
 «تَدجِ دستگاُ ّای هجزی سٌد اجزایی تْیِ ٍ تٌظین دستَرالؼول»
 

 : ؿَد هی تؼشیف صیش ؿشح ثِ سفتِ وبس ثِ ػجبسات ٍ اكطالحبت دػتَسالؼول ایي دس -1 هادُ

 وـَس ثَدخِ ٍ ثشًبهِ ػبصهبى :ساسهاى -1-1

ِ  ػابصهبى  تَافك طشف اػت دػتگبّی :سیاستگذار دستگاُ -1-2 ِ  ٍ ثشًبها ِ  وـاَس  ثَدخا  ٌظامن ت وا

 . داسد ػْذُ ثش سا كالح ری هشاخغ ثِ پبػخگَیی ٍ ًظبست ّوبٌّگی، ساّجشی، ثخـی، ّبی بهِثشً

 تَافاك  هاَسد  ّابی  ثشًبهِ اخشای ٍظمفِ لبًَى اػبع ثش وِ اػت  اخشایی دػتگبُ: هجزی دستگاُ -1-3

 .داسد ػْذُ ثش سا زاسگػمبػت دػتگبُ ٍ ػبصهبى

 ثشای وِ اػت طشح یب فؼبلمته یب چٌذ ی اص حبكل ّبی خشٍخی اص ای هدوَػِ :اجزایی تزًاهِ -1-4

 ثبالدػتی اػٌبد دس هحَلِ ٍظبیف یب ٍ هدشی ّبی دػتگبُ هلَة ٍظبیف ؿشح اص ثشگشفتِ ووی اّذاف تحمك

 ثشًبهِ. ؿَد هی اػتخشاج...(   ٍ تَػؼِ ػبلِ پٌح ّبی ثشًبهِ سّجشی، هؼظن همبم اثالغی ولی ّبی ػمبػت)

 .ثبؿذ ثبالدػتی اػٌبد دس ؿذُ تؼشیف اّذاف ثشاػبع بثیاسصی ٍ گزاسی ّذف لبثل ثبیذ اخشایی

 تَػط وِ اػت حبكل اص اًدبم یه یب چٌذ فؼبلمت یب یه طشح خذهت یب هحلَل :خزٍجی -1-5

 : گشدد هی اسایِ صیش ّبی ٍیظگی ثب هدشی دػتگبُ

 اػت ؿوبسؽلبثل  ٍ گمشی اًذاصُ لبثل ٍ پزیش وومت. 

 ِاػت ّب طشح یب هدشی دػتگبُ ػبصهبًی ختبسػب دس ؿذُ اًدبم یّب فؼبلمت هؼتممن ًتمد. 

 تؼشیف ثبالدػتی اػٌبد دس هحَلِ ٍظبیف یب ٍ هدشی دػتگبُ اّذاف ٍ ٍظبیف ؿشح اػبع ثش 

 .گشدد هی

 گشدد هی هدشی دػتگبُ اص خبسج ریٌفؼبى تحَیل.   

 

دسآهذّا،  ّای اجشایی، سٌذ اجشایی بَدجِ سٌذی است حاٍی عٌاٍیي بشًاهِسٌد اجزایی:   -1-6

ّا)حاصل اص فعالیت یا طشح(، سٌجِ عولکشد  ای، خشٍجی ای ٍ تولک داسایی سشهایِ باسات ّضیٌِاعت

سیضی هبتٌی بش عولکشدکِ دس صهاى تْیِ ٍ  ّا بشهبٌای بَدجِ شذُ خشٍجی بیٌی قیوت توام پیش ٍ

سٌَاتی، با تفاّن سِ جاًبِ هابیي ساصهاى بشًاهِ ٍ بَدجِ کشَس، دستگاُ  تذٍیي لَایح بَدجِ

  .سیاستگزاس ٍ دستگاُ هجشی تٌظین ٍ بِ تصَیب ّیات ٍصیشاى هی سسذ

پس اص تصَیب بَدجِ، سٌذ اجشایی بَدجِ با ّواٌّگی دستگاُ ّای سیاستگزاس ٍ هجشی، تَسط  -2هادُ 

ٍ هبٌای هٌابع ٍ  شَد فشٍسدیي هاُ، بِ عٌَاى هَافقتٌاهِ ابالغ هی 13ساصهاى بشًاهِ ٍ بَدجِ حذاکثش تا 

 .صالح خَاّذ بَد ّای ری دجِ ٍ ًظاست دستگاُهصاسف بَ

گزاس  ساصهاى بشًاهِ ٍ بَدجِ، پس اص دسیافت گضاسشات عولکشدی دستگاُ هجشی ٍ تاییذ دستگاُ سیاست

 ًسبت بِ تخصیص اعتباس بِ دستگاُ هجشی اقذام خَاّذ ًوَد.

بشًاهِ ٍ بَدجِ کشَس تٌظین  سٌذ اجشایی بَدجِ استاًی هابیي شَسای بشًاهِ سیضی ٍ تَسعِ استاى ٍ ساصهاى

 هی گشدد.



 تؼییي سقف اػتثار تزًاهِ ّای اجزایی  -3 هادُ

ای(، پغ اص دسیبفت ثشًبهِ ػولمبتی  ّبی ػشهبیِ ای ٍ توله داسایی ػمف پمـٌْبدی اػتجبس ثشًبهِ ّبی اخشایی )ّضیٌِ
 گشدد. دػتگبُ ٍ دس ػمف والى هٌبثغ، تَػط ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ تؼممي هی

 تؼییي سقف اػتثار دستگاُ ّای هجزی -4هادُ 

  ِهدوَع اػتجبسات دػتگبُ ّبی هدشی تبثؼِ یه ػمبػتگزاس تَػط ػبصهبى ثِ دػتگبُ ػمبػتگزاس هشثَط

 اػالم هی گشدد.

 یمذ ػبصهبى، ثمي دػتگبُ ّبی هدشی تبثؼِ، ثِ تفىمه زاس، ػمف اػالهی سا ثب تفبّن ٍ تأدػتگبُ ػمبػتگ

 ذ. ثشًبهِ تَصیغ هی وٌ

  ٍ دػتگبُ هدشی تبثؼِ، اػتجبس ثشًبهِ اخشایی اػالم ؿذُ سا دس لبلت خشٍخی ّب ثب تفبّن دػتگبُ ػمبػتگزاس

 تبیمذ ػبصهبى تَصیغ هی وٌذ.

   .دسكَست ػذم تفبّن ػبصهبى ثب دػتگبُ ػمبػتگزاس یب دػتگبُ هدشی، ًظش ػبصهبى الصم االتجبع اػت 

 هجزی ّوکار یک دستگاُ سیاستگذارتؼییي سقف اػتثار دستگاُ ّای  -5هادُ 

 اهَس ثخـی یه دػتگبُ ػمبػتگزاس، تَػط  ػمف اػتجبسات ثشًبهِ ّبی اخشایی دػتگبُ ّبی هدشی ّوىبس

 هشثَطِ دس ػبصهبى، ثشسػی ٍ تؼممي هی گشدد. 

  ػمف تؼممي ؿذُ، ثِ تفىمه ثشًبهِ ّبی اخشایی، ثِ دػتگبُ ػمبػتگزاس هشثَطِ ٍ دػتگبُ هدشی ّوىبس

ػبصهبى اػالم هی گشدد. دػتگبُ ػمبػتگزاس اخبصُ تغممش دس ػمف اػالم ؿذُ ثشای دػتگبُ هدشی  تَػط

 ّوىبس سا ًخَاّذ داؿت.

 ّبی اػالهی دػتگبُ ػمبػتگزاس  دػتگبُ هدشی ّوىبس، اػتجبس ثشًبهِ اخشایی اػالم ؿذُ سا ثشاػبع ػمبػت

 وٌذ.   گزاس آى ثشًبهِ سا اخز هییمذ دػتگبُ ػمبػتبهِ، دس لبلت خشٍخی ّب تَصیغ ٍ تأآى ثشً

  دسكَست ػذم تفبّن دػتگبُ هدشی ّوىبس ثب دػتگبُ ػمبػتگزاس ثشًبهِ اخشایی، ًظش ػبصهبى الصم االتجبع

 اػت.

 تٌظین سٌد اجزایی تَدجِ -6هادُ 

 ُیمذ دػتگبُ/دػتگبُ ی )تبثؼِ/ّوىبس( تٌظمن ٍ پغ اص تأّبی هدش ػٌذ اخشایی ثَدخِ تَػط ّشیه اص دػتگب

 ًوبیذ. یمذ ًْبیی ثِ اهَس ثخـی هشثَطِ دس ػبصهبى، اسػبل هیمبػتگزاس، خْت تأّبی ػ

 ،ِثِ ػٌَاى هَافمتٌبهِ تَػط ػبصهبى فشٍسدیي هبُ 31 حذاوثش تب ػٌذ اخشایی ثَدخِ، پغ اص تلَیت ثَدخ ،

 اثالؽ هی گشدد.

 ( هحَریت دستگاُ هجزی)  فزم ّای سٌد اجزایی تَدجًِحَُ تکویل 

ّبیی وِ آى دػتگبُ  ّبی اخشایی ٍ خشٍخی ٌذ اخشایی ثَدخِ ثب هحَسیت دػتگبُ هدشی ٍ تؼممي ثشًبهِفشم ّبی ػ

ّبی لبًًَی، خالكِ  هَسیتّب خالكِ ثَدخِ ؿشح تىبلمف ٍ هأ مگشدد. دس ایي فش هَظف ثِ اًدبم آًْب اػت، تىومل هی

ّبی  گشدد. ّش یه اص ثشًبهِ ّبی هدشی دسج هی ای دػتگبُ ّبی ػشهبیِ ای ٍ توله داسایی دسآهذّب، اػتجبسات ّضیٌِ

گشدد. ثٌبثشایي یه دػتگبُ هدشی  ّبی ػمبػتگزاس اخز هی ّبی اخشایی ریل دػتگبُ اخشایی دػتگبُ هدشی اص ثشًبهِ



ّبی هشثَطِ ثِ دػتگبُ ػمبػتگزاس تَػط  تَاًذ داسای ثمؾ اص یه دػتگبُ ػمبػتگزاس ثبؿذ ٍ ثشًبهِ اخشایی ٍ خشٍخی هی

 گشدد. یمذ هیأتگبُ تآى دػ

 

 هجزی خالصِ تَدجِ دستگاُ:1فزم 

  هجزیدستگاُ  شوارُ طثقِ تٌدیػٌَاى ٍ 

 گشدد. هَخَد دس ػبهبًِ خبهغ ثَدخِ دسج هیپبیِ اطالػبت  هطبثك ثب

 هٌاتغ 1-2

ثِ  یهدش ٍ دسآهذ اختلبكی دػتگبُ یهبل ّبی ییداسا یٍاگزاس ای، یِػشهب ّبی ییداسا یػوَهی، ٍاگزاس یدسآهذّب

پمؾ ٍ  اػتخشاج 1398( لبًَى ثَدخِ ػبل 2اص پمَػت ؿوبسُ ) 1398ػبل  هلَة ٍ 1397ػبل  یلطؼ مهتفى

 گشدد.هی دس لؼوت هشثَطِ دسج ثَدخِ  1400ٍ  1399 ّبی ػبل ثمٌی

 هصارف  2-2

، كیدسآهذ اختلب (ای ّبی ػشهبیِ ای، توله داسایی ّضیٌِ)اص هحل هٌبثغ ػوَهی هدشیدػتگبُ  هلبسف هدوَع

 1398اص لبًَى ثَدخِ ػبل  1398ػبل  هلَةٍ  1397ػولىشد ػبل  مهتفى ثِ ٍ هٌبثغ ّذفوٌذی ػبیش هٌبثغ

ّبی اػالهی تَػط ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ وـَس، دس  ثش اػبع ػمف 1399ٍ1400 ّبی ػبل ثشآٍسدٍ  اػتخشاج

 .گشدد یدسج هػمف هٌبثغ ٍ هلبسف 

ّب هلَة  اػتجبساتی اػت وِ اص هحل اخشای لبًَى ّذفوٌذ وشدى یبساًِ هٌبثغ ّذفوٌذیهلبسف اص هحل هٌظَس اص 

پشداخت یبساًِ ثِ حبكل هی گشدد ثب ّذف وبّؾ فمش هطلك، تَػؼِ ثْذاؿت ٍ ػالهت هشدم ٍ ّوچٌمٌ 1388

هلشف هی سػذ. ایي اسلبم هـبثِ ػمف هٌبثغ ػوَهی تَػط ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ وـَس ثِ دػتگبُ اخشایی اػالم 

 ی گشدد.ه

دسج  مهػبهبًِ خبهغ ثَدخِ ثِ تفى یٍِ هتفشلِ اػت وِ دس اطالػبت پب یاكل ّبی یفؿبهل سد یتَخِ: هٌبثغ ػوَه

 گشدد. یه مغتدو یدس ػتَى هٌبثغ ػوَه ییٍ دس ػٌذ اخشا

 

 تَضیحات ضزٍری 3-2

 هَاسد ولی ٍ ضشٍسی دس تٌظمن ػٌذ اخشایی دسج هی گشدد. دس ایي لؼوت

 



 1400ٍ  1399ّای  در سال ّای قاًًَی ٍ تکالیف دستگاُ هجزی هاهَریت: 2فزم 

ثبیؼت تَػط دػتگبُ هدشی هحمك  وِ هی ّب ٍ تىبلمف دػتگبُ ػمبػتگزاس هبهَسیتهٌذسج دس دس ایي فشم اّذاف 

تؼشیف ) ؿبهل هحلَل یب خذهت یب طشح (،  دػتگبُ هدشیّبی هشثَط ثِ آى  ٍ خشٍخی ّبی اخشایی ، ثشًبهِؿَد

ّب ٍ تىبلمف دػتگبُ ػمبػتگزاس وِ ثشگشفتِ  ّبی دػتگبُ هدشی ثشاػبع اّذاف هٌذسج دس هبهَسیت ثشًبهِ .گشدد هی

 گشدد.  اص اػٌبد فشادػتی ٍ لَاًمي خبف اػت، تَػط دػتگبُ ػمبػتگزاس تؼشیف هی

ی اخشایی ّب ثٌبثشایي، ّش دػتگبُ هدشی هوىي اػت داسای چٌذیي ثشًبهِ اخشایی ثبؿذ ٍ ّشیه اص ایي ثشًبهِ

تَاًذ داسای چٌذیي دػتگبُ ػمبػتگزاس ثبؿذ.  هشثَط ثِ یه دػتگبُ ػمبػتگزاس ٍ دس ًتمدِ یه دػتگبُ هدشی هی

ّب اخز  اػٌبد ثبال دػتی یب اّذاف هٌذسج دس تىبلمف ٍ هبهَسیت همذاس ّذف ووی ثشًبهِ اخشایی اص هؼتٌذات لبًًَی، 

كَست ثبیؼتی پمبهذ اخشای آى  ف ووی هلَة ثبؿذ وِ دس ایيگشدد. هوىي اػت یه ثشًبهِ اخشایی فبلذ ّذ هی

  ثشًبهِ هـخق ٍ دسج گشدد.

ٍ ثِ كَست هحلَل یب خذهت ٍ یب ثِ كَست طشح داسای یه یب چٌذ خشٍخی ثبؿذ تَاًذ  یه ثشًبهِ اخشایی هی

ٌَاى، ػٌدِ ووی )ػ ثٌذی، ػٌَاى، ّذف ای تؼشیف گشدد. خشٍخی داسای ؿوبسُ طجمِ ّبی ػشهبیِ توله داسایی

 ثبؿذ.  هی 1400ٍ  1399ػولىشد/ٍاحذ( ٍ همذاس پمؾ ثمٌی ؿذُ ثشای ػبلْبی

 ّای اجزایی : خالصِ اػتثارات دستگاُ هجزی تِ تفکیک تزًاه3ِفزم شوارُ 

ػبلْبی  ثشای ریل دػتگبُ ػمبػتگزاس ّبی اخشایی ایي فشم خالكِ اػتجبسات دػتگبُ هدشی ثِ تفىمه ثشًبهِدس 

ػت وِ ّبی اخشایی دػتگبُ هدشی ا ای اص ثشًبهِ ( خالك3ِدس ٍالغ فشم ؿوبسُ ). ؿَد ثمٌی هی مؾپ 1400ٍ  1399

ای ٍ  ّبی اخشایی دػتگبُ هدشی ثِ تفىمه اػتجبسات ّضیٌِ ثشًبهِگزاس  لشاس داسد. ریل یه یب چٌذ دػتگبُ ػمبػت

ّبی اخشایی خَد سا  ثشًبهِ اػتدػتگبُ هدشی هَظف گشدد.  تٌظمن هی ای ّبی ػشهبیِ توله داسایی اػتجبسات

خَیی ٍ لبثلمت اخشای آى اًدبم  ّبی اخشایی ثب تَخِ ّوضهبى ثِ همضاى كشفِ ثٌذی ثشًبهِ ثٌذی ًوبیذ. اٍلمت اٍلَیت

 گشدد.   ٍ .... هـخق هی 3، 2، 1ّبی  ثٌذی ثِ تشتمت ثب ؿوبسًذُ گمشد. ایي اٍلَیت هی

ای هٌذسج دس ایي فشم سا ثِ تفىمه   ّبی ػشهبیِ توله داسایی ای ٍ دػتگبُ هدشی هَظف اػت، اػتجبسات ّضیٌِ

ثِ تفىمه ػوَهی ٍ اختلبكی ٍ هدوَع ثشآٍسد  1399  ٍ ثشآٍسد ػبل 1398، هلَة ػبل 1397ػولىشد ػبل 

 دسج ًوبیذ.  1400ػبل 

الصم اػت  تفىمه، حزف یب ادغبماػن اص  1399  ًؼجت ثِ ػبل 1398 ػبلی ّبدس كَست ّشگًَِ تغممش دس ثشًبهِ

 .ػبصی گشدد ّوؼبى 1399  ػبل اخشایی ّبی ّب، ثب ثشًبهِ ؿذُ دس آى ثشًبهِ ّبی اًدبم ّضیٌِ



 1400ٍ  1399ّای  در سالدستگاُ هجزی درآهد : خالصِ 4فزم شوارُ 

ای ٍ هبلی دػتگبُ هدشی ثشای لطؼی ػبل  ّبی ػشهبیِ اطالػبت هشثَط ثِ دسآهذّب، ٍاگزاسی داسایی دس ایي فشم

 گشدد.  ثِ تفىمه ػوَهی ٍ اختلبكی دسج هی 1400ٍ  1399ّبی  ثمٌی ػبل ٍ پمؾ 1398، هلَة ػبل 1397

ِ   ای ٍ تولک دارایی ّشیٌِ )ّشیٌِ-ّای درآهد تَسیغ اػتثارات ردیف: 5فزم شوارُ   ای( ّاای سازهای

 1400ٍ  1399ّای  در سال

 

ِ -دسآهذ)  ثٌذی، ػٌَاى سدیف دس ایي فشم ؿوبسُ طجمِ ِ  ) 1399سدیف دسآهذی هاشتجط دس ػابل   ( ٍ ّضیٌا ثٌاذی ٍ   ؿاوبسُ طجما

ِ   ای ٍ توله داسایای  ای ثِ تفىمه ّضیٌِ ّضیٌِ-ّبی دسآهذ گشدد. اػتجبسات سدیف ( دسج هیػٌَاى ای ثاشای   ّابی ػاشهبی

 گشدد. ّبی هتٌبظش ثب آى دسج هی دس ػتَى 1400ٍ  1399ّبی  ٍ ثشآٍسد ػبل 1398، هلَة ػبل 1397ػولىشد ػبل 

 1399 ّاای  ای دستگاُ هجزی تزحسة تزًاهِ ٍ خزٍجی در سال : اػتثارات ّشی1ٌِ-6وارُ فزم ش

 ٍ1400 

گشدد.  ّبی ریل آى ثشًبهِ دسج هی ثشًبهِ اخشایی ٍ خشٍخی ثِ تفىمهای دػتگبُ هدشی  دس ایي فشم اػتجبسات ّضیٌِ

ٍ ثشآٍسد  1398، هلَة ػبل 1397 ػولىشد ػبلّب ثِ تفىمه  ّب ٍ خشٍخی ثشًبهِهمذاس ٍ لموت توبم ؿذُ ّوچٌمي 

 ؿَد.  هیدسج  1399ػبل 

ّب ٍ  اختٌبة ًبپزیش، ػبیش ّضیٌِّبی پشػٌلی،  ّضیٌِثِ تفىمه  1399ای ػبل  ضشٍسی اػت ثشآٍسد اػتجبسات ّضیٌِ

 ّبی اًتمبلی هطبثك تؼبسیف صیش هـخق گشدد.  پشداخت

 ّبی پشػٌلی اػت. سفبّی ٍ ػبیش پشداخت وبس، ّبی پشػٌلی : ؿبهل حمَق ٍ هضایب، ػمذی، اضبفِ ّضیٌِ -

همي آًْب هٌدش ثِ وبّؾ خذهبت سػبًی ثِ خبهؼِ ثَدُ ٍ ّبیی اػت وِ ػذم تأ بپزیش : ّضیٌِّبی اختٌبة ً ّضیٌِ -

ّبی داًؾ آهَصی ٍ  ّبی اختوبػی، طشح تحَل ػالهت، ػشاًِ تجؼبت اختوبػی ثِ ّوشاُ داسد. هبًٌذ ثموِ

 اًمبى ٍ ... .داًـدَیی ٍ غزا ٍ ثْذاؿت صًذ

ّبیی اػت وِ هٌدش ثِ اسائِ خذهبت تَػط دػتگبُ هدشی ًمؼت. ثلىِ دػتگبُ  ّبی اًتمبلی : پشداخت پشداخت -

 ػٌَاى یه ٍاػطِ اًتمبل اػتجبس اص هٌبثغ ػوَهی دٍلت ثِ ٍاحذ خذهت سػبًی اػت. هدشی كشفبً ثِ

 

 

 

 



  1399  هِ /فصل در سالای دستگاُ هجزی تزحسة تزًا اػتثارات ّشیٌِ: 2-6فزم شوارُ  

ای، توله  )ّضیٌِهٌبثغ ػوَهی اص هحل همي اػتجبسأّبی اخشایی ثِ تفىمه هٌجغ ت ای ثشًبهِ ، اػتجبسات ّضیٌِدس ایي فشم

 ثشآٍسدٍ  1398ػبل ٍ فلَل ّضیٌِ ثشای هلَة ، ػبیش هٌبثغ ٍ هٌبثغ ّذفوٌذی دسآهذ اختلبكی ای( ّبی ػشهبیِ داسایی

 . اػتفلَل ّضیٌِ ثِ ؿشح صیش . گشدد دسج هی 1399ػبل 

 خجشاى خذهت وبسوٌبى - فصل اٍل

   خذهبت اػتفبدُ اص وبالّب ٍ - فصل دٍم 

  ّبی اهَال ٍ داسایی ّضیٌِ – فصل سَم 
 یبساًِ - فصل چْارم 

 ووه ّبی ثالػَم - فصل پٌجن 
 سفبُ اختوبػی - فصل ششن 

 ػبیش ّضیٌِ ّب - فصل ّفتن
 ثبثت )اػتْالن( یبّ ِیهلشف ػشهب - فصل ّشتن 

 

 

 1399  ای دستگاُ هجزی تزحسة اقالم ٍ فصَل ّشیٌِ در سال اػتثارات ّشیٌِ: 3-6فزم شوارُ 
، هلاَة ػابل   1397دػتگبُ هدشی ثشای ػولىاشد ػابل    ثِ تفىمه الالم ّضیٌِ ای اػتجبسات ّضیٌِدس ایي فشم، 

 یشاختلبكای، ػاب  ، (ای یِػشهب ّبی ییه داساتول ای، یٌِهٌبثغ ػوَهی)ّضٍ ثِ تفىمه  1399ٍ ثشآٍسد ػبل  1398

  گشدد. دسج هی یهٌبثغ ٍ هٌبثغ ّذفوٌذ

 .ّب دسج ؿذُ اػت ثٌذی ّضیٌِ الالم ّضیٌِ دس ثخؾ طجمِتَجِ :        

 

 1399  ای دستگاُ هجزی در سال تَسیغ استاًی اػتثارات ّشیٌِ: 4-6فزم شوارُ 

 ی خاَد اػاتبً  اداسات ول یب ٍاحذّبی وِ ثخـی اص اػتجبسات خَد سا ثِؿَد  ّبیی تىومل هی ایي فشم كشفبً ثشای دػتگبُ

هٌبثغ ّبی اخشایی الضاهی ًمؼت. اػتجبسات ّش هَضَع ثِ تفىمه هحل  ٍ تىومل آى ثشای توبهی دػتگبُ دٌّذ اًتمبل هی

 .تىومل ؿَد ، ػبیش هٌبثغ ٍ هٌبثغ ّذفوٌذیاختلبكیای(،  ّبی ػشهبیِ ای، توله داسایی )ّضیٌِػوَهی

 هدبص ثِ تَصیغ اػتبًی اػتجبسات خَد ًمؼت. هدشیدس كَست ػذم تىومل ایي فشم، دػتگبُ 

ّبی هٌذسج دس  دس ػتَىی اػتبً دس اداسات ول یب ٍاحذّبیوشد اػتجبسات تَصیغ ؿذُ  ضشٍسی اػت هَضَػبت ّضیٌِ تَجِ:

 ٍ ...( تَضمح دادُ ؿَد. 2، هَضَع 1ایي فشم )هَضَع

 



 1400ٍ  1399ای دستگاُ هجزی در سالْای  تولک دارایی سزهایِ  طزح خالصِ   1-7فزم شوارُ 

ول وـَس تؼممي  1398ّوبًٌذ ػٌَاى دسج ؿذُ دس پمَػت ؿوبسُ یه لبًَى ثَدخِ ػبل :  ػٌَاى ٍ شوارُ طزح -

ت ؿوبسُ ّبی هدشی اهىبى تغممش ؿوبسُ طشح ٍخَد داسد وِ دس آى كَس ّبی دػتگبُ . ثب تَخِ ثِ ثبصثمٌی ثشًبهِؿَد هی

 گشدد. طشح خذیذ دسج هی

 .گشدد هَخَد دس ػبهبًِ خبهغ ثَدخِ دسج هیپبیِ اطالػبت  هطبثك ثب تٌدی دستگاُ هجزی: ػٌَاى ٍ شوارُ طثقِ -

ثشداسی ٍ  ثشداس طشح وِ هؼئَلمت اػتفبدُ، ثْشُ دػتگبُ ثْشُ تزدار: تٌدی دستگاُ تْزُ ػٌَاى ٍ شوارُ طثقِ -

ثشداس هشثَطِ دس ایي  ثٌذی دػتگبُ ثْشُ أػمؼبت طشح سا ثِ ػْذُ داسد وِ ػٌَاى ٍ ؿوبسُ طجمًِگْذاسی اص ػبختوبًْب ٍ ت

 گشدد. لؼوت دسج هی

 ؿَد. ؿَد وِ دس ایي خذٍل هـخق هی ثِ دٍ ًَع اًتفبػی ٍ غمشاًتفبػی تمؼمن هیًَع طزح :  -

 ثبؿذ.  دػت اخشا هی ّبی خبتوِ یبفتِ ٍ دس ؿبهل طشحّای طزح:  تؼداد کل پزٍصُ -

ایي تبسیخ ثمبًگش ؿشٍع ٍ خبتوِ طشح اػت تیٌی تاریخ خاتوِ آخزیي پزٍصُ:  تاریخ شزٍع اٍلیي پزٍصُ ٍ پیش -

 ؿَد.  تؼممي ؿذُ دسج هی  وِ ثشاػبع ػبل ٍ دس هحل

ّبی طشح طی ػبلْبی هختلف ثشحؼت ػولىشد ٍ پشداختی ػبلْبی  ػشخوغ اػتجبسات توبم پشٍطُاػتثارات طزح :  -

ٍ ثشآٍسد  1398، اثالغی ػبل 1397، 1396)ثشًبهِ چْبسم ٍ هبلجل آى ٍ ثشًبهِ پٌدن ( ّوچٌمي ػولىشد ػبلْبی گزؿتِ 

 ؿَد. تؼممي ؿذُ دسج هی  دس هحل 1400ٍ  1399ػبلْبی 

ػمٌبً دس ایي هحل دسج  1398ّوبًٌذ ػٌبٍیي دسج ؿذُ دس پمَػت ؿوبسُ یه لبًَى ثَدخِ ػبل اّداف کوی طزح:  -

 ؿَد. هی

ول وـَس  1398ّوبًٌذ همبدیش هٌذسج دس پمَػت ؿوبسُ یه لبًَى ثَدخِ ػبل هقدار، ٍاحد ٍ ّشیٌِ ٍاحد طزح :  -

 ؿَد. ػمٌبً دس ایي هحل دسج هی

دس ایي لؼوت، همبًگمي ٍصًی پمـشفت فمضیىی طشح دس ثشًبهاِ  هیاًگیي ٍسًی پیشزفت فیشیکی طزح )درصد( :  -

ثمٌی ًمل ثِ اّذاف تؼممي ؿذُ دس دٍساى ثشًبهِ  ٌدن ٍ همضاى تحمك ٍ ّوچٌمي، پمؾچْبسم ٍ هبلجل آى، دٍساى ثشًبهِ پ

هَخاَد دس ػابهبًِ خابهغ    پبیِ اطالػبت  هطبثك ثبوِ لؼوتی اص همذاس ول سا تـىمل خَاّذ داد،  ،ّبی ثؼذ ؿـن ٍ ػبل

آى، ثشًبهِ پٌدن ٍ پمؾ ثمٌی ثذیْی اػت وِ خوغ سدیفی ػتًَْبی ػبلْبی ثشًبهِ چْبسم ٍ هبلجل  .گشدد ثَدخِ دسج هی

 . ( ثبؿذ100ّبی ثؼذ ثبیذ ثشاثش كذ ) تحمك دس دٍساى ثشًبهِ ؿـن ٍ ػبل

 

 



 1400ٍ  1399ای دستگاُ هجزی در سالْای  تولک دارایی سزهایِ  خالصِ پزٍصُ 2-7فزم شوارُ 

 

 ؿَد. دسج هی 1-7ػمٌبً هـبثِ فشم ؿوبسُ  :ػٌَاى ٍ شوارُ طزح -

 .گشدد هَخَد دس ػبهبًِ خبهغ ثَدخِ دسج هیپبیِ اطالػبت  هطبثك ثب تٌدی دستگاُ هجزی: قِػٌَاى ٍ شوارُ طث -

 ثبیؼت دس ػتَى هشثَطِ دسج گشدد. ّبی دس دػت اخشا هی ّبی طشح ػٌبٍیي ٍ ؿوبسُ پشٍطُ-

 ؿَد. دس لبلت پشٍطُ دسج هی 1-7تبسیخ ؿشٍع ٍ خبتوِ پشٍطُ ّوبًٌذ دػتَسالؼول فشم  -

 .گشدد دس لبلت پشٍطُ تىومل هی (1-7فشم ؿوبسُ )ّوبًٌذ فشم هـبثِ خَد ًمض  2-7شثَط دس فشم ؿوبسُ ػبیش ػتًَْبی ه

ای دستگاُ هجزی در سالْای  تولک دارایی سزهایِ  شزح ػولیات خالصِ پزٍصُ  3-7فزم شوارُ 

1399  ٍ1400 

 

 

 :ایي فشم وِ ثِ ػِ ثخؾ تمؼمن ؿذُ اطالػبت ّش پشٍطُ دس        

  1398اخشا ؿذُ  تب پبیبى ػبل لبثل ػولمبت  ثمٌی  مؾپالف : 

 1399هَسد ًظش ثشای ػبل ة : ػولمبت 

 1400ج : ػولمبت هَسد ًظش ثشای ػبل 

 گشدد. ّب تىومل هی تَػط دػتگبُ هدشی ثشای ّش یه اص ثخؾ

 بؿذ.ث طشح هیهدشی ؿَد هؼئَلمت كحت اطالػبت ػولمبت اًدبم ؿذُ ثِ ػْذُ دػتگبُ  یبدآٍس هی      

ای دستگاُ هجزی در سالْای  گذاری طزح تولک دارایی سزهایِ فصَل سزهایِ  4-7فزم شوارُ 

1399  ٍ1400 

 

ای سا ثشاػبع ػولىشد ٍ  گزاسی طشح توله داسایی ػشهبیِ دػتگبُ هدشی هَظف اػت فلَل ػشهبیِدس ایي فشم       

( ، ّوچٌمي ػولىشد ػبلْبی 1390-95ثشًبهِ پٌدن ) پشداختی ػبلْبی گزؿتِ ثِ تفىمه ثشًبهِ خْبسم ٍ هبلجل آى ٍ 

دس ػبهبًِ خبهغ ثَدخِ ثِ تفىمه هٌبثغ ػوَهی ٍ ػبیش  1399-1400ٍ ثشآٍسد ػبلْبی  1398ٍ اثالغی ػبل  96 -97

 هٌبثغ دسج ًوبیذ.

 

 



 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 







 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 



 شزکتْای دٍلتی ٍ هؤسسات اًتفاػی ٍاتستِ تِ دٍلتکیک تأهیي هٌاتغ )ػوَهی ٍ داخلی(  ّا تِ تف گذاری در طزح سزهایِ  -5-7شوارُفزم 
 ػٌَاى طزح: 

 ػٌَاى شزکت:
 

 شوارُ طزح:
 تٌدی شزکت اجزایی: شوارُ طثقِ کد شزکت: 

  تزدار: ػٌَاى شزکت تْزُ

 تزدار: تٌدی شزکت تْزُ شوارُ طثقِ تزدار: کد شزکت تْزُ

  

 ّای طزح: تؼداد کل پزٍصُ غیزاًتفاػی   اًتفاػی   ًَع طزح: 

 تیٌی تاریخ خاتوِ آخزیي پزٍصُ: پیش تاریخ شزٍع اٍلیي پزٍصُ: 

 

 

  هٌاتغ تأهیي اػتثار                                   سالْای اجزا

 ششن )سال(دٍراى تااااااازًاهااااِ  ٍ پزداختی سالْای گذشتِػولکزد 
تیٌی  پیش

 سالْای تؼد
تزًاهِ چْارم ٍ ها  جوغ کل

 قثل آى

 تزًاهِ پٌجن
-95ػولکزد 

1390 
 1396ػولکزد 

پزداختی 
1397 

 هصَب
1398 

 تیٌی پیش
 جوغ

1399 1400 

           دٍلت یهٌبثغ ػوَه

           ػبل یّب ٍ اًذٍختِ شیرخب

           یثبًى ؼتنماص ػ یبفتیدس التمتؼْ

           اٍساق هـبسوت

           دٍلت یاص همشسات هبل یثخـ نملبًَى تٌظ 63هبدُ 

           شیا ػب یٍام داخل

           یٍام خبسخ

           يماص هـتشو یبفتیٍ دس ییاّذا

           حك اًـؼبة

           يمهـتشو ؼِیٍد

           یاص ؿشوت هبدستخلل یبفتیسد

           شهدوَػِیص یاص ؿشوتْب یبفتیدس

           ْبمبفتیدس شیػب

           هٌبثغ شیػب

           هٌبثغ ّذفوٌذی

           یخبس یْبیمداسا شیػب

           جواااااااااااااااغ 



 
 


