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 بسمه تعالی

 

 بخشنامه به تمام دستگاه هاي اجرايي كشور

 خػَظ ّوبيطْب، ضشكت ّبي هطبٍسُ ٍ آهَصش دسهَضَع:

 

ثتيي  »، هَضَع ضَاثط استفابدُ اص بجتبس    19/10/1389تبسيخ  54030/200پيشٍ ثخطٌبهِ ّبي ضوبسُ 

تتبسيخ   51875/200ُ دس بٌَاى ّوبيص ّب ٍ جطٌَاسُ ّب ٍ ضتوبس « اسفبًی»ٍ « كطَسي»، «هلی»، «الوللی

، هَضَع ضَاثط ٍ دسفَسالعول ابفجبس سٌجی هشاكض ٍ هَسسب  آهَصضی ٍ ّوچٌيي دس اجتشاي  9/10/1389

قبًَى ثشًبهِ پٌجن تَسعِ كطَس ٍ تػتَيت ًبهتِ ضتوبسُ     63قبًَى هذيشيت خذهب  كطَسي، هبدُ  19هبدُ 

ع غتتیتيت هطتتبٍساى ٍ ّيتت  ٍصيتتشاى یآيتيي ًبهتتِ تطتخي    23/4/1383ّتت تتتبسيخ   28437/  20637

پيوبًکبساى(، دس خػَظ اسفابدُ اص خذهب  هطبٍسُ هذيشيت تَسط دسفگبُ ّبي اجشايی، سببيت هتَاسد صيتش   

 ضشٍسي است:

توبيت هبلی اص ّوبيص ّب ٍ يب ابضام كبسكٌبى جْت ضشكت دس ّوبيص ّب اص سَي دستفگبُ ّتبي    -1

يص، هجَص ثشپبيی آى سا اص ايي هعبًٍت اجشايی دس غَستی اهکبى پزيش است، كِ؛ ثشگضاسكٌٌذگبى ّوب

 دسيبفت ًوَدُ ثبضٌذ. 

ابضام ٍ ثجت ًبم كبسكٌبى دسفگبُ ّبي اجشايی، دس دٍسُ ّبي آهَصضی ثشگتضاس ضتذُ تَستط توتبهی      -2

، كِ؛ اص سَي ايي هعبًٍت ابفجبس ضشكت ّب، هَسسب  ٍ سبيش هشاكض آهَصضی، دس غَستی هجبص است

سٌجی ضذُ ٍ هجَص الصم سا ثشاي ثشگضاسي دٍسُ ّب ٍ سويٌبسّبي آهَصضتی، دسيبفتت كتشدُ ثبضتٌذ.     

 ثذيْی است گَاّيٌبهِ ّبي غبدس ضذُ اص سَي هشاكض ثذٍى هجَص، فبقذ ابفجبس است.  
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 ايي ثخطٌبهِ 2ٍ  1ّبي ذثٌ يهسئَل اجشا يیاجشا يدسفگبُ ّب يّب حسبةيهقبم ٍ ر ييثبالتش -تجػشُ

 ثبضٌذ. یه

آخشيي ليست هشثَط ثِ ضشكت ّبي خذهب  هطبٍسُ هذيشيت كِ اص سَي ايتي هعبًٍتت تطتخيع     -3

غیتيت ضذُ ٍ دسفگبُ ّبي اجشايی هجبص ثِ بقذ قشاسداد ٍ اسفابدُ اص خذهب  هطتبٍسُ ايتی آًْتب    

قتشاس هتی گيتشد.     http://www.mdhc.irهی ثبضٌذ، دس ٍة سبيت ايي هعبًٍتت ثتِ آدس :   

 ثذيْی است اهَس هذيشيت بولکشد ايي هعبًٍت آهبدُ پبسخگَيی ثِ اسفعیم ّبي هشثَط هی ثبضذ.  

 

 

 لطف اله فروزنذه دهكردي  

 معاون
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