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:  روش اجرایياز تدوین این  هدف -1

 تصبة کبضکٌبى ثِ پست ّبی پیطٌْبزیاى تسٍیي زستَضالؼول هطاحلًحَُ تططیح  ییایي ضٍش اجطاتسٍیي ّسف اظ 

چْبضچَة ٍ کٌٌسُ تططیح ٍ ثِ ػالٍُ  ثَزُ هطثَط ضَاثظ ٍ آییي ًبهِ اجطایي عطح عجمِ ثٌسی هطبغلثطاسبس 

  .هي ثبضسًبضي اظ فؼبلیت ّبی جبضی کٌتطل ٍ ثبیگبًي سَاثك ایجبز ضسُ ، ضٌبسبیي  ًحَُی هحتَا
 

 :داهنه كاربرد -2             

ٍکبضگعیٌي ٍاحسّبی تبثؼِ  ٍسطهبیِ اًسبًي ثٌسی هطبغل هسیطیت تَسؼِ سبظهبى ضالؼول زضگطٍُ عجمِایي زستَ

 .اػتجبض زاضز ایطاىزاًطگبُ ػلَم پعضكي ٍذسهبت ثْساضتي،زضهبًي 

 

: تعاریف  -3             

. کبض گوبضزى هسترسم ثِ پست سبظهبًي پیطٌْبزضسُُ ػجبضت است اظ ة: اًتصبة -3-1

اًتصبة ثِ پست فطز ٍاجس ضطایظ  اعالػبت ثطگیطًسُ فطهي است کِ زض:م ذالصِ اعالػبت پطسٌليفط -3-2

ضوبضُ هسترسم،ضوبضُ پست ،لجلي ضغلي ضضتِ ضغلي،عجمِ ػٌَاى پست سبظهبًي،ضستِ ٍ لجیل اظ پیطٌْبزی

ٍلتي سٌَات ذسهت ز ضضتِ تحصیلي ٍتبضید اذص آى، آذطیي هسضن تحصیلي ٍآذطیي هحل ذسهت،سبظهبًي،

،هسضن سَاثك تجطثي هطثَط ،هطبثِ ٍغیطهطثَط،ثسٍ استرسام تب تبضید تٌظین فطم ٍهطبغل هَضزتصسی ٍی اظ

   ایثبضگطی،ٍتبضید اذصآى،سٌَات ذسهت غیطزٍلتي،ایبم ػسم اضتغبل،ذسهت ًظبم ٍظیفِ، لجلي ٍهمبعغ تحصیلي

 اضفبلي ثسیج،زٍضُ ّبی آهَظضي ضٍُگ/ عجمِ تطَیمي /ٍثجت ًَع ٍتبضید گطٍّْبی تطَیمي تطَیميگطٍُ ّبی 

ثبظثیي ( هسئَل کبضگعیٌي/ کبضگعیي)تٌظین کٌٌسُ هي ثبیستي ثِ اهضبی کِاضظضیبثي  اهتیبظ آذطیي گصضاًسُ ضسُ ٍ

  .ضسیسُ ثبضسهحل ذسهتي هسترسم (ٍاحس/هسیط هطکع/ضئیس)ٍتبییسکٌٌسُ (اهَض ازاضیضئیس )کٌٌسُ

زضثطگیطًسُ اعالػبت فطهي است کِ :ًتصبةهَضز ا لِ ثٌسی هطبغل زضعطح عت اجطایيکویتِ  فطم صَضتجلسِ -3-3

ضضتِ آذطیي  ،همغغ ٍضغلي لجلي اظ لجیل ػٌَاى پست سبظهبًي،عجمِ اًتصبة ثِ پست پیطٌْبزیفطز ٍاجس ضطایظ 

 هي ثبیستي ثِ اهضبی اػضبی ٍ ًیع تؼییي ضستِ،ضضتِ ضغلي ٍعجمِ ضغلي فؼلي ٍتبضید اجطاء کِ هسضن تحصیلي

. ضسیسُ ثبضساجطایي عطح عجمِ ثٌسی هطبغل زاًطگبُ تِ کوي

 فطهي است کِ زضثطگیطًسُ توبم اعالػبت پطسٌلي هسترسم هي ثبضس: 502فطم   -3-4
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 :راجع و هدارك هرتبط م -4                

: است ثطای تسٍیي ایي ضٍش اجطایي هساضن شیل ثِ ػٌَاى هجٌب هَضز استفبزُ لطاض گطفتِ             

  .آییي ًبهِ اجطایي عطح عجمِ ثٌسی هطبغل           -

  (.ضستِ ّبی ضغلي)هجوَػِ ضطح ضضتِ ّبی ضغلي عطح عجمِ ثٌسی هطبغل          -

.  ثرطٌبهِ ّبی عطح عجمِ ثٌسی ٍاضظضیبثي هطبغل          -

  .همطضات ازاضی ٍاسترساهي هجوَػِ لَاًیي ٍ          -

. ذسهبت کطَضیهسیطیت همطضات لبًَى  ٍاًیي ٍهجوَػِ ق          -
 

: روش كار - 5             

         اضایِ پیطٌْبز تغییطػٌَاى ٍ اًتصبة هسترسم ثِ پست سبظهبًي هَضز ًظطتَسظ همبم هسئَل ٍاحس ذسهتي ثِ -5-1

. کبضگعیٌي هطثَط

ٍسطهبیِ م ثِ هسیطیت تَسؼِ سبظهبى اضسبل ًبهِ ثب اهضبی ثبالتطیي همبم هسئَل ٍاحس هحل ذسهتي هسترس -5-2

هسئَل کبضگعیٌي / کبضگعیيتبییسیِ تطكیالت ثطای ثالتصسی ثَزى پست پیطٌْبزی تَسظ  ثِ هٌظَض اذص اًسبًي

. ٍاحس هطثَعِ

: پس اظ اذص تبییسیِ تطكیالت هجٌي ثط ثالتصسی ثَزى پست پیطٌْبزی ثِ تطتیت ظیطػول هي ضَز -5-3

. زهتي هسترسم تْیِ ٍتٌظین هي ضَزٍاحس خهسئَل کبضگعیٌي / کبضگعیي  هسضن هططٍحِ ظیطتَسظ  -5-4

. فطم تكویل ضسُ ذالصِ اعالػبت پطسٌلي عجك فطم پیَست -5-4-1

.  ضٍگطفت آذطیي حكن حمَلي -5-4-2

. ضٍگطفت صَضتجلسِ اضتمبی گطٍُ لجلي هسترسم -5-4-3

. ثالتصسی ثَزى پست پیطٌْبزیهجٌي ثط اػالم  ضٍگطفت تبییسیِ تطكیالت -5-4-4

ثِ ّوطاُ هساضن پیص ثیٌي ضسُ زض  اضسبل ًبهِ ثب اهضبی ثبالتطیي همبم هسئَل ٍاحس هحل ذسهتي هسترسم -5-5

. ٍسطهبیِ اًسبًيثِ هسیطیت تَسؼِ سبظهبى ایي زستَضالؼول  4-5ضزیف 

ضٌبسبى عجمِ ثٌسی هطبغل هسیطیت کبض تَسظاًتصبة کبضکٌبى ثِ پستْبی پیطٌْبزی  ثطضسي هساضن -5-6         

زضصَضت ػسم ٍاجس ضطایظ ثَزى فطز پیطٌْبزی ثِ پست سبظهبًي هَضزًظط ).ٍسطهبیِ اًسبًيتَسؼِ سبظهبى 

(. اػالم هي گطزز ٍاحس هحل ذسهتي هسترسم ثِ هطاتت ثطاسبس عطح ّبی عجمِ ثٌسی هطبغل

ت فطزپیطٌْبزی ثِ پست هَضز ًظط تَسظ کبضضٌبسبى استؼالم اظ ازاضُ حطاست زاًطگبُ ثطای اذص صالحي -5-7      

(. زضصَضتیكِ پست پیطٌْبزی جعٍ هطبغل حسبس ثبضس)عجمِ ثٌسی هطبغل

استؼالم اظ ّستِ گعیٌص زاًطگبُ ثطای اذص صالحیت فطزپیطٌْبزی ثِ پست هَضز ًظط تَسظ کبضضٌبسبى  -5-8 

پست یوبًي ٍ ضسوي آظهبیطي ًٍیع ٍضؼیت استرساهي فطز پیطٌْبزی حزضصَضتیكِ )عجمِ ثٌسی هطبغل

(. پیطٌْبزی جعٍ هطبغل حسبس ثبضس
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.  هعایبی هتؼلمِ تَسظ کبضضٌبسبى عجمِ ثٌسی هطبغل ثطذَضزاضی هسترسم اظ ًٍتصبة تبضید ا تؼییي -5-9

تَسظ کبضضٌبسبى عجمِ ثٌسی  عطح عجمِ ثٌسی هطبغل اجطایيتْیِ ٍتكویل فطم صَضتجلسِ کویتِ  -5-10

.  هطبغل

. تَسظ اػضبی کویتِ یبزضسُ عطح عجمِ ثٌسی هطبغل اجطایيکویتِ اهضبی صَضتجلسِ  -5-11

هؼبٍى هسیط / هسیطثب اهضبی زاًطگبُ عي ًبهِ  اجطایي عطح عجمِ ثٌسی هطبغل اضسبل صَضتجلسِ کویتِ -5-12

. ٍاحس هحل ذسهتي هسترسمثِ  ٍسطهبیِ اًسبًيتَسؼِ سبظهبى 

کبضگعیٌي  تَسظ زاًطگبُ  اجطایي عطح عجمِ ثٌسی هطبغل کویتِ صَضتجلسِ السام ثطاسبس هفبز -5-13

. ٍاحسذسهتي شیٌفغ

  
: هسؤوليت ها  -6

: ثبالتطیي همبم هسئَل ٍاحس هحل ذسهتي هسترسم -1 -6          

. پیطٌْبز اًتصبة هسترسم ثِ پست سبظهبًي هَضزًظط ثب هسئٍَلیت تبییس یب ػسم تبییس           

: کبضگعیٌي ٍاحسذسهتي هسترسم -2 -6           

   ٍ زض صَضت تبییس هسئَلیت  اًتصبة هسترسم ثِ پست سبظهبًي هَضز ًظط هسئٍَلیت جوغ آٍضی کلیِ هساضن         

 .حكن هطثَعِ ضاثطػْسُ زاضز صسٍض

: کبضضٌبسبى عجمِ ثٌسی هطبغل -3 -6            

    ثطاسبس  ٍاجس ضطایظ ثَزى فطز پیطٌْبزی ثِ پست سبظهبًي هَضزًظطٍ  زاضنهسئٍَلیت ثطضسي ٍکٌتطل ًْبیي م           

. زستَضالؼول اجطایي آییي ًبهِ اجطایي عطح عجمِ ثٌسی هطبغل ضاثطػْسُ زاضًس

: عطح عجمِ ثٌسی هطبغل اجطایيکویتِ  -5-4

. ثطػْسُ زاضز ضا ٍاحس کبضکٌبى ًتصبة هسئٍَلیت تصَیت ًْبیي صَضتجلسِ ا          
  
 

: سوابق و پيوست ها  -7
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