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ٚ ثٝ لػس خّت ٔطبضوت ثیطتط فؼبالٖ التػبزی، اتبق ٞبی ثبظضٌب٘ی سطاسط  76اظ یىسبَ فؼبِیت زثیطذب٘ٝ ٔبزٜ  زض ذبتٕٝ وٕتط  

اتبق ایطاٖ، ٌعاضش حبؾط ؾٕٗ آ٘ىٝ ثٝ اخٕبَ ٔطٚضی ثط  وطٛض ٚ ٘یع تطىُ ٞبی التػبزی، ذبغٝ تطىُ ٞبی التػبزی ػؿٛ 

 1991ٚ سبظٔبٖ اخطای آٖ زاضز ٚ قطق اضتجبقی ثب زثیطذب٘ٝ ضا ٔؼطفی ٔی ٕ٘بیس، ٌعاضضی اظ ػّٕىطز زثیطذب٘ٝ زض سبَ  76ٔبزٜ 

 .اضائٝ ٚ تحّیُ ٔرتػطی ثط ٘ظطات ٚاغّٝ اظ سٛی تطىُ ٞب ٚ فؼبالٖ التػبزی زاضز

 

 

بْ تمٙیٙی ٚ اخطایی، زض غسز ٞستٙس ثطای ازاضٜ ٔسبئُ ضٚظ وطٛض، ٔستٕطاً لبٖ٘ٛ ٚ ٔمطضات ٚؾغ ٕ٘بیس ٚ ایٗ وطٛض ضا ثب ٘ظ   

فطاٚا٘ی لبٖ٘ٛ ٚ ا٘ٛاع ٔمطضٜ اظ خّٕٝ آییٗ ٘بٔٝ، تػٛیت ٘بٔٝ، ثرطٙبٔٝ، زستٛض اِؼُٕ، ؾٛاثف اخطایی ، اسبسٙبٔٝ ٔػٛة، ضیٜٛ ٘بٔٝ 

ذٛز ٔٛخت اذتالَ فؼبِیت زض حٛظٜ ٞبی ٔرتّف اظ خّٕٝ   –ثؼؿبً ٔتؼبضؼ  –ٝ وثطت ایٗ لٛا٘یٗ ٚ غیطٜ ٔٛاخٝ ٕ٘ٛزٜ است، و

لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ پٙدٓ تٛسؼٝ، ٘ٛیس ثرص ٔؼٕبضی ٔدسز التػبز وطٛض ثب تىیٝ ثط اغالح لٛا٘یٗ ٚ  76ٔبزٜ  .وبض ضسٜ است وست ٚ

 ٔمطضات ٔی ثبضس. 

اتبق ثبظضٌب٘ی، غٙبیغ، ٔؼبزٖ ٚ وطبٚضظی ایطاٖ، ثب اغتٙبْ فطغت اظ ایٗ حىٓ لبٖ٘ٛ ٌصاض وٝ زض تفٛیؽ ایٗ اذتیبض ثٝ ثرص    

ٞبی ٔرتّف التػبزی ذبضج اظ زِٚت،  ثسیغ ٔی ثبضس، ٔجبزضت ثٝ ضاٜ ا٘ساظی زثیطذب٘ٝ ثطای ایٗ ٟٔٓ ٕ٘ٛز وٝ زض قَٛ سبَ ٞبی 

ؼٝ، ثتٛاٖ، ؾٕٗ خٕغ آٚضی ٘ظطات فؼبالٖ التػبزی ٚ تطىُ ٞب، ثب ا٘دبْ أٛض وبضضٙبسی ، پیطٟٙبزات ثبلیٕب٘سٜ اظ ثط٘بٔٝ پٙدٓ تٛس

الظْ ضا ثطای اغالح لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ثٝ ٕ٘بیٙسٌبٖ ٔحتطْ ضٚسبی لٛای سٝ ٌب٘ٝ وطٛض زض وٕیتٝ ای وٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛض تطىیُ 

  .ضسٜ است، اضائٝ ٚ تحمك آٖ ضا پبیص ٕ٘بیس

ذكیط ٕٔىٗ ٕ٘ی ٌطزز، ٍٔط ثب ٕٞیت ٚ تططیه ٔسبػی وّیٝ فؼبالٖ التػبزی، ثب تبویس ثط ٘ظطات ٔتطىُ ٚ ٔتفك، ایٗ أط    

ظیطسبذت ٞبی تحمك آٖ ضا فطاٞٓ سبذت ٚ زض ایٗ ذػٛظ ؾٕٗ   ، ثسٚا76ًتطىُ ٞبی التػبزی. ثٝ ایٗ ٔٙظٛض زثیطذب٘ٝ ٔبزٜ 

بقی ضا تسٟیُ ٚ ثب تسٚیٗ ٚ تطسیٓ فطآیٙس ایٗ اضتجبقبت، فبغّٝ ظٔب٘ی قطاحی سبذتبض اضتجبقی فؼبالٖ ػطغٝ التػبز، قطق اضتج

٘فطی ٚ اضخبع آٖ ثٝ ٔطاخغ شیطثف ضا   6زضیبفت ٘ظطات تب ا٘دبْ وبض وبضضٙبسی ٚ تسٚیٗ پیطٟٙبز ٚ  تؼییٗ ضاٞىبض زض وٕیتٝ 

 ثسیبض وٛتبٜ ٕ٘ٛز. 

 مقدهم 

 چکیده  



 

  2 
 

یع فٟطست ثطذی ٔٛؾٛػبت وبضضٙبسی ضسٜ زض زثیطذب٘ٝ ٔبزٜ ایٗ ٌعاضش اٞٓ ٔٛاضزی وٝ خٙجٝ ثٙیبزیٗ ٚ ظیطسبذتی زاض٘س ٚ ٘  

ذٛاستٝ ٚاغّٝ ضا تحّیُ ٔی ٕ٘بیس، ایٗ تحّیُ زض ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ اِٚٛیت  052ضا اضائٝ ٔی ٕ٘بیس ٚ زض ٟ٘بیت ثٙحٛ اخٕبَ  76

  .ٔٛثط ٔی ثبضس 1990ٌصاضی السأبت سبَ 

زضیبفت ٘ظطات فؼبالٖ التػبزی ٚ تطىُ ٞب، ٔطخؼیت الظْ ضا ثطای  سبیٝ ، زض76اثطاظ أیسٚاضی ٔی ٕ٘بیس، زثیطذب٘ٝ ٔبزٜ    

  وست ٚوبض ٚ ضفغ ٔٛا٘غ اظ آٖ ثیبثس.ضٙبسبیی، وبضضٙبسی ٚ ٔطبضوت زض سِٟٛت 

 

 

 

ضٛضای  ایطاٖ ٚ ٔیاتبق ثبظضٌب٘ی ٚ غٙبیغ ٚ ٔؼبزٖ ایطاٖ ٔٛظف است ثب ٕٞىبضی ٚ حؿٛض اتبق تؼبٖٚ ٔطوعی خٕٟٛضی اسال    

ی ٔرُ تِٛیس ٚ سطٔبیٝ ٌصاضی زض ایطاٖ الساْ ٕ٘بیس ٚ ثب ٘ظط ٞب ٔمطضات ٚ ثرطٙبٔٝ ،٘سجت ثٝ ضٙبسبیی لٛا٘یٗ ،اغٙبف وطٛض

ی آٟ٘ب ثكٛض ٔستٕط ٞب ی تِٛیسی ٚ غبزضاتی سطاسط وطٛض ٚ ثطضسی ٚ پطزاظش ٔطىالت ٚ ذٛاستٝٞب ذٛاٞی ٔستٕط اظ تطىُ

وٕیتٝ ٔصوٛض  .ٚ پیطٟٙبزٞبیی ضا تٟیٝ ٚ ثٝ وٕیتٝ ای ٔتطىُ اظ زٚ ٘فط اظ ٞط لٜٛ ثٝ ا٘تربة ضییس آٖ لٜٛ اضائٝ زٞس ٞب ٌعاضش

  .ی اضائٝ ضسٜ ضاٜ وبضٞبی لب٘ٛ٘ی الظْ ضا ثطضسی ٚ پیٍیطی ٕ٘بیسٞب ٔٛظف است ؾٕٗ ثطضسی پیطٟٙبز

اخطای ٘بزضست یب ٘بلع  ،ذالء لب٘ٛ٘ی ،ی ٔعاحٓٞب ثرطٙبٔٝی ٔٛؾٛع ایٗ ٔبزٜ ضبُٔ لٛا٘یٗ ٚ ٔػٛثبت ٚ ٞب ٌعاضش  -1تجػطٜ 

حمٛق ٔبِىیت ٚ حٕبیت اظ سطٔبیٝ ٌصاضی ٚ تِٛیس ٚ  ،لٛا٘یٗ ٚ ٕٞچٙیٗ پیطٟٙبز اغالح لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ٚ اضتمبء أٙیت التػبزی

یت ٚ ضضس تِٛیس ٚ ٔٛاضز غبزضات ٚ اضتغبَ ٚ چٍٍٛ٘ی وبٞص لیٕت تٕبْ ضسٜ وبالٞب ٚ ذسٔبت زض ایطاٖ ٕٞطاٜ ثب اضتمبء ویف

  .ٞبی ٔٛخٛز استٚ ظطفیت ٞب ٔطثٛـ ثٝ سطٔبیٝ ٌصاضی ٚ تِٛیس ٚ استفبزٜ ثٟیٙٝ اظ سطٔبیٝ ٌصاضی

(  44ی وّی اغُ چُٟ ٚ چٟبضْ )ٞب ی اضسبِی ضا ثٝ ضٛضای ػبِی اخطای سیبستٞب وٕیتٝ یه ٘سرٝ اظ ٕٞٝ ٌعاضش  -0تجػطٜ 

 .ٕ٘بیس ٔی( ایٗ لبٖ٘ٛ اضسبَ 75) لبٖ٘ٛ اسبسی ٚ ضٛضای ٌفتٍٛی ٔٛؾٛع ٔبزٜ
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ثب ٔسبػی ٔطتطن ثٝ لػس ضٚ٘ك ٚ  ،ی ٔس٘ی ٚ حبوٕیت زض تؼبُٔ ثب یىسیٍطٞب قطاحی یه سبٔب٘ٝ ثب ٔحٛضیت تطىُ .1

 تٛسؼٝ التػبزی وطٛض 

زض ػطغٝ التػبزی وطٛض حؿٛض سبَ  192ی التػبزی وطٛض است ٚ ثب لسٔتی لطیت ثٝ ٞب اتبق ایطاٖ وٝ تطىُ تطىُ .0

 .ایٗ ٚظیفٝ ضا ػٟسٜ زاض ضسٜ است  ،زاضتٝ است

 05وٝ ٔمطض است ٕ٘بیٙسٌی  ٔییؼٙی اتبق تؼبٖٚ ٔطوعی خٕٟٛضی اسال ،ی  التػبزی وطٛضٞب یىی اظ ثعضٌتطیٗ تطىُ .9

  .ٕ٘بیس ٔیزض ایٗ أط ذكیط اتبق ایطاٖ ضا ٔسبػست ،زضغس التػبز وطٛض ضا زاضتٝ ثبضس

زض وٙبض اتبق  ،اتحبزیٝ ٚ تطىُ غٙفی 7222ٔیّیٖٛ ٚاحس غٙفی ٚ  0ثب ثیص اظ  ،ي ضٛضای  اغٙبف وطٛضتطىُ ثعض .4

  .ی الظْ ضا ٔجصَٚ ذٛاٞس زاضتٞب ٕٞىبضی ٚ ٔسبػست ،ایطاٖ

تطىُ ٌطایی ٔس ٘ظط لبٖ٘ٛ ٌصاض ثٛزٜ است ٚ فؼبالٖ التػبزی ثبیس ٔتطىُ ٌطز٘س ٚ ایٗ زض  ،زض قطاحی ایٗ سبٔب٘ٝ  .5

  .یبثس ٔیٔؼٙبی زلیك تطی  ،لبٖ٘ٛ ثٟجٛز ٔستٕط ٔحیف وست ٚ وبض 5پیٛ٘س ثب ٔبزٜ 

 .غبزضات ثب تبویس ثیطتطی ٔٛضز ػٙبیت لطاض ٌطفتٝ است ،تِٛیس ،سطٔبیٝ ٌصاضی ،أٙیت التػبزی  .6

 ،حصف ،اظ ٘ىبت تبثّٛ ٞسف زض اخطا ٞب اضتمبی سكح ثٟطٜ ٚضی ٚ استفبزٜ اظ ظطفیت  ،ثٟبی تٕبْ ضسٜ وبٞص ،اضتغبَ .7

  .ثبضس ٔیاغالح ٚ ٚؾغ  لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات 

ثسیبض ٟٔٓ خّٜٛ ٕ٘ٛزٜ است وٝ اِجتٝ ایٗ قٛض ٞٓ  ،ی اخطایی زض اخطای لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات زض ٘ظط لبٖ٘ٛ ٌصاضٞب وبستی .8

  .ٞست

تٛخٝ ضٛز وٝ  ،ثط ٔمطضات ظزایی ضحدبٖ یبفتٝ است ٞب ثّىٝ ٔتٙبست سبذتٗ آٖ ،ٞسف ٘جٛزٜ ،مطضاتوبٞص لبٖ٘ٛ ٚ ٔ .9

 .غطفبً ثط ٔمطضات ظزایی تبویس زاضز 44لبٖ٘ٛ اغُ  7ٔبزٜ 

 ،ػٙبغط شیٕسذُ زض ػطغٝ التػبز  ٔیتٕب ،ضٛز ثٝ ایٗ ٟٔٓ زست یبظیس ٍٔط ثب ٕٞىبضی ٚ ٕٞبٍٞٙی ٕیٚ ثبالذطٜ ایٙىٝ ٘ .12

لبٖ٘ٛ اسبسی وٝ ٔسیطیت ٔتحَٛ سبذتٗ التػبز  44ذبغٝ لٛای سٝ ٌب٘ٝ وطٛض ٚ ثٝ ٕٞیٗ ػّت ضٛضای ػبِی اغُ 

ٕٞطاٜ ثب ضٛضای ٌفت ٚ ٌٛی  ،ػٟسٜ زاض است ،ٚ لبٖ٘ٛ ٔػٛة 44ی اثالغی ٚ اخطایی اغُ ٞب وطٛض ضا ثط اسبس سیبست

  .ثبضٙس ٔیبضٞبی تسٚیٗ ضسٜ پیطٟٙبزٞب ٚ ضاٞى ،اظ ٔطاخغ زضیبفت وٙٙسٜ ،ثرص ذػٛغی –زِٚت 

ثّىٝ زٚ ٚظیفٝ یبفتٗ ضاٞىبض ثطای تحمك پیطٟٙبزات ٚ ٘یع پیٍیطی آٖ ضا ػٟسٜ  ،٘فطی فمف ٚظیفٝ استٕبع ٘ساضز 6وٕیتٝ  .11

  .زاض است

کات حازی اهمیت ماده     76ن
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سبذتبض  ،سبظٔبٖ اخطایی ایٗ ٔبزٜ ،ضٚیىطزٞبی اتبق زض اخطای ایٗ ٔبزٜ ،التؿبء زاضز ،ثب ٔمسٔبت یبز ضسٜ ٚ ثیبٖ إٞیت ٔٛؾٛع  

ٚ ٔدبٔغ غٙفی ٔطرع ٌطزز  ٚ فطآیٙسٞبی ا٘دبْ وبض ثٝ ذٛثی  ٞب اتبق ٞب، اضتجبقی زثیطذب٘ٝ ثٝ ػٙٛاٖ سبظٔبٖ اخطایی ثب تطىُ

تبویس تب ثطآیٙس وبضٞبی ا٘دبْ ضسٜ  ٞب طىُثط ٌستطش ٚ تحىیٓ ضٚاثف فؼبالٖ ٚ ت ،تب ؾٕٗ ایفبی ٘مص ثٟتط ،تؼطیف ٚ تجییٗ ٌطزز

ثٝ ایٗ ٔٙظٛض شیالً ٘ىبت پیص ٌفتٝ ثب تفػیُ ثیطتطی اظ  .ٔطتطن زست ٔبیٝ ٔٙبسجی ثطای تحمك ٔٙٛیبت لبٖ٘ٛ ٌصاض لطاض ٌیطز

  .ٌصضز ٔی٘ظط 

 

 

ضا زض ٔسبئُ وّی التػبز   ٞب اثتسا ثٝ سبوٗ ٘ظطات تطىُ ،تٕٟیس ٔمسٔبت الظْ ثب ،تٛاٖ ٔیی التػبزی ٞب خٟت اذص ٘ظطات تطىُ  

وطٛض ٚ لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ٔطثٛقٝ ٚ ٘یع ٘ظطات ایطبٖ ضا ثب تبویس ثط ٔطىالت اػؿب ٚ ٘یع غٙؼت ٚ غٙفی وٝ ٕ٘بیٙسٌی آٖ ضا 

ٔستمیٕبً یب ثب  76ثٝ زثیطذب٘ٝ ٔبزٜ  ،تٛا٘ٙس٘ظطات ذٛز ضا ثٝ ا٘حبی ٔرتّف ٔی ٞب تطىُ ،زض ایٗ ضٚیىطز ،ثطػٟسٜ زاض٘س خٛیب ضس

ی استبٖ ٚ ٞب اتبق تؼبٖٚ ٔطوعی ٚ اتبق ،ضٛضای اغٙبف ٚ ٔدبٔغ أٛض غٙفی سطاسط وطٛض ،ی ثبظضٌب٘ی سطاسط وطٛضٞب ٚاسكٝ اتبق

 ٞبی  یٝ فطْثب تٟ ،اتبق ٔٛظف است ،وٝ ضٚیىطز اضخبػی است ،زض ایٗ ضٚیىطز ،ی ٚاسف زض اذتیبض زثیطذب٘ٝ لطاض زٞٙسٞب زیٍط حّمٝ

ی ٞب أىبٖ اضائٝ ٚ اضخبع ٘ظطات ضا ثطای تطىُ ،ٔٙبست ٚ زض زستطس لطاض زازٖ آٖ ثٝ قطق ٔرتّف اظ خّٕٝ فؿبی ٔدبظی

  .التػبزی فطاٞٓ ٕ٘بیس

ٔمسٔبت وبضضٙبسی  ٞب، است وٝ ثب تطریع ٔٛؾٛػبت اغّی ٚ اِٚٛیت ثٙسی آٖ 76ایٗ زثیطذب٘ٝ ٔبزٜ  ،زض ضٚیىطزی زیٍط   

ی التػبزی ٚ غبحت ٘ظطاٖ ذٛاٞس ٞب ٚ ٔٛؾٛػبت ضا فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ ٚ سپس ثٝ ٘ظطذٛاٞی اظ تطىُ ٞب ٞطیه اظ ایٗ حٛظٜ ٔكبِؼٝ زض

ٚ زثیطذب٘ٝ ذٛاٞس ضس ٚ خبٔؼیت ٘ظطات خٟت  ٞب ٔٛخت یه اضتجبـ زٚ سٛیٝ ثیٗ تطىُ ،ایٗ ضٚیىطز فؼبَ ٚ ٔكبِؼبتی .ٌصاضت

  .ٌطزز ٔی٘فطی ضا ٔٛخت  6پیطٟٙبز ثٝ وٕیتٝ 

ٚ غبحت ٘ظطاٖ ٚ حتی ٔطاوع ٚ  ٞب زض ایٗ غٛضت اتبق ثبیس ثب تدٟیع زثیطذب٘ٝ ثٝ وبزض وبضضٙبسی ٘طستٝ ٚ ٕٞىبضی ثب تطىُ    

  .ٔمسٔتبً ذٛز زض ٔٛؾٛػبت ٚضٚز وٙس ٚ سپس ٘ظطذٛاٞی ٕ٘بیس ،ی ٔكبِؼبتی ٚ پژٚٞطیٞب پس اظ احػبی حٛظٜ ،ٔٛسسبت پژٚٞطی

     76اجرایی شدن ماده  

  رویکرداه    
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ٞط زٚ ضٚیىطز ضا ثبیس ٔحمك ٚ ػّٕی  وٝ ثٝ لػس حػَٛ ٘تیدٝ الظْ زض ثبظٜ ظٔب٘ی ٔٙبست،  لبئُ است ،اظ آ٘دبوٝ  اتبق ایطاٖ 

ظٔیٙٝ تحمك ضٚیىطزٞبی پیص  ،ٚ تطىیُ سبظٔبٖ اخطای ٔٙبست 76ثبیست ثب ضاٜ ا٘ساظی زثیطذب٘ٝ ٔبزٜ  ٔیثٝ ایٗ ٔٙظٛض  ،سبظز

 ثٝ لطاض ظیط است : ٕ٘ٛز. تبح چبضت سبظٔبٖ زثیطذب٘ٝ  ٌفتٝ ضا فطاٞٓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سبظٔبٖ اخطای قطح : ٞب ثطذی ٚیژٌی

 ُٞبی ثعضي التػبزی  ثطذٛضزاضی اظ ضٛضای ضاٞجطی ثٝ لػس  ٕٞبٍٞٙی ٚ تؼبُٔ زض سكح ّٔی ثیٗ تطى 

 ٞب زض سكح اخطا  ٞب ٚ ثطلطاضی  ٕٞبٍٞٙی تطىیُ وبضٌطٜٚ ٕٞبٍٞٙی ، ثٝ لػس تسٟیُ فؼبِیت 

  سبظٔب٘ی چبثه ٚ فؼبَ ٚ ثٟطٜ ٔٙس اظ ٔٙبثغ ا٘سب٘ی خٛاٖ ٚ تحػیّىطزٜ ایدبز 

  ثبضس. ٞب ذبغٝ زض ضٚیىطز اضخبػی ٚ خٕغ آٚضی ٘ظطات تطىُ ،ی ستبزی ٚ ثبثتٞب زاضای ثرصسبظٔبٖ ثبیس 

  ُاظ ٘ظطات وبضضٙبسی ٚ  ترػػی زض ٔٛؾٛػبت ٔرتّف ثٕٙبیس ٚ ی ٞب وبضٌطٜٚحست ٔٛضز ٔجبزضت ثٝ تطىی

 زز، ثٟطٜ ٔٙس ٌطی التػبزی ثعضي ٚ ّٔیٞب فؼبالٖ التػبزی ٚ ٔسئِٛیٗ تطىُ ،فطٞیرتٍبٖ زا٘طٍبٞی

 ٝ٘ثبضس ٚ فؼبالٖ التػبزی  ٞب ی اضتجبقی ٔٙبست ثب تطىُٞب ثطذٛضزاض اظ سبٔب 

 ٞب ٚ ِٛایح ٟٔٓ التػبزی ٚ اضائٝ ٘ظطات وبضضٙبسی پیص اظ تػٛیت  ضغس وطزٖ قطح 

  ٞبی اخطایی، اضتجبـ وبضضٙبسی ثطلطاض ٕ٘بیس.  ذبغٝ زض زستٍبٜپژٚٞطی ٚ وبضضٙبسبٖ شیطثف  ،ثب ٟ٘بزٞبی ٔكبِؼبتی 

 ٛوطٛض، زض خّت ٔطبضوت فؼبالٖ التػبزی ٚ ضٙبسبیی ٔطىالت ایطبٖ ػُٕ  ٞبی ػٕٛٔی ٔٛثط ثب استفبزٜ اظ ضسب٘ٝ ثٙح

 ٕ٘ٛزٜ ٚ تحمك ضاٞىبضٞب ضا ثٝ ٘حٛ ٔكّٛة پبیص ٕ٘بیس.

 سازمان اجرا  

 شورای راهبری 

 کارگروه هماهنکی
 مدری طرح 

 مدری ابیتشپنی   مدری دانش   مدری  ارتباطات
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ٞبی التػبزی ٚ غبحت ٘ظطاٖ وٝ ثٝ ٘حٛ ٔمتؿی  زض ضٚیىطز فؼبَ ٚ ٔكبِؼبتی، ػالٜٚ ثط وبضضٙبسی ٘ظطات ٚاغّٝ تطىُ    

ٌطزز، ٔٛؾٛػبت ثب اِٚٛیت فؼبالٖ التػبزی ثبیس زض زستٛض وبض زثیطذب٘ٝ لطاض ٌیطز. ثٝ ایٗ ٔٙظٛض ؾٕٗ  ضسیسٌی ٚ پیٍیطی ٔی

ٞبی ٔرتّف سٙدص ٚ  ٔؼٕٛال ً، فؿبی وست ٚوبض، زض سكح وطٛضٞبی ٔرتّف ٚ اظ خٙجٝٞبی ٔرتّف ثیٗ إِّّی وٝ  تٛخٝ ثٝ ٔسَ

ٞبی اخطایی، ثبفت التػبزی ٚ زیٍط ٔٛاضزی وٝ ثٝ قٛض ٔطرع ثٝ  ضٛز، ثٝ ذػٛغیبت التػبز وطٛض، زستٍبٜ ا٘ساظٜ ٌیطی ٔی

ْٛ زثیطذب٘ٝ ثٝ ٘حٛ تفػیُ ثٝ ایٗ ٟٔٓ ٌطزز، ٘یع ثبیس تٛخٝ ٌطزز. ثٝ ایٗ ٔٙظٛض ٌعاضش س فؼبِیت التػبزی زض ایطاٖ ثطٔی

حٛظٜ ٚ ٔٛؾٛع ضٙبسبیی ضسٜ است وٝ ثطاسبس اِٚٛیت زض زستٛض وبض  122پطزاذتٝ است ٚ زضسبیٝ ایٗ ٔكبِؼٝ ٔمسٔبتی ثبِغ ثط 

  زثیطذب٘ٝ لطاض ذٛاٞس ٌطفت. 

  اهی مطالعاتی   حوزه
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ٚ ٘ظطی  ٞبی ٔفٟٛٔی ٞبی زثیطذب٘ٝ، غطفبً ٘جبیس ثٝ ٔسبئُ ٘ظطی پطزاذت، یؼٙی ػالٜٚ ثط ظیط سبذت زض ٔكبِؼبت ٚ پژٚٞص

ٕ٘بیس وٝ فؼبالٖ التػبزی،  ٔٛؾٛػبت، ثبیس ثٝ ضٙبذت ٌستطزٜ زض ز٘یبی ٚالؼی فؼبِیت التػبزی تٛخٝ ٚیژٜ ٕ٘ٛز، ایٗ وٕه ٔی

ٝ تٕبْ ٕ٘بی ٔسبئُ ٔجتال ثٝ ذٛز ثسا٘ٙس ٚ ػالٜٚ ثط آ٘ىٝ ٔطبضوت ثیطتطی ضا ضبٞس ذٛاٞیٓ زثیطذب٘ٝ ٚ ٔكبِؼبت ا٘دبْ ضسٜ ضا آییٙ

ثبضس، ا٘تظبض ٕٞطاٞی ثیطتط ٚخٛز زاضز. ؾٕٗ آ٘ىٝ آ٘چٝ  ثٛز، زض اخطای آ٘چٝ ثٝ ػٙٛاٖ زستأٚضز لب٘ٛ٘ی ٚ یب ٔمطضات ٔٛؾٛػٝ ٔی

یٗ ٔٙظٛض زض قَٛ فطآیٙس ا٘دبْ وبض ثبیس ٔستٕطاً اظ فؼبالٖ التػبزی ٌطزز، ثب ٔسبئُ فؼبالٖ التػبزی ثیٍب٘ٝ ٘یست. ثٝ ا وٝ ٚؾغ ٔی

ٞب ٘ظط ذٛاٞی ضٛز ٚ پس اظ خٕغ ثٙسی پیطٟٙبزات ٔدسزاً ثٙحٛ ٔمتؿی ٘ظطذٛاٞی غٛضت ٌیطز ٚ ثطاسبس ٘تبیح ثسست  ٚ تطىُ

ٞب ضا زض اغالح  الٖ التػبزی ٚ تطىُٞبی آٔبضی ثب أىبٖ تؼٕیٓ ٘تبیح، ثتٛاٖ ثب لكؼیت ٚ لبقؼیت ثیطتطی، ٘ظط فؼب آٔسٜ ٚ تحّیُ

 لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ِحبل ٕ٘ٛز.  

 

  

 

، ثب تبویس ثٝ آٔبزٜ سبظی ظیط سبذت ٞب ٚ ثٙیبٖ ٞبی الظْ ثطای ا٘دبْ ایٗ ٚظیفٝ ٟٔٓ  1991ٔبٜ فؼبِیت زثیطذب٘ٝ زض سبَ  9زض   

 ٚ ثٟطٜ ٔٙسی اظ ظطفیت ٞبی لب٘ٛ٘ی ایٗ ٔبزٜ ، السأبت زضذٛض تٛخٟی غٛضت ٌطفتٝ وٝ ثطذی اظ آٖ ػجبضتٙس اظ: 

  ٜ76تبسیس ٚ ضاٜ ا٘ساظی زثیطذب٘ٝ ٔبز  

  ٝ٘فطی ٚ تػٛیت زستٛض  اِؼُٕ ٚ ضطٚع ثٝ فؼبِیت زض ثطضسی پیطٟٙبزات اتبق ایطاٖ  6تطىیُ وٕیت 

  ضىُ ٌیطی ضٛضای ضاٞجطی ٚ وٕیتٝ ٕٞبٍٞٙی 

  ٜثب تبویس ثط اقالع ضسب٘ی ٚ تسٟیُ اضتجبـ فؼبالٖ ٚ غبحت ٘ظطاٖ خٟت ا٘ؼىبس ذٛاستٝ ٞبی  76ضاٜ ا٘ساظی پطتبَ ٔبز

 (   www.madeh76.irب٘ی اِىتطٚ٘یىی ذٛز ) لبثُ ٔطبٞسٜ ثٝ ٘ط

  ضاٜ ا٘ساظی ثعضٌتطیٗ ثب٘ه اقالػبت تطىُ ٞبی التػبزی سطاسط وطٛض تحت ٚة  ) لبثُ ٔطبٞسٜ ٚ ٔطبضوت زض

 ثرص تطىُ ٞبی التػبزی  76( یب اظ قطیك پطتبَ ٔبزٜ   www.icc76.infoضٚظآٔس وطزٖ آٖ ثٝ ٘طب٘ی اِىتطٚ٘یىی ) 

  روش شناسی انجام کار    

مات انجام شده        اهم اقدا
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  ٚ ایدبز ٔٙحػط ثٝ فطزتطیٗ  ثب٘ه اقالػبت احىبْ تؼبضیف ،  وٝ تٕبٔی اغكالحبت تؼطیف ضسٜ تٛسف ٘ظبْ تمٙیٙی

 سبَ (  125) ثبِغ ثط  1991تب  1085اخطایی وطٛض اظ 

  ایدبز ثعضٌتطیٗ ثب٘ه اقالػبت  لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ثب تحّیُ ٞبی آٔبضی آٖ زض ازٚاض ٔرتّف ٔدّس ) ٔدّسیٗ( ٚ زِٚت

سبَ اذیط ثٝ لػس زض زستطس ثٛزٖ لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ٔٛؾٛػٝ ٚ تٕٟیس ٔمسٔبت ثطای تٕییع لٛا٘یٗ  122ٔرتّف زض  ٞبی

 ٚ ٔمطضات التػبزی اظ غیط آٖ ٚ ٘یع تٙمیح لٛا٘یٗ 

  ٔسَ التػبزی ٔؼتجط ز٘یب ثطای سٙدص سِٟٛت وست ٚ وبض ثٝ ٔؼٙبی ػبْ ، خٟت تؼییٗ حٛظٜ ٞبی ٔكبِؼبتی  14ثطضسی

 حٛظٜ خٟت ا٘دبْ أٛض وبضضٙبسی ٚ ٔكبِؼبتی ثٝ لػس تسٟیُ فؼبِیت التػبزی  122ثبِغ ثط ٚ احػبی 

  حٛظٜ ٔكبِؼبتی ، ٔطتُٕ ثط ٔٛؾٛػبت ٟٕٔی ٕٞچٖٛ ، ٔبِیبت ، وبض ، تبٔیٗ اختٕبػی ، تٛظیغ وبال ،  02ا٘دبْ ثبِغ ثط

 لبچبق وبال ، ا٘حػبض ، فسبز ازاضی ، ............. 

 ٘ه اقالػبتی ٘رجٍبٖ وطٛض زض ػطغٝ ٞبی ٔسیطیت ، التػبز ، حمٛق ، خبٔؼٝ ضٙبسی .....  اظ ایدبز ثعضٌتطیٗ ثب

فطٞیرتٍبٖ زا٘طٍبٞی ، ٔسئٛالٖ ٚ ٔسیطاٖ التػبزی وطٛض زض سی سبِٝ اذیط ، فؼبالٖ التػبزی زض اتبق ٞبی ثبظضٌب٘ی 

 سطاسط وطٛض ٚ ...... 

 ط زض ػطغٝ التػبز ثب فٗ آٚضی ٘ٛیٗ ضجىٝ ٞبی اختٕبػی ٔدبظی ثب ایدبز ٔٙحػط ثٝ فطزتطیٗ تبالض ٌفتٍٛ ثطای تجبزَ ٘ظ

 76زستطسی ثٝ قطح ٞب ٚ ِٛایح زض زست ثطضسی وٕیسیٖٛ ٞبی التػبزی ٔدّس ٚ زِٚت ، ٌعاضش ٞبی زثیطذب٘ٝ ٔبزٜ 

ت ٔبٜ ٚ زیٍط ٔٛؾٛػبتی وٝ اػؿبی ایٗ تبالض ثٝ ثحث ٚ تجبزَ ٘ظط ذٛاٞٙس ٌصاضت ، ثٟطٜ ثطزاضی اظ اثتسای اضزیجٟط

  1990سبَ 

  ثطلطاضی اضتجبـ ثب ٔدبٔغ حطفٝ ای ، ٔكبِؼبتی ٚ پژٚٞطی ٘ظیط ٔطوع پژٚٞص ٞبی ٔدّس خٟت تجبزَ ٘ظط وبضضٙبسی 

........................ 
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ٔفیس فبیسٜ  1991ٌعاضش تحّیّی ٘ظطات ٚاغّٝ ثٝ تفػیُ ثٙحٛ ٔستمُ اضائٝ ذٛاٞس ضس ِىٗ ٔطٚض اخٕبِی آٖ زض پبیبٖ سبَ   

  .است

ٌعاضش آٔبضی ذٛاستٝ ٞبی ٚاغّٝ فؼبالٖ التػبزی اػٓ اظ اضربظ حمیمی یب حمٛلی ٚ تطىُ ٞب ٚ اتبق ٞبی ثبظضٌب٘ی اٌطچٝ  

ضا ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ ، وٝ شیالً ثٝ تحّیُ اخٕبِی آٖ ذٛاٞیٓ پطزاذت ، ِیىٗ ثٝ زالیُ ظیط ٘تبیح آٖ لبثُ تحّیُ است ٚ ثسیبض ضٚضٗ ٌط 

  خبٔؼٝ تؼٕیٓ زاز.

 .تؼساز ٘ظطات ثسیبض ا٘سن است ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضی ثطای خبٔؼٝ ثعضي فؼبالٖ التػبزی ٕ٘ی تٛا٘س ثبضس .1

ٔی ٔسبئُ ذٛز ٘پطزاذتٝ ا٘س ثّىٝ ػٕٛٔبً یه ٘ظطات ضاسبً اظ سٛی ذٛز فؼبالٖ ٔكطح ضسٜ است ٚ ایطبٖ ثٝ ثیبٖ تٕب .0

 ٔٛؾٛع اظ ٔٛؾٛػبت  ضٚظ ذٛز ضا قطح وطزٜ ا٘س . 

وٝ ثطذٛضزاض اظ ایٗ ٘ظبْ ٔی ثبضس ، ٔؼطفی ٘طسٜ  76ثطای ٘ظطذٛاٞی اظ ایطبٖ سبٔب٘ٝ ای ٚخٛز ٘ساضتٝ ٚ حتی پطتبَ  .9

 است . 

 ذٛضی است : ٔٛؾٛع ٔكطح ضسٜ ٚ فطاٚا٘ی آٖ ٔجیٗ ٘ىبت زض 08ثب ایٗ ٚخٛز ،  

زضغس ٘ظطات ٚاغّٝ ٔطثٛـ ثٝ ثب٘ه ٚ ٔبِیبت است ،  ٕٞچٙب٘ىٝ ٌصضت ، ایٗ ثٝ ٔؼٙی آٖ ٘یست وٝ ثب  52٘عزیه ثٝ  .1

ثطای فؼبالٖ التػبزی  بزی حُ ضسٜ است أب ایٗ زٚ ٔٛضز حُ زٚ ٔٛؾٛع ثب٘ه ٚ ٔبِیبت ، ٘یٕی اظ ٔطىالت فؼبالٖ التػ

 ثسیبض خسی است ٚ تالش ثط حُ ٔطىالت زض ایٗ زٚ حٛظٜ  ٔٛؾٛػیت زاضز .

ٔی ثبضس. ایٗ ذٛز  91ٚ  92لٛا٘یٗ ثٛزخٝ سبَ  09ٚ  08زضغس اظ ٘ىبت زض ذػٛظ ثب٘ه ، ٔؼكٛف ثٝ  ثٙسٞبی   62 .0

 ٔجیٗ ٘ىبتی است : 

ستٙس ٚ ؾٕٗ آ٘ىٝ ػاللٕٙس ثٝ تمسیف ثّٙسٔست پٙح سبِٝ زضغس لبثُ تٛخٟی اظ ثٍٙبٜ ٞبی التػبزی ، ثسٞىبض ثب٘ىی ٞ .9

 ٞستٙس ، ٔتمبؾی زضیبفت تسٟیالت خسیس ٚ ثرطٛزٌی خطائٓ ٔی ثبضٙس . 

ثٍٙبٜ ٞبی التػبزی ، ثٝ ز٘جبَ فطغت ٞبی لب٘ٛ٘ی ثطای تٕسه ثٝ آٖ ، خٟت زفغ ٚ وبٞص فطبضٞبی ٚاضزٜ ذبغٝ زض  .4

 ظٔیٙٝ ٘مسیٍٙی ٔی ثبضٙس . 

     ربرسی نظرات واصلو  
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س ثٝ ٔثبثٝ یه ثٍٙبٜ التػبزی ػُٕ ٕ٘بیٙس ٚ  زض ٘تیدٝ ایٗ ثرطٛزٌی ٞب ٚ أٟبَ ٞبی زستٛضی ٔتؿطض ثب٘ه ٞب ٕ٘ی تٛا٘ٙ .5

ٔی ضٛ٘س ٚ ایٗ ثٝ ٔؼٙبی آٖ است وٝ ضغجت خسی ثطای ثب٘ه ٞب خٟت اػكبی تسٟیالت ٚخٛز ٘ساضز ٚ تالش ٔی وٙٙس ثب 

ٌصاضی ٞبی ٔطبثٝ ، ا٘تفبع ٔٛضز ا٘تظبض ذٛز ضا  افعایص زاضایی ٞبی ذٛز اظ خّٕٝ فعٚ٘ی ضؼت ٚ  ذطیس أالن یب سطٔبیٝ

 ثسست آٚض٘س . 

ثب ٚخٛز ػسْ استمالَ ثب٘ه ٞب اظ ٘ظبْ اخطایی ٚ حبوٕیتی ، ثب٘ه ٞب اظ لٛا٘یٗ آٔطٜ ثٝ زالیُ  التػبزی ٚ ا٘تفبػی  تٕىیٗ  .6

سیبضی غطف ٕ٘بیٙس .  ٕ٘ی وٙٙس ٚ ٟ٘بزٞبی ٔرتّف حبوٕیتی ٚ غیط زِٚتی ثبیس خٟت اخطای لبٖ٘ٛ تٛسف ثب٘ه ٞب ٚلت ث

لبٖ٘ٛ ثٛزخٝ ٌٛاٜ  08ثٝ ٔٛؾٛع ثٙس  1992ثرص ذػٛغی زض سبَ  –خّسٝ ضٛضای ٌفت ٚ ٌٛی زِٚت  8ترػیع 

 ایٗ ٔسػبست .  

 زضیبفت ٚ پطزاذت ٔبِیبت ثب ٔطىالت ٔتؼسزی ٔٛاخٝ است .   .7

، تٛسؼٝ فطًٞٙ ٔبِیبتی ضا ِكٕٝ ٔطىالت زض ٚؾغ لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ٔبِیبتی ٚ ٘یع ٔطىالت اخطایی زض ازاضات ٔبِیبتی  .8

 ظزٜ ٚ ثیطتط فؼبالٖ تمبؾبی ٔؼبفیت ٔبِیبتی زاض٘س 

ٔبِیبت ثط اضظش افعٚزٜ ، ٔجٙبی غحیحی ثطای ٚغَٛ ٘ساضز ٚ زض ػُٕ ٔطىالتی ضا ثطای فؼبالٖ التػبزی ٔٛخت ضسٜ  .9

 است ٚ لبٖ٘ٛ ٔطثٛـ ٘یبظٔٙس اغالح زض ٍ٘طش ٚ اذص ٔبِیبت است . 

ػٛثٝ ٞیبت ٚظیطاٖ زض ذػٛظ وبضت ثبظضٌب٘ی اظ زیٍط ٔٛؾٛػبتی است وٝ زض ٔمِٛٝ تدبضت ٌٕطي ، غبزضات ، ٔ .12

 .ذبضخی  ٔٛضز تٛخٝ فؼبالٖ التػبزی  است 

ٗ غبزضات اظ تمبؾبی ٔؼبفیت ٞبی ٌٕطوی ٚ ٘یع اغالح تؼطفٝ ٞب ، حصف ٔمطضات زست ٚ پب ٌیط اظ غبزضات ، تؿٕی .11

 خّٕٝ ایٗ أٛض ٞستٙس .

اضظ ٚ ٘ٛسبت ٘طخ آٖ ، اذص ٔكبِجبت غٙسٚق شذیطٜ اضظی ثب ٘طخ ٞبی خسیس ، ٔطىالت زض ٔجبزالت اضظی ٚ ا٘تمبَ پَٛ اظ  .10

 .زیٍط أٛض اضخبع ضسٜ ٔی ثبضس 

ا٘حػبض زض ثطذی وبال ٞب ، ٔطىالت تٛظیغ وبال ، لبٖ٘ٛ وبض ٚ حُ اذتالف آٖ ٚ أىبٖ فسد لطاضزاز اظ سٛی وبضفطٔب ،   .19

 .ٞبی حُ اذتالف زض ثیٕٝ ٞبی تبٔیٗ اختٕبػی اظ زیٍط ٔٛاضز اضخبع ضسٜ است تطویت ٞیبت 

ثرطٙبٔٝ ثجت ٚ ٔطىالت زض تبسیس ضطوت ٞبی تدبضی ، تدسیس اضظیبثی زاضایی ٚ پصیطش آٖ زض ٘ظبْ ٔبِیبتی ٚ ٘ظبْ  .14

 ثب٘ىی اظ خّٕٝ ذٛاستٝ ٞبی ٚاغّٝ است .

ٛاٞیٓ یبفت وٝ ٔٛؾٛػبتی ٘ظیط ٔبِیبت ، وبض ، تبٔیٗ اختٕبػی ، ثب٘ه ثب ٔطبٞسٜ ٌعاضش آٔبضی ٚ ٕ٘ٛزاضی ٞبی ٔطتجف ، زضذ

ٔی ثبیست ثب  76، اضظ ، حمٛق تدبضت ، ٌٕطن، وبال ٚ ذسٔبت ، ٔٛؾٛػبت اغّی فؼبالٖ التػبزی است وٝ زثیطذب٘ٝ ٔبزٜ 

 ٌٕبضز .  تٕطوع ثیطتطی ایٗ ٔٛؾٛػبت ضا ثطضسی ٚ ثٝ اغالح لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات زض ایٗ حٛظٜ ثب اِٚٛیت ٕٞت
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