
 آییي ًبهِ ًیلیت تحوین زض ضؼت تحوین سبظهبى اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ

 ّیأت ٍظیطاى ثب اطالحبت ثؼسی 03/9/5031هظَة 

 

ـ ضؼت تحوین ضبهل زٍ هسوت حوَهي ٍ حسبثطسي است ٍ ّط ضؼجِ هطًت اظ یي  1هبزُ 

ّط حَظُ تحوین ضئیس ضؼجِ حوَهي ضیبست ّیأت تحوین آى  س. زضثبض ضئیس ٍ زٍ هحون هي

ّبي تحوین ثِ تطتیت  ػْسُ ذَاّس زاضت خع زض تْطاى ًِ تطًیت ٍ ازاضُ ّیأتِ حَظُ ضا ث

 ز.زض تطٌیالت سبظهبى حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ ذَاّس ثَ  هوطض

 .است ضطًت ّط یي اظ هحوویي ّط ضؼجِ زض ضسیسگي ثب تػوین ضئیس ضؼجِ تجػطُ ـ 

شوبضُ  هَضَع تظَیجٌبهِ ، ًبهِ ویفیت تحمیك زض شؼت تحمیك سبظهبى حج ٍ اٍلبف ٍ اهَض ذیطیِ ػٌَاى آییي -

اطالح  « تحمیك سبظهبى اٍلبف ٍ اهَض ذیطیِ ًبهِ ویفیت تحمیك زض شؼت آییي»ثِ  5031653651هَضخ  90033

  (4/1/5011گطزیس6 )جلسِ ّیأت ٍظیطاى هَضخ 

 غبلحِ ثطاي ضسیسگي ثِ زضآهس ٍ ّعیٌِ هَهَكبت ٍ هإسسبت ذیطیِ هطوَلـ ضؼجِ 2هبزُ 

 ًبهِ اخطایي آى آییي  هبًَى تطٌیالت ٍ اذتیبضت سبظهبى حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ ٍ

چٌبًچِ هحل هػطف ػَایس یب  ٍ ضؼجِ هحل هػطف ػَایس هَهَكِ ٍ هحل ثجت هإسسِ است

ًٌٌسُ ثب  هرتلق ثبضس تؼییي ضؼجِ ضسیسگي  ّبي كؼبلیت ٍ ػولیبت هإسسِ زض حَظُ هٌغوِ

تَاًس ثِ سبیط  ثسیْي است زض غَضت لعٍم ضؼجِ هطثَعِ هي .سبظهبى ذَاّس ثَز سطپطست

زّس ٍ ضؼت حوَهي ثِ اهَض هطثَط ثِ حَظُ ّط یي اظ آًْب ضسیسگي   حسبثطسي ًیبثت ضؼت

 .ًوَز ذَاّس

ذسهبت  حوَم یب الْیبت ًِ سبثوِـ ضؤسبي ضؼت حوَهي اظ ثیي هسترسهیي لیسبًسیِ 3 هبزُ

 هططٍط ثط ایي ًِ  ضًَس اٍهبكي یب هضبیي آًْب ًوتط اظ پٌح سبل ًجبضس اًتربة هي

 سبثوِ هحٌَهیت ازاضي یب اًتظبهي اظ زضخِ اًلػبل هَهت ثِ ثبال ًساضتِ ثبضٌس. هحوویي

 هضبیي ًِضطط هست ذسهبت اٍهبكي یب   ضطایظ هصًَض ثبضٌس هگط ضؼت حوَهي ًیع ثبیس ٍاخس

 .حساهل سِ سبل سبثوِ ذسهبت ًبكي ذَاّس ثَز



 طسي اظ ثیي هسترسهیي لیسبًسیِ هغلغ زض اهط حسبثساضي ثبسبثـ ضؤسبي ضؼت ح4هبزُ 

 هططٍط ثط ایي ًِ هحٌَهیت  سبل سبثوِ ذسهت اٍهبكي اًتربة ذَاٌّس ضس 5زاضتي حساهل 

 ضسي ثبیس زاضاي ي ضؼت حسبةهحووی .ازاضي اظ زضخِ اًلػبل هَهت ثِ ثبال ًساضتِ ثبضٌس

 .سِ سبل سبثوِ ذسهت اٍهبكي ًبكي ذَاّس ثَز  ضطایظ هصًَض ثبضٌس ٍلي زاضتي حساهل

 تَاًس اظ ثیي تجػطُ ـ سطپطست سبظهبى حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ زض غَضت ضطٍضت هي 

 ػٌَاى هحون  اكطاز هغلغ ًِ زض اهَض حوَهي ٍ حسبثساضي تدطثیبتي زاضًس كطزي ضا ثِ

 .طس اًتربة ٍ ضبؿلیي كؼلي ازاضات ٍ ضؼت تحوین ضا ًیع اثوب ًوبیسحوَهي یب حسبث

 

 ّب ـ ضییس زثیطذبًِ ازاضُ ًل تحوین ٍ هسئَل زثیطذبًِ ازاضات تحوین استبى5هبزُ  

 سبثوِ ذسهت  لسبضطایغي ًِ حساهل سِ  اظ ثیي ًبضهٌساى زیپلوِ ٍ یب سبیط هسترسهیي ٍاخس

 .گطزًس ثبضٌس اًتربة هيزض اهَض اٍهبكي زاضتِ 

 تَاًس ثِ تؼساز الظم ضؼت تحوین زض ـ سبظهبى حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ هي1تجػطُ 

تحوین(  حَظُ ّب تطٌیل زّس ٍ هحسٍزُ كؼبلیت آًْب ضا ثِ ػٌَاى) ّب ٍ ضْطستبى هطاًع استبى

 .هؼیي ًوَزُ ٍ ػٌساللعٍم تـییط زّس

 َاًٌس ثب ًست هَاكوت ازاضُ ًل تحوین هَهتبًت ـ ضؼت تحوین زض غَضت ضطٍضت هي 2تجػطُ  

 .اظ ٍخَز هحوویي یي ضؼجِ زض ضؼجِ زیگط استلبزُ ًوبیٌس

 :ـ ٍظبیق ازاضات ٍ ضؼت تحوین ثِ ضطح شیل است 6هبزُ 

 :الق ـ ٍظبیق ضؼت حوَهي 

 .هَهَكبت تحوین ٍ ضسیسگي ٍ اػالم ًظط زض هَضز تطریع هتَلي ٍ ًبظط ٍ هَهَف ػلیْن -1

 .تحوین ٍ ضسیسگي ٍ اػالم ًظط زض هَضز ٍهلیت اهالى ٍ تطریع هَهَكبت ػبم اظ ذبظ  -2

 ي.َكبت هدَْل التَلیِ یب ثسٍى هتَلتطریع هَه -3

 طیسب ًبهِ یب ضسیسگي ٍ اظْبضًظط زض هَضز تغجین هػبضف زضآهس هَهَكبت ثب هلبز ٍهق -4

 ف.ِ زض غَضت اثْبم ٍ یب ثطٍظ اذتالبز هطثَعٌاس



 ٍ ًظبض ءٍ ضسیسگي زض هَضز تؼسي ٍ تلطیظ یب هسبهحِ ٍ اّوبل هتَلیبى ٍ اهٌبتحوین  -5

 اٍهبكي زض اهَض  ٍ هسیطاى هإسسبت ذیطیِ اظ اًدبم ٍظبیق یب استٌٌبف اظ اخطاي هوطضات

 هَهَكِ ٍ هإسسبت ذیطیِ ٍ تٌظین گعاضش ٍ اضسبل ثِ زازگبُ ٍ زض غَضت احطاظ تؼسي ٍ

 ا.زازسط ؼٌبس هَضَع ثِالم خطم ٍ اًتلطیظ ٍ ترلق، اػ

 ضسیسگي ٍ اظْبضًظط زض هَضز هػطف زضآهس هَهَكبت هتؼصضالوػطف ٍ هَهَكبتي ًِ -6

 ًبكي ًیست یب اًساظ چٌس سبل ثطاي اخطاي ًظط ٍاهق ٍلَ ثب پس  ػَایس آًْب ثِ ػلت هلت

 هبًَى تطٌیالت ٍ 8ثِ ػلت ًثطت ػَایس ظایس ثط هػبضف هتؼبضف ثبضس ثط عجن تجػطُ هبزُ 

 ِ.ت سبظهبى حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض ذیطیاذتیبضا

 

 ًبهِ یب هساضى ٍهلیت ضسیسگي ٍ غسٍض گَاّي هػطف ًسجت ثِ هَهَكبتي ًِ كبهس ٍهق -7

 ت.ثط هجٌبي سیطُ خبضیِ ػول ضسُ اس هؼتجط ثَزُ ٍ زض سٌَات گصضتِ

 ي:طسة ـ ٍظبیق ضؼت حسبث

 هتجطًِ اسالهي ٍ هإسسبت ٍضسیسگي ثِ زضآهس ٍ ّعیٌِ هَهَكبت ٍ ثوبع ٍ اهبًي  -1

ػْسُ  آًْب ثِ ّبي هطثَعِ ازاضُ اهَض ًبهِ اي ًِ ثِ هَخت هبًَى ٍ آییي ّبي ذیطیِ اًدوي

 ز.ضَ ٍ اهَض ذیطیِ هحَل ضسُ یب هي سبظهبى حح ٍ اٍهبف

 ِ.ًبهِ یب سبیط اسٌبز هطثَع بز ٍهقتغجین اسٌبز ّعیٌِ ٍ زضآهس هَهَكبت ثب هل -2

 ٍظبیق ضؼت 1ّبیي ًِ ثِ هَخت ثٌس  ي اسٌبز زضآهس ٍ ّعیٌِغسٍض هلبغبحسبة ثطا -3

 ز.ضَ هبف ثِ ازاضات تحوین اضسبل هيطسي اظ عطین ازاضات اٍحسبث

 ط.ًبهِ ٍ یب سبیط هساضى هؼتج ب ٍهقتغجین ضهجبت هٌسضج زض ثَزخِ ث -4

 س.ًٌٌسُ زضآه ثَزخِ ثب هساضى تؼییيتغجین زضآهس ضهجبت هٌسضج زض  -5

 تحوین ثٌب ثِ زضذَاست اضربظ یب ازاضات حح ٍ اٍهبف اهَض ذیطیِ ًسجتـ ضؼت 7بزُ ه

 هَاضز هصًَض  ًوبیس. ّطگبُ زض ثِ هَاضز هصًَض زض هبزُ ضطن ضسیسگي ٍ اظْبضًظط هي

 تَاًس اضربظ هستویوبً ثِ زازگبُ هسًي ذبظ زازذَاست تسلین ًطزُ ثبضٌس زازگبُ هي

 ضؼجِ تحوین اضخبع ًوَزُ  یِ ٍ ثِ ًعزیٌتطیيهطاتت ضا ثِ ازاضُ حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض ذیط



 ًبهِ ثِ هَضَع ضسیسگي ٍ ًتیدِ ضا ثِ زازگبُ تب ضؼجِ هصًَض ثطاسبس ایي آییي

 س.ًوبیٌ ًٌٌسُ اػالم هي اضخبع

 ـ ازاضات حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ ثبیس ظطف هست سِ ضٍظ اظ تبضید ٍغَل تجػطُ 

 س.ن هطثَعِ ثلطستٌازاضُ تحویزضذَاست ٍ ضوبین، هساضى ضا ثِ 

 ن:ٍظبیق زثیطذبًِ ازاضات تحوی - 8 هبزُ

 ى.یس ثِ هتوبضي ثب شًط ضوبضُ ثجت آثجت زضذَاست ٍاغلِ ٍ تسلین ضس -1

 اگط زضذَاست اظ لحبػ عطظ تٌظین ٍ یب ضوبین آى ًبهع ثبضس زثیطذبًِ هطاتت ضا ظطف -2

 اذغبض ذَاّس ًطز تب اًٌٌٍسُ یب ًٍیل  سِ ضٍظ پس اظ ٍغَل خْت ضكغ ًوع ثِ زضذَاست

 ضٍظ اظ تبضید اثالؽ اذغبضیِ ثب ضػبیت هسبكت ضكغ ًوع ًٌس ٍاال تب ضكغ 10ظطف هست 

 .ًوع ضسیسگي ثِ زضذَاست هتَهق ذَاّس ضس

 اي اظ آى ضا ثب ضوبین پس اظ آى ًِ زضذَاست ًبهل تطریع زازُ ضس زثیطذبًِ ًسرِ -3

 ّب ثِ عطف پیَست  ّبي زیگط ضا ثب ًسرِزّس ثبیگبًي ٍ  زض پطًٍسُ هرػَظ ًِ تطتیت هي

 ضٍظ اظ تبضید زضیبكت ثب ضػبیت هسبكت عجن هبًَى آییي 10ًوبیس ًِ ظطف هست  اثالؽ هي

 تؼساز توبضبًٌٌسگبى ٍ ثب یي ًسرِ  زازضسي هسًي پبسد ًتجي ذَز ضا ثب هساضى هطثَط ثِ

 .اضبكي ثِ ازاضُ تحوین اضسبل زاضًس

 تي ًِ ضسیسگي ثِ زضذَاست ضا ذبضج اظ ٍظبیق ذَز ثساًٌسضؼت تحوین زض غَض ـ  9هبزُ 

 .ضوي تؼییي هطخغ غبلح ػسم غالحیت ذَز ضا اػالم ذَاٌّس ًوَز

 ـ زض غَضتي ًِ ازاضات حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ ٍ اضربظ زض هْلت هوطض اظ 1تجػطُ  

 ظ ًَثتا هطثَعِ ضاُ تَاًٌس پطًٍس ّبي حوَهي ضكغ ًوع ًٌوبیٌس ضؼت حوَهي هي پطًٍسُ

ضسیسگي هدسز هٌَط ثِ تسلین زضذَاست خسیس ٍ ضكغ ًوع ذَاّس   .ضسیسگي ذبضج ًوبیٌس

 .ثَز

 ًلغ ًسجت ثِ ـ چٌبًچِ ازاضات حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ ٍ اضربظ شي2تجػطُ  

 پطًٍسُ هطثَعِ ضا  طسيت هوطض ضكغ ًوع ًٌوبیٌس ضؼت حسبثطسي زض هْلّبي حسبث پطًٍسُ

ضج ًوَزُ زض ذػَظ هَهَكبت هتػطكي هطاتت ضا خْت ًست تٌلیق اظ ًَثت ضسیسگي ذب



 25هَهَكبت ؿیط هتػطكي ثطاثط هبزُ   ًوبیٌس ٍ زض هَضز سبظهبى هطًعي گعاضش هي ثِ

 ًبهِ اخطایي هبًَى تطٌیالت ٍ اذتیبضات سبظهبى حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ ػول آییي

 .ذَاٌّس ًوَز

 كطستٌس ًبهِ هي حوین ثطاي اٍ اذغبضیِ ٍ زػَتـ اگط هحل اهبهت ًسي ًِ ضؼت ت10هبزُ 

 تَاًٌس ضؼت تحوین هي  هؼلَم ًجبضس ٍ یب ثِ ّط غَضت اثالؽ هوسٍض ًطَز زض غَضت لعٍم

 ثِ توبضب ٍ ثِ ّعیٌِ هتوبضي هَضَع ٍ اٍهبف ضسیسگي ضا یي ثبض ثِ ٍسیلِ ًطط آگْي زض

 ّطگبُ عطف اثالؽ ًوبیس.ًتطبض هحلي ثِ ًثیطاال ّبي ضٍظًبهِ ضسوي ٍ یٌي اظ ضٍظًبهِ

 اذغبضضًَسُ زض هْلت هوطض پبسد ًسّس یب زض خلسِ ضسیسگي حبضط ًطَز ضؼت تحوین ثِ

 .ًوبیٌس اػالم ًظط هي هَضَع ضسیسگي ٍ

 .تجػطُ ـ زض غَضت تدسیس خلسِ ًیبظي ثِ تدسیس آگْي ًرَاّس ثَز 

 َاست هیس ًطسُـ زض هَاضزي ًِ ًبم ازاضُ حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ زض زضذ11هبزُ 

 پبسد ضا اظ عطین  ثبضس ضؼت تحوین هَظلٌس ًِ زضذَاست ٍ ضوبین آى ٍ ٍهت ضسیسگي ٍ

 حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ هطثَعِ اثالؽ ًٌٌس تب ًوبیٌسُ ذَز ُازاض زثیطذبًِ تحوین ثِ

 ذَز ضا ثِ غَضت الیحِ اضسبل  ضا ثِ ضؼجِ تحوین اػعام زاضز ٍ یب ًظط هططٍح ٍ هستسل

 س.ًوبی

 تَاًٌس ثِ توبضبي عطكیي هطاض استوبع ضْبزت ضَْز ٍ تحویوبت ـ ضؼت تحوین هي12هبزُ 

 هَضَعى ضٍضي ضس  هحلي ٍ اضخبع اهط ثِ ًبضضٌبس ٍ ّط ًَع تحویوبت زیگطي ضا ًِ ثطاي

 ًوبیٌس هربضج اخطاي هطاض ثِ ػْسُ هتوبضي است ٍ زض غَضتي ءالظم ثساًٌس غبزض ٍ اخطا

 هحلي ٍ اضخبع ثِ ًبضضٌبس ٍ ّط ًَع ضْبزت ضَْز ٍ تحویوبت ًِ ضؼجِ تحوین استوبع

 .تحویوبت زیگطي ضا الظم ثساًس هربضج ثِ ػْسُ عطكیي است

ٍ یب ػسم تْیِ ٍسبیل اخطاي هطاض هَخت ذطٍج ایي  یغ زستوعز ًبضضٌبسزـ ػسم تَ 1تجػطُ  

 هَاضز اظ ػساز زالیل هتوبضي ذَاّس ضس.

 .ػْسُ ضؼجِ ذَاّس ثَزِ ز ًبضضٌبس حست هَضز ثتؼییي هست تَزیغ زستوع -2تجػطُ 



 تَاًٌس تحوین زض ّط اهطي ضا ًِ الظم ثساًٌس ثِ ضؼت تحوین ـ ضؼت تحوین هي13ُ هبز

 اٍهبف ٍ اهَض  حَظُ زیگط ًیبثت زازُ ٍ زض غَضت ًجَزى ضؼجِ تحوین ثِ ازاضُ حح ٍ

 هَضز ًیبثت ضا اًدبمذیطیِ هحل هحَل ًٌٌس. زض ایي غَضت ضؼت ٍ ازاضات هعثَض هٌللٌس 

 س.ًٌٌسُ اضسبل زاضً اضخبع  ٍ ًتیدِ ضا ثب هساضى ٍ هستٌسات هطثَعِ ثِ ضؼجِ

 ـ ضؼت تحوین پس اظ آهبزُ ضسى پطًٍسُ ثطاي اظْبض ًظط ظطف زُ ضٍظ هجبزضت ث14ِهبزُ 

 ثبیس هَخِ ٍ هسلل  ًوبیٌس تػویوبت ٍ ًظطات ضؼت تحوین زض ًلیِ هَاضز غسٍض ًظطیِ هي

 ز.طف پٌح ضٍظ ثِ عطكیي اثالؽ ضٍَ ظثبضس 

 ـ ضسیسگي زض ضؼت تحوین ثِ ٍسیلِ ضییس ٍ یٌي اظ هحووبى ذَاّس ثَز ٍ ًظطی15ِهبزُ 

 ًظط حبغل ضَز هحون ثبضس زض ّط هَضز ًِ اذتالف آى زٍ زض غَضت تَاكن هٌبط اػتجبض هي

 ًظطیِ زیگط ّوبى ضؼجِ ثطاي هطبٍضُ زض هَضَع اذتالف ضویوِ ذَاّس ضس ٍ تػویوبت ٍ

 ؿیجت ضییس ضؼجِ ضسیسگي ثِ هَضَع ثِ ػْسُ  اًثطیت هالى ػول ذَاّس ثَز. زض غَضت

 .هحوویي ذَاّس ثَز ٍ ػضَ اضضس ثِ خبي ضییس ضؼجِ اًدبم ٍظیلِ ذَاّس ًطز

 ًلغ زض غَضتي ًِ اػتطاؼ ازاضات حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ ٍ اضربظ شي -16هبزُ 

 ّبي زازگبُزض   اثالؽ ًظط ضؼجِ تحوین اػتطاؼ ذَز ضاتَاًٌس پس اظ  زاضتِ ثبضٌس هي

 س.زگستطي عطح ًوبیٌزا

سبظهبى اٍلبف ٍ اهَض ذیطیِ ٍ ًیع اشربص شی ًفغ وِ آضای تحمیك ضا ثِ ضطض ذَز تشریض هی زٌّس، هی  -

ٍلبف ٍ تَاًٌس زض زازگبّْبی زازگستطی البهِ زػَی وٌٌس6 چٌیي زػَایی وِ ثِ عطفیت هتَلی هَلَفِ، ازاضات ا

یب اشربص عطح هی گطزز، تبثغ لَاػس ػوَهی ضاجغ ثِ زػَای حمَلی است ٍ هالظهِ ثب هحل استمطاض شؼت 

 ضأی ٍحست ضٍیِ زیَاى ػبلی وشَض، ثِ شوبضُ  تحمیك طبزضوٌٌسُ ی ضأی ًساضز6 )ثطای هغبلؼِ ثیشتط ضن:

351- 51/53/5031) 

 ًیبثت ثِ ضؼت ءؼییي ذجطُ ٍ اػغبهطاض تحوین هحلي ٍ استوبع ضْبزت ضَْز ٍ ت -17هبزُ 

 ٍ اهَض ذیطیِ ٍ  تحوین یب ازاضات حَظُ زیگط هبثل اػتطاؼ ًیست. ازاضات حح ٍ اٍهبف

 س.هطاض ضا كطاّن ًٌٌ ء ًلغ ثبیس تسْیالت الظم ثطاي اخطا اضربظ شي



 ضسیسگي ثِ زضآهس هَهَكِ هجل اظ اضسبل غَضت حسبة عجن ثَزخِ اضسبلي ذَاّس -18هبزُ  

 .ثَز

 اي ًِ زض سِ هبِّ آذط سبل تٌظین ضسُ ٍ یب ثَزخِ اغالحي ًِ احتوبالً ثَزخِ -تجػطُ 

 هساضى تأییسًٌٌسُ  گطزز ّوطاُ ثب هساضى ٍهلیت هػطف ٍ ثب سبیط زض عي سبل تٌظین هي

 اسٌبز اخبضُ، هطاضزازّب، غَضت خلسِ، استطْبزیِ ٍ ًظطیِ ًبضضٌبس یب زضآهس اػن اظ )

 ٍ هحبسجِ زض اذتیبض هحوویي  االخبضُ( خْت ضسیسگي یطُ ٍ هبلذجطُ هحلي زض هَضز پص

 .گیطز اي ًِ پطًٍسُ زض آى هلتَح است هطاض هي طسي ضؼجِحسبث

 طسي هَهَكِ زض اٍل سبل هلتَح ٍ پس اظ ٍغَل غَضت حسبة ٍثپطًٍسُ حسب -19هبزُ  

 .گطزز ضسیسگي ٍ غسٍض هلبغبحسبة هرتَهِ هي

 .ٌبز ّعیٌِ هَهَكِ ثبیستي زض یي ضؼجِ اًدبم پصیطزضسیسگي ثِ ػَایس ٍ اس -تجػطُ  

 ّبي ٍاغلِ ضسیسگي ٍ زض غَضت سي تحوین هٌللٌس ثِ غَضت حسبةطضؼت حسبث -20هبزُ  

ًلغ  ذیطیِ ٍ اضربظ شي زاضتي ًوع ظطف هست زُ ضٍظ ثِ ازاضات حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض

 .ًٌٌس ًِ زض هْلت هوطض ضكغ ًوع ًوبیٌس اذغبض

 سبة ّط سبل زض سِ هبِّ اٍل سبل ثؼس، اضسبل ٍ پس اظ ضكغ ًوعغَضت ح -21هبزُ  

 .حساًثط زض هست یي هبُ ضسیسگي ٍ هلبغبحسبة غبزض ذَاّس ضس

 اخبضُ، پصیطُ، سطهللي، اّسایي، ًصٍض ٍ كطٍش ػَایس هَهَكِ اظ هحل ) -22 هبزُ 

 تٌظیوي ثِ ّبي ثَزخِاهَال ... ٍ ؿیطُ( زض هلبغبحسبة ثبیستي ثِ تلٌیي ٍ ثطاسبس 

 .ٍغَلي هیس گطززال هَخَزي ًوسي( ٍ  اػن اظ ٍغَلي ) اضبكِ هَخَزي آذط سبل

 1362ّبي غبزضُ ثطاي سبل  هَهَكبت ثطاسبس هلبغبحسبة 1363تجػطُ ـ هَخَزي اٍل سبل  

 هَخَزي هلبغبحسبة غبزضُ هتضوي هالى ػول ثَزُ ٍ چٌبًچِ هلبغبحسبة غبزض ًطسُ ٍ یب

 ًجَزُ ٍ یب هَضز اػتطاؼ ازاضُ حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ هطثَعِ هطاضّب  الٍغَلي

 است ثِ ٍضغ هبلي گصضتِ هَهَكِ ضسیسگي ٍ ثطاي ًٌٌسُ هٌلق گطكتِ ثبضس ضؼجِ ضسیسگي

 اػن 1363ّبي هجلي هَخَزي اٍل سبل  طسي ثب هلتَح ًگْساضتي حسبةتسطیغ زض اهط حسبث

 زض غَضت اي ثب اهضبي هتَلي ٍ ًبظط ) خلسِ ّب ضا عي غَضت ًوسي ٍالٍغَلي اظ هَخَزي



ّب  الٍغَلي تؼییي زاضتي هتَلي ٍ ًبظط( ٍ حسبثساض ٍ ضییس ازاضُ ثب استلبزُ اظ زكتط هؼیي ٍ

 س.ز ٍ هطاضزازّبي اخبضُ هطرع ًوبیٌثطاثط اسٌب

 غسٍض هلبغبحسبثي ًِ ثِ هَخت آى هَهَكِ ثسٌّبض ضَز هوٌَع است هگط زض  -23هبزُ  

 سبظهبى حح ٍ  هبًَى تطٌیالت ٍ اذتیبضات 6ثب تَخِ ثِ تجػطُ شیل هبزُ  هَاضزي ًِ

 اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ ٍ عجن ًظط ًبضضٌبس زض اهَض ػوطاًي، ثجتي ٍ یب هحبًوبتي ثبضس

 اًدبم ضسُ هجلؾ ثسّي زض ّبي ثسیْي است زض ایي غَضت ضوي ضسیسگي ثِ ًلیِ ّعیٌِ

 .گطزز س هجلؾ ثسّي یب هسوتي اظ آى تػلیِ هيتَضیحبت ظیط هلبغبحسبة هٌؼٌس ٍ سٌَات ثؼ

 طسيهٌظوي ثطاي ضسیسگي ثِ اهَض حسبث ازاضات تحوین هَظلٌس ثطًبهِ -24هبزُ  

 ّب اثالؽ ضْطستبى  ّبي تبثغ حَظُ هَضز ػول ذَز تٌظین ٍ ثِ ازاضات اٍهبف ضْطستبى

 زضب حدن ًبض طسي زض هست هؼیٌي اظ سبل هتٌبست ث. ثط عجن ایي ثطًبهِ ضؼت حسبثًوبیٌس

 ذَاّس ضس ٍ ضؼجِ هطثَعِ ثِ حسبة  ّب زض ّوبى ضْطستبى تطٌیل ّط یي اظ ضْطستبى

 .هَهَكبت آى ضْطستبى هغبثن هوطضات ضسیسگي ذَاّس ًوَز

 ًلغ زض هْلت هوطض ّطگبُ ازاضات حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ ٍ اضربظ شي -25هبزُ  

 آى هسوت اظ طسي تحوین ثًٌٌٌِس ضؼت حسبثٌبز ّعیٌِ اضسبلي اهسام ثِ ضكغ ًوع اظ اس

 اسٌبز ّعیٌِ ًِ هتٌي ثِ هساضى هبثل هجَل ثبضس ضسیسگي ٍ ثِ ّعیٌِ هغؼي هٌظَض ًوَزُ

 ًوع ًطسُ ٍ هطزٍزي ضا ثب شًط  ٍ هلبغبحسبة غبزض ذَاٌّس ًوَز ٍ ثویِ ٍخَُ اسٌبز ضكغ

 .ًوبیٌس هَخَزي هَهَكِ هٌظَض هي خعٍ زلیلي

 ین هَظلٌس ًتجبً استطزاز ٍخَّي ضا ًِ زض هلبغبحسبة غبزضُ هطزٍزازاضات تحو -تجػطُ 

 ًلغ اثالؽ ًوبیٌس شي اػالم ضسُ است ثِ ازاضُ حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ هحل ٍ اضربظ

}ًطَز{  هستطززض غَضتي ًِ ٍخَُ هصًَض تب یي هبُ پس اظ هغؼیت هلبغبحسبة تحوین 

 .سبظهبى اػالم ذَاّس ضس  ًَي ثِعطین ازاضُ ًل تحوین خْت تؼویت هبً هطاتت اظ

 ـ پس اظ ضسیسگي ثِ غَضت حسبة ٍ غسٍض هلبغبحسبة ًلیِ اسٌبزي ًِ ثِ حسبة 26هبزُ  

 تَسظ ضؼجِ هطثَعِ زض  ضسیسگي ٍ ثِ حسبة پصیطكتِ ضس( هوَْض ٍ پصیطكتِ ضسُ ثب هْط )

 هْطضَز ثبیستي ثِ  ضَز ٍ آى هسوت اظ اسٌبز ّعیٌِ ًِ هطزٍز هي پطًٍسُ ضجظ هي

 .ًگْساضي ضَز  ٍ هطزٍز گطزیس( هوَْض ٍ زض پطًٍسُ هطثَعِ)ضسیسگي 



 زض غَضتي ًِ غبحجبى اسٌبز استطزاز اغَل اسٌبز ضا توبضب ًٌٌس پس اظ هْط -تجػطُ 

 گطزیسُ ٍ ًطزى آًْب ثِ ضطح هبزُ كَم كتًَپي اسٌبز ثب ّعیٌِ هتوبضي تْیِ ٍ ثبیگبًي

 .ضَز ياغَل اسٌبز زض هجبل اذص ضسیس هستطز ه

 ـ غَضت حسبة هَهَكبت هتػطكي ًِ زضآهس آًْب تب پبًػس ّعاض ضیبل است ث27ِهبزُ  

 هجلؾ هصًَض زض ضؼت  طسي تحوین هحل ضسیسگي ذَاّس ضس ٍ ثیطتط اظٍسیلِ ضؼت حسبث

 ز.گیط هطاض هي ضسیسگي هَضزطسي هطًع حسبث

 حَظُ هَضز ػول ذَزـ ازاضات تحوین هٌللٌس زكبتط هرػَغي ثطاي ثجت هَهَكبت  28هبزُ  

 هْلت هوطض زض ایي  ظطفاظ ّبیي ضا ًِ  تٌظین ًوبیٌس ٍ ثط هجٌبي آى غَضت حسبة

 ًبهِ ٍ هبًَى هطثَط ًطسیسُ ثبضس ثب غسٍض اذغبض زُ ضٍظ هغبلجِ ًٌٌس ٍ زض غَضت آییي

 تحوین زض ظطف هست سِ هبُ اٍل سبل  ػسم اضسبل غَضت حسبة هَهَكبت هتػطكي ثِ ازاضُ

ُ تحوین هَظق است هَضَع ضا خْت اتربش تػوین ثِ سطپطست سبظهبى حح ٍ ثؼس، ازاض

 س.ًوبی ٍ اهَض ذیطیِ اػالم اٍهبف

ّبي ضؼت تحوین زض هَاضز تؼسي یب تلطیظ ٍ  اخطاي ًظطیِ (4/8/1382)اغالحي ـ29هبزُ  

( هبًَى تطٌیالت ٍ اذتیبضات سبظهبى حح ٍ 7هبزُ ) هتَلي یب ًبظط، هَضَع هسبهحِ ٍ اّوبل

 . است اهَضذیطیِ هٌَط ثِ تأییس ٍ غسٍض حٌن هغؼي زازگبُ اٍهبف ٍ

 ـ سبیط ًظطات ٍ هلبغب حسبثْبي غبزضُ ٍ تػویوبت ضؼت تحوین زض هحسٍزُ ٍظبیق1تجػطُ 

 ًلغ هبثل اخطا ثطاي ضؼت زیگط ٍ ازاضات اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ ٍ اضربظ شي هبًًَي آًْب،

 یي زستَض تَهق هَهت اخطاي حٌن هغؼي هجٌي ثطهضب  غالح ، هگط ایٌٌِ اظ هطاخغ شي است

 .الـب یب تػحیح یب تـییط آًْب غبزض ضَز

 ( هبًَى7ّبي ضؼت تحوین زض سبیط اهَض ٍ هَضَػبت هبزُ ) ـ تػویوبت ٍ ًظطی2ِتجػطُ 

 كویِ ٍ سطپطست ، زض هَاضزي ًِ ثِ ًظط ًوبیٌسُ ٍلي ، هصًَض زضایي هبزُ ضسُ یبز

 هَاخِ ثب اضٌبل ثبضس، ثِ زضذَاست ٍي  ِ اظ ًظط هَاظیي ضطػيسبظهبى اٍهبف ٍ اهَض ذیطی

 اغالح آى اهسام ضَز تب ًسجت ثِ ثِ ضؼجِ تحوین زیگطي خْت ضسیسگي هدسز اضخبع هي

 س.ًوبیٌ



لبئن همبم زثیط شَضای ًگْجبى هجٌی ثط ایي وِ فمْبی  3/1/5093 – 41533/03/93ثب تَجِ ثِ هفبز ًبهِ شوبضُ  (5

آییي ًبهِ ویفیت تحمیك زض شؼت تحمیك هَضَع تظَیت ًبهِ شوبضُ  19هبزُ  5ٍ  1شَضای ًگْجبى تجظطُ ّبی 

 45هبزُ  ّیأت ٍظیطاى ضا ذالف هَاظیي شطع تشریض ًسازُ اًس، زض اجطای 3/1/5011ّـ 19034/ت44331

ثب ػٌبیت ثِ ایي وِ زض تجظطُ  .سالت ازاضی هَججی ثطای اثغبل هظَثِ اظ ایي حیث ٍجَز ًساضزلبًَى زیَاى ػ

اطالحی آییي ًبهِ ویفیت تحمیك زض شؼت تحمیك سبظهبى اٍلبف ٍ اهَض ذیطیِ، سبیط ًظطّب ٍ  19یه هبزُ 

ت زیگط تحمیك ٍ هفبطب حسبثْبی طبزض شسُ ٍ تظویوبت شؼت تحمیك زض هحسٍزُ ٍظبیف لبًًَی آًْب ثطای شؼ

ازاضات اٍلبف ٍ اهَض ذیطیِ ٍ اشربص شی ًفغ لبثل اجطا اػالم شسُ است ٍ زض طَضت طسٍض زستَض تَلف 

هَلت اجطای حىن لغؼی اظ هطاجغ لضبیی هجٌی ثط الغبء یب تظحیح یب تغییط آًْب غیط لبثل اجطا ذَاّس ثَز، 

ٍ همطضات هَضز استٌبز شبوی ًیست ٍ ذبضج اظ  آییي ًبهِ هصوَض ذالف لَاًیي 19ثٌبثطایي تجظطُ یه هبزُ 

 .حسٍز اذتیبضات هطجغ ٍضغ ًیع تشریض ًوی شَز

لبًَى تشىیالت ٍ اذتیبضات سبظهبى حج ٍ اٍلبف ٍ اهَض ذیطیِ هظَة  51ج: ًظط ثِ ایي وِ تجظطُ شیل هبزُ 

ظط شؼجِ تحمیك ،ثِ ازاضات اٍلبف ٍ اشربص شی ًفغ اجبظُ زازُ است زض طَضتی وِ ثِ 1/53/5030ًسبل 

آییي ًبهِ هؼتطعُ ثِ ًیع  19هبزُ  1هطاتت ضا زض زازگبّْبی زازگستطی عطح وٌٌس ٍ تجظطُ  ،اػتطاع زاشتِ ثبشٌس

ًبظط ثِ ایجبز هوٌَػیت ثطای اشربص ٍ ازاضات اٍلبف زض اػالم شىبیت ثِ هطجغ لضبیی اظ تظوین شؼجِ تحمیك 

 س6ساضز ٍ لبثل اثغبل ثِ ًظط ًوی ضسلبًَى ًهطجَع الیِ ًیست، لصا اظ ایي جْت هغبیطتی ثب 

ػعل یب هوٌَع الوساذلِ شسى هتَلی ثب  ،لبًَى تشىیالت سبظهبى حج ٍ اٍلبف ٍ اهَض ذیطیِ  3هغبثك هبزُ » (1

ًبهِ ویفیت تحمیك زض شؼت تحمیك  آییي 19ضن اهیي هٌَط ثِ حىن لغؼی زازگبُ است6 ثٌبثطایي هسلَل هبزُ 

یطیِ وِ هفْن لبثلیت اجطای هغلك تظویوبت ٍ ًظطات شؼت تحمیك حتی زض هَاضز سبظهبى اٍلبف ٍ اهَض ذ

هربلف لبًَى هعثَض تشریض ٍ هستٌساً  ،ثبشس لبًَى هعثَض لجل اظ طسٍض ضأی لغؼی زازگبُ هی 3هظطح زض هبزُ 

ازاضی، )ضأی ّیأت ػوَهی زیَاى ػسالت « ز6گطز هیلبًَى زیَاى ػسالت ازاضی اثغبل  11ثِ لسوت زٍم هبزُ 

( آییي ًبهِ 13الظم ثِ شوط است هبزُ ) (33/43شوبضُ زازًبهِ: ، 509/34والسِ پطًٍسُ: ، 5033هطزاز  4: هَضخ

 ، تَسظ ّیأت ٍظیطاى اطالح گطزیس4/1/50116فَق الصوط زض تبضید 

ّطگبُ زض تٌظین ًظطیِ یب هلبغبحسبة سَْ هلن یب اضتجبّبت زیگطي ضخ زّس ضؼت  ـ30هبزُ 

ٍ یب   تَاًٌس ًظطیِ ًظطیِ یب هلبغبحسبة ضأسبً ٍ یب ثٌب ثِ زضذَاست عطكیي هيغبزضًٌٌسُ 

تَاًٌس ًظطیِ ٍ یب هلبغبحسبة ضا تػحیح ٍ  هلبغبحسبة ضأسبً ٍ یب ثٌب ثِ زضذَاست عطكیي هي



اغالحیِ زض ظیط ٍ یب پطت ًسرِ اغلي ًظطیِ ٍ یب زض ثطٍ زیگطي ًِ  اغالحیِ غبزض ًٌٌس.

ط غَضت غسٍض اغالحیِ زض حَاضي ًلیِ ّ تِ ٍ اهضبء ذَاّس ضس ثِضَز ًَض ضویوِ آى هي

هطاضّب ثبیس تَسظ هسئَل زثیطذبًِ تحوین هیس ٍ   ًسد هَخَز زض پطًٍسُ ٍ زكتط ًظطیبت ٍ

اهضبء ٍ ضًٍَضت ًظطیِ اغالحي ًلیِ ًسد هَخَز زض پطًٍسُ ٍ زكتط ًظطیبت ٍ هطاضّب ثبیس 

ٍ ضًٍَضت ًظطیِ اغالحي ثِ عطكیي اثالؽ ضَز تبثغ  زثیطذبًِ تحوین هیس ٍ اهضب تَسظ هسئَل

 .ثبضس هوطضات اغل ًظطیِ هي

ًگبضشی هتؼسزی است ٍ ثِ ًظط هی ضسس هتي اطلی  شىبالت( آییي ًبهِ هصوَض زاضای ا03ظبّطاً  هتي هبزُ ) -

شؼت طبزضوٌٌسُ  ّطگبُ زض تٌظین ًظطیِ یب هفبطبحسبة سَْ للن یب اشتجبّبت زیگطی ضخ زّس»چٌیي ثبشس: 

هفبطب حسبة ضا تظحیح ٍ اطالحیِ یب ٍ   عطفیي هی تَاًٌس ًظطیًِظطیِ یب هفبطبحسبة ضأسبً ٍ یب ثٌب ثِ زضذَاست 

شَز ًَشتِ ٍ  زیگطی وِ ضویوِ آى هی زض ثطيطبزض وٌٌس6 اطالحیِ زض ظیط ٍ یب پشت ًسرِ اطلی ًظطیِ ٍ یب 

لطاضّب   هَجَز زض پطًٍسُ ٍ زفتط ًظطیبت ٍولیِ ًسد  اشیاهضب ذَاّس شس ثِ ّط طَضت طسٍض اطالحیِ زض حَ

تبثغ همطضات ٍ اثالؽ شَز  زثیطذبًِ تحمیك لیس ٍ اهضب ٍ ضًٍَشت ًظطیِ اطالحی ثِ عطفیي  ثبیس تَسظ هسئَل

 ت6زازى ضًٍَشت ًظطیِ ثسٍى لیس ٍجَز اطالحیِ ٍ ضویوِ ثَزى آى هوٌَع اسس6 ثبش اطل ًظطیِ هی

آًبى  ّبیي ًِ زض هَضز تػویوبت ضؼت ازاضات تحوین ٍ اظ عطف اذغبضیِـ اٍضام ٍ 31هبزُ 

 س.ذَاّس ض ب هأهَضیي اًتظبهي اثالؽضَز ثِ ٍسیلِ هأهَضیي اٍهبف ی غبزض هي

 ـ ازاضُ ًل تحوین ثِ اهَضي ًِ اظ عطف سبظهبى حح ٍ اٍهبف ٍ اهَض ذیطیِ 32ٍهبزُ  

 هؼبٍى ٍي ٍ  اظ هسیطًل تحوین یبّب اضخبع ضَز زض ّیأتي هطًت  ازاضات تحوین استبى

 طسي هطًعي ضسیسگي ًطزُ ًظطیِ هطَضتيِ حوَهي ٍ یٌي اظ ضؤسبي ضؼت حسبثضییس ضؼج

 ز.ذَاّس زا

 ثیٌي ًطسُ زض حسٍز غالحیت هبًًَي ضؼت ًبهِ پیص ـ هَاضزي ًِ زض ایي آییي 33هبزُ  

 س.ذَاّس ض لًي ٍ هتَى كوْي كوْب ػوتحوین ثط عجن هوطضات هبًَى آییي زازضسي هس


