
 



 



 

  

دبد ضذُ ٍدس صهيٌِ ياست وِ  ثِ هَخت لبًَى ا يٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضىي ٍاحذ سبصهبًي هطخػ  - 1 مادٌ  

، دس ًيشٍي اًسبًي گشٍُ پضضىيّبي هشثَط ثِ تشثيت  سيضي ثشاي فؼبليت ّب ٍ ًيض ثشًبهِ تؼييي خظ هطي ّب، تذٍيي ٍ اسائِ سيبست

داًطگبُ ّب، داًطىذُ ّبي ػلَم پضضىي ٍ ) ّبي ريشثظ دستگبُ اص عشيك ييغزا ٍ  داسٍيي،دسهبًي،ثْذاضتي  خذهبت ٍ پژٍّص،

لبًَى تطىيالت ٍ ٍظبيف ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ  هغبثك ثب ......( خذهبت ثْذاضتي دسهبًي ، سبصهبًْبي هستمل ٍاثستِ ٍ

 .فؼبليت هي ًوبيذ لبًَى اسبسي خوَْسي اسالهي ايشاى 30ٍ  29ٍ اغَل حبون دس  هَاد  ىيآهَصش پضض

 استمالل داضتي ثب ٍ ضَد هي يب ايدبد ضذُ هَخت لبًَى ثِ است وِ هطخػي سبصهبًي ٍاحذ :هَسسِ دٍلتي   - 2 مادٌ  

 .دّذ هي اًدبم ثبضذ هي لبًًَي هشاخغ سبيش ٍ گبًِ سِ لَاي اص يىي ػْذُ ثش وِ سا اهَسي اص ٍظبيف ٍ ثخطي حمَلي،

بديبهؤسسِ  - 3مادٌ    ًْػوَهيغيشدٍلتي تػَيت هدلس  ثب است ٍ حمَلي استمالل داساي است وِ هطخػي سبصهبًي ٍاحذ

 ػْذُ ٍ گشدد يتإهيي ه غيشدٍلتي هٌبثغ هحل اص آى سبالًِ ثَدخِ دسغذ پٌدبُ ثيص اص ٍ ضَد هي يب ضذُ ايدبد ضَساي اسالهي

 .داسًذ ػوَهي خٌجِ است وِ ٍ خذهبتي ٍظبيف داس

هٌغجك ثب ( هستمل، ٍاثستِ) وليِ ٍاحذّبي اخشاييٍ ضبهل ستبد   : يدسهبً يٍ خذهبت ثْذاضت يداًطگبُ ػلَم پضضى   -4مادٌ

ضبهل داًطىذُ ، هشوض تحميمبتي،پژٍّطىذُ،پژٍّطگبُ،آهَصضىذُ، ثيوبسستبى، ضجىِ ثْذاضت دسهبى، ضؼجِ  تطىيالت هػَة

 .هي ثبضذداًطگبُ وِ ّش ٍاحذ ػْذُ داس اخشاي لسوتي اص ثشًبهِ ّبي ثيي الولل ٍغيشُ هي ثبضذ 

ي ٍ خذهبتي  است وِ  ٍظيفِ آى داًطىذُ ػلَم پضضىي ٍ خذهبت ثْذاضتي ،دسهبًي؛ هَسسِ اي آهَصضي، پژٍّط  - 5مادٌ 

تشثيت ًيشٍي اًسبًي دس سدُ ّبي هختلف گشٍُ پضضىي ، پژٍّص ٍ اسائِ خذهبت ثْذاضتي ٍ دسهبًي  است ٍ داسا ي حذالل سِ 

 .گشٍُ آهَصضي  ػلَم پضضىي هي ثبضذ 

 يي ًبهِ لشاس هييي آيوِ دس ضوَل ا ييش سبصهبى ّبيٍ سب يدسهبً يٍ خذهبت ثْذاضت يداًطىذُ ػلَم پضضى/داًطگبُ -تجػشُ  

 .ضًَذ  يذُ هيًبه داًطگبُ شًذ ثِ اختػبسيگ

است وِ اص تدويغ گشٍ ّْبي آهَصضي دس سغح وبسداًي سضتِ   ييه  هَسسِ آهَصش ػبلي دس گشٍُ پضضى :آهَصضىذُ   - 6مادٌ

 .ّبي گشٍُ پضضىي تطىيل هي گشدد ٍ اهىبًبت ٍ تدْيضات الصم ثشاي آهَصش سضتِ ّبي تحػيلي دس آى دايش است

ٍاحذ تحميمبتي ثب استمالل هبلي ٍ هذيشيت ٍاحذ وِ داساي حذالل سِ پژٍّطىذُ هشتجظ هػَة ثب : پژٍّطگبُ   - 7مادٌ

 . هذيشيت ٍاحذ ٍ فضبي فيضيىي هٌبست ثبضذ

ثبيستي اثتذا دس هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىي هػَة  يمبتيتحم وليِ ٍاحذّبي - تجػشُ 

 . بُ ّبي ػلَم پضضىي اخز ًوبيٌذ گٍ سپس تبييذ ًْبيي خَد سا اص ضَساي گستشش داًط ضًَذ



 

تحميمبتي است هتطىل اص حذالل سِ هشوض تحميمبتي هشتجظ داساي هدَص لغؼي ثب هذيشيت ٍاحذ ٍ ٍاحذ  :پژٍّطىذُ   -8مادٌ

 .فضبي فيضيىي هٌبست وِ ثِ تػَيت سسيذُ ثبضذ

 ٍاحذ تحميمبتي است وِ ثِ دسخَاست ثبالتشيي همبم هسئَل سبصهبى هتمبضي دس يىي اص صهيٌِ ّبي :هشوض تحميمبت   - 9مادٌ

 .سسيذُ ثبضذػلَم پضضىي ثِ تػَيت 

ػلَم پبيِ ، ) ػْذُ داس آهَصش ٍ اسائِ خذهبت پژٍّطي  دس استجبط ثب يه سضتِ هػَة ػلَم پضضىي  :گشٍُ آهَصضي   - 10مادٌ

ًفش اص آًبى  ًفش ػضَ ّئيت ػلوي توبم ٍلت خغشافيبيي هي ثبضذ وِ الالل سِ 5ٍداساي حذالل. هي ثبضذ... (ثبليٌي ، ثْذاضت ،

 .ب ثبالتش ثبضٌذ يٍ  دس هشتجِ استبديبسي

ػلَم پبيِ ، ) ػْذُ داس پژٍّص ٍ يب اسائِ خذهبت آهَصضي دس استجبط ثب يه سضتِ هػَة ػلَم پضضىي  :گشٍُ پژٍّطي -11مادٌ

ًفش ػضَ ّئيت ػلوي توبم ٍلت خغشافيبيي هي ثبضذ وِ الالل يه ًفش اص آًبى  3هي ثبضذ ٍداساي حذالل... (ثبليٌي ، ثْذاضت ،

 .دس هشتجِ پژٍّطگشي ٍ دًٍفش ديگش حذالل پژٍّطيبس ثبضٌذ 

آى دستِ اص اهَسي است وِ تحمك آى هَخت التذاس ٍ حبوويت وطَس است ٍ هٌبفغ آى ثذٍى اهَس حبوويتي   - 12مادٌ

هحذٍديت ضبهل ّوِ الطبس خبهؼِ گشديذُ ٍ ثْشُ هٌذي اص ايي ًَع خذهبت هَخت هحذٍديت ثشاي استفبدُ ديگشاى ًوي 

طگيشي اص ثيوبسيْب ٍ آفتْبي ٍاگيش،همبثلِ ٍ وبّص اثشات حَادث استمبء ثْذاضت ٍ آهَصش ػوَهي، وٌتشل ٍ پي:اص لجيل.ضَد

 عجيؼي ٍ ثحشاًْبي ػوَهي

 :ضبخػْبي اهَس حبوويتي ػجبستٌذ اص 

 هحل خغشافيبي استمشاس پست سبصهبًي  (1

 (پست)حسبسيت ضغل  (2

 ػذم اهىبى اًدبم ٍظبيف پست سبصهبًي تَسظ  ثخص غيش دٍلتي  (3

وِ ػْذُ داس ٍظبيف سيبست  داًطگبُستْبي سبصهبًي ٍاحذ ّبي سبصهبًي هستمش دس ستبد هشوضي پ -1تجػشُ              

 . گزاسي ، ّذايت ٍ ًظبست ّستٌذ ثِ  ػٌَاى هطبغل حبوويتي هحسَة هي ضًَذ 

 . ؼييي هيگشددػٌبٍيي هطبغل حبوويتي ثش اسبس اثالغيِ هؼبًٍت تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ ٍصاست هتجَع ت  -2تجػشُ                 

ٍ ًحَُ  يشين گيتػوحذٍد اختيبسات، سلسلِ هشاتت، سغَح  ،سٍاثظ هيبى ٍاحذّبي سبصهبًي   :سبختبس سبصهبًي   - 13مادٌ

 .تمسين ٍ تَصيغ ٍظبيف هيبى ٍاحذّب سا ًطبى هي دّذ ٍ ضبهل ضشح ٍظبيف، ًوَداس سبصهبًي ٍ پست ّبي سبصهبًي هي ثبضذ

 . ًطبًگش سٍاثظ ، سلسلِ هشاتت ٍ سغَح سبصهبًي داًطگبُ است است وِ يًوَداس :ًوَداس سبصهبًي   -1-13

 ي،تؼذاد پستْبٍ تؼذاد ٍاحذّبي سبصهبًي يسبصهبً وِ ، تؼذاد سغَحاست  هؼيبسّبيي:ضَاثظ تطىيالتي  -2-13 

 .تؼييي هي ًوبيذ سا چگًَگي تَصيغ ٍظبيف ٍ فيح ٍظب ضش  ،يسبصهبً يٌَع پستْبت،تؼذاد ٍ يتيشيهذ



 

لشاس هي هذيشيت ّش يه اص همبعغ تطىيل دٌّذُ سلسلِ هشاتت سبصهبًي است وِ خضء سدُ  :سغح سبصهبًي  -3-13

 .گيشد

 .سغح ثِ تشتيت صيش هي ثبضذ 4ثش اسبس ايي ضَاثظ سغَح سبصهبًي حذاوثش 

 سيبست  (1

 هؼبًٍت (2

 هذيشيت (3

 اداسُ/گشٍُ  (4

 .داًطگبُ ثشاثش ثب  سبصهبى است يتطىيالتسغح   -تجػشُ

هدوَػِ ٍظبيفي است وِ ثشاي يه پست سبصهبًي تؼييي هي گشدد ٍوبسهٌذ هىلف : ضشح ٍظيفِ پست سبصهبًي  -4-13

 .ثِ اًدبم آى هي ثبضذ

  هؼبًٍت،  ضبهل  اص اخضاي سبختبس سبصهبًي است وِ دس لبلت يىي اص اًَاع تطىل ّبي سبصهبًي :ٍاحذ سبصهبًي   -5-13

 . ػْذُ داس اًدبم ٍظبيف هتدبًس ٍ هشتجظ ثب اّذاف دستگبُ اغلي هي ثبضذ ب گشٍُ يٍ  ،هذيشيت، اداسُ

 . دس ساس ّش ٍاحذ ،پست سبصهبًي هتٌبست ثب اختيبسات آى پيص ثيٌي هي ضَد -تجػشُ  

ٍ هبلي ٍ تطىيالتي تبثغ دستگبُ  ٍاحذي است وِ اص ًظش سيبست ّب ٍ خظ هطي ّب ٍ ًيض اهَس اداسي :ٍاحذ تبثؼِ -6-13

 . اغلي هي ثبضذ

هدوَػِ اي است وِ ًطبًگش تؼذاد،ًَع، ضوبسُ سديف ٍ سغح پست ّبي سبصهبًي داًطگبُ  :تطىيالت تفػيلي - 7-13

 .هي ثبضذ

ثبثت ٍ )ف ٍ هسئَليتْبي هطخع ياًدبم ٍظب يهَسسِ  است وِ ثشا يليالت تفػيخبيگبّي دس  تطى :پست سبصهبًي   -14مادٌ

 .  ثشاي تػذي يه وبسهٌذ دس ًظش گشفتِ هيطَد ( هَلت

ػجبست اص پست سبصهبًي وِ ثِ هٌظَس اًدبم ٍظبيف هستوش ٍ توبم ٍلت ثشاي اختػبظ ثِ وبسهٌذ سسوي  :پست ثبثت  -1تجػشُ 

 . دس تطىيالت تفػيلي داًطگبُ ايدبد هي ضَد ٍ هوىي است ثب تػذي يب ثذٍى تػذي ثبضذ  يوبًيب  پيٍ 

وِ ثِ هٌظَس اًدبم ٍظبيف توبم ٍلت ٍ هستوش،دس هذت  يتيش حبوويػجبست است اص پست سبصهبًي غ :پست هَلت  -2تجػشُ 

 .اًطگبُ ايدبد ضذُ است دس تطىيالت تفػيلي د يي  ثشاي اختػبظ ثِ وبسهٌذ لشاسداديهؼيي ٍ لشاسداد هؼ

 يش پستْبيبفتِ ٍ پس اص خشٍج ضبغل ثِ سبيػجبست است اص پست سبصهبًي وِ ثشاي فشدي اختػبظ  :پست ثب ًبم  -3تجػشُ 

  .ضَد يل هيبص تجذيهَسد ً

 ت ػلوي خْت تػذي پست اخشايي ٍإاست وِ هٌحػشا ثِ اػضب ّي يضوبسُ داسپست سبصهبًي : پست ته ستبسُ  - 4تجػشُ  

 .هذيشيتي اختػبظ هي يبثذ



 

 .داًطگبُ است  يي سغح سبصهبًيبست اٍليس  -15مادٌ 

ت يشيهذ)بست اص سغَح سَم ٍ چْبسم يهدوَػِ حَصُ س يسبصهبً يهحَلِ ، ٍاحذّب يت ّبيثبتَخِ ثِ اّذاف ٍ هإهَس -تجػشُ       

  .گشدد يف هيتؼش( گشٍُ/اداسُ/

هؼبًٍت دٍهيي سغح سبصهبًي پس اص سئيس داًطگبُ هي ثبضذ وِ اًدبم ثخطي  اص ٍظبيف ، هشتجظ ثب اّذاف داًطگبُ   - 16مادٌ

 :ثبضذ وِ ػجبستٌذ يػذد ه 7داًطگبُ حذاوثش يتؼذاد هؼبًٍت ّب.سا ثش ػْذُ داسد

 يهؼبًٍت ثْذاضت (1

 هؼبًٍت دسهبى (2

 هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ (3

 يهؼبًٍت آهَصض (4

 يهؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍس (5

 يفشٌّگ  ٍ ييهؼبًٍت داًطدَ (6

 ت ٍ هٌبثغيشيهؼبًٍت تَسؼِ هذ (7

 .ؼييي هي گشدد تًي ت اهٌب حذاوثش تب سمف هػَة لبًَثش اسبس تطىيالت هػَة ّيإ ُتؼذاد هؼبًٍتْب دس داًطگب -1تجػشُ

 .ّش هؼبًٍت حذ اوثش ثب ضص هذيشيت سبصهبًذّي هي ضَد  -2تجػشُ 

ٍ هؼبًٍت  ًوَد يٌيص ثيتَاى دٍ پست هؼبٍى پ يت حذاوثش هيشيدبد هذيغَست ػذم ادس ّش هؼبًٍت داًطگبُ دس   -3تجػشُ 

 . وشد يسبصهبًذّداًطگبُ  سا دس لبلت اداسات ٍ گشٍُ ّب 

سا دس صهيٌِ فؼبليت ّبي هغبلؼبتي ، داًطگبُ  هذيشيت سَهيي سغح سبصهبًي است وِ اًدبم ثخطي اص ٍظبيف هؼبًٍت  -17مادٌ

 .هذيش لشاس هي گيشد "هذيشيت "دس ساس.ػْذُ داسد است تحميمبتي ٍ اخشايي ثش

اص اداسات ٍ گشٍُ ّب ثش اسبس تٌَع ٍظبيف  يجيب تشويپست ّبي ّش هذيشيت حذاوثش دسچْبس اداسُ ٍ يب چْبس گشٍُ ٍ -1-17

هَسيتْب ٍٍظبيف إدبد اداسُ ٍ گشٍُ ضشٍسي ًوي ثبضذ ٍ ثش حست هيا هي ضَد لىي ثشاي ايدبد هذيشيت الضاهبً يسبصهبًذّ

 .ًوَد يتحت ًظبست هذيش ٍ يب هؼبٍى ٍي پيص ثيٌ هحَلِ،پستْبي سبصهبًي سا هي تَاى هستميوبً

 .دبد گشٍُ يب اداسُ ، حذاوثش يه پست سبصهبًي هؼبٍى پيص ثيٌي هي ضَديدس ّش هذيشيت دس غَست ػذم ا  -2-17

هذيشيت وِ  ت وبسضٌبس هسٍَل سا هي تَاى دس تطىيالتپس حذاوثش چْبس دس غَست ػذم پيص ثيٌي اداسُ يب گشٍُ - 3-17 

ست وبسضٌبس ٍ يب وبسداى سا تحت ًظبست دٍ پ هطشٍط ثشآًىِ حذالل. ٍخِ غبلت ٍظبيف آًْب وبسضٌبسي ثبضذ، ايدبد ًوَد 

 .داضتِ ثبضذ

 .دبد پست وبسضٌبس هسئَل هوٌَع استيس گشٍُ اييب سيس اداسُ ييس يٌيص ثيدس غَست پ  -تجػشُ  



 

ف يبلت ٍظبغٍخِ . اص ٍظبيف هذيشيت هي ثبضذ يگشٍُ، چْبسهيي سغح سبصهبًي است وِ ػْذُ داس اًدبم ثخط  -18مادٌ

ّش گشٍُ هتٌبست ثب .لشاس داسد  "سئيس گشٍُ"است ٍ دس سؤس آى گشٍُ فبلذ ٍاحذ تبثؼِ . است يمبتيٍ تحم يهغبلؼبت "گشٍُ"

 . خَاّذ ثَد يپٌح پست سبصهبً يت ّبي هحَلِ حذالل داسايف ٍهإهَسيٍظب

 "اداسُ"ٍخِ غبلت ٍظبيف .اص ٍظبيف هذيشيت هي ثبضذ  ياداسُ چْبسهيي سغح سبصهبًي است وِ ػْذُ داس ثخط  - 19مادٌ 

ت يف ٍ هإهَسيّش اداسُ هتٌبست ثب ٍظب. لشاس هي گيشد "سييس اداسُ "اداسُ فبلذ ٍاحذ تبثؼِ است ٍ دس سؤس آى .اخشايي است 

 .ثبضذ  يه يپٌح پست سبصهبً يِ ٍ حذالل داساهحَل يّب

 :حبون  ثش فؼبليتْبي تطىيالتي داًطگبُ ثش اسبس  هَاسد صيش هي ثبضذ يسيبست ّب ٍ خظ هطي ّب  -20مادٌ  

 .والى ٍصاست هتجَع  يت  سيبست ّبيدس حذ هغلَة  ثب سػب داًطگبُهٌغمي ًوَدى اًذاصُ   (1

 چْبست حذاوثش يثب سػب ثِ هٌظَس تسْيل دس اهش تػوين گيشي( سلسلِ هشاتت اداسي) يسغَح سبصهبً يسبصهتٌبست  (2

  يسغح سبصهبً

 .تدويغ ٍاحذّبي سبصهبًي ٍ وبّص تؼذاد پست ّبي هذيشيتي  (3

  ياص سبختبس سبصهبً يش ضشٍسيغ يحزف ٍاحذ ّب (4

 يالتيتطىه ٍاحذ يدس  ت هٌحػشاًيٍ توشوض ّش فؼبل يهَاص يحزف ٍاحذّب (5

ٍ تَسظ هؼبًٍت تَسؼِ داًطگبُ ضَد  ضشح ٍظبيف پست ّبي سبصهبًي تَسظ ٍاحذّبي هشثَعِ تْيِ ٍ تٌظين هي  -21 مادٌ

 .تإييذ هي گشدد

ثب  دس ايي آييي ًبهِ  هشتجظداًطگبُ ثش اسبس ضَاثظ ٍ ضبخع ّبي  يليًوَداس سبصهبًي ٍ تطىيالت خشد ٍ تفػ -22ٌ ماد

پس ٍسٍصاست هتجَع اسسبل  يت ٍ تحَل اداسيشيذ ثِ هشوض تَسؼِ هذييٍ تإ يخْت ثشسس ٍپيطٌْبد ٍاحذ ّبي ريشثظ تذٍيي 

  .تػَيت  هي گشدد داًطگبُ ءاهٌب إتيّدس 

ذُ يسس ٍصاست هتجَع يت ٍتحَل اداسيشيذ هشوض تَسؼِ هذييإت وِ ثِالت خشديٍ تطى يش دس ًوَداس سبصهبًييّشگًَِ تغ -تجػشُ

 .خَاّذ ًوَد يعحذاوثش يه ثبس ي هبدُ سا يٌذ ايثبضذ فشا

ػَظ تغييش وبسثشي ، ايدبد يب ٍ وليِ پيطٌْبدّبي هؼبًٍتْب ٍ ٍاحذ ّبي تخػػي داًطگبُ دس خًوَداس سبصهبًي  -23 مادٌ

 22ش هفبد هبدُ تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ داًطگبُ ثشاثست يب ٍاحذ تطىيالتي ٍ يب تغييش ػٌَاى پست تَسظ هؼبًٍت حزف پ

 . ثشسسي ٍ تػَيت هي گشدد

هشوض ثْذاضت ضْشستبى،هشوض ثْذ اضتي دسهبًي ضْشي ، هشوض : ضبهل  داًطگبٍُاحذّبي تبثؼِ هؼبًٍت ثْذاضت   -24 مادٌ

ٌِ ،هشوض يسٍستبيي ثب تسْيالت صايوبًي، هشاوض لشًغ –سٍستبيي، هشوض ثْذ اضتي دسهبًي ضْشي  –ثْذ اضتي دسهبًي ضْشي 

،پبيگبُ ثْذاضتي، هشوض ثْذ اضتي دسهبًي ضْشي دسخِ يه ، هشوض ثْذ اضتي دسهبًي  يسفتبس يْبيوبسيسفشاًس هطبٍسُ ٍ ث

 .ضْشي دسخِ دٍ ، هشوض ثْذ اضتي دسهبًي سٍستبيي ٍخبًِ ثْذاضت  هي ثبضذ



 

ثْذاضت ٍصاست هتجَع ثش عشح گستشش ضجىِ ّبي ثْذاضتي ٍ دسهبًي داًطگبُ ّش پٌح سبل يىجبس تَسظ هؼبًٍت  -1تجػشُ 

ضَد ٍ  داًطگبُ هَظف است عي دٍسُ هزوَس وليِ اّذاف آى  اسبس سيبستْبي هلي ٍ استشاتژيه تْيِ ٍ ثِ داًطگبُ اثالؽ هي

 .سا هحمك ًوبيذ

ثبهَافمت  دسهبًي خبسج اص عشح ّبي گستشش  هٌحػشاً – ايدبد ّش گًَِ تغييش دس تطىيالت ٍ احذ ّبي  ثْذاضتي -2تجػشُ 

 .اهىبى پزيش است  يت ٍ تحَل اداسيشيييذ هشوض تَسؼِ هذإهؼبًٍت ثْذاضتي  ٍصاست هتجَع ٍ ت

تطىيالت ٍاحذ ّبي تبثؼِ هؼبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ ثب سػبيت همشسات ٍ ضَاثظ هَسد تإييذ هؼبًٍت ثْذاضتي ٍصاست  -3تجػشُ 

 .د دس ايي آييي ًبهِ تذٍيي هي گشد 22هتجَع ٍ سػبيت هبدُ 

 .ثبضذ يضبهل داًطىذُ ٍ آهَصضىذُ ه يتبثؼِ هؼبًٍت آهَصض يٍاحذ ّب  -25 مادٌ

ضَاثظ ٍ ضبخع ّبي  ايدبد ، حزف ، ادغبم ٍ تفىيه ٍاحذّبي تبثؼِ هؼبًٍت آهَصضي داًطگبُ ، تَسظ هؼبًٍت  - 1تجػشُ

 . گستشش داًطگبّْب  تؼييي ٍ اثالؽ هي گشدد يت دس ضَسايآهَصضي ٍصاست هتجَع  ٍ تػَ

ييذ هؼبًٍت آهَصضي ٍصاست إثب سػبيت همشسات ٍ ضَاثظ هَسد ت داًطگبُتطىيالت ٍاحذّبي تبثؼِ هؼبًٍت آهَصضي  -2تجػشُ 

 .گشدد دس آييي ًبهِ تذٍيي هي 22هتجَع ٍ سػبيت هبدُ 

  يتحت ًظش هؼبًٍت آهَصض يػ ًظبست ،پبيص، اسصضيبثي ٍ اػتجبس ثخطي آهَصضهشاوض آهَصضي ٍ دسهبًي اص لحب -3تجػشُ

 .داًطگبُ هي ثبضٌذ

 :ّبي تبثؼِ هؼبًٍت آهَصضي ثب سػبيت هَاسد صيش اهىبى پزيش است غييشات  تطىيالت تفػيلي دس ٍاحذ ت  -26 مادٌ

 .لَاًيي ٍ همشسات ٍ ضَاثظ هَسد تبييذ هؼبًٍت تخػػي هشثَعِ  (1

 اسبسٌبهِ ٍاحذّبي آهَصضي  (2

 .اػضبء ّيبت ػلوي ثِ داًطدًَسجت ّبي همشس  دستؼييي  تؼذاد  (3

 .ت ػلوي دس گشٍُ ّبي آهَصضيإًسجت ّبي همشس دستؼييي تؼذاد ًيشٍّبي ووه آهَصضي ثِ اػضبء ّي (4

ه يٌيپبساول ي، دسهبًگبُ ّب ٍ ٍاحذّبيٍ دسهبً يوبسستبى ّب، هشاوض آهَصضيتبثؼِ هؼبًٍت دسهبى ضبهل ث يٍاحذ ّب -27 مادٌ

 .ثبضٌذ يه

تحت  يظبست ،پبيص، اسصضيبثي ٍ اػتجبس ثخطي دسهبًًاص لحب ػ  هيٌيٍ پبساول ٍ هشاوض آهَصضي ٍ دسهبًيثيوبسستبًْب  -1تجػشُ 

 .ًظش هؼبًٍت دسهبى  داًطگبُ هي ثبضٌذ 

 .هستمش دس ضْشستبًْب دس سبختبس ضجىِ ّبي ثْذاضتي دسهبًي لشاس هي گيشًذ  يثيوبسستبًْب  -2تجػشُ 

ِ ٍاحذ ّبي دسهبًي  ثشاسبس ًظبم تخػيع هٌبثغ سبختبسي خذهبت دسهبى ثستشي ٍاحذ ّبي خذيذ ٍتَسؼ سيتإس -28مادٌ 

 .وطَسوِ ّش پٌح سبل يىجبس تَسظ هؼبًٍت دسهبى ٍصاست تْيِ هي ضَد

تطىيالت  تفػيلي هشاوض آهَصضي ٍ دسهبًي ٍ ثيوبسستبى ّب ثش اسبس استبًذاسدّبي تطىيالتي اثالغي اص هؼبًٍت   -29 مادٌ

 .ييذ هؼبًٍت دسهبى تٌظين هي ضَدإتَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ ٍ فشم اسصيبثي  ثيوبسستبى هَسد ت



 

تخػيع هٌبثغ سبختبسي خذهبت دسهبى ثستشي اِيدبد ّش گًَِ تغييش دس تطىيالت ٍ احذ ّبي دسهبًي خبسج اص ًظبم   -1تجػشُ

 .وطَس هٌحػشا ثبهَافمت هؼبًٍت دسهبى ٍ تبييذ هشوض تَسؼِ هذيشيت ٍ تحَل اداسي ٍصاست هتجَع اهىبى پزيش است 

تطىيالت ٍاحذ ّبي تبثؼِ هؼبًٍت دسهبى داًطگبُ ثب سػبيت همشسات ٍ ضَاثظ هَسد تإييذ هؼبًٍت دسهبى ٍ تإييذ  -2تجػشُ

 .دس ايي آييي ًبهِ تذٍيي هي گشدد  22سهبى ٍصاست هتجَع ٍ سػبيت هبدُ هؼبًٍت د

پژٍّطگبُ،  پژٍّطىذُ ، هشوض تحميمبت ٍ پبسن فٌأٍسي، هشوض :ٍاحذّبي تبثؼِ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي ضبهل  -30 مادٌ

 .هي ثبضٌذسضذ 

داًطگبُ ،  يمبت ٍ فٌأٍسيتبثؼِ هؼبًٍت تحم ضَاثظ ٍ ضبخع ّبي ايدبد ، حزف ، ادغبم ٍ تفىيه ٍ تَسؼِ ٍاحذّبي -1تجػشُ

 . گستشش داًطگبّْب تؼييي ٍ اثالؽ هي گشدد يت دس ضَسايٍصاست هتجَع  ٍتػَ  يمبت ٍ فٌأٍسيتَسظ هؼبًٍت تحم

تطىيالت ٍاحذ ّبي تبثؼِ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي داًطگبُ ثب سػبيت همشسات ٍ ضَاثظ هَسد تإييذ هؼبًٍت  -2تجػشُ 

 .دس ايي آييي ًبهِ تذٍيي هي گشدد 22فٌبٍسي ٍصاست هتجَع ٍ سػبيت هبدُ تحميمبت ٍ 

هؼبًٍت تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ داًطگبُ هَظف است گضاسش وليِ الذاهبت دس صهيٌِ  تغييش ات تطىيالت داًطگبُ سا  -31 مادٌ

 .ذاسسبل ًوبي ٍ ّيإت اهٌبءثِ هشوض تَسؼِ هذيشيت ٍ تحَل اداسي ٍصاست هتجَع هبُ يه ثبس  ّش  ضص

دس  يالتيتطى يٌذّبيِ فشايول يت ٍ تحَل اداسيشيالت هشوض تَسؼِ هذيَى تطىيًشم افضاس اتَهبس يپس اص ساُ اًذاص -تجػشُ   

 .شديگ يي سبهبًِ اًدبم هيا

 ب تَسؼِ يبفتِ دس چبسچَةيپستْبي هذيشيتي ٍ سشپشستي داًطگبُ فمظ ثشاي ٍاحذ ّبي خذيذاالحذاث ٍ ايدبد -32 مادٌ

 .شديگ يضَاثظ ٍ همشسات اثالغي اًدبم ه

 يليالت تفػيدس اٍل هدوَػِ تطى( خبًجبصاى حبلت اضتغبل ٍ ضْذا )پست ّبي سبصهبًي ثب ًبم خْت ايثبس گشاى  - 33مادٌ 

 . شديگ يشثظ لشاس هيرداًطگبُ ثشاسبس ضَاثظ ٍ همشسات 

ت ٍ هٌبثغ داًطگبُ اػالم ٍ پس اص يشيهؼبًٍت تَسؼِ هذل پست ثِ يخْت تجذ يتخػػ يطٌْبدّبي هؼبًٍت ّبيپ -34 مادٌ

 .ل لبثل اخشا خَاّذ ثَديثشاسبس ضَاثظ ٍ همشسات ثِ خض هَاسد ر يثشسس

 .تغييشػٌَاى پستْبي سبصهبًي غيش هذيشيتي ٍ غيش سشپشستي ثِ پستْبي هذيشيتي ٍسشپشستي (1

 .تغييش ػٌَاى پستْبي ّيإت ػلوي ثِ پستْبي غيشّيإت ػلوي (2

 .شّيإت ػلوي ثِ پستْبي ّيإت ػلوييػٌَاى پستْبي غتغييش  (3

 .تغييش ػٌَاى پستْبي اغلي ثِ پستْب ٍ هطبغل پطتيجبًي ٍ خذهبتي (4

 .ايدبد پست دس ٍاحذّبي ستبدي اص هحل حزف پست ّبي ثال تػذي ٍاحذ ّبي غيش ستبدي هوٌَع است -1تجػشُ 

 .س هطبغل اغلي ٍ تخػػي ثال هبًغ استستبدي دش يغ حزف پست ّبي ستبدي ٍايدبد پست ّبي  - 2تجػشُ 

 .حزف پستْبي وبسضٌبسي ٍ هذيشيتي ًجبيذ هٌدش ثِ حزف ٍظيفِ اغلي ٍ لبًًَي داًطگبُ ضَد – 3تجػشُ 



 

پست . دس چبسچَة اّذاف ٍ ٍظبيف ٍ الضاهبت لبًًَي خذيذ وِ ثؼذ اص تػَيت ايي آييي ًبهِ اثالؽ هي ضَد  - 35 مادٌ

 .هفبد ايي آئيي ًبهِ ايدبد هي گشددسبصهبًي هتٌبست ثب سػبيت 

 

 

ثِ گشٍُ ثٌذي هطبغل ثش اسبس ًَع ٍظبيف ٍ سغح هسئَليت ّب ٍ ضشايظ احشاص ضغل ٍ ًيض : عجمِ ثٌذي هطبغل  -36مادٌ 

 .ضَد ياًتخبة ػٌَاى هٌبست ثشاي آًْب اعالق ه

ضغلي ديگش ثِ  يدسخِ اّويت ٍ اسصش يه سضتِ ضغلي دس همبم همبيسِ ثب سضتِ ّبثِ سٌدص : اسصضيبثي هطبغل  -37مادٌ 

 -ٍظبيف ٍ سغح هسئَليت ّب يذگيچيهطبغل ، ثب تَخِ ثِ ًَع ٍ پ يهٌظَس تؼييي هَلؼيت ًسجي عجمبت ضغلي دس عشح عجمِ ثٌذ

  .ضَد يايظ هسبٍي اعالق هظ وبس ثِ هٌظَس پشداخت حمَق هسبٍي دس اصاي وبس هسبٍي دس ضشيظ هحيت ضغل ضشايحسبس

، همشسات ،آييي ًبهِ ّب ٍ دستَس  يثِ ضشح سضتِ ّبي ضغلي ، فْشست تخػيع سضتِ ضغل: عشح عجمِ ثٌذي هطبغل  -38مادٌ 

 .ضَد يالؼول ّبي اخشايي اعالق ه

ػجبست است اص هدوَػِ اي اص ٍظبيف ٍ هسئَليت ّبي هشتجظ ٍ هستوش وِ ثش اسبس عشح عجمِ ثٌذي هطبغل ثِ  :ضغل  -39مادٌ  

  .ايي ػٌَاى ضٌبختِ ضذُ ثبضذ

اص ادغبم دٍ يب چٌذ سضتِ ضغلي ٍ ضَدػجبست است اص ضغلي وِ ثِ فْشست عجمبت ضغلي هػَة افضٍدُ هي: ضغل خذيذ -1-39

هػَة  يضغل يذ وِ ٍظبيف ٍ هسؤٍليتْبي آًْب هٌغجك ثب سضتِ ّبيآ يپستْبي سبصهبًي خذيذ، ثَخَد ههَخَد يب ثش اثش ايدبد 

 .است ذيخذ ايدبد ضغل هستلضم ًجَدُ ٍ دس ًتيدِ تخػيع آًْب

ضغلي هػَة ثِ دليل حزف يب اص ثيي سفتي ٍظبيف ٍ پستْبي سضتِ  يػجبست است اص حزف يىي اص سضتِ ّب: حزف ضغل -2-39

 .ثَسهض يضغل

هستلضم اًدبم  داًطگبُگشدد وِ تػذي آى ثِ اػتجبس هبّيت ٍظبيف ٍ ّذفْبي  ياعالق ه يثِ هطبغل: هطبغل تخػػي  -3-39

هغبلؼبت ٍ ثشسسي ّبي هستوش ػلوي ٍ تخػػي است ٍ ػالٍُ ثش داضتي تحػيالت ليسبًس ٍ ثبالتش دس يه سضتِ تخػػي هستلضم 

 .آى سضتِ هي ثبضذ داضتي تدبسة هوتذ ٍ وست هْبست وبهل دس

   .ت ٍ اثالؽ خَاّذ ضذيتػَ يت ٍ تحَل اداسيشيبصات هتؼلمِ تَسظ هشوض تَسؼِ هذيٍ اهت يفْشست هطبغل تخػػ  -تجػشُ  

ػجبست اص تؼذادي ضغل است وِ اص لحبػ ًَع وبس هطبثِ ٍلي اص ًظش اّويت ٍ دضَاسي ٍظبيف ٍ هسئَليت ّب  :سضتِ ضغلي -40مادٌ 

 . داساي دسخبت هختلف هي ثبضٌذ

ثِ هٌظَس هطخع وشدى ٍظبيف ٍ هسئَليتْب ٍ ضشايظ احشاص هطبغل لبثل  تخػيع ثِ يه سضتِ ضغلي : ضشح سضتِ ضغلي  -1-40

 يػٌَاى،تؼشيف،ًوًَِ ٍظبيف ٍ هسئَليتْب ،حذالل  ضشايظ احشاص،تبسيخ تػَيت ٍ ضوبسُ تطخيع ههطخع تْيِ هي ضَد وِ حبٍي 

 . هي ثبضذ يٍ سضتِ ضغل يي سستِ ،سستِ فشػيع هجيضوبسُ تطخ. ثبضذ



 

ِ ضغلي -41مادٌ   ػجبست است اص هدوَػِ اي اص سضتِ ّبي ضغلي وِ اص لحبػ ًَع وبس ٍ هذسن تحػيلي ٍ تدشثي، ضجبّت ّبي:سست

هَخَد  يسستِ ّب .ايدبد سستِ ّبي فشػي دس ريل ّش سستِ ثش اسبس ًَع هطبغل اهىبى پزيش است.ولي ٍ ػوَهي داضتِ ثبضٌذ

 :ػجبستٌذ اص

 يٍ فشٌّگ يآهَصض (1

 يٍ هبل ياداس (2

 ياهَس اختوبػ (3

 خذهبت (4

 ستيظ صيٍ هح يوطبٍسص (5

6) ٌ  يٍ هٌْذس يف

 اعالػبت يفٌبٍس (7

  يٍ دسهبً يثْذاضت (8

ه يداسًذ دس  يطتشيث يظ احشاص ٍاثستگيوِ اص ًظش ًَع وبس، حشفِ ٍ ضشا يضغل يه سستِ سضتِ ّبيدس: يسستِ فشػ-42مادٌ 

 .شًذيگ يلشاس ه يسستِ فشػ

 .ايدبد سستِ ّبي فشػي دس ريل ّش سستِ ثش اسبس ًَع هطبغل اهىبى پزيش است -تجػشُ    

تدشثِ ٍ  ّبي الصم اػن اص تحػيالت، هْبست ّب، ػجبست است اص حذالل خػَغيبت ٍ تَاًبيي: ضشايظ احشاص ضغلي  -43 مادٌ

 .دٍسُ ّبي آهَصضي هَسد ًيبص وِ ثشاي اًدبم ٍظبيف ٍ لجَل هسئَليت ّبي يه ضغل الصم است

ش يي اسلبم اص سوت چپ ثِ ساست ثِ تشتيت صيسلن تطىيل ضذُ است وِ ا 7ضوبسُ تطخيع يب وذ سضتِ ضغلي اص  -44 مادٌ

 :است 

 سستِ: سلن اٍل

 يسستِ فشػ: م ٍسَمسلن دٍ

 يسضتِ ضغل: سلن چْبسم ٍ پٌدن

 يتؼذاد عجمِ ضغل: سلن ضطن ٍ ّفتن

 يذگيچيت ٍ پيش اّويًظ يثبضذ وِ ثشاسبس ػَاهل يي سغَح ضغل هيي تب ثبالتشيي تشييعجمِ ًطبًگش پب: عجمِ -45 مادٌ

ب خذاٍل حك ضغل اختػبظ ياص عجمبت ضبًضدُ گبًِ خذٍل  يىيبص ثِ يهَسد ً يتْب، سغح تخػع ٍ هْبستْبيف ٍ هسؤٍليٍظب

 . بثٌذي يه

ل وست تدشثِ ٍ يب ثِ دليٍ  يظ احشاص عجمبت ضغليثش اسبس ضشا يص عجمِ ضغليػجبست است افضا: استمبء عجمِ -1-45

 .شديگ يدس عجمِ ثبالتش لشاس ه يميب ثِ غَست تطَيذ ٍ يخذ يليب اخز هذسن تحػيع ثِ پست يب ضغل هستوشي ٍ يتخػ

 .ػجبست است اص تغييش ضغل وبسهٌذ ٍ گوبسدى ٍي ثِ ضغلي وِ دس عجمِ پبييي تش لشاس داسد: تٌضل عجمِ -2-45

 هشتجظ  يػجبست است اص لشاس دادى پست هستخذم دس عجمِ ٍ ستجِ ضغل: عيتخػ-3-45



 

 يعجمِ ثٌذ يِ ، اسضذ، خجشُ ٍ ػبلي، پبيحذاوثشدس پٌح ستجِ، همذهبتْب، يژگيّشوذام اص هطبغل هتٌبست ثب ٍ: ستجِ -46 مادٌ

ثِ  يخجشُ ٍ ػبل يّب ستجِ. بثذي يب خذاٍل حك ضغل اختػبظ هياص عجمبت خذٍل  يىيگشدًذ ٍ ّشوذام اص ستجِ ّب ثِ  يه

 .بثذي يٍ ثبالتش اختػبظ ه يهطبغل وبسضٌبس

 . ي ٍ اثالؽ خَاّذ ضذيت هٌبثغ ٍصاست هتجَع تذٍيشيٍ هذ ي عجمِ ٍ ستجِ تَسظ هؼبًٍت تَسؼِييًحَُ تؼ -تجػشُ

گشدد  يص هْبست هستخذم هيهستخذم است وِ سجت افضا يش دٍلتيب غيٍ  يآى ثخص اص خذهبت دٍلت: تدشثِ ضغلي -47 مادٌ

 .تَاًذ هَثش ثبضذ يثِ تٌبست ه يٍ يي عجمِ ٍ ستجِ ضغلييٍ دس تؼ

 .ثبضذ يهستخذم، وِ دس سضتِ هشثَط ثِ ضغل هَسد تػذآى لسوت اص خذهبت : تدشثِ هشثَط--1-47

 يثشا  يبسيهبًٌذ تدشثِ ووه ثْ)ثبضذ  يٌِ ضغل هَسد تػذيآى ثخص اص خذهبت هستخذم ،وِ دس صه: تدشثِ هطبثِ-2-47

 ( ياًجبسداس يثشا يبس،تدشثِ وبسپشداصيثْ

تَسظ هشوض تَسؼِ هذيشيت ٍ تحَل اداسي ٍصاست هتجَع، هالن  يٍ ضشايظ احشاص اثالغ هدوَػِ سضتِ ّبي ضغلي -48 مادٌ

 .خَاّذ ثَد داًطگبُػول وويتِ اخشايي عشح عجمِ ثٌذي هطبغل 

 

لبثل تخػيع دس سستِ ّب ٍ سضتِ ّبي ضغلي هختلف ثش  دس ضشايظ احشاص هطبغل  يول يايدبد ّشگًَِ تغييش  ٍ ثبصًگش -49مادٌ

تب پس اص تإييذ آى هشوض خْت ثِ هشوض تَسؼِ هذيشيت ٍ تحَل اداسي پيطٌْبد  داًطگبُاسبس ضَاثظ اثالغي ٍصاست هتجَع تَسظ 

  .عشح ٍ تػَيت ثِ ّيإت اهٌبء اسسبل گشدد 

هسئَل تضويي سػبيت لَاًيي  داًطگبُوويتِ اخشايي عشح عجمِ ثٌذي هطبغل : وويتِ اخشايي عشح عجمِ ثٌذي هطبغل -50مادٌ   

ٍ همشسات اثالغي ٍصاست هتجَع ٍ هػَثبت ّيبت اهٌب دس وليِ اًتػبثبت، تغييش ػٌبٍيي ، استمبء ٍ تٌضل عجمبت ٍ خبثدبيي افشاد دس 

 .هطبغل هختلف هي ثبضذ

 :عش ح عجمِ ثٌذي هطبغل هَسسِ ثِ ضشح صيش هي ثبضذ يياخشا اػضب وويتِ -1-50

 (سييس)هؼبٍى تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ (1

 (شيدث)يس گشٍُ تَسؼِ سبصهبى ٍ تحَل اداسيسئ/ ش يهذ (2

 (ػضَ)هذيش هٌبثغ اًسبًي يب ػٌبٍيي هطبثِ (3

 (ػضَ) (هطبغل يوبسضٌبس عجمِ ثٌذ/ وبسضٌبس هسئَل/ س گشٍُيسئ)ثبالتشيي هسئَل عجمِ ثٌذي هطبغل (4

ش آًْب ييب تغيتوبهي اػضب داساي اػتجبس هي ثبضذ ٍ لغَ  يعشح عجمِ ثٌذي هطبغل ثب اهضب ييهػَثبت وويتِ اخشا -1تجػشُ      

 .ثبضذ يتوبم اػضب ه يض هٌَط ثِ اهضبيً

 .ثبضذ يش ًويض ثِ غيهطبغل لبثل تفَ يعجمِ ثٌذ ييتِ اخشايحك اهضبء اػضبء وو -2 تجػشُ

  



 

 :ػجبست است اص  داًطگبُعش ح عجمِ ثٌذي هطبغل  ييٍظبيف وويتِ اخشا -51 مادٌ

بفت ضذُ اص ٍاحذّبي تبثؼِ دس خػوَظ اخوشاي عشحْوبي    يثشسسي ٍ اتخبر تػوين دس هَسد وليِ پيطٌْبدات دس (1

 عجمِ ثٌذي هطبغل ثش اسبس هػَثبت 

هطبغل ٍ تؼييي خبيگبُ ٍ سغَح تخػيع پستْب يب هطب غل سبصهبًي ثِ سضتِ ّبي ضغلي عشحْبي عجمِ ثٌذي  (2

 هستخذهيي دس چْبسچَة ضَاثظ ٍ همشسات عشحْبي هشثَعِ

ًظبست ٍ وٌتشل هذاسن اسائِ ضذُ ثِ وويتِ ٍ تطخيع تدشثِ ،هذسن تحػيلي ،دٍسُ ّبي آهَصضي،وبس اهوَصي،   (3

 سَاثك  تدشثي ٍغيشُ ثش اسبس هستٌذات ٍ همشسات هٌذسج دس عشحْبي عجمِ ثٌذي هطبغل

ٌْبدات الصم دس صهيٌِ اغالح عشحْبي عجمِ ثٌذي هطبغل ثوِ هٌظوَس خوبسي ًگْذاضوتي عشحْوب ٍ      ثشسسي پيط (4

 ٍصاست هتجَع  يت ٍ تحَل اداسيشيٍ اسائِ ثِ هشوض تَسؼِ هذ داًطگبُاًغجبق آى ثب ًيبصّبي استخذاهي 

بي عجموِ ثٌوذي   هَصي ٍ هحتَي دٍسُ ّب اص ًظوش اًغجوبق ثوب عشحْو    تبييذ دٍسُ ّبي آهَصضي ٍ يب وبس آثشسسي ٍ  (5

 هطبغل  

 ي اص لحبػ ضشايظ تػذي يٍ لشاسداد وبس هؼ يوبًي، پيًظبست ثش تؼييي هطبغل هستخذهيي سسو (6

 ًظبست ٍ وٌتشل هدَصّبي استخذاهي ٍ اًغجبق آى ثب ضشايظ ٍ ضَاثظ هشثَط (7

شحْوبي عجموِ   ًظبست ثش اهش اًتػبثبت ٍ استمب ٍ تٌضل وبسوٌبى ثب تَخِ ثِ لَاًيي ٍ هموشسات هَخوَد ٍ ضوَاثظ ع    (8

 ثٌذي هطبغل 

 ثش اسبس ضَاثظ ٍ همشسات هػَة  داًطگبُثشسسي ٍ تبييذ وليِ پيطٌْبدات هشتجظ ثب استمب هستخذهيي  (9

 داًطگبًُظبست ثش غحت غذٍس وليِ احىبم استخذاهي  (10

 هطبغل يي ٍ همشسات هشثَط ثِ عشح عجمِ ثٌذيلَاً يًظبست ثش حسي اخشا (11

 ع تدشثِ هطبثِ يتطخ   (12

 .اهَسي وِ حست لَاًيي ٍ همشسات هختلف ٍ دس چْبسچَة آى ثِ وويتِ هحَل هي ضَداًدبم وليِ  (13

ع يغ دس اًدبم وبسّب ثِ تطخياص توشوض اهَس ٍ تسش يشيثِ هٌظَس خلَگ: عش ح عجمِ ثٌذي هطبغل يتِ فشػيوو -52مادٌ

تبثؼِ  يهطبغل دس ٍاحذّب يعشح عجمِ ثٌذ يتِ فشػيتحت ػٌَاى وو ييتِ ّبيهطبغل ، وو يعشح عجمِ ثٌذ ييتِ اخشايوو

 .گشدد يل هيتطىداًطگبُ 

ه اص وويتِ ّبي فشػي عشح عجمِ ثٌذي ٍاحذّبي تبثؼِ ثب تإييذ ٍ يحذٍد ٍظبيف ٍ ًحَُ ًظبست ٍ تؼييي اػضبي ّش -1-52

ٍ هٌبثغ  هؼبًٍت تَسؼِ هذيشيت) سئيس وويتِ اخشايي  تػَيت وويتِ اخشايي عشح عجمِ ثٌذي هطبغل ٍ ثب غذٍس اثالؽ

 .تؼييي ٍ هٌػَة هي گشدًذ( ُداًطگب

  



 

اًتػبة  افشاد ثِ هطبغل هذيشيتي ٍ سشپشستي ثش اسبس ضَاثظ اًتخبة، اًتػبة ٍ تغييش هذيشاى، اثالغي اص ٍصاست   -53 مادٌ

 .اًدبم هي گيشد  داًطگبُهتجَع دس وويسيَى تحَل اداسي 

ت يتػَ يت ٍ تحَل اداسيشيهشوض تَسؼِ هذ ي ضَاثظ تَسظيهطوَل ا يٍ سشپشست يتيشيي هطبغل هذيفْشست ػٌبٍ -1تجػشُ

  .ذٍ اثالؽ خَاّذ ض

 .. خَاّذ ثَد يت ٍ تحَل اداسيشيتَسؼِ هذشاى ثش اسبس يش ػٌَاى ٍ اًتػبة هذييضَاثظ ًحَُ تغ -2تجػشُ      

ش يص يفْبيهحبسجِ تدشثِ لبثل لجَل هدوَع سد يضبثغِ هَسد ػول ثشاتدشثِ هشثَط ٍ تدشثِ هطبثِ  ف يثب تَخِ ثِ تؼبس -54مادٌ

 :خَاّذ ثَد

 .يِ خذهبت اًدبم ضذُ دس سضتِ هشثَط ثِ ضغل هَسد تػذيول (1

 .يثب ضغل هَسد تػذهطبثِ  يِ خذهبت اًدبم ضذُ دس سضتِ ّبيول (2

 .ه ٍ دٍي يفْبيِ خذهبت هؼبدل خوغ سدياص ثم (3

 .خَاّذ ثَدش هشثَط هستخذم لبثل احتسبة يه سَم تدشثِ غي  -1-54  

 .ذٌثبض يًو ي هبدُياش هطوَل يص يدس احتسبة تدشثِ حبالت استخذاه -2-54 

 ثِ خذهت يآهبدگ (1

 كيبم تؼليا (2

 يبم ثبصًطستگيا (3

 ...(ثذٍى حمَق، يش اًفػبل هَلت،هشخػيًظ)بم ػذم اضتغبليا (4

ثبالتش  يليهذسن تحػ يوِ دس عَل خذهت دس استجبط ثب ضغل هَسد تػذ يٌيًحَُ احتسبة تدشثِ دس هَسد هستخذه -55 مادٌ

 . ثبضٌذ يش هيٌذ خْت استمبء ثِ عجمبت ثبالتش ثِ ضشح صياسائِ ًوب

 .هشثَط ٍ ثبالتش سبًسيل يليهشثَط ٍ هطبثِ ثب هذسن تحػ يول سَاثك تدشث (1

پلن يو فوَق د  يليبثِ ثب هذسن تحػضذُ هشثَط ٍ هط يه دٍم سَاثك عيسبًس هشثَط يل يليپس اص اخز هذسن تحػ (2

 .ثبضذ يهلبثل احتسبة 

پلن لبثول  يد يليضذُ هشثَط ٍ هطبثِ ثب هذسن تحػ يه سَم سَاثك عيسبًس هشثَط يل يليپس اص اخز هذسن تحػ (3

 .ثبضذ يهاحتسبة 

 .سبًس لبثل احتسبة خَاّذ ثَديهؼبدل خذهبت ثؼذ اص اخز هذسن ل ،ِ سَاثكياص ثم (4

 .پلن لبثل احتسبة استيضذُ هشثَط ٍ هطبثِ ثب هذسن د يتوبم سَاثك ع هشتجظپلن يپس اص اخز هذسن فَق د (5

ه اص هَاسد يثِ تٌبست خضٍ ّش  تدشثِ هشثَط ٍ تدشثِ هطبثِ  ف يي ثب تَخِ ثِ تؼبسيهستخذه يفِ ػوَهيهذت خذهت ٍظ -1-55

 .لبثل احتسبة است 53هٌذسج دس هبدُ 

هشثَط ٍ هطبثِ  يي، فمظ آى لسوت اص تدشثِ هستخذم وِ دس سضتِ ضغليهستخذه يش دٍلتيدس احتسبة  تدشثِ ثخص غ-2-55

 .اٍ ثبضذ هالن هحبسجِ خَاّذ ثَد يهَسد تػذ



 

 :است يش الضاهياسائِ هذاسن ص يش دٍلتياحتسبة تدشثِ ثخص غ يثشا -56 مادٌ

 .يخ ضشٍع، استوشاس ، خبتوِ ٍ ػٌَاى ضغل هَسد تػذيذ تبسيسبثمِ وبس ثب ل يگَاّ (1

 .وِيب سْن ثي يِ پشداخت وسَس ثبصًطستگيذ يسٌَات خذهت هؼتجش ٍ تبئ يض حمَليبِّ سيب سيست ياسائِ ل (2

 .شثظيس اص هشاخغ ريب اسائِ خَاص تبسيب هَسسِ يثجت ضشوت  يگَاّ (3

 .ثبضذ يش لبثل هحبسجِ هيت ضَاثظ صيوست ضذُ دس هَسسبت خبسج اص وطَس ثب سػب يسَاثك تدشث -57 مادٌ

 بفت دستوضد حبغل ضذُ ثبضذ يثَدُ ٍ ثغَس توبم ٍلت ٍ دس همبثل دس يضذُ دس هطبغل تخػػتدشثِ وست  (1

 .هطبغل خَاّذ ثَد يعشح عجمِ ثٌذ ييتِ اخشايدس ّش هَسد ثِ ػْذُ وو يع هطبغل تخػػيتطخ  (2

 .هستخذم ثبضذ يفؼل يدس سضتِ هشثَط ثِ ضغل هَسد تػذ (3

بفت حمَق ٍ دسوتوضد ثوِ   يضخع دس اى هَسسِ ٍ دسهَسسِ هشثَط اص لحبػ توبم ٍلت ثَدى خذهت  يگَاّ (4

 .ذُ ثبضذيشثظ سسيشاى دس وطَس ريا ياساله يدٍلت خوَْس يب وٌسَلگشيذ سفبستخبًِ يتبئ

 .ثبضذ يي هبدُ ًويهطوَل ا يش تخػػيهطبغل غ -تجػشُ 

ٍ خبسج اص وطَس  يش دٍلتيهطبغل هىلف است لجل اص احتسبة تدشثِ ثخص غ يعشح عجمِ ثٌذ ييتِ اخشايوو -58 مادٌ

 .ثِ ػول آٍسدالصم سا  يّب يذگيسس 57 56ٍهَادي ، ثذٍا دس هَسد غحت ٍ سمن هذاسن هَضَع يهستخذه

سبصهبى  ،ت ّالل احوش يخوؼ، يدٍلت يثبًه ّب ،  يدٍلت يي ٍصاستخبًِ ّب،هَسسبت ٍضشوتْبيهستخذ ه يسَاثك تدشث -59مادٌ

 .گشدد يهحبسجِ ه يثخص دٍلت يسَاثك تدشث شيًظ ياًمالة اساله يًْبدّبٍ  يي اختوبػيتبه

دسغَست ٍخَد  يشفتِ ضذى ثِ خذهت سسويپزلجل اص  يدسثخص دٍلت يٍ وبسٍسص يٍوبسآهَص يآهَصض يهذت دٍسُ ّب -60 مادٌ 

  :ت هفبد هبدُ هزوَس ثِ ػٌَاى تدشثِ لبثل احتسبة خَاّذ ثَديش ثبسػبيظ صيضشا

 .ثغَس توبم ٍلت ثَدُ ثبضذ يب وبسآهَصيٍ يآهَصض ياضتغبل هستخذم  دسهذت دٍسُ ّب (1

 .ثبضذ يب حك وبسآهَصيبفت حمَق ،دستوضد ٍيدسلجبل دس  يب وبسآهَصيٍ ياًدبم دٍسُ آهَصض (2

 .ذ ًطذُ ثبضذيل يهستخذم دسثذٍ استخذام سسو يظ احشاصسضتِ ضغلياصضشا يدٍسُ اًدبم ضذُ ثِ ػٌَاى ثخط (3

 .ي هبدُ استيهطوَل ا يٍ فَق تخػػ يتخػػ يبسي،دستيپضضى يسضتِ ّب يدٍسُ وبسٍسص -تجػشُ 

ه دٍم سَاثك يٍ ثبالتش،  5ظ احشاص خْت استمبء ثِ عجمِ يپلن هغبثك ضشايثبالتشاص د يليدس غَست اسائِ هذاسن تحػ -61 مادٌ

 سبًسيل يليّوسغح ثِ ػٌَاى تدشثِ هشثَط ثؼذ اص اخز هذسن تحػ يضغل يب سضتِ ّبي يهستخذم دس ّوبى سضتِ ضغل يتدشث

 .ضَد يهحبسجِ ه

 .بفتي، تٌضل عجمِ ًخَاٌّذ  يثبالتش دس استجبط ثب ضغل هَسد تػذ يليي دس غَست اسائِ هذسن تحػيهستخذه -تجػشُ         

ػالٍُ ثش عجمبت استحمبلي آًبى، دٍ . ، اسضذ ٍ وبسهٌذاًي وِ خذهبت ثشخستِ اًدبم دادُ ثبضٌذيبًيِ، هيشاى پبيهذثِ  -62مادٌ

 .گشدد ياػغبء ه يميعجمِ تطَ

 .گشدد يتَسظ ٍصاست هتجَع اثالؽ ه يميعجمبت  تطَ ياػغب ييضَاثظ اخشا -تجػشُ 



 

 يهطبغل دس خػَظ ايثبسگشاى ٍ خبًجبصاى اًمالة اسالهي تبثغ لَاًيي ٍ همشسات خبظ   ه يبصات عشح عجمِ ثٌذياهت -63 مادٌ

 .ثبضٌذ

هؼبًٍت ) يش تخػػيغ يدس حَصُ ّب يپضضى ي ػلَمالى سضتِ ّبيفبسؽ التحػ پست ّبيي وِ  يسستِ ضغلتجذيل  -64 مادٌ

ضًَذ  يثِ وبس گشفتِ هدس آًْب بص داًطگبُ يثش حست ً .....(،حشاست ٍ  ٍ پبسخگَيي ثِ ضىبيبت يت هٌبثغ،دفتش ثبصسسيشيتَسؼِ ٍ هذ

 .ثالهبًغ است يدسهبً -يثْذاضت يثِ سستِ ّب

هؼبًٍت )احشاص پستْبي هذيشيتي ٍ سشپشستي تَسظ فبسؽ التحػيالى سضتِ ّبي ػلَم پضضىي دس حَصُ ّبي غيش تخػػي -تثصرٌ

 مهٌَط ثِ داضتي حذالل يه سبل سبثمِ تػذي هذاٍ .....(،حشاست ٍ ٍ پبسخگَيي ثِ ضىبيبت يت هٌبثغ،دفتش ثبصسسيشيتَسؼِ ٍ هذ

 .دس پستْبي هزوَس هي ثبضذ

 .ثبضذ يي ًبهِ ًويي آئيهطوَل هفبد ا يوبسگشهطبغل -65 مادٌ

ٍ  يٍ خذهبت ثْذاضت يػلَم پضضى يهطبغل وبسوٌبى داًطگبُ ّب ٍ داًطىذُ ّب يعجمِ ثٌذٍ  يالتيِ اهَس تطىياًدبم ول -66مادٌ

وِ  يهَسسبت ِ سبصهبى ّب ٍي، هَسسِ آهَصش عت اًتمبل خَى ٍ ول يٍ تَاًجخط يستيتَ پبستَس،داًطگبُ ػلَم ثْضي، اًستيدسهبً

 .شديگ يي ًبهِ اًدبم هييي آيشًذ ثش اسبس هفبد ايگ يي ًبهِ لشاس هييي آيدس ضوَل ا

 

ي  يت امىاء داوطگاٌ َا ي مًسسات آمًزش عالأقاوًن تطکيل َي 7مادٌ  "ط"تىد  يايه آئيه وامٍ در اجرا

ران در يا ياسالم يقاوًن تروامٍ پىجم تًسعٍ اقتصادي ي اجتماعي کطًرجمًُر 20مادٌ  "ب"ي تىد  يپژيَط

ت امىاء داوطگاٌ رسيدٌ است ي در مًرخ أتصًية َيتٍ  1390کٍ در مردادماٌ   تثصرٌ  44ي   مادٌ ضصت يضص

 .گردد جُت اجرا اتالغ  مي 5/6/1390


