تبضيد 89/10/19:
ضوبضُ 80/415962:
«ثرطٌبهِ»
ثِ هٌبعك ضبًعزُ گبًِ ٍ ،احسّبي زاًطگبّي ٍ هطاوع آهَظضي زاًطگبُ آظازاسالهي
هَضَع  :اثالؽ آئيي ًبهِ ترفيف ضْطيِ
پيطٍ ثرطٌبهِ ضوبضُ  56/181407هَضخ  87/6/11زض ذػَظ ترفيف ضْطيِ  ،اغَل ٍ ضَاثظ ظيط اثالؽ هي گطزز ٍ وليِ ٍاحسّبي زاًطگبّي ٍ هطاوع
آهَظضي هلعم ثِ اخطاي زليك هفبز آى هي ثبضٌس .
الف -ترفيف ضْطيِ فمظ ثِ زاًطدَيبًي تؼلك هي گيطز وِ اهىبى پطزاذت وبهل ضْطيِ ضا ًساضتِ ٍ ػسم توىي هبلي ايطبى وبهالً ثطاي وويتِ ترفيف
ضْطيِ هحطظ ضسُ ثبضس  .ثطاي ايي هٌظَض خْت اػغبي ترفيف ثبيس هستٌسات الظم زض ذػَظ زضآهس زاًطدَ يب سطپطست ٍي هغبلجِ ٍ ضويوِ اسٌبز هبلي
ضَز  .ثسيْي است زاًطدَيبًي وِ اهىبى پطزاذت ضْطيِ ضا زاضا هي ثبضٌس  ،حتي زض غَضت زاضا ثَزى ضطايظ آييي ًبهِ پيَست  ،هطوَل ترفيف ضْطيِ
ًرَاٌّس ثَز .
ة -اػتجبض هدبظ ثطاي ّط ٍاحس زاًطگبّي حساوثط تب سمف (  )%1يه زضغس ول ضْطيِ زضيبفتي هي ثبضس  .ثِ ػجبضتي زيگط هبًسُ حسبة ترفيف ضْطيِ زض
تطاظ آظهبيطي ٍاحسّب ًجبيس اظ (  )%1يه زضغس هبًسُ حسبة ضْطيِ تدبٍظ ًوبيس .
ج -زض غَضت زاضا ثَزى ضطايظ فَق ّ ،ط زاًطدَ فمظ هطوَل يىي اظ ترفيفبت هصوَض زض آييي ًبهِ پيَست ذَاّس ضس .
ز -ثب ّوبٌّگي وويتِ اهساز اهبم ذويٌي (ضُ) زاًطدَيبًي وِ زاضاي ػسم توىي هبلي هي ثبضٌس خْت حوبيت ثيطتط ثِ ًْبز هصوَض هؼطفي ضًَس .
ّـ  -ضْطيِ زاًطدَيبى هؼلَل تحت پَضص سبظهبى ثْعيستي وطَض اظ هحل اػتجبضات سبظهبى ثْعيستي استبى هَضز ًظط ٍ ثِ غَضت غيط هتوطوع لبثل
پطزاذت است  .لصا ثطاي ٍغَل ضْطيِ زاًطدَيبى هؼلَل ثِ عَض هستمين اظ عطيك سبظهبى ثْعيستي استبى وِ هؼطفي ًبهِ غبزض هي ًوبيس  ،السام ضَز
.
ٍ – ثطاي خصة ذيطيي ضْط اّتوبم الظم هؼوَل ضَز  ،ثِ ًحَي وِ ذيطيي  ،ول يب ثرطي اظ ضْطيِ تؼسازي اظ زاًطدَيبى هستحك وِ اظ سَي ٍاحس
ضٌبسبيي هي ضًَس ثِ عَض هستمين يب اظ عطيك غٌسٍق ضفبُ زاًطدَيبى وِ ثطاي ايي اهط سطفػل ذبغي زاضز ثط ػْسُ گيطًس  .خْت اػتوبز سبظي ثبيست
ذيطيي اظ ًحَُ اػغبء ووىْبي هبلي ذَز ثِ زاًطدَيبى وبهال هغلغ ضًَس  .ثسيي گًَِ وِ غَضت ٍضؼيت زاًطدَيبًي وِ اظ هحل ووه ّط يه اظ ذيطيي
ثْطُ هٌس ضسُ اًس  ،زض اذتيبض ايطبى لطاض گيطز .
ظ -وويتِ تحفيف ضْطيِ ضبهل ضئيس ٍاحس  ،هؼبٍى ازاضي ٍ هبلي  ،هؼبٍى زاًطدَيي ٍ هسيط هبلي ثَزُ ٍ ّط يه ثِ غَضت تضبهٌي هسئَل اخطاي
غحيح ايي آئيي ًبهِ هي ثبضٌس .
ح – ضٍسبي ٍاحسّب ٍ هطاوع آهَظضي ثبيس تطتيجي اتربش ًوبيٌس وِ زاًطدَيبى ثِ خبي استفبزُ اظ ترفيف ضْطيِ اظ ٍاحس غٌسٍق ضفبُ زاًطدَيبى ٍ ترػيع
لطؼ الحسٌِ زضاظ هست زاًطدَيي ثب ثبظپطزاذت ثؼس اظ ضفبغت اظ تحػيل هَضز حوبيت هبلي لطاض گيطًس .
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آئيي ًبهِ ترفيف ضْطيِ زاًطگبُ آظاز اسالهي
ثِ هٌظَض ضفبف سبظي هطاخغ تػوين گيطي ٍ حسٍز ترفيفبت اػغبئي ثِ زاًطدَيبى ٍ يىسبى وطزى ٍ خلَگيطي اظ تؼسز ثرطٌبهِ ّبي غبزضُ  ،آييي ًبهِ
ترفيف ّبي زاًطگبُ خْت تطَيك زاًطدَيبى هوتبظ ػلوي ٍ ،ضظضي ٍ فطٌّگي ثب تَخِ ثِ تؼبضيف ٍ ضػبيت هَاضز ظيط خْت اخطا اثالؽ هي ضَز :
هبزُ  .1تؼبضيف
. 1- 1زاًطدَي ضبغل ثِ تحػيل  :ثِ زاًطدَيي گفتِ هي ضَز وِ زض ّط ًين سبل تحػيلي عجك همطضات آهَظضي زض يىي اظ ٍاحسّبي زاًطگبّي يب هطاوع
آهَظضي ثجت ًبم ٍ اًتربة ٍاحس وطزُ ثبضس .
 .1-2ترفيف  :ترفيف ػجبضت است اظ زضغسي اظ ضْطيِ وِ ًسجت ثِ ول ضْطيِ اػن اظ ثبثت ٍ هتغيط ثبيس هحبسجِ ضَز .
تجػطُ  : 1ترفيف ضبهل زاًطدَيبًي وِ ول ضْطيِ آى ّب تَسظ ًْبزّب  ،اضگبى ّب  ،افطاز ٍ  ...پطزاذت هي ضَز ً ،وي گطزز .
تجػطُ  : 2تطم تبثستبًي آهَظش هؼلوبى هغبثك همطضات آهَظضي يه ًيوسبل تحػيل هحسَة ضسُ ٍ ضبهل ترفيف هي ثبضس .
هبزُ  . 3ترفيف ضْطيِ زاًطدَيبى هوتبظ ػلوي :
ثِ هٌظَض تطَيك ٍ ايدبز اًگيعُ ثيطتط زض زاًطدَيبى ٍ پيططفت زض اهَض تحػيلي زاًطدَيبى هوتبظ ٍضٍزي ّط ضضتِ ٍ زض ّط سبل تحػيلي وِ اظ ًظط اذالق
 ،ضفتبض ٍ ضػبيت ضئَى زاًطدَيي عجك ًظط ضيبست ٍاحس هطثَط اظ آًبى ضضبيت وبهل حبغل ثبضس ترفيف ّبيي ثِ ضطح خسٍل ظيط ترػيع هي يبثس .
خسٍل ضوبضُ  : 1ضطايظ احطاظ زاًطدَيبى هوتبظ زض ّط سبل تحػيلي
همغغ تحػيلي

وبضزاًي ٍ وبضزاًي ًبپيَستِ
وبضضٌبسي ٍ وبضضٌبسي
ًبپيَستِ

تؼساز ٍاحسّبي زضسي اذص ضسُ زض
ًيوسبل هطثَط

هيعاى ًوطُ ٍ هيبًگيي زض ًيوسبل هطثَط
زض ّيچ زضسي ًوطُ ووتط اظ

ًبپيَستِ

ً 12ساضتِ ٍ هيبًگيي

ٍ 15احس ٍ ثبالتط

ًوطات زض ضضتِ ّبي فٌي ٍ هٌْسسي  ،ػلَم پعضىي

آهَظش هؼلوبى ٍ 12احس

 ، 16ػلَم پبيِ ٍ وطبٍضظي  ٍ 17ػلَم اًسبًي ٍ ٌّط
 18ووتط ًجبضس .
زض ّيچ زضسي ًوطُ ووتط اظ

وبضضٌبسي اضضس پيَستِ ٍ

هالحظبت

ٍ 8احس ٍ ثبالتط

ً 14ساضتِ ٍ هيبًگيي

ًوطات زض ضضتِ ّبي فٌي ٍ هٌْسسي  ،ػلَم پعضىي

ثسٍى احتسبة زضٍس
پيص ًيبظ  ،خجطاًي

 ٍ 15ػلَم پبيِ ٍ وطبٍضظي  ، 16ػلَم اًسبًي ٌّ ،ط ٍ
پعضىي  17ووتط ًجبضس .

زوتطاي حطفِ اي

ٍ 15احس ٍ ثبالتط

زض ّيچ زضسي ًوطُ ووتط اظ

ً 14ساضتِ ٍ هيبًگيي

ًوطات ووتط اظ ً 16جبضس .

 -3-1ثِ زاًطدَيبى ضتجِ اٍل ّط ضضتِ ّط سبل ٍ زض همبعغ وبضزاًي پيَستِ ٍ ًبپيَستِ  ،وبضضٌبسي پيَستِ ٍ ًبپيَستِ ترفيفي هؼبزل زُ زضغس ( ٍ )%10
ثطاي زاًطدَيبى ضتجِ زٍم ٍ سَم پٌح زضغس (  )%5زض ًيوسبل ثؼس تؼلك هي گيطز .
 -3-2ثِ زاًطدَيبى ضتجِ اٍل ّط ضضتِ ٍضٍزي ّط سبل زض همغغ وبضضٌبسي اضضس پيَستِ ٍ ًبپيَستِ ٍ زوتطي حطفِ اي زُ زضغس (  )%10ترفيف ٍ ثطاي ضتجِ
زٍم ٍ سَم پٌح زضغس (  )%5زض ًيوسبل ثؼس تؼلك هي گيطز .
تجػطُ  :زض هَاضزي وِ ثِ زليل تبذيط زض اػالم ًوطات اهتحبًي ثطي اظ زضٍس  ،گعيٌص زاًطدَي هوتبظ ّط ضضتِ ٍ همغغ زض ّط سبل تب لجل اظ ثجت ًبم ًين
سبل ثؼس هيسط ًطَز ٍ اػالم اسبهي زاًطدَيبى هوتبظ آى ضضتِ ٍ همغغ زض سبل هصوَض هٌغَ ثِ لغؼي ضسى توبم ًوطات ثبضس  ،زض ايي غَضت ترفيف
ضْطيِ زاًطدَيبى شيٌفغ ثِ حسبة علت ٍي هٌظَض ذَاّس ضس .
هبزُ  . 5ترفيف ضْطيِ زاًطدَيبى هوتبظ ٍضظضي :
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خْت تطَيك زاًطدَيبًي وِ عَل هست تحػيل زض هسبثمبت ٍضظضي هٌغمِ اي ٍ سطاسطي زاًطگبُ آظاز اسالهي  ،هسبثمبت وطَضي  ،تَضًوٌت ّبي ثيي
الوللي ( اػن اظ هسبثمبت آسيبيي  ،خْبًي ٍ چٌس وطَض) ثِ هسال زست هي يبثٌس ثِ تٌبست ػٌبٍيي لْطهبًي  ،ترفيف ضْطيِ ثِ ضطح ظيط تؼلك هي گيطز :
خسٍل ضوبضُ  : 4هيعاى ترفيف ضْطيِ زاًطدَيبى لْطهبى
هطتجِ لْطهبًي

ضزيف

سغح لْطهبًي

1

لْطهبًي هٌبعك

%10

2

لْطهبًي وطَض

%15

%10

3

الوپيبز زاًطدَيي ٍ لْطهبًي وطَض

%20

%15

%10

%25

%20

%15

5

آسيبيي ٍ خْبًي ًَخَاًبى  ،خَاًبى ٍ ثعضگسبالى

%30

%25

%20

6

اضتص ّبي خْبى ٍ ثبضگبُ ّبي آسيبيي

%35

%30

%25

7

زاًطدَيبى خْبى ٍ ثبظي ّبي آسيبيي

%40

%35

%30

8

الوپيه ٍ پبضا الوپيه

%50

%40

%35

4

غطة آسيب  +وطَضّبي اسالهي – ثبظي ّبي زاذل سبلي ٍ سبحلي آسيب ٍ
پيطىسَتبى

اٍل

زٍم

سَم

%5

%5
%5

 -5-1ضضتِ ّبي ٍضظضي هطوَل ايي ثٌس ثبيس ّط سبل تحػيلي ثِ تبييس ضيبست زاًطگبُ ثطسس .
 -5-2اػغبي ترفيف ضْطيِ  ،هططٍط ثِ اذص تؼْس وتجي عجك ًوًَِ ثطي (  )56/5ضويوِ هجٌي ثط ّوىبضي هستوط ٍضظضىبض لْطهبى ثب ٍاحس زاًطگبّي ٍ
سبظهبى هطوعي ٌّگبم ثطگعاضي هسبثمبت زاذلي ثب ثطٍى هطظي زض هست ثبلي هبًسُ اظ عَل زٍضُ تحػيل ذَاّس ثَز.
 -5-3ترفيف ّبي فَق الصوط زض ضضتِ ّبي تيوي ثِ ّوِ زاًطدَيبى لْطهبى (تين ّبي اٍل – زٍم ٍ سَم) ٍ هطثيبى اػعاهي وِ زض زاًطگبُ آظاز اسالهي
ثِ تحػيل اضتغبل زاضتِ ثبضٌس  ،تؼلك هي گيطز .
ٍ -5-4احسّبي زاًطگبُ ثب تَخِ ثِ تبييس سبظهبى هطوعي ثبيس ترفيف ّبي اػالم ضسُ ضا ثِ زاًطدَيبى لْطهبى اػغبء وطزُ ٍ سپس خْت زضيبفت سْن
ذَز اظ سبظهبى هطوعي السام وٌٌس .
 -5-5اػوبل ترفيف ّبي هَضز ًظط ثطاي يه ثبض ٍ زض ًيوسبل تحػيلي ثؼس اظ وست حىن لْطهبًي اًدبم هي ضَز ٍ چٌبًچِ زاًطدَيي زض عَل زٍضُ
تحػيلي ذَز ثِ زفؼبت هَفك ثِ وست ػٌبٍيي لْطهبًي ضَز  ،ثطاي ّط ثبض هَفميت اظ ترفيف هَضز ًظط ثْطُ هٌس ذَاّس ضس ٍ زض ّط غَضت زض يه
ًيوسبل ثيص اظ يه ثبض هطوَل ترفيف ًوي ضَز .
 -5-6زض هَاضزي وِ حىن لْطهبًي ثب تبذيط غبزض ضَز ٍ ،احس ثب تبييس سبظهبى هطوعي ٍ ثب اذص تؼْس اظ زاًطدَ عجك ًوًَِ ثطي (  )56/4ضويوِ ثطاي اضائِ
حىن لْطهبًي  ،هىلف ثِ اػغبضي ترفيف هي ثبضس .
 -5-7وليِ لْطهبًبى وطَضي زض ثسٍ ٍضٍز ثِ زاًطگبُ  ،هططٍط ثط آى وِ اظ تبضخ غسٍض حىن لْطهبًي آًبى ثيص اظ

 3سبل سپطي ًطسُ ثبضس  ،هطوَل

ترفيف ّبي هٌسضج زض ثٌس (  )1خسٍل ضوبضُ  4هي ضًَس .
 -5-8اػغبي ترفيف ضْطيِ ثِ زاًطدَيبى لْطهبى زض سغَح لْطهبًي آسيب ( ًَخَاًبى  ،خَاًبى ٍ ثعضگسبالى)  ،لْطهبًي اضتص ّبي خْبى ٍ تَضًوٌت
ّبي ثيي الوللي وِ ثِ تبييس فسضاسيَى خْبًي هطثَط ضسيسُ ثبضس  ،هَوَل ثِ تبييس سبظهبى تطثيت ثسًي خوَْضي اسالهي ايطاى ٍ اضائِ حىن لْطهبًي ٍ
پس اظ ثطضسي ٍ تبييس سبظهبى هطوعي ثَزُ ٍ اظ ثسٍ ٍضٍز ثِ زاًطگبُ حست هَضز ثب اذص تؼْس وتجي عجك ًوَزُ ثطي (

 )56/5هجٌي ثط ّوىبضي هستوط

ٍضظضىبض لْطهبى ثب ٍاحس زاًطگبّي ٍ سبظهبى هطوعي ٌّگبم ثطگعاضي هسبثمبت زاذلي يب ثطٍى هطظي ثِ تطتيت ظيط لبثل اخطا هي ثبضس :
 -زاًطدَيبًي وِ همبم ّبي اٍل  ،زٍم ٍ سَم ضا وست ًوَزُ اًس زض همبعغ تحػيلي وبضزاًي ٍوبضضٌبسي ًبپيَستِ

ً 2يوسبل  ،وبضضٌبسي ً 4يوسبل ،

وبضضٌبسي اضضس ٍ زوتطي ترػػي ً 4يوسبل ٍ زوتطاي حطفِ اي ً 5يوسبل  ،اظ پطزاذت ضْطيِ زض عَل زٍضُ تحػيلي هؼبف ذَاٌّس ثَز .
 -5-9زاًطدَيبًي وِ زض هسبثمبت وطَضي ٍ هسبثمبت زاًطدَيي زاًطگبُ آظاز اسالهي هَفك ثِ ضوَضز ضىٌي گطزًس ثِ ػٌَاى پبزاش ثطاي ّط ثبض ضوَضز
ضىٌي يه سىِ ثْبض آظازي ٍ زاًطدَيبًي وِ زض سغح آسيبيي هَفك ثِ ضوَضز ضىٌي ضًَس زٍ سىِ ٍ زض سغح خْبًي ٍ الوپيه سِ سىِ ثْبض آظازي ٍ
زاًطدَيبًي وِ زض زٍضاى زاًطدَيي هَفك ثِ وست هسال زض هسبثمبت آسيبيي  ،خْبًي ٍ الوپيه هي گطزًس ثِ ػٌَاى پبزاش ثِ تطتيت زٍ  ،سِ ٍ چْبض
سىِ ثْبض آظازي اّسا هي گطزز.
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 -5-10زاًطدَيبًي وِ زض ّط ًيوسبل تحػيلي هَفك ثِ وست ػٌبٍيي لْطهبًي ضًَس هي تَاًٌس اظ ثبالتطيي ترفيف ضْطيِ (عجك خسٍل ضوبضُ

)4

استفبزُ وٌٌس .
هبزُ  . 6ترفيف ضْطيِ زاًطدَيبى لبضي ٍ حبفظ لطآى وطين :
خْت تطغيت زاًطدَيبى ثِ حفظ ٍ زضن هفبّين لطآى وطين ٍ تطَيك زاًطدَيبًي وِ زض ضضتِ ّبي حفظ ٍ تطخوِ فبضسي لطآى وطين ٍ لطائت زض
هسبثمبت يب خطٌَاضُ ّبي لطآى ٍ ػتطت زاذلي يب ذبضخي حبئع ضتجِ هي ضًَس  ،ترفيف ضْطيِ ثط اسبس خسٍل ٍ ثب ضػبيت ًىبت ظيط تؼلك هي گيطز :
 -6-1ظهبى اػغبي ترفيف ضْطيِ  ،اٍليي ًين سبل تحػيلي پس اظ احطاظ ضتجِ ٍ زضيبفت گَاّي ٍ تبييسيِ هطثَعِ هي ثبضس.
 -6-2زاًطدَيبى حبفظ لطآى وطين زض ثسٍ ٍضٍز ثِ زاًطگبُ خْت ثطذَضزاضي اظ اهتيبظّبي اػغبيي ايي آييي ًبهِ  ،زضذَاست ذَز ضا ثِ وبًَى لطآى ٍ
ػتطت ٍاحس اضائِ هي زٌّس  .وبًَى لطآى ٍ ػتطت ًسجت ثِ ثطگعاضي آظهَى حفظ ٍ تطخوِ فبضسي لطآى وطين السام ًوَزُ ٍ زض غَضت وست حسالل

80

اهتيبظ اظ  100اهتيبظ  ،زضذَاست زاًطدَ ضا خْت ثطگعاضي آظهَى  ،تؼييي ضتجِ ٍ غسٍض گَاّي ثِ هطوع فؼبليت ّب ٍ پژٍّص ّبي لطآى ٍ ػتطت اضسبل هي
وٌس .
 -6-3اػغبي ترفيف ّبي هَضز ًظط ثطاي يه ثبض ٍ ثب وست ضتجِ زض همغغ ٍ ضضتِ هَضز ًظط است ٍ اػغبي ترفيف ثيص اظ يه ثبض ثِ يه زاًطدَ هٌَط
ثِ هَلؼيت زض آظهَى ثبالتط ٍ يب اضتمبي ضتجِ زض يه سغح اظ هسبثمبت يب اضتمبي سغح هسبثمبت هي ثبضس  .ثِ استثٌبي حفظ ول وِ زض غَضت تساٍم حفظ
ٍ گَاّي هطوع فؼبليت ّب ٍ پژٍّص ّبي لطآى ٍ ػتطت هي تَاًس زض ّط ًيوسبل اظ ايي اهتيبظ استفبزُ وٌس .
 -6-6اػغبي هدسز ترفيف ّبي هَضز ًظط ثِ لبضيبى هوتبظ وطَضي فمظ زض غَضت وست ضتجِ ثبالتط اهىبى پصيط است .
 -6-5اػغبي ترفيف ضْطيِ هدسز عجك ثٌس (  )6-3هططٍط ثِ هطبضوت هستوط زاًطدَي لبضي يب حبفظ زض ثطًبهِ ّبي لطآى زاًطگبُ آظاز اسالهي زض
هست ثبلي هبًسُ تحػيل ثب تبييس وبًَى لطآى ٍ ػتطت ٍاحس ٍ هطوع فؼبليت ّبي ٍ پژٍّص ّبي لطآى ٍ ػتطت ذَاّس ثَز.
تَضيح ً :وًَِ ثطي ّبي الظم ٍ ضٍال اخطايي تَسظ هطوع فؼبليت ّب ٍ پژٍّص ّبي لطآى ٍ ػتطت ٍاحسّب اضسبل ذَاّس ضس .
خسٍل ضوبضُ  : 3ترفيف ّبي اػغبيي ضْطيِ ثِ زاًطدَيبى حبفظ ثطخستِ لطآى وطين

سغح هسبثمبت يب خطٌَاضُ

همغغ حفظ

ترفيف ّبي اػغبيي

ٍ تطخوِ

ثِ تطتيت ضتجِ ٍ زضغس

فبضسي

اٍل

زٍم

سَم

10
10
15
15
15

-

-

10
10
10

5
5
5

-

-

10
15
20

5
10
15

15
15
20
25

10
10
15
20

 10خعء
هسبثمبت سطاسطي زاًطگبُ آظاز

 15خعء

اسالهي

 20خعء

سغح هٌغمِ

 25خعء
 30خعء

هسبثمبت سطاسطي زاًطگبُ آظاز
اسالهي  ،زاًطگبُ ّبي زٍلتي ،
هسبثمبت وطَضي  ،سبظهبى
اٍلبف ٍ اهَض ذيطيِ

 10خعء
 15خعء
 20خعء
 25خعء

هسبثمبت ثيي الوللي

10
10
15
20
25

 30خعء
 15خعء
 20خعء
 25خعء

تبهيي وٌٌسُ ترفيف ضْطيِ

20
20
25
30

 100زضغس تَسظ ٍاحس زاًطگبّي ثب اضائِ گَاّي اظ هطوع فؼبليت
ّبي ٍ پژٍّص ّبي لطآى ٍ ػتطت

 50زضغس تَسظ ٍاحس زاًطگبّي هطثَط ٍ  50زضغس تَسظ سبظهبى
هطوعي اضايِ گَاّي اظ زثيطذبًِ يب سبظهبى ثطگعاض وٌٌسُ ٍ تبييس هطوع
فؼبليت ّب پژٍّص ّبي لطآى ٍ ػتطت

 30خعء

تجػطُ  : 1زاًطدَيبًي وِ ثب اذص حسالل  80اهتيبظ زض آظهَى تسلظ ثط حفظ لطآى وطين (ثٌس  )6-2هطوَل ترفيف هي ضًَس هؼبزل  %80ضتجِ اٍل سغح
هٌغمِ اظ ترفيف ثطذَضزاض هي گطزًس .
تجػطُ  : 2زاًطدَيبًي وِ هَفك ثِ وست ضتجِ اٍل تب سَم زض هسبثمبت ثيي الوللي لطائت يب حفظ لطآى وطين هي ضًَس اظ ترفيف همطض زض خسٍل فَق زض
هست ثبليوبًسُ اظ تحػيل استفبزُ هي وٌٌس .
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خسٍل ضوبضُ  : 6ترفيف ّبي اػغبيي ضْطيِ ثِ زاًطدَيبى لبضي ثطخستِ لطآى وطين
سغح هسبثمبت يب خطٌَاضُ ّب

هسبثمبت سطاسطي آهَظضي لطآى ٍ ػتطت -

ترفيف ّبي اػغبيي ثِ تطتيت ضتجِ ٍ زضغس
اٍل

زٍم

سَم

15

10

5

 100زضغس تَسظ ٍاحس زاًطگبّي ثب اضائِ گَاّي

سغح هٌغمِ

 50زضغس تَسظ ٍاحس زاًطگبّي ٍ
20

10

15

 50زضغس

تَسظ سبظهبى هطوعي اضايِ گَاّي اظ زثيطذبًِ يب
سبظهبى ثطگعاض وٌٌسُ ٍ تبييس هطوع فؼبليت ّب

سبظهبى اٍلبف ٍ اهَض ذيطيِ

هسبثمبت ثيي الوللي

اظ هطوع فؼبليت ّبي ٍ پژٍّص ّبي لطآى ٍ
ػتطت

هسبثمبت سطاسطي زاًطگبُ آظاز اسالهي،
زاًطگبُ ّبي زٍلتي  ،هسبثمبت وطَضي ،

تبهيي وٌٌسُ ترفيف ضْطيِ

پژٍّص ّبي لطآى ٍ ػتطت
30

20

25

هبزُ  . 10ترفيف ضْطيِ ذبًَازُ ّبيي وِ ثيص اظ يه زاًطدَ زض زاًطگبُ آظاز اسالهي زاضًس :
خْت ووه ٍ ضفبُ حبل ذبًَازُ ّبيي وِ ّن ظهبى ثيص اظ يه زاًطدَ ضبغل ثِ تحػيل زض زاًطگبُ آظاز اسالهي زاضًس ٍ تَاى پطزاذت ضْطيِ ضا ثِ غَضت
وبهل ًساضًس  .ػالٍُ ثط حك استفبزُ اظ هعايبي غٌسٍق ضفبُ زاًطدَيبى  ،پس اظ تبييس وويتِ هَضَع ثٌس (

 )11-1زض غَضتي وِ زض آى ًيوسبل هططٍط

ًجبضٌس ثِ ّط يه اظ زاًطدَيبى هؼبزل زُ زضغس (  )%10ول ضْطيِ ثبثت ٍ هتغيط ترفيف زازُ هي ضَز.
تجػطُ  : 1زض ًيوسبل اٍل تحػيلي ضطط هؼسل هٌظَض ًوي ضَز .
تجػطُ  : 2هٌظَض اظ زاًطدَي ضبغل ثِ تحػيل ّوسط زاًطدَ  ،پسض  ،هبزض ٍ فطظًساى تحت تىفل است وِ زض غَضت تساٍم ثب ضػبيت سبيط ضَاثظ ثطاي
وليِ تطم ّبي تحػيلي لبثل اػوبل است .
هبزُ  .11سبيط هَاضز :
 -11-1ثِ زاًطدَيبى ثي سطپطست ٍ ون ثضبػت ثب تػَيت وويتِ اي هطوت اظ  :هؼبٍى آهَظضي  ،هؼبٍى زاًطدَيي ٍ ضئيس ٍاحس حساوثط هؼبزل
( )%10زُ زضغس ترفيف اػغب هي ضَز  .هسئَليت اخطايي آى ثب هؼبًٍت زاًطدَيي ٍاحس هي ثبضس ٍ ثطاي هسبػست ثيطتط  ،ايي افطاز هي تَاًٌس اظ
تسْيالت غٌسٍق ضفبُ زاًطدَيبى ٍ ٍام زضاظهست استفبزُ وٌٌس .
 -11-2ضئيس ٍاحس هدبظ ثِ اػغبي ترفيف ذبضج اظ هَاضز ايي ثرطٌبهِ ًوي ثبضس .
 -11-3هَاضزي وِ زض ايي آييي ًبهِ پيص ثيٌي ًطسُ ثب تبييس هؼبًٍت هطثَط ٍ تػَيت ضيبست زاًطگبُ لبثل اػوبل هي ثبضس.
 -11-4ضٍسبي هٌبعك هدبظ ثِ غسٍض هدَظ ترفيف ًوي ثبضس .
تجػطُ  : 1فْطست زاًطدَيبى هطوَل ثٌسّبي  3 ، 2ايي هبزُ ثب استفبزُ اظ ًوًَِ فطم (  )56/1ثبيس زض پبيبى ثجت ًبم ّط ًيوسبل ثطاي هٌغمِ اضسبل
ضَز .
تجػطُ  – 2ثِ زاًطدَي هيْوبى ّيچگًَِ ترفيف ضْطيِ تؼلك ًوي گيطز .
هبزُ  .12تَضيحبت :
 -12-1زاًطدَيبًي وِ زض ًيوسبل آذط تحػيلي هطوَل زضيبفت ترفيف هي ضًَس  .ترفيف همطض ثط اسبس ضْطيِ ّوبى ًيوسبل زض ٌّگبم تسَيِ
حسبة ثِ ثستبًىبضي زاًطدَ هٌظَض ٍ زض غَضت علت وبض ضسى ثِ غَضت ًمسي پطزاذت هي ضَز.
 -12-2زض غَضتي وِ زاًطدَيي زض يه ًيوسبل ضطايظ ثطذَضزاضي اظ چٌس ترفيف ضا زاضتِ ثبضس ثبالتطيي هيعاى ترفيف هالن پطزاذت است .
 -12-3ترفيف ّبي هَضَع ايي آييي ًبهِ ضبهل زاًطدَيبى همغغ زوتطي ترػػي ًوي ضَز.

5

 -12-4زض زٍضُ ّبي تبثستبًي فمظ افطاز هطوَل ثٌس (  ٍ )11-1آهَظش هؼلوبى هي تَاًٌس اظ ترفيف استفبزُ وٌٌس .
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