دعتٛساٌؼًّ تؼييٓ دذٚد فالديت  ٚظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس ِٕٙذعي اؽخبؿ دمٛلي
مقذمه
ايٓ دعتٛساٌؼًّ ثشاي اؽخبؿ دمٛلي ؽبغً ثٗ وبس ِٕٙذعي دس  7سؽتٗ افٍي ِٛضٛع لبٔٔ ْٛظبَ ِٕٙذعي  ٚوٕتشي عبختّبْ تذٚيٓ گشديذٖ  ٚؽبًِ ثخؾٙبي صيش ِي ثبؽذ:
بخش الف  :تعاريف و كليات
بخش ب  :حذود صالحيت
بخش ج  :ظرفيت اشتغال
بخش د  :مواد عمومي

بخش الف  :تعاريف و كليات
ماده  -1تعاريف :
 -1-1لبٔ : ْٛلبٔٔ ْٛظبَ ِٕٙذعي  ٚوٕتشي عبختّبْ ِقٛة عبي  1374اعت.
 -2-1عبصِبْ اعتبْ  :عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ اعت.
 – 3-1پشٚژٖ عبختّبٔي  :وٍيٗ ػٍّ يبتي اعت وٗ طجك ضٛاثظ ِ ٚمشسات ِقٛة ،عبخت  ٚتأعيظ ٚثبصعبصي آٔٙب ِٕٛط ثٗ لجٛي ِغئٌٛيت  ٚتأييذ ِتخققبْ ري فالح ثشاي طشاديِ ،ذبعجٗ ٚ
ٔظبست ثش طشدٙبيي اعت وٗ اػتجبس آٔٙب اص ِذً ثٛدجٗ ػِّٛي وؾٛس تأِيٓ ٔؾذٖ ثبؽذ  ٚؽبًِ عبخت  ٚعبص جذيذ  ٚادذاث ثٕب دس عطخ يب طجمبت  ٚثبصعبصي ِي ؽٛد.
 – 4-1طشادي ِ ٚذبعجٗ  :وٍيٗ فؼبٌيت ٘ب  ٚخذِبتي اعت وٗ ِٕجش ثٗ تٙيٗ  ٚتأييذ ٔمؾٗ ٘بي الصَ ثشاي ٘ش يه اص ِشادً (ِمذِبتي  ٚاجشايي) دس سؽتٗ ٘بي ِختٍف ِٕٙذعي ِي گشدد.ايٓ خذِبت
ثبيذ اص ٘ش ديج جبِغ  ٚوبًِ ثٛدٖ ِ ٚطبثك ثب ِمشسات ٍِي عبختّبْ ،آييٓ ٔبِٗ٘ب ،اعتبٔذاسد٘ب ،ضٛاثظ ِ ٚمشسات ؽٙشعبصي  ٚدعتٛساٌؼًّ ؽشح خذِبت ِقٛة ٚصاست ِغىٓ  ٚؽٙشعبصي ثبؽذ.
ِ – 5-1ذت صِبْ طشادي ِ ٚذبعجٗ ِ :ذتي اعت وٗ دس لشاسداد ثيٓ وبسفشِب  ٚاؽخبؿ دمٛلي ري سثظ تؼييٓ ؽذٖ  ٚدذاوخش تب تقٛيت ٔمؾٗ ٘بي اجشايي تٛعظ ِشجغ فذٚس پشٚأٗ عبختّبْ اداِٗ
خٛا٘ذ داؽت.
ٔ – 6-1ظبست ِ :جّٛػٗ خذِبتي اعت وٗ ثشاي دقٛي اطّيٕبْ اص أطجبق ػٍّيبت عبختّبٔي  ٚتأعيغبتي ثب ٔمؾٗ ٘ب ِ ٚؾخقبت فٕي ػِّٛي  ٚخقٛفي وبس اسائٗ ؽذٖ تٛعظ ِٕٙذعبْ ِؾبٚس
طشاح ّ٘ ٚچٕيٓ أطجبق ثب ِمشسات ٍِي عبختّبْ ،آييٓ ٔبِٗ ٘ب ،اعتبٔذاس د٘ب ،ضٛاثظ ِ ٚمشسات ؽٙشعبصي  ٚدعتٛساٌؼًّ ؽشح خذِبت ِقٛة تٛعظ ٚصاست ِغىٓ  ٚؽٙشعبصي ِٛ ٚاسدي وٗ دس
ِتٓ ٔمؾٗ ٘ب ِ ٚذاسن ضّيّٗ ثٗ آٔٙب اسجبع دادٖ ؽذٖ اعت ،دس عبخت  ٚعبص٘ب أجبَ ِي ؽٛد.
ٔ – 7-1بظش ِميُ ِٕٙ :ذط يب وبسدأي اعت وٗ ثشاي ٔظبست ثش أجبَ اِٛس اجشايي وبسگبٖ عبختّبٔي دس دذٚد فالديت خٛد دس ٘ش ثخؼ ثٗ فٛست تّبَ ٚلت دس وبسگبٖ عبختّبٔي دضٛس داؽتٗ
ثبؽذ.
ِ – 8-1ذت صِبْ ٔظبست  :صِبْ تؼييٓ ؽذٖ دس لشاسداد ثيٓ وبسفشِب  ٚاؽخبؿ دمٛلي ثشاي ٔظبست ثش اجشاي پشٚژٖ ِٛضٛع لشاسداد اعت.
ٚ – 9-1ادذ وبس  :ػجبست اص طشادي يب ِذبعجٗ يب ٔظبست  ٚيب اجشاي يه پشٚژٖ عبختّبٔي اعت.
 -11-1گش ٖٚعبختّبٔٙبي ٚيژٖ  :ثٕب٘بيي اعت وٗ طشادي ِؼّبسي  ،عبصٖ  ،تأعيغبت ِىبٔيىي ٚتأعيغبت ثشلي آْ  ،ثٕبثشضشٚست  ،يه يب چٕذ سؽتٗ ٔ ،يبص ثٗ وٕتشي ثغيبسدليمي داسد  ٚدس ِجذج ؽؾُ
ِمشسات ٍِي عبختّبْ تذت ػٕٛاْ «ثبس٘بي ٚاسد ثش عبختّبْ» جض ٚگش ٖٚثٕذي عبختّبٔٙبي ثب اّ٘يت صيبد لشاسداسٔذ ِٛٚسد اعتفبدٖ آٔٙب وبِال ً تخققي ِي ثبؽذ ّ٘ٚچٕيٓ عبختّبٔٙبيي وٗ تأعيغبت
ِىبٔيىي يب ثشلي آْ ٔيبص ثٗ وٕتشي دليك ؽشايظ ٘ ٛا ،دِب  ،سطٛثت  ،پبويضگي  ،فؾبس٘بي ٔغجي  ،فذا ٌٚ ،تبژ ٚفشوبٔظ خبؿ داسٔذ  ٚداساي تجٙيضات ثب وبسثشي خبؿ ِي ثبؽٕذ.
 -11-1ؽشوت  :ؽشوت خقٛفي  ،دٌٚتي ٚ ٚاثغتٗ ثٗ دٌٚت وٗ ؽأْ تؾىيً آْ ِٕذقشا ً اسائٗ خذِبت ِشثٛط ثٗ ِطبٌؼبت  ،طشادي ِ ،ذبعجٗ ٔٚظبست ثبؽذ.
ٚ -12-1ادذ فٕي ٚ :ادذ فٕي خذِبت عبختّبٔي ِؤعغبت ٙٔٚبد٘بي ػِّٛي غيشدٌٚتي ثبعتخٕبي ؽٙشداسيٙبيي وٗ تؾىيالت عبصِبٔي آٔٙب ثٗ تقٛيت ِشاجغ فالديت داس سعيذٖ ثبؽذ ٚؽأْ تؾىيً آْ
ِٕذقشاً اسائٗ خذِبت ِشثٛط ثٗ ِطبٌؼبت  ،طشادي ِ ،ذبعجٗ ٔٚظبست ثبؽذ.
ماده  : 2كليات
 – 2-1ؽشايظ الصَ ثشاي تؼييٓ دذٚد فالديت اؽخبؿ دمٛلي :
اٌف) ؽشوتٙبيي وٗ ٔغجت ثٗ اسائٗ خذِبت ِطبٌؼبت  ،طشادي ِ ،ذبعجٗ ٔٚظبست دس اِٛس عبختّبْ ِجبدست ِي ٚسصٔذ ثبيذ ثٗ يىي اص فٛس ِٕذسد دس لبٔ ْٛتجبست ،دس اداسٖ حجت ؽشوتٙب ٚ
·
ِبٌىيت فٕؼتي ثٗ حجت سعيذٖ  ٚتأعيظ آ ٔٙب دس سٚصٔبِٗ سعّي وؾٛس آگٙي ؽذٖ ثبؽذ  ٚدس خقٛؿ ِؤعغبت ٙٔ ٚبد٘بي ػِّٛي غيش دٌٚتي ثبيذ الذاَ ثٗ تأعيظ ٚادذ٘بي عبصِبٔي فٕي خبؿ دس
ِشوض  ٚيب ٘ش يه اص اعتبٔٙبي وؾٛس ثشاي أجبَ اِٛس طشاديِ ،ذبعجبت ٔ ٚظبست ّٔٛدٖ ثبؽٕذ  ٚتؾىيالت عبصِبٔي آٔٙب ثٗ تقٛيت ِشاجغ فالديت داس سعيذٖ ثبؽذ.
ة) ِٛضٛع ؽشوت يب ٚادذ فٕي أجبَ  ٚػشضٗ خذِبت ِؾبٚسٖ اي دس اِٛس عبختّبْ ثبؽذ.
·
پ) ؽخـ دمٛلي ػض ٛعبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ ثبؽٕذ.
·
ت) دذالً دٔٚفشاصاػضبي ٘يبت ِذيشٖ يب ِذيشاْ ؽخـ دمٛلي داساي پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبسِٕٙذعي دس سؽتٗ٘بي (ِؼّبسي ،ػّشاْ) اص ٘ش سؽتٗ يه ٔفش ،يب (تأعيغبت ِىبٔيىي ،تأعيغبت
·
ثشلي) اص ٘ش سؽتٗ يه ٔفش ثٛدٖ  ٚؽبغً تّبَ ٚلت دسؽشوت يب ٚادذ فٕي ثبؽٕذ .ؽخـ دمٛلي ِٛضٛع ثٕذ ت ايٓ ِبدٖ دذالً دس فٛست داؽتٓ يه ٔفش ِٕٙذط داساي پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس ِٕٙذعي
دس سؽتٗ ٘بي ديگش عبختّبْ وٗ ػض٘ ٛيأت ِذيشٖ ثبؽذ ِي تٛأذ دسخٛاعت فالديت آْ سؽتٗ سا ثّٕبيذ.
ث) داسٔذگبْ پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبسدسسؽتٗ ٘بي ؽٙشعبصي ـ تشافيه ٔ ٚمؾٗ ثشداسي ِؾشٚط ثشآٔىٗ دذالً دٔ ٚفشاصآٔبْ داساي پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس ثبؽٕذ ِي تٛإٔذ دس يه يب چٕذ سؽتٗ
·
دسخٛاعت پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس دمٛلي ّٔبيٕذ.
د) ِذيشػبًِ ؽشوت يب ِغئٛي ٚادذ فٕي وٗ پشٚأٗ دمٛلي ثٗ ٔبَ ا ٚفبدسِيگشدد ،ثبيذ داساي پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس ِٕٙذعي دس يىي اص سؽتٗ٘بي ِٛضٛع پشٚأٗ ثٛدٖ  ٚؽبغً تّبَ ٚلت
·
دسؽشوت يب ٚادذ فٕي ثبؽذ.
 – 2-2ثٗ ِٕظٛس ثشسعي  ٚاسصيبثي عٛاثك اؽخبؿ دمٛلي  ٚتؼييٓ فالديت  ٚظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس ِٕٙذعي ثبيذ ِذاسن صيش اسائٗ ؽٛد:
اٌف) تقٛيش وبست ػضٛيت ِؼتجش دس عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ.
·
ة) تقٛيش اعبعٕبِٗ  ٚسٚصٔبِٗ سعّي دبٚي آگٙي تأعيظ ٚآگٙي آخشيٓ تغييشات  ٚعبختبس عبصِبٔي ِقٛة تؾىيالت ٚادذ فٕي.
·
پ) تقٛيش پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس اػضبي ٘يأت ِذيشٖ ،ؽشوبِ ،ذيشػبًِ يب ِغئٛي ٚادذ فٕي.
·
ت) تقٛيش پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس ِؼتجش ؽبغٍيٓ دس ؽشوت يب ٚادذ فٕي.
·
ث) فٙشعتي اص وبس٘بي أجبَ ؽذٖ لجٍي ثب روش ِؾخقبت وبًِ ِ ٚذً ٚلٛع پشٚژٖ.
·
ح) تقٛيش ؽٕبعٕبِٗ اػضبي ٘يبت ِذيشٖ.
·
چ) اسائٗ خٛد اظٙبسي ِجٕي ثشؽبغً تّبَ ٚلت ثٛدْ يب پبسٖ ٚلت ثٛدْ ؽبغالْ دس ؽشوت دسدفبتشاعٕبد سعّي
·

بخش ب  :حذود صالحيت
ماده  – 3دذٚد فالديت اؽخبؿ دمٛلي ثشاي أجبَ خذِبت ِطبٌؼبت ِمذِبتي ٙٔ ٚبيي ،طشاديِ ،ذبعجٗ ٔ ٚظبست سؽتٗ ٘بي ٘فتگبٔٗ ِؼّبسي ،ػّشاْ ،تأعيغبت ِىبٔيىي ،تأعيغبت ثشلي،
ؽٙشعبصي ،تشافيه ٔ ٚمؾٗ ثشداسي ثب سػبيت ثٕذ٘بي ِؾشٚح صيش دس سؽتٗ  ٚدسجٗ اي وٗ تؾخيـ فالديت ِيؽٔٛذ ،تؼييٓ ِي گشدد.
 -1-3پبيٗ ثٕذي اؽخبؿ دمٛلي ثب تٛجٗ ثٗ پشٚأٗ اؽتغبي ثٗوبس ِٕٙذعي اػضبء ٘يأت ِذيشٖ ،ؽشوبءِ ،ذيشػبًِ يب ِغئٛي ٚادذ فٕي  ٚؽبغٍيٓ  ٚعٛاثك دشفٗ اي دغت ِٛسد ثشاي ِٕٙذعبْ ثٗ
پبيٗ ٘بي اسؽذ ،يه ،د ،ٚعٗ  ٚثشاي وبسدأٙب ثٗ پبيٗ ٘بي يه ،د ٚ ٚعٗ دس ٘ش سؽتٗ تمغيُ  ٚثؾشح صيش تؼييٓ ِيگشدٔذ.
 -2-3ثشاي اخز پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس دمٛلي ِٕٙذعي دس ٘ش سؽتٗ  ٚپبيٗ ػضٛيت يه ِٕٙذط دس تشويت ٘يأت ِذيشٖ دس سؽتٗ  ٚپبيٗ ِٛسد تمبضب  ٚثشاي ِتمبضيبْ پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس وبسدأي دس
٘ش سؽتٗ  ٚپ بيٗ ػضٛيت يه وبسداْ دس سؽتٗ  ٚپبيٗ ِٛسد دسخٛاعت اٌضاِي اعت( .ثشاي اخز پبيٗ اسؽذ دس ٘ش سؽتٗ يه ِٕٙذط پبيٗ اسؽذ دسآْ سؽتٗ  ٚعبيش پبيٗ ٘ب ثٗ ّ٘يٓ تشتيت خٛا٘ذ ثٛد)
جذٚيدذالً ٔيش٘ٚبي ِتخقـ داسٔذگبْ پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس دمٛلي (ِٕٙذعي) دس پبيٗ ٘بي چٙبسگبٔٗ
يك
ارشذ
پايه حقوقي
عٗ
دٚ
يه
عٗ
دٚ
يه
اسؽذ
تخقـ ٚپبيِٕٗٙذعبْدميمي
1
1
1
1
ِٕٙذط ِؼّبس
1
1
1
1
ِٕٙذط ػّشاْ

دو
دٚ
1
1

عٗ
1
1

سه
عٗ
2
2

ِٕٙذط ثشق
ِٕٙذط ِىبٔيه

وبسداْ ِؼّبس
وبسداْ ػّشاْ
وبسداْ ثشق
وبسداْ ِىبٔيه

1
1

1
1

-

-

1
1

1
1

-

جذٚيدذالً ٔيش٘ٚبي ِتخقـ داسٔذگبْ پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس دمٛلي (وبسدأي) دس پبيٗ ٘بي عٗ گبٔٗ
دو
يك
پايه حقوقي
دٚ
دٚ
ط
تخقـ ٚپبيٗوبسدأبْدميمي
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

عٗ
1
1
1
1

2
2

1
1

سه
عٗ
2
2
2
2

ماده  – 4فالديت اؽخبؿ دمٛلي دس ثخؼ طشاديِ ،ذبعجٗ ٔ ٚظبست دس ٘ش سؽتٗ دس پبيٗ ٘بي ِختٍف ثٗ ؽشح جذاٚي صيش تؼييٓ ِي ؽٛد:

جذٚي طجمٗ ثٕذي فالديت اؽخبؿ دمٛلي ( ِٕٙذعي ) دس ثخؼ طشادي ِ ٚذبعجٗ دس ٘ش سؽتٗ
ستجٗ ؽخـ دمٛلي دس ٘ش سؽتٗ
3
2
1
اسؽذ

گش ٖٚعبختّبْ
اٌف
اٌف  ٚة
اٌف  ،ة  ،د
اٌف  ،ة  ،د  ،د ٚ ٚيژٖ

جذٚي طجمٗ ثٕذي فالديت اؽخبؿ دمٛلي ( ِٕٙذعي ) دس ثخؼ ٔظبست دس ٘ش سؽتٗ
ستجٗ ؽخـ دمٛلي دس ٘ش سؽتٗ
3
2
1
اسؽذ

گش ٖٚعبختّبْ
اٌف  ٚة
اٌف  ،ة  ،د
اٌف  ،ة  ،د  ٚد
اٌف  ،ة  ،د  ،د ٚ ٚيژٖ

 -1-4فالديت اؽخبؿ دمٛلي (وبسداْ) ثشاعبط دعتٛساٌؼًّ تؼييٓ دذٚد فالديت  ٚظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس اؽخبؿ دميمي ِٛضٛع ِبدٖ  29آييٓ ٔبِٗ اجشايي لبٔٔ ْٛظبَ ِٕٙذعي  ٚوٕتشي
عبختّبْ  ٚعٛاثك دشفٗ اي تؼييٓ خٛا٘ذ ؽذ.
ماده ِ – 5غئٌٛيت فذت طشادي ِ ٚذبعجٗ ٔ ٚظبست وبس٘بيي وٗ اؽخبؿ دمٛلي تؼٙذ أجبَ آٔشا ّٔٛدٖ أذ ثٗ اعتٕبد ِبدٖ  31لبٔٔ ْٛظبَ ِٕٙذعي ٚوٕتشي عبختّبْ ثٗ ػٙذٖ ِذيش ػبًِ يب ِغئٛي
ٚادذ فٕي ِؤعغٗ يب ٔٙبد ػِّٛي غيش دٌٚتي وٗ داساي پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس ؽخـ دميمي ثٛدٖ  ٚثٗ اِضبي ا ٚسعيذٖ اعت ،خٛا٘ذ ثٛد  ٚايٓ ِغئٌٛيت لبئُ ثٗ ؽخـ اِضب وٕٕذٖ ثٛدٖ  ٚثب تغييش عّت
ٚي عبلظ ٔخٛا٘ذ ؽذّ٘ ،چٕيٓ اِضبي ٚي سافغ ِغئٌٛيت ِٕٙذعبْ طشاحِ ،ذبعت ٔ ٚبظش وٗ دس سؽتٗ ِشثٛط اِضب يب تؼٙذ ٔظبست وشدٖ أذ ٔخٛا٘ذ ثٛد.

بخش ج  :ظرفيت اشتغال
ِبدٖ 6ـ ظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس ،ػجبست اعت اص تٛاْ  ٚاِىبْ اسائٗ خذِبت ِٕٙذعي تٛعظ اؽخبؿ دمٛلي داساي پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس دس ِذت صِبْ ِؼيٓ ،ايٓ ِذت ثشاي اؽخبؿ دمٛلي وٗ ٔغجت
ثٗ اسائٗ خذِبت طشادي يب ِذبعجبتي سؽتٗ ٘بي عبختّبْ ِي پشداصٔذ ،يه عبي تّبَ ِذبعجٗ ؽذٖ اعت  ٚدس خقٛؿ اؽخبؿ دمٛلي وٗ ٔغجت ثٗ اسائٗ خذِبت ٔظبست ثش اجشاي عبختّبْ ِجبدست
ِي ٚسصٔذ ثٗ فٛست دٚس ٖ اي تؼييٓ ِيؾٛد ،ثٗ ايٓ تشتيت وٗ اص اثتذاي ؽشٚع ٔظبست تب پبيبْ ِشدٍٗ ٔبصن وبسي  ٚاسعبي گضاسػ آْ ثٗ ؽٙشداسي يه دٚسٖ ِذبعجٗ ِيؾٛد .ثشاي وٕتشي ظشفيت
اؽتغبي ثٗ وبس ِٕٙذعبْ وٗ ػجبست اصعطخ صيشثٕب  ٚتؼذاد وبس اعت ،ايٓ تٛاْ دسيه ثشػ صِبٔي تؼييٓ ِي گشدد ،دس ايٓ دبٌت تؼذاد وبس  ٚصيشثٕبي وبس٘بي طشادي يب ِذبعجٗ ثب ضشيت ٚ 0/5
ٔظبست ثب ضشيت يه ِذبعجٗ ِيؾٛد ِ ٚجّٛع وبس٘بي طشاديِ ،ذبعجٗ ٔ ٚظبست ٔجبيذ اص ظشفيت تؼييٓ ؽذٖ ثشاي اؽخبؿ دمٛلي تجبٚص ّٔبيذ.
ِبدٖ  -7ظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس ِٕٙذعي اؽخبؿ دمٛلي وٗ ٔغجت ثٗ اسائٗ خذِبت ِٕٙذعي سؽتٗ٘بي ٘فتگبٔٗ عبختّبْ اؽتغبي ثٗ وبس داؽتٗ ثبؽٕذ دس ٘ش سؽتٗ ثشاثش  1/75ثشاثش ِجّٛع ظشفيت
اؽتغبي ثٗوبس دميمي اػضبي ٘يأتِذيشٖ ،ؽشوب ِ ٚذيش ػبًِ يب ِغئٛي ٚادذ فٕي دس آْ سؽتٗ  1/50 ٚثشاثش ِجّٛع ظشفيت اؽتغبي ثٗوبس وبسؽٕبعبْ ،وبسدأبْ فٕي عبختّبْ ؽبغً دس ؽشوت يب
ٚادذ فٕي تؼييٓ ِيگشدد  ٚتؼذاد وبس٘بي ؽخـ دمٛلي دس ٘ش سؽتٗ ػجبست اعت اص  50 :دسفذ ِجّٛع تؼذاد وبس ِجبص اػضبي ٘يأت ِذيشٖ ،ؽشوبِ ،ذيش ػبًِ  ٚؽبغالْ دس خقٛؿ ٚادذ فٕي
 50دسفذ ِجّٛع تؼذاد وبس ِغئٛي ٚادذ فٕي  ٚؽبغالْ تّبَ ٚلت دس آْ سؽتٗ وٗ ثشاي اؽخبؿ دميمي آٔبْ تؼييٓ گشديذٖ اعت .چٕبٔچٗ ِذيشاْ يب ؽبغٍيٓ دس ؽشوت يب ٚادذ فٕي ثخٛإ٘ذ ثخؾي يب
تّبَ ظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس خٛد سا ثٗ فٛست دميمي اعتفبدٖ ّٔبيٕذ ثبليّبٔذٖ ظشفيت اؽتغبي ٔبِجشدگبْ ثب ادتغبة ضشيت ِتؼٍمٗ اص عمف اؽتغبي ثٗ وبس ؽخـ دمٛلي وغش  ٚثبليّبٔذٖ ظشفيت ؽخـ
دميمي ٚي ثب ضشيت يه ِذبعجٗ خٛا٘ذ ؽذ.
 -7-1دس فٛستيىٗ اؽخبؿ دميمي ؽبغً دس ؽشوت يب ٚادذ فٕي دس ثخؼ ٘بي دٌٚتئ ،يّٗ دٌٚتي  ٚخقٛفي  ٚعبصِبٔٙب ٙٔ ٚبد٘بي ػِّٛي اؽتغبي ثٗ وبس داؽتٗ  ٚثٗ فٛست پبسٖ ٚلت دس ؽشوت
يب ٚادذ فٕي فؼبٌيت ّٔبيٕذ ظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس آٔٙب ػجبست اعت اص  50دسفذ ظشفيت اؽتغبي تؼييٓ ؽذٖ دس ايٓ دعتٛساٌؼًّ اعت وٗ ادشاص آْ اص طشيك خٛد اظٙبسي أجبَ پزيشفتٗ  ٚچٕبٔچٗ احجبت
گشدد ؽخـ دميمي ؽبغً دس ؽشوت خالف ٚالغ خٛد اظٙبسي ّٔٛدٖ اعت ثٗ ِذت دٚعبي اص اسائٗ خذِبت ِٕٙذعي طشادي ِ ٚذبعجٗ  ٚعٗ عبي اص خذِبت ٔظبستي ِذش َٚؽذٖ ّٔ ٚي تٛأذ دس ايٓ
ِذت اص ظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس خٛد اعتفبدٖ ّٔبيذ( .دس ايٓ ِذت ثٗ ػٕٛاْ ِجشي عبختّبْ ٔيض ّٔي تٛأذ اؽتغبي ثٗ وبس داؽتٗ ثبؽذ ).ثذيِٕٓظٛس ِشجغ فذٚس پشٚأٗ عبختّبْ ٕ٘گبَ اسجبع وبس ثٗ
اؽخبؿ دمٛلي  ٚاؽخبؿ دميمي ِيثبيغت اص ِؾبسوت يب ػذَ ِؾبسوت آٔبْ دس اعتفبدٖ اص ظشفيت اؽتغبي ثٗوبس ؽخـ دمٛلي  ٚدميمي ِ ٚمبديش آْ اطّيٕبْ دبفً ّٔبيذ .اػضبء ٘يأت ِذيشٖ،
ِذيشػبًِ ،ؽشوبء ِ ،غئٛي ٚادذ فٕي ثبيذ ؽبغً تّبَ ٚلت ثبؽٕذ  ٚچٕبٔچٗ خالف ٚالغ خٛد اظٙبسي ّٔٛدٖ ثبؽذ ،پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس دمٛلي ريسثظ اثطبي خٛا٘ذ گشديذ.

بخش د  :مواد عمومي
ِبدٖ  -8اؽخبؿ دمٛلي دسثخؼ ٔظبست ثشعبختّبٔٙبيي وٗ ِؾّٛي دعتٛساٌؼًّ ِجشيبْ عبختّبْ ِي ثبؽٕذ ِ ،ىٍفٕذ ٔغجت ثٗ اجشاي عبختّبْ تٛعظ ِجشي ري فالح اطّيٕبْ دبفً ّٔبيٕذ .فذٚس
پشٚأٗ عبختّبْ ٚؽشٚع ٘شگ ٗٔٛػٍّيبت عبختّبٔي وٗ دسدٛصٖ ِؾّٛي دعتٛساٌؼًّ ِجشيبْ عبختّبْ ثبؽٕذِٕٛ ،ط ثٗ داؽتٓ ِجشي ِ ٚؼشفي ٚي ثٗ ؽخـ دميمي تٛعظ فبدت وبس ِي ثبؽذ ٚ
پشٚأٗ عبختّبْ ِٚجٛص ؽشٚع ػٍّيبت عبختّبٔي ثبيذ داساي اِضبي اؽخبؿ دمٛلي ري سثظ ِٚجشي ثبؽذ.
ِبدٖ 9ـ چٕبٔچٗ ثٗ دٌيً پبيبْ يبفتٓ ِذت لشاسداد يب فغ خ يب اثطبي آْ  ٚيب عٍت فالديت يب ثٗ ٘شدٌيً لبٔٔٛي ديگش  ،اداِٗ وبس ؽخـ دمٛلي غيشِّىٓ ؽٛد ،ػٍّيبت عبختّبٔي ِتٛلف ؽذٖ ٚؽشٚع
ِجذد آْ ِٕٛط ثٗ ٚجٛد ٔبظش جذيذ خٛا٘ذ ثٛد  .دسايٓ گِٛ ٗٔٛاسد ِشجغ فذٚسپشٚأٗ عبختّبْ ِٛظف اعت اصاداِٗ وبس وبستب ِؼشفي ؽخـ فبدت فالديت جذيذ جٍٛگيشي ثؼًّ آٚسد.
ِبدٖ 10ـ دسفٛستيىٗ فبدت وبس ،اجشاي پشٚژٖ سا ثذ ْٚلقٛس ؽخـ دميمي ثٗ ٘شدٌيً ثيؼ اص  20دسفذ ِذت ِٕذسد دس لشاسداد ثٗ تأخيش ثيبٔذاصد ِٛ ٚضٛع ايٓ تؼٍيك وبس اص ثذ ٚؽشٚع تب
پبيبْ ِذت ِزوٛس ِٛسد تأييذ عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ لشاسگيشد ؽخـ دمٛلي ِجبص خٛا٘ذ ثٛد تب تؼييٓ تىٍيف وبسٔغجت ثٗ اسائٗ خذِبت ِٕٙذعي پشٚژٖ ديگشي دسدذٚد ظشفيت تؼييٓ
ؽذٖ اصطشيك ِشجغ ريسثظ الذاَ ّٔبيذ.
ِبدٖ  – 11چٕبٔچٗ وبسؽٕبعبْ ؽبغً دس ؽشوت يب ٚادذ فٕي وٗ ظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس دميمي آٔبْ ثٗ فٛست دمٛلي ِذبعجٗ گشديذٖ اعت يب اؽخبؿ دمٛلي ثب سػبيت ضٛاثظ ِ ٚمشسات لبٔٔٛي اص
اداِٗ ّ٘ىبسي ثب ؽبغٍيٓ أقشاف دبفً ّٔبيٕذ ِشاتت دذاوخش ظشف ِذت يه ٘فتٗ وتجب ً ثٗ ٚصاست ِغىٓ  ٚؽٙشعبصي اػالَ گشديذٖ  ٚظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس اؽخبؿ دمٛلي ِجذداً تؼييٓ  ٚثٗ ِشجغ
فذٚس پشٚأٗ عبختّبْ اػالَ خٛا٘ذ ؽذ  ٚظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس اعتفبدٖ ؽذٖ تٛعظ ؽبغٍيٓ دس ؽشوت وٗ اص ِذً پشٚأٗ دميمي ثقٛست دمٛلي ثٛدٖ اعت ٔيض ػيٕب ً اص عمف ظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس
ؽخـ دميمي وغش خٛا٘ذ گشديذ .تٛضيخ ايٕىٗ ِغئٌٛيت ٔبؽي اص وبس٘بي دس دعت الذاَ ؽخـ دمٛلي دس دٛصٖ ؽّٛي ِبدٖ  16آييٓ ٔبِٗ اجشايي لبٔ ْٛلشاسداسد.
 – 1-11اؽخبؿ دمٛلي ِٛظفٕذ دس فٛستيىٗ دس تشويت اػضبي ٘يأت ِذيشِٖ ،ذيشػبًِ يب ِغئٛي ٚادذ فٕي  ٚؽبغٍيٓ ِٛحشدس اِتيبصثٕذي ظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس تغييشاتي دبفً ؽٛد ،دذاوخش
ظشف يه ٘فتٗ ِشاتت سا ثٗ ٚصاست ِغىٓ  ٚؽٙشعبصي ِ ٚشجغ فذٚس پشٚأٗ عبختّبْ ا طالع دٕ٘ذ تب پظ اص ّ٘بٕ٘گي الصَ ٔذ ٖٛاداِٗ وبس ثٗ ٌذبظ دذٚد فالديت ِ ٚيضاْ ظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس

ِؾخـ گشدد ٚيب ظشف ِذت ِزوٛس ٔغجت ثٗ ِؼشفي جبيگضيٓ دسّ٘بْ دذٚد فالديت ٚظشفيت الذاَ ّٔبيٕذ ػذَ اطالع ثٗ ِٛلغ ايٓ تغييشات تٛعظ داسٔذٖ پشٚأٗ اؽتغبي ثٗوبس دمٛلي ثٗ ٚصاست
ِغىٓ  ٚؽٙشعبصي ِ ٚشجغ فذٚس پشٚأٗ عبختّبٔي ِٛجت ٌغ ٛپشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس دميمي ِذيشاْ يب ؽخـ دمٛلي يب ٘ش د ٚخٛا٘ذ ؽذ.
ِبدٖ ٚ – 12صاست ِغىٓ  ٚؽٙشعبصي دذٚد فالديت ِ ٚيضاْ ظشفيت اؽخبؿ دمٛلي سا دس پشٚأٗ اؽتغبي آٔٙب دسد ِي ّٔبيذ  ٚپظ اص پبيبْ ِذت اػتجبس پشٚأِٗ ،جذدا تؼييٓ فالديت  ٚظشفيت
ِي ؽٔٛذ.
ِبدٖ  – 13اِضبي ِجبص اؽخبؿ دمٛلي ريً ٔمؾٗ ٘ب  ٚاعٕبد تؼٙذ آٚس ثبيذ ثب ِٙشي ّ٘شاٖ ثبؽذ وٗ دس آْ ٔبَ وبًِ ،ؽّبسٖ پشٚأٗ اؽتغبي ،ؽّبسٖ ػضٛيت عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي ،سؽتٗٔ ،بَ
ِذيشػبًِ ؽشوت يب ِذيش ٚادذ فٕي دسد ؽذٖ ثبؽ ذٔ .بَ ِٕٙذط طشاح يب ِذبعت  ٚؽّبسٖ پشٚأٗ اؽتغبي ثٗ وبس ا ٚدس ريً ٔمؾٗ ٘ب ٔيض اٌضاِي اعت.
ِبدٖ  – 14اؽتغبي اؽخبؿ دمٛلي دس خبسد اص دذٚد فالديت  ٚظشفيت ِٕذسد دس پشٚأٗ تخٍف اص لبِٔ ْٛذغٛة ِٛ ٚجت اػّبي ِجبصاتٙبي أتظبِي ِمشس دس آييٓ ٔبِٗ اجشايي ِي گشدد.
ِبدٖ  – 15اسائٗ خذِبت ِٕٙذعيِ ،ذبعجبتي ٔ ٚظبست تٛعظ اؽخبؿ دميمي  ٚدمٛلي وٗ ِغئٌٛيت ثشسعي يب تأييذ ٔمؾٗ  ٚيب اِٛس ِشثٛط ثٗ وٕتشي عبختّبْ  ٚيب فذٚس پشٚأٗ عبختّبٔي ّ٘بْ پشٚژٖ
سا ٔيض ػٙذٖ داسٔذ ِّٕٛع اعت  ٚتخٍف ِذغٛة ِي ؽٛد.
ِبدٖ  -16اؽخبؿ دمٛلي وٗ ٔظبست پشٚژٖاي سا تمجً ّٔٛدٖ أذّٔ ،يتٛإٔذ ِجشي يب پيّبٔىبس ّ٘بْ پشٚژٖ ثبؽٕذ  ٚأجبَ آْ تٛاِب ً تخٍف ِذغٛة ِيگشدد.
ِبدٖ  – 17دس فٛستي وٗ طشاديِ ،ذبعجٗ  ٚيب ٔظبست پشٚژٖ ثٗ داليٍي خبسد اص لقٛس اؽخبؿ دمٛلي ٔيبص ثٗ صِبٔي ثيؼ اص صِبْ اػالَ ؽذٖ دس لشاسداد داؽتٗ ثبؽذ اؽخبؿ دمٛلي ِٛظف أذ
دذاوخش تب يه ِبٖ ِبٔذٖ ثٗ پبيبْ ِذت لشاسداد ثشاي طشادي ِ ٚذبعجٗ  ٚدذاوخش ِ 2بٖ ِبٔذٖ ثٗ ِذت لشاسداد ثشاي ٔظبست ِشاتت سا ثٗ وبسفشِبِ ،شجغ فذٚس پشٚأٗ عبختّبْ  ٚعبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي
عبختّبْ اعتبْ اػالَ  ٚاصوبسفشِب دسخٛاعت تّذيذ لشاسداد ّٔبيٕذ .وبسفشِب ٔيض ثب اؽخبؿ دمٛلي تّذيذ لشاسداد ِئّبيذ .دس فٛستيىٗ ثٕب ثٗ داليٍي وبسفشِب يب اؽخبؿ دمٛلي طشاح يب ِذبعت يب
ٔبظش دس پبيبْ ِذت لشاسداد اص تّذيذ لشاسداد خٛدداسي ّٔبيذ ِ ٚشاتت ثبتٛجٗ ثٗ داليً  ٚاظٙبسات آٔبْ ِٛسد تأييذ عبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ اعتبْ لشاس گيشد ،اؽخبؿ دمٛلي ِٛظفٕذ ِشاتت
خبتّٗ وبس خٛد سا ّ٘شاٖ ثب اسائٗ وبس٘بي أجبَ ؽذٖ  ٚگضاسػ ٚضؼيت وبس دس ِمطغ پبيبْ ِذت لشاسداد ثٗ وبسفشِب  ٚعبصِبْ ٔظبَ ِٕٙذعي عبختّبْ ِ ٚشجغ فذٚس پشٚأٗ عبختّبْ اعتبْ اػالَ
ّٔبيٕذ .دس ايٓ دبٌت اؽخبؿ دمٛلي ِغئٌٛيتي ٔغجت ثٗ وبس٘بيي وٗ ثؼذ اص اتّبَ لشاسداد أجبَ ِيؾٛد ٔخٛإ٘ذ داؽت  ٚوبس ِٛسد ثذج اص ظشفيت اؽتغبي آٔبْ خبسد ِي ؽٛد .ثذيٙي اعت ِغئٌٛيت
وٍيٗ وبس٘بي أجبَ ؽذٖ دس ِذت لشاسداد ثؼٙذٖ اؽخبؿ دمٛلي خٛا٘ذ ثٛد.
ِبدٖ  -18ايٓ دعتٛساٌؼًّ اص تبسيخ اثالؽ ثٗ ِذت د ٚعبي الصَ االجشاء اعت  ٚظشفيت اؽتغبي ثٗ وبس اؽخبؿ دمٛلي ؽبًِ وٍيٗ وبس٘بي ٔظبست لجً  ٚثؼذ اص تبسيخ اثالؽ آْ وٗ دٚسٖ ٔظبست آٔٙب ثٗ
پبيبْ ٔشعيذٖ اعت  ٚطشادي ِ ٚذبعجبت أجبَ ؽذٖ عبي جبسي ِي ؽٛد.
ِبدٖ  -19دس فٛستيىٗ ؽخـ دمٛلي اص دذٚد ٚظبيف ِ ٚغئٌٛيتٙبي ِٕذسد دس ايٓ دعتٛساٌؼًّ  ٚؽشح خذِبت گش٘ ٖٚبي ِٕٙذعي عبختّبْ  ٚعبيش دعتٛساٌؼًّ ٘بي ري سثظ ػذٚي ّٔبيذ  ٚيب
ِشتىت خالف ؽٛد ،ثٗ اعتٕبد ِٛاد  ٚ 91 ٚ 85ثٕذ «د» ِبدٖ  23آييٓ ٔبِٗ اجشايي لبٔ ،ْٛثٗ تخٍفبت دشفٗ اي ،أضجبطي ،أتظبِي ٚي يب ػذَ تٛجٗ ثٗ اثالغيٗ ٘بي لبٔٔٛي سعيذگي  ٚسفتبس خٛا٘ذ
ؽذ.
ِبدٖ  -20دس ِٛاسد عىٛت يب اثٙبَ دس ٔذ ٖٛاجشا يب اػّبي ِٛاد ايٓ دعتٛساٌؼًّ طجك ٔظش ٚصاست ِغىٓ  ٚؽٙشعبصي ػًّ خٛا٘ذ ؽذ.
ِبدٖ  -21ايٓ دعتٛساٌؼًّ ؽبًِ ِ 21بدٖ  20 ٚثٕذ ِي ثبؽذ.

