اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل

بار و مسافر يسد

فصل اول-کلیبت
هبده٘ -1بْ سبظٔبٖ ،سبظٔبٖ حُٕ ٘ ٚمُ ثبض ٔ ٚسبفط است و ٝزض ایٗ اسبسٙبٔ ٝثغٛض اذتػبض سبظٔبٖ ٘بٔیسٔ ٜی ضٛز  ٚعجك ٔفبز ٚ
ٔمطضات ایٗ اسبسٙبٔ ٝازاضٔ ٜی ضٛز.
تبصره -سبظٔبٖ اظ ٞط حیث ٚاثست ٝث ٝضٟطزاضی ٔی ثبضس .پیص ثیٙی اسبسٙبٔ ٝثٔ ٝثبث ٝضی٘ ٜٛبٔ ٝازاض ٜسبظٔبٖٞبی ٚاثست ٝزض
چبضچٛة اذتیبضات لب٘٘ٛی آٖ است  ٚضرػیت حمٛلی ٔستمّی اظ ضٟطزاضی ثطای سبظٔبٖ ایدبز ٕ٘ی وٙس.
هبدهٔ -2طوع اغّی سبظٔبٖ زض ضٟط یعز ٔ ٚحسٚز ٜفُٕ آٖ ٔحسٚز ،ٜحطیٓ  ٚح ٝٔٛآٖ ٔی ثبضس.
هبدهٔ -3ست ظٔبٖ فقبِیت سبظٔبٖ چٟبضسبَ ٔی ثبضس .حسالُ ضص ٔب ٜلجُ اظ اتٕبْ زٚض ٜفقبِیت ضٟطزاضی ٔی تٛا٘س زض غٛضت
٘یبظ ث ٝتٕسیس فقبِیت سبظٔبٖ تمبضبی ذٛز ضا ٕٞطاٌ ٜعاضش فّٕىطز  ٚثط٘بٔ ٝآتی  ٚغٛضتٟبی ٔبِی حسبثطسی ضس ٚ ٜتفطیغ ثٛزخٝ
ٔػٛة سبظٔبٖ زض ع َٛظٔبٖ فقبِیت ،پس اظ تػٛیت ضٛضای اسالٔی ضٟط ثٚ ٝظاضت وطٛض(سبظٔبٖ ضٟطزاضیٞب  ٚزٞیبضیٞبی
وطٛض) اضائٕ٘ ٝبیس .تب ظٔبٖ افالْ ٘تید ،ٝسبظٔبٖ ٔی تٛا٘س ثط اسبس اسبسٙبٔٔ ٝػٛة ث ٝفقبِیت ازأ ٝزٞس.
فصل دوم -هوضوع فعبلیت سبزهبى
هبده -4اٚ ٓٞؽبیف ٔ ٚبٔٛضیتٟبی سبظٔبٖ زض چبضچٛة ٚؽبیف لب٘٘ٛی ضٟطزاضی ث ٝضطح شیُ است:
ٔ -1سیطیت یىپبضچ ٝحُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ٔسبفط.
ٔ -2سیطیت یىپبضچ ٝحُٕ ٘ ٚمُ ثبض ضٟطی اظ لجیُ ضٙبسبیی ،سبٔب٘سٞی ٘ ٚؾبضت ثط سبٔب٘ٞ ٝبی حُٕ ٘ ٚمُ ثبض ،غسٚض ثبض
ثطي  ٚافٕبَ ضٛاثظ ایٕٙی  ٚحفبؽت ثٛیژ ٜثطای ثبضٞبی ذغط٘بن  ٚتطافیىی.
ٔ -3سیطیت سبذت ،تٛسق ،ٝثٟط ٜثطزاضی ٍٟ٘ ٚساضی پبیب٘ٞ ٝبی ٔسبفطی ضٟطی  ٚپبیب٘ٞ ٝب ٔ ٚطاوع فٕس ٜثبض (ثبضا٘ساظٞب).
ٔ -4سیطیت سبذت ،تٛسقٍٟ٘ ٚ ٝساضی پبیب٘ٞ ٝبی ٔسبفطی ثط ٖٚضٟطی.
 -5خٕـ آٚضی آٔبض  ٚاعالفبت ٔطتجظ ثب حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ثبض ٔ ٚسبفط  ٚتحّیُ  ٚپبیص ٔستٕط آٖ.
ٔ -6سیطیت ایدبز ،تٛسقٍٟ٘ ،ٝساضت  ٚثٟسبظی ظیطسبذتٞبی ٔٛضز ٘یبظ ٔ ٚطتجظ ثب حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ثبض ٔ ٚسبفط ٚ
تأسیسبت  ٚتدٟیعات ٔطتجظ ثب آٖ اظ لجیُ ذغٛط حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ٔسبفط٘ ،بٌٚبٖ ثبض ٔ ٚسبفط  ٚایستٍبٞ ٜب ،فالئٓ ٚ
تدٟیعات ایٕٙی ٔطتجظ  ٚسبٔب٘ٞ ٝبی ٛٞضٕٙس حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ثبض ٔ ٚسبفط.
ٔ -7غبِق ٚ ٝاخطای عطح ٞبی ٔٛضقی ٛٔ ٚضٛفی ٔطتجظ ثب تٛسق ،ٝسبٔب٘سٞی  ٚاضتمبء ضبذع ٞبی سبٔب٘ٞ ٝبی حُٕ ٘ ٚمُ
فٕٔٛی ثبض ٔ ٚسبفط زض چبضچٛة ٔغبِقبت خبٔـ حُٕ ٘ ٚمُ  ٚثبض ضٟطی ،اظ لجیُ ٔسیطیت یىپبضچ ٝسبٔب٘ٞ ٝب  ٚفقبالٖ ٚ
٘ح ٜٛاضتجبط آٟ٘ب ثب یىسیٍط ،ثٟجٛز ایٕٙی ٘ ٚؾٓ تطزز ،تٛسق ٚ ٝاغالح ذغٛط حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ٔسبفط  ٚپٛضص ثٟیٝٙ

آٟ٘ب٘ ،ح ٜٛتٛظیـ ٘بٌٚبٖ ٔسبفط زض ذغٛط  ٚسطفبغّ ٝظٔب٘ی افعاْ ٘بٌٚبٖ ،ایدبز ٔحسٚزیت ظٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی ثطای فقبِیت
٘بٌٚبٖ ثبضی  ،سبٔب٘سٞی  ٚخبٕ٘بیی ایستٍبٞ ٜب  ٚپبیب٘ٞ ٝبی ٔسبفطی ضٟطی  ٚثط ٖٚضٟطی  ٚپبیب٘ٞ ٝب ٔ ٚطاوع فٕس ٜثبض
(ثبضا٘ساظٞب)  ٚسبٔب٘ٞ ٝبی ٛٞضٕٙس حُٕ ٘ ٚمُ حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ثبض ٔ ٚسبفط.
ٔ -8سیطیت اخطای عطح ٞبی تٛسق ٚ ٝثٟجٛز سبٔب٘ٞٝبی حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ٔسبفط  ٚتسٟیالت تطافیىی ٔطتجظ ثب آٖ ثب
ضٚیىطز تطزز ایٕٗ  ٚآسبٖ تٛا٘یبثبٖ ثٚ ٝیژ ٜافطاز سبِٕٙس ،وٓ تٛاٖ حسی -حطوتی  ٚزاضای ٔقِّٛیت.
ٔ -9سیطیت اخطای عطح ٞبی ٔطتجظ ثب وبٞص آالیٙسٞ ٜبی ظیست ٔحیغی ٘بضی اظ حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ثبض ٔ ٚسبفط.
 -10ثطضسی  ٚپیطٟٙبز ٘طخ حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ثبض ٔ ٚسبفط  ٚتقییٗ ضی ٜٛاذص آٖ ثب اِٛٚیت استفبز ٜاظ ضٚشٞبی ٘ٛیٗ.
 -11استفبز ٜاظ ثرص ذػٛغی  ٚتقب٘ٚی زض ایدبز ،تٛسق ،ٝثٟط ٜثطزاضیٛ٘ ،سبظی ٔ ٚسیطیت سبٔب٘ٞ ٝبی حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ثبض
ٔ ٚسبفط اظ عطیك عطح ٞبی سطٔبیٌ ٝصاضی ٔ ٚطبضوت ،ذطیس ذسٔت ٚ ٚاٌصاضی ثٟط ٜثطزاضی تٕبْ یب ثرطی اظ أٛض ٔطتجظ.
 -12غسٚض ،تٕسیس ِ ٚغ ٛپطٚا٘ ٝثٟطٜثطزاضی  ٚضتج ٝثٙسی ضطوتٞبی تقب٘ٚی  ٚذػٛغی حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ثبض ٔ ٚسبفط.
 -13غسٚض ،تٕسیس ِ ٚغ ٛپطٚا٘ ٝثٟطٜثطزاضی ٚاحسٞبی تدبضی ،ازاضی یب غٙفی فقبَ زض ثرص حُٕ ٘ ٚمُ ثبض.
 -14غسٚض ،تٕسیس ِ ٚغ ٛپطٚا٘ ٝاضتغبَ ضا٘ٙسٌبٖ  ٚضاٞجطاٖ ٘بٌٚبٖ حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ثبض ٔ ٚسبفط.
 -15غسٚض ،تٕسیس ِ ٚغ ٛپطٚا٘ ٝفقبِیت ثطای ٘بٌٚبٖ حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ثبض ٔ ٚسبفط.
ٔ -16غبِق ٚ ٝاخطای عطح ٞبی ٔطتجظ ثب افعایص سغح ٟٔبضت ٞبی ضغّی  ٚفط ًٙٞتطافیه ضا٘ٙسٌبٖ  ٚسبیط فقبالٖ ثرص
تقب٘ٚی  ٚذػٛغی حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ثبض ٔ ٚسبفط.
 ٔ -17سیطیت اخطای عطح ٞبی ایدبز ،تٛسق ٚ ٝثٟجٛز پسافٙس غیط فبُٔ زض سبٔب٘ٞ ٝبی حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ثبض ٔ ٚسبفط.
تبصره -زض اخطای ٔبز 8 ٜضٛاثظ تطىیالتی ضٟطزاضی ٞب اثالغی  ،1394/02/20سبظٔبٖ ٚاثست ٝثٙٔ ٝؾٛض ا٘دبْ أٛض سیبستٍصاضی،
ثط٘بٔ ٝضیعی ،وٙتطَ٘ ،ؾبضت  ٚا٘دبْ ثرطی اظ ٚؽبیف ضٟطزاضی و ٝثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞیت آٖ ٚؽبیف ،لبثُ ا٘دبْ زض ستبز ضٟطزاضی یب
ٔٙغمٕ٘ ٝی ثبضٙس ،ایدبز ٔی ضٛز .ثٙبثطایٗ ثب ایدبز سبظٔبٖ ٚاثست ٝپیص ثیٙی ٚعبیف ٔطبث ٝزض ستبزٙٔ ،غم ٚ ٝسبیط سبظٔبٟ٘بی
ٚاثست ٝأىبٖ پصیط ٕ٘ی ثبضس.
فصل سوم -شورای سبزهبى
هبده -5افضبء ضٛضای سبظٔبٖ ٔطوت اظ پٙح ٘فط ٔی ثبضس و ٝفجبضتٙس اظ:
 -1ضٟطزاض ث ٝفٛٙاٖ ضئیس
 -2ضئیس ٞیئت ٔسیط ٜسبظٔبٖ
 -3س٘ ٝفط اظ ٔسیطاٖ ٔدطة  ٚثبتحػیالت ٔطتجظ زض حٛظٔ ٜبٔٛضیتی سبظٔبٖ ثب ا٘تربة ضٟطزاض

تبصره -1یىی اظ افضبی ضٛضای اسالٔی ضٟط ث ٝا٘تربة ضٛضا ثطای ٔست ز ٚسبَ ث ٝفٛٙاٖ فض٘ ٛبؽط زض خّسبت ضٛضای
سبظٔبٖ ضطوت ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
تبصرهٔ -2ػٛثبت ضٛضای سبظٔبٖ زض غٛضتی لبثُ اخطاست و ٝیىی اظ ٔٛافمبٖ آٖ ،ضٟطزاض ثبضس.
تبصره -3حضٛض تٕبٔی افضبء زض خّسبت ضٛضای سبظٔبٖ ،حضٛض ٔٛؽف ٔی ثبضس  ٚپطزاذت ٞطٌٚ ٝ٘ٛخ٘ ٝمس یب غیط ٘مس
تحت فٙبٚیٗ ٔرتّف ث ٝآ٘بٖ ث ٝاستثٙبء افضبی غبحجٙؾط غیط ضبُٔ زض زستٍبٞ ٜبی اخطایی ٔٛضٛؿ ٔبز 5 ٜلب٘ٔ ٖٛسیطیت
ذسٔبت وطٛضی ٔػٛة سبَ  ٚ 1386اغالحیٞ ٝبی ثقسی آٖ ٕٔٛٙؿ ٔی ثبضس .افضبی غبحجٙؾط ٕ٘ی تٛا٘ٙس ٔسئِٛیت اخطایی
زض سبظٔبٖ یب ضٟطزاضی ٞبی شیطثظ ثطفٟسٌ ٜیط٘س .حك اِدّس ٝای ٍٝ٘ٛٙافطاز ثطای ٞط سبفت یه ضػتٓ حمٛق ٔ ٚعایبی ٔستٕط
ضئیس سبظٔبٖ  ٚحساوثط ٞط خّس ٝس ٝسبفت است.
هبدهٚ -6ؽبیف ضٛضای سبظٔبٖ ث ٝضطح ظیط ٔی ثبضس.
 -1ثطضسی  ٚاتربش تػٕیٓ ٘سجت ث ٝثط٘بٔٞ ٝبی ٔیبٖ ٔست  ٚثّٙس ٔست سبظٔبٖ زض چبضچٛة زستٛضاِقُٕٞب  ٚثرطٙبٔٞٝبی
اثالغی  ٚاضائ ٝث ٝضٟطزاضی ثطای تٙؾیٓ ثط٘بٔ ٝتّفیمی
 -2ثطضسی  ٚتبییس ثٛزخ ،ٝاغالحٔ ،تٕٓ  ٚتفطیغ ثٛزخ ٝثب ضفبیت ثرطٙبٔ ٝثٛزخ ٝضٟطزاضیٞب اثالغی تٛسظ ٚظاضت
وطٛض(سبظٔبٖ ضٟطزاضیٞب  ٚزٞیبضیٞب)  ٚاضائ ٝآٖ ث ٝضٟطزاضی ثطای تٟی ،ٝاغالحٔ ،تٕٓ  ٚتفطیغ ثٛزخ ٝتّفیمی  ٚاضائ ٝآٖ
ث ٝضٛضای اسالٔی ضٟط خٟت تػٛیت.
 -3ثطضسی  ٚتبییس غٛضتٟبی ٔبِی سبظٔبٖ  ٚسبیط ٌعاضضبت ٔبِی ثط اسبس ٌعاضش حسبثطس ضسٕی  ٚاضائ ٝآٖ ث ٝضٛضای
اسالٔی ضٟط.
 -4پیطٟٙبز حسبثطسی ضسٕی اظ ٔیبٖ ٔٛسسبت حسبثطسی فض ٛخبٔق ٝحسبثساضاٖ ضسٕی ث ٝضٛضای اسالٔی ضٟط.
 -5ثطضسی  ٚتبییس سبذتبض تطىیالتی پیطٟٙبزی سبظٔبٖ زض چبضچٛة ضٛاثظ تطىیالتی ضٟطزاضیٞب ٔػٛة 1394/02/20
اثالغی ٚظیط وطٛض ،خٟت اضائ ٝث ٝضٟطزاضی ثٙٔ ٝؾٛض عی ٔطاحُ لب٘٘ٛی شیطثظ.
 -6تبییس ٘طخ ذسٔبت سبظٔبٖ  ٚاضائ ٝث ٝضٛضای اسالٔی ضٟط.
 -7تبییس ٔقبٔالت زض حس ٘ػبة ٔقبٔالت فٕس ٜثب ضفبیت لب٘ ٖٛاغالح  ٚتسطی آییٗ ٘بٔٔ ٝقبٔالت ضٟطزاضی تٟطاٖ ٔػٛة
 1355ثب اغالحبت ثقسی ث ٝضٟطزاضی ٞبی ٔطاوع استبٟ٘ب ،وال٘طٟطٞب  ٚضٟطٞبی ثبالی یه ٔیّی٘ ٖٛفط خٕقیت ٔػٛة
 ٚ 1390/02/31اغالحبت ثقسی آٖ  ٚسمف ٔمطض زض ٔبز ٚ 18 ٜتجػط ٜشیُ آٖ زض آییٗ ٘بٔٔ ٝصوٛض.
 -8تبییس ٔػٛثبت ٞیئت ٔسیط ٜزض ذػٛظ اذص ٚاْ ،تقییٗ ٘حٞ ٜٛعی ٚ ٝٙاستٟالن آٖ  ٚاضائ ٝآٖ ث ٝضٛضای اسالٔی ضٟط.
 -9تبییس ٔػٛثبت ٞیئت ٔسیط ٜزض ذػٛظ افتتبح حسبة زض ثب٘ىٟب ٛٔ ٚسسبت افتجبضی ٔدبظ  ٚاضائ ٝث ٝضٛضای اسالٔی ضٟط.

فصل چهبر -هیئت هديره:
هبده -7افضبء ٞیئت ٔسیط ٜسبظٔبٖ ٔطوت اظ س٘ ٝفط ٔی ثبضس و ٝفجبضتٙس اظ:
ٔ -1قب ٖٚشیطثظ ضٟطزاضی ثب ا٘تربة ضٟطزاض ث ٝفٛٙاٖ ضئیس.
 -2ضئیس سبظٔبٖ ث ٝفٛٙاٖ فض ٚ ٛزثیط
 -3یه ٘فط غبحجٙؾط زض حٛظٔ ٜسیطیتی سبظٔبٖ زاضای سٛاثك فّٕی  ٚتدطثی الظْ ،ثبپیطٟٙبز ضئیس ٞیئت ٔسیط ٚ ٜتبییس
ضٟطزاض .فض ٛغبحجٙؾط ٕ٘ی تٛا٘س ٔسئِٛیت اخطایی زض سبظٔبٖ یب ضٟطزاضی شیطثظ ثط فٟسٌ ٜیطز.
تبصره -زض ضٟطزاضی ٞبیی و ٝسبظٔبٖ ٚاثست ٝثغٛض ٔستمیٓ ظیط ٘ؾط ضٟطزاض ٔسیطیت ٔی ضٛز ،ضئیس ٞیئت ٔسیط ٜضٟطزاض
تقییٗ ٔیضٛز.
هبده  -8خّسبت ٞیئت ٔسیطی ٝثب حضٛض وّی ٝافضبء ث ٝپیطٟٙبز ضئیس سبظٔبٖ یب ضئیس ٞیئت ٔسیط ٚ ٜزفٛت ضئیس سبظٔبٖ
تطىیُ ٔی ضٛز .تػٕیٕبت ٞیئت ٔسیط ٜثب اوثطیت آضاء ٔقتجط ذٛاٞس ثٛز.
هبده ٚ -9ؽبیف  ٚاذتیبضات ٞیئت ٔسیط ٜث ٝضطح ظیط ٔی ثبضس:
 -1ثطضسی ثط٘بٔٞ ٝبی ٔیبٖ ٔست  ٚثّٙس ٔست سبظٔبٖ زض چبضچٛة زستٛضاِقُٕٞب  ٚثرطٙبٔٞ ٝبی اثالغی  ٚاضائ ٝث ٝضٛضای
سبظٔبٖ.
 -2ثطضسی ثٛزخ ٚ ٝاغالح ٔ ٚتٕٓ  ٚتفطیغ ثٛزخ ٝسبال٘ ٝتسّیٕی ضئیس سبظٔبٖ ثب ضفبیت ثرطٙبٔ ٝثٛزخ ٝضٟطزاضیٞب اثالغی
تٛسظ ٚظاضت وطٛض(سبظٔبٖ ضٟطزاضیٞب  ٚزٞیبضیٞب)  ٚاضائ ٝث ٝضٛضای سبظٔبٖ.
 -3تٟی ٝغٛضتٞبی ٔبِی سبِیب٘ ٚ ٝسبیط ٌعاضضٟبی تسّیٕی ضئیس سبظٔبٖ  ٚپیطٟٙبز آٖ ث ٝضٛضای سبظٔبٖ.
 -4ثطضسی  ٚاؽٟبض ٘ؾط ٘سجت ث ٝسبذتبض تطىیالتی سبظٔبٖ ٔتٙبست ثب ٘یبظ  ٚحدٓ وبض  ٚزضآٔس  ٚثط٘بٔ ٝسبظٔبٖ  ٚسبیط فٛأُ
تبثیط ٌصاض  ٚاضائ ٝث ٝضٛضای سبظٔبٖ.
 -5ثطضسی ٘طخ ذسٔبت سبظٔبٖ  ٚاضائ ٝث ٝضٛضای سبظٔبٖ.
 -6ثطضسی  ٚاؽٟبض ٘ؾط ٘سجت ث ٝاذص ٚاْ ،تقییٗ ٘حٞ ٜٛعی ٚ ٝٙاستٟالن آٖ ثطای اضائ ٝث ٝضٛضای سبظٔبٖ.
٘ -7ؾبضت زض حفؼ ٍٟ٘ ٚساضی زاضایی  ٚسطٔبی ٚ ٝأٛاَ سبظٔبٖ.
٘ -8ؾبضت ثط حسٗ ازاض ٜأٛض سبظٔبٖ.
 -9ثطضسی زضذٛاست افتتبح حسبة زض ثب٘ىٟب ٛٔ ٚسسبت افتجبضی ٔدبظ  ٚاضائ ٝآٖ ث ٝضٛضای سبظٔبٖ.
تبصره -حضٛض افضبء ٞیئت ٔسیط ٜث ٝاستثٙبء فض ٛغبحجٙؾط ٔٛضٛؿ ثٙس ٔ 3بز 7 ٜایٗ اسبسٙبٔ ٝزض خّسبت ٞیئت ٔسیط،ٜ
حضٛض ٔٛؽف ٔی ثبضس  ٚپطزاذت ٞطٌٚ ٝ٘ٛخ٘ ٝمس یب غیط٘مس تحت فٙبٚیٗ ٔرتّف ٕٔٛٙؿ ٔی ثبضس .حك اِدّس ٝفض ٛغبحجٙؾط
ثطای ٞط سبفت یه ضػتٓ حمٛق ٔ ٚعایبی ٔستٕط ضئیس سبظٔبٖ  ٚحساوثط ٞط خّس ٝس ٝسبفت است.

فصل پنجن -رئیس سبزهبى
هبده  -11ضئیس سبظٔبٖ اظ افطاز شیػالح و ٝفال ٜٚثط زاضتٗ حسالُ ٔسضن تحػیّی ِیسب٘س زض یىی اظ ضضتٞ ٝبی تحػیّی
ٔٙسضج زض عطح عجم ٝثٙسی ٔطبغُ وبضٔٙسی زض ضضت ٝضغّی و ٝتٛسظ ٚظاضت وطٛض(سبظٔبٖ ضٟطزاضیٞب  ٚزٞیبضیٞب) ثٝ
تفىیه ٞط سبظٔبٖ ٚاثست ٝافالْ ٔی وٙس  ٚزاضای حسالُ  5سبَ سبثمٔ ٝسیطیتی  ٚاخطایی ٔطتجظ ،ثب پیطٟٙبز ضئیس ٞیئت
ٔسیط ٚ ٜثب تبییس  ٚحىٓ ضٟطزاض ٔٙػٛة ٔی ضٛز.
هبده  -11ضئیس سبظٔبٖ ثط وّیٚ ٝاحسٞبی سبظٔبٖ سطپطستی ٘ ٚؾبضت زاضتٔ ٚ ٝسئ َٛحسٗ اخطای أٛض  ٚحفؼ ٔٙبفغ ٚ
سطٔبی ٚ ٝأ ٛاَ  ٚزاضیی سبظٔبٖ زض چبضچٛة ٔػٛثبت ٞیئت ٔسیط ٚ ٜضٛضای سبظٔبٖ ٔ ٚفبز اسبسٙبٔٔ ٚ ٝمطضات لب٘٘ٛی ثٛزٚ ٜ
زاضای ٚؽبیف  ٚاذتیبضات شیُ است:
 -1اخطای ٔػٛثبت ضٛضای سبظٔبٖ ٞ ٚیئت ٔسیط ٚ ٜالساْ زض ازاض ٜأٛض سبظٔبٖ زض خٟت پیطجطز اٞساف آٖ ثب افٕبَ ٔسیطیت
غحیح ٘ ٚؾبضت ثط وّی ٝأٛض سبظٔبٖ  ٚحفبؽت اظ أٛاَ  ٚزاضایی آٖ.
 -2پیطٟٙبز سبذتبض سبظٔب٘ی سبظٔبٖ زض چبضچٛة ضٛاثظ تطىیالتی ضٟطزاضی ٞب زض ٞیئت ٔسیط.ٜ
 -3تٟی ٚ ٝتٙؾیٓ ثٛزخٔ ،ٝتٕٓ  ٚاغالح  ٚتفطیغ ثٛزخ ٝسبال٘ ٝخٟت اضائ ٝثٞ ٝیئت ٔسیط.ٜ
 -4تحمك اٞساف ضبیستٌ ٝعیٙی ،ضبیست ٝپطٚضی  ٚضبیست ٝسبالضی زض چبضچٛة لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات شیطثظ  ٚثب ضفبیت لٛا٘یٗ ٚ
ٔمطضات ازاضی  ٚاسترسأی ضٟطزاضی ٞب.
ٕ٘ -5بیٙسٌی سبظٔبٖ زض ثطاثط ازاضاتٛٔ ،سسبت زِٚتی ،غیط زِٚتی  ٚذػٛغی ٔ ٚطاخـ ا٘تؾبٔی  ٚلضبیی ،البٔ ٝزفٛا یب زفبؿ اظ
حمٛق سبظٔبٖ.
 -6أضبء وّی ٝاسٙبز  ٚاٚضاق ٔبِی تقٟس آٚض ،لج َٛتقٟس ،ؽٟط٘ٛیسی ،پطزاذت ٚ ٚاذٛاست اٚضاق تدبضیٚ ،غٔ َٛغبِجبت،
پطزاذت زی ،ٖٛضٌ ٗٞصاضتٗ أٛاَ ٔٙم ٚ َٛغیط ٔٙم َٛسبظٔبٖ زض ثطاثط زی ،ٖٛاخطای اسٙبز الظْ االخطا ثط حست ٔٛضز ثٝ
اتفبق ٔسئ َٛأٛض ٔبِی سبظٔبٖ ث ٝفٛٙاٖ لبئٓ ٔمبْ شیحسبة ضٟطزاضی زض چبضچٛة آییٗ ٘بٔٔ ٝقبٔالتی ضٟطزاضی ٚ
ٔػٛثت ٞیئت ٔسیط.ٜ
تبصره -زض اخطای تجػط ٜشیُ ثٙس ٔ 30بز 71ٜلب٘ ٖٛتطىیالتٚ ،ؽبیف  ٚا٘تربثبت ضٛضاٞبی اسالٔی وطٛض  ٚا٘تربة
ضٟطزاضاٖ ٔػٛة  ٚ 1375/3/1اغالحیٞ ٝبی ثقسی آٖ ،وّی ٝپطزاذتٟبی سبظٔبٖ زض حسٚز ثٛزخٔ ٝػٛة ثب اسٙبز ٔثجت ٚ ٝثب
ضفبیت ٔمطضات ٔبِی ٔ ٚقبٔالتی ضٟطزاضی ث ٝفُٕ ٔی آیس و ٝایٗ اسٙبز ثبیس ث ٝأضبء ضئیس سبظٔبٖ ث ٝفٛٙاٖ لبئٓ ٔمبْ
ضٟطزاض زض ایٗ حٛظٔ ٚ ٜسئ َٛأٛض ٔبِی سبظٔبٖ ث ٝفٛٙاٖ لبئٓ ٔمبْ شیحسبة ضٟطزاضی ثطسس .ا٘تػبة ٔسئ َٛأٛض ٔبِی
سبظٔبٖ ث ٝپیطٟٙبز ضئیس سبظٔبٖ ،تبییس ٞیئت ٔسیط ٚ ٜضٛضای سبظٔبٖ ث ٝتػٛیت ضٛضای اسالٔی ضٟط ٔی ضسس.

فصل ششن -حسببرس رسوی
هبده  -12زض اخطای ثٙس ٔ 30بز 71 ٜلب٘ ٖٛتطىیالتٚ ،ؽبیف  ٚا٘تربثبت ضٛضاٞبی اسالٔی وطٛض  ٚا٘تربة ضٟطزاضاٖ
ٔػٛة  ٚ 1375/3/1اغالحیٞ ٝبی ثقسی آٖ ،ضٛضای سبظٔبٖ ٔىّف است یىی اظ ٔٛسسٞ ٝبی حسبثطسی فض ٛخبٔقٝ
حسبثساضاٖ ضسٕی ایطاٖ ضا ث ٝضٛضای اسالٔی ضٟط پیطٟٙبز ٕ٘ٛز ٜتب پس اظ تبییس ضٛضای اسالٔی ضٟط ث ٝفٛٙاٖ حسبثطس
ضسٕی ا٘تربة ٕ٘بیس .ثط اسبس آییٗ حطف ٝای حسبثطسبٖ ا٘تربة ٔدسز ٔٛسس ٝحسبثطسی ٔػٛة ضٛضای اسالٔی ضٟط ثطای
حساوثط س ٝسبَ ٔدبظ است.
تبصره -لطاضزاز ٔٛسس ٝحسبثطسی ثب ضٛضای اسالٔی ضٟط ٔٙقمس  ٚحك اِعحٕ ٝآٖ اظ ٔحُ افتجبضات آٖ ضٛضا وٞ ٝط سبَ زض
ثٛزخ ٝضٟطزاضی پیص ثیٙی ذٛاٞس ضس ،پطزاذت ٔی ضٛز.
فصل هفتن -اهور هبلی سبزهبى
هبده  -13سبَ ٔبِی سبظٔبٖ اظ ا َٚفطٚضزیٗ ٔبٞ ٜط سبَ آغبظ  ٚتب پبیبٖ اسفٙس ٔبٕٞ ٜبٖ سبَ ث ٝاتٕبْ ٔی ضسس ِٚی اِٚیٗ
سبَ ٔبِی ث ٝاستثٙبء اظ تبضید تبسیس تب پبیبٖ اسفٙسٔبٕٞ ٜبٖ سبَ ذٛاٞس ثٛز.
هبده ٞ -14یئت ٔسیطٛٔ ٜؽف است غٛضتٟبی ٔبِی سبظٔبٖ ضا تٟی ٚ ٝحساوثط تب پبیبٖ اضزیجٟطت ٔب ٜثطای ضسیسٌی ثٝ
حسبثطس ضسٕی تسّیٓ ٕ٘بیس.
هبده  -15غٛضتٟبی ٔبِی سبظٔبٖ  ٚتفطیغ ثٛزخ ٝتب ٘یٕ ٝذطزازٔبٞ ٜط سبَ ث ٝضٛضای سبظٔبٖ اضسبَ  ٚپس اظ تبییس آٖ ضٛضا
تب پبیبٖ ذطزازٔبٞ ٜط سبَ ثطای تٟی ٝغٛضتٟبی ٔبِی تّفیمی ث ٝضٟطزاضی اضائ ٝذٛاٞس ضس.
هبده  -16ثٛزخ ٝسبظٔبٖ ثبیس حساوثط تب پبیبٖ ٘یٕ ٝا َٚآشضٔبٞ ٜط سبَ پس اظ ثطضسی  ٚتػٛیت ٞیئت ٔسیط ٜث ٝضٛضای
سبظٔبٖ اضائ ٝضٛز  ٚضٛضای سبظٔبٖ تب ا َٚزی ٔب ،ٜیه ٘سر ٝاظ ثٛزخ ٝتػٛیجی ضا خٟت تٟی ٝثٛزخ ٝتّفیمی  ٚاضائ ٝث ٝضٛضای
اسالٔی ضٟط ث ٝضٟطزاضی اضسبَ ٕ٘بیس.
هبده  -17وّی ٝزض آٔسٞبی سبظٔبٖ زض حسبثی ٘عز ثب٘ه ٞب ٛٔ ٚسسبت افتجبضی ٔدبظ ٚاضیع ذٛاٞس ضس .ثطزاضت اظ حسبة
زضآٔسٞب غطفب خٟت ٚاضیع ث ٝحسبة ٞعیٞ ٝٙب و ٝخساٌب٘٘ ٝعز ثب٘ه ٞب ٛٔ ٚسسبت افتجبضی ٔدبظ افتتبح ٔی ضٛز ثب غسٚض چه
 ٚأضبء ضئیس سبظٔبٖ ٔ ٚسئ َٛأٛض ٔبِی ٔمسٚض ذٛاٞس ثٛز.
هبده ٔ -18قبٔالت خعئی ثط اسبس ٔبز 2 ٜآییٗ ٘بٔٔ ٝقبٔالت ضٟطزاضی تٟطاٖ ٔػٛة  ٚ 1355/01/25اغالحبت ثقسی ٚ
تجػط ٜشیُ آٖ  ٚلب٘ ٖٛاغالح  ٚتسطی آییٗ ٘بٔٔ ٝقبٔالت ضٟطزاضی تٟطاٖ ٔػٛة  1355ثب اغالحبت ثقسی ث ٝضٟطزاضی
ٞبی ٔطاوع استبٖ ٞب ،وال٘طٟط ٞب  ٚضٟطٞبی ثبالی یه ٔیّی٘ ٖٛفط خٕقیت ٔػٛة  ٚ 1390/02/31اغالحبت ثقسی آٖ ا٘دبْ
ذٛاٞس ضس.

هبده  -19زض اخطای تجػط ٜشیُ ٔبز 4 ٜآییٗ ٘بٔٔ ٝقبٔالت ضٟطزاضی تٟطاٖ ٔػٛة  ٚ 1355/01/25اغالحبت ثقسی آٖ ٚ
لب٘ ٖٛاغالح  ٚتسطی آییٗ ٘بٔٔ ٝقبٔالت ضٟطزاضی تٟطاٖ ٔػٛة  1355ثب اغالحبت ثقسی ث ٝضٟطزاضی ٞبی ٔطاوع استبٟ٘ب،
وال٘طٟطٞب  ٚضٟطٞبی ثبالی یه ٔیّی٘ ٖٛفط خٕقیت ٔػٛة  ٚ 1390/02/31اغالحبت ثقسی آٖ ،افضبی وٕیسیٔ ٖٛقبٔالت
ٔتٛسظ ،ضئیس سبظٔبٖٔ ،سئ َٛأٛض ٔبِی ٔ ٚقب ٖٚیب ٔسیط ٚاحس زضذٛاست وٙٙس ٜسبظٔبٖ حست ٔٛضز ذٛاٙٞس ثٛز.
هبده  -21زض اخطای ٔبز 13 ٜآییٗ ٘بٔٔ ٝقبٔالت ضٟطزاضی تٟطاٖ ٔػٛة  ٚ 1355/01/25اغالحبت ثقسی آٖ  ٚلب٘ ٖٛاغالح
 ٚتسطی آییٗ ٘بٔٔ ٝقبٔالت ضٟطزاضی تٟطاٖ ٔػٛة  1355ثب اغالحبت ثقسی ث ٝضٟطزاضیٞبی ٔطاوع استبٟ٘ب ،وال٘طٟطٞب ٚ
ضٟطٞبی ثبالی یه ٔیّی٘ ٖٛفط خٕقیت ٔػٛة  ٚ 1390/032/31اغالحبت ثقسی آٖ ،زض ذػٛظ ٔقبٔالت فٕسٔ ،ٜعایسٚ ٜ
حطاج افضبی وٕیسیٔ ٖٛقبٔالت ٔتطىُ اظ ضئیس ٞیئت ٔسیط ٜسبظٔبٖ ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٔقب٘ٚبٖ ضٟطزاضٔ ،سئ َٛأٛض ٔبِی
سبظٔبٖ ث ٝفٛٙاٖ خب٘طیٗ ٔسئ َٛأٛض ٔبِی ضٟطزاضی ،ضئیس سبظٔبٖ ث ٝفٛٙاٖ ٔسئٚ َٛاحس تمبضب وٙٙسٔ ،ٜسئ َٛأٛض حمٛلی
سبظٔبٖ یب فٙبٚیٗ ٔطبث ٝث ٝفٛٙاٖ خب٘طیٗ أٛض حمٛلی ضٟطزاضی  ٚیه ٘فط ٔبٔٛض فٙی ث ٝا٘تربة ضٟطزاض
تبصره -ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٔ ٝسئ َٛأٛض ٔبِی سبظٔبٖ ث ٝفٛٙاٖ خب٘طیٗ ٔسئ َٛأٛض ٔبِی ضٟطزاضی ٔ ٚسئ َٛأٛض حمٛلی
سبظٔبٖ ث ٝفٛٙاٖ خب٘طیٗ ٔسئ َٛأٛض حمٛلی ضٟطزاضی فض ٛوٕیسیٛٔ ٖٛضٛؿ ایٗ ٔبزٔ ٜی ثبضٙس ،الظْ است تب ا٘تػبة افطاز
ث ٝپستٟبی یبز ضس ٜثب پیطٟٙبز ضئیس سبظٔبٖ  ٚتبییس ٔسئِٛیٗ شیطثظ ثقُٕ آیس.
هبده  -21وّیٔ ٝىبتجبت سبظٔبٖ ثب أضبء ضئیس سبظٔبٖ ٔقتجط ذٛاٞس ثٛز.
هبده  -22زذُ  ٚتػطف زض ٚخ ٚ ٜٛأٛاَ سبظٔبٖ ثٙٔ ٝعِ ٝزذُ  ٚتػطف زض ٚخ ٚ ٜٛأٛاَ فٕٔٛی  ٚضٟطزاضی ثٛزٚ ٜ
ٔترّفیٗ ثط عجك لب٘ٔ ٚ ٖٛمطضات ٔطثٛع ٝتحت تقمیت لطاض ذٛاٙٞس ٌطفت.
فصل هشتن -سبير هقررات
هبده  -23افضبء ضٛضای سبظٔبٖ ٞ ٚیئت ٔسیط ٚ ٜضئیس سبظٔبٖ حك ٘ساض٘س زض ٔقبٔالتی و ٝثب سبظٔبٖ  ٚیب ث ٝحسبة سبظٔبٖ
غٛضت ٔی ٌیطز ثغٛض ٔستمیٓ یب غیط ٔستمیٓ ضطوت ٕ٘ٛز ٜیب سٟیٓ ض٘ٛس ٕٞ ٚچٙیٗ ضفبیت لب٘ٙٔ ٖٛـ ٔساذّ ٝوبضٔٙساٖ زِٚت
زض ٔقبٔالت اِعأی است.
هبده  -24زض غٛضتی و ٝضٟطزاضی ازأ ٝفقبِیت سبظٔبٖ ضا خٟت اخطای ٔستمیٓ ٔبٔٛضیتٟبی ٔح ِٝٛتب لجُ اظ پبیبٖ ٔست
ظٔبٖ فقبِیت سبظٔبٖ غیط ضطٚض تطریع زٞس ،پیطٟٙبز الظْ ضا پس اظ تبییس ضٛضای اسالٔی ضٟط ثٚ ٝظاضت وطٛض(سبظٔبٖ
ضٟطزاضیٞب  ٚزٞیبضیٞب ) اضائٔ ٝی ٕ٘بیس ،پس اظ تبییس ا٘حالَ سبظٔبٖ ،وّی ٝأٛاَ ،زاضایی ٞب ،ثسٞی ٞب  ٚتقٟسات سبظٔبٖ ثٝ
ضٟطزاضی ٚاٌصاض ٔی ٌطزز.
هبده  -25وبضوٙبٖ سبظٔبٖ اظ ِحبػ أٛض ازاضی  ٚاسترسأی ٔطٕ َٛضٛاثظ ٔ ٚمطضات ٔٛضز فُٕ ضٟطزاضی ٞب ٔی ثبضٙس.

هبده  -26ثطضسی  ٚپیطٟٙبز ٞطٌ ٝ٘ٛاغالحبت  ٚتغییطات زض ٔفبز اسبسٙبٔ ٝثب پیطٟٙبز ضٟطزاض  ٚتػٛیت ضٛضای اسالٔی ضٟط
ث ٝتبییس ٚظاضت وطٛض(سبظٔبٖ ضٟطزاضیٞب  ٚزٞیبضیٞب) ٔی ضسس.
هبده ٛٔ -27اضز اضبض٘ ٜطس ٜزض ایٗ اسبسٙبٔ ٝثط اسبس لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔٛضز فُٕ ضٟطزاضی ٞب ا٘دبْ ٔی ضٛز.
هبده  -28ایٗ اسبسٙبٔٔ ٝطتُٕ ثط ٞطت فػُٔ 28 ،بز 10 ٚ ٜتجػطٛٔ ٜضز تبییس ٛٔ ٚافمت لطاض ٌطفت  ٚوّی ٝغفحبت آٖ
ٕٟٔٛض ٙٔ ٚمص ثٟٔ ٝط ثطخست ٝسبظٔبٖ ضٟطزاضیٞب  ٚزٞیبضیٞبی وطٛض است.

