بسمه تعالی
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص
ضوابط و شاخص های الزم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسالمی ایرانی

 -1کلیات

زض ضاؾتای ٍؽایف هحَلِ تطاؾاؼ ؾٌس چكن اًساظ تَؾقِ  20ؾالِ ،ؾیاؾت ّای کلی ًؾام زض ترف قْطؾاظی ههَب
هزوـ تكریم ههلحت ًؾام ،اتالغی اظ ؾَی همام هقؾن ضّثطی ٍ هازُ  169لاًَى تطًاهِ پٌزن تَؾقِ التهازی،
ارتوافی ٍ فطٌّگی کكَض )هَضَؿ تسٍیي ٍ تطٍیذ الگَّای قْطؾاظی ٍ هقواضی اؾالهی –ایطاًی( ٍ تِ هٌؾَض
ّواٌّگی هغالقات تطًاهِ ضیعی ٍ عطاحی تٌاّا ،فضاّای قْطی ٍ عطحْای تَؾقِ قْطی تا ٍیػگی ّای قْطؾاظی ٍ
هقواضی اؾالهی ایطاًی ،قَضای فالی قْطؾاظی ٍ هقواضی ایطاى زض رلؿِ هَضخ  1391/12/14قاذم ّای الظم
الطفایِ رْت ًیل تِ قْطؾاظی ٍ هقواضی اؾالهی -ایطاًی ضا تِ قطح ظیط تهَیة ًوَز.
 -1-1دامنه کاربرد

هفاز ایي ههَتِ اظ تاضید اتالك تطای کلیِ عطاحاى ،زؾتگاُ ّا ،ؾاظهاى ّا ٍ ًْازّای تْیِ ،تطضؾی ،تهَیةً ،ؾاضت ٍ
ارطای عطح ّای هقواضی تٌاّا ٍ فضاّای قْطی ،عطح ّای قْطؾاظی ٍ تَؾقِ قْطی ،قْطزاضیْا ،ؾاظهاى ّای
ًؾام هٌْسؾی ؾاذتواى ٍ ؾایط ًْازّای شیطتظ الظم االرطا ذَاّس تَز.
 -2-1حوزه شمول

تَؾقِ آتی قْطّا ٍ ضٍؾتاّا ،احساث ٍ تَؾقِ قْطّای رسیس ،قْطکْای هؿکًَی زض زؾت احساث ،عطح ّای آهازُ
ؾاظی ٍ کلیِ تٌاّایی کِ اظ ایي پؽ ؾاذتِ هی قًَس ،اظ ظهاى اتالك هكوَل ایي ههَتِ ذَاٌّس تَز .ضفایت هفاز ایي
ههَتِ تطای تافت ّا ٍ تٌاّای هَرَز ًیع تِ ٌّگام حفاؽت ،هطهت ،احیا ،تْؿاظیًَ ،ؾاظی ٍ تاظؾاظی العاهی اؾت.

 -3-1اهذاف

ّسف اظ ارطای ایي ههَتِ فثاضت اؾت اظ:
الف -تاظقٌاؾی ،احهاء ٍ احیاء هَلفِ ّای قْطؾاظی ٍ هقواضی اؾالهی ایطاى؛
ب -رطیاى ؾاظی زض احیاء قْطؾاظی ٍ هقواضی اؾالهی ایطاى هثتٌی تط ضٍح حاکن تط قْطؾاظی ٍ هقواضی اضظقوٌس
تاضیری ایطاى زض زٍضُ هقانط؛
د -اًتؾام تركی تِ هزوَفِ الساهات زض حال اًزام رْت ؾاهاًسّی تِ ٍضقیت هَرَز قْطّا ٍ ضٍؾتاّا؛
ز -اؾتفازُ تْیٌِ اظ هٌاتـ ٍ تاهیي ضفاُ فوَهی )هتٌاؾة تا آهَظُ ّای زیي هثیي اؾالم(؛
ّـ -ؾاهاًسّی تِ ؾیوا ٍ هٌؾط قْطّا ٍ ضٍؾتاّا.
 -4-1تعاریف

-1-4-1معماری اسالمی –ایرانی :هقواضی اؾالهی –ایطاًی تِ گَى ّای اظ هقواضی اتالق هی قَز کِ زض هطتثِ
هفَْم هٌثقج اظ انَل زیي هثیي اؾالم ،زض هطتثِ هقٌا زاضای اضظقْای پایساض هثتٌی تط تیٌف فطفاًی ایطاًی ٍ زض
ههساق هثتٌی تط ٍیػگی ّا ٍ ًیاظهٌسی ّای هطاتة گًَاگَى هقٌَی ٍ هازی رَاهـ اًؿاًی ٍ تا اؾتفازُ تْیٌِ اظ فلَم،
فٌاٍضی ٍ هٌْسؾی قکل هی گیطزّ .سف اظ ایزاز ایي گًَِ اظ هقواضی فطاّن آٍضزى ظهیٌِ هٌاؾة رْت تکاهل ٍ تقالی
اًؿاًْا هغاتك تا آهَظُ ّای زیي اؾالم تَزُ ٍ ًوًَِ ّای آى ضا هی تَاى پؽ اظ ؽَْض اؾالم تا آغاظ
ؾال ّ 1300زطی قوؿی زض حَظُ فطٌّگی ایطاى هالحؾِ ًوَز.
-2-4-1شهر اسالمی –ایرانی :تِ قْطی اتالق هی قَز کِ هکاى تحمك توسى تَزُ ٍ اظ ًؾط هفَْهی هٌثقج اظ
انَل زیي هثیي اؾالم ٍ زض هقٌا زاضای اضظقْای پایساض هثتٌی تط تیٌف فطفاًی ایطاًی ٍ زض ههساق هثتٌی تط ٍیػگی
ّای تؿتط عثیقی ،فطٌّگی ٍ تاضیری تَزُ ٍ زض ّط یک اظ تاظُ ّای ظهاًی هتٌاؾة تا ٍیػگی ّا ٍ ًیاظهٌسی ّای
هطاتة گًَاگَى هقٌَی ٍ هازیزَاهـ اًؿاًی ٍ تا اؾتفازُ تْیٌِ اظ فلَم ،فٌأٍضی ٍ هٌْسؾی قکل هی گیطزّ .سف اظ
ایزاز ایي گًَِ اظ قْطؾاظی فطاّن آٍضزى ظهیٌِ هٌاؾة رْت تکاهل ٍ تقالی اًؿاًْا هغاتك تا آهَظُ ّای زیي اؾالم
تَزُ ٍ زض ایي ظهیٌِ تَؾقِ ضٍاتظ ارتوافی ٍ ًیع تَلیس هؾاّط فطٌّگ ٍ توسى تَیػُ زض آحاض َّیتوٌس ٌّطی تزلی یافتِ

اؾتً .وًَِ ّای ههسالی آى ضا هی تَاى پؽ اظ ؽَْض اؾالم تا آغاظ ؾال ّ1300زطی ذَضقیسی زض حَظُ فطٌّگی
ایطاى هالحؾِ ًوَز.
 -3-4-1عوامل مخل :همهَز فَاهلی ّؿتٌس کِ زض زٍضُ هقانط ،زض حَظُ ّای هرتلف ارتوافی ،التهازی ،ضَاتظ ٍ
همطضات ٍ  ...تِ عَض هؿتمین ٍ یا غیطهؿتمین هاًـ اظ تحمك انَل ٍ اضظـ ّایی هی قًَس کِ زض عَل ظهاى ،تطاؾاؼ
اًسیكِ اؾالهی –ایطاًی زض فطنِ هقواضی ٍ قْطؾاظی ایطاى تِ ؽَْض ضؾیسُ اؾت.
 -4-4-1بازسازی ،نوسازی ،بهسازی ،حفاظت ،احیا :زض ذهَل تقاضیف انغالحات هصکَض تِ «ضاٌّوای قٌاؾایی ٍ
هساذلِ زض تافتْای فطؾَزُ» ،ههَب  1384/3/16قَضای فالی قْطؾاظی ٍ هقواضی ایطاى هطارقِ قَز.
 -5-4-1حفاظت :هٌؾَض اظ حفاؽت زض ایي ههَتِ هزوَفِ الساهات فیعیکی ٍ اؾٌازی اؾت کِ هَرة ضفـ آؾیة
ّای کالثسی تا حفاؽت انالت ٍ یا رلَگیطی اظ آؾیة ّای عثیقی ٍ اًؿاًی تِ تٌاّا ٍ تافت ّای قْطی هی گطزز.
-6-4-1فضای همسایگی :فضای ّوؿایگی زض ایي ههَتِ تِ فضای هكتطکی اتالق هی قَز کِ زض هالکیت هكاؿ
چٌس ٍاحس هؿکًَی یا تٌای فوَهی ٍ یا زض هالکیت زٍلت لطاض زاقتِ ٍ هحل اًزام تقاهالت ارتوافی زض ظیطفضاّای
قْطی )ًؾیط تاظی کَزکاى ٍ ًَرَاًاى ،گفتگَّای ضٍظهطُ ٍ  )...هی تاقس .فضای ّوؿایگی تَؾظ اتٌیِ هزاٍض آى
هحسٍز ٍ اظ عطیك یک یا زٍ گصض تِ ؾایط ترف ّای هحلِ هتهل اؾت.
 -7-4-1گونه شناسی :تِ هزوَفِ هغالقات ،تطضؾی ّا ٍ قٌاؾایی ّایی اتالق هی قَز کِ تِ هَضَؿ تطکیة احزام
گًَِ ّای هرتلف هقواضی ٍ عثمِ تٌسی اًَاؿ فطم هی پطزاظز.
 -8-4-1ریخت شناسی :تِ هزوَفِ هغالقات ٍ تطضؾی ّایی اتالق هی قَز کِ تِ قٌاؾایی ٍیػگی ّایی ؽاّطی
تٌاّای هقواضی زض تطکیة تا یکسیگط ٍ ذهَنیاتی ًؾیط ضًگ ،فطم ،اضتفاؿ ،فٌانط ؾاذتاضی ،تعئیٌات ٍ  ...هی
پطزاظز .ضیرت تٌاّا تاظتاب ٍ تسافی شٌّی ذاعطُ ّط قْط تطایافطاز هرتلف اؾت.
 -9-4-1دانه بنذی :تِ اًساظُ ّا ٍ اتقاز فیعیکی تٌاّای هقواضی قْط ،تَیػُ ٍاحسّای هؿکًَی قاهل عَل ،فطو،
اضتفاؿ تٌاً ،ؿثت ترف ؾاذتِ قسُ )ؾغح اقغال( تِ ؾغح تسٍى ؾاذت )کِ انغالحا تَزُ ٍ فضا ًیع گفتِ هی
قَز( اتالق هی قَز.

 -11-4-1باغهای شهری :هٌؾَض اظ تاك ّای قْطی زض ایي ههَتِ فضاّایی اؾت کِ تِ هٌؾَض تفطیح ٍ تفطد ٍ
تطاؾاؼ همانس ٍ انَل فطٌّگی ،زض قْطّای تاضیری ایطاى ؾاذتِ قسُ اًسً .ؾیط تاك فیي زض کاقاى ،تاك اضم زض قیطاظ
ٍ ...
-11-4-1نماهای کارب و پوسته ای :تِ ًواّایی اتالق هی قَز کِ رسای اظ ؾاظُ ٍ یا رساضُ تٌاّا ٍ تسٍى اؾتفازُ اظ
ههالح چؿثاًٌسُ ًؾیط اًَاؿ هالت ّا تِ ًوا الحاق قسُ تاقس(تِ فٌَاى هخال ًواّای آلَهیٌیَهی ،قیكِ ای ٍ )...
 -12-4-1فضاهای اصلی خانه :تِ فضاّای غیط ذسهاتی (اًثاض ،ؾطٍیؽ تْساقتی ،حوام ،ضاّطٍ ،ضاُ پلِ ،آؾاًؿَض ٍ
ًؾایط آى( اتالق هی قَز )قاهل اتالْا ،هحل پصیطایی ٍ ًكیوي ،آقپعذاًِ ٍ ًؾایط آى(
 -13-4-1مسیت های خاص شهر :هٌؾَض اظ هعیت ّای ذال قْط زض ایي ههَتٍِ ،یػگی ّای قاذم ٍ تاضظ قْط زض
ظهیٌِ لاتلیت ّا ٍ ٍیػگی ّای فطٌّگی ،تاضید ٍ عثیقی اؾت )تِ فٌَاى هخال لاتلیت ٍیػُ قْطّای هكْس ،لن ٍ قیطاظ
زض ظهیٌِ فطٌّگی ٍ هصّثی ٍ لاتلیت ّای ذال قْطّای یعز ٍ قَقتط زض اؾتفازُ تْیٌِ اظ هٌاتـ ٍ ٍیػگی ّای عثیقی
هَرَز(
 -14-4-1مرمت :فولیاتی تؿیاض ترههی کِ ّسف آى حفؼ ٍ آقکاض ؾاذتي اضظـ تاضیری ٍ ظیثایی قٌاذتی یک
احط تط هثٌای هحتطم قوطزى هَاز ٍ ههالح ٍ اؾٌاز انل اؾت.

-2ضوابط و شاخص ها
 1-2ضوابط و شاخص های کلی

زض فطآیٌس تْیِ ٍ ارطای عط حْای هقواضی تٌاّا ٍ فضاّای قْطی ،عطحْای قْطؾاظی ٍ تَؾقِ قْطی ٍ ضٍؾتایی
هَاضز ظیط العاهی اؾت:
ّ -1-1-2واٌّگی تا تؿتط عثیقی ،فطٌّگ ٍ تاضیری ٍ تَرِ تِ هعیت ّای ذال قْط ٍ ضٍؾتا
 -2-1-2ضفایت انل هحطهیت زض هطاتة گًَاگَى ،هتٌاؾة تا ٍیػگی ّای فطٌّگی ٍ عثیقی قْط ٍ ضٍؾتا ٍ ًَؿ
کاضتطی
-3-1-2ضفایت انل ًؾن ٍ ًؾام تا تَرِ تِ تؿتطعثیقی ،فطٌّگ ٍ تاضیری قْط

 -4-1-2فطاّن ًوَزى ظهیٌِ ّای هٌاؾة رْت تْثَز ؾاذتاض ارتوافی قْط ٍ ضٍؾتا ٍ ایزاز ٍ تمَیت ؾطهایِ
ارتوافی
 -5-1-2فطاّن ًوَزى ظهیٌِ ّای هٌاؾة رْت تغییط ًگطـ ؾَزآٍضی التهازی تِ قْط ٍ هقواضی ،تِ ذهَل زض
قْطّا ٍ تافت ّای تاضیری
-6-1-2حفاؽت ٍ نیاًت اظ تٌاّا ٍ تافت ّای فطٌّگی ٍ تاضیری ٍ هکاقفِ اضظقْای پٌْاى آًْا
تثهطُ :تاظؾاظی زض ایي ترف اظ قْطّا ،زضذهَل تٌاّای ؾاذتِ قسُ تا ؾال ّ 1340زطی قوؿی ،نطفاً تِ نَضت
فیي تِ فیي اهکاى پصیط ذَاّس تَز.
 -7-1-2قٌاؾایی ٍ تطًاهِ ضیعی تطای حصف فَاهل هرل تحمك هقواضی ٍ قْطؾاظی اضظقوٌس اؾالهی –ایطاًی
-8-1-2زض تطًاهِ ضیعی ،عطاحی ٍ ًؾاضت تط ارطای عطح ّای تَؾقِ قْطی ٍ ضٍؾتایی اظ ترطیة رٌگلْا ،تاغات،
هٌؾط قْطی ٍ ّوچٌیي کاّف ؾطاًِ فضای ؾثع رلَگیطی ٍ هالحؾات هحیظ ظیؿتی هَضز تَرِ رسی لطاض گیطز.
-2-2ضوابط و شاخص ها در حوزه شهرسازی

 -1-2-2زض تْیِ عط حْای تَؾقِ قْطی ،عطح ّای هطتَط تِ ایزاز هحالت هؿکًَی رسیس ٍ زض ؾاهاًسّی تافت
ّای هَرَز ،ایزاز هطاکعی زض ؾغَح هحلِ ،کالى هحلِ )ًاحیِ قْطی( ٍ قْط تا کاضتطی ّای هرتلظ ٍ هتٌَؿ،
هتٌاؾة تا همیاؼ کاضکطزی هکاى ،ضطٍضی اؾت.
-2-2-2زض هکاى یاتی کاضتطی ّای قْطی ،تٌاؾة همیاؼ کاضکطزی کاضتطی ّا )تا فٌایت تِ هحَضیت هؿارس،
حؿیٌیِ ّا ٍ ؾایط اهاکي هصّثی ٍ ّوچٌیي هؿیطّای آییٌی( تا همیاؼ ٍ ؽطفیت هکاى العاهی اؾت (کاضتطی ّای
قْطی تطاؾاؼ ههَتِ قَضای فالی قْطؾاظی ٍ هقواضی ایطاى زض ذهَل «تسلیك تقاضیف ٍ هفاّین کاضتطی ّای
قْطی ٍ تقییي ؾطاًِ آًْا» تقطیف هی قًَس(.
 -3-2-2زض تقییي ًؾام اضتفافی تٌاّا ٍ تقساز عثمات ؾاذتواى ّا تثقیت اظ ٍیػگی ّای عثیقی ،فطٌّگی ،ارتوافی ٍ
تاضیری قْط العاهی اؾت.
تثهطُ :تَنیِ هی قَز اظ احساث آپاضتواى ّای تلٌسهطتثِ ٍ تطد ّای هؿکًَی زض قْطّای فطٌّگی ٍ تاضیری تا اًساظُ
هیاًی ٍ کَچک ذَززاضی قَز.

-4-2-2ضوي تاکیس تط هحَضیت هؿارس زض عطاحی هحالت قْط )تا فٌایت تِ ههَتِ هَضخ  87/5/7قَضای فالی
قْطؾاظی ٍ هقواضی ایطاى زض ذهَل «هکاى یاتی هؿارس زض عطح ّای تَؾقِ قْطی ٍ ضٍؾتایی») ضطٍضی اؾت
هؿارس ،قاذم تطیي تٌاّای قْطی هٌؾَض قًَس.
 -5-2-2اضائِ ضاّکاضّای تَؾقِ ٍ اضتماء کیفی فضاّای قْطی تِ هٌؾَض افعایف تقاهالت ارتوافی ٍ تٌؾین رطیاى
حیات هسًی زض عطح ّای تَؾقِ قْطی العاهی اؾت.
 -6-2-2زض عطاحی هزوَفِ ّای هؿکًَی ایزاز فضاّای ّوؿایگی ٍ فطاّن ًوَزى ظهیٌِ کالثسی تطلطاضی تقاهالت
ارتوافی العاهی اؾت.
-7-2-2زض عطح ّای تَؾقِ قْطی ٍ ضٍؾتایی ،پایثٌسی ٍ تثقیت ترف ّای تَؾقِ رسیس اظ الگَی ؾاذتاضی ترف
فطٌّگی ٍ تاضیری قْط ضطٍضی ذَاّس تَز.ضوي آًکِ زض قْطّای فالس تافت فطٌّگی ٍ تاضیری ّواٌّگی ترف
ّای تَؾقِ قْطی تا تافت هَرَز العاهی اؾت.
-8-2-2تْیِ عطح ّای تْؿاظی ٍ ًَؾاظی تافت ّای لسیوی قْطی هی تایؿت ّواٌّگ تا ٍیػگی ّای روقیتی،
ارتوافی ٍ فطٌّگی تافت ٍ تَرِ ٍیػُ تِ حفؼ اضظقْای ارتوافی ٍ ازضاکی هَرَز زض ایي تافت ّا نَضت پصیطز.
 -9-2-2زض تْیِ عط حْای هزوَفِ ّای هقواضی ٍ عطاحی قْطی ،تمَیت ٍ ایزاز ًكاًِ ّای قْطی ٍ افعایف
ذَاًایی هحیظ هتٌاؾة تا َّیت فطٌّگی ،تاضیری ،تا فٌایت ٍیػُ تِ تٌاّای هصّثی ًؾیط هؿارس ،اهاهعازُ ّا ،حؿیٌیِ
ّا ،هحَضّا ٍ هؿیطّای آییٌی ٍ ّ ٍ ...وچٌیي َّیت عثیقی قْط ٍ هحالت قْطی ضطٍضی اؾت.
 -3-2ضوابط و شاخص ها در حوزه معماری

 -1-3-2زض عطاحی تٌاّا زض ترف ّای تَؾقِ رسیس قْطی ٍ ضٍؾتایی تثقیت اظ گًَِ قٌاؾی ،ضیرت قٌاؾی ٍ زاًِ
تٌسی هَرَز زض قْطؾاظی ٍ هقواضی زٍضُ فطٌّگی ٍ تاضیری )تا فٌایت تِ لسیوی تطیي فکؽ َّایی هَرَز قْط ٍ
ضٍؾتا( العاهی اؾت.
-2-3-2زض تقییي رْت گیطی تٌاّا ،تَرِ تِ فَاهل اللیوی ٍ ؾٌت قْطؾاظی هحل العاهی اؾت.
 -3-3-2زض فطآیٌس تْیِ عطح ّای تَؾقِ قْطی ٍ ضٍؾتایی اضائِ ضاّکاضّایی زض رْت تْطُ تطزاضی ٍ اؾتفازُ تْیٌِ اظ
ًقوات ٍ هَاّة الْی (تْطُ گیطی اظ تاتف آفتاب ،رطیاى تاز ،رلَگیطی اظ ایزاز آلَزگی زض هٌاتـ عثیقی ،اضتثاط تا
هؾاّط عثیقت اظ رولِ آؾواى ،گیاّاى ٍ  ٍ )...عطاحی زض رْت تحمك هَاضز هصکَض العاهی اؾت.
 -4-3-2اًغثاق احزام ههٌَؿ )تٌاّای هقواضی ،هثلواى قْطی ٍ  )...تا ٍیػگی ّای عثیقی تؿتط عطح العاهی اؾت.

-5-3-2زض عطاحی تٌاّا ،فضاّای قْطی ،تَؾتاًْا ٍ  ...اؾتفازُ اظ گًَِ ّای تَهی هتٌاؾة تا َّیت عثیقی قْط
ضطٍضی اؾت.
 -6-3-2زض عطاحی فضاّای قْطی ،تَؾتاًْا ٍ  ...تَرِ تِ تاهیي اهٌیت اظ عطیك ایزاز فضاّای اهي ٍ لاتل زفاؿ
ضطٍضی اؾت.
 -7-3-2ضفایت انل هحطهیت ،حمَق ّوؿایگی ٍ فسم اقطاف ،زض عطاحی هقواضی ٍ تسٍیي ضَاتظ ؾاذتواًی عطح
ّای تَؾقِ قْطی العاهی اؾت.
-8-3-2اتراش تساتیط هٌاؾة زض رْت ایزاز هحطهیت زض فضای ٍضٍز تِ ذاًِ العاهی اؾت.
 -9-3-2زض عطاحی ٍاحسّای هؿکًَی ،تاهیي ًَض ٍ تَْیِ ٍ زیس ،حتی االهکاى اظ فضاّای هحهَض )تاظ ٍ ًیوِ
تاظ( هتقلك تِ ذاًِ نَضت پصیطز.
 -10-3-2تَنیِ هی قَز زض عطاحی ٍ احساث ٍاحسّای هؿکًَی اظ ایزاز آقپعذاًِ تاظ ( )openارتٌاب قَز.
 -11-3-2زض عطاحی هقواضی تٌاّا ٍ فضاّای قْطی هقانط ،اضتماء کیفی هحیظ اظ عطیك اؾتفازُ هتٌاؾة اظ ؾِ گًَِ
فضای تاظً ،یوِ تاظ ،تؿتِ ٍ ضفایت ؾلؿلِ هطاتة آى ضطٍضی اؾت.
 -12-3-2زض عطاحی ٍاحسّای هؿکًَی ایزاز فضایی هطکعی کِ تِ لحاػ رایگاُ کاضکطزیًَ ،ؿ ضٍاتظ تا ؾایط فضاّا،
ًَؿ ضاتغِ آى تا عثیقت ،کیفیت فضایی ٍ  ...اّویتی افعٍى تط ؾایط فضاّا زاضز) ،فضایی کِ کاًَى فقال ٍ ظًسُ ذاًِ
اؾت( العاهی اؾت.
 -13-3-2زض عطاحی فضاّای انلی ذاًِ تْطُ هٌسی اظ ًَض هزعا ٍ هؿتمین عثیقی العاهی اؾت.
 -14-3-2تْطُ گیطی اظ ًوازّا ٍ ًكاًِ ّای هقواضی زٍضُ تاضیری ٍ فطٌّگی زض هقواضی هقانط تا ضفایت انل
نسالت زض هقواضی تَنیِ هی قَز.
 -15-3-2تِ کاضگیطی ًواّای کاشب ٍ پَؾت ّای ،رسا اظ هقواضی تٌاّا ،هوٌَؿ اؾت.
 -16-3-2اؾتفازُ اظ ههالح تَهی ،زض ؾاذت ٍ ؾاظّا العاهی اؾتٍ .ظاضت ضاُ ٍ قْطؾاظی هَؽف اؾت اظ عطیك اًزام
هغالقات ٍ تحمیمات هَضزًیاظ ًؿثت تِ اضائِ ضٍـ ّای افعایف هماٍهت ٍ ایزاز تٌَؿ زض ههالح تَهی السام ًوایس.
 -17-3-2تْطُ گیطی اظ فٌاٍضی ّای ًَیي نطفا زض رْت اؾتاًساضز ًوَزى ،افعایف کیفیت ٍ تٌَؿ ههالح تَهی لاتل
تَنیِ اؾت .تِ کاضگیطیغطح هقواضی تٌاّا تا ظهیٌِ ّای عثیقی ،تاضیری ٍ فطٌّگی گطزز.
-18-3-2حفؼ ؾٌت احساث ،هسیطیت ٍ ًگْساضی تاغْای قْطی )تِ رای پاضکْای قْطی( العاهی اؾت.

 -19-3-2حفؼ ٍ اقافِ ٌّطّای ؾٌتی هطتثظ تا قْطؾاظی ٍ هقواضی )ًؾیط گطُ چیٌی ،آرطکاضی ٍ ّ )...وطاُ تا ایزاز
ظهیٌِ ّایی تطای کاضتطز آًْا( لاتل تَنیِ اؾت.
 -20-3-2زض تسٍیي ضَاتظ ٍ همطضات ؾاذتواًی تطای ترف ّای هَرَز قْط )افن اظ ترف ّای تاضیری ٍ
هقانط( پیف تیٌی الساهات حفؼ ،هطهت ،احیاء ،تْؿاظیًَ ،ؾاظی ٍ تاظؾاظی العاهی اؾت.
 -21-3-2زض تطًاهِ ضیعی ،هغالقِ ٍ عطاحی تٌاّای قْطی تَرِ تِ اؾتفازُ اظ اًطغی ٍ حفاؽت اظ هحیظ ظیؿت هَضز
تَرِ رسی لطاض گیطز.

 -3تذقیق و بومی سازی

ازاضات کل ضاُ ٍ قْطؾاظی اؾتاى ّا هَؽف ّؿتٌس ؽطف هست قف هاُ پؽ اظ اتالك ایي ههَتِ ًؿثت تِ تسلیك ٍ
تَهی ؾاظی ضَاتظ ٍ قاذم ّا السام ٍ هطاتة ضا رْت تهَیة تِ قَضای فالی قْطؾاظی ٍ هقواضی ایطاى اضراؿ
ًوایٌس.
تثهطُ :تا فٌایت تِ ههَتِ هَضخ  91/9/13قَضای فالی قْطؾاظی ٍ هقواضی ٍ قْطؾاظی ایطاى ،زض نَضت تْیِ ؾٌس
راهـ اضتماء کیفی ؾیوا ٍ هٌؾط قْطی تطای ّطیک اظ قْطّا ،ؾٌس هصکَض تِ فٌَاى تسلیك ایي ههَتِ هٌؾَض هی گطزز.
 -4نظارت و پایش

ًؾاضت تط حؿي ارطای ایي ههَتِ تطفْسُ ازاضات کل ضاُ ٍ قْطؾاظی اؾتاًْا ذَاّس تَز.
 -5بازنگری

زض نَضت تكریم قَضای فالی قْطؾاظی ٍ هقواضی ایطاى ،ایي ضَاتظ ٍ همطضات ّط پٌذ ؾال یکثاض هی تَاًس هَضز
اضظیاتی ،تاظًگطی ،تکویل ٍ انالح لطاض گیطز.

