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 م اختصاریئعال

 
  قانون برگزاری مناقصات ق.ب.م 

 به شکایات مناقصات  قانون اساسنامة هیأت رسیدگی .ر.ش.م  ق.ا.ه

  ی قانون برگزاری مناقصاتنامة اجرای آیین آ.ا. ق.ب.م 

 آ.ا.ک.م
( قییانون برگییزاری  12مییا )  « ج» ی بنیید نامییة اجراییی  آیییین

 گران( مناقصه نامة ارزیابی كیفی مناقصات آیین

 رسانی مناقصات  و اطالع نامة اجرایی نظام مستندسازی آیین آ.ا.ن.م.ا.م 

 آ.ا. ق.ا.ه.ر.ش.م. 
بیه شیکایات    ی قانون اساسینامة هییأت رسییدگی   نامة اجرای آیین

 مناقصات

 قانون تشکیالت و آیین  ا رسی  یوان عدالت ا اری ق.ت.و.آ. . .ع.ا

 قانون محاسبات عمومی  ق.م.ع

 ان محاسبات كشورقانون  یو ق. .م.ک

 .ق.ا44ق.ا.س.ک.ا.
قیانون   (44های كلی اصل چهل و چهیارم     جرای سیاستا قانون

 اساسی

 قانون رسیدگی به تخلفات ا اری ق.ر.ب.ت.ا

 قانون رسیدگی به تخلفات ا اریی نامة اجرای آیین آ.ا.ق.ر.ب.ت.ا

 به تخلفات ا اری رسیدگی  ستورالعمل  .ر.ب.ت.ا

 ركل كشو قانون تشکیل سازمان بازرسی ق.ت.س.ب.ک.ک

 كل كشور ی قانون تشکیل سازمان بازرسینامة اجرای آیین آ.ا. ق.ت.س.ب.ک.ک 

  .ن.ر.ب.ت.ا.پ 
ای(   حرفییه نحییو) رسیییدگی بییه تخلفییات انتظییامی  سییتورالعمل

 پیمانکاران

 نامة  اخلی مجلس شورای اسالمی آیین م.ش.اآ. .
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