
تعييي سبزهبى اٍلبف ٍ اهَرخيريِ ثِ عٌَاى هتَلي ٍ هسئَل پيگيري اهَر هرثَط ثِ سبهبًذّي 

 سبخت ٍ سبز، احيبء، تعوير ٍ تجْيس هسبجذ

81/7/8811و اصالحی  8811 /02/0مصوب هیأت وزیران مورخ   

 

ٍ  عي( لبًَى ثرًبهِ چْبرم تَسعِ التػبدي، اجتوب107در راستبي تحمك رًٍذ اجرايي هبدُ )

سبزهبى اٍلبف ٍ اهَرخيريِ ثِ عٌَاى  -1383هػَة  - فرٌّگي جوَْري اسالهي ايراى

از طريك  هسبجذهسؤٍل پيگيري اهَر هرثَط ثِ سبهبًذّي سبخت ٍ سبز، احيبء، تعوير ٍ تجْيس 

 هطبركت ّبي هردهي ٍ ضَراّبي اسالهي ضْري ٍ رٍستبيي تعييي هي ضَد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «اّذاف، سيبستْب ٍ ضَاثط ًطر كتبة» هػَثِ اغالحي از 

 ضَراي عبلي اًمالة فرٌّگي 24/1/1389هَرخ  660هػَة جلسِ 

 

ـ ٍزارت فرٌّگ ٍ ارضبد اسالهي هكلف است ثب ّوكبري سبير دستگبّْب ٍ در جْت 14هبدُ 

ٍ سيبستْبي ايجبثي هٌذرج در ايي هػَثِ، الذاهبت زير را  3هبدُ 4، ثٌذ 1تحمك اّذاف هبدُ 

 ثِ عول آٍرد: 

ـ حوبيت از تأسيس رضتْْبي داًطگبّي ٍ گسترش آهَزضْبي فٌي ٍ حرفْبي هرتجط ثب تَليذ 1

 ٍ ًطر كتبة. 

ـ حوبيت از ثرلراري تأهيي اجتوبعي فراگير ثراي كليِ عَاهل ًطر كتبة اعن از ًَيسٌذگبى، 2

 هترجوبى، ًبضراى ٍ عَاهل فٌي، ٌّري ٍ اجرايي ًطر. 

 ـ حوبيت از ثِ كبرگيري ٍ ثَهيسبزي فٌبٍريْبي ًَيي در غٌعت چبح ٍ ًطر 3

 ى ٍ تَزيعكٌٌذگبى كتبة ٍ پست كتبة ـ ايجبد تسْيالت حول ٍ ًمل كتبة ثراي ًبضرا4

 ـ تسْيل تجليغ كتبثْبي فبخر ٍ ضبيستِ ٍ ترٍيج فرٌّگ ًمذ كتبة در رسبًِ هلي ٍ سبير رسبًْْب 5

ـ حوبيت از اًتطبر ترجوِ فبرسي كتبثْبيي كِ در سبير كطَرّبي هٌتطر ضذّبًذ، هٌطجك ثب 6

 ايي هػَثِ 

 ًتي كتبة گسترش فرٌّگ خريذ ٍ فرٍش ٍ تجبدل ايٌتر -7

ـ حوبيت از تأليف ٍ تَليذ كتبثْبي هرجع ٍ پبيِ ثب خريذ حك اًتطبر از ًسخِ رلَهي اثر ٍ 8

 ارائِ آى در كتبثخبًِ هلي ٍ كتبثخبًْْبي عوَهي كطَر 

 ـ اّذاي جَايس هلي ثِ ًبضراى ٍ هؤلفبى ٍ هترجوبى ثراي چبح ٍ آفريٌص آثبر هٌبست 9

 ي ٍ ٌّري هرتجط ثب تَليذ ٍ ًطر كتبة ـ تخػيع جَايس هلي ثِ رضتْْبي ف10ٌ



ـ خريذ كتت هتٌبست ٍ ثرگسيذُ كتبة ٍ اّذا ثِ كتبثخبًْْبي عوَهي، هذارس، داًطگبّْب، 11

ٍ ًظبير آى در داخل ٍ خبرج از كطَر ثب ّذف ّذايت ًبضراى ثِ سوت تَليذ آثبر  هسبجذ

 فبخر. 

 

 ّسيٌِ لبثل لجَل هبليبتيكوک ثِ احذاث هسبجذ، هػالّب ٍ هذارس علويِ ثِ عٌَاى 

 5/8/1387تػَيت ًبهِ ّيأت ٍزيراى هَرخ 

 

كوكْبي اضخبظ حميمي ٍ حمَلي ثراي احذاث هسبجذ، هػالّب ٍ هذارس علويِ ثِ عٌَاى 

 لبثل لجَل هبليبتي تلمي هي ضَد. ّسيٌِ

 

 

 5/8/1387هَرخ  ّـ 41065/ت 134020َيت ًبهِ ي ضوبرُ الحبلي ثِ تػ

 5/9/1387تػَيت ًبهِ ّيأت ٍزيراى هَرخ 

ثٌب ثِ پيطٌْبد ٍزارت اهَر التػبدي ٍ ثِ استٌبد  26/8/1387ّيأت ٍزيراى در جلسِ ي هَرخ 

 تػَيت ًوَد: -1366( لبًَى هبليبت ّبي هستمين هػَة 147هبدُ ي )

 الحبق هي 5/8/1387ّـ هَرخ  41065/ت 13402هتي زير ثِ اًتْبي تػَيت ًبهِ ي ضوبرُ 

 گردد:

اٍلبف ٍ اهَر خيريِ تٌْب هرجع تأييذ اسٌبد ّسيٌِ كوک اضخبظ حميمي ٍ حمَلي  اتادار

 ثراي احذاث هسبجذ هي ثبضٌذ.


