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ٛسط  ٗ 7/6/0841٘يئت ٚصيشاْ دس رٍغِٗ  ٔت ثشِٔب ٕب ٗث پيؾٕٙبد ِؼٚب ظبست ث  (023)ِبدٖ ( ٘ـ)رّٙٛس ٚ ثٗ اعتٕبد ثٕذ  سا٘جشدي سييظ سيضي ٚٔ 

ـ ِقٛة عبي لبْٔٛ ثشٔبِٗ پٕزغبٌٗ پٕزُ  ٗ آيٓي» ـ 0834تٛعؼٗ رّٙٛسي اعالِي ايشاْ  سا ثٗ « ٚ تٛعؼٗ اعتبْ سيضي ٔبِٗ ارشايي ؽٛساي ثشِٔب

 :ؽشس صيش تقٛيت ّٔٛد

  

 ريزيوتىسعهاستانوامهاجراييشىرايبروامهآييه

 فصلاولـتعاريف

 :سٚٔذ ِؼبٔي ِؾشٚس ِشثٛط ثٗ وبس ِئبِٗ افغالصبت صيش دس  دس ايٓ آييٓ ـ1ماده

ْٛ ُ تٛعؼٗ رّٙٛسي اعالِي ايشاْـ  ِقٛة: اٌف ـ لٔب ز زغبٌٗ ٕپ ْ ثشٔبِٗ ٕپ ٛ  ـ0834لٔب

 رّٙٛس سيضي ٚ ٔظبست سا٘جشدي سييظ ِؼبٚٔت ثشٔبِٗ: ة ـ ِؼبٚٔت

 ٚصاست وؾٛس: د ـ ٚصاست

 سيضي ٚ تٛعؼٗ اعتبْ ؽٛساي ثشٔبِٗ: د ـ ؽٛسا

 سيضي ٚ تٛعؼٗ اعتبْ ؽٛساي ثشٔبِٗ دثيشخبٔٗ: ٘ـ ـ دثيشخبٔٗ

 .سيضي ٚ تٛعؼٗ اعتبْ وبسگشٖٚ تخققي ؽٛساي ثشٔبِٗ: ٚ ـ وبسگشٖٚ

 فصلدومـتركيبووظايفشىرا

٘ب ٚ  سيضي ٚ ثٛدرٗ اعتبٔٙب دس چبسچٛة ثشٔبِٗ ثشٔبِٗ گيشي، تقٛيت، ٘ذايت، ّ٘بٕ٘گي ٚ ٔظبست دس اِٛس ثٗ ِٕظٛس تقـّيُ ـ2ماده

 .ؽٛد ٘بي والْ وؾٛس، ؽٛسا ثب اػضبي ِٕذسد دس لبْٔٛ ثٗ سيبعت اعتبٔذاس تؾىيً ِي ِؾي عيبعتٙب ٚ خظ

ٙبي ارشايي ٚ وبسگشٖٚ ـ1تبصره ط ثٗ ٘ش يه اص دعتگب٘ شٛث تخققي اص ِغئٛي آْ دعتگبٖ ٚ سييظ وبسگشٖٚ ِشثٛط  ٘بي ٕ٘گبَ عشس ِجبصجِ 

 .آيذ ثشاي ؽشوت دس رٍغٗ ؽٛسا ثذْٚ صك سأي دػٛت ثٗ ػًّ ِي

ٖٚـ2تبصره ٖٚ اػضبي ؽٛسا ٚ وبسگش ّٔبيٕذ ٚ دس فٛست ػذَ اِىبْ  تخققي ؽشوت ِي ٘بي ٘بي تخققي ؽخقب دس رٍغبت ؽٛسا ٚ وبسگش

ٔبِٗ وتجي دس رٍغٗ ِزوٛس  ثب ّ٘بٕ٘گي سييظ يب دثيش ؽٛسا ٚ ثب ِؼشفي( دس عغش ِؼبٚٔت دعتگبٖ)االختيبس آٔٙب  صضٛس دس رٍغٗ، ّٔبيٕذٖ تبَ

 .يبثٕذ صضٛس ِي

 .دػٛت ثٗ ػًّ آٚسد ٔظش ثذْٚ صك سأي تٛأذ صغت ِٛسد اص افشاد فبصت سييظ ؽٛسا ِي ـ3تبصره

 :ؽٛد ٚظبيف ؽٛسا ثب سػبيت لبْٔٛ ثٗ ؽشس صيش تؼييٓ ِيـ3ماده

ٍٕذِذت گيشي ٘بي تٛعؼٗ اعتْب ؽبًِ رٙت اٌف ـ ثشسعي ٚ تبييذ ثشٔبِٗ عؼٗ ث سيضي وؾٛس ٚ دس  اعتبْ، دس چبسچٛة ٔظبَ ثشٔبِٗ ٘بي ٛت

 .٘بي آِبيؼ عشصِيٓ گيشي عتبي رٙتسا

٘بي تٛعؼٗ اعتبْ ٚ ٔظبست  ِؾي ٘ب ٚ خظ ِذت تٛعؼٗ اعتبْ ٚ ؽٙشعتبْ ؽبًِ ٘ذفٙب، عيبعت ٘بي ِيبْ ة ـ ثشسعي ٚ تقٛيت ثشٔبِٗ

 .ثش آٔٙب

 .د ـ ثشسعي ٚ تقٛيت عٕذ تٛعؼٗ اؽتغبي اعتبْ ٚ ؽٙشعتبْ

ٛأْب د ـ پيؾٕٙبد ثشٔبِٗ شارغ ري ٘بي تٛعؼٗ ِؾبسوت صْٔب ٚ ر  ِ ٕ٘گي اعتبْ ٗث ٚيژٖ ثغيزيبْ دس فؼبٌيتٙبيبلتقبدي، ارتّبػي ٚ فش ٚ  ٗث  سثظ 

عٗ شٛث  .تٕظُي عيبعتٙبي ارشاييِ 

 .٘ـ ـ تٙيٗ، تذٚيٓ ٚ ٔظبست ثش ثشٔبِٗ ػٍّيبتي پٕزغبٌٗ اعتبْ ٚ ؽٙشعتبْ

٘بي تٛعؼٗ اعتبْ، ثب سػبيت ٗ ٚ ـ تقٛيت عشصٙبي تٛعؼٗ ٚ ػّشاْ ٚ عٍغٍٗ ِشاتت خذِبت ؽٙشي ٚ سٚعتبيي دس لبٌت ثشٔبِ

 .٘بي ِقٛة ؽٛساي ػبٌي ؽٙشعبصي ٚ ِؼّبسي ايشاْ عيبعت

ٛايش  ص ـ اتخبر تذاثيش الصَ ثشاي تضمك دسآِذ٘بي ػِّٛي ٚ اختقبفي دٌٚت دس اعتبْ ٚ پيؾٕٙبد وغت ِٕبثغ رذيذ دسآِذي رٙت دسد دس ٌ

ٛاتي  .ثٛدرٗ عٕ



٘ب ٚ دعتٛساٌؼٍّٙبي تٙيٗ ٚ تٕظيُ ثٛدرٗ وً وؾٛس ٚ اسايٗ ثٗ  ْ، دس چبسچٛة ثخؾٕبِٗس ـ ثشسعي ٚ تبييذ ثٛدرٗ پيؾٕٙبدي عبالٔٗ اعتب

 .ِؼبٚٔت

صيغ اػتجبسات تٍّه داسايي  .ثشاعبط پيؾٕٙبد دثيش ؽٛسا اي اعتبْ ثٗ تفىيه ؽٙشعتبْ ٘بي عشِبٗي ط ـ ثشسعي ٚ ٛت

 .ؽٙشعتبْ اي ٘بي عشِبيٗ ي ـ ثشسعي، تقٛيت ٚ اثالؽ ضٛاثظ تٛصيغ اػتجبسات تٍّه داسايي

ثشاعـبط پيؾـٕٙبد دثيش « دعتگـبٖ ـ ثشٔبِٗ» اي دعتگب٘ٙبي ارشايي اعتبٔي ثٗ تفىيه  ن ـ ثشسعي ٚ تٛصيغ اػتجبسات ٘ضيٕٗ

 .٘بي دعتگب٘ٙبي ارشايي ٔگشدد ِٕزش ثٗ ػذَ تؼبدي دس پشداختاي وٗ تٛصيغ ٔٙبيـي  ؽٛسا، ثٗ گٛٔـٗ

٘ب،  ٘بي ارشايي ِجبدالت ِشصي اػُ اص ثبصاسچٗ ِؾي ت غيشٔفتي اعتبْ ٚ دس فٛست ٌضَٚ خظگيشي دس ِٛسد تٛعؼٗ فبدسا ي ـ ثشسعي ٚ تقّيُ

 .٘بي وٍي تزبست خبسري وؾٛس تؼبٚٔيٙبي ِشصٔؾيٕي دس چبسچٛة عيبعت

 .٘بي ارشايي ِشثٛط سثظ ٚ تٕظيُ عيبعت ٘بي اعتمشاس ٔظبَ تبِيٓ ارتّبػي ٍِي دس عغش اعتبْ ثٗ ِشارغ ري َ ـ پيؾٕٙبد ثشٔبِٗ

ـ ثشسعي سا٘ٙبي  ْ  ٚ ٙيض  ٙبيثخؼ غيش أذاص٘بي رزة پظتز ؾبسوت ٔيض تٛعؼِٗ   ٚ  .ِشدِي دس اِٛس اعتبْ دٌٚتي 

 .٘بي ارشايي ِشثٛط سثظ ٚ تٕظيُ ٚ اثالؽ عيبعت ٘بي ارشايي تٛعؼٗ ِٕبثغ أغبٔي ثٗ ِشارغ ري ط ـ پيؾٕٙبد ثشٔبِٗ

وٗ ثٗ صىُ لبْٔٛ ٚ يب ِقٛثٗ ٘يئت ٚصيشاْ ايزبد گشديذٖ ٚ  ثشاي ِقٛثبت ؽٛسا٘بييع ـ عشس ٚ تقٛيت اختقبؿ اػتجبس اص ِضً اػتجبسات اعتبٔي 

 .گشدٔذ يب ِي

ٛضٛع ثٕذ   ِ ٘بي ِقٛة اعتبٔي ٚ ؽٙشعتبٔي ٚ گضاسػ  لبْٔٛ ٚ ثشٔبِٗ(024)ِبٖد ( ة)فـ  اساٗي يه ٔغخٗ اص لشاسداد عٕذ ثٛدرٗ عبالٗٔ اعتْب

ِب٘ٗ  .بٚٔت ٚ ٚصاستثٛدرٗ ثٗ ِؼ ػٍّىشد ثشٔبِٗ ٚ پيؾشفت عٗ 

 .ك ـ تؼبًِ فؼبي ثب ؽٛساي ّ٘بٕ٘گي تٛعؼٗ ِٕغمٗ

 .ق ـ اتخبر تذاثيش الصَ دس خقٛؿ عبيش ٚظبيف ِشتجظ ثب ؽٛسا

 :ؽٛد ثبؽذ ٚ ٚظبيف آْ ثٗ ؽشس صيش تؼييٓ ِي سيضي اعتبٔذاسي ِغتمش ِي دثيشخبٔٗ ؽٛسا دس صٛصٖ ِؼبٚٔت ثشٔبِٗـ4ماده

ا، يه ٘فتٗ لجً اص ثشگضاسي رٍغٗ ثب ّ٘بٕ٘گي سييظ ؽٛسا ٚ اسعبي ِغتٕذات ثٗ ّ٘شاٖ دػٛتٕبِٗ ٘بي ؽٛس اٌف ـ تٙيٗ دعتٛس وبس رٍغٗ

 .ثشاي اػضب

 .سثظ ة ـ اسعبي فٛستزٍغبت ؽٛسا، ظشف يه ٘فتٗ پظ اص تؾىيً رٍغٗ، ثشاي اػضب ٚ دعتگب٘ٙبي ارشايي ري

 .د ـ پيگيشي ِقٛثبت ؽٛسا

 .سثظ دس ِؼبٚٔت ٚ ٚصاست ٔتٙبي ريد ـ اسعبي يه ٔغخٗ اص فٛستزٍغٗ ؽٛسا ثٗ ِؼبٚ

سثظ دس ِؼبٚٔت ٚ  ٘ـ ـ تٙيٗ ثشٔبِٗ صِبٔجٕذي تؾىيً رٍغبت ؽٛسا ٚ وبسگشٚ٘ٙبي تخققي آْ ٚ اسعبي يه ٔغخٗ اص آْ ثٗ ِؼبٚٔتٙبي ري

 .ٚصاست

ٛأيٓ ارشايي اعتبْ ثٗ  ٘بي دعتگبٖ سيضي ؽٙشعتبٔٙب ٚ ٚ ـ ثشسعي پيؾٕٙبد٘بي سعيذٖ اص وبسگشٚ٘ٙب، وّيتٗ ثشٔبِٗ ِٕظٛس تغجيك ثب ل

 .ٚ ِمشسات ٚ اعٕبد ثبالدعتي

 .٘بي تخققي رٙت عشس ٚ تقٛيت دس ؽٛسا عبصي پيؾٕٙبد٘بي وبسگشٖٚ ص ـ آِبدٖ

 فصلسىمـكارگروههايتخصصي

 ثٗ ِٕظٛس پيؾجشد ا٘ذاف ٚ أزبَ ٚظبيف ؽٛسا ٘فت وبسگشٖٚ تخققي ِؾٛستي ثٗ ؽشس صيش دس ّ٘ٗ اعتبٔٙبي وؾٛس تؾىيً ـ5ماده

 :ؽٛد ِي

 .اٌف ـ وبسگشٖٚ تخققي التقبدي ٚ اؽتغبي

 .ة ـ وبسگشٖٚ تخققي اِٛس صيشثٕبيي

ٛادٖ  .د ـ وبسگشٖٚ تخققي اِٛس ارتّبػي، فشٕ٘گي ٚ خبٔ

 .د ـ وبسگشٖٚ تخققي آِبيؼ عشصِيٓ، ِضيظ صيغت ٚ تٛعؼٗ پبيذاس

 .آٚسي ٚ تضٛي اداسي ٘ـ ـ وبسگشٖٚ تخققي پژٚ٘ؼ فٓ

 .ِت ٚ إِيت غزاييٚ ـ وبسگشٖٚ تخققي عال

 .ص ـ وبسگشٖٚ تخققي دسآِذ٘ب ٚ تزٙيض ِٕبثغ اعتبٔي

 :ؽٛٔذ اػضبي وبسگشٖٚ تخققي التقبدي ٚ اؽتغبي ثٗ ؽشس صيش تؼييٓ ِي ـ6ماده



 (اػضبي سييظ)سيضي اعتبٔذاسي  اٌف ـ ِؼبْٚ ثشٔبِٗ

 (دثيش)ة ـ ِذيشوً دفتش ّ٘بٕ٘گي اِٛس التقبدي اعتبٔذاسي 

ٚاصذ اعتب  .ٔي ٚصاست رٙبد وؾبٚسصيد ـ سييظ 

ٚاصذ اعتبٔي ٚصاست اِٛس التقبدي ٚ داسايي  .د ـ سييظ 

 .٘ـ ـ سييظ ٚاصذ اعتبٔي ٚصاست فٕؼت، ِؼذْ ٚ تزبست

 .ٚ ـ سييظ عبصِبْ ِيشاث فشٕ٘گي، فٕبيغ دعتي ٚ گشدؽگشي اعتبْ

 .ص ـ سييظ ٚاصذ اعتبٔي ٚصاست تؼبْٚ، وبس ٚ سفبٖ ارتّبػي

 .اعتبْس ـ ِذيشوً ِٕبثغ عجيؼي 

 .ط ـ ّٔبيٕذٖ ٚصيش ٔيشٚ دس اعتبْ ثٗ أتخبة ٚصيش

 .ي ـ ِذيشػبًِ ؽشوت ؽٙشوٙبي فٕؼتي اعتبْ

 .ن ـ ِذيشوً گّشن اعتبْ

دس اعتبْ تٙشاْ ثٗ پيؾٕٙبد اعتبٔذاس ٚ تبييذ ٚصيش اِٛس )ي ـ عشپشعت يىي اص ثبٔىٙبي اعتبْ ثٗ أتخبة ٚ ِؼشفي ؽٛساي ّ٘بٕ٘گي ثبٔىٙب 

 (.يالتقبدي ٚ داساي

ٚ فٕبيغ ٚ ِؼبدْ ٚ سييظ اتبق تؼبْٚ اعتبْ ٚ تبييذ سييظ  ٔظش ثٗ پيؾٕٙبد سييظ اتبق ثبصسگبٔي َ ـ دٚ ٔفش اص وبسآفشيْٕب ثشتش اعتبْ يب افشاد فبصت

 .وبسگشٖٚ

ٛاسد صيش تؼييٓ ِي ٚظبيف وبسگشٖٚ تخققي التقبدي ٚ اؽتغبي، ثشسعي ٚ اسايٗ پيؾٕٙبد دسـ7ماده  :ؽٛد ِ

 .تبِيٓ ِٕبثغ ِبٌي اص ثبصاس عشِبيٗاٌف ـ رزة ٚ 

 .٘بي تشريضي، رزة عشِبيٗ ٚ عشِبيٗ دس گشدػ ٚاصذ٘بي تٌٛيذي ة ـ عيبعت

ٛيت اػغبي تغٙيالت ٌٚ ٙبسٔظش دسخقٛؿ ا ْ ٚ اظ ٚ ِقبسف ؽجىٗ ثبٔىي اعتب ٕبثغ   .ٚ اػتجبسات ثبٔىي د ـِ 

 .٘بي صّبيت اص تٌٛيذوٕٕذگبْ ثخؾٙبي ِختٍف التقبدي د ـ ؽيٖٛ

ٔيبفتٗ  گزاسي ثخؼ غيشدٌٚتي دس ثخؾٙبي ِختٍف التقبدي ثب اٌٚٛيت ايزبد اؽتغبي دس ِٕبعك تٛعؼٗ تش٘بي ِٕبعت رٙت عشِبيٗ٘ـ ـ ثغ

 .يبفتٗ اعتبْ ٚ وّتشتٛعؼٗ

 .ِب٘ٗ ثٗ ؽٛسا عٗ ٘ب دس اعتبْ ٚ اسايٗ گضاسػ دس ِمبعغ ٚ ـ ٔضٖٛ ارشاي لبْٔٛ ٘ذفّٕذوشدْ يبسأٗ

 .الت وؾبٚسصي ٚ داِياي ِضقٛ ص ـ تٛعؼٗ ٚ پٛؽؼ ثيّٗ

ٛأغ ِٛرٛد ِؾي  س ـ تٕظيُ خظ  .٘بي فبدسات اعتبْ ٚ سفغ ِؾىالت ٚ ِ

 .سثظ ٘بي ري ٘بي ثخؼ ٚسي اص ِٕبثغ ٚ ٔٙبدٖ ط ـ استمبي ثٙشٖ

 ٘بي تٛعؼٗ ٘بي ِشصي دس ساعتبي عيبعت ٘بي لبٔٛٔي ٚ ارشايي ِٕبعك آصاد تزبسي، ٚيژٖ التقبدي ٚ ثبصاسچٗ ي ـ اعتفبدٖ اص ظشفيت

 .اعتبْ

 .صً رٙت وب٘ؼ ِيضاْ ثيىبسي دس عغش اعتبْ ن ـ ٚضؼيت ثبصاس وبس ٚ اسايٗ سٖا

 .گزاسي خبسري دس اعتبْ ي ـ رزة عشِبيٗ

 .٘بي ٔغجي گشدؽگشي اعتبْ ٘ب ٚ ِضيت َ ـ ؽٕبعبيي لبثٍيت

 .ْ ـ تٛعؼٗ فٕبيغ دعتي ٚ سٚعتبيي، تىّيٍي ٚ تجذيٍي وؾبٚسصي

 .لبْٔٛ اعبعي دس اعتبْ( 88)ي وٍي افً چًٙ ٚ چٙبسَ ٘ب ط ـ ارشاي لبْٔٛ ارشاي عيبعت

 :ؽٛٔذ اػضبي وبسگشٖٚ تخققي اِٛس صيشثٕبيي ثٗ ؽشس صيش تؼييٓ ِي ـ8ماده

 (سييظ)اٌف ـ ِؼبْٚ ّ٘بٕ٘گي اِٛس ػّشأي اعتبٔذاسي 

 (دثيش)ة ـ ِذيشوً دفتش فٕي اعتبٔذاسي 

 (ًدس عغش ِذيشو)سيضي اعتبٔذاسي  د ـ ّٔبيٕذٖ ِؼبْٚ ثشٔبِٗ

 د ـ ِذيش وً ِذيشيت ثضشاْ اعتبْ

 ٘ـ ـ ِذيشوً ساٖ ٚ ؽٙشعبصي اعتبْ

 ٚ ـ سييظ ٚاصذ اعتبٔي ٚصاست رٙبد وؾبٚسصي



 ص ـ سييظ ٚاصذ اعتبٔي ٚصاست فٕؼت، ِؼذْ ٚ تزبست

 اي اعتبْ س ـ ِذيشػبًِ ؽشوت آة ِٕغمٗ

 ط ـ ِذيشػبًِ ؽشوت ِخبثشات اعتبْ

 اعتبْي ـ ِذيشوً ثٕيبد ِغىٓ أمالة اعالِي 

 اعتبْ( تٛصيغ ثشق)اي  ن ـ ِذيشػبًِ ؽشوت ثشق ِٕغمٗ

 ي ـ ِذيشوً صفبظت ِضيظ صيغت اعتبْ

 َ ـ يىي اص ؽٙشداساْ ثٗ أتخبة ؽٙشداساْ اعتبْ

 ْ ـ سييظ عبصِبْ ِيشاث فشٕ٘گي، فٕبيغ دعتي ٚ گشدؽگشي اعتبْ

 ط ـ ِذيشوً ِٕبثغ عجيؼي اعتبْ

 ع ـ ِذيشػبًِ ؽشوت ٍِي گبص اعتبْ

 ف ـ ِذيشػبًِ ؽشوت آة ٚ فبضالة اعتبْ

 ك ـ ِذيشػبًِ ؽشوت آة ٚ فبضالة سٚعتبيي اعتبْ

 ق ـ ِذيشوً حجت اعٕبد ٚ اِالن اعتبْ

ٛاسد صيش تؼييٓ ِي ـ9ماده  :ؽٛد ٚظبيف وبسگشٖٚ تخققي اِٛس صيشثٕبيي ثشسعي ٚ اسايٗ پيؾٕٙبد دس ِ

لبْٔٛ ( 5)فشعٛدٖ اعتبْ ثٗ اعتخٕـبي ٚظبيف وّـيغيْٛ ِبدٖ اٌف ـ عشصٙبي ثٙغبصي، ٔٛعبصي ٚ ِشِت ثبفتٙبي لذيّي ٚ 

 .تبعيظ ؽٛساي ػبٌي ؽـٙشعبصي ٚ ِؼّبسي ايشاْ

 .ٔبِٗ ِشثٛط ثٗ اعتفبدٖ اص اساضي ٚ اصذاث ثٕب ٚ تبعيغبت دس خبسد اص ِضذٚدٖ لبٔٛٔي ٚ صشيُ ؽٙش٘ب آييٓ( 08)٘ب ِٛضٛع ِبدٖ  ة ـ صشيُ سٖا

 .ٚ سٚعتبيي( عشاصي ؽٙشي)بي ؽٙشي ٘بي فضب٘ ٘بي ٘بدي، عشس د ـ عشس

 .عبصي ِقشف أشژي دس اعتبْ ٘بي ثٙيٕٗ د ـ ثشٔبِٗ

 .٘بي ِختٍف صًّ ٚ ٔمً ٚسي ٚ افضايؼ ايّٕي دس فؼبٌيت ٘ـ ـ وٕتشي ٚ ٔظبست ثش صًّ وبال ٚ ِغبفش ٚ استمبي ثٙشٖ

 .٘بي ٔفتي ٘بي أتمبي دس صِيٕٗ گبص عجيؼي، آة، ثشق ٚ فشآٚسدٖ ٚ ـ تٛعؼٗ عيغتُ

 .ص ـ ِضبفظت اص ثٕب٘ب ٚ فضب٘بي ثب اسصػ فشٕ٘گي ٚ تبسيخي دس اعتبْ

 .٘بي پذافٕذ غيشػبًِ دس اعتبْ س ـ عشس

 :ؽٛٔذ اػضبي وبسگشٖٚ تخققي اِٛس ارتّبػي، فشٕ٘گي ٚ خبٔٛادٖ ثٗ ؽشس صيش تؼييٓ ِي ـ11ماده

 (سييظ)اٌف ـ ِؼبْٚ عيبعي ٚ إِيتي اعتبٔذاسي 

 (دثيش)ػي اعتبٔذاسي ة ـ ِذيشوً دفتش اِٛس ارتّب

 (دس عغش ِذيش وً)سيضي اعتبٔذاس  د ـ ّٔبيٕذٖ ِؼبْٚ ثشٔبِٗ

ٛادٖ  د ـ ِذيشوً دفتش اِٛس ثبٔٛاْ ٚ خبٔ

 ٘ـ ـ ِذيشوً آِٛصػ ٚ پشٚسػ اعتبْ

 ٚ ـ ِذيشوً فذا ٚ عيّبي ِشوض اعتبْ

 االختيبس ٚي ص ـ ِذيشوً اعالػبت اعتبْ يب ّٔبيٕذٖ تبَ

 س ـ دادعتبْ ِشوض اعتبْ

 االختيبس ٚي ـ فشِبٔذٖ ٔبصيٗ أتظبِي اعتبْ يب ّٔبيٕذٖ تبَ ط

ٛأبْ  ي ـ ِذيشوً ٚسصػ ٚ ر

 ن ـ ِذيشوً عبصِبْ صٔذأٙب ٚ الذاِبت تبِيٕي ٚ تشتيجي

 ي ـ ِذيشوً فشٕ٘گ ٚ اسؽبد اعالِي

 َ ـ سييظ ٚاصذ اعتبٔي ثٕيبد ؽٙيذ ٚ اِٛس ايخبسگشاْ

 (.سٖ)ْ ـ ِذيشوً وّيتٗ اِذاد اِبَ خّيٕي 

 .ط ـ ِذيش وً عبصِبْ تجٍيغبت اعالِي

 .االختيبس ف ـ فشِبٔذٖ ِٕغمٗ ِمبِٚت ثغيذ اعتبْ يب ّٔبيٕذٖ تبَ



 .ك ـ ِذيش وً ثٙضيغتي وؾٛس

ٛاي وؾٛس  .ق ـ ِذيشوً حجت اص

 .س ـ ِذيشوً اٚلبف ٚ اِٛس خيشيٗ

 .ػ ـ ِذيش صٛصٖ ٕ٘شي عبصِبْ تجٍيغبت اعالِي اعتبْ

ٛاسد صيش تؼييٓ ِيٚظبيف وبسگشٖٚ تخققي ـ11ماده  :ؽٛد اِٛس ارتّبػي، فشٕ٘گي ٚ خبٔٛادٖ، ثشسعي ٚ اسايٗ پيؾٕٙبد دس ِ

ٛأْب اعتبْ دس اثؼبد ارتّبػي، ٛاْ، ايخبسگشاْ، ٚ ر ٘بي ثٔب  .سثظ ٘بي ري فشٕ٘گي ٚ آِٛصؽي ٚ ثٙجٛد ؽبخـ اٌف ـ ِغبيً، ِؾىالت ٚ ٔيبص

ٙبي آعيت ٔٛ ـ ؤب ٘بي ِٕب ة  ىبس ٗ س٘ا ٙجٛد ؽبخـپزيش ارتّبػي ٚ اساي  ٘بي صيش ِيبٔگيٓ وؾٛسي ِشتجظ ثٗ ٚيژٖ ؽبخـ ٘بي عت رٙت ث

ـ وب٘ؼ احشات ٔبؽي اص آعيت ِبٕٔذ عالق، اػتيبد، خٛدوؾي، عشلت، د   فشاس اص خبٔٗ ٘بي ارتّبػي 

 پزيش د ـ وّه ثٗ الؾبس آعيت

 ٘ـ ـ ّ٘بٕ٘گي ٔٙبد٘بي ِتٌٛي اِٛس فشٕ٘گي دس اعتبْ

 ٚسي دس ٔغً رٛاْٚ ـ ثبصيبثي ٘ٛيت ٚ استمبي خٛدثب

 ص ـ تضىيُ ثٕيبد ٔٙبد خبٔٛادٖ

 ٘بي فشٕ٘گي اعتبْ س ـ استمبي ؽبخـ

 ط ـ عشاصي ٚ عبِبٔذ٘ي ِشاوض فشٕ٘گي ٚ گٍضاس ؽٙذا

 :ؽٛٔذ اػضبي وبسگشٖٚ تخققي آِبيؼ عشصِيٓ، ِضيظ صيغت ٚ تٛعؼٗ پبيذاس ثٗ ؽشس صيش تؼييٓ ِي ـ12ماده

 (ظسيي)سيضي اعتبٔذاسي  اٌف ـ ِؼبْٚ ثشٔبِٗ

 (دثيش)سيضي ٚ ثٛدرٗ اعتبٔذاسي  ة ـ ِذيشوً دفتش ثشٔبِٗ

 د ـ ِذيشوً دفتش آِبس ٚ اعالػبت اعتبٔذاسي

 د ـ ِذيشوً ِذيشيت ثضشاْ اعتبْ

 صيغت ٘ـ ـ ِذيشوً صفبظت ِضيظ

 ٚ ـ ّٔبيٕذٖ ٚصاست دفبع ٚ پؾتيجبٔي ٔيشٚ٘بي ِغٍش ثٗ أتخبة ٚصيش

 تزبست ص ـ سييظ ٚاصذ اعتبٔي ٚصاست فٕؼت، ِؼذْ ٚ

ٚاصذ اعتبٔي ٚصاست رٙبد وؾبٚسصي  س ـ سييظ 

 ط ـ سييظ عبصِبْ ِيشاث فشٕ٘گي فٕبيغ دعتي ٚ گشدؽگشي اعتبْ

 ي ـ ِذيشوً سٖا ٚ ؽٙشعبصي اعتبْ

 اي اعتبْ ن ـ ِذيشػبًِ آة ِٕغمٗ

 ي ـ ِذيشػبًِ ؽشوت آة ٚ فبضالة اعتبْ

 َ ـ ِذيشوً ِٕبثغ عجيؼي اعتبْ

ٛاسد صيش تؼييٓ ِيٚظبيف وبسگشٖٚ تخقق ـ13ماده  :ؽٛد ي آِبيؼ عشصِيٓ، ِضيظ صيغت ٚ تٛعؼٗ پبيذاس ثشسعي ٚ اسايٗ پيؾٕٙبد دس ِ

 أذاص تٛعؼٗ اعتبْ اٌف ـ عٕذ چؾُ

 ة ـ ثشٔبِٗ آِبيؼ ٚ ارشاي آْ دس اعتبْ

 ِذت اعتبٔي ٚ ؽٙشعتبٔي ٘بي تٛعؼٗ ِيبْ د ـ ثشٔبِٗ

 .ِضيغي ٚ آِبيؼ عشصِيٓ ٕبد تٛعؼٗ اعتبْ ٚ ِالصظبت صيغت٘بي ثضسگ ػّشأي ثب تٛرٗ ثٗ اع يبثي پشٚژٖ د ـ ِىبْ

 اي ٘ـ ـ عشصٙبي تٛعؼٗ ٔبصيٗ

 اعتبْ (GIS)٘بي افٍي  ٚ ـ تذاثيش الصَ رٙت ٔمؾٗ

 ٘بي تٛعؼٗ ثب ِالصظبت صيغت ِضيغي دس اعتبْ ص ـ عشس

 تگب٘ٙبي ارشايي اعتبْس ـ عيبعتٙبي ِقشف ثٙيٕٗ ِٕبثغ پبيٗ ٚ ِضيظ صيغت ثشاي ارشاي ثشٔبِٗ ِذيشيت عجض دس دع

 اي ط ـ تؼبًِ فؼبي ثب ؽٛساي ّ٘بٕ٘گي تٛعؼٗ ِٕغمٗ

 ٘بي رّؼيتي ثب ّ٘بٕ٘گي وبسگشٖٚ تخققي اِٛس صيشثٕبيي ي ـ أتمبي فٕبيغ آاليٕذٖ ٚ ِضاصُ ثٗ خبسد اص ِضذٚدٖ

 ٘بي ثضسگ ػّشأي اعتبْ گب٘ٙبي سٚعتبيي ٚ پشٚژٖ ن ـ عبِبٔذ٘ي فضب٘ب ٚ عىٛٔت



 :ؽٛٔذ آٚسي ٚ تضٛي اداسي ثٗ ؽشس صيش تؼييٓ ِي بسگشٖٚ تخققي پژٚ٘ؼ، فٓاػضبي و ـ14ماده

 (سييظ)اٌف ـ ِؼبْٚ تٛعؼٗ ِذيشيت ٚ ِٕبثغ أغبٔي اعتبٔذاسي 

 (دثيش)ة ـ ِذيشوً دفتش ِٕبثغ أغبٔي ٚ تضٛي اداسي اعتبٔذاسي 

 (دس عغش ِذيشوً)سيضي اعتبٔذاس  د ـ ّٔبيٕذٖ ِؼبْٚ ثشٔبِٗ

 ٛصػ ٚ پژٚ٘ؼ اعتبٔذاسيد ـ ِذيشوً دفتش آِ

 ٘ـ ـ ّٔبيٕذٖ ٚصيش ػٍَٛ، تضميمبت ٚ فٕبٚسي دس اعتبْ ثٗ أتخبة ٚصيش

 ٚ ـ ّٔبيٕذٖ ٚصيش ػٍَٛ، تضميمبت ٚ فٕبٚسي دس اعتبْ ثٗ أتخبة ٚصيش

 ص ـ سييظ پبسن ػٍُ ٚ فٕبٚسي اعتبْ

 س ـ سييظ رٙبد دأؾگب٘ي اعتبْ

ٛاسد صيش تؼييٓ ِيآٚسي  ٚظبيف وبسگشٖٚ تخققي پژٚ٘ؼ، فٓ ـ15ماده  :ؽٛد ٚ تضٛي اداسي ثشسعي ٚ اسايٗ پيؾٕٙبد دس ِ

 اٌف ـ سا٘ىبس٘بي تضٛي ٔظبَ اداسي دس اعتبْ

ٚاگزاسي دعتگب٘ٙبي ارشايي ثٗ ثخؼ غيشدٌٚتي  ة ـ فؼبٌيتٙبي لبثً 

 ايي عبصِبْد ـ اعتبٔذاسدعبصي ثبٔىٙبي اعالػبتي ِٛرٛد ٚ تؾىيً ثبٔىٙبي اعالػبتي ربِغ ِٛسدٔيبص دعتگب٘ٙبي ارش

 ِذت وبسوٕبْ د ـ آِٛصؽٙبي ؽغٍي ٚ تخققي وٛتبٖ

 ٚسي دس صٛصٖ خذِبت ػِّٛي ٚٔظبست ثش صغٓ ارشاي آْ ٘ـ ـ استمبي ثٙشٖ

 ٘ب ٚ ـ عبختبس، تشويت ٚ تٛصيغ ثٙيٕٗ ٔيشٚي أغبٔي دعتگبٖ

ٛيت ٌٚ ضيتٙبي ِٕغمٗ صـ  ا ٔبييٙب ِٚ  ٛا ْ ثش ِجٕبي ؽٕبعبيي ٔيبص٘ب، ت  يا ٘بي تضميمبتي اعتب

 س ـ تٛعؼٗ پبسوٙب ٚ ِشاوض سؽذ ػٍُ ٚ فٕبٚسي

ٛآٚسي اعتبْ رٙت اسايٗ ثٗ ؽٛسا ثٗ ِٕظٛس تمٛيت أگيضٖ پژٚ٘ؾگشاْ ثشگضيذٖ  ط ـ ثشٔبِٗ ٘بي صّبيت اص تضميمبت ٚ تٌٛيذ فٕبٚسي ٚ ػشضٗ ٔ

 اعتبْ

يتخققي  اػضبي وبسگشٖٚـ16ماده ٕيت غزايي ٗث ؽشس صيش تؼييِٓ   :ؽٛٔذ عالِت ٚ اِ

 (سييظ)ؼبْٚ عيبعي، إِيتي اعتبٔذاسي اٌف ـ ِ

 (دثيش)ة ـ سييظ دأؾگبٖ ػٍَٛ پضؽىي ٚ خذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي اعتبْ 

 (دس عغش ِذيشوً)سيضي اعتبٔذاس  د ـ ّٔبيٕذٖ ِؼبْٚ ثشٔبِٗ

 د ـ ِذيشوً فذا ٚ عيّبي ِشوض اعتبْ

 ٘ـ ـ ِذيشوً صفبظت ِضيظ صيغت ِضيظ اعتبْ

 ٙبد وؾبٚسصيٚ ـ سييظ ٚاصذ اعتبٔي ٚصاست ر

 ص ـ ِذيشوً داِپضؽىي اعتبْ

 س ـ ِذيشوً تبِيٓ ارتّبػي اعتبْ

 ط ـ ِذيشػبًِ ؽشوت آة ٚ فبضالة اعتبْ

 ي ـ ِذيشػبًِ ؽشوت آة ٚ فبضالة سٚعتبيي

 ن ـ دادعتبْ ِشوض اعتبْ

 ي ـ ِذيشوً اعتبٔذاسد ٚ تضميمبت فٕؼتي اعتبْ

ٛأبْ اعتبْ  َ ـ ِذيشوً ٚسصػ ٚ ر

 ٚ پشٚسػ اعتبْ ْ ـ ِذيشوً آِٛصػ

 ِٛسد ثٗ تؾخيـ سييظ وبسگشٖٚ سثظ اعتبٔي صغت ط ـ عبيش ِغئٛالْ ري

ٛاسد صيش تؼييٓ ِي ـ17ماده  :ؽٛد ٚظبيف وبسگشٖٚ تخققي عالِت ٚ إِيت غزايي ثشسعي ٚ اسايٗ پيؾٕٙبد دس ِ

 اٌف ـ ارشايي ّٔٛدْ تقّيّبت ؽٛساي ػبٌي عالِت ٚ إِيت غزايي 

ؼىبط پيؾٕٙبد٘بي ة ـ ِؾىالت اعتبٔي ِشثٛط ٕيت غزايي اعتبْ ٚ ٔا  ِشثٛط ثٗ دثيشخبٔٗ ؽٛسا ٗث عالِت ٚ اِ

 د ـ استمبي خذِبت عالِت ٚ إِيت غزايي دس عغش اعتبْ



 د ـ ٚضؼيت عالِت رغّي دس گشٖٚ عٕي وٛدوبْ ٚ ٔٛرٛاْ ثٗ ٚيژٖ دختشاْ ٚ سا٘ٙبي ثٙجٛد آْ

 ٘ـ ـ پيؾگيشي اص ػفٛٔت ٚ ثيّبسي ايذص ٚ وٕتشي آْ

 ٘بي تشثيت ثذٔي دس رٙت عالِت ػِّٛي ثغتٗٚ ـ 

 ص ـ عبيش ٚظبيف ِشتجظ ثب وبسگشٖٚ

 :ؽٛٔذ تؼييٓ ِي اػضبي وبسگشٖٚ تخققي دسآِذ٘ب ٚ تزٙيض ِٕبثغ اعتبٔي ثٗ ؽشس صيش ـ18ماده

 (سييظ)سيضي اعتبٔذاسي  اٌف ـ ِؼبْٚ ثشٔبِٗ

 (دثيش)ة ـ سييظ ٚاصذ اعتبٔي ٚصاست اِٛس التقبدي ٚ داسايي 

 ادعتبْ ِشوض اعتبْد ـ د

 سيضي ٚ ثٛدرٗ اعتبٔذاسي د ـ ِذيشوً دفتش ثشٔبِٗ

 ٘ـ ـ سييظ ٚاصذ اعتبٔي عبصِبْ اِٛس ِبٌيبتي

 ٚ ـ ِذيشوً اعالػبت اعتبْ

 ص ـ سييظ ؽٛساي اعالِي اعتبْ

 .يظ وبسگشٖٚٔظش دس اِٛس التقبدي ٚ ِبٌي تشريضب دس التقبد ثخؼ ػِّٛي يب ِبٌيٗ ػِّٛي ثٗ أتخبة سي س ـ دٚ ٔفش فبصت

ٛاسد صيش تؼييٓ ِيـ19ماده  :ؽٛد ٚظبيف وبسگشٖٚ تخققي دسآِذ٘ب ٚ تزٙيضات ِٕبثغ اعتبٔي ثشسعي ٚ اسايٗ پيؾٕٙبد دس ِ

 اٌف ـ گضاسؽٙبي ِشثٛط ثٗ ٚفٛي ٚ تزٙيض دسآِذ٘بي اعتبْ

 ة ـ عيبعتٙبي ارشايي ٚفٛي دسآِذ٘بي اعتبٔي

ٙب ٖ ٚفٛي دسآِذ٘بي اعتبٔي تٛعظ دعتگب٘ ـ ٔضٛ ٙب ي ارشايي ٚفٛيد  ٚ پيگيشي سفغ ِؾىالت آٔ  ٖ  وٕٕذ

 ٘بي تٛعؼٗ اعتبْ اص رٍّٗ رٍت ِؾبسوت ػِّٛي د ـ تزٙيض ٚ ثىبسگيشي عبيش ِٕبثغ دس ساعتبي ثشٔبِٗ

 ريزيشهرستانفصلسىمـكميتهبروامه

ٔبِٗ ثشاي افضايـؼ اختيبسات ؽٙشعتبٔٙب دس چبسچٛة ٚظبيف ؽٛسا، وّيتٗ ـ21ماده بْ ثب ػضٛيت سؤعبي اداسات سيضي ؽٙشعت ثش

ً ِي ِبٔذاس تؾىي ٕبظش ثب اػضبي ؽٛسا ٚ ٗث سيبعت فش ٚٔت ثشٔبِٗ. ؽٛد ؽٙشعتبْ، ِت ذٖ ِؼب ّبٕي  .ثبؽذ سيضي اعتبٔذاسي دثيش وّيٗت ِي ٔ

تؼييٓ ٚ سيضي ؽٙشعتبٔٙب ِٛظفٕذ ثب سػبيت دعتٛساٌؼًّ اثالغي ؽٛسا ٚ دس چٙبسچٛة عٕذ اعتبْ ٔغجت ثٗ  ٘بي ثشٔبِٗ وّيتٗـ21ماده

 .٘ب الذاَ ّٔبيٕذ ثٕذي پشٚژٖ اٌٚٛيت

 .٘بي ٔبتّبَ الذاَ ّٔبيٕذ سيضي ؽٙشعتبٔٙب ِٛظفٕذ ٔغجت ثٗ تبِيٓ اػتجبس ثشاي پشٚژٖ ٘بي ثشٔبِٗ وّيتٗ ـ22ماده

ً اػتجبس ِٛسد ٔيبص ثٗ عٛسي وٗ اػتجبس عبي اٚي ارشاي آْ اص ٔغجت و  ٘بي رذيذ، ِؾشٚط ثٗ تبِيٓ اػتجبس ِٕبعت پشٚژٖ تقٛيت پشٚژٖ تبصرهـ

 .وّتش ٔگشدد، ِزبص اعت( ثشصغت عبي)ثٗ ِذت صِبْ ارشاي پشٚژٖ 

 رّٙٛس ـ ِضّذسضب سصيّيِؼبْٚ اٚي سييظ

 063; کذ
 ِزشيٗ لٖٛ: گشٖٚ
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