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 يبسمٍ تعبل

آييه وبمٍ اجزايي مصًبٍ شمبرٌ  ي کل کشًر 1390مبدٌ ياحدٌ قبوًن بًدجٍ سبل  108جشء الف بىد بٍ استىبد 

شزح سيز بٍ جشء مذکًر  1َبي اجزاييسيبستبديىًسيلٍ ، َيئت محتزم يسيزان 15/6/1390ٌ مًرخ  47213ت/120837

 .شًد َبي مشمًل ابالغ مي بٍ کليٍ دستگبٌ بزداري بُزٌجُت 

 يَى ّوبٌّگيؼيکو 25/3/90ؾ چْبسم هلَة يشايٍ

 کل کشًر 1390قبوًن بًدجٍ سبل  108بىد جشء الف  َبي اجزايي سيبست

تب ػِ دسكذ %( 5/0 )دسكذ  هٌظَس ؿذُ اػت، هكلفٌذ حذاقل ًين( 4) ٍ( 3 )ػالٍُ ثش اػتجبسات پظٍّـي کِ ريل ّش دػتگبُ دس پيَػتْبي ؿوبسُ  ّب دػتگبُ -1

َليذ  اي ٍ ّضيٌِ پشٍسؽ، ثَدخِ ّضيٌِ آهَصي ٍصاست آهَصؽ ٍ ٍ ػشاًِ داًؾ( 6 )ٍ ( 1 )اػتجبسات فلَل » اػتثٌبء  خَد ثِ اص اػتجبسات%( 3 ) ّبي هؼتقين ت

ٍلتي  .پظٍّـي ٍ تَػؼِ ػلوي ٍ داًؾ فٌبٍسي ّضيٌِ ًوبيٌذ سا ثشاي اًدبم اهَس« ؿشکتْبي د

اػت کِ ثب  2يدػتگبُ اكل آى فٌبٍسي ٍ پظٍّؾ هؼئَل هقبم يب ٍ فٌبٍسي ٍ پظٍّؾ هؼبٍى ػْذُ ثش ياكل دػتگبُ ّش دس ًبهِ آييي اخشاي هؼئَليت -2

َلِ ٍاثؼتِ يب تبثؼِ ٍ  يّبدػتگبُهتـكل اص ًوبيٌذگبى کليِ  ؿَساييتـكيل   هبُ ؿْشيَس پبيبى تب حذاکثش اػضبء ؿَسا. ًوبيذسا اخشا هي دس ايي ثخؾٍظبيف هح

 .گشدد هؼشفي ػبلي ؿَساي دثيشخبًِ ثِ يدػتگبُ اكل هؼئَل هقبم شييثبالت تَػظ ثبيؼتهي

 .ًوبيذ هؼشفي ؿَساايي  دس حضَس ثشاي سا ًوبيٌذُ ًفش يک هبُ ؿْشيَس تب حذاکثش اػت هَظف ػبلي ؿَساي دثيشخبًِ :1 تجلشُ

 .ًوبيذ اسػبل ػبلي ؿَساي ِدثيشخبً ثِ ّفتِ يک ظشف حذاکثش سا ؿَساايي  خلؼبت كَست اًذ هَظف ياكل دػتگبُ: 2 تجلشُ

 .ؿًَذ يي ؿَسا هيي ايضگيّؼتٌذ خب ٍ يب ٍاحذ هذيشيت تحقيقبت هـبثِ يؿَسا ،يپظٍّؾ ٍ فٌبٍس يؿَسا يکِ ثش اػبع قبًَى داسا يّبيٍصاستخبًِ :3تجلشُ 

سا ثب ّوبٌّگي دثيشخبًِ  ّب ًبهِ اخشايي ٍ ايي ػيبػتهفبد هٌذسج آييي اًذ ّبيي کِ تبثؼِ ٍ يب ٍاثؼتِ ّيچ دػتگبُ اكلي ًيؼتٌذ ، هكلفدػتگبُ :4تجلشُ 

 .اًدبم دٌّذ بًػأؿَساي ػبلي س

 :ًوبيذ ػبصهبًذّي 90 ػبل دس سا صيش اقذاهبتهزکَس هكلف اػت  ؿَساي :5 تجلشُ

ذاف هـخق ثشاي ّش يک اص آى ّب خْت گاًتخبة پظٍّؾ ّب ٍ فٌبٍسي ّبي اٍلَيت داس دػت (1  5دػتيبثي دس افق بُ ثِ تؼذاد هحذٍد ٍ تؼييي ّا

ٍلَدس چبسچَة ًقـِ خبهغ ػلوي  ػبلِ  ،ػتفؿَساي ػبلي اثالؽ ؿذُ تَػظ  يبػتْبيٍ ػ ّبتيٍ ّوبٌّگ ثب ا

 ،ٌذُيآ يدس ػبلْب پشٍطُ ّبي پظٍّؾ ٍ فٌبٍسيعشح ّب ٍ تؼشيف  خْت اػتفبدُ دسػبلِ  5 سٌّگبؿتِ يتْ (2

ٍلَيت ّبي پظٍّؾ ٍ فٌبٍٍّـي ػبصهبًذّي ؿجكِ اي اص ؿشکت ّبي داًؾ ثٌيبى ٍ ٍاحذّبي پظ (3 ٍ اص عشيق  ًوَدُي دػتگبُ فؼبليت سکِ حَل ا

 ،ّوكبسي ؿجكِ اي، دػتيبثي ثِ اّذاف سٌّگبؿت هزکَس دس ثٌذ قجل سا اهكبى پزيش هي ػبصًذ

ّب ٍ تخلق ّب ٍ ي هَخَد دس حَصُ تحت ًظبست ٍ ػَاثق آىيهتخللاًدبم ؿذُ ٍ دس حبل اًدبم،  يّباص پظٍّؾ يِ ثبًک اعالػبتيتْ (4

 ،(ػوبت) يقبتيت اعالػبت تحقيشيػبهبًِ هذٍ ثجت آى دس  بصيهَسدً يّبپظٍّؾ

ٍلَيتْبي پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي هلي ٍ دػتگبّي، (5  تغجيق پشٍطُ ّبي پيـٌْبدي ثب ا

 شخبًِيثِ دثآى  اسائِ ٍػتف  يػبل يشخبًِ ؿَسايدث يٍ ثشاثش اعالػبت دسخَاػت( ػِ هبِّ) يدػتگبُ ثغَس دٍسُ ا 1390ػبل  ػولكشدِ گضاسؽ يتْ (6

 .1391ػبل  جْـت هبُياسد تب آخشػتف ؿَساي ػبلي 

ٍلَيتػيبػت :6تجلشُ  ذ ثَدّب ٍ ا  .ّب دس چبسچَة ًقـِ خبهغ ػلوي ثؼٌَاى ػٌذ ثبالدػتي خَّا

جشدي سيضي ٍ ًسهؼبًٍت ثشًبهِتَػظ ثِ تفكيک  کل کـَس 1390قبًَى ثَدخِ ػبل  108ثٌذ ّب اص اػتجبسات ػْن دػتگبُ -3 ٍ تْيِ  يغ خوَْسئظبست سّا

 .گشدداػالم  ّبدػتگبٍُ فٌبٍسي  ػلَم، تحقيقبت ٍػبلي  ثِ ؿَساي 1390ش هبُ هْحذاکثش تب پبيبى 
                                                           

ّبي هلَة  ّبي کلي ثشًبهِ پٌدن تَػؼِ دس ثخؾ پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي ٍ ػيبػتّبي هَخَد دس ًقـِ خبهغ ػلوي کـَس، ػيبػت ي اخشايي حبضش ثش اػبع ػيبػتػيبػتْب  -1
 .تحقيقبت ٍ فٌبٍسي تذٍيي ؿذُ اػت ؿَساي ػبلي ػلَم،

هبًٌذ . ّجشي ٍ ػيبػت گزاسي کالى چٌذيي دػتگبُ ٍاثؼتِ ٍ يب تبثؼِ سا ثشػْذُ داسًذًبهِ حبضش کِ ساػجبست اػت اص ثشخي اص دػتگبّْبي هـوَل آييي: دػتگبُ اكلي - 2
 .ٍصاستخبًِ ّب ٍ يب ػبصهبًْبي ٍ ًْبدّبي ثضسگ ػوَهي، دٍلتي ٍ غيش دٍلتي ًظيش ثبًک هشکضي ٍ كذا ٍ ػيوب
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ّب اضبفِ اي آىوغ اػتجبسات ّضيٌِخّب ثِ ػش هتفشقِ قبًَى ثَدخِ، پغ اص تَصيغ ٍ اثالؽ ثِ دػتگبُ ّبيسديفاي هٌظَس ؿذُ دس قبلت اػتجبسات ّضيٌِ -تجلشُ

 .قشاس هي گيشدثشاي ّش دػتگبُ  هحبػجِهَسد  ريل کل اػتجبسات ؿذُ ٍ دس

ٍلتي ٍ ثبًکؿشکت -4 ن يثِ قبًَى تٌظ يهَاد يقبًَى الحبق 50هَضَع هبدُ  يض دػتگبّْبيٍ ً قبًَى هذيشيت خذهبت کـَسي( 5) هبدُّبي هَضَع ّبي د

هحبػجِ ٍ دس خذاٍل ثَدخِ  خَد سادسكذ اص اػتجبسات  3ًين تب اًذ ثيي  هَظف ّب ػيبػت اييثِ هَضَع خْت ػول  15/8/1384اص هقشسات هلَة  يثخـ

  . ًوبيٌذهلَة دس هدبهغ ػوَهي ريل ػشفلل پظٍّؾ هٌظَس 

ًبهِ ٍ  آيييثشاػبع هفبد اػتجبسات تخليق دادُ ؿذُ ٌِ کشد يضّثِ ّب دس هدبهغ ػوَهي هٌَط ّبي دٍلتي ٍ ثبًکؿشکت يهبل يكَستْبتلَيت  -تجلشُ

 . ثبؿذؿَساي ػبلي هيثِ ٍ اسائِ گضاسؽ ػولكشد  يحؼبثشع ٍ ثبصسع قبًًَتأييذ كشف اػتجبسات تَػظ ٍ  ّب ػيبػتايي 

بي تخللي ؿَساي ػبلي  60 حذاقل دػتگبّْب هكلف ّؼتٌذ -5 ٍلَيتْبي هلي هلَة کويؼيًَْ ٍ  شخبًِيدث ياثالغدسكذ اػتجبسات هـوَل سا ثشاػبع ا

ٍلَيتْبي دػتگبّي هلَة ؿَساي پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي هَضَع سا ( دسكذ 40حذاکثش )سات هـوَل هبثقي اػتجب  .حبضش ّضيٌِ ًوبيٌذ ّبي ػيبػت 2 ثٌذثشاػبع ا

ثيؾ اص )اػتجبسات دس آى كَست هبصاد ظٍّؾ تخليق دّذ، ثِ پسا ّب  ػيبػتي ين دسكذ اص اػتجبسات هَضَع ايؾ اص ًيث يکِ دػتگبّ يدس كَست -تجلشُ 

ٍلَيتْبي دػتگبّي ٍ  يبفتِاختلبف ( ن دسكذًي ذ ؿذ هلَثبتثشاػبع ا  .ؿَساي پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي ّضيٌِ خَّا

ذ ثَد کِ  -6 ٍلَيتْبي هلي ٍ دػتگبّي هلَة ثذيي تشتيت خَّا  :فشايٌذ تغجيق پشٍطُ ّبي پيـٌْبدي ثب ا

تلَيت ٍ دس ػبهبًِ هلي هذيشيت اعالػبت  يپظٍّؾ ٍ فٌبٍس يس ؿَساد( دسكذ 40ػْن ) يدػتگبّ يتْبيهشتجظ ثب اٍلَ يِ عشح ّب ٍ پشٍطُ ّبيکل :الف

 .ثجت هي ؿًَذ( يهل ػوبت)ػلن ٍ فٌبٍسي 

دس  ،يپظٍّؾ ٍ فٌبٍس يذ دس ؿَساييپغ اص تب( دسكذ 60ػْن ) يػبل يشخبًِ ؿَسايدث ياثالغ يهل يتْبيهشتجظ ثب اٍلَ يي عشح ّب ٍ پشٍطُ ّبيػٌبٍ :ة

دس ػبهبًِ هلي اعالػبت هشثَعِ ثِ عشح ّبي هلَة تَػظ دػتگبُ هشثَعِ . ٍ اص عشيق دثيشخبًِ اثالؽ هي ؿَد تيهشثَعِ تلَ يَى تخلليؼيکو

 .ثجت هي ؿًَذ( يهل ػوبت)هذيشيت اعالػبت ػلن ٍ فٌبٍسي 

ٍلَ يػبل يشخبًِ ؿَسايدث -7 بيؼيکو هلَة يپظٍّؾ ٍ فٌبٍس يتْبيهكلف اػت  ا اػالم ّب کليِ دػتگبُبُ ثِ َسهيؿْشبى يپبسا حذاکثش تب  يتخلل يًَْ

ٍلَيدػتگبّْب ًِ يؿَساي پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي کلي يّوچٌ. ٌذيًوب  يػبل يَسهبُ ثِ ؿَسايؿْشبى يپبسا حذاکثش تب  خَد يپظٍّؾ ٍ فٌبٍس يّبتيض هكلف اًذ ا

 .اػالم کٌٌذ

هـخق ٍ  90 هبُشهْتب پبيبى  آىّبي ريشثظ َصُ تَػظ دػتگبُتخليق اػتجبسات ثِ ايي ح هيضاىت ٌّش ٍ ػلَم اًؼبًي اػالهي، يثب تَخِ ثِ اّو :1تجلشُ 

 .گشدداػالم 

 ػي ًذ حذاقلا ّب هكلفدػتگبُ ت استجبط داًـگبُ ٍ كٌؼت يدس اهش پظٍّؾ ٍ تقَ يهل تيٍ اػتفبدُ اص ظشف ٍ فٌبٍسي پظٍّؾْيل دس اهَس تؼثِ هٌظَس  -8

قبًَى تٌظين  42هبدُ ّوچٌيي ثب اػتفبدُ اص ٌذ ٍ يٍاگزاس ًوبثِ ػبيش دػتگبّْب  يثشٍى ػپبسثِ كَست سا  ّب ايي ػيبػتاص اػتجبسات هَضَع  %(30) دسكذ

ٍلت  ّبي اخشايي اػتفبدُ کٌٌذُ اص اػتجبسات پظٍّـي هَظف ثِ ّضيٌِ کشد هدلغ ؿَساي اػالهي دػتگبُ( 27/11/80هلَة )ثخـي اص هقشسات هبلي د

ٍلتي ٍ غيش دٍلتي، دس ّش هشحلدسكذ اص  اػتجبسات هزکَس  20 حذاقل ِ اص تخليق اص عشيق ػقذ قشاسدادّبي پظٍّـي ثب داًـگبّْب، هؤػؼبت آهَصؽ ػبلي د

ذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿكي ٍ خْبد داًـگبّي هؤػؼبت پظٍّـي ٍاثؼتِ ثِ ٍصاستخبًِ  .ثبؿٌذهيّبي ػلَم، تحقيقبت ٍ فٌبٍسي ٍ ْث

ٍلتي  کليِ داًـگبّْب، :تجلشُ ذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ ، هؤػؼبت پظٍّـي ٍاثؼتِ ثِ ٍصاستخبًِهؤػؼبت آهَصؽ ػبلي د ّبي ػلَم، تحقيقبت ٍ فٌبٍسي ٍ ْث

 .هـوَل ايي هبدُ ًيؼتٌذ پضؿكي ٍ خْبد داًـگبّي

دس دػت ، خبسي ّبي پظٍّؾ ٍ فٌبٍسيّب ٍ ثشًبهِفْشػت کبهل اص عشحاًذ هكلف کل کـَس 1390ػبل  ثَدخِقبًَى  108ي هَضَع ثٌذ ّبکليِ دػتگبُ -9

بيي عشح ّب ٍ ثشًبهِ ّبي پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي هٌَط ػوبت ػبهبًِ ٍاسد ّب، آى ٍ هيضاى پيـشفت کشدخَد سا ثِ ّوشُا ّضيٌٍِ آيٌذُ اقذام  هلي ًوبيٌذ ٍ تؼَيِ ًْ

 .ثِ ثجت دس ػبهبًِ ػوبت خَاّذ ثَد



3 
 

اػتجبسات گضاسؽ خبهؼي اص ػولكشد  ،ؿَساي ػبليّبي تخللي کويؼيَى ػولكشد اص پغ اص دسيبفت گضاسؽهكلف اػت ؿَساي ػبلي دثيشخبًِ  -10

تْيِ ٍ پغ اص تأييذ دس ؿَساي ػبلي کـَس  1390قبًَى ثَدخِ  108اػتجبسات هَضَع خضء الف ثٌذ تحقيقبتي کـَس سا ثِ ّوشُا ًتبيح ٍ دػتبٍسدّبي پظٍّـي 

 . ثِ هدلغ ؿَساي اػالهي اسائِ ًوبيذ1391 دس تيش هبُ ػبل


