آئيي ًاهِ تشكيالت ٍ طبقِ بٌذي هشاغل داًشگاُ ّا ٍ داًشكذُ ّاي ػلَم پششكي ٍ خذهات بْذاشتي درهاًي هصَب
سال 1390
/212/1164ز هَضخ 1390/6/5
بخش اٍل تشكيالت
تقبضيف :
هبزُ ٍ -1ظاضت ثْساقت زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي ٍاحس ؾبظهبًي هكرهي اؾت وِ ثِ هَخت لبًَى ايدبز قسُ ٍ زض ظهيٌِ تسٍيي ٍ اضائِ ؾيبؾت
ّب  ،تقييي ذظ هكي ّب ٍ ًيع ثطًبهِ ضيعي ثطاي فقبليتْبي هطثَط ثِ تطثيت ًيطٍي اًؿبًي گطٍُ پعقىي ،زض پػٍّف  ،ذسهبت ثْساقتي  ،زضهبًي
 ،زاضٍيي ٍ غصايي اظ عطيك زؾتگبّْبي شيطثظ (زاًكگبّْب  ،زاًكىسُ ّبي فلَم پعقىي ٍ ذسهبت ثْساقتي زضهبًي  ،ؾبظهبًْبي هؿتمل ٍاثؿتِ
ٍ  )...هغبثك ثب لبًَى تكىيالت ٍ ٍؽبيف ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي ٍ انَل حبون زض هَاز  30ٍ 29لبًَى اؾبؾي خوَْضي
اؾالهي ايطاى فقبليت هي ًوبيس.
هبزُ  -2هَؾؿِ زٍلتي ٍ :احس ؾبظهبًي هكرهي اؾت وِ ثِ هَخت لبًَى ايدبز قسُ يب هي قَز ٍ ثب زاقتي اؾتمالل حمَلي  ،ثركي اظ ٍؽبيف
ٍ اهَضي ضا وِ ثط فْسُ يىي اظ لَاي ؾِ گبًِ ٍ ؾبيط هطاخـ لبًًَي هي ثبقس اًدبم هي زّس.
هبزُ  -3هَؾؿِ يب ًْبز فوَهي غيط زٍلتي ٍ :احس ؾبظهبًي هكرهي اؾت وِ زاضاي اؾتمالل حمَلي اؾت ٍ ثب تهَيت هدلؽ قَضاي اؾالهي
ايدبز قسُ اؾت يب هي قَز ٍ ثيف اظ پٌدبُ زضنس ثَزخِ ؾبالًِ آى اظ هحل هٌبثـ غيط زٍلتي تبهيي هي گطزز ٍ فْسُ زاض ٍؽبيف ٍ ذسهبتي اؾت
وِ خٌجِ فوَهي زاضًس.
هبزُ  -4زاًكگبُ فلَم پعقىي ٍ ذسهبت ثْساقتي زضهبًي  :قبهل ؾتبز ٍ وليِ ٍاحسّبي اخطايي(هؿتمل ٍ ٍاثؿتِ) هٌغجك ثب تكىيالت ههَة
قبهل زاًكىسُ ،هطوع تحميمبتي ،پػٍّكىسُ ،پػٍّكگبُ ،آهَظقىسُ ،ثيوبضؾتبى ،قجىِ ثْساقت ٍ زضهبى ،ققجِ ثيي الولل ٍ غيطُ هي ثبقس وِ ّط
ٍاحس فْسُ زاض اخطاي لؿوتي اظ ثطًبهِ ّبي زاًكگبُ هي ثبقس.
هبزُ  -5زاًكىسُ فلَم پعقىي ٍ ذسهبت ثْساقتي زضهبًي  :هَؾؿِ اي آهَظقي ،پػٍّكي ٍ ذسهبتي اؾت وِ ٍؽيفِ آى تطثيت ًيطٍي اًؿبًي
زض ضزُ ّبي هرتلف گطٍُ پعقىي ،پػٍّف ٍ اضائِ ذسهبت ثْساقتي زضهبًي اؾت ٍ زاضاي حسالل ؾِ گطٍُ آهَظـ فلَم پعقىي هي ثبقس.
هبزُ  – 6آهَظقىسُ  :يه هَؾؿِ آهَظـ فبلي زض گطٍُ پعقىي اؾت وِ اظ تدويـ گطٍُ ّبي آهَظقي زض ؾغح وبضزاًي ضقتِ ّبي گطٍُ
پعقىي تكىيل هي گطزز ٍ اهىبًبت ٍ تدْيعات الظم ثطاي آهَظـ ضقتِ ّبي تحهيلي زض آى زايط اؾت .
هبزُ – 7پػٍّكگبُ ٍ :احس تحميمبتي ثب اؾتمالل هبلي ٍ هسيطيت ٍاحس وِ زاضاي حسالل ؾِ پػٍّكىسُ هطتجظ ثب هسيطيت ٍاحس ٍ فضبي فيعيىي
هٌبؾت ثبقس.
تجهطُ  -وليِ ٍاحسّبي تحميمبتي ثبيؿت ي اثتسا زض هقبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍضي ٍظاضت ثْساقت زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي ههَة قًَس ٍ ؾپؽ
تبئيس ًْبيي ذَز ضا اظ قَضاي گؿتطـ زاًكگبُ ّبي فلَم پعقىي اذص ًوبيٌس.

هبزُ  -8پػٍّكىسُ ٍ :احس تحميمبتي اؾت هتكىل اظ حسالل ؾِ هطوع تحميمبتي هطتجظ زاضاي هدَظ لغقي ثب هسيطيت ٍاحس ٍ فضبي فيعيىي
هٌبؾت وِ ثِ تهَيت ضؾيسُ ثبقس.
هبزُ  -9هطوع تحميمبت ٍ :احس تحميمبتي اؾت وِ ثِ زضذَاؾت ثبالتطيي همبم هؿئَل ؾبظهبى هتمبضي زض يىي اظ ظهيٌِ ّبي فلَم پعقىي ثِ
تهَيت ضؾيسُ ثبقس.
هبزُ -10گطٍُ آهَظقي  :فْسُ زاض آهَظـ ٍ اضائِ ذسهبت پػٍّكي زض اضتجبط ثب يه ضقتِ ههَة فلَم پعقىي (فلَم پبيِ،ثبليٌي  ،ثْساقت ٍ)...
هي ثبقس ٍ زاضاي حسالل ً 5فط فضَ ّيئت فلوي توبم ٍلت خغطافيبيي هي ثبقس وِ الالل ؾِ ًفط اظآًبى زض هطتجِ اؾتبزيبضي ٍ يب ثبالتط ثبقٌس.
هبزُ :11گطٍُ پػٍّكي  :فْسُ زاض پػٍّف ٍ يب اضائِ ذسهبت آهَظقي زض اضتجبط ثب يه ضقتِ ههَة فلَم پعقىي(فلَم پبيِ ،ثبليٌي ،ثْساقت ٍ)...
هي ثبقس ٍ زاضاي حسالل ً 3فط فضَ ّيئت فلوي توبم ٍلت خغطافيبيي هي ثبقس وِ الالل يه ًفط اظآًبى زض هطتجِ پػٍّكگطي ٍ زٍ ًفط زيگط
حسالل پػٍّكيبض ثبقٌس.
هبزُ :12اهَض حبوويتي آى زؾتِ اظ اهَضي اؾت وِ تحمك آى هَخت التساض ٍ حبوويت وكَض اؾت ٍ هٌبفـ آى ثسٍى هحسٍزيت قبهل ّوِ
الكبضخبهقِ گطزيسُ ٍ ثْطُ هٌسي اظ ايي ًَؿ ذسهبت هَخت هحسٍزيت ثطاي اؾتفبزُ زيگطاى ًوي قَز .اظ لجيل  :اضتمبء ثْساقت ٍ آهَظـ
فوَهي ،وٌتطل ٍ پيكگيطي اظ ثيوبضيْب ٍ آفت ّبي ٍاگيط ،همبثلِ ٍ وبّف اثطات حَازث عجيقي ٍ ثحطاًْبي فوَهي
قبذهْبي اهَض حبوويتي فجبضتٌس اظ:
 .1هحل خغطافيبيي اؾتمطاض پؿت ؾبظهبًي
 .2حؿبؾيت قغل( پؿت)
 .3فسم اهىبى اًدبم ٍؽبيف پؿت ؾبظهبًي تَؾظ ثرف غيط زٍلتي
تجهطُ-1پؿتْبي ؾبظهبًي ٍاحسّبي ؾبظهبًي هؿتمط زض ؾتبز هطوعي زاًكگبُ وِ فْسُ زاض ٍؽبيف ؾيبؾت گصاضيّ ،سايت ٍ ًؾبضت ّؿتٌس ثِ
فٌَاى هكبغل حبوويتي هحؿَة هي قًَس.
تجهطُ -2فٌبٍيي هكبغل حبوويتي ثط اؾبؼ اثالغيِ هقبًٍت تَؾقِ هسيطيت ٍ هٌبثـ ٍظاضت هتجَؿ تقييي هيگطزز.
بخش دٍم  :کليات ساختار
هبزُ  -13ؾبذتبض ؾبظهبًي  :ضٍاثظ هيبى ٍاحسّبي ؾبظهبًي ،حسٍز اذتيبضات  ،ؾلؿلِ هطاتت ،ؾغَح تهوين گيطي ٍ ًحَُ تمؿين ٍ تَظيـ ٍؽبيف
هيبى ٍاحسّب ضا ًكبى هي زّس ٍ قبهل قطح ٍؽبيف ً ،وَزاض ؾبظهبًي ٍ پؿت ؾبظهبًي هي ثبقس.
ً -13-1وَزاض ؾبظهبًي ً :وَزاضي اؾت وِ ًكبًگط ضٍاثظ  ،ؾلؿلِ هطاتت ٍ ؾغَح ؾبظهبًي زاًكگبُ اؾت.
 -13-2ضَاثظ تكىيالتي :هقيبضّبيي اؾت وِ ،تقساز ؾغَح ؾبظهبًي ٍ تقساز ٍاحسّبي ؾبظهبًي ،تقساز پؿتْبي هسيطيتي ،تٌَؿ پؿت ّبي
ؾبظهبًي ،قطح ٍؽبيف ٍ چگًَگي تَظيـ ٍؽبيف ضا تقييي هي ًوبيس.

 -13-3ؾغح ؾبظهبًيّ :ط يه اظ همبعـ تكىيل زٌّسُ ؾلؿلِ هطاتت ؾبظهبًي اؾت وِ خعء ضزُ هسيطيت لطاض هي گيطز.
ثط اؾبؼ ايي ضَاثظ ؾغَح ؾبظهبًي حساوثط  4ؾغح ثِ تطتيت ظيط هي ثبقس:
ضيبؾت
هقبًٍت
هسيطيت
گطٍُ  /ازاضُ
تجهطُ -ؾغح تكىيالتي زاًكگبُ ثطاثط ثب ؾبظهبى اؾت.
 -13-4قطح ٍؽيفِ پؿت ؾبظهبًي  :هدوَفِ ٍؽبيفي اؾت وِ ثطاي يه پؿت ؾبظهبًي تقييي هي گطزز ٍ وبضهٌس هىلف ثِ اًدبم آى هي ثبقس.
ٍ -13-5احس ؾبظهبًي  :اظ اخعاي ؾبذتبض ؾبظهبًي اؾت وِ زض لبلت يىي اظ اًَاؿ تكىل ّبي ؾبظهبًي قبهل هقبًٍت ،هسيطيت ،ازاضُ ٍ يب گطٍُ
فْسُ زاض اًدبم ٍؽبيف هتدبًؽ ٍ هطتجظ ثب اّساف زؾتگبُ انلي هي ثبقس.
تجهطُ -زض ضاؼ ّط ٍاحس ،پؿت ؾبظهبًي هتٌبؾت ثب اذتيبضات آى پيف ثيٌي هي قَز
ٍ-13-6احس تبثقِ ٍ :احسي اؾت وِ اظ ًؾط ؾيبؾت ّب ٍ ذظ هكي ّب ٍ ًيع اهَض ازاضي ٍ هبلي ٍ تكىيالتي تبثـ زؾتگبُ انلي هي ثبقس.
-13-7تكىيالت تفهيلي  :هدوَفِ اي اؾت وِ ًكبًگط تقسازًَ ،ؿ  ،قوبضُ ضزيف ٍ ؾغح پؿت ؾبظهبًي زاًكگبُ هي ثبقس.
هبزُ -14پؿت ؾبظهبًي :خبيگبّي زض تكىيالت تفهيلي هؤؾؿِ اؾت وِ ثطاي اًدبم ٍؽبيف ٍ هؿئَليتْبي هكرم (ثبثت ٍ هَلت) ثطاي
تهسي يه وبضهٌس زض ًؾط گطفتِ هيقَز.
تجهطُ  -1پؿت ثبثت :فجبضت اؾت اظ پؿت ؾبظهبًي وِ ثِ هٌؾَض اًدبم ٍؽبيف هؿتوط ٍ توبم ٍلت ثطاي اذتهبل ثِ وبضهٌس ضؾوي ٍ يب پيوبًي
زض تكىيالت تفهيلي زاًكگبُ ايدبز هيقَز ٍ هوىي اؾت ثب تهسي يب ثسٍى تهسي ثبقس.
تجهطُ  -2پؿت هَلت :فجبضت اؾت اظ پؿت ؾبظهبًي غيط حبوويتي وِ ثِ هٌؾَض اًدبم ٍؽبيف توبم ٍلت ٍ هؿتوط زض هست هقيي ٍ لطاضزاز هقيي
ثطاي اذتهبل ثِ وبضهٌس لطاضزازي زض تكىيالت تفهيلي زاًكگبُ ايدبز قسُ اؾت.
تجهطُ  -3پؿت ثب ًبم  :فجبضت اؾت اظ :پؿت ؾبظهبًي وِ ثِ فطزي اذتهبل يبفتِ ٍ پؽ اظ ذطٍج قبغل ثِ ؾبيط پؿت ّبي هَضز ًيبظ تجسيل
هيقَز.
تجهطُ  -4پؿت ته ؾتبضُ  :پؿت ؾبظهبًي قوبضُ زاضي اؾت وِ هٌحهطاً ثِ افضبء ّيأت فلوي خْت تهسي پؿت اخطايي ٍ هسيطيتي
اذتهبل هييبثس.

بخش سَم :هٌْذسي ساسهاى
هبزُ  -15ضيبؾت اٍليي ؾغح ؾبظهبًي زاًكگبُ اؾت.
تجهطُ  -ثب تَخِ ثِ اّساف ٍ هأهَضيتّبي هحَلٍِ ،احسّبي ؾبظهبًي هدوَفِ حَظُ ضيبؾت اظ ؾغَح ؾَم ٍ چْبضم (هسيطيت /ازاضُ  /گطٍُ)
تقطيف هيگطزز.
هبزُ  -16هقبًٍت زٍهيي ؾغح ؾبظهبًي پؽ اظ ضئيؽ زاًكگبُ هيثبقس وِ اًدبم ثركي اظ ٍؽبيف هطتجظ ثب اّساف زاًكگبُ ضا ثطفْسُ زاضز.
تقساز هقبًٍتّبي زاًكگبُ حساوثط  7فسز هي ثبقس وِ فجبضتٌس اظ:
 )1هقبًٍت ثْساقتي
 )2هقبًٍت زضهبى
 )3هقبًٍت غصا ٍ زاضٍ
 )4هقبًٍت آهَظقي
 )5هقبًٍت پػٍّف ٍ فٌبٍضي
 )6هقبًٍت زاًكدَيي ٍ فطٌّگي
 )7هقبًٍت تَؾقِ هسيطيت ٍ هٌبثـ
تجهطُ  -1تقساز هقبًٍتْب زض زاًكگبُ ثطاؾبؼ تكىيالت ههَة ّيأت اهٌبء حساوثط تب ؾمف ههَة لبًًَي تقييي هيگطزز.
تجهطُ ّ -2ط هقبًٍت حساوثط ثب قف هسيطيت ؾبظهبًسّي هيقَز.
تجهطُ  -3زض ّط هقبًٍت زاًكگبُ زض نَضت فسم ايدبز هسيطيت حساوثط هيتَاى زٍ پؿت هقبٍى پيفثيٌي ًوَز ٍ هقبًٍت زاًكگبُ ضا زض لبلت
ازاضات ٍ گطٍُّب ؾبظهبًسّي وطز.
هبزُ  -17هسيطيت ؾَهيي ؾغح ؾبظهبًي اؾت وِ اًدبم ثركي اظ ٍؽبيف هقبًٍت زاًكگبُ ضا زض ظهيٌِ فقبليتّبي هغبلقبتي ،تحميمبتي ٍ
اخطايي ثط فْسُ زاضز .زض ضأؼ «هسيطيت» ،هسيط لطاض هيگيطز.
 -17-1پؿتّبي ّط هسيطيت حساوثط زض چْبض ازاضُ ٍ يب چْبض گطٍُ ٍ يب تطويجي اظ ازاضات ٍ گطٍُّب ثطاؾبؼ تٌَؿ ٍؽبيف ؾبظهبًسّي هيقَز
لىي ثطاي ايدبز هسيطيت العاهبً ايدبز ازاضُ ٍ گطٍُ ضطٍضي ًويثبقس ٍ ثط حؿت هأهَضيتْب ٍ ٍؽبيف هحَلِ ،پؿت ّبي ؾبظهبًي ضا هيتَاى
هؿتميوبً تحت ًؾبضت هسيط ٍ يب هقبٍى ٍي پيفثيٌي ًوَز.
 -17-2زض ّط هسيطيت زض نَضت فسم ايدبز گطٍُ يب ازاضُ ،حساوثط يه پؿت ؾبظهبًي هقبٍى پيفثيٌي هيقَز.

 -17-3زض نَضت فسم پيفثيٌي ازاضُ يب گطٍُ حساوثط چْبض پؿت وبضقٌبؼ هؿئَل ضا هيتَاى زض تكىيالت هسيطيت وِ ٍخِ غبلت ٍؽبيف آًْب
وبضقٌبؾي ثبقس ،ايدبز ًوَز .هكطٍط ثط آًىِ حسالل زٍ پؿت وبضقٌبؼ ٍ يب وبضزاى ضا تحت ًؾبضت زاقتِ ثبقس.
تجهطُ -زضنَضت پيفثيٌي ضئيؽ ازاضُ يب ضئيؽ گطٍُ ايدبز پؿت وبضقٌبؼ هؿئَل هوٌَؿ اؾت.
هبزُ  -18گطٍُ ،چْبضهيي ؾغح ؾبظهبًي اؾت وِ فْسُ زاض اًدبم ثركي اظ ٍؽبيف هسيطيت هي ثبقسٍ .خِ غبلت ٍؽبيف " گطٍُ" هغبلقبتي ٍ
تحميمبتي اؾت.گطٍُ فبلس ٍاحس تبثقِ اؾت ٍ زض ضاؼ آى "ضئيؽ گطٍُ" لطاض زاضزّ .ط گطٍُ هتٌبؾت ثب ٍؽبيف ٍ هبهَضيتْبي هحَلِ حسالل زاضاي
پٌح پؿت ؾبظهبًي ذَاّس ثَز.
هبزُ  -19ازاضُ چْبضهيي ؾغح ؾبظهبًي اؾت وِ فْسُ زاض ثركي اظ ٍؽبيف هسيطيت هي ثبقسٍ .خِ غبلت ٍؽبيف "ازاضُ" اخطايي اؾت .ازاضُ
فبلس ٍاحس تبثقِ اؾت ٍ زض ضاؼ آى "ضئيؽ ازاضُ" لطاض هي گيطزّ .ط ازاضُ هتٌبؾت ثب ٍؽبيف ٍ هبهَضيت ّبي هحَلِ حسالل زاضاي پٌچ پؿت
ؾبظهبًي هي ثبقس.
بخش چْارم :سياست ّا ٍ فزآيٌذّا
هبزُ  -20ؾيبؾتّب ٍ ذظ هكيّبي حبون ثط فقبليتْبي تكىيالتي زاًكگبُ ثط اؾبؼ هَاضز ظيط هيثبقس:
 )1هٌغمي ًوَزى اًساظُ زاًكگبُ زض حس هغلَة ثب ضفبيت ؾيبؾتّبي والى ٍظاضت هتجَؿ.
 )2هتٌبؾت ؾبظي ؾغَح ؾبظهبًي (ؾلؿلِ هطاتت ازاضي) ثِ هٌؾَض تؿْيل زض اهط تهوينگيطي ثب ضفبيت حساوثط چْبض ؾغح ؾبظهبًي
)3تدويـ ٍاحسّبي ؾبظهبًي ٍ وبّف تقساز پؿتّبي هسيطيتي
)4حصف ٍاحسّبي غيط ضطٍضي اظ ؾبذتبض ؾبظهبًي
)5حصف ٍاحسّبي هَاظي ٍ توطوع ّط فقبليت هٌحهطاً زض يه ٍاحس تكىيالتي
هبزُ  :21قطح ٍؽبيف پؿتّبي ؾبظهبًي تَؾظ ٍاحسّبي هطثَعِ تْيِ ٍ تٌؾين هي قَز ٍ تَؾظ هقبًٍت تَؾقِ زاًكگبُ تأييس هي گطزز.
هبزُ ً : 22وَزاض ؾبظهبًي ٍ تكىيالت ذطز ٍ تفهيلي زاًكگبُ ثطاؾبؼ ضَاثظ ٍ قبذمّبي هطتجظ زض ايي آييي ًبهِ ٍ ثب پيكٌْبز ٍاحسّبي
شيطثظ تسٍيي ٍ خْت ثطضؾي ٍ تأييس ثِ هطوع تَؾقِ هسيطيت ٍ تحَل ازاضي ٍظاضت هتجَؿ اضؾبل ٍ ؾپؽ زض ّيأت اهٌبء زاًكگبُ تهَيت
هيگطزز.
تجهطُّ -ط گًَِ تغييط زض ًوَزاض ؾبظهبًي ٍ تكىيالت ذطز وِ ثِ تبييس هطوع تَؾقِ هسيطيت ٍ تحَل ازاضي ٍظاضت هتجَؿ ضؾيسُ ثبقس فطايٌس ايي
هبزُ ضا حساوثط يه ثبض عي ذَاّس ًوَز.
هبزُ ً -23وَزاض ؾبظهبًي ٍ وليِ پيكٌْبزّبي هقبًٍتْب ٍ ٍاحسّبي ترههي زاًكگبُ زض ذهَل تغييط وبضثطي ،ايدبز يب حصف پؿت ٍ يب ٍاحس
تكىيالتي ٍ يب تغييط فٌَاى پؿت تَؾظ هقبًٍت تَؾقِ هسيطيت ٍ هٌبثـ زاًكگبُ ثطاثط هفبز هبزُ  22ثطضؾي ٍ تهَيت هيگطزز.

هبزُ ٍ -24احسّبي تبثقِ هقبًٍت ثْساقت زاًكگبُ قبهل  :هطوع ثْساقت قْطؾتبى ،هطوع ثْساقتي زضهبًي قْطي ،هطوع ثْساقتي زضهبًي
قْطي – ضٍؾتبيي  ،هطوع ثْساقتي زضهبًي قْطي – ضٍؾتبيي ثب تؿْيالت ظايوبًي ،هطاوع لطًغيٌِ ،هطوع ضفطاًؽ هكبٍضُ ٍ ثيوبضيّبي ضفتبضي،
پبيگبُ ثْساقتي ،هطوع ثْساقتي زضهبًي قْطي زضخِ يه ،هطوع ثْساقتي زضهبًي قْطي زضخِ زٍ ،هطوع ثْساقتي زضهبًي ضٍؾتبيي ٍ ذبًِ
ثْساقت هيثبقس.
تجهطُ  -1عطح گؿتطـ قجىِ ّبي ثْساقتي ٍ زضهبًي زاًكگبُ ّط پٌح ؾبل يىجبض تَؾظ هقبًٍت ثْساقت ٍظاضت هتجَؿ ثط اؾبؼ ؾيبؾتْبي
هلي ٍ اؾتطاتػيه تْيِ ٍ ثِ زاًكگبُ اثالك هي قَز ٍ زاًكگبُ هَؽف اؾت عي زٍضُ هصوَض وليِ اّساف آى ضا هحمك ًوبيس.
تجهطُ  -2ايدبز ّطگًَِ تغييط زض تكىيالت ٍاحسّبي ثْساقتي -زضهبًي ذبضج اظ عطحّبي گؿتطـ هٌحهطاً ثب هَافمت هقبًٍت ثْساقتي ٍظاضت
هتجَؿ ٍ تأييس هطوع تَؾقِ هسيطيت ٍ تحَل ازاضي اهىبىپصيط اؾت.
تجهطُ  -3تكىيالت ٍاحسّبي تبثقِ هقبًٍت ثْساقتي زاًكگبُ ثب ضفبيت همطضات ٍ ضَاثظ هَضز تأييس هقبًٍت ثْساقتي ٍظاضت هتجَؿ ٍ ضفبيت
هبزُ  22زض ايي آييي ًبهِ تسٍيي هي گطزز.
هبزُ ٍ -25احسّبي تبثقِ هقبًٍت آهَظقي قبهل زاًكىسُ ٍ آهَظقىسُ هي ثبقس.
تجهطُ  -1ضَاثظ ٍ قبذمّبي ايدبز ،حصف ،ازغبم ٍ تفىيه ٍاحسّبي تبثقِ هقبًٍت آهَظقي زاًكگبُ تَؾظ هقبًٍت آهَظقي ٍظاضت هتجَؿ ٍ
تهَيت زض قَضاي گؿتطـ زاًكگبّْب تقييي ٍ اثالك هيگطزز.
تجهطُ  -2تكىيالت ٍاحسّبي تبثقِ هقبًٍت آهَظقي زاًكگبُ ثب ضفبيت همطضات ٍ ضَاثظ هَضز تأييس هقبًٍت آهَظقي ٍظاضت هتجَؿ ٍ ضفبيت هبزُ
 22زض آييي ًبهِ تسٍيي هيگطزز.
تجهطُ  -3هطاوع آهَظقي ٍ زضهبًي اظ لحبػ ًؾبضت ،پبيف،اضظقيبثي ٍ افتجبض ثركي آهَظقي تحت ًؾط هقبًٍت آهَظقي زاًكگبُ هي ثبقٌس.
هبزُ  -26تغييطات تكىيالت تفهيلي زض ٍاحسّبي تبثقِ هقبًٍت آهَظقي ثب ضفبيت هَاضز ظيط اهىبىپصيط اؾت:
 )1لَاًيي ٍ همطاضت ٍ ضَاثظ هَضز تأييس هقبًٍت ترههي هطثَعِ.
 )2اؾبؾٌبهِ ٍاحسّبي آهَظقي.
ً )3ؿجتّبي همطض زض تقييي تقساز افضبء ّيأت فلوي ثِ زاًكدَ.
ً )4ؿجتّبي همطض زض تقييي تقساز ًيطٍّبي ووهآهَظقي ثِ افضبء ّيأت فلوي زض گطٍُّبي آهَظقي
هبزُ ٍ -27احسّبي تبثقِ هقبًٍت زضهبى قبهل ثيوبضؾتبىّب ،هطاوع آهَظقي ٍ زضهبًي ،زضهبًگبُّب ٍ ٍاحسّبي پبضاوليٌيه هيثبقٌس.
تجهطُ  -1ثيوبضؾتبًْب ٍ هطاوع آهَظقي زضهبًي ٍ پبضاوليٌيه اظ لحبػ ًؾبضت ،پبيف ،اضظقيبثي ٍ افتجبض ثركي زضهبًي تحت ًؾط هقبًٍت زضهبى
زاًكگبُ هيثبقٌس.
تجهطُ  -2ثيوبضؾتبًْبي هؿتمط زض قْطؾتبًْب زض ؾبذتبض قجىِّبي ثْساقتي زضهبًي لطاض هيگيطًس.

هبزُ  -28تأؾيؽ ٍاحسّبي خسيس ٍ تَؾقِ ٍاحسّبي زضهبًي ثطاؾبؼ ًؾبم ترهيم هٌبثـ ؾبذتبضي ذسهبت زضهبى ثؿتطي وكَض وِ ّط پٌح
ؾبل يىجبض تَؾظ هقبًٍت زضهبى ٍظاضت تْيِ هي قَز اًدبم هي گطزز.
هبزُ  -29تكىيالت تفهيلي هطاوع آهَظقي زضهبًي ٍ ثيوبضؾتبىّب ثطاؾبؼ اؾتبًساضزّبي تكىيالتي اثالغي اظ ؾَي هقبًٍت تَؾقِ هسيطيت ٍ
هٌبثـ ٍ فطم اضظيبثي ثيوبضؾتبى هَضز تأييس هقبًٍت زضهبى تٌؾين هي قَز.
تجهطُ  -1ايدبز ّطگًَِ تغييط زض تكىيالت ٍاحسّبي زضهبًي ذبضج اظ ًؾبم ترهيم هٌبثـ ؾبذتبضي ذسهبت زضهبى ثؿتطي وكَض هٌحهطاً ثب
هَافمت هقبًٍت زضهبى ٍ تأييس هطوع تَؾقِ هسيطيت ٍ تحَل ازاضي ٍظاضت هتجَؿ اهىبى پصيط اؾت.
تجهطُ  -2تكىيالت ٍاحسّبي تبثقِ هقبًٍت زضهبى زاًكگبُ ثب ضفبيت همطضات ٍ ضَاثظ هَضز تأييس هقبًٍت زضهبى ٍ تأييس هقبًٍت زضهبى ٍظاضت
هتجَؿ ٍ ضفبيت هبزُ  22زض ايي آييي ًبهِ تسٍيي هيگطزز.
هبزُ ٍ -30احسّبي تبثقِ هقبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍضي قبهل پػٍّكگبُ ،پػٍّكىسُ ،هطوع تحميمبت ٍ پبضن فٌبٍضي ،هطوع ضقس هيثبقٌس.
تجهطُ  -1ضَاثظ ٍ قبذم ّبي ايدبز ،حصف ،ازغبم ٍ تفىيه ٍ تَؾقِ ٍاحسّبي تبثقِ هقبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍضي زاًكگبُ  ،تَؾظ هقبًٍت
تحميمبت ٍ فٌبٍضي ٍظاضت هتجَؿ ٍ تهَيت زض قَضاي گؿتطـ زاًكگبّْب تقييي ٍ اثالك هيگطزز.
تجهطُ  -2تكىيالت ٍاحسّبي تبثقِ هقبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍضي زاًكگبُ ثب ضفبيت همطضات ٍ ضَاثظ هَضز تأييس هقبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍضي
ٍظاضت هتجَؿ ٍ ضفبيت هبزُ  22زض ايي آييي ًبهِ تسٍيي هيگطزز.
هبزُ  : 31هقبًٍت تَؾقِ هسيطيت ٍ هٌبثـ زاًكگبُ هَؽف اؾت گعاضـ وليِ الساهبت زض ظهيٌِ تغييطات تكىيالت زاًكگبُ ضا ّط قف هبُ يىجبض
ثِ هطوع تَؾقِ هسيطيت ٍ تحَل ازاضي ٍظاضت هتجَؿ ٍ ّيأت اهٌب اضؾبل ًوبيس.
تجهطُ  -پؽ اظ ضاُ اًساظي ًطم افعاض اتَهبؾيَى تكىيالت هطوع تَؾقِ هسيطيت ٍ تحَل ازاضي وليِ فطآيٌسّبي تكىيالتي زض ايي ؾبهبًِ اًدبم
هي قَز.
هبزُ  :32ايدبز پؿتْبي هسيطيتي ٍ ؾطپطؾتي زاًكگبُ فمظ ثطاي ٍاحسّبي خسيس االحساث ٍ يب تَؾقِ يبفتِ زض چبضچَة ضَاثظ ٍ همطضات اثالغي
اًدبم هي گيطز.
هبزُ -33پؿت ّبي ؾبظهبًي ثب ًبم خْت ايثبضگطاى (خبًجبظاى حبلت اقتغبل ٍ قْسا) زض اٍل هدوَفِ تكىيالت تفهيلي زاًكگبُ ثط اؾبؼ ضَاثظ
ٍ همطضات شيطثظ لطاض هي گيطز .
هبزُ -34پيك ٌْبزّبي هقبًٍتْبي ترههي خْت تجسيل پؿت ثِ هقبًٍت تَؾقِ هسيطيت ٍ هٌبثـ زاًكگبُ افالم ٍ پؽ اظ ثطضؾي ثط اؾبؼ
ضَاثظ ٍ همطضات ثِ خع هَاضز شيل لبثل اخطا ذَاّس ثَز.
)1تغييط فٌَاى پؿتْبي ؾبظهبًي غيطهسيطيتي ٍ غيطؾطپطؾتي ثِ پؿتْبي هسيطيتي ٍ ؾطپطؾتي
)2تغييط فٌَاى پؿتْبي ؾبظهبًي ّيأت فلوي ثِ پؿتْبي غيط ّيأت فلوي
)3تغييط فٌَاى غيط ّيأت فلوي ثِ پؿتْبي ّيأت فلوي

 )4تغييط فٌَاى پؿتْبي انلي ثِ پؿتْب ٍ هكبغل پكتيجبًي ٍ ذسهبتي
تجهطُ  :1ايدبز پؿت زض ٍاحسّبي ؾتبزي اظ هحل حصف پؿت ّبي ثالتهسي ٍاحسّبي غيطؾتبزي هوٌَؿ اؾت.
تجهطُ -2حصف پؿتْبي ؾتبزي ٍ ايدبز پؿتْبي غيط ؾتبزي زض هكبغل انلي ٍ ترههي ثالهبًـ اؾت .
تجهطُ -3حصف پؿتْبي وبضقٌبؾي ٍ هسيطيتي ًجبيس هٌدط ثِ حصف ٍؽيفِ انلي ٍ لبًًَي زاًكگبُ قَز.
هبزُ  : 35زض چبضچَة اّساف ٍ ٍؽبيف ٍ العاهبت لبًًَي خسيس وِ ثقس اظ تهَيت ايي آئيي ًبهِ اثالك هي قَز  ،پؿت ؾبظهبًي هتٌبؾت ثب ضفبيت
هفبز ايي آئيي ًبهِ ايدبز هي گطزز.

