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 ٍظاضتاهَضاهتػازیٍزاضایی

 1381.5.23هَضخ29778تٌاتِپیطٌْازضواض1381.6.24ُّیأتٍظیطاىزضجلسِهَضخ

 هاًَىتطَینٍحوایت(25)ٍظاضتاهَضاهتػازیٍزاضاییٍتِاستٌازهازُ

ِگصاضیذاضجی  آییيًاهِاجطاییهاًَىیازضسُضاتِضطحظیط-1381هػَب-سطهای

 :تػَیةًوَز

 

ِگصاضیذاضجی  آییيًاهِاجطاییهاًَىتطَینٍحوایتسطهای

 تؼاضیق-كػلاٍل

 هاًَىتطَینٍحوایت(1)ًلیِاغغالحاتٍػثاضاتیًِزضهازُ-1هازُ

ِگصاضیذاضجیتؼطیقضسُاستزضایيآییيًاهًِیعزاضایّواىهؼاًیهیتاضس  .سطهای

 سایطاغغالحاتٍػثاضاتتًِاضتطزُضسُزضایيآییيًاهِزاضایهؼاًیظیط

 :هیتاضس

ِگصاضیذاضجی:آییيًاهِ-الق  .آییيًاهِاجطاییهاًَىتطَینٍحوایتسطهای

ِپصیط-ب  ضطًتایطاًیجسیسٍیاهَجَزًِسطهایِذاضجیتِ:تٌگاُاهتػازیسطهای

 .یٌیاظضٍشّایهٌسضجزضهاًَى،زضآىتًِاضضكتِتاضس

 .ترصّایذػَغی،تؼاًٍی،هؤسساتًٍْازّایػوَهیؿیطزٍلتی:ترصؿیطزٍلتی-ج

ِگصاضیذاضجیًِزضاجطایهازُ:هطًع-ز  هاًَىزضهحلساظهاى(7)هطًعذسهاتسطهای

 .تطٌیلهیگطزز

ّطثٌِپَلیضسویًطَض  تاًيهطًعیٍضثٌِتاًٌیاػناظزٍلتیٍ)ًظامتاًٌی:



 اػتثاضیؿیطتاًٌیًِتاهجَظتاًيهطًعیتِ:هؤسسِحساتطسی-ٍهؤسساتٍ(ؿیطزٍلتی

 .كؼالیتّایپَلیٍاضظیهیپطزاظًس

 هؤسسِحساتطسیهٌترثیًِاظهیاىهؤسساتحساتطسیػضَجاهؼِحساتساضاىضسویایطاى،

ِػٌَاى»هَضَعهاًَى ِایحساتساضاىشیغالحت  استلازُاظذسهاتترػػیٍحطك

 .ٍساظهاىحساتطسی،تَسظساظهاىاًترابهیضَز1372هػَب«حساتساضضسوی

 

 ضٍضْاٍضَاتظپصیطش-كػلزٍم

ِگصاضیّایذاضجیًِزضهلوطٍجوَْضیاسالهیایطاىتطاساسهاًَى-2هازُ  سطهای

 پصیطشایي.پصیطكتِهیضَز،اظتسْیالتٍحوایتّایهٌسضجزضهاًَىتطذَضزاضاست

ِگصاضیّاتاتغضطایظػوَهیپصیطشسطهایِذاضجیٍهثتٌیتطاضایِ  گًَِسطهای

 .زضذَاستًتثیاظسَیسطهایِگصاضذاضجیٍضػایتضَاتظهوطضزضایيآییيًاهِاست

ِگصاضیذاضجیتطاساسهاًَىٍضَاتظهٌسضجزضایيآییيًاهِزض-3هازُ  پصیطشسطهای

ِگصاضیذاضجی،ٍیژگیّاٍ.چاضچَبضٍشّایظیطهیسطاست  جسٍلضٍشّایسطهای

 تسْیالتهاتلاضایِزضچاضچَبهاًَىتَسظٍظاضتاهَضاهتػازیٍزاضاییتْیٍِ

 .اػالمهیگطزز

ِگصاضیهستوینذاضجی-الق  سطهای

ِگصاضیذاضجیزضچاضچَبتطتیثاتهطاضزازیضاهلاًَاعضٍشّای-ب  ساذت،»سطهای

ٍٍاگصاضی  «هطاضًتهسًی»ٍ«تیغهتواتل»،«تْطُتطزاضی

ِگصاضیٍپَضص(3)ضٍشّایهَضَعهازُ-4هازُ  ایيآییيًاهِاظحیثًحَُسطهای

ٍآییيًاهِزاضایٍیژگیّاٍتسْیالتهطتطىٍیاذاظ،تِضطحظیط  حوایتیهاًَى

 :هیتاضٌس

 : ٍیژگیْاٍتسْیالتهطتطى-الق

 .سطهایِگصاضاىذاضجیاظضكتاضیٌساىتاسطهایِگصاضاىزاذلیتطذَضزاضًس -1

ِگصاضیاًجامهیگیطز -2  ٍضٍزسطهایًِوسیٍؿیطًوسیذاضجیغطكاًتطاساسهجَظسطهای



 .ٍتِهجَظزیگطیًیاظًیست

ِگصاضیذاضجیزضّطهَضزتاتغّیچگًَِهحسٍزیتیًیست -3  . حجنسطهای

ِگصاضذاضجی -4  سطهایِذاضجیزضهثالهلیضسىٍسلةهالٌیتتضویيهیضَزٍسطهای

 .زضایيهَاضزحنزضیاكتؿطاهتضازاضز

 اًتوالاغلسطهایِ،سَزسطهایٍِهٌاكغحاغلاظتًِاضگیطیسطهایِتِغَضتاضظ -5

ِگصاضیهیسطاست ِغَضتًاالتِتطتیةهٌسضجزضهجَظسطهای  .ٍحسةهَضزت

 آظازیغازضاتًاالیتَلیسیتٌگاُاهتػازیسطهایِپصیطتضویيضسٍُزضغَضت -6

 ًاالیتَلیسیزضزاذلتِكطٍشضسیسٍُحاغلآىتِغَضتاضظاظهوٌَػیتغازضات،

ِذاضجهیتاضس  .عطینضثٌِپَلیضسویًطَضهاتلاًتوالت

 :ٍیژگیْاٍتسْیالتذاظ-ب

ِگصاضیهستوینذاضجی -1  : سطهای

ِّایهجاظتطایكؼالیتترصذػَغیاهٌاىپصیطاست -1-1 ِگصاضیزضًلیِظهیٌ  .سطهای

ِگصاضیذاضجیٍجَزًساضز -1-2  .هحسٍزیتیاظًظطزضغسهطاضًتسطهای

ِگصاضیزضچاضچَبتطتیثاتهطاضزازی -2  :سطهای

ِگصاضیذاضجیًاضیاظهوٌَػیتٍیاتَهقاجطایهَاكوتٌاهِ -2-1  جثطاىظیاىسطهای

 هالیتطاثطٍضغهاًَىٍیاتػویواتزٍلتحساًثطتاسوقاهساطسطضسیسضسُتَسظ

 .زٍلتتضویيهیضَز

 ،ذطیسًاالٍ«هطاضًتهسًی»ٍ«ساذت،تْطُتطزاضیٍٍاگصاضی»زضضٍشّای -2-2

ِگصاضیتَسظزستگاُزٍلتیعطفهطاضزاز،زضهَاضزیًِ  ذسهاتتَلیسیعطحهَضزسطهای

ًٌٌِسًُاالٍذسهاتتَلیسیتِهیوت  زستگاُزٍلتیذطیساضاًحػاضیٍیاػطض

ِایتاضس،زضچاضچَبهوطضاتهاًًَیتضویيهیضَز  .یاضاً

ِگصاضیزضًطَض،تِهٌظَض-5هازُ  اضراظحویویٍحوَهیایطاًیهتواضیسطهای

 تطذَضزاضیاظتسْیالتٍحوایتّایهاًَىتایسهستٌساتیضاًِهؤیسكؼالیتّای



ِزٌّس  .اهتػازیٍتجاضیزضذاضجاظًطَضتاضس،ًیعاضای

ِگصاضذاضجیًِتسٍىتطذَضزاضیاظپَضصهاًَىهثالًزضایطاى-6هازُ  سطهای

ِگصاضیًطزُاست، ِگصاضیاًجامسطهای  هیتَاًستاعیهطاحلپصیطش،تطایاغلسطهای

ِگصاضاظ.ضسُاظپَضصهاًَىتطذَضزاضضَز ِگصاضی،سطهای  پساظغسٍضهجَظسطهای

 ایي.ًلیِهعایایهاًَىٍاظجولِاهٌاىاًتوالسَزًیعتطذَضزاضهیضَز

ِگصاضیّاًال ِگصاضیهَجَزتلویضسٍُاظضَاتظػوَهیپصیطش"ًَعسطهای  سطهای

 .سطهایِذاضجیپیطٍیهیًٌس

ِگصاضیذاضجیزضتٌگاُّایاهتػازیهَجَزاظعطینذطیسسْامٍیا-7هازُ  سطهای

 اكعایصسطهایٍِیاتللیویاظآًْاتاعیهطاحلپصیطشاظهعایایایيهاًَى

ِگصاضیهعتَض،  اضظشاكعٍزُایجازتطذَضزاضهیگطزز،هططٍطتِایيًِسطهای

 اضظشاكعٍزُجسیسهیتَاًسزضًتیجِاكعایصسطهایِزضتٌگاُاهتػازیٍیاتحون.ًٌس

 اّساكیاظهثیلاضتوایهسیطیت،تَسؼِغازضاتٍیاتْثَزسغحكيآٍضیزضتٌگاُ

 .اهتػازیهَجَزحاغلضَز

ِگصاضیذاضجی،-8هازُ  ّیأتتٌِّگاماضظیاتیٍغسٍضهجَظّطهَضزپیطٌْازسطهای

 هاًَىضاتطضسیٍاحطاظ(2)هازُ"ز"تِتطتیةظیطًسثتّایتؼییيضسُزضتٌس

 .هیًوایس

 هطرػاتعطحپیطٌْازیضاهلًَعٍهیعاىتَلیسًاالٍذسهات،ظهاىتٌسیاجطاٍ-الق

ِّای ٍپیصتیٌیكطٍشزاذلییاغسٍضتِذاضجاظًطَض،زضًوًَ  تْطُتطزاضیعطح

ِگصاضیزضجهیگطزز  .زضذَاستسطهای

 آهاضّایضسویهطاجغشیغالحزضذػَظاضظشًاالٍذسهاتػطضِضسُزضتاظاضزاذلی-ب

 زضظهاىغسٍضهجَظ،زضترصٍضضتِهطتَط،تَسظهؼاًٍتاهَضاهتػازیٍظاضتاهَض

 هثٌایتػویواتّیأتآهاضّاییاستًِتاپایاىسِ.اهتػازیٍزاضاییاذصهیضَز

ِهیگطزز  .هاِّاٍلّطسالتَسظهؼاًٍتهصًَضتِساظهاىاضای



ِّایاهتػازیتطاساسكْطستهٌضنتِایيآییيًاهِاًجام-ج  تلٌیيترصّاٍضضت

 .هیضَز

ِّا،تاضػایتهَاضزهٌسضجزض-ز ِگصاضیزضّطیياظترصّاٍضضت  هیعاىسطهای

 ایيهازُ،تاتَجِتِهیعاىاضظشًاالٍذسهاتػطضِضسُزض"ج"ٍ"ب"،"الق"تٌسّای

ِگصاضیتطایغسٍضًاالٍذسهاتحاغلِ  تاظاضزاذلیٍتاضػایتهؼاكیتهحسٍزیتسطهای

ٍزضغَضتتػَیةعطح، ِگصاضیذاضجیتِذاضجاظًطَض،تَسظّیأتتؼییي  اظسطهای

ِگصاضیغازضهیگطزز  .هجَظسطهای

ِگصاضیذاضجیٍ-تثػطُ  تـییطاتزضسْناضظشًاالّاٍذسهاتتَلیسیحاغلاظسطهای

 یاتـییطاتزضاضظشًاالّاٍذسهاتػطضِضسُزضتاظاضزاذلیًِزضظهاىغسٍضهجَظ

ِگصاضیهالىتػوینگیطیّیأتهطاضگطكتِ،تؼساظغسٍضهجَظتأثیطیزضاػتثاض  سطهای

ِگصاضیًرَاّسزاضت  .هجَظسطهای

 ساذت،"اًتوالحوَمهالٌاًِتِعطفایطاًیتؼییيضسُزضهطاضزازّای-9هازُ

 حسةتَاكنعطكیيهطاضزاز،اظعطینٍاگصاضیتسضیجیحوَم"تْطُتطزاضیٍٍاگصاضی

 هالٌاًِزضعَلهستهطاضزازٍیاٍاگصاضییٌجایحوَمهٌتسثِزضپایاىزٍضُ

 .هطاضزاز،ػولیهیضَز

 ،ٍاگصاضیحوَمهالٌاًِ"ساذت،تْطُتطزاضیٍٍاگصاضی"زضهطاضزازّای-10هازُ

ِگصاضی،تا ِهؤسسِتأهیيًٌٌسُهٌاتغهالیعطحهَضَعسطهای ِگصاضذاضجیت  سطهای

 .تأییسّیأتهاتلاًجاماست

ِگصاضیًِیيزستگاُزٍلتی،ذطیساض-11هازُ  زضهَضزآىزستِاظعطحّایسطهای

 اًحػاضیًاالٍذسهاتتَلیسیاستٍّوچٌیيزضهَاضزیًًِاالٍذسهاتتَلیسیعطحهَضز

ِهیضَز،زستگاُزٍلتیهیتَاًسذطیسًاالٍ ِایػطض ِگصاضیتِهیوتیاضاً  سطهای

 ذسهاتتَلیسیضاتِهیعاىٍهیوتتؼییيضسُزضهطاضزازهطتَطزضچاضچَبهوطضات

 .هاًًَیتضویيًوایس

 



 ًظامپصیطش-كػلسَم

ِگصاضیّای-12هازُ  ساظهاىضوياًجامٍظائقهطتَطتِپصیطشٍحوایتاظسطهای

ِگصاضی  ذاضجیزضچاضچَبهاًَى،هسؤٍلیتاًجامٍّسایتكؼالیتّایتطَینسطهای

ٍّوچٌیيهؼطكیتستطّایهاًًَیٍكطغتّای  ذاضجیزضزاذلٍذاضجًطَض

ِگصاضی،اًجامهغالؼاتٍتحویواتًاضتطزی،تطگعاضیّوایصّاٍسویٌاضّا،  سطهای

 ّوٌاضیّایهطتطىتاهؤسساتٍساظهاىّایتیيالوللیشیضتظٍایجازاضتثاط

 ٍّواٌّگیتاسایطزستگاُّازضجوغآٍضی،تٌظینٍاضایِاعالػاتهطتَطتِ

ِگصاضیذاضجیضاتطػْسُزاضز  .سطهای

ِگصاضی-13هازُ  ّیأتهسؤٍلیتتطضسیٍاذصتػوینًسثتتًِلیِزضذَاستّایسطهای

ًِاضگیطیسطهایِذاضجیٍذطٍجسطهایِ  اػناظزضذَاستّایهطتَطتِپصیطش،ٍضٍزٍت

 .ٍهٌاكغحاغلِضاػْسُزاضاست

 هاًَىهیتاضٌس(6)اػضایثاتتّیأت،چْاضًلطهؼاًٍیيهطرعضسُزضهازُ-14هازُ

 ٍجلساتّیأتتاحضَضحساهلسًِلطاظاػضایثاتتضسویتیاكتٍِتػویواتتاحساهل

ِّایشیضتظتِزػَتضییسّیأت.سِضأیهَاكناتراشهیگطزز  هؼاًٍاىسایطٍظاضتراً

 زضایيهَاضز،تػویواتتااًثطیتآضاغَضت.تاحنضأیزضجلساتحضَضذَاٌّسیاكت

 .هیپصیطز

ِگصاضاى،زضذَاستًتثیذَزضاتِّوطاُهساضًیًِزضًوًَِهطتَط-15هازُ  سطهای

ِساظهاىتسلینهیًوایٌس  ساظهاىپساظاًجامتطضسیّایالظمٍاذص.هطرعضسُاستت

ِگصاضیضاتِّوطاًُظطاتًاضضٌاسی  ًظطٍظاضتراًِترصشیضتظ،زضذَاستسطهای

 ػسماػالمًظط.ساظهاىحساًثطظطفهستپاًعزُضٍظًاضیزضّیأتهغطحهیًوایس

 ٍظاضتراًِشیضتظظطفهستزُضٍظاظتاضیدٍغَلاستؼالم،تِهٌعلِهَاكوتآى

ِگصاضیهعتَضتلویهیضَز  تطاساستػوینهترصًُِهثالًظط.ٍظاضتراًِتاسطهای

ِگصاضیتٌظینٍ ِگصاضذاضجیًیعًسثتتِآىاذصضسُاست،هجَظسطهای  هَاكنسطهای



 .تاتأییسٍاهضایٍظیطاهَضاهتػازیٍزاضاییغازضهیگطزز

ِگصاضی-تثػطُ ِگصاضاى،ًَعًٍحَُسطهای ِگصاضیحاٍیهطرػاتسطهای  هجَظسطهای

 چگًَگیاًتوالسَزٍهٌاكغحاغلضسٍُسایطضطایظهطتَطتِتػَیةّطعطحذاضجی،

ِگصاضی،ذَاّستَز  .سطهای

 

ِگصاضیذاضجی-كػلچْاضم  هطًعذسهاتسطهای

ِّای-16هازُ  تِهٌظَضتسْیلٍتسطیغزضاًجامٍظایقهاًًَیساظهاىزضظهیٌ

ِگصاضی ِگصاضذاضجیزضًطَض،هطًعذسهاتسطهای  تطَین،پصیطشٍحوایتاظسطهای

 ایي.ذاضجیزضهحلساظهاىتطٌیلًٍوایٌسگاىزستگاُّایشیضتظزضآىهستوطهیگطزًس

ِساظهاىّایشیضتظذَاّس ِگصاضیذاضجیت  هطًع،ًاًَىًلیِهطاجؼاتهتواضیاىسطهای

 .تَز

 گوطىجوَْضیساظهاىاهَضهالیاتیًطَض،)ٍظاضتاهَضاهتػازیٍزاضایی-17هازُ

 ٍظاضتاهَضذاضجِ،ٍظاضتتاظضگاًی،ٍظاضتًاضٍاهَضاجتواػی،،(اسالهیایطاى

 ٍظاضتغٌایغٍهؼازى،ٍظاضتجْازًطاٍضظی،تاًيهطًعیجوَْضیاسالهیایطاى،ازاضُ

 ًلثثتضطًتّاٍهالٌیتغٌؼتی،ساظهاىحلاظتهحیظظیستٍسایطزستگاُّایاجطایی

 ًٍِظیطاهَضاهتػازیٍزاضاییتؼییيهیًوایس،ًوایٌسُتاماالذتیاضذَزضاتا

 .اهضایتاالتطیيهواماجطاییآىزستگاُتِساظهاىهؼطكیهیًوایٌس

 ًوایٌسگاىهعتَضاظًظطهوطضاتاسترساهیجعًٍاضًٌاىزستگاُهتثَعهحسَبضسٍُ

ِگصاضاى، ِگصاضیذاضجیٍهطاجؼِسطهای  تطحسةًیاظٍهتٌاسةتاحجنتواضاّایسطهای

 تااػالمساظهاىزضهطًعحاضطضسُتًِحَیًِتتَاًٌستطعثنٍظایقهحَلِزضایي

 .هازُپاسرگَیهطاجؼاتتاضٌس

 ًوایٌسگاًیًِاظعطفزستگاُّایشیضتظهؼطكیهیضًَسهجطیًلیِاهَض-18هازُ

ِگصاضیّایذاضجیهیتاضٌس  .اجطاییٍذسهاتیهطتَطتِآىزستگاُزضاضتثاطتاسطهای

ِهٌظَضحسياًجامٍظایلیًِزضاجطایهاًَىٍایي  زستگاُاجطاییشیضتظهٌلقاستت



ٍاذتیاضاتًوایٌسُضا  آییيًاهِتًِوایٌسُهحَلگطزیسُاست،ٍظایق،هسؤٍلیتّا

 تًِلیٍِاحسّایظیطهجوَػِذَزاتالؽًوَزٍُّوعهاىضًٍساهَضاجطاییهطتَط

ِایتاظتیٌیًوایسًِ ِگصاضیّایذاضجیزضحَظُهسؤٍلیتذَزضاتِگًَ ِسطهای  ت

 .اًجامٍظایقًوایٌسُزضهطًعتسْیلگطزز

 زستگاُاجطاییشیضتظ،تِهٌظَضحلظاستوطاضكؼالیتّایاجطاییٍذسهاتی-19هازُ

 ذَززضهطًعتطتیثیاتراشًوایستاػالٍُتطًوایٌسُهؼطكیضسُ،كطززیگطیتاّواى

 ٍیژگیّاتِػٌَاىجاًطیيٍیهؼطكیًٌستازضؿیابًوایٌسُآىزستگاُاًجامٍظیلِ

 .ًوایس

 زضغَضتلعٍم،زستگاُاجطاییهیتَاًسحساًثطزًٍلطضاًیعزضسغحًاضضٌاستطای

 .اًجاماهَضاجطاییهطتَطتِآىزستگاُزضهطًعهستوطساظز

ِگصاضیذاضجیتِضطحظیطتؼییيهیضَز-20هازُ  -1:ٍظایقهطًعذسهاتسطهای

ِگصاضاىذاضجی ِهطَضتّایالظمتِسطهای  .اعالعضساًیٍاضای

 اًجامّواٌّگیّایالظمزضاهَضهطتَطتِاذصهجَظّایهَضزًیاظاظجولِاػالهیِ -2

ِّایاًطؼابهطتَطتِ  تأسیس،هجَظساظهاىحلاظتهحیظظیست،پطٍاً

 پطٍاًِاًتطافٍاسترطاجهؼازىٍؿیطُاظزستگاُّایشیضتظتللي،گاظ،تطم،آب،

ِگصاضی  .هثلاظغسٍضهجَظسطهای

 اًجامّواٌّگیّایالظمزضاهَضهطتَطتِغسٍضضٍازیس،اجاظُاهاهتٍغسٍض -3

ِگصاضیذاضجی  .پطٍاًًِاضاكطازهطتثظتاسطهای

ِگصاضیّایذاضجیتؼساظغسٍض -4  اًجامّواٌّگیّایالظمزضاهَضهطتَطتِسطهای

ِگصاضیضاهلثثتضطًتهطتطى،ثثتسلاضشٍاهَضهطتَطتٍِضٍزٍذطٍج  هجَظسطهای

 .سطهایِ،هسائلگوطًیٍهالیاتیٍؿیطُ

ُّاتیيٍاحسّایاجطاییزستگاُ -5  اًجامّواٌّگیّایالظمتَسظًوایٌسگاىزستگا

ِگصاضیذاضجی  .شیضتظآًْازضاضتثاطتازضذَاستّایسطهای



ِگصاضیّایذاضجیاتراشهیگطزز -6  .هطاهثتزضحسياجطایتػویواتیًِزضذػَظسطهای

 

 هوطضاتٍضٍز،اضظضیاتیٍثثتسطهایِذاضجی-كػلپٌجن

 تطتیثاتهطتَطتٍِضٍز،اضظضیاتیٍثثتسطهایِذاضجیاػناظًوسیٍ-21هازُ

 سطهایًِوسی-الق:ؿیطًوسیتِضطحظیطهیتاضس

 هاًَىًِزضیيزكؼِیاتِزكؼاتتِ(11)هازُ"الق"ٍجًَُوسیاضظیهَضَعتٌس -1

ًِطَضٍاضزهیضَز،زضتاضیدتثسیلتِضیال،ٍكنگَاّیتاًي  هػستثسیلتِضیالت

ِگصاضذاضجیثثتٍتحتپَضصهاًَىهطاضهیگیطز  هؼازل.تَسظساظهاىتًِامسطهای

 ضیالیاضظٍاضزُتِحسابتٌگاُاهتػازیسطهایِپصیطٍیاحسابعطح

ِگصاضیٍاضیعهیگطزز  .هَضَعسطهای

 هاًَىًِزضیيزكؼِیاتِزكؼاتتِ(11)هازُ"ب"ٍجًَُوسیاضظیهَضَعتٌس -2

 ًطَضٍاضزضسٍُتِضیالتثسیلًویضَز،تِحساباضظیتٌگاُاهتػازیسطهایِپصیطٍ

ِگصاضیٍاضیعهیگطزز  .یاعطحهَضَعسطهای

ِگصاضذاضجیثثتٍتحتپَضصهاًَىهطاض  ایيٍجَُزضتاضیدٍاضیعتًِامسطهای

 ٍجَُیازضسُتاًظاضتٍتأییسساظهاىتِهػطفذطیسّاٍسلاضضاتذاضجی.هیگیطز

ِگصاضیذاضجیهیضسس  .هطتَطتِسطهای

ِّایاضظیهطتَطتِ-تثػطُ  ضثٌِپَلیضسویًطَضهٌلقاستزضهَضزحَال

ِگصاضیذاضجی،  تاضیدًَعاضظ،هطاتةضاتاشًطًامحَالِزٌّسُ،هثلؾاضظ،سطهای

ٍزضغَضتتثسیلتِضیال،هؼازل  ٍغَل،تاضیدتسؼیط،ًامتٌگاُاهتػازیسطهایِپصیط

 .ضیالیاضظٍاضزُ،هستویواًتِساظهاىگَاّیًٌس

 شیلتؼطیق"ز"ٍ"ج"،"ب"سطهایِؿیطًوسیذاضجیضاهلهَاضزهٌسضجزضتٌسّای-ب

 هاًَىهیتاضسًِهطاحلٍضٍز،اضظضیاتیٍثثتآًْاتِ(1)سطهایِذاضجیزضهازُ

 :تطتیةظیطاست

ِایؿیطًوسیذاضجیهَضَعتٌسّای -1  ضاهل)كَم"ج"ٍ"ب"زضهَضزاهالمسطهای



 اتعاضٍهغؼاتیسًی،هغؼاتهٌلػلِ،هَازاٍلیِ،اكعٍزًیٍهاضیيآالت،تجْیعات،

ِایؿیطًوسی(ًوٌی  ٍظاضتتاظضگاًیپساظاػالمهَاكوتساظهاىتاٍضٍزاهالمسطهای

 ذاضجی،ًسثتتِثثتسلاضشآهاضیٍاػالمهطاتةتِگوطىشیضتظجْتاضظضیاتیٍ

 .تطذیعاهالمٍاضزُاهسامهیًوایس

 اضظضیاتیگوطىزضذػَظتْایاهالمٍاضزُ،تِػٌَاىاضظضیاتیهاتلهثَلتلویضسٍُ

ِّای ِگصاض،هثلؾاضظضیاتیهٌسضجزضپطٍاًٍِضٍزیتِاضاكِّعیٌ  تِزضذَاستسطهای

ِگصاضذاضجیثثتٍاظتاضیدتطذیعتحتپَضصهاًَى  حولًٍولٍتیوِ،تًِامسطهای

 .هطاضهیگیطز

 زضغَضتٍجَزاذتالفتیياضظضیاتیگوطىٍهیوتهٌسضجزضكْطستتلػیلیهػَبّیأت،

 اضظضیاتیگوطىهالىثثتسطهایِذاضجیزضساظهاىٍازاضًُلثثتضطًتّاٍهالٌیت

 .غٌؼتیهطاضذَاّسگطكت

 ٍظاضتتاظضگاًیٍساظهاىهٌللٌسظطفهستیيهاُاظتاضیداتالؽایي-1تثػطُ

ِای ًِوًٍَِیژُایتطایثثتسلاضشآهاضیاهالمسطهای  آییيًاهًِسثتتِتْی

 .ؿیطًوسیذاضجیهَضَعایيتٌساهسامٍتطآىاساسػولًوایٌس

 گوطىجوَْضیاسالهیایطاىهٌلقاستاضظضیاتیتْایهاضیيآالتٍتجْیعات-2تثػطُ

ِگصاضیّایذاضجیضاتِهیوتزستزٍماًجامزّس  .زستزٍمهطتَطتِسطهای

 چٌاًچِهطرعضَزًِسطهایِذاضجیؿیطًوسیٍاضزُتًِطَضًاهع،هؼیَب،-3تثػطُ

 ؿیطهاتلاستلازٍُیاتاهطرػاتاظْاضضسُزضكْطستتأییسضسُتَسظّیأتهٌغثن

 ًویتاضس،هَضَعزضّیأتهغطحٍاضظشآىهسوتاظًاالیٍاضزًُِهَضزتأییسّیأت

 .هطاضًگیطز،اظحسابسطهایٍِاضزًُسطذَاّسضس

ِایهَضَعتٌس -2  ضاهلحناذتطاع،زاًص)هاًَى(1)هازُ"ز"زضهَضزاهالمسطهای

 ساظهاىپساظاًجامتطضسیّایالظم،(كٌی،اساهیٍػالینتجاضیٍذسهاتترػػی

 گعاضشهطتَطتِایلایتؼْساتهطاضزازیهَضَعهطاضزازّایكيآٍضیٍذسهاتضازض



 ّیأتهغطحهیًوایسٍٍجَُتأییسضسُزضچاضچَبزستَضالؼولیًِّیأتتْیٍِتِ

 تػَیةٍظیطاهَضاهتػازیٍزاضاییهیضساًس،تَسظّیأتتِػٌَاىسطهایِذاضجیثثت

 .ٍتحتپَضصهطاضهیگیطز

 

ِای-كػلضطن  هوطضاتذطٍجسطهایٍِػایساتسطهای

 ًلیِزضذَاستّاییًِهٌجطتِاًتوالسطهایِ،سَز،ٍػایساتًاضیاظ-22هازُ

ِهَضَعهاًَىهیگطزز،تایسهستٌستِگعاضشهؤسسِحساتطسیػضَ  اكعایصاضظشسطهای

 .جاهؼِحساتطساىضسویایطاىتاضس

 ایيگًَِاًتواالتپساظًسطًلیًِسَضاتهاًًَیتِهیعاًیًِهؤسسِحساتطسی

 .یازضسُتأییسهیًٌس،هیسطاست

 اًتوالاغل،سَزٍػایساتًاضیاظاكعایصاضظشسطهایِهَضَع-23هازُ

ِگصاضیّایتٌس  هاًَىتِغَضتاضظٍیاتِزضذَاست(3)هازُ"الق"سطهای

ِگصاضذاضجی،اظعطینغسٍضًاالیهجاظغَضتهیپصیطز  .سطهای

ِگصاضیّایهَضَعتٌس  هاًَىاظ(3)هازُ"ب"ذطٍجسطهایٍِهٌاكغهطتَطتِسطهای

 عطیناضظحاغلاظغازضاتهحػَالتتَلیسیٍیااضظحاغلاظاضایِذسهاتتٌگاُ

 .اهتػازیسطهایِپصیطٍیاغازضاتسایطًاالّایهجاظاًجامهیپصیطز

 ّیأتتطاساسگعاضشهؤسسِحساتطسیپیطاهَىآذطیيٍضؼیتاغلسطهایِ،هیعاىسَز

ِگصاضذاضجی،هجَظذطٍجٍجَُهطتَطزض ِایهتؼلنتِسطهای  سطهایٍِػایساتسطهای

 .ّطهَضزضاغازضهیًٌس

ِگصاضیّایهَضَعتٌس-تثػطُ  هاًَى،چٌاًچِزضًتیجِ(3)هازُ"ب"زضهَضزسطهای

 تًِظطّیأتتأهیياضظتطایاًتواالتهَضزًظط،هیسطٍضطٍضیػسماهٌاىغازضات،

 .تطریعزازُضَز،اضظهَضزًیاظاظعطینًظامتاًٌیتأهیيهیگطزز

ِگصاضیهؼغَفتِتٌس-24هازُ  هاًَى(17)هازُ"ج"ٍیا"ب"چٌاًچِهجَظسطهای

 گطزز،هجَظهصًَضزضحٌنهجَظغازضاتهیتاضسٍتٌگاُسطهایِپصیطهیتَاًساضظ



 حاغلاظغازضاتذَزضازضیيحساباهاًیًعزیٌیاظتاًيّایزاذلیٍیاذاضجی

ِگصاضیتؼییيضسُاست،  هستویواًاظآىٍاضیعًوَزٍُزضحسهػاضكیًِزضهجَظسطهای

ِگصاضذاضجیپطزاذتًوایس  .تطزاضتٍتِسطهای

 .ّطگًَِهاظازاضظًسثتتِهػاضفهاتلتطزاضت،هطوَلهوطضاتاضظیًطَضاست

 زضّطغَضتتٌگاُاهتػازیسطهایِپصیطهٌلقاستپساظپطزاذتٍجَُهطتَطضوياضایِ

 .گَاّیاًجامغازضات،هطاتةضاًتثاًتِاعالعساظهاىتطساًس

ِگصاضیّایذاضجیزضحسٍزهػاضفتؼییيضسُاظ-25هازُ  اضظحاغلاظغازضاتسطهای

 سَیّیأت،اظضوَلّطگًَِهوطضاتهحسٍزًٌٌسغازضاتٍهوطضاتاضظیاظجولِسپطزى

 تؼْستطایتاظگطتاضظحاغلاظغازضاتتًِطَضتطاساسهوطضاتزٍلتیهَجَزٍیاآًچِ

 .زضآیٌسُجاضیهیگطزز،هؼافهیتاضس

 زضغَضتٍجَزهحسٍزیتهاًًَیٍیااػوالضسُاظسَیزٍلتًِزضًتیجِآى-26هازُ

ِپصیطًتَاًٌستَلیساتذَزضاغازضًوایٌس،هازامًِ  تٌگاُّایاهتػازیسطهای

 هحسٍزیتهاًًَیٍیاتػوینزٍلتتطایػسماًجامغازضاتجاضیاست،تٌگاُّایهعتَض

ٍزضهواتلتأهیيهؼازل  اجاظُزاضًستَلیساتذَزضازضتاظاضزاذلیتِكطٍشضساًسُ

ِگصاضی،اضظهَضزًظطضااظًظامتاًٌی  ضیالیهػاضفاضظیهٌسضجزضهجَظسطهای

 .ذطیساضیٍهٌتولًوَزٍُیاهثازضتتِغسٍضًاالّایهجاظًوایٌس

ِگصاضذاضجی-27هازُ  ٍجَُهاتلاًتوالهَضَعهاًَىپساظتأییسّیأتتَسظسطهای

 اظسیستنتاًٌیذطیساضیٍحَالِهیضَزٍتسیيهٌظَضتاًيهطًعیجوَْضیاسالهی

 .ایطاىاضظالظمضازضاذتیاضًظامتاًٌیهطاضذَاّسزاز

 ّطگاُسطهایِگصاضذاضجیٍجَُهاتلاًتوالضاظطفهستضصهاُاظتاضید-28هازُ

 ذاتوِاًجامتططیلاتازاضیهطتَط،تِذاضجاًتوالًسّس،ٍجَُهعتَضاظضوَلهاًَى

 .ذاضجهیگطزز

 .استوطاضضوَلهاًَىتطٍجَُهعتَضتاتأییسّیأتاهٌاىپصیطهیتاضس



ِگصاضذاضجیزضغَضتتوایلهیتَاًستوامیاهسوتیاظهثالؾهاتل-29هازُ  سطهای

 هاًَىضاتااجاظُّیأتتِاكعایص(15)ٍ(14)،(13)اًتوالًاضیاظهَاز

ِگصاضیذَززضّواىتٌگاُاذتػاظزّسٍیاپساظعیتططیلاتهاًًَیتطایاذص  سطهای

ِگصاضیجسیستٌوایس ِگصاضی،غطفسطهای  .هجَظسطهای

 هاًَىاساسیجوَْضیاسالهیایطاىتؼییيحسٍز(138)زٍلتتاضػایتاغل-30هازُ

 هاًَىضاتٍِظیطاىػضَضَضایػالی(17)هازُ(2)تؼْساتهاتلپصیطشهَضَعتثػطُ

ِگصاضیتلَیضهیًوایس  .سطهای

ِّایهالی  ّیأتهجاظاستهیعاىذساضتحاغلاظهوٌَػیتٍیاتَهقاجطایهَاكوتٌاه

 هطتَطضاتاسوقتؼْساتحالضسُزضهحسٍزُتؼْساتهاتلپصیطشاظسَیضَضایػالی

ِگصاضیهیسگطزیسُاست،تؼییيًوایس ِگصاضیًِزضهجَظسطهای  .سطهای

 هالىتػوینگیطیزضذػَظاذتیاضهَضَعایيهازُ،هَاكوتاًثطیتٍظیطاىػضَضَضای

 .یازضسُاست

 آییيًاهِزاذلیّیأت(19)تػویواتهترصُزضغَضتتأییسضییسجوَْضتاضػایتهازُ

 .زٍلتهاتلغسٍضاست

ِگصاضیذَززضایطاىضاتیوًِوایسٍتِ-31هازُ ِگصاضذاضجی،سطهای  ّطگاُسطهای

ٍِاسغِپطزاذتیًِتاتتذساضتًاضیاظذغطاتؿیطتجاضیتِ  هَجةهلازتیوًِاهِ،ت

ِگصاضضَز،جاًطیياظّواىحوَهی ِگصاضغَضتگطكتِ،هؤسسِتیوِجاًطیيسطهای  سطهای

ِاست  ایيجاًطیٌی.تطذَضزاضهیتاضسًِتٍِاسغِآىپطزاذتذساضتغَضتگطكت

 (10)ٍیا(4)ٍاگصاضیسطهایِهحسَبًرَاّسضسهگطایٌٌِحسةهَضز،هَاز

 .هاًَىضػایتضسُتاضس

 

 هوطضاتػوَهی-كػلّلتن

ِگصاضیعیهست-32هازُ ِگصاضذاضجیهٌلقاستاظتاضیداتالؽهجَظسطهای  سطهای

ِگصاضیتَسظّیأتتؼییيهیگطزز،هثازضت ِاهتضایضطایظعطحهَضزسطهای  هطرػیًِت



ِگصاضتِاجطایعطح ًِطَض،ًِحاًیاظػعمسطهای  تٍِضٍزترطیاظسطهایِذَزت

 .هیتاضس،تٌوایس

ِگصاضزضعیهستهطرعضسُهثازضتتٍِضٍزترطیاظسطهایِتًِطَض  زضغَضتیًِسطهای

 ًٌوایسٍیاتااضایِزالیلهاًغًٌٌسًُسثتتِتوسیسهستاهسامًٌٌس،هجَظ

ِگصاضیٍیتاعلضسُتلویذَاّسضس  .سطهای

ِگصاضذاضجیهَظقاستّطگًَِتـییطزضًام،ضٌلحوَهی،تاتؼیت-33هازُ  سطهای

 .زضهالٌیتذَزضاتِاعالعّیأتتطساًس(%30)ٍتـییطاتتیصاظسیزضغس

ِگصاضیذاضجیهٌجطتِتطٌیلضطًتایطاًی-34هازُ  زضهَاضزیًِاًجامسطهای

ِگصاضیتِتطریعساظهاىهجاظ  گطزز،توليظهیيتًِامضطًتهتٌاسةتاعطحسطهای

 .هیتاضس

 زستگاُّایاجطاییشیضتظاظجولٍِظاضتاهَضذاضجِ،ٍظاضتًطَض،ٍظاضت-35هازُ

 ًاضٍاهَضاجتواػیًٍیطٍیاًتظاهی،هٌللٌسزضذػَظغسٍضضٍازیس،اجاظُاهاهت،

ِگصاضاى،هسیطاى،ًاضضٌاساىذاضجیٍتستگاىزضجِیي  غسٍضپطٍاًًِاضتطایسطهای

ِگصاضیْایهطوَلهاًَى،  تطاساسزضذَاستساظهاىاهسامآًْازضاضتثاطتاسطهای

 .ًوایٌس

 :ٍظاضتاهَضذاضجِهٌلقاستزضذػَظضٍازیسٍضٍزحسةهَضزتِضطحظیطاهسامًوایس

 ٍظاضتاهَضذاضجِتاتأییسساظهاىهجَظغسٍضضٍازیسًثیطالوساكطُسِسالِ،-الق

ِهاُ،زضّطتاضتطایّطكطزضاتًِوایٌسگیّایجوَْضی  تاحنٍضٍزٍاهاهتس

 .اسالهیایطاىزضذاضجاظًطَضاتالؽًوایس

 اكطازهؼطكیضسُپساظٍضٍزتًِطَضهیتَاًٌستاهطاجؼِتِازاضُگصضًاهٍِ-ب

ٍاضایِتأییسیِساظهاى،اجاظُاهاهتذَزضاتِهستیٌسال  ضٍازیسٍظاضتاهَضذاضجِ

 .توسیسًوایٌس

 توسیساهاهتتِغَضتزضجهْطًثیطالوساكطُتااػتثاضیٌسالِغَضتهیپصیطزتاكطز



 .هَظقتِاذصضٍازیسضكتٍتطگطتًطَز

 هاًَى،(21)هسؤٍلیتساظهاىزضهثالاًتطاضػوَهیاعالػاتهَضَعهازُ-36هازُ

 تطریعهاتلاًتطاضتَزى.زضحسٍزاعالػاتیاستًِزضػطفتجاضیهاتلاًتطاضتاضس

 .اعالػاتتِػْسُّیأتاست

 ساظهاىٍّیأتهجاظًستطایاًجامٍظایقٍتٌالیقهوطضزضهاًَىٍایي-37هازُ

ِایٍهطاٍضُایهؤسساتحساتطسیػضَجاهؼِ  آییيًاهِحسةهَضزاظذسهاتترػػیحطك

 .حساتساضاىضسویایطاىٍسایطهؤسساتذػَغیٍتؼاًٍیٍاجسضطایظاستلازًُوایس

ِگصاضی-38هازُ ِّایّیأتٍظیطاىزضهَضزسطهای  ًلیِهوطضاتهصًَضزضتػَیثٌاه

 ذاضجیًِهـایطتاهلازایيآییيًاهِهیتاضس،اظتاضیدالظماالجطاضسىایي

 .آییيًاهِلـَهیگطزز

 هؼاٍىاٍلضییسجوَْض-هحوسضضاػاضف


