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4/3/1395                                                                         13446/406قواضُ  

 

 حدت االؾالم ٍالوؿلویي خٌاب آلای زکتط حؿي ضٍحاًی
 

 ضیاؾت هحتطم خوَْضی اؾالهی ایطاى
 

( لاًَى اؾاؾی خوَْضی اؾالهی ایطاى لاًَى تؿطیغ زض اهط ترلیِ ٍ تاضگیطی کكتیْا زض تٌازض کِ تا ػٌَاى 123زض اخطای انل یکهس ٍ تیؿت ٍ ؾَم)

ِ تِ هدلؽ قَضای اؾالهی تمسین گطزیسُ تَز، تا تهَیة زض خلؿِ ػلٌی ضٍظ زٍقٌث« خلَگیطی اظ پطزاذت زهَضاغ )ذؿاضت تأذیط( تِ کكتیْا»عطح 

ٍ تأییس قَضای هحتطم ًگْثاى، تِ پیَؾت اتالؽ هی گطزز 20/2/1395هَضخ  . 

 

 ضئیؽ هدلؽ قَضای اؾالهی ـ ػلی الضیداًی
 

9/3/1395                                                                                26148قواضُ  

 

 ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظی
 

کِ زض « لاًَى تؿطیغ زض اهط ترلیِ ٍ تاضگیطی کكتی ّا زض تٌازض»ؾَم لاًَى اؾاؾی خوَْضی اؾالهی ایطاى تِ پیَؾت  زض اخطای انل یکهس ٍ تیؿت ٍ

تِ تأییس قَضای  29/2/1395خلؿِ ػلٌی ضٍظ زٍقٌثِ هَضخ تیؿتن اضزیثْكت هاُ یکْعاض ٍ ؾیهس ٍ ًَز ٍ پٌح هدلؽ قَضای اؾالهی تهَیة ٍ زض تاضید 

هدلؽ قَضای اؾالهی ٍانل گطزیسُ، خْت اخطا اتالؽ هی گطزز 4/3/1395هَضخ  13446/406اهِ قواضُ ًگْثاى ضؾیسُ ٍ عی ً . 

 

 ضئیؽ خوَْض ـ حؿي ضٍحاًی

 لاًَى تؿطیغ زض اهط ترلیِ ٍ تاضگیطی کكتیْا زض تٌازض
 

طیك زؾتگاّْای اخطائی شی ضتظ، ترف ذهَنی هازُ ٍاحسُ ـ زٍلت هکلف اؾت تا تَؾؼِ ظیطؾاذت ّا ٍ تدْیع تٌازض ٍ هسیطیت ٍاضزات ٍ نازضات اظ ع

ط ضا اًدام ٍ ناحثاى کاالّای ٍاضزاتی ٍ نازضاتی تِ خْت پیكگیطی اظ هؼغل قسى ٍ تؿطیغ زض اهط ترلیِ ٍ تاضگیطی کكتی ّا زض تٌازض کكَض الساهات ظی

 :زّس
 

ی کاّف اًتظاض ًَتت کكتیْا ٍ تؿْیل ٍضٍز کكتیْای تعضگ ـ ّیأت ػاهل ؾاظهاى تٌازض ٍ زضیاًَضزی هَظف اؾت تِ هٌظَض ؾیاؾتگصاضی الظم تطا1

تِ تٌازض تداضی تِ تٌازض کكَض، تؼطفِ حمَق، ػَاضو ٍ ّعیٌِ ّای ذسهات تٌسضی ٍ زضیایی ضا تِ ًحَی تؼییي ٍ اتالؽ ًوایس کِ ٍضٍز کكتیْای هَنَف 

 .ایطاى افعایف یافتِ ٍ ّوعهاى، هست هاًسگاضی کاال زض تٌازض کكَض کاّف یاتس
 

ـ ؾاظهاى تٌازض ٍ زضیاًَضزی هَظف اؾت خْت کاّف اًتظاض ًَتت کكتیْای تداضی ًؿثت تِ تَؾؼِ ٍ تکویل تٌازض ٍ تأؾیؿات تٌسضی ٍ تأهیي 2

لی زاذ تدْیعات هَضز ًیاظ زضیایی ٍ تٌسضی کكَض زض چْاضچَب لَاًیي ٍ همطضات حاکن تط هٌاعك ٍیػُ التهازی ٍ آظاز تداضی ـ نٌؼتی اظ هحل هٌاتغ

 .ذَز هٌسضج زض تَزخِ ؾٌَاتی السام ًوایس
 

ی اظ ـ تِ ؾاظهاى تٌازض ٍ زضیاًَضزی اخاظُ زازُ هی قَز تؿْیالت اضظی ٍ ضیالی زضیافتی تَؾظ تركْای ذهَنی، تؼاًٍی ٍ هؤؾؿات ػوَهی غیطزٍلت 3

یِ ٍ تاضگیطی ٍ ؾطهایِ گصاضی زض تٌازض کكَض زضیافت هی تاًکْا، نٌسٍق تَؾؼِ هلی ٍ هؤؾؿات هالی ٍ اػتثاضی ضا کِ نطفاً خْت تأهیي تدْیعات ترل

 .قَز هكطٍط تط هالکیت ؾاظهاى تط ػطنِ هحلی کِ ؾطهایِ گصاضی زضآى نَضت هی گیطز اظ هٌاتغ زاذلی ذَز تضویي ًوایس
 

تاضگیطی، تِ ؾاظهاى تٌازض ٍ  ـ تِ هٌظَض خصب ؾطهایِ گصاضی ترف ذهَنی زض تٌازض کكَض ٍ افعایف ظطفیت ًگْساضی کاالّا ٍ ؾطػت ترلیِ 4ٍ

ض کٌس. ایي زضیاًَضزی اخاظُ زازُ هی قَز تا اضاضی ٍ اػیاى ذَز ضا تِ اقرال حمیمی ٍ حمَلی ٍاخس قطایظ اػن اظ زٍلتی یا غیطزٍلتی تِ اخاضُ ٍاگصا

یظ همطض تیي عطفیي هی تاقسٍ قطا 1376گًَِ لطاضزازّا اظ ّط ًظط نطفاً تاتغ لاًَى هسًی، لاًَى ضٍاتظ هَخط ٍ هؿتأخط ههَب ؾال . 

 

ظم ـ ؾاظهاى تٌازض ٍ زضیاًَضزی ٍ کلیِ ؾاظهاى ّای هؿؤٍل زض اهط پصیطـ ٍضٍز ٍ ذطٍج)پاؼ( کكتی هَظفٌس حساکثط ظطف هست یک هاُ اظ تاضید ال 5

هام ذویٌی، االخطاء قسى ایي لاًَى ًوایٌسُ ذَز ضا زض هحلی کِ تَؾظ ؾاظهاى تٌازض ٍ زضیاًَضزی زض تٌازض کكَض اظ خولِ قْیس ضخائی، قْیس تاٌّط، ا

ٌازض ٍ ذطهكْط، اهیطآتاز، اًعلی، ًَقْط، تَقْط، قْیستْكتی، قْیسکالًتطی ٍ چاتْاض تؼییي هی قَز هؿتمط ًوایس تا تا هسیطیت ًوایٌسُ ؾاظهاى ت

 .زضیاًَضزی تسٍى فَت ٍلت ٍ تِ نَضت هؿتوط زض عَل قثاًِ ضٍظ اهَض پصیطـ ٍضٍز ٍ ذطٍج )پاؼ( کكتیْا ضا اًدام زٌّس
 



هداظ اؾت هتٌاؾة تا کاّف اًتظاض ًَتت کكتیْا زض تٌازض کكَض تطحؿة ضٍظ ٍ ظطفیت کكتی کاضکٌاى هطتَط ضا زض   اظهاى تٌازض ٍ زضیاًَضزیـ ؾ 6

 .چْاضچَب لَاًیي ٍ همطضات ٍ تَزخِ ؾٌَاتی تكَیك ًوایس
 

ى ضاتظ لَُ لضائیِ زض هحسٍزُ تٌازض ٍ ؾَاحل کكَض تِ هٌظَض اخطای ـ ؾاظهاى تٌازض ٍ زضیاًَضزی هکلف اؾت تا اؾتفازُ اظ پاؾگاى )گاضز( تٌازض تِ ػٌَا7

تطاؾاؼ آییي ًاهِ ای کِ تِ تهَیة  25/10/1387( آییي ًاهِ ؾاظهاى تٌازض ٍ زضیاًَضزی ههَب3( هازُ)22هازُ ٍاحسُ لاًَى الحاق یک تثهطُ تِ تٌس)

کكَض اػن اظ هٌاعك آظاز تداضی ـ نٌؼتی ٍ ٍیػُ التهازی ٍ ؾطظهیي انلی السام ٍظیط ضاُ ٍ قْطؾاظی هی ضؾس، ًؿثت تِ تأهیي اهٌیت ٍ ایوٌی تٌازض 

 .کٌس
 

ـ هطخغ ضؾیسگی تِ هَاضز هطتثظ تا ذؿاضت زیطکطز زض ترلیِ ٍ تاضگیطی، کویؿیًَی اظ عطف قَضای ػالی ّواٌّگی تطاتطی کكَض هی تاقس ٍ  8

طز هَضَع ذؿاضت زض هطاخغ لضائی کكَض لاتل پیگیطی هی تاقسچٌاًچِ ضأی کویؿیَى هَضز اػتطاو ّطکسام اظ عطفیي لطاض گی . 

 

زض ٍ ـ تِ هٌظَض تطًاهِ ضیعی ٍ ترهیم تْیٌِ هثازی ٍضٍزی کكَض تطای ٍضٍز کاال، تِ ٍیػُ کاالّای اؾاؾی، زؾتَضالؼول هطتَط تَؾظ ؾاظهاى تٌا9

قَضای ػالی ّواٌّگی تطاتطی کكَض هی ضؾس زضیاًَضزی تْیِ هی قَز ٍ ظطف هست زٍهاُ پؽ اظ تهَیة ایي لاًَى تِ تهَیة . 

 

ٍاحسُ زض خلؿِ ػلٌی ضٍظ زٍقٌثِ هَضخ تیؿتن اضزیثْكت هاُ یکْعاض ٍ ؾیهس ٍ ًَز ٍ پٌح هدلؽ قَضای اؾالهی تهَیة   لاًَى فَق هكتول تط هازُ

تِ تأییس قَضای ًگْثاى ضؾیس 1395/ 29/2قس ٍ زض تاضید  . 

 

یداًیضئیؽ هدلؽ قَضای اؾالهی ـ ػلی الض  

 




