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ٍظيطاى ًَٖ كويؿيَى اهَض ظيطثٌبيي ،نٌٗت ٍ هحيٍ ظيؿت زض خلؿِ هَضخ  1387/3/5ثٌب ثِ
پيكٌْبز قوبضُ  1/25599هَضخ ٍ 1386/7/24ظاضت اضتجبَبت ٍ فٌّبٍضي اَالٖبت ٍ ثِ اؾتٌبز
ثٌس « ج» هبزُ ( )44لبًَى ثطًبهِ چْبضم تَؾِٗ التهبزي ،اختوبٖي ٍ فطٌّگي خوَْضي
اؾالهي ايطاى ـ ههَة

1383ـ ٍ ثب ضٖبيت تهَيت ًبهِ قوبضُ /164082تّ373ـ هَضخ

 1386/10/10تهَيت ًوَزًس:
ؾٌس ضاّجطزي اهٌيت فًبي تَليس ٍ تجبزل اَالٖبت ككَض ،ثِ قطح ح

يَؾت كِ ثِ هْط «

پيَؾت تهَيتًبهِ ّيئت ٍظيطاى» تأييس قسُ اؾت تٗييي هيقَز.
ايي تهَيتًبهِ زض تبضيد  1387/12/7ثِ تأييس همبم هحتطم ضيبؾت خوَْضي ضؾيسُ اؾت .

سىدراَبرديامىيتفضايتًليديتبادلاعالعاتكشًر

1ـمقدمٍ 
زض ٖهط اَالٖبت قبّس قكل گيطي فًبيي ّؿتين كِ زض آى فٗبليتْبي گًَبگًَي اظلجيل اَالٔ

ضؾبًي،

زازٍُضظي ،اضائِ ذسهبت ،هسيطيت ٍ كٌتطل ٍ اضتجبَبت ،اظ َطيك ؾبظ ٍ كبضّبي الكتطًٍيكي ٍ هدبظي اًدبم
هيپصيطز .ايي فًب كِ اظ آى ثب ًبم « فًبي تَليس ٍ تجبزل اَالٖبت» يبز هيقَز ،زض هٗطو چبلكْب ،آؾيجْب ٍ
تْسيسّبي گًَبگًَي ًٓيط اضتكبة خطائن ؾبظهبى يبفتِ ،ترطيت ثبًكْبي اَالٖبتي ،حوالت هرتل كٌٌسُي
ذسهبت ،خبؾَؾي ،ذطاثكبضيً ،مى حطين ذهَني ٍ ًمى حمَق هبلكيت هٌَٗي لطاض زاضز؛ ثِ
ًپطزاذتي يب ضٍيكطز ًبزضؾت ثِ اهٌيت ايي فًب ،هبًٗي ثعضگ پيكطٍي گؿتطـ كبضثطز

ََضي كِ

فٌبٍضي اضتجبَبت ٍ

اَالٖبت ٍ ٍضٍز ثِ خبهِٗ اَالٖبتي ذَاّس ثَز.
ثب تَخِ ثِ ًَپبيي هفَْم اهٌيت فًبي تَليس ٍ تجبزل اَالٖبت ٍ اهكبى

پصيط ثَزى زؾتيبثي ثِ زاًف ٍ

فٌبٍضيْبي هطتجٍ ٍ يطٍضت ثَهي ؾبظي ايي حَظُ ثب ٌٖبيت ثِ هيعاى تأثيط آى ثط اهٌيت هلي ككَض ،پطزاذتي
ثِ اهٌيت فًبي تَليس ٍ تجبزل اَالٖبت ثِ ٌَٖاى يك يطٍضت ٍ اٍلَيت ككَض تلمي هيقَز.
ثِ هٌَٓض تٗييي ًمف حبكويت ،خْتزّي فٗبليتّبي اخطايي ٍ ّوبٌّگيًٓ ،بضت ٍ ّسايت ثركْبي زضگيط
هَئَ ،ايدبز ًٓبهي هٌؿدن زض ؾُح هلي هَضز ًيبظ اؾت .زض قكلگيطي ايي ًٓبم ،ثبيس ثِ ٍيػگيّبي ذبل
اهٌيت زض ايي فًب ٍ انَل اٍليِ حبكن ثط آى تَخِ زاقت .پبضُاي اظ ايي ٍيػگيْب چٌيي اؾت:
1ـ اهٌيت فًبي تَليس ٍ تجبزل اَالٖبت هفَْهي كالى ٍ هيبى

ضقتِاي اؾت كِ ثط هفبّين ٍ ًٓطيبت

گًَبگًَي زض حَظُّبي هرتلف زاًف هجتٌي اؾت.
2ـ اهٌيت فًبي تَليس ٍ تجبزل ا َالٖبت اهطي ًؿجي اؾت كِ ثِ تلمي اظ هفَْم اهٌيت ،كبضايي ٍ ّعيٌِ
ٍاثؿتِ اؾت.
3ـ اهٌيت فًبي تَليس ٍ تجبزل اَالٖبت اهطي ظهيٌِ ًٍس اؾت ٍ هدوَِٖ آزاة ٍ ؾٌي ،اذالليبت ،لَاًيي ٍ
ؾبيط همَالت اختوبٖي زض آى تأثيط زاضز.
4ـ زٍلت زض هَئَ اهٌيت فًبي تَليس ٍ تجبزل اَالٖبت ككَض ،هتَلي انلي اؾت.

 5ـ اهٌيت فًبي تَليس ٍ تجبزل اَالٖبت ثِ هطظّبي خغطافيبيي هحسٍز ًوي

قَز ٍ اظ حَظُ ّبي زاذلي،

هٌُمِاي ٍ خْبًي تأثيط هيپصيطز.
 6ـ تغييطات ؾطيٕ فٌبٍضيْبي ظهيٌِ ،ًَٔ ،هبّيت ،زضخِ اثط ٍ هككالت اهٌيتي ضا ثِ قست تحت تأثيط

لطاض

هيزّس ٍ الظم اؾت تْسيسّب ،آؾيت پصيطيّب ٍ ضاُ ّبي هَاخِْ ٍ همبثلِ ثب آًْب ثِ نَضت زائن ٍ پَيب هَضز
ثطضؾي لطاض گيطز.
 7ـ حَظُ تأثيط اهٌيت فًبي تَليس ٍ تجبزل اَالٖبت ،كليِ فٗبليتْبي آحبز خبهِٗ زض ايي فًب ضا قبهل
هيقَز.
ثب ٌٖبيت ثِ ايي ٍيػگيْب ،الظم اؾت زض كٌبض اهي ؾبظي ؾطهبيِ ّبي زضٍى ايي فًب ،اٖن اظ زازُ ّب ،اَالٖبت ٍ
هٌبثٕ ؾرتافعاضيً ،طمافعاضي ٍ اضتجبَي ،اهٌيت حَظُّبي هتأثط اظ فٗبليتْبي زضٍى ايي فًب ًيع هَضز اّتوبم
كبفي لطاض گيطز .ثبيس تَخِ الظم هجصٍل قَز تب ايي فًب ًِ تٌْب ٍؾيلِاي ثطاي تٗبضو اةاضظـ ّب ٍ ٌّدبضّبي
خبهِٗ ًجبقس ،ثلكِ هحيُي اهي ثطاي حفبْت ٍ نيبًت اظ َّيت زيٌي ٍ هلي ككَض ٍ ضقس فٗبليتْبي ٖلوي،
التهبزي ٍ اختوبٖي زض خبهِٗ اَالٖبتي گطزز ٖ .الٍُ ثط ايي ،ثبيس هطالت ثَز كِ ايي فًب ثؿتطي ثطاي اًدبم
ّوبٌّگيْب ٍ ٖوليبت ،خْت تحمك فٗبليتْبي غيطقاًًَي لطاض ًگيطز  .ثٌبثطايي ،هٌَٓض اظ اهٌيت فًبي تَليس ٍ
تجبزل اَالٖبت ثطلطاضي قطايٍ ٍ حبلتي اؾت كِ زاضاييْبي ايي فًب اظ ذُطات هرتلف هحفَِ ثوبًس ٍ ثين ٍ
زغسغِ ًؿجت ثِ تْسيس ؾبيط زاضاييْبي هبزي ٍ هٌَٗي خبهِٗ اظ ايي َطيك ًيع ٍخَز ًساقتِ ثبقس  .ثط ايي
اؾبؼ ،اهييت فًبي تَليس ٍ تجبزل اَالٖبت فطاتط اظ فٗبليتْبي اخطايي يك يب چٌس زؾتگبُ اؾت ٍ ًيبظهٌس
هكبضكت ّوِ ثركْبي حبكويتي ٍ اخطايي ككَض ،ثركْبي غيطزٍلتي ٍ ّوچٌيي آحبز قْطًٍساى خبهِٗ
اؾت.
2ـتعاريفياختصارات :
الف ـ ظيطؾبذت اَالٖبتي حيبتي  :ظيطؾبذتي اؾت كِ زضنَضت ا ذتالل يب ترطيت ،هؤلفِ ّبي اهٌيت هلي ضا
تحت تأثيط لطاض ذَاّس زاز ٍ اهٌيت هلي ككَض ضا ثِ ذُط هياًساظز.
ة ـ فتب :فًبي تَليس ٍ تجبزل اَالٖبت.
ج ـ افتب :اهٌيت فًبي تَليس ٍ تجبزل اَالٖبت.
ز ـ كويؿيَى :كويؿيَى ٖلوي ،تحميمبتي ٍ فٌبٍضي ّيئت زٍلت.
ّـ ـ زثيطذبًِ :زثيطذبًِ كويؿيَى.

ـچشماوداز 

3
تأهيي اهٌيت فًبي تَليس ٍ تجبزل اَالٖبت ككَضٖ ،سم ثطٍظ اذتالل زض ظيطؾبذتْبي حيبتي ككَض ٍ اٖتوبز ٍ
آؾَزگي ذبَط آحبز قْطًٍساى خبهِٗ ثطاي اًدبم توبهي اهَض لبًًَي اظ خولِ فٗبليتْبي التهبزي ،اختوبٖي ٍ
فطٌّگي ثِ هٌَٓض نيبًت اظ حاكويت ٍ التساض هلي زض افك .1404
4ـاَدافكالن 
4ـ1ـ نيبًت اظ َّيت زيٌي ،هلي ٍ اضظـّبي اًؿبًي خبهِٗ زض فتب.
4ـ2ـ حفّ حطين ذهَني ٍ آظازيْبي هكطٍٔ زض فتب.
4ـ3ـ نيبًت اظ هٌبفٕ ،اؾطاض ٍ التساض هلي زض فتب.
4ـ4ـ حفّ ظيطؾبذتْبي حيبتي ككَض زض همبثل حوالت الكتطًٍيكي.
ـ  5ـ حفّ ؾطهبيِّبي هبزي ٍ هٌَٗي ،اؾطاض كؿت ٍ كبض ٍ هبلكيت ذهَني زض فتب.
ـخظمشيَايملي 

5
 5ـ1ـ اتكب ثِ تَاًبييْبي زاذلي ٍ اّتوبم ثِ اؾتفبزُ اظ ثرف غيطزٍلتي.
 5ـ2ـ تَاظى هيبى اهٌيتّ ،عيٌِ ٍ كبضايي.
 5ـ3ـ توطكع زض ؾيبؾتگصاضي ٍ ًٓبمهٌسي زض اخطا.
 5ـ 4ـ اّتوبم ثِ ّوكبضيْبي زاذلي ،هٌُمِاي ٍ ثييالوللي.
6ـراَبردَا 
 6ـ1ـ اهيؾبظي ظيطؾبذتْبي حيبتي ككَض زض لجبل حوالت الكتطًٍيكي.
 6ـ2ـ ايدبز ٍ تَؾِٗ ًٓبهْبي فٌي فطاثركي افتب.
 6ـ3ـ تأهيي ؾالهت ٍ خلَگيطي اظ هربَطات ًبقي اظ هحتَا زض فتب.
 6ـ4ـ تمَيت نٌٗت ٍ تَؾِٗ ذسهبت ٍ هحهَالت افتب.

 6ـ  5ـ حوبيت اظ تحميك ،اضتمبي ؾُح آگبّي ،زاًف ٍ هْبضتْبي هطتجٍ ثب افتب.
 6ـ  6ـ اضتمبي ؾُح ّوكبضيْبي هٌُمِاي ٍ ثييالوللي زض ظهيٌِ افتب.
7ـاقدامات 
الساهبت هدوَِٖاي اظ ًٓبمّبَ ،طحّب ٍ ثطًبهِّبي اخطايي اؾت كِ ثِ هٌَٓض تحمك ّط يك اظ ضاّجطزّب هَضز
ًيبظ هي ثبقس .الساهبت ّط ضاّجطز ،هدطيبى ٍ ّوكبضاى آى ثطاؾبؼ خساٍل پيَؾت كِ ثِ هْط

« پيَؾت

تهَيتًبهِ ّيئت ٍظيطاى» تأييس قسُ اؾت اضايِ هيقَز.
8ـخغًطراَىمايسىد :
ذٌَُ ضاٌّوبي ؾٌس ،هدوَِٖ اي اظ هالحٓبت يطٍضي زض تحمك اّساف ،ضاّجطزّب ٍ الساهبت پيف ثيٌيقسُ
هيثبقس .ايي ذٌَُ ضاٌّوب قبهل هَاضز شيل اؾت:
 8ـ 1ـ ثطاي زؾتيبثي ثِ ٍيٕ هُلَة زض ّط حَظُ ٍ ثِ تجٕ آى زض كل ككَض ،پطٍغُ
هسيطيتي ،پػٍّكي ،تَليسي ٍ ًٓبيط آى ) ثب تَخِ ثِ هَإً ٍ فطنتْب تٗطيف

ّبي الظم (اٖن اظ

قسُ ٍ اًدبم آًْب اظ َطيك

ضٍقْبي ٖلوي زض حَظُ كٌتطل پطٍغُ ثِ زلت ًٓبضت قَز.
 8ـ2ـ زض ّوبٌّگي اخعاي هرتلف ًٓبم افتب ،اظ ؾبظ ٍ كبضّبي قٌبذتِ قسُي ّوبٌّگي اؾتفبزُ قَز؛ ثِ
گًَِاي كِ ثِ كنتطيي هيعاى ًٓبضت هؿتمين ًيبظ ثبقس.
 8ـ3ـ ؾبظ ٍ كبضّبي اضتجبَبت ٍ ثبظ ذَضز هٌبؾت ثطاي ًگْساضي ًٓبم ٍ اًُجبق آى ثب تغييطات َطاحي قَز .
 8ـ 4ـ هطاحل اًدبم كبض ثِ زلت هؿتٌسقسُ ٍ هتسٍلَغي آى ثِ ًحَي كِ زض ؾبيط ثركْب لبثل اؾتفبزُ ثبقس،
تْيِ قَز.
 8ـ  5ـ پؽ اظ َطاحي كل ًٓبم ،ثركْبي هرتلف آى ثِ نَضت كبهالً قفبف تٗييي ٍ اٍلَيت ّط يك ثطاي
اخطاء هكرم قَز.
 8ـ 6ـ ثطاي اؾتمطاض ًٓبم افتب يك ثطًبهِي زليك ٍ ٖلوي ثطاؾبؼ ضٍقْبي ٖلوي هسيطيت تغييط ،تْيِ قَز.
 8ـ7ـ زض تمؿين اهَض ثطاي حهَل يك ًٓبم افتبي هُلَةً ،مف ثركْبي زٍلتي ٍ غيطزٍلتي ثِ ذَثي
تٗطيف ٍ ثط هكبضكت ثيكتط ثرف غيطزٍلتي تالـ قَز.

 8ـ  8ـ حَظُّبي گًَبگَى ًٓبم افتب ثطاؾبؼ ضٍقْبي ٖلوي اظ يكسيگط تويع زازُ قَز ٍ زض ّط حَظُ اّساف
ٍ ؾيبؾتْبي اخطايي هكرم ٍ ثِ ََض ّوبٌّگ تْيِ قَز.
 8ـ 9ـ هؿئَليتْب ٍ اذتيبضات ؾبظهبًْبًْ ،بزّب ٍ ثركْبي هرتلف زض ًٓبم افتب ثِضٍقٌي تجييي قَز.
 8ـ10ـ زض اؾتمطاض ًٓبم افتب ،ثِ انل هؿئَليتپصيطي ٍ اًُٗبف زض ثطًبهِّب تَخِ كبفي هجصٍل قَز.
 8ـ11ـ اظ ايدبز ّطگًَِ ؾبظهبى غيطيطٍض ٍ هَاظي پطّيع ٍ ٍْبيف اظ َطيك ؾبظهبًْبي هَخَز ،يب ثب ايدبز
تغييطات زض قطح ٍْبيف آًْب ثِ اًدبم ثطؾس.
 8ـ12ـ زض اًدبم كليِ هطاحل قكل گيطي ًّام افتب ،تكيِ ي انلي ثط اؾتفبزُ اظ ًيطٍّبي هترهم زاذلي ٍ
ؾبظهبًْب ٍ ًْبزّبي هَخَز زض ككَض ثبقس ٍ هُبلٗبت كبفي زضثبضُ تدطثِ ي ؾبيط ككَضّب ،ثب ًگبُ ثِ زاذل ثِ
اًدبم ثطؾس.
9ـترتيباتاجرايي 
ثِ هٌَٓض تحمك چكن اًساظ ٍ اّساف ايي ؾٌسٍْ ،بيف ٍ تكبليف ٍظاضتربًِ ُ ا ،ؾبظهبًْب ٍ زؾتگبّْبي هرتلف
ثِ قطح شيل اثال٘ هيگطزز:
9ـ1ـ زثيطذبًِ هؿئَليت ًٓبضت ٍ پيگيطي كالى اخطاي هفبز ايي ؾٌس ٍ تْيِ آييي ًبهِّبي هطتجٍ ثب آى ضا
ثطْٖسُ زاضز.
9ـ2ـ زؾتگبّْبي هدطي هَْفٌس ثب ّوكبضي زؾتگبّْبي ّوكبض آييي

ًبهِي اخطايي خعئيبت ٍْبيف ٍ

مؾئَليتْبي ذَز ،زؾتگبّْبي ّوكبض ٍ زؾتگبّْبي هطتجٍ ضا ثطاي اخطاي ّط يك اظ الساهبت تْيِ ٍ ثطاي
تهَيت اظ َطيك زثيطذبًِ ثِ كويؿيَى اضايِ ًوبيٌس.
9ـ3ـ هٗبًٍت تَؾِٗ هسيطيت ٍ ؾطهبيِ اًؿبًي ضييؽ خوَْض هَْف اؾت ثب ّوكبضي زثيطذبًِ ٍ هلحَِ
ًوَزى ثٌس  8ـً 11ؿجت ثِ ايحاز ٍ يب تَؾِٗ ي ؾبذتبضّبي ؾبظهبًي هَضز ًيبظ زض زؾتگبّْب السام ًوبيس.
9ـ4ـ زؾتگبّْبي هدطي ٍْيفِ ي هُبلٗبت اٍليِ ،تْيِ ي پيكٌْبز پطٍغُ ي ّط السام ٍ توْيس همسهبت الظم
ثطاي اؾتمطاض ًٓبهْب ضا ثطْٖسُ زاضًس ٍ ثبيس ًتبيح ٖولكطز ذَز ضا ثِ زثيطذبًِ كويؿيَى اضايِ ًنايٌس .
9ـ  5ـ كليِ زؾتگبّْبيي كِ زض ثرف الساهبت ثِ ٌَٖاى هدطي هٗطفي قسُاًس ،هَْفٌس َطحْب ٍ ثطًبهِّبي
ثركي ٍ يب فطاثركي هَضز ًيبظ هُبثك ثب ؾٌس حبيط ضا حساكثط تب پبيبى آشضهبُ ؾبل
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تأييس زثيطذبًِ ثِ هٗبًٍت ثطًبهِ ضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضييؽخوَْض اضائِ ًوبيٌس ٍ ثب ّوكبضي آى هٗبًٍت
هطاحل تهَيت ،ترهيم ثَزخِ ٍ اخطاي آًْب ضا َي ًوبيٌس.
9ـ 6ـ هٗبًٍت ثطًبهِ ضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضييؽ خوَْض هَْف اؾت ثِ هٌَٓض تْيِ َطحْب ٍ ثطًبهِ ّب ٍ
توْيس همسهبت هَضز ًيبظ ثطاي تحمك ّط يك اظ الساهبت زض زؾتگبّْب  ،اٖتجبضات الظم ضا زض ثَزخِ ؾٌَاتي
(ضزيف هؿتمل) ثِ نَضت هتوطكع ثِ زثيطذبًِ ترهيم زّس تب ثب ّوكبضي آى هٗبًٍت ثيي زؾتگبّْب تَظيٕ
قَز.
9ـ7ـ هٗبًٍت ثطًبهِضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضييؽخوَْض ثب ّوكبضي زثيطذبًِ هَْف اؾت ًؿجت ثِ ثطضؾي
َطحْب ٍ ثطًبهِ ّبي ثركي ٍ فطاةذكي ،ترهيم ثَزخِ هَضز ًيبظ ثطاي ؾبلْبي ثٗس ّط يك اظ الساهبت
پيفثيٌي قسُ زض ايي ؾٌس السام ًوبيس.
9ـ  8ـ كليِ زؾتگبّْبيي كِ زض ثرف الساهبت ،ثِ ٌَٖاى ّوكبض هٗطفي قسُ اًس ،هؿئَليت ّوكبضي كبهل ثب
زؾتگبّْبي هدطي زض ضاؾتبي تْيِ َطحْب ،ثطًبهِّب ٍ اخطاي الساهبت ضا ثطْٖسُ زاضًس.
9ـ 9ـ زؾتگبّْبي هدطي ّط يك اظ الساهْبي پيف ثيٌي قسُ زض ثٌس ( )7ايي ؾٌس هَْفٌس پيف ًَيؽ
لَاًيي ٍ همطضات هَضزًيبظ ثطاي الساهبت هطثََِ ضا تْيِ ٍ ثب ّوبٌّگي زثيطذبًِ ًؿجت ثِ اضائِ آى ثِ هطاخٕ
شينالح خْت تهَيت السام ًوبيٌس.
9ـ10ـ هدطيبى هالحْبت پسافٌس غيطٖبهل ضا زض الساهبت هَئَ ايي ؾٌس هلحَِ ًوبيٌس.
9ـ11ـ ايي ؾٌس اظ تبضيد اثال٘ ّط زٍ ؾبل يكجبض ثِ پيكٌْبز ٍظاضت اضتجبَبت ٍ فٌبٍضي اَالٖبت تَؾٍ
زثيطذبًِ ثبظًگطي ٍ ثِ تهَيت كويؿيَى هيضؾس.
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