
 ایران اسالمی جمًُری فرَىگی ي اجتماعی اقتصادی، تًسعٍ سًم بروامٍ قاوًن 395 مادٌ اجرایی وامٍ آییه

(24/29/3539) 

 .06 - .20.973971- ّ  10.71 ت7  73..0 – 20.9739731

 پعضىی آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظاضت - وطَض ضیعی تطًاهِ ٍ هسیطیت ساظهاى  .20.97971: تاضید  ّـ 10.71ت73..0: 7ضواضُ 

 هَضخ 237793.6-02972913 ضواضُ پیطٌْاز ٍ پعضىی آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظاضت پیطٌْاز تِ تٌا 20.97971 هَضخ جلسِ زض ٍظیطاى ّیأت 

 جوَْضی فطٌّگی ٍ اجتواػی التػازی، تَسؼِ سَم تطًاهِ لاًَى( 290) هازُ استٌاز تِ ٍ  وطَض ضیعی تطًاهِ ٍ هسیطیت ساظهاى 20.9733713

 :ًوَز تػَیة ظیط ضطح تِ ضا ضسُ یاز هازُ اجطایی ًاهِ آییي ،- 20.9 هػَب - ایطاى اسالهی

 لاتل هْن ػاهل زٍ گطفتي ًظط زض تا وطَض هرتلف ًماط زض ًیاظ تا هٌاسة تستطی زضهاى ذسهات هتؼازل تَظیغ ٍ تأهیي هٌظَض تِ -2 هازُ 

 زضهاى ذسهات تٌسی سطح اجطایی تطًاهِ ٍ ضَاتط ًیاظ، حس اظ ذاضج ّای گصاضی سطهایِ اظ جلَگیطی ٍ هطزم آحاز تطای ذسهات  تَزى زستطس

 گیطز هی اًجام آى تؼسی اغالحات ٍ ًاهِ آییي ایي هَجة تِ ضْطستاى تفىیه تِ آى، استمطاض ّای هحل ٍ هرتلف ّای ترػع حسة تستطی

 :تؼاضیف -1 هازُ 

 .است ضسُ ساذتِ ٍ ططاحی اساس آى تط تیواضستاى وِ ترتْایی تؼساز: ثاتت ترت - الف 

 .ًوایس هی السام اًساًی ًیطٍی تأهیي ٍ تطىیالت اذص تِ ًسثت اجطایی زستگاُ آى اساس تط وِ ترتْایی تؼساز: زایط ترت - ب

 .گیطز هی لطاض تستطی تیواضاى استفازُ هَضز ٍ تَزُ زّی سطٍیس حال زض "ػوالً وِ زایط ترتْای اظ تؼسازی: فؼال ترت - ج

 (ترػػی ضضتِ ّط تفىیه تِ)سال یه زض جوؼیت ًفط ّعاض اظای تِ ضسُ تستطی تیواضاى تؼساز: تستطی زّی تیواض - ت

 .است ضسُ اضغال تیواضاى تَسط تیواضستاى یا ترص ترتْای وِ ضٍظّایی تؼساز هجوَع: اضغالی ضٍظ ترت - ث

 :است ظیط غَضت تِ آى هحاسثِ ٍ است ضسُ تستطی ترػػی ترص یه زض تیواض ّط وِ ضٍظّایی تؼساز هتَسط: الاهت هست هتَسط - ج

 (ضسُ فَت+  ترص اظ اًتمالی+  ضسُ هطذع ) ترص ذطٍجی تط تمسین اضغالی ضٍظ ترت تؼساز 

 .است ضسُ اضغال هطرع ظهاًی زٍضُ یه زض وِ تیواضستاى یا ترص زایط ترتْای اظ زضغسی: ترت اضغال زضغس - چ

 .جوؼیت ًفط ّعاض اظای تِ( ًیاظ هَضز یا ) هَجَز زایط ترتْای تؼساز: ترت اًسیىس - ح

 .است ضسُ پصیطفتِ ضْطستاى ػٌَاى تِ ..20 سال زض وطَضی تمسیوات آذطیي زض وِ ضٍستایی ٍ ضْطی ًَاحی اظ ای هجوَػِ: ضْطستاى - خ

 تستطی ٍ ترػػی زضهاى ذسهات اضجاع لاتلیت سیاسی ٍ اجتواػی جغطافیایی، هؼیاضّای اساس تط وِ ضْطستاى چٌس یا زٍ هجوَػِ: تلَن - ز 

 آى الظم ترتْای تؼساز تاضس، ًساضتِ ٍجَز ضْطستاى یه زض ترػػی ترص یه تأسیس جْت الظم ضطایط چٌاًچ7ِ زاضًس ذَز هیاى زض ضا

 .ضَز هی گطفتِ ًظط زض استاى هطوع یا ٍ تلَن هطوع زض ترػع



 هحل وِ است ضْطستاى تیواضستاًْای تِ آًاى سطیغ اػعام ٍ تیواضاى هَلت تستطی جْت وافی اهىاًات تا زضهاًی هطوع: تستط زضهاى هطوع - ش 

 .تاضس هی ون جوؼیت تا ضْطستاًْای زض هطاوع ایي احساث

 تط تؼساز ایي7 است هترػع ًیطٍی ظهاًی ٍضی تْطُ اغل ترػػی، ترص تأسیس جْت الظم تستطی ترت تؼساز حسالل هؼیاض -0 هازُ 

 واض تِ ترص آى زض هاُ طَل زض فؼال طَض تِ هترػع فطز ایٌىِ فطؼ تا ٍ ترػػی ضضتِ ّط زض زّی تیواض ٍ الاهت هتَسط هؼیاضّای اساس

 ًاهِ آییي ایي پیَست وِ( 1) ضواضُ جسٍل طی ترص ّط تأسیس جْت الظم تستطی ترت تؼساز حسالل7 است گطزیسُ هحاسثِ تاضس، هطغَل

 است، ًساضتِ ٍجَز ضْطستاى آى زض تستطی ترص ایجاز جْت هٌاسة ظطفیت ضسُ اًجام هحاسثِ طثك وِ هٌاطمی زض 7است گطزیسُ اضایِ است،

 تستطی ترتْای تؼساز تٌاتطایي است؛ ضسُ زازُ اًتمال زّس، هی اضایِ ضا تستطی ذسهات اظ تاالتطی سطح وِ ضْطستاًی تِ ًظط هَضز ترتْای تؼساز

 .تاضس هی آًْا زاضتي ضطایط حائع ضْطستاى آى وِ هرتلف ترػػی ترتْای هجوَع اظ است ػثاضت ضْطستاى ّط

 جغطافیایی، هَلؼیت جوؼیتی، حطوات ٍ جوؼیت ضضس جوؼیت، وطَضی، تمسیوات ضاهل تیواضستاًی ترت ترػیع هؼیاضّای گطفتي ًظط زض تا 

 زّی تیواض ذسهات، اضایِ پیچیسگی ٍ فَضیت هیعاى تستطی، ایام هتَسط تیواضیْا، ضیَع تستطی، ذسهات اضایِ سطح اٍلیي تا فاغلِ اضتثاطات،ٍ  ضاُ

 ترص تفىیه تِ ترػػی ٍ تستطی ترتْای تؼساز هصوَض، فطهَل اساس تط ٍ سطاًِ زضآهس ٍ پعضىی آهَظضی هطوع هَجَز، اهىاًات جاهؼِ،

 .است ضسُ تسٍیي( 2) ضواضُ پیَست جسٍل طثك ٍ هحاسثِ استاى ٍ ضْطستاى  ترػػی،

 :است ظیط لطاض تِ هرتلف ترػػْای ٍ ضْطستاى ّط تطای ًیاظ هَضز ترت تؼییي ضاتطِ -9 هازُ 

 ترػع ّط تطای ٍ ضْطستاى ّط زض )ًیاظ هَضز ترت تؼساز ; تستطی تیواضزّی×  الاهت هتَسط ×جوؼیت× 2333233×067× ترت اضغال زضغس 

 هحاسثِ ایطاى آهاض هطوع سَی اظ ضسُ اًجام سطضواضی آذطیي ٍ ..20 سال تاتستاى زض وطَضی تمسیوات آذطیي اساس تط ضْطستاًْا جوؼیت

 جسٍل اساس تط وطَض هرتلف ضْطستاًْای ٍ ترػػْا حسة تط زاًطگاّی تیواضستاًْای زض تستطی تیواضزّی ٍ تیواض الاهت هتَسط7 است ضسُ

 7(است گطفتِ لطاض استفازُ هَضز پعضىی آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظاضت تَسط ضسُ تْیِ

 ترػػی ٍ تستطی زضهاى ظطفیتْای تجْیع ٍ تَسؼِ ایجاز، احساث، گًَِ ّط زض است هَظف پعضىی آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظاضت -7 هازُ

 ًیطٍّای ٍ ًْازّا ساظهاًْا، ّا، ٍظاضتراًِ تِ هجَظ اػطای یا ٍ ترػػی ٍ تستطی زضهاى هطاوع تطای اًساًی ًیطٍی اذتػاظ ّوچٌیي ٍ وطَض

 .ًوایس ضػایت ضا زضهاًی ذسهات تٌسی سطح چاضچَب هسلح،

 ػوَهی ًْازّای ٍ هؤسسات ٍ سَم تطًاهِ لاًَى( 22) هازُ هَضَع زستگاّْای تَسط زضهاًی ٍاحس ّطگًَِ تَسؼِ یا ٍ ایجاز احساث، -6 هازُ 

 هازُ زض وِ هَاضزی زض جعء( هجطی ػٌَاى تِ)  ضْطساظی ٍ هسىي ٍظاضت ٍ پعضىی آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظاضت استثٌای تِ زٍلتی غیط

 تأییس تا ضطٍضی هَاضز زض هصوَض زستگاّْای تَسط زضهاًی ٍاحسّای تَسؼِ یا ٍ احساث ایجاز،7 است هوٌَع ضسُ، زازُ اجاظُ لاًَى ایي( 291)

 .تاضس هی اهىاًپصیط ٍظیطاى ّیأت تػَیة تا ٍ پعضىی آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظاضت

  :گطزز هی تؼییي شیل اٍلَیتْای اساس تط تیواضستاى احساث هجَظ غسٍض ٍ ساذت -. هازُ 

 .تاضٌس هی تیواضستاى فالس ٍ تَزُ تیواضستاًی ترت اظ گیطی تْطُ جْت ضطایط ٍاجس وِ ضْطستاًْایی:  اٍل اٍلَیت 

 .تاضٌس هی ًاهطلَب ًیع هَجَز ترتْای ٍ زاضتِ ترت ووثَز وِ ضْطستاًْایی: زٍم اٍلَیت 

 .تاضٌس هی هطلَب هَجَز ترتْای ٍ زاضتِ ترت ووثَز وِ ضْطستاًْایی: سَم اٍلَیت 



 ووثَز ًاهطلَب ترتْای احتساب تا وِ تاضٌس هی ًاهطلَب هَجَز ترتْای اظ تؼسازی ٍلی ًساضًس ترت ووثَز وِ ضْطستاًْایی: چْاضم اٍلَیت 

 .زاضت ذَاٌّس

 اضظضیاتی ضَاتط ٍ استاًساضز زستَضالؼول اساس تط آًْا تَزى هطلَب ٍ استفازُ لاتل تیواضستاًی، ترتْای تَسؼِ ٍ ساذت هثٌای -3 هازُ 

7 تاضس هی تستطی زضهاًی ذسهات تٌسی سطح ًظام زض همطض سمف تا ًیاظ ضفغ ٍ پعضىی آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظاضت تَسط وطَض ترتْای

 .زاضت ذَاٌّس ضا تَسؼِ اهىاى (%7.) هطلَب ترت اضغال ضطیة حسالل تِ ضسیسى اظ پس هَجَز تیواضستاًْای

 :است ظیط ضطح تِ وطَض ضْطستاًْای ولیِ تطای تیواضستاى تَسؼِ ٍ ساذت هجَظ اػطای هثٌای -9 هازُ 

 تا ٍ تٌسی سطح زض هطلَب ٍ هَجَز ترتْای تیي ترت اًسیىس( 376) اظ تیص التفاٍت هاتِ تا جوؼیت ًفط ّعاض غس ظیط ضْطستاًْای - الف 

 .ًیاظ هَضز ترت( 01) تؼساز حسالل

 سطح زض هطلَب ٍ هَجَز ترتْای تیي ترت اًسیىس (379) اظ تیص التفاٍت هاتِ تا جوؼیت ًفط ّعاض زٍیست تا ًفط ّعاض غس ضْطستاًْای - ب

 .ًیاظ هَضز ترت( 69) تؼساز حسالل تا ٍ تٌسی

 زض هطلَب ٍ هَجَز ترتْای تیي ترت اًسیىس  (0.3) اظ تیص التفاٍت هاتِ تا جوؼیت ًفط ّعاض پاًػس تا ًفط ّعاض زٍیست ضْطستاًْای - ج

 .ًیاظ هَضز ترت( 96) تؼساز حسالل تا ٍ تٌسی سطح

 تا ٍ تٌسی سطح زض هطلَب ٍ هَجَز ترتْای تیي ترت اًسیىس( 371) اظ تیص التفاٍت هاتِ تا جوؼیت ًفط ّعاض پاًػس تاالی ضْطستاًْای - ت

 .ًیاظ هَضز ترت( 213) تؼساز حسالل

 ّیچ ٍ تاضس ترت( 01) اظ ووتط تستطی ترت تِ ًیاظ ول وِ ضْطستاًْایی زض7 تاضس هی ترت( 01) تیواضستاى احساث ظطفیت حسالل - تثػطُ 

 .ضَز هی ایجاز تستط زضهاى هطوع ًیاظ هَضز زضهاًی ذسهات اضایِ تطای تاضٌس، ًساضتِ تستطی ترت گًَِ

 اهىاًپصیط ترػػی ٍ تستطی ذسهات تٌسی سطح اساس تط تیواضستاًْا ترػػی ترطْای اغالح یا تغییط ٍ تَسؼِ ایجاز، گًَِ ّط -23 هازُ 

 .تاضس هی

 تیواض ٍ سالِ ّط ضا تیواضاى الاهت هتَسط ٍ هطاجؼِ تاض ترت، اضغال ضطیة است هَظف پعضىی آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظاضت - 22 هازُ 

 .ًوایس اضایِ وطَض آهاضی ًَیي ًظام ّای تطگِ اساس تط ضْطستاى ٍ تیواضستاى تستطی، ترص ًَع تفىیه تِ تاض یه سال زٍ ّط ضا زّی

 هَظفٌس ًاهِ آییي ایي اتالؽ تاضید اظ هاُ ضص حساوثط طی وطَض زضهاًی ٍ تْساضتی ذسهات ٍ پعضىی ػلَم ّای زاًطىسُ ٍ زاًطگاّْا - 21 هازُ 

 تأییس تِ ٍ تْیِ پعضىی آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظاضت تَسط وِ اضظضیاتی زستَضالؼول اساس تط ًاهطلَب ٍ فطسَزُ ترتْای اػالم تِ ًسثت

 آهاض هاُ سِ حساوثط ظطف ضسُ یاز ٍظاضت "هتؼالثا7ً ًوایٌس السام آى هحل ٍ تیواضستاى تفىیه تِ ضسس، هی وطَض ضیعی تطًاهِ ٍ هسیطیت ساظهاى

 اػالم هطتَط اجطایی ضاّىاضّای تسٍیي هٌظَض تِ وطَض ضیعی تطًاهِ ٍ هسیطیت ساظهاى تِ ًْایی فْطست تأییس ٍ تطضسی تطای ضا هصوَض ترتْای

 .ًوایس

 زاًطگاّْا ٍ وطَض ضیعی تطًاهِ ٍ هسیطیت پعضىی،ساظهاى آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظاضت ًوایٌسگاى اظ هتطىل گطٍّی واض - 20 هازُ 

 یا یه زض تیواضستاًی هاظاز ترتْای وِ ضا ضْطستاًْایی فطسَزُ ترتْای هَضز حسة زضهاًی ٍ تْساضتی ذسهات ٍ پعضىی ػلَم ّای زاًطىسٍُ 



 ترتْای ًطَز، زضغس ًَز اظ تیطتط هاظاز ترتْای تؼطیلی اظ پس آًْا ترت اضغال زضغس وِ غَضتی زض ٍ ًوَزُ تطضسی زاضًس، ترػع چٌس

 .وطز ذَاٌّس تؼییي ضا واضتطی تغییط ٍ حصف لاتل فطسَزُ

 هَضز ترت تؼساز پعضىی، آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظاضت آهَظضی هؼاًٍت آى، آهَظضی ظطفیت تِ تَجِ تا زاًطگاّی هطاوع هَضز زض - 29 هازُ 

 .گطزز السام آى تا هتٌاسة آهَظضی تیواضستاًْای تؼساز تأهیي تِ ًسثت تا ًوایس هی اػالم ضا ًیاظ

 ذسهات اظ استفازُ زض هطزم ػوَم پصیطش تِ هَظف هسلح ًیطٍّای ٍ ًْازّا ساظهاًْا، ّا، ٍظاضتراًِ ولیِ ًاهِ آییي ایي اتالؽ تاضید اظ - 27 هازُ 

 هماغس جْت "هٌحػطا وِ ضا تستطی زضهاى ظطفیتْای هَظفٌس هسلح ًیطٍّای ّوچٌیي تاضٌس، هی زضهاًی هطاوع زض ترػػی ٍ تستطی زضهاى

 .ًوایٌس اػالم پعضىی آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظاضت تِ هسلح ًیطٍّای ول ستاز تأییس اظ پس زٌّس، هی لطاض استفازُ هَضز ذَز پطسٌل ًظاهی

 اٍلَیت تاضس، هی تیواضستاى احساث تِ ًیاظ ٍ زاضتِ ترت ووثَز تستطی زضهاى ذسهات تٌسی سطح اساس تط وِ ضْطستاًْایی زض - 26 هازُ 

 .تاضس هی ذػَغی ٍ تؼاًٍی ترص تا زضهاًی تطریػی هطوع یا ٍ وطَض تیواضستاًْای تَسؼِ یا ٍ ساذت ّطگًَِ

 زضهاى ذسهات تٌسی سطح ًظام زض ضسُ تیٌی پیص ترػػی ترطْای ًَع اساس تط ضْطستاًْا تِ تیواضستاًی تجْیعات اذتػاظ - .2 هازُ 

 .تاضس هی( 2) ضواضُ پیَست جسٍل اساس تط هطتَط ضْطستاى ترػػیٍ  تستطی

 پیططفتِ ای سطهایِ تجْیعات7 تاضس هی سازُ ٍ پیططفتِ ًَع زٍ ضاهل ولی طَض تِ زضهاًی - ترػػی پعضىی ای سطهایِ تجْیعات - 23 هازُ 

 :تَز ذَاٌّس ظیط ضَاتط ٍ ًاهِ آییي ایي هطوَل شیل ًاهثطزُ

 ٍ تاضس هی ًیاظ هَضز زستگاُ یه جوؼیت، ًفط هیلیَى ًین ٍ یه ّط اظای تِ لیعضاگعایوط ٍ ضازیَتطاپی آًژیَگطافی، ضىي، سٌگ ،MRI ـ الف 

 .ًوایس هی تؼییي پعضىی آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظاضت ضا آى استمطاض هحل

 ٍ تاضٌس اػػاب ٍ هغع جطاحی هستمل ترص زاضای تستطی زضهاى ذسهات تٌسی سطح اساس تط وِ ضْطستاًْایی تطای C.T.Scan - ب

 .ًوایس هی تؼییي پعضىی آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظاضت ضا آى استمطاض هحل

 ضا آى استمطاض هحل ٍ تاضس ًفط ّعاض ضطػس حسالل آًْا پَضص تحت جوؼیت وِ وطَض ًَاحی یا ٍ ضْطستاًْا تطای - اوَواضزیَگطافی - ج

 .ًوایس هی تؼییي پعضىی آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظاضت

  .تاضس زالض ّعاض پٌجاُ اظ تیص آًْا اضظتطی هیعاى وِ ترػػی پعضىی تجْیعات ولیِ - ت

 :تاضس هی شیل لطاض تِ ًاهِ آییي ایي هطوَل پعضىی، تجْیعات ًظط اظ آًْا تطتیة ٍ وطَض ضْطستاًْای تٌسی اٍلَیت - 29 هازُ

 .ّستٌس آى فالس ٍلی تاضٌس هی ًظط هَضز تجْیعات اظ گیطی تْطُ جْت ضطایط ٍاجس وِ ضْطّایی:  اٍل اٍلَیت 

 تجْیعات ّوچٌیي ٍ زاضًس تجْیعات ووثَز ٍ تاضٌس هی ًظط هَضز تجْیعات اظ گیطی تْطُ جْت ضطایط ٍاجس وِ ضْطّایی:  زٍم اٍلَیت 

 .تاضٌس هی هستْله هَجَز

 لاتل هَجَز تجْیعات ٍ زاضًس ًیع تجْیعات ووثَز ٍ ّستٌس ًظط هَضز تجْیعات اظ گیطی تْطُ جْت ضطایط ٍاجس وِ ضْطّایی:  سَم اٍلَیت 

 .است استفازُ

 زاضًس، هاظاز یا وفایت حس زض ضا هطتَط تجْیعات ٍ ّستٌس ًظط هَضز تجْیعات اظ گیطی تْطُ جْت ضطایط ٍاجس وِ ضْطّایی:  چْاضم اٍلَیت 

 .زاضًس ووثَز هستْله تجْیعات احتساب تا وِ است هستْله آًْا اظ تؼسازی ٍلی



 تطًاهِ ٍ هسیطیت ساظهاى ٍ پعضىی آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظاضت تَسط هطتطن طَض تِ هستْله پعضىی تجْیعات هؼیاضّای - 13 هازُ 

 ضسُ یاز زاًطگاّْای7 ضس ذَاّس اػالم وطَض زضهاًی ٍ تْساضتی ذسهات ٍ پعضىی ػلَم ّای زاًطىسُ ٍ زاًطگاّْا تِ ٍ تؼییي وطَض ضیعی

 السام آى هحل ٍ تیواضستاى تفىیه تِ الصوط فَق هؼیاضّای اتالؽ اظ پس هستْله تجْیعات اػالم تِ ًسثت هاُ ضص حساوثط طی هَظفٌس

 .ًوایٌس

 اًساًی ًیطٍی تؼساز حساوثط ٍ حسالل7 تاضس هی ًفط( 277) ًین ٍ یه تستطی ترت ّط اظای تِ ًیاظ هَضز اًساًی ًیطٍی ول هیاًگیي - 12 هازُ 

 اظ پس هاُ ضص حساوثط طی تستطی زضهاى ذسهات تٌسی سطح ًظام لالة زض هرتلف ترػػی ترطْای تا هتٌاسة ترت ّط اظای تِ هترػع

   .گطزز هی اجطا ٍ آٍضز تط وطَض ضیعی تطًاهِ ٍ هسیطیت ساظهاى تأییس ٍ پعضىی آهَظش ٍ زضهاى تْساضت، ٍظاضت پیطٌْاز تا ًاهِ آییي ایي اتالؽ

 جوَْض ضییس اٍل هؼاٍى - حثیثی حسي


