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 مقدمه :

ٔبِٗ تفىيً ـٛضاي ٘سايت اؼتؼساز٘بي زضذفبْ زض ٚظاضت ثٙساـت ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ  آييٓ 2ِبزٖ  3زض اجطاي ثٕس 

ٔبِٗ  آِٛظاْ ثطگعيسٖ ٚ ذالق ايٓ آييٓ زض ازاِٗ تحصيً زأؿٚ ثٗ ِٕظٛض پصيطؾ ٚ تؽٙيً  81/1/12پعـىي ِٛضخ 

ٔبِٗ ثٗ ـٛضاي ٘سايت اؼتؼساز٘بي زضذفبْ ٚظاضت ثٙساـت ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ  گطزز . زض ايٓ آييٓ تسٚيٓ ٚ اجطا ِي

 گطزز . پعـىي ثٗ اذتصبض " ـٛضا " اطالق ِي

  

ٚ ثطگعيسگبْ جفٕٛاضٖ جٛاْ ذٛاضظِي ٚ  آِٛظي ثطگعيسگبْ اٌّپيبز٘بي ػٍّي وفٛضي ثرؿ زأؿ : 1ماده 

پيٛؼتٗ ٚ  تٛإٔس زض زٚضٖ تحصيٍي وبضزأي ، وبضـٕبؼي اٌٍٍّي ثب اضائــٗ گٛا٘ي ِؼتجــط ِي ِؽبثمبت ِؼتجــط ثيٓ

 ػّــــِٛي ) پعـىي ، زٔسأپعـىي ٚ زاضٚؼبظي ( ثٗ ـطح شيً ثطگعيسٖ ـٛٔس . زوتـطاي

  

آِٛظي ) ضيبضي ـ فيعيه ـ ـيّي ـ  ػٍّي وفٛضي زض ثرؿ زأؿ اٌف ـ زاضٔسگبْ ِساي طالي اٌّپيبز٘بي

 ـٕبؼي ٚ وبِپيٛتط ( ثسْٚ وٕىٛض ٚ ثٗ طٛض ِؽتميُ زض ضـتٗ ِٛضزتمبضب ) ِبظاز ثط ظطفيت ( پصيطفتٗ ـٛز . ظيؽت

ي اٌٍٍّ ٘بي ػٍّي زاذٍي ٚ ثيٓ ثطگعيسگبْ جفٕٛاضٖ جٛاْ ذٛاضظِي ٚ ِؽبثمبت ٚ جفٕٛاضٖ  ة ـ ٔفطات اٚي تب ؼَٛ

ثٗ ـطط ـطوت زض آظِْٛ ؼطاؼطي ٚ وؽت حسٔصبة ّٔطٖ ػٍّي ثط اؼبغ تٛظيغ اِتيبظ ِطثٛطٗ زض ضـتٗ / ِحً 

 ِٛضزتمبضب ) ِبظاز ثط ظطفيت ( پصيطفتٗ ـٛز .

  

 ثبـس : ثٗ ـطح شيً ِي 8تٛظيغ اِتيبظ ثطاي ثطگعيسگبْ ِفّٛي ثٕس ة ِبزٖ  :1تبصره 

 % آذطيٓ ٔفط گعيٕؿ آظاز زض ّ٘بْ ضـتٗ/ِح18ًطاثط ٔفط اٚي وؽت حسٔصبة ّٔطٖ ػٍّي ث -8      

 % آذطيٓ ٔفط گعيٕؿ آظاز زض ّ٘بْ ضـتٗ/ِح09ًٔفط زَٚ وؽت حسٔصبة ّٔطٖ ػٍّي ثطاثط  -2      

 % آذطيٓ ٔفط گعيٕؿ آظاز زض ّ٘بْ ضـتٗ/ِح08ًٔفط ؼَٛ وؽت حسٔصبة ّٔطٖ ػٍّي ثطاثط  -3      

  

وؽت پصيطؾ ٚضٚز ثٗ ٘ط زٚضٖ تحصيٍي ثبيس ػالٖٚ ثط ِساضن ِٛضزٔيبظ اؼٕبز  افطاز ِفّٛي ايٓ ِبزٖ ثطاي : 2تبصره 

ـسْ ذٛز ضا ثطحؽت ِٛضز ثٗ ؼبظِبْ ؼٕجؿ اضائٗ زٕ٘س . ايٓ گٛا٘ي ثبيس زض ِٛضز اٌّپيبز٘بي  زاي ثط ثطگعيسٖ

تبئيس ثبالتطيٓ  پژٚ٘بْ جٛاْ ٚ ثطاي جفٕٛاضٖ جٛاْ ذٛاضظِي ثٗ ػٍّي ثٗ تبئيس ثبالتطيٓ ِمبَ ِؽئٛي ثبـگبٖ زأؿ

 ِمبَ ِؽئٛي ِطوع تحميمبت ؼيبؼت ػٍّي وفٛض ضؼيسٖ ثبـس .

  

ِبٖ اظ  3آِٛظاْ ِٛضٛع ايٓ ِبزٖ ضا ظطف ِست  ؼبظِبْ ؼٕجؿ زؼتٛضاٌؼًّ اجطائي ٔحٖٛ پصيطؾ زأؿ : 3تبصره

 ضؼبٔس . ٔبِٗ تٙيٗ ٚ پػ اظ تبئيس ـٛضا ثٗ ٔحٛ ِمتضي ثٗ اطالع زاٚطٍجبْ ِي ططيك تبضيد اثالؽ ايٓ آييٓ

  

٘بي زاذٍي ثطحؽت ِٛضز ثطػٙسٖ ـٛضا  اٌٍٍّي ٚ جفٕٛاضٖ تفريص اػتجبض ػٍّي ِؽبثمبت ثيٓ :4تبصره 

اٌٍٍّي ضا  ٘بي زاذٍي ٚ ِؽبثمبت ػٍّي ثيٓ ٘بي ِٛضزلجٛي ثٛزْ جفٕٛاضٖ ثبـس . ـٛضا ِٛظف اؼت ـبذص ِي

 تؼييٓ ٚ تصٛيت ّٔبيس .

  

٘ب ٚ ِؽبثمبت ػٍّي ِٕسضج زض ايٓ ِبزٖ فمظ يىجبض  ـسْ زض جفٕٛاضٖ ثطگعيسٖ٘ط زاٚطٍت ثٗ اظاي ٘ط ثبض  : 5تبصره 

 تٛأس اظ اِتيبظ ِطثٛط ثطاي پصيطؾ اؼتفبزٖ ّٔبيس . ِي

  

ِٕس  ٔبِٗ ثٙطٖ تٛإٔس اظ ِعايبي ايٓ آييٓ آِٛظي ثب تصٛيت ـٛضا ، ِي ؼبيط ِظب٘ط ػٍّىطز اؼتثٕبئي زأؿ : 6تبصره 

 گطزٔس .

  



ٌٍٍّي ثطگعيسٖ ـسٖ ثبـس اضائٗ  ٘ب ٚ ِؽبثمبت ػٍّي زاذٍي ٚ ثيٓ ضزي وٗ يه تيُ زض جفٕٛاضٖزض ِٛا : 7تبصره 

ٔبِٗ اضتمبي  ػٍّي زض آئيـٓ اِتيبظ ثٗ ٔفطات اٚي تب آذط تيُ ثط اؼبغ ضطائت ِطثٛطٗ ِفبثٗ ِمبالت اػضبي ٘يبت

 گطزز . ٘ب تؼييٓ ٚ تٛظيغ ِي زأفگبٖ

  

زض جٍؽٗ ـٛضاي ٘سايت اؼتؼساز٘بي  7/89/12تٙيٗ گطزيسٖ ٚ زض تبضيد  تجصطٖ 7ِبزٖ ٚ  8ايٓ آييٓ ٔبِٗ زض 

 لبثً اجطاؼت .  زضذفبْ ٚظاضت ثٙساـت ، زضِبْ ٚ آِٛظؾ پعـىي ِٛضز تصٛيت لطاض گطفت ٚ اظ تبضيد اثالؽ

  

 


