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 پیمانکاران و هاي اجراييبخشنامه به دستگاه
شماره:                        99/94867

03/03/1399 تاريخ:

دستورالعمل نحوه رسیدگي به تخلفات انتظامي پیمانکاران: موضوع 

و به های توسعه کشور )موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور( ( قانون احکام دائمی برنامه34ستای اجرای ماده )در را

هـ مورخ 56287/ت 17500بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران )مصوبه شماره نامه طبقه( آیین25استناد اصالحیه ماده )

( قانون برگزاری مناقصات 12ماده ) "ج"نامه اجرایی بند ( آیین9ماده ) "ت"د هیأت محترم وزیران( و تبصره بن 26/12/1397

هیأت محترم وزیران(، دستورالعمل زیر به منظور رسیدگی به تخلفات  16/7/85هـ مورخ 33560/ت 84136)مصوبه شماره  

گردد.انتظامی پیمانکاران و تعیین تنبیهات انضباطی آنها ابالغ می

ت محمد باقر نوبخ



 ي تعاريف : كلیاتفصل ايل

دس هشحلِ تطخخيع غخیحي    اى پيوبًىبس )حشفِ اي( ايي دستَسالؼول ًحَُ ٍ ضَاثظ سسيذگي ثِ تخلفبت اًتظبهي -1مادٌ 

هَضَع پيوبى تَسظ پيوبًىبس ثب گضاسش دستگبُ اجشايي ٍ يب آساي لغؼي لضخبيي   تَسظ سبصهبى ٍ يب فشآيٌذ اسجبع وبس ٍ اجشاي
 وٌذ. سا تؼييي هي

 ذ:ًگشد اغغیحبت ثِ وبس سفتِ دس ايي دستَسالؼول ثِ ضشح صيش تؼشيف هي -2مادٌ 

 .وطَس سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ :سازمان( 2-1

 .سبصهبى هشتجظ ٍ هسئَل حَصُ اهَس فٌي هؼبٍى :سازمان معاين( 2-2

 اهَس ًظبم فٌي اجشايي، هطبٍسيي ٍ پيوبًىبساى.امًر وظام فىي اجرايي: ( 2-3

 ى هذيشي  ٍ ثشًبهِ سيضي استبى.سبصهباستان: ( سازمان 2-4

هٌظَس ٍاحذ سبصهبًي ثشسسخي ٍ غخبدسوٌٌذُ گَاّيٌبهخِ تطخخيع غخیحي  دس سخبصهبى ٍ       صالحیت: تشيی  مرجع ( 2-5
 .  ثبضذ. سبصهبى استبى هي

ثٌذي ٍ  عجمًِبهِ  ي، ثشاسبس آيييپيوبًىبسٍاجذ ضشايظ ثشاي اًجبم خذهبت يب حميمي )ضشو ( حمَلي ضخع : پیماوكار( 2-6
ٍ ثخطخٌبهِ   هحتخشم ٍصيخشاى  ّيختت   11/12/81ّخ هخَس   23251/ت 48013 ًبهِ ضوبسُ  )آييي اىپيوبًىبستطخيع غیحي  

ٍ يخب هتمبضخي     دسيبف  ًوخَدُ  پيوبًىبسي َاّيٌبهِ غیحي گ ( ٍ اغیحبت ثؼذي آى22/8/1382هَس   159656/101ضوبسُ 
 .ذثبض هيپيوبًىبسي دسيبف  گَاّيٌبهِ غیحي  

عخش  لخشاسداد    ،وخِ دس پيوخبى   "خذهبت وطخَسي هذيشي  لبًَى  " 5 توبهي وبسفشهبيبى هَضَع هبدُ ( دستگاٌ اجرايي:2-7
 .ذٌپيوبًىبس ثبض

ّخب ٍ   ّب، ضَاثظ، دستَسالؼول ًبهِ ٍ ػذم سػبي  لَاًيي، آييياعیػبت خی  ٍالغ اسائِ هذاسن، اسٌبد ٍ : تظامياو تيلف( 2-8
هفبد لشاسدادي دس ّش هشحلِ اص فشآيٌذ تطخيع غیحي  ثِ تطخيع سبصهبى، فشآيٌذ اسجبع وبس ٍ يخب اجخشاي هَضخَع پيوخبى     

ٍ  تَسظ پيوبًىبس تب خبتوِ ٍ تحَيل لغؼي پيوبى ٍ يب صهبى ثْشُ ّخبي   گخضاسش دسختگبُ اجشايخي، ثخخص     ثشداسي، ثِ تطخخيع 
 هختلف سبصهبى ٍ يب احىبم لضبيي.

الذاهي وِ دس لجبل تخلف اًتظبهي پيوبًىبس تَسظ هشاجغ هٌذسج دس ايي دستَسالؼول ٍ ثش اسخبس وسخت    تىبیٍ اوضباطي:( 2-9
 ضَد. اػوبل هي 2ًوشُ هٌفي عجك جذٍل ضوبسُ 

ٍ يخب هتمبضخي اخخز     يخب هٌمضخي   داساي گَاّيٌبهِ غیحي  هؼتجخش  بًىبسپيوًبضي اص تخلف اًضجبعي  تٌجيِ محريمیت: (2-10
گَاّيٌبهِ غیحي  پيوبًىبس ٍ هوٌَػي  پيوخبًىبس اص اسجخبع وخبس جذيذ ٍ يب تؼليك يب ػذم تجذيذ  سلتثِ وِ هٌجش  ،غیحي 



آى اص تطخخيع غخیحي     اػضبي ّيبت هخذيشُ  هذيشػبهل ٍ يب فشآيٌذ تطخيع غیحي  ٍ هوٌَػي  پيوبًىبس ٍ يب تؼليكيب 
ضبهل تمليل پبيِ گَاّيٌبهخِ پيوبًىخبسي، حخز  سضختِ يخب      هي تَاًذ ضشو  هحشٍهي  هي گشدد.  هبُ 36تب  6بًي ثشاي دٍسُ صه

ثؼخذ اص  . ثبضذدس يه يب چٌذ سضتِ سضتِ ّبي پيوبًىبسي، تمليل ظشفي  اسجبع وبس )سيبلي ٍ تؼذادي(، سلت گَاّيٌبهِ پيوبًىبسي 
   .ًوبيذاخز غیحي  هجذد الذام دسخَاس  ًسج  ثِ ثبيذ  پيوبًىبس ،شٍهي هح دٍسُ اتوبم

 اسجخبع وخبس  اص  پيوبًىخبس  هوٌَػيخ  وِ هٌجش ثخِ   داساي گَاّيٌبهِ هؼتجش پيوبًىبس ًبضي اص تخلفاًضجبعي تٌجيِ  ( تعلیق:2-11
غیحي  پيوبًىخبس  گَاّيٌبهِ  ،َضَع تؼليكثؼذ اص اغیح ه ثبضذ.هي تَاًذ دس يه يب چٌذ سضتِ پيوبًىبس گشدد. تؼليك  هيذ خجذي

 هذت تؼليك جضٍ هذت صهبى اػتجبس گَاّيٌبهِ هحسَة هي ضَد.خَاّذ داض . اػتجبس  ثشاي هذت ثبليوبًذُ

جبعي اس  وِ ثِ هَجت آى پشًٍذُ تطخيع غیحي  پيوبًىبسي اص فشآيٌذ ثشسسخي خخبسج ٍ   ضتٌجيِ اً :بررسيتعلیق  (2-12
 ضَد. بيگبًي هيتب اًتْبي صهبى تؼليك ث

 گشدد. هيوِ هَجت وبّص هيضاى ظشفي  سيبلي ٍ تؼذادي  تخلف پيوبًىبس اصتٌجيِ اًظجبعي ًبضي تقلیل ظرفیت: ( 2-13

 پيوبًىخبس ّشگًَِ ضشس هبلي ٍ يب صهبًي ٍ يب ػذٍل اص هطخػبت فٌي اس  وِ دس اثش ًمع دس اًجبم تؼْذات  خسارت: (2-14
 ضَد. ٍ استبًذاسدّب ثِ پشٍطُ ٍاسد هيضَاثظ  ثذليل ػذم سػبي  همشسات،

عخي ضخذى حخذالل    پس اص  ثش اسبس دسخَاس  هىتَة پيوبًىبس هحشٍهي  وبّص هذت ػجبستس  اص رفع محريمیت: (2-15
    .ثِ تطخيع ّيبت ثذٍي يب تجذيذ ًظش هحشٍهي صهبى ًػف 

 ًوبيذ.الذام سفغ هحشٍهي ، پيوبًىبس ثبيذ ًسج  ثِ دسخَاس  اخز غیحي  هجذد  دس غَست لغَ

ّخش يخه اص   تَسخظ  تخلفبت پيوبًىبساى هٌذسج دس ايخي دسختَسالؼول   ثب دس استجبط گضاسش هستٌذي وِ  گسارش تيلف: (2-16
 56287/ت175000)هػخَثِ ضخوبسُ    ثٌذي ٍ تطخيع غیحي  پيوبًىبساى ًبهِ عجمِ آييي 25هٌذسج دس اغیحيِ هبدُ جغ اهش

گشديخذُ ٍ ثخشاي   هطخخع  َسالؼول خايخي دستخ  َة خدس چبسچبًىبس خپيو تخلفدس آى  اضبسُ ضذُ ٍ(  27/12/1397ّخ ثِ تبسيخ 
 غیحي  اسسبل هي ضَد. ع ختطخيهشجغ 

 

 

 

 

 

 



  انپیماوكار )حرفٍ او(جع رسی گي بٍ تيلفات اوتظاميافصل ديم: مر

 ذ:ثبض ثِ ضشح صيش هيپيوبًىبساى،  اي( تخلفبت اًتظبهي)حشفِ ّبي گضاسش هشجغ سسيذگي ثِ - 3مادٌ 

 ، هشجغ تطخيع غیحي -90تخلفبت اًتظبهي تب سمف ًوشُ  -3-1
 ، ّيبت ثذٍي-90تخلفبت اًتضبهي ثيص اص ًوشُ -3-2
 ّيبت تجذيذ ًظش -3-3

-90تب سمف ًوشُ   يٍ هحشٍه يهٌجش ثِ غذٍس اخغبس وتج يدس هَسد تخلفبت اًتظبه نيٍ اتخبر تػو يذگيهشجغ سس-4مادٌ 

 عياس  ثب تَجِ ثِ هحخل تطخخ يْياس . ثذ يثذٍ تتيّ - 90اص ًوشُ  صيٍ ث (تِيوودس لبلت ) غیحي  عيتطخ هشجغ
 ّستٌذ. يثِ تخلفبت اًتظبه يذگيسبصهبى استبى هسئَل سس بيدس سبصهبى  شثظيهشاجغ ر ،غیحي 

 اس : شيثِ ضشح ص وبًىبساىيپ يثِ تخلفبت اًتظبه يذگيدس سس وبًىبساىيپ  يغیح عيهشجغ تطخ فيٍظب -5مادٌ 

 ضذُ اس . يييدستَسالؼول تؼ ييوِ عجك ا (- 90تب ًوشُ )  ياًَاع هحشٍه بيٍ  ياػن اص اخغبس وتج ،ياًضجبع ْبتيتٌج يييتؼ -
 ؛يثذٍ بتيّ يثشا وبًىبسياص پ ِيدفبػ زهىبتجِ ٍ اخ -
 بتيش ثِ ٍّ اسائِ ًظ  يضذى ًػف صهبى هحشٍه يپس اص سپش ،يهتمبض (- 90تب ًوشُ )  يلغَ هحشٍه يتمبضب يثشسس -
  هشثَعِ؛ يثذٍ

 اػضبي ّيبت ثذٍي ػجبستٌذ اص: -6مادٌ 

 سييس اهَس ًظبم فٌي ٍ اجشايي )سييس ّيبت( -

 )دثيش( هؼبٍى تطخيع غیحي  پيوبًىبساى -

 ييٍ اجشا ياهَس ًظبم فٌ سييس عيثِ تطخ يوبسضٌبس هغلغ ٍ غبحجٌظش دس اهَس لشاسداد هي -

 )ثذٍى حك ساي(ًوبيٌذُ تطىل غٌفي -

 ػجبستٌذ اص: اػضبي ّيبت ثذٍي استبى -7 مادٌ

 (بتيّ سيياستبى )س سييس سبصهبى -
 هذيش ًظبم فٌي ٍ اجشايي )دثيش( -
 سبصهبى استبى سييس عيثِ تطخ يوبسضٌبس هغلغ ٍ غبحجٌظش دس اهَس لشاسداد هي -
 استبى يتطىل غٌف ٌذُيًوب -

 اس : شيضبهل هَاسد ص وبًىبساىيثِ تخلفبت پ يذگيسس يثذٍ ّيبت فيٍظب -8مادٌ  

 اص سَي هذػيبى؛ وبًىبساىيپ ياًتظبه يّب ثِ گضاسش تخلف يذگيسس -

 ضذُ اس ؛ يييدستَسالؼول تؼ يي، وِ عجك ا(- 90اص ًوشُ  صيث)  يضبهل هحشٍه ياًضجبع ْبتيتٌج يييتؼ -

 (؛90تب ًوشُ )  يغیح عيغبدسُ دس هشجغ تطخ ِيلغَ تٌج ٌِيدس صه وبًىبسيثِ دسخَاس  پ يذگيسس -



 . يغیح عيتطخ يثؼذ يدٍسّْب يتخلف ثشا يداسا يتفبدُ اص لشاسدادّبدسغذ اس يييتؼ -
( هحشٍهيخ  سا ضخبهل   -180هبُ )يخب ًوخشُ    36وِ تب  1-11ٍ  2-11ّبي ًبضي اص تخلفبت ثٌذّبي  : هجوَع هحشٍهي تبصرٌ
 ضَد. گشدد، دس هشجغ تطخيع غیحي  اػوبل هي هي
 ذًظشيجذت بتيٍ اسائِ ًظش ثِ ّ  يضذى ًػف صهبى هحشٍه ياص سپشپس  -90اص ًوشُ  صيث  يلغَ هحشٍه يتمبضب يثشسس -

 هشثَعِ؛

 ػجبستٌذ اص: ذًظشيتجذ ّيبت يٍ اػضب ثبضذ يًظش ه ذيتجذ ّيبتًظش،  ذيتجذ يّب ثِ دسخَاس  يذگيهشجغ سس  -9مادٌ 
 طبىيا ٌذُيًوب بي سبصهبى )سييس ّيبت(هؼبٍى  -
 (ي) ثذٍى حك سا ييٍ اجشا ياهَس ًظبم فٌ سييس -
 يتطىل غٌف سييس -
 سبصهبى ، لَاًيي ٍ همشساتيهؼبٍى اهَس حمَل بي سييس -
 ًظبم فٌي ٍ اجشاييهؼبٍى اهَس  عيثِ تطخ ييدستگبُ اجشا ٌذُيًوب -
 پبيص، اسصيبثي ٍ اعیػبت هذيشي هؼبٍى اهَس  بي سييس -

هشجغ تطخيع غیحي  ٍ غذٍس ساي تجذيذًظش سسيذگي ثِ تخلفبت اًتظبهي پيوبًىبساى پس اص  ّيبتٍظبيف  -10مادٌ 
 ضبهل هَاسد صيش اس : ّيبت ثذٍي

 (90اص ًوشُ  صيث)  يغیح عيغبدسُ دس هشجغ تطخ  يلغَ هحشٍه ٌِيدس صه وبًىبسيثِ دسخَاس  پ يذگيسس -
  يغیح عيٍ هشجغ تطخ يثذٍ تتيّ يدسهَسد آسا)غبدسُ  يدس اػتشاؼ ثِ سا وبًىبسيثِ دسخَاس  پ يذگيسس -

 ؛پيوبًىبساى(
 داس؛  يغیح ييغبدسُ اص هشاجغ لضب تيهٌغ تؼم يلشاسّب بيثشائ  ٍ  يًظش ثش اسبس آسا ذيتجذ  -
 يياجشا يدستگبّْب ياص سَ وبًىبساىيپ  يغیح عيٍ هشجغ تطخ يثذٍ بتيّ يثِ سا ياػتشاض يثِ دسخَاستْب يذگيسس -
 يثذٍ بتيٍ گضاسش ّ يويهستٌذات تٌظ عجك ضَاثظ ٍ همشسات ٍ ثش اسبس بتيّ ييدس هَضَع هشثَعِ. ا ييهشاجغ لضب ٍ

 خَاّذ ًوَد. يلغؼ يٍ غذٍس سا نيثِ اتخبر تػو الذام

آساي غبدس ضذُ ثش اسبس ساي اوثشي  حبضش سسوي  خَاّذ يبف . اوثشي  اػضبءفَق الزوش ثب حضَس  يّب ّيبت: 1صرٌبت
 هؼتجش ٍ دس غَست تسبٍي آسا، ًظش سييس ّيبت هجٌبي اتخبر تػوين خَاّذ ثَد.

ثِ هٌظَس  بػيِدفيب ٍ  ِ ًظشات وبسضٌبسيئهٌظَس اساثِ غبحجٌظش وبسضٌبسبى سبيش حست هَسد ٍ دس غَست ًيبص، اص  :2تبصرٌ
 دػَت ثؼول خَاّذ آهذ.  ّيبتثب ًظش هسئَل  ّب ّيبتّش يه اص ووه ثِ اتخبر تػوين دس 

 ّبي تجذيذ ًظش، حك ساي ًخَاٌّذ داض . ّيبتاًذ، دس غَست حضَس دس  ّبي ثذٍي حضَس داضتِ ّيبتافشادي وِ دس: 3تبصرٌ
تَاًٌذ ثِ ػٌَاى ًوبيٌذُ حضَس داضتِ  هيثذٍي يب تجذيذ ًظش  ّيبتيىي اص هؼشفي ضذُ فمظ دس  اضخبظّش وذام اص  :4تبصرٌ 
 ثبضٌذ.



  مًارد تيلف ي میسان تىبیٍ اوظباطيًم: فصل س

 :طَديه نيتمس شيثِ سغَح ص وبًىبسيدستَسالؼول ػولىشد پ ييدس ا - 11مادٌ 
  يغیح عيتطخ ٌذيفشآ يع -11-1
  يغیح عيتطخ ٌذيثؼذ اص فشآ -11-2
 اسجبع وبس ٌذيفشآ يع -11-3
 يياجشا بتياًجبم ػول ييح -11-4

 مًارد تيلف - 1ج يل شمارٌ 

 مىفي ٌومر مًارد تيلف پیماوكار
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 ثَط ثِ اضخبظ ضبهلاسن خی  ٍالغ هشذاسائِ ه - 1- 1- 11
ػضبي ّيتت هذيشُ اهتيبصآٍس ٍ غبحجبى هذيشػبهل، اسْبهذاساى، 

 ي هجبصاهضب
 ًوشُ   - 45ثِ اصاي ّش هذسن 

شسٌل پٍالغ هشثَط ثِ ضخػي خی  هذاسن اسائِ  - 2- 1- 11
 اهتيبصآٍس

 ًوشُ   - 30ّش هذسن  يثِ اصا

ضشو  اػن اص اسائِ ّشگًَِ هذاسن خی  ٍالغ هشثَط ثِ - 1-3- 11
 غَستجلسِ سْبهذاساى  ،يسسو سٍصًبهِاسبسٌبهِ، 

 ًوشُ  - 30ثِ اصاي ّش تخلف 

 شاسداد،لٍالغ هشثَط ثِ هتي   اسائِ ّشگًَِ هذاسن خی- 4- 1- 11
 وبسوشد، ِيذيي، تتوبس ضبخعٍ  اًجبم ضذُ يوبسّبهذاسن هشثَط ثِ 

 يبتيهبل ًبهِوبسوشد دس اظْبس ِيذيتبئ ،ياجتوبػ ييحسبة تته هفبغب
 ًوشُ -60ّش تخلف  يثِ اصا

َُ ٍ يب ًظبيش آى ضتجبًي، تغويغ، تْذيذ، پشداخ  س -5- 1- 11
 س آساي لغؼي لضبيي دس فشآيٌذ ثشسسي پشًٍذُاسبثش

 ًوشُ  - 120
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جبيگضيٌي  اص ٌبهِيهشجغ غذٍس گَاّثِ ػذم اعیع  - 1- 2- 11
 ت هذيشُ اهتيبصآٍس، پشسٌل اهتيبصآٍس اػضبي ّيت هذيشػبهل،

 اخغبس وتجي

 فشد هٌبست دس هذت سِ هبُ دس غَست يٌيگضيػذم جب - 2- 2- 11
 اص ضشو  شُيهذ بتيّ يٍ اػضب شػبهليهذ بصآٍس،يپشسٌل اهت خشٍج

 اخغبس وتجي

لبًَى اسبسي،  141ي  لبًَى هَضَع اغل ػذم سػب - 3- 2- 11
 لبًَى هٌغ هذاخلِ وبسوٌبى دٍل  

 ًوشُ  - 120ثِ اصاي ّش فشد 

هذاسن خی  ٍالغ ضبهل سٍصًبهِ ثجتي،  احشاص اسائِ - 4- 2- 11
 هبليبتياسبسٌبهِ، غَستجلسِ سْبهذاساى ٍ اظْبسًبهِ 

 ًوشُ   - 30ثِ اصاي ّش هذسن 

هذسن تحػيلي، سبثمِ ثيوِ ٍ سبثمِ وبس اسائِ  احشاص - 5- 2- 11
 يبصآٍس تت هذيشُ اه  ٍالغ ثشاي هذيشػبهل، اػضبي ّيتخی

 ًوشُ  - 45ثِ اصاي ّش هذسن 

اسائِ هذاسن تحػيلي، سبثمِ ثيوِ ٍ سبثمِ وبس  احشاص- 6- 2- 11
 خی  ٍالغ ثشاي پشسٌل اهتيبصآٍس

  ًوشُ - 30ّش هذسن  يثِ اصا



 يمىف ومرٌ مًارد تيلف پیماوكار
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اسائِ هذاسن خی  ٍالغ ثشاي لشاسداد هشثَط ثِ  احشاص - 7- 2- 11  

شد، هفبغب ِ وبسويييذضبهل هتي لشاسداد، تت وبسّبي اًجبم ضذُاهتيبص 
 هبليبتيييذُ اظْبسًبهِ حسبة تبهيي اجتوبػي، تت

 ًوشُ   - 60ثِ اصاي ّش هذسن 

لشاسداد ضبهل هتي  ياسائِ هذاسن خی  ٍالغ ثشا احشاص- 8- 2- 11
غب حسبة وبسوشد، هفب ِيذييت، تضبخع هشثَط ثِ اهتيبص وبس لشاسداد

 هبليبتياظْبسًبهِ  ِيذييتت ،ياجتوبػ ييهتت
 ًوشُ   - 90

ت هذيشُ اهتيبصآٍس حضَس غَسي هذيشػبهل، اػضبي ّيت - 9- 2- 11
عشيك ٍاگزاسي هذسن تحػيلي ٍ ٍ پشسٌل اهتيبص آٍس دس ضشو  اص 

 سَاثك وبسي ثِ ضشو   

 ًوشُ - 60ًوشُ الي  - 30
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اسجبع وبس
اسائِ هذاسن خی  ٍالغ، تجبًي، تغويغ، تْذيذ، پشداخ  - 1- 3- 11 

ت سسيذگي ثِ ضىبيبت ُ ٍ يب ًظبيش آى ثشاسبس گضاسش ّيتسضَ
 لضبيي لغؼي ءهٌبلػبت دس دستگبُ اجشايي هشتجظ يب آسا

 ًوشُ  - 120

  ًوشُ - 10ثِ اصاي ّش لشاسداد ؛  اًؼمبد لشاسداد ثيص اص ظشفي  هجبص )تؼذاد ٍ سيبل( - 2- 3- 11

عي  سبجبت دس سبهبًِجذيذ لشاسداد  اظْبس اًؼمبدػذم  - 3- 3- 11
  سِ هبُ ثؼذ اص اًؼمبد لشاسداد هذت

 اخغبس وتجي
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لػَس پيوبًىبس وِ هٌجش ثِ فسخ )خلغ يذ( لشاسداد اص  - 1- 4- 11
 ٌذ داٍسي(يسَي وبسفشهب ضَد )دس غَست ػذم تغييش آى عي فشآ

 ًوشُ  - 120

 ًوشُ  - 60 ٍاگزاسي پيوبى ثِ ضخع ثبلث ثذٍى تَافك وبسفشهب - 2- 4- 11

دس هَالؼي وِ ػولىشد پيوبًىبس )اػن اص تخلف يب  - 3- 4- 11
اًگبسي( سجت ٍاسد ضذى خسبست ثِ پشٍطُ گشديذُ ٍ پيوبًىبس  سْل

 ًسج  ثِ ججشاى آى الذام هَثشي اًجبم ًذادُ ثبضذ.
 ًوشُ - 180تب  - 30

 

 

 



ت هَسد ًظش اػوخبل  تداضتِ ثبضذ تخلف هَثشتش ثب ًظش ّي يوِ تخلفبت دس دٍ ثٌذ هختلف ثب ّن ّوپَضبً يدس غَست - 12مادٌ 
 .گشدد يه

اًضخجبعي آًْخب جوخغ     جخشائن اي( هٌذسج دس ايي دسختَسالؼول،   غَست ٍلَع چٌذ هَسد اص تخلفبت اًتظبهي )حشفِدس  - 13مادٌ 
 (.- 180گشدد )حذاوثش تب  ًوشُ  هي

 ضَد. ثِ هحشٍهي  يب هجبصات تجذيل هي 2ثش اسبس جذٍل ضوبسُ  1ًوشات هٌفي حبغل ضذُ دس جذٍل ضوبسُ  -14مادٌ 
 ر اساس ومرٌ مىفيَا ب محريمیت - 2ج يل شمارٌ 

 تىبیٍ ومرٌ

 هبِّ 6هحشٍهي   - 30تب 

 هبِّ 12تب  6  يهحشٍه - 31تب  - 60

 هبِّ 18تب  12  يهحشٍه - 61تب  - 90

 هبِّ 24 تب 18ثيص اص   يهحشٍه - 91تب  - 120

 هبِّ 30 تب 24ثيص اص   يهحشٍه - 121تب  - 150

 هبِّ 36 تب 30ثيص اص   يهحشٍه - 151تب  - 180

 2تًضیح ج يل شمارٌ 

تطخيع ًَع هحشٍهي  اػن اص تمليل ظشفي  هجبص، تمليل پبيِ)حذاوثش دٍپبيِ(، حز  سضتِ پيوبًىبس، سلت گَاّيٌبهِ  - 
 ثبضذ. ٍ هحشٍهي  هذيشػبهل ٍ اػضبي ّيبت هذيشُ اهتيبصآٍس ثب هشجغ سسيذگي ثِ تخلف اًتظبهي هي

 لبثل اػوبل اس . ًوشُ - 60دس تخلفبت ووتش اص  تمليل ظشفي  هجبص ٍ تمليل پبيِ غشفبً تبصرٌ:

 ثبضذ. ًوشُ )تؼليك تب ضص هبُ( هي - 30سِ اخغبس وتجي ثِ هٌضلِ  - 

 يهجذد وبسضٌبس ذييٍ تب ذيووتش ضَد تب ٍسٍد فشد جذ يلجل ياص هجٌب ٌبهِيگَاّ بصيوِ ثب خبسج وشدى اهت يدس غَست  -
 ٌبهِيگَاّثبضذ  شُيهذ بتيّ ياص اػضب يىي بي شػبهليهشثَعِ هذ وِ فشد ي. دس هَاسدگشدديه كيتؼل هشثَعِ سضتِ

 ضَد. ك هييتؼلضشو  

 

 



 4- 11ٍ  3- 11هطخوَل ثٌخذّبي     دس  دٍمٍ لشاسدادّبي  ّبي پيوبًىبسي ثب ثخص خػَغي لشاسدادّبي ضشو  - 15مادٌ 
 گشدد. ًوي

لخبًَى هحبسخجبت    13 جخَُ ػوخَهي )هَضخَع هخبدُ    ٍّبي اجشايي وِ اص هحل  لشاسدادّبي ضشو  ثب دستگبُتمام  - 16مادٌ 

 ضًَذ. اًذ، دس غَست احشاص تخلف هطوَل تٌجيْبت هٌذسج دس ايي دستَسالؼول هي ػوَهي وطَس( تتهيي اػتجبس ضذُ

 غخیحي   تطخخيع  دسلشاسدادّبيي وِ هطوَل ّش ًَع تٌجيِ هغبثك ايي دستَسالؼول ثشاي پيوبًىبس گخشدد،   ثشاي - 17مادٌ 

تَسخظ ّيخبت   ضشيت اهتيبصي )غفش تب پٌجبُ دسغخذ(   (ذيجذ  يغیح ٌبهِيگَاّ اخز اص پس سبل 4 تب) پيوبًىبس ذثؼ ّبي دٍسُ
 گشدد. تؼييي هيثذٍي 

دس غَستي وِ ضشو  ػیٍُ ثش گَاّيٌبهِ پيوبًىبسي داساي گَاّيٌبهِ عشح ٍ سبخ  ثبضذ، جشيوِ هشثَط ػیٍُ ثخش   - 18مادٌ 
 ضَد. ًيض تؼوين دادُ هيعشح ٍ سبخ  بهِ گَاّيٌبهِ پيوبًىبسي ثش گَاّيٌ

دس غَست خَداظْبسي سسوي ضشو  هجٌي ثش اًجبم تخلف لجل اص احشاص آى، هستٌذات غحيح هجٌبي هحبسجِ لشاس  - 19مادٌ 

ثِ تطخيع هشجغ سسيذگي ثِ  1دسغذ هَاسد هطخع ضذُ دس جذٍل  70تب  50گشفتِ ٍ هيضاى جشيوِ ثِ اصاي ّش تخلف 
 َاّذ ثَد.تخلف اًتظبهي خ

ن هشثَعِ، ئتَسظ پيوبًىبس، ػیٍُ ثش اػوبل جشا ًبهِ يييهَضَع ايي آ دس غَست احشاص اًجبم تخلفبت اًتظبهي - 20مادٌ 
)اػن اص ضشيت اسصضيبثي هحبسجِ ضذُ يب ضشيجي وِ ثػَست  ًبهِ تطخيع غیحي  پيوبًىبساى يييضشيت اسصضيبثي هَضَع آ

 گشدد: يشد( دس اٍليي تطخيع غیحي  ثؼذ اص دٍسُ هحشٍهي  ثِ ضشح صيش تؼذيل هيگ الحسبة هَسد استفبدُ لشاسهي ػلي
 ضشو .   يغیح كيدس غَست تؼل ،يثؼذ  يغیح عيدس تطخ يبثياسصض تيضش يدسغذ 5( وبّص الف
 دسغَست هحشٍهي  تب يه سبل. ،يثؼذ  يغیح عيدسغذي ضشيت اسصضيبثي دس تطخ 10( وبّص ة
 اص يه سبل تب دٍ سبل. صيدس غَست هحشٍهي  ث ،يثؼذ  يغیح عياسصضيبثي دس تطخدسغذي ضشيت  15( وبّص ج
 اص دٍ ٍ تب سِ سبل. صيدس غَست هحشٍهي  ث ،يثؼذ  يغیح عيدسغذي ضشيت اسصضيبثي دس تطخ 20( وبّص د

   اػوبل خَاّذ ضذ. يبثياسصض تيوبّص ضش ضيً يا سضتِ  يهحشٍه بي كيدس هَاسد تؼل :تبصرٌ

 آى بصيوبسوشد، اهت ِيذييهشثَط ثِ لشاسداد اػن اص هتي لشاسداد ٍ ّشًَع تب وبًىبسيس غَست ٍلَع ّش ًَع تخلف پد-21مادٌ 
 هحبسجِ ًخَاّذ ضذ. ٌبهِيدٍسُ چْبسسبلِ گَاّ هيدس  لشاسداد
 
 
 

 

 



 فصل چُارم: فرآيى  رسی گي بٍ تيلفات اوتظامي ي تج ي وظر در آراء

 تيخت ّ پيوبًىخبساى ٍ يخب    يغیح عيتطخ هشجغبًىبساى، ثب تَجِ ثِ هيضاى هحشٍهي  دس سسيذگي ثِ تخلفبت پيو - 22مادٌ 
ضَد، لزا گضاسش تخلف ٍ يب سأي لضبيي لغؼي هشثخَط ثخِ پيوبًىخبس ثبيخذ اص عشيخك هشجخغ تطخخيع         ريشثظ اًجبم هي يثذٍ

 گشدد.  غیحي  ثِ هٌظَس ثشسسي ٍ يب اسائِ ثِ ّيتت ثذٍي ريشثظ تْيِ 

، پس اص ثشسسي گضاسش تخلف، هَضَع سا ثِ غخَست  شثظير يثذٍ تيتّ بي ٍ وبًىبساىيپ  يغیح عيتطخ غهشج - 23مادٌ 
پخس اص تخبسيخ اسسخبل    يىوخبُ  ًوبيذ. هْل  پبسخگَيي پيوبًىبس  هىتَة جْ  اخز پبسخ ٍ دفبػيِ وتجي اص پيوبًىبس استؼیم هي

ذم پبسخگَيي پيوبًىبس هبًغ اص سسخيذگي ثخِ هَضخَع تَسخظ     ثبضذ. ػ ًبهِ استؼیم ثِ آدسس اػیهي ٍي دس سبهبًِ سبجبت هي
 هشاجغ هزوَس ًخَاّذ ضذ.

 وِ هٌجش ثِ خسبست ثِ پشٍطُ ضذُ ٍ تَسظ وبًىبسياص جولِ دس هَسد تخلفبت هشتجظ ثب ػولىشد پ يدس هَاسد همتض تبصرٌ:
 ٍس گضاسش تخلف، دسخَاس  اسائِاص هشجغ غذ تَاًٌذيه يذگيگضاسش ضذُ ثبضذ، هشاجغ سس بىيهذػ شيٍ سب يياجشا دستگبُ
 ٍ استؼیم يشيگيپ شثظير يٍ حمَل يميٍ اضخبظ حم يٍ لبًًَ يهشاجغ سسو شيهَضَع سا اص سب بيٍ  ٌذيًوب يليتىو اعیػبت
 .ًوبيذ

هشجغ سسيذگي پس اص سپشي ضذى هْل  صهبى پبسخگَيي ٍ پخس اص اًجخبم ثشسسخي ٍ عخي فشآيٌخذ وبسضٌبسخي،        - 24مادٌ 
 ف ٍ اسٌبد هثجتِ ًسج  ثِ غذٍس سأي الذام خَاّذ ًوَد.  ثشحست ًَع تخل

 غبدسُ سا ثِ ّوشاُ يًظش خَد دس استجبط ثب سأ ذيهبُ هْل  داسد تب دسخَاس  تجذ هي وبًىبسيپ ،ياثیؽ سا خياص تبس - 25مادٌ 

 وَس پس اص اًجبمزه بتي. ّذياسائِ ًوب يثؼذ يذگيثِ هشجغ سس ،يسأ ييًظش دس ا ذيهستٌذ ٍ هستذل دال ثش لضٍم تجذ هذاسن

 ًظش ذيتجذ ٌذيالذام خَاّذ ًوَد. فشآ يثشحست ًَع تخلف ٍ اسٌبد هثجتِ ًسج  ثِ غذٍس سا ،يوبسضٌبس ٌذيفشآ يٍ ع يثشسس

 ضَد. دس غَست وبًىبسيتجشئِ پ بيغبدسُ ٍ   يهحشٍه يسأ ليتمل بي صيافضا ذ،ييهوىي اس  هٌجش ثِ تت وبًىبسيپ  يهحشٍه دس

 .اػتجبس خَاّذ داض  وبًذُيهذت ثبل يثشا وبًىبسيپ  يغیح ٌبهِيگَاّ وبًىبسيپ تجشئِ

ثبضخذ.   اثیؽ آساء هشاجغ سسيذگي حست هَسد ثش ػْذُ سئيس اهَس ًظبم فٌي ٍ اجشايي ٍ يب سئيس سبصهبى استبى هخي - 26مادٌ 
 ثج  گشدد. (سبجبس)وطَس  ييٍ اجشا يدس سبهبًِ اعیػبت ػَاهل ًظبم فٌ ذيآساء ثب يًسخِ اص توبه هي

سسخبًي ػوخَهي    )سخبجبس(، اعخیع   اعیػبت ػَاهل ًظبم فٌي ٍ اجشايي وطَس  آساء هحشٍهي  پيوبًىبس ثبيذ دس پبيگبُ - 27مادٌ 
 ضَد.  

تَاًذ تمبضبي سفغ هحشٍهي  ٍ وبّص تٌجيِ خخَد سا ثخِ هشجخغ     پس اص گزض  ًػف صهبى هحشٍهي ، پيوبًىبس هي - 28مادٌ 
 يذ.  تطخيع غیحي  اسسبل ًوب

افشاد حميمي هتخلف هحشٍم يب تؼليك ضذُ، هٌتست ثِ ضشو  پيوبًىبس، حست ًظش هشجغ سسيذگي وٌٌخذُ دس هخذت    - 29مادٌ 



 ثبضٌذ. هحشٍهي  يب تؼليك ضشو ، اص هطبسو  دس تطخيع غیحي  ػَاهل ًظبم فٌي ٍ اجشايي هحشٍم هي

ضًَذ، هَظفٌذ تؼْذّبي لشاسدادي دس دس  اجشاي  حشٍهي  هيپيوبًىبساًي وِ ثِ استٌبد ايي دستَسالؼول هطوَل ه - 30مادٌ 
دس  ّخب ٍ تؼْخذات آًْخب    سافغ هسخئَلي  خَد سا ثش اسبس اسٌبد ٍ هذاسن پيوبى اًجبم دٌّذ ٍ هحشٍهي  پيوبًىبساى ثِ ّيچ ٍجِ 

 ثبضذ.   ًويلشاسدادّبي لجلي ٍ دس دس  اجشا لجبل 

ايي دستَسالؼول ثبضخذ، هَضخَع هغخبثك     4- 11ٍ  3- 11هٌذسج ثٌذ  دس غَستي وِ ػل  هحشٍهي  ضوَل هَاسد تخلف تبصرٌ:
 گشدد. گضاسش وبسفشهب سسيذگي هي

سَاثك تخلفبت پيوبًىبساى ٍ آساء غبدسُ ثش اسبس ايي دسختَسالؼول دس پشًٍخذُ تطخخيع غخیحي  ضخشو  ثجخ         - 31مادٌ 
 خَاّذ ضذ.

تَاًٌخذ   اًذ دس غَست اػتشاؼ ثِ سأي لجلي، هي ْبتي هحىَم ضذُپيوبًىبساًي وِ ثش اسبس دستَسالؼول لجلي ثِ تٌجي - 32مادٌ 
هبُ پس اص اثیؽ ايي دستَسالؼول، اػتشاؼ خَد سا غشفبً ثشاي يىجبس ّوشاُ ثب داليل ٍ هسختٌذات جذيخذ دس ّيختت     2دس فشغ  

حشاسخ  سخبصهبى ثخش    تجذيذًظش عشح ًوبيٌذ تب ايي ّيتت هَضَع سا ثب ػضَي  ًوبيٌذُ حَصُ سيبس  سبصهبى ٍ سئخيس هشوخض   
 گيشي لشاس دّذ. اسبس ايي دستَس الؼول هَسد ثشسسي ٍ تػوين

 .جبضذيه ييٍ اجشا يدستَسالؼول اهَس ًظبم فٌ ييا شيهشجغ تفس - 33مادٌ 

ِ    "ايي دستَسالؼول جبيگضيي –34مادٌ  ثخِ ضخوبسُ     "اي( پيوبًىخبساى  دستَسالؼول ًحَُ سسيذگي ثخِ تخلفخبت اًتظخبهي )حشفخ
 گشدد. هي 1392/ 5/ 20  هَس 92/ 42787

هبُ فشغ  داسد ػولىشد سخبهبًِ جخبهغ َّضخوٌذ تطخخيع      6سبصهبى اص تبسيخ تػَيت ايي دستَسالؼول حذاوثش تب  - 35مادٌ 
غیحي  ػَاهل ًظبم فٌي ٍ اجشايي سا ثب هفبد ايي دستَسالؼول تغجيك دّذ. تب صهبى تغجيك سبهبًِ، ًسخِ لجلي سبهبًِ سبجبت 

 خيع غیحي  ٍ سسيذگي ثِ تخلفبت پيوبًىبساى هَسد استفبدُ لشاس خَاّذ گشف .دس فشآيٌذّبي تط

 اص دستَسالؼول، ايي دس تغييش ٍ اغیح ّشگًَِ ٍ گشدد هي اثیؽ ٍ تْيِ تجػشُ 8 ٍ ثٌذ 36 دس الؼول دستَس ايي - 36 مادٌ
 .ضذ خَاّذ اثیؽ ثَدجِ ٍ ثشًبهِ سبصهبى شيكع

 

 

 

 

 

 




