
 

 کل کشور  59ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 

 زض ایي تهَیة ًاهِ انغالحات ظیط زض هؼاًی هكطٍح هطتَط تِ واض هی ضٍز: -1هازُ 

 ول وكَض 1395لاًَى: لاًَى تَزخِ ؾال  -الف 

 1389لاًَى تطًاهِ: لاًَى تطًاهِ پٌح ؾالِ پٌدن تَؾؼِ خوَْضی اؾالهی ایطاى ههَب  -ب 

 1393( ههَب 2(: لاًَى الحاق تطذی هَاز تِ لاًَى تٌظین تركی اظ همطضات هالی زٍلت )2) لاًَى الحاق -ج 

 ؾاظهاى: ؾاظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی وكَض -ت 

زؾتگاُ ّای اخطایی هَظفٌس هَافمت ًاهِ ّای ّعیٌِ ای، توله ؾطهایِ ای خسیس ٍ هالی ذَز ضا تا پایاى  -2هازُ 

 همطضات هطتَط ٍ زؾتَضالؼول ّای اتالغی ؾاظهاى تٌظین ٍ تا ؾاظهاى هثازلِ وٌٌس. تطاؾاؼ لَاًیي ٍ 1395تیطهاُ 

ـ زؾتگاُ ّای اخطایی هلی ٍ اؾتاًی هَضَع  1351( لاًَى تطًاهِ ٍ تَزخِ وكَض ـ ههَب 35زض اخطای هازُ ) -3هازُ 

اظ خولِ ػولىطز تثهطُ ّا،  ول وكَض 1395ٍ  1394لاًَى تطًاهِ هَظفٌس ػولىطز لَاًیي تَزخِ ؾال ّای  222هازُ 

هٌاتغ ٍ ههاضف ضا هغاتك زؾتَضالؼولی وِ ؾاظهاى اتالؽ هی وٌس، تِ ؾاظهاى اضایِ وٌٌس. ترهیم اػتثاضات زض هماعغ 

 ظهاًی ؾِ هاِّ، هٌَط تِ اضایِ گعاضـ ػولىطز هغاتك تا ایي زؾتَضالؼول ذَاّس تَز.

ی هماٍهت تؿیح ٍ فؼالیت ّای زیٌی، فطٌّگی ٍ ٍضظقی ٍ تْثَز ٍ ّعیٌِ ّای هطتَط تِ اهَض لطآًی، پایگاُ ّا -4هازُ 

/ت 51867اضتمای زاًف ٍ ؾالهت واضوٌاى ٍ اخطای آییي ًاهِ تطٍیح ٍ تَؾؼِ فطٌّگ ًواظ هَضَع تهَیة ًاهِ قواضُ 

ٍ انالحات تؼسی آى، اظ هحل اػتثاضات ّعیٌِ ای ههَب ترهیم یافتِ  1376ّـ هَضخ ؾی ام فطٍضزیي  17323

 تگاُ اخطایی تِ گًَِ ای وِ تِ اًدام فؼالیت ّای انلی زؾتگاُ ذسقِ ای ٍاضز ًكَز، لاتل پطزاذت اؾت.زؾ

 تَؾظ قىل ّط تِ هكاتِ ػٌاٍیي یا تِ واضگیطی افطاز خسیس تِ نَضت حك التسضیؽ آظاز ٍ 1395زض ؾال  -5هازُ 

 .اؾت هوٌَع ّا اؾتاى پطٍضـ ٍ آهَظـ ول ازاضات

 تطای ػیسی ٍ اٍالز هٌسی، ػایلِ ّعیٌِ ووه پطزاذت تِ ًؿثت اؾت هَظف وكَضی تاظًكؿتگی نٌسٍق -6 هازُ

تاظًكؿتگاى زؾتگاُ ّای اخطایی وِ ّعیٌِ ّای هصوَض تَؾظ ؾاظهاى اظ اػتثاضات ّعیٌِ ای آًْا لثال وؿط قسُ اؾت، 

ووه ّعیٌِ فَت، حك تیوِ ػوط ٍ السام وٌس. ؾایط ّعیٌِ ّای هطتَط تِ تاظًكؿتگاى اظ لثیل ووه ّعیٌِ اظزٍاج، 

حَازث تَؾظ زؾتگاُ ّای اخطایی شیطتظ پطزاذت هی قَز. ؾْن زؾتگاُ اخطایی تطای حك تیوِ زضهاى تاظًكؿتگاى 

وكَضی، تَؾظ ؾاظهاى تیوِ ؾالهت پطزاذت هی قَز. ؾْن تیوِ قسُ تاتت حك زضهاى پایِ ایثاضگطاى تاظًكؿتِ 

 اخطایی ظهاى اقتغال آًاى پطزاذت هی قَز. نٌسٍق تاظًكؿتگی وكَضی تَؾظ زؾتگاُ

زؾتگاُ ّای اخطایی هَظفٌس تا ضػایت تىالیف لاًًَی ٍ لاًَى، زض ؾمف اػتثاضات ترهیم یافتِ ًؿثت تِ  -7هازُ 

 اًدام ّعیٌِ ّای اختٌاب ًاپصیط السام ٍ اظ ایداز ّطگًَِ تؼْس هاظاز ذَززاضی وٌٌس.

هِ، زؾتگاُ ّای اخطایی ٍ هَؾؿات ٍ ًْازّای ػوَهی غیطزٍلتی هداظًس یه لاًَى تطًا 190زض اخطای هازُ  -8هازُ 

زضنس اظ اػتثاضات هٌسضج زض لاًَى ضا تطاؾاؼ آییي ًاهِ اخطایی هازُ هعتَض تِ هٌظَض اؾتمطاض ؾیؿتن هسیطیت ؾثع ٍ 

 اػوال ؾیاؾت ّای ههطف تْیٌِ هٌاتغ پایِ ٍ هحیظ ظیؿت ّعیٌِ وٌٌس.



زی  22ّـ هَضخ  51122/ت 125173تثاضات هَضَع ایي هازُ هغاتك تهَیة ًاهِ قواضُ ههازیك ههطف اػ -تثهطُ 

 اؾت. 1393هاُ 

ّطگًَِ تىاضگیطی ًیطٍی اًؿاًی خسیس تِ ّط قىل ٍ ػٌَاى زض هكاغل ٍ فؼالیت ّای زؾتگاُ ّای اخطایی  -9هازُ 

 ٍ لَاًیي ضػایت تا ٍ ؾاظهاى هدَظ تا نطفا لاًَى هسیطیت ذسهات وكَضی )اظ هحل ّطگًَِ اػتثاض( 5هَضَع هازُ 

 یت ذسهات وكَضی اهىاى پصیط اؾت.هسیط لاًَى ٍ تطًاهِ لاًَى خولِ اظ هطتَط همطضات

پلیؽ ضاٌّوایی ٍ ضاًٌسگی ًیطٍی اًتظاهی خوَْضی اؾالهی ایطاى هَظف اؾت تطای اتالؽ ٍ ترهیم ضزیف  -10هازُ 

لاًَى ضؾیسگی تِ ترلفات  23اعالػات هطتَط تِ هَضَع هازُ (، 530000-67( ٍ )530000-66(، )530000-65ّای )

ضا تا تاییس ذعاًِ زاضی ول وكَض تِ تفىیه اؾتاى هحل ٍلَع ٍ ٍنَل، زض هماعغ ؾِ هاِّ  - 1389ههَب  -ضاًٌسگی 

 تِ ؾاظهاى اػالم وٌس.

ایای هٌسضج زض احىام حساوثط یه هاُ حمَق ٍ هع 1395لاًَى تطًاهِ تطای ؾال  50پازاـ هَضَع هازُ  -11هازُ 

واضگعیٌی زض نَضت ٍخَز اػتثاض زض ؾمف اػتثاضات ترهیم یافتِ زؾتگاُ اخطایی تؼییي قَز. پطزاذت یه هاُ پازاـ 

ّای هؿتلعم شوط ٍ  ّای زٍلتی )اػن اظ قطوت هصوَض تِ اػضای ّیات هسیطُ / ّیات هسیطػاهل ٍ واضوٌاى قطوت

 ؽ اظ تهَیة هداهغ یا قَضاّای ػالی آًْا هداظ اؾت.ّای زٍلتی پ ّا ٍ تیوِ تهطیح ًام( تاًه

ّای ذعاًِ ٍ هغاتك تا هفاز هَافمتٌاهِ هتثازلِ لاتل  ّای ضفاّی هؿتمین ٍ غیطهؿتمین زض ؾمف پطزاذتی ووه -12هازُ 

 پطزاذت اؾت.

ؾوی، پیواًی ٍ ّای اخطایی اػن اظ ض ّعیٌِ غصای ایام تؼغیل ٍ ًَتت واضی قة واضوٌاى هكوَل زض زؾتگاُ -1تثهطُ 

 ّای ازاضی لاتل پطزاذت اؾت. ػٌَاى ّعیٌِ لطاضزازی تا تاییس تاالتطیي همام زؾتگاُ اخطایی یا همام هداظ اظ عطف ٍی تِ

( ضیال، ایاب ٍ شّاب واضهٌساًی وِ اظ 000/58ووه ّعیٌِ غصای ضٍظاًِ حساوثط پٌداُ ٍ ّكت ّعاض ) -2تثهطُ 

( ضیال ٍ زض 000/200/1زض تْطاى هاّاًِ حساوثط یه هیلیَى ٍ زٍیؿت ّعاض )ًوایٌس  ؾطٍیؽ ؾاظهاًی اؾتفازُ ًوی

( ضیال، هْسوَزن تطای ظًاى 000/800قْطّای زاضای پاًهس ّعاض ًفط خوؼیت ٍ تاالتط هاّاًِ حساوثط ّكتهس ّعاض )

ًْهس ٍ پٌداُ ّعاض  ّای اخطایی فالس هْسوَزن زٍلتی تِ اظای ّط فطظًس ظیط قف ؾال، هاّاًِ حساوثط واضهٌس زؾتگاُ

 ( ضیال لاتل پطزاذت اؾت.000/950)

ّای اخطایی هؿتمط زض والًكْطّا هداظًس ّعیٌِ ایاب ٍ شّاب واضوٌاى ذَز ضا تِ قىل ًمسی  زؾتگاُ -3تثهطُ 

ّای حول ٍ ًمل قْطی  تطزاضی اظ ؾطٍیؽ واضوٌاى ًؿثت تِ ػمس لطاضزاز تا قطوت پطزاذت وطزُ یا تطای تْطُ

 1394سام وٌٌس. ؾمف لطاضزاز هطتَط تایس حساوثط هؼازل ّعیٌِ ایاب ٍ شّاب پطزاذتی تِ واضوٌاى زض ؾال غیطزٍلتی ال

 تاقس.

ػٌَاى  ًاهِ وِ تِ ّای اخطایی هكوَل ایي تهَیة الؼازُ هاهَضیت ضٍظاًِ زاذل وكَض تِ واضهٌساى زؾتگاُ فَق -13هازُ 

قًَس ٍ ًاچاض تِ تَلف قثاًِ اًس تا  ؾتاى هحل ذسهت ذَز اػعام هیهاهَض تطای اًدام ٍظیفِ هَلت تِ ذاضج اظ حَظُ قْط

ًاهِ تِ هاذص یه تیؿتن ٍ ًؿثت تِ هاظاز  هیعاى حسالل حمَق ٍ هعایا زض هَضز هكوَلیي ّط یه اظ تٌسّای ایي تهَیة

الؼازُ ضٍظاًِ  قًاهِ فَ تِ هاذص یه پٌداّن زض ؾمف اػتثاض ههَب زؾتگاُ لاتل پطزاذت اؾت. ؾایط هَاضز هغاتك آییي

 ( لاًَى اؾترسام وكَضی ٍ انالحات تؼسی آى ذَاّس تَز.39هَضَع تٌس )ث( هازُ )



 زض نَضت ًساقتي تَلف قثاًِ، فمظ پٌداُ زضنس هیعاى هٌسضج زض تٌس یاز قسُ لاتل پطزاذت اؾت. -1تثهطُ 

ّا هَظف  هطهت ٍ تاظگكایی ضاُ واضهٌساى ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظی وِ تِ ؾثة اًدام ٍظایف ذال ًگْساضی، -2تثهطُ 

ذاضج اظ حَظُ قْطؾتاى هحل »اظ لیس   ّای هساٍم زض ذاضج اظ حطین قْط هحل ذسهت ذَز ّؿتٌس، تِ اًدام هاهَضیت

 الؼازُ هطتَط تِ آًْا پطزاذت ذَاّس تَز. ( ایي هازُ هؿتثٌی تَزُ ٍ تا اػعام تِ هاهَضیت، فَق1ٍ تثهطُ )« ذسهت

ای ضفاّی هؿتمین ٍ غیطهؿتمین تِ واضوٌاى لطاضزاز واض هؼیي )هكرم( ٍ ؾاػتی ٍ هَاضز ّ پطزاذت ووه -14هازُ 

( لاًَى هسیطیت ذسهات وكَضی اظ هحل اػتثاضات ههَب پطزاذت قسُ ذعاًِ ٍ هفاز هَافتٌاهِ، هداظ 124هَضَع هازُ )

 اؾت.

ازُ تِ هسیطاى ٍ واضهٌساًی وِ تٌا تِ ( ضیال زض ه000/300پطزاذت ووه ّعیٌِ تلفي ّوطاُ تا ؾیهس ّعاض ) -15هازُ 

قطایظ ذال تایس تِ عَض هؿتوط زض زؾتطؼ تاقٌس، تِ تكریم ضییؽ زؾتگاُ اخطایی یا همام هداظ اظ عطف ٍی هداظ 

 اؾت.

ّای هكوَل ٍ غیطهكوَل لاًَى هسیطیت ذسهات وكَضی هَظف تِ ثثت  ّای اخطایی اػن اظ زؾتگاُ زؾتگاُ -16هازُ 

ضؾوی، پیواًی، لطاضزاز واض هؼیي ٍ هكرم ٍ لطاضزاز واضگطی زض پایگاُ اعالػاتی ًظام ازاضی ٍ اعالػات واضوٌاى 

زضیافت قواضُ هؿترسم یا قواضُ قٌاؾِ ٍ نسٍض احىام واضگعیٌی اظ عطیك ؾاهاًِ واضوٌاى ًظام ازاضی ٍ اًدام اهَض 

 هرتلف ازاضی ٍ هىاتثات هَضَع ایي هازُ اظ عطیك ایي ؾاهاًِ ّؿتٌس.

پطزاذت ٍخِ اظ ّط هحل تحت ػٌاٍیي هرتلف ّعیٌِ زازضؾی، ّعیٌِ واضقٌاؾی ٍ هكاتِ آى، تطای عطح  -17زُ ها

ّای ظیطهدوَػِ  ّا ٍ هَؾؿات زٍلتی زض هطاخغ لضایی هوٌَع اؾت ٍ اذتالفات زؾتگاُ اذتالف تیي ٍظاضتراًِ

 یا ؾتازی تِ تطتیة اظ عطیك ٍظاضتراًِّا یا هَؾؿات هؿتمل زٍلتی ،زؾتگاّْای اؾتاًی ٍ زؾتگاّْای  ٍظاضتراًِ

ًاهِ چگًَگی ضفغ  خوَْض ٍ تا ضػایت آییي ؼاًٍت حمَلی ضییؽه ٍ هطتَط اؾتاًساض  ضتظ، شی زٍلتی هؿتمل هَؾؿِ

/ ت  212767ًاهِ قواضُ  ّای اخطایی اظ عطیك ؾاظ ٍ واضّای زاذلی لَُ هدطیِ، هَضَع تهَیة اذتالف تیي زؾتگاُ

 قَز. حل ٍ فهل هی 27/12/1386ن هَضخ  37550

الوللی وِ حك ػضَیت خوَْضی اؾالهی ایطاى ٍ ؾْویِ تؼْسات ؾاالًِ آًْا  ّا ٍ هداهغ تیي فْطؾت ؾاظهاى -18هازُ 

( لاًَى، تا ػٌَاى ؾْویِ حك ػضَیت ٍ ووه زٍلت ایطاى تاتت هراضج ؾاظهاى هلل هتحس 107000-3اظ هحل ضزیف )

تِ پیكٌْاز وویتِ تطضؾی ػضَیت زٍلت  1395قَز تا پایاى هطزاز  ْسات پطزاذت هیالوللی ٍ تؼ ّای تیي ٍ ؾایط ؾاظهاى

ّای اخطایی هَظفٌس حك ػضَیت ٍ  الوللی تِ تهَیة ّیات ٍظیطاى ذَاّس ضؾیس. زؾتگاُ ّا ٍ هداهغ تیي زض ؾاظهاى

گیطًس، اظ هحل اػتثاضات  یالوللی ضا وِ زض فْطؾت هصوَض لطاض ًو ّا ٍ هداهغ تیي ؾْویِ تؼْسات ؾاالًِ ؾایط ؾاظهاى

 ههَب پطزاذت ٍ هطاتة ضا تِ زفتط ّیات زٍلت ٍ ؾاظهاى اػالم وٌٌس.

ّای خسیس وِ تا پایاى  ّا تطای قطٍع پطٍغُ ای اؾتاى ّای ؾطهایِ زضنس اظ اػتثاضات توله زاضایی -10حساوثط  -19هازُ 

 یاتس. اذتهال هی (2( لاًَى الحاق )23ضؾٌس تا ضػایت هازُ ) تِ پایاى هی 1396ؾال 

ّای هؿتوط، تؼویطات ٍ تدْیعات اظ قوَل ایي هازُ هؿتثٌی  ّای ؾفطّای همام هؼظن ضّثطی ٍ پطٍغُ عطح -تثهطُ

 اؾت.

ّطگًَِ پطزاذت اظ هحل اػتثاضات توله زاضایی ّای ؾطهایِ ای تطای حمَق ٍ هعایا تِ واضوٌاى زؾتگاُ ّای  -20هازُ 



 ( لاًَى تطًاهِ تا ضػایت هفاز ایي لاًَى، هوٌَع اؾت.224تٌس )ض( هازُ ) اخطایی، تِ اؾتثٌای هَاضز هَضَع

زؾتگاُ ّای اخطایی هلی هَظفٌس  -1366ههَب  -( لاًَى هحاؾثات ػوَهی وكَض75تِ اؾتٌاز تثهطُ هازُ ) -21هازُ 

ظ اؾتاًی یا هلی ضا تِ اتالغیِ اػتثاضات توله زاضایی ّای ؾطهایِ ای ٍ ّعیٌِ ای تِ زؾتگاُ ّای اخطایی هطتَط اػن ا

 ؾاظهاى ٍ ذعاًِ زاضی ول وكَض اػالم وٌٌس.

 ًحَُ لاًَى ضػایت تا نطفا اًتكاض اٍضاق هكاضوت تطای عطح ّای توه زاضایی ؾطهایِ ای هٌسضج زض لاًَى -22هازُ 

 هٌاتغ ٍنَل ٍ فطٍـ اظ پؽ هازُ ایي اظ ًاقی اػتثاضات ترهیم. اؾت هداظ -1376 ههَب -هكاضوت اٍضاق اًتكاض

پَل ٍ اػتثاض تؼییي هی قَز.  قَضای تهَیة ٍ ؾاظهاى ّواٌّگی تا اٍضاق ایي الحؿاب ػلی ؾَز ًطخ ٍ اًدام هطتَط

 تاظپطزاذت انل اٍضاق هٌتكطُ اظ هحل اػتثاضات ّواى عطح ٍ پطٍغُ تاهیي ٍ پطزاذت ذَاّس قس.

اتالغی ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی ضا زض زؾتگاُ ّای اخطایی هىلفٌس عطح ّا ٍ پطٍغُ ّای ههَب  -23هازُ 

لطاض زازُ ٍ هٌاتغ الظم تطای هسیطیت ٍ اخطای آى ّا ضا اظ هحل اػتثاضات  1395اٍلَیت تطًاهِ ّای اخطایی ذَز زض ؾال 

 ذَز قاهل هٌاتغ زاذلی ٍ ههَب اتالغی ٍ تؿْیالت تاًىی تا ضػایت لَاًیي ٍ همطضات هطتَط تاهیي وٌٌس.

یس ّط گًَِ ذَزضٍ ؾَاضی ذاضخی هوٌَع اؾت. ذطیس ذَزضٍ ؾَاضی زاذلی تَؾظ قطوت ّای ذط -24هازُ 

فا اظ هحل هٌاتغ حانل اظ فطٍـ ذَزضٍّای هاظاز یا اؾماعی ٍ زضذهَل ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَؾؿات زٍلتی نط زٍلتی

 حساوثط تِ تؼساز ذطٍج ذَزٍضّای ؾَاضی تا ضػایت همطضات هداظ ذَاّس تَز.

( الیحِ لاًًَی ًحَُ اؾتفازُ اظ اتَهثیل ّای زٍلتی ٍ 2اؾتثٌا پؽ اظ تاییس وویؿیَى هَضَع هازُ ) هَاضز -تثهطُ

 تِ تهَیة ّیات ٍظیطاى ذَاّس ضؾیس. -27/6/1358ههَب  -فطٍـ اتَهثیل ّای ظائس

ی قًَس ایداز ه 1395ؾاظی تدْیعات ٍ لَظام ازاضی تِ اؾتثٌای ٍاحسّایی وِ حؿة ضطٍضت زض ؾال  ًَ  -25هازُ 

هداظ ذَاّس تَز. زض هَاضزی وِ اػتثاض آى اظ عطیك فطٍـ اهَال تاهیي  1394حساوثط هؼازل پٌداُ زضنس ػولىطز ؾال 

 هی قَز ًیع حساوثط تِ هیعاى پٌداُ زضنس هٌاتغ حانل قسُ هداظ اؾت.

ای اخطایی هَظفٌس تا ؾِ زض ضاؾتای زؾتیاتی تِ اضتمای تْطُ ٍضی ٍ ظهیٌِ ؾاظی ضقس تَلیس هلی، زؾتگاُ ّ -26هازُ 

زضنس اظ اػتثاضات پػٍّكی ّعیٌِ ای ذَز ضا زض لالة لطاضزازّای پػٍّكی ٍ اظ عطیك هثازلِ هَافمتٌاهِ تا ؾاظهاى، 

هتضوي ّواٌّگی تطًاهِ ّای اضتمای تْطُ ٍضی زؾتگاُ اخطایی تا تطًاهِ خاهغ تْطُ ٍضی وكَض تِ پػٍّف ّای 

ی، اذتهال زٌّس. السام زض ذهَل ترهیم ؾِ زضنس هطتَط تِ تْطُ ٍضی) واضتطزی زض ظهیٌِ اضتمای تْطُ ٍض

( لاًَى تطًاهِ ( هٌَط تِ اضایِ گعاضـ ایي هازُ تَؾظ زؾتگاُ اخطایی تِ ؾاظهاى تا پاًعزّن آشضهاُ 79هَضَع هازُ )

 ذَاّس تَز. 1395

هالی ذاضخی زض اٍلَیت  -ؾؿات پَلیپطزاذت الؿاط تؿْیالت زضیافتی زؾتگاُ ّای اخطایی اظ ًْازّا ٍ هَ -27هازُ 

ترهیم ٍ پطزاذت اظ هحل اػتثاض ههَب ّط زؾتگاُ اخطایی اؾت. ؾاظهاى ؾطهایِ گصاضی ٍ ووه ّای التهازی ٍ 

فٌی ایطاى هَظف اؾت فْطؾت هَاضز فَق ضا تِ ؾاظهاى اػالم تا ًؿثت تِ ترهیم آى اظ هحل اػتثاض زؾتگاُ اخطایی 

 ف ّای هداظ السام وٌس.ٍ زض نَضت لعٍم اظ ؾایط ضزی

هالی ذاضخی زض اٍلیت  -پطزاذت الؿاط تؿْیالت زضیافتی زؾتگاُ ّای اخطایی اظ ًْازّا ٍ هَؾؿات پَلی -27هازُ 

ترهیم ٍ پطزاذت اظ هحل اػتثاض ههَب ّط زؾتگاُ اخطایی اؾت. ؾاظهاى ؾطهایِ گصاضی ٍ ووه ّای التهازی ٍ 



تِ ؾاظهاى اػالم تا ًؿثت تِ ترهیم آى اظ هحل اػتثاض زؾتگاُ اخطایی  فٌی ایطاى هَظف اؾت فْطؾت هَاضز فَق ضا

 ٍ زضنَضت لعٍم اظ ؾایط ضزیف ّای هداظ السام وٌس.

زؾتگاُ ّای اخطایی وِ فْطؾت آًْا تَؾظ ؾاظهاى تا پایاى تیطهاُ اػالم هی قَز هداظًس پٌح زضنس اظ  -28هازُ 

طًاهِ ّای پػٍّكی ذَز ضا زض لالة پػٍّف ّای تماضا هحَضی وِ اػتثاضات ّعیٌِ ای ٍ توله زاضایی ؾطهایِ ای ت

حسالل پٌداُ زضنس اظ ّعیٌِ ّای آى ضا واضفطهای غیطزٍلتی تاهیي ٍ تؼْس وطزُ تاقس، زض چاضچَب ٍ تا ضػایت تٌس )ط( 

ي تٌس تط ّعیٌِ وٌٌس اػتثاضات هَضَع ای - 1393ههَب  -(2( لاًَى تٌظین تركی اظ همطضات هالی زٍلت )28هازُ )

 اؾاؼ ؾیاؾت ّای قَضای ػالی ػلَم، تحمیمات ٍ فٌاٍضی لاتل ّعیٌِ وطز اؾت.

احساث ذطیس ٍ یا اخاضُ ؾاذتواى ّای خسیس ازاضی تَؾظ زؾتگاُ ّای اخطایی اظ خولِ قطوت ّای زٍلتی،  -29هازُ 

وكَضی، تدویغ ؾاذتواى ّای تاًه ّا ٍ هَؾؿات اًتفاػی ٍاتؿتِ تِ زٍلت ) تِ اؾتثٌای هَاضز تغییط ؾغح تمؿیوات 

ازاضی هَخَز تسٍى ایداز تاض هالی خسیس، توطوعظزایی ٍ ذطٍج اظ والى قْطّا تسٍى ایداز تاض هالی خسیس، توطوع ظزایی ٍ 

ذطٍج اظ والى قْطّا تسٍى تاض هالی خسیس ٍ ّوچٌیي عطح ّای ذطیس یا احساث زض عطح ّای ههَب پیَؾت قواضُ 

 ول وكَض ( هوٌَع اؾت. 1395یه لاًَى تَزخِ ؾال 

هَاضز هؿتثٌی اظ هفاز ایي هازُ تا پیكٌْاز زؾتگاُ اخطایی ٍ تاییس ؾاظهاى تِ تهَیة ّیات ٍظیطاى ذَاّس  -1تثهطُ 

 ضؾیس.

ؾاذتواى ّای تا اضظـ ٍ تا لسهت تاضیری زض هالىیت زٍلت ٍ زض اذتیاض زؾتگاُ ّای اخطایی پؽ اظ زضیافت  -2تثهطُ 

ض ترههی ػوطاى ٍ تْؿاظی قْطی ایطاى یا ؾاظهاى هیطاث فطٌّگی، نٌایغ زؾتی ٍ گطزقگطی تاییسیِ اظ قطوت هاز

 ٍ تا ضػایت لَاًیي ٍ همطضات هطتَط تا واضتطی هٌاؾة هَضز اؾتفازُ لطاض هی گیطز.

اظ  ّوِ نٌسٍق ّا، ؾاظهاى ّا ٍ ًْازّای تیوِ ای، حوایتی ٍ اهسازی وِ تِ ًحَی اظ اًحاء ٍ تِ ّط هیعاى -30هازُ 

هٌاتغ ػوَهی اؾتفازُ هی وٌٌس اظ لثیل وویتِ اهساز اهام ذویٌی)ضُ(، ؾاظهاى تْعیؿتی وكَض، ؾاظهاى تاهیي اختواػی، 

نٌسٍق تاظًكؿتیگی وكَضی هَظفٌس اعالػات خاهؼِ ّسف تحت پَقف ذَز ضا تِ تفىیه ذاًَاض تط اؾاؼ وس هلی 

( لاًَى 16خاهغ تاهیي اختواػی هَضَع تٌس )م( هازُ ) ؾطپطؾت ٍ اػضای تحت پَقف ٍی زض پایگاُ اعالػاتی ًظام

ثثت ٍ تِ نَضت هاّاًِ تِ ٌّگام ضؾاًی وٌٌس. اػتثاض  -1383ههَب  -ؾاذتاض ًظام خاهؼِ ضفاُ ٍ تاهیي اختواػی

زؾتگاُ ّای اخطایی هَضَع ایي تٌس زض ذهَل هؿتوطی ٍ حك ؾطاًِ تیوِ اختواػی ٍ زضهاًی پؽ اظ تاییس ٍظاضت 

 اض ٍ ضفاُ اختواػی هثٌی تط ثثت اعالػات هطتَعِ زض ؾاهاًِ هصوَض، لاتل ترهیم ذَاّس تَز.تؼاٍى، و

( لاًَى هسیطیت ذسهات وكَضی ّوِ زؾتگاُ ّای اخطایی )اػن اظ هكوَل ٍ غیط هكوَل 74زض اخطای هازُ ) -31هازُ 

ضای حمَق ٍ زؾتوعز ًؿثت تِ زض اخطای ههَتات هطاخغ هطتَط ٍ تسٍى هَافمت قَ 1395ایي لاًَى ( وِ پیف اظ 

ًیؿتٌس. اذص ههَتِ قَضای هصوَض  1395تطلطاضی حمَق یا فَق الؼازُ ای وطزُ اًس، هداظ تِ اخطا ٍ پطزاذت آى زض ؾال 

( لاًَى هصوَض، تطلطاضی ّطگًَِ افعایف حمَق ٍ 74تطای اؾتوطاض ایي پطزاذت ّا العاهی اؾت. زض اخطای تثهطُ هازُ )

هطاخغ لاًًَی زض ؾال خاضی تسٍى هَافمت قَضای هصوَض هوٌَع ٍ غیط لاتل اخطا تَزُ ٍ تهَیة یا هعایای خسیس تَؾظ 

 اخطای آى تهطف زض اهَال ػوَهی هحؿَب هی قَز.

 -( لاًَى ؾاهاًسّی ٍ حوایت اظ تَلیس ٍ ػطضِ هؿىي8زؾتگاُ ّای اخطایی هَظف تِ ضػایت هفاز هازُ ) -32هازُ 



 ؼسی آى ّؿتٌس.ٍ انالحات ت -1387ههَب ؾال 

( هَضَع ٍاضیع توام زضآهسّای حانل اظ فطٍـ واال ٍ ذسهات تِ حؿاب 2( لاًَى الحاق )3ضػایت هفاز هازُ ) -33هازُ 

 ّای هؼطفی قسُ اظ ؾَی ذعاًِ زاضی ول وكَض، تَؾظ قطوت ّای زٍلتی هَضَع ایي هازُ العاهی اؾت.

تسّی ّای زٍلت، پطزاذت اػتثاض هَضز ًیاظ تطای تؿَیِ انل ٍ  زض ضاؾتای اضتمای اًضثاط هالی ٍ تاظپطزاذت- 34هازُ 

 اٍضاق تْازاض زٍلت اظ هحل ضزیف ّای هٌسضج زض لاًَى، زض اٍلَیت ترهیم ٍ پطزاذت ذَاّس تَز.  ؾَز

ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَؾؿات زٍلتی هىلفٌس ًؿثت تِ هؿتٌسؾاظی اهَال غیط هٌمَل زض اذتیاض ذَز تطای نسٍض  -35هازُ 

هالىیت ته تطگی تِ ًام زٍلت خوَْضی اؾالهی ایطاى تا ًوایٌسگی ٍظاضتراًِ یا هَؾؿِ هطتَط تطاتط همطضات اؾٌاز 

 السام ٍ انل اؾٌاز هالىیت ضا تِ ذعاًِ اؾٌاز اهَال غیط هٌمَل زٍلت ) ٍظاضت اهَض التهازی ٍ زاضایی ( تحَیل ًوایٌس.

َض، زؾتگاُ ّای اخطایی هىلفٌس گعاضـ ػولىطز هٌاتغ ػوَهی ( لاًَى هحاؾثات ػوَهی وك37زض اخطای هازُ ) -36هاز 

( لاًَى ضا زض هماعغ ظهاًی ؾِ هاُ یىثاض تا پاًعزّن هاُ تؼس، تِ ذعاًِ زاضی ول وكَض تا زضج 5هٌسضج زض خسٍل قواضُ )

 ػلل تحمك ًیافتي احتوالی هٌاتغ اضؾال وٌٌس.

ّای زٍلتی تِ ّوِ اقرال تط اؾاؼ لَاًیي ٍ همطضات پطزاذت ٍ تؿَیِ زیَى ٍ تؼْسات زٍلت ٍ قطوت  -37هازُ 

هطتَط، هٌَط تِ اػالم هاًسُ تسّی ّا ٍ هغالثات تِ ) اظ ( ّوِ اقرال تَؾظ زؾتگاُ ّای اخطایی تِ ٍظاضت اهَض 

الی ( لاًَى ضفغ هَاًغ تَلیس ضلاتت پصیط ٍ اضتمای ًظام ه1التهازی ٍ زاضایی تط اؾاؼ العاهات ٍ تىالیف همطض زض هازُ )

 ٍ آییي ًاهِ اخطایی آى اؾت. 1394ههَب  -وكَض

( لاًَى، ًیطٍی اًتظاهی خوَْضی اؾالهی ایطاى هَظف اؾت اػتثاضات 10زض ضاؾتای اخطای تٌس )الف( تثهطُ ) -38هازُ 

هَضَع ایي تٌس ضا زض خْت تحمك تطًاهِ ّا ٍ ػولیاتی ًظیط پكتیثاًی ػوَهی اخطای عطح ّای تطافیىی، ػولیات 

ضی ؾیؿتن ّا ٍ تدْیعات ترههی ٍ ػوَهی تطافیىی، ایداز تاًه ّای اعالػاتی ٍ ٍضٍز اعالػات اًثاقتِ، ًگْسا

هسیطیت ٍاحس اعالع ضؾاًی )اٍضغاًؽ هلی (، اضتما ٍ تِ ضٍظ ضؾاًی ؾیؿتن ّای ضایاًِ ای ٍ تدْیعات فٌاٍضی ًَیي 

رههی آهازی ضاَّض ّعیٌِ وٌس ٍ گعاضـ آى تِ ضاَّض، تاظؾاظی پاؾگاُ ّای ضاٌّوایی ٍ ضاًٌسگی، ذطیس تدْیعات ت

 وویؿیَى ایویٌی ضاُ ّای وكَض اضایِ وٌس.

 

 -39هازُ 

تؿْیالت ضفاّی ّوِ قطوت ّای زٍلتی اػن اظ تاًه ّا ٍ تیوِ ّا ٍ آى زؾتِ اظ قطوت ّا ٍ ؾاظهاى ّای  -الف

اى ٍ زض چاضچَب ایي هازُ لاتل زٍلتی وِ قوَل همطضات تط آًْا هؿتلعم شوط یا تهطیح ًام اؾت، تِ نَضت یىؿ

 پطزاذت اؾت.

هدوَع تؿْیالت پطزاذتی هَضَع تٌس ) الف ( ایي هازُ ًثایس اظ ضلوی وِ ّط ؾالِ زض واضگطٍّی تا هؿٍَلیت ٍظیط  -ب

اهَض التهازی ٍ زاضایی ٍ تا حضَض ضییؽ ؾاظهاى ٍ ضییؽ ول تاًه هطوعی خوَْضی اؾالهی ایطاى تؼییي هی قَز، 

 تداٍظ وٌس.

 اؾتفازُ اظ هٌاتغ ؾپطزُ لطو الحؿٌِ پؽ اًساظ تاًه ّا تطای پطزاذت تؿْیالت هَضَع ایي هازُ هوٌَع اؾت. -ج



ًطخ ؾَز تؿْیالت یاز قسُ تِ پیكٌْاز تاًه هطوعی خوَْضی اؾالهی ایطاى ٍ ٍظاضت اهَض التهازی ٍ زاضایی تِ  -ت

 تهَیة قَضای پَل ٍ اػتثاض ذَاّس ضؾیس.

ایي هازُ فمظ تِ هسیطاى ٍ واضوٌاى زاضای ضاتغِ اؾترساهی تا زؾتگاُ ) تِ اؾتثٌای هاهَضاى ( تؿْیالت هَضَع  -ث

 لاتل پطزاذت اؾت.

هسیطاى ػاهل ٍ اػضای ّیات هسیطُ / ّیات ػاهل زض نَضتی هی تَاًٌس اظ تؿْیالت هَضَع ایي هازُ تْطُ هٌس  -ج

طی قسُ ٍ اظ ایي تؿْیالت زض ؾایط زؾتگاُ ّای زٍلتی قًَس وِ حسالل زٍ ؾال اظ حضَض آًْا زض زؾتگاُ هطتَط ؾپ

 اؾتفازُ ًىطزُ تاقٌس.

 پطزاذت تؿْیالت ضفاّی هَضَع ایي هازُ تِ اػضای ّیات هسیطُ غیطهَظف هوٌَع اؾت. -ذ

قطایظ ٍ ضَاتظ اػغای تؿْیالت هَضَع ایي هازُ تط اؾاؼ زؾتَضالؼولی اؾت وِ ظطف زٍّفتِ پؽ اظ اتالؽ ایي  -ح

ِ تَؾظ تاًه هطوعی خوَْضی اؾالهی ایطاى، ٍظاضت اهَض التهازی ٍ زاضایی ٍ ؾاظهاى تْیِ ٍ اتالؽ ذَاّس تهَیثٌاه

 قس.

پطزاذت ّای لاًًَی ٍ ذال وِ تِ هٌظَض تكَیك، ایداز اًگیعُ، افعایف تْطُ ٍضی، تْثَز ووی ٍ ویفی  -40هازُ 

اًَى پطزاذت )هاًٌس ؾاظهاى اهَض هالیاتی وكَض، گوطن ذسهات ٍ ًظایط آى تیي واضوٌاى زض زؾتگاُ ّای اخطایی زاضای ل

خوَْضی اؾالهی ایطاى، زیَاى هحاؾثات وكَض( ٍ اظ هحل اػتثاضات ّعیٌِ ای زضآهسّای اذتهانی ؾال خاضی زض 

چاضچَب زؾتَضالؼولی وِ ظطف زٍ ّفتِ پؽ اظ اتالؽ ایي تهَیة ًاهِ تَؾظ ّط یه اظ زؾتگاُ ّای یاز قسُ تْیِ ٍ 

قَز، لاتل اًدام اؾت. زؾتگاُ ّای هعتَض هَظفٌس ضًٍَقت زؾتَضالؼول ّای یاز قسُ ضا تِ ؾاظهاى ٍ ٍظاضت  اتالؽ هی

 اهَض التهازی ٍ زاضایی اضؾال وٌٌس.

زؾتگاُ ّای اخطایی تایس زض پطزاذت پازاـ ٍ ووه ّای ضفاّی تِ ّط ًحَ ٍ قىل اظ هحل ّطگًَِ اػتثاضات  -41هازُ 

 تَؾظ ًاهِ تهَیة ایي اتالؽ اظ پؽ ّفتِ زٍ ظطف وِ ههَب ّای زؾتَضالؼول ٍ اتظضَ چاضچَب زض نطفا ههَب

 تالؽ هی قَز، السام وٌٌس.ا نالح شی هطاخغ

ضٍؾای زؾتگاُ ّای اخطایی ٍ اػضای ّیات هسیطُ قطوت ّای زٍلتی ًوی تَاًٌس زض هَضز پازاـ ٍ ووه ّای ضفاّی 

 آى شی ًفغ تاقٌس.زؾتگاُ هتثَع تهویواتی اتراش وٌٌس وِ ذَز زض 

هؼاٍى اٍل ضییؽ خوَْضی، « اؾحاق خْاًگیطی»ول وكَض تا اهضای  1395ههَتِ ضَاتظ اخطایی لاًَى تَزخِ ؾال 

 . اؾت قسُ اتالؽ اخطا تطای 22/3/1395زض تاضید 


