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 4  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

 (;<68/7/68خ مور ><>:6)شماره  وزارت صنعت، معذن و تجارت

ّيئت  31/6/1394ّـ هَسخ 52442/ت85001ثِ اػتٌبد هلبد هلَثِ ؿوبسُ « ػتبد كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتي»

لِ ثِ ػٌَاى ػبل  ًِ تَػظ هؼظن 1396هذظلِ الؼبلي( دس ػبل (ٍصيشاى، دس ساػتبي اخشاي هٌَيبت هوبم هؼظن سّجشي 

ّب ٍ ٍظبيق هوشس دس هلَثِ  ت، ضوي پيگيشي ٍ اخشاي هبهَسيتًبهگزاسي ؿذُ اػ« اؿتـبل -تَليذ :اهتلبد هوبٍهتي»

، پشٍطُ ّبي آتي سا ثشاي دػتگبُ ّبي «  ّبي سًٍن تَليذ ٍ اؿتـبل ثؼتِ»  تحت ػٌَاى 30/1/1396هَسخ  8799ؿوبسُ 

  :تلَيت ًوَدُ اػت« دػتگبُ هدشي»ٌَاى هـشٍحِ ريل ثِ ػ

ثِ ػٌَاى دػتگبُ هدشي هؼئَل اخشاي پشٍطُ ّبي اٍلَيت داس ثِ ؿشح ريل  ٍصاست كٌؼت، هؼذى ٍ تدبستالق: 

 تؼييي هي گشدد: 1396ثشاي اخشا دس ػبل 

 عنوان پروشه رديف

1 
ّب ثِ  يؾ كبدسات ؿيشًلتي آىّبي خشد، ًَچي ٍ هتَػظ ثب ّذف اكضا توَيت، تَاًوٌذػبصي ٍ تَػؼِ ثٌگبُ 

 هيضاى دٍ هيليبسد دالس

 اًذاصي پٌدبُ عشح هْن ٍ هلي تٌويل ٍ ساُ 2

 

 ة: اخشاي هَاسد صيش تَػظ دػتگبُ  هدشي ثشاي ػوليبتي ًوَدى  پشٍطُ ّبي هٌذسج  دس ثٌذ الق ضشٍسي اػت : 

ًظبم يٌپبسچِ »ثب اٍلَيت ٍ دس چبسچَة « يدػتگبُ هدش»ثبيؼت تَػظ  هي 1396ّبي هلَة ثشاي اخشا دس ػبل  پشٍطُ -1

ّب اص صهبى اثالؽ تب اتوبم پشٍطُ ثش ػْذُ  اخشا ٍ تٌويل ؿًَذ. ثذيْي اػت ًليِ هؼئَليت« پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي

 .خَاّذ ثَد« دػتگبُ هدشي»

اص آًْب ًؼجت ثِ كذٍس ، ثب هيذ كَسيت حذاًثش ظشف هذت يي ّلتِ ثشاي تؼشيغ دس اخشاي ّش يي «دػتگبُ هدشي» -2

 .تشاص ثِ ػٌَاى هدشي اهذام ٍ ثِ دثيشخبًِ ػتبد هؼشكي ًوبيذ حٌن ثشاي هؼبٍى ٍ يب هؼبًٍيي ريشثظ خَد ٍ يب هوبم ّن

، هَظق اػت تب اًتْبي اسديجْـت هبُ ػبل خبسي ثشاي «دػتگبُ هدشي»هدشي هٌلَة اص ػَي ٍصيش يب ثبالتشيي هوبم  -3

ثشًبهِ »، «ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»سچَة هٌـَس پشٍطُ هٌذسج دس ّب دس چب ّش يي اص پشٍطُ

 .تْيِ ٍ پغ اص تبييذ سئيغ دػتگبُ اخشايي ثِ دثيشخبًِ ػتبد اسائِ ًوبيذ« ػوليبتي

ثبيؼت  ثبؿذ ٍ هدشي هي هي« دػتگبُ هدشي»ّبي هلَة ثش ػْذُ  تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ -4

دس چبسچَة اػتجبسات، ٍظبيق ٍ اختيبسات دػتگبُ هدشي، ًليِ اهذاهبت الصم سا ثشاي تبهيي هبلي پشٍطُ ثِ ًحَي ثِ ػول 

 .آٍسد ًِ پشٍطُ عجن صهبًجٌذي هلَة اخشا ؿَد

ولٌشد ّب ٍ ػ آهذُ ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ ػول هَظق اػت ثِ كَست هبّبًِ گضاسؽ اهذاهبت ثِ« دػتگبُ هدشي»  -5

ّبي هلَة ػتبد ثِ عَس هؼتوش ثِ دثيشخبًِ  ٍ ؿبخق« ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»سا دس چبسچَة 

 .ػتبد اسػبل ًوبيذ
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 5  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

« دػتگبُ هدشي»ّبي الصم ثب  ّبي اخشايي ثبالخق ًظبم ثبًٌي ًـَس هَظق ثِ اًدبم ّوٌبسي ػتگبًُليِ د  :ج

هي ثبؿٌذ. عشاحي  1396ثشاي اخشا دس ػبل « كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتيهلَة ػتبد »داس  ّبي اٍلَيت ثشاي اخشاي پشٍطُ

 .اػت «دػتگبُ هدشي»ّب ثش ػْذُ  ّبي هـتشى ثب ػبيش دػتگبُ ػبصًٍبس الصم ثشاي تحون ّوٌبسي

ػظ ٍ هلَثبت ػتبد، تَ« ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب ثش اػبع  اخشاي ّش يي اص پشٍطُ د: 

ّبي  ّبي هلَة، ثبصديذ گيشد. ثشاي ًظبست ثش اخشا ٍ حلَل اعويٌبى اص پيـشكت پشٍطُ دثيشخبًِ ػتبد هَسد پبيؾ هشاس هي

كَست اتلبهي حؼت هَسد تَػظ دثيشخبًِ اًدبم خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص اسصيبثي ػولٌشد، تـَين ٍ يب تٌجيِ هدشي  هيذاًي ثِ

 .گيشد دس دػتَس ًبس ػتبد هشاس هي

ٍ هؼتٌذات هشثَط، هَضَع سا خْت « دػتگبُ هدشي»ّبي ٍاكلِ اص  ثيشخبًِ ػتبد پغ اص ثشسػي گضاسؽد ّـ :

، سػيذگي ثِ ًحَُ اخشا ٍ ثشسػي هـٌالت ٍ اتخبر تلويوبت هوتضي ثشاي پيـجشد پشٍطُ دس دػتَس  پيگيشي اخشاي پشٍطُ

 .دّذ هي هشاس« ًـؼت ػِ خبًجِ سئيغ ػتبد، دػتگبُ هدشي ٍ دثيشخبًِ ػتبد»ًبس 

 .الصم اػت ًتيدِ اهذاهبت اًدبم يبكتِ دس استجبط ثب هلَثبت اثالؿي ثِ ايٌدبًت گضاسؽ ؿَد

  



 6  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

 ( ;<68/7/68مورخ  =5=:6)شماره    معاونت علمي و فرهنگي رئيس جمهور

ّيئت  31/6/1394ّـ هَسخ 52442/ت85001ثِ اػتٌبد هلبد هلَثِ ؿوبسُ « ػتبد كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتي»

لِ ثِ ػٌَاى ػبل  ًِ تَػظ هؼظن 1396هذظلِ الؼبلي( دس ػبل (اى، دس ساػتبي اخشاي هٌَيبت هوبم هؼظن سّجشي ٍصيش

ّب ٍ ٍظبيق هوشس دس هلَثِ  ًبهگزاسي ؿذُ اػت، ضوي پيگيشي ٍ اخشاي هبهَسيت« اؿتـبل -تَليذ :اهتلبد هوبٍهتي»

، پشٍطُ ّبي آتي سا ثشاي دػتگبُ ّبي «  ّبي سًٍن تَليذ ٍ اؿتـبل ثؼتِ»  تحت ػٌَاى 30/1/1396هَسخ  8799ؿوبسُ 

  :تلَيت ًوَدُ اػت« دػتگبُ هدشي»هـشٍحِ ريل ثِ ػٌَاى 

طُ ّبي اٍلَيت داس ثِ الق: هؼبًٍت ػلوي ٍ كشٌّگي سئيغ خوَْس ثِ ػٌَاى دػتگبُ هدشي هؼئَل اخشاي پشٍ

 تؼييي هي گشدد: 1396ؿشح ريل ثشاي اخشا دس ػبل 

 عنوان پروشه رديف

1 
ثٌيبى اص عشين تْيِ پيَػت كٌبٍسي ثخـي دس دٍ  ػبصي ًظبم كيبًت اص ثبصاس هلي دس حَصُ داًؾ عشاحي ٍ پيبدُ

 )ٍصاست ًلت، ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػبصي( دػتگبُ اخشايي 

 

 ػظ دػتگبُ  هدشي ثشاي ػوليبتي ًوَدى  پشٍطُ ّبي هٌذسج  دس ثٌذ الق ضشٍسي اػت : ة: اخشاي هَاسد صيش تَ

ًظبم يٌپبسچِ »ثب اٍلَيت ٍ دس چبسچَة « دػتگبُ هدشي»ثبيؼت تَػظ  هي 1396ّبي هلَة ثشاي اخشا دس ػبل  پشٍطُ -1

اص صهبى اثالؽ تب اتوبم پشٍطُ ثش ػْذُ ّب  اخشا ٍ تٌويل ؿًَذ. ثذيْي اػت ًليِ هؼئَليت« پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي

 .خَاّذ ثَد« دػتگبُ هدشي»

، ثب هيذ كَسيت حذاًثش ظشف هذت يي ّلتِ ثشاي تؼشيغ دس اخشاي ّش يي اص آًْب ًؼجت ثِ كذٍس «دػتگبُ هدشي» -2

 .د هؼشكي ًوبيذتشاص ثِ ػٌَاى هدشي اهذام ٍ ثِ دثيشخبًِ ػتب حٌن ثشاي هؼبٍى ٍ يب هؼبًٍيي ريشثظ خَد ٍ يب هوبم ّن

، هَظق اػت تب اًتْبي اسديجْـت هبُ ػبل خبسي ثشاي «دػتگبُ هدشي»هدشي هٌلَة اص ػَي ٍصيش يب ثبالتشيي هوبم  -3

ثشًبهِ »، «ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب دس چبسچَة هٌـَس پشٍطُ هٌذسج دس  ّش يي اص پشٍطُ

 .تگبُ اخشايي ثِ دثيشخبًِ ػتبد اسائِ ًوبيذتْيِ ٍ پغ اص تبييذ سئيغ دػ« ػوليبتي

ثبيؼت  ثبؿذ ٍ هدشي هي هي« دػتگبُ هدشي»ّبي هلَة ثش ػْذُ  تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ -4

دس چبسچَة اػتجبسات، ٍظبيق ٍ اختيبسات دػتگبُ هدشي، ًليِ اهذاهبت الصم سا ثشاي تبهيي هبلي پشٍطُ ثِ ًحَي ثِ ػول 

 .آٍسد ًِ پشٍطُ عجن صهبًجٌذي هلَة اخشا ؿَد

ّب ٍ ػولٌشد  آهذُ ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ ػول هَظق اػت ثِ كَست هبّبًِ گضاسؽ اهذاهبت ثِ« دػتگبُ هدشي»  -5

ّبي هلَة ػتبد ثِ عَس هؼتوش ثِ دثيشخبًِ  ٍ ؿبخق« ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»سا دس چبسچَة 

 .اسػبل ًوبيذػتبد 
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 7  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

« دػتگبُ هدشي»ّبي الصم ثب  ّبي اخشايي ثبالخق ًظبم ثبًٌي ًـَس هَظق ثِ اًدبم ّوٌبسي ػتگبًُليِ د  :ج

هي ثبؿٌذ. عشاحي  1396ثشاي اخشا دس ػبل « كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتيهلَة ػتبد »داس  ّبي اٍلَيت ثشاي اخشاي پشٍطُ

 .اػت «دػتگبُ هدشي»ّب ثش ػْذُ  ثب ػبيش دػتگبُّبي هـتشى  ػبصًٍبس الصم ثشاي تحون ّوٌبسي

ٍ هلَثبت ػتبد، تَػظ « ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب ثش اػبع  اخشاي ّش يي اص پشٍطُ د: 

ّبي  ّبي هلَة، ثبصديذ گيشد. ثشاي ًظبست ثش اخشا ٍ حلَل اعويٌبى اص پيـشكت پشٍطُ دثيشخبًِ ػتبد هَسد پبيؾ هشاس هي

كَست اتلبهي حؼت هَسد تَػظ دثيشخبًِ اًدبم خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص اسصيبثي ػولٌشد، تـَين ٍ يب تٌجيِ هدشي  ذاًي ثِهي

 .گيشد دس دػتَس ًبس ػتبد هشاس هي

ٍ هؼتٌذات هشثَط، هَضَع سا خْت « دػتگبُ هدشي»ّبي ٍاكلِ اص  دثيشخبًِ ػتبد پغ اص ثشسػي گضاسؽ ّـ :

ي ثِ ًحَُ اخشا ٍ ثشسػي هـٌالت ٍ اتخبر تلويوبت هوتضي ثشاي پيـجشد پشٍطُ دس دػتَس ، سػيذگ پيگيشي اخشاي پشٍطُ

 .دّذ هشاس هي« ًـؼت ػِ خبًجِ سئيغ ػتبد، دػتگبُ هدشي ٍ دثيشخبًِ ػتبد»ًبس 

 .الصم اػت ًتيدِ اهذاهبت اًدبم يبكتِ دس استجبط ثب هلَثبت اثالؿي ثِ ايٌدبًت گضاسؽ ؿَد

  



 8  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

 (;<68/7/68مورخ  65=:6شماره )و فناوري    وزارت علوم، تحقيقات

ّيئت  31/6/1394ّـ هَسخ 52442/ت85001ثِ اػتٌبد هلبد هلَثِ ؿوبسُ « ػتبد كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتي»

لِ ثِ ػٌَاى ػبل  ًِ تَػظ هؼظن 1396هذظلِ الؼبلي( دس ػبل (ٍصيشاى، دس ساػتبي اخشاي هٌَيبت هوبم هؼظن سّجشي 

ّب ٍ ٍظبيق هوشس دس هلَثِ  ًبهگزاسي ؿذُ اػت، ضوي پيگيشي ٍ اخشاي هبهَسيت« اؿتـبل -ليذتَ :اهتلبد هوبٍهتي»

ي دػتگبُ ّبي ، پشٍطُ ّبي آتي سا ثشا«  ّبي سًٍن تَليذ ٍ اؿتـبل ثؼتِ»  تحت ػٌَاى 30/1/1396هَسخ  8799ؿوبسُ 

  :تلَيت ًوَدُ اػت« دػتگبُ هدشي»هـشٍحِ ريل ثِ ػٌَاى 

ثِ ػٌَاى دػتگبُ هدشي هؼئَل اخشاي پشٍطُ ّبي اٍلَيت داس ثِ ؿشح ريل  ٍصاست ػلَم،تحويوبت ٍ كٌبٍسيالق: 

 تؼييي هي گشدد: 1396ثشاي اخشا دس ػبل 

 عنوان پروشه رديف

 آكشيٌي ٍ ًبسآكشيٌي دس خْت اسصؽ ثبصًگشي ٍ اكالح ًظبم آهَصؽ ػبلي ًـَس 1

2 
ّبي هَػؼبت  گشا ًشدى كؼبليت ػبصي ًظبم آهبيؾ آهَصؽ ػبلي ٍ پظٍّؾ ثِ هٌظَس هأهَسيت عشاحي ٍ پيبدُ

 آهَصؽ ػبلي ٍ پظٍّؾ ًـَس

 الوللي داًـگبُ ٍ ٍاحذ پظٍّـي ثشتش ًـَس ثِ تشاص ثيي 5تجذيل  3

 ّبي اهتلبدي ًـَس ّب دس حل هـٌالت ًالى، دػتگبّي ٍ ثٌگبُ عشاحي الگَي تـييش ٍ استوبي ًوؾ داًـگبُ 4

 

 ة: اخشاي هَاسد صيش تَػظ دػتگبُ  هدشي ثشاي ػوليبتي ًوَدى  پشٍطُ ّبي هٌذسج  دس ثٌذ الق ضشٍسي اػت : 

چِ ًظبم يٌپبس»ثب اٍلَيت ٍ دس چبسچَة « دػتگبُ هدشي»ثبيؼت تَػظ  هي 1396ّبي هلَة ثشاي اخشا دس ػبل  پشٍطُ -1

ّب اص صهبى اثالؽ تب اتوبم پشٍطُ ثش ػْذُ  اخشا ٍ تٌويل ؿًَذ. ثذيْي اػت ًليِ هؼئَليت« پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي

 .خَاّذ ثَد« دػتگبُ هدشي»

، ثب هيذ كَسيت حذاًثش ظشف هذت يي ّلتِ ثشاي تؼشيغ دس اخشاي ّش يي اص آًْب ًؼجت ثِ كذٍس «دػتگبُ هدشي» -2

 .تشاص ثِ ػٌَاى هدشي اهذام ٍ ثِ دثيشخبًِ ػتبد هؼشكي ًوبيذ ٍ يب هؼبًٍيي ريشثظ خَد ٍ يب هوبم ّنحٌن ثشاي هؼبٍى 

، هَظق اػت تب اًتْبي اسديجْـت هبُ ػبل خبسي ثشاي «دػتگبُ هدشي»هدشي هٌلَة اص ػَي ٍصيش يب ثبالتشيي هوبم  -3

ثشًبهِ »، «سچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتيًظبم يٌپب»ّب دس چبسچَة هٌـَس پشٍطُ هٌذسج دس  ّش يي اص پشٍطُ

 .تْيِ ٍ پغ اص تبييذ سئيغ دػتگبُ اخشايي ثِ دثيشخبًِ ػتبد اسائِ ًوبيذ« ػوليبتي

ثبيؼت  ثبؿذ ٍ هدشي هي هي« دػتگبُ هدشي»ّبي هلَة ثش ػْذُ  تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ -4

تيبسات دػتگبُ هدشي، ًليِ اهذاهبت الصم سا ثشاي تبهيي هبلي پشٍطُ ثِ ًحَي ثِ ػول دس چبسچَة اػتجبسات، ٍظبيق ٍ اخ

 .آٍسد ًِ پشٍطُ عجن صهبًجٌذي هلَة اخشا ؿَد
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ّب ٍ ػولٌشد  آهذُ ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ ػول هَظق اػت ثِ كَست هبّبًِ گضاسؽ اهذاهبت ثِ« دػتگبُ هدشي»  -5

ّبي هلَة ػتبد ثِ عَس هؼتوش ثِ دثيشخبًِ  ٍ ؿبخق« جشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتيًظبم يٌپبسچِ پيـ»سا دس چبسچَة 

 .ػتبد اسػبل ًوبيذ

« دػتگبُ هدشي»ّبي الصم ثب  ّبي اخشايي ثبالخق ًظبم ثبًٌي ًـَس هَظق ثِ اًدبم ّوٌبسي ػتگبًُليِ د  :ج

هي ثبؿٌذ. عشاحي  1396ثشاي اخشا دس ػبل « كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتيهلَة ػتبد »داس  ّبي اٍلَيت ثشاي اخشاي پشٍطُ

 .اػت «دػتگبُ هدشي»ّب ثش ػْذُ  ّبي هـتشى ثب ػبيش دػتگبُ ػبصًٍبس الصم ثشاي تحون ّوٌبسي

ٍ هلَثبت ػتبد، تَػظ « ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب ثش اػبع  اخشاي ّش يي اص پشٍطُ د: 

ّبي  ّبي هلَة، ثبصديذ يشد. ثشاي ًظبست ثش اخشا ٍ حلَل اعويٌبى اص پيـشكت پشٍطُگ دثيشخبًِ ػتبد هَسد پبيؾ هشاس هي

كَست اتلبهي حؼت هَسد تَػظ دثيشخبًِ اًدبم خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص اسصيبثي ػولٌشد، تـَين ٍ يب تٌجيِ هدشي  هيذاًي ثِ

 .گيشد دس دػتَس ًبس ػتبد هشاس هي

ٍ هؼتٌذات هشثَط، هَضَع سا خْت « دػتگبُ هدشي»اكلِ اص ّبي ٍ دثيشخبًِ ػتبد پغ اص ثشسػي گضاسؽ ّـ :

، سػيذگي ثِ ًحَُ اخشا ٍ ثشسػي هـٌالت ٍ اتخبر تلويوبت هوتضي ثشاي پيـجشد پشٍطُ دس دػتَس  پيگيشي اخشاي پشٍطُ

 .دّذ هشاس هي« ًـؼت ػِ خبًجِ سئيغ ػتبد، دػتگبُ هدشي ٍ دثيشخبًِ ػتبد»ًبس 

 .م يبكتِ دس استجبط ثب هلَثبت اثالؿي ثِ ايٌدبًت گضاسؽ ؿَدالصم اػت ًتيدِ اهذاهبت اًدب
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   وزارت ارتباطات و فنآوري اطالعات

ّيئت  31/6/1394ّـ هَسخ 52442/ت85001ثِ اػتٌبد هلبد هلَثِ ؿوبسُ « ػتبد كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتي»

لِ ثِ ػٌَاى ػبل  ًِ تَػظ هؼظن 1396هذظلِ الؼبلي( دس ػبل (ٍصيشاى، دس ساػتبي اخشاي هٌَيبت هوبم هؼظن سّجشي 

ّب ٍ ٍظبيق هوشس دس هلَثِ  ًبهگزاسي ؿذُ اػت، ضوي پيگيشي ٍ اخشاي هبهَسيت« اؿتـبل -تَليذ :اهتلبد هوبٍهتي»

، پشٍطُ ّبي آتي سا ثشاي دػتگبُ ّبي «  ّبي سًٍن تَليذ ٍ اؿتـبل تِثؼ»  تحت ػٌَاى 30/1/1396هَسخ  8799ؿوبسُ 

  :تلَيت ًوَدُ اػت« دػتگبُ هدشي»هـشٍحِ ريل ثِ ػٌَاى 

ثِ ػٌَاى دػتگبُ هدشي هؼئَل اخشاي پشٍطُ ّبي اٍلَيت داس ثِ ؿشح  ٍ كٌبٍسي اعالػبت ٍصاست استجبعبتالق: 

 تؼييي هي گشدد: 1396ريل ثشاي اخشا دس ػبل 

ديفر  عنوان پروشه 

 ػبهبًذّي هٌبثغ ًويبة هلي اص هجيل عيق كشًبًغ ٍ ؿوبسُ 1

 (GNAF) هذيشيت ًـبًي هٌبى هحَس ٍ اػتؼالهبت هيبى دػتگبّي اهبًي 2

 

 ة: اخشاي هَاسد صيش تَػظ دػتگبُ  هدشي ثشاي ػوليبتي ًوَدى  پشٍطُ ّبي هٌذسج  دس ثٌذ الق ضشٍسي اػت : 

ًظبم يٌپبسچِ »ثب اٍلَيت ٍ دس چبسچَة « دػتگبُ هدشي»ثبيؼت تَػظ  هي 1396ي اخشا دس ػبل ّبي هلَة ثشا پشٍطُ -1

ّب اص صهبى اثالؽ تب اتوبم پشٍطُ ثش ػْذُ  اخشا ٍ تٌويل ؿًَذ. ثذيْي اػت ًليِ هؼئَليت« پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي

 .خَاّذ ثَد« دػتگبُ هدشي»

ش ظشف هذت يي ّلتِ ثشاي تؼشيغ دس اخشاي ّش يي اص آًْب ًؼجت ثِ كذٍس ، ثب هيذ كَسيت حذاًث«دػتگبُ هدشي» -2

 .تشاص ثِ ػٌَاى هدشي اهذام ٍ ثِ دثيشخبًِ ػتبد هؼشكي ًوبيذ حٌن ثشاي هؼبٍى ٍ يب هؼبًٍيي ريشثظ خَد ٍ يب هوبم ّن

ـت هبُ ػبل خبسي ثشاي ، هَظق اػت تب اًتْبي اسديجْ«دػتگبُ هدشي»هدشي هٌلَة اص ػَي ٍصيش يب ثبالتشيي هوبم  -3

ثشًبهِ »، «ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب دس چبسچَة هٌـَس پشٍطُ هٌذسج دس  ّش يي اص پشٍطُ

 .تْيِ ٍ پغ اص تبييذ سئيغ دػتگبُ اخشايي ثِ دثيشخبًِ ػتبد اسائِ ًوبيذ« ػوليبتي

ثبيؼت  ثبؿذ ٍ هدشي هي هي« دػتگبُ هدشي»لَة ثش ػْذُ ّبي ه تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ -4

دس چبسچَة اػتجبسات، ٍظبيق ٍ اختيبسات دػتگبُ هدشي، ًليِ اهذاهبت الصم سا ثشاي تبهيي هبلي پشٍطُ ثِ ًحَي ثِ ػول 

 .آٍسد ًِ پشٍطُ عجن صهبًجٌذي هلَة اخشا ؿَد

ّب ٍ ػولٌشد  آهذُ ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ ػول ثِهَظق اػت ثِ كَست هبّبًِ گضاسؽ اهذاهبت « دػتگبُ هدشي»  -5

ّبي هلَة ػتبد ثِ عَس هؼتوش ثِ دثيشخبًِ  ٍ ؿبخق« ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»سا دس چبسچَة 

 .ػتبد اسػبل ًوبيذ
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« ػتگبُ هدشيد»ّبي الصم ثب  ّبي اخشايي ثبالخق ًظبم ثبًٌي ًـَس هَظق ثِ اًدبم ّوٌبسي ػتگبًُليِ د  :ج

هي ثبؿٌذ. عشاحي  1396ثشاي اخشا دس ػبل « كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتيهلَة ػتبد »داس  ّبي اٍلَيت ثشاي اخشاي پشٍطُ

 .اػت «دػتگبُ هدشي»ّب ثش ػْذُ  ّبي هـتشى ثب ػبيش دػتگبُ ػبصًٍبس الصم ثشاي تحون ّوٌبسي

ٍ هلَثبت ػتبد، تَػظ « جشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتيًظبم يٌپبسچِ پيـ»ّب ثش اػبع  اخشاي ّش يي اص پشٍطُ د: 

ّبي  ّبي هلَة، ثبصديذ گيشد. ثشاي ًظبست ثش اخشا ٍ حلَل اعويٌبى اص پيـشكت پشٍطُ دثيشخبًِ ػتبد هَسد پبيؾ هشاس هي

هدشي  كَست اتلبهي حؼت هَسد تَػظ دثيشخبًِ اًدبم خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص اسصيبثي ػولٌشد، تـَين ٍ يب تٌجيِ هيذاًي ثِ

 .گيشد دس دػتَس ًبس ػتبد هشاس هي

ٍ هؼتٌذات هشثَط، هَضَع سا خْت « دػتگبُ هدشي»ّبي ٍاكلِ اص  دثيشخبًِ ػتبد پغ اص ثشسػي گضاسؽ ّـ :

، سػيذگي ثِ ًحَُ اخشا ٍ ثشسػي هـٌالت ٍ اتخبر تلويوبت هوتضي ثشاي پيـجشد پشٍطُ دس دػتَس  پيگيشي اخشاي پشٍطُ

 .دّذ هشاس هي« سئيغ ػتبد، دػتگبُ هدشي ٍ دثيشخبًِ ػتبدًـؼت ػِ خبًجِ »ًبس 

 .الصم اػت ًتيدِ اهذاهبت اًدبم يبكتِ دس استجبط ثب هلَثبت اثالؿي ثِ ايٌدبًت گضاسؽ ؿَد
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 (;<68/7/68مورخ  59=:6شماره )وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي   

ّيئت  31/6/1394ّـ هَسخ 52442/ت85001سُ ثِ اػتٌبد هلبد هلَثِ ؿوب« ػتبد كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتي»

لِ ثِ ػٌَاى ػبل  ًِ تَػظ هؼظن 1396هذظلِ الؼبلي( دس ػبل (ٍصيشاى، دس ساػتبي اخشاي هٌَيبت هوبم هؼظن سّجشي 

ّب ٍ ٍظبيق هوشس دس هلَثِ  ًبهگزاسي ؿذُ اػت، ضوي پيگيشي ٍ اخشاي هبهَسيت« اؿتـبل -تَليذ :اهتلبد هوبٍهتي»

، پشٍطُ ّبي آتي سا ثشاي دػتگبُ ّبي «  ّبي سًٍن تَليذ ٍ اؿتـبل ثؼتِ»  تحت ػٌَاى 30/1/1396سخ هَ 8799ؿوبسُ 

  :تلَيت ًوَدُ اػت« دػتگبُ هدشي»هـشٍحِ ريل ثِ ػٌَاى 

ثِ ػٌَاى دػتگبُ هدشي هؼئَل اخشاي پشٍطُ ّبي اٍلَيت داس ثِ ؿشح  توبػيٍ سكبُ اخ ، ًبستؼبٍىٍصاست الق: 

 تؼييي هي گشدد: 1396ريل ثشاي اخشا دس ػبل 

 عنوان پروشه رديف

 ؿذى كوش عشاحي، تذٍيي ٍ اخشاي ثشًبهِ خلَگيشي اص ًؼلي 1

 ّبي اختوبػي ايدبد پٌدشُ ٍاحذ حوبيت 2

 گيّبي ثبصًـؼت پبيذاس ػبصي هٌبثغ كٌذٍم 3

 اي ٍ كشٌّگ ًبس تذٍيي اػتبًذاسدّبي اخالم حشكِ 4

 ّبي كشاگيش هلي ٍ ػْبهي ػبم تَػؼِ ٍ تَاًوٌذػبصي تؼبًٍي 5

 

 ة: اخشاي هَاسد صيش تَػظ دػتگبُ  هدشي ثشاي ػوليبتي ًوَدى  پشٍطُ ّبي هٌذسج  دس ثٌذ الق ضشٍسي اػت : 

ًظبم يٌپبسچِ »ثب اٍلَيت ٍ دس چبسچَة « دػتگبُ هدشي»تَػظ  ثبيؼت هي 1396ّبي هلَة ثشاي اخشا دس ػبل  پشٍطُ -1

ّب اص صهبى اثالؽ تب اتوبم پشٍطُ ثش ػْذُ  اخشا ٍ تٌويل ؿًَذ. ثذيْي اػت ًليِ هؼئَليت« پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي

 .خَاّذ ثَد« دػتگبُ هدشي»

غ دس اخشاي ّش يي اص آًْب ًؼجت ثِ كذٍس ، ثب هيذ كَسيت حذاًثش ظشف هذت يي ّلتِ ثشاي تؼشي«دػتگبُ هدشي» -2

 .تشاص ثِ ػٌَاى هدشي اهذام ٍ ثِ دثيشخبًِ ػتبد هؼشكي ًوبيذ حٌن ثشاي هؼبٍى ٍ يب هؼبًٍيي ريشثظ خَد ٍ يب هوبم ّن

، هَظق اػت تب اًتْبي اسديجْـت هبُ ػبل خبسي ثشاي «دػتگبُ هدشي»هدشي هٌلَة اص ػَي ٍصيش يب ثبالتشيي هوبم  -3

ثشًبهِ »، «ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب دس چبسچَة هٌـَس پشٍطُ هٌذسج دس  اص پشٍطُّش يي 

 .تْيِ ٍ پغ اص تبييذ سئيغ دػتگبُ اخشايي ثِ دثيشخبًِ ػتبد اسائِ ًوبيذ« ػوليبتي

ثبيؼت  ثبؿذ ٍ هدشي هي يه« دػتگبُ هدشي»ّبي هلَة ثش ػْذُ  تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ -4

دس چبسچَة اػتجبسات، ٍظبيق ٍ اختيبسات دػتگبُ هدشي، ًليِ اهذاهبت الصم سا ثشاي تبهيي هبلي پشٍطُ ثِ ًحَي ثِ ػول 

 .آٍسد ًِ پشٍطُ عجن صهبًجٌذي هلَة اخشا ؿَد
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 13  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

ّب ٍ ػولٌشد  ي اص پشٍطُآهذُ ثشاي اخشاي ّش ي ػول هَظق اػت ثِ كَست هبّبًِ گضاسؽ اهذاهبت ثِ« دػتگبُ هدشي»  -5

ّبي هلَة ػتبد ثِ عَس هؼتوش ثِ دثيشخبًِ  ٍ ؿبخق« ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»سا دس چبسچَة 

 .ػتبد اسػبل ًوبيذ

« دػتگبُ هدشي»ّبي الصم ثب  ّبي اخشايي ثبالخق ًظبم ثبًٌي ًـَس هَظق ثِ اًدبم ّوٌبسي ػتگبًُليِ د  :ج

هي ثبؿٌذ. عشاحي  1396ثشاي اخشا دس ػبل « كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتيهلَة ػتبد »داس  ّبي اٍلَيتُ ثشاي اخشاي پشٍط

 .اػت «دػتگبُ هدشي»ّب ثش ػْذُ  ّبي هـتشى ثب ػبيش دػتگبُ ػبصًٍبس الصم ثشاي تحون ّوٌبسي

ٍ هلَثبت ػتبد، تَػظ « ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب ثش اػبع  اخشاي ّش يي اص پشٍطُ د: 

ّبي  ّبي هلَة، ثبصديذ گيشد. ثشاي ًظبست ثش اخشا ٍ حلَل اعويٌبى اص پيـشكت پشٍطُ دثيشخبًِ ػتبد هَسد پبيؾ هشاس هي

كَست اتلبهي حؼت هَسد تَػظ دثيشخبًِ اًدبم خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص اسصيبثي ػولٌشد، تـَين ٍ يب تٌجيِ هدشي  هيذاًي ثِ

 .گيشد س هيدس دػتَس ًبس ػتبد هشا

ٍ هؼتٌذات هشثَط، هَضَع سا خْت « دػتگبُ هدشي»ّبي ٍاكلِ اص  دثيشخبًِ ػتبد پغ اص ثشسػي گضاسؽ ّـ :

، سػيذگي ثِ ًحَُ اخشا ٍ ثشسػي هـٌالت ٍ اتخبر تلويوبت هوتضي ثشاي پيـجشد پشٍطُ دس دػتَس  پيگيشي اخشاي پشٍطُ

 .دّذ هشاس هي« يشخبًِ ػتبدًـؼت ػِ خبًجِ سئيغ ػتبد، دػتگبُ هدشي ٍ دث»ًبس 

 .الصم اػت ًتيدِ اهذاهبت اًدبم يبكتِ دس استجبط ثب هلَثبت اثالؿي ثِ ايٌدبًت گضاسؽ ؿَد
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 (;<68/7/68مورخ  =<>:6)شماره   سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

ّيئت  31/6/1394ّـ هَسخ 52442/ت85001ثِ اػتٌبد هلبد هلَثِ ؿوبسُ « ػتبد كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتي»

لِ ثِ ػٌَاى ػبل  ًِ تَػظ هؼظن 1396هذظلِ الؼبلي( دس ػبل (ٍصيشاى، دس ساػتبي اخشاي هٌَيبت هوبم هؼظن سّجشي 

ّب ٍ ٍظبيق هوشس دس هلَثِ  ًبهگزاسي ؿذُ اػت، ضوي پيگيشي ٍ اخشاي هبهَسيت« اؿتـبل -تَليذ :اهتلبد هوبٍهتي»

، پشٍطُ ّبي آتي سا ثشاي دػتگبُ ّبي «  ّبي سًٍن تَليذ ٍ اؿتـبل ثؼتِ»  ت ػٌَاىتح 30/1/1396هَسخ  8799ؿوبسُ 

  :تلَيت ًوَدُ اػت« دػتگبُ هدشي»هـشٍحِ ريل ثِ ػٌَاى 

ثِ ػٌَاى دػتگبُ هدشي هؼئَل اخشاي پشٍطُ ّبي  ػبصهبى هيشاث كشٌّگي، كٌبيغ دػتي ٍگشدؿگشيالق: 

 تؼييي هي گشدد: 1396اٍلَيت داس ثِ ؿشح ريل ثشاي اخشا دس ػبل 

 عنوان پروشه رديف

 تذٍيي ثؼتِ حوبيت اص ًبسگبُ ّبي تَليذي ، كٌبيغ دػتي ٍ كشؽ ٍ اخشاي آى 1

 ايدبد ظشكيت ّبي خذيذ دس ّتليٌگ 2

 

 هدشي ثشاي ػوليبتي ًوَدى  پشٍطُ ّبي هٌذسج  دس ثٌذ الق ضشٍسي اػت :   ة: اخشاي هَاسد صيش تَػظ دػتگبُ

ًظبم يٌپبسچِ »ثب اٍلَيت ٍ دس چبسچَة « دػتگبُ هدشي»ثبيؼت تَػظ  هي 1396ّبي هلَة ثشاي اخشا دس ػبل  پشٍطُ -1

ثالؽ تب اتوبم پشٍطُ ثش ػْذُ ّب اص صهبى ا اخشا ٍ تٌويل ؿًَذ. ثذيْي اػت ًليِ هؼئَليت« پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي

 .خَاّذ ثَد« دػتگبُ هدشي»

، ثب هيذ كَسيت حذاًثش ظشف هذت يي ّلتِ ثشاي تؼشيغ دس اخشاي ّش يي اص آًْب ًؼجت ثِ كذٍس «دػتگبُ هدشي» -2

 .وبيذتشاص ثِ ػٌَاى هدشي اهذام ٍ ثِ دثيشخبًِ ػتبد هؼشكي ً حٌن ثشاي هؼبٍى ٍ يب هؼبًٍيي ريشثظ خَد ٍ يب هوبم ّن

، هَظق اػت تب اًتْبي اسديجْـت هبُ ػبل خبسي ثشاي «دػتگبُ هدشي»هدشي هٌلَة اص ػَي ٍصيش يب ثبالتشيي هوبم  -3

ثشًبهِ »، «ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب دس چبسچَة هٌـَس پشٍطُ هٌذسج دس  ّش يي اص پشٍطُ

 .يي ثِ دثيشخبًِ ػتبد اسائِ ًوبيذتْيِ ٍ پغ اص تبييذ سئيغ دػتگبُ اخشا« ػوليبتي

ثبيؼت  ثبؿذ ٍ هدشي هي هي« دػتگبُ هدشي»ّبي هلَة ثش ػْذُ  تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ -4

دس چبسچَة اػتجبسات، ٍظبيق ٍ اختيبسات دػتگبُ هدشي، ًليِ اهذاهبت الصم سا ثشاي تبهيي هبلي پشٍطُ ثِ ًحَي ثِ ػول 

 .شٍطُ عجن صهبًجٌذي هلَة اخشا ؿَدآٍسد ًِ پ

ّب ٍ ػولٌشد  آهذُ ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ ػول هَظق اػت ثِ كَست هبّبًِ گضاسؽ اهذاهبت ثِ« دػتگبُ هدشي»  -5

ّبي هلَة ػتبد ثِ عَس هؼتوش ثِ دثيشخبًِ  ٍ ؿبخق« ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»سا دس چبسچَة 

 .يذػتبد اسػبل ًوب
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« دػتگبُ هدشي»ّبي الصم ثب  ّبي اخشايي ثبالخق ًظبم ثبًٌي ًـَس هَظق ثِ اًدبم ّوٌبسي ػتگبًُليِ د  :ج

هي ثبؿٌذ. عشاحي  1396ثشاي اخشا دس ػبل « كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتيهلَة ػتبد »داس  ّبي اٍلَيت ثشاي اخشاي پشٍطُ

 .اػت «دػتگبُ هدشي»ّب ثش ػْذُ  ػتگبُّبي هـتشى ثب ػبيش د ػبصًٍبس الصم ثشاي تحون ّوٌبسي

ٍ هلَثبت ػتبد، تَػظ « ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب ثش اػبع  اخشاي ّش يي اص پشٍطُ د: 

ّبي  ّبي هلَة، ثبصديذ گيشد. ثشاي ًظبست ثش اخشا ٍ حلَل اعويٌبى اص پيـشكت پشٍطُ دثيشخبًِ ػتبد هَسد پبيؾ هشاس هي

َست اتلبهي حؼت هَسد تَػظ دثيشخبًِ اًدبم خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص اسصيبثي ػولٌشد، تـَين ٍ يب تٌجيِ هدشي ك هيذاًي ثِ

 .گيشد دس دػتَس ًبس ػتبد هشاس هي

ٍ هؼتٌذات هشثَط، هَضَع سا خْت « دػتگبُ هدشي»ّبي ٍاكلِ اص  دثيشخبًِ ػتبد پغ اص ثشسػي گضاسؽ ّـ :

اخشا ٍ ثشسػي هـٌالت ٍ اتخبر تلويوبت هوتضي ثشاي پيـجشد پشٍطُ دس دػتَس  ، سػيذگي ثِ ًحَُ پيگيشي اخشاي پشٍطُ

 .دّذ هشاس هي« ًـؼت ػِ خبًجِ سئيغ ػتبد، دػتگبُ هدشي ٍ دثيشخبًِ ػتبد»ًبس 

 .الصم اػت ًتيدِ اهذاهبت اًدبم يبكتِ دس استجبط ثب هلَثبت اثالؿي ثِ ايٌدبًت گضاسؽ ؿَد
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 (;<68/7/68مورخ  57=:6)شماره   ملي استانذارد ايرانسازمان 

ّيئت  31/6/1394ّـ هَسخ 52442/ت85001ثِ اػتٌبد هلبد هلَثِ ؿوبسُ « ػتبد كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتي»

لِ ثِ ػٌَاى ػبل  ًِ تَػظ هؼظن 1396هذظلِ الؼبلي( دس ػبل (ٍصيشاى، دس ساػتبي اخشاي هٌَيبت هوبم هؼظن سّجشي 

ّب ٍ ٍظبيق هوشس دس هلَثِ  ًبهگزاسي ؿذُ اػت، ضوي پيگيشي ٍ اخشاي هبهَسيت «اؿتـبل -تَليذ :اهتلبد هوبٍهتي»

 ، پشٍطُ ّبي آتي سا ثشاي دػتگبُ ّبي«  ّبي سًٍن تَليذ ٍ اؿتـبل ثؼتِ»  تحت ػٌَاى 30/1/1396هَسخ  8799ؿوبسُ 

  :تلَيت ًوَدُ اػت« دػتگبُ هدشي»هـشٍحِ ريل ثِ ػٌَاى 

ثِ ػٌَاى دػتگبُ هدشي هؼئَل اخشاي پشٍطُ ّبي اٍلَيت داس ثِ ؿشح ريل  ػبصهبى هلي اػتبًذاسد ايشاىالق: 

 تؼييي هي گشدد: 1396ثشاي اخشا دس ػبل 

 عنوان پروشه رديف

1 
ؽ هغؼبت حؼبع، آصهَى خبدُ اي ٍ تدْيضات خغَط اػتوشاس ًظبم اػتبًذاسدػبصي خَدسٍ دس حَصُ ّبي آهَص

 هؼبيٌِ كٌي اص عشين ظشكيت ػبصي ثخؾ ؿيش دٍلتي

 اػتوشاس اػتبًذاسدّبي ًبّؾ هلشف اًشطي دس لَاصم خبًگي ) الٌتشيٌي ٍ ّيذسًٍشثَسي( 2

3 
گشٍُ  3ي گؼتشؽ پَؿؾ اػتبًذاسد ثِ كَست ؿيشاخجبسي اص عشين اػتوشاس ًظبم خبهغ خَداظْبسي ٍ خَدًٌتشل

 ًبالّبي داساي اٍلَيت

4 
تذٍيي ٍ اػتوشاس ًظبم اػتبًذاسد صًديشُ ؿزا اص هضسػِ تب هلشف ًْبيي دس هحَسّبي ايوٌي، اكبلت ، ًيليت دس 

 هحلَالت ؿزايي

 

 ة: اخشاي هَاسد صيش تَػظ دػتگبُ  هدشي ثشاي ػوليبتي ًوَدى  پشٍطُ ّبي هٌذسج  دس ثٌذ الق ضشٍسي اػت : 

ًظبم يٌپبسچِ »ثب اٍلَيت ٍ دس چبسچَة « دػتگبُ هدشي»ثبيؼت تَػظ  هي 1396ّبي هلَة ثشاي اخشا دس ػبل  پشٍطُ -1

ّب اص صهبى اثالؽ تب اتوبم پشٍطُ ثش ػْذُ  اخشا ٍ تٌويل ؿًَذ. ثذيْي اػت ًليِ هؼئَليت« پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي

 .خَاّذ ثَد« دػتگبُ هدشي»

كَسيت حذاًثش ظشف هذت يي ّلتِ ثشاي تؼشيغ دس اخشاي ّش يي اص آًْب ًؼجت ثِ كذٍس  ، ثب هيذ«دػتگبُ هدشي» -2

 .تشاص ثِ ػٌَاى هدشي اهذام ٍ ثِ دثيشخبًِ ػتبد هؼشكي ًوبيذ حٌن ثشاي هؼبٍى ٍ يب هؼبًٍيي ريشثظ خَد ٍ يب هوبم ّن

ًتْبي اسديجْـت هبُ ػبل خبسي ثشاي ، هَظق اػت تب ا«دػتگبُ هدشي»هدشي هٌلَة اص ػَي ٍصيش يب ثبالتشيي هوبم  -3

ثشًبهِ »، «ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب دس چبسچَة هٌـَس پشٍطُ هٌذسج دس  ّش يي اص پشٍطُ

 .تْيِ ٍ پغ اص تبييذ سئيغ دػتگبُ اخشايي ثِ دثيشخبًِ ػتبد اسائِ ًوبيذ« ػوليبتي

ثبيؼت  ثبؿذ ٍ هدشي هي هي« دػتگبُ هدشي»ّبي هلَة ثش ػْذُ  پشٍطُ تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي اخشاي ّش يي اص -4

دس چبسچَة اػتجبسات، ٍظبيق ٍ اختيبسات دػتگبُ هدشي، ًليِ اهذاهبت الصم سا ثشاي تبهيي هبلي پشٍطُ ثِ ًحَي ثِ ػول 

 .آٍسد ًِ پشٍطُ عجن صهبًجٌذي هلَة اخشا ؿَد
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ّب ٍ ػولٌشد  آهذُ ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ ػول اسؽ اهذاهبت ثِهَظق اػت ثِ كَست هبّبًِ گض« دػتگبُ هدشي»  -5

ّبي هلَة ػتبد ثِ عَس هؼتوش ثِ دثيشخبًِ  ٍ ؿبخق« ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»سا دس چبسچَة 

 .ػتبد اسػبل ًوبيذ

« دػتگبُ هدشي»ي الصم ثب ّب ّبي اخشايي ثبالخق ًظبم ثبًٌي ًـَس هَظق ثِ اًدبم ّوٌبسي ػتگبًُليِ د  :ج

هي ثبؿٌذ. عشاحي  1396ثشاي اخشا دس ػبل « كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتيهلَة ػتبد »داس  ّبي اٍلَيت ثشاي اخشاي پشٍطُ

 .اػت «دػتگبُ هدشي»ّب ثش ػْذُ  ّبي هـتشى ثب ػبيش دػتگبُ ػبصًٍبس الصم ثشاي تحون ّوٌبسي

ٍ هلَثبت ػتبد، تَػظ « يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي ًظبم»ّب ثش اػبع  اخشاي ّش يي اص پشٍطُ د: 

ّبي  ّبي هلَة، ثبصديذ گيشد. ثشاي ًظبست ثش اخشا ٍ حلَل اعويٌبى اص پيـشكت پشٍطُ دثيشخبًِ ػتبد هَسد پبيؾ هشاس هي

ن ٍ يب تٌجيِ هدشي كَست اتلبهي حؼت هَسد تَػظ دثيشخبًِ اًدبم خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص اسصيبثي ػولٌشد، تـَي هيذاًي ثِ

 .گيشد دس دػتَس ًبس ػتبد هشاس هي

ٍ هؼتٌذات هشثَط، هَضَع سا خْت « دػتگبُ هدشي»ّبي ٍاكلِ اص  دثيشخبًِ ػتبد پغ اص ثشسػي گضاسؽ ّـ :

، سػيذگي ثِ ًحَُ اخشا ٍ ثشسػي هـٌالت ٍ اتخبر تلويوبت هوتضي ثشاي پيـجشد پشٍطُ دس دػتَس  پيگيشي اخشاي پشٍطُ

 .دّذ هشاس هي« ؼت ػِ خبًجِ سئيغ ػتبد، دػتگبُ هدشي ٍ دثيشخبًِ ػتبدًـ»ًبس 

 .الصم اػت ًتيدِ اهذاهبت اًدبم يبكتِ دس استجبط ثب هلَثبت اثالؿي ثِ ايٌدبًت گضاسؽ ؿَد

  



 18  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

 (;<68/7/68مورخ  ;=>:6)شماره   وزارت نفت

ّيئت  31/6/1394ّـ هَسخ 52442/ت85001ثِ اػتٌبد هلبد هلَثِ ؿوبسُ « ػتبد كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتي»

لِ ثِ ػٌَاى ػبل  ًِ تَػظ هؼظن 1396هذظلِ الؼبلي( دس ػبل (ٍصيشاى، دس ساػتبي اخشاي هٌَيبت هوبم هؼظن سّجشي 

ّب ٍ ٍظبيق هوشس دس هلَثِ  ًبهگزاسي ؿذُ اػت، ضوي پيگيشي ٍ اخشاي هبهَسيت« اؿتـبل -تَليذ :اهتلبد هوبٍهتي»

، پشٍطُ ّبي آتي سا ثشاي دػتگبُ ّبي «  ّبي سًٍن تَليذ ٍ اؿتـبل ثؼتِ»  تحت ػٌَاى 30/1/1396هَسخ  8799ؿوبسُ 

  :تلَيت ًوَدُ اػت« دػتگبُ هدشي»هـشٍحِ ريل ثِ ػٌَاى 

اخشاي پشٍطُ ّبي اٍلَيت داس ثِ ؿشح ريل ثشاي اخشا دس ػبل  ثِ ػٌَاى دػتگبُ هدشي هؼئَل ٍصاست ًلتالق: 

 تؼييي هي گشدد: 1396

 عنوان پروشه رديف

 ّضاس ثـٌِ دس سٍص 350ّضاس ثـٌِ ايتَليذ ًلتخبم هيبديي هـتشًـشثٌبسٍى ٍ سػيذى ثِ ظشكيت  100اكضايؾ  1

 (شياحذاث خظ لَلِ ٍ كبدسات گبص ثِ پبًؼتبى )اداهِ خظ لَلِ ّلتن ػشاػ 2

3 

هيذاى ًلتي ٍ  20دس  (EOR/IOR)اًتوبل ٍ تَػؼِ كٌبٍسي ثخؾ ثبالدػت ؿبهل ثْجَد تَليذ ٍ اصديبد ثشداؿت 

ثٌيبدي كٌبٍسي اص عشين استجبط ثب  داًـگبُ ٍ هشًض تحويوبتي ثب ّذف ايدبد ثؼتش داًؾ 9هخضى ثب  52گبصي ؿبهل 

 دس ساػتبي اًتوبل ٍ تَػؼِ كٌبٍسي E&Pّبي  ؿشًت

 هـتشى خذيذ سٍػتبيي ٍ ؿْشّبي ًَچي ٍ هشصيّضاس  900هتوبثل گبصسػبًي ثِ  ثيغ 4

 الوٌلؼِ دس هٌبعن ًلت خيض ٍ گبصخيض ٍهحشٍم ًـَس هيليبسدسيبل ًوي ثِ پشٍطُ ّبي ػبم 3500 5

 ًبّؾ ًين ٍاحذ دسكذ ّذس سكت گبص عجيؼي اص گبص كشآٍسؽ ؿذُ 6

7 
( هبًَى سكغ هَاًغ 12كشػَدُ ثب اتَثَع پبيِ گبصػَصهَضَع هبدُ )دػتگبُ اتَثَع  3000ثيغ هتوبثل خبيگضيٌي 

 تَليذ

 ( هبًَى سكغ هَاًغ تَليذ12تي هَضَع هبدُ ) 10دػتگبُ ًبهيَى ٍ ًـٌذُ كشػَدُ ثبالي  5000ثيغ هتوبثل ًَػبصي  8

9 
( هبًَى 12ضَع هبدُ )تبًؼي ٍ ٍى كشػَدُ ثب تبًؼي پبيِ گبصػَص ثب پيوبيؾ ثبال هَ 20000ثيغ هتوبثل خبيگضيٌي 

 سكغ هَاًغ تَليذ

10 
( هبًَى 12هَتَسخبًِ ٍ ػبهبًِ گشهبيـي ػبختوبى ّبي ًـَس هَضَع هبدُ ) 30000ثيغ هتوبثل اكضايؾ ًبسايي 

 سكغ هَاًغ تَليذ

 ( هبًَى سكغ هَاًغ تَليذ12هَضَع هبدُ ) -حلوِ چبَّ تلوجِ آة ًـبٍسصي  10000ثيغ هتوبثل ثشم داس ًشدى  11

 

 ة: اخشاي هَاسد صيش تَػظ دػتگبُ  هدشي ثشاي ػوليبتي ًوَدى  پشٍطُ ّبي هٌذسج  دس ثٌذ الق ضشٍسي اػت : 

ًظبم يٌپبسچِ »ثب اٍلَيت ٍ دس چبسچَة « دػتگبُ هدشي»ثبيؼت تَػظ  هي 1396ّبي هلَة ثشاي اخشا دس ػبل  پشٍطُ -1

ّب اص صهبى اثالؽ تب اتوبم پشٍطُ ثش ػْذُ  اػت ًليِ هؼئَليت اخشا ٍ تٌويل ؿًَذ. ثذيْي« پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي

 .خَاّذ ثَد« دػتگبُ هدشي»

، ثب هيذ كَسيت حذاًثش ظشف هذت يي ّلتِ ثشاي تؼشيغ دس اخشاي ّش يي اص آًْب ًؼجت ثِ كذٍس «دػتگبُ هدشي» -2

 .ذام ٍ ثِ دثيشخبًِ ػتبد هؼشكي ًوبيذتشاص ثِ ػٌَاى هدشي اه حٌن ثشاي هؼبٍى ٍ يب هؼبًٍيي ريشثظ خَد ٍ يب هوبم ّن
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، هَظق اػت تب اًتْبي اسديجْـت هبُ ػبل خبسي ثشاي «دػتگبُ هدشي»هدشي هٌلَة اص ػَي ٍصيش يب ثبالتشيي هوبم  -3

ثشًبهِ »، «ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب دس چبسچَة هٌـَس پشٍطُ هٌذسج دس  ّش يي اص پشٍطُ

 .ٍ پغ اص تبييذ سئيغ دػتگبُ اخشايي ثِ دثيشخبًِ ػتبد اسائِ ًوبيذتْيِ « ػوليبتي

ثبيؼت  ثبؿذ ٍ هدشي هي هي« دػتگبُ هدشي»ّبي هلَة ثش ػْذُ  تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ -4

پشٍطُ ثِ ًحَي ثِ ػول دس چبسچَة اػتجبسات، ٍظبيق ٍ اختيبسات دػتگبُ هدشي، ًليِ اهذاهبت الصم سا ثشاي تبهيي هبلي 

 .آٍسد ًِ پشٍطُ عجن صهبًجٌذي هلَة اخشا ؿَد

ّب ٍ ػولٌشد  آهذُ ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ ػول هَظق اػت ثِ كَست هبّبًِ گضاسؽ اهذاهبت ثِ« دػتگبُ هدشي»  -5

توش ثِ دثيشخبًِ ّبي هلَة ػتبد ثِ عَس هؼ ٍ ؿبخق« ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»سا دس چبسچَة 

 .ػتبد اسػبل ًوبيذ

« دػتگبُ هدشي»ّبي الصم ثب  ّبي اخشايي ثبالخق ًظبم ثبًٌي ًـَس هَظق ثِ اًدبم ّوٌبسي ػتگبًُليِ د  :ج

هي ثبؿٌذ. عشاحي  1396ثشاي اخشا دس ػبل « كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتيهلَة ػتبد »داس  ّبي اٍلَيت ثشاي اخشاي پشٍطُ

 .اػت «دػتگبُ هدشي»ّب ثش ػْذُ  ّبي هـتشى ثب ػبيش دػتگبُ حون ّوٌبسيػبصًٍبس الصم ثشاي ت

ٍ هلَثبت ػتبد، تَػظ « ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب ثش اػبع  اخشاي ّش يي اص پشٍطُ د: 

ّبي  ي هلَة، ثبصديذّب گيشد. ثشاي ًظبست ثش اخشا ٍ حلَل اعويٌبى اص پيـشكت پشٍطُ دثيشخبًِ ػتبد هَسد پبيؾ هشاس هي

كَست اتلبهي حؼت هَسد تَػظ دثيشخبًِ اًدبم خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص اسصيبثي ػولٌشد، تـَين ٍ يب تٌجيِ هدشي  هيذاًي ثِ

 .گيشد دس دػتَس ًبس ػتبد هشاس هي

ٍ هؼتٌذات هشثَط، هَضَع سا خْت « دػتگبُ هدشي»ّبي ٍاكلِ اص  دثيشخبًِ ػتبد پغ اص ثشسػي گضاسؽ ّـ :

، سػيذگي ثِ ًحَُ اخشا ٍ ثشسػي هـٌالت ٍ اتخبر تلويوبت هوتضي ثشاي پيـجشد پشٍطُ دس دػتَس  ي اخشاي پشٍطُپيگيش

 .دّذ هشاس هي« ًـؼت ػِ خبًجِ سئيغ ػتبد، دػتگبُ هدشي ٍ دثيشخبًِ ػتبد»ًبس 

 .الصم اػت ًتيدِ اهذاهبت اًدبم يبكتِ دس استجبط ثب هلَثبت اثالؿي ثِ ايٌدبًت گضاسؽ ؿَد

  



 20  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

 (;<68/7/68مورخ  55=:6شماره )  بانك مركسي جمهوري اسالمي ايران

ّيئت  31/6/1394ّـ هَسخ 52442/ت85001ثِ اػتٌبد هلبد هلَثِ ؿوبسُ « ػتبد كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتي»

بل لِ ثِ ػٌَاى ػ ًِ تَػظ هؼظن 1396هذظلِ الؼبلي( دس ػبل (ٍصيشاى، دس ساػتبي اخشاي هٌَيبت هوبم هؼظن سّجشي 

ّب ٍ ٍظبيق هوشس دس هلَثِ  ًبهگزاسي ؿذُ اػت، ضوي پيگيشي ٍ اخشاي هبهَسيت« اؿتـبل -تَليذ :اهتلبد هوبٍهتي»

، پشٍطُ ّبي آتي سا ثشاي دػتگبُ ّبي «  ّبي سًٍن تَليذ ٍ اؿتـبل ثؼتِ»  تحت ػٌَاى 30/1/1396هَسخ  8799ؿوبسُ 

  :تلَيت ًوَدُ اػت« دػتگبُ هدشي»هـشٍحِ ريل ثِ ػٌَاى 

الق: ثبًي هشًضي ج.ا.ا ثِ ػٌَاى دػتگبُ هدشي هؼئَل اخشاي پشٍطُ ّبي اٍلَيت داس ثِ ؿشح ريل ثشاي اخشا دس 

 تؼييي هي گشدد: 1396ػبل 

 عنوان پروشه رديف

 )هٌٌب( هشًض ًٌتشل ًظبست اػتجبسي 1

 

 ة: اخشاي هَاسد صيش تَػظ دػتگبُ  هدشي ثشاي ػوليبتي ًوَدى  پشٍطُ ّبي هٌذسج  دس ثٌذ الق ضشٍسي اػت : 

ًظبم يٌپبسچِ »ثب اٍلَيت ٍ دس چبسچَة « دػتگبُ هدشي»ثبيؼت تَػظ  هي 1396ّبي هلَة ثشاي اخشا دس ػبل  پشٍطُ -1

ّب اص صهبى اثالؽ تب اتوبم پشٍطُ ثش ػْذُ  ًذ. ثذيْي اػت ًليِ هؼئَليتاخشا ٍ تٌويل ؿَ« پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي

 .خَاّذ ثَد« دػتگبُ هدشي»

، ثب هيذ كَسيت حذاًثش ظشف هذت يي ّلتِ ثشاي تؼشيغ دس اخشاي ّش يي اص آًْب ًؼجت ثِ كذٍس «دػتگبُ هدشي» -2

 .ى هدشي اهذام ٍ ثِ دثيشخبًِ ػتبد هؼشكي ًوبيذتشاص ثِ ػٌَا حٌن ثشاي هؼبٍى ٍ يب هؼبًٍيي ريشثظ خَد ٍ يب هوبم ّن

، هَظق اػت تب اًتْبي اسديجْـت هبُ ػبل خبسي ثشاي «دػتگبُ هدشي»هدشي هٌلَة اص ػَي ٍصيش يب ثبالتشيي هوبم  -3

ثشًبهِ »، «ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب دس چبسچَة هٌـَس پشٍطُ هٌذسج دس  ّش يي اص پشٍطُ

 .تْيِ ٍ پغ اص تبييذ سئيغ دػتگبُ اخشايي ثِ دثيشخبًِ ػتبد اسائِ ًوبيذ« تيػوليب

ثبيؼت  ثبؿذ ٍ هدشي هي هي« دػتگبُ هدشي»ّبي هلَة ثش ػْذُ  تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ -4

هيي هبلي پشٍطُ ثِ ًحَي ثِ ػول دس چبسچَة اػتجبسات، ٍظبيق ٍ اختيبسات دػتگبُ هدشي، ًليِ اهذاهبت الصم سا ثشاي تب

 .آٍسد ًِ پشٍطُ عجن صهبًجٌذي هلَة اخشا ؿَد

ّب ٍ ػولٌشد  آهذُ ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ ػول هَظق اػت ثِ كَست هبّبًِ گضاسؽ اهذاهبت ثِ« دػتگبُ هدشي»  -5

ثِ عَس هؼتوش ثِ دثيشخبًِ ّبي هلَة ػتبد  ٍ ؿبخق« ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»سا دس چبسچَة 

 .ػتبد اسػبل ًوبيذ

« دػتگبُ هدشي»ّبي الصم ثب  ّبي اخشايي ثبالخق ًظبم ثبًٌي ًـَس هَظق ثِ اًدبم ّوٌبسي ػتگبًُليِ د  :ج

هي ثبؿٌذ. عشاحي  1396ثشاي اخشا دس ػبل « كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتيهلَة ػتبد »داس  ّبي اٍلَيت ثشاي اخشاي پشٍطُ

 .اػت «دػتگبُ هدشي»ّب ثش ػْذُ  ّبي هـتشى ثب ػبيش دػتگبُ صم ثشاي تحون ّوٌبسيػبصًٍبس ال

http://shenasname.ir/akhbar/didgah/3782-basteh96.html


 21  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

ٍ هلَثبت ػتبد، تَػظ « ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب ثش اػبع  اخشاي ّش يي اص پشٍطُ د: 

ّبي  ّبي هلَة، ثبصديذ پشٍطُ گيشد. ثشاي ًظبست ثش اخشا ٍ حلَل اعويٌبى اص پيـشكت دثيشخبًِ ػتبد هَسد پبيؾ هشاس هي

كَست اتلبهي حؼت هَسد تَػظ دثيشخبًِ اًدبم خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص اسصيبثي ػولٌشد، تـَين ٍ يب تٌجيِ هدشي  هيذاًي ثِ

 .گيشد دس دػتَس ًبس ػتبد هشاس هي

خْت ٍ هؼتٌذات هشثَط، هَضَع سا « دػتگبُ هدشي»ّبي ٍاكلِ اص  دثيشخبًِ ػتبد پغ اص ثشسػي گضاسؽ ّـ :

، سػيذگي ثِ ًحَُ اخشا ٍ ثشسػي هـٌالت ٍ اتخبر تلويوبت هوتضي ثشاي پيـجشد پشٍطُ دس دػتَس  پيگيشي اخشاي پشٍطُ

 .دّذ هشاس هي« ًـؼت ػِ خبًجِ سئيغ ػتبد، دػتگبُ هدشي ٍ دثيشخبًِ ػتبد»ًبس 

 .اسؽ ؿَدالصم اػت ًتيدِ اهذاهبت اًدبم يبكتِ دس استجبط ثب هلَثبت اثالؿي ثِ ايٌدبًت گض

  



 22  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

 (;<68/7/68مورخ  8<>:6شماره )  سازمان برنامه و بودجه كشور

ّيئت  31/6/1394ّـ هَسخ 52442/ت85001ثِ اػتٌبد هلبد هلَثِ ؿوبسُ « ػتبد كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتي»

َاى ػبل لِ ثِ ػٌ ًِ تَػظ هؼظن 1396هذظلِ الؼبلي( دس ػبل (ٍصيشاى، دس ساػتبي اخشاي هٌَيبت هوبم هؼظن سّجشي 

ّب ٍ ٍظبيق هوشس دس هلَثِ  ًبهگزاسي ؿذُ اػت، ضوي پيگيشي ٍ اخشاي هبهَسيت« اؿتـبل -تَليذ :اهتلبد هوبٍهتي»

، پشٍطُ ّبي آتي سا ثشاي دػتگبُ ّبي «  لّبي سًٍن تَليذ ٍ اؿتـب ثؼتِ»  تحت ػٌَاى 30/1/1396هَسخ  8799ؿوبسُ 

  :تلَيت ًوَدُ اػت« دػتگبُ هدشي»هـشٍحِ ريل ثِ ػٌَاى 

ثِ ػٌَاى دػتگبُ هدشي هؼئَل اخشاي پشٍطُ ّبي اٍلَيت داس ثِ ؿشح ريل  ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ ًـَسالق: 

 تؼييي هي گشدد: 1396ثشاي اخشا دس ػبل 

 عنوان پروشه رديف

 عشح هلي ٍ اػتبًي ًيوِ توبم ػوشاًي ثِ ثخؾ ؿيش دٍلتي 3000ٍاگزاسي  1

 ّوؼبى ػبصي تَصيغ كشكتْبي ػوَهي دس هويبع هٌبعن ٍ گشٍُ ّبي دسآهذي 2

 عشاحي هذل اكضايؾ هبثليت خزة هبصاد تَليذ ًٌٌذُ دس هٌبعن ًوتش تَػؼِ يبكتِ ٍ تَػؼِ ًيبكتِ 3

 اػتوشاس ًبهل ًظبم اعالػبت پبيِ هٌبًي 4

5 
بدُ ػبصي ػبهبًِ يٌپبسچِ ٍ ثشخظ ثَدخِ ػوَهي ًـَس )تذٍيي، اثالؽ، تخليق، پشداخت،ًظبست( ثب تبًيذ ثش پي

 ثَدخِ سيضي هجتٌي ثش ػولٌشد

6 
عشاحي الگَي اػغبي يبساًِ ّبي تَليذي ثين ثٌگبُ ّب ٍ تذٍيي ًظبم اخشايي ثشاي تَصيغ هٌبثغ يبساًِ اي دس ثخؾ 

 ًول ، اًشطي كٌؼت ٍ هؼذى، ًـبٍسصي، حول ٍ

 

 ة: اخشاي هَاسد صيش تَػظ دػتگبُ  هدشي ثشاي ػوليبتي ًوَدى  پشٍطُ ّبي هٌذسج  دس ثٌذ الق ضشٍسي اػت : 

ًظبم يٌپبسچِ »ثب اٍلَيت ٍ دس چبسچَة « دػتگبُ هدشي»ثبيؼت تَػظ  هي 1396ّبي هلَة ثشاي اخشا دس ػبل  پشٍطُ -1

ّب اص صهبى اثالؽ تب اتوبم پشٍطُ ثش ػْذُ  ويل ؿًَذ. ثذيْي اػت ًليِ هؼئَليتاخشا ٍ تٌ« پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي

 .خَاّذ ثَد« دػتگبُ هدشي»

، ثب هيذ كَسيت حذاًثش ظشف هذت يي ّلتِ ثشاي تؼشيغ دس اخشاي ّش يي اص آًْب ًؼجت ثِ كذٍس «دػتگبُ هدشي» -2

 .ِ ػٌَاى هدشي اهذام ٍ ثِ دثيشخبًِ ػتبد هؼشكي ًوبيذتشاص ث حٌن ثشاي هؼبٍى ٍ يب هؼبًٍيي ريشثظ خَد ٍ يب هوبم ّن

، هَظق اػت تب اًتْبي اسديجْـت هبُ ػبل خبسي ثشاي «دػتگبُ هدشي»هدشي هٌلَة اص ػَي ٍصيش يب ثبالتشيي هوبم  -3

 ثشًبهِ»، «ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب دس چبسچَة هٌـَس پشٍطُ هٌذسج دس  ّش يي اص پشٍطُ

 .تْيِ ٍ پغ اص تبييذ سئيغ دػتگبُ اخشايي ثِ دثيشخبًِ ػتبد اسائِ ًوبيذ« ػوليبتي

ثبيؼت  ثبؿذ ٍ هدشي هي هي« دػتگبُ هدشي»ّبي هلَة ثش ػْذُ  تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ -4

شاي تبهيي هبلي پشٍطُ ثِ ًحَي ثِ ػول دس چبسچَة اػتجبسات، ٍظبيق ٍ اختيبسات دػتگبُ هدشي، ًليِ اهذاهبت الصم سا ث

 .آٍسد ًِ پشٍطُ عجن صهبًجٌذي هلَة اخشا ؿَد
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ّب ٍ ػولٌشد  آهذُ ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ ػول هَظق اػت ثِ كَست هبّبًِ گضاسؽ اهذاهبت ثِ« دػتگبُ هدشي»  -5

ػتبد ثِ عَس هؼتوش ثِ دثيشخبًِ  ّبي هلَة ٍ ؿبخق« ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»سا دس چبسچَة 

 .ػتبد اسػبل ًوبيذ

« دػتگبُ هدشي»ّبي الصم ثب  ّبي اخشايي ثبالخق ًظبم ثبًٌي ًـَس هَظق ثِ اًدبم ّوٌبسي ػتگبًُليِ د  :ج

هي ثبؿٌذ. عشاحي  1396ثشاي اخشا دس ػبل « كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتيهلَة ػتبد »داس  ّبي اٍلَيت ثشاي اخشاي پشٍطُ

 .اػت «دػتگبُ هدشي»ّب ثش ػْذُ  ّبي هـتشى ثب ػبيش دػتگبُ ًبس الصم ثشاي تحون ّوٌبسيػبصٍ

ٍ هلَثبت ػتبد، تَػظ « ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب ثش اػبع  اخشاي ّش يي اص پشٍطُ د: 

ّبي  ّبي هلَة، ثبصديذ پيـشكت پشٍطُگيشد. ثشاي ًظبست ثش اخشا ٍ حلَل اعويٌبى اص  دثيشخبًِ ػتبد هَسد پبيؾ هشاس هي

كَست اتلبهي حؼت هَسد تَػظ دثيشخبًِ اًدبم خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص اسصيبثي ػولٌشد، تـَين ٍ يب تٌجيِ هدشي  هيذاًي ثِ

 .گيشد دس دػتَس ًبس ػتبد هشاس هي

َع سا خْت ٍ هؼتٌذات هشثَط، هَض« دػتگبُ هدشي»ّبي ٍاكلِ اص  دثيشخبًِ ػتبد پغ اص ثشسػي گضاسؽ ّـ :

، سػيذگي ثِ ًحَُ اخشا ٍ ثشسػي هـٌالت ٍ اتخبر تلويوبت هوتضي ثشاي پيـجشد پشٍطُ دس دػتَس  پيگيشي اخشاي پشٍطُ

 .دّذ هشاس هي« ًـؼت ػِ خبًجِ سئيغ ػتبد، دػتگبُ هدشي ٍ دثيشخبًِ ػتبد»ًبس 

 .بًت گضاسؽ ؿَدالصم اػت ًتيدِ اهذاهبت اًدبم يبكتِ دس استجبط ثب هلَثبت اثالؿي ثِ ايٌد
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 (;<68/7/68مورخ  56=:6شماره )  اداري و استخذامي كشورسازمان 

ّيئت  31/6/1394ّـ هَسخ 52442/ت85001ثِ اػتٌبد هلبد هلَثِ ؿوبسُ « ػتبد كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتي»

لِ ثِ ػٌَاى ػبل  ًِ تَػظ هؼظن 1396هذظلِ الؼبلي( دس ػبل (ٍصيشاى، دس ساػتبي اخشاي هٌَيبت هوبم هؼظن سّجشي 

ّب ٍ ٍظبيق هوشس دس هلَثِ  ًبهگزاسي ؿذُ اػت، ضوي پيگيشي ٍ اخشاي هبهَسيت« اؿتـبل -تَليذ :اهتلبد هوبٍهتي»

، پشٍطُ ّبي آتي سا ثشاي دػتگبُ ّبي «  ٍ اؿتـبل ّبي سًٍن تَليذ ثؼتِ»  تحت ػٌَاى 30/1/1396هَسخ  8799ؿوبسُ 

  :تلَيت ًوَدُ اػت« دػتگبُ هدشي»هـشٍحِ ريل ثِ ػٌَاى 

ًـَس ثِ ػٌَاى دػتگبُ هدشي هؼئَل اخشاي پشٍطُ ّبي اٍلَيت داس ثِ ؿشح  خذاهيتاداسي ٍ اػالق: ػبصهبى 

 تؼييي هي گشدد: 1396ريل ثشاي اخشا دس ػبل 

 عنوان پروشه رديف

 كالح ػبختبس ًالى دٍلتا 1

 اكالح ًظبم اداسي ٍ اػتوشاس دٍلت الٌتشًٍيي 2

3 
ظشكيت ػبصي ثشاي اكضايؾ هـبسًت ٍ ًظبست ًظبم هٌذ هشدم ، ػبصهبى ّبي هشدم ًْبد ٍ ًْبدّبي خبهؼِ هذًي دس 

 استوبء ػالهت اداسي

 ًظبم اداسي سضبيت هشدم ٍ پبػخگَيياػتوشاس ٍ ثْيٌِ ػبصي ػبهبًِ ػٌدؾ ادساى ػالهت اداسي ٍ كؼبد اداسي،  4

 

 ة: اخشاي هَاسد صيش تَػظ دػتگبُ  هدشي ثشاي ػوليبتي ًوَدى  پشٍطُ ّبي هٌذسج  دس ثٌذ الق ضشٍسي اػت : 

ًظبم يٌپبسچِ »ثب اٍلَيت ٍ دس چبسچَة « دػتگبُ هدشي»ثبيؼت تَػظ  هي 1396ّبي هلَة ثشاي اخشا دس ػبل  پشٍطُ -1

ّب اص صهبى اثالؽ تب اتوبم پشٍطُ ثش ػْذُ  اخشا ٍ تٌويل ؿًَذ. ثذيْي اػت ًليِ هؼئَليت« د هوبٍهتيپيـجشد ٍ پبيؾ اهتلب

 .خَاّذ ثَد« دػتگبُ هدشي»

، ثب هيذ كَسيت حذاًثش ظشف هذت يي ّلتِ ثشاي تؼشيغ دس اخشاي ّش يي اص آًْب ًؼجت ثِ كذٍس «دػتگبُ هدشي» -2

 .تشاص ثِ ػٌَاى هدشي اهذام ٍ ثِ دثيشخبًِ ػتبد هؼشكي ًوبيذ ٍ يب هوبم ّن حٌن ثشاي هؼبٍى ٍ يب هؼبًٍيي ريشثظ خَد

، هَظق اػت تب اًتْبي اسديجْـت هبُ ػبل خبسي ثشاي «دػتگبُ هدشي»هدشي هٌلَة اص ػَي ٍصيش يب ثبالتشيي هوبم  -3

ثشًبهِ »، «بد هوبٍهتيًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتل»ّب دس چبسچَة هٌـَس پشٍطُ هٌذسج دس  ّش يي اص پشٍطُ

 .تْيِ ٍ پغ اص تبييذ سئيغ دػتگبُ اخشايي ثِ دثيشخبًِ ػتبد اسائِ ًوبيذ« ػوليبتي

ثبيؼت  ثبؿذ ٍ هدشي هي هي« دػتگبُ هدشي»ّبي هلَة ثش ػْذُ  تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ -4

يِ اهذاهبت الصم سا ثشاي تبهيي هبلي پشٍطُ ثِ ًحَي ثِ ػول دس چبسچَة اػتجبسات، ٍظبيق ٍ اختيبسات دػتگبُ هدشي، ًل

 .آٍسد ًِ پشٍطُ عجن صهبًجٌذي هلَة اخشا ؿَد

ّب ٍ ػولٌشد  آهذُ ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ ػول هَظق اػت ثِ كَست هبّبًِ گضاسؽ اهذاهبت ثِ« دػتگبُ هدشي»  -5

ّبي هلَة ػتبد ثِ عَس هؼتوش ثِ دثيشخبًِ  ٍ ؿبخق« هتيًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍ»سا دس چبسچَة 

 .ػتبد اسػبل ًوبيذ
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« دػتگبُ هدشي»ّبي الصم ثب  ّبي اخشايي ثبالخق ًظبم ثبًٌي ًـَس هَظق ثِ اًدبم ّوٌبسي ػتگبًُليِ د  :ج

هي ثبؿٌذ. عشاحي  1396ثشاي اخشا دس ػبل « كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتيهلَة ػتبد »داس  ّبي اٍلَيت ثشاي اخشاي پشٍطُ

 .اػت «دػتگبُ هدشي»ّب ثش ػْذُ  ّبي هـتشى ثب ػبيش دػتگبُ ػبصًٍبس الصم ثشاي تحون ّوٌبسي

ٍ هلَثبت ػتبد، تَػظ « ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب ثش اػبع  اخشاي ّش يي اص پشٍطُ د: 

ّبي  ّبي هلَة، ثبصديذ ا ٍ حلَل اعويٌبى اص پيـشكت پشٍطُگيشد. ثشاي ًظبست ثش اخش دثيشخبًِ ػتبد هَسد پبيؾ هشاس هي

كَست اتلبهي حؼت هَسد تَػظ دثيشخبًِ اًدبم خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص اسصيبثي ػولٌشد، تـَين ٍ يب تٌجيِ هدشي  هيذاًي ثِ

 .گيشد دس دػتَس ًبس ػتبد هشاس هي

ٍ هؼتٌذات هشثَط، هَضَع سا خْت « دػتگبُ هدشي»ّبي ٍاكلِ اص  دثيشخبًِ ػتبد پغ اص ثشسػي گضاسؽ ّـ :

، سػيذگي ثِ ًحَُ اخشا ٍ ثشسػي هـٌالت ٍ اتخبر تلويوبت هوتضي ثشاي پيـجشد پشٍطُ دس دػتَس  پيگيشي اخشاي پشٍطُ

 .دّذ هشاس هي« ًـؼت ػِ خبًجِ سئيغ ػتبد، دػتگبُ هدشي ٍ دثيشخبًِ ػتبد»ًبس 

 .لَثبت اثالؿي ثِ ايٌدبًت گضاسؽ ؿَدالصم اػت ًتيدِ اهذاهبت اًدبم يبكتِ دس استجبط ثب ه
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 (;<68/7/68مورخ  9>>:6شماره )جمهوري اسالمي ايران   صنذوق توسعه ملي

ّيئت  31/6/1394ّـ هَسخ 52442/ت85001ثِ اػتٌبد هلبد هلَثِ ؿوبسُ « ػتبد كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتي»

لِ ثِ ػٌَاى ػبل  ًِ تَػظ هؼظن 1396( دس ػبل هذظلِ الؼبلي(ٍصيشاى، دس ساػتبي اخشاي هٌَيبت هوبم هؼظن سّجشي 

ّب ٍ ٍظبيق هوشس دس هلَثِ  ًبهگزاسي ؿذُ اػت، ضوي پيگيشي ٍ اخشاي هبهَسيت« اؿتـبل -تَليذ :اهتلبد هوبٍهتي»

، پشٍطُ ّبي آتي سا ثشاي دػتگبُ ّبي «  ّبي سًٍن تَليذ ٍ اؿتـبل ثؼتِ»  تحت ػٌَاى 30/1/1396هَسخ  8799ؿوبسُ 

  :تلَيت ًوَدُ اػت« دػتگبُ هدشي»هـشٍحِ ريل ثِ ػٌَاى 

ثِ ػٌَاى دػتگبُ هدشي هؼئَل اخشاي پشٍطُ ّبي اٍلَيت داس  كٌذٍم تَػؼِ هلي خوَْسي اػالهي ايشاىالق: 

 ؼييي هي گشدد:ت 1396ثِ ؿشح ريل ثشاي اخشا دس ػبل 

 عنوان پروشه رديف

 عشاحي هذل تخليق ثْيٌِ هٌبثغ  كٌذٍم تَػؼِ هلي 1

 

 ة: اخشاي هَاسد صيش تَػظ دػتگبُ  هدشي ثشاي ػوليبتي ًوَدى  پشٍطُ ّبي هٌذسج  دس ثٌذ الق ضشٍسي اػت : 

ًظبم يٌپبسچِ »ٍ دس چبسچَة  ثب اٍلَيت« دػتگبُ هدشي»ثبيؼت تَػظ  هي 1396ّبي هلَة ثشاي اخشا دس ػبل  پشٍطُ -1

ّب اص صهبى اثالؽ تب اتوبم پشٍطُ ثش ػْذُ  اخشا ٍ تٌويل ؿًَذ. ثذيْي اػت ًليِ هؼئَليت« پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي

 .خَاّذ ثَد« دػتگبُ هدشي»

ثِ كذٍس  ، ثب هيذ كَسيت حذاًثش ظشف هذت يي ّلتِ ثشاي تؼشيغ دس اخشاي ّش يي اص آًْب ًؼجت«دػتگبُ هدشي» -2

 .تشاص ثِ ػٌَاى هدشي اهذام ٍ ثِ دثيشخبًِ ػتبد هؼشكي ًوبيذ حٌن ثشاي هؼبٍى ٍ يب هؼبًٍيي ريشثظ خَد ٍ يب هوبم ّن

، هَظق اػت تب اًتْبي اسديجْـت هبُ ػبل خبسي ثشاي «دػتگبُ هدشي»هدشي هٌلَة اص ػَي ٍصيش يب ثبالتشيي هوبم  -3

ثشًبهِ »، «ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»شٍطُ هٌذسج دس ّب دس چبسچَة هٌـَس پ ّش يي اص پشٍطُ

 .تْيِ ٍ پغ اص تبييذ سئيغ دػتگبُ اخشايي ثِ دثيشخبًِ ػتبد اسائِ ًوبيذ« ػوليبتي

ثبيؼت  ثبؿذ ٍ هدشي هي هي« دػتگبُ هدشي»ّبي هلَة ثش ػْذُ  تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ -4

چَة اػتجبسات، ٍظبيق ٍ اختيبسات دػتگبُ هدشي، ًليِ اهذاهبت الصم سا ثشاي تبهيي هبلي پشٍطُ ثِ ًحَي ثِ ػول دس چبس

 .آٍسد ًِ پشٍطُ عجن صهبًجٌذي هلَة اخشا ؿَد

ّب ٍ ػولٌشد  آهذُ ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ ػول هَظق اػت ثِ كَست هبّبًِ گضاسؽ اهذاهبت ثِ« دػتگبُ هدشي»  -5

ّبي هلَة ػتبد ثِ عَس هؼتوش ثِ دثيشخبًِ  ٍ ؿبخق« ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»چبسچَة سا دس 

 .ػتبد اسػبل ًوبيذ

« دػتگبُ هدشي»ّبي الصم ثب  ّبي اخشايي ثبالخق ًظبم ثبًٌي ًـَس هَظق ثِ اًدبم ّوٌبسي ػتگبًُليِ د  :ج

هي ثبؿٌذ. عشاحي  1396ثشاي اخشا دس ػبل « شهبًذّي اهتلبد هوبٍهتيكهلَة ػتبد »داس  ّبي اٍلَيت ثشاي اخشاي پشٍطُ

 .اػت «دػتگبُ هدشي»ّب ثش ػْذُ  ّبي هـتشى ثب ػبيش دػتگبُ ػبصًٍبس الصم ثشاي تحون ّوٌبسي
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 27  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

ٍ هلَثبت ػتبد، تَػظ « ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب ثش اػبع  اخشاي ّش يي اص پشٍطُ د: 

ّبي  ّبي هلَة، ثبصديذ گيشد. ثشاي ًظبست ثش اخشا ٍ حلَل اعويٌبى اص پيـشكت پشٍطُ ػتبد هَسد پبيؾ هشاس هيدثيشخبًِ 

كَست اتلبهي حؼت هَسد تَػظ دثيشخبًِ اًدبم خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص اسصيبثي ػولٌشد، تـَين ٍ يب تٌجيِ هدشي  هيذاًي ثِ

 .گيشد دس دػتَس ًبس ػتبد هشاس هي

ٍ هؼتٌذات هشثَط، هَضَع سا خْت « دػتگبُ هدشي»ّبي ٍاكلِ اص  پغ اص ثشسػي گضاسؽ دثيشخبًِ ػتبد ّـ :

، سػيذگي ثِ ًحَُ اخشا ٍ ثشسػي هـٌالت ٍ اتخبر تلويوبت هوتضي ثشاي پيـجشد پشٍطُ دس دػتَس  پيگيشي اخشاي پشٍطُ

 .دّذ هشاس هي« ًـؼت ػِ خبًجِ سئيغ ػتبد، دػتگبُ هدشي ٍ دثيشخبًِ ػتبد»ًبس 

 .م اػت ًتيدِ اهذاهبت اًدبم يبكتِ دس استجبط ثب هلَثبت اثالؿي ثِ ايٌدبًت گضاسؽ ؿَدالص

  



 28  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

 (;<68/7/68مورخ  <<>:6شماره ) وزارت امور اقتصادي و دارايي

ّيئت  31/6/1394ّـ هَسخ 52442/ت85001ثِ اػتٌبد هلبد هلَثِ ؿوبسُ « ػتبد كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتي»

لِ ثِ ػٌَاى ػبل  ًِ تَػظ هؼظن 1396هذظلِ الؼبلي( دس ػبل (هٌَيبت هوبم هؼظن سّجشي  ٍصيشاى، دس ساػتبي اخشاي

ّب ٍ ٍظبيق هوشس دس هلَثِ  ًبهگزاسي ؿذُ اػت، ضوي پيگيشي ٍ اخشاي هبهَسيت« اؿتـبل -تَليذ :اهتلبد هوبٍهتي»

، پشٍطُ ّبي آتي سا ثشاي دػتگبُ ّبي «  ّبي سًٍن تَليذ ٍ اؿتـبل ثؼتِ»  تحت ػٌَاى 30/1/1396هَسخ  8799ؿوبسُ 

  :تلَيت ًوَدُ اػت« دػتگبُ هدشي»هـشٍحِ ريل ثِ ػٌَاى 

ح ريل الق: ٍصاست اهَس اهتلبدي ٍ داسايي ثِ ػٌَاى دػتگبُ هدشي هؼئَل اخشاي پشٍطُ ّبي اٍلَيت داس ثِ ؿش

 تؼييي هي گشدد: 1396ثشاي اخشا دس ػبل 

 عنوان پروشه رديف

 ًـَس دس ػَْلت ًؼت ٍ ًبسپلِ اي ستجِ  10هوشسات ٍ ثْجَد ػوليبتي ًشدى  1

 عشاحي ٍ اػتوشاس خضاًِ داسي الٌتشًٍيٌي 2

 (2ٍ  1تٌويل كشآيٌذ ٍاگزاسي ػْبم ثٌگبُ ّبي هـوَل ٍاگزاسي )ثٌگبُ ّبي ثبهي هبًذُ گشٍُ  3

 پيبدُ ػبصي ًبهل هبليبت ثش اسصؽ اكضٍدُ 4

 پيبدُ ػبصي عشح خبهغ هبليبتي 5

 هَلذػبصي ٍ هذيشيت داسايي ّبي دٍلت 6

 عشاحي ػبصًٍبسّبي ثْجَد ؿبخق ّبي سهبثت پزيشي اهتلبد ايشاى 7

8 
ٍ دػتگبُ ّبي  2 ٍ 1ؿٌبػبيي ٍ احلبء ٍ ٍاگزاسي اهَال هبصاد، ػْبم ٍ داسايي ؿشًت ّبي خبسج اص گشٍُ ّبي 

 اخشايي

 ٍ تؼْذات ػوَهي دٍلت  هذيشيت ثذّي ّبتَػؼِ ٍ اػتوشاس ًظبم خبهغ  9

10 
اؿخبف حوَهي ٍ حويوي هـوَل پيبدُ ػبصي ٍ تَػؼِ ػبهبًِ ّبي َّؿوٌذ هجبسصُ ثب پَلـَيي دس گؼتشُ ًليِ 

 هبًَى

 اخشاي آىحبكل اص ّذكوٌذي ٍ ًظبم عشاحي ٍ تذٍيي الگَ ٍ ثبصتَصيغ هٌبثغ  11

12 
هؼشكي ظشكيت ّب ٍ كشكت ّبي هتوبثل اهتلبدي ٍ ػشهبيِ گزاسي ايشاى ٍ خبسج ثشاي خلت هـبسًت كؼبالى 

 خبسخي ٍ داخلي

 اػتوشاس ًبهل ػٌْبة )ػبهبًِ ًظبست ٍ ّذايت الٌتشًٍيٌي ثيوِ( 13

 تَاًوٌذػبصي كٌؼت ثيوِ ًـَس 14

 

 ػوليبتي ًوَدى  پشٍطُ ّبي هٌذسج  دس ثٌذ الق ضشٍسي اػت : ة: اخشاي هَاسد صيش تَػظ دػتگبُ  هدشي ثشاي 

ًظبم يٌپبسچِ »ثب اٍلَيت ٍ دس چبسچَة « دػتگبُ هدشي»ثبيؼت تَػظ  هي 1396ّبي هلَة ثشاي اخشا دس ػبل  پشٍطُ -1

م پشٍطُ ثش ػْذُ ّب اص صهبى اثالؽ تب اتوب اخشا ٍ تٌويل ؿًَذ. ثذيْي اػت ًليِ هؼئَليت« پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي

 .خَاّذ ثَد« دػتگبُ هدشي»
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 29  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

، ثب هيذ كَسيت حذاًثش ظشف هذت يي ّلتِ ثشاي تؼشيغ دس اخشاي ّش يي اص آًْب ًؼجت ثِ كذٍس «دػتگبُ هدشي» -2

 .تشاص ثِ ػٌَاى هدشي اهذام ٍ ثِ دثيشخبًِ ػتبد هؼشكي ًوبيذ حٌن ثشاي هؼبٍى ٍ يب هؼبًٍيي ريشثظ خَد ٍ يب هوبم ّن

، هَظق اػت تب اًتْبي اسديجْـت هبُ ػبل خبسي ثشاي «دػتگبُ هدشي»ي هٌلَة اص ػَي ٍصيش يب ثبالتشيي هوبم هدش -3

ثشًبهِ »، «ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب دس چبسچَة هٌـَس پشٍطُ هٌذسج دس  ّش يي اص پشٍطُ

 .ًِ ػتبد اسائِ ًوبيذتْيِ ٍ پغ اص تبييذ سئيغ دػتگبُ اخشايي ثِ دثيشخب« ػوليبتي

ثبيؼت  ثبؿذ ٍ هدشي هي هي« دػتگبُ هدشي»ّبي هلَة ثش ػْذُ  تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ -4

دس چبسچَة اػتجبسات، ٍظبيق ٍ اختيبسات دػتگبُ هدشي، ًليِ اهذاهبت الصم سا ثشاي تبهيي هبلي پشٍطُ ثِ ًحَي ثِ ػول 

 .ًجٌذي هلَة اخشا ؿَدآٍسد ًِ پشٍطُ عجن صهب

ّب ٍ ػولٌشد  آهذُ ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ ػول هَظق اػت ثِ كَست هبّبًِ گضاسؽ اهذاهبت ثِ« دػتگبُ هدشي»  -5

ّبي هلَة ػتبد ثِ عَس هؼتوش ثِ دثيشخبًِ  ٍ ؿبخق« ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»سا دس چبسچَة 

 .ػتبد اسػبل ًوبيذ

« دػتگبُ هدشي»ّبي الصم ثب  ّبي اخشايي ثبالخق ًظبم ثبًٌي ًـَس هَظق ثِ اًدبم ّوٌبسي ػتگبُد ًليِ  :ج

هي ثبؿٌذ. عشاحي  1396ثشاي اخشا دس ػبل « كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتيهلَة ػتبد »داس  ّبي اٍلَيت ثشاي اخشاي پشٍطُ

 .اػت «دػتگبُ هدشي»ػْذُ ّب ثش  ّبي هـتشى ثب ػبيش دػتگبُ ػبصًٍبس الصم ثشاي تحون ّوٌبسي

ٍ هلَثبت ػتبد، تَػظ « ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب ثش اػبع  اخشاي ّش يي اص پشٍطُ د: 

ّبي  ّبي هلَة، ثبصديذ گيشد. ثشاي ًظبست ثش اخشا ٍ حلَل اعويٌبى اص پيـشكت پشٍطُ دثيشخبًِ ػتبد هَسد پبيؾ هشاس هي

ؼت هَسد تَػظ دثيشخبًِ اًدبم خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص اسصيبثي ػولٌشد، تـَين ٍ يب تٌجيِ هدشي كَست اتلبهي ح هيذاًي ثِ

 .گيشد دس دػتَس ًبس ػتبد هشاس هي

ٍ هؼتٌذات هشثَط، هَضَع سا خْت « دػتگبُ هدشي»ّبي ٍاكلِ اص  دثيشخبًِ ػتبد پغ اص ثشسػي گضاسؽ ّـ :

ي هـٌالت ٍ اتخبر تلويوبت هوتضي ثشاي پيـجشد پشٍطُ دس دػتَس ، سػيذگي ثِ ًحَُ اخشا ٍ ثشسػ پيگيشي اخشاي پشٍطُ

 .دّذ هشاس هي« ًـؼت ػِ خبًجِ سئيغ ػتبد، دػتگبُ هدشي ٍ دثيشخبًِ ػتبد»ًبس 

 .الصم اػت ًتيدِ اهذاهبت اًدبم يبكتِ دس استجبط ثب هلَثبت اثالؿي ثِ ايٌدبًت گضاسؽ ؿَد

 

 

 

 

 

 



 30  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

 (;<68/7/68رخ مو >=>:6شماره ) وزارت راه و شهرسازي 

ّيئت  31/6/1394ّـ هَسخ 52442/ت85001ثِ اػتٌبد هلبد هلَثِ ؿوبسُ « ػتبد كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتي»

لِ ثِ ػٌَاى ػبل  ًِ تَػظ هؼظن 1396هذظلِ الؼبلي( دس ػبل (ٍصيشاى، دس ساػتبي اخشاي هٌَيبت هوبم هؼظن سّجشي 

ّب ٍ ٍظبيق هوشس دس هلَثِ  ػت، ضوي پيگيشي ٍ اخشاي هبهَسيتًبهگزاسي ؿذُ ا« اؿتـبل -تَليذ :اهتلبد هوبٍهتي»

، پشٍطُ ّبي آتي سا ثشاي دػتگبُ ّبي «  ّبي سًٍن تَليذ ٍ اؿتـبل ثؼتِ»  تحت ػٌَاى 30/1/1396هَسخ  8799ؿوبسُ 

  :تلَيت ًوَدُ اػت« دػتگبُ هدشي»ػٌَاى هـشٍحِ ريل ثِ 

الق: ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػبصي ثِ ػٌَاى دػتگبُ هدشي هؼئَل اخشاي پشٍطُ ّبي اٍلَيت داس ثِ ؿشح ريل ثشاي 

 تؼييي هي گشدد: 1396اخشا دس ػبل 

 عنوان پروشه رديف

 ؿشثي-ٍ ؿشهيخٌَثي -ًيلَهتش خظ ساُ آّي دس ًشيذٍسّبي ؿوبلي 516تٌويل ٍ ثْشُ ثشداسي اص  1

 ؿشثي-خٌَثي ٍ ؿشهي-دٍم  ٍ ػَم دس ًشيذٍسّبي ؿوبلي ًيلَهتش خظ ساُ آّي 800تٌويل ٍ ثْشُ ثشداسي اص  2

 ؿشثي-خٌَثي ٍ ؿشهي-ًيلَهتش آصادساُ دس ًشيذٍسّبي ؿوبلي 237تٌويل ٍ ثْشُ ثشداسي اص  3

 ؿشثي-خٌَثي ٍ ؿشهي-ًشيذٍسّبي ؿوبلي ًيلَهتش ثضسگشاُ ٍ ساُ ّبي اكلي دس 1100تٌويل ٍ ثْشُ ثشداسي اص  4

 ًيلَهتش ساُ سٍػتبيي 1000تٌويل ٍ ثْشُ ثشداسي اص  5

6 
دػتگبُ ػبلي  200دػتگبُ لٌَهَتيَ،  50تَػؼِ ٍ ًَػبصي سيلي ثب هحَسيت ٍ هـبسًت ثخؾ خلَكي ؿبهل 

 دػتگبُ ٍاگي ثبسي 1500هؼبكشي ٍ 

7 
، خليح كبسع ٍ دسيبي خضس دس خْت تشاًضيت )ثب اٍلَيت ثٌبدس  تٌويل ٍ تَػؼِ ثٌبدس هْن دس ػَاحل دسيبي ػوبى

 ؿْيذ ثْـتي، چبثْبس ٍ ؿْيذ سخبيي(

 

 ة: اخشاي هَاسد صيش تَػظ دػتگبُ  هدشي ثشاي ػوليبتي ًوَدى  پشٍطُ ّبي هٌذسج  دس ثٌذ الق ضشٍسي اػت : 

ًظبم يٌپبسچِ »ثب اٍلَيت ٍ دس چبسچَة « دػتگبُ هدشي»ثبيؼت تَػظ  هي 1396ّبي هلَة ثشاي اخشا دس ػبل  پشٍطُ -1

ّب اص صهبى اثالؽ تب اتوبم پشٍطُ ثش ػْذُ  اخشا ٍ تٌويل ؿًَذ. ثذيْي اػت ًليِ هؼئَليت« پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي

 .خَاّذ ثَد« دػتگبُ هدشي»

ص آًْب ًؼجت ثِ كذٍس ، ثب هيذ كَسيت حذاًثش ظشف هذت يي ّلتِ ثشاي تؼشيغ دس اخشاي ّش يي ا«دػتگبُ هدشي» -2

 .تشاص ثِ ػٌَاى هدشي اهذام ٍ ثِ دثيشخبًِ ػتبد هؼشكي ًوبيذ حٌن ثشاي هؼبٍى ٍ يب هؼبًٍيي ريشثظ خَد ٍ يب هوبم ّن

، هَظق اػت تب اًتْبي اسديجْـت هبُ ػبل خبسي ثشاي «دػتگبُ هدشي»هدشي هٌلَة اص ػَي ٍصيش يب ثبالتشيي هوبم  -3

ثشًبهِ »، «ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»چَة هٌـَس پشٍطُ هٌذسج دس ّب دس چبس ّش يي اص پشٍطُ

 .تْيِ ٍ پغ اص تبييذ سئيغ دػتگبُ اخشايي ثِ دثيشخبًِ ػتبد اسائِ ًوبيذ« ػوليبتي
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 31  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

بيؼت ث ثبؿذ ٍ هدشي هي هي« دػتگبُ هدشي»ّبي هلَة ثش ػْذُ  تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ -4

دس چبسچَة اػتجبسات، ٍظبيق ٍ اختيبسات دػتگبُ هدشي، ًليِ اهذاهبت الصم سا ثشاي تبهيي هبلي پشٍطُ ثِ ًحَي ثِ ػول 

 .آٍسد ًِ پشٍطُ عجن صهبًجٌذي هلَة اخشا ؿَد

لٌشد ّب ٍ ػو آهذُ ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ ػول هَظق اػت ثِ كَست هبّبًِ گضاسؽ اهذاهبت ثِ« دػتگبُ هدشي»  -5

ّبي هلَة ػتبد ثِ عَس هؼتوش ثِ دثيشخبًِ  ٍ ؿبخق« ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»سا دس چبسچَة 

 .ػتبد اسػبل ًوبيذ

« دػتگبُ هدشي»ّبي الصم ثب  ّبي اخشايي ثبالخق ًظبم ثبًٌي ًـَس هَظق ثِ اًدبم ّوٌبسي ػتگبًُليِ د  :ج

هي ثبؿٌذ. عشاحي  1396ثشاي اخشا دس ػبل « كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتيهلَة ػتبد »داس  ّبي اٍلَيت ثشاي اخشاي پشٍطُ

 .اػت «دػتگبُ هدشي»ّب ثش ػْذُ  ّبي هـتشى ثب ػبيش دػتگبُ ػبصًٍبس الصم ثشاي تحون ّوٌبسي

ظ ٍ هلَثبت ػتبد، تَػ« ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب ثش اػبع  اخشاي ّش يي اص پشٍطُ د: 

ّبي  ّبي هلَة، ثبصديذ گيشد. ثشاي ًظبست ثش اخشا ٍ حلَل اعويٌبى اص پيـشكت پشٍطُ دثيشخبًِ ػتبد هَسد پبيؾ هشاس هي

كَست اتلبهي حؼت هَسد تَػظ دثيشخبًِ اًدبم خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص اسصيبثي ػولٌشد، تـَين ٍ يب تٌجيِ هدشي  هيذاًي ثِ

 .گيشد دس دػتَس ًبس ػتبد هشاس هي

ٍ هؼتٌذات هشثَط، هَضَع سا خْت « دػتگبُ هدشي»ّبي ٍاكلِ اص  يشخبًِ ػتبد پغ اص ثشسػي گضاسؽدث ّـ :

، سػيذگي ثِ ًحَُ اخشا ٍ ثشسػي هـٌالت ٍ اتخبر تلويوبت هوتضي ثشاي پيـجشد پشٍطُ دس دػتَس  پيگيشي اخشاي پشٍطُ

 .دّذ هيهشاس « ًـؼت ػِ خبًجِ سئيغ ػتبد، دػتگبُ هدشي ٍ دثيشخبًِ ػتبد»ًبس 

 .الصم اػت ًتيدِ اهذاهبت اًدبم يبكتِ دس استجبط ثب هلَثبت اثالؿي ثِ ايٌدبًت گضاسؽ ؿَد

  



 32  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

 (;<68/7/68مورخ  ;5=:6شماره )وزارت نيرو 

ّيئت  31/6/1394ّـ هَسخ 52442/ت85001ثِ اػتٌبد هلبد هلَثِ ؿوبسُ « ػتبد كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتي»

لِ ثِ ػٌَاى ػبل  ًِ تَػظ هؼظن 1396هذظلِ الؼبلي( دس ػبل (ت هوبم هؼظن سّجشي ٍصيشاى، دس ساػتبي اخشاي هٌَيب

ّب ٍ ٍظبيق هوشس دس هلَثِ  ًبهگزاسي ؿذُ اػت، ضوي پيگيشي ٍ اخشاي هبهَسيت« اؿتـبل -تَليذ :اهتلبد هوبٍهتي»

، پشٍطُ ّبي آتي سا ثشاي دػتگبُ ّبي «  ّبي سًٍن تَليذ ٍ اؿتـبل ثؼتِ»  تحت ػٌَاى 30/1/1396هَسخ  8799ؿوبسُ 

  :تلَيت ًوَدُ اػت« دػتگبُ هدشي»هـشٍحِ ريل ثِ ػٌَاى 

الق: ٍصاست ًيشٍ ثِ ػٌَاى دػتگبُ هدشي هؼئَل اخشاي پشٍطُ ّبي اٍلَيت داس ثِ ؿشح ريل ثشاي اخشا دس ػبل 

 تؼييي هي گشدد: 1396

 عنوان پروشه رديف

 %10ًبّؾ تللبت ؿجٌِ تَصيغ ثشم ثِ ًوتش اص  1

2 
دػتگبُ ًٌتَس حدوي ثش سٍي چبُ ّب ٍ ًلت  7000دػتگبُ ًٌتَس َّؿوٌذ آة ٍ ثشم )عشح كْبم( ٍ  50000ًلت 

 دػتگبُ 700اثضاسّبي اًذاصُ گيشي هٌبػت دس هٌبثغ آة ّبي ػغحي ثش سٍي 

 كبهذ پشٍاًِ ٍ هضش ثِ هلبلح ػوَهي حلوِ چبُ 15000َة الوٌلؼِ ًوَدى پش ٍ هؼل 3

 هگبٍات 4000ؿشٍع ػوليبت اخشايي احذاث ثخؾ ثخبس ًيشٍگبُ ّبي گبصي ثِ ظشكيت  4

5 
 200هگبٍات ثشهأثي،  419هگبٍات حشاستي،  3000هگبٍات ًيشٍگبُ خذيذ ؿبهل ) 4219تٌويل ٍ ثْشُ ثشداسي ثيؾ اص 

 هگبٍات اًشطي ّبي تدذيذپزيش( 600پشاًٌذُ ٍ  هگبٍات تَليذ

 هگبٍات ًيشٍگبُ ثشم حشاستي تَػظ ثخؾ دٍلتي ٍ خلَكي 2000ؿشٍع ػوليبت اخشايي احذاث  6

 ّضاس ًٌتَس َّؿوٌذ ثشم )عشح كْبم( 300ًلت  7

 هيليَى هتش هٌؼت )آة ّبي هشصي( 400ػذ ثب ظشكيت تٌظين آة  9آثگيشي ٍ يب اكتتبح  8

 ٌّتبس ؿجٌِ ّبي آثيبسي ٍ صٌّـي اكلي )آة ّبي هشصي( 70000ثشداسي اص ثْشُ  9

10 
هيليَى هتشهٌؼت )ػوذتبً ثب ّذف تبهيي آة ؿشة()آة ّبي  855ػذ ثِ حدن هخضى 8آثگيشي ٍ يب اكتتبح 

 ؿيشهشصي(

 ٌّتبس ؿجٌِ ّبي آثيبسي ٍ صٌّـي اكلي )آة ّبي ؿيش هشصي( 10000ثْشثشدساي اص  11

 ّضاس ًلش 800سٍػتب ثب خوؼيتي ثبلؾ ثش  1000ؿشة  تبهيي آة 12

 دس ؿجبًِ سٍص هتشهٌؼت 421000تلليِ خبًِ كبضالة ثِ ظشكيت  23تٌويل ٍ ثْشُ ثشداسي اص  13

 ٍ ثيغ هتوبثل ROT ،BOT ،BOOپشٍطُ آة ٍ كبضالة ثِ ثخؾ خلَكي ثِ سٍؽ ّبي  20ٍاگزاسي  14

 

 شاي ػوليبتي ًوَدى  پشٍطُ ّبي هٌذسج  دس ثٌذ الق ضشٍسي اػت : ة: اخشاي هَاسد صيش تَػظ دػتگبُ  هدشي ث

ًظبم يٌپبسچِ »ثب اٍلَيت ٍ دس چبسچَة « دػتگبُ هدشي»ثبيؼت تَػظ  هي 1396ّبي هلَة ثشاي اخشا دس ػبل  پشٍطُ -1

اتوبم پشٍطُ ثش ػْذُ ّب اص صهبى اثالؽ تب  اخشا ٍ تٌويل ؿًَذ. ثذيْي اػت ًليِ هؼئَليت« پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي

 .خَاّذ ثَد« دػتگبُ هدشي»
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، ثب هيذ كَسيت حذاًثش ظشف هذت يي ّلتِ ثشاي تؼشيغ دس اخشاي ّش يي اص آًْب ًؼجت ثِ كذٍس «دػتگبُ هدشي» -2

 .تشاص ثِ ػٌَاى هدشي اهذام ٍ ثِ دثيشخبًِ ػتبد هؼشكي ًوبيذ حٌن ثشاي هؼبٍى ٍ يب هؼبًٍيي ريشثظ خَد ٍ يب هوبم ّن

، هَظق اػت تب اًتْبي اسديجْـت هبُ ػبل خبسي ثشاي «دػتگبُ هدشي»هدشي هٌلَة اص ػَي ٍصيش يب ثبالتشيي هوبم  -3

ثشًبهِ »، «ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب دس چبسچَة هٌـَس پشٍطُ هٌذسج دس  ّش يي اص پشٍطُ

 .يشخبًِ ػتبد اسائِ ًوبيذتْيِ ٍ پغ اص تبييذ سئيغ دػتگبُ اخشايي ثِ دث« ػوليبتي

ثبيؼت  ثبؿذ ٍ هدشي هي هي« دػتگبُ هدشي»ّبي هلَة ثش ػْذُ  تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ -4

دس چبسچَة اػتجبسات، ٍظبيق ٍ اختيبسات دػتگبُ هدشي، ًليِ اهذاهبت الصم سا ثشاي تبهيي هبلي پشٍطُ ثِ ًحَي ثِ ػول 

 .صهبًجٌذي هلَة اخشا ؿَد آٍسد ًِ پشٍطُ عجن

ّب ٍ ػولٌشد  آهذُ ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ ػول هَظق اػت ثِ كَست هبّبًِ گضاسؽ اهذاهبت ثِ« دػتگبُ هدشي»  -5

ّبي هلَة ػتبد ثِ عَس هؼتوش ثِ دثيشخبًِ  ٍ ؿبخق« ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»سا دس چبسچَة 

 .ػتبد اسػبل ًوبيذ

« دػتگبُ هدشي»ّبي الصم ثب  ّبي اخشايي ثبالخق ًظبم ثبًٌي ًـَس هَظق ثِ اًدبم ّوٌبسي ػتگبًُليِ د  :ج

هي ثبؿٌذ. عشاحي  1396ثشاي اخشا دس ػبل « كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتيهلَة ػتبد »داس  ّبي اٍلَيت ثشاي اخشاي پشٍطُ

 .اػت «دػتگبُ هدشي»ثش ػْذُ  ّب ّبي هـتشى ثب ػبيش دػتگبُ ػبصًٍبس الصم ثشاي تحون ّوٌبسي

ٍ هلَثبت ػتبد، تَػظ « ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب ثش اػبع  اخشاي ّش يي اص پشٍطُ د: 

ّبي  ّبي هلَة، ثبصديذ گيشد. ثشاي ًظبست ثش اخشا ٍ حلَل اعويٌبى اص پيـشكت پشٍطُ دثيشخبًِ ػتبد هَسد پبيؾ هشاس هي

هي حؼت هَسد تَػظ دثيشخبًِ اًدبم خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص اسصيبثي ػولٌشد، تـَين ٍ يب تٌجيِ هدشي كَست اتلب هيذاًي ثِ

 .گيشد دس دػتَس ًبس ػتبد هشاس هي

ٍ هؼتٌذات هشثَط، هَضَع سا خْت « دػتگبُ هدشي»ّبي ٍاكلِ اص  دثيشخبًِ ػتبد پغ اص ثشسػي گضاسؽ ّـ :

ثشسػي هـٌالت ٍ اتخبر تلويوبت هوتضي ثشاي پيـجشد پشٍطُ دس دػتَس ، سػيذگي ثِ ًحَُ اخشا ٍ  پيگيشي اخشاي پشٍطُ

 .دّذ هشاس هي« ًـؼت ػِ خبًجِ سئيغ ػتبد، دػتگبُ هدشي ٍ دثيشخبًِ ػتبد»ًبس 

 .الصم اػت ًتيدِ اهذاهبت اًدبم يبكتِ دس استجبط ثب هلَثبت اثالؿي ثِ ايٌدبًت گضاسؽ ؿَد

  



 34  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

 (;<68/7/68 مورخ ;5=:6شماره )وزارت جهاد كشاورزي 

ّيئت  31/6/1394ّـ هَسخ 52442/ت85001ثِ اػتٌبد هلبد هلَثِ ؿوبسُ « ػتبد كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتي»

لِ ثِ ػٌَاى ػبل  ًِ تَػظ هؼظن 1396هذظلِ الؼبلي( دس ػبل (ٍصيشاى، دس ساػتبي اخشاي هٌَيبت هوبم هؼظن سّجشي 

ّب ٍ ٍظبيق هوشس دس هلَثِ  ، ضوي پيگيشي ٍ اخشاي هبهَسيتًبهگزاسي ؿذُ اػت« اؿتـبل -تَليذ :اهتلبد هوبٍهتي»

، پشٍطُ ّبي آتي سا ثشاي دػتگبُ ّبي «  ّبي سًٍن تَليذ ٍ اؿتـبل ثؼتِ»  تحت ػٌَاى 30/1/1396هَسخ  8799ؿوبسُ 

  :تلَيت ًوَدُ اػت« دػتگبُ هدشي»َاى هـشٍحِ ريل ثِ ػٌ

ثِ ػٌَاى دػتگبُ هدشي هؼئَل اخشاي پشٍطُ ّبي اٍلَيت داس ثِ ؿشح ريل ثشاي خْبد ًـبٍسصي الق: ٍصاست 

 تؼييي هي گشدد: 1396اخشا دس ػبل 

 عنوان پروشه رديف

1 

ّضاستي  2984ؿلتَى -2ّضاستي، 12600گٌذم  -1بهل: ضشيت خَداتٌبيي هحلَالت ساّجشدي اػبػي ؿاكضايؾ 

ّضاس  234پٌجِ  -6ّضاستي،  715حجَثبت -5ّضاستي،  5137ػيت صهيٌي  -4ّضاستي،  689داًِ ّبي سٍؿٌي -3

 987تخن هشؽ -10ّضاستي  2255گَؿت عيَس  -9ّضاس تي،  838گَؿت هشهض -8ّضاستي  10183ؿيشخبم -7تي، 

 ّضاستي 2300داًِ اي  رست-13ّضاستي  3254خَ -12ّضاستي  6126چـٌذسهٌذ -11ّضاستي 

 ّضاس ٌّتبس 150ِ هيضاى آثيبسي ٍ صٌّـي ث كشػي ٍ تٌويل ؿجٌِ ّبياحذاث  2

 تـٌل ثْشُ ثشداساى آة ٍ صهيي180ٍ ػبهبًذّي ايدبد  3

 اػت ثش ٌّتبس  74/1ٍسصي ثِ هيضاى ـبهبؿيٌي ثخؾ ً ًبٍگبى ٍ ًَػبصيتدْيض  4

5 

 27500تي، چـٌذسهٌذ 6100ثشًح ّضاستي، 432داخلي ًْبدُ ّبي هَسد ًيبص ثخؾ ًـبٍسصي: ثزس )گٌذم تبهيي 

تي،  5384تي، پٌجِ  4279تي، حجَثبت  9780داًِ ّبي سٍؿٌي ٌّتبس،  6000يًَيت، ػيت صهيٌي ثزسي )دسػغح( 

 تي( 64700تي، خَ  16200رست 

 هيليَى اكلِ( 4/22كالح ؿذُ ) داخلي ًْبدُ ّبي هَسد ًيبص ثخؾ ًـبٍسصي: ًْبل ّبي اتبهيي  6

7 
 2200ّضاس ٌّتبس(، ًَد ) 809داخلي ًْبدُ ّبي هَسد ًيبص ثخؾ ًـبٍسصي: آكت ًـْبي ؿيشؿيويبيي)تبهيي 

 ّضاستي(

 ٌّتبس اص ٍاحذّبي گلخبًِ اي 2613ػبصي ٍ ًَػبصي تَليذ ٍ  اكالح، ثبصتَػؼِ  8

9 

ّضاس  800ػوليبت آثخيضداسي ٍ حلبظت خبى دس حَصُ آثخيض ػذّب ٍ حَصُ ّبي ػبيش هٌبعن ثِ هيضاى اخشاي 

شل ًبًَى ّبي ثحشاًي، كشػبيؾ ثبدي ٍ هوبثلِ ثب ثيبثبى صايي ٍ سيضگشدّب ثِ هيضاى ٌّتبس ٍ تْيِ ٍ اخشايغشح ًٌت

 ّضاس ٌّتبس 220

 تٌذس آثْبي ؿوبل ٍ خٌَة ًـَس 50000آثضي پشٍسي ٍ پشٍسؽ هبّيذس هلغ ثِ هيضاىتَػؼِ  10

 ّضاس تي 268ضبيؼبت اص عشين كشاٍسي ًبّؾ  11

 ّضاستي 2679ثِ هيضاى  خزة هبدُ خبم ًـبٍسصياكضايؾ  12

 ّضاس ٌّتبس 250آثيبسي دس ػبهبًِ ّبي ًَيي تَػؼِ  13

 سٍؿي ٍ ...()گٌذم، ثشًح، ؿٌش، گَؿت، ساّجشدي ًـبٍسصي رخيشُ ػبصي هحلَالت هذيشيت  14
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 35  دكتش ّوبٌّگي اهَس اهتلبدي اػتبًذاسي ًشهبًـبُ

 

 صيش تَػظ دػتگبُ  هدشي ثشاي ػوليبتي ًوَدى  پشٍطُ ّبي هٌذسج  دس ثٌذ الق ضشٍسي اػت :  ة: اخشاي هَاسد

ًظبم يٌپبسچِ »ثب اٍلَيت ٍ دس چبسچَة « دػتگبُ هدشي»ثبيؼت تَػظ  هي 1396ّبي هلَة ثشاي اخشا دس ػبل  پشٍطُ -1

ّب اص صهبى اثالؽ تب اتوبم پشٍطُ ثش ػْذُ  ليتاخشا ٍ تٌويل ؿًَذ. ثذيْي اػت ًليِ هؼئَ« پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي

 .خَاّذ ثَد« دػتگبُ هدشي»

، ثب هيذ كَسيت حذاًثش ظشف هذت يي ّلتِ ثشاي تؼشيغ دس اخشاي ّش يي اص آًْب ًؼجت ثِ كذٍس «دػتگبُ هدشي» -2

 .بًِ ػتبد هؼشكي ًوبيذتشاص ثِ ػٌَاى هدشي اهذام ٍ ثِ دثيشخ حٌن ثشاي هؼبٍى ٍ يب هؼبًٍيي ريشثظ خَد ٍ يب هوبم ّن

، هَظق اػت تب اًتْبي اسديجْـت هبُ ػبل خبسي ثشاي «دػتگبُ هدشي»هدشي هٌلَة اص ػَي ٍصيش يب ثبالتشيي هوبم  -3

ثشًبهِ »، «ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب دس چبسچَة هٌـَس پشٍطُ هٌذسج دس  ّش يي اص پشٍطُ

 .سئيغ دػتگبُ اخشايي ثِ دثيشخبًِ ػتبد اسائِ ًوبيذتْيِ ٍ پغ اص تبييذ « ػوليبتي

ثبيؼت  ثبؿذ ٍ هدشي هي هي« دػتگبُ هدشي»ّبي هلَة ثش ػْذُ  تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ -4

ثِ ػول دس چبسچَة اػتجبسات، ٍظبيق ٍ اختيبسات دػتگبُ هدشي، ًليِ اهذاهبت الصم سا ثشاي تبهيي هبلي پشٍطُ ثِ ًحَي 

 .آٍسد ًِ پشٍطُ عجن صهبًجٌذي هلَة اخشا ؿَد

ّب ٍ ػولٌشد  آهذُ ثشاي اخشاي ّش يي اص پشٍطُ ػول هَظق اػت ثِ كَست هبّبًِ گضاسؽ اهذاهبت ثِ« دػتگبُ هدشي»  -5

ِ ّبي هلَة ػتبد ثِ عَس هؼتوش ثِ دثيشخبً ٍ ؿبخق« ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»سا دس چبسچَة 

 .ػتبد اسػبل ًوبيذ

« دػتگبُ هدشي»ّبي الصم ثب  ّبي اخشايي ثبالخق ًظبم ثبًٌي ًـَس هَظق ثِ اًدبم ّوٌبسي ػتگبًُليِ د  :ج

هي ثبؿٌذ. عشاحي  1396ثشاي اخشا دس ػبل « كشهبًذّي اهتلبد هوبٍهتيهلَة ػتبد »داس  ّبي اٍلَيت ثشاي اخشاي پشٍطُ

 .اػت «دػتگبُ هدشي»ّب ثش ػْذُ  هـتشى ثب ػبيش دػتگبُ ّبي ػبصًٍبس الصم ثشاي تحون ّوٌبسي

ٍ هلَثبت ػتبد، تَػظ « ًظبم يٌپبسچِ پيـجشد ٍ پبيؾ اهتلبد هوبٍهتي»ّب ثش اػبع  اخشاي ّش يي اص پشٍطُ د: 

ّبي  ّبي هلَة، ثبصديذ گيشد. ثشاي ًظبست ثش اخشا ٍ حلَل اعويٌبى اص پيـشكت پشٍطُ دثيشخبًِ ػتبد هَسد پبيؾ هشاس هي

كَست اتلبهي حؼت هَسد تَػظ دثيشخبًِ اًدبم خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص اسصيبثي ػولٌشد، تـَين ٍ يب تٌجيِ هدشي  هيذاًي ثِ

 .گيشد دس دػتَس ًبس ػتبد هشاس هي

ٍ هؼتٌذات هشثَط، هَضَع سا خْت « دػتگبُ هدشي»ّبي ٍاكلِ اص  دثيشخبًِ ػتبد پغ اص ثشسػي گضاسؽ ّـ :

، سػيذگي ثِ ًحَُ اخشا ٍ ثشسػي هـٌالت ٍ اتخبر تلويوبت هوتضي ثشاي پيـجشد پشٍطُ دس دػتَس  پيگيشي اخشاي پشٍطُ

 .دّذ هشاس هي« ًـؼت ػِ خبًجِ سئيغ ػتبد، دػتگبُ هدشي ٍ دثيشخبًِ ػتبد»ًبس 

 .الصم اػت ًتيدِ اهذاهبت اًدبم يبكتِ دس استجبط ثب هلَثبت اثالؿي ثِ ايٌدبًت گضاسؽ ؿَد

 


