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 هقذهه:

قوبضُ ثِ "حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ازاضی"هصَثِ لبًَى اؾبؾی خوَْضی اؾالهی ایطاى ٍ  134ثِ اؾتٌبز اصل 

 ٍفصل ؾَم لبًَى هسیطیت ذسهبت وكَضی  ّوچٌیي ٍ وكَض قَضای ػبلی ازاضی 28/12/1395هَضخ  1127128

اضظیبثی صیبًت اظ "زؾتَضالؼول  ،(14/6/1397هَضخ  302596قوبضُ ثِ ) زٍضُ زٍم -اصالح ًظبم ازاضی ّفتنثطًبهِ 

ثِ هٌظَض تؿْیل زض تحمك اّساف ؾیبؾتْبی ولی ًظبم ازاضی ٍ ثْطُ هٌسی  "زض حَظُ ؾالهتحمَق قْطًٍسی 

 تسٍیي هی گطزز. حمَق قْطًٍسیقْطًٍساى اظ ظطفیت ّبی ایدبز قسُ ٍ ثب ّسف ثْجَز ٍ اضتمبی ؾغح 

 فصل اول: کليات

 ( اهذاف7هادة 

 :قْطًٍساى اظ ظطفیت ّبی ایدبز قسُ زضػبزالًِ)ثِ زٍض اظ تجؼیض(  هٌسیٍ ثْطُی حمَق قْطًٍسی اؾتیفب نهایی 

 ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقىی ٍ ٍاحسّبی تبثؼِ 

 اختصاصی:

 ثط اؾبؼ تىبلیف لبًًَی زض ًظبم ؾالهت قْطًٍسی قصیبًت اظ حمَ اضظیبثیٍ ؾٌدِ ّبی  ضاٌّوب قٌبؾبیی ًىبت 

  اضظیبثی صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾالهت هٌظن ٍ زٍضُ ای ؾٌدِ ّبیاًساظُ گیطی 

  ًظبم ؾالهت صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زضآؾیت قٌبؾی، قٌبؾبیی ٍ اٍلَیت ثٌسی ػَاهل هَثط ثط اضتمبء ػولىطز 

 ًظبم ؾالهت صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض بت ٍ هساذالت ثْجَز ثطای اضتمبء ػولىطزثطًبهِ، الساه تسٍیي 

 

  کاربردی:

 اضظیبثی حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾالهت  ٍ ًظبضت ،هسیطیت ػولىطز ضیعی، اؾتمطاض ًظبم یىپبضچِ ثطًبهِ

 ( تعاریف و هفاهين2هادة 

 .هٌظَض ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقىی اؾتوزارت:  -1

 هٌظَض زاًكگبُ/زاًكىسُ ّبی ػلَم پعقىی ٍ ذسهبت ثْساقتی زضهبًی ّؿتٌس.نشگاه: دا -2

، صٌسٍق ضفبُ زاًكدَیبى ٍ ؾبظهبى اًؿتیتَ پبؾتَض ،هٌظَض ؾبظهبى غصا ٍ زاضٍ، اًتمبل ذَى، ثیوِ ؾالهت سازهاى: -3

 هی ثبقس. فَضیتْبی اٍضغاًؽ پیف ثیوبضؾتبًی

 بلیتْبی ضطٍضی زض ضاؾتبی تحمك تىبلیف هسٍى هی ثبقس.هدوَػِ ای اظ الساهبت ٍ فؼ نکات راهنوا: -4

 قَز. یه ٍیػگی یب ًكبًِ شاتی ٍ زضًٍی وِ هجتٌی ثط آى لضبٍت اًدبم ٍ یب تصوین گطفتِ هی: سنجه -5
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پسیسُ ثطًبهِ ٍ یب هٌس قبیؿتگی، اضظـ، لسض ٍ اّویت یه  ػجبضت اؾت اظ ؾٌدف، تحلیل ٍ لضبٍت ًظبمارزیابی:  -6

ضٍز زض همبیؿِ ثب ایي وِ تب چِ اًساظُ زض  ثِ وبض هی ضز ًظط زض ؾبظهبىاًَاع هَضَػبت هَ وِ اغلت ثطای تَصیف

 ضاؾتبی ًیل ثِ اّساف تؼییي قسُ وبضایی زاضز.

ٍ قجىِ  زاًكىسُ ّب پػٍّكی،هطاوع آهَظقی ٍ هطاوع آهَظقی زضهبًی، هٌظَض ثیوبضؾتبًْب، :عولياتیواحذهای  -7

 ّبی ثْساقتی زضهبًی هی ثبقس.

ػوَهی ٍ اذتصبصی  حَظُهٌظَض اظ ًظبم اضظیبثی ػولىطز ًظبهی اؾت وِ زض ثطگیطًسُ زٍ  م ارزیابی عولکرد:نظا -8

 كگبُ ٍ ٍاحسّبی ػولیبتی هی ثبقس.زاً ؾبظهبى، ؾتبز،ؾغح چْبض زض ٍ 

 ( داهنه کاربرد9هاده 

 ،ٍ ذسهبت ثْساقتی زضهبًی پعقىیْب ٍ زاًكىسُ ّبی ػلَم زاًكگبّ ،ؾتبز ٍظاضتربًِزاهٌِ وبضثطز ایي زؾتَضالؼول زض 

 .هی ثبقس ٍاثؿتِ ثِ ّط یه اظ آًْب ٍ ٍاحسّبی ػولیبتیتبثؼِ ؾبظهبى ّبی 

 فصل دوم: ساختار اجرایی

 

 :( ارکان4 ماده

 /ؾبظهبىٍظاضت تَؾؼِ هسیطیت / وبضگطٍُضاّجطیقَضای  .1

 ٍظاضت وویتِ ؾبذتبض ٍ فٌبٍضی ّبی هسیطیتی .2

 وویتِ ّبی هتٌبظط یب زاًكگبُؾبظهبى /  تیوویتِ ؾبذتبض ٍ فٌبٍضی ّبی هسیطی .3

 ٍظاضت وویتِ ؾالهت ازاضی ٍ صیبًت اظ حمَق هطزم .4

 یب وویتِ ّبی هتٌبظط زاًكگبُؾبظهبى/ وویتِ ؾالهت ازاضی ٍ صیبًت اظ حمَق هطزم  .5

 

 / کارگروه توسعه مدیریت دانشگاهوزارت شورای راهبری توسعه مدیریت( 5ماده 

 

هَضخ  11852/93/206قوبضُ  تصَیت ًبهِثِ اؾتٌبز / کارگروه توسعه مدیریت تقَضای ضاّجطی تَؾؼِ هسیطی

فؼبل گطزیسُ ٍ اخطایی ًوَزى زلیك ًمكِ  ،ؾبظهبًْب ٍ زاًكگبّْب/زاًكىسُ ّب ٍظاضتزض قَضای ػبلی ازاضی  5/9/1393

ثطًبهِ اصالح ًظبم  ٍ (ضییؽ خوَْض 20/1/1393هَضخ  560/93/206هَضَع اثالغیِ قوبضُ )ضاُ اصالح ًظبم ازاضی 

ایي ، قسُ يییتؼثط اؾبؼ اّساف اظ پیف ضا ثط ػْسُ زاضز.  (14/6/1397هَضخ  302596قوبضُ ثِ ) زٍضُ زٍم -ازاضی

زض ذصَل اخطای زلیك ثطًبهِ  ٍ ٍاحسّبی ػولیبتی زاًكگبّْب ،ّسایت ٍ ضاّجطی ؾبظهبًْبهؿئَلیت قَضا / وبضگطٍُ 

 ػْسُ زاض اؾت.ضا  ىٍ وٌتطل ٍ ًظبضت ثط آاظ ثطًبهِ ّبی اصالح ًظبم ازاضی  صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی ثِ ػٌَاى یىی

 /سازمان/ دانشگاهوزارت کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی( 6ماده 
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قَضای ػبلی  7/10/1393هَضخ  13472/93/200ثِ اؾتٌبز ثركٌبهِ قوبضُ  ؾبذتبض ٍ فٌبٍضی ّبی هسیطیتی تِیوو

اضایِ ذسهبت ٍ  ظهبىٍ  ی ًظبم هسیطیت ػولىطز ذسهبت اظ اثؼبز ویفیت، وویت، لیوتعطاحٍ  ُازاضی فؼبل گطزیس

 یىی اظ ٍظبیف هْن ذَز ثط ػْسُ زاضز. ػٌَاى ثِضا ضضبیت ذسهت گیطًسگبى 

زض  قَضای ػبلی ازاضی 7/10/1393هَضخ  13472/93/200ثِ اؾتٌبز ثركٌبهِ قوبضُ زثیطذبًِ ایي وویتِ  تجصطُ: 

هؿئَلیت ٍ  هؿتمط اؾت ٍظاضت ٍ ٍاحسّبی هتٌبظط زض ؾغح ؾبظهبى ٍ زاًكگبُیت ٍ تحَل ازاضی هطوع تَؾؼِ هسیط

 عطاحی هسل ٍ تسٍیي ًىبت ضاٌّوب ٍ ؾٌدِ ّبی هطتجظ ثب اضظیبثی صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی ضا ثط ػْسُ زاضز. 

هَضخ  946198ز ًبهِ قوبضُ ظی ٍ تكىیل وویتِ ؾبذتبض ٍ فٌبٍضی ّبی هسیطیتی زاًكگبُ )ثِ اؾتٌبتجصطُ: فؼبلؿب

ٍ وویتِ ّبی (ثِ ػٌَاى یىی اظ وویتِ ّبی ترصصی وبضگطٍُ تَؾؼِ هسیطیتی خٌجِ تَصیِ ای زاضز  18/10/95

 . هتٌبظط هی تَاًٌس هؿئَلیت ایي وویتِ ضا زض زاًكگبُ اًدبم زٌّس

 الف(اعضا:

 7/10/1393هَضخ  13472/93/200ضُ ّبی ترصصی ثِ قوب اًتربة اػضبء ایي وویتِ ثب تَخِ ثِ ثركٌبهِ وویتِ

ضئیؽ ّوچٌیي  .ضیبؾت وویتِ هصوَض ضا ثط ػْسُ زاضزپصیطز وِ  صَضت هیاخطایی تَؾظ ثبالتطیي همبم زؾتگبُ 

ػٌَاى زثیط وویتِ هصوَض  ثٍِ ٍاحسّبی هتٌبظط زض ؾغح ؾبظهبى ٍ زاًكگبُ  هطوع تَؾؼِ هسیطیت ٍ تحَل ازاضی

 اًتربة هی گطزز.

 

 ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت کمیته ب( شرح وظایف

ٍ هحتَای ؾبهبًِ صیبًت عطاحی، تسٍیي، ثبظثیٌی ٍ تبییس هسل اضظیبثی صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾالهت  .1

 اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾالهت

سی زض ًظبم تسٍیي، ثبظثیٌی ٍ ًْبیی ؾبظی ًىبت ضاٌّوب ٍ ؾٌدِ ّبی هطتجظ ثب تىبلیف ٍ هصبزیك حمَق قْطًٍ .2

 ؾالهت 

 هسل اهتیبظزّی ؾٌدِ ّبی هطتجظ ثب تىبلیف ٍ هصبزیك حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾالهت تبییستسٍیي ٍ  .3

 تسٍیي زؾتَضالؼول ٍ چبضچَة ػولیبتی اؾتمطاض ثطًبهِ اضظیبثی صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض حَظُ ؾالهت .4

 هتؾبهبًِ صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾال اؾتمطاض ٍ عطاحی .5

ثطًبهِ ؾٌدف ٍ اًساظُ گیطی هیعاى ضضبیت هٌسی هطزم اظ ًحَُ اضائِ ذسهبت زض ًظبم  ٍ تصَیت عطاحی ٍ تسٍیي .6

 ؾالهت 

ثِ  ؾالهت ًظبماضظیبثی صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض هطتجظ ثب اؾتمطاض ًظبم تحلیلی ثطضؾی ٍ تبییس گعاضقبت  .7

 جبزی شیطثظهٌظَض عطح زض خلؿبت قَضای ضاّجطی ٍظاضت ٍ اضؾبل ثِ ه

 ؾالهت ًظبمحمَق قْطًٍسی زض  تصوین گیطی زض ذصَل ًحَُ تَؾؼِ ثطًبهِ اضظیبثی صیبًت اظ .8

 تصَیت هساذالت ثْجَز خْت اضؾبل ثِ ٍاحسّبی هطتجظ  .9
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 سازمان/ دانشگاهکمیته ساختار و فناوری های مدیریتی ( شرح وظایف د

 اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾالهت هسل اضظیبثی صیبًت  ٍ ثبظثیٌی تسٍیي ،عطاحیّوىبضی زض  .1

ًىبت ضاٌّوب ٍ ؾٌدِ ّبی هطتجظ ثب تىبلیف ٍ هصبزیك حمَق قْطًٍسی زض ًظبم  ثبظثیٌیتسٍیي ٍ هكبضوت زض  .2

 ؾالهت 

 اؾتمطاض ؾبهبًِ صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾالهتزض هكبضوت  .3

زض  (...ّبی آهَظقی ٍ ّب، ثبظزیسّب، زٍضُ ّوبیف آهَظقی هٌبؾت )هبًٌس ؾویٌبضّب، زٍضُ ّبیثطگعاضی ًظبضت ثط  .4

 ضاؾتبی اؾتمطاض ثْیٌِ ًظبم اضظیبثی صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض ؾبظهبى، زاًكگبُ ٍ ٍاحسّبی ػولیبتی

 ّوىبضی ثب زثیطذبًِ وویتِ ؾبذتبض ٍ فٌبٍضی ّبی هسیطیتی ٍظاضت  .5

زاًكگبُ ٍ ؾبظهبى، اظ حمَق قْطًٍسی زض  هطتجظ ثب اؾتمطاض ًظبم اضظیبثی صیبًتتحلیلی ثطضؾی ٍ تبییس گعاضقبت  .6

 هجبزی شیطثظ اضؾبل ثٍِ ثِ هٌظَض عطح زض خلؿبت قَضای ضاّجطی / وبضگطٍُ تَؾؼِ هسیطیت  ٍاحسّبی ػولیبتی

 ؾبظهبى، زاًكگبُ ٍ ٍاحسّبی ػولیبتی اخطا زضتصَیت هساذالت ثْجَز خْت ثطضؾی ٍ  .7

زض اخطای ثْتط اضظیبثی صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی  ٌظَضه ثِی ترصصی ٍاحسّبی ٍ ّوبٌّگی ثب ولیِ زّ ؾبظهبى .8

 ؾبظهبى، زاًكگبُ ٍ ٍاحسّبی ػولیبتی

ثْجَز ٍ ی هسیطیتی ٍظاضت ٍ اضائِ ًظطات پیكٌْبزی زض خْت ّب یفٌبٍضاضتجبط ٍ ّوبٌّگی ثب وویتِ ؾبذتبض ٍ  .9

 صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی ثبظثیٌی هسل اضظیبثی

 

 :  /سازمان/ دانشگاهوزارت نت از حقوق مردمسالمت اداری و صیا کمیته :(7 ماده

قَضای  7/10/1393هَضخ  13472/93/200ؾالهت ازاضی ٍ صیبًت اظ حمَق هطزم ثِ اؾتٌبز ثركٌبهِ قوبضُ  تِیوو

هؿئَلیت تْیِ ثطًبهِ ػولیبتی، ضاّجطی ٍ ًظبضت ثط ، قسُ يییتؼػبلی ازاضی فؼبل گطزیس ٍ ثط اؾبؼ اّساف اظ پیف 

گیطی هیعاى ضضبیت هطزم اظ ًحَُ اضائِ ذسهبت  ٍ تسٍیي ثطًبهِ ؾٌدف ٍ اًساظُ صیبًت اظ حمَق هطزماؾتمطاض ثطًبهِ 

 یىی اظ ٍظبیف هْن ذَز ثط ػْسُ زاضز. ػٌَاى ثِضا  زؾتگبُ ٍ تىطین اضثبة ضخَع 

زض  ضیقَضای ػبلی ازا 7/10/1393هَضخ  13472/93/200ثِ اؾتٌبز ثركٌبهِ قوبضُ زثیطذبًِ ایي وویتِ  تجصطُ:

هؿتمط ٍ ٍاحسّبی هتٌبظط زض ؾغح ؾبظهبى ٍ زاًكگبُ  ٍظاضتاضظیبثی ػولىطز ٍ پبؾرگَیی ثِ قىبیبت  ثبظضؾی،زفبتط 

  ضا ثط ػْسُ زاضز. ؾالهتٍ هؿئَلیت ضاّجطی، اخطا ٍ ًظبضت ثط ثطًبهِ صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم  اؾت

 946198ت اظ حمَق هطزم زاًكگبُ )ثِ اؾتٌبز ثركٌبهِ قوبضُ تجصطُ: فؼبلؿبظی ٍ تكىیل وویتِ ؾالهت ازاضی ٍ صیبً

ؾبظهبى ازاضی ٍ اؾترساهی وكَض (ثِ ػٌَاى یىی اظ وویتِ ّبی ترصصی وبضگطٍُ تَؾؼِ هسیطیتی  18/10/95هَضخ 

 خٌجِ تَصیِ ای زاضز ٍ وویتِ ّبی هتٌبظط هی تَاًٌس هؿئَلیت ایي وویتِ ضا زض زاًكگبُ اًدبم زٌّس. 

 الف( اعضا:

   7/10/1393هَضخ  13472/93/200ّبی ترصصی ثِ قوبضُ ًبهِ وویتِ اًتربة اػضبء ایي وویتِ ثب تَخِ ثِ ثرف
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پصیطز. ضیبؾت وویتِ هصوَض ضا همبم هحتطم ٍظاضت ثط ػْسُ زاضز ّوچٌیي هسیط ول  زض ؾغح ٍظاضت صَضت هی

 قسُ اؾت. ویتِ هصوَض اًتربةػٌَاى زثیط و زفتط ثبظضؾی، اضظیبثی ػولىطز ٍ پبؾرگَیی ثِ قىبیبت ثِ

 

 /سازمان/ دانشگاهوزارت سالمت اداری و صیانت از حقوق مردمکمیته ب( شرح وظایف 

- ثطًبهِ ػولیبتی اؾتمطاض ًظبم اضظیبثی ػولىطز صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾالهت تصَیتعطاحی ٍ  .1

 قَضای ػبلی ازاضی 7/10/1393هَضخ  13472/93/200ٍظبیف وویتِ هٌسضج زض ثركٌبهِ 2ثٌس

تسٍیي ٍ تصَیت زؾتَضالؼول ٍ چبضچَة ػولیبتی اؾتمطاض ثطًبهِ اضظیبثی صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم  .2

 ؾالهت

ضاّجطی اؾتمطاض ًظبم اضظیبثی ػولىطز صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾالهت قبهل اخطا ٍ ػولیبتی  .3

هَضخ  13472/93/200وویتِ هٌسضج زض ثركٌبهِ ٍظبیف 4ثٌس -ًوَزى ثطًبهِ صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی

 قَضای ػبلی ازاضی 7/10/1393

هكبضوت زض تؼییي هصبزیك اذتصبصی حمَق هطزم زض ًظبم ؾالهت)تسٍیي ًىبت ضاٌّوب ٍ ؾٌدِ ّبی  .4

 -اذتصبصی حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾالهت( ثب ّوىبضی زثیطذبًِ ؾبذتبض ٍ فٌبٍضی ّبی هسیطیتی ٍظاضت 

 قَضای ػبلی ازاضی( 7/10/1393هَضخ  13472/93/200ویتِ هٌسضج زض ثركٌبهٍِظبیف و 1ثٌس 

ًظبضت ثط اؾتمطاض ًظبم اضظیبثی ػولىطز صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾالهت قبهل ّسایت ، پبیف ٍ  .5

 ٍظبیف وویتِ 4ثٌس –اضظیبثی آهبض،اعالػبت ، هؿتٌسات ٍ ثبظزیسّبی هیساًی ثطًبهِ صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی

 قَضای ػبلی ازاضی 7/10/1393هَضخ  13472/93/200هٌسضج زض ثركٌبهِ

هكبضوت زض عطاحی ٍ تسٍیي ثطًبهِ ؾٌدف ٍ اًساظُ گیطی هیعاى ضضبیت هٌسی هطزم اظ ًحَُ اضائِ ذسهبت  .6

قَضای ػبلی  7/10/1393هَضخ  13472/93/200ٍظبیف وویتِ هٌسضج زض ثركٌبهِ 5ثٌس –زض ًظبم ؾالهت 

 ازاضی

زض ضاؾتبی  (...ّبی آهَظقی ٍ ّب، ثبظزیسّب، زٍضُ ّوبیف آهَظقی هٌبؾت )هبًٌس ؾویٌبضّب، زٍضُ ّبیثطگعاضی  .7

 صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی 

عطح زض خلؿبت تبییس گعاضقبت ًتبیح اضظیبثی صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾالهت خْت ثطضؾی ٍ  .8

 شیطثظٍ اضؾبل ثِ هجبزی قَضای ضاّجطی / وبضگطٍُ تَؾؼِ هسیطیت 

 

 : فرآینذ اجراسومفصل 
ٍ ثِ هٌظَض تؿْیل زض  28/12/95هَضخ  1127128زض ضاؾتبی اخطای هصَثِ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ازاضی ثِ قوبضُ 

ثطًبهِ خبهغ "تحمك اّساف ؾیبؾت ّبی ولی ًظبم ازاضی ،فصل ؾَم لبًَى هسیطیت ذسهبت وكَضی ٍ ثطًبهِ ّفتن

هٌكَض "هصَة قَضای ػبلی ازاضی ٍ ّوچٌیي  14/6/1397هَضخ  302596ضُ ثِ قوب "اصالح ًظبم ازاضی زٍض زٍم

ًحَُ اضظیبثی ػولىطز ٍظاضت،ؾتبز زاًكگبّْب ٍ ٍاحسّبی ظیط  29/9/1395اثالؽ قسُ زض تبضید  "حمَق قْطًٍسی

 زز:ثِ قطح ظیط تؼییي هی گط 1397هدوَػِ ٍ ّوچٌیي ؾبظهبًْبی ٍاثؿتِ ثط اؾبؼ ؾٌدِ ّب ٍ ًىبت ضاٌّوبی ؾبل 
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صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾالهت اؾت. زض ایي  ثطًبهِتسٍیي ثطًبهِ ػولیبتی ٍ ؾبلیبًِ اٍلیي گبم (: 8هاده 

ثب زض ًظط گطفتي ثطًبهِ ّبی اصالح ًظبم  ،یتِ ؾالهت ازاضی ٍ صیبًت اظ حمَق هطزم ٍظاضتوزثیطذبًِ وضاثغِ 

شی صالح ثطًبهِ ؾبلیبًِ اضظیبثی صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی ضا  ازاضی،تىبلیف ٍ هبهَضیتْبی تؼییي قسُ اظ ؾَی هطاخغ

( ثِ ؾبظهبى hop.behdasht.gov.iزض لبلت یه ثطًبهِ هكتطن تؼطیف ٍ اظ عطیك ثجت زض ؾبهبًِ ثطًبهِ ػولیبتی)

 ٍزاًكگبُ اػالم هی ًوبیس.

زثیطذبًِ  ظبم ؾالهت ثط ػْسُ هؿئَلیت اصلی تسٍیي ٍ اػالم ثطًبهِ ػولیبتی صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض ًتبصره: 

ًیوِ اٍل اؾفٌس هبُ ٍظاضت ثَزُ ٍ گبهْبی اخطایی ثطًبهِ ثبیس حساوثط تب  وویتِ ؾالهت ازاضی ٍ صیبًت اظ حمَق هطزم

 ّط ؾبل ثطای اخطا زض ؾبل آتی ثِ ؾبظهبى ٍ زاًكگبُ اثالؽ گطزز.

اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾالهت هغطح هی ثبقس ٍ اؾتمطاضًظبم اضظیبثی، ثِ ػٌَاى زٍهیي گبم ثطًبهِ صیبًت (: 3هاده

 ثب زض ًظط گطفتي هَاضز ظیط اخطایی هی گطزز.

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثطذی اظ ؾٌدِ ّبی ػوَهی زض تؼسازی اظ ٍاحسّبی ػولیبتی هصساق ًساقتِ ٍ یب تؼبضیف  تبصره:

ا ثِ تفىیه حَظُ ّبی ثْساقت، زضهبى، خساگبًِ ای زاضًس ٍظاضت ثب ّوىبضی ؾبظهبى ٍ زاًكگبُ ؾٌدِ ّبی اذتصبصی ض

 آهَظـ ٍ پػٍّف عطاحی وطزُ ٍ ٍاحسّبی هطثَعِ پؽ اظ اثالؽ زض فطآیٌس اضظیبثی قطوت ذَاٌّس وطز.

هسل اضظیبثی صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی هی ثبقس  ،ؾالهت  ًظبمهجٌبی پبیف صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض (: 71 هاده

قْطًٍسی زض ٍظاضت،زاًكگبُ، ؾبظهبى ٍ  ف هیعاى تحمك تىبلیف ٍ هصبزیك حمَقوِ اظ خبًت ٍظاضت ٍ ثِ هٌظَض پبی

 لطاض هی گیطز.ؾالهت  ًظبمتسٍیي گطزیسُ ٍ هجٌبی اضظیبثی ػولىطز صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی  ٍاحس ػولیبتی

ضی ٍ وویتِ ؾالهت ازاصیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾالهت ثط ػْسُ  ضاّجطی ٍ اضظیبثی هؿئَلیتتبصره: 

ثبیس زض هطحلِ ذَزاضظیبثی ثجت آهبض،اعالػبت ٍ اؾٌبز هطتجظ  ثَزُ ٍ /زاًكگبُ/ ؾبظهبىٍظاضتصیبًت اظ حمَق هطزم 

ت ثِ صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾاله اظ عطیك ؾبهبًِّط ؾبل ًیوِ اٍل اضزیجْكت هبُ تب حساوثط 

 تىویل ٍ اضؾبل گطزز.   irancrc.irآزضؼ

خوغ ٍظاضت هی ثبقس وِ اظ عطیك  بثی،پیكٌْبزات زاًكگبُ ٍ ؾبظهبىٍیي ٍ ثبظثیٌی ؾٌدِ ّبی اضظیهجٌبی تس(: 77هاده

 هی گطزز.  اثالؽثٌسی ٍ 

الظم اؾت ًىبت ضاٌّوب ٍ ؾٌدِ ّبی پیكٌْبزی اضظیبثی ػولىطز ثب زض ًظط گطفتي تصَیت ًبهِ حمَق  تبصره:

ٍ ؾبیط اؾٌبز ثبالزؾتی ٍ هسل هٌترت اضظیبثی حساوثط تب پبیبى قْطًٍسی زض ًظبم ازاضی،ثطًبهِ خبهغ اصالح ًظبم ازاضی 

 قْطیَض هبُ ّط ؾبل ثطای اخطا زض ؾبل آتی ثِ ٍظاضت اضائِ گطزز.

وویتِ ؾبذتبض ٍ فٌبٍضی ّبی هسیطیتی ٍظاضت ثطضؾی ٍ ًْبیی ؾبظی ًىبت ضاٌّوب ٍ ؾٌدِ ّبی اضظیبثی تَؾظ تبصره: 

 اًدبم هی قَز.ثطای اخطا زض ؾبل آتی  ّط ؾبل ًیوِ اٍل اؾفٌسهبُحساوثط تب  ٍ
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اعالع ضؾبًی ثِ قْطًٍساى ٍ پطؾٌل، ًظطؾٌدی اظ زضیبفت وٌٌسگبى ذسهبت ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ اهىبى (: 72هاده

فطاّن  صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾالهتاظ عطیك ؾبهبًِ  آهَظـ ثِ قْطًٍساى زض ذصَل حمَق حمِ اًْب

ٍظاضت ٍ ٍاحسّبی هتٌبظط زض ؾبظهبى  زثیطذبًِ وویتِ ؾبذتبض ٍ فٌبٍضی ّبی هسیطیتیت ضطٍضی اؾلصا  گطزیسُ اؾت،

 آٍضًس.ثِ ػول هصوَض ضا ثْطُ ثطزاضی اظ اهىبًبت ؾبهبًِ ٍ زاًكگبُ ثؿتطؾبظی الظم خْت 

ی ٍ ؾالهت ازاضوویتِ زثیطذبًِ  تحت ًظبضت: ثطٍظضؾبًی ٍ آهبزُ ؾبظی ؾبهبًِ صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی (79هاده 

 ٍظاضت ٍ حساوثط تب پبیبى زی هبُ ّط ؾبل اًدبم هی پصیطز. صیبًت اظ حمَق هطزم

توبم هطاحل ثِ صَضت هىبًیعُ ثَزُ ٍ ولیِ اؾٌبز ثجت قسُ ثِ تفىیه هصبزیك ٍ تىبلیف حمَق قْطًٍسی  تبصره:

 لبثل ثْطُ ثطزاضی زض فطآیٌس اضظیبثی زؾتگبّْبی اخطایی زض خكٌَاضُ قْیس ضخبیی اؾت.

تَؾظ صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی  هطتجظ ثب ثطًبهِاعالػبت، هساضن ٍ هؿتٌسات  اػتجبضتبییس اضظیبثی اًغجبق ٍ  (:74دهها

وِ اظ عطیك ثطضؾی اؾٌبز ثبضگصاضی  زفبتط ثبظضؾی، اضظیبثی ػولىطز ٍ پبؾرگَیی ثِ قىبیبت اًدبم هی قَز ثبظضؾیي

 ٍ ثبظزیسّبی هیساًی صَضت هی گیطز.قسُ زض ؾبهبًِ صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی ٍ ثبظضؾی ّب 

فطاّن  صیبًت اظ حمَق قْطًٍسیاظ عطیك ؾبهبًِ  وِ اضظیبثی صیبًت اظ حمَق قْطًٍسیًتبیح ًْبیی  (:71هاده 

ٍ ؾبیط هجبزی خْت ثطضؾی ثِ وویتِ ؾالهت ازاضی ٍ صیبًت اظ حمَق هطزم گعاضقبت هسٍى زض لبلت ، تگطزیسُ اؾ

  شیطثظ اضائِ هی گطزز.

گعاضقبت ًْبیی صیبًت اظ حمَق قْطًٍسی زض ًظبم ؾالهت پؽ اظ تبییس وویتِ ؾالهت ازاضی ٍ صیبًت اظ (: 76هاده

ٍظاضت ٍ ٍاحسّبی هتٌبظط آى زض زاًكگبُ ٍ ؾبظهبى اضؾبل ٍ زثیطذبًِ قَضای ضاّجطی تَؾؼِ هسیطیت حمَق هطزم ثِ 

زاًكگبُ ٍ ٍاحسّبی ػولیبتی / ؾبظهبى/ ؾغح ٍظاضتهَضز ثطضؾی ٍ تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفتِ ٍ پطٍغُ ّبی ثْجَز زض 

 اضائِ هی گطزز.

ای ضؼف ػولىطز ٍ  یبفتي ػلل ضیكِّسف اظ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّبی ػولىطزی ٍ اؾترطاج گعاضقبت تحلیلی تبصره: 

ػلوی ٍ یبثی ػلل ٍ ثْجَز ػولىطز اظ اثعاضّبی  خْت ضیكٍِ هی تَاى  اضایِ پیكٌْبز الظم خْت ثْجَز ػولىطز اؾت

 .ًوَزّبی آهبضی اؾتفبزُ  ضٍـ

پطٍغُ ّبی ثْجَز تؼطیف قسُ پؽ اظ اذص تبییسیِ وویتِ ؾبذتبض ٍ فٌبٍضی هسیطیتی ثِ ػٌَاى پطٍغُ ّب ٍ تبصره: 

ٍ  http://hop.behdasht.gov.irالساهبت آیٌسُ ٍظاضت/ زاًكگبُ/ ؾبظهبى زض ؾبهبًِ ّبی هسیطیت ػولىطز ثِ آزضؼ 

http:// op.behdasht.gov.ir  .تؼطیف ٍ هَضز پبیف ٍ هسیطیت لطاض هی گیطز 

وویتِ ؾبذتبض ٍ فٌبٍضی ّبی تَؾظ زثیطذبًِ تدبضة هَفك  ،ثطًبهِثطزاضی آیٌسُ اظ ًتبیح ایي  هٌظَض ثْطُ ثِ (:71هاده 

 ٍ اظ ثطتطیٌْب زض خكٌَاضُ ثجت تدبضة ٍظاضت تمسیط ثِ ػول هی آیس.ثجت ٍظاضت ؾبهبًِ تدبضة  زض هسیطیتی

 

http://hop.behdasht.gov.ir/

