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 :مقدمه و ضرورت

ثذٍى تشديذ آيٌذُ ّش وطَسي ثِ ضشط تذاٍم ٍضىَفب تش وشدى استقذادّبي خَاى، هجتىش، خالق ٍ حبئض 

ضشايظ استقذاد دسخطبى تقييي هي ضَد ٍ تشثيت سشهبيِ ّبي اًسبًي هتقْذٍ هتخػع ٍ فشاّن ًوَدى 

اص هْوتشيي ساّجشدّبي تشسين ضذُ  صهيٌِ خزة، ّذايت ٍ ضىَفبيي ًخجگبى ٍ استقذادّبي دسخطبى يىي

 دساسٌبد ثبالدستي وطَس ٍ ًمطِ خبهـ فلوي وطَس ٍ ًمطِ خبهـ فلوي سالهت ٍ ... است.

ايي سشهبيِ ّبي اًسبًي ثب ؽشفيت ّبي خذادادي ٍ تالش ّبي خَد ٍ ّوچٌيي حوبيت ّبي ٍيژُ سبصهبًْب ٍ 

 بى وبسآهذي ثشاي وطَس ثبضٌذ.ًْبدّبي هشتجظ لغقبً هي تَاًٌذ دس آيٌذُ هذيشاى ٍ هتخػػ

ثب تَخِ ثِ سسبلت راتي داًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَصش فبلي حَصُ سالهت ٍ ثب فٌبيت ثِ التضبئبت خبظ ٍ 

ضشٍست تَخِ ثِ هسبئل هختلف داًطدَيبى ًخجِ ٍ استقذادّبي دسخطبى اص هسبئل هْن ثَدُ ٍ حوبيت ّبي 

 هختلف داًطگبُ ثِ ضشح ريل تذٍيي هي گشدد.

 :9ماده 

 تعاريف: 

ضَد وِ اثشگزاسي ٍي دس  اسبسٌبهِ ثٌيبد ثِ فشد ثشخستِ ٍ وبسآهذي اعالق هي 4ثِ استٌبد هبدُ  «وخبه»

 گستشش فلن ٍ ٌّش ٍ فٌبٍسي ٍ فشٌّگ سبصي ٍ هذيشيت وطَس هحسَس ثبضذ ٍ َّش، خالليت، تَليذ ٍ
ثِ سضذ ٍ   ٍسي هَخت سشفت ثخطيذىوبسآفشيٌي ٍ ًجَك فىشي ٍي دس ساستبي تَليذ ٍ گستشش داًص ٍ ًَآ

 .فلوي ٍ افتالي خبهقِ اًسبًي وطَس گشددتَسقِ 

 ّبي الصم ثشاي ضَد وِ ثِ غَست ثبلمَُ ًخجِ ثَدُ ٍلي ٌَّص صهيٌِ فشدي اعالق هي ثِ «استعذاد برتر»
 ضٌبسبيي وبهل ٍ يب ثشٍص استقذادّبي ٍيژُ اٍ فشاّن ًطذُ است.

داًطدَيبى حبئض ضشايظ آييي ًبهِ استقذاد دسخطبى ٍصاست ثْذاضت ٍ دسهبى ثِ وليِ  «درخشاناستعذاد »

 دس همبعـ هختلف تحػيلي للوذاد هيگشدد.
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ّبي صيش ثبضٌذ، استقذاد ثشتش يب  افشادي وِ داساي يىي اص ٍيژگي ضشايظ احشاص استقذادّبي ثشتش ٍ ًخجگي

 .ضًَذ هي ًخجِ ضٌبختِ

  داخلي ٍ خْبًيثشگضيذگبى الوپيبدّبي فلوي هقتجش . 1
پشٍسش  الوللي داًص آهَصي ثب تأييذ ٍصاست آهَصش ٍ اٍل تب سَم الوپيبدّبي هقتجش خْبًي ٍ ثيي ًفشات الف(

  ثِ فٌَاى ًخجِ
الوللي داًص آهَصي ثب تأييذ ٍصاست آهَصش ٍ  ثيي يبفتگبى هشحلِ ًْبيي الوپيبدّبي هقتجش خْبًي ة( ساُ

  پشٍسش ثِ فٌَاى استقذاد ثشتش
ثْذاضت ثِ فٌَاى  الوللي داًطدَيي ثب تأييذ ٍصاستيي فلَم ٍ ًفشات اٍل تب سَم الوپيبدّبي هقتجش ثيي ج( 

 ًخجِ

ثب هقشفي ٍصاستيي فلَم ٍ ثْذاضت ثِ فٌَاى  د ( ًفشات اٍل تب سَم الوپيبدّبي هقتجش فلوي داًطدَيي وطَس

  استقذاد ثشتش
ص آهَصي وطَس ثب هقشفي ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ثِ الوپيبدّبي هقتجش فلوي داً ّـ( ًفشات اٍل تب سَم

  استقذاد ثشتش فٌَاى
  ثشگضيذگبى اص هيبى آصهًَْبي سشاسشي. 2

 ًفش اٍل ثشاي 111ّبي سشاسشي همغـ وبسضٌبسي اص هيبى  ّبي ثشتش آصهَى هيبى ستجِ الف( ثشگضيذگبى اص
ّبي فلَم اًسبًي  سضتِ ًفش اٍل ثشاي 51 ّبي فلَم تدشثي، ًفش اٍل ثشاي سضتِ 51ّبي سيبضي ٍ فيضيه،  سضتِ

  ّبي ٌّش ثِ فٌَاى استقذاد ثشتش ًفش اٍل ثشاي سضتِ 21ٍ 
  هختشفبى ٍ هىتطفبى .3

الوللي  داخلي ٍ خبسخي اص لجيل خطٌَاسٓ ثيي ّبي فلوي هقتجش ( ثشگضيذگبى هسبثمبت ٍ خطٌَاسُالف

صي ثب هقشفي ٍصاستيي فلَم ٍ ثْذاضت ٍ تأييذ فلَم پضضىي سا خَاسصهي، خطٌَاسٓ خَاى خَاسصهي ٍ خطٌَاسٓ

 ثشتش ثٌيبد ثِ فٌَاى استقذاد
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دس هشاخـ ريػالح داخلي ٍ يب  ة( ثشگضيذگبى اص هيبى هختشفبى ٍ هىتطفبى ايشاًي وِ اختشاؿ ٍ اوتطبف آًبى

 .تقييي وٌٌذٓ هشاخـ ريػالح است( خبسخي ثِ ثجت سسيذُ ثبضذ ثِ فٌَاى استقذاد ثشتش )ثٌيبد

تأييذ ثٌيبد هقتجش  ٍصاستيي فلَم ٍ ثْذاضت ٍ دس هَاسد خبظ ثب ّب ٍ هسبثمبت فلوي ثب تأييذ : خطٌَاسُتجػشُ

 د.ضَ ضٌبختِ هي

  داًص آهَختگبى .4
داًطگبّي )وبسضٌبسي ٍ ثبالتش( داخل وطَس ٍ  ّبي ثشگضيذگبى اص هيبى ًفشات اٍل داًص آهَختِ سضتِ

هذيشيت حَصُ فلويِ لن ٍ »ٍ « ٍصاستيي فلَم ٍ ثْذاضت»شفي هق ّبي فلويِ )سغح يه ٍ ثبالتش( ثب حَصُ

 ثشتش ثِ فٌَاى استقذاد« خشاسبى

  ّبي هسبثمبت فلَم لشآًي ثشتشيي .5
الوللي ثب تأييذ ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد  هسبثمبت هقتجش لشآًي داخلي ٍ ثيي ثشگضيذگبى ًفشات اٍل تب سَم

  فٌَاى استقذاد ثشتش اسالهي ثِ
 .افتجبس هسبثمِ ثب ثٌيبد استتجػشُ: تطخيع 

  ثشخستِ فلوي، التػبدي، اختوبفي ٍ فشٌّگي وطَس ضخػيتْبي .6
الوللي ٍ  ايشاًي وِ ثش اسبس هقيبسّبي هؤسسبت هقتجش اعالفبت فلوي ثيي الف( ثشگضيذگبى اص هيبى هحممبى

 فٌَاى پژٍّطگشاى ٍّبي هشتجظ ثِ  تقذاد اسخبفبت ثِ همبالت آًْب ٍ يب سبيش ضبخع داخلي ثِ لحبػ
 فٌَاى ًخجِ اًذ، ثب هقشفي ٍصاستيي فلَم ٍ ثْذاضت ثِ الوللي لشاس گشفتِ داًطوٌذاى هلي ٍ ثيي

اختوبفي ٍ فشٌّگي وطَس ساّىبسّبي  ة( ثشگضيذگبى اص هيبى افشادي وِ ثشاي حل هطىالت هلي التػبدي،

اص آى ثِ تأييذ هشاخـ ريشثظ سسيذُ ثبضذ، ثب  ًتبيح حبغل اًذ ٍ ايي ساّىبسّب تدشثِ ضذُ ٍ هٌبسجي اسائِ وشدُ

 استقذاد ثشتش اًتخبة ثٌيبد ثِ فٌَاى

فلوي افن اص فلَم اًسبًي ٍ هقبسف  ّبي ّب ٍ گشٍُ ج( ثشگضيذگبى اص هيبى افشادي وِ دس ّش يه اص سضتِ

ٍ اص سَي ٌّش، ًؾشيِ يب تئَسي خذيذ اسائِ وشدُ  اسالهي، فلَم پبيِ، فٌي هٌْذسي، پضضىي، وطبٍسصي ٍ
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هشثَعِ، تأثيشگزاس ضٌبختِ ضذُ ثبضذ ثِ فٌَاى استقذاد ثشتش )تطخيع هشاخـ  الوللي هشاخـ هقتجش هلي ٍ ثيي

 (ثٌيبد است هقتجش ثب

ٍافؾبى ٍ ضبفشاى وِ آثبس فبخش ايطبى  ( ثشگضيذگبى اص هيبى هؤلفبى ٍ هتشخوبى وتت، ًَيسٌذگبى همبالت،د

داًص ٍ فٌبٍسي يب تشثيتي ٍ اخاللي دس حَصُ هشثَط ثَدُ  تَسقِ هشصّبيداساي ًمص هْن ٍ تأثيش ٍيژُ دس 

 .تطخيع هشاخـ هقتجش ثب ثٌيبد استش( است، ثِ فٌَاى استقذاد ثشت

ٌّشي ثشگضيذگبى اص هيبى آفشيٌٌذگبى آثبس ثذيـ ٍ اسصًذُ ٌّشي دس  آفشيٌٌذگبى آثبس ثذيـ ٍ اسصًذُ ادثي ٍ .7

تدسوي، ٌّشّبي ًوبيطي، هقوبسي ٍ غيشُ ثب هقشفي هشاخـ هقتجش ٍ  ًمبضي، ٌّشّبي ّبي هَسيمي، حَصُ

 ت(.ثٌيبد ثِ فٌَاى استقذاد ثشتش )تطخيع هشاخـ هقتجش ثب ثٌيبد اس اًتخبة

  فلوي داًطگبّْب ٍ هؤسسبت پژٍّطي ٍ فٌبٍسي افضبي ّيأت .8
اًذ ثِ  ضبخػي سا اًدبم دادُفلوي وِ دس هشاتت داًطگبّي وبس هوتبص ٍ  ( ثشگضيذگبى اص هيبى افضبي ّيأتالف

  ثشتش فٌَاى استقذاد
ٍصاستيي فلَم ٍ ثْذاضت ثِ  ( ثشگضيذگبى اص هيبى اسبتيذ ًوًَِ ٍ هوتبص دس سغح وطَس ثشاسبس ضَاثظة

  فٌَاى استقذاد ثشتش
ثْذاضت ثِ فٌَاى استقذاد  ًوًَِ وطَسي ثشاسبس ضَاثظ ٍصاستيي فلَم ٍ ج( ثشگضيذگبى اص هيبى پژٍّطگشاى

  ثشتش
  هذسسيي ٍ هحمميي فلَم حَصٍي . 9

ًوبيٌذ، ثشاسبس ضَاثظ ضَساي فبلي  وطَس وِ تذسيس هي ّبي فلويِ ( ثشگضيذگبى اص هيبى هذسسيي حَصُالف

  ثشتش حَصُ فلويِ لن ثِ فٌَاى استقذاد
 اد ثشتشلن ثِ فٌَاى استقذ ة( ثشگضيذگبى اص هيبى هحمميي ثشتش حَصٍي ثب هقشفي ضَساي فبلي حَصُ فلويِ

 .ًطذُ است، هشخـ گضيٌص ثٌيبد است هشخـ روش« ثشگضيذگبى»: دس هَاسدي وِ ثشاي 1تجػشُ 
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« ًخجِ»افشادي سا ثِ فٌَاى « استقذادّبي ثشتش »فٌَاى  : ثٌيبد هي تَاًذ اص هيبى ثشگضيذگبى ث2ِتجػشُ 

 .هقشفي ًوبيذ

 :2ماده 

 ف:اهدا

 ثبلفقل خبئض ضشايظ ًخجگي ٍ استقذاد دسخطبىثْجَد ثستش ضٌبسبيي داًطدَيبى ثبلمَُ ٍ  

 تشٍيح حوبيت ّبي هقٌَي ٍ هبلي اص داًطدَيبى حبئض ضشايظ ًخجگي ٍ استقذاد دسخطبى 

استمبء ثستش ٍ تسْيالت آهَصضي ٍ پژٍّطي ٍ سفبّي ثشاي ًخجگبى ٍ استقذادّبي دسخطبى ثش هجٌبي  

هبيص سشصهيي ثب ّذف ثِ اضتشان ؽشفيت ّبي ثَهي داًطگبّي، استبًي ٍ هٌغمِ اي ثش اسبس آ

 گزاضتي ٍ استفبدُ ثيطتش اص اهىبًبت

 :9ماده 

 :شرح وظايف

. ضٌبسبيي ًخجگبى ٍ استقذاد دسخطبى داًطگبُ ثش اسبس آييي ًبهِ ٍصاست ٍ ضَاثظ هشتجظ ٍ ثشسسي هَاسد 1

 استثٌبئي خْت استقالم اص ٍصاست هتجَؿ

 ّبي حوبيتي داًطگبُ. ايدبد ثستش هٌبست خْت پيبدُ سبصي سيبست 2

. تسْيل دس ثشلشاسي استجبط داًطدَيبى ثب ًْبدّب ٍ سبصهبى ّبي هختلف ثِ هٌؾَس اًدبم فقبليت ّبي 3

 هختلف

. هقشفي داًطدَيبى ثشاي استفبدُ اص تسْيالت ٍ دسيبفت گشاًت ّبي هختلف آهَصضي ٍ پژٍّطي ثِ هقبًٍت 4

 تحميمبت داًطگبُ يب ٍصاست هتجَؿ 

 استقذادّبي دسخطبى دس داًطگبُ . تطىيل دفتش5

 تقييي اسبتيذ هطبٍس استقذادّبي دسخطبى دس داًطىذُ ّبي تبثقِ  .6

 وويتِ استقذاد دسخطبى دس هشوض هغبلقبت ٍ تَسقِ آهَصش پضضىي داًطگبُ. ثشگضاسي خلسبت ادٍاسي 7
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دس خَاثگبُ ٍ هٌبست تش  . ايدبد اهىبًبت سفبّي هٌبست افن اص پشيٌت، وپي، ثي وتبة، ٍام تحػيلي ٍ ضشايظ8

... 

 . ثشگضاسي والس ّب ٍ وبسگبُ ّبي هَسدًيبص داًطدَيبى ثشاسبس ضَاثظ داًطگب9ُ

 . تطَيك هبدي داًطدَيبى حبئض ضشايظ استقذاد دسخطبى دس لبلت وبست ّذيِ ٍ ...11

 ٍ ثشتش . ثشسسي هسبئل ٍ هطىالت داًطدَيبى ًخجِ ٍ استقذاد دسخطبى11

هسئَل دفتش ثب حضَس ٍ ثشتش . ثشگضاسي خلسبت هطتشن ثب حضَس داًطدَيبى استقذاد دسخطبى 12

 ٍ اسبتيذ هطبٍس استقذاد دسخطبى استقذادّبي دسخطبى

 فضَيت داًطدَيبى استقذاد دسخطبى دسوويتِ تَسقِ آهَصش پضضىي . تالش دس خْت13

 دس الوپيبدّبي آهَصضي داًطدَيي ٍ ثشتش . استفبدُ اص ؽشفيت داًطدَيبى ًخجِ ٍ استقذاد دسخطبى14

. استفبدُ اص تَاى فلوي داًطدَيبى ًخجِ ٍ استقذاد دسخطبى دس ثشگضاسي والس فلوي ٍ تمَيتي ٍ الوپيبد 15

 ديگش داًطدَيبى

 ثشاي ساّيبثي ثِ همغـ ثبالتش تحػيلي ٍ ثشتش . ّذايت ٍ حوبيت داًطدَيبى استقذاد دسخطبى16

 بتيذ ٍ ضٌبسبيي استقذادّبي ثبلمَُ تَاًوٌذ ثِ دفتش استقذاد دسخطبى. هىبتجِ ثب وليِ اس17

 . حوبيت داًطدَيبى استقذاد دسخطبى تَسظ استبد هطبٍس استقذاد دسخطبى دس اخز ٍاحذّبي دسسي18

 . هقشفي داًطدَيبى ًخجِ ثِ ثٌيبد ًخجگبى وطَس19

 :4اده م

 : شمول

 تقبسيف هشثَعِوليِ داًطدَيبى حبئض ضشايظ عجك آييي ًبهِ ثب 
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 :5ماده 

 نظارت: 

ًؾبست ثش اخشاي ايي ثشًبهِ ثِ فْذُ هسئَل دفتش استقذاد دسخطبى ٍ دس ًْبيت هقبًٍت آهَصضي داًطگبُ هي 

 ثبضذ.

 :6ماده 

 : بهره وري

حفؼ ٍ استمبء استقذاد خَاًبى دس ساستبي ضٌبسبيي، ضٌبسبيي ًيشٍّبي خَاى ثبلمَُ ٍ ثبلفقل تَاًوٌذ ٍ 

 ّبي خبهقِهسئَليت 

 

 تذويه شذه است. 9911ماده در دي ماه سال  6دستورالعمل با ايه 
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