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 آيين ناهه صدور هجوز ونظارت بر  نحوه فعاليت شرکت هاي خدهات فني پشتيباني کانتينر

 

 هػاَ    يوطاييشاً لاًَى ساجع بِ اجاصُ تأسيس ساصهاى بٌاادس ٍ  ي ٍظايف هزوَس دس هادُ ٍاحذُ دس اجشاي 

ِ يا اياي آ  1348بْواي هااُ    هػاَ   وطاييشاًي يي ًاهاِ سااصهاى بٌاادس ٍ    يا ٍ آ 1339خشداد هااُ     يي ًاها

 هجلااس ضااَساي اساازهي ساااصهاى   10/2/1387بااش اساااو هػااَبِ هااَس    ). تأييااذ ضااذ تْيااِ ٍ 

  ( بٌادس ٍ وطييشاًي بِ ساصهاى بٌادس ٍ دسياًَسدي تغييش ًام يافت .

 

 هقدهه : 

 هسيلضم اخز هجاَص فااييات اص سااصهاى   دس هحذٍدُ ّاي بٌذسي واًييٌش  پطييباًي فٌي خذهاتاًجام تػذي 

تااذاد  يا عذم وفايات   فايتاليػادي ٍ و  ساصهاى با تَجِ بِ هميضيات اجيواعي ، . است ًَسديدسيابٌادس ٍ  

 ي ًاهِ الذام بِ غذٍس هجَص خَاّذ ًوَد . ييّاي هَجَد ٍ با سعايت هفاد ايي آ ضشوت

 

 ها ت ليووهس وفصل اول : تعاريف ، وظايف 

 ؛تعاريف  - اولهاده 

  است .  دسياًَسديساصهاى بٌادس ٍ هٌظَس  ، يي ًاهِيساصهاى : دس ايي آ -1

فٌاي  خاذهات  اسات واِ هجااص باِ اًجاام       ضخع حمَلي :واًييٌشپطييباًي  فٌي خذهاتضشوت  -2

تبذيل واًييٌش  تخويي ٍ اسصيابي هيضاى خساست ٍاسدُ ،  تاويشات ،  ًَساصي ، واًييٌش ضاهل پطييباًي

 است .  ساخياسيايضاهات ايوٌي  گاص صدايي بش اساو ٍيطَ س) تغييش عشح ( ، ض

 ٍ سااصهاى تَدياع هاي ضاَد     بِ است وِ بشاي حسي اجشاي تاْذات ٍ ايضاهات  ايتضويي : ٍثيمِ  -3

 يا بيوِ ًاهِ هايبش باضذ .  ، سفيِ ، ٍثيمِ هلىي  هي تَاًذ بػَست ٍجِ ًمذ ، ضواًت ًاهِ باًىي

 ي تشابشي دسياييضشوت ّاي واسگضاس دسيَساياول آهَصضي : هٌظَس دسيَساياول دٍسُ ّاي آهَصضي -4

 است .  ساصهاىّيأت عاهل هػَ  



  

 

 

 
 

 (2) 

 ؛شرکت ها وظايف  - دوم هاده

سعايت لَاًيي ، همشسات ، آييي ًاهِ ّا ٍ دسيَساياول ّاي ساصهاى ٍ وٌَاًسيَى ّااي بايي ايوللاي     -1

 هفااد  هاشتبظ باا هَضاَن اياي      ( ،  CSCبِ ٍيژُ وٌَاًسيَى بيي ايوللاي واًييٌشّااي ايواي )      هشتبظ

گواشن ٍ   ،  )  IMDG CODEاهِ دس آييي ًاهِ حول ٍ ًمل بيي ايوللاي واهّااي خغشًاان )    آييي ً 

 هٌاعك آصاد ٍ ٍيژُ دس صهيٌِ فااييت هشتبظ . 

 .اًجام عوليات خذهات فٌي پطييباًي واًييٌش  - 2

 ًظاست بش عولىشد واسوٌاى تحت پَضص .  -3

ٍ الاذاهات پيطاريشاًِ اص   هحيظ صيست  ،ذاضت اص ًظش ايوٌي ، بْ َيژُسعايت ضَابظ ٍ همشسات واس ب-4

 خغشات احيوايي دس هحيظ واسگاُ .

 هايبش . بىاسگيشي واسوٌاى هجش  ٍ آهَصش ديذُ بِ تاذاد وافي با اسائِ گَاّيٌاهِ ّاي  -5

 .سعايت ايضاهات لَاًيي واس ٍ تأهيي اجيواعي دسخػَظ واسوٌاى تحت پَضص ٍ ًظاست بش عولىشد آًاى  -6

 اسگشي هٌغمِ هصم اهجشا است . سعايت همشسات واليػادي ٍيژُ ٍ عك آصاد دس هٌا تبصره :

 بشاي عي دٍسُ ّاي آهَصضي هشتبظ .  واسوٌاىاعضام  -7

 دس اًجام ٍظايف . هٌاسب جْت تسْيل سخت افضاسي  ّاي سيسين اص ًشم افضاس ٍ اسيفادُ  -8

 عولياتي بِ ايبسِ ، ٍسايل ٍ اهىاًات ايوٌي .  واسوٌاىتجْيض واهل  -9

اي اًجاام  ايجاد فضاي واسگاّي هيٌاسب با حجن عوليات ٍ تأهيي تجْيضات ٍ هاَاد اساياًذاسد باش    -10

  بايي ايوللاي   تاويشات ٍ اًاذاصُ گياشي باا سعايات حاذالل اساياًذاسد رواش ضاذُ دس وٌَاًسايَى         

 ( CSCواًييٌشّاي ايوي ) 

 اسيمشاس ٍاحذ وٌيشل ويفيت دس اجشاي هأهَسيت تاشيف ضذُ .  -11

ّاي هَضَن ايي آييي ًاهِ هىلفٌذ ٌّرام اخز هجَص بِ ساصهاى گَاّي ًوايٌذ وِ اص هفاد  ضشوت -12

 وليِ دسيَساياول ّا ٍ همشسات هشبَط اعزن حاغل ًوَدُ ٍ هياْذ بِ اًجام آًْا هي باضٌذ .

اص ًظش اجشاي همشسات ايي آييي ًاهِ يه ضخع حك تػذي تٌْا يىي اص سوت ّاي هذيش عاهل ٍ   -13

 يش واسگاُ سا داسد.يا هذ

 ؛ها  شرکت ليتووهس – سومهاده  

 ذ . ٌل هي باضٍَهساًذ با ٍي لشاسداد هٌامذ ًوَدُ  اسائِ خذهاتوِ بشاي دس همابل اضخاغي ّا ضشوت   -1
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 ذ بَد . ٌواسوٌاى خَد دس استباط با ٍظايف هحَيِ خَاٍّ سفياس ل اعوال ٍَهسّا ضشوت -2

 ذ .ٌخَد سا بيوِ ًوايييت ٍَسٍ ه واسوٌاى ٌذهىلفّا ضشوت  -3

 هٌغبك با اسياًذاسدّايتجْيضات هيٌاسب با ًَن اسائِ خذهات ٍ اهىاًات بِ اسيفادُ اص لضم هّا ضشوت  -4

ِ ٍ  ((CSC واًييٌشّاي ايوي  بيي ايوللي بيي ايوللي ٍ با سعايت ايضاهات وٌَاًسيَى    حوال ٍ ًمال   آييي ًاها

 هي باضٌذ . ( IMDG  CODE)بيي ايوللي واهي خغشًان   

دس اثش عولىشد ضشوت ٍ ًيشٍي اًساًي ، دسيايي  بٌذسيتأسيسات  ،اهىاًات  ،وِ بِ تجْيضات  دس غَستي-5

  . است بش اساو ًظشيِ ووييِ سَاًح بٌذس  خساستٍاسد ضَد ضشوت هلضم بِ جبشاى  خساست

اضخاظ حميمي ٍ حمَلي ريشبظ هذيشعاهل ضشوت ّا دس همابل ساصهاى ، هشاجع دٍييي ٍ لاًًَي ٍ سايش  -6

 هسٍَل خَاٌّذ بَد . 

 

 

 صالحيتو شرايط  : دومفصل 

   هديرعاهل ؛شرايط عووهي  - چهارم هاده

 سال  25حذالل سي  -1

 اًجام خذهت ًظام ٍظيفِ يا هاافيت دائن   -2

وِ بايص اص  ، هؤسسات عوَهي غيش دٍييي ٍ ًيض ضشوت ّايي  عذم اضيغال بِ واس دس دسيراُ ّاي دٍييي  -3

 ٍ ًذاضايي ساوت هطاابِ دس ساايش     پٌجاُ دسغذ اص سشهايِ يا سْام آًْا هيالك باِ هشاجاع هضباَس باضاذ    

 ضشوت ّا .  

اعغاء هجَص بشاي ضشوت ّاي خاسجي هٌَط بِ سعايت ضَابظ ٍ همشسات جاسي وطَس بَدُ ٍ ضشايظ تبصره : 

 يست . م ايي آييي ًاهِ دس خػَظ هذيشعاهل هصم ايشعايِ ًچْاسهادُ 

 

 ؛  کارگاهحرفه اي هديرعاهل و هدير شرايط – پنجن  هاده

 شرايط هديرعاهل الف : 

 فَق دياللن باا ضاص ساال ٍ ياا دياللن باا          سال ،چْاسييساًس با  هذسن تحػيليداساي هذيشعاهل بايذ 

  باضذ . فٌي هشتبظاهَس  دس صهيٌِ ٍ ّوچٌيي هالَهات هصم  سابمِ واس هفيذ اجشاييّطت سال 
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 کارگاه شرايط هدير  ب: 

ٍ ّوچٌيي هالَهات سال سابمِ واس هفيذ اجشايي  دٍُ بايذ داساي حذالل هذسن تحػيلي ديللن ٍ واسگاهذيش 

 باضذ . فٌي هشتبظ اهَس دس صهيٌِهصم 

ُ يحاػ ضذُ بشاي هذيشعاهل ٍ هاذيش   تحػيزت : 1تبصره   اص عشياك اسائاِ گاَاّي اص هشاواض علواي       واسگاا

 هايبش با تأييذ ًْايي ساصهاى احشاص هي ضَد . هَصضي داخلي ٍ خاسجي هجاص حشفِ اي ٍ آ

ًحَُ اسصضيابي گَاّيٌاهِ هؤسسات آهَصضي ، چرًَري بشگضاسي آصهَى ويبي ، عٌاٍيي ٍ هحيَاي  : 2تبصره 

 دٍسُ ّاي آهَصضي هَسد ًياص بِ هَجب دسيَساياول ساصهاى خَاّذ بَد . 

 ظَس احشاص سابمِ واس هفيذ اسائِ يىي اص هذاسن ريل ضشٍسي است :بِ هٌ ج : نحوه احراز شرايط: 

 دسيراُ ّاي دٍييي يا عوَهي وِ هبايي ساَابك  اص  ضذُ يذيِ يا حىن واسگضيٌي يا باصًطسيري غادسأيت -1

 دس آى دسيراُ ّا باضذ .  پطييباًي واًييٌشفٌي صهيٌِ خذهات اجشايي هيماضي دس  هشتبظ 

هَضاَن اياي   با  تبظهشعضَيت هيماضي بِ عٌَاى هذيشعاهل ضشوت ّاي سٍصًاهِ سسوي وطَس هبٌي بش  -2

 آييي ًاهِ . 

اضيغال داضيِ ٍ حك بيوِ هشتبظ تأييذيِ ساصهاى تأهيي اجيواعي هبٌي بش ايٌىِ هيماضي دس ضشوت ّاي  -3

 پشداخت ًوَدُ است . 

ػَغي هايباش دس آى  تأييذيِ سابمِ واس دس خاسج اص وطَس تَسظ ساصهاى ّاي دٍييي ، عوَهي ، هشاوض خ -4

 اّي سفاست جوَْسي اسزهي ايشاى وطَس با گَ

 تطبيق شرايط و الساهات ؛   -ششن  هاده

ٍ توذيذ آى هٌَط بِ احشاص ضشايظ هٌاذسج دس اياي    است چْاس سال توام  ضذُ هذت اعيباس هجَص غادس -1

 خَاّذ بَد .يي ًاهِ آي

س سال هيَايي ّيچ گًَِ فاايييي ًذاضايِ  دس غَستي وِ ضشوت ّاي هَضَن ايي آييي ًاهِ دس هذت چْا -2

  خَاّذ ًوَد .  خَدداسيصهيٌِ پشٍاًِ فااييت آًْا باضٌذ ، ساصهاى دس 

يي ًاهِ هجَص فااييت دسيافت ًوَدُ اًذ ياا  يّايي وِ لبل اص تػَيب ايي آ اعن اص ضشوت ّاوليِ ضشوت  -3

 َس جبشاى خساست احيوايي ًاضي اص اًجام ّايي وِ باذاً هجَص دسيافت خَاٌّذ ًوَد ، هىلفٌذ بِ هٌظ ضشوت
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سلشدى تضاويي   ًسبت بِاسىلِ، اهاوي ٍ هحَعِ ّاي بٌذسي  دس ضاى ٍظايف ٍ فااييت ّاي خَد ٍ واسوٌاى

  بِ هبلغ پٌجاُ هيليَى سيال الذام ًوايٌذ.

 بشاي اًجام فااييت .  اداسيبا واسبشي  هسيملداسا بَدى دفيش هشوضي   -4

 اُ هسيمل دس ّش يه اص بٌادس هَسد ًظش بشاي اًجام فااييت .داسا بَدى واسگ -5

حذاوثش ظشف هاذت ياه ساال اص    يي ًاهِ هغابمت ًذاسد ، هَظفٌذ يوِ ٍضايت آًْا با ايي آيي ضشوت ّا -6

دس غيش ايي غَست هجاص بِ فااييت ًخَاٌّذ  دٌّذيي ًاهِ ٍضايت خَد سا با هفاد آى تغبيك يايي آتاسيخ ابزغ 

 بَد.

بيطيش اسياًذاسدّا ٍ تَجِ بِ بْيش ٍ تشغيب آًْا بِ سعايت ّش چِ  بِ هٌظَس ساهاًذّي فااييت ضشوت ّا -7

ًسبت بِ عبمِ بٌاذي ضاشوت ّااي هَغاَف     ساصهاى غزحيت ّاي تخػػي واسوٌاى ٍ تجْيض اهىاًات ، 

اخييااس سااصهاى    هىلفٌذ اعزعات هشبَعِ سا دس ّا بشاساو دسيَساياول هشبَعِ الذام خَاّذ ًوَد . ضشوت

 لشاس دٌّذ . 

ًياض اضااسُ    پطييباًي وااًييٌش فٌي خذهات بايذ دس سشبشي ّاي هىاتباتي خَد بِ فااييت  وليِ ضشوت ّا -8

 ًوايٌذ . 

ّش گًَاِ تغيياش دس ًطااًي    ، ّيأت هذيشُ ، اساسٌاهِ ٍ  واسگاُ هَظفٌذ تغييش هذيشعاهل ، هذيش ّا ضشوت -9

سسااًذُ ٍ تأييذياِ ّااي هصم سا اخاز     بِ اعزن ساصهاى  بِ عَس ويبيوت سا ٍ تلفي ضش واسگاُ هشوض اغلي ،

 ًوايٌذ . 

 ِ ساصهاى هاشفي ًوايٌذ . بسسواً داسًذگاى اهضاي هجاص سا  هىلفٌذ ضشوت ّا -10

 هٌَط بِ احشاص ضشايظ هزوَس دس ايي آيايي ًاهاِ ٍ اعازم باِ سااصهاى       واسگاُتغييش هذيشعاهل ٍ هذيش  -11

 يي ًاهِ خَاّذ بَد  . آيحيت سياسي ٍ اهٌييي آًْا بش اساو هادُ ّطين ٍ تأييذ غز

هَظفٌذ بشاساو دسايَساياول سااصهاى ولياِ دٍسُ ّااي     عولياتي  واسوٌاى  ٍهذيشعاهل ، هذيش واسگاُ  -12

 آهَصضي ٍ تَجيْي هصم سا با هَفميت عي ًوايٌذ.

ي وا وٌَاًسايَى بايي ايوللاي واًييٌشّااي اي    وليِ فااييت ضشوت بايذ تحت هفاد هٌذسج ٍ هٌغباك باا    -13

 (CSC   هفاد هشتبظ با هَضَن ايي آييي ًاهِ دس آييي ًاهِ حول ٍ ًمال ٍ )   واهّااي خغشًاان   بايي ايوللاي

 (IMDG CODE   . اًجام پزيشد ) 
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اًسيَى بايي ايوللاي   َوٌهشتبظ اص جولِ ّاي است جْت سعايت ايضاهات وٌَاًسيَى  ٌذهَظف ّاضشوت  -14

اص  )   ((IMDG CODEيي ًاهِ حول ٍ ًمل بيي ايوللي واهّااي خغشًاان  ي( ٍ آ CSCي ايوي ) اٌشّواًيي

 ذ . ٌخذهات هَسسات سدُ بٌذي ٍ باصسسي هَسد تأييذ ساصهاى اسيفادُ ًواي

 هجوز فعاليت لغوصدور ، تعليق و نظارت ، نحوه :  سوم فصل 

 

 نظارت ؛ –  فتنههاده 
 

هَثش همشسات ٍ دسيَساياول ّاي هػاَ  ٍ اًجاام هغلاَ      ٍ اص اجشاي واهل ساصهاى بِ هٌظَس اعويٌاى -1

 هاي ًواياذ ٍ    ّاا  يي ًاهِ الذام بِ ًظاست هسيوش ٍ هاٌظن اص فااييات ضاشوت   يٍظايف ٍ سعايت هفاد ايي آ

 ضشوت ّا بايذ ّوىاسي ّاي هصم سا دس ايي صهيٌِ هجشي داسًذ . 

بِ اهَس ضشوت ّا ًسبت باِ  گضاسش عولىشد ساهًِ خَد ئِ دس پاياى ّش سال ضوي اساّا هىلفٌذ  ضشوت -2

 تسَيِ حسا  ٍ سفع هغايشت ّاي احيوايي الذام ًوايٌذ .

 صدور هجوز فعاليت ؛   –هشتن هاده 

 غازحيت ّااي هازوَس دس اياي      هٌَط بِ احاشاص خذهات فٌي پطييباًي واًييٌش غذٍس هجَص فااييت دس صهيٌِ 

وِ هبيي غزحيت ٍ اّليت ضشوت ضشوت ٍ آخشيي سٍصًاهِ سسوي هذاسن ثبت اساسٌاهِ ٍ يي ًاهِ ٍ اسائِ يآ

  دس صهيٌِ خذهات فٌي پطييباًي واًييٌش باضذ، خَاّذ بَد. 

  بايي ايوللاي اهٌيات    هفاد آييي ًاهِلبل اص اعغاء پشٍاًِ فااييت بِ هٌظَس سعايت همشسات داخلي ٍ :  1تبصره 

 ( هشاتاب اص دفياش هشواضي حشاسات سااصهاى دس هشواض ٍ        ISPS-CODE)   وطيي ّا ٍ تسْيزت بٌاذسي 

 سياساي ٍ اهٌيياي هاذيشعاهل ، اعضااء ّياأت هاذيشُ ٍ هاذيش       دس هَسد غزحيت  اداسُ حشاست بٌادس تاباِ

 . ضَد اسيازم  ّاي هَضَن ايي آييي ًاهِ ضشوتواسگاُ 

س غاذٍس هجاَص فااييات    دس غَست عذم تأييذ غزحيت هذيشاى ضشوت ، ساصهاى تىليفي بِ هٌظَ : 2تبصره 

ًخَاّذ داضت . ساصهاى يا اداسُ حشاست بٌادس تاباِ هىلفٌاذ ظاشف ياه هااُ     خذهات فٌي پطييباًي واًييٌش 

ًسبت بِ اسائِ پاسخ الذام ًوايٌذ . بذيْي است چٌاًچِ حشاست ساصهاى يا اداسُ حشاست بٌاادس تابااِ باِ    

 يي ًاهِ دس هشاجع لضائي ، ًظاستي ٍ سايش علت هفيَح بَدى پشًٍذُ هذيشاى ضشوت ّاي هَضَن ايي آي



  

 

 

 
 

 (7) 

هشاجع لاًًَي ، لادس بِ اسائِ پاسخ لغاي ًباضٌذ تا تاييي تىليف ًْايي پشًٍاذُ ، اص غاذٍس هجاَص فااييات     

 خَدداسي خَاّذ ضذ . 

هشجع تطخيع ووي ٍ ويفي غزحيت ٍ تجشبِ واسوٌاى ، تجْيضات عوليااتي ، ٍساايل ايوٌاي ٍ     : 3تبصره 

 هشبَط بِ اهىاًات ضشوت ّاي هَضَن ايي آييي ًاهِ ، ساصهاى خَاّذ بَد .  سايش هَاسد

 هجوز فعاليت ؛ لغو تعليق و –نهن هاده

دس غَستي وِ بٌا بِ تطخيع ساصهاى ّش صهاى هحشص ضَد وِ ضشايظ ٍ غزحيت ضشوت ّااي هَضاَن   -1

غذٍس اخغاس ويبي ، الاذام باِ    ايي آييي ًاهِ بِ عَس ولي يا جضئي صايل ضذُ است . ساصهاى هي تَاًذ ضوي

 تاييي هْلت هٌاسب ًوَدُ تا ظشف آى هذت ضشوت هضبَس الذام بِ وسب ضشايظ يا غزحيت هصم ًوايذ . 

تا صهاى وسب ضشايظ يا غزحيت هصم ، اًجام ّشگًَِ فااييت هَضَن ايي آييي ًاهِ بشاي ضشوت :  1تبصره 

 هوٌَن است . 

َاًذ ظشف هْلت تاييي ضذُ الذام بِ وساب ضاشايظ ياا غازحيت هصم     دس غَستي وِ ضشوت ًي : 2تبصره 

ايي هادُ اسجان خَاّذ ضذ . بذيْي است تا تاييي تىليف ًْايي اًجام ّشگًَِ  4ًوايذ . هَضَن بِ ووييِ بٌذ 

 فااييت هَضَن ايي آييي ًاهِ تَسظ ضشوت هضبَس هوٌَن است . 

فالذ ضشايظ بش ضوشدُ دس اياي  واسگاُ أت هذيشُ ٍ هذيش دس غَستي وِ هحشص ضَد هذيشعاهل ، اعضاي ّي -2

ايي هادُ اسجان خَاّذ ضاذ ٍ تاا    4بٌذ  سيَىآييي ًاهِ بَدُ يا ضذُ اًذ . هَضَن جْت اتخار تػوين بِ ووي

 ،  اًجام ّشگًَِ فااييت هَضَن ايي آييي ًاهِ بشاي ضشوت هوٌَن است . وويسيَىاتخار تػوين دس آى 

 ت لَاًيي ٍ همشسات حاون اص جولِ ضَابظ ٍ همشسات حاون باش سااصهاى ٍ ّوچٌايي   دس غَست عذم سعاي -3

آييي ًاهِ حاضش اص عشف ضشوت ّا ٍ يا عذم الذام بِ هَلع ضشوت دس سفاع هغاايشت ّااي لااًًَي واِ دس       

 هويضي ّاي ساصهاى اعزم هي ضَد ، ضشوت اص آى صهاى حك ّيچ گًَاِ فااايييي سا دس صهيٌاِ هَضاَن اياي     

هاُ ضوي سعايت همشسات حاون ، تىاييف هماشس   3ًاهِ ًذاسد . ّوچٌيي هىلف است حذاوثش ظشف هذت آييي  

 4هزوَس دس بٌذ سيَى سا اًجام دّذ دس غَست تذاٍم تخلف يا تىشاس ، هَضَن بشاي اتخار تػوين هصم بِ ووي

 ايي هادُ اسجان خَاّذ ضذ . 



  

 

 

 
 

 (8) 

هبٌي بش تالياك ياا يغاَ هجاَص     ري اداهِ فااييت ضشوت سسيذگي ٍ اتخار تػوين دس هَسد چرًَ بِ هٌظَس -4

ٍصاست غاٌايع ) هؤسساِ   ، دسيااًَسدي فااييت ، هشاتب بِ وويسيًَي هشوب اص ًوايٌذگاى سااصهاى بٌاادس ٍ   

  احايِ ضَد .  اق باصسگاًي غٌايع ٍ هاادى ايشاى تااسياًذاسد ( ٍ 

  اوثشيت آساء هايبش است . اتػويوات وويسيَى ب:  1تبصره 

  تػوين وويسيَى هاًع تاميب هيخلف دس هشاجع لاًًَي غزحيت داس ًخَاّذ بَد . : 2بصره ت

باشاي اسساال دعاَت ًاهاِ ٍ ابازغ تػاويوات       هحل تطىيل جلسات وويسيَى ٍ دبيشخاًاِ آى   : 3تبصره 

 دس ساصهاى خَاّذ بَد . وويسيَى ٍ پيريشي آى 

ًوايٌذُ لاًًَي ضشوت غَست پزيشد ٍ بشاي اًجاام   ّا بايذ با حضَس سسيذگي بِ تخلفات ضشوت : 4تبصره 

ٍلت تاييي ضذُ سا بِ ريٌفع ابزغ هي ًوايذ . عذم حضاَس ريٌفاع ياا ًوايٌاذُ     ، ايي اهش دبيشخاًِ وويسيَى 

 لاًًَي آى دس صهاى همشس هاًع اص سسيذگي وويسيَى ًخَاّذ ضذ . 

ُ      دسهَاسدي وِ ضشوت هضبَس اص ضشوت ّاي تااًٍي باضاذ  : 5تبصره   ًوايٌاذُ اتااق تاااٍى بجااي ًوايٌاذ

 اتاق باصسگاًي غٌايع ٍ هاادى ايشاى دس وويسيَى ضشوت هي ًوايذ .  

دس غَست تاليك ، يغَ ٍ يا لغع خذهات ، ضشوت هَظف است ظشف هْلات تايايي ضاذُ تَساظ      : 6تبصره 

 وويسيَى دس هَسد لشاسدادّاي لبلي تاييي تىليف ًوايذ . 

يا غذٍس سأي لغاي دس هشاجع لضايي  ٍ گضاسش ٍ هذاسن اص اسگاى ّاي ريػزح دس غَست ٍغَل : 7تبصره 

اياي هاادُ     4ًسبت بِ ضشوت ّاي هَضَن ايي آييي ًاهِ هشاتب اص عشف ساصهاى بِ وويسيَى هَضَن بٌاذ  

 اسجان خَاّذ ضذ. 

ُ  16هادُ ٍ  9ايي آييي ًاهِ عي  عاايي  ضاَساي   7/3/91هاَس   01/110/12831 تبػشُ دس اجزو ضاواس

 بٌادس ٍ دسياًَسدي تػَيب ضذ .  ساصهاى

 

 

 


