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 فناوری و علم و عالی آموزش عمومی، آموزش –21بخش 

 -63هازُ 

 :زٍلت هٌلق اؾت تطای ایداز تحَل زض ًظام تؼلین ٍ تطتیت اهساهات ظیط ضا اًدام زّس -الق

تِ ًحَی ًِ ًلیِ اهساهات ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ تطاؾاؼ ایي ؾٌس  اخطای ؾٌس تحَل تٌیازیي آهَظـ ٍ پطٍضـ  -1

 .اهساهی هـایط تا هاًَى ٍ ؾٌس نَضت ًگیطز اًدام قَز ٍ

ّا ٍ ػولٌطز ضهاتتی هثتٌی تط  ّا تطاؾاؼ ترهم تا قایؿتگی ًظام پطزاذت تٌسی هؼلواى ٍ اؾتوطاض تْیِ ًظام ضتثِ -2

ًكَض تا تهَیة هدلؽ  ؿاًی تطاؾاؼ ؾٌس تحَل ٍ ًوكِ خاهغ ػلویتٌسی هؼلواى ٍ هٌْسؾی ًیطٍی اً ضتثِ ًظام

 قَضای اؾالهی زض هالة تَزخِ ؾٌَاتی

هْوتطیي ًْاز تطتیت ًیطٍی اًؿاًی ٍ هَلس ؾطهایِ اختواػی ٍ اًؿاًی  اضتوای خایگاُ آهَظـ ٍ پطٍضـ تِ هثاتِ  -3

تَؾؼِ ّوٌاضی زؾتگاّْای  اهط حاًویتی تا ػٌَاى تِ آى تط ًظاضت ٍ  ّای ههَب ٍ ّسایت اخطای ؾیاؾت زاض ػْسُ

 اخطائی

 ٍیػُ اضزٍّای ظیاضتی ٍ ضاّیاى ًَض آهَظی تِ تَؾؼِ ٍ تؿْیل ؾلطّای كطٌّگی زاًف  -4

 هَظلٌس تِ هٌظَض اضتوای ًیلیت ًظام تؼلین ٍ تطتیت تا خصب هؼلن اظ عطین ؾاظهاى ازاضی ٍ اؾترساهی ًكَض ٍ ؾاظهاى -ب

اؾترساهی ٍ تأهیي اػتثاض هَضز ًیاظ آهَظـ ٍ  یس ضخایی، زض عَل اخطای هاًَى تطًاهِ، ضزیلْایزاًكگاّْای كطٌّگیاى ٍ قْ

ّا زض  هؼلن ضَاتظ هطتَعِ ٍ ظطكیت خصب زاًكدَ زض زاًكگاّْای یازقسُ تطای خصب زاًكدَ پطٍضـ ضا تا ضػایت هَاًیي ٍ

 .اذتیاض ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ هطاض زٌّس

 ّای اذتهال ًیطٍی اًؿاًی، تدْیعات ٍ اهٌاًات هَضز ًیاظ، اتحازیِ اًدوي ٌلق اؾت ًؿثت تٍِظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ ه -ج

هوطضاتی ًِ تا پیكٌْاز ٍظاضت تِ تهَیة ّیأت  آهَظی تطاؾاؼ ؾاظهاى زاًف -آهَظی ؾاظهاى تؿیح زاًف -آهَظاى اؾالهی زاًف

 .ضؾس اهسام ًوایس ٍظیطاى هی

یاكتِ آًاى  تاقس ٍ تایس هؼازل ًوٌْای تحون ؾاظ هی حوایتی اظ ذیطیي هسضؾِ ّای تزٍلت هٌلق تِ تٌظین ٍ اخطای ؾیاؾ -ت

 .ًوایس توام ذیطیي زض تَزخِ ؾٌَاتی هٌظَض ّای( ًیوِ  خْت تٌویل عطحْای)پطٍغُ ضا

تْیِ  طٍضـاالخطاء قسى ایي هاًَى تَؾظ ٍظاضت آهَظـ ٍ پ ظطف زٍ هاُ پؽ اظ الظم ًاهِ اخطائی ایي تٌس حساًثط آییي -تثهطُ

 .ضؾس ٍ تِ تهَیة ّیأت ٍظیطاى هی

ؾاظی هساضؼ ٍ كضاّای پطٍضقی ٍ ٍضظقی ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ  هواٍم زٍلت هٌلق اؾت تِ هٌظَض اكعایف ایوٌی ٍ -ث

هحل حؿاب شذیطُ اضظی پؽ اظ ًؿط  (زالض زض عَل اخطای هاًَى تطًاهِ اظ3033303330333هیلیاضز ) ضیالی هثلؾ ؾِ هؼازل

توام آهَظقی، پطٍضقی ٍ تطتیت تسًی آهَظـ ٍ پطٍضـ  ّای( ًیوِ  پطٍغُ) سٍم تَؾؼِ هلی تا اٍلَیت عطحْایؾْن نٌ

 .زّس اذتهال

 ؿیطزٍلتی زض احساث، تَؾؼِ، تٌویل ٍ تدْیع كضاّای آهَظقی ٍ پطٍضقی، ّعیٌِ ًلیِ اقرال حویوی ٍ حوَهی -ج

پطٍضـ ًِ زض چْاضچَب ههَب قَضای  ٍاتؿتِ تِ ٍظاضت آهَظـ ٍّا، ؾالٌْای ٍضظقی  ضٍظی، ًتاتراًِ ذَاتگاّْای قثاًِ

هثَل  ػٌَاى ّعیٌِ هاتل تا تأییس ؾاظهاى تَؾؼِ، ًَؾاظی ٍ تدْیع هساضؼ ًكَض تِ قَز ضیعی ٍ تَؾؼِ اؾتاى اًدام هی تطًاهِ

 قَز هالیاتی هحؿَب هی
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ّای اهَض  ٍظاضتراًِ االخطاء قسى ایي هاًَى تَؾظ ؾاظهاى تا ّوٌاضی هاُ پؽ اظ الظم ؾِ ًاهِ اخطائی ایي تٌس ظطف آییي -تثهطُ

 .ضؾس تهَیة ّیأت ٍظیطاى هی قَز ٍ تِ اهتهازی ٍ زاضایی ٍ آهَظـ ٍ پطٍضـ تْیِ هی

 اذتهانی ػٌَاى زضآهس آهَظی پؽ اظ ٍاضیع تِ ذعاًِ تِ ًوسی تِ ؾاظهاى زاًف ًلیِ زضآهسّا، ًوٌْا ٍ ّسایای هطزهی -ذ

ٍاضیعی زض هالة تَزخِ ؾٌَاتی ضا كوظ  گطزز0 ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ هَظق اؾت هثالؾ ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ هحؿَب هی

 .آهَظی زض هساضؼ ّعیٌِ ًوایس ؾاظهاى زاًف ّای كطٌّگی ٍ پطٍضقی تَؾظ تطای كؼالیت

 ْت تطٍیح اضظقْای ایطاًی اؾالهی ٍ تَؾؼِ كطٌّگاػتثاض ٍ هٌاتغ الظم ضا زض خ زٍلت هَظق اؾت زض عَل ؾالْای تطًاهِ -ح

ًاًَى پطٍضـ كٌطی ًَزًاى ٍ ًَخَاًاى هطاض  هغالؼِ ٍ پػٍّف زض هٌاعن هحطٍم ضٍؾتایی ٍ هٌاعن ػكایطی ٍ هطظی زض اذتیاض

 .زّس

گؿتطـ ّوٌاضی ٍ  ٍضی، تٌظین ضاتغِ هتواتل تحهیل ٍ اقتـال، تٌیاى، اكعایف تْطُ اهتهاز زاًف هٌظَض تحون تِ -64هازُ 

 :ًكَض كٌاٍضی  ٍ الوللی ٍ اكعایف ًوف هطزم زض هسیطیت ػلوی تؼاهالت كؼال تیي

 الوللی زض عی اخطای اضتوای ػلوی ٍ ضهاتت تیي زاًكگاّْای ًكَض ٍ تؼاهالت تیي هٌظَض قَز تِ تِ زٍلت اخاظُ زازُ هی -الق

الوللی ٍ زاًكگاّْا ٍ هؤؾؿات  هؼتثط تیي كاضًت زاًكگاّْایهاًَى تطًاهِ ًؿثت تِ ایداز ٍاحسّا ٍ قؼة آهَظـ ػالی تا ه

قَضای  ّای ًاضتطزی زض زاذل ًكَض زض چْاضچَب ؾیاؾت -ای ٍ زاًكگاُ خاهغ ػلوی حطكِ آهَظـ ػالی ٍ پػٍّكی ٍ كٌی ٍ

وی ٍ زاًكدَیاى تؼاهالت اضظی ٍ تطزز اػضای ّیأت ػل گصاضی هكتطى، تؿْیل ػالی اًوالب كطٌّگی اهسام ًوایس0 ًحَُ ؾطهایِ

ضتظ تِ تهَیة ّیأت  شی تا پیكٌْاز ؾاظهاى، ؾاظهاى ازاضی ٍ اؾترساهی ًكَض ٍ زؾتگاّْای اخطائی ًاهِ اخطائی ًِ زض آییي

 .قَز ضؾس، هكرم هی ٍظیطاى هی

 ( هاًَى الحام53هاًَى هسیطیت ذسهات ًكَضی ٍ زؾتگاّْای هَضَع هازُ) (5ًلیِ زؾتگاّْای اخطائی هَضَع هازُ) -ب

اػتثاضات پػٍّكی ًِ شیل  هٌللٌس ػالٍُ تط 15/8/1384( ههَب 1هاًَى تٌظین تركی اظ هوطضات هالی زٍلت) هَازی تِ

( ٍ 1اؾتثٌای كهَل) ای تِ یاكتِ ّعیٌِ %( اظ اػتثاضات ترهیم1زضنس) یي زؾتگاُ زض هَاًیي تَزخِ ؾاالًِ هٌظَض قسُ اؾت،

 .تَؾؼِ كٌاٍضی ّعیٌِ ًٌٌس ؿیطػولیاتی ضا تطای اهَض پػٍّكی ٍّای  زض هَضز قطًتْای زٍلتی اظ ّعیٌِ ( 6ٍ)

 ضتظ ًِ ّای تحویواتی زؾتگاُ شی چْاضچَب ًوكِ خاهغ ػلوی ًكَض ٍ اٍلَیت زؾتگاّْای هصًَض ضوي ضػایت -1تثهطُ 

تاض تِ قَضای ػالی  هاُ یي ایي تٌس ضا ّط قف ًطز ضؾس هٌللٌس ًحَُ ّعیٌِ تهَیة قَضای ػالی ػلَم، تحویوات ٍ كٌاٍضی هی تِ

ػولٌطز  آهاض ایطاى گعاضـ زٌّس0 قَضای ػالی ػلَم، تحویوات ٍ كٌاٍضی هَظق اؾت گعاضـ ػلَم، تحویوات ٍ كٌاٍضی ٍ هطًع

اؾالهی اضائِ ًٌس0 ّوچٌیي هطًع آهاض ایطاى هٌلق اؾت  عَض ؾاالًِ حساًثط تا پایاى هطزازهاُ تِ هدلؽ قَضای ایي تٌس ضا تِ

 .ًطز تحوین ٍ تَؾؼِ ضا هٌتكط ًوایس تِ ّعیٌِ هطتَطؾاالًِ اعالػات 

تا  ؾاظی، ًاضآهسی ٍ ضٍظآهسی ؾاظی، تَهی اًؿاًی زض زاًكگاّْا زض اتؼاز اؾالهی زٍلت ًؿثت تِ تحَل ٍ اضتوای ػلَم -2تثهطُ 

كدَ اّتوام ٍضظیسُ ٍ تطتیت اؾتاز ٍ اًتراب زاً ّا ٍ ًتاتْای زضؾی ٍ ایداز تـییطات یا انالحات زض اهَض هطتَط تِ ؾطكهل

 .ضا زض اٍلَیت هطاض زّس آى

 ّای تیوِ ٍ تاظًكؿتگی اؾتثٌای نٌسٍم ؿیطزٍلتی ٍ قطًتْای ٍاتؿتِ ٍ تاتؼِ تِ ًلیِ قطًتْای زٍلتی ٍ ًْازّای ػوَهی -ج

ًاهِ قكن ّای ًلی تط ًَآٍضی، زض اخطای ؾیاؾت ؾاظی پػٍّف ٍ هحَض ٍ تداضی ّای هؿألِ هٌظَض حوایت اظ پػٍّف هَظلٌس تِ

تَزخِ  هاتل توؿین ؾال هثل ذَز ضا تطای ههطف زض اهَض تحویواتی ٍ تَؾؼِ كٌاٍضی زض %( اظ ؾَز3زضنس) هؼازل حساهل ؾِ

 .ؾاالًِ، ظیط ًظط قَضای ػالی ػلَم، تحویوات ٍ كٌاٍضی هٌظَض ًوایٌس
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قَز ٍ تِ تهَیة ّیأت  ضتظ تْیِ هی ائی شیًاهِ اخطائی ایي تٌس تِ پیكٌْاز ؾاظهاى ٍ تا ّوٌاضی زؾتگاّْای اخط آییي -تثهطُ

 .ضؾس ٍظیطاى هی

اًتكاض  ّای تٌطاضی ٍ ٍضی ًظام هلی ًَآٍضی، اختٌاب اظ اخطای پػٍّف اكعایف تْطُ هٌظَض زؾتگاّْای اخطائی هَظلٌس تِ -ت

ؾاظی  تداضی ًاضگیطی ٍ ّسف قٌاؾایی ٍ تِ ّای( تحویواتی ٍ تا  اعالػات ٍ ایداز قلاكیت زض اًدام عطحْای)پطٍغُ

ؾاهاًِ  ّای ذَز ضا زض ّا ٍ ضؾالِ ًاهِ كْطؾت عطحْای پػٍّكی ٍ كٌاٍضی ٍ پایاى زؾتاٍضزّای حانل اظ پػٍّف ٍ تَؾؼِ،

االخطاء قسى ایي  ؾال اظ تاضید الظم هست یي ثثت ًٌٌس0 ؾاظهاى ٍ ٍظاضت ػلَم، تحویوات ٍ كٌاٍضی هَظلٌس ظطف« ؾوات»

 .ًیاظ ضا تْیِ ًٌٌس ٍ تِ تهَیة ّیأت ٍظیطاى تطؾاًٌس هاًَى، ؾاظ ٍ ًاض اخطائی هَضز

اًتكاض  تٌسی، هَضَع هاًَى هداظات ّا تا هَضَػات اهٌیتی، زكاػی ٍ زاضای عثوِ زازُ ًحَُ ػول زض ذهَل اعالػات ٍ -تثهطُ

ای ًِ  ًاهِ زض آییي -1354ههَب  -اخطائی آى ًاهِ ٍ آییي -29/11/1353ههَب  -ٍ اككای اؾٌاز هحطهاًِ ٍ ؾطی زٍلتی

ؾتازًل ًیطٍّای  پكتیثاًی ًیطٍّای هؿلح، اعالػات ٍ ػلَم، تحویوات ٍ كٌاٍضی پؽ اظ تأییس ّای زكاع ٍ ؾاظهاى ٍ ٍظاضتراًِ

 .قَز هی ضؾس، هؼیي ًٌٌس ٍ تِ تهَیة ّیأت ٍظیطاى هی هؿلح تْیِ هی

 ٌطین هلاذط ٍ هكاّیط ایطاى ٍ حوایت اظهٌظَض قٌاؾاًسى ٍ ت هاًَى هَظلٌس تِ تواهی زؾتگاّْای اخطائی هَضَع ایي -ث

گیطی اظ تَاى ٍ ظطكیت آًاى تطای تَؾؼِ  تْطُ ّای هصًَض ٍ ًرثگاى ػلوی، كطٌّگی ٍ ٌّطی ًكَض ٍ تٌطین پیكٌؿَتاى حَظُ

ّواٌّگی تٌیاز هلی  ّای ػولیاتی ذَز ضا هٌغثن تا ؾٌس ضاّثطزی ًكَض زض اهَض ًرثگاى، تا تطًاهِ ؾال، عی هست یي  ًكَض،

هطحلِ اخطاء زضآٍضًس0 تٌیاز هلی ًرثگاى هٌلق اؾت گعاضـ ؾاالًِ  ًرثگاى تْیِ ًطزُ ٍ اظ ؾال زٍم اخطای هاًَى تطًاهِ تِ

 .تٌس ضا تِ ًویؿیَى آهَظـ، تحویوات ٍ كٌاٍضی هدلؽ قَضای اؾالهی اضائِ ًوایس ػولٌطز ایي

 تٌیاى تٌیاى ٍ اكعایف تَلیس ٍ نازضات هحهَالت ٍ ذسهات زاًف ز زاًفاهتها هٌظَض پیكتاظی زض زٍلت هداظ اؾت تِ -ج

تٌیاى هغاتن هاًَى تَزخِ ؾٌَاتی  قطًتْای زاًف ّای ًلی اهتهاز هواٍهتی، تطای تَؾؼِ ٍ اًتكاض كٌاٍضی ٍ حوایت اظ ؾیاؾت

كٌاٍضی ٍ  ، پػٍّكی ٍّای تواضاهحَض هكتطى تا زاًكگاّْا ٍ هؤؾؿات آهَظـ ػالی پػٍّف ًؿثت تِ حوایت هالی اظ

ضا  ّای آى %( اظ ّعی51ٌِحساهل پٌداُ ٍ یي زضنس ) ّای ػلویِ زض هَاضز ًاظط تِ حل هكٌالت ًكَض، هكطٍط تِ ایٌٌِ حَظُ

 .تأهیي ٍ تؼْس ًطزُ تاقس، اهسام ًوایس تطزاض ًاضكطها ٍ یا تْطُ

ى ٍ اضتوای ؾغح كٌاٍضی زض قطًتْای ایطاًی تٌیا ٍضی زاًف گؿتطـ تْطُ زؾتگاّْای اخطائی هَضَع ایي هاًَى تطای -ذ

الوللی  ًكَض زض ظًدیطُ تَلیس تیي تٌیاى ٍ كٌاٍض ٍ كؼاالى اهتهازی الظم ضا خْت تؿْیل هكاضًت قطًتْای زاًف توْیسات

 َزخِضا هغاتن هاًَى ت« الوللی هكاضًت كؼاالى اهتهازی زض ظًدیطُ تَلیس تیي اضتوای»كطاّن آٍضًس0 ؾاظهاى هٌلق اؾت عطح 

 .پؽ اظ تهَیة ّیأت ٍظیطاى، ػولیاتی ًوایس ؾٌَاتی ٍ هَاًیي هَضَػِ حساًثط تا پایاى ؾال اٍل اخطای هاًَى تطًاهِ تسٍیي ٍ

 ؾٌَاتی زض ضاؾتای هأهَضیت خْاز زاًكگاّی زض ؾٌس ًوكِ خاهغ ػلوی ًكَض ٍ ؾاظهاى هٌلق اؾت هغاتن هاًَى تَزخِ -ح

كٌاٍضی ٍ آهَظقی ٍ تؿْیل اقتـال  هصًَض زض خْت تحون تَؾؼِ كطٌّگی، ػلوی ٍ ّای ًْاز تطزاضی اظ تَاًوٌسی تْطُ

 .ّای الظم ضا اًدام زّس ضیعی ضتظ تطًاهِ هطاخغ شی التحهیالى زاًكگاّْا تا ّواٌّگی ؾایط كاضؽ

 عاتی ضا ًِ زضتَؾؼِ، اًتكاض ٍ ًاضتؿت كٌاٍضی، هالٌیت كٌطی، زاًف كٌی ٍ تدْی زؾتگاّْای اخطائی هداظًس زض ضاؾتای -خ

حانل قسُ اؾت، تِ زاًكگاّْا ٍ هؤؾؿات یاز  چْاضچَب هطاضزاز تا زاًكگاّْا ٍ هؤؾؿات پػٍّكی ٍ كٌاٍضی زٍلتی ایداز ٍ

 .قسُ ٍاگصاض ًوایٌس
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 الوللی ٍ زاًكگاّْای زاذلی ًؿثت تِ ایداز تا ّوٌاضی زاًكگاّْای هؼتثط تیي قَز ًَض اخاظُ زازُ هی تِ زاًكگاُ پیام -ز

 .تاظ ٍ اظ ضاُ زٍض اهسام ًوایس الوللی خْت اضائِ آهَظقْای هداظی )الٌتطًٍیٌی(، ًیوِ حضَضی، )ّاب( تیيهغة

ای  ّای كٌی ٍ حطكِ التسضیؽ آهَظقٌسُ ًؿثت تِ ؾاهاًسّی هطتیاى حن ٍظاضت ػلَم، تحویوات ٍ كٌاٍضی هٌلق اؾت -ش

 .اخطای هاًَى تطًاهِ اهسام ًوایس اًس، تا ؾال زٍم یاكتٍِظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ ًِ تِ ٍظاضت هصًَض اًتوال  ظیطهدوَػِ

ًویتِ اهساز اهام ذویٌی)ضُ( ٍ ؾاظهاى تْعیؿتی اظ هحل اػتثاضات تطًاهِ  قْطیِ زاًكدَیاى زاذل ًكَض تحت پَقف -ض

 .قَز تَؾظ ؾاظهاى تأهیي هی هؿتول

 -65هازُ 

هاًَى  گصاضی ذاضخی ٍ ػایت هاًَى تكَین ٍ حوایت اظ ؾطهایِظایی اهتهاز تا ض زضٍى هٌظَض اكعایف زٍلت هٌلق اؾت تِ -الق

ٍ انالحات ٍ الحاهات تؼسی  5/8/1389اذتطاػات ههَب  ّا ٍ ؾاظی ًَآٍضی تٌیاى ٍ تداضی حوایت اظ قطًتْا ٍ هؤؾؿات زاًف

ای عطاحی، تط تٌیاى زض زاذل ًكَض تا هكاضًت قطًتْای ذاضخی ناحة نالحیت ٍ زاضای زاًف زاًف اظ تأؾیؽ قطًتْای

زؾتی ًلت ٍ گاظ ٍ تثسیل  قاهل تاالزؾتی ٍ پاییي ّای اًطغی هٌْسؾی، ؾاذت، ًهة تدْیعات ٍ اًتوال كٌاٍضی زض حَظُ

 .الظم زض ایي ظهیٌِ زض هالة هَاًیي تَزخِ ؾٌَاتی حوایت ًوایس ًیطٍگاّی ٍ اػغای تؿْیالت

حساهل  تٌیاى تا ًوایٌس تایس قطًتی زاًف هطاضزاز هٌؼوس هیكٌاٍضی تا عطف ایطاًی  قطًتْایی ًِ تحت ػٌَاى اًتوال -تثهطُ

تطای ایي هٌظَض تِ ثثت تطؾاًٌس تا اظ عطین ضقس  گصاضاى ایطاًی زض زاذل ًكَض %( ؾْن هترههاى ٍ ؾطهای51ٍِیي) پٌداُ

 .تَهی گطزز كٌاٍضی زض گصض تـییطات ظهاى،

 ض ًظام آهَظقی ًكَض تا ضٍیٌطز تحون اهتهاز هواٍهتی ٍآهَظقْای هْاضتی ز زٍلت هَظق اؾت تِ هٌظَض اكعایف ؾْن -ب

ؾاذتاض ًظام ازاضی زاًكگاّْا ٍ هطاًع آهَظـ ػالی ٍ  تٌیاى زض عَل اخطای هاًَى تطًاهِ اظ عطین تاظًگطی ٍ انالح اهتهاز زاًف

ًظام آهَظقی  تطزی زضًاض -ای ٍ زاًكگاُ خاهغ ػلوی ًؿثت تِ اكعایف ؾْن زاًكگاُ كٌی ٍ حطكِ اكعایف هٌاتغ ٍ تدْیعات

 .ضٍظ ًوایس ای ضا تِ ّای كٌی ٍ حطكِ زاًكٌسُ ّا ٍ ّا، آهَظقٌسُ ًكَض اهسام ٍ تدْیعات آهَظقی ٌّطؾتاى

 ای زض هواعغ ًاضزاًی ٍ ًاضقٌاؾی پیَؾتِ ٍ هالة زاًكگاُ كٌی ٍ حطكِ ٍظاضت ػلَم، تحویوات ٍ كٌاٍضی هٌلق اؾت زض

 .ًاپیَؾتِ تِ پصیطـ زاًكدَ اهسام ًوایس

ًلیِ  ای ظیطهدوَػِ ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ تا حطكِ ّای كٌی ّا ٍ آهَظقٌسُ زاًكٌسُ اظ اتتسای اخطای هاًَى تطًاهِ -ج

ضت ػلَم، ّا اظ ٍظاضت هصًَض هٌتعع ٍ تِ ٍظا ٍ هؿؤٍلیت ّا ٍ تؼْسات اهٌاًات، اهَال هٌوَل ٍ ؿیطهٌوَل ٍ ًیطٍی اًؿاًی ٍ زاضایی

 .گطزز هلحن هی تحویوات ٍ كٌاٍضی

 ای، ّای كٌی ٍ حطكِ ٍاحسُ هاًَى پصیطـ زاًكدَی آهَظقٌسُ ( هاز3ُتثهطُ ) ایي حٌن زض عَل اخطای هاًَى تطًاهِ تط حٌن

 .حاًن اؾت 19/2/1389هؼلن ٍ زاًكگاُ قْیس ضخایی ههَب  هطاًع تطتیت

كؼال تَزُ ٍ  1388-1389ای اؾت ًِ زض ؾال تحهیلی  ّای كٌی حطكِ آهَظقٌسُّا ٍ  هثٌای اًتعاع ٍ اًتوال، زاًكٌسُ -تثهطُ

 .اًس هدَظ زاقتِ

ٍ انالحات ٍ الحاهات تؼسی، تِ هٌظَض  4/11/1371ضكاُ زاًكدَیاى ههَب  زٍلت هَظق اؾت تا ضػایت هاًَى نٌسٍم -ت

ضكاّی زاًكدَیاى، ضوي تساٍم ٍ توَیت  اهٌاًاتّا ٍ تْثَز قطایظ ٍ  ًظام اهتهاز آهَظـ ػالی، ّسكوٌسؾاظی یاضاًِ تحَل زض
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اتتسای اخطای  ّای ػلَم، تحویوات ٍ كٌاٍضی ٍ تْساقت، زضهاى ٍ آهَظـ پعقٌی اظ ٍظاضتراًِ ًوي تِ نٌسٍم ضكاُ زاًكدَیاى

ٍُ تط اػتثاضات یاضاًِ ؿصایی زاًكدَیی اظ هحل زضآهسّای ػوَهی ػال تیٌی ٍ تأهیي اػتثاض هَضز ًیاظ هاًَى تطًاهِ، ًؿثت تِ پیف

ّای ضكاُ  هتوطًع زض اذتیاض نٌسٍم نَضت تضاػت هالی تِ ًٌس ٍ ایي اػتثاضات ضا تطای ًوي تِ زاًكدَیاى ًن كؼلی اهسام

تسٍى  ّا هٌللٌس تا پایاى اخطای هاًَى تطًاهِ تركی اظ یاضاًِ ضا تا تؿْیالت نٌسٍم .ّای هصًَض هطاض زّس زاًكدَیاى ٍظاضتراًِ

ّا تطای  اػغایی زض هالة زضآهس اذتهانی نٌسٍم خایگعیي ًوایٌس0 ٍخَُ حانل اظ تاظپطزاذت تؿْیالت ؾَز ٍ تلٌسهست

 .ضؾس ههطف هی پطزاذت هدسز تِ زاًكدَیاى تِ

 ضیعی ًوایس تا ؾْن ٍهق ٍ ذیطیِ اظ ای تطًاهِ گًَِ ٍ ضكغ هَاًغ هَخَز، تِ زٍلت هَظق اؾت تا تكَین ذیطیي ٍ ٍاهلیي -ث

 .تأهیي هالی زاًكگاّْا ٍ هؤؾؿات آهَظـ ػالی ٍ پػٍّكی ٍ كٌاٍضی اكعایف یاتس

 ّای كٌاٍضاًِ تِ اًدام تطؾاًٌس، هكوَل هعایا آهَظـ، پػٍّف، كٌاٍضی ٍ ًَآٍضی ذیطیٌی ًِ عطحْایی ضا تطای حوایت ٍ تَؾؼِ

 .ؾاظ ذَاٌّس قس ّای هطتَط تِ ذیطیي هسضؾِ ٍ حوایت

 ؿیطزٍلتی تطای احساث، تَؾؼِ ٍ تٌویل ٍ تدْیع كضاّای آهَظقی ٍ ًوي آهَظقی، وی ٍ حوَهیای ًِ اقرال حوی زض زٍضُ

ّا تِ ػٌَاى  ّعیٌِ ًوایٌس ایي ّعیٌِ پػٍّكی، ٍضظقی ٍ ذسهات ضكاّی زض زاًكگاّْا ٍ هطاًع آهَظـ ػالی ٍ پػٍّكی

 .هحاؾثِ هطاض گیطز ّای هاتل هثَل هالیاتی هَضز ّعیٌِ

كٌاٍضی ٍ تطتیت  تِ هٌظَض حضَض هَثط ًظام آهَظـ ػالی ًكَض زض تَلیس، تَؾؼِ ٍ ًكط ػلن ٍ اؾتزٍلت هَظق  -66هازُ 

آهَظـ ػالی ٍ پػٍّف ٍ كٌاٍضی، زض عَل تطًاهِ خساٍل  الوللی ٍ تطهطاضی تَاظى ٍ اضتوای ًیلیت زاًكدَ زض ؾغح تیي

 .ضا اخطائی ًوایٌس (   ) ( 12ٍ( ٍ )11قواضُ)
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 11خسٍل 
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 12خسٍل 
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ّا ٍ ًظاهات پكتیثاى پػٍّف ٍ  حوایت ٍ توَیت پػٍّف ٍ كٌاٍضی، ایداز ًظام هلی ًَآٍضی ٍ توَیت ظیطؾاذت -13خسٍل 

 كٌاٍضی
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