آييٓ ٔبِٗ اظاؼي ،اقتطعاِي افضبي ٘يبت فٍّي ظأهگبٖ ٘ب ِٛ ٚقكبت آِٛؾل فبٌي  ٚپژ٘ٚهي ٚاثكتٗ
ثٗ ٚؾاؼت ثٙعانت  ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنکی ًِٛة  23ظي ِبٖ 1387

فٙؽقت تبؼيص 1387/10/23 :
فًً اٚي  :وٍيبت  ٚتقبؼيف

فًً ظٚ : َٚؼٚظ ثٗ ضعِت  ٚاقتطعاَ

فًً ق : َٛتؽفيـ پبيٗ  ٚاؼتمب
فًً چٙبؼَ ِ :بِٛؼيتٙب

فًً پٕدُ  :فؽيتٙبي ِغبٌقبتي

فًً نهُ ٔ :ؾبَ پؽظاضت
فًً ٘فتُ  :اؼؾيبثي فٍّىؽظ

فًً ٘هتُ  :ثبؾٔهكتگي

فًً ِٔ : ُٙؽضًي ٘ب
فًً ظُ٘  :تىبٌيف فِّٛي

فًً يبؾظُ٘  :قبيؽ ِمؽؼات

ِبظٖ  1فًً اٚي  :وٍيبت  ٚتقبؼيف
ِبظٖ ِ -1إقكِٕٗ :ؾٛؼ اؾ ِإقكٗ ظأهگبٖ  ،أكتيت ٛپبقتٛؼ ِ ٚؽاوؿ تسميمبتي ِكتمً  ٚظأهگبٖ فٍَٛ
ثٙؿيكتي  ٚتٛأجطهي ِي ثبنع.
ِبظٖ  2نبغٍيٓ ضعِبت آِٛؾني – پژ٘ٚهي  ٚپژ٘ٚهي ظأهگبٖ ٘ب ِٛ ٚقكبت آِٛؾل فبٌي وٗ ثٗ اِؽ فقبٌيت
٘بي ٘فت گبٔٗ عجك ِبظٖ ِ 10ي پؽظاؾٔع ،ظؼ ايٓ آئيٓ ٔبِٗ افضبي ٘يبت فٍّي ِإقكٗ ٔبِيعٖ ِي نٔٛع.
ِؽاتت فٍّي افضبي ٘يبت فٍّي آِٛؾني  ٚپژ٘ٚهي:


ِؽثي آِٛؾنيبؼ



ِؽثي



اقتبظيبؼ

اقتبظيبؼ پژ٘ٚم

 ظأهيبؼ

ظأهيبؼ پژ٘ٚم



اقتبظ

ِؽثي پژ٘ٚم

اقتبظ پژ٘ٚم

 * يؽفبً خٙت افؽاظ نبغً اقت  ٚپف اؾ ثبؾٔهكتگي نبغٍيٓ زػف ِي گؽظظ.
ِبظٖ 3

فض٘ ٛيبت فٍّي تّبَ ٚلت خغؽافيبئي فؽظي اقت وٗ ثٗ عٛؼ تّبَ ٚلت وبًِ  54 ٚقبفت ظؼ ٘فتٗ ظؼ
اضتيبؼ ِإقكٗ ِي ثبنع  ٚزك أدبَ وبؼ أتفبفي تطًًي ضبؼج اؾ ِإقكٗ ؼا ٔعاؼظ.

ِبظٖ  4فض٘ ٛيبت فٍّي تّبَ ٚلت (غيؽ تّبَ ٚلت خغؽافيبئي ) فؽظي اقت وٗ ٘فتٗ اي چ ًٙقبفت عجك ثؽٔبِٗ
تٕؾيّي ِإقكٗ ضعِت ِي ّٔبيع.
ِبظٖ 5

فض٘ ٛيبت فٍّي ٔيّٗ ٚلت فؽظي اقت وٗ ٘فتٗ اي ثيكت قبفت عجك ثؽٔبِٗ تٕؾيّي ِإقكٗ ضعِت ِي
ّٔبيع.

ِبظٖ 6

٘ؽ ٚازع آِٛؾني ِيؿاْ ظؼقي اقت وٗ ِفبظ آْ ثٗ يٛؼت ٔؾؽي  17قبفت  ٚيب ِقبظي آْ (ٚازع ِقبظي
آِٛؾني) ظؼ عٛي يه ٔيّكبي تسًيٍي يب ظٚؼٖ تبثكتبٔي تعؼيف ِي نٛظ.

ِبظٖ ٘ 7ؽ ٚازع پژ٘ٚهي ِقبظي  4قبفت فقبٌيت پژ٘ٚهي ظؼ ٘فتٗ ِي ثبنع.
ِبظٖ 8

ٚازع ِقبظي آِٛؾني وٗ ظؼ ايٓ آييٓ ٔبِٗ ٚازع ِقبظي ٔبِيعٖ ِي نٛظ ثٗ ضعِتي اعالق ِي نٛظ وٗ اؼؾل
آِٛؾني آْ ِقبظي ٚازع ٘بي تعؼيف ِٛؽف ظأهگب٘ي ثبنع.

ِبظٖ 9

اقتبظ ؼإّ٘ب اؾ افضبي ٘يبت فٍّي ِإقكٗ اقت وٗ فال ٖٚثؽ أدبَ تىبٌيف ِؽتجظِ ،كئٌٚٛيت ٘عايت
تسًيٍي  ٚؼإّ٘بيي ظأهدٛيبْ ظؼ ِمبعـ تسًيٍي ِطتٍف ؼا ظؼ ؾِيٕٗ ِهىالت آِٛؾني ،پژ٘ٚهي  ٚفؽظي
ثؽ فٙعٖ ِي گيؽظ.

ِبظٖ

فقبٌيت ٘بي ٘فت گبٔٗ فض٘ ٛيأت فٍّي فجبؼتٕع اؾ :فقبٌيت ٘بي آِٛؾني ،پژ٘ٚهي ،فؽٕ٘گي ،تٛققٗ فؽظي
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فقبٌيت ٘بي اخؽايي ِ ٚعيؽيتي ،اؼائٗ ضعِبت ثٙعانتي ،ظؼِبٔي  ٚاؼتمبي قالِت  ٚفقبٌيت ٘بي تطًًي
ظؼضبؼج اؾ ِٛقكٗ

ِبظٖ

ضعِت لبثً لجٛي ثٗ زضٛؼ فقبي فض٘ ٛيأت فٍّي ظؼ ِٛقكٗ ِتجٛؿ  ٚاخؽاي فقبٌيت ٘بي ٘فت گبٔٗ ٚ
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نؽوت ظؼوّيتٗ ٘ب  ٚنٛؼا٘بي ِٛقكٗ  ٚقبيؽ اِٛؼ اخؽايي وٗ اؾ عؽف ِٛقكٗ ثٗ ٚي ِسٛي ِي نٛظ،
اعالق ِي گؽظظ.

ِبظٖ

فًً ظٚ : َٚؼٚظ ثٗ ضعِت  ٚاقتطعاَ
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ِبظٖ  -12اقتطعاَ افضبي ٘يبت فٍّي ظؼ ثع ٚاقتطعاَ ثٗ يٛؼت پيّبٔي  ٚاؾ عؽيك فؽاضٛاْ ِي ثبنع
.ضّٕب ِعت لؽاؼظاظ تب 3قبي ثٛظٖ ٚلبثً تّعيع اقت.

ِبظٖ

ظؼ ثع ٚاقتطعاَ افضبي ٘يبت فٍّي ثب ِؽتجٗ اقتبظيبؼي  ٚثبالتؽ ثٗ يٛؼت تّبَ ٚلت خغؽافيبئي ِ ٚؽثيبْ ثٗ
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يٛؼت تّبَ ٚلت اقتطعاَ ِي نٔٛع.
تجًؽٖ  :1ظؼ يٛؼت ٔيبؾ ِجؽَ ِٛقكٗ  ٚظؼ نؽايظ اقتثٕبيي اقتطعاَ افضبي ٘يأت فٍّي اقتبظيبؼ ٚ
ثبالتؽثٗ يٛؼت تّبَ ٚلت ثب نؽايغي وٗ نٛؼاي ِٛقكٗ تقييٓ ِي ّٔبيع  ٚثب تًٛيت ٘يأت إِبء ِيكؽ
ضٛا٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ  : 2فض٘ ٛيبت فٍّي ٔيّٗ ٚلت ظؼ يٛؼت ٔيبؾ ِإقكٗ  ٚتّبيً ٚي ِي تٛأع ثٗ تّبَ ٚلت تجعيً
نٛظ.
تجًؽٖ  : 3اظاِٗ ضعِت ِؽثيبٔي وٗ تب تبؼيص  29اقفٕع  1386ثًٛؼت تّبَ ٚلت خغؽافيبيي ثٛظٖ أع  ،ثٗ
ّ٘بْ ٚضقيت ِي ثبنع.

ِبظٖ

افضبي ٘يبت فٍّي ثٗ ٌسبػ ٔٛؿ اقتطعاَ ثٗ يٛؼت پيّبٔي  ٚؼقّي «تّبَ ٚلت خغؽافيبئي ،تّبَ ٚلت ٚ
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ٔيّٗ ٚلت» ِي ثبنٕع.

ِبظٖ

ِإقكٗ ِي تٛأع ثطهي اؾ ٔيبؾ ضٛظ ثٗ ٘يبت فٍّي ؼا اؾ عؽيك ثىبؼگيؽي افؽاظ ظاؼاي ضعِبت لبٔٔٛي ٚ
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ضعِبت ِٛؼظ تقٙع  ٚلبٔٔ ْٛس ٖٛتبِيٓ ٘يبت فٍّي تبِيٓ ّٔبيع.
تجًؽٖ  :1ايٓ افؽاظ ِي تٛإٔع پف اؾ نؽٚؿ ضعِبت لبٔٔٛي  ٚتقٙعات ظؼ فؽاضٛاْ اقتطعاِي ِإقكٗ ِتجٛؿ
نؽوت ّٔبيٕع.
تجًؽٖ  :2نؽوت ظؼ فؽاضٛاْ قبيؽ ِإقكٗ ٘ب ثب وكت ِٛافمت ِإقكٗ ِجعا ٚ ٚؾاؼت ِتجٛؿ ِيكؽ ضٛا٘ع

ثٛظ.
تجًؽٖ  :3نؽوت ظؼ فؽاضٛاْ اقتطعاِي ثؽاي ِهٌّٛيٓ لبٔٔ ْٛس ٖٛتبِيٓ ٘يبت فٍّي ثب ؼفبيت ِفبظ تجًؽٖ
٘بي  2 ٚ 1پف اؾ گػنت ِ 20بٖ اؾ أدبَ آِٛؾل ٔؾبِي ِيكؽ ِي ثبنع.
تجًؽٖ ِ :4تطًًيٕي وٗ تقٙعات ضؽيت وبي ضٛظ ؼا ثقٕٛاْ وبظؼ ظؼِبٔي أدبَ ِي ظٕ٘ع ،پف اؾ أدبَ
يىكبي ضعِت ظؼ ِإقكٗ ظؼ يٛؼت ِٛافمت ّ٘بْ ِإقكٗ ِي تٛإٔع ظؼ فؽاضٛاْ اقتطعاِي ِإقكٗ ِتجٛؿ
نؽوت ّٔبيٕع
ِبظٖ

نؽايظ فِّٛي ٚؼٚظ ثٗ ضعِت ثٗ نؽذ ؾيؽ ِي ثبنع:
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اٌف ) تبثقيت خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ
تجًؽٖ  :ظؼ يٛؼت ٔيبؾ ِٛقكٗ ثٗ وبؼگيؽي اتجبؿ قبيؽ وهٛؼ٘ب پف اؾ عي ِؽازً لبٔٔٛي ثالِبٔـ اقت.
ة ) أدبَ ضعِت ٚؽيفٗ فِّٛي يب ظانتٓ ِقبفيت لبٔٔٛي (ثؽاي آلبيبْ)
ج ) فعَ ِسىِٛيت ثٗ ِسؽِٚيت اؾ اقتطعاَ ظٌٚتي  ٚقبثمٗ ِسىِٛيت خؿايي ِإثؽ
ظ )فعَ افتيبظ ثٗ ِٛاظ ِطعؼ  ٚؼٚاْ گؽظاْ
ٖ ) تبئيع يالزيت فِّٛي (اضاللي) تٛقظ ٘يأت خػة اقتبظ ِغبثك ضٛاثظ ًِٛة نٛؼايقبٌي أمالة
فؽٕ٘گي
ٔ ) ٚعانتٓ قٓ ثيم اؾ  35قبي ظؼ ثع ٚاقتطعاَ خٙت ازؽاؾ ِؽتجٗ ِؽثي  45 ٚقبي خٙت ِؽتجٗ اقتبظيبؼي
 ٚثبالتؽ
تجًؽٖ  :1ثٗ اؾاي ٘ؽ قبي قبثمٗ ِفيع آِٛؾني پف اؾ تبييع ٘يبت ِّيؿٖ ِؽوؿي زعاوثؽتب  5قبي ِتٕبقت ثب
قبثمٗ ِفيع آِٛؾني ثٗ قمف قٓ اقتطعاَ ظاٚعٍجيٓ افؿٚظٖ ِي نٛظ.
تجًؽٖ  :2افؽاظي وٗ ظؼ ِإقكٗ ٘بي ِقتجؽ ضبؼخي ثٗ يٛؼت ٘يبت فٍّي ظأهيبؼ  ٚثبالتؽ ضعِت ّٔٛظٖ أع
تب زعاوثؽ قٓ  55قبي ِي تٛإٔع اقتطعاَ نٔٛع.
تجًؽٖ  :3ثٗ قمف قٕي ِعيؽاْ ِٛقكبت وٗ ظاٚعٍت اقتطعاَ ِي ثبنٕع ،ثٗ اؾاي ٘ؽ قبي قبثمٗ ِعيؽيتي
ِٛؼظ تبييع ٚؾاؼت ِتجٛؿ ِتٕبقت ثب قبثمٗ ِعيؽيتي ِٛؼظ تبييع ،تب پٕح قبي افؿٚظٖ ِي نٛظ.
ؾ ) ظاؼا ثٛظْ ظأهٕبِٗ ِٛؼظ تبئيع ظؼِمبعـ وبؼنٕبقي اؼنع(ثؽاي ِؽثي) ،ظوتؽاي تطًًي Ph.D

،تطًى ٚفٛق تطًًي (ثؽاي اقتبظيبؼ  ٚثبالتؽ) ظؼؼنتٗ ٘بي ِٛؼظٔيبؾ تجًؽٖ :اقتطعاَ ظاؼٔعگبْ ِعؼن
ظوتؽاي زؽفٗ اي ( پؿنىي ،ظٔعأپؿنىي ،ظاؼٚقبؾي ،ظاِپؿنىي ٚفٍ َٛآؾِبيهگب٘ي)  ٚوبؼنٕبقي اؼنع
ؼنتٗ ٘بي ثيٛٙني  ٚؼاظيٌٛٛژيِ ،تطًًيٓ ظاؼاي گٛا٘يٕبِٗ تطًًي (پؽٖ ثٛؼظ) ِّٕٛؿ ِي ثبنع ٚ
ّ٘چٕيٓ ظأهدٛيبْ نبغً ثٗ تسًيً ظؼ ِمغـ ظوتؽاي تطًًي  Ph.Dتب ؾِبْ فؽاغت اؾ تسًيً اقتطعاَ
ّٔي نٔٛع.
ذ ) ِكتطعِيٓ اقتطعاَ وهٛؼي  ٚثغٛؼ وٍي ِكتطعِيٓ غيؽ ٘يبت فٍّي ٔيؿ ثؽاي ٚؼٚظ ثٗ ضعِت ثٗ
يٛؼت فضٛيت ٘يبت فٍّي تبثـ ضٛاثظ ِ ٚمؽؼات ايٓ آئيٓ ٔبِٗ ِي ثبنٕع.
ط ) ثٗ وبؼگيؽي افضبي ٘يبت فٍّي اضؽاخي ِٛقكبت ِّٕٛؿ ِي ثبنع.
ِبظٖ

چٕبٔچٗ ظؼ ٘ؽيه اؾ ِؽازً پػيؽل يب پف اؾ آْ ضالف اعالفبت افالَ نعٖ تٛقظ ِتمبضي ِسؽؾ نٛظِ ،ؽازً
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عي نعٖ وبْ ٌُ يىٓ تٍمي ضٛا٘ع نع  ٚظؼ يٛؼت يعٚؼ زىُ اقتطعاِي زىُ يبظؼٖ ٌغ ٚ ٛثالاثؽ ِي گؽظظ.

ِبظٖ

فًً ق : َٛتؽفيـ پبيٗ  ٚاؼتمب
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ِبظٖ  -18انطبيي وٗ ثٗ ضعِت ٘يبت فٍّي ِإقكٗ پػيؽفتٗ ِي نٔٛع ظؼ پبيٗ يه ِؽتجٗ ِؽثٛعٗ لؽاؼ ِي
گيؽٔعِ .گؽآٔىٗ قٛاثك ضعِت لبثً لجٛي ِٛؼظ تبئيع ٘يأت ِّيؿٖ ظأهگبٖ يب ٘يأت ِّيؿٖ ِؽوؿي ظانتٗ ثبنٕع
وٗ ظؼ ايٓ يٛؼت ،پبيٗ آٔبْ ظؼ ٘ؽ يه اؾ ِؽاتت عجك ِمؽؼات ايٓ آئيٓ ٔبِٗ ِغبثك تىبٌيف فِّٛي افضبي
٘يأت فٍّي زكت ِٛؼظ تقييٓ ِي گؽظظ.

ِبظٖ

ثٗ افضبي ٘يبت فٍّي (آِٛؾني  -پژ٘ٚهي  ٚپژ٘ٚهي) ظؼ لجبي ٘ؽ يه قبي ضعِت لبثً لجٛي ظؼ اخؽاي
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فقبٌيت ٘بي ٘فت گبٔٗ يه پبيٗ تؽفيـ افغب ِي گؽظظ  ٚظؼ اؼتمبي افضب پبيٗ ٘بي لجٍي ِسفٛػ ضٛا٘ع ِبٔع.
تجًؽٖ  :1ثٗ ايبَ تقٍيك ِ ٚؽضًي ثع ْٚزمٛق تؽفيـ تقٍك ّٔي گيؽظ  ٚثٗ ّ٘بْ ِيؿاْ تبؼيص اقتسمبق
تؽفيـ ثٗ تقٛيك ِي افتع.
تجًؽٖ  :2ثٗ ايبَ ِؽضًي اقتقالخي ثيم اؾ ِ 4بٖ ظؼقبي ّ٘ ٚچٕيٓ ِؽضًي ؾايّبْ ثيم اؾ ِ 6بٖ تؽفيـ
تقٍك ّٔي گيؽظ  ٚثٗ ّ٘بْ ِيؿاْ تبؼيص اقتسمبق تؽفيـ ثٗ تقٛيك ِي افتع.
تجًؽٖ  :3ثٗ ظٚؼاْ اقتفبظٖ اؾ ثٛؼـ وٛتبٖ ِعت ِ ،بِٛؼيت فٍّي  ٚفؽيت ِغبٌقبتي (وّتؽ اؾ يه قبي)
تؽفيـ تقٍك ِي گيؽظ .وٗ ِالن ثؽؼقي گؿاؼل پيهؽفت وبؼ ظؼ ظٚؼ٘ٙبي ِػوٛؼ ِي ثبنع.
تجًؽٖ  :4ثٗ افضبي ٘يبت فٍّي وٗ ثؽاي اضػ ِعؼن ثبالتؽ ثٗ ِبِٛؼيت آِٛؾني افؿاَ ِي نٛظ ،پف اؾ
فؽاغت اؾ تسًيً ٚوكت ِعؼن ِؽثٛعٗ تب  3پبيٗ تؽفيـ تقٍك ِي گيؽظ.
تجًؽٖ  :5ثٗ افضبي ٘يبت فٍّي وٗ ضعِت ٚؽيفٗ فِّٛي ضٛظؼا عجك ِبظٖ يه لبٔٔ ْٛس ٖٛتبِيٓ ٘يبت
فٍّي گػؼأعٖ أع يه پبيٗ تؽفيـ تقٍك ِي گيؽظ.
تجًؽٖ  :6ثٗ ثٛؼقيٗ ٘بي ٚؾاؼت ِتجٛؿ وٗ ِتقٙع ضعِت ثٗ ِإقكٗ ٘بي ٚاثكتٗ ِي ثبنٕع ،زعاوثؽ ثٗ ِعت
قٗ قبي تسًيٍي اؾظٚؼٖ ِؽثٛعٗ تب  3پبيٗ پف اؾ اتّبَ تسًيالت  ٚانتغبي ثٗ وبؼ آِٛؾني  ٚپژ٘ٚهي ظؼ
ِإقكٗ ِٛؼظ تقٙع تؽفيـ تقٍك ِي گيؽظ.
تجًؽٖ  :7ظؼ يٛؼتي وٗ اظاِٗ تسًيالت ظؼ ظِ ٚمغـ خعاگبٔٗ أدبَ نعٖ ثبنع ٘ ٚؽ ِمغـ ِٕتٙي ثٗ اضػ يه
ظؼخٗ تسًيٍي نعٖ ثبنع تؽفيقبت ِٛضٛؿ تجًؽٖ ٘بي  6 ٚ4ثب تٛخٗ ثٗ قٕٛات تسًيٍي ظؼ ٘ؽ ِمغـ لبثً
ازتكبة اقت.

ِبظٖ

افضبي ٘يبت فٍّي (آِٛؾني – پژ٘ٚهي  ٚپژ٘ٚهي)وٗ ثٗ ِؽتجٗ ثبالتؽ اؼتمب ِي يبثٕع ،ظؼ ّ٘بْ پبيٗ اي وٗ
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ظؼِؽتجٗ لجٍي ظانتٗ أع ،لؽاؼ ضٛإ٘ع گؽفت.

ِبظٖ

ثٗ افضبي ٘يبت فٍّي ِإقكٗ تؽفيقبتي ثٗ نؽذ ؾيؽ افغب ضٛا٘ع نع:
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اٌف ) ثٗ افضبي ٘يبت فٍّي ظأهگبٖ ٘بي فٍ َٛپؿنىي  ٚضعِبت ثٙعانتي ظؼِبٔي ثٕعؼفجبـ ،ؾا٘عاْ،
ايالَ ،ؾاثً،گٕبثبظٌ ،ؽقتبْ ،ثيؽخٕع ،ثٛنٙؽ ،يبقٛج ،وؽظقتبْ ،قجؿٚاؼ ،نٙؽوؽظ ،ثدٕٛؼظ  ٚاؼظثيً ثٗ اؾاي
٘ؽ قٗ قبي ضعِت يه پبيٗ تب پٕح پبيٗ تهٛيمي ثؽ اقبـ ٔتيدٗ اؼؾيبثي  ٚاؼتمبء قبالٔٗ افغب ضٛا٘ع نع.

تجًؽِٖٛ :قكبت خعيع ثب تًٛيت نٛؼاي گكتؽل ظأهگب٘ٙبي فٍ َٛپؿنىي وهٛؼ تقييٓ ِي گؽظظ.
ة) ثؽ اقبـ آييٓ ٔبِٗ ٔطجگبْ (ِٛضٛؿ ًِٛثٗ نّبؼٖ /17814ت٘/30987ـ ِٛؼش  )83/7/12ثٗ
ٔطجگبْ يه پبيٗ تهٛيمي تقٍك ِي گيؽظ.
ج ) ضّٓ ؼفبيت لٛأيٓ تكٙيالت اقتطعاِي ايثبؼگؽاْ  ٚزبٌت انتغبي ِكتطعِيٓ نٙيع ،خبٔجبؾ اؾ وبؼافتبظٖ
ِٚفمٛظاالثؽ أمالة اقالِي  ٚخٕگ تسّيٍي ٚايالزبت ثقعي آْ ثٗ افضبي ٘يبت فٍّي ايثبؼگؽ تؽفيقبتي ثٗ
نؽذ ؾيؽ تقٍك ِي گيؽظ:
آؾاظگبْ ،اقؽا ِ ٚفمٛظيٓ

ؼظيف

خبٔجبؾاْ

ؼؾِٕعگبْ

اِتيبؾ
تب يه قبي قبثمٗ اقبؼتِ ،فمٛظيت %19-%10اؾ وبؼ افتبظگي

1

* (وّتؽ اؾ ِ 6بٖ تقٍك ّٔي گيؽظ)
 1تب  2قبي قبثمٗ اقبؼتِ ،فمٛظيت

2

ِ 6بٖ تب يه قبي ضعِت ظؼ خجٗٙ

1پبيٗ تؽفيـ
%29-%20اؾوبؼ افتبظگي

 1تب  2قبي ضعِت ظؼخجٗٙ

 2پبيٗ تؽفيـ
 2تب  3قبي قبثمٗ اقبؼتِ ،فمٛظيت %39-%30اؾوبؼ افتبظگي

3
خجٗٙ
4

2تب  3قبي ضعِت ظؼ

 3پبيٗ تؽفيـ
 3تب  4قبي قبثمٗ اقبؼتِ،فمٛظيت %49-%40اؾوبؼ افتبظگي

 3تب  4قبي ضعِت ظؼخجٗٙ

 5پبيٗ تؽفيـ
5

 4تب  5قبي قبثمٗ اقبؼتِ،فمٛظيت %59-%50اؾوبؼ افتبظگي

4تب  5قبي ضعِت ظؼخجٗٙ

 7پبيٗ تؽفيـ
6

 5تب  6قبي قبثمٗ اقبؼتِ،فمٛظيت %79-%60اؾوبؼ افتبظگي

 5تب  6قبي ضعِت ظؼخجٗٙ

 9پبيٗ تؽفيـ
7

 6قبي ثٗ ثبال قبثمٗ اقبؼتِ،فمٛظيت %70اؾوبؼ افتبظگي ثٗ ثبال

ظؼخجٗٙ

 6قبي ثٗ ثبال ضعِت

 11پبيٗ تؽفيـ

تجًؽٖ  :1ثبالتؽيٓ ِيؿاْ تؽفيـ ظؼ قت ْٛاِتيبؾ خعٚي فٛق ِالن تقييٓ تؽفيقبت ِي ثبنع.
تجًؽٖ ِ :2ؽثيبْ ِهّٛي لبٔ ْٛتكٙيالت اقتطعاَ خبٔجبؾاْ ثبثت خبٔجبؾي ثدبي افغبي پبيٗ اؾ ِبثٗ اٌتفبٚت
زمٛق ِ ٚؿايبي ِؽثي ثٗ اقتبظيبؼ ثب زفؼ پبيٗ اقتطعاِي لجٍي ثؽضٛؼظاؼ ضٛإ٘ع نع.
ِبظٖ

ثٗ آْ ظقتٗ اؾ وبؼوٕبْ اقتطعاَ وهٛؼي وٗ ثب اقتفبظٖ اؾ ِبِٛؼيت آِٛؾني اظاِٗ تسًيً ظاظٖ  ٚثب اضػ
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ِعؼن ثبالتؽ ثٗ فضٛيت ٘يبت فٍّي ظؼ آِعٖ أع زعاوثؽ ثٗ ِعت قٗ قبي تسًيٍي اؾظٚؼٖ ِؽثٛعٗ تب  3پبيٗ
پف اؾ اتّبَ تسًيالت  ٚانتغبي ثٗ وبؼ آِٛؾني  ٚپژ٘ٚهي پبيٗ تقٍك ِي گيؽظ.

ِبظٖ

تؽفيقبت قبالٔٗ اقتسمبلي افضبي ٘يبت فٍّي ِهبغً قيبقي -اخؽايي ِٛضٛؿ تجًؽٖ ِ 2بظٖ ٚ 105
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تجًؽٖ ِ 4بظٖ  106ثع ْٚزفؼ ؼاثغٗ آِٛؾني  ٚظؼ ِٛؼظ نبغٍيٓ قبيؽ ِعيؽيتٙب ثب زفؼ ؼاثغٗ آِٛؾني ثب
ِٛقكٗ ِتجٛؿ افغب ِي نٛظ

ِبظٖ

ظقتٛؼاٌقًّ  ٚؼٔٚع افغبي پبيٗ تهٛيمي ثٗ تًٛيت نٛؼاي ِٛقكٗ ضٛا٘ع ؼقيع.

24
ِبظٖ

ظؼيٛؼت غيؽ لبثً لجٛي ثٛظْ فقبٌيت فضٛظؼ عٛي قبي ،ثب تًٛيت وّيتٗ ِٕتطت تؽفيـ قبالٔٗ ثٗ ٚي تقٍك
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ّٔي گيؽظ .ايٓ پبيٗ ثقعا ٔيؿ لبثً ازتكبة ٔطٛا٘ع ثٛظ.

ِبظٖ

ثٗ افضبي ٘يبت فٍّي وٗ تّبَ ٚلت خغؽافيبيي ٘كتٕع يب ِي نٔٛع اؾؾِبْ نؽٚؿ فقبٌيت ثٗ يٛؼت تّبَ
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ٚلت خغؽافيبيي ثٗ اؾاي ٘ؽ  5قبي ضعِت تّبَ ٚلت خغؽافيبيي لبثً لجٛي يه پبيٗ تقٍك ِي گيؽظ.

ِبظٖ

فًً چٙبؼَ ِ :بِٛؼيت ٘ب
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ِبظٖ ِ -27إقكٗ ِىٍف اقت ثٗ ِٕؾٛؼ ثبال ثؽظْ وفبيت فٍّي ٚتطًًي افضبي ٘يأت فٍّي ّ٘ ٚچٕيٓ
ِجبظٌٗ ٔتبيح فقبٌيتٙبي فٍّي  ٚپژ٘ٚهي ،نؽايظ الؾَ ؼا ثؽاي نؽوت آٔبْ ظؼ وٕفؽأف ٘ب  ،قّيٕبؼ٘ب ،
وٕگؽٖ ٘ب  ٚيب ٔؾبيؽ آْ وٗ ظؼ ؾِيٕٗ ِؽتجظ ثب فقبٌيتهبْ وٗ ظؼظاضً يب ضبؼج اؾ وهٛؼ تهىيً ِي نٛظ
ٚنؽوت ظؼآْ ِدبِـ ؼا ضؽٚؼي تهطيى ِي ظ٘ع فؽاُ٘ قبؾظ  ٚثؽاي نؽوت ظؼايٓ گِ ٗٔٛدبِـ ِبِٛؼيت
ثٗ ِعت الؾَ ظؼ٘ؽ ثؽٔبِٗ ثؽاقبـ ظقتٛؼاٌقٍّي وٗ ثٗ تفىيه افضبي ٘يبت فٍّي تّبَ ٚلت خغؽافيبيي،تّبَ
ٚلت ٔٚيّٗ ٚلت تٙيٗ ٚثٗ تًٛيت نٛؼاي ِٛقكٗ ِي ؼقع ؼا ،ثٗ ايهبْ ثع٘ع.
تجًؽٖ :ثبيعٚؼزىُ ِبِٛؼيت،پؽظاضت فٛق اٌقبظٖ ؼٚؾأٗ٘ ،ؿيٕٗ ؼفت ٚثؽگهت ٚفٛاؼٌ ضؽٚج اؾوهٛؼ
ثالِبٔـ اقت.

ِبظٖ

ِإقكٗ ِي تٛأع ثٗ ِٕؾٛؼ آنٕب قبضتٓ افضبي ٘يأت فٍّي تّبَ ٚلت خغؽافيبيي ثب پيهؽفت ٘بي فٍّي ٚ
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فٕي  ٚتىّيً ِغبٌقبت آٔٙب ثٗ ايهبْ ثٛؼـ ٘بي وٛتبٖ ِعت يب ِبِٛؼيت آِٛؾني ظؼ ظاضً يب ضبؼج وهٛؼ وٗ
زعاوثؽ اؾ يه قبي تدبٚؾ ٔىٕع ،افغب ّٔبيع.
تجًؽٖ  :1اؼؾيبثي  ٚتبييع پيهؽفت فٍّي ظٚؼ٘ٙبي فٛق پف اؾ اتّبَ ظٚؼٖ ثب ؼييف ِإقكٗ ضٛا٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ  :2افضبي ٘يبت فٍّي ظؼ ِعت اقتفبظٖ اؾ ظٚؼٖ ضبؼج اؾ وهٛؼ اؾ وٍيٗ زمٛق ِكتّؽ ،فٛق اٌقبظٖ
نغً ،فٛق اٌقبظٖ خػة ،وّه ٘ؿيٕٗ اٚالظ  ٚفبئٍٗ ِٕعي  ٚفٛق اٌقبظٖ ٚيژٖ ِؽتجٗ ضٛظ اقتفبظٖ ضٛإ٘ع وؽظ.
ِإقكٗ ِتجٛؿ ِٛؽف اقت ٘ؿيٕٗ ؼفت  ٚثؽگهت٘ ،ؿيٕٗ فٛاؼٌ گػؼٔبِٗ  ٚضؽٚج اؾ وهٛؼ آٔٙب  ٚضبٔٛاظٖ
نبْ (زع اوثؽ ٔ 4فؽ ثب ازتكبة ِتمبضي) ؼا فمظ يىجبؼ ظؼ عٛي ٘ؽ ظٚؼٖ پؽظاضت ّٔبيع.
تجًؽٖ  :3زمٛق ِ ٚؿايبي افضبي ٘يبت فٍّي وٗ اؾ ثٛؼـ ٘بي وٛتبٖ ِعت يب ِبِٛؼيت آِٛؾني ظاضً
وهٛؼ اقتفبظٖ ِي ّٔبيٕع تٛقظ ِإقكٗ ِجعا پؽظاضت ضٛا٘ع نعٚ .ازع ِيؿثبْ زتي االِىبْ تكٙيالت ؼفب٘ي
ٔؾيؽ ِكىٓ ؼا ثؽاي ايٓ افضب فؽاُ٘ ِي ّٔبيٕع.
تجًؽٖ  :4ظؼ ِٛاؼظ ضبو ِٛقكٗ ِي تٛأع افضبي ٘يبت فٍّي غيؽ تّبَ ٚلت خغؽافيبيي ؼا ثب تًٛيت
نٛؼاي ِٛقكٗ اؾ ِؿايبي ايٓ ِبظٖ ثٙؽٖ ِٕع ّٔبيع.

ِبظٖ

ِإقكٗ ِي تٛأع ثٗ ِٕؾٛؼ ثبال ثؽظْ وفبيت فٍّي ٚتطًًي افضبي ٘يبت فٍّي ثٗ تقعاظي اؾ افضبي
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٘يبت فٍّي تّبَ ٚلت خغؽافيبيي وٗ زعالً قٗ قبي ظؼ ِإقكٗ ضعِت وؽظٖ ثبنٕع ،ثٛؼـ ثٍٕع ِعت ثؽاي عي

ظٚؼٖ ٘بي آِٛؾني  ٚاضػ ِعاؼن تسًيٍي ثبالتؽ يب خعيع ظؼ ظاضً يب ضبؼج اؾ وهٛؼ ظؼ ؼنتٗ ٘ب ِ ٚإقكٗ ٘ب
يي وٗ ِٛؼظ تبئيع  ٚلجٛي ِإقكٗ ثب نع افغب ّٔبيعِ .عت ايٓ گ ٗٔٛثٛؼـ ٘ب  4قبي اقت.
تجًؽٖ ِ :1إقكٗ ظؼ فٛايً ِقيٓ ظؼ ِٛؼظ پيهؽفت فٍّي افضبي ٘يبت فٍّي وٗ ثٗ ثٛؼـ افؿاَ ِي
نٔٛع اؾ ظأهگبٖ ٘ب ِٛ ٚقكبت فٍّي ِسً ِغبٌقٗ اعالفبت الؾَ ؼا وكت ضٛا٘ع ّٔٛظ  ٚظؼ يٛؼتي وٗ ثؽ
ِجٕبي گؿاؼل ٘بي ٚايٍٗ ِقٍ َٛنٛظ وٗ فض ٛلبظؼ ثٗ پيهؽفت ظؼ ؼنتٗ ِٛؼظ ِغبٌقٗ ٔيكت ،ثب تًٛيت
ؼئيف ِإقكٗ زىُ ِبِٛؼيت ٚي ٌغ ٛضٛا٘ع نع.
تجًؽٖ ِ :2عت ثٛؼقيٗ تب ظ ٚثبؼ ٘ٚؽ ثبؼ تب نم ِبٖ ثب تًٛيت نٛؼاي ثٛؼـ ِٛقكٗ لبثً تّعيع اقت.
ِبظٖ

اقتفبظٖ وٕٕعگبْ اؾ ثٛؼقيٗ تسًيٍي ِٛؽفٕع ؼيؿ ّٔؽات يب گؿاؼل پيهؽفت ِغبٌقبت ضٛظ ؼا ثٗ فٛايً ِقيٓ
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وٗ ظؼ ٕ٘گبَ افؿاَ ظؼ ٘ؽ ِٛؼظ تقييٓ ضٛا٘ع گؽظيع  ٚظؼ ٘ؽ زبي اؾ ِ 6بٖ تدبٚؾ ٔطٛا٘ع وؽظ ،ثٗ ِإقكٗ
اؼقبي ظاؼٔع  ٚزعاوثؽ ِ 2بٖ پف اؾ پبيبْ ِغبٌقبت ضٛظ گؿاؼل خبِقي ظؼ ثبؼٖ فقبٌيت ٘بي فٍّي ٚ
پژ٘ٚهي ضٛظ ثٗ ِإقكٗ تكٍيُ ّٔبيٕع.
تجًؽٖ :افغبي پبيٗ قبٌيبٔٗ ِٕٛط ثٗ اؼائٗ گؿاؼل ثٗ ِٛلـ  ٚتبييع آْ ِي ثبنع.

ِبظٖ

افضبيي وٗ اؾ ثٛؼـ اقتفبظٖ ِي وٕٕع ثبيع ِتقٙع نٔٛع وٗ ظؼ پبيبْ ِعت ِغبٌقبت ثٗ ِٛقكٗ ِؽاخقٗ  ٚالالً
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ِقبظي قٗ ثؽاثؽ ِعت اقتفبظٖ اؾ ثٛؼـ ثؽاي ِإقكٗ ضعِت ّٔبيٕع  ٚثعيٓ ِٕؾٛؼ ثبيع تضّيٕبت ِٛؼظ لجٛي
ِإقكٗ ؼا ثكپبؼٔع.
تجًؽٖ :ظؼ ِٛاؼظ اقتثٕبيي ظؼيٛؼت ِٛافمت ِٛقكٗ ثب أتمبي تقٙع ضعِت فض٘ ٛيأت فٍّي ثٛؼقيٗ
ظؼيٛؼت پؽظاضت نعْ ٘ؿيٕٗ ٘بي ِتؽتت ثٗ ِيؿأي وٗ ٘يبت إِب تقييٓ ِي ّٔبيع ،ثالِبٔـ اقت.

ِبظٖ

ِعت اقتفبظٖ اؾِٛاظ ٔٚ 28 ٚ 27يؿ ِبظٖ  29ثٗ نؽط ؼفبيت ِبظٖ  31خؿ ٚقبثمٗ ضعِت ظأهگب٘ي افضبي
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٘يبت فٍّي ِسكٛة ِي نٛظ.
تجًؽٖ :ثٗ افضبي ٘يبت فٍّي وٗ اؾ ثٛؼـ ٘بي وٛتبٖ ِعت  ٚثٍٕع ِعت اقتفبظٖ ِي ّٔبيٕع ظؼ ايبَ ثٛؼقيٗ
فال ٖٚثؽ زمٛق ِكتّؽ ،فٛق اٌقبظ ٖ نغً ،فٛق اٌقبظٖ خػة ،وّه ٘ؿيٕٗ فبئٍٗ ِٕعي  ٚاٚالظ  ٚفٛق اٌقبظٖ
ٚيژٖ ٘ ٚؿيٕٗ ؼفت  ٚثؽگهت  ٚفٛاؼٌ ضبؼج اؾ وهٛؼ ،ثجت ٔبَ  ٚنٙؽيٗ ظأهگب٘ي پؽظاضت ِي نٛظ.

ِبظٖ

افؿاَ افضبي ٘يأت فٍّي ِإقكٗ ثٗ عٛؼ ِٛلت ثٗ ِٛقكٗ يب ِٛقكبت فبٌي پژ٘ٚهي ظاضً يب ضبؼج اؾ
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وهٛؼ يب ثٗ ٚؾاؼتطبٔٗ ٘ب ِٛ ٚقكبت ظٌٚتي ِٛ ٚقكبت فبَ إٌّفقٗ ِكتمً ِٕعؼج ظؼ خعاٚي ثٛظخٗ وً
وهٛؼ  ٚقبؾِبْ ٘بي ثيٓ اٌٍٍّي وٗ ظٌٚت خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ فضٛيت آٔٙب ؼا پػيؽفتٗ يب قبؾِبْ ٘بيي
وٗ ظٌٚت خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ نؽوت ظؼ آٔٙب ؼا ِمتضي ثعأع ّ٘ ٚچٕيٓ ِجبظٌٗ اقتبظ  ٚظأهيبؼ ثب قبيؽ
ظأهگبٖ ٘ب ِٛ ٚقكبت آِٛؾل فبٌي  ٚيب ِٛقكبت فبٌي پژ٘ٚهي ظاضٍي  ٚضبؼخي ِدبؾ اقت.

ِبظٖ

ِإقكٗ ِي تٛأع ثب ِٛافمت ِعيؽ گؽ ٚ ٖٚتبئيع ؼئيف ِإقكٗ افضبي ٘يبت فٍّي ضٛظ ؼا ثٗ ظأهگبٖ ٘ب يب
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ِٛقكبت آِٛؾل فبٌي يب پژ٘ٚهي ظاضً وهٛؼ وٗ ثب آٔٙب لؽاؼظاظ ّ٘ىبؼي ِٕقمع ضٛا٘ع وؽظ ثؽاي ِعتي وٗ
ظؼ لؽاؼ ظاظ غوؽ ضٛا٘ع نع افؿاَ ّٔبيع.
تجًؽٖ :پؽظاضت زك اٌؿزّٗ ِٕعؼج ظؼ لؽاؼظاظ ٘ ٚؿيٕٗ ؼفت  ٚثؽگهت ثٗ آٔبْ ثالِبٔـ ضٛا٘ع ثٛظ.

ِبظٖ

ظؼ يٛؼتي وٗ ٚؾاؼتطبٔٗ ٘ب يب ِٛقكبت ظٌٚتي يب ِٛقكبت فبَ إٌّفقٗ ِكتمً ِٕعؼج ظؼ خعاٚي ثٛظخٗ وً
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وهٛؼ ثٗ ضعِت يىي اؾ افضبي ٘يأت فٍّي ِإقكٗ ٔيبؾ ظانتٗ ثبنع ِإقكٗ ِي تٛأع ثب ِٛافمت فضٛ
ِؿثٛؼ ثؽاي ِعتي وٗ ٘يبت ؼييكٗ ِإقكٗ آْ ؼا تقييٓ ضٛا٘ع وؽظ ا ٚؼا ثٗ ٚؾاؼتطبٔٗ يب ِٛقكٗ ِتمبضي
افؿاَ ّٔبيع.
تجًؽٖ  :پؽظاضت زمٛق ِ ٚؿايبي فض٘ ٛيبت فٍّي ظؼ ايبَ ِبِٛؼيت ثٗ فٙعٖ ٚازع ِمًع ِي ثبنع.

ِبظٖ

ِإقكٗ ِي تٛأع افضبي ٘يأت فٍّي ضٛظ ؼا ثؽاي تًعي ِمبِبت آِٛؾني يب پژ٘ٚهي ثب ِٛافمت فضٛ
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ِؿثٛؼ ثٗ ظأهگبٖ ٘ب يب ِٛقكبت فبٌي پژ٘ٚهي ضبؼج اؾ وهٛؼ تب ِيؿاْ ظ ٚقبي وٗ ِعت آٔؽا ٘يبت ؼييكٗ
ِإقكٗ تقييٓ ضٛا٘ع وؽظ افؿاَ ّٔبيع.

ِبظٖ

آْ فعٖ اؾ افضبي ٘يأت فٍّي وٗ ثٗ فٕٛاْ وبؼنٕبـ يب ِبِٛؼ ثٗ قبؾِبْ ٘بي ثيٓ اٌٍٍّي  ٚيب عجك
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پيهٕٙبظ ظٌٚت ثؽاي ِبِٛؼيت ضبو ثٗ ضبؼج اؾ وهٛؼ افؿاَ ِي نٔٛعِ ،هّٛي ِفبظ ِبظٖ  36ضٛإ٘ع ثٛظ
ٌٚي ِعت ِبِٛؼيت آٔبْ ثب تًٛيت ٘يأت إِبء ِإقكٗ تب قٗ قبي ظيگؽ لبثً تّعيع اقت.
تجًؽٖ٘ :يچگٚ ٗٔٛخٙي ظؼ ايبَ ِبِٛؼيت ثٗ فض ٛاؾ قٛي ِإقكٗ پؽظاضت ّٔي گؽظظ .ظؼ يٛؼتيىٗ وكٛؼ
ثبؾٔهكتگي ِعت ِػوٛؼ افُ اؾ قِ ُٙكتطعَ  ٚقِ ُٙإقكٗ اؾ قٛي فض ٛپؽظاضت گؽظظِ ،عت ِػوٛؼ خؿٚ
قبثمٗ ضعِت ٚي ِسكٛة ِي گؽظظ.

ِبظٖ

فًً پٕدُ  :فؽيت ٘بي ِغبٌقبتي
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ِبظٖ  -38افضبي ٘يبت فٍّي آِٛؾني – پژ٘ٚهي  ٚپژ٘ٚهي ظؼ يٛؼت ِٛافمت ِٛقكٗ ِي تٛإٔع اؾ
فؽيت ٘بي ِغبٌقبتي ظؼ ٘ؽ ٔٛثت زعالً ِ 3بٖ  ٚزع اوثؽ يىكبي ثب اضػ تقٙع ِٛؼظ لجٛي ِٛقكٗ  ٚؼفبيت
قبيؽ ِمؽؼات اقتفبظٖ ّٔبيٕع.
تجًؽٖ  :1اقتفبظٖ اؾ فؽيت ِغبٌقبتي افضبي ٘يبت فٍّي تّبَ ٚلت خغؽافيبيي ثٗ عٛؼ يىدب يب ِتٕبٚة ثٗ
اؾاي زعالً  4قبي يه ثبؼ ثؽاي ضبؼج اؾ وهٛؼ ٘ ٚؽ  3قبي يه ثبؼ ثؽاي ظاضً وهٛؼ  ٚثؽاي افضبي تّبَ
ٚلت زعالً ٘ؽ  6قبي يىجبؼ ثؽاي ضبؼج اؾ وهٛؼ ٘ ٚؽ  4قبي يىجبؼ ثؽاي ظاضً وهٛؼ اِىبْ پػيؽ ِي ثبنع.
افضبي ٘يبت فٍّي ٔيّٗ ٚلت ّٔي تٛإٔع اؾ فؽيت ِغبٌقبتي اقتفبظٖ ّٔبيٕع .
تجًؽٖ  :2ظقتٛؼاٌقًّ ايٓ ِبظٖ ثٗ تًٛيت نٛؼاي ِإقكٗ ِي ؼقع.

ِبظٖ

ِإقكٗ اي ثٗ فٕٛاْ ِإقكٗ ِيؿثبْ ظؼ ظاضً يب ضبؼج اؾ وهٛؼ ثؽاي فؽيت ِغبٌقبتي لبثً لجٛي اقت وٗ
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ِٛؼظ تبئيع ِإقكٗ ِسً ضعِت فض٘ ٛيبت فٍّي ثبنع ،ثٗ ٔسٛي وٗ فض٘ ٛيبت فٍّي ثتٛأع ثٗ ِٛضٛفبت
فٍّي  ٚفٕي  ٚتسميمبتي وٗ ظؼ ِٕغمٗ ظأهگب٘ي ٚي اِىبْ ظقتؽقي ثٗ آْ ٔيكت،ظقت يبثع .يالزيت
ِإقكٗ ضبؼج اؾ وهٛؼ ثبيع ثٗ تبئيع ٚؾاؼت ثٙعانت ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي ثؽقع.
تجًؽِٖ :إقكٗ ظؼ ٕ٘گبَ ثؽؼقي  ٚتًّيُ گيؽي قٛاثك فٍّي اقتبظ  ٚيب ِسممي ؼا وٗ ِتمبضي خٙت
گػؼأعْ فؽيت ِغبٌقبتي ثٗ فٕٛاْ اقتبظ ؼإّ٘ب ِقؽفي ّٔٛظٖ ٔ ٚيؿ فقبٌيت ٘بي پژ٘ٚهي ِإقكٗ يب ِؽوؿ
تسميمبتي وٗ ِتمبضي لًع فؿيّت ثٗ آٔدب ؼا ظاؼظ ِٛؼظ تٛخٗ لؽاؼ ظ٘ع.

ِبظٖ

اٌٛٚيت ثٕعي ِ ٚسبقجٗ اِتيبؾ افضبي ٘يبت فٍّي خٙت اقتفبظٖ اؾ فؽيتٙبي ِغبٌقبتي ثًٛؼت ؾيؽ اقت:
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اٌف ) اؼتجبط فؽيت ِغبٌقبتي ثب فقبٌيت ٘بي پژ٘ٚهي ظاٚعٍت ظؼ خٙت ؼفـ ٔيبؾ ٘بي وهٛؼ (زعاوثؽ 15
اِتيبؾ)
ة ) اؼتجبط فؽيت ِغبٌقبتي ثب پيهجؽظ ثؽٔبِٗ ٘بي آِٛؾني  ٚپژ٘ٚهي ِإقكٗ ِتجٛؿ (زعاوثؽ  15اِتيبؾ)
ج ) ِيؿاْ ِهبؼوت فض٘ ٛيأت فٍّي ظؼ فقبٌيت ٘بي آِٛؾني ،پژ٘ٚهي،ضعِبتي  ٚاخؽا ثٗ تهطيى
ِإقكٗ  ٚثؽ اقبـ آييٓ ٔبِٗ اؼتمب ٘ؽ وعاَ زعاوثؽ  10اِتيبؾ (خّقبً زعاوثؽ  30اِتيبؾ)
ظ ) ضعِت ظؼ ِٕبعك ِسؽِ َٚإقكٗ ثٗ اؾاي ٘ؽ قبي تسًيٍي  10اِتيبؾ (زعاوثؽ  30اِتيبؾ)
ٖ ) ضعِت ظؼ ِؽاوؿ تسميمبتي يٕقتي تٌٛيعي  ٚضعِبتي ظؼ ِٕبعك ِسؽ َٚوهٛؼ ثٗ يٛؼت ِبِٛؼيت ثٗ
اؾاي ٘ؽ قبي وبًِ  5اِتيبؾ ،وكؽ قبي ثٗ تٕبقت ِبٖ ِسبقجٗ ِي نٛظ (زعاوثؽ  20اِتيبؾ )
 ) ٚظؼ تّبَ ثٕع ٘بي فٛق ثؽاي افضبي ٘يبت فٍّي تّبَ ٚلت خغؽافيبيي ضؽيت يه  ٚظ ٚظُ٘ ٌسبػ گؽظظ.
ؾ ) ظؼ ٘ؽ قبي زعاوثؽ  % 10افضبء ٘يبت فٍّي ِإقكٗ يب ِؽوؿ آِٛؾني  ٚپژ٘ٚهي ِي تٛإٔع اؾ
فؽيت ٘بي ِغبٌقبتي اقتفبظٖ ّٔبيٕع

ِبظٖ

ثٗ افضبي ٘يأت فٍّي وٗ اؾ فؽيت ِغبٌقبتي ظاضً  ٚضبؼج وهٛؼ اقتفبظٖ ِي ّٔبيٕع ،فال ٖٚثؽ پؽظاضت
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زمٛق ِكتّؽ ،فٛق اٌقبظٖ نغً ،فٛق اٌقبظٖ خػة ،وّه ٘ؿيٕٗ فبئٍٗ ِٕعي  ٚاٚالظ  ٚفٛق اٌقبظٖ ٚيژٖ ٘ ،ؿيٕٗ
ثجت ٔبَ  ،نٙؽيٗ ظأهگبٖ ٚزك ِبِٛؼيت ٔيؿ تقٍك ِي گيؽظ.

ِبظٖ

افتجبؼ اخؽاي ثؽٔبِٗ فؽيت ٘بي ِغبٌقبتي ظؼ ثٛظخٗ تفضيٍي ِإقكٗ قبالٔٗ ثٗ تًٛيت ضٛا٘ع ؼقيع.
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تجًؽٖ ِ :1ب ثٗ اٌتفبٚت ِقبظي ؼيبٌي ِمؽؼي اؼؾي فؽيت ِغبٌقبتي فض ٚ ٛافؽاظ ضبٔٛاظٖ ٚي (تب ٔ3فؽ) اؾ
ِسً افتجبؼات ِإقكٗ پؽظاضت ِي گؽظظ.
تجًؽٖ ِ :2قبظي ؼيبٌي ٘ؿيٕٗ ٘بي ثيّٗ ظؼِبٔي ِتٕبقت ثب ِعت ظٚؼٖ اؾ ِسً افتجبؼات ِإقكٗ پؽظاضت ِي
گؽظظ.

ِبظٖ

اقتفبظٖ وٕٕعگبْ اؾ فؽيت ِغبٌقبتي ِٛؽفٕع گؿاؼل ِغبٌقٗ  ٚتسميمبت ضٛظ ؼا ٘ؽ نم ِبٖ يىجبؼ  ٚزع اوثؽ
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تب ظِ ٚبٖ پف اؾ اتّبَ ظٚؼٖ ثٗ ِإقكٗ اؼائٗ ّٔبيٕع.
تجًؽٖ :گؿاؼل فٍّي ٙٔ ٚبيي فؽيت ِغبٌقبتي ثبيكتي ثٗ تبئيع نٛؼاي آِٛؾني ٚپژ٘ٚهي ِإقكٗ ثؽقع،
ظؼ يٛؼت فعَ تبئيع گؿاؼل فٍّي  ٚتسميمي ،اقتفبظٖ اؾ فؽيت ِغبٌقبتي ثقعي ِٕتفي ضٛا٘ع نع  ٚثٗ
ِيؿاْ ظٚؼٖ فؽيت ِغبٌقبتي تبؼيص اقتسمبق تؽفيـ ثٗ تقٛيك ِي افتع.

ِبظٖ

فض٘ ٛيأت فٍّي ٕ٘گبَ اقتفبظٖ اؾ فؽيت ِغبٌقبتي يب ِبِٛؼيت آِٛؾني ِؽضًي اقتسمبلي ثٗ ٚي تقٍك
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ّٔي گيؽظّ٘ ٚچٕيٓ پف اؾ ثؽگهت اؾ ظٚؼٖ فؽيت ِغبٌقبتي يب ِبِٛؼيت آِٛؾني تب اتّبَ تقٙعات ّٔي تٛأع
اؾ ِؽضًي ثع ْٚزمٛق اقتفبظٖ ّٔبيع.

ِبظٖ

أًؽاف اؾفؽيت ِغبٌقبتي يبِبِٛؼيت آِٛؾني پف اؾآٔىٗ ثطهي اؾآْ أدبَ گؽفتٗ ثٗ فٕٛاْ يه ثبؼاقتفبظٖ
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ثؽاي افضبي ٘يأت فٍّي ِسكٛة ِي گؽظظ ٚثبيعظاليً آْ ٔيؿ اؼائٗ گؽظظٚظؼيٛؼت فعَ تبييعِإقكٗ٘،ؿيٕٗ
٘بي ًِؽف نعٖ تٛقظ فض٘ ٛيبت فٍّي ثبيع ِكتؽظ گؽظظ

ِبظٖ

فًً نهُ ٔ :ؾبَ پؽظاضت
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ِبظٖ  -46اؾ اٚي فؽٚؼظيٓ ِبٖ قبي  1369زمٛق ِؽتجٗ  ٚپبيٗ افضب ٘يبت فٍّي ؼقّي ثٗ تؽتيت ؾيؽ
ِسبقجٗ ِي گؽظظ:
(پبيٗ ×  +5فعظ ِجٕب ) ضؽيت زمٛق = زمٛق
تجًؽٖ:فعظ ِجٕب ثؽاي ِؽثي آِٛؾنيبؼِ ،ؽثي ،اقتبظيبؼ ،ظأهيبؼ  ٚاقتبظ ثٗ تؽتيت ثؽاثؽ ،125 ،90 ،100
ِ 170 ،145ي ثبنع.

ِبظٖ

اؾ اٚي فؽٚؼظيٓ ِبٖ ٘ؽ قبي ضؽيت زمٛق ِٛضٛؿ ِبظٖ  46ثؽ اقبـ لبٔ ْٛثٛظخٗ افؿايم ِي يبثع.
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ِبظٖ

زمٛق ِؽتجٗ  ٚپبيٗ افضبي ؼقّي ٘يأت فٍّي ِٛقكٗ ِ ٚؽاوؿ تسميمبتي ثؽاثؽ ِٕعؼخبت لٛأيٓ ًِٛة
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ِٛؼش ِ 1374/8/10 ٚ 1368/12/26دٍف نٛؼاي اقالِي  ٚايالزبت ثقعي آْ تقييٓ  ٚثؽلؽاؼ ِي
گؽظظ.

ِبظٖ

ِإقكٗ ِىٍف اقت ثٗ افضبي ٘يأت فٍّي افُ اؾ ايٕىٗ ِكئٌٛيت آِٛؾني يب پژ٘ٚهي يب ِعيؽيتي ثٗ فٙعٖ
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ظانتٗ ثبنٕع ثؽ اقبـ آٔىٗ تّبَ ٚلت خغؽافيبيي ،تّبَ ٚلت ٔ ٚيّٗ ٚلت ثبنٕع فٛق اٌقبظٖ ِطًٛو ثؽلؽاؼ
ّٔبيع.
تجًؽٖ :تقييٓ ِيؿاْ ايٓ فٛق اٌقبظٖ  ٚتطًيى آْ ثٗ افضبي ٘يأت فٍّي ثؽ زكت ِؽتجٗ آٔبْ ّ٘ ٚچٕيٓ
افؿايم يب تمٍيً  ٚيب زػف آْ ثٗ پيهٕٙبظ ِإقكٗ  ٚتًٛيت ٘يأت إِب ضٛا٘ع ثٛظ.

ِبظٖ

فٛق اٌقبظٖ ِسؽِٚيت اؾ ِغت (تّبَ ٚلتي خغؽافيبئي ) ثؽاثؽ ِٕعؼخبت ِبظٖ ٚازعٖ لبٔ ْٛايالذ ِبظٖ 2

50

لبٔ ْٛاخبؾٖ پؽظاضت زك ِسؽِٚيت اؾ ِغت ًِٛة ِ 1375/10/12دٍف نٛؼاي اقالِي تقييٓ  ٚثؽلؽاؼ
ِي گؽظظ.

ِبظٖ

فٛق اٌقبظٖ خػة ّ٘ٛاؼٖ ثؽ ِجٕبي ظؼيعي اؾ زمٛق ِؽتجٗ  ٚپبيٗ افضبي ٘يأت فٍّي تقييٓ ِي گؽظظ  ٚظؼ

51

زبي زبضؽ ضؽايت ًِٛة پيٛقت ِٛؼظ اخؽا ِي ثبنع .تغييؽ  ٚايالذ آْ ثب تًٛيت ٘يأت إِبي ِإقكٗ
اِىبْ پػيؽ ِي ثبنع.
تجًؽِٖ :يؿاْ ضؽايت فٛق اٌقبظٖ خػة  ٚفٛق اٌقبظٖ ِطًٛو ثؽاي افضبي ٘يأت فٍّي تّبَ ٚلت
خغؽافيبيي يه ٚظ ٚظُ٘ ثؽاثؽ ضؽايت ًِٛة ِي ثبنع.

ِبظٖ

فٛق اٌقبظٖ ٚيژٖ ٘يأت فٍّي ثٗ اقتٕبظ تًٛيت ٔبِٗ /54102ت٘/31941ـ ِٛؼش  83/10/15ثٗ نؽذ ؾيؽ

52

تقييٓ  ٚثؽلؽاؼ گؽظيعٖ اقت ٘ ٚؽگ ٗٔٛتغييؽ ظؼ ضؽايت فٛق اٌقبظٖ ٚيژٖ ثب تًٛيت ٘يأت إِبء يٛؼت ِي
پػيؽظ.
ضؽيت فٛق اٌقبظٖ ٚيژٖ × زمٛق ِجٕب = فٛق اٌقبظٖ ٚيژٖ ٘يأت فٍّي
ضؽيت فٛق اٌقبظٖ ٚيژٖ ثؽاي افضبء ٘يأت فٍّي ثؽزكت ؼتجٗ ثؽاي ِؽثي آِٛؾنيبؼ ِ ،3/6ؽثي ،4
اقتبظيبؼ  ،5/6ظأهيبؼ  ٚ 5/2اقتبظ ِ 4/8ي ثبنع.

ِبظٖ

ثؽاي ِهبغً قطت  ٚؾيبْ آٚؼ فٛق اٌقبظٖ اي تست فٕٛاْ فٛق اٌقبظٖ قطتي نؽايظ وبؼ ثٗ يٛؼت ظؼيعي

53

اؾ ِدّٛؿ زمٛق ،پبيٗ  ٚفٛق اٌقبظٖ ِطًٛو ثٗ ِتًعيبْ ايٓ گِ ٗٔٛهبغً تقٍك ِي گيؽظِ .يؿاْ ظؼيع ٚ
تقٍك ِهبغً ثب تًٛيت ٘يأت إِب تقييٓ  ٚثؽلؽاؼ ِي گؽظظ.

ِبظٖ

ِيؿاْ فٛق اٌقبظٖ ِعيؽيت ؼؤقبي ظأهگبٖ ٘ب  ٚظأهىع٘ٙبي ِكتمً فٍ َٛپؿنىيِٛ ،قكبت آِٛؾل فبٌي ٚ

54

پژ٘ٚهي ثب تًٛيت ٘يأت إِب تقييٓ  ٚثؽلؽاؼ ِي گؽظظ .ضؽيت فٛق اٌقبظٖ ِػوٛؼ ثؽاي قبيؽ ِعيؽاْ افضبء
٘يأت فٍّي ثؽاثؽ خعٚي پيٛقت ِي ثبنع٘ .ؽگ ٗٔٛتغييؽ ظؼ ايٓ خعٚي ٔيؿ ِٕٛط ثٗ تًٛيت ٘يأت إِب ضٛا٘ع
ثٛظ.

ِبظٖ

ِيؿاْ فٛق اٌقبظٖ ثعي آة ٛ٘ ٚا ِ ٚسؽِٚيت اؾ تكٙيالت ؾٔعگي ثؽ اقبـ خعٚي ظؼيع٘بي پيٛقت  ٚثؽ

55

ِجٕبي زمٛق ِؽتجٗ  ٚپبيٗ ثؽلؽاؼ ِي گؽظظ٘ .ؽگ ٗٔٛتغييؽ ظؼ ضؽايت ِؽثٛعٗ ِٕٛط ثٗ تًٛيت ٘يأت إِب
ضٛا٘ع ثٛظ.

ِبظٖ

ثؽلؽاؼي فٛق اٌقبظٖ ٘بي وّه ٘ؿيٕٗ فبئٍٗ ِٕعي  ٚاٚالظ ِغبثك ضٛاثظ خبؼي ضٛا٘ع ثٛظ.

56
ِبظٖ

ثبقتٕبظ ِبظٖ  20لبٔ ْٛزفبؽت ظؼ ثؽاثؽ انقٗ پؽتٛوبؼاْ ،افضبي ٘يئت فٍّي ثؽزكت نغًِ ،يؿاْ

57

پؽتٛگيؽي ّ٘ ٚچٕيٓ ازتّبي ثبٌم ٖٛپؽتٛگيؽي ٔبِتقبؼف ظؼ ِسيظ وبؼ اؾ فٛق اٌقبظٖ وبؼ ثب انقٗ اقتفبظٖ
ضٛإ٘ع ّٔٛظ.

ِبظٖ

پؽظاضت زك اٌتعؼيف ثؽاثؽ ظقتٛؼاٌقًّ پيٛقت يٛؼت ِي پػيؽظ ٘ ٚؽگ ٗٔٛتغييؽ ظؼ ِفبظ آْ ثب تًٛيت

58

٘يأت إِبء اِىبْ پػيؽ ضٛا٘ع ثٛظ.

ِبظٖ

پؽظاضت زمٛق ِ ٚؿايبي افضبي ٘يأت فٍّي ٔيّٗ ٚلت عجك ظقتٛؼاٌقًّ پيٛقت ِي ثبنع.

59
ِبظٖ

پؽظاضت فٛق اٌقبظٖ وبؼأٗ (عؽذ ٔؾبَ ٔٛيٓ اظاؼٖ ثيّبؼقتبٔي ) ثٗ افضبي ٘يبت فٍّي وٗ ظؼ ِؽاوؿ آِٛؾني

60

 ٚظؼِبٔي فقبٌيت ظاؼٔع ِجتٕي ثؽ وبؼوؽظ ثبٌيٕي ،فٍّىؽظ آِٛؾني  ٚپژ٘ٚهي  ٚثؽ اقبـ اؼؾنيبثي ظٚؼٖ اي
ضٛا٘ع ثٛظ .

ِبظٖ

 %2/5اؾ ِسً ق ُٙافتجبؼات عؽذ ٔؾبَ ٔٛيٓ اظاؼٖ ثيّبؼقتبٔي ظؼ اضتيبؼ ؼييف ِإقكٗ ثٗ گؽ٘ ٖٚبي

61

آِٛؾني ثبٌيٕي پؽظاضت ِي نٛظ تب ثؽ اقبـ نبضى ٘بي ِٛؼظ ٔؾؽگؽ،ٖٚثٗ افضبي ٘يبت فٍّي فقبي ظؼ
آِٛؾل  ٚپژ٘ٚم ثب اٌٛٚيت افضبي ٘يبت فٍّي تّبَ ٚلت خغؽافيبيي پؽظاضت گؽظظ.

ِبظٖ

زمٛق ِ ٚؿايب  ٚوٍيٗ فٛق اٌقبظٖ ٘بي ًِٛة پؽظاضتي ثٗ افضبي ٘يبت فٍّي ؼقّي فيٕبً لبثً افّبي ظؼ

62

ِٛؼظ افضبي ٘يبت فٍّي پيّبٔي ٔيؿ ِي ثبنع.

ِبظٖ

ِيؿاْ زمٛق ِ ٚؿايبي افضبي ٘يبت فٍّي ِهّٛي ٚؽيفٗ وٗ ثؽاقبـ ِبظٖ يه لبٔٔ ْٛس ٖٛتأِيٓ افضبء

63

٘يأت فٍّي ظؼ ِإقكٗ ضعِت ِي ّٔبيع ظؼ عٛي ضعِت ظٚؼٖ ضؽٚؼت  ٚپف اؾ عي ظٚؼٖ آِٛؾني ٔ ٚيؿ
ِهٌّٛيٓ ضعِت پؿنىبْ  ٚپيؽاپؿنىبْ ِ ٚتقٙعيٓ اؾ ثع ٚنؽٚؿ ضعِت ِقبظي افضبي ٘يأت فٍّي ُ٘ ِؽتجٗ

ِسبقجٗ  ٚپؽظاضت ِي نٛظ.

ِبظٖ

پؽظاضت فٛق اٌقبظٖ ؼٚؾأٗ ِأِٛؼيت افضبي ٘يبت فٍّي ثٗ ِيؿاْ يه ثيكتُ زمٛق پبيٗ  ٚفٛق اٌقبظٖ

64

ِطًٛو ِي ثبنع.

ِبظٖ

پؽظاضت قبيؽ فٛق اٌقبظٖ ٘بيي وٗ ظؼ ايٓ فًً انبؼٖ اي ٔگؽظيعٖ ،ثؽاثؽ ضٛاثغي ضٛا٘ع ثٛظ وٗ ثٗ تًٛيت

65

٘يأت إِب ؼقيعٖ يب ِي ؼقع.

ِبظٖ

فًً ٘فتُ  :اؼؾيبثي فٍّىؽظ

66

ِبظٖ ِ -66إقكٗ ِٛؽف اقت فٍّىؽظ قبالٔٗ افضبي ٘يبت فٍّي ضٛظ ؼا ِٛؼظپبيم  ٚاؼؾيبثي لؽاؼ ظ٘ع.

ِبظٖ

اؼؾيبثي فٍّىؽظ قبالٔٗ افضبي ٘يبت فٍّي ثؽ اقبـ قيبقت ٘ب  ٚؼا٘جؽظ٘بي ِإقكٗ  ٚعي خٍكٗ اي ثب

67

زضٛؼ ِعيؽ گؽ ٖٚآِٛؾني (زكت ٚضقيت ثب ؼييف ثطم) تقييٓ ِي گؽظظ.
تجًؽٖ  :1ظؼ ايٓ خٍكٗ ِهطى ضٛا٘ع نع چٗ ِمعاؼ اؾ اٚلبت فض٘ ٛيبت فٍّي يؽف ٘ؽ يه اؾ فقبٌيت
٘بي ٘فتگبٔٗ ا ٚظؼقبي گػنتٗ نعٖ اقت،ضّٓ آٔىٗ ايٓ ِيؿاْ ثؽاي قبي خبؼي ٔيؿ تقييٓ ِي گؽظظ.
تجًؽٖ ٚ :2ؾْ ٘ؽ وعاَ اؾ زيغٗ ٘ب ثؽ اقبـ ٔيبؾ قٕدي گؽ ٚ ٖٚظأهىعٖ ِؽثٛعٗ  ٚثؽ اقبـ ثؽٔبِٗ ؼيؿي
آٔٙب ِ ٚإقكٗ ضٛا٘ع ثٛظوٗ ثٗ اعالؿ افضبي ٘يبت فٍّي ِي ؼقبٔع.
تجًؽٖ ٔ :3سٛي پبيم  ٚاؼؾيبثي افضبي ٘يبت فٍّي ثؽ اقبـ ظقتٛؼاٌقٍّي ضٛا٘ع ثٛظ وٗ ثٗ تًٛيت
نٛؼاي ِٛقكٗ ِي ؼقع.

ِبظٖ

ٔس ٖٛاؼائٗ ِكتٕعات ظؼ زيغٗ ٘بي ِطتٍف فقبٌيت افضبي ٘يبت فٍّي ّ٘ ،چٕيٓ اؼؾيبثي  ٚپبيم فقبٌيتٙبي

68

آٔبْ عجك ظقتٛؼ اٌقٍّي وٗ ثٗ تًٛيت ٘يبت ِّيؿٖ ِي ؼقع ،ضٛا٘ع ثٛظ.

ِبظٖ

ٔتيدٗ اؼؾيبثي فٍّىؽظ فض٘ ٛيأت فٍّي خٙت تؽفيـ قبٌيبٔٗ ،تجعيً ٚضقيت اؾ پيّبٔي ثٗ ؼقّي آؾِبيهي ،

69

اؾ ؼقّي آؾِبيهي ثٗ ؼقّي لغقي  ،اؼتمبي ِؽتجٗ فض٘ ٛيأت فٍّي  ٚؼوٛظ فٍّي ِالن فًّ ضٛا٘ع ثٛظ.

ِبظٖ

فًً ٘هتُ :ثبؾٔهكتگي

70

ِبظٖ  -70افضبي ٘يأت فٍّي ؼقّي  ٚثبؾِبٔعگبْ آٔٙب خؿ ظؼ ِٛاؼظي وٗ ظؼ ايٓ آئيٓ ٔبِٗ تًؽير گؽظيعٖ
اقت اؾ ٌسبػ ثبؾٔهكتگي ٚ ٚؽيفٗ تبثـ لٛأيٓ ِ ٚمؽات ِكتطعِيٓ ؼقّي وهٛؼي  ٚلبٔ ْٛايالزبت
ِمؽؼات ثبؾٔهكتگي ٚ ٚؽيفٗ ِٛؼش ِ 79/2/13 ٚ 68/12/13دٍف نٛؼاي اقالِي ِي ثبنٕع.

ِبظٖ

ِمؽؼات ِٛضٛؿ ِبظٖ  30اليسٗ لبٔٔٛي اقتطعاَ افضبي ٘يأت فٍّي ِإقكٗ ًِٛة ٘ 42/6/15يأت

71

ٚؾيؽاْ وّبوبْ ِقتجؽ  ٚلبثً اخؽا اقت.

ِبظٖ

ِإقكٗ ِىٍف اقت ٘ؽ يه اؾ افضبي ؼقّي ٘يأت فٍّي ؼا وٗ ثٗ قٓ  65قبي تّبَ ؼقيعٖ ثبنٕعيب قي قبي

72

ضعِت وؽظٖ ثبنٕع ،ثبؾٔهكتٗ ّٔبيع.
تجًؽٖ :ؼئيف ِإقكٗ ِي تٛأع اقتثٕبئبً ظؼ ِٛاؼظي وٗ اقتفبظٖ اؾ ضعِبت فٍّي ٘ؽ يه اؾ اقبتيع افضبي
٘يأت فٍّي ضؽٚؼي ثبنع تب  70قبٌگي اؾ ضعِبت آٔبْ اقتفبظٖ ّٔبيٕع.

ِبظٖ

نؽط اقتفبظٖ اؾ ثبؾٔهكتگي ثب زمٛق تّبَ ٚلت خغؽافيبيي ثؽاي وكبٔيىٗ ثٗ ِٛخت ايٓ آئيٓ ٔبِٗ ثبؾٔهكتٗ

73

ِي نٔٛع الالً ظٖ قبي ضعِت تّبَ ٚلت خغؽافيبيي ظؼ ِإقكٗ اقت.

ِبظٖ

ثبؾٔهكتگي افضبي ؼقّي ٘يأت فٍّي وٗ ثٗ اِؽ تعؼيف انتغبي ظاؼٔع ثب ؼفبيت ِمؽؼات ِؽثٛعٗ ظؼ پبيبْ

74

٘ؽ ٔيُ قبي تسًيً اِىبْ پػيؽ اقت.

ِبظٖ

ِإقكٗ ِي تٛأع افضبي ٘يأت فٍّي ضٛظ ؼا وٗ ظاؼاي زعالً  25قبي قٕٛات ضعِت  ٚزعالً  60قبي قٓ

75

٘كتٕع ثب تمبضبي فض ٛيب ؼاقب ثب تًٛيت نٛؼاي ِٛقكٗ ،ثبؾٔهكتٗ ّٔبيع.

ِبظٖ

ِٛقكٗ ِي تٛأعثب تمبضبي ثبؾ ضؽيع قٕٛات ضعِت افضبي ٘يبت فٍّي وٗ زبئؿ نؽايظ ثبؾٔهكتگي

76

ٔيكتٕعِٛ،افمت ّٔٛظٖ ٚظؼاؾاء ٘ؽ قبي ضعِت ِجٍغي ِقبظي  45ؼٚؾ زمٛق ِ ٚؿايبي ِكتّؽ ثٗ آٔبْ پؽظاضت
ّٔبيع.
تجًؽٖ  :1پؽظاضت زمٛق ِ ٚؿايبي ِعت ِؽضًيٙبي اقتسمبلي غضيؽٖ نعٖ ثٗ افضبي ٘يبت فٍّي ثبؾ ضؽيع
نعٖ ثالِبٔـ اقت .
تجًؽٖ :2پؽظاضت وكٛؼات ثبؾٔهكتگي ٚيب أتمبي آْ ثٗ قبيؽ يٕعٚلٙبي ثبؾٔهكتگي ثب تمبضبي فضٛ
٘يبت فٍّي ثبؾ ضؽيع نعٖ ثالِبٔـ اقت.

ِبظٖ

ِكتطعِيٓ فض٘ ٛيأت فٍّي وٗ تبثـ يٕعٚق تبِيٓ اختّبفي ٘كتٕع ،اؾ ٌسبػ ثبؾٔهكتگي ،وبؼ افتبظگي ٚ

77

فٛت ِهّٛي لٛأيٓ ِٚمؽؼات آْ يٕعٚق ضٛإ٘ع ثٛظ.

ِبظٖ

ظؼ يٛؼت ٌغ ٛيب فعَ تّعيعلؽاؼظاظ ِكتطعِيٓ پيّبٔي فض٘ ٛيأت فٍّي ِقبظي  45ؼٚؾ زمٛق ِ ٚؿايبي

78

ِكتّؽ ثٗ اؾاي ٘ؽ قبي ضعِت ثٗ ٚي پؽظاضت ِي گؽظظ.

ِبظٖ

ثٗ افضبي ٘يأت فٍّي وٗ ثبؾٔهكتٗ ِي نٔٛع ثٗ اؾاي ٘ؽ قبي ضعِت يىّبٖ آضؽيٓ زمٛق ِ ٚؿايبي ِكتّؽ

79

(زعاوثؽ قي قبي) ثٗ اضبفٗ ٚخِ ٖٛؽثٛعٗ ثٗ ِؽضًي ٘بي غضيؽٖ نعٖ پؽظاضت ضٛا٘ع نع.

ِبظٖ

ثؽاي يىجبؼ تقييٓ يب تغييؽ يٕعٚق ثيّٗ  ٚثبؾٔهكتگي افضبي ٘يأت فٍّي ؼقّي  ٚپيّبٔي عجك لٛأيٓ

80

ِٚمؽؼات ِكتطعِيٓ ؼقّي  ٚپيّبٔي وبؼوٕبْ ظٌٚت ضٛا٘ع ثٛظ.

ِبظٖ

ِٛقكٗ ٍِؿَ ثٗ ؼفبيت آييٓ ٔبِٗ تىؽيُ اقتبظاْ ثبؾٔهكتٗ ظأهگب٘ٙب ًِٛة نٛؼايقبٌي أمالة فؽٕ٘گي

81

ِٛؼش ِ 85/12/15ي ثبنع.

ِبظٖ

فًً ِٔ : ُٙؽضًي ٘ب

82

لكّت اٚيِ :ؽضًي اقتسمبلي
ِبظٖ ِ - 82عت ِؽضًي اقتسمبلي افضبي ٘يئت فٍّي اؾ يىّبٖ تب ظِٚبٖ ظؼ قبي ثٗ ٔكجت ايبَ ضعِت ،ثؽ
اقبـ ظقتٛؼاٌقٍّي وٗ ثٗ تًٛيت نٛؼاي ِٛقكٗ ِي ؼقع ،ثب اٌٛٚيت ِعت ِؽضًي ثيهتؽثؽاي افضبي
٘يئت فٍّي تّبَ ٚلت خغؽافيبيي  ٚثؽخكتٗ ضٛا٘ع ثٛظ .يعٚؼ زىُ ِؽضًي ِٛوٛي ثٗ تبئيع ِعيؽ گؽِ ٖٚجٕي
ثؽ تىّيً ثؽٔبِٗ ٘بي ِسِ ٌٗٛي ثبنع.
تجًؽِٖ :بؾاظ ايبَ تقغيالت ٔٛؼٚؾي ٔكجت ثٗ وبؼوٕبْ ِهّٛي اقتطعاَ وهٛؼي خؿء ِؽضًي قبٌيبٔٗ
افضبي ٘يئت فٍّي ِسكٛة ِي نٛظ.

ِبظٖ

ظؼ ايبَ ِؽضًي وٍيٗ زمٛق  ٚفٛق اٌقبظٖ ٘بي ِٕعؼج ظؼ ازىبَ وبؼگؿيٕي لبثً پؽظاضت ِي ثبنع.

83
ِبظٖ

افضبي ٘يئت فٍّي وٗ اؾ تّبَ يب لكّتي اؾ ِؽضًي ضٛظ ظؼ عٛي قبي اقتفبظٖ ّٕٔبيٕعِ ،عت ِؽضًي

84

ثبليّبٔعٖ لبثً غضيؽٖ  ٚثبؾضؽيع ّٔي ثبنع.
تجًؽٖ :افضبي ٘يبت فٍّي تّبَ ٚلت خغؽافيبيي ِي تٛإٔع قبالٔٗ زع اوثؽ يه ِبٖ اؾ ِؽضًي اقتسمبلي
ضٛظ ؼا ثب ِٛافمت ِٛقكٗ غضيؽٖ ّٔبيٕع.

ِبظٖ

افضبي ٘يئت فٍّي ِي تٛإٔع ثب ِٛافمت ؼئيف ِإقكٗ ِهؽٚط ثٗ آٔىٗ ثٗ ثؽٔبِٗ ٘بي آِٛؾني ظأهىعٖ

85

ِؽثٛعٗ ٌغّٗ اي ٚاؼظ ٔهٛظ اؾ ِؽضًي اقتسمبلي قبالٔٗ ِ ٚؽضًي غضيؽٖ نعٖ ضٛظ ظؼ ٘ؽ قبي تسًيٍي
زعاوثؽ ِ 4بٖ اقتفبظٖ ّٔبيٕع.
تجًؽٖ :ظؼ ِٛاؼظ ضبو ثب تًٛيت نٛؼاي ِٛقكٗ ِيؿاْ فٛق تب يىكبي لبثً افؿايم اقت.

ِبظٖ

ظؼ ِٛاؼظي وٗ فض٘ ٛيئت فٍّي ظؼ زيٓ اقتفبظٖ اؾ ِؽضًي اقتسمبلي ٔيبؾ ثٗ ِؽضًي اقتقالخي  ٚيب

86

ؾايّبْ ظانتٗ ثبنع ِؽضًي اقتسمبلي ٚي ٌغ ٚ ٛوبْ ٌُ يىٓ تٍمي ِي گؽظظ.

ِبظٖ

ِؽضًي اقتسمبلي افضبء ٘يئت فٍّي ِأِٛؼ ثٗ تسًيً  ٚثٛؼقيٗ لبثً ثبؾضؽيع  ٚغضيؽٖ ّٔي ثبنع.

87
ِبظٖ

ظؼ ازتكبة ِؽضًي ؼٚؾ ِ ٚبٖ  ٚقبي ِغبثك تمٛيُ ؼقّي وهٛؼي اقت وٗ ظؼ ِؽضًي ؼٚؾأٗ ِبٖ قي

88

ؼٚؾ زكبة ِي نٛظ.

ِبظٖ

ؼٚؾ٘بي تقغيً وٗ ظؼ ثيٓ ِؽضًي ٚالـ اقت ثقٕٛاْ ِؽضًي ِسكٛة ِي نٛظ.

89
ِبظٖ

زمٛق  ٚفٛق اٌقبظٖ ٘بي فض٘ ٛيبت فٍّي ظؼ ِعت ِؽضًي پف اؾ يعٚؼ زىُ ِؽضًي لبثً پؽظاضت اقت.

90
ِبظٖ

ِإقكٗ ِٛؽف اقت ظؼ پبيبْ ٘ؽقبي ِيؿاْ غضيؽٖ ِؽضًي اقتسمبلي افضبء ٘يئت فٍّي ؼا ثٗ آٔبْ اثالك

91

ّٔبيع.

ِبظٖ

ِإقكٗ ِىٍف اقت ٔكجت ثٗ ثبؾضؽيع ِؽضًي اقتسمبلي غضيؽٖ نعٖ فض٘ ٛيأت فٍّي ظؼ ٕ٘گبَ

92

ثبؾٔهكتگي العاَ ّٔبيع.

ِبظٖ

ِؽضًي اقتسمبلي اقتفبظٖ ٔهعٖ ِمبِبت ِٛضٛؿ ِبظٖ  71لبٔ ْٛضعِبت وهٛؼي ِ ٚمبِبتي وٗ عجك لٛأيٓ

93

ِٛضٛؿ ّ٘تؽاؾ آٔٙب نٕبضتٗ نعٖ أع ظؼ ِعت تًعي ِمبِبت ِػوٛؼ والً لبثً غضيؽٖ ِي ثبنع.
تجًؽِٖ :كئٌٛيٓ ِإقكٗ ثب تبئيع ؼئيف ِإقكٗ ِهّٛي ايٓ ِبظٖ ضٛإ٘ع نع.

ِبظٖ

لكّت ظِ :َٚؽضًي اقتقالخي

94

ِبظٖ ٘ -94ؽگبٖ فض٘ ٛيئت فٍّي ِإقكٗ ثيّبؼ نٛظ  ٚآْ ثيّبؼي ِبٔـ اؾ ضعِت ا ٚثبنع ،ثبيع ثالفبيٍٗ ثٗ
ظأهىعٖ يب ِٛقكٗ ِتجٛؿ اعالؿ ظ٘ع  ٚگٛا٘ي پؿنه ِقبٌح ؼا اؼقبي ظاؼظ.

ِبظٖ

ِإقكٗ ِىٍف اقت گٛا٘ي اقتؽازت پؿنه ِقبٌح فض٘ ٛيئت فٍّي تب ِعت ظٖ ؼٚؾ ؼا ثؽاي اؽٙبؼ ٔؾؽ

95

پؿنه ِقتّع ِإقكٗ اؼقبي ظاؼظ  ٚظؼ يٛؼتي وٗ ِفبظ گٛا٘ي ِٛؼظ تبئيعلؽاؼ گيؽظ زىُ ِؽضًي اقتقالخي
ؼا يبظؼ ّٔبيع.
تجًؽٖ  : 1چٕبٔچٗ گٛا٘ي پؿنه ِقبٌح ِٛؼظ تبئيع پؿنه ِقتّع لؽاؼ ٔگيؽظ ّ٘ ٚچٕيٓ گٛا٘ي اقتؽازت
ٔبني اؾ ثيّبؼي ثيم اؾ ظٖ ؼٚؾ ِي ثبيع خٙت تبئيع ثٗ نٛؼاي پؿنىي ِإقكٗ اؼقبي گؽظظ.
تجًؽٖ  :2ظؼيٛؼتيىٗ گٛا٘ي پؿنه ِقبٌح اؼائٗ نعٖ اؾ قٛي فض٘ ٛيبت فٍّي ِٛؼظ تبئيع نٛؼاي پؿنىي
ِإقكٗ لؽاؼ ٔگيؽظِ ،عت ِػوٛؼ ثٕب ثٗ تهطيى ِكئٛي ِؽثٛعٗ ثقٕٛاْ ِؽضًي اقتسمبلي  ٚظؼ يٛؼت
فعَ ٚخٛظ غضيؽٖ ِؽضًي اقتسمبلي ثقٕٛاْ ِؽضًي ثع ْٚزمٛق  ٚيب غيجت ٌسبػ ضٛا٘ع نع.
تجًؽٖ  : 3زعاوثؽ ِعت اقتفبظٖ اؾ ِؽضًي اقتقالخي ظؼ يىكبي تمٛيّي چٙبؼ ِبٖ ِي ثبنع وٗ ظؼ ايٓ ِعت
زمٛق  ٚفٛق اٌقبظٖ ٘بي ِؽثٛعٗ لبثً پؽظاضت ِي ثبنع.
تجًؽٖ ِ : 4ؽضًي ٘بي اقتقالخي ؾايّبٔي ثؽاثؽ ِمؽؼات لبٔ ْٛضعِبت وهٛؼي ظؼِٛؼظ افضبي ٘يبت
فٍّي لبثً افّبي ِي ثبنع.

ِبظٖ

تهطيى اثتالي فض٘ ٛيبت فٍّي ثٗ ثيّبؼي يقت اٌقالج  ٚتقييٓ ِعت ِقػٚؼيت ٚي ثٗ فٙعٖ نٛؼاي

96

پؿنىي ِإقكٗ ِي ثبنع .زعاوثؽ ِعت ايٓ ِقػٚؼيت ظؼ ٘ؽ ٔٛثت نم ِبٖ  ٚتب ؾِبْ تهطيى اؾ وبؼ
افتبظگي (ثؽاثؽ لبٔ ْٛضعِبت وهٛؼي) لبثً تّعيع ضٛا٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ :ظؼ ِعت ِؽضًي يقت اٌقالج ِبؾاظ ثؽ چٙبؼ ِبٖ اقتقالخي زعاوثؽ تب يىكبي زمٛق  ٚفٛق اٌقبظٖ
٘بي ِؽثٛعٗ پؽظاضت ِي نٛظ ِ ٚبؾاظ ثؽآْ فمظ زمٛق پؽظاضت ضٛا٘ع نع.

ِبظٖ

وٍيٗ گٛا٘ي ٘بيي وٗ ظؼ ِٛؼظ ثيّبؼي فض٘ ٛيبت فٍّي ظؼ ضبؼج اؾ وهٛؼ يبظؼ ِي نٛظ ثبيع اؾ زيث

97

يست يعٚؼ ثٗ تًعيك قفبؼتطبٔٗ يب وٕكٌٛگؽي يب ّٔبيٕعگي ايؽاْ ظؼ ِسً ثؽقع.

ِبظٖ

زفؼ پكت قبؾِبٔي فض٘ ٛيبت فٍّي ظؼ ايبَ ِؽضًي ٘بي اقتقالخي ثيّبؼي ٘بي يقت اٌقالج ثيهتؽ اؾ يه

98

قبي اٌؿاِي ّٔي ثبنع.

ِبظٖ

ِؽضًي اقتقالخي ٔ ٚس ٖٛپؽظاضت غؽاِت ظقتّؿظ ايبَ ثيّبؼي افضبي ٘يبت فٍّي پيّبٔي وٗ تست پٛنم

) 99

يٕعٚق تأِيٓ اختّبفي لؽاؼ ظاؼٔع تبثـ ِمؽؼات ضبو قبؾِبْ تأِيٓ اختّبفي ضٛا٘ع ثٛظ.

ِبظٖ

لكّت قِ :َٛؽضًي ثع ْٚزمٛق

100

ِبظٖ  -100فض٘ ٛيئت فٍّي ظؼ عٛي ِعت ضعِت ضٛظ ِي تٛأع زعاوثؽ قٗ قبي اؾ ِؽضًي ثع ْٚزمٛق
فمظ ظؼ ِٛاؼظ ؾيؽٚظؼيٛؼت ِٛافمت ِٛقكٗ اقتفبظٖ ّٔبيعِ .هؽٚط ثٗ ايٕىٗ ظؼ قبؾِبْ ظيگؽي ،نغٍي
ِٛؽفٔ ،عانتٗ ثبنع.
اٌف) پف اؾ چٙبؼ ِبٖ ِؽضًي اقتقالخي قبالٔٗ ثٗ قجت اظاِٗ ّ٘بْ ثيّبؼي  ٚيب اثتال ثٗ ثيّبؼي ظيگؽ،
لبظؼ ثٗ ضعِت ٔجبنع  ٚثيّبؼي ا ُ٘ ٚيقت اٌقالج تهطيى ظاظٖ ٔهٛظ.
ة) ثٗ تهطيى ِإقكٗ ازتيبج ثٗ اقتفبظٖ اؾ ِؽضًي ثع ْٚزمٛق ِ ،كٍُ ثبنع.
ج ) افضبي ٘يبت فٍّي ؾْ وٗ ّ٘كؽ آٔٙب ظؼ ِأِٛؼيت ضبؼج اؾ وهٛؼ ثٗ قؽ ِيجؽٔع ِي تٛإٔع تب پبيبْ
ِأِٛؼيت زعاوثؽ ثّعت  6قبي اؾ ِؽضًي ثع ْٚزمٛق اقتفبظٖ ّٔبيٕع.
ظ) ثؽاي اظاِٗ تسًيً ِؽتجظ ثب ؼنتٗ تطًًي زعاوثؽ 5قبي
تجًؽٖ ِٛ :افمت ثب ِؽضًي ثع ْٚزمٛق افضبي ٘يبت فٍّي پيّبٔي ظؼ ِعت لؽاؼظاظ ثالِبٔـ ِي ثبنع ٚ
تّعيع آْ ِٕٛط ثٗ تّعيع لؽاؼظاظ ضٛا٘ع ثٛظ.

ِبظٖ

فض٘ ٛيئت فٍّي ثبيع تمبضبي اقتفبظٖ اؾ ِؽضًي ثع ْٚزمٛق ضٛظ ؼا ثب غوؽ فٍت ِ ٚعت آْ اؾ عؽيك

101

گؽِ ٖٚؽثٛعٗ ثٗ ِإقكٗ ِتجٛؿ اؼقبي ّٔبيعِ .إقكٗ تًّيُ الؾَ ؼا ظؼ ايٓ ثبؼٖ اتطبغ ِي ّٔبيع.

ِبظٖ

ازتكبة ِعت ِؽضًي ثع ْٚزمٛق اؾ ٌسبػ ثبؾٔهكتگي  ٚقٛاثك ضعِت ثؽاثؽ ِمؽؼات لبٔ ْٛضعِبت

102

وهٛؼي ضٛا٘ع ثٛظ.

ِبظٖ

زفؼ پكت قبؾِبٔي ظؼ ايبَ ِؽضًي ثع ْٚزمٛق ثيهتؽ اؾ نم ِبٖ اٌؿاِي ّٔي ثبنع.

103
ِبظٖ

فًً ظُ٘  :تىبٌيف فِّٛي

104

ِبظٖ ِ -104كئٌٛيت ٚٚؽبيف فض٘ ٛيبت فٍّي ثؽ فقبٌيت ٘بي آِٛؾني ،پژ٘ٚهي ،فؽٕ٘گي،تٛققٗ
فؽظي،فقبٌيت ٘بي اخؽايي ِ ٚعيؽيتي ،اؼائٗ ضعِبت ظؼِبٔي  ٚاؼتمبي قالِت  ٚفقبٌيت ٘بي تطًًي ظؼ
ضبؼج اؾ ِإقكٗ ٔيؿ اقتٛاؼ اقت.

ِبظٖ

تقعاظ ٚازع ِٛؽف ثؽاي افضبي ٘يبت فٍّي آِٛؾني وٗ ٚؽبيف ِعيؽيت ثٗ فٙعٖ ٔعاؼٔع  10تب ٚ 17ازع ٚ

105

قبفت ِٛؽف تعؼيف ظؼ ٘فتٗ آٔٙب ثؽ اقبـ ِؽاتت ظأهگب٘ي ثٗ نؽذ ؾيؽ ِي ثبنع.
ؼظيف

ِؽتجٗ ظأهگب٘ي ٘يبت فٍّي آِٛؾني

1

ِؽثي آِٛؾنيبؼ

قبفت ِٛؽف تعؼيف ظؼ ٘فتٗ
 17قبفت

 16قبفت

2

ِؽثي

3

اقتبظيبؼ

 14قبفت

4

ظأهيبؼ

 12قبفت

5

اقتبظ

10قبفت

تجًؽٖ  :1افضبي ٘يبت فٍّي وٗ عؽذ ٘بي پژ٘ٚهي ظؼ ظقت اخؽا ظاؼٔع  ٚثبيع ٚلت ثيهتؽي ؼا يؽف
اِٛؼ پژ٘ٚهي ثّٕبيٕع ثٕب ثٗ پيهٕٙبظ ِعيؽ گؽ ٚ ٖٚتبئيع ؼئيف ظأهىعٖ ٚيب ؼييف ِؽوؿ زكت ِٛؼظ ٚ
تًٛيت نٛؼاي پژ٘ٚهي ِإقكٗ ِي تٛإٔع لكّتي اؾ قبفبت ِؽثٛط ثٗ آِٛؾل ؼا يؽف اِٛؼ پژ٘ٚهي
ّٔبيٕع ِهؽٚط ثؽ ايٕىٗ قبفبت تعؼيف  ٚآِٛؾل ِٛؽف اؾ ًٔف ِيؿاْ زعالً ِٕعؼج ظؼ ايٓ ِبظٖ وّتؽ
ٔجبنع.
تجًؽٖ ٚ :2ازع ِٛؽف تعؼيف افضبي ٘يأت فٍّي وٗ قّت ٘بي اخؽايي ظاؼٔع ثٗ نؽذ ؾيؽ ِي ثبنع:
ؼظيف
1

ٚازع ِٛؽف تعؼيف

قّت اخؽايي

ِمبِبت نبًِ :ؼييف خّٛٙؼِ ،قبٔٚيٓ ؼييف خّٛٙؼِ ،قبٔٚيٓ ِقب ْٚاٚيٚ ،ؾؼا،اقتبٔعاؼاْ ،قفؽا
ٚ0ازع

ّٔ ،بيٕعگبْ ِدٍفِ ،قبٔٚيٓ ٚؾيؽ ،نٙؽظاؼاْ
2

ؼٚقبي ظأهگبٖ ٘بي فٍ َٛپؿنىي  -ؼٚقبي قبؾِبْ ٘بي ِكتمً

3

ؼٚقبي ظأهىع٘ٙبي ِكتمًِ ،قبٔٚيٓ ظأهگبٖ ٘ب ِ-عيؽاْ وً قتبظي ٚؾاؼت ثٙعانت ،ظؼِبْ ٚ

آِٛؾل پؿنىي

ٚ1ازع

ٚ 2ازع

4

ؼٚقبي ظأهىعٖ ٘ب ِ ٚقبٔٚيٓ ظأهىع٘ٙبي ِكتمً

5

ِقبٔٚيٓ ظأهىعٖ ٘ب  ،ؼٚقبي ثيّبؼقتبْ ٘ب

6

ِهبٚؼيٓ ِ ٚقبٔٚبْ اظاؼات وً ٚؾاؼت ثٙعانت ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي

ٚ3ازع
ٚ4ازع
ٚ5ازع

ظؼ ضًٛو قّت ٘بيي وٗ ظؼ خعٚي ٔيبِعٖ اقت نٛؼاي ِٛقكٗ تًّيُ گيؽي ِي ّٔبيعوٗ ايٓ ِيؿاْ ٔجبيع
وّتؽيب ِكبٚي اؾ ٚازع ِٛؽف تقييٓ نعٖ ثؽاي ِمبَ ِبفٛق ٚي ثبنع.
ِبظٖ

تقعاظ ٚازع ِٛؽف افضبي ٘يبت فٍّي پژ٘ٚهي ٚ 6-9ازع پژ٘ٚهي تقييٓ ِي گؽظظ وٗ ايٓ ِيؿاْ ثب تٛخٗ
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ثٗ ِؽاتت فٍّي  ٚقّت اخؽايي ثٗ نؽذ ؾيؽ ِي ثبنع:
ؼظيف

ِؽتجٗ ظأهگب٘ي ٘يبت فٍّي پژ٘ٚهي

ٚازع ِٛؽف

1

ِؽثي پژ٘ٚم

ٚ 9ازع

2

اقتبظيبؼ پژ٘ٚم

ٚ 8ازع

3

ظأهيبؼ پژ٘ٚم

ٚ 7ازع

4

اقتبظ پژ٘ٚم

ٚ 6ازع

تجًؽٖ  :1فقبٌيت افضبي ٘يبت فٍّي پژ٘ٚهي  ٚثبٌيٕي ثؽ اقبـ ٚازع پژ٘ٚهي )ِبٕٔع ٚازع ظؼقي ظؼ
ِإقكٗ) ِسبقجٗ ِي گؽظظ.
تجًؽٖ  :2ثٗ ِبؾاظ ثؽ ٚازع٘بي ِٛؽف تسميكِ ،تٕبقت ثب ِيؿاْ افؿايم فقبٌيت ٘بي پژ٘ٚهي  ٚثؽاقبـ
ًِٛثبت ِؽثٛط ،زك اٌتسميك تقٍك ِي گيؽظ وٗ ِيؿاْ آْ ثٗ اؾاي ٘ؽ قبفت يه نًتُ زمٛق ِجٕب  ٚفٛق
اٌقبظٖ ِطًٛو ِٕعؼج ظؼ زىُ اقتطعاِي فض٘ ٛيبت فٍّي ضٛا٘ع ثٛظ.

تجًؽٖ  :3ثٗ تعؼيف افضبي ٘يبت فٍّي پژ٘ٚهي ِغبثك ًِٛثٗ ِؽثٛعٗ زك اٌتعؼيف تقٍك ِي گيؽظ.
تجًؽٖ ٚ :4ازع ِٛؽف پژ٘ٚهي افضب ي ٘يبت فٍّي )پژ٘ٚهي( وٗ قّت اخؽايي ظاؼٔع ثٗ نؽذ ؾيؽ ِي
ثبنع:
ؼظيف
1

ٚازع ِٛؽف پژ٘ٚم

قّت اخؽايي

ِمبِبت نبًِ :ؼييف خّٛٙؼِ ،قبٔٚيٓ ؼييف خّٛٙؼِ ،قبٔٚيٓ ِقب ْٚاٚيٚ،ؾؼا،اقتبٔعاؼاْ ،قفؽا ،

ّٔبيٕعگبْ ِدٍفِ ،قبٔٚيٓ ٚؾيؽ ،نٙؽظاؼاْ

يفؽ ٚازع

 2ؼٚقبي پژ٘ٚهگب٘ٙب

ٚ 2ازع

 3ؼٚقبي پژ٘ٚهىعٖ ٘بِ ٚقبٔٚيٓ پژ٘ٚهگب٘ٙب

ٚ 3ازع

ِ 4قبٔٚيٓ پژ٘ٚهىعٖ ٘ب ٚؼٚقبي ِؽاوؿ تسميمبتي

ٚ 4ازع

 5ؼٚقبي أىيجبتٛؼ٘ب ) ِؽاوؿ ؼنع( ِ ٚقبٔٚيٓ ِؽاوؿ تسميمبتي

ٚ 5ازع

ِ 6عيؽاْ گؽ٘ ٖٚب  ٚثطهٙبي پژ٘ٚهي

ٚ 6ازع

ِبظٖ

افضبي ٘يبت فٍّي ّٔي تٛإٔع ٚؽبيف ِس ٌٗٛؼ ا ثٗ ظيگؽي ٚاگػاؼ وٕٕعِ .إقكٗ ِي تٛأع ٚؽبيف آٔٙب ؼا
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ثٗ عٛؼ ِٛلت ظؼ ِٛاؼظ ِؽضًيِ ،بِٛؼيت  ٚثيّبؼي ثٗ قبيؽ افضب اؼخبؿ ّٔبيع.

ِبظٖ

افضبي ٘يبت فٍّي نبغً (افُ اؾ ايٕىٗ قّت اخؽايي ظانتٗ  ٚيب ٔعانتٗ ثبنٕع) ِي تٛإٔع زعاوثؽ تب ٚ 8ازع
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ٔؾؽي ثٗ يٛؼت زك اٌتعؼيكي تعؼيف ّٔبيٕع  ٚظؼ ِٛاؼظ اقتثٕبيي ثٗ پيهٕٙبظ ؼٚقبي ظأهىعٖ ٘ب  ٚتًٛيت
نٛؼاي ِإقكٗ ِي تٛإٔع ٚ 4ازع اضبفي ٔيؿ تعؼيف ّٔبيٕع(ِدّٛفبً ٚ 12ازع زك اٌتعؼيكي)ٚ .ازع٘بي
ِؽثٛط ثٗ پبيبْ ٔبِٗ ٘بي ظٚؼٖ وبؼنٕبقي اؼنع  ٚظوتؽي تطًًي نبًِ زعاوثؽ تقييٓ نعٖ ظؼ ايٓ تجًؽٖ
ّٔي ثبنع.

ِبظٖ

٘ؽ گبٖ ؼئيف ِإقكٗ اؾ ؼوٛظ فٍّي  ٚفعَ وفبيت  ٚيالزيت ٘ؽ يه اؾ افضبي ٘يبت فٍّي ِإقكٗ ثؽاي
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اخؽاي ٚؽبيف آِٛؾني  ٚيب پژ٘ٚهي ِغٍـ گؽظظ ،وّيكئٛي ِؽوت اؾ قٗ اقتبظي وٗ يالزيت ؼقيعگي ظؼ
ِٛؼظ وبؼ٘بي آِٛؾني  ٚپژ٘ٚهي ٚي ؼا ظاؼٔع تهىيً ضٛا٘ع ظاظ ،تبظؼايٓ ؾِيٕٗ تسميك ثٗ فًّ آٚؼٔع ٚ
گؿاؼل وبٍِي ثٗ ؼئيف ِٛقكٗ اؼائٗ ظٕ٘ع .تهىيً  ٚگؿاؼل وّيكيِ ْٛػوٛؼ ثٗ عٛؼ ِسؽِبٔٗ ضٛا٘ع ثٛظ ٚ
ظؼ يٛؼتي وٗ ايٓ گؿاؼل زبوي اؾ ؼوٛظ فٍّي فض ٛيب فعَ وفبيت  ٚيب يالزيت ا ٚثؽاي اخؽاي ٚؽبيف
ِس ٌٗٛثبنع ؼئيف ِإقكٗ ِؽاتت ؼا خٙت ؼقيعگي  ٚاتطبغ تًّيُ ثٗ ٘يبت ِّيؿٖ ِإقكٗ  ٚظؼ ِإقكٗ
٘بي فبلع ٘يبت ِّيؿٖ ثٗ ٘يبت ِّيؿٖ ِؽوؿي اؼخبؿ ِي ّٔبيع .چٕبٔچٗ ٘يأت ِّيؿٖ پف اؾ ؼقيعگي ثٗ وٍيٗ
فقبٌيت ٘بي فٍّي  ٚپژ٘ٚهي فض ٚ ٛاضػ تٛضيسبت الؾَ اؾ ا ،ٚؼوٛظ فٍّي يب فعَ وفبيت  ٚيالزيت فضٛ
ؼا ِسؽؾ ظأكت ثٗ ضعِت اٚثقٕٛاْ فض٘ٛيأت فٍّي ضبتّٗ ظاظٖ  ٚثٗ يىي اؾ ؼٚنٙبي ؾيؽ ثب ٚي ؼفتبؼ ِي
نٛظ:
اٌف) ثبپيهٕٙبظ٘يأت ِّيؿٖ ٚتبئيعؼئيف ِٛقكٗ فض٘ٛيأت فٍّي ؼا ِي تٛاْ ثٗ وبظؼ ظؼِبٔي تجعيً ٚضقيت
ّٔٛظ.
ة) ظؼ يٛؼتي وٗ فض ٛنؽايظ ثبؾٔهكتٗ نعْ ؼا ظاؼا ٔجبنع ،ثبؾضؽيع ِي نٛظ.

ج) ظؼ يٛؼتي وٗ فضٚ ٛاخع نؽايظ ثبؾٔهكتٗ نعْ ثبنع ،ثبؾٔهكتٗ ِي نٛظ.

ِبظٖ

ِإقكٗ ِي تٛأع اؾ ثيٓ افضبي ٘يبت فٍّي نبغً يب ثبؾٔهكتٗ يب افؽاظ غيؽ فض٘ ٛيبت فٍّي وٗ ظاؼاي
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ِعاؼن تسًيٍي ظأهگب٘ي ٘كتٕع ّ٘ ٚچٕيٓ اؾ ٚخٛظ اقتبظاْ ،ظأهيبؼاْ ،اقتبظيبؼاْ ِ ٚؽثيبْ ِإقكٗ ٘بي
ظيگؽ ثب ِٛافمت وتجي ِإقكٗ ِتجٛؿ ثؽاي تعؼيف،تسميك  ٚتبٌيف اقتفبظٖ ّٔبيع.

ِبظٖ

ٔسٛي ِسبقجٗ ٚازع ٘بي ِقبظي آِٛؾني (ٚازع ِقبظي) افضبي ٘يبت فٍّي عجك ظقتٛؼاٌقًّ پيٛقت ِي
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ثبنع

ِبظٖ

فًً يبؾظُ٘  :قبيؽ ِمؽؼات
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ِبظٖ  -112فض ٛؼقّي ٘يبت فٍّي ِإقكٗ ِي تٛأع اؾ ضعِت ِإقكٗ ِكتقفي نٛظ .لجٛي اقتقفب ِٛوٛي
ثٗ آْ اقت وٗ فض ٛالالً ظِ ٚبٖ لجً اؾ نؽٚؿ ٔيُ قبي تسًيٍي لًع ضٛظ ؼا وتجبً افالَ ظاؼظ .اقتقفب اؾ
تبؼيطي تسمك ِي يبثع وٗ ِإقكٗ ثٗ ِٛخت زىُ ؼقّي ثب آْ ِٛافمت وٕع .تجًؽٖ :أتمبي يب پؽظاضت وكٛؼ
ثبؾٔهكتگي ثؽ اقبـ لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات ِؽثٛعٗ ِي ثبنع.

ِبظٖ

ِإقكٗ ِي تٛأع ؼاقب يب عجك تمبضبي ِٛقكبت ظٌٚتي يب ٍِي ،انطبو زميمي يب زمٛلي يب قبؾِبْ ٘بي

113

ثيٓ اٌٍٍّي ثؽاي أدبَ اِٛؼ فٕي يب تطًًي يب تسميمبتي ثٗ افضبي ٘يبت فٍّي تّبَ ٚلت خغؽافيبيي ضٛظ وٗ
٘يچگ ٚ ٗٔٛثٗ ٘يچ فٕٛاْ انتغبٌي ضبؼج اؾ ِإقكٗ ٔعانتٗ  ٚظؼ ِٛضٛؿ ِؽثٛط تطًى ظاؼٔع ِبِٛؼيت
ظ٘ع وٗ آْ اِؽ ؼا ظؼ غيؽ اٚلبت ِٛؽف أدبَ ظٕ٘ع  ٚاؾ ِسً وّه ٘ب  ٚوبؼِؿظي وٗ ظؼ ِمبثً اخؽاي آْ ثٗ
ِإقكٗ پؽظاضت ِي گؽظظ  ٚيب ظؼ ثٛظخٗ فِّٛي ِإقكٗ ِٕؾٛؼ ِي نٛظ ،عجك ظقتٛؼاٌقٍّي وٗ ثٗ تًٛيت
٘يبت ؼييكٗ ِإقكٗ ِي ؼقع ،زك اٌؿزّٗ ِٕبقجي فال ٖٚثؽ زمٛق ِ ٚؿايبي ظؼيبفتي ثٗ آٔٙب پؽظاضت ّٔبيع
.
تجًؽٖ  :1افضبي ٘يبت فٍّي تّبَ ٚلت ظؼ قبفت ِ ٛؽف ِي تٛإٔع ٔكجت ثٗ أدبَ ضعِبت ضبؼج اؾ
ِإقكٗ وٗ ِتٕبقت ثب تطًى  ٚيالزيت  ٚنئ ْٛظأهگب٘ي آٔبْ اقت افالَ آِبظگي  ٚتّٙيع ِمعِٗ ّٔبيٕع
 ٚپف اؾ خٍت ِٛافمت ِإقكٗ أدبَ اِٛؼ ؼا فٙعٖ ظاؼ نٔٛع  ٚعجك ضٛاثغي وٗ ثٗ تًٛيت ؼييف ِإقكٗ
ثؽقع زك اٌؿزّٗ يب قّٙيٗ ضٛظ ؼا اؾ عؽيك ِإقكٗ ظؼيبفت ظاؼٔع.
تجًؽٖ  :2وٍيٗ ظؼ آِع٘بي ِكتّؽ  ٚغيؽ ِكتّؽ ٔبني اؾ ضعِبت ضبؼج اؾ ظأهگب٘ي افضبي ٘يبت فٍّي ظؼ
لجبي ٘ؽ ٔٛؿ ضعِت ثٗ ٘ؽ يٛؼت  ٚفٕٛاْ ثب ِدٛؾ ِٛقكٗ ِسً ضعِت فضٚ ٛيٛي  ٚق ُٙفض ٛعجك
ظقتٛؼ اٌقٍّي وٗ ثٗ تًٛيت ٘يبت ؼييكٗ ِإقكٗ ِي ؼقع ثٗ ا ٚپؽظاضت ِي گؽظظ .ثعيٙي اقت ايٕگٗٔٛ
ضعِبت ثٗ ٘يچ ٚخٗ ٔجبيع ِبٔـ اؾ أدبَ ٚؽبيف ايٍي فض٘ ٛيبت فٍّي گؽظظ.

ِبظٖ

ِإقكٗ ِي تٛأع ثٗ انطبيي وٗ ظؼ ؼنتٗ اي اؾ ِقبؼف ثهؽي ثٗ ِمبَ نبِطي ؼقيعٖ  ٚيب ضعِبت ثؿؼگي
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ثٗ فبٌُ أكبٔيت وؽظٖ ثبنٕع ،فٕٛاْ اقتبظي افتطبؼي افغبوٕع .اقتبظ افتطبؼي ِهّٛي ِمؽؼات اقتطعاِي
٘يبت فٍّي ِإقكٗ ّٔي ثبنعِ .إقكٗ ثٗ اقتبظاْ افتطبؼي ِب٘يبٔٗ ِؿايبيي وٗ ِيؿاْ آْ ثٗ تًٛيت ٘يبت
إِب ِي ؼقع ،پؽظاضت ّٔبيع .

ِبظٖ

پكت ٘بي ِعيؽيت وٗ ثبيع ثٗ افضبي ٘يبت فٍّي ِإقكٗ ِسٛي نٛظ ،زتي االِىبْ ثٗ افضبي تّبَ ٚلت
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خغؽافيبيي ٚاگػاؼ نٛظ .ايٕگ ٗٔٛپكت ٘ب ّ٘ ٚچٕيٓ پكت ٘بيي وٗ ثؽاي تًعي آٔٙب ِي تٛاْ اؾ افضبي
٘يبت فٍّي اقتفبظٖ ّٔٛظ ،ظؼتهىيالت تفًيٍي ِإقكٗ تقييٓ ضٛا٘ع نع .تًعي ثيم اؾ يه پكت قبؾِبٔي
فال ٖٚثؽ قّت آِٛؾني يب پژ٘ٚهي ثؽاي ٘ؽ يه اؾ افضبي ٘يبت فٍّي ِإقكٗ ِّٕٛؿ اقت.

ِبظٖ

افضبي ٘يبت فٍّي ِإقكٗ ثب ؼفبيت ايً يه يع  ٚچ ٚ ًٙيىُ لبٔ ْٛاقبقي خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ ِي
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تٛإٔع تًعي ِهبغً قيب قي ؼا ثپػيؽٔع وٗ ظؼ ايٓ يٛؼت ِهّٛي لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات ِمبِبت ِي گؽظٔع.
تجًؽٖ  :1ثٗ ِهّٛالْ ايٓ ِبظٖ ظؼ ِعت تًعي ِمبِبت ِػوٛؼ زمٛق ِ ٚؿايب فمظ اؾ ِسً افتجبؼات يه
قبؾِبْ  ٚثبثت يه قّت لبثً پؽظاضت اقت.
تجًؽٖ  :2اؼتمبي ِؽتجٗ افضبي ٘يبت فٍّي ِٛضٛؿ ايٓ ِبظٖ ثب ؼفبيت وبًِ آئيٓ ٔبِٗ اؼتمبي افضبي
٘يبت فٍّي ظأهگبٖ ٘ب ِٛ ٚقكبت آِٛؾل فبٌي ِٛ ٚقكبت پژ٘ٚهي أدبَ ضٛا٘ع نع.
تجًؽٖ  :3افضبي ٘يبت فٍّي ِٛضٛؿ ايٓ ِبظٖ ظؼ يٛؼتي وٗ زمٛق ِ ٚؿايبي ضٛظ ؼا ثؽ اقبـ ِمؽؼات
ايٓ آييٓ ٔبِٗ اؾ ِسً افتجبؼات ِإقكٗ يب ِٛقكٗ آِٛؾل فبٌي يب ِٛقكٗ پژ٘ٚهي ِتجٛؿ ظؼيبفت ظاؼٔع ٚ
يب اؼتجبط آِٛؾني ضٛظ ؼا ثب ِٛقكٗ ِتجٛؿ زفؼ ّٔبيٕعِ ،هّٛي ِمؽؼات ِؽثٛط ثٗ تؽفيـ ِ ٚؽضًي افضب
٘يبت فٍّي ضٛإ٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ  :4پبيٗ افضبي ٘يبت فٍّي ِٛضٛؿ ايٓ ِبظٖ وٗ ثٗ ّٔبيٕعگي ِدٍف نٛؼاي اقالِي أتطبة ِي
نٔٛع ،ثب تٛخٗ ثٗ ِمؽؼات ِبظٖ  6لبٔ ْٛأتطبثبت ِدٍف نٛؼاي اقالِي ظؼ ظٚؼاْ ّٔبيٕعگي لبثً ازتكبة
ِي ثبنع.

ِبظٖ

تؽتيت ؼقيعگي ثٗ تطٍفبت  ٚتقييٓ ِدبؾات أتؾبِي افضبي ٘يأت فٍّي ِٛقكٗ ثٗ ِٛخت لبِٔ ٚ ْٛمؽؼات
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أتؾبِي افضبي ٘يأت فٍّي ظأهگب٘ٙب ِٛ ٚقكبت آِٛؾل فبٌي وهٛؼ  ٚآئيٓ ٔبِٗ اخؽايي آْ ًِٛة
خٍكٗ ِٛؼش ٘ 65/5/5يأت ٚؾيؽاْ ٚايالزبت ثقعي آْ ِي ثبنع.

ِبظٖ

ِمؽؼات ِؽثٛط ثٗ عؽؾ تهىيً  ٚاضتيبؼات ٘يبت ِّيؿٖ ظأهگب٘ٙب وّبوبْ ثٗ لٛت ضٛظ ثبلي اقت.
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ِبظٖ

اؼتمبي افضبي ٘يأت فٍّي ثؽاقبـ آييٓ ٔبِٗ اي ضٛا٘ع ثٛظ وٗ ثٗ تًٛيت ٚؾيؽ ثٙعانت ،ظؼِبْ ٚآِٛؾل
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پؿنىي ِي ؼقع.

ِبظٖ

افضبي ٘يأت فٍّي ِٛقكٗ ٔجبيع فض٘ ٛيأت فٍّي ِٛقكٗ ظيگؽي ثبنٕع.
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ِبظٖ

أتمبي افضبي ٘يأت فٍّي ِإقكٗ ثٗ ِٛقكبت ظيگؽ ثب ِٛافمت ِإقكٗ ِجعا ِ ٚمًع اِىبْ پػيؽ اقت ظؼ
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ايٓ يٛؼت ؼاثغٗ اقتطعاِي آٔبْ ثب ِإقكٗ ِجعا لغـ ِي گؽظظ.
تجًؽٖ :پؽظاضت فٛق اٌقبظٖ ٘ؿيٕٗ قفؽٔ ،مً  ٚأتمبي ثؽاثؽ ِمؽؼات لبٔ ْٛضعِبت وهٛؼي ثال ِبٔـ ضٛا٘ع
ثٛظ.

ِبظٖ

ظؼ ِٛاؼظي وٗ زىُ ضبيي ثؽاي ثؽضي اؾ لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات آئيٓ ٔبِٗ اظاؼي ٚاقتطعاِي افضبي ٘يأت فٍّي
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پيم ثيٕي ٔگؽظيعٖ تب ٚضـ ِمؽؼات خعيعِ ،مؽؼات لجٍي وّبوبْ ٔبفػ ِي ثبنع.

ِبظٖ

ايٓ آييٓ ٔبِٗ ظؼ ِ 123بظٖ  74 ٚتجًؽٖ ثٗ تًٛيت ٘يبت إِب ِٛقكٗ ؼقيع.
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