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 بسوه تؼالي

 

 

 :هقذهه

 ٍ ًبضايي اضتوبي ثطاي هسيطيتي ًظبم يي ػٌَاى ثِ (ي ثط ػولٌطزهجتي) ػولیبتي ضيعي ثَزخِ ًظبم

 هجٌبي ثط اي ثَزخِ اػتجبضات ًظبم ايي زض. اؾت ثَزُ ّب زٍلت خسي تَخِ هَضز ؾبظهبًي هٌبثغ ههطف اثطثركي

 ثسيي ٍ هي يبثس ترهیم پیبهسّب ثِ زؾتیبثي يب ٍ (ذسهبت)هحهَالت تَلیس زضضاؾتبي ؾبظهبًي ٍاحسّبي ػولٌطز

 ٍ ّب ذطٍخي تَلیس ّب، كؼبلیت اًدبم ثطاي هٌبثغ ههطف ًحَُ زض قلبكیت ؾوت اكعايف ثِ ؾبظهبًْب تطتیت

 .يبثس ؾَم هي ثیكتط پبؾرگَيي ًیع ٍ ّب اؾتطاتػي ٍ اّساف ثِ زؾتیبثي

زض ثَزخِ ضيعي هجتٌي ثط ػولٌطز عجوِ ثٌسي ثٌسي ػولیبت ثِ ًحَي اؾت ًِ ّسف ّب قلبف تط ثیبى هي  

هْن . قًَس، اضظيبثي ثَزخِ آؾبى تط ثَزُ ٍ زض ضٍـ ّعيٌِ يبثي آى اضتجبط ثیي زازُ ٍ ؾتبًسُ هَضز تَخِ هطاض هي گیطز

تطيي ّسف ًظبم ثَزخِ ضيعي هجتٌي ثط ػولٌطز انالح ًظبم هسيطيت ثرف ػوَهي ٍ اكعايف اثطثركي هربضج ايي 

 .  ثرف اؾت

 ثیي اضتجبط ًِ ؾبظًٍبضّبيي ٍ ضٍقْب اظ اؾت ػجبضت هجتٌي ثط ػولٌطز  ثَزخِ ضيعي،تؼطيق اؾبؼ ثط

 ثٌبضگیطي اعالػبت عطين آًْب اظ پیبهسّبي ٍ ّب ذطٍخي ثب ضا اخطايي ّبي زؾتگبُ ثِ يبكتِ ترهیم اػتجبضات

 هَضَع  (3 )ؾِ  قَز هي اؾتٌجبط تؼطيق ايي اظ ًِ ّوبًگًَِ.ؾبظز هي توَيت هٌبثغ ترهیم زض ػولٌطزي

 :قَز هكبّسُ هي ػولیبتي ضيعي ثَزخِ ًظبم يي زض اؾبؾي

. زض هجبل اضظيبثي ّبي ثِ ػول آهسُ اظ ػولٌطز ؾبظهبًي ترهیم هي يبثس اي ثَزخِ اػتجبضات -ػولکرد سازهاني- الف 

ثطاي  ضيعي ثطًبهِ ثٌبثطايي. قَز اًدبم هي قسُ تؼییي پیف اظ ّسف يي هجٌبي ثط ػولٌطز اضظيبثي ّوَاضُ اؾت ثسيْي

 هجتٌي ثط ػولٌطز ضيعي ثَزخِ ًظبم زض هجٌبي ّسف ّب، ثط ػولٌطز اضظيبثي ؾبلِ ٍ چٌس ٍ ؾبالًِ ًوي اّساف تؼییي

زض ؾغح ذطٍخي ّب . اضظيبثي ػولٌطز زض ؾغح ذطٍخي ّب ، كؼبلیت ّب ٍ پیبهسّب زاضاي ًبضثطز اؾت.ضطٍضي اؾت

هَضَع ًبضايي، زض ؾغح پیبهسّب هَضَع اثط ثركي ٍ زض ؾغح كؼبلیت ّب اضتجبط هَلس يب ؿیط هَلس آًْب زض تَلیس ذطٍخي 

 .ّب ٍ ًیع زاضاي اضظـ اكعٍزُ ثَزى يب ًجَزى هَضز ثطضؾي ٍ اضظيبثي هطاض هي گیطز

 هجبل زض ػولیبتي، ثؼس اظ اضظيبثي ػولٌطز ؾبظهبى ضيعي ثَزخِ ًظبم يي انلي  زٍهیي ػٌهط–بهای توام ضذه - ب 

ػبهل انلي ٍ هحَضي . ثسؾت آهسُ هي ثبقس ػولٌطز ثطهجٌبي هٌبثغ هبثل ترهیم ؾبالًِ، هَضَع هیعاى اّساف تحون

 .اؾت (ًبال يب ذسهت)هحهَل ٍاحس يي ّط قسُ توبم ثْبي زض ايي هطحلِ، هحبؾجِ

 ًوتط ثَزخِ ثب ثبالتط ًیلیت ثب ٍ ثیكتط ذسهبت ٍ ؾَهیي ضًي هْن، تَلیس هحهَالت - کارایي و اثر بخطي- ج 

ّب ٍ ثِ  ذطٍخي تَلیس ثطاي هٌبثغ ههطف ًحَُ زض ؾبظهبى ًبضايي اكعايف هؼٌبي ثِ ايي. ًؿجت ثِ گصقتِ هي ثبقس
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هتؼبهت آى زضخِ تحون اّساف ًبقي اظ تَلیس ذطٍخي ّبي هطتجظ ٍ هیعاى  . اؾت قسُ توبم ثْبي ػجبضت زيگط هسيطيت

 .ّوجؿتگي آًْب هَضز ثطضؾي ٍ زض ذهَل ازاهِ يب اكعايف ٍ ًبّف ؾغح تَلیس ذطٍخي ّب تهوین گیطي هي گطزز 

اظ  ػجبضتٌس ًِ اؾت تَخِ هبثل ػولیبتي ضيعي ثَزخِ ًظبم زض انلي ػٌهط ؾِ الصًط كَم ًٌبت ثِ تَخِ ثب ثٌبثطايي

ػالٍُ ثط ؾِ ػٌهط كَم ؾِ ػٌهط زيگط ًِ ثِ ػٌبنط تَاًوٌس .ػولٌطز اضظيبثي ٍ قسُ توبم ثْبي هحبؾجِ ضيعي، ثطًبهِ

ًظبم اًگیعقي ٍ : ؾبظ هؼطٍف ّؿتٌس ثِ هٌظَض ًبضًطز ّطچِ ثْتط ؾِ ػٌهط اٍلیِ ثِ آًْب اضبكِ هي قًَس ًِ ػجبضتٌس اظ 

 . اًؼغبف هسيطيتي، ًظبم پبؾد گَيي ٍ هسيطيت تـییط

 :ثب تَخِ ثِ هغبلت پیف گلتِ اّساف ًْبيي اظ اخطاي ثَزخِ ضيعي ػولیبتي ثِ قطح ظيط هي ثبقٌس 

  تـییط ضٍيٌطز اظ ٍضٍزي هحَضي ٍ تبًیس ثط ٍضٍزي ّب ٍ هٌبثغ ثِ ذطٍخي هحَضي ٍ ًتبيح. 

  ثطهطاضي اضتجبط قلبف هیبى هٌبثغ نطف قسُ ٍ ذطٍخي ّب. 

 ضيعي اهتهبزي ٍ هسيطيت ػولٌطز ؾبظهبًي ِ  .تجسيل اؾٌبز ثَزخِ ثِ اثعاضي ثطاي ثطًبه

 اي زض اظاي اضائِ ذسهبت هغلَثتط ثِ خبي نطف هٌبثغ ثیكتط ِ  . اذتهبل اػتجبضات ثَزخ

  اكعايف اًگیعُ هسيطاى ٍ ًبضًٌبى ثطاي اضائِ ذسهبت ثب ّعيٌِ ًوتط ٍ ًویت ٍ ًیلیت ثبالتط. 

 هتٌبؾت ؾبظي اذتیبضات ٍ هؿئَلیت ّبي هسيطاى . 

 اؾتبًساضز ؾبظي ذسهبت اظ عطين قٌبؾبيي قیَُ ّبي ثطتط اضائِ ذسهبت ٍ تطٍيح ٍ تؼوین آًْب 

اؾتوطاض ثَزخِ ضيعي هجتٌي ثط ػولٌطز زض ؾِ گبم ػوسُ ًِ زض ّطگبم يي ّسف اؾبؾي زًجبل هي قَز، نَضت        

 . هي گیطز

  با هذف ضفاف سازیهبتني بر ػولکردبودجه ریسی : هرحله اول 

زض ايي هطحلِ ثب احهبء ًلیِ هحهَالت ٍ كؼبلیتْب ٍ ثطًبهِ ّبي ؾبظهبى زض هبلت ّبي هغبلؼِ قسُ ٍ هحبؾجِ ّعيٌِ 

توبم قسُ ّط هحهَل ٍ كؼبلیت ٍ ثطًبهِ ٍ ًیع تْیِ اعالػبت ػولٌطزي، ًؿجت ثِ قلبف ؾبظي چگًَگي ّعيٌِ ًطز 

 . اػتجبضات ٍ ًبًبل ّبي گطزـ اػتجبضات اهسام هي قَز

 بودجه ریسی ػولياتي با هذف افسایص کارایي: هرحله دوم 

زض ايي هطحلِ ٍ پؽ اظ قلبف قسى كطآيٌس گطزـ ّعيٌِ ّب ٍ تؼییي ؾْن اًَاع ّعيٌِ ٍ كؼبلیت زض هیوت توبم قسُ ، 

تالـ ذَاّس قس ثب اػوبل انالحبت الظم اظ عطين آهَظـ، تدسيس ؾبذتبض، اضتوبء ٍ حصف ٍ ازؿبم كؼبلیت ّبي ؿیط هَلس 

ٍ كبهس اضظـ اكعٍزُ، اؾتلبزُ اظ تٌٌَلَغي ّبي ًَيي، توطًع ظزايي ٍ ٍاگصاضي اذتیبضات ثیكتط ثِ ٍاحسّب، هٌبًیعم ّبي 

زض ايي هطحلِ . اًگیعقي ٍ ثطٍى ؾپبضي ّبي هجتٌي ثط هحبؾجِ هیوت توبم قسُ، ًؿجت ثِ اكعايف ًبضايي اهسام ًوَز

تالـ ذَاّس قس ثب اؾتلبزُ اظ هٌبثغ هَخَز ٍ ضٍـ ّبي شًط قسُ ، ذسهبت ثیكتطي اضائِ ٍ يب ثب حلظ ؾغح كؼلي اضائِ 

 .ذسهبت اظ هٌبثغ ًوتطي اؾتلبزُ ٍ ًؿجت ثِ شذیطُ ؾبظي ٍ پؽ اًساظ ًوَز

بخطي  بودجه ریسی ػولياتي با هذف افسایص اثر: هرحله سوم 
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زض ايي هطحلِ ًِ اثط اهساهبت هطثَعِ زض ؾغح ثطًبهِ اضظيبثي هي گطزز، ّوجؿتگي ٍ پیَؾتگي ثیي ًتبيح حبنل اظ اضائِ 

ذسهبت ٍ اّساف هَضز اًتظبض اظ تسٍيي ثطًبهِ ثطضؾي گطزيسُ ٍ زض نَضت لعٍم تـییطاتي زض تؼساز ٍ ًَع ذسهبت هتٌبؾت 

 ثب اّساف زازُ ذَاّس قس

 

  تؼاریف و هفاهين– 1هاده 

 :زض ايي زؾتَضالؼول هلبّین، ثب هؼبًي هكرم قسُ ثِ قطح ظيط ثِ ًبض ضكتِ اؾت

ُ ّبي اخطايي هَضَع هبزُ :دستگاه اجرایي-  1-1 هبًَى هسيطيت ذسهبت ًكَضي ًِ ثِ ًحَي  (5) ًلیِ زؾتگب

ِ اي اؾتلبزُ هي  ًٌٌس  .اظ اػتجبضات ّعيٌ

ِ اي آى :واحذ هجری-  2-1  ٍاحسي اؾت، ًِ زاضاي اؾتوالل هسيطيتي، ازاضي ٍ هبلي ثَزُ ٍ اػتجبضات ّعيٌ

 .ثطاؾبؼ حدن هحهَالت ٍ ثْبي توبم قسُ، اذتهبل هي يبثس

ًتیدِ ًْبيي اًدبم يي يب چٌس كؼبلیت تَؾظ ٍاحس هدطي اؾت، ًِ زض هبلت ًبال يب ذسهت : هحصول- 3-1

 .ػطضِ هي قَز

 اهسام يب يي ؾلؿلِ اهساهبت هكرم اؾت، ًِ ثطاي تَلیس ًبال ٍ ػطضِ ذسهت تَؾظ ٍاحس :فؼاليت-  4-1

ِ اي  هدطي خْت تحون ّسف ّبي ؾبالًِ ثطًبهِ اًدبم قسُ، ًویت پصيط ثَزُ ٍ هٌبثغ هَضز ًیبظ آى اظ هحل اػتجبضات ّعيٌ

 .تبهیي هي قَز

ّط چیعي ًِ ّعيٌِ ثِ آى .  هَضَػي اؾت ًِ هحبؾجِ ثْبي توبم قسُ آى هَضزًظط اؾت:هوضوع هسینه-  5-1

، يٌي اظ ذغَط تَلیس يب يي كؼبلیت، هَضَع ّعيٌِ (ًبال يبذسهت)ثِ ػٌَاى هثبل يي ٍاحس هحهَل. هٌتؿت هي قَز

 .ًبم زاضز

 . نطف ًطزى هٌبثغ ثِ قٌلي آگبّبًِ ثطاي تَلیس هحهَل يب ػطضِ ذسهت اؾت:هسینه- 6-1

ِ ّبيي اؾت ًِ ثِ عَض هكرم ٍ هؿتوین هبثل ضزيبثي ثب يي : هسینه های هستقين- 7-1 آى هؿوت اظ ّعيٌ

ِ ّبي هؿتوین هي ثبقس ِ ّبي حوَم ٍ هعايب، هَاز ههطكي ٍ ؾبيط ّعيٌ  .هَضَع ّعيٌِ اؾت ٍ قبهل ّعيٌ

ِ ّبيي اؾت ًِ ثیي زٍ يب چٌس هَضَع ّعيٌِ هكتطى اؾت:هسینه های غيرهستقين -8-1 .  آى هؿوت اظ ّعيٌ

 .هبًٌس ّعيٌِ ّبي آة، ثطم، ؾَذت، تدْیعات، اؾتْالى ٍ ًظبكت ؾبذتوبى

 ػجبضت اؾت اظ پطزاذت ّبيي ًِ زضچبضچَة تَاكوٌبهِ ثِ ٍاحس هدطي، تحت ػٌَاى ًوي :هسینه قطؼي-  9-1

 .يب ػٌبٍيي هكبثِ، ثب ضػبيت ايي زؾتَضالؼول نَضت هي گیطز

 هویبؾي اؾت ثطاي ًكبى زازى هیعاى اؾتلبزُ اظ هٌبثغ زض ّط يي اظ كؼبلیت ّب ًِ ثِ :هحرک هنابغ- 10-1

 هبًٌس تؼساز، ظهبى ههطكي. ػٌَاى هجٌبيي ثطاي اًتؿبة ّعيٌِ هٌبثغ ثِ كؼبلیت ّب ثِ ًبض ثطزُ هي قَز



 زؾتَضالؼول ثَزخِ ضيعي هجتٌي ثط ػولٌطز 5
 

 هویبؾي اؾت ًِ هیعاى توبضب ٍ زضذَاؾت ّبي هحهَالت اظ كؼبلیت ّبي هرتلق ضا :هحرک فؼاليت-  11-1

 هبًٌس هحطى هتطهطثغ ثطاي .اًساظُ گیطي ًطزُ ٍ ثِ ػٌَاى هجٌبي اًتؿبة ّعيٌِ كؼبلیت ثِ هحهَالت ثِ ًبض ثطزُ هي قَز

اًتؿبة كؼبلیت  ًظبكت ثِ ؾبيط كؼبلیتْب يب هحطى تؼساز زاًف آهَظاى ثطاي اًتؿبة كؼبلیت نسٍض ًبضًبهِ تحهیلي ثِ 

 ذسهت زاًف آهَظ

ِ ّبيجي هؿتوین ثب هَضَػبت ّعيٌِ ٍ يب ترهیم :انتساب هسینه-  12-1  ػجبضت اؾت اظ ضزيبثي ّعيٌ

ِ ّبي ؿیطهؿتوین ثِ ايي هَضَػبت  ّعيٌ

 ػجبضت اؾت اظ ثطهطاضي اضتجبط ػلي ٍ هؼلَلي هیبى كؼبلیت ّبي انلي ٍ پكتیجبًي ثب :انتساب فؼاليتها- 13-1 

 ٍاحس هدطي اظ عطين هحطى ّبي كؼبلیت (ذسهبت)ؾبيط كؼبلیتْبي انلي ٍ پكتیجبًي ٍ هحهَالت

ِ ّبي هؿتوین ٍ ؿیطهؿتوین زض يي حبنل :  ثْبي توبم قسُ:بهای توام ضذه-  14-1 اًجبقت يب تدویغ ّعيٌ

 .كؼبلیت يب هحهَل اؾت ًِ اظ عطين اًتؿبة هٌبثغ ٍ اًتؿبة كؼبلیتْب ثسؾت هي آيس

ؾٌس هَضز تَاكن ٍ اهضبء قسُ ثیي زؾتگبُ اخطايي يب هوبم هدبظ اظ عطف ٍي ٍ : توافقناهه ػولکردی- 15-1

هسيط ٍاحس هدطي اؾت، ًِ قبهل قطح ٍ هوساض كؼبلیت، ًیلیت ٍ ًویت هحهَل هبثل اضايِ تَؾظ ٍاحس هدطي زض زٍضُ 

هبلي ٍ ثْبي توبم قسُ هحهَل زض ٍاحس هدطي شي ضثظ ٍ ؾبيط قطايظ هَضز تَاكن هبًٌس قیَُ تكَين ٍ تضویي 

 .پبؾرگَيي ٍ ّوچٌیي هیعاى اذتیبضات ٍاگصاض قسُ ثِ هسيط ٍاحس هدطي هتٌبؾت ثب هؿئَلیتْبي ٍاگصاض قسُ اؾت

 حؿبة ثبًٌي اؾت ًِ ثطاي ٍاحس هدطي اكتتبح هي قَز ٍ ًلیِ زضيبكت ّب ٍ :حساب واحذ هجری- 16-1

 .پطزاذت ّب ثب زؾتَض هسيط ٍاحس هدطي زض آى اًدبم هي گیطز

 .ًوبيٌسُ ضيیؽ زؾتگبُ اخطايي اؾت ًِ حن ًظبضت ثط اهَض احبلِ قسُ ثِ ٍاحس هدطي ضا زاضز: ناظر- 17-1

 . زٍضُ اي اؾت ًِ ثب اخطاي تَاكوٌبهِ قطٍع ٍ ثب ذبتوِ آى ، پبيبى هي پصيطز:دوره هالي- 18-1

ًتیدِ ًْبيي اًدبم يي يب چٌس كؼبلیت تَؾظ ٍاحس هدطي اؾت، ًِ زض هبلت ًبال يب ذسهت : هحصول- 19-1

 .ػطضِ هي قَز

 

  ضناسایي هسینه ها– 2هاده 

ِ ّبي هطتجظ ثب آى : هسینه حقوق و دستوسد هستقين- 1-2 ِ ّبي حوَم ٍ زؾتوعز ٍ ؾبيط ّعيٌ آى ثرف اظ ّعيٌ

 .اؾت ًِ ثِ خجطاى ذسهبت ًبضًٌبى هطثَط هي قَز ٍ هبثل ضزيبثي هؿتوین ثب يي كؼبلیت اؾت



 زؾتَضالؼول ثَزخِ ضيعي هجتٌي ثط ػولٌطز 6
 

 آى ثرف اظ ّعيٌِ هَاز، هلعٍهبت ٍ لَاظم ازاضي اؾت ًِ ثطاي اًدبم كؼبلیت ّب نطف :هسینه هواد هستقين- 2-2

 .هي قَز ٍ ثِ عَض هؿتوین هبثل ضزيبثي ثب يي ٍاحس كؼبلیت اؾت

ّط ًَع ّعيٌِ زيگطي ػالٍُ ثط حوَم ٍ زؾتوعز هؿتوین ٍ هَاز هؿتوین ًِ : سایر هسینه های هستقين- 3-2

ِ ثٌسي هي قَز ِ ّبي هؿتوین عجو ًظیط ذطيس ذسهبت . هبثل ضزيبثي هؿتوین ثب يي كؼبلیت هكرم اؾت، خعء ؾبيط ّعيٌ

 ثطاي اًدبم يي كؼبلیت هكرم

ِ ّبي ٍاحس هدطي ًِ هبثل ضزيبثي هؿتوین ثب يي كؼبلیت : (غيرهستقين)هسینه های سربار - 4-2 ًلیِ ّعيٌ

ِ ّبي ؾطثبض قبهل . هؼیي ًیؿت ثلٌِ ؾَزهٌسي آًْب ػبيس چٌسيي كؼبلیت هي قَز، ّعيٌِ ؾطثبض هحؿَة هي گطزز ّعيٌ

ِ ّبي آة، ثطم، تللي، اؾتْالى، ؾَذت، اخبضُ، تؼویط ٍ ًگْساقت ؾبذتوبى ّب، تأؾیؿبت، تدْیعات ٍ هبقیي آالت  ّعيٌ

ًلیِ ّعيٌِ ّبي زؾتگبُ اخطايي ًِ زض اضتجبط ثب ٍاحس هدطي اًدبم هي قَز ًیع خعء ّعيٌِ . ؾْن ٍاحس هدطي اؾت

 .ّبي ؾطثبض هحؿَة هي قَز

 

  ضناسایي فؼاليت ها و هحصوالت– 3هاده 

ذسهبت تؼطيق . زؾتگبّْبي اخطايي ذسهبت ذَز ضا زض چبضچَة هلبز ايي زؾتَضالؼول تؼطيق ذَاٌّس ًوَز -1-3

قسُ ثبيس ًویت پصيط ثَزُ ٍ ثب تَخِ ثِ ٍاحس ؾٌدف زض ًظط گطكتِ قسُ ثطاي آًْب الظم اؾت تب ثهَضت ّوگي تؼطيق 

ّوچٌیي كْطؾت كؼبلیت ّبي انلي ٍ پكتیجبًي ثطاي ّط يي اظ ٍاحسّبي هدطي ثِ ّوطاُ قطح آًْب زض چبضچَة . قًَس

كؼبلیت ّب هي ثبيؿت ًوبيبًگط كؼبلیت ّبي ػوسُ ٍاحس هدطي ثبقس ٍ اظ ًَقتي . هلبز ايي زؾتَضالؼول تؼطيق ذَاّس قس

ثطاي هثبل كؼبلیتْبيي ًظیط قطًت زض خلؿبت، ثطضؾي زضذَاؾت اػغبي گطٍُ . كؼبلیت ّبي خعئي ذَززاضي گطزز

اؾترساهي، زضج هبهَضيت، زضج هطذهي اؾتحوبهي يب اؾتؼالخي ًِ زض ٍاحس ًبضگعيٌي اًدبم هي قًَس ػالٍُ ثطايٌٌِ 

زض ايٌگًَِ . هیعاى اػتجبض ًبچیعي ضا ثِ ذَز اذتهبل هي زٌّس اظ اّویت ًوي ثطاي هسيطيت كؼبلیتْب ثطذَضزاض هي ثبقس

 .هَاضز تٌْب ًبكیؿت يي كؼبلیت انلي ًِ زض ثطگیطًسُ توبهي كؼبلیتْبي هصًَض ثبقس تؼطيق ًوَز

ُ ّبي اخطايي -2-3  تبيیس كؼبلیت ّب ٍ هحهَالت قٌبؾبيي قسُ ثطاي هجبزلِ تَاكوٌبهِ ػولٌطزي ثب پیكٌْبز زؾتگب

ِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضيیؽ خوَْض هي ثبقس  .ثِ ػْسُ هؼبًٍت ثطًبه

 زؾتگبُ اخطايي هٌلق اؾت يي ًؿرِ اظ تلبّوٌبهِ ػولٌطزي ثیي ٍاحس هدطي ٍ زؾتگبُ اخطايي ضا – 1تجهطُ 

ِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضيیؽ خوَْض اضؾبل ًوبيس  .ثطاي زضج زض ثبًي اعالػبتي هطثَط ثِ هؼبًٍت ثطًبه

 كؼبلیت ّب ٍ هحهَالت قٌبؾبيي قسُ تَؾظ زؾتگبُ ّبي اخطايي هلي ٍ اؾتبًي ّوطا ثب ثَزخِ پیكٌْبزي             – 2تجهطُ 

 .ثِ هؼبًٍت ثطًبهِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضئیؽ خوَْض اضائِ ذَاّس قس
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  روش هحاسبه بهای توام ضذه– 4هاده 

 .ٍاحس هدطي خساٍل ظيط ضا ثِ تطتیت تٌویل هي ًوبيس

 انتساب هسینه ها به فؼاليتهای اصلي و پطتيباني - 1جذول ضواره 

 : واحذ هجری:                                                                  نام قلن هسینه

 :هحرک هنبغ

 هسینه هحرک کويت هحرک پطتيباني/نام فؼاليت اصلي

   

   

   

   جوغ کل

 

 هیعاى ًویت هحطى زض ّط كؼبلیت * ( خوغ ًل ًویت هحطىتقسين برخوغ هلن ّعيٌِ ) ; هسینه هحرک در هر فؼاليت

 

 انتساب فؼاليت های پطتيباني به اصلي- 2جذول ضواره 

 :واحذ هجری:                                                                 فؼاليت پطتيباني

 : هحرک فؼاليت

 هسینه هحرک کويت هحرک پطتيباني/ نام فؼاليت اصلي

   

   

   

   

   جوغ کل

 

جوغ هسینه فؼاليت پطتيباني از جذول ضواره یك تقسين بر جوغ کل کويت ); هسینه هحرک در هر فؼاليت اصلي 

 هيساى کويت هحرک در هر فؼاليت اصلي *  (هحرک
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 انتساب فؼاليت های اصلي به هرهحصول - 3جذول ضواره 

 :واحذ هجری:                                                                 نام فؼاليت اصلي

 : هحرک فؼاليت

 هسینه هحرک کويت هحرک (خذهت)هحصول

   

   

   

   جوغ کل

 

جوغ قيوت توام فؼاليت ػولياتي از جذول ضواره دو تقسين بر جوغ کل ) ; (خذهت)هسینه هحرک در هر هحصول

 (خذهت)هيساى کويت هحرک در هر هحصول *  (کويت هحرک

ًِ اظ  (ًبال يب ذسهت)ثِ ػٌَاى ّعيٌِ هؿتوین ثط ضٍي هحهَل (ثطًٍؿپبضي) ّعيٌِ ّبي ذسهبت هطاضزازي-1تبصره 

 . اًدبم آى هطاضزاز اضائِ هي قَز، تؿْین هي گطزز

ثط ضٍي  (ًبال يب ذسهت)ًلیِ ّعيٌِ ّبي ذبضج اظ ٍاحس هدطي ثِ ًؿجت هیوت توبم قسُ ّط هحهَل - 2تبصره 

 . هحهَالت تؿْین هي قَز

 ثْبي توبم قسُ كؼبلیت ّب ٍ هحهَالت ثبيؿتي هجل اظ اًؼوبز تلبّوٌبهِ ّبي ػولٌطزي ثِ تبيیس هؼبًٍت – 3تبصره 

ِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضيیؽ خوَْض ثطؾس  .ثطًبه

ثْبي توبم قسُ يي كؼبلیت يب يي هحهَل زض نَضتي هي تَاًس اظ هتَؾظ ثْبي توبم قسُ هَاضز هكبثِ - 4تبصره 

 . ثیكتط ثبقس ًِ اكعايف ًیلیت آى زض تَاكوٌبهِ هٌظَض قسُ ثبقس

 

  نحوه هحاسبه هتوسط هسینه ها– 5هاده 

زض يي قْطؾتبى يب يي هٌغوِ )زض نَضتي ًِ هیعاى ثْبي توبم قسُ كؼبلیت ّب ثِ ضٍـ كَم زض ٍاحسّبي گًَبگَى 

 :هتلبٍت ثبقس ثِ تطتیت شيل اهسام هي قَز (هكرم خـطاكیبيي ٍ ثب ًیلیت هكبثِ

 ٍاحسّبيي ًِ ثْبي توبم قسُ آًْب اظ هتَؾظ ثْبي توبم قسُ ٍاحسّبي هكبثِ هؿتوط زض يي هٌغوِ ثیكتط ثبقس، -1-5

ِ ّبي هٌغوِ هالى ػول هطاض هي گیطز  .هتَؾظ ّعيٌ
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 ثطاي ٍاحسّبيي ًِ ًوتط اظ هتَؾظ،  ّعيٌِ ًوَزُ اًس هكطٍط ثط آًٌِ ًیلیت اضايِ ذسهبت آًْب اكعايف يبثس تب -2-5

 .ؾغح هتَؾظ هبثل هحبؾجِ هي ثبقس، زض ؿیط ايي نَضت ّوبى ثْبي توبم قسُ هجٌبي هحبؾجِ هطاض هي گیطز

زض هَاضزي ًِ ثطاي اًدبم ذسهبت ٍ يب كؼبلیت ّب، هحبؾجِ تؼساز اؾتلبزُ ًٌٌسُ ٍ يب تؼساز ذسهت اضايِ قسُ هبثل - 3-5

اًساظُ گیطي ٍ هحبؾجِ زهین ًجبقس، ثْبي توبم قسُ ٍاحس هدطي اضايِ زٌّسُ ذسهت يب تَلیس هحهَل، هالى ػول هطاض 

 .هي گیطز

 

 پاسخگویي- 6هاده 

هوبم شيهالح زؾتگبُ اخطايي ٍ هسيط ٍاحس هدطي تلبّوٌبهِ اي ًِ حبٍي هَاضز ٍ تؼْسات شيل ثبقس تٌظین ٍ  – 1-6

 .ثِ اهضبء هي ضؾبًٌس ٍ ثط اؾبؼ آى ػول ذَاٌّس ًطز

ِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضيیؽ خوَْض هجٌبي –تبصره   كطم تلبّوٌبهِ ػولٌطزي عطاحي قسُ تَؾظ هؼبًٍت ثطًبه

 .ػول ثَزُ ٍ ّط گًَِ تـییط زض هحتَي، حؿت قطايظ زؾتگبُ اخطايي ثب تبيیس هؼبًٍت يبز قسُ هبثل اًدبم ذَاّس ثَز

 اًدبم ػولیبت هَضَع ايي آيیي ًبهِ تٌْب زض چبضچَة تلبّوٌبهِ اي ًِ ثیي هوبم شيهالح زؾتگبُ اخطايي ٍ هسيط -2-6

 .ٍاحس هدطي هٌؼوس هي قَز، نَضت هي گیطز

 ٍظاضت اهَض اهتهبزي ٍ زضاضايي هَظق اؾت ثط حؿت اهتضب ٍ زضذَاؾت زؾتگبُ ّبي اخطايي ًؿجت ثِ اكتتبح -3-6

 .حؿبة ٍاحس هدطي ثب اهضبي هسيط ٍاحس هدطي ٍ شيحؿبة زؾتگبُ اخطايي اهسام ًوبيس

 : هَاضز شيل زض تؼْسات ٍاحس هدطي اؾت ٍ ثبيس زض تلبّوٌبهِ شًط قَز-4-6

 پطزاذت ًلیِ حوَم ٍ هعايبي هبًًَي ٍ اؾتحوبهي ًبضًٌبى عجن هَاًیي ٍ هوطضات هطثَط-1

 ضوبًت اًدبم نحیح هلبز تلبّوٌبهِ-2

ِ ًطز اػتجبضات هطثَط ثِ ٍاحس نطكبً ثِ هٌظَض تَلیس هحهَالت-3 هَضز اًتظبض ، پطزاذت پبزاـ  (ًبال يب ذسهت)ّعيٌ

 .ٍ تدْیع آى

ِ خَيي، زض چبضچَة زؾتَضالؼول ٍ اضايِ گعاضـ تلهیلي ثِ زؾتگبُ اخطايي-4 ِ ًطز اػتجبضات حبنل اظ نطك  ّعيٌ

ثِ ًبضگیطي هؤثط هٌبثغ ٍ تدْیعات خْت اًدبم كؼبلیت ّب ٍ تَلیس هحهَالت ٍ ثِ ػْسُ گطكتي هؿؤٍلیت حؿي -5

 .اًدبم ٍ اخطاي ًبض

 .عجن ثطًبهِ ظهبى ثٌسي هَضز تَاكن (ذسهبت)اًدبم كؼبلیت ّب ٍ تَلیس هحهَالت-6

 .حلبظت، هطاهجت ٍ ًگْساضي اظ هٌبثغ زض اذتیبض هطاض زازُ قسُ-7

 .ضػبيت هَاًیي ٍ هوطضات خبضي زض ذهَل ثطذَضز ثب ًبضًٌبى ٍاحس هدطي-8
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 : هَاضز شيل زض تؼْسات زؾتگبُ اخطايي اؾت ٍ ثبيس زض تلبّوٌبهِ ػولٌطزي شًط قَز-5-6

ٍاگصاضي اذتیبضات الظم هسيطيتي، ازاضي، هبلي ٍ پطؾٌلي ثِ هسيط ٍاحس هدطي ثطاي ازاضُ اهَض ٍاحس عجن هَاًیي ٍ -1

 .هوطضات هطثَط

 .پطزاذت ثِ هَهغ ٍ اًدبم تؼْسات هبلي عجن تَاكن نَضت گطكتِ-2

 .ٍاگصاضي حن اؾتلبزُ اظ توبهي  ؾبذتوبى ّب، تأؾیؿبت، تدْیعات ٍ اثبثِ هَخَز هَضز ًیبظ-3

هجَل اًدبم تؼویطات اؾبؾي ؾبذتوبى ّب ٍ تأؾیؿبت ٍ تدْیعاتي ًِ حن اؾتلبزُ اظ آى ثِ ٍاحس هدطي زازُ قسُ -4

 .اؾت

پصيطـ هسيطيت ٍ تؼییي تٌلیق ًیطٍّبيي ًِ زض اخطاي تلبّوٌبهِ اظ ًظط هسيط ٍاحس هدطي هبظاز ثط ًیبظ اًدبم -5

 .تؼْسات قٌبذتِ ٍ اػالم هي قَز

 .تْیِ ٍ تسٍيي هؼیبضّبي ًوي ٍ ًیلي ثطاي كؼبلیت ّب ٍ هحهَالت  هَضز تَاكن ٍ اثالؽ آى ثِ ٍاحس هدطي-6

 

 نظام انگيسضي- 7هاده 

 اػتجبضاتي ًِ ثط اؾبؼ تلبّوٌبهِ هٌؼوسُ ثِ حؿبة ٍاحس هدطي ٍاضيع هي گطزز ًوي تلوي قسُ ٍ ثِ ّعيٌِ -1-7

 .هغؼي هٌظَض هي گطزز

 هبًَى ثَزخِ 19تجهطُ ( ٍ)ثٌس  (1) ٍاحسّبيي ًِ ثط اؾبؼ تلبّوٌبهِ ػولٌطزي ازاضُ هي قًَس اظ قوَل خعء -2-7

 ٍ آيیي ًبهِ اخطايي ٍ انالحیِ ّبي ؾبلْبي ثؼس آى هؿتثٌي هي ثبقٌس ٍ ّعيٌِ ّبي هطثَط ثِ حوَم ٍ 1386ؾبل 

 .زؾتوعز ًبضًٌبى زض هبلت تلبّوٌبهِ هٌؼوسُ زض اذتیبض ٍاحس هدطي هطاض هي گیطز

 نطكِ خَيي حبنل اظ تلبضل ثیي ثْبي توبم قسُ هَضز تَاكن زض تَاكوٌبهِ هجبزلِ قسُ ثب هسيط ٍاحس هدطي ٍ -3-7

 .ّعيٌِ ّبي هغؼي كؼبلیت يب هحهَل زض ّوبى زٍضُ تلبّوٌبهِ ثِ قطح آيیي ًبهِ ّعيٌِ ذَاّس قس

ِ خَيي، ثِ هٌظَض ايدبز اًگیعُ زض ًبضًٌبى ٍاحس هدطي ثِ قطح شيل  (%50) پٌدبُ زضنس (الف هجلؾ حبنل اظ نطك

 :پطزاذت هي گطزز

 زضنس هجلؾ كَم الصًط ثِ هسيط ٍاحس هدطي ثب ًظط زؾتگبُ اخطايي، ثط اؾبؼ 10 زضنس ٍ حساًثط 5حساهل - 1-الق 

 ًیلیت اضايِ هحهَالت ٍ ضضبيت اؾتلبزُ ًٌٌسگبى اظ هحهَالت

 .پطزاذت پبزاـ ثِ ًبضًٌبى ٍاحس هدطي ثب ًظط هسيط ٍاحس هدطي- 2- الق
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ِ خَيي ثِ عطين شيل ثطاي اضتوبء ًیلي هحهَالت، تكَين ًبضًٌبى ؾتبزي  (%50) پٌدبُ زضنس (ب هجلؾ حبنل اظ نطك

 :ٍاحسّبي شيطثظ ّعيٌِ هي گطزز

هجلؾ هصًَض ثطاي اضتوبء ٍ ثْجَز ًیلي هحهَالت ًظیط انالح ًظبم ّبي هسيطيتي،  (%30)ؾي زضنس - 1-ة

آهَظقي ٍ ثْؿبظي ًبضًٌبى، اضايِ هحهَالت ثطتط، ثبظؾبظي تأؾیؿبت ٍ يب ذطيس تدْیعات هَضز ًیبظ ثطاي 

 .ٍاحس هدطي

هجلؾ هصًَض ثطاي تكَين ًبضًٌبى ؾتبزي ٍاحسّبي شيطثظ ًِ ثط اخطاي ايي آيیي ًبهِ  (%10)زُ زضنس - 2-ة

 .ًظبضت هي ًٌٌس

ِ خَيي هحون قس، هبثل پطزاذت اؾت(ة)ٍ  (الق)هجبلؾ پبزاـ هطثَط ثِ ثٌس ّبي : 1تبصره   .، ظهبًي ًِ نطك

ي يضا ثِ هسيطيت شيطثظ زؾتگبُ اخطا (ة)هسيط ٍاحس هدطي هَظق اؾت گعاضـ تلهیلي ػولٌطز ثٌس : 2تبصره 

 .اضايِ ًوبيس (ٍاحس ًبظط)

اظ ًیطٍي اًؿبًي ذَز ضا ًِ هَضز ًیبظ ًوي ثبقس ثِ ػٌَاى هبظاز زض اذتیبض % 20هسيط ٍاحس هدطي هي تَاًس حساًثط - 4-7

 .زؾتگبُ اخطايي هطاض زّس

اؾتلبزُ اظ اٍهبت ذبضج اظ ٍهت هَظلي ٍ ظطكیت ّبي ثال اؾتلبزُ ٍاحس هدطي ثب ضػبيت هَاًیي ٍ هوطضات - 5-7

 :هطثَعِ ٍ قطايظ ظيط هدبظ ذَاّس ثَز

 .ثط تدْیعات، اثٌیِ ٍ اهالم ؾطهبيِ اي عجن تؼْسات ثِ ػول آهسُ زض تَاكوٌبهِ ذؿبضت ٍ آؾیجي ٍاضز ًكَز (الق 

ضًسگبى ٍ تبهیي ضكبُ ًبضًٌبى ٍ ثْجَز اهٌبًبت ههطف يهٌبكغ حبنل زض خْت اضايِ ذسهبت ثب ًیلیت ثِ ذسهت ٍ (ة

 .قَز

زؾتگبُ اخطايي هَظق اؾت ؾبظ ٍ ًبض تٌجیْي زض هَاضز ػسم تحون هَاز تَاكوٌبهِ ضا ثب ّوبٌّگي هؼبًٍت ثطًبهِ - 6-7

 . ضثعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضئیؽ خوَْض تؼییي ٍ ثِ ٍاحس هدطي اثالؽ ًوبيس

 

 نظارت- 8هاده 

 نَضت ّبي هبلي پبيبى زٍضُ ثبيؿتي حساًثط ثؼس اظ پبيبى آى زٍضُ عجن چبضچَة پیَؾت ًِ تَؾظ ٍظاضت اهَض -1-8

اهتهبزي ٍ زاضايي تْیِ ٍ اثالؽ هي گطزز تْیِ ٍ تسٍيي ٍ پؽ اظ تبيیس هسيط ٍاحس هدطي ٍ اًدبم حؿبثطؾي تَؾظ يٌي اظ 

هَؾؿبت حؿبثطؾي ػضَ خبهؼِ حؿبثساضاى ضؾوي ايطاى، ًتیدِ حساًثط تب پبيبى هطزازهبُ ثِ ثبالتطيي هوبم زؾتگبُ 

ِ ّبي ؾطثبض هبثل احتؿبة زض ثْبي تأهیي . اخطايي شي ضثظ ٍ شي حؿبة هطثَط اضايِ گطزز ِ ّبي حؿبثطؼ خعء ّعيٌ ّعيٌ

 .قسُ ذَاّس ثَز
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زؾتگبُ ّبي اخطايي هَظلٌس ّوِ ؾبلِ .  هؿئَلیت اخطاي ايي زؾتَضالؼول ثب هؿئَلیي زؾتگبُ اخطايي اؾت-2-8

قطايظ الظم ثطاي اخطاي ايي زؾتَضالؼول ضا ثِ ٌّگبم تٌظین ٍ اخطاي ثَزخِ ّبي ؾبالًِ ثب ّوٌبضي ٍ ّوبٌّگي 

 .هؼبًٍت ثطًبهِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضئیؽ خوَْض پیف ثیٌي ًوبيٌس

 

 :سایر هوارد- 9هاده 

 هسيط ٍاحس هدطي ًیع خعء ًبضًٌبى ٍاحس هدطي هحؿَة قسُ ٍ هكوَل تؼساز ًیطٍي اًؿبًي هَضز ًیبظ ٍاحس -1-9

 .هي قَز

 .هجٌبي هحبؾجِ زض پطزاذت ّب، حوَم ٍ هعايبي هبًًَي زٍضُ هبلي زض تلبّوٌبهِ هي ثبقس- 2-9

 اػتجبض هطثَط ثِ حوَم هعايبي آى تؼساز ًیطٍي اًؿبًي ًِ پؽ اظ اًدبم هحبؾجبت ثْبي توبم قسُ ٍ تٌظین -3-9

تلبّوٌبهِ ثط اؾبؼ زضذَاؾت هؿترسم ثبظًكؿتِ، ثبظذطيس ٍ اًتوبل هي يبثٌس، خْت خجطاى هیعاى اضايِ ذسهبت ٍ تأهیي 

 .ًیبظ اظ عطين ذطيس ذسهت يب خجطاى ذسهبت اكطاز هَخَز زض اذتیبض ٍاحس هدطي ثبهي ذَاّس هبًس

 ًلیِ اكعايف ّبي هبًًَي حوَم ٍ هعايب ثطاي ًبضًٌبى ٍاحس هدطي زض عَل زٍضُ زض تلبّوٌبهِ پیف ثیٌي هي قَز -4-9

ِ  ًیع تؿطي پیسا هي ًٌس  .ٍ ايي اكعايف ّب ثِ ايي آيیي ًبه

ِ اي ثبزٍام) اؾتْالى ًلیِ تدْیعات، ؾبذتوبى ّب، تأؾیؿبت ٍ هبقیي آالت -5-9 ًِ زض اذتیبض هسيط  (ًبالّبي ؾطهبي

ٍاحس هدطي هطاض هي گیطز، ّوچٌیي ًلیِ پطزاذت ّبيي ًِ تَؾظ زؾتگبُ اخطايي اًدبم هي قَز زض ثْبي توبم قسُ 

 .هٌظَض، لیٌي ثِ اظاي آى ٍخْي ثِ ٍاحس هدطي پطزاذت ًوي گطزز

 اضظـ تدْیعات، ؾبذتوبى ّب، تأؾیؿبت ٍ هبقیي آالت ثطاي هحبؾجِ اؾتْالى ثط هجٌبي ثطآٍضز ثْبي ضٍظ آًْب :تبصره

 .هحبؾجِ هي قَز

ثبض هبلي ًبقي اظ اًؼوبز ًلیِ تلبّوٌبهِ ّبي هَضَع ايي زؾتَضالؼول ٍ ًیع اػتجبض هَضز ًیبظ اخطاي تٌبلیق ثبهي  -6-9

ِ اي ًِ زض ثَزخِ ههَة ؾبالًِ پیف ثیٌي قسُ تدبٍظ ًٌس  .هبًسُ ٍظاضتربًِ ًجبيس اظ هدوَع اػتجبضات ّعيٌ

 ٍظاضتربًِ هي تَاًس زض تلبّوٌبهِ، العام ثِ اًدبم اهساهبت ؿیطهبثل پیف ثیٌي ًِ زض عَل زٍضُ تلبّوٌبهِ، ثِ ٍاحس -7-9

 .هدطي تٌلیق هي قَز ضا تهطيح ًوَزُ ٍ ّعيٌِ اًدبم آًْب ضا هحبؾجِ ٍ پطزاذت ًوبيس
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 تؼساز ًیطٍي اًؿبًي هَضز ًیبظ ثطاي اًدبم كؼبلیت هكرم زض ٍاحس هدطي، ثطاؾبؼ تؼساز پؿت ّبي ؾبظهبًي -8-9

هسيط ٍاحس هدطي هي تَاًس حساًثط . هبًَى هسيطيت ذسهبت ًكَضي هي ثبقس (32)اقـبل قسُ ثب ضػبيت تجهطُ هبزُ 

اظ ًیطٍي اًؿبًي ٍاحس ذَز ضا ًِ هَضز ًیبظ ًوي ثبقس، ثِ ػٌَاى هبظاز زض اذتیبض زؾتگبُ اخطايي هطاض  (%20)ثیؿت زضنس 

 . زّس

زؾتگبُ اخطائي هجل اظ ثٌبضگیطي ًیطٍ ّبي هبظاز هطتجظ ٍاحس اخطايي زض ؾبيط ٍاحسّب، هدبظ ثِ اؾترسام ًیطٍي  -9-9

 .اًؿبًي خسيس اػن اظ ضؾوي ٍ پیوبًي ًیؿت

اظ ٍاحس هدطي ...  زضنَضتي ًِ ًیطٍي اًؿبًي ٍاحس هدطي ثِ زاليلي اظ خولِ ثیوبضي، كَت، ثبظذطيسي ٍ -10-9

هٌلي قًَس هسيط ٍاحس هدطي هي تَاًس ثِ اظاي ًیطٍّبي يبزقسُ اظ عطين زؾتگبُ اخطايي شيطثظ كطز خبيگعيي زضذَاؾت 

 .ًوَزُ ٍ ثٌبض گیطز

 هسيط ٍاحس هدطي هي تَاًس ثِ اظاي ًیطٍي اًؿبًي ًِ هبظاز اػالم هي قَز، ثِ هٌظَض اضايِ هحهَالت ثب ًیلیت -11-9

ـ ّبي پیف ثیٌي قسُ زض هبزُ   هبًَى تٌظین ثركي اظ 88تؼْس قسُ، ًؿجت ثِ ذطيس ذسهبت كؼبلیت يب هحهَالت ثِ ضٍ

 ّیأت هحتطم 1/7/1381ّ  هَضخ 26977ت/31426هوطضات هبلي زٍلت ٍ آيیي ًبهِ اخطايي هَضَع تهَيجٌبهِ قوبضُ 

 .ٍظيطاى اهسام ًوبيس هكطٍط ثط ايٌٌِ ّیچ گًَِ تؼْس اؾترساهي يب تؼْسات هبًًَي زيگط ثب ًبضًٌبى شيطثظ ايدبز ًكَز

ِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضيیؽ خوَْض هَظق اؾت ّوِ ؾبلِ ؾبظًٍبض الظم ثطاي اخطاي ايي  -12-9 هؼبًٍت ثطًبه

ِ ّبي ؾبلیبًِ پیف ثیٌي ًٌس  .زؾتَضالؼول ضا ثِ ٌّگبم تٌظین ٍ اخطاي ثَزخ

  10هاده 

 . هي قَز1/3/1384 هَضخ 34282/101 هلبز ايي ثركٌبهِ اظ تبضيد تهَيت خبيگعيي هلبز ثركٌبهِ قوبضُ 
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 (:1)راهنوای تکويل فرم ضواره 

 .ايي كطم ثط اؾبؼ ثطًبهِ ّب ٍ ذسهبت زؾتگبُ ّبي اخطايي ٍ هیعاى ػولٌطز ٍ پیف ثیٌي آى تٌویل هي گطزز

هٌظَض قوبضُ عجوِ ثٌسي ثطًبهِ ّبي اخطايي شيل زؾتگبُ ّبي اخطايي زض پیَؾت  :ضواره طبقه بنذی برناهه

 . هبًَى ثَزخِ اؾت (4)قوبضُ 

 .هبًَى ثَزخِ اؾت (4) هٌظَض ػٌَاى ثطًبهِ ّبي اخطايي شيل زؾتگبُ ّبي اخطايي زض پیَؾت قوبضُ :ػنواى برناهه

 هٌظَض ػٌَاى ذطٍخي يب ثطًٍساز ًْبيي زؾتگبُ اخطايي اؾت ًِ زاضاي اؾتبًساضزّبي ًیلي :ػنواى خذهت یا کاال

تَلیس ٍ اضائِ قَز، ًویت پصيط ثَزُ ٍ هبثل اًساظُ گیطي  (كؼبلیت انلي)ذبل ثَزُ، زض ًتیدِ اًدبم كؼبلیت ّبي هؿتوین 

 .ثبقس

 .  هٌظَض ٍاحسي ثطاي ؾٌدف هیعاى هحهَل اضائِ قسُ اؾت:واحذ سنجص

 .  ثط حؿت ٍاحس ؾٌدف تؼییي قسُ اؾت1391 هٌظَض هیعاى هحهَل اضائِ قسُ زض ؾبل :1391ػولکرد سال 

 الي اًتْبي قْطيَض 1392 هٌظَض هیعاى هحهَل اضائِ قسُ اظ اثتساي ؾبل :1392ػولکرد ضص هاهه سال 

 .  ثطحؿت ٍاحس ؾٌدف تؼییي قسُ اؾت1392

 پیف ثیٌي هي قَز ٍ ثط حؿت ٍاحس 1392 هٌظَض هیعاى هحهَلي اؾت ًِ زض ؾبل :1392پيص بيني سال 

 .ؾٌدف تؼییي قسُ تحون يبثس

 قبهل هیعاى هحهَلي ًِ زض ثطًبهِ پٌدن ٍ ثؿتِ ّبي اخطايي آى پیف ثیٌي قسُ ثَز ٍ :1393پيص بيني سال 

 .    ثط حؿت ٍاحس ؾٌدف تؼییي قسُ اؾت1393پیف ثیٌي تحون آى زض ؾبل 
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 (:2)راهنوای تکويل فرم ضواره 

هبًَى   (4)هٌظَض اظ ثطًبهِ، ثطًبهِ ّبي اخطايي شيل زؾتگبُ ّبي اخطايي زض پیَؾت قوبضُ : فؼاليت/ػنواى برناهه

هٌظَض اظ كؼبلیت ًیع كؼبلیت ّبي ًویت پصيطي اؾت ًِ ثطاي تحون ّسف ثطًبهِ اخطايي    .  اؾت1392ثَزخِ ؾبل 

 . شي ضثظ ثِ اخطا زض هي آيس

 . هٌظَض ٍاحس ؾٌدف ّسف ًوي ثطًبهِ يب كؼبلیت اؾت:واحذ

 .  اؾت1392 هٌظَض هوساض ّسف ًوي ثطًبهِ يب كؼبلیت زض ؾبل :هقذار فؼاليت

 .ثط هوساض كؼبلیت يب ثطًبهِ يسؾت هي آيس (1 كطم قوبضُ 11ؾتَى ) اظ توؿین خوغ ًل ّعيٌِ توبم قسُ :هسینه واحذ

 . ثطاؾبؼ تؼبضيق اضائِ قسُ زض هتي زؾتَضالؼول تٌویل قَز:هسینه های هستقين

 .ثطاؾبؼ تؼبضيق اضائِ قسُ زض هتي زؾتَضالؼول تٌویل قَز: هسینه های غير هستقين

 ايي قبذم هجٌبيي ثطاي هوبيؿِ ّعيٌِ ٍاحس زض ٍاحسّبي اخطايي زٍلتي :هسینه واحذ در بخص غيردولتي

 . زاضاي كؼبلیت هكبثِ هي ثبقس

 چٌبًچِ ؾوق اػالم قسُ ثطاي اػتجبضات ّعيٌِ اي زؾتگبُ اظ ّعيٌِ توبم قسُ ًوتط :اولویت بنذی فؼاليت ها

ثبقس،    هبثِ التلبٍت يب ثبيس اظ هحل نطكِ خَيي خجطاى قَز ٍ يب ثؼضي اظ كؼبلیت ّبي زاضي اٍلَيت پبيیي تط حصف 

 .  اٍلَيت هكرم قسُ زض ايي كطم هجٌبي اًتربة كؼبلیت ّب ذَاّس ثَز. قًَس

  

 

 

 

 


