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ضيعي وطَض   سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ

ضيعي وطَض ٍ ثِ  سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبه1384.1.24ِهَضخ  101.7897ثٌب ثِ پيطٌْبز ضوبضُ  1384.1.28ٍظيطاى زض خلسِ هَضخ  ّيأت

ّب ٍ  ول وطَض ضا ثطاي ٍظاضتربًِ 1384، ضَاثظ اخطايي ثَزخِ سبل  ايطاى استٌبز اصل يىصس ٍ سي ٍ ّطتن لبًَى اسبسي خوَْضي اسالهي

:  ضًَس، ثِ ضطح ظيط تصَيت ًوَز تصَيجٌبهِ زستگبُ اخطايي ًبهيسُ هي ايي هؤسسبت زٍلتي وِ زض

ول وطَض  1384ضَاثظ اخطايي ثَزخِ سبل 

ضيعي وطَض ٍ  هسيطيت ٍ ثطًبهِ ـ گستطش تطىيالت ازاضي ٍ ايدبز پست سبظهبًي خسيس هوٌَع ٍ زض هَاضز ضطٍضي ثب پيطٌْبز سبظهبى1

.  ضسثب پصيط هي ٍظيطاى اهىبى تصَيت ّيأت

.   تجصطُ ـ زض هَضز ٍاحسّبي ذبضج اظ وطَض ّوبٌّگي ثب ٍظاضت اهَض ذبضخِ العاهي است

، اختوبػي ٍ فطٌّگي خوَْضي  التصبزي لبًَى ثطًبهِ چْبضم تَسؼِ( 9)وبضگيطي ًيطٍي اًسبًي ثِ ّط ضىل زض چبضچَة خسٍل ضوبضُ  ـ ث2ِ

وبضگيطي ًيطٍي اًسبًي ذبضج  ّط ًَع استرسام ٍ ثِ. ثبضس پصيط هي يبزضسُ اهىبى لبًَى( 146)هبزُ  " الف"ًبهِ هطثَط ٍ ثٌس اسالهي ايطاى ٍ آييي

.  ثبضس هي الصوط هوٌَع اظ خسٍل فَق

هلي ٍ استبًي هدبظ (  خبضي) اي  زض صَضت ًيبظ زستگبُ اظ هحل اػتجبضّعيٌِ 1383ـ توسيس لطاضزاز وبضوٌبى ؿيطضسوي ضبؿل زض سبل 1تجصطُ 

.   است

ّبي خسٍل يبزضسُ ٍپس اظ اذص هدَظ اظ سبظهبى هسيطيت ٍ  ايدبز ّطگًَِ تؼْس استرساهي ثطاي سبلْبي ثؼس صطفب زض لبلت سْويِ ـ2تجصطُ 

.  ثبضس ضيعي وطَض هدبظ هي ثطًبهِ

هبزُ  " ة"اهَض وطَض ٍ زض اخطاي ثٌس ـ زستگبّْبي اخطايي هَظفٌس ثطاي وبّص حدن تصسيْبي زٍلت ٍ افعايص هطبضوت هطزم زض ازاض3ُ

هٌسضج زض لبًَى ثَزخِ سبل ( 17)خوَْضي اسالهي ايطاى ٍ خسٍل ضوبضُ  ، اختوبػي ٍ فطٌّگي لبًَى ثطًبهِ چْبضم تَسؼِ التصبزي( 145)

اظتصسيْبي %( 3)، ذسهبتي ٍ ًظبيط آى ضا خْت وبّص سِ زضصس  ، تَليسي ، فطٌّگي ٍاگصاضي تصسيْبي اختوبػي ول وطَض هَاضز ٍ هيعاى 1384

ضيعي وطَض ٍ استبى هىلفٌس  سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ.اي هَضز هجبزلِ هٌظَض ًوبيٌس ت ثط حست ثطًبهِ ٍ فؼبليت زض هَافمتٌبهِ اػتجبضات ّعيٌِزٍل

زاضي ثطزاضي هٌسضج زض ستَى اّساف ووي خسٍل هعثَض ذَز توبم ٍ يب آهبزُ ثْطُ اي ًيوِ سطهبيِ ّبي توله زاضاييْبي اظ تأهيي اػتجبض خْت پطٍغُ

.  ًوبيٌس

، پبزاش  ٍ افعايص ضطيت حمَق آًبى حمَق ٍ هعايبي هستوط وبضوٌبى%( 100)ـ زستگبّْبي اخطايي هىلفٌس، صطفب پس اظ تأهيي صسزضصس 4

السام  ّب ثيٌي سبيط ّعيٌِ ًسجت ثِ پيص 1384پطسٌلي زستگبُ تب پبيبى سبل  ّبي لبًًَي ٍ سبيط ّعيٌِ(  پبزاش پبيبى سبل)ّب، ػيسي  ثبظًطستِ

.  ّيچگًَِ وسطي اػتجبض ثبثت پطزاذتْبي پطسٌلي ايدبز ًگطزز ًوبيٌس ثِ عَضي وِ زض پبيبى سبل

هَظفٌس ثبثت ػيسي ثِ اظاي ّط ًفط  ٍظيطاى ذَاّس ضسيس، ٍلي زستگبّْبي اخطايي ثِ تصَيت ّيأت(  ػيسي)ـ هجلؾ لغؼي پبزاش پبيبى سبل 5

.  ثيٌي ٍ زض هَافمتٌبهِ هطثَط هٌظَض ًوبيٌس پيص ضيبل( 1ض500.000)ّعاض ضبؿل ٍ ثبظًطستِ هجلؾ يه هيليَى ٍ پبًصس 

اخطايي اظ هحل ثَزخِ ػوَهي زض سبل  ٍ ؿيطًمسي ثِ وبضوٌبى زستگبّْبي(  ثب تطريص ثبالتطيي همبم هطثَط)ـ هيعاى پطزاذت ووىْبي ًمسي 6

.  گطزز ضيبل تؼييي هي( 800.000)، ّطتصس ّعاض 1384

ثب تطريص )ضيبل ووه ًمسي (600.000)هؼبزل ضطصس ّعاض  1384ثگيطاى زض سبل  ثگيطاى ٍ هستوطي ، ٍظيفِ ستگبىـ ثِ وليِ ثبظًص7

.  ثبضس هي ٍ ؿيطًمسي تَسظ زستگبُ هتجَع آًبى لبثل پطزاذت(  ثبالتطيي همبم هطثَط

 1384زستِ اظ وبضوٌبى ذَز ضا وِ زض سبل  آى پبزاش پبيبى ذسهت%( 100)ـ زستگبّْبي اخطايي هَظفٌس اػتجبض الظم ثطاي پطزاذت صسزضصس 8

.  ّبي هطثَط هٌظَض ًوبيٌس ضًَس، اظ اػتجبضات هصَة ذَز تأهيي ٍ زضهَافمتٌبهِ ثبظًطستِ هي

تَسؼِ ٍ تؼوين ٍضظش وبضوٌبى زٍلت ـ  ًبهِ ّبي ٍضظش وبضوٌبى ذَز ضا زض چبضچَة آييي ضَز ّعيٌِ ـ ثِ زستگبّْبي اخطايي اخبظُ زازُ هي9

ّبي هطثَط ثِ صَضت ًمسي يب  وبضوٌبى ذَز ثِ ضطح هٌسضج زض هَافمتٌبهِ ـ اًدبم زازُ ٍ تسْيالت الظم ضا ثطاي ايبة ٍ شّبة1376 هصَة

.  اًؼمبز لطاضزاز فطاّن ًوبيٌس

:   ايي تصَيجٌبهِ( 4)ضَز ثب ضػبيت ثٌس  ـ ثِ زستگبّْبي اخطايي اخبظُ زازُ هي10



تأهيي ؿصاي وبضوٌبى ذَز ٍ ًيع ووه هبّبًِ  ٍظيطاى حست هَضز ثطاي ّيأت 1369.7.9هَضخ  25ت 67768. الف ـ ثب تَخِ ثِ تصَيجٌبهِ ضوبضُ

.  وٌس، زض حس اػتجبضات هٌسضج زض هَافمتٌبهِ پطزاذت ًوبيٌس هي ثِ اظاي ّط وَزن وبضوٌبى ذَز وِ اظ هعايبي هْسوَزن استفبزُ

ثبضٌس ّط هبُ  زاضاي فطظًس ظيط پٌح سبل هي ثبضٌس ثِ وبضوٌبى اًبث ذَز وِ تگبّْب هدبظ هيثبضٌس زس تجصطُ ـ زض ازاضاتي وِ زاضاي هْسوَزن ًوي

.  ثيٌي ًوبيٌس حساوثط هجلؾ زٍيست ّعاضضيبل زض اػتجبضات ذَز پيص( حساوثط تب سِ فطظًس)ثِ اظاي ّط فطظًس 

.  ظَض ًوبيٌسّبي هطثَط هي ة ـ هيعاى پطزاذت اضبفِ وبض وبضوٌبى ذَز ضا زض لبلت هَافمتٌبهِ

ًبهِ ًظبضت ثط هسبفطتْبيربضخي زستگبّْبي اخطايي هَضَع  ح ـ هيعاى پطزاذتْبي هأهَضيت ذبضج اظ وطَض وبضوٌبى ذَز ضا ثب تَخِ ثِ آييي

.  ثيٌي ًوبيٌس ٍظيطاى زض لبلت اػتجبض هَافمتٌبهِ پيص ّيأت1383.5.18ّـ هَضخ 29728 ت20860.تصَيجٌبهِ ضوبضُ 

هٌبسجتْبي هلي ٍ هصّجي ضا زض هَافمتٌبهِ  ، ووه ثِ پبيگبّْبي ثسيح ازاضات ٍ ثطگعاضي ٍط ثِ اًدبم فطيضِ ًوبظ ٍ اهَض زيٌيّبي هطة ت ـ ّعيٌِ

. اي ذَز زض لبلت اػتجبض فصل ّعيٌِ هطثَط پطزاذت ًوبيٌس ّعيٌِ

:   ضا، ثبضگبُ ٍهَاضز هطبثِّبي هطثَط ثِ تأسيسبت ضفبّي اظ لجيل ظائطسطا، هْوبًس خَيي زض ّعيٌِ ـ ثِ هٌظَض صطف11ِ

حتي اظ هحل اػتجبضات ذبضج اظ ضوَل  ، تَسؼِ ٍ ايدبز هَاضز فَق ، احساث الف ـ پطزاذت ّطگًَِ ٍخْي اظ هحل اػتجبضات هصَة خْت اخبضُ

.  ثبضس هي لبًَى هحبسجبت ػوَهي ٍ سبيط همطضات ػوَهي وطَض، هوٌَع

.  گطزًس ٍاگصاض هي(  ذصَصي ٍتؼبًٍي)،  ، ثِ ثرص ؿيطزٍلتي همطضات هطثَطتوبم فَق ثب ضػبيت لَاًيي ٍ  ة ـ ٍاحسّبي ًيوِ

:  ثبضٌس ـ زض ضاستبي زٍلت سجع زستگبّْبي اخطايي هىلف ثِ ضػبيت هَاضز ظيط هي12

اهىبًبت ازاضي خَيي ضَزٍ زض استفبزُ اظ ذَزضٍّب ٍ  ، آة ٍ ثطق ٍ تؼويطات ذَزضٍّب صطفِ ، سَذت الف ـ زض ذطيس ٍ هصطف هَاز هصطفي ازاضي

.  ثطاي هسئَالى ٍ وبضوٌبى زٍلت هطالجت الظم ثِ ػول آيس

ًوبيٌس، ثِ صَضت ثبضظ ٍ زضهمبيسِ ثب زستگبّْبي زيگط تطَيك  خَيي هي ّب صطفِ ة ـ هسيطاى ٍ زستگبّْبيي وِ ثب حفظ ويفيت اخطاي ثطًبهِ

.  ضًَس

يي پيطٌْبزّب ٍ زضذَاستْبي ذَز ضا ثبزض ًظط گطفتي سيبستْبي هٌسضج زض ، زستگبّْبي اخطا گيطيْبي زٍلت ح ـ ثِ هٌظَض تسطيغ زض تصوين

.  ثٌسّبي فَق اضايِ ًوبيٌس

ثبيس هتٌبست ثب هَضَع ٍ ثب ضػبيت  اًسيطيْب، ّوبيطْب ٍ ًظبيط آى ثبيس ثِ زٍض اظ ّطگًَِ تدول ثطگعاض ٍ هحل ثطگعاضي ـ گطزّوبييْب، ّن13

.  خَيي اًتربة گطزز اصل صطفِ

گصاضي تَسظ زستگبّْبي اخطايي اػن اظ وطَضي ٍ لطگطي خْت سبذت ٍ تَسؼَْاحسّبي خسيس زضهبًي هوٌَع  ًِ سطهبيِـ ّطگ14َ

.  ثبضس هي

،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي ٍ سبذت آسبيطگبّْب ٍ هطاوع تَاًجرطي خبًجبظاًتَسظ ثٌيبز ضْيس ٍ اهَض ايثبضگطاى اظ  تجصطُ ـ ٍظاضت ثْساضت

.  اضٌسة ضوَل ايي ثٌس هستثٌي هي

ّبي  صطفبثطاسبس ضطح ػوليبت هَافمتٌبهِ(  خبضي)اي  ، ثبؽ ٍ ًظبيط آى اظ هحل اػتجبضات ّعيٌِ ، هعضػِ ، اًجبض، تَلفگبُ ـ اخبضُ سبذتوبى15

.  ثبضس ضيعي وطَض ٍ يب استبى هدبظهي هجبزلِ ضسُ ثب سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ

ٍ اػتجبضات توله (  ، ثطًبهِ ثطحست زستگبُ) استبى(  خبضي)اي  ضزاذتْبي اػتجبضات ّعيٌِـ ذعاًِ هؼيي استبى هىلف است ػولىطز زضآهسّب، ح16

.  ضيعي استبى اػالم ًوبيٌس هبِّ ثِ سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضا زض همبعغ سِ(  ثطحست عطح( ) ػوطاًي)اي  زاضاييْبي سطهبيِ

خولِ ضطوتْبيي وِ ضوَل لَاًيي ٍهمطضات ػوَهي ثط آًْب هستلعم شوط ٍ اظ )ـ ٍظيطاى ٍ هؼبًٍبى ضييس خوَْض وِ هسئَل ضطوتْبي زٍلتي 17

ٍ هؤسسبت اًتفبػي ٍاثستِ ثِ زٍلت ّستٌس، هَظفٌسحساوثط تب پبيبى ذطزاز هبُ ًسجت ثِ تصَيت ٍ اثالؽ ضَاثظ اخطايي (  تصطيح ًبم است

ضيعي وطَض ٍ ٍظاضت اهَض  اظ آى ضا ثِ سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِاي  هفبز ايي تصَيجٌبهِ السام ٍ ًسرِ ذَز ثب زض ًظط گطفتي 1384ثَزخِ سبل 

ضثظ تلمي ذَاّس  زستگبُ شي ٍ زاضايي اضسبل ًوبيٌس ٍ چٌبًچِ زض ايي ظهيٌِ السام ًٌوبيٌس، هفبز ايي تصَيجٌبهِ ثِ ػٌَاى ضَاثظ اخطايي التصبزي

.  ضس

خوَْض  هؼبٍى اٍل ضييس -هحوسضضب ػبضف 

 

 


