هتي كاهل قاًَى هذيريت خذهات كشَري
گعاضـ ذجطگعاضي ىبضؼٍ ،بًَى هسيطيت ذسهبت ّكَضي هكتول ثط  128هبزُ ٍ  106تجهطُ زض رلؿِ هَضخ ّكتن هْط
هبُ ّ 1386ويؿيَى هكتطُ ضؾيسگي ثِ اليحِ هسيطيت ذسهبت ّكَضي هزلؽ قَضاي اؾالهي عجٌ انل ّكتبز ٍ پٌزن
ٍ 85بًَى اؾبؾي تهَيت گطزيس ٍ پؽ اظ اظ هَاىَت هزلؽ ثب ارطاي آظهبيكي آى ثِ هست پٌذ ؾبل ،زض تبضيد
 1386/7/18ثِ تبئيس قَضاي ًگْجبى ضؾيس ٍ زض تبضخ  86/7/25رْت ارطا عي ًبهِاي اظ ؾَي ضئيؽ هزلؽ ثِ زٍلت اثالك
گطزيس.
قاًَى هذيريت خذهات كشَري
فصل اٍل-تعاريف
هبزُ ٍ -1ظاضتربًٍِ :احس ؾبظهبًي هكرهي اؾت ِّ تحٌَ يِ يب چٌس ّسه اظ اّساه زٍلت ضا ثط فْسُ زاضز ٍ ثِ
هَرت ٍبًَى ايزبز قسُ يب هي قَز ٍ تَؾظ ٍظيط ازاضُ هي گطزز.
هبزُ -2هاؾؿِ زٍلتيٍ :احس ؾبظهبًي هكرهي اؾت ِّ ثِ هَرت ٍبًَى ايزبزقسُ يب هي قَز ٍ ثب زاقتي اؾتَالل حٍََي،
ثركي اظ ٍؽبيو ٍ اهَضي ضا ِّ ثط فْسُ يْي اظ ٍَاي ؾِ گبًِ ٍ ؾبيط هطارـ ٍبًًَي هي ثبقس اًزبم هي زّس.
ّليِ ؾبظهبى ّبيي ِّ زض ٍبًَى اؾبؾي ًبم ثطزُ قسُ اؾت زض حْن هاؾؿِ زٍلتي قٌبذتِ هيقَز.
هبزُ -3هاؾؿِ يب ًْبز فوَهي ميطزٍلتيٍ :احس ؾبظهبًي هكرهي اؾت ِّ زاضاي اؾتَالل حٍََي اؾت ٍ ثب تهَيت
هزلؽ قَضاي اؾالهي ايزبز قسُ يب هي قَز ٍ ثيف اظ پٌزبُ زضنس ثَزرِ ؾبالًِ آى اظ هحل هٌبثـ ميطزٍلتي تإهيي گطزز
ٍ فْسُ زاض ٍؽبيو ٍ ذسهبتي اؾت ِّ رٌجِ فوَهي زاضز.
هبزُ -4قطّت زٍلتي :ثٌگبُ اٍتهبزي اؾت ِّ ثِ هَرت ٍبًَى ثطاي اًزبم ٍؿوتي اظ تهسيّبي زٍلت ثِ هَرت ؾيبؾت
ّبي ّلي انل چْل ٍ چْبضم ٍبًَى اؾبؾي ،اثالمي اظ ؾَي هَبم هقؾن ضّجطي رعٍ ٍؽبيو زٍلت هحؿَة هي گطزز
ايزبز ٍ ثيف اظ پٌزبُ زضنس ؾطهبيِ ٍ ؾْبم آى هتقلٌ ثِ زٍلت هي ثبقسّ .ط قطّت تزبضي ِّ اظ عطيٌ ؾطهبيِ گصاضي
ٍظاضتربًِ ّب ،هاؾؿبت زٍلتي ٍ قطّتّبي زٍلتي هٌيطزا يب هكتطّب ايزبز قسُ هبزام ِّ ثيف اظ پٌزبُ زضنس ؾْبم آى
هٌيطزا يب هكتطّب هتقلٌ ثِ ٍاحسّبي ؾبظهبًي ىًَ الصّط ثبقس قطّت زٍلتي اؾت.
تجهطُ -1تكْيل قطّت ّبي زٍلتي تحت ّط يِ اظ فٌبٍيي ىًَ الصّط نطىب ثب تهَيت هزلؽ قَضاي اؾالهي هزبظ
اؾت ّوچٌيي تجسيل قطّت ّبيي ِّ ؾْبم قطّت ّبي زٍلتي زض آًْب ّوتط اظ پٌزبُ زضنس اؾت ثب اىعايف ؾطهبيِ ثِ
قطّت زٍلتي هوٌَؿ اؾت.
تجهطُ -2قطّت ّبيي ِّ ثِ حْن ٍبًَى يب زازگبُ نبلح هلي ٍ يب ههبزضُ قسُ ٍ قطّت زٍلتي قٌبذتِ قسُ يب هي قًَس
قطّت زٍلتي تلَي هي گطزًس.
تجهطُ -3احْبم «قطّت ّبي زٍلتي» ِّ زض ايي ٍبًَى شّط قسُ ثط ّليِ قطّت ّبيي ِّ قوَل ٍَاًيي ٍ هَطضات فوَهي

ثط آًْب هؿتلعم شّط يب تهطيح ًبم اؾت ًيع افوبل ذَاّس قس.
هبزُ -5زؾتگبُ ارطاييّ :ليِ ٍظاضتربًِ ّب ،هاؾؿبت زٍلتي ،هاؾؿبت يب ًْبزّبي فوَهي ميطزٍلتي ،قطّت ّبي زٍليت ٍ
ّليِ زؾتگبُ ّبيي ِّ قوَل ٍبًَى ثط آًْب هؿتلعم شّط ٍ يب تهطيح ًبم اؾت اظ ٍجيل قطّت هلي ًيت ايطاى ،ؾبظهبى
گؿتطـ ٍ ًَؾبظي نٌبيـ ايطاى ،ثبًِ هطّعي ،ثبًْْب ٍ ثيوِّبي زٍلتي ،زؾتگبُ ارطايي ًبهيسُ هي قًَس.
هبزُ -6پؿت ؾبظهبًي :فجبضت اؾت اظ ربيگبّي ِّ زض ؾبذتبض ؾبظهبًي زؾتگبُ ّبي ارطايي ثطاي اًزبم ٍؽبيو ٍ
هؿئَليت ّبي هكرم پيف ثيٌي ٍ ثطاي تهسي يِ ّبضهٌس زض ًؾط گطىتِ هي قَز .پؿتّبي حبثت نطىب ثطاي هكبمل
حبّويتي ِّ رٌجِ اؾتوطاض زاضز ايزبز ذَاّس قس.
هبزُّ -7بضهٌس زؾتگبُ ارطايي :ىطزي اؾت ِّ ثط اؾبؼ ضَاثظ ٍ هَطضات هطثَط ثِ هَرت حْن ٍ يب ٍطاضزاز هَبم
نالحيتساض زض يِ زؾتگبُ ارطايي ثِ ذسهت پصيطىتِ هي قَز.
هبزُ -8اهَض حبّويتي :آى زؾتِ اظ اهَضي اؾت ِّ تحٌَ آى هَرت اٍتساض ٍ حبّويت ّكَض اؾت ٍ هٌبىـ آى ثسٍى
هحسٍزيت قبهل ّوِ اٍكبض ربهقِ گطزيسُ ٍ ثْطُ هٌسي اظ ايي ًَؿ ذسهبت هَرت هحسٍزيت ثطاي اؾتيبزُ زيگطاى ًوي
قَز.
اظ ٍجيل:
الو -ؾيبؾتگصاضي ،ثطًبهِ ضيعي ٍ ًؾبضت زض ثرف ّبي اٍتهبزي ،ارتوبفي ،ىطٌّگي ٍ ؾيبؾي.
ة -ثطٍطاضي فسالت ٍ تإهيي ارتوبفي ٍ ثبظ تَظيـ زضآهس.
د -ايزبز ىضبي ؾبلن ثطاي ضٍبثت ٍ رلَگيطي اظ اًحهبض ٍ تضييـ حًََ هطزم.
ز -ىطاّن ًوَزى ظهيٌِ ّب ٍ هعيت ّبي الظم ثطاي ضقس ٍ تَؾقِ ّكَض ٍ ضىـ ىَط ٍ ثيْبضي
ٍُ -بًًَگصاضي ،اهَض حجتي ،اؾتَطاض ًؾن ٍ اهٌيت ٍ ازاضُ اهَض ٍضبيي.
ٍ -حيؼ توبهيت اضضي ّكَض ٍ ايزبز آهبزگي زىبفي ٍ زىبؿ هلي
ظ -تطٍيذ اذالً ،ىطٌّگ ٍ هجبًي اؾالهي ٍ نيبًت اظ َّيت ايطاًي ،اؾالهي
ح -ازاضُ اهَض زاذلي ،هبليِ فوَهي ،تٌؾين ضٍاثظ ّبض ٍ ضٍاثظ ذبضري
ط -حيؼ هحيظ ظيؿت ٍ حيبؽت اظ هٌبثـ عجيقي ٍ هيطاث ىطٌّگي
ي -تحَيَبت ثٌيبزي ،آهبض ٍ اعالفبت هلي ٍ هسيطيت ّكَض
ُ -اضتَبي ثْساقت ٍ آهَظـ فوَهيٌّ ،تطل ٍ پيكگيطي اظ ثيوبضيْب ٍ آىتّبي ٍاگيط ،هَبثلِ ٍ ّبّف احطات حَازث
عجيقي ٍ ثحطاى ّبي فوَهي
ل -ثركي اظ اهَض هٌسضد زض هَاز  11 ٍ 10 ،9ايي ٍبًَى ًؾيط هَاضز هصَّض زض انَل ثيؿت ٍ ًْن ٍ ؾي ام ٍبًَى اؾبؾي ِّ
اًزبم آى تَؾظ ثرف ذهَني ٍ تقبًٍي ٍ ًْبزّب ٍ هاؾؿبت فوَهي ميطزٍلتي ثب تإييس ّيإت ٍظيطاى اهْبًپصيط ًوي ثبقس.
م -ؾبيط هَاضزي ِّ ثب ضفبيت ؾيبؾت ّبي ّلي ههَة هَبم هقؾن ضّجطي ثِ هَرت ٍبًَى اؾبؾي زض ٍَاًيي فبزي رعء
ايي اهَض ٍطاض هي گيطز.

هبزُ -9اهَض ارتوبفي ،ىطٌّگي ٍ ذسهبتي :آى زؾتِ اظ ٍؽبييي اؾت ِّ هٌبىـ ارتوبفي حبنل اظ آًْب ًؿجت ثِ هٌبىـ ىطزي
ثطتطي زاضز ٍ هَرت ثَْز ٍضقيت ظًسگي اىطاز هي گطزز اظ ٍجيل :آهَظـ ٍ پطٍضـ فوَهي ٍ ىٌي ٍ حطىِ اي ،فلَم ٍ
تحَيَبت ،زضهبى ،تَاًجركي ،تطثيت ثسًي ٍ ٍضظـ ،اعالفبت ٍ اضتجبعبت فوَهي ٍ اهَض ىطٌّگيٌّ ،طي ٍ تجلينبت
اؾالهي.
هبزُ -10اهَض ظيطثٌبيي :آى زؾتِ اظ عطح ّبي تولِ زاضايي ّبي ؾطهبيِ اي اؾت ِّ هَرت تََيت ظيطؾبذتّبي
اٍتهبزي ٍ تَليسي ّكَض هي گطزز اظ ٍجيل :عطح ّبي آة ٍ ذبُ ٍ قجِْ ّبي اًطغي ،اضتجبعبت ٍ ضاُ.
هبزُ -11اهَض اٍتهبزي :آى زؾتِ اظ اهَضي اؾت ِّ زٍلت ،هتهسي ازاضُ ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ اهَال ربهقِ اؾت ٍ هبًٌس
اقربل حَيَي ٍ حٍََي زض حًََ ذهَني فول هي ٌّس اظ ٍجيل :تهسي زض اهَض نٌقتيّ ،كبٍضظي ،حول ٍ ًَل،
ثبظضگبًي ،هؿْي ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ عطح ّبي هٌسضد زض هبزُ  10ايي ٍبًَى.
هبزُ -12ؾبظهبى :هٌؾَض اظ ؾبظهبى زض ايي ٍبًَى ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي ّكَض هي ثبقس.
فصل دٍم -راهبردها ٍ فٌاٍري اًجام ٍظايف دٍلت
هبزُ -13اهَض تهسي ّبي ارتوبفي ،ىطٌّگي ٍ ذسهبتي ثب ضفبيت انَل ثيؿت ٍ ًْن ٍ ؾي ٍبًَى اؾبؾي روَْضي
اؾالهي ايطاى اظ عطيٌ تَؾقِ ثرف تقبًٍي ٍ ذهَني ٍ ًْبزّب ٍ هاؾؿبت فوَهي ميطزٍلتي تقييي نالحيت قسُ ٍ
ثبًؾبضت ٍ حوبيت زٍلت ٍ ثب اؾتيبزُ اظ قيَُّبي شيل اًزبم هي گطزز:
 -1افوبل حوبيت ّبي الظم اظ ثرف تقبًٍي ٍ ذهَني ٍ ًْبزّب ٍ هاؾؿبت فوَهي ميطزٍلتي هزطي ايي ٍؽبيو.
 -2ذطيس ذسهبت اظ ثرف تقبًٍي ٍ ذهَني ٍ ًْبزّب ٍ هاؾؿبت فوَهي ميطزٍلتي
 هكبضّت ثب ثرف تقبًٍي ٍ ذهَني ٍ ًْبزّب ٍ هَؾؿبت فوَهي ميط زٍلتي اظ عطيٌ اربضٍُ ،اگصاضي اهْبًبت ٍتزْيعات ٍ هٌبثـ ىيعيْي.
ٍ -4اگصاضي هسيطيت ٍاحسّبي زٍلتي ثِ ثرف تقبًٍي ٍ ذهَني ٍ ًْبزّب ٍ هَؾؿبت فوَهي ميط زٍلتي ثب پطزاذت
توبم ٍ يب ثركي اظ ّعيٌِ ؾطاًِ ذسهبت.
 -5ايزبز ٍ ازاضُ ٍاحسّبي زٍلتي هَضَؿ ايي هبزُ تَؾظ زؾتگبُّبي ارطائي
تجهطُ -1اگط اًزبم اهَض هَضَؿ ايي هبزُ ثِ يْي اظ عطً چْبضگبًِ ىًَالصّط (  1لنبيت )4هَسٍض ًجبقس ايزبز ٍ ازاضُ
ٍاحسّبي زٍلتي ٍؽييِ زٍلت اؾت.
تجهطُ  -2تبييس نالحيت فلوي ٍ اذالٍي ّليِ اىطاز هَضَؿ ايي ٍبًَى ِّ ثِ هَرت ايي هبزُ زض ثركْبي
آهَظقي،ثْساقتي ٍ ىطٌّگي اقتنبل ذَاٌّس زاقت هغبثٌ ضَاثظ ىهل قكن ايي ٍبًَى ٍ تبييس اؾتبًساضزّبي هطثَط ٍ
ّيييت ٍ ٍيوت ذسهبت ًيع هغبثٌ ٍَاًيي ٍ هَطضات هطثَط اؾت.
هبزُ  -14اهَض ظيطثٌبيي ثب هسيطيت ،حوبيت ٍ ًؾبضت زؾتگبُّبي ارطائي تَؾظ ثرف ميط زٍلتي (،تقبًٍي ٍ ذهَني ٍ
ًْبزّب ٍ هَؾؿبت فوَهي ميط زٍلتي) اًزبم ذَاّس قس ٍ زض هَاضز اؾتخٌبيي ثب تهَيت ّيبت ٍظيطاى تَؾظ ثرف زٍلتي

اًزبم ذَاّس قس.
هبزُ  -15اهَض تهسييْبي اٍتهبزي ثب ضفبيت انل چْل ٍ چْبضم(ٍ) 44بًَى اؾبؾي روَْضي اؾالهي روَْضي اؾالهي
ايطاى ٍ ؾيبؾتْبي اثالمي هَبم هقؾن ضّجطي ثِ ثرف ميط زٍلتي ٍاگصاض هيگطزز .زٍلت هْلو اؾت ثب ضفبيت ٍَاًيي ٍ
هَطضات هطثَط اظ ايزبز اًحهبض ،تضييـ حًََ تَليسٌٌّسگبى ٍ ههطه ٌٌّسگبى رلَگيطي ٍ ىضبي ضٍبثت ؾبلن ٍ ضقس ٍ
تَؾقِ ٍ اهٌيت ؾطهبيِگصاضي ٍ ثطٍطاضي فسالت ٍ تبهيي ارتوبفي ٍ ثبظتَظيـ زضآهس ٍ ىطاّن ّطزى ظهيٌِّب ٍ هعيت الظم ٍ
ضىـ ثيْبضي ضا ىطاّن ًوبيس.
هبزُ  -16ثِ هٌؾَض اىعايف ثْطٍُضي ٍ اؾتَطاض ًؾبم ٌّتطل ًتيزِ ٍ هحهَل ( ؾتبًسُ) ٍ ٌّتطل هطاحل اًزبم ّبض ٍ يب ّط زٍ،
رلَگيطي اظ توطّع تهوينگيطي ٍ افغبي اذتيبضات الظم ثِ هسيطاى ثطاي ازاضُ ٍاحسّبي تحت ؾطپطؾتي ذَز ثط اؾبؼ
آئييًبهِاي ِّ تَؾظ ؾبظهبى تْيِ ٍ ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس زؾتگبّْبي ارطائي هَؽيٌس اٍساهبت شيل ضا ثِ فول
آٍضًس.
الو -تقييي ٍيوت تون قسُ ىقبليتْب ٍ ذسهبت ٍ هحهَالت ٍاحسّبي هزطي اظ ٍجيل ٍاحسّبي آهَظقي ،پػٍّكي ،
ثْساقتي ،زضهبًي ،ذسهبتي ،تَليسي ٍ ازاضي ،هتٌبؾت ثب ّيييت ٍ هحل رنطاىيبيي اضائِ ىقبليتْب ٍ ذسهبت ،زض چْبضچَ
هتَؾظ ٍيوت توبم قسُ ىقبليتْب ٍ ذسهبت هصَّض زض ثَزرِ ههَة ؾبالًِ هلي ٍ اؾتبًي ثب تبييس ؾبظهبى هسيطيت ٍ
ثطًبهِضيعي ّكَض يب اؾتبى.
ة  -تقييي قبذهْبي ّسىوس ٍ ًتيزِ گطا ٍ اؾتبًساضزّبي ّييي ذسهبت ٍ پيف ثيٌي ؾبظ ٍ ّبضّبي ًؾبضتي ثطاي ٌّتطل
ّويت ٍ ّيييت ذسهبت اضائِ قسُ.
د -اًقَبز تيبّوٌبهِ ثب هسيطاى ٍاحسّبي هزطي ثط اؾبؼ حزن ىقبليتْب ٍ ذسهبت ٍ ٍيوت توبم قسُ آى ٍ تقييي تقْسات
عطىيي.
ز -افغبء اذتيبضات الظم ثطاي پيكٌْبز رب ثِ ربيي ىهَل ٍ ثطًبهِّبي افتجبضات هصَّض ثِ قَضاي ثطًبهِضيعي اؾتبى زض
چْبضچَة احْبم ٍبًَى ثَزرِ ؾبالًِ رب ثِ ربيي افتجبضات هلي ثط اؾبؼ احْبم ٍبًَى ثَزرِ ؾبالًِ ذَاّس ثَز.
ّـ  -ثطاي ارطاي ًؾبم ٍيوت توبم قسُ ،اذتيبضات الظم ازاضي ٍ هبلي ثِ هسيطاى ،ثِ هَرت آئييًبهِاي ِّ ثب پيكٌْبز ؾبظهبى
ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس تقييي هيگطزز.
ٍ -افتجبضاتي ِّ ثط اؾبؼ ٍيوت توبم قسُ زض اذتيبض ٍاحسّب ٍطاض هي گيطز ،ثِ فٌَاى ّوِ تلَي قسُ ٍ پؽ اظ پطزاذت ثِ
حؿبة ثبًْي ٍاحسّبي شيضثظ ثِ ّعيٌِ ٍغقي هٌؾَض هيگطزز .هسيطاى زؾتگبُّبي ارطائي ًؿجت ثِ تحٌَ اّساه ٍ ًتبيذ
پيف ثيٌي قسُ زض تيبّوٌبهِ زض هست هسيطيت ذَز هؿٍَل ٍ ثِ ًْبزّبي ًؾبضتي پبؾرگَ ذَاٌّس ثَز ٍ هَؽيٌس گعاضـ
اٍساهبت هطثَعِ ضا ّط قف هبُ يِ ثبض ثِ ؾبظهبى اضائِ ًوبيٌس ٍ ؾبظهبى ًيع هْلو اؾت گعاضـ فولْطز ايي هبزُ ضا يِ
هبُ ٍجل اظ اضؾبل لَايح ثَزرِ ؾبليبًِ ثِ هزلؽ تَسين ًوبيس.
تجهطُ  -1زؾتگبُّبيي ِّ ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ٍ تهَيت ّيبت ٍظيطاى اهْبى هحبؾجِ ٍيوت توبم قسُ هحهَالت ٍ ذسهبت
ذَز ضا ًساقتِ ثبقٌس اظ عطيٌ هحبؾجِ ّعيٌِ توبم قسُ اٍسام ذَاٌّس ًوَز.

تجهطُ  -2احْبم ايي هبزُ هيثبيس ؽطه يِ ؾبل تَؾظ ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِضيعي ّكَض ارطاء قسُ ٍ اظ ؾبل 1387
ثَزرِ زؾتگبُّبي هَضَؿ ايي ٍبًَى ىَظ ثب ضفبيت هيبز ايي هبزُ ٍبثل تٌؾين ٍ اضائِ هيثبقس.
هبزُ  -17ثِ زؾتگبُّبي ارطائي اربظُ زازُ هيقَز اظ عطيٌ هٌبٍهِ ٍ ثب فَس ٍطاضزاز ثب قطّتْب ٍ هَؾؿبت ميط زٍلتي ثط
اؾبؼ ىقبليت هكرم ،حزن ّبض هقييٍ ،يوت ّط ٍاحس ّبض ٍ ٍيوت ّل ثِ عَض قيبه ٍ هكرم ثركي اظ ذسهبت هَضز
ًيبظ ذَز ضا تب هيي ًوبيٌس .زض نَضت فسم هطارقِ هتَبضيبى ،اربظُ زازُ هيقَز ثب ضفبيت ٍبًَى ثطگعاضي هٌبٍهبت ٍ تبييس
ؾبظهبى اظ عطيٌ تطُ تكطييبت هٌبٍهِ اٍسام گطزز.
تجهطُ  -قطّتْبي هَضَؿ ايي هبزُ حؿت ٍؽبيو هطثَط تَؾظ ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِضيعي ّكَض يب ٍظاضت ّبض ٍ
اهَض ارتوبفي تقييي نالحيت قسُ ٍ زض نَضت ترلو اظ حْن ايي هبزُ لنَ نالحيت هي گطزًس.
هبزُ ّ -18بضهٌساى ثركْبي ميط زٍلتي ِّ ثط اؾبؼ احْبم پيف ثيٌي قسُ زض ايي ٍبًًَو توبم ٍ يب ٍؿوتي اظ ٍؽبيو ٍ
تهسي اهَض زٍلتي ٍ ؾبيط اهَض ٍبثل ٍاگصاضي ِّ حؿت ٍَاًيي ٍ هَطضات هطثَط هقيي ذَاّس قس ضا فْسُزاض هيثبقٌس،
ّبضٌّبى تحت پَقف ّبضىطهبي ميط زٍلتي تلَي هي گطزًس .زؾتگبُّبي ارطائي ّيچ گًَِ تقْس ٍ يب هؿٍَليتي زض ٍجبل
ايي ّبضهٌساى ًساضًس.
ّبضىطهبيبى ايي ّبضهٌساى هَؽيٌس ثب ّبضهٌساى تحت پَقف ذَز هغبثٌ ٍبًَى ّبض ٍ تبهيي ارتوبفي ٍ ؾبيط ٍَاًيي ٍ
هَطضات هطثَعِ ضىتبض ًوبيٌس ٍ پبؾرگَي هَبهبت ٍ يب هطارـ شينالح زض ايي ضاثغِ ذَاٌّس ثَز .زؾتگبُّبي ارطائي
هَؽيٌس زض نَضت ترلو ّبضىطهبي ثرف ميط زٍلتي زض احَبً حًََ ّبضهٌساى اظ هحل ضوبًتًبهِ زضيبىت قسُ
تقْسات ّبضهٌساى شيضثظ ضا پطزاذت ًوبيٌس.
هبزُ  -19زؾتگبُّبي ارطائي ثِ هٌؾَض اضتَبء هؿتوط زض ّيييت ٍ ّويت اضائِ ذسهبت ذَز هزبظ ذَاٌّس ثَز ،ثطاي اًزبم
ذسهبت هكبٍضُاي زض ظهيٌِّبي تَؾقِ هسيطيت ًؾيط اؾتَطاض ًؾبهْبي ًَيي هسيطيتي ،ثبظًگطي ٍ پباليف ٍؽبيو ٍ
هبهَضيتْب ٍ ؾبذتبضّبي تكْيالتي ،تَؾقِ ٍ هسيطيت ؾطهبيِّبي اًؿبًي ٍ ىٌبٍضيْبي ًَيي ازاضي ثب هطاّع آهَظـ،
پػٍّكي ،زٍلتي ٍ هَؾؿبت ذهَني تبييس نالحيت قسُ تَؾظ ؾبظهبى ،ثب ضفبيت هَطضات شي ضثظ فَس ٍطاضزاز ًوبيٌس.
هبزُ  -20زؾتگبُّبي ارطائي هْليٌس ثِ هٌؾَض ايزبز اًگيعُ ٍ اىعايف ّبضآيي ٍ ثْطُهٌسي اظ ىْط ٍ اًسيكِ ٍ ذالٍيت
ّبضهٌساى شي ضثظ ذَز ؾبظ ٍ ّبض هٌبؾت ثطاي رلت هكبضّت ّبضهٌساى ٍ زضيبىت پيكٌْبزّب ٍ احطگصاضي آى زض
تهوينگيطيّب ضا ىطاّن آٍضًسً .ؾبم پيكٌْبزّب ٍ ًحَُ پطزاذت پبزاـ ثط اؾبؼ آئييًبهِاي ذَاّس ثَز ِّ ثب پيكٌْبز
ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس.
هبزُ  -21ثب ّبضهٌساى ضؾوي ٍ يب حبثت زؾتگبُّبي ارطائي ِّ توبم يب ثركي اظ ٍؽبيو آًْب ثِ ثرف ميط زٍلتي ٍاگصاض
هيگطزز ثِ يْي اظ ضٍقْبي شيل فول ذَاّس قس.
الو -اًتَبل ثِ ؾبيط ٍاحسّبي ّوبى زؾتگبُ يب زؾتگبُ ارطائي زيگط
ة -ثبظذطيس ؾٌَات ذسهبت
د -هَاىَت ثب هطذهي ثسٍى حًََ ثطاي هست ؾِ تب پٌزؿبل

ز -اًتَبل ثِ ثرف ميط زٍلتي ِّ هزطي ٍؽبيو ٍ ىقبليتْبي ٍاگصاض قسُ هيثبقس .زض نَضت توبيل ّبضهٌساى ثِ تنييط
نٌسًٍ ثبظًكؿتگي ّعيٌِ رب ثِ ربيي تنييط نٌسًٍ شيضثظ ثب حيؼ ؾَاثٌ هطثَط تَؾظ زٍلت تبهيي هيگطزز.
ّـ -اًزبم ٍؽييِ زض ثرف ميط زٍلتي ثِ قْل هبهَض ِّ حًََ ٍ هعايبي ٍي ضا ثرف ميط زٍلتي پطزاذت هي ٌّس.
تجهطُ  -1زض نَضت ٍاگصاضي ؾْبم قطّتْبي زٍلتي ثِ ًحَي ِّ قطّت هصَّض ميط زٍلتي قَزٍَ ،اًيي ٍ هَطضات ٍبًَى
ّبض ثط ّبضهٌساى قطّت ٍاگصاض قسُ افوبل هيگطز ٍ ايي اىطازّ ،بضهٌساى ّبضىطهبي رسيس هحؿَة هيقًَس ٍ زض
نَضت توبيل هيتَاًٌس ّوبّبى تبثـ نٌسًٍ ثبظًكؿتگي ٍجلي ذَز ثبٍي ثوبًٌس.
تجهطُ  -2زض هَاضزي ِّ ثب حيؼ هبلْيت زٍلت( ثب قطّت زٍلتي) ثْطُ ثطزاضي ثركي اظ زؾتگبُ شي ضثظ ثِ ثرف ميط
زٍلتي ٍاگصاض گطزز ،هبهَضيت ّبضهٌساى هطثَط ثِ ثرف ميط زٍلتي هزبظ هيثبقس.آئيي ًبهِ ارطائي ايي هبزُ ثب پيكٌْبز
ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس.
تجهطُّ -3بضهٌس هيتَاًس ؾِ عطيٌ اظ عطً پٌذ گبًِ ىًَ ضا ثِ تطتيت اٍلَيت اًتربة ٍ زؾتگبُ ارطائي افالم ٌّس .زؾتگبُ
هطثَط هْلو اؾت ثب تَرِ ثِ اٍلَيت تقييي قسُ اظ ؾَي ّبضهٌس يْي اظ ضٍقْب ضا اًتربة ٍ اٍسام ٌّس.
هبزُ  -22زؾتگبُّبي ارطائي هَؽيٌس ثِ هٌؾَض تََيت ٍ حوبيت اظ ثرف ميط زٍلتي اٍساهبت الظم ثطاي آهَظـ،
ؾبظهبًسّي ،ايزبز تؿْيالت ٍ ّوْْبي هبلي ،ضىـ هَاًـ ازاضي ٍ ذطيس ذسهبت اظ ثرف ميط زٍلتي ثط اؾبؼ آئييًبهِاي
ِّ ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس ،ثِ فول آٍضًس.
هبزُ  -23ايزبز ٍ ازاضُ ّطگًَِ هْوبًؿطا ،ظائطؾطا ،هزتوـ هؿًَْي ،ضىبّيٍ ،احسّبي زضهبًي ٍ آهَظقي ،ىضبّبي
ٍضظقي ،تيطيحي ٍ ًؾبيط آى تَؾظ زؾتگبُّبي ارطائي هوٌَؿ هيثبقس.
تجهطُ  -1زؾتگبُّبيي ِّ ثط اؾبؼ ٍؽبيو ٍبًَى ذَز ثطاي اضائِ ذسهبت ثِ هطزم فْسُزاض اًزبم ثطذي اظ اهَض ىًَ
هيثبقٌس ثب ضفبيت احْبم ايي ىهل اظ حْن ايي هبزُ هؿتخٌي هيثبقٌس.
تجهطُ  -2هٌبعٌ هحطٍم ّكَض تب ظهبًي ِّ اظ ًؾط ًيطٍي اًؿبًي ّبضقٌبؼ ٍ هترهم تَؾقِ ًيبىتِاًس ثب تهَيت ّيبت
ٍظيطاى اظ حْن ايي هبزُ هؿتخٌي هيثبقٌس.
هبزُ  -24زض ضاؾتبي ارطاي احْبم ايي ىهل ّليِ زؾتگبُّبي ارطائي هَؽيٌس اظ تبضيد تهَيت ايي ٍبًَى اٍساهبت شيل ضا
اًزبم زٌّس:
الو  -حساّخط قف هبُ پؽ اظ تهَيت ايي ٍبًَى آى زؾتِ اظ ٍؽبييي ِّ ٍبثل ٍاگصاضي ثِ ثرف ميط زٍلتي اؾت ضا
احهبء ٍ ثب ضفبيت ضاّْبضّبي هغطٍحِ زض ايي ىهل ًؿجت ثِ ٍاگصاضي آًْب اٍسام ًوبيٌس .ثِ ًحَي ِّ عي ّط ثطًبهِ ثيؿت
زضنس اظ هيعاى تهسيْبي زٍلت زض اهَض ٍبثل ٍاگصاضي ّبّف يبثس.
ة -تقساز هزَظّبي اؾترساهي هصَّض زض هبزُ( )51ايي ٍبًَى ثِ ًحَي تقييي گطزز ِّ تقساز ّبضهٌساى زؾتگبُّبي
ارطائي ِّ ثِ ّط ًحَ حًََ ٍ هعايب زضيبىت هي ٌٌّس ٍ يب عطه ٍطازاز هيثبقٌس ّط ؾبل يِ هيعاى زٍ زضنس زض اهَض ميط
حبّويتي ًؿجت ثِ ؾبل ٍجل ّبّف يبثس.
د -حساّخط هقبزل يِ ؾَم ّبضهٌساى ِّ ثِ ضٍقْبي ثبظًكؿتگي ،ثبظذطيسي ،اؾتقيبء ٍ ؾبيط هَاضز اظ ذسهت زؾتگبُّبي

ارطائي ذبضد هيقًَس اؾترسام ًوبيٌس.
تجهطُ ٍ -1ؽبيو حبّويتي هَضَؿ هبزُ( )8ايي ٍبًَى اظ قوَل ايي هبزُ هؿتخٌي ّؿتٌس.
تجهطُ  -2آئييًبهِ ارطائي ايي هبزُ قبهل ٍؽييِ ٍبثل ٍاگصاضي زض چْبضچَة ايي ٍبًًَو حوبيتْبي زٍلت ثطاي تَؾقِ
ثرف ميط زٍلتي ٍ ًحَُ ذطيس ذسهبت اظ ثرف ذهَني ٍ تقبًٍي ٍ تقييي تْليو ّبضهٌساى ٍاحسّبي ٍاگصاض قسُ ٍ
ؾبيط هَاضز ثٌب ثِ پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس.
تجهطُ  -3زيَاى هحبؾجبت ٍ ؾبظهبى ثبظضؾي ّل ّكَض هَؽيٌس ارطاء ايي ىهل ضا زض زؾتگبُّبي ارطائي ٌّتطل ًوَزُ ٍ
ثب هسيطاى هترلو ثطذَضز ٍبًًَي ًوبيٌس.
فصل سَم -حقَق هردم
هبزُ  -25هسيطاى ٍ ّبضهٌساى زؾتگبُّبي ارطائي ،ذسهتگعاضاى هطزم ّؿتٌس ٍ ثبيس ثب ضفبيت هَظايي اذالً اؾالهي ٍ
ازاضي ٍ عجٌ ؾَگٌسي ِّ زض ثسٍ ٍضٍز ازاء ًوَز ٍ هٌكَض اذالٍي ٍ ازاضي ِّ اهضبء هيًوبيٌس ٍؽبيو ذَز ضا ثِ
ًحَاحؿي زض ضاُ ذسهت ثِ هطزم ٍ ثب زض ًؾط گطىتي حًََ ٍ ذَاؾتِّبي ٍبًًَي آًْب اًزبم زٌّس.
تجهطُ  -1انَل ٍ هيبز هٌكَض ىًَالسّط ،هتي ؾَگٌسًبهِ ٍ تقْسات ّبضهٌساى زؾتگبُ ّبي ارطائي ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ
تهَيت ّيبت ٍظيطاى ثطؾس
تجهطُ  -2زؾتگبّْبي ارطائي هيتَاًٌس هتٌبؾت ثب ٍؽبيو ٍ قطايظ ذبل زؾتگبُ هطثَط فالٍُ ثط هَاضز ىًَ ،هَاضزي ضا
ثب ضفبيت هٌكَض اذالٍي ههَة ّيبت ٍظيطاى ثِ آى اضبىِ ًوبيٌس.
هبزُ  -26زؾتگبُّبي ارطائي هْليٌس هطزم ضا ثب حًََ ٍ تْبليو ذَز زض تقبهل ثب زؾتگبُّبي ارطائي آقٌب ًوَزُ ٍ اظ
عطيٌ ٍؾبيل اضتجبط روقي ثِ ٍيػُ نسا ٍ ؾيوبي روَْضي اؾالهي ايطاى ؾغح آگبّي فوَهي زض ايي ظهيٌِ ضا اضتَبء زازُ
ٍ اعالفبت الظم ضا ثِ ًحَ هغلَة ٍ هٌبؾت زض اذتيبض هطزم ٍطاض زٌّس.
هبزُ  -27هطزم زض اؾتيبزُ اظ ذسهبت زؾتگبُّبي ارطائي زض قطايظ هؿبٍي اظ حًََ يْؿبى ثطذَضزاضًس ،زؾتگبُّبي
ارطائي هَؽيٌس حساّخط ؽطه ؾِ هبُ هطاحل ،ظهبى ٍ ّيييت ٍ اؾتبًساضز اضائِ ذسهبت ٍ تنييطات آًْب ضا هؿتٌس ٍ قيبه
ًوَزُ ٍ اظ عطً هرتلو ثِ اعالؿ هطزم ثطؾبًٌس ٍ زض نَضت ثطٍظ ّطگًَِ ترلو ،هؿٍَليي زؾتگبُّبي ارطائي هؿٍَليت
پبؾرگَيي ثِ هطزم ٍ قْبيت اًبى ضا ثِ فْسُ ذَاٌّس زاقت.
هبزُ  -28زٍلت هْلو اؾت ثِ هٌؾَض تبهيي حًََ هطزم ٍ هطارقبى ،ضضبيت ٍ فسم ضضبيت هطزم اظ فولْطز ّبضهٌساى ضا
زض اضتَبء  ،اًتهبة ٍ توسيس ٍطاضزازّبي اؾترساهي ٍ ثْطُهٌسي اظ ؾبيط اهتيبظات اؾترساهي ٍ افوبل تكَيَبت ٍ تٌجيْبت
لحبػ ًوَزُ ٍ ّليِ آئييًبهِّب ،قيًَُبهِّب ،ضَاثظ ازاضي ٍ اؾترساهي هطثَط ثِ ّبضهٌساى زٍلت ضا ثِ فٌَاى يِ فبهل
هَحط هٌؾَض ًوبيس.
فصل چهارم -ساختار سازهاًي
هبزُ  -29زؾتگبّْبي ارطائي هْليٌس ؾبظهبًسّي ،عطاحي ٍ تٌؾين تكْيالت ذَز ضا هتٌبؾت ثب ٍيػگيْبي هطثَط زض

چبضچَة الگَّب ،ضَاثظ ٍ قبذهْبيي ِّ ؾبظهبى تْيِ ٍ ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس ثب ضفبيت هَاضز شيل اًزبم
زٌّس:
الو -ؾَو پؿتْبي ؾبظهبًي ثب ضفبيت ضاّجطزّبي هصَّض زض ىهل زٍم ايي ٍبًَى ٍ ثب پيكٌْبز زؾتگبُ ٍ تبييس ؾبظهبى ثِ
تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس.
ة -تكْيالت ٍ ؾَو پؿتْبي ؾبظهبًي ههَة حساٍل پؽ اظ يِ ثطًبهِ ٍ حساّخط پؽ اظ زٍ ثطًبهِ پٌزؿبلِ هتٌبؾت ثب
ؾيبؾتْب ٍ احْبم ثطًبهِ رسيس هَضز ثبظًگطي ٍ تهَيت هزسز ٍطاض ذَاّس گطىت.
د -ثِ هٌؾَض َّتبُ ًوَزى هطاحل اًزبم ّبض ٍ ؾلؿلِ هطاتت ازاضي  -ؾغَح فوَهي هسيطيتي زض زؾتگبُّبي ارطاي هلي ٍ
اؾتبًي ثب احتؿبة ثبالتطيي هَبم ارطائي زض ّط ٍاحس ؾبظهبًي ،ثِ ٍطاض شيل تقييي هيگطزز:
 ٍظاضتربًِّب ٍ هَؾؿبت زٍلتي :حساّخط زض( )4ؾغح. ٍاحسّبي اؾتبًي  :حساّخط ( )3ؾغح ٍاحسّبي قْطؾتبًي ،هٌبعٌ ٍ ًَاحي ّوتطاظ :حساّخط( )2ؾغح ؾبيط ٍاحسّبي تَؿيوبت ّكَضي :يِ ؾغح.زّ -ط ّسام اظ ٍظاضتربًِّب ٍ ؾبظهبىّبي هؿتَل ِّ تحت ًؾط هقبٍى ضئيؽ روَْض ازاضُ هيقًَس ،هيتَاًٌس حساّخط()5
هقبٍى ٍ ؾبيط هَؾؿبت زٍلتي حساّخط( )3هقبٍى يبفٌبٍيي هكبثِ زض ؾبذتبض تكْيالتي ذَز پيف ثيٌي ًوبيٌس ٍ هتٌبؾت ثب
حزن ّبض ٍ تٌَؿ ٍؽبيو ٍ تقساز پؿتْبي ؾبظهبًي ّط هقبٍى هيتَاًس حساّخط( )5هسيط ّل يب هسيط يب ضئيؽ يب فٌبٍيي
هكبثِ زاقتِ ثبقس.
پؿتْبي هسيطيتي هَضز ًيبظ حَظُ ٍظيط يب ضئيؽ هَؾؿبت زٍلتي اظ ؾطروـ پؿتْبي هسيطيتي هصَّض زض ايي ثٌس تبهيي
ذَاّس قس.
ّـ -تقساز پؿتْبي هكبٍض ثطاي هَبهبت ارطائي هصَّض زض ثٌسّبي (الو)(،ة)ٍ(د) هبزُ( )7حساّخط( ٍ )10ثطاي ؾبيط
هَبهبت ارطائي هصَّض زض ايي هبزُ حساّخط( ٍ )4ثطاي ضٍؾبي هَؾؿبت زٍلتي ثب گؿتطُ ّكَضي حساّخط( )3پؿت زض
ؾَو پؿتْبي ههَة تقييي هيگطزز.
يٍ -احسّبي ؾبظهبًي ٍظاضتربًِّب ٍ ؾبيط زؾتگبُّبي ارطائي زض هطاّع اؾتبًْب( ثِ اؾتخٌبء اؾتبًساضيْب) ثب ضفبيت هبزُ()29
ايي ٍبًَى حساّخط زض ؾغح ازاضُ ّل ؾبظهبًسّي هيقًَس ٍ ؾبظهبًْبي هَرَز زض ايي ؾغح تنييط هييبثٌس.
ط -زض نَضتي ِّ زؾتگبُّبي ارطائي هغبثٌ قطح ٍؽبيو ٍبًًَي ٍ تكْالت ههَة ذَز العاهب هَؽو ثِ اضائِ ذسهبتي
زض قْطؾتبًْبي ّوتط اظ ّيتبز ّعاض ًيط روقيت ٍ ثرف ّبي ّوتط اظ ؾي ّعاض ًيط روقيت ثبقٌس زض نَضتي ِّ زض تبضيد
تهَيت ايي ٍبًَى ؾبذتوبًْبي ٍاحسّبي ازاضي شيضثظ احساث ًكسُ ثبقٌس هَؽيٌس ّبضهٌساى شي ضثظ ذَز ضا زض هزتوـ
ازاضي هطاّع قْطؾتبى ٍ ثرف ِّ ثِ فٌَاى ًوبيٌسگي تحت ًؾط ىطهبًساض ٍ ثركساض ايزبز هيگطزز هؿتَط ًوَزُ ٍ اظ ايزبز
ٍاحسّبي هؿتَل ذَززاضي ًوبيٌس.
اىعايف روقيت ايي گًَِ قْطّب هَرت لنَ ايي حْن ثطاي ٍاحسّبي شيضثظ ًويگطززّ .عيٌِّبي پكتيجبًي ٍ ذسهبتي

ايي هزتوـّب زض ثَزرِ ٍظاضت ّكَض (اؾتبًساضيْب) پيف ثيٌي هيگطزز .زض ؾبيط قْطّب ثب تكريم ّيبت ٍظيطاى ارطاي
ايي ثٌس اهْبًپصيط هيثبقس.
آئييًبهِ ارطائي ايي ثٌس ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس.
هبزٍُ -30ظاضتربًِّب ٍ ؾبظهبًْبي هؿتَل ِّ تحت ًؾط هقبٍى ضئيؽ روَْض ازاضُ هيقًَس ،زض نَضت ضطٍضت ثب تبييس
ؾبظهبى ٍ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيتَاًٌس حؿت ٍؽبيو ٍبًًَي ذَز زض ثطذي اظ ؾغَح تَؿيوبت ّكَضي ٍاحس ؾبظهبًي
زاقتِ ثبقٌس .زض ايي نَضت ّليِ ٍاحسّبي ٍاثؿتِ ثِ يِ ٍظاضتربًِ ٍ هَؾؿبت هؿتَل ٍاثؿتِ ثِ ضئيؽ روَْض زض ّط يِ
اظ ؾغَح تَؿيوبت ّكَضي زض يِ ٍاحس ؾبظهبى ازمبم ٍ تحت هسيطيت ٍاحس ٍطاض هيگيطًس.
هَاضز اؾتخٌبء اظ حْن اذيط ايي هبزُ ثب تبييس ؾبظهبى ثِ نتَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس.
هبزُ  -31زؾتگبُّبي ارطائي هْليٌس تكْيالت تيهيلي ذَز ضا ضفبيت هيبز هبزُ()29تْيِ ٍ يِ ًؿرِ اظ آى ضا ثِ ؾبظهبى
اضؾبل زاضًس .ؾبظهبى هَؽو اؾت حساّخط ؽطه هست ؾِ هبُ اظ تبضيد ٍنَل پيكٌْبز ،هنبيطت ٍ يب فسم هنبيطت ثب
الگَّب ،ضَاثظ ٍ قبذهْب هصَّض ضا افالم ًوبيس .زؾتگبُّبي ارطائي شيضثظ هَؽيٌس پؽ اظ انالح هَاضز هنبيط ،تبييس ثِ
ؾبظهبى ضا ّؿت ًوبيٌس.
هبزُ ّ -32ط يِ اظ ّبضهٌساى زؾتگبُّبي ارطائي ،هتهسي يْي اظ پؿتْبي ؾبظهبًي ذَاٌّس ثَز ٍ ّطگًَِ ثِ ّبضگيطي
اىطاز ٍ پطزاذت حًََ ثسٍى زاقتي پؿت ؾبظهبًي ههَة پؽ اظ يِ ؾبل اظ اثالك ايي ٍبًَى هوٌَؿ اؾت.
تجهطُ  -زؾتگبُّبي ارطائي هي تَاًٌس زض قطايظ ذبل ثب تبييس ؾبظهبى تب زُ زضنس پؿتْبي ؾبظهبًي ههَة ،ثسٍى تقْس
اؾترساهي ٍ زض ؾَو افتجبضات ههَة اىطازي ضا ثِ نَضت ؾبفتي يب ّبض هقيي ثطاي حساّخط يِ ؾبل ثِ ّبض گيطًس.
هبزُ  -33تٌؾين تكْيالت زاذلي ٍاحسّبيي اظ زؾتگبُّبي ارطائي ِّ ثط اؾبؼ ٍيوت توبم قسُ( هَضَؿ هبزُ« »16ايي
ٍبًَى) ازاضُ هيقَز ثطفْسُ آًْب ثَزُ ٍ ًؿرِاي اظ تكْيالت ذَز ضا رْت تغجيٌ ثب ضَاثظ ثِ ؾبظهبى اضؾبل ذَاٌّس
زاقت.
هبزُ  -34تٌؾين قطح ٍؽبيو ٍ ايزبز ّطگًَِ ٍاحس ٍ پؿت ؾبظهبًي زض زؾتگبُّبي ارطائي نطىب زض چْبضچَة ٍؽبيو
ٍبًًَي ههَة آًْب هزبظ هيثبقس ؾبظهبى هْلو ثِ ًؾبضت ثط حؿي اًزبم ايي ّبض هيثبقس.
هبزُ ّ -35ليِ زؾتگبُّبي ارطائي هَؽيٌس زض چْبضچَة احْبم ايي ىهل حساّخط ؽطه هست يِ ؾبل ًؿجت ثِ پيكٌْبز
انالح ؾبذتبض ؾبظهبًي ذَز اٍسام ًوبيٌس.
تجهطُ  -پؿتْبي هَضز ًيبظ ٍاحسّبي هؿتَط زض قْطؾتبًْب ٍ ثركْبي تَؾقِ ًيبىتِ ٍ ّوتط تَؾقِ يبىتِ ٍ رسيسالتبؾيؽ اظ
ؾطروـ پؿتْبي هَضَؿ هبزُ( )29ايي ٍبًَى تبهيي ذَاّس قس .زض نَضت ًجَز پؿت ثالتهسي ثطاي ٍاحسّبي ىًَالصّط
زٍلت هَؽو اؾت ثب ضفبيت احْبم ايي ىهل پؿت رسيس ايزبز ًوبيس.
فصل پٌجن -فٌاٍري اطالاعات ٍ خذهات اداري
هبزُ  -36زؾتگبُّبي ارطائي هَؽيٌس ىطآيٌسّبي هَضز فول ٍ ضٍقْبي اًزبم ّبض ذَز ضا ثب ّسه اىعايف ثْطٍُضي ًيطٍي
اًؿبًي ٍ ّبضآهسي ىقبليتْب ًؾيط ؾطفت ،زٍتّ ،عيٌِّ ،يييت ،ؾالهت ٍ نحت اهَض ٍ تبهيي ضضبيت ٍ ّطاهت هطزم ٍ ثط

اؾبؼ زؾتَضالقول ؾبظهبى تْيِ ٍ ثِ هَضز ارطاء گصاضًس ٍ حساّخط ّط ؾِ ؾبل يِ ثبض ايي ضٍقْب ضا هَضز ثبظثيٌي ٍ انالح
ٍطاض زٌّس.
تجهطُ  -هيعاى ثْطٍُضي ٍ ّبضآهسي ىقبليتْب ،نحت اهَض ٍ ضضبيت هطزم اظ ذسهبت زٍلتي ثط اؾبؼ قبذهْبيي ِّ ثب
پيكٌْبز زؾتگبُّبي ارطائي ثِ تبييس ؾبظهبى هيضؾس ،ؾبليبى تَؾظ ؾبظهبى ثب ّوْبضي زؾتگبُّبي شيضثظ هَضز
اًساظُگيطي ٍطاض گطىتِ ٍ ًتبيذ آى زض اضظيبثي فولْطز آًْب لحبػ هيقَز.
هبزُ  -37زؾتگبُّبي ارطائي هَؽيٌس ثب ّسه ثْجَز ّيييت ٍ ّويت ذسهبت ثِ هطزم ٍ ثب ضفبيت زؾتَضالقولّبي شيضثظ
اٍساهبت ظيط ضا ثِ تطتيت اًزبم زٌّس:
 -1اعالؿ ضؾبًي الْتطًٍيْي زض ذهَل قيَُ اضائِ ذسهبت ّوطاُ ثب ظهبىثٌسي اًزبم آى ٍ هساضّي ِّ هتَبضي ثبيس اضائِ
ًوبيس.
 -2اضائِ ىطهْبي هَضز ًيبظ رْت اًزبم ذسهبت اظ عطيٌ اثعاض ٍ ضؾبًِّبي الْتطًٍيْي
 -3اضائِ ذسهبت ثِ قْطًٍساى ثِ نَضت الْتطًٍيْي ٍ حصه لعٍم هطارقِ حضَضي هطزم ثِ زؾتگبُ ارطائي ثطاي زضيبىت
ذسهت.
تجهطُ -هست ظهبى ارطاء ثٌسّبي ( )3( ٍ )1ايي هبزُ اظ تبضيد تهَيت ايي ٍبًَى ثِ تطتيت يِ ،زٍ ٍ ؾِ ؾبل تقييي
هيگطزز.
هبزُ  -38ثِ هٌؾَض تؿطيـ ٍ ؾَْلت زض اضائِ ذسهبت ثِ هطزمٍ ،احسّبي ذسهبتي ضؾبًي الْتطًٍيْي اظ عطيٌ ثرف زٍلتي
ٍ ميط زٍلتي زض هطاّع قْطؾتبًْب ايزبز هيگطززّ .ليِ زؾتگبّْبي ارطائي هَؽيٌس حساّخط تب پبيبى ؾبل  1386اًزبم آى
زؾتِ اظ ذسهبتي ِّ اظ ايي عطيٌ ٍبثل اضائِ هيثبقس ضا تَؾظ ايي هطاّع اضائِ ًوبيٌس .زؾتَض القول ارطائي ايي هبزُ ثِ
تهَيت قَضاي فبلي ازاضي هيضؾس.
هبزُ  -39زؾتگبّْبي ارطائي هَؽيٌس ثِ هٌؾَض نطىِ رَيي ٍ ثْطُ ثطزاضي هٌبؾت اظ ؾبذتوبًْب ٍ ىضبّبي ازاضي ٍ
رلَگيط اظ تكطييبت ظائس ٍ ّعيٌِّبي ميط ضطٍض ٍ ىطاّن آٍضزى هَرجبت ايوٌي ٍ ؾالهت قنلي ّبضهٌساى ثطاؾبؼ ضَاثظ
ٍ اؾتبًساضزّبي ثِ ّبض گيطي ىضبّب ،تزْيعات ٍ هلعٍهبت ازاضي ِّ تَؾظ ؾبظهبى تْيِ ٍ اثالك هيگطزز اٍسام ًوبيٌس.
تجهطُ ّ -ليِ زؾتگبّْبي ارطائي هَؽيٌس حساّخط ؽطه هست يِ ؾبل ؾبذتوبًْبي هَضز اؾتيبزُ ذَز ضا ثب اؾتبًساضزّبي
يبز قسُ تغجيٌ زازُ ٍ ىضبّبي هبظاز ضا حؿت هَضز زض اؾتبًْب ثِ ازاضات ّل اٍتهبزي ٍ زاضايي اؾتبى ٍ زض هطاّع ثِ ٍظاضت
اهَض اٍتهبزي ٍ زاضايي افالم ًوبيٌس تب اظ عطيٌ ايي ٍظاضتربًِ حؿت هَضز ثب تهَيت ّيبت ٍظيطاى ٍ يب قَضاي ثطًبهِ ضيعي
ٍ تَؾقِ اؾتبى زؾتگبّْبي ثْطُ ثطزاض آى تقيٌي گطزز.
زض نَضتي ِّ زض هْلت تقييي قسُ زؾتگبّْبي ارطائي اٍسام ًٌٌْس شي حؿبثبى هَؽيٌس ىضبّبي هبظاز ضا ثِ ٍظاضت يب ازاضُ
ّل هتجَؿ رْت اٍسام ثِ تطتيت ىًَ افالم ًوبيٌس.
هبزُ -40ثِ هٌؾَض ايزبز ظيط ؾبذت اعالفبتي ٍ توطّع اهَض هطثَط ثِ اؾتيبزُ اظ ىٌبٍضي اعالفبت زض ذسهبت ،ازاضي،
زٍلت هَؽو اؾت اظ عطيٌ ؾبظهبى حجت احَال ٍ قطّت پؿت روَْضي اؾالهي ايطاى ٍ هكبضّت ّليِ زؾتگبّْبي

ارطائي پبيگبُ اعالفبت ايطاًيبى ضا عطاحي ،ؾبهبًسّي ٍ ارطاء ًوبيس.
تجهطُ  -1ايي پبيگبُ ثب اؾتيبزُ اظ قوبض هلي ٍ ّس پؿتي اظ عطيٌ ؾبهبًسّيّ ،سايت ٍ اتهبل زازُّب ٍ اعالفبت هَرَز
زؾتگبّْب تكْيل هيگطزز.
تجهطُ ّ -2ليِ زؾتگبّْبي ارطائي هَؽيٌس تب پبيبى ؾبل  1386پبيگبُّبي اعالفبت زازُّبي هطثَط ثِ ذَز ضا ثب اؾتيبزُ اظ
قوبضُ هلي ٍ ّس پؿتي آهبزُ ًوبيٌس.
تجهطُ  -3آئيي ًبهِ ايي هبزُ تَؾظ ؾبظهبى تْيِ ٍ ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضؾيس.
تجهطُ  -4ؾبظهبى هؿئَل پيگيطي ٍ ًؾبضت ثط حؿي اًزبم تْبليو هغطح زض ايي هبزُ هيثبقسّ .ط گًَِ اضائِ ذسهبت ٍ
ثَطاضي اضتجبط ثب هطارقبًي ِّ ًيبظ ثِ قٌبؾبيي اىطاز ٍ آزضؼ هحل اؾتَطاض آًْب هيثبقس اظ ؾبل  1388ثسٍى اؾتيبزُ اظ قوبض
هلي ٍ ّسپؿتي تَؾظ زؾتگبّْبي ارطائي هوٌَؿ هيثبقس.
فصل ششن ٍ -رٍد به خذهت
هبزُ ٍ -41ضٍز ثِ ذسهت ٍ تقييي نالحيت اؾترساهي اىطازي ِّ زاٍعلت اؾترسام زض زؾتگبّْبي ارطائي هي ثبقٌس
ثطاؾبؼ هزَظّبي نبزضُ ،تكْيالت ههَة ٍ ضفبيت هطاتت قبيؿتگي ٍ ثطاثطي ىطنتْب اًزبم هيقَز.
هبزُ  -42قطايظ فوَهي اؾترسام زض زؾتگبّْبي ارطائي فجبضتٌس اظ:
الو -زاقتي حساٍل ؾي ثيؿت ؾبل توبم ٍ حساّخط چْل ؾبل ثطاي اؾترسام ضؾوي ٍ ثطاي هترههيي ثب هسضُ تحهيلي
زّتطي چْل ٍ پٌذ ؾبل.
ة -زاقتي تبثقيت ايطاى.
د -اًزبم ذسهت زٍضُ ضطٍضت يب هقبىيت ٍبًًَي ثطاي هطزاى.
ز -فسم افتيبز ثِ زذبًيبت ٍ هَاز هرسض.
ًُ -ساقتي ؾبثَِ هحَْهيت رعائي هَحط.
ٍ -زاضا ثَزى هسضُ تحهيلي زاًكگبّي ٍ يب هساضُ ّوتطاظ (ثطاي هكبملي ِّ هساضُ ّوتطاظ زض قطايظ احطاظ آًْب پيف
ثيٌي قسُ اؾت).
ظ -زاقتي ؾالهت رؿوبًي ٍ ضٍاًي ٍ تَاًبيي ثطاي اًزبم ّبضي ِّ اؾترسام هيقًَس ثطاؾبؼ آئيي ًبهِاي ِّ ثب پيكٌْبز
ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس.
ح -افتَبز ثِ زيي هجيي اؾالم يب يْي اظ ازيبى قٌبذتِ قسُ زض ٍبًَى اؾبؾي روَْضي اؾالهي ايطاى.
ط -التعام ثِ ٍبًَى اؾبؾي روَْضي اؾالهي ايطاى.
تجهطُ -ثِ ّبض گيطي هٍَت ٍ تقييي حًََ ٍ هست ذسهت اتجبؿ ذبضري حؿت ٍَاًيي ٍ هَطضات ذبل ذَز اًزبم ذَاّس
زاقت.
تجهطُ  -2اؾترسام اىطاز زض زؾتگبّْبي ارطائي زض هكبمل ترههي ٍ ّبقٌبؾي ٍ ثبالتط هٌَط ثِ احطاظ تَاًبيي آًبى زض

هْبضتْبي پبيِ ٍ فوَم ىٌبٍضي اعالفبت هيثبقس ِّ فٌبٍيي ٍ هحتَاي هْبضتْبي هصَّض تَؾظ ؾبظهبى تْيِ ٍ اثالك ذَاّس
قس.
تجهطُ  -3اؾترسام ايخبضگطاى ٍ ذبًَازُّبي آًبى ثطاؾبؼ ٍَاًيي ههَة هطثَط ثِ ذَز ذَاّس ثَز.
تجهطُ ٍَ -4اًيي ٍ هَطضات گعيٌف ثِ ٍَت ذَز ثبٍي اؾت.
تجهطُ  -5ثِ ّبض گيطي اىطاز ثب هساضُ تحهيلي زيپلن ٍ يب ثب حساٍل ؾي ّوتط اظ ضٍن هصَّض زض ايي هبزُ زض هَاضز يب
هٌبعَي ذبل ثطاي هست ظهبى هكرم ٍ ثطاي ىطظًساى قْسا نطىب زض هكبملي ِّ ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيبت
ٍظيطاى هيضؾس هزبظ هيثبقس.
هبزُ  -43زؾتگبّْبي ارطائي هيتَاًٌس زض نَضتي ِّ زض ٍَاًيي ٍ هَطضات ٍجلي هَضز فول ذَز قطايغي فالٍُ ثط قطايظ
هبزُ  42ايي ٍبًَى زاقتِ ثبقٌس ،آى ضا هلِ فول ٍطاض زٌّس.
هبزُ  -44ثِ ّبض گيطي اىطاز زض زؾتگبّْبي ارطائي پؽ اظ پصيطىتِ قسى زض اهتحبى فوَهي ِّ ثِ عَض فوَهي ًكط آگْي
هيگطزز ٍ ًيع اهتحبى يب هؿبثَِ ترههي اهْبًپصيط اؾت .زؾتَض القول هطثَط ثِ ًحَُ ثطگعاض اهتحبى فوَهي ٍ ترههي
ثِ تهَيت قَضاي تَؾقِ هسيطيت هيضؾس.
هبزُ  -45اظ تبضيد تهَيت ايي ٍبًَى ،اؾترسام زض زؾتگبّْبي ارطائي ثِ زٍ ضٍـ شيل اًزبم هي پصيطز.
الو  -اؾترسام ضؾوي ثطاي تهسي پؿتْبي حبثت زض هكبمل حبّويتي.
ة -اؾترسام پيوبًي ثطاي تهسي پؿتْبي ؾبظهبًي ٍ ثطاي هست هقيي.
تجهطُ ّ -1بضهٌساًي ِّ ثِ هَرت ٍَاًيي هَضز فول ثِ اؾترسام ضؾوي زض آهسُ اًس ثب ضفبيت هَطضات ايي ٍبًَى ثِ نَضت
اؾترسام ضؾوي ازاهِ ذَاٌّس زاز.
تجهطُ  -2هكبمل هَضَؿ ثٌس الو ايي هبزُ ثب تَرِ ثِ ٍيػگيّبي هصَّض زض هبزُ  8ايي ٍبًَى ثٌب ثِ پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ
تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس.
تجهطُ  -3ؾي ّبضهٌس پيوبًي زض اًتْبي هست ٍطاض زاز اؾترسام ًجبيس اظ قهت ٍ پٌذ ؾبل ٍ ثطاي هكبمل ترههي اظ ّيتبز
ؾبل تزبٍظ ٌّس.
تجهطُ  -4تقييي هحل ذسهت ٍ قنل هَضز تهسي ّبضهٌساى پيوبًي زض پيوبى ًبهِ هكرم هيگطزز ٍ زض هَضز ّبضهٌساى
ضؾوي ثِ فْسُ زؾتگبُ ارطائي شي ضثظ هيثبقس.
هبزُ ّ -46ؿبًي ِّ قطايظ ٍضٍز ثِ اؾترسام ضؾوي ضا ّؿت هيًوبيٌس ٍجل اظ ٍضٍز ثِ ذسهت ضؾوي يِ زٍضُ آظهبيف
ضا ِّ هست آى ؾِ ؾبل هيثبقس عي ذَاٌّس ًوَز ٍ زض نَضت احطاظ قطايظ شيل اظ ثسٍ ذسهت رعء ّبضهٌساى ضؾوي
هٌؾَض ذَاٌّس قس:
الو -حهَل اعويٌبى اظ ليبٍت (فلوي ،افتَبزي ٍ اذالٍي)ّ ،بضزاًي ،فالٍِ ثِ ّبض ،ذالٍيتًَ ،آٍضي ،ضٍحيِ ذسهت ثِ
هطزم ٍ ضفبيت ًؾن اًضجبط ازاضي اظ عطيٌ ّؿت اهتيبظ الظم ثب تكريم ّويتِ ترههي تقييي نالحيت ّبضهٌساى ضؾوي.
ة  -عي زٍضُّبي آهَظقي ٍ ّؿت اهتيبظ الظم.

د  -تبئيس گعيٌف.
تجهطُ  -1زض نَضتي ِّ زض ضوي يب ايطاى زٍضُ آظهبيكي ّبضهٌساى قطايظ ازاهِ ذسهبت ٍ يب تجسيل ثِ اؾترسام ضؾوي ضا
ّؿت ًٌوبيٌس ثب ٍي ثِ يْي اظ ضٍظقْبي شيل ضىتب ذَاّس قس:
الو  -افغبء هْلت زٍ ؾبلِ زيگط ثطاي احطاظ قطايظ الظم.
ة  -تجسيل ٍضـ ثِ اؾترساهي پيوبًي.
د -لنَ حْن.
تجهطُ  -2ثب ّبضهٌساى پيوبًي زض نَضت قطّت زض آظهَى ٍ احطاظ نالحيتْبي هَضَؿ هبزُ  ٍ 42پصيطىتِ قسى ثطاي
اؾترسام زض هكبمل حبّويتي ثِ قطح ظيط ضىتبض ذَاّس قس.
 -1ؾَاثٌ پيوبًي آًْب رعٍ ؾَاثٌ ضؾوي هحؿَة هيقَز.
 -2ؾبثَِ ؾٌَات ذسهت آًْب ثِ ؾَو ؾي هَضَؿ ثٌس الو هبزُ  42ىهل ٍضٍز ثِ ذسهت اضبىِ هيقَز.
تجهطُ  -3آئيي ًبهِ ارطائي ايي هبزُ تَؾظ ؾبظهبى تْيِ ٍ ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس.
هبزُ  -47ثِ ّبضگيطي ّبضهٌساى قطّتْبي ٍ هَؾؿبت ميط زٍلتي ثطاي اًزبم توبم يب ثركي اظ ٍؽبيو ٍ اذتيبضات پؿتْبي
ؾبظهبًي زؾتگبّْبي ارطائي تحت ّط فٌَاى هوٌَؿ هيثبقس ٍ اؾتيبزُ اظ ذسهبت ّبضهٌساى ايي گًَِ قطّتْب ٍ هَؾؿبت
نطىب ثطاؾبؼ هبزُ  17ايي ٍبًَى اهْبًپصيط اؾت.
هبزُ ّ -48بضهٌساى ضؾوي زض يْي اظ حبالت شيل اظ ذسهبت زض زؾتگبُ ارطائي هتٌعؿ هيگطزًس:
 ثبظًكؿتگي ٍ يب اظ ّبض اىتبزگي ّلي عجٌ ٍَاًيي شي ضثظ. اؾتقيب. ثبظذطيسي ثِ زليل ّؿت ًتبيذ ضقيو اظ اضظيبثي فولْطز ّبضهٌس زض ؾِ ؾبل هتَالي يب چْبض ؾبل هتٌبٍة ( ثطاؾبؼ آئييًبهِاي ِّ ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس).
 آهبزُ ثرسهت ثطاؾبؼ هبزُ .122 اذطاد يب اًيهبل ثِ هَرت احْبم هطارـ ٍبًًَي شي ضثظ.تجهطُ ّ -1بضهٌساًي ِّ ثِ هَرت احْبم هطارـ ٍبًًَي اظ ذسهت هٌيهل هيگطزًس زض هست اًيهبل اربظُ اؾترسام ٍ يب
ّط گًَِ اقتنبل زض زؾتگبّْبي ارطائي ضا ًرَاٌّس زاقت.
تجهطُ ّ -2بضهٌساًي ِّ اظ زؾتگبُ ارطائي اذطاد هيگطزًس ،اربظُ اؾترسام ٍ يب ّط گًَِ اقتنبل هزسز زض ّوبى زؾتگبُ
ارطائي ضا ًرَاّس زاقت.
هبزُ  -49توسيس ٍطاض زاز ّبضهٌساى پيوبًي هٌَط ثِ تحٌَ قطايظ شيل هيثبقس:
 اؾتوطا پؿت ؾبظهبًي ّبضهٌساى. ّؿت ًتبيذ هغلَة اظ اضظيبثي فولْطز ٍ ضضبيت اظ ذسهبت ّبضهٌس. -رلت ضضبيت هطزم ٍ اضثبة ضرَؿ.

 اضتَبء ؾغح فلوي ٍ ترههي زض ظهيٌِ قنل هَضز تهسي.تجهطُ -زض نَضت فسم توسيس ٍطاض زاز ثب ّبضهٌساى پيوبًي هغبثٌ ٍَاًيي ٍ هَطضات هطثَط فول ذَاّس قس.
هبزُ ّ -50بضهٌساى ،هكوَل اؾتيبزُ اظ هعايبي ثيوِ ثيْبضي هغبثٌ ٍَاًيي ٍ هَطضات هطثَط ذَاٌّس ثَز.
هبزُ  - 51هزوَؿ هزَظّبي اؾترسام زؾتگبّْبي ارطائي ثب ضفبيت ىهل زٍم ايي ٍبًَى زض ثطًبهِّبي پٌذ ؾبلِ تقييي
هيگطزز ٍ ؾْن ّط يِ اظ ٍظاضتربًِّب ٍ هَؾؿبت زٍلتي ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هي ضؾس.
تجهطُ ّ -ط گًَِ ثِ ّبضگيطي ًيطٍي اًؿبًي زض زؾتگبّْبي ارطائي ذبضد اظ هزَظّبي هَضَؿ ايي هبزُ ذاله ٍبًَى
هحؿَة ٍ هوٌَؿ هيثبقس ٍ پطزاذت ّط گًَِ ٍرْي ثِ اىطازي ِّ ثسٍى هزَظ ثِ ّبض گطىتِ هيقًَس تهطه ميط ٍبًًَي
زض اهَال فوَهي هحؿَة هيگطزز.
هبزُ ّ - 52ط ًَؿ ثِ ّبض گيطي اىطاز زض زؾتگبّْبي ارطائي ثِ ميط اظ حبالت هٌسضد زض هبزُ  ٍ 45تجهطُ هبزُ  32ايي ٍبًَى
هوٌَؿ هيثبقس.
فصل هشتن  -اًتصاب ٍ ارتقاء شغلي
هبزُ  - 53اًتهبة ٍ اضتَبء قنلي ّبضهٌساى ثبيس ثب ضفبيت قطايظ تحهيلي ٍ تزطثي الظم ٍ پؽ اظ احطاظ قبيؿتگي ٍ
فولْطز هَىٌ زض هكبمل ٍجلي آًبى نَضت گيطز.
هبزُ  - 54ثِ هٌؾَض اؾتَطاض ًؾبم قبيؿتگي ٍ ايزبز حجبت زض ذسهت هسيطاى ،زؾتگبّْبي ارطائي هَؽيٌس اٍساهبت ظيط ضا
اًزبم زٌّس:
الو -زض اًتربة ٍ اًتهبة اىطاز ثِ پؿتْبي هسضيت حطىِاي ،قطايظ ترههي الظم زض تقييي ًوَزُ تب اىطاز اظ هؿيط اضتَبئ
قنلي ثِ هطاتت ثبالتط اضتَبء يبثٌس .زض هَاضزي ِّ اظ ايي عطيٌ اهْبى اًتربة ٍرَز ًساقتِ ثبقس ،ثب ثطگعاضي اهتحبًبت
ترههي الظم ،اًتربة نَضت هيپصيطز.
زؾتگبّْبي ارطائي هيتَاًٌس ثطاي حساّخط پبًعزُ زضنس  15زضنس ؾوتْبي هسيطيت حطىِاي اظ اىطاز قبيؿتِ (ثب ضفبيت
ترهم ٍ تزطثِ قبمل ًؿجت ثِ قنل ،ثسٍى ضفبيت ؾلؿلِ هطاتت هسيطيتي) ذبضد اظ زؾتگبُ اؾتيبزُ ًوبيٌس.
ة -فعل ٍ ًهت هتهسيبى پؿتْبي هسيطيت ؾيبؾي (هصَّض زض هبزُ  71ايي ٍبًَى ثسٍى العام ثِ ضفبيت هؿيط اضتَبء قنلي
اظ اذتيبضات هَبهبت ثبالتط هيثبقس).
د -زٍضُ ذسهت زض پؿتْبي هسيطيت حطىِاي چْبض ؾبلِ هيثبقس ٍ توسيس آى ثالهبًـ اؾت .تنييط ؾوت اىطاز ٍجل اظ هست
هصَّض ثطاؾبؼ آئيي ًبهِاي ِّ ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس اهْبًپصيط هيثبقس.
تجهطُ  -1زض ارطاء ايي هبزُ هزوَفِ قطّتْبي ظيط هزوَفِ يِ قطّت هبزض ترههي ثطاي اًتهبة هسيطاى يِ
زؾتگبُ ارطائي تلَي هيگطزز.
تجهطُ  -2زض ّط يِ اظ زؾتگبّْبي ارطائي ،يْي اظ پؿتْبي هقبًٍيي هَبهبت ارطائي هصَّض زض ثٌسّبي (ز) ٍ (ُ) هبزُ
( )71ايي ٍبًَى حبثت تلَي هيگطزز ٍ فعل ٍ ًهت هتهسي آى ثطاؾبؼ آئيي ًبهِاي اؾت ِّ ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت

ّيبت ٍظيطاى هيضؾس.
تجهطُ  -3زؾتگبّْبي ارطائي هَؽيٌس اهْبى اضتَبئ هؿيط قنلي ضا ثب تَرِ ثِ اهتيبظات هطثَعِ زض ىضبي ضٍبثتي ثطاي ّليِ
ّبضهٌساى ىطاّن ًوبيٌس.
تجهطُ  -4هسيطاى هصَّض زض هبزُ  71ايي ٍبًَى هسيطاى ؾيبؾي ٍ ثَيِ هسيطاى حطىِاي تلَي هيگطزًس.
هبزُ  - 55ؾبظهبى هْلو اؾت ثِ هٌؾَض حيؼ ؾطهبيِّبي اًؿبًي ٍ قٌبؾبيي اىطاز ٍارس قطايظ احطاظ پؿتْبي هسيطيت
ًؿجت ثِ ايزبز ثبًِ اعالفبت هسيطاى رْت اؾتيبزُ هَبهبت ٍ هسيطاى شي ضثظ اٍسام ًوبيس.
هبزُ  -56ؾبظهبى هَؽو اؾت ثطًبهِّب ٍ ؾبهبًِّبي ارطائي هَحطي ضا ثطاي آهَظـ هسيطاى هتٌبؾت ثب ٍؽبيو ٍ ًَكْبي
هَضز اًتؾبض زض ثركْب ٍ زؾتگبّْبي ارطائي ّكَض تٌؾين ًوبيس ٍ ّط گًَِ اًتهبة ٍ اضتَبء هسيطاى هٌَط ثِ عي زٍضُّبي
شي ضثظ هيثبقس.
هبزُ  - 57زؾتَض القول ارطائي ايي ىهل ٍ قطايظ ترههي ٍ فوَهي پؿتْبي هسيطت حطىِاي ٍ ًحَُ اضتَبء هؿيط قنلي
ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت قَضاي فبلي ازاضي هيضؾس.
فصل ًهن  -تَاًوٌذ سازي كارهٌذاى
هبزُ  - 58ؾبظهبى هَؽو اؾت ثِ هٌؾَض اضتَبء ؾغح ّبضايي ٍ احط ثركي زؾتگبّْبي ارطائيً ،ؾبم آهَظـ ّبضهٌساى
زؾتگبّْبي ارطائي ضا ثِ گًَِاي عطاحي ًوبيس ِّ ّوطاُ ثب هتٌبؾت ؾبذتي زاًف ،هْبضت ٍ ًگطـ ّبضهٌساى ثب قنل هَضز
ًؾط ،اًگيعُّبي الظم ضا رْت هكبضّت هؿتوط ّبضهٌساى زض ىطآيٌس آهَظـ تبهيي ًوبيس ثِ ًحَي ِّ ضاثغِاي ثيي اضتَبء
ّبضهٌساى ٍ هسيطاى ٍ آهَظـ ثطٍطاض گطزز ٍ اظ حساٍل ؾطاًِ ؾبفت آهَظـ ثطاؾبؼ هَطضات هطثَط زض ّط ؾبل ثطذَضزاض
گطزًس.
هبزُ  - 59زؾتگبّْبي ارطائي هْليٌس ثب ضفبيت هَطضات ايي ٍبًَى ٍ ًؾبم آهَظـ ّبضهٌساى زٍلت ،ثطًبهِّبي آهَظقي
ّبضهٌساى ذَز ضا تسٍيي ًوبيٌس.
تجهطُ  -زؾتگبّْبي ارطائي هيتَاًٌس زض ٍبلت ثطًبهِّبي آهَظقي ههَة ثطاي ارطاء زٍضُّبي آهَظقي هَضز ًيبظ ذَز
ثب زاًكگبُّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ فبلي اًقَبز ٍطاض زاز ًوبيٌسّ .وچٌيي زؾتگبّْبي هعثَض هيتَاًٌس ّليِ هطاحل عطاحي،
ارطاء ٍ اضظقيبثي زٍضُّب ٍ ىقبليتْبي آهَظقي ٍ پػٍّكي ذَز ضا ثِ هَؾؿبت ٍ هطاّع آهَظقي ٍ پػٍّكي زٍلتي ٍ ميط
زٍلتي ِّ نالحيت ىٌي ٍ ترههي آًْب ثِ تبئيس ؾبظهبى ضؾيسُ ثبقسٍ ،اگصاض ًوبيٌس.
هبزُ ّ -60ليِ ثَضؾْبي آهَظقي ِّ هٌزط ثِ اذص هسضُ تحهيلي زاًكگبّي ًويگطزز ٍ اظ ؾَي زٍلتْبي ذبضري يب اظ
عطه هَؾؿبت ثيي الوللي زض اذتيبض زٍلت ٍطاض هيگيطز اظ عطيٌ ؾبظهبى ،هتٌبؾت ثب ٍؽبيو زؾتگبّْبي ارطائي تَظيـ
هيگطزز .زٍضُّبيي ِّ عجٌ ٍطاض زاز زٍ ربًجِ ثطگعاض هيقَز تَؾظ زؾتگبُ ارطائي هطثَط اٍسام ذَاّس قس.
تجهطُ  -ثَضؾْبي ٍ زٍضُّبي آهَظقي ِّ هٌزط ثِ اذص هسضُ زاًكگبّي هيقَز ثب ًؾط ٍظاضت زضهبى ٍ آهَظـ پعقْي
ٍ فلَم ،تحَيَبت ٍ ىٌبٍضي حؿت هَضز تَظيـ هيگطزز.

هبزُ  -61افعام ّبضهٌساى زؾتگبّْبي ارطائي اظ ظهبى تهَة ايي ٍبًَى ثطاي عي زٍضُّبي آهَظقي ِّ هٌزط ثِ اذص
هسضُ زاًكگبّي ٍ يب هقبزل آى هيگطزز زض زاذل ٍ ذبضد اظ ّكَض ثب ّعيٌِ زؾتگبّْبي هطثَعِ ٍ اؾتيبزُ اظ هبهَضيت
آهَظقي هوٌَؿ هيثبقس.
تجهطُ  -ايخبضگطاى هكوَل هَطضات ذبل ذَز هيثبقٌس.
هبزُ ّ -62بضهٌساى هَؽيٌس ّوَاضُ ًؿجت ثِ تَاًوٌس ؾبظي ٍ اىعايف هْبضتْب ٍ تَاًبييْبي قنلي ذَز اٍسام ًوبيٌس.
زؾتگبّْبي ارطائي قيَُّب ٍ الگَّبي الظم ثطاي اىعايف تَاى ٍ تَاى ؾٌزي هسام ّبضهٌساى ذَز ضا ِّ تَؾظ ؾبظهبى تْيِ
ٍ اثالك هيقَز ثِ هَضز ارطا ذَاٌّس گصاضز.
هبزُ  - 63آئيي ًبهِ ارطائي ايي ىهل ثِ پيكٌْبز ؾبظهبى ٍ ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس.
فصل دهن  -حقَق ٍ هسايا
هبزُ ً - 64ؾبم پطزاذت ّبضهٌساى زؾتگبّْبي ارطائي ثطاؾبؼ اضظقيبثي فَاهل قنل ٍ قبمل ٍ ؾبيط ٍيػگيْبي هصَّض زض
هَاز آتي ذَاّس ثَز .اهتيبظ حبنل اظ ًتبيذ اضظقيبثي فَاهل هصَّض زض ايي ىهل ضطة زض ضطيت ضيبلي ،هجٌبي تقييي
حًََ ٍ هعايبي ّبضهٌساى ٍطاض هيگيطز ٍ ثطاي ثبظًكؿتگبى ٍ هَؽييي يب هؿتوطي ثگيطاى ًيع ثِ ّويي هيعاى تقييي هيگطزز.
تجهطُ  -ضطيت ضيبلي هصَّض زض ايي هبزُ ثب تَرِ ثِ قبذم ّعيٌِ ظًسگي زض اليحِ ثَزرِ ؾبالًِ پيف ثيٌي ٍ ثِ تهَيت
هزلؽ قَضاي اؾالهي هيضؾس.
هبزُ ّ -65ليِ هكبمل هكوَل ايي ٍبًَى ثطاؾبؼ فَاهلي ًؾيط اّويت ٍ پيچيسگي ٍؽبيو ٍ هؿئَليتْبي ،ؾغح ترهم ٍ
هْبضتّبي هَضز ًيبظ ثِ يْي اظ عجَبت رسٍل يب رساٍل حٌ قنل اذتهبل هييبثٌس.
حساٍل اهتيبظ رسٍل يب رساٍل اضظقيبثي هكبمل ( ٍ )2000حساّخط آى ( )6000هيثبقس.
تجهطُ ّ -1ط ّسام اظ هكبمل هتٌبؾت ثب ٍيػگيْب ،حساّخط زض پٌذضتجِ ،هَسهبتي ،پبيِ ،اضقس ،ذجطُ ٍ فبلي عجَِثٌسي
هيگطزًس ٍ ّط ّسام اظ ضتجِّب ثِ يْي اظ عجَبت رسٍل يب رساٍل هَضَؿ ايي هبزُ اذتهبل هييبثس .ضتجِّبي ذجطُ ٍ
فبلي ثِ هكبمل ّبضقٌبؾي ٍ ثبالتط اذتهبل هييبثس.
قبمليي هطثَط ثِ ثسٍ اؾترسام زض ضتجِ هَسهبتي ٍطاض هيگيطًس ٍ ثطاؾبؼ فَاهلي ًؾيط اثتْبض ٍ ذالٍيت ،هيعاى اىعايف
هْبضتْب ،اًزبم ذسهبت ثطرؿتِ ،عي زٍضُّبي آهَظقي ٍ هيعاى رلت ضضبيت اضثبة ضرَؿ ثطاؾبؼ ضَاثغي ِّ هتٌبؾت
ثب ٍيػگيْبي هكبمل ثِ تهَيت قَضاي تَؾقِ هسيطيت هيضؾس اضظيبثي ٍ حؿت اهتيبظات هْتؿجِ ٍ عي حساٍل هست
تزطثِ هطثَط ثِ ؾغَح پبيِ ،اضقس ،ذجطُ ٍ فبلي اضتَب هييبثٌسً .رجگبًي ِّ عجٌ ضَاثظ ههَة قَضاي فبلي اًَالة
ىطٌّگي تقييي هيقًَس ٍ اىطازي ِّ فالٍُ ثط قطايظ فوَهي زض ثسٍ اؾترسام اظ تزطثِ ٍ هْبضت الظم ثطذَضزاض ّؿتٌس
عجٌ آئييًبهِاي ِّ ثِ پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيئت ٍظيطاى هيضؾس اظ عي ثطذي اظ ضتجِّب هقبه ٍ زض يْي اظ ضتجِّبي
زيگط ٍطاض هيگيطًس.
تجهطُ ّ -2ليِ فٌبٍيي هسيطيت ٍؾطپطؾتي هتٌبؾت ثب پيچيسگي ٍؽبيو ٍ هؿئَليتْب ،حيغِ ؾطپطؾتي ٍ ًؾبضت ٍ
حؿبؾيتْبي قنلي ٍ ؾبيط فَاهل هطثَط زض يْي اظ عجَبت رسٍل ىًَالقبزُ هسيطيت ِّ حساٍل اهتيبظ آى ( ٍ )500حساّخط

آى ( )5000اؾتٍ ،طاض هيگيطز.
تجهطُ  -3اهتيبظ عجَِ هكبمل آهَظقي توبم ٍٍت ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ ثْساقتي ٍ زضهبًي ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ
آهَظـ پعقْي زض رسٍل يب رساٍل حٌ قنل ثب ضطيت ( )1/1هحبؾجِ هيگطزز.
هبزُ ّ -66ليِ قبمليي هكوَل ايي ٍبًَى ثطاؾبؼ فَاهلي ًؾيط تحهيالت ،زٍضُّبي آهَظقي ٍ هْبضت (فالٍُ ثط حساٍل
قطايظ هصَّض زض اٍليي عجَِ قنل هطثَط) ،ؾٌَات ذسهت ٍ تزطثِ اظ اهتيبظ حٌ قبمل ِّ حساٍل ( ٍ )1000حساّخط
( )4500اهتيبظ هيثبقس ،ثْطُهٌس هيگطزًس.
حساّخط اهتيبظ ايي هبزُ ثطاي ّط قبمل اظ ّيتبز ٍ پٌذ زضنس ( )%75اهتيبظ قنل ٍي تزبٍظ ًرَاّس ّطز.
تجهطُ ٌّ -طهٌساى ٍ اىطازي ِّ زض حَظُّبي فلويِ تحهيل ًوَزُاًس ثطاؾبؼ آيييًبهِاي ِّ ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت
ّيئت ٍظيطاى هيضؾس ثب هَبعـ ضؾوي تحهيلي ّوتطاظ هيگطزًس.
هبزُ  -67رسٍل يب رساٍل هَضَؿ هبزُ ( ٍ )65تجهطُّبي ( )2( ٍ )1آى ثٌب ثِ پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيئت ٍظيطاى
هيضؾس ٍ ترهيم ّط ّسام اظ هكبمل ٍ عجَبت قنلي آى ثِ يْي اظ عجَبت رساٍل حٌ قنل ثب پيكٌْبز ؾبظهبى تَؾظ
قَضاي تَؾقِ هسيطيت اًزبم ٍ ثطاي ارطا ثِ زؾتگبّْبي ارطايي اثالك هيگطزز .اضظيبثي فَاهل هطثَط ثِ قبمل ثطاؾبؼ
ضَاثغي ِّ ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت قَضاي هصَّض هيضؾس تَؾظ زؾتگبّْبي ارطايي اًزبم ذَاّس قس ٍ ؾبظهبى ثط
ارطاي ايي اهط ًؾبضت هيًوبيس.
هبزُ  -68فالٍُ ثط پطزاذتْبي هَضَؿ هبزُ ( ٍ )65تجهطُّبي آى ٍ هبزُ ( ِّ )66حًََ حبثت تلَي هيگطزز
ىًَالقبزُّبيي ثِ قطح ظيط ثِ ّبضهٌساى ٍبثل پطزاذت هيثبقس:
 -1ىًَالقبزُ هٌبعٌ ّوتط تَؾقِ يبىتِ ٍ ثسي آة ٍ َّا ثطاي هكبمل ترههي ِّ قبمليي آًْب زاضاي هساضُ تحهيلي
ّبضقٌبؾي اضقس ٍ ثبالتط هيثبقٌس تب ثِ هيعاى ثيؿت ٍ پٌذ ( )%25اهيتبظ حًََ حبثت ٍ ثطاي ؾبيط هكبمل تب ثيؿت زضنس
( )%20حًََ حبثت ّط ّسام اظ ّبضهٌساى ٍارس قطايظ پطزاذت ذَاّس قس .ىْطؾت ايي هٌبعٌ زض ّط زٍضُ ثطًبهِ پٌزؿبلِ
ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيئت ٍظيطاى هيضؾس.
 -2ىًَالقبزُ ايخبضگطي هتٌبؾت ثبزضنس ربًجبظي ٍ هست ذسهت زاٍعلجبًِ زض رجِْ ٍ هست اؾبضت تب ( )1500اهتيبظ ٍ ثِ
زاضًسگبى ًكبىّبي زٍلتي تب ( )750اهتيبظ تقلٌ هيگيطز.
ّبضهٌساى ٍ ثبظًكؿتگبى ِّ زض ظهبى رٌگ زض هٌبعٌ رٌگعزُ هكنَل ذسهت ازاضي ثَزُاًس ثِ اظاي ّط ؾبل ذسهت زض
ظهبى رٌگ ( )125اهتيبظ زض ًؾط گطىتِ هيقَز.
 -3ىًَالقبزُ ؾرتي ّبض ٍّبض زض هحيظ ّبي ميط هتقبضه ًؾيط ّبض ثب اققِ ٍ هَاز قيويبييّ ،بض ثب ثيوبضاى ضٍاًي ،فيًَي ٍ
زض اٍضغاًؽ ٍ زض ثركْبي ؾَذتگي ٍ هطاٍجتْبي ٍيػُ ثيوبضؾتبًي تب ( )1000اهتيبظ ٍ زض هَضز ّبض ثب هَاز ؾوي ،آتفظا ٍ
هٌيزطُ ٍ ّبض زض افوبً زضيب ،اهتيبظ يبز قسُ ثب تهَيت ّيئت ٍظيطاى تب ؾِ ثطاثط ٍبثل اىعايف ذَاّس ثَز.
ّ -4وِ ثِ ّعيٌِ فبئلِهٌسي ٍ اٍالز ثِ ّبضهٌساى هطز قبمل ٍ ثبظًكؿتِ ٍ ٍؽييِثگيط هكوَل ايي ٍبًَى ِّ زاضاي ّوؿط
هيثبقٌس هقبزل ( )800اهيتبظ ثطاي ّط ىطظًس هقبزل ( )200اهتيبظ ٍ حساّخط ؾِ ىطظًس .حساّخط ؾي ثطاي اٍالزي ِّ اظ هعايبي

ايي ثٌس اؾتيبزُ هيٌٌّس ثِ قطط ازاهِ تحهيل ٍ ًيع ميط قبمل ثَزى ىطظًس )25( ،ؾبل توبم ٍ ًساقتي قَّط ثطاي اٍالز اًبث
ذَاّس ثَزّ .بضهٌساى ظى قبمل ٍ ثبظًكؿتِ ٍ ٍؽييِ ثگيط هكوَل ايي ٍبًَى ِّ زاضاي ّوؿط ًجَزُ ٍ يب ّوؿط آًبى هقلَل ٍ
يب اظ ّبضاىتبزُ ّلي هيثبقس ٍ يب ذَز ثِ تٌْبيي هتْيل هربضد ىطظًساى ّؿتٌس اظ هعايبي ّوِ ّعيٌِ فبئلِهٌسي هَضَؿ
ايي ثٌس ثْطُهٌس هيقًَس .ىطظًساى هقلَل ٍ اظ ّبض اىتبزُ ّلي ثِ تكريم هطارـ پعقْي شيضثظ هكوَل هحسٍزيت ؾَو
ؾٌي هعثَض ًويثبقٌس.
 -5ىًَالقبزُ قنل ثطاي هكبمل ترههي ،هتٌبؾت ثب ؾغح ترهم ٍ هْبضتْب ،پيچيسگي ٍؽبيو ٍ هؿئَليتْب ٍ قطايظ
ثبظاض ّبض ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ٍ تهَيت ّيئت ٍظيطاى ثطاي هكبمل تب ؾغح ّبضزاًي حساّخط ( )700اهتيبظ ٍ ثطاي هكبمل
ّوؿغح ّبضقٌبؾي حساّخط ( )1500اهتيبظ ٍ ثطاي هكبمل ثبالتط حساّخط ( )2000اهتيبظ تقييي هيگطزز .ايي ىًَالقبزُ ثب
ضفبيت تجهطُ ايي هبزُ ٍبثل پطزاذت هيثبقس.
 -6ىًَالقبزُ ّبضايي ٍ فولْطز زض چْبضچَة ضَاثظ ايي ثٌس ٍ تجهطُ ايي هبزُ ٍبثل پطزاذت هيثبقس:
الو -ثِ حساّخط ّيتبز زضنس ( )%70اظ ّبضهٌساى ّط زؾتگبُ ثطاؾبؼ ضتجِثٌسي ًوطات اضظقيبثي ّبضهٌساى ،عجٌ فولْطز
ّبضهٌسى ٍ ثب تَرِ ثِ اهتيبظي ِّ اظ فَاهل ًؾيط ضضبيت اضثبة ضرَؿ ،ضقس ٍ اضتَب ،احط ثركي ٍ ّيييت ٍ ؾطفت زض اتوبم
ّبض ّؿت هيًوبيٌس .ثطاؾبؼ زؾتَضالقولي ِّ ؾبظهبى اثالك هيًوبيس تب ( )%20اهتيبظ هطثَط ثِ حًََ حبثت ٍي زض هَبعـ
ؾِ هبِّ ٍبثل پطزاذت هيثبقس.
ة -هيعاى ثْطُهٌسي ّبضهٌساى ّط زؾتگبُ اظ ؾَو ّيتبز ( )%70زضنس هصَّض زض ايي ثٌس هتٌبؾت ثب هيعاى هَىَيت زض
تحٌَ تْبليو ٍبًًَي ٍ ارطاي ثطًبهِّب ٍ اضظيبثي فولْطز زؾتگبُ ِّ تَؾظ ؾبظهبى ٍ تهَيت قَضاي فبلي ازاضي زض ؾِ
ؾغح هتَؾظ ،ذَة ٍ فبلي ضتجِثٌسي هيگطزًس ثِ تطتيت ( )%70 ٍ %50 ،%30تقييي هيگطزز.
د -هَبهبت زؾتگبّْبي ارطايي هصَّض زض هبزُ ( )71هتٌبؾت ثب ضتجِ زؾتگبُ شيضثظ هكوَل زضيبىت ايي ىًَالقبزُ
هيثبقٌس.
 -7ثِ هٌؾَض رجطاى ّعيٌِ ؾيط ٍ هإهَضيت ضٍظاًِ زاذل ٍ ذبضد اظ ّكَضًَ ،ثت ّبضي ،ربثِربيي هحل ذسهت ّبضهٌساى
ثب تكريم زؾتگبُ ارطاييّ ،ؿط نٌسًٍ ٍ تضويي ،هجبلني ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ٍ تهَيت ّيئت ٍظيطاى ثِ ّبضهٌساى
پطزاذت ذَاّس قس.
 -8ثِ ّبضهٌساًي ِّ زض ذبضد اظ ّكَض زض پؿتْبي ؾبظهبًي اقتنبل زاضًس ىًَالقبزُ اقتنبل ذبضد اظ ّكَض ثطاؾبؼ
ضَاثغي ِّ ثِ پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيئت ٍظيطاى هيضؾس پطزاذت هيگطزز.
ايي گًَِ ّبضهٌساى زض هستي ِّ اظ ىًَالقبزُ اقتنبل ذبضد اظ ّكَض اؾتيبزُ هيٌٌّس زضيبىت زيگطي ثِ اؾتخٌب هَاضزي ِّ
ثِ هَرت ٍَاًيي ذبل ثطاي اقتنبل زض ذبضد اظ ّكَض ثِ ايي گًَِ ّبضهٌساى تقلٌ هيگيطز ًرَاٌّس زاقت.
 -9زض نَضتي ِّ ثٌب ثِ زضذَاؾت زؾتگبُّ ،بضهٌساى هاؽو ثِ اًزبم ذسهبتي ذبضد اظ ٍٍت ازاضي گطزًس ثطاؾبؼ
آئييًبهِاي ِّ ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيئت ٍظيطاى هيضؾس ،هيتَاى هجبلني تحت فٌَاى اضبىِ ّبض ،حٌالتحَيٌ،
حٌالتسضيؽ ،حٌالتطروِ ٍ حٌالتإليو ثِ آًْب پطزاذت ًوَز.

هزوَؿ هجبلل ٍبثل پطزاذت تحت فٌَاى اضبىِ ّبض ٍ حٌالتسضيؽ ثِ ّط يِ اظ ّبضهٌساى ًجبيس اظ حساّخط ( )%50حًََ
حبثت ٍ ىًَالقبزُّبي ٍي تزبٍظ ًوبيس.
زض ّط زؾتگبُ ارطايي حساّخط تب (ّ )%20بضهٌساى آى زؾتگبُ ِّ ثِ اٍتضب قنلي ،اضبىِ ّبض ثيكتطي زاضًس اظ هحسٍزيت
ؾَو ( )%50هؿتخٌي هيثبقٌس.
 -10ىًَالقبزُ ٍيػُ زض هَاضز ذبل ثب تَرِ ثِ فَاهلي اظ ٍجيل ثبظاض ّبض زاذلي ٍ ثييالوللي ،ضيؿِپصيطي ،تإحيط اٍتهبزي
ىقبليتْب زض زضآهس هلي ،اًزبم ىقبليت ٍ ٍؽبيو ترههي ٍ ؾتبزي ٍ تحَيَبتي ٍ حؿبؾيت ّبض ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ٍ تهَيت
ّيئت ٍظيطاى اهتيبظ ٍيػُاي ثطاي حساّخط ( )%25اظ هكبمل،زض ثطذي اظ زؾتگبّْبي ارطائي تب ( )%50ؾَو اهتيبظ حًََ
حبثت ٍ ىًَالقبزُّبي هؿتوط هصَّض زض ايي ىهل زض ًؾط گطىتِ ذَاّس قس.
تجهطُ -پطزاذت ىًَالقبزُّبي هصَّض زض ثٌسّبي ( )6( ٍ )5ايي هبزُ زض ّط ّسام اظ زؾتگبّْبي ارطايي،هكطٍط ثِ افوبل
انالحبت ؾبذتبضيً ،يطٍي اًؿبًي ،ىٌأٍضي ٍ ٍاگصاضي اهَض ثِ ثرف ميط زٍلتي (احْبم هصَّض زض ايي ٍبًَى) ٍ اؾتيبزُ
اظ هٌبثـ حبنل اظ نطىِرَييّبي ثِ فول آهسُ ،زض ؾَو افتجبضات ههَة اظ ؾبل  1387اهْبًپصيط هيثبقس ٍ ايي
ىًَالقبزُّب رعٍ زيَى هٌؾَض ًويگطزز .اًزبم انالحبت هصَّض زض ايي تجهطُ ثبيس ثِ تإييس ؾبظهبى ثطؾس.
هبزُ  -69ثِ زؾتگبّْبي ارطايي اربظُ زازُ هيقَز تب ثيؿت ٍ پٌذ زضنس ( )%25افتجبضاتي ِّ اظ هحل انالحبت هصَّض
زض تجهطُ هبزُ ىًَالصّط زض ّط ّسام اظ ٍاحسّبي ؾبظهبًي نطىِرَيي هيگطزز ضا (ثب تإييس شيحؿبة هطثَعِ) ثِ فٌَاى
ىًَالقبزُ ثْطٍُضي ميط هؿتوط ثِ ّبضهٌساى ٍ هسيطاًي ِّ زض ّوبى ٍاحسّب ،ذسهبت ثطرؿتِ اًزبم هيزٌّس پطزاذت
ًوبيٌس.
هبزُ  -70قطايظ تهسي هكبمل اذتهبني زؾتگبّْبي ارطايي ثِ تٌبؾت ٍؽبيو پؿتْبي ٍبثل ترهيم ثِ ّط قنل ،اظ
لحبػ هقلَهبت ،تحهيالت ،تزطثِ ،هْبضت ٍ زٍضُّبي آهَظقي هَضز ًيبظ ٍ فَاهل هَحط زيگط ثب پيكٌْبز زؾتگبُ ارطايي ٍ
تإييس ؾبظهبى ٍ تهَيت قَضاي تَؾقِ هسيطيت تقييي هيگطزز ٍ .زض اًتهبة اىطاز ثِ هكبمل هصَّض ضفبيت قطاط ههَة
العاهي هيثبقس.
تجهطُ  -1قطايظ تهسي هكبمل فوَهي ِّ زض پيف اظ يِ زؾتگبُ قبمل زاضًس ثِ تٌبؾت پؿتْبي ٍبثل ترهيم ثِ ّط
قنل تَؾظ ؾبظهبى تْيِ ٍ پؽ اظ تهَيت قَضاي تَؾقِ هسيطيت رْت ارطا ثِ زؾتگبّْبي شيضثظ اثالك هيگطزز.
تجهطُ  -2زؾتگبّْبي ارطايي هاؽيٌس حساّخط ؽطه هست ؾِ ؾبل قطايظ تهسي هكبمل اذتهبني ذَز ضا ثِ ؾبظهبى
افالم ًوبيٌس .زض ميط ايي نَضت ؾبظهبى هاؽو اؾت قطايظ تهسي هكبمل اذتهبني ضا ضؤؾبً ثِ قَضاي تَؾقِ هسيطيت
پيكٌْبز ًوبيس .تب تنييط ضَاثظ ٍجلي ،قطايظ ههَة ىقلي ٍبثل ارطا اؾت.
هبزُ  -71ؾوتْبي شيل هسيطيت ؾيبؾي هحؿَة قسُ ٍ ثِ فٌَاى هَبم قٌبذتِ هيقًَس ٍ اهتيبظ قنلي هَبهبت هصَّض زض
ايي هبزُ ثِ قطح ظيط تقييي هيگطزز:
الو -ضئؾبي ؾِ ٍَُ ( )18000اهتيبظ.
ة -هقبٍى اٍل ضئيؽ روَْضًَ ،اة ضئيؽ هزلؽ قَضاي اؾالهي ٍ افضب قَضاي ًگْجبى ( )17000اهتيبظ.

دٍ -ظضا ًوبيٌسگبى هزلؽ قَضاي اؾالهي ٍ هقبًٍيي ضئيؽ روَْض ( )16000اهيتبظ.
ز -اؾتبًساضاى ٍ ؾيطا ( )15000اهيتبظ.
ّـ  -هقبًٍيي ٍظضا ( )14000اهتيبظ.
تجهطُ ً -1رؿت ٍظيطاى زٍضاى اًَالة اؾالهي ثب هَبهبت ثٌس (ة) ايي هبزُ ّوتطاظ هيگطزًس ٍ تقييي ؾبيط پؿتّبي
ّوغطاظ ثِ فْس ّيئت ٍظيطاى ثَزُ ٍ تقييي ّوغطاظي پؿتّبي ّبضٌّبى ازاضي هزلؽ ثِ فْسُ ضئيؽ هزلؽ ذَاّس ثَز.
تجهطُ  -2فالٍُ ثط حًََ هَضَؿ هبزُ ىًَ ٍ اهتيبظ ٍيػگيْبي قبمل (هصَّض زض هبزُ ( ِّ ))66حًََ حبثت تلَي
هيگطزز ىًَالقبزُّبي هبزُ ( )68ايي ٍبًَى ًيع حؿت هَضز ثِ هَبهبت تقلٌ ذَاّس گطىت.
تجهطُ  -3هَبهبت هصَّض زض ايي هبزُ ِّ حساٍل زٍ ؾبل زض پؿت هسيطيتْبي ؾيبؾي اًزبم ٍؽييِ ًوَزُ يب ثٌوبيٌس پؽ اظ
تهسي هَبم زض نَضتي ِّ ثِ ؾوت پبيييتطي هٌهَة قًَس ،چٌبًچِ حًََ حبثت ٍ ىًَالقبزُ هؿتوط آًْب زض هؿئَليت
رسيس اظ ّكتبز زضنس ( )%80حًََ حبثت ٍ ىًَالقبزُ هؿتوط ٍي زض پؿت ٍجلي ّوتط ثبقس ثِ هيعاى هبثِالتيبٍت تب ( )%80ضا
تيبٍت تغجيٌ زضيبىت ذَاٌّس ًوَز .ايي تيبٍت تغجيٌ ثب اضتَبّبي ثقسي (فَاهل قنل ٍ قبمل ٍ ىًَالقبزُّب) هؿتْلِ
هيگطزز ٍ ايي هبثِالتيبٍت زض هحبؾجِ حًََ ثبظًكؿتگي ٍ ٍؽييِ ًيع هالُ فول ذَاّس ثَز.
تجهطُ  -4زٍلت هزبظ اؾت ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ،ثطذي اظ اهتيبظات ٍبًًَي هَبهبت هَضَؿ ايي ٍبًَى (ثِ اؾتٌخب حًََ ٍ هعايب)
ضا ثِ هكبمل ذبل ٍيػُ هسيطيت حطىِاي ٍ يب ؾوتْبي ذبل ٍ ٍيػُ ٍضبيي تؿطي زّس.
هبزُ  -72اهتيبظ قنلي هسيطاى فبهل ٍ افضبي ّيئتّبي هسيطُ قطّتْبي زٍلتي ِّ ثطاؾبؼ ؾيبؾتْبي ههَة هَبم هقؾن
ضّجطي زض هَضز انل چْل ٍ چْبضم (ٍ )44بًَى اؾبؾي روَْضي اؾالهي ايطاى ثبيس زض اذتيبض زٍلت ثوبًس ثب تَرِ ثِ ًَؿ
ٍؽبيو ،حؿبؾيت ،ؾغح ترههي ّبضهٌساى ،تإحيط ٍ ًَف اٍتهبزي قطّتًَ ،ؿ تَليس ٍ ذسهبتّ ،بضآيي ٍ احطثركي ٍ
ؾْن قطّت زض زضآهس هلي تقييي ذَاّس گطزيس.
ؾَو اهتيبظ ايي هبزُ حساّخط ( )1/5ثطاثط حساّخط اضٍبم اهتيبظ قنلي هصَّض زض ايي ىهل هيثبقس .ايي گًَِ ّبضهٌساى
حؿت هَضز اظ اهتيبظات قبمل ٍ ىًَالقبزُّبي هصَّض زض هبزُ ( )68ثْطُهٌس ذَاٌّس ثَز.
تجهطُ  -حًََ ٍ هعايبي هسيطاى فبهل ٍ افضبي ّيئت هسيطُ ؾبيط قطّتْبي زٍلتي ِّ ثطاؾبؼ ؾيبؾتْبي ههَة هَبم
هقؾن ضّجطي ثبيس قطّت آًْب ثِ ثرف ميط زٍلتي ٍاگصاض گطزز ،هكبثِ ؾبيط هسيطاى حطىِاي هصَّض زض ايي ٍبًَى تقييي ٍ
پطزاذت هيگطزز.
هبزُ  -73ثِ هٌؾَض اضتَبي ّبضايي ٍ ؾَززّي ثٌگبّْبي اٍتهبزي ٍ ايزبز اًگيعُ ٍ تحطُ زض آًْب ،ثِ ّبضهٌساى آى زؾتِ اظ
قطّتْبي زٍلتي ِّ ثطاؾبؼ ؾيبؾتْبي ههَة هَبم هقؾن ضّجطي زض هَضز انل چْل ٍ چْبضم (ٍ )44بًَى اؾبؾي
روَْضي اؾالهي ايطاى ثبيس زض اذتيبض زٍلت ثوبًس ثطاؾبؼ آئييًبهِاي ِّ ثِ تهَيت ّيئت ٍظيطاى هيضؾس هتٌبؾت ثب
هيعاى ؾَز حبنل ٍ هيعاى احطگصاضي آًْب زض تَؾقِ اٍتهبزي ّكَض ٍ فولْطز ٍ ثْطٍُضي ثٌگبُّب ،ىًَالقبزُ ثْطٍُضي ثِ
عَض ميط هؿتَين پطزاذت ذَاّس قس .حساّخط اهتيبظ ايي ىًَالقبزُ حؿت هَضز ثطاي ّيتبز زضنس (ّ )%70بضهٌساى تب ؾَو
چْل زضنس ( )%40حًََ حبثت ّط يِ اظ ّبضهٌساى هيثبقس.

تجهطُ  -هكوَليي ايي ٍبًَى نطىبً يْي اظ ىًَالقبزُّبي هصَّض زض ثٌس ( )6هبزُ ( ٍ )68ايي هبزُ ضا هيتَاًٌس زضيبىت
ًوبيٌس.
هبزُ  -74ثِ هٌؾَض ّوبٌّگي زض تقييي حًََ ٍ هعايبي ّبضهٌساى زؾتگبّْبي ارطايي ،قَضاي حًََ ٍ زؾتوعز ثب فضَيت
ضئيؽ ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِضيعي ّكَض ٍ ٍظيط اهَض اٍتهبزي ٍ زاضايي ٍ زٍ ًيط اظ ٍظضا ثِ اًتربة ّيئت ٍظيطاى ٍ
ضئيؽ زؾتگبُ شيضثظ ٍ هزوَفبً زٍ ًيط ًوبيٌسُ اظ ّويؿيًَْبي ارتوبفي ٍ ثطًبهِ ٍ ثَزرِ ٍ هحبؾجبت هزلؽ قَضاي
اؾالهي (ثِ فٌَاى ًبؽط) تكْيل هيقَزّ ،ليِ زؾتگبّْبي ارطايي افن اظ ايي ِّ هكوَل هَطضات ايي ٍبًَى ثبقٌس يب ًجبقٌس
هْليٌس ٍجل اظ اتربش تهوين زض هطارـ ٍبًًَي شيضثظ ثطاي تقييي ٍ يب تنييط هجبًي ٍ هَطضات حًََ ٍ هعايبي ّبضهٌساى ذَز
ٍ يب ّط ًَؿ پطزاذت رسيس هَاىَت قَضاي هصَّض ضا ّؿت ٌٌّس .ههَثبت ٍ تهويوبت قَضا پؽ اظ تإيس ضئيؽ روَْض
ٍبثل ارطا اؾت.
ٍؽبيو زثيطذبًِ قَضاي حًََ ٍ زؾتوعز ثِ فْسُ ؾبظهبى ذَاّس ثَز.
تجهطُ ّ -يئت ٍظيطاى ٍ ؾبيط هطارقي ِّ اذتيبض تٌؾين هَطضات پطزاذت زاضًس ،هَؽيٌس ٍجل اظ ّط گًَِ تهوينگيطي ًؾط
هَاىٌ ايي قَضا ضا اذص ًوبيٌس.
هبزُ  -75اهتيبظ هيعاى فيسي پبيبى ؾبل ّبضهٌساى ٍ ثبظًكؿتگبى ٍ هاؽييي هقبزل ( )5000هيثبقس.
هبزُ  -76حساٍل ٍ حساّخط حًََ ٍ هعايبي هؿتوط قبمليي ،حًََ ثبظًكؿتگبى ٍ ٍؽييِثگيطاى هكوَل ايي ٍبًَى ٍ ؾبيط
حًََ ثگيطاى زؾتگبّْبي ارطايي ٍ نٌسٍٍْبي ثبظًكؿتگي ٍاثؿتِ ثِ زؾتگبّْب ارطايي ّط ؾبل ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ
تهَيت ّيئت ٍظيطاى هيضؾس.
تجهطُ  -ؾَو حًََ حبثت ٍ ىًَالقبزُ هؿتوط ًجبيس اظ ( )7ثطاثط حساٍل حًََ حبثت ٍ ىًَالقبزُّبي هؿتوط تزبٍظ ٌّس.
ىًَالقبزُّبي هصَّض زض ثٌسّبي ( )5(ٍ )3( ،)2هبزُ ( )68ىًَالقبزُ هؿتوط تلَي هيگطزًس.
هبزُ  -77تقييي هيعاى ىًَالقبزُّبي هصَّض زض ثٌسّبي ( )10( ٍ )9( ، )8( )7( ،)6( ،)5هبزُ ( )68ايي ٍبًَى تب ؾَو تقييي
قسُ تَؾظ هطارـ شيضثظ ثب ٍظيط ٍ يب ضئيؽ زؾتگبُ ارطايي ٍ يب هَبهبت ٍ هسيطاى ذَاّس ثَز.
هبزُ  -78زض زؾتگبّْبي هكوَل ايي ٍبًَى ّليِ هجبًي پطزاذت ذبضد اظ ضَاثظ ٍ هَطضات ايي ىهل ثِ اؾتخٌبي پطزاذتْبي
ٍبًًَي ِّ زض ظهبى ثبظًكؿتِ قسى يب اظ ّبضاىتبزگي ٍ يب ىَت پطزاذت هيگطزز ٍ ّوچٌيي ثطًبهِ ّوِّبي ضىبّي ِّ ثِ
فٌَاى يبضاًِ هؿتَين زض اظاي ذسهبتي ًؾيط ؾطٍيؽ ضىتٍآهس ،ؾلوؾطٍيؽ ،هْس َّزُ ٍ يب ؾبيط هَاضز پطزاذت
هيگطزز ،ثب ارطاي ايي ٍبًَى لنَ هيگطزز.
تجهطُ  -زض نَضتي ِّ ثب ارطاي ايي ىهل ،حًََ حبثت ٍ ىًَالقبزُّبي هكوَل ّؿَض ثبظًكؿتگي ّط يِ اظ ّبضهٌساى
ِّ ثِ هَرت ٍَاًيي ٍ هَطضات ٍجلي زضيبىت هيًوَزًس ّبّف يبثس ،تب هيعاى زضيبىتي ٍجلي ،تيبٍت تغجيٌ زضيبىت ذَاٌّس
ًوَز ٍ ايي تيبٍت تغجيٌ ضوي زضد زض حْن حٍََي ثب اضتَبّبي ثقسي هؿتْلِ هيگطزز .ايي تيبٍت تغجيٌ زض هحبؾجِ
حًََ ثبظًكؿتگي يب ٍؽييِ ًيع هٌؾَض هيگطزز.
هبزُ ّ -79ليِ هجبلل پطزاذتي ثِ هكوَليي ايي ٍبًَى افن اظ هؿتوط ،ميط هؿتوط ،پبزاقت ٍ ّعيٌِّب ،ثبيس زض ىيف حٍََي

ّبضهٌساى زضد گطزز.
هبزُ  -80آئييًبهِ ارطايي ايي ىهل اظ تبضيد تهَيت ايي ٍبًَى حساّخط ؽطه هست  3هبُ ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت
ّيئت ٍظيطاى هيضؾس ٍ زؾتگبّْبي ارطايي هاؽيٌس حساّخط ؽطه هست ( )3هبُ پؽ اظ اثالك آئييًبهِّب ٍ زؾتَضالقولْبي
هطثَط ًؿجت ثِ نسٍض احْبم اٍسام ًوبيٌس.
فصل يازدهن  -ارزيابي اعولكرد
هبزُ  -81زؾتگبّْبي ارطايي هْليٌس ثطاؾبؼ آئييًبهِاي ِّ ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيئت ٍظيطاى هيضؾس ،ثب
اؾتَطاض ًؾبم هسيطيت فولْطز هكتول ثط اضظيبثي فولْطز ؾبظهبى ،هسيطيت ٍ ّبضهٌساى ،ثطًبهِّبي ؾٌزف ٍ اضظيبثي
فولْطز ٍ هيعاى ثْطٍُضي ضا زض ٍاحسّبي ذَز ثِ هَضز ارطا گصاقتِ ٍ ضوي تْيِ گعاضقْبي ًَثِاي ٍ هٌؾنً ،تبيذ حبنل
ضا ثِ ؾبظهبى گعاضـ ًوبيٌس.
هبزُ  -82ؾبظهبى هاؽو اؾت اؾتَطاض ًؾبم هسيطيت فولْطز ضا زض ؾغح ّليِ زؾتگبّْبي ارطايي پيگيطي ٍ ًؾبضت ًوَزُ
ٍ ّط ؾبل گعاضقي اظ فولْطز زؾتگبّْبي ارطايي ٍ اضظقيبثي آًْب زض اثقبز قبذهْبي اذتهبني ٍ فوَهي ٍ ًحَُ ارطاي
احْبم ايي ٍبًَى ضا ثطاؾبؼ آئييًبهِاي ِّ ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيئت ٍظيطاى هيضؾس ،تْيِ ٍ ثِ ضئيؽ روَْض ٍ
هزلؽ قَضاي اؾالهي اضائِ ًوبيس.
هبزُ  -83ؾبظهبى هاؽو اؾت ّط ؾبلِ ثطاؾبؼ قبذهْبي ثييالوللي ٍ گعاضقْبي زضيبىتي اظ زؾتگبّْبي شيضثظ ،پؽ اظ
اًغجبً ثب چكناًساظ اثالمي ،ربيگبُ ٍ هيعاى پيكطىت ّكَض ضا زض هَبيؿِ ثب ؾبيط ّكَضّبي رْبى تقييي ٍ گعاضـ الظم ضا ثِ
ضئيؽ روَْض ٍ هزلؽ قَضاي اؾالهي اضائِ ًوبيس ٍ اظ ًتبيذ آى زض تسٍيي ضاّجطزّبي ثطًبهِّبي تَؾقِ اؾتيبزُ ًوبيس.
فصل دٍازدهن  -حقَق ٍ تكاليف كارهٌذاى
هبزُ ّ -84بضهٌساى زؾتگبّْبي ارطايي ؾبلي ؾي ضٍظ حٌ هطذهي ّبضي ثب اؾتيبزُ اظ حًََ ٍ هعايبي هطثَط ضا زاضًس.
حساّخط ًيوي اظ هطذهي ّبضهٌساى زض ّط ؾبل ٍبثل شذيطُ قسى اؾت.
تجهطُ ّ -1بضهٌساى زؾتگبّْبي ارطايي هيتَاًٌس زض عَل هست ذسهت ذَز ثب هَاىَت زؾتگبُ شيضثظ حساّخط ؾِ ؾبل
اظ هطذهي ثسٍى حًََ اؾتيبزُ ًوبيٌس ٍ زض نَضتي ِّ ّؿت هطذهي ثطاي ازاهِ تحهيالت فبلي ترههي زض ضقتِ
هطثَط ثِ قنل ّبضهٌساى ثبقس تب هست زٍ ؾبل ٍبثل اىعايف ذَاّس ثَز.
تجهطُ ّ -2بضهٌساى زؾتگبّْبي ارطايي عجٌ گَاّي ٍ تإييس پعقِ هقتوس حساّخط اظ چْبض هبُ هطذهي اؾتقالري زض
ؾبل اؾتيبزُ ذَاٌّس ًوَز .ثيوبضيْبي نقتالقالد ثِ تكريم ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقْي اظ هحسٍزيت
ظهبًي هصَّض هؿتخٌي هيثبقس ٍ هَطضات هطثَط زض آئييًبهِ ايي ىهل پيفثيٌي هيگطزز.
تجهطُ  -3هكوَليي هَطضات ٍبًَى تإهيي ارتوبفي اظ ًؾط اؾتيبزُ اظ هطذهي اؾتقالري تبثـ ّوبى هَطضات هيثبقٌس.
تجهطُ ّ -4بضهٌساى ظى ِّ ّوؿط آًْب زض هإهَضيت ثؿط هيثطًس هيتَاًٌس تب پبيبى هإهَضيت حساّخط ثِ هست قف ؾبل اظ
هطذهي ثسٍى حًََ اؾتيبزُ ًوبيٌس.
هبزُ  -85زؾتگبّْبي ارطايي هْليٌس زض چْبضچَة ثَزرِّبي ههَة ٍ آئييًبهِاي ِّ ثِ تهَيت ّيئت ٍظيطاى

هيضؾسّ ،بضهٌساى ٍ ثبظًكؿتگبى ٍ اىطاز تحت تْيل آًبى ضا فالٍُ ثط اؾتيبزُ اظ ثيوِ پبيِ زضهبى ،ثب هكبضّت آًبى ثِ
نَضت ّوبٌّگ ٍ يٌَْاذت ثطاي ّليِ ّبضهٌساى زٍلت تحت پَقف ثيوِّبي تْويلي ٍطاض زٌّس.
هبزُ  -86زؾتگبّْبي ارطايي هْليٌس زض ايزبز هحيظ هٌبؾت ّبض ٍ تإهيي قطايظ ثْساقتي ٍ ايوٌي ثطاي ّبضهٌساى ذَز
اٍساهبت الظم ضا ثِ فول آٍضًس.
هبزُ  -87ؾبفبت ّبض ّبضهٌساى زٍلت چْل ٍ چْبض ؾبفت زض ّيتِ هيثبقس ٍ تطتيت ٍ تٌؾين ؾبفبت ّبض ازاضات ثب
پيكٌْبز ؾبظهبى ٍ تهَيت ّيئت ٍظيطاى تقييي هيگطزز ٍ تنييط ؾبفت ّبض ّبضهٌساى زض هَاضز ضطٍضي ثب ضفبيت ؾَو
هصَّض ثب زؾتگبُ شيضثظ هيثبقس .هيعاى ؾبفبت تسضيؽ هقلوبى ٍ افضبي ّيئت فلوي اظ ؾبفبت هاؽو ،زض عطحْبي
عجَِثٌسي هكبمل شيضثظ تقييي ذَاّس قس.
تجهطُ ّ -1بضهٌساى هيتَاًٌس ثب هَاىَت زؾتگبُ ارطايي ؾبفبت ّبض ذَز ضا تب يِ چْبضم ؾبفت ّبض ضٍظاًِ (حساّخط 11
ؾبفت) تَليل زٌّس.
هيعاى حًََ ٍ هعايبً ،حَُ هحبؾجِ ؾَاثٌ ذسهت ايي ٍجيل ّبضهٌساى هتٌبؾت ثب ؾبفبت ّبض آًبى تقييي ذَاّس قس.
تجهطُ  -2زؾتگبّْبي ارطايي هيتَاًٌس زض هَاضز ذبل ثب هَاىَت ّيئت ٍظيطاى ٍ ضفبيت ؾَو ؾبفبت ّبض ثب تَرِ ثِ
قطايظ رنطاىيبيي ٍ هٌغَِاي ٍ ىهلي ؾبفبت ّبض ذَز ضا ثِ تطتيت زيگطي تٌؾين ًوبيٌس.
تجهطُ ّ -3ليِ زؾتگبّْبي ارطايي اؾتبًي هاؽيٌس ؾبفبت ّبض ذَز ضا زض قف ضٍظ ّيتِ تٌؾين ًوبيٌس( .ؾتبز هطّعي
زؾتگبّْبي ارطايي هكوَل ايي حْن ًويثبقٌس).
هبزُ ّ -88بضهٌساى زؾتگبّْبي ارطايي زض اًزبم ٍؽبيو ٍ هؿئَليتّبي ٍبًًَي زض ثطاثط قبّيبى هَضز حوبيت ٍضبيي
هيثبقٌس ٍ زؾتگبّبي ارطايي هْليٌس ثِ تَبضبي ّبضهٌساى ثطاي زىبؿ اظ اًزبم ٍؽبيو آًْب ثب اؾتيبزُ اظ ّبضقٌبؾبى حٍََي
ذَز يب گطىتي ٍّيل اظ ّبضهٌساى حوبيت ٍضبيي ًوبيٌس.
هبزُ ّ -89بضهٌساى زؾتگبّْبي ارطايي زض هَضز اؾتيبزُ اظ تؿْيالت ٍ اهتيبظات ٍ اًتهبة ثِ هكبمل ؾبظهبًي زض نَضت
زاقتي قطايظ الظم اظ حًََ يْؿبى ثطذَزاض ثَزُ ٍ زؾتگبّْبي ارطايي هْليٌس ثب ضفبيت هَاظيي ٍ هَطضات هطثَعِ ٍ
فسالت اؾترساهي ،حًََ ّبضهٌساى ذَز ضا زض هَضز هصَّض زض ايي ٍبًَى هسًؾط ٍطاض زٌّس.
هبزُ ّ -90بضهٌساى زؾتگبّْبي ارطايي هاؽو هيثبقٌس ِّ ٍؽبيو ذَز ضا ثب زٍت ،ؾطفت ،نساٍت ،اهبًت،
گكبزُضٍيي ،اًهبه ٍ تجقيت اظ ٍَاًيي ٍ هَطضات فوَهي ٍ اذتهبني زؾتگبُ هطثَعِ اًزبم زٌّس ٍ زض هَبثل فوَم
هطارقيي ثِ عَض يْؿبى ٍ زؾتگبُ شيضثظ پبؾرگَ ثبقٌس.
ّطگًَِ ثيافتٌبيي ثِ اهَض هطارقيي ٍ ترلو اظ ٍَاًيي ٍ هَطضات فوَهي هوٌَؿ هيثبقس .اضثبة ضرَؿ هيتَاًٌس زض ثطاثط
ثطذَضز ًبهٌبؾت ّبضهٌساى ثب آًْب ٍ َّتبّي زض اًزبم ٍؽبيو ثِ زؾتگبُ ارطايي شيضثظ ٍ يب هطارـ ٍبًًَي قْبيت ًوبيٌس.
هبزُ  -91اذصض ضقَُ ٍ ؾَاؾتيبزُ اظ هَبم ازاضي هوٌَؿ هيثبقس .اؾتيبزُ اظ ّطگًَِ اهتيبظ ،تؿْيالت ،حٌ هكبٍضُّ ،سيِ ٍ
هَاضز هكبثِ زض هَبثل اًزبم ٍؽبيو ازاضي ٍ ٍؽبيو هطتجظ ثب قنل تَؾظ ّبضهٌساى زؾتگبّْبي ارطايي زض توبم ؾغَح اظ
اىطاز حَيَي ٍ حٍََي ثِ رع زؾتگبُ شيضثظ ذَز ترلو هحؿَة هيقَز.

تجهطُ  -1زؾتگبّْبي ارطايي هاؽيٌس فالٍُ ثط ًؾبضت هؿتَين هسيطاى اظ عطيٌ اًزبم ثبظضؾيْبي هؿتوط زاذلي تَؾظ
ثبظضؾبى هقتوس ٍ هترهم زض ارطاي ايي هبزُ ًؾبضت هؿتَين ًوبيٌس .چٌبًچِ ترلو ّط يِ اظ ّبضهٌساى هؿتٌس ثِ گعاضـ
حساٍل يِ ثبظضؼ هقتوس ثِ تإييس هسيط هطثَعِ ثطؾس ثبالتطيي هَبم زؾتگبُ ارطايي يب هَبهبت ٍ هسيطاى هزبظ ،هيتَاًٌس
زؾتَضافوبل ّؿط يِ ؾَم اظ حًََ ،هعايب ٍ فٌبٍيي هكبثِ ٍ يب اًيهبل اظ ذسهبت زٍلتي ثطاي هست يِ هبُ تب يِ ؾبل
ضا ثطاي ىطز هترلو نبزض ًوبيٌس.
تجهطُ  -2زض نَضت تْطاض ايي ترلو ثِ اؾتٌبز گعاضقْبيي ِّ ثِ تإييس ثبظضؼ هقتوس ٍ هسيط هطثَعِ ثطؾس پطًٍسُ ىطز
ذبعي ثِ ّيئتّبي ضؾيسگي ثِ ترليبت ازاضي اضربؿ ٍ يْي اظ هزبظاتْبي ثبظذطيس ،اذطاد ٍ اًيهبل زائن اظ ذسهبت
زٍلتي افوبل ذَاّس قس.
تجهطُ  -3زؾتگبّْبي ارطايي هاؽو اؾت اؾبهي اىطاز حَيَي ٍ حٍََي ضقَُ زٌّسُ ثِ ّبضهٌساى زؾتگبّْبي ارطاي ضا
رْت هوٌَفيت فَس ٍطاضزاز ثِ ّليِ زؾتگبّْبي ارطايي افالم ًوبيس.
تجهطُ  -4ؾبظهبى هاؽو اؾت اؾبهي اىطاز حَيَي ٍ حٍََي ضقَُ زٌّسُ ثِ ّبضهٌساى زؾتگبّْبي ارطايي ضا رْت
هوٌَفيت فَس ٍطاضزاز ثِ ّليِ زؾتگبّْبي ارطايي افالم ًوبيس.
هبزُ  -92هسيطاى ٍ ؾطپطؾتبى ثالىهل ،هؿئَل ًؾبضت ٍ ٌّتطل ٍ حيؼ ضٍاثظ ؾبلن ّبضهٌساى ذَز زض اًزبم ٍؽبيو هحَلِ
هيثبقٌس ٍ زض هَضز فولْطز آًبى ثبيس پبؾرگَ ثبقٌس .زض نَضتي ِّ ّبضهٌساى هعثَض ثب اٍساهبت ذَز هَرت ضطض ٍ ظيبى
زٍلت گطزًس ٍ يب ترليبتي ًؾيط ضقَُ ٍ يب ؾَاؾتيبزُ زض حيغِ هسيطيت هؿئَالى هعثَض هكبّسُ ٍ احجبت گطزز ،فالٍُ ثط
ثطذَضز ثب ّبضهٌساى ذبعي ثب هسيطاى ٍ ؾطپطؾتبى ّبضهٌساى (حؿت هَضز) ًيع ِّ زض ّكو ترلو يب رطاين اّوبل ًوَزُ
ثبقٌس هغبثٌ ٍَاًيي هطثَط ،ثب آًبى ضىتبض ذَاّس قس.
هبزُ ّ -93ليِ ّبضهٌساى زؾتگبّْبي ارطائي هاؽيٌس زض ؾبفبت تقييي قسُ هَضَؿ هبزُ ( )87ثِ اًزبم ٍؽبيو هطثَط
ثپطزاظًس ٍ زض نَضتي ِّ زض هَاٍـ ضطٍضي ذبضد اظ ٍٍت ازاضي هَطض ٍ يب ايبم تقغل ثِ ذسهبت آًبى ًيبظ ثبقس ثطاؾبؼ
افالم ًيبظ زؾتگبُ هْلو ثِ حضَض زض هحل ّبض ٍ اًزبم ٍؽبيو هحَلِ زض ٍجبل حٌالعحوِ يب اضبىِّبضي ثطاثط هَطضات
هطثَط ذَاٌّس ثَز.
هبزُ  -94تهسي ثيف اظ يِ پؽ ؾبظهبًي ثطاي ّليِ ّبضهٌساى زٍلت هوٌَؿ هيثبقس .زض هَاضز ضطٍضي ثب تكريم ههبم
هؿئَل هبىًَ تهسي هٍَت پؿت ؾبظهبى هسيطيتي يب حؿبؼ ثِ نَضت ؾطپطؾتي ثسٍى زضاىت حًََ ٍ هعايب ثطاي حساّخط
چْبض هبُ هزبظ هيثبقس.
تجهطُ  -فسم ضفبيت هيبز هبزُ ىًَالصّط تَؾظ ّط يِ اظ ّبضهٌساى زٍلت افن اظ ٍجَلٌٌّسُ پؿت زٍم يب هَبم
نبزضٌٌّسُ حْن هترلو هحؿَة ٍ زض ّيئت ضؾيسگي ثِ ترليبت ازاضي ضؾيسگي ٍ اتربش تهوين ذَاّس قس.
هبزُ  -95ثِ ّبضگيطي ثبظًكؿتگبى هترهم (ثب هسضُ تحهيلي ّبضقٌبؾي ٍ ثبالتط) زض هَاضز ذبل ثِ فٌَاى افضبي
ّويتِّبّ ،ويؿيَىّب ،قَضاّب ،هزبهـ ٍ ذسهبت هكبٍضُاي ميط هؿتوط ،تسضيؽ ٍ هكبٍضُّبي حٍََي هكطٍط ثط ايي ِّ
هزوَؿ ؾبفت اقتنبل آًْب زض زؾتگبّبّي ارطايي اظ يِ ؾَم ؾبفت ازاضي ّبضهٌساى هاؽو تزبٍظ ًٌْس ثالهبًـ

هيثبقس.
حٌالعحوِ ايي اىطاز هتٌبؾت ثب ؾبفبت ّبض ّيتگي هقبزل ّبضهٌساى قبمل هكبثِ تقييي ٍ پطزاذت هيگطزز.
هبزُ ّ -96بضهٌساى زؾتگبّْبي ارطايي هْلو هيثبقٌس زض حسٍز ٍَاًيي ٍ هَطضات ،احْبم ٍ اٍاهط ضئؾبي هبىًَ ذَز ضا
زض اهَض ازاضي اعبفت ًوبيٌس ،اگط ّبضهٌساى حْن يب اهط هَبم هبىًَ ضا ثطذاله ٍَاًيي ٍ هَطضات ازاضي تكريم زٌّس،
هْليٌس ّتجبً هنبيطت زؾتَض ضا ثب ٍَاًيي ٍ هَطضات ثب هَبم هبىًَ اعالؿ زٌّس .زض نَضتي ِّ ثقس اظ ايي اعالؿ ،هَبم هبىًَ
ّتجبً ارطاي زؾتَض ذَز ضا تإييس ّطزّ ،بضهٌساى هْلو ثِ ارطاي زؾتَض نبزضُ ذَاٌّس ثَز ٍ اظ ايي حيج هؿئَليتي هتَرِ
ّبضهٌساى ًرَاّس ثَز ٍ پبؾرگَيي ثب هَبم زؾتَضزٌّسُ هيثبقس.
هبزُ  -97ضؾيسگي ثِ هَاضزي ِّ زض ايي ٍبًَى هوٌَؿ ٍ يب تْليو قسُ اؾت ٍ ؾبيط ترليبت ّبضهٌساى زؾتگبّْبي ارطايي
ٍ تقييي هزبظات آًْب عجٌ ٍبًَى ضؾيسگي ثِ ترليبت ازاضي  -ههَة  -1372هيثبقس« .ثِ اؾتخٌب هبزُ ( ِّ )91تطتيت آى
زض ايي هبزُ هكرم قسُ اؾت».
هبزُ  -98ذطٍد اظ تبثقيت ايطاى ٍ يب ٍجَل تبثقيت ّكَض ثيگبًِ ثِ قطيظ گَاّي ٍظاضت اهَض ذبضرِ هَرت اًيهبل اظ
ذسهبت زٍلت ذَاّس ثَز.
هبزُ  -99پطزاذت اضبىِّبضي تٌْب زض ٍجبل اًزبم ّبض اضبىي زض ؾبفبت ميطازاضي هزبظ هيثبقس ٍ ّطگًَِ پطزاذت تحت
ايي فٌَاى ثسٍى اًزبم ّبض اضبىي زض حْن تهطه ميطٍبًًَي ٍرَُ ٍ اهَال فوَهي اؾت.
هبزُ  -100آئييًبهِّبي ارطايي ايي ىهل ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيئت ٍظيطاى هيضؾس.
فصل سيسدهن  -تأهيي اجتوااعي
هبزُ ّ -101ليِ ّبضهٌساًي پيوبًي زؾتگبّْبي ارطايي اظ لحبػ ثطذَضزاضي اظ هعايبي تإهيي ارتوبفي ًؾيط ثبظًكؿتگي ،اظ
ّبضاىتبزگي ،ىَت ،ثيْبضي ،زضهبى ثب ضفبيت ايي ٍبًَى هكوَل ٍبًَى تإهيي ارتوبفي ،هيثبقٌس ٍ ّبضهٌساى ضؾوي ضا ِّ
پؽ اظ الظماالرطا قسى ايي ٍبًَى ،هيتَاى ثطاي هكبمل حبّويتي زض زؾتگبّْبي ارطايي اؾترسام ًوَز اظ لحبػ
ثطذَزاضي اظ هعايبي تإهيي ارتوبفي حؿت تَبضبي ذَز هكوَل ٍبًَى تإهيي ارتوبفي يب ٍَاًيي ثبظًكؿتگي هَضز فول
زؾتگبُ ارطايي شيضثظ ٍطاض هيگيطًس.
هبزُ ّ -102بضهٌساى هيتَاًٌس زض نَضت توبيل ثِ ربي ؾبظهبى تإهيي ارتوبفي يب ؾبظهبى ثبظًكؿتگي ّكَضي هكوَل
هَطضات يْي زيگط اظ نٌسٍٍْبي ثيوِاي ٍطاض گيطًس .زض ايي نَضت ؾْن ّبضىطهبيي زٍلت ثطاي ذسهبت تإهيي ارتوبفي
حساّخط ثِ هيعاى ؾْن ّبضىطهبيي هَطضات ٍبًَى تإهيي ارتوبفي هيثبقس ٍ هبثِالتيبٍت تَؾظ ّبضهٌساى پطزاذت هيگطزز.
ايي ٍجيل ّبضهٌساى اظ لحبػ ثبظًكؿتگيٍ ،ؽييِ ،اظ ّبض اىتبزگي ٍ ًؾبيط آى هكوَل هَطضات نٌسٍٍي ِّ اًتربة ّطزُاًس
هيثبقٌس تنييط نٌسًٍ زض عَل هست ٍطاضزاز ىَظ يِثبض اهْبًپصيط هيثبقس.
تجهطُ  -آئييًبهِ ارطايي ًحَُ تنييط نٌسٍٍْب ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيئت ٍظيطاى هيضؾس.
هبزُ  -103زؾتگبُ ارطايي ثب زاقتي يْي اظ قطايظ ظيط هيتَاًس ّبضهٌس ذَز ضا ثبظًكؿتِ ًوبيس:

الو) حساٍل ؾيؾبل ؾبثَِ ذسهت ثطاي هكبمل ميط ترههي ٍ ؾيٍپٌذ ؾبل ثطاي هكبمل ترههي ثب تحهيالت
زاًكگبّي ّبضقٌبؾي اضقس ٍ ثبالتط ثب زضذَاؾت ّبضهٌس ثطاي ؾٌَات ثبالتط اظ  30ؾبل.
ة) حساٍل قهت ؾبل ؾي ٍ حساٍل ثيؿت ٍ پٌذ ؾبل ؾبثَِ ذسهت ثب ثيؿت ٍ پٌذضٍظ حًََ.
تجهطُ  -1ؾبثَِ هصَّض زض ثٌس (الو) ٍ ّوچٌيي قطط ؾٌي هعثَض زض ثٌس «ة» ثطاي هتهسيبى هكبمل ؾبذت ٍ ظيبىآٍض ٍ
ربًجبظاى ٍ هقلَالى تب پٌذ ؾبل ّوتط هيثبقس ٍ قطط ؾٌي ثطاي ظًبى هٌؾَض ًويگطزز.
تجهطُ  -2زؾتگبّْبي ارطايي هْليٌس ّبضهٌساًي ِّ زاضاي ؾي ؾبل ؾبثَِ ذسهت ثطاي هكبمل ميط ترههي ٍ قهت
ؾبل ؾي ٍ ّوچٌيي ّبضهٌساًي ِّ زاضاي ؾي ٍ پٌذ ؾبل ؾبثَِ ذسهت ثطاي هكبمل ترههي ٍ قهت ٍ پٌذ ؾبل ؾي
هيثبقٌس ضا ضؤؾبً ٍ ثسٍى تَبضبي ّبضهٌساى ثبظًكؿتِ ًوبيٌس.
تجهطُ  -3زؾتگبّْبي ارطايي هاؽيٌس ّبضهٌساًي ضا ِّ زاضاي قهت ٍ پٌذ ؾبل ؾي ٍ حساٍل ثيؿت ٍ پٌذ ؾبل ؾبثَِ
ذسهت هيثبقٌس ضا ثبظًكؿتِ ٌٌّس .ؾَو ؾٌي ثطاي هتهسيبى هكبمل ترههي ّيتبز ؾبل اؾتّ .بضهٌساى ترههي
ىًَالصّط ِّ ؾبثَِ ذسهت آًْب ّوتط اظ ثيؿت ٍ پٌذؾبل اؾت ،زض نَضتي ِّ ثيف اظ ثيؽ ؾبل ؾبثَِ ذسهت زاقتِ ثبقٌس
هيتَاًٌس تب ضؾيسى ثِ ثيؿت ٍ پٌذ ؾبل ؾبثَِ ،ازاهِ ذسهت زٌّس ٍ زض ميط ايي نَضت ثبظذطيس هيقًَس.
هبزُ  -104زض ٌّگبم تقييي حًََ ثبظًكؿتگي ثِ ّبضهٌساًي ِّ ثيف اظ ؾي ؾبل ذسهت زاضًس ثِ اظاي ّط ؾبل ذسهت هبظاز
ثط ؾيؾبل ،زٍ ٍ ًين زضنس ( )%2/5ضٍن تقييي قسُ حًََ ثبظًكؿتگي فالٍُ ثط حًََ تقييي قسُ هحبؾجِ ٍ پطزاذت
ذَاّس گطزيس.
هبزُ  -105هٌؾَض اظ ؾبثَِ ذسهت زض ايي ٍبًَى ثطاي ثبظًكؿتگي ،آى هست اظ ؾَاثٌ ذسهت ّبضهٌساًي هيثبقس ِّ زض
حبلت اقتنبل ثِ نَضت توبم ٍٍت اًزبم قسُ ٍ ّؿَض هطثَط ضا پطزاذت ًوَزُ يب هيًوبيس ٍ هطذهي اؾتحَبٍي ٍ
اؾتقالري ٍ هست ذسهت ًيوٍٍِت ثبًَاى ضا ثِ اؾتٌبز ٍبًَى ضارـ ثِ ذسهت ًيوِ ٍٍت ثبًَاى  -ههَة ( -1362هكطٍط ثط
ايي ِّ ّؿَض ثبظًكؿتگي ثِ عَض ّبهل پطزاذت قسُ ثبقس) ٍ هست ذسهت ًؾبم ٍؽييِ ثِ فٌَاى ؾبثَِ ذسهت ّبضهٌساى
هحؿَة هيگطزز.
تجهطُ  -هست ذسهت ّبضهٌساًي ِّ زض اثتسا يب حيي ذسهت ثِ تحهيل هَبعـ ضؾوي آهَظقي يب هقبزل آى اقتنبل هييبثٌس
ٍ اظ هعايبي تحهيالت هطثَعِ ثْطُهٌس هيقًَس رعٍ ؾبثَِ ذسهت ثطاي ثبظًكؿتگي هٌؾَض ًويگطزز .هگط آى ِّ ّوطاُ ثب
تحهيل حساٍل ؾِ چْبضم اظ ٍٍت ازاضي ضا ثِ اًزبم ٍؽبيو هحَلِ اقتنبل زاقتِ ثبقٌس ،هإهَضيتْبي تحهيلي ٍ تقْسات
ذسهتي تحهيلي ثب ضفبيت هبزُ ( )61ايي ٍبًَى ثب هَاىَت ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي ّكَض اًزبم هيگيطز.
هبزُ  -106هجٌبي هحبؾجِ ّؿَض ثبظًكؿتگي ٍ ثطاي هحبؾجِ حًََ ثبظًكؿتگي ّبضهٌساى هكوَل ايي ٍبًَى حََ ٍخبثت ثِ
اضبىِ ىًَالقبزُّبي هؿتوط ٍ ىًَالقبزُ ثٌس « »10هبزُ ( )68ايي ٍبًَى هيثبقس.
هبزُ  - 107ثِ ّبضهٌساى هكوَل ايي ٍبًَى ِّ ثبظًكؿتِ هيقًَس ثِ اظاء ّط ؾبل ذسهت يِ هبُ آذطيي حًََ ٍ هعايبي
هؿتوط (تب ؾي ؾبل) ثِ اضبىِ ٍرَُ هطثَط ثِ هطذهيّبي شذيطُ قسُ پطزاذت ذَاّس قس.
آى ٍؿوت اظ ؾبثَِ ذسهت ّبضهٌس ِّ زض اظاء آى ٍرَُ ثبظذطيسي زضيبىت ًوَزُاًس اظ ؾٌَات ذسهتي ِّ هكوَل زضيبىت

ايي ٍرَُ هي گطزز ّؿط هيقَز.
هبزُ ّ - 108طاهٌساًي ِّ تب ٍجل اظ تهَيت ايي ٍبًَى ثِ اؾترسام زضآهسُ ٍ اظ ًؾط ثبظًكؿتگي هكوَل نٌسًٍ ثبظًكؿتگي
ّكَضي هيثبقٌس ،ثب ضفبيت احْبم پيفثيٌي قسُ زض ايي ىهل تبثـ نٌسًٍ ذَز هيثبقٌس ٍ يب زض نَضتي ِّ پؽ اظ ارطاء
ايي ٍبًَى ثِ اؾترسام ض ؾوي زضآيٌس ٍ ايي نٌسًٍ ضا اًتربة ٌٌّس .ثب ضفبيت احْبم هصَّض زض ايي ٍبًَى هكوَل ؾبيط
هَطضات ٍبًًَي ٍجلي ذَاٌّس هجَز.
هبزُ  - 109اظ تبضيد تهَيت ايي ٍبًَى حًََ ّليِ ثبظًكؿتگبىٍ ،ؽييِ ثگيطاى يب هؿتوطي ثگيطاى نٌسًٍ ّبي ثبظًكؿتگي
ّكَضي ٍ لكْطي ِّ تب پبيبى ؾبل  1385ثبظًكؿتِ يب اظ ّبضاىتبزُ ٍ يب ىَت ًوَزُاًس زض نَضتي ِّ ّوتط اظ حبنل ضطة
ضطيت ضيبلي ِّ ثب تَرِ ثِ قبذم ّعيٌِ ظًسگي زض اليحِ ثَزرِ ؾبليبًِ پيفثيٌي هيگطزز ثب ضفبيت هبزُ ( ٍ )125اضٍبم
هصَّض زض رساٍل ثٌسّبي «الو» ٍ «ة» ايي هبزُ ٍ تجهطُّبي هطثَط ثبقس تب ايي هيعاى اىعايف هييبثس.
الو) حًََ ثبظًكؿتگي ،اظ ّبضاىتبزگي يب ىَت ّبضهٌساى ّكَضي ثط اؾبؼ اهتيبظ ضزيو آذطيي گطٍُ قنلي هطثَط زض
ضطيت ضيبلي ىًَالصّط ٍ ثط اؾبؼ ؾي ؾبل ؾٌَات ذسهت هغبثٌ رسٍل ٍ احْبم ظيط ذَاّس ثَز.
گطٍُ قنلي  2ٍ 1اهتيبظ هطثَعِ  ، 4000گطٍُ قنلي  3اهتيبظ هطثَعِ  ،4500گطٍُ قنلي  4اهتيبظ هطثَعِ  ، 5000گطٍُ قنلي
 5اهتيبظ هطثَعِ  ، 5500گطٍُ قنلي  6اهتيبظ هطثَعِ  ، 6000گطٍُ قنلي  7اهتيبظ هطثَعِ  ،6500گطٍُ قنلي  8اهتيبظ هطثَعِ
 ،7000گطٍُ قنلي  9اهتيبظ هطثَعِ  ،7500گطٍُ قنلي  10اهتيبظ هطثَعِ  ،8000گطٍُ قنلي  11اهتيبظ هطثَعِ  ،8500گطٍُ
قنلي  12اهتيبظ هطثَعِ  ،9000گطٍُ قنلي  13اهتيبظ هطثَعِ  ،9500گطٍُ قنلي  14اهتيبظ هطثَعِ  ،10000گطٍُ قنلي 15
اهتيبظ هطثَعِ  ،10500گطٍُ قنلي  16اهتيبظ هطثَعِ  ،11000گطٍُ قنلي  17اهتيبظ هطثَعِ  ،11500گطٍُ قنلي  18اهتيبظ
هطثَعِ  ،12000گطٍُ قنلي  19اهتيبظ هطثَعِ  ،12500گطٍُ قنلي  20اهتيبظ هطثَعِ 13000
اهتيبظ هطثَط ثِ تقييي حًََ ثبظًكؿتگي هَبهبت هَضَؿ تجهطُ ( )2هبزُ (ٍ )1بًَى ًؾبم ّوبٌّگ پطزاذت ّبضهٌساى زٍلت
ٍ ّوتطاظاى آًْب ِّ ثقس اظ پيطٍظي اًَالة اؾالهي ،تهسي هَبهبت ضا ثِ فْسُ زاقتِ ٍ ثبظًكؿتِ قسُاًس ثِ قطح ظيط ذَاّس
ثَز:
هَبهبت هَضَؿ ثٌس «الو»  ، 14500هَبهبت هَضَؿ ثٌس «ة»  ،15500هَبهبت هَضَؿ ثٌس «د»  ، 16500هَبهبت هَضَؿ
ثٌس «ز»  ،17500هَبهبت هَضَؿ ثٌس «ّـ» 19000
ة) حًََ ثبظًكؿتگيٍ ،ؽييِ ٍ يب ىَت ّبضهٌساى ًيطٍّبي هؿلح ثط اؾبؼ اهتيبظ ضزيو ربيگبُ قنلي هطثَط زض ضطيت
ضيبلي هصَّض زض ايي هبزُ ٍ ثط اؾبؼ ؾي ؾبل ؾٌَات ذسهت هغبثٌ رسٍل ٍ احْبم ظيط ذَاّس ثَز:
فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :ؾطرَذِ ثب ضتجِ  ،4اهتيبظ5400 :
فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :گطٍّجبى  3ثب ضتجِ  ،5اهتيبظ6000 :
فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :گطٍّجبى  2ثب ضتجِ  ،6اهتيبظ6600 :
فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :گطٍّجبى  1ثب ضتجِ  ،7اهتيبظ7200 :
فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :اؾتَاض زٍم ثب ضتجِ  ،8اهتيبظ7800 :

فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :اؾتَاض يْن ثب ضتجِ  ،9اهتيبظ8400 :
فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :اؾتَاض ؾَم ثب ضتجِ  ،10اهتيبظ9000 :
فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :اؾتَاض زٍم ثب ضتجِ  ،11اهتيبظ9600 :
فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :اؾتَاض يْن ثب ضتجِ  ،12اهتيبظ10200 :
فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :ؾطٍاى ثب ضتجِ  ،13اهتيبظ10800 :
فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :ؾطگطز ثب ضتجِ  ،14اهتيبظ11400 :
فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :ؾطٌّگ ثب ضتجِ  ،15اهتيبظ12000 :
فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :ؾطٌّگ ثب ضتجِ  ،16اهتيبظ12600 :
فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :ؾطتيپ  2ثب ضتجِ  ،17اهتيبظ12200 :
فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :ؾطتيپ ثب ضتجِ  ،18اهتيبظ13800 :
فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :ؾطلكگط ثب ضتجِ  ،19اهتيبظ14400 :
فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :ؾپْجس ثب ضتجِ  ،20اهتيبظ15000 :
فٌَاى زضرِ يب ضتجِ قنلي :اضتكجس ،اهتيبظ15600 :
تجهطُ  -1هكوَالى ثٌسّبي «الو ٍ ة» ايي هبزُ ِّ زض عَل زٍضاى ذسهت حساٍل ثِ هست ( )2ؾبل زاضاي ؾوتّبي
هسيطيتي ثَزُاًس ،زضنسّبي ظيط حؿت هَضز ٍ ثط اؾبؼ رسٍل ثٌس «الو» ثِ اهتيبظ حًََ آًبى اضبىِ ذَاّس قس:
هكبمل ؾطپطؾتي ٍ ّوتطاظ  5زضنس ،هقبًٍيي هسيط ّل ٍ ّوتطاظ آًبى  10زضنس ،هسيطاى ّل ٍ ّوتطاظ آًبى  15زضنس،
هسيطاى فبهل ٍ افضبء ّيبت هسيطُ قطّتّبي زٍلتي  20زضنس ،هَبهبت هَضَؿ تجهطُّبي « »3« ٍ »2هبزُ ( )1ىّ.ـ.ة
 25زضنس.
تجهطُ  -2ثبظًكؿتگبى ٍ ٍؽييِ ثگيطاى ِّ ؾبثَِ پطزاذت ّؿَض ثبظًكؿتگي آًْب ثيف اظ ؾي ؾبل اؾت ثِ اظاء ّط ؾبل (تب
زُ ؾبل) زٍ ٍ ًين زضنس ( )%2/5ثِ اضٍبم ىًَالصّط اضبىِ هيگطزز ٍ اىطازي ِّ ؾبثَِ پطزاذت ّؿَض ثبظًكؿتگي آًْب
ّوتط اظ ؾي ؾبل اؾت (تب پبًعزُ ؾبل) ثِ اظاء ّط ؾبل زٍ ًين زضنس ( )%2/5اظ اضٍبم ىًَالصّط ّؿط هيگطزز .هكطٍط ثط
ايي ِّ هيعاى حًََ ثبظًكؿتگي يب ٍؽييِ آًبى اظ حساٍل حًََ ثبظًكؿتگي ّوتط ًگطزز.
تجهطُ ّ -3بضهٌساًي ِّ ثِ اؾتٌبز هَاز (ٍ )83( ٍ )80بًَى اؾترسام ّكَضي ٍ هَاز (ٍ )159( ٍ )158( ،)157بًَى ارب ٍ
هَاضز هكبثِ ٍبًَى ؾپبُ ٍ ًبرب حًََ ٍؽييِ يب هؿتوطي زضيبىت هيزاضًس ،زض نَضتي ِّ ؾبثَِ پطزاذت ّؿَض ثبظًكؿتگي
آًْب ّوتط اظ ؾي ؾبل ثبقس هست ؾبثَِ هٌؾَض قسُ آًبى هغبثٌ ٍَاًيي ٍ هَطضات هَضز فول ِّ تقييي قس الظماالرطاء اؾت.
تجهطُ ّ -4وِ ّعيٌِ فبئلِهٌسي ٍ اٍالز ثبظًكؿتگبى ٍ ٍؽييِثگيطاى هقبزل قبمليي اىعايف هييبثس ٍ ثب ايي اىعايف حْن
هبزُ (ٍ )8بًَى تٌؾين ثركي اظ هَطضات هبلي زٍلت هَضخ  ٍ 1380/11/27انالحبت ثقسي آى لنَ هيگطزز.
تجهطُ ّ - 5ط ّسام اظ ثبظًكؿتگبى ٍ ٍؽييِ ثگيطاى چٌبًچِ ثط اؾبؼ هَطضات هَضز فول ٍجلي ثيف اظ اضٍبم ىًَ الصّط
زضيبىت هيًوبيٌس ّوبى اضٍبم هالُ پطزاذت هيثبقس.

تجهطُ  -6زضربت ؾبثَِ ًؾبهيبى هٌيِ اظ ذسهت ِّ زض رسٍل ثٌس «ة» ايي هبزُ ًويثبقس ثِ قطح ظيط تغجيٌ هييبثس:
الو) ؾتَاًيبض ؾَم ٍ ؾتَاًيبض زٍم ،اىؿطيبض  ،هقبزل ؾتَاى ؾَم
ة) ؾتَاًيبض يْن ٍ ؾتَاًيبض ؾَمّ ،وبىط زٍم  ،هقبزل ؾتَاى زٍم
د) ّوبىط يْن  ،هقبزل ؾتَاى يْن  ،ز) ؾط ّوبىط ؾَم ،هقبزل ؾطٍاى ّ ،ـ) ؾطّوبىط زٍم ،هقبزل ؾطگطز )ٍ ،ؾطّوبىط يْن ،
هقبزل ؾطٌّگ زٍم
تجهطُ  -7ثِ ّط يِ اظ هكوَالى هَضَؿ ثٌس «ة» ِّ زض عَل زٍضاى ذسهت حساٍل ثِ هست زٍ ؾبل زاضاي فٌبٍيي قنلي
ىطهبًسّي ،ضيبؾت ٍ هسيطيت ثَزُاًس ،زضنسي اظ رسٍل قوبضُ (زٍ) ثِ قطح ظيط ثِ حًََ آًبى اضبىِ ذَاّس قس:
ّبضهٌساى زض ضتجِ قنلي  8الي  5 ،9زضنسّ ،بضهٌساى زض ضتجِ قنلي  10الي  10 ،13زضنسّ ،بضهٌساى زض ضتجِ قنلي  14الي
 15 ،16زضنسّ ،بضهٌساى زض ضتجِ قنلي  17الي  20 ،18زضنسّ ،بضهٌساى زض ضتجِ قنلي  ٍ 19ثِ ثبال 25 ،زضنس
تجهطُ ّ -8ليِ ًؾبهيبى ثبالتط اظ زضرِ ؾطٌّگي ِّ اظ تبضيد  1358/1/15ثِ ثقس زض ذسهت ًيطٍّبي هؿلح ًجَزُاًس ٍ احْبم
ذبل ٍضبئي ثطاي آًبى تقييي ًكسُ اؾت ،نطىب اظ حًََ ضزيو زضرِ ؾطٌّگي ثطذَضزاض ذَاٌّس قس ٍ هكوَل ؾبيط
تجهطُّبي ايي ثٌس ًرَاٌّس قس.
تجهطُ  -9هكوَليي ٍبًَى حبلت اقتنبل -ههَة  ،1372هزلؽ قَضاي اؾالهي اظ هَطضات ايي زؾتَضالقول هؿتخٌي
هيثبقٌس.
هبزُ  -110اظ تبضيد  1386/12/1حًََ ّليِ ثبظًكؿتگبى ،هَؽييي يب هؿتوطيثگيطاى افضبء ّيبت فلوي ٍ ٍضبت ِّ
ثبظًكؿتِ ،اظ ّبض اىتبزُ ٍ ىَت قسُاًس زض نَضتي ِّ ّوتط اظ حبنل ضطة ضطيت ضيبلي هَضَؿ هبزُ ( )109ايي ٍبًَى ثب
ضفبيت هبزُ ( ٍ )125اضٍبم هصَّض زض رساٍل ثٌسّبي (الو) ٍ (ة) ايي هبزُ ٍ تجهطُّبي هطثَط ثبقس تب ايي هيعاى اىعايف
هييبثس:
الو) حًََ ثبظًكؿتگي،هَؽييي يب هؿتوطي ثگيطاى افضبء ّيبت فلوي ثط اؾبؼ اهتيبظ ضزيو آذطيي هطتجِ فلوي ٍ ثط
اؾبؼ ؾي ؾبل ؾٌَات ذسهت هغبثٌ رسٍل ٍ احْبم ظيط ذَاّس ثَز.
هطتجِ فلوي هطثي آهَظقيبض ٍ پػٍّكيبضاى ،اهتيبظ  ،9500هطتجِ فلوي هطثي  ،اهتيبظ  ،11000هطتجِ فلوي اؾتبزيبض ،اهتيبظ
 ،14000هطتجِ فلوي زاًكيبض ،اهتيبظ  ،16000هطتجِ فلوي اؾتبز ،اهتيبظ 18000
ة) حًََ ثبظًكؿتگي ،هَؽييي يب هؿتوطي ثگيطاى ٍضبت ثط اؾبؼ اهتيبظ ضزيو آذطيي گطٍُ ٍ ثطاؾبؼ ؾي ؾبل ؾٌَات
ذسهت هغبثٌ رسٍل ٍ احْبم ظيط ذَاّس ثَز:
گطٍُ يِ  ،اهتيبظ  ،8500گطٍُ زٍ ،اهتيبظ  ،9500گطٍُ ؾِ  ،اهتيبظ  ،10500گطٍُ چْبض ،اهتيبظ  ،11500گطٍُ پٌذ ،اهتيبظ
 ،12500گطٍُ قف ،اهتيبظ  ،13500گطٍُ ّيت ،اهتيبظ  ،15000گطٍُ ّكت ،اهتيبظ 16000
تجهطُ  -1زض هحبؾجِ اهتيبظ حًََ هجٌبي زاضًسگبى هكبمل ٍضبئي ثب ّوتط اظ هسضُ ليؿبًؽ ٍ هقبزل آى (هَضَؿ هبزُ
ٍاحسُ ٍبًَى تقييي ٍضقيت ٍضبئي ّؿبًي ِّ ؾِ ؾبل زض زازؾطاّبي اًَالة اؾالهي اقتنبل ثِ ّبض ٍضبئي زاقتِاًس) پٌذ
زضنس ( )%5اظ اهتيبظ گطٍُ قنلي آًبى ّؿط ذَاّس قس.

تجهطُ  - 2زض هحبؾجِ اهتيبظ حًََ زاضًسگبى پبيِ ٍضبئي زض نَضت زاقتي هسضُ تحهيلي ّبضقٌبؾي اضقس يب هقبزل آى
زض ضقتِّبي ٍبثل ٍجَل ثطاي ٍضبت پٌذ زضنس ( ٍ )%5ثطاي هسضُ تحهيلي زّتطا يب هقبزل آى زض ّوبى ضقتِّب زُ زضنس
( )%10ثِ اهتيبظ گطٍُ قنلي آًبى اضبىِ هيگطزز.
تجهطُ  -3فالٍُ ثط اهتيبظات ىًَ ثِ هتهسيبى هكبمل هسيطيت ٍ ؾطپطؾتي زض نَضت زاقتي هؿٍَليتّبي ظيط حساٍل ثِ
هست زٍ ؾبل زض عَل زٍضاى ذسهت زضنسّبي ظيط حؿت هَضز ثِ اهتيبظ حًََ آًبى اضبىِ ذَاّس قس .ثطاي ؾٌَات ّوتط
اظ زٍ ؾبل ًيع ثِ ّوبى ًؿجت هحبؾجِ ٍ پطزاذت ذَاّس قس.
 -1زازؾتبى ًؾبهي اؾتبى ،زازؾتبى فوَهي (ميط اظ تْطاى) ،ضئيؽ زازگؿتطي قْطؾتبى ،زازؾتبى اًَالة اؾالهي اؾتبى،
ضئيؽ زازگبُ حًََ  2هؿتَل ثِ هإذص پٌذ زضنس (.)%5
 -1هسيطاى ّل ،ضئيؽ ؾبظهبى ٍضبئي ًيطٍّبي هؿلح هطّع اؾتبى (ميط اظ تْطاى) ،زازؾتبى ًؾبهي تْطاى ،ضئيؽ ّل
زازگؿتطي اؾتبى ،ضئيؽ ققجِ اٍل زازگبُ اًَالة اؾالهي تْطاى ثِ هإذص زُ زضنس (.)%10
 -3هقبًٍبى ضئيؽ ٍَُ ٍضبئيِ ٍ هقبًٍبى ٍظيط زازگؿتطي ،ضئيؽ زيَاى فسالت ازاضي ،ضئيؽ ؾبظهبى ثبظضؾي ّل ّكَض،
زازؾتبى اًتؾبهي ٍضبت ،ضئيؽ ؾبظهبى ٍضبئي ًيطٍّبي هؿلح ،زازؾتبى تْطاى ،ضئيؽ ّل زازگؿتطي اؾتبى تْطاى ثِ هإذص
پبًعزُ زضنس ( )%15حًََ هجٌب.
 -4ضئيؽ زيَاى فبلي ّكَض ٍ زاؾتبى ّل ّكَض ثِ هإذص ثيؿت زضنس (.)%20
تجهطُ  -4تجهطُّبي « »6« ٍ »5« ،»4« ،»3« ،»2« ،»1هبزُ ( )109زض هَضز هكوَليي ايي هبزُ الظماالرطاء هيثبقس.
هبزُ  -111ثِ هٌؾَض يٌَْاذتي ٍ ّوبٌّگ ؾبظي ؾبيط حوبيتّبي ٍبًًَي هكتطّيي ّليِ نٌسًٍّبي ثبظًكؿتگي
زؾتگبُّبي ارطايي هكوَل ايي ٍبًَى ،ثٌسّبي ظيط الظماالرطاء ذَاّس ثَز.
ّ -1ليِ قبمليي ٍ ثبظًكؿتگبى هكتطُ نٌسًٍّبي ثبظًكؿتگي هيتَاًٌس ٍالسيي تحت تْيل ذَز ضا زض نَضتي ِّ تحت
پَقف ّيچ يِ اظ ثيوِّبي ذسهبت زضهبًي ًجبقٌس ،تحت پَقف ثيوِ ذسهبت زضهبًي ذَز ٍطاض زٌّس.
 -2ىطظًساى اًبث هكطٍط ثط آى ِّ ٍضحِ ٍبًًَي ثبقٌس ،زض نَضت ًساقتي قنل يب قَّط ٍ ىطظًساى شَّض هكطٍط ثط آى ِّ
ٍضحِ ٍبًًَي ثبقٌس تب ثيؿت ؾبلگي ٍ زض نَضت اقتنبل ثِ تحهيالت زاًكگبّي تب ثيؿت ٍ پٌذ ؾبلگي اظ ّوِ ّعيٌِ
اٍالز،ثيوِ ٍ يب هؿتوطي ٍالسيي ذَز ثطذَضزاض هيگطزًس.
هبزُ  -112ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِضيعي ّكَض ٍ ٍظاضت ضىبُ ٍ تبهيي ارتوبفي هْليٌس ،آئيي ًبهِ ًحَُ تغجيٌ ٍ تقييي
حًََ ثبظًكؿتگبى ،هَؽييي يب هؿتوطيثگيطاى آى زؾتِ اظ زؾتگبُّبي ارطائي ِّ هكوَل ٍبًَى ًؾبم ّوبٌّگ پطزاذت
ههَة ً 1370جَزُاًس ضا ثب رسٍل ثٌس «الو» هبزُ ( )109ايي ٍبًَى ٍ احْبم هطثَط تْيِ ٍ حساّخط ؽطه هست ؾِ هبُ اظ
تبضيد تهَيت ايي ٍبًَى ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى ثطؾبًٌس.
هبزُ  -113زٍلت هْلو اؾت تب پبيبى ٍبًَى ثطًبهِ چْبضم تَؾقِ اٍتهبزي ،ارتوبفي ٍ ىطٌّگي روَْضي اؾالهي ايطاى زض
ذهَل تزويـ ّليِ نٌسًٍّبي ثبظًكؿتگي افن اظ ّكَضي ٍ تبهيي ارتوبفي زض ؾبظهبى تبهيي ارتوبفي اٍساهبت ٍبًًَي
الظم ضا ثِ فول آٍضز.

فصل چهاردهن  -شَراي اعالي اداري ٍ شَراي تَسعه هذيريت ٍ سرهايه اًساًي
هبزُ  -114ثِ هٌؾَض ايزبز تحَل زض ًؾبم ازاضي ّكَض زض اثقبزًَ ،ف ٍ اًساظُ زٍلت ،ؾبذتبض تكْيالتي ٍ ًؾبمّبي
اؾترساهيوهسيطيت هٌبثـ اًؿبًي ،ضٍـّبي اًزبم ّبض ٍ ىٌبٍضي ازاضي ٍ اضتَبء ٍ حيؼ ّطاهت هطزم ٍ ًيل ثِ ًؾبم ازاضي ٍ
هسيطيتي ّبضا ،ثْطٍُض ٍ اضظـ اىعا ،پبؾرگَ ،قيبه ٍ فبضي اظ ىؿبز ٍ تجقيض ،احط ثرفً ،تيزِگطا ٍ هطزمؾبالض ،قَضاي
فبلي ازاضي ثب تطّيت ٍ اذتيبضات ظيط تكْيل هيگطزز.
افضبء قَضاي يبز قسُ فجبضتٌس اظ:
 -1ضئيؽ روَْض (ضئيؽ قَضا) ِّ زض ميبة اٍ هقبٍى اٍل ٍي ضيبؾت قَضا ضا ثط فْسُ ذَاّس زاقت.
 -2ضئيؽ ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِضيعي ّكَض (فضَ ٍ زثيط قَضا).
ٍ -3ظضاء آهَظـ ٍ پطٍضـ ،ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقْي ٍ ّبض ٍ اهَض ارتوبفي ٍ ؾِ ًيط اظ ٍظضاء ثرفّبي زيگط
ثِ اًتربة ّيبت ٍظيطاى.
ٍ -4ظيط يب ضئيؽ زؾتگبُ هؿتَل شيضثظ حؿت هَضز.
 -5زٍ ًيط اظ اؾتبًساضاى ثِ اًتربة اؾتبًساضاى ؾطاؾط ّكَض.
 -6زٍ ًيط نبحت ًؾط زض ضقتِ حًََ ازاضي ٍ هسيطيت ثِ اًتربة ضئيؽ روَْض.
 -7زٍ ًيط اظ ًوبيٌسگبى هزلؽ قَضاي اؾالهي ثِ اًتربة هزلؽ قَضاي اؾالهي ثِ فٌَاى ًبؽط.
زثيطذبًِ قَضا زض ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِضيعي ّكَض ذَاّس ثَز ٍ ؾبظهبى هؿٍَل ًؾبضت ثط حؿي ارطاء تهويوبت
هطثَط هيثبقس.
ههَثبت ايي قَضا پؽ اظ تبييس ضئيؽ روَْض الظماالرطاء اؾت.
هبزُ ٍ -115ؽبيو ٍ اذتيبضات قَضاي يبز قسُ ثِ قطح ظيط هيثبقس:
 -1انالح ؾبذتبض تكْيالت زؾتگبُّبي ارطائي ثِ اؾتخٌبء زؾتگبُّبيي ِّ احْبم آًْب زض ٍبًَى اؾبؾي آهسُ ٍ يب ثِ اهط
اهبم ذويٌي (ضُ) ٍ هَبم هقؾن ضّجطي تبؾيؽ قسُ اؾت.
 -2تزسيسًؾط زض ؾبذتبض زاذلي زؾتگبُّبي ارطائي ثِ هٌؾَض ايزبز اًؿزبم تكْيالتي ٍ حصه ٍؽبيو هَاظي ،هكبثِ ٍ
تْطاضي.
 -3تيْيِ ٍؽبيو ارطائي اظ حَظُّبي ؾتبزي زؾتگبُّبي ارطائي ٍ هحسٍز ًوَزى ىقبليت حَظُّبي ؾتبزي ثِ افوبل
حبّويت ٍ اهَض هسيطيتي ٍ ضاّجطزي ،ؾيبؾتگصاضي ،ثطًبهِضيعي ،ؾبظهبًسّيً ،ؾبضت ٍ ٌّتطل ٍ اًتَبل ٍؽبيو ارطائي ثِ
ٍاحسّبي اؾتبًي ،قْطؾتبًي ٍ ؾبيط ؾغَح رنطاىيبيي ٍ انالح ؾبذتبض تكْيالتي هتٌبؾت ثب تنييطات ثِ فول آهسُ.
 -4تٌؾين زؾتَضالقول زض هَضز ازمبم ٍاحسّبي اؾتبًي ٍ قْطؾتبًي ٍاثؿتِ ثِ ّط يِ اظ ٍظاضتربًِّب زض يِ ٍاحس
ؾبظهبًي.
 -5ثطضؾي تقييي ًَف ٍ اًساظُ زٍلت ٍ اتربش ضَاثظ ٍ ؾيبؾتّبي هٌبؾت ثطاي َّچِؾبظي زٍلت زض چبضچَة
ؾيبؾتّبي ّالى ٍ ٍَاًيي هطثَعِ.

 -6ثطضؾي ٍ هَاىَت ثب ايزبز ّط ًَؿ زؾتگبُ ارطايي ٍجل اظ اضائِ ثِ هطارـ شيضثؽ هصَّض زض ايي ٍبًَى.
 -7ثبظًگطي ٍ انالح ًؾبم تهوينگيطي قَضاّب ٍ ّويتِّبي ّكَض ثِ ًحَي ِّ ضوي اضتَبء ّييي ٍ َّتبُ ًوَزى هطاحل
آى هطارـ ٍ ًْبزّبي تهوينگيطًسُ هَاظي ٍ ميط ضطٍض حصه قًَس.
 -8تسٍيي هَطضات الظم ثطاي ارطاء نحيح احْبم ايي ٍبًَى.
 -9قٌبؾبيي ٍ ٍاگصاضي ٍؽبيو ،اهَض ٍ ىقبليتّبي ٍبثل ٍاگصاضي زؾتگبُّبي ارطايي ثِ قْطزاضيّب ٍ ثرف ميط زٍلتي
ثب ّسه ضّبؾبظي زٍلت اظ تهسيّبي ميط ضطٍض ٍ ّوچٌيي تقييي ًحَُ اضتجبط ٍ تٌؾين هٌبؾجبت ًؾبم ازاضي ثب قَضاّبي
اؾالهي ضٍؾتب ،ثرف ٍ قْط ،قْطؾتبى ٍ اؾتبى.
 -10انالح ٍ هٌْسؾي هزسز ؾيؿتنّب ،ضٍـّب ٍ ضٍيِّبي هَضز فول زض زؾتگبُّبي ارطايي ثب گطايف ؾبزُؾبظي
هطاحل اًزبم ّبض،ذَزّبضؾبظي فوليبت ٍ ّبّف هيعاى اضتجبط ّبضهٌساى ثب هطارقٌٌِّسگبى ،اىعايف ضضبيت هطارقبى،
ّبّف ّعيٌِّبي ازاضي ٍ اٍتهبزي ًوَزى ىقبليتّب.
 -11تهَيت عطحّبي الظم ثطاي اضتَبء ثْطُ ٍضي ٍ ّبضآيي ًيطٍي اًؿبًي ٍ هسيطيت زؾتگبُّبي ارطائي.
 -12تهَيت هَطضات الظم زض رْت ثْيٌِ ؾبظي ؾبذتبض ،تطّيت ٍ تَظيـ ًيطٍي اًؿبًي ثرف زٍلتي.
 -13تهَيت زؾتَض القولّبي هطثَط ثِ تقييي تْليو ًيطٍي اًؿبًي زؾتگبّْبي ِّ ازمبم ،هٌحلٍ ،اگصاض ٍ يب ٍؽبيو
آًْب ثِ زيگط زؾتگبّْب هٌتَل هيقَز.
 -14تهَيت زؾتَض القول ًبؽط ثط ثْطُ ثطزاضي هغلَة اظ ىضبّب ٍ تزْيعات ٍ ٍؾبئل ًَليِ ازاضي ،ربثِ ربيي ٍ تبهيي
ؾبذتوبًْب ازاضي.
 -15پيكٌْبز هٌبثـ هَضز ًيبظ ثطاي تحٌَ ثطًبهِّبي تحَل ًؾبم ازاضي ٍ عطحْبي ههَة قَضا ِّ ًيبظ ثِ هٌبثـ رسيس زاضز.
تجهطُ  -ايزبز ّط گًَِ زؾتگبّبي ارطائي رسيس ثطاؾبؼ پيكٌْبز زؾتگبّْبي شي ضثظ هََّل ثِ تبئيس قَضاي فبلي ازاضي
ٍ تهَيت ّيبت ٍظيطاى ٍ ثب تهَيت هزلؽ قَضاي اؾالهي ذَاّس ثَز.
هبزُ  - 116قَضاي تَؾقِ هسيطيت ٍ ؾطهبيِ اًؿبًي ِّ زض ايي ٍبًَى قَضاي تَؾقِ هسيطيت ًبهيسُ هيقَز ثطاي اًزبم
ٍؽبيو شيل ٍ ثب تطّيت هصَّض زض ايي هبزُ تكْيل هيگطزز.
الو -تطّيت قَضا:
 -1ضئيؽ ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي ّكَض (ضئيؽ قَضا)
 -2زٍ ًيط اظ هقبًٍيي قبمل ثب تزطثِ هطتجظ ٍظاضتربًِّب ثِ هست چْبض ؾبل.
 -3زٍ ًيط نبحت ًؾط زض ظهيٌِ هسيطيت ٍ حًََ ازاضي ثِ هست چْبل ؾبل.
 -4يِ ًيط اظ هقبًٍيي ترههي ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي ّكَض.
 -5يِ ًيط اظ افضبء ّويؿيَى ارتوبفي هزلؽ قَضاي اؾالهي ثب هقطىي ّويؿيَى ثِ تهَيت هزلؽ قَضيب اؾالهي ثِ
فٌَاى ًبؽط.
 -6هقبٍى شي ضثظ ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي ّكَض ثِ فٌَاى زثيط قَضا.

افضب هصَّض زض ثٌسّبي  4 ٍ 3 ٍ 2ثٌب ثِ پيكٌْبز ضئيؽ ؾبظهبى ٍ تبئيس ضئيؽ روَْض اًتربة هيگطزًس.
ٍ -7ظيط ّبض ٍ اهَض ارتوبفي.
ةٍ -ؽبيو ٍ اذتيبضات.
ٍ -1ؽبيو اذتيبضات:
 -2ثطضؾي ٍ تهَيت قطايظ احطاظ ضقتِّبي قنلي ٍ ًحَُ ترهيم آًْب ثِ عجَبت رساٍال حًََ.
 -3ثطضؾي ٍ تهَيت زؾتَض القولْب ٍ ضٍيِّبيي ِّ ثِ هَرت ايي ٍبًَى زض نالحيت قَضا ٍطاض هيگيطز.
ّ -4وبٌّگي زض اؽْبض ًؾط ٍ پبؾرگَيي ثِ اؾتقبهالت ٍ اثْبهبت ازاضي ٍ اؾترساهي زؾتگبّْبي ارطائي زض ارطاء هيبز
ايي ٍبًَى.
 -5ايزبز ضٍيِّبي ٍاحسي ازاضي ٍ اؾترساهي زض چْبضچَة هَطضات ايي ٍبًَى.
 -6اتربش تهوين زض ذهَل اظ ّبض اىتبزگي ٍ ىَت ثِ ؾجت اًزبم ٍؽييِ ٍ ؾبيط اهَض هطثَط ،ثطاي ّبضهٌساًي ِّ تبثـ
نٌسًٍ ثبظًكؿتگي ّكَضي هيثبقٌس
 -7ؾبيط هَاضزي ِّ اظ عطه ضئيؽ ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضظي ّكَض ٍ يب ٍظضاء زض اضتجبط ثب تقْسات ايي ٍبًَى ثطاي
ّؿت ًؾط هكَضتي اضربؿ هيقَز.
 -8آئيي ًبهِ ًحَُ ازاضي قَضاي ترههي ثب پيكٌْبز ؾبظهبى هسيطيت ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس.
 -9ؾبيط ٍؽبييي ِّ عجٌ ٍبًَى ثِ فْسُ قَضاي اهَض ازاضي ٍ اؾترساهي ّكَض ثَزُ اؾت ثب تبئيس ضئيؽ روَْض.
تهويوبت ايي قَضا پؽ اظ تبئيس ضئيؽ روَْض ثطاي زؾتگبّْبي هكوَل ايي ٍبًَى الظم االرطا اؾت.
فصل پاًسدهن  -هقررات هختلف
هبزُ ّ - 117ليِ زؾتگبّْبي ارطائي ثِ اؾتخٌبء ًْبزّب ،هَؾؿبت ٍ تكْيالت ٍ ؾبظهبًْبيي ِّ ظيط ًؾط هؿتَين هَبم هقؾن
ضّجطي ازاضُ هيقًَسٍ ،ظاضت اعالفبتًْ ،بزّبي فوَهي ميط زٍلتي ِّ ثب تقطيو هصَّض زض هبزُ  3تغجيٌ زاضًس ،افضبء
ّيبت فلوي ٍ ٍضبٍت ّيبتْبي هؿتكبضي زيَاى هحبؾجبت قَضا ًگْجبى ،هزوـ تكريم ههلحت ًؾبم ٍ هزلؽ ذجطگبى
ضّجطي هكوَل هَطضات ايي ٍبًَى هيقًَس ٍ زض ذهَل ًيطٍّبي ًؾبهي ٍ اًتؾبهي هغبثٌ ًؾط هَبم هقؾن ضّجطي فول
هيقَز.
تجهطُ  -1حًََ ٍ هعايبي ٍضبت تبثـ ٍبًَى ًؾبم ّوبٌّگ پطزاذت ّبضهٌساى زٍلت ههَة  1370هيثبقس ٍ رسٍل
هَضَؿ هبزُ ٍ 14بًَى هصَّض زض ذهَل افساز هجٌبي گطٍُ آًبى ثِ تطتيت ثِ  200 ٍ 12اىعايف هييبثس.
تجهطُ  - 2ثِ ٍضبت ًؾبهي ؾبظهبى ٍضبئي ًيطٍّبي هؿلح زض هستي ِّ زض پؿتْبي ٍضبيي اًزبم ٍؽييِ هيًوبيٌس ،هقبزل هب
ثِ التيبٍت هزوَؿ زضيبىتي آًبى تب ّكتبز زضنس  80زضنس حًََ ٍ هعايبي هؿتوط ٍضبٍت ّوتطاظ زازاگؿتطي ىًَ القبزُ
ٍيػُ پطزاذت هيگطزز.
تجهطُ  - 3زض نَضت هَاىَت ىطهبًسّي ّل ٍَا ثطاي ثطذَضزاضي ّبضٌّبى ًيطٍّبي هؿلح اظ هَطضات ىهل زّن ٍ

ؾيعزّن ايي ٍبًَى ،حساٍل ٍ حساّخط زضيبىتي آًبى ثب ضفبيت هَطضات هبزُ ٍ 136بًَى آرب ،اهتيبظات هتقلَِ ثِ قنل ٍ قبمل
ثِ تَرِ ثِ ّيييت ذبل ذسهتي زض ًيطٍّبي هؿلح ثب ضطيت  1/2هحبؾجِ ٍ پطزاذت هيگطزز.
ّبضهٌساى ًيطٍّبي اًتؾبهي ّوبّبى اظ ىًَ القبزُ ؾرتي ّبض عجٌ هَطضات اؾترساهي ايي ًيطٍ فالٍُ ثط ىًَ القبزُّبي
هصَّض زض ىهل زّن ايي ٍبًَى ثطذَضزاض هيثبقٌس.
تجهطُ ّ -4بضهٌساًي ِّ ثب ضفبيت هبزُ  124هغبثٌ ٍبًَى ّبض روَْضي اؾالهي ايطاى زض زؾتگبُّبي ارطائي اقتنبل زاضًس
اظ قوَل ايي ٍبًَى هؿتخي هيثبقٌس.
تجهطُ ّ -5بضٌّبى ؾيبؾي ٍ ّبضهٌساى قبمل زض پؿتْبي ؾيبؾي ٍظاضت اهَض ذبضرِ هكوَل هَطضات تكْيالت،
اؾترساهي ،هبلي ٍ اًضجبعي ٍظاضت اهَض ذبضرِ ههَة  1352هيثبقٌس ٍ ّبضهٌساى ميط ؾيبؾي قبمل زض پؿتْبي پكتيجبًي
اظ ايي ٍبًَى تجقيت ذَاٌّس ًوَز.
هبزُ  -118زؾتگبّْبي ارطائي هَؽيٌس ّليِ اعالفبت ٍ اؾٌبز ٍ هساضُ هطثَط ضا زض هَاضز الظم زض اذتيبض ؾبظهبى ٍطاض
زٌّس ٍ زؾتَض القولْبي ايي ؾبظهبى زض چْبضچَة هيبز ايي ٍبًَى ٍ آئيي ًبهِّبي هطثَط ثطاي ّليِ زؾتگبّْبي ارطائي
الظم االرطاء هيثبقس.
هبزُ  -119آئيي ًبهِّب ٍ زؾتَض القولْبي هطثَط ثِ ارطاء هيبز ايي ٍبًَى حساّخط ؽطه هست يِ ؾبل (ثِ اؾختٌبء هَاضزي
ِّ زض ايي ٍبًَى ثطاي آى ظهبى زيگطي هكرم قسُ اؾت) ثب پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس.
هبزُ ّ -120بضهٌساى ضؾوي زض يْي اظ حبالت شيل ٍطاض ذَاٌّس زاقت:
الو -اقتنبل زض يْي اظ پؿتْبي ؾبظهبًي.
ة -هطذهي اؾتقالري ،اؾتحَبٍي ٍ ثسٍى حََ.
د -آهبزُ ثِ ذسهت ثِ هَرت هبزُ  122ايي ٍبًَى.
ز -اًتَبل يب هبهَضيت ثِ زؾتگبّْبي ارطائي زيگط ٍ يب هبهَضيت آهَظقي ثطاي عي زٍضُّبي آهَظقي َّتبُ هست ٍ يب
ّبض آهَظي.
ُ -اًيهل هٍَت يب زائن ٍ يب اذطاد ثِ هَرت احْبم ٍغقي هطارـ ٍضبئي ٍ يب ّيبتْبي ضؾيسگي ثِ ترليبت ازاضي ٍ يب
احْبم هبزُ  91ايي ٍبًَى.
ٍ -اؾتقيبء ٍ ثبظ ذطيسي ثِ هَرت احْبم هصَّض زض ايي ٍبًَى ٍ ٍبًَى ضؾيسگي ثِ ترليبت ازاضي.
ظ -ؾبيط حبالت ِّ زض ٍبًَى ضؾيسگي ثِ ترليبت ازاضي ٍ ؾبيط ٍَاًيي پيف ثيٌي قسُ اؾت.
هبزُ  -121آئيي ًبهِ ارطائي ًحَُ اًتَبل ٍ هبهَضيت ّبضهٌساى هكوَل ايي ٍبًَى ثِ ؾبيط زؾتگبّْبي ارطائي ٍ هطذهي
ثسٍى حًََ قبهل ًحَُ احتؿبة ؾَاثٌ ذسهت ٍ ًحَُ پطزاذت حًََ ٍ هعايب ٍ اضتجبط ؾبظهبًي ٍ ؾبيط هَاضز هطثَط ثِ
ضفبيت هيبز ايي ٍبًَى ثِ پيكٌْبز ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيبت ٍظيطاى هيضؾس.
هبزُ ّ -122بضهٌساى ضؾوي زؾتگبّْبي ارطائي زض حبلت ظيط ثِ نَضت آهبزُ ثِ ذسهت ِّ ،هست آى حساّخط يِ ؾبل
ذَاّس ثَز زض هيآيٌس.

 -1اًحالل زؾتگبُ ارطائي شي ضثظ.
 -2حصه پؿت ؾبظهبًي ّبضهٌساى.
ً -3جَز پؿت ؾبظهبًي ثقس اظ اتوبم هبهَضيت يب هطذهي ثسٍى حًََ.
ّ -4بضهٌساًي ِّ ثطاؾبؼ تهوين هطارـ هصَّض زض ّيبت ضؾيسگي ثِ ترليبت ازاضي يب هطارـ ٍضبئي اظ ذسهت هقلٌ يب
آهبزُ ثِ ذسهت قسُ ثبقٌس.
تجهطُ  -1زض زٍضاى آهبزگي ثِ ذسهت ،ثِ ّبضهٌساى هعثَض حًََ حبثت پطزاذت ذَاّس قس ٍ زض نَضت فسم اقتنبل زض
زؾتگبّْبي ارطايي زيگط ّبضهٌساى آهبزُ ثِ ذسهت زض نَضت زاض ثَزى قطايظ ثبظًكتؿگي ،ثبظًكؿتِ ٍ زض ميط ايي
نَضت ثب زضيبىت يِ هبُ ٍ ًين حًََ ٍ هعايبي هؿتوط ثِ اظاء ّط ؾبل ؾبثَِ ذسهت ٍ ٍرَُ هطذهيْبي شذيطُ قسُ ثبظ
ذطيس ذَاٌّس قس.
تجهطُ ّ -2بضهٌساًي ِّ ثطاؾبؼ حْن هطارـ ٍضبئي ٍ يب ّيبتْبي ضؾيسگي ثِ ترليبت ازاضي اظ اتْبم هطثَط ثطائت حبنل
ًوبيٌس ،حًََ ٍ هعايبي هؿتوط هطثَط ضا ثطاي هست آهبزگي ثِ ذسهت زضيبىت ذَاٌّس ًوَز.
هبزُ ّ -123ليِ اذتيبضات ٍبًًَي زؾتگبّْبي ارطائي ٍ قَضاّب ٍ هزبهـ ٍ فٌبٍيي هكبثِ ثطاي ايزبز ّط گًَِ زؾتگبُ
ارطائي اظ تبضيد الظم االرطاء قسى ايي ٍبًَى لنَ هيگطزز.
هبزُ  - 124ثِ ّبضگيطي ًيطٍي اًؿبًي زض ثطذي اظ هكبمل ِّ ؾبظهبى افالم هي زاضز زض ؾَو پؿتْبي ؾبظهبًي ههَة ٍ
هزَظّبي اؾترساهي ثطاؾبؼ ٍبًَى ّبض اهْبًپصيط هيثبقس.
تجهطُ  -هزوَؿ زضيبىتي ّبضهٌساًي ِّ ثِ هَرت ٍبًَى ّبض زض زؾتگبّْبي ارطائي قبمل هيثبقٌس ًجبيس اظ  1/2ثطاثط
حًََ ٍ هعايبي ّبضهٌساى هكبثِ تزبٍظ ٌّس.
هبزُ  -125ضطايت حًََ هصَّض زض ىهَل زّن ٍ ؾيعزّن ثِ تيْيِ ّط ىهل ،هتٌبؾت ثب احْبم ايي ٍبًَى زض اٍليي ؾبل
ارطا پبًهس ضيبل تقييي هيگطزز ٍ زض ؾبلْبي ثقس حساٍل ثِ اًساظُ ًطخ تَضم ِّ ّط ؾبلِ اظ ؾَي ثبًِ هطّعي افالم
هيگطزز ،اىعايف هييبثس.
هبزُ  -126ثبض هبلي ّط ًَؿ اىعايف يِ ثبضُ حًََ ٍ هعايبي ّبضهٌساى ٍ ثبظًكؿتگبى هَضَؿ ايي ٍبًَى اظ عطيٌ ٍاگصاضي
ؾْبم زٍلتي زض ثٌگبّْبي اٍتهبزي ٍبثل فطضِ زض ثَضؼ ٍ ّوچٌيي افوبل پلْبًي اىعايف ؾٌَاتي زض حس ثَزرِ ههَة
ؾبالًِ ٍ حساّخط زض عَل هست ارطاء آظهبيكي ايي ٍبًَى تبهيي هيقَز.
هبزُ ّ -127ليِ ٍَاًيي ٍ هَطضات فبم ٍ ذبل ثِ رع ٍبًَى ثبظًكؿتگي پيف اظ هَفس ّبضٌّبى زٍت ههَة 1386/6/5
هزلؽ قَضاي اؾالهي هنبيط ثب ايي ٍبًَى اظ تبضيد الظم االرطاء قسى ايي ٍبًَى لنَ هيگطزز.
هبزُ  - 128هست ظهبى آظهبقي ايي ٍبًَى پٌذ ؾبل اظ تبضيد الظم االرطاء قسى ايي ٍبًَى ذَاّس ثَز.
ٍبًَى ىًَ هكتول ثط  128هبزُ ٍ  106تجهطُ زض رلؿِ هَضخ ّكتن هْط هبُ يْْعاض ٍ ؾيهس ٍ ّكتبز ٍ قف ّويؿيَى
هكتطُ ضؾيسگي ثِ اليحِ هسيطيت ذسهبت ّكَضي هزلؽ قَضاي اؾالهي عجٌ انل ّكتبز ٍ پٌزن (ٍ )85بًَى اؾبؾي

تهَيت گطزيس ٍ پؽ اظ هَاىَت هزلؽ ثب ارطاء آظهبقي آى ثِ هست پٌذ ؾبل ،زض تبضيد  1386/7/18ثِ تبئيس قَضاي
ًگْجبى ضؾيس.

