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گاه  اهی اجرایی دستورالعمل تهیه و میظنت بودهج دست

 

اطالػبا   ، (2و   (1شبااسه   هباي   هاي اجشايي ملي و استاني مكلفنذ مناتغ تودجه خود سا دس قالبة ربش    دستگاه

اي خبود سا   ي سشمايهها هاي تالك داسايي هاي ملي پيشنهادا  طشح و دستگاه (3شااسه   پشسنلي خود سا دس قالة رش 

 تكايل نااينذ. منذسج دس اين دستوسالؼال ششح ته (5  و (4شااسه هاي   دس قالة رش 

تَدجهِ سیهضی   الصم تِ رکش است اطالػات ّضیٌِ ای دس قالة فشهْای ّضیٌِ یاتی هٌذسج دس پیَست 

 اخز هی ضَد. هثتٌی تش ػولکشد

 هٌاتغ  -الف

هاي مشتبو  تبه    ه رش ( اين تخشنام1صمانثنذي موضوع پيوست شااسه   هاي اجشايي مكلفنذ مطاتق تشنامه دستگاه

 خود سا تا دسنظش داشتن مالحظا  ريل تكايل نااينذ:مناتغ دسآمذي 

 (: تشآٍسد هٌاتغ تَدجِ سال1فشم ضواسُ)

كه توسط دستگاه يا تا مثاشش  آن و يا توسبط واحبذهاي تاتؼبه وصبو      دس اين رش ، مناتغ ػاومي و اختصاصي 

 گشدد. تشاساس ػناوين مشتوطه دسج مي ،شود مي

تاشبنذ كبه دس پيوسبت     اي و مالي مبي  هاي سشمايه مناتغ ػاومي و اختصاصي موجود، دسآمذها و واگزاسي داسايي

 شونذ. ناتغ جذيذ محسوب ميآمذه است. دس غيش اين صوس ، م 1316( قانون تودجه سا  2شااسه 

گبشدد كبه تاػبف اربضايز اسصل خالا تفباو  تبين        ته آن دسته اص داد و ستذهاي دولت اطبال  مبي   "دسآمذ"

آال  و  ها( اين تخز گشدد. تذين تشتية مواسدي چون رشول و واگزاسي صمين و ساختاان و ماشبين  ها و تذهي داسايي

هاي  ت خا  ته ػنوان دسآمذ تلقي نشذه و تحت ػنوان واگزاسي داساييتجهيضا  و هاچنين مناتغ حاصل اص صادسا  نف

ها، دسيارت  شود. ته هاين تشتية مناتؼي چون رشول اوسا  مشاسكت، واگزاسي سها  ششكت تنذي مي اي طثقه سشمايه

ن دس ها داخلي و خاسجي(، استفاده اص تسبهيال  خباسجي، اسبتفاده اص تسبهيال  سيسبتك تبانكي و نظبايش آ        اصل وا 

 گشدد. هاي مالي منظوس مي هاي داسايي سشرصل واگزاسي

تنذي و ػنباوين موجبود دس پيوسبت     تايست هااننذ شااسه طثقه اي، مي تنذي و ػناوين مناتغ تودجه شااسه طثقه

 تاشذ. 1316( قانون تودجه سا  2شااسه 
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ن تشنامبه پبنجك توسبؼه، قبانون     توانذ شامل قوانين مصوب مجلس  قانو مثناي قانوني وصو  هش يك اص مناتغ مي

تنظيك تخشي اص مقشسا  مالي دولت، قانون وصو  تشخي اص دسآمذهاي دولت و سايش قبوانين خبا،(، قبوانين مصبوب     

 هاي هيأ  وصيشان تاشذ. نامه مجاغ تشخيا مصلحت نظا  و تصوية

 ییّای اجشا (: فْشست اهَال هٌقَل ٍ غیشهٌقَل هاصاد قاتل فشٍش دستگا2ُفشم ضواسُ )

يي امبوا  منقبو  و   ايبن تخشبنامه مثنبي تبش لبضو  شناسبا       يبك ريل ساهثشد شبااسه   چهاس تا توجه ته سياست 

( شامل اطالػاتي دسخصو، اموا  منقو  و غيشمنقولي است كه دستگاه اجشايبي قصبذ   2، رش  شااسه غيشمنقو  ماصاد

يا مقذاس اقال  قاتبل ربشول، قيابت تقشيثبي      تفشوشذ. دس اين رش  اطالػاتي اص قيثل تؼذاد و 1317داسد دس طو  سا  

هاي دسآمبذي مشتوطبه مشبخا     واحذ و تشآوسدي اص مناتغ موسد انتظاس حاصل اص رشول اين اقال  ريل هشيك اص سديف

 گشدد.  مي

 اطالػات پشسٌلی -ب

 ّای اجشایی ( اطالػات پشسٌلی دستگا3ُفشم ضواسُ)

تاشذ كه تا توجه  ها تشحسة دسجه تحصيال  مي پشسنلي دستگاهاين رش  دس تشگيشنذه اطالػا  مشتو  ته تشكية 

 شود: ته توضيحا  صيش تكايل مي

ته تفكيك سساي، پيااني و سايش كه شامل، خشيبذ خبذمت،    1316وضؼيت پشسنل موجود دس اتتذاي سا   -

 گشدد. هاي مشتو  قيذ مي دس ستون ،تاشذ سوصمضد وغيشه سايش مواسد خا،( مي

 گشدد. هاي مشتو  قيذ مي ، ته تفكيك يادشذه دس ستون1316سا  سنل دس پايان تيني تؼذاد پش پيز -

 گشدد. هاي مشتو  قيذ مي ، ته تفكيك يادشذه دس ستون1317تيني تؼذاد پشسنل دس پايان  پيز -

 

 اي سزهایِ ّاي دارایی تولك اعتبارات -ج

 گشدد: هي تىويل ريل هالحظات هغاتك تخـٌاهِ ايي (5) ٍ( 4ؿواسُ ) ّاي فشم

 اي سزهایِ ّاي دارایی تولك ّاي طزح كلی (: اطالعات4شوارُ ) فزم
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 ػووَهي  هـخلات ،لؼوت ػِ دس وِ تاؿذ هي ايِ ػشهاي ّاي داسايي توله عشحْاي ولي اعالػات ؿاهل فشم ايي

 هزوَس لؼوت ػِ هَضَػات اص ّشيه اداهِ دس. گيشد هي تش دس سا عشح هالي هـخلات ٍ عشح فٌي هـخلات عشح،

 .گشدد هي تؼشيف تفليل تِ

 ييتؼيو  وـَس ول 1316 ػال تَدخِ لاًَى( 1) ؿواسُ پيَػت دس عشح تٌذي عثمِ ؿواسُ: طزح بٌذي طبقِ شوارُ

 .اػت ؿذُ

ِ  لاًَى( 1) ؿواسُ پيَػت دس ؿذُ دسج ػٌَاى ّواًٌذ تايذ عشح ػٌَاى: طزح عٌَاى  وـوَس  وول  1316 ػوال  تَدخو

 ػٌوَاى  سػوذ،  هوي  تلوَية  تِ هتوشوض سديفْاي اص اػتفادُ تا هَضَػِ لَاًيي اػاع تش وِ ّايي عشح هَسد دس. تاؿذ

ِ  تلوَية  توا  هغواتك  ّوچٌيي وٌذ؛ تياى سا عشح اكلي ػوليات ٍ ّذف وِ ؿَد تؼييي ًحَي تِ تايذ عشح  ٍ ّوا  ًاهو

 .ؿَد دسج عشح ػٌَاى لالة دس عشح ووي ّذف تشيي اكلي ٍ ًىشدُ تداٍص حشف 50 اص هوىي حذ تا تاؿذ، ّا اتالغيِ

 وول  1316 ػال تَدخِ لاًَى( 7) ؿواسُ خذٍل اص ػيٌاً اخشايي دػتگاُ وذ ٍ ػٌَاى: اجزایی دستگاُ كذ ٍ عٌَاى

 .گشدد هي دسج وـَس

 اخوشا  دػت دس يافتِ، خاتوِ ؿاهل عشح ّاي پشٍطُ ول تؼذاد لؼوت ايي دس: هَافقتٌاهِ اٍليي ّاي پزٍصُ تعذاد

 .اػت ؿذُ ليذ عشح هتثادلِ هَافمتٌاهِ اٍليي دس وِ هيـَد دسج ًـذُ ؿشٍع ٍ

 ٍ اخوشا  دػوت  دس يافتوِ،  خاتوِ ؿاهل عشح ّاي پشٍطُ ول تؼذاد لؼوت ايي سد: هَافقتٌاهِ آخزیي پزٍصُ تعذاد

 .اػت ؿذُ ليذ عشح هتثادلِ هَافمتٌاهِ آخشيي دس وِ هيـَد دسج ًـذُ ؿشٍع

 دٍلوت،  هوالي  هموشسات  اص تخـوي  تٌظين لاًَى( 77) هادُ آخش فشاص اػاع تش(: اًتفاعی غيز/ اًتفاعی) طزح ًَع

 ٍ فٌي تَخيْي، هغالؼات اػاع تش وِ اػت هـخلي خذهات ٍ ػوليات هدوَػِ اي ػشهايِ ّاي داسايي توله عشح

ِ  ّوذفْاي  تِ تخـيذى تحمك تشاي هؼيي اػتثاس تا ٍ هؼيي هذت دس اخشايي دػتگاُ تَػظ اختواػي ٍ التلادي  تشًاهو

 ًيواص  هوَسد  هٌواتغ  ٍ ؿوذُ  اخشا اي ػشهايِ داسايي ايداد تشاي هغالؼِ يا ثاتت گزاسي ػشهايِ كَست تِ ػالِ پٌح تَػؼِ

 ٍ اًتفاػي ًَع دٍ تِ عشحْا، ايي. ؿَد هي تأهيي اي ػشهايِ ّاي داسايي توله تِ هشتَط اػتثاسات هحل اص آى اخشاي

 ؿَد. هي تمؼين غيشاًتفاػي

 ّواي  ّضيٌِ تأهيي تش ػالٍُ ٍ سػيذُ تشداسي تْشُ تِ ؿشٍع، اص پغ هؼمَلي هذت دس وِ اػت عشحي: اًتفاعی طزح

 .تاؿذ داؿتِ ًيض هتٌاػثي ػَد دٍلت، ػياػت اص تثؼيت تِ ػشهايِ، اػتْالن ٍ خاسي
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ٍ  ػاختواى احذاث يا ٍ صيشتٌايي ػوليات ٍ اختواػي سفاُ ّاي تشًاهِ اًدام تشاي وِ اػت عشحي: غيزاًتفاعی طزح

 .ًيؼت دسآهذ وؼة آى اكلي ّذف ٍ ؿذُ اخشا دٍلت ٍظايف توام تؼْيل تشاي تأػيؼات

ِ  ّواي  داسايوي  توله عشحْاي(: ٍیضُ استاًی/هلی) طزح ٍیضگی ِ  اي ػوشهاي ِ  دٍ تو  ؿوًَذ،  هوي  تمؼوين  دػوت

 .ٍيظُ اػتاًي ّاي عشح ٍ هلي ّاي عشح

ِ  لحواػ  اص ٍ داؿتِ اػتشاتظيه خٌثِ وِ عشحْايي هدوَػِ: هلی طزح  تىٌَلوَطي  ًظوش  اص ٍ توضسي  زاسيگو   ػوشهاي

 عشحْاي ًظيش. ؿًَذ هي ًاهيذُ هلي ّاي عشح سٍد، فشاتش هٌغمِ يه اص ًيض آًْا اخشاي تش هتشتة آثاس ٍ تاؿٌذ پيچيذُ

 . ... ٍ ػٌگيي كٌايغ تضسي، ػذّاي ػالي، آهَصؽ

ِ  لاًَى يه پيَػت دس وِ تاؿٌذ هي هلي عشحْاي اص اي هدوَػِ ٍيظُ اػتاًي عشحْاي: ٍیضُ استاًی طزح  تَدخو

 .اًذ ؿذُ هـخق اػتاًي ٍيظُ كَست تِ

ِ  هاّيوت  اػاع تش عشح اًَاع لؼوت ايي دس(: سایزٍ  تحقيقاتی/اجزایی/هطالعاتی) طزح ًَع ِ  تو ِ  ػو  دػوت

 .هيگشدد تمؼين ػايش ٍ تحميماتي اخشايي، هغالؼاتي، اكلي

 .ًاهين هي عشح ؿشٍع ػال سا عشح پشٍطُ اٍليي ؿشٍع ػال: شزٍع سال

 .ًاهين هي آى خاتوِ ػال سا عشح پشٍطُ آخشيي خاتوِ ػال: طزح خاتوِ سال

 .اػت گشديذُ دسج عشح هَافمتٌاهِ اٍليي دس وِ اي خاتوِ ػال: اٍليِ خاتوِ سال

 .اػت گشديذُ دسج عشح هَافمتٌاهِ آخشيي دس وِ اي خاتوِ ػال: هَافقتٌاهِ آخزیي خاتوِ سال

 .وٌذ هي تيٌي پيؾ عشح اتوام تشاي اخشايي دػتگاُ وِ اي خاتوِ ػال: پيشٌْادي خاتوِ سال

 :گشدد هي تىويل صيش تشتية تِ وِ تاؿذ هي لؼوت 4 داساي ػٌَاى ايي: طزح كوی ّذف

ِ  پٌح تشًاهِ ووي اّذاف تا تايذ وِ عشح ووي اّذاف تشيي اكلي: طزح كوی ّذف عٌَاى  دس تاؿوذ،  هوشتثظ  ػوال

ِ  لاًَى( 1) ؿواسُ پيَػت ّاي عشح دسخلَف ؿَد. هي دسج لؼوت ايي  هموذاس  ٍ ٍاحوذ  ػٌوَاى ، 1316 ػوال  تَدخو

 .تاؿذ ؿذُ ياد پيَػت هغاتك تايذ ؿذُ دسج ووي اّذاف

 دس ٍ ؿوذُ  تؼيويي  1316ػوال   تَدخِ لاًَى( 1) ؿواسُ پيَػت اص عشح ّذف ووي هيضاى: طزح كوی ّذف هقذار

 ؿَد. هي دسج هحل ايي
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 يوا  آهوَص  داًؾ ًفش تاال، هثال دس وِ ؿذُ اػالم هشتَط ٍاحذ اكلي، ّذف ًَع تِ تَخِ تا: طزح كوی ّذف ٍاحذ

 .ؿذ خَاّذ تؼييي اػت، ايٌْا هاًٌذ ٍ تي، هىؼة هتش، والع

 پشداختي، ػولىشد، اػتثاس ؿاهلاػتثاس ) ول هيضاى تمؼين اص وِ ٍاحذ، ّضيٌِ تشآٍسد: طزح كوی ّذف ٍاحذ ّشیٌِ

 ؿَد؛ هي دسج ػتَى ايي دس آيذ، هي دػت تِ عشح ووي ّذف( همذاس) هيضاى تش( ػوليات پاياى تا تيٌي پيؾ ٍ هلَب

 اص تَليذي فَالد تي ّش ّضيٌِ تشآٍسد ،ذتاؿ ؿذُ گشفتِ ًظش دس فَالد تي ... تَليذ، اكلي ّذف چٌاًچِ هثال، عَس تِ

 .ؿذ خَاّذ دسج ػتَى ايي دس ٍ ؿذُ هحاػثِ، فَالد تي ... تش عشح اػتثاس ول خوغ هيضاى تمؼين

ِ  اٍليي اص عشح ػوليات حدن اػت هوىي وِ آًدا اص: عوليات حجن ِ  هَافمتٌاهو ِ  آى آخوشيي  توا  هتثادلو  اػوتٌاد  تو

 .اػت ؿذُ تؼشيف هَافمتٌاهِ آخشيي حدن ٍ اٍليِ حدن دٍ لؼوت ايي دس تاؿذ، وشدُ تغييش لاًًَي هلَتات

 .اػت گشديذُ دسج عشح هتثادلِ هَافمتٌاهِ اٍليي دس وِ ػولياتي حدن: اٍليِ عوليات حجن

 .اػت گشديذُ دسج عشح هَافمتٌاهِ آخشيي دس وِ ػولياتي حدن: هَافقتٌاهِ آخزیي عوليات حجن

 1315  ػوال  ؿوْشيَس  پايواى  توا  عشح ؿذُ اخشا ػوليات حدن هياًگيي لؼوت ايي دس: فيشیكی پيشزفت درصذ

 .ؿَد هي دسج دسكذ كَست تِ ػوليات، حدن ول تِ ًؼثت

 ًؼثت 1315 ػال ؿْشيَس پاياى تا عشح تشاي ؿذُ ّضيٌِ اػتثاسات هياًگيي لؼوت ايي دس: هالی پيشزفت درصذ

 .ؿَد هي دسج دسكذ كَست تِ اػتثاسات، ول تِ

 هَاخِ ّايي چالؾ ٍ هـىالت تا عشحْا اص تشخي اخشاي: گشارش اعالم هٌبع ٍ طزح ّاي چالش ٍ هشكالت

ِ  آى توا  عشح وِ ّايي چالؾ ٍ هـىالت اٍل لؼوت دس. تاؿذ داؿتِ هتٌَػي ٍ هتؼذد داليل تَاًذ هي وِ اػت  هَاخو

 هٌثوغ . اػوت  ؿذُ گضاسؽ هٌثؼي چِ ػَي اص چالـْا ايي وِ ؿَد هي هـخق تؼذي لؼوت دس ٍ گشدد هي دسج اػت

 .تاؿذ فٌي هؼاًٍت ٍ تخـي اهَس هـاٍس، اخشايي، دػتگاُ ؿاهل تَاًذ هي گضاسؽ اػالم

 لثول،  ّواي  ػوال  پشداختوي  اص اػون  هختلف ػالْاي تشاي عشح ّاي پشٍطُ توام اػتثاسات ػشخوغ: طزح اعتبار كل

 .گشدد هي دسج هشتَعِ لؼوت دس آتي ػالْاي تشاي تيٌي پيؾ ٍ خاسي ػال هلَب

 .اػت گشديذُ دسج عشح هَافمتٌاهِ اٍليي دس وِ اػتثاسي ول: طزح اٍليِ اعتبار كل

 .اػت گشديذُ دسج عشح هَافمتٌاهِ آخشيي دس وِ اػتثاسي ول: طزح فعلی اعتبار كل

 :ؿَد هي هحاػثِ صيش فشهَل عثك وِ عشح خاتوِ تشاي ًياص هَسد اػتثاس ول: طزح ًياس هَرد اعتبار كل
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  ∑      
    

   
 ول تشآٍسد اػتثاس = پشداختي ػالْاي لثل + 16تشآٍسد پشداخت + 

n=ػال خاتوِ عشح 

C=تشآٍسد عشح 

توشآٍسد ؿوذُ ٍ    1315ْشػت تْواي ػوال   الصم اػت تاليواًذُ ػوليات تش اػاع ف Cالصم تِ روش اػت وِ تشاي تؼييي 

 هثٌاي هحاػثِ تشآٍسد ػالْاي آتي لشاس گيشد.

 

 ّضيٌِ عشح تشاي 1315 ػال پاياى تا وِ اػتثاساتي لؼوت ايي دس: 9315 سال پایاى تا شذُ جذب اعتبارات

 هيوضاى  هـواسوت،  اٍساق هيوضاى  داخلوي،  هٌواتغ  هيوضاى  ،(اػوتاًي  ٍ هلوي ) ػوَهي دسآهذ هيضاى تفىيه تِ اػت، ؿذُ

 هموشسات  اص تخـي تٌظين ًَىال( 56) هادُ ٍ( 2) هادُ اص ؿذُ خزب اػتثاسات ؿاهل اػتثاسات ػايش ٍ خاسخي تؼْيالت

 .گشدد هي دسج دٍلت، هالي

ِ  اػوت،  ؿذُ هلَب عشح تشاي 1316 ػال تشاي وِ اػتثاساتي لؼوت ايي دس: 9316 سال هصَب اعتبارات  تو

 ٍ خواسخي  تؼوْيالت  هيضاى هـاسوت، اٍساق هيضاى داخلي، هٌاتغ هيضاى(، اػتاًي ٍ هلي) ػوَهي دسآهذ هيضاى تفىيه

 اص تخـوي  تٌظوين  لواًَى ( لاًَى الحواق هوَادي توِ    56) هادُ ٍ( 2) هادُ اص ؿذُ خزب اػتثاسات ؿاهل اػتثاسات ػايش

 .گشدد هي دسج دٍلت، هالي همشسات

 تشاي عشح هَسد ًياص اػت دسج گشدد. 1317دس ايي لؼوت اػتثاساتي وِ تشاي ػال  : 9317بيٌی اعتبار سال  پيش

 

بِ تفكيك اسٌاد خشاًهِ اسهالهیا اٍرا     اي ِ سزهای ّاي دارایی تولك ّاي طزح(: اطالعات 5) فزم

 هشاركت ٍ صكَک اسالهی  

تٌذي عشح لذين، ػٌَاى دػتگاُ اخشايي  تٌذي عشح خذيذ، ؿواسُ عثمِ عشح، ؿواسُ عثمِايي فشم حاٍي اعالػات ػٌَاى 

وول وـوَس تؼيويي     1316( لاًَى تَدخِ ػال 1تاؿذ وِ تشاػاع پيَػت ؿواسُ ) تٌذي دػتگاُ اخشايي هي ٍ ؿواسُ عثمِ

 گشدد.   ؿذُ ٍ دس ايي هحل دسج هي

 ػوالهي اص هحل اٍساق هـاسوت، اػٌاد خضاًِ اػوالهي، ٍ كوىَن ا  ّاي اخشايي اػتثاساتي سا وِ  تش ّويي اػاع دػتگاُ

 تاؿٌذ سا  تِ ؿشح صيش دسج ًوايٌذ. هي 1317ٍ يا هَسد دسخَاػت تشاي ػال   خزب ًوَدُ
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اٍساق هـاسوت دسيافتي تا تضوويي دٍلوت ٍ ّوچٌويي اػوٌاد خضاًوِ       : 9315 هٌابع دریافت شذُ تا پایاى سال

 گشدد. ػال هَسد ًظش ٍ ....  دس ايي ػتَى دسج هياػالهي هَسد اػتفادُ تا پاياى 

اص هحول اٍساق هـواسوت ٍ اػوٌاد خضاًوِ      دس صهاى تىويول فوشم   هٌاتؼي وِ  : 9316تخصيص دریافتی در سال 

 گشدد. هيّاي هَسد ًظش دسج  كىَن اػالهي هَسد دسيافت سا دس ػتَى "اػالهي ٍ احتواال

اٍساق تيٌوي ؿوذُ توشاي عوشح توِ تفىيوه        هٌاتغ هَسد ًيواص ٍ پويؾ  :  9317بيٌی هٌابع هَرد ًياس در سال  پيش

 گشدد. ٍ كىَن اػالهي دس ايي ػتًَْا دسج هي هـاسوت ٍ اػٌاد خضاًِ

 



 

 1316( تشآٍسد هٌاتغ تَدجِ سال 1فشم ضواسُ )

 ػٌَاى دستگاُ اجشایی اصلی: تٌذی دستگاُ اجشایی اصلی: ضواسُ طثقِ

 :ػٌَاى دستگاُ اجشایی صیشهجوَػِ تٌذی دستگاُ اجشایی صیشهجوَػِ: ضواسُ طثقِ

 «هثالغ تِ هیلیَى سیال»

 1316تیٌی سال  ػولکشد ٍ پیص 1317تشآٍسد سال 
هصَب سال 

1316 
ػولکشد سال 

1315 
 هثٌای قاًًَی ٍصَل 

 ػٌَاى 

ٍاگزاسی داسایی  -)دسآهذ 

 ٍ هالی( ای سشهایِ

ضواسُ 

 تٌذی  طثقِ
 جوغ ًظش دستگاُ ًَع 

 تیٌی پیص

 هاِّ دٍم 6 

 ػولکشد

 هاِّ اٍل 6 

 هلی استاًی هلی استاًی هلی استاًی هلی استاًی هلی استاًی

                            

َد
َج

ی ه
َه

ػو
غ 

ٌات
ه

 

              

                            

                            

                            

                              

                            

ی 
ص

صا
خت

غ ا
ٌات

ه

َد
َج

ه
 

                            

                            

                            

                              

              

تغ
ٌا

ه
 

یذ
جذ

 

              

              

              

               



 ّای اجشایی فْشست اهَال هٌقَل ٍ غیشهٌقَل هاصاد قاتل فشٍش دستگاُ (:2فشم ضواسُ)

 ضواسُ طثقِ تٌذی دستگاُ اجشائی:
   

 ػٌَاى دستگاُ اجشائی : 
  

 

 هثالغ تِ هیلیَى سیال

ضواسُ طثقِ تٌذی سدیف 

 دسآهذی
 قیوت تقشیثی ٍاحذ  تؼذاد/ هقذاساقالم  ػٌَاى سدیف دسآهذی

تشآٍسد هٌاتغ هَسد اًتظاس دس 

 1317سال 
 تَضیحات 

 هٌاتغ حاصل اص فشٍش ساختواًْا ٍ تأسیسات دٍلتی 210201
        

 هٌاتغ حاصل اص فشٍش ٍ ٍاگزاسی اساضی دٍلتی 210202
        

210203 
دستگاّْای هٌاتغ حاصل اص فشٍش هاضیي آالت ٍ تجْیضات 

         دٍلتی

 هٌاتغ حاصل اص فشٍش ٍ ٍاگزاسی سایش داساییْای سشهایِ ای 210204
        

 هٌاتغ حاصل اص فشٍش خاًِ ّای ساصهاًی 210210
        

210213 

هٌاتغ حاصل اص فشٍش هجتوغ ّای دستگاُ ّای اجشائی تا 

ٍ ٍاگزاسی ٍاحذّای خذهاتی،سفاّی ٍ  کاستشی تفشیحی

         هاًٌذ آى تِ اضخاص صاحة صالحیت تخص غیش دٍلتی

 



 
 
 
 

 

 ّای اجشایی ( اطالػات پشسٌلی دستگا3ُفشم ضواسُ )

 ػٌَاى دستگاُ اجشایی اصلی: تٌذی دستگاُ اجشایی اصلی: ضواسُ طثقِ

 ػٌَاى دستگاُ اجشایی صیشهجوَػِ: دستگاُ اجشایی صیشهجوَػِ:تٌذی  ضواسُ طثقِ

   

 1316ٍضؼیت دس اتتذای سال  1316تیٌی ٍضؼیت دس پایاى سال  پیص 1317تیٌی ٍضؼیت دس پایاى سال  پیص
 سطح تحصیالت

 سسوی پیواًی سایش جوغ سسوی پیواًی سایش جوغ سسوی پیواًی سایش جوغ

 دکتشی             

    
 لیساًس فَق        

    
 لیساًس        

    
 دیپلن فَق        

    
 دیپلن        

    
 کوتش اص دیپلن        

    
 جوهههغ        
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ػٌَاى عشحؿواسُ عثمِ تٌذي عشح:

ػٌَاى دػتگاُ اخشاييوذ دػتگاُ اخشايي:

تؼذاد پشٍطُ دس آخشيي هَافمتٌاهِ:

اػتاًي ٍيظُهليٍیضگی طزحغيش اًتفاػياًتفاػيًَع طزح:

ػايشتحميماتياخشاييهغالؼاتيًَع طزح:

ػال خاتوِ آخشيي هَافمتٌاهِػال خاتوِ عشح

ّضيٌِ ٍاحذٍاحذهمذاسػٌَاىّذف ووي عشح:

حدن ػوليات آخشيي هَافمتٌاهِ:حدن ػوليات اٍليِ:

دسكذ پيـشفت هالي:دسكذ پيـشفت فيضيىي:

اهَس تخـيهـاٍسدػتگاُهٌثغ اػالم گضاسؽ:

ول اػتثاس فؼلي عشح:ول اػتثاس اٍليِ عشح:

اػتثاس خزب ؿذُ تا 

پاياى ػال 1315

اػتثاس هلَب ػال 1316

پيؾ تيٌي اػتثاس ػال 

1317

هشخصات فٌی طزح

اػتثاسات / هحل تاهيي
دسآهذ ػوَهي

اػتاًيهلي

هشخصات هالی طزح

ػال ؿشٍع عشح:

فزم شوارُ )4( اطالعات كلی طزح ّاي تولك دارایی ّاي سزهایِ اي

اٍساق هـاسوتهٌاتغ داخلي
تؼْيالت 

خاسخي
ػايش

ْاي عشح: هـىالت ٍ چاـل

هؼاًٍت فٌي

تؼذاد پشٍطُ دس اٍليي هَافمتٌاهِ:

هشخصات عوَهی طزح

ػال خاتوِ پيـٌْادي:
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ػٌَاى عشح:

ذي عشح خذيذ: ذي عشح لذين:ؿواسُ عثمِ ٌت ؿواسُ عثمِ ٌت

ذي دػتگاُ اخشايي:ػٌَاى دػتگاُ اخشايي: ؿواسُ عثمِ ٌت

خوغػَداكل
تاسيخ ػش سػيذ اكل 

اٍساق
خوغػَداكل

تاسيخ ػش 

سػيذ
خوغػَد اخاسُاكل

تاسيخ ػش 

سػيذ

اػتثاس خزب ؿذُ تا پاياى ػال 1315

اػتثاس هلَب 1316

پيؾ تيٌي اػتثاس  1317

فزم شوارُ )5( اطالعات طزح ّاي تولك دارایی ّاي سزهایِ اي بِ تفكيك اسٌاد خشاًِ اسالهی ا اٍرا  هشاركت ٍ صكَک اسالهی

اسلام تِ هيليَى سيال

اػتثاسات / هحل تاهيي

كىَن اػالهياػٌاد خضاًِ اػالهياٍساق هـاسوت


