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آًچِ تِ حيات خاهؼِ هؼٌا ٍ هفَْم هيتخشذ ٍ هسيش حشكت آى سا سٍشي هي ًوايذ ،تؼيـيي هقظـذ ٍ داشـتي
تشًاهِ تشاي ٍطَل تِ آى هقظذ است .آسهاىّاي ًظام اسالهي دس سٌذ چشناًذاص تيست سالِ تظَيش گشديذُ است.
دستشسي تِ ايي آسهاى ّاي تلٌذ تذٍى داشتي تشًاهِّاي دساصهذت ،كَتاُهذت ٍ هياىهذت ّوچٌيي تقسين اّذاف
چشناًذاص تِ ّذفّاي ًضديك ٍ هتَسظ دس قالة تشًاهِ ،تشاي خاهؼِ اسالهي هقذٍس ًخَاّذ تَد.
اص پيشٍصي اًقالب اسالهي تاكٌَى تا تَخِ تِ ًياص كشَس تِ تشًاهِّاي خاهغ ٍ هذٍى دستاسُ هَضـَػات ػوـذُ
اقتظادي ،فشٌّگي ،حقَقي ،قضايي ٍ اختواػي كشَس ،پٌح قاًَى تشًاهِ تَسـؼِاي تـِ تظـَية هدلـس شـَساي
اسالهي سسيذُ است كِ اص سال 1368ششٍع ٍ تا توذيذ تشًاهِ پٌدن تَسؼِ تا پاياى سال  1395تذاٍم داشتِ است.
قاًَى تشًاهِ ششن تَسؼِ اقتظادي ،اختواػي ٍ فشٌّگي خوَْسي اسالهي ايشاى كِ تش اساس سياسـتّـاي
كلي تشًاهِ پٌحسالِ ششن تَسؼِ تٌظين شذُ ،آخشيي قاًَى تشًاهِاي است كِ دس  124هادُ تَسظ هدلس شَساي
اسالهي تِ تظَية سسيذُ است ٍ تا پاياى سال  1400شوسي هٌاط ػول دس تشًاهِسيضيّاي اقتظادي ،اختوـاػي
ٍ فشٌّگي كشَس ٍ تِ خظَص تذٍيي لَايح تَدخِ سٌَاتي خَاّذ تَد.
هؼاًٍت تذٍيي ،تٌقيح ٍ اًتشاس قَاًيي ٍ هقشسات هؼاًٍت حقَقي سييسخوَْس ،تا تَخِ تِ اّويت قاًَى يادشذُ
ٍ حسة هاهَسيتّاي راتي دس تذٍيي ٍ تٌقيح قَاًيي ٍ هقشسات ،هثادست تـِ تْيـِ ٍ اًتشـاس هدوَػـِ حاضـش تـا
اٍطاف صيش ًوَدُ است كِ تِ ششح آتي تِ هخاعثيي هحتشم تقذين هيشَد:
الف -قاًَى احكام دائوي تشًاهِّاي تَسؼِ كشَس كِ اص خولِ قَاًيي هْن ٍ هـشتثظ تـا قـاًَى تشًاهـِ ششـن
تَسؼِ هيتاشذ دس هدوَػِ حاضش دسج شذُ است.
ب– ًظش تِ كثشت قَاًيي هَسد استٌاد ٍ اسخاع دس قاًَى تشًاهِ ششن تَسؼِ ٍ قاًَى احكام دائوي تشًاهِّـاي
تَسؼِ كشَس ٍ ،تِ هٌظَس سَْلت استفادُ هخاعثاى هحتشم ،تـال شـذُ اسـت توـاهي قـَاًيي هـَسد اشـاسُ دس
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صيشًَيس هَاد هشتَط دسج شَد.
جً -ظش تِ تظشيح حاكن تَدى تشخي احكام قاًَى احكام دائوـي تشًاهـِّـاي تَسـؼِ كشـَس ،قـاًَى تشًاهـِ
پٌحسالِ ششن تَسؼِ ٍ قاًَى تَدخِ سال 1396كل كشَس تش يكذيگش تال شذُ اسـت توـاهي هـَاسد هـزكَس دس
صيشًَيس هَاد هشتَط دسج شَد.
د -تشاي تسْيل دستشسي ٍ هشاخؼِ هخاعثاى هحتشم تِ احكام قاًَى تشًاهـِ ششـن تَسـؼِ ٍ قـاًَى احكـام
دائوي تشًاهِّاي تَسؼِ كشَسٍ ،اطًُاهِ تفظيلي ًيض تْيِ ٍ دس هدوَػِ دسج شذُ است.
ّـ  -تشاي ايٌكِ ٍظيفِ سٍشيگشي دس تْيِ ايي هدوَػِ تا حذ تَاى تِ طـَست كاهـل اخـشا شـذُ تاشـذ ،دس
هَاسدي كِ تياى ًظش تَضيحي ٍ تٌقيحي هؼاًٍت تذٍيي ،تٌقيح ٍ اًتشاس قـَاًيي ٍ هقـشسات دسخظـَص قـاًَى ٍ
هقشسُ خاطي ٍ يا سايش هَاسد ضشٍست داشتًِ ،ظش هزكَس تا دسج ًشاى ٍ ػالهت اختظـاسي ايـي هؼاًٍـت( ) دس
صيشًَيس هشتَط آهذُ است.
اهيذ است ايي هدوَػِ ًياص حقَقذاًاى ٍ هذيشاى ًظام خوَْسي اسـالهي ايـشاى سا تـشآٍسدُ سـاصد ٍ يكايـك
ػضيضاى ،طاحثٌظشاى ٍ كاسشٌاساى تا اسايِ ًظش ،پيشٌْاد ٍ اًتقاد( ) خَيش ،ها سا دس اداهِ ساُ ياسي فشهايٌذ.

ـ ساهاًِ هلي قَاًيي ٍ هقشسات خوَْسي اسالهي ايشاى هشتول تش قَاًيي ٍ هقشسات كشَس ،ػـالٍُ تـش سـايت ايٌتشاًتـي دٍلـت تـشاي
دستگاُّاي اخشايي ،اص عشيق ًشاًي  www.dotic.irقاتل دستشسي سايگاى تشاي ػوَم هشدم ٍ ػالقوٌذاى هيتاشذ.

ًظش ،اًتقاد ٍ پيشٌْاد خَد سا تِ ًشاًي :تْشاى ـ خياتاى پاستَس ـ ًْاد سياست خوَْسي -هؼاًٍت تذٍيي ،تٌقيح ٍ اًتشـاس
قــَاًيي ٍ هقــشسات -كذپســتي  1316767451يــا ًشــاًي ايٌتشًتــي  dotic@iripo.irاسســال فشهاييــذ .دس ضــوي
دٍسًگاس ٍ --66492707تلفي ً 64455511يض آهادُ دسيافت ٍ استواع ًظش ػالقوٌذاى ٍ طاحثٌظشاى است.
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تخص  – 18سياسي ،دفاعي ٍ اهٌيتي
113 - 119
تخص  -19حمَلي ٍ لضايي
120 - 124
تخص ً -20ظارت ٍ ارسضياتي تزًاهِ

صفحه

21
22
26
43
52
54
58
61
68
71
74
92
98
106
110
121
126
142
150
157
173

قًاويهمىدرجدرزيروًيسها

سياستهايكليي

فهرست


9

فهرست سياستهاي كلي ي قًاويه مىذرج در زيروًيسها
رديف عىًان

سياستهاي كلي
 1اس سياستّاي ولي تخص هعذى
 2اس سياستّاي ولي اصل چْل ٍ چْارم ( )44لاًَى
اساسي
 3اس سياستّاي ولي وطاٍرسي
 4اس سياستّاي ولي التصاد هماٍهتي
 5اس سياستّاي ولي سالهت
قوانين
 1اس لاًَى حثت اسٌاد ٍ اهالن
 2اس لاًَى تزارت
 3اس لاًَى ضْزداري
 4اس اليحِ لاًًَي اصالح لسوتي اس لاًَى تزارت
 5اس لاًَى تأسيس تيوِ هزوشي ايزاى ٍ تيوِگزي
6
اس لاًَى پَلي ٍ تاًىي وطَر
7
8
9
10

اس لاًَى تأسيس ضَرايعالي ضْزساسي ٍ هعواري ايزاى
اس لاًَى تأهيي ارتواعي
اس اليحِ لاًًَي تَدرِ سال  1358ول وطَر
اس لاًَى اساسي روَْري اسالهي ايزاى

 11اس لاًَى خذهت ٍظيفِ عوَهي
12
اس لاًَى هحاسثات عوَهي وطَر

تاريخ تصًيب

صفحه

1379/11/3
1384/3/1

16
30

1391/9/29
1392/11/29
1393/1/18

15
13-61-66
17-119

168
1310/12/26
200
1311/2/13
169
1334
201
1347/12/24
203
1350/3/30
49-1971351/4/18
199-221
239
1351
181
1354/4/3
87
1358/5/25
32-50-71- 1358/9/12
79-112129-148189-232
136
1363
21-33-44- 1366/6/1
60-80-91174-216226-240

پىجسالهششمتًسعه...
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رديف عىًان

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

اس لاًَى ارتص روَْري اسالهي ايزاى
اس لاًَى اساسٌاهِ تٌياد هسىي اًمالب اسالهي
اس لاًَى هالياتّاي هستمين
اس لاًَى ًيزٍي اًتظاهي روَْري اسالهي ايزاى
اس لاًَى ٍصَل تزخي اس درآهذّاي دٍلت ٍ هصزف آى در
هَارد هعيي
اس لاًَى تطىيل ساسهاى پشضىي لاًًَي وطَر
اس لاًَى چگًَگي ادارُ هٌاطك آساد تزاري -صٌعتي
روَْري اسالهي ايزاى
اس لاًَى تيوِ ّوگاًي خذهات درهاًي وطَر
اس لاًَى هوٌَعيت تصذي تيص اس يه ضغل
اس لاًَى ٍصَل تزخي اس درآهذّاي دٍلت ٍ هصزف آى در
هَارد هعيي
اسوتاب پٌزن لاًَى هزاسات اسالهي (تعشيزات ٍ
هزاساتّاي تاسدارًذُ)
اس لاًَى هعادى
اس لاًَى تزًاهِ سَم تَسعِ التصادي ،ارتواعي ٍ فزٌّگي
د.ا.ا
اس لاًَى اًتمال سًذاىّا ٍ هزاوش الذاهات تأهيٌي ٍ تزتيتي
هَرَد تِ خارد اس ضْزّا

27
اس لاًَى تٌظين تخطي اس همزرات هالي دٍلت
28
29
30
31
32
33

اس لاًَى تطىيل ساسهاى هيزاث فزٌّگي ٍ گزدضگزي
اس لاًَى تزگشاري هٌالصات
اس لاًَى ساختار راهع رفاُ ٍ تأهيي ارتواعي
اس لاًَى ساسهاى ًظام پشضىي روَْري اسالهي ايزاى
اس لاًَى تٌظين تاسار غيزهتطىل پَلي
اس لاًَى الحاق هَادي تِ لاًَى تٌظين تخطي اس همزرات
هالي دٍلت ()1

تاريخ تصًيب

صفحه

1366/7/7
1366/9/17
1366/12/3
1369/4/27
1369/8/20

153
96
60-220
154
171

1372/4/27
1372/6/7

160
236

1373/8/3
1373/10/11
1373/12/28

184
118
227-228

1375/3/2

38-177

1377/2/27
1379/1/17

79-82
32

1380/9/7

158

29-44-57- 1380/11/27
213-215216-228
146-147 1382/10/23
224
1383/1/25
114-232
1383/2/21
113
1383/8/16
47-199
1383/10/22
91
1384/8/15

قًاويهمىدرجدرزيروًيسها

سياستهايكليي

فهرست


رديف عىًان

34

اس لاًَى تاسار اٍراق تْادار روَْري اسالهي ايزاى

 35اس لاًَى تاسًطستگي پيص اس هَعذ واروٌاى دٍلت
36
اس لاًَى هذيزيت خذهات وطَري
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50

اس لاًَى هاليات تز ارسش افشٍدُ

00

تاريخ تصًيب

صفحه

1384/9/1

25-66-210211
58
21-58-112132-152156
33-34-3536-93-116
67
187-230231
96-139
225
212

1386/6/5
1386/7/8

1387/2/17

1387/2/31
اس لاًَى تطىيل ساسهاى هذيزيت تحزاى وطَر
اس لاًَى ارزاي سياستّاي ولي اصل چْل ٍ چْارم (1387/3/25 )44
لاًَى اساسي
1387
اس لاًَى ساهاًذّي ٍ حوايت اس تَليذ ٍ عزضِ هسىي
1388/5/31
اس لاًَى اًتطار ٍ دستزسي آساد تِ اطالعات
1388/9/25
اس لاًَى تَسعِ اتشارّا ٍ ًْادّاي هالي رذيذ تِهٌظَر
تسْيل ارزاي سياستّاي ولي اصل چْل ٍ چْارم ()44
لاًَى اساسي
1388/10/15
اس لاًَى ّذفوٌذوزدى ياراًِّا
1388/12/24
اس لاًَى تَدرِ سال  1389ول وطَر
اس لاًَى پذيزش داًطزَ در آهَسضىذُّاي فٌي ٍ حزفِاي1389/2/19 ،
هزاوش تزتيت هعلن ٍ داًطگاُ ضْيذ ررايي
1389/8/5
اس لاًَى حوايت اس ضزوتّا ٍ هؤسسات داًصتٌياى ٍ
تزاريساسي ًَآٍريّا ٍ اختزاعات
1389/10/25
اس لاًَى تزًاهِ پٌذسالِ پٌزن تَسعِ روَْري اسالهي
ايزاى
1389/12/8
اس لاًَى رسيذگي تِ تخلفات راًٌذگي
1390/3/31
اس لاًَى تطىيل ٍسارت راُ ٍ ضْزساسي
1390/8/22
اس لاًَى اهَر گوزوي

 51اس لاًَى تْثَد هستوز هحيط وسة ٍ وار
 52اس لاًَى راهع خذهاترساًي تِ ايخارگزاى

1390/11/16
1391/10/2

74-230
193
103
94
138
172
98
60-121199-200
76
128-129-
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رديف عىًان

53
54
55
56
57
58

اس لاًَى هزاسات اسالهي
اس لاًَى سٌزص ٍ پذيزش داًطزَ در داًطگاُّا ٍ هزاوش
آهَسشعالي وطَر
اس لاًَى هثارسُ تا لاچاق واال ٍ ارس
اس لاًَى آيييدادرسي ويفزي
اس لاًَى راهع حذ ًگار (واداستز) وطَر

تاريخ تصًيب

صفحه

1392/2/1
1392/6/10

130-131133-135137-138139-140141-180
46-47-157
178-179

1392/10/3
1392/12/4
1393/11/12
1393/12/4

اس لاًَى الحاق تزخي هَاد تِ لاًَى تٌظين تخطي اس
همزرات هالي دٍلت ()2
 59اس لاًَى تَدرِ سال  1394ول وطَر
60
اس لاًَى رفع هَاًع تَليذ رلاتتپذيز ٍ ارتماي ًظام هالي
وطَر
61
62
63
64

1393/12/24
1394/2/1

170
164-218
185
55-62-8491-117128-148177-183184-234
170
30-33-6982-88-196227
172
171

1394/9/16
اس لاًَى ضَراّاي حل اختالف
اس لاًَى تيوِ ارثاري خسارات ٍارد ضذُ تِ ضخص حالج در 1395/2/20
احز حَادث ًاضي اس ٍسايل ًمليِ
31
1395/2/27
اس لاًَى تَدرِ سال  1395ول وطَر
26-50-67- 1395/12/24
82-100102-168اس لاًَى تَدرِ سال  1396ول وطَر
176-188193

