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 بسمه تعالي
 

گاه گاهبخشناهم هب دست   اهی انفورماتیکياهی انفورماتیکياهی اجرایي، شرکتاهی اجرایي، شرکتبخشناهم هب دست

  اهی انفورماتیکياهی انفورماتیکيای( شرکتای( شرکتدستورالعمل نحوه رسیدگي هب تخلفات ااظتنمي )حرهفدستورالعمل نحوه رسیدگي هب تخلفات ااظتنمي )حرهفموضوع: موضوع: 
 

منور   55112موضوع بخشننامه شنراره  های انفورماتيکیبندی شرکتنامه احراز صالحيت و رتبهآيين (13به استناد ماده )

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات  »های انفورمناتيکی شرکتهای و مجازاتبه منظور رسيدگی به تخلفات  ،27/6/1392

 گردد.به شرح ذيل جهت اجرا ابالغ می «هتی انفورمتتیکیای( شرکتانتظتمی )حرفه

  كلياتكليات: : اولاول  فصلفصل

های انفورماتيکی در مراحل احراز صالحيت، ارجاع رسيدگی به تخلفات انتظامی شرکت اين دستورالعرل نحوه و ضوابط -1 متده

 1مناده « ب»کار، حين اجرای کار و و بعد آن و ميزان تنبيهات انضباطی و محروميت آنان را در حوزه شنرو  بنند 

 کند.قانون مناقصات تعيين می

 گردد:ريف میاصطالحات به کار رفته در اين دستورالعرل به شرح زير تع -2 متده

 ريزی و نظارت راهبردی رييس جرهورمعاونت برنامه الف( معتونت:

ريزی و معاون نظارت راهبردی و دبير شورای عالی انفورماتيک کشور معاونت برنامه ب( معتون نظتر  و دبیر شورا:

 نظارت راهبردی رييس جرهور

، ارجاع کار و حين اجرای کار و بعند بندیو رتبه صالحيت احرازعدم رعايت قوانين و مقررات در مراحل  تخلف: پ(

 های انفورماتيکیاز آن در محدوده اين دستورالعرل توسط شرکت

ای ناشی از تخلف است که منجر به حذف يک يا چنند تخصنی ينا ابطنا  گواهينامنه احنراز تنبيه محرومیت:  (

و مرنوعينت از بندی و رتبهصالحيت احراز آن از بندی و يا مرنوعيت مديران و يا افراد امتيازآور صالحيت و رتبه

 شود.ارجاع کار در دوران محروميت می
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مرنوعيت ارجاع کار جديد به شرکت انفورمناتيکی در مندت تعلينس اسنت. شنرکت  ث( تعلیق گواهینتمه صالحیت:

هينامه بنرای مندت انفورماتيکی نيز مجاز به پذيرش کار جديد در اين مدت نيست. بعد از اترام مدت تعليس، گوا

 باقيرانده، اعتبار دارد.

هرگونه ضرر مالی و يا زمانی و يا عدو  از مشخصات فنی است که در اثنر نقنی در انجنام تعهندات  ج( خستر :

 شود.شرکت انفورماتيکی به دليل عدم رعايت مقررات، ضوابط و استانداردها به پروژه وارد می

های انفورماتيکی از فرآينند جب آن پرونده تقاضای احراز صالحيت شرکتی است که به موتنبيه چ( تعلیق بررسی:

 گردد.بررسی خارج و تا اترام زمان تعليس بايگانی می

  های انفورماتيکيهای انفورماتيکيشركتشركتای( ای( )حرفه)حرفهفصل دوم: مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي فصل دوم: مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي 

های انفورماتيکی عبارت است از دبيرخانه شورای عنالی انفورماتينک کشنور، هين ت مرجع رسيدگی به تخلفات شرکت -3 متده

 بدوی و هي ت تجديد نظر 

مرجع رسيدگی و اتخاذ تصريم در مورد تخلفات انتظامی که منجر به صدور اخطار کتبی و يا تعليس گواهينامه تا الف( 

 خانه شورای عالی انفورماتيک کشور است.شود دبيرماه می 6شش ماه و يا تعليس بررسی و يا محروميت تا 

شود هي ت بدوی است مرجع رسيدگی به تخلفات انتظامی که منجر به تعليس يا محروميت بيش از شش ماه می ب(

 و اعضای هي ت بدوی عبارتند از:

 رييس امور دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک کشور )رييس هي ت( -

 معاون مربوط در دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک کشور  -

 نظر مرتبط با موضوع به تشخيی معاون نظارت و دبير شورايک نفر کارشناس صاحب -

 باشد و اعضای هي ت تجديدنظر عبارتند از:های تجديدنظر، هي ت تجديدنظر میمرجع رسيدگی به درخواست پ(

 ی انفورماتيک کشور )رييس هي ت(معاون نظارت راهبردی و دبير شورای عال -

 دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک کشور امور رييس -

 )نراينده صنف( ای کشورنراينده سازمان نظام صنفی رايانه -

 رييس امور حقوقی معاونت  - -

 ربط دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک کشورمعاون ذی -
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باشد. کليه يابد و اتخاذ تصريم براساس اکثريت آراء میمیرسريت  ءها با حضور اکثريت اعضاجلسات هر يک از هي ت -4 متده

 باشند.حاضرين موظف به اظهارنظر می

 های انفورماتيکی شامل موارد زير است:ای( شرکتوظايف هي ت بدوی رسيدگی به تخلفات انتظامی )حرفه -5 متده

 های انفورماتيکیهای تخلفات انتظامی منسوب به شرکترسيدگی به گزارش الف(

يين تنبيهات انضباطی مقرر اعم از محروميت و يا تعليس شرکت انفورماتيکی و مديران و افراد امتيازآور حسب تع ب(

 مورد و يا تبرئه شرکت و يا رفع محروميت مربوطه

 تهيه گزارش برای هي ت تجديد نظر در صورت لزوم پ(

توسنط دبيرخاننه شنورای عنالی گزارش پيشنهاد رفع محرومينت و تعلينس صنادره از سنوی هين ت بندوی  تبصره:

 شود.انفورماتيک کشور به هي ت ارسا  می

های انفورماتيکی پس از صدور رأی هي ت بدوی شنامل وظايف هي ت تجديدنظر رسيدگی به تخلفات انتظامی شرکت -6 متده

 موارد زير است:

 انفورماتيکیهای های تجديدنظر )در مورد احکام هي ت بدوی( از سوی شرکترسيدگی به درخواست الف(

های نظارتی و يا ساير مراجنع قضنايی های اعتراض به رأی هي ت بدوی از سوی دستگاهرسيدگی به درخواست ب(

 دارصالحيت

 دار در موضوع مطروحه تجديدنظر براساس آراء برائت و يا قرارهای منع تعقيب صادره از مراجع قضايی صالحيت پ(

  انضباطيانضباطي  فصل سوم: موارد تخلف و ميزان تنبيهاتفصل سوم: موارد تخلف و ميزان تنبيهات

، پرونده شرکت و عدم اجرای تعهدات در صورت ارائه هرگونه مدرک تقلبی و يا خالف واقع در جريان بررسی صالحيت -7 متده

 گردد. انفورماتيکی تا مدت شش ماه از بررسی تعليس می

بی داده صالح، به شرکت انفورماتيکی اخطار کتدر صورت ارتکاب هر يک از تخلفات انتظامی زير با گزارش مراجع ذی -8 متده

 شود: می

ای ترام کارهای دردست اجرا و نتايج حاصل از انجنام خندمات طبنس عدم ارائه گزارش وضعيت عرلکرد دوره الف(

 دستورالعرل ابالغی معاونت نظارت و دبير شورا 

 عدم استفاده يا عدم جايگزينی فرد مناسب ظرف مدت مقررب( 

 فيت مجازپذيرش کار توسط شرکت انفورماتيکی بيش از ظرپ( 
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قصور شرکت انفورماتيکی در ارائه خدمات که باعث تطويل زمان انجام خدمات گردد ولی منجر به فسخ قرارداد  ( 

 نگردد.

 های فنی و يا مالیانصراف شرکت انفورماتيکی از پيشنهاد خود بعد از گشايش هر يک از پاکتث( 

 يکیصدور گواهی سابقه کار غيرواقعی از سوی شرکت انفورماتج( 

 وارد کردن خسارت به پروژه در صورت جبران کامل خسارت از سوی شرکت انفورماتيکیچ( 
 شود:در صورت ارتکاب هر يک از تخلفات انتظامی زير شرکت انفورماتيکی تا مدت شش ماه محروم می -9 متده

که براسناس  های موضوعهقصور شرکت انفورماتيکی در تنظيم اسناد مناقصه و عدم رعايت ضوابط و بخشنامهالف( 

 اعالم دستگاه اجرايی نقی اسناد و عدم رعايت ضوابط و مقررات محسوب شده و منجر به لغو مناقصه گردد.

انفورماتيکی در فرآيند اجرای پيران که منجر به اختال  در عرليات اجرايی و يا وظنايف پيرانکنار  قصور شرکتب( 

 انفورماتيک کشور(گردد )براساس گزارش کارشناسی دبيرخانه شورای عالی 

 قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت 141عدم رعايت قانون موضوع اصل پ( 

 نامه وی از سوی کارفرما گردد.قصور شرکت انفورماتيکی که منجر به فسخ قرارداد و ضبط ضرانت ( 

 استنکاف شرکت انفورماتيکی از انعقاد قراردادث( 

 (8ضوع ماده دريافت دو اخطار کتبی )موج( 

 عضويت صوری افراد در هي ت مديره و يا معرفی صوری کارکنان امتيازآور از سوی شرکتچ( 

لف حداقل شش ماه خچنانچه در مراحل تشخيی صالحيت، ارائه مدارک شخصی جعلی توسط فردی احراز گردد، مت -10 متده

تحصيلی نيز تخلف محسنوب های انفورماتيکی از طريس واگذاری مدرک گردد. حضور صوری در شرکتمحروم می

 گردد.گشته و فرد متخلف به مدت حداقل شش ماه محروم می

در صورت ارتکاب هر يک از تخلفات انتظامی زير با اعالم از طريس مراجع ذيصنالح، پنس از ت ييند هين ت بندوی،  -11 متده

 ردند.گدو سا  محروم میحداکثر تا يک سا  و حداقل شرکت انفورماتيکی و اعضاء هي ت مديره به مدت 

ارائه هرگونه اطالعات خالف واقع برای احنراز صنالحيت از قبينل مندارک و اورار غيرواقعنی، گنواهی کنار،  الف(

شنده بنندی و رتبهصالحيت احراز عضويت صوری اعضاء هي ت مديره و نظاير آن که منجر به صدور گواهينامه 

 باشد.

درخصنو  رعاينت  های انفورمناتيکیدی شنرکتبننرتبه نامنه احنراز صنالحيت وآيين 10عدم رعايت مناده  ب(

 قراردادهای هرزمان



 77466  : شماره انهم 

 28/08/1392   :اترخی انهم                                       معاونت ربانهم رزیی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

 ندارد  :ویپست 
 

 

ن بهارستان  –تهران  گار - 33271مرکز تلفن :    -خیابان دانشسرا  –میدا  78687ش ش:                          33110165-33911134مرکزی:دورن

درصند 80ديگر بدون توافس کارفرما و يا واگذاری بنيش از  انفورماتيکیهای واگذاری موضوع قرارداد به شرکت پ(

 ديگر انفورماتيکی مبلغ قرارداد به شرکت

 حيت و يا فرآيند انتخاب مشاور )ارجاع کار(تطريع، تهديد، پرداخت رشوه و يا نظاير آن در فرآيند احراز صال  (

، عالوه بر اعرا  تنبيهات مندرج در اين دستورالعرل، موضوع به مراجع قضايی «ت»درخصو  تخلفات بند  تبصره:

 نيز منعکس خواهد شد.

بنه از سوی هين ت رسنيدگی )شرکت انفورماتيکی( ، مشاوری )شرکت انفورماتيکی( چنانچه در فرآيند انتخاب مشاور -12 متده

 گردد.دار محکوم شود به مدت يکسا  محروم میشکايات مناقصات و يا ساير مراجع قضايی صالحيت

در مواردی که از سوی هي ت فور مستقيراً حکری مبنی بر محروميت از ارجاع کار صادر گنردد بنا ابنالغ بنه  تبصره:

دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک کشور عيناً قابل اجرا است. در اين موارد تشخيی کفايت محرومينت ابالغنی و 

 يا اعرا  محروميت اضافی از اختيارات هي ت بدوی است.

ها گردد و شرکت نسبت به جبران آن اقدام مؤثری تخلف شرکت انفورماتيکی سبب خسارت به پروژه در مواقعی که -13 متده

يره، مدير عامنل، نکرده باشد، بسته به ميزان، تنوع، عرس، ابعاد، کيفيت و اثر خسارت، شرکت انفورماتيکی، هي ت مد

 گردند.بين شش ماه تا سه سا  محروم میافراد امتيازآور 

شرکت انفورماتيکی به مدت شش ماه يا زمان تعينين بندی و رتبهصالحيت احراز موارد زير گواهينامه در هر يک از  -14 متده

 گردد:تکليف تعليس می

 عدم جايگزينی فرد مناسب در مدت سه ماه در صورت خروج افراد امتيازآور از شرکت الف(

ردست اجرا در رابطه با تخصی عدم جايگزينی فرد خارج شده ظرف مدت يک ماه در صورتی که شرکت کار د ب(

 فرد مذکور داشته باشد.

ای و پيرانکاری به عننوان مندير مشاوره انفورماتيکی،های عضويت هرزمان مدير عامل شرکت در ساير شرکت پ(

 عامل

در صورت عدم ترکين شرکت انفورماتيکی به تنبيهات انضباطی ابالغی، تنبيهات انضباطی مزبور به شرح زير تشديد  -15 متده

 د شد:خواه

شنرکت )شنرکت انفورمناتيکی( چنانچه شرکت انفورماتيکی در زمان تعليس گواهينامه در فرآيند انتخاب مشاور  الف(

نرايد و يا تعليس گواهينامه رادر حين فرآيند رسراً به کارفرما اعالم ننرايد، عالوه بر تنبيه انضباطی قبلی به مدت 

 شش ماه محروم خواهد شد.
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ورماتيکی در مدت کرتر از يک سا  از تاريخ انجام تخلفی که منجر به صدور تنبيه انضنباطی چنانچه شرکت انف ب(

برای وی گرديده است برای بار دوم يا بيشتر مرتکب هران تخلف گردد، برای تخلف جديد تنبيه اعرا  شده به 

 دو برابر مقدار معرو  افزايش خواهد يافت.

نامه توجه ننرايد پس از سه ماه اخطار کتبی اين آيين 8تبی موضوع ماده چنانچه شرکت انفورماتيکی به اخطار ک پ(

 خواهد شد. 9دوم برای وی صادر و مشرو  ماده 

 گردد.در صورت وقوع چند مورد از تخلفات انتظامی مندرج در اين دستورالعرل، تنبيهات انضباطی آنها جرع می -16 متده

محروميت توسط اشخا  حقيقی يا حقوقی در ينک دوره در صورت وقوع بيش از سه مورد تخلف منجر به  تبصره:

 گردد.زمانی سه ساله، شخی مورد نظر به صورت دائم محروم می

  فصل چهارم: فرآيند رسيدگي به تخلفات انتظامي و تجديدنظر در آراءفصل چهارم: فرآيند رسيدگي به تخلفات انتظامي و تجديدنظر در آراء

شورای عنالی های انفورماتيکی دبيرخانه های بدوی و تجديدنظر رسيدگی به تخلفات انتظامی شرکتدبيرخانه هي ت -17 متده

 پذيرد.باشد و کليه امور شامل مکاتبات، مراجعات و ساير امور مربوط، از طريس آن انجام میانفورماتيک کشور می

های های رسيدگی به تخلفات انتظنامی شنرکترييس دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک کشور به عنوان دبير هي ت -18 متده

های اجراينی های انفورماتيکی و دستگاهقبيل دعوت از اعضا و شرکتباشد. ارسا  کليه مکاتبات از انفورماتيکی می

 پذيرد.برحسب مورد برای جلسات و ارسا  رأی و تنظيم صورتجلسات و يا ساير امور مربوطه از سوی وی انجام می

هنای دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک کشور موظف است حداکثر ظرف مدت يک هفتنه پنس از دريافنت گزارش -19 متده

ه از اشخا  حقيقی و حقوقی درخصو  ارتکاب تخلفات انتظامی، موضوع را برای اخذ دفاعيه کتبی از شرکت واصل

باشد و عدم پاسخگويی شرکت انفورماتيکی به وی منعکس نرايد. مهلت پاسخگويی دو هفته پس از ارسا  نامه می

 ربط نخواهد شد.مانع از رسيدگی به موضوع توسط مرجع ذی

 شود ضروری نيست.است دفاعيه کتبی در مورد تخلفاتی که جريره آنها به اخطار کتبی محدود میدرخو :1تبصره 

در مورادی که بررسی موضوع در صالحيت هي ت بدوی است، بنه منظنور ايجناد فرصنت بنرای بررسنی  :2تبصره 

ائنه دفاعينه مقدماتی و ارائه نظرات کارشناسی، هرزمان با درخواست کتبی از شرکت انفورمناتيکی جهنت ار

 شود.کتبی، موضوع به دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک کشور اعالم می

دبيرخانه بعد از دريافت گزارش بايستی طی حداکثر چهار هفته اقدام به ارسا  موضوع به مرجع رسيدگی متناسب با  -20 متده

سب نوع تخلف و اسناد های انفورماتيکی برحموضوع جهت بررسی نرايد. مراجع رسيدگی به تخلفات انتظامی شرکت



 77466  : شماره انهم 

 28/08/1392   :اترخی انهم                                       معاونت ربانهم رزیی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

 ندارد  :ویپست 
 

 

ن بهارستان  –تهران  گار - 33271مرکز تلفن :    -خیابان دانشسرا  –میدا  78687ش ش:                          33110165-33911134مرکزی:دورن

مثبته، بايد حداکثر ظرف يک ماه از زمان اعالم موارد تخلف به اين مراجع، درباره آن اعالم نظر نراينند. در صنورت 

 گردد.مدت دو ماه ترديد می ین نظارت و دبير شورا اين مدت برانياز به زمان بيشتر با موافقت معاو

 باشد.االجرا میها است و پس از ابالغ الزمتها با رييس هي ابالغ آراء هي ت :1تبصره 

زمان اجرای آراء تعليس و محروميت در صورت عدم درخواست تجديد نظر دو هفته پس از تناريخ صندور  :2تبصره 

 باشد.نامه، در دبيرخانه می

گنردد. میيک نسخه از کليه آراء به منظور اجرا به دبيرخاننه شنورای عنالی انفورماتينک کشنور ارسنا   :3تبصره 

رسانی معاونت جهت های اطالعهرچنين يک نسخه از آراء محروميت و تعليس شرکت انفورماتيکی به پايگاه

 گردد.انتشار ارسا  می

 باشد.مرجع تجديد نظر ساير احکام هي ت تجديد نظر می -21 متده

دارک مسنتند و نفنع بنه هرنراه مندرخواست تجديد نظر بايد حداکثر ظرف دو هفته پس از ابالغ جريره توسط ذی -22 متده

مستد  دا  بر توجيه تجديد نظر به دبيرخانه ارسا  شود. دبيرخانه موظف است درخواسنت منذکور را بالفاصنله بنه 

 ربط ارسا  نرايد.مرجع ذی

شود و شنرکت ملنزم در صورت محروميت شرکت انفورماتيکی گواهينامه صالحيت شرکت از درجه اعتبار ساقط می -23 متده

روميت، برای تشخيی صالحيت، دوباره با تقاضنای خنود مندارک منورد نيناز را طبنس است بعد از اترام دوران مح

 مقررات موضوعه، ارائه و ارسا  نرايد.

 گردد.بعد از اترام مدت تعليس وضعيت اعتبار شرکت انفورماتيکی به حالت قبل ازتعليس برمی تبصره:

شوند، موظفند تعهندهای قنراردادی در تعليس می که به استناد اين دستورالعرل محروم و يا انفورماتيکی هایشرکت -24 متده

های آن )شرايط عرومی و خصوصی( انجام دهند و محروميت دست اجرای خود را براساس قرارداد منعقده و پيوست

 کند.آنان به هيچ وجه در قبا  تعهدهای قراردادهای قبلی و در دست اجرا رفع مسئوليت نری

 49( و يا اصنل 1337و  قانون منع مداخله کارکنان دولت )مصوب سا  در صورتی که علت محروميت شر تبصره:

 گردد.قانون اساسی باشد درخصو  قرارداد مطابس مقررات مذکور اقدام می

شود هر شنخی حقيقنی ينا حقنوقی کنه در های صادره سند رسری دولتی محسوب میبا توجه به اينکه گواهينامه -25 متده

ها و يا جابجايی آنها و يا نامه تغييراتی نظير تغيير تاريخ، شراره، تغيير در رتبههای مربوطه حسب اين آيين گواهينامه

های اسالمی را انجام دهد، عالوه بر ( قانون مجازات 642الی  523هر گونه جعل و تزوير موضوع فصل پنجم ) مواد 
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ی قطعی توسط مرجنع مربوطنه، نامه، به محاکم قضايی معرفی و تا صدور رأهای مندرج در اين آييناعرا  مجازات

 آيد.گواهی رتبه بندی آن شرکت به حالت تعليس در می

گردد و هرگونه اصالح و تغيينر در اينن دسنتورالعرل بنه تبصره تهيه و ابالغ می 11ماده و  26اين دستورالعرل در  -26 متده

 کشور خواهد بود.پيشنهاد دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک کشور و ت ييد دبير شورای عالی انفورماتيک 
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 راهبردی نظتر  معتون


