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 (2) مقررات دستورشناسه 

 عنوان دستور
 جدییید آرد یید 5/14 و بخشییمض ه 6/5/1380 ییخر   جدییید آرد یید14  بخشییمض ه بررسییت ارضرتییض 

 قیییض خأ 14  یییضآ  بیییض  ن اجتمیییض تسیییضز ضأ اییی  ی18/11/1383 یییخر   118543/5204شیییمضر  

 1391 صخب  کشخر یضزهضی  نیا   آر تخد ضا و یدیاخل اخاأ از استفضآ  حداکثر

 دستورشرح 

هیضی  مرا یت و رییر  مرا یت  بیض  صیضل  و ییض        طیر   ای  ین اجتمیض ت میمض ریضراأ     بمضی حی  بیمیه  

گییراری ه قییض خأ رفییخ برخیت از  خا ییخ اخلییید و سییر ضیه 11بییه  خجیید بمید اده  ییضآ  ا بیدوأ  صییضل   

هیر   بیخآ  اسی     شید  اخسیپ میمض ریضر   لیسی  اراهیه   ضس بیر اسی  صیرفض     1387صمرتت  صخب سیض   

اشیرضر  یت آاشی :     ایین بمید   شید  اسی    دز ضیشیت ممسسیضله ایین قیض خأ سی ری        د  اجرای چمد

وزارت راه و تأأیمیا اجتمأأاعظ موسأأح اسأأه تأأی بیمأأه تأأیمیا اجتمأأاعظ پیمان أأاران "
طرح های عمرانظ و غیر عمرانظ یا بدون مصأال  و بأا مصأال  را اأربا  بأر ملنأای لیسأه        

 "ارائه شده توسط پیمان اران دریابه نماید.

 یضزهییضی  نیایی   آر تخیید ضا و یدیییاخل اییخاأ از اسییتفضآ  حییداکثر قییض خأ 14  ییضآ   حسیید سیی  

آریضفیی  حیی    بمییضیفهرسیی  ارایییه شیید  از سییخی اییین آسییته از میمض رییضرأ  1391 صییخب  کشیخر 

 مأه یب تأی  اسأه  موسأح  ظاجتمأاع  ایتأیم  سأازمان »: بیمه قلمداآ گرآیید  از ایین قیرار کیه    
 و ظعمرانأأ یطرتهأأا مان أأارانیپ ظاجتمأأاع خأأدمات ارائأأه یقراردادهأأا کارکنأأان

 توسأأط شأأده ارائأأه بهرسأأه یملنأأا بأأر را مصأأال  بأأدون ایأأ مصأأال  بأأا ظرعمرانأأیغ
 ایأأا در منأأدر  روش از ریأأغ یگأأرید روش هرگونأأه اعمال.دیأأنما ابأأهیدر مان أأارانیپ

 "ه. ...اس ممنوع ماده

  سییضز ضأ قییض خأ یضآشیید  آر بییضف ارلیییا قویییه را روشیین کییرآ  اسیی   14اییین کییه  ییضآ   رریی ت لیی

 یبه  اسی  و  صیدان دأ     "تاجتمیض   یقرارآاآهیض "  میخاأ   یین اسیتدف  کیه   ا ضبی  تاجتمیض   نیای   

روشیین  یسیی   حریی  اییین  ییضآ  را قضبییا اسییری بییه قرارآاآهییضی میمض رییضری   بییخر  دا سییته و       

در مأواردی کأه نأوع    "  :آقیض خأ ای  ین اجتمیض ت کیه  میرر  یت آار       41 ختخع را  شمخ   ضآ  
پیشأنهاد هیأیت مأدیره و تصأویر شأورای عأالظ       کار ایجاب کند سازمان مظ توانأد بأه   

نسله مزد را به کل کأار انجأای یابتأه تعیأیا و تأی بیمأه متعلأی را بأه همأان نسأله           
جدییید 14هییضی بخشییمض هت ممییدارآ و بییر اییین اسییضس وفیی   مییضآ  یی ".مطاللأأه و واأأول نمایأأد

فر ییض  بییه جییضی  ییر  قییرار آاآأ لیسیی  ارسییض  شیید  از سییخی کضر جدییید آرد یید   5/14و  آرد یید

و  خجبییض   کییه از شییفضفی  چمییدا ت برخییخرآار  یسیی   مضیمیید  و  ییت مییخآ ییتا مییض   را تتییرایب

 سرآرگمت کضرفر ضیضأ را ایسضآ  مخآ  اس  

  بییه  خجیید قییرار صییضآر  از هییی    مییخ ت آیییخاأ   مض هبخشییآو فزم بییه اختییی  اسیی  کییه اییین  

ییی  بییر حضکمبییخآأ  بییه آلیییا  مییدم  25/10/1391 ییخر   784 -783شییمضر  بییه  ییدال  اآاری 

 متفیت  1387 سیض    صیخب  تصیمرت  گیراری  هیسیر ض  و دیی اخل  خا یخ  از تبرخی  رفیخ  قض خأ قض خأ رفخ

البتیه  درا  آیریری  ییی  از شیرد و هیی    میخ ت آییخاأ  یدال  اآاری آر اییین         شیمضخته شید  ا ید    

 اس   ز یمه صضآر گرآید 
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ایرادات و مش الت 

 مطروته

 ییخر   93م/ /0141شییمضر    بییه  خجیید  ض ییه هییضی صییمر  دب و فضتییربرک  ا سمیین صییمفت شیی

قییض خأ بر ض ییه  76خطییضب بییه ریضسیی   حتییرم ااییضن ایییراأ و آبیییر کمیتییه  ختییخع  ییضآ   21/02/93

ا میض  تیخابپ  میرر آر آو بخشیمض ه  یخرآ بحیو از سیخی سیضز ضأ ای  ین اجتمیض ت بیر             بیه ممس  

ت ا تیرا   میخآ     مرا ی  ریی ر و ت مرا ی  یهیض  طیر   مض ریضراأ یم تاجتمیض   نیای    رااد ح  بیمیه  

  بخشیمض ه هیضی   بیخر     خضلفی  اس  و تمن این که  فیضآ د هیض را بیض هی   تریضر  خخا ید  اآ یضی       

 تصیمرت  گیراری  هیسیر ض  و دیی اخل  خا یخ  از تبرخی  رفیخ قیض خأ   11 یضآ    احرضم  ختخع بمید اده  را بض

اخلیییدی و خیید ضات آر ایی  ین  یضزهییضی   قییض خأ حییداکثر اسییتفضآ  14و  ییضآ   1387 سییض   صییخب

     ی   مخآ  اس  1391 صخب  کشخر

تیمیا  بندی کارگروهجمع

 اجتماعظ

 ظیر  اافیضن   ضرگرو  ای  ین اجتمیض ت  طیر  گرآیید  لییرن     آر جلسیه کی  4/3/1393 ختخع آر ایضری   

 حضصا  شد 

قییض خأ ایی  ین  41 مضیمییدگضأ سییضز ضأ ایی  ین اجتمییض ت قضهییا بییه حضکمییی  حریی   ختییخع  ییضآ     

بر ض ییه رییی ی و  ظییضر    اجتمییض ت بییر قویییه بخآ یید  تییمن اییین کییه ا هییضر آاشییتمد از  رضو یی    

 14  ختییخع  ییضآ  "قرارآاآهییضی اجتمییض ت"  ابیییین و اریییین  صییضآیراهبییرآی ریضسیی  جمهییخری 

را اسییتررم  مییخآ   حییداکثر اسییتفضآ  از اییخاأ اخلیییدی و خیید ضات آر ایی  ین  یضزهییضی کشییخر قییض خأ 

آر  یین حیض    مضیمیدگضأ سیضز ضأ      یرن اض کمخأ مضسیخت آر ایین ز یمیه آریضفی   داشیته ا ید       ا د  ل

وییه  بررسیت و بیضزبیمت بخشیمض ه هیضی سیضز ضأ ای  ین         ا  ین اجتمیض ت خبیر از اشیریا کیضرگرو     

اجتمییض ت آاآ یید و د ییضآگت خییخآ را بییرای ا سییضم  ییراکرا  فزم و کسیید  ظییر فرییضفأ اقتصییضآی آر  

 م  مخآ د   این ز یمه ا ر

بیض قیض خأ حیضک  بیر ا یر       به  متفت بیخآأ بخشیمض ه هیضی   بیخر و اریضر   فیضآ د هیض        د  آیرر قضها 

 حییداکثر اسییتفضآ  از اییخاأ اخلیییدی و خیید ضات آر ایی  ین  یضزهییضی کشییخر  قییض خأ  14 یرمییت  ییضآ 

 بخآ د 1391 صخب 

 پیشنهاد دبیرخانه

جدییید 5/14 بخشییمض ه  و06/05/1380  ییخر جدییید آرد یید    14  لغییت اف ییر کییرآأ بخشییمض ه  

بییه ایی  ین اجتمییض ت   و  مییا  مییخآأ سییضز ضأ تاجتمییض  نیایی   سییضز ضأ 18/03/83  ییخر آرد یید 

 یضزهییضی  نیایی   آر تخیید ضا و یدیییاخل اییخاأ از اسییتفضآ  حییداکثر قییض خأ 14حریی   ختییخع  ییضآ  

 ت مرا یی یطرحهییض مض رییضراأیم یقرارآاآهییض کضرکمییضأ مییهیب حیی آر خصییخ   1391  صییخب کشییخر

   صضل  بدوأ ضی  صضل  بض تر مرا یر و

بهرسه مستندات و 

 مدارک پشتوانه

جدییید  و 06/05/1380 ییخر   جدییید آرد یید14 شییمضر هییضی   بخشییمض هیضآشیید  ییتن  ییخاآ قییض خ ت 

 93م/ /0141 سییضز ضأ ایی  ین اجتمییض ت  اصییخیر  ض ییه شییمضر       18/03/83 ییخر   5/14آرد یید 

خطییضب بییه ریضسیی  ااییضن   شییرک  هییضی صییمر  دب و فضتییرب  صییمفتا سمیین  21/02/93  ییخر 

 یییخر   784-783  قیییرار صیییضآر  از هیییی    میییخ ت آییییخاأ  یییدال  اآاری بیییه شیییمضر   اییییراأ

25/10/1391 

 


