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 07/02/1394مورخ  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 76موضوع ماده  کمیتهدستور جلسه 

 (4)دستور جلسه -قانون، مقررات، اجراء شناسه دستور

 عنوان دستور

 جییسر) ملمیین    کیینه کمیتییه ا را ییم بررسییم ارا ییش هیدییمیسی کمیسیییت   سیییی    مرکییم   

ا سق بسزر یس م بییا المیییم ا میم بیر ر یسبتم  میتی   یرفیه ایس) سیسزاس  بمیسیر   یر یس تری)               

سییتفسین لییداکار) از اخییداس  ارا ییه دییدن یر بمییسیر ا ییرا  از  ر یی     امچمیییا ار کییسف کیفییی  

  اکررا  اربت ه. ای ات س ت  اتجتی   امچمیا اص ح  ظرفی  

 دستورشرح 

کمیتییه ا را ییم ا ییسق  بمییس بییه ارا ییش هیدییمیسی کمیسیییت   سیییی    مرکییم    جییسر) ملمیین    کیینه  

بسزر ییس م بیییا المییییم ا مییم بییر ر ییسبتم  مییتی   یرفییه اییس) سییسزاس  بمییسیر   یر ییس تری)   امچمیییا    

ارا) ی یکییه سییسزاس  بمییسیر   یر ییس تری)بمییسیر ا ییرا ی بیید ا دییرح  ار کییسف کیفییی  خییداس  ارا ییه دییدن یر

 ییس ت  اختیییسرا  اییسلم   اسییتخداام سییسزاس  بمییسیر   کدییتیرا م     براسییس   دخصییی  لکییت م اسیی  

ی ااییتر اییسلمی اسییتخداامی ایییسا  ی  ظییس      1348 /19/04 دییلین  ییسری بمییسیر    مرکییس  اصییت   

اییتر  کمیسیییت  اییس) یارا ییم   اسییتخدام اجیسیییا    اصییت  اختیییسرا  سییسزاس   ییسب  ا یییا  ساییه    

 ییس ت  اختیییسرا  اییسلم   اسییتخداام سییسزاس  بمییسیر   کدییتیرا م       2اییسین  اییم بسدیید. 13/11/1348

ااییتر ایسلم   اسییتخداام   اییسا      ظییس     » دیلین  یسری بمییسیر    مرکیس  امیییا ادییسر ایم یاری:      
اسیتخدام   ایس) یارا یم     ختااید بیتی کیه بیه  صیت ش کمیسییت          ا ییا  سایه ا)    اختیسرا  سسزاس   سب

  سایه اببیتر بیه  صیت ش  رسییدن اکیررا  فیییم سیسزاس   سبین         بسدد    س زاس م کیه ا ییا   رسیدناجیسیا 
 «.اجراف اس 

 ظیس   سیسزاس ی ایارن    ی  لیم از سیسزاس  بمیسیر   کدیتیرا م    ا ییا  سایه   3  ی  ایسین    الزم به ذکر اسی ی 

ا)   لیی   ااییتر بمییدر)   ااییتر یر ییس م بسزر ییس م کدییتر    صییت  لکییتق   خییتار  بمییدر)ی ر یخس ییه   

ایم بسدید کیه رکیا اییم  خساین یر سیسزاس ی        سیس ر یراایداس     خییه   بیسر یر)   بیسربر)   ا  یسریار)     

 یرفییه لکییتق   خییتار  بمییدر)   یرصییتر  یییر ر ی  رییییرا  یر  یرفییه اییس) ایی کتر را  ییییه   بییه    

       ا یییا  ساییهی 6اییسین  2رکییا دییترا) خییسلم سییسزاس  هیدییمیسی اییم یایید   ا ییا دییترا براسییس  بمیید      

اربییتت  م ییید اییم  مس یید.   صییت ش یر اراجیی ی    یرفییه اییس) لکییتق   خییتار  بمییدر) را بییرا) هیدییمیس

یراایید از  ت ییه ا یییا  ساییهی  3اییسین  11امییدرد یر بمیید بییه  حییت یرااییداس) سییسزاس   یلییه تییییا ا م

ا ا   بمیسبر  یر بتیجیه کین کدیتر ام یتر ایم دیتی       ییب  خمیتا       حی  امییا  اسی   اختصسصم سسزاس  

بیه هیدیمیسی    یایسزای یرااید   یامچمییا  .از احین یراایداس) ای کتر  یمایا ایم  یریی       اب مه اس) سسزاس 

سیسییس  سییسزاس   سبیین اسییتفسین ایییم  خسایین    صییت ش دییترا بییرا)  تسیییه    لمییین بمییسیر   سییس ر  م 

 ساییه ا ییا ا یییا 3اییسین  11یرااییداس) سییسزاس  امییدرد یر بمیید » :امیییا ااییدن اسیی 15یر اییسین اسیی   
دییتی   بییه دییمسخته اییم اکییررا  اربییتت  صییت  ختاایید دیید یراایید اختصسصییم سییسزاس  بییر   یی کییه 

ایس) سیسزاس  از احین یراایداس) ای کتر هریاخی        یر بتیجیه کین کدیتر ام یتر   اب میه      امیا خمیتا  
اییسزای یراایید سییسلیس ه سییسزاس  بییه هیدییمیسی ایییم    »: امیییا ادیییسر اییم یاری  16  اییسین  «.ختااددیید

 سبیین اصییر   دییترا یسلم بییرا)  تسیییه    لمییین بمییسیر   سییس ر  مسیسییس  سییسزاس    خسایین    صییت ش 
هی  ر)   ر سبی  یرخیتر   اببیتری یر بریار یدن  تاخید    ا ییا  سایه   یبمیسبر ااسلیش  سیدیدن یر بیسال     «.ختااد بتی

از ا یا لیییع  ییییا  جییتی    بیرا) سییسزاس      لییفییم اکییه   کیفیی  خییداس ی  یسی   بیس ی رییر بمیسیر ام  

د    تجییه بییه کیفییی  سییس  بییاییر  یر هس ییس   سییسزاس  بمییسیر   یر ییس تری) یامیییا یلییین  بییه   ییداریی

یر  را خییداس  ارا ییه دییدن بییه ادییتر س ا ییتا   ی اب مییه اییس) اتر ییش بییرکییه ا)یییس) اماخییداس    ر سبت
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ا ییا  16اییسین ذ یین   صییرن   مییتین ا ییدهیدییمیسی از ا ییا ر ی  . مس ییداییم   سلییش  یرفییه خییداس  یر سفیی  

اییسفه دیتی  یس بیس ر یسبتم دید   یرفیه ایس          ای کتر  ایسین بیه  به درح ز ر  صیت ش    اتری بحع ا یا  ساه 

بیه بمیسیر ا یرا   دیته   از خیر د       ی بسخیع جی   ایر ایه بیدیتر کدیتم ایس         بسال بری  سیاا خیداس   

بییه خمیین اکییسی ر اتمییسبیم ارز از کدییتر   امچمیییا  را ییم احصییتال   اریا ییم   صییسیرا م جیییت یر)   

 ا د.

 :ها یا  ساه 16  صرن ذ ن اسین یسی) مهیدماتا 

 ت  خمیییس   خیییه   بیسر یر) کیسال   کیس تیمر یر بمیسیر ا یرا    کیفیی  خیداس  ارا یه دیدن بس سیتم              "

کمتیر از  یرفیه خیداس  ادیسبه      %10لدا ن یر سیاا بمیسیر اماکیه بسدید    یرفیه خیداس  ارا یه دیدن         

 یر بمسیر اماکه خییج فسر    یر ج ن خیم بسدد.

سییسزاس  بمییسیر اتظیی  اسیی  یر امرییسم یرختاسیی  ار ت ییه افییبا ی  یرفییهی  ییرح  ییتجییم ا  را بییه     

دییترا) خییسلم سییسزاس  ارا ییه  مییتین   هییر از  صییت ش ارا ییش یر دییترا) ایی کتری  سیی   بییه اجییرا) ا   

 "ا دام  مس د. بد یم اس  دترا) خسلم سسزاس  بر ا ا   صرن   سر  کسان ختااد  متی.

مشکالت ایرادات و 

 مطروحه

 بسدد:ادل   اارح ددن از ست) ایترییا به درح ذ ن امر ت  

سی ش  سیخ    ا یا اایر   کیه   یریی ایارن ایم   اب میه ا)  -. سسزاس  بمیسیر   یر یس تری) بیه دیلن یرااید     1

 ددن اس .به  لد رر   رن ختری  بتیجهی یرااد   اب مه اس) سسزاس 

تفسین کممیید س  از خییداس  بمییسیری هریاخیی            . اب مییه اییس) هییر  ن اییس) سییسخ    سییسز  تسیی  اسیی    2

 دتی.ام 

  داری. امختا ماتری ا ت سر ادتر س ی  بمسیر ا را م بس کیفیس  خداس  یرفه اس)  .3

 مییم دییتی   بییه اییسراییس) بیییا المییییم بییرا)   . بییه اکتلییه  یرفییه  یی ار) از ام ییر ر ییسبتم  رر سییته 4

  ددن اس . م یرختر یییا ا   یب  تجی

اس میید  خییییه  ییس  اب مییه اییس) کدییتم زی   خمیییار سبیین هیییی بیمییمی یبییس  جییتی اب مییه اییس)    . 5

یدیتار بییتین    یسن ایسییر   بییرا) اهرا یتر) اییس) کدیتم اییس    مس مید م اییس   اسللیس  کدییتمی     بیسر یر)ی  

  یس .

سیسزاس  بمیسیر   یر یس تری)ی االیس        یر)   صید) ا خمیس   خمیس  لیسکمیتم     . به یلین اایختیه دید  ا   6

  ا  ار) سسزاس  بمسیر   یر س تری) به بخی خصتصم  جتی  داری.

 بندی کارگروه جمع

  بییس لرییتر 21/11/1393 ییس ت  بر ساییه هییمجا یر  ییسر    76اتیییت  یر کییسر ر ن کمیتییه اتیییت  اییسین  

کدییتیرا م ی کمیسیییت   سیییی    مرکییم    جییسر) ملمیین    کیینه   مس میید س  اخرییسف احتییرم کمیتییهی

سیسزاس  بمیسیر   یر یس تری) اایرح   ایتری بررسیم  یرار  رفی . بیس  تجیه بیه             ا یرا ی جمیتر) اسی ام  

کمیسیییت   سیییی    مرکییم     ی کییهبمیید) بیید ا دییرح بییت جمیی  ا سلییع اار لییه یر ا ییا جیسییه 

 ییرح  ییتجییم   اییتا   هیICCم م ا ییسق بسزر ییس م بیییا المییییم   جییسر) ملمیین    کیینه کمیتییه ا را یی  

سییسزاس  بمییسیر   یر ییس تری)   ییر) اخمییس  لییسکمیتم    صیید)یر خصییتج جداسییسز) را دمسسییم اسیییش

 .ارا ه   راالسراس را یر ظر   س ت م اتجتی هیدمیسی یامد

 پیشنهاد دبیرخانه

 هیدمیسی ام  ریی:

بییس کسییش   ییر از  دییلییس) ا تصییسی)    از سییت) سییسزاس  بمییسیر   یر ییس تری)ی ال تییه ییدابیر)  .1

بیس اید     یجیت تا م یس ت م   اکررا ی  ظرفیی   اسیتفسین از  لیداکار  ا خیسذ  یریی  یس     یذ مفیس  اار

ر سبی  هی  ر دید  اایر  یرفیه  ی ار) اایسب  امجسرایس   اییس یر دیمسخته دیدن            بیدتر ار اه 

 به خمن ا د  امچمیا   ا ترس س  احی  ا تصسی) بتام بیا المییم

لییسکا بییر ااییر بییس ایید   دییتی   ییرن خییتری م    ییتا یا   اکییررا  ر ی ییس م لحییسد دییتی  ییس  .2
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 ی جرح    ید ن  ریی.سسزاس  به یرااداس یا ا اب مه اس) بتیجه به 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 ییس ت  اختیییسرا  اییسلم   اسییتخداام سییسزاس  بمییسیر      "2"اییتای اربت ییه بییت  ن . اسییتمدا   ییس ت م1

سییسزاس  ا یییا  ساییه   "16ی 15ی 3"  اییتای  1348   مرکییس  اصییت  کدییتیرا م    دییلین  ییسری بمییسیر 

  1348بمسیر   کدتیرا م اصت  

کمیتیه ا را یم ا یسق بسزر یس م بییا المیییم خایس  بیه          11/1393 /08ایتر    ICC/6968 سایه دیمسرن   . 2

  س ت  بر ساه همجا  تسیه جمیتر) اس ام ا را   76یبیرخس ه کمیته اتیت  اسین 

ر ییس م بیییا المییییم خاییس   کمیتییه ا را ییم ا ییسق بسز  12/1393 /02اییتر   ICC/6989 ساییه دییمسرن  .3

  س ت  بر ساه همجا  تسیه جمیتر) اس ام ا را   76به یبیرخس ه کمیته اتیت  اسین 

ا جمییا کدیییتیرا م   خیییداس   ابسیییته   04/11/1393ایییتر   1001 -174/2373.  ییبارش دیییمسرن  4

    خاس  به اد رکن احترم  را ب      یرفه سسزاس  بمسیر   یر س تری)

یر خصییتج  یرفییه اییس) سییسزاس     رابییرا  ما تصییسی)  رابییر)ه اسامساییه  امییدرد یر . اصییسل ه اییس)5

 .42-21ی صص 93ی اذر 127ی سس  افداای دمسرن بمسیر   یر س تری)
 


