قانون برناهه پنجن توسعه کشور
فصل دوم ـ علن و فناوري
ِاظٖ 15ـ تٗ ِٕظٛؼ تسٛي تٕياظيٓ ظؼ آِٛؾل ػاٌي تٗ ٚيژٖ ظؼ ؼنتٗ٘اي ػٍ َٛأكأي ،تسمك خٕثم ٔؽَافؿاؼي  ٚتؼّيك ِثأي
اػتماظي ،اؼؾل٘اي اقالِي  ٚاضالق زؽفٗاي  ٚتا ٘عف اؼتماء ويفي ظؼ زٛؾٖ ظأم  ٚتؽتيت اقالِيٚ ،ؾاؼتطأٗ٘اي ػٍ،َٛ
تسميمات  ٚفٕاٚؼي  ٚتٙعانت ،ظؼِاْ  ٚآِٛؾل پؿنىي ِىٍفٕع العاِات ؾيؽ ؼا أداَ ظٕ٘ع:
اٌف ـ تاؾٔگؽي ِتِ ،ْٛستٛا  ٚتؽٔاِٗ٘اي آِٛؾني  ٚظؼقي ظأهگا٘ي ِثتٕي تؽ آِٛؾٖ٘ا  ٚاؼؾنٙاي ظيٕي ٛ٘ ٚيت اقالِي
ـ ايؽأي  ٚأمالتي  ٚتمٛيت ظٚؼٖ٘اي تسًيالت تىّيٍي تا تٙؽٖگيؽي اؾ آضؽيٓ ظقتاٚؼظ٘اي ظأم تهؽي ،تا اٌٛٚيت ٔياؾ تاؾاؼ
واؼ
ب ـ تعٚيٓ  ٚاؼتماء ناضًٙاي ويفي تٗ ضًٛو ظؼ

ؼنتٗ٘اي ػٍ َٛأكأي تٗ ٚيژٖ ظؼ ؼنتٗ٘اي ػٍ َٛلؽآْ  ٚػتؽت ٚ

ِغاٌؼات ِياْ ؼنتٗاي تا تٙؽٖگيؽي اؾ اِىأات  ٚتٛإّٔعيٙاي زٛؾٖ٘اي ػٍّيٗ  ٚتأِيٓ آِٛؾنٙاي ِٛؼظ ٔياؾ ِتٕاقة تا ٔمم
ظضتؽاْ  ٚپكؽاْ
ج ـ ٔٙاظيٕٗ وؽظْ تداؼب ػٍّي  ٚػٍّي أمالب اقالِي  ٚظفاع ِمعـ تا أداَ فؼاٌيتٙاي آِٛؾني ،پژ٘ٚهي ٔ ٚظؽيٗپؽظاؾي
ظؼ زٛؾٖ٘اي ِؽتثظ
ظ ـ ّ٘ىاؼي تا زٛؾٖ٘اي ػٍّيٗ  ٚتٙؽِٖٕعي اؾ ظؽفيتٙاي زٛؾٖ ظؼ ػؽيٗ٘اي ِطتٍف
٘ـ ـ گكتؽل وؽقيٙاي ٔظؽيٗپؽظاؾئ ،مع  ٚآؾاظأعيهي ،أداَ ِغاٌؼات ِياْ ؼنتٗاي ،تٛقؼٗ لغثٙاي ػٍّي  ٚتٌٛيع ػٍُ
تِٛي تا تأويع تؽ ػٍ َٛأكأي تا ّ٘ىاؼي

نٛؼاي ػاٌي زٛؾٖ ػٍّيٗ  ٚظفتؽ تثٍيغات اقالِي زٛؾٖ ػٍّيٗ لُ

 ٚـ اقتمؽاؼ ٔظاَ خاِغ ٔظاؼت  ٚاؼؾياتي  ٚؼتثٗتٕعي ظأهگا٘ٙا ِ ٚؤقكات آِٛؾل ػاٌي  ٚپژ٘ٚهي تؽ اقاـ ناضًٙاي
ِٛؼظ تأييع ٚؾاؼتطأٗ٘اي ِػوٛؼ ِٕٛط تٗ ػعَ ِغايؽت تا ًِٛتات نٛؼاي ػاٌي أمالب فؽٕ٘گي تا ٘عف اؼتماء ويفيت آِٛؾني
 ٚپژ٘ٚهي
تثًؽٖ ـ پف اؾ اقتمؽاؼ ٔظاَ خاِغ ٔظاؼت  ٚاؼؾياتي  ٚتضّيٓ ويفيت٘ ،ؽگ ٗٔٛگكتؽل  ٚتٛقؼٗ ؼنتٗ٘ا ،گؽٙ٘ٚا ِ ٚماعغ
تسًيٍي ِٛوٛي تٗ ؼػايت ناضًٙاي اتالغي اؾ قٛي ٚؾاؼتطأٗ٘اي غيؼتظ تٛقظ ظأهگا٘ٙا
تسميماتي اقتٚ .ؾاؼتطأٗ٘اي ػٍ ،َٛتسميمات  ٚفٕاٚؼي ٚ

ِ ٚؤقكات آِٛؾل ػاٌي ٚ

تٙعانت ،ظؼِاْ  ٚآِٛؾل پؿنىي زكة ِٛؼظ ِداؾٔع ػٍّيات

اخؽائي قٕدم ويفيت  ٚؼتثٗتٕعي ؼا تؽ اقاـ ايٓ ٔظاَ تٗ ِؤقكات ِٛؼظ تأييع ظؼ تطم غيؽظٌٚتي ٚاگػاؼ ّٔايٕع.

ِاظٖ 16ـ ظٌٚت ِداؾ اقت تٗ ِٕظٛؼ ظقتياتي تٗ خايگاٖ

ظ َٚػٍّي  ٚفٕاٚؼي ظؼ ِٕغمٗ  ٚتثثيت آْ تا پاياْ تؽٔاِٗ پٕدُ،

العاِات ؾيؽ ؼا أداَ ظ٘ع:
اٌف ـ تاؾٔگؽي آئيٓٔاِٗ اؼتماء اػضاء ٘يأت ػٍّي تٗ ٔسٛي وٗ تا پٕداٖ ظؼيع (  )%50اِتياؾات پژ٘ٚهي اػضاي ٘يأت ػٍّي
ِؼغٛف تٗ ؼفغ ِهىالت وهٛؼ تانع.
تؽاي تسمك ايٓ اِؽ تّٙيعات الؾَ تؽاي اؼتماء ٘يأت ػٍّي اؾ خٍّٗ تٛقؼٗ

 ٚتمٛيت ظٚؼٖ٘اي تسًيالت تىّيٍي ،افؿايم

فؽيتٙاي ِغاٌؼاتي اػضاء ٘يأت ػٍّي ظؼ ظاضً  ٚضاؼج اؾ وهٛؼ  ٚايداظ ِؽاوؿ تسميماتي  ٚفٕاٚؼي پيهؽفتٗ ػٍ ٚ َٛفٕ ْٛظؼ
وهٛؼ ،تكٙيً اؼتثاط ظأهگا٘ٙا تا ظقتگا٘ٙاي اخؽائي اؾ خٍّٗ يٕؼت فؽاُ٘ ضٛا٘ع گؽظيع.
ب ـ ايداظ ظؽفيت الؾَ تؽاي افؿايم ظؼيع پػيؽفتٗنعگاْ ظٚؼٖ٘اي تسًيالت تىّيٍي آِٛؾل
گٗٔٛاي وٗ ِيؿاْ افؿايم ٚؼٚظ ظأمآِٛضتگاْ ظٚؼٖ

ػاٌي ،تا اؼتماء ويفيت تٗ

واؼنٕاقي تٗ ظٚؼٖ٘اي تسًيالت تىّيٍي تٗ تيكت ظؼيع (

)%20

تؽقع.
ج ـ تؽٔاِٗؼيؿي  ٚزّايت الؾَ تؽاي تأِيٓ ٘يأت ػٍّي ِٛؼظ ٔياؾ ظأهگا٘ٙا ِ ٚؤقكات آِٛؾل ػاٌي  ٚپژ٘ٚهي تٗ ِٕظٛؼ
اؼتماء ناضى ٔكثت ػض٘ ٛيأت ػٍّي تّاَٚلت تٗ ظأهد ٛظؼ تّاِي ظأهگا٘ٙا اػُ اؾ ظٌٚتي  ٚغيؽظٌٚتي تٗ گٗٔٛاي وٗ
تا پاياْ تؽٔاِٗ ٔكثت وً ظأهد ٛتٗ ٘يأت ػٍّي تّاَٚلت ظؼ ظأهگاٖ٘ا ِ ٚؤقكات آِٛؾني ػاٌي غيؽظٌٚتي تٗ زعاوثؽ
چ ٚ ًٙظؼ ظأهگاٖ پياَ ٔٛؼ تٗ زعاوثؽ ظٚيكت  ٚپٕداٖ تؽقع.
ظ ـ ٔكثت تٗ ايداظ،

ؼاٖأعاؾي  ٚتدٙيؿ آؾِايهگاٖ واؼتؽظي ظؼ ظأهگاٖ٘ا ِ ٚؤقكات آِٛؾني ،نٙؽوٙاي

ظأهگا٘ي،

ػٍّي ،تسميماتي ،نٙؽوٙاي فٕاٚؼي ،پاؼوٙاي ػٍُ  ٚفٕاٚؼي ِ ٚؽاوؿ ؼنع اؾ عؽيك ظقتگا٘ٙاي اخؽائي  ٚنؽوتٙاي تاتؼٗ ٚ

ٚاتكتٗ آٔٙا العاَ ّٔايع .تطهي اؾ ٔيؽٚي پژ٘ٚهي ايٓ آؾِايهگا٘ٙا ِيتٛأع تٛقظ پژ٘ٚهگؽاْ ظقتگاٖ اخؽائي يا نؽوت،
اػضاء ٘يأت ػٍّي  ٚظأهدٛياْ تسًيالت تىّيٍي ظأهگاٖ تأِيٓ گؽظظ .ظقتگا٘ٙاي اخؽائي  ٚنؽوتٙا ِيتٛإٔع تطهي اؾ
اػتثاؼات پژ٘ٚهي ضٛظ ؼا اؾ عؽيك ايٓ آؾِايهگا٘ٙا ٘ؿيٕٗ ّٔايٕع.
٘ـ ـ تٗ ِٕظٛؼ افؿايم ق ُٙتسميك  ٚپژ٘ٚم اؾ تٌٛيع ٔاضاٌى ظاضٍي تٗ گٗٔٛاي تؽٔاِٗؼيؿي ّٔايع وٗ ق ُٙپژ٘ٚم اؾ تٌٛيع
ٔاضاٌى ظاضٍي ،قاالٔٗ تٗ ِيؿاْ ٔيُظؼيع (  )%0/ 5افؿايم يافتٗ  ٚتا پاياْ تؽٔاِٗ تٗ قٗ ظؼيع (  )%3تؽقع .ظؼ ايٓ ؼاقتا
ِٕاتغ تسميمات ِٛضٛع ايٓ تٕع ؼا ٘ؽ قاي ظؼ تٛظخٗ قٕٛاتي ظؼ لاٌة تؽٔاِٗ٘اي
گؿاؼل ػٍّىؽظ تسميماتي وهٛؼ ِٛضٛع ايٓ تٕع ؼا تٗ

ضاو ِهطى ّٔٛظٖ ٔ ٚيؿ ظؼ پاياْ قاي

وّيكي ْٛآِٛؾل  ٚتسميمات ِدٍف نٛؼاي اقالِي اؼائٗ ّٔايٕع .

 ٚـ ٚؾاؼتطأٗ٘اي ػٍ ،َٛتسميمات  ٚفٕاٚؼي  ٚتٙعانت ،ظؼِاْ  ٚآِٛؾل پؿنىي ِٛظفٕع تا ّ٘ىاؼي قايؽ ظقتگا٘ٙاي غيؼتظ
ضّٓ اػّاي العاِات غيً ناضًٙاي آْ ؼا پايم ّٔٛظٖ  ٚگؿاؼل ػٍّىؽظ

قاالٔٗ ؼا تٗ وّيكي ْٛآِٛؾل  ٚتسميمات ِدٍف

نٛؼاي اقالِي اؼائٗ ّٔايع.
چهُأعاؾ تا

 1ـ اؼتماء وّي  ٚويفي ظأهگا٘ٙا ِ ٚؤقكات آِٛؾل ػاٌي تؽ اقاـ ػعاٌت آِٛؾني  ٚاٌٛٚيتٙاي قٕع
ؼػايت قايؽ ازىاَ ايٓ ِاظٖ
 2ـ ايالذ ٘ؽَ ٘يأت ػٍّي تّاَٚلت

ظأهگا٘ٙا ِ ٚؤقكات آِٛؾل ػاٌي اػُ اؾ ظٌٚتي  ٚغيؽظٌٚتي تا فؽاُ٘ آٚؼظْ

تكتؽ٘اي الؾَ  ٚتا تأويع تؽ نايكتٗقاالؼي
 3ـ گكتؽل اؼتثاعات ػٍّي تا ِؽاوؿ ٙٔ ٚاظ٘اي

آِٛؾني  ٚتسميماتي ِؼتثؽ تيٓاٌٍٍّي اؾ عؽيك ؼاٖأعاؾي ظأهگا٘ٙاي

ِهتؽن ،تؽگؿاؼي ظٚؼٖ٘اي آِٛؾني ِهتؽن ،اخؽاي ِهتؽن عؽزٙاي پژ٘ٚهي  ٚتثاظي اقتاظ  ٚظأهد ٛتا وهٛؼ٘اي ظيگؽ
تا تأويع تؽ وهٛؼ٘اي ِٕغمٗ  ٚخٙاْ اقالَ تٗ ٚيژٖ ظؼ ؾِيٕٗ٘اي ػٍَٛ

أكأيِ ،ؼاؼف ظيٕي  ٚػٍ َٛپيهؽفتٗ  ٚاٌٛٚيتظاؼ

خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ تؽ اقاـ ٔمهٗ خاِغ ػٍّي وهٛؼ تا ٘عف تٛقؼٗ ػٍّي وهٛؼ  ٚتٛإّٔعقاؾي اػضاء ٘يأت ػٍّي
4ـ ايداظ ّ٘إ٘گي تيٓ ٔٙاظ٘ا  ٚقاؾِاْ٘اي پژ٘ٚهي وهٛؼ خٙت قياقتگػاؼي ،تؽٔاِٗؼيؿي ٔ ٚظاؼت

والْ ٚؾاؼت ػٍ،َٛ

تسميمات  ٚفٕاٚؼي  ٚنٛؼاي ػاٌي ػٍ ،َٛتسميمات  ٚفٕاٚؼي
ِٕظٛؼ تٛقؼٗ ِتٛاؾْ

5ـ تعٚيٓ  ٚاخؽاي عؽذ ٔياؾقٕدي آِٛؾل ػاٌي  ٚپژ٘ٚهي ظؼ ٔطكتيٓ قاي اخؽاي تؽٔاِٗ تٗ
ِؤقكات آِٛؾل ػاٌي  ٚپژ٘ٚهي ظٌٚتي  ٚغيؽظٌٚتي تا تٛخٗ تٗ ٔياؾ٘ا  ٚاِىأات

 6ـ اقتمؽاؼ ٔظاَ يىپاؼچٗ پايم  ٚاؼؾياتي ػٍُ  ٚفٕاٚؼي وهٛؼ تست ٔظؽ نٛؼاي ػاٌي ػٍ ،َٛتسميمات  ٚفٕاٚؼي تا ّ٘إ٘گي
ِؽوؿ آِاؼ ايؽاْ خٙت ؼيع ٚضؼيت ػٍّي وهٛؼ ظؼ ِمياـ ٍِيِٕ ،غمٗاي  ٚتيٓاٌٍٍّي  ٚتؼييٓ ِيؿاْ ظقتياتي تٗ ا٘عاف
اقٕاظ تاالظقتي ِثتٕي تؽ ٔظاَ فؽاگيؽ  ٚپٛياي آِاؼ ثثتي  ٚاؼائٗ گؿاؼل قاالٔٗ تٗ وّيكيْٛ

آِٛؾل  ٚتسميمات ِدٍف

نٛؼاي اقالِي
 7ـ أداَ العاِات لأٔٛي الؾَ تؽاي تىّيً  ٚاخؽاي ٔمهٗ خاِغ ػٍّي وهٛؼ ظؼ ؼاقتاي تٕع (  ) 11قياقتٙاي وٍي اتالغي
تؽٔاِٗ پٕدُ
 8ـ تؽٔاِٗؼيؿي تؽاي تسمك ناضًٙاي ايٍي ػٍُ  ٚفٕاٚؼي ناًِ ق ُٙظؼآِع زايً اؾ ياظؼات ِسًٛالت  ٚضعِات ِثتٕي
تؽ فٕاٚؼي٘اي پيهؽفتٗ ِ ٚيأي ،قؽأٗ تٌٛيع

ٔاضاٌى ظاضٍي ٔاني اؾ ػٍُ  ٚفٕاٚؼي ،تؼعاظ گٛا٘ي ثثت اضتؽاع ،تؼعاظ

تٌٛيعات ػٍّي تيٓاٌٍٍّئ ،كثت قؽِايٗگػاؼي ضاؼخي ظؼ فؼاٌيتٙاي ػٍُ  ٚفٕاٚؼي تٗ ٘ؿيٕٗ٘اي

تسميمات وهٛؼ  ٚتؼعاظ

نؽوتٙاي ظأمتٕياْ
ظٌٚت ِٛظف اقت تٗ گٗٔٛاي تؽٔاِٗؼيؿي ّٔايع وٗ تا پاياْ تؽٔاِٗ زعالً تٗ خايگاٖ ؼتثٗ ظ َٚظؼ ِٕغمٗ ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ
ِاظٖ 17ـ ظٌٚت ِداؾ اقت تٗ ِٕظٛؼ تٛقؼٗ  ٚأتهاؼ فٕاٚؼي  ٚزّايت اؾ نؽوتٙاي
اٌف ـ زّايت ِاٌي اؾ پژ٘ٚهٙاي تماضا ِسٛؼ

تؽقع.

ظأمتٕياْ العاِات ؾيؽ ؼا أداَ ظ٘ع :

ِهتؽن تا ظأهگا٘ٙا ِ ٚؤقكات آِٛؾل ػاٌي ،پژ٘ٚهي  ٚفٕاٚؼي ٚ

زٛؾٖ٘اي ػٍّيٗ ظؼ ِٛاؼظ ٔاظؽ تٗ زً ِهىالت ِٛخٛظ وهٛؼ ِهؽٚط تٗ ايٓ وٗ زعالً پٕداٖ ظؼيع (  )%50اؾ ٘ؿيٕٗ٘اي آْ
ؼا واؼفؽِاي غيؽظٌٚتي تأِيٓ  ٚتؼٙع وؽظٖ تانع.
ب ـ زّايت ِاٌي  ٚتكٙيً نىًگيؽي  ٚتٛقؼٗ نؽوتٙاي وٛچه ِ ٚتٛقظ ضًٛيي  ٚتؼأٚي وٗ ظؼ ؾِيٕٗ

تداؼيقاؾي

ظأم  ٚفٕاٚؼي تٗ ٚيژٖ تٌٛيع ِسًٛالت ِثتٕي تؽ فٕاٚؼي٘اي پيهؽفتٗ  ٚياظؼات ضعِات فٕي ِٕٙ ٚعقي فؼاٌيت ِيوٕٕع ٚ
ٔيؿ زّايت اؾ ؼاٖأعاؾي ِؽاوؿ ؼنع  ٚپاؼوٙاي ػٍُ  ٚفٕاٚؼي اؾ عؽيك تطم غيؽظٌٚتي
ج ـ زّايتٙاي لأٔٛي الؾَ ظؼ ؼاقتاي تهٛيك عؽفٙاي ضاؼخي لؽاؼظاظ٘اي تيٓاٌٍٍّي  ٚقؽِايٗگػاؼي ضاؼخي تؽاي أتماي
ظأم فٕي  ٚتطهي اؾ فؼاٌيتٙاي تسميك  ٚتٛقؼٗ ِؽتٛط تٗ ظاضً وهٛؼ  ٚأداَ آْ تا ِهاؼوت

نؽوتٙاي ظاضٍي

ظ ـ زّايت ِاٌي اؾ ايداظ  ٚتٛقؼٗ تٛؼـ ايعٖ  ٚتاؾاؼ فٕاٚؼي تٗ

ِٕظٛؼ اقتفاظٖ اؾ ظؽفيتٙاي ػٍّي ظؼ خٙت پاقطگٛيي تٗ

ٔياؾ تطهٙاي يٕؼت ،وهاٚؼؾي  ٚضعِات
تٙؽٖٚؼي  ٚزً ِهىالت وهٛؼ

٘ـ ـ زّايت ِاٌي اؾ پايأْاِٗ٘ا  ٚؼقاٌٗ٘اي ظأهدٛيي ظؼ ؼاقتاي اؼتماء

 ٚـ تأِيٓ  ٚپؽظاضت تطهي اؾ ٘ؿيٕٗ ثثت اضتؽاػات ،تٌٛيع ظأم فٕي  ٚزّايت ِاٌي اؾ تٌٛيعوٕٕعگاْ تؽاي ضؽيع ظأم فٕي ٚ
اِتياؾ اضتؽاػات
تثًؽٖ 1ـ ظقتگا٘ٙاي اخؽائي ِىٍفٕع اِىأات  ٚتدٙيؿات پژ٘ٚهي  ٚتسميماتي ،آؾِايهگا٘ٙا  ٚواؼگا٘ٙا ؼا تا ٔؽش تؽخيسي ظؼ
اضتياؼ ِؤقكات  ٚنؽوتٙاي ظأمتٕياْ ِٛؼظ تأييع نٛؼاي ػاٌي ػٍ ،َٛتسميمات  ٚفٕاٚؼي ظؼ چٙاؼچٛب ًِٛتٗ ٘يأت ٚؾيؽاْ
لؽاؼ ظٕ٘ع.
تثًؽٖ 2ـ ظؼ ؼاقتاي تٛقؼٗ  ٚأتهاؼ فٕاٚؼي تٗ ظقتگا٘ٙاي اخؽائي اخاؾٖ ظاظٖ
تدٙيؿاتي ؼا وٗ ظؼ چٙاؼچٛب لؽاؼظاظ تا ظأهگا٘ٙا ٚ

ِينٛظ ِاٌىيت فىؽي ،ظأم فٕي ٚ

ِؤقكات پژ٘ٚهي  ٚفٕاٚؼي ظٌٚتي ايداظ  ٚزايً نعٖاقت تٗ

ظأهگا٘ٙا ِ ٚؤقكات ياظنعٖ ٚاگػاؼ ّٔايٕع.
تثًؽٖ 3ـ قاؾِاْ ثثت اقٕاظ  ٚاِالن وهٛؼ ِٛظف اقت يؽفاً پف اؾ

اؼائٗ گٛا٘ي ِّيؿي ػٍّي اضتؽاػات اؾ قٛي ِؽاخغ

غييالذ ٔكثت تٗ ثثت اضتؽاػات العاَ ّٔايع.
ٔكثت تٗ تهىيً ِؤقكات  ٚنؽوتٙاي

تثًؽٖ 4ـ اػضاء ٘يأت ػٍّي ِيتٛإٔع تا ِٛافمت ٘يأت إِاء ّ٘اْ ظأهگاٖ

يعظؼيع ( )%100ضًٛيي ظأمتٕياْ العاَ  ٚيا ظؼ ايٓ ِؤقكات  ٚنؽوتٙا ِهاؼوت ّٔايٕع .ايٓ ِؤقكات  ٚنؽوتٙا تؽاي
أؼماظ لؽاؼظاظ پژ٘ٚهي ِكتميُ  ٚيا غيؽِكتميُ تا ظقتگا٘ٙاي اخؽائيِ ،هّٛي لإِٔ ْٛغ ِعاضٍٗ واؼوٕاْ ظؼ

ِؼاِالت

ظٌٚتي  ٚتغييؽات تؼعي آْ ٔيكتٕع.
ِاظٖ 18ـ ظٌٚت تٗ ِٕظٛؼ گكتؽل زّايتٙاي ٘عفّٕع ِاظي ِ ٚؼٕٛي اؾ ٔطثگاْ ٛٔ ٚآٚؼاْ ػٍّي  ٚفٕاٚؼي العاِات ؾيؽ ؼا أداَ
ظ٘ع:
اٌف ـ اؼتماء ِٕؿٌت اختّاػي اؾ عؽيك فؽٕ٘گقاؾي
ب ـ تكٙيً ظؼ اؼتماء

تسًيٍي ٚ ٚؼٚظ تٗ ؼنتٗ٘اي تسًيٍي ِٛؼظ ػاللٗ ظؼ ظٚؼٖ٘اي لثً  ٚتؼع اؾ ٚؼٚظ تٗ

ج ـ اػغاء زّايتٙاي ِاٌي  ٚتٛؼـ تسًيٍي اؾ عؽيك ٚؾاؼتطأٗ٘اي ػٍ،َٛ

ظأهگاٖ

تسميمات  ٚفٕاٚؼي  ٚتٙعانت ،ظؼِاْ  ٚآِٛؾل

پؿنىي  ٚتٕياظ ٍِي ٔطثگاْ
ظ ـ ٘عايت تسًيٍي ظؼ ؾِيٕٗ٘ا  ٚؼنتٗ٘اي اٌٛٚيتظاؼ ِٛؼظ ٔياؾ وهٛؼ
٘ـ ـ تؽلؽاؼي تيّٗ تأِيٓ اختّاػي  ٚتيّٗ پايٗ قالِت فؽظ  ٚضأٛاظٖ ٚي
 ٚـ ؼفغ ظغعغٗ ضغؽپػيؽي ِاٌي ظؼ أداَ ِؽازً پژ٘ٚهي  ٚاِٛؼ ٔٛآٚؼأٗ
ؾ ـ زّايت اؾ تداؼيقاؾي ظقتاٚؼظ٘اي آٔاْ
ذ ـ تمٛيت اتؼاظ ِؼٕٛي ،تًيؽتافؿايي ،ضٛظتاٚؼي  ٚتؼٍك ٍِي
ط ـ ايداظ  ٚتمٛيت ِؽاوؿ ػٍّي ،تسميماتي  ٚفٕاٚؼي تٛإّٔع ظؼ تؽاؾ تيٓاٌٍٍّي  ٚتا اِىأات ضاو ظؼ ناضٗ٘اي ِطتٍف ػٍٚ َٛ
فٕ ْٛتٕياظي  ٚؼا٘ثؽظي تا تٗواؼگيؽي ٔطثگاْ  ٚظأهّٕعاْ

ظؼ خٙت ضٍك ظأم ،ايعٖ٘اي ٔ ٚ ٛتثعيً ػٍُ تٗ ثؽٚت ظؼ عٛي

تؽٔاِٗ
ي ـ ايداظ فؽيتٙاي نغٍي ِٕاقة تؽاي ٔطثگاْ  ٚاقتؼعاظ٘اي تؽتؽ ِتٕاقة تا تطًى  ٚتٛإّٔعي٘اي

آٔٙا  ٚاٌٛٚيتٙاي

وهٛؼ تا زّايت اؾ قؽِايٗگػاؼيٙاي ضغؽپػيؽ خٙت تثعيً ظأم فٕي تٗ ِسًٛي لاتً اؼائٗ تٗ تاؾاؼ واؼ
ن ـ ايداظ قاؾ  ٚواؼ٘اي ِٕاقة تؽاي افؿايم قُٙ

ِهاؼوت أدّٓ٘اي ػٍّئ ،طثگاْ  ٚاقتؼعاظ٘اي تؽتؽ ظؼ

تًّيُقاؾيٙا ِ ٚعيؽيت وهٛؼ
ي ـ ايداظ قاؾ  ٚواؼ الؾَ تؽاي ِهاؼوت أدّٕٙاي ػٍّئ ،طثگاْ  ٚظأهّٕعاْ
ػٍّي  ٚپژ٘ٚهي تيٓاٌٍٍّي  ٚتؽتؽ خٙاْ ٚ

وهٛؼ ظؼ ّ٘ايهٙا ،وٕفؽأكٙا ِ ٚداِغ

تٙؽٖگيؽي اؾ تٛإّٔعيٙاي ظأهّٕعاْ ٔ ٚطثگاْ ايؽأي ظؼ خٙاْ  ٚفؽاُ٘ وؽظْ

فؽيتٙاي ِغاٌؼاتي ِٕاقة ظؼ ظاضً  ٚضاؼج وهٛؼ
َ ـ تأِيٓ  ٚپؽظاضت تطهي اؾ ٘ؿيٕٗ٘اي ثثت
تكٙيالت الؾَ تؽاي أتهاؼ آثاؼ ِفيع ػٍّي آٔاْ

خٛاؾ اِتياؾ ػٍّي ) (patentظؼ قغر ٍِي  ٚتيٓاٌٍٍّي  ٚايداظ تّٙيعات ٚ

ِاظٖ19ـ
اٌف ـ ظؼ ؼاقتاي تسمك تٕع ( ) 8قياقتٙاي وٍي اتالغي  ٚتا ٘عف اؼتماء ويفي قٗ زٛؾٖ ظأمِٙ ،اؼت  ٚتؽتيت اقالِي تٗ
ظٌٚت اخاؾٖ ظاظٖ ِينٛظ تؽٔاِٗ تسٛي تٕياظيٓ ظؼ ٔظاَ آِٛؾل  ٚپؽٚؼل وهٛؼ ؼا ظؼ

چٙاؼچٛب لٛأيٓ ِٛضٛػٗ  ٚتا ؼػايت

اٌٛٚيتٙاي غيً تعٚيٓ ّٔايع  ٚپف اؾ تًٛية ظؼ ٘يأت ٚؾيؽاْ تٗ اخؽاء ظؼآٚؼظ:
 1ـ تسٛي ظؼ تؽٔاِٗ٘اي آِٛؾني  ٚپؽٚؼني  ٚظؼقي خٙت وكة نايكتگي٘اي ِٛؼظ ٔياؾ فؽظ ايؽأي تٛقظ ظأمآِٛضتگاْ
ظٚؼٖ آِٛؾل ػِّٛي ِثتٕي تؽ فٍكفٗ تؼٍيُ  ٚتؽتيت اقالِي ٔ ٚياؾقٕدي  ٚتٗ واؼگيؽي فٕاٚؼي
 2ـ ٘عايت تسًيٍي تؽ

اقاـ ػاليك ٚ ٚيژگي٘اي ظأمآِٛؾاْ ،تٛقؼٗ زؽفٗاي  ٚقؽِايٗ أكأي ِٛؼظ ٔياؾ

 3ـ ايالذ ٔظاَ اؼؾنياتي پيهؽفت تسًيٍي تا تأويع تؽ ؼٚيىؽظ اؼؾنياتي تؽاي

وهٛؼ

تسمك فؽآيٕع ياظظ٘ي ـ ياظگيؽي ظؼ وٍيٗ

ظٚؼٖ٘اي تسًيٍي  ٚتسمك واًِ ايٓ فؽآيٕع تا پاياْ تؽٔاِٗ
 4ـ تكتؽقاؾي  ٚايداظ أگيؿٖ الؾَ تؽاي ٚؼٚظ ظأمآِٛؾاْ ِكتؼع تٗ ؼنتٗ٘اي ػٍ َٛأكأي
 5ـ تؽٔاِٗؼيؿي تؽاي تؽلؽاؼي تٛاؾْ تيٓ تؼعاظ ظأمآِٛؾاْ ظؼ ؼنتٗ٘اي ِطتٍف تسًيٍي ِتٕاقة تا ٔياؾ٘اي خاِؼٗ تٗ تعؼيح
 ٚظؼ عٛي تؽٔاِٗ  ٚتؽلؽاؼي تٛاؾْ تا پاياْ تؽٔاِٗ
ِٙاؼت تا تٛخٗ تٗ ٔياؾ تاؾاؼ واؼ تا پاياْ تؽٔاِٗ تؽاي تّاِي

 6ـ تكتؽقاؾي ِٕاقة تؽاي وكة زعالً يه نايكتگي ٚ
ظأمآِٛؾاْ ظٚؼٖ ِتٛقغٗ ٔظؽي

 7ـ اقتمؽاؼ ٔظاَ تضّيٓ ويفيت خٙت پايم ،اؼؾنياتي ،ايالذ  ٚافؿايم تٙؽٖٚؼي
 8ـ قٕدم  ٚاؼتماء يالزيتٙاي زؽفٗاي ٔيؽٚي أكأي ِٛخٛظ ِٛ ٚؼظ ٔياؾ آِٛؾل  ٚپؽٚؼل تؽ اقاـ ناضًٙاي آِٛؾني ٚ
پؽٚؼني
 9ـ اؼائٗ تؽٔاِٗ خاِغ آِٛؾل لؽآْ اػُ اؾ ؼٚاْضٛأي  ٚف ُٙلؽآْ  ٚتؽٔاِٗ تٍفيمي لؽآِْ ،ؼاؼف اقالِي  ٚػؽتي تا ا٘عاف
لؽآٔي
 10ـ تؽٔاِٗؼيؿي خٙت تعٚيٓ تؽٔاِٗ٘اي آِٛؾني اؼتماء قالِت خكّأي  ٚؼٚأي

ِثتٕي تؽ آِٛؾٖ٘اي ظيٕي  ٚلؽآٔي

 11ـ تمٛيت  ٚگكتؽل ٔظاَ ِهاٚؼٖ ظأمآِٛؾ  ٚضأٛاظٖ خٙت تسمك قالِت ؼٚزي ظأمآِٛؾاْ
 12ـ تٙؽٖتؽظاؼي اؾ اِاوٓ ٚؼؾني قاؾِاْ

تؽتيت تعٔي ظؼ قاػات تالاقتفاظٖ خٙت اؼتماء قالِت خكّي ظأمآِٛؾاْ

13ـ افؿايم قؽأٗ فضا٘اي ٚؼؾني ظأمآِٛؾاْ
 14ـ تٗواؼگيؽي فٕاٚؼي اؼتثاعات  ٚاعالػات ظؼ وٍيٗ فؽآيٕع٘ا خٙت تسمك ػعاٌت آِٛؾني  ٚتكٙيً فؽآيٕع٘اي ِٛخٛظ  ٚاؼائٗ
تؽٔاِٗ٘اي آِٛؾني  ٚظؼٚـ ظٚؼٖ٘اي تسًيٍي تٗ يٛؼت اٌىتؽٔٚيىي
 15ـ ايداظ تؼاًِ  ٚاؼتثاط ِؤثؽ تا ظيگؽ ٔظاِٙاي آِٛؾني ظؼ وهٛؼ اؾ خٍّٗ آِٛؾل ػاٌي تٗ ػٕٛاْ ؾيؽ ٔظاَ يه ٔظاَ

ٚازع

 16ـ ايداظ تؼاًِ آِٛؾني قاؾٔعٖ تا ظيگؽ وهٛؼ٘ا ِ ٚؽاوؿ تيٓاٌٍٍّي ِإٔع ئٛكى ،ٛآيككى ٚ ٛئٛيٛن
ب ـ ظٌٚت ِٛظف اقت تٗ ِٕظٛؼ افؿايم تٙؽٖٚؼي اؾ عؽيك

تٙيٕٗقاؾي ظؼ ِٕاتغ أكأي ِٕ ٚاتغ ِاٌي ظؼ ٚؾاؼت آِٛؾل ٚ

پؽٚؼل تٗ ٔسٛي العاَ ّٔايع وٗ ظؼ عٛي تؽٔاِٗ ق ُٙاػتثاؼات غيؽپؽقٍٕي تٗ پؽقٍٕي افؿايم ياتع.
ج ـ آِٛؾل  ٚپؽٚؼل ِداؾ اقت ظؼ زعٚظ ِمؽؼ ظؼ ايً پأؿظُ٘ (

 ) 15لأ ْٛاقاقي گٛيم ِسٍي ٚ

اظتيات تِٛي ؼا ظؼ

ِعاؼـ تمٛيت ّٔايع.
ظ ـ ٚؾاؼت آِٛؾل  ٚپؽٚؼل ِٛظف اقت تٗ ِٕظٛؼ تضّيٓ ظقتؽقي تٗ فؽيتٙاي ػاظالٔٗ آِٛؾني تٗ تٕاقة خٕكيت ٔ ٚياؾ
ِٕاعك تٗ ٚيژٖ ظؼ ِٕاعك وّتؽ تٛقؼٗيافتٗ  ٚؼفغ ِسؽِٚيت آِٛؾنئ ،كثت تٗ آِٛؾل اؾ ؼاٖ ظٚؼ ٚ

ؼقأٗاي  ٚتأِيٓ

٘ؿيٕٗ٘اي تغػيٗ ،ؼفت  ٚآِع ،تٙعانت  ٚقايؽ اِٛؼ ِؽتٛط تٗ ِعاؼـ نثأٗؼٚؾي العاَ ّٔايع.
٘ـ ـ ٚؾاؼت آِٛؾل  ٚپؽٚؼل ِىٍف اقت تؽاي تأِيٓ ٔياؾ٘اي

ٚيژٖ  ٚتٛأثطهي گؽٙ٘ٚاي ِطتٍف آِٛؾني العاِات ؾيؽ ؼا

أداَ ظ٘ع:
 1ـ ِٕؼغفقاؾي ِعاؼـ  ٚگكتؽل اخؽاي تؽٔاِٗ٘اي تٍفيمي  ٚفؽاگيؽ
 2ـ تعٚيٓ تؽٔاِٗ٘اي خاِغ اعالعؼقأي خٙت آگاٖقاؾي  ٚآِٛؾل ٚاٌعيٓ وٛظواْ تا ٔياؾ٘اي ضاو
 3ـ تمٛيت عؽذ قٕدم وٛظواْ  ٚافؿايم اِؽ ِهاٚؼٖ ظؼ ايٓ ِعاؼـ

 4ـ تٛقؼٗ ِعاؼـ اقتثٕايي  ٚوٛظواْ

تا ٔياؾ٘اي ضاو  ٚفؽاُ٘ آٚؼظْ نؽايظ  ٚاِىأات ضاو الؾَ خٙت تٛإّٔعقاؾي ٚ

افؿايم ِٙاؼتٙاي ِٛؼظ ٔياؾ ايٓگ ٗٔٛآِٛؾلپػيؽاْ
 ٚـ قاؾِاْ يعا  ٚقيّا ِٛظف اقت ظؼ ؼاقتاي تؽٚيح اؼؾنٙاي اقالِي ـ ايؽأي ،اؼتماء قغر فؽٕ٘گ ػِّٛي ِ ٚماتٍٗ تا
ٔإ٘داؼيٙاي فؽٕ٘گي  ٚاختّاػي ،تمٛيت  ٚگكتؽل تؽٔاِٗ٘اي آِٛؾني ،ػٍّي  ٚتؽتيتي ظؼ نثىٗ٘اي ِؽتثظ تٗ ٚيژٖ تؽاي
ظأمآِٛؾاْ  ٚظأهدٛياْ ظؼ خٙت زّايت اؾ تسٛي ظؼ ٔظاَ

آِٛؾل  ٚپؽٚؼل  ٚتمٛيت ٘ٛيت ٍِي خٛأاْ ؼا ظؼ اٌٛٚيت لؽاؼ

ظ٘ع.
ِاظٖ20ـ
اٌف ـ تٗ ِٕظٛؼ ؾِيٕٗقاؾي تؽاي تؽتيت ٔيؽٚي أكأي ِتطًى ِ ٚتؼٙع ،ظأمِعاؼ ،ضالق  ٚواؼآفؽيِٕٓ ،غثك تا ٔياؾ٘اي
ٔٙضت ٔؽَافؿاؼي ،تا ٘عف تٛقؼٗ وّي  ٚويفي ظٌٚت ِداؾ اقت:
 1ـ ٘ؿيٕٗ قؽأٗ تؽتيت ٔيؽٚي أكأي ِتطًى

ِٛؼظ تماضاي وهٛؼ تؽ اقاـ ٘ؿيٕٗ٘اي آِٛؾني ٘ ٚؿيٕٗ٘اي ضعِات

پژ٘ٚهي ،تسميماتي  ٚفٕاٚؼي ِٛؼظ زّايت ؼا ظؼ چٙاؼچٛب تٛظخٗؼيؿي ػٍّياتي تؽاي ٘ؽ ظأهگاٖ ِ ٚؤقكٗ

آِٛؾني،

تسميماتي  ٚفٕاٚؼي ظٌٚتي ِساقثٗ  ٚتٗ عٛؼ قاالٔٗ تأِيٓ وٕع.
2ـ زّايت ِاٌي  ٚتكٙيً نؽايظ تؽاي افؿايم تؼعاظ ِدالت پژ٘ٚهي  ٚتؽٚيدي وهٛؼ ظؼ ؾِيٕٗ٘اي ِطتٍف ػٍّي تا زفظ
ويفيت تٗ گٗٔٛاي وٗ تا پاياْ تؽٔاِٗ تؼعاظ ِدالت ِ ٚماالت چاپ نعٖ ظؼ ِدالت ػٍّي ظاضٍي ٔكثت تٗ قاي پايأي تؽٔاِٗ
چٙاؼَ ؼا زعالً تٗ ظ ٚتؽاتؽ افؿايم ظ٘عّ٘ .چٕيٓ تّٙيعات الؾَ تؽاي ظقتؽقي تٗ تأىٙاي اعالػاتي ػٍّي ِؼتثؽ ؼا فؽاُ٘
ّٔايع.
 3ـ اؾ ظٖ ظأهگاٖ تؽتؽ ٚاتكتٗ تٗ ٚؾاؼت ػٍ ،َٛتسميمات  ٚفٕاٚؼي ٚ

پٕح ظأهگاٖ تؽتؽ ٚاتكتٗ تٗ ٚؾاؼت تٙعانت ،ظؼِاْ ٚ

آِٛؾل پؿنىي وٗ ظاؼاي ػٍّىؽظ تؽخكتٗ ظؼ ؼاقتاي گكتؽل ِؽؾ٘اي ظأم  ٚفٕاٚؼي ٘كتٕع زّايت ِاٌي  ٚزمٛلي ٚ
پهتيثأي ٚيژٖ ّٔايع.
 4ـ اؾ أدّٓ٘اي ػٍّي ،زّايت ِاٌي تٗ ػًّ آٚؼظ.
ب ـ ظأهگا٘ٙاِ ،ؽاوؿ ِ ٚؤقكات آِٛؾل ػاٌي  ٚپژ٘ٚهي  ٚفؽٕ٘گكتأٙايي وٗ ظاؼاي ِدٛؾ اؾ نٛؼاي گكتؽل
ػاٌي ٚؾاؼتطأٗ٘اي ػٍ ،َٛتسميمات  ٚفٕاٚؼي  ٚتٙعانت ،ظؼِاْ  ٚآِٛؾل پؿنىي ٚ
تع ْٚاٌؿاَ تٗ ؼػايت لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات ػِّٛي زاوُ

قايؽ ِؽاخغ لأٔٛي غيؼتظ ِيتانٕع

تؽ ظقتگا٘ٙاي ظٌٚتي تٗ ٚيژٖ لأِ ْٛساقثات ػِّٛي ،لأِ ْٛعيؽيت

ضعِات وهٛؼي ،لأ ْٛتؽگؿاؼي ِٕالًات  ٚايالزات  ٚاٌسالات تؼعي آٔٙا  ٚفمظ ظؼ چٙاؼچٛب ًِٛتات ٚ
ِؼاِالتي  ٚاظاؼي ـ اقتطعاِي ـ تهىيالتي ًِٛب ٘يأت إِاء وٗ
تٙعانت ،ظؼِاْ  ٚآِٛؾل پؿنىي ٚ

آِٛؾل

آئيٓٔاِٗ٘اي ِاٌي،

زكة ِٛؼظ تٗ تأييع ٚؾؼاء ػٍ ،َٛتسميمات  ٚفٕاٚؼي ٚ

ظؼ ِٛؼظ فؽٕ٘گكتأٙا تٗ تأييع ؼئيفخّٛٙؼ ِيؼقع ،ػًّ ِئّايٕع .اػضاء ٘يأت

ػٍّي قتاظي ٚؾاؼتطأٗ٘اي ػٍ ،َٛتسميمات  ٚفٕاٚؼي  ٚتٙعانت ،ظؼِاْ  ٚآِٛؾل پؿنىي ٔيؿ

ِهّٛي زىُ ايٓ تٕع

٘كتٕع .زىُ ايٓ تٕع ناًِ ًِٛتات ،تًّيّات  ٚآئيٓٔاِٗ٘اي لثٍي ٔيؿ ِيگؽظظ ًِٛ ٚتات ياظنعٖ ِاظاَ وٗ ايالذ ٔگؽظيعٖ
تٗ لٛت ضٛظ تالي ٘كتٕع.
تثًؽٖ 1ـ ٘ؽگ ٗٔٛايالذ قاضتاؼ ِ ٚمؽؼات ِاٌي ـ اظاؼيِ ،ؼاِالتي ،اقتطعاِي  ٚتهىيالتي ظأهگا٘ٙا ِ ٚؤقكات آِٛؾل
ػاٌي  ٚپژ٘ٚهي ظٌٚتي ّ٘ ٚچٕيٓ فؽٕ٘گكتأٙاي تطًًي فمظ ِهّٛي ِفاظ ايٓ تٕع اقت.
تثًؽٖ 2ـ اػتثاؼات اضتًاويافتٗ اؾ ِٕاتغ ػِّٛي ظٌٚت تٗ ايٓ ِؽاوؿ ِ ٚؤقكات وّه تٍمي نعٖ  ٚتؼع اؾ پؽظاضت تٗ ايٓ
ِؽاوؿ تٗ ٘ؿيٕٗ لغؼي ِٕظٛؼ  ٚتؽاقاـ تٛظخٗ تفًيٍي ًِٛب ٘يأت إِاء  ٚتا ِكؤٌٚيت ايهاْ لاتً
ج ـ ِؼاظي ظؼآِع٘ايي وٗ ِؤقكات ِ ٚؽاوؿ آِٛؾل ػاٌي ،پژ٘ٚهي  ٚفٕاٚؼي
٘عايا  ٚػٛايع ِٛلٛفات خػب ِئّايٕع اؾ

٘ؿيٕٗ اقت .

 ٚفؽٕ٘گكتأٙا ظؼ ٘ؽ قاي اؾ ِسً تثؽػات،

ِسً ظؼآِع ػِّٛي ٔيؿ تٗ ػٕٛاْ اػتثاؼات تٍّه ظاؼائيٙاي قؽِايٗاي تأِيٓ ٚ

ِساقثٗ ِيگؽظظ.
ظ ـ تٗ ِٕظٛؼ افؿايم واؼآيي ِأِٛؼيتٙاي ايٍي ظأهگا٘ٙا ظؼ اِٛؼ آِٛؾل ،پژ٘ٚم  ٚفٕاٚؼي ظؼ ٘ؽ قاي زعالً تيكت ظؼيع
( )%20اؾ اِٛؼ ضعِات ؼفا٘ي ظأهدٛياْ اؾ

ٔظؽ قاضتاؼي اؾ تعٔٗ ظأهگا٘ٙا خعا  ٚتٗ تطم غيؽظٌٚتي ٚاگػاؼ گؽظظ

٘ـ ـ ظٌٚت ِىٍف اقت تٗ ِٕظٛؼ وا٘م تًعيگؽي ،خٍٛگيؽي اؾ أداَ اِٛؼ ِٛاؾي  ٚتمٛيت ٔمم زاوّيتي

.

ٚؾاؼت ػٍ،َٛ

تسميمات  ٚفٕاٚؼيٚ ،زعت ؼٚيٗ ظؼ قياقتگػاؼي  ٚتؽٔاِٗؼيؿي ،اؼتماء وّيت  ٚويفيت اؼائٗ ضعِات ظأهدٛيي ٔكثت تٗ ايداظ
ِعيؽيت ٚازع قاِأع٘ي اِٛؼ ِؽتٛط ،تٙؽٖگيؽي اؾ ِدّٛػٗ اِىأات  ٚتٛإّٔعيٙاي زمٛلي ،پؽقٍٕي  ٚاػتثاؼات يٕعٚق ؼفاٖ

ظأهدٛياْ ،فؼاٌيتٙاي اِٛؼ ٚؼؾني ظأهدٛياْ ،اظاؼٖ تؽتيت تعٔي ِ ٚؼأٚت ظأهدٛيي ٚؾاؼت ػٍ ،َٛتسميمات  ٚفٕاٚؼي ،عي
قاي اٚي تؽٔاِٗ العاَ وٕع.
 ٚـ اػتثاؼات ٘ؿيٕٗاي  ٚتٍّه ظاؼائيٙاي قؽِايٗاي اؾ ِسً تٛظخٗ ػِّٛي ظٌٚت تٗ ظأهگا٘ٙا ٚ
پژ٘ٚهي  ٚفؽٕ٘گكتأٙا تؽاقاـ ؼظيف ِكتمً ظؼ تٛظخٗ قٕٛاتي آٔٙا

ِؤقكات آِٛؾل ػاٌي ٚ

ظؼ لاٌة اػتثاؼات ٍِي اضتًاو ِيياتع

.

ؾ ـ تٗ ظٌٚت اخاؾٖ ظاظٖ ِينٛظ تٗ ِٕظٛؼ زّايت اؾ ظأهدٛياْ ظأهگاٖ٘اي ظٌٚتي ،آؾاظ اقالِي ،ػٍّي ـ واؼتؽظي  ٚپياَ
ٔٛؼ  ٚآِٛؾنىعٖ٘اي فٕي  ٚزؽفٗاي ٚاتكتٗ تٗ ٚؾاؼت آِٛؾل  ٚپؽٚؼلِ ،ؤقكات آِٛؾل ػاٌي غيؽظٌٚتي وٗ ظاؼاي ِدٛؾ اؾ
يىي اؾ ٚؾاؼتطأٗ٘اي ػٍ ،َٛتسميمات  ٚفٕاٚؼي يا تٙعانت ،ظؼِاْ  ٚآِٛؾل پؿنىي ِيتانٕع تكٙيالت اػتثاؼي تٗ يٛؼت
ٚاَ تٍٕعِعت لؽٌاٌسكٕٗ ظؼ اضتياؼ يٕعٚق ؼفاٖ ظأهدٛياْ  ٚيا قايؽ ٔٙاظ٘اي غيؼتظ لؽاؼ ظ٘ع.
ذ ـ ظأهگا٘ٙا ِ ٚؤقكات آِٛؾل ػاٌي  ٚتسميماتي ِداؾٔع اؾ ظؽفيت ِاؾاظ تؽ قّٙيٗ آِٛؾل ؼايگاْ ضٛظ ٚ
خعيعي وٗ ايداظ ِيوٕٕع ،تؽ اقاـ ليّت تّاَنعٖ يا تٛافمي تا تطم

يا ظؽفيتٙاي

غيؽظٌٚتي  ٚتا تأييع ٘يأت إِاء ظؼ ِماعغ ِطتٍف

ظأهد ٛتپػيؽٔع ِٕ ٚاتغ ِاٌي ظؼيافتي ؼا زكة ِٛؼظ پف اؾ ٚاؼيؿ تٗ ضؿأٗ وً تٗ زكاب ظؼآِع٘اي اضتًايي ِٕظٛؼ
ط ـ تٗ ظأهگا٘ٙا اخاؾٖ ظاظٖ ِينٛظ تطهي اؾ ظؽفيت آِٛؾني ضٛظ ؼا اؾ عؽيك

وٕٕع.

پػيؽل ظأهدٛي ضاؼخي تا ظؼيافت

نٙؽيٗ تىّيً وٕٕع .ظؼ ِٛاؼظ ضاو تٗ ِٕظٛؼ تؽٚيح اؼؾنٙاي اقالِي  ٚأمالتي پػيؽل ظأهدٛي ضاؼخي تا تًٛية ٘يأت
إِاء تع ْٚظؼيافت نٙؽيٗ يا تا تطفيفِ ،داؾ اقت.
ي ـ ظأهگا٘ٙاي وهٛؼ ،زكة ِٛؼظ تٗ تهطيى

ٚؾاؼتطأٗ٘اي ػٍ ،َٛتسميمات  ٚفٕاٚؼي  ٚتٙعانت ،ظؼِاْ  ٚآِٛؾل

پؿنىي تا تًٛية نٛؼاي گكتؽل ٚؾاؼتطأٗ٘اي ِؽتٛطِ ،يتٛإٔع ٔكثت تٗ تأقيف نؼة ظؼ نٙؽ ِسً اقتمؽاؼ
ظيگؽ نٙؽ٘ا ِٕ ٚاعك آؾاظ ظاضً وهٛؼ ٔ ٚيؿ ظؼ ضاؼج وهٛؼ تٗ يٛؼت ضٛظگؽظاْ ٚ
ن ـ نٙؽيٗ ظأهدٛياْ خأثاؾ تيكت  ٚپٕح

ضٛظ يا

تا ظؼيافت نٙؽيٗ اؾ ظاٚعٍثاْ العاَ وٕٕع .

ظؼيع (  ٚ )%25تاالتؽ  ٚفؽؾٔعاْ آٔاْ ،فؽؾٔعاْ نا٘ع ،آؾاظگاْ  ٚفؽؾٔعاْ آٔاْ ٚ

ظأهدٛياْ تست پٛنم وّيتٗ اِعاظ اِاَ ضّيٕي (ؼٖ)  ٚقاؾِاْ تٙؿيكتي اؾ ِسً اػتثاؼات

ؼظيف ِكتمً ِؼأٚت تأِيٓ

نٛظ.
تثًؽٖ 1ـ پػيؽل ظأهد ٛظؼ نؼة ظأهگا٘ٙاي ِػوٛؼ ظؼ
پػيؽل ظأهد ٛتؽاي ظٚؼٖ

ظاضً وهٛؼ ضاؼج اؾ آؾِ ْٛقؽاقؽي أداَ ضٛا٘ع نع .ضٛاتظ

واؼنٕاقي تٛقظ واؼگؽِٛ ٖٚضٛع ِاظٖ (

 ) 4لأ ْٛپػيؽل ظأهد ٛظؼ ظأهگا٘ٙا ًِٛب

 ٚ 16/8/1386تؽاي ظٚؼٖ٘اي تسًيالت تىّيٍي تا پيهٕٙاظ ظأهگا٘ٙا  ٚزكة ِٛؼظ تا

تأييع يىي اؾ ٚؾاؼتطأٗ٘اي ػٍ،َٛ

تسميمات  ٚفٕاٚؼي يا تٙعانت ،ظؼِاْ  ٚآِٛؾل پؿنىي تؼييٓ ِينٛظ.
تثًؽٖ 2ـ ِيؿاْ نٙؽيٗ ظؼيافتي اؾ ظأهدٛياْ تا تٛخٗ تٗ ٔٛع ؼنتٗ ٚ

قغر ضعِات آِٛؾني ،وّه آِٛؾني  ٚؼفا٘ي

اؼائٗنعٖ ،تٛقظ ٘يأت إِاء ظأهگاٖ تؼييٓ  ٚاػالَ ِينٛظ.
اخؽاي ظٚؼٖ٘اي ِهتؽن تا ظأهگا٘ٙاي ِؼتثؽ ضاؼخي عثك ضٛاتظ ٚؾاؼتطأٗ٘اي ػٍ ،َٛتسميمات  ٚفٕاٚؼي  ٚتٙعانت ،ظؼِاْ
 ٚآِٛؾل پؿنىي ظؼ ايٓگ ٗٔٛنؼة تالِأغ اقت.
تثًؽٖ 3ـ ظٌٚت ِکٍف اقت زعاکثؽ ظؽف قٗ ِاٖ اؾ تاؼيص ظؼضٛاقت ظاٚعٍة ٔكثت تٗ اػغاء ؼٚاظيع (ٚيؿا)  ٚاخاؾٖ الاِت تؽاي
اػضاء ٘يأت ػٍّي  ٚظأهدٛياْ ضاؼخي ايٓ نؼة ظأهگا٘ي  ٚخاِؼٗ اًٌّغفي اٌؼاٌّيٗ العاَ کٕع.
تثًؽٖ4ـ ظأهدٛياْ ايؽأي ايٓ نؼة ظأهگا٘يّ٘ ،إٔع قايؽ ظأهدٛياْ اؾ ِؼافيت تسًيٍي
تثًؽٖ 5ـ ٔس ٖٛپػيؽل ظأهدِٛ ٛضٛع تٕع٘اي (ذ) ( ٚي) ايٓ
ِؤقكات ياظنعٖ  ٚزكة ِٛؼظ

تؽضٛؼظاؼ ضٛإ٘ع تٛظ .

ِاظٖ ظؼ ِماعغ ِطتٍف تٗ پيهٕٙاظ ٘يأت إِاء ظأهگا٘ٙا ٚ

تا تأييع ٚؾاؼتطأٗ٘ اي غي ؼتظ  ٚتا ؼػايت لأ ْٛپػيؽل ظأهد ٛظؼ ظأهگا٘ٙا ًِٛب

16/8/1386ضٛا٘ع تٛظ .ظؼ ِماعغ کاؼنٕاقي اؼنع  ٚتاالتؽ تا اقتفاظٖ اؾ ظؽفيتٙاي خعيع
ِؤقكات ياظنعٖ تا ظؼ ٔظؽ گؽفتٓ تٛاْ ػٍّي ظاٚعٍثاْ تا ؼػايت

اؾ عؽيك اِتسأات ٚؼٚظي

ضٛاتظ قاؾِاْ قٕدم آِٛؾل کهٛؼ ضٛا٘ع تٛظ

.

تثًؽٖ 6ـ ِعؼک تسًيٍي ظأهدٛياْ ِٛضٛع تٕع٘اي (ذ) ( ٚي) ايٓ ِاظٖ تا ظؼج ٔٛع پػيؽل ِ ٚسً تسًيً ياظؼ ِي  گؽظظ.
زٛؾٖ ٘اي ػٍّيٗ اؾ تكٙيالتِ ،ؿايا  ٚاِکأاتي کٗ تؽاي ِؽاکؿ آِٛؾني  ٚپژ٘ٚهي

يـ

تؼييٓنعٖ يا ِي نٛظ ،تؽضٛؼظاؼ

٘كتٕع.
ِاظٖ 21ـ ظٌٚت ِکٍف اقت تٗ ِٕظٛؼ گكتؽل
ٚالؼي ظؼ ِسيظ،

نايكتگي زؽفٗ اي اؾ عؽيك افؿايم ظأم ِٙ ٚاؼت تا ٔگؽل تٗ أداَ کاؼ

ايالذ ٘ؽَ تسًيٍي ٔيؽٚي کاؼ  ٚاؼتماء  ٚتٛإّٔعقاؾي قؽِايٗ

٘ اي أكأي ،کا٘م فايٍٗ

قغر

زؽفٗاي تؽاي خٛأاْ  ٚاؼتماء خايگاٖ

نايكتگي ٔيؽٚي کاؼ کهٛؼ تا قغر اقتأعاؼظ خٙأي  ٚايداظ فؽيتٙاي خعيع نغٍي ٚ
آِٛؾنٙاي فٕي  ٚزؽفٗ  اي تؽاي ٔظاَ آِٛؾل فٕي ٚ

زؽفٗ اي  ٚػٍّي ـ کاؼتؽظي کهٛؼ اػُ اؾ ؼقّي ،غيؽؼقّي ٚ


قاؾِأْايافتٗ ،ظؽف يکكاي اؾ تاؼيص تًٛية ايٓ لأ ْٛظؼ ِسٛؼ٘اي ؾيؽ قاؾٚکاؼ٘اي الؾَ ؼا تٙيٗ  ٚتا پيم

 تيٕي اٌؿاِات

ِٕاقة اخؽاء کٕع:
اٌف ـ اقتّؽاؼ ٔظاَ کاؼآِٛؾي  ٚکاؼٚؼؾي ظؼ آِٛؾنٙاي

ؼقّي ِتٛقغٗ  ٚػاٌي ،غيؽؼقّي فٕي  ٚزؽفٗ  اي  ٚػٍّي ـ

کاؼتؽظي.
ب ـ فؽاُ٘ قاؾي اؼتماء ِٙاؼت ظؼ کهٛؼ اؾ عؽيك اػغاء تكٙيالت ِاٌي تا ٔؽش تؽخيٙي  ٚتأِيٓ فضا٘اي فيؿيکي  ٚکاٌثعي تا
نؽايظ ق ٚ ًٙؾِيٕٗ قاؾي زضٛؼ فؼاي ِ ٚؤثؽتطم غيؽظٌٚتي ظؼ تٛقؼٗ آِٛؾنٙاي ؼقّي  ٚغيؽؼقّي ِٙاؼتي  ٚػٍّي ـ
کاؼتؽظي کهٛؼ.
ج ـ افؿايم  ٚتكٙيً

 اي ظؼ تطهٙاي ظٌٚتي  ٚغيؽظٌٚتي

ِهاؼکت تٙؽٖ  تؽظاؼاْ اؾ آِٛؾل فٕي  ٚزؽفٗ

.

ظ ـ ّ٘إ٘گي ظؼ قياقتگػاؼي ِ ٚعيؽيت ظؼ تؽٔاِٗ ؼيؿي آِٛؾنٙاي فٕي  ٚزؽفٗ اي کهٛؼ تٗ ػٕٛاْ يک ٔظاَ ِٕكدُ  ٚپٛيا
ِتٕاقة تا ٔياؾ کهٛؼ.
٘ـ ـ کاؼتكت چٙاؼچٛب يالزيتٙاي زؽفٗاي ٍِي تٗ يٛؼت ِٕكدُ تؽاي اؼتثاط يالزيتٙاِ ،عاؼک  ٚگٛا٘يٕاِٗ٘ ا ظؼ قغٛذ ٚ
نايكتگي٘اي قغٛذ ِطتٍف

ِاظاَاٌؼّؽ  ٚتؼييٓ

أٛاع ِطتٍف ظؼ زٛؾٖ زؽفٗ  ٚنغً ظؼ خٙت تٗ ؼقّيت نٕاضتٓ ياظگيؽي
ِٙاؼتي.
 ٚـ ٔياؾقٕدي  ٚتؽآٚؼظ ٔيؽٚي أكأي کاؼظأي ِٛؼظٔياؾ  ٚيعٚؼ ِدٛؾ الؾَ  ٚزّايت تٗ ِٕظٛؼ تأقيف  ٚتٛقؼٗ ِؽاکؿ آِٛؾل
ظٚؼٖ ٘اي کاؼظأي ظؼ تطم ضًٛيي  ٚتؼأٚي  ٚايداظ ظؽفيتٙاي ِٛؼظ ٔياؾ تا قاي چٙاؼَ تؽٔاِٗ.

ؾ ـ ؼتثٗ تٕعي ِؽاکؿ آِٛؾنٙاي فٕي  ٚزؽفٗ اي ؼقّي  ٚغيؽؼقّي تؽ اقاـ ناضًٙاي ِعيؽيت اخؽائي ،فؽآيٕع ياظظ٘ي ـ
ياظگـيؽئ ،يؽٚي أكأي ،تسمـيك  ٚتٛقؼٗ ِٕاتغ  ٚناضى پهتيثأي فؽاگيؽاْ.
ِاظٖ 22ـ ظٌٚت ِکٍف اقت ِاتٗ  اٌتفاٚت اػتثاؼات ًِٛب  ٚاػتثاؼات تطًيىيافتٗ تا ازتكاب تؼعيً قاي ٘ اي اخؽاي عؽذ
ِٛضٛع لأ ْٛايالذ ِاظٖ ( ) 1لأ ْٛتؽٔاِٗ چٙاؼَ تٛقؼٗ التًاظي ،اختّاػي  ٚفؽٕ٘گيًِٛ ،ب  30/1/1385ؼا تؽاي تاؾقاؾي
ِ ٚما َٚقاؾي ِعاؼـ تع ْٚاقتسکاَ اؾ ِسً ِٕاتغ ػِّٛي ٚ

يا زكاب غضيؽٖ اؼؾي ظؼ لاٌة تٛظخٗ قٕٛاتي زعاکثؽ ظؽف

قٗ قاي اٚي تؽٔاِٗ تأِيٓ ّٔايع.
ِيتانع  ٚتايع ِؼاظي کّکٙاي
ِعؼقٗقاؾ 

تثًؽٖ ـ ظٌٚت ّ٘چٕيٓ ِکٍف تٗ تٕظيُ  ٚاخؽاي قياقت٘ اي زّايتي اؾ ضيؽيٓ
ٔيّٗتّاَ ظؼ تٛظخٗ قٕٛاتي ِٕظٛؼ ّٔايع.

تسمكيافتٗ آٔاْ ؼا خٙت تکّيً پؽٚژٖ٘ اي
آييٓٔاِٗ اخؽائي ايٓ ِاظٖ زعاکثؽ ظؽف ظِ ٚاٖ اؾ تًٛية تؽٔاِٗ تٛقظ ٚؾاؼت آِٛؾل  ٚپؽٚؼل تٙيٗ  ٚتٗ تًٛية ٘يأت ٚؾيؽاْ

ِيؼقع.

ِاظٖ 23ـ اؾ اتتعاي تؽٔاِٗ ظأهکعٖ٘ ا  ٚآِٛؾنکعٖ٘ اي فٕي زؽفٗ اي ٚؾاؼت آِٛؾل  ٚپؽٚؼل تا کٍيٗ اِکأات ،اِٛاي ِٕمٛي ٚ
غيؽِٕمٛي ٔ ٚيؽٚي أكأي  ٚظاؼائيٙا  ٚتؼٙعات ِ ٚكؤٌٚيتٙا اؾ ٚؾاؼت ِػکٛؼ ِٕتؿع  ٚتٗ ٚؾاؼت ػٍ ،َٛتسميمات  ٚفٕاٚؼي ٍِسك
ِيگؽظظ.

ٚؾاؼت ػٍ ،َٛتسميمات  ٚفٕاٚؼي ِکٍف اقت ظؼ ِماعغ کاؼظأي پيٛقتٗ ٚ

کاؼنٕاقي ٔاپيٛقتٗ تٗ پػيؽل ظأهد ٛظؼ ايٓ

آِٛؾنکعٖ٘ا العاَ ّٔايع.

ظأهکعٖ٘ا ٚ

تثًؽٖ ـ ِثٕاي أتؿاع  ٚأتماي ،ظأهکعٖ٘ ا  ٚآِٛؾنکعٖ٘ اي فٕي زؽفٗ اي اقت کٗ ظؼ قاي تسًيٍي 1389ـ  1388فؼاي تٛظٖ
ظانتٗأع.

يا ِدٛؾ

