هش
علم
آنيي انهم اداري ،استخدا مي اعضاي هيات ي دااگشنه اه و مىسسات آمىزش عالي و ژپو ي وابسته هب وزارت بهدا شت  ،ردمان و
آمىزش زپشکي مصىب  32دي ماه 7231

تبضيد 1387/10/23 :
فْطؾت

فهل زٍم ٍ :ضٍز ثِ ذسهت ٍ اؾترسام فهل ؾَم  :تطفيـ پبيِ ٍ اضتمب فهل چْبضم  :هبهَضيتْب

فهل اٍل  :وليبت ٍ تقبضيف
فهل پٌدن  :فطنتْبي هغبلقبتي
فهل ّكتن  :ثبظًكؿتگي

هبزُ 1

فهل قكن ً :ؾبم پطزاذت
فهل ًْن  :هطذهي ّب

فهل ّفتن  :اضظيبثي فولىطز
فهل زّن  :تىبليف فوَهي

فهل يبظزّن  :ؾبيط همطضات

فهل اٍل  :وليبت ٍ تقبضيف
هبزُ  -1هإؾؿِ :هٌؾَض اظ هإؾؿِ زاًكگبُ  ،اًؿتيتَ پبؾتَض ٍ هطاوع تحميمبتي هؿتمل ٍ زاًكگبُ فلَم ثْعيؿتي ٍ تَاًجركي هي ثبقس.
قبغليي ذسهبت آهَظقي – پػٍّكي ٍ پػٍّكي زاًكگبُ ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ فبلي وِ ثِ اهط فقبليت ّبي ّفت گبًِ عجك هبزُ  10هي پطزاظًس ،زض
ايي آئيي ًبهِ افضبي ّيبت فلوي هإؾؿِ ًبهيسُ هي قًَس.
هطاتت فلوي افضبي ّيبت فلوي آهَظقي ٍ پػٍّكي:

هبزُ 2

هبزُ 3



هطثي آهَظقيبض



هطثي



اؾتبزيبض

اؾتبزيبض پػٍّف



زاًكيبض

زاًكيبض پػٍّف



اؾتبز

اؾتبز پػٍّف



* نطفبً خْت افطاز قبغل اؾت ٍ پؽ اظ ثبظًكؿتگي قبغليي حصف هي گطزز.

هطثي پػٍّف

فضَ ّيبت فلوي توبم ٍلت خغطافيبئي فطزي اؾت وِ ثِ عَض توبم ٍلت وبهل ٍ  54ؾبفت زض ّفتِ زض اذتيبض هإؾؿِ هي ثبقس ٍ حك اًدبم وبض
اًتفبفي ترههي ذبضج اظ هإؾؿِ ضا ًساضز.

هبزُ 4

فضَ ّيبت فلوي توبم ٍلت (غيط توبم ٍلت خغطافيبئي ) فطزي اؾت وِ ّفتِ اي چْل ؾبفت عجك ثطًبهِ تٌؾيوي هإؾؿِ ذسهت هي ًوبيس.

هبزُ 5

فضَ ّيبت فلوي ًيوِ ٍلت فطزي اؾت وِ ّفتِ اي ثيؿت ؾبفت عجك ثطًبهِ تٌؾيوي هإؾؿِ ذسهت هي ًوبيس.

هبزُ 6
هبزُ 7
هبزُ 8

هبزُ 9

ّط ٍاحس آهَظقي هيعاى زضؾي اؾت وِ هفبز آى ثِ نَضت ًؾطي  17ؾبفت ٍ يب هقبزل آى (ٍاحس هقبزل آهَظقي) زض عَل يه ًيوؿبل تحهيلي
يب زٍضُ تبثؿتبًي تسضيؽ هي قَز.
ّط ٍاحس پػٍّكي هقبزل  4ؾبفت فقبليت پػٍّكي زض ّفتِ هي ثبقس.
ٍاحس هقبزل آهَظقي وِ زض ايي آييي ًبهِ ٍاحس هقبزل ًبهيسُ هي قَز ثِ ذسهتي اعالق هي قَز وِ اضظـ آهَظقي آى هقبزل ٍاحس ّبي
تسضيؽ هَؽف زاًكگبّي ثبقس.
اؾتبز ضاٌّوب اظ افضبي ّيبت فلوي هإؾؿِ اؾت وِ فالٍُ ثط اًدبم تىبليف هطتجظ ،هؿئٍَليت ّسايت تحهيلي ٍ ضاٌّوبيي زاًكدَيبى زض همبعـ
تحهيلي هرتلف ضا زض ظهيٌِ هكىالت آهَظقي ،پػٍّكي ٍ فطزي ثط فْسُ هي گيطز.

هبزُ 10

هبزُ 11

فقبليت ّبي ّفت گبًِ فضَ ّيأت فلوي فجبضتٌس اظ :فقبليت ّبي آهَظقي ،پػٍّكي ،فطٌّگي ،تَؾقِ فطزي فقبليت ّبي اخطايي ٍ هسيطيتي ،اضائِ
ذسهبت ثْساقتي ،زضهبًي ٍ اضتمبي ؾالهت ٍ فقبليت ّبي ترههي زضذبضج اظ هَؾؿِ
ذسهت لبثل لجَل ثِ حضَض فقبل فضَ ّيأت فلوي زض هَؾؿِ هتجَؿ ٍ اخطاي فقبليت ّبي ّفت گبًِ ٍ قطوت زضوويتِ ّب ٍ قَضاّبي هَؾؿِ ٍ ؾبيط
اهَض اخطايي وِ اظ عطف هَؾؿِ ثِ ٍي هحَل هي قَز ،اعالق هي گطزز.
فهل زٍم ٍ :ضٍز ثِ ذسهت ٍ اؾترسام

هبزُ 12

هبزُ  -12اؾترسام افضبي ّيبت فلوي زض ثسٍ اؾترسام ثِ نَضت پيوبًي ٍ اظ عطيك فطاذَاى هي ثبقس .ضوٌب هست لطاضزاز تب 3ؾبل ثَزُ ٍلبثل
توسيس اؾت.
زض ثسٍ اؾترسام افضبي ّيبت فلوي ثب هطتجِ اؾتبزيبضي ٍ ثبالتط ثِ نَضت توبم ٍلت خغطافيبئي ٍ هطثيبى ثِ نَضت توبم ٍلت اؾترسام هي قًَس.

هبزُ 13

تجهطُ  :1زض نَضت ًيبظ هجطم هَؾؿِ ٍ زض قطايظ اؾتثٌبيي اؾترسام افضبي ّيأت فلوي اؾتبزيبض ٍ ثبالتطثِ نَضت توبم ٍلت ثب قطايغي وِ قَضاي
هَؾؿِ تقييي هي ًوبيس ٍ ثب تهَيت ّيأت اهٌبء هيؿط ذَاّس ثَز.

تجهطُ  : 2فضَ ّيبت فلوي ًيوِ ٍلت زض نَضت ًيبظ هإؾؿِ ٍ توبيل ٍي هي تَاًس ثِ توبم ٍلت تجسيل قَز.
تجهطُ  : 3ازاهِ ذسهت هطثيبًي وِ تب تبضيد  29اؾفٌس  1386ثهَضت توبم ٍلت خغطافيبيي ثَزُ اًس  ،ثِ ّوبى ٍضقيت هي ثبقس.
هبزُ 14

افضبي ّيبت فلوي ثِ لحبػ ًَؿ اؾترسام ثِ نَضت پيوبًي ٍ ضؾوي «توبم ٍلت خغطافيبئي ،توبم ٍلت ٍ ًيوِ ٍلت» هي ثبقٌس.
هإؾؿِ هي تَاًس ثركي اظ ًيبظ ذَز ثِ ّيبت فلوي ضا اظ عطيك ثىبضگيطي افطاز زاضاي ذسهبت لبًًَي ٍ ذسهبت هَضز تقْس ٍ لبًَى ًحَُ تبهيي
ّيبت فلوي تبهيي ًوبيس.
تجهطُ  :1ايي افطاز هي تَاًٌس پؽ اظ قطٍؿ ذسهبت لبًًَي ٍ تقْسات زض فطاذَاى اؾترساهي هإؾؿِ هتجَؿ قطوت ًوبيٌس.

هبزُ 15

تجهطُ  :2قطوت زض فطاذَاى ؾبيط هإؾؿِ ّب ثب وؿت هَافمت هإؾؿِ هجسا ٍ ٍظاضت هتجَؿ هيؿط ذَاّس ثَز.
تجهطُ  :3قطوت زض فطاذَاى اؾترساهي ثطاي هكوَليي لبًَى ًحَُ تبهيي ّيبت فلوي ثب ضفبيت هفبز تجهطُ ّبي  2 ٍ 1پؽ اظ گصقت  20هبُ اظ
اًدبم آهَظـ ًؾبهي هيؿط هي ثبقس.
تجهطُ  :4هترههيٌي وِ تقْسات ضطيت وبي ذَز ضا ثقٌَاى وبزض زضهبًي اًدبم هي زٌّس ،پؽ اظ اًدبم يىؿبل ذسهت زض هإؾؿِ زض نَضت
هَافمت ّوبى هإؾؿِ هي تَاًٌس زض فطاذَاى اؾترساهي هإؾؿِ هتجَؿ قطوت ًوبيٌس
قطايظ فوَهي ٍضٍز ثِ ذسهت ثِ قطح ظيط هي ثبقس:
الف ) تبثقيت خوَْضي اؾالهي ايطاى
تجهطُ  :زض نَضت ًيبظ هَؾؿِ ثِ وبضگيطي اتجبؿ ؾبيط وكَضّب پؽ اظ عي هطاحل لبًًَي ثالهبًـ اؾت.
ة ) اًدبم ذسهت ٍؽيفِ فوَهي يب زاقتي هقبفيت لبًًَي (ثطاي آلبيبى)
ج ) فسم هحىَهيت ثِ هحطٍهيت اظ اؾترسام زٍلتي ٍ ؾبثمِ هحىَهيت خعايي هإثط
ز )فسم افتيبز ثِ هَاز هرسض ٍ ضٍاى گطزاى
ُ ) تبئيس نالحيت فوَهي (اذاللي) تَؾظ ّيأت خصة اؾتبز هغبثك ضَاثظ ههَة قَضايقبلي اًمالة فطٌّگي
ٍ ) ًساقتي ؾي ثيف اظ  35ؾبل زض ثسٍ اؾترسام خْت احطاظ هطتجِ هطثي ٍ  45ؾبل خْت هطتجِ اؾتبزيبضي ٍ ثبالتط
تجهطُ  :1ثِ اظاي ّط ؾبل ؾبثمِ هفيس آهَظقي پؽ اظ تبييس ّيبت هويعُ هطوعي حساوثطتب  5ؾبل هتٌبؾت ثب ؾبثمِ هفيس آهَظقي ثِ ؾمف ؾي

هبزُ 16

اؾترسام زاٍعلجيي افعٍزُ هي قَز.
تجهطُ  :2افطازي وِ زض هإؾؿِ ّبي هقتجط ذبضخي ثِ نَضت ّيبت فلوي زاًكيبض ٍ ثبالتط ذسهت ًوَزُ اًس تب حساوثط ؾي  55ؾبل هي تَاًٌس
اؾترسام قًَس.
تجهطُ  :3ثِ ؾمف ؾٌي هسيطاى هَؾؿبت وِ زاٍعلت اؾترسام هي ثبقٌس ،ثِ اظاي ّط ؾبل ؾبثمِ هسيطيتي هَضز تبييس ٍظاضت هتجَؿ هتٌبؾت ثب ؾبثمِ
هسيطيتي هَضز تبييس ،تب پٌح ؾبل افعٍزُ هي قَز.
ظ ) زاضا ثَزى زاًكٌبهِ هَضز تبئيس زضهمبعـ وبضقٌبؾي اضقس(ثطاي هطثي) ،زوتطاي ترههي ، Ph.Dترهم ٍفَق ترههي (ثطاي اؾتبزيبض ٍ
ثبالتط) زضضقتِ ّبي هَضزًيبظ تجهطُ :اؾترسام زاضًسگبى هسضن زوتطاي حطفِ اي ( پعقىي ،زًساًپعقىي ،زاضٍؾبظي ،زاهپعقىي ٍفلَم
آظهبيكگبّي) ٍ وبضقٌبؾي اضقس ضقتِ ّبي ثيَْقي ٍ ضازيَلَغي ،هترههيي زاضاي گَاّيٌبهِ ترههي (پطُ ثَضز) هوٌَؿ هي ثبقس ٍ ّوچٌيي
زاًكدَيبى قبغل ثِ تحهيل زض همغـ زوتطاي ترههي  Ph.Dتب ظهبى فطاغت اظ تحهيل اؾترسام ًوي قًَس.
ح ) هؿترسهيي اؾترسام وكَضي ٍ ثغَض ولي هؿترسهيي غيط ّيبت فلوي ًيع ثطاي ٍضٍز ثِ ذسهت ثِ نَضت فضَيت ّيبت فلوي تبثـ ضَاثظ ٍ
همطضات ايي آئيي ًبهِ هي ثبقٌس.
ط ) ثِ وبضگيطي افضبي ّيبت فلوي اذطاخي هَؾؿبت هوٌَؿ هي ثبقس.

هبزُ 17

چٌبًچِ زض ّطيه اظ هطاحل پصيطـ يب پؽ اظ آى ذالف اعالفبت افالم قسُ تَؾظ هتمبضي هحطظ قَز ،هطاحل عي قسُ وبى لن يىي تلمي ذَاّس
قس ٍ زض نَضت نسٍض حىن اؾترساهي حىن نبزضُ لغَ ٍ ثالاثط هي گطزز.
فهل ؾَم  :تطفيـ پبيِ ٍ اضتمب

هبزُ 18

هبزُ  -18اقربني وِ ثِ ذسهت ّيبت فلوي هإؾؿِ پصيطفتِ هي قًَس زض پبيِ يه هطتجِ هطثَعِ لطاض هي گيطًس .هگطآًىِ ؾَاثك ذسهت لبثل
لجَل هَضز تبئيس ّيأت هويعُ زاًكگبُ يب ّيأت هويعُ هطوعي زاقتِ ثبقٌس وِ زض ايي نَضت ،پبيِ آًبى زض ّط يه اظ هطاتت عجك همطضات ايي آئيي
ًبهِ هغبثك تىبليف فوَهي افضبي ّيأت فلوي حؿت هَضز تقييي هي گطزز.
ثِ افضبي ّيبت فلوي (آهَظقي  -پػٍّكي ٍ پػٍّكي) زض لجبل ّط يه ؾبل ذسهت لبثل لجَل زض اخطاي فقبليت ّبي ّفت گبًِ يه پبيِ تطفيـ

هبزُ 19

افغب هي گطزز ٍ زض اضتمبي افضب پبيِ ّبي لجلي هحفَػ ذَاّس هبًس.
تجهطُ  :1ثِ ايبم تقليك ٍ هطذهي ثسٍى حمَق تطفيـ تقلك ًوي گيطز ٍ ثِ ّوبى هيعاى تبضيد اؾتحمبق تطفيـ ثِ تقَيك هي افتس.
تجهطُ  :2ثِ ايبم هطذهي اؾتقالخي ثيف اظ  4هبُ زضؾبل ٍ ّوچٌيي هطذهي ظايوبى ثيف اظ  6هبُ تطفيـ تقلك ًوي گيطز ٍ ثِ ّوبى هيعاى تبضيد
اؾتحمبق تطفيـ ثِ تقَيك هي افتس.

تجهطُ  :3ثِ زٍضاى اؾتفبزُ اظ ثَضؼ وَتبُ هست  ،هبهَضيت فلوي ٍ فطنت هغبلقبتي (ووتط اظ يه ؾبل) تطفيـ تقلك هي گيطز .وِ هالن ثطضؾي
گعاضـ پيكطفت وبض زض زٍضّْبي هصوَض هي ثبقس.
تجهطُ  :4ثِ افضبي ّيبت فلوي وِ ثطاي اذص هسضن ثبالتط ثِ هبهَضيت آهَظقي افعام هي قَز ،پؽ اظ فطاغت اظ تحهيل ٍوؿت هسضن هطثَعِ تب
 3پبيِ تطفيـ تقلك هي گيطز.
تجهطُ  :5ثِ افضبي ّيبت فلوي وِ ذسهت ٍؽيفِ فوَهي ذَزضا عجك هبزُ يه لبًَى ًحَُ تبهيي ّيبت فلوي گصضاًسُ اًس يه پبيِ تطفيـ تقلك هي
گيطز.
تجهطُ  :6ثِ ثَضؾيِ ّب ي ٍظاضت هتجَؿ وِ هتقْس ذسهت ثِ هإؾؿِ ّبي ٍاثؿتِ هي ثبقٌس ،حساوثط ثِ هست ؾِ ؾبل تحهيلي اظزٍضُ هطثَعِ تب 3
پبيِ پؽ اظ اتوبم تحهيالت ٍ اقتغبل ثِ وبض آهَظقي ٍ پػٍّكي زض هإؾؿِ هَضز تقْس تطفيـ تقلك هي گيطز.
تجهطُ  :7زض نَضتي وِ ازاهِ تحهيالت زض زٍ همغـ خساگبًِ اًدبم قسُ ثبقس ٍ ّط همغـ هٌتْي ثِ اذص يه زضخِ تحهيلي قسُ ثبقس تطفيقبت
هَضَؿ تجهطُ ّبي  6 ٍ4ثب تَخِ ثِ ؾٌَات تحهيلي زض ّط همغـ لبثل احتؿبة اؾت.
هبزُ 20

افضبي ّيبت فلوي (آهَظقي – پػٍّكي ٍ پػٍّكي)وِ ثِ هطتجِ ثبالتط اضتمب هي يبثٌس ،زض ّوبى پبيِ اي وِ زضهطتجِ لجلي زاقتِ اًس ،لطاض ذَاٌّس
گطفت.
ثِ افضبي ّيبت فلوي هإؾؿِ تطفيقبتي ثِ قطح ظيط افغب ذَاّس قس:
الف ) ثِ افضبي ّيبت فلوي زاًكگبُ ّبي فلَم پعقىي ٍ ذسهبت ثْساقتي زضهبًي ثٌسضفجبؼ ،ظاّساى ،ايالم ،ظاثل،گٌبثبز ،لطؾتبى ،ثيطخٌس،
ثَقْط ،يبؾَج ،وطزؾتبى  ،ؾجعٍاض ،قْطوطز ،ثدٌَضز ٍ اضزثيل ثِ اظاي ّط ؾِ ؾبل ذسهت يه پبيِ تب پٌح پبيِ تكَيمي ثط اؾبؼ ًتيدِ اضظيبثي ٍ
اضتمبء ؾبالًِ افغب ذَاّس قس.
تجهطُ :هَؾؿبت خسيس ثب تهَيت قَضاي گؿتطـ زاًكگبّْبي فلَم پعقىي وكَض تقييي هي گطزز.
ة) ثط اؾبؼ آييي ًبهِ ًرجگبى (هَضَؿ ههَثِ قوبضُ /17814تّ/30987ـ هَضخ  )83/7/12ثِ ًرجگبى يه پبيِ تكَيمي تقلك هي گيطز.
ج ) ضوي ضفبيت لَاًيي تؿْيالت اؾترساهي ايثبضگطاى ٍ حبلت اقتغبل هؿترسهيي قْيس ،خبًجبظ اظ وبضافتبزُ ٍهفمَزاالثط اًمالة اؾالهي ٍ خٌگ
تحويلي ٍانالحبت ثقسي آى ثِ افضبي ّيبت فلوي ايثبضگط تطفيقبتي ثِ قطح ظيط تقلك هي گيطز:
ضزيف

هبزُ 21

1

آظازگبى ،اؾطا ٍ هفمَزيي

تب يه ؾبل ؾبثمِ اؾبضت ،هفمَزيت %19-%10اظ وبض افتبزگي  6هبُ تب يه ؾبل ذسهت زض خجِْ

* (ووتط اظ  6هبُ تقلك ًوي گيطز)
2
3

خبًجبظاى

ضظهٌسگبى

اهتيبظ

 1تب  2ؾبل ؾبثمِ اؾبضت ،هفمَزيت

1پبيِ تطفيـ
%29-%20اظوبض افتبزگي

 2تب  3ؾبل ؾبثمِ اؾبضت ،هفمَزيت %39-%30اظوبض افتبزگي

 1تب  2ؾبل ذسهت زضخجِْ
2تب  3ؾبل ذسهت زض خجِْ

4

 3تب  4ؾبل ؾبثمِ اؾبضت،هفمَزيت %49-%40اظوبض افتبزگي

 3تب  4ؾبل ذسهت زضخجِْ

5

 4تب  5ؾبل ؾبثمِ اؾبضت،هفمَزيت %59-%50اظوبض افتبزگي

4تب  5ؾبل ذسهت زضخجِْ

6

 5تب  6ؾبل ؾبثمِ اؾبضت،هفمَزيت %79-%60اظوبض افتبزگي

7

 6ؾبل ثِ ثبال ؾبثمِ اؾبضت،هفمَزيت %70اظوبض افتبزگي ثِ ثبال

 5تب  6ؾبل ذسهت زضخجِْ
 6ؾبل ثِ ثبال ذسهت زضخجِْ

 2پبيِ تطفيـ
 3پبيِ تطفيـ
 5پبيِ تطفيـ
 7پبيِ تطفيـ
 9پبيِ تطفيـ
 11پبيِ تطفيـ

تجهطُ  :1ثبالتطيي هيعاى تطفيـ زض ؾتَى اهتيبظ خسٍل فَق هالن تقييي تطفيقبت هي ثبقس.
تجهطُ  :2هطثيبى هكوَل لبًَى تؿْيالت اؾترسام خبًجبظاى ثبثت خبًجبظي ثدبي افغبي پبيِ اظ هبثِ التفبٍت حمَق ٍ هعايبي هطثي ثِ اؾتبزيبض ثب
حفؼ پبيِ اؾترساهي لجلي ثطذَضزاض ذَاٌّس قس.
هبزُ 22

هبزُ 23

ثِ آى زؾتِ اظ وبضوٌبى اؾترسام وكَضي وِ ثب اؾتفبزُ اظ هبهَضيت آهَظقي ازاهِ تحهيل زازُ ٍ ثب اذص هسضن ثبالتط ثِ فضَيت ّيبت فلوي زض
آهسُ اًس حساوثط ثِ هست ؾِ ؾبل تحهيلي اظزٍضُ هطثَعِ تب  3پبيِ پؽ اظ اتوبم تحهيالت ٍ اقتغبل ثِ وبض آهَظقي ٍ پػٍّكي پبيِ تقلك هي گيطز.
تطفيقبت ؾبالًِ اؾتحمبلي افضبي ّيبت فلوي هكبغل ؾيبؾي -اخطايي هَضَؿ تجهطُ  2هبزُ  ٍ 105تجهطُ  4هبزُ  106ثسٍى حفؼ ضاثغِ آهَظقي
ٍ زض هَضز قبغليي ؾبيط هسيطيتْب ثب حفؼ ضاثغِ آهَظقي ثب هَؾؿِ هتجَؿ افغب هي قَز

هبزُ 24

زؾتَضالقول ٍ ضًٍس افغبي پبيِ تكَيمي ثِ تهَيت قَضاي هَؾؿِ ذَاّس ضؾيس.

هبزُ 25

زضنَضت غيط لبثل لجَل ثَزى فقبليت فضَزض عَل ؾبل ،ثب تهَيت وويتِ هٌترت تطفيـ ؾبالًِ ثِ ٍي تقلك ًوي گيطز .ايي پبيِ ثقسا ًيع لبثل احتؿبة
ًرَاّس ثَز.

هبزُ 26

ثِ افضبي ّيبت فلوي وِ توبم ٍلت خغطافيبيي ّؿتٌس يب هي قًَس اظظهبى قطٍؿ فقبليت ثِ نَضت توبم ٍلت خغطافيبيي ثِ اظاي ّط  5ؾبل ذسهت
توبم ٍلت خغطافيبيي لبثل لجَل يه پبيِ تقلك هي گيطز.

فهل چْبضم  :هبهَضيت ّب
هبزُ  -27هإؾؿِ هىلف اؾت ثِ هٌؾَض ثبال ثطزى وفبيت فلوي ٍترههي افضبي ّيأت فلوي ٍ ّوچٌيي هجبزلِ ًتبيح فقبليتْبي فلوي ٍ پػٍّكي،
هبزُ 27

قطايظ الظم ضا ثطاي قطوت آًبى زض وٌفطاًؽ ّب  ،ؾويٌبضّب  ،وٌگطُ ّب ٍ يب ًؾبيط آى وِ زض ظهيٌِ هطتجظ ثب فقبليتكبى وِ زضزاذل يب ذبضج اظ وكَض
تكىيل هي قَز ٍقطوت زضآى هدبهـ ضا ضطٍضي تكريم هي زّس فطاّن ؾبظز ٍ ثطاي قطوت زضايي گًَِ هدبهـ هبهَضيت ثِ هست الظم زضّط
ثطًبهِ ثطاؾبؼ زؾتَضالقولي وِ ثِ تفىيه افضبي ّيبت فلوي توبم ٍلت خغطافيبيي،توبم ٍلت ًٍيوِ ٍلت تْيِ ٍثِ تهَيت قَضاي هَؾؿِ هي ضؾس
ضا ،ثِ ايكبى ثسّس.
تجهطُ :ثبنسٍضحىن هبهَضيت،پطزاذت فَق القبزُ ضٍظاًِّ ،عيٌِ ضفت ٍثطگكت ٍفَاضو ذطٍج اظوكَض ثالهبًـ اؾت.
هإؾؿِ هي تَاًس ثِ هٌؾَض آقٌب ؾبذتي افضبي ّيأت فلوي توبم ٍلت خغطافيبيي ثب پيكطفت ّبي فلوي ٍ فٌي ٍ تىويل هغبلقبت آًْب ثِ ايكبى
ثَضؼ ّبي وَتبُ هست يب هبهَضيت آهَظقي زض زاذل يب ذبضج وكَض وِ حساوثط اظ يه ؾبل تدبٍظ ًىٌس ،افغب ًوبيس.
تجهطُ  :1اضظيبثي ٍ تبييس پيكطفت فلوي زٍضّْبي فَق پؽ اظ اتوبم زٍضُ ثب ضييؽ هإؾؿِ ذَاّس ثَز.
تجهطُ  :2افضبي ّيبت فلوي زض هست اؾتفبزُ اظ زٍضُ ذبضج اظ وكَض اظ وليِ حمَق هؿتوط ،فَق القبزُ قغل ،فَق القبزُ خصة ،ووه ّعيٌِ اٍالز

هبزُ 28

ٍ فبئلِ هٌسي ٍ فَق القبزُ ٍيػُ هطتجِ ذَز اؾتفبزُ ذَاٌّس وطز .هإؾؿِ هتجَؿ هَؽف اؾت ّعيٌِ ضفت ٍ ثطگكتّ ،عيٌِ فَاضو گصضًبهِ ٍ ذطٍج
اظ وكَض آًْب ٍ ذبًَازُ قبى (حس اوثط ً 4فط ثب احتؿبة هتمبضي) ضا فمظ يىجبض زض عَل ّط زٍضُ پطزاذت ًوبيس.
تجهطُ  :3حمَق ٍ هعايبي افضبي ّيبت فلوي وِ اظ ثَضؼ ّبي وَتبُ هست يب هبهَضيت آهَظقي زاذل وكَض اؾتفبزُ هي ًوبيٌس تَؾظ هإؾؿِ هجسا
پطزاذت ذَاّس قسٍ .احس هيعثبى حتي االهىبى تؿْيالت ضفبّي ًؾيط هؿىي ضا ثطاي ايي افضب فطاّن هي ًوبيٌس.
تجهطُ  :4زض هَاضز ذبل هَؾؿِ هي تَاًس افضبي ّيبت فلوي غيط توبم ٍلت خغطافيبيي ضا ثب تهَيت قَضاي هَؾؿِ اظ هعايبي ايي هبزُ ثْطُ هٌس
ًوبيس.
هإؾؿِ هي تَاًس ثِ هٌؾَض ثبال ثطزى وفبيت فلوي ٍترههي افضبي ّيبت فلوي ثِ تقسازي اظ افضبي ّيبت فلوي توبم ٍلت خغطافيبيي وِ حسالل
ؾِ ؾبل زض هإؾؿِ ذسهت وطزُ ثبقٌس ،ثَضؼ ثلٌس هست ثطاي عي زٍضُ ّبي آهَظقي ٍ اذص هساضن تحهيلي ثبالتط يب خسيس زض زاذل يب ذبضج اظ

هبزُ 29

وكَض زض ضقتِ ّب ٍ هإؾؿِ ّب يي وِ هَضز تبئيس ٍ لجَل هإؾؿِ ثب قس افغب ًوبيس .هست ايي گًَِ ثَضؼ ّب  4ؾبل اؾت.
تجهطُ  :1هإؾؿِ زض فَانل هقيي زض هَضز پيكطفت فلوي افضبي ّيبت فلوي وِ ثِ ثَضؼ افعام هي قًَس اظ زاًكگبُ ّب ٍ هَؾؿبت فلوي هحل
هغبلقِ اعالفبت الظم ضا وؿت ذَاّس ًوَز ٍ زض نَضتي وِ ثط هجٌبي گعاضـ ّبي ٍانلِ هقلَم قَز وِ فضَ لبزض ثِ پيكطفت زض ضقتِ هَضز هغبلقِ
ًيؿت ،ثب تهَيت ضئيؽ هإؾؿِ حىن هبهَضيت ٍي لغَ ذَاّس قس.
تجهطُ  :2هست ثَضؾيِ تب زٍ ثبض ٍّط ثبض تب قف هبُ ثب تهَيت قَضاي ثَضؼ هَؾؿِ لبثل توسيس اؾت.
اؾتفبزُ وٌٌسگبى اظ ثَضؾيِ تحهيلي هَؽفٌس ضيع ًوطات يب گعاضـ پيكطفت هغبلقبت ذَز ضا ثِ فَانل هقيي وِ زض ٌّگبم افعام زض ّط هَضز تقييي

هبزُ 30

ذَاّس گطزيس ٍ زض ّط حبل اظ  6هبُ تدبٍظ ًرَاّس وطز ،ثِ هإؾؿِ اضؾبل زاضًس ٍ حساوثط  2هبُ پؽ اظ پبيبى هغبلقبت ذَز گعاضـ خبهقي زض ثبضُ
فقبليت ّبي فلوي ٍ پػٍّكي ذَز ثِ هإؾؿِ تؿلين ًوبيٌس.
تجهطُ :افغبي پبيِ ؾبليبًِ هٌَط ثِ اضائِ گعاضـ ثِ هَلـ ٍ تبييس آى هي ثبقس.
افضبيي وِ اظ ثَضؼ اؾتفبزُ هي وٌٌس ثبيس هتقْس ق ًَس وِ زض پبيبى هست هغبلقبت ثِ هَؾؿِ هطاخقِ ٍ الالل هقبزل ؾِ ثطاثط هست اؾتفبزُ اظ

هبزُ 31

ثَضؼ ثطاي هإؾؿِ ذسهت ًوبيٌس ٍ ثسيي هٌؾَض ثبيس تضويٌبت هَضز لجَل هإؾؿِ ضا ثؿپبضًس.
تجهطُ :زض هَاضز اؾتثٌبيي زضنَضت هَافمت هَؾؿِ ثب اًتمبل تقْس ذسهت فضَ ّيأت فلوي ثَضؾيِ زضنَضت پطزاذت قسى ّعيٌِ ّبي هتطتت ثِ
هيعاًي وِ ّيبت اهٌب تقييي هي ًوبيس ،ثالهبًـ اؾت.
هست اؾتفبزُ اظهَاز ًٍ 28 ٍ 27يع هبزُ  29ثِ قطط ضفبيت هبزُ  31خعٍ ؾبثمِ ذسهت زاًكگبّي افضبي ّيبت فلوي هحؿَة هي قَز.

هبزُ 32

تجهطُ :ثِ افضبي ّيبت فلوي وِ اظ ثَضؼ ّبي وَتبُ هست ٍ ثلٌس هست اؾتفبزُ هي ًوبيٌس زض ايبم ثَضؾيِ فالٍُ ثط حمَق هؿتوط ،فَق القبز ُ قغل،
فَق القبزُ خصة ،ووه ّعيٌِ فبئلِ هٌسي ٍ اٍالز ٍ فَق القبزُ ٍيػُ ٍ ّعيٌِ ضفت ٍ ثطگكت ٍ فَاضو ذبضج اظ وكَض ،ثجت ًبم ٍ قْطيِ زاًكگبّي
پطزاذت هي قَز.
افعام افضبي ّ يأت فلوي هإؾؿِ ثِ عَض هَلت ثِ هَؾؿِ يب هَؾؿبت فبلي پػٍّكي زاذل يب ذبضج اظ وكَض يب ثِ ٍظاضتربًِ ّب ٍ هَؾؿبت زٍلتي ٍ

هبزُ 33

هَؾؿبت فبم الوٌفقِ هؿتمل هٌسضج زض خساٍل ثَزخِ ول وكَض ٍ ؾبظهبى ّبي ثيي الوللي وِ زٍلت خوَْضي اؾالهي ايطاى فضَيت آًْب ضا
پصيطفتِ يب ؾبظهبى ّبي ي وِ زٍلت خوَْضي اؾالهي ايطاى قطوت زض آًْب ضا همتضي ثساًس ٍ ّوچٌيي هجبزلِ اؾتبز ٍ زاًكيبض ثب ؾبيط زاًكگبُ ّب ٍ
هَؾؿبت آهَظـ فبلي ٍ يب هَؾؿبت فبلي پػٍّكي زاذلي ٍ ذبضخي هدبظ اؾت.

هبزُ 34

هإؾؿِ هي تَاًس ثب هَافمت هسيط گطٍُ ٍ تبئيس ضئيؽ هإؾؿِ افضبي ّيبت فلوي ذَز ضا ثِ زاًكگبُ ّب يب هَؾؿبت آهَظـ فبلي يب پػٍّكي زاذل
وكَض وِ ثب آًْب لطاضزاز ّوىبضي هٌقمس ذَاّس وطز ثطاي هستي وِ زض لطاض زاز شوط ذَاّس قس افعام ًوبيس.
تجهطُ :پطزاذت حك العحوِ هٌسضج زض لطاضزاز ٍ ّعيٌِ ضفت ٍ ثطگكت ثِ آًبى ثالهبًـ ذَاّس ثَز.

زض نَضتي وِ ٍظاضتربًِ ّب يب هَؾؿبت زٍلتي يب هَؾؿبت فبم الوٌفقِ هؿتمل هٌسضج زض خساٍل ثَزخِ ول وكَض ثِ ذسهت يىي اظ افضبي ّيأت
هبزُ 35

فلوي هإؾؿِ ًيبظ زاقتِ ثبقس هإؾؿِ هي تَاًس ثب هَافمت فضَ هعثَض ثطاي هستي وِ ّيبت ضييؿِ هإؾؿِ آى ضا تقييي ذَاّس وطز اٍ ضا ثِ ٍظاضتربًِ
يب هَؾؿِ هتمبضي افعام ًوبيس.
تجهطُ  :پطزاذت حمَق ٍ هعايبي فضَ ّيبت فلوي زض ايبم هبهَضيت ثِ فْسُ ٍاحس همهس هي ثبقس.

هبزُ 36

هإؾؿِ هي تَاًس افضبي ّيأت فلوي ذَز ضا ثطاي تهسي همبهبت آهَظقي يب پػٍّكي ثب هَافمت فضَ هعثَض ثِ زاًكگبُ ّب يب هَؾؿبت فبلي
پػٍ ّكي ذبضج اظ وكَض تب هيعاى زٍ ؾبل وِ هست آًطا ّيبت ضييؿِ هإؾؿِ تقييي ذَاّس وطز افعام ًوبيس.
آى فسُ اظ افضبي ّيأت فلوي وِ ثِ فٌَاى وبضقٌبؼ يب هبهَض ثِ ؾبظهبى ّبي ثيي الوللي ٍ يب عجك پيكٌْبز زٍلت ثطاي هبهَضيت ذبل ثِ ذبضج اظ

هبزُ 37

وكَض افعام هي قًَس ،هكوَل هفبز هبزُ  36ذَاٌّس ثَز ٍلي هست هبهَضيت آًبى ثب تهَيت ّيأت اهٌبء هإؾؿِ تب ؾِ ؾبل زيگط لبثل توسيس اؾت.
تجهطُّ :يچگًَِ ٍخْي زض ايبم هبهَضيت ثِ فضَ اظ ؾَي هإؾؿِ پطزاذت ًوي گطزز .زض نَضتيىِ وؿَض ثبظًكؿتگي هست هصوَض افن اظ ؾْن
هؿترسم ٍ ؾْن هإؾؿِ اظ ؾَي فضَ پطزاذت گطزز ،هست هصوَض خعٍ ؾبثمِ ذسهت ٍي هحؿَة هي گطزز.
فهل پٌدن  :فطنت ّبي هغبلقبتي
هبزُ  -38افضبي ّيبت فلوي آهَظقي – پػٍّكي ٍ پػٍّكي زض نَضت هَافمت هَؾؿِ هي تَاًٌس اظ فطنت ّبي هغبلقبتي زض ّط ًَثت حسالل

هبزُ 38

 3هبُ ٍ حس اوثط يىؿبل ثب اذص تقْس هَضز لجَل هَؾؿِ ٍ ضفبيت ؾبيط همطضات اؾتفبزُ ًوبيٌس.
تجهطُ  :1اؾتفبزُ اظ فطنت هغبلقبتي افضبي ّيبت فلوي توبم ٍلت خغطافيبيي ثِ عَض يىدب يب هتٌبٍة ثِ اظاي حسالل  4ؾبل يه ثبض ثطاي ذبضج اظ
وكَض ٍ ّط  3ؾبل يه ثبض ثطاي زاذل وكَض ٍ ثطاي افضبي توبم ٍلت حسالل ّط  6ؾبل يىجبض ثطاي ذبضج اظ وكَض ٍ ّط  4ؾبل يىجبض ثطاي زاذل
وكَض اهىبى پصيط هي ثبقس .افضبي ّيبت فلوي ًيوِ ٍلت ًوي تَاًٌس اظ فطنت هغبلقبتي اؾتفبزُ ًوبيٌس .
تجهطُ  :2زؾتَضالقول ايي هبزُ ثِ تهَيت قَضاي هإؾؿِ هي ضؾس.
هإؾؿِ اي ثِ فٌَاى هإؾؿِ هيعثبى زض زاذل يب ذبضج اظ وكَض ثطاي فطنت هغبلقبتي لبثل لجَل اؾت وِ هَضز تبئيس هإؾؿِ هحل ذسهت فضَ ّيبت

هبزُ 39

فلوي ثبقس ،ثِ ًحَي وِ فضَ ّيبت فلوي ثتَاًس ثِ هَضَفبت فلوي ٍ فٌي ٍ تحميمبتي وِ زض هٌغمِ زاًكگبّي ٍي اهىبى زؾتطؾي ثِ آى
ًيؿت،زؾت يبثس .نالحيت هإؾؿِ ذبضج اظ وكَض ثبيس ثِ تبئيس ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي ثطؾس.
تجهطُ :هإؾؿِ زض ٌّگبم ثطضؾي ٍ تهوين گيطي ؾَاثك فلوي اؾتبز ٍ يب هحممي ضا وِ هتمبضي خْت گصضاًسى فطنت هغبلقبتي ثِ فٌَاى اؾتبز
ضاٌّوب هقطفي ًوَزُ ٍ ًيع فقبليت ّبي پػٍّكي هإؾؿِ يب هطوع تحميمبتي وِ هتمبضي لهس فعيوت ثِ آًدب ضا زاضز هَضز تَخِ لطاض زّس.
اٍلَيت ثٌسي ٍ هحبؾجِ اهتيبظ افضبي ّيبت فلوي خْت اؾتفبزُ اظ فطنتْبي هغبلقبتي ثهَضت ظيط اؾت:
الف ) اضتجبط فطنت هغبلقبتي ثب فقبليت ّبي پػٍّكي زاٍعلت زض خْت ضفـ ًيبظ ّبي وكَض (حساوثط  15اهتيبظ)
ة ) اضتجبط فطنت هغبلقبتي ثب پيكجطز ثطًبهِ ّبي آهَظقي ٍ پػٍّكي هإؾؿِ هتجَؿ (حساوثط  15اهتيبظ)
ج ) هيعاى هكبضوت فضَ ّيأت فلوي زض فقبليت ّبي آهَظقي ،پػٍّكي،ذسهبتي ٍ اخطا ثِ تكريم هإؾؿِ ٍ ثط اؾبؼ آييي ًبهِ اضتمب ّط وسام

هبزُ 40

حساوثط  10اهتيبظ (خوقبً حساوثط  30اهتيبظ)
ز ) ذسهت زض هٌبعك هحطٍم هإؾؿِ ثِ اظاي ّط ؾبل تحهيلي  10اهتيبظ (حساوثط  30اهتيبظ)
ُ ) ذسهت زض هطاوع تحميمبتي نٌقتي تَليسي ٍ ذسهبتي زض هٌبعك هحطٍم وكَض ثِ نَضت هبهَضيت ثِ اظاي ّط ؾبل وبهل  5اهتيبظ ،وؿط ؾبل ثِ
تٌبؾت هبُ هحبؾجِ هي قَز (حساوثط  20اهتيبظ )
ٍ ) زض توبم ثٌس ّبي فَق ثطاي افضبي ّيبت فلوي توبم ٍلت خغطافيبيي ضطيت يه ٍ زٍ زّن لحبػ گطزز.
ظ ) زض ّط ؾبل حساوثط  % 10افضبء ّيبت فلوي هإؾؿِ يب هطوع آهَظقي ٍ پػٍّكي هي تَاًٌس اظ فطنت ّبي هغبلقبتي اؾتفبزُ ًوبيٌس

هبزُ 41

هبزُ 42

ثِ افضبي ّيأت فلوي وِ اظ فطنت هغبلقبتي زاذل ٍ ذبضج وكَض اؾتفبزُ هي ًوبيٌس ،فالٍُ ثط پطزاذت حمَق هؿتوط ،فَق القبزُ قغل ،فَق القبزُ
خصة ،ووه ّعيٌِ فبئلِ هٌسي ٍ اٍالز ٍ فَق القبزُ ٍيػُ ّ ،عيٌِ ثجت ًبم  ،قْطيِ زاًكگبُ ٍحك هبهَضيت ًيع تقلك هي گيطز.
افتجبض اخطاي ثطًبهِ فطنت ّبي هغبلقبتي زض ثَزخِ تفضيلي هإؾؿِ ؾبالًِ ثِ تهَيت ذَاّس ضؾيس.
تجهطُ  :1هب ثِ التفبٍت هقبزل ضيبلي همطضي اضظي فطنت هغبلقبتي فضَ ٍ افطاز ذبًَازُ ٍي (تب ً3فط) اظ هحل افتجبضات هإؾؿِ پطزاذت هي گطزز.
تجهطُ  :2هقبزل ضيبلي ّعيٌِ ّبي ثيوِ زضهبًي هتٌبؾت ثب هست زٍضُ اظ هحل افتجبضات هإؾؿِ پطزاذت هي گطزز.
اؾتفبزُ وٌٌسگبى اظ فطنت هغبلقبتي هَؽفٌس گعاضـ هغبلقِ ٍ تحميمبت ذَز ضا ّط قف هبُ يىجبض ٍ حس اوثط تب زٍ هبُ پؽ اظ اتوبم زٍضُ ثِ هإؾؿِ

هبزُ 43

اضائِ ًوبيٌس.
تجهطُ :گعاضـ فلوي ٍ ًْبيي فطنت هغبلقبتي ثبيؿتي ثِ تبئيس قَضاي آهَظقي ٍپػٍّكي هإؾؿِ ثطؾس ،زض نَضت فسم تبئيس گعاضـ فلوي ٍ
تحميمي ،اؾتفبزُ اظ فطنت هغبلقبتي ثقسي هٌتفي ذَاّس قس ٍ ثِ هيعاى زٍضُ فطنت هغبلقبتي تبضيد اؾتحمبق تطفيـ ثِ تقَيك هي افتس.

هبزُ 44

فضَ ّيأت فلوي ٌّگبم اؾتفبزُ اظ فطنت هغبلقبتي يب هبهَضيت آهَظقي هطذهي اؾتحمبلي ثِ ٍي تقلك ًوي گيطزٍ ّوچٌيي پؽ اظ ثطگكت اظ
زٍضُ فطنت هغبلقبتي يب هبهَضيت آهَظقي تب اتوبم تقْسات ًوي تَاًس اظ هطذهي ثسٍى حمَق اؾتفبزُ ًوبيس.

هبزُ 45

اًهطاف اظفطنت هغبلقبتي يبهبهَضيت آهَظقي پؽ اظآًىِ ثركي اظآى اًدبم گطفتِ ثِ فٌَاى يه ثبضاؾتفبزُ ثطاي افضبي ّيأت فلوي هحؿَة
هي گطزز ٍثبيسزاليل آى ًيع اضائِ گطززٍزضنَضت فسم تبييسهإؾؿِّ،عيٌِ ّبي ههطف قسُ تَؾظ فضَ ّيبت فلوي ثبيس هؿتطز گطزز
فهل قكن ً :ؾبم پطزاذت

هبزُ 46

هبزُ  -46اظ اٍل فطٍضزيي هبُ ؾبل  1369حمَق هطتجِ ٍ پبيِ افضب ّيبت فلوي ضؾوي ثِ تطتيت ظيط هحبؾجِ هي گطزز:
(پبيِ ×  +5فسز هجٌب ) ضطيت حمَق ; حمَق
تجهطُ :فسز هجٌب ثطاي هطثي آهَظقيبض ،هطثي ،اؾتبزيبض ،زاًكيبض ٍ اؾتبز ثِ تطتيت ثطاثط  170 ،145 ،125 ،90 ،100هي ثبقس.

هبزُ 47

اظ اٍل فطٍضزيي هبُ ّط ؾبل ضطيت حمَق هَضَؿ هبزُ  46ثط اؾبؼ لبًَى ثَزخِ افعايف هي يبثس.

هبزُ 48

حمَق هطتجِ ٍ پبيِ افضبي ضؾوي ّيأت فلوي هَؾؿِ ٍ هطاوع تحميمبتي ثطاثط هٌسضخبت لَاًيي ههَة هَضخ  1374/8/10 ٍ 1368/12/26هدلؽ
قَضاي اؾالهي ٍ انالحبت ثقسي آى تقييي ٍ ثطلطاض هي گطزز.
هإؾؿِ هىلف اؾت ثِ افضبي ّيأت فلوي افن اظ ايٌىِ هؿئَليت آهَظ قي يب پػٍّكي يب هسيطيتي ثِ فْسُ زاقتِ ثبقٌس ثط اؾبؼ آًىِ توبم ٍلت

هبزُ 49

خغطافيبيي ،توبم ٍلت ٍ ًيوِ ٍلت ثبقٌس فَق القبزُ هرهَل ثطلطاض ًوبيس.
تجهطُ :تقييي هيعاى ايي فَق القبزُ ٍ ترهيم آى ثِ افضبي ّيأت فلوي ثط حؿت هطتجِ آًبى ٍ ّوچٌيي افعايف يب تمليل ٍ يب حصف آى ثِ پيكٌْبز
هإؾؿِ ٍ تهَيت ّيأت اهٌب ذَاّس ثَز.

هبزُ 50

فَق القبزُ هحطٍهيت اظ هغت (توبم ٍلتي خغطافيبئي ) ثطاثط هٌسضخبت هبزُ ٍاحسُ لبًَى انالح هبزُ  2لبًَى اخبظُ پطزاذت حك هحطٍهيت اظ
هغت ههَة  1375/10/12هدلؽ قَضاي اؾالهي تقييي ٍ ثطلطاض هي گطزز.
فَق القبزُ خصة ّوَاضُ ثط هجٌبي زضنسي اظ حمَق هطتجِ ٍ پبيِ افضبي ّيأت فلوي تقييي هي گطزز ٍ زض حبل حبضط ضطايت ههَة پيَؾت هَضز

هبزُ 51

اخطا هي ثبقس .تغييط ٍ انالح آى ثب تهَيت ّيأت اهٌبي هإؾؿِ اهىبى پصيط هي ثبقس.
تجهطُ :هيعاى ضطايت فَق القبزُ خصة ٍ فَق القبزُ هرهَل ث طاي افضبي ّيأت فلوي توبم ٍلت خغطافيبيي يه ٍزٍ زّن ثطاثط ضطايت ههَة هي
ثبقس.
فَق القبزُ ٍيػُ ّيأت فلوي ثِ اؾتٌبز تهَيت ًبهِ /54102تّ/31941ـ هَضخ  83/10/15ثِ قطح ظيط تقييي ٍ ثطلطاض گطزيسُ اؾت ٍ ّطگًَِ

هبزُ 52

تغييط زض ضطايت فَق القبزُ ٍيػُ ثب تهَيت ّيأت اهٌبء نَضت هي پصيطز.
ضطيت فَق القبزُ ٍيػُ × حمَق هجٌب ; فَق القبزُ ٍيػُ ّيأت فلوي
ضطيت فَق القبزُ ٍيػُ ثطاي افضبء ّيأت فلوي ثطحؿت ضتجِ ثطاي هطثي آهَظقيبض  ،3/6هطثي  ،4اؾتبزيبض  ،5/6زاًكيبض  ٍ 5/2اؾتبز  4/8هي
ثبقس.

هبزُ 53

ثطاي هكبغل ؾرت ٍ ظيبى آٍض فَق القبزُ اي تحت فٌَاى فَق القبزُ ؾرتي قطايظ وبض ثِ نَضت زضنسي اظ هدوَؿ حمَق ،پبيِ ٍ فَق القبزُ
هرهَل ثِ هتهسيبى ايي گًَِ هكبغل تقلك هي گيطز .هيعاى زضنس ٍ تقلك هكبغل ثب تهَيت ّيأت اهٌب تقييي ٍ ثطلطاض هي گطزز.

هبزُ 54

هيعاى فَ ق القبزُ هسيطيت ضؤؾبي زاًكگبُ ّب ٍ زاًكىسّْبي هؿتمل فلَم پعقىي ،هَؾؿبت آهَظـ فبلي ٍ پػٍّكي ثب تهَيت ّيأت اهٌب تقييي ٍ
ثطلطاض هي گطزز .ضطيت فَق القبزُ هصوَض ثطاي ؾبيط هسيطاى افضبء ّيأت فلوي ثطاثط خسٍل پيَؾت هي ثبقسّ .طگًَِ تغييط زض ايي خسٍل ًيع
هٌَط ثِ تهَيت ّيأت اهٌب ذَاّس ثَز.

هبزُ 55

هيعاى فَق القبزُ ثسي آة ٍ َّا ٍ هحطٍهيت اظ تؿْيالت ظًسگي ثط اؾبؼ خسٍل زضنسّبي پيَؾت ٍ ثط هجٌبي حمَق هطتجِ ٍ پبيِ ثطلطاض هي گطزز.
ّطگًَِ تغييط زض ضطايت هطثَعِ هٌَط ثِ تهَيت ّيأت اهٌب ذَاّس ثَز.

هبزُ 56

ثطلطاضي فَق القبزُ ّبي ووه ّعيٌِ فبئلِ هٌسي ٍ اٍالز هغبثك ضَاثظ خبضي ذَاّس ثَز.

هبزُ 57

ثبؾتٌبز هبزُ  20لبًَى حفبؽت زض ثطاثط اققِ پطتَوبضاى ،افضبي ّيئت فلوي ثطحؿت قغل ،هيعاى پطتَگيطي ٍ ّوچٌيي احتوبل ثبلمَُ پطتَگيطي
ًبهتقبضف زض هحيظ وبض اظ فَق القبزُ وبض ثب اققِ اؾتفبزُ ذَاٌّس ًوَز.

هبزُ 58

پطزاذت حك التسضيؽ ثطاثط زؾتَضالقول پيَؾت نَضت هي پصيطز ٍ ّطگًَِ تغييط زض هفبز آى ثب تهَيت ّيأت اهٌبء اهىبى پصيط ذَاّس ثَز.

هبزُ 59

پطزاذت حمَق ٍ هعايبي افضبي ّيأت فلوي ًيوِ ٍلت عجك زؾتَضالقول پيَؾت هي ثبقس.

هبزُ 60

پطزاذت فَق القبزُ وبضاًِ (عطح ًؾبم ًَيي ازاضُ ثيوبضؾتبًي ) ثِ افضبي ّيبت فلوي وِ زض هطاوع آهَظقي ٍ زضهبًي فقبليت زاضًس هجتٌي ثط
وبضوطز ثبليٌي ،فولىطز آهَظقي ٍ پػٍّكي ٍ ثط اؾبؼ اضظقيبثي زٍضُ اي ذَاّس ثَز .

هبزُ 61

 %2/5اظ هحل ؾْن افتجبضات عطح ًؾبم ًَيي ازاضُ ثيو بضؾتبًي زض اذتيبض ضييؽ هإؾؿِ ثِ گطٍُ ّبي آهَظقي ثبليٌي پطزاذت هي قَز تب ثط اؾبؼ
قبذم ّبي هَضز ًؾطگطٍُ،ثِ افضبي ّيبت فلوي فقبل زض آهَظـ ٍ پػٍّف ثب اٍلَيت افضبي ّيبت فلوي توبم ٍلت خغطافيبيي پطزاذت گطزز.

هبزُ 62

حمَق ٍ هعايب ٍ وليِ فَق القبزُ ّبي ههَة پطزاذتي ثِ افضبي ّيبت فلوي ضؾوي فيٌبً لبثل افوبل زض هَضز افضبي ّيبت فلوي پيوبًي ًيع هي
ثبقس.

هبزُ 63

هيعاى حمَق ٍ هعايبي افضبي ّيبت فلوي هكوَل ٍؽيفِ وِ ثطاؾبؼ هبزُ يه لبًَى ًحَُ تأهيي افضبء ّيأت فلوي زض هإؾؿِ ذسهت هي ًوبيس زض
عَل ذسهت زٍضُ ضطٍضت ٍ پؽ اظ عي زٍضُ آهَظقي ٍ ًيع هكوَليي ذسهت پعقىبى ٍ پيطاپعقىبى ٍ هتقْسيي اظ ثسٍ قطٍؿ ذسهت هقبزل افضبي
ّيأت فلوي ّن هطتجِ هحبؾجِ ٍ پطزاذت هي قَز.

هبزُ 64

پطزاذت فَق القبزُ ضٍظاًِ هأهَضيت افضبي ّيبت فلوي ثِ هيعاى يه ثيؿتن حمَق پبيِ ٍ فَق القبزُ هرهَل هي ثبقس.

هبزُ 65

پطزاذت ؾبيط فَق القبزُ ّبيي وِ زض ايي فهل اقبضُ اي ًگطزيسُ ،ثطاثط ضَاثغي ذَاّس ثَز وِ ثِ تهَيت ّيأت اهٌب ضؾيسُ يب هي ضؾس.

هبزُ 66

فهل ّفتن  :اضظيبثي فولىطز
هبزُ  -66هإؾؿِ هَؽف اؾت فولىطز ؾبالًِ افضبي ّيبت فلوي ذَز ضا هَضزپبيف ٍ اضظيبثي لطاض زّس.
اضظيبثي فولىطز ؾبالًِ افضبي ّيبت فلوي ثط اؾبؼ ؾيبؾت ّب ٍ ضاّجطزّبي هإؾؿِ ٍ عي خلؿِ اي ثب حضَض هسيط گطٍُ آهَظقي (حؿت ٍضقيت
ثب ضييؽ ثرف) تقييي هي گطزز.

هبزُ 67

تجهطُ  :1زض ايي خلؿِ هكرم ذَاّس قس چِ همساض اظ اٍلبت فضَ ّيبت فلوي نطف ّط يه اظ فقبليت ّبي ّفتگبًِ اٍ زضؾبل گصقتِ قسُ
اؾت،ضوي آًىِ ايي هيعاى ثطاي ؾبل خبضي ًيع تقييي هي گطزز.
تجهطُ ٍ :2ظى ّط وسام اظ حيغِ ّب ثط اؾبؼ ًيبظ ؾٌدي گطٍُ ٍ زاًكىسُ هطثَعِ ٍ ثط اؾبؼ ثطًبهِ ضيعي آًْب ٍ هإؾؿِ ذَاّس ثَزوِ ثِ اعالؿ
افضبي ّيبت فلوي هي ضؾبًس.
تجهطُ ً :3حَي پبيف ٍ اضظيبثي افضبي ّيبت فلوي ثط اؾبؼ زؾتَضالقولي ذَاّس ثَز وِ ثِ تهَيت قَضاي هَؾؿِ هي ضؾس.

هبزُ 68

ًحَُ اضائِ هؿتٌسات زض حيغِ ّبي هرتلف فقبليت افضبي ّيبت فلوي ّ ،وچٌيي اضظيبثي ٍ پبيف فقبليتْبي آًبى عجك زؾتَض القولي وِ ثِ تهَيت
ّيبت هويعُ هي ضؾس ،ذَاّس ثَز.

هبزُ 69

ًتيدِ اضظيبثي فولىطز فضَ ّيأت فلوي خْت تطفيـ ؾبليبًِ ،تجسيل ٍضقيت اظ پيوبًي ثِ ضؾوي آظهبيكي  ،اظ ضؾوي آظهبيكي ثِ ضؾوي لغقي ،
اضتمبي هطتجِ فضَ ّيأت فلوي ٍ ضوَز فلوي هالن فول ذَاّس ثَز.
فهل ّكتن :ثبظًكؿتگي

هبزُ 70

هبزُ  -70افضبي ّيأت فلوي ضؾ وي ٍ ثبظهبًسگبى آًْب خع زض هَاضزي وِ زض ايي آئيي ًبهِ تهطيح گطزيسُ اؾت اظ لحبػ ثبظًكؿتگي ٍ ٍؽيفِ تبثـ
لَاًيي ٍ همطات هؿترسهيي ضؾوي وكَضي ٍ لبًَى انالحبت همطضات ثبظًكؿتگي ٍ ٍؽيفِ هَضخ  79/2/13 ٍ 68/12/13هدلؽ قَضاي اؾالهي
هي ثبقٌس.

هبزُ 71
هبزُ 72

همطضات هَضَؿ هبزُ  30اليحِ لبًًَي اؾترسام افضبي ّيأت فلوي هإؾؿِ ههَة ّ 42/6/15يأت ٍظيطاى ووبوبى هقتجط ٍ لبثل اخطا اؾت.
هإؾؿِ هىلف اؾت ّط يه اظ افضبي ضؾوي ّيأت فلوي ضا وِ ثِ ؾي  65ؾبل توبم ضؾيسُ ثبقٌسيب ؾي ؾبل ذسهت وطزُ ثبقٌس ،ثبظًكؿتِ ًوبيس.
تجهطُ :ضئيؽ هإؾؿ ِ هي تَاًس اؾتثٌبئبً زض هَاضزي وِ اؾتفبزُ اظ ذسهبت فلوي ّط يه اظ اؾبتيس افضبي ّيأت فلوي ضطٍضي ثبقس تب  70ؾبلگي اظ
ذسهبت آًبى اؾتفبزُ ًوبيٌس.

هبزُ 73

قطط اؾتفبزُ اظ ثبظًكؿتگي ثب حمَق توبم ٍلت خغطافيبيي ثطاي وؿبًيىِ ثِ هَخت ايي آئيي ًبهِ ثبظًكؿتِ هي قًَس الالل زُ ؾبل ذسهت توبم
ٍلت خغطافيبيي زض هإؾؿِ اؾت.

هبزُ 74

ثبظًكؿتگي افضبي ضؾوي ّيأت فلوي وِ ثِ اهط تسضيؽ اقتغبل زاضًس ثب ضفبيت همطضات هطثَعِ زض پبيبى ّط ًين ؾبل تحهيل اهىبى پصيط اؾت.

هبزُ 75

هإؾؿِ هي تَاًس افضبي ّيأت فلوي ذَز ضا وِ زاضاي حسالل  25ؾبل ؾٌَات ذسهت ٍ حسالل  60ؾبل ؾي ّؿتٌس ثب تمبضبي فضَ يب ضاؾب ثب تهَيت
قَضاي هَؾؿِ ،ثبظًكؿتِ ًوبيس.
هَؾؿِ هي تَاًسثب تمبضبي ثبظ ذطيس ؾٌَات ذسهت افضبي ّيبت فلوي وِ حبئع قطايظ ثبظًكؿتگي ًيؿتٌس،هَافمت ًوَزُ ٍزضاظاء ّط ؾبل ذسهت

هبزُ 76

هجلغي هقبزل  45ضٍظ حمَق ٍ هعايبي هؿتوط ثِ آًبى پطزاذت ًوبيس.
تجهطُ  :1پطزاذت حمَق ٍ هعايبي هست هطذهيْبي اؾتحمبلي شذيطُ قسُ ثِ افضبي ّيبت فلوي ثبظ ذطيس قسُ ثالهبًـ اؾت .
تجهطُ  :2پطزاذت وؿَضات ثبظًكؿتگي ٍيب اًتمبل آى ثِ ؾبيط نٌسٍلْبي ثبظًكؿتگي ثب تمبضبي فضَ ّيبت فلوي ثبظ ذطيس قسُ ثالهبًـ اؾت.

هبزُ 77

هؿترسهيي فضَ ّيأت فلوي وِ تبثـ نٌسٍق تبهيي اختوبفي ّؿتٌس ،اظ لحبػ ثبظًكؿتگي ،وبض افتبزگي ٍ فَت هكوَل لَاًيي ٍهمطضات آى نٌسٍق
ذَاٌّس ثَز.

هبزُ 78

زض نَضت لغَ يب فسم توسيسلطاضزاز هؿترسهيي پيوبًي فضَ ّيأت فلوي هقبزل  45ضٍظ حمَق ٍ هعايبي هؿتوط ثِ اظاي ّط ؾبل ذسهت ثِ ٍي
پطزاذت هي گطزز.

هبزُ 79

ثِ افضبي ّيأت فلوي وِ ثبظًكؿتِ هي قًَس ثِ اظاي ّط ؾبل ذسهت يىوبُ آذطيي حمَق ٍ هعايبي هؿتوط (حساوثط ؾي ؾبل) ثِ اضبفِ ٍخَُ
هطثَعِ ثِ هطذهي ّبي شذيطُ قسُ پطزاذت ذَاّس قس.

هبزُ 80

ثطاي يىجبض تقييي يب تغييط نٌسٍق ثيوِ ٍ ثبظًكؿتگي افضبي ّيأت فلوي ضؾوي ٍ پيوبًي عجك لَاًيي ٍهمطضات هؿترسهيي ضؾوي ٍ پيوبًي وبضوٌبى
زٍلت ذَاّس ثَز.

هبزُ 81

هَؾؿِ هلعم ثِ ضفبيت آييي ًبهِ تىطين اؾتبزاى ثبظًكؿتِ زاًكگبّْب ههَة قَضايقبلي اًمالة فطٌّگي هَضخ  85/12/15هي ثبقس.
فهل ًْن  :هطذهي ّب
لؿوت اٍل :هطذهي اؾتحمبلي

هبزُ 82

هبزُ  - 82هست هطذهي اؾتحمبلي افضبي ّيئت فلوي اظ يىوبُ تب زٍهبُ زض ؾبل ثِ ًؿجت ايبم ذسهت ،ثط اؾبؼ زؾتَضالقولي وِ ثِ تهَيت
قَضاي هَؾؿِ هي ضؾس ،ثب اٍلَيت هست هطذهي ثيكتطثطاي افضبي ّيئت فلوي توبم ٍلت خغطافيبيي ٍ ثطخؿتِ ذَاّس ثَز .نسٍض حىن هطذهي
هَوَل ثِ تبئيس هسيط گطٍُ هجٌي ثط تىويل ثطًبهِ ّبي هحَلِ هي ثبقس.
تجهطُ :هبظاز ايبم تقغيالت ًَضٍظي ًؿجت ثِ وبضوٌبى هكوَل اؾترسام وكَضي خعء هطذهي ؾبليبًِ افضبي ّيئت فلوي هحؿَة هي قَز.

هبزُ 83

زض ايبم هطذ هي وليِ حمَق ٍ فَق القبزُ ّبي هٌسضج زض احىبم وبضگعيٌي لبثل پطزاذت هي ثبقس.

هبزُ 84

افضبي ّيئت فلوي وِ اظ توبم يب لؿوتي اظ هطذهي ذَز زض عَل ؾبل اؾتفبزُ ًٌوبيٌس ،هست هطذهي ثبليوبًسُ لبثل شذيطُ ٍ ثبظذطيس ًوي ثبقس.
تجهطُ :افضبي ّيبت فلوي توبم ٍلت خغطافيبي ي هي تَاًٌس ؾبالًِ حس اوثط يه هبُ اظ هطذهي اؾتحمبلي ذَز ضا ثب هَافمت هَؾؿِ شذيطُ ًوبيٌس.

هبزُ 85

افضبي ّيئت فلوي هي تَاًٌس ثب هَافمت ضئيؽ هإؾؿِ هكطٍط ثِ آًىِ ثِ ثطًبهِ ّبي آهَظقي زاًكىسُ هطثَعِ لغوِ اي ٍاضز ًكَز اظ هطذهي
اؾتحمبلي ؾبالًِ ٍ هطذهي شذيطُ قسُ ذَز زض ّط ؾبل تحهيلي حساوثط  4هبُ اؾتفبزُ ًوبيٌس.
تجهطُ :زض هَاضز ذبل ثب تهَيت قَضاي هَؾؿِ هيعاى فَق تب يىؿبل لبثل افعايف اؾت.

هبزُ 86

زض هَاضزي وِ فضَ ّيئت فلوي زض حيي اؾتفبزُ اظ هطذهي اؾتحمبلي ًيبظ ثِ هطذهي اؾتقالخي ٍ يب ظايوبى زاقتِ ثبقس هطذهي اؾتحمبلي ٍي
لغَ ٍ وبى لن يىي تلمي هي گطزز.

هبزُ 87

هطذهي اؾتحمبلي افضبء ّيئت فلوي هأهَض ثِ تحهيل ٍ ثَضؾيِ لبثل ثبظذطيس ٍ شذيطُ ًوي ثبقس.

هبزُ 88

زض احتؿبة هطذهي ضٍظ ٍ هبُ ٍ ؾبل هغبثك تمَين ضؾوي وكَضي اؾت وِ زض هطذهي ضٍظاًِ هبُ ؾي ضٍظ حؿبة هي قَز.

هبزُ 89

ضٍظّبي تقغيل وِ زض ثيي هطذهي ٍالـ اؾت ثقٌَاى هطذهي هحؿَة هي قَز.

هبزُ 90

حمَق ٍ فَق القبزُ ّبي فضَ ّيبت فلوي زض هست هطذهي پؽ اظ نسٍض حىن هطذهي لبثل پطزاذت اؾت.

هبزُ 91

هإؾؿِ هَؽف اؾت زض پبيبى ّطؾبل هيعاى شذيطُ هطذهي اؾتحمبلي افضبء ّيئت فلوي ضا ثِ آًبى اثالك ًوبيس.

هبزُ 92

هإؾؿِ هىلف اؾت ًؿجت ثِ ثبظذطيس هطذهي اؾتحمبلي شذيطُ قسُ فضَ ّيأت فلوي زض ٌّگبم ثبظًكؿتگي السام ًوبيس.

هبزُ 93

هطذهي اؾتحمبلي اؾتفبزُ ًكسُ همبهبت هَضَؿ هبزُ  71لبًَى ذسهبت وكَضي ٍ همبهبتي وِ عجك لَاًيي هَضَؿ ّوتطاظ آًْب قٌبذتِ قسُ اًس زض
هست تهسي همبهبت هصوَض والً لبثل شذيطُ هي ثبقس.
تجهطُ :هؿئَليي هإؾؿِ ثب تبئيس ضئيؽ هإؾؿِ هكوَل ايي هبزُ ذَاٌّس قس.

هبزُ 94

لؿوت زٍم :هطذهي اؾتقالخي
هبزُ ّ -94طگبُ فضَ ّيئت فلوي هإؾؿِ ثيوبض قَز ٍ آى ثيوبضي هبًـ اظ ذسهت اٍ ثبقس ،ثبيس ثالفبنلِ ثِ زاًكىسُ يب هَؾؿِ هتجَؿ اعالؿ زّس ٍ
گَاّي پعقه هقبلح ضا اضؾبل زاضز.
هإؾؿِ هىلف اؾت گَاّي اؾتطاحت پعقه هقبلح فضَ ّيئت فلوي تب هست زُ ضٍظ ضا ثطاي اؽْبض ًؾط پعقه هقتوس هإؾؿِ اضؾبل زاضز ٍ زض
نَضتي وِ هفبز گَاّي هَضز تبئيسلطاض گيطز حىن هطذهي اؾتقالخي ضا نبزض ًوبيس.
تجهطُ  : 1چٌبًچِ گَاّي پعقه هقبلح هَضز تبئيس پعقه هقتوس لطاض ًگيطز ٍ ّوچٌيي گَاّي اؾتطاحت ًبقي اظ ثيوبضي ثيف اظ زُ ضٍظ هي ثبيس
خْت تبئيس ثِ قَضاي پعقىي هإؾؿِ اضؾبل گطزز.

هبزُ 95

تجهطُ  :2زضنَضتيىِ گَاّي پعقه هقبلح اضائِ قسُ اظ ؾَي فضَ ّيبت فلوي هَضز تبئيس قَضاي پعقىي هإؾؿِ لطاض ًگيطز ،هست هصوَض ثٌب ثِ
تكريم هؿئَل هطثَعِ ثقٌَاى هطذهي اؾتحمبلي ٍ زض نَضت فسم ٍخَز شذيطُ هطذهي اؾتحمبلي ثقٌَاى هطذهي ثسٍى حمَق ٍ يب غيجت لحبػ
ذَاّس قس.
تجهطُ  : 3حساوثط هست اؾتفبزُ اظ هطذهي اؾتقالخي زض يىؿبل تمَ يوي چْبض هبُ هي ثبقس وِ زض ايي هست حمَق ٍ فَق القبزُ ّبي هطثَعِ لبثل
پطزاذت هي ثبقس.
تجهطُ  : 4هطذهي ّبي اؾتقالخي ظايوبًي ثطاثط همطضات لبًَى ذسهبت وكَضي زضهَضز افضبي ّيبت فلوي لبثل افوبل هي ثبقس.
تكريم اثتالي فضَ ّيبت فلوي ثِ ثيوبضي نقت القالج ٍ تقييي هست هقصٍضيت ٍي ثِ فْسُ قَضاي پعقىي هإؾؿِ هي ثبقس .حساوثط هست ايي

هبزُ 96

هقصٍضيت زض ّط ًَثت قف هبُ ٍ تب ظهبى تكريم اظ وبض افتبزگي (ثطاثط لبًَى ذسهبت وكَضي) لبثل توسيس ذَاّس ثَز.
تجهطُ :زض هست هطذهي نقت القالج هبظاز ثط چْبض هبُ اؾتقالخي حساوثط تب يىؿبل حمَق ٍ فَق القبزُ ّبي هطثَعِ پطزاذت هي قَز ٍ هبظاز
ثطآى فمظ حمَق پطزاذت ذَاّس قس.

هبزُ 97

وليِ گَاّي ّبيي وِ زض هَضز ثيوبضي فضَ ّيبت فلوي زض ذبضج اظ وكَض نبزض هي قَز ثبيس اظ حيث نحت نسٍض ثِ تهسيك ؾفبضتربًِ يب
وٌؿَلگطي يب ًوبيٌسگي ايطاى زض هحل ثطؾس.

هبزُ 98

حفؼ پؿت ؾبظهبًي فضَ ّيبت فلوي زض ايبم هطذهي ّبي اؾتقالخي ثيوبضي ّبي نقت القالج ثيكتط اظ يه ؾبل العاهي ًوي ثبقس.

هبزُ 99

هطذهي اؾتقالخي ٍ ًحَُ پطزاذت غطاهت زؾتوعز ايبم ثيوبضي افضبي ّيبت فلوي پيوبًي وِ تحت پَقف نٌسٍق تأهيي اختوبفي لطاض زاضًس تبثـ
همطضات ذبل ؾبظهبى تأهيي اختوبفي ذَاّس ثَز.
لؿوت ؾَم :هطذهي ثسٍى حمَق
هبزُ  -100فضَ ّيئت فلوي زض عَل هست ذسهت ذَز هي تَاًس حساوثط ؾِ ؾبل اظ هطذهي ثسٍى حمَق فمظ زض هَاضز ظيطٍزضنَضت هَافمت
هَؾؿِ اؾتفبزُ ًوبيس .هكطٍط ثِ ايٌىِ زض ؾبظهبى زيگطي ،قغلي هَؽفً ،ساقتِ ثبقس.
الف) پؽ اظ چْبض هبُ هطذهي اؾتقالخي ؾبالًِ ثِ ؾجت ازاهِ ّوبى ثيوبضي ٍ يب اثتال ثِ ثيوبضي زيگط ،لبزض ثِ ذسهت ًجبقس ٍ ثيوبضي اٍ ّن نقت

هبزُ 100

القالج تكريم زازُ ًكَز.
ة) ثِ تكريم هإؾؿِ احتيبج ثِ اؾتفبزُ اظ هطذهي ثسٍى حمَق  ،هؿلن ثبقس.
ج ) افضبي ّيبت فلوي ظى وِ ّوؿط آًْب زض هأهَضيت ذبضج اظ وكَض ثِ ؾط هيجطًس هي تَاًٌس تب پبيبى هأهَضيت حساوثط ثوست  6ؾبل اظ هطذهي
ثسٍى حمَق اؾتفبزُ ًوبيٌس.
ز) ثطاي ازاهِ تحهيل هطتجظ ثب ضقتِ ترههي حساوثط 5ؾبل
تجهطُ  :هَافمت ثب هطذهي ثسٍى حمَق افضبي ّيبت فلوي پيوبًي زض هست لطاضزاز ثالهبًـ هي ثبقس ٍ توسيس آى هٌَط ثِ توسيس لطاضزاز ذَاّس
ثَز.
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فضَ ّيئت فلوي ثبيس تمبضبي اؾتفبزُ اظ هطذهي ثسٍى حمَق ذَز ضا ثب شوط فلت ٍ هست آى اظ عطيك گطٍُ هطثَعِ ثِ هإؾؿِ هتجَؿ اضؾبل ًوبيس.
هإؾؿِ تهوين الظم ضا زض ايي ثبضُ اتربش هي ًوبيس.
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احتؿبة هست هطذهي ثسٍى حمَق اظ لحبػ ثبظًكؿتگي ٍ ؾَاثك ذسهت ثطاثط همطضات لبًَى ذسهبت وكَضي ذَاّس ثَز.
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حفؼ پؿت ؾبظهبًي زض ايبم هطذهي ثسٍى حمَق ثيكتط اظ قف هبُ العاهي ًوي ثبقس.
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فهل زّن  :تىبليف فوَهي
هبزُ  -104هؿئَليت ٍٍؽبيف فضَ ّيبت فلوي ثط فقبليت ّبي آهَظقي ،پػٍّكي ،فطٌّگي،تَؾقِ فطزي،فقبليت ّبي اخطايي ٍ هسيطيتي ،اضائِ
ذسهبت زضهبًي ٍ اضتمبي ؾالهت ٍ فقبليت ّبي ترههي زض ذبضج اظ هإؾؿِ ًيع اؾتَاض اؾت.
تقساز ٍاحس هَؽف ثطاي افضبي ّيبت فلوي آهَظقي وِ ٍؽبيف هسيطيت ثِ فْسُ ًساضًس  10تب ٍ 17احس ٍ ؾبفت هَؽف تسضيؽ زض ّفتِ آًْب ثط
اؾبؼ هطاتت زاًكگبّي ثِ قطح ظيط هي ثبقس.
ضزيف
1
2

هطتجِ زاًكگبّي ّيبت فلوي آهَظقي
هطثي آهَظقيبض

3
4

زاًكيبض

5

 17ؾبفت

هطثي
اؾتبزيبض

ؾبفت هَؽف تسضيؽ زض ّفتِ
 16ؾبفت
 14ؾبفت
 12ؾبفت

10ؾبفت

اؾتبز

تجهطُ  :1افضبي ّيبت فلوي وِ عطح ّبي پػٍّكي زض زؾت اخطا زاضًس ٍ ثبيس ٍلت ثيكتطي ضا نطف اهَض پػٍّكي ثٌوبيٌس ثٌب ثِ پيكٌْبز هسيط
گطٍُ ٍ تبئيس ضئيؽ زاًكىسُ ٍيب ضييؽ هطوع حؿت هَضز ٍ تهَيت قَضاي پػٍّكي هإؾؿِ هي تَاًٌس لؿوتي اظ ؾبفبت هطثَط ثِ آهَظـ ضا نطف
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اهَض پػٍّكي ًوبيٌس هكطٍط ثط ايٌىِ ؾبفبت تسضيؽ ٍ آهَظـ هَؽف اظ ًهف هيعاى حسالل هٌسضج زض ايي هبزُ ووتط ًجبقس.
تجهطُ ٍ :2احس هَؽف تسضيؽ افضبي ّيأت فلوي وِ ؾوت ّبي اخطايي زاضًس ثِ قطح ظيط هي ثبقس:
ضزيف
1

ؾوت اخطايي

ٍاحس هَؽف تسضيؽ

همبهبت قبهل :ضييؽ خوَْض ،هقبًٍيي ضييؽ خوَْض ،هقبًٍيي هقبٍى اٍلٍ ،ظضا،اؾتبًساضاى ،ؾفطا ً ،وبيٌسگبى هدلؽ ،هقبًٍيي ٍظيط،

قْطزاضاى

ٍ0احس

2

ضٍؾبي زاًكگبُ ّبي فلَم پعقىي  -ضٍؾبي ؾبظهبى ّبي هؿتمل

3

ضٍؾبي زاًكىسّْبي هؿتمل ،هقبًٍيي زاًكگبُ ّب -هسيطاى ول ؾتبزي ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ

پعقىي

ٍ1احس

ٍ 2احس

4

ضٍؾبي زاًكىسُ ّب ٍ هقبًٍيي زاًكىسّْبي هؿتمل

5

هقبًٍيي زاًكىسُ ّب  ،ضٍؾبي ثيوبضؾتبى ّب

6

هكبٍضيي ٍ هقبًٍبى ازاضات ول ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي

ٍ3احس
ٍ4احس
ٍ5احس

زض ذهَل ؾوت ّبيي وِ زض خسٍل ًي بهسُ اؾت قَضاي هَؾؿِ تهوين گيطي هي ًوبيسوِ ايي هيعاى ًجبيس ووتطيب هؿبٍي اظ ٍاحس هَؽف تقييي
قسُ ثطاي همبم هبفَق ٍي ثبقس.

تقساز ٍاحس هَؽف افضبي ّيبت فلوي پػٍّكي ٍ 6-9احس پػٍّكي تقييي هي گطزز وِ ايي هيعاى ثب تَخِ ثِ هطاتت فلوي ٍ ؾوت اخطايي ثِ قطح
ظيط هي ثبقس:
ٍاحس هَؽف

ضزيف

هطتجِ زاًكگبّي ّيبت فلوي پػٍّكي

1

هطثي پػٍّف

ٍ 9احس

2

اؾتبزيبض پػٍّف

ٍ 8احس

3

زاًكيبض پػٍّف

ٍ 7احس

4

اؾتبز پػٍّف

ٍ 6احس

تجهطُ  :1فقبليت افضبي ّيبت فلوي پػٍّكي ٍ ثبليٌي ثط اؾبؼ ٍاحس پػٍّكي )هبًٌس ٍاحس زضؾي زض هإؾؿِ) هحبؾجِ هي گطزز.
تجهطُ  :2ثِ هبظاز ثط ٍاحسّبي هَؽف تحميك ،هتٌبؾت ثب هيعاى افعايف فقبليت ّبي پػٍّكي ٍ ثطاؾبؼ ههَثبت هطثَط ،حك التحميك تقلك هي
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گيطز وِ هيعاى آى ثِ اظاي ّط ؾبفت يه قهتن حمَق هجٌب ٍ فَق القبزُ هرهَل هٌسضج زض حىن اؾترساهي فضَ ّيبت فلوي ذَاّس ثَز.
تجهطُ  :3ثِ تسضيؽ افضبي ّيبت فلوي پػٍّكي هغبثك ههَثِ هطثَعِ حك التسضيؽ تقلك هي گيطز.
تجهطُ ٍ :4احس هَؽف پػٍّكي افضب ي ّيبت فلوي )پػٍّكي( وِ ؾوت اخطايي زاضًس ثِ قطح ظيط هي ثبقس:
ضزيف
1

ؾوت اخطايي

همبهبت قبهل :ضييؽ خوَْض ،هقبًٍيي ضييؽ خوَْض ،هقبًٍيي هقبٍى اٍلٍ،ظضا،اؾتبًساضاى ،ؾفطا ً ،وبيٌسگبى هدلؽ ،هقبًٍيي ٍظيط،

قْطزاضاى

نفط ٍاحس

 2ضٍؾبي پػٍّكگبّْب
 3ضٍؾبي پػٍّكىسُ ّبٍ هقبًٍيي پػٍّكگبّْب
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ٍاحس هَؽف پػٍّف

ٍ 2احس
ٍ 3احس

 4هقبًٍيي پػٍّكىسُ ّبٍ ضٍؾبي هطاوع تحميمبتي

ٍ 4احس

 5ضٍؾبي اًىيجبتَضّب ) هطاوع ضقس( ٍ هقبًٍيي هطاوع تحميمبتي

ٍ 5احس

 6هسيطاى گطٍُ ّب ٍ ثركْبي پػٍّكي

ٍ 6احس

افضبي ّيبت فلوي ًوي تَاًٌس ٍؽبيف هحَلِ ض ا ثِ زيگطي ٍاگصاض وٌٌس .هإؾؿِ هي تَاًس ٍؽبيف آًْب ضا ثِ عَض هَلت زض هَاضز هطذهي،
هبهَضيت ٍ ثيوبضي ثِ ؾبيط افضب اضخبؿ ًوبيس.
افضبي ّيبت فلوي قبغل (افن اظ ايٌىِ ؾوت اخطايي زاقتِ ٍ يب ًساقتِ ثبقٌس) هي تَاًٌس حساوثط تب ٍ 8احس ًؾطي ثِ نَضت حك التسضيؿي
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تسضيؽ ًوبيٌس ٍ زض هَاضز اؾتثٌبيي ثِ پيكٌْبز ضٍؾبي زاًكىسُ ّب ٍ تهَيت قَضاي هإؾؿِ هي تَاًٌس ٍ 4احس اضبفي ًيع تسضيؽ ًوبيٌس(هدوَفبً
ٍ 12احس حك التسضيؿي)ٍ .احسّبي هطثَط ثِ پبيبى ًبهِ ّبي زٍضُ وبضقٌبؾي اضقس ٍ زوتطي ترههي قبهل حساوثط تقييي قسُ زض ايي تجهطُ
ًوي ثبقس.
ّط گبُ ضئيؽ هإؾؿِ اظ ضوَز فلوي ٍ فسم وفبيت ٍ نالحيت ّط يه اظ افضبي ّيبت فلوي هإؾؿِ ثطاي اخطاي ٍؽبيف آهَظقي ٍ يب پػٍّكي
هغلـ گطزز ،وويؿيًَي هطوت اظ ؾِ اؾتبزي وِ نالحيت ضؾيسگي زض هَضز وبضّبي آهَظقي ٍ پػٍّكي ٍي ضا زاضًس تكىيل ذَاّس زاز ،تبزضايي
ظهيٌِ تحميك ثِ فول آٍضًس ٍ گعاضـ وبهلي ثِ ضئيؽ هَؾؿِ اضائِ زٌّس .تكىيل ٍ گعاضـ وويؿيَى هصوَض ثِ عَض هحطهبًِ ذَاّس ثَز ٍ زض
نَضتي وِ ايي گعاضـ حبوي اظ ضوَز فلوي فضَ يب فسم وفبيت ٍ يب نالحيت اٍ ثطاي اخطاي ٍؽبيف هحَلِ ثبقس ضئيؽ هإؾؿِ هطاتت ضا خْت
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ضؾيسگي ٍ اتربش تهوين ثِ ّيبت هويعُ هإؾؿِ ٍ زض هإؾؿِ ّبي فبلس ّيبت هويعُ ثِ ّيبت هويعُ هطوعي اضخبؿ هي ًوبيس .چٌبًچِ ّيأت هويعُ پؽ
اظ ضؾيسگي ثِ وليِ فقبليت ّبي فلوي ٍ پػٍّكي فضَ ٍ اذص تَضيحبت الظم اظ اٍ ،ضوَز فلوي يب فسم وفبيت ٍ نالحيت فضَ ضا هحطظ زاًؿت ثِ
ذسهت اٍثقٌَاى فضَّيأت فلوي ذبتوِ زازُ ٍ ثِ يىي اظ ضٍقْبي ظيط ثب ٍي ضفتبض هي قَز:
الف) ثبپيكٌْبزّيأت هويعُ ٍتبئيسضئيؽ هَؾؿِ فضَّيأت فلوي ضا هي تَاى ثِ وبزض زضهبًي تجسيل ٍضقيت ًوَز.
ة) زض نَضتي وِ فضَ قطايظ ثبظًكؿتِ قسى ضا زاضا ًجبقس ،ثبظذطيس هي قَز.
ج) زض نَضتي وِ فضَ ٍاخس قطايظ ثبظًكؿتِ قسى ثبقس ،ثبظًكؿتِ هي قَز.
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هإؾؿِ هي تَاًس اظ ثيي افضبي ّيبت فلوي قبغل يب ثبظًكؿتِ يب افطاز غيط فضَ ّيبت فلوي وِ زاضاي هساضن تحهيلي زاًكگبّي ّؿتٌس ٍ ّوچٌيي
اظ ٍخَز اؾتبزاى ،زا ًكيبضاى ،اؾتبزيبضاى ٍ هطثيبى هإؾؿِ ّبي زيگط ثب هَافمت وتجي هإؾؿِ هتجَؿ ثطاي تسضيؽ،تحميك ٍ تبليف اؾتفبزُ ًوبيس.
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ًحَي هحبؾجِ ٍاحس ّبي هقبزل آهَظقي (ٍاحس هقبزل) افضبي ّيبت فلوي عجك زؾتَضالقول پيَؾت هي ثبقس
فهل يبظزّن  :ؾبيط همطضات
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هبزُ  -112فضَ ضؾوي ّيبت فلوي هإؾؿِ هي تَاًس اظ ذسهت هإؾؿِ هؿتقفي قَز .لجَل اؾتقفب هَوَل ثِ آى اؾت وِ فضَ الالل زٍ هبُ لجل اظ
قطٍؿ ًين ؾبل تحهيلي لهس ذَز ضا وتجبً افالم زاضز .اؾتقفب اظ تبضيري تحمك هي يبثس وِ هإؾؿِ ثِ هَخت حىن ضؾوي ثب آى هَافمت وٌس .تجهطُ:
اًتم بل يب پطزاذت وؿَض ثبظًكؿتگي ثط اؾبؼ لَاًيي ٍ همطضات هطثَعِ هي ثبقس.

هإؾؿِ هي تَاًس ضاؾب يب عجك تمبضبي هَؾؿبت زٍلتي يب هلي ،اقربل حميمي يب حمَلي يب ؾبظهبى ّبي ثيي الوللي ثطاي اًدبم اهَض فٌي يب
ترههي يب تحميمبتي ثِ افضبي ّيبت فلوي توبم ٍلت خغطافيبيي ذَز وِ ّيچگًَِ ٍ ثِ ّيچ فٌَاى اقتغبلي ذبضج اظ هإؾؿِ ًساقتِ ٍ زض هَضَؿ
هطثَط ترهم زاضًس هبهَضيت زّس وِ آى اهط ضا زض غيط اٍلبت هَؽف اًدبم زٌّس ٍ اظ هحل ووه ّب ٍ وبضهعزي وِ زض همبثل اخطاي آى ثِ
هإؾؿِ پطزاذت هي گطزز ٍ يب زض ثَزخِ فوَهي هإؾؿِ هٌؾَض هي قَز ،عجك زؾتَضالقولي وِ ثِ تهَيت ّيبت ضييؿِ هإؾؿِ هي ضؾس ،حك
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العحوِ هٌبؾجي فالٍُ ثط حمَق ٍ هعايبي زضيبفتي ثِ آًْب پطزاذت ًوبيس .
تجهطُ  :1افضبي ّيبت فلوي توبم ٍلت زض ؾبفت هَ ؽف هي تَاًٌس ًؿجت ثِ اًدبم ذسهبت ذبضج اظ هإؾؿِ وِ هتٌبؾت ثب ترهم ٍ نالحيت ٍ
قئَى زاًك گبّي آًبى اؾت افالم آهبزگي ٍ توْيس همسهِ ًوبيٌس ٍ پؽ اظ خلت هَافمت هإؾؿِ اًدبم اهَض ضا فْسُ زاض قًَس ٍ عجك ضَاثغي وِ ثِ
تهَيت ضييؽ هإؾؿِ ثطؾس حك العحوِ يب ؾْويِ ذَز ضا اظ عطيك هإؾؿِ زضيبفت زاضًس.
تجهطُ  :2وليِ زض آهسّبي هؿتوط ٍ غيط هؿتوط ًبقي اظ ذسهبت ذبضج اظ زاًكگبّي افضبي ّيبت فلوي زض لجبل ّط ًَؿ ذسهت ثِ ّط نَضت ٍ
فٌَاى ثب هدَظ هَؾؿِ هحل ذسهت فضَ ٍنَل ٍ ؾْن فضَ عجك زؾتَض القولي وِ ثِ تهَيت ّيبت ضييؿِ هإؾؿِ هي ضؾس ثِ اٍ پطزاذت هي گطزز.
ثسيْي اؾت ايٌگًَِ ذسهبت ثِ ّيچ ٍخِ ًجبيس هبًـ اظ اًدبم ٍؽبيف انلي فضَ ّيبت فلوي گطزز.
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هإؾؿِ هي تَاًس ثِ اقربني وِ زض ضقتِ اي اظ هقبضف ثكطي ثِ همبم قبهري ضؾيسُ ٍ يب ذسهبت ثعضگي ثِ فبلن اًؿبًيت وطزُ ثبقٌس ،فٌَاى
اؾتبزي افتربضي افغبوٌس .اؾتبز افتربضي هكوَل همطضات اؾترساهي ّيبت فلوي هإؾؿِ ًوي ثبقس .هإؾؿِ ثِ اؾتبزاى افتربضي هبّيبًِ هعايبيي
وِ هيعاى آى ثِ تهَيت ّيبت اهٌب هي ضؾس ،پطزاذت ًوبيس .
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پؿت ّبي هسيطيت وِ ثبيس ثِ افضبي ّيبت فلوي هإؾؿِ هحَل قَز ،حتي االهىبى ثِ افضبي توبم ٍلت خغطافيبيي ٍاگصاض قَز .ايٌگًَِ پؿت ّب ٍ
ّوچٌيي پؿت ّبيي وِ ثطاي تهسي آًْب هي ت َاى اظ افضبي ّيبت فلوي اؾتفبزُ ًوَز ،زضتكىيالت تفهيلي هإؾؿِ تقييي ذَاّس قس .تهسي ثيف اظ
يه پؿت ؾبظهبًي فالٍُ ثط ؾوت آهَظقي يب پػٍّكي ثطاي ّط يه اظ افضبي ّيبت فلوي هإؾؿِ هوٌَؿ اؾت.
افضبي ّيبت فلوي هإؾؿِ ثب ضفبيت انل يه نس ٍ چْل ٍ يىن لبًَى اؾبؾي خوَْضي اؾالهي ايطاى هي تَاًٌس تهسي هكبغل ؾيب ؾي ضا ثپصيطًس
وِ زض ايي نَضت هكوَل لَاًيي ٍ همطضات همبهبت هي گطزًس.
تجهطُ  :1ثِ هكوَالى ايي هبزُ زض هست تهسي همبهبت هصوَض حمَق ٍ هعايب فمظ اظ هحل افتجبضات يه ؾبظهبى ٍ ثبثت يه ؾوت لبثل پطزاذت اؾت.
تجهطُ  :2اض تمبي هطتجِ افضبي ّيبت فلوي هَضَؿ ايي هبزُ ثب ضفبيت وبهل آئيي ًبهِ اضتمبي افضبي ّيبت فلوي زاًكگبُ ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ
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فبلي ٍ هَؾؿبت پػٍّكي اًدبم ذَاّس قس.
تجهطُ  :3افضبي ّيبت فلوي هَضَؿ ايي هبزُ زض نَضتي وِ حمَق ٍ هعايبي ذَز ضا ثط اؾبؼ همطضات ايي آييي ًبهِ اظ هحل افتجبضات هإؾؿِ يب
هَؾؿِ آهَظـ فبلي يب هَؾؿِ پػٍّكي هتجَؿ زضيبفت زاضًس ٍ يب اضتجبط آهَظقي ذَز ضا ثب هَؾؿِ هتجَؿ حفؼ ًوبيٌس ،هكوَل همطضات هطثَط ثِ
تطفيـ ٍ هطذهي افضب ّيبت فلوي ذَاٌّس ثَز.
تجهطُ  :4پبيِ افضبي ّيبت فلوي هَضَؿ ايي هبزُ وِ ثِ ًوبيٌسگي هدلؽ قَضاي اؾالهي اًتربة هي قًَس ،ثب تَخِ ثِ همطضات هبزُ  6لبًَى
اًتربثبت هدلؽ قَضاي اؾالهي زض زٍضاى ًوبيٌسگي لبثل احتؿبة هي ثبقس.
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تطتيت ضؾيسگي ثِ ترلفبت ٍ تقييي هدبظات اًتؾبهي افضبي ّيأت فلوي هَؾؿِ ثِ هَخت لبًَى ٍ همطضات اًتؾبهي افضبي ّيأت فلوي زاًكگبّْب ٍ
هَؾؿبت آهَظـ فبلي وكَض ٍ آئيي ًبهِ اخطايي آى ههَة خلؿِ هَضخ ّ 65/5/5يأت ٍظيطاى ٍانالحبت ثقسي آى هي ثبقس.
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همطضات هطثَط ثِ عطظ تكىيل ٍ اذتيبضات ّيبت هويعُ زاًكگبّْب ووبوبى ثِ لَت ذَز ثبلي اؾت.
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اضتمبي افضبي ّيأت فلوي ثطاؾبؼ آييي ًبهِ اي ذَاّس ثَز وِ ثِ تهَيت ٍظيط ثْساقت ،زضهبى ٍآهَظـ پعقىي هي ضؾس.
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افضبي ّيأت فلوي هَؾؿِ ًجبيس فضَ ّيأت فلوي هَؾؿِ زيگطي ثبقٌس.
اًتمبل افضبي ّيأت فلوي هإؾؿِ ثِ هَؾؿبت زيگط ثب هَافمت هإؾؿِ هجسا ٍ همهس اهىبى پصيط اؾت زض ايي نَضت ضاثغِ اؾترساهي آًبى ثب هإؾؿِ

هبزُ 121

هبزُ 122

هجسا لغـ هي گطزز.
تجهطُ :پطزاذت فَق القبزُ ّعيٌِ ؾفطً ،مل ٍ اًتمبل ثطاثط همطضات لبًَى ذسهبت وكَضي ثال هبًـ ذَاّس ثَز.

زض هَاضزي وِ حىن ذبني ثطاي ثطذي اظ لَاًيي ٍ همطضات آئيي ًبهِ ازاضي ٍاؾترساهي افضبي ّيأت فلوي پيف ثيٌي ًگطزيسُ تب ٍضـ همطضات
خسيس ،همطضات لجلي ووبوبى ًبفص هي ثبقس.
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ايي آييي ًبهِ زض  123هبزُ ٍ  74تجهطُ ثِ تهَيت ّيبت اهٌب هَؾؿِ ضؾيس.
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