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 جزب ًیشٍ

 

٦ي ثبضذ ٚٯ تأ٦ي٩ يٙ ٪يش٬ی ٚبسآ٦ذ ، ٦ؤحش ٬ ٖبث١ رزة ٪يش٬ ْشاي٫ذٰبی ٦شث٭ـ ثٯ ٚبسٞضي٫ي يٛي اص ارضاء اغ٣ي ٬ ٦ٱ٧تشي٩ 

 ٦ي ٪٧بيذ. ايت٧بد سا تؿ٧ي٩

تًب٢ي خذ٦بت اسائٯ ضذٮ دس ٪يش٬ ٬  اْضايص ، ا٪سب٪ي ٪يش٬ی ٧ٚج٭د ا٪سب٪ي، ثي٧بسستب٨ ثب ٰذِ رجشا٨ ٪يش٬ی تب٦ي٩ثب ت٭رٯ ثٯ ٢ض٤٬ 

  اتخبر ٞشديذٮ است . رزة ٪يش٬ی ٚبس آ٦ذ ٪يش٬ ٬  ٪يبص ايال٤ثي٧بسستب٨، سيبست 

 ًیشٍّاي تیواسستاى چٌذ گشٍُ هي تاشٌذ : 

 .  ( هي تاشٌذ سال 03الي  52ٍ تا ساتمِ خذهت تاال ) ًیشٍّاي سسوي ٍ پیواًي وِ هتعلك تِ تٌیاد شْیذ ٍ اهَس ايثاسگشاى  الف :

 ًیشٍّاي لشاسدادي تیواسستاى  ب : 

 ج : ًیشٍّاي لشاسداد فیىس اداسُ واس 

 د : ًیشٍّاي لشاسداد ساعتي 

 ًیشٍّاي خذهاتي ٍ غیش تخصصي تا هذسن ديپلن ٍ تاالتش ٍ ًیشٍّاي تخصصي تا هذسن واسشٌاسي ٍ تاالتش تىاسگیشي هي شًَذ .  تَضیح ايٌىِ : 

 سٍش اًجام واس: 

 لشاسدادي : 

 ٦سئ٭٠ ثخطٱب ٬ ٬احذٰبی ثي٧بسستب٨ ٪يبص ٪يش٬ی خ٭د سا ثٯ سيبست ثي٧بسستب٨ ايال٤ ٦ي ٪٧بي٫ذ.ـ 

                   سيبست ثي٧بسستب٨ ٪يش٬ٰبی ٦٭سد ٪يبص سا ثٯ ضشٚت ٦تذ ايال٤ ٪٧٭دٮ ٬ دس ٰيئـت ٦ـذيشٮ ٦كـش  ٬ اـ  اص تػـ٭يت ، ٦زـ٭ص ثٛـبسٞيشی غـبدس ٬        ـ 

 ٦ي ٞيشد .  اٖذا٦بت ثًذی غ٭ست

ايخـبسٞشا٨   ـ ثي٧بسستب٨ ٪يش٬ی ٦٭سد ٪يبص سا ثٯ ٦ًب٬٪ت تًب٨٬ ٬ ٚبس ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ استب٨ ايال٤ ٦ي داسد تب دس غ٭ستي ٚٯ ثـي٩ رب٦ًـٯ  

 ٦تٗبؾي ٚبس تخػع ٦٭سد ٪يبص سا داسد ٦ًشْي ٪٧بيذ .

سسي الص٤ سا غ٭ست ٦ي دٰذ ٬ رٱت ثٛبس ٞيشی تًذاد ٪يش٬ی ٦ـ٭سد ٪يـبص ٚـٯ اص    ـ ا  اص ايال٤ ٪يش٬ٰبی ٦تٗبؾي ٚبس اص س٭ی ث٫يبد ، ثي٧بسستب٨ ثش

 س٭ی ث٫يبد تأ٦ي٩ ٪طذٮ اٖذا٤ ثٯ اقالو سسب٪ي اص قشيٕ رشائذ ٬ سبيت ثي٧بسستب٨ ٦ي ٪٧بيذ . 

 ٦ي آيذ . ـ ا  اص تًيي٩ ٪يش٬ٰب ، اص ايطب٨ رٱت ت٧ٛي١ اش٬٪ذٮ ٬ ٚست اقالو اص ص٦ب٨ ثشٞضاسی ٦ػبحجٯ ٬ آص٦٭٨ دي٭ت ثٯ ي١٧

 ـ دس تبسيخ تًيي٩ ضذٮ آص٦٭٨ ، ٦ػبحجٯ ٬ ٞضي٫ص غ٭ست ٦ي ٞيشد . 

                            ــ ثي٧بسسـتب٨ تًــذاد ٪يـش٬ی ٦ــ٭سد ٪يـبص خــ٭د سا اص ثـي٩ اْــشادی ٚـٯ ت٭ا٪ســتٯ ثبضـ٫ذ ا٦تيــبص الص٤ سا دسيبْـت ٫٫ٚــذ ا٪تخـبة ٪٧ــ٭دٮ ٬ ثـب آ٪ٱــب           

 يٗذ ٦ي ٪٧بيذ .  ٦بٰٯ 3 ٖشاسداد

                 ٦بٰـٯ ٬ سـ      6٪يـش٬ ٦طـبٰذٮ ٪ٟشديـذ ٬ اص ٧ٰـٯ ٪هـش ٦ـ٭سد تأييـذ ثـ٭د ، ٖـشاسداد          ـ ا  اص قي سٯ ٦بٮ دس غ٭ستي ٚـٯ ٰيگٟ٭٪ـٯ ٦طـ٣ٛي دس    

 يٗذ ٦ي ٞشدد .  يٛسب٢ٯ
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 لشاسداد ساعتي : 

 ٪٧بي٫ذ. ٦سئ٭٠ ثخطٱب ٬ ٬احذٰبی ثي٧بسستب٨ ٪يبص ٪يش٬ی خ٭د سا ثٯ سيبست ثي٧بسستب٨ ايال٤ ٦يـ 

                   سيبست ثي٧بسستب٨ ٪يش٬ٰبی ٦٭سد ٪يبص سا ثٯ ضشٚت ٦تذ ايال٤ ٪٧٭دٮ ٬ دس ٰيئـت ٦ـذيشٮ ٦كـش  ٬ اـ  اص تػـ٭يت ، ٦زـ٭ص ثٛـبسٞيشی غـبدس ٬        ـ 

 اٖذا٦بت ثًذی غ٭ست ٦ي ٞيشد . 

 ٤ ٦ي داسد . سيبست ثي٧بسستب٨ ا  اص ٚست ٦ز٭ص ، رٱت رزة ٪يش٬ دست٭سات الص٤ سا ثٯ ٚبسٞضي٫ي ايالـ 

            ٚبسٞضي٫ي ْش٤ ٰبی دسخ٭اسـت ٚـبس سا ثشسسـي ٬ ثـب ْـشد ٦ـ٭سد ٪هـش ت٧ـبد ٦ـي ٞيـشد ٬ دس غـ٭ستي ٚـٯ ٪يـش٬ی ٦ـ٭سد ٪يـبص رـضء ٢يسـت                   ـ

 دسخ٭است ٰب ٪جبضذ رٱت تأ٦ي٩ ٪يش٬ی ٦٭سد ٪يبص ثب اقالو سسب٪ي اص قشيٕ رشائذ اٖذا٦بت الص٤ غ٭ست ٦ي ٞيشد .  

 ٦٭سد ٪هش ٦طخع ٞشديذ ، ت٭سف سيبست ثي٧بسستب٨ ٦ػبحجٯ ای اص ٬ی غ٭ست ٞشْتٯ ٬ دس غـ٭ست تأييـذ رٱـت قـي ٪٧ـ٭د٨      ا  اص اي٫ٛٯ ْشد ـ 

 د٬سٮ آص٦بيطي دست٭سات الص٤ ٦جز٠٬ ٦ي ٞشدد . 

  ٦ي ٪٧بيذ . ٚبسٞضي٫ي ثي٧بسستب٨ قي ْش٦ت ٦خػ٭غي ٚٯ دس اي٫خػ٭ظ تٱيٯ ٞشديذ ٪يش٬ی ٦٭سد ٪هش سا سا ثٯ ٬احذ ٦شث٭قٯ ٦ًشْيـ 

            ا  اص قي ٪٧٭د٨ د٬سٮ آ٦٭صضي ، دس غ٭ستي ٚٯ ٪يش٬ ٦٭سد تأييذ ثبضذ ثٯ س٭اش ٬ايضس آ٦٭صضي ٦ًشْي تب آص٦٭٨ ٦شث٭قٯ اص ايطـب٨ ٞشْتـٯ ضـ٭د    ـ 

ـ    بء ٦ـي ٞـشدد   ٬ دس غ٭ستي ٚٯ ثت٭ا٪ذ ا٦تيبص الص٤ سا دس آص٦٭٨ ٚست ٪٧بيذ ، ٖس٧ت ٦شث٭قٯ دس ْش٤ ٦زٚ٭س ت٭سف س٭اش ٬ايضس آ٦٭صضي ت٧ٛي١ ٬ ا٦ؿ

 ٬ رٱت تأييذ ٪ٱبئي ، ْش٤ ٦شث٭قٯ سا ثٯ دْتش سيبست ثي٧بسستب٨ تح٭ي١ ٦ي ٪٧بيذ . 

             سيبست ثي٧بسستب٨ ثب ثشسسي ْش٤ دست٭س يٗذ ٖشاسداد ثب ٪يش٬ی رذيذا٢٭س٬د سا غـبدس ٪٧ـ٭دٮ ٬ ٚـبسٞضي٫ي ثي٧بسسـتب٨ قجـٕ ٦ٗـشسات ثي٧بسسـتب٨       ـ 

٢ٯ ثب ٪يش٬ ٖشاسداد سبيتي يٗذ ٦ي ٪٧بيذ ٬ ا  اص ابيب٨ تبسيخ ٖـشاسداد دس غـ٭ستي ٚـٯ ٖػـ٭سی دس ا٪زـب٤ ٬نـبئّ       ٦بٰٯ ٬ يٛسب ٦6بٰٯ ،  3ثٯ غ٭ست 

 ٦ح٭٢ٯ ٪ذاضتٯ ثبضذ ٖشاسداد ٬ی ت٧ذيذ ٦ي ٞشدد .  
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 تیواسستاى داخلي همشسات

 

 استعالجي* هشخصي   * هشخصي استحمالي       * هشخصي ساعتي      هشخصي ّا :  
 

 هشخصي ساعتي ـ

ص ْشد ٦تٗبؾي ثشٞٯ ٦شخػي سبيتي سا ت٧ٛي١ ٬ ثٯ تبئيذ ٦سئ٭٠ خ٭د ٦ي سسب٪ذ ٬ ا  اص تح٭ي١ ثٯ ا٪تهب٦بت ثي٧بسستب٨ ، ا٪ٟطت خ٭د سا حجت ٬ اـ  

 ثي٧بسستب٨ خبسد ٦ي ٞشدد .

 ا٪ته٧بت ثي٧بسستب٨ ثشٞٯ ٦شخػي ٧ٰٛبسا٨ سا تح٭ي١ ٚبسٞضي٫ي ٦ي ٪٧بيذ . 

 ٚبسٞضي٫ي ثشٞٯ ٦شخػي سبيتي سا ثشسسي ٬ دس ثش٪ب٦ٯ ٬س٬د ٬ خش٬د ثي٧بسستب٨ حجت ٦ي ٪٧بيذ . ـ

 تثصشُ :

 ٦ي ثبضذ .  حذاٚخش ٦يضا٨ ٰش ٦شخػي سبيتي حذاٚخش سٯ سبيت ٦ي ثبضذ ٬ ٦يضا٨ ٦زبص ٦شخػي سبيتي دس يٙ ٦بٮ حذاٚخش د٬اصدٮ سبيت -

 ٰش ٰٓت سبيت ٦شخػي سبيتي ٦ًبد٠ يٙ س٬ص ٦شخػي استحٗبٖي ٦ي ثبضذ ٬ اص ٦شخػي ٰبی استحٗبٖي ٚسش ٦ي ٞشدد.   -

 هشخصي استحمالي ـ

ثشٞٯ ٦شخػي اسـتحٗبٖي سا  ٬  ي استحٗبٖي سا ت٧ٛي١ ٬ رب٪طي٩ خ٭د سا تًيي٩ ٦ي ٪٧بيذ ٬ ثٯ تبئيذ ٦سئ٭٠ خ٭د ٦ي سسب٪ذثشٜ ٦شخػ. ْشد ٦تٗبؾي 1

 تح٭ي١ ٦ي ٪٧بيذ . ثٯ ٚبسٞضي٫ي

 . ٚبسٞضي٫ي ثشٞٯ ٦شخػي استحٗبٖي سا ثشسسي ٬ دس ثش٪ب٦ٯ ٬س٬د ٬ خش٬د ثي٧بسستب٨ حجت ٦ي ٪٧بيذ .3

سا دس ٢يست ٦شث٭قـٯ ٬اسد ٬ اص ٦شخػـي ٰـبی اسـتحٗبٖي     ٰش يٙ اص ٚبس٫ٚب٨ ثي٧بسستب٨ . ٚبسٞضي٫ي ٦شخػي ٰبی استحٗبٖي استٓبدٮ ضذٮ ت٭سف 4

   ٚسش ٦ي ٪٧بيذ.آ٪ٱب  سب٢يب٪ٯ

 تثصشُ :

ـ  33ثٯ ٦ذت  ي٧ب٪ي٬ ا يسس٧ یش٬ٰبيس٬صا٪ٯ رٱت ٪ ي٦شخػ ضا٨ي٦ ـ ـ ثبضـذ ٚـٯ دس غـ٭ست ت٧ب    يس٬ص ٦ ـ ثـٯ رخ  ١ي ـ ، ٦زـبص ثـٯ رخ   شٮي                 س٬ص 15 شٮي

 . ثبض٫ذ يآ٨ ٦

 .ثبضذ ي٪٧ ضيآ٨ ٪ شٮيثبضذ ٚٯ ا٦ٛب٨ رخ ير٧ًٯ ٦ 4س٬ص ثب احتسبة  33ثٯ ٦ذت  یٖشاسداد یش٬ٰبيس٬صا٪ٯ رٱت ٪ ي٦شخػ ضا٨ي٦ ـ

 هشخصي استعالجي ـ

 ي ٧ٰب٫ٰٝ ٦ي ٪٧بيذ.استًالر يثٯ ٦شخػ بصي٬ ٪ ی٧بسيسشاشست ٦شث٭قٯ دس خػ٭ظ ث بياص اٖ٭ا٤ دسرٯ ا٠٬ ثب ٦سئ٭٠ ٬  يٛي بي٬  ٦تٗبؾي ْشد. 1

٬ اـ  اص آ٨                 ٚسـت ٦ـي ٪٧بيـذ   تح٭يـ١ ٦ـي ٪٧بيـذ ٬ تبئيـذ ايطـب٨ سا       ٧بسسـتب٨ يثٯ اضضـٙ ٦ًت٧ـذ ث  سا  ٞ٭اٰي اضضٙ ٦ًب٢ذ خ٭د . ْشد ٦تٗبؾي2

 تح٭ي١ ٦ي ٪٧بيذ . ٧بسستب٨يث ٚبسٞضي٫ي ثٯسا اضضٙ ٦شث٭قٯ  يٞ٭اٰ سا ثٯ ٧ٰشاٮ ي استًالريثشٜ ٦شخػ

 . ٚبسٞضي٫ي ثشٞٯ ٦شخػي استًالري سا ثشسسي ٬ دس ثش٪ب٦ٯ ٬س٬د ٬ خش٬د ثي٧بسستب٨ حجت ٦ي ٪٧بيذ .4

 آ٪ٱـب                      سا دس ٢يسـت ٦شث٭قـٯ ٬اسد ٬ اص ٦شخػـي ٰـبی اسـتًالري سـب٢يب٪ٯ       ٚبس٫ٚب٨ ثي٧بسسـتب٨  ٮ ت٭سف . ٚبسٞضي٫ي ٦شخػي استًالري استٓبدٮ ضذ5

 ٚسش ٦ي ٪٧بيذ .  

 تثصشُ : 

 . ثبضذ يس٬ص ٦ 3رٱت ٦حبسجٯ دس ٚبسٚشد دس ٰش ٦شح٣ٯ حذاٚخش  ياستًالر ي٦زبص استٓبدٮ اص ٦شخػ ضا٨ي٦ ـ
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                ثـيص اص سـٯ س٬ص ثبضـذ ، ٦تٗبؾـي ثبيـذ ٞـ٭اٰي اضضـٙ سا رٱـت قـش  دس ٧ٚسـي٭٨          دس يٙ ٪٭ثـت  استًالري اشس١٫  ٦شخػي دس غ٭ستي ٚٯ ـ

                   ثي٧ٯ تب٦ي٩ ارت٧بيي ثٯ آ٨ سبص٦ب٨ اسائٯ ٪٧بيذ . سبص٦ب٨ تب٦ي٩ ارت٧بيي ٪يض قـي اسـتًال٦ي ٚـٯ اص ٬احـذ ٫٦ـبثى ا٪سـب٪ي ثي٧بسسـتب٨ ٦ـي ٪٧بيـذ         

              يذ٤ حؿ٭س ٦تٗبؾي دس س٬صٰبی استًالري سا ثشسسي ٬ اٖذا٦بت الص٤ رٱـت اشداخـت حٗـ٭ٔ ٬ ٦ضايـبی ٦تٗبؾـي دس س٬صٰـبی اسـتًالري سا        

 ا٪زب٤ ٦ي دٰذ . 

 تاخیش ٍ تعجیل

 اص ثًـذ  خـذ٦ت  ٦حـ١  ثٯ ٬س٬دسيبيت ٪٧بي٫ذ.  سا آ٨ اص خش٬د ٬ خذ٦ت ٦ح١ ثٯ ثشای ٬س٬د ضذٮ تًيي٩ سبيبت ٫ٓ٣ٛ٦ذ ثي٧بسستب٨ ٚبس٫ٚب٨ ٣ٚيٯ

 :ضذ خ٭اٰذ سْتبس ضش  صيش ثٯ ثبضذ داضتٯ ٬س٬ددس  تبخيش ٚٯ ثب ٦ستخذ٦ي ٬ ٞشديذٮ ٦حس٭ة ٬س٬د ٖج٣ي تبخيش دس ٦ز٭ص ٚست ثذ٨٬ ٬ ٦ٗشس سبيت

٬ دس غـ٭ستي ٚـٯ تـأخيش دس ٬س٬د     ٪٧بيذ ٦ي ٫٦ه٭س ٦شخػي استحٗبٖي دس ٬ سا ٪بديذٮ ٦ي ٞيشد ٦بٮ ٰش دس سبيت 2 تب ٬س٬د تبخيشدس ٚبسٞضي٫ي. 1

 ٦ي ٪٧بيذ . ثبضذاص حٗ٭ٔ ٚسش  ٦بٮ دس سبيت 2 ثيص اص 

 تثصشُ : 

 .ث٭د تبخيش دس ٬س٬د خ٭اٰذ٧ٰب٪٫ذ ٬ؾًيت  احتسبة آ٨ ٬ ٞشديذٮ دس خش٬د ٦حس٭ة تًزي١ ٪يض ٦ٗشس سبيبت اص ص٬دتش خذ٦ت ٦ح١ اص خش٬د

 تثصشُ :

دس  سبيت4 اص ثيص ثٯ ٦ضث٭س تبخيش ٦ذت ر٧ى ٬ ثبضذ داضتٯ َيش٦٭رٯ تًزي١ دس خش٬د يب ٬س٬د تبخيشدس ثبس 4 اص ثيص ٦بٮ ٰش دس ٚٯ ٦ستخذ٦ي ثٯ 

 33 ٦يـضا٨  ثٯ خبقي ٦ستخذ٤ ض١ُ ٔ ا٢ًبدٮ ْ٭ س٭٤ ٦بٮ ثشای ٬ خ٭اٰذ ضذ دادٮ اخكبس ٚتجبَ د٤٬ ٬ ا٠٬ ٦بٮ ثشای تبخيش ٦ز٧٭و ٖجب٠ دس ثشسذ ٦بٮ

 اش٬٪ـذٮ  تٛـشاس  غ٭ست دس ٬ ضذ خ٭اٰذ ٚسش ٦بٮ ٦ذت يٙ ثٯ ٬ غذدسغذ ٦يضا٨ ثٯ ا٫ز٥ ٦بٮ ثشای ٬ دسغذ 53 ٦يضا٨ ثٯ چٱبس٤ ثشای ٦بٮ ٬ دسغذ

 .ٞشديذ خ٭اٰذ اسربو اداسی تخ٣ٓبت سسيذٞي ثٯ ٰيبت سسيذٞي رٱت ٦ستخذ٤

 حضَس ٍ غیاب

سا يال٬ٮ ثش ايزبد ٪ه٥ ٬ استب٪ذاسد دس ٬س٬د ٬ خش٬د ٬ تشدد ٚبس٫٦ذا٨، ٦حبسجٯ ص٦ب٨ ٚـبسٚشد، ٦حبسـجٯ حٗـ٭ٔ ٬ ...    ٫ٚتش٠ ٬س٬د ٬ خش٬د اشس١٫ 

   . ٩ٛ٧٦ ٦ي ٪٧بيذ

 حجت ٪٧بي٫ذ . احش ا٪ٟطت د سبيت ٰبی ٦ٗشس ثب ت٭رٯ ثٯ ضيٓت ٚبسی خ٭د ، ٬س٬د ٬ خش٬رطب٨ سا ثب . اشس١٫ ثي٧بسستب٨ ٦٭نّ ٰست٫ذ سأ1

ابيب٨ ٰش٦بٮ ٣ٚيٯ ٬س٬د ٬ خش٬رٱب ٧ٰشاٮ ثب احٛب٤ استٓبدٮ ضذٮ دس ق٭٠ ٦بٮ اي٥ اص ٦شخػي سبيتي، س٬صا٪ٯ ،٦ب٦٭سيـت ٬ ... ثشسسـي   ٚبسٞضي٫ي دس  .2

 ٬ ٚبسٚشد ٰش ضخع سا ٦حبسجٯ ٦ي ٪٧بيذ  

 تثصشُ : 

 يذ٤ حجت ٬س٬د ٬ خش٬د ث٫ً٭ا٨ تخ٣ّ ٬ ٚسشٚبسٚشد ٦حس٭ة ٦ي ٞشدد . ـ

 يذ٤ حؿ٭س دس ٦ح١ ٚبس ثذ٨٬ ٦ز٭ص، َيجت ٦حس٭ة ضذٮ ٬ قجٕ ٖب٪٭٨ اص ٚبسٚشد ٦تخ٣ّ ٚسش ٦ي ٞشدد. ـ

)حذاٚخش د٬ ٦٭سد دس ٦بٮ( ٦٭نّ ٰست٫ذ دس ٧ٰب٨ س٬ص ٖجـ١ اص ابيـب٨ ٬ٖـت     احش ا٪ٟطت خ٭د سا حجت ٪٧بي٫ذدس غ٭ستي ٚٯ اشس١٫ ْشا٦٭ش ٪٧بي٫ذ  ـ

 داسی تح٭ي١ ٪٧بي٫ذ . اداسی، ثشٞٯ ٰبی ٦خػ٭ظ سا ت٧ٛي١ ٬ ثٯ ا٦٭س ا
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 ساعت ٍسٍد ٍ خشٍج شیفتْاي تیواسستاى :

D  يػش 15:33غجح ٢ُبيت  7:33: اص سبيت 

DE  يػش 19:33غجح ٢ُبيت  7:33: اص سبيت 

EN  غجح س٬ص ثًذ 7:33يػش ٢ُبيت  15:15: اص سبيت 

DEN غجح س٬ص ثًذ 7:33غجح ٢ُبيت  7:33: اص سبيت 

 اجشاي ًظام تشَيك :

٪ب٦ـٯ سسـ٧ي ايطـ٫ٱبد تطـ٭يٕ اشسـ١٫ ريـشثف سا ثـٯ سيبسـت         ٪٧٭دٮ ٬ ثب ٦سئ٭٢ي٩ ٬احذٰب ٬ ثخطٱبی ثي٧بسستب٨ ي٣٧ٛشد اشس١٫ صيشثف سا ثشسسي   ـ

 . ثي٧بسستب٨ اسائٯ ٦ي د٫ٰذ

 سيبست ثي٧بسستب٨ دسخ٭است ٰبی سسيذٮ سا ثشسسي ٬ رٱت تط٭يٕ ْشد ٦٭سد ٪هش دست٭سات الص٤ سا ثٯ ٚبسٞضي٫ي ثي٧بسستب٨ اسائٯ ٦ي ٪٧بيذ . ـ

 اجشاي ًظام تٌثیِ :

 . ٦سئ٭٢ي٩ ٬احذٰب ٬ ثخطٱبی ثي٧بسستب٨ ي٣٧ٛشد اشس١٫ ريشثف سا ثشسسي ٦ي ٪٧بي٫ذ . 1

 ذ.٫دٰ ي٦اسائٯ  ٧بسستب٨يث بستيسا ثٯ س شثفياشس١٫ ر ت٫جيٯ ط٫ٱبديا يثشاسبد ٪ب٦ٯ سس٧ ٧بسستب٨يث ی٬احذٰب ٬ ثخطٱب ي٦٩سئ٭٢. 2

. سيبست ٬ ٦سئ٭٠ ٚبسٞضي٫ي ثشسسي ٰبی الص٤ سا ا٪زب٤ ٦ي د٫ٰذ ٬ دس غ٭ست تػ٭يت ايط٫ٱبد اسائٯ ضذٮ ،سيبسـت ثي٧بسسـتب٨ ٪سـجت ثـٯ ارشايـي      3

 ثي٧بسستب٨ اسائٯ ٦ي ٪٧بيذ . ضذ٨ آ٨ دست٭سات الص٤ سا ثٯ ٬احذ ٫٦بثى ا٪سب٪ي 
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 اسصشیاتي
 

ًْب٢يتي است ٦ست٧ش ٚٯ ي٣٧ٛشد ٚبس٫ٚب٨ سا قي د٬سٮ اسصضيبثي ٦٭سد ثشسسي ٖـشاس ٦ـي دٰـذ ٬ٰـذِ اص آ٨ آٞـبٰي اص ٚيٓيـت ٬ ٦يـضا٨ تـالش         

تٗ٭يت ي٣٧ٛشد ٖ٭ی ٬ اٖذا٦بتي ثشای اغال  ٬  ٬ٚ٭ضص ٚبس٫ٚب٨ دس ا٪زب٤ ٬نبيّ ٦ح٭٢ٯ ٬ ٪ي١ ثٯ اٰذاِ ض٣ُي است تب حست ٦٭سد تذاثيشی رٱت

 ثٱج٭د ي٣٧ٛشد ٬ؾًيت ثٯ ي١٧ آيذ

ي٣٧ٛشد ، اشداخت ٚبسا٪ٯ ٬ يٗذ ٖـشاسداد،   ثٱج٭د ثشای ا٪ٟيضٮ ٚبس٫ٚب٨ ،ثي٧بسستب٨ ثب ٰذِ ايزبد ي٣٧ٛشد س٫زص ٬ سب٢يب٪ٯ اسصضيبثي ثب ت٭رٯ ثٯ ٢ض٤٬

 ا٦تيبصدٰي ٬ تبئيـذ  ٬رٱت اسصضيبثي سب٢يب٪ٯ اشس١٫  اختػبغي ٰبی ضبخع تذ٬ي٩ سيبستاسصضيبثي ،  ٬ ٬ ٪هبست اشس١٫ ٚبسائي ٬ ٬ؾًيت س٫زص

 سيبست سا اتخبر ٪٧٭دٮ است . ٬ ض٭٪ذٮ اسصيبثي

 اسصشیاتي پشسٌل سسوي : الف(

٬ ا٦ـ٭س   ث٫يبد ضـٱيذ  سبص٦ب٨ثٯ ْش٤ ٰبی اسصضيبثي سب٢يب٪ٯ سا  سبص٦ب٨ ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ ٦شٚض تٱشا٨ ت٭سًٯ ٬ ٫٦بثى ا٪سب٪ي ـ ٦ًب٬٪ت ٦حتش٤

 . ثٯ ثي٧بسستب٨ اسسب٠ ٦ي ٞشدد سبص٦ب٨ استب٨ اثالٌ ٬ اص قشِ آ٨ ايخبسٞشا٨

سا دس اقاليبت ا٢٬يٯ سا ٬اسد ْش٤ ٰب ٦ي ٫ٚذ ٬ ٖس٧ت ٰبئي ٚٯ ٦شث٭ـ ثٯ ٦ٗشسات اداسی ٦ي ثبضذ سا ت٧ٛي١ ٬ س   ْش٤ ٰـب   ثي٧بسستب٨ ٚبسٞضي٫ي ـ

 صضيبثي ٖشاس ٦ي دٰذ .رٱت اس ٬احذٰباختيبس ٦سئ٭٢ي٩ 

اشس١٫ سا ْشاخـ٭ا٨ ٪٧ـ٭دٮ ٬    ،  ت٧ٛي١ ْش٤ ٰب ٬ حجت ا٦تيبص دسيبْتي اشس١٫ تحت ا٭ضص دس ٖس٧ت ٰبی ٦خت٣ّ ْش٤ ٰبا  اص  ٬احذٰب ي٦٩سئ٭٢ ـ

ا٬ ٖشاس ٦ي د٫ٰذ ٚٯ ٥ٰ اص ا٦تيبصات خ٭د اقالو يبثذ ٬ ٥ٰ اي٫ٛٯ ايتشاؼ احت٧ب٢ي خ٭د سا ايال٤ ٪٧بيـذ ٬ اـ  اص   سا دس اختيبس  ٰش ْشد ْش٤ اسصضيبثي

ـ       بس ٖج٭٠ ٪٧٭د٨ ا٦تيبص دسيبْتي ، ْش٤ اسصضيبثي خ٭د سا ا٦ؿبء ٬  ٦سئ٭٢ي٩ ا  اص ر٧ى آ٬سی ْش٤ ٰب ، ٖسـ٧ت ٦شثـ٭ـ ثـٯ خـ٭د سا ا٦ؿـبء ٬ دس اختي

  ٚبسٞضي٫ي ٖشاس ٦ي د٫ٰذ .  

ـ      تب٨               ـ ٚبسٞضي٫ي ثي٧بسستب٨ ْش٤ ٰب سا ثشسسي ٪ٱبئي ٪٧٭دٮ ٬ ا  اص ا٦ؿبء ٖس٧ت ٦شث٭قٯ ، ْش٤ ٰب سا رٱت تأييـذ ٪ٱـبئي دس اختيـبس سيبسـت ثي٧بسس

 ٖشاس ٦ي دٰذ . 

قٯ حجت ٬ ا  اص ا٦ؿبء ٬ تأييـذ سيبسـت   ـ سيبست ثي٧بسستب٨ ا  اص ثشسسي ْش٤ ٰب سا تأييذ ٬ دس ابيب٨ ٚبسٞضي٫ي ا٦تيبصات اسصضيبثي سا دس ْش٤ ٦شث٭

 ثي٧بسستب٨ ، ْش٤ ٰبی اسصضيبثي ثٯ ا٪ؿ٧ب٤ ٦ست٫ذات ٦شث٭ـ ثٯ سبص٦ب٨ ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ اسسب٠ ٦ي ٪٧بيذ .

ص ٦ي ٞشدا٪ـذ  ـ ْش٤ ٰبئي ٚٯ ثٯ استب٨ اسسب٠ ٦ي ٞشدد ت٭سف ٦سئ٭٢ي٩ ٦شث٭قٯ ثشسسي ٬ دس غ٭ستي ٚٯ اضٛب٢ي دس اسصضيبثي ثبضذ رٱت تػحيح ثب

 تب سْى اضٛب٠ ض٭د ٬ دس غ٭ستي ٚٯ اضٛب٢ي ٪ذاضتٯ ثبضذ ثٯ ٧ٰشاٮ ْش٤ ا٦تيبصات ثٯ ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ ٦شٚض اسسب٠ ٦ي ٞشدد .  

 تثصشُ :

        ٰ ٛبسٰـبی  ضبخع ٰبی اسصيبثي ي٣٧ٛشد اشس١٫ سس٧ي يجبست٫ذ اص : ا٪كجبٔ ي٣٧ٛـشد اشسـ١٫ ثـب ضـش  ٬نـبيّ ٦ـذ٨٬،٪ٗبـ ؾـًّ،ٖ٭ت ٬ اسائـٯ سا

 ايطشْت،اثتٛبس ٬ خالٖيت،آ٦٭صش،سؾبيت اسثبة سر٭و،٦ٱبست ٰب ٬ ت٭ا٪بيي ٰبی ثشرستٱ٭ ايط٫ٱبدات سبص٪ذٮ

 : اسصشیاتي پشسٌل لشاسدادي ب(

 ْش٤ اسصضيبثي ٬يژٮ ٚبس٫ٚب٨ ٖشاسدادی ثي٧بسستب٨ ٬ ٖشاسداد سبيتي ثش اسبد ا٢ضا٦بت ايتجبس ثخطي دس ْش٦ت ٦خػ٭ظ تٱيـٯ ٞشديـذٮ ٚـٯ سـب٢يب٪ٯ    

 رٱت اسصيبثي اي٩ ٞش٬ٮ اص ٚبس٫ٚب٨ ثٯ ضش  ري١ اٖذا٤ ٦ي ٞشدد .  

 . ْش٤ ٰب ت٭سف ٚبسٞضي٫ي ثي٧بسستب٨ رٱت ٰش ٬احذ ٬ ثخص تٱيٯ ٬ دس اختيبس ٦سئ٭٢ي٩ ٦شث٭قٯ ٖشاس ٦ي ٞيشد -1
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 ْش٤ ٰب ت٭سف ٦سئ٭٢ي٩ دس اختيبس ٚبس٫ٚب٨ ٖشاس ٦ي ٞيشد تب دس ٧ٖست خ٭د اسصيبثي ا٦تيبصات ٦٭سد ٪هش خ٭د سا ٬اسد ٪٧بي٫ذ .  -2

٦سئ٭٢ي٩ ٦شث٭قٯ ْش٤ سا ٞشْتٯ ٬ ا٦تيبصات ٦٭سد ٪هش خ٭د سا دس ٖس٧ت اسصيبثي ٦سئ٭٠ ٬اسد ٦ي ٪٧بي٫ذ ٬ ا  اص ت٧ٛي١ ، رٱـت دسيبْـت ا٦ؿـبء     -3

 ايطب٨ ٖشاس ٦ي دٰذ .  ٚبس٫ٚب٨ دس اختيبس

 ا  اص ا٦ؿبء ْش٤ ت٭سف ٚبس٫ٚب٨ ، ٦سئ٭٠ ٬احذ ٪يض ٖس٧ت اسصيبثي ٫٫ٚذٮ سا ا٦ؿبء ٬ دس اختيبس س٭اش ٬ايضس آ٦٭صضي ٖشاس ٦ي دٰذ . -4

سب٪ي ٦ـي  س٭اش ٬ايضس آ٦٭صضي ، آ٦٭صش ٰبی ٦٭سد ٪يبص رٱت ت٭سًٯ ْشدی سا ثشسسي ٬ ٖس٧ت ٦شث٭قٯ سا ا٦ؿبء ٬ ْش٤ ٰب تح٭ي١ ٦سئ٭٠ ٫٦بثى ا٪ -5

 ٪٧بيذ .

 ٦سئ٭٠ ٫٦بثى ا٪سب٪ي ْش٤ ٰبسا ثشسسي ٬ دس غ٭ستي ٚٯ ٦ط٣ٛي ٪ذاضتٯ ثبضذ ا٦ؿبء ٬ تح٭ي١ ٚبسٞضي٫ي ٦ي ٪٧بيذ .  -6

ـ        -7 ت ٚبسٞضي٫ي ثي٧بسستب٨ ٪تبيذ اسصضيبثي سا ٦٭سد تزضيٯ ٬ تح٣ي١ ٖشاس دادٮ ٬ ثبصخ٭سد ٪تبيذ سا ٧ٰشاٮ ثـب ْـش٤ ٰـبی اسصضـيبثي دس اختيـبس سيبس

 شاس ٦ي دٰذ . ثي٧بسستب٨ ٖ

 سيبست ثي٧بسستب٨ ٖس٧ت ٦شث٭قٯ دس ْش٤ ٰب سا ا٦ؿبء ٬ رٱت دسد دس اش٬٪ذٮ اشس٣٫ي دس اختيبس ٚبسٞضي٫ي ٖشاس ٦ي دٰذ .  -8

 . ٚبسٞضي٫ي اص ٪تبيذ اسصضيبثي دس تًيي٩ ٪يبصٰبی آ٦٭صضي، ا٪تػبثبت ، اشداخت ٚبسا٪ٯ ٬...استٓبدٮ ٦ي ٪٧بيذ -9
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   ساصداسي دس صهیٌِ اطالعات هالي ٍ اداسي توام واسوٌاى تیواسستاى

 ٦حتـش٤  ٬ تٛـشي٥  ٚبس٫ٚـب٨،  حشي٥ حٓم ثي٧بسستب٨ ثب ٰذِ ٚبس٫ٚب٨،  حٗ٭ٔ ٫٦ط٭س اشس٣٫ي ٬ سيبيت اقاليبت ٪ٟٱذاسی ٬ ثب ت٭رٯ ثٯ ٢ض٤٬ حٓم

                اشسـ٣٫ي سا اتخـبر   ٰـبی  اش٬٪ـذٮ  ْبيـ١  ٪ٟٱـذاسی  اقاليـبت  ی ٦حش٦ب٪ـٯ  ٪ٟٱـذاسی  ٬ ساصداسی ر٭ا٪ـت  سيبست سيبيـت  ٚبس٫ٚب٨، حٗ٭ٔ ض٧شد٨

 ٪٧٭دٮ است .

 ٚبسٞضي٫ي ٣ٚيٯ اش٬٪ذٮ ٰبی ٚبس٫ٚب٨ سا دس ْبي١ ٦خػ٭ظ ٬ ٦حٓ٭ل ٪ٟٱذاسی ٦ي ٪٧بيذ. ـ

           ثـش اسـبد آ٨    ٧ـ٭دٮ ٬ ٚبسٞضي٫ي دست٭سا١٧ً٢ تًيي٩ سكح دستشسي اْشاد ثٯ اش٬٪ذٮ اشس٣٫ي ٬ ٪ح٭ٮ ی تح٭ي١ ٬ ثبصا  ٞيـشی آ٨ سا تـذ٬ي٩ ٪   ـ

 . ي١٧ ٦ي ٪٧بيذ

 . دست٭سا١٧ً٢ ْ٭ٔ ا٢زٚش سا دس اختيبس ٬احذٰبی ٦زبص ٖشاس ٦ي دٰذ ٚبسٞضي٫ي اقاليبت ٚبس٫ٚب٨ سا ْٗف ثشاسبد ؾ٭اثف ٬ ٖب٪٭٨، ـ

 . ٦سئ٭٠ ا٦٭س ٦ب٢ي ت٫ٱب ثٯ اقاليبت ٦ب٢ي ٬ حٗ٭ٖي ٚبس٫ٚب٨ دستشسي داسد ـ

 . ثي٧بسستب٨ دس ص٦ي٫ٯ اقاليبت ٦ب٢ي ٬ اداسی ٚبس٫ٚب٨ ساصداس ٦ي ثبض٫ذ ٫يٚبسٞضي٦سئ٭٠ ا٦٭س ٦ب٢ي ٬  ـ

 تثصشُ : 

 ٖس٧ت اقاليبت اشس٣٫ي ٦طبٰذٮ ٬ دسيبْت ٪٧بي٫ذ .   WWW.ISAAR.IRدس سبيت حٗ٭ٖي خ٭د سا ْيص  ٚبس٫ٚب٨ سس٧ي ٬ اي٧ب٪ي ٦ي ت٭ا٪٫ذ ـ

س ـ ْيص حٗ٭ٖي ٚبس٫ٚب٨ ٖشاسدادی ٬ سبيتي ا  اص اشداخت حٗ٭ٔ ، ت٭سف ٚبسٞضي٫ي اص ثش٪ب٦ٯ ٪ش٤ اْضاس حٗ٭ٔ ٬ ٦ضايبی ثي٧بسستب٨ دسيبْت ٬ د

 اختيبس ٧ٰٛبسا٨ ٦حتش٤ ٞزاضتٯ ٦ي ض٭د . 
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 دستوضد حمَق ٍ 

         ٰضي٫ٯ ای است ٚٯ قي ٖشاس دادی ٚٯ ثي٩ ٚبسْش٦ب ٬ٚبس٫٦ذ ثستٯ ٦ي ض٭د دس اصای ا٪زـب٤ ٚـبس ٦طـخع )٬نيٓـٯ ٦ح٭٢ـٯ ( ثـٯ ٚبس٫٦ـذ اشداخـت         

 ٦ي ض٭د .

٫ـٯ  اشس١٫،ثي٧بسستب٨ ثب ٰذِ اشداخت حٗ٭ٔ ثٯ ٦٭ٖى ٬ ضٓبِ سبصی اشداخت ٰبی ا٪زـب٤ ضـذٮ دس ص٦ي   ٦ضايبی ٬ ثب ت٭رٯ ثٯ ٢ض٤٬ اشداخت حٗ٭ٔ

 حٗ٭ٔ ٣ٚيٯ اشس١٫ ، سيبست اشداخت حٗ٭ٔ ٦كبثٕ ثب ٖ٭ا٪ي٩ ٬ ٦ٗشسات اداسٮ ٚبس ٬ ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ سا اتخبر ٪٧٭دٮ است .

 الف( ًیشٍّاي سسوي : 

٪ت ٦حتش٤ ت٭سًٯ ٦ـذيشيت ٬  حٗ٭ٔ ٬ ٦ضايبی ايطب٨ ت٭سف سبص٦ب٨ ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ ٬ ثش اسبد احٛب٤ ٚبسٞضي٫ي ٚٯ ثشاثش ثب ٖ٭ا٪ي٩ ٦ًب٬ ـ

 سش٦بيٯ سيبست ر٧ٱ٭سی ٦ي ثبضذ اشداخت ٦ي ٞشدد .

 ب( ًیشٍّاي لشاسدادي : 

حٗ٭ٔ ٬ ٦ضايبی اي٩ ٞش٬ٮ اص ٚبس٫ٚب٨ سا ثش اسبد ٖب٪٭٨ ٚبس ٬ تأ٦ي٩ ارت٧بيي ٚط٭سٚٯ ٰش سب٠ ايـال٤ ٦ـي ٞـشدد ٦حبسـجٯ ٬ رٱـت      ثي٧بسستب٨ . 1

 اشداخت آ٨ اٖذا٤ ٦ي ٪٧بيذ .

 ثـب دس   ( ٬ حـٕ ضـ١ُ  ، حٕ رـزة  سختي ٚبس  ، سبيش ٦ضايب ، ثي٧بسستب٨ ٦ج٣ُي اؾبْٯ ثش اض١ حٗ٭ٖي اداسٮ ٚبس ثب ي٫ب٬ي٩ )ابداش ثٱشٮ ٬سی ثب٢ي٫ي . 2

 ٪هش ٞشْت٩ ٦ذس٘ تحػي٣ي ٬ ٪يض ٬ؾًيت ض٣ُي اشس١٫ ثٯ ايطب٨ اشداخت ٦ي ٪٧بيذ . 

 اشداخت ٦ي ٞشدد . دس ابيب٨ ٰش سب٠  ٬ س ارت٧بيي ٦حبسجٯ حٕ ييذی ٬ س٫٭ات اي٩ ٞش٬ٮ قجٕ ٖب٪٭٨ اداسٮ ٚبس ٬ ا٦٭ . 3

 ًیشٍّاي ساعتي :  ج(

ثـش اسـبد ٦يـضا٨    سا حٗ٭ٔ ٬ ٦ضايبی اي٩ ٞش٬ٮ اص ٚبس٫ٚب٨ سا ثش اسبد ٖب٪٭٨ ٚبس ٬ تأ٦ي٩ ارت٧بيي ٚط٭سٚٯ ٰش سب٠ ايال٤ ٦ي ٞشدد ثي٧بسستب٨ . 1

 .٦حبسجٯ ٬ رٱت اشداخت آ٨ اٖذا٤ ٦ي ٪٧بيذ  ايطب٨ سبيت ٚبس

٪هـش ٞـشْت٩ ٦ـذس٘     ثـب دس   ( سـختي ٚـبس  ٬   سبيش ٦ضايـب  ، ابداش ثٱشٮ ٬سی ثب٢ي٫ي . ثي٧بسستب٨ ٦ج٣ُي اؾبْٯ ثش اض١ حٗ٭ٖي اداسٮ ٚبس ثب ي٫ب٬ي٩ )2

 اشس١٫ ثٯ ايطب٨ اشداخت ٦ي ٪٧بيذ .٪يض ٬ؾًيت ض٣ُي   تحػي٣ي ٬

ثش اسبد ٦يضا٨ سبيت ٚبسٚشد اي٩ ٞش٬ٮ دس ابيب٨ ٰـش ٦ـبٮ ٰـ٥     ٬ حٕ ييذی ٬ س٫٭ات اي٩ ٞش٬ٮ قجٕ ٖب٪٭٨ اداسٮ ٚبس ٬ ا٦٭س ارت٧بيي ٦حبسجٯ . 3

 ص٦ب٨ ثب حٗ٭ٔ ٬ ٦ضايبی ايطب٨ اشداخت ٦ي ٞشدد . 

 د( ًیشٍّاي پشویسي : 

ثبض٫ذ سا ثٯ غ٭ست اشٚي  ٬ ثشاثـش ثـب تًشْـٯ اثالَـي ٬صاست ثٱذاضـت      حٗ٭ٔ ٬ ٦ضايبی اي٩ ٞش٬ٮ اص ٚبس٫ٚب٨ ٚٯ اضضٛب٨ ٦تخػع ٦ي  ـ ثي٧بسستب٨

دسغذی حـٕ اضضـٙ ٬ دسغـذی حـٕ      ،دس٦ب٨ ٬ آ٦٭صش اضضٛي سب٢يب٪ٯ ٦ي ثبضذ ٦حبسجٯ ٬ رٱت اشداخت اٖذا٤ ٦ي ٪٧بيذ ٚٯ اص ٦ج٣ٍ تًشْٯ

 ثي٧بسستب٨ ٦ي ثبضذ . 
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 تَاًوٌذساصي

 احشثخطي ٬ ٚبسايي اْضايص ٚٯ ثبيج ٪ح٭ی ثٯ آ٪ب٨ ٦ٱبستٱبی ثٱج٭د ٬ ٪ٟشش دا٪ص،اغال  استٗبی قشيٕ اص ٚبس٫٦ذا٨ ٖبث٣يتٱبی ت٭سًٯ ٬ ٫بسبييض

 .ٞشدد سبص٦ب٪ي اٰذاِ ثٯ دستيبثي دس تسٱي١ ٪ٱبيت دس ٬

 ٦ـ٭اد  ٬ تسـٱيالت  ٬رـ٭د  اص اق٧ي٫ب٨ ٚست ٬ ٚبس٫ٚب٨ ،ثي٧بسستب٨ ثب ٰذِ آ٦٭صش ٬سی ثٱشٮ ٬ ت٭ا٪٫٧ذی استٗبء ٬ ت٭ا٪٫٧ذسبصی ثب ت٭رٯ ثٯ ٢ض٤٬

 ٬ اْـضايص  ٚبس٫ٚب٨ ٬سی ثٱشٮ ٬ ،ٚبسآ٦ذی اشس١٫ ي٧٣ي سكح ،استٗبء اشس١٫ ٚبسائي اْضايص ضذٮ، ض٫بسبيي آ٦٭صضي ٪يبصٰبی ثب ٦ت٫بست آ٦٭صضي

، ثشٞضاسی ٚالسٱبی آ٦٭صضي ٬ تذ٬ي٩ ا٣ٓ٧ت ٰـبی آ٦٭صضـي   PDPدس٦ب٪ي ، سيبست ٪يبصس٫زي آ٦٭صضي دس ٖب٢ت ْش٤ ٰبی  خذ٦بت ٚيٓي ٬ ٧ٚي

 ٪٧٭دٮ است . سا اتخبر

 الف(تشگضاسي والسْاي آهَصشي :

 سا ثٯ ٣ٚيٯ ی اشس١٫ ثي٧بسستب٨ تح٭ي١ ٦ي دٰذ . PDPس٭اش٬ايضس آ٦٭صضي ْش٤ ٰبی ٪يبصس٫زي آ٦٭صضي دس ٖب٢ت  ـ

 س٭اش٬ايضس آ٦٭صضي  ا  اص ت٧ٛي١ ْش٤ ٰب ت٭سف اشس١٫ ثي٧بسستب٨ ، ْش٤ ٰب سا تزضيٯ ٬ تح٣ي١ ٬ ا٢٬٭يت ث٫ذی ٦ي ٪٧بيذ . ـ

 س٭اش٬ايضس آ٦٭صضي ا  اص ارشای ث٫ذ ْ٭ٔ ، تٗ٭ي٥ آ٦٭صضي ثي٧بسستب٨ سا تذ٬ي٩ ٦ي ٪٧بيذ . ـ

 س٭اش٬ايضس آ٦٭صضي قجٕ ٪ب٦ٯ ای تٗ٭ي٥ آ٦٭صضي سا ثٯ اقالو ٦سئ٭٢ي٩ ثخطٱب ٬ ٬احذٰبی ثي٧بسستب٨ ٦ي سسب٪ذ . ـ

 س٭اش٬ايضس آ٦٭صضي ثب ٦ذسسي٩ ثشٞضاسی ٚالسٱب ٧ٰب٫ٰٟي ٰبی الص٤ سا ثٯ ي١٧ ٦ي آ٬سد . ـ

 تثصشُ :

دس غ٭ستي ٚٯ اص ٦ذسسي٩ خبسد اص ثي٧بسستب٨ استٓبدٮ ض٭د، س٭اش٬ايضس آ٦٭صضي ٦٭نّ است رٱت تبئيذ ثشٞضاسی ٚـالد ثـب سيبسـت ثي٧بسسـتب٨     

 . ٯ ی تذسي  ٬ ايبة ٬ رٰبة ثٯ ي١٧ آ٬سد٧ٰب٫ٰٟي ٪٧بيذ ٬ اٖذا٦بت الص٤ سا رٱت اشداخت ٰضي٫

 س٭اش٬ايضس آ٦٭صضي رٱت آ٦بدٮ سبصی ٚالد ٬ ازيشايي ثب ٦سئ٭٠ اطتيجب٪ي ٧ٰب٫ٰٟي ٦ي ٪٧بيذ . ـ

 سا اص ضشٚت ٫٫ٚذٞب٨ اخز ٦ي ٪٧بيذ . ٬Postest   ٦Pertestذسد ٦شث٭قٯ ٚالد آ٦٭صضي سا ثشٞضاس ٬ آص٦٭٨  ـ

 ٚالد ٬ ٢يست اْشاد ضشٚت ٫٫ٚذٮ سا رٱت ت٧ٛي١ دس اختيبس ٦ذي٭ي٩ ٖشاس ٦ي دٰذ.س٭اش٬ايضس آ٦٭صضي ْش٤ ٰبی احشثخطي  ـ

   . ،رٱت ٚالد ٦شث٭قٯ غبدس ٦ي ٪٧بيذ  Pertestس٭اش٬ايضس آ٦٭صضي ض٫بس٫ب٦ٯ آ٦٭صضي سا ثش اسبد ٢يست اْشاد ضشٚت ٫٫ٚذٮ ٬ يب ٪٧شٮ آص٦٭٨  ـ

 ب (تذٍيي پوفلت ّاي آهَصشي :

 تذ٬ي٩ ٫٫ٚذٮ ا٣ٓ٧ت ،ايص ٪٭ي  ا٣ٓ٧ت آ٦٭صضي سا ثٯ س٭اش٬ايضس آ٦٭صضي اسائٯ ٦ي ٪٧بيذ . ـ

             س٭اش٬ايضس آ٦٭صضي ا  اص ثشسسي استب٪ذاسدٰبی ا٣ٓ٧ت ،ض٧بسٮ ی ض٫بسبيي ا٣ٓ٧ت سا دسد ٬ رٱت تبئيـذ ثـٯ ٦سـئ٭٠ ٬احـذ ٦شث٭قـٯ تح٭يـ١       ـ

 ٦ي دٰذ .

 يپ ،ايط٫٭ي  ا٣ٓ٧ت سا ثٯ دثيشخب٪ٯ تح٭ي١ ٦ي دٰذ .٦سئ٭٠ ٦شث٭قٯ ،ا  اص تبئيذ رٱت تب ـ

 ٦سئ٭٠ ٦شث٭قٯ ،ا٣ٓ٧ت سا ثٯ تًذاد ٦٭سد ٪يبص تٛخيش ٬ دس اختيبس اشس١٫ ريشثف ٖشاس ٦ي دٰذ . ـ
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 استماء شغلي

اشسـ١٫ سا   ي٧٣ي ٬ ٦ٱبستٱبی ض٣ُي سكح ٚبسايي ،سيبست استٗبء ٬ ٬سی ثٱشٮ اْضايص ستجٯ اشس١٫ ،ثي٧بسستب٨ ثب ٰذِ استٗبء ثشسسي ثب ت٭رٯ ثٯ ٢ض٤٬

 اتخبر ٪٧٭دٮ است . 

 الف ( استماء شغلي پشسٌل سسوي :

يـضا٨  ٦ ٪تبيذ اسصضيبثي سـب٢يب٪ٯ ثـش اسـبد سؾـبيت٫٧ذی ٧ٰٛـبسا٨ ،      ثي٧بسستب٨ ٦ذاس٘ الص٤ رٱت استٗبء ض١ُ ٪هيش آ٦٭صش ٰبی ؾ٩٧ خذ٦ت ، ـ

 ْشد سا ثٯ سبص٦ب٨ ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ استب٨ اغٓٱب٨ اسائٯ ٦ي ٪٧بيذ .  ت٭سف  ايط٫ٱبدات ارشا ضذٮتكبثٕ ي٣٧ٛشد ثب ضش  ٬نبيّ ٬ 

 ت٭سًٯ ٬ ٫٦بثى ا٪سب٪ي سبص٦ب٨ ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ استب٨ اغٓٱب٨ ٦شاتت سا ثٯ سبص٦ب٨ ث٫يبد ١ٚ تٱشا٨ ايال٤ ٦ي داسد . ٦ًب٬٪ت ـ

استٗـبء ضـ١ُ اٖـذا٦بت    ٦ذاس٘ ٬ ضشائف سا ثشسسي ٚشدٮ ٬ دس خػـ٭ظ  ٦٭س ايخبسٞشا٨ ٦شٚض ت٭سًٯ ٬ ٫٦بثى ا٪سب٪ي سبص٦ب٨ ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا ٦ًب٬٪ت ـ

 الص٤ سا ا٪زب٤ ٦ي دٰذ . 

 ب( استماء شغلي پشسٌل لشاسدادي :

ثٯ ي٣ت يذ٤ ٬ر٭د ح٥ٛ ٚبسٞضي٫ي رٱت اشس١٫ ٖشاسدادی، ثش اسبد ٖب٪٭٨ خذ٦بت ٚط٭سی ٬ قجٗٯ ث٫ـذی ٦طـب١َ ٬ يـذ٤ ا٦ٛـب٨ اؾـبْٯ ضـذ٨       

 يطب٨ ،استٗبء ض١ُ اي٩ ٞش٬ٮ ثٯ ضش  ري١ ٦ي ثبضذ  ٞش٬ٮ ثٯ ا

ـ ي٭ا١٦ اسصيبثي ٚبس٫٦ذا٨ ثشای استٗبء ستجٯ ض٣ُي ضب١٦ ٦يضا٨ ٦ٱبست ٰبی ٦شث٭ـ ثٯ ٬نبئّ ٦ح٭٢ٯ ، ٦يـضا٨ اْـضايص ٦ٱـبست ٰـبی ٦شث٭قـٯ ثـٯ       

بی ض١ُ تػذی آ٦٭صش ٰبی قي ضذٮ  ٦ـشتجف  ٬نبئّ ٦ح٭٢ٯ ، ٦يضا٨ اْضايص ٦ٱبست ٰبی ٦شث٭ـ ثٯ ٬نبئّ ٦ح٭٢ٯ ، ا٪زب٤ خذ٦بت ثشرستٯ دس ساست

 ثب ض١ُ ٬ ٦يضا٨ ر٣ت سؾبيت اسثبة سر٭و است . 

 ـ ٦سئ٭٠ ٬احذ ْشد ٦٭سد ٪هش سا رٱت استٗبء ض١ُ ثٯ سيبست ثي٧بسستب٨ ٦ًشْي ٦ي ٪٧بيذ .

ٚ٭س ، دس ر٣سـٯ ی  داخ٣ـي ثـب حؿـ٭س     ـ سيبست ثي٧بسستب٨ ثب دس ٪هشٞشْت٩ ت٭ا٪بيي، سبثٗٯ ٚبس، ضشايف احشاص ٬ ٪٧شٮ ی اسصضيبثي سـب٢يب٪ٯ ْـشد ٦ـز   

 ٦سئ٭٢ي٩ ثي٧بسستب٨، ٦شاتت استٗبء ض٣ُي سا ٦كش  ٦ي ٪٧بيذ.  

 ـ سيبست ثي٧بسستب٨ دس غ٭ست تبئيذ ْشد ٦٭سد ٪هش ت٭سف ايؿبء ر٣سٯ ، دست٭س اثالٌ ا٪تػبة ٬ است ٦سئ٭٢يتي سا غبدس ٦ي ٪٧بيذ .

خص ٬ ٦سـئ٭٠ ضـيٓت ٰـب ، سـ٭اش ٬ايـضس ٬ ٪ٱبيتـبن ٦تـش٨٬ ٬ سـبيش ٖسـ٧ت ٰـبی                          ـ دس ٖس٧ت دس٦ب٪ي ٦سئ٭٢يت ٰبئي چ٭٨ ٦سئ٭٠ ثخص ، استبِ ث

                   َيش دس٦ب٪ي ثش اسبد ٦٭اسد اضبسٮ ضذٮ ثٯ ي٫٭ا٨ ٦سئ٭٠ يب ٦سئ٭٠ ضـيٓت ، ٚـبسائي ، ت٭ا٪٫٧ـذی ، داضـت٩ ٦ٱـبست ، ا٪زـب٤ ٬نـبئّ ٦ح٭٢ـٯ ، اْـشاد         

٦ًشْي ٬  ثشسسي  ٖبث٣يت ٰبی ْشدی ٫٦ػ٭ة ٦ي ض٭د ٬ دس غ٭ست است٧شاس ت٭ا٪٫٧ـذی ، ٦سـئ٭٢يت ٰـبی     ثٯ ٦سئ٭٢يت ٰبی ٖس٧ت ٰبی خ٭د ا  اص

 اْشاد ثٯ غ٭ست يٛسب٢ٯ ت٧ذيذ ٦ي ٞشدد . 

غبدس ٬ ا  اص ا٦ؿبء سيبست ثي٧بسستب٨ ثٯ ٧ٰشاٮ ضش  ٬نبيّ ثٯ ْشد ٦ـ٭سد ٪هـش    ثش اسبد ي٫ب٬ي٩ رٚش ضذٮ ٚبسٞضي٫ي اثالٌ سا ثٯ غ٭ست يٛسب٢ٯ ـ

 ي١ ٬ س٬٪٭ضت آ٨ سا ثٯ اقالو ٣ٚيٯ ی ٦سئ٭٢ي٩ ٦ي سسب٪ذ .تح٭

 اشس١٫ ٦شث٭قٯ ٦٭نّ است ضش  ٬نبيّ اثالٌ ضذٮ سا ثٯ غ٭ست ٚب١٦ ٦كب٢ًٯ ٬ ا٦ؿبء ٪٧بيذ . ـ

ا  اص ٞزضت يٛسب٠ اص ص٦ب٨ ٦سئ٭٢يت اثالَي دس غ٭ستي ٚٯ ْشد ت٭ا٪ستٯ ثبضذ د٬سٮ ی تػذی تًيي٩ ضذٮ خ٭د سا ثٯ ٪ح٭ٮ ٦ٗتؿي ٬ آ٪ٟ٭٪ٯ ٚـٯ   ـ

 ٦زذدان اثالٌ ٬ی ثٯ ٦ذت يٛسب٠ غبدس ٦ي ٞشدد . دس است خ٭د اثٗبء ٬ است ثٯ ابيب٨ سسب٪ذٮ ثبضذ،سؾبيت سيست٥ ٬ رب٦ًٯ ی ٰذِ ٬ ٪هش  ٦٭سد
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 ذهات سفاّيخ

 ٚٯ رٱت اْضايص س٬حيٯ ٬ ا٪ٟيضٮ ٚبسی اشس١٫ اسائٯ ٦ي ض٭د   ٫٦بثى ا٪سب٪يخذ٦بت اسائٯ ضذٮ ت٭سف س٬اثف ي٧٭٦ي ٬ 

اْضايص ت٣ًـٕ  اشس١٫ ٬  دس ٪طبـ س٬حيٯ ايزبد اشس١٫، سؾبيت٫٧ذی ثي٧بسستب٨ ثب ٰذِ اْضايص ٚبس٫ٚب٨، سْبٮ ثٯ ا٧ٰيت ٬ سسيذٞي ثب ت٭رٯ ثٯ ٢ض٤٬

 ٦شث٭قٯ سا اتخبر ٪٧٭دٮ است . ٦شاٚض ثٯ آ٪ٱب ٦ًشْي يب ٬ ٪ب٤ حجت اشس١٫، ثٯ سسب٪ي سيبست اقالو ،سبص٦ب٪ي اشس١٫

 ثٯ ٫٦بسجت س٬ص اشستبس ، س٬ص اذس ٬ ٦بدس ، اييبد ٬ َيشٮ   اشداخت ابداش ثٯ ٚبس٫ٚب٨ ثي٧بسستب٨ .1

٬ ٧ٰض٦ب٨ ثب س٬ص اشستبس ٢٭  تٗذيش ٬ ٦ج٣ُي ثٯ ي٫٭ا٨ ٰذيٯ ا٪تخبة  ٚبس٫٦ذ ٪٧٭٪ٯ ثي٧بسستب٨ ثب است٫بد ثٯ ٪٧شات اسصيبثي ْػ٣ي ٬ اسصضيبثي سب٢يب٪ٯ، .2

 ثٯ ايطب٨ تٗذي٥ ٦ي ٪٧بيذ . 

 ا  اص ابيب٨ ايتجبس ثخطي سب٢يب٪ٯ   اشداخت ابداش ثٯ ٚبس٫ٚب٨ ثي٧بسستب٨ .3

 اشداخت ٰذيٯ ٪ٗذی ثٯ ْشص٪ذا٨ ٧٦تبص ٚبس٫ٚب٨ ٖشاسدادی ثي٧بسستب٨  .4

 ٗبؾي ثب تخٓيّتٱيٯ ٬ ت٭صيى ث٣يف استخش ثي٩ ٚبس٫ٚب٨ ٦ت .5

 ٦ًشْي ٚبس٫ٚب٨ سس٧ي ٬ ٖشاسدادی ثٯ ثب٪ٙ ٰبی قشِ ٖشاسداد رٱت دسيبْت ا٪٭او ٬ا٤ ٬ تسٱيالت ٬يژٮ  .6

غذ٬س ٞ٭اٰي اضتُب٠ رٱت ٚبس٫ٚب٨ سس٧ي ٬ ٖشاسدادی ٦تٗبؾي دس ص٦ي٫ٯ ٰبی ٦خت٣ّ ٬ ٪يضٞ٭اٰي ٚسش اٖسـبـ رٱـت دسيبْـت تسـٱيالت اص      .7

 دسرٯ يٙ آ٪ٱب  ثب٪ٙ ٰبی ٦خت٣ّ رٱت ٚبس٫ٚب٨ ٬ خب٪٭ادٮ

٦ي ت٭ا٪٫ذ ثب ٧ٰب٫ٰٟي ٦سـئ٭٠   15:33ا٢ي  ٬14:33 اشس١٫ ثشادس س٬صٰبی سٯ ض٫جٯ اص سبيت  15ا٢ي  14اشس١٫ خ٭اٰش س٬صٰبی يٛط٫جٯ اص سبيت  .8

 ٬احذ خ٭د اص سب٩٢ ٬سصش ثي٧بسستب٨ استٓبدٮ ٪٧بي٫ذ . 

 ٦حتش٦طب٨ رٱت استٓبدٮ اص آ٨ ٦ز٧٭يٯ   يٗذ ٖشاسداد ثب ٦ز٧٭يٯ سْبٰي چبدٞب٨ ٬ ٦ًشْي ٚبس٫ٚب٨ ٦تٗبؾي ٬ خب٪٭ادٮ .9

   ت٭صيى ث٩ َزا ثي٩ ٚبس٫ٚب٨ سس٧ي ٬ ٖشاسدادی ثي٧بسستب٨ رٱت استٓبدٮ ايطب٨ ٧ٰشاٮ ثب خب٪٭ادٮ ٦حتش٦طب٨ اص سست٭سا٨ ٰبی قشِ ٖشاسداد  .13

 ا٪زب٤ ثي٧ٯ ٦سئ٭٢يت حشْٯ ای ٚبس٫ٚب٨ ٬احذ دس٦ب٨ ثي٧بسستب٨ ثب ٖي٧ت ٫٦بست ٬ ثٯ غ٭ست اٖسبـ  .11

 ٧ٯ ٰبی حب٢ج ٬ ثذ٪ٯ ات٭٦جي١ ٚبس٫ٚب٨ ثب اٖسبـ ث٫٣ذ ٦ذت ا٪زب٤ ثي  .12

 پشداخت واساًِ : 

 سا ا٪زب٤ ٦ي د٫ٰذ . ٧بسستب٨يٚبس٫ٚب٨ ث ْػ٣ي يبثياسص٦سئ٭٢ي٩ ثخطٱب ٬ ٬احذٰب  .1

 ٚبسٞضي٫ي اسصيبثي ٰبی ا٪زب٤ ضذٮ سا تزضيٯ ٬ تح٣ي١ ٦ي ٪٧بيذ ٬ ٪تبيذ سا ثٯ سيبست ثي٧بسستب٨ تح٭ي١ ٦ي دٰذ .  .2

   ٦طخع ضذ٨ ا٦تيبصات ٦ٛس٭ثٯ ت٭سف ٚبس٫ٚب٨ ، ٚبسٞضي٫ي ثي٧بسستب٨ اي٩ ا٦تيبصات سا دس ْش٦ت ٦خػ٭ظ ٦حبسجٯ ٚبسا٪ٯ ٖشاس ٦ي دٰـذ              اص ا .3

 ٬ ثب دس ٪هش ٞشْت٩ آ٨ ٚبسا٪ٯ ٦حبسجٯ ٬ اشداخت ٦ي ٞشدد .
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 تْشُ ٍسي ًیشٍي اًساًي 

 حشٚت دس رٱت اٰذاِ سبص٦ب٨ ثب ٧ٚتشي٩ ص٦ب٨ ٬ حذا١ٖ ٰضي٫ٯ حذاٚخش استٓبدٮ ٫٦بست اص ٪يش٬ی ا٪سب٪ي ثٯ ٫٦ه٭س

            ،ثي٧بسستب٨ ثب ٰذِ ثٱج٭د ٚيٓيت خـذ٦بت ٬ استٗـبء سؾـبيت٫٧ذی ثي٧ـبسا٨ ٬ اشسـ١٫ ، سيبسـت استٗـبء         ثٱشٮ ٬سی ٚبس٫ٚب٨ ثب ت٭رٯ ثٯ ٢ض٤٬ اْضايص

ٯ ٫٦بست رٱت اثتٛبس ٬ خالٖيت،ثشٖشاسی ٪هـب٤ ٫٦بسـت اشداخـت ٬ ثشٖـشاسی     ثٱشٮ ٬سی سا اص قشٔ استٗبء آ٦٭صش ض٣ُي ،استٗبء ا٪ٟيضش ،ايزبد ص٦ي٫

 ٪هب٤ ت٫جيٯ ٬ تط٭يٕ اتخبر ٪٧٭دٮ است .

 الف( استماء تْشُ ٍسي اص طشيك استماء آهَصش شغلي :

 تب٨ ثٯ د٬ س٬ش صيش ًْب٢يت ٦ي ٪٧بيذ :دس ص٦ي٫ٯ ی استٗبء آ٦٭صش ثي٧بسس رٱت استٗبء ثٱشٮ ٬سی ٚبس٫ٚب٨

 ت٭ا٪٫٧ذسبصی ٪يش٬ی ا٪سب٪يـ 

 ثشٞضاسی آص٦٭٨ ٰبی ت٭ا٪٫٧ذی ٬ د٬سٮ ای اشس١٫  ـ

٬ ضش  ٬نبيّ ٬ ٦سئ٭٢يت ٰـب ، ثـب    PDPس٭اش٬ايضس آ٦٭صضي س٭االت ي٧٣ي سدٮ ٰبی ٦خت٣ّ ض٣ُي سا ثب ت٭رٯ ثٯ ٪٧شات اسصضيبثي، ْش٤ ٰبی  -1-2

 ٧ٚٙ ٦سئ٭٢ي٩ ٦شث٭قٯ تذ٬ي٩ ٦ي ٪٧بيذ .

 ا١ٖ ثٯ غ٭ست سب٢يب٪ٯ ثشای ت٧ب٦ي اشس١٫،آص٦٭٨ غالحيت ٬ ت٭ا٪٫٧ذی د٬سٮ ای سا ثشٞضاس ٦ي ٪٧بيذ.س٭اش٬ايضس آ٦٭صضي حذ -2-2

 س٭اش٬ايضس آ٦٭صضي ثش اسبد ٪٧شات ٦ٛتسجٯ ْ٭ٔ ا٢زٚش ٪بسسبيي ٰبی اشس١٫ سا ض٫بسبيي ٦ي ٪٧بيذ . -3-2

 شٞضاس ٦ي ٪٧بيذ .س٭اش٬ايضس آ٦٭صضي ثش اسبد ٪بسسبيي ٰبی استخشاد ضذٮ ٚالد ٰبی آ٦٭صضي سا ث -4-2

 ب( استماء تْشُ ٍسي اص طشيك استماء اًگیضش :   

               ثي٧بسستب٨ رٱت استٗبء ا٪ٟيضش اشس١٫ سيبست استٗبء خذ٦بت سْبٰي اشس١٫، استٗبء ض٣ُي ٬ اسصضيبثي سبال٪ٯ اشس١٫ سا اتخبر ٪٧٭دٮ است .

 اخت  :ج( استماء تْشُ ٍسي اص طشيك استماء تشلشاسي ًظام هٌاسة پشد

 ثش اسبد تًيي٩ ٦ًيبسٰبی ٚيٓي ٬ اشداخت ٦جت٫ي ثش ي٣٧ٛشد ٦ضايبی َيش ٦ست٧ش ٚبس٫ٚب٨

 د( استماء تْشُ ٍسي اص طشيك تشلشاسي ًظام تشَيك ٍ تٌثیِ  :

 HR.PR.32سر٭و ض٭د ثٯ خف ٦طي ض٧بسٮ 

 ُ( استماء تْشُ ٍسي اص طشيك استماء اتتىاس ٍ خاللیت  :

 ٚبسض٫بد ثٱج٭د ٚيٓيت ْش٤ ٰبی اسائٯ ايط٫ٱبدات سا قش  ٬ دس اختيبس ٦سئ٭٢ي٩ ٣ٚيٯ ی ثخطٱب ٬ ٬احذٰبی ثي٧بسستب٨ ٖشاس   ٦ي دٰذ . ـ

 اشس١٫ ثي٧بسستب٨ دس غ٭ست داضت٩ ايط٫ٱبد ْش٤ ٦شث٭قٯ سا ت٧ٛي١ ٬ ثٯ ٬احذ ثٱج٭د ٚيٓيت اسائٯ ٦ي ٪٧بيذ . ـ

اْضايص ٚبسايي ٬ غشْٯ ر٭يي دس ٫٦ـبثى ،اغـال  ٬ ثٱجـ٭د س٬ش ٰـب ٬      يط٫ٱبد سا ثب ٦ًيبسٰبی ٦٭سد ٪هش )ٚبسض٫بد ثٱج٭د ٚيٓيت ا  اص ثشسسي ،ا ـ

سؾـبيت ٬ س٬حيـٯ ی ٧ٰٛـبسی ٬     اْـضايص ا٪ٟيـضٮ ،   ضي٭ٮ ٰبی ا٪زب٤ ٚبس، اْضايص ٦ٱبست ٬ ٚيٓيت ٚبسی ٚبس٫ٚب٨ ، ايزبد ٪ه٥ ٬ ا٪ؿجبـ ٬ ٦ٗشسات،

% ٦ز٧٭و ا٦تيبصات سا ٚست ٪٧بيذ ٖبث٣يـت  ٦4كبثٗت ٬ ٪٧شٮ ی ايط٫ٱبد سا اسائٯ ٦حبسجٯ ٦ي ٪٧بيذ . دس غ٭ستي ٚٯ ايط٫ٱبدی  تًب٨٬ ، اثالٌ ٬ ٪٭آ٬سی (

 قش  دس ٧ٚيتٯ داسد . 

 ٦ي ض٭د  دثيش ٧ٚيتٯ ثٱج٭د ٚيٓيت ايط٫ٱبد ٦شث٭قٯ سا دس ٧ٚيتٯ قش  ٬ دس غ٭ست تػ٭يت ارشا، ٦ج٣ُي ثٯ ي٫٭ا٨ ابداش ثٯ اسائٯ د٫ٰذٮ ايط٫ٱبد ايكب 
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 خاتوِ خذهت

 اسثـبة  سؾـبيت  خـذ٦ت ٬ اْـضايص   خبت٧ٯ ْشاي٫ذ ص٦ب٨ ٚبٰص ثي٧بسستب٨ ثب ٰذِ ٦ط٧٭٢ي٩ ٬ ثبصخشيذ ، اخشاد ثبص٪طستٟي، ثب ت٭رٯ ثٯ ٢ض٤٬ ا٪زب٤

 سيبست ارشای ٦جب٪ي خبت٧ٯ خذ٦ت ثشاسبد ٖب٪٭٨ سا اتخبر ٪٧٭دٮ است . سر٭يب٨

 سس٧ي ٬اي٧ب٪ي اص ٚبس ا٪ٓػب٠ ٦ي يبث٫ذ يجبست٫ذ اص :ا٪٭او ي٫ب٬ي٫ي ٚٯ ثٯ ٬اسكٯ آ٨ اشس١٫ 

 ة(ثبصخشيذ               د( اص ٚبس اْتبدٞي               د( استًٓب                 ٮ(اخشاد            ثبص٪طستٟيا٢ّ (

 تاصًشستگي  -الف

 ٦ي ٞشدد : سب٠ سبثٗٯ( ٦شاح١ صيش ارشا 33) دس ص٦ب٨ ات٧ب٤ ٚبس ثبضذثب ت٭رٯ ثٯ اي٫ٛٯ اي٩ ثي٧بسستب٨ تحت ا٭ضص ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ ٦ي  

ثب ت٭رٯ ثٯ ٬احذٰبی ٫٦ذسد دس ثـشٜ تسـ٭يٯ حسـبة ثـٯ      ٖشاس دادٮ ٬ ايطب٨ْش٤ تس٭يٯ حسبة سا دس اختيبس اشس١٫ ٦شث٭قٯ  ثي٧بسستب٨ ٚبسٞضي٫ي ـ

 ٬ تح٭ي١ ٚبسٞضي٫ي ٦ي ٪٧بيذ . ٪٧بيذ ٦سئ٭٢ي٩ ٬احذٰب ٦شارًٯ ٬ تبئيذ تس٭يٯ حسبة ٬ ا٦ؿبء آ٪ٱب سا دسيبْت ٦ي 

تسـ٭يٯ حسـبة   ٬ ٦ب٪ذٮ اؾبْٯ ٚبسی ٰبی ٬ی سا ٦حبسجٯ ٬ ٧ٰشاٮ ثب ْـش٤  ٚبسٞضي٫ي ٣ٚيٯ ی ٦كب٢جبت اشس١٫ ٦شث٭قٯ سا اي٥ اص ٦شخػي استحٗبٖي  ـ

 ثٯ سبص٦ب٨ ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ اسسب٠ ٦ي ٪٧بيذ .ت٧ٛي١ ضذٮ ، 

 ا٪سب٪ي ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ ٣ٚيٯ ی اٖذا٦بت الص٤ رٱت ثبص٪طستٟي اشس١٫ ٦شث٭قٯ سا ا٪زب٤ ٦ي دٰذ . ت٭سًٯ ٬ ٫٦بثى ـ ٦ًب٬٪ت ٦حتش٤

  تاصخشيذ خذهت : ـ ب

ٚبس٫ٚب٪ي ٚٯ ضشايف ثبص٪طستٟي سا ٪ذاضتٯ ثبض٫ذ ٦ي ت٭ا٪٫ذ دسخ٭است ثبصخشيذی ٪٧بي٫ذ ٚـٯ دس غـ٭ست ٦٭اْٗـت ثـٯ      ٦74بدٮ  1ٯ است٫بد تجػشٮ ث ـ

 س٬ص حٗ٭ٔ ٬ ٦ضايبی ٦ست٧ش اشداخت ٦ي ض٭د . 45سب٠ خذ٦ت ٖبث١ ٖج٭٠ ٦ًبد٠ اصای ٰش 

دس غ٭ست ٦٭اْٗت ٦شاتت سا ثٯ سيبسـت   ٦سئ٭٠ ٬احذ ٦شث٭قٯ تح٭ي١ ٦ي ٪٧بيذ ٬ ايطب٨ ٦تٗبؾي دسخ٭است ٚتجي خ٭د سا ٦ج٫ي ثش ثبصخشيذی ثٯ ـ

 ايال٤ ٦ي داسد .ثي٧بسستب٨ 

 ٚبسٞضي٫ي ا  اص ٚست دست٭س سيبست ثي٧بسستب٨ ْش٤ تس٭يٯ حسبة ثب ٬احذٰب سا دس اختيبس ٦تٗبؾي ٖشاس ٦ي دٰذ. ـ

 اشس١٫ ٦شث٭قٯ ثب ت٭رٯ ثٯ ٬احذٰبی ٫٦ذسد دس ثشٜ تس٭يٯ حسبة ثٯ ٦سئ٭٢ي٩ ٬احذٰب ٦شارًٯ ٬ تبئيذ تس٭يٯ حسبة ٬ ا٦ؿبء آ٪ٱب سا دسيبْـت ٦ـي   ـ

 ٪٧بيذ .  ٬ ثٯ ٚبسٞضي٫ي تح٭ي١ ٦ي٪٧بيذ 

تسـ٭يٯ حسـبة   ٬ ٦ب٪ذٮ اؾبْٯ ٚبسی ٰبی ٬ی سا ٦حبسجٯ ٬ ٧ٰشاٮ ثب ْـش٤  ٚبسٞضي٫ي ٣ٚيٯ ی ٦كب٢جبت اشس١٫ ٦شث٭قٯ سا اي٥ اص ٦شخػي استحٗبٖي  ـ

 ثٯ سبص٦ب٨ ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ اسسب٠ ٦ي ٪٧بيذ .ت٧ٛي١ ضذٮ ، 

 ايخبسٞشا٨ ٣ٚيٯ ی اٖذا٦بت الص٤ رٱت ثبص٪طستٟي اشس١٫ ٦شث٭قٯ سا ا٪زب٤ ٦ي دٰذ . ت٭سًٯ ٬ ٫٦بثى ا٪سب٪ي ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ـ ٦ًب٬٪ت ٦حتش٤

 : افتادگي تِ سثة اًجام ٍظیفِواسصج( ا

ٰشٞبٮ ٚبس٫٦ذ د٢٬ت ثٯ سجت ا٪زب٤ ٬نيٓٯ اص ٚبس اْتبدٮ ض٭د ت٧ب٤ حٗ٭ٔ ٬ ٦ضايبی آخش خذ٦ت ٬ی ثب سيبيـت اْـضايص د٬ ٞـش٬ٮ ) ثـب احتسـبة       ـ

 ٔ .ا.٘( 83ا٨ حٗ٭ٔ ثبص٪طستٟي ثٯ ٬ی اشداخت خ٭اٰذ ضذ )٦بدٮ ٞش٬ٮ تط٭يٗي( ثٯ ي٫٭

سب٠ اسْبٔ ثبص٪طستٯ خ٭اٰـذ   3اص ٚبساْتبدٞي ثٯ سجت ح٭ادث: ٰشٞبٮ ٚبس٫٦ذ د٢٬ت ثٯ سجت حبدحٯ اص ٚبساْتبدٮ ض٭د ثشاسبد س٫٭ات خذ٦ت ثب  ـ

 ٔ .ا.٘(79)٦بدٮ  ضذ.
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 ٦تٗبؾي دسخ٭است ٚتجي خ٭د سا ٦ج٫ي ثش اص ٚبساْتبدٞي ثٯ اضضٙ ٦ًت٧ذ دستٟبٮ اسائٯ ٦ي ٪٧بيذ . ـ

 اضضٙ ٦ًت٧ذ ا  اص ثشسسي دسخ٭است ٦تٗبؾي ، آ٨ سا تبئيذ ٬ ثٯ سيبست ثي٧بسستب٨ تح٭ي١ ٦ي ٪٧بيذ . ـ

 ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ اسائٯ ٦ي ٪٧بيذ .ٚبسٞضي٫ي ا  اص ثشسسي دسخ٭است ٦تٗبؾي ٬ ٦ذاس٘ اي٭ست ٦شاتت سا ثٯ ض٭سای اضضٛي  ـ

ض٭سای اضضٛي ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ ا  اص تبئيذ اص ٚبساْتبدٞي ْشد ٦تٗبؾي ، ٦شاتت سا رٱت تسـ٭يٯ حسـبة ثـب ْـشد ٦تٗبؾـي ثـٯ ايـ٩         ـ

 ثي٧بسستب٨ ايال٤ ٦ي ٪٧بيذ .

 ثب ٬احذٰب سا دس اختيبس ٦تٗبؾي ٖشاس ٦ي دٰذ.ٚبسٞضي٫ي ا  اص ٚست دست٭س سيبست ثي٧بسستب٨ ْش٤ تس٭يٯ حسبة  ـ

 اشس١٫ ٦شث٭قٯ ثب ت٭رٯ ثٯ ٬احذٰبی ٫٦ذسد دس ثشٜ تس٭يٯ حسبة ثٯ ٦سئ٭٢ي٩ ٬احذٰب ٦شارًٯ ٬ تبئيذ تس٭يٯ حسبة ٬ ا٦ؿبء آ٪ٱب سا دسيبْـت ٦ـي   ـ

 ٬ ثٯ ٚبسٞضي٫ي تح٭ي١ ٦ي ٪٧بيذ . ٪٧بيذ 

تسـ٭يٯ حسـبة   ٬ ٦ب٪ذٮ اؾبْٯ ٚبسی ٰبی ٬ی سا ٦حبسجٯ ٬ ٧ٰشاٮ ثب ْـش٤  ص ٦شخػي استحٗبٖي ٚبسٞضي٫ي ٣ٚيٯ ی ٦كب٢جبت اشس١٫ ٦شث٭قٯ سا اي٥ ا ـ

 ثٯ سبص٦ب٨ ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ اسسب٠ ٦ي ٪٧بيذ .ت٧ٛي١ ضذٮ ، 

 ت٭سًٯ ٬ ٫٦بثى ا٪سب٪ي ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ ٣ٚيٯ ی اٖذا٦بت الص٤ رٱت ثبص٪طستٟي اشس١٫ ٦شث٭قٯ سا ا٪زب٤ ٦ي دٰذ . ـ ٦ًب٬٪ت ٦حتش٤

 استعفا  -د

 ْشد ٦تٗبؾي دسخ٭است ٚتجي خ٭د ٦ج٫ي ثش استًٓب سا ثٯ ٦سئ٭٠ ٬احذ خ٭د اسائٯ ٦ي ٪٧بيذ . ـ

 ٦سئ٭٠ ٬احذ ؾ٩٧ ثشسسي دسخ٭است ْشد ٦٭سد٪هش دس غ٭ست ٦٭اْٗت ٦شاتت سا ثٯ سيبست ثي٧بسستب٨ اقالو ٦ي دٰذ. ـ

سٞضي٫ي دس غ٭ست ٦٭اْٗت، ْشد ٦تٗبؾي سا رٱت تس٭يٯ حسبة ثـٯ ٚـب   ،٭است ٬ سايض٪ي ثب ٦سئ٭٢ي٩ ٦شث٭قٯسيبست ثي٧بسستب٨ ا  اص ثشسسي دسخ ـ

 .ثي٧بسستب٨ ٦ًشْي ٦ي ٪٧بيذ 

 ي٫ي ا  اص ٚست دست٭س سيبست ثي٧بسستب٨ ْش٤ تس٭يٯ حسبة ثب ٬احذٰب سا دس اختيبس ٦تٗبؾي ٖشاس ٦ي دٰذ.ٚبسٞض ـ

 اشس١٫ ٦شث٭قٯ ثب ت٭رٯ ثٯ ٬احذٰبی ٫٦ذسد دس ثشٜ تس٭يٯ حسبة ثٯ ٦سئ٭٢ي٩ ٬احذٰب ٦شارًٯ ٬ تبئيذ تس٭يٯ حسبة ٬ ا٦ؿبء آ٪ٱب سا دسيبْـت ٦ـي   ـ

 .  ٬ ثٯ ٚبسٞضي٫ي تح٭ي١ ٦ي ٪٧بيذ٪٧بيذ 

تسـ٭يٯ حسـبة   ٬ ٦ب٪ذٮ اؾبْٯ ٚبسی ٰبی ٬ی سا ٦حبسجٯ ٬ ٧ٰشاٮ ثب ْـش٤  ٚبسٞضي٫ي ٣ٚيٯ ی ٦كب٢جبت اشس١٫ ٦شث٭قٯ سا اي٥ اص ٦شخػي استحٗبٖي  ـ

 ثٯ سبص٦ب٨ ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ اسسب٠ ٦ي ٪٧بيذ .ت٧ٛي١ ضذٮ ، 

 ٞشا٨ ٣ٚيٯ ی اٖذا٦بت الص٤ رٱت ثبص٪طستٟي اشس١٫ ٦شث٭قٯ سا ا٪زب٤ ٦ي دٰذ .ت٭سًٯ ٬ ٫٦بثى ا٪سب٪ي ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبس ـ ٦ًب٬٪ت ٦حتش٤

 اخشاج  -ُ

٦سئ٭٠ ٦شث٭قٯ دس غ٭ست يذ٤ سؾبيت اص ي٣٧ٛشد اشس١٫ ٬ يب يذ٤ ٚبسايي ٬ احشثخطي خذ٦ت ٦ستخذ٦،٤شاتت سا قي ٪ب٦ٯ ای ثٯ اقالو سيبسـت   ـ

 ثي٧بسستب٨ رٱت اخشاد ْشد ٦٭سد ٪هش اسائٯ ٦ي ٪٧بيذ .

 سيبست ثي٧بسستب٨ ا  اص ثشسسي دسخ٭است دس ر٣سٯ ای داخ٣ي ثب حؿ٭س ٦سئ٭٢ي٩ ثي٧بسستب٨ ٦٭ؾ٭و اخشاد سا ٦كش  ٦ي ٪٧بيذ . ـ

 سيبست ثي٧بسستب٨ دس غ٭ست ت٭إْ سٯ چٱبس٤ ايؿبء ر٣سٯ ، ٦شاتت رٱت اٖذا٦بت الص٤ ثشای اخشاد ٦ستخذ٤  ثٯ ٚبسٞضي٫ي اسائٯ ٦ي ٪٧بيذ . ـ

 ص٤ رٱت اخشاد ٦ستخذ٤ سا ثٯ ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ استب٨ اغٓٱب٨ اسسب٠ ٦ي داسد .ٚبسٞضي٫ي ٦ست٫ذات ال ـ
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ت٭سًٯ ٬ ٫٦بثى ا٪سب٪ي ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ استب٨ اغٓٱب٨ ؾ٩٧ ثشسسي،٦٭ؾـ٭و سا ثـٯ ضـ٭سای تخ٣ٓـبت اداسی ٦كـش  ٬       ـ ٦ًب٬٪ت ٦حتش٤

 ا ثٯ سيبست ثي٧بسستب٨ ايال٤ ٦ي داسد .تػ٧ي٥ ٪ٱبيي اخز ٦ي ض٭د ٬ ٦شاتت سا رٱت ارش

 ٚبسٞضي٫ي دس غ٭ست سای رٱت اخشاد ْشد ، ْش٤ تس٭يٯ حسبة سا ثٯ ْشد ٦٭سد٪هش تح٭ي١ ٦ي دٰذ. ـ

 اشس١٫ ٦شث٭قٯ ثب ت٭رٯ ثٯ ٬احذٰبی ٫٦ذسد دس ثشٜ تس٭يٯ حسبة ثٯ ٦سئ٭٢ي٩ ٬احذٰب ٦شارًٯ ٬ تبئيذ تس٭يٯ حسبة ٬ ا٦ؿبء آ٪ٱب سا دسيبْـت ٦ـي   ـ

 ٬ ثٯ ٚبسٞضي٫ي تح٭ي١ ٦ي ٪٧بيذ .  ٪٧بيذ

تسـ٭يٯ حسـبة   ٬ ٦ب٪ذٮ اؾبْٯ ٚبسی ٰبی ٬ی سا ٦حبسجٯ ٬ ٧ٰشاٮ ثب ْـش٤  ٚبسٞضي٫ي ٣ٚيٯ ی ٦كب٢جبت اشس١٫ ٦شث٭قٯ سا اي٥ اص ٦شخػي استحٗبٖي  ـ

 ثٯ سبص٦ب٨ ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ اسسب٠ ٦ي ٪٧بيذ .ت٧ٛي١ ضذٮ ، 

 ت٭سًٯ ٬ ٫٦بثى ا٪سب٪ي ث٫يبد ضٱيذ ٬ ا٦٭س ايخبسٞشا٨ ٣ٚيٯ ی اٖذا٦بت الص٤ رٱت ثبص٪طستٟي اشس١٫ ٦شث٭قٯ سا ا٪زب٤ ٦ي دٰذ . ـ ٦ًب٬٪ت ٦حتش٤
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 آيیي ًاهِ اًضثاطي
 

دس صَست هحشص شذى ولیِ هَاسد ريل جْت ّش يه هستخذهیي دستگاُ هشاتة تِ شَساي سسیذگي تِ 

 تخلفات اسجاع هي گشدد:

 اي٧ب٠ ٬ سْتبس خالِ ضئ٭٨ ض٣ُي .1

 ٪ٗؽ ٖ٭ا٪ي٩ ٬ ٦ٗشسات ٦شث٭ـ .5

 ايزبد ٪بسؾبيتي دس اسثبة سر٭و يب ا٪زب٤ ٪ذاد٨ يب تبخيش دس ا٪زب٤ ا٦٭س ٖب٪٭٪ي آ٪ٱب ثذ٨٬ د٢ي١ .0

 ايشاد تٱ٧ت ٬ اْتشا، ٰتٙ حيخيت .4

 اخبری .2

 اختالد .6

 ٭ا٪ي٩ ٬ ٦ٗشسات ٪سجت ثٯ اضخبظتجيؽ يب اي٧ب٠ َشؼ يب س٬اثف َيش اداسی دس ارشای ٖ .7

 تش٘ خذ٦ت دس خال٠ سبيبت ٦٭نّ اداسی .8

 تٛشاس دس تبخيش ٬س٬د ثٯ ٦ح١ خذ٦ت يب تٛشاس خش٬د اص آ٨ ثذ٨٬ ٚست ٦ز٭ص .9

 تسب٦ح دس حٓم ا٦٭ا٠ ٬ اس٫بد ٬ ٬ر٭ٮ د٢٬تي، ايشاد خسبسات ثٯ ا٦٭ا٠ د٢٬تي .13

 اْطبی اسشاس ٬ اس٫بد ٦حش٦ب٪ٯ اداسی .11

 دست٭سٰبی ٦ٗب٦ٱبی ثبالتش دس حذ٬د ٬نبيّ اداسیسش ايگي اص ارشای  .15

 ٥ٚ ٚشد٨ يب سٱ١ ا٪ٟبسی دس ا٪زب٤ ٬نبيّ ٦ح٭٠ ضذٮ .10

 سٱ١ ا٪ٟبسی س٬سب ٬ ٦ذيشا٨ دس ٪ذاد٨ ٞضاسش تخ٣ٓبت ٚبس٫٦ذا٨ تحت ا٦ش .14

 اسائٯ ٞ٭اٰي يب ٞضاسش خالِ ٬اٖى دس ا٦٭س اداسی .12
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           ٞشْت٩ ٬ر٭ٰي َيش اص آ٨ چٯ دس ٖ٭ا٪ي٩ ٬ ٦ٗشسات تًيي٩ ضذٮ يب اخز ٰشٞ٭٪ٯ ٦ب٢ي ٚٯ دس يشِ  .16

 . سض٭ٮ خ٭اسی ت٣ٗي ٦ي ٞشدد

             تس٣ي٥ ٦ذاس٘ ثٯ اضخبظ ٚٯ حٕ دسيبْت آ٨ سا ٪ذاس٪ذ يب خ٭دداسی اص تس٣ي٥ ٦ذاس٘ ثٯ اضخبظ .17

 ٚٯ حٕ دسيبْت آ٨ سا داس٪ذ.

 ٖبت ٦ٗشس اداسیتًكي١ خذ٦ت دس ا٬ .18

 سيبيت ٪ٛشد٨ حزبة اسال٦ي .19

 سيبيت ٪ٛشد٨ ضئ٭٨ ٬ ضًبيش اسال٦ي .53

 ، ٪ٟٱذاسی، ح١٧، ت٭صيى ٬ خشيذ ٬ ْش٬ش ٦٭اد ٦خذسءاختٓب .51

 است٧ًب٠ يب ايتيبد ثٯ ٦٭اد ٦خذس .55

 ٰشٞ٭٪ٯ استٓبدٮ َيش ٦زبص اص ضئ٭٨ يب ٦٭ًٖيت ض٣ُي ٬ ا٦ٛب٪بت ٬ ا٦٭ا٠ د٢٬تي .50

 دس اس٫بد ٬ ا٬سأ س٬س٧ي يب د٢٬تير١ً يب ٦خذ٬ش ٪٧٭د٨ ٬ دست ثشد٨  .54

 َيجت َيش ٦٭رٯ ثٯ غ٭ست ٦ت٫ب٬ة يب ٦ت٭ا٢ي .52

 س٭ء استٓبدٮ اص ٦ٗب٤ ٬ ٦٭ًٖيت اداسی .56

              س٧ى  ت٭ٖيّ، اختٓب، ثبصسسي يب ثبص ٚشد٨ ابٚتٱب ٬ ٦ح٧٭الت استي يب ٦ًذ٤٬ ٚشد٨ آ٪ٱب ٬ استشأ .57

 ثذ٨٬ ٦ز٭ص ٖب٪٭٪ي

ايشاد خسبست  بخت٩ يب تحشيٙ ديٟشا٨ ثٯ ٚبسض٫ٛي يب ٥ٚ ٚبسی ٬ٚبسض٫ٛي يب ضبيًٯ اشا٫ٚي، ٬اداس س .58

 ثٯ ا٦٭ا٠ د٢٬تي ٬ اي٧ب٠ ْطبسٰبی ْشدی ثشای تحػي١ ٦ٗبغذ ٖب٪٭٪ي

           ضشٚت دس تحػي٩، ايتػبة ٬ تهبٰشات َيش ٖب٪٭٪ي، يب تحشيٙ ثشابيي تحػ٩، ايتػبة ٬ تهبٰشات .59

 بغذ َيش ٖب٪٭٪يَيش ٖب٪٭٪ي ٬ اي٧ب٠ ْطبسٰبی ٞش٬ٰي ثشای تحػي١ ٦ٗ
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