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اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجهمعاونت 

امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع



2

ُ ّبی ػوشاًی وـَس ٍضؼیت پشٍط

ِ توبم  ٍ  6 ِ توبم 70ّضاس پشٍطُ هلی ًیو ّضاس پشٍطُ اػتبًی ًیو

ِ توابم  ّضاس هیلیبسد سیبل  4500ًیبص ثِ اػتجبسی ثبلؾ ثش  ُ ّبی ًیو ثشای تىویل پشٍط
تَػط دٍلت

وبّؾ تلذی گشی دٍلت ٍ پش سًگ ًوَدى ًمؾ ثخؾ خلَكی : ػیبػت دٍلت
هـبسوت ثخؾ خلَكی دس طشح ّبی ػوشاًی; 
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همبیؼِ اػتجبسات ػوشاًی ثب تَلیذ ًبخبلق هلی

 باشذ؛ بهٍ ببهارت دی هز     درصذ 7تا  5بیه مطالعات وشان می دَذ بزای دستیابی بٍ رشذ اقتصادی مىاسب، ایه وسبت بایذ

(َشار میلیارد تًمان 100حذيد )درصذ اس تًلیذ واخالص داخلی بزای طزح َای بمزاوی مصزف شًد  7تا  5می بایست بٍ میشان 

      مقایسٍ ایه رقم با بملکزد سال َای گذشتٍ ي با تًجٍ بٍ تصًیز چشم اوذاس آتی درآمهذَای وتتهی در اىهار ایهشایم سهُم

ٍ گذاری بخم خصًصی صىذيق تًسعٍ ملی، ضزيریست بٍ سمت استتادٌ َزچٍ بیشتز اس  .وماییمحزات سزمای

(هؼؼَد ًیلی)اهیي ّوبیؾ ػیبػت ّبی پَلی ٍ اسصی 28 -ثَدجِ دٍلت ٍ پبیذاسی هبلی : هشجغ
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1397لبًَى ثَدجِ ػبل  19ظشفیت ّبی تجلشُ 

ِ پزیش ٍ   -1 تَجی
التلبدی ًوَدى طشح ّب

خشیذ تضویٌی هحلَل طشح•

هوٌَػیت لیوت گزاسی ثاشای  •

هحلااَ ت طااشح تَػااط   

دػتگبُ اجشایی

هـَق ّبی هبلیبتی•

هـَق ثیوِ تأهیي اجتوبػی•

ثشگـت دسآهذّبی ًبؿای اص  •

اجاشای تجلاشُ ثاِ دػاتگبُ     

اجشایی

فشٍؽ پشٍطُ ثاذٍى سػبیات   •

لابًَى هحبػاجبت    115هبدُ 

ػوَهی وـَس

تجْیض هٌبثغ هبلی -2

اّشم وشدى هٌبثغ هبلی هختلف 

:ؿبهل

اػتجبسات توله داسایای ّابی   •

ِ ای هلی ٍ اػتبًی ػشهبی

دسآهااااذّبی اختلبكاااای  •

ُ ّبی اجشایی دػتگب

آٍسدُ ثخؾ خلَكی•

آٍسدُ ثبًه ػبهل ٍ ثبصاسّابی  •

پَلی ٍ هبلی

هٌبثغ هبلی خبسجی •

(اسصی)كٌذٍق تَػؼِ هلی •

ٍثبیك ٍ تضبهیي -3

اسائِ تضبهیي حبوویتی ثاشای  •

تأهیي هبلی خبسجی

تضویي خشیذ هحلَل•

تشّیي اهاَال طاشح ٍ هحال    •

اجشای طشح ٍ دسآهذّبی آى

ضااوبًتٌبهِ ٍصاست التلاابد ٍ •

تضویي خشیذ هحلَل پشٍطُ 

ِ گزاساى خبسجی  ثشای ػشهبی

ِ ّاابی هاابدُ   •  62ضااوبًتٌبه

ٍ  2لبًَى هحبػجبت ٍ هاَاد  

لبًَى الحبق 56

ػبصٍوبس حل   -4
اختالف

ثااش اػاابع دػااتَسالؼول 

تشتیات صیاش   ثاِ   27هبدُ 

:هی  ؿَداًجبم 

طشیك هزاوشُ طشفیياص  -1

ثاِ وبسؿاٌبع یاب    اسجبع  -2

وبسؿٌبػبى هٌتخت طشفیي

طشیااك داٍسی تَػااط اص  -3

وبسگشٍُ ٍاگزاسی یب وابسگشٍُ  

ٍاگزاسی اػتبى 

ًْبد هتَلی -5

هؼبًٍت التلبدی ٍ ّوبٌّگی •

ثشًبهااِ ٍ ثَدجااِ ػاابصهبى ٍ 

اهَس پبیؾ تؼْذات دٍلات ٍ  

تجْیض هٌبثغ

پبػخگَیی ثِ ػؤا ت•

اطالع سػبًی ٍ ًظبست•



5

1397لبًَى ثَدجِ ػبل  19تجْیض هٌبثغ هبلی دس تجلشُ 

همذاس ٍاحذ هحل تأهیي هٌبثغ

4389 هیلیبسد تَهبى اص هحل ثَدجِ ػوَهی

2000 هیلیبسد تَهبى ُ ّبی اجشایی 50اص هحل  دسكذ دسآهذّبی اختلبكی دػتگب

30 هیلیبسد د س (لبًَى ثَدجِ 3تجلشُ )ػمف هٌبثغ هبلی خبسجی 

پشٍطُ دس لبلت ثؼتِ هبلی اص هحل آٍسدُ ثخؾ خلَكی 

پشٍطُ دس لبلت ثؼتِ هبلی فؼبلی دس ثبصاسّبی پَلی ٍ هبلی آٍسدُ ثبًه ػبهل ٍ ػبیش ًْبدّبی

پشٍطُ دس لبلت ثؼتِ هبلی ُ گزاسی هٌبثغ كٌذٍق تَػؼِ هلی هطبثك ضَاثط ٍ اٍلَیت ّب ػپشد

1950 هیلیبسد تَهبى
ِ ای اػاتبًی     20اختلبف   طجاك )دسكذ اص اػتجبسات توله داسایی ّابی ػاشهبی
(لبًَى احىبم دائوی 31هبدُ « ة»ثٌذ  3تجلشُ 

ِ سیضی ٍ تَػؼِ اػتبى ؿَسای : تجلشُ ُ ّبی اػتبًیهجبص اػت ثشًبه ، هٌبثغ تؼْذؿذُ دٍلت سا اص اػتجبسات توله داسایی ّبی ثشای پشٍط

ِ ای اػتبى تؼییي ٍ اص ظشفیت  اختلابف  )لبًَى احىبم دائوی ( 31)هبدُ « ة»ثٌذ ( 3)هَضَع تجلشُ : اػتفبدُ ًوبیذ( 19)تجلشُ ػشهبی

(دسكذ اػتجبسات طشح ّبی توله دس لبلت ووه ّبی فٌی ٍ اػتجبسی 20
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تأهیي هبلی ثب تَجِ ثِ ٍیظگی ّبی ّش طشح( ّبی)تْیِ ثؼتِ

ِ گزاسی   فبیٌبًغ یب ػشهبی
هؼتمین خبسجی

ِ گزاسی هؼتمین خبسجی اػت .اٍلَیت ثش ػشهبی

تؼْیالت سیبلی ٍ اسصی
گشدؿگشی، آة هؼذى، ٍ كٌؼت : تؼْیالت سیبلی

وـبٍسصی، هحیط صیؼتٍ 

ٍ ًمل، كٌؼت ٍ ًفت، حول : تؼْیالت اسصی
وـبٍسصی، استجبطبت ٍ ٍ هؼذى، گشدؿگشی، آة 

فٌبٍسی اطالػبت

ثَدجِ 
ػوشاًی

ػمذ لشاسدادّبی هـبسوت  
خلَكی -ػوَهی 

+  تؼْیالت ثبًه ّب ٍ هؤػؼبت هبلی 
ثبصاس ػشهبیِ

ثبًه ّبی تجبسی داخلی ٍ خبسجی

پشٍطُهـبسوت، اًَاع كىَن، كٌذٍق اٍساق 

ِ ای داخلی ٍ خبسجی ثبًه ّبی تَػؼ

كبدسات، تَػؼِ هؼذى، ثبًه كٌؼت ٍ ثبًه هؼىي، ثبًه 
تؼبٍىتَػؼِ وـبٍسصی، ثبًه تَػؼِ ثبًه 

تَػؼِ صیشػبخت آػیبییاػالهی، ثبًه تَػؼِ ثبًه 

2

3

45

6

1

آٍسدُ 
دٍلت

آٍسدُ 
خلَكی

كٌذٍق 
تَػؼِ 
هلی

ثبًه 
ِ ای تَػؼ

ثبصاسّبی 
پَلی ٍ هبلی

هٌبثغ 
هبلی 
خبسجی

(  ّبی)ثؼتِ
تأهیي هبلی
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1397ثَدجِ ػبل  19تؼبسیف ٍ ظشفیت ّبی آییي ًبهِ اجشایی تجلشُ 

ِ توابم   -هٌظَس لشاسداد هـبسوت ػوَهی : لشاسداد هـبسوت ُ ّبی هٌتخت جذیذ ٍ ًیو خلَكی اػت وِ دس آى اجشای پشٍط

ُ ثشداسی آًْب ٍ ّوچٌیي فؼبلیت ّبی ٍاثؼتِ ثِ آًْب اص طشف دٍلت ثِ ثخؾ خلَكای هحاَل های ؿاَد ٍ توابم یاب        ٍ ثْش

ُ ثاشداسی ٍ   ُ ّبیی اص لجیل پذیذآٍسی، طشاحی، ػبخت، تجْیض، ًَػبصی، ثْش ثخـی اص ٍظبیف ٍ هؼئَلیت ّبی دٍلت دس حَص

.تؼویش ٍ ًگْذاسی ثِ ثخؾ خلَكی ٍاگزاس هی ؿَد

ِ گزاس هٌؼمذ هی ؿاَد ٍ دس آى ًحاَُ تَدیاغ هٌابثغ     : لشاسداد ػبهلیت لشاسدادی وِ ثیي دػتگبُ اجشایی، ثبًه ػبهل ٍ ػشهبی

ِ گزاس هـخق هی ؿَد .تؼْذ ؿذُ دٍلت ٍ تؼْذات ثبًه ػبهل ٍ ػشهبی

ِ گزاس ٍ ثبًه ػبهل ثشای تأهیي هبلی ثخـی اص : لشاسداد تأهیي هبلی لشاسدادی اػت وِ ثش اػبع لشاسداد ػبهلیت، هبثیي ػشهبی

.هٌبثغ هَسد ًیبص پشٍطُ هٌؼمذ ؿذُ ٍ دس آى هیضاى ٍ ًشخ تؼْیالت، ًَع ٍثبیك ٍ تؼْذات دٍ طشف هـخق هی ؿَد
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1397ثَدجِ ػبل  19تؼبسیف ٍ ظشفیت ّبی آییي ًبهِ اجشایی تجلشُ 

دػتگبُ اجشایی هَظف اػت ؿشایط ٍ هٌبثغ تؼْذ ؿذُ دٍلت ٍ ّوچٌیي گَاّی ّب ٍ تضبهیي لبثل اسائِ ٍ ػبیش حوبیت ّابی  

.اػالم ًوبیذاػٌبد فشاخَاى هَسد ًظش سا دس 

ُ ّبی هَضَع ایي تجلشُ سا ثذٍى اخز هلَثِ ّیأت ٍصیشاى ثِ  ُ ّبی اجشایی هجبصًذ پشٍط .ثشػبًٌذ فشٍؽدػتگب

ِ گزاسی ثخؾ خلَكی دس لشاسدادّبی هـبسوت اص  ( ث)ثٌاذ  ( 2)ٍ ( 1)جضءّبی  هؼبفیت هبلیبتیدسآهذّبی ًبؿی اص ػشهبی

لبًَى سفغ هَاًغ تَلیذ سلبثت پزیش ٍ استمابی ًظابم هابلی وـاَس     ( 31)لبًَى هبلیبت ّبی هؼتمین هَضَع هبدُ ( 132)هبدُ 

.ثشخَسداس اػت

دسكاذ ٍ ثاشای دٍساى   ( 6.6)دس دٍساى ػابخت لاشاسداد هـابسوت هؼابدل ؿاؾ ٍ ؿاؾ دّان         حك ثیوِ وبسوٌبى ؿبؿل

ُ ثشداسی ػبصهبى تأهیي اجتوبػی هَظف ثِ دسیبفت لیؼت ٍ حك ثیوِ وبسوٌبى ؿبؿل ٍ اسائِ هفبكب حؼبة اػت .ثْش
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1397ثَدجِ ػبل  19تؼبسیف ٍ ظشفیت ّبی آییي ًبهِ اجشایی تجلشُ 

( لیوات تىلیفای  )دس كَستی وِ دس چبسچَة همشسات ثشای هحلَل طشح ّبی ایي آییي ًبهِ، لیوت اداسی ٍ ؿیشالتلابدی  

ِ التفبٍت لیوت تىلیفای ثاب لیوات ثابصاس    تؼییي ؿَد، دػتگبُ اجشایی هىلف اػت ثب اػتفبدُ اص ظشفیت ّبی لبًًَی،  سا  هبث

.تأهیي ًوبیذ

ِ التفبٍت هزوَس ثش اػبع هذل هبلی هٌضان ثاِ لاشاسداد    :  تجلشُ دس خلَف هحلَل طشح ّبیی وِ لیوت ثبصاس ًذاسد، هبث

.هـبسوت تؼییي هی ؿَد

ثِ هؼئَلیت  وبسگشٍُ هـتشویثِ هٌظَس تؼشیغ ٍ تؼْیل فشآیٌذّبی اجشایی ٍ سفغ هـىالت اجشایی ٍ هذیشیت چبلؾ ّبی آى، 

ػبصهبى ٍ ثب ػضَیت ًوبیٌذگبى اتبق ثبصسگبًی، كٌبیغ، هؼبدى ٍ وـبٍسصی ایشاى، ؿَسای ّوبٌّگی تـىل ّبی هٌْذػی، كٌفی ٍ 

ُ ّبی اجشایی تـىیل هی ؿَد ِ ای وـَس ٍ ػبیش اؿخبف ٍ تـىل ّبی ثخؾ خلَكی ٍ ًوبیٌذگبى دػتگب .حشف

ُ ثشداسی ٍفك ػبصٍوبس لبًَى هذیشیت خذهبت وـَسی ٍ دیگش ضَاثط ُ ّبی دس حبل ثْش تؼیي تىلیف ًیشٍّبی اًؼبًی پشٍط
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ُ ّب دس ػبل  1397ثشًبهِ اجشایی هـبسوت ثخؾ خلَكی دس پشٍط

( 4)ثااش اػاابع سدیااف ؿااوبسُ  

اثالؿیاِ  « ة»جذٍل پیَػت ثٌذ 

ػتبد فشهبًذّی التلبد همبٍهتی، 

ٍ تىاااابلیف اّااااذاف وواااای 

ُ ّابی هلای ٍ اػاتبًی دس     دػتگب

تَػااط لبلاات ثشًبهااِ اجشایاای  

.ػبصهبى تْیِ هی ؿَد
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خلَكی -تْیِ ثشًبهِ اجشایی ثؼتِ هـبسوت ػوَهی 

ّبی اجشایی هلای ثش اػبع اثالؿیِ سیبػت هحتشم ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ وـَس ثِ ؿشح صیش ُ  ، دػتگب

، ثشًبهاِ اجشایای ؿابهل اّاذاف ووای، حجان       پبیبى تیشهبُ ػبل جبسیهىلف ؿذًذ تب  اػتبًذاسی ّبٍ 

ِ گزاسی ثخؾ خلَكی، تؼذاد پشٍطُ ٍ الضاهبت ٍ حوبیت ّبی هَسد ًیبص ثب تأویذ ثاش اػاتفبدُ اص    ػشهبی

.تْیِ ٍ ثِ ػبصهبى اسػبل ًوبیٌذ 1397لبًَى ثَدجِ ػبل ( 19)ظشفیت ّبی تجلشُ 

 ّبی هزوَس، هىبتجبتی ِ .ًیض اسػبل گشدیذ جْت پیگیشیثؼذ اص اتوبم هْلت دس ثخـٌبه

ُ ّبی اجشایی هلی 1397/04/16هَسخ    180884ؿوبسُ : ثخـٌبهِ سیبػت هحتشم ػبصهبى ثِ دػتگب

1397/04/16هَسخ    180888ؿوبسُ : ثخـٌبهِ سیبػت هحتشم ػبصهبى ثِ اػتبًذاسی ّب

ُ ّبی  1397/05/13هَسخ    236076ؿوبسُ  : اجشایی هلیهىبتجِ پیگیشی اص دػتگب

1397/05/13هَسخ    236075ؿوبسُ  : هىبتجِ پیگیشی اص اػتبًذاسی ّب
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1397لبًَى ثَدجِ  19الذاهبت اػبػی ثشای اجشای تجلشُ 

اػفٌذ ثْوي دی آرس آثبى هْش ؿْشیَس هشداد تیش تب خشداد هتَلی ػٌَاى فؼبلیت

ػبصهبى پیگیشی تلَیت ٍ اثالؽ آییي ًبهِ اجشایی

ػبصهبى
ثشگضاسی ًـؼت ّب ٍ جلؼبت هـتشن ثب اػتبى ّب ٍ 
ُ ّبی اجشایی جْت آهَصؽ ٍ تجییي ظشفیت ّب دػتگب

ُ ّبی  دػتگب
اجشایی

ُ ّب ٍ اًجبمٍ  تؼییي ثشًبهِ اجشایی هطبلؼبت ٍ  پشٍط
ُ ّب ُ ػبصی پشٍط آهبد

ُ ّبی  دػتگب
اجشایی

 ؿٌبػبیی هتمبضیبىٍ  فشاخَاى ٍ ثبصاسیبثی
ِ گزاسی ػشهبی

ُ ّبی  دػتگب
اجشایی

ُ ّب اسصیبثی هتمبضیبى ٍ پیـٌْبدّبی فٌی ٍ هبلی پشٍط

ُ ّبی  دػتگب
اجشایی

ِ گزاس ٍ  تؼییي هـبسوت ػمذ لشاسدادػشهبی

ُ ّبی  دػتگب
اجشایی

هٌبثغ هبلی دس تؼْذ  ؿشٍع اجشای لشاسداد ٍ تأهیي
ػبصهبى ٍ دػتگبُ اجشایی
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ُ ّبی هلی ٍ اػتبًی دس ػبل  1397ؿبخق اسصیبثی دس پشٍط

ًَع پشٍطُ
ٍاحذ هؼئَل ًظبست /  هجشی

ٍ تجویغ اطالػبت 
اهتیبصّذفؿبخقٍاحذ هؼئَل اسصیبثی

ُ ّبی  پشٍط

هلی
ُ ّبی اجشایی هلی دػتگب

اهَس پبیؾ تؼْذات 

دٍلت ٍ تجْیض هٌبثغ 

ػبصهبى ثشًبهِ ٍ 

ثَدجِ وـَس

ًؼجت هجوَع هجلؾ سیبلی لشاسدادّبی 
ُ ّبی هلی ثِ هیضاى  ِ گزاسی ٍ هـبسوتی پشٍط ػشهبی
ِ  ای اص  اػتجبسات هلَة توله داسایی ّبی ػشهبی

1397هٌبثغ ػوَهی، اختلبكی ٍ هتفشلِ دس ػبل 

80دسكذ 50

تْیِ گضاسؽ تَجیْی تلوین ثِ ٍاگزاسی ٍ 
ِ توبهی وِ لبثلیت  ُ ّبی ًیو فشاخَاى ثشای پشٍط

.هـبسوت ثب ثخؾ ؿیشدٍلتی سا داسًذ

دسكذ تؼذاد  25
ُ ّبی  ول پشٍط

هَجَدتوبم  ًیوِ
20

ُ ّبی  پشٍط

اػتبًی

ػبصهبى هذیشیت ٍ 

ِ سیضی اػتبى ثشًبه

اهَس پبیؾ تؼْذات 

دٍلت ٍ تجْیض هٌبثغ 

ػبصهبى ثشًبهِ ٍ 

ثَدجِ وـَس

ًؼجت هجوَع هجلؾ سیبلی لشاسدادّبی ػشهبیِ 
ُ ّبی اػتبًی ثِ هیضاى  گزاسی ٍ هـبسوتی پشٍط
ِ  ای اثالؽ ؿذُ  اػتجبسات توله داسایی ّبی ػشهبی

1397اػتبى دس ػبل 

70دسكذ 30

تْیِ گضاسؽ تَجیْی تلوین ثِ ٍاگزاسی ثشای 
ُ ّبیی وِ لبثلیت هـبسوت ثب ثخؾ ؿیش دٍلتی  پشٍط

داسًذ
30پشٍطُ 30
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خلَكی دس ثشًبهِ همبثلِ ثب تحشین–هـبسوت ػوَهی 

ثؼتِ اجشایی اص ثشًبهِ  12یىی اص 

جبهغ همبثلِ ثب تحشین ّب ثؼاتِ ثاب   

تؼااْیل دس هـاابسوت  »ػٌااَاى 

خلَكی ثشای اجاشای   -ػوَهی 

اػات واِ دس    «طشح ّبی ػوشاًی

تیشهبُ ػبل جبسی تَػط سیبػات  

هحتشم ػبصهبى ثِ حضَس سیبػت 

.هحتشم جوَْس اسػبل گشدیذ



15

هلَثِ ؿَسای ػبلی ّوبٌّگی التلبدی ػشاى لَا

اهىبى ایجبد وبسثشی ّبی چٌذگبًِ  

یب ایجبد ػبیش تأػیؼبت جبًجی  

التلبدی ثب حفظ وبسثشی اكلی

اجبصُ تخفیف لیوت ثشای ایجبد 

تَجیِ هبلی ثِ وبسگشٍُ ٍاگزاسی  

ثؼٌَاى هجٌبی فشٍؽ

اثمبی هؼبفیت هبلیبتی هَضَع تجلشُ  
دس دسآهذّبی ًبؿی اص  ( 19)

ُ ّبی   ِ گزاسی دس پشٍط ػشهبی
هـبسوتی اص صهبى ٍاگزاسی ٍ  

ُ ثشداسی تب  ػبل 10ثْش

ػذم تؼمیت لضبئی هذیشاى ثبثت  

الذاهبت اجشایی طجك هلَثبت 

ُ ّبی ٍاگزاسی وبسگشٍ

ؿوَلیت ولیِ طشح ّبی توله 

ِ ای  داسایی ّبی ػشهبی

اطالع سػبًی تَػط كذا ٍ ػیوب 

ٍ اتبق ثبصسگبًی ٍ ػبیش 

تـىل ّبی التلبدی

1397/05/07هَسخ  59006هلَثِ ؿوبسُ  
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1398ػیبػت ّب ٍ ساّجشدّبی پیـٌْبدی ثشای ثخـٌبهِ ثَدجِ ػبل 

ٍاگزاسی هؼئَلیت ّبی تاأهیي  )تأویذ ثش اػتفبدُ حذاوثشی اص ظشفیت ّبی ثخؾ خلَكی دس اجشای طشح ّبی ػوشاًی ( 1
ُ ثشداسی (هبلی، طشاحی، ػبخت ٍ ًگْذاسی ٍ ثْش

ِ ای ٍ ػبیش هٌبثغ ػوَهی ثَدجِ دٍلت دس ساػتبی تجْیض هٌبثغ ( 2 ُ ثشداسی اّشهی اص اػتجبسات توله داسایی ّبی ػشهبی ثْش
هبلی ثیـتش ثشای طشح ّبی ػوشاًی

طشح ّبی صیشػابختی اص ثخاؾ خلَكای    ( وب  ٍ خذهت)تأویذ ثش اػتفبدُ اص هٌبثغ ػوَهی ثَدجِ دس خشیذ هحلَ ت ( 3
ثجبی اػتفبدُ اص ایي هٌبثغ دس اجشای طشح ّب

ِ گزاسی دس طشح ّبی صیشػبختی  - اًجبم حوبیت ّبی هبلی ٍ اػتجبسی اص لشاسدادّبی هـبسوت ػوَهی ( 4 خلَكی ٍ ػشهبی
ِ التفبٍت ٍ اسائِ تضبهیي اًجبم تؼْذات طشف ػوَهی یب پَؿؾ ثشخی سیؼه ّبی ولیذی لشاسدادی اػن اص خشیذ ثْبی ظشفیت، پشداخت هبث

ِ گازاسی دس   - دس لشاسدادّبی هـبسوت ػوَهی ( فبیٌبًغ)تأویذ ثش اػتفبدُ اص تؼْیالت هبلی خبسجی ( 5 خلَكی ٍ ػشهبی
ِ گزاساى طشح ّبی صیشػبختی ٍ اسائِ تؼْیالت هبلی خبسجی ثِ ػشهبی
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1398پیـٌْبد اٍلیِ ثشای دسج دس  یحِ ثَدجِ ػبل 

:خلَكی ثِ هٌظَس -تجلشُ هشتجط ثب هـبسوت ػوَهی 

ٍ ظشفیت ّبی هلَثِ جلؼِ ػشاى لَا 1397ثَدجِ  19اثمبی هـَق ّب ٍ تؼْیالت تجلشُ •

پیؾ ثیٌی اػتجبسات هؼتمل ثشای اّشم ػبصی هٌبثغ•

ِ التفبٍت ثلَست ثخـی • فشاثخـی/ پیؾ ثیٌی اػتجبسات هؼتمل ثشای خشیذ هحلَل یب پشداخت هبث

پیؾ ثیٌی اػتجبسات هؼتمل ثشای اًجبم حوبیت ّبی هبلی ٍ اػتجبسی ًظیش اسائِ تضبهیي پَؿؾ تؼْذات طشف ػوَهی دس لشاسداد •
تَػط ػبصهبى

ُ ثشداسی ٍ تؼییي ضَاثط هختق ثِ ّشوذام• ِ توبم ٍ ثْش تفىیه طشح ّبی جذیذ، ًیو

خلَكی -پیؾ ثیٌی ػبیش هـَق ّب ٍ هجَصّبی هَسد ًیبص جْت تؼْیل ٍ تؼشیغ تَػؼِ هـبسوت ػوَهی •

«خلَكی -طشح ّبی هـبسوت ػوَهی »پیَػت هجضا ثب ػٌَاى 

ُ ّبی)دسج طشح ّبی • ُ ّبی اجشایی ثب ّوىبسی ػبصهبى( پشٍط ِ توبم ؿشثبلگشی ؿذُ تَػط دػتگب ًیو

ُ ّبی)دسج طشح ّبی • ُ ثشداسی ثؼٌَاى ثشًبهِ ػب ًِ( پشٍط ِ توبم ٍ ثْش ُ ّبی اجشایی اػن اص جذیذ، ًیو اػالهی تَػط دػتگب

ُ ّبی ثخـی ثش اػبع ؿٌبػٌبهِ ٍ ػشفلل ّبی ولیذی پشٍطُ• دسج ثِ تفىیه هلی ٍ اػتبًی ٍ حَص
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پیَػت
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1397لبًَى ثَدجِ ػبل  19ظشفیت ّبی تجلشُ 

اًَاع جلت ّوىبسی ثخؾ خلَكی

ُ ّب ٍاگزاسی پشٍط

(اًتمبل وبهل هبلىیت ٍ هٌبفغ)
خلَكی -هـبسوت ػوَهی 

ِ توبم ٍ  طشح ّبی جذیذ، ًیو
ُ ثشداسی طشح ّبی تىویل ؿذُ یب   ثْش

ُ ثشداسی دس حبل ثْش

ُ ّبی هـبسوت پذیذآٍسی، : حَص
ُ ثشداسی، تجْیض،   طشاحی، ػبخت، ثْش

...ًَػبصی، تؼویش ٍ ًگْذاسی ٍ

، BOT ،BOOاًَاع سٍؽ ّب هبًٌذ 
...اجبسُ ٍ

طشح ّبی حبوویتی ٍ تلذی گشی
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....اػتبى / اّذاف ووی دػتگبُ اجشایی 

...اػتبى هـخق هی ؿَد/ ثؼذ اص اسائِ ثشًبهِ اجشایی هطبثك ثخـٌبهِ، ولیبت ثشًبهِ اجشایی ّش دػتگبُ اجشایی

سدیف

ٍضؼیت پشٍطُ 
ِ توبم / جذیذ ) /  ًیو

تىویل ؿذُ ٍ آهبدُ 
ُ ثشداسی  ثِ / ثْش

ُ ثشداسی سػیذُ (ثْش

اػتبىػٌَاى پشٍطُػٌَاى طشح
ػٌَاى  
دػتگبُ 
اجشایی

دسكذ 
پیـشفت 

فیضیىی پشٍطُ

ػٌَاى  
ّذف ووی 
پشٍطُ

همذاسٍاحذ

ثشآٍسد 
ِ گزاسی   ػشهبی

هَسد ًیبص 
تَػط ثخؾ 
خلَكی 

(هیلیَى سیبل)

سٍؽ 
پیـٌْبدی ثشای 
ٍاگزاسی اػن اص 

BOT،BOO،
...اجبسُ ٍ

ظشفیت ّبی 
لبًًَی هَسد 
اػتفبدُ

الضاهبت 
اػن )ٍاگزاسی 

اص خشیذ 
...(تضویٌی ٍ

1

2

3

4

5
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ُ ّبی لبثل هـبسوت تَػط ػبصهبى اطالع سػبًی پشٍط
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1397ثَدجِ ػبل  19گشدؽ وبس تجلشُ 
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1397ثَدجِ ػبل  19گشدؽ وبس تجلشُ 


