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 دضتٕرانؼًم اجرايي افسايع ضريت حمٕق ٔ ييساٌ ضبػبت يٕظف تذريص
 ػهًي داَػگبْٓبي يُطمّ ْيأتاػضبي  

 
ٙ   ٛيأتهبٕٗٞ تهٌيَ  7ٓبظٙ « ٕ » ثٚ اقت٘بظ ث٘ع  :يصٕثّ  ٝؾاؼت  41/1/88ٝ ٓاٞؼش  / 1144 ٜبي آ٘اب  ٝٗبٓاٚ نأبؼ
 6/41ػِٔا  ظاٗهاهبٜٛبي ٓ٘هواٚ تابٓيؿإ      ٛياأت ثب اكؿايم ضاؽيت زواٞم اػيابي    ، تسويوبت ٝ ك٘بٝؼي، ػِّٞ

ٝ ٓيؿإ قبػبت ٓٞظق تعؼيف آٗبٕ ثؽاي خجؽإ ٓبثٚ اُتلبٝت ٗبن  اؾ اكاؿايم زواٞم    4/4/88ظؼيع اؾ تبؼيص 
 .ثٚ نؽذ غيَ ٓٞاكوت گؽظيع  4/7/88اؾ تبؼيص 

 ضبػبت يٕظف     رتجّ ي
 قبػت ظؼ ٛلتٚ 47                           ٓؽث  آٓٞؾنيبؼ

 قبػت ظؼ ٛلتٚ 46     ٓؽث  
 قبػت ظؼ ٛلتٚ 41     اقتبظيبؼ 
 قبػت ظؼ ٛلتٚ 41     ظاٗهيبؼ 
 قبػت ظؼ ٛلتٚ 41     اقتبظ 

 .ٞاٛع يبكت قوق ٓٞظق تعؼيف ثٚ ٓ٘ٞاٍ گػنتٚ اظآٚ ض 81-88ظؼ ٗئكبٍ ثٜبؼي  :تجصرِ 
تٞاٗع  ٓ  كؽٛ٘ه  اؾ قوق ٓٞظق تعؼيف، پژٝٛه ، آٓٞؾن ، ٓدٔٞػٚ كؼبُيتٜبي ػِٔ : نٞظ  ٓ  ضٔ٘ب يبظآٝؼ

 .ٗسٞٙ ٓسبقجٚ ايٖ كؼبُيتٜب ط  ظقتٞؼاُؼِٔ  ٓتؼبهجب تٞقط ٝؾاؼت ٓتجٞع اػالّ ضٞاٛع نع . ثٌبٛع
 
 
 

 يٕظف تذريص داَػجٕيبٌ ثٕرضئّاحذ دضتٕرانؼًم اجرايي 
 

 آييٍ َبيّ اجرايي اػطبي ثٕرش تحصيهي داخم كػٕر ، 8يبدِ تجصرِ 
 ٔزارت ػهٕو، تحميمبت ٔ فُبٔري 88/5/96يٕرخ  41348/44ثخػُبيّ غًبرِ  

 
 ٝازع ثًٞؼت ٗظؽي ظؼ ظاٗههبٙ ٓدؽي 3زعاهَ ( ثٞؼقيٚ)ٝازع ٓدبؾ تعؼيف خٜت ظاٗهدٞيبٕ ظٝؼٙ ظًتؽي 

 . ثبنع ٓ  ٛ  يب ًبؼگبٛ ثبنع ٝ يب ٓؼبظٍ إٓ ثًٞؼت ػِٔ  ًبؼ آؾٓبيههب ٓ 

 

 

 



 نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي آيين
 ايُبءْبي  ْيأتآخريٍ اصالحبت يصٕة  

 
  :يمذيّ

ناٞظ ًاٚ اؼؾل    ٓا   ناٞظ ثاٚ ضاعٓت  اطاالم     ٓ  ٝازع ٓؼبظٍ ٗبٓجؽظٙٗبٓٚ  آييٖ ٝازع ٓؼبظٍ آٓٞؾن  ًٚ ظؼ ايٖ
چهٞٗه  ٓؼابظٍ قابؾي اياٖ گٞٗاٚ ضاعٓبت ثاب       . آٓٞؾن  إٓ ٓؼبظٍ ٝازعٛبي تعؼيف ٓٞظق ظاٗههبٛ  ثبنع

  :ثبنع  ٓ  ٝازعٛبي ٓٞظق تعؼيف ٝٗسٞٙ ٓسبقجٚ إٓ ثٚ ٓ٘ظٞؼ تؼييٖ ٓيؿإ زن اُتعؼيف ثٚ نؽذ ؾيؽ
ًبؼن٘بق  ٝ ًبؼن٘بق  اؼنع پيٞقتٚ ثب ؼػبيت ، ٝازع ٓؼبظٍ ثؽاي ٛؽ پؽٝژٙ پبيبٕ ٗبٓٚ ظٝؼٙ ًبؼظاٗ   - 1يبدِ 

 :نٞظ  ٓ  طؽين ؾيؽ ٓسبقجٚايٖ ٓبظٙ ثٚ ٛبي  نؽايط تجًؽٙ
 

 ٝازع پؽٝژٙ پبيبٕ ٗبٓٚ يب ؼقبُٚ                                       
 _______________________= ٝازع ٓؼبظٍ 

                                                                                          1 
ٞقط ثيم اؾ ياي ٗلاؽ قؽپؽقات  ناٞظ تؼاعاظ ٝازاع ٓؼابظٍ كاٞم ثاؽ تؼاعاظ           اگؽ پؽٝژٙ پبيبٕ ٗبٓٚ ت –1تجصرِ 

 .نٞظ  ٓ  ٓعؼقيٖ توكيْ
ثيهتؽ اؾ ياي ٝازاع   ( پيٞقتٚ ٝ ٗبپيٞقتٚ ) ًبؼن٘بق  ، ًبؼظاٗ ٛبي  ثؽاي يي پؽٝژٙ پبيبٕ ٗبٓٚ ظٝؼٙ  -2تجصرِ 

 .بنع ٝازع ٓؼبظٍ هبثَ ازتكبة ٗٔ  ث 1ٓؼبظٍ ٝ ثؽاي ًبؼن٘بق  اؼنع پيٞقتٚ ثيهتؽ اؾ 
نٞظ ٓهٍٔٞ ايٖ ٓبظٙ ٗيكات٘ع ٝازاع ٓؼابظٍ إٓ ٛٔابٕ      ٓ  ظؼٝق  ًٚ ثٚ ػ٘ٞإ ظؼـ پؽٝژٙ تعؼيف –3تجصرِ 

 .ٝازع ًٓٞة ظؼـ اقت 
ناٞظ ٝازاع    ٓا   پؽٝژٙ پبيبٕ ٗبٓٚ يب ؼقبُٚ ٛبي  ًٚ ثب يي ػ٘ٞإ ثٚ ٝقيِٚ ثيم اؾ يي ظاٗهدٞ اخؽا  –4تجصرِ 

 .ٝازع ٓؼبظٍ هبثَ ازتكبة اقت  8تب  نٞظ ٝ زعاًثؽ ٓ  ثجت ٗبٓ  يي ظاٗهدٞ ٓسكٞة

ٝازع ٓؼبظٍ ظؼـ قٔي٘بؼ ًبؼن٘بقا   ٝ ًبؼن٘بقا  اؼناع پيٞقاتٚ ثؽاثاؽ       –5تجصرِ 
3
1
ٝازاع ٓؼابظٍ پاؽٝژٙ     

 .ٝازع هبثَ ازتكبة اقت  1ٓٞضٞع ايٖ ٓبظٙ ٓسكٞة ٓيهؽظظ ٝ زعاًثؽتب 
ٓابظٙ   1ٝ  1ٝ  4ٛبي  ؼن٘بق  اؼنع ٗبپيٞقتٚ ثب ؼػبيت تجًؽٙٝازع ٓؼبظٍ ٛؽ پؽٝژٙ پبيبٕ ٗبٓٚ ظٝؼٙ ًب – 2يبدِ 

ػِٔ  ؼاٛ٘ٔب  ٛيأتثؽاي  ػيٞ  4
4
3
ٝازع ظؼـ ٝ ظؼ ٓٞاؼظ اقتث٘بئ  ثب تًاٞيت ناٞؼاي تسًايالت تٌٔيِا       

 .ٝازع ثؽاي ٛؽ پؽٝژٙ هبثَ ازتكبة اقت  8ثبنع ٝ زعاًثؽ تب قوق  ٓ  4ظاٗههبٙ هبثَ اكؿايم تب 
ٝازاع ظؼـ   6/4ثؽاثاؽ   4ٓبظٙ  4ٝازع ٓؼبظٍ ظؼـ قٔي٘بؼ ًبؼن٘بق  اؼنع ٗبپيٞقتٚ ثب ؼػبيت تجًؽٙ   –صرِتج

 .ٓهؽٝط ثؽايٌ٘ٚ ٓٞضٞػبت اؼائٚ نعٙ ٛٔبٗ٘ع ٗجبنع . ٝازع ٓسكٞة ٓيهؽظظ 1قٔي٘بؼ ٝزعاًثؽ 
ٝازاع ثاؽاي    11ظًتؽي تطًً  ٓكبٝي ٝازع ؼقبُٚ ثٞظٙ ٝ زاعاًثؽ  ٛبي  ٝازع ٓؼبظٍ ؼقبُٚ ظٝؼٙ  - 3يبدِ 

 .ٛؽ ؼقبُٚ ظؼ ًَ ظٝؼٙ ظًتؽي تطًً  هبثَ ازتكبة اقت
 



 
ثب تٞخاٚ ثاٚ ٓياؿإ ٓهابؼًت     ( اقتبظ ٓهبٝؼ ) ػِٔ  ٓهبٝؼ ؼقبُٚ  ٛيأتٝازع ٓؼبظٍ ثؽاي ٛؽ ػيٞ  – 1تجصرِ 

 1اؼناع ٗبپيٞقاتٚ ٝ   ٝازع ٓؼبظٍ ثؽاي ٛؽ ؼقابُٚ ًبؼن٘بقا     1ٝازع ٓؼبظٍ ؼقبُٚ ٝ زعاًثؽ   6/4ٝي زعاهَ
ٗلؽ اقتبظ ٓهبٝؼ ٝ ٛاؽ   4ثؽاي ٛؽ ؼقبُٚ ًبؼن٘بق  اؼنع . ثبنع ٓ  ٝازع ٓؼبظٍ ثؽاي ٛؽ ؼقبُٚ ظًتؽي تطًً 

 .ٗلؽ اقتبظ ٓهبٝؼ ٓ٘ظٞؼ ٓيهؽظظ  1ؼقبُٚ ظًتؽي تطًً  
لاؽات  ظؼيٞؼت  ًٚ تؼعاظ ٓهبٝؼيٖ ثيهتؽ اؾ تؼعاظ ٗلؽات كٞم ثبنع ٝازع ٓؼبظٍ كاٞم ثاؽ تؼاعاظ ٗ    – 2تجصرِ 

 .توكيْ ضٞاٛع نع ثٚ طٞؼي ًٚ خٔغ ٝازع ٓؼبظٍ ثبثت ثٔبٗع 
ٚ     ٛبي  خِكبت ظكبع اؾ پؽٝژٙ( ٓٔتسٖ)زن اُؿزٔٚ ظاٝؼإ   -3تجصرِ  اي ٝ  ًبؼن٘بقا  اؼناع ياب ظًتاؽي زؽكا
ظؼ ٓاٞؼظ  ظاٝؼإ  . قبػت زن زياٞؼ ظؼ خِكاٚ هبثاَ پؽظاضات اقات      11ظًتؽي تطًً  زعاًثؽ ٛبي  ؼقبُٚ

. ناٞظ  ٓا   ٞع چ٘بٗچٚ اؾ نٜؽقتبٕ ظػٞت نٞٗع ٛؿي٘ٚ ؼكت ٝ ثؽگهت ٝ اهبٓت ٗيؿ پؽظاضتضبؼج اؾ ظاٗههبٙ ٓتج
ثؽاي ٛؽ خِكٚ ظكبع اؾ پؽٝژٙ ًبؼن٘بق  اؼنع يب ظًتؽي زؽكٚ اي زعاًثؽ يي ٗلؽ ظاٝؼ ظاضِ  ٝ يي ٗلؽ ظاٝؼ 

  ٝ ظٝٗلاؽ  ٝ ثؽاي ٛؽ ؼقبُٚ ظًتؽي تطًً  زعاًثؽ ياي ٗلاؽ ظاٝؼ ظاضِا   ( ضبؼج اؾ ظاٗههبٙ ٓتجٞع ) ضبؼخ  
 .نٞظ  ٓ  ظاٝؼ ضبؼخ  ظؼ ٗظؽ گؽكتٚ

ٚ   ٛياأت نٞؼاي تسًيالت تٌٔيِا  ٛاؽ ظاٗهاهبٙ پؽٝٗاعٙ ػِٔا  اػيابي         - 4تجصرِ  تٞاٗ٘اع   ٓا   ػِٔا  ؼا ًا
ٚ ٛبي  قؽپؽقت  پبيبٕ ٗبٓٚ ظًتاؽي تطًًا  ؼا ػٜاعٙ ظاؼ    ٛابي   ظٝؼٙ ًبؼن٘بق  اؼنع ٝ ظًتؽي زؽكٚ اي ؼقابُ

ٛبي  ٞؾن  ٝ پژٝٛه  قبػبت ٓٞظق تعؼيف ٓؽتجٚ ػِٔ  ٝ كؼبُيتٜب ٝ قٔتنٞٗع ثب تٞخٚ ثٚ ٓيؿإ كؼبُيتٜبي آٓ
ً٘ع ٝ ظؼ ٛؽ يٞؼت  ٓ  تٞاٗع قؽپؽقت  ٗٔبيع تؼييٖ ٓ  اخؽاي  آٗبٕ ثؽؼق  ٝ تؼعاظ پبيبٕ ٗبٓٚ ٛبي  ؼا ًٚ ػيٞ

َ    ٛبي  ٝازع ٓؼبظٍ ثؽاي پبيبٕ ٗبٓٚ 46ظؼ ٛؽ ٗئكبٍ تسًيِ  ثيم اؾ   ًبؼن٘بـ اؼناع ٝ ظًتاؽي تطًًا  هبثا
 .ازتكبة ٗطٞاٛع ثٞظ 

زن اُتعؼيف پبيبٕ ٗبٓٚ ٛب ٝ ؼقبُٚ ٛب پاف اؾ اتٔابّ ًابؼ پبيابٕ ٗبٓاٚ ٝ ؼقابُٚ ٝ ظكابع اؾ إٓ هبثاَ           -  5تجصرِ 
پؽظاضت اقت ٓهؽٝط ثؽايٌ٘ٚ ثب اكؿٝظٕ ايٖ ٝازعٛب ثٚ ٗئكبُٜبي هجَ ًٚ ٓٞضٞع پبيبٕ ٗبٓاٚ ظؼ ظقات ثؽؼقا     

ٚ   . زان اُتاعؼيف تدبٝؾٌٗ٘اع   ٗبٓٚ  يٖآي ٝاهعاّ ثٞظٙ اقت اؾ قوق تؼييٖ نعٙ ظؼ ٛابي   ظٝؼٙٛابي   ثاؽاي پبيابٕ ٗبٓا
ٚ    1ًبؼن٘بق  اؼنع زعاًثؽ  ٗئكابٍ   1ظٝؼٙ ظًتاؽي تطًًا  زاعاًثؽ    ٛابي   ٗيْ قبٍ تسًايِ  ٝ ثاؽاي ؼقابُ

تٞاٗع زن اُتاعؼيف ياي ٗئكابٍ     ٓ  تسًيِ  هبثَ پؽظاضت اقت ٝظؼ يٞؼت ؼضبيت اؾ پيهؽكت ًبؼظاٗههبٙ
 .ٗئكبٍ ظؼ ظٝؼٙ ظًتؽي تطًً  ؼا هجَ اؾ اتٔبّ ًبؼ پبيبٕ ٗبٓٚ يب ؼقبُٚ ثپؽظاؾظ  1ظؼ ظٝؼٙ ًبؼن٘بق  ٝ 

ظؼ ٓٞؼظ ظاٝؼإ ثؽگؿاؼي آتسبٕ خبٓغ ظٝؼٙ ظًتؽي تطًً  ٝ تًاٞيت طاؽذ ٓواعٓبت  ؼقابُٚ      -  6تجصرِ 
ٞ   11تٞاٗع ثٚ اكؽاظ ٓعػٞ زعاًثؽ تب  ٓ  ظاٗههبٙ، ثدؿ اقتبظ ؼاٛ٘ٔب ٝ اقتبظإ ٓهبٝؼ ؼ ظؼ خِكاٚ  قبػت زان زيا

 .ثپؽظاؾظ 
ثاٚ طؽيان    4ٓابظٙ   4ًبؼآٓٞؾي ٝ ًبؼٝؼؾي ثب ؼػبيت تجًؽٙ ، ٝازع ٓؼبظٍ ظؼٝـ ػِٔيبت يسؽائ   - 4يبدِ 

 .ٝازع ٓؼبظٍ هبثَ ازتكبة اقت  1نٞظ ٝ ظؼ ٛؽ ٗئكبٍ زعاًثؽ  ٓ  ؾيؽ ٓسبقجٚ
 
 



 (8+ تؼعاظ ظاٗهدٞ + ٝازعظؼـ ػِٔيبت يسؽائ  يبًبؼآٓٞؾي ًٝبؼٝؼؾي )                          
 ____________________________________________= ٝازع ٓؼبظٍ 
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ػِٔ  ثٚ طٞؼ ًبَٓ ٝ ظؼ  ٛيأتٝازع ٓؼبظٍ ػِٔيبت يسؽائ  ظؼ يٞؼت  ٓ٘ظٞؼ ٓيهؽظظ ًٚ ػيٞ   - 1تجصرِ 

 .قبػت ظؼ ٛؽ تؽّ ظؼ ٓسَ ػِٔيبت زيٞؼ ظانتٚ ثبنع  84طٍٞ ظؼـ ثٚ اؾا  ٛؽ ٝازع 
ٓاعظًبؼي  ) زعاًثؽ ٝازع ٓؼبظٍ ظؼٝـ ًبؼٝؼؾي هبثَ ازتكبة ثؽاي گؽايم ضعٓبت اختٔبػ    - 2تجصرِ 
 .ثبنع  ٓ  ٝازع 6( اختٔبػ  
ثبؼ ثبؾظيع اؾ ٓساَ ًابؼآٓٞؾي ٝ    1پؽظاضت زن اُؿزٔٚ ًبؼٝؼؾي ٝ ًبؼآٓٞؾي ٓ٘ٞط ثٚ زعاهَ   - 3تجصرِ 

 .ثبنع  ٓ  ًبؼٝؼؾي ٝ اؼائٚ گؿاؼل
كٞم اُؼبظٙ ٓبٓٞؼيت ؼٝؾاٗٚ ، ؼآٓٞؾي ٝ ًبؼٝؼؾي ضبؼج اؾ ٓ٘هوٚ خـؽاكيبي  نٜؽثؽاي ثبؾظيع اؾ ًب - 4تجصرِ 

 .ٝ ٗيؿ ٛؿي٘ٚ قلؽ ثؽاثؽ ٓوؽؼات هبثَ ازتكبة اقت 
 11ٛاؽ ٝازاع   ) ثؽاي ٛؽ ظؼـ ًبؼگبٛ  گؽٝٙ ٛ٘ؽ ٝ آؾٓبيههبٛ  ٝ ثطم ػِٔ  ظؼـ ؼقْ ك٘ا     -  5يبدِ 

ٝازاع ٓؼابظٍ ثؽاثاؽ    ( ٘ا   قابػت ًابؼ ػِٔا  ظؼـ ؼقاْ ك     84قبػت ًبؼ آؾٓبيهاهبٛ  ٝ  
4
3

ٝازاع إٓ ظؼـ  

 .ٓسكٞة ضٞاٛع نع 
 .ثبنع  ٓ  4ٝازع ٓؼبظٍ قبيؽ ظؼٝـ ًبؼگبٛ   -تجصرِ  

اگؽ قبػبت اضبكٚ ثؽ ٓيؿإ ٝازع ثؼ٘ٞإ ًالـ تٔؽيٖ ٓسكٞة يب ظؼـ آؾٓبيههبٛ  ًٓٞة تٞقط  – 6يبدِ 

ػِٔ  ٓكئٍٞ ظؼـ اؼائٚ نٞظ زعاًثؽ ٛيأتػيٞ 
3
2

 .ٝازع ظؼٗظؽ گؽكتٚ ضٞاٛع نع 

ثبنع تؼعاظ  ٓ  ثؽاثؽ 5/1تؼعاظ ٝازع ٓؼبظٍ ظؼـ ٓوهغ ًبؼن٘بق  اؼنع ٗبپيٞقتٚ ٝ ظًتؽي تطًً   – 7يبدِ 
 .ثبنع  ٓ  ثؽاثؽ 2ػِٔ  اؼائٚ ٓيهؽظظ  ٛيأتٝازع ٓؼبظٍ ايٖ ظؼٝـ ًٚ ثؽاي اُٝيٖ ثبؼ تٞقط ػيٞ 

) ع ظؼ ٓٞاؼظ ضبو ظؼ ٓٞؼظ ظؼٝـ تطًً  قابٍ آضاؽ ًبؼن٘بقا  اؼناع پيٞقاتٚ      تٞاٗ ٓ  ظاٗههبٙ –تجصرِ  
 .اػٔبٍ ٗٔبيع  1ٝ  25/1ضؽيت ( ظًتؽي زؽكٚ اي ٝ كٞم ُيكبٗف 

ٝازع ٓؼبظٍ ٛؽ ظؼـ ثب تٞخٚ ثٚ تؼعاظ ظاٗهدٞيبٕ ًالـ ٝٗٞع ظؼـ ٝ ؼنتٚ تسًيِ  ٓؽثٞط تٞقط   – 8يبدِ 
ثؽاثاؽ ٝازاع ًٓاٞة إٓ ظؼـ     5/1زعاًثؽ ٓؼابظٍ ٛاؽ ظؼـ اؾ    نٞؼاي ظاٗههبٙ تؼييٖ ٓيهؽظظ ٓهؽٝط ثؽايٌ٘ٚ

 .تدبٝؾ ٗ٘ٔبيع 
آ٘ابي ٓ٘هواٚ ياي پژٝٛها  ثاٚ تًاٞيت        ٛيأت 26/12/75تجًؽٙ ظؼ خِكٚ ٓٞؼش  18ٓبظٙ ٝ  8ظؼ ٗبٓٚ  آييٖ ايٖ

 .ثبنع  ٓ  ثبنع ٝ اؾ تبؼيص اخؽا ًِيٚ ٓوؽؼات ٓـبيؽ ثب إٓ ِٓـ  ٓ  هبثَ اخؽا 1/7/76ؼقيعٙ ٝ اؾ تبؼيص 
 
 

 
 
 



 َحِٕ يحبضجّ ٔاحذْبي يؼبدل آيٕزغيَبيّ  آييٍ انحبق يٕادي ثّ
 ٔزارت ػهٕو تحميمبت ٔ فُبٔري 88/5/85يٕرخ  2868/8َبيّ غًبرِ 

 
  :نٞظ  ٓ  اضبكٚ 26/12/75ًٓٞة ، ٗسٞٙ ٓسبقجٚ ٝازعٛبي ٓؼبظٍ آٓٞؾن ٗبٓٚ  آييٖ ٓٞاظ ؾيؽ ثٚ

 ػهًي ْيأتپژْٔػي ٔ فرُْگي ػضٕ ، فؼبنيتٓبي آيٕزغي – 6يبدِ 
 

 ٔاحذ َٕع فؼبنيت رديف
 يؼبدل

 يالحظبت

طؽاز  قٞاثن آتسبٕ خبٓغ ًتج  ٝتًسير اٝؼام آتسبٗ  إٓ  1
 ثٚ اؾاي ٛؽ ظؼـ

 زعاًثؽ يي ٝازع ٓؼبظٍ 25/0

 زعاًثؽ يي ٝازع ٓؼبظٍ 25/0 نؽًت ظؼ ثؽگؿاؼي آتسبٕ خبٓغ نلبٛ  ثٚ ا ؾاي ٛؽ ظاٗهدٞ 2
 ثدؿاقتبظإ ؼاٛ٘ٔبٝٓهبٝؼ 5/0 نعظاٝؼي پبيبٕ ٗبٓٚ ًبؼن٘بق  اؼ 3
 ثدؿاقتبظإ ؼاٛ٘ٔبٝٓهبٝؼ 1 ظاٝؼي ؼقبُٚ ظًتؽي 4
ًااابؼظاٗ  ٛااابي  تاااعٝيٖ قؽكًاااَ ٛؽػ٘اااٞإ ظؼـ ظؼ ظٝؼٙ 5

 ًٝبؼن٘بق 
5/0  

ًبؼن٘بق  اؼنع ٛبي  تعٝيٖ قؽكًَ ٛؽ ػ٘ٞإ ظؼـ ظؼ ظٝؼٙ 6
 ٝ ظًتؽي

25/0  

بٕ ٗبٓاٚ  ٗٔبي٘عٙ تسًيالت تٌٔيِا  ظؼ ٛاؽ خِكاٚ ظكابع اؾ پبيا      7
 ًبؼن٘بق  اؼنع

125/0  

  25/0 ٗٔبي٘عٙ تسًيالت تٌٔيِ  ظؼ ٛؽ خِكٚ ظكبع اؾ ؼقبُٚ ظًتؽي 8
  1 پژٝٛه  –قؽظثيؽي ٓدِٚ ػِٔ   9
 1 پژٝٛه  –ٓعيؽٓكئٍٞ ٓدِٚ ػِٔ   10
 ٝازع ٓؼبظٍ 2زعاًثؽ  5/0 ٓعيؽظاضِ  ٓدِٚ ػِٔ  پژٝٛه /تسؽيؽيٚ  ٛيأتػيٞيت ظؼ 11
 5/0 تؽٝيد  -ِٔ  قؽظثيؽي ٓدِٚ ػ 12
 5/0 تؽٝيد  –ٓعيؽ ٓكئٍٞ ٓدِٚ ػِٔ   13
 –ٓااعيؽظاضِ  ٓدِااٚ ػِٔاا    /تسؽيؽيااٚ  ٛيااأتػيااٞيت ظؼ 14

 تؽٝيد 
5/0 

..... پااف اؾ اخااؽاي طااؽذ   1-2 (ثعٕٝ ظؼيبكت ٛؿي٘ٚ پؽقِ٘  ) اخؽاي طؽذ پژٝٛه  ًٓٞة  15
تهطيى ٓؼابٕٝ پژٝٛها    

 ظاٗههبٙ
تهااااطيى ٓؼاااابٕٝ  ثااااٚ  1 ؼاٙ اٗعاؾي آؾٓبيههبٙ  16

 پژٝٛه  ظاٗههبٙ
 ٝازع ٓؼبظٍ 25/0زعاًثؽ  25/0 ٓهبٝؼ ػِٔ  اٗدٖٔ ػِٔ  ظاٗهدٞيبٕ 17
ٓهااابٝؼػِٔ  ظاٗهااادٞيبٕ نااابٛعٝايثبؼگؽظؼ ظٝؼٙ ًااابؼظاٗ   18

ٙ  5ًٝبؼن٘بق  ثٚ اؾاي ٛاؽ   تسًايالت  ٛابي   ظاٗهادٞٝظؼ ظٝؼ
 ظاٗهدٞ 2تٌٔيِ  ثٚ اؾاي ٛؿ 

 زعاًثؽ يي ٝازع ٓؼبظٍ 25/0



كؽٛ٘ها  ظؼظٝؼٙ ًابؼظاٗ  ًٝبؼن٘بقا      –ظاٗهدٞي   ٓهبٝؼٙ 19
ٙ  5ثٚ اؾاي ٛاؽ   تسًايالت تٌٔيِا  ثاٚ    ٛابي   ظاٗهادٞ ٝظؼ ظٝؼ
 ظاٗهدٞ 2اؾاي ٛؽ 

 زعاًثؽ يي ٝازع ٓؼبظٍ 25/0

 
 در غٕراْب ٔ كًيطيَٕٓبي تخصصي(حميمي )ػهًي يُتخت  ْيأتفؼبنيت ػضٕ  – 41يبدِ 
 ٔاحذ َٕع فؼبنيت رديف

 يؼبدل
 يالحظبت

  1 ت ظؼ نٞؼاي ظاٗههبٙػيٞي 1
 
 

 ٝازع ٓؼبظ2ٍزعاًثؽ 

 1 ػيٞيت ظؼ نٞؼاي آٓٞؾن  ظاٗههبٙ 2
 1 ػيٞيت ظؼ نٞؼاي پژٝٛه  ظاٗههبٙ 3
 1 ػيٞيت ظؼ نٞؼاي كؽٛ٘ه  4
 1 ػيٞيت ظؼ نٞؼاي ا ظاؼي ٝٓبُ  ظاٗههبٙ 5
ػيٞيت ظؼًٔيكيٕٞ ثؽٗبٓٚ ؼياؿي ظؼقا  ظاٗهاٌعٙ     6

 ظاٗههبٙ/
5/0  

  65/0 ٞؼاي اٗتهبؼاتػيٞيت ظؼ ن 7
  25/0 ػيٞيت ظؼ ظٝؼإ اطالع ؼقبٗ  ٝ ؼايبٗٚ 8
  1 ٓٔيؿٙ ظاٗههبٙ ٛيأتػيٞيت ظؼ  9
  1 ٓٔيؿٙ ظاٗههبٙ ٛيأتػيٞيت ظؼًٔيكيٕٞ تطًً   10
  5/0 گؿي٘م اقتبظ ٛيأتػيٞيت ظؼ  11
  5/0 ػيٞيت ظؼ نٞؼاي ٗظبؼت ٝاؼؾيبث  ظاٗههبٙ 12
  1 آٓٞؾن  ظاٗهٌعٙ ػيٞيت ظؼ نٞؼاي پژٝٛه  ٝ 13
  25/0 ػيٞيت ظؼ ًٔيتٚ اؼتوبي ظاٗهٌعٙ 14
  25/0 ػيٞيت ظؼ نٞؼاي ٗظبؼت ٝ ا ؼؾيبث  ظاٗهٌعٙ 15
 ٛيااأتثااعٝي اٗتظاابٓ  اػياابي  ٛيااأتػيااٞيت ظؼ  16

 ػِٔ 
25/0  

  25/0 ػِٔ  ٛيأتتدعيع ٗظؽ اٗتظبٓ   ٛيأتػيٞيت ظؼ  17
  25/0 اؼيثعٝي ؼقيعگ  ثٚ تطِلبت اظ ٛيأتػيٞيت ظؼ  18
تدعيع ٗظؽ ؼقيعگ  ثاٚ تطِلابت    ٛيأتػيٞيت ظؼ  19

 اظاؼي
25/0  

ثاعٝي ٝ  ) ػيٞيت ظؼ ًٔيتاٚ اٗياجبط  ظاٗهادٞيبٕ     20
 (تدعيع ٗظؽ 

5/0  

  5/0 ػيٞيت ظؼًٔيكيٕٞ ثؽؼق  ٓٞاؼظ ضبو ظاٗههبٙ 21
  65/0 ٓؽًؿ پژٝٛه / ػيٞيت ظؼ نٞؼاي پژٝٛهٌعٙ  22
23   ٗٞ ٜب ٝ ًٔيتااٚ ٛااب ٝ  ػيااٞيت ظؼ نااٞؼاٛب ٝ ًٔيكااي

ّ ٛيأتگؽٜٝٛااب ٝ  ، ٜاابي ٓكااتوؽ ظؼ قااتبظ ٝؾاؼت ػِااٞ
 تسويوبت ٝ ك٘بٝؼي

ثااؽاي 2-1
 ٛؽ ٓٞؼظ

ثٚ تهطيى ٓؼابٕٝ غياؽثط ٝؾاؼت   
 ٝازع ٓؼبظٍ 2زعاًثؽ 



ٝازاع اؾ ٝازاع ٓٞظاق تاعؼيف      5/0، ػِٔ  ٛيأتثٚ اؾاي ٛؽ ظٙ قبٍ قبثوٚ ضعٓت هبثَ هجٍٞ ػيٞ  – 11ٓبظٙ 
 .گؽظظ  ٝي ًكؽ ٓ 

ثاؽاي ٛاؽ ياي اؾ اػيابي      11ٝ  10، 9زعاًثؽ ٝازع ٓؼبظٍ هبثَ ٓسبقجٚ اؾ ٓاٞاؼظ ٓاػًٞؼ ظؼ ٓاٞاظ     – 12ٓبظٙ 
 :ثٚ نؽذ ؾيؽ اقت ، ػِٔ  ٛيأت

 
 ٝازع ٓؼبظٍ 4 اقتبظيبؼ، ٓؽث ، ٓؽث  آٓٞؾنيبؼ

 ٝازع ٓؼبظٍ 3 ظاٗهيبؼ
 ٝازع ٓؼبظٍ 2 اقتبظ

 
ؾ ًكؽ ٝازعٛبي ٓؼبظٍ ٓػًٞؼ ظؼ خاعٍٝ  ػِٔ  پف ا ٛيأتزعاهَ قبػبت ٓٞظق تعؼيف اػيبي  – 13ٓبظٙ 
 .ثٚ نؽذ ؾيؽ ضٞاٛع ثٞظ  12ٓبظٙ 
 

 حذالم ضبػبت يٕظف يرتجّ ػهًي
 13 ٓؽث  آٓٞؾنيبؼ

 12 ٓؽث 
 10 اقتبظيبؼ
 9 ظاٗهيبؼ
 8 اقتبظ

 
 ػِٔ  ظؼ ٜٗبظ ٗٔبي٘عگ  ٓوبّ ٓؼظْ ؼٛجؽي ظؼ ظاٗههبٜٛب ٛيأتكؼبُيت ػيٞ  – 14ٓبظٙ 
 

 يالحظبت ؼبدلٔاحذ ي َٕع فؼبنيت رديف
ػيااٞيت ظؼ نااٞؼاي ٗٔبي٘ااعگبٕ ٓواابّ ٓؼظااْ ؼٛجااؽي ظؼ  1

 ظاٗههبٜٛب
2  

  3 ٓعيؽإ ًَ قتبظي ظكتؽ ٓؽًؿي ٜٗبظ ٗٔبي٘عگ  2
  5 ٓكئٍٞ ظكتؽ ٜٗبظ ٗٔبي٘عگ  ظؼ ظاٗههبٙ 3
  3 ٓؼبٕٝ ظكتؽ ٜٗبظ ٗٔبي٘عگ  ظؼ ظاٗههبٙ 4
 .كبٍ ثٚ طٞؼ آؾٓبيه  اخؽا ٓيهؽظظ ثٚ ٓعت يٌ 1/7/1385اؾ تبؼيص ، 14تب  9ٓٞاظ  – 15ٓبظٙ 

آ٘بي ظاٗههبٜٛبي ٓ٘هوٚ نٔبٍ نؽم ًهٞؼ ثٚ تًٞيت ؼقيعٙ  ٛيأت 44/4/4186ايٖ آييٖ ٗبٓٚ ظؼ خِكٚ ٓٞؼش 
.ثبنع ٓ  ثبنع ٝ اؾ تبؼيص اخؽا ًِيٚ ٓوؽؼات ٓـبيؽ ثب إٓ ِٓـ  ٓ  هبثَ اخؽا 4/7/4188ٝ اؾ تبؼيص 



 "داَػگبِ   يصٕثّ غٕراي" پيع ترو ، يطبنؼّ اَفرادي
 

 
 : تؼعاظ قبػبت آٓٞؾاٗٚ ٓهبُؼٚ اٗلؽاظي ثٚ نؽذ غيَ اقت   - 4يبدِ 

 قبػت ثٚ اؾاي ٛؽ ظاٗهدٞ ظؼ ٛٔبٕ ظؼـ  2+2* تؼعاظ ٝازع = تؼعاظ قبػبت آٓٞؾاٗٚ 
قبػت ٝ ثؽاي ٛؽ ظؼـ قٚ ٝازعي  8قوق تؼعاظ قبػبت ثؽاي ٛؽ اقتبظ ظؼ يي تؽّ ثؽاي ٛؽ ظؼـ ظٝ ٝازعي 

 (  6/2/72ًٓٞثٚ نٞؼاي ظاٗههبٙ ٓٞؼش ) . قبػت اقت 12ي ظؼقٜبي چٜبؼ ٝازعي قبػت ٝ ثؽا 10
گؽظظ ثٚ اؾاي ٛؽ  ٓ  ظؼ ؼاثهٚ ثب ٛؽ ظؼـ ٝ ثب ٛؽ ٓيؿإ ظاٗهدٞ ًٚ ثب ػ٘ٞإ پيم تؽّ ثٚ اقتبظ ٓؼؽك   - 8يبدِ 

خٜات   نبيبٕ غًاؽ اقات  . گؽظظ ٓ  ٝازع ٓؼبظٍ يي قبػت ٗظؽي ثٚ يٞؼت ضبؼج اؾ نٍٔٞ آٓٞؾاٗٚ پؽظاضت
 پؽظاضت آٓٞؾاٗٚ تؼعاظ ظؼقٜبي ٓؼؽك  نعٙ ثٚ اقتبظ ٓالى ػَٔ ضٞاٛ٘ع ثٞظ ٝ ٗٚ تؼعاظ ظاٗهدٞ 

 
 
 
 

 تذريص در ْر تروْبي  تؼذاد ْفتّ
 

 
تٔبّ ٓعؼقبٕ ٓٞظل٘ع پف اؾ اتٔبّ ؾٓبٕ الؾّ ثؽاي تعؼيف طجن توٞيْ ظاٗههبٛ  اؾ ظؼٝـ ًٚ ثؽاي تعؼيف إٓ 

ًٚ ) ثؼَٔ آٝؼظٙ ٝ اٝؼام آتسبٗ  ؼا ثٚ ضٔئٚ ٗٔؽات ٓؽثٞط ظؼ ِٜٓت ٓوؽؼ آٓٞؾاٗٚ ظؼيبكت ٗٔٞظٙ اٗع آتسبٕ 
تسٞيَ آٞؼ آٓٞؾن  ظاٗهٌعٙ غيؽثط ث٘ٔبي٘اع ًاٚ ظؼ   ( ٛلتٚ پف اؾ آتسبٕ تدبٝؾ ٗطٞاٛع ًؽظ  2ظؼ ٛؽ زبٍ اؾ 

ثؽگاؿاؼي  ، ػِٔ  ٝ ٓعؼقايٖ ثاؽاي تاعؼيف ٝ طاؽذ قائٞاالت      ٛيأتايٖ يٞؼت ثب تٞخٚ ثٚ اٝهبت  ًٚ اػيبي 
ٛلتاٚ آٓٞؾاٗاٚ    18ٗٔبي٘ع ثؽاي ٛؽ ٗئكابٍ زاعاًثؽ    ٓ  تًسير اٝؼام ٝ قبيؽ ٓكبئَ خبٗج  إٓ يؽف، آتسبٗبت

ٛلتٚ ٗئكبٍ ػبظي هبثَ پؽظاضت  18ثؽاي ٗئكبٍ تبثكتبٗ  ٗيؿ آٓٞؾاٗٚ ثؽاي ٛؽ ظؼـ ٓؼبظٍ . هبثَ پؽظاضت اقت
 .اقت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ضمف ٔاحذ آيٕزاَّ 
 

ثبنع ،ٓهؽٝط  ٓ  ٝازع  20ػِٔ  ظؼ ٛؽ تؽّ تسًيِ  تب قوق  ٛيأتاػيبي  ٓيؿإ زن اُتعؼيف  - 4يبدِ 
ضٔ٘ب ٓوؽؼ نع زن . ٝازع إٓ آٓٞؾن  ٝ ٓبثو  إٓ پبيبٕ ٗبٓٚ ٓوبطغ تسًيالت تٌٔيِ  ثبنع 8ثٚ آٌٗٚ زعاًثؽ 

ٝازع ثؽاي  9ٓيؿإ زن اُتعؼيف ظؼ تؽّ تبثكتبٗ  تب قوق .اُتعؼيف ثًٞؼت يٌكبُٚ ٓسبقجٚ ٝ پؽظاضت گؽظظ
 (1.)ثبنع  ٓ  ًبؼن٘بق  اؼنع يب ؼقبُٚ ظًتؽيٛبي  پبيبٕ ٗبٓٚ
ػِٔ  ظاٗههبٜٛب ثؽاقبـ ايٖ آييٖ ٗبٓٚ كوط ظؼ اؾاي قبػبت  ٛيأتپؽظاضت آٓٞؾاٗٚ ثٚ اػيبي  – 4تجصرِ 

ٓدبؾ ضٞاٛع ثٞظ ،ًٚ ٗجبيكت  ثيهتؽ اؾ زع ( ؼٝؾاٗٚ ٝ نجبٗٚ)تعؼيف ٓبؾاظ ثؽ ٓٞظق هبٗٞٗ  تعؼيف آٗبٕ ظؼ ٛلتٚ 
 .ثبنع ٓدبؾ

ػِٔ  ظؼ ظاٗههبٙ ٓتجٞع ًبَٓ ٗهعٙ ثبنع  ٛيأتظؼ ٓٞاؼظي ًٚ ٓيؿإ قبػبت ٓٞظق تعؼيف ػيٞ  – 8تجصرِ 
ٗٔبيع اؾ تؼعاظ قبػبت زن  ٓ  ًٗق ٓبثٚ اُتلبٝت قبػبت ٓٞظق ٝ تؼعاظ قبػبتيٌٚ ظؼ ظاٗههبٙ ٓتجٞع تعؼيف

 .ضٞاٛع نع اُتعؼيف ٝي ظؼ ظاٗههبٜٛبي ظيهؽ ًكؽ ٝ ثٚ ٓبثو  إٓ آٓٞؾاٗٚ پؽظاضت
قبػت ٗظؽي ظؼ ٛلتٚ يب ٓؼبظٍ ػِٔ   16تٞاٗ٘ع تب  ٓ  ػِٔ  زعاًثؽ ٛيأتٓعؼقيٖ ٓعػٞ ؿيؽ ػيٞ  – 8يبدِ 

 .آٗبٕ تعؼيف ٗٔبي٘ع
 ظؼ يٞؼتيٌٚ آٓٞؾاٗٚ ٓعؼقيٖ ٓهٍٔٞ هبٕٗٞ اقتطعاّ ًهٞؼي ثبن٘ع كوط ظؼ قبػبت ؿيؽ اظاؼي –تجصرِ 

 . ٗٔبي٘ع تٞاٗ٘ع ثب ظاٗههبٙ ثٚ يٞؼت آٓٞؾاٗٚ ٌٛٔبؼي ٓ 
 ٝازع ٓؼبظٍ ٗظؽي 3ٓبؾاظ ثؽزع ٓٞظق ( ثٞؼقيٚ )زعاًثؽ ٝازع ٓدبؾ تعؼيف ظاٗهدٞيبٕ ظًتؽي  – 3يبدِ
 .ثبنع  ٓ 

ٕ ٛبي  تعؼيف ظؼ ظٝؼٙ:  1يبدِ  ظؼ ياٞؼتيٌٚ ًالقاٜبي ظٝؼٙ خعاگبٗاٚ ثؽگاؿاؼ ناٞظ ٝ      ، ظًتؽي ضبو ٓؽثياب
 (2.) ٝازع ٓدبؾ اقت 6تب آٜٗب ٓبؾاظ ثؽ قوق زن اُتعؼيف زعاًثؽ ٛبي  ؼاٛ٘ٔبي  ؼقبُٚ

 
 
 
 
 
 
 
 17/12/87آ٘ب  ظاٗههبٜٛبي ٓ٘هوٚ نٔبٍ نؽم ًهٞؼ ٓٞؼش  ٛيأتٛلعٛٔيٖ خِكٚ ػبظي اؾ ظٝؼٙ قّٞ  – 1
ٝؾاؼت ػِّٞ   21/11/86ٓٞؼش  20862/2ٛبي ظًتؽي ضبو ٓؽثيبٕ ٗبٓٚ نٔبؼٙ  ٗبٓٚ اخؽاي ظٝؼٙ ٓبظٙ ٝازعٙ آييٖ  8تجًؽٙ   -8

 تسويوبت ٝ ك٘بٝؼي
 
 

 (1. )ثبنع ٓ  ػِٔ  ثبؾٗهكتٚ ٓهبثن خعٍٝ غيَ ٛيأتٓيؿإ قبػبت ٓدبؾ پؽظاضت آٓٞؾاٗٚ ثٚ اػيبي  – 5 يبدِ



 
 حذاكثر ٔاحذ ػًهي حذاكثر ٔاحذ َظري كم ٔاحذ يؼبدل يرتجّ
 __ 4 10 اقتبظ
 __ 4 8 ظاٗهيبؼ
 __ 6 6 اقتبظيبؼ
 6 6 6 ٓؽث 

 4 __ 4 ٓؽث  آٓٞؾنيبؼ
 
 

ظؼ نٜؽ ) ػِٔ  ًٚ ظؼ كؽيت ٓهبُؼبت  ظاضَ  ٛيأتؾزن اُتعؼيف خٜت اػيبي زعاًثؽ ٝازع ٓدب -9يبدِ 
 (2.)ثبنع  ٓ  ٝازع ٓؼبظٍ ٗظؽي 8ثؽٗع  ٓ  ثكؽ( ٓهٜع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15/08/87ؼئيكٚ ظاٗههبٙ ٓٞؼش  ٛيأتق  ٝ پ٘دٔيٖ خِكٚ  -1
 81ًٓٞة نٞؼاي آٓٞؾن  ظاٗههبٙ قبٍ  -2
 

 



 ػهًي  ْيأتػهًي ٔ يذرضيٍ يذػٕ غير  ْيأت اػضبيَّ دضتٕرانؼًم اجرايي يحبضجّ آيٕزا

ػِٔ  ؼقٔ  ٝ پئبٗ  ثؽ ٓج٘بي  ٛيأت اػيبيآٓٞؾاٗٚ  -1ٓبظٙ 
50
1
زوٞم ٝ كاٞم اُؼابظٙ ٓطًاٞو ٓسبقاجٚ ٝ      

 .ثبنع  ٓ  هبثَ پؽظاضت
تابؼيص اخاؽاي زٌاْ    گياؽظ   ٓا   ػِٔ  ًٚ ٓج٘بي ٓسبقاجٚ آٓٞؾاٗاٚ هاؽاؼ    ٛيأت اػيبيظؼ ٓٞؼظ ازٌبّ  :تجصرِ 
ثبنع ٝ كوط ظؼ يٞؼت  ًٚ اكؿايم زوٞم ٗبنا  اؾ تؽكياغ ثبناع آضاؽيٖ زٌاْ يابظؼٙ هجاَ اؾ         ٓ  ػَٔ ٓالى

 . نؽٝع تؽّ ٓالى ػَٔ هؽاؼ ضٞاٛع گؽكت

ػِٔ  ثبؾٗهكتٚ ثؽ ٓج٘بي  ٛيأت اػيبيآٓٞؾاٗٚ  – 8يبدِ 
50
1
زوٞم ٝ كٞم اُؼبظٙ ٓطًٞو آضاؽيٖ ٓؽتجاٚ ٝ    

ٚ آٗبٕ ظؼ ٛ٘هبّ ثبؾٗهكته  ٝ ثؽاقبـ زوٞم ٝ كٞم اُؼبظٙ ٓطًاٞو نابؿِيٖ ظؼ ٛٔابٕ ٓؽتجاٚ ٝ پبياٚ هبثاَ       پبي
 . پؽظاضت اقت

ػِٔ  ثؽاي ٛاؽ قابػت ظؼـ ٗظاؽي ياب      ٛيأتآٓٞؾاٗٚ ًبؼن٘بقبٕ ظاٗههبٙ ًِٝيٚ ٓعؼقيٖ ٓعػٞ ؿيؽ  – 3يبدِ 
      ٞ  اؼظ غياَ هبثاَ ٓسبقاجٚ ٝ پؽظاضات    ٓؼبظٍ ػِٔ  إٓ ثب تٞخٚ ثٚ آضاؽيٖ ٓاعؼى تسًايِ  ثؽاقابـ يٌا  اؾ ٓا

 : ثبنع ٓ 

ظاؼٗعگبٕ ٓعؼى ًبؼن٘بق  ثؽ اقبـ  –اُق 
60
1
 زوٞم ٝ كٞم اُؼبظٙ ٓطًٞو ٓؽث  آٓٞؾنيبؼإ پبيٚ يي  

ظاؼٗعگبٕ ٓعؼى كٞم ُيكبٗف ثؽ اقبـ  –ة 
60
1
 زوٞم ٝ كٞم اُؼبظٙ ٓطًٞو ٓؽث  پبيٚ يي  

بٕ ٓعؼى ظًتؽي ثؽاقبـ ظاؼٗعگ –ج 
60
1
 زوٞم ٝ كٞم اُؼبظٙ ٓطًٞو اقتبظيبؼ پبيٚ يي  

ػِٔ  تٔبّ ٝهت ظؼ ظاٗههبٙ ًٚ ظؼ تؽّ تبثكتبٗ  تعؼيف ٗٔٞظٙ ثبن٘ع ثٚ ناؽذ   ٛيأت  اػيبيآٓٞؾاٗٚ  – 1يبدِ 
  :غيَ ٓسبقجٚ ٝ هبثَ پؽظاضت اقت 

ثؽاثاؽ   5/1اقتسوبه  اقتلبظٙ ٗٔبيع ثٚ اؾاي ٛؽ ٝازع ٗظؽي تب ػِٔ  اؾ ٓؽضً   ٛيأتظؼ يٞؼتيٌٚ ػيٞ  –اُق 
 . گؽظظ ٓ  آٓٞؾاٗٚ پؽظاضت

ػِٔ  ثبؾضؽيع يب غضيؽٙ گؽظظ اؾ تؼعاظ ٝازعٛبي تعؼيف نعٙ ٝي ظؼ  ٛيأتظؼ يٞؼتيٌٚ ٓؽضً  ػيٞ  –ة 
ؼ ٓٞؼظ إٓ ظقتٚ ظ. گؽظظ ٓ  پؽظاضت، ايٖ هكٔت 1ٝازع ًكؽ ٝ ثبثت ٓبؾاظ إٓ آٓٞؾاٗٚ طجن ٓبظٙ  33/3تبثكتبٕ 

ٝازع  33/3ػِٔ  ًٚ ًبؼ اخؽاي  ظاؼٗع ثٚ خبي  ٛيأت اػيبياؾ 
3
1

 گؽظظ  ٓ  ٝازع ٓٞظق تعؼيف آٗبٕ ًكؽ

ناٞٗع ٝ ٓاعؼى تسًايِ      ٓ  ٛ٘ؽي ٝ آؾٓبيههبٛ  ظػٞت، ػِٔ ، ثٚ ًكبٗ  ًٚ ثؽاي آٓٞؾل ك٘   –5يبدِ 
يت ٝ ٜٓابؼت ٝ تدؽياٚ ٝ پيهاي٘ٚ ضاعٓبت آٗابٕ ٓاٞؼظ  تبئياع        ٛاؽ گابٙ ياالز   ، ضبو يب ٓؽتجٚ ظاٗههبٛ  ٗعاؼٗع

 ًٔيكيٜٞٗبي غيًالذ ظاٗههبٙ ٓؽثٞط ثبنع پف اؾ تًٞيت ٝؾاؼت كؽٛ٘گ ٝ آٓٞؾل ػبُ  اخبؾٙ تعؼيف ظاظٙ
ظؼيع آٓٞؾاٗاٚ ٓواؽؼ ظؼ    100 – 80نٞظ ٝ ٓيؿإ آٓٞؾاٗٚ آٗبٕ تٞقط ٝؾاؼت كؽٛ٘گ ٝ آٓٞؾل ػبُ  ٓؼبظٍ  ٓ 

 .ٓعاؼى ػِٔ  ٝ تدؽثٚ ٓعؼـ اؼؾيبث  ٝ تؼييٖ ضٞاٛع نع ايٖ هكٔت ثب تٞخٚ ثٚ 
 



%  50ًيِٞٓتؽ ثبنع  150ًيِٞٓتؽ ٝ ًٔتؽ اؾ  40ظؼ يٞؼتيٌٚ كبيِٚ ٓسَ ًبؼ ػيٞ تب ظاٗههبٙ ثيم اؾ  : 4تجصرِ 
تٞاٗاع ٛؿي٘اٚ ايابة ٝ غٛابة ٝ      ٓا   ًيِٞٓتؽ ثبنع 150ثؽ ٓيؿإ آٓٞؾاٗٚ اضبكٚ ضٞاٛع نع ٝ ظؼ يٞؼتيٌٚ ثيم اؾ 

ثؼالٝٙ زعاًثؽ ٓؼبظٍ ظؼيعٛبي تؼييٖ نعٙ كٞم اُؼبظٙ ثعي آة ٝ ٛٞا ٝ ٓسؽٝٓيت اؾ تكٜيالت ؾٗاعگ   اهبٓت 
قبػت تعؼيف ثبنع  4گؽظظ ٓهؽٝط ثؽ ايٌ٘ٚ ٛؽ ٗٞثت ٓكبكؽت ثؽاي زعاهَ  ٓ  ثٚ ٓيؿإ آٓٞؾاٗٚ اضبكٚ اػيبي

ثاعيٜ  اقات ٓٞضاٞع اياٖ     . ٗ٘ٔبياع  ثؽاثؽ ٓجِؾ تؼييٖ نعٙ ظؼ ظاٗههبٙ ٓتجٞع تدبٝؾ 2ٝ ٓيؿإ آٓٞؾاٗٚ اؾ زعاًثؽ 
ًبؼن٘بق  اؼنع ٝ ظًتؽي ؼا ثٚ ػٜعٙ ٛبي  تجًؽٙ ظؼ ٓٞؼظ اكؽاظي ًٚ ؼاٛ٘ٔبي  ٝ يب ٓهبٝؼٙ پبيبٕ ٗبٓٚ ٛب ٝ ؼقبُٚ

 .ظاؼٗع يبظم ٗٔ  ثبنع 
نٞٗع ٓسَ اهبٓت ٓاعؼـ ٓاالى    ٓ  ظؼ ٓٞؼظ اكؽاظي ًٚ نبؿَ ٗٔ  ثبن٘ع ٝ خٜت تعؼيف ظػٞت : 8تجصرِ 
 . عثبن ٓ  ٓسبقجٚ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

دضتٕرانؼًم ييساٌ ٔ َحِٕ پرداخت حك انسحًّ اضبتيذ غركت كُُذِ در ايتحبٌ جبيغ 
 دفبع از پبيبٌ َبيّ كبرغُبضي ارغذ، دفبع از پبيبٌ َبيّ دكتري، دكتري

 (غٕراي تحصيالت تكًيهي  9/6/26يٕرخ  65صٕرتجهطّ  6ثُذ ) 
 

خِكبت ظكبع اؾ پبيبٕ ٗبٓٚ ًبؼن٘بقا  اؼناع ياب ظًتاؽي زؽكاٚ اي       (تسٖ ثٚ ػ٘ٞإ ٓٔ) ثٚ اقتبظ ٓعػٞ  – 4يبدِ 
ثب تٞخٚ ثٚ ٓؽتجٚ ػِٔا   ،  قبػت پژٝٛبٗٚ 17قبػت ٝ ثؽاي ؼقبُٚ ظًتؽي تطًً  زعاًثؽ تب  10زعاًثؽ ٓؼبظٍ 

ظؼ ٓاٞؼظ ظاٝؼإ   ). ٝ ٓيؿإ كؼبُيت ٝي ثٚ پيهٜ٘بظ ظاٗهٌعٙ ٝ ثٚ تهطيى ٓعيؽيت ظاٗههبٙ پؽظاضت ضٞاٛاع ناع  
 . (بؼج اؾ نٜؽ ٛؿي٘ٚ ؼكت ٝ ثؽگهت ٝ اهبٓت ٗيؿ پؽظاضت ضٞاٛع نع ض

ثؽاي ٛؽ خِكٚ ظكبع اؾ پبيبٕ ٗبٓٚ ًبؼن٘بق  اؼنع يب ظًتؽي زؽكٚ اي زاعاًثؽ ياي ٗلاؽ اقاتبظ ٓاعػٞ      : تجصرِ 
ظاضِ  ٝ ظؼ يٞؼت ُؿّٝ يي ٗلؽ اقتبظ ٓعػٞ ضبؼج اؾ ظاٗههبٙ ٝ ثؽاي ؼقبُٚ ظٝؼٙ ظًتؽي تطًًا  زاعاًثؽ   

 . تٞإ ظؼ ٗظؽ گؽكت ٓ  ظاٝؼ ظاضِ  ٝ ظٝ ٗلؽ ظاٝؼ ضبؼج اؾ ظاٗههبٙ يي  ٗلؽ
ثاٚ  ، پؽظاؾظ ٓ  ظًتؽي تطًً  ػالٝٙ ثؽ ٛؿي٘ٚ ٛبي  ًٚ ٝؾاؼتطبٗٚٛبي  خٜت ثؽگؿاؼي آؾٕٓٞ ظٝؼٙ -8يبدِ  

ٚ ، آتسبٕ، طؽذ قئٞاٍٛبي  ٛؿاؼ تٞٓبٕ خٜت ٛؿي٘ٚ 150اؾاي ٛؽ آؾٕٓٞ ظاٗههبٙ ٗيؿ ٓجِؾ  تًأيْ  ، تًسير ٝؼها
 . ثٚ گؽٝٙ ٓؽثٞطٚ پؽظاضت ضٞاٛع ٗٔٞظ... گيؽي ٜٗبي  ٝ 

ػِٔ  نؽًت ً٘٘عٙ زعاًثؽ  ٛيأتثٚ اؾاي ، خٜت ثؽگؿاؼي آتسبٕ خبٓغ ظؼ ظٝؼٙ ظًتؽي تطًً  – 3يبدِ 
ٓهؽٝط . گؽظظ ٓ  تًٔيْ گيؽي ٝ ًٓبزجٚ پؽظاضت، تًسير ٝؼهٚ، زن اُؿزٔٚ ثٚ نؽذ غيَ خٜت طؽذ قئٞاٍ

 .قبػت ٗهؽظظ  14ثؽ ٓدٔٞع پژٝٛبٗٚ تؼِن گؽكتٚ ثٚ ػيٞ ثيم اؾ ثؽ آٌٗٚ ظؼ ٛيچ ٓٞؼظ زعاً
ظؼ ٓٞؼظ اقبتيع قبيؽظاٗههبٜٛبي ًهٞؼ خٜت زيٞؼ ػيٞ ظؼ ٓهٜع ثؽاي ًٓبزجٚ ٝ تًٔيْ گياؽي ثاؽاي    – 1

ٚ    5/1قبػت پژٝٛبٗٚ ٝ ثٚ اؾاي ٛؽ ظاٗهدٞي اضبك  ٓؼبظٍ  5/7يي ظاٗهدٞ  .) گاؽظظ   ٓا   قابػت پژٝٛبٗاٚ اضابك
ٛٔچ٘يٖ ثؽاي اقبتيع ظاضَ نٜؽ ٓهٜع خٜت ًٓبزجٚ ٝ تًٔيْ گيؽي ثٚ ( اهبٓت ٝ ايبة ٝ غٛبة  ػالٝٙ ثؽ ٛؿي٘ٚ

 .ثبنع  ٓ  قبػت پژٝٛبٗٚ هبثَ پؽظاضت 5/1اؾاي ٛؽ ظاٗهدٞ ٓؼبظٍ 
 : خٜت طؽذ قئٞاٍ ٝ تًسير ٝؼهٚ ثٚ اؾاي ٛؽ ظؼـ ٓهبثن خعٍٝ ؾيؽ ػَٔ نٞظ  – 2
 

 4 3 2 1 ؼـ تؼعاظ اػيبي نؽًت ً٘٘عٙ ظؼ طؽذ قئٞاٍ يي ظ
 5/1 2 3 4 ( ثٚ قبػت ) ٓيؿإ پژٝٛبٗٚ 

 
 
 
 
 
 
 



 دضتٕرانؼًم اجرايي پرداخت آيٕزاَّ ثّ اضبتيذ يذػٕ
 دفبع پبيبٌ َبيّ ٔ تذريص، ثبثت ثرگساري ايتحبٌ 

 24/4/85ايُبي داَػگبْٓبي يُطمّ غًبل غرق كػٕر يٕرخ  ْيأتدضتٕردْى جهطّ چٓبردْى 
 

ناٞظ ٓؼابظٍ    ٓ  ٜبي آ٘ب  ثٚ ظاٗههبٜٛبي ٓ٘هوٚ اخبؾٙ ظاظٙٛيأتهبٕٗٞ تهٌيَ  7ٓبظٙ « ٍ » ثٚ اقت٘بظ ث٘ع  :يصٕثّ 
زان اُتاعؼيف   .آٓٞؾاٗٚ ٛؽ يي اؾ ٓٞاؼظ ؾيؽ ؼا ثًٞؼت قبػت  يب ٝازع ٓؼبظٍ ثٚ اقبتيع ٓعػٞ پؽظاضات ٗٔبياع   

ٙ     41ػِٔ  ٓهبثن زن اُتعؼيف اقتبظيبؼ زعاًثؽ پبيٚ  ٛيأتٓعػٞيٖ ؿيؽ  ظػاٞت ً٘٘اعٙ    نابؿَ ثاٚ ًابؼ ظاٗهاهب
 .ٓسبقجٚ نٞظ

 
قااابػت ثاااٚ   41زاااعاًثؽ  ٓٔتسٖ ٓعػٞ آتسبٕ خبٓغ ظًتؽي 4

 اضبكٚ ٛؿي٘ٚ قلؽ ٝ اقٌبٕ
قااابػت ثاااٚ   11زاااعاًثؽ  ٓٔتسٖ ٓعػٞ آتسبٕ پبيبٕ ٗبٓٚ ظًتؽي 1

 اضبكٚ ٛؿي٘ٚ قلؽ ٝ اقٌبٕ
قااابػت ثاااٚ   41زاااعاًثؽ  ٓٔتسٖ ٓعػٞ آتسبٕ ظكبع پبيبٕ ٗبٓٚ ًبؼن٘بق  اؼنع 1

 ٘ٚ قلؽ ٝ اقٌبٕاضبكٚ ٛؿي
آتسااابٕ ٓتوبضااايبٕ تجاااعيَ ٝضاااؼيت  1

 ٓٔيؿٙ ٛيأتثؽاقبـ ٓدٞؾ 
قبػت ثٚ اضابكٚ ٛؿي٘اٚ    41 ٓٔتسٖ ٓعػٞ

 قلؽ ٝ اقٌبٕ
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 تعؼيف ٓعؼقبٕ ٓعػٞ ؿيؽ ٓويْ

 ثؽاثؽ آٓٞؾاٗٚ 8/4 ًيِٞٓتؽ 481تب  11ثيٖ 
 

ثؽاثؽ آٓٞؾاٗٚ ثٚ اضابكٚ   8/4 481ثيهتؽ اؾ 
 ٛؿي٘ٚ قلؽ ٝ اقٌبٕ

 

 
 
 
 
 



 دضتٕرانؼًم ييساٌ حذاكثر ضبػبت تذريص َظري يطئٕنيٍ اجرايي در ضبػبت اداري
 

ٗظؽ ثٚ ضؽٝؼت زيٞؼكؼبٍ ٓكئُٞيٖ ٓستؽّ ظاٗههبٙ ظؼ ٓسَ ًبؼ ٝ پبقطهٞي  ثٚ اؼثبة ؼخٞع ٝ ثؽٗبٓٚ ؼيؿي ثب 
يٖ ٓطتِق ؼئيكٚ ٓستؽّ ظاٗههبٙ زعاًثؽ قبػبت تعؼيف ٓؼبظٍ ٗظؽي ٓكئُٞ ٛيأتٌٛٔبؼإ ٝ ٓكئُٞيٖ ٓطتِق 

 .ثبنع  ٓ  ظاٗههبٙ ظؼ قبػبت هجَ اؾ ظٜؽ ثٚ نؽذ غيَ
 
 قبػت 3                                     ؼيبقت ظاٗههبٙ  – 1
 قبػت 4                      ٓؼبٝٗيٖ ظاٗههبٙ  – 2
 قبػت 4  ؼؤقب ٝ قؽپؽقتبٕ ظاٗهٌعٙ ٛب ٝ آٓٞؾنٌعٙ ٛب  – 3
 قبػت 5   عٙ ٛب ٓؼبٝٗيٖ ظاٗهٌعٙ ٛب ٝ آٓٞؾنٌ – 4
 قبػت  6     ٓعيؽإ گؽٜٝٛب – 5
 قبػت 6   ٓهبٝؼ اخؽائ  ٓؼبٕٝ آٓٞؾن   – 6
 قبػت 4                     ٓعيؽ آٞؼ ػٔٞٓ  ظاٗههبٙ  – 7
 قبػت 6   آؾاظ ظاٗههبٙ ٛبي  ٓعيؽ ظٝؼٙ – 8
 قبػت 4    ٓعيؽ ضعٓبت ظاٗهدٞي   – 9
 قبػت 8    ٓعيؽ ضعٓبت پژٝٛه   – 10
 قبػت 8   ٓعيؽ ظكتؽ ٗظبؼت ٝ اؼؾيبث   – 11
 قبػت 8  ٓعيؽ ظكتؽ ٌٛٔبؼيٜبي ػِٔ  ٝ ثيٖ أُِِ   – 12
 قبػت 6    قؽپؽقت ٓؽًؿ ًبٓپيٞتؽ  – 13
 قبػت 8   قؽپؽقت ًتبثطبٗٚ ٓؽًؿي  – 14
 قبػت 8    قؽپؽقت ٛؽثبؼيّٞ  – 15
 قبػت 9    ٓؼبٝٗيٖ گؽٜٝٛب  – 16
 قبػت 8   ٓعيؽ ظكتؽ اؼتجبط ثب ي٘ؼت  – 17

 



 

 ْب حك يذيريت ٔٔاحذ يٕظف پطتٓبي اجرايي درداَػكذِيحبضجّ َبيّ اصالحي َحِٕ  آييٍ
 

نٞؼاي ظاٗههبٙ ظؼ ؼاثهٚ ثب تجييٖ نبضى ٛبي  خٜت زدْ ًبؼ پكتٜبي اخؽاي  ظؼ  16/4/78ٗبٓٚ ًٓٞة  آييٖ
ؼئيكاٚ   ٛياأت ثاٚ پيهاٜ٘بظ    ظاٗهٌعٙ ٛب ٝ ظؼ ٜٗبيت تؼييٖ زن ٓعيؽيت ٝ ٝازع ٓٞظق ٓتًاعيبٕ اياٖ پكاتٜب ث٘اب    

ٓٞؼظ تدعيع ٗظؽ هؽاؼ گؽكت ًٚ پف اؾ ثؽؼق  ػٌِٔاؽظ يٌكابُٚ ٝ ثاب ظؼ ٗظاؽ      4178ظاٗههبٙ ظؼ اقل٘ع ٓبٙ قبٍ 
ٖ  11/8/71آ٘بي نٔبٍ نؽم ًهٞؼ ٓاٞؼش  ٛبي  ٛيأتظانتٖ ًٓٞثبت ظقتٞؼ پ٘دْ اؾ اُٝيٖ خِكٚ ظٝؼٙ ظّٝ   ايا

 .تعٝيٖ گؽظيعٗبٓٚ  آييٖ
 

 ثٕط ثّ ايتيبز ثُذي فؼبنيتٓبي يذيراٌغبخصٓبي ير: فصم أل 
 

 غبخصٓبي يرثٕط ثّ ايتيبز ثُذي فؼبنيتٓبي رؤضبي داَػكذِ ْب(  1ثُذ 
 

 ايتيبزات      غبخصٓب 
 8/1     ٛؽ گؽٝٙ آٓٞؾن  ( اُق 
 4/1     ػِٔ   ٛيأتٛؽ  ػيٞ ( ة 
 1/1     ثٚ اؾاي ٛؽ ظٙ ًبؼٓ٘ع( ج 
 (1اًثؽزع) 4/1     ٛؽ آؾٓبيههبٙ يب ًبؼگبٙ( ظ 
 1/1    ظاٗهدٞ ظؼ ظٝؼٙ ًبؼظاٗ   411ٛؽ ( ٙ 
 7/1    ظ اٗهدٞ ظؼ ظٝؼٙ ًبؼن٘بق   411ٛؽ ( ٝ 
 1   ظاٗهدٞ ظؼ ظٝؼٙ ًبؼن٘بق  اؼنع  411ٛؽ ( ؾ 
 1/1    ظاٗهدٞ ظؼ ظٝؼٙ ظًتؽي  411ٛؽ ( ذ 

}   خعيع اُتبقيف ثٞظٕ گؽٝٙ  ( ط 
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 1 – 8  ( . تٞقط ؼئيف ظاٗههبٙ ٓهطى ٓيهؽظظ) ٗظؽ ٓبكٞم ( ي 
 

 غبخصٓبي يرثٕط ثّ ايتيبز ثُذي فؼبنيتٓبي يؼبَٔيٍ آيٕزغي ٔ اداري ٔيبني داَػكذِ ْب(  2ثُذ 
 

 ايتيبزات      غبخصٓب 
 8/1     ٛؽ گؽٝٙ آٓٞؾن  ( اُق 
 1/  4                              ػِٔ   ٛيأتتؼعاظ اػيبي ( ة 
 18/1    ٗلؽ پؽقَ٘ 48ٝازع ٓكتوَ ثب ثيم اؾ ( ج 
 (1زعاًثؽ) 4/1     آؾٓبيههبٙ يب ًبؼگبٙ ( ظ 



 1/1     ظاٗهدٞي ًبؼظاٗ   411( ٙ 
 7/1     ظاٗهدٞي ًبؼن٘بق   411( ٝ 
 1    ظاٗهدٞي ًبؼن٘بق  اؼنع  411( ؾ 
 1/1     ظاٗهدٞي ظًتؽي  411( ذ 

} خعيعاُتبقيف ثٞظٕ ٛؽگؽٝٙ  ( ط 
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 0 – 6  تٞقط ؼئيف ظاٗهٌعٙ ٝٓؼبٕٝ ٓؽثٞطٚ ظؼ) ٗظؽ ٓبكٞم ( ي 
 (. ظاٗههبٙ ٓهطى ضٞاٛع نع

 
 غبخصٓبي يرثٕط ثّ ايتيبز ثُذي فؼبنيتٓبي يذيراٌ گرْٔٓبي آيٕزغي(  3ثُذ 

 
 ايتيبزات      غبخصٓب 

 4    ٛؽ ؼنتٚ ثب ًع ًٓٞة ظؼ ظكتؽچٚ( اُق 
 8/1                 ٛؽ گؽايم ثب ًع ًٓٞة ظؼ ظكتؽچٚ ( ة 
 18/1   ٛؽ گؽايم ثعٕٝ ًع ًٓٞة ظؼ ظكتؽچٚ( ج 
 18/4    ظاٗهدٞ ظؼ ظٝؼٙ ًبؼظاٗ   411ٛؽ ( ظ 
 1    ظاٗهدٞ ظؼ ظٝؼٙ ًبؼن٘بق   411ٛؽ ( ٙ 
 6                  ظاٗهدٞ ظؼ ظٝؼٙ ًبؼن٘بق  اؼنع  411ٛؽ ( ٝ 
 41                ظاٗهدٞ ظؼ ظٝؼٙ ظًتؽي  411ٛؽ ( ؾ 
 18/1                  ػِٔ   ٛيأتٛؽ ػيٞ ( ذ 
 (8زعاًثؽ)18/1            ٛؽ آؾٓبيههبٙ ٝ ًبؼگبٙ ( ط 
 *X= { 1 -8/4* (قٖ گؽٝٙ ثٚ قبٍ )}          خعيعاُتبقيف ثٞظٕ گؽٝٙ( ي 

 
 تؼعاظ ٝازع                                                                                                                        

 ___________          (ظؼٝـ تئٞؼي ) اؼائٚ ٝازعٛبي قؽٝيك  ثٚ گؽٜٝٛبي ظيهؽ ( ى 
                                                                                                                        11            

 
 تؼعاظ ٝازع                                                                                                                       

 __________         (ظؼٝـ آؾٓبيههبٛ  ) ؽٜٝٛبي ظيهؽ اؼائٚ ٝازعٛبي قؽٝيك  ثٚ گ( ٍ 
                                                                                                                           41                        

 

 1 – 1                                ( ؼئيف ٝٓؼبٕٝ آٓٞؾن  ظاٗهٌعٙ ) ٗظؽ ٓبكٞم ( ّ 
 

 



 

 َحِٕ يحبضجّ حك يذيريت ٔ ٔاحذ يٕظف يذيراٌ ثراضبش ايتيبزات كطت غذِ:  2فصم
 

ثيهتؽ ثبنع زن اٗتطبة ٓؼبٕٝ ظاؼٗع ًاٚ پاف اؾ پيهاٜ٘بظ كاؽظ تٞقاط       11گؽٜٝٛبي  ًٚ آتيبؾ آٜٗب اؾ (  1يبدِ 
 . زٌْ ٓؽثٞطٚ تٞقط ؼيبقت ظاٗهٌعٙ يبظؼ ضٞاٛع نع، ٓعيؽ گؽٝٙ

ٖ   (  2يبدِ  ٖ  ٝازع ٓٞظق ٝ زن ٓعيؽيت ٓؼبٝٗيٖ ظاٗهاهبٙ ضابؼج اؾ ايا ٝ تٞقاط ظاٗهاهبٙ ٓهاطى    ٗبٓاٚ   آياي
 .ضٞاٛع نع 

ظاٗهدٞي ظٝؼٙ ظًتؽي ٝ يب ظاٗهٞؼي ثبنع ٝازاع ٓٞظاق   ، ظؼ يٞؼتيٌٚ  كؽظ ٓتًعي پكت ٓعيؽيت(  3يبدِ 
 .ايهبٕ يلؽ ضٞاٛع ثٞظ 

كتٜبي اخؽاي  ظؼ ظاٗهٌعٙ ٛب ثب تٞخٚ ثٚ آتيبؾات ًكت ناعٙ  ٗسٞٙ  ٓسبقجٚ زن ٓعيؽيت ٓتًعيبٕ پ(  4يبدِ 
 .طجن كؽُٜٓٞبي غيَ ٓسبقجٚ ضٞاٛع نع

زن ٓاعيؽيت  % 61ٝ قوق % 18كؽٍٓٞ ٓؽثٞط ثٚ زن ٓعيؽيت ؼؤقبي ظاٗهٌعٙ ٛب ثب ظؼ ٗظؽ گؽكتٖ ًق ( 4-1
 :ثبنع ٓ  ثٚ نؽذ غيَ 81ٝ  6ؼئيف ظاٗههبٙ ٝ ٓت٘بظؽ ثب آتيبؾات 

6X<    92 
       50  <X<6                               6/31+X56/0      = Y 

50X<    160 
ٝ % 11كؽٍٓٞ ٓؽثٞط ثٚ زن ٓعيؽيت ٓؼبٝٗيٖ آٓٞؾن  ٝ اظاؼي ٝٓبُ  ظاٗهٌعٙ ٛب ثب ظؼ ٗظؽ گؽكتٖ ًاق  ( 1-1

 :ػجبؼت اقت اؾ  11ٝ  1زن ٓعيؽيت ؼئيف ظاٗههبٙ ٝ ٓت٘بظؽ ثب آتيبؾات % 18قوق 
4X<    52 

43    <X<4                                 5/17+X641/0     =  Y 

43X<    120 
زن ٓعيؽيت ٓؼابٝٗيٖ آٓٞؾنا  ٝ اظاؼي ٝٓابُ  ٛاؽ ظاٗهاٌعٙ      % 88زن ٓعيؽيت ٓؼبٝٗيٖ پژٝٛه  ٓؼبظٍ ( 1-1

 .ٓسبقجٚ ٝ اػالّ گؽظظ
زان  % 11ٝ قاوق  % 48كؽٍٓٞ ٓؽثٞط ثٚ زن ٓعيؽيت ٓعيؽإ گؽٜٝٛبي آٓٞؾن  ثب ظؼ ٗظؽ گؽكتٖ ًاق  ( 1-1

 :ػجبؼت ضٞاٛع ثٞظ 11ٝ  1ٓعيؽيت ؼئيف ظاٗههبٙ ٝ ثٚ تؽتيت ٓت٘بظؽ ثب آتيبؾات 
3X<    40 
               42    <X<3                                      1/13+X641/0   = Y 

42X<    100 
ٛؿاؼ تٞٓبٕ ٝ زعاًثؽ إٓ ٗياؿ   92، ثؼعثٚ  79زعاهَ زن ٓعيؽيت ؼؤقبي ظاٗهٌعٜٛب اؾ ٜٓؽٓبٙ قبٍ  ( 4تجصرِ 
 .ٛؿاؼ تٞٓبٕ ضٞاٛع ثٞظ 160

 52، ثاٚ ثؼاع   79زعاهَ زن ٓعيؽيت ٓؼبٝٗيٖ آٓٞؾن  ٝ اظاؼي ٝٓبُ  ظاٗهاٌعٙ ٛاب اؾ ٜٓؽٓابٙ قابٍ      ( 8تجصرِ 
 .ٛؿاؼ تٞٓبٕ ضٞاٛع ثٞظ 120ٛؿاؼ تٞٓبٕ ٝ زعاًثؽ إٓ ٗيؿ 

} 

}  

}  



زن ٓعيؽيت ٓؼبٝٗيٖ آٓٞؾن  ٝاظاؼي ٝٓبُ  ٛٔبٕ % 90، زن ٓعيؽيت ٓؼبٝٗيٖ پژٝٛه  ظاٗهٌعٜٛب ( 3تجصرِ 
 .ضٞاٛع ثٞظ (  2ثعٕٝ ؼػبيت ٓسعٝظيت غًؽ نعٙ ظؼ تجًؽٙ ) ظاٗهٌعٙ 
 100ٛاؿاؼ تٞٓابٕ ٝزاعاًثؽ     40، ثٚ ثؼع 79زن ٓعيؽيت ٓعيؽإ گؽٜٝٛبي آٓٞؾن  اؾ ٜٓؽٓبٙ قبٍ  ( 1تجصرِ 

 .ٛؿاؼ تٞٓبٕ ضٞاٛع ثٞظ 
ثاعٕٝ ؼػبيات   ) ٓؼابٕٝ ظاناتٚ ثبناع ٓاعيؽ گاؽٝٙ      ، ٜٝٛابي آٓٞؾنا   ظؼ يٞؼت  ًٚ ٛؽ يي اؾ گؽ ( 5تجصرِ 

 .زن ٓعيؽيت ٓؽثٞطٚ ؼا ظؼيبكت ضٞاٛع ًؽظ % 40ٝ ٓؼبٕٝ گؽٝٙ % 75(  4ٓسعٝظيت غًؽ نعٙ ظؼ تجًؽٙ 
ٗسٞٙ ٓسبقجٚ ٝازع ٓٞظق ٓتًعيبٕ پكتٜبي اخؽاي  ظؼ ظاٗهٌعٙ ٛب  ثبتٞخٚ ثٚ آتيبؾات ًكات ناعٙ    ( 5يبدِ 

 :سبقجٚ ضٞاٛع نع طجن كؽُٜٓٞبي غيَ ٓ
X 055/0 – 78/5  =ٙٝازع ٓٞظق ؼئيف ظاٗهٌع 
X055/0 – 388/6  =ٙٝازع ٓٞظق ٓؼبٝٗيٖ اظاؼي ٝٓبُ  ظاٗهٌع 
X054/0 – 88/6  = ٝازع ٓٞظق ٓعيؽإ گؽٜٝٛبي آٓٞؾن 

 .ٝازع ٗظؽي ضٞاٛع ثٞظ  5ٝازع ٝ زعاًثؽ إٓ ٗيؿ ٓؼبظٍ  3زعاهَ ٝازع ٓٞظق ؼؤقبي ظاٗهٌعٙ ٛب (4تجصرِ
ٝازاع   6ٝزاعاًثؽ إٓ ٓؼابظٍ    4زعاهَ ٝازع ٓٞظق ٓؼبٝٗيٖ اظاؼي ٝٓبُ  ٝ آٓٞؾن  ظاٗهٌعٙ ٛب  ( 8رِ تجص

 .ضٞاٛع ثٞظ 
ٝازاع ثيهاتؽ اؾ ٓؼابٝٗيٖ آٓٞؾنا  ٝاظاؼي ٝٓابُ        5/0، ٝازع ٓٞظق ٓؼبٝٗيٖ پژٝٛه  ظاٗهٌعٙ ٛب ( 3تجصرِ 

 .ٞظ ضٞاٛع ث(  2ثعٕٝ ؼػبيت ٓسعٝظيت غًؽ نعٙ ظؼ تجًؽٙ ) ٛٔبٕ ظاٗهٌعٙ 
 .ٝازع ٗظؽي ضٞاٛع ثٞظ  5/6ٝ زعاًثؽ إٓ ٓؼبظٍ  5/4زعاهَ ٝازع ٓٞظق ٓعيؽإ گؽٜٝٛب  ( 1تجصرِ 
ثعٕٝ ) ٓؼبٕٝ ظانتٚ ثبن٘ع ٝازع ٓٞظق ٓعيؽ گؽٝٙ ، ظؼ يٞؼت  ًٚ ٛؽ يي اؾ گؽٜٝٛبي آٓٞؾن  ( 5تجصرِ 

ٝي ثاب تٞخاٚ ثاٚ آتيابؾ     ضٞاٛع نع ٝ ٝازع ٓٞظاق ٓؼابٕٝ    1ثؼالٝٙ (  4ؼػبيت ٓسعٝظيت غًؽ نعٙ ظؼ تجًؽٙ 
ٝ  8ثبناع ٝازاع ٓٞظاق ٓؼابٕٝ گاؽٝٙ       30ظؼ يٞؼت  ًاٚ آتيابؾ گاؽٝٙ ًٔتاؽ اؾ     ) . ضٞاٛع ثٞظ 8يب  5/7گؽٝٙ 

 (. ضٞاٛع ثٞظ 5/7ثبنع ٝازع ٓٞظق ٝي  40تب  30ظؼيٞؼت  ًٚ آتيبؾ گؽٝٙ ثيٖ 
ظاٗههبٙ ثٚ تًٞيت ؼقيع ٝ پف اؾ  ؼئيكٚ ٛيأتظؼ  8/5/79تجًؽٙ ظؼ تبؼيص  10ٓبظٙ ٝ  5ث٘ع ٝ  7ظؼ ٗبٓٚ  آييٖ ايٖ

. آتيبؾث٘عي زدْ ًبؼ گؽٜٝٛب ٝ ظاٗهٌعٙ ٛب زان ٓاعيؽيت پكاتٜبي يابظ ناعٙ ثؽاقابـ إٓ تؼيايٖ ضٞاٛاع ناع         
ثاب  . كٞم تؼييٖ ٝاػاالّ ضٞاٛاع ناع   ٗبٓٚ  آييٖ ٛٔچ٘يٖ ٝازع ٓٞظق ٓعيؽإ ظؼ اثتعاي ٛؽ قبٍ تسًيِ  ثؽاقبـ

 .ثبنع  ٓ  هبثَ اخؽا 79اؾ ٜٓؽٓبٙ قبٍ ٗبٓٚ  آييٖ ايٖ، ؼئيكٚ أتٛيتٞخٚ ثٚ تلٞيض اضتيبؼ نٞؼاي ظاٗههبٙ ثٚ 
 
 
 
 
 
 
 



 َحِٕ تؼييٍ حك يذيريت يتصذيبٌ پطتٓبي پژْٔػي داَػگبِ
 
 

ٓعيؽإ ٝ ٓؼبٝٗيٖ گؽٜٝٛبي آٓٞؾن  ًٚ ظؼ قبٍ خبؼي ثاٚ  ، ٓؼبٝٗيٖ، ؼؤقب، ثب تٞخٚ ثٚ زعاهَ ؼهٜٔبي ظؼيبكت 
 :ثبنع  ٓ  نؽذ غيَ

 :رئيص داَػكذِ 
 1140000  ثبزعاهَ آتيبؾ          1695000    عاًثؽ آتيبؾ ثب ز

 :يؼبٌٔ داَػكذِ 
 735000  ثب زعاهَ آتيبؾ          1285000  ثب زعاًثؽ آتيبؾ 

 :يذير گرِٔ 
 1050000ثب زعاًثؽ آتيبؾ ثعٕٝ ظانتٖ ٓؼبٕٝ            865000ثب زعاًثؽ آتيبؾ ثب ظانتٖ ٓؼبٕٝ   

 590000  ثب زعاهَ آتيبؾ 
 :يؼبٌٔ گرِٔ 
 240000 ثب زعاهَ آتيبؾ                              460000  ثب زعاًثؽ آتيبؾ 

زن ٓعيؽيت اياٖ ظقاتٚ اؾ اكاؽاظ ثاٚ ناؽذ غياَ تؼيايٖ        ، ٝ ٛٔچ٘يٖ ثب تٞخٚ ثٚ زدْ ًبؼ ٓكئُٞيٖ آٞؼ پژٝٛه 
 :ٓيهؽظظ 

 .يت ؼئيف ًٞچٌتؽيٖ ظاٗهٌعٙ اؾ ٗظؽ آتيبؾ زن ٓعيؽ% 80ؼئيف پژٝٛهٌعٙ ثؽاثؽ ثب   -
گاؽٝٙ پژٝٛها  ظاناتٚ ثبناع ظؼ ؿياؽ اياٖ        3الؾّ ثٚ غًؽ اقت ًٚ ايٖ ؼهْ ثؽاي پژٝٛهٌعٙ اي ضٞاٛع ثٞظ ًاٚ  

 .ٗيؿ ثٚ إٓ اضبكٚ ضٞاٛع نع % 20ايٖ ؼهْ ثبثت زن قؽپؽقت  ٝ ثٚ اؾاي ٛؽ گؽٝٙ پژٝٛه  % 40يٞؼت 
 .ٓعيؽ ًٞچٌتؽيٖ گؽٝٙ اؾ ٗظؽ آتيبؾ % 80ظؼيبكت  ٓعيؽ گؽٝٙ پژٝٛه  ثؽاثؽ ثب ؼهْ   -

ػِٔ  ثؽاقبـ ٓؽتجاٚ ػِٔا  ٝ    ٛيأتالؾّ ثٚ غًؽ اقت ٝازع ٓٞظق ٓتًعيبٕ ايٖ پكت ٛب ٛٔبٗ٘ع قبيؽ اػيبي 
ق٘ٞات ضعٓت آٗبٕ ٓهطى ٓيهؽظظ ٝ ٛيچ تـييؽ ثعُيَ تًعي ايٖ پكتٜب ظؼ ٝازع ٓٞظق آٜٗب ايدابظ ٗطٞاٛاع   

 .نع 
 
 
زن ٓعيؽيت % 61ػِٔ  ٓكئٍٞٝ ًتبثطبٗٚ ظاٗهٌعٙ ٛب ٓؼبظٍ  ٛيأتزن ٓعيؽيت اػيبي  4187اؾ اثتعاي قبٍ  -

 (4187ؼئيكٚ ظاٗههبٙ قبٍ  ٛيأتظٝٓيٖ  خِكٚ ) .ٓؼبٕٝ پژٝٛه  ظاٗهٌعٙ ٓؽثٞط پؽظاضت نٞظ
 

 
 
 
 
 



 َحِٕ تؼييٍ ٔاحذ يٕظف ٔ حك يذيريت پطتٓبي ضتبدي داَػگبِ
 

 :غبخصٓب جٓت تؼييٍ ايتيبز ( انف 
 30زعاًثؽ  75/0   ( ٛؽ قبػت ) كيؿيٌ  ظؼ ٛلتٚ زيٞؼ 

 10زعاًثؽ  2     (ٛؽ ٝازع ) اظاؼات تبثؼٚ 
 10                     ( ظؼ قبٍ اٍٝ ) ٗٞپبي  ٝازع 
 اٛٔيت نـِ 

 30      ث٘يبظي 
 25                      ث٘يبظي، پهتيجبٗ 
 20                      تطًً  ، اخؽاي 
 15      اخؽاي  

 اكؽاظ ؾيؽ ٓدٔٞػٚ
 8      ٗلؽ  10تب 
 13      ٗلؽ  20تب 
 17      ٗلؽ  30تب 
 20      ٗلؽ  40تب 

 َحِٕ تؼييٍ حك يذيريت ٔ ٔاحذ يٕظف( ة 
 

آتيابؾ  ، تٞاٗع ًكت ٗٔبيع ًٚ ثب تٞخٚ ثٚ زدْ كؼبُيتٜبي ٛؽ ٝازع ٓ  آتيبؾ 110ٛؽ پكت اخؽاي  زعاًثؽ تب  – 1
 .ٍٓٞ غيَ زن ٓعيؽيت ٝ ٝازع ٓٞظق ٓعيؽيت ٓؽثٞطٚ ٓسبقجٚ ٓيهؽظظ ٓؼيٖ ٝ ثب تٞخٚ ثٚ كؽ

 
 زن ٓعيؽيت% = 73( زن ٓعيؽيت ٓؼبٕٝ ظاٗههبٙ * ) آتيبؾ % 100

 ٝازع ٓٞظق=  8 – 05/0( آتيبؾ ) 
 

ثبنع  ٓ  آتيبؾ ٝازع ٓؽثٞطٚ% 70ظؼ يٞؼتيٌٚ ٓعيؽ ٓؼبٕٝ ظانتٚ ثبنع آتيبؾ ظؼ ٗظؽ گؽكتٚ نعٙ ثؽاي ٓؼبٕٝ  – 2
 .اهعاّ ضٞاٛع نع  1ٚ پف اؾٓهطى نعٕ طجن ث٘ع ً
زن ٓعيؽيت نابٕ ثاعٕٝ تـيياؽ ظؼ ٝازاع     ، پكت اخؽاي  ؼا ظانتٚ ثبن٘ع 2ٓعيؽاٗ  ًٚ ظؼ يي ؾٓبٕ تًعي  – 3

 :ٓٞظق ثٚ يٞؼت غيَ تؼييٖ ضٞاٛع نع 
 

 ٓعيؽيتزن = زن ٓعيؽيت پكت  ًٚ ؼهْ إٓ ثيهتؽ اقت % 100+ زن ٓعيؽيت پكت  ًٚ ؼهْ إٓ ًٔتؽ اقت % 40
 

 
 



 دضتٕرانؼًم َحِٕ تؼييٍ حك يذيريت رؤضبي داَػگبْٓب ٔ يإضطبت آيٕزظ ػبني
 21/5/85يٕرخ  2656/15َبيّ غًبرِ 

 
 : ٓيؿإ زن ٓعيؽيت ؼؤقبي ظاٗههبٜٛب ٝ ٓإقكبت آٓٞؾل ػبُ  ثب اقتلبظٙ اؾ ؼاثهٚ ؾيؽ تؼييٖ ضٞاٛع گؽظيع 

C*b*a*f=M 
M  = ٍٓجِؾ زن ٓعيؽيت ثؽ زكت ؼيب 
F  =ظؼ ٓؽتجٚ ٓٞؼظ ٗظؽ ثؽ زكت ؼيبٍ 30تب  1ٛبي  ػِٔ  پبيٚ ٛيأتبٗهيٖ ٓدٔٞع كٞم اُؼبظٙ ٝيژٙ اػيبي ٓي 
 

 30تب  1ٛبي  ٓدٔٞع كٞم اُؼبظٙ ٝيژٙ اقتبظيبؼإ پبيٚ                                

                            _________________________________ =f بؼي            ثؽاي ٓؽتجٚ اقتبظي 

                                                                 30 
  30تب  1ٛبي  ٓدٔٞع كٞم اُؼبظٙ ٝيژٙ ظاٗهيبؼإ پبيٚ                                       

                         ___________________________________ =f ثؽاي ٓؽتجٚ ظاٗهيبؼي  
                                                                    30  

 30تب  1ٛبي  ٓدٔٞع كٞم اُؼبظٙ ٝيژٙ اقتبظإ پبيٚ                                      
                           ____________________________________ =f  ثؽاي ٓؽتجٚ اقتبظي 

                                                                    30           
a  = ٚضؽيت ٓؽتج 

875/0  =a                              ٕ9/0ثؽاي اقتبظيبؼا  =a                                ٕ925/0ثؽاي ظاٗهيبؼا  =a     ثؽاي
 ضؽيت ظاٗههبٙ يب ٓإقكٚ آٓٞؾن  =  Bاقتبظإ 

 ظاٗههبٜٛبي خبٓغ  – 1
7/0  =b          ؼنتٚ گؽايم ظؼ ٓوهغ تسًيالت  20ٛؿاؼ ظاٗهدٞ ٝ ًٔتؽ اؾ  5ثؽاي ظاٗههبٜٛبي ظاؼاي ًٔتؽ اؾ

 تٌٔيِ  
8/0  =b          ٛؿاؼ ٗلؽ ثٞظٙ ٝ ظؼ ٓوهغ تسًيالت  10ٛؿاؼ تب  5ثؽاي ظاٗههبٜٛبي  ًٚ تؼعاظ ظاٗهدٞيبٕ آٜٗب اؾ

 .ؽايم ثؽضٞؼظاؼ ثبن٘ع ؼنتٚ گ 50تب  20تٌٔيِ  اؾ 
9/0  =b          ٛؿاؼ ٗلؽ ثٞظٙ ٝ ظؼٓوهغ تسًيالت  15ٛؿاؼ تب  10ثؽاي ظاٗههبٜٛبي  ًٚ تؼعاظ ظاٗهدٞيبٕ آٜٗب اؾ

 .ؼنتٚ گؽايم ثؽضٞؼظاؼ ثبن٘ع  80تب  50تٌٔيِ  اؾ 
1  =b             ؼنتٚ گؽال  80ٛؿاؼ ظاٗهدٞ ٝ ثيم ا ؾ 15ثؽاي ظاٗههبٜٛبي ثب ثيم اؾ 
 ظاٗههبٜٛبي تطًً   – 2
7/0  =b          ؼنتٚ گؽايم ظؼ ٓوهغ تسًيالت  20ٛؿاؼ ظاٗهدٞ ًٝٔتؽ اؾ  3ثؽاي ظاٗههبٜٛبي ظاؼاي ًٔتؽ اؾ

 تٌٔيِ  
 



 8/0  =b         ٛؿاؼ ٗلؽ ثٞظٙ ٝ ظؼ ٓوهاغ تسًايالت    5ٛؿاؼ تب  2ثؽاي ظاٗههبٜٛبي  ًٚ تؼعاظ ظاٗهدٞيبٕ آٜٗب اؾ
 .گؽايم ثؽضٞؼظاؼ ثبن٘ع  ؼنتٚ 30تب  20تٌٔيِ  اؾ 

9/0  =b          ٛؿاؼ ٗلؽ ثٞظٙ ٝ ظؼ ٓوهغ تسًيالت  10ٛؿاؼ تب  5ثؽاي ظاٗههبٜٛبي  ًٚ تؼعاظ ظاٗهدٞيبٕ آٜٗب اؾ
 .ؼنتٚ گؽايم ثؽضٞؼظاؼ ثبن٘ع  60تب  30تٌٔيِ  اؾ 

1  =b              م ؼنتٚ گؽاي 60ٛؿاؼ ظاٗهدٞ ٝ ثيم اؾ  10ثؽاي ظاٗههبٜٛبي ثب ثيم اؾ 
C  =  ضؽيت خـؽاكيبي 
 

 ػِٔ  ظؼ ٓؽتجٚ ٓٞؼظ ٗظؽ  ٛيأتضؽيت زن خػة ػيٞ                                           
                    1   + ________________________________________ =f C 
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 .ٓتـيؽ ضٞاٛع ثٞظ  06/1تب  00/1ايٖ ضؽيت ثؽاقبـ نٜؽٛبي ٓطتِق ٓسَ اقتوؽاؼ ظاٗههبٙ يب ٓإقكٚ اؾ 
ثيؽخ٘اع ٝ  ، آ٘ابي ظاٗهاهبٜٛبي كؽظٝقا  ٓهاٜع     ٛيأتثٚ اقت٘بظ ظقتٞؼ پ٘دْ ًٓٞثبت اُٝيٖ خِكٚ اؾ ظٝؼٙ ظّٝ 

ٝ ٗسٞٙ ٓسبقجٚ إٓ ًٓاٞة   4/7/71ؾ تبؼيص تؽثيت ٓؼِْ قجؿٝاؼ ٝ ٓيؿإ زعاهَ ٝ زعاًثؽ كٞم اُؼبظٙ ٓعيؽيت ا
 .ثبنع  ٓ  ظقتٞؼ ٓػًٞؼ ثٚ نؽذ غيَ. گؽظيعٙ اقت

 
 ػهًي ْيأتاصالح ضٕاثظ فٕق انؼبدِ يذيريت اػضبي  –دضتٕر پُجى 

ياي  ) ػِٔ  ًٚ ػٜعٙ ظاؼ پكتٜبي ًٓٞة قتبؼٙ ظاؼ  ٛيأتٓيؿإ زعاهَ ٝ زعاًثؽ كٞم اُؼبظٙ ٓعيؽيت اػيبي 
ثبنا٘ع ثهاؽذ ؾياؽ ظؼ هبُات ثٞظخاٚ ًٓاٞة ظاٗهاهبٙ اؾ         ٓا   ٞػٚ پكتٜبي قبؾٓبٗ  ًٓٞةظؼ ٓدٔ( يب ظٝ قتبؼٙ 

ٓٞؼظ تًٞيت هؽاؼ گؽكت ٝ ٓوؽؼ گؽظيع ظؼ ٓٞؼظ تؼيايٖ ٓياؿإ زاعاهَ ٝ زاعاًثؽ ٓ٘اعؼج ظؼ خاعٍٝ        4/7/71
ٞ   ، ؼئيف ظاٗههبٙ ثب تٞخٚ ثٚ زدْ ًبؼ ٝ قطت  إٓ تؼاعاظ ظاٗهادٞيبٕ ٝ   ، ثبؾظٛ  ًٝبؼآئ  ٝ ٓؽتجاٚ ػِٔا  ػيا

اياٖ ًٓاٞثٚ   .اتطبغ تًٔيْ ٗٔبياع  ، تسًيِ  ظاٗهٌعٙ ٛب ٝ گؽٜٝٛبي ٓؽثٞط ظؼ ٓوبيكٚ ثب قبيؽ ٓعيؽإٛبي  ؼنتٚ
ثؽاي ٓعت يٌكبٍ هبثَ اخؽا  ثٞظٙ ٝ پف اؾ گػنت يٌكبٍ اؼؾيبث  ٓدعظ ثؽاي تؼيايٖ ظؼياعٛب ثؼٔاَ ضٞاٛاع     

آٓٞؾل ػبُ  ٛٔهؽاؾي ٝ ٓياؿإ  ثؽاي ٓهبؿِ  ًٚ ظؼ ايٖ ًٓٞثٚ پيم ثي٘  ٗهعٙ تٞقط ٝؾاؼت كؽٛ٘گ ٝ . آٓع
 .ظؼيعٛبي ٓؽثٞط تؼييٖ ٝاثالؽ ضٞاٛع نع 

 .آ٘ب  گؿاؼل نٞظ  ٛيأتآ٘ب  تٞقط ظثيؽ  ٛيأتػٌِٔؽظ ايٖ ًٓٞثٚ ظؼ خِكٚ ثؼعي 
 
 
 
 
 
 



 ػهًي ْيأتجذٔل فٕق انؼبدِ يذيريت اػضبي 
 

حذالم ٔحذاكثر فٕق  ضًت ؼظيق
 انؼبدِ پيػُٓبدي

آٓٞؾل ػبُ  ٝ تسويوبت  ٝ ٓإقكبت  –ؼٝقبي ظاٗههبٜٛب  4
 پژٝٛههبٜٛب

تؼييٖ ٓيؿإ ظؼ خِكٚ چٜبؼّ 
آ٘ب  ظٝؼٙ اٍٝ ثٚ ٝؾيؽ  ٛيأت

كؽٛ٘گ ػِّٞ تسويوبت 
ٝك٘بٝؼي ٝآٓٞؾل ػبُ  
 .تلٞيض نعٙ اقت 

 ظؼيع 81 – 81 ٓؼبٝٗيٖ ظاٗههبٜٛب ٝ ٓإقكبت آٓٞؾل ػبُ  ٝ پژٝٛههبٜٛب 1
 ظؼيع 61 – 18 ؿيؽ ٓكتوَٛبي  ؼٝقبي ظاٗهٌعٙ ٛب ٝ پژٝٛهٌعٙ ٛب ٝ آٓٞؾنٌعٙ 1
ؿيؽ ٓكتوَ ٝ ٛبي  ٓؼبٝٗيٖ ظاٗهٌعٙ ٛب ٝ پژٝٛهٌعٙ ٛب ٝ آٓٞؾنٌعٙ 1

ٛبي  ؼٝقبي ٓإقكبت ٝ ٓؽاًؿ ٝاثكتٚ ثٚ ظاٗههبٙ ٝ ؼٝقبي ًتبثطبٗٚ
 ٓؽًؿي ٝ ٓؽًؿ اٗتهبؼات ظاٗههبٙ

 ظؼيع 18 – 11

ٓعيؽإ ًَ اؾ ًبظؼ آٓٞؾن  ٝ قؽپؽقتبٕ آٞؼ آٓٞؾن  ٝ  8
 پژٝٛه  ٝ ؼئيف ًٞي يب ضٞاثهبٙ ظاٗههبٙ ظاٗهدٞي  ٝ

 ظؼيع 61 – 11

ٓؼبٝٗبٕ ٓإقكبت ٝ ٓؽاًؿ ٝاثكتٚ ثٚ ظاٗههبٙ ٝ ؼٝقبي ٓإقكبت ٝ  6
 ٓؽاًؿ ٝاثكتٚ ثٚ ظاٗهٌعٙ ٛب

 ظؼيع 18 – 48

 ظؼيع 11 – 48 ٓعيؽإ گؽٜٝٛبي آٓٞؾن  ٝ پژٝٛه  7
بثطبٗٚ ٓؼبٝٗبٕ ٓإقكبت ٝ ٓؽاًؿ ٝاثكتٚ ثٚ ظاٗهٌعٙ ٛب ٝ ؼٝقبي ًت 8

 ظاٗهٌعٙ ٛب
 ظؼيع 11 – 41

ؼٝقبي اظاؼات اؾ ًبظؼ آٓٞؾن  ٝ پژٝٛه  ٝ ٓؼبٝٗيٖ ٓعيؽ ًَ  9
 ظؼظكبتؽ ٝ اظاؼات ًَ ظاٗههبٙ

 ظؼيع 18 – 8

قؽپؽقتبٕ ٓٞؾٙ ٛب ٝ قؽپؽقتبٕ تؽٝيح ٝ آٓٞؾل ًهبٝؼؾي ٝ  41
 آٓٞؾن  ٝ آؾٓبيههبٜٛبٛبي  ٓؿؼػٚ

 ظؼيع 11 – 41

 ظؼيع 61 – 11 قؽپؽقت ظٝؼٙ نجبٗٚ 44
 ظؼيع 18 – 8 ٓؼبٕٝ ظٝؼٙ نجبٗٚ 41
 ظؼيع 18 – 8 ؼٝقب ٝ قؽپؽقتبٕ ثطهٜبي تسويوبت  41
 ظؼيع 18 – 11 ؼٝقبي ثطهٜبي ظاؼاي گؽٝٙ تبثؼٚ ٝ گؽٜٝٛبي ظاؼاي ثطم تبثؼٚ 41
 ظؼيع 11 – 41 ؼٝقبي ثطهٜبي تسويوبت  ثعٕٝ گؽٝٙ 48
 عظؼي 18 – 8 ؼئيف ظاؼٝضبٗٚ ظاٗهٌعٙ ظآپؿنٌ  46
 ظؼيع 18 – 8 قؽپؽقتبٕ آٞؼ اٗتهبؼات ٝ ٓدَ ظاٗهٌعٙ ٛب 47

 



 َبيّ تذريص يٕلت ٔ پرداخت حك انتذريص آييٍ

 
 :ٓوعٓٚ 

ػِٔ  ثٚ تؼعاظ ًبك  ٝخٞظ ٗعاؼظ ٝ يب قبػت تاعؼيف   ٛيأتٗظؽ ثٚ ايٌ٘ٚ ظؼ ثؼي  اؾ ٝازعٛبي آٓٞؾن  ػيٞ 
ُاػا ظؼ اياٖ گٞٗاٚ    . قتطعاّ ػياٞ خعياع ثبناع   ثؽض  اؾ ظؼٝـ ظؼزعي ٗيكت ًٚ ثؽاي تعؼيف إٓ ازتيبج ثٚ ا

ٙ  ٗبٓاٚ   آييٖ ًٚ اؾ ايٖ پف ظؼايٖ) ٓٞاؼظ ظاٗههبٜٛب ٝ ٓإقكبت آٓٞؾل ػبُ  ًهٞؼ  ( ناٞٗع   ٓا   ظاٗهاهبٙ ٗبٓياع
ػِٔا  ًاٚ    ٛيأتػِٔ  نبؿَ يب ثبؾٗهكتٚ يب اكؽاظ ؿيؽ ػيٞ  ٛيأتتٞاٗ٘ع اؾ ثيٖ اػيبي  ٗبٓٚ ٓ  آييٖ ثؽاقبـ ايٖ

ضبو يالزيت ٝ ٜٓبؼت ٝ تدؽثٚ ظانتٚ ٛبي  اٗههبٛ  ٛكت٘ع ٝ يب ًكبٗ  ًٚ ظؼ ؼنتٚظاؼاي ٓعاؼى تسًيِ  ظ
، ثابُي٘  ، آؾٓبيههبٛ  )ُٝ  ٓعاؼى تسًيِ  ظاٗههبٛ  ٗعاؼٗع ثؽاي اٗدبّ آٞؼ آٓٞؾن  ٗظؽي يب ػِٔ  ٓسُٞٚ 

ن اُتعؼيف اؾ ٓيابٕ  ًٔجٞظ ٗيؽٝي اٗكبٗ  ٓٞؼظ ٗيبؾ ؼا پف اؾ تبٓيٖ اػتجبؼ ثب پؽظاضت ز( ًبؼگبٛ  ٝ يب ٓبٗ٘ع إٓ 
 .اكؽاظ ٝاخع يالزيت تبٓيٖ ٗٔبي٘ع

 ػهًي ْيأتاػضبي  –انف 
اقتبظيبؼإ ٝ ٓؽثيابٕ ٝ ٓؽثا  آٓٞؾنايبؼإ ظاٗهاهبٜٛب ثاب      ، ظاٗهيبؼإ، تٞاٗع اؾ ٝخٞظ اقتبظإ ٓ  ظاٗههبٙ – 1ٓبظٙ 

 .ٓٞاكوت ًتج  ظاٗههبٙ ٓتجٞع ثؽاي تعؼيف اقتلبظٙ ٗٔبيع
ٛبي  ػِٔ  ؼقٔ  ظؼ ظٝؼٙ ٛيأتقبػت تعؼيف ػِٔ  اػيبي  5/1ٗظؽي يب  زن اُتعؼيف يي قبػت – 2ٓبظٙ 

ؼٝؾاٗٚ ٝنجبٗٚ ثؽاثؽ اقت ثب 
50
1

ػِٔا    ٛياأت ػياٞ  ( كٞم اُؼابظٙ ناـَ    )زوٞم ٓؽتجٚ ٝ پبيٚ ثٚ اضبكٚ كٞم اُؼبظٙ 

ياي قابػت تاعؼيف     زان اُتاعؼيف  = زوٞم ٓؽتجاٚ ٝ پبياٚ   ( + كٞم اُؼبظٙ نـَ  )غيؽثط كٞم اُؼبظٙ ٓطًٞو 
 .ؼٝؾاٗٚ ٝ نجبٗٚ ٛبي  قبػت تعؼيف ػِٔ  ظؼ ظٝؼٙ 5/1ٗظؽي يب 

ػِٔ  ٛؽ ظاٗههبٙ ثاؽاي تاعؼيف ظؼضابؼج اؾ ظاٗهاهبٙ ٓتجاٞع ضاٞظ ثاٚ         ٛيأتزن اُتعؼيف اػيبي  – 1تجًؽٙ 

قابػت ظؼـ ػِٔا  ثاٚ ٓياؿإ      5/1يٞؼت ػيٞ ٓعػٞ ظؼ اؾاي تعؼيف ٛؽ يي قابػت ظؼـ ٗظاؽي ياب    
50
1
 

 .زوٞم ٓؽتجٚ ٝ پبيٚ ٝ كٞم اُؼبظٙ ٓطًٞو آٗبٕ هبثَ پؽظاضت اقت 
كوط ظؼ اؾاي قبػبت ٗبٓٚ  آييٖ ػِٔ  ظاٗههبٜٛب ثؽ اقبـ ايٖ ٛيأتپؽظاضت زن اُتعؼيف ثٚ اػيبي  – 2تجًؽٙ 

 .ٓدبؾ ضٞاٛع ثٞظ ( ؼٝؾاٗٚ ٝ نجبٗٚ ) تعؼيف ٓبؾاظ ثؽ قبػت ٓٞظق هبٗٞٗ  تعؼيف آٗبٕ ظؼ ٛلتٚ 

قابػت   16ػِٔ  ثبؾٗهكاتٚ زاعاًثؽ تاب     ٛيأتٓيؿإ قبػبت ٓدبؾ پؽظاضت زن اُتعؼيف ثٚ اػيبي  – 3 تجًؽٙ
ثبنع ٝ زن اُتعؼيف آٗبٕ ثب ؼػبيت ايٖ ٓبظٙ ٝ ثؽٓج٘بي آضؽيٖ ٓؽتجٚ ٝ پبيٚ  ٓ  ٗظؽي يب ٓؼبظٍ ػِٔ  إٓ ظؼ ٛلتٚ

ٛٔبٕ ٓؽتجٚ ٝ پبيٚ هبثَ پؽظاضت آٗبٕ ظؼ ٛ٘هبّ ثبؾٗهكته  ٝ ثؽاقبـ زوٞم ٝ كٞم اُؼبظٙ ٓطًٞو نبؿِيٖ ظؼ 
 .اقت 

ػِٔ  ظؼ ظاٗههبٙ ٓتجٞع ًبَٓ ٗهعٙ اقات   ٛيأتظؼ ٓٞاؼظي ًٚ ٓيؿإ قبػبت ٓٞظق تعؼيف ػيٞ  – 4تجًؽٙ 
ٗٔبياع اؾ تؼاعاظ قابػبت     ٓا   ًٗق ٓبثٚ اُتلبٝت قبػبت ٓٞظق ٝ تؼعاظ قبػبت  ًٚ ظؼ ظاٗههبٙ ٓتجاٞع تاعؼيف  

 .ٝ ثٚ ٓبثو  إٓ زن اُتعؼيف پؽظاضت ضٞاٛع نع  اُتعؼيف ٝي ظؼ ظاٗههبٜٛبي ظيهؽ ًكؽ زن



تب ٓيؿإ " تٞاٗ٘ع ظؼ كًَ تبثكتبٕ ثٚ ٓٞخت اثالؽ ؼقٔ  ظاٗههبٙ ٓؽثٞط خٔؼب ٓ  ػِٔ  ٛيأتاػيبي  – 5تجًؽٙ 
ثٚ ػِت ًٞتابٙ ثاٞظٕ ٓاعت ظٝؼٙ تبثكاتبٗ      .ٛلتٚ تعؼيف ٗٔبي٘ع  6ٝازع ٗظؽي يب ٓؼبظٍ ػِٔ  إٓ ثؽاي ٓعت  6

پؽظاضت زان  . ثؽاثؽ قبػبت تعؼيف ظؼ ط  ٗئكبٍ تسًيِ  ضٞاٛع ثٞظ 3ٗبٕ ظؼ ٛلتٚ قبػبت تعؼيف ظؼٝـ آ
 :نٞظ  ٓ  اُتعؼيف ظؼ تبثكتبٕ ثٚ يٌ  اؾ ظٝيٞؼت ؾيؽ اٗدبّ

ػِٔ  اؾ ٓؽضً  اقتسوبه  اقتلبظٙ ٗٔبيع ثٚ اؾاي ٛؽ ٝازع تعؼيف تبثكتبٗ    ٛيأتظؼ يٞؼت  ًٚ ػيٞ  –اُق 
 .يف ٓٞضٞع ايٖ ٓبظٙ ثب تهطيى ظاٗههبٙ هبثَ پؽظاضت اقت ثؽاثؽ زن اُتعؼ 5/1زن اُتعؼيف تب 

اؾ تؼااعاظ ، چ٘بٗچاٚ ٓؽضًاا  اقاتسوبه  ػيااٞ ظؼ ايابّ تبثكااتبٗ  طجاان ٓواؽؼات ثبؾضؽيااع ٝ غضياؽٙ گااؽظظ      –ة 
پؽظاضت  2ٝازع ًكؽ ٝ ثبثت ٓبؾاظ إٓ زن اُتعؼيف ٓٞضٞع ٓبظٙ  33/3ٝازعٛبي تعؼيف نعٙ ٝي ظؼ تبثكتبٕ 

ياي قاّٞ   ، ٝازاع  33/3ثدابي  . ػِٔ  ًٚ قٔت اخؽاي  ظاؼٗاع  ٛيأتظقتٚ اؾ اػيبي ظؼ ٓٞؼظ إٓ . ضٞاٛع نع
 .نٞظ  ٓ  ٝازع ٓٞظق تعؼيف آٗبٕ ًكؽ

ؼٝؾاٗٚ ٝنجبٗٚ ثاؽاي  ٛبي  ظؼ ظٝؼٙ" ػِٔ  ٓدٔٞػب ٛيأتزعاًثؽ ٝازع تعؼيف زن اُتعؼيف اػيبي  – 6تجًؽٙ 
ٝازع  12بؾاظ ثؽ ٝازعٛبي ٓٞظق ٗجبيع اؾ ًِيٚ ٝازعٛبي ظؼق  ٗظؽي ٝ ػِٔ  ٝ ٝازعٛبي پبيبٕ ٗبٓٚ ٝ ؼقبُٚ ٓ
ٖ  اياالز   31ٓابظٙ   5ٗظؽي يب ٓؼبظٍ ػِٔ  إٓ ظؼ ٛؽ ٗئكبٍ تسًيِ  ٝ ثب ؼػبيت تجًاؽٙ   اقاتطعآ   ٗبٓاٚ   آياي

ػِٔ  تدبٝؾ ٗٔبيع ٝ ظؼ ٛؽ زبٍ زعاًثؽ قبػبت زن اُتعؼيف هبثَ پؽظاضت ثؽاي پبيبٕ ٗبٓٚ ٛب ٝ ؼقبُٚ ٛب  ٛيأت
 .ثبنع  ٓ  قبػت يب ٓؼبظٍ ػِٔ  إٓ ظؼ ٛؽ ٗئكبٍ 12ي قبػت ٝ ثؽاي ظؼٝـ ٗظؽ 16

ٚ ، ػِٔا   ٛياأت ظاؼٗعگبٕ ٓاعاؼى تسًايِ  ظاٗهاهبٛ  ؿياؽ ػياٞ       –ة  تسًايِ  زاٞؾٝي ٝ   ٛابي   گٞاٛي٘بٓا
 ٓتطًًيٖ ثعٕٝ ٓعؼى ظاٗههبٛ 

يتٚ تسًيِ  ثٚ تبئيع ًٔٛبي  تٞاٗ٘ع اؾ ًكبٗ  ًٚ يالزيت تعؼيف آٗبٕ ظؼ يٌ  اؾ ؼنتٚ ٓ  ظاٗههبٜٛب – 3ٓبظٙ 
ػِٔا  ظؼ ؼناتٚ    ٛياأت اي ٓؽًت اؾ ؼئيف ٝ يب ٓؼبٕٝ آٓٞؾن  ظاٗهاٌعٙ پيهاٜ٘بظ ظٛ٘اعٙ ٝ ظٝ تاٖ اؾ اػيابي      
   ٙ ٚ ٛابي   ٓؽثٞط ؼقيعٙ ثبنع پف اؾ تًٞيت ًٔيكيٕٞ آٓٞؾن  ظاٗهاهبٙ ثاؽاي تاعؼيف ظؼ ظٝؼ ناجبٗٚ ياب   ، ؼٝؾاٗا

ٗظؽي يب ٓؼابظٍ ػِٔا  إٓ ثاٚ     ٓيؿإ زن اُتعؼيف اي٘هٞٗٚ ٓعؼقيٖ ثؽاي ٛؽ قبػت ظؼـ. تبثكتبٗ  ظػٞت ٗٔبيع
ٓؽثا  پبياٚ ياي ٝ ياب اقاتبظيبؼ پبياٚ ياي        ، ٓبضػ زوٞم ٝ كٞم اُؼبظٙ ٓطًٞو ٓؽتجٚ ٓؽث  آٓٞؾنيبؼ پبيٚ ياي 
 .زكت ٓٞؼظ ثب تٞخٚ ثٚ ٓعؼى تسًيِ  ٓعؼـ هبثَ پؽظاضت اقت 

 . ػِٔ  پئبٗ  ثؽاقبـ ٓوؽؼات ايٖ ٓبظٙ هبثَ پؽظاضت اقت ٛيأتزن اُتعؼيف اػيبي  – 1تجًؽٙ 

ضبؼج ٝ ياب  ، قهرٛبي  زن اُتعؼيف ٓعؼقيٖ ظاؼاي ٓعاؼى تسًيِ  زٞؾٝي ثبتٞخٚ ثٚ اتٔبّ ظٝؼٙ – 2تجًؽٙ 
ظانتٖ ظؼخٚ اختٜبظ ثٚ تبئيع ٓؼبٝٗت آٞؼ اقبتيع ٝ ظؼٝـ ٓؼبؼف اقالٓ  قتبظ ٗٔبي٘عگ  ٓوبّ ٓؼظْ ؼٛجاؽي ظؼ  

ناٞؼاي ػابُ     3/11/74ٓاٞؼش   368ِكٚ ٓؿثٞؼ ٓٞضٞع ًٓٞثٚ خٛبي  ظاٗههبٜٛب ٝ ؼػبيت طجوٚ ث٘عي گٞاٛي٘بٓٚ
 .ثؽاقبـ ضٞاثط ايٖ ٓبظٙ هبثَ پؽظاضت اقت ، اٗوالة كؽٛ٘ه 

ناٞٗع پيهاي٘ٚ ضاعٓبت     ٓا   ظػٞت... ، ٛ٘ؽي ٝ آؾٓبيههبٛ ، ػِٔ ، ثٚ ًكبٗ  ًٚ ثؽاي آٓٞؾل ك٘  – 3تجًؽٙ 
ٝ آٓاٞؾل ػابُ     آٗبٕ ٓٞؼظ تبئيع ًٔيكيٜٞٗبي غيًالذ ظاٗههبٙ ٓؽثٞط ثبنع پاف اؾ تًاٞيت ٝؾاؼت كؽٛ٘اگ   

 100تاب   80ٓيؿإ زن اُتعؼيف آٗبٕ تٞقط ٝؾاؼت كؽٛ٘گ ٝ آٓٞؾل ػبُ  ٓؼابظٍ  . نٞظ ٓ  اخبؾٙ تعؼيف ظاظٙ
 .ظؼيع زن اُتعؼيف ٓوؽؼ ظؼ ايٖ ٓبظٙ ثب تٞخٚ ثٚ ٓعاؼى ػِٔ  ٝ تدؽثٚ ٓعؼـ اؼؾيبث  ٝ تؼييٖ ضٞاٛع نع 



قابػت ظؼـ   16اؾ " ِياٚ ظاٗهاهبٜٛب ٗجبياع خٔؼاب    زعاًثؽ تؼعاظ قبػبت تعؼيف ايٖ گٞٗٚ اكؽاظ ظؼ ً – 4تجًؽٙ 
 .ٗظؽي يب ٓؼبظٍ ػِٔ  إٓ ظؼ ٛلتٚ تدبٝؾ ٗٔبيع 

ػِٔ  ٝاخع نؽايط ظاٗههبٜٛب ًٚ ٓهٍٔٞ هبٕٗٞ اقتطعاّ ًهٞؼي ٛكت٘ع كواط ظؼ   ٛيأتاػيبي ؿيؽ  – 5تجًؽٙ 
 .تٞاٗ٘ع اؾ ايٖ ٓبظٙ اقتلبظٙ ٗٔبي٘ع  ٓ  قبػبت ؿيؽ اظاؼي

 ضٞاثط ًِ  –ج 

تؼييٖ ناعٙ ظؼ اياٖ آيايٖ ٗبٓاٚ ثاؽاي تاعؼيف ظؼٓوابطغ ظاٗهاهبٛ  ٝ ثاؽاي ظؼٝـ          ٛبي  زن اُتعؼيف – 4ٓبظٙ 
 .ثبنع  ٓ  آٓٞؾل ػبُ  ظاٗههبٛ  ثؽاقبـ ثؽٗبٓٚ آٓٞؾن  ًٓٞة نٞؼاي ػبُ  ثؽٗبٓٚ ؼيؿي ٝؾاؼت كؽٛ٘گ ٝ

ؼيف ظؼيبكات  ٓٞظل٘ع اؾ ظؼٝق  ًاٚ ثاؽاي تاعؼيف إٓ زان اُتاع     ٗبٓٚ  آييٖ تٔبّ ٓعؼقبٕ ٓهٍٔٞ ايٖ – 5ٓبظٙ 
ًاٚ ثاٚ ٛاؽ زابٍ اؾ     ) ٗٔٞظٙ اٗع آتسبٕ ثؼَٔ آٝؼٗع ٝ اٝؼام آتسبٗ  ؼا ثٚ ضٔئٚ ٗٔؽات ٓؽثٞط ظؼ ِٜٓت ٓوؽؼ 

تسٞيَ آٞؼ آٓٞؾن  ظاٗهٌعٙ غيؽثط ث٘ٔبي٘ع ًٚ ظؼ ايٖ يٞؼت ثاب  ( ظٝٛلتٚ پف اؾ آتسبٕ تدبٝؾ ٗطٞاٛع ًؽظ 
تًاسير اٝؼام ٝ  ، ثؽگاؿاؼي آتسبٗابت  ، ؽذ قئٞاالتػِٔ  ٝ ٓعؼقيٖ ثؽاي ط ٛيأتتٞخٚ ثٚ اٝهبت  ًٚ اػيبي 
. ٛلتٚ زن اُتعؼيف هبثَ پؽظاضات  اقات   18ٗٔبي٘ع ثؽاي ٛؽ ٗئكبٍ زعاًثؽ تب  ٓ  قبيؽ ٓكبئَ خبٗج  إٓ يؽف

 .ٛلتٚ ٗئكبٍ ػبظي هبثَ پؽظاضت اقت  18ثؽاي ٗئكبٍ تبثكتبٗ  ٗيؿ زن اُتعؼيف ثؽاي ٛؽ ظؼـ ٓؼبظٍ 
ًيِاٞٓتؽ   150ًيِٞٓتؽ ٝ ًٔتاؽ اؾ   40َ ًبؼ اؾ ٓسَ ٓٞقكٚ آٓٞؾن  غيؽثط ثيم اؾ چ٘بٗچٚ كبيِٚ ٓس – 6ٓبظٙ 
 .اضبكٚ ضٞاٛع نع ٗبٓٚ  آييٖ 3ٝ  2ثؽ ٓيؿإ زن اُتعؼيف ٓٞضٞع ٓٞاظ % 50ثبنع 
ٖ      ٓ  ظاٗههبٜٛب – 7ٓبظٙ  ٖ  تٞاٗ٘ع ظؼ يٞؼت ٝخٞظ اػتجبؼ ثٚ ٓعؼقابٗ  ًاٚ ثاؽ طجان ايا ثاؽاي تاعؼيف   ٗبٓاٚ   آياي
نٞٗع ٝٓسَ ًبؼ ايِ  آٜٗب اؾ ٓساَ ٓٞقكاٚ آٓٞؾنا  ظػاٞت      ٓ  نجبٗٚ ٝ يب تبثكتبٗ  ظػٞت ،ؼٝؾاٗٚٛبي  ظٝؼٙ

ٛؿي٘ٚ ايبة ٝ غٛبة ٝ  3ٝ  2ًيِٞٓتؽ كبيِٚ ظاؼظ ػالٝٙ ثؽ زن اُتعؼيف تؼييٖ نعٙ ظؼ ٓٞاؼظ  150ً٘٘عٙ ثيم اؾ 
ٓسؽٝٓيت اؾ تكٜيالت  ثعي آة ٝ ٛٞا ٝٛبي  اهبٓت ٝ ٗيؿ زعاًثؽ ٓؼبظٍ ظؼيعٛبي تؼييٖ نعٙ ثؽاي كٞم اُؼبظٙ

ػِٔ  ثؽاي ظاٗههبٙ ظػٞت ً٘٘عٙ ؼا ثؽ ٓج٘بي زن اُتعؼيف يي قبػت ثپؽظاؾٗع  ٛيأتؾٗعگ  ٝ خػة اػيبي 
ٝ ٓيؿإ زن اُتعؼيف اؾ زعاًثؽ ظٝ ثؽاثاؽ  ، قبػت تعؼيف ثبنع 4" ٓهؽٝط ثؽ ايٌ٘ٚ ٛؽ ٗٞثت ٓكبكؽت ثؽاي اهال

 .ٓجِؾ تؼييٖ نعٙ ظؼ ظاٗههبٙ ٓتجٞع تدبٝؾ ٗ٘ٔبيع 

ثاٚ خابي ٓساَ ًابؼ     ، ناٞٗع  ٓ  ظػٞت  7ٝ  6ظؼ ٓٞؼظ اكؽاظ ؿيؽ نبؿَ ًٚ ثؽاي تعؼيف ٓٞضٞع ٓٞاظ  –تجًؽٙ 
 .ٓسَ اهبٓت ٓعؼـ ٓالى ػَٔ ٓسبقجٚ هؽاؼ ضٞاٛع گؽكت ، ٓ٘عؼج ظؼ ايٖ ٓبظٙ

ؽّ طجان كا  ) ًٍٓٞٞ ثٚ هؽاؼظاظي ضٞاٛع ثٞظ ًٚ ٗبٓٚ  آييٖ پؽظاضت ٛؽ ٗٞع زن اُتعؼيف ٓ٘عؼج ظؼ ايٖ – 8ٓبظٙ 
 .نٞظ  ٓ  ثيٖ ٓعؼـ ٝ ؼئيف ظاٗههبٙ ٓسَ تعؼيف يب ٓوبّ ٓدبؾ اؾ طؽف ٝي ت٘ظيْ( پيٞقت 

ػِٔ  نبؿَ ظؼ ٛٔابٕ ظاٗهاهبٙ ظؼ ٛاؽ ٗئكابٍ      ٛيأتهؽاؼظاظ ثب   تٞاٗع ثدبي ت٘ظيْ ٝ آيب  ٓ  ظاٗههبٙ –تجًؽٙ 
 .پؽظاضت ٗٔبيع ػِٔ  زن اُتعؼيك  ضٞظ ؼا تٜيٚ ٝ ثؽ ٛٔبٕ اقبـ  ٛيأتُيكت  زبٝي ٓهطًبت اػيبي 

 .ثبنع  ٓ  اؾ تبؼيص اخؽا ِٓـ ٗبٓٚ  آييٖ ًِيٚ ٓوؽؼات ٓـبيؽ ثب ايٖ – 9ٓبظٙ 
 1/7/76آ٘بي ثٚ تًٞيت ؼقيعٙ اقات ٝ اؾ تابؼيص    ٛيأتتجًؽٙ ظؼ خِكبت  13ٓبظٙ ٝ  9ٓهتَٔ ثؽ ٗبٓٚ  آييٖ ايٖ

 .ثبنع  ٓ  هبثَ اخؽا
 



 يى خبرج از كػٕر ايراَي يم ٌيتخصصب َبيّ َحِٕ ًْكبري اضتبداٌ ٔ آييٍ
 ثب داَػگبِ فردٔضي يػٓذ

ٗسٞٙ ٌٛٔبؼي اقتبظإ ٝٓتطًًبت ٗبٓٚ  آييٖ پيم ٗٞيف 25/12/83ٛلتٔيٖ خِكٚ نٞؼاي ظاٗههبٙ ٓٞؼش 
 .ايؽاٗ  ٓويْ ضبؼج اؾ ًهٞؼ ثب ظاٗههبٙ كؽظٝق  ٓهٜع ثؽاي ثؽؼق  ٓهؽذ نع 

 .ثٚ تًٞيت ؼقيع  ثٚ نؽذ پيٞقت، پف اؾ ثسث ٝ گلتهٞ ٝاظٜبؼٗظؽ اػيبي ٓستؽّ نٞؼا 

 :ٓوعٓٚ 
ثؽهؽاؼي اؼتجبط ثيٖ ٓؽاًاؿ ٝ ٜٗبظٛابي ػِٔا  ٝ ثاٚ تجاغ إٓ      ، يٌ  اؾ ؼاٜٛبي تٞقؼٚ ٝ پيهؽكت ػِٔ  ٝ كؽٛ٘ه 
تؽخٔٚ آثبؼ ٝ ٗٞناتٚ ٛاب ٝ ؼكات ٝ آٓاع ظاٗهأ٘عإ ٝ قايؽ       . تؼبَٓ نطًيتٜب ٝ ظاٗهٔ٘عإ ٓٔبُي ٓطتِق اقت
  ظؼ گػنتٚ ثٞظٙ اقت ٝ آؽٝؾٙ ْٛ ايٖ ٓكابُٚ ٗوام ٝ قاْٜ    ٝقلؽ آٗبٕ  اؾػٞآَ ْٜٓ تسٞالت ػِٔ  ٝ كؽٛ٘ه
ظؼ خٜبٕ ٓؼبيؽ كبيِٚ ٛاب ًٞتابٙ ٝ ؼكات ٝ آٓاعٛب تكاٜيَ      . ٜٓٔ  ظؼ ؼنع ػِٔ  ٝ ك٘  خٞآغ ٝ ًهٞؼٛب ظاؼظ

ث٘بثؽايٖ يبكتٖ نيٞٙ ٛب ٝ ؼاٌٛبؼٛبي ثؽهؽاؼي اؼتجبط ثيٖ ٓؽاًاؿ ٝ نطًايتٜبي ػِٔا  ثكايبؼ اقبقا       . نعٙ اقت
ثٚ ػ٘ٞإ يي ٜٗبظ ؼقٔ  ػِٔ  ٝ ٓتُٞ  ايِ  آٓٞؾل ٝ پژٝٛم ثعٕٝ اؼتجبط ثب ٓؽاًاؿ ٓهابثٚ   اقت ٝ ظاٗههبٙ 

 .ظؼ ٓٔبُي ظيهؽ ٗٔ  تٞاٗع زيبت ٝ ثوبي ضٞظ ؼا زلظ ٝ ثٚ ٝظيلٚ ايِ  ال ػَٔ ً٘ع 
ظاٗههبٙ كؽظٝق  ٓهٜع ط  قبُٜب ًٞنيعٙ اقت ثٚ ايٖ ْٜٓ ٛٔچٕٞ ٝظيلٚ اي ظاٗههبٛ  ٝ ؼقبُت  ػِٔ  ػٔاَ  

ظؼ ايٖ ٓيبٕ ثب تٞخاٚ  .ثؽايٖ اقبـ ثٚ ظػٞت اؾاقتبظإ ظاٗههبٜٛبي ضبؼج اؾ ًهٞؼ ٓجبظؼت ٝؼؾيعٙ اقت ً٘ع ٝ 
ثٚ خبيهبٙ ٝ اػتجبؼ ػِٔ  ثكيبؼي اؾ اقتبظإ ٝ ٓتطًًبٕ ايؽاٗ  ٓويْ ضبؼج اؾ ًهاٞؼ ٝ ػالهاٚ آٗابٕ ثاٚ ٝطاٖ ٝ      

تٞاٗع ثؽاي ؼنع ٝ نٌٞكبي   ٓ  ثب آٗبٕ ثؽهؽاؼي اؼتجبط، ٛٞيت ِٓ  ٝ كؽٛ٘ه  ضٞظ ٝ تكِط آٗبٕ ثٚ ػِْ ؼٝؾ ظٗيب
خعيع ثكيبؼ ٓإثؽ ثبنع ٝ ػالٝٙ ثاؽ ثٜاؽٙ ٓ٘اعي ػِٔا  ؾٓي٘اٚ      ٛبي  ظاٗههبٙ ٝ آن٘بي  اقتبظإ ٝظاٗهدٞيبٕ ثب يبكتٚ

يابكتٖ ياي ؼاٌٛابؼ    . ثؽاي زيٞؼ اقتبظإ ٝ ٓسووبٕ ظاٗههبٙ ثب آثبؼ آٜٗب ظؼ ٓدبٓغ خٜابٗ  كاؽاْٛ ضٞاٛاع ناع    
ؼاٙ زَ ٓ٘بقج  ضٞاٛاع ثاٞظ   ، ظ ٝ تعاّٝ اؼتجبط ثب اقتبظإ ايؽاٗ  ٓويْ ضبؼج اؾ ًهٞؼزل، ٓ٘بقت ثؽاي ثؽهؽاؼي

ثؽاي ؼنع ٝ تٞقؼٚ ظاٗم ٝ ثؽٝؾ نعٕ اطالػبت اقتبظإ ٝ ظاٗهدٞيبٕ ًٚ ثؽاي ؼقيعٕ ثاٚ اياٖ ٛاعف ظاٗهاهبٙ     
ٞ   ٗبٓٚ  آييٖ كؽظٝق  ٓهٜع يت ٗٔاٞظٙ  اي ؼا ثٚ نؽذ ؾيؽ ظؼ ثبة ًْ ٝ ًيق چ٘يٖ اؼتجبط  ػِٔا  تاعٝيٖ ٝ تًا

 :اقت 
 اٛعاف( اُق 
ثٜؽٙ ٓ٘عي اؾ تٞإ ػِٔ  اقتبظإ ٝ ٓتطًًبت ايؽاٗ  ٓويْ ضبؼج ًهٞؼ ظؼ خٜت اؼتوبي ًيل  آٓٞؾل ٝ  – 1

 پژٝٛم ظؼ ظاٗههبٙ كؽظٝق  ٓهٜع
ظي٘  ٝ ِٓ  ظؼ اقتبظإ ٝ ٓتطًًبٕ ايؽاٗ  ضبؼج اؾ ًهٞؼ ٝ ثٜؽٙ ، توٞيت ػ٘بيؽ ٓؽثٞط ثٚ ٛٞيت كؽٛ٘ه  – 2

 كٖ ٝطٖ ظٝقت  آٗبٕگيؽي اؾ ز
 گكتؽل ؼٝاثط ػِٔ  ٝ ك٘  ثيٖ ظاٗههبٙ كؽظٝق  ٓهٜع ٝ ظيهؽ ظاٗههبٜٛب يب ٓإقكبت پژٝٛه  ٓؼتجؽ خٜبٕ – 3
 اٗتوبٍ ظاٗم ٝ تدبؼة ػِٔ  ٝك٘  ثٚ ًهٞؼ ٝ ثٚ ٝيژٙ توٞيت ظٝؼٜٛبي تسًيالت تٌٔيِ  ظاٗههبٙ – 4

ٗاعاؾٛبي ظاٗهاهبٜٛبي پيهاؽكتٚ ٝ ٓإقكابت     قيبقاتٜب ٝ چهاْ ا  ، آگبٛ  ٓعيؽإ آٓاٞؾل ػابُ  اؾ اٛاعاف    – 5
 پژٝٛه  قبيؽ ًهٞؼٛب



 تسويوبت  ٓهتؽىٛبي  آٌبٗبت ٝ تدٜيؿات خعيع آٓٞؾن  اؾ طؽين اخؽاي پؽٝژٙ، خػة ٓ٘بثغ – 6
ايلبي ٗوم گكتؽظٙ تؽظؼ تٞقؼٚ ػِٔ  خٜبٗ  اؾ طؽين اٗتهبؼ ٓوبالت ػِٔ  ثًاٞؼت ٓهاتؽى ثاب اػيابي      – 7

 ؼ ٗهؽيبت ٓؼتجؽ خٜبٗ ػِٔ  ظاٗههبٙ كؽظٝق  ظ ٛيأت
 ٓٞهؼيت ٝ تٞإ ػِٔ  ظاٗههبٙ كؽظٝق  ثٚ خبٓؼٚ ػِٔ  ضبؼج اؾ ًهٞؼ، ن٘بقبٗعٕ خبيهبٙ – 8
 ثؽٗبٓٚ ٛب( ة 
 :آٓٞؾن  ٛبي  ثؽٗبٓٚ – 1
ظؼ ايؽإ ٝ ثٚ ٝيژٙ ظؼ ظاٗههبٙ كؽظٝقا  ٓهاٜع ًٔتاؽ ثاٚ     ، اؼائٚ ظؼٝـ ٓطتِل  ًٚ ظؼ ػيٖ ضؽٝؼي ثٞظٕ -1-1

 .ظاٗههبٙ ثب ًٔجٞظ ٓتطًى ظؼ ايٖ ؾٓي٘ٚ ٓٞاخٚ اقت  آٜٗب تٞخٚ نعٙ اقت يب
 ػِٔ  ٝ ظاٗهدٞيبٕ ٝ ٓتطًًبٕ ضبؼج اؾ ظاٗههبٙ ٛيأتاؼائٚ ًبؼگبٜٛبي آٓٞؾن  ثؽاي اػيبي  -1-2
 كهؽظٙ ظؼٝـ ٝيژٙٛبي  ثؽگؿاؼي ظٝؼٙ -1-3
 اؼائٚ قط٘ؽاٗيٜبي ػِٔ  -1-4
 ٌٛٔبؼي ظؼ تعؼيف ظٝؼٜٛبي ظًتؽي -1-5
 تطًً  ٝ ػٔٞٓ  ثب ظاٗهدٞيبٕ تسًيالت تٌٔيِ ، ػِٔ ي ٛب ثؽگؿاؼي ٗهكت -1-6
 :پژٝٛه  ٛبي  ثؽٗبٓٚ – 2
 تسويوبت  خعيع ظؼ ظاٗهٌعٙ ٛب ٝ يب ٓؽاًؿ تسويوبت  ظاٗههبٙٛبي  ثؽٗبٓٚ ؼيؿي  ٝاخؽاي پؽٝژٙ -2-1
ٙ ػِٔا  ظاٗهاهب   ٛياأت ظاٗهدٞيبٕ ظًتؽي ثًٞؼت ٓهاتؽى ثباػيابي   ٛبي  ؼاٛ٘ٔبي  يب ٓهبٝؼٙ پبيبٕ ٗبٓٚ -2-2

 كؽظٝق  ٓهٜع
ػِٔا  ياب ظاٗهادٞيبٕ تسًايالت      ٛياأت ثًٞؼت ٓهتؽى ثب اػيابي  ( ٓوبُٚ  –ًتبة ) اٗتهبؼ آثبؼ ػِٔ   -3-2

 تٌٔيِ  ظؼ ظاضَ يب ضبؼج اؾ ًهٞؼ
 تسويوبت  ِٓ  يب كؽآِ  ثًٞؼت ٓهتؽىٛبي  تؼؽيق ٝ اخؽاي پؽٝژٙ -2-4

قت گؿاؼل كؼبُيتٜبي اٗدبّ ناعٙ اؾ قاٞي   آٓٞؾن  ٝ پژٝٛه  ضؽٝؼي اٛبي  ظؼ تٔبّ ثؽٗبٓٚ: تٞضير ضؽٝؼي 
، ٓعيؽ ظكتؽ ٌٛٔبؼيٜابي ػِٔا  ثايٖ أُِِا     ، ٓؼبٝٗبٕ آٓٞؾن  ٝ پژٝٛه » ػِٔ  ٝ گؽٝٙ ٓؽثٞط ثٚ  ٛيأتػيٞ 

« ؼئيف ظاٗهٌعٙ ٝ ٓعيؽ گؽٝٙ ٓؽثٞط ثٚ ًٔيتٚ ٓ٘تطت خػة اقتبظإ ٝٓتطًًبٕ ايؽاٗ  ٓويْ ضبؼج اؾ ًهاٞؼ  
 .اؼقبٍ نٞظ ٓهطى نعٙ  3ًٚ تؽًيت إٓ ظؼ تجًؽٙ 

 ضٞاثط ٝ ؼاٌٛبؼٛبي اخؽاي  ثؽاي ثٚ ضعٓت گؽكتٖ اقتبظإ ٝ ٓتطًًبٕ ايؽاٗ  ٓويْ ضبؼج اؾ ًهٞؼ( ج 
 نؽايط الؾّ ثؽاي ٌٛٔبؼي اقتبظإ ٓويْ ضبؼج ثب ظاٗههبٙ كؽظٝق  ٓهٜع – 1
ٓؼتجاؽ خٜابٕ    ػِٔ  يٌ  اؾ ظاٗهاهبٜٛبي  ٛيأتثبيع يب ظؼ ًبظؼ ٗبٓٚ  آييٖ اقتبظإ ٝٓتطًًبٕ ٓهٍٔٞ ايٖ -1-1

يب ثٚ ػ٘اٞإ  ( تسويوبت ٝ ك٘بٝؼي ، ظاٗههبٜٛبي كٜؽقت ٝ تبئيع نعٙ اؾ قٞي ٝؾاؼت ػِّٞ) كؼبُيت ظانتٚ ثبن٘ع 
 .يي يبزج٘ظؽ ٝ پژٝٛههؽ ٓٔتبؾ ظؼ يي ٓإقكٚ پژٝٛه  ٓؼتجؽ ظؼ ؼنتٚ ٝ تطًى ضٞظ ن٘بضتٚ نٞٗع 

 .ثبنع  ٓ  ػٜعٙ ًٔيتٚ ٓ٘تطت ظؼ ظاٗههبٙثؽ ، تهطيى ٝ تؼييٖ زبئؿ نؽايط ثٞظٕ يب ٗجٞظٕ اكؽاظ:  1تجًؽٙ 
 .ضٞاٛ٘ع ثٞظ ٗبٓٚ  آييٖ اقتبظإ ٝ ٓتطًًبٕ ثبؾٗهكتٚ ٗيؿ ٓهٍٔٞ ايٖ:  2تجًؽٙ 



ثب توبضبي ًتج  ضٞظ ٝ يب ثب پيهٜ٘بظ ًتج  يٌا  اؾ اػيابي   ٗبٓٚ  آييٖ ػِٔ  ٓهٍٔٞ ايٖ ٛيأتاػيبي :  3تجًؽٙ 
ٌعٙ يب ٓؽًؿ تسويوبت  ٓؽثٞط ٛٔؽاٙ ثب ناؽذ آثابؼ ػِٔا     ػِٔ  ظاٗههبٙ كؽظٝق  ٝ ٓٞاكوت گؽٝٙ ٝ ظاٗه ٛيأت

ناٞٗع ٝ پاف اؾ    ٓا   ٓؼؽكا  « ًٔيتٚ ٓ٘تطت خػة اقتبظإ ٝٓتطًًبٕ ايؽاٗ  ٓويْ ضبؼج اؾ ًهٞؼ » ٗبٓجؽظٙ ثٚ 
ٓؼبٝٗابٕ  ، ايٖ ًٔيتٚ ٓؽًات اؾ قاٚ ػياٞ ثبثات    . تبئيع ظؼ ًٔيتٚ ٓؿثٞؼ اؾ آٗبٕ ثؽاي ٌٛٔبؼي ظػٞت ضٞاٛع نع

ظاٗههبٙ ٝ ٓعيؽ ظكتؽ ٌٛٔبؼيٜبي ػِٔ  ثيٖ أُِِ  ٝ ظٝ ػيٞ ٓتـيؽ نبَٓ ؼئيف ظاٗهٌعٙ ٝ آٓٞؾن  ٝ پژٝٛه  
 .ػِٔ  ٓعػٞ ضٞاٛع ثٞظ  ٛيأتٓعيؽ گؽٝٙ يب ؼئيف ٓؽًؿ تسويوبت  ٓؽثٞط ثٚ تطًى ػيٞ 

 .اكتطبؼي ٝ يب پبؼٙ ٝهت ثبنع  –تٞاٗع ظؼ هبُت ٗئٚ ٝهت  اػيبي ٓ ٌٛٔبؼي : ٗٞع ٝ ٗسٞٙ ٌٛٔبؼي  – 2
ػيٞ ٗئٚ ٝهت ػيٞي اقت ًٚ ظؼ قبٍ زعاهَ يي ٗئكابٍ ظؼ ظاٗهاهبٙ   : ػِٔ  ٗئٚ ٝهت  ٛيأتػيٞ  -2-1

 .كؽظٝق  زيٞؼ ظانتٚ ثبنع 
ػيٞي اقت ًاٚ زاعاهَ ياي ٛلتاٚ ظؼ قابٍ ظؼ ظاٗهاهبٙ كؽظٝقا  ٓهاٜع         : ػِٔ  اكتطبؼي  ٛيأتػيٞ  -2-2

 .زيٞؼ يبكتٚ ٝ ظؼ طٍٞ قبٍ اؼتجبط ضٞظ ؼا ثب ظاٗههبٙ زلظ ٗٔبيع 
ظؼ قبٍ ظؼ ظاٗهاهبٙ  ( ٓتٞاُ  يب ٓت٘بٝة ) ػيٞي اقت ًٚ ثيم اؾ يي ٓبٙ : ػِٔ  پبؼٙ ٝهت  ٛيأتػيٞ  -2-3

( اؼائٚ ًبؼگبٙ ٝ يب قاط٘ؽاٗ   ، تعؼيف) قبػت ظؼ قبٍ ثٚ آؽ آٓٞؾل  40كؽظٝق  ٓهٜع زيٞؼ يبكتٚ ٝ زعاهَ 
ظؼ ظاٗهاهبٙ  ( تسويوابت   ٛابي   ظؼ پؽٝژٙ ٓهبٝؼٙ ٝ يب ٓهبؼًت، ؼاٛ٘ٔبي ) ٝ يب ظٝ ثؽاثؽ ايٖ ٓعت ثٚ آؽ پژٝٛم 

 .كؽظٝق  ٓهٜع كؼبُيت ٗٔبيع 
الؾّ اقت پف اؾ پبيبٕ ٌٛٔبؼي ظؼ پبيبٕ ٛاؽ قابٍ ثاٚ    ٗبٓٚ  آييٖ گؿاؼل ػٌِٔؽظ اػيبي ٓهٍٔٞ ايٖ:   4تجًؽٙ 

 .ًٔيتٚ ٓ٘تطت اؼائٚ نٞظ
 آٌبٗبت ٝ تؼٜعات ظاٗههبٙ كؽظٝق  ٓهٜع( ظ 
، ثٚ ًكبٗ  ًٚ ثًٞؼت پبؼٙ ٝهت ثب ايٖ ظاٗهاهبٙ ٌٛٔابؼي ضٞاٛ٘اع ًاؽظ     تٞاٗع ٓ  ظاٗههبٙ كؽظٝق  ٓهٜع – 1

ػِٔ  ٛاْ ٓؽتجاٚ    ٛيأتزن اُؿزٔٚ اي ٓت٘بقت ثب آٓٞؾاٗٚ ػيٞ ، ػالٝٙ ثؽ ٛؿي٘ٚ ايبة ٝ غٛبة ٝ آٌبٗبت اهبٓت
 .ظؼ ظاٗههبٙ كؽظٝق  پؽظاضت ٗٔبيع 

تٜ٘اب ٛؿي٘اٚ ايابة ٝ غٛابة ٝ     ، ظتٞاٗع ثٚ ًكبٗ  ًاٚ ثًاٞؼت اكتطابؼي ٌٛٔابؼي ضٞاٛ٘اع ًاؽ       ٓ  ظاٗههبٙ – 2
 .آٌبٗبت اهبٓت ظؼ ٓهٜع  اؼائٚ ٗٔبيع 

 آ٘اب  ٓداٞؾ اقاتطعاّ ٗئاٚ ٝهات اضاػ       ٛياأت ػِٔ  ٗئٚ ٝهت زكت ٓٞؼظ اؾ  ٛيأتظاٗههبٙ ثؽاي اػيبي  – 3
 .ٗٔبيع  ٓ 

ٞاٛع ػِٔ  پبؼٙ ٝهت ٝ ٓؼبظٍ قبؾي إٓ ثٚ ػٜعٙ ًٔيتٚ ٓ٘تطت ض ٛيأتتهطيى ٓؽتجٚ ػِٔ  اػيبي :  5تجًؽٙ 
 .ثٞظ 

ٚ ٛبي  ٓؼبظٍ قبؾي زن اُؿزٔٚ:  6تجًؽٙ  ٓٞخاٞظ ظاٗهاهبٙ كؽظٝقا     ٛابي   پژٝٛه  يب آٓٞؾن  ٓهبثن ثب ثطها٘بٓ
 .اٗدبّ ضٞاٛع نع 

زعٝظ ٝٓيؿإ آٌبٗبت ٝ تؼٜعات ظاٗههبٙ ظؼ ثؽاثؽ ػيٞ پبؼٙ ٝهت يب اكتطبؼي تٞقاط ًٔيتاٚ ٓ٘تطات    :  7تجًؽٙ 
 .ظاٗههبٙ ثًٞؼت قبالٗٚ تؼييٖ ضٞاٛع نع 

 .نٞؼاي ظاٗههبٙ ٓهؽذ ٝ اؾ ايٖ تبؼيص هبثَ اخؽا اقت  25/12/83ظؼ خِكٚ ٓٞؼش ٗبٓٚ  آييٖ ايٖ



 فرو درخٕاضت ٔ اػالو َظر درخصٕؼ ًْكبري اضتبداٌ ٔ يتخصصبٌ ايراَي
 يميى خبرج از كػٕر ثب داَػگبِ فردٔضي يػٓذ

 
          پيهٜ٘بظي ٓتوبض ٛبي  ٓهطًبت ٝ ثؽٗبٓٚ –1 

   :كؽؾٗاااااااااع  : ٓتُٞع:     ٓسَ يعٝؼ :    نٔبؼٙ ن٘بق٘بٓٚ  : اظگ  ٗبّ ضبٗٞ : ٗبّ 
  :نٜؽ  : ايبُت  : ًهٞؼ  : ٓسَ قٌٞٗت :   تؼعاظكؽؾٗعإ  ٓتبَٛ       ٓدؽظ: ٝضؼيت تبَٛ 

 

 :تطًى 
 :پبيٚ يب قبثوٚ ق٘ٞات  ضعٓت ( ػِٔ  ظاٗههبٜٛب  ٛيأتٓطًٞو اػيبي )  پژٝٛه   آٓٞؾن   ػِٔ   ٛيأتػيٞ 

 :ًبت ظهين ٓسَ ضعٓت ٓهط
 :تٞضيسبت    :پكت اٌُتؽٝٗيي :                 تِلٖ  : ًعپكت   : آظؼـ 

 

 :پيهٜ٘بظي ثؽاي اؼائٚ ظؼ ظاٗههبٙ كؽظٝق  ٛبي  ثؽٗبٓٚ
 :آيٕزغي ( انف 

 : اؼائٚ قط٘ؽاٗ  ٛبي  ثب ػ٘بٝيٖ                :اؼائٚ ًبؼگبٙ آٓٞؾن  ثب ػ٘بٝيٖ   : اؼائٚ ظؼـ ثب ػ٘بٝيٖ 
1 –  2-    3 - 

 :پژْٔػي ( ة 
   اؼائٚ طؽذ پژٝٛه        ؼاٛ٘ٔبي  يب ٓهبٝؼٙ پبيبٕ ٗبٓٚ ظًتؽي 
  ؼاٛ٘ٔبي  يب ٓهبٝؼٙ پبيبٕ ٗبٓٚ ًبؼن٘بق  اؼنع    ٌٛٔبؼ طؽذ پژٝٛه 
 ٗهكت ػِٔ  ثب اقبتيع ٝ يبزج٘ظؽإ  ٗهكت ػِٔ  ثب ظاٗهدٞيبٕ تسًيالت تٌٔيِ   :  ضبير( پ 

 (ٓبٙ / ٛوتٚ )  ظؼ ظاٗههبٙ كؽظٝق   ٓعت زيٞؼ

 :تبؼيص پيهٜ٘بظي زيٞؼ ظؼظاٗههبٙ كؽظٝق  
 (ػِٔ  ظاٗههبٙ كؽظٝق  ٓهٜع  ٛيأتػيٞ ) پيهٜ٘بظي ٓؼؽف ٛبي  ٓهطًبت ٝ ثؽٗبٓٚ – 2 

 :ػِٔ  گؽٝٙ  ٛيأتػيٞ                       :ٗبّ ضبٗٞاظگ                     :ٗبّ 

 :پبيٚ                 :ظؼخٚ ػِٔ               : تطًى         : ظاٗهٌعٙ 
 .ثبنْ  ٓ  1-1ثب ٓهطًبت ٓ٘عؼج ظؼ خعٍٝ .............................. ظًتؽ( ضبْٗ / آهبي ) ثٚ ػ٘ٞإ ٓؼؽف 

 :پيهٜ٘بظي ثؽاي زيٞؼ ايهبٕ ثٚ نؽذ ؾيؽ اقت ٛبي  ثؽٗبٓٚ
 ٗظؽ ٓعيؽ گؽٝٙ ٓؽثٞطٚ – 1

.......................... ظًتؽ ( ضبْٗ / آهبي ) نٞظ ٝ اي٘دبٗت زيٞؼ  ٓ  تبئيع(  1-4( / ) 4-4)ثعي٘ٞقيِٚ ٓ٘عؼخبت خعٍٝ 
ٖ  ظؼ ؼاقاتبي اٛاعاف تؼيايٖ ناعٙ ظؼ    ( ٓبٙ / ٛلتٚ ........................... ) ثٚ ٓعت ........................ ؼا ظؼ گؽٝٙ  ٗبٓاٚ   آياي

 .ظاْٗ  ٓ  ٓؽثٞطٚ
   آيب :                                 تبؼيص:                                                ٝٙ ٗبّ ٝٗبّ ضبٗٞاظگ  ٓعيؽ گؽ

 



ػهًي ٔ يتخصصيٍ  ْيأتدضتٕرانؼًم َحِٕ اضتفبدِ از خذيبت آيٕزغي ٔ پژْٔػي اػضبي 
 (كبرغُبضي ارغذ ٔ دكتري تخصصيَبيّ  آييٍ پيٕضت)خبرج از داَػگبِ 

 :ٓوعٓٚ 
ٖ  ثٚ ػ٘ٞإ ٌَٓٔ كًَ ٓؽثٞط ثٚ اقاتبظ ؼاٛ٘ٔاب ظؼ  ، ؼَٔايٖ ظقتٞؼاُ ٚ  آياي ًبؼن٘بقا  اؼناع ٝ ظًتاؽي    ٛابي   ٗبٓا

Ph.D ،  ػِٔا  ٝ ٗيؽٝٛابي ٓتطًاى     ٛياأت ثٚ ٓ٘ظٞؼ اقتلبظٙ زعاًثؽ اؾ ضعٓبت آٓٞؾن  ٝ پژٝٛه  اػيابي
  , ٓٞخٞظ ظؼ ظاضَ ٝ ضبؼج ًهٞؼ تٞقط ظاٗههبٜٛب ٝ ٓإقكبت آٓاٞؾل ػابُ  ٝ پژٝٛها  ٝاثكاتٚ ثاٚ ٝؾاؼت     

 .گؽظظ  ٓ  ؽػِّٞ تسويوبت ٝ ك٘بٝؼي اثال

 :تؼبؼيق 
ثاٚ  ، «ٝؾاؼت » ثاٚ ٝؾاؼت ،ػِاّٞ تسويوابت ٝ ك٘ابٝؼي     ، ظؼ ايٖ ظقتٞؼاُؼَٔ ثٚ ٓ٘ظٞؼ ؼػبيات اضتًابؼ   – 1ٓبظٙ 

ٓإقكبت تبثؼٚ » ظاٗههبٜٛب ٝ ٓإقكبت آٓٞؾل ػبُ  ٝ پژٝٛه  تبثغ ٓوؽؼات ٝؾاؼت ،ػِّٞ تسويوبت ٝ ك٘بٝؼي 
ٝ ثاٚ ظاٗهاهبٜٛب ٝ   « ػِٔا  ٌٛٔابؼ    ٛيأتػيٞ » ٗبٓٚ  آييٖ تطبة نعٙ ثؽاي ٌٛٔبؼي ظؼ اخؽاي ايٖثٚ اقبتيع اٗ« 

ػِٔا    ٛياأت تسًيالت تٌٔيِ  ٝ اقتلبظٙ ً٘٘عٙ اؾ ضعٓبت اػيابي  ٛبي  ٓٞقكبت آٓٞؾل ػبُ  ٓدؽي ظٝؼٙ
 .اطالم ٓيهؽظظ « ظاٗههبٙ ٓدؽي » ٌٛٔبؼ 

 :اٛعاف 
 :اؾ  اٛعاف ايٖ ظقتٞؼاُؼَٔ ػجبؼت٘ع – 2ٓبظٙ 
 تسًيالت تٌٔيِ ٛبي  اكؿايم ظؽكيت ظٝؼٙ – 1
 ػِٔ  ٓإقكبت تبثؼٚ ٝ قبيؽ ظقتهبٜٛب ٛيأتاقتلبظٙ ٓهِٞة اؾ اػيبي  – 2
تهٞين ظاٗههبٜٛبي ٓداؽي ثاٚ نا٘بضت ٝ خاعة ٗيؽٝٛابي ٓتطًاى ضابؼج اؾ ظاٗهاهبٙ ٝٗياؿ اقاتلبظٙ اؾ            – 3

 آٌبٗبت كيؿيٌ  ثطم ي٘ؼت

 ٓتطًى ضبؼج اؾ ًهٞؼ ن٘بقبي  ٝ اقتلبظٙ اؾ ٗيؽٝٛبي – 4
 ٌٛٔبؼي ثيهتؽ ثيٖ ظاٗههبٜٛبي ٓدؽي ٝ ثطم ي٘ؼت ٝ قبيؽ ظقتهبٜٛبي اخؽاي ، ايدبظ ؾٓي٘ٚ – 5

 «يإضطبت تبثؼّ » ػهًي  ْيأتچگَٕگي ٔ غرايظ اضتفبدِ اػضبي  –فصم أل 
ع گاؽٝٙ  ػِٔا  ٓٞقكابت تبثؼاٚ ًاٚ ٓاٞؼظ تبئيا        ٛياأت تٞاٗع ثب ٛؽ ياي اؾ اػيابي    ٓ  ظاٗههبٙ ٓدؽي – 3ٓبظٙ 

 .تسًيالت تٌٔيِ  هؽاؼظاظ ٌٛٔبؼي ٓ٘ؼوع ٗٔبيع ٛبي  ظٝؼٙٛبي  خٜت ٛعايت پبيبٕ ٗبٓٚ، آٓٞؾن  ٓؽثٞط ثبنع

 .ٓسَ ضعٓت ٝي ضٞاٛع ثٞظ ، ػِٔ  ٌٛٔبؼ ظؼ قبػبت ٓٞظق ثب ٓٞاكوت ٓإقكٚ ٛيأتٌٛٔبؼي ػيٞ  –تجًؽٙ 

 ػِٔا  ٌٛٔابؼ اؾ ٓٞقكابت تبثؼاٚ ٝاگاػاؼ      ٛياأت ظؼ ٓٞؼظ پبيبٕ ٗبٓٚ ٛبي  ًٚ ؼاٛ٘ٔبي  آٜٗب ثاٚ ػياٞ    – 4ٓبظٙ 
 .ػِٔ  ظاٗههبٙ ٓدؽي اٗتطبة ضٞاٛع گؽظيع  ٛيأتزت  االٌٓبٕ اقتبظ ٓهبٝؼ اؾ ٓيبٕ اػيبي ، نٞظ ٓ 

چگَٕگي ٔ غرايظ اضتفبدِ از يتخصصيٍ ٔ پژْٔػگراٌ ٔاثطتتّ ثتّ ضتبير دضتتگبْٓبي      –فصم دٔو 
 اجرايي

ٝ قٞاثن  Ph.Dظقتهبٜٛب ثٚ نؽط ظاؼا ثٞظٕ ٓعؼى ظًتؽي ٓتطًًيٖ ٝ پژٝٛههؽإ ٝاثكتٚ ثٚ قبيؽ  – 5ٓبظٙ 
 .ػِٔ  ٌٛٔبؼ اٗتطبة نٞٗع ٛيأتتٞاٗ٘ع ثٚ ػ٘ٞإ ػيٞ  ٓ  آٓٞؾن  ٝ پژٝٛه  هبثَ هجٍٞ



ٚ      – 6ٓبظٙ  تسًايالت  ٛابي   ظٝؼٙٛابي   يالزيت ٓتطًًيٖ قبيؽ ظقتهبٜٛبي اخؽايا  ثاؽاي ٛاعايت پبيابٕ ٗبٓا
 .ٝ تبئيع نٞؼاي تسًيالت تٌٔيِ  ظاٗههبٙ ٓدؽي ثؽقع تٌٔيِ  ثبيع ثٚ تًٞيت گؽٝٙ آٓٞؾن  غيؽثط 

ٚ        – 7ٓبظٙ  ظاٗهادٞ  ، ظؼ يٞؼت  ًٚ ٓتطًًيٖ قبيؽ ظقتهبٜٛبي  اخؽايا  ثاٚ ػ٘اٞإ اقاتبظ ؼاٛ٘ٔابي پبيابٕ ٗبٓا
 .ػِٔ  ظاٗههبٙ ٓدؽي اُؿآ  اقت  ٛيأتاٗتطبة اقتبظ ٓهبٝؼ اؾ ٓيبٕ اػيبي ، اٗتطبة نٞٗع

ػهًتي يراكتس داَػتگبْي ختبرج      ْيتأت ِ از اػضتبي  چگَٕگي ٔ غرايظ اضتتفبد  –فصم ضٕو 
 ازكػٕر
تٞاٗ٘ع اؾ ٓيبٕ اقبتيع ايؽاٗ  ٝؿيؽ ايؽاٗ  ظاؼاي ٓاعؼى ظًتاؽي ًاٚ ظؼ     ٓ  ػِٔ  ٌٛٔبؼ ٛيأتاػيبي  – 8ٓبظٙ 

 .اٗتطبة نٞٗع ، ٓإقكبت آٓٞؾل ػبُ  ٝ پژٝٛه  ٓؼتجؽ قبيؽ ًهٞؼٛب ثٚ آؽ آٓٞؾل ٝ پژٝٛم ٓهـُٞ٘ع

ػِٔا    ٛياأت ظؼ تؼييٖ قبػبت زيٞؼ ٝ چهاٞٗه  ثٜاؽٙ گياؽي اؾ ضاعٓبت  اػيابي       ظاٗههبٙ ٓدؽي – 9ٓبظٙ 
ثب تٞخٚ ثٚ ٗيبؾٛب ٝ ٓوتييبت ػَٔ ًؽظٙ ٝ ظؼ ايٖ ٓٞؼظ اؾ اضتيبؼ ًبَٓ ثؽضاٞؼظاؼ  ، ٌٛٔبؼ ٓويْ ضبؼج اؾ ًهٞؼ

 .اقت 

ٖ      ٛيأتثٌبؼگيؽي اػيبي  –تجًؽٙ  واؽؼات ٝ  ٓ، ػِٔ  ٓويْ ضبؼج اؾ ًهٞؼ ثبيع ظؼ ٛاؽ زابٍ ثاب ؼػبيات هاٞاٗي
 .ظقتٞؼاُؼِٜٔبي ًٓٞة ظؼ ايٖ ؾٓي٘ٚ يٞؼت گيؽظ 

 ضبير يمررات –فصم چٓبرو 
ٖ  اؼؾنيبث  ٝ ثؽگؿاؼي خِكبت ظكبع اؾ آٜٗاب طجان  ، تبئيع ٓٞضٞع پبيبٕ ٗبٓٚ – 10ٓبظٙ  ٚ  آياي ًبؼن٘بقا   ٛابي   ٗبٓا

 .گيؽظ  ٓ  اؼنع ٝ ظًتؽي ظؼ ظاٗههبٙ ٓدؽي يٞؼت

پؽٝژٙ ضٞظ ؼا ثب ٓٞاكوت ظاٗههبٙ ٓدؽي ٝ ثٚ نؽط ٝخٞظ آٌبٗبت ، ّتٞاٗع ظؼ يٞؼت ُؿٝ ٓ  ظاٗهدٞ – 11ٓبظٙ 
 .ػِٔ  ٌٛٔبؼ ثهػؼاٗع  ٛيأتپژٝٛه  ظؼ ٓسَ انتـبٍ ػيٞ 

 .ثبنع  ٓ  ػِٔ  ٌٛٔبؼ ثؽ ػٜعٙ ظاٗههبٙ ٓدؽي ٛيأتپؽظاضت زن اُتعؼيف ٝ يب زن اُؿزٔٚ اػيبي  –تجًؽٙ 

پبيبٕ ٗبٓٚ اػْ اؾ ًبؼن٘بق   2ٞاٗع زعاًثؽ ؼاٛ٘ٔبي  ت ٓ  ػِٔ  ٌٛٔبؼ ظؼ ؾٓبٕ ٝازع ٛيأتٛؽ ػيٞ  – 12ٓبظٙ 
 .اؼنع ٝ ظًتؽي ؼا ثؽػٜعٙ ظانتٚ ثبنع 

 يكبَيسيٓبي تػٕيمي – 5فصم 
زٔبيتٜبي ٓبُ  الؾّ ؼا ٓت٘بقات ثاب تؼاعاظ    ، ٝؾاؼت ثب اقتلبظٙ اؾ اػتجبؼات ٓتٔؽًؿ تسًيالت تٌٔيِ  – 13ٓبظٙ 

 .ٓدؽي ثٚ ػَٔ ضٞاٛع آٝؼظ  تسًيالت تٌٔيِ  اؾ ظاٗههبٙٛبي  ظاٗهدٞيبٕ ظٝؼٙ

آتيبؾات ٝيژٙ اي ثٚ ظاٗهاهبٜٛبي ٓداؽي   ، ٝؾاؼت ثب اقتلبظٙ اؾ اػتجبؼات ٓتٔؽًؿ تسًيالت تٌٔيِ  – 14ٓبظٙ 
 .ٓت٘بقت ثب ٓيؿإ ثٚ ًبؼگيؽي اقبتيع ٝ آٌبٗبت ضبؼج اؾ ظاٗههبٙ اضتًبو ضٞاٛع ظاظ 

قابتيع ؼاٛ٘ٔابي  ًاٚ ظؼ هبُات اياٖ طاؽذ ٌٛٔابؼي        تٞاٗع ث٘ب ثٚ تهطيى ضٞظ ثٚ ا ٓ  ظاٗههبٙ ٓدؽي – 15ٓبظٙ 
ػِٔا    ٛياأت اؼتوبي اػيابي  ٗبٓٚ،  آييٖ آتيبؾ ضبو ثؽاي ايٖ زٌْ ظؼ. ٌٛٔبؼ اػهب  ٗٔبيع ٛيأتزٌْ ، ٗٔبي٘ع

 .ٓإقكبت آٓٞؾل ػبُ  ٓ٘ظٞؼ ضٞاٛع گؽظيع 

گ ٝ آٓاٞؾل ػابُ    ثاٚ تًاٞيت ٝؾياؽ كؽٛ٘ا     7/12/73تجًؽٙ ظؼ تبؼيص  3ٓبظٙ ٝ  16ظؼ ٗبٓٚ  آييٖ ايٖ – 16ٓبظٙ 
 .ؼقيع ٝ اؾ تبؼيص تًٞيت هبثَ اخؽا اقت 

 



 رئيطّ ْيأتيصٕثبت 
 
 رئيسو دانشگاه ىيأتپنجمين جلسو  سي و -1
 

ثيهتؽ اؾ زن اُتاعؼيف تؼيايٖ ناعٙ ثاؽاي ٓؽتجاٚ      % 41ػِٔ  خبٗجبؾ ٝ آؾاظٙ ثٚ ٓيؿإ  ٛيأتزن اُتعؼيف اػيبي 
پؽظاضت اقت ظؼ ٓٞؼظ ٓعؼقيٖ زن اُتعؼيك  ًٚ ػيٞ  زن اُتعؼيف هبثَٗبٓٚ  آييٖ 1ػِٔ  ػيٞ ٓٞضٞع ٓبظٙ 

ػِٔ  ٗٔ  ثبن٘ع زن اُتعؼيف آٗبٕ ثؽاقبـ ضؽيت تؼييٖ نعٙ ثؽاي يي ظؼخٚ تسًيِ  ثابالتؽ ٓٞضاٞع    ٛيأت
 .زن اُتعؼيف هبثَ پؽظاضت اقت ٗبٓٚ  آييٖ 1ٓبظٙ 
 

 : 5/9/85ٓٞؼش ْػتصذٔپُجبِ ًَٔٓيٍ جهطّ غٕراي آيٕزغي ٔتحصيالت تكًيهي داَػگبِ -8
 

 ٓسبقجٚ ٝازع ٓؼبظٍ ًالقٜبي پؽخٔؼيت ًبؼن٘بق  اؼنع 
        ٚ  ثؽ زكت تؼعاظ ظاٗهدٞيبٕ ًالقٜبي ًبؼن٘بق  اؼنع زاعاًثؽ طجان ؼاثهاٚ ؾياؽ ثاٚ ٝازاع ٓؼابظٍ ظؼـ اضابك

   . نٞظ ٓ 
 (تؼعاظ ظاٗهدٞيبٕ )   -( 15)                                                          

 ٔاحذ يؼبدل ثذٌٔ ضريت*                                                          =    (زع ظؼـ تؼعاظ ٝا)    
                                                             11 

 ٝازع ٓؼبظٍ ثعٕٝ ضؽيت  + (ضؽيت تعؼيف * تؼعاظ ٝازع  =ٍٔاحذ يؼبد  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


