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بسمٍ تعالی

مقذمٍ
دس چبسچٛة ػیبػتٞبی وّی التلبد ٔمبٔٚتی  ٚتذاثیش ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ،ایجبد  ٚاستمبی صیؼتثٛ٘ ْٛآٚسی ٚ
وبسآفشیٙی ثٙٔ ٝظٛس تٛػؼ ٝالتلبد دا٘ؾثٙیبٖ یىی اص ٔحٛسٞبی اكّی ٔؼب٘ٚت ػّٕی  ٚفٙبٚسی سیبػت جٕٟٛسی دس دٚس ٜاخیش
ثٛد ٜاػت .دس ایٗ ساػتب ،دس ػ ٝػبَ ٌزؿت ٝثب اجشاییػبصی لب٘ ٖٛحٕبیت اص ؿشوتٞب ٔ ٚؤػؼبت دا٘ؾثٙیبٖ حٕبیتٞبی ٔٙبػجی
اص ؿشوتٞبی دا٘ؾثٙیبٖ ث ٝػُٕ آٔذ ٚ ٜدس ؿشایظ فؼّی ثیؾ اص  3000ؿشوت دا٘ؾثٙیبٖ  -و ٝػٕذتبً دس كٙبیغ ٔجتٙی ثش دا٘ؾ ٚ
فٙبٚسی دیـشفت ٝفؼبِیت داس٘ذ -تأییذ كالحیت ؿذ ٚ ٜاص ٘ظش اثشثخـی التلبدی ،اجتٕبػی ٕٞ ٚچٙیٗ اؿتغبَ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی تحلیُ
وشد ٜدس حبَ ٌؼتشؽ ٔیثبؿٙذ.

دس وٙبس ؿىٌُیشی ؿشوت ٞبی دا٘ؾثٙیبٖ دس ٔشاوض ػّٕی  ٚدا٘ـٍبٞی ،ثخؾ دیٍشی اص ؿشوتٞب و ٝػٕذتبً دس كٙبیغ خالق،
فشٍٙٞی  ٚخذٔبت ٘ٛیٗ ٔ ٚجتٙی ثش فضبی دیجیتبَ فؼبَ ٞؼتٙذ ،دس ایٗ صیؼتث ْٛظٟٛس  ٚثشٚص ٕ٘ٛد ٚ ٜدس حبَ سؿذ ٔیثبؿٙذ.
جٞٛش ٜسؿذ ایٗ ؿشوتٞب ثش ٘ٛآٚسی  ٚخاللیت ( )creativityثشای اسائٔ ٝحلٛالت  ٚخذٔبت جذیذ ٔ ٚذَٞبی ٘ٛیٗ وؼتٚوبس
دس ػغح ثبصاسٞبی ٞذف اػتٛاس اػت ِ ٚضٔٚبً دس ٔشاحُ ؿىٌُیشی  ٚسؿذ ٔجتٙی ثش دظٞٚؾ  ٚتٛػؼ ٝفٙبٚسیٞبی دیـشفت٘ ٝیؼتٙذ.
اص عشف دیٍش ،اٌشچ ٝدس ایٗ حٛص ٜؿشوتٞبی ٘ؼجتبً ثضسي ٘یض فؼبِیت داس٘ذ ،أب دیـشاٖ اكّی آٖٞب اػتبستبحٞبی خالق ٛ٘ ٚآٚس
ٔیثبؿٙذ .ایٗ حٛص ٜثخؾ لبثُ تٛجٟی اص التلبد دا٘ؾثٙیبٖ سا دس ػغح جٟبٖ ؿبُٔ ٔیؿٛد  ٚدتب٘ؼیُٞب ٔ ٚضیتٞبی لبثُ تٛجٟی
دس ایجبد اؿتغبَ ثشای ٘یشٞٚبی جٛاٖ  ٚتحلیُ وشد ٜداسد .دس ؿشایظ فؼّی ث ٝدِیُ تٕشوض لب٘ ٖٛدا٘ؾثٙیبٖ ثش فٙبٚسیٞبی دیـشفت،ٝ
ثش٘بٔ ٝحٕبیتی ٔٙؼجٕی دس ػبیش ثخؾٞب ٚجٛد ٘ذاؿت ٚ ٝضشٚست تٛج ٝث ٝایٗ ٘ٛع ؿشوتٞبی خالق ث ٝػٛٙاٖ ثش٘بٔٝای ٔىُٕ دس
حٛص ٜدا٘ؾثٙیبٖ ث ٝؿذت احؼبع ٔیؿٛد.
ایٗ حٛص ٜث ٝدِیُ ٔبٞیت ػٕذتبً خذٔبتی ،دتب٘ؼیُٞبی صیبدی ثشای ایجبد اؿتغبَ  ٚس٘ٚك التلبدی دس وـٛس داسد .ثش ایٗ اػبع ،دس
ػبِی و ٝث ٝفشٔٛدٔ ٜمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ،ػبَ «التلبد ٔمبٔٚتی؛ تِٛیذ  ٚاؿتغبَ» ٘بٌْزاسی ؿذ ٜاػت ،آییٗ٘بٔ ٝاجشایی "ثش٘بٔ ٝتٛػؼٝ
صیؼت ث ْٛؿشوتٞبی خالق" ث ٝؿشح صیش اثالؽ ٔیؿٛد:
مادٌ یک) تؼبسیف ٔ ٚفبٞیٓ صیش دس ایٗ آییٗ٘بٔٛٔ ٝسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشد:
 -1-1معايوتٔ :ؼب٘ٚت ػّٕی  ٚفٙبٚسی سیبػت جٕٟٛسی
 -2-1بروامٍ :ثش٘بٔ ٝتٛػؼ ٝصیؼت ث ْٛؿشوتٞبی خالق
 -3-1کارگريٌ :وبسٌش ٜٚتٛػؼ ٝصیؼت ث ْٛؿشوت ٞبی خالق
 -4-1دبیرخاوٍ :دثیشخب٘ ٝثش٘بٔ ٝتٛػؼ ٝصیؼت ث ْٛؿشوت ٞبی خالق
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 -5-1شرکت خالق :ث ٝؿشوتٞب ٔ ٚؤػؼبت خلٛكی ٘ٛآٚسی اعالق ٔیؿٛد و ٝیب دس كٙبیغ خالق  ٚفشٍٙٞی ٔـغ َٛثٝ
فؼبِیت ثٛد/ٚ ٜیب اٍِٞٛبی ٘ٛیٗ وؼتٚوبس سا دس اسایٔ ٝحلٛالت  ٚخذٔبت خٛد ث ٝوبس ٌشفت ٝثبؿٙذ.
 -6-1مبادیٔ :جبدی ؿٙبػبیی ٔ ٚؼشفی ؿشوتٞبی خالق ٞؼتٙذ و ٝاص ػٛی وبسٌش ،ٜٚكالحیت آٖٞب احشاص ؿذ ٜثبؿذ.
 -7-1صىایع خالق ي فرَىگی ) :(Creative & Cultural Industriesآٖ دػت ٝاص فؼبِیتٞبی التلبدی و ٝسیـ ٝدس
٘ٛآٚسی ،خاللیتٟٔ ،بست ،اػتؼذاد ٔ ٚیشاث فشٍٙٞی ثٔ ٝؼٙی ػبْ داؿت ٚ ٝدتب٘ؼیُ ٔٙبػجی ثشای ایجبد ؿغُ  ٚثشٚت اص
عشیك تِٛیذ ،خذٔت  ٚثٟشٜثشداسی اص داساییٞبی فىشی داسد .ثش ایٗ اػبع ،چٙیٗ كٙبیؼی سا ٔیتٛاٖ دس ثخؾٞبی صیش
دػتٝثٙذی ٕ٘ٛد:
-1-7-1

وؼت  ٚوبسٞبی دیجیتبَ  ٚفضبی ٔجبصی

-2-7-1

كٙبیغ دیذاسی  ٚؿٙیذاسی

-3-7-1

كٙبیغ دػتیٌ ،شدؿٍشی ٔ ٚیشاث فشٍٙٞی

-4-7-1

ٙٞشٞبی تجؼٕی ٙٞ ٚشٞبی ٕ٘بیـی

-5-7-1

ثبصی ،اػجبةثبصی  ٚػشٌشٔی

-6-7-1

عشاحی ٔ ٚؼٕبسی

-7-7-1

چبح ٘ ٚـش

-8-7-1

ٌیبٞبٖ داسٚیی  ٚعت ػٙتی

-9-7-1

ػبیش كٙبیغ خالق  ٚفشٍٙٞی (ثؼت ٝثٔ ٝبٞیت  ٚجبیٍب ٜآٖ) و ٝث ٝتلٛیت وبسٌش ٜٚخٛاٙٞذ سػیذ.

 -8-1الگًَای وًیه کسب يکار (با ايلًیت کسب ي کارَای  ITمحًر) :ػجبست اػت اص خّك ٔضیت سلبثتی ٔجتٙی ثش
٘ٛآٚسی دس ٔذَ وؼت دسآٔذ ،وبٞؾ ٞضیٞٝٙبٔ ،ذیشیت ص٘جیش ٜتبٔیٗ ،ثبصاسیبثیٔ ،تٕبیضػبصی ٔحلٛالت ،خذٔبت  ٚػبیش
فؼبِیتٞبیی وٙٔ ٝجش ث ٝػبختبسٞبی جذیذ دس اٍِٞٛبی وؼت ٚوبس ثٍٙبٔ ٜیؿٛد  ٚػٕٔٛبً ٔجتٙی ثش ثىبسٌیشی ٔؤثش
اثضاسٞبی فٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت دس حٛصٜٞبی خذٔبت ٘ ٚیض ػبیش وؼت ٚوبسٞبی جذیذ اص جّٕٛ٘ ٝآٚسی اجتٕبػی،
خذٔبت وؼت ٚوبس جذیذ دس حٛصٜٞبی اِٛٚیتداس  ٚكبحت ٔضیت وـٛس ٘ظیش وـبٚسصیٌ ،یبٞبٖ داسٚیی ،حفبظت اص
ٔحیظ صیؼت ،افضایؾ ثٟشٜٚسی ،دػتشػی ثشاثش ثٙٔ ٝبثغ ،ثٟی ٝٙػبصی ٔلشف ٔ ... ٚیثبؿذ.
مادٌ دي) ایٗ ثش٘بٔ ٝدس جٟت تحمك اٞذاف صیش تذٚیٗ ؿذ ٜاػت:
 -1-2تًسعٍ سیست بًم وًآيری يکارآفزیىی در کشًر ي تبییه ي ارتقاء سُم شزکتَای خالق در اقتصاد
 -2-2اؿتغبَصایی ثشای ٘یشٞٚبی جٛاٖ  ٚتحلیُوشد ٚ ٜتٛػؼ ٝویفی ٔـبغُ
 -3-2ایجبد  ٚتمٛیت ثش٘ذٞبی ؿشوتٞبی خالق دس كٙبیغ ٔ ٚحلٛالت فشٍٙٞی وـٛس  ٚخذٔبت جذیذ ٔجتٙی ثش فٙبٚسی ٚ
٘ٛآٚسی
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 -4-2وٕه ث ٝحُ ٔؼضالت اجتٕبػی ٔ ٚـىالت اػبػی وـٛس ٘ظیشٔ :ـىالت وٓآثی  ٚخـىؼبِی ،دؼٕب٘ذ ،وٙتشَ
آالیٙذٜٞبی صیؼتی ،ثٟیٝٙػبصی ٔلشف ا٘شطی  ٚآة  ٚاكالح اٍِٛی ٔلشف ثب سٚیىشدٞبی خاللب٘ٛ٘ ٚ ٝآٚسا٘ٝ
 -5-2تمٛیت كبدسات ٕٞ ٚىبسیٞبی ثیٗإِّّی دس حٛص ٜكٙبیغ خالق  ٚفشٍٙٞی  ٚوؼت ٚوبسٞبی ٘ٛآٚسا٘ٝ
مادٌ سٍ) ثٙٔ ٝظٛس تلٛیت فشآیٙذٞبی اجشاییٔ ،ؼیبسٞبی تـخیق ٔلبدیك ؿشوتٞبی خالق ،تلٛیت ثش٘بٔٞٝبی خذٔبتی
ٔمتضی ٘ ٚظبست ثش حؼٗ تحمك اٞذاف ثش٘بٔ ،ٝوبسٌشٞٚی ثب تشویت صیش ایجبد ٔیؿٛد:
ٔ -1-3ؼب ٖٚػّٕی  ٚفٙبٚسی سئیغ جٕٟٛس (سئیغ وبسٌش)ٜٚ
 -2-3دثیش ػتبد تٛػؼ ٝفٙبٚسیٞبی ٘شْ ٛٞ ٚیتػبص (دثیشوبسٌش)ٜٚ
 -3-3دثیش ػتبد تٛػؼ ٝفٙبٚسی اعالػبت ،استجبعبت  ٚفضبی ٔجبصی
 -4-3دثیش ػتبد تٛػؼ ٝفش ًٙٞػّٓ ،فٙبٚسی  ٚالتلبد دا٘ؾثٙیبٖ
 -5-3سئیغ ٔشوض تٛػؼ ٝفٙبٚسیٞبی ساٞجشدی
 -6-3سئیغ ٔشوض ؿشوتٞب ٛٔ ٚػؼبت دا٘ؾثٙیبٖ
ٕ٘ -7-3بیٙذ ٜػبیش ثخؾٞبی ٔؼب٘ٚت  ٚدػتٍبٜٞبی ٔشتجظ (ث ٝتـخیق سئیغ یب دثیش وبسٌش ٜٚثشحؼت ٔٛضٛع)
تبصرٌ  -1دثیشخب٘ ٝاجشایی ثش٘بٔ ٝتٛػؼ ٝصیؼتث ْٛؿشوتٞبی خالق دس ػتبد تٛػؼ ٝفٙبٚسیٞبی ٘شْ ٛٞ ٚیتػبص ٔؼب٘ٚت
تـىیُ ٔیؿٛد.
مادٌ چُار) ٚظبیف وبسٌش ٜٚث ٝؿشح صیش ٔیثبؿذ:
 -1-4تلٛیت ؿیٜ٘ٛبٔ ٝتؼشیف ،ؿٙبػبیی ،اسصیبثی  ٚاسائ ٝخذٔبت ث ٝؿشوتٞبی خالق
 -2-4تؼییٗ ٔجبدی ٔؼتجش  ٚداسای كالحیت ثشای ٔؼشفی ؿشوتٞبی خالق
 -3-4تلٛیت ٟ٘بیی ؿشوتٞبی داسای كالحیت ث ٝػٛٙاٖ ؿشوتٞبی خالق
 -4-4تلٛیت خذٔبتٙٔ ،بثغ ٔبِی  ٚاػتجبسی ٔٛسد ٘یبص  ٚػبص ٚوبسٞبی اجشایی تٛػؼ ٝصیؼتث ْٛؿشوتٞبی خالق
 -5-4دیٍیشی اص ٟ٘بدٞبی دِٚتی  ٚحبوٕیتی ثشای حٕبیت  ٚسفغ ٔٛا٘غ ؿىٌُیشی  ٚسؿذ وؼت  ٚوبس ؿشوتٞبی خالق
 -6-4حٕبیت اص ایجبد  ٚتمٛیت ٟ٘بدٞبی صیؼتثٛ٘ ْٛآٚسی  ٚوبسآفشیٙی دس حٛص ٜؿشوتٞبی خالق ؿبُٔ ؿتبثذٙٞذٔ ،ٜشاوض
٘ٛآٚسیٔ ،شاوض ؿىٛفبییٔ ،ؤػؼبت  ٚكٙذٚلٟبی ػشٔبیٌٝزاس خغشدزیش٘ ٚ ،ظبیش آٖ
 -7-4دیـٟٙبد ایجبد  ٚتٛػؼ ٝصیشػبختٞبی ٟ٘بدی ٔٛسد ٘یبص ٘ظیش اكالح لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ،ؿجىٝػبصی ،ػبصٔبٖدٞی كٙفی،
تٛػؼ ٝػشٔبی ٝا٘ؼب٘ی ٘ ٚظبیش آٖ ثٙٔ ٝظٛس ثبِٙذٌی ؿشوتٞبی خالق
 -8-4تلٛیت ثش٘بٔٞٝب  ٚاِٛٚیتٞبی ػبِیب٘ ٝثشای تٛػؼ ٝصیؼتث ْٛؿشوتٞبی خالق
٘ -9-4ظبست ثش حؼٗ اجشای ٔلٛثبتوبسٌشٜٚ

 -كفح 3 ٝاص - 7

آییهوامٍ اجرایی بروامٍ تًسعٍ زیستبًم شرکتَای خالق

مادٌ پىج) ٚظبیف دثیشخب٘ ٝاجشایی ث ٝؿشح صیش ٔیثبؿذ:
 -1-5تٟی ٚ ٝتذٚیٗ دیؾ٘ٛیغ ؿیٜ٘ٛبٔٞٝب ثشای فشایٙذ ؿٙبػبیی  ٚاسصیبثی ٔجبدی  ٚؿشوتٞبی خالق.
٘ -2-5یبصػٙجی  ٚتٟی ٚ ٝتذٚیٗ دیؾ٘ٛیغ ؿیٜ٘ٛبٔٞٝب ثشای تؼییٗ خذٔبت  ٚؿشایظ اسائ ٝآٟ٘ب ث ٝؿشوتٞبی خالق.
 -3-5ؿجىٝػبصی  ٚایجبد ثبؿٍبٜٞبی تخللی ٔتـىُ اص ؿشوتٞبی خالق ٞش حٛص ٚ ٜتؼییٗ ٘یبصٞبی آٟ٘ب
 -4-5ثؼتشػبصی ایجبد ٔشاوض ؿىٛفبیی خاللیت ثٙٔ ٝظٛس جزة عشح ٞبی ٘ٛآٚسا٘ ٚ ٝخالق  ٚساٞجشی آٟ٘ب ثشای ؿىٌُیشی ٚ
تٛػؼٝ
 -5-5اجشای فشایٙذ دزیشؽ ٔجبدی  ٚؿشوتٞبی خالق
 -6-5ؿٙبػبیی  ٚتأییذ كالحیت وبسٌضاساٖ ثشای اسائ ٝخذٔبت ث ٝؿشوتٞبی خالق ٘ ٚظبست ثش ػّٕىشد آٟ٘ب
 -7-5اعالعسػب٘ی  ٚتشٚیج ثش٘بٔ ٝتٛػؼ ٝصیؼتث ْٛؿشوتٞبی خالق  ٚػّٕىشد آٖ
 -8-5اسصیبثی دٚسٜای ػّٕىشد ؿشوتٞبی خالق  ٚؿٙبػبیی ٔ ٚؼشفی ؿشوتٞبی خالق ثشتش
 -9-5دیٍیشی ثشای جّت حٕبیت ٔ ٚـبسوت ٟ٘بدٞب  ٚدػتٍبٜٞبی اجشایی وـٛس ثٙٔ ٝظٛس تٛػؼ ٝؿشوتٞبی خالق
 -10-5دیٍیشی اكالح  ٚتذٚیٗ لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ثشای تٛػؼ ٝصیؼتث ْٛؿشوتٞبی خالق
 -11-5دیؾ ثیٙی ٔٙبثغ ٔبِی  ٚاػتجبسی ٔٛسد ٘یبص ثشای اجشای ثش٘بٔ ٝتٛػؼ ٝصیؼت ث ْٛؿشوتٞبی خالق
 -12-5اجشای ٔلٛثبت وبسٌشٜٚ
مادٌ شش) ؿشوتٞبی خالق ٔٛضٛع ایٗ ثش٘بٔ ٝحبئض ؿشایظ ریُ ٔیثبؿٙذ:
 -1-6شخصیت حقًقی :داسا ثٛدٖ یىی اص ؿخلیتٞبی حمٛلی لبثُ ثجت دس ٘ظبْ لب٘٘ٛی وـٛس
 -2-6خصًصی بًدنٛٔ :ػؼبت  ٚؿشوتٞبی دِٚتی ٔـٕ َٛایٗ آئیٗ ٘بٕٔ٘ ٝیثبؿٙذ.
 -3-6وًآيراوٍ بًدن محصًل/خذمت (حذاقل در کشًر)ٔ :حل/َٛخذٔت اسائ ٝؿذ ٜتٛػظ ؿشوت ثبیذ حذالُ دس
وـٛس ٘ٛآٚسا٘ ٝثٛد ٚ ٜػغح متمایسی ٘ؼجت ث ٝفؼبِیتٞبی ٔـبث ٝداؿت ٝثبؿذ.
 -4-6ظرفیت مربًط بٍ اثربخشی اقتصادی ،اجتماعی ي فرَىگی :ایٗ ؿبخق خٛد اص صیشؿبخقٞبی صیش تـىیُ ؿذٜ
اػت ،و ٝؿشوت ٔتمبضی ثبیذ حذالُ ٚاجذ یىی اص ٔٛاسد صیش ثبؿذ:
ٔ -1-4-6یضاٖ تأثیش ٔحل َٛثش حُ ٔؼبئُ ٘ ٚیبصٞبی جبٔؼ٘ ٝظیش ثٟیٝٙػبصی ٔلشف ا٘شطی  ٚآة  ٚاكالح اٍِٛی
ٔلشف ،وبٞؾ ػٔ ٟٓلشف ػٛختٞبی فؼیّی  ٚتٛػؼ ٝا٘شطیٞبی تجذیذدزیش ،أٙیت غزایی  ٚغزای ػبِٓ،
استمبی ػالٔت ،سفغ ٔـىالت وٓآثی  ٚخـىؼبِی ،وٙتشَ آالیٙذٜٞبی صیؼتٔحیغی ،دؼٕب٘ذ  ٚحُٕ٘ٚمُ،
وٙتشَ تشافیه (آٔذ  ٚؿذ) ،وبٞؾ تلبدفبت ٘ ٚظبیش آٖ
 -2-4-6دتب٘ؼیُ دس ایجبد اؿتغبَ دبیذاس  ٚوبٞؾ ٔـبغُ وبرة
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 -3-4-6الجبَ جبٔؼ ٚ ٝیب ٚجٛد ظشفیت ایجبد دسآٔذ ثشای ؿشوت دس ثبصاس
 -4-4-6داسا ثٛدٖ ظشفیت ٔٙبػت كبدساتی  ٚتٛػؼ ٝفؼبِیت ؿشوت دس ثبصاس وـٛسٞبی ٞذف
مادٌ َفت) ؿشوت ٞبی خالق ٔـٕ َٛایٗ ثش٘بٔ ٝاص عشیك ٔجبدی صیش ؿٙبػبیی ٔ ٚؼشفی ؿذ ٚ ٜدغ اص تأییذ وبسٌشٔ ،ٜٚـَٕٛ
دسیبفت خذٔبت ایٗ ثش٘بٔٔ ٝیثبؿٙذ:
ٔ -1-7شاوض ٘ٛآٚسی  ٚؿىٛفبیی  ٚؿتبةدٞی فٙبٚسی كبحت كالحیت دس ػغح وـٛس
ٟ٘ -2-7بدٞب  ٚكٙذٚقٞبی ػشٔبیٌٝزاسی ٔخبعشٜدزیش دس ػغح وـٛس
 -3-7ػتبدٞبی تٛػؼ ٝفٙبٚسیٞبی ساٞجشدی (٘شْ ٛٞ ٚیتػبص ،فٙبٚسی اعالػبت استجبعبت  ٚفضبی ٔجبصیٌ ،یبٞبٖ داسٚیی ٚ
عت ػٙتی ٔ )... ٚؼب٘ٚت
 -4-7سٚیذادٞب ،جـٛٙاسٜٞب  ٚثش٘بٔٞٝبی ٔؼتجش ّٔی  ٚثیٗ إِّّی ٔشتجظ ثب حٛص ٜفؼبِیت ؿشوت
 -5-7ػبیش ٔجٕٛػٞ ٝبی ٔٛثش دس تٛػؼ ٝوؼت  ٚوبسٞبی ٔشتجظ ثب حٛصٞ ٜبی ٔٙذسج دس ثٙذٞبی  ،8-1 ٚ 7-1و ٝػال ٜٚثش
تخللی ثٛدٖ فؼبِیت آٟ٘ب ،داسای ٘ظبْ اسصیبثی  ٚستجٝثٙذی دس ػبختبس خٛد ثبؿٙذ ،ث ٝتـخیق دثیشخب٘ٝ
تبصرٌ  -2وبسٌشٔ ٜٚیتٛا٘ذ ثلٛست ٔؼتمیٓ ٔجٕٛػٞٝبی حمٛلی داسای وؼت  ٚوبس ٔشتجظ ثب ایٗ آییٗ٘بٔ ٝو ٝداسای
ٔحل/َٛخذٔت ثب الجبَ ٔـتشی صیبد ٔ ٚتٕبیض اص ٔحل/َٛخذٔبت ٔـبث ٝلجّی ثبؿٙذ سا ؿٙبػبیی  ٚثؼٛٙاٖ ؿشوت
خالق ٔؼشفی ٕ٘بیذ.
تبصرٌ  -3دثیشخب٘ ٝوبسٌش ،ٜٚوّی ٝؿیٜ٘ٛبٔٞٝبی اجشایی ٔٛسد ٘یبص ثشای ؿٙبػبیی ،اسصیبثی ٔ ٚؼشفی (٘بظش ث ٝتجلش ٚ )2 ٜاسائٝ
خذٔبت سا تذٚیٗ ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝتلٛیت وبسٌشٔ ٜٚیسػب٘ذ.
تبصرٌ  -4وبسٌش ٜٚدس خلٛف تلٛیت یب سد كالحیت ؿشوتٞبی ٔؼشفی ؿذ ٜاص ػٛی ٔجبدی ث ٝػٛٙاٖ ؿشوتٞبی خالق
تلٕیٌٓیشی وشد٘ ٚ ٜتیج ٝاص عشیك دثیشخب٘ ٝثٔ ٝجبدی ٔشتجظ  ٚؿشوتٞبی ٔتمبضی اػالْ ٔیؿٛد.
تبصرٌ  -5دسكٛست تبییذ ،ؿشوت ٔتمبضی ثشای ٔذت دٚػبَ ٔـٕ َٛدسیبفت خذٔبت ٔلٛة وبسٌش ٜٚخٛاٞذ ؿذ .تٕذیذ ایٗ
صٔبٖ ٔٛٙط ث ٝتذا ْٚؿشایظ ٔٛسد ٘ظش دس ایٗ آییٗ٘بٔ ٚ ٝتلٛیت ٔجذد وبسٌش ٜٚاػت.
مادٌ َشت) خذٔبت ٔٛضٛػی ایٗ ثش٘بٔ ٝث ٝؿشح ریُ اػت:
 -1-8حٕبیت اص ایجبد ثبؿٍبٜٞبی تخللی ٔتـىُ اص ٞش خٛؿ ٝتخللی ؿشوتٞبی خالق ثٙٔ ٝظٛس ٘یبصػٙجی  ٚدیٍیشی
تأٔیٗ صیشػبختٞب  ٚسفغ ٔٛا٘غ وؼتٚوبس  ٚتٛػؼٝای آٟ٘ب.
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 -2-8حٕبیت اص ٔـبسوت ثب ٟ٘بدٞب  ٚكٙذٚقٞبی خغشدزیش اص عشیك تمٛیتِ ػبصٚوبسٞبی تأٔیٗ ٔبِی  ٚػشٔبیٌٝزاسی ٔـتشن ثب
ثخؾ خلٛكی
 -3-8جّت ٔـبسوت دػتٍبٜٞبی اجشاییٔ ،ؼئِٛیت اجتٕبػی ؿشوتٞبٟ٘ ،بدٞبی ػٕٔٛی غیشدِٚتی ثشای دػتشػی آػبٖ
ؿشوتٟبی ٔٛضٛع ثش٘بٔ ٝث ٝخذٔبت آٟ٘ب.
 -4-8تؼٟیُ اػتفبد ٜوؼت  ٚوبسٞبی ٘ٛآٚس اص فضبٞبی وبسی دس اختیبس ثخؾ ػٕٔٛی یب دِٚتی ثشای اسای ٝخذٔبت ٔ ٚحلٛالت
 ٚثٟشٜٙٔذی اص ظشفیتٞبی تفب٘ٓٞبٔٔ ٝیبٖ ٔؼب٘ٚت  ٚؿٟشداسی ثشای اػتمشاس دس دٟٞٝٙبی M/S
 -5-8اسائ ٝتؼٟیالت ٘ظبْ ٚظیف ٝثشای افشاد وّیذی فؼبَ دس ؿشوتٞبی خالق
 -6-8وٕه ث ٝایجبد  ٚتشفیغ ثش٘ذ ثشای ؿشوتٞبی ٔـٕ َٛایٗ ثش٘بٔ ٝاص عشیك ثشٌضاسی سٚیذادٞبی تخللی ٘ظیش سٚیذاد
اػتبستبحٞبی ثشتش ،ثشٌضاسی جـٛٙاسٜٞبی ٘ٛآٚسی  ٚوبسآفشیٙی ،ایجبد ٕ٘بیـٍبٜٞبی تخللی ٘ ٚظبیش آٟ٘ب
 -7-8وٕه ث ٝایجبد ٔشاوض  ٚوشیذٚسٞبی خذٔبت تٛإ٘ٙذی  ٚتجبسیػبصی
 -8-8ؿٙبػبیی  ٚحٕبیت اص تٛػؼ ٝخذٔبت ٔ ٚحلٛالت خالق وٓ ثشخٛسداس
 -9-8جّت حٕبیت خیشیٗ ٚ ٚالفیٗ حبٔی وبسآفشیٙی ،ثشای تٛػؼ ٝاؿتغبَ دبیذاس دس كٙبیغ خالق ث ٝخلٛف دس ٔٙبعك ٔحشْٚ
 ٚسٚػتبیی (٘ٛآٚسیٞبیی و ٝثب ٕٞىبسی  ٚدخبِت الـبس ضؼیف جبٔؼ ٝثٛد/ٚ ٜیب دس حُ ٔـىالت آٖٞب ٔٛثش اػت ،دس
اِٛٚیت ٔیثبؿذ).
 -11-8تشٚیج  ٚفشًٙٞػبصی ثشای استمبی فؼبِیتٞبی ٘ٛآٚسا٘ ٝاص عشیك حٕبیت اص فؼبِیتٞبیی ٘ظیش دخؾ آٌٟی دس كذا ٚ
ػیٕب ،سػب٘ٞٝبی ٔختّف  ٚػبخت ثؼت ٝتجّیغبتی (ؿبُٔ فیّٓ ،وّیخ ،دٛػتش ،تیضس ،وبتبِٛي )... ٚ
 -11-8وٕه ث ٝایجبد ػبصٔبٟ٘بی ٔشدْ ٟ٘بد ثشای ٓٞافضایی ؿشوتٟبی خالق  ٚتٛػؼ ٝوؼت  ٚوبسٞبی خالق
 -12-8اسائ ٝا٘ٛاع جٛایض ٔ ٚـٛقٞبی ٔبِی  ٚخذٔبتی ثٛ٘ ٝآٚسیٞبی ٔشتجظ ثب اِٛٚیت ٔٛسد ٘ظش ٔؼب٘ٚت ،ثٙب ث ٝتلٛیت
وبسٌشٜٚ
 -13-8حٕبیت اص وؼت ٚوبسٞبی خالق ؿىٌُشفتٔ ٝجتٙی ثش خذٔبت حٕبیتی ؿجىٛ٘ ٝآٚسی تٟشاٖ اص لجیُ:


تؼٟیُ اػتفبد ٜاص أىب٘بت ،خذٔبتٔ ،ـبٚسٜٞب  ٚخذٔبت تخللی ٔشاوض ؿىٛفبییٛ٘ ،آٚسی  ٚؿتبةدٞی فٙبٚسی



اسائٔ ٝـٛقٞب  ٚخذٔبت حٕبیت اص تٛػؼ ٝثبصاسٞبی ثیٗإِّّی



وٕه ث ٝاػتب٘ذاسدػبصی  ٚاستمبء ویفیت ٔحلٛالت  ٚخذٔبت ؿشوتٟبی خالق



وٕه ث ٝتٛػؼٙٔ ٝبثغ ا٘ؼب٘ی ٔبٞش ٔ ٚتخلق دس وؼت  ٚوبسٞبی خالق



ػبیش ثؼتٞٝبی خذٔبتی اختلبكی ٔؼب٘ٚت ثشای ؿشوتٞبی دا٘ؾثٙیبٖ (ث ٝجض ٔٛاسدی و ٝعجك لب٘ ٖٛكشفبً ثشای حٕبیت
اص ؿشوتٞبی دا٘ؾثٙیبٖ اػت)  ٚخذٔبت اسائ ٝؿذ ٜثش ثؼتش ؿجىٛ٘ ٝآٚسی تٟشاٖ

تبصرٌ  -6ػبیش خذٔبت ٔمتضی ث ٝؿشوتٞبی ٔـٕ َٛایٗ ثش٘بٔ ،ٝثب تلٛیت وبسٌش ٜٚث ٝفٟشػت فٛق اضبفٔ ٝیؿٛد.
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مادٌ وٍ) اصالح ي تصًیب
ایٗ آییٗ٘بٔ ٝدس یه (ٔ )1مذٔٔ )9( ٝ٘ ،ٝبد ٚ ٜؿؾ ( )6تجلش ،ٜدس تبسیخ  1396/12/22ث ٝتلٛیت ٔؼب ٖٚػّٕی  ٚفٙبٚسی سییغ
جٕٟٛس سػیذ ٚ ٜاص تبسیخ اثالؽ لبثُ اجشا ٔیثبؿذ.

سًروا ستاری
معاين علمی ي فىايری رییس جمًُر
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