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:  روش اجرایياز تدوین این  هدف -1

ضکٌبى اضضس کب/ ضتقبی ضتجِ ضغلی پبیِتسٍیي زستَضالؼول هطاحل اًحَُ تططیح یی ایي ضٍش اجطاتسٍیي ّسف اظ          

اجطایی ضَاثظ ٍ  هٌبثغ ٍظاضت هتجَعهؼبًٍت تَسؼِ هسیطیت ٍ 12/4/91ز هَضخ /654/212ُثرطٌبهِ ضوبضثطاسبس 

ًبضی کٌتطل ٍ ثبیگبًی سَاثق ایجبز ضسُ  ، ضٌبسبیی  ًحَُی چْبضچَة ٍ هحتَاکٌٌسُ تططیح ثَزُ ٍ ثِ ػالٍُ هطثَط 

  .هی ثبضساظ فؼبلیت ّبی جبضی 
 

 :داهنه كاربرد -2

ای تبثؼِ ایي زستَضالؼول زضگطٍُ عجقِ ثٌسی هطبغل هسیطیت تَسؼِ سبظهبًی ٍسطهبیِ اًسبًی ٍکبضگعیٌی ٍاحسُ

 .اػتجبض زاضز ایطاىزاًطگبُ ػلَم پعضكی ٍذسهبت ثْساضتی،زضهبًی 

 

: تعاریف  -3

هؼبًٍت  12/4/91ز هَضخ /654/212ُثرطٌبهِ ضوبض هفبز ثطاسبس :کبضکٌبىاضضس / ضتقبی ضتجِ ضغلی پبیِا -3-1

ضطایظ هقطض زض  یب سبیط ٍ ،کبضکٌبًی کِ ضطایظ تجطثیهطثَط اجطایی ضَاثظ ٍ  هٌبثغ ٍظاضت هتجَعتَسؼِ هسیطیت ٍ

 .ترصیص هی یبثٌساضضس / پبیِ ضغلی ضتجِهعثَض ضا احطاظ ًوبیٌس زض  ضَاثظ

  فطز ثطگیطًسُ اعالػبت فطهی است کِ زض:اضضس/ کبضکٌبى ثطای اضتقبء ثِ ضتجِ ضغلی پبیِفطم ذالصِ اعالػبت  -3-2

 ضضتِ ضغلی،ضتجِ ضغلی سبظهبًی،ضستِ ٍ ػٌَاى پست قجیل اظاضضس / اضتقبء ثِ ضتجِ ضغلی پبیٍِاجس ضطایظ 

تبضید اذصضتجِ فؼلی،ضوبضُ پست سبظهبًی،آذطیي هحل ذسهت،آذطیي هسضک تحصیلی ٍ ضضتِ تحصیلی ،فؼلی

سَاثق تجطثی  تٌظین فطم، تب تبضید ثسٍ استرسام تصسی ٍی اظ سٌَات ذسهت زٍلتی ٍهطبغل هَضز ٍتبضید اذص آى،

آى،سٌَات ذسهت غیطزٍلتی،ایبم ػسم  اذص تبضید  اعغ تحصیلی ٍهق هسضک ٍ،هطثَط ،هطبثِ ٍغیطهطثَط

گصضاًسُ  ،زٍضُ ّبی آهَظضیحبلت اضتغبل،زضجِ ًرجگی،هٌبعق کوتط تَسؼِ یبفتِاضتغبل،ذسهت ًظبم ٍظیفِ،

ضئیس )ثبظثیي کٌٌسُ ٍ(هسئَل کبضگعیٌی/ کبضگعیي)تٌظین کٌٌسُ کِ هی ثبیستی ثِ اهضبیضسُ،ًوطات اضظضیبثی 

. ضسیسُ ثبضسهحل ذسهتی هسترسم  (اهَض ازاضی

فطهی :اضضس/ پبیِ اضتقبء ضتجِ ضغلی اجطایی عطح عجقِ ثٌسی هطبغل زاًطگبُ زض هَضز فطم صَضتجلسِ کویتِ -3-3

هقغغ  اظ قجیل ػٌَاى پست سبظهبًی،اضضس / پبیِ اضتقبء ثِ ضتجِ ضغلیٍاجس ضطایظ  فطز اعالػبت است کِ زضثطگیطًسُ

هجَع سبػبت  هیبًگیي اهتیبظات اضظضیبثی، یلی،ضضتِ ضغلی،سَاثق تجطثی هَضز قجَل،ٍ ضضتِ آذطیي هسضک تحص

     اضضس کِ/ پبیِ اضتقبء ضتجِ تبضید اجطاء ٍ پیطٌْبزیٍ ًیع تؼییي ضتجِ ضغلی  فؼلیضتجِ ضغلی زٍضُ ّبی آهَظضی،

. ضسیسُ ثبضسکویتِ اجطایی عطح عجقِ ثٌسی هطبغل  هی ثبیستی ثِ اهضبی اػضبی

 فطهی است کِ زضثطگیطًسُ توبم اعالػبت پطسٌلی هسترسم هی ثبضس: 502فطم   -3-4
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 : و هدارك هرتبط  راجعم -4

: ثطای تسٍیي ایي ضٍش اجطایی هساضک شیل ثِ ػٌَاى هجٌب هَضز استفبزُ قطاض گطفتِ است

  .آییي ًبهِ عجقِ ثٌسی هطبغل زاًطگبّْبی ػلَم پعضكی -

  (.ضستِ ّبی ضغلی)ح عجقِ ثٌسی هطبغلهجوَػِ ضطح ضضتِ ّبی ضغلی عط -

.  ثرطٌبهِ ّبی عطح عجقِ ثٌسی ٍاضظضیبثی هطبغل -

  .هقطضات ازاضی ٍاسترساهی هجوَػِ قَاًیي ٍ -

. ذسهبت کطَضیهسیطیت هقطضات قبًَى  هجوَػِ قَاًیي ٍ  -

. هطثَطاجطایی ضَاثظ  ٍ هٌبثغ ٍظاضت هتجَعهؼبًٍت تَسؼِ هسیطیت ٍ 12/4/91ز هَضخ /654/212ُثرطٌبهِ ضوبض   -
 

: روش كار -5

. اهَض ازاضی ٍاحس ذسهتی هسترسم تَسظ ازاضُ اضضس/ پبیِ ضغلی ضتجِ ءتؼییي لیست افطاز هطوَل اضتقب -5-1

.  هسئَل کبضگعیٌی ٍاحس ذسهتی هسترسم تْیِ ٍتٌظین هی ضَز/ کبضگعیيتَسظ  هساضک هططٍحِ ظیط -5-2

. عجق فطم پیَستاضضس،/ ثطای اضتقبء ثِ ضتجِ ّبی ضغلی پبیِ  کبضهٌساىفطم تكویل ضسُ ذالصِ اعالػبت  -5-2-1

هٌتْی  سبل هتَالی 6اضظضیبثی) هَضز ًظط اضظضیبثی سبلیبًِ کبضکٌبى ثطای سبلْبیضٍگطفت ثطاثط اصل ضسُ  -5-2-2

. (ثِ تبضید اضتقبءضتجِ

    کِ ٍاحس ذسهتی هسترسمهوَْض ثِ هْط ٍ  اضضس/ پبیِ ضغلی ضتجِضٌبسٌبهِ آهَظضی فطز هتقبضی اضتقبء ثِ  -5-2-3

. ضسیسُ ثبضسهسئَل آهَظش ضوي ذسهت هسیطیت تَسؼِ سبظهبى ٍسطهبیِ اًسبًی زاًطگبُ هی ثبیستی ثِ تبییس 

اضتقبی ضتجِ ٍاحس هحل ذسهتی کویتِ زثیطذبًِ  ضفغ ًَاقص احتوبلی زض ثطضسی هساضک ٍ عطح ٍ -5-3

ػسم گصضاًسى زٍضُ /ضغلی هسترسم ثِ لحبػ ػسم کست ضطایظ تجطثی ضتجِزضصَضت ػسم اضتقبی یك .)هسترسم

ز هَضخ /654/212ُثرطٌبهِ ضوبض ضطایظ هقطض زض یب سبیط ٍ ػسم کست هیبًگیي اهتیبظات اضظضیبثی/ّبی آهَظضی

ثِ فطز هتقبضی اضتقبی ضتجِ  هطاتت،هطثَطاجطایی ضَاثظ ٍ  هٌبثغ ٍظاضت هتجَعهؼبًٍت تَسؼِ هسیطیت ٍ 12/4/91

 (.اضضس اػالم هی گطزز/ پبیِ غلیش

ثب اهضبی ثبالتطیي هقبم ،عی ًبهِ ثبضساضضس / پبیِ زضصَضتی کِ فطز هتقبضی، ٍاجس ضطایظ اضتقبء ثِ ضتجِ ضغلی -5-4

ثِ هسیطیت ایي زستَضالؼول  2-5ثِ ّوطاُ هساضک پیص ثیٌی ضسُ زض ضزیف  هسئَل ٍاحس هحل ذسهتی هسترسم

. اضسبل هی گطزز یتَسؼِ سبظهبى ٍسطهبیِ اًسبى

کبضضٌبسبى عجقِ ثٌسی هطبغل هسیطیت تَسؼِ سبظهبى  تَسظ اضتقبی ضتجِ ضغلیثطضسی هساضک  عطح ٍ -5-5

ػسم گصضاًسى /ضغلی هسترسم ثِ لحبػ ػسم کست ضطایظ تجطثی ضتجِزضصَضت ػسم اضتقبی یك )ٍسطهبیِ اًسبًی

ز /654/212ُثرطٌبهِ ضوبض ضطایظ هقطض زض سبیطیب  ٍ ػسم کست هیبًگیي اهتیبظات اضظضیبثی/زٍضُ ّبی آهَظضی
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ثِ ٍاحس هحل ذسهتی  هطاتت،هطثَطاجطایی ضَاثظ ٍ  هٌبثغ ٍظاضت هتجَعهؼبًٍت تَسؼِ هسیطیت ٍ 12/4/91هَضخ 

(.  هی گطزز هسترسم اػالم

تَسظ  هعایبی هتؼلقِ ثطذَضزاضی هسترسم اظ ٍهسترسم اضضس / پبیِضغلی  ضتجِتبضید اضتقبی  تؼییي -5-6

. کبضضٌبسبى عجقِ ثٌسی هطبغل

.  تَسظ کبضضٌبسبى عجقِ ثٌسی هطبغل عطح عجقِ ثٌسی هطبغل اجطاییتْیِ ٍتكویل فطم صَضتجلسِ کویتِ  -5-7

. هیتِ یبزضسُاػضبی ک تَسظزاًطگبُ  اجطایی عطح عجقِ ثٌسی هطبغل اهضبی صَضتجلسِ کویتِ -5-8

هؼبٍى هسیط / هسیطثب اهضبی زاًطگبُ عی ًبهِ  هطبغلاجطایی عطح عجقِ ثٌسی  اضسبل صَضتجلسِ کویتِ -5-9

. ٍاحس هحل ذسهتی هسترسمتَسؼِ سبظهبى ٍسطهبیِ اًسبًی زاًطگبُ ثِ 

کبضگعیٌی  تَسظ زاًطگبُ  اجطایی عطح عجقِ ثٌسی هطبغل صَضتجلسِ کویتِ اقسام ثطاسبس هفبز -5-10

. ٍاحسذسهتی شیٌفغ

 
: هسؤوليت ها  -6      

: زذسهتی هسترسمکبضگعیٌی ٍاح -6-1

ٍ زض  اضضس/ پبیِ ضتقبی ضتجِ ضغلی ثبالتط کبضکٌبى ٍاجس ضطایظ ضتجِ ضغلیهسئٍَلیت جوغ آٍضی کلیِ هساضک ا

 .هسئَلیت صسٍض حكن هطثَعِ ضاثطػْسُ زاضز ،صَضت تبییس

: زاًطگبُ کبضضٌبسبى عجقِ ثٌسی هطبغل -6-2

ثرطٌبهِ  ضطایظ هقطض زض  یب سبیط ضطایظ تجطثی ٍکبضکٌبى ضا ثب  ضتقبی ضتجِ ضغلیضضسی هساضک اةهسئٍَلیت 

         ٍآییي ًبهِ اجطایی عطح هٌبثغ ٍظاضت هتجَعهؼبًٍت تَسؼِ هسیطیت ٍ 12/4/91ز هَضخ /654/212ُضوبض

ثرطٌبهِ یبز  ثطاسبس ضاهسترسم  اضضس/ پبیِضغلی  ضتجِتبضید اضتقبی  تؼییيزض صَضت تبییس،ٍ عجقِ ثٌسی هطبغل

. عطح عجقِ ثٌسی هطبغل ثطػْسُ زاضًسُ اجطایی آییي ًبمضسُ ٍ 

: زاًطگبُ اجطایی عطح عجقِ ثٌسی هطبغلکویتِ  -6-3

. ثطػْسُ زاضز ضاٍاحس  کبضکٌبى  اضضس/ پبیِ ضتقبی ضتجِ ضغلیهسئٍَلیت تصَیت ًْبیی صَضتجلسِ ا
  

 

 

: سوابق و پيوست ها  -7
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