جذٍل ضواسُ 1
جذٍل تؼييي ظشكيت تؼذد پشٍاًِ يا دسخَاست اًتطاف اضخاظ حوَهي (هَضَع تثػشُ  4 ٍ 2هادُ  5آييي ًاهِ اجشايي
هاًَى هؼادى) ٍ ًحَُ تؼييي حذاهل اهتياص الصم تشاي تأييذ تَاى كٌي ٍ هالي هضايذُ گشاى حوَهي .

ضشح

ٔٛضٛع

ٔطخػات
هيليَى

 - 1اسصيابي تٛاٖ ٔاِي

الق) سشهايِ ثثت ضذُ

تا 100

سيال
اهتياص

ب) كشٍش خالع ضشًت تشاساس آخشيي
غَستّاي هالي هػَب (تشاي ضشًتّاي
هٌْذسيي هطاٍس ٍ خذهاتي ،هيضاى
خذهات اسائِ ضذُ لحاظ گشدد)

تيص اص 100
تِ اصاء ّش  300هيليَى سيال ،

5

هيليَى

اهتياص

50

يي اهتياص

تا 500

سيال

حذاوثش أتياص

تيص اص 500
تِ اصاء ّش  300هيليَى سيال ،

5

50

يي اهتياص

 اهتياص ًسة ضذُ تَسط ضشًت ّاي سْاهي ػام ،دس  1/2ضشب هيطَد.
الق) ًادس كٌي ضاهل ًليِ پشسٌل ضاؿل
سضتِّاي اغلي طثن هادُ  1آئييًاهِ

تحػيالت

كَمديپلن

ليساًس

كَم ليساًس

دًتشي ٍ
تاالتش

 - 2اسصيابي دا٘ص فٙي

اجشايي هاًَى ًظام هٌْذسي هؼذى ًِ
حاٍي ليست تيوِ ٍكن هوشسات هاًَى ًاس
ّستٌذ ،هيتاضذ (تا حذاهل يي سال
ساتوِ تيوِ دس ضشًت هزًَس).

ّش ًلش

ب) تِ ًادس كٌي تٌذ الق  ،دس غَست داسا

اهتياص

2

6

4

8

100

تَدى پشٍاًِ اضتـال ساصهاى
ًظامهٌْذسي هؼذى ،يي اهتياص تِ
اهتياصات اضاكِ خَاّذ ضذ.

 - 3اسصيابي تجشبي

ّ -1شكوشُ پشٍاًِ تْشُتشداسي هؼادى كلضي
تضسٍ تشاتش  80اهتياص لحاظ هيگشدد.
-2گَاّي ًطق ٍ پشٍاًِ تْشُ تشداسي
سْاهذاساى ضشًت ًيض هاتل هحاسثِ
خَاّذ تَد.

ٞش فمشٌٛ ٜاٞي وطف ٌش6 ٜٚ

 5أتياص

ٞش فمشٌٛ ٜاٞي وطف ٌش5 ٚ 4 ٜٚ

 3أتياص

ٞش فمشٌٛ ٜاٞي وطف ٌش3ٚ2ٚ1 ٜٚ

 2أتياص

ٞش فمش ٜپشٚا٘ ٝبٟشٜبشداسي ٌش6 ٜٚ

 5أتياص

ٞش فمش ٜپشٚا٘ ٝبٟشٜبشداسي ٌش5 ٚ 4 ٜٚ

 3أتياص

ٞش فمش ٜپشٚا٘ ٝبٟشٜبشداسي ٌش3ٚ2ٚ1 ٜٚ

 2أتياص

ٞش ساَ سابم ٝضشوت (اص صٔاٖ تاسيس)

 1أتياص

4

حذاوثش أتياص ٔىسٛبٝ

5

٘ح ٜٛتؼييٗ ظشفيت تؼذد دسخٛاست يا پشٚا٘ٝ
اوتطاف اضخاظ حمٛلي بطٛس ٕٞضٔاٖ

40

40
20
 300اهتياص

ٌشٜٞٚاي  1تا 5

ب ٝاصاي ٞش  5أتياص ٔىسٛب ،ٝيه پشٚا٘ٝ
اوتطاف غادس ٌشدد.

ٌش6 ٜٚ

ب ٝاصاي ٞش  10أتياص ٔىسٛب ،ٝيه پشٚا٘ٝ
اوتطاف غادس ٌشدد.

ل اص اهتياص ًوتش ٍ تالطثغ تؼذاد پشٍاًِ
ًٌتِ  :ضشًتْايي ًِ پيص اص اتالؽ ايي دستَسالؼول اهتياص تٌذي گشديذُ اها تش هثٌاي ايي جذٍ
اًتطاف ًوتشي د س صهاى ٍاحذ تشخَسداس خَاٌّذ ضذ تا صهاىيٌِ پشٍاًِ ّاي اًتضاف ًاهثشدگاى اػتثاس داضتِ تاضذ تؼذاد هاصاد پشٍاًِ ّا اص
ظشكيت آى ضشًتْا ًسش ًطذُ ٍ هحذٍدُ جذيذي ًيض تِ آى ّا دادُ ًخَاّذ ضذ.

جذٍل ضواسُ 2
جذٍل ًحَُ تؼييي اهتياص تشاي تأييذ تَاى كٌي ٍ هالي اضخاظ حويوي

ضشح ٔٛضٛع

سديف
اسصياتي تَاى
1

2

3

4

هالي

حذاوثش أتياص

ٔطخػات

هيليَى سيال

500-600

تيص اص 600

اهتياص

5

تِ اصاء ّش  300هيليَى سيال  ،يي اهتياص

(ٔجٕٛع ٌشدش ٔاِي
يىساِ ٝبش اساس
غٛستٟاي با٘ىي )

اسصياتي داًص
كٌي

داسًذگاى پشٍاًِ اضتـال پايِ اسضذ ًظام هٌْذسي هؼذى

 15اهتياص

داسًذگاى پشٍاًِ اضتـال پايِ يي ًظام هٌْذسي هؼذى

 12اهتياص

داسًذگاى پشٍاًِ اضتـال پايِ دٍ ًظام هٌْذسي هؼذى

 10اهتياص

داسًذگاى پشٍاًِ اضتـال پايِ سِ ًظام هٌْذسي هؼذى

 8اهتياص

35

15

اكشاد تاتخػع سضتِ ّاي اغلي تذٍى داضتي پشٍاًِ اضتـال
دًتشا ٍ تاالتش

كَم ليساًس

ليساًس

كَم ديپلن

10

8

6

4

اسصياتي تجشتي

حذاوثش أتياص ٔىسٛبٝ

ٞش فمشٌٛ ٜاٞي وطف ٌش6 ٜٚ

 5أتياص

ٞش فمشٌٛ ٜاٞي وطف ٌش5 ٚ 4 ٜٚ

 3أتياص

ٞش فمشٌٛ ٜاٞي وطف ٌش3ٚ2ٚ1 ٜٚ

 2أتياص

ٞش فمش ٜپشٚا٘ ٝبٟشٜبشداسي ٌش6 ٜٚ

 5أتياص

ٞش فمش ٜپشٚا٘ ٝبٟشٜبشداسي ٌش5 ٚ 4 ٜٚ

 3أتياص

ٞش فمش ٜپشٚا٘ ٝبٟشٜبشداسي ٌش3ٚ2ٚ1 ٜٚ

 2أتياص

25

25

 100أتياص

ًٌتِ  :تِ هٌظَس ثثت هحذٍدُ ّاي اًتطاكي ٍ اًتوال پشٍاًِ ّاي اًتطاف تَسط اضخاظ حويوي ٍ حوَهي  ،تشاي هَاد
هؼذًي گشٍّْاي  1تا ً 5سة حذاهل  5اهتياص ٍ تشاي هَاد هؼذًي گشٍُ ً 6سة حذاهل  10اهتياص ٍكن جذاٍل هشتَطِ
الضاهي است.

جذٍل ضواسُ 3
گشٍُّاي هَاد

ًليِ هحذٍدُّاي

گَاّي ًطق ،دپَي هَاد

هؼذًي

اًتطاكي اػن اص تالهؼاسؼ

هؼذًي ،هؼادى هتشًٍِ ٍ

ٍ پشٍاًِ اًتطاف

پشٍاًِ تْشُتشداسي

3 ٍ 2ٍ 1

5

10

5ٍ4

5

15

6

10

20

حذاهل اهتياص الصم تشاي تأييذ تَاى كٌي ٍ هالي
هضايذُگشاى حويوي ٍ حوَهي

 - 1بشاي ضشوت دس ٔضايذٔ ٜؼادٖ بضسي  ،وسب حذالُ  150أتياص ضشٚسي است.
 – 2چٙا٘چ ٝساصٔاٖ استاٖ بشاي بشخي اص ٔؼادٖ فّضي ،اسلاْ جذ َٚفٛق سا وافي ٘ذا٘ذ ٔي تٛا٘ذ
ٕٞاٍٙٞي ٔؼاٖٚت أٛس ٔؼادٖ  ٚغٙايغ ٔؼذ٘ي حذالُ أتياص ٔزوٛس سا با اسلاْ بيطتشي ِحاظ ٕ٘ايذ.

با

*ًحَُ تؼييي هثلؾ تضويي هحذٍدُّاي هؼذًي ٍ اًتطاكي:
 -1دسخػٛظ ٔبّغ تضٕيٗ ٔحذٚدٞ ٜاي پشٚا٘ ٝبٟش ٜبشداسيٌٛ ،اٞي وطف  ٚدپٞ ٛاي ٔٛاد ٔؼذ٘ي ٔطَٕٛ
ٔضايذٚ ،ٜفك ٔفاد بٙذ اِف ٔاد 77 ٜآئيٗ ٘أ ٝاجشايي لا٘ٔ ٖٛؼادٖ الذاْ ٌشدد.
 -2دسخػٛظ ٔبّغ تضٕيٗ ٔحذٚدٞ ٜاي بالٔؼاسؼ ،پشٚا٘ٞ ٝاي اوتطاف ٔ ٚؼادٖ ٔتشٚو ٝب ٝضشح ريُ الذاْ
ٌشدد (بشاي ساَ : )1393
گشٍُ هَاد هؼذًي

هثلؾ تضويي ضشًت دس هضايذُ (هيليَى سيال)

3 ٍ 2ٍ 1

50

5ٍ4

100

6

150

 سػايت هَاسد ريل دس اجشاي هلاد ايي دستَسالؼول الضاهيست :
ٔ - 1حاسبٔ ٝيضاٖ أتياص الصْ بشاي تأييذ تٛاٖ فٙي ٔ ٚاِي ٔضايذٌٜشاٖ اضخاظ حميمي تا اطالع ثا٘ٛي ٚفك
جذٔ َٚشبٛط ، ٝتٛسط ساصٔاٖ غٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتجاست استاٟ٘ا بٛد ٚ ٜدس اجشاي تبػشٔ 2 ٜاد 5 ٜآييٗ
٘أ ٝاجشايي لا٘ٔ ٖٛؼادٖ ٔ ٚحاسب ٝتأييذ تٛاٖ فٙي ٔ ٚاِي اضخاظ حمٛلي ٚفك جذٔ َٚشبٛط ،ٝتٛسط
ساصٔاٖٞاي ٘ظاْ ٟٔٙذسي ٔؼذٖ استاٖ ٞا غٛست ٔيٍيشد.
تبػش :1 ٜاضخاظ حميمي اص د ٓٞاسفٙذ ٔا ٜس اَ ٔ 1392ي تٛا٘ٙذ بشاي اسصيابي خٛد ب ٝساصٔاٖ
غٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتجاست استاٖ ٔحُ تِٛذ خٛد  ٚيا ساصٔاٖ ٞاي غٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتجاست استاٖ ٞاي
ٕٞجٛاس ٔشاجؼ ٚ ٝبشٌٌٛ ٝاٞي اسصيابي خٛد سا دسيافت وٙٙذ  .ايٗ اسصيابي ٔجا٘ي بٛدٞ ٚ ٜضي ٝٙاي بشاي
اضخاظ ٘ذاسد.
تبػش :2 ٜاضخاظ حمٛقي جٟت تؼييٗ أتياص ٔشبٛطٔ ،ٝختاس ب ٝاستفاد ٜاص خذٔات ساصٔاٖٞاي ٘ظاْ
ٟٔٙذسي ٔؼذٖ استاٖ ٔحُ ثبت ضشوت يا استاٟ٘اي ٕٞجٛاس خٛاٙٞذ بٛدٞ .ضي ٝٙاسصيابي تٛسط ريٙفغ
بشابش تؼشف ٝاػالٔي دسيافت خٛاٞذ ضذ .صٔاٖ ٔشاجؼٔ ٝتؼالبا اص طشيك سسا٘ٞ ٝا اػالْ خٛاٞذ ضذ
تبػشٌٛ :3 ٜاٞي أتياص بٙذي غادس ٜاص تاسيخ غذٚس يه ساَ اػتباس داضت ٚ ٝلابُ اسائ ٝب ٝساصٔاٖ ٞاي
غٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتجاست جٟت ا٘جاْ أٛس ٔؼذ٘ي ٔي باضذ.
تبػش :4 ٜچٙا٘ى ٝدس ٞش ٔشحّ ٝاص واس ٔطخع ضٛد و ٝاضخاظ با ٔذاسن جؼّي ٘سبت ب ٝاسصيابي تٛاٖ
فٙي ٔ ٚاِي خٛد الذاْ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ ضٕٗ اٖجاْ الذأات لا٘٘ٛي ػّي ٝآ٘اٖ پشٚا٘ ٝيا پشٚا٘ٞ ٝاي آٖ ٞا دس
ٞش ٔشحّ ٝاص ػّٕيات ٔؼذ٘ي و ٝباضذ بالفاغّ ٝباطُ خٛاٞذ ضذ.
 - 2دس اجشاي ٔفاد ٔاد 76 ٜآييٗ ٘أ ٝاجشايي لا٘ٔ ٖٛؼادٖٚ ،سٚد با حذالُ أتياص طبك جذ َٚضٕاسٜ
اِضأي بٛدٔ ٚ ٜضايذٌ ٜشي و ٝبيطتشيٗ سلٓ پيطٟٙادي س ا اػالْ ٕ٘ايذ ،ب ٝػٛٙاٖ بش٘ذٔ ٜضايذ ٜاػالْ
خٛاٞذ ضذ.

3

تبػش : 1 ٜسلٓ پيطٟٙادي ػذد سياِي ٔاصاد بش ليٕت پاي( ٝحمٛق دِٚتي) جاسي ساِيا٘ ٝاست.
تبػش :2 ٜغشفاً پاوت (ج) ٔضايذٌ ٜشا٘ي و ٝحذالُ أتياص فٙي ٔ ٚاِي سا طبك جذا َٚايٗ دستٛساِؼُٕ
اخز وٙٙذٌ ،طٛد ٜخٛاٞذ ضذ.
 - 3دس ٔضايذٞ ٜاي اوتطافي ٔالن تؼييٗ بش٘ذ ٜسلٓ پيطٟٙادي ٔاصاد بش ٔبّغ ٔٛضٛع تبػشٜ
لا٘ٔ ٖٛؼادٖ ٔي باضذ.

ٔ 3اد6 ٜ

 - 4ضشوتٟاي با أتياص ٔىسٛب 200 ٝاِي  ،250دس غٛست بش٘ذ ٜضذٖ دس فشاخٛاٖ پٞ ٟٝٙاي اوتطافي،
ٔيتٛا٘ٙذ يي پ ٟٝٙفّضي بذٔ ٖٚحذٚديت ٔساحت  ٚضشوتٟاي با أتياص ٔىس ٚب 251 ٝاِي 300
ٔيتٛا٘ٙذ دٍ پ ٟٝٙفّضي بذٔ ٖٚحذٚديت ٔساحت دس اختياس داضت ٝباضٙذ.
 - 5دس ٔٛسد پٞ ٟٝٙا غيش فّضي ٔ ٚحذٚدٞ ٜاي ٔطٕ َٛتبػشٔ 2 ٜاد 12 ٜآييٗ ٘أ ٝلا٘ٔ ٖٛؼادٖ ،حسب
تماضاي ساصٔاٖ ٞاي استاٖ ٞا ٔيضاٖ أتياص ٔٛسد ٘ياص اص سٛي ٔؼاٖٚت أٛس ٔؼادٖ  ٚغٙايغ ٔؼذ٘ي
بشاي ضشوت دس ٔضايذ ٚ ٜيا ا٘جاْ فؼاِيت اػالْ خٛاٞذ ضذ.
 - 6دس ٔٛسد ٘ح ٜٛاسصيابي ضشوت ٞاي ٔادس (ّٞذيٞ ًٙا) ٔتؼالبا ٘ح ٜٛػُٕ اػالْ خٛاٞذ ضذ.

كشم هيوت پيطٌْادي هَضَع هادُ ( )26آييي ًاهِ اجشايي هاًَى هؼادى تشاي ضشًت دس هضايذُ هحذٍدُ ّاي اًتطاكي

الق ) ايي هسوت تَسط ًويسيَى هضايذُ ساصهاى غٌؼت  ،هؼذى ٍ تجاست استاى .............................................تٌويل هيطَد :

ّضيٌِ ّاي هشتثط تا تشگضاسي هضايذُ ........................................سيال
ًليِ ّضيٌِ ّاي اًتطاكي ًِ حسة اسٌاد  ،هذاسى ٍ اطالػات هَجَد تا هشحلِ تشگضاسي هضايذُ دس هحذٍدُ اًتطاكي تِ
ػول آهذُ است .....................................................سيال

ب ) ايي هسوت تَسط هتواضي اًتطاف هحذٍدُ اػالم ضذُ دس هضايذُ تٌويل هيطَد :

تذيٌَسيلِ ايٌجاًة خاًن /آهاي  /ضشًت ..............................................................هتواضي اًتطاف هحذٍدُ اػالم ضذُ دس
هضايذُ،تا اطالع ًاهل اص هلاد هاًَى هؼادى  ،آييي ًاهِ اجشايي آى  ،دستَسالؼولْا ٍ تخطٌاهِ ّاي غادسُ تَسط ٍصاست
ساصهاى غٌؼت  ،هؼذى ٍ تجاست  ،هتؼْذ هيطَم تاتت ّش ًيلَ هتش هشتغ اص هحذٍدُ اػالم ضذُ دس هضايذُ هثلؾ:
تِ ػذد ..................................................................سيال (تِ حشٍف .............................................................سيال)
هاصاد تش تؼشكِ هَؼٍع تثػشُ ( )3هادُ ( )6هاًَى هؼادى ًِ هثال آى سا سٍيت ًشدُ ٍ اص آى هطلغ هي تاضن ،تشاتش هلاد هادُ
( )26آييي ًاهِ اجشايي هاًَى هؼادى پشداخت ًواين.

هحل اثش اًگطت ٍ اهضاي هتواضي
هْش ٍ اهضاي ضشًت
تاسيخ

كشم پيطٌْاد هيوت پايِ ضشًت دس هضايذُ هحذٍدُ تْشُ تشداسي هَضَع هادُ ( )67آييي ًاهِ اجشايي هاًَى هؼادى

الق ) ايي هسوت تَسط ًويسيَى هضايذُ ساصهاى غٌؼت  ،هؼذى ٍ تجاست استاى .............................................تٌويل هيطَد :

ّضيٌِ ّاي هشتثط تا تشگضاسي هضايذُ ........................................سيال
ًليِ ّضيٌِ ّايي ًِ حسة اسٌاد هَجَد ٍ اسصياتي ًاسضٌاس سسوي تِ هيوت سٍص تؼول آهذُ است ................................سيال

ب ) ايي هسوت تَسط هتواضي تْشُ تشداسي تٌويل هيطَد :

تذيٌَسيلِ ايٌجاًة خاًن/آهاي  /ضشًت ..........................................................................هتواضي تْشُ تشداسي  ،تا اطالع ًاهل اص
هلاد هاًَى هؼادى  ،آييي ًاهِ اجشايي آى  ،دستَسالؼولْا ٍ تخطٌاهِ ّاي غادسُ تَسط ٍصاست غٌؼت  ،هؼذى ٍ تجاست،
هتؼِد هي ضَم اص تاتت حوَم دٍلتي ّش تي هادُ هؼذًي هثلؾ :
تِ ػذد ..................................................................سيال (تِ حشٍف .............................................................سيال)
هاصاد تش هيوت پايِ حوَم دٍلتي تؼييي ضذُ اص سَي ٍص است غٌؼت  ،هؼذى ٍ تجاست دس طَل سالْاي تْشُ تشداسي پشداخت
ًواين .ضوٌا اص هيضاى حوَم دٍلتي هادُ هؼذًي هؼذى هَسد هضايذُ دس سال جاسي هطلغ هي تاضن.

هحل اثش اًگطت ٍ اهضاي هتواضي
هْش ٍ اهضاي ضشًت
تاسيخ

