
َای اجرایي  دَي فضاَای اداری دستگاٌ قًاویه،مقررات ،تخشىامٍ َا يتصًیة وامٍ َای مرتًط تٍ سامان

 

  :قانون مديريت خدمات كشوري 39ماده  �

ضي ٍ زؾتگبّْبي اخطائي هَظفٌس ثِ هٌظَض نطفِ خَيي ٍ ثْطُ ثطزاضي هٌبؾت اظ ؾبذتوبًْب ٍ فضبّبي ازا :فٌبٍضي اعالػبت ٍ ذسهبت ازاضي -فهل پٌدن

ّبي غيط ضطٍض ٍ فطاّن آٍضزى هَخجبت ايوٌي ٍ ؾالهت قغلي وبضهٌساى ثطاؾبؼ ضَاثظ ٍ اؾتبًساضزّبي ثِ وبض گيطي  خلَگيط اظ تكطيفبت ظائس ٍ ّعيٌِ

 . گطزز السام ًوبيٌس فضبّب، تدْيعات ٍ هلعٍهبت ازاضي وِ تَؾظ ؾبظهبى تْيِ ٍ اثالؽ هي

حساوثط ظطف هست يه ؾبل ؾبذتوبًْبي هَضز اؾتفبزُ ذَز ضا ثب اؾتبًساضزّبي يبز قسُ تغجيك زازُ ٍ  وليِ زؾتگبّْبي اخطائي هَظفٌس -تجهطُ 

ز تب اظ عطيك ايي فضبّبي هبظاز ضا حؿت هَضز زض اؾتبًْب ثِ ازاضات ول التهبزي ٍ زاضايي اؾتبى ٍ زض هطاوع ثِ ٍظاضت اهَض التهبزي ٍ زاضايي اػالم ًوبيي

 . نَيت ّيبت ٍظيطاى ٍ يب قَضاي ثطًبهِ ضيعي ٍ تَؾؼِ اؾتبى زؾتگبّْبي ثْطُ ثطزاض آى تؼييي گطززٍظاضتربًِ حؿت هَضز ثب ت

زام ثِ زض نَضتي وِ زض هْلت تؼييي قسُ زؾتگبّْبي اخطائي السام ًىٌٌس شي حؿبثبى هَظفٌس فضبّبي هبظاز ضا ثِ ٍظاضت يب ازاضُ ول هتجَع خْت اق

 . تطتيت فَق اػالم ًوبيٌس

 

 

  قانون مديريت خدمات كشوري 115ماده  14بند  �

ٍ اذتيبضات  تهَيت زؾتَض الؼول ًبظط ثط ثْطُ ثطزاضي هغلَة اظ فضبّب ٍ تدْيعات ٍ ٍؾبئل ًمليِ ازاضي، خبثِ خبيي ٍ تبهيي ؾبذتوبًْب ازاضي اظٍظبيف

 .قَضاي ػبلي ازاضي هي ثبقس

  :قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 56ماده �

قىيالت هَاظي، توطوع ؾبذت ٍ ؾبظ ؾبذتوبًْبي زٍلتي ٍ ػوَهي لَُ هدطيِ، اضتمبء ويفيت ؾبذت ٍ ؾبظ ٍ ًيع لعٍم ضػبيت همطضات ٍ ثِ هٌظَض حصف ت»

ؾبظهبى هدطي )ضَاثظ ٍ اؾتبًساضزّب، زٍلت هَظف اؾت اهَض ثطًبهِ ضيعي، هغبلؼِ، عطاحي ٍ اخطاي ؾبذتوبًْبي هعثَض ضا زض ٍظاضت هؿىي ٍ قْطؾبظي 

ٍظاضتربًِ ّبي آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ اعالػبت، ًيطٍّبي هؿلح، ؾبظهبى اًطغي اتوي ٍ هَاضزي وِ ثِ . هتوطوع ًوبيس( ّب، تأؾيؿبت زٍلتي ٍ ػوَهيؾبذتوبى

اهِ هؼبًٍت تَؾؼِ ٍ ؾطهبية اًؿبًي هَظف اؾت تب پبيبى ؾبل اٍل ثطى.پيكٌْبز هؼبًٍت ثِ تهَيت ّيأت ٍظيطاى هي ضؾس، اظ قوَل ايي حىن هؿتثٌي اؾت

 «.ًؿجت ثِ انالح ؾبذتبض زؾتگبّْبيي وِ ثِ ؾبذت ٍ ؾبظ ؾبذتوبًْبي ػوَهي زٍلتي هي پطزاظًس، السام ًوبيس

 

 كل كشور  1395قسمت ب ماده واحده قانون بودجه سال  5بند ح تبصره  �

قسُ زض ايي لبًَى ٍ  ثيٌي ثطاي اًتكبض نىَن اؾالهي پيف ّبي زٍلت اؾتفبزُ اظ زاضايي  هٌظَض قَز ثِ ثِ ٍظاضت اهَض التهبزي ٍ زاضايي اخبظُ زازُ هي     

ّبي زٍلت،  ّب ٍ اهَال زض هبلىيت زٍلت ٍ توطوع اذتيبضات هطثَط ثِ ًحَُ ًمل ٍ اًتمبل اهَال هٌمَل ٍ غيطهٌمَل ٍ ؾبيط زاضايي ؾبهبًسّي ٍ هسيطيت زاضايي

حؿت هَضز ًؿجت ثِ اًدبم الساهبت هَضز ًيبظ ثطاي هسيطيت ٍ اؾتفبزُ اظ ( ؾبزا)ي ّبي اخطاي ضوي اخطاي ؾبهبًِ خبهغ اعالػبت اهَال غيطهٌمَل زؾتگبُ

ّبي ظيط ًظط همبم هؼظن ضّجطي ٍ  لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ثِ اؾتثٌبي اًفبل، اهَال زؾتگبُ( 5)ّبي اخطايي هَضَع هبزُ  ّب ٍ اهَال زؾتگبُ زاضايي

اًتكبض نىَن اؾالهي ًظيط اضظيبثي تَؾظ وبضقٌبؾبى ضؾوي،   هٌظَض پكتَاًِ لبًَى اؾبؾي ثِ( 83)هَاضز ٍ ههبزيك هٌسضج زض انل ّكتبز ٍ ؾَم

ّبي اخطايي  وليِ زؾتگبُ. ثطزاض، ٍاگصاضي ٍ ّطگًَِ ًمل ٍ اًتمبل يب فطٍـ اهَال هصوَض ثب تهَيت ّيأت ٍظيطاى السام وٌس قٌبؾبيي، تؼييي ٍ تغييط ثْطُ

لبًَى ( 69)هبزُ ( 10)لبًَى هحبؾجبت ػوَهي وكَض ٍ تجهطُ ( 137)زض اخطاي هبزُ  1386/7/8وكَضي ههَة  لبًَى هسيطيت ذسهبت( 5)هَضَع هبزُ 

هبُ اظ تبضيد اثالؽ ايي لبًَى ًؿجت ثِ ثجت وليِ اهَال غيطهٌمَل  3تٌظين ثركي اظ همطضات هبلي زٍلت هىلفٌس ضوي ّوىبضي الظم حساوثط ظطف هست 

اي يب ٍلفي ُ  وِ زاضاي ؾٌس هبلىيت ثَزُ يب فبلس ؾٌس هبلىيت ثبقٌس، اخبض ّب ٍ فضبّبي ازاضي زض اذتيبض يب تهطف اػن اظ ايي اػن اظ اضاضي، اهالن، ؾبذتوبى

 ثطزاض، فطٍـ اهَال غيطهٌمَل زٍلتي ثسٍى ثجت اعالػبت نسٍض ّطگًَِ هدَظ ثطاي ٍاگصاضي حك اؾتفبزُ، تغييط ثْطُ. زض ؾبهبًِ السام ًوبيٌس... يب هلىي ٍ 

 .ضّگيطي هوٌَع اؾت( وس)زض ؾبهبًِ هصوَض ٍ اذص قٌبؾِ 



ّبي ٍاثؿتِ ثِ لَُ لضبييِ، لَُ همٌٌِ ٍ ؾبيط ًْبزّبي حىَهتي غيطلَُ هدطيِ ٍ اؾتفبزُ اظ   اًتكبض نىَن اؾالهي ثطاي زؾتگبُ      

. ا اؾتُ تطيي همبم آى  ّب حؿت هَضز هٌَط ثِ هَافمت ػبلي ّب ٍ اهَال ايي زؾتگبُ زاضايي      

 

 

: لت دومالي رات مقراز تنظيم بخشي ن قانو 69ماده   

 :قَز ّب ٍ هإؾؿبت زٍلتي اخبظُ زازُ هي ثِ ٍظاضتربًِ     

ّب، هإؾؿبت ٍ ؾبظهبًْبي زٍلتي زض هطوع ثِ پيكٌْبز ؾبظهبى هسيطيت ٍ  ّبي ٍاثؿتِ ثِ ٍظاضتربًِ اؾتفبزُ اظ ؾبذتوبًْبي هبظاز ثط ًيبظ زؾتگبُحك     

ضيعي  ضيعي اؾتبى ٍ تهَيت قَضاي ثطًبهِ ضيعي وكَض ٍ تهَيت ّيئت ٍظيطاى زض اؾتبًْب ثِ پيكٌْبز اؾتبًساض يب ضئيؽ ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهُِ ثطًبم

  .ّبي زٍلتي ًيبظهٌس ٍاگصاض گطزز ثالػَو ثِ زؾتگبُ

: لت دومالي رات مقراز تنظيم بخشي ن قانو 69ماده 5تبصره   

ُ اظ اضاضي ٍاهالن ايي لبًَى ثِ ًْبزّب ٍ هَؾؿبت ػوَهي غيط زٍلتي ٍهَؾؿبت ذيطيِ ٍ ػبم الوٌفؼِ ثب تهَيت ّيبت ٍظيطاى زض ٍاگصاضي حك اؾتفبز    

پؽ اظ ضفغ ًيبظ آًْب ثِ تكريم ٍظاضتربًِ هطثَط ٍ تَنيت . خْت تحمك اّساف ٍ احىبم ثطًبهِ ّبي پٌح ؾبلِ ٍ لَاًيي هطثَط اهىبى پصيط ذَاّس ثَز 

 يطاى ، هله يب ظهيي هَضزٍاگصاضي ثِ زٍلت اػبزُ ذَاّس قسّيبت ٍظ

 

ٍظاضت اهَض التهبزي ٍزاضائي هَظف اؾت ثبًه اعالػبتي خبهغ اظ اضاضي ٍاهالن : لت دومالي رات مقراز تنظيم بخشي ن قانو 69ماده  10تبصره 

.اّْبي اخطائي لطاض زّسزٍلت هَضَع ايي لبًَى ثب اؾتفبزُ اظ تدْيعات ضايبًِ اي تْيِ ٍ زض اذتيبض زؾتگ   

ٍظاضتربًِ ّب ٍ هإؾؿبت زٍلتي ٍ قطوتْبي زٍلتي ٍ هإؾؿبت ٍ ًْبزّبي ػوَهي غيط زٍلتي هىلفٌس : قانون محاسبات عمومی کشور 137ماده     

ظم ثساًس هؿتميوبً زض اذتيبض وليِ اعالػبت هبلي هَضز زضذَاؾت ٍظاضت اهَض التهبزي ٍ زاضائي ضا وِ زض اخطاي ايي لبًَى ثطاي اًدبم ٍظبيف ذَز ال

. ٍظاضتربًِ هصوَض لطاض زٌّس  

لتدومالي رات مقراز تنظيم بخشي ن قانو 89بند ب ماده   

:قَز ّب ٍ هإؾؿبت زٍلتي اخبظُ زازُ هي ثِ ٍظاضتربًِ   

ٍلتي زض هطوع ثِ پيكٌْبز ؾبظهبى هسيطيت ٍ ّب، هإؾؿبت ٍ ؾبظهبًْبي ز ّبي ٍاثؿتِ ثِ ٍظاضتربًِ حك اؾتفبزُ اظ ؾبذتوبًْبي هبظاز ثط ًيبظ زؾتگبُ    

ضيعي  ضيعي اؾتبى ٍ تهَيت قَضاي ثطًبهِ ضيعي وكَض ٍ تهَيت ّيئت ٍظيطاى زض اؾتبًْب ثِ پيكٌْبز اؾتبًساض يب ضئيؽ ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ثطًبهِ

. ّبي زٍلتي ًيبظهٌس ٍاگصاض گطزز ثالػَو ثِ زؾتگبُ

 

  قانون محاسبات عمومی 115ماده 

:  فطٍـ اهَال غيط هٌمَل ٍظاضتربًِ ّب ٍ هإؾؿبت زٍلتي وِ هبظاز ثط ًيبظ تكريم زازُ قَز ثبؾتثٌبء اهَال غيط هٌمَل هكطٍحِ ظيط     

. اهَال غيط هٌمَلي وِ اظ ًفبيؽ هلي ثبقس  -1

. تأؾيؿبت ٍ اؾتحىبهبت ًظبهي ٍ وبضذبًدبت اؾلحِ ٍ هْوبت ؾبظي  -2

. آثبض ٍ ثٌبّبي تبضيري  -3

يت ّيأت اهَال غيط هٌمَل وِ زض ضاثغِ ثب ههبلح ٍ هٌبفغ هلي زض تهطف زٍلت ثبقس وِ فطٍـ آًْب هوٌَع هيجبقس ثٌب ثِ پيكٌْبز ٍظيط هطثَط ثب تهَ -4

 .ٍظيطاى ٍ ثب ضػبيت ؾبيط همطضات هطثَط هدبظ هي ثبقس ٍخَُ حبنل اظ فطٍـ ايي لجيل اهَال ثبيس ثِ حؿبة زضآهس ػوَهي وكَض ٍاضيع قَز 



زض هَضز هإؾؿبت زٍلتي وِ ظيط ًظط ّيچيه اظ ٍظاضتربًِ ّب ًيؿتٌس ٍ ثغَض هؿتمل ازاضُ هيكًَس پيكٌْبز فطٍـ اهَال غيط هٌمَل هطثَط  -1تجهطُ     

 .زض اخطاي ايي هبزُ اظ عطف ثبالتطيي همبم اخطائي هإؾؿبت هصوَض ثؼول ذَاّس آهس 

  .زٍلتي ثدع اهَال غيط هٌمَل هؿتثٌي قسُ زض ايي هبزُ ثب تهَيت هدوغ ػوَهي آًْب هدبظ هيجبقس  فطٍـ اهَال غيط هٌمَل قطوتْبي -2تجهطُ     

 

:1395ضوابط اجرايی بودجه سال   

احساث، ذطيس ٍ يب اخبضُ ؾبذتوبى ّبي خسيس ازاضي تَؾظ زؾتگبُ ّبي اخطايي اظ خولِ قطوت ّبي زٍلتي، ثبًه ّب ٍ هإؾؿبت اًتفبػي  -29هبزُ      

ثِ اؾتثٌبي هَاضز تغييط ؾغح تمؿيوبت وكَضي، تدويغ ؾبذتوبى ّبي ازاضي هَخَز ثسٍى ايدبز ثبض هبلي خسيس، توطوعظزايي ٍ ذطٍج اظ )تِ ثِ زٍلت ٍاثؽ

ول  1395والى قْطّب ثسٍى ايدبز ثبض هبلي خسيس ٍ ّوچٌيي عطح ّبي ذطيس يب احساث زض عطح ّبي ههَة پيَؾت قوبضُ يه لبًَى ثَزخِ ؾبل 

 .هوٌَع هي ثبقس( ضوكَ

 .هَاضز هؿتثٌي اظ هفبز ايي هبزُ ثب پيكٌْبز زؾتگبُ اخطايي ٍ تأييس ؾبظهبى ثِ تهَيت ّيئت ٍظيطاى ذَاّس ضؾيس -1تجهطُ      

قطوت هبزض  ؾبذتوبى ّبي ثب اضظـ ٍ ثب لسهت تبضيري زض هبلىيت زٍلت ٍ زض اذتيبض زؾتگبُ ّبي اخطايي پؽ اظ زضيبفت تأييسيِ اظ -2تجهطُ      

ؾت ترههي ػوطاى ٍ ثْؿبظي قْطي ايطاى ٍ يب ؾبظهبى هيطاث فطٌّگي، نٌبيغ زؾتي ٍ گطزقگطي ٍ ثب ضػبيت لَاًيي ٍ همطضات هطثَط ثب وبضثطي هٌب

  .هَضز اؾتفبزُ لطاض هي گيطز

:1/4/1390ـ 7539/206مصوبه شورای عالی اداری  به شماره  4ماده  

ثِ احساث، ذطيس يب اخبضُ ؾبذتوبى، الظم اؾت گعاضـ آى ضا ثِ ّوطاُ زاليل تَخيْي ثِ وبضگطٍُ ؾبهبًسّي فضبّب ٍ  ّبي اخطايي زض نَضت ًيبظ زؾتگبُ

.ّبي ازاضي اضائِ ًوَزُ ٍ هدَظ الظم ضا اذص ًوبيٌس ؾبذتوبى  

اث، ذطيس يب اخبضُ ؾبذتوبى تَؾظ ّب هَظفٌس زض تسٍيي ٍ ترهيم ثَزخِ ثطاي احس ضيعي وكَض ٍ اؾتبًساضي تجهطُ ـ ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ

.ّبي ازاضي ضا اظ زؾتگبُ اخطايي هغبلجِ ًوبيٌس ّبي اخطايي، هدَظ وبضگطٍُ ؾبهبًسّي فضبّب ٍ ؾبذتوبى زؾتگبُ

(: 8رديف )هيئت وزيران  29/7/95مورخ  92670/53571مصوبه  

ّوچٌيي ًَؾبظي تدْيعات ٍلَاظم ازاضي زض قف هبِّ زٍم . اؾت ذطيسٍاخبضُ ّطگًَِ ؾبذتوبى ازاضي خسيس زض قف هبِّ زٍم ؾبلدبضي هوٌَع     

زض هَاضزي وِ اػتجبض هَضز ًيبظ لجال زض لبًَى ثَزخِ . ضاُ اًساظي هي گطزًس هوٌَع اؾت 1395ؾبلدبضي ثِ اؾتثٌبء ٍاحسّبيي وِ حؿت ضطٍضت زض ؾبل 

. نطفِ خَيي قَز% 70ول وكَض پيف ثيٌي قسُ اؾت ًيع ثبيس  1395ؾبل 

:قانون محاسبات عمومی کشور 137 ماده  

ٍض ٍظاضتربًِ ّب ٍ هإؾؿبت زٍلتي ٍ قطوتْبي زٍلتي ٍ هإؾؿبت ٍ ًْبزّبي ػوَهي غيط زٍلتي هىلفٌس وليِ اعالػبت هبلي هَضز زضذَاؾت ٍظاضت ام    

 .ٍظاضتربًِ هصوَض لطاض زٌّس التهبزي ٍ زاضائي ضا وِ زض اخطاي ايي لبًَى ثطاي اًدبم ٍظبيف ذَز الظم ثساًس هؿتميوبً زض اذتيبض 



 

 

: یکصذ ي چُل ي وُمیه جلسٍ شًرای عالي اداریمصًتٍ  2ب مادٌتىذ 

:ّبي ازاضي وبضگطٍُ ؾبهبًسّي فضبّب ٍ ؾبذتوبى قطح ٍظبيف

ّبي اخطايي زض ذهَل ًيبظ ثِ فضبّبي اذتهبني ٍ فضبّبي ثب وبضثطي ذبل  ـ ثطضؾي ٍ تأييس پيكٌْبز زؾتگب1ُ

ّبي اخطايي  ّب ٍ فضبّبي ازاضي هبظاز ٍ ووجَز زؾتگبُ اىـ تأييس ؾبذتن2

ّبي اخطايي  ّب ٍ فضبّبي ازاضي هبظاز زؾتگبُ ثطزاض اظ ؾبذتوبى ـ تأييس زؾتگبُ ثْط3ُ

ضثظ  ّبي تحليلي ٍ هسيطيتي ثطاي اضائِ ثِ هطاخغ شي آٍضي اعالػبت ٍ تْيِ گعاضـ ـ خوغ4

ّبي الظم اظ ٍضؼيت فضبّبي ازاضي زؾتگبّْبي اخطايي يسّبي هيساًي ٍ تْيِ گعاضــ تكىيل گطٍّْبي وبضقٌبؾي ثطاي اًدبم ثبظز 5

 5/2/1390يىهس ٍ چْل ٍ ًْويي خلؿِ قَضاي ػبلي ازاضي هَضخ  4ٍ تجهطُ شيل هبزُ  4ٍ هبزُ 3ٍ هبزُ 2هبزُ ةثٌس 3 تجهطُ

َای اجرایي كشًر دریکصذ ي پىجاٌ ي  دَي فضاَای اداری دستگاٌ شًرا، مًضًع سامان 1/4/1390يرخ م 7539/206اصالح مصًتٍ شمارٌ 

�(لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي( 5)ّبي اخطايي هَضَع هبزُ  توبهي زؾتگبُ)5/10/1390چُارمیه جلسٍ شًرای عالي اداری مًرخ 

: قَز هي 7ـ ػجبضت ظيط خبيگعيي هبز1ُهبزُ

ثيٌي قسُ زض لَاًيي ثَزخِ ؾٌَاتي، ّعيٌِ  خولِ احىبم پيف ّبي هَضَع ايي ههَثِ، هغبثك لَاًيي ٍ همطضات هطثَط هي ؾبذتوبىٍخَُ ًبقي اظ فطٍـ »

« .ذَاّس قس

: قَز هي 8ـ ػجبضت ظيط خبيگعيي هبزُ 2هبزُ

ّبي زٍلتي، ثب ضػبيت  ػِ، عطاحي ٍ اخطاي ؾبذتوبىضيعي، هغبل ّبي هطثَط ثِ ثطًبهِ لبًَى ثطًبهِ پٌدن تَؾؼِ وكَض، توبهي فؼبليت 56زض اخطاي هبزُ »

« .قَز ّب، تأؾيؿبت زٍلتي ٍ ػوَهي هتوطوع هي هصوَض، زض ؾبظهبى هدطي ؾبذتوبى 56هؿتثٌيبت هبزُ 

�.قَز حصف هي« 9تجهطُ هبزُ»ٍ « 8تجهطُ هبزُ»ـ 3هبزُ

 

كشًر َای اجرایي مصًتٍ شًرای عالي اداری در خصًص ساماوذَي فضاَای اداری دستگاٌ

،  1/4/1390ـ  7539/206قوبضُ 

لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ( 5)ّبي اخطايي هَضَع هبزُ  وليِ زؾتگبُ

خوَْض، زض اخطاي ثٌس  ثٌب ثِ پيكٌْبز هؼبًٍت تَؾؼِ هسيطيت ٍ ؾطهبيِ اًؿبًي ضييؽ 5/2/1390قَضاي ػبلي ازاضي زض يىهس ٍ چْل ٍ ًْويي خلؿِ هَضخ 

ّبي ازاضي، ترهيم هٌبؾت فضبي ازاضي ٍ وبّف  ثطزاضي هغلَة اظ ؾبذتوبى يطيت ذسهبت وكَضي ٍ ثِ هٌظَض ثْطُلبًَى هس( 115)هبزُ ( 14)

: ّبي زٍلتي تهَيت ًوَز ثطزاضي ٍ ًگْساضي ؾبذتوبى ّبي ًبقي اظ تأهيي، ثْطُ ّعيٌِ

ثط اؾبؼ ضَاثظ ٍ اؾتبًساضزّبي ثىبضگيطي فضبّب، تدْيعات ٍ ّبي اخطايي  ـ اظ تبضيد اثالؽ ايي ههَثِ، فضبّبي ازاضي ٍ ضفبّي هَضزًيبظ زؾتگب1ُهبزُ

. قَز لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي تؼييي هي( 39)هلعٍهبت ازاضي، هَضَع هبزُ 



حؿَة ثطزاضي لطاض زاضًس، فضبي ازاضي م ثبقٌس ٍ زض حبل حبضط ثِ ّويي هٌظَض هَضز ثْطُ ّبيي وِ زاضاي وبضثطي آهَظقي ٍ زضهبًي هي تجهطُ ـ ؾبذتوبى

. ثبقٌس ًكسُ ٍ هكوَل ايي ههَثِ ًوي

ّبي ازاضي ثب تطويت اػضب ٍ ٍظبيف ٍ اذتيبضات ظيط  گيطي ٍ اخطاي ايي ههَثِ، وبضگطٍُ ؾبهبًسّي فضبّب ٍ ؾبذتوبى ـ ثِ هٌظَض تؿطيغ زض تهوين2هبزُ

: قَز تكىيل هي

: تطويت اػضبء ( الف

ضييؽ وويتِ : خوَْض ـ هؼبٍى اخطايي ضييؽ1

زثيطوويتِ : خوَْض ٍؾؼِ هسيطيت ٍ ؾطهبيِ اًؿبًي ضييؽـ هؼبٍى ت2

خوَْض  ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضييؽ ـ هؼبٍى ثطًبه3ِ

ـ ٍظيط اهَض التهبزي ٍ زاضايي 4

ـ ٍظيط هؿىي ٍ قْطؾبظي  5

ـ ٍظيط وكَض  6

ضثظ  ـ ثبالتطيي همبم زؾتگبُ اخطايي شي7

: ٍظبيف ٍ اذتيبضات( ة

ّبي اخطايي زض ذهَل ًيبظ ثِ فضبّبي اذتهبني ٍ فضبّبي ثب وبضثطي ذبل  ـ ثطضؾي ٍ تأييس پيكٌْبز زؾتگب1ُ

ّبي اخطايي  ّب ٍ فضبّبي ازاضي هبظاز ٍ ووجَز زؾتگبُ ـ تأييس ؾبذتوبى2

ّبي اخطايي  ّب ٍ فضبّبي ازاضي هبظاز زؾتگبُ ثطزاض اظ ؾبذتوبى ـ تأييس زؾتگبُ ثْط3ُ

ضثظ  ٍ هسيطيتي ثطاي اضائِ ثِ هطاخغ شي ّبي تحليلي آٍضي اعالػبت ٍ تْيِ گعاضـ ـ خوغ4

ّبي الظم اظ ٍضؼيت فضبّبي ازاضي زؾتگبّْبي اخطايي  ـ تكىيل گطٍّْبي وبضقٌبؾي ثطاي اًدبم ثبظزيسّبي هيساًي ٍ تْيِ گعاضـ 5

. ثبقس خوَْض هؿتمط هي ـ زثيطذبًِ وبضگطٍُ هصوَض زض هؼبًٍت تَؾؼِ هسيطيت ٍ ؾطهبيِ اًؿبًي ضييؽ1تجهطُ

ّب ٍ فضبّبي ازاضي هؿتمط زض اؾتبى تْطاى، زض ؾغح ؾتبز ٍ ازاضات ول اؾتبى ثط ػْسُ وبضگطٍُ  ـ ثطضؾي ٍ اتربش تهوين زض ذهَل ؾبذتوبى2تجهطُ

. ثبقس هصوَض هي

ف فَق تكىيل ضثظ ثب قطح ٍظبي ـ وبضگطٍُ ؾبهبًسّي فضبّب ٍ ؾبذتوبًْبي ازاضي زض ّط اؾتبى ثبهؿئَليت اؾتبًساض ٍ ػضَيت زؾتگبّْبي شي3تجهطُ

. گطزز هي

لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ثِ زثيطذبًِ ( 39)هبُ گعاضـ ػولىطز ذَز ضا زض چْبضچَة هفبز هبزُ ( 3)ّبي اخطايي هَظفٌس ظطف هست  ـ زؾتگب3ُهبزُ

. وبضگطٍُ اضايِ ًوبيٌس

اضـ آى ضا ثِ ّوطاُ زاليل تَخيْي ثِ وبضگطٍُ ؾبهبًسّي ّبي اخطايي زض نَضت ًيبظ ثِ احساث، ذطيس يب اخبضُ ؾبذتوبى، الظم اؾت گع ـ زؾتگب4ُهبزُ

. ّبي ازاضي اضائِ ًوَزُ ٍ هدَظ الظم ضا اذص ًوبيٌس فضبّب ٍ ؾبذتوبى

ّب هَظفٌس زض تسٍيي ٍ ترهيم ثَزخِ ثطاي احساث، ذطيس يب اخبضُ ؾبذتوبى  خوَْض ٍ اؾتبًساضي ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضييؽ تجهطُ ـ هؼبًٍت ثطًبهِ

. ّبي ازاضي ضا اظ زؾتگبُ اخطايي هغبلجِ ًوبيٌس ّبي اخطايي، هدَظ وبضگطٍُ ؾبهبًسّي فضبّب ٍ ؾبذتوبى ؾتگبُتَؾظ ز

ّبي اخطايي هَظفٌس فضبي  زؾتگبُ... ّب، زٍضوبضي ٍ ّبي ًَيي ٍ ثىبضگيطي ضٍيىطزّبي خسيس ًظيط اخطاي لبًَى ّسفوٌسي يبضاًِ ـ ثب تَخِ ثِ فٌبٍضي 5هبزُ

. ثيٌي ًوبيس تدْيعات هٌبؾت ثطاي وبضوٌبى زٍضوبض ضا پيفهكتطن ثِ ّوطاُ 

هبُ ًؿجت ثِ ثبظًگطي ( 6)خوَْض هَظف اؾت ثب ّوبٌّگي ٍظاضت هؿىي ٍ قْطؾبظي، ظطف هست  ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضييؽ ـ هؼبًٍت ثطًبهِ 6هبزُ

. نَثِ السام ًوبيسٍ تغجيك آى ثب هفبز ايي م( ّبي ازاضي ضَاثظ عطاحي ؾبذتوبى) 178هفبز ًكطيِ فٌي 



عجيك ـ زؾتگبّْبي اخطايي زض ؾغح هلي ٍ اؾتبًساضاى زض ؾغح اؾتبى هىلفٌس ضوي ضػبيت لَاًيي ٍ همطضات هطثَعِ، ؾبذتوبًْب ٍ اهىبًبتي وِ زض ت7هبزُ

ّبي تحَل ازاضي السام  ٍ اخطاي عطحتوبم  ّبي ًيوِ ثبقس ضا ثِ فطٍـ ضؾبًسُ، اظ هحل زضآهس آى ًؿجت ثِ اتوبم عطح ثب هفبز ايي ههَثِ هَضزًيبظ ًوي

. خوَْض هَظف اؾت تؿْيالت لبًًَي الظم ضا ثطاي اخطاي ايي ثٌس فطاّن ًوبيس ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضييؽ هؼبًٍت ثطًبهِ. ًوبيٌس

ضيعي، هغبلؼبتي، اخطايي  هَض ثطًبهِّبي هطثَعِ ًظيط ا ّبي زٍلتي، وليِ فؼبليت ؾبظي زض احساث ؾبذتوبى ـ ثِ هٌظَض ايدبز ٍحست ضٍيِ ٍ يىپبضچِ 8هبزُ

. گطزز زض ٍظاضت هؿىي ٍ قْطؾبظي هتوطوع هي... ٍ

. ثبقٌس لبًَى ثطًبهِ پٌدن تَؾؼِ اظ هفبز ايي ثٌس هؿتثٌي هي( 56)تجهطُ ـ زؾتگبّْبي هكوَل هبزُ 

زثيطذبًِ قَضاي ػبلي ازاضي گعاضـ هؿتوط ًحَُ اخطاي ّبي هؿـتمل ٍ اؾتبًساضاى هؿئَل حؿي اخطاي ايي ههَثِ ثَزُ ٍ  ـ ٍظضاء ، ضؤؾبي ؾـبظهبى9هبزُ

. ًوبيس آى ضا ثِ قَضا اضايِ هي

پبزاـ ػولىطز زازُ ذَاّس  1390لبًَى ثَزخِ ؾبل ( 38)هَضَع هبزُ % 5تجهطُ ـ ثطاي اؾتبًساضاًي وِ زض اًدبم ايي ضَاثظ السام هإثط ًوبيٌس، اظ هحل 

. ٍاگصاضًسُ ًوبيٌس قس تب نطف ضفبّيأت وبضوٌبى اؾتبى ٍ زؾتگبُ

پيَؾت ههَثِ قَضاي ػبلي ازاضي 

« ّبي زٍلتي اؾتبًساضز تأهيي ٍ ثىبضگيطي ؾبذتوبى»

 

: ـ هفبّين ٍ تؼبضيف1

يه يب )ّبي هسيطيت، وبضقٌبؾي  اظ لجيل اتبق. قَز هٌظَض فضبّبيي ّؿتٌس وِ وبض انلي ازاضي هؿتميوبً زض آًْب اًدبم هي: ـ فضبّبي انلي ازاضي1ـ1

... ، ٍ(زض اضتجبط هؿتمين ثب وبض ازاضي)ّبي خبضي  ، فضبي اًدبم اهَض زفتطي، ثبيگبًي(ُچٌسًفط

اظ لجيل . گيطًس قسُ ٍ زض وٌبض فضبّبي انلي قىل هي ثيٌي ضؾبًي اًدبم وبض پيف هٌظَض فضبّبيي ّؿتٌس وِ ثطاي تؿْيل ٍ ذسهبت: ـ فضبّبي ٍاثؿت2ِـ1

. ي، اتبق خلؿبتّبي آهَظـ ؾبلي اختوبػبت، وتبثربًِ، والؼ

ثيٌي  ّب ٍ ذسهـبت ازاضي زض ؾبذـتوبى پيـف هٌظَض فضبّبيي ّؿتٌس وِ ثطاي تأهيي ضفبُ وبضوٌبى ٍ ثطاي پكـتيجبًي فؼبليـت: ـ فضبّبي پكتيجبًي3ـ1

. ّبي ثْساقتي اظ لجيل اتبق ؾطٍض، ًوبظذبًِ، چبح ٍ تـىثيط، آثساضذبًِ، تأؾيؿبت ٍ اًجبض هلعٍهبت، ؾطٍيؽ. قـسُ اؾت

. گطزز هٌظَض فضبّبيي ّؿتٌس وِ ثطاي تىطين اضثبة ضخَع خْت زضيبفت ذسهبت هَضزًظط هكرم هي: ـ فضبي هَضزًيبظ ثطاي اضثبة ضخَع4ـ1

اظ لجيل ضاّطٍّب، . قًَس ثيٌي هي هٌظَض فضبّبيي ّؿتٌس وِ ثطاي اضتجبط زازى ثيي فضبّبي انلي، ٍاثؿتِ ٍ پكتيجبًي پيف: ـ فضبّبي گطزـ 5ـ 1

. ّب لِح ضاُ

اظ لجيل آظهبيكگبُ زض . گطزز ّبي زؾتگبُ اخطايي، اذتهبنبً ايدبز هي هٌظَض فضبّبيي ّؿتٌس وِ ثط حؿت ٍظبيف ٍ هأهَضيت: ـ فضبّبي اذتهبني 6ـ1

. ّبي ؾبظهبى هيطاث فطٌّگي ّب، هَظُ ؾبظهبى اؾتبًساضز ٍ تحميمبت نٌؼتي، ذعاًِ زض ثبًه

. فضبّبي انلي ازاضي، ٍاثؿتِ، ضفبّي ٍ پكتيجبًي ٍ اضثبة ضخَع ػجبضتؿت اظ هدوَع: ـ ظيطثٌبي ذبلم7ـ1

ّبي اخطايي هتٌبؾت ثب پؿت ؾبظهبًي، ًيبظّبي قغلي ٍ فضبي ازاضي  هدوَػِ ٍؾبيل ٍ هلعٍهبتي اؾت وِ وبضوٌبى زؾتگبُ: ـ تدْيعات ازاضي 8ـ 1

. ًيبظ زاضًس ّبيكبى زض ضاؾتبي تحمك اّساف ؾبظهبًي هَخَز، ثطاي اًدبم ٍظبيف ٍ هأهَضيت

ايي اؾتبًساضز ثِ ( ظيطثٌبي ذبلم)ـ ًؿجت لبثل لجَل ؾغح ظيطثٌبي ّط يه اظ فضبّبي انلي ازاضي، ٍاثؿتِ، پكتيجبًي ٍ اضثبة ضخَع ثِ هدوَع آًْب 2

: ثبقس قطح شيل هي

. ّبي زٍلتي العاهي اؾت ثطزاضي، ذطيس ٍ اخبضُ ؾبذتوبى ـ ضػبيت ًؿجتْبي فَق زض ثْط1ُـ2

قَضاي ػبلي ازاضي تؼييي .... هَضخ... ههَثِ( 7)ي اذتهبني هَضزًيبظ زؾتگبُ اخطايي، ثطاؾبؼ هأهَضيت ٍ ٍظبيف لبًًَي، ٍ ثب ضػبيت هفبز هبزُ ـ فضبّب2ـ2

. قَز هي



، فضبي انلي (1)هبضُ ثطاؾبؼ خسٍل ـ( ٍظضاء هؼبًٍيي ٍظضاء اؾتبًساضاى ٍ هكبغل ّوتطاظ)ـ فضبي انلي ازاضي هَضزًيبظ هسيطاى ؾيبؾي ٍ هكبغل ّوتطاظ 2

اي،  ٍ فضبي انلي هَضزًيبظ هسيطاى حطفِ( 2)اي، وبضقٌبؾبى ٍ وبضهٌساى زض ؾغح ؾتبزي ٍ اؾتبًي ثطاؾبؼ خسٍل قوبضُ  ازاضي هَضزًيبظ هسيـطاى حطفِ

. قَز تؼييي هي( 3)وبضقٌبؾبى ٍ وبضهٌساى زض ؾغح قْطؾتبى ثطاؾبؼ خسٍل قوبضُ 

 

ًػاز  ازاضي ـ هحوَز احوسيخوَْض ٍ ضييؽ قَضاي ػبلي  ضييؽ

فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ هسيطاى ؾيبؾي ٍ هكبغل ّوتطاظ (: 1)خسٍل قوبضُ 

(قبهل اتبق وبض ٍ فضبي خلؿبت اذتهبني)فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ ٍظيط هتطهطثغ 70  

(تهبنيقبهل اتبق وبض ٍ فضبي خلؿبت اخ)فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ اؾتبًساض هتطهطثغ 70  

فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ هؼبٍى ٍظيط ٍ هكبغل ّوتطاظهتطهطثغ 30  

فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ هكبٍضاى ٍظضاهتطهطثغ 15  

  
فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ هسيطاى حطفِ اي، وبضقٌبؾبى ٍ وبضهٌساى زض ؾغح ؾتبزي ٍ اؾتبًي (: 2)خسٍل قوبضُ 

  
زاضي هَضز ًيبظ هكبٍضاى ٍظضافضبي انلي اهتطهطثغ 15  

فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ هسيطاى ول ٍ هكبغل ّوتطاظهتطهطثغ 25  

فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ هكبٍضاى هؼبًٍيي ٍظضا ٍ اؾتبًساضاىهتطهطثغ 15  

فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ هؼبًٍيي هسيطول ٍ هكبغل ّوتطاظهتطهطثغ 15  

انلي ازاضي هَضز ًيبظ ضييؽ گطٍُ هكبغل ّوتطاظفضبي هتطهطثغ 10  

هتطهطثغ 6  
  قبغليي پؿتْبي وبضقٌبؾي ٍ ؾبيط پؿتْبي)فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ وبضهٌساى 

(ؾبظهبًي

فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ ضييؽ زفتط ٍ فضبي اضثبة ضخَعهتطهطثغ 15  

تط ٍ فضبي اضثبة ضخَعفضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ هؿئَل زفهتطهطثغ 12  

   10 

هتطهطثغ
فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ هتهسي اهَض زفتطي ٍ فضبي اضثبة ضخَع

فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ هبقيي ًَيؽهتطهطثغ 6  

 

فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ هسيطاى حطفِ اي، وبضقٌبؾبى ٍ وبضهٌساى زض ؾغح قْطؾتبى (: 3)خسٍل قوبضُ 
  

(قبهل اتبق وبض ٍ فضبي خلؿبت)فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ فطهبًساضاى عهتطهطة 60  

  40 

هتطهطثغ
(قبهل اتبق وبض ٍ فضبي خلؿبت)فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ ثركساض 

  30 

هتطهطثغ
(قبهل اتبق وبض ٍ فضبي خلؿبت)فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ هسيطاى ٍ ضؤؾبي ازاضات 

هتطهطثغ 6  
قبغليي پؿتْبي وبضقٌبؾي ٍ ؾبيط پؿتْبي )ي ازاضي هَضز ًيبظ وبضهٌساى فضبي انل

(ؾبظهبًي

  12 

هتطهطثغ
فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ هؿئَل زفتط ٍ فضبي اضثبة ضخَع

فضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ هتهسي اهَض زفتطي ٍ فضبي اضثبة ضخَعهتطهطثغ 8  

هبقيي ًَيؽفضبي انلي ازاضي هَضز ًيبظ هتطهطثغ 6  

 


