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گاه  اهی اجرایی دستورالعمل تهیه و میظنت بودهج دست

 

اطالػوا   ، (2و   (1شوااسه   هواي   هاي اجشايي ملي و استاني مكلفنذ مناتغ تودجه خوود سا دس اابوة موش     دستگاه

اي خوود سا   ي سوشمايه ها هاي تالك داسايي هاي ملي پيشنهادا  طشح و دستگاه (3شااسه   پشسنلي خود سا دس اابة مش 

 تكايل نااينذ. منذسج دس اين دستوسابؼال ششح ته (7تا   (4شااسه هاي   دس اابة مش 

 اخز مي شود. 5الص  ته رکش است اطالػا  هضينه اي دس اابة مشمهاي هضينه ياتي منذسج دس پيوست شااسه 

 هٌاتغ  -الف

هاي مشتوو  توه    ه مش ( اين تخشنام1صمانثنذي موضوع پيوست شااسه   هاي اجشايي مكلفنذ مطاتق تشنامه دستگاه

 خود سا تا دسنظش داشتن مالحظا  ريل تكايل نااينذ:مناتغ دسآمذي 

 (: تزآٍرد هٌاتغ تَدجِ سال1فزم ضوارُ)

مثاشش  آن و يوا توسوط واحوذهاي تاتؼوه وصوو       دس اين مش ، مناتغ ػاومي و اختصاصي که توسط دستگاه يا تا 

 گشدد. تشاساس ػناوين مشتوطه دسج مي ،شود مي

تاشونذ کوه دس پيوسوت     اي و موابي موي   هاي سشمايه مناتغ ػاومي و اختصاصي موجود، دسآمذها و واگزاسي داسايي

 شونذ. آمذه است. دس غيش اين صوس ، مناتغ جذيذ محسوب مي 1335( اانون تودجه سا  2شااسه 

گوشدد کوه تاػوف اموضايز اسصل خابا تفواو  توين        ته آن دسته اص داد و ستذهاي دوبوت اطوالم موي    "دسآمذ"

آال  و  ها( اين تخز گشدد. تذين تشتية مواسدي چون مشول و واگزاسي صمين و ساختاان و ماشوين  ها و تذهي داسايي

هاي  اچنين مناتغ حاصل اص صادسا  نفت خا  ته ػنوان دسآمذ تلقي نشذه و تحت ػنوان واگزاسي داساييتجهيضا  و ه

ها، دسياموت   شود. ته هاين تشتية مناتؼي چون مشول اوسام مشاسکت، واگزاسي سها  ششکت تنذي مي اي طثقه سشمايه

تسوهيال  سيسوتب توانكي و نظوايش آن دس     ها داخلي و خاسجي(، اسوتفاده اص تسوهيال  خواسجي، اسوتفاده اص      اصل وا 

 گشدد. هاي مابي منظوس مي هاي داسايي سشمصل واگزاسي

تنذي و ػنواوين موجوود دس پيوسوت     تايست هااننذ شااسه طثقه اي، مي تنذي و ػناوين مناتغ تودجه شااسه طثقه

 تاشذ. 1335( اانون تودجه سا  2شااسه 

shenasname.ir
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ذ شامل اوانين مصوب مجلس  اوانون تشناموه پونجب توسوؼه، اوانون      توان مثناي اانوني وصو  هش يك اص مناتغ مي

تنظيب تخشي اص مقشسا  مابي دوبت، اانون وصو  تشخي اص دسآمذهاي دوبت و سوايش اووانين خوا (، اووانين مصووب      

 هاي هيأ  وصيشان تاشذ. نامه مجاغ تشخيا مصلحت نظا  و تصوية

 ّای اجزایی ساد قاتل فزٍش دستگاُ(: فْزست اهَال هٌقَل ٍ غیزهٌقَل ها2فزم ضوارُ )

يي امووا  منقوو  و   ايون تخشونامه مثنوي توش بوضو  شناسوا       يوك ريل ساهثشد شوااسه   چهاس تا توجه ته سياست 

( شامل اطالػاتي دسخصو  اموا  منقو  و غيشمنقوبي است که دستگاه اجشايوي اصوذ   2، مش  شااسه غيشمنقو  ماصاد

مش  اطالػاتي اص ايثل تؼذاد و يا مقذاس ااوال  ااتول موشول، اياوت تقشيثوي       تفشوشذ. دس اين 1336داسد دس طو  سا  

هاي دسآموذي مشتوطوه مشوخا     واحذ و تشآوسدي اص مناتغ موسد انتظاس حاصل اص مشول اين ااال  ريل هشيك اص سديف

 گشدد.   مي

 اطالػات پزسٌلی -ب

 ّای اجزایی ( اطالػات پزسٌلی دستگا3ُفزم ضوارُ)

تاشذ که تا توجه  ها تشحسة دسجه تحصيال  مي تشگيشنذه اطالػا  مشتو  ته تشکية پشسنلي دستگاهاين مش  دس 

 شود: ته توضيحا  صيش تكايل مي

ته تفكيك سساي، پيااني و سايش که شوامل، خشيوذ خوذمت،     1335وضؼيت پشسنل موجود دس اتتذاي سا   -

 گشدد. هاي مشتو  ايذ مي دس ستون ،تاشذ سوصمضد وغيشه سايش مواسد خا ( مي

 گشدد. هاي مشتو  ايذ مي ، ته تفكيك يادشذه دس ستون1335سا  تيني تؼذاد پشسنل دس پايان  پيز -

 گشدد. هاي مشتو  ايذ مي ، ته تفكيك يادشذه دس ستون1336تيني تؼذاد پشسنل دس پايان  پيز -

 

 اي سشهایِ ّاي داسایی تولك اعتباسات -ج

ِ  اياي  (7( تاب   4ؿاوبسُ    ّابي  فشم اي ػشهبيِ ّبي داسايي توله ّبي عشح ػبهبًذّي هٌظَس ثِ  هغابثك  ثخـاٌبه

 گشدد: هي تىويل ريل هالحظبت

 اي سشهایِ ّاي داسایی تولك ّاي طشح كلی (: اطالعات4ضواسُ ) فشم
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 ػوَهي هـخلبت ،لؼوت ػِ دس وِ ثبؿذ هي ايِ ػشهبي ّبي داسايي توله عشحْبي ولي اعالػبت ؿبهل فشم ايي

 هزوَس لؼوت ػِ هَضَػبت اص ّشيه اداهِ دس. گيشد هي ثش دس سا عشح هبلي هـخلبت ٍ عشح فٌي هـخلبت عشح،

 .گشدد هي تؼشيف تفليل ثِ

 ييتؼي وـَس ول 1335 ػبل ثَدخِ لبًَى( 1  ؿوبسُ پيَػت دس عشح ثٌذي عجمِ ؿوبسُ: طشح بٌذي طبقِ ضواسُ

 .اػت ؿذُ

 وـاَس  وال  1335 ػابل  ثَدخِ لبًَى( 1  ؿوبسُ پيَػت دس ؿذُ دسج ػٌَاى ّوبًٌذ ثبيذ عشح ػٌَاى: طشح عٌَاى

 ػٌاَاى  سػاذ،  هاي  تلَيت ثِ هتوشوض سديفْبي اص اػتفبدُ ثب هَضَػِ لَاًيي اػبع ثش وِ ّبيي عشح هَسد دس. ثبؿذ

ِ  تلاَيت  ثاب  هغبثك ّوچٌيي وٌذ؛ ثيبى سا عشح اكلي ػوليبت ٍ ّذف وِ ؿَد تؼييي ًحَي ثِ ثبيذ عشح  ٍ ّاب  ًبها

 .ؿَد دسج عشح ػٌَاى لبلت دس عشح ووي ّذف تشيي اكلي ٍ ًىشدُ تدبٍص حشف 50 اص هوىي حذ تب ثبؿذ، ّب اثالغيِ

 ول 1335 ػبل ثَدخِ لبًَى( 7  ؿوبسُ خذٍل اص ػيٌبً اخشايي دػتگبُ وذ ٍ ػٌَاى: اجشایی دستگاُ كذ ٍ عٌَاى

 .گشدد هي دسج وـَس

 اخاشا  دػت دس يبفتِ، خبتوِ ؿبهل عشح ّبي پشٍطُ ول تؼذاد لؼوت ايي دس: هَافقتٌاهِ اٍليي ّاي پشٍطُ تعذاد

 .اػت ؿذُ ليذ عشح هتجبدلِ هَافمتٌبهِ اٍليي دس وِ هيـَد دسج ًـذُ ؿشٍع ٍ

 ٍ اخاشا  دػات  دس يبفتِ، خبتوِ ؿبهل عشح ّبي پشٍطُ ول تؼذاد لؼوت ايي سد: هَافقتٌاهِ آخشیي پشٍطُ تعذاد

 .اػت ؿذُ ليذ عشح هتجبدلِ هَافمتٌبهِ آخشيي دس وِ هيـَد دسج ًـذُ ؿشٍع

 دٍلات،  هابلي  هماشسات  اص ثخـي تٌظين لبًَى( 77  هبدُ آخش فشاص اػبع ثش(: اًتفاعی غيش/ اًتفاعی) طشح ًَع

 ٍ فٌي تَخيْي، هغبلؼبت اػبع ثش وِ اػت هـخلي خذهبت ٍ ػوليبت هدوَػِ اي ػشهبيِ ّبي داسايي توله عشح

ِ  ّذفْبي ثِ ثخـيذى تحمك ثشاي هؼيي اػتجبس ثب ٍ هؼيي هذت دس اخشايي دػتگبُ تَػظ اختوبػي ٍ التلبدي  ثشًبها

 ًيابص  هاَسد  هٌابثغ  ٍ ؿذُ اخشا اي ػشهبيِ داسايي ايدبد ثشاي هغبلؼِ يب ثبثت گزاسي ػشهبيِ كَست ثِ ػبلِ پٌح تَػؼِ

 ٍ اًتفبػي ًَع دٍ ثِ عشحْب، ايي. ؿَد هي تأهيي اي ػشهبيِ ّبي داسايي توله ثِ هشثَط اػتجبسات هحل اص آى اخشاي

 ؿَد. هي تمؼين غيشاًتفبػي

 ّبي ّضيٌِ تأهيي ثش ػالٍُ ٍ سػيذُ ثشداسي ثْشُ ثِ ؿشٍع، اص پغ هؼمَلي هذت دس وِ اػت عشحي: اًتفاعی طشح

 .ثبؿذ داؿتِ ًيض هتٌبػجي ػَد دٍلت، ػيبػت اص تجؼيت ثِ ػشهبيِ، اػتْالن ٍ خبسي
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ٍ  ػبختوبى احذاث يب ٍ صيشثٌبيي ػوليبت ٍ اختوبػي سفبُ ّبي ثشًبهِ اًدبم ثشاي وِ اػت عشحي: غيشاًتفاعی طشح

 .ًيؼت دسآهذ وؼت آى اكلي ّذف ٍ ؿذُ اخشا دٍلت ٍظبيف توبم تؼْيل ثشاي تأػيؼبت

ِ  ّابي  داسايي توله عشحْبي(: ٍیظُ استاًی/هلی) طشح ٍیظگی ِ  اي ػاشهبي ِ  دٍ ثا  ؿاًَذ،  هاي  تمؼاين  دػات

 .ٍيظُ اػتبًي ّبي عشح ٍ هلي ّبي عشح

ِ  لحبػ اص ٍ داؿتِ اػتشاتظيه خٌجِ وِ عشحْبيي هدوَػِ: هلی طشح  تىٌَلاَطي  ًظاش  اص ٍ ثاضسي  زاسيگا   ػاشهبي

 عشحْبي ًظيش. ؿًَذ هي ًبهيذُ هلي ّبي عشح سٍد، فشاتش هٌغمِ يه اص ًيض آًْب اخشاي ثش هتشتت آثبس ٍ ثبؿٌذ پيچيذُ

 . ... ٍ ػٌگيي كٌبيغ ثضسي، ػذّبي ػبلي، آهَصؽ

 ثَدخِ لبًَى يه پيَػت دس وِ ثبؿٌذ هي هلي عشحْبي اص اي هدوَػِ ٍيظُ اػتبًي عشحْبي: ٍیظُ استاًی طشح

 .اًذ ؿذُ هـخق اػتبًي ٍيظُ كَست ثِ

ِ  هبّيت اػبع ثش عشح اًَاع لؼوت ايي دس(: سایشٍ  تحقيقاتی/اجشایی/هطالعاتی) طشح ًَع ِ  ثا ِ  ػا  دػات

 .هيگشدد تمؼين ػبيش ٍ تحميمبتي اخشايي، هغبلؼبتي، اكلي

 .ًبهين هي عشح ؿشٍع ػبل سا عشح پشٍطُ اٍليي ؿشٍع ػبل: ضشٍع سال

 .ًبهين هي آى خبتوِ ػبل سا عشح پشٍطُ آخشيي خبتوِ ػبل: طشح خاتوِ سال

 .اػت گشديذُ دسج عشح هَافمتٌبهِ اٍليي دس وِ اي خبتوِ ػبل: اٍليِ خاتوِ سال

 .اػت گشديذُ دسج عشح هَافمتٌبهِ آخشيي دس وِ اي خبتوِ ػبل: هَافقتٌاهِ آخشیي خاتوِ سال

 .وٌذ هي ثيٌي پيؾ عشح اتوبم ثشاي اخشايي دػتگبُ وِ اي خبتوِ ػبل: پيطٌْادي خاتوِ سال

 :گشدد هي تىويل صيش تشتيت ثِ وِ ثبؿذ هي لؼوت 4 داساي ػٌَاى ايي: طشح كوی ّذف

 دس ثبؿاذ،  هاشتجظ  ػبلِ پٌح ثشًبهِ ووي اّذاف ثب ثبيذ وِ عشح ووي اّذاف تشيي اكلي: طشح كوی ّذف عٌَاى

 هماذاس  ٍ ٍاحاذ  ػٌاَاى ، 1335 ػابل  ثَدخِ لبًَى( 1  ؿوبسُ پيَػت ّبي عشح دسخلَف ؿَد. هي دسج لؼوت ايي

 .ثبؿذ ؿذُ يبد پيَػت هغبثك ثبيذ ؿذُ دسج ووي اّذاف

 دس ٍ ؿاذُ  تؼيايي  1335ػبل  ثَدخِ لبًَى( 1  ؿوبسُ پيَػت اص عشح ّذف ووي هيضاى: طشح كوی ّذف هقذاس

 ؿَد. هي دسج هحل ايي
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 ياب  آهَص داًؾ ًفش ثبال، هثبل دس وِ ؿذُ اػالم هشثَط ٍاحذ اكلي، ّذف ًَع ثِ تَخِ ثب: طشح كوی ّذف ٍاحذ

 .ؿذ خَاّذ تؼييي اػت، ايٌْب هبًٌذ ٍ تي، هىؼت هتش، والع

 پشداختي، ػولىشد، اػتجبس ؿبهلاػتجبس   ول هيضاى تمؼين اص وِ ٍاحذ، ّضيٌِ ثشآٍسد: طشح كوی ّذف ٍاحذ ّضیٌِ

 ؿَد؛ هي دسج ػتَى ايي دس آيذ، هي دػت ثِ عشح ووي ّذف( همذاس  هيضاى ثش( ػوليبت پبيبى تب ثيٌي پيؾ ٍ هلَة

 اص تَليذي فَالد تي ّش ّضيٌِ ثشآٍسد ،ذثبؿ ؿذُ گشفتِ ًظش دس فَالد تي ... تَليذ، اكلي ّذف چٌبًچِ هثبل، عَس ثِ

 .ؿذ خَاّذ دسج ػتَى ايي دس ٍ ؿذُ هحبػجِ، فَالد تي ... ثش عشح اػتجبس ول خوغ هيضاى تمؼين

ِ  هَافمتٌبهِ اٍليي اص عشح ػوليبت حدن اػت هوىي وِ آًدب اص: عوليات حجن ِ  آى آخاشيي  تاب  هتجبدلا  اػاتٌبد  ثا

 .اػت ؿذُ تؼشيف هَافمتٌبهِ آخشيي حدن ٍ اٍليِ حدن دٍ لؼوت ايي دس ثبؿذ، وشدُ تغييش لبًًَي هلَثبت

 .اػت گشديذُ دسج عشح هتجبدلِ هَافمتٌبهِ اٍليي دس وِ ػوليبتي حدن: اٍليِ عوليات حجن

 .اػت گشديذُ دسج عشح هَافمتٌبهِ آخشيي دس وِ ػوليبتي حدن: هَافقتٌاهِ آخشیي عوليات حجن

 1334  ػابل  ؿاْشيَس  پبيابى  تب عشح ؿذُ اخشا ػوليبت حدن هيبًگيي لؼوت ايي دس: فيضیكی پيطشفت دسصذ

 .ؿَد هي دسج دسكذ كَست ثِ ػوليبت، حدن ول ثِ ًؼجت

 ًؼجت 1334 ػبل ؿْشيَس پبيبى تب عشح ثشاي ؿذُ ّضيٌِ اػتجبسات هيبًگيي لؼوت ايي دس: هالی پيطشفت دسصذ

 .ؿَد هي دسج دسكذ كَست ثِ اػتجبسات، ول ثِ

 هَاخِ ّبيي چبلؾ ٍ هـىالت ثب عشحْب اص ثشخي اخشاي: گضاسش اعالم هٌبع ٍ طشح ّاي چالص ٍ هطكالت

ِ  آى ثاب  عشح وِ ّبيي چبلؾ ٍ هـىالت اٍل لؼوت دس. ثبؿذ داؿتِ هتٌَػي ٍ هتؼذد داليل تَاًذ هي وِ اػت  هَاخا

 هٌجاغ . اػت ؿذُ گضاسؽ هٌجؼي چِ ػَي اص چبلـْب ايي وِ ؿَد هي هـخق ثؼذي لؼوت دس ٍ گشدد هي دسج اػت

 .ثبؿذ فٌي هؼبًٍت ٍ ثخـي اهَس هـبٍس، اخشايي، دػتگبُ ؿبهل تَاًذ هي گضاسؽ اػالم

 لجال،  ّابي  ػابل  پشداختاي  اص اػن هختلف ػبلْبي ثشاي عشح ّبي پشٍطُ توبم اػتجبسات ػشخوغ: طشح اعتباس كل

 .گشدد هي دسج هشثَعِ لؼوت دس آتي ػبلْبي ثشاي ثيٌي پيؾ ٍ خبسي ػبل هلَة

 .اػت گشديذُ دسج عشح هَافمتٌبهِ اٍليي دس وِ اػتجبسي ول: طشح اٍليِ اعتباس كل

 .اػت گشديذُ دسج عشح هَافمتٌبهِ آخشيي دس وِ اػتجبسي ول: طشح فعلی اعتباس كل

 :ؿَد هي هحبػجِ صيش فشهَل عجك وِ عشح خبتوِ ثشاي ًيبص هَسد اػتجبس ول: طشح ًياص هَسد اعتباس كل
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  ∑      
    

   
 ول ثشآٍسد اػتجبس = پشداختي ػبلْبي لجل + 34ثشآٍسد پشداخت + 

n=ػبل خبتوِ عشح 

C=ثشآٍسد عشح 

ثاشآٍسد ؿاذُ ٍ    1334ْشػت ثْبي ػابل  الصم اػت ثبليوبًذُ ػوليبت ثش اػبع ف Cالصم ثِ روش اػت وِ ثشاي تؼييي 

 هجٌبي هحبػجِ ثشآٍسد ػبلْبي آتي لشاس گيشد.

 

 ّضيٌِ عشح ثشاي 1334 ػبل پبيبى تب وِ اػتجبساتي لؼوت ايي دس: 4934 سال پایاى تا ضذُ جزب اعتباسات

 هياضاى  هـابسوت،  اٍساق هياضاى  داخلاي،  هٌابثغ  هياضاى  ،(اػاتبًي  ٍ هلي  ػوَهي دسآهذ هيضاى تفىيه ثِ اػت، ؿذُ

 همشسات اص ثخـي تٌظين ًَىبل( 56  هبدُ ٍ( 2  هبدُ اص ؿذُ خزة اػتجبسات ؿبهل اػتجبسات ػبيش ٍ خبسخي تؼْيالت

 .گشدد هي دسج دٍلت، هبلي

ِ  اػات،  ؿذُ هلَة عشح ثشاي 1335 ػبل ثشاي وِ اػتجبساتي لؼوت ايي دس: 4931 سال هصَب اعتباسات  ثا

 ٍ خابسخي  تؼْيالت هيضاى هـبسوت، اٍساق هيضاى داخلي، هٌبثغ هيضاى(، اػتبًي ٍ هلي  ػوَهي دسآهذ هيضاى تفىيه

 اص ثخـاي  تٌظاين  لابًَى ( لبًَى الحبق هاَادي ثاِ   56  هبدُ ٍ( 2  هبدُ اص ؿذُ خزة اػتجبسات ؿبهل اػتجبسات ػبيش

 .گشدد هي دسج دٍلت، هبلي همشسات

 ثشاي عشح هَسد ًيبص اػت دسج گشدد. 1336دس ايي لؼوت اػتجبساتي وِ ثشاي ػبل  : 4931بيٌی اعتباس سال  پيص

 

بِ تفكيك اسٌاد خضاًهِ اسهالهیا اٍسا     اي ِ سشهای ّاي داسایی تولك ّاي طشح(: اطالعات 1) فشم

 هطاسكت ٍ صكَک اسالهی 

ثٌذي عشح لذين، ػٌَاى دػتگبُ اخشايي  ثٌذي عشح خذيذ، ؿوبسُ عجمِ ايي فشم حبٍي اعالػبت ػٌَاى عشح، ؿوبسُ عجمِ

ول وـاَس تؼيايي    1335ل ( لبًَى ثَدخِ ػب1ثبؿذ وِ ثشاػبع پيَػت ؿوبسُ   ثٌذي دػتگبُ اخشايي هي ٍ ؿوبسُ عجمِ

 گشدد.  ؿذُ ٍ دس ايي هحل دسج هي

 ػاالهي ّبي اخشايي اػتجبساتي سا وِ اص هحل اٍساق هـبسوت، اػٌبد خضاًِ اػالهي، ٍ كاىَن ا  ثش ّويي اػبع دػتگبُ

 ثبؿٌذ سا  ثِ ؿشح صيش دسج ًوبيٌذ. هي 1336ٍ يب هَسد دسخَاػت ثشاي ػبل   خزة ًوَدُ
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اٍساق هـبسوت دسيبفتي ثب تضاويي دٍلات ٍ ّوچٌايي اػاٌبد خضاًاِ       : 4934 اى سالهٌابع دسیافت ضذُ تا پای

 گشدد. اػالهي هَسد اػتفبدُ تب پبيبى ػبل هَسد ًظش ٍ ....  دس ايي ػتَى دسج هي

اص هحال اٍساق هـابسوت ٍ اػاٌبد خضاًاِ      دس صهبى تىويل فاشم  هٌبثؼي وِ  : 4931تخصيص دسیافتی دس سال 

 گشدد. هيّبي هَسد ًظش دسج  كىَن اػالهي هَسد دسيبفت سا دس ػتَى "اػالهي ٍ احتوبال

اٍساق ثيٌاي ؿاذُ ثاشاي عاشح ثاِ تفىياه        هٌبثغ هَسد ًيبص ٍ پايؾ :  4931بيٌی هٌابع هَسد ًياص دس سال  پيص

 گشدد. دسج هي ٍ كىَن اػالهي دس ايي ػتًَْب هـبسوت ٍ اػٌبد خضاًِ

 

 اي سشهایِ ّاي داسایی تولك ّاي پشٍطُ كلی اطالعات(: 1) ضواسُ فشم

 ّابي  پشٍطُ اص يه ّش ثشاي لؼوت ايي دس گشديذُ، دسج ّب عشح ثشاي( 5( ٍ  4  ؿوبسُ ّبي فشم دس وِ هَاسدي وليِ

 .گشدد هي تىويل عشح ّش ثِ هشثَط

 .ثبؿذ هَافمتٌبهِ آخشيي دس ؿذُ دسج ػٌَاى هغبثك ثبيذ پشٍطُ ػٌَاى: پشٍطُ عٌَاى

 .ثبؿذ هَافمتٌبهِ آخشيي دس ؿذُ دسج ػٌَاى هغبثك ثبيذ پشٍطُ ؿوبسُپشٍطُ:  ضواسُ

 اخشاياي،  هغبلؼابتي،  اػات  هوىاي  عاشح  هبًٌذ ًيض پشٍطُ(: سایشٍ  تحقيقاتی/اجشایی/ هطالعاتی) پشٍطُ ًَع

 .ثبؿذ هزوَس هَاسد اص تشويجي يب ٍ تحميمبتي

ِ  گيشًذ اًدبم اهبًي -پيوبًي ٍ اهبًي پيوبًي، كَست ػِ ثِ تَاًٌذ هي عشحْب(: اهاًی/پيواًی) اجشا سٍش  ّاش  وا

 .ؿًَذ هي تؼشيف صيش هغبثك يه

ِ  پيوبًىابساًي  تَػاظ  اي ػشهبيِ ّبي داسايي توله عشحْبي اخشايي ػوليبت: پيواًی صَست بِ اجشا  داساي وا

 .گشدد هي هٌؼمذ پيوبى ػوَهي ؿشايظ هفبد عجك ّؼتٌذ، ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ وـَس عشف اص تخللي ثٌذي دسخِ

ُ  هٌْذػاي  دفابتش  تَػاظ  اي ػشهبيِ بيّ  يداساي توله عشحْبي اخشايي ػوليبت: اهاًی صَست بِ اجشا  دػاتگب

 .اػت دػتگبُ ّوبى ػْذُ ثِ وبس اخشاي هؼئَليت ٍ گيشد هي كَست اخشايي

 اهابًي  كَست ثِ آى اص ثخـي ٍ پيوبًي كَست ثِ عشح اص ثخـي حبلت ايي دس: اهاًی -پيواًی صَست بِ اجشا

 .ؿَد هي اخشا

 .ؿَد هي تىويل( 3  ؿوبسُ فشم تىويل هٌذسخبت ٍ تؼبسيف هغبثك: خاتوِ سال ٍ ضشٍع سال
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ِ  پشٍطُ ووي اّذاف تشيي اكلي: ٍاحذ ّضیٌِ ٍ ٍاحذ هقذاسا پشٍطُا كوی ّذف ِ  دس وا  ؿاذُ  رواش  هَافمتٌبها

ِ  (3  فاشم  تىويال  هٌاذسخبت  هغبثك ٍاحذ ّضيٌِ ٍ ٍاحذ همذاس،. ؿَد هي دسج ػٌَاى لؼوت دس اػت، ِ  هشثاَط  وا  ثا

 .گشدد هي تىويل ثبؿذ، هي ّب عشح

ُ  تغيياش  آى آخاشيي  تب هَافمتٌبهِ اٍليي اص پشٍطُ ػوليبت حدن اػت هوىي وِ آًدب اص: پشٍطُ عوليات حجن  واشد

 .اػت ؿذُ تؼشيف هَافمتٌبهِ آخشيي ٍحدن اٍليِ حدن دٍ لؼوت ايي دس ثبؿذ،

 .اػت گشديذُ دسج پشٍطُ ثشاي هَافمتٌبهِ اٍليي دس وِ ػوليبتي حدن: اٍليِ عوليات حجن

 .اػت گشديذُ دسج پشٍطُ ثشاي هَافمتٌبهِ آخشيي دس وِ ػوليبتي حدن: هَافقتٌاهِ آخشیي عوليات حجن

 .گشدد هي اخشا آى دس پشٍطُ وِ ؿْشػتبًي ٍ اػتبى: اجشا هحل

 ؿاذُ،  اخشا ؿْشػتبى يه دس ٍ اػتبى يه دس اي ػشهبيِ ّبي داسايي توله عشحْبي اص ثشخي: بشداسي بْشُ حَصُ

 ػبوٌيي ٍلي گشدد، احذاث اػتبًي دس اػت هوىي ػذ يه هثبل ػٌَاى ِ، ثؿًَذ هي ثشداسي ثْشُ ديگشي حَصُ دس ٍلي

 دسج سػاذ،  هاي  ثاشداسي  ثْاشُ  ثِ آًدب دس عشح وِ ايُ حَص ًبم ثخؾ ايي دس. ؿًَذ هٌذ ثْشُ آى هٌبفغ اص ديگشي ؿْش

 .گشدد هي

 حدن ول ثِ ًؼجت 1335 ػبل ؿْشيَس پبيبى تب پشٍطُ پيـشفت هيبًگيي لؼوت ايي دس: فيضیكی پيطشفت دسصذ

 .ؿَد هي دسج دسكذ كَست ثِ ثشػذ، ثشداسي ثْشُ ثِ پشٍطُ تب گيشد كَست ثبيذ ٍ گشفتِ كَست وٌَى تب وِ ػوليبتي

ُ  ثشاي ؿذُ ّضيٌِ اػتجبسات هيبًگيي لؼوت ايي دس: هالی پيطشفت دسصذ  1335ػابل   ؿاْشيَس  پبيابى  تاب  پاشٍط

 دسج دسكذ كَست ثِ ثشػذ، ثشداسي ثْشُ ثِ پشٍطُ تب ؿَد ّضيٌِ ثبيذ ٍ ؿذُ ّضيٌِ تبوٌَى وِ اػتجبساتي ول ثِ ًؼجت

 .ؿَد هي

 بييّا  چابلؾ  ٍ هـاىالت  ثب ّب پشٍطُ اص ثشخي اخشاي: گضاسش اعالم هٌبع ٍ پشٍطُ ّاي چالص ٍ هطكالت

ُ  وِ ّبيي چبلؾ ٍ هـىالت لؼوت ايي دس. ثبؿذ داؿتِ هتٌَػي ٍ هتؼذد داليل هيتَاًذ وِ اػت هَاخِ  آى ثاب  پاشٍط

. اػات  ؿذُ گضاسؽ هٌجؼي چِ ػَي اص چبلـْب ايي وِ ؿَد هي هـخق ثؼذي لؼوت دس. گشدد هي دسج اػت هَاخِ

 .ثبؿذ فٌي هؼبًٍت ٍ ثخـي اهَس هـبٍس، اخشايي، دػتگبُ ؿبهل تَاًذ هي گضاسؽ اػالم هٌجغ

 ٍ خابسي  ػابل  هلاَة  لجال،  ّابي  لػاب  پشداختي اص اػن هختلف ػبلْبي ثشاي پشٍطُ اػتجبسات: پشٍطُ اعتباس كل

 .گشدد هي دسج هشثَعِ لؼوت دس آتي ػبلْبي ثشاي ثيٌي پيؾ
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 ثاشاي  1334 ػابل  پبيابى  تاب  وِ اػتجبساتي لؼوت ايي دس :4934سال پایاى تا پشٍطُ دس ضذُ جزب اعتباس

 هـابسوت،  اٍساق هيضاى داخلي، هٌبثغ هيضاى (،اػتبًي ٍ هلي  ػوَهي دسآهذ هيضاى تفىيه ثِ اػت، ؿذُ ّضيٌِ پشٍطُ

 .گشدد هي دسج اػتجبسات ػبيش ٍ خبسخي تؼْيالت هيضاى

ِ  دس پشٍطُ ثشاي 1335ػبل  ثشاي وِ اػتجبساتي لؼوت ايي دس : 4931سال دس پشٍطُ هصَب اعتباس  هَافمتٌبها

 هياضاى  هـابسوت،  اٍساق هياضاى  داخلي، هٌبثغ هيضاى اػتبًي(، ٍ هلي  ػوَهي دسآهذ هيضاى تفىيه ثِ اػت، ؿذُ روش

 .گشدد هي دسج اػتجبسات ػبيش ٍ خبسخي تؼْيالت

 اػتجابسات  پاشٍطُ،  ػولىشد ثِ تَخِ ثب لؼوت ايي دس: گضاسش اعالم هٌبع ٍ پشٍطُ تكليف تعييي ّاي گضیٌِ

 هَاخِ آى ثب پشٍطُ وِ هـىالتي ٍ چبلـْب ثبليوبًذُ، صهبى هذت ٍ پشٍطُ ؿشٍع اص ؿذُ ػپشي صهبى هذت ؿذُ، ّضيٌِ

ِ  ًحَُ پشٍطُ، اداهِ كَست دس. ؿَد هي گيشي تلوين پشٍطُ تَلف يب ٍ اداهِ خلَف دس ديگش، هَاسد اػت ٍ  آى اداها

 تَلاف  كاَست  دس. گاشدد  هاي  هـخق آى ٍاگزاسي ٍ غيشدٍلتي ثخؾ هـبسوت ثب اداهِ ٍ دٍلت تَػظ اداهِ اص اػن

 .ؿَد هي هـخق هحيغي صيؼت ٍ فٌي هبلي، التلبدي، پزيشي تَخيِ ػذم اص اػن تَلف دليل پشٍطُ

 تؼْيالت داخلي، هٌبثغ ػوَهي، دسآهذ اص اػن اػتجبس تأهيي هٌبثغ اص ّشيه ػْن لؼوت ايي دس: اعتباس تأهيي هٌبع

 تؼاْيالت  ( لبًَى الحبق هَادي ثِ لبًَى تٌظين ثخـي اص هماشسات هابلي دٍلات ،   56هبدُ   ٍ ( 2ؿبهل هبدُ   داخلي

 .گشدد هي ثيبى دسكذ ثِ غيشدٍلتي ثخؾ هٌبثغ ٍ خبسخي

 

 اي یِسشها ّاي داسایی تولك طشحْاي ساهاًذّی(: 7) فشم

 هبدُ هَضَع وويؼيَى هلَثِ ٍ فٌي تَخيِ اٍليِ گضاسؽ عشحْب آيب داسد هي ثيبى وِ اػت اعالػبتي حبٍي فشم ايي

 داسا سا تَػؼِ ػَم ثشًبهِ لبًَى ( 61 هبدُ يب ٍ تَػؼِ چْبسم ثشًبهِ بًَى( ل32  هبدُ تَػؼِ، پٌدن ثشًبهِ لبًَى( 215 

ُ  پيـاٌْبدات  ٍ عاشح  ًيابص  هاَسد  اػتجبس ول دس اػتجبس تأهيي هٌبثغ اص يه ّش دسكذ ٍ ثبؿٌذ هي  دس اخشاياي  دػاتگب

 .ؿَد هي اتخبر الصم تلوين عشح هَسد دس ٍ هـخق عشح ّش خلَف

 ػپشي صهبى هذت ؿذُ، ّضيٌِ اػتجبسات عشح، ػولىشد ثِ تَخِ ثب لؼوت ايي سد: طشح تكليف تعييي ّاي گضیٌِ

ِ  هـىالتي ٍ ّب چبلؾ ثبليوبًذُ، صهبى هذت ٍ عشح ؿشٍع اص ؿذُ ِ  آى ثاب  عاشح  وا  دس ديگاش  هاَاسد  ٍ اػات  هَاخا

 دٍلت تَػظ اداهِ اص اػن آى اداهِ ًحَُ عشح، اداهِ كَست دس. ؿَد هي گيشي تلوين عشح تَلف يب ٍ اداهِ خلَف
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 ػذم اص اػن تَلف دليل عشح تَلف كَست دس. گشدد هي هـخق آى ٍاگزاسي ٍ غيشدٍلتي ثخؾ هـبسوت ثب اداهِ ٍ

 .ؿَد هي هـخق هحيغي صيؼت ٍ فٌي هبلي، التلبدي، پزيشي تَخيِ

 تَخيِ اٍليِ گضاسؽ داساي عشح وِ كَستي دس: هطاٍس اقتصادي -فٌی تَجيِ اٍليِ گضاسش ضواسُ ٍ تاسیخ

 .گشدد هي دسج لؼوت ايي دس آى تبسيخ ٍ ؿوبسُ ثبؿذ، هـبٍس لتلبديا -فٌي

ُ  وويؼايَى  تلاَيت  ثِ عشح وِ كَستي دس: جذیذ ّاي طشح كويسيَى هصَبِ ضواسُ ٍ تاسیخ ( 215 هابد

 ٍ تابسيخ  ثبؿاذ،  تَػؼِ ػَم ثشًبهِ لبًَى (61هبدُ  ٍ تَػؼِ چْبسم ثشًبهِ لبًَى( 32 هبدُ تَػؼِ، پٌدن ثشًبهِ لبًَى

 .هيـَد دسج لؼوت ايي دس آى هلَثِ ؿوبسُ

 ػواَهي،  دسآهذ اص اػن اػتجبس تأهيي هٌبثغ اص ّشيه ػْن لؼوت ايي دس: طشح تكويل بشاي اعتباس تأهيي هٌبع

 هابلي  هماشسات  اص ثخـاي  تٌظين ًَىبل (56 هبدُ ٍ( 2  هبدُ ؿبهل داخلي تؼْيالت خبسخي، تؼْيالت داخلي، هٌبثغ

 .گشدد هي ثيبى دسكذ ثِ غيشدٍلتي ثخؾ هٌبثغ ٍ دٍلت

 



 

 1316( تزآٍرد هٌاتغ تَدجِ سال 1فزم ضوارُ )

 ػٌَاى دستگاُ اجزایی اصلی: اجزایی اصلی:تٌذی دستگاُ  ضوارُ طثقِ

 :ػٌَاى دستگاُ اجزایی سیزهجوَػِ تٌذی دستگاُ اجزایی سیزهجوَػِ: ضوارُ طثقِ

 «هثالغ تِ هیلیَى ریال»

 1315تیٌی سال  ػولکزد ٍ پیص 1316تزآٍرد سال 
هصَب سال 
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ػولکزد سال 
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 ّای اجزایی فْزست اهَال هٌقَل ٍ غیزهٌقَل هاساد قاتل فزٍش دستگاُ (:2فزم ضوارُ)

 ضوارُ طثقِ تٌذی دستگاُ اجزائی:
   

 ػٌَاى دستگاُ اجزائی : 
  

 

 هثالغ تِ هیلیَى ریال

ضوارُ طثقِ تٌذی ردیف 

 درآهذی
 قیوت تقزیثی ٍاحذ  تؼذاد/ هقذاراقالم  ػٌَاى ردیف درآهذی

تزآٍرد هٌاتغ هَرد اًتظار در 

 1316سال 
 تَضیحات 

 هٌاتغ حاصل اس فزٍش ساختواًْا ٍ تأسیسات دٍلتی       
        

 هٌاتغ حاصل اس فزٍش ٍ ٍاگذاری اراضی دٍلتی       
        

       
دستگاّْای هٌاتغ حاصل اس فزٍش هاضیي آالت ٍ تجْیشات 

         دٍلتی

 هٌاتغ حاصل اس فزٍش ٍ ٍاگذاری سایز داراییْای سزهایِ ای       
        

 هٌاتغ حاصل اس فزٍش خاًِ ّای ساسهاًی       
        

       

هٌاتغ حاصل اس فزٍش هجتوغ ّای دستگاُ ّای اجزائی تا 

ٍ ٍاگذاری ٍاحذّای خذهاتی،رفاّی ٍ  كارتزی تفزیحی

         هاًٌذ آى تِ اضخاص صاحة صالحیت تخص غیز دٍلتی

 



 
 
 
 

 

 ّای اجزایی ( اطالػات پزسٌلی دستگا3ُفزم ضوارُ )

 ػٌَاى دستگاُ اجزایی اصلی: تٌذی دستگاُ اجزایی اصلی: ضوارُ طثقِ

 ػٌَاى دستگاُ اجزایی سیزهجوَػِ: دستگاُ اجزایی سیزهجوَػِ:تٌذی  ضوارُ طثقِ

   

 1315ٍضؼیت در اتتذای سال  1315تیٌی ٍضؼیت در پایاى سال  پیص 1316تیٌی ٍضؼیت در پایاى سال  پیص
 سطح تحصیالت

 رسوی پیواًی سایز جوغ رسوی پیواًی سایز جوغ رسوی پیواًی سایز جوغ

 دكتزی              

    
 لیساًس فَق        

    
 لیساًس        

    
 دیپلن فَق        

    
 دیپلن        

    
 كوتز اس دیپلن        

    
 جوـــغ        
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ػٌَاى عشحؿوبسُ عجمِ ثٌذي عشح:

ػٌَاى دػتگبُ اخشاييوذ دػتگبُ اخشايي:

تؼذاد پشٍطُ دس آخشيي هَافمتٌبهِ:

اػتبًي ٍيظُهليٍیظگی طشحغيش اًتفبػياًتفبػيًَع طشح:

ػبيشتحميمبتياخشاييهغبلؼبتيًَع طشح:

ػبل خبتوِ آخشيي هَافمتٌبهِػبل خبتوِ عشح

ّضيٌِ ٍاحذٍاحذهمذاسػٌَاىّذف ووي عشح:

حدن ػوليبت آخشيي هَافمتٌبهِ:حدن ػوليبت اٍليِ:

دسكذ پيـشفت هبلي:دسكذ پيـشفت فيضيىي:

اهَس ثخـيهـبٍسدػتگبُهٌجغ اػالم گضاسؽ:

ول اػتجبس فؼلي عشح:ول اػتجبس اٍليِ عشح:

ول اػتجبس هَسد ًيبص عشح:

اػتجبس خزة ؿذُ تب 

پبيبى ػبل 1334

اػتجبس هلَة ػبل 1335

پيؾ ثيٌي اػتجبس ػبل 

1336

اهضاء هعاٍى بخطی    اهضاء سئيس اهَس

هطخصات فٌی طشح

اػتجبسات / هحل تبهيي
دسآهذ ػوَهي

اػتبًيهلي

هطخصات هالی طشح

ػبل ؿشٍع عشح:

فشم ضواسُ )4( اطالعات كلی طشح ّاي تولك داسایی ّاي سشهایِ اي

اٍساق هـبسوتهٌبثغ داخلي
تؼْيالت 

خبسخي
ػبيش

ْبي عشح: هـىالت ٍ چبـل

هؼبًٍت ثخـي

تؼذاد پشٍطُ دس اٍليي هَافمتٌبهِ:

هطخصات عوَهی طشح

ػبل خبتوِ پيـٌْبدي:
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ػٌَاى عشح:

ذي عشح خذيذ: ذي عشح لذين:ؿوبسُ عجمِ ٌث ؿوبسُ عجمِ ٌث

ذي دػتگبُ اخشايي:ػٌَاى دػتگبُ اخشايي: ؿوبسُ عجمِ ٌث

تاسیخ سش سسيذاصل

اهضاء هعاٍى بخطی اهضاء سئيس اهَس 

اسٌاد خضاًِ اسالهی

ِ اي بِ تفكيك اسٌاد خضاًِ اسالهی ا اٍسا  هطاسكت ٍ صكَک   فشم ضواسُ )1( اطالعات طشح ّاي تولك داسایی ّاي سشهای

اسالهی

اٍسا  هطاسكت با 

تضويي دٍلت

صكَک اسالهی

 هٌبثغ دسيبفت ؿذُ تب پبيبى ػبل 1334

عٌَاى  / هحل تأهيي

تخليق دسيبفتي دس ػبل 1335

پيؾ ثيٌي هٌبثغ هَسد ًيبص دس  ػبل 1336
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ػٌَاى پشٍطُ

ع پشٍطُ: ػبيشتحميمبتياخشاييهغبلؼبتيًَ

پيوبًي-اهبًياهبًيپيوبًيسٍؽ اخشا:

ػبل خبتوِ پيـٌْبديػبل خبتوِ اٍليِػبل ؿشٍع پشٍطُ

ّضيٌِ ٍاحذٍاحذهمذاسػٌَاى

حدن ػوليبت اٍليِ

هحل اخشا  اػتبى/ؿْشػتبى(

هؼبًٍت ثخـياهَس ثخـيهـبٍسدػتگبُ

هلي
اػتجبس خزة ؿذُ تب 

بيبى ػبل 1334 پ
اػتجبس هلَة 

ػبل1335
پيؾ ثيٌي اػتجبس 

ػبل1336

گضيٌِ ّبي تؼييي تىليف پشٍطُ

هٌبثغ تبهيي اػتجبس ثشاي تىويل پشٍطُ  دسكذ(

دسآهذ ػوَهي

اهضاء هعاٍى بخطیاهضاء سئيس اهَس

هطخصات عوَهی پشٍطُ

ػبل خبتوِ آخشيي هَافمتٌبهِ

هطخصات فٌی پشٍطُ

حدن ػوليبت آخشيي هَافمتٌبهِ

دسكذ پيـشفت فيضيىي

هـىالت ٍ چبلؾ ّبي پشٍطُ

هٌجغ اػالم گضاسؽ

شُ ثشداسي حَصُ ْث

دسكذ پيـشفت هبلي

هطخصات هالی پشٍطُ

تَلف ثِ دليل ػذم تَخيِ پزيشي هبلي

ول اػتجبس هَسد ًيبص پشٍطُ

ول اػتجبس فؼلي پشٍطُ

دسآهذ ػوَهي

اػتبًي ٍيظُ
اٍساق هـبسوتهٌبثغ داخلي

ول اػتجبس اٍليِ پشٍطُ

اػتجبسات/هحل 

تبهيي

تَلف ثِ دليل ػذم تَخيِ پزيشي فٌي

روش داليل ٍ پيـٌْبدات

هٌبثغ ثخؾ غيشدٍلتيتؼْيالت خبسخيتؼْيالت داخليهٌبثغ داخلي

فشم ضواسُ )1( - اطالعات كلی پشٍطُ ّاي تولك داسایی ّاي سشهایِ اي

ؿوبسُ پشٍطُ

ػبيش سٍؽ ّب

اداهِ ثب هـبسوت ثخؾ غيشدٍلتي

ٍاگزاسي

اداهِ تَػظ دٍلت

ػبيش

تَلف ثِ دليل ػذم تَخيِ پزيشي التلبدي

تَلف ثِ دليل ػذم تَخيِ پزيشي صيؼت هحيغي

تؼْيالت خبسخي
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ػٌَاى عشحؿوبسُ عجمِ ثٌذي عشح

تؼْيالت خبسخيتؼْيالت داخليدسآهذ ػوَهي

اهضاء هعاٍى بخطیاهضاء سئيس اهَس

هٌبثغ تبهيي اػتجبس ثشاي تىويل عشح  دسكذ(:

هٌبثغ ثخؾ غيش دٍلتيهٌبثغ داخلي

خيِ فٌي-التلبدي هـبٍس: تبسيخ ٍ ؿوبسُ هلَثِ وويؼيَى 215، 32 يب 61تبسيخ ٍ ؿوبسُ گضاسؽ اٍليِ َت

ِ اي فشم ضواسُ )7( - ساهاًذّی طشح ّاي تولك داسایی ّاي سشهای

گضیٌِ ّاي تعييي تكليف طشح:

خيِ پزيشي التلبدي لف ثِ دليل ػذم َت خيِ پزيشي هبليَت لف ثِ دليل ػذم َت َت

خيِ پزيشي صيؼت هحيغي لف ثِ دليل ػذم َت خيِ پزيشي فٌيَت لف ثِ دليل ػذم َت َت

ػظ دٍلتاداهِ ثب هـبسوت ثخؾ غيشدٍلتي اداهِ َت

ّبٍاگزاسي ػبيش سٍؽ 

ركش دالیل ٍ پيطٌْادات




