جُةو خدب

اضبضٌبهَ جذیذ اًجوي ضيٌوبیی فيلوطبزاى اًيويشي ایراى 

 فصل اّل  -هشخصبت :
هبدٍ اّل – تعریف:
كّجّبختفةزآظيفةبيرسبٌيرةآظريفةَةييردِييؼرٕ ،بَدًُر ـرُف ٔفسُْگر 

بَدًٍظيًُةييفيهًعةشبٌبَيًيؽٍبيسبٌ
بظت زچٓةزچٕتلةٌَٕبظةظ خًٓرٕز بظریي بيرسبٌٔيسكرثبشبػمرةييكرّنحركيرٕب 5ٔ4بيرٍبظةظرُةيّ،جرّ
ػمٕيتآظيفة زي آيُد.بَدًٍجسبييدتَةيسدٔ تؽكيمييؼٕ ٔيسكصآٌ زتٓرسبٌبظرتٔير تٕبَردؼرؼحي ز
ؼٓسظتةٌْة بؼتّجةؼد.بَدًٍ بزب ؼخفيتزمٕل يعتممبشبػمةبظت .


تعریف اًيويشي:بَيًيؽٍػحةزتعتبشتٓئّلحهفسيىجّفسيىْسَٕعبشتفٕيس،زٔيفيهىَٕ،بزٔيديٕ،يةزةفظّ
ػًیجّكةزيگفتّييؼٕ كّيدسيآٌلدزتكُتسلْٕؼًُدبَّيتًةييػُةـسيٕخٕ  ز

يديتةلكةيپيٕتسٔٔ...
ْسفسيىزب بؼتّجةؼدَٔتيدًَّ،ةيؽيبشزسكتزبتدبػيًَةيد .
هبدٍ دّم – اُذاف :
بْدبفبظةظيآظيفةبيسبٌػحةزتبظتبش:تیغجسب بػتی ُْسبَيًيؽٍٔيؼسفيآٌجّخةيؼّ،بيدة تفةْىٔبزتحةن
فسُْگررئُْررسيجرريٍبػمررةؤزفررعٔبػررتیيؼررإٌظرريًُةگسبٌبَيًةتٕزْررةٔظررةيسكعررةَيكررّ زبيررٍزسفررّفؼةنيررت
ييكُُد.بيٍبَدًٍفؼةنيتفسُْگ ُْ،س ٔـُفي بز ٔغيسبَتفةػ بظت .

هبدٍ ضْم ّ -ظبیف  :
بْىٔظةيفآظيفةبيسبٌجسبيَيمجّبْدبفآٌػحةزتبظتبش :
-1فسبْىكس ٌشييُّيُةظثجسبيزؼدبَيًيؽٍبشزبِْةييختهف .
-2كٕؼػ زخٓتجةالجس ٌآگةْيخةيؼَّعحتجَّمػ،يعإنيتٔتٕبَةئيْةيبَيًيؽٍ .
-3زمٕزٔؼسكتفؼةل زيدةيغُْسيفيهىظةشيبَيًيؽٍ .

ْةيفسُْگييةَُد:خؽرُٕبزِ،كُگرسِ،ظرًيُةز،ظرخُسبَيًَ،رةيػفريهى،جصزگدبؼرتفيهىظرةشبٌ،

-4جسگصبزيگس ًْةئي
يحة نّبنیػةتُْسيجيٍبػمةٔظةيسبزگةٌْةَٔٓة ْةييؽةجّٔبَتؽةزجٕنتٍٔخحسَةئّيمةنُّْسي .
يًيؽرٍبػرىبشتٕنيردبتبَيًيؽرٍ،كتةتْرةَٔؽرسيةت

-5بيدة ٔزبِبَدبشييسبكصتسميمةتي،يسكرصبنیػرةتٔآزؼريٕبَ
ػهًيتخففييٕز َيةشزسفّ .
-6كًک زتعٓيمبيسآيٕشغبَيًيؽٍ زكؽٕز .

-7تسغيررثُْسآيررٕشبٌٔػیلًُرردبٌبَيًيؽررٍجررّفيهىظررةشئباليبَيًيؽررٍٔكٕؼررػ زَٓررئخهررٕگيسيبشظررمٕنجررّ
َتخةتفيهىْةيجستسٔبْدبيخٕبيصيةْسزٔغيؤثسٔيُةظث يگس .

بَٕبعيحترلٔجدآيٕشبَيًيؽٍبشنسيكب
ْةٔظةشيةٌْةي بخهئيةخةزجبشبيرسبٌ زچرةزچٕتفؼةنيتْرةيـرُفي


ػمٕيتٔيةجسلسبزيبزتحةنجةتؽكم
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ٔجسبظةضلٕبَئٍيمسزبتكؽرٕزجرّيُظرٕزبيدرة تعرٓيیتجرسبيػسلرّتٕبَةئيْرةيتخففريبػمرةجرّ بخرمٔ
خةزجبشيسشْةيبيسبٌ .
-9جسلررسبزيبزتحررةنجررةٔشبزتخةَررّْةَٓ،ة ْررة،ظررةشيةٌْةٔيدررةيغ بخهرريجررسبيترردٔيٍلررٕبَئٍيمررسزبتيررٕز َيررةش
تٕظؼّٔزؼدبيٍُْسٔـُؼت،زفغيؽكیتزمٕلئـُفيجّيُظٕزتعٓيمؼسكت زجةشبزْةي بخهئخٓةَي .
-11بيدة يسخؼيتـةنرجسبيتثحيتزمٕقبيٍزسفّٔ بٔزييةزكًيت زيٕبز الشو .

-11بزبئَّظرسبتكةزؼُةظر ،جسزظر ٔتؽرخيؿـریزيتفُر ،بزشؼريةج كيفر كةزْرة تخففر  ،زخّجُرد ٔ
نحمّجُد َٔيصتةييدظةجمّفؼةنيتزسفّبييتمةليةٌجسبيـدٔزٔيةتًديدپسٔبَّفؼةنيتجّيسبخغذيسجه .

ْةيزكبنصزًّ .

َةيّْةيتخففي،بظتةَدبز ًَٕ ٌتؼسفّ
بئآئيٍ 


تدٔيٍَظةيُةيّزسفّ
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-13زًةيتبشـُؼتبَيًيؽٍكؽٕز زخٓتكعثبػتحةزجيٍبنًههي .
تةيئٍيةبَتؽةزٔتٕشيغكتةتْةَٔؽسيةتيٕز َيةشزسفّجةكعثبخةشِبشيسبخغذيفیذ .
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ْةيتخففيزسفّبيجسبيپيؽحس بْدبفآظيفةبيسبٌ زچةزچٕتٔظةيفٔبْدبفيُدزج زبيٍ

-15تةظيط 
كًيتّ
بظةظُةيّ .
تةظيطؼؼحّْةيآظيفةبيسبٌ زظسبظسكؽٕزجسبظةضآئيٍَةيرّ بخهريجرسزعرثلرسٔزتٔجرّتؽرخيؿْيارت
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يديسِ .
-17تؽكيمؼسكتٓةيتؼةَٔي زچةزچٕتلٕبَئٍظٓيىكس ٌبػمةجّيُظٕززميؽكیتيةنئزسفّب  .

تبصرٍ :1كهيَّظسبتكةزؼُةظ پطبشتفٕيثْياتيديسِجّيسبخغيسجٕنّبػیوخٕبْدؼد.يگسآَکّکةزؼرُةض
يةکةزؼُةظةٌ،يعتمیجّيسخغيسجٕنّيؼسف گس َدکّ زبيٍـٕزتيٕخثبظتمیلکةيمکةزؼُةضخٕبْدجٕ  .




تبصرٍ:2بَتخةتٔيؼسف خحسِٔكةزؼُةضجّيسبخغب بز ،زمٕل ٔلمةي ٔغيسِ،پطبشتفٕيثْيارتيرديسِ
آظيفةبيسبٌٔثحت زبظُة  بخه ٔگصبزغظةنيةَّْياتيديسِخٕبْدجٕ  .
فصل دّم – عضْیت

:

هبدٍ چِبرم:ػمٕيتكهيّبؼخةؾزميم ٔزمٕل ٔبخردؼرسبيهکرّبـرٕلبظةظرُةئّيفرة آئريٍَةيرّْةَٔظةيُةيرّ
( ظتٕزبنؼًمْة،يمسزبت،يُؽٕززسفّب )آظيفةبيرسبٌزبپريسفترّٔؼرسبيهػمرٕيتيُردزج زبيرٍبظةظرُةيّزب بزب
جةؼررد ،زآظرريفةبيررسبٌآشب بظررتْٔرريمكطزبًَر تررٕبٌجررّلحررٕلػمررٕيتيدحررٕزٔيررةبشػمررٕيتآٌخهررٕگيسيكررس .
ػمررٕيتْسػمررٕپررطبشتفررٕيثْياررتيررديسِ زيكر بشگسْٔٓررة تؼسيررفؼرردِ زشيررسبيررٍيررة ِ،جررّبنرریعبػمررة
خٕبْدزظيد .
الف -اشخبص حقيقی :کّجّظّ ظتّتمعيىي ؼَٕد :

-1ػمٕزظً :کعةَ کّجّتؽخيؿْياتيرديسِظرةجمّزسفرّب يرةتسفريیتيرستحهيتُةظرح  بؼرتّجةؼرُد.يةَُرد
كةزگس بَةٌ،نسبزةٌ،فيهًحس بزبٌبَيًيؽٍَٕ،يعُدگةٌ،كةزجسبٌتكُٕنٕژيْةيپيؽرسفتّٔكرةيپيٕتس زتٕنيردبَيًيؽرٍ،
تٓيّكُُدگةٌ،تٕنيدكُُدگةٌ،يدزظئٍ بَؽدٕيةٌبَيًيؽٍيةظةيسؼةغهيٍبيٍزسفّ .

-2ػمٕٔبجعتّ:آيةتٕزْةٔظةيسػیلًُدبٌػمٕيت زآظيفةبيرسبٌكرّزرةئصؼرسبيهػمرٕيتزظرً َيعرتُدپرطبش
تفٕيثْياتيديسِػمٕٔبجعتَّةييدِييؼَٕد .

-3ػمٕبفتخةز ُْ:سيُدبٌٔؼخفيتٓة فسُْگ  بخه ٔخةزخ كّيُؽةخديةتيٓىجرسب بيرٍُْرسـرُؼتجرٕ ِ
ٔيةػمٕيتؽةٌظحثپيؽحس بْدبفآظيفةبيسبٌي گس  .
تبصرٍ :1بػمة بفتخةز ٔٔبجعتّي تٕبَُد زبلدبيةتيسجٕنجّكًيتّْة آظيفةبيرسبٌيؽرةزكت بؼرتّجةؼرُدٔنر 
ًَ تٕبَُد زيدةيغٔبزكةٌآظيفةبيسبٌبَتخةتؼَٕدٔيةجسبيبَتخةت ززب گيس ؼسكتكُُد .
تبصرٍ  :2ػدوفؼةنيتػمٕزظًي زيكيبشكًيتّْةجةگصبزغيعإلكًيتّٔجّتؽخيؿْياتيديسِجةػثتغييسػمرٕيت
بشزظًيجّٔبجعتّخٕبْدؼد .

ة) اشخصبص حقْقی  :ؼةيمؼسکتْةٔيٕظعةتفؼرةل زػسـرّبَيًيؽرٍ،جرة زخٕبظرتبفرسب ذيعرًت ززردٔ 
بختيةزبتنحكبظةظُةيّؼسکتيةيٕظعّ .

تبصرٍ :1بؼخةؾذيعًت زؼسکتْةٔيٕظعةتػمٕآظريفة،يٕظرفْعرتُدکهيرّتغييرسبت زبظةظرُةئّآخرسيٍ
تغييسبتؼسکتٔيٕظعّزبجةبزبئّزٔشَةيّزظً ،ظسفيدتيکيةِبشبَتؽةز،کتحةجّبنیعآظيفةجسظةَُد .
تبصرٍ ًَ:2ةيُدِْسؼسكتيةيؤظعّ .

هبدٍ پٌجن  -شرایط عضْیت :
 -1بؼتٍيدزکتسفيه يستحهيةظةختفيهىيةتةنيفةتيةظةجمّبَيًيؽٍجّييصبٌالشؤكةف ،جسبيبزرسبشػمرٕيت
زظً ٔ،بجعتّيةبفتخةزي .
-2تمديىتمةلةيؼخفئپسظؽُةيّتكًيمؼدِ،جّْياتيديسِآظيفةبيسبٌ .
يُظىزكػمٕيتظةالَّجّآظيفةبيسبٌ .

-3پس بختٔزٔ ئّپس بخت
-4لحٕلٔبػیوتؼٓدجّبخسب يمسزبتبيٍبظةظُةيّ،يفٕجةت،آييٍَةيّْةٔ ظتٕزبنؼًمْة  بخه  .
 -5بؼتٍيدٕشيؼتحسبشٔشبزتفسُْگٔبزؼة بظیييجسبيبؼخةؾزمٕلي .

تبصرررٍ ْ:1ررسيررکبشبػمررةوكررّؼررسبيهػمررٕيتآظرريفةبيررسبٌزببش ظررت ْرردبشػمررٕيت زآظرريفةبيررسبٌيعررتؼفي
ؼُةختّييؼٕ ٔنيكٍيهصوجّبَدةوتؼٓدبتلحهيخٕ بظت .

تيدًرغػًرٕيييٕظرفجرّپرريسغػمرٕيتيتمةلريةٌْعرتُد.
تبصرٍْ:2ياتيديسِنحكبظةظرُةئّلرٕبجهيفرٕ م
چُةَمّتمةلةيػمٕيتجؼميبشيتمةليةٌجُةجّ اليهيبشظٕيْيارتيرديسِپريسفترَّؽرٕ ٔيرةػمرٕيتبيؽرةٌبش
نررسفْياررتيررديسِظررهثؼررٕ ،يتمةلرريييتٕبَرردبػتررسبقخررٕ زببشنسيرركجررةشزض زبٔنرريٍخهعررّيدًررغػًررٕيي
يطسذًَةيد.تفًيًةتيدًغ زبيٍيٕز لطؼئالشوبالخسبوبظت .
تبصرٍ ْ: 3سيکبشبػمة ٔبجعتّ،ي تٕبَدبشْيارتيرديسِ،تحرديمٔلرؼيتػمرٕيتخرٕ جرّزةنرتزظرً ،زب
زخٕبظتًَةيد.يؽسٔنجسبيُکّبشآخسيٍ زخٕبظتٔ ،زدبلميکعةلگرؼتّجةؼد .
هبدٍ ششن  -هؤضطبت ّابطتَ :
آظيفةبيرسبٌير تٕبَردجرةزػةيرتيفرة بظةظرُةيّ،خٕبيرغفسُْگرئُْرسئـرُفي يگرسزبجرّٔبجعرتگ يرةًْكرةز 
ّػمٕيتبَدًٍْة يؽةجّخةزخيية بخهيجسبجسيمسزبتخةزيكؽٕز زآيد .

جپريس َٔيصج
فصل ضْم  -اهْر هبلی ّ اداری :
هبدٍ ُفتن  -درآهذ  :
سبٌبشيسمْة شيستةييٍي ؼٕ  :

زآيدآظيفةبي

-1زكٔزٔ

بػمةو 

-2زكػمٕيتظةالَّبػمةو 
-3كًكٓة يةن ْٔدبية بؼخةؾزميم ٔيةزمٕل  .

 -4زآيررردزةـرررمبشبَدرررةوفؼةنيتْرررةي بشلحيرررمجسگرررصبز  ٔزِْرررة آيٕشؼررر ًَ،ةيؽرررگةْٓة،بَتؽرررةزبت،جسگرررصبز 
ظًيُةزْة گَٕةگٌٕٔظةيسفؼةنيتْةي كّيغةيست جةبْدبفآظيفةبيسبٌَدبؼتّجةؼد .
تبصرٍ :1زكٔزٔ ئزكػمٕيتبػمة زميمئزمٕل ،ن يفٕجّْياتيديسِبظتکّيتُةظثجرةبزشغٔ
گعتسغفؼةنيتْةْسظةليکحةزتؼيئٍبػیوي گس  .



تبصرٍ :2زكػمٕيتجسب  بَؽدٕيةٌَففزكػمٕيتػة بػمة آظيفةجٕ ِٔبػمة بفتخرةز بشپس بخرت
زكػمٕيتيؼةفْعتُد .
يرّٔ،زكػمرٕيتجةيردنحركبظرُة يرٕثميـرٕزتگسفترّٔ
تبصرٍ  :3زيةفتٔزفٕلْسگَٕرّ زآيرد،كًرؤ،زٔ
م
فةتسيةنيآظيفةبيسبٌثحتگس  .
هبدٍ ُشتن ُ -سیٌَُب  :

کهيّ زآيدْة آظيفةبيسبٌجسب بيٕزخةز ٔيخةزجػًٕي آظيفةبيرسبٌ،جرةتفرٕيثْيارتيرديسَِٔظرةزتيعرتميى
جةشزضٔ زج زگصبزغيةن ظةنيةَّخٓتبزبئّجّيدًغػًٕي بَدةوي ؼٕ  .
هبدٍ ًِن  -حطببذاری :



خصبَررّ بزيعررإلبيررٕزيررةن ٔزعررةجدبز آظرريفةبيررسبٌبظررت.كهيررّچررکْررة،بظررُة يررةن ٔ،بٔزبقجٓررة بزجررةبيمررةو
خصبَّ بزجّبتفةقبيمة يکػمْٕياتيديسِيةيديسػةيمجًّْسبِيٓسآظيفةبيسبٌيؼتحسخٕبْدجٕ  .

ظةيسٔظةيفخصبَّ بزجّؼسذشيسبظت :

-1ب بزِبيٕزيةن ،تُظيى فةتسٔبظُة ،ـٕزتزعةتْة يةن ٔزظيدگ ٔزفعزعةتْة .
ْةٔكًکْة يةني زلحةلزظيدکتح  .

ٔـٕلٔخًغآٔز ٔزٔ يّ،زكػمٕيت
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-3تٓئّتُظيى فةتسيخفٕؾيةن ،جيیٌٔتسبشَةيّ آظيفةبيسبٌجسب بزبئّجّْياتيديسِٔجةشزظةٌ .
-4زظيدگ جّـستبظُة ٔيدبزکبزبئّؼدِ زيٕز پس بختْة،تٕظهبػمة آظيفةبيسبٌ .

َ-5ظةزتٔثحتْسگَّٕخسيدٔفسٔغْٔسَٕعػًهيةتيةن ٔ زـٕزتنصٔوگصبزغجّجةشزظةٌْ،ياتيرديسِ
يةيدًغػًٕي  .
-6زفعـٕزتبيٕبليُمٕل،غيسيُمٕلٔ،خِٕٔبظُة يةن آظيفةبيسبٌ .
پيػجيُ جٕ خّظةلآت ٔتعهيىآٌجّْياتيديسِخٓتجسزظ ٔتفٕيث .
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خصبَّ بزيٕظفبظت زْسيٕز جُةجّتمةلة جةشزضيةجةشزظةٌكهيّ فةتسٔبظُة يةن آظيفةبيرسبٌزب

تبصرٍ :1
جسب زظيدگ  ،زيسمآظيفةبيسبٌ زبختيةزبيؽةٌلسبز ْد .
تبصرٍ  :2زـٕزتبَممة  ٔزِْياتيديسِ،خصبَّ بزٔزئيطْياتيديسِيةيديسػةيميٕظفخٕبْردجرٕ بيرٕز
يةن آظيفةبيسبٌزبتةبَتخرةتْيارتيرديسِجؼرد كًةكرةٌب بزِکرس ِٔنر ـٕزتدهعرّتففريه ،کهيرّبظرُة ٔبيرٕبل
آظيفةزبجّْياتيديسِجؼد تسٕيمًَةيُد .
هبدٍ دُن – هعبهالت  :

آظيفةبيسبٌييتٕبَدجُةجّتفًيىْياتيديسِٔ ززدٔ بختيةزبتبيؽةٌ،بلدبوجّبَؼمة ْسَٕعيؼةيهرّبػرىبشيُمرٕل

ٔيررةغيررسيُمررٕل،بشلحيررمجيررغ،ـررهر،زْررٍ،يؼةٔلررّ،بخررةزِٔغيررسِٔيررةٔبگررربزيًَررٕ ًِْٔمُرريٍ زيةفررتٔبو
بػتحةزيًَةيد .زيٕبز خةزجبشزدٔ بختيةزبتيةيٕبز يٓرىکرّْيارتيرديسِ،يرةيرکظرٕوبػمرة زظرً ـریذ
جدبَُد،يٕلٕع زيدًغػًرٕي فرٕقبنؼرة ِ،يطرسذٔجرّزب گربؼرتّخٕبْردؼرد.بيرٍيؼرةيیتَعرحتجرّبؼرخةؾ
ثةنثٔنسفيؼةيهَّةفرٔيؼتحسبظتٔ،بنحترّ ززردٔ لرٕبَيٍكؽرٕزٔيرٕبشيٍلمرةئي،يرةَغزركزخرٕع،فعر ،
بلةيّ ػٕئظةيسبيمةػةتٔبلدبيةتبشظٕيآظيفةبيسبٌَخٕبْدجٕ  .
تبصرررٍ   :1زـررٕزتيکّييررصبٌيؼررةيیتتؼٓرردآٔزآظرريفة،جيؽررتسبش 51زـررديٕخررٕ يـررُدٔقآظرريفةبيسبٌجةؼررد،
يٕلٕعلحمبشٔلٕعيؼةيهّيةلحٕلتؼٓد،جةيدجّتةييديدًغػًٕي جسظد .
 

 فصل چِبرم  -اركبى آضيفب ایراى :
هبدٍ یبزدُن – ضبزهبى :
ظةشيةٌآظيفةبيسبٌيؽتًمجسبزکةٌبـه َةيحس ِ زشيرسبظرتکرّجؼمرة بزب شيسيدًٕػرّْرةي جرّػُرٕبٌبزکرةٌ
فسػ ْعتُد :
-1يدًغػًٕي  
ْ-2ياتيديسِ 
-3ؼٕزب  بٔز  
-4جةشزظةٌ 

هبدٍ دّازدُن  -هجوع عوْهی :
الف) کليبت 

-1تؼسيفيدًغػًٕي :ػةنيتسيٍزكٍآظيفةبيسبٌبظتٔبشبختًرةعبػمرة زظرً ًَٔةيُردِتةوبالختيةز(جرةٔكةنرت
تؽكيمييؼٕ .زمٕزبػمة غيسزظً  زيدًرغ،

كتحي)بػمةيزميمئزمٕل ،جّ ٔؼکمػة ٔفٕقبنؼة ِ
جیيةَغبظت .
َ-2سٕۀبػیوخهعّيدًغػًٕي ٔ ػٕتبػمة،بشنسيكپعرتبنکتسَٔيکر (بيًيرم)،پيةيرک(بضبوبض)ٔ زج
زَؽسيّ بخهيآظيفة،جّـٕزتتٕبيةٌٔزدبلميکْفتّپيػبشتةزي خهعّخٕبْدجرٕ ًْ.مُريٍْيارتيرديسِير 
تٕبَدجرّتؽرخيؿخرٕ ٔبلتمرة يٕلؼيرت ،ػرٕتبشنسيركتًرةضتهفُر ًَ،رةجسيرةبَتؽرةزآگٓر  زخسبيردزببلرةفّ
ًَةيد .
-3جسب زظًيتخهعّيدًغ،زمٕزيوظٕوبػمة(يدًٕعبػمة زظً ٔبؼخةؾزمرٕل ػمرٕ)كرةف بظرت.
زـٕزتجّزدَفةتَسظيدٌتؼدب زةلسبٌ،خهعۀجؼد کّشيةٌآٌکًتسبشيرکْفترّٔجيؽرتسبش ٔيرةَِخٕبْرد
جٕ ،يدد ببػیؤبػمةجَّسٕية ؼدِ ػٕتخٕبُْدؼد.خهعّجؼد جةْستؼدب بشزةلسبٌزظًيتخٕبْد بؼت .
-4خهعةتيدًغػًٕي تٕظهْياتزئيعّب ظَّفسِيسكثبش جيس،يُؽ َٔةظسب بزِير ؼرٕ ْ.يارتزئيعرّبش
جيٍبػمة زةلس زخهعّٔجةبكثسيتَعح بَتخةتي ؼَٕد .
ْ-5سگةِ زيدًغػًرٕييؼرٕزٔبخررتفرًيى زيٕلرٕػةتيطسٔزرّ ز ظرتٕزخهعرّخةتًرَّيةجردْ،يارتزئيعرّ
يدًغجةتفٕيثبػمةوي تٕبَُدبػیوتُفطًَٕ ِٔتةزي خهعّجؼدزبكّزردبكثسبشيرکْفترّکًترسَحةؼرد،تؼيريٍ
ًَةيُد.تًديدخهعّـسفةبشنسيكبيًيمجّبنیعبػمةخٕبْدزظيدٔتؼدب خهعةتتًديد َحةيردبشظرّخهعرّيتدرةٔش
جةؼد.زدَفةتالشوخٓتزظًيتخهعّتًديد جّتؼدب زةلسبٌخٕبْدجٕ  .
خهعّب تٕظهيُؽر تُظريىٔجرّبيمرةوْيارتزئيعرّخٕبْردزظريد.كهيرّ
بشيربكسبتٔتفًيًةتيدًغ،ـٕزت 
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ـٕزتخهعةت،نيعتبظةي زةلسيٍ زيدًغجةبخربيمةبشبيؽةٌ،بػیوَتةيحبَتخةجةتَ،ع يةبـیذيفٕجةت
ْياتيديسِٔيدًغػًٕي ٔتةئيدـستبَتخةجةتجةيدجّبيمةوْياتزئيعّيدًغٔ َٔةظسخهعرّجسظرد .زيرٕز 
تغييسبتبظةظُةيّ،يسبتثجةيدجّبيمة کهيۀزةلسبٌٔبخدزكزأ َيصجسظد .
-7يدةيغػًٕي ًَةيُدِلةََٕ كهيّبػمةوجٕ ِٔتفًيًةتآٌ زيٕز تًةوبػمةوبػىبشزةلرسئٍغرةئحيٍَةفرر
ٔالشوبالخسبٔجسظةيسبزکةٌٔشيسيدًٕػّْة آظيفةَيصزةکىخٕبْدجٕ  .
-8تفًيًةتيتخرِجةزب بكثسيتيؼُيَففجؼیِٔيکَفسبشزةلسبٌ بزب زكزأ َ،ةفرٔيؼتحسبظت .

-9زب گيس  زًّْيٕبز ػهُ بظتجّخص زيٕبز

كّيدًغػًٕي يخف جٕ ٌآٌزبتفٕيثكُد .

-11بػمةي کّبيکةٌزمٕز زيدًغػًٕي زبَدبزَد،ي تٕبَُدجّْسيرکبشبػمرة(بػرىبشزظرً يرةٔبجعرتّ)
جسب ؼسکت ززأ گيس ًَ،ةيُدگ بػطةکُُرد.بيرٍيؼسفر َةيرًَّٔةيُردگ کرّبختيرةززركزأ جةيرد زآٌتفرسير

ؼدِجةؼد،پيػبشآغةشزأ گيس تمرديىْيارتزئيعرّؼردِٔ زـرٕزتتةييردآٌتٕظرهْيارتزئيعرّ،لةجرمبػًرةلٔ
يعتهصو زج زـٕزتدهعّخٕبْدجٕ .يعٕٔنيتـستجسگۀًَةيُدگ جّػٓدۀ بزَدۀآٌبظت .
 -11بؼتٍزكزبئزككةَديدبؼدٌ،يعتهصوػدوظهثػمٕيتبشبفسب ٔپس بختزكػمٕيتبظت .

-12بػمةييتٕبَُدجةًْةُْگئيٕبفمرتْيارتزئيعرّ ،زشيرةٌيؽرخؿٔيسردٔ يَ،ظرسبتخرٕ زب زخهعرّ
يطسذًَةيُد .زـٕزتـیزديدْياتزئيعَّ،ظسبتبػمةجّـٕزتيكتٕتبزبئّؼدِٔ،بشنسيكْياتزئيعرّ
جّبنیعبػمةخٕبْدزظيد .
ة) هجوع عوْهی عبدی  :
ْسظةليكحةزٔجسب ؼٕزٔتفًيىگيس تؽكيمي ؼٕ ٔٔظةيفآٌجّؼسذشيسبظت .
-1ؼُيدٌگصبزغْياتيديسِٔجةشزظةٌ زجةزِفؼةنيتْة،ػًهكس ٔبيٕزيةن آظيفةبيسبٌ ز ٔزِلحم .

-2جسزظ ٔبظٓةزَظس زجةزۀگصبزغْياتيديسِ،جيیٌٔػًهکس يةن ،آييٍَةيّْة  بخه ٔظةيسيفٕجةتجرة
تةييد،ز يةبـیذيٕبز ية ؼدِ .
-3تؼييٍخهيؽيػًٕييجسبي ٔزِجؼد .
-4بَتخةتبػمةيْياتيديسِٔجةشزظةٌ زـٕزتپةيةٌ ٔزِ،بظتؼفة،جسکُةز يةفٕتْسيک .
ج) هجوع عوْهی فْقالعبدٍ  :

زْسشيةٌجّ ػٕتكتح ْياتيديسِيةيرکظرٕوبػمرة زظرً يرة ػرٕتجرةشزضٔتةييردؼرٕزب  بٔز ،لةجرم
تؽكيمجٕ ِٔبختيةزبتآٌجّؼسذشيسبظت .
-1تغييسٔبـیذبظةظُةيّ 

-2ػصلبَفسب

يةبختًةػ بػمة ْياتيديسِٔيةجةشزظةٌٔتؼييٍخةَؽيٍ .

-3تغييسيسميسكصبـه آظيفة 

-4جسزظ ٔبتخةذْسگَّٕتفًيى زخفٕؾکهيّبظُة ،تفًيًةت،بلدبيةتٔيفٕجةتْياتيرديسِٔآظريفة،بخرر
ْسگَّٕتٕليربشْيارتيرديسِ،جةشزظرةٌٔبجطرةلتفرًيًةتبيؽرةٌكرّ زجسبجرسؼرخؿثةنرثلطؼيرتَيةفترّٔلةجرم
ػدٔلجةؼد زـٕزتنصٔوتؼييٍْياتتسميكٔبػطةيبختيةزبتتةوجّْياتتسميكيصجٕز .
-5بَسیلآظيفةبيسبٌٔبَتخةتبػمة ْياتتففيّ .
تبصرٍ  :1زـٕزتيكّيديسػةيمبش زٌْٔياتيديسِبَتخةتگس ،ظًتَةئثزييطزبَيصػٓدْدبزييگس  .
تبصرٍ :2نسذٔبخسب يٕبز يسجٕنجّيدًغػًٕييفٕقبنؼة ِ ،زيدًغػًٕييػة يجیبؼكةلبظت .

تبصرٍ :3يٕبز يبشلحيمنسيمّبػیوشيةٌٔ ػرٕتبشبػمرة،زردَفرةتزظرًيتخهعرَّ،سرِٕيرديسيتخهعرّٔ
ْياتزئيعَّ،فةت ززبيگيسي،تدديدخهعّ،بػیوتُفط ،زيدًغػًٕييفٕقبنؼة ًِْ،ةَُديدًرغػًرٕيي
ػة يخٕبْدجٕ  .
تبصرٍ  :4زـٕزتيكّتؽکيميدًغجّ زخٕبظتيوظٕوبػمةيةجرةشزضجةؼردْ،يارتيرديسِ،جةشزظرةٌٔكرة ز
بخسبيئب بزيآظيفةيٕظفجًّْكةز کةيمٔفسبْىآٔز ٌكهيّبيكةَةتالشوخٕبُْردجرٕ  .زـرٕزتبيتُرةعْيارت
يديسِ،جةشزظةٌبلدبيةتالشوزبجسبيتؽكيميدًغجّػًمخٕبُْدآٔز ٔبيتُةعْسيکبشبؼخةؾٔيسبخغيررکٕز
،تخهفٔيعتٕخثجسخٕز خٕبْدجٕ  .


هبدٍ ضيسدُن ُ -يئت هذیرٍ :
الف) تعریف ْ:ياتيديسِيتؽكمبشپُحَفسػمٕبـه ٔ ٔػمٕخرةيگصيٍ(ػهريبنحردل)بظرتكرّبشخةَرثيدًرغ
ػًٕييْسظّظةليکجةز( زبٔبخسپةييص)بشجيٍبػمةيزظًئًَةيُدگةٌبؼخةؾزمٕليػمٕبَتخةتييؼٕ .

ْياتيديسِْسيةِزدبلميکخهعّجسب بَدةؤظةيفخٕ تؽکيمي  ْد.خهعةتْياتيديسِجرسب تفرًيىگيرس ٔ
تفٕيث،جةزمٕزکهيّبػمة بـه ٔيیکتفًيىگيرس بکثسيرتزردبلمظرّپرُدىبظرتْ.يارتيرديسِجرسب بَدرةو
بيرررٕزخرررةزيآظررريفةبيرررسبٌيكُفرررسزببشجررريٍخرررٕ ٔيرررةخرررةزجبشْيارررتيرررديسِجؼُرررٕبٌيرررديسػةيمبَتخرررةتيررر ًَةيرررد .
ًْمُيٍْياتيديسِپطبشبَتخةتبشخةَثيدًغػًٕييبشجيٍخٕ زئيطْياتيرديسَِ،ةئرثزئريطْيارتيرديسِٔخصبَرّ بز
زببَتخةتييًَةيد .

،زمرٕقجگيسٔلرسبز ب يآًٌَ،يترٕبٌجريػبشيرو

تبصرٍ ْ :1يچػمٕزمٕليؼرةيمكهيرَّفرسبتظرٓةيدبز،ؼرسيک
ػمٕ زْياتيديسِ بؼتّجةؼد .
تبصرٍ  :2زدبلمظَّفسبشبػمةيْياتيديسِ،جةيدبشبؼخةؾزميميػمٕجةؼُد .

تبصرررٍ :3بػمررة خررةيگصيٍ،جرردٌٔ بؼررتٍزرركزبي زخهعررةتْياررتيررديسِزمررٕز بزَرردٔ زـررٕزتبظررتؼفة،
جسكُةز يةفٕتْسيکبشبػمة،ػمٕبـه خٕبُْدؼد .
ة) ّظبیف ُيئت هذیرٍ



بخسبييفٕجةتيدًغػًٕيي 
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-2بخرتفًيى زخفٕؾبيدة ؼؼثآظيفة 
 -3فةعبشزمٕقٔيُةفغيؽسٔعٔلةََٕيبػمةو .
ْةٔيةجعتٍزعةتْةيجةَكيآظيفةبيسبٌ .

-4بفتتةذزعةت زجةَک
-5خسيدٔفسٔغبيٕبليُمٕلٔغيسيُمٕليؽسٔنجسبيُكّجّيُظٕزخهثَفغؼخفيَحةؼد .
-6زمٕزٔيةبػصبوًَةيُدِ زكهيّيسبخغلمةي ٔب بز جًَّةيُدگيبشظٕ آظيفةٔ فةعبشزمٕقآٌ .

جةظةيستؽركمْةيـرُفيجرةزػةيرتلرٕبَئٍيمرسزبت

-8بَؼمة لسبز ْة  ٔخةَحّٔ ظتّخًؼيجًَّةيُدگيبشآظيفة
يسجٕنّٔجسبجسبظةظُةيّآظيفةبيسبٌ .
-9ظةشيةَدْي،بظتخدبو،ػصلَٔفثكةزيُدبٌب بز خٓتبَدةوبيٕزآظيفةبيسبٌ .
-11جسگصبز يدًغػًٕيئ ػٕتبشبػمةنحكيمسزبتبظةظُةيّ .
-11تٓئّبزبئّگصبزغظةنيةَّجّيدًغػًٕيي .
-12تٓئّتُظيىتسبشيةن ًْٔمُيٍپيػجيُ جٕ خّظةلآت خٓتبزبئّجّيدًغػًٕي  .
آئيٍَةيّْة  بخه  .

َ-13ظةزتجستدٔئٍتفٕيثيٕلت
تةظيطٔتمٕيتؼسكتْة تؼةَٔئبيدة بيكةَةتزفةْ جسبيبػمةو .

-14
تةظيطؼسكتْةئبجعتّجّيُظٕزَيمجّبْدبفآظيفةبيسبٌجةبٔنٕيت زبيٕزتسميمةتي .

-15

تؽكيمكًيتّْة 

-16
-17تؼييٍ ظتًص جسبييديسػةيم زـٕزتَيةش .



هبدٍ چِبردُن – رئيص ُيئت هذیرٍ :
زئيطْياتيديسِ،يعإلًْةُْگيبيٕزبَدًٍجةْياتيديسَِٔيصظخُگٕيْياتيديسِبظت.
هبدٍ پبًسدُن – هذیرعبهل :

يديسػةيم،زيةظتٔب بزِبيٕز جيسخةَّزبػٓدِ بزجٕ ِٔيعإلتؽكيیتبخسبي بظت .
ٔظةيفيديسػةيم 
-1بخسبييفٕجةتٔتفًيًةتْياتيديسِٔيدًغػًٕيئبَدةوبيٕزخةزئب بزيآظيفةبيسبٌ .

-2گؽةيػزعةتآظيفةبيسبٌجّبتفةقخصبَّ بزٔزئيطْياتيديسِ ز{}جةَكٓة زظً ٔ،بزيرصٔخرِٕآظريفةبيرسبٌ
جّزعةتيركٕز .
تبصرٍ:1تؼدب َٕٔعزعةجٓة،جّتؽخيؿْياتيديسِخٕبْدجٕ  .

ثحتَٔگٓدبزيـٕزتخهعةتيدًغػًٕيئْياتيديسِ،يدبزکب بز ٔ فتسيؽخفرةتكةيرمبػمرةوآظريفة

-3
بيسبٌجّٔظيهۀ جيسخةَّآظيفة .
َ-4ظةزتجسفؼةنيتخصبَّ بز زب بزِ،زفعَٔگٓدبز بظُة ٔيدبزکيةن  
هبدٍ شبًسدُن  -هشبّراى حقْقی  :

خٓتجٓحٕ زَٔدتفًيًةتٔبلدبيةتبَدًٍبشَظسزمٕل ،جسزظ ٔپيؽُٓة بـیذبظةظرُةيّ،آيريٍَةيرّْرة،تٓيرّ
ٔتُظيىًََّٕلسبز ب ْة کةز ،يؽةٔزِٔظةيسخديةت کّنحكآييٍَةيّيسجٕنّ زَظسگسفتّي ؼٕ ،يؽةٔزبٌ
زمٕل ،يتؽکمبشبػمةي کّبؼسبفلةجملحٕن جسيعةئمزمٕل  بزَد،تؽکيمي ؼٕ  .
ًْمُيٍجسب جسزظ کهيّآييٍَةيّْة  بخه پيؽُٓة ،يٕلٕعلحمبشنسذَص ْياتيديسِٔيدًغػًٕي جةيرد
جَّظسکًيتّزمٕل جسظدٔکًيتّلًٍتطحيكيٕلرٕعجرةبظةظرُةئّ زَظسگرسفتٍيرٕبشيٍزمرٕل َ،ظرسيؽرٕزت 
خٕ زببػیوي ًَةيد.بيٍکًيتًّْمُريٍ زيرٕز َظسخرٕبْ کًيترّزظريدگ جرّتخهفرةتٔظرةيسيرٕبز کرّيدًرغ
ػًٕي ،ؼٕزب  بٔز يةْياتيديسِـیذجدبَُدَيصَ،ظسبتيؽٕزت خٕ زببػیوي ًَةيرد.ظرةيسشيسيدًٕػرّ
ْة آظيفة،جةيد زخٕبظتَظسيؽٕزت زببشنسيكْياتيديسِيطسذًَةيُد .
يؽةٔزبٌزمٕليتٕظهْياتيديسِٔجطٕز بٔنهحةَّتؼييٍييگس  .

هبدٍ ُفذُن  -كبرگرٍّ ُبي(كويتَُبی) آضيفب :
كًيتّْةكةزگسِْٔةيگسْٔٓةيتخففييتؽكمبشبػمرةوآظريفةبيرسبٌْعرتُدكرّتسرتَظرةزتْيارتيرديسِ،آظريفة
 
بيررسبٌزب زپيؽررحس بْرردبفخررٕ يررةزييي ُْرردٔفؼةنيررتْررة گَٕررةگٌٕفسُْگر ُْ،ررس ،بخسبير ،ـررُف ٔغيررسِ
بزَد.زدٔ ٔظةيف،بختيةزبتٔتسكيثبػمةؤَسِٕتؽكيمخهعةتجسبظةضآئيٍَةيّْةي بخهيتؼييٍييگس  .
تؽكيمكًيتّْةجّپيؽُٓة ْياتيديسِٔتفٕيثيدًغػًٕييـٕزتييگيس  .

-1

تٕبَدَعحتجّتةظيطكًيتّْةيخديديةب غةوكًيتّْة زيکديگسبلدبوكُردبيرةجةيرد ز


ْياتيديسِيي
-2
بٔنيٍيدًغػًٕيييٕلٕعزبجّتفٕيثجسظةَد .
-3زرفيکكًيترّكرّتةظريطآٌجرّتةييرديدًرغػًرٕييزظريدِجةؼردفمرهتٕظرهيدًرغػًرٕيييًكرٍ
بظت .
ْةيبخسبيرئؼرسذٔظرةيفآٌْرةجةيردجرّتفرٕيثيٕلرت

ْةبشخًهرّآييٍ 
َةيرّ


ييفٕجةتكًيتّ
 -4
كهيّ
ْياتيديسِجسظدٔ زبٔنيٍيدًغػًٕي َيصگصبزغٔجّزب گربؼتّؼٕ  .

ْ-5سػمٕزظًيجةيدزدبلم زيکكًيتّفؼةنيتكُد .
-6ػمٕيتبػمةئبجعتّ زكةزگسِْٔةآشب بظت .

-7ػمررٕيتبػمررة زكًيتررّْةجررةبزبئررّ زخٕبظررتکتح ر جررّْياررتيررديسِٔيؼسف ر جررّکًيتررّيسجٕنررّ
ـٕزتييگيس  .


-8يديسكًيتّتٕظهبػمةيآٌٔتأييدْياتيديسِبَتخةتٔتٕظهًْيٍبػمةيةْيارتيرديسِيؼرصٔل
ي ؼٕ  .
َةيرّْة  بخهريتؼيريٍ
تؽكيمخهعةتجسبظرةضآئيٍ 

-9زدٔ ٔظةيف،بختيةزبتٔتسكيثبػمةَٔسِٕ
ي ؼٕ  .
هبدٍ ُجذُن  -شْرای داّری  :

جّيُظٕززمٔففمبختیفةتذيم،ؼٕزب  بٔز آظيفة،يتؽکمبشپرُحَفرسػمرٕبـره بشبػمرة زظرً ،ؼرةيم
ظَّفسجّبَتخةتيدًغػًٕي ،يکَفسجرّبَتخرةتْيارتيرديسِٔيرکَفرسيؽرةٔزآظريفةزمرٕل تؽرکيمخٕبْردؼرد.
ًْمُيٍْسيکبشيسبخغيرکٕز،جّبشب ْسػمرٕبـره ،يرکػمرٕخرةيگصيٍَيرص زَظرسير گيسَرد.ب بزِبيرٕز
ؼٕزب  بٔز ،جّػٓدِ جيس بظتکّبشجيٍبػمة ؼٕزبٔجةزب يعتميىبيؽةٌبَتخةتير ؼرٕ ٔبػمرة ؼرٕزب
جةيررررررررررررد بزب ؼررررررررررررسبيهيُرررررررررررردزج زجُرررررررررررردْة 5ٔ2ٔ1بشيررررررررررررة ِجيعررررررررررررتىبيررررررررررررٍبظةظررررررررررررُةيّجةؼررررررررررررُد .
ٔزِبيٍؼٕزبًْصيةٌجة ٔزِْياتيديسِآغةشٔپةيةٌيييةجد .

-1بيٍؼٕزبـیزيت بز تةجةتؼييٍ بٔز،جّکهيۀبختیفةتييرةٌبػمرة آظريفةجرةيکرديگس،کرّيسجرٕنجرّفؼةنيرت
آظيفةٔيمٕنّبَيًيؽٍ،فيهًعةش يةزؼتّْة يستحهجةؼد،جّػُٕبٌ بٔز يسل بنطسفيٍزظيدگ ٔبتخةذتفًيى
ًَةيررد.زب  بٔزبٌجررسب نررسفيٍبخررتیف،لطؼ ر ،غيسلةجررمبػتررسبقٔالشوبالخررسببظررت.يگسبيُکررّکهيررۀنررسفيٍ
بختیفجَّسٕ يگس تسبل ًَةيُد .زخفٕؾبختیفبػمة آظيفةجةبؼخةؾغيسػمٕ،ـسفَظسبشيٕبفمت
يةيخةنفتػمٕنسفبختیف،ؼٕزب ززظيدگ جّبيٍَٕعبختیفَيصجُةجّؼسبيهية ؼردِ زجرةال،ـریزيتترةو
خٓررتـرردٔززب لطؼ ر ٔغيسلةجررمبػتررسبقخٕبْررد بؼررت.ؼررٕزب  بٔز پررطبشنررسذيٕلررٕع ،زخفررٕؾ
بٔز يکَفسِ،يةتؽکيمْياتظَّفسِيةپُحَفسِتفًيىگسفتّٔبيٍتفًيىيؼتحسبظت .
 -2زکهيّيٕبز کّبؼتحةِؼٕزب زـدٔززب ،جسب کهيۀبػمة آٌيسسشؼٕ ،ؼٕزبلًٍَمكزب لحهر ،
َعحتجّـدٔززب يدد ٔبػة ِؼسبيهجَّسٕيمتم بلدبوخٕبْدًَٕ  .
-3تخهفةتبػمة ؼٕزب  بٔز جةگصبزغجةشزض زْياتيديسِ،يٕز زظيدگ لسبزخٕبْدگسفتٔ زـرٕزت
َيةش زيدًغػًٕيينسذخٕبْدؼد .
تبصرٍ- 1ػمٕيتجيػبشيکَفسبشبػمة ْياتيديسِ ،زؼٕزب  بٔز يًُٕعبظتٔ زـٕزتذيُفغجرٕ ٌ
ْسيکبشبػمة ؼٕزب زيٕلٕعيٕز زظيدگ ،ػمٕخةيگصيٍجّخة ؼخؿذيُفغ زآٌيٕلٕعجخفٕؾ،
جسب تفًيىگيس ؼسکتي کُد .
تبصرٍ – 2پطبشبػیوزأيَٓةييؼٕزبي بٔزي،زأييركٕزخٓتبنیعٔپيگيسيجرّؼرٕزبي بٔزيخةَرّظريًُة
بػیوخٕبْدؼد .
هبدٍ ًْزدُن  -ببزرش :
يدًغػًٕيييکَفسزبجّػُٕبٌجةشزضبـهئيکَفسزبجؼُٕبٌجرةشزضخرةيگصيٍجرسبييردتيرکظرةلبَتخرةت
ييًَةيدتةجسبظةضٔظةيفخٕ ػًمًَةيُد .

تبصرٍ :1فؼةنيتجرةشزضخرةيگصيٍ،يؽرسٔنجرّخةَؽريُ بظرت.بيرةجرةشزضبـره ير تٕبَردجسزظر يرٕبز زبجرّ
جةشزضخةيگصئٍبگربزًَةيد .
تبصرٍ  :2زمٕزجةشزض زتًةييخهعةتْياتيديسِجدٌٔ بؼتٍزكزأيبنصبييبظت .
ّظبیف ّ اختيبرات ببزرش 

َ-1ظةزتٔزظيدگيجرّ فرةتس،بٔزبق،کهيرّلسبز ب ْرةٔبظرُة يرةن ٔب بز ٔيسبلحرت ززعرٍخسيرةٌبيرٕزيرةن 
آظيفةبيسبٌ .
-2زظيدگ ٔگٕبْ گصبزغيةنيخٓتبزبئّجّيدًغػًٕيي .
-3زظيدگ جّؼكةيةتبػمةؤ زـٕزتنصٔوتٓيّگصبزغجسبيبزبئّجّْياتيديسِيةيدًغػًٕي  .

-4بلدبو ػٕتٔتؽكيميدًغػًٕييفٕقبنؼة ِ زـٕزتنصٔوبب رعبیتية ِ ٔبش ْىبيٍبظةظُةيّ .
-5تٓئّبزبئّگصبزغػًهكس خٕ جّيدًغػًٕيي .
-6بػیوتخهفةتبػمة آظيفةْٔياتيديسِ،جّتؽکيیتيسجٕنّ .

 فصل پٌجن  -هْارد هتفرقَ

:

هبدٍ بيطتن – شرایط اًتخبة  :
ؼسبيهکةَديدبْة زبَتخةجةتْياتيديسِٔجةشزظةٌ،جةگٕبْ ٔتةييدؼٕزب  بٔز خٕبْدجٕ  :
 -1بؼتٍزدبلم31ظةلتًةوظٍ 
َ-2دبؼتٍظٕوؼٓست 
ظةجمّكةززسفّب يستحهٔبظتًسبزفؼةنيتزسفّب  .

-3زدبلمپُحظةليعتًس
-4زدبلمپُحظةلظةجمۀػمٕيتزظً  زآظيفةٔبظتًسبزػمٕيت .
َ-5دبؼتٍ زخةت بشتخهفبَمحةن  زظّظةلگرؼتّ .
تبصرٍ  :1يیکفؼةنيتزسفّب لةجملحٕل،نحكيُؽٕززسفّب آظيفةخٕبْدجٕ  .

تبصرٍ  :2کيفيتٔ زخّتخهفبَمحةن يٕثسکّيعتٕخثيسسٔييتبشکةَديدبتٕز جةؼد،نحكآييٍَةيّبَمحةن 
خٕبْدجٕ  .
هبدٍ بيطت ّ یکن  -اًحالل :

زـٕزتبَسیلآظيفةبيسبٌْ،ياتتففيّيُتخثيدًغػًٕي ،ظسفيدتؼػيةِبشتةزي بَتخةت،يٕظرفجرّ
زعةتْة،جرّيكر 

بَدةوبيٕزيسٕنّخٕبُْدجٕ .ظسيةئّيٕخٕ آظيفةبػىبشيُمٕلٔيةغيسيُمٕل،پطبشتعٕيّ
بشيسبكصآيٕشؼيبَيًيؽٍجُةجّتفًيىْياتتففيّبْدبوييؼٕ  .

هبدٍ بيطت ّ دّم  -ضبیر هْارد :

-1کهيّيفٕجةتٔتفًيًةتْياتيديسِ،يرديسػةيمٔکًيترّْرة تخففر  ،زـرٕزتيکّجرةيفرة بيرٍبظةظرُةيّ
يتؼةزقجةؼد،جةنمٔجیبثسبظت.يگسآَکّيدًغػًٕي َعحتجّلحٕلآٌ،جّنٕزـسيرزفغتؼةزقًَةيد .
-2بظتؼفة ْسيکبشبؼخةؾػمٕ زبزکةٌآظيفةبشيدًٕػّيٕز َظس،جةيدجّْياتيديسِٔبظرتؼفة بػمرة 
ْياتيديسِٔؼٕزب  بٔز جةيدجّيدًغػًٕي تمديىگس  .
بيٍبظةظُةيّ ززبظتة بـیذبظةظُةيّپيؽيٍ ،زخهعّيدًغػًرٕي فرٕقبنؼرة ِ يرةِ ،1391زجيعرتٔ ٔ
ية ِٔجيعتَّٔتحفسِتٓئّجةزب بکثسيتبػمة زظً زةلسجّتفٕيثزظيدِبظت .

