
 ( 1881)شهریور  ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت88آیین نامه اجرایی ماده )

 همطضات هبلی زٍلت ( لبًَى تٌؾین ثرطی اظ88آییي ًبهِ اجطایی هبزُ )

 ّ  13922ت62413ضوبضُ : .

 2682.32.32تبضید :  

 ضیعی وطَض سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ 

ضیعی وطَض ٍ ثِ استٌبز  هسیطیت ٍ ثطًبهِ سبظهبى 2682.31.21 هَضخ 232.83461ثٌب ثِ پیطٌْبز ضوبضُ  2682.3.14ّیأت ٍظیطاى زض جلسِ هَضخ  

 ًبهِ اجطایی هبزُ یبز ضسُ ضا ثِ ضطح آییي -2683هػَة  -ذطی اظ همطضات هبلی زٍلت  ( لبًَى تٌؾین88هبزُ )

 :ظیط تػَیت ًوَز

 م بخشی از مقررات مالی دولت( قانون تنظی88نامه اجرایی ماده ) آیین 

 :ضًٍس ًبهِ اغغالحبت ظیط زض هقبًی هططٍح هطثَط ثىبض هی زض ایي آییي -2هبزُ 

تأهیي ذسهبتی وِ زستگبُ اجطایی  پطزاذت ّعیٌِ سطاًِ ّبی ثرص غیط زٍلتی ثب ذطیس ذسهبت اظ ثرص غیط زٍلتی: استفبزُ اظ ؽطفیت -الف  

 .زاض آًْب است فْسُ هَجَز هطثَط، عجك لَاًیي ٍ همطضات

هتقلك ثِ ثرص زٍلتی وِ تَسظ  اجتوبفی، فطٌّگی ٍ ضفبّی هطبضوت ثب ثرص غیط زٍلتی : زض اذتیبض لطاضزازى هطاوع ٍ ٍاحسّبی ذسهبتی، -ة 

ط زٍلتی ٍ هطبضوت حمیمی ٍ حمَلی غی غَضت اجبضُ ثِ اضربظ ثطزاضی ٍ یب ًیوِ توبم است، ثِ ثطزاضی یب آهبزُ ثْطُ ثْطُ زستگبُ زٍلتی زض حبل

 .گصاضی اًجبم ضسُ توبم ثِ هیعاى سطهبیِ ًیوِ ثرص غیط زٍلتی زض هبلىیت هطاوع ٍ ٍاحسّبی

حمیمی ٍ حمَلی همطض زض لبًَى ٍ زض  زٍلتی ثِ اضربظ ٍاگصاضی هسیطیت ثِ ثرص غیط زٍلتی: ٍاگصاضی ازاضُ اهَض تحت هسؤٍلیت زستگبُ -ج 

 .ٍ ثب حفؼ هبلىیت زٍلتوٌٌسُ  چبضچَة ضَاثظ زستگبُ ٍاگصاض

ذسهبت یب ثطذَضزاض ضسى ّط یه اظ  اظای اًجبم ّط فقبلیت یب ای است وِ زض ای ٍ توله سطهبیِ ّعیٌِ سطاًِ زٍلتی: هیعاًی اظ افتجبضات ّعیٌِ -ز 

  .ضسُ است ثیٌی زستگبُ، ثِ تٌبست هَضَؿ فقبلیت ٍ هٌغمِ پیص افطاز شیٌفـ اظ ذسهبت

 .ضَز تقییي هی فقبلیت، هٌغمِ ٍ ویفیت وبض زضغسی اظ ّعیٌِ سطاًِ زٍلتی است وِ ثِ تٌبست هَضَؿعیٌِ سطاًِ ٍاگصاضی: ّ

وٌٌسُ تأییس ضسُ ٍ اضایِ ذسهبت  زستگبُ ٍاگصاض ّبی فٌی ٍ اجتوبفی تَسظ ّیأت اهٌب: ّیأتی هتطىل اظ اضربغی وِ ثب ضفبیت غالحیت -ٍ 

 ّبی هطزهی ٍ ٍاحسّبی ذیطیِ ًؾبضت اظ ووه ب ٍاگصاضی هسیطیت ٍ یب ثب استفبزُهطبضوت ی ضا ثِ ضٍش هطثَط ثِ یه یب چٌس فقبلیت

 .ضسس ًبهِ هی ( ایي آییي26ستبز هَضَؿ هبزُ ) ٍؽبیف آًْب ثِ تأییس تقساز افضبی ّیأت اهٌب ٍ ضطح ضًَس. ًوَزُ ٍ یب فْسُ زاض هی

ّبی آًْب اضایِ ذسهبت  فقبلیت ثرطی اظ ٍؽبیف ٍ ستٌس وِ توبم یبّبی زٍلتی ّ ّب، هؤسسبت ٍ ضطوت زستگبُ ٍاگصاض وٌٌسُ: ٍظاضتربًِ -ظ 

 ایي هبزُ ذسهبت هطثَط "ج"ٍ  "ة"،"الف "ثَزُ ٍ ثب استفبزُ اظ سِ ضٍش هَضَؿ ثٌسّبی اجتوبفی، فطٌّگی، ذسهبتی ٍ ضفبّی

 .ًوبیٌس ضا تأهیي ٍ اضایِ هی



ّبی فوَهی،  لجیل آهَظش لسوتی اظ ذسهبت ذَز، اظ ًبهِ توبم یب آییي ّبی ٍاگصاض وٌٌسُ هَؽفٌس اظ تبضید تػَیت ایي زستگبُ -1هبزُ  

 ثْساضت ضْطستبى ٍ استبى، هطاوع ًگْساضی ّبی ثْساضت ضْطی، هطاوع ثْساضت، پبیگبُ ّبی ای، ذبًِ ّبی فٌی ٍ حطفِ آهَظش

ضهبى ٍ ثبظپطٍضی هقتبزاى ٍ حطفِ آهَظی هسز جَیبى هطبٍضُ ز ضٍستبیی، هطاوع هقلَالى، سبلوٌساى ٍ وَزوبى ثی سطپطست، هطاوع ضٍظاًِ ثْعیستی

فطٌّگی ٍ ٌّطی، ازاضُ اهبوي  ّبی ّبی سیٌوب ٍ تئبتط، ًوبیطگبُ ّبی فوَهی ضْطی ٍ ضٍستبیی، سبلي وتبثربًِ ضٍظاًِ، ٍ هطاوع تَاًجرطی

 ّبی آة ٍ فبضالة ضجىِ ضٍستبیی، ًگْساضیّبی  تىثیط آثعیبى، ًگْساضی ٍ هطهت ضاُ ّبی تبضیری ٍ اهبوي ٍضظضی، هطاوع تَلیس ٍ هحَعٍِ 

ّب، هْوبًسطاّب ٍ  ّبی آهَظضی، ازاضُ البهتگبُ اجطای ثطًبهِ تطٍیجی، ّبی وطبٍضظی، زفـ آفبت ًجبتی ٍ اضایِ ذسهبت ضٍستبیی، تأهیي ٍ تَظیـ ًْبزُ

ًبهِ  ( ایي آییي2هبزُ ) "ج"ٍ "ة"، "الف" ض ثٌسّبیّبی سِ گبًِ شوط ضسُ ز اظ ضٍش زضهبًی ٍ ٍاوسیٌبسیَى زام ضا ثب استفبزُ اهبوي تفطیحی ٍ

 .ثِ ثرص غیط زٍلتی ٍاگصاض ًوبیٌس

ّبی سِ گبًِ هیسط ًجبضس،  ضٍش اظ عطیك زض غَضتی وِ زض هٌبعك ذبظ ٍ زض همبعـ ظهبًی ذبظ اهىبى ٍاگصاضی ذسهبت فَق -تجػطُ  

تأییس  زض ایي غَضت پیطٌْبز زستگبُ ثبیس ثِ ثطفْسُ ثگیطًس. هعثَض ضا ووبوبى اًجبم ذسهبت تَاًٌس ثطای هست هطرػی ّبی زٍلتی هی زستگبُ

 .ضسس ضیعی ٍ تَسقِ استبى هی زستگبُ ثِ تأییس ضَضای ثطًبهِ ٍاحسّبی استبًی پیطٌْبز زض هَضز ضیعی وطَض ثطسس. سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ

ّبی جبضی  ّبی زٍلت ٍ ّعیٌِ تػسی ذسهبت ٍ وبّص حجن ضتمبی ویفیتّبی زٍلتی هىلفٌس ثِ هٌؾَض ا ّب، هؤسسبت ٍ ضطوت ٍظاضتربًِ -6هبزُ  

همبعـ سبالًِ ثِ سبظهبى  ًبهِ ثِ تطتیت ظیط السام ٍ زض ایي آییي ّبی هطوَل اجطایی زض هَضز ٍاحسّب ٍ فقبلیت ًسجت ثِ تْیِ ٍ تٌؾین ثطًبهِ

 .ثِ ًحَُ تٌؾین ثَزجِ ضا زض لَایح ثَزجِ سٌَاتی هٌؾَض ًوبیس اثطات هطثَط هصوَض ضیعی وطَض گعاضش ًوبیٌس تب سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ

 .ًبهِ ّبی هطوَل ایي آییي احػبی ٍاحسّب ٍ فقبلیت -الف  

 .ًبهِ ( ایي آییي2هبزُ ) ّبی اضایِ ضسُ زض ّب اظ عطیك ضٍش یب ضٍش تقییي ًحَُ اًجبم ّط یه اظ فقبلیت -ة 

 .ّب وَض ٍ ثِ تفىیه ّط یه اظ فقبلیتّبی ووی سبالًِ ثطای سِ ضٍش هص تقییي ّسف -ج 

ضبهل هیعاى پطزاذت یبضاًِ ثِ   ضَز، هبزُ ایجبز هی ّبی شوط ضسُ زض ایي تغییطاتی وِ زض ثَزجِ پیطٌْبزی زستگبُ ثِ تٌبست تحمك ّسف -ز  

 ای توله سطهبیِ ای ٍ ات ّعیٌِثِ فول آهسُ زض افتجبض ّبی جَیی الظم ثطای ذطیس ذسهبت ٍ هیعاى غطفِ ثرص غیط زٍلتی، هیعاى افتجبضات

 .ضیعی وطَض سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ثٌسی اجطا ٍ اضسبل ثطای ًبهِ ثِ ّوطاُ ظهبى ( ایي آییي26تػَیت ثطًبهِ چْبضسبلِ زض ستبز هَضَؿ هبزُ )ّ  

 .ضًَس هی زٍلتی ٍاگصاضثِ ثرص غیط  ًبهِ اظ ثرص زٍلتی هٌفه ٍ ّب ٍ ٍاحسّبیی وِ ثِ استٌبز ایي آییي هیعاى فقبلیت -ٍ 

سبالًِ تْیِ ٍ ثِ اعالؿ ّیأت ٍظیطاى  ضسُ گعاضش جبهـ ّبی تْیِ ضیعی وطَض هىلف است اظ هجوَفِ ثطًبهِ سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ -تجػطُ  

 .گطزًس یطاى هقطفی هیّیأت ٍظ ثَزُ ٍ یب ًبهَفك ثَزُ اًس ثِ ( هَفك88ّبیی وِ زض جْت اجطای هفبز هبزُ ) زستگبُ ثطسبًس. زض گعاضش هعثَض

اهىبًبت الظم ضا ثب تأییس زستگبُ ٍاگصاض  ّب ٍ ٍ تَاًبیی ّبی فٌی ٍ اجتوبفی ثَزُ اضربظ حمیمی ٍ حمَلی عطف لطازاز ثبیس ٍاجس غالحیت -4هبزُ  

 .هَضَؿ لطاضزاز زاضتِ ثبضٌس وٌٌسُ ثطای اًجبم تقْسات

 .ثَز یثبضگطاى زض اٍلَیت ذَاٌّسایثبضگطاى اًمالة اسالهی ٍ ضطوتْبی تقبًٍی ا -تجػطُ 

  



 :است ًبهِ ثِ ضطح ظیط ایي آییي ّبی ثیٌی ضسُ ثطای ثرص غیط زٍلتی ثِ هٌؾَض استفبزُ اظ ضٍش تسْیالت پیص -1هبزُ 

 .ثطاسبس لطاضزازّبی هٌقمسُ ذسهبت هطرع ٍ پطزاذت ثرطی اظ ّعیٌِ سطاًِ زٍلتی ثِ اضربظ عطف لطاضزاز زض اظای اًجبم -الف  

 .ضًَس ثَزجِ سٌَاتی هطرع هی فبهل وِ زض لَاًیي افغبی تسْیالت ثبًىی ثب ضطایظ ٍیژُ ثب هقطفی زستگبُ ٍاگصاض وٌٌسُ تَسظ ثبًىْبی -ة 

 .هطثَط زض ثَزجِ زستگبُ ٍاگصاض وٌٌسُ ٍ افتجبضات فػل ثیٌی ضسُ تأهیي هبثِ التفبٍت وبضهعز ثبًىی تسْیالت افغبیی اظ هحل افتجبضات پیص -ج 

 بذتػبظ ثرطی اظ ثَزجِ فوطاًی  .اضایِ ذسهبت ٍاگصاضی ظهیي ٍ اضایِ ذسهبت ظیطثٌبیی ثب ًطخ وبضضٌبسی جْت هطبضوت ثب زٍلت زض -ز  

 .لطؼ الحسٌِ زستگبُ ثِ فٌَاى ٍجَُ ازاضُ ضسُ ثطای پطزاذت ٍام

 :ًبهِ ثِ ضطح ظیط است ّبی هَضَؿ ایي آییي ّبی استفبزُ اظ ضٍش اٍلَیت  -3هبزُ  

ضثظ ثِ  ضَاثظ هَضز ًؾط زستگبُ شی ٍ تغجیك ثب استبًساضزّب ٍ ّب، اهىبًبت اٍلَیت استفبزُ اظ ضٍش ٍاگصاضی هسیطیت ثب زض ًؾط گطفتي تَاًبیی -لف ا 

الحبلبت ثقسی آى ثِ  ٍ – 2626هػَة  -هؤسسبت فوَهی غیط زٍلتی  غیط زٍلتی، هَضَؿ لبًَى فْطست ًْبزّب ٍ ْبزّبی فوَهیًتطتیت ثب 

ّبی هتطىل اظ  ضًَس ٍ تقبًٍی ثطاسبس هجَظّبی لبًًَی تطىیل ضسُ یب هی هؤسسبت فبم الوٌفقِ وِ ّب ٍ ّوچٌیي ّب ٍ زّیبضی ژُ ضْطزاضیٍی

 .ثبضٌس هی ٍاگصاض وٌٌسُ ذَاّس ثَز. زض ضٍش هطبضوت، سبیط اضربظ حمیمی ٍ حمَلی زض اٍلَیت ثقسی زستگبُ وبضوٌبى

ّبی  ضْطّبی ثعضي ٍ سبذتوبى ّب زض ثطزاضی زستگبُ ثْطُ ّبی آهبزُ ثب استفبزُ اظ ضٍش هطبضوت ثب سبذتوبىاٍلَیت اهبوي لبثل ٍاگصاضی  -ة 

ضْطستبى ٍ استبى، هطاوع  ّبی ثْساضت، هطاوع ثْساضت ذبًِ البهتی ٍ هطاوع زضهبًی اذتػبغی، ٍاحسّبی آهَظضی، هطثَط ثِ اهبوي ضفبّی ٍ

ضٍظاًِ ثْعیستی ضٍستبیی، هْسّبی وَزن ضْطی، هطاوع تَاًجرطی ضٍظاًِ،  هطاوع سطپطست، یًگْساضی هقلَالى، سبلوٌساى ٍ وَزوبى ث

 .ثبضس ضٍستبیی ٍ اهبوي ٍضظضی هی فوَهی ضْطی ٍ ّبی وتبثربًِ

 :ظیط است ًبهِ ثِ ضطح ّبی ذسهبت هَضَؿ ایي آییي ّب ٍ یب تقطفِ لیوت گصاضی سبذتوبى -2هبزُ  

ثطاسبس هتَسظ ًؾط سِ ًفط  لحبػ ًوَزى وبضثطی آًْب ًبهِ ثب ّب زض ٍاحسّبی هطوَل ایي آییي ی سبذتوبىهیعاى اجبضُ ٍ لیوت گصاض -الف  

 .ضَز هی وبضضٌبس ضسوی زازگستطی تقییي

ثِ اظای اضایِ ذسهبت هَضز ًؾط  لطاضزاز اذص ضَز ٍ یب ثِ تَاًس ثِ غَضت ًمسی اظ عطف ًبهِ هی ّبی هَضَؿ ایي آییي اجبضُ ثْبی سبذتوبى -ة 

 .پطزاذت ّعیٌِ سطاًِ هطثَط تأزیِ گطزز ( ثجبی2هبزُ ) "الف "ذطیس ذسهبت هَضَؿ ثٌس  زستگبُ ٍاگصاض وٌٌسُ ثِ ضٍش

ٍ وویت ذسهبت هَضز اًتؾبض  ًبهِ ٍ ویفیت ایي آییي( 26) ّبی تقییي ضسُ تَسظ ستبز هَضَؿ هبزُ ّعیٌِ سطاًِ ٍاگصاضی هتٌبست ثب تقطفِ -ج 

 .ضَز تقییي هی

گطزز ٍ  ضَاثظ لبًًَی هطثَط تقییي هی ًبهِ هغبثك آییي ّبی تقییي ضسُ زض ایي ّبی غیط زٍلتی ثطاسبس ضٍش طفِ اضایِ ذسهبت تَسظ ثرصتق -ز 

 .ضسس تػَیت ضَضای التػبز هی ضثظ ثِ ثبالتطیي همبم زستگبُ اجطایی شی هطرع ٍجَز ًساضز ثب پیطٌْبز ٍظیط ٍ یب زض هَاضزی وِ ضبثغِ لبًًَی

 .گطزز ًبهِ ًوی ایي آییي ثبضٌس هطوَل حىن ٍاگصاضی ٍ اجبضُ ثٌبّب ٍ اهَال زٍلتی وِ اظ ًفبیس هلی هی -8هبزُ  



ٍ ٍاگصاضی هسیطیت ثِ فْسُ عطف  ثرص غیط زٍلتی ّبی هطبضوت ثب هسؤٍلیت حفؼ ٍ حطاست ٍ تقویط ٍ ًگْساضی اهَال زٍلت زض ضٍش  -9هبزُ  

وبضضٌبسبى ضسوی زازگستطی،   .ًبهِ تقییي ذَاّس ضس ( آییي26ّبی هطثَط تَسظ ستبز هَضَؿ هبزُ) زستَضالقول ثبضس. ضَاثظ ٍ لطاضزاز هی

 .لطاض ذَاٌّس زاز ( زض تقییي هیعاى اجبضُ ایي حىن ضا هس ًؾط2هَضَؿ هبزُ )

هَجِ ٍ پس اظ زضیبفت هبثِ التفبٍت  یلاستثٌبیی ثب شوط زال زض هَاضز ضًَس، هوٌَؿ است. تغییط وبضثطی هطاوع ٍ ٍاحسّبیی وِ ٍاگصاض هی -23هبزُ  

 .ّیأت ٍظیطاى ثالهبًـ است ضثظ ٍ تػَیت اجطایی شی تغییط وبضثطی ثِ ًفـ زٍلت ثب پیطٌْبز ثبالتطیي همبم زستگبُ اضظش افعٍزُ ًبضی اظ

 ای ٍ اجتوبفی ٍ تَاًوٌسی  حطفِ  فٌی، ّبی زاضای غالحیت ًبهِ ثبیس ّبی هَضَؿ ایي آییي افطاز ثىبض گطفتِ ضسُ زض ٍاحسّب ٍ فقبلیت -22هبزُ  

 .هی گطزز ّب زض لطاضزازّب هٌؾَض ّب ٍ ًَؿ فقبلیت تَجِ ثِ ترػع ظم ثبضٌس ٍ ایي هَضَؿ ثبال

 .ضثظ ًرَاٌّس زاضت شی استرساهی ثب زستگبُ ضًَس ّیچگًَِ ضاثغِ وبضوٌبًی وِ زض ایٌگًَِ ٍاحسّب ثِ ذسهت گطفتِ هی -تجػطُ 

زض غَضت تمبضبی وبضوٌبى ثطای  ٍاحس هطثَط گصاضی هسیطیت ٍ هطبضوت، عطف لطاضزاز هَؽف است ضوي حفؼ وبضثطیزض ضٍش ٍا  -21هبزُ  

احىبم ضسوی  فٌَاى هأهَض ثپصیطز ٍ حمَق ٍ هعایبی آًْب ضا عجك اظ وبضوٌبى ضبغل ضا ثِ%( 13) ازاهِ ذسهت زض آى ٍاحسّب حسالل پٌجبُ زضغس

 .یبفت ضثظ اضتغبل ذَاٌّس شی بیط ٍاحسّبیپطزاذت ًوبیس. ثمیِ وبضوٌبى زض س

ضثظ اضتغبل  سبیط ٍاحسّبی زستگبُ شی ٍاگصاض ضسُ زض وبضوٌبى ضبغل زض ٍاحسّبی هعثَض زض غَضت فسم توبیل ثِ ذسهت زض ٍاحسّبی  -تجػطُ  

 .ذَاٌّس یبفت

( ًفط 1( الی )6هتطىل اظ )« زٍلت ن ثرطی اظ همطضات هبلیتٌؾی ( لبًَى88ستبز اجطای هبزُ ) »ّبی ٍاگصاض وٌٌسُ  زض ّط یه اظ زستگبُ -26هبزُ  

ستبز هصوَض زض حَظُ هطوعی زستگبُ ثِ تٌؾین   .ضَز تطىیل هی اضضس ٍ غبحجٌؾطاى ثِ اًتربة ٍظیط یب ثبالتطیي همبم زستگبُ اظ هقبًٍبى، هسیطاى

 .پطزاظز هی ًبهِ ایي آییي اجطای هبزُ یبز ضسُ ٍ ّبی هطثَط ثِ ّب ٍ ذظ هطی ٍاضایِ سیبست

 :ًبهِ ثِ ضطح ظیط است ( ایي آییي26ٍؽبیف ٍ اذتیبضات ستبز هَضَؿ هبزُ )  - 24هبزُ  

 .( لبًَى زض زستگب88ُتػَیت ثطًبهِ تٌؾین ضسُ جْت تحمك هبزُ ) -الف  

 .ًبهِ ( ایي آییي2تػَیت ضطح ٍؽبیف ّیأت اهٌبء، هَضَؿ هبزُ ) -ة 

هحطٍهیت هٌبعك ٍ وویت ٍ ویفیت  ًَؿ فقبلیت ٍ هیعاى ثِ هتمبضیبى ثب تَجِ ثِ هَلقیت جغطافیبیی،تقییي هیعاى ّعیٌِ سطاًِ ٍاگصاضی  -ج 

 .زٍلتی زضغس ّعیٌِ سطاًِ 91ذسهبت تب 

قییي ٍ ت .هٌمَل ٍ غیطهٌمَل هتمبضیبى ٍ اجبضُ اهَال ّبی فٌی ٍ اذاللی ّبی هَضز ًیبظ ثطای تقییي غالحیت تْیِ ٍ تػَیت زستَضالقول -ز 

 .ًبهِ ( ایي آییي2هبزُ ) ثٌسّبی الف، ة ٍ ج ّبی هَضَؿ تٌؾین چبضچَة لطاضزازّبی هٌقمسُ ثب ثرص غیط زٍلتی زض ضٍش

 .ضسوی زازگستطی ّب ٍ اهَال هٌمَل ثطاسبس هتَسظ ًؾط سِ ًفط وبضضٌبس لیوت گصاضی اجبضُ سبذتوبى -ٍ  

 .ٍاگصاض ضسُ اهَال هٌمَل ٍ غیط هٌمَل بضثطی ٍ حفؼ ٍ حطاست اظّبی الظم ثطای جلَگیطی اظ تغییط و تقییي ٍ اذص ضوبًت -ظ  

 .ضسیسگی ثِ ترلفبت عطف لطاضزاز اظ ضطایظ ٍاگصاضی -ح 



 .ضیعی وطَض اضایِ گعاضش زض همبعـ ضص هبِّ ثِ سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ -ط 

ّبی استبًی زض ٍاحسّبی  وویتِ  (،26هَضَؿ هبزُ ) تبزّبی اضایِ ضسُ تَسظ س ثِ هٌؾَض پیگیطی، ًؾبضت ٍ وٌتطل ثط اجطای سیبست -21هبزُ  

تَاًٌس حست ضطٍضت  هی ّبی استبًی وویتِ ضَز. ستبز تقییي هی ّبی استبًی تَسظ ضًَس تطویت وویتِ ایجبز هی ّبی ٍاگصاض وٌٌسُ استبًی زستگبُ

 .ٍاگصاض ًوبیٌسٍؽبیف ذَز ضا ثِ آًْب  ای اظ پبضُ ّب هستمط ًوَزُ ٍ ّبی اجطایی زض ضْطستبى وویتِ

( هَضز اضظیبثی سبالًِ 26هَضَؿ هبزُ ) تَسظ ستبز چگًَگی ذسهبت اضایِ ضسُ ٍ فولىطز اضربظ عطف لطاضزاز زستگبُ ٍاگصاض وٌٌسُ، -23هبزُ 

تَسظ زستگبُ  لطاضزاز زستگبُ ٍاگصاض وٌٌسُ ٍ ذسهت گیطًسگبى ثبضس، عطف ویفیت ذسهبت اضایِ ضسُ هَضز ضضبیت گیطز ٍ چٌبًچِ وویت ٍ لطاض هی

 ثطذَضزاض ذَاّس ضس ٍ زض غیط ایي غَضت عجك هفبز لطاضزاز ٍ لَاًیي ٍ همطضات اظ ترفیف ٍیژُ زض اجبضُ گیطز ٍ هَضز تطَیك ٍ لسضزاًی لطاض هی

 .ضَز السام هی هطثَط

 .هوٌَؿ است ییّبی اجطا زستگبُ ًبهِ زض ّبی هَضَؿ ایي آییي ّط گًَِ تَسقِ تطىیالتی ثطای اًجبم فقبلیت -22هبزُ  

ًبهِ ضا وِ ثِ ذعاًِ  اجطای ایي آییي ٍجَُ حبغل اظ ضیعی وطَض هىلف است زض تٌؾین ثَزجِ سٌَاتی هقبزل سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ -28هبزُ  

 .اذتػبظ زّس اضایِ ذسهبت ثِ زستگبُ ٍاگصاض وٌٌسُ ٍاضیع ضسُ است، جْت اضتمبی ویفیت

 ضجوَْ هقبٍى اٍل ضییس -هحوسضضب فبضف  


