پیَست ضواسُ دٍ-ضَاتظ هالی ًاظش تش تٌظین الیحِ تَدجِ سال  ٍ 1311پیص تیٌی 1400

قسوت اٍل -تَدجِ ّضیٌِای:
 1ـ اؾترسام ضؾوي ٍ پيوبًي زض وليِ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي نطفبً ثب ضفبيت لَاًيي ٍ همطضات هطثَعِ پيف
ثيٌي هي قَز .اذص تبييسيِ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ هجٌي ثط تبهيي ثبض هبلي لجل اظ نسٍض هزَظ اؾترساهي ضطٍضي اؾت.
 2ـ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي:
الف ـ افعايف ضطيت ضيبلي حمَق ضا ثِ عَض هتَؾظ پبًعزُ ()15زضنس لحبػ ًوبيٌس .ضلن لغقي ضطيت ثِ تهَيت
ّيأت ٍظيطاى ذَاّس ضؾيس .افعايف حمَق ٍ زؾتوعز هكوَليي لبًَى وبض پبًعزُ ()15زضنس تقييي هي گطزز  .ضلن لغقي
افعايف ثِ تهَيت قَضاي فبلي وبض ذَاّس ضؾيس.
ة ـ ؾمف افتجبض هطثَط ثِ ؾطاًِ اضبفِ وبض وبضوٌبى ضا زض ثَزرِ ؾبل  1399حساوخط هقبزل افتجبض ؾطاًِ اضبفِ وبض زض
ؾبل ( 1398هجتٌي ثط هَافمتٌبهِ هتجبزلِ ؾبل  )1398پيفثيٌي ًوبيٌس.
د ـ هجلغ پبزاـ پبيبى ؾبل(فيسي) ضا زض ثَزرِ ؾبل  1399هقبزل ()1200000000ضيبل پيف ثيٌي ًوبيٌس .هجلغ لغقي
پبزاـ پبيبى ؾبل ثِ تهَيت ّيأت ٍظيطاى ذَاّس ضؾيس.
ز ـ افتجبض هأهَضيت (زاذلي ٍ ذبضري) وبضوٌبى ضا حساوخط هقبزل پيفثيٌي فولىطز ؾطاًِ افتجبض ؾبل ( 1398هجتٌي ثط
هَافمتٌبهِ هتجبزلِ ؾبل  )1398پيف ثيٌي ًوبيٌس.
ّ ـ افتجبض ؾطاًِ ووىْبي ضفبّي هؿتمين ٍ غيطهؿتمين وبضوٌبى ضا 0حساوخط هقبزل افتجبض ؾطاًِ ؾبل ( 1398هجتٌي ثط
هَافمتٌبهِ هتجبزلِ ؾبل  ٍ )1398پبزاـ يه هبِّ هقبزل يه هبُ حمَق ٍ هعايبي وبضوٌبى ضا اظ هحل نطفِ رَئي افتجبضات
پيفثيٌي ًوبيٌس.
ٍ ـ توبهي هَؾؿبت 0قطوتْبي زٍلتي ٍزؾتگبُ ّبي ارطايي اظرولِ قطوتْبي زٍلتي هؿتلعم شوط يب تهطيح ًبم هبًٌس
قطوتْبي تبثقِ ٍظاضت ًفت ٍ0قطوتْبي تبثقِ ؾبيط ٍظاضت ذبًِّب0ثبًهّب0ثيوِ ّب0نسا ٍ ؾيوب ٍؾبيط قطوتْبي وِ ثِ ًحَي
زاضاي لَاًيي ٍهمطضات ذبل پطزاذت حمَق ٍهعايب ّؿتٌس هَؽفٌس ثب اؾتٌبز ثِ هبزُ ( )75لبًَى الحبق هَازي ثِ لبًَى
تٌؾين ثركي اظ همطضات هبلي زٍلت ( )2افعايف افتجبض حمَق0زؾتوعز ٍهعايبي وبضوٌبى ذَزضا زضثَزرِ پيكٌْبزي ؾبل
 1399هغبثك افعايف هٌسضد زض رعء (الف) ثٌس ( ٍ 0)2ثب ضفبيت ثركٌبهِ ّبي قَضاي حمَق ٍ زؾتوعز ٍ همطضات تقييي
قسُ زض ثَزرِ ؾبل پيف ثيٌي ًوبيٌس.
ظ ـ ّطگًَِ پيف ثيٌي افتجبض ثطاي ثٌسّبي ة ٍ ّـ هٌَط ثِ اؾتمطاض ؾبهبًِ حؿبثساضي ليوت توبم قسُ هَضَؿ ثٌس
الف تجهطُ( )20لبًَى ثَزرِ ؾبل  1398زض قف هبِّ اٍل ؾبل  1398هيثبقس.

 3ـ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي ثِ اؾتخٌبي زاًكگبُّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ فبلي ٍ پػٍّكي هَؽفٌس افتجبض الظم ثطاي
فقبليتّبي پػٍّكي ٍ فٌبٍضي ذَز ضا زض"ثطًبهِ پػٍّفّبي وبضثطزي" لحبػ ًوَزُ ٍ اظ زضد افتجبض زض ؾبيط ثطًبهِّب ارتٌبة
ًوبيٌس.
 4ـ پيفثيٌي ؾطاًِ افتجبض ثطاي لطاضزاز ثب اقربل حميمي ثطاي اًزبم وبضهقيي(هكرم) زاضاي قٌبؾِ اظ ؾبظهبى ازاضي ٍ
اؾترساهي 0ثب ضفبيت لَاًيي ٍ همطضات 0حساوخط زض ؾمف تقساز ؾبل (1398هجتٌي ثط هَافمتٌبهِ هتجبزلِ ؾبل  0 )1398ثب لحبػ
افعايف حمَق ٍ هعايبي وبضوٌبى هٌسضد زضرعء (الف) ثٌس ( )2فَق الصوط ٍ ثب ضفبيت ثٌس(ة)هبزُ ( )28لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾقِ
وكَض زض ؾبل  1399هزبظ هيثبقس.
 5ـ افتجبض هطثَط ثِ اًقمبز لطاضزاز ثب قطوتّبي ذسهبتي عطف لطاضزاز ثب زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي 0حساوخط زض حس
پيفثيٌي فولىطز ؾبل (1398ثط اؾبؼ هَافمتٌبهِ هتجبزلِ ؾبل  ٍ )1398ثب لحبػ هفبز رعء (الف) ثٌس ( )2فَق الصوط زض ذهَل
ًيطٍّبي قطوتي پيف ثيٌي گطزز.
 6ـ پيفثيٌي افتجبض ثطاي اًزبم فقبليتّبيي وِ زض حيغِ ٍؽبيف ٍ هأهَضيتّبي لبًًَي ٍ ههَة زؾتگبُ هزطي ًوي
ثبقس هوٌَؿ اؾت.
 7ـ پيفثيٌي افتجبض ثطاي ارطاي تهَيجٌبهِ 0ثركٌبهِ 0زؾتَضالقولّب 0تغييط تكىيالت 0تغييط ضطايت 0رساٍل حمَلي ٍ
عجمِ ثٌسي هكبغل ٍ افعايف هجٌبي حمَليّ0طگًَِ اؾترسام ٍ ثىبضگيطي ًيطٍي اًؿبًي ٍ ههَثبت ّيبت اهٌب نطفب ثب ضفبيت
هفبز هبزُ(ث) ٍ (د) هبزُ ( )7لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾقِ وكَض ٍ زض نَضت تبييس ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ وكَض هزبظ اؾت.
 8ـ زضارطاي ؾيبؾتْبي ولي التهبز همبٍهتي:
 زؾتگبُّبي هزطي هَؽفٌس ًؿجت ثِ تقييي هبهَضيتّب ٍ ٍؽبيف هطتجظ ثب پيبزُؾبظي ؾيبؾتّبي ولي التهبز
همبٍهتي ٍ پيفثيٌي افتجبضات الظم زض ؾمف افتجبضات زض ؾٌس ارطايي السام ًوبيٌس.
 زؾتگبُ ؾيبؾتگصاض هَؽف اؾت پؽ اظ ثطضؾي ٍ تبييس هبهَضيتّبٍ 0ؽبيف ٍ افتجبضات هَضزًيبظ افالم قسُ تَؾظ
زؾتگبُ هزطي ثِهٌؾَض پيبزُؾبظي ؾيبؾتّبي ولي التهبز همبٍهتي 0فْطؾتي اظ وليِ هَاضز تبييس قسُ ضا ثغَض هزعا ثِ
زثيطذبًِ ؾتبز فطهبًسّي التهبز همبٍهتي اضؾبل ًوبيس.


زؾتگبُّبي هزطي هَؽفٌس گعاضـ فولىطز ؾبل لجل پطٍغُّبي اٍلَيتزاض التهبز همبٍهتي ههَة ؾتبز

فطهبًسّي التهبز همبٍهتي تحت هؿئَليت ذَز ضا پؽ اظ تبييس زؾتگبُ ؾيبؾتگصاض ثِ زثيطذبًِ ؾتبز فطهبًسّي التهبز
همبٍهتي اضؾبل ًوبيٌس.
 9ـ پيكٌْبز ايزبز زؾتگبُ ارطايي رسيس هكطٍط ثِ ضفبيت تجهطُ هبزُ  ٍ 115هبزُ  123لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي
هيثبقس .زض ارطاي ثَزرِ ضيعي هجتٌي ثط فولىطز زؾتگبُ ّبي ؾيبؾتگصاض هَؽفٌس پيكٌْبزات ذَز ضا ثِ هٌؾَض تزويـ
ضزيفّبي افتجبضي اضايِ ًوبيٌس.

 10ـ توبهي زؾتگبُّبي هزطي ثِ هٌؾَض پيف ثيٌي افتجبضات ذَز هَؽفٌس ثط هجٌبي ثَزرِ ضيعي هجتٌي ثط فولىطز
ضوي تقييي اّساف ٍ ٍؽبيف لبًًَي ذَز ًؿجت ثِ هحبؾجِ ليوت توبم قسُ ذطٍري ّبيي وِ اظ ؾبهبًِ ّعيٌِ يبثي اؾترطاد
هيقَز السام ًوبيٌس ٍ ثط اؾبؼ ضَاثظ ٍ زؾتَضالقولّبي نبزضُ ًتبيذ ضا ثط اؾبؼ ثطًبهِ ظهبى ثٌسي تسٍيي اليحِ ٍ پؽ اظ
تبييس زؾتگبُ ؾيبؾتگصاض ثطاي ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ اضؾبل ًوبيٌس.
 11ـ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي زض پيفثيٌي افتجبضات هَؽفٌس زض ارطاي هفبز هبزُ ( )28لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾقِ
وكَض هجٌي ثط وبّف حزن 0اًساظُ ٍ ؾبذتبض اظ عطيك ٍاگصاضي ٍاحسّبي فوليبتي 0ذطيس ذسهبت ٍ هكبضوت ثب ثرف غيطزٍلتي0
حصف ٍاحسّبي غيطضطٍض 0وبّف ؾغَح هسيطيت ٍ پؿتّبي ؾبظهبًي 0ثطاؾبؼ ّسف ووّي هٌسضد زض ثٌس «ط» تجهطُ ()12
لبًَى ثَزرِ ؾبل  01398ثطًبهِ ٍ ظهبىثٌسي وبّف  %12تب پبيبى ؾبل  1399ضا اضائِ ٍ نطفِ رَيي حبنلِ ضازض تسٍيي ثَزرِ
لحبػ ًوبيٌس.
 12ـ زؾتگبُ ّبي هزطي هَؽف اًس ثِ هٌؾَضتؿْيل زض پيكجطز تَؾقِ زٍلت الىتطًٍيه هَاضز شيل ضا ضفبيت ًوبيٌس:
_ زؾتگبُّبي هزطي هتَلي پطٍغُّبي اٍلَيتزاض زٍلت الىتطًٍيه هَضَؿ تهَيتًبهِ قوبضُ /12176تّ55285ـ
هَضخ ّ 1397/2/9يئت ٍظيطاى زض پيفثيٌي افتجبضات هَؽفاًس پطٍغُّبي هصوَض ضا زض اٍلَيت لطاض زازُ ٍ افتجبض الظم ضا
ثب ضفبيت ؾبيط ضَاثظ 0ثِ ّوطاُ گعاضـ فولىطز ٍ ثطًبهِ ارطايي ٍ ظهبىثٌسي ارطا زض ؾمف افتجبضات زؾتگبُ پيفثيٌي
ًوبيٌس.
_ ذطٍري ّبي (ذسهت /هحهَل /عطح ) هطتجظ ثب زٍلت الىتطًٍيه ثط اؾبؼ ههَثبت وويتِ ثبظثيٌي ّعيٌِّب لحبػ
قًَس.
_ ثِ هٌؾَض رلَگيطي اظ هَاظي وبضي0اؾتبًساضز ؾبظي تَؾقِ ؾبهبًِ ّب ٍ ًؾبم شذيطُ ٍ پطزاظـ زازُ ٍ اؾتفبزُ ّبي
آتي اظ هٌبثـ زازُ ّبي فؾين ( )Big dataلجل اظ اضايِ ّط گًَِ پيكٌْبز ثِ هطارـ لبًًَي شيضثظ 0ثطاي ايزبز ٍ تَؾقِ
ظيطؾبذتّبي الظم رْت تَؾقِ ؾبهبًِّب 0زضگبُّب (پَضتبلّب) 0پبيگبُّبي زازُ ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ ؾبهبًِ ّبي هَرَز0
هَافمت قَضاي ارطايي فٌأٍضي اعالفبت(ٍظاضت اضتجبعبت ٍ فٌبٍضي اعالفبت ضا ثقٌَاى ًْبز ؾيبتگصاض ظيطؾبذتّبي
اضتجبعبت ٍ فٌبٍضي اعالفبت) (هَضَؿ هبزُ ( )2ههَثِ /105816ت ّ57607هَضخ  )1396/08/25ضا وؿت ًوبيٌس.
 13ـ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي هىلفٌس ثطًبهِ فوليبتي زٍؾبالًِ ذَزضا زضچبضچَة زؾتَضالقول پيَؾت ثركٌبهِ
ثَزرِ ؾبل  1399تْيِ ٍ ّوطاُ ثب ثَزرِ پيكٌْبزي ثب تبييس زؾتگبُ ؾيبؾتگصاض ثطاي ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ وكَض اضؾبل
ًوبيٌس.

قسوت دٍم -تَدجِ تولک داساییّای سشهایِای
 14ـ پيف ثيٌي افتجبض ثطاي ذطيس ذَزضٍّبي ؾَاضي زاذلي (ثِ اؾتخٌبء زؾتگبُ ّبي رسيسالتأؾيؽ-ثب ضفبيت هفبز ثٌس -9
ٍيبربيگعيٌي ثب ذَزضٍّبي فطؾَزُ)ٍ ذَزضٍّبي ذبضري هوٌَؿ هي ثبقس.

ثِ هٌؾَض ضفبيت هالحؾبت ظيؿتهحيغي 0ضطٍضي اؾت ذَزضٍّبي فطؾَزُ اظ ضزُ ذبضد گطزًس ٍ ثِ وبضگيطي هزسز آًْب
تَؾظ ؾبيط زؾتگبُّبي ارطايي هوٌَؿ اؾت.
 15ـ فالٍُ ثط هوٌَفيت هَضَؿ هبزُ ( )23لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضيّ 0طگًَِ پيف ثيٌي افتجبض ثطاي احساث ٍ ذطيس
ؾبذتوبىّبي رسيس ازاضي تَؾظ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي هوٌَؿ هيثبقس.
 16ـ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي هَؽفٌس زض تَظيـ افتجبضات توله زاضاييّبي ؾطهبيِاي ذَز 0ضوي غطثبلگطي ٍ
ؾبهبًسّي عطح ّب ٍ پطٍغُ ّبي شيطثظ 0عطح ّبي لبثل ٍاگصاضي ثِ ثرف غيط زٍلتي ضا هكرم ٍ ّوچٌيي افتجبض هَضز ًيبظ
عطحّبي ًيوِتوبهي وِ ؾبل ذبتوِ آًْب ثِ لحبػ پيكطفت فيعيىي 0ؾبل  1399هيثبقس ضا زض اٍلَيت لطاض زازُ ٍ ثغَض وبهل
پيفثيٌي ًوبيٌس.
 17ـ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي هَؽفٌس ثب زض ًؾط گطفتي تقْسات ذَز زض ضاثغِ ثب عطحْبي ؾفطّبي همبم هقؾن
ضّجطي (هسؽلِ القبلي) ٍضيبؾت روَْضي افتجبض الظم رْت ارطاي عطحْبي هصوَض ضا ثب ضفبيت هبزُ ( )23لبًَى الحبق هَازي ثِ
لبًَى تٌؾين ثركي اظ همطضات هبلي زٍلت ( 0)2پيفثيٌي ًوبيٌس.
 18ـ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي هىلفٌس افتجبض هَضز ًيبظ ثبثت ؾْن هلي عطحّبي ٍاهي (اظ هحل تؿْيالت ثبًه
رْبًي يب ثبًه تَؾقِ اؾالهي0ثبًه تَؾقِ ٍ تزبضت اوَ) ضا همسم ثط ؾبيط هَاضز زضؾمف افتجبض پيفثيٌي ًوبيٌس.
 19ـ ًؾط ثِ اّويت حفؼ ٍ ًگْساضي زاضاييّبي ؾطهبيِاي زٍلت 0زؾتگبُّبي هزطي هَؽفٌس زض تَظيـ افتجبضات توله
زاضاييّبي ؾطهبيِاي ذَز 0افتجبض الظم ثطاي تقويط 0تزْيع ٍ ثبظؾبظي ؾبذتوبًْب ٍ تأؾيؿبت زٍلتي ضا ثب تبييس زؾتگبُ ؾيبؾتگصاض
زض ؾمف افتجبض پيفثيٌي ٍ هٌؾَض ًوبيٌس.
 20ـ پيكٌْبز عطح ٍ پطٍغُ توله زاضايي ّبي ؾطهبيِاي رسيس هوٌَؿ اؾت.
 21ـ ؾبهبًسّي ٍ اٍلَيتثٌسي عطحّب ثط اؾبؼ چبضچَةّبي هكرم اثالغي ؾبظهبى 0تَؾظ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ
هزطي اًزبم هيقَز ٍ ًْبيتبً هيثبيؿت عطحّب زض قف گطٍُ ولي «عطحّبيي وِ زض ؾبل  1399ذبتوِ هييبثٌس ثْوطاُ
اٍلَيتثٌسي»« 0عطحّبي اٍلَيتزاض ههَة ؾفطّبي همبم هقؾن ضّجطي (هسؽلِ القبلي) ٍ ؾفطّبي ضيبؾت روَْضي ثْوطاُ
اٍلَيتثٌسي»« 0عطحّبي لبثل هكبضوت يب ٍاگصاضي ثْوطاُ العاهبت آًْب»« 0عطحّبي تقويط ٍ تزْيع0هؿتوط ٍ ووه»0
«عطحّبي زاضاي پيوبًىبض ٍ غيطلبثل هكبضوت ٍ ٍاگصاضي وِ ًيبظ ثِ ّعيٌِ ًگْساقت زاضًس» ٍ «عطحّبيي وِ زض ؾبل 1399
افتجبضي ثِ آًْب اذتهبل ًوييبثس» تَؾظ زؾتگبُ هزطي زؾتِثٌسي ٍ ثب تبييس زؾتگبُ ؾيبؾتگصاض ثِ ؾبظهبى افالم قًَس.
 22ـ وليِ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي ٍ قطوتّبي زٍلتي هىلفٌس ضوي پيكٌْبز تجهطُّب ٍ تىويل ؾبهبًِ ثَزرِ0
ثطًبهِ ذَز ثطاي فوليبتي ًوَزى هكبضوت فوَهي  -ذهَني ضا ثْوطاُ العاهبت ٍ هٌبثـ هَضز ًيبظ آى ثِ ؾبظهبى پيكٌْبز ًوبيس.
ثطًبهِ ؾبالًِ قبهل هَاضزي اظ رولِ فْطؾت عطحّب (پطٍغُّب) افن اظ عطحّبي رسيسً 0يوِتوبم 0آهبزُ ثْطُثطزاضي ٍ زض حبل
ثْطُثطزاضي 0لطاضزازّبي هكبضوت فوَهي  -ذهَني فقبل 0اّساف ووي 0حزن ؾطهبيِگصاضي ثرف ذهَني 0هٌبثـ هَضز ًيبظ
ثطاي ذطيس هحهَل يب ٍرَُ ازاضُ قسُ 0هكَقّب ٍ العاهبت هَضز ًيبظ اؾت.

 23ـ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي هىلفٌس ثطًبهِ ؾبالًِ هكبضوت فوَهي  -ذهَني هطثَط ثِ ذَز ضا اضائِ ًوبيٌس0وِ
ثطاؾبؼ آى ضَاثظ تجهطُاي ٍ حوبيتّبي هبلي ٍ افتجبضي اظ لطاضزازّبي هكبضوت فوَهي  -ذهَني ثطاي ّط زؾتگبُ
ارطايي زض اليحِ ثَزرِ پيفثيٌي هيقَز .حوبيتّبي هبلي ٍ افتجبضي ثِ زٍ گطٍُ انلي تقْسات هؿتمين (افن اظ هٌبثـ هبلي
ثطاي اّطهي وطزى ٍ ٍرَُ ازاضُ قسُ 0هٌبثـ ثطاي ذطيس هحهَل 0هٌبثـ ثطاي پطزاذت هبثِالتفبٍت يب هٌبثـ هبلي ثطاي ووه زض
زٍضاى احساث پطٍغُ) ٍ تقْسات غيطهؿتمين ثب ّسف افعايف افتجبض پطٍغُ ٍ رصة تؿْيالت هبلي ٍ ًمسيٌگي ربهقِ (افن اظ اضائِ
تضبهيي زٍلت ثِ ثرف ذهَني ثطاي پَقف تقْسات لطاضزازّبي هكبضوت فوَهي  -ذهَني 0اضائِ تضبهيي زٍلت ثِ
ًْبزّبي هبلي 0فبيٌبًؿَضّب يب هٌتكطوٌٌسگبى اٍضاق هبلي اؾالهي ثطاي ثبظپطزاذت تؿْيالت هبلي 0اضائِ تضبهيي زٍلت ثطاي
پَقف ثطذي ضيؿهّبي وليسي هبًٌس ًطخ اضظ ٍ اضائِ تضبهيي زٍلت ثطاي پطزاذت ثْبي ؽطفيت يب ثْبي اًتمبل زض لطاضزازّبي
هكبضوت فوَهي ـ ذهَني) تمؿينثٌسي هيقَز.
 24ـ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي هزبظًس ثطاي اؾتفبزُ اظ ؾبظٍوبض ثٌس (ل) هبزُ( )28لبًَى الحبق هَازي ثِ لبًَى
تٌؾين ثركي اظ همطضات هبلي زٍلت( 0)2توبم يب ثركي اظ افتجبضات توله زاضاييّبي ؾطهبيِاي ذَز ضا ثِ نَضت ووهّبي
فٌي ٍ افتجبضي ثِ ثرف غيطزٍلتي پيف ثيٌي ًوبيٌس.
 25ـ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي هَؽفٌس ًؿجت ثِ تسليك فولىطز ؾبلْبي لجل ٍ ثٌْگبم وطزى ثطآٍضز افتجبض ول
عطحّبي توله زاضاييّبي ؾطهبيِاي ذَز زض چبضچَة هبزُ ( )7زؾتَضالقول هبزُ ( )23الحبق هَازي ثِ لبًَى تٌؾين ثركي اظ
همطضات هبلي زٍلت ( )2السام ًوبيٌس.افتجبضات عطح ًجبيس ثِ هيعاى ثيف اظ(15زضنس) فالٍُ ثط تغييطات فْبضؼ ثْبء افعايف يبثس.
 26ـ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي هىلفٌس زض ثطًبهِضيعي ٍ ارطاي عطحّبي فوطاًي اؾتفبزُ حساوخطي اظ ؽطفيتّبي
ثرف ذهَني زض ارطا ٍ ثْطُثطزاضي اظ عطحّبي هصوَض افن اظ رسيسً 0يوِتوبم 0آهبزُ ثْطُثطزاضي ٍ زض حبل ثْطُثطزاضي
(ٍاگصاضي يىپبضچِ هؿئَليتّبي تأهيي هبلي 0عطاحي 0ؾبذت ٍ ًگْساضي ٍ ثْطُثطزاضي ثِ ثرف ذهَني) ضا زض ًؾط ثگيطًس ٍ
تب حس اهىبى ثطاي ايي هٌؾَض اظ اًَاؿ هرتلف لطاضزازّبي هكبضوت فوَهي ـ ذهَني اؾتفبزُ ًوبيٌس.
 27ـ زض ارطاي ثٌس «الف» هبزُ ( ٍ )25ثٌس «الف» هبزُ ( )28لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾقِ وكَض 0زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ
هزطي هىلفٌس ثْطُثطزاضي ٍ ازاضُ ٍاحسّبي فوليبتي ذَز (افن اظ التهبزي 0ارتوبفي 0فطٌّگي ٍ ذسهبتي) ٍ عطحّبي
(پطٍغُّبي) تىويل قسُ ٍ آهبزُ ثْطُثطزاضي ضا اظ عطيك لطاضزازّبي هكبضوت فوَهي  -ذهَني هبًٌس اربضُ ثلٌسهست يب
ٍاگصاضي هسيطيت (ثهَضت ذَزگطزاى يب ثب پطزاذت ّعيٌِ ؾطاًِ ذسهبت) ثِ ثرف غيطزٍلتي ٍاگصاض ًوبيٌس.
 28ـ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي هىلفٌس اؾتفبزُ اظ تؿْيالت هبلي ذبضري (فبيٌبًؽ) ٍ اضائِ تضبهيي هطتجظ ثب آى
ضا ثطاي اضائِ تؿْيالت هبلي ثِ ؾطهبيِگصاضاى زض لطاضزازّبي هكبضوت فوَهي  -ذهَني ٍ ؾطهبيِگصاضي زض عطحّبي
ظيطؾبذتي زض اٍلَيت لطاض زٌّس.
 29ـ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي ٍ قطوتّبي زٍلتي هىلفٌس ثط اؾبؼ هكرهبت ّط حَظُ ثركي 0هسلّبي
هكبضوت فوَهي ـ ذهَني ثب تأويس ثط اؾتفبزُ اظ وليِ ؽطفيتّبي هَرَز ثطاي ؾَزآٍض وطزى ٍ ذَزگطزاى ًوَزى عطحّب

(فسم اتىبء ثِ هٌبثـ فوَهي ثطاي ذطيس هحهَل) افن اظ هكَقّبي ههَثِ قَضاي فبلي ّوبٌّگي التهبزي ؾطاى لَا 0ايزبز
وبضثطيّبي ربًجي ثب حفؼ وبضثطي انلي ٍ پيفثيٌي زضآهسّبي ربًجي حبًَيِ عطاحي ًوبيٌس.
 30ـ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض  0هزطي ٍ قطوتّبي زٍلتي هتمبضي اؾتفبزُ اظ ههَثبت قَضاي التهبز ثطاي تأهيي هٌبثـ
اظ هحل تؿْيالت هبلي ذبضري 0هىلفٌس لجل اظ اضائِ زضذَاؾت 0افتجبضات الظم ثطاي ايفبي تقْسات زٍلت ضا (افن اظ پيفپطزاذت
ٍ ّعيٌِّبي ربًجي) زض ؾمف افتجبض ذَز پيفثيٌي ًوبيٌس.

قسوت سَم-تَدجِ تولک داسایی ّای هالی
 31ـ توبم زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي وِ تبوٌَى ثب اؾتفبزُ اظ هبزُ( )62لبًَى هحبؾجبت فوَهي السام ثِ افتتبح
افتجبض اؾٌبزي ًعز ثبًه هطوعي ًوَزُاًس 0هَؽفٌس هقبزل ضيبلي اضظتقْس قسُ ثطاي پطزاذت زض ؾبل (1399هٌغجك ثب فطم تقْس
اؾتفبزُ اظ هبزُ ( )62لبًَى هحبؾجبت فوَهي) ضا ثب تَرِ ثِ هحل تأهيي افتجبض آى 0همسم ثط ؾبيط هَاضز پيفثيٌي ٍ پؽ اظ وؿط
اظ فهل هطثَعِ زض لبلت ضزيفّبي توله زاضاييّبي هبلي پيكٌْبز ًوبيٌس.
 32ـ زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي هىلفٌس 0ثِ تفىيه  0ثبظپطزاذت انل ٍ ؾَز اٍضاق هكبضوت عطحّب 0 0فبيٌبًؿْبي
ذَز ٍ تقْسات هطثَط ثِ هبزُ ( )32لبًَى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ ضا هغبثك آذطيي انالحبت "آيييًبهِ انَل ٍ ؾيبؾتّب ٍ ضَاثظ
هَضَؿ ثٌس ( )7هبزُ ( )3لبًَى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ" هَضخ 1397/12/28ضا همسم ثط ؾبيط هَاضز زض ؾمف افتجبض ذَز 0پيفثيٌي ًوبيٌس.
 33ـ زؾتگبُّبي هزطي وِ ثطاي تؿطيـ زض فوليبت عطحّبي توله زاضاييّبي ؾطهبيِاي ذَز ًؿجت ثِ اًقمبز لطاض
زاز تؿْيالت هبلي ثب تَرِ ثِ قطايظ هٌسضد زض لبًَى انالح هبزُ( )56لبًَى الحبلي هَازي ثِ لبًَى تٌؾين ثركي اظ همطضات
هبلي زٍلت ( )1السام ًوَزُ اًس هَؽفٌس ثبظپطزاذت تؿْيالت هَضز اؾتفبزُ زض ؾبلّبي لجل ضا پيف ثيٌي ًوبيٌس.
 34ـ ؾبظهبى ؾطهبيِگصاضي ٍ ووهّبي التهبزي ٍ فٌي ايطاى هىلفٌس هجبلغ الؿبط ٍامّبي اذص قسُ ثطاي تىويل
عطحْبي توله زاضاييّبي ؾطهبيِاي اظ هحل هٌبثـ هؤؾؿبت 0ثبًىْب ٍ هطاوع افتجبضي ذبضري ضا هغبثك فطم شيل پيفثيٌي ٍ
ثِ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ وكَض اضايِ ًوبيٌس.
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قسوت چْاسم-تَدجِ ضشکتْای دٍلتی (ضاهل تواهی ضشکتْای هٌذسج دس پیَست ضواسُ سِ قاًَى
تَدجِ :)1311
 35ـ زض ضاؾتبي اؾتمطاض ًؾبم ثَزرِضيعي هجتٌي ثط فولىطز ٍ هحبؾجِ ليوت توبم قسُ 0توبهي قطوتّبي زٍلتي هىلفٌس
ًؿجت ثِ تسٍيي اّساف 0ثطًبهِ ٍ فقبليت ؾبالًِ ذَز زض چبضچَة اّساف ٍ ٍؽبيف هٌسضد زض اؾبؾٌبهِ 0اؾٌبز ثبالزؾتي ٍ لَاًيي
هطثَط ٍ زض لبلت فطمّبي هٌسضد زض زؾتَضالقول تْيِ ٍ تٌؾين ثَزرِ قطوتّبي زٍلتي السام ًوبيٌس.
 36ـ ثِ هٌؾَض اؾتفبزُ ثْيٌِ اظ هٌبثـ ٍ زاضاييّب ٍ همبثلِ ثب احطات ًبقي اظ تحطينّبي التهبزي 0قطوتّبي زٍلتي
هَؽفٌس ًؿجت ثِ هَلسؾبظي زاضاييّبي ذَز ٍ اؾتفبزُ وبضاتط اظ آًْب السام ًوبيٌس ٍ هٌبثـ هبلي حبنلِ ضا زض ثَزرِ پيكٌْبزي
زضد ًوبيٌس.
 37ـ ثِ هٌؾَض قفبفؾبظي افتجبضات 0قطوتّبي زٍلتي هَؽفٌس:
 توْيسات الظم ضا ثطاي ارطاي هبزُ  29لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾقِ هجٌي ثط زضد وليِ پطزاذتّب زض ؾبهبًِ حجت
حمَق ٍ هعايب فطاّن آٍضًس.
 زض ثٌس ؾبيط زضيبفتّب ٍ پطزاذتّب 0هؿتٌسات لبًًَي شيضثظ زض ذهَل هجبلغ هطثَط ضا ثِ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ
ثَزرِ وكَض اضائِ ًوبيٌس.
 38ـ قطوتّبي زٍلتي 0ثبًهّب ٍ هؤؾؿبت اًتفبفي ٍاثؿتِ ثِ زٍلت هَؽفٌس:
 گعاضـ فولىطز ثَزرِ ؾبل  1397ذَز ضا ثب ضفبيت الگَي ثَزرِ تفهيلي ههَة وِ ثِ تأييس شيحؿبة قطوت
ضؾيسُ اؾت زض ؾبهبًِ ربهـ ثَزرِ زضد ًوبيٌس.
 هجٌبي هحبؾجِ ّعيٌِّبي پطؾٌلي ثطاي ثَزرِ پيكٌْبزي ؾبل  01399نطفبً آهبض وبضوٌبى هٌسضد زض ؾبهبًِ
وبضوٌبى ًؾبم ازاضي وكَض (ؾبهبًِ وبضهٌس ايطاى) ثِ تفىيه وبضوٌبى ضؾوي 0پيوبًي 0لطاضزاز وبض هقيي  /هكرم ٍ ؾبيط
وبضوٌبى اؾت ٍ اهىبى پيفثيٌي ّعيٌِ پطؾٌلي ثطاي هَاضزي وِ تقساز پطؾٌل نفط اؾت ٍرَز ًساضز.
 39ـ قطوت ّبي زٍلتي وِ زض هطحلِ ٍاگصاضي لطاض زاضًس هَؽفٌس آذطيي تطويت ؾْبم قطوت ضا ثب تأييس ؾبظهبى
ذهَنيؾبظي ثِ ّوطاُ ثَزرِ پيكٌْبزي ذَز اضائِ ًوبيٌس.

 40ـ قطوتّبي زٍلتي هَؽفٌس ًؿجت ثِ افالم اؾبهي قطوتّبي ٍاگصاض قسُ وِ ؾْن زٍلت زض آًْب ثِ ووتط اظ 50
زضنس ضؾيسُ اؾتّ 0وطاُ ثب اؾٌبز ٍ هساضن هخجتِ هبًٌس نَضتزلؿِ هزوـ فوَهي هجٌي ثط تطويت ؾْبمزاضاى رسيس ٍ لطاضزاز
ٍاگصاضي ثب تأييس ثبالتطيي همبم زؾتگبُ ارطايي ثِ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ تب پبيبى هْطهبُ ؾبل ربضي السام ًوبيٌس.
 41ـ زض ذهَل پيفثيٌي ّعيٌِّبي قطوتّبي زٍلتي هَاضز ظيط ضفبيت قَز:
 افعايف ضطيت حمَق 0هعايب ٍ فَقالقبزُّبي وبضوٌبى قطوتّبي زٍلتي (هٌسضد زض احىبم اؾترساهي هطثَط)
هغبثك افعايف حمَق وبضوٌبى زؾتگبُّبي هزطي (هٌسضد زض ثٌس  2ايي ضَاثظ) ذَاّس ثَز.
 حمَق ٍ هعايب0ووهّبي ضفبّي ٍ ؾبيط پطزاذتيّب ثِ ّط ًحَ ٍ ثِ ّط قىل اظ هحل ّطگًَِ هٌبثـ نطفبٌ زض
چبضچَة همطضات 0ضَاثظ ٍ زؾتَضالقولّبي ههَة هطارـ لبًًَي (اظ رولِ ههَثبت قَضاي حمَق ٍ زؾتوعز) پيفثيٌي
قَز.
 قطوت ّبي زٍلتي هزبظًس حساوخط ثِ هيعاى يه هبُ حمَق ٍ هعايبي هٌسضد زض احىبم وبضگعيٌي ثطاي وبضوٌبى اظ
هحل نطفِ رَيي پبزاـ پيفثيٌي ًوبيٌس.
 احطات ثْطٍُضي ثط ّعيٌِّبي هؿتمين تَليس هتٌبؾت ثب هيعاى ٍ ؾغح تَليس تقييي ٍ هكرم قَز.
 ؾْن زٍلت اظ ؾَز پيفثيٌي قسُ هَضَؿ ثٌس (د) هبزُ ( )28لبًَى الحبق هَازي ثِ لبًَى تٌؾين ثركي اظ
همطضات هبلي زٍلت ( )2ثِ هيعاى پٌزبُ زضنس ( )50%هحبؾجِ قَز.
 قطوتّبي زٍلتي هَؽفٌس افتجبض الظم ثطاي اًزبم اهَض پػٍّكي ٍ تَؾقِ فٌبٍضي زض ظهيٌِّبي هطتجظ ثِ ٍؽيفِ
انلي ذَز ضا ثب ضفبيت هفبز ثٌس (ح) هبزُ ( )64ثطًبهِ قكن تَؾقِ وكَض ٍ ؾبيط لَاًيي پيفثيٌي ًوبيٌس.
 قطوتّبي زٍلتي ٍ هؤؾؿبت اًتفبفي ٍاثؿتِ ثِ زٍلت هَؽفٌس توبم تقْسات ؾطضؾيس قسُ ذَز اظ رولِ تقْسات
هبزُ ( )62لبًَى هحبؾجبت فوَهي 0ثبظپطزاذت ٍامّبي زاذلي ٍ ذبضري ٍ اٍضاق هكبضوت (انل ٍ فطؿ) هطثَط ثِ ؾبل
 ٍ 1398تقْسات هطثَط ثِ هبزُ ( )32لبًَى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ ضا زض ثَزرِ پيكٌْبزي هٌؾَض ًوبيٌس.
 قطوتّبي زٍلتي هزبظًس ّطگًَِ پبزاـ ؾبالًِ ثِ افضبي ّيئت هسيطُ ٍ هسيطاى فبهل ضا نطفبً ثط اؾبؼ
افعايف ثْطٍُضي (ًؾيط افعايف ؾَز 0وبّف ظيبى اًجبقتِ 0وبّف ثسّيّب) پيفثيٌي ًوبيٌس.
-42قطوتْبي زٍلتي هَؽفٌس زض تٌؾين ثَزرِ پيكٌْبزي ؾبل  1399فالٍُ ثط ثٌسّبي فَق الصوط ؾبيط ثٌسّبي هطتجظ زض
ايي ضَاثظ اظ رولِ ثٌسّبي  21 ٍ16 015 014 012 08 070 60 5 04 01ضا ضفبيت ًوبيٌس.

قسوت پٌجن-هَاسد عوَهی:
 -43زؾتگبُ ّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي هىلفٌس فْطؾت اهَال غيطهٌمَل هبظاز ثِ ّوطاُ هٌبثـ لبثل حهَل اظ فطٍـ آًْب ضا ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ
وكَض افالم ًوبيٌس.

 -44زؾتگبُ ّبي ؾيبؾتگصاض ٍ هزطي هىلفٌس ًؿجت ثِ احهبء هٌبثـ رسيس زضآهسي هطتجظ ثب حَظُ فقبليت ذَز ضا هكرم ٍ ثِ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ
ثَزرِ وكَض افالم ًوبيٌس.
 -45افعايف ضطيت ضيبلي حمَق ثطاي ؾبل  1400هقبزل  10زضنس ًؿجت ثِ ؾبل  1399لحبػ گطزز.ضوٌب فيسي ًيع هتٌبؾت ثب ايي افعايف ثطاي
ؾبل  1400پيف ثيٌي ٍ ؾبيط فطٍو ؾبل  1399ايي زؾتَضالقول ثطاي پيكٌْبز ثَزرِ ؾبل  1400فيٌب تؿطي يبثس.

قسوت ضطن-تثصشُّا:
-46زؾتگبُّبي ؾيبؾتگصاض هَؽفٌس ضَاثظ ٍ هقيبضّب ثِ قطح ظيط ضا هغبلقِ ٍ زض پيكٌْبزات ذَز آى ضا افوبل ًوبيٌس.
فسم ضفبيت ّطيه اظ ثبيسّب ٍ ًجبيسّبي ظيط هَرت فسم ثطضؾي پيكٌْبز اضائِ قسُ ذَاّس گطزيس.
 1ـ تایذّای تثصشُ :

_ فطنت ّبي رسيس ( اظ رولِ زضآهس رسيس) ثطاي وكَض ايزبز ًوبيس ثسٍى ايٌىِ هَرت ثْن ذَضزگي تقبزل ليوت
وبالّب ٍ ذسهبت زض ّوبى ثرف يب ؾبيط ثرف ّب (زؾتگبُ ّب) قَز.
_ چبلف ّبي پيف ضٍي وكَض ضا وِ ثِ ًحَ همتضي ثب ثَزرِ زض اضتجبط اؾت ضا حل ًوبيس.
_ هَرت تؿْيل فطآيٌس ارطايي ثَزرِ قَز.
_ هطتجظ ثب حَظُ وبضي زؾتگبُ ارطايي پيكٌْبز زٌّسُ ثبقس.
_ زاضاي زالئل تَريْي ثَزُ ٍ زض فطم ّب زضد قسُ ثبقس.
_ هَرت افعايف ًؾبضت گطزز.
_ ثِ ًحَ همتضي 0تهسيگطي ّبي زٍلت ٍ ّعيٌِ ّبي آى ضا وبّف زّس.
 2ـ ًثایذّای تثصشُ:

_ هَرت انالح لَاًيي ًكَز هگط ايٌىِ فسم انالح 0ثبفج وبّف هٌبثـ (زضآهس) زٍلت قسُ ٍ يب هٌزط ثِ افعايف
ههبضف زٍلت گطزز.
_ هغبيط ثب احىبم لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾقِ ٍ لبًَى زائوي ثطًبهِ ّبي تَؾقِ ًجبقس  0هگط ايٌىِ ثبفج انالح اهَض
قَز.
_ هٌزط ثِ وبّف هٌبثـ زٍلت (زضآهسّب) ًكَز.
_ اذتيبضت فقلي لَُ هزطيِ ضا اظ هزلؽ علت ًىٌس.
_ ؾمف افتجبضات والى ثَزرِ هٌسضد زض رسٍل قوبضُ  4لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾقِ (افن اظ ؾمف اٍضاق هبلي ٍ )...
ضا تحت تبحيط لطاض ًسّس.
_ هَرت ؾْن ذَاّي اظ ؾبيط ثرفّب ًكَز.

فشم تثصشُ ّا:
فطمّب زض زٍ لبلت اضائِ گطزيسُ اؾت .فطم قوبضُ ( )1ثِ تجهطُ ّبي هَرَز اذتهبل يبفتِ اؾت .فطم (ً )2يع ثطاي
تجهطُّبي پيكٌْبزي رسيس اؾت.

فشم ضواسُ یک ـ اتقاء  ،اصالح ٍ یا حزف تثصشُ ّای قاًَى تَدجِ سال  1311دس الیحِ تَدجِ 1311
ضواسُ تثصشُ ( تٌذ یا جضء):

عٌَاى دستگاُ سیاستگزاس :
پیطٌْاد :

اثمبء

حصف

انالح

علل اتقاء  ،اصالح یا حزف :
1ـ
-2
-3
عولکشد (دس قالة جذٍل ٍ هتي )تش اساس تکالیف هٌذسج اسائِ ضَد :

هتي پیطٌْادی تشای اصالح :

تَجِ :زض هتي پيكٌْبزي ثبيسّب ٍ ًجبيسّب ضفبيت گطزز:

ًام ٍ اهضاء تاالتشیي هقام دستگاُ سیاستگزاس

ًظش اهَس تخطی ساصهاى  :هَافك
فلت تَضيح زازُ قَز.

هربلف

فشم ضواسُ دٍ – تثصشُ ّای پیطٌْادی جذیذ تشای الیحِ تَدجِ 1311
ضواسُ دستگاُ سیاستگزاس :

عٌَاى دستگاُ سیاستگزاس :
ّذف پیطٌْاد:

1ـ
2ـ

دالیل تَجیْی ( :اعن اص استثاط آى تا هفاد قاًَى تشًاهِ ضطن تَسعِ ٍ سایش قَاًیي)

-1
-2
-3

هحل تاهیي اعتثاس احتوالی :

افتجبضات ثَزرِ فوَهي زؾتگبُ
ثَزرِ قطوتي

زضآهسّ -عيٌِ

ؾبيط

هتي پیطٌْادی:

تَجِ :زض هتي پيكٌْبزي ثبيسّب ٍ ًجبيسّب ضفبيت گطزز:

ًام ٍ اهضاء تاالتشیي هقام دستگاُ سیاستگزاس
ًظش اهَس تخطی ساصهاى  :هَافق

فلت تَضيح زازُ قَز.

هخالف

زضآهس اذتهبني

اٍضاق هبلي

تؿْيالت ثبًىي

فشآیٌذ اسسال ٍ تشسسی پیطٌْاد تثصشُ ّا:

دستگاُّای هجشی :هغبثك ظهبًجٌسي تقييي قسُ زض ثركٌبهِ ثَزرِ ٍ ضَاثظ ٍ هقيبضّبي حبون ثط ايي فطمّب 0الظم اؾت
پيكٌْبزات ضا نطفب اظ عطيك زؾتگبُ ؾيبؾتگصاض هطثَعِ ثب اهضبء ثبالتطيي همبم اضائِ ًوبيٌس .فطم ّب ثِ زٍ قىل الىتطًٍيىي
 ٍ WORDفيعيىي ثبيس تىويل ٍ ثِ اهَضّبي ثركي ؾبظهبى اضؾبل گطزز.
الظم ثِ شوط اؾت وِ ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي اؾتبًْب هَؽفٌس اظ عطيك اهَض اؾتبًْب ٍ هٌبعك ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ
ثَزرِ وكَض ًؿجت ثِ تىويل ٍ اضؾبل فطهْب السام ًوبيٌس.

ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ کطَس:

 2ـ  1ـ اهَض ثركي ؾبظهبى پؽ اظ ٍنَل 0پيكٌْبزات ضا ثب تَرِ ثِ ضَاثظ ٍ هقيبضّب ٍ ّوچٌيي ٍؽبئف ذَز ثطضؾي ٍ زض
نَضت تبييس 0آًطا زض ظهبى همطض ثِ زثيطذبًِ وبضگطٍُ تجهطُ ّب اضائِ ًوبيٌس .زض نَضت ضز ثِ ذبعط فسم ضفبيت ضَاثظ ٍ هقيبضّب0
فسم تىويل وبهل فطم ّب 0يب فسم اضتجبط هَضَؿ ٍ يب ؾبيط زاليل  0پيكٌْبز ثب زالئل ثِ زؾتگبُ شي ضثظ فَزت زازُ هي قَز.
 2ـ  2ـ اهَض ّوبٌّگي ٍ تلفيك ثَزرِ 0پيكٌْبزّبي تبييس قسُ تَؾظ اهَض ٍ هقبًٍت ّبي ثركي ؾبظهبى 0ثب ضَاثظ ٍ
هقيبضّبي حبون تغجيك زازُ ٍ زض نَضت تبييس ٍ وبهل ثَزى فطم ّب  0آًطا ثِ وبضگطٍُ تجهطُ ّب اضائِ ذَاّس وطز .زض نَضت ضز
ثِ ذبعط فسم ضفبيت ضَاثظ ٍ هقيبضّب  0فسم تىويل وبهل فطم ّب 0يب فسم اضتجبط هَضَؿ ٍ يب ؾبيط زاليل  0پيكٌْبز ثب زالئل ثِ
اهَض ثركي فَزت زازُ هي قَز.
 2ـ  3ـ وبضگطٍُ تجهطُ ّب زض ظهبى همطض ًؿجت ثِ ثطضؾي السام ٍ ًتيزِ ضا ثِ وويتِ ضاّجطي ٍ تلفيك ثَزرِ ٍ ّوچٌيي
ؾتبز ثَزرِ اضائِ ذَاّس وطز.

قسوت ّفتن-عولیات فشاتَدجِای

-47ثِ هٌؾَض پبيف ٍ پيفثيٌي فوليبت فطاثَزرِاي زٍلت ٍ وٌتطل ّعيٌِوطز 0زؾتگبُّبي هزطي وِ
الف -فوليبت هبلي آًْب شيل ضزيف ّبي لبًَى ثَزرِ ثَزُ ٍ هيعاى تقْسات ايزبز قسُ هبظاز ثط پطزاذتّبي نَضت گطفتِ ثَزُ
اؾت ؛
ة -ثركي اظ فوليبت هبلي آًْب شيل تجهطُّبي ثَزرِ ثَزُ ٍ ايي تجهطُّب فبلس ضزيف هكرم ثطاي تبهيي هبلي ثَزُاًس ؛
ح -شيل ؾبيط ههَثبت لبًًَي ٍ ذبضد اظ ؾٌس ثَزرِ هزبظ ثِ ايزبز تقْس هبلي اظ ؾَي زٍلت ثَزُاًس؛
ٍ تقْسات هصوَض هٌزط ثِ ايزبز زيَى ثالهحل يب هقَلبت ثطاي زٍلت قسُ اؾت هىلفٌس تب اٍل آثبى  1398هغبثك رـسٍل ظيـط0
فولىطز هبلي ثٌسّبي «الف»«0ة» ٍ «ح» ضا ثطاي ؾبلّبي  1397 ٍ 1396ثِ ّوطاُ گعاضـّبي ثسّي حؿبثطؾي قسُ الالم
هطثَعِ ثطاي ؾبلّب  ٍ 1397 ٍ 1396پيفثيٌي الالم هَضزًؾط ثطاي ؾبلّبي  1398-1400ثِ هٌؾَض اذص تبييسيِ رْت تبهيي
هبلي فطاثَزرِاي(ايزبز ثسّي) اضؾبل ًوبيٌس.
ثطاي آى زؾتِ اظ الالهي وِ شيٌقبى ًْبيي ثِ زليل هبّيت تقْسات هكرم اؾت 0الظم اؾت اعالفبت وسهلي/قٌبؾِ قـرم
حميمي يب حمَلي ًيع ضويوِ گطزز .الظم ثِ شوط اؾت هزَظ ًْبيي تبهيي هـبلي الـالم يـبز قـسُ پـؽ اظ تهـَيت ثَزرـِ ٍ زض

چبضچَة هٌبثـ هيبىهست ٍ پبيساض ثَزرِ تَؾظ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ نبزض هيقَز .ايزبز ّط گًَِ تقْس هبلي شيل الـالم يـبز
قسُ اظ ؾبل  1399ثسٍى هزَظ ؾبظهبى فبلس ٍربّت لبًًَي اؾت ٍ تقْس هبلي زٍلت هحؿَة ًويقَز .اظ ؾـبل  1399هجٌـبي
تبييس ثسّيّبي زٍلت زض گعاضـّبي حؿبثطؾي هزَظّبي نبزض قسُ تَؾظ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ اؾت.
تَضیح اقالم اعالعاتی جذٍل:
 -1اربظُ ايزبز تقْس زض لبًَى ثَزرِ ؾبالًِ :زض نَضتي وِ شيل ضزيفّبي ثَزرِاي لبًَى ثَزرِ ؾبل  1398اربظُ ايزبز
ايي تقْس زازُ قسُ اؾت 0وس ثطًبهِ هَضز ًؾط شوط هيقَز .چٌبًچِ اربظُ ايزبز تقْس زض تجهطُّبي لبًَى ثَزرـِ زازُ
قسُ قوبضُ تجهطُ شوط هيقَز ٍ زض نَضتي وِ اربظُ ايزبز تقْس ثِ هَرت يه ههَثِ لبًًَي ذـبضد اظ ؾـٌس ثَزرـِ
زازُ قسُ 0فٌَاى ٍ تبضيد ههَثِ هَضز ًؾط اضائِ هيقَز.
 -2هؿتٌس لبًًَي ايزبز تىليف /تقْس ثطاي زٍلت :زض ايي ؾتَى هؿتٌس(ات) لبًًَي وِ ثِ هَرت آى زٍلت هىلف ثِ اًزبم
ايي ثطًبهِ قسُ شوط هيقَز.
ً -3بم ثطًبهِ :زض ايي ؾتَى ًبم ثطًبهِ ههَة وويتِ ثبظثيٌي ّعيٌِ ّب زضد هي قَز.
 -4فولىطز ؾبل  ٍ 1396-1397پيفثيٌي : 1398-1400
 -1-4افتجبض زض ثَزرِ :زض نَضتي وِ زض ثَزرِ  0افتجبضي ثطاي ارطاي ايي ثطًبهِ پيفثيٌي قسُ اؾت 0هيعاى افتجبض زض
ايي ؾتَى شوط هيقَز.
 -2-4فولىطز ٍ پيفثيٌي آى ثطاي ؾبلّبي  : 1397 ٍ 1396هزوَؿ فولىطز ثطًبهِ اظ گعاضـ ثسّي حؿبثطؾي قسُ
ٍ زض نَضتي وِ گعاضـ ثسّي حؿبثطؾي قسُ هَرَز ًيؿت اظ گعاضـ هبلي ثطًبهِّبي ارطا قسُ زض زؾـتگبُ ارطايـي
اؾترطاد هيقَز .ثطاي ؾبل ّبي آتي ايي ؾتَى ثط هجٌبي تَافمبت نـَضت گطفتـِ زض هـَضز هيـعاى ٍ اثقـبز تقْـسات
ارتٌبةًبپصيط زٍلت ثب اهَض ثركي ؾبظهبى ثطآٍضز هيقَز.
 -3-4تبهيي افتجبض فطاثَزرِاي :تفبضل زٍ فسز  4-2 ٍ 4-1ثيبًگط هيعاى افتجبض فطاثَزرِاي اؾت وِ زض ثَزرِ ؾبالًِ
تبهيي افتجبض ًكسُ اؾت ٍ زض نَضت فسم تغييط ذطٍريّبي هَضز اًتؾبض اظ ثطًبهِ زض ظهبى ثطضؾـي ٍ تهـَيت ثَزرـِ
هٌزط ثِ ايزبز ثسّي ثطاي زٍلت هيقَز.
 -5پيَؾت گعاضـ ثسّي حؿبثطؾي قسُ ؾبل  :1397 ٍ 1396چٌبًچِ گعاضـ ثسّي حؿبثطؾي قسُ هَرَز اؾت 0گعاضـ
زض ؾبهبًِ ثَزرِ ثبضگصاضي هيقَز ٍ زض ايي ؾتَى ٍاغُ «زاضز» ليس هيقَز .
 -6شيٌفـ ًْبيي ثطًبهِ :شيًفقبى ًْبيي يه ثطًبهِ زض ثَزرِ اقربل حميمي يب حمَلي ذبضد اظ زؾتگبُ ارطايي ّؿتٌس وِ
ثط هجٌبي لَاًيي ٍ همطضات 0زٍلت زض لجبل آىّب هتقْس ثِ اضائِ وبال يب ذسهت اؾت.
پيَؾت اعالفبت شيٌفقبى ًْبيي :ثطاي آى زؾتِ اظ الالهي وِ شيٌقبى ًْبيي پطزاذت ثِ زليل هبّيت تقْسات هكرم اؾت0
الظم اؾت اعالفبت وسهلي/قٌبؾِ قرم حميمي يب حمَلي زض فطهت  Excelتٌؾين ٍ اضؾبل ٍ زض ايي ؾتَى ٍاغُ «زاضز»
ليس هيقَز.
پؽ اظ تىويل فطم يه ًؿرِ اظ اعالفبت ثهَضت فيعيىي ٍ ّوچٌيي ًؿرِ الىتطًٍيىي زض لبلت فبيل  Excelثطاي اهَض
ثركي

ٍ

اهَض

تلفيك

ثَزرِ

اضؾبل

گطزز.

پیص تیٌی 1311

اعتثاس هصَب

عولکشد

تاهیي اعتثاس فشاتَدجِای

اعتثاس هصَب

تاس هالی هحقق

تاهیي اعتثاس فشاتَدجِای

اعتثاس هصَب

تاس هالی پیصتیٌی

تاهیي اعتثاس فشاتَدجِای

پیص تیٌی اعتثاس

پیص تیٌی عولکشد

تاهیي اعتثاس فشاتَدجِای

پیص تیٌی اعتثاس

پیص تیٌی عولکشد

تاهیي اعتثاس فشاتَدجِای

ساالًِ
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