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بىد  -1مقدمٍ
ضٍشضٌبسی ػلوی-ػولیبتی ،کِ ثب هطبضکت گستطزُ ذجطگبى ٍ فؼبالىِ
ًظبمهٌس ٍ ثطذَضزاض اظ  
آیٌسًُگبضی فطآیٌسی است  

اٍلَیتّب

گیطیّبیکالى،
جْت 
سیبستگصاضاى،تالشزاضز 

ػلوی،صٌؼتی،فٌبٍضی،التصبزی،اجتوبػیٍهسیطاىاجطاییٍ
هیبىهست تب ثلٌسهست ضا زض یک حَظُ ثرطی ،فٌبٍضی یب یک هسبلِ هلی تؼییي ًوبیس .ثٌبثطایي ضطٍضی
ٍ ًمطِ ضاُ آیٌسُ  
آیٌسُذَزضاهجتٌیثطضٍیکطزآیٌسًُگبضیتسٍیيًوَزُ

ّبٍثطًبهِّبی


سیبست
ّبٍزستگبُّبیاجطاییکطَض،


استسبظهبى
هطبضکتیثْطُهٌسضًَس.

تبثتَاًٌسثِثْتطیيضیَُهوکياظظطفیتذجطگبًیزاذلیٍذبضجیکطَض،زضفطآیٌسی
بىد  -2تعاریف:
زضایيزستَضالؼول،اصغالحبتظیطزضهؼبًیهططٍحهطثَطثکبضهیضًٍس:

هصَثِ ضوبضُ /154202تّ51377ـ هَضخ 1393/12/17

معايوت :هؼبًٍت ػلوی ٍ فٌبٍضی ضیبست جوَْضی کِ عجك 
ّیبت ٍظیطاى ،هتَلی اًجبم «ثطًبهِ هلی آیٌسًُگبضی ػلن ٍ فٌبٍضی کطَض» است کِ ایي هْن ضا اظ عطیك هؼبًٍت
ثِاًجبمهیضسبًس.

ثیطذبًِثطًبهِهلیآیٌسًُگبضی»،

سیبستگصاضیٍاضظیبثیضاّجطزیثؼٌَاى«ز

شًرای عالی عتف :ضَضای ػبلی ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضی کِ عجك هصَثِ ضوبضُ /154202تّ51377ـ هَضخ
ثطاجطایثطًبهِهلیآیٌسًُگبضیضاثطػْسُزاضز.

ّ1393/12/17یبتٍظیطاىٍ،ظیفًِظبضتػبلی
هیثبضسکِثِ اػضبیآىافطازظیط ثب
کمیتٍ راَبری :کویتِضاّجطیضبهل اػضبیکویسیَىزایویضَضایػبلیػتف  
اضبفِهیضَز:

حكضایٍتَسظهؼبًٍتػلویٍفٌبٍضیضیبستجوَْضی
ضییسجوَْض (ثِ ػٌَاى ضئیس زثیطذبًِ ثطًبهِ
سیبستگصاضی ٍ اضظیبثی ضاّجطزی هؼبًٍت ػلوی ٍ فٌبٍضی  

 هؼبٍى 
آیٌسًُگبضی)،
هلی 
اجطاییسبظیًمطِجبهغػلویکطَضزضضَضایػبلیاًمالةفطٌّگی،

سیبستگصاضیستبز

 هؼبٍى
سیبستگصاضیػلن،فٌبٍضیًٍَآٍضیکطَض،

صبحتًظطاى

 یکًفطاظ
ثٌگبُّبیثعضگکطَضکِحساللیکیاظآًْباظثرصذصَصیثبضس،
 زًٍفطاظهسیطاى 
آیٌسًُگبضیکطَضٍ
 زًٍفطاظهترصصبى 
 سًِفطاظضٍسبیستبزّبیتَسؼِفٌبٍضی.
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زستگبُاجطایییبسبظهبًیکِهبیلثِاًجبمآیٌسًُگبضیهلیزضضاستبیهبهَضیتٍحَظُفؼبلیتذَز

دستگاٌ محًر:
هیثبضس ٍ ثِ ّوطاُ هؼبًٍت ػلوی ٍ فٌبٍضی ضیبست جوَْضی ٍ زستگبُّبی اصلی ،تبهیي هبلی عطح هلی آیٌسًُگبضی

هطثَعِضاثطػْسُزاضز.
ّبییکِثبتَجِثِهَضَعّطعطحهلیآیٌسًُگبضی،ضطٍضیاست


ّبیاجطایییبسبظهبى

:زستگبُ
دستگاٌَای اصلی
زضّطعطحثِػٌَاىهطبضکتکٌٌسُاصلی،حضَضزاضتِثبضٌس.

آیٌسًُگبضی ،توبیل ثِ ّوکبضی ٍ
سازمانَای َمکار :ضبهل ًْبزّبی زٍلتی ٍ غیطزٍلتی کِ زض اًجبم ّطعطح هلی  
هطبضکتثبهؼبًٍتٍزستگبُهحَضضازاضًس.
هؼبًٍتسیبستگصاضیٍاضظیبثیضاّجطزیهؼبًٍتػلویٍفٌبٍضیضیبستجوَْضیثؼٌَاىزثیطذبًِثطًبهِهلی

دبیرخاوٍ:
ًگبضیثطوبضهیضٍز.توبهیاهَضهطثَطثِّط


تطیيًْبزاجطاییزضاًجبمثطًبهِهلیآیٌسُ

زٍُػبلی
آیٌسًُگبضیفؼبلیتًوَ

زضزثیطذبًِّوبٌّگٍاجطاهیضَز.

ّبیهلیآیٌسًُگبضی،

یکاظ 
عطح
کویتِای هتطکل اظ فؼبالى ٍ ذجطگبى آیٌسًُگبضی ٍ سیبستگصاضی ػلن ٍ فٌبٍضی کِ ثِ ػٌَاى ثبظٍی
کمیتٍ علمی  :
اػضبیایيکویتِتَسظهؼبًٍتتؼییيهیضًَس.

هطَضتیزثیطذبًِفؼبلیتهیکٌس.

هلیآیٌسًُگبضی کِ ثِ اًجبمعطح ًظبضتزاضتِ ٍ کوک

کمیتٍ مدیریت طرح :کویتِ هسیطیت ٍ ضاّجطی ّط عطح 
هیکٌس.

آیٌسًُگبضی ٍثبهطبضکتحساللیکزستگبُ
عطحّبیهلیکِشیلثطًبهِهلی 
طرح ملی آیىدٌوگاری:ثِّطیکاظ 
اعالقهیگطزز.

تؼطیفٍاًجبمهیضًَس،

اجطایی
کِهسئَلاجطاییکعطحهلیآیٌسًُگبضیاستٍصالحیتآىثطاسبسزستَضالؼولاًتربة

مجری:ضرصیتیحمَلی
هیضَز.
هجطی،احطاظ 
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بىد  -3ساختار اجرایی بروامٍ ملی آیىدٌوگاری ي وقشَا
هلیآیٌسًُگبضیثِصَضتظیطاست:

سبذتبضاجطایییکعطح


یّطعطحهلیآیٌسًُگبضیػجبضتستاظ:

ًمصاضکبىاجطا
کمیتٍ راَبریً :مص ایي کویتِ ػجبضت است اظ تصَیت هَضَػبت ًیبظهٌس استفبزُ اظ ثَزجِ پژٍّطی  1تب  3زضصس
آیٌسًُگبضیجْتاجطا.
عطحّبیهلی 
ذطٍجیّبی 

آیٌسًُگبضیٍتصَیتًتبیجٍ
زستگبُّبجْتاًجبم 

دبیرخاوًٍ :مص ًظبضتی ،هطَضتی ٍ ّوبٌّگی توبهی اهَض هطثَط ثِ ّط عطح هلی آیٌسًُگبضی ضا ثطػْسُ زاضز.
عطحّبی هلی آیٌسًُگبضی تَسظ زثیطذبًِ تْیِ ضسُ ٍ توبهی اهَض هطثَط ثِ
زستَضالؼولّبی هرتلف جْت اًجبم  

سیبستگصاضی

هیگطزز.ضیبستزثیطذبًِثطػْسُهؼبٍى
تصوینگیطیٍتؼییي 

فطآیٌسّبیاجطاییعطحّبًیعتَسظزثیطذبًِ

ضییسجوَْضاست.
ٍاضظیبثیضاّجطزیهؼبًٍتػلویٍفٌبٍضی 
جْتاًجبمّطعطحهلیآیٌسًُگبضیضازاضتِ ٍ ثبتصَیتفطآیٌسٍ

کمیتٍ مدیریت طرحً :مص هطَضتی ًٍظبضتی 
ضٍشضٌبسیٍثطًبهِکبضی،
ذطٍجیّبیهغلَة ،

،ثِآًْبهططٍػیتهیثرطس.ایيکویتِتبییساّساف،

ّبیعطحّب


ذطٍجی
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ضٍیکطزّبی اًتربثی ٍ ًظبضت زاذلی ثط فطآیٌس اًجبم ّطعطح ضاثطػْسُزاضز .کویتِهسیطیتعطحضبهلً 7فطثَزٍُ
تطکیتآىثِصَضتظیطاست:
ٍزستگبُّبیاصلی(ثِپیطٌْبززستگبُهحَض)

ً3 فطًوبیٌسُزستگبُهحَض
ً1 فطًوبیٌسُزثیطذبًِ
ًفطًوبیٌسُسبظهبىّبیّوکبضثِاًتربةزثیطذبًِ

1 
ًفطزیگطثِضطحظیطالسامهیکٌٌس:

ً5فطفَقًسجتثِاًتربة2
ّبیهطزمًْبز(سوي)


ّبیػلوییبسبظهبى

ًفطًوبیٌسُاًجوي
1 
تؼییيهیضَز)

ً1 فطهجطی(کِعجكزستَضالؼولاًتربةهجطی
تؼسازاػضبیایيکویتِزضصَضتلعٍمٍثبتَجِثِهَضَعٍضطٍضتحضَضزستگبُّبیاجطاییثیطتط زض

تبصرٌ :1
زستگبُهحَضٍزستگبُّبی

ًگبضی،هیتَاًسثًِ9فطافعایصیبثس.زضایٌصَضتً2فطاضبفِضسًُ،وبیٌسگبى


عطحهلیآیٌسُ
اصلیذَاٌّسثَز.
عطحهلیآیٌسًُگبضیاستکِعیّوکبضیًعزیکثبزثیطذبًِ،کویتِهسیطیتعطحٍ

مجری :هسئَلاصلیاجطایّط
ثِاجطایعطحهجبزضتهیٍضظز.

پبًلّبیذجطگبىٍفؼبالىهطتجظ،

ضجکِایگستطزُاظفؼبالىٍذجطگبىهطتجظثـبّـطعـطحهلـیآیٌـسًُگـبضیاسـتکـِ
پاولَای خبرگان ي فعاالن :
لطاضهیزّس.

هطَضتّبیترصصیهطتجظثبهَضَعضازضاذتیبضهجطیٍکویتِهسیطیتعطح

بىد  -4فرآیىد اوجام یک طرح ملی آیىدٌ وگاری
کِزضازاهِّطیکثِاذتصبضتَضیحزازُهیضَز.

یکعطحهلیآیٌسًُگبضیضبهلسِهطحلِکلیاست

فطآیٌساًجبم
 -4.1ارسال درخًاست
ًگبضیهیتَاًٌسثِزٍصَضتظیطزضذَاستضًَس:


ّبیآیٌسُ
ّطیکاظ 
عطح
جْتهطبضکتزضاًجبمآیٌسًُگبضی

 -1زضذَاستضسوییکزستگبُاجطاییاظزثیطذبًِ
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ًگبضیّبی هلی زض حَظُ فؼبلیت ذَز هیثبضٌس ،عی
زستگبُّبی اجطایی کِ هبیل ثِ اًجبم آیٌسُ 

زض ایي حبلت 
اًجبمآیٌسًُگبضی هلی زضهَضَعفؼبلیتزستگبُذَز ،زػَتثِ

ًبهِایضسویاظزثیطذبًِ جْت ّوکبضیزض 

ػولهیآٍضًس.

هطبضکتزضاًجبمآیٌسًُگبضی

 -2زضذَاستزثیطذبًِاظیکزستگبُاجطاییجْت
،فٌبٍضاًٍِهسبیلٍچبلصّبیکالىهلی)،اظ

ّبیاٍلَیتزاض (ثرطی


زضایيحبلتهؼبًٍتزضّطیکاظحَظُ
ػولهیآٍضز.

زستگبُاجطاییهطثَعِجْتاًجبمآیٌسًُگبضی،زػَتثِ

ّبٍسبظهبىّبیهطتجظثب


تالشذَاٌّسًوَزتبسبیطزستگبُ
زضّطیکاظایيزٍحبلتزستگبُاجطاییثِّوطاُزثیطذبًِ 
هَضَعآیٌسًُگبضیضاثِهطبضکتزضاًجبمعطح،تطَیكکٌٌس.

 -4.2بررسی ي تصًیب
پس اظ هَافمت یب اػالم یک زستگبُ اجطایی جْت هطبضکت زض اًجبم آیٌسًُگبضی ،ثطضسی ٍ تصَیت یک عطح هلی
زًجبلهیضَز:

آیٌسًُگبضیثِضطحظیط

گیطزٍزضصَضتّوطاستبییثباٍلَیتّبیتؼییيضسُ،جْتعطح


زضزثیطذبًِهَضزثطضسیلطاضهی
 -1اثتساهَضَع
اضجبعزازُهیضَز.

هَضَعثِکویتِػلوی
یگطزز.
اًجبمآیٌسًُگبضیزضکویتِػلویهَضزثطضسیلطاضگطفتٍِتبییسه 

 -2سپسهَضَع
 -3پس اظ تبییس کویتِ ػلوی ،هَضَع عطحّبیی کِ ًیبظهٌس استفبزُ اظ ثَزجِ پژٍّطی  1تب  3زضصس زستگبُّب
جْتتصَیتثِکویتِضاّجطیاضایِهیگطزز.

هیثبضٌس،

 -4پس اظ تبییس هَضَع اًجبم آیٌسًُگبضی ،زثیطذبًِ پصیطش هَضَع ضا ثِ زستگبُ هحَض اعالع زازُ ٍ هؼطفی
هیًوبیسّ.وعهبى
زستگبُهحَضٍزستگبُّبیاصلی ،جْتتطکیلکویتِهسیطیتعطح ضازضذَاست 

ًوبیٌسگبى 
تَسظزثیطذبًِتْیِهیضَز.

جْتاًجبمعطحآیٌسًُگبضی

فْطستیکَتبُاظهجطیبىٍاجسضطایظ
ًْبییضسى اػضبیکویتِهسیطیتعطح،عی 15ضٍظکبضی جلسِ ایيکویتِ زضهحلزستگبُهحَض یب
 -5پساظ 
ّبیبسويّب)ثطگعاض


ًٍوبیٌسُاًجوي
زثیطذبًِ ٍثبّسف ّوفکطیجْتاًتربةزٍػضَزیگطکویتِ (هجطی
زضصَضتًیبظ،هٌبلصِهحسٍزجْتاًتربةهجطیثطگعاضهیگطزز.

هیگطزز.

 -6هجطی/هجطیبى ثبلمَُ ،هَظفٌس پس اظ زضیبفت ًبهِ اػالم زثیطذبًِ ،حساکثط ظطف هست  7ضٍظ کبضی ،جعییبت
ثطاسبسضٍشضٌبسیتسٍیيضسُتَسظزثیطذبًِ،تْیٍِثِزثیطذبًِاضایِزّس.

اجطاییعطحضا
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هیضَز.
 -7جعییبت اجطاییعطح کِتَسظهجطی/هجطیبىثبلمَُتْیِضسُ،زضجلسِکویتِهسیطیتعطحثطضسی  
هیگطزز.
پساظتجبزلًظطات،هجطیاًتربةٍجعییبتاجطاییعطحتصَیت 
 -8زثیطذبًِپساظتؼییيهجطیتَسظکویتِهسیطیتعطح،آغبظعطح ضاثِهجطیاثالؽ ًوَزٍُلطاضزازهطثَعِ
هٌؼمسهیگطزز.

ایيفطآیٌسزضضکلظیطًطبىزازُضسُاست:


 -4.3اجرا ي وظارت
ًگبضیضاثبهجطیایکِتَسظ


ی،زثیطذبًِلطاضزازاجطایعطحهلیآیٌسُ
آیٌسًُگبض
پساظعیفطآیٌستصَیتیکعطح 
اًتربةضسُ،هٌؼمسًوَزٍُهجطیهَظفاستعجكظهبًجٌسیٍثبالعاهبتضٍشضٌبسیکِتَسظ

کویتِهسیطیتعطح 
زثیطذبًِهطرصضسُ،عطحضاثِاًجبمثطسبًس.زثیطذبًِعیجلسبتهبّبًِجساگبًِثبزستگبُاجطاییٍهجطی،عطحهلی
هیکٌس.
آیٌسًُگبضیهطثَعِضااظًظطپیططفتهحتَاییٍظهبًیثطضسی 





دستًرالعمل اجرای طرحَای ملی آیىدٌوگاری با محًریت

دستورالعمل شماره یک ()1

دستگاٌَای اجرایی ي َمکاری معايوت علمی ي فىايری ریاست

ویرایش اول :مرداد 1931

معاونت سیاستگذاری و ارسیابی راهبزدی

جمًُری

صفحٍ

 7از 7

بىد  -5تامیه مالی یک طرح ملی آیىدٌوگاری
زى،زاًصثٌیبىثَزىٍ،...هتفبٍتاست

ثبتَجِثِاٍلَیتزاضثَ

ّبیهلیآیٌسًُگبضی

هیعاىٍسغححوبیتهؼبًٍتاظ 
عطح
ٍ حست هَضَع ّط عطح تؼطیف ذَاّس ضس ٍ هبثمی ّعیٌِ اًجبم عطح تَسظ زستگبُ هحَض ثِ تٌْبیی یب ثب هطبضکت
هیگطزز.
زستگبُّبیاصلی،تبهیي 

هلیآیٌسًُگبضی ،هٌغلبًًَیًساضتِثبضس (ّوبًٌسٍلتیکِهجطی

زضحبلتی کِ پطزاذتهبلیهستمین ثِهجطییکعطح 
یک پژٍّطگبُ ،هطکع تحمیمبتی زٍلتی یب غیطُ است) پطزاذت ثِصَضت هستمین تَسظ هؼبًٍت ٍ سبیط زستگبُّب اًجبم
هیگیطزٍزضحبلتی کِهٌغلبًًَیثطایپطزاذتهستمینثِهجطیٍجَززاضز،پطزاذتثِصَضتغیطهستمین ٍاظعطیك

یبیکیزیگطاظصٌسٍقّبیهَضزتبییسزثیطذبًِ،صَضتذَاّسگطفت.

صٌسٍقحوبیتاظپژٍّطگطاىٍفٌبٍضاىکطَض
ّطیکاظتبهیيکٌٌسگبىهٌبثغهبلیهَظفٌسزضتوبهیهطاحلپطزاذت،سْنذَزضاپطزاذتًوبیٌس.

آیٌسًُگبضی کِ زض حَظُّبی اٍلَیتزاض عی زٍ سبل گصضتِ (اظ تبضید تصَیت ایي
عطحّبی  
تبصرٌ  :2آى زستِ اظ  
ّبیهؼبًٍتضسٍُهؼبًٍتهیتَاًساظعطیكزثیطذبًٍِثبّوکبضیزستگبُ


ًیعهطوَلحوبیت
زستَضالؼول)اًجبمیبفتِ،
عطحّب،هَضزحوبیتلطاضزّس.
سبظیًتبیجٍیبفتِّبیآى 


ّبییضاجْتتطٍیجٍاضبػٍِپیبزُ

هطثَعِ،ثطًبهِ
ثبضٌسً،یعهطوَلحوبیتّبی


زاضزضحبلاًجبمهی

ّبیاٍلَیت

ًگبضیکِزضحَظُ

ّبیآیٌسُ
تبصرٌ  :3آىزستِاظ 
عطح
تَاًساظعطیكزثیطذبًٍِثبّوکبضیزستگبُهطثَعِ،آىعطحّبضاهَضزحوبیتلطاضزّس.


هؼبًٍتضسٍُهؼبًٍتهی
بىد  -6تعییه مجری یک طرح ملی آیىدٌوگاری
هلیآیٌسًُگبضیاظهیبىهجطیبىتبییسصالحیتضسُزثیطذبًٍِثبتَجِثِهؼیبضّبٍزستَضالؼولهطثَعِ

هجطیّطعطح
اًتربةهیگطزز.

تبصرٌ  :4زضصَضتیکِزستگبُهحَضػالٍُثطهجطیبىتبییسصالحیتضسُتَسظزثیطذبًِ،هجطیزیگطیضاثطای
اًجبمعطحپیطٌْبززّس،صالحیتهجطیثبیسثِتبییسزثیطذبًِثطسس.
بىد  -7خاتمٍ
ایيزستَضالؼولزض 7ثٌسٍ 4تجصطُزضجلسِکویتِػلوی زثیطذبًِثطًبهِهلیآیٌسًُگبضیزضتبضید 1394/5/13ثِ
تصَیتضسیس.


