آيييًاههاجراييقاًَىرسيذگيبهتخلفاتاداري"


"



 .1فصلاٍل-تشكيالتٍ،ظايفٍصالحيت 

 هبدُ ّ - 1يأت ثذٍي سػيذگي ثِ تخلفبت اداسي وبسهٌذاى  -وِ دس ايي آيييًبهِ ّيأت ثذٍي للوذاد
)لبًَىسػيذگيثِتخلفبتاداسي -وِاصاييپغ

دسّشيهاصدػتگبُّبهَهَعهبدُ(18

هيؿَد - .

ًبهِتـىيلهيؿَد .


ثبسػبيتهفبدلبًَىيبدؿذٍُاييآييي
لبًَىًبهيذُهيؿَد-

 تجلشُ-هٌظَساصوبسهٌذاىوليِوبسوٌبىسػوي،ثبثت،داين،پيوبًيٍلشاسدادياػت .
 هبدُّ - 2يأتتدذيذًظشسػيذگيثِتخلفبتاداسيوبسهٌذاى -وِاصاييپغّيأتتدذيذًظشًبهيذُ
هيؿَد  -دس هشوض ٍصاستخبًِّب يب ػبصهبىّبي هؼتملدٍلتيًْ ،بدّبي اًمالة اػالهي ،هشاوض ثؼوي اص

هيؿَد:
ّبثِتـخيقّيأتػبليًظبستّ،وچٌييدسهشوضّشيهاصدػتگبُّبصيشتـىيل 


اػتبى
ػبصهبىححٍصيبست،ؿشوتهخبثشاتايشاى،خجشگضاسيخوَْسياػالهيايشاى،ػبصهبىثْضيؼتيوـَس،
ثؼوياصداًـگبُّبيوـَسثِتـخيقٍصيشاىريشثي-


ػبصهبىثجتاحَالوـَس،وتبثخبًِهليايشاىٍ

حؼتهَسد .

ٍػبيشدػتگبُّبيهـوَلتجلشُ()1هبدُ()1

ّبيهؼتملدٍلتيهَهَعاييآيييًبهِ


ػبصهبى
 تجلشُ - 1
لبًَىثِؿشحصيشّؼتٌذ:
ػبصهبىاهَساداسيٍاػتخذاهيوـَس،ػبصهبىثشًبهٍِثَدخِ،ػبصهبىتشثيتثذًي،ػبصهبىاًشطياتوي،
ػبصهبى حفبظت هحيي صيؼت ،ػبصهبى كذا ٍػيوبي خوَْسي اػالهي ايشاى ،ديَاى هحبػجبت ،ػبصهبى
ّبٍالذاهبتتأهيٌيٍتشثيتوـَس،ػبصهبىاٍلبفٍاهَسخيشيِ،ػبصهبى


ولوـَس،ػبصهبىصًذاى
ثبصسػي
ثجتاػٌبدٍاهالنوـَس،ػبصهبىلوبييًيشٍّبيهؼلح،هدلغؿَساياػالهيًْ،بدسيبػتخوَْسي،

ؿْشداسيتْشاى،ثٌيبدؿْيذاًمالةاػالهي،ثٌيبدهؼتوؼفبىٍخبًجبصاىاًمالةاػالهي،ثٌيبدهؼىياًمالة

اهذاداهبمخويٌي،ػبصهبىتأهيياختوبػي،خْبدداًـگبّيًٍْوت

اػالهي،خوؼيتّاللاحوش،وويتِ
ػَادآهَصي .
دػتگبُّبي هَهَع ايي هبدُ ٍ تجلشُ يه آى ،دس كَست لضٍم هيتَاًٌذ دس هشوض خَد

 تجلشُ  - 2
ّيأتّبيهتؼذدتدذيذًظشداؿتِثبؿٌذ .


الجذلّيأتّبيثذٍيٍتدذيذًظش،ثباهوبيؿخقٍصيش


اًتلبةّشيهاصاػوبياكليٍػلي
 هبدُ-3
)اييآيييًبهٍِثبسػبيتؿشاييهمشسدسهبدُ()6لبًَى

يبثبالتشييهمبمدػتگبُّبهَهَعتجلشُ()1هبدُ(2

كَستهيگيشد .


)اييآيييًبهِدسكَستداؿتيٍاحذػبصهبًي

ّشيهاصدػتگبُّبيبدؿذُدستجلشُ()1هبدُ(2

 هبدُ- 4
ّيأتّبيثذٍيدساييهشاوضالذاموٌٌذ .
تَاًٌذًؼجتثِتـىيل 


ّب،هي

دسهشاوضاػتبى
 هبدُ  - 5سػيذگيثِتخلفبتاداسيوبسهٌذاىحَصُّشاػتبىتبصهبًيوِدػتگبُهتجَعآًبىدسهشوضآى
دُاػتپغاصوؼتًظشٍصيشثبالتشييهمبماخشاييدػتگبُهتجَعثبّيأت

اػتبىّيأتثذٍيتـىيلًذا

ثذٍيهتـىلدساػتبىديگشاػت .
سػيذگيثذٍيثِتخلفبتاداسيوبسهٌذاىؿْشداسيّبدسّشؿْشػتبىدسكَستػذمتـىيل

 تجلشُ -
ّيأتثذٍيثبّيأتثذٍيهتـىلدساػتبًذاسيهشثَىاػت .

اصّيأت ّبيثذٍيٍتدذيذًظشپغاصتـىيل،اصثييخَديهًفشسييغ،يهًفشًبيت

 هبدُّ-6شيه
ّبيخَداًتخبةٍتؼيييهيوٌٌذ .


هىبتجِ
سييغٍيهًفشدثيشخْتتٌظينكَستدلؼِ 
ّبٍ


ّبّيأتّبثباهوبيسييغٍدسغبيتٍيثباهوبيًبيتسييغهؼتجشاػت .


هىبتجِ
 تجلشُ-
ت ّبيثذٍيٍتدذيذًظشهَظفٌذثالفبكلِپغاصتـىيل،آغبصوبسخَدساثًِحَهمتويثب
 هبدُّ- 7يأ 
روشًـبًياصًشيكٍاحذهشثَىثِاًالعوبسهٌذاىخَدثشػبًٌذ .

 هبدُ  - 8سػيذگي ثِ تخلفبت لجلي وبسهٌذاى هأهَس تَػي ّيأتّبي ثذٍي ٍ تدذيذ ًظش دػتگبُ هتجَع
دػتگبُهحلهأهَسيتهىلفثِاخشايآىاػت.دسكَستيوِدػتگبُهحل

وبسهٌذكَستهيگيشدٍ 

هأهَسيتاصاخشايسأياهتٌبعٍسصديباهىبىاخشايسأيثبتَخِثِؿشاييخبفدػتگبُيبدؿذُهَخَد

دػتگبُهتجَعهؼتخذمهيتَاًذسأػبًًؼجتثِلغَحىنهأهَسيتالذاموٌذٍسأيكبدسؿذُساثِ


ًجبؿذ،
اخشادسآٍسد .
سػيذگيثِتخلفبتيوِدسهحلهأهَسيتٍالغؿذُثشػْذُّيأتّبيهحلهأهَسيتاػت،

 تجلشُ - 1
ٍيدسكَستيوِسأيدسكَستيوِسأيكبدسؿذُيباؿىبلاخشاييدسدػتگبُهحلهأهَسيتوبسهٌذ


هَاخِ ؿَد (هبًٌذ اخشاج) ًظش ّيأت ػبلي ًظبست دس خلَف اخشا يب ػذم اخشاي آى ثشاي ّش دٍ
الصماالتجبعاػت .
دػتگبُ 

ّبيثذٍيٍتدذيذًظشدسكَستلضٍم،اصّيأتّبيٍصاستخبًِيبػبصهبىهتجَعوبسهٌذ

 تجلشُ  - 2
ّيأت
گيشًذٍصاستخبًِيبػبصهبىهتجَعوشاهٌذًيضهىلفاػتدس


ثشايتىويلهذاسنٍتحميمبتالصمووههي
كَست اًالع اص تخلف لجلي وبسهٌذ ٍ لضٍم تؼميت ٍي ،هذاسن اتْبم ٍ ًتيدِ ثشسػيّبي خَد سا

ثٍِصاستخبًِيبػبصهبىهحلهأهَسيتاػالموٌذ .

 تجلشُ  - 3سػيذگي ثِ تخلفبت وبسهٌذاى دٍلت ،هأهَس دس ؿشوتْبي تؼبًٍي دػتگبُّبي اخشايي يب
ّبيثذٍيٍتدذيذًظشدػتگبُهتجَعآًبىاػت .
ّبييوِهـوَللبًَىًيؼتٌذثشػْذُّيأت 


دػتگبُ

 هبدُ - 9دس هَاسد تؼذدتخلفبتوبسهٌذدسدػتگبُّبيهختلفيوِدسآًْباؿتغبلداؿتِاػت،آخشيي
دػتگبُهتجَعٍي)،كبلحثشايسػيذگيثِاتْبهبتاًتؼبثيٍ


دػتگبّيوِوبسهٌذثِآىهٌتملؿذُاػت(
اخشاي آساي لٌؼي كبدس ؿذُ دس خلَف ٍي اػت ٍ هيتَاًذ ثِ ًحَ همتوي ثشاي تىويل هذاسن

تحميمبتالصماصدػتگبُّبيلجليووهثگيشد .

ٍ

ّبيآًْبهىلفٌذّوىبسيّبيالصمسادساخشايهفبداييهبدُهؼوَل


ّبيلجليٍّيأت

دػتگبُ
 تجلشُ -
داسًذ .
كَستهيگيشدٍدسكَستهشٍستثب

اًدبمٍظيفِدسّيأتّبثبحفظػوتٍپؼتػبصهبًي

 هبدُ- 11
تؼذادوبفيپؼتػبصهبًيثبتغييشػٌَاىپؼتّبيثالتلذي


ّبيهـوَللبًَى

تَخِثِحدنوبس،دسدػتگبُ

هيؿَد .
ثيٌي 
ّبيسػيذگيثِتخلفبتاداسيثبسػبيتهمشساتهشثَىپيؾ 


هَخَدثشاياػوبيّيأت

اًدبماهَسهشثَىتـىيلدٌّذٍدسكَستًيبصهيتَاًٌذاًدبم

ّيأتّبهَظفٌذدفتشّبييثشاي 
 هبدُ  - 11
اسخبعوٌٌذً.بهِهحشهبًِّيأتّبثبيذثذٍىدخلٍتلشف


اهَسدفتشيخَدساثِوبسگضيٌيدػتگبُهشثَى
ٍثبصثيٌيدساختيبسآًبىگزاؿتِؿَد .
هؼئَلييدػتگبُّبهىلفٌذاهىبًبتًٍيشٍياًؼبًيهَسدًيبصدفتشّبييبدؿذُساتأهييوٌٌذ.

 تجلشُ-
 .2فصلدٍم-شرٍعبهرسيذگي 

 هبدُ-12گشٍُتحميكهَهَعهبدُ()5لبًَى،هتـىلاصػِػوَاػتوِاصثييافشادهتأّل،هتؼْذ،ػبهل
ثِاحىبماػالم،هؼتمذثِ ًظبم خوَْسياػالهيٍاكلٍاليتفميٍِداساثَدىحذالل()25ػبلػي ثب
تلَيت ّيأت هشثَى ٍ حىن سييغ ّيأت اًتخبة هيؿًَذ .وبسهٌذ ثَدى دٍ ػوَ اص ػِ ػوَ يبد
ؿذُالضاهياػت .

ّبيثذٍيٍتدذيذًظشيهدػتگبُهيتَاًٌذاصيهگشٍُتحميكاػتفبدُوٌٌذ،هـشٍىثش

 هبدُ -13
ّيأت
ايٌىِثشايتحميكدسهشحلِتدذيذًظشدسخلَفيهپشًٍذُاصّوبىگشٍُتحميكوِدسسػيذگيثذٍي


ّوىبسيداؿتِاػتاػتفبدًُـَد .
تَاًٌذتحميكوٌٌذوِاصًشفّيأتّبيثذٍييب


ّبيتحميكفميدسثبسُوبسهٌذيهي
 هبدُ  - 14
گشٍُ
ثبؿذّ،وچٌييتحميكتٌْبدسحذٍدياًدبمهيگيشد


ّباسخبعؿذُ

تدذيذًظش،ثشسػيٍهغآًْبثِاييگشٍُ
ّبهؼييهيوٌٌذ .

وِ 
ّيأت

 تجلشُّ -1شگبُػوَگشٍُتحميك،لشاثتًؼجييبػججيتبدسخِدٍماصًجمِػَمثبهتْنداؿتِثبؿذيبدس
دػَايًشحؿذُريٌفغثبؿذ،يبثبهتْندػَايحمَليٍخضاييداؿتِثبؿذحكتحميكدسهَسدّوبىپشًٍذُ

ساًذاسد .

 تجلشُ  - 2اػتفبدُ ًىشدى اص گشٍُ تحميك ،هبًغ سػيذگي ّيأت ثِ پشًٍذُ اتْبهي وبسهٌذ ٍ كذٍس سأي
ًيؼت .
ّيأتّبيثذٍيٍتدذيذًظشدسكَستؿىبيتيباػالماؿخبف،هذيشاى،ػشپشػتبىاداسييب
 هبدُ  - 15
هيوٌٌذ .
ّبيّيأتػبليًظبست،ؿشٍعثِسػيذگي 


ثبصسع
ٍسؤػبيوبسهٌذهتْنثِاستىبةتخلف،هىلفٌذّوىبسيّبي

 هبدُ - 16وليِوبسهٌذاى،هؼئَالىهشثَى

ّبثِػولآٍسًذٍُهذاسن،اػٌبدٍاًالػبتهَسدًيبصسادسهْلتتؼيييؿذُاصًشف


الصمساثبّيأت

ّبدساختيبسآًْبلشاسدٌّذ.دسهَسداػٌبدًجمِثٌذيؿذُ،سػبيتهمشساتٍلَاًييهشثَىالضاهي


ّيأت
اػت .
ّبتحتسػيذگياػتّ،شگًَِتلوينگيشيًؼجتثِحبل


دسهَاسديوِپشًٍذُهتْندسّيأت
 تجلشُ-
اػتخذاهيٍي،هٌَىثِوؼتًظشاصثبالتشييهمبمدػتگبُيبًوبيٌذٍُياػت .

ّبيسػيذگيثِتخلفبتاداسيهَظفٌذپغاصاًدبمثشسػيّبيالصم،هَاسداتْبمساثًَِس

 هبدُ -17
ّيأت
دفبعوبسهٌذهٌظَسوٌٌذ.اييّيأتّبدس كَست

وتجيثِوبسهٌذاثالؽٍپغ اصآىدُسٍصهْلت ثشاي

تمبهبيوبسهٌذ،هذاسنالصمسادساختيبسٍيلشاسهيدٌّذ .

هتْنهيتَاًذپغاصاًالعاصهَاسداتْبمٍدسهْلتتؼيييؿذُاصػَيّيأتخَاةوتجيٍ

 هبدُ - 18
دسغيشاييكَستّيأتهيتَاًذثِهَاسداتْبم


ساوِدسدفبعاصخَدداسدثِّيأتتؼلينوٌذ،
هذاسوي 
سػيذگيٍ،سأيالصمساكبدسوٌذ .

وبسهٌذهتْنهيتَاًذثِهٌظَساسايِهذاسندفبػيخَداصّيأتهشثَى،تمبهبيتوذيذهْلت

 تجلشُ -
شثَىاػتٍدسّشحبلهذتتوذيذاص()5سٍصًجبيذتدبٍصوٌذ .

وٌذ.دساييهَسد،اتخبرتلوينثبّيأته

 .3فصلسَم-چگًَگيرسيذگيبهتخلفات

 هبدُ  - 19سػيذگي ثِتخلفبت اداسي وبسهٌذاى پغ اص تىويل پشًٍذُ كَست هيگيشد ٍ چٌبًچِ ّيأت
دسخلؼِحوَسهييبثذ .


حوَسهتْنساهشٍسيتـخيقدّذ،دسآىكَستهتْن
 تجلشُ -دسكَستدسخَاػتوتجيهتْنثشايدفبعحوَسيّ،يأتهَظفاػتيهثبسٍيساثشاي
حوَسدسخلؼِدػَتوٌذ .
 هبدُ   - 21تـخيق تخلف ٍ اًٌجبق آى ثب يىي اص هَاسد تخلفبت هٌذسج دس لبًَى ،ثش ػْذُ ّيأتّبي
سػيذگيوٌٌذُاػت .

 هبدُ ّ - 21يأت پغ اص اتوبم سػيذگي ٍ هالحظِ اػٌبد ٍ هذاسن هَخَد دس پشًٍذُ ٍ ،تَخِ وبهل ثِ
اػناصهبديٍهؼٌَي)ثِدٍلتيباؿخبفحميمييب
هذافؼبتهتْنٍهَاسدياصخولِهيضاىصيبىٍاسدؿذُ( 

حمَلي،آثبسػَءاختوبػيٍاداسي،هَلؼيتٍػَاثكوبسهٌذٍٍ،خَديبفمذاىػَءًيتٍي،الذامثِ
وٌذ.سأيّيأتّبثبيذهؼتذلٍهؼتٌذثِلبًَىٍهمشساتهشثَىثَدٍُحبٍي

كذٍسسأيٍاتخبرتلوينهي

اػوبيسأيدٌّذُدسصيشسأيكبدسؿذُثبؿذ .


تخلفبتهٌتؼتثِهتْنً،بمًٍبمخبًَادگيٍاهوبي

ّبثبؿشوتػًِفشاصاػوبسػويتهييبثذٍآسايآًْبثبًظشهَافكحذاللدًٍفش


ّبّيأت
 هبدُ -22
خلؼِ
اصاػوب،هؼتجشاػت .
آسايكبدسؿذُتَػيّيأتّبيثذٍيٍتدذيذًظشٍاحىبماخشاجهَهَعهبدُ()17لبًَى،ثِ

 هبدُ-23
ّبريشثياسػبلهيؿَدٍ.احذّبييبد


دٍايشهـبثِدػتگبُ

ّبيوبسگضيٌييب

ًَسهؼتمينٍثالفبكلِثِاداسُ
)سٍصاصتبسيخكذٍسسأي،آساٍاحىبمكبدسؿذُساثِوبسهٌذاىهشثَى

ؿذُهَظفٌذحذاوثشظشف(31
اثالؽ وشدُ ٍ هذاسن آى سا خْت دسج دس پشًٍذُ اتْبهي ثِ ّيأت هشثَى تحَيل دٌّذ .دس كَست

اًگبسيهؼئَالىوبسگضيٌييباهَساداسيهشثَىدساثالؽآساٍاحىبمكبدسؿذُثِهتْنيبهتْوبى،ثب


ػْل
ؿَدّ،وچٌييّشگًَِخَدداسييبخلَگيشياصاخشايآسايّيأتّبهوٌَعاػت


آًبىًجكلبًَىسفتبسهي
هتخلفبىًجكلبًَىسفتبسهيؿَد .

ثب
ّيأتّبيثذٍيهىلفٌذصيشآسايخَد لٌؼييبلبثلپظٍّؾثَدىآساّ،وچٌيي ًـبًيهحل
 هبدُ  - 24
دسيبفتدسخَاػتتدذيذًظشسادسجوٌٌذ .

دسخَاػتتدذيذًظشًؼجتثِآسايّيأتّبيثذٍيثبيذثٍِػيلِهحىَمػليِيبًوبيٌذُلبًًَي

 هبدُ-25
)سٍصاصتبسيخاثالؽسأي،ثبصثبىفبسػيٍروشداليلثًَِسوتجيثِاداسُوبسگضيٌيهشثَى

ٍيظشف(31
تؼلينٍسػيذاخزؿَد.هالندسيبفتثِهَلغدسخَاػت،تبثغثجتدفتشّبيوبسگضيٌيهشثَىاػت .

 تجلشُ -دسخَاػتتدذيذًظشًؼجتثِاحىبماخشاجهَهَعهبدُ()17لبًَىهٌبثكتجلشُ()1هبدُيبد
ؿذُاًدبمهيؿَد .

ّبيوبسگضيٌيدػتگبُّبهىلفٌذدسخَاػتاػتشاموبسهٌذيبًوبيٌذٍُيسادسػشيؼتشيي

 هبدُ  - 26
اداسُ
ثشايسػيذگيثِّيأتتدذيذًظشهشثَىاسػبلوٌٌذٍ،دسهَاسديوِسأيّيأتثذٍيلبثل

صهبىهوىي،

تدذيذًظشثبؿذٍ،يهتْنظشفهْلتهمشسًؼجتثِآىدسخَاػتتدذيذًظشًىٌذسأيكبدسؿذُسا
اصتبسيخپبيبىيبفتيهْلتيبدؿذُاخشاوٌٌذ .

وليِّيأتّبهىلفٌذدسهتيداسايلٌؼيكبدسؿذُ،هْلتيههبِّؿىبيتثِديَاىػذالت

 هبدُ - 27
اداسيساتلشيحوٌٌذ .

دسكَستيوِوبسهٌذهتخلفدسحبلتياصحبلتّبياػتخذاهيثبؿذوِاخشايفَسيسأيلٌؼي

 هبدُ-28
ّيأتدسثبسٍُيهوىيًجبؿذ،هشاتتثِّيأتػبليگضاسؽؿذٍُسأيكبدسؿذًُيضثِهحنحلَل

ىبىاخشاهيؿَد .

اه
تَاًٌذدساستجبىثباتْبمّبيٍاسدؿذُثِوبسهٌذاىاصهشاخغلوبيي


ّبدسهَاسدلضٍمهي
 هبدُ  - 29
ّيأت
)سٍصثِاػتؼالمّيأتّبپبػخدٌّذ .

هشثَىاػتؼالمًظشوٌٌذٍهشاخغيبدؿذُهىلفٌذحذاوثشظشف(31

ّيأتّبهىلفٌذدسهَاسدلضٍماصٍصاستاًالػبتاػتؼالمًظشوٌٌذٍٍصاستيبدؿذُهَظفاػت
 تجلشُ -
)سٍصثِاػتؼالمّيأتّبپبػخدّذ .

ظشف(11

ثالتىليفيگزاسدىهؼتخذهبىدٍلتدسهَاسدًشحپشًٍذُاتْبهيآًبىدسّيأتّبيبكذٍسآساي

 هبدُ-31
دًمنآسايلٌؼيّيأتّباصػَي

ّبيثذٍيًٍيضدسهَاس
لبثلتدذيذًظش)اصػَيّيأت 


غيشلٌؼي(
ديَاىػذالتاداسييبّيأتػبليًظبستثِّشػٌَاىهدَصيًذاسد .
فَتهتْنهَختتَلفسػيذگيٍكذٍسسأيهيؿَدٍدسكَستيوِوبسهٌذدسًَلتحول

 هبدُ-31
فَتؿَداػوبلهدبصاتّبييبدؿذُهتَلفؿذٍُ

)لبًَى 

هدبصاتْبيثٌذّبي"ج"" ،د" ٍ "ص" هبدُ(9
حىناييهبدُهبًغاص

حبلتاػتخذاهيوبسهٌذاصصهبىفَتثِحبلتلجلاصتؼيييهدبصاتاػبدُهيؿَد.

اسػبلپشًٍذُثِهشاخغلوبييدسػبيشهَاسدًيؼت .
 تجلشُ-دسكَستيوِهؼتخذهيثِاػتٌبدهبدُ()17لبًَىاخشاجؿذُثبؿذٍثؼذاصاػتشامثِحىنهضثَس
ٍلجلاصسػيذگيتَػيّيأتتدذيذًشفَتوٌذ،آثبسحىناخشاجصايلٍحبلتوبسهٌذثِلجلاصتؼييي


هدبصاتاػبدُهيؿَد .


ّبييوِدسّيأتّبي


تشييصهبىهوىيثِپشًٍذُ

ّبيثذٍيٍتدذيذًظشهىلفٌذدسػشيغ
 هبدُ - 32
ّيأت
يذگيثِتخلفبتاداسيهٌدشثِكذٍسسأيلٌؼيًـذُيبآساي

پبوؼبصيٍثبصػبصيگزؿتٍِّيأتّبيسػ


لٌؼي تَػي ديَاى ػذالت اداسي يب ّيأت ػبلي ًظبست ًمن ؿذُ سػيذگي وٌٌذ .سػيذگي ثِ ايي
دسهَاسديوِتَػيّيأتّبيػبثكپبوؼبصييبثبصػبصيهَسدسػيذگيلشاسگشفتٍِليآساي

پشًٍذُ 
ّب

ّيأتػبليًظبستًمنؿذُاًذثِػْذُ


يبفتِيبتَػيديَاىػذالتاداسييب
كبدسؿذُثِخْبتيلٌؼيتً

ّيأتتدذيذًظشاػت.دسهَاسديوِتَػيّيأتّبي ػبثكسأيالصمكبدسًـذُثبؿذ،اييسػيذگيثش

ثذٍياػت.چٌبًچِدسخلَفتـخيقكالحيتسػيذگيثِپشًٍذُّبيهَهَعاييهبدُ


ػْذُّيأت
ثيي ّيأتّبي ثذٍي ٍ تدذيذ ًظش اختالف ًظش ثبؿذ ،حلاختالف ثب هؼئَل ّوبٌّگي يب ًوبيٌذُ ٍصيش يب
)اييآيييًبهِاػت .

ثبالتشييهمبماخشاييدػتگبُّبيهَهَعتجلشُ()1هبدُ(2

ّبيثذٍيهىلفٌذدسخلَفتؼيييهشخغسػيذگيثِاتْبمّبيهذيشاىلجالًهشاتتساثِ

 هبدُ  - 33
ّيأت
سػيذگيثِاييلجيلپشًٍذُّبثِپيـٌْبدهؼئَلّوبٌّگيٍ


ًالعهؼئَلّوبٌّگيهشثَىثشػبًٌذ،هشخغ
ا
تأييذ ثبالتشيي همبم دػتگبُّبي يبد ؿذُ دس تجلشُ ()1هبدُ ( )2ايي آيييًبهِ ّيأت ثذٍي اػتبىهشثَى يب
ّيأتّبيهتـىلدسهشوضدػتگبُاػت .


 .4فصلچهارم-هواهٌگيًٍظارت 
ّبيدػتگبُّبي


ّبٍ،صيشاىٍّشيهاصثبالتشييهمبم

ثشايايدبدّوبٌّگيًٍظبستثشوبسّيأت
 هبدُ-34
ًبهِيهًفشساثِػٌَاىًوبيٌذُخَدوِثًَِسهؼتمينصيشًظشآًبى


)اييآييي
يبدؿذُدستجلشُ()1هبدُ(2

يآىدػتگبُتؼيييٍثِػبصهبىاهَساداسيٍاػتخذاهي

وٌذثِػٌَاىهؼئَلّوبٌّگيّيأتّب


فؼبليتهي
وـَسهؼشفيهيوٌٌذ .

ّبيّشيهاصهؼئَالىّوبٌّگيّيأتّبيثِؿشحصيشاػت :


ٍظبيف،اختيبساتٍهؼئَليت
 هبدُ-35
ّبيٍصاستخبًِيبػبصهبىهتجَعدسفبكلِّبيصهبًيهٌبػت .


ّبيّوبٌّگيثييّيأت

ثشگضاسيخلؼِ
-1
ّبيهشثَىدستْشاىٍؿْشػتبىّبٍتْيِگضاسؽالصمثشايٍصيشيبثبالتشييهمبم


ثبصسػياصچگًَگيوبسّيأت
- 2
ٍسيآًْبدسيبفتهيوٌٌذٍاسػبليهًؼخِاصآى


وبسيٍغشم
دػتگبُهتجَع،تَْيِدسهَاسديوِگضاسؿي 
اصون

ثِّيأتػبليًظبست .
ّبدستْشاىٍؿْشػتبىّبٍ ساٌّوبييٍ ّذايتآهَصؽآًْبثِهٌظَساخشايّشچِ


ًظبستثشفؼبليتّيأت
 - 3
كحيحتشلبًَى .

ّبٍگشٍُّبيتحميكٍاسػبلگضاسؽاصهَاسداحتوبليػذمكالحيتثٍِصيشيب


ثشسػيكالحيتاػوبيّيأت
-4
ثبالتشييهمبمدػتگبُهتجَعًٍيضّيأتػبليًظبست .


ّبٍثْجَدفؼبليتّيأتّب .


ّبثِهشاخغريشثيثشايسفغاؿىبل

ًظشّبٍپيـٌْبدّبيّيأت
-5اسائِ 
ًمٌِ
ّبيهبّبًِاصوبسّيأتّبيهشثَىٍاسػبلآًْبثِّيأتػبليًظبستّ،وشاُثبيهًؼخِاصوليِ


تْيِگضاسؽ
 - 6
آسايكبدسؿذُثِهٌظَس :

ايالصمثشاياًالعهؼئَالىريسثي .


ّبيدٍسُ

ثٌذيٍتْيِگضاسؽ
الف -
خوغ
تدضيٍِتحليلوبسّيأت ّباصًظشويفيٍوويدسخلَفآثبسًبؿياصاخشايكحيحٍدليميلبًَىدس

ة -
اكالحثبفتًيشٍياًؼبًيدػتگبُّبياخشايي .

ثشسػيآسايكبدسؿذٍُساٌّوبييّيأتّبدسهَاسدلضٍم .

ج-
شايسفغهـىالتًٍيبصّبيهشثَىثِتأهييًيشٍياًؼبًيٍتذاسوبتيّيأتّبثشايتؼْيل

- 7اًدبمپيگيشيالصمث
دسوبسآًْب .

ّبدسٍصاستخبًِيبػبصهبىهتجَعدستْشاىٍؿْشػتبىّبٍآثبسايي


ثشسػيٍتدضيٍِتحليلًتيدِوبسّيأت
 - 8
فؼبليتّب دس ػبلنػبصي هحيي اداسُّبي تبثغ ٍاسػبل آى ثشاي ٍصيش يب ثبالتشيي همبم دػتگبُ هتجَع ٍ ّيأت ػبلي

ًظبستدسفبكلِّبيؿؾهبٍِّيهػبلِ .

ّبدسهشوضيباػتبىّب


ّبيياصّيأت

دادىپيـٌْبدثٍِصيشيبثبالتشييهمبمدػتگبُهتجَعخْتايدبدؿؼجِيبؿؼجِ
 - 9
يب تؼٌيل وبس ثؼوي اص ؿؼجِّب ثب تَخِ ثِحدن ًيشٍي اًؼبًي ٍاحذّبي هشثَى ثِ هٌظَس پَؿؾ هٌبػت دس وليِ

ٍاحذّبيتبثغٍٍاثؼتِ .

ّبيدػتگبُّبيهـوَللبًَى،خْتاًالعاصآخشيي


ّبيهؼئَالىّوبٌّگيّيأت

حوَسهؼتميندسخلؼِ
 - 11
ثيـتشدسوبسّيأتّبيهشثَى 


ًمًٌِظشّبٍتأهييّوبٌّگيّشچِ
داسيٍتوشوضياييتوبعّبدسهشوض،ثِهٌظَسايدبدّوبٌّگيالصمثبديَاىهضثَس .

-11استجبىثبديَاىػذالتا
دفتشّوبٌّگيّيأتّب" دسّشيهاص

 تجلشُ -ثشاياًدبمٍظبيفيبدؿذُدساييهبدُ،دفتشيثبػٌَاى "
ّبايدبدهيؿَد .

ًبهِصيشًظشهؼئَلّوبٌّگيّي 
أت
)اييآييي 

دػتگبُّبيًبهجشدُدستجلشُ()1هبدُ(2


ّبيثذٍيٍتدذيذًظشّ،وچٌييٍاحذّبيٍاثؼتِثِدػتگبُّبيهشثَى،هىلفٌذيب


وليِّيأت
 هبدُ - 36
ّوىبسيّبيالصمساهؼوَلداسًذ .


ّبيهتجَع

ّبيدػتگبُ

هؼئَلّوبٌّگيّيأت
 هبدُّ"  - 37يأتػبليًظبست"  -هَهَعهبدُ()22لبًَى -هشوتاصػًِفشاصثييهؼئَالىّوبٌّگي
آيييًبهِثِپيـٌْبددثيشولػبصهبىاهَساداسي اػتخذاهي
)ايي 
دػتگبُّبييبدؿذُدستجلشُ()1هبدُ( 2

وـَس ٍ تلَيت ّيأت ٍصيشاى ٍ يه ًوبيٌذُ اص لَُ لوبيي ثِ سيبػت دثيش ول ػبصهبى اهَس اداسي

اػتخذاهيوـَستـىيلهيؿَد .

ٍ
ًبهِهشثَىثِچگًَگيوبسّيأتػبليًظبستثِتلَيتّيأتيبدؿذُهيسػذ .

 تجلشُ-آي 
يي

ّيأتّبي هَهَع لبًَى ٍ وليِ دػتگبُّبي اخشايي وـَس هىلفٌذ ثب ّيأت ػبلي ًظبست،
 هبدُ   - 38
ّبيالصمساهؼوَلداسًذٍهذاسنالصمسادساختيبسّيأتيبدؿذُلشاسدٌّذ .


ّوبٌّگيٍّوىبسي
 هبدُ  - 39وليِ ّيأتّبي سػيذگي هىلفٌذ خْت كذٍس آسا اص فشمّبي هخلَكي وِ اص ًشف دفتش

ّوبٌّگي ٍ ًظبستثش اهش سػيذگي ثِ تخلفبت اداسي(دثيشخبًِّيأت ػبلي ًظبست) تْيِ ٍ اثالؽ هيؿَد

اػتفبدُوٌٌذ .
 هبدُ- 41دسكَستاًحاللّيأتيتَػيّيأتػبليًظبست،هشاتتثِاًالعثبالتشييهمبمدػتگبُهشثَى
)سٍصًؼجتثِتـىيلّيأتخذيذالذامٍپشًٍذُّبي

هيسػذٍهمبمهضثَسهَظفاػتحذاوثشظشف(31

هشثَىساخْتسػيذگيثِآىّيأتاسخبعوٌذ .

ثشايسػيذگيثِپشًٍذُاتْبهياػوبيّيأتّبيهَهَعتجلشُ()1هبدُ()22لبًَىّ،يأتػبلي

 هبدُ-41
تؼيييوشدٍُپشًٍذُهَسدًظشساثِآىّيأتاسخبعهيوٌذ


ّبيهَخَدسا

ًظبستحؼتهَسديىياصّيأت
ٍّيأتتؼيييؿذُهىلفثِسػيذگياػت .

 .5فصلپٌجن-سايرهقررات

ّبيثذٍيٍتدذيذًظشهىلفٌذّشهبُيهثبس،گضاسؿياصفؼبليتّبيخَدساوِداساي

 هبدُ  - 42
ّيأت
هَهَعّبًشحؿذُاػتّ،وشاُثبيهًؼخِاصآساي


ّبيتحتسػيذگيٍ

تؼذادآسايكبدسؿذٍُپشًٍذُ
ّبيثذٍيٍتدذيذًظشهؼتمشدسّشاػتبى


كبدسؿذُثِهؼئَلّوبٌّگيدػتگبُهتجَعاسائِدٌّذّ.يأت

هَظفٌذيهًؼخِاصگشايؾيبدؿذُساثشاياًالعاػتبًذاسثِاػتبًذاسيهشثَىاسػبلوٌٌذ .

 هبدُ-43ثشلشاسيهمشسييبدؿذُدسهبدُ()11لبًَى،هؼتلضمتمبهبيوبسهٌذٍدسغيبةيبفَتاٍٍساث
تأييذّيأتتدذيذيًظشهشثَىاًدبمهيپزيشد.هالن


لبًًَيٍياػتوِپغاصثشسػيٍثبتـخيقٍ
()15ػبلػبثمٍِ()51ػبلػيهشثَىثِصهبىكذٍسسأياػت .
 تجلشُّ  - 1يأتتدذيذيًظشّشػبليهثبسٍ،هغهؼيـتخبًَادُاييلجيلافشادساثشسػيوشدٍُثب
تَخِ ثِ ًتبيح ثشسػيً ،ؼجت ثِ لٌغ يب وبّؾ يبافضايؾ همشسي يبد ؿذُ ثب سػبيت حذاوثش همشس تلوين

هيوٌذ .
همتوياتخبروشدٍُگضاسؽآىساثِّيأتػبليًظبستاسػبل 
 تجلشُ-2همشساتهشثَىثِثشلشاسيحمَقٍظيفِدسهَسدٍساث،دسهَسدافشادخبًَادُوبسهٌذهٌفللًيض
ثبيذسػبيتؿَد .

ّبيسػيذگيثِتخلفبتاداسي،هؼئَالىّوبٌّگيّيأتّبٍ


اػوبيّيأتػبليًظبستّ،يأت
 هبدُ - 44
ًظبستثشاهشسػيذگيثِتخلفبتاداسي،اػوبيگشٍُّب


ثبصسػيٍ
وبسوٌبىدفتشّبيآًْبٍدفتشّوبٌّگي
فَقالؼبدُ
وٌٌذاص 


ّبيّيأتػبليًظبستدسهذتيوِدسهـبغليبدؿذُاًدبمٍظيفِهي

تحميكٍثبصسع

ؿغل اهبفي ػالٍُ ثش فَقالؼبدُ ؿغل اػتحمبلي تب پٌدبُ دسكذ ثشخَسداس هيؿًَذ وِ دس ّش حبل هيضاى

تدبٍصًويوٌذ .

فَقالؼبدُؿغلافشاديبدؿذُاص( 151
)%

الؼبدُهضثَسثبتَخِثِحدنٍظبيفٍهؼئَليتّبيهحَلؿذُدسهَسداػوبي


تؼيييهيضاىفَق
 تجلشُ -
ّب،ثبصسعّبيّيأتػبلي


هَسدهؼئَالىّوبٌّگيّيأت

ّيأتػبليًظبستثبًظشسييغّيأتيبدؿذُ،دس
تشّوبٌّگيثبصسػيًٍظبستثشاهشسػيذگيثِتخلفبتاداسي،ثبًظشدثيشّيأتػبلي

ًظبستٍوبسوٌبىدف
ًظبستٍدسهَسدثميِافشاديبدؿذُدساييهبدُثبًظشهؼئَلّوبٌّگيريشثيتؼيييهيؿَد .


ّبهَظفٌذاػبهيٍهـخلبتاػوبياكليٍػليالجذلٍتغييشاتآًْبساّوَاسُاصًشيك

 هبدُ - 46
ّيأت
ّبثِّيأتػبليًظبستاػالموٌٌذ .


هؼئَلّوبٌّگيّيأت
اداسُّبيوبسگضيٌيهىلفٌذيهًؼخِاصاحىبموبسگضيٌيهشثَىثِوبسهٌذاًيساوِهحىَمثِ
 هبدُ - 47
دٍلتيهيؿًَذ،ثِػبصهبىاهَساداسيٍاػتخذاهي


ثبصًـؼتگي،ثبصخشيذ،اخشاجيباًفلبلدايناصخذهبت
وـَساسػبلوٌٌذ.

