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 : ريش اجرایياز تذيیه ایه  َذف -1

اظ  كبضكٌبى تجسیل ٍضؼیت استرساهی تسٍیي زستَضالؼول هطاحل ًحَُ تططیح  ييایي ضٍش اجطاتسٍیي ّسف اظ 

ٍ ثِ  ّبي هطثَعِ ٍ پس اظ تبییس ّستِ گعیٌص ثَزُ ثرطٌبهِقَاًیي ٍهقطضات ٍ  ثطاسبسپیوبًی ثِ ضسوی آظهبیطی 

ًبضی اظ فؼبلیت ّبي كٌتطل ٍ ثبیگبًی سَاثق ایجبز ضسُ  ، ضٌبسبیی  ًحَُي چْبضچَة ٍ هحتَاكٌٌسُ ضطیح تػالٍُ 

  .هی ثبضسجبضي 
 

 :دامىٍ کاربرد -2

ایي زستَضالؼول زضگطٍُ عجقِ ثٌسي هطبغل هسیطیت تَسؼِ سبظهبًی ٍسطهبیِ اًسبًی ٍكبضگعیٌی ٍاحسّبي تبثؼِ 

 .اػتجبض زاضز ایطاىضتی،زضهبًی زاًطگبُ ػلَم پعضكی ٍذسهبت ثْسا

 

: تعاریف  -3

ضطایظ  ،كبضكٌبًی كِ ّبي هطثَعِ ثرطٌبهِقَاًیي ٍهقطضات ٍ  ثطاسبس :كبضكٌبى تجسیل ٍضؼیت استرساهی -3-1

ٍاجس ضطایظ تجسیل ٍضؼیت استرساهی اظ پیوبًی ثِ احطاظ ًوبیٌس  هعثَض ضا ّبي  ثرطٌبهِقَاًیي ٍهقطضات ٍ هقطض زض 

 .هی یبثٌسي ضسوی آظهبیص

تجسیل ٍضؼیت  فطز ٍاجس ضطایظ ثطگیطًسُ اعالػبت زضفطهی است كِ :فطم ذالصِ اعالػبت پطسٌلی -3-2

ضوبضُ هسترسم،ضوبضُ ،قجلی ضغلی ضضتِ ضغلی،عجقِ ػٌَاى پست سبظهبًی،ضستِ ٍ قجیل اظ كبضكٌبى استرساهی

سٌَات ذسهت زٍلتی  اضید اذص آى،ضضتِ تحصیلی ٍت آذطیي هسضک تحصیلی ٍآذطیي هحل ذسهت،پست سبظهبًی،

،هسضک سَاثق تجطثی هطثَط ،هطبثِ ٍغیطهطثَط،ثسٍ استرسام تب تبضید تٌظین فطم ٍهطبغل هَضزتصسي ٍي اظ

   ایثبضگطي،ٍتبضید اذصآى،سٌَات ذسهت غیطزٍلتی،ایبم ػسم اضتغبل،ذسهت ًظبم ٍظیفِ، قجلی ٍهقبعغ تحصیلی

 اضفبقی ثسیج،زٍضُ ّبي آهَظضی گطٍُ/ عجقِ تطَیقی /اي تطَیقیٍثجت ًَع ٍتبضید گطٍِّ تطَیقیگطٍُ ّبي 

ثبظثیي ( هسئَل كبضگعیٌی/ كبضگعیي)تٌظین كٌٌسُ هی ثبیستی ثِ اهضبي كِاضظضیبثی  اهتیبظ آذطیي گصضاًسُ ضسُ ٍ

. ضسیسُ ثبضسهحل ذسهتی هسترسم (ٍاحس/هسیط هطكع/ضئیس)ٍتبییسكٌٌسُ (اهَض ازاضيضئیس )كٌٌسُ

فطهی :كبضكٌبى تجسیل ٍضؼیت استرساهی هَضز زضعطح عجقِ ثٌسي هطبغل  اجطاییكویتِ  جلسِفطم صَضت -3-3

 ثِ یك عجقِ ضغلی ثبالتط اظ قجیل ػٌَاى پست سبظهبًی،عجقِ ءاست كِ زضثطگیطًسُ اعالػبت فطز ٍاجس ضطایظ اضتقب

غلی فؼلی ٍتبضید اجطاء ٍ ًیع تؼییي ضستِ،ضضتِ ضغلی ٍعجقِ ش ضضتِ آذطیي هسضک تحصیلی ،هقغغ ٍضغلی قجلی

. ضسیسُ ثبضساجطایی عطح عجقِ ثٌسي هطبغل زاًطگبُ كویتِ  هی ثبیستی ثِ اهضبي اػضبي كِ

 فطهی است كِ زضثطگیطًسُ توبم اعالػبت پطسٌلی هسترسم هی ثبضس: 502فطم   -3-4
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 :ريش کار -4             

تبییس                  هجٌی ثطُ سبظهبى ٍسطهبیِ اًسبًی ٍ ًبهِ هسیطیت تَسغّستِ گعیٌص پس اظ اذص تبییسیِ  -4-1

: ثِ تطتیت ظیطػول هی ضَز  كبضكٌبى، تجسیل ٍضؼیت استرساهی صالحیت

. زهتی هسترسم تْیِ ٍتٌظین هی ضَزٍاحس خهسئَل كبضگعیٌی / هسضک هططٍحِ ظیطتَسظ كبضگعیي  -2 -4

. یَستفطم تكویل ضسُ ذالصِ اعالػبت پطسٌلی عجق فطم ح -4-2-1

.  ضٍگطفت آذطیي حكن حقَقی -4-2-2

. ضٍگطفت صَضتجلسِ اضتقبي گطٍُ قجلی هسترسم -4-2-3

. هسترسمزٍضُ آهَظضی تَجیْی ثسٍ ذسهت  ضٍگطفت -4-2-4

 صالحیتتبییس هجٌی ثطٍ ًبهِ هسیطیت تَسؼِ سبظهبى ٍسطهبیِ اًسبًی ّستِ گعیٌص تبییسیِ  ضٍگطفت -4-2-5

. كبضكٌبى تجسیل ٍضؼیت استرساهی

ثِ ّوطاُ هساضک پیص ثیٌی ضسُ زض  اضسبل ًبهِ ثب اهضبي ثبالتطیي هقبم هسئَل ٍاحس هحل ذسهتی هسترسم  -4-3

. ثِ هسیطیت تَسؼِ سبظهبى ٍسطهبیِ اًسبًیایي زستَضالؼول  2-4ضزیف 

هسیطیت تَسؼِ  كبضضٌبسبى عجقِ ثٌسي هطبغل تَسظكبضكٌبى  تجسیل ٍضؼیت استرساهی ثطضسی هساضک -4-4         

ثِ لحبػ  كبضكٌبى اظ پیوبًی ثِ ضسوی آظهبیطی تجسیل ٍضؼیت استرساهیزضصَضت ػسم ).سبظهبى ٍسطهبیِ اًسبًی

       اػالم ٍاحس هحل ذسهتی هسترسم ثِ هطاتت ایي زستَضالؼول 2-4ػسم اضایِ هساضک پیص ثیٌی ضسُ زض ثٌس

(. هی گطزز

ثطذَضزاضي  ٍهسترسم  كبضكٌبى اظ پیوبًی ثِ ضسوی آظهبیطی تجسیل ٍضؼیت استرساهیتبضید  تؼییي -4-5 

 .تَسظ كبضضٌبسبى عجقِ ثٌسي هطبغل هعایبي هتؼلقِ هسترسم اظ

.  تَسظ كبضضٌبسبى عجقِ ثٌسي هطبغل عطح عجقِ ثٌسي هطبغل اجطاییتْیِ ٍتكویل فطم صَضتجلسِ كویتِ  -4-6

. تَسظ اػضبي كویتِ یبزضسُ غلعطح عجقِ ثٌسي هطب اجطاییكویتِ اهضبي صَضتجلسِ  -4-7

هؼبٍى هسیط / هسیطثب اهضبي زاًطگبُ عی ًبهِ  اجطایی عطح عجقِ ثٌسي هطبغل اضسبل صَضتجلسِ كویتِ -4-8

. ٍاحس هحل ذسهتی هسترسمتَسؼِ سبظهبى ٍسطهبیِ اًسبًی ثِ 

اضگعیٌی  کتَسظ زاًطگبُ  اجطایی عطح عجقِ ثٌسي هطبغل صَضتجلسِ كویتِ اقسام ثطاسبس هفبز -4-9

. ٍاحسذسهتی شیٌفغ
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: هسؤوليت ها  -5

: كبضگعیٌی ٍاحسذسهتی هسترسم -5-1

اظ پیوبًی ثِ ضسوی آظهبیطی كبضكٌبى ٍاجس   كبضكٌبى تجسیل ٍضؼیت استرساهی هسئٍَلیت جوغ آٍضي كلیِ هساضک

 .اثطػْسُ زاضزٍ زض صَضت تبییس هسئَلیت صسٍض حكن هطثَعِ ض ضطایظ تجسیل ٍضؼیت استرساهی

: كبضضٌبسبى عجقِ ثٌسي هطبغل -5-2

تجسیل ٍضؼیت تبضید  ٍتؼییي ایي زستَضالؼول 2-5ثب هساضک پیص ثیٌی ضسُ زض ثٌس هسئٍَلیت ثطضسی هساضک

ٍ ًبهِ هسیطیت تَسؼِ سبظهبى ّستِ گعیٌص تبییسیِ ثطاسبس  ضااظ پیوبًی ثِ ضسوی آظهبیطی   كبضكٌبى استرساهی

. ػْسُ زاضًسثطٍسطهبیِ اًسبًی 

: عطح عجقِ ثٌسي هطبغل اجطاییكویتِ  -5-3

 كبضكٌبى اظ پیوبًی ثِ ضسوی آظهبیطی  كبضكٌبى تجسیل ٍضؼیت استرساهیهسئٍَلیت تصَیت ًْبیی صَضتجلسِ 

. ثطػْسُ زاضز ضاٍاحس 
  

 
 

 

: سوابق و پيوست ها  -6

 

هدت نگهداري ي هحل نگهدار                                     نام سابقه ردیف 

طرح طبقٍ بىذي مشاغل  اجرایي فرم صًرتجلسٍ کميتٍ- 1
پريوذٌ پرسىلي متقاضي 

 بایگاوي کميتٍ اجرایي طرح طبقٍ بىذي مشاغل

وامحذيد         ن         

یک سال 

 
 
 
 

 
 




