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 دستَرالؼول صذٍر ضٌاسٌاهِ فٌی ساختواى

 12/69/5931هصَب 

( 1هادُ )« د»ٍ تٌذ  /12۳هصَب  فزٍش ساختواى لاًَى پیص 33ایي دستَرالؼول در اجزای هادُ
  .گزدد تزای صذٍر ضٌاسٌاهِ فٌی ساختواى تذٍیي ٍ اتالؽ هی 12/2اهِ اجزایی آى هصَب ً آئیي

  .تاضذ ضکل ٍ هحتَا ضٌاسٌاهِ فٌی ساختواى تطزح پیَست ایي دستَرالؼول هی ـ1هادُ

ساختواى، ضٌاسٌاهِ فٌی ساختواى را  ضْزداری ّز ضْز ٍ سایز هزاجغ لاًًَی صذٍر پزٍاًِ ـ3هادُ
ّا ػالٍُ تز ضوارُ ثثت دتیزخاًِ ٍ تاریخ صذٍر،  ٍ تزای آى کٌذ ِ طَر جذاگاًِ صادر هیتزای ّز ٍاحذ ت
  .دّذ اختصاظ هی ضوارُ هسلسل

ساختواى، ضٌاسٌاهِ فٌی ساختواى را ٌّگام  ضْزداری ٍ سایز هزاجغ لاًًَی صذٍر پزٍاًِ ـ2هادُ
  .وایذً ًسخِ دٍم آى را ًگْذاری هی کٌذ ٍ صذٍر پزٍاًِ ساختواى صادر هی

ساختواى، توام ٍظایف ٍ الشاهاتی را کِ  ّا ٍ سایز هزاجغ لاًًَی صذٍر پزٍاًِ ضْزداری ـ۴هادُ
تاضذ، تِ هتماضی اػالم ٍ اهضا ٍی را هثٌی تز  هتماضی هی تزاساس ضٌاسٌاهِ فٌی ساختواى تزػْذُ

  .کٌذ هی اطالع اس آى اخذ

طزاحی حسة هَرد اطالػات هزتَط تِ  هٌْذساى طزاح هؼوار ٍ ػوزاى هکلفٌذ در سهاى ـ 6هادُ
ّا تایذ  ّا ٍ اًثاری ّای هزتَط درج کٌٌذ. ٍاحذّا پارکیٌگ ًمطِ جذاٍل ضٌاسٌاهِ فٌی ساختواى را در

  .گذاری ضَد ّا ضوارُ در کلیِ ًمطِ تِ طَر یکساى

ا پزٍاًِ در ضٌاسٌاهِ فٌی ساختواى را ت کٌٌذُ هکلفٌذ اطالػات هٌذرج هٌْذساى ًاظز ّواٌّگ ـ 5هادُ
  .تطثیك دادُ ٍ آى را هْز ٍ اهضا ًوایٌذ ّای هصَتِ ضویوِ آى ساختواى ٍ ًمطِ

ساختواى هَظفٌذ در صَرت درخَاست  ّا ٍ سایز هزاجغ لاًًَی صذٍر پزٍاًِ ضْزداری ـ۷هادُ
ّای هصَب را تِ  تصَیز هصذق پزٍاًِ ساختواى ٍ ًمطِ خزیذار فزٍضٌذُ ٍ پیص هتماضی اػن اس پیص

  .ساختواى تحَیل دّذ ضٌاسٌاهِ فٌی هتماضی
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ساختواى اس جولِ تأییذ ضٌاسٌاهِ فٌی  فزٍش ّای هٌذرج در لاًَى پیص صذٍر تأییذیِ ـ ۳هادُ
ّا ٍ سایز هزاجغ  تَدُ ٍ هٌْذساى ًاظز ٍ ضْزداری ساختواى جش ٍظائف ًظارتی هٌْذساى ًاظز

حت ّز ػٌَاى تاتت ّشیٌِ صذٍر ایي هجاس تِ اخذ ّیچ گًَِ هثلغی ت لاًًَی صذٍر پزٍاًِ ساختواى
  .تاضٌذ صذٍر ضٌاسٌاهِ فٌی ساختواى ًوی ّا ٍ تأییذیِ

  .تصَیة ٍ اتالؽ ضذ 3195912/6ایي دستَرالؼول در تاریخ 

  ٍسیز راُ ٍ ضْزساسی ـ ػثاس آخًَذی

 

 


