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جشىًارٌ يرزشی سازمان وظام مهىدسی ساختمان استان قم                       

 
 

  مقررات فىی:
ٍ  جطٌَاسُ اسائِ ثشگضاسیًظبست ٍ ثشگضاسی قشعِ کطی ثب پیطٌْبد اداسُ سفبُ ٍ ٍسصش ثِ کویتِ  ًحَُهکبى،صهبى ٍ ( 1هبدُ 

 گشدیذ.کویتِ سفبُ سبصهبى اسائِ خَاّذ  پس اص ثشسسی آى دس ایي کویتِ جْت تػَیت ًْبئی ثِ

 ( توبهی قَاًیي عوَهی جطٌَاسُ دس هسبثقبت الصم االجشا هی ثبضذ.3هبدُ 
 سشپشست تیندقیقِ پس اص پبیبى هسبثقِ ٍ تَسط  20( دس طی ثشگضاسی هسبثقبت اعتشاضبت ثِ غَست کتجی حذاکثش 4هبدُ 

 پس اص اسائِ ثِ کویتِ فٌی  قبثل پیگیشی است.

 قجل اص ضشٍع هسبثقِ دس هحل هسبثقِ الضاهی است . دقیقِ 30( حضَس ٍسصضکبساى حذاکثش 5هبدُ 
 شایط خبظ اتخبر تػوین دس ّش هَسد ثب کویتِ فٌی هسبثقبت است.(  دس غَست ثشٍص ض6هبدُ 

 .( ّوشاُ داضتي کبست عضَیت ،ثیوِ ٍ ضشکت دس جطٌَاسُ دس توبهی هشاحل هسبثقبت ثشای ٍسصضکبسى الضاهی است7هبدُ 

 ( اعضبی کویتِ فٌی : ثش اسبس آییي ًبهِ عوَهی تعییي هی گشدًذ.8هبدُ 

تعذاد ٍ ٍ یک ًفش سشپشست است  ثبصیکي-هشثی ثبصیکي ٍ یک ًفش 9ًفش هی ثبضذ کِ ضبهل  11ّش تین ضبهل  (10هبدُ 
                           ثبضذ. ًوی تَاًذًفش  5ثبصیکٌبى تین ثیطتش اص دُ ًفش ٍ کوتش اص 

هبدُ 11( ّش تین هَظف است ثب لجبس ٍسصضی هتحذ الطکل کِ داسای ضوبسُ دس جلَ ٍ پطت پیشاّي ٍ ثِ غَست ثبثت ثشای 
 ّش ثبصیکي تب پبیبى هسبثقبت هی ثبضذ دس هسبثقبت حضَس یبثذ.                                                                          

قشعِ کطی یکی اص تین ّب اص کبٍسّبی  تین ثِ غَست یک ضکل ٍ ّوشًگ ثبضذ ثب اًجبم 2دس غَستی کِ لجبسْبی ( 12هبدُ 
استفبدُ هی ًوبیذ.تْیِ ضذُ   

ثب اص ثب پشداخت حق ٍسٍدی اص اهتیبص تجلیغبت  س هطبثِ ) سًگ ٍ ظبّش(: دس غَستی کِ یک تین اص تین ّبی داسای لجب1تجػشُ 
ثشخَسداس ثبضذ تین هقبثل آى اص کبٍس استفبدُ هی ًوبیذ.پیشاّي   
ثبضٌذ ، قشعِ داسای اهتیبص تجلیغبت ثب پیشاّي  ّبی داسای لجبس هطبثِ )سًگ ٍ ظبّش( تین اص تین 2: دس غَستی کِ 2تجػشُ 

                                                                          کطی ثیي آًْب تعییي کٌٌذُ تین استفبدُ کٌٌذُ اص کبٍس هی ثبضذ.
اص لجبس داٍساى ٍ تین هقبثل ثبضذ.فبٍت هت یست( لجبس دسٍاصُ ثبًبى هی ثب13هبدُ   
هبًذُ دقیقِ ای قجل اص یک دقیقِ  1تعَیض دس فَتسبل ًبهحذٍد است ٍ ّشتین هی تَاًذ تٌْب یک صهبى استشاحت  (14هبدُ 

                                                                                                            .دسخَاست ًوبیذثِ پبیبى ّش ًیوِ 
 5دقیقِ سًٍذُ ثذٍى هحبسجِ ٍقت تلف ضذُ ٍ ثب احتسبة  20دس دٍ صهبى  دس دٍس گشٍّی ٍ هشاحل حزفی هسبثقبت (15هبدُ 

                                                                                                  دقیقِ استشاحت ثیي دٍ ًیوِ ثشگضاس هیطَد.
دقیقِ  7ضذُ تَسط داٍس ٍ ّوچٌیي  دقیقِ ثب احتسبة ٍقت تلف 20ثٌذی دس دٍ صهبى   (  هسبثقِ فیٌبل ٍ سد16ُهبدُ 

                                                                                                      . استشاحت ثیي دٍ ًیوِ ثشگضاس هی گشدد
داٍس هسبثقِ است. غالحذیذ گًَِ تَقف دس صهبى ثبصی ثب ّش  (17هبدُ   
 ثش غفش( 3)ثیطتش اص آى ثبخت فٌی ،دقیقِ تبخیش اص صهبى ضشٍع هسبثقِ دس ًظش گشفتِ هیطَد 15 حذاکثشتیوْب ( ثشای 18هبدُ 

                                                لحبظ هی گشدد گشدد ٍ اهتیبص ٍ تفبضل آى ثشای تین ثشًذُ دس جذٍل هسبثقبت  ثجت هی
                                     ثش عْذُ کویتِ فٌی هسبثقبت است. ٍ پیص ثیٌی ًطذُ خبظیشی دس هَاسد (  تػوین گ19هبدُ  



جذٍل هسبثقبت حزف ٍ طجق قَاًیي ٍ اص ًیبثذ غَست هتٌبٍة ٍ یب هتَالی حضَس  ثِهسبثقِ  2( چٌبًچِ تیوی دس 20هبدُ 
عوَهی ثشخَسد خَاّذ ضذ آییي ًبهِهقشسات اًضجبطی هَجَد دس   

ّبی صسد دس هشحلِ  فقط کبست ٍ دٍس آخش هشحلِ گشٍّی ثِ قَت خَد ثبقیست تب ثبصیکٌبى کبست ّبی صسد ٍ قشهض( 21هبدُ 
                                                                                                                            .حزفی پبک هی ضَد

جذیذ ثِ  تَاًٌذ ثبصیکي کلی ثبصیکٌبى ًویّب تب پبیبى هسبثقبت ثِ ّیچ عٌَاى حتی دس غَست هػذٍهیت ٍ غیجت  تین (22هبدُ 
             تشکیت حذاقل ٍ حذاکثشی تین ثشای اداهِ هسبثقبت حفظ گشدد. ٍ هی ثبیست لیست تین اضبفِ ٍ یب جبثِ جب کٌٌذ

ثبصی ٍ سشپشست تین یک ًفش ثبضذ اهکبى  دس غَستی کِ هشثی سشپشست اهکبى ثبصی دس هسبثقبت سا ًخَاّذ داضت.( 23هبدُ 
                                           ًذاسد ٍ فقط دس غَست یکی ثَدى هشثی ٍ ثبصیکي اهکبى ثبصی ٍجَد داسد.ثشای ٍی ٍجَد 

شایط پیص ثیٌی ضپس اص اسسبل ثشًبهِ هسبثقبت ، ثِ ّیچ عٌَاى ثشًبهِ اعالهی جبثِ جب ٍ یب لغَ ًوی گشدد هگش دس  (24هبدُ 
                                                                           .بثقبت اقذام هیطَدًطذُ ٍ  ثش اسبس غالحذیذ کویتِ فٌی هس

ٍ تعذاد تین ّبی  ،قَاًیي ٍ هقشسات داٍسیثش اسبس ضَاثط هٌذسج دس آییي ًبهِ عوَهی( سٍش ثشگضاسی هسبثقبت : 24هبدُ  
                                                                                           ت کٌٌذُ دس سٍص قشعِ کطی اعالم هی گشدد.ضشک
حضَس سشپشست یب ًوبیٌذُ ٍی )داسای هعشفی ًبهِ کتجی( جْت اثالغ آییي ًبهِ عوَهی ٍ فٌی دس سٍص قشعِ کطی ( 25هبدُ 

ّیچ گًَِ اعتشاضی ًسجت ثِ ًحَُ ثشگضاسی ٍ ، اثْبم دس سٍص قشعِ کطی ٍ  ٍجَد  حضَسالضاهی هی ثبضذ ٍ دس غَست عذم 
                                                                                                       قَاًیي اجشایی هَسد پزیشش ًوی ثبضذ.

            ثِ تشتیت اٍلَیت صیش اقذام هی گشدد:( دس هشحلِ گشٍّی ٍ ثشای غعَد تیوْب دس غَست ثشاثشی اهتیبص دٍ تین 26هبدُ 

تفبضل گل الف (  
 ة ( گل صدُ ثیطتش ٍ گل خَسدُ کوتش

 ج ( ثبصی سٍدسٍ دٍ تین
اعضبء  قشعِ کطی ٍ ثب حضَس سشپشستبى تین ٍتین ثش اسبس هَاسد الف/ة/ج تین غعَد کٌٌذُ ثب  2د ( دس غَست ثشاثشی 

                                                                                                     هطخع هی گشدد.هسبثقبت  کویتِ فٌی
ٍ دس  ضشثِ پٌبلتی تعیییي کٌٌیذُ تیین غیعَد کٌٌیذُ      3دس غَست تسبٍی دٍ تین ثالفبغلِ اص هشحلِ گشٍّی ثِ ثعذ ( 27هبدُ 

ثِ غَست ثشاثش ٍ پیَستِ تب صهبى تعییي تین غعَد کٌٌیذُ اقیذام هیی     آى، ّش تین ثب صدى یک ضشثِ پٌبلتیغَست تسبٍی دس 
              ًوبیٌذ.                                                                                                                      

ضشایط آییي ًبهِ عوَهی تین اص ثبصیکٌبى خبسج اص  د کِ یکدشتی کِ دس ّش هشحلِ هسبثقبت هطخع گدس غَس (28هبدُ
ٍ اص اداهِ هسبثقبت هحشٍم ( دس ّش هشحلِ ثبصیکي خبسج اص اعضبء ٍ پشسٌل سبصهبى استفبدُ اص  ثشای هثبل ) استفبدُ ًوَدُ است

                                                                   هی گشدد.  سفتبستین  ي هَجَد دس آییي ًبهِ ثب سشپشستثش اسبس قَاًی
ّیئت فَتجبل استبى هیجبضذ.ّب ثب داٍساى سسوی  قضبٍت ثبصی (29هبدُ   
هسبثقبت الصم االجشا   ثشگضاسیّب دس  صهبى  ثشای تین تػوین اص طشف داٍساى ٍ کویتِ ثشگضاسی ٍ کویتِ فٌی ّشگًَِ( 30هبدُ 

              .                                                                                                                            هی ثبضذ
توبهی هسئَلیت  الصم ثِ رکش استدس سبلي دس توبهی هشاحل ثشگضاسی هسبثقبت الضاهی است،   حضَس سشپشست تین ( 32هبدُ 

ًبهِ عوَهی هحشٍهیت ثشای  ثبصیکي  ًبضبیست ثبصیکٌبى ثشعْذُ سشپشست ثَدُ ٍ ثش اسبس آییي سص حشکبت ٍ سفتبتین اعن ا
                                                                                                       خبطی ٍ سشپشست تین لحبظ هی گشدد.
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