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:تُیٍ کىىدٌ   
 

 ثْجَد سیستن ّب ٍ فزایٌذّب کبرشٌبس

 

:تایید کىىدٌ   
 

 شَرای اًتظبهی استبىرئیس 

 

 :تصًیب کىىدٌ 
 

 رئیس سبسهبى

 فزایٌذ ّب  ّب ،تکثیزٍتغییزسٌذفقط ثب ّوبٌّگی ٍاحذ ثْجَد سیستن کپی ٍ

 .هجبس هی ثبشذ 

  در هَارد استٌبد تَجِ شَد آخزیي ثبسًگزی دارای اػتجبر هی ثبشذ. 
 ٍضؼیت کٌتزل سٌذ

 TOF01/0/91.11 :کدفرم 

 3اس  1طفحِ 
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 :اَداف  .1

 

 .هی ثبشذ ٍاطلِ ثِ شَرای اًتظبهی تشزیح ًحَُ رسیذگی ثِ شکبیبت ّذف اس تذٍیي ایي دستَرالؼول ، 

 

 

 

 

 

 :تعاریف  .2

 

  .هٌظَر آییي ًبهِ اجزایی قبًَى ًظبم هٌْذسی ٍ کٌتزل سبختوبى هی ثبشذ : اجزایی آییي ًبهِ  2-1

شبکی شخض حقیقی یب حقَقی هی ثبشذ کِ شکبیت را هطزح ًوَدُ ٍ هتشبکی شخض حقیقی : شبکی ٍ هتشبکی  2-2

 .یب حقَقی هی ثبشذ کِ هَرد شکبیت قزار گزفتِ است 

هزجغ رسیذگی ثِ آییي ًبهِ اجزایی قبًَى ًظبم هٌْذسی ٍ کٌتزل سبختوبى ،  85طجق هبدُ  :شَرای اًتظبهی  2-3

شکبیبت ٍ دػبٍی اشخبص حقیقی ٍ حقَقی در خظَص تخلفبت حزفِ ای ، اًضجبطی ٍ اًتظبهی هٌْذسبى ٍ کبرداًْبی 

 .فٌی ػضَ ًظبم هٌْذسی استبى ٍ یب دارًذگبى پزٍاًِ اشتغبل هی ثبشذ 

 
 

 

 

 

 

 

 :مراجع  .3

 

 . ( 1374هظَة اسفٌذهبُ )  قبًَى ًظبم هٌْذسی ٍ کٌتزل سبختوبى -

 ( . 1375هظَة ) آییي ًبهِ اجزایی قبًَى ًظبم هٌْذسی ٍ کٌتزل سبختوبى  -

 . ًظبهٌبهِ شَرای اًتظبهی -

 
 

 
 

:تُیٍ کىىدٌ   

 

 کبرشٌبس ثْجَد سیستن ّب ٍ فزایٌذّب

 

:تایید کىىدٌ   
 

 شَرای اًتظبهی استبىرئیس 

 

 :تصًیب کىىدٌ 
 

 رئیس سبسهبى
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 : ريش کار  .4

 

رسیذگی ثِ شکبیبت ٍاطلِ ثز اسبس هفبد هٌذرج در قبًَى ًظبم هٌْذسی ٍ کٌتزل سبختوبى ٍ آییي ًبهِ اجزایی هٌضن ثِ آى ٍ ّوچٌیي   4-1

 .اثالؽ شذُ اس سَی شَرای هحتزم هزکشی سبسهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى طَرت هی گیزد ) هطبثق ًظبهٌبهِ شَرای اًتظبهی 
 

 

 :  شکایات  4-2

،  ثجت در دثیزخبًِپس اس  تَسط شبکی تکویل ٍ MF02ثب کذ  " دادخَاست"السم است  فزم  ،طزح شکبیت در شَرای اًتظبهی  در طَرت         

 .  (د ىًَاى قبثل پیگیزی ٍ ثزرسی ًوی ثبششکبیبت تلفٌی ٍ شفبّی ثِ ّیچ ع ) ارائِ گزدددفتز شَرای اًتظبهی سبسهبى استبى ثِ 

هزاتت را جْت طزح در شَرا در دستَر ( در طَرت لشٍم ) پیَست هذارک پس اس کٌتزل فزم ثِ لحبظ کبهل ثَدى اطالػبت ٍ  هسئَل دفتز شَرا

 در طَرت ًیبس ثِ اػالمِ. پس اس اػالم ًظز رئیس شَرای اًتظبهی استبى ، هطبثق شزح ارجبع اقذام هی گزدد . کبر شَرای اًتظبهی قزار هی دّذ 

در ًبهِ  ارائِ دفبػیبتٍ هْلت  شذُطَرت هکتَة ثِ هتشبکی اػالم ُ هَارد ة پس اس تشکیل پزًٍذُ در شَرای اًتظبهی ،هزاتت ثِ هتشبکی ، 

در دستَر کبر جلسِ  رسیذگی پزًٍذُهَارد جْت طزح در جلسِ شَرا ٍ هذارک تَسط هتشبکی ،  دفبػیبت ٍ اس ارائِپس .  گزددهشخض هی 

شَرای ثِ رئیس ًوبیذ هَارد اقذام ى الیحِ دفبػیِدر طَرتی کِ هتشبکی در هْلت هقزر ًسجت ثِ ارائِ )  شَرای اًتظبهی استبى قزار هی گیزد

 . ( ٍ کست تکلیف هی گزدد گشارش اًتظبهی

اثالؽ ) ثز اسبس هزاتت هٌذرج در ًظبهٌبهِ شَرای اًتظبهی ثزرسی پزًٍذُ ٍ طذٍر حکن ، اًشبء ٍ اثالؽ رأی ثزگشاری جلسِ رسیذگی ، پس اس 

 .طَرت هی گیزد ( شذُ اس سَی شَرای هحتزم هزکشی سبسهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى 

ثجت ٍ پس اس طزح در دثیزخبًِ  تجذیذًظز تَسط هتقبضی درخَاست، ( در هْلت قبًًَی )  رأی ثذٍیتجذیذ ًظز در  ٍطَل درخَاستدر طَرت 

 . ٍ کلیِ هذارک ثِ هزجغ تجذیذًظز ارجبع هی گزدد  شذُتْیِ تظَیز کبهل پزًٍذُ ٍ لَح فشزدُ اقذام در جلسِ شَرا ًسجت ثِ درخَاست 

کلیِ اقذاهبت اجزایی ٍ هکبتجبت شَرای اًتظبهی هٌطجق ثب ًظبهٌبهِ شَرای اًتظبهی هظَة ٍ اثالؽ شذُ اس سَی شَرای هزکشی . 1: ًکتِ 

 .سبختوبى استبى طَرت هی پذیزد سبسهبى ًظبم هٌْذسی 

(  رأی ثذٍی طبدرُ در استبى ) ثجت شکبیت ٍ اختظبص شوبرُ کالسِ ثِ پزًٍذُ ثز اسبس دفتز ثجت ػزایض ٍ ثجت ٍ اختظبص شوبرُ ثِ دادًبهِ . 2

 .طجق دفتز ثجت دادًبهِ طَرت هی گیزد 

 

 

 :هذارک هزتجط  .5

 . MF02ثب کذ  دادخَاستفزم  5-1

 

 

 

 

:تُیٍ کىىدٌ   

 

 کبرشٌبس ثْجَد سیستن ّب ٍ فزایٌذّب

 

:تایید کىىدٌ   
 

 رئیس شَرای اًتظبهی استبى

 

 :تصًیب کىىدٌ 
 

 رئیس سبسهبى

 


