
 آییي ًبهَ آهْظـی

(پیْؼتَ ّ ًبپیْؼتَ)زّضٍ ُبی کبضزاًی ّ کبضـٌبؼی   

 ( ّ ثؼس اظ آى93ّیژٍ زاًفدْیبى ّضّزی )

 همسهَ

 آییي ًبهَ ـْضای ػبلی ثطًبهَ ضیعی آهْظـی ّظاضت ػلْم، تحمیمبت ّ فٌبّضی 3 هبزٍ 12 ّ 8،  2ثَ اؼتٌبز ثٌسُبی 

 : ، آییي ًبهَ ظیط تسّیي ّ ثَ اخطا گصاـتَ هی ـْز(28/7/93همْة )

 ُسف- 1هبزٍ

ُسف اظ تسّیي ایي آییي ًبهَ، تٌظین اهْض آهْظؾ زاًفگبٍ ثطای تطثیت ًیطّی اًؽبًی  هترمك، هتؼِس ّ هتٌبؼت ثب 
ًیبظُبی خبهؼَ ّ ایدبز ُوبٌُگی زض فؼبلیت ُبی آهْظـی زاًفگبٍ ُب ّ هؤؼؽَ ُبی آهْظؾ ػبلی کفْض اؼتفبزٍ ثِیٌَ اظ 

 .ظطفیت ُبی هْخْز زض اضتمبی ؼٍح کیفیت آهْظـی زاًفدْیبى اؼت

 تؼبضیف- 2 هبزٍ

 .ّظاضت ػلْم، تحمیمبت ّ فٌبّضی اؼت: ّظاضت. 1

اؼت کَ زاضای  (اػن اظ زّلتی ّ غیطزّلتی)هٌظْض ُط یک اظ زاًفگبُِب ّ هؤؼؽَ ُبی آهْظؾ ػبلی ّ پژُّفی: زاًفگبٍ. 2
 .هدْظ تبؼیػ اظ هطاخغ شی ضثً ثْزٍ؛ ّ هدطی ُط یک اظ زّضٍ ُبی کبضزاًی، کبضـٌبؼی ًبپیْؼتَ ّ کبضـٌبؼی ُؽتٌس

هٌظْض آهْظؾ زاًفدْ زض ٌْل ؼٌْات هدبظ زّضٍ تحمیلی ثسّى پطزاذت ُعیٌَ زض زاًفگبٍ ُبیی : آهْظؾ ضایگبى. 3

 .اؼت کَ اظ ثْزخَ ػوْهی زّلت اؼتفبزٍ هی کٌٌس

فطزی اؼت کَ زض یکی اظ زّضٍ ُبی آهْظؾ ػبلی ثطاثط وْاثً هؼیي، پصیطفتَ ـسٍ، ثجت ًبم کطزٍ ّ هفغْل ثَ :زاًفدْ. 4

 .تحمیل اؼت

 هٌظْض ـیٍْ ای اظ آهْظؾ اؼت کَ  زاًفدْ ثَ لْضت توبم ّلت زض فؼبلیتِبی آهْظـی زاًفگبٍ ـطکت هی :حىْضی. 5

 .کٌس

 . هٌظْض ـیٍْ ای اظ آهْظؾ اؼت کَ اظ حىْض فیعیکی زاًفدْ زض فؼبلیتِبی آهْظـی العاهی ًیؽت:غیط حىْضی. 6



  هٌظْض ـیٍْ ای اظ آهْظؾ اؼت کَ ثرفی اظ آى ثَ لْضت حىْضی ّ ثرفی اظ آى ثَ لْضت :ًیوَ حىْضی. 7

 .غیطحىْضی اًدبم هی ـْز

ػىْ ُیبت ػلوی آگبٍ ّ هؽلً ثَ اهْض آهْظـی اؼت کَ اظ ؼْی زاًفگبٍ اًتربة هی ـْز تب : ضاٌُوبی آهْظـی. 8

 .ضاٌُوبی تحمیلی زاًفدْ اظ تبضید ّضّز تب زاًؿ آهْذتگی ثبـس

هٌظْض هدوْػَ ثَ ُن پیْؼتَ ای اظ زضّغ ُط ضـتَ تحمیلی اؼت کَ ُسف هفرمی ضا زًجبل هی کٌس : ثطًبهَ زضؼی. 9

 .ّ ثطًبهَ آى تْؼً ـْضای ػبلی ثَ تمْیت ضؼیسٍ اؼت

 ؼبػت، کبضگبُی 32 ؼبػت، ػولی یب آظهبیفگبُی 16هیعاى زضؼی کَ هفبز آى ثطای ُط ّاحس ًظطی : ّاحس زضؼی. 10

 ؼبػت زض ٌْل یک 120 ؼبػت ّ کبضآهْظی 64 ؼبػت، کبضّضظی یب کبض زض ػطلَ 48 (ثبظزیس ػلوی)یب ػولیبت هیساًی 

 .ًیوؽبل تحمیلی یب زّضح تبثؽتبًی ٌجك ثطًبهَ زضؼی همْة اخطا هی ـْز

هیعاى زضؼی اؼت کَ ثَ تفریك گطٍّ آهْظـی، گصضاًسى آى ثطای ضفغ کوجْز زاًؿ یب هِبضت : زضغ خجطاًی. 11
 .زاًفدْ زض آغبظ زّضٍ تحمیلی هطثْي وطّضی اؼت

یکی اظ ـؼت فطػی اظ گطٍّ ُبی ػلوی اؼت کَ ثَ لحبَ هْوْع کبهال هفرك اؼت ّ اظ هْوْػبت : ضـتَ تحمیلی. 12

 .گطُِّبی ػلوی زیگط هتوبیع ثْزٍ ّ حسالل ثَ یک کبضایی هفرك هی اًدبهس

ُط یک اظ ـؼت یک ضـتَ تحمیلی کَ ًبظط ثط ترمك آى ثبـس، کَ اذتالف زضّغ زض زّ گطایؿ : گطایؿ تحمیلی. 13

 . زضلس کل ّاحسُب ثیفتط ثبـس30 زضلس کل ّاحس ُبی ضـتَ کوتط ّ اظ 7اظ یک ضـتَ ًجبیس اظ 

زّضح تحمیلی کَ پػ اظ زّضٍ هتْؼٍَ آغبظ هی ـْز ّ ـبهل زاًؿ آهْذتگبًی اؼت کَ ثسّى : زّضٍ کبضزاًی پیْؼتَ. 14

 ّاحس زضؼی ٌجك ثطًبهَ زضؼی همْة 68گصضاًسى زّضٍ پیؿ زاًفگبُی ّاضز زّضٍ کبضزاًی ـسٍ ّ حسالل ثب گصضاًسى 

 .ثَ زضیبفت هسضک کبضزاًی هٌتِی هی ـْز

زّضح تحمیلی کَ پػ اظ زّضٍ هتْؼٍَ آغبظ هی ـْز ّ ـبهل زاًؿ آهْذتگبًی اؼت کَ ثب : زّضٍ کبضزاًی ًبپیْؼتَ. 15

 ّاحس زضؼی ٌجك ثطًبهَ زضؼی همْة 68گصضاًسى زّضٍ پیؿ زاًفگبُی ّاضز زّضٍ کبضزاًی ـسٍ ّ حسالل ثب گصضاًسى 
 .ثَ زضیبفت هسضک کبضزاًی هٌتِی هی ـْز

 ّاحس 130زّضح تحمیلی اؼت کَ پػ اظ زّضٍ هتْؼٍَ آغبظ هی ـْز ّ حسالل ثب گصضاًسى : زّضٍ کبضـٌبؼی پیْؼتَ. 16

 .زضؼی ٌجك ثطًبهَ زضؼی همْة ثَ زضیبفت هسضک کبضـٌبؼی هٌتِی هی ـْز

آغبظ هی ـْز ّ حسالل  (پیْؼتَ ّ ًبپیْؼتَ)زّضح تحمیلی اؼت کَ پػ اظ زّضٍ کبضزاًی : زّضٍ کبضـٌبؼی ًبپیْؼتَ. 17

 . ّاحس زضؼی ّ ٌجك ثطًبهَ زضؼی همْة ثَ زضیبفت هسضک کبضـٌبؼی هٌتِی هی ـْز68ثب گصضاًسى تؼساز 



هدوْػَ ضـتَ ُبی هرتلف تحمیلی اؼت زض زّضٍ هتْؼٍَ اؼت کَ ثب تْخَ ثَ هْاز آظهًْی : گطٍّ آظهبیفی. 18

 .هفتطک زؼتَ ثٌسی هی ـْز

ثٌیبزی تطیي ّاحس ؼبظهبًی زاًفگبُی هتفکل اظ تؼسازی ػىْ ُیبت ػلوی زاضای ترمك هفتطک : گطٍّ آهْظـی. 19

 .زض یک ضـتَ ػلوی اؼت کَ ثب ایدبز ّ ضاٍ اًساظی آى ضـتَ تحمیلی زض زاًفگبٍ تفکیل هی ـْز

یکی اظ ـْضاُبی ترممی اّلیي ؼٍح ؼیبؼتگصاضی ثرؿ زاًفگبٍ هی ثبـس کَ زض حْظٍ هؼبًّت : ـْضای آهْظـی. 20

آهْظـی ّ تحمیالت تکویلی ثَ ضیبؼت هؼبّى آهْظـی تفکیل هی ـْز ّ ًؽجت ثَ ؼیبؼتگصاضی ّ ثطًبهَ ضیعی ثَ 
ـْضای . هٌظْض ایدبز ُوبٌُگی زض اهْض اخطایی زض ثرؿ هطثْي ّ اضائَ ثَ ـْضای زاًفگبٍ ّ ُیأت ضئیؽَ السام هی ًوبیس

 .آهْظـی هی تْاًس اذتیبضات هفرك ـسٍ زض ایي آییي ًبهَ ضا ثَ گطٍّ آهْظـی یب کویتَ هٌترت تفْیه کٌس

فطزی اؼت کَ یکی اظ زّضٍ ُبی تحمیلی ضا ثب هْفمیت ثَ پبیبى ضؼبًسٍ ّ ثطاثط وْاثً هؼّیي، گْاُی : زاًؿ آهْذتَ. 21

 .یب هسضک تحمیلی هطثْي ضا زضیبفت کطزٍ ثبـس

 . ُفتَ آهْظؾ ّ زّ ُفتَ اهتحبًبت پبیبًی اؼت16 ُط ًیوؽبل تحمیلی ـبهل :ًیوؽبل تحمیلی. 22

 . ُفتَ ّ یک ُفتَ اهتحبًبت پبیبًی اؼت6ـبهل : زّضٍ تبثؽتبى. 23

 ـطایً ػوْهی ّ اذتمبلی ّضّز ثَ زّضٍ-3 هبزٍ 

 زاـتي ـطایً ػوْهی ّضّز ثَ آهْظؾ ػبلی ثطاثط همْثبت ّظاضت. 3-1

 .احطاظ تْاًوٌسی ػلوی هٍبثك همْثبت ّظاضت. 3-2

 ًحٍْ اخطای زّضٍ- 4 هبزٍ 

 .آهْظؾ زض زاًفگبٍ هجتٌی ثط ًظبم ّاحسی ّ ثَ ظثبى فبضؼی اًدبم هی ـْز

زاًفگبٍ اذتیبض زاضز زض لْضت تْاًبیی، ثطًبهَ زضؼی همْة ـْضای ػبلی ثطًبهَ ضیعی آهْظـی ضا هٌحمطًا ثطای : تجمطٍ
زاًفدْیبى ذبضخی زض لْضتی کَ ثَ حس ًمبة الظم ثطای تفکیل کالغ ثطؼس ثب ضػبیت وْاثً ّ همطضات هطثْي، ثَ ظثبى 

 .اًگلیؽی اضائَ ًوبیس

زاًفگبٍ هْظف اؼت، ثطًبهَ ُبی آهْظـی ّ زضؼی همْة ـْضای ػبلی ثطًبهَ ضیعی آهْظـی ّظاضت ضا ثطای زّضٍ - 5هبزٍ 

 .ای کَ زض آى ثب هدْظ ـْضای گؽتطؾ آهْظؾ ػبلی زاًفدْ پصیطفتَ اؼت، اخطا ًوبیس



زاًفگبٍ اذتیبض زاضز حساکثط زٍ زضلس اظ ّاحس ُبی زضؼی ُط زّضٍ ضا ثب اّلْیت زضّغ پبیَ ّ ػوْهی ثَ خع زضّغ : تجمطٍ
ثب تبکیس ثط هحتْای الکتطًّیکی ّ ضػبیت  (هدبظی)هدوْػَ هؼبضف اؼالهی ّ فبضؼی ػوْهی ثَ لْضت الکتطًّیکی 

 .اؼتبًساضزُبی همْة ّظاضت اضائَ ًوبیس

زاًفگبٍ هّْظف اؼت، ثطای ُسایت تحمیلی زاًفدْ اظ ظهبى پصیطؾ، یکی اظ هسضؼبى هطتجً ثب ضـتَ تحمیلی - 6 هبزٍ 

 .زاًفدْ ضا ثَ ػٌْاى ضاٌُوبی آهْظـی تؼییي ّ اػالم کٌس

حساکثط ّاحس .  ّاحس زضؼی اًتربة کٌس20 ّ حساکثط 12زاًفدْ زض ُط ًیوؽبل تحمیلی الظم اؼت حسالل -7 هبزٍ

 . ّاحس اؼت6هدبظ اًتربثی زض زّضٍ تبثؽتبًی 

 ثبـس، زض ایي لْضت زاًفدْ ثب تبییس گطٍّ آهْظـی زض 17اگط هیبًگیي ًوطات زاًفدْیی زض یک ًیوؽبل حسالل :1تجمطٍ

 . ّاحس زضؼی اذص ًوبیس24ًیوؽبل تحمیلی ثؼس هی تْاًس حساکثط تب 

 ّاحس زضؼی ثبلی زاـتَ ثبـس، ثَ ـطٌی کَ 24چٌبًچَ زاًفدْ زض ًیوؽبل آذط ثطای زاًؿ آهْذتگی، حساکثط :2تجمطٍ 

 . ّاحس اذص ًوبیس24 ثبـس، هی تْاًس تب 10هیبًگیي کل ّی ثبالی 

 ّاحس زضؼی زاًؿ آهْذتَ ـْز، ثب تبییس گطٍّ آهْظـی، هی 8زض ـطایً ذبق کَ زاًفدْ ثب گصضاًسى حساکثط :3تجمطٍ 
 .تْاًس ّاحسُبی هصکْض ضا زض زّضٍ تبثؽتبًی اذص ًوبیس

 . ایي هبزٍ اؼتفبزٍ کٌس3 ّ 2زاًفدْ ُوعهبى ًوی تْاًس اظ هفبز تجمطٍ : 4تجمطٍ 

زض لْضتی کَ ّاحسُبی اًتربثی یب ثبلیوبًسٍ زاًفدْ زض پبیبى ُط ًیوؽبل ثَ تفریك گطٍّ آهْظـی، ثٌب ثَ : 5تجمطٍ 

ز، زض ایٌمْضت ایي ًیوؽبل ثَ ػٌْاى یک ًیوؽبل ضغ ّاحس زضؼی ة12زالیل هْخَ ّ ذبضج اظ اضازٍ زاًفدْ ثَ کوتط اظ 

 ُویي 1هْوْع تجمطٍ )کبهل زض ؼٌْات تحمیلی ّی هحؽْة هی ـْز، اهب زض هفطّي ـسى یب هوتبظ ـسى زاًفدْ 

 ّ 17 ـس هفطّي ًیؽت ّ اگط 12ثَ ػجبضت زیگط، زض ـطایً هصکْض، اگط هیبًگیي زاًفدْ کوتط اظ )ثی تبثیط اؼت  (هبزٍ

 (.ثبالتط ـس هوتبظ هحؽْة ًوی ـْز

زض لْضتی کَ زاًفدْ زض آذطیي ًیوؽبل تحمیلی ثطای زاًؿ آهْذتگی حساکثط زّ زضغ ًظطی زاـتَ ثبـس، ثب -8هبزٍ 

هی تْاًس زضّغ ضا ثَ  (7 هبز3ٍ ّ 2هْوْع تجمطٍ ُبی )تبییس گطٍّ آهْظـی ّ ثب ضػبیت ؼمف ّاحسُبی آى ًیوؽبل 

.لْضت هؼطفی ثَ اؼتبز زض آى ًیوؽبل یب زّضٍ تبثؽتبى ثگصضاًس  

ًظطی ضا اذص ّلی ًوطٍ لجْلی کؽت ًکٌس، اهب زّضٍ ػولی زضغ فْق ضا - چٌبًچَ زاًفدْیی لجاًل یک زضغ ػولی: تجمطٍ

 .گصضاًسٍ ثبـس، هی تْاًس ثب ضػبیت هفبز ایي هبزٍ، ثرؿ ًظطی آى زضغ ضا ثَ لْضت هؼطفی ثَ اؼتبز  اذص ًوبیس

ُط زضغ ٌجك ثطًبهَ  (تمسم ّ تأذط)چگًْگی ّ تطتیت اضائَ توبهی زضّغ ُط زّضٍ ّ ُط ضـتَ ثب ضػبیت پیؿ ًیبظ - 9هبزٍ 

 .زضؼی همْة ثط ػِسح گطٍّ آهْظـی گطٍّ اؼت



 .زاًفدْ زض آذطیي ًیوؽبل تحمیلی اظ ضػبیت همطضات هطثْي ثَ ایي هبزٍ هؼبف اؼت: تجمطٍ

 ّاحس هی 6تؼساز ّاحسُبی خجطاًی ثب تفریك گطٍّ آهْظـی لطفًب ثطای زّضٍ کبضـٌبؼی ًبپیْؼتَ حساکثط - 10 هبزٍ 
 .ثبـس ّ ًوطٍ زضّغ خجطاًی زض هیبًگیي ًیوؽبل ّ کل هحبؼجَ ًوی ـْز

کَ هؼسل کل آًِب  (فبلس هسضک پیؿ زاًفگبُی)زاًفگبٍ اذتیبض زاضز ثطای زاًؿ آهْذتگبى زّضٍ کبضزاًی پیْؼتَ : تجمطٍ

پصیطفتَ ـسٍ اًس حساکثط  (ثَ تفریك گطٍّ آهْظـی) اؼت ّ زض زّضٍ کبضـٌبؼی ًبپیْؼتَ زض ضـتَ غیطهطتجً 14ظیط 

 . ًوطٍ ایي زضّغ زض هیبًگیي ًیوؽبل ّ کل هحبؼجَ ًوی ـْز.  ّاحس زضؼی خجطاًی اضائَ کٌس20

. آهْظؾ ضایگبى ثطای ُط زاًفدْ، زض ُط زّضٍ تحمیلی لطفًب یکجبض ّ زض یک ضـتَ تحمیلی اهکبى پصیط اؼت-11هبزٍ   

زاًفدْی هفوْل آهْظؾ ضایگبى زض زاًفگبُِبی زّلتی، زض لْضت حصف یب ػسم کؽت ًوطٍ لجْلی زض ُط - 12هبزٍ 

زضغ، ثطای اًتربة هدسز آى زضغ، زض لْضتی کَ ؼٌْات هدبظ تحمیلی زاًفدْ توبم ـسٍ ثبـس هْظف ثَ پطزاذت 

 .ُعیٌَ هطثْي ٌجك همْثَ ُیأت اهٌبی زاًفگبٍ هی ثبـس

زاًفدْی هفوْل ایي آییي ًبهَ هی تْاًس زض زّضٍ ُبی غیط حىْضی کَ هٌتِی ثَ هسضک تحمیلی هی ـْز، - 13هبزٍ 

 .هٍبثك همْثبت هطثْي ثَ لْضت ُوعهبى تحمیل کٌس

تحمیل ُوعهبى زاًفدْیبى اؼتؼسازُبی زضذفبى ثطاؼبغ همْثبت ـْضای ُسایت اؼتؼسازُبی زضذفبى ّظاضت : تجمطٍ
 .اًدبم هی ـْز

ثطًبهَ ضیعی ّ تموین گیطی زضثبضٍ چگًْگی ّ ظهبى حصف ّ اوبفَ، حصف اوٍطاضی زضّغ، اػالم ّ ثجت ًوطٍ، - 14هبزٍ 

 .تبضید تدسیس ًظط ّ غیط ٌجك ـیٍْ ًبهَ اخطایی همْة ـْضای آهْظـی زاًفگبٍ اًدبم هی ـْز

زض زّضٍ ّ کبضـٌبؼی ًبپیْؼتَ زّ ؼبل ّ  (اػن پیْؼتَ ّ ًبپیْؼتَ) زض زّضٍ ُبی کبضزاًی هست هدبظ تحمیل-15 هبزٍ 

.ُبی کبضـٌبؼی پیْؼتَ چِبض ؼبل اؼت  

 حساکثط یک ًیوؽبل ثطای زّضٍ ُبی زاًفگبٍ اذتیبض زاضز زض ـطایً ذبق ّ ثب تمْیت ـْضای آهْظـی زاًفگبٍ،: 1تجمطٍ

.حساکثط زّ ًیوؽبل ثطای زّضٍ کبضـٌبؼی پیْؼتَ، هست هدبظ تحمیل ضا افعایؿ زُسکبضزاًی ّ کبضـٌبؼی ًبپیْؼتَ ّ   
 .چٌبًچَ زاًفدْ زض ایي هست زاًؿ آهْذتَ ًفْز اظ ازاهَ تحمیل هحطّم ذْاُس ـس

ُعیٌَ افعایؿ ؼٌْات تحمیل ٌجك تؼطفَ همْة ُیبت اهٌبء زاًفگبٍ اظ زاًفدْیبى هفوْل آهْظؾ ضایگبى : 2 تجمطٍ

 .زضیبفت هی ـْز

اضظیبثی پیفطفت تحمیلی زاًفدْ زض ُط زضغ تْؼً هسضغ آى زضغ ّ ثط اؼبغ حىْض ّ فؼبلیت زض کالغ، - 16هبزٍ 
 .اًدبم تکبلیف ّ ًتبیح اهتحبًبت اًدبم هی ـْز ّ ثَ لْضت ػسزی اظ لفط تب ثیؽت هحبؼجَ هی ـْز



 .ثطگعاضی آظهْى کتجی ثطای زضّغ ًظطی العاهی اؼت: 1تجمطٍ 

هطات زضّغ توطیي زثیطی، کبضآهْظی ّ کبضّضظی، ػولیبت لحطایی، کبض زض ػطلَ ّ زضّؼی کَ زض ثطًبهَ ى: 2تجمطٍ 

زضؼی همْة، ثب پطّژٍ اضائَ هی ـْز، زض لْضتی کَ ثَ تفریك هسضغ ّ تبییس گطٍّ آهْظـی هطثْي، تکویل آًِب زض 

 اًدبم 14 لٍؼی ـسى ًوطٍ ًبتوبم ٌجك ـیٍْ ًبهَ هبزٍ ٌْل یک ًیوؽبل تحمیلی هیؽط ًجبـس، ًبتوبم تلمی هی ـْز،

 .هی ـْز

 .حىْض زاًفدْ زض توبم خلؽبت زضغ زّضٍ ُبی حىْضی العاهی اؼت- 17هبزٍ 

 کٌس، غیجت خلؽبت یب زض خلؽَ اهتحبى پبیبى ًیوؽبل آى زضغ اگط زاًفدْ زض زضؼی ثیؿ اظ ؼَ ـبًعزُن. 1تجمطٍ

 ّ زض ًوطٍ آى زضغ لفط تفریك زازٍ ـْز، غیط هْخَچٌبًچَ غیجت زاًفدْ ثَ تفریك ـْضای آهْظـی زاًفگبٍ 

 ّاحس زض ٌْل ًیوؽبل ثطای 12زض ایي لْضت ضػبیت حس ًمبة .  هی ـْزحصف آى زضغ هْخَ،لْضت تفریك 

 .زاًفدْ العاهی ًیؽت ّلی ًیوؽبل هصکْض ثَ ػٌْاى یک ًیوؽبل کبهل خعّ ؼٌْات تحمیلی ّی هحؽْة هی ـْز

زض ـطایً ذبق، حصف توبم زضّغ یک ًیوؽبل تحمیلی ثب زضذْاؼت کتجی زاًفدْ ّ تبییس ـْضای آهْظـی . 2تجمطٍ

 .زاًفگبٍ لجل اظ ـطّع اهتحبًبت ّ ثب احتؽبة زض ؼٌْات تحمیلی اهکبًپصیط اؼت

 ایي هبزٍ، زض لْضت اوٍطاض تب زّ ُفتَ لجل اظ ـطّع اهتحبًبت پبیبى 1زاًفدْ هی تْاًس ثب ضػبیت هفبز تجمطٍ. 3تجمطٍ

ًیوؽبل، لطفًب یک زضغ ًظطی ضا ثب تأییس گطٍّ آهْظـی حصف کٌس ثَ ـطي آى کَ تؼساز ّاحسُبی ثبلیوبًسٍ زاًفدْ 

 . ّاحس ًفْز12کوتط اظ 

 . اؼت10حسالل ًوطح لجْلی زض ُط زضغ - 18هبزٍ

زاًفدْیی کَ زض ُط ًیوؽبل زض یک یب چٌس زضغ ًوطٍ لجْلی کؽت ًکٌس، چٌبًچَ زض ًیوؽبل ُبی ثؼسی، زضغ .1تجمطٍ

یب زضّغ هصکْض ضا ثب ًوطٍ لجْلی ثگصضاًس، ًوطٍ یب توبم ًوطٍ ُبی هطزّزی لجلی زض ضیع ًوطات تحمیلی زاًفدْ، فمً ثجت 
ثی اثط ّ لطفًب  آذطیي ًوطٍ لجْلی زض آى زضغ هالک هحبؼجَ هیبًگیي کل زّضٍ ّ ثبلی هی هبًس اهب ایي ًوطٍ ُب زض 

 . زّضٍ ذْاُس ثْزهیبًگیي کلهحبؼجَ 

، لطفًب ثطای هحبؼجَ هیبًگیي کل زّضٍ تحمیلی زض ٌُگبم زاًؿ 1گصضاًسى زضّغ ثب اؼتفبزٍ اظ تجمطٍ. 2تجمطٍ

 آهْذتگی هی ثبـس ّ هفطٌّی زاًفدْ زض ًیوؽبل ُبی لجلی ضا ذٌثی ًوی کٌس؛

تؽِیالت ایي هبزٍ ـبهل زاًفدْیبًی کَ ثَ زلیل تملت ّ یب حکن کویتَ اًىجبٌی، ًوطٍ هطزّزی زضیبفت هی . 3تجمطٍ

 .کٌٌس، ًوی ـْز

 ثبـس، زاًفدْ زض آى ًیوؽبل هفطّي 12چٌبًچَ هیبًگیي ًوطات زاًفدْ زض ُط ًیوؽبل تحمیلی  کوتط اظ -19هبزٍ 

 . ّاحس زضؼی اًتربة کٌس14زاًفدْی هفطّي، زض ًیوؽبل ثؼسی حساکثط هی تْاًس تب  . تلمی هی ـْز



 ًیوؽبل 3زّضٍ کبضـٌبؼی پیْؼتَ چٌبًچَ زاًفدْیی زض زّضٍ کبضزاًی ّ کبضـٌبؼی ًبپیْؼتَ زّ ًیوؽبل ّ زض . تجمطٍ

.اػن اظ هتْالی یب هتٌبّة هفطّي ـسٍ ثبـس، اظ تحمیل هحطّم هی ـْز  

زاًفدْ هی تْاًس ثب ضػبیت ؼٌْات هدبظ تحمیل، زض زّضٍ کبضزاًی ّ کبضـٌبؼی ًبپیْؼتَ، یک ًیوؽبل ّ زض - 20 هبزٍ 

 .زّضٍ کبضـٌبؼی پیْؼتَ زّ ًیوؽبل اظ هطذمی تحمیلی اؼتفبزٍ ًوبیس

 .هست هدبظ هطذمی ظایوبى زّ ًیوؽبل تحمیلی ّ ثسّى احتؽبة زض ؼٌْات تحمیلی اؼت: 1تجمطٍ 

هست هدبظ هطذمی پعـکی، زض لْضت تأییس پعـک هؼتوس زاًفگبٍ ّ ـْضای آهْظـی، حساکثط زّ ًیوؽبل : 2تجمطٍ 

 .تحمیلی ّ ثسّى احتؽبة زض ؼٌْات تحمیلی اؼت

حساکثط تب زّ ًیوؽبل تحمیلی  (. . .هبهْضیت ُوؽط یب ّالسیي ّ )ثطضؼی ؼبیط همبزیك هطذمی تحمیلی هبًٌس : 3تجمطٍ 

 . ّ ثسّى احتؽبة زض ؼٌْات هدبظ، زض اذتیبض ـْضای آهْظـی زاًفگبٍ اؼت

زاًفدْ هی تْاًس ثب تفریك ـْضای آهْظـی زاًفگبٍ اظ هدوْع هطذمی ُبی هصکْض زض ایي هبزٍ ّ تجمطٍ ُبی . 4تجمطٍ

 .هٌسضج زض آى ثِطٍ هٌس ـْز

 .ثجت ًبم ًکطزى زاًفدْ زض ُط ًیوؽبل تحمیلی، اًمطاف اظ تحمیل هحؽْة هی ـْز- 21هبزٍ

 . ـْضای آهْظـی زاًفگبٍ اؼتۀتموین گیطی زض هْضز ثبظگفت ثَ تحمیل زاًفدْی هٌمطف اظ تحمیل ثَ ػِس: تجمطٍ

زاًفدْی هتمبوی اًمطاف اظ تحمیل ثبیس زضذْاؼت اًمطاف ذْز ضا ـرمًب ّ ثَ لْضت کتجی ثَ ازاضٍ آهْظؾ - 22هبزٍ 

زاًفدْ هدبظ اؼت، فمً یک ثبض ّ تب زّ هبٍ اظ تبضید اضائَ زضذْاؼت، تمبوبی اًمطاف ذْز ضا پػ . زاًفگبٍ تؽلین کٌس
 زض غیط ایي لْضت، پػ اظ اًمىبی ایي هِلت، حکن اًمطاف ّی اظ تحمیل لبزض هی ـْز. ثگیطز

زاًفدْی زّضٍ ُبی کبضزاًی ّ کبضـٌبؼی پیْؼتَ ثب زاـتي ـطایً ظیط هی تْاًس اظ یک ضـتَ یب گطایؿ ثَ - 23هبزٍ 

 :ضـتَ یب گطایؿ زیگط تحمیلی  زض ُوبى زاًفگبٍ تغییط ضـتَ یب گطایؿ زُس

 ّخْز ضـتَ یب گطایؿ هْضز تمبوبی زاًفدْ زض ُوبى زاًفگبٍ؛ (الف

 هْافمت گطٍّ آهْظـی هجسا ّ هممس ّ ثب تأییس ـْضای آهْظـی زاًفگبٍ؛ (ة

کوتط ًجْزى ًوطٍ اکتؽبثی زاًفدْ زض آظهْى ؼطاؼطی گطٍّ آهْظـی شی ضثً اظ ًوطٍ آذطیي فطز پصیطفتَ ـسٍ زض آى  (ج
 ضـتَ یب گطایؿ زض زاًفگبٍ ّ زض ؼبل پصیطؾ ّ ثب تبییس ؼبظهبى ؼٌدؿ آهْظؾ کفْض؛

 اهکبى ازاهَ تحمیل زاًفدْ زض گطایؿ خسیس زض ؼٌْات هدبظ ثبلیوبًسٍ؛ (ز



 . تحمیلی ثطای یک ثبض هی تْاًس ثب ضػبیت ـطایً ایي هبزٍ، تغییط ضـتَ یب گطایؿ زُسۀزاًفدْ زض ُط زّض: تجمطٍ

تغییط ضـتَ اظ زّضٍ ُبی پبییي ثَ زّضٍ ُبی ثبالتط، اظ غیط زّلتی ثَ زّلتی، اظ ـجبًَ ثَ ضّظاًَ، اظ غیط حىْضی - 24 هبزٍ 

 .ثَ ًیوَ حىْضی ّ حىْضی هوٌْع اؼت ّلی ثط ػکػ آى هدبظ اؼت

تغییط ضـتَ زاًفدْیی کَ پصیطؾ ّی زض زّضٍ اظ ٌطیك ثسّى آظهْى هی ثبـس ثَ ضـتَ ُبیی کَ پصیطؾ زض آًِب اظ : تجمطٍ
 .ٌطیك آظهْى ؼطاؼطی لْضت گطفتَ ثبـس، هوٌْع اؼت

تغییط ضـتَ زاًفدْ زض زّضٍ کبضـٌبؼی ًبپیْؼتَ هوٌْع اؼت، اهب تغییط گطایؿ ثب زاـتي ـطایً ّ وْاثً شکط - 25هبزٍ

 . اهکبى پصیط اؼت23ـسٍ زض هبزٍ 

هیِوبًی ّ اًتمبل زاًفدْ هٍبثك آییي ًبهَ هیِوبًی ّ اًتمبل زاًفدْیبى زّضٍ ُبی کبضزاًی ّ کبضـٌبؼی - 26هبزٍ 

 .زاًفگبُِب ّ هؤؼؽبت آهْظؾ ػبلی زّلتی ّ غیطزّلتی همْة ّظاضت اًدبم هی ـْز

ّ ثب کؽت  (25، 26، 27، 28هْوْع هْاز )اًتمبل تْأم ثب تغییط ضـتَ یب گطایؿ زض لْضت احطاظ ـطایً - 27هبزٍ 

 .هْافمت زاًفگبٍ ُبی هجساء ّ هممس، فمً ثطای یک ثبض اهکبى پصیط اؼت

هؼبزل ؼبظی ّ پصیطؾ ّاحس ُبی زضؼی گصضاًسٍ ـسٍ زاًفدْ ثطاؼبغ زؼتْضالؼول اخطایی همْة ـْضای - 28هبزٍ 

 .آهْظـی زاًفگبٍ اهکبى پصیط اؼت

 ّاحس اظ زضّغ هؼبزل ؼبظی ـسٍ، یک ًیوؽبل اظ ؼٌْات هدبظ تحمیلی زاًفدْ کبؼتَ 20 تب 12ثَ اظای ُط . 1تجمطٍ

 .هی ـْز

 هؼبزل ؼبظی زضّغ لطفًب زض ـیٍْ ُبی آهْظـی ُن ػطن ظیط لْضت هی گیطز؛. 2تجمطٍ

 ّاحسُبی گصضاًسٍ زاًفدْی حىْضی ثَ زّضٍ ُبی حىْضی، ًیوَ حىْضی یب غیط حىْضی؛ (الف

 ًیوَ حىْضی ثَ ًیوَ حىْضی ّ غیط حىْضی؛ (ة

 غیط حىْضی ثَ غیط حىْضی (ج

 12هالک زاًؿ آهْذتگی ثطای زّضٍ ُبی کبضزاًی، کبضـٌبؼی پیْؼتَ ّ ًبپیْؼتَ زاـتي هیبًگیي کل حسالل -29هبزٍ 

 .زض پبیبى زّضٍ اؼت

 ثبـس، تٌِب یک 12چٌبًچَ هیبًگیي کل زاًفدْیی پػ اظ گصضاًسى توبم ّاحسُبی زضؼی آى زّضٍ کوتط اظ : تجمطٍ

 ّاحس اظ زضؼِبیی 20ًیوؽبل ثب ضػبیت ؼمف هدبظ ؼٌْات تحمیلی ثَ ّی فطلت زازٍ هی ـْز تب ثب اذص هدسز حساکثط 



 ثطؼبًس ّ هسضک تحمیلی زّضٍ 12 گصضاًسٍ اؼت، هیبًگیي کل زضّغ اذص ـسٍ ذْز ضا ثَ حسالل 12کَ ثب ًوطٍ کوتط اظ 

 .ضا زضیبفت کٌس؛ زض غیط ایي لْضت اظ تحمیل هحطّم هی ـْز

ـبهل ) ّاحس زضؼی 68زض لْضتی کَ زاًفدْی هٌمطف یب هحطّم اظ تحمیل زّضٍ کبضـٌبؼی پیْؼتَ حسالل - 30هبزٍ 

ضا ثب ًوطٍ لجْلی گصضاًسٍ ّ هیبًگیي کل زضّغ گصضاًسٍ  ( ّاحس زضّغ ػوْهی ّ هبثمی اظ ؼبیط زضّغ زّض10ٍحساکثط 

زض غیط ایي لْضت، ثَ .  یب ثبالتط ثبـس، زض ایي لْضت هی تْاًس هسضک زّضٍ کبضزاًی ُوبى ضـتَ ضا زضیبفت کٌس12ّی 

زاًفدْی هصکْض ّ ُوچٌیي هٌمطف یب هحطّم اظ تحمیل زض زّضٍ کبضزاًی ّ کبضـٌبؼی ًبپیْؼتَ، فمً گْاُی هجٌی ثط 
 .تؼساز ّاحسُبی گصضاًسٍ ـسٍ زازٍ ذْاُس ـس

زض لْضتی کَ زاًفدْی هٌمطف یب هحطّم اظ تحمیل زض زّضٍ کبضـٌبؼی پیْؼتَ ثیؿ اظ ّاحسُبی هْضز ًیبظ . 1تجمطٍ

زّضٍ کبضزاًی ضا ثب ًوطٍ لجْلی گصضاًسٍ ثبـس، زض ایي لْضت زاًفگبٍ زضّؼی ضا هالک هیبًگیي کل ثطای لسّض هسضک 

 . یب ثبالتط ـْز12کبضزاًی لطاض هی زُس کَ هیبًگیي کل زاًفدْ زض آى زضّغ، 

لسّض هسضک کبضزاًی حؽت تمبوبی زاًفدْ ّ لطف ًظط اظ ّخْز زّضٍ کبضزاًی همْة زض آى ضـتَ یب هدطی : 2تجمطٍ 

 .ثْزى زاًفگبٍ هحل تحمیل زاًفدْ اًدبم هی گیطز

 .تبضید زاًؿ آهْذتگی، ظهبى ثجت آذطیي ًوطٍ زضغ زاًفدْ زض ازاضٍ آهْظؾ زاًفگبٍ اؼت- 31هبزٍ 

هؽئْلیت حؽي اخطای ایي آییي ًبهَ ّ ُطگًَْ پبؼرگْیی لبًًْی هتطتت ثط آى ثط ػِسٍ زاًفگبٍ اؼت ّ - 32 هبزٍ 

 . ًظبضت ثط اخطا ّ تفؽیط هفبز آى ثط ػِسح هؼبّى آهْظـی ّظاضت اؼت

 ثَ تمْیت ـْضای 16/12/93 هْضخ 859 تجمطٍ زض خلؽَ 34 هبزٍ ّ 33 زض یک همسهَ ّ ایي آییي ًبهَ-33هبزٍ 

 ّ ًیع توبم  ّ پػ اظ آى1393-94ثطای زاًفدْیبى ّضّزی ؼبل تحمیلی ػبلی ثطًبهَ ضیعی آهْظـی ضؼیس ّ 

الظم زاًفدْیبًی کَ ظهبى اثالؽ ایي آییي ًبهَ، ـبغل ثَ تحمیل ُؽتٌس ثَ ـطٌی کَ ذللی زض تحمیل ایفبى ایدبز ًکٌس 
 . ّ توبم آییي ًبهَ ُب ّ ثرفٌبهَ ُبی هغبیط ثب آى لغْ ّ ثال اثط اػالم هی ـْزاالخطاء اؼت

  

 


