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هقذهِ:
آهَسش هذٗزاى فزٌّگٖ ٍ رٍسآهذ کزدى داًص هذٗزاى فزٌّگٖ ٗکٖ اس ضزٍرت ّإ حَسُ
فزٌّگٖ کطَر است .تزإ تثث٘ت اٗي ضزٍرت کِ ًَػٖ اهت٘اس هحسَب هٖ ضَد  ،السم است
کلِ٘ دستگاُ ّا ٍ ًْادّإ فزٌّگٖ تزاساس ضَاتظ خاغٖ تطخ٘ع دٌّذ کِ هذٗزاى فزٌّگٖ
آًْا ً٘اس تِ «آهَسش ّوزاُ تا پژٍّص» دارًذ .تزٍس پذٗذُ ّإ هتؼذد ٍ ًَظَْر فزٌّگٖ لشٍم
آهَسش هذاٍم هذٗزاى فزٌّگٖ را در ضزاٗظ فؼلٖ دٍچٌذاى هًٖواٗذ .اس سَٕ دٗگز ٗکٖ اس
رٍشّإ اساسٖ تْزُتزدارٕ اس ًتاٗح پژٍّص ّا ٍ هغالؼات فزٌّگٖ آهَسش کارتزدٕ آى تِ
هذٗزاى فزٌّگٖ تِ ّوزاُ تطَٗق تِ اهز پژٍّص ٍ تحق٘ق است ٍ غزف داضتي ػالقِ تِ
فؼال٘تّإ فزٌّگٖ تذٍى داضتي هْارت ّإ ػلوٖ ٍ تخػػٖ هذٗزٗت فزٌّگٖ کافٖ
ًوٖتاضذ .لذا تذٗي هٌظَر « ضَرإ ّواٌّگٖ ٍ تزًاهِرٗشٕ آهَسضٖ ٍ تاسآهَسٕ هذٗزاى
فزٌّگٖ» کِ اس اٗي پس در اٗي آٗ٘يًاهِ تِ اختػار «ضَرا» ًاه٘ذُ هٖضَد ،تطک٘ل هٖگزدد.
هادُ  1ـ ضَرا هتطکل اس هؼاًٍ٘ي ٗا هذٗزاى ارضذ دستگاُّا ٍ ًْادّإ هَضَع هادُ  4اٗي
آٗ٘يًاهِ هٖتاضذ.
هادُ 2ـ ّذف کلٖ ضَرا ػثارت است اس :تِ رٍس ًوَدى داًص ٍ اعالػات هذٗزاى فزٌّگٖ
تزإ هَاخِْ غح٘ح تا خزٗاًات ٍ هسائل فزٌّگٖ داخل ٍ خارج کطَر.
هادُ 3ـ ٍظاٗف ضَرا ػثارت است اس:
 -1هغالؼات ٍ تزرسٖ ّإ السم ًسثت تِ تِْ٘ ٍ تػَٗة تزًاهِ خاهغ آهَسش ٍ تاسآهَسٕ
هذٗزاى فزٌّگٖ کطَر
 -2تٌظ٘ن چارچَب ٍ هحَرّإ آهَسش ضوي خذهت هذٗزاى فزٌّگٖ
هادُ 4ـ اػضإ ضَرا ػثارتٌذ اس:

الف ـ ًواٌٗذُ ساسهاى هذٗزٗت ٍ تزًاهِرٗشٕ
ب ـ ًواٌٗذُ ٍسارت فزٌّگ ٍ ارضاد اسالهٖ
ج ـ ًواٌٗذُ ٍسارت ػلَم ،تحق٘قات ٍ فٌاٍرٕ
د ـ ًواٌٗذُ ساسهاى تثل٘غات اسالهٖ
ّـ ـ ًواٌٗذُ خْاد داًطگاّٖ
ٍ ـ ًواٌٗذُ حَسٓ ػلوِ٘
س ـ ًواٌٗذُ ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش
ح ـ ًواٌٗذُ ساسهاى غذا ٍ س٘وا
ط ـ ًواٌٗذُ ضَرإ فزٌّگٖ ٍ اختواػٖ سًاى
ٕ ـ داًطگاُ آساد اسالهٖ
ک ـ ًواٌٗذُ هزکش رس٘ذگٖ تِ اهَر هساخذ
ل ـ ًواٌٗذُ دفتز اهَر هطارکت سًاى
ع ـ سِ ًفز اس اػضإ ّ٘أت ػلوٖ داًطگاُّا تا گزاٗص هذٗزٗت ٍ هغالؼات فزٌّگٖ تِ پ٘طٌْاد
ساسهاى هذٗزٗت ٍ تزًاهِرٗشٕ ٍ تػَٗة ضَرإ ّواٌّگٖ ٍ تزًاهِرٗشٕ
تثػزُ ـ آٗ٘يًاهِ داخلٖ ضَرا ،تَسظ ضَرا تِ تػَٗة خَاّذ رس٘ذ.
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هادُ 5ـ کلِ٘ دستگاُ ّا هَظف ّستٌذ دٍرُ ّإ آهَسضٖ هَرد ً٘اس خَد را در سهٌِ٘ هذٗزٗت
ٍ هغالؼات فزٌّگٖ تِ ضَرا پ٘طٌْاد دٌّذ تا پس اس تزرسٖ ٍ تػَٗة ًْاٖٗ در اٗي ضَرا تِ
اخزا درآٗذ.

هادُ 6ـ تِ هٌظَر لشٍم تٌاسة ه٘اى سغح تٌذٕ آهَسش هذٗزاى فزٌّگٖ ٍ ًحَُ ٕ ردُتٌذٕ
هذٗزاى فزٌّگٖ در ردُ ّإ هذٗزاى ارضذ ،ه٘اًٖ ٍ پاِٗ اس ٗک سَ ٍ ردُتٌذٕ هزکش آهَسش
هذٗزٗت دٍلتٖ تزإ هذٗزاى ساٗز ًْادّا ٍ دستگاُّا اس سَٕ دٗگز ،ردُ هذٗزاى ّز ٗک اس
ًْادّإ فزٌّ گٖ تَسظ ضَرا تؼ٘٘ي هٖضَد.
هادُ  7ـ ًظام تخػ٘ع اهت٘اس تاسآهَسٕ ٍ اػغإ گَاٌّ٘اهِ در هقاعغ خاظ تاٗذ هتٌاسة ٍ
ّواٌّگ تا ًظام اهت٘اسدّٖ هزکش آهَسش هذٗزٗت دٍلتٖ عزاحٖ ضَد ٍ کسة ه٘شاى
هطخػٖ اس اهت٘اس ٗا اخذ گَاٌّ٘اهِ ٕ هزتَط تِ ػٌَاى ضزط السم تزإ احزاس پست هذٗزٗت
فزٌّگٖ در سغَح هختلف تلقٖ ضَد.
تثػزُ ـ تِْ٘ آٗ٘ي ًاهِ هزتَعِ تِ ػْذُ ضَرا هٖتاضذ.
هادُ 8ـ هحَرّإ کلٖ آهَسش هذٗزاى فزٌّگٖ ػثارتٌذ اس:
الف ـ هذٗزٗت فزٌّگٖ ػوَهٖ :در اٗي تخص هَضَػات هطتزک در کلِ٘ سهٌِّ٘إ فزٌّگٖ
اس قث٘ل تزًاهِرٗشٕ فزٌّگٖ ،ساختار فزٌّگٖ ،ارسٗاتٖ فزٌّگٖ ،هخاعة ضٌاسٖ ،هطارکت
فزٌّگٖ ،اقتػاد فزٌّگٖ ،غٌؼت فزٌّگٖ ،هذٗزٗت تفاٍتّإ فزٌّگٖ ،س٘استّإ فزٌّگٖ،
آهَسش فزٌّگٖ ٍ ًظاٗز آى تِ هذٗزاى فزٌّگٖ آهَسش دادُ هٖضَد.
تثػزُ ـ تػَٗة ًْاٖٗ هَضَػات هَرد ً٘اس تزإ آهَسش در اٗي تخص تِ ػْذُ ضَرا خَاّذ
تَد.
ب ـ هذٗزٗت فزٌّگٖ تخػػٖ :در اٗي تخص آهَسشّا تِ غَرت تخػػٖ ٍ تزاساس رضتٔ
فؼال٘ت ّز ٗک اس هذٗزاى فزٌّگٖ در هحَرّاٖٗ اس قث٘ل هذٗزٗت فزٌّگٖ در هزاکش
آهَسضٖ ،هذٗزٗت اهَر دٌٖٗ ،هذٗزٗت پژٍّص فزٌّگٖ ،هذٗزٗت ٌّزٕ  ،هذٗزٗت اهَر
هغثَػات ٍ رساًِّا ،هذٗزٗت اعالع رساًٖ ،هذٗزٗت ت٘ي الوللٖ فزٌّگ ،هذٗزٗت هؤسسات
فزٌّگٖ خػَغٖ ،هذٗزٗت اهَر ه٘زاث فزٌّگٖ ٍ ًظاٗز آى غَرت هٖپذٗزد.
تثػزُ ـ تػَٗة ًْاٖٗ هحَرّإ آهَسش اٗي تخص تزاساس اػالم ً٘اس ًْادّإ فزٌّگٖ تز
ػْذُ ضَرا خَاّذ تَد.

هادُ 9ـ ساسهاى هذٗزٗت ٍ تزًاهِرٗشٕ هَظف است ًسثت تِ اخزإ تزًاهِ ّا ٍ دٍرُّإ
آهَسضٖ هػَب ضَرا تا استفادُ اس ضَُ٘ ّإ خذٗذ اس قث٘ل آهَسش هداسٕ ،کلٌ٘٘ک
تخػػٖ هذٗزٗت فزٌّگٖ ،تلِ کٌفزاًس ّا ،پاٗگاُ اعالع رساًٖ آهَسش هذٗزاى فزٌّگٖ،
تاًک اعالػاتٖ تدارب هذٗزاى فزٌّگٖ ،تَرّإ آهَسضٖ ٍ… اقذام ًواٗذ.
هادُ  10ـ هحل تطک٘ل ضَرا در ٍسارت فزٌّگ ٍ ارضاد اسالهٖ هٖتاضذ.
اٗي آٗ٘ي ًاهِ در ٗک هقذهِ ٍ  10هادُ ٍ  4تثػزُ در خلسِ  554هَرخ  83/11/6ضَرإ ػالٖ
اًقالب فزٌّگٖ تِ تػَٗة رس٘ذ.

