


 

 

 

 هاي فزوش بليت قطارضيوه ناهه نظارت بز نواينذگي

زستَرالؼول ًحَُ غسٍر هجَس ًوبيٌسگي كزٍش ثليت هكبرّبي هسبكزي هػَة هَرخ ( 8)هبزُ  ًيش ٍ (1هبزُ ) 9ثٌس  ثب ػٌبيت ثِ

 22/6/1393ٍ  15/06/1393هَرخ  53ٍ 52زر جلسِ  ّبًبهِ ًظبرت ثز ًوبيٌسگي، ضيَُ آّي ج.ا.اّيئت هسيزُ هحتزم راُ 03/10/1392

 ّبي كزٍش ثليت هكبر ثطزح سيز تػَيت گززيس.ًويسيَى ٍاگذاري ٍ ًظبرت ثز ًوبيٌسگي

 

 هاده يک: تعاريف
 

هٌظَر اس هزاجؼِ ًٌٌسُ ضرػي است ًِ ثزاي ذزيس، استززاز يب زريبكت ذسبرت ٍ اقالػبت هزتجف ٍ يب قرزح   هزاجعه کننذه: 

 ًوبيس.جؼِ هيپيطٌْبز ٍ ضٌبيت ثِ ًوبيٌسگي هزا

است حويوي ًِ ثب ثليت هؼتجز ثِ ًبم ذَزش حن اًجبم سلز ٍ استلبزُ اس تسْيالت را ثب رػبيت هورزرات هسربكزت    يضرػ هسافز: 

 زارز.

را ٍكن ؾَاثف ضرػي است حويوي يب حوَهي ًِ هسئَليت كزٍش ثليت ٍ سبيز ذسهبت هزثَـ ثِ هكبرّبي هسبكزي  نواينذگي: 

 سُ زارز. ػٍْ هوزرات هزثَقِ ثز

 ّبيي ًِ ثزاي ضزٍع ًبر ٍ تساٍم آى الشاهيست.زستَرالؼول ٍ رٍيِ هقزرات: 

 ّبي اثالؿي هزثَـ ثِ ٍظبيق ٍ ضزايف الشاهي ًوبيٌسگي را گَيٌس.ركتبر ٍ ػول ثز ذالف هوزرات ٍ رٍيِ  نقض هقزرات: 

 اًس.ظ زر جساٍل هؼزكي ضسُاًَاع هرتلق ًوؽ هوزرات ّز ًسام ثب يي هبزُ ٍ ضوبرُ ذب عنواى نقض هقزرات: 

ًوؽ ّز هَرز اس هوزرات چِ ثب ػٌبٍيي هطتزى يب ػٌبٍيي هرتلق هوزرات زر يي رٍس ثػَرت هجرشا   دفعات نقض هقزرات: 

 ثبضٌس.هحبسجِ ٍ هبثل جوغ هي

 س.ٌثبضضَز ًِ هجبس ثِ تطريع ًوؽ هوزرات ًبضي اس ػول ًوبيٌسگي هيگلتِ هي يثِ ٍاحسّبي هزجع تطخيص: 

ٍ زستگبُ ًظبرت هستوين زر اهرز كرزٍش    راُ آّي ج.ا.ا زستگبُ ًظبرت ػبلي، ازارُ ًل تٌظين ٍ ًظبرت ثز ثبسار اه نظارت:دستگ 

 س.ٌثبضضزًتْبي حول ٍ ًول ريلي هي

آّي جْت رسيسگي ثِ زرذَاستْب ٍ ػولٌزز ًوبيٌسگيْبي كزٍش ثليرت  : ّيئتي است هٌترت اس سَي هسيز ػبهل راُکويسيوى  

 ثبضس ٍ اػؿبي آى ػجبرتٌس اس:  زار ٍظبيق هيًبهِ ػْسُثزاثز آئييهكبر ًِ 

هؼبًٍت هسبكزي)رئيس ًويسيَى(، هسيز ًل تٌظين ٍ ًظبرت ثز ثبسار ) زثيز ًويسيَى (، هسيز ًل زكترز هرسيزيت ػولٌرزز، هرسيز     

ل ٍ ًورل ريلري ٍ ًوبيٌرسُ ضرزًت     ًل اهَر هبلي ٍاهَال، هسيزًل زكتز كٌأٍري ارتجبقبت ٍ اقالػبت، ًوبيٌسُ اًجوي غرٌلي حور  

 حول ٍ ًول ريلي رجبء ثِ ًوبيٌسگي اس ضزًتْبي حول ٍ ًول ريلي

 ثبضس.آّي ج.ا.ا هيُ ًل تٌظين ٍ ًظبرت ثز ثبسار راُزثيزذبًِ ًويسيَى ازار دبيز خانه کويسيوى:  

 هَارز سيز است:ضَز ٍ ضبهل ًبهِ اهسام ًبهيسُ هيًحَُ ثزذَرز ثب ًوؽ هوزرات زر ايي ضيَُ اقذام:  

ًوبيٌرسگي ًيسرت ثػرَرت     تلشم زريبكت ذسبرت يب تؼلين ٍ اثكبلّب ًِ هستذًز زر هَارز ًوؽ هوزرات يب رٍيِ تذکز:-21-2 

 گززز.ًتجي غبزر هي

 ضَز.اكتس ٍ ثِ ؾؼق آهَسش ٍ هسيزيت هزثَـ هيًبرثزز آى ػوستبً زر هَارزي است ًِ ًوؽ هوزرات اٍليي ثبر اتلبم هي 

ًبرثزز آى  ػوستبً زر هَارزي است ًِ ًوؽ هورزرات ثرِ ؾرؼق آهرَسش هتػرسي كرزٍش        يذ دوره آهوسضي:تجذ-21-1

 اي را ًِ زر آى ؾؼق زارز هجسزاً قي ًوبيس.ثبيست زٍرُضَز ٍ تذًز هجلي هليس ٍاهغ ًطسُ است. لذا هيهزثَـ هي

ًٌس ًِ ػورل ًوبيٌرسگي   زٍرت پيسا هيايي اهسام زر هَارزي اس ًوؽ هوزرات ؾ پزداخت خسارت و جلب رضايت:-21-3

ِ   ضَز ٍ يب ايٌٌِ ًبرؾبيتي هسبكزيب هسبكز هيضزًت گيزي ثِ ذسبرت هبلي هستوين ٍ هبثل اًساسُ ٍارز ضسىهٌجز ثِ   )حتري هزاجؼر



 

 

غرَرت   گيزي هبًٌس لكوبت رٍحي ٍ اهثبلْن ثستگي ثرِ هيرشاى ٍ ًرَع آى زر   ّبي ؿيزهبثل اًساسًٌُس. ذسبرتًٌٌسُ( را كزاّن هي

  يرب ضرزًت   تَاًس ثبضس. چٌبًچِ زر ًحَُ جلت رؾربيت تلربّوي حبغرل ًطرَز، ًوبيٌرسگي     هجَس هي اثكبلاثجبت هطوَل تذًز تب 

ت ؾوي ايٌٌِ حرن ضربًي ثرزاي پيگيرزي ضرٌبي      ًٌس اهسام ًوبيس.تَاًس اس ًويسيَى استؼالم ٍ ثزاسبس پبسري ًِ زريبكت هيهي

 ذَز زر هزاجغ هؿبئي هحلَل است.

 ثِ هؼٌي هكغ هَهت سيستن كزٍش هي ثبضس . هجَس ًوبيٌسگي ّوچٌبى هؼتجز است. تعليق:-21-4

ًبرثزز آى زر هَارزي است ًِ ركتبر هـبيز ثب اغَل ٍ ؾَاثف اس سَي ًوبيٌسگي غَرت پذيزكترِ ٍ يرب ػورستبً زر هرَارزي اسرت ًرِ       

 ثبضس.تذًزات ًتيجِ ثرص ًجَزُ ٍ ازاهِ كؼبليت تب اغالح السم ثِ هػلحت ًوي

ز َضهياػوبل  ّز يي اس ضزًتْبثب زرذَاست زستگبُ ًظبرت يب تَسف ّبي اؾكزاري تؼلين تعليق اضطزاري: -21-4-2

تَاًسآًزا ثؼٌَاى يري تؼليرن زرًبرًبهرِ    . ًويسيَى حست هَرز هيضسذَاّس  هكزح ًويسيَى زر اٍليي جلسِحست هَرز  ٍ

 ًوبيٌسگي هحسَة ًوبيس.

ضَز. لذا ًوبيٌسگي اس يي رٍس تب يي تؼلين كؼبليت ، پس اس تبهيي ضزـ تؼييي ضسُ ثز قزف هيا تعليق هطزوط: -21-4-1

 هبُ ثزاي ثزآٍرزُ ًوَزى ضزـ تؼييي ضسُ كزغت زارز. 3

 ضَز.تَسف ًويسيَى تؼييي ٍ ثِ ًوبيٌسگي اثالؽ هيثَزُ ًِ هبُ هست آى حساًثز تب ضص  تعليق ثابت: -21-4-3

آًبى اثكبل ضسُ ثبضس ًوبيٌسگي السم ثذًز است ًسبًي ًِ هجَس ثبضس. اثكبل زائوي هجَس ًوبيٌسگي هيثِ هؼٌي  ابطال هجوس:  

  وي ضَز.رسيسگي ً ثِ زرذَاست هجسز ًوبيٌسگي آًبى تب يٌسبل اس تبريد اثكبل هجَس 

 غبزر ٍ ػزؾِ ًززُ ثبضس. ثليتي است ًِ ًوبيٌسگي ذبرج اس سيستن كزٍش آى را :بليت جعلي  

 گًَِ تـييز ايجبز ضسُ ثػَرت زستيزكتگي ٍ ّز، الى گثػَرت ػوسي ثِ ػسم چبح ًبهل هٌسرجبت ثليت هخذوش: بليت  

  .زر ثليت گلتِ هي ضَز

ي ًرِ  ٍ يب ثليتثِ پزيٌت ًوزًگ، پزيٌت ًطسى ثزذي اقالػبت، پزيٌت ًبراًتزّبي ًبهلَْم، تٌظين ًجَزى پزيٌتز  بليت ناخوانا:  

 ضَز.اقالم هيًيست  ٍ ذَاًسى ًِ هٌسرجبت آى هبثل ضٌبسبيي غسهِ زيسُ زر حسي سَْاً 

 تَاًس زرذَاست الوثٌي ًوبيس.ثليتي ًِ پس اس غسٍر ثِ سزهت ركتِ يب هلوَز ضسُ ثبضس ٍ هسبكز هي بليت هفقوده:  

ٍ ًلرز   18ترتِ ٍ يب تؼرساز   6زر هكبرّبي يب ثيطتز  ًٍَپِ  3 ترتِ، 4ٍ يب ثيطتز زر هكبرّبي ًَپِ  4اكزازي ًِ تؼساز آًْب  گزوه:  

 ضًَس.ّبي اتَثَسي ثبضس گزٍُ ًبهيسُ هيزر هكبرثيطتز 

 كزٍش ثليت هكبر هزثَقِ ٍپيصسهبى سبػت ثؼس اس  5غسٍر ثليت ثزاي گزٍّْب تب  سهانهاي غيزهجاس صذور بليت گزوهي:  

 ثبضس. ّبي ًَرٍسي، هجبس ًويپيص كزٍش ثليتاس جولِ ايبم هٌغ ضسُ  ًيش

ٍهتي غبزر ًٌٌسُ ثليت ثب اقالع اس ايٌٌِ هوزرات را ًوؽ ًوَزُ ثليت را اػبزُ ٍ ثب ّشيٌرِ ذرَز اسرتززاز يرب      ري بليت:آوجوع  

 اگز هجالً استززاز ضسُ اس استلبزُ هجسز آى هوبًؼت ًوبيس.

 .يب چٌس هكؼِ اس هسيز سلز ثب يي هكبر 2غسٍر ثليتْبي جساگبًِ ثزاي  بليت تزکيبي:  

 هتطٌل اس هكبرّبي جساگبًِ ًِ هسبكز ثبيس پس اس رسيسى ثِ هوػس ّز هكبر، هكبر ذَز را ػَؼ ًٌس. :قطار غيزهستقين  

حساهل كبغلِ سهبًجٌسي ضسُ ٍرٍز يي هكبر تب حزًت هكبر ثؼسي زر ايستگبُ تؼَيؽ هكبر هزثرَـ ثرِ    :حذاقل فاصله سهاني  

 (سبػت هي ثبضس 3ساهل كبغلِ سهبًي ثليت هكبر ؿيزهستوين )ايي ح

ثزاسبس زستَرالؼول ٍاگذاري ظزكيت چبرتز ٍ گزٍّي هػَة ّيئرت  ّب هوزرات ٍ غسٍر ايي ثليت بليت چارتز و گزوهي:  

  ضَز.آّي غبزر هيهسيزُ هحتزم راُ

 .ثبضسهيتؼسازي ٍاگي هسبكزي زاراي است ًِ  يضزًت حول ٍ ًول ريل ضزکت:  

 ثبضس.ترلق هيٍليي اس سهبى اهٌظَر اس سبل ترللبتي يٌسبل سال تخلفاتي:   



 

 

 قطار هقزرات فزوش بليتاقذاهات هزبوط به نقض هاده دو: 
 

 تاييذ و ابالغهزجع  ات نقض هقزراتاقذاه عنواى نقض هقزرات بنذ

1 
زر غَرتي ًِ هٌجز ثِ هوبًؼت اس سلز ٍ )تحَيل ثليت ًبذَاًب 

 ضسُ يب هسبكز هتحول ًسَرات استززاز ضسُ ثبضس(

ٍ جلت رؾبيت پززاذت ذسبرت ٍ تذًز )

 هسبكز(
 ضزًت

2 

 تحَيل ثليت هرسٍش ًِ سلز ثب آى ثليت اًجبم يب ثليت 

ٍ زر غَرتي ًِ هٌجز ثِ هوبًؼت اس ) آٍري ضسُ است.جوغ

 سلز ضسُ يب هسبكز هتحول ًسَرات استززاز ضسُ ثبضس(

 ركغ آى هطزٍـ ثِ رٍسُ ٍ 15تؼلين ثبثت 

 پززاذت ذسبرت ٍ جلت رؾبيت هسبكز
 ًويسيَى  

 تحَيل ثليت هرسٍش ثزاي ًَثت زٍم 3
تؼلين ثبثت يي هبِّ ٍ ركغ آى هطزٍـ ثِ 

 پززاذت ذسبرت ٍ جلت رؾبيت هسبكز
 ًويسيَى

4 
اهتٌبع اس غسٍر ثليت ترليق زار ٍ ارساى هيوت )ٍ زر غَرتي 

 ًِ هٌجز ثِ ٍارز ضسى ذسبرت ثِ هسبكز يب ًبرؾبيتي اٍ گززز(

ت تذًز )ٍ پززاذت ذسبرت ثِ هسبكز ٍ جل

 رؾبيت هسبكز(
 ضزًت

5 

)ٍ زر غَرتي  زار ٍ ارساى هيوتاهتٌبع اس غسٍرثليت ترليق

 (ًِ هٌجز ثِ ٍارز ضسى ذسبرت ثِ هسبكز يب ًبرؾبيتي اٍ ثبضس

 زٍمثزاي ًَثت 

رٍسُ ٍ ركغ آى هطزٍـ ثِ  15تؼلين ثبثت 

 پززاذت ذسبرت ٍ جلت رؾبيت هسبكز
 ًويسيَى

 ثليت كزٍش ثليت ثِ ؿيز ًبم هٌسرج زر  6
رٍسُ ٍ پززاذت ذسبرت ٍ  15 ثبثت تؼلين

 جلت رؾبيت هسبكز
 ًويسيَى

7 
تٌزار يي ًبم رٍي چٌس ثليت )ٍ اگز هسبكز هتحول ذسبرت 

 ضسُ است(

تذًز )ٍ پززاذت ذسبرت ٍ جلت رؾبيت 

 هسبكز(
 ضزًت

8 
اگز هسبكز هتحول ذسبرت  )ٍ تٌزار يي ًبم رٍي چٌس ثليت

 ثزاي ًَثت زٍم  ضسُ است(

ٍ ركغ آى هطزٍـ ثِ )رٍسُ  15ن ثبثت تؼلي

 (پززاذت ذسبرت ٍ جلت رؾبيت هسبكز
 ًويسيَى

9 
غسٍر ثليت ثزاي گزٍّْب زر سهبًْبي ؿيز هجبس )اگز هجل اس 

 آٍري ٍ استززاز ضَز(استلبزُ جوغ
 ضزًت تذًز

10 

ٍ  آٍريغسٍر ثليت ثزاي گزٍّْب زر سهبًْبي ؿيز هجبس )جوغ

 ّب(ًطسى ثليت استززاز
 ًويسيَى رٍسُ 15تؼلين ثبثت 

آٍري ٍ )جوغ هجبسزر سهبًْبي ؿيزغسٍر ثليت ثزاي گزٍّْب 

 ثزاي ًَثت زٍم ّب(استززاز ًطسى ثليت
 ًويسيَى تؼلين ثبثت يٌوبِّ

11 

ّبي ٍيژُ ثسٍى تَجِ ثِ استحوبم كززي غسٍر ثليت اس سْويِ

ثِ ًِ ثليت ثٌبم اٍست )اگز هسبكز زر هكبر ثسٍى جب هبًسُ يب 

 (تز جبثجب ضسُ استزرجِ ٍ ًيليت پبييي

 تذًز )ٍ پززاذت ذسبرت ٍ جلت رؾبيت

 هسبكز(
 ضزًت

12 

ّبي ٍيژُ ثسٍى تَجِ ثِ استحوبم كززي غسٍر ثليت اس سْويِ

ًِ ثليت ثٌبم اٍست )هسبكز زر هكبر ثسٍى جب هبًسُ يب ثِ زرجِ 

 ( ثزاي ًَثت زٍم تز جبثجب ضسُ استٍ ًيليت پبييي

ز اهسام هزتجف، اپزاتَر كزٍش ػالٍُ ث

 تجسيس زٍرُ آهَسضي ذَاّس ضس.
 ضزًت 

13 
غسٍر ثليت زر هكبر ؿيز هستوين ثسٍى رػبيت كبغلِ سهبًي 

 هجبس ًبضي اس ػول ًوبيٌسگي

تذًز ٍ پززاذت ذسبرت ٍ جلت رؾبيت 

 هسبكز
 ضزًت 

14 
غسٍر ثليت زر هكبر ؿيزهستوين ثسٍى رػبيت كبغلِ سهبًي 

 ػول ًوبيٌسگي ثزاي ًَثت زٍم هجبس ًبضي اس 

رٍسُ ٍ ركغ آى هطزٍـ ثِ  15تؼلين ثبثت 

 پززاذت ذسبرت ٍ جلت رؾبيت هسبكز
 ًويسيَى



 

 

 

 

 

 

 

 هزجع تاييذ و ابالغ اقذاهات نقض هقزرات عنواى نقض هقزرات بنذ

15 
زار ثزاي هسبكز ثسٍى استحوبم استلبزُ اس ثليت ترليق غسٍر

 ترليق

ٍ جلت  تذًز ٍ پززاذت ذسبرت

 رؾبيت
 ضزًت

16 
زار ثزاي هسبكز ثسٍى استحوبم استلبزُ اس غسٍر ثليت ترليق

 ترليق ثزاي ًَثت زٍم 

 رٍسُ ٍ پززاذت ذسبرت 15تؼلين ثبثت 

 ٍ جلت رؾبيت
 ًويسيَى

17 
زر غسٍر  ًٌٌسُ ٍ ػسم رػبيت ًَثتاًتظبر گذاضتي هزاجؼِزر 

 ثليت
 ضزًت تذًز

18 
زر غسٍر  سُ ٍ ػسم رػبيت ًَثتزر اًتظبر گذاضتي هزاجؼِ ًٌٌ

 ثزاي ثبر زٍم ثليت
 ًويسيَى تؼلين ثبثت يٌوبِّ

19 
اهتٌبع اس استززاز ثليت هسبكز )اگز هٌجز ثِ اكشايص ًسَرات 

 استززاز ضَز( 

تذًز )ٍ پززاذت ذسبرت ٍ جلت 

 رؾبيت هسبكز(
 ضزًت 

20 
)اگز هٌجز ثِ اكشايص ًسَرات اهتٌبع اس استززاز ثليت هسبكز 

 ثزاي ًَثت زٍم زاز ضَز( استز

رٍسُ ٍ ركغ آى هطزٍـ ثِ  15تؼلين ثبثت 

 پززاذت ذسبرت ٍ جلت رؾبيت هسبكز
 ًويسيَى

21 

ثليتي ًِ هسبكز استززاز ًوَزُ، ثسٍى ثجت زر سيستن كزٍش 

هجسزاً ثِ زيگزي ػزؾِ ضسُ است )اگز هجل اس استلبزُ ضٌبسبيي 

 (آٍري ضَزٍ جوغ

برت، تذًز ٍ زر غَرت ٍارز ضسى ذس

 هسبكز پززاذت ذسبرت ٍ جلت رؾبيت
 ضزًت

22 

ثليتي ًِ هسبكز استززاز ًوَزُ، ثسٍى ثجت زر سيستن كزٍش 

هجسزاً ثِ زيگزي ػزؾِ ضسُ است )اگز هجل اس استلبزُ ضٌبسبيي 

 آٍري ضَز( ثزاي ًَثت زٍمٍ جوغ

رٍسُ ٍ ركغ آى هطزٍـ ثِ  15تؼلين ثبثت 

 پززاذت ذسبرت  ٍ جلت رؾبيت هسبكز
 يسيَىًو

23 
ثليتي ًِ هسبكز استززاز ًوَزُ، ثسٍى ثجت زر سيستن كزٍش 

 هجسزاً ثِ زيگزي ػزؾِ ضسُ است.

تؼلين ثبثت يي هبِّ ٍ پززاذت ذسبرت 

 هسبكزٍ جلت رؾبيت 
 ًويسيَى

24 
ًِ هسبكز استززاز ًوَزُ، ثسٍى ثجت زر سيستن كزٍش ثليتي 

 ثزاي ًَثت زٍم هجسزاً ثِ زيگزي ػزؾِ ضسُ است.

هبِّ ٍ پززاذت ذسبرت ٍ  زٍلين ثبثت تؼ

 هسبكزجلت رؾبيت 
 ًويسيَى

 اذذ هجلؾ ثليت ثيص اس ثْبي هػَة 25
تؼلين ثبثت يٌوبِّ ٍ پززاذت ذسبرت ٍ 

 جلت رؾبيت هسبكز
 ًويسيَى

 اذذ هجلؾ ثليت ثيص اس ثْبي هػَة ثزاي زٍهيي ثبر 26
هبِّ ٍ پززاذت ذسبرت ٍ  3تؼلين ثبثت 

 جلت رؾبيت هسبكز
 سيَىًوي

 تحَيل ثليت جؼلي  27
ركغ آى هطزٍـ ثِ  تؼلين ثبثت يٌوبِّ ٍ

 جلت رؾبيت هسبكزپززاذت ذسبرت ٍ
 ًويسيَى

 تحَيل ثليت جؼلي ثزاي ًَثت زٍم 28
تؼلين ثبثت سِ هبِّ ٍ ركغ آى هطزٍـ ثِ 

 پززاذت ذسبرت ٍ جلت رؾبيت هسبكز
 ًويسيَى

 

 

 

 

 



 

 

  ياقذاهات هزبوط به نقض هقزرات هال: سههاده 
 

 هزجع تاييذ و ابالغ اقذام عنواى نقض هقزرات بنذ

1 
تبذيز زر ٍاريش ٍجَُ هكبثن سهبًجٌسي ٍاريشي 

ثب  ٍ ثيص اس يٌجبرزر غَرت )تؼييي ضسُ 
 زرذَاست ضزًت هبلي(

زر غَرت )هكبثن هزارزاز كي هبثيي اهسام ذَاّس ضس. 
 (گزززهيهكزح  ًويسيَى هبلي زرزرذَاست ضزًت 

 ضزًت

 ضزًت رًويسيَى ز ٍقزحتؼلينضزًت  غَرت زرذَاستزر ارائِ ٍ يب ػسم تٌويل تؿويي تب هيشاى هوزر ػسم 2

 اس زست زازى ثليت ذبم ثيي الولل 3
هوزرات هزثَقِ تَسف ضزًت زاراي هكبر زر هسيز 

 .گزززالولل تؼييي هيثيي
 ضزًت

 

  بليت ذاهات هزبوط به نقض هقزرات  هحل نواينذگي فزوشاق: چهارهاده 
 

 و ابالغ تاييذهزجع  اقذام عنواى نقض هقزرات بنذ

 تـييز هحل ًوبيٌسگي ثسٍى اقالع ًويسيَى  1
ِ ثبسزيس اس هٌبى جسيس ث ٍ ركغ آى هٌَـهطزٍـ تؼلين 

 ٍ تبييس ًويسيَى
 ًويسيَى

 هٌبى جسيس (ة )يب ثٌسػسم ارائِ تبييسيِ ثٌس الق  2
تربريد  رٍس اس  45زر غَرت ػسم ارائرِ ظرزف هرست    

ارائرِ   هطزٍـ ٍ ركغ آى هٌَـ ثِتؼلين تبييس ًويسيَى 
 هٌبى جسيس (ثٌس ة )يبتبييسيِ ثٌس الق 

 ًويسيَى

 ًويسيَى يي هبِّ تؼلين ثبثت غسٍر ثليت زرذبرج اس هحل ًوبيٌسگي 3
 ًويسيَى ٍ ركغ آى هطزٍـ ثِ اغالحرٍسُ   15ثبثت تؼلين  پٌْبًٌبري زر كزٍش ثليت 4

5 
حررررل ًوبيٌررررسگي اس حررررساهل تٌررررشل ٍؾررررؼيت ه

 استبًسارزّبي هَرز لشٍم
ـ تؼلين  ثرِ اغرالح ٍ ثبسزيرس ٍ     هطزٍـ ٍ ركغ آى هٌرَ

 تبييس هحل ًوبيٌسگي
 ًويسيَى

 

  اقذاهات هزبوط به نقض هقزرات هذيزيتي: پنجهاده 
 

 اقذام عنواى نقض هقزرات بنذ
 هزجع 

 تصويب و ابالغ
  ضزًت - ًويسيَى ذًز ٍ تؼييي هْلت ارائِ هسارىت ػسم ارائِ هسرى ٍ اسٌبز هَرز زرذَاست  1
 ًويسيَى ثِ ارائِ هسارى هطزٍـ ٍ ركغ آى هٌَـ تؼلين اًوؿبي هْلتٍ ػسم ارائِ هسرى ٍ اسٌبز هَرز زرذَاست  2
 ًويسيَى هجَس توسيسثِ  هطزٍـ ٍ ركغ آى هٌَـتؼلين  ػسم اهسام جْت توسيس هْلت هجَس 3

 ّيٌبهِ آهَسضيگَااستلبزُ اس هتػسي كبهس  4
ثِ ثٌبرگيزي  هطزٍـ ٍ ركغ آى هٌَـتؼلين 

 زاراي گَاّيٌبهِ آهَسضيهتػسي 
 ًويسيَى

5 
هربُ پرس    3هسيزػبهل جسيس ظزف  ػسم آهَسش زٍرُ هسيزاى

 اس ضزٍع ًبر
هطزٍـ ٍ ركغ آى هٌَـ ثِ آهَسش  تؼلين

 زٍرُ هسيزاى
 ًويسيَى

 ًويسيَى ت ارائِ هسارى تـييزاتتذًز ٍ تؼييي هْل  هسيزػبهلػسم اًؼٌبس تـييزات  6

 ٍ اًوؿبي هْلت هسيزػبهلػسم اًؼٌبس تـييزات  7
هسارى  ثِ ارائِ ٍ ركغ آى هٌَـ هطزٍـ تؼلين

 تـييزات
 ًويسيَى

 ًويسيَى ثِ اغالح هطزٍـ ٍ ركغ آى هٌَـتؼلين  هسيزػبهل جسيس كبهس ضزايف الشاهي ثبضس. 8
 ًويسيَى ثِ اغالح ٌَـهطزٍـ ٍ ركغ آى ه لينتؼ اس زست زازى ضزايف الشاهي ًوبيٌسگي 9

10 

ؿيجت هسيزػبهل يب غبحت اهتيبس ثِ ّز زليل ًِ ثيص اس يي هبُ 
االذتيبر زاراي ًٍبلت هحؿزي قَل ثٌطس ٍ جبًطيي هكلغ ٍ تبم

ضسُ زر هحل ثبيست ًتجبً هؼزكي هيهبُ هي 3ًِ حساًثز ثزاي هست 
 ًوبيٌسگي حؿَر ًساضتِ ثبضٌس.

 ًويسيَى ثِ هؼزكي جبًطييـ ٍ ركغ آى هٌَـ هطزٍتؼلين 



 

 

11 
كَت هسيزػبهل ٍ ػسم هؼزكي هسيزػبهل جبًطيي ظزف هرست   

 هبُ 3حساًثز 
 ًويسيَى ثِ هؼزكي جبًطيي هطزٍـ ٍ ركغ آى هٌَـتؼلين 

 ًويسيَى اثكبل هجَس ٍاگذاري هجَس ًوبيٌسگي ثِ ؿيز 12

 ًويسيَى اثكبل هجَس ٍرضٌستگي 13

 ًويسيَى ل هجَساثكب اًحالل 14

15 
   ُ ٍ اًرساسي ٍ ًػرت سيسرتن    ػسم اهسام جْرت ػورس هرزارزاز را

 تجْيشات تب يٌسبل 
 ًويسيَى اثكبل هجَس

 ًويسيَى اثكبل هجَس هبُ ثسٍى زاضتي ػذرهبثل هجَل 3تؼكيلي زكتز تب  16

 ًويسيَى اثكبل هجَس هبُ 6ػسم كزٍش ثليت ثسٍى ػذر هَجِ تب  17

 

   نقض هقزراتتزکيب بوط به اقذاهات هز: ضصهاده 
 

 و ابالغ تاييذهزجع  اقذام عنواى نقض هقزرات بنذ

 ًويسيَى ارجبع ثِ ًويسيَى ترللبتيتذًز زر يٌسبل هَرز  5تزًيت  1

 ًويسيَى اثكبل هجَس تؼلين پٌجن 2
  

 

 

 

 يسيَى تطريع ٍ اهسام ذَاّس ضس.ّب ًِ زر جساٍل ثبال هطرع ًطسُ ثب ًظز ًوالسم ثذًز است ًوؽ سبيز هوزرات  ٍ اثالؿيِ -1

زر ًويسريَى هكرزح  ٍ ثرب تَجرِ ثرِ      آى هطرع ًطسُ هي ثبيسرت  ثزاي ًَثت سَم ٍ ثيطتز زر هَرز ثٌسّبيي ًِ تٌزار ًوؽ هوزرات  -2

هرتلرق  زر هَارز  ًوبيٌسگي گيزي  ذَاّس ضس. ًويسيَى هرتبر ثِ تؼلين ٍ يب حتي اثكبل هجَسجويغ ضزايف ًوبيٌسگي كزٍش تػوين

 ثبضس.هي

ًرِ هكربثن   ٍ ... پززاذرت ذسربرت، جلرت رؾربيت      اػن اس ترذًز،  اتاػوبل هجبسهٌبتجبت ٍ يب ثزذَرز  رًٍَضت ثبيستهي ضزًتْب -3

ثرِ ازارُ ًرل    زر ظزف هست يي ّلتِ اس تربريد ًبهرِ   را ّب اهسام ضسُ سگياس سَي ضزًت زرذػَظ ًوبيٌ 6الي  1جساٍل ػٌبٍيي 

 .ًوبيٌس هٌؼٌس ّبثبًي اقالػبت ًوبيٌسگيپزًٍسُ ٍ زر  تٌظين ٍ ًظبرت ثز ثبسار جْت زرج

 

 

  هاي تطويقياي و اقذامهقزرات توصيه: هفتهاده 

 اي ثِ تػَيت ًويسيَى رسيسُ ٍ اثالؽ ذَاٌّس ضس.هوزرات تَغيِ 

ِ   ّبيي ًِ هزتٌت ًوؽ هوزرات ًطسُ ٍ ثب غحت ٍ سالهت كؼبليرت هري  ثزاي ًوبيٌسگي  هجيرل ضرزًت   اي )اس ًٌٌرس ٍ هورزرات تَغري

    ِ اي زاٍقلجبًِ زر ثزًبهِ ًطيي ايبم تؼكيل، ثجت توبؾبي ذزيس ثليت زر زكتز هرػَظ ٍ اذذ اهؿبء ذزيرسار ٍ سربيز هورزرات تَغري

 ثيٌي ذَاّس ضس.ًوبيٌس اهساهبت تطَيوي ثطزح سيز پيصهػَة ًويسيَى( را ًيش اجزا هي

 ٍ تػَيت ًويسيَى ضزًت زستگبُ ّبي ًظبرت يب ٌْبزّبي ذبظ ثِ پيطهؼزكي ًوبيٌسگي ثزتز زر سهبًْب ٍ هٌبسجت 

 ٍ تػَيت ًويسيَى يب ضزًت تؼلين ثِ پيطٌْبز زستگبُ ًظبرت  اؿوبؼ ٍ ترليق اس اجزاي 

 ٍ تػَيت ًويسيَىضزًت  يب زستگبُ ًظبرتتطَين هَرزي ثؼلت يي كؼبليت ثزجستِ ثِ پيطٌْبز  


