يظبيف سبزودٌ قبوًن حقيقي (مجري ) در مجبحث ثيست گبوٍ مقررات ملي
مجحث

مفبد

شرح محتًاي قبوًن

قبوًوي

اجشاي ػوليبت ػبختوبى ثش اػبع ًوـِ ّبي هلَة

2
2-4-2

اجشاي ػوليبت ػبختوبى ثش اػبع ًليِ هذاسى هٌضن ثِ هشاس داد
پبػخگَيي ًليِ هشاحل اجشاي ًبس ثِ ًبظش
پبػخگَيي ًليِ هشاحل اجشاي ًبس ثِ هشاجغ ًٌتشل ػبختوبى
هؼئَليت كحت اًجبم ًليِ ػوليبت اجشايي
سػبيت هوشسات هلي ػبختوبى

2

3-4-2

2

4-4-2

2

5-4-2

2

6-4-2

2

7-4-2

2

8-4-2

2

9-4-2

2

10-4-2

2

11-4-2

2

1-9-2

سػبيت ضَاثظ ٍ هوشسات ؿْش ػبصي
سػبيت هحتَاي پشٍاًِ ػبختوبى
سػبيت ًوـِ ّبي هلَة هشجغ كذٍس پشٍاًِ
سػبيت اكَل ايوٌي
حلبظت ًبسگبُ
سػبيت هؼبئل صيؼت هحيغي
هغلغ ًوَدى ًبظش اص ثشًبهِ صهبًجٌذي ًبس ّبي اجشايي
ّوبٌّگي ثب ًبظش دس هؼوت ّبيي اص ػبختوبى ًِ پَؿيذُ خَاٌّذ ؿذ
كشاّن ًوَدى ؿشايظ ًظبست دس چْبس چَة ٍظبيق ًبظشيي دس هحذٍدُ ًبسگبُ
ثشسػي ًليِ ًوـِ ّب هجل اص اجشا
اػالم ًظشات پيـٌْبدي اكالحي ثِ عشاح ثلَست ًتجي
هغلغ ًشدى هبلي اص تـييشات ثشًبهِ تلليلي اجشايي ثغَس ًتجي
ًؼت هجَص ًتجي ًبظش ثشاي اػوبل ّشگًَِ تـييش
اػتلبدُ اص هٌْذػبى سؿتِ ّبي ديگش ػبختوبى ً ،بسداى كٌي  .....ػَاهل كٌي هبّش
سػبيت هبدُ  4هبًَى ًظبم (الضاهي ثَدى داؿتي پشٍاًِ هْبست كٌي )
اػتلبدُ اص هلبلح هٌبػت هغبثن هـخلبت كٌي اسائِ ؿذُ دس ًوـِ ّب
اػتلبدُ اص هلبلح داساي اػتبًذاسد اججبسي
تْيِ ٍ اهضبي « ًوـِ چَى ػبخت » هؼوبسي ٍاخز تبييذ ًبظشاى
تْيِ ٍ اهضبي « ًوـِ چَى ػبخت » ػبصُ اي ٍاخز تبييذ ًبظشاى
تْيِ ٍ اهضبي « ًوـِ چَى ػبخت » تبػيؼبتي ٍاخز تبييذ ًبظشاى
تحَيل يي ًؼخِ اص « ًوـِ چَى ػبخت » ثِ هبلي
تحَيل يي ًؼخِ اص « ًوـِ چَى ػبخت » ثِ ؿْشداسي هشثَط
تضويي ًيليت اجشاي ػبختوبى ثش اػبع دػتَسالؼول اثالؿي هؼٌي ٍ ؿْشػبصي
تْيِ ٍ اسايِ ثيوِ ًبهِ تضويي ًيليت ثِ ًلغ هبلي ٍ يب هبلٌبى ثؼذي
ججشاى خؼبست ًبؿي اص ػولٌشدي ًِ ثِ تبييذ هشاجغ ريلالح سػيذُ ثبؿذ.
هشاس دادى اعالػبت كٌي دس اختيبس ػبصهبى ًظبم هٌْذػي
هشاس دادى اعالػبت هلٌي دس اختيبس ػبصهبى ًظبم هٌْذػي
هشاس دادى گَاّي ًبظش دس اختيبس ػبصهبى ًظبم هٌْذػي
هشاس دادى تبييذيِ ّبي الصم دس اختيبس ػبصهبى ًظبم هٌْذػي

مالحظبت

دسد هـخلبت ػبختوبى دس دػت احذاث ثش سٍي تبثلَيي ثب هبثليت ديذ ػوَهي

2

1-11-2

شبم33

1-1-7

شبم33

2-1-7

شبم33

3-1-7

شبم33

4-1-7

دس ًٌبس هؼجش ػوَهي تب صهبى پبيبى ًبس
هغبلؼِ ٍ ثشسػي هـخلبت هٌذسد دس پشٍاًِ ػبختوبًي هجل اص ؿشٍع ػوليبت اجشايي
هغبلؼِ ٍ ثشسػي هـخلبت ًوـِ ّبي اجشايي هجل اص ؿشٍع ػوليبت اجشايي
هغبلؼِ ٍ ثشسػي هـخلبت كٌي هجل اص ؿشٍع ػوليبت اجشايي
اػالم اؿٌبالت ٍ هـبيشت ّبي احتوبلي ثيي پشٍاًِ ٍ ًوـِ ّب ثِ عشاحبى
اػالم اؿٌبالت ٍ هـبيشت ّبي احتوبلي ثِ كبحت ًبس دس كَست تـييش دس عشاحي
اسايِ ثشًبهِ صهبًجٌذي ًلي ٍتلليلي ًبس ّبي اجشايي ػبختوبى اص آؿبص تب پبيبى ًبس
اػالم تَهق ٍ ؿشٍع هجذد آى ثِ كبحت ًبس
اػالم تَهق ٍ ؿشٍع هجذد آى ثِ ًبظش ّوبٌّگ ًٌٌذُ
كشاّن ًوَدى ؿشايظ ًظبست ثش ػوليبت اجشايي ػبختوبى ثَيظُ هؼوتْبيي اص ػبختوبى ًِ پَؿيذُ هي ؿًَذ
ايجبد ّوبٌّگي دس چبسچَة ٍظبيق تؼييي ؿذُ ثشاي ًبظش ّوبٌّگ ًٌٌذُ ٍػبيش ًبظشاى
سػبيت اكَل ايوٌي
حلبظت ًبسگبُ
ػبختوبًْبي پيشاهَى ًبسگبُ
سػبيت هؼبيل صيؼت هحيغي ًبسگبُ
كحت اًجبم توبهي ػوليبت اجشايي ػبختوبى
سػبيت هوشسات هلي ػبختوبى
سػبيت ضَاثظ ٍ هوشسات ؿْش ػبصي
اجشاي هحتَاي هٌذسد دس پشٍاًِ ػبختوبى
اجشاي ًوـِ ّبي هلَة
اخز هَاكوت ٍ تبييذ ًتجي دس تـييشات ثشًبهِ تلليلي اجشاي ًبس اص صبحت كبر

شيًٌ

اخز هَاكوت ٍ تبييذ ًتجي دس تـييشات ثشًبهِ تلليلي اجشاي ًبس اص وبظر مرثًط

وبمٍ
اجرايي

5-1-7

مبدٌ

اخز هَاكوت ٍ تبييذ ًتجي دس تـييشات ثشًبهِ تلليلي اجشاي ًبس اص وبظر َمبَىگ كىىدٌ
اخز هَاكوت ٍ تبييذ ًتجي دس تـييشات ًوـِ ّب يب هـخلبت كٌي يب هوشسات هلي اص صبحت كبر
اخز هَاكوت ٍ تبييذ ًتجي دس تـييشات ًوـِ ّب يب هـخلبت كٌي يب هوشسات هلي اص طراح مرثًط

33

اخز هَاكوت ٍ تبييذ ًتجي دس تـييشات ًوـِ ّب يب هـخلبت كٌي يب هوشسات هلي اص مسئًل دفتر طراحي
اػتلبدُ اص هٌْذػبى سؿتِ ّبي هختلق ػبختوبًذ

شبم33

6-1-7

شبم33

7-1-7

شبم33

8-1-7

اػتلبدُ اص ًبسداًبى كٌي سؿتِ ّبي هختلق ػبختوبى
اػتلبدُ اص هؼوبساى تجشثي داساي پشٍاًِ اؿتـبل
اػتلبدُ اص ًبسگشاى ،اػتبدًبساى ٍ ػَاهل كٌي هبّش داساي پشٍاًِ هْبست كٌي
اهضبي «ؿشايظ ػوَهي هشاس دادهٌذسد دس كلل  8ؿيَُ ًبهِ » ثِ ػٌَاى جضءاليٌلي هشاس داد
تْيِ ٍ اهضبي  3ػِ ػشي ًوـِ ًبهل اجشا ؿذُ ػبختوبى «چَى ػبخت »
تْيِ يي لَح كـشدُ اص ًوـِ ّبي معمبري ٍاخز تبييذيِ اص ًبظش حويوي يب حوَهي ريشثظ
تْيِ يي لَح كـشدُ اص ًوـِ ّبي سبزٌ ٍاخز تبييذيِ اص ًبظش حويوي يب حوَهي ريشثظ
تْيِ يي لَح كـشدُ اص ًوـِ ّبي تبسيسبت مكبويكي ٍاخز تبييذيِ اص ًبظش حويوي يب حوَهي ريشثظ
تْيِ يي لَح كـشدُ اص ًوـِ ّبي تبسيسبت ثرقي ٍاخز تبييذيِ اص ًبظش حويوي يب حوَهي ريشثظ

شبم
33

9-1-7

ججشاى خؼبست ًبؿي اص ػولٌشد خَد ثِ كبحت ًبس يب اؿخبف ديگش پغ اص تبييذهشاجغ ريلالح

شبم
33
شبم
33
شبم
33

10-1-7

سػبيت ؿشايظ خلَكي هشاسداد دس اجشاي ًبس
سػبيت هـخلبت هٌذسد دس پشٍاًِ ػبختوبى دس اجشاي ًبس

10-1-7

سػبيت ًوـِ ّبي هلَة دس اجشاي ًبس
سػبيت ضَاثظ ٍهوشسات ؿْش ػبصي دس اجشاي ًبس
سػبيت هوشسات هلي ػبختوبى

11-1-7

سػبيت ؿيَُ ًبهِ ّبي كبدسُ اص ػَي ٍصاست هؼٌي ٍ ؿْش ػبصي
سػبيت ثخؾ ًبهِ ّبي هبًًَي كبدسُ اص ػَي ٍصاست هؼٌي ٍ ؿْش ػبصي

شيًٌ

اجشاي هَضَع هشاس داد هٌغجن ثب اكَل هٌْذػي ثب تبييذ ًبظشاى ريشثظ

وبمٍ

اجشاي هَضَع هشاس داد ثب ًيليت هٌبػت ثب تبييذ ًبظشاى ريشثظ

اجرايي

12-1-7

مبدٌ

اخز تبييذُ ّبي هشثَط ثِ ًٌتشل ػبختوبى دس پبيبى ّش هشحلِ اص ػوليبت اجشايي اص ًبظشاى ريشثظ

33
شبم
33
شبم
33

اجشاي هَضَع هشاس داد ثب اػتلبدُ اص هلبلح هشؿَة دس حذ اػتبًذاسد ّبي اػالم ؿذُ ثب تبييذ ًبظشاى ريشثظ

13-1-7
14-1-7

تٌويل دكتشچِ اعالػبت ػبختوبى هٌضن ثِ ؿٌبػٌبهِ كٌي ٍ هلٌي
اخز تبييذيِ ّبي الصم اص ًبظشاى ريشثظ جْت كذٍس ؿٌبػٌبهِ كٌي ٍ هلٌي
تحَيل توبم هذاسى ٍ هؼتٌذات كٌي ٍهلٌي ػبختوبى ثِ كبحت ًبس
ثيوِ ًشدى ًيليت اجشاي ػبختوبى ٍ اسايِ ثيوِ ًبهِ تضويي ًيليت ثِ ًلغ كبحت ًبس

شبم
33

15-1-7

يب اسايِ تضويي ًبهِ ًتجي ٍهبًًَي ثِ ًلغ كبحت ًبس
ثيوِ ًوَدى اججبسي ًيليلت اجشاي توبهي ػبختوبًْبي احذاحي ثب ؿشًت ّبي ثيوِ تخللي
هجشي صهبًي هي تَاًذ ًبس ديگشي سا توجل ًٌذ ًِ :

شبم
33

4-4-8

 -1گضاسؽ پيـشكت كيضيٌي ػوليبت اجشايي ّش يي اص ٍاحذ ّبي دس دػت احذاث اٍ ثشاثش  %75ثبؿذ .
-2هشاتت هَسد تبييذ ًبظش ّوبٌّگ ًٌٌذُ ٍ ػبصهبى اػتبى هشاس گيشد.

شبم
33
شبم
33
شبم
33

5-4-8

هؼشكي يي ًلش هٌْذع سؿتِ هؼوبسي يبػوشاى يب ًبسداى كٌي يب هؼوبس تجشثي ثلَست توبم ٍهت ثِ ػٌَاى ػشپشػت ًبسگبُ
 ،دس كَست اجشاي دٍ يب چٌذ ًبس ّوضهبى

6-4-8

چٌبًچِ هجشي ثخَاّذ دس صهيٌِ عشاحي يب ًظبست ػبختوبى كؼبليت ًٌذ ثبيذ توبهي ًبس ّبي دسدػت اهذام اٍ ثِ پبيبى
سػيذُ ٍ ًَاّي الصم سا اص ًبظش ّوبٌّگ ًٌٌذُ دسيبكت ًوَدُ ثبؿذ.
دس كَستيٌِ هجشي اص ٍظبيق خَد ػذٍل ًوبيذ يب هشتٌت خالف ؿَد ًبظش يب ًبظشاى ريشثغت=خالف سا ثِ هجشي هٌؼٌغ
ٍ ثب تؼييي كشكت هٌبػت سػبيت هَاسد ريشثظ سا خَاٌّذ خَاػت .

7-4-8

دس كَست ػذم توٌيي هجشي ثِ دػتَسات اثالؿي ً،بظش يب ًبظشاى هَاسد خالف سا ثب رًش دليل ثِ ًبظش ّوبٌّگ ًٌٌذُ
هٌؼٌغ هي ًٌٌذ.
ًبظش ّوبٌّگ ًٌٌذُ هَاسد خالف سا ثِ ػبصهبى اػتبى ٍ هشجغ كذٍس پشٍاًِ گضاؽ خَاّذ داد

شبم
33

8-4-8

هشجغ ًظبست ثش ًبس هجشي ً ،بظشاى داساي پشٍاًِ اؿتـبل اص ٍصاست هؼٌي ٍؿْش ػبصي هي ثبؿٌذ.
چٌبًچِ هجل اص پبيبى يبكتي اجشاي پشٍطُ ثِ دليل

شبم
33

پبيبن يبفته مدت قرار داد  ،فسخ يب اثطبل قرار داد يب سلت

صالحيت قبوًوي مجري ٍ وظبير آن اداهِ ًبس ؿيش هوٌي ؿَد؛ ػوليبت ػبختوبًي ثب دػتَس ًبظش ّوبٌّگ ًٌٌذُ

5-4-9

هتَهق هي ؿَد .ؿشٍع هجذد ػوليبت ػبختوبًي هٌَط ثِ ٍجَد هجشي جذيذ يب سكغ هَاًغ كَم اص هجشي اٍل خَاّذ
ثَد .دس ايٌگًَِ هَاسد ًبظش ّوبٌّگ ًٌٌذُ هَظق اػت دس كَست اداهِ پشٍطُ ثذٍى هجشي كبحت كالحيت  ،هشاتت سا ثِ
ػبصهبى اػتبى  ،هشجغ كذٍس پشٍاًِ ػبختوبى اػالم ًوبيذ ٍ هشجغ كذٍس پشٍاًِ ػبختوبى اص اداهِ ًبس تب هؼشكي هجشي

جذيذ جلَگيشي ثؼول آٍسد.

شبم33

8-4-9

شرايط
عمًمي

ثىد ة

قرار

مبدٌ 11

داد
ش.ع.ق

2-14

شرايط

دس كَستيٌِ كبحت ًبس  ،اجشاي پشٍطُ سا ثذٍى هلَس هجشي ثِ ّش دليل ثيؾ اص %15هذت هٌذسد دس هشاس داد ثِ تبخيش
ثيبًذاصد -1 :هَضَع تؼلين ًبس اص ؿشٍع تب پبيبى هذت ثِ تبييذ ًبظش ّوبٌّگ ًٌٌذُ ثشػذ -2 .هَضَع تؼلين ًبس اص ؿشٍع
تب پبيبى هذت ًتجب ثِ ػبصهبى اػتبى گضاسؽ هي ؿَد-3 .هَضَع تؼلين ًبس اص ؿشٍع تب پبيبى هذت ً،تجب ثِ هشجغ كذٍس
پشٍاًِ ػبختوبى اػالم هيـَد -4.ػبصهبى اػتبى ثب تَجِ ثِ هلبد هشاس داد كي هبثيي هجشي ٍ كبحت ًبس  ،دس خلَف ًحَُ
اداهِ ًبس يب كؼخ هشاس داد يب اجبصُ اجشاي پشٍطُ ديگشي تَػظ هجشي تلولن هي ًوبيذً -5 .ظش ػبختوبى ثشاي عشكيي
الصم االجشا خَاّذ ثَد.
دس كَستي ًِ ثِ ّش ػلت اجشاي ػبختوبى ثِ صهبًي ثيؾ اص صهبى تؼييي ؿذُ دس هشاس داد ًيبص داؿتِ ثبؿذ ،هجشي هَظق
اػت ػِ هبُ هجل اص هْلت اتوبم هشاس داد هشاتت سا ثِ كبحت ًبس اػالم ًوبيذ.دس ايي كَست هشاس داد هجشي ٍ كبحت ًبس ثب
سضبيت عشكيي هبثل توذيذ اػت  .دس كئشت توذيذ يب ػذم توذيذ هشاس داد  ،هجشي هَظق اػت هشاتت اداهِ يب خبتوِ ًبس
خَد سا ّوشاُ ثب گضاسؽ ٍضؼيت ًبس ثِ كبحت ًبس  ،هشجغ كذٍس پشٍاًِ ػبختوبى ٍ ػبصهبى اػتبى اػالم ًوبيذ.
كبحت ًبس اختيبس داسد دس ضوي اجشاي ػبختوبى حذاًخش تب هؼبدل  20دسكذ هجلؾ هشاس داد سا توليل يب اكضايؾ دّذ.اهب دس
كَست تجبٍص اص  %20هشاس داد  ،هجشي هَظق اػت ثالكبكلِ هيوت پيـٌْبدي خَد سا ثِ كبحي ًبس اػالم ًوبيذ تب دس
كَست حلَل تَاكن ٍػوذ هشاس داد الحبهي  ،دس آى خلَف اهذام گشدد.

15

هجشي ثبيذ هجل اص اًؼوبد هشاس داداص هحل اجشاي ػبختوبى ثبصديذ ًشدُ ٍ توبم اػٌبد ٍ هذاسى ٍ ًوـِ ّب سا هالحظِ ًوَدُ
ٍاص هَهؼيت ًَ ،ع ًبس ٍ ،ضؼيت اة ٍ َّا  ،اهٌبى اجشاي ًبس دس كلل ّبي هختلق ػبل  ،اًَاع هلبلح ٍ تجْيضات ٍ هبؿيي
آالت ٍ اهٌبًبت ًيشٍي اًؼبًي هبّش دس ثبصاس ًبس  ،آگبّي ًبكي داؿتِ ٍ ثب تَجْجِ اعالػبت هزًَس دس صهيٌِ هَضَع هشاس داد
ٍ ػَد هَسد ًظش  ،تؼْذات سا هجَل ًوبيذ.

ش.ع.ق

1-15

دس كَست هالحظِ هـبيشت ثيي ًوـِ ّبي اجشايي يب ػذم سػبيت اكَل كٌي دس آًْب ثالكبكلِ هَضَع سا ثِ هٌْذع عشاح ٍ
ًبظش ٍ كبحت ًبس اػالم ًوبيذ.

ش.ع.ق

2-15

توبهي هوشسات هلي ٍ ؿيَُ ًبهِ ّبي ػوَهي اجشاي ػبختوبى ٍ ايوٌي ًبسگبُ ٍ ػبختوبًْبي هجبٍس ٍهؼبيل صيؼت
هحيغي دس ًبسگبُ سا سػبيت ًٌذ.

ش.ع.ق

3-15

تجْيض ًبسگبُ ػبختوبى تَػظ هجشي ٍ يب صيش ًظش اٍ اًجبم پزيشد.

ش.ع.ق

4-15

ػوليبت اجشايي سا پغ اص كذٍس هجَص ّبي هبًًَي اص ػَي دػتگبّْبي ريشثظ ٍ دسيبكت آى هذاسى اص كبحت ًبس  ،هغبثن
ثب ثشًبهِ صهبًجٌذي ؿشٍع ًوبيذ.

ش.ع.ق

5-15

توبهي ػوليبت اجشايي ثش اػبع ًوـِ ّبي هلت اجشا ًٌذ.

ش.ع.ق

6-15

دس كَست ًيبص ثيي پيوبًٌبساى ّوبٌّگي ايجبد ًوبيذ.

ش.ع.ق

7-15

توذم ٍتبخش هٌغوي ثيي اهالم ًبس سا تؼييي ًوبيذ.

ش.ع.ق

8-15

تبييذيِ ّبي الصم سا اص هٌْذع ًبظش دس چبسچَة ضَاثظ هشثَط اخز ًوبيذ.

ش.ع.ق

9-15

دس پزيشؽ ًبس ٍ اًؼوبد هشاس داد  ،حذٍد كالحيت ٍ ظشكيت اؿتـبل خَد ٍ ػبيش اؿخبف داساي كالحيت دس سؿتِ هشثَط
ًِ تَػظ هشاجغ ريلالح تؼييي ٍ اثالؽ ؿذُ اػت سا ًبهال سػبيت ًوبيذ ٍاص پزيشؽ هؼئَليت ػبختوبًي ًِ اجشاي آى سا
ثؼْذُ داسد اهتٌبع ًوبيذ.

ش.ع.ق

10-15

ػوليبت هَسد هشاس داد سا ثِ ٍػيلِ اكشاد هتخلق ٍ ثب تجشثِ ٍ داساي كالحيت اًجبم دّذ.

ش.ع.ق

11-15

حؼت ًَع ٍ هلبد هشاس داد  ،هبؿيي آالت  ،اثضاس ،هلبلح اػتبًذاسد ٍ تجْيضات الصم سا كشاّن ػبصد.

ش.ع.ق

12-15

ًيشٍي اًؼبًي هبّش هَسد ًيبص ًبسگبُ سا تْيِ يب تبييذ ًٌذ ٍ تب صهبًي ًِ هوشسات دٍلتي اجبصُ ًوي دّذ اص ثِ ًبگيشي
ًبسگشاى خبسجي خَدداسي يب جلَگيشي ًٌذ ٍ دس كَست ضَست ثٌبسگيشي آًبى هجَص ٍصاست ًبس ٍ اهَس اجتوبػي سا دسيبكت
ٍيب هغبلجِ ًٌذ

ش.ع.ق

13-15

هوشسات ثيوِ ٍ تبهيي اجتوبػي ٍ هبًَى ًبس ٍ ثخـٌبهِ ّبي هٌجؼج اص آى سا سػبيت ٍيب ًؼجت ثِ سػبيت آًْب الضام ًوبيذ.

عمًمي
قرار
داد

شرايط
عمًمي
قرار
داد

14-15

هجل اص ؿشٍع ػوليبت اجشايي ًبسگبُ ً ،ليِ تجْيضات ٍ هبؿيي آالت ٍ ٍػبيل هتؼلن ثِ خَد سا ثيوِ آتؾ ػَصي ٍحَادث
هْشي ًٌذّ(.ضيٌِ ثيوِ ػبختوبى ٍ ٍػبيل هتؼلن ثِ كبحت ًبس ثِ ػْذُ كبحت ًبس اػت .لٌي چٌبًچِ كبحت ًبس آًْب سا
ثيوِ ًٌوَدُ ثبؿذ ،دسكَست ثشٍص آتؾ ػَصي يب حَادث هْشي  ،هؼٍَليت ٍججشاى خؼبست ٍاسدُ ثشػْذُ كبحت ًبس
خَاّذ ثَد  .كشف ًظش اػَاسم هْشي ،هؼٍَليت حلبظت اص ًبسگبُ ٍتبػيؼبت صيش ثٌبيي ٍ توبهي ٍػبيل ٍ لَاصم ٍهلبلح
هَجَد دس ًبسگبُ ثِ ػْذُ هجشي اػت ٍاگش ثِ ّشيي كذهِ ٍ خؼبستي ٍاسد ؿَد هَظق ثِ سكغ ًوق ٍ يب ججشاى خؼبست

هي ثبؿذ.

شرايط
عمًمي
قرار

15-15

ًظشات ًبظش سا ثشاػبع ًوـِ ّبي هَجَد ًٍظشات كبحت ًبس  ،دس كَستي ًِ ثِ اكَل كٌي ًبس لغوِ ًضًذ ٍ ًبظش ثِ
عَسًتجي تبييذ ًٌذ ثب سػبيت هلبد هشاس داد ٍ ؿشايظ ػوَهي هشاس داد ثپزيشد.

داد
ش.ع.ق

16-15

ّشگًَِ ايشاد ٍ ًوق دس اجشاي ًبس ًبؿي اص ػذم سػبيت ًوـِ ّب يب ثِ ًبسثشدى هلبلح ًبهشؿَة يب ػذم اسايِ ًبس هٌبػت اص
ًبحيِ ًيشٍي اًؼبًي ًبسگبُ سا ثش اػبع هلبد هشاس داد سكغ ًوبيذ.

ش.ع.ق

17-15

ًليِ هوشسات هشثَط ثِ ًحَُ تخليِ هلبلح  ،پيؾ ثيٌي ساُ ػجَس هٌبػت دس پيبدُ سٍ  ،اػتلبدُ اص ػالين ساٌّوبييَ خغش
ٍٍػبيل حلبظتي ٍ تبهيي اًتظبهبت ًبسگبُ سا حؼت هَسد سػبيت ٍ ًٌتشل ًوبيذ.

ش.ع.ق

18-15

اجبصُ ٍاگزاسي هشاس داد سا ثِ ديگشي ًذاسد.

ش.ع.ق

19-15

دس تْيِ ٍ يب تبييذ كَست ٍضؼيت ّب ٍ يب كَست ّضيٌِ ّب دهت ٍ سػبيت اهبًت ًوبيذ.

شرايط
عمًمي
قرار

20-15

داد
ش.ع.ق

1-16

شرايط
عمًمي
قرار

2-16

داد
شرايط
عمًمي
قرار
داد

3-16

دس هَاسدي ًِ ثِ هَجت هبدُ  4هبًَى اجشاي ًبس ػبختوبى دس يٌي اص سؿتِ ّب هؼتلضم داؿتي پشٍاًِ كالحيت هشثَط هي
ثبؿذ ٍ هجشي كبهذ كالحيت هزًَس ثبؿذ هَظق اػت اص داسًذگبى پشٍاًِ كالحيت هشثَط ثِ آى ثخؾ اص ًبس اػتلبدُ
ًوبيذ.
هجشي هي تَاًذ ؿشٍع ًبس سا هًََل ثِ دسيبكت پيؾ پشداخت ًوبيذ .
دس كَستي ًِ پشداخت ّش يي اص اهؼبط هجلؾ هشاس دادثب تَجِ ثِ ًَع هشاسداد  ،اص هَػذ تؼييي ؿذُ دس هشاس داد ثيؾ اص يي
هبُ تَػظ كبحت ًبس ثِ تبخيش اكتذ  ،هجشي هي تَاًذ اى هجلؾ ٍ هؼبدل دسكذي اص تبخيشات هشثَط ثِ پشداخت حن الضحوِ
خَد ساًِ دس ؿشايظ خلَكي تؼييي هيـَد دس عَل هذت تَهق اص كبحت ًبس هغبلجِ ًوبيذ.

چٌبًچِ هجشي  ،اجشاي ثخـي اص ًبس سا ثشاػبع ًوـِ ّب هللحت ًذاًذ حؼت هَسد هَاسد سا ثِ عَس ًتجي ثِ اعالع ًبظش
ّوبٌّگ ًٌٌذُ ٍعشاح هي سػبًذ ٍ تبحلَل پبػخ ًِ دس ّش حبل ًجبيذ ثيؾ اص يي ّلتِ اصتبسيخ اثالؽ ثِ عَل اًجبهذ ،
اجشاي ًبس دس آى ثخؾ سا هتَهق هي ًوبيذ .

