثظ لبًًَی وِ ّبی لبًًَی ٍ هبًٌذ آًْب، اثالغی هشاخغ ریّب ٍ اخغبسیِّب، اعالػیِّب، ثخطٌبهِتَخْی ثِ هفبد ضیَُ ًبهِـ ثی ۶

هىلف ثِ سػبیت آًْب ثَدُ، یب هجبدست ثِ اًدبم وبسّبیی وِ دس همشسات وبسی اص آى هٌغ ضذُ، ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ یه تب 

 .دسخِ چْبس

ای ثذٍى ٍخَد اخجبس ٍ اوشاُ، ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ ـ توىیي دس ثشاثش دستَس یب تمبضبی ًمض الضاهبت لبًًَی دس اهَس حشف۷ِ

 .یه تب دسخِ سِ

ـ تأسیس ّشگًَِ هؤسسِ، دفتش یب هحل وست ٍ پیطِ تحت ّش ًبم ثشای اًدبم خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی ثذٍى داضتي هذسن  ۸

 .هشثَط، ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ دٍ تب دسخِ سِ غالحیت

ـ هشاػبت ًىشدى وبهل حمَق هؼٌَی هشثَط ثِ حشفِ هٌْذسی ّوىبساى هٌْذس خَد اػن اص ضخع حمیمی یب حمَلی ٍ هؼشفی  ۹

 .دسخِ پٌحای هتؼلك ثِ دیگشی ثِ ًبم خَد یب وبسفشهب یب هؤسسِ خَد، ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ دٍ تب هحػَل وبس حشفِ

ای خَد دس اختیبس دیگشی ثشای استفبدُ اص آى ثِ ًبم ٍی، ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ یه تب دسخِ ـ لشاس دادى هحػَل وبس حشف۱۹ِ

 .سِ

ـ اخبصُ سَءاستفبدُ اص ًبم ٍ ًطبى خَد یب ضخع حمَلی هتجَع خَد ثِ ضخػی وِ ثِ فؼبلیت التػبدی یب هٌْذسی فشیجىبساًِ یب ۱۱

 .ٍسصد، ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ سِ تب پٌح بساًِ هجبدست هیغیشدسستى

ّبی خػَغی هَسد استفبدُ دس خذهبت هٌْذسی ٍ اهضبّبی الىتشًٍیه خَد ثِ ـ ػذم هشالجت اص هْش، ًطبى، سشثشي ٍ گزسٍاط۱۲ُ

 .ًحَی وِ هٌدش ثِ سَءاستفبدُ اضخبظ ثبلث ضَد، ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ یه تب دٍ



-وٌذ، ٍلَ آى وِ دس لجبل آى حكّبیی وِ اًفشاداً یب ثِ غَست گشٍّی ثِ هٌظَس اخشا تْیِ ٍ اسایِ هیٌىبف اص اهضبی ًمطِـ است۱۳

 .الضحوِ دسیبفت ًىٌذ، ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ یه تب دٍ

تػبٍیش آًْب یب استفبدُ اص سٌذ  ای ٍ هذاسن الصم ثشای دسیبفت پشٍاًِ اضتغبل ثِ وبس ٍـ خؼل دس اٍساق ٍ اسٌبد ٍ هذاسن حشف۱۴ِ

 .هدؼَل، ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ چْبس تب دسخِ ضص

ای یب ثشای ـ دادى یب گشفتي ّشگًَِ هبل یب اهتیبص خبسج اص ضَاثظ یب تجبًی یب تَسل ثِ ٍسبیل هتملجبًِ دس اًدبم ٍظبیف حشف۱۵ِ

یِ ٍ هبًٌذ آًْب دس اهَس فٌی ٍ هٌْذسی، ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ گشفتي یب ثشای ٍاگزاسی وبس یب گشفتي یب دادى تأییذیِ یب سد

 .چْبس تب دسخِ ضص

الضحوِ ثسیبس ًبهتٌبست ثب ػشف سایح ثشای اًدبم خذهبت ـ سَءاستفبدُ اص اضغشاس یب ػذم اعالع وبسفشهب ثشای گشفتي اهتیبص یب حك۱۶

 .هٌْذسی اص ٍی ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ یه تب سِ

ّبی سبختوبًی ٍ ػوشاًی، ثِ هدبصات اص دسخِ چْبس تب ّبی هشتجظ ثب عشحجبًی دس اسایِ پیطٌْبد لیوت دس هٌبلػِ ٍ هضایذُـ ت۱۷

 .دسخِ ضص

ّبی هتملجبًِ یب ّب یب تَسل ثِ ساُای خَد یب دیگشی یب تملت دس آصهَىآهیض یب سبثمِ یب غالحیت حشفِـ اسایِ هذاسن تملت۱۸

ای یب احشاص سوت یب خلت آسا دس ّشگًَِ اًتخبثبت هشثَط ثِ حشفِ، خض دس هَاسد ثشای وست اهتیبص ضغلی ٍ حشفِاظْبسات خالف ٍالغ 

 .ثٌذ )ة( ایي هبدُ، ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ سِ تب دسخِ پٌح( ۱۴همشس دس خضء )

 .ات اًتظبهی اص دسخِ دٍ تب دسخِ پٌحای ثِ هَخت حىن لغؼی لضبیی، ثِ هدبصـ ٍسضىستگی ثِ تمػیش ٍ تملت دس فؼبلیت حشف۱۹ِ

 ـ هجبدست هأهَساى ولیِ ًْبدّبی وٌتشل ٍ ثبصسسی سبختوبى اصخولِ ضبغالى دس۲۹

ّبی داس وٌتشل عشاحی ٍ ثبصسسی سبختوبى ٍ عشحّبی ػْذُّب ٍ سبیش هشاخغ غذٍس پشٍاًِ ٍ وٌتشل سبختوبى ٍ ضشوتضْشداسی

اًغجبق عشاحی یب اخشای سبختوبى ثب هذاسن فٌی ثذٍى دلیل هَخِ ٍ هستٌذ یب اخغبس ضْشسبصی ٍ تشافیىی ثِ ثیص اص دٍ ثبس سد 

 .ًبثدب ثِ غبحجىبساى یب ػذم اخغبس ثِ هَلغ تَلف وبس ٍ سفغ تَلف وبس ثِ غبحجىبساى، ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ دٍ تب دسخِ پٌح

 .ثِ هدبصات اًتظبهی اص دسخِ یه تب دسخِ دٍ ای ثذٍى لشاسداد وتجیای یب خشیذ خذهبت حشفِـ اًدبم وبس حشف۲۱ِ

ای اخالق هٌْذسی سبختوبى اثالغی ٍصاست ساُ ًبهِ سفتبس حشفِای هزوَس دس ًظبمـ ًمض سبیش الضاهبت اخالق ٍ ضئَى سفتبس حشف۲۲ِ

، ثِ هدبصات اًتظبهی هىشس وِ دس ثٌذّبی دیگش ایي هبدُ هدبصاتی ثشای استىبة ثِ آًْب تؼییي ًطذُ( ۲ٍ ضْشسبصی هَضَع هبدُ )

 .دسخِ یه تب دسخِ دٍ

ـ استفبدُ اص پشٍاًِ اضتغبل ثِ وبس دس دٍسُ هحىَهیت اًتظبهی لغؼی ثِ ػذم استفبدُ اص آى، ثِ هدبصات اًتظبهی افضایص دٍسُ  ۲۳

 .هحىَهیت ثِ دٍ ثشاثش



ای است، ثِ ـ اػالم ًىشدى یب وتوبى هحىَهیت اًتظبهی خَد دس هَاسدی وِ فمذاى آى ضشط اًدبم وبس یب گشفتي اهتیبص حشف۲۴ِ

 .هدبصات اًتظبهی دسخِ دٍ تب سِ ثِ ػالٍُ سلت اهتیبص وست ضذُ تب حذی وِ لبثل سلت است

ایي ػضَیت ػبهل هطذّد هدبصات دس ًظش گشفتِ خَاّذ  ـ چٌبًچِ اػضبی اسوبى سبصهبى استبى هشتىت تخلفبت فَق ضًَذ،۱تجػشُ

 .ضذ

تَاًذ دس هَاسدی وِ ٍلَع تخلف سا ًبضی اص ضؼف اعالػبت ٍ هْبست فٌی هتخلف یب ػذم آضٌبیی ٍی ثب ـ ضَسای اًتظبهی هی۲تجػشُ

خبظ دس هذت هؼیي ٍ ضَاثظ ٍ همشسات تطخیع دّذ دس حىن غبدسُ خَد، اٍ سا هىلف ثِ گزساًذى دٍسُ آهَصضی یب وبسآهَصی 

 .ای اٍ سا هحذٍدتش وٌذحذاوثش ضص هبُ وٌذ ٍ تب صهبى گزساًذى دٍسُ هزوَس غالحیت حشفِ

ـ دس هَاسدی وِ تخلف داسای خٌجِ هدشهبًِ ثبضذ استٌبد ثِ آى ثشای غذٍس سای هحىَهیت اًتظبهی هٌَط ثِ لغؼیت حىن ۳تجػشُ

 .ویفشی غبدسُ اص هشاخغ لضبیی است

ضَساّبی اًتظبهی دس حیي سسیذگی ثِ تخلفبت اًتظبهی دس خشیبى ٍلَع خشم غیشلبثل گزضت لشاس گیشًذ، هىلفٌذ  ـ چٌبًچ۴ِتجػشُ

 .هشاتت سا ثِ دادستبى هحل اػالم ًوبیذ

 ـ احىبم هحشٍهیت اص استفبدُ اص پشٍاًِ اضتغبل ثِ وبس هٌْذسی دس هَسد اػضبی سبصهبى استبى وِ فبلذ پشٍاًِ هزوَس ثَدُ یب ۵تجػشُ

-ضَد ٍ دس صهبى غذٍس یب توذیذ پشٍاًِ اضتغبل ثِ وبس اػوبل هیاػتجبس پشٍاًِ آًبى هٌمضی ضذُ ثِ ٍصاست ساُ ٍ ضْشسبصی اػالم هی

 .ضَد

ّب ٍ یب احىبم غبدسُ تَسظ ٍصاست ساُ ٍ ـ اػوبل هدبصات تجؼی دس هَسد آسای هحىَهیتی وِ هتضوي لغَ اػتجبسًبهِ ۶تجػشُ

ْشسبصی ٍ یب سئیس خوَْس است، ًیبصهٌذ سأی هثجت دٍ ًوبیٌذُ ٍصیش ساُ ٍ ضْشسبصی دس ضَسای اًتظبهی ضْشسبصی، ٍصیش ساُ ٍ ض

 .ًظبم هٌْذسی ٍ تأییذ غبحت سوت اهضبوٌٌذُ آى اػتجبسًبهِ یب حىن دس صهبى اخشا خَاّذ ثَد

 


