
 (2431)بْوي ( قاًَى بزًاهِ سَم تَسعِ 293آییي ًاهِ اجزایی هادُ )

 اهتلادی،اجتواػیٍكشٌّگیجوَْسیاػالهیایشاى(هاًَىتشًاهِػَمتَػؼ251ًِاهِاجشاییهادُ)آییي

2043823831-2243

2043822813ّـ810522ت13005ؿواسُسٍصًاهِسػویًـَس204382182-22232ًولاصؿواسُ

سیضیًـَسػاصهاىهذیشیتٍتشًاهِ-ٍصاستتْذاؿتدسهاىآهَصؽپضؿٌی

سیضیًـَسآهَصؽپضؿٌیٍػاصهاىهذیشیتٍتشًاهِتٌاتِپیـٌْادهـتشىٍصاستتْذاؿتدسهاى204382381ٍّیاتٍصیشاىدسجلؼِهَسخ

ًاهِاجشاییهادُآییي،- 2035هلَب-،اجتواػیٍكشٌّگیجوَْسیاػالهیایشاىتشًاهِػَمتَػؼِاهتلادی(هاًَى251اػتٌادهادُ)ٍتِ

6تِؿشحصیشتلَیةًوَدیادؿذُسا

 جوَْری اسالهی ایزاى ( قاًَى بزًاهِ سَم تَسعِ اقتصادی، اجتواعی ٍ فزٌّگی293ًاهِ اجزایی هادُ ) آییي 

 فصل اٍل: تعاریف 

6سآییيًاهِتِهشاسصیشاػتـتؼشیقاكغالحاتهٌذسجد2هادُ

دسهاىٍآهَصؽپضؿٌیاػالمٍتشاػاعًیاصؿَدًِتَػظٍصیشتْذاؿت،خذهاتتْذاؿتیسایگاى6تِهجوَػِخذهاتیاعالمهی-الق

.ؿَدآىتجذیذًظشهیجاهؼِدس

تِهجوَػِاهذام-ب ّضیٌّاییاعالمهیاكضایؾًاسآیی6 ًیلیتیاّشدٍاثشِؿَدتذٍىایٌٌِالضاهاً اكضایؾدّذتشًویتیا خذهاتسا

.گزاسدهثثتتشجا

اٍلیيػغحخذهاتعثنضَاتظعشحْایگؼتشؽ-ج هالىدػتشػیػْلتِ هشدم6 ٍدػتشػیآحاد ؿْش ػغحتٌذیخذهاتدس ٍ

.سٍػتاػت

.اسایِخذهاتتْذاؿتیٍدسهاًییاًظاستتشآًْاػتگزاسیٍػشهایِهـاسًت6هٌظَسهـاسًتتخؾؿیشدٍلتیٍخیشیًٍِاسًٌاىدس-ت

هیضاىهـاسًتتخـْایدٍلتیٍؿیشدٍلتیدساسایِّایجـشاكیاییػشضِآًْاٍتؼییيحذٍدتلذی6هٌظَستؼییياًَاعخذهات،هحل-ث

.خذهاتاػتایي

هؤػؼات-ج ٍ ٍاحذّا حوَهی، اؿخافحویوی، دٍلتی6 خذهاتتخؾؿیش تَدجِاسایًٌٌِذُ دسهاًیاػتًِػْندٍلتدس تْذاؿتیٍ

.یاًوتشاػت%(05آًْاحذاًثشچْلًٍِدسكذ)ػوَهی

ًِتشخَسداسیاصخذهتتشایهشدمهتضويتحولاسایِسایگاىتَػظدٍلت6هٌظَستأهیيهٌاتغهالیخذهاتتَػظدٍلتاػت،تًَِػی-چ

.هؼتوینیااصعشیناكشادحویوییاحوَهیخذهاتساػشضًٌِذتَاًذتِعَسهیًثاؿذ8دٍلتّضیٌِ

.ؿَدهیخذهاتتؼشیقؿذ6ُهٌظَسهجوَػِخذهاتیاػتًِاسایِآًْاتِعشفهشاسدادهحَل-ح



تْذاؿتیٍدسهاًیاػتًِّشػالّایخذهاتتؼشكًِاهٍِػایشالق(ایيآییيّایهلَبهَضَعتٌذ)ّایهلَب6هٌظَستؼشكِتؼشكِ-خ

)عثن )4هادُ هادُ تثلشُ ٍ )22 تٌذ)( هادُ)21هاًَىتیوِّوگاًیخذهاتدسهاًیٍ اص هاًَىتـٌیلٍصاستتْذاؿت،2( آهَصؽ( دسهاىٍ

.گشددػولٍاهغهیپضؿٌیهَسد

.ؿذُاػتاسایِّایخذهاتدستشاتشًاستاخذهتهؼیيًظامًاسهضدی6هٌظَسپشداختّضیٌِ-د

اسایِخذهاتتْذاؿتیٍ-ر كْشػتٍاحذ هٌظَس دسهاًی6 آهَصؽكْشػتٍاحذّایتْذاؿتیٍ دسهاىٍ ٍصاستتْذاؿت، دسهاًیاػتًِ

.ًوایذتلَیةًوَدُیاهیپضؿٌی

 ٍصاستتْذاؿتدسهاىٍآهَصؽپضؿٌیٍٍاحذّایتاتغ-س هٌظَس ٍاگزاسًذ6ُ ػلَمپضؿٌیٍخذهاتتْذاؿتیهاًٌذداًـگاّْایدػتگاُ

ًحَیاصتَدجِّاییاػتًِتِّا،هؤػؼاتًٍْادّایػوَهیٍدػتگاُّا،ػاصهاىّوچٌیيًلیِؿشًتدسهاًی،ؿثٌِتْذاؿتٍدسهاىٍ

.ًٌٌذدٍلتتشایاسایِخذهاتتْذاؿتیٍدسهاًیاػتلادُهیػوَهی

.ؿَدهیهٌاعویاػتًِتَػظدٍلتاػالمهٌاعنتَػؼًِیاكتًٍِوتشتَػؼِیاكت6ِ-ص

.تاؿذؿْشّایًَچي6ؿْشّاییتاجوؼیتًوتشاصیٌلذّضاسًلشهی-ط

 

 تَسعِ دستزسی هزدم بِ خذهات بْذاشت ٍ درهاى ٍ تعییي حذٍد تصذی در بخش -فصل دٍم  

 تِهٌظَستؼْیلدػتشػیهشدمتِخذهاتتْذاؿتیٍدسهاًیعثن1هادُ عشحگؼتشؽؿثٌٍِتٌذیخذهاتًظاماسجاعػغحتشًاهِـ ،

:ػَماهذاهاتصیشتِػولخَاّذآهذػاهاًذّیاٍسطاًغًـَسدسعَلتشًاهِعشح

پایگاُخاًِ-الق هشاًضتْذاؿتؿْشػتاىٍاػتاىّایتْذاؿت، آصهایـگاُؿثٌِ،ّایتْذاؿتؿْشی، ّایتْذاؿتٍدسهاىؿْشػتاًْا،

.ٍهشًضاستثاعاتاٍسطاًغتَػظدٍلتتأػیغخَاّذؿذیْشتیيؿپایگاّْایاٍسطاًغؿْشیٍسكشاًغ،

تْذاؿتدسهاىٍآهَصؽپضؿٌیتَػظاكشادحویویٍتأػیغٍاحذّایكَمتِؿیشاصهشًضاستثاعاتاٍسطاًغعثنضَاتظٍصاست-تثلشُ

.اػتتخؾخلَكیٍتؼاًٍیهجاصحوَهی

هشاًض-ب دسهاًیسٍػتاییتَػؼِ خلَكیٍتْذاؿتیٍ تخؾتؼاًٍی، هٌاعویًِ جض دسهاىٍتِ تـخیقٍصاستتْذاؿت، تا خیشیِ

.داٍعلثیٍجَدًذاؿتِتاؿذًِتَػظدٍلتاًجامخَاّذؿذپضؿٌیخَاّذتَد،هگشدسؿْشّاییًِآهَصؽ

احذاثٍساُ-ج دسهاىتخؾتؼاًٍی،خلَكیتَػظاًذاصیهشاًضتْذاؿتیٍدسهاًیؿْشیتَػؼِ، ٍخیشیِتاتـخیقٍصاستتْذاؿت،

.داٍعلثیٍجَدًذاؿتِتاؿذًِتَػظدٍلتاًجامخَاّذؿذآهَصؽپضؿٌیخَاّذتَد،هگشدسؿْشّاییًٍِ

ٍ-ت داسٍخاًِ ًلیٌیيسٍصاًِ، هغة، سادیَلَطی، سٍػتاتأػیغآصهایـگاّْایتـخیقعثی، ٍ ؿْش دس عثندػتَسالؼولٍصاستؿیشُ

.تؼاًٍی،خلَكیٍخیشیِخَاّذتَددسهاىٍآهَصؽپضؿٌیتَػظتخؾتْذاؿت

ًِهشاساػتدسعَلتشًاهِػَمتَػؼِعثنٍصاستتْذاؿتدسهاىٍآهَصؽپضؿٌیػاالًِكْشػتٍاحذّایتْذاؿتیٍدسهاًیسا-ث

عشینتخؾخلَكیٍتًظامػغحّایتْذاؿتیٍدسهاًی،گؼتشؽؿثٌِعشح اص اسجاعٍعشحػاهاًذّیاٍسطاًغًـَس  ٌذیخذهاتٍ



خَاّذسػاًذچٌاًچِحذاًثشػِهاُاصآخشیياعالػیِ،هتواضیاًذاصیؿَد8اصعشینجشایذًثیشاالًتـاسدسػًَِتتتِاعالعػوَهیساُتؼاًٍی

.سیضیخَاّذؿذتشًاهِاصیایيٍاحذّاتِهشٍستأهیيٍجْتاجشااًذًذاؿت،اػتثاساتالصمجْتػاختٍساُؿشایغیٍجَدٍاجذ

:تَػؼِ،تاصػاصیًٍَػاصیتیواسػتاًْا-ج

یاكتٍِؿْشّایداسایًوتشاصیٌلذّضاسًلشضوياػتوشاستلذیدٍلت،تَػؼِدسهاىتؼتشیهٌاعنتَػؼًِیاكتِ،ًوتشتَػؼِ -2

.عشفتخؾخلَكیٍتؼاًٍیتادٍلتاػتكَستػذمٍجَدهتواضیاصجوؼیتٍدس

ًلشجوؼیتتش -1 تٌذیخذهاتدسهاًیهثٌایتشًاهِػغحتَػؼِتیواسػتاًْایدسهاًیجذیذدسؿْشّایداسایتیؾاصیٌلذّضاس

.تؼاًٍی،خلَكیٍخیشیِاػتتَػظتخؾ

.تاؿٌذتخـْایآهَصؿیاصایياهشهؼتثٌاهی-تثلشُ

.ًاهِاجشاییآىخَاّذتَدٍآییي(هاًَىتشًاهِػَمتَػؼ250ِصػاصیًٍَػاصیتیواسػتاًْا،هادُ)هثٌایتَػؼِ،تا -0

ٍاحذّایهَجَدتْذاؿتیٍدسهاًیدسصهیٌِتَػؼِ،خلَكی،تؼاًٍیٍخیشیِ(ًٍاسًٌاى)ـتِهٌظَستَػؼِهـاسًتتخؾؿیشدٍلتی0هادُ

تؼْیالتتاًٌی،ًويتْذاؿتیٍدسهاًی،دٍلتًؼثتتِاسایِتؼْیالتالصمتِكَستٍجَُاداسُؿذٍُتاصػاصیًٍَػاصیٍاسایِخذهات

.ًوایذهیّایخذهاتتْذاؿتیٍدسهاًیاهذامتالػَمٍٍاهؼیًشدىتؼشكِ



  ًحَُ خزیذ خذهات بْذاشتی اس بخش غیز دٍلتی ٍ کارکٌاى بخش -فصل سَم  

)تشاػاعػشاًِجوؼیتیاٍتؼشكِهلَبػاالًِتَاًذتشاػاعدػتَسالؼولاجشاییدسهاىٍآهَصؽپضؿٌیهیٍصاستتْذاؿت،-0هادُ

تؼشیقؿذُحوَهیتخؾؿیشدٍلتیؿاهلتؼاًٍی،خلَكی،خیشیًٍِاسًٌاىتخؾجْتخشیذخذهاتًَعخذهت(تااكشادحویویٍحؼة

.هشدماهذامًوایذهَسدًیاص

دسهاىتاییذهشاجغریّایخذهاتتِكَستػشاًِجوؼیتیاحؼةًَعخذهتػاالًِپغاصتؼشكِـ2تثلشُ ستظتَػظٍصاستتْذاؿت،

.آهَصؽپضؿٌیاػالمخَاّذؿذٍ

ّایـگاٍُصاستتْذاؿت،دسهاىٍآهَصؽپضؿٌیٍداًاػتثاسالصمتشایخشیذخذهاتهَضَعایيهادُدسسدیلیهؼتولدستَدجِ-1تثلشُ

.دسهاًیتاتغهٌظَسخَاّذؿذپضؿٌیٍخذهاتتْذاؿتیٍػلَم

.ػوذهشاسدادایيهادُعثندػتَسالؼولٍصاستیادؿذُخَاّذتَد-0تثلشُ

تش-1هادُ ستاػاعدػتَسالؼولیخَاّذتَدًِتَػظٍصااكالحًظامپشداختًاسًٌاىتِهٌظَسحشًتاصسٍصهضدیتِعشفًاسهضدی،

ّایداًـٌذُسیضیًـَسٍتلَیةّیاتٍصیشاىتِداًـگاّْاٍاصتاییذػاصهاىهذیشیتٍتشًاهِدسهاىٍآهَصؽپضؿٌیتْیٍِپغتْذاؿت،

.خذهاتتْذاؿتیٍدسهاًیاتالؽخَاّذؿذػلَمپضؿٌیٍ





 ٍاگذاری –فصل چْارم  

ّایدیگشای(اجاسٍُػایشسٍؽاًتوالهالٌیتػشهایِتذٍىٍاگزاسیهذیشیتی)ٍصاستتْذاؿت،دسهاىٍآهَصؽپضؿٌیاصعشین-2هادُ

تِاداسٍُاحذّایتَاًذهی تشتْذاؿتیٍدسهاًیٍآهَصؿیسا تشخیاصخذهاتسا اػاعدػتَسالؼولاجشاییًِعَسًاهلیاتخـیاصآىیا

.َاّذؿذتِاكشادحویوییاحوَهیٍاگزاسیًوایذختْذاؿت،دسهاىٍآهَصؽپضؿٌیتذٍیيٍاتالؽتَػظٍصاست

 آهَصؽپضؿٌیهی-3هادُ دسهاىٍ عشیناًتوالهالٌیتٍصاستتْذاؿت، اص تِؿشطتولیيػشهایِتَاًذ اجاسُ كَستكشٍؽٍ ایتِ

ٍتیواسػتاى ٍداسٍخاًِّا ٍؿیشُهـوَلایيآییيآصهایـگاُّا تِاكشادحویوییاّا خلَكیٍ)دٍلتیحوَهیٍتخؾؿیشًاهِسا تؼاًٍی،

.ٍاگزاسًوایذًاهِ(ایيآییي21هَضَعهادُ)ّایخیشیِ(تشاػاعهیوت

ًاسگشٍّیدسػغحؿْشػتاىتِسیاػتآییي(هـوَلایي3هالٌیتیهَضَعهادُ)تِهٌظَسّواٌّگیدساجشایٍاگزاسی-4هادُ ًاهِ،

هشتَطتـٌیلسییغاداسُاهَساهتلادیٍداساییؿْشػتاىًٍوایٌذُسییغداًـگاُػلَمپضؿٌیدسهاىؿْشػتاى،تْذاؿتٍسئیغؿثٌِ

.آهَصؽپضؿٌیخَاّذتَدگشٍُیادؿذُعثنضَاتظٍصاستتْذاؿت،دسهاىٍگشدد8ٍظیلًِاسهی

.گشٍُتِػْذُسییغداًـگاُیاداًـٌذُخَاّذتَدسیاػتًاسّاییًِداًـٌذُیاداًـگاُػلَمپضؿٌیهؼتولداسًذ،ؿْشػتاى–تثلشُ

ٍصاستتْذاؿت،دسهاىٍآهَصؽپضؿٌیتِسیاػتّا،ؿَساییدسّایٍاگزاسیؿْشػتاىّایًاسگشٍُتِهٌظَسّواٌّگیكؼالیت-5هادُ

دسهاىٍآهَصؽپضؿٌیٍٍصیش دسهاىٍآهَصؽػضَیتسییغًلػاصهاىًظامپضؿٌیًـَسٍتْذاؿت،  هؼاٍىػالهتٍصاستتْذاؿت،

.دتیشخاًِایيؿَسادسهؼاًٍتػالهتخَاّذتَد.ؿَد8ؿشحٍظیلِؿَسادساٍلیيجلؼِآىتِتلَیةخَاّذسػیذتـٌیلهیپضؿٌی

تاؿٌذ،ذّایتْذاؿتیٍدسهاًیهیپضؿٌیًِداسایٍاحّایدٍلتیتِؿیشاصٍصاستتْذاؿت،دسهاىٍآهَصؽدسهَسدػایشدػتگاُ-23هادُ

سییغػاصهاىًظامپضؿٌیسیضیًـَس،تاالتشیيهوامدػتگاُهشتَطٍتاػضَیتسییغػاصهاىهذیشیتٍتشًاهِگشٍّیهتوشًضتِسیاػتًاس

.دگیشگشددًِتوامٍظایقٍاگزاسیساتِػْذُهیهیٍصاستتْذاؿت،دسهاىٍآهَصؽپضؿٌیتـٌیلًٍوایٌذُ

ّایًاهًِاهِداسایهاًَىٍآییيهَضَعایيآییيّایدسخلَفٍاگزاسیًٍحَُّضیًٌِشدىٍجَُحاكلؿذُاصآى،اگشدػتگاُ-22هادُ

.ًاهِػولخَاٌّذًوَدآییيتاؿذ،عثنّواىهاًَىٍخاكی

 هیوت-21هادُ ًلش ػِ عشینهؼذلًظش دػتگاًُاسؿٌاعسػویگزاسیٍاحذّایهاتلٍاگزاسیاص تِ ػٌَاىهیوتپایِ دادگؼتشیتِ

.گشددهیٍاگزاسًذُاػالم

حذاًثشتادُدسكذتخـَدگیاصهثالؾهشاسداد(تؼْیالتٍیظُ)ّایًاسًٌاىؿاؿلاصاٍلَیتٍّایتْذاؿتیٍدسهاًیٍتؼاًٍیتؼاًٍی–تثلشُ

.ؿًَذتشخَسداسهی

 تَػؼِ،-20هادُ ًَػاصیٍٍاگزاسیٍاحذّایتْذاؿتیٍدسهاًیاٍلَیتدس تؼاًٍیتاصػاصی، ّاٍآهَصؿیاصّشًَعدسؿشایظهؼاٍیتا

 .تاؿذهی

.تَدتؼاًٍیْایًاسًٌاىٍاحذّایتْذاؿتی،دسهاىٍآهَصؿیدساٍلَیتاٍلخَاٌّذ-تثلشُ





 تعییي تکلیف کارکٌاى شاغل در بخش -فصل پٌجن  

آیذ،تٍِاگزاسًذٍُعشفهشاسدادتِػولهی%(ًاسًٌاىسػویؿاؿلتشاػاعتلاّویًِتیيدػتگا13ُتیؼتدسكذ)حذاهل-20هادُ

تِخذهتٍاحذّای هأهَس ؿذُ تاصًـؼتگیًاسًٌاىكَمالزًشّوچٌاىهیٍاگزاس تیوِ هضایایهؼتوش، پشداختحوَمٍ تؼْذاتؿًَذ8 جضٍ

.امخَاّذؿذهشتَطتَدٍُاًجدػتگاُاجشایی

گشددٍهؼادلآىدػتگاُاجشاییٍاگزاسًذُپشداختهیحوَمٍهضایایًاسًٌاىهأهَستِخذهتهَضَعایيهادُاصعشیناػتثاسات-تثلشُ

.گشدددٍلتاصٍاحذٍاگزاسؿذًُؼشهیػشجوغپشداختْایخشیذخذهاتاص

هتٌاػةتاػْنهضتَساًتخابًوایذ8ذاصتیيًاسًٌاىؿاؿلدسٍاحذتَاًدساجشایایيهادُعشفهشاسدادهی-21هادُ ٍاگزاسؿذُاكشادسا

.هَسدًظشسااًتخابًوایذتَاًذاصًاسًٌاىػایشٍاحذّایدػتگاٍُاگزاسًذُدسّواىؿْشػتاىاكشادتوایلهیهشاسداددسكَستػذمعشف

تَاًٌذتااًتوالپؼتػاصهاًیخَددػتگاُاجشاییهیؿًَذ،تاهَاكوتفهشاسدادجزبًویػایشًاسًٌاىؿاؿلسػویًِتَػظعش-22هادُ

.ٍاگزاسًذُاًتوالیاتٌذػایشٍاحذّایدػتگاُتِ

.تاؿذتٌظینؿذُهشاًضهیػاػتًاسًاسًٌاىهأهَستِخذهتتشاتشهَاًیيهشتَطتشاػاعتشًاهِ-23هادُ

8203182182د8ؽهَسخ20340اػاعهلَتِؿواسًُاهِ،تشاسًٌاىؿیشسػویؿاؿلدسهشاًضهَضَعایيآییيدسساتغِتاً-24هادُ

.ػالیاداسیسكتاسخَاّذؿذؿَسای

%(233آییيًاهِتِخضاًِػولًوایذ8هؼادلكذدسكذ)دػتگاٍُاگزاسًذُهٌلقاػتًؼثتتٍِاسیضٍجَُحاكلاصٍاگزاسیایي-25هادُ

.تْثَدًیلیتؿَدایٍاًؼاًیٍّایػوشاًی،ػشهایِگیشدتاكشفّضیٌِدػتگاٍُاگزاسًذُهشاسهیحاكلؿذُدساختیاسدسآهذ

 هحوذسضاػاسف-هؼاٍىاٍلسیغجوَْس


