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اهَر حاکويتي:
آى زؾتِ اظ اهَضي اؾت وِ هبلىيت آى ثط فْسُ ثرف زٍلتي ثَزُ ٍ لبثل ٍاگصاضي ثِ ثرف غيط زٍلتي ًيؿت .ايي اهَض قبهل هَاضز ظيط هي
ثبقٌس:
الف -تَليت ،ؾيبؾتگصاضي ،ثطًبهِ ضيعي  ،اؾتبًساضز ؾبظي  ،افتجبضثركي ٍ ًؾبضت ثط حفؼ ٍ اضتمبء ؾالهت خبهقِ
ة -تَليت ،ؾيبؾتگصاضي ،ثطًبهِ ضيعي ،اؾتبًساضزؾبظي ،افتجبضثركي ٍ ًؾبضت زض ثرف آهَظـ ٍ پػٍّف فلَم پعقىي ٍ پيطاپعقىي
ج -تطٍيح اذالق ،فطٌّگ ٍ هجبًي اؾالهي ٍ نيبًت اظ َّيت ايطاًي ،اؾالهي
ز -تبهيي ظيط ؾبذتْبي ؾالهت خبهقِ
ُ -فطضِ ذسهبت ثْساقت فوَهي ٍ اٍضغاًؽ پيف ثيوبضؾتبًي
ٍ -فطضِ ذسهبت تكريهي ،زضهبًي ،تَاًجركي(زض هَاضزي وِ ثركْبي غيط زٍلتي آى ضا تبهيي ًىٌٌس)
ظ -نسٍض ،توسيس ٍ لغَ هَلت ٍ زائن پطٍاًِ ّبي هطثَط ثِ هَؾؿبت پعقىي ،پيطاپعقىي ،هَؾؿبت فقبل زض حَظُ غصا ٍ زاضٍ  ،آضايكي ،
ثْساقتي ،تحميمبت ٍ ...
ح -اًدبم اهَض ازاضي ٍ هبلي ٍ تٌؾين ضٍاثظ ذبضخي
ط -اخطاي ثطًبهِ ّبي تطثيت ًيطٍي اًؿبًي گطٍُ پعقىي ٍ پيطاپعقىي
ي -تَ ليس ،پباليف ٍ تَظيـ ذَى ٍ فطآٍضزُ ّبي ؾبلن ذًَي ٍ پالؾوبيي ٍ ؾلَل زضهبًي ثب حفؼ شذبيط اؾتطاتػيه آى
ن – اًدبم تحميمبت ثٌيبزي زض ظهيٌِ فلَم پعقىي ٍ پيطاپعقىي
ً -2حَُ تؼييي هشاغل حاکويتي:
 -1-2قبذم ّبي تقييي هكبغل حبوويتي ثِ قطح ظيط اؾت:
الفًَ -ؿ ٍؽبيف ٍاحس ؾبظهبًي زض تغجيك ثب اهَض حبوويتي وِ زض هبزُ ( )1ايي ثركٌبهِ ثساى اقبضُ قسُ اؾت.
ة -هحل خغطافيبيي اؾتمطاض پؿت ؾبظهبًي
ج-حؿبؾيت قغل(پؿت)
 -2-2هكبغل حبوويتي ٍ غيط حبوويتي:

الف -پؿتْبي ؾبظهبًي ٍاحسّبي ؾبظهبًي هؿتمط زض هَؾؿِ وِ فْسُ زاض ٍؽبيف ؾيبؾتگصاضي ،ثطًبهِ ضيعي ،اؾتبًساضزؾبظي ،افتجبضثركي ٍ
ًؾبضت ّؿتٌس ثِ فٌَاى هكبغل حبوويتي هحؿَة هي قًَس.
ة -پؿتْبي ذسهبتي هَضَؿ ههَثِ قوبضُ 14/46هَضخ  1379/1/31قَضاي فبلي ازاضي ٍ پؿتْبي (هكبغل) هطثَط ثِ اهَض ذسهبتي ٍ
پكتيجبًي اظ لجيل حول ٍ ًمل ،تقويط ٍ ًگْساضي  ،ذسهبت ضايبًِ اي  ،اهَض چبح ٍ تىثيط ،اهَض آقپعذبًِ ٍ ضؾتَضاىً ،گْجبًي ،ثبغجبًيً ،بهِ ضؾبًي،
هبقيي ًَيؿي ٍ اهَض تبؾيؿبتي قغل حبوويتي هحؿَة ًوي قًَس.
تجهطُ  -1پؿتْبي ازاضي هبلي ٍ فٌبٍيي هكبثِ زض ؾتبز هَؾؿِ ٍ ٍاحسّبي ظيط هدوَفِ قغل حبوويتي هحؿَة هي قًَس.
تجهطُ -2پؿتْبي ؾ بظهبًي هٌكي ،ضئيؽ زفتط ،هؿئَل زفتط ،هتهسي اهَض زفتطي ٍ ثبيگبًي ٍ هبقيي ًَيؽ زض حَظُ زفتط ضئيؽ هَؾؿِ ٍ
هقبًٍيي آًْب قغل حبوويتي هحؿَة هي قًَس.
تجهطُ -3پؿتْبي ؾبظهبًي هٌكي ،ضئيؽ زفتط ،هؿئَل زفتط ،هتهسي اهَض زفتطي ٍ ثبيگبًي ٍ هبقيي ًَيؽ زض ؾبيط حَظُ ّب قغل حبوويتي
هحؿَة ًوي قًَس.
تجهطُ  -4پؿتْبي ؾبظهبًي ازاضُ حطاؾت وِ زض ضاؾتبي حفبؽت ٍ تبهيي اهٌيت هَؾؿِ ّؿتٌس ٍ پؿتْبي ؾبظهبًي ازاضُ زثيطذبًِ هحطهبًِ ٍ
ٍاحس گعيٌف قغل حبوويتي هحؿَة هي قًَس.
تجهطُ -5پؿت ؾبظهبًي وِ هؿئَليت ؾطٍيؽ زٌّسُ(ؾطٍض) ٍ قجىِ ّبي اعالفبتي هَؾؿِ ضا ثط فْسُ زاضًس ،قغل حبوويتي هحؿَة هي
قًَس.
ج -پؿتْبي هسيطيتي ،ؾطپطؾتي ٍ پؿتْبي ّوتطاظ آى زض ؾتبز هَؾؿِ ٍ ٍاحسّبي غيطؾتبزي وِ فْسُ زاض ٍؽبيف ًؾبضت ثط ًحَُ اضائِ ذسهبت
هي ثبقٌس  ،قغل حبوويتي هحؿَة هي قًَس.
ز -زضثبضُ پؿتْبي ؾبظهبًي ٍاحسّبي ؾبظهبًي زض ؾبيط ٍاحسّبي تمؿيوبت وكَضي (قْطؾتبى،ثرف ٍ زّؿتبى) ثِ تطتيت ظيط فول ذَاّس قس:
 -1چٌبًچِ ٍاحس ؾبظهبًي هؿتمط زض ٍاحسّبي تمؿيوبت وكَضي فْسُ زاض ٍؽبيفي ًؾيط ثطًبهِ ضيعي ،تبئيس نالحيت ٍ ًؾبضت ثبقس وِ ثِ فٌَاى
حبوويتي قٌبذتِ هي قَز(هبًٌس ؾتبز قجىِ ثْساقت ٍ زضهبى) ،پؿتْبي هطثَط ،ثِ فٌَاى هكبغل حبوويتي هحؿَة هي قًَس.
 -2چٌبًچِ ٍاحس ؾبظهبًي هؿتمط زض ٍاحسّبي تمؿيوبت وكَضي اظ ًَؿ ٍاحس فوليبتي ثبقس(هبًٌس ثيوبضؾتبى) توبهي پؿتْبي آى ٍاحس ثِ فٌَاى
هكبغل حبوويتي هحؿَة ًوي گطزز.
-3چٌبًچِ ٍاحس ؾبظهبًي هؿتمط زض ٍاحسّبي تمؿيوبت وكَضي زض ؾغح اٍل ٍ زٍم اضائِ ذسهبت ثبقس وِ هطالجتْبي ثْساقتي اٍليِ ضا ثِ خوقيت
هٌغمِ اي هكرم فطضِ وٌٌس (ًؾيط ذبًِ ثْساقت  ،هطاوع ثْساقتي زضهبًي ،هطوع ثْساقت ٍ پبيگبُ ّبي ثْساقتي ) پؿتْبي آى ٍاحسّب ،ثِ
فٌَاى هكبغل حبوويتي هحؿَة هي قًَس.
تجهطُ  : 1زض ٍاحسّبي غيط ؾتبزي ،پؿتْبيي وِ زض ضاؾتبي تبهيي ثْساقت فوَهي ٍ اضتمبء ؾغح آى اظ عطيك اخطاي ثطًبهِ ّبي ثْساقتي،
ذهَنب زض ظهيٌِ ؾالهت هحيظ  ،هجبضظُ ثب ثيوبضيْب ،تغصيِ ٍ تٌؾين ذبًَازُ  ،ؾالهت زّبى ٍ زًساى  ،آهَظـ ثْساقت فوَهي ،ثْساقت وبض،

ثْساقت هساضؼ ٍ قبغليي ثب تبويس ثط اٍلَيت هطالجتْبي ثْساقتي اٍليِ ،ثِ ٍيػُ ؾالهت هبزضاى ٍ وَزوبى اؾت  ،قغل حبوويتي هحؿَة هي
قَز.
تجهطُ  :2زض ٍاحسّبي غيطؾتبزي ،پؿتْبيي وِ ثِ اهَض ثطًبهِ ضيعي ٍ ًؾبضت ٍ انالح اهَض ٍ فطآيٌسّب هي پطزاظًس ٍ زض فطآيٌسّبي فوليبتي
زذبلتي ًساضًس  ،قغل حبوويتي هحؿَة هي قًَس.
تجهطُ ّ : 3ط گًَِ ههبزيك ذبضج اظ چبضچَة تقييي قسُ ٍ يب ههبزيك خسيس ٍ لبثل تقوين ثِ ٍاحسّبي هتٌبؽط زض ؾبيط هَؾؿبت ،ثِ قطط ايٌىِ
هغبيط ثب اهَض حبوويتي شوط قسُ زض ثٌس (ً )1جبقس ،نطفب ثب شوط زاليل تَخيْي هَؾؿِ ٍ تبييس هطوع تَؾقِ هسيطيت ٍ تحَل ازاضي ٍظاضت هتجَؿ
اهىبى پصيط هي ثبقس.
 -3شزايط هَرد ًياس تبذيل ٍضؼيت در هشاغل حاکويتي
 -1-3وؿبًي وِ هتهسي پؿت ّب ( هكبغل) حبوويتي ّؿتٌس لجل اظ ٍضٍز ثِ ذسهت ضؾوي،يىسٍضُ آظهبيكي( ثِ نَضت ضؾوي-آظهبيكي) ضا
عي ذَاٌّس ًوَز .تجسيل ٍضقيت اؾترساهي اظ پيوبًي ثِ ضؾوي آظهبيكي ثب ضفبيت قطايظ ظيط اهىبى پصيط ذَاّس ثَز:
الف -تسٍيي هكبغل حبوويتي هَؾؿِ ثط اؾبؼ هفبز ايي زؾتَضالقول ٍ تبييس آى تَؾظ هطوع تَؾقِ هسيطيت ٍ تحَل ازاضي ٍظاضت ثْساقت،
زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي
ة -تهَيت هكبغل حبوويتي زض وويؿيَى تحَل ازاضي هَؾؿِ
ج -زاقتي حسالل ؾ ِ ؾبل ذسهت پيوبًي ثطاي زاضًسگبى هساضن تحهيلي زاًكگبّي ( فَق زيپلن ٍ ثبالتط) ٍ حسالل پٌح ؾبل ؾبثمِ ذسهت
پيوبًي ثطاي زاضًسگبى هسضن تحهيلي زيپلن
ز -ضضبيت هسيط ٍاحس هحل ذسهت
ُ -وؿت حسالل  0/060هيبًگيي ًوطُ اضظيبثي فولىطز ؾِ ؾبل آذط
ٍ -تبييس گعيٌف

