ضًابط ي مقزرات
آمًسش کبرکىبن
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مقذمٍ :

سبصهبى ّب ثب تَخِ ثِ اّویت آهَصش  ،تالش هی وٌٌذ فشغت ّبیی سا ثشای سضذ ٍ
ثبلٌذگی اػضبی خَد ثِ ٍخَد آٍسًذ  .پیطشفت ٍ تحَالت سشیغ ٍ فٌبٍسی ّوشاُ ثب تحَالت
ٍسیغ فشٌّگی  ،اختوبػی ٍ التػبدی ایدبة هی وٌذ وِ ًیشٍی اًسبًی ضبغل دس سبصهبى ّب
ثِ ػٌَاى هْن تشیي ػبهل تَسؼِ یه سبصهبى  ،ثِ هٌظَس ّوگبهی ٍ ّوشاّی ثب تحَالت هزوَس،
اوتفبی چٌذاًی ثِ آهَصش ّبی لجل ٍ ثذٍ خذهت خَد ًٌوبیٌذ ٍ ثب استفبدُ اص فشغت ّب ٍ
ضشوت دس دٍسُ ّبی آهَصضی ضوي خذهت ثتَاًٌذ ثِ ػٌَاى ػٌػشی فؼبل ٍ هؤثش دس خْت
تحمك اّذاف خَد ٍ سبصهبى ً ،مص الصم سا ایفبء ًوبیٌذ  ،اهشٍصُ آهَصش ضوي خذهت  ًِ ،تٌْب
دس سبصهبى ّبی آهَصضی  ،ثلىِ دس توبم سبصهبى ّبیی وِ ثِ عَس هستوش دس غذد استمبی
ویفی ٍ ووی ػلوی ٍ حشفِ ای خَد ّستٌذ  ،دس سغح ٍسیؼی ثِ وبس گشفتِ هی ضَد .
ثشًبهِ ّبی آهَصش ضوي خذهت ٍلتی هؤثش است وِ ثشاسبس ًیبصّبی ٍالؼی وبسوٌبى ثبضذ
ٍ ثِ خَثی ثشًبهِ سیضی ٍاخشا ضَد ٍ آًْب داٍعلجبًِ دس آهَصش ضشوت ًوبیٌذ ٍ ًَع ًیبصّب
ٍ اًتظبسات ضشوت وٌٌذگبى ػبهل هْوی دس تؼیییي اّذاف آهَصضی  ،هحتَای دسسی دٍسُ ّب ،
سٍش ّبی آهَصضی ً ،حَُ اخشای ثشًبهِ ٍ ّوچٌیي ًحَُ اسصضیبثی آهَصضی است .
ضْشداسی دس ساستبی تَسؼِ هْبست ّب  ،گستشش داًص ضغلی وبسوٌبى  ،هتٌبست ثب
ًیبصّبی سٍ ثِ سضذ ٍ ظشفیت سبصی هٌبثغ اًسبًی  ،ثب تٌظین ًظبم ًبهِ آهَصضی ثبیذ ثب
لحبػ ًوَدى الضاهبت ًظبم آهَصضی دس هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی آهَصش ٍ ثْسبصی ًیشٍی
اًسبًی ً ،سجت ثِ تَسؼِ آهَصش دس سغح توبهی وبسوٌبى هدوَػِ ٍ خبهؼیت آهَصش الذام
ًوَدُ ٍ اص توبم ظشفیت ّب دس خْت اًدبم ثْیٌِ آى استفبدُ ًوبیٌذ .
ثب تَخِ ثِ اّویت ٍ ضشٍست پشداختي ثِ ایي هَضَع ٍ ثِ خْت آضٌبیی ولیِ
ّوىبساى هحتشم دس هدوَػِ ضْشداسی وشج ثب ضَاثظ هَخَد دس آهَصش وتبثچِ حبضش تْیِ
ٍ تذٍیي گشدیذ تب ولیِ افشاد ثتَاًٌذ ثِ سَْلت ٍ ضٌبخت ثْتش دس دٍسُ ّبی تؼشیف ضذُ
ضغل هشتجظ حضَس فؼبل داضتِ ثبضٌذ.
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بخص ايل  :سبختبر ديرٌ َبی آمًسضی کبرکىبن ي مذیزان
دٍسُ ّبی آهَصضی وبسوٌبى ٍ هذیشاى اص ًَع آهَصش ّبی وَتبُ هذت ثَدُ ٍ ثب ػٌبیت ثِ
صهبى اخشاء  ،هبّیت ٍ هحتَای آى ثِ ضشح صیش عجمِ ثٌذی هی ضَد :
 آهَصش ّبی تَخیْی
 آهَصش ّبی ضغلی  -تخػػی
 oآهَصش ّبی تػذی ضغل ثذٍ خذهت
 oآهَصش ّبی ٍیژُ وبسوٌبى استخذام آصهبیطی
 oآهَصش ّبی استمبی ضغلی
 oآهَصش ّبی ٍیژُ توذیذ لشاسداد وبس هؼیي
 oآهَصش ّبی وَتبُ هذت خبسج اص وطَس
 آهَصش ّبی فشٌّگی ٍ ػوَهی
 آهَصش ّبی هذیشاى
 آهَصش ّبی ثلٌذهذت
 - 1آمًسش َبی تًجیُی

ثِ آهَصش ّبیی اعالق هی ضَد وِ ثب ّذف آضٌب سبختي وبسوٌبى خذیذ االستخذام ثب
اّذاف ٍ ٍظبیف ضْشداسی  ،لَاًیي ٍ همشسات استخذاهی  ،ولیبت لبًَى ضْشداسی ّب ،
حمَق فشدی ٍ ضغلی  ،هحیظ وبس  ،لبًَى اسبسی ًظبم خوَْسی اسالهی ایشاى ٍ ًظبم
اداسی دس ثذٍ ٍسٍد ثِ خذهت عشاحی ٍ اخشاء هی گشدد  .غذٍس حىن وبسگضیٌی وبسوٌبى
خذیذ االستخذام هٌَط ثِ گزساًذى ایي آهَصش ّب هی ثبضذ .
 َذف :پبیِ گزاسی استجبط سبلن وبسهٌذ ثب ًظبم اداسی ٍ دستگبّی است وِ فشد وبس خَد سا دس
آى آغبص هی وٌذ .
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 محتًای ديرٌ :آگبّی ّبی ػوَهی دس صهیٌِ ًظبم خوَْسی اسالهی ایشاى  ،لبًَى اسبسی خوَْسی
اسالهی ایشاى  ،تطىیالت ضْشداسی ً ،ظبم اداسی ٍ اغَل ساّجشدّب ٍ اّذاف حبون ثش آى ،
لَاًیي ٍ همشسات استخذاهی  ،آضٌبیی ثب لبًَى ًظبم ّوبٌّگ پشداخت  ،ضْشداسی ٍ
ضَساّب  ،آضٌبیی ثب ثشًبهِ ّبی تَسؼِ ٍ ،ظبیف ضْشداسی ّب  ،اخالق وبسگضاسی ٍ سٍاثظ
اًسبًی دس هحیظ وبس
 مسئًل ویبسسىجی ي طزاحی ديرٌ :سبصهبى ضْشداسی ّب ٍ دّیبسی ّبی وطَس دس ثخص آهَصش تَخیْی
 سمبن بزگشاری ديرٌ :ثذٍ ٍسٍد ثِ خذهت  ،لجل اص غذٍس حىن وبسگضیٌی یب لشاسداد .
 ضزکت در ديرٌ :ثشای توبهی وبسوٌبى  ،اػن اص خذیذاالستخذام ٍ خذیذالَسٍد ٍ ضْشداساى ٍ هذیشاى ضْش
الضاهی است  .غذٍس حىن سسوی یب پیوبًی وبسگضیٌی ٍ لشاسداد افشاد  ،لجل اص عی
آهَصضْبی تَخیْی هوٌَع است .
 مجزی ديرٌ :هشاوض ٍ هؤسسبت تبئیذ غالحیت ضذُ تَسظ هؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهبیِ
اًسبًی سیبست خوَْسی  ،استبًذاسی ّب ٍ ضْشداسی ّبی وطَس .
 ريش اجزای ديرٌ :حضَسی یب غیش حضَسی ( وِ ثشحست هبّیت  ،ػٌبٍیي سشفػل ّب ٍ هحتَای
دٍسُ ّب هطخع هی ضَد ) .
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 مذت ديرٌ :هذت سبػت دٍسُ ثشاسبس سشفػل ّبی آهَصضی دس صهبى عشاحی تؼییي خَاّذ ضذ .
 مالک مًفقیت در ديرٌ :وست حذ ًػبة ًوشُ (  ) %60اص آصهَى دٍسُ ٍ ( ) %80حضَس فیضیىی دس دٍسُ ّبی
حضَسی .
 وظبرت ي ارسضیببی ديرٌ :ًظبست ثش حسي اخشای دٍسُ ّب ثب وویتِ اخشایی استبى هی ثبضذ .
اسصضیبثی دٍسُ ّبی آهَصضی ( اسصضیبثی اص فشاگیشاى  ،اسصضیبثی اص هذسسبى ،
اسص ضیبثی هذیشیت اخشایی  ،ثشسسی اثشثخطی دٍسُ ّبی آهَصضی ٍ غیشُ ) ثِ ػْذُ اداسُ
آهَصش ضْشداسی هی ثبضذ .
 - 2آمًسش َبی ضغلی ( تخصصی ) :

آهَصش ّبی ضغلی ثِ پٌح دستِ تمسین هی ضًَذ :
 -1آهَصش ّبی تػذی ضغل ثذٍ خذهت
 -2آهَصش ّبی ٍیژُ وبسوٌبى استخذاهی آصهبیطی
 -3آهَصش ّبی استمبی ضغلی
 -4آهَصش ّبی توذیذ لشاسداد وبس هؼیي
 -5آهَصش ّبی وَتبُ هذت خبسج اص وطَس
 -1-2آمًسش َبی تصذی ضغل بذي خذمت :
ثِ آهَصش ّبیی اعالق هی ضَد وِ ثِ هٌظَس ایدبد تَاًبیی ّبی ضغلی ( داًص  ،هْبست ٍ
ًگشش ) هَسد ًیبص ثشای تػذی ضغل تَسظ وبسوٌبى ٍ هذیشاى ٍ ضْشداساى
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خذیذاالستخذام ٍ خذیذالَسٍد ( سسوی  ،پیوبًی ٍ لشاسدادی ) دس ثذٍ ٍسٍد خذهت  ،عشاحی
ٍ اخشاء هی گشدد .
 َذف :ایدبد ٍ تَسؼِ داًص  ،هْبست ٍ ًگشش تخػػی هَسد ًیبص اًدبم ٍظبیف ضغلی دس
ثذٍ ٍسٍد ثِ خذهت .
 محتًای ديرٌ :داًص ٍ هْبست هَسد ًیبص
 مسئًل ویبسسىجی ي طزاحی ديرٌ :سبصهبى ضْشداسی ّب ٍ دّیبسی ّبی وطَس ثشاسبس هأهَسیت ّب ٍ ٍظبیف تخػػی
سبصهبًی ٍ هطبغل وبسوٌبى استخذام آصهبیطی  ،هسئَل ًیبصسٌدی ٍ عشاحی ایي دٍسُ ّب
هی ثبضذ .
 سمبن بزگشاری ديرٌ :دس عَل دٍسُ خذهت آصهبیطی وبسوٌبى .
 ضزکت در ديرٌ :ثشای وبسوٌبًی وِ دس هطبغل ضْشداسی ّب استخذام هی ضًَذ  ،لجل اص اتوبم دٍسُ دٍ
سبلِ آصهبیطی  ،گزساًذى ایي دٍسُ ّب الضاهی است .
 مجزی ديرٌ :هشاوض ٍ هؤسسبت تبئیذ غالحیت ضذُ تَسظ هؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهبیِ
اًسبًی سیبست خوَْسی  ،استبًذاسی ّب ٍ ضْشداسی ّبی وطَس .
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 ريش اجزای ديرٌ :حضَسی یب غیش حضَسی ( وِ ثشحست هبّیت  ،ػٌبٍیي سشفػل ّب ٍ هحتَای
دٍسُ ّب هطخع هی ضَد ) .
 مذت ديرٌ :هذت سبػت دٍسُ ثشاسبس سشفػل ّبی آهَصضی دس صهبى عشاحی تؼییي خَاّذ ضذ .
 مالک مًفقیت در ديرٌ :وست حذ ًػبة ًوشُ (  ) %60اص آصهَى پبیبى دٍسُ ٍ ( ) %80حضَس فیضیىی دس
دٍسُ ّبی حضَسی .
 وظبرت ي ارسضیببی ديرٌ :ًظبست ثش حسي اخشای دٍسُ ّب ثب وویتِ اخشایی استبى هی ثبضذ .
اسصضیبثی دٍسُ ّبی آهَصضی ( اسصضیبثی اص فشاگیشاى  ،اسصضیبثی اص هذسسبى ،
اسضیبثی هذیشیت اخشایی  ،ثشسسی اثشثخطی دٍسُ ّبی آهَصضی ٍ غیشُ ) ثِ ػْذُ
ٍاحذ آهَصش ضْشداسی هی ثبضذ .
 -2-2آمًسش َبی يیژٌ کبرکىبن استخذام آسمبیطی :
ثِ آهَصش ّبیی اعالق هی ضَد وِ ثِ هٌظَس ایدبد داًص هْبست ٍ ًگشش ضغلی وبسوٌبى
آصهبیطی دس عَل دٍساى استخذام آصهبیطی اسائِ هی گشدد ٍ عی ایي آهَصش ّب ثشای
تجذیل ٍضغ استخذام آصهبیطی ثِ سسوی لغؼی  ،الضاهی است .
 َذف :ایدبد ٍ تَسؼِ داًص  ،هْبست ٍ ًگشش ضغلی  ،ضٌبخت تحلیلی وبسوٌبى اص هأهَسیت ٍ
ٍظبیف سبصهبًی ٍ ضغلی ثِ هٌظَس خْت گیشی ساّجشدی دس ساثغِ ثب تَسؼِ ػولىشد
ضغلی .
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 محتًای ديرٌ :داًص ٍ هْبست هَسد ًیبص ضغل .
 مسئًل ویبسسىجی ي طزاحی ديرٌ :سبصهبى ضْشداسی ّب ٍ دّیبسی ّبی وطَس ثشاسبس هأهَسیت ّب ٍ ٍظبیف تخػػی
سبصهبًی ٍ هطبغل وبسوٌبى استخذام آصهبیطی  ،هسئَل ًیبصسٌدی ٍ عشاحی ایي دٍسُ ّب
هی ثبضذ .
 سمبن بزگشاری ديرٌ :دس عَل دٍسُ خذهت آصهبیطی وبسوٌبى .
 ضزکت در ديرٌ :ثشای وبسوٌبًی وِ دس هطبغل ضْشداسی ّب استخذام هی ضًَذ  ،لجل اص اتوبم دٍسُ سِ
سبلِ آصهبیطی  ،گزساًذى ایي دٍسُ ّب الضاهی است .
 مجزی ديرٌ :هشاوض ٍ هؤسسبت تبئیذ غالحیت ضذُ تَسظ هؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهبیِ
اًسبًی سیبست خوَْسی  ،استبًذاسی ّب ٍ ضْشداسی ّبی وطَس .
 ريش اجزای ديرٌ :حضَسی یب غیش حضَسی ( وِ ثشحست هبّیت  ،ػٌبٍیي سشفػل ّب ٍ هحتَای
دٍسُ ّب هطخع هی ضَد ) .
 مذت ديرٌ :هذت سبػت دٍسُ ثشاسبس سشفػل ّبی آهَصضی دس صهبى عشاحی تؼییي خَاّذ ضذ .
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 مالک مًفقیت در ديرٌ :وست حذ ًػبة ًوشُ (  ) %60اص آصهَى پبیبى دٍسُ ٍ ( ) %80حضَس فیضیىی دس
دٍسُ ّبی حضَسی .
 وظبرت ي ارسضیببی ديرٌ :ًظبست ثش حسي اخشای دٍسُ ّب ثب وویتِ اخشایی استبى هی ثبضذ .
اسصضیبثی دٍسُ ّبی آهَصضی ( اسصضیبثی اص فشاگیشاى  ،اسصضیبثی اص هذسسبى ،
اسص ضیبثی هذیشیت اخشایی  ،ثشسسی اثشثخطی دٍسُ ّبی آهَصضی ٍ غیشُ ) ثِ ػْذُ
ٍاحذ آهَصش ضْشداسی هی ثبضذ .
 -3-2آمًسش َبی ارتقبی ضغلی :
ثِ آهَصش ّبیی اعالق هی گشدد وِ تَاًبیی ّبی ضغلی ( داًص  ،هْبست ٍ ًگشش ) هَسد
ًیبص وبسوٌبى سسوی  ،پیوبًی ٍ لشاسداد هؼیي سا ثِ هٌظَس اًدبم غحیح ٍظبیف ضغل ٍ
استمبء دس عَل هسیش ضغلی فشاّن هی ًوبیذ ٍ استمبی ضغلی آًْب ٍ توذیذ لشاسداد پیوبًی ٍ
لشاسداد هؼیي وبس هٌَط ثِ عی ایي آهَصش ّبست .
 َذف :ایدبد ٍ تَسؼِ داًص  ،هْبست ٍ ًگشش ضغلی دس هتػذیبى هطبغل ػوَهی ٍ
اختػبغی ٍ سٍص آهذ وشدى تَاًبیی ّبی آًبى ثب تَخِ ثِ تغییشات ػلوی ٍ فٌبٍسی دس
صهیٌِ ضغل هَسد تػذی دس عَل هسیش ضغلی وبسوٌبى .
 محتًای ديرٌ :داًص  ،هْبست ٍ ًگشش ضغلی هَسد ًیبص ستجِ ّبی ضغلی .
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 مسئًل ویبسسىجی ي طزاحی ديرٌ :سبصهبى ضْشداسی ّب ٍ دّیبسی ّبی وطَس ثشاسبس ضشح ٍظبیف هطبغل ػوَهی
آهَصش ّبی ّش یه اص هطبغل ػوَهی سا عشاحی هی ًوبیذ .
 -1ضْشداسی ّب هی تَاًٌذ ػالٍُ ثش آهَصش ّبی عشاحی ضذُ تَسظ سبصهبى
ضْشداسی ّب ٍ دّیبسی ّبی وطَس ً ،یبص ّبی آهَصضی اختػبغی خَد سا
دسخػَظ هطبغل ػوَهی عشاحی ٍ پس اص تػَیت وویتِ ساّجشدی آهَصش ٍ
تَاًوٌذسبصی اخشا ًوبیٌذ .
 -2ضْشداسی ّب هَظفٌذ ثشاسبس ضشح ٍظبیف هطبغل اختػبغی  ،آهَصش ّبی
هطبغل اختػبغی سا عشاحی ٍ ثِ تػَیت وویتِ اخشایی آهَصش ثشسبًٌذ .
 سمبن بزگشاری ديرٌ :دس عَل خذهت هستخذم ثشاسبس هسیش ضغلی وبسوٌبى .
 ضزکت در ديرٌ :ضشوت توبهی وبسوٌبى سسوی ٍ پیوبًی ٍ لشاسداد وبس هؼیي دس ایي آهَصش ّب ثشاسبس
ستجِ ضغلی الضاهی است .
 مجزی ديرٌ :هشاوض ٍ هؤسسبت تبئیذ غالحیت ضذُ تَسظ هؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهبیِ
اًسبًی سیبست خوَْسی  ،استبًذاسی ّب ٍ ضْشداسی ّبی وطَس .
 ريش اجزای ديرٌ :حضَسی یب غیش حضَسی ( وِ ثشحست هبّیت  ،ػٌبٍیي سشفػل ّب ٍ هحتَای
دٍسُ ّب هطخع هی ضَد ) .
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 مذت ديرٌ :هذت سبػت دٍسُ ثشاسبس سشفػل ّبی آهَصضی دس صهبى عشاحی تؼییي خَاّذ ضذ .
 مالک مًفقیت در ديرٌ :وست حذ ًػبة ًوشُ (  ) %60اص آصهَى پبیبى دٍسُ ٍ ( ) %80حضَس فیضیىی دس
دٍسُ ّبی حضَسی .
 وظبرت ي ارسضیببی ديرٌ :ًظبست ثش حسي اخشای دٍسُ ّب ثب وویتِ اخشایی استبى هی ثبضذ .
اسصضیبثی دٍسُ ّبی آهَصضی ( اسصضیبثی اص فشاگیشاى  ،اسصضیبثی اص هذسسبى ،
اسص ضیبثی هذیشیت اخشایی  ،ثشسسی اثشثخطی دٍسُ ّبی آهَصضی ٍ غیشُ ) ثِ ػْذُ
ٍاحذ آهَصش ضْشداسی هی ثبضذ .
 -4-2آمًسش َبی تمذیذ قزارداد کبر معیه :
ثِ آهَصش ّبیی اعالق هی ضَد وِ ثِ هٌظَس ایدبد تَاًبیی ّبی ضغلی ( داًص  ،هْبست ٍ
ًگشش ) هَسد ًیبص وبسوٌبى لشاسداد وبس هؼیي عشاحی ٍ اخشاء هی گشدد  .توذیذ لشاسداد ایي
گًَِ وبسوٌبى  ،هٌَط ثِ عی ایي آهَصش ّبست .
 َذف :ایدبد داًص  ،هْبست ٍ ًگشش ضغلی دس وبسوٌبى لشاسداد وبس هؼیي .
 محتًای ديرٌ :داًص  ،هْبست ٍ ًگشش تخػػی هَسد ًیبص اًدبم ٍظبیف ضغلی .
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 مسئًل ویبسسىجی ي طزاحی ديرٌ :ضْشداسی ّب ثشاسبس ضشح ٍظبیف هطبغل ٍ تَاًوٌذی هَسد ًیبص وبسوٌبى لشاسدادی
وبس هؼیي .
 سمبن بزگشاری ديرٌ :حیي خذهت وبسوٌبى .
 ضزکت در ديرٌ :ضشوت وبسوٌبى لشاسداد وبس هؼیي دس ایي آهَصش ّب الضاهی است .
 مجزی ديرٌ :هشاوض ٍ هؤسسبت تبئیذ غالحیت ضذُ تَسظ هؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهبیِ
اًسبًی سیبست خوَْسی  ،استبًذاسی ّب ٍ ضْشداسی ّبی وطَس .
 ريش اجزای ديرٌ :حضَسی یب غیش حضَسی ( وِ ثشحست هبّیت  ،ػٌبٍیي سشفػل ّب ٍ هحتَای
دٍسُ ّب هطخع هی ضَد ) .
 مذت ديرٌ :هذت سبػت دٍسُ ثشاسبس سشفػل ّبی آهَصضی دس صهبى عشاحی تؼییي خَاّذ ضذ .
 مالک مًفقیت در ديرٌ :وست حذ ًػبة ًوشُ (  ) %60اص آصهَى پبیبى دٍسُ ٍ ( ) %80حضَس فیضیىی دس
دٍسُ ّبی حضَسی .
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 وظبرت ي ارسضیببی ديرٌ :ًظبست ثش حسي اخشای دٍسُ ّب ثب وویتِ اخشایی استبى هی ثبضذ .
اسصضیبثی دٍسُ ّبی آهَصضی ( اسصضیبثی اص فشاگیشاى  ،اسصضیبثی اص هذسسبى ،
اسص ضیبثی هذیشیت اخشایی  ،ثشسسی اثشثخطی دٍسُ ّبی آهَصضی ٍ غیشُ ) ثِ ػْذُ
ٍاحذ آهَصش ضْشداسی هی ثبضذ .
 -5-2آمًسش َبی کًتبٌ مذت خبرج اس کطًر :
ّذف ً ،حَُ ًیبصسٌدی ٍ دیگش اعالػبت هشثَط ثِ آهَصش ّبی وَتبُ هذت خبسج اص
وطَس تَسظ وویتِ ساّجشی آهَصش تؼییي هی گشدد .
 - 3آمًسش َبی فزَىگی ي عمًمی :
آهَصش ّبی فشٌّگی ٍ ػوَهی ثِ سِ دستِ صیش تمسین هی ضَد :
 فشٌّگی ٍ اختوبػی
 تَاًوٌذی ّبی اداسی
 ػوَهی فٌبٍسی اعالػبت
 -1-3آمًسش َبی فزَىگی ي اجتمبعی :
ثِ آهَصش ّبیی اعالق هی ضَد وِ ثِ هٌظَس سضذ فضبیل اخاللی  ،هؼٌَی ،
فشٌّگ پزیشی سبصهبًی ٍ ثْیٌِ سبصی سٍاثظ اًسبًی وبسوٌبى ٍ هذیشاى دس ًظبم اداسی
اسائِ هی گشدد .
 َذف :آگبّی دادى ثِ وبسوٌبى دس صهیٌِ ّبی فشٌّگ اسالهی ٍ سبصهبًی ثِ هٌظَس سضذ
فضبیل اخاللی فشٌّگ ٍ سٍاثظ اًسبًی دس ضْشداسی ّب .
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 محتًای ديرٌ :ػوَهی دس حَصُ ّبی فشٌّگی ٍ اختوبػی هتٌبست ثب ًیبص وبسوٌبى دس توبهی ضْشداسی ّب .
 مسئًل ویبسسىجی ي طزاحی ديرٌ :هؼبًٍت تَسؼِ سشهبیِ اًسبًی سیبست خوَْسی ثب ّوىبسی ٍ هطبسوت سبصهبى
ضْشداسی ّب ٍ دّیبسی ّبی وطَس .
 سمبن بزگشاری ديرٌ :دس عَل خذهت وبسوٌبى ثشاسبس ثشًبهِ آهَصش ضْشداسی ّب .
 ضزکت در ديرٌ :الضاهی یب اختیبسی ثَدى دٍسُ ثشحست هبّیت  ،ػٌبٍیي سشفػل ّب ٍ هحتَای دٍسُ ّب
تؼییي هی گشدد .
 مجزی ديرٌ :هشاوض ٍ هؤسسبت تبئیذ غالحیت ضذُ تَسظ هؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهبیِ
اًسبًی سیبست خوَْسی  ،استبًذاسدّب ٍ ضْشداسی ّبی وطَس .
 ريش اجزای ديرٌ :حضَسی یب غیش حضَسی ( وِ ثش حست هبّیت  ،ػٌبٍیي سشفػل ّب ٍ هحتَای
دٍسُ ّب هطخع .
 مذت ديرٌ :هذت سبػت دٍسُ ثشاسبس سشفػل ّبی آهَصضی ثِ ٌّگبم عشاحی دٍسُ تؼییي
هی گشدد .
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 مالک مًفقیت در ديرٌ :وست حذ ًػبة ًوشُ (  ) %60اص آصهَى پبیبى دٍسُ ٍ (  ) %80حضَس فیضیىی دس
دٍسُ ّبی حضَسی .
 وظبرت ي ارسضیببی ديرٌ :ًظبست ثش حسي اخشای دٍسُ ّب ثب وویتِ اخشایی استبى هی ثبضذ .
اسصضیبثی دٍسُ ّبی آهَصضی ( اسصضیبثی اص فشاگیشاى  ،اسصضیبثی اص هذسسبى ،
اسصضیبثی هذیشیت اخشایی  ،ثشسسی اثشثخطی دٍسُ ّبی آآهَصضی ٍ غیشُ ) ثِ ػْذُ
ٍاحذ آهَصش ضْشداسی هی ثبضذ .
 -2-3آمًسش َبی فزَىگی ي اجتمبعی :
ثِ آهَصش ّبیی اعالق هی گشدد وِ ثِ هٌظَس افضایص داًص  ،هْبست ٍ ًگشش ػوَهی
هشتجظ ثب هأهَسیت ٍ ٍظبیف ضْشداس ّب یب تَاًوٌذی ّبی فشدی عشاحی ٍ اخشاء هی گشدد .
 َذف :افضایص تَاًوٌذی اداسی وبسوٌبى دس حَصُ هأهَسیت ٍ ٍظبیف ػوَهی ٍ ًیبصّبی
فشدی ٍ هحیغی .
 محتًای ديرٌ :هحتَای ایي آهَصش ّب ثشاسبس ًیبصسٌدی دس سغح هأهَسیت ٍ ٍظبیف ػوَهی ًیبصّبی
فشدی ٍ هحیغی ثِ ٍیژُ ثشًبهِ ّبی استشاتژیه عشاحی هی گشدد .
 مسئًل ویبسسىجی ي طزاحی ديرٌ :ٍاحذ آهَصش ضْشداسی ّب ثشاسبس ضشح ٍظبیف هطبغل ٍ تَاًوٌذی هَسد ًیبص
وبسوٌبى .
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 سمبن بزگشاری ديرٌ :دس عَل دٍساى خذهت وبسوٌبى ثشاسبس ثشًبهِ آهَصش ضْشداسی ّب .
 ضزکت در ديرٌ :الضاهی یب اختیبسی ثَدى دٍسُ ثشحست هبّیت  ،ػٌبٍیي سشفػل ّب ٍ هحتَای دٍسُ ّب
تؼییي هی گشدد .
 مجزی ديرٌ :هشاوض ٍ هؤسسبت تبئیذ غالحیت ضذُ تَسظ هؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهبیِ
اًسبًی سیبست خوَْسی  ،استبًذاسدّب ٍ ضْشداسی ّبی وطَس .
 ريش اجزای ديرٌ :حضَسی یب غیش حضَسی ( وِ ثش حست هبّیت  ،ػٌبٍیي سشفػل ّب ٍ هحتَای
دٍسُ ّب هطخع هی ضَد ) .
 مذت ديرٌ :هذت سبػت دٍسُ ثشاسبس سشفػل ّبی آهَصضی ثِ ٌّگبم عشاحی دٍسُ تؼییي
هی گشدد .
 مالک مًفقیت در ديرٌ :وست حذ ًػبة ًوشُ (  ) %60اص آصهَى پبیبى دٍسُ ٍ (  ) %80حضَس فیضیىی دس
دٍسُ ّبی حضَسی .
 وظبرت ي ارسضیببی ديرٌ :ًظبست ثش حسي اخشای دٍسُ ّب ثب وویتِ اخشایی استبى هی ثبضذ .
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اسصضیبثی دٍسُ ّبی آهَصضی ( اسصضیبثی اص فشاگیشاى  ،اسصضیبثی اص هذسسبى ،
اسصضیبثی هذیشیت اخشایی  ،ثشسسی اثشثخطی دٍسُ ّبی آآهَصضی ٍ غیشُ ) ثِ ػْذُ
ٍاحذ آهَصش ضْشداسی هی ثبضذ .
 -3-3آمًسش َبی فزَىگی ي اجتمبعی :
ثِ آهَصش ّبیی اعالق هی گشدد وِ تَاًوٌذی ّبی وبسوٌبى سا دس حَصُ فٌبٍسی اعالػبت
دس سغح ػوَهی استمبء هی دّذ .
 َذف :ایدبد ٍ استمبی داًص ٍ هْبست ػوَهی ٍ فٌبٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت دس ساستبی
تحمك ضْشداسی الىتشًٍیىی ٍ استفبدُ هؤثش ٍ هذیشیت سایبًِ ٍ ًشم افضاسّبی هشثَط دس
ًظبم اداسی .
 محتًای ديرٌ :هحتَای ایي آهَصش ّب ثشاسبس هْبست ّبی ػوَهی فٌبٍسی اعالػبت ٍ اتجبعبت ٍ دٍلت
الىتشًٍیه  ،ضْشداسی الىتشًٍیه  ،ضْش الىتشًٍیه  ،ثشًبهِ ّبی تَسؼِ فٌبٍسی اعالػبت
دس سبصهبى  ،ثىبسگیشی ًشم افضاسّبی خذیذ ثِ ػٌَاى اثضاس وبس ٍ  ...عشاحی هی گشدد .
 سمبن بزگشاری ديرٌ :حیي خذهت ٍ دس عَل خذهت وبسوٌبى حست ًَع آهَصش .
 ضزکت در ديرٌ :ثشای توبهی وبسوٌبى عی ایي آهَصش ّب الضاهی است .
 مجزی ديرٌ :هشاوض ٍ هؤسسبت تبئیذ غالحیت ضذُ تَسظ هؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهبیِ
اًسبًی سیبست خوَْسی  ،استبًذاسدّب ٍ ضْشداسی ّبی وطَس .
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 ريش اجزای ديرٌ :حضَسی یب غیش حضَسی ( وِ ثش حست هبّیت  ،ػٌبٍیي سشفػل ّب ٍ هحتَای
دٍسُ ّب هطخع .
 مذت ديرٌ :هذت سبػت دٍسُ ثشاسبس سشفػل ّبی آهَصضی ثِ ٌّگبم عشاحی دٍسُ تؼییي
هی گشدد .
 مالک مًفقیت در ديرٌ :وست حذ ًػبة ًوشُ (  ) %60اص آصهَى پبیبى دٍسُ ٍ (  ) %80حضَس فیضیىی دس
دٍسُ ّبی حضَسی .
 وظبرت ي ارسضیببی ديرٌ :ًظبست ثش حسي اخشای دٍسُ ّب ثب وویتِ اخشایی استبى هی ثبضذ .
اسصضیبثی دٍسُ ّبی آهَصضی ( اسصضیبثی اص فشاگیشاى  ،اسصضیبثی اص هذسسبى ،
اسصضیبثی هذیشیت اخشایی  ،ثشسسی اثشثخطی دٍسُ ّبی آآهَصضی ٍ غیشُ ) ثِ ػْذُ
ٍاحذ آهَصش ضْشداسی هی ثبضذ .
 - 4آمًسش َبی مذیزان :
ثِ آهَصش ّبیی اعالق هی گشدد وِ دس ساستبی تؼبلی هؼٌَی ٍ حشفِ ای هذیشاى دس
صهیٌِ ّبی ثْجَد ًگشش ٍ ثػیشت ٍ تَسؼِ هْبست ّبی اًسبًی  ،ادساوی ٍ فٌی
عشاحی ٍ اخشاء هی گشدد  .عی ایي آهَصش ّب ثشاسبس سبهبًِ آهَصش هذیشاى ثشای
اًتػبة  ،استمبء ٍ توذیذ هذت هذیشیت حشفِ ای الضاهی است .
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 َذف :استمبء ٍ تؼبلی هؼٌَی ٍ تَسؼِ هْبست ّبی فٌی  ،اًسبًی ٍ اداساوی هذیشاى ٍ هتٌبست
سبختي تَاًبئی ّبی آًبى ثب پیطشفت داًص ٍ فٌبٍسی دس صهیٌِ ّبی ثشًبهِ سیضی ،
سبصهبًذّی ً ،ظبست ّ ،ذایت ٍ اسصضیبثی ٍ ًمص ّبی هذیشیتی ٍ آهبدُ سبختي هذیشاى
حشفِ ای ٍ وبسوٌبى ثشای پزیشش هسئَلیت ّبی خذیذ .
 محتًای آمًسضی :داًص ٍ هؼبسف اسالهی  ،داًص ٍ هْبست ّبی ػوَهی هذیشاى ٍ داًص ٍ هْبست ّبی
اختػبغی هذیشاى .
 مسئًل ویبسسىجی ي طزاحی ديرٌ :هشوض آهَصش هذیشیت دٍلتی ثب تأییذ هؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهبیِ اًسبًی
سیبست خوَْسی سبصهبى ضْشداسی ّب ٍ دّیبسی ّبی وطَس .
تبصزٌ  :ضْشداسی ّب هی تَاًٌذ آهَصش ّبی تخػػی هذیشیت هَسد ًیبص هذیشاى خَد سا
عشاحی ٍ پس اص تػَیت دس وویتِ ساّجشی آهَصش ٍ تَاًوٌذسبصی اخشاء ًوبیٌذ .
 سمبن بزگشاری ديرٌ :ثشاسبس ثشًبهِ سیضی اًدبم ضذُ ثشای هذیشاى ٍ دس عَل خذهت .
 ضزکت در ديرٌ :ثشای توبهی هذیشاى خْت اًتػبة ٍ استمبء دس پست ّبی هذیشیتی الضاهی است .
 مجزی ديرٌ :هشاوض ٍ هؤسسبت تبئیذ غالحیت ضذُ تَسظ هؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهبیِ
اًسبًی سیبست خوَْسی  ،استبًذاسدّب ٍ ضْشداسی ّبی وطَس .
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 ريش اجزای ديرٌ :حضَسی یب غیش حضَسی ( وِ ثش حست هبّیت  ،ػٌبٍیي سشفػل ّب ٍ هحتَای
دٍسُ ّب هطخع .
 مذت ديرٌ :هذت سبػت دٍسُ ثشاسبس سشفػل ّبی آهَصضی ثِ ٌّگبم عشاحی دٍسُ تؼییي
هی گشدد .
 مالک مًفقیت در ديرٌ :وست حذ ًػبة ًوشُ (  ) %60اص آصهَى پبیبى دٍسُ ٍ (  ) %80حضَس فیضیىی دس
دٍسُ ّبی حضَسی .
 وظبرت ي ارسضیببی ديرٌ :ًظبست ثش حسي اخشای دٍسُ ّب ثب وویتِ اخشایی استبى هی ثبضذ .
اسصضیبثی دٍسُ ّبی آهَصضی ( اسصضیبثی اص فشاگیشاى  ،اسصضیبثی اص هذسسبى ،
اسصضیبثی هذیشیت اخشایی  ،ثشسسی اثشثخطی دٍسُ ّبی آآهَصضی ٍ غیشُ ) ثِ ػْذُ
ٍاحذ آهَصش ضْشداسی هی ثبضذ .

21

بخص ديم  :مُبرت َبی ضغلی
 -1ضْشداسی ّب هَظفٌذ هْبست هَسد ًیبص هطبغل اختػبغی خَد سا احػبء ٍ
استبًذاسدّبی هْبستی هطبغل سا تذٍیي وٌٌذ ٍ وبسوٌبى سا ثشاسبس آى هَسد
سٌدص لشاسدٌّذ  .دسغَست احشاص ّشیه اص هْبستْب تَسظ وبسوٌبى  ،ػٌَاى آى
هْبست دس ضٌبسٌبهِ آهَصضی ٍ هْبست ّبی وبسوٌبى ثجت هی گشدد  .استبًذاسد
هْبستی هطبغل ػوَهی تَسظ سبصهبى ضْشداسی ّب ٍ دّیبسی ّبی وطَس تذٍیي
خَاّذ ضذ .
 -2هْبست ّبی وست ضذُ تَسظ وبسوٌبى دس استمبی ضغلی آًبى  ،اخز گَاّیٌبهِ ًَع
دٍم ٍ اهتیبصات فَق الؼبدُ ضغل هحبسجِ هی ضَد  .دستَسالؼول ًحَُ احػبء ٍ
سٌدص هْبست ّبی ضغلی  ،هؼبدلسبصی آى ثب سبػبت آهَصش ٍ ًحَُ هحبسجِ
آًْب تَسظ سبصهبى ضْشداسی ّب ٍ دّیبسی ّبی وطَس تذٍیي ٍ اثالؽ هی گشدد .
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 – 1اوًاع گًاَیىبمٍ َب :
گَاّیٌبهِ ّبی آهَصضی ثِ دٍ دستِ صیش تمسین هی ضًَذ :
 -1گًاَیىبمٍ َبی وًع ايل :

گَاّیٌبهِ ّبیی وِ دس پبیبى ّش یه اص دٍسُ ّب یب پَدهبى ّبی آهَصضی وَتبُ هذت ثِ
ضشوت وٌٌذگبى اػغبء هی گشدد .
 -2گًاَیىبمٍ َبی وًع ديم :

گَاّیٌبهِ ّبیی وِ داسًذگبى آى هی تَاًٌذ اص هضایبی استخذاهی ً ،ظیش داسًذگبى
هذاسن تحػیلی فَق دیپلن  ،فَق لیسبًس ٍ دوتشا دس ضشایظ احشاص هطبغل هشثَعِ
دس چبسچَة سػبیت توبهی لَاًیي ٍ همشسات هشتجظ ثشخَسداس گشدًذ .
وبسوٌبى ٍ هذیشاى هی تَاًٌذ حذاوثش دٍ سغح اص گَاّیٌبهِ ّبی ًَع دٍم سا دسیبفت
ًوبیٌذ  .داسًذگبى هذسن تحػیلی هؼبدل  ،حذاوثش هدبص ثِ اخز یه سغح
گَاّیٌبهِ ّبی ًَع دٍم هی ثبضٌذ .
تبصزٌ  :هٌظَس اص هذاسن هؼبدل  ،آى دستِ اص هذاسوی است وِ ثِ استٌبد هدَصّبی غبدسُ اص
سَی سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی وطَس ٍلت اخشا ضذُ ٍ هذاسن هؼبدل داًطگبّی است .
دٍسُ ّبی اسصضیبثی ضذُ هالن ػول ًوی ثبضذ .
 oگَاّیٌبهِ ّبی هْبستی
 oگَاّیٌبهِ ّبی تخػػی
 oگَاّیٌبهِ ّبی تخػػی – پژٍّطی سغح یه
 oگَاّیٌبهِ ّبی تخػػی – پژٍّطی سغح دٍ
 – 2سبس ي کبر اخذ گًاَیىبمٍ َبی وًع ديم :
 -1گًاَیىبمٍ َبی مُبرتی :

ضشایظ الصم ثشای اخز گَاّیٌبهِ هْبستی :
 -1داضتي حذالل هذسن تحػیلی دیپلن هتَسغِ .
 -2عی  1200سبػت آهَصش هػَة ثب ضشایظ صیش .
 حذالل دٍ/سَم آهَصش ّب دس صهیٌِ آهَصش ّبی تخػػی ضغلی ثبضذ .
22

 1200 سبػت آهَصش حذالل دس  6سبل عی ضَد .
 احتسبة حذاوثش 200سبػت آهَصش دس عَل یه سبل .
تبصزٌ  :پیطٌْبدّبی خذیذ  ،تذسیس  ،اثتىبسات  ،تشخوِ وتت  ،همبالت ٍ هستٌذ سبصی
تدشثیبتی وِ هَخت افضایص ثْشُ ٍسی وبس ٍ ثْجَد ػولىشد فشدی ٍ سبصهبًی هی گشدد  ،پس
اص تأییذ وویتِ ساّجشی آهَصش حذاوثش هی تَاًذ تب هؼبدل  200سبػت آهَصش ثشای فشد دس
ًظش گشفتِ ضَد تؼییي ضذُ (  1200سبػت ) وسش هی گشدد .
 -2گًاَیىبمٍ َبی تخصصی :

ضشایظ الصم ثشای اخز گَاّیٌبهِ تخػػی :
 -1داضتي هذسن تحػیلی فَق دیپلن یب گَاّیٌبهِ هْبستی .
 -2عی  1000سبػت آهَصش وَتبُ هذت هػَة ثب ضشایظ الصم .
 حذالل سِ/چْبسم آهَصش ّب دس صهیٌِ آهَصش ّبی ضغلی یب آهَصش هذیشاى
ثبضذ .
 1000 سبػت آهَصش حذالل دس  5سبل عی ضَد .
 احتسبة حذاوثش  200سبػت آهَصش دس عَل یه سبل .
گَاّیٌبهِ ّبیی وِ دس پبیبى ّش یه اص دٍسُ ّب یب پَدهبى ّبی آهَصضی وَتبُ هذت ثِ
تبصزٌ  :پیطٌْبدّبی خذیذ  ،اثتىبسات  ،تألیف  ،تشخوِ وتت  ،همبالت ٍ هستٌذ سبصی تدشثیبتی
وِ هَخت افضایص ثْشُ ٍسی وبس ٍ ثْجَد ػولىشد فشدی ٍ سبصهبًی گشدد  ،پس اص تأییذ وویتِ
ساّجشی آهَصش  ،حذاوثش هی تَاًذ تب هؼبدل  200سبػت آهَصش ثشای فشد دس ًظش گشفتِ ضَد.
سبػبت آهَصضی هؼبدل سبصی ضذُ اص هیضاى سبػبت تؼییي ضذُ (  1000سبػت ) وسش
هی گشدد .
 -3گًاَیىبمٍ َبی تخصصی – پژيَطی سطح یک :

ضشایظ الصم ثشای اخز گَاّیٌبهِ تخػػی – پژٍّطی سغح یه :
 -1داضتي هذسن تحػیلی لیسبًس یب گَاّیٌبهِ تخػػی .
 -2عی  800سبػت آهَصش وَتبُ هذت هػَة ثب ضشایظ صیش .
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 حذالل سِ/چْبسم آهَصش ّب دس صهیٌِ آهَصش ّبی ضغلی یب آهَصش هذیشاى
ثبضذ .
 800 سبػت آهَصش حذالل دس  5سبل عی ضَد .
 احتسبة حذاوثش  160سبػت آهَصش دس عَل یه سبل .
تبصزٌ  :پیطٌْبدّبی خذیذ  ،تذسیس  ،اثتىبسات  ،تألیف  ،تشخوِ وتت  ،همبالت ٍ هستٌذ سبصی
تدشثیبتی وِ هَخت افضایص ثْشُ ٍسی وبس ٍ ثْجَد ػولىشد فشدی ٍ سبصهبًی گشدد  ،پس اص
تأییذ وویتِ ساّجشی آهَصش  ،حذاوثش هی تَاًذ تب هؼبدل  200سبػت آهَصش ثشای فشد دس ًظش
گشفتِ ضَد .سبػبت هؼبدل سبصی ضذُ اص هیضاى سبػبت تؼییي ضذُ (  800سبػت ) وسش
هی گشدد .
 -4گًاَیىبمٍ َبی تخصصی – پژيَطی سطح دي :

ضشایظ الصم ثشای اخز گَاّیٌبهِ تخػػی – پژٍّطی سغح دٍ :
 -1داضتي هذسن تحػیلی فَق لیسبًس یب گَاّیٌبهِ تخػػی – پژٍّطی
سغح یه .
 -2عی  600سبػت آهَصش وَتبُ هذت هػَة ثب ضشایظ صیش .
 حذالل سِ/چْبسم آهَصش ّب دس صهیٌِ آهَصش ّبی ضغلی یب آهَصش هذیشاى
ثبضذ .
 600 سبػت آهَصش حذالل دس  5سبل عی ضَد .
 احتسبة حذاوثش  120سبػت آهَصش دس عَل یه سبل .
 -3ضشوت دس آصهَى خبهغ ٍ وست حذ ًػبة  %70اهتیبص آصهَى .
 -4تْیِ یه عشح تحمیمی  ،ػلوی وبسثشدی یب ػلوی تَسؼِ ای دس صهیٌِ ضغل
هَسد تػذی ٍ تأییذ آى تَسظ وویتِ ػلوی عی ثشگضاسی خلسِ دفبػیِ .
 -5داضتي حذالل دٍ خذهت ثشخستِ ضبهل  :پیطٌْبد  ،اثتىبس  ،تألیف یب تشخوِ
وتبة  ،همبلِ ٍ هستٌذ سبصی تدشثیبت وِ هَخت افضایص ثْشُ ٍسی وبس ٍ
ثْجَد ػولىشد فشدی ٍ سبصهبًی گشدد .
 -6ثشخَسداسی اص اهتیبص  85ثِ ثبال دس اسصضیبثی ػولىشد  5سبل هٌتْی ثِ
غذٍس گَاّیٌبهِ .
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تبصزٌ  : 1سبػبت آهَصضی روش ضذُ دس ّش گَاّیٌبهِ  ،غشفبً ثشای ّوبى سغح هحبسجِ
گشدیذُ ٍ سغَح ثؼذی ًیبصهٌذ آهَصش ّبی خذیذ هی ثبضذ .
تبصزٌ  : 2تأییذ ًْبیی ٍ غذٍس گَاّیٌبهِ ّبی ًَع دٍم تَسظ هؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ
هشوض آهَصش هذیشیت دٍلتی غَست هی گیشد .
 – 3امتیبس آمًسضی :
آهَصش ّبیی وِ اص ضشایظ صیش ثشخَسداس ثبضٌذ  ،دس چبسچَة ًظبم آهَصش وبسوٌبى
هحسَة هی ضًَذ ٍ وبسوٌبى ٍ هذیشاى ضشوت وٌٌذُ دس ایي گًَِ آهَصش ّب هی تَاًٌذ اص
وبسثشدّبی آى دس ًظبم ّبی هختلف هٌبثغ اًسبًی ثْشُ هٌذ ضًَذ .
 -1دٍسُ ّبی آهَصضی ثبیذ ثشاسبس سبختبس دٍسُ ّبی آهَصضی وبسوٌبى ٍ
هذیشاى ایي ًظبم  ،عشاحی ٍ تَسظ هشاخغ تؼییي ضذُ تػَیت ضذُ ثبضٌذ .
 -2دٍسُ ّبی آهَصضی دس ثشًبهِ آهَصش سبالًِ ضْشداسی پیص ثیٌی ضذُ ٍ ثِ
تػَیت وویتِ ساّجشی آهَصش سسیذُ ثبضٌذ .
 -3دٍسُ ّبی آهَصضی دس ضٌبسٌبهِ آهَصضی وبسوٌبى ٍ هذیشاى دسج ضذُ ثبضٌذ.
 -4وبسوٌبى  ،اهتیبصات الصم سا اص سیستن اسصضیبثی دٍسُ وست وشدُ ثبضذ .
ضْشداسی هَظف است ثشاسبس ضشایظ ثبال ٍ ًحَُ احتسبة آهَصش ّبی وبسوٌبى ٍ هذیشاى ،
دٍسُ ّبی آهَصضی وبسوٌبى ٍ هذیشاى سا ثشسسی ٍ پس اص تأییذ احشاص ضشایظ ً ،سجت ثِ
اػغبی اهتیبصات ثِ عَس ّوضهبى ثب دس ًظش گشفتي هَاسد صیش الذام ًوبیذ :
 ّوبیص ّب ٍ سویٌبسّبی تخػػی وِ اص سَی اسگبًْب ٍ سبصهبًْبی هشتجظ ثشگضاس هیگشدد  ،ثشای احتسبة اهتیبصات هدبهغ ػلوی ثب سػبیت همشسات ٍ تأییذ وویتِ ساّجشی
آهَصش ٍ تَاًوٌذسبصی  ،لبثل احتسبة ًوی ثبضذ .
 هیضاى سبػبت دٍسُ ّبی آهَصش ّبی ػوَهی فٌبٍسی اعالػبت ثشای ضبغالى هطبغلسستِ فٌبٍسی اعالػبت ثشای ثشخَسداسی اص اهتیبصات  ،لبثل هحبسجِ ًیست .
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 دسغَست تغییش سضتِ ضغلی  ،غشفبً دٍسُ ّبی آهَصضی فشٌّگی ٍ ػوَهیآهَصش ّبی هذیشاى ٍ آهَصش ّبی ضغلی هشتجظ ثِ تطخیع وویتِ ساّجشدی
آهَصش لبثل هحبسجِ است .
ًحَُ ثْشُ هٌذی اص اهتیبصات آهَصش تَسظ وویتِ ساّجشی آهَصش ٍ تَاًوٌذسبصی هطخع
ٍ تؼییي هی گشدد ٍ ثِ اعالع ضْشداسی ّب خَاّذ سسیذ .
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