
  (پژٍّطي )عطح توبم ٍهت _حن هحطٍهيت اظ هغت ٍ عطح تَسؼِ كؼبليتْبي آهَظضي 
  

 

ثِ هٌظَض استلبزُ هليستط اظ ذسهبت ٍ تَاًوٌسيْبي ػلوي ٍ پژٍّطي اػضبي ّيأت ػلوي ضسوي ٍ 

پيوبًي اظ عطين حضَض ٍ كؼبليتْبي ثيطتط زض زاًطگبُ عطح هحطٍهيت اظ هغت ثطاي اػضبي ّيأت 

ػلوي زاًطٌسُ ػلَم پبيِ پعضٌي ٍ عطح توبم ٍهت ثطاي سبيط اػضبي ّيأت ػلوي عجن ضَاثظ 

 :هي گطزز شيل اخطا

زستَضالؼول ٍ ضَاثظ اخطايي عطح هحطٍهيت اظ هغت ٍ عطح توبم ٍهت ّيأت ػلوي زاًطگبُ 

 ّيأت ضئيسِ زاًطگبُ. 27/3/80هػَثِ 

 ( ّسف:1هبزُ 

استلبزُ هليستط اظ ذسهبت ٍ تَاًوٌسيْبي ػلوي ٍ پژٍّطي اػضبي ّيأت ػلوي ضسوي ٍ پيوبًي 

 اظ عطين حضَض ٍ كؼبليت ثيطتط زض زاًطگبُ.

 ( ضطايظ استلبزُ اظ عطح2هبزُ 

 سبػت حضَض كيعيٌي زض زاًطٌسُ زض ّلتِ  40حساهل  _ 1ثٌس 

سبػت  1سبػت ٍ هسئَليت ثب حٌن اًطبيي  5/1ثِ اظاي ّط ٍاحس هؼبزل اخطايي هػَة  _ 1تجػطُ 

 ثِ حساهل سبػت حضَض زض زاًطگبُ اضبكِ هي ضَز.

سبػت زض ّلتِ  40هأهَض ثِ تحػيل ًيع حساهل سبػبت هَظق حضَض ثطاي هطثيبى  _ 2تجػطُ 

تطم آهَظضي( ٍ اضائِ  4)زض  17است. ثطاي هطثيبى هأهَض ثِ تحػيل ثب زاضتي هؼسل ثبالتط اظ 

تطم پژٍّطي( ًِ ثِ تبئيس استبز ضاٌّوبي هطثَعِ ضسيسُ ثبضس،  4گعاضش پيططكت پبيبى ًبهِ )زض 

 هبثل پطزاذت ذَاّس ثَز. زضغس اظ هحل حضَض كيعيٌي عطح توبم ٍهتي 50ثِ هيعاى 

تؼغيالت ضسوي ًطَض، هأهَضيت ضٍظاًِ، هطذػي استحوبهي ٍ استؼالخي ثب تَخِ ثِ  _ 3تجػطُ 

 احٌبم هطثَط خعٍ سبػت حضَض هحسَة هي ضَز.



ٍاحس )هؼبزل( كؼبليت آهَظضي ٍ اخطايي زض ّط تطم )ٍاحس هؼبزل ثط  8اًدبم حساهل  _ 2ثٌس 

خْت كؼبليتْبي آهَظضي ٍ اخطايي ٍ تسضيس، ضاٌّوبيي، هطبٍضُ  اسبس ضَاثظ هَخَز زض زاًطگبُ

زضغس توبم ٍهتي  30زضغس حساًثط تب  10پبيبى ًبهِ ٍ ... تؼييي هي گطزز(. ثِ اظاي ّط ٍاحس اضبكي 

 هبثل پطزاذت ذَاّس ثَز.

ٍاحس ثبضس ثِ اظاء  11زض غَضتيٌِ هدوَع ٍاحسّبي هؼبزل آهَظضي ٍ اخطايي ثيص اظ  _ 1تجػطُ 

 آى عجن هوطضات حن التسضيس پطزاذت هي ضَز.

ٍاحس ٍ ثطاي  6حساهل ٍاحس هؼبزل آهَظضي خْت ٍضٍز ثِ عطح ثطاي هطثيبى  _ 2تجػطُ 

 ٍاحس هي ثبضس. 3زاًطدَيبى هأهَض ثب تحػيل 

ٍاحس كؼبليت  3ثطاي اكطاز خسيس االسترسام ثِ هست زٍ سبل ضطط ٍضٍز ثِ عطح اًدبم  _ 3تجػطُ 

ثتَاًٌس اظ هعايبي حضَض كيعيٌي ٍ كؼبليت پژٍّطي ثْطُ هٌس ضًَس. چٌبًچِ ايي  آهَظضي است تب

زضغس استلبزُ ًوبيٌس، هلعم ثِ اًدبم كؼبليت  30اكطاز ثرَاٌّس اظ سْن كؼبليت آهَظضي تب 

 ٍاحس هؼبزل هي ثبضٌس. 8-11آهَظضي 

بزل ثبضس ػضَ ٍاحس هؼ 8زض غَضتي ًِ هدوَػِ ٍاحسّبي هؼبزل آهَظضي ًوتط اظ  _ 4تجػطُ 

ٍاحس  8ّيأت ػلوي هي تَاًس اظ اهتيبظ پژٍّطي ثطاي تٌويل ٍاحس هؼبزل آهَظضي تب سوق 

 استلبزُ ًوبيٌس ثِ اظاي ّط اهتيبظ پژٍّطي يي ٍاحس هؼبزل زض ًظط گطكتِ هي ضَز.

ٍاحس هؼبزل آهَظضي اظ اهتيبظات  8ػضَ ّيأت ػلوي هي تَاًس زض غَضت زاضا ثَزى  _ 5تجػطُ 

ٍاحس هؼبزل  1زضغس كؼبليتْبي آهَظضي استلبزُ ًوبيس ًِ ثِ خبي  30ثطاي ًست  پژٍّطي

 زضغس( زض ّط تطم هحبسجِ ذَاّس ضس. 10اهتيبظ پژٍّطي ) 2زضغس(  10آهَظضي )

اهتيبظ زض سبل )اهتيبظات پژٍّطي عجن  4اهتيبظ پژٍّطي زض ّط تطم يب  2ًست حساهل  _ 3ثٌس 

 هي ضَز(. آئيي ًبهِ اضتوبء هحبسجِ 2هبزُ 



 اهتيبظ زض ّط تطم هبثل شذيطُ هي ثبضس. 6كؼبليتْبي پژٍّطي هبظاز ثط  _ 1تجػطُ 

سبػت ثبضس ثٌب ثِ زضذَاست ػضَ ّيأت ػلوي  40زض غَضتيٌِ حضَض كيعيٌي ثيص اظ  _ 2تجػطُ 

زضغس سْن زض ًظط گطكتِ ضسُ ثطاي كؼبليتْبي پژٍّطي هبظاز ضا هي تَاى ثِ حضَض  10حساًثط تب 

 يٌي اذتػبظ زاز.كيع

سبل اظ تبضيد ضطٍع  2حساهل اهتيبظ پژٍّطي اكطاز خسيس االسترسام حساًثط تب  :3تجػطُ 

اهتيبظ زض سبل هي ثبضس. ثسيْي  2اهتيبظ زض ّط تطم يب  1ّوٌبضي ثب زاًطگبُ ثطاي ٍضٍز ثِ عطح 

يبظات پژٍّطي اهتيبظ پژٍّطي زض سبل ثسٌّبض ذَاٌّس ضس ًِ زض هطاضزازّبي ثؼسي اظ اهت 2است 

 آًبى ًسط ذَاّس ضس.

اػضبي ّيأت ػلوي هأهَض ثِ تحػيل ًِ تجسيل ٍضؼيت هي ضًَس اظ ظهبى تجسيل  :4تجػطُ 

 3ٍ  2سبل هطوَل هوطضات هطثَط ثِ اكطاز خسيساالسترسام هٌسضج زض ثٌسّبي  2ٍضؼيت حساًثط 

 زستَضالؼول ذَاٌّس ثَز.

زضغس حوَم ٍ هعايب ثِ ػٌَاى توبم ٍهتي هبثل  100پس اظ احطاظ ضطايظ كَم حساًثط تب  _ 4ثٌس 

 پطزاذت ذَاّس ثَز.

 

( هبًَى ثطًبهِ زٍم تَسؼِ اهتػبزي، اختوبػي، كطٌّگي خوَْضي اسالهي 40ثِ استٌبز تجػطُ )

 است:ايطاى آييي ًبهِ اخطايي هطثَط ثِ ضطح ظيط ثِ تػَيت ّيأت ٍظيطاى ضسيسُ 

( هبًَى ثطًبهِ زٍم تَسؼِ اهتػبزي، اختوبػي ٍ كطٌّگي خوَْضي 40آئيي ًبهِ اخطايي تجػطُ )

 اسالهي ايطاى

كبضؽ التحػيالى ايطاًي زاًطگبّْبي زاذل ٍ ذبضج اظ ًطَض ًِ هساضى تحػيلي آًْب  _ 1هبزُ 

حست هَضز اظ عطف ٍظاضت كطٌّگ ٍ آهَظش ػبلي يب ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي اظ 



حساهل زض سغح زًتطا اضظيبثي ٍ تبييس ضسُ است، زض غَضت استرسام )اػن اظ  1368اثتساي سبل 

ض زاًطگبّْب، هطاًع ٍ هؤسسبت آهَظش ػبلي ٍ پژٍّطي زٍلتي يب ٍظاضتربًِ ضسوي يب پيوبًي( ز

( سبل ذسهت زض هؤسسِ شيطثظ، 10ّب، هؤسسبت ٍ ضطًتْبي زٍلتي ٍ سپطزى تؼْس هجٌي ثط )

هطوَل ايي آييي ًبهِ هي ضًَس. سٌَات ذسهبت هجلي آًْب حساًثط تب پٌح سبل خعٍ ايي هست 

 هحبسجِ هي ضَز.

هَضَع خسٍل پيَست تػَيت ًبهِ ضوبضُ  _ل ذسهت زض هٌبعن هحطٍم ّط سب _ 1تجػطُ 

 هؼبزل زٍ سبل هحبسجِ هي ضَز. _ٍ اغالحبت ثؼسي آى  10/7/1374/ت هَضخ 8477

كطم تؼْس تَسظ ٍظاضتربًِ شيطثظ تْيِ ضسُ ٍ زض اذتيبض زاًطگبّْب ٍ هؤسسبت  _ 2تجػطُ 

 آهَظش ػبلي ٍ پژٍّطي زٍلتي هطاض هي گيطز.

كبضؽ التحػيالى ًبضضٌبسي اضضس زض ثطذي ضضتِ ّبي هطرع ضسُ تَسظ ٍظاضتربًِ  _ 3تجػطُ 

ّبي ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي ٍ كطٌّگ ٍ آهَظش ػبلي ثطاي اضتـبل زض زاًطگبّْبي 

 خسيسالتأسيس هٌبعن هحطٍم هطوَل ايي آئيي ًبهِ هي ثبضٌس.

ى ٍ آهَظش پعضٌي هَظلٌس زض حَظُ ٍظاضتْبي كطٌّگ ٍ آهَظش ػبلي ٍ ثْساضت، زضهب _ 2هبزُ 

ستبز ضكبّي اػضبي ّيأت »ستبزي ذَز ٍ زاًطگبّْب ٍ زاًطٌسُ ّبي هطتجظ، ستبزي تحت ػٌَاى 

ػلوي ًِ اظ ايي پس ستبز ًبهيسُ هي ضَز تطٌيل زٌّس. چگًَگي تطٌيل ستبز ٍ ػضَيت زض آى 

 تَسظ ٍظضاي شيطثظ تؼييي هي ضَز.

، ستبز هطًعي تلوي ضسُ ٍ هػَثبت آى زض سبيط ستبزّب الظم ستبز هستوط زض ٍظاضتربًِ _تجػطُ 

االخطا است. چگًَگي ػولٌطز ايي ستبز هغبثن زستَضالؼولي است ًِ ثِ تػَيت ٍظيط هطثَط هي 

 ضسس.

 حسٍز كؼبليتْب ٍ ٍظبيق ستبز ثِ ضطح ظيط است: _ 3هبزُ 



 گط هطاخغ هدبظ.تْيِ ظهيي ثب ًبضثطي هسًٌَي اظ ٍظاضت هسٌي ٍ ضْطسبظي يب زي _الق 

ثطًبهِ ضيعي ثطاي احساث ذبًِ يب آپبضتوبى هسًٌَي ٍ ٍاگصاضي آى ثِ اضربظ هطوَل ايي  _ة 

 آييي ًبهِ.

ذطيس ٍاحسّبي هسًٌَي آهبزُ يب ًيوِ توبم اظ ٍظاضت هسٌي ٍ ضْطسبظي يب زيگط هطاخغ  _ج 

 هدبظ ٍ تٌويل ٍ ٍاگصاضي آى ثِ اضربظ هطوَل ايي آييي ًبهِ.

 ضيعي ثطاي هسيطيت هسبيل هبلي ٍ اخطاي سبيط اهَض زض ايي آييي ًبهِ. ثطًبهِ _ز 

ستبز هي تَاًس ثب ضػبيت هوطضات هبًًَي، اظ عطين ضطًت تؼبًٍي اػضبي ّيأت ػلوي ٍ  _ 1تجػطُ 

استلبزُ اظ پس اًساظ اػضب، تسْيالت ثبًٌي ٍ سطهبيِ گصاضي ثرطْبي زٍلتي، ػوَهي، تؼبًٍي ٍ 

 توبم يب هسوتي اظ كؼبليتْبي ذَز ضا اًدبم زّس.اضربظ حويوي ٍ حوَهي 

احساث ذبًِ يب آپبضتوبى ٍ سبيط اهساهبت هَضَع ايي هبزُ كوظ ثطاي اضربظ هطوَل ٍ  _ 2تجػطُ 

 ثط اسبس هلبز ايي آئيي ًبهِ هدبظ است.

هطاضزاز ٍاگصاضي ظهيي ٍ سبذتوبى ٍ تؼييي زضغس سْويِ هطثَط كوظ ثب ستبز هٌؼوس  _ 3تجػطُ 

 َز.هي ض

هطوَالى ايي آييي ًبهِ ثب اضايِ گَاّي اظ هؤسسِ زٍلتي هحل اضتـبل هي تَاًٌس حساًثط  _ 4هبزُ 

ظطف يي سبل پس اظ ثبظگطت ثِ ًطَض ٍسبيل هتؼبضف ًَ ٍ هستؼول ظًسگي ذَز ضا اظ هجيل 

يرچبل، كطيعض، تلَيعيَى، هبضيي ظطكطَيي، هبضيي لجبسطَيي، ضايبًِ ضرػي، چبپگط، ًتبة ٍ 

 %( سَز ثبظضگبًي هتؼلوِ ثِ ًطَض ٍاضز ٍ تطذيع ًٌٌس.50م ثب هؼبكيت اظ )هَز

هطوَالى ايي آييي ًبهِ هي تَاًٌس ثِ هٌظَض ذطيس يي زستگبُ ذَزضٍ اظ تَليسات  _ تجػطُ

( ضيبل تسْيالت ثب هست ٍ حساهل ًطخ سَزي ًِ 25000000زاذلي حساًثط ثيست ٍ پٌح هيليَى )

بض هي ضسس، اظ ثبًٌْب ًطَض ٍام زضيبكت ًٌٌس. تضويي هطثَط ثِ ثِ تػَيت ضَضاي پَل ٍ اػتج



 غَضت سلتِ اًدبم هي گيطز.

ثِ هٌظَض تْيِ ٍسبيل اٍليِ ظًسگي اكطاز هطوَل ايي آييي ًبهِ، ثبًٌْب هجلؾ زُ هيليَى  _ 5هبزُ 

ِ %( آى ضا سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخ4ًِ ثبظپطزاذت ) _%( 20( ضيبل ٍام ثب ًطخ سَز )10000000)

 زض اذتيبض آًْب هطاض هي زٌّس. تضويي هطثَط ثِ غَضت سلتِ اًدبم هي گيطز. _تضويوي هي ًٌس 

ثِ هطوَالى ايي آييي ًبهِ ًِ ضبؿل ثِ تحػيل زض ذبضج اظ ًطَض ثَزُ اًس پس اظ  _ 6هبزُ 

ثط هجٌبي ًطذْبي َّاپيوبيي خوَْضي اسالهي ايطاى  _استرسام، هؼبزل ضيبلي ثْبي ثليظ َّاپيوب 

ثبثت ثبظگطت هسترسم، ّوسط ٍ حساًثط سِ كطظًس اٍ، اظ ًطَض هحل تحػيل تب تْطاى حست  _

هَضز تَسظ ٍظاضتْبي كطٌّگ ٍ آهَظش ػبلي يب ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي پطزاذت هي 

 ضَز.

زض غَضت استرسام اكطاز هطوَل ايي آييي ًبهِ زض ذبضج اظ هطًع، ثط اسبس ضَاثظ هبًَى  _تجػطُ 

ام ًطَضي ثْبي ثليظ َّاپيوب يب هؼبزل ّعيٌِ سلط ثبثت سلط هسترسم ٍ اكطاز تحت تٌلل استرس

 اٍ اظ تْطاى تب هحل ذسهت، ّوچٌيي ّعيٌِ حول اثبثيِ ثِ ٍي پطزاذت هي ضَز.

( ضيبل هطؼ 5000000زض غَضت اظزٍاج اكطاز هطوَل ايي آييي ًبهِ هجلؾ پٌح هيليَى ) _ 7هبزُ 

ػٌَاى ٍام ثِ آًْب پطزاذت هي ضَز. تضويي هطثَط ثِ غَضت سلتِ اًدبم الحسٌِ تَسظ ثبًٌْب ثِ 

 هي گيطز.

اكطاز هطوَل ايي آييي ًبهِ زضهطاتت زاًطيبضي ٍ استبزي ٍ اػضبي ضسوي  _ 8هبزُ 

كطٌّگستبًْبي ًطَض ثب اضايِ هؼطكي ًبهِ اظ هؤسسِ شيطثظ هي تَاًٌس زض كطٍزگبّْبي ًطَض اظ 

 بزُ ًٌٌس.خبيگبُ تططيلبت ٍيژُ استل

اكطاز هطوَل ايي آييي ًبهِ هي تَاًٌس اثعاض ٍ لَاظم ًبض هَضز ًيبظ ذَز ضا ثِ تطريع  _ 9هبزُ 

%( سَز ثبظضگبًي 50زاًطگبُ يب هؤسسِ آهَظضي ٍ پژٍّطي هحل ذسهت ٍ ثب هؼبكيت اظ پطزاذت )



 هتؼلوِ ٍاضز ٍ تطذيع ًٌٌس.

ثِ اكطاز هطوَل ايي آييي ًبهِ ًِ ذَز ٍ اكطاز تحت تٌلل آًْب ثِ استثٌبي ّوسط اظ  _ 10هبزُ 

كبهس هسٌي هلٌي ّستٌس زض غَضتي ًِ اظ سَي ّيچ يي اظ اضگبًْب ثِ آًْب  1/1/1376تبضيد 

 ظهيي ٍاگصاض ًطسُ ثبضس ثب ضػبيت هوطضات ٍ ضَاثظ هطثَط ظهيي يب هسٌي ٍاگصاض هي ضَز.

ًِ اكطاز هطوَل ايي آييي ًبهِ زاضاي ظهيي ثبضٌس كوظ ثطاي سبذت هي  زض غَضتي _ 11هبزُ 

 تَاًٌس اظ تسْيالت ثبًٌي استلبزُ ًٌٌس.

ضْطزاضيْب هَظلٌس ثطاثط ضَاثظ هَضز ػول، ثب اٍلَيت ٍ زض اسطع ٍهت زض ذػَظ غسٍض  _ 12هبزُ 

 پطٍاًِ سبذتوبى هَضَع ايي آييي ًبهِ اهسام ًٌٌس.

زستگبّْبي تأهيي ًٌٌسُ آة، ثطم، گبظ، تللي ٍ سبيط ذسهبت هَضز ًيبظ سبظهبًْب ٍ  _ 13هبزُ 

ٍاحسّبي هسًٌَي هَظلٌس تسْيالت الظم ضا زض هَضز ٍاگصاضي حن اًطؼبة ثطاي هطوَالى ايي 

 آييي ًبهِ كطاّن ًٌٌس.

اػضبي ّيأت ػلوي هؤسسبت تحويوبتي ٍ آهَظضي ٍاثستِ ثِ ٍظاضتربًِ ّب، سبظهبًْب ٍ  _ 14هبزُ 

سبت زٍلتي ًظبهي ٍ اًتظبهي ٍ ثٌيبز ضْيس اًوالة اسالهي ٍ ستبزّب ٍ هطاًع ازاضي ًِ زاضاي هؤس

پست سبظهبًي هػَة ثطاي اػضبي ّيأت ػلوي ّستٌس ثب ضػبيت هوطضات ٍ ضَاثظ هٌسضج زض ثٌس 

 _( هبًَى ثطًبهِ زٍم تَسؼِ اهتػبزي، اختوبػي ٍ كطٌّگي خوَْضي اسالهي ايطاى 89الق تجػطُ )

 هطوَل ايي آييي ًبهِ ّستٌس. _ 1373 هػَة

( هبًَى ثطًبهِ اٍل تَسؼِ اهتػبزي، 45( ٍ )44آييي ًبهِ ّبي اخطايي تجػطُ ّبي ) _ 15هبزُ 

ى  103/ت 40744هَضَع تػَيت ًبهِ ّبي ضوبضُ  _اختوبػي ٍ كطٌّگي خوَْضي اسالهي ايطاى 

 ضَز. ، لـَ هي31/4/1369ى هَضخ 56/ت 9252ٍ ضوبضُ  15/6/1369هَضخ 
   

 


