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  هقذهِ

وٙٙذٜ  سقييٗ اٞذاف، ايٗ ٚ ٔيٍشدد سـىيُ ٔقيٙي اٞذاف ثٝ سػيذٖ ٚ ٔبٔٛسيز ا٘دبْ ثشاي ػبصٔبٖ ٞش

لبِت  دس وٝ ٔيٍيشد ؿىُ ثش٘بٔٝ ٞبيؾ چبسچٛة دس ػبصٔبٖ فقبِيشٟبي. اػز آٖ اػبػي فقبِيشٟبي

 .ٕٙبيذٔي ٔـخق سا ٞب فقبِيز ديـشفز ٚ ٌشدؽ ٔؼيش ٚ ٔيـٛد سقييٗ ػبصٔبٖ ٔحذٚديشٟبي ٚ أىب٘بر

 ٚ ٔخشّف ٔؼبئُ ثب سٚص ٞش آٖ ٔخشّف ػغٛح ٔذيشاٖ خذٔبسي، ػبصٔبٟ٘بي ٚيظٜ ثٝ ػبصٔب٘ي، ٞش دس

 اسالف اص سب داسد دليك اعالفبر ثٝ دػششػي ثٝ ٘يبص آٟ٘ب كحيح ا٘شخبة وٝ ٔيٍشد٘ذ ٔشقذدي ٔٛاخٝ

 .ؿٛد ا٘دبْ ٔٛلـ ثٝ ٚ ٔغّٛة ٘حٛ ثٝ خذٔبر اسائٝ ٚ ٌشدد ٔٙبثـ خٌّٛيشي ٚ أىب٘بر

 ٚ اػٙبد كٛسر ثٝ ػبصٔبٖ ٞش دس ؿذٜ ا٘دبْ الذأبر ٚ فقبِيشٟب ا٘ذيـٝ ٞب، ٘شيدٝ وٝ ايٗ ثٝ سٛخٝ ثب

 ٚ اعالفبر حبٚي آيٙذ، ٔي فشاٞٓ صيبد ٞضيٙٝ ٞبي ٚ ٚلز كشف ثب ػٛاثك ايٗ ٚ ٔيـٛ٘ذ ٔذاسن ٍٟ٘ذاسي

 ٟٔٓ اثضاس اص يىي ٚ داس٘ذ ٟٕٔي ٘مؾ ػبصٔبٖ اٞذاف يب ٞذف سقبِي دس وٝ اػز سدشثيبر ٌشا٘جٟبيي

 .ٔيـٛ٘ذ ٔحؼٛة اداسي سليٕيٓ ٌيشيٟبي ٚ سٟيٝ ثش٘بٔٝ ٞب دس ٔذيشيز

ٟ٘بيز  دس ٚ ٍٟ٘ذاسي ٚ سٙؾيٓ عجمٝ ثٙذي، ثشاي ٔذٖٚ ٚ ٔٙؾٓ ثش٘بٔٝ ٚ ػيؼشٓ يه ٘جٛدٖ سشديذ، ثذٖٚ

٘شيدٝ  دس ٚ وبسيٟب دٚثبسٜ وبس، ا٘دبْ ٔشاحُ دس وٙذي ٞب، دشٚ٘ذٜ سشاوٓ ٔٛخت ٔذاسن، ٚ اػٙبد اص اػشفبدٜ

 اػٙبد سٙؾيٓ دس ثبيذ ثٙبثشايٗ .ٔيٍشدد ػبصٔبٖ آٖ ثٝ ٔشثٛط ٚؽبيف اخشاي ٚ ٔىبسجبر ٌشدؽ دس اخشالف

 ثب٘يب ٚ ثبؿذ أىب٘ذزيش آٖ ٞب ثٝ ػشيـ دػششػي وٝ ٌيش٘ذ لشاس ٚضقي دس اٚال وٝ داؿز سٛخٝ ٔذاسن ٚ

 .آٚسد فُٕ ثٝ سا وٛؿؾ ٟ٘بيز اسصؽ ثب اػٙبد داسي ٍ٘ٝ دس

 اػٙبد ٍٟ٘ذاسي ٚ سٙؾيٓ ٚ سٟيٝ صٔيٙٝ دس وبفي سدشثيبر ٚ اعالفبر داؿشٗ ٔؼشّضْ اٞذاف، ايٗ سحمك

 .ٔيٍشدد اسائٝ ٔغبِجي ٔخشلش عٛس ثٝ ادأٝ دس اػز وٝ

 



5 
 

 : دبيرخاًِ سازهاًي جايگاُ

 ٔٙبػت ثؼششي ثخلٛف ٚ أٛس ػشفز ٚ دلز افضايؾ وبسٞب، ػبصي آػبٖ ثشاي ٘يشٚٔٙذي اثضاس دثيشخب٘ٝ

 ٘حٜٛ ٚ فقبِيشٟب .ٔيجبؿذ ػبصٔبٖ ٔشاخقبٖ ٚ وبسوٙبٖ ٔذيشاٖ، ثيٗ ػبص٘ذٜ ٚ ؿفبف اسسجبط ثشاي ايدبد

 ٔشفبٚر آٟ٘ب ٘ٛؿ ػبصٔب٘ذٞي ٚ وبس ػيؼشٓ الشضبي ثٝ دِٚشي ػبصٔبٟ٘بي دثيشخب٘ٝ ٚاحذٞبي دس وبس ا٘دبْ

 .ٔيجبؿذ

 ٚ ثبيٍب٘ي ثجز ٚ دفششي أٛس ثش فالٜٚ وٝ اػز دِٚشي ػبصٔبٟ٘بي ٚ ٞب ٚصاسسخب٘ٝ ؿبُٔ:  اَٚ ٌشٜٚ

 دفشش يب دثيشخب٘ٝ اداسٜ فٙٛاٖ سحز ٚ ٔيجبؿذ ٔشقٟذ ٘يض سا دػشٍبٜ سشخٕٝ أٛس ، ٚ سىثيش سحشيشار

 اص ثشخي دس. ٔيذٞذ ا٘دبْ ٔشٕشوض كٛسر ثٝ سا ٔحِٛٝ أٛس وُ، ٔقبَٚ يب ٔمبْ لبئٓ يب ٘ؾش ٚصيش صيش ٚصاسسي

 ٘ؾش صيش ٚاحذ يب دفشش فٙٛاٖ سحز دثيشخب٘ٝ ٚاحذ، فّٕيبر ٚػقز ثٝ سٛخٝ ثب ٚ ػبصٔبٟ٘ب ٞب دػشٍبٜ

 .ٔيٕٙبيذ ٚؽيفٝ ػبصٔبٖ ا٘دبْ وُ سييغ

 أٛس وُ اداسٜ لّٕشٚ دس ٔبِي ٚ اداسي ٔقبٚ٘ز ؿبخٝ دس ػبصٔبٟ٘ب ٌٛ٘ٝ ايٗ دس دثيشخب٘ٝ ٚاحذ:  دْٚ ٌشٜٚ

 .اػز ؿذٜ ثيٙي ديؾ فٕٛٔي خذٔبر ٚاحذ دس يب ادساي ٚ

 ٚ ٔقبٚ٘شٟب ٘مؾ ٚ ػبصٔب٘ذٞي ٘حٜٛ افشجبس ثٝ دِٚشي دػشٍبٟٞبي ٚ ٞب ٚصاسسخب٘ٝ اص ثشخي:  ػْٛ ٌشٜٚ

 أٛس ؿبخٝ، آٖ وُ اداسٜ وٝ ٌشديذٜ ثيٙي ديؾ ٔقبٚ٘ز ٞش حؼت ثش دثيشخب٘ٝ ٚاحذ وُ رالّٕشٚ اداس

 اسسجبط فٙذاِّضْٚ دثيشخب٘ٝ ايٍٙٛ٘ٝ وٝ، ايٗ ضٕٗ دادٜ، ا٘دبْ ٔقبٚ٘ز عشيك اص سا خٛد ٚ ٔىبسجبر دفشش

 .خٛاٞذداؿز ٘يض ٔمبْ ثبالسشيٗ ثب دثيشخب٘ٝ سا ٔؼشميٓ

: لجيُ اص ٔخشّف فٛأُ ثش فالٜٚ دِٚشي، دػشٍبٜ ٞش دثيشخب٘ٝ ٚاحذ ػبصٔب٘ذٞي أش دس وّي عٛس ثٝ

 ٔٛخت ػبخشٕبٟ٘ب ٚ سقٟذ آٖ، لّٕشٚ ٚ ٚاحذ ٘ؾبسر حيغٝ ٚ فقبِيشٟب وٕيز ٚ ويفيز وبس، ٚؽبيف، ٔبٞيز

 .ٌشدد اػشفبدٜ ٔشٕشوض ٘يٕٝ ٚ ٔشٕشوض ػيؼشٕٟبي اص يه اص ٞش وٝ ٌشديذ خٛاٞذ
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 : دبيرخاًِ هتوركس غير ٍ هتوركس ًظام

 اسسجبط ٚاحذٞبي ٘حٜٛ ٚ ػبصٔبٖ وبس ٚؽبيف وبس، حدٓ ثب ٔؼشميٓ اسسجبط دثيشخب٘ٝ ٞش سـىيالسي فشْ

 كذٚس ٚ دسيبفز، ثجز ثشاي سٚؽ دٚ ٔقٕٛال ٔغبِت، ايٗ ثٝ سٛخٝ ثب. داسد يىذيٍش ثب ػبصٔبٖ آٖ داخّي

 .ؿٛد ٔي ػبصٔبٟ٘ب ٚ ٚصاسسخب٘ٝ ٞب دس ٔىبسجبر

 : دثيشخب٘ٝ ٔشٕشوض ٘ؾبْ -

 ثجز ٚ دسيبفز، ٔشوضي يا دثيشخب٘ٝ يه سٛػظ كبدسٜ ٚ ٚاسدٜ اص افٓ ٔىبسجبر وّيٝ ٔشٕشوض، ٘ؾبْ دس

 .ٔيٍشدد سٛصيـ

 : دثيشخب٘ٝ ٔشٕشوض غيش ٘ؾبْ -

 دس. داؿشٝ ثبؿٙذ سا ٘بٔٝ ثجز ٚ دسيبفز اخشيبس ػبصٔبٖ ٚاحذٞبي اص يه ٞش وٝ اي ؿيٜٛ اص اػز فجبسر

 .داؿز خٛاٞذ سا ٘بٔٝ وٙٙذٜ سٛصيـ ٘مؾ فمظ ٔشوضي دثيشخب٘ٝ ٘ؾبْ، ايٗ

 : اداری ّای ًاهِ شٌاخت

 :اداسي ٞبي ٘بٔٝ

 خبسج ٚ داخُ دس اسسجبط ٚػيّٝ فٙٛاٖ ثٝ ٚ ثٛدٜ اداسي ٔٛضٛؿ چٙذ يب يه حبٚي وٝ اي ٘ٛؿشٝ ٞش

 .ؿٛد ٔي ٘بٔيذٜ اداسي ٘بٔٝ اكغالح دس ٌيشد لشاس اػشفبدٜ ٔٛسد ٔٛػؼٝ يب ٚصاسسخب٘ٝ، ػبصٔبٖ

 :اداسي ٞبي ٘بٔٝ ٔـخلبر



7 
 

 ٚ ٘بْ ٚ ٔٛضٛؿ فشػشٙذٜ، ٚاحذ فٙٛاٖ ٌيش٘ذٜ، ٚاحذ فٙٛاٖ سبسيخ، ؿٕبسٜ،: اداسي ٞبي ٘بٔٝ ٔـخلبر

 ٔٛاسد اص يه ٞش فمذاٖ. داس كالحيز ؿخق ٚػيّٝ ثٝ ٘بٔٝ أضبي ػشا٘دبْ ٚ ٘بٔٝ وٙٙذٜ فٙٛاٖ أضبء

 .ٌشدد خبسج خٛد اداسي خٙجٝ اص ؿٛد ٘بٔٝ ٔي ثبفث

 اداريي ّای ًاهِ اركاى ٍ اجسا

 :ؿٛد ٔي سـىيُ ثخؾ 5 اص اداسي ٘بٔٝ ٞش

 ػشِٛحٝ- 1

 ٘بٔٝ ٔٛضٛؿ ٚ فشػشٙذٜ ٚ ٌيش٘ذٜ فٙبٚيٗ- 2

 ٘بٔٝ ٔشٗ- 3

 ٘بٔٝ أضبء- 4

 سٚ٘ٛؿز ٌيش٘ذٜ- 5

 : ػشِٛحٝ

 چبح اداسي وبغزٞبي ثبالي دس ٔقٕٛالً وٝ ٌشدد ٔي اعالق ٘بٔٝ اص لؼٕز آٖ ثٝ اداسي ٞبي ٘بٔٝ ػشِٛحٝ

 ٔٛػؼٝ ٘بْ ٚصاسسخب٘ٝ، ٘بْ ايشاٖ، اػالٔي خٕٟٛسي آسْ دِٚشي ٔٛػؼبر ٚ ٞب خب٘ٝ ٚصاسر دس. ؿذٜ اػز

 .ثبؿذ ٔي ديٛػز ٚ سبسيخ ٚ ػبصٔبٖ، ؿٕبسٜ ٚيب

 :٘بٔٝ ٔٛضٛؿ ٚ فشػشٙذٜ ٚ ٌيش٘ذٜ فٙبٚيٗ

 آٖ ثٝ ٘بٔٝ وٝ ػبصٔب٘ي ٚاحذ يب ػبصٔب٘ي ٔمبْ يب ؿخق اص اػز فجبسر ٘بٔٝ ٔخبعت يب ٌيش٘ذٜ اص ٔٙؾٛس

 .ؿٛد ٔي ؿشٚؿ( ثٝ) وّٕٝ ثب ٘بٔٝ ٌيش٘ذٜ فٙٛاٖ. ؿٛد خغبة ٔي
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 :٘بٔٝ فشػشٙذٜ فٙٛاٖ

 عشف اص ٘بٔٝ وٝ ػبصٔب٘ي ٚاحذ يب ػبصٔبٖ ػبصٔب٘ي ٔمبْ ؿخق اص اػز فجبسر ٘بٔٝ فشػشٙذٜ اص ٔٙؾٛس

 .ثبؿذ ٔي( اص) وّٕٝ ٘بٔٝ فشػشٙذٜ فٙٛاٖ ي وٙٙذٜ ثيبٖ. ؿٛد ٘ٛؿشٝ ٔي آٖ

 :٘بٔٝ ٔٛضٛؿ

وّٕٝ  ثب ٘بٔٝ ٔٛضٛؿ. ثبؿذ ٘بٔٝ ٔحشٛاي ٔجيٗ وٝ اػز ٌٛيبيي ٚ وٛسبٜ فجبسر ٘بٔٝ ٔٛضٛؿ اص ٔٙؾٛس

 .ٌشدد ٔي ٔـخق(ٔٛضٛؿ)

 : ٘بٔٝ ٔشٗ

 اػز ٘بٔٝ ٞذف حميمز دس ٚ ؿٛد ٔي ٘ٛؿشٝ ٘بٔٝ ٔٛضٛؿ ثب اسسجبط دس وٝ اػز ؿشحي ٚ ٔغبِت ٘بٔٝ ٔشٗ

 چٙذيٗ دس كفحٝ ٞش ٚ كفحٝ چٙذ يب يه دس يب ٚ ثبؿذ چٙذػغش يب يه دس ٚ وٛسبٜ اػز ٕٔىٗ ٔشٗ ٘بٔٝ

 .ٌشدد سٙؾيٓ ٚ سٟيٝ( دبساٌشاف)ثٙذ 

 :٘بٔٝ أضبي

 ايٙدب دس. ؿٛد ٔي أضب ٚي ٚػيّٝ ثٝ ٘بٔٝ وٝ اػز ػبصٔب٘ي ٔمبْ يب فشد يب ٘بٔٝ ٞش ٟ٘بيي ٔؼئِٛيز

 ٚ وٙذ ٔي أضب سا ٘بٔٝ وٝ اػز ؿخلي فشدي ٚ اداسي ٔـخلبر وٙٙذٜ، أضبء اص ٔـخلبر ٔٙؾٛس

 ٘بٔٝ ٔشٗ اص ثقذ وٝ دْٚ ػغش دس ٚي ػبصٔب٘ي فٙٛاٖ ٚ اَٚ ػغش دس خب٘ٛادٌي ٚ ٘بْ ٘بْ اص اػز فجبسر

 .ؿٛد ٔي ٘ٛؿشٝ

 :سٚ٘ٛؿز ٌيش٘ذٌبٖ

 ثٝ ٘بٔٝ سٚ٘ٛؿز ثبيؼز ٔي وٝ ٞؼشٙذ اؿخبكي ٚ ػبصٔب٘ي ٚاحذٞبي سٚ٘ٛؿز، ٌيش٘ذٌبٖ اص ٔٙؾٛس

 .ٌشدد آ٘بٖ كبدس فٙٛاٖ
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 :  اداسي ٞبي ٘بٔٝ اثقبد ٚ ا٘ذاصٜ

 :اػز صيش ؿشح ثٝ اخيش اػشب٘ذاسدٞبي عجك ثش اداسي ٔىبسجبر ثشاي وبغز ا٘شخبة ٘حٜٛ

A4  :ٝكفحٝ ػغش 5 اص وٝ ٞبيي ٘بٔٝ ٔخلٛف ٔشش ٔيّي 297×  212 ا٘ذاصٜ ث A4( ثضسي لغـ )ثيـشش 

 .ثبؿٙذ

A5: ٝكفحٝ ػغش 5 اص وٝ ٞبيي ٘بٔٝ ٔخلٛف ٔشش ٔيّي 212×  148 ا٘ذاصٜ ث A5 ( وٛچه لغـ )وٕشش 

 .ثبؿذ

 : اداری ّای ًاهِ اًَاع

 وبس ٔبٞيز ديذٌبٜ اص اداسي ٞبي ٘بٔٝ( اِف

 :داس٘ذ سا صيش حبِز چٟبس اص يىي فٕذٜ عٛس ثٝ اداسي وبسٞبي ا٘دبْ ثشاي ؿذٜ سٟيٝ ٞبي ٘بٔٝ وُ دس

 خجشي ٞبي ٘بٔٝ- 1

 ثبصداس٘ذٜ ٞبي ٘بٔٝ- 2

 دسخٛاػشي ٚ دػشٛسي ٞبي ٘بٔٝ- 3

 ٕٞبٍٞٙي ٞبي ٘بٔٝ- 4

 : خجشي ٞبي ٘بٔٝ

 .ؿٛد ٔي دادٜ اعالؿ ريشثظ ؿخق يب ػبصٔبٖ ثٝ وبس ٘شيدٝ ٞب، ٘بٔٝ ٌٛ٘ٝ ايٗ ٚػيّٝ ثٝ

 :ثبصداس٘ذٜ ٞبي ٘بٔٝ -
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 ثٝ خٌّٛيشي اي حبدثٝ ثشٚص يب ٚ وبس يبفشٗ ا٘دبْ اص وٝ ؿٛ٘ذ ٔي اعالق ٞبيي ٘بٔٝ ثٝ ثبصداس٘ذٜ ٞبي ٘بٔٝ

 .آٚسد فُٕ

 :دسخٛاػشي يب دػشٛسي ٞبي ٘بٔٝ -

اػز  وبسي ٌشفشٗ ا٘دبْ دسخٛاػز يب دػشٛس دٞٙذ، ٔي سـىيُ سا اداسي ٞبي ٘بٔٝ ثيـشش وٝ ٞب ٘بٔٝ ايٗ

 .ؿٛد دشػيذٜ آٟ٘ب اص وبس ٘شيدٝ يب ٚ ؿٛد خٛاػشٝ فشدي يب ٔٛػؼٝ يب ػبصٔبٖ اص اػز ٕٔىٗ وٝ

 :ٕٞبٍٞٙي ٞبي ٘بٔٝ -

ٔٛسدي  دس اػز ٕٔىٗ يب ؿٛ٘ذ ٔي سٟيٝ ػبصٔبٖ ٔخشّف ٚاحذٞبي ثيٗ ٕٞبٍٞٙي ثشاي ٞب ٘بٔٝ ٌٛ٘ٝ ايٗ

٘بْ  سا ٞب ثخـٙبٔٝ سٛاٖ ٔي ٞب ٘بٔٝ ايٗ خّٕٝ اص. وٙذ ٕٞبٍٞٙي ايدبد ٔٛػؼٝ ٚ ٚصاسسخب٘ٝ چٙذ يب دٚ ثيٗ

 .ثشد

 اسسجبعي ػغٛح ٌبٜ ٘ؾش اص اداسي ٞبي ٘بٔٝ(  ة

 :دسيبفشي يب ٚاسدٜ ٞبي ٘بٔٝ- 1

 .ثبؿذ ؿذٜ دسيبفز ٚاحذ يب ٚ ػبصٔبٖ خبسج اص وٝ ٞبيي ٘بٔٝ وّيٝ

 :داخّي ٞبي ٘بٔٝ- 2

ٔي  كٛسر ٔخشّف ٚاحذٞبي ثيٗ ػبصٔبٖ داخُ دس وٝ ٌشد٘ذ ٔي اعالق ٔىبسجبسي ثٝ داخّي ٞبي ٘بٔٝ

 :اػز ريُ ؿشح ثٝ آٟ٘ب اٞٓ وٝ ٌيش٘ذ

 ػغح ٞٓ ٚاحذ دٚ ثيٗ ٘بٔٝ -

 سش دبييٗ ٚاحذ ثٝ ثبالسش ٚاحذ اص ٘بٔٝ -
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 ثبالسش ٚاحذ يب ٔمبْ ثٝ سش دبييٗ ٚاحذ اص ٘بٔٝ -

 ٚاحذ يه ثٝ وبسٔٙذ يه عشف اص ٘بٔٝ -

 وبسٔٙذ ثشاي ػبصٔب٘ي ٚاحذ يه عشف اص ٘بٔٝ -

 : ػغح ٞٓ ٚاحذ دٚ ٚاحذ ثيٗ بٔٝ٘

 .داس٘ذ ٘يبص يىذيٍش وٕه ٚ ٕٞىبسي ثٝ خٛد، أٛس ا٘دبْ ثشاي ػبصٔبٖ داخّي ٚاحذٞبي

 : سش دبييٗ ٚاحذ ثٝ ثبالسش ٚاحذ اص ٘بٔٝ -

ٚؽبيف  ايٙىٝ يب ثبؿٙذ داؿشٝ ديبٔي خٛد ػشدشػشي سحز ٚاحذٞبي ثشاي اػز ٕٔىٗ ثبالسش ٚاحذٞبي

ٞبي  حٛصٜ دس يب ٚ خٛد ػشدشػشي حٛصٜ دس خٛاٜ ػبصٔبٖ ٚاحذٞبي ػبيش ثشاي وٝ ٕ٘بيذ ايدبة آ٘بٖ

 .داس٘ذ اسػبَ سا ٞبيي ٘بٔٝ ٕٞبٍٞٙي ايدبد يب ٚ ٞب ٔـي خظ  اثالك ٔٙؾٛس ثٝ ٞب، ٔقبٚ٘ز ػبيش ثٝ ٔشثٛط

دي  كٛسر ثٝ ٚاسدٜ ٞبي ٘بٔٝ اص ثشخي ريُ دس سش دبييٗ ٚاحذٞبي ثشاي ثبالسش ٔمبٔبر دػشٛسار اغّت

 دس حبؿيٝ وٝ اػز ٔغبِجي ٕٞبٖ حميمز دس( ٘ٛيؼي حبؿيٝ) ٘ٛؿز دي. ؿٛد ٔي اسخبؿ يب ٚ اثالك ٘ٛؿز

 .ؿٛد ٔي ٘ٛؿشٝ سش دبييٗ عجمبر يب ٚ ػغح ٞٓ ٔمبٔبر ثشاي ثبالسش ٔمبٔبر ٚػيّٝ ثٝ ٘بٔٝ

 : ثبالسش ٚاحذ يب ٔمبْ ثٝ سش دبييٗ ٚاحذ اص ٘بٔٝ -

دػشٛس  كٛسر ثٝ ػبصٔبٖ دبييٗ ثٝ ػبصٔبٖ ثبالي اص اسسجبط وٝ ؿذ ٌفشٝ اسسجبعبر ثٝ ٔشثٛط ثخؾ دس

ايٗ  دس. ؿٛد آٌبٜ خٛد دػشٛس ا٘دبْ ٘شيدٝ اص خٛاٞذ ٔي دٞٙذٜ دػشٛس ٔؼّٓ لذس. ٌشدد ٔي ثشلشاس

 .ٌشدد ٔي ثشلشاس ٌضاسؽ ٚػيّٝ ثٝ ػبصٔبٖ ثبالي ثٝ ػبصٔبٖ دبييٗ اص ٔشمبثُ اسسجبط كٛسر

 : ٚاحذ يه فٙٛاٖ ثٝ وبسٔٙذ يه عشف اص ٘بٔٝ -
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ثب  اسسجبط دس ٚاحذٞب ػبيش يب خٛدٚ ٔشجٛؿ ٚاحذ اص وبسٔٙذاٖ سمبضبٞبي ٔقَٕٛ عٛس ثٝ ٞب ٘بٔٝ ٘ٛؿ ايٗ

 .داسد ؿخلي حبِز ٔٛاسد اغّت دس ٚ وٓ ثؼيبس ٞب ٘بٔٝ ٌٛ٘ٝ ايٗ اػز اداسي يب ٚ ؿخلي وبسٞبي

 : وبسٔٙذ ثشاي ػبصٔب٘ي ٚاحذ يه اصعشف ٘بٔٝ -

ػبصٔب٘ي  ٚاحذٞبيي عشف اص وٝ ٞؼٙز ٞبيي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔقَٕٛ عٛس ثٝ ٞب، ٘بٔٝ سـٛيك ٞب، ٔأٔٛسيز احىبْ

 .ؿٛ٘ذ ٔي اسػبَ وبسٔٙذاٖ ثشاي

 :اسػبِي يب كبدسٜ يب خبسخي ٞبي ٘بٔٝ- 3

 ثشاػبع آٟ٘ب اٞٓ ٚ ؿٛد ٔي ا٘دبْ ػبصٔبٖ اص خبسج ثب وٝ ٌشدد ٔي اعالق ٔىبسجبسي ثٝ خبسخي ٞبي ٘بٔٝ

 : اص فجبسسٙذ ٘بٔٝ ٔخبعت

 ٚصاسسخب٘ٝ يب ػبصٔبٖ يه دس ؿذٜ ؿٙبخشٝ ٚاحذ يه ثٝ ٘بٔٝ -

 آٖ ٚؽبيف ثب اسسجبط دس ػبصٔبٖ يب ٚصاسسخب٘ٝ يه ثٝ ٘بٔٝ -

 حميمي ؿخق يه ثٝ ٘بٔٝ -

 خلٛكي ثخؾ دس ؿذٜ ؿٙبخشٝ حميمي ؿخق يه ثٝ ٘بٔٝ -

ثٙذي  عجمٝ آ٘ي ٚ فٛسي ، فبدي ٞبي ٘بٔٝ ثٝ اِٚٛيز ِحبػ اص كبدسٜ ٚ داخّي دسيبفشي، اص افٓ ٞب ٘بٔٝ وّيٝ

 . ٔيـٛ٘ذ

 .خٛاٞذثٛد ػبفز 48 سب حذاوثش فٛسي ٚ ػبفز 24 سب حذاوثش آ٘ي ٞبي٘بٔٝ  ثشسٚي الذاْ
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 : ثٝ آٟ٘ب ٘ٛؿ ِحبػ اص ٞب ٘بٔٝ وّيٝ ٕٞچٙيٗ

 فبدي -

 ٔحشٔب٘ٝ -

 ٔحشٔب٘ٝ خيّي -

 .ٔيـٛ٘ذ ثٙذي عجمٝ ػشي -

ػبصٔبٖ  دس خبكي افشاد فمظ ٚ ٘جٛدٜ ٔدبص وغ ٕٞٝ ثشاي آٟ٘ب ٔفبد اعالؿ وٝ اػز ٘بٔٝ ٞبيي ٔحشٔب٘ٝ

 آٖ افـبي وٝ اػز اػٙبدي ؿبُٔ ٔحشٔب٘ٝ خيّي ٞبي ٘بٔٝ .وٙٙذ ديذا آٌبٞي آٟ٘ب ٔٛضـ اص ٔيشٛا٘ٙذ

 غيش افـبي وٝ اػز ٘بٔٝ ٞبيي ػشي ٞبي ٘بٔٝ .وـٛس خٛاٞذٌشديذ فٕٛٔي ٔٙبفـ ثٝ سػب٘ذٖ ضشس ثبفث

 خٛاٞذ وـٛس أٙيز ا٘ذاخشٗ خغش ثٝ ٚ ٔٙبفـ وـٛس ثٝ ٘بدزيشي خجشاٖ خؼبسر ٚ ضشس ثبفث آٖ ٔدبص

 .ثٛد

 : ٔىبسجبر دس وذ ديؾ اص اػشفبدٜ ٚ ػبصٔب٘ي ٚاحذٞبي وذٌزاسي

 أٛس دس سؼشيـ ٕٞچٙيٗ ٚ ٘بٔٝ كبدسوٙٙذٜ ٚ سٟيٝ ٚاحذٞبي ؿٙبػبيي ػِٟٛز ثشاي ٚاحذٞب، وذٌزاسي

 اخشا ػبصٔبٟ٘ب اوثش دس وٝ ٞب ثش٘بٔٝ ايٗ. اػز ريشثظ ٚ وٙٙذٜ الذاْ ٚاحذٞبي ثٝ ٚاسدٜ ٞبي ٘بٔٝ اسخبؿ

ٔؼؤٚالٖ  ٚ ٚاحذٞب ٔذيشاٖ اص ٔشـىُ ٚ ٔـششن وٕيؼيٟٛ٘بي ٚ خّؼبر سـىيُ ٔؼشّضْ ٔيـٛد،

 ؿذ ٌفشٝ وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ .اػز ٔٙبػت وذٞبي ا٘شخبة دس ٘ؾش سجبدَ ٚ ٕٞبٍٞٙي ثشاي ثبيٍب٘ي ٚ دثيشخب٘ٝ

 ٔيجبؿذ ٘بٔٝ ٚ كبدسوٙٙذٜ الذاْ ٚاحذ سـخيق ػِٟٛز ٚاحذٞب، وذ اص اػشفبدٜ ٔٛاسد ٟٕٔششيٗ اص يىي

 :ٕ٘بيٙذ سٛخٝ صيش ٘ىبر ثٝ دثيشخب٘ٝ يب دفشش ٔؼؤَٚ ٔيـٛد سٛكيٝ وٝ

 .ؿٛد ٘ٛؿشٝ ٘بٔٝ چخ ػٕز فٛلب٘ي اِيٝ ٔٙشٟي دس ٘بٔٝ وٙٙذٜ سٟيٝ وذ -
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 .ٌشدد ثجز ٚاحذ وذ ساػز ػٕز دس فبكّٝ ٕٔيض يه اص يقذ كبدسٜ، ٘بٔٝ ا٘ذيىبسٛس ؿٕبسٜ -

 ثٝ كٛسر ٚ ؿذٜ ا٘ذاصي ساٜ اداسي ٔىبسجبر اسٛٔبػيٖٛ ػيؼشٓ ػبصٔبٟ٘ب اوثش دس ايٙىٝ ثٝ سٛخٝ ثب: سزوش

 ثجز ٔيـٛد، وٝ ٘بٔٝ ٘ٛؿ وٝ ثبؿٙذ داؿشٝ دلز ثبيذ وبسثشاٖ ٔيـٛد، ثجز ٔىبسجبر وذ ديؾ اِىششٚ٘يىي

 ضٛاثظ .ثٙٛيؼٙذ ٔىبسجبر فيضيه سٚي ثش سا وذ ديؾ آٖ حؼت ثش ٚ اػز داخّي يب دسيبفشي كبدسٜ،

 ٔٛػؼٝ يب ٚصاسسخب٘ٝ يه دس داخّي داخّي ٘بٔٝ ٞبي ٘بٔٝ دس( اص) فشػشٙذٜ ٚ( ثٝ) ٌيش٘ذٜ فٙٛاٖ ثٝ ٔشثٛط

 ٌيش٘ذٜ فٙٛاٖ حبِز، ايٗ دس ٚ ٘ٛؿشٝ ٔيـٛد ديٍش داخّي ٚاحذٞبي فٙٛاٖ ثٝ ػبصٔبٖ ٚاحذ يه عشف اص

 :اػز صيش سشسيت ثٝ فشػشٙذٜ ٚ

 .ؿٛد ٔي ٘ٛؿشٝ( ٘بٔٝ ٌيش٘ذٜ) ٘ؾش ٔٛسد ػبصٔبٖ ٚاحذ فٙٛاٖ( ثٝ) وّٕٝ ٔمبثُ دس

 .ٌشدد ٔي روش ٘بٔٝ فشػشٙذٜ ػبصٔب٘ي ٚاحذ فٙٛاٖ( اص) وّٕٝ ٔمبثُ دس

 :سش دبييٗ ٚاحذ ثٝ ثبالسش ٚاحذ اص ٘بٔٝ

 دس ثّىٝ دٞٙذ، ٕ٘ي ٔؼشمُ ٘بٔٝ خٛد ػشدشػشي سحز ٚاحذٞبي ثشاي ثبالسش ٔمبٔبر ٔقَٕٛ عٛس ثٝ

 خٙجٝ وٝ ٔٛاسد اص ثشخي دس اػز ٕٔىٗ يب. وٙذ ٔي كبدس سا الصْ دػشٛسٞبي ٚاسدٜ، ٘بٔٝ ٞبي حبؿيٝ

( اص) ٚ( ثٝ) اخشلبسي فالٔز اص كٛسر ايٗ دس وٝ وٙٙذ الذاْ ثخـٙبٔٝ ثٝ كذٚس ثبؿذ، داؿشٝ فٕٛٔيز

 .ؿٛد ٔي اوشفب ٌيش٘ذٜ فٙٛاٖ ثٝ ٔٛسد٘ؾش ٚاحذ ػبصٔب٘ي روش فٙٛاٖ ثٝ سٟٙب ٚ ؿٛد ٕ٘ي اػشفبدٜ

 .ؿٛد ٔي ٘ٛؿشٝ ثبالسش ٔمبْ فٙٛاٖ ثٝ ػبصٔب٘ي ٚاحذ يه عشف اص ٔٛػؼٝ يب ٚصاسسخب٘ٝ يه داخُ دس ٘بٔٝ

 :ثٛد خٛاٞذ سشسيت ايٗ ثٝ ٌيش٘ذٜ ٚ فشػشٙذٜ فٙٛاٖ حبِز ايٗ دس

 ؿٛد ٔي ٘ٛؿشٝ ثبالسش ٔمبْ ػبصٔبٖ فٙٛاٖ سيشٜ، خظ فبكّٝ ثٝ ٚ خب٘ٛادٌي ٘بْ ٚ ٘بْ( ثٝ) وّٕٝ ٔمبثُ دس

 روش ثٝ ٘يبصي ؿٛد، ٔي سٟيٝ وبسٔٙذ ٔشجٛؿ ٚاحذ وُ ٔذيش يب ٔؼشميٓ ػشدشػز ثشاي ٘بٔٝ وٝ دس كٛسسي)

 (.٘يؼز وبسٔٙذي ٚ ؿٕبسٜ ػٕز



15 
 

 دس وٙذ، ٔىبسجٝ ثبالسش ٔمبْ ثب خٛد ػشدشػشي سحز ٚاحذ عشف اص ثخٛاٞذ ٚاحذي ٔؼئَٛ وٝ دسكٛسسي

 ٚاحذ ٘ٛؿشٗ ثٝ فمظ ٚ وٙذ ٕ٘ي روش( اص) ٘بٔٝ فشػشٙذٜ ٔحُ دس سا خٛد خب٘ٛادٌي ٘بْ ٚ ٔٛسد ٘بْ ٞيچ

 .وشد خٛاٞذ اوشفب ٘ؾبسر خٛد سحز ػبصٔب٘ي

 دس ؿٛد ٔي ٘ٛؿشٝ وبسٔٙذ ثشاي ٔؼئٛالٖ اص ٚيىي يب ٚاحذ يه عشف اص ػبصٔبٖ، داخُ دس وٝ ٞبيي ٘بٔٝ

 .ٌشدد ٔي ليذ ٚي ؿغّي فٙٛاٖ ٚ ٌيش٘ذٜ ٘بْ ٘بٔٝ، ٔحشٛاي ٚ ٘ٛؿ ثٝ ثؼشٝ ٚ اػز ٔؼشثٙي ايٗ لبفذٜ

 ٚاحذٞبي اص يىي عشف اص خبسخي ٘بٔٝ ٞبي ٘بٔٝ دس( اص) فشػشٙذٜ ٚ( ثٝ) ٌيش٘ذٜ فٙٛاٖ ثٝ ٔشثٛط ضٛاثظ

 يه دس ٘ؾش ٚ ٔٛسد ٔـخق ػبصٔب٘ي ٚاحذٞبي اص يىي فٙٛاٖ ثٝ اي ٔٛػؼٝ يب ٚصاسسخب٘ٝ ػبصٔب٘ي،

 دس ؿذٜ سشسيت يبد ثٝ فشػشٙذٜ ٚ ٌيش٘ذٜ فٙبٚيٗ حبِز ايٗ دس ؿٛد ٔي ٘ٛؿشٝ ديٍش ٔٛػؼٝ يب ٚصاسسخب٘ٝ

 .ثٛد خٛاٞذ صيش

 فٙٛاٖ سيشٜ، خظ يه فبكّٝ ثٝ ػذغ ٚ ٘بٔٝ ٌيش٘ذٜ ٔٛػؼٝ يب ٚصاسسخب٘ٝ فٙٛاٖ( ثٝ) وّٕٝ ٔمبثُ دس

 ٔي روش ٘بٔٝ فشػشٙذٜ ػبصٔب٘ي ٚاحذ فٙٛاٖ( اص) وّٕٝ ٔمبثُ دس. ؿٛد ٔي ٘ٛؿشٝ ٔٛسد٘ؾش ػبصٔب٘ي ٚاحذ

 .ٌشدد

 :(ٔٛضٛؿ) فٙٛاٖ ثٝ ٔشثٛط ضٛاثظ

 خّٕٝ. ؿٛد ٔي ٘ٛؿشٝ(  اص) وّٕٝ يقٙي ٘بٔٝ فشػشٙذٜ فٙٛاٖ صيش ٕٞيـٝ ٘بٔٝ ثبالي دس( ٔٛضٛؿ) وّٕٝ

 ٚثب ثٛدٜ ٘بٔٝ ٔحشٛاي ٔجيٗ ثبيذ ثٙبثشايٗ. اػز ٘بٔٝ اكّي اٞذاف يب ٞذف ٕ٘بيـٍش( ٔٛضٛؿ)وّٕٝ  خّٛ

 .ا٘ذ ؿذٜ ا٘شخبة دلز ٟ٘بيز دس ٌشدد وٝ سذٚيٗ وّٕبسي

 اداری يادداشت

سٕبٔي  اص اداسي يبدداؿز. ؿٛد ٔي اػشفبدٜ اداسي يبدداؿز اص وبسٞب ثشخي خشيبٖ ثٝ ثخـيذٖ ػشفز ثشاي

لشاس  فُٕ ٔالن ٔذسن ٚ ػٙذ فٙٛاٖ ثٝ ٔٛاسد اص ثشخي دس چٖٛ أب ثبؿذ، ٕ٘ي ثشخٛسداس اداسي ٘بٔٝ ٞبي ٚيظٌي
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يب  ا٘ذيىبسٛس دفشش دس ٔبِي يب اداسي أٛس ا٘دبْ ثشاي ٚ ؿٛد أضبء داس كالحيز ٔمبْ ٚػيّٝ ثٝ ثبيذ ، ٔيٍيشد

 .ٌشدد ثجز اداسي اسٛٔبػيٖٛ

 بخشٌاهِ

 ٘ؼخٝ دس اي ٔٛػؼٝ يب ٚصاسسخب٘ٝ عشف اص وٝ دػشٛسي يب حىٓ»ٔقٙي ثٝ ِغز دس ثخـٙبٔٝ: ٔفْٟٛ ٚ ٔقٙي

 .«وٙٙذ اثالك وبسٔٙذاٖ ٚ ؿقت ثٝ ٚ ؿذٜ ٘ٛؿشٝ ٞبي ٔشقذد

 لٛا٘يٗ اثالك: ٕ٘ٛد خالكٝ ريُ ٔٛاسد دس سٛاٖ ٔي سا ثخـٙبٔٝ اص ٞذف ٌزؿز، آ٘چٝ ثش ٔشٚسي ثب

 ... ٚ اداسي ٚضـ ٚ سٚاَ دس سغييشاسي ، ا٘شلبة :ٔب٘ٙذ اعالفبراسائٝ  ٚٔمشاسر،

 اسائٝ، ٕٞبٍٞٙي ايدبد ٔٙؾٛس ثٝ وبسي ٞبي اثالك سٚيٝ ، ٌضاسؽ دسخٛاػز ٞب، دػشٛساِقُٕ اثالك -

 .أٛس يىٙٛاخز اخشاي  ٔٙؾٛس ثٝ الصْ ٞبي أٛصؽ

 بخشٌاهِ اًَاع

 دػشٝ ثٝ ٔغبِت ٔحشٛا٘ي ٚ ٞذف ديذٌبٜ اص ٞب ثخـٙبٔٝ: ٔغبِت ٔحشٛي ديذٌبٜ اص ثخـٙبٔٝ ا٘ٛاؿ( اِف

 ٞبي

 :ٌشد٘ذ ٔي سمؼيٓ صيش

 دسخٛاػشي ٞبي ثخـٙبٔٝ- 1

 دػشٛسي ٞبي ثخـٙبٔٝ- 2

 ٕٞبٍٞٙي ٞبي ثخـٙبٜ- 3

 لٛا٘يٗ اثالك ثشاي ٞبي ثخـٙبٜ- 4
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 ػبصٔبٖ داخّي ٔلٛثبر اثالك ثشاي ثخـٙبٔٝ- 5

فٕذٜ  ٌشٜٚ دٚ ثٝ اثشذا دس ٞب ثخـٙبٔٝ ثٙذي سمؼيٓ ايٗ دس: ػبصٔب٘ي ػغح ٌبٜ ٘ؾش اص ثخـٙبٔٝ ا٘ٛاؿ( ة

 .ؿٛ٘ذ ٔي سمؼيٓ( ػبصٔبٖ داخّي) داخّي ٞبي ثخـٙبٔٝ ٚ( ػبصٔبٖ اص خبسج) خبسخي ٞبي ثخـٙبٔٝ

 ريلالح ٔشاخـ ػبيش يب ٚ دِٚشي ٞيأر ٔدّغ، ٔلٛثبر وٙٙذٜ اثالك ٔقَٕٛ عٛس ثٝ خبسخي ٞبي ثخـٙبٔٝ

 اص سػيذٜ ٞبي ثخـٙبٔٝ. ٞؼشٙذ خلٛكي ٞبي ػبصٔبٖ يب ٚ دِٚشي ٞبي ػبصٔبٖ ٚ ٞب ٚصاسسخب٘ٝ وـٛس ثٝ

 ٔمبْ سٛػظ ٘يبص كٛسر دس ػذغ ٚ ؿٛد ٔي سػب٘يذٜ ػبصٔب٘ي ٔمبْ اػشحضبس ثٝ اثشذا اص ػبصٔبٖ خبسج

 ٘ٛيغ صيش ا٘قىبع ثب يب ٚ خذاٌب٘ٝ عٛس ثٝ آٟ٘ب اص ثقضي يب ٚ ٚاحذٞب وّيٝ ثٝ ٚي لب٘ٛ٘ي لبئٓ ٔمبْ يب ٚ ٔضثٛس

 .ٌشدد ٔي اثالك الصٔٝ

 سٛػظ وٝ ٞبيي ثخـٙبٔٝ ثٝ ٞب ٚصاسسخب٘ٝ دس: ؿٛ٘ذ ٔي سمؼيٓ فٕذٜ ٌشٜٚ دٚ ثٝ داخّي ٞبي ثخـٙبٔٝ

 ٞؼشٙذ ٞبيي ثخـٙبٔٝ دْٚ ٌشٜٚ. اػز ؿذٜ دادٜ ٚصاسسي فٙٛاٖ ٌشد٘ذ ٔي أضبء ػبصٔب٘ي ثبالسشيٗ ٔمبْ

 .ٌشد٘ذ ٔي كبدس ػغح ٞٓ اداسار ثشاي داخّي سٛػظ ٚاحذٞبي وٝ

 جلسِ صَرت

 ثبؿذ ؿذٜ روش خّؼٝ افضبء ٌفشٍٛٞبي خالكٝ آٖ، دس وٝ اػز اي ٘ٛؿشٝ ٔقٙي ثٝ ِغز دس خّؼٝ كٛسر

 اي ٚسلٝ( ٔدّغ كٛسر يب) خّؼٝ كٛسر حمٛلي، ديذٌبٜ اص. ؿٛد ٘ٛؿشٝ ٚالقٝ ؿشح آٖ دس وٝ ٚسلٝ اي ٚ

 ٔب٘ٙذ) خبسخي فُٕ يه يب لضبيي فُٕ يه آٖ دس( غيشٜ يب دّيغ لبضي،) سػٕي يه ٔمبْ وٝ اػز

 ٕٞب٘غٛس. وٙذ ٔي ثجز اداسي يب ويفشي يب ٔذ٘ي ٚالقٝ يه اثجبر ٔٙؾٛس ثٝ سا( ٚ غيشٜ لشُ ٚ خشح ٚ ضشة

 وٝ ؿٛد ٔي ٌفشٝ اي ٘ٛؿشٝ يب ػٙذ ثٝ ٔدّغ كٛسر يب خّؼٝ كٛسر ٔؼشٙبد ٔيٍشدد، آٖ ٔقب٘ي اص وٝ

 خّؼٝ يه يب ٚ سػٕي ٘ـؼز يه دس ؿذٜ اسخبر سلٕيٕبر يب ٚ ٔغشٚحٝ، ٌفشٍٛٞب ٔغبِت ثشداس٘ذٜ دس

 .ثبؿذ اداسي
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 : جلسِ صَرت اًَاع

 ٔـشٚح خّؼٝ كٛسر- 1

 ٔـشٚح ٘يٕٝ خّؼٝ كٛسر- 2

 خالكٝ خّؼٝ كٛسر- 3

 فشْ ؿىُ ثٝ خّؼٝ كٛسر- 4

 خّؼٝ افضبي اص يه ٞش ٔزاوشار ٔـشٚح ٞب خّؼٝ كٛسر اص ٌٛ٘ٝ ايٗ دس: ٔـشٚح خّؼٝ كٛسر( اِف

 ٍٞٙبْ ثٝ يب ٚ دادٌبٜ خّؼبر دس ٔقَٕٛ عٛس ثٝ ٔزاوشار ٔـشٚح كٛسر. ؿٛد ٔي  ٘ٛؿشٝ عٛس وبُٔ ثٝ

 .آيذ دسٔي سحشيش سؿشٝ ثٝ ٞبي ٟٔٓ ٌيشي سلٕيٓ

 عشف اص ؿذٜ فٙٛاٖ ٔغبِت سئٛع يب ٚ خالكٝ خّؼٝ، كٛسر ٘ٛؿ ايٗ دس: ٔـشٚح ٘يٕٝ خّؼٝ كٛسر -ة

 .ٌشدد ٔي دسج وٙٙذٌبٖ ؿشوز ص ا ٞش يه

 ٔي دسج خالكٝ عٛس ثٝ ٔزاوشار ٘شيدٝ فمظ يب ٚ ٔغبِت خالكٝ ، ٌٛ٘ٝ ايٗ دس: خالكٝ كٛسسدّؼٝ -ح

 .ٌشدد ٔي ٔٙقىغ ؿذٜ اسخبر سلٕيٕبر ػذغ .ؿٛد

 اص اػشفبدٜ خّؼٝ كٛسر ٞبي ٌٛ٘ٝ ٔشذاِٚششيٗ اص حبضشيىي حبَ دس: فشْ ؿىُ ثٝ خّؼٝ كٛسر -ر

 وبس خشيبٖ دس ٚ ؿذٖ سذٚيٗ ٚ سٟيٝ ريشثظ ٞبي ػبصٔبٖ ٚػيّٝ ثٝ ٞب فشْ ايٗ. اػز ٞبي ٔخلٛف فشْ

 .ٌيشد ٔي لشاس ػبصٔبٖ ٕٞبٖ
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 : شيَُ

 ٚ خٛي لبٖ٘ٛ، لبفذٜ، عشيمٝ، سٚؽ، ساٜ، ٔقٙي ثٝ ِغز دس ٚ آٔذٜ( Method)  ٔشذ ٚاطٜ ٔقبدَ ؿيٜٛ

 دادٖ ا٘دبْ ٔشاحُ ٚ خضييبر سـشيح اص فجبسر ٔذيشيز ٚ اداسي اكغالح دس ٚ اػز سقجيش ٌشديذٜ فبدر

 .اػز وبس يه

 : رٍش

 ٔي اعالق ٔشاحّي ٚ فّٕيبر ػشي يه ثٝ. اػز لشاسٌشفشٝ Procedure وّٕٝ خبي ثٝ فبسػي دس سٚؽ

 ٞش اخشاي ثشاي ديٍش، فجبسر ثٝ. ؿٛد ٔي ا٘دبْ ػيؼشٓ يه اص لؼٕشي يب سٕبْ اخشاي وٝ ثشاي ؿٛد

 ٞبي فقبِيز ا٘دبْ ٘حٜٛ ٚ ٞب ٔؼئِٛيز ٔيضاٖ ٚؽبيف، حذٚد وٝ اػز ٞبيي ثٝ دػشٛساِقُٕ ٘يبص ػيؼشٓ

 .وٙذ ٔـخق سا ٌٛ٘بٌٖٛ

 : ًاهِ آييي

 ٔٛاسدي. ؿٛد ٔي ٘ٛؿشٝ اداسي وبسٞبي ا٘دبْ يب لبٖ٘ٛ اخشاي ثشاي وٝ اػز دػشٛسٞبيي ِغز دس ٘بٔٝ آييٗ

 .ثبؿذ ؿذٜ ٘ٛؿشٝ اػبػٙبٔٝ يب ٚ ٔشأٙبٔٝ اخشاي سفؼيش ٚ دس ؿشح وٝ

 فٕٛٔي حمٛق ٘ؾشٌبٜ اص ٘بٔٝ آييٗ

 آٖ ٞذف خٛاٜ ٌزاس٘ذ، ٔي اخشا ثٝ ٚ ٚضـ غيشٜ ٚ ؿٟشداس يب ٚصيش ٔب٘ٙذ داس كالحيز ٔمبٔبر وٝ ٔمشساسي

 ٚضـ لبٖ٘ٛ اػبػبً وٝ ثبؿذ ٔٛاسدي دس خٛاٜ ثبؿذ، ٔٛضٛفٝ لٛا٘يٗ اص لب٘ٛ٘ي سـشيح ٚ سؼٟيُ اخشاء

 .اػز ؿذٜ اػشقٕبَ ٞٓ ٘بٔٝ ٘ؾبْ ِفؼ دس ٕٞيٗ ٚ اػز ٘ـذٜ
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 : دستَرالعول

 كٛسر ثٝ وٝ اػز آٖ اخضاي سٛاِي ٚ سشسيت ثٝ وبس ا٘دبْ سشسيت اص اػز فجبسر اكالح دس دػشٛساِقُٕ

 ٔؼئِٛيز ٚ ٚؽبيف حذٚد دس ٚ كبِحٝ ٔمبٔبر ٚػيّٝ ثٝ اخشا ثشاي خبكي ٔٛاصيٗ اػبع ٚ ٔىشٛة سذٚيٗ

 ٚاطٜ ٔششادف دػشٛساِقُٕ ٌشديذ، اؿبسٜ وٝ ٕٞب٘غٛس. ٌشدد ٔي اثالك ريشثظ ٔشلذيبٖ ٔأٔٛسيز ثٝ ٚ ٞب

 ٚاطٜ وٝ آ٘دب سب ؿٛد ٔي ٘ضديه ٘بٔٝ آييٗ ٔفْٟٛ ٚ ٔقٙي ثٝ ٔٛاسد اص ثشخي ٚ دس ثٛدٜ سٚؽ ٚ ؿيٜٛ ٞبي

 .ٌيشد ٔي لشاس آٖ خبي ثٝ ٔضثٛس

 دستَرالعول فايذُ ٍ كاربرد

 فٙٛاٖ ٞش سحز ٚ ٚػيّٝ ٞش ثٝ يب ٚ دػشٛساِقُٕ كٛسر ثٝ آٖ اثالك ٚ وبس ا٘دبْ ٞبي سٚؽ سذٚيٗ ٚ سٙؾيٓ

 ثٝ. اػز ٘بدزيش اخشٙبة ٚ ضشٚسي أشي آيٙذٜ ٚ حبَ صٔبٖ ٚ ػبصٔب٘ي ٚؽبيف اص يه ٞش ثشاي اخشاي

 ا٘مالثي خبٔقٝ دس أشٚص ٔذيشيز ٔثجز الذأبر اص يىي ٞب دػشٛساِقُٕ وبسثشد وٝ سٛاٖ ٌفز ٔي خشأر

 ؿبُٔ اخضاء ايٗ. ثبؿٙذ ٔي ػيؼشٓ يه دٞٙذٜ سـىيُ اخضاي ٚالـ دس وبس ٞبي ا٘دبْ سٚؽ صيشا. ٔبػز

 آٖ اخشاي دس وبسوٙبٖ اص ٘فش چٙذ يب يه وٝ ثبؿٙذ ٔي ٞب ٚ ٔأٔٛسيز ٚؽبيف ٚ فّٕيبر اص ٌشٚٞي

 اػشخذأي، احىبْ ٔشخلي، احىبْ كذٚس ثٝ ٔشثٛط سٚؽ ٞبي اص سٛاٖ ٔي ٔثبَ ثشاي. داس٘ذ ٔـبسوز

 .دٞٙذ ٔي سـىيُ سا وبسٌضيٙي ػيؼشٓ ٔدٕٛؿ، دس وٝ ثشد ٘بْ...  ٚ ثبص٘ـؼشٍي احىبْ

 ّا دستَرالعول اًَاع

 اص ٔٛادي يب ٔفبد اخشاي دس ؿذ، ٌفشٝ وٝ عٛس ٕٞبٖ ٞبي دػشٛساِقُٕ ٘ٛؿ ايٗ: لب٘ٛ٘ي ٞبي دػشٛساِقُٕ

 سلٛيت ثٝ ٌبٞي وٝ ٞب دػشٛساِقُٕ ايٍٙٛ٘ٝ. ٌشدد ٔي اثالك ٚ سٙؾيٓ ٚ سٟيٝ اخق يب ٚ افٓ عٛس لبٖ٘ٛ ثٝ

 .ا٘ذ ؿذٜ ؿٙبخشٝ اخشايي ٘بٔٝ اييٗ ٘بْ ثٝ ايشاٖ اداسي فشًٞٙ دس داسد، ٘يبص ٚصيشاٖ يب ٞيأر ٚ خبف ٔمبْ
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دس  ٚ سذٚيٗ ٔٛػؼبر ٚ ٞب ػبصٔبٖ ٚػيّٝ ثٝ وٝ وبس٘ذ اخشاي ٔخشّف ٞبي سٚؽ: اداسي ٞبي دػشٛساِقُٕ

 .ٌيش٘ذ ٔي لشاس وبسوٙبٖ اخشيبس

 آٔٛصؽ ثش فالٜٚ ٔبؿيٙي ٘ٛؿ ٞش ثب وبس ٚ ثشداسي ثٟشٜ ٚ ا٘ذاصي ساٜ ؿه ثذٖٚ: فٙي ٞبي دػشٛساِقُٕ

 سا ٔٛثش ٚ ٔغّٛة سا٘ذٔبٖ ػبِٓ، عٛس ثٝ ثشٛاٖ آٖ ثٝ ٔشاخقٝ ثب سب داسد ٘يبص اي ٚيظٜ ثٝ دػشٛساِقُٕ اِٚيٝ،

 سٟيٝ خبف ؿيٜٛ ثب ٞبيي دػشٛساِقُٕ ثبيذ ٘يض فٙي ٔؼبيُ ػبيش صٔيٙٝ دس. ٕ٘ٛد ٔضثٛس سحليُ ٚػيّٝ اص

 آٟ٘ب سفبٚر ٚ داس٘ذ فشق لب٘ٛ٘ي يب اداسي ٞبي ٌٛ٘ٝ ثب ٞب دػشٛساِقُٕ ٌٛ٘ٝ ايٗ لذس ٔؼّٓ. ٌشد٘ذ سٙؾيٓ ٚ

 يه اػز ٕٔىٗ وٝ ٕ٘ٛد خؼشدٛ آٖ ٞبي ديٛػز فٙذاِضْٚ ٚ سلبٚيش ٚ، ٞب، فشٟٔب ٘مـٝ دس سٛاٖ ٔي سا

 .ثبؿذ ٚيذئٛ يب ٘ٛاس كذاٚ ٘ٛاس يه ثب خبف ؿيء

 اداری ّای فرم

 ٘بْ، لجيُ اص اعالفبسي ثجز ثشاي سا آٖ ٞبي لؼٕز اص ثقضي وٝ اػز ٔخلٛف فٙٛاٖ ثب وبغزي فشْ

 داسد صيبدي فٛايذ ػبصٔبٖ دس فشْ اص اػشفبدٜ. ؿٛد ٔي ٌزاؿشٝ خبِي سٛكيفي ػبيش ٚ ٔـخلبر، سبسيخ

 :ٕ٘ٛد فٟشػز صيش لشاس ثٝ ٚ خالكٝ عٛس ثٝ سٛاٖ سا ٔي آٖ ٟٕٔششيٗ وٝ

 اعالفبر ا٘شمبَ ٚ ٍ٘بسؽ ٍٞٙبْ ثٝ اداسي كحيح سذاثيش اسخبر ثبسٜ دس وبسوٙبٖ ٚ ٔذيشيز ثٝ وٕه-1

 وبس سـشيفبر ٚ ٔشاحُ عي دسثبسٜ سخٛؿ اسثبة ػشٌشدا٘ي اص خٌّٛيشي- 2

 أٛس خشيبٖ دس سؼشيـ- 3

 وبس ا٘دبْ ٞبي سٚؽ دس ٕٞبٍٞٙي ايدبد- 4

 اػشخشاج دس ػِٟٛز ايدبد ٕٞچٙيٗ ٚ آٟ٘ب آٚسي خٕـ ٍٞٙبْ ثٝ اعالفبر وبفي ضجظ دس ػِٟٛز- 5

 ٚاداسي فّٕي سحميمبر ٍٞٙبْ ثٝ فشْ اص اػشفبدٜ عشيمٝ ثٝ ؿذٜ آٚسي خٕـ اعالفبر
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 ٞب ٞضيٙٝ ٚ ٚلز دس خٛيي كشفٝ ٟ٘بيز دس- 6

 ّا فرم اًَاع

 فشْ- 2 فٕٛٔي ٞبي فشْ- 1: ؿٛ٘ذ ٔي سمؼيٓ صيش ٞبي ٌشٜٚ ثٝ دِٚشي ٞبي ػبصٔبٖ دس سايح ٞبي فشْ

  اخشلبكي ٞبي

 ٚيظٜ ٞبي فشْ- 4 فشٔٙبٔٝ-3

 دِٚشي، ٞبي ػبصٔبٖ وّيٝ دس يىؼبٖ عٛس ثٝ أٛس ا٘دبْ ٚ ٕٞبٍٞٙي ايدبد ٔٙؾٛس ثٝ:  فٕٛٔي ٞبي فشْ-

 ػبصٔبٖ وّيٝ ثٝ ٚ سٟيٝ وـٛس اػشخذأي ٚ اداسي أٛس ػبصٔبٖ سٛػظ ٚاحذ دػشٛساِقُٕ عٛس ٔقَٕٛ ثٝ

 .ٌشدد اثالك ٔي دِٚشي ٞبي

 ثشاي ٚيظٜ ػبصٔب٘ي ٚاحذ يب ػبصٔبٖ يه سٛػظ وٝ ؿٛد ٔي اعالق ٞبيي فشْ ثٝ: اخشلبكي ٞبي فشْ-

 ٞبي فشْ كٛسر دٚ ثٝ اخشلبكي ٚ فٕٛٔي ٞبي فشْ .ٌيشد ٔي لشاس خشيبٖ دس ٚ سٟيٝ خٛد ا٘دبْ ٚؽبيف

 .داس٘ذ ٚخٛد ٔٛلز ٞبي فشْ ٚ دائٓ

 ٚ لبٖ٘ٛ ٔبٜ يه لذسر صٔبٖ سب وٓ ٚ صيبد ٘ؼجز ثٝ ٔذر ثشاي آٟ٘ب اص وٝ ٞؼشٙذ ٞبيي فشْ: دائٓ ٞبي فشْ

 .ؿٛد ٔي اػشفبدٜ ٘بٔٝ سلٛيتيه  يب

 .ؿٛد ٔي ا٘دبْ صٔبٖ اص ثشٞٝ يه دس وٝ اػز أٛسي يب ٚ اي دٚسٜ أٛس ا٘دبْ ثشاي: ٔٛلز ٞبي فشْ

 سش ديؾ ٘بٔٝ ٔشٗ اص ٔمذاسي ٚ داؿشٝ يىٙٛاخشي حبِز وٝ ؿٛد ٔي اعالق ٔىبسجبسي ثٝ فشٔٙبٔٝ: فشٔٙبٔٝ-

 .دٞذ ٔي لشاس وبس خشيبٖ دس ٚ وٙذ ٔي دش سا آٖ خبِي خبٞبي ٘بٔٝ ٘ٛيؼٙذٜ فمظ ٚ ؿذٜ چبح وبغزسٚي 

 ٔي لشاس وبس خشيبٖ دس ٚ سٟيٝ ػبصٔبٖ يب ٚاحذ يه سٛػظ خبف ٔٛاسد ثشاي ٞب فشْ ايٗ:  ٚيظٜ ٞبي فشْ-

 خّؼٝ كٛسر فشْ ٔب٘ٙذ .ٌيش٘ذ
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 ٚ دثيشخب٘ٝ دس وٝ ٞؼشٙذ دفششٞبيي ا٘ٛاؿ. ٞبػز ػبصٔبٖ ٚ اداسار دس اػشفبدٜ ٔٛسد دفبسش ٔٙؾٛس: دفبسش

 .سديبثي ٚ ا٘ذوغ ٔشاػالر، اسػبَ ا٘ذيىبسٛس، دفشش:  ؿٛد ٔي اػشفبدٜ آٟ٘ب اص ثبيٍب٘ي يب

خٟز  اداسي اسٛٔبػيٖٛ ٚ ٔىب٘يضٜ دثيشخب٘ٝ ػيؼشٓ ػبصٔبٟ٘ب اوثش دس وٝ ايٗ ثٝ سٛخٝ ثب اػز روش ثٝ الصْ

 .ثبؿذ ٕ٘ي دفبسش ثٝ ٘يبص اػز، ؿذٜ ا٘ذاصي ساٜ ٔىبسجبر دسيبفز ٚ اسػبَ دس ػِٟٛز

 : دبيرخاًِ جاری اهَر

 ٚ ثجـز ، دسيبفـز اكَٛ ثب آؿٙبيي ، ٞشػبصٔبٖ ٞبي دثيشخب٘ٝ دشػُٙ يب ادشاسٛس ٔٙـي، ٚؽبيف اص

 ، ٚؽيفٝ ايٗ ساػشبي دس .اػز دشػُٙ ثيٗ ٞب آٖ ٚسٛصيـ ٔذيشيز حٛصٜ كبدسٜ ٚ ٚاسدٜ ٞبي كـذٚس ٘بٔٝ

 ؿذٜ اسايٝ ثـٝ فشاٌيشاٖ وـبس ٚاحـذ ايـٗ دس ٔىبسجـبر ،سٛصيـ ثجز ، دسيبفز ٔشحّٝ اص الصْ اعالفبر

 .اػز

سٛخـٝ  ثب وٝ اػز سايح ػبصٔبٟ٘ب دس ٘بٔٝ ٚسٛصيـ دسيبفز دس ٔخشّفي ٞبي سٚؽ وٝ اػز يبدآٚسي ثٝ الصْ

 .وشد الذاْ آٖ اخشاي ثٝ ٘ؼجز ثبيذ ٚاخشيبسار سـىيالسي فشْ ثٝ

 كبدسٜ ٚ ٚاسدٜ ٞبي ٘بٔٝ وٙششَ

 : ؿٛد ٔي عي ػبصٔبٖ يه دس اداسي ٔىبسجبر ٚكذٚس ثجز ، دسيبفز وٙششَ أش دس صيش ٔـشٚحٝ ٔشاحُ

 ؿٛد ٔؼئَٛ ٔي اخز سػيذ ِضْٚ كٛسر دس ٚ اسػبَ دثيشخب٘ٝ ٚاحذ ثٝ ػبصٔبٖ ثٝ ٚاسدٜ ٞبي ٘بٔٝ وّيٝ�

 آٖ اص وٙششَ ٚدـغ دسيبفـز سا ٚاسدٜ ٞبي ٘بٔٝ(  ٘بٔٝ دسيبفز ٔشلذي ٞب ػبصٔبٖ اص ثقضي دس) دثيشخب٘ٝ

 ثـٝ اسايٝ ٘ؼجز الصْ ٘ىبر ٚػبيش أضب ٚخٛد ٞب، ديٛػز سقذاد كحز ، ػبصٔبٖ ثب ٘بٔٝ اسسجبط ٘ؾش اص

 .وٙذ ٔي الذاْ سػيذ



24 
 

ٚ . ؿـٛد ٔي ٘بٔٝ ثجز ػيؼشٓ دس ٚ صدٜ ٚسٚد ٟٔش ؿذٜ دسيبفز ٞبي ٘بٔٝ سٚي ثش ثجز، ٔشلذي سٛػظ �

 ٞب ٘بٔٝ ثجز اص دغ .ٌشدد ٔي اِلبق اسٛٔبػيٖٛ دس لجّي ٞبي ػبثمٝ ٚ ديٛػشٟب ٔشاخـ، اص افٓ ٘ىبر وّيٝ

 ػبثمٝ ٌيش٘ذٜ، ثـٝ ٚاحذ ٘بٔـٝ فيضيـه اسػبَ ثٝ ٘يبص فذْ كٛسر دس ، آٟ٘ب ثٝ ٚسبسيخ ؿٕبسٜ ٚاخشلبف

 .ٔيـٛد ٍٟ٘ذاسي ثبيٍب٘ي دس

 يب (ٔشاػالر اسػبَ) دفبسش دس ، وٙٙذٜ الذاْ ٞبي ٚاحذ حؼت ثش ٞب ٘بٔٝ فيضيه، اسػبَ ثٝ ٘يبص كٛسر دس�

ٚيـب  ٚاحـذ ثـٝ(ٞب سػبٖ ٘بٔٝ) ٘بٔٝ وٙٙذٌبٖ سٛصيـ ثيٗ ٞب آٖ سمؼيٓ اص ٚدغ ؿذٜ ثجز( سػيذ دفشش)

 .ٌشدد ٔي دؼز يب ؿٛد ٔي اخز ٚسػيذ سحٛيُ ، الذاْ ٔؼئَٛ

 ثـٝ سٛخـٝ ػبصٔبٖ، يه دس كبدسٜ ٚ ٚاسدٜ ٞبي ٘بٔٝ ٌشدؽ ٔشاحُ ثب آؿٙبيي ٚ ٔغبِقٝ ثب : وّي عٛس ثٝ

 :ؿٛد ٔي سٛكيٝ ٞب ٘بٔٝ وٙششَ ثـٝ ٔٙؾٛس ٘ىـبر ايـٗ

 :ٌيش٘ذ لشاس ثشسػي ٔٛسد خٟبر ايٗ اص آٖ دسيبفز ٚيب سػيذ اسايٝ اص لجُ ثبيذ ٚاسدٜ ٞبي ٘بٔٝ وّيٝ- 1

ػـبصٔبٖ  ٘ـبْ ثٝ دثيشخب٘ٝ ٔؼئَٛ سٛخٝ ، ٘بٔٝ ٚاسايٝ سحٛيُ دس سػبٖ ٘بٔٝ اؿشجبٜ اص خٌّٛيشي ثشاي -

 .اػز ثشخٛسداس خبكي إٞيز اص ٘بٔٝ وٙٙذٜ دسيبفز ٚفٙٛاٖ

 .ثبؿذ داؿشٝ اسسجبط آٖ ٌيش٘ذٜ ػبصٔبٖ ثب ثبيذ ٘بٔٝ ٔٛضٛؿ -

 .اػز ضشٚسي ٞب ٘بٔٝ سٚي ٚؿٕبسٜ سبسيخ ، أضب ٚخٛد -

 .ؿٛد دادٜ سحٛيُ وٙٙذٜ الذاْ ؿخق يب ٚاحذ ثٝ ٚ ٌشدد ثجز ثبيذ دسيبفز اص دغ ٞب ٘بٔٝ -

 .ؿـٛد ؿٕبسٜ فبدي دثيشخب٘ٝ دس ٘جبيذ وٙٙذٜ اسػبَ ٞٛيز ثذٖٚ ٘بٔٝ ٞب، ؿجٙبٔٝ ٔحشٔب٘ٝ، ٞبي ٘بٔٝ -

 .ٌشدد حشاػز سحٛيُ ٞب ٘بٔٝ ايٍٙٛ٘ٝ

 :ٌيش٘ذ لشاس ثشسػي ٔٛسد خٟبر ايٗ اص آٖ كذٚس اص لجُ ثبيذ كبدسٜ ٞبي ٘بٔٝ وّيٝ- 2
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 .داسد ضشٚسر( أضب حك داؿشٗ) ٘بٔٝ وٙٙذٜ أضب ٔـخلبر اص اعٕيٙبٖ وؼت -

 ٚ. ؿـٛد ٔي ٘بٔٝ ثجز ػيؼشٓ دس ٚ صدٜ ٚسٚد ٟٔش ؿذٜ دسيبفز ٞبي ٘بٔٝ سٚي ثش ثجز، ٔشلذي سٛػظ

 .ٌشدد ٔي اِلبق اسٛٔبػيٖٛ دس لجّي ٞبي ػبثمٝ ٚ ديٛػشٟب ٔشاخـ، اص افٓ ٘ىبر وّيٝ

 ثـٝ ٘بٔـٝ فيضيـه اسػبَ ثٝ ٘يبص فذْ كٛسر دس ، آٟ٘ب ثٝ ٚسبسيخ ؿٕبسٜ ٚاخشلبف ٞب ٘بٔٝ ثجز اص دغ�

 .ؿٛد ٔي ٍٟ٘ذاسي ثبيٍب٘ي دس ػبثمٝ ٌيش٘ذٜ، ٚاحذ

 يب (ٔشاػالر اسػبَ) دفبسش دس ، وٙٙذٜ الذاْ ٞبي ٚاحذ حؼت ثش ٞب ٘بٔٝ فيضيه، اسػبَ ثٝ ٘يبص كٛسر دس�

 ٚيـب ٚاحـذ ثـٝ(ٞب سػبٖ ٘بٔٝ) ٘بٔٝ وٙٙذٌبٖ سٛصيـ ثيٗ ٞب آٖ سمؼيٓ اص ٚدغ ؿذٜ ثجز( سػيذ دفشش)

 .ٌشدد ٔي دؼز يب ؿٛد ٔي اخز ٚسػيذ سحٛيُ ، الذاْ ٔؼئَٛ

 : وّي عٛس ثٝ

 ٘ىـبر ايـٗ ثـٝ سٛخـٝ ػبصٔبٖ، يه دس كبدسٜ ٚ ٚاسدٜ ٞبي ٘بٔٝ ٌشدؽ ٔشاحُ ثب آؿٙبيي ٚ ٔغبِقٝ ثب

 :ؿٛد ٔي سٛكيٝ ٞب ٘بٔٝ  وٙششَ ٔٙؾٛس ثـٝ

 :ٌيش٘ذ لشاس ثشسػي ٔٛسد خٟبر ايٗ اص آٖ دسيبفز ٚيب سػيذ اسايٝ اص لجُ ثبيذ ٚاسدٜ ٞبي ٘بٔٝ وّيٝ- 1

 ػـبصٔبٖ ٘ـبْ ثٝ دثيشخب٘ٝ ٔؼئَٛ سٛخٝ ، ٘بٔٝ ٚاسايٝ سحٛيُ دس سػبٖ ٘بٔٝ اؿشجبٜ اص خٌّٛيشي ثشاي -

 .اػز ثشخٛسداس خبكي إٞيز اص ٘بٔٝ وٙٙذٜ دسيبفز ٚفٙٛاٖ

 .ثبؿذ داؿشٝ اسسجبط آٖ ٌيش٘ذٜ ػبصٔبٖ ثب ثبيذ ٘بٔٝ ٔٛضٛؿ -

 .اػز ضشٚسي ٞب ٘بٔٝ سٚي ٚؿٕبسٜ سبسيخ ، أضب ٚخٛد -

 .ؿٛد دادٜ سحٛيُ وٙٙذٜ الذاْ ؿخق يب ٚاحذ ثٝ ٚ ٌشدد ثجز ثبيذ دسيبفز اص دغ ٞب ٘بٔٝ -
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 .ؿـٛد ؿٕبسٜ فبدي دثيشخب٘ٝ دس ٘جبيذ وٙٙذٜ اسػبَ ٞٛيز ثذٖٚ ٘بٔٝ ؿجٙبٟٟٔب، ٔحشٔب٘ٝ، ٞبي ٘بٔٝ -

 .ٌشدد حشاػز سحٛيُ ٞب ٘بٔٝ ايٍٙٛ٘ٝ

 :ٌيش٘ذ لشاس ثشسػي ٔٛسد خٟبر ايٗ اص آٖ كذٚس اص لجُ ثبيذ كبدسٜ ٞبي ٘بٔٝ وّيٝ- 2

 .داسد ضشٚسر( أضب حك داؿشٗ) ٘بٔٝ وٙٙذٜ أضب ٔـخلبر اص اعٕيٙبٖ وؼت -

 .اػز اِضأي ٘بٔٝ سٚي ٚسبسيخ ؿٕبسٜ ٚخٛد -

 .ؿٛد ثشسػي ثبيذ ديٛػشٟب، ٚ ػٛاثك ، ٞب ٚسٚ٘ٛؿز ؿذٜ سبيخ اٚساق سقذاد كحز -

ٞـٓ  ٚ ثشػـذ ٔملـذ ثٝ ػشيقشش ٞٓ سب ٌشدد اسػبَ ٘حٛي چٝ ثٝ ٘بٔٝ ؿٛد ثشسػي ٘بٔٝ، كذٚس اص دغ -...

 .ٌشدد كشفٝ خٛيي اسػبَ ٞضيٙٝ دس ايٙىٝ

 :وٙٙذ ٔي عي سا ٔشاحّي ٚاسدٜ ٘بٔٝ ٘ٛؿ ثٝ سٛخٝ ثب ػبصٔبٖ اص كبدسٜ ٞبي ٘بٔٝ

 .٘ذاس٘ذ دبػخ ثٝ ٘يبص وٝ اي ٚاسدٜ ٞبي ٘بٔٝ: اِف

ٚيـب ( ٘ـذاسد دبػـخ) ،( ٌشديـذ الـذاْ: ) لجيـُ اص فجبسسي ليذ ثب وٙٙذٜ الذاْ ٔؼئَٛ دػشٛس، اص دغ

 اػز يبدآٚسي ثٝ الصْ .وٙذ ٔي اسػبَ ٍٟٚ٘ذاسي ضجظ خٟز ثبيٍب٘ي ثٝ ، ٘بٔٝ سٚي سا آٖ( ؿذ ٔالحؾٝ)

 .وٙذ ثبيٍب٘ي ، ثبؿذ كـبدس ؿذٜ آٖ سٚي ثبيٍب٘ي دػشٛس ثٝ سا ٞبيي ٘بٔٝ اػز ٔٛؽف ثبيٍب٘ي ٔؼئَٛ وٝ

 عي ٞب ٘بٔٝ ٚكذٚس دادٖ دبػخ ثشاي صيش ٔشاحُ .ؿٛد دادٜ دبػخ ٞب آٖ ثٝ ثبيذ وٝ اي ٚاسدٜ ٞبي ٘بٔٝ:ة

 :ؿٛد ٔي

ٔغبِقـٝ  اص دغ سا كبدسٜ ٘بٔٝ ٘ٛيغ ديؾ ، وٙٙذٜ الذاْ ٔؼئَٛ ، ٚاسدٜ ٘بٔٝ ٔٛضٛؿ ٔفبد اػبع ثش�

دبساف  سا ٚآٖ وشدٜ سٟيٝ( ثبيٍب٘ي دس ػبثمٝ ٚخٛد كٛسر دس) دشٚ٘ذٜ ثٝ ٔشاخقٝ عشيك ٚاص ٘بٔٝ ػٛاثك
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 ٔغبِقٝ سا آٖ ، ٚٔبفٛق ٔؼشميٓ ٔؼئَٛ ، ِضْٚ دسكٛسر ٘ٛيغ ديؾ سٟيٝ اص دغ .وٙذ ٔي( ٔٛلز أضبي)

 .وٙذ ٔي كبدس سا آٖ سبيخ دػشٛس ، ؿذٜ سٟيٝ ٘ٛيغ ديؾ سبييذ ٔشٗ كٛسر ٚدس

 دادٜ لشاس ٚثبصديذ وٙششَ ٔٛسد سب ؿٛد ٔي اسايٝ وٙٙذٜ سٟيٝ ثٝ ٔدذدا ؿذٜ سبيخ ٘ٛيغ ديؾ�٘ٛيغ ديؾ

 دس وٙٙذٜ الذاْ ٔؼئَٛ ، ؿذٜ سبيخ ٘بٔٝ كحز اص اعٕيٙبٖ وؼت اص دغ(دػشي يب اِىششٚ٘يىي) .ؿٛد

 وشدٜ دبساف سا ٘بٔٝ ػْٛ يب دْٚ ٘ؼخٝ ، كٛسر ايٗ غيش ٚدس أضب سا ٘بٔٝ ، أضب حك داؿشٗ كٛسر

 .وٙذ ٔي اسػبَ وٙٙذٜ أضب ٔمبْ ٚ ٔؼئَٛ ثـٝ ٟ٘ـبيي أضـبي ٚخٟـز

 ثـٝ ٘يـبصي ٘ـٛيغ، ديؾ وٙٙذٜ سٟيٝ سٛػظ ٘بٔٝ ػْٛ يب دْٚ ٘ؼخٝ دبساف كٛسر دس:  سٛخٝ- 3

 .ثٛد ٘خٛاٞذ ٘ٛيغ ديؾ ٘ؼخٝ ٍٟ٘ذاسي

 اص يب .ؿـٛد ٔي اسػبَ دثيشخب٘ٝ ثٝ ٚاسدٜ ٘ؼخٝ ٕٞشاٜ كبدسٜ ٞبي ٘بٔٝ ، ٔزوٛس سـشيفبر ا٘دبْ اص دغ -

 .ٔيٍشد لشاس ٞب دثيشخب٘ٝ ا٘شؾبس دس اداسي اسٛٔبػيٖٛ عشيك

 سا آٖ ٔدـبص، ٚأضـبي ٞب ديٛػز ٘ؼخ، سقذاد اص ٚاعٕيٙبٖ ٘بٔٝ ٌشفشٗ سحٛيُ اص دغ دثيشخب٘ٝ ٔؼئَٛ -

 .وٙذ ٔي اسايٝ ثجز ٔشلذي ثٝ ٚاسدٜ ٘بٔٝ ٘ؼخٝ ضٕيٕٝ ثب

 دفشـش يـب) ٔىبسجـبر اداسي اسٛٔبػـيٖٛ دس آٖ ثجـز ٚ ٘بٔـٝ ثـٝ سبسيخ ٚ ؿٕبسٜ اخشلبف اص ثقذ -

 ٚ اكـُ ٘ؼـخ ٚ سفىيـه ٘بٔـٝ ػـذغ ػيؼـشٓ، دس ديٛػشٟب ٚ ػٛاثك وّيٝ اِلبق ٚ( ا٘ذيىبسٛس

 اسػبَ ٔشاحُ سب سحٛيُ كبدسٜ ٞبي ٘بٔٝ سٛصيـ ٔؼئَٛ ثٝ ٚ ٔـخق ثبيٍب٘ي ثٝ ٔشثٛط ٘ؼخٝ ٚ سٚ٘ٛؿز

 دؼز، سٚؽ ثـٝ سٛا٘ـذ ٔي ػبصٔبٖ اص ثيشٖٚ ثٝ ٔىبسجبر اسػبَ ٘حٜٛ اػز ثزوش الصْ. ٕ٘بيذ ٟٔيب سا آٖ

 .ثبؿذ سخـٛؿ اسثـبة ثٝ سحٛيُ يب ٚصاسر اسٛٔبػيٖٛ يب دِٚز ؿجىٝ عشيك اص اسػبَ فبوغ،

 .٘جبؿذ ٚاسدٜ ٘بٔٝ دسدبػخ وٝ اي كبدسٜ ٞبي ٘بٔٝ: ج
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 ديؾ ٞب ٘بٔٝ دسايٗ .ؿٛد ٔي ٌفشٝ ٘يض«  ػبوٗ ثٝ اثشذا كبدسٜ ٞبي ٘بٔٝ»  كبدسٜ ٞبي ٘بٔٝ ػشي ايٗ ثٝ

 اعٕيٙبٖ وؼت اص دغ ٚ سبيخ ٘بٔٝ ٘ٛيغ، ديؾ سبييذ اص ٚدغ سٟيٝ ٘يبص ٔٛسد ٔغبِت ثٝ سٛخٝ ثب ٘بٔٝ ٘ٛيغ

 ٚ ثجز خٟز دثيشخب٘ٝ ثـٝ( اِىششٚ٘يىي يب فيضيىي) أضب ٚ دبساف اخز ٔشاحُ ٚ ٞب آٖ سبيخ كحز اص

 ..ٌشدد ٔي اسخبؿ ٔىبسجبر، اسػبَ

 سرپرستي تحت كاركٌاى كاربيي ٍتقسين ارجاع ، دريافت هراحل

 ٚػـبيش سبيـخ أـٛس داخّـي، كبدسٜ، ، ٚاسدٜ ٞبي ٘بٔٝ وّيٝ ثشوٙششَ فالٜٚ ػبصٔبٖ دثيشخب٘ٝ ٔؼئَٛ

 .ثبؿذ داؿشٝ ٘ؾبسر ٞب ٘بٔٝ وٙٙذٜ الذاْ افشاد يب ٚاحذ ثٝ ٞب ٘بٔٝ اسخبؿ أٛس ثش ثبيذ ٔحِٛٝ، ٚؽبيف

 الذاْ ؿـخق ٚيـب ٚاحـذ اص ٚاعالؿ( ٔحشٔب٘ٝ ٞبي ٘بٔٝ اػشثٙبي ثٝ) ٚاسدٜ ٞبي ٘بٔٝ ٔشٗ دليك ٔغبِقٝ -

 .آٖ وٙٙذٜ

 اسٛٔبػيٖٛ يب ا٘ذيىبسٛس دفشش دس ٞب ٘بٔٝ ثجز -

 دسيبفـز ِـضْٚ كـٛسر دس ٚ وٙٙـذٜ الـذاْ ثٝ آٖ ٚسحٛيُ ٔشاػالر اسػبَ دفشش دس ٞب ٘بٔٝ ثجز -

 .سػيذ

 ٔحُ خـٛد وـٝ ٔٙذ٘ذ فاللٝ ٔذيشاٖ ، ا٘ذيىبسٛس دس ٘بٔٝ ثجز اص لجُ ، ػبصٔبٟ٘ب اص ثقضي دس: يبدآٚسي-3

 صيشا .ٕ٘يجبؿذ ٔٙبػت سٚؽ ايٗ. ؿٛد ٌزاسي ؿٕبسٜ ٘بٔٝ ٚػذغ وٙٙذ سقييٗ سا وٙٙذٜ ٚالذاْ اسخبؿ

 كـٛسر ايـٗ دس. ٍ٘ـشدد اسػـبَ دثيشخب٘ٝ ثٝ ثجز خٟز ٘بٔٝ دػشٛس اخز فشايٙذ دس اػز ٕٔىٗ

 ٘ٛيغ ديؾ ػيؼشٓ عشيك اص يب) . ؿٛد ٔي اسػبَ سبيخ خٟز ، ٘بٔٝ . خٛاٞذداؿز ٕٞشاٜ ثٝ ٔـىالسي

 (ٚاحذ ٞش يـب سبيذيؼز ؿـٛد ٔي سٟيـٝ
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 : بايگاًي ٍ اصطالحات تعريف

 : اػٙبد ٔذيشيز

 ٔشحّـٝ آخشيٗ سب سِٛيذ ٔشحّٝ اص سا اعالفبر ٚ ػٛاثك ثش ٘ؾبسر ٔؼئِٛيز وٝ اػز اداسي سـىيالسي

 .داسد فٟذٜ ثش اٚساق أحبي ٚ ّٔي آسؿيٛ ثٝ ا٘شمـبَ اػٙبد

 : سٌذ اًَاع

 : زًذگي چرخِ ًظر از سٌذ اًَاع( الف

 ٔيجبيـذ ٚ اػز ٘بسٕبْ آٟ٘ب الذأبر ٚ داسد لشاس اداسي ي چشخٝ دس وٝ اػز ٔذاسوي ٚ اٚساق:  خبسي ػٙذ

 ثبؿٙذ دس دػششع

 .ٌيش٘ذ ٔي لشاس ٔشاخقٝ ٔٛسد ٌبٞي ٌبٜ وٝ اػٙبدي:  خبسي ٘يٕٝ ػٙذ

 .ٌيشد ٕ٘ي لشاس آٟ٘ب وٙٙذٜ ايدبدد ٔشاخقٝ ٔٛسد وٝ اػٙبدي:  ساوذ ػٙذ

 : ارزش ًظر از سٌذ اًَاع(  ب

 ٘يٕٝ ٚ خبسي ٔشحّٝ دس صٔب٘ي ٘ؾش اص وٝ آٖ وٙٙذٜ ايدبد ٘ؾش اص اسصؽ( : اػشٙبدي يب اداسي) اِٚيٝ اسصؽ

 ٘ؾش اص اسصؽ( : اعالفبسي يب ثبيٍب٘ي) ثب٘ٛيٝ اسصؽ ... ٚ حمٛلي ٔبِي، اداسي، اػٙبد ٔب٘ٙذ خبسي اػز

 ٚ ثبؿذ ؿذٜ ا٘دبْ ػٙذ سٚي ثش الصْ الذأبر وّيٝ وٝ صٔب٘ي .آسؿيٛيؼشٟب ٚ دظٚٞـٍشاٖ ، ٔحممبٖ

 ٚ لضبيي ٔشاخـ دس وٝ كٛسسي دس ٚ ؿٛد وبُٔ ٚ ٌشديـذٜ، سٕبْ آٖ ايدبد ثٝ ٔٙدش وٝ فّٕي يب فقبِيز

 دبيبٖ "ػٙذ اِٚيٝ اسصؽ" ٘جبؿذ آٖ وٙٙذٜ فشد ايدبد يب دػشٍبٜ ٘يبص ٔٛسد ٕٞچٙيٗ ٚ ٘جٛدٜ ٔغشح لبٖ٘ٛ

 .ٌشدد ٔي "ثب٘ٛيٝ اسصؽ" داساي ػٙذ ٚ بثذي ٔي
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 : قاًًَي اعتبار ًظر از سٌذ اًَاع(  ج

 ثـش ٚ ايــبٖ ٚؽبيف ٚ كالحيز حذٚد دس ٚ سػٕي ٔبٔٛسيٗ ٘ضد وٝ ػٙذي اػز فجبسر:  سػٕي ػٙذ

 ... ٚ اػشخذاْ احىبْ ٌٛاٞيٙبٔٝ، ؿٙبػٙبٔٝ، ٔثُ ٔيـٛد سٙؾيٓ لب٘ٛ٘ي عجـك ٔمشسار

 سٙؾيٓ سػٕي ٔبٔٛسيٗ دخبِز ثذٖٚ سػٕي غيش اؿخبف خب٘ت اص وٝ ػٙذي اص اػز فجبسر:  فبدي ػٙذ

 سػـٕي اػـٙبد ؿشايظ وٝ دفبسش اص غيش) سدبسي اػٙبد ٚ دفبسش ٔب٘ٙذ ٕ٘يجبؿذ خبف سـشيفبر سبثـ ؿذٜ ٚ

 .وُ دفشش داسايي، دفشش سٚص٘بٔٝ، دفشش ٘ؾيش (داسد سا

 : حساسيت درجِ ًظر از سٌذ اًَاع(  د

 فبدي اػٙبد- 1

 ٔحشٔب٘ٝ اػٙبد- 2

 ػشي اػٙبد- 3

 ػشي وّي ثٝ اػٙبد- 4

 : ٔٛضٛؿ ٚ ٔحشٛي اص ػٙذ ا٘ٛاؿ( ٞـ

 اداسي د اػٙب- 1

 ٔبِي اػٙبد- 2

 فٙي ٚ فّٕي اػٙبد- 3

 لب٘ٛ٘ي اػٙبد- 4

 سبسيخي اػٙبد- 5
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 فشٍٞٙي اػٙبد- 6

 ػيبػي اػٙبد- 7

 ٘ؾبٔي اػٙبد- 8

 فٕشا٘ي الشلبدي، اػٙبد- 9

 : پرًٍذُ

 دٛؿٝ يه دس خبكي سشسيت ثٝ وٝ ػبصٔبٖ يب ؿخق ٔٛضٛؿ، يه ثٝ ٔشثٛط ٔذاسن ٚ اػٙبد اص اي ٔدٕٛفٝ

 .اػز ؿذٜ ٍٟ٘ذاسي يب والػٛس

 :آرشيَ يا بايگاًي

 ٔحُ ثٝ اػز ٕٔىٗ ٕٞچٙيٗ وّٕٝ ايٗ. اػز اِٚيٝ يب سبسيخي ٞبي دشٚ٘ذٜ يب ٚ اػٙبد اص اي ٔدٕٛفٝ

 فشٍٞٙـي، اسصؽ داساي وٝ ٔذاسوي ٔذر عٛال٘ي يب دائٓ حفؼ ثشاي ثبيٍب٘ي. وٙذ اؿبسٜ ٍٟ٘ذاسي اػٙبد

 .ؿٛد ٔي اػشفبدٜ داس٘ذ يـب حمٛلي ٚ سـبسيخي

 :ديٍش سقبسيف دس

 ٔشاخقٝ ٚ ٍٟ٘ذاسي ٔٙؾٛس ثٝ ػبصٔبٖ ٔذاسن ٚ اػٙبد حفبؽز ٚ ٘ؾبسر اداسٜ، فٗ اص اػز فجبسر ثبيٍب٘ي

 اػـٙبد آٖ ثـٝ ثشٛاٖ ٚلز ٚ ا٘ؼب٘ي ٘يشٚي ٞضيٙٝ، حذالُ كشف ثب ٚ ػِٟٛز وٕبَ ثب ٚ ٚلز اػشؿ دسوـٝ 

 .دػـز يبفز

 حمٛلي، اداسي، ٘ؾش اص وٝ ثٟبيي ٌشاٖ ٔذاسن ٚ اػٙبد دائٕي ٍٟ٘ذاسي ٔحُ اص اػز فجبسر ثبيٍب٘ي يب

 .داس٘ذ سا دائٕي ٍٟ٘ذاسي اسصؽ فشٍٞٙي ٚ سبسيخي ٔـبِي، فّٕي،
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 : ثبيٍب٘ي اٞذاف

 ٔؼـئِٛيز اص ٘ـبٌضيش سا آٚس٘ـذٜ ٚخـٛد ثـٝ ػـبصٔبٟ٘بي وـٝ ٞؼشٙذ اعالفبسي حبٚي اػٙبد( اِف

 ٞـذايز ٚ ٔـذيشاٖ دػز دس ٔٛثش اثضاسي فٙٛاٖ ثٝ ديٍش عشف اص ٚ ٔيىٙٙذ ٚ دبػخٍٛيي دـزيشي

 .ٔحؼـٛة ٔيـٛ٘ذ ٔـذيشيز

 .ٔيٍيش٘ذ لشاس اػشفبدٜ ٚ سٛخٝ ٔٛسد لب٘ٛ٘ي ٔشاحُ دس ٔذسن فٙٛاٖ ثٝ اػٙبد(  ة

 : درسازهاى بايگاًي فَايذ

 ٔٙـبثـ اص يىـي ٘ـذادٖ دػـز اص ثـشاي ػـبصٔبٟ٘ب سدـبسي، اسسجبعبر ؿذٖ سش ديچيذٜ ٚ ديـشفشٝ ثب

 ٔٛخـٛد اعالفبر اص ثشٛا٘ٙذ سب صد٘ذ خٛد دسٖٚ دس ٞبيي ػيؼشٓ ايدبد ثٝ دػز الخشْ( اعالفبر)ٚسٚدي 

 خّـت خٟز دس ٚ ٔـششيبٖ ثٝ سا اعالفبر ايٗ ٔٙبػت دشداصؽ ثب ٚ وٙٙذ ثٟيٙٝ اػشفبدٜ اعـشاف خٛد دس

 ا٘ٛاؿ اص ٘ٛفي وٝ اداسي اسٛٔبػيٖٛ ٞبي ػيؼشٓ ثحث خٟز ٕٞيٗ ثٝ. وٙٙذ آ٘ـبٖ فشضٝ سضـبيز

 سٛا٘ٙذ ٔي ػبصٔبٟ٘بيي أشٚص چٙب٘ىٝ ٔييبثذ، ثيـششي إٞيز سٚص ثٝ سٚص اعالفـبسي اػز ٞـبي ػيؼشٓ

 وٝ ثجيٙٙذ داخّي ٚ ٔحيغي سغييشار ثب ٔمبثّٝ ثشاي آٔبدٌي ٔيضاٖ دس ثبالسشيٗ سا خـٛد اٚلـبر اغّـت دس

 .ثبؿٙذ ػٛد ثشدٜ اسٛٔبػيٖٛ اص ثباليي دسخٝ اص

 : بايگاًي اًَاع

 اػٙبدي ٍٟ٘ذاسي ٚ حفؼ ٔحُ ٚ خبسي ٞبي دشٚ٘ذٜ ٔٛسد دس فُٕ ٔٛسد سٚؿٟبي ثٝ:  خبسي ثبيٍب٘ي- 1

 ٚاحـذي خبسي ثبيٍبيٗ فجبسسي ثٝ. اػز ػٙذ وٙٙذٜ ايدبد دػشٍبٜ اػشٙبد ٔٛسد سٚصٔشٜ عٛس ثٝ اػز وٝ

 ثٝ آٟ٘ب اعالفبر اسائٝ ٚ ريشثظ دػشٍبٜ خبسي ٘يٕٝ ٚ خبسي ػٛاثك ضجظ ٚ ثجز داس فٟذٜ وٝ اداسي اػز

 .ٔيجبؿذ افـشاد ريلالح
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 وٙٙذٜ ايدبد دػشٍبٜ اػشفبدٜ ٔٛسد ٌبٍٞبٞي وٝ اػز اػٙبدي ٍٟ٘ذاسي ٔحُ:  خبسي ٘يٕٝ ثبيٍب٘ي- 2

 سٚؽ ٕٞـبٖ ثـب ٚ اػـز خبسي اػٙبد اص دٚس ٚ ػٙذ وٙٙذٜ ايدبد دػشٍبٜ دس آٖ ٔحُ. ٔيٍيشدلـشاس 

 .ٔيٕٙبيٙذ فُٕ ٘يض خبسي ٕ٘يٝ ثبيٍب٘ي ثبيٍـب٘ي خبسي،

 خـبسي ٘يٕـٝ ٚ خبسي ثبيٍب٘ي دس اػشفبدٜ ٔٛسد سٚؽ اػز، ساوذ اػٙبد ٍٟ٘ذاسي ٔحُ:  ساوذ ثبيٍب٘ي- 3

ٚ  ٕ٘يجبؿذ ٔحمك ٚ وٙذٜ ايدبد اداسٜ اػشفبدٜ ٔٛسد ثبيٍب٘ي ايٗ ٚالـ دس. ٘ذاسد اي اػشفبدٜ ثبيٍب٘ي دس ايٗ

ا٘جبس  ساوذ ثبيٍب٘ي ثٝ. ٔيٍيش٘ذ لشاس اسصؿيبثي ٔٛسد أحبيي ٚ آسؿيٛي ٘ؾش اص ٞب دشٚ٘ذٜ ٔحُ ايٗ دس فمظ

 .ٔيٍٛيٙذ ٘يض آسؿيٛي ديؾ يب

 ٚ آٟ٘بػز وٙششَ ٚ ضجظ ٚ ثجز اػٙبد، ثٙذي عجمٝ ػبصٔبٖ ٞش دس ثبيٍب٘ي ٚؽيفٝ : ثبيٍب٘ي ثخؾ ٚؽبيف

 ثيٗ اص ٔمشسار عجك ثش ٚ اسصؽ ػّت فّز ثٝ وٝ صٔب٘ي سب ٚ آغبص ػٙذ ٔشحّـٝ دسيبفز اص ٚؽيفـٝ ايٗ

 .خٛاٞذيبفز دٚاْ ؿٛد ٔي ٍٟ٘ذاسي ٕٞيـٝ ثشاي ٔقيٙي ٔحُ دس اسصؽ اػشثٙبيي فّز ثٝ يب ٚ ٔيشٚد

 ٔخشّف لؼٕشٟبي اص ٔىبسجبر ٚ ٞب دشٚ٘ذٜ دسيبفز ٚ سحٛيُ ثش وٙششَ ٚ ٘ؾبسر -

 ثٛعٝ ٔش لٕؼشٟبي دس ؿذٜ سقييٗ وذٞبي ثشاثش دشٚ٘ذٜ سـىيُ -

 ثبيٍب٘ي ثٝ اسػبِي ػٛاثك وّيٝ ٌزاسي ؿٕبسٜ -

 دشٚ٘ذٜ آٖ كبدسٜ ؿٕبسٜ ثشسػي ٚ دثيشخب٘ٝ اص ٞب ٘بٔٝ ٚ ٞب دشٚ٘ذٜ ٌشفشٗ سحٛيُ -

 ثبيٍب٘ي ثٝ ٚاسد ٞبي دشٚ٘ذٜ ٌزاسي ؿٕبسٜ ٚ ؿٕبسي ثشي -

 ٞب صٚ٘ىٗ ٚ ٞب دشٚ٘ذٜ ٘ٛيؼي دـز ٚ فشػٛدٜ ٞبي صٚ٘ىٗ سقٛيض -

 اٚساق أحبء صٔبٖ ثشسػي -

 ٔشاػالر سٍٞيشي ٚ دؼز
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 عادی پست سرٍيس

 ثٝ يب ا٘ذاخشٝ دؼشي كٙذٚق دس ٚ ٕ٘ٛدٜ اِلبق سٕجش آٟ٘ب سٚي فشػشٙذٌبٖ وٝ ٞؼشٙذ ٔغجٛفبسي ٚ ٞب ٘بٔٝ ؿبُٔ

 ٚ ٔيٍشدد اسػبَ ٔملذ ثٝ ٚ وبس،ٔجبدِٝ خشيبٖ دس فبدي ثلٛسر ٔشػِٛٝ ٚ ٔيذٞٙذ سحٛيُ ٞبي دؼشي ثبخٝ

 ٌيشد. ٕ٘ي كٛسر آٖ سثغي سٚي ٚ ثجز ٞيچٍٛ٘ٝ
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 : سيستن دبيرخاًِ هكاًيسُ

٘بٔٝ، ٔـخلٝ  ا٘ٛاؿ ثجز خٟز ٚ ثٛدٜ ٔىب٘يضٜ دثيشخب٘ٝ ٞب ػيؼشٓ ػبصٔبٟ٘ب، اوثش دس اوٖٙٛ اػز روش ثٝ الصْ

 سٛػظ دثيشخب٘ٝ ٘يض آٖ دس اكالحبر ٚ سغييشار ٞشٌٛ٘ٝ ٚ ٔيـٛد ثجز ػيؼشٓ دس دثيشخب٘ٝعشيك  اص ٘بٔٝ ٞب ٞبي

 .ٔيـٛد ٚاسد ػيؼشٓ دس

 : الكترًٍيكي كارتابل

دادٖ  ٘ـبٖ ٘حٜٛ ٚ وشدٖ ٔشست أىبٖ ٚ ػبصٔبٖ ٔخشّف دسػغٛح وبسؿٙبػبٖ ٚ ٔذيشاٖ وّيٝ ثشاي وبسسبثُ ايدبد

 .ٔيجبؿذ...  ٚ اِٚٛيز فشػشٙذ، سبسيخ، حؼت ثش دِخٛاٜ عٛس ثٝ وبسسبثُ ٘بٔٝ ٞبي  ٕ٘بيؾ ٚ
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 اداری اتَهاسيَى راٌّوای
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