ضزيف

ػٌَاى قبذص

1
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5

هحَض اصالح ؾبذتبض ؾبظهبًي( 150اهتيبظ)
ٍاگصاضي ٍاحسّبي ػوليبتي ٍ ذسهبت زؾتگبُّبي اخطايي ثِ قجىِّبي حطفِاي ،ثرف ذصَصي ٍ ؾويّب
اخطاي ضَاثظ ؾبظهبًسّي ٍاحسّبي ػوَهي
وبّف تؼساز پؿتّبي ؾبظهبًي زؾتگبُ
تفَيض ٍ ٍاگصاضي ٍظبيف ٍ اذتيبضات لبثل ٍاگصاضي ثِ ؾغَح اؾتبًي ٍ قْطؾتبًي
اخطاي ثركٌبهِ ؾبهبًِ هلي هسيطيت ؾبذتبض زؾتگبُ ّبي اخطايي

2
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9

ٍاحس ؾٌدف

ّسف ووي

ؾمف اهتيبظ

زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس


100


100

40
25
25
25
35

هحَض تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه ( 165اهتيبظ)

زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس

تسٍيي ثطًبهِ اخطايي زؾتگبُ زض حَظُ زٍلت الىتطًٍيه
اعالعضؾبًي الىتطًٍيىي توبهي ذسهبت اػن اظ الىتطًٍيىي ٍ غيط الىتطًٍيىي
الىتطًٍيىي وطزى ذسهبت زٍلتي(زضذَاؾت ذسهت)
الىتطًٍيىي وطزى ذسهبت زٍلتي(اضايِ ذسهبت الىتطًٍيىي ثِ قْطًٍساى)
ثِ اقتطانگصاضي پبيگبُ ّبي اعالػبتي
هيعاى اضائِ ذسهبت زض زفبتط پيكرَاى
اؾتبًساضزؾبظي تبضًوب(ٍة ؾبيت)
اصالح فطآيٌسّبي اضائِ ذسهبت
اؾتفبزُ اظ فٌبٍضيّبي ًَيي زض اضايِ ذسهت

3

100





100

100

10
10
10
25
15
15
30
35
15

هحَض هسيطيت ؾطهبيِ اًؿبًي( 210اهتيبظ)

زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس

ثطًبهِ ضيعي ًيطٍي اًؿبًي
ثِ ضٍظ ضؾبًي ًظبم اعالػبت ًيطٍي اًؿبًي
ؾبهبًسّي ٍ هتٌبؾت ؾبظي ًيطٍي اًؿبًي
تٌبؾت قغل ٍ قبغل
اصالح ٍ ثبظًگطي هكبغل
ضػبيت همطضات خجطاى ذسهت
قبيؿتِ ؾبالضي زض اًتصبة هسيطاى ٍ ثْطُ گيطي اظ تَاًوٌسي ّبي ظًبى ٍ خَاًبى
ًيبظؾٌدي ٍ عطاحي ثطًبهِ آهَظقي
اخطاي زٍضُّبي آهَظقي هسيطاى ٍ وبضوٌبى
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100
100
100
100
100
100
100
100
100

15
20
30
15
15
25
20
30
30

ػٌَاى قبذص

ضزيف
اخطاي عطح تطثيت هسيطاى

4

ٍاحس ؾٌدف

ّسف ووي

ؾمف اهتيبظ

زضنس

100

10

هحَضقفبفيت ٍ هسيطيت هبلي( 90اهتيبظ)

زضنس
زضنس

ازاضُ ٍاحسّبي اخطايي ثِ ضٍـ ليوت توبم قسُ
اخطاي ثطًبهِ هلي آهبض وكَض


100

اخطاي حؿبثساضي تؼْسي

4/4

زضنس

ثِ وبضگيطي ؾبهبًِ تساضوبت الىتطًٍيىي زٍلت(ؾبهبًِ ؾتبز)

5

هحَض ثْجَز فضبي وؿت ٍ وبض ٍ اضتمبي ثْطُ ٍضي( 100اهتيبظ)

زضنس
زضنس
زضنس
زضنس

ثْجَز فضبي وؿت ٍ وبض

5/2
5/3
5/4

100

20
30
15

اؾتمطاض چطذِ ثْطٍُضي زض زؾتگبُّبي اخطايي وكَض
ثجت اعالػبت فضبّبي ازاضي زض ؾبهبًِ ؾبزا(ؾبهبًِ اهَال زؾتگبّْبي اخطايي)
هسيطيت ؾجع

6

100
100
100
100

30
30
15
25

هحَض اضتمبءؾالهت ازاضي ،هؿئَليت پصيطي ٍ پبؾرگَيي ( 175اهتيبظ)

زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس

اضتمبء ؾالهت ًظبم ازاضي
صيبًت اظ حمَق قْطًٍساى زض ًظبم ازاضي
افعايف اثطثركي ًظبم ضؾيسگي ثِ ترلفبت ازاضي
اؾتمطاض هيع ذسهت زض زؾتگبُ
اؾتمطاض ًظبم خبهغ تَؾؼِ ٍ تطٍيح فطٌّگ البهِ ًوبظ
ضؾيسگي ثِ قىبيبت هطزهي زض ثؿتط ؾبهس
اضتجبعبت هطزم ٍ زٍلت زض ثؿتط ؾبهس
هٌبؾت ؾبظي فضبّبي ازاضي خْت اؾتفبزُ هؼلَليي ٍ خبًجبظاى

7

100
100
100
100
100
100
100
100

40
40
15
20
20
10
10
20

هحَض اؾتمطاض ًظبم هسيطيت ػولىطز( 110اهتيبظ)
اًدبم اضظيبثي ػولىطز زؾتگبُ (ثب زض ًظط گطفتي ؾبظهبىّب ،هَؾؿبت ٍ قطوتّبي ٍاثؿتِ ٍ ٍاحسّبي اؾتبًي)
تْيِ ٍ تسٍيي گعاضـ اضظيبثي اؾتطاتػيه زؾتگبُ
تكىيل قَضاي ضاّجطي تَؾؼِ هسيطيت زؾتگبُ

زضنس
زضنس
زضنس

100
100
100

70
25
15

تَخِّ :سف ووي قبذمّبي ؾتبضُزاض ثِ اؾتٌبز ثٌس  2تهَيتًبهِ قوبضُ /127675ت ّ50642ـ تبضيد ّ 1393/10/28يأت ٍظيطاى ،ثط اؾبؼ تفبّنًبهِ ثيي زؾتگبُ هطثَط ٍ ؾبظهبى هسيطيت ٍثطًبهِضيعي وكَض تؼييي هيقَز.
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 -1محور اصالح ساختار سازمانی
قبذص اٍلٍ -اگصاضي ٍاحسّبي ػوليبتي ٍ ذسهبت زؾتگبُّبي اخطايي ثِ قجىِّبي حطفِاي ،ثرف ذصَصي ٍ ؾويّب ( 40اهتيبظ)
ػٌَاى ًوبگط

قوبضُ ًوبگط

ًحَُ ؾٌدف

1

هيعاى ٍاگصاضي ذسهبت ٍ ٍاحسّبي ػوليبتي زؾتگبُ ثط اؾبؼ ثطًبهِ ههَة قسُ

2

هيعاى اضتمبء وبضايي اظ عطيك ٍاگصاضي ّب ثط اؾبؼ ًتبيح خسٍل قوبضُ 1

ؾمف اهتيبظ

ثط اؾبؼ تحمك ّسف ؾبل 96
ثطًبهِ ػوليبتي ؾِ ؾبلِ
ووي

28
12

گعاضـ الساهبت اًدبم قسُ زض ضاثغِ ثب ٍاگصاضي ٍاحسّبي ػوليبتي ٍ ذسهبت زؾتگبُ ثط اؾبؼ ثطًبهِ ههَة ٍ لطاضزازّبي هٌؼمس قسُ

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
خسٍل قوبضُ  )1خسٍل ٍاگصاضي ٍاحسّبي ػوليبتي ٍ ذسهبت زؾتگبُّبي اخطايي
ذسهبت ٍ ٍاحسّبي ػوليبتي ٍاگصاضقسُ
ًؿجت

ضٍـ ٍاگصاضي

ضزيف

ثِ ول

ذطيس ذسهت

فؼبليت ،ذسهت يب ٍاحس ػوليبتي

ثلي/ذيط

ػوليبتي

هكبضوت

ػٌَاى ذسهت يب ٍاحس ػوليبتي

ٍاگصاض قسُ

ٍاحسّبي

ٍاگصاضي هسيطيت

ذسهبت ٍ

ٍاگصاضقسُ

1
2

ًتبيح حبصل اظ ٍاگصاضي
تؼساز

تؼساز

تؼساز

تؼساز ٍاحس

ّعيٌِ ّبي

ٍاحسّبي

پؿت

ًيطٍي

ؾبظهبًي وِ

وبّف يبفتِ

ؾبظهبًي

ؾبظهبًي

اًؿبًي

ٍاگصاضي

(ضيبل)

وبّف

وبّف

وبّف

هبًغ اظ ايدبز

يبفتِ

يبفتِ

يبفتِ

آًْب قسُ

تؼساز پؿت
ؾبظهبًي وِ
ٍاگصاضي
هبًغ اظ
ايدبز آًْب
قسُ

ويفيت ذسهبت
تؼساز ًيطٍي

ثؼس اظ ٍاگصاضي

اًؿبًي وِ

(ثْتط

ٍاگصاضي هبًغ

قسُ/فطلي

اظ ثىبضگيطي

ًىطزُ/تٌعل

آًْب قسُ

يبفتِ)

تَضيحبت

.......

هَاز  24 ٍ 15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ٍ آيييًبهِ اخطايي هبزُ (24قوبضُ /231378ت43908ن تبضيد  1388/11/21تهَيتًبهِ ّيأت ٍظيطاى) ٍ انالحيِ آى(قوبضُ
/176420ت44852ن تبضيد  ٍ )1389/8/8هبزُ  25لبًَى ثطًبهِ قكن.
قبذص زٍم -اخطاي ضَاثظ ؾبظهبًسّي ٍاحسّبي ػوَهي ( 25اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط
1

ًحَُ ؾٌدف

ػٌَاى ًوبگط

اخطاي ثركٌبهِ ضَاثظ ؾبظهبًسّي ٍاحسّبي ػوَهي

ضػبيت ًؿجت ٍ %25احسّبي ػوَهي ثِ ول

ؾمف اهتيبظ
25

خسٍل اعالػبت قبذص
تؼساز ول ٍاحسّبي ؾبظهبًي
تؼساز ٍاحسّبي ؾبظهبًي ػوَهي
ًوَزاض ؾبظهبًي اثالغي هٌتح اظ ضػبيت ًؿجت ٍ يب هىبتجبت اًدبم قسُ
مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

ضَاثظ ؾبهبًسّي ٍظبيف ٍ فؼبليتّبي ػوَهي ؾتبز هطوعي ٍظاضتربًِّب ٍ هَؾؿبت زٍلتي(ههَثِ قوبضُ  206/48891تبضيد 1394/4/6قَضاي ػبلي ازاضي) ،ضَاثظ ؾبهبًسّي ٍاحسّبي
ػوَهي(ثركٌبهِ قوبضُ  643356تبضيد 1395/5/6ؾبظهبى).
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قبذص ؾَم -وبّف تؼساز پؿتّبي ؾبظهبًي زؾتگبُ ( 25اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط
1

ػٌَاى ًوبگط

ًحَُ ؾٌدف

هيعاى وبّف تؼساز پؿتّبي ؾبظهبًي

ؾمف اهتيبظ

ثط اؾبؼ ّسف تدويؼي تب پبيبى ؾبل  96ثطًبهِ ػوليبتي ؾِ ؾبلِ زؾتگبُ

25

خسٍل اعالػبت قبذص
تؼساز پؿتّبي ؾبل 96
تؼساز پؿتّبي ؾبل 93
خسٍل قوبضُ  )2خسٍل همبيؿِ پؿتّبي ؾبظهبًي
ثبتصسي

ؾبل 93

ؾبل 96

تؼساز پؿتّب

تؼساز پؿتّب

ثالتصسي

ثبتصسي

خوغ

ثالتصسي

خوغ

 :تهَيت ًبهِ قوبضُ /127675ت 50642هَضخ ّ 1393/10/28يئت ٍظيطاى ثب ػٌَاى ثطًبهِ ػوليبتي انالح ًظبم ازاضي.
قبذص چْبضم -تفَيض ٍ ٍاگصاضي ٍظبيف ٍ اذتيبضات لبثل ٍاگصاضي ثِ ؾغَح اؾتبًي ٍ قْطؾتبًي ( 25اهتيبظ)
ػٌَاى ًوبگط

قوبضُ ًوبگط
1

ًحَُ ؾٌدف

قٌبؾبيي ٍظبيف ٍ اذتيبضات لبثل ٍاگصاضي ثِ ؾغَح اؾتبًي
هيعاى ٍاگصاضي ٍظبيف ٍ اذتيبضات لبثل ٍاگصاضي ثِ ؾغَح اؾتبًي ،قْطؾتبًي ٍ هٌغمِاي
تؼساز ٍاحسّبي ٍ پؿتّبي وبّف يبفتِ ًبقي اظ ٍاگصاضي زض حَظُ ؾتبز

2
3

ؾمف اهتيبظ

ثط اؾبؼ تحمك هدوَع اّساف تب پبيبى ؾبل 96
ثطًبهِ ػوليبتي ؾِ ؾبلِ زؾتگبُ

5
12
8

فْطؾت وبهل ٍظبيف ٍ اذتيبضات لبثل ٍاگصاضي ثِ اؾتبىّب ٍ ّوچٌيي گعاضـ ٍاگصاضيّب

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

تهَيت ًبهِ قوبضُ /75601ت ّ 51052ـ تبضيد ّ 1394/6/11يئت ٍظيطاى ٍ تهَيجٌبهِ قوبضُ /75609ت ّ 51052ـ تبضيد ّ 1394/6/11يئت ٍظيطاى زض ذهَل ٍاگصاضي ٍظبيف ٍ اذتيبضات
زؾتگبُّب ثِ ؾغَح اؾتبًي.
خسٍل قوبضُ  )3خسٍل فْطؾت ٍظبيف لبثل ٍاگصاضي زؾتگبُ ثِ ؾغَح اؾتبًي
ضزيف

ػٌَاى وليِ ٍظبيف لبثل ٍاگصاضي ثِ اؾتبى

هيعاى ٍاگصاضي يب اػغبي اذتيبض(زضصس)

1

قبذص پٌدن -اخطاي ثركٌبهِ ؾبهبًِ هلي هسيطيت ؾبذتبض زؾتگبُّبي اخطايي ( 35اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط

ػٌَاى ًوبگط

1
اخطاي ثركٌبهِ ؾبهبًِ هلي هسيطيت ؾبذتبض زؾتگبُّبي اخطايي
2
ثطٍظ آٍضي ؾبهبًِ هلي هسيطيت ؾبذتبض زؾتگبُ ّبي اخطايي(ثجت قطح ٍظبيف ٍ تكىيالت اؾوي)
ثركٌبهِ ؾبهبًِ هلي هسيطيت ؾبذتبضزؾتگبُّبي اخطايي ثِ قوبضُ  833233تبضيد .1395/8/17

نفحِ 4اظ 23

ًحَُ ؾٌدف
ثط اؾبؼ اعالػبت هٌسضج
زض ؾبهبًِ ؾبذتبض

ؾمف اهتيبظ
20
15

 -2محور توسعه دولت الکترونیک
قبذص اٍل -تسٍيي ثطًبهِ اخطايي تَؾظ زؾتگبُ زض حَظُ زٍلت الىتطًٍيه ( 10اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط

ػٌَاى ًوبگط

1

ًحَُ ؾٌدف

تسٍيي ٍ اضائِ ثطًبهِ ػوليبتي هغبثك ضاٌّوبي پيَؾت
ثِ ضٍظضؾبًي قٌبؾٌبهِ ذسهبت
ثِ ضٍظضؾبًي قٌبؾٌبهِ پطٍغُ ّب

2
3

ؾمف اهتيبظ
5

ويفي

3
2

هؿتٌسات لبثل اضائِ اظ ؾَي زؾتگبُ

ضاٌّوبي ًحَُ تسٍيي ثطًبهِ ػوليبتي ٍ پطٍغُ ّب(فبيل  ،1فبيل .)2
قبذص زٍم ،ؾَم ،چْبضم ،پٌدن ٍ قكن
الىتطًٍيىي

ضزيف

ػٌَاى

يب غيط

قبذص زٍم-اعالع

الىتطًٍيىي

ضؾبًي الىتطًٍيىي1

ثَزى
ذسهت

وطزى ذسهبت

وطزى ذسهبت زٍلتي(اضائِ

زٍلتي(زضذَاؾت

ذسهبت الىتطًٍيه ثِ

ذسهت)( 10اهتيبظ)

قْطًٍساى)( 25اهتيبظ)

ذسهت

اعالػبتي (  15اهتيبظ)
اتصبل ثِ  7(GSBاهتيبظ)

تجبزل زازُ زض
 8(GSBاهتيبظ)

ذسهبت زض زفبتط پيكرَاى
( 15اهتيبظ)

ؾٌدف ثط اؾبؼ تحمك هدوَع اّساف تب پبيبى ؾبل  96ثطًبهِ ؾِ ؾبلِ زؾتگبُ
الىتطًٍيىي/
غيط
الىتطًٍيىي

1

( 10اهتيبظ)

قبذص ؾَم-الىتطًٍيىي

قبذص چْبضم-الىتطًٍيىي

قبذص پٌدن -ثِ اقتطان گصاضي پبيگبُّبي

قبذص قكن -هيعاى اضائِ

ثلي/ذيط

ثلي/ذيط/ػسم ههساق

ثلي/ذيط/ػسم ههساق

ثلي/ذيط/ػسم ههساق

ثلي/ذيط/ػسم ههساق

ثلي/ذيط/ػسم ههساق

ذسهت 1

هبزُ  40 ٍ 38 ،37لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ،آيييًبهِ اخطايي هبزُ ( )40لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي(تهَيتًبهِ قوبضُ /81839ت44294ن تبضيد  ،)1390/4/19ههَثِ قوبضُ
.13/722ط تبضيد  1381/4/22قَضايػبلي ازاضي ٍ آيييًبهِ تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي زؾتگبُّبي اخطايي (ههَثِ قوبضُ  206/93/7740تبضيد  1393/6/10قَضايػبلي ازاضي) ،ههَثِ قكويي خلؿِ قَضاي
ػبلي فٌبٍضي اعالػبت ثِ قوبضُ  200/145تبضيد  ،)1393/6/11آيييًبهِ ايدبز ٍ ثْطُثطزاضي اظ زفبتط پيكرَاى ذسهبت زٍلت ٍ ثرف ػوَهي غيطزٍلتي(تهوينًبهِ قوبضُ  42401/61116تبضيد 1389/3/18
ٍظيطاى ػضَ وبضگطٍُ تَؾؼِ حولًٍمل ػوَهي ٍ هسيطيت ههطف ؾَذت) ،تهَيجٌبهِ قَضاي ػبلي ازاضي قوبضُ  1126446هَضخ  1395/12/28هَضَع قٌبؾٌبهِ ذسهت ،آيييًبهِ تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي
زؾتگبُّبي اخطايي (ههَثِ قوبضُ  206/93/7740تبضيد  1393/6/10قَضايػبلي ازاضي)

1

اظ لجيل قيَُ اضايِ ذسهبت ّوطاُ ثب ظهبىثٌسي اًدبم آى ٍ هساضوي وِ هتمبضي ثبيس اضايِ ًوبيس ٍ اضايِ فطمّبي اؾتبًساضز هَضز ًيبظ خْت اًدبم ذسهبت.زؾتگبُّبي اخطايي هَظف ثِ زضج اؾٌبز ٍ هساضن هثجتِ هطثَط ثِ ّوبى زٍضُ اضظيبثي ثِ ّوطاُ تفبّن ًبهِّبي هٌؼمس قسُ ثب
ؾبظهبى ازاضي ٍ اؾترساهي وكَض زض ؾبيت هي ثبقٌس.
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قبذص ّفتن -اؾتبًساضز ؾبظي تبضًوب(ٍة ؾبيت) زؾتگبُ ( 30اهتيبظ)
ػٌَاى ًوبگط

قوبضُ ًوبگط

ؾمف اهتيبظ

ًحَُ ؾٌدف

6

1
وبضثط پؿٌس ثَزى تبضًوب
5
2
قفبفيت تبضًوب
9
3
ثط اؾبؼ ضاٌّوبي پيَؾت
ويفيت ذسهبت تبضًوب
5
4
زؾتطؾي پصيطي تبضًوب
5
5
زؾتطؾي پصيطي اعالػبت
هبزُ  37لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ،هبزُ  19 ٍ 7ههَثِ قوبضُ  206/93/7740هَضخ  1393/6/10قَضاي ػبلي ازاضي ٍ زؾتَضالؼول اؾتبًساضز تبضًوبّبي(ٍةؾبيت) زؾتگبُّبي اخطايي ٍ
زضگبُّبي(پَضتبل) اؾتبًي هَضَع ثركٌبهِ قوبضُ  145100تبضيد  1393/11/20ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِضيعي وكَض ،تهَيجٌبهِ قَضاي ػبلي ازاضي قوبضُ  1126446هَضخ  1395/12/28هَضَع قٌبؾٌبهِ ذسهت،

ضاٌّوبي اضظيبثي قبذم.
قبذص ّكتن -اصالح فطايٌسّبي اضائِ ذسهبت( 35اهتيبظ)
ػٌَاى ًوبگط

قوبضُ ًوبگط

انالح فطآيٌسّبي ذسهت

1

هؿتٌسات لبثل اضائِ اظ ؾَي زؾتگبُ

ضزيف

ؾمف اهتيبظ

ًحَُ ؾٌدف
ثط اؾبؼ تحمك اّساف تدويؼي تب پبيبى ؾبل  1396ثطًبهِ ؾِ
ؾبلِ زؾتگبُ ٍ ثب تَخِ ثِ اعالػبت تىويل قسُ خساٍل قوبضُ 7ٍ 6

35

تىويل ًوَزى خساٍل قوبضُ  ٍ 5 ٍ 4ضويوِ ًوَزى فبيل هطثَعِ زض ؾبهبًِ

خسٍل قوبضُ  )4ػٌبٍيي فطايٌسّبي اصالح قسُ هطتجظ ثب ذسهبت ثط اؾبؼ اّساف تدويؼي تب پبيبى ؾبل  1396ثطًبهِ ؾِ ؾبلِ زؾتگبُ
** هؼيبضّبي اضظيبثي ثْجَز
هؿتٌسات ٍ قَاّس
ثؼس اظ ثْجَز
لجل اظ ثْجَز
ٍاحس
وس ذسهت
ػٌَاى ذسهت
ذسهت

1
2
** هؼيبضّبي اضظيبثي ثْجَز ذسهت :ظهبىّ /عيٌِ/ضضبيت قْطًٍس ٍ اضثبة ضخَع /زؾت يبثي ثِ اّساف ترههي /وبّف ًيطٍي اًؿبًي /وبّف ترلفبت /اخطاي زليك لَاًيي

ضزيف
1
2
3

ػٌَاى السام

خسٍل قوبضُ  )5الساهبت اصلي زض ضاؾتبي ثْجَز فطآيٌس
ًَع السم
تَضيحبت
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هؿتٌسات ٍ قَاّس

هَاز  37 ٍ 36لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ،ههَثِ قوبضُ 14/253تبضيد  1378/9/6قَضاي ػبليازاضي هَضَع انالح ؾيؿتنّب ٍ ضٍـّبي اًدبم وبض ،ههَثِ قوبضُ .13/18540ط تبضيد
 1381/2/10قَضايػبلي ازاضي هَضَع عطحتىطين هطزمٍخلتضضبيتاضثبةضخَعزضًظبم ازاضي ٍ زؾتَضالؼول اخطايي هبزُ  36ق.م.خ.ن(ثركٌبهِ قوبضُ  200/141152تبضيد  1388/12/17هؼبًٍت تَؾؼِ هسيطيت ٍ
ؾطهبيِ اًؿبًي ضييؽخوَْض) ،ثركٌبهِ قوبضُ  137047تبضيد  1393/11/7ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِضيعي وكَض هَضَع زؾتَضالؼول انالح فطايٌسّب ٍ ضٍـّبي اًدبم وبض.
قبذص ًْن -اؾتفبزُ اظ فٌبٍضيّبي ًَيي زض اضايِ ذسهت ( 15اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط

ػٌَاى ًوبگط

1

ًحَُ ؾٌدف

1

ؾمف اهتيبظ

زاقتي ًؿرِ هَثبيلي اضائِ ذسهت
اؾتفبزُ اظ USSD
لبثليت پطزاذت ّوطاُ

2
3

هؿتٌسات قبذص

6
6
3
اضائِ هؿتٌسات هطتجظ ثب ًوبگطّبي قبذص

تهَيت ًبهِ قوبضُ /127675ت ُ 50642هَضخ ّ 1393/10/28يئت ٍظيطاى ثب ػٌَاى ثطًبهِ ػوليبتي انالح ًظبم ازاضي.

 -3محور مديريت سرمايهانسانی
قبذص اٍل -ثطًبهِضيعي ًيطٍي اًؿبًي ( 15اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط
1
2

ػٌَاى ًوبگط

ًحَُ ؾٌدف

تْيِ ٍ تٌظين ؾٌس ثطًبهِ ؾِ ؾبلِ ًيطٍي اًؿبًي ثب خبهؼيت ٍ ويفيت الظم
تبئيس ؾٌس ثطًبهِ ًيطٍي اًؿبًي تَؾظ ؾبظهبى

هؿتٌسات لبثل اضائِ اظ ؾَي زؾتگبُ

ؾمف اهتيبظ
7

ويفي

8

 تْيِ ٍ تٌظين ؾٌس ثطًبهِ ًيطٍي اًؿبًي ثطاؾبؼ تهَيت ًبهِ قوبضُ  206/172556هَضخ  ٍ 1393/12/26ضاٌّوبي ؾٌس تسٍيي قسُ تؼبهل ٍ ّوىبضي زض انالحيِ ؾٌس ثطًبهِ ًيطٍي اًؿبًي اظ ؾَي زؾتگبّْبي اخطاييً -ؿرِ ًْبيي ؾٌس ثطًبهِ ًيطٍي اًؿبًي اضؾبل قسُ ثِ ؾبظهبى ثب اهضبء ثبالتطيي همبم زؾتگبُ اخطايي

زؾتَضالؼول ؾبهبًسّي ًيطٍي اًؿبًي زؾتگبُّبي اخطايي هَضَع ههَثِ قوبضُ  206/172556تبضيد  1393/12/26قَضاي ػبلي ازاضي ٍ ثركٌبهِ قوبضُ  173707تبضيد  1393/12/27ؾبظهبى
هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي وكَض.
قبذص زٍم -ثِ ضٍظضؾبًي ًظبم اعالػبت ًيطٍي اًؿبًي ( 20اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط
1
2

ػٌَاى ًوبگط

اضائِ اعالػبت آهبضي ثِ ضٍظ اظ وبضهٌساى ،ايثبضگطاى ٍ هؼلَالى
ايدبز ًظبم اعالػبت ًيطٍي اًؿبًي ثطذظ ٍ اضتجبط اظ عطيك زضگبُ ضٍي ؾبهبًِ وبضهٌس ايطاى

هؿتٌسات لبثل اضائِ اظ ؾَي زؾتگبُ

1

ًحَُ ؾٌدف
ووي

ؾمف اهتيبظ
10

10
ًوبگط اٍل :اضائِ اعالػبت آهبضي ثِ ضٍظ اظ وبضهٌساى ،ايثبضگطاى ٍ هؼلَالى ٍ هطاخؼِ ثِ ؾبهبًِ وبضهٌس ايطاى ٍ ثجت اعالػبت آهبض وبضهٌساى زؾتگبُ اخطايي

ًوبگطزٍم :ايدبز ًظبم اعالػبت ًيطٍي اًؿبًي ثط ذظ ٍ اضتجبط اظ عطيك زضگبُ ضٍي ؾبهبًِ وبضهٌس ايطاى

تكريص ػسم هصساق زض ؾغح هلي ثط ػْسُ اهَض تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه ؾبظهبى ٍ زض ؾغح اؾتبًي ثط ػْسُ ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي اؾتبًْبؾت
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قبذص ؾَم-ؾبهبًسّي ٍ هتٌبؾت ؾبظي ًيطٍي اًؿبًي ( 30اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط
1

ػٌَاى ًوبگط

وبّف وبضوٌبى لطاضزازي هبظاز ثط ؾمف تؼييي قسُ تجهطُ شيل هبزُ 32

ًحَُ ؾٌدف

ؾمف اهتيبظ

زضصس تحمك ّسف تدويؼي ؾبلْبي96 ٍ 95 ،94
ثطًبهِ ػوليبتي ؾِ ؾبلِ زؾتگبُ

10

خسٍل اعالػبتي ًوبگط اٍل
تؼساز ول پؿتّبي ؾبظهبًي هصَة ؾبل 96
تؼساز وبضوٌبى لطاضزازي هبظاز ثط ؾمف تجصطُ هبزُ  32ق.م.خ.ن ؾبل 96
تؼساز ول پؿتّبي ؾبظهبًي هصَة پبيبى ؾبل 93
تؼساز وبضوٌبى لطاضزازي هبظاز ثط ؾمف تجصطُ هبزُ  32ق.م.خ.ن پبيبى ؾبل 93
2

وبّف وبضوٌبى ضؾوي ٍ پيوبًي

زضصس تحمك ّسف ؾبل  96ثطًبهِ ؾِ ؾبلِ زؾتگبُ

10

خسٍل اعالػبتي ًوبگط زٍم
تؼساز وبضهٌساى ضؾوي ٍ پيوبًي ؾبل 96
تؼساز وبضهٌساى ضؾوي ٍ پيوبًي ؾبل 95
3

ضػبيت ؾمف تجهطُ هبزُ  32لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي

ضػبيت ؾمف  10زضصس ًيطٍي لطاضزازي

10

 خسٍل اعالػبتي تىويل قسُ ثب تبييس همبم هطثَعِ زض زؾتگبُ. -هؿتٌسات ًيطٍّبي وبّف يبفتِ لطاضزازي ،ضؾوي ٍ پيوبًي زض ؾبل 96

هؿتٌسات لبثل اضائِ اظ ؾَي زؾتگبُ

 -اضايِ فطم قوبضُ  6هَافمتٌبهِ ّعيٌِ اي

تهَيت ًبهِ قوبضُ /127675ت ُ 50642هَضخ ّ 1393/10/28يئت ٍظيطاى ثب ػٌَاى ثطًبهِ ػوليبتي انالح ًظبم ازاضي .ثركٌبهِ قوبضُ  1538390هَضخ  13396/9/7ؾبظهبى ازاضي ٍ
اؾترساهي وكَض ثب هَضَع ًحَُ ثىبضگيطي ًيطٍي لطاضزازي.
قبذص چْبضم -تٌبؾت قغل ٍ قبغل ( 15اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط
1
2
3

ػٌَاى ًوبگط

اًغجبق هسضن تحهيلي قبغليي ثب قطايظ احطاظ قغل هَضز تهسي
ضػبيت ػسم اػوبل هسضن تحهيلي ثيف اظ يه همغغ
ضػبيت ضَاثظ اضتمبء ضتجِ ٍ عجمِ قبغليي

هؿتٌسات لبثل اضائِ اظ ؾَي زؾتگبُ

ًحَُ ؾٌدف

ؾمف اهتيبظ

ووي

5

ووي

5

ووي

5

تىويل ًوَزى خساٍل قوبضُ  ٍ7 ٍ 6ضويوِ ًوَزى فبيل هطثَعِ زضؾبهبًِ

هبزُ ( )70لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي.
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قبذص پٌدن -اصالح ٍ ثبظًگطي هكبغل ( 15اهتيبظ)
ػٌَاى ًوبگط

قوبضُ ًوبگط
1

انالح ٍ ثبظًگطي هكبغل اذتهبني
اًغجبق ػٌبٍيي پؿتّب ثب ػٌبٍيي هكبغل اذتهبني اثالغي
اًغجبق ػٌبٍيي پؿتّب ثب ػٌبٍيي هكبغل ػوَهي اثالغي

2
3

هؿتٌسات لبثل اضائِ اظ ؾَي زؾتگبُ

ًحَُ ؾٌدف

ؾمف اهتيبظ

ووي

5

ووي

5

ووي

5

تىويل ًوَزى خساٍل قوبضُ  ٍ 7 ٍ 6ضويوِ ًوَزى فبيل هطثَعِ زضؾبهبًِ

هبزُ ( )70لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي.
خسٍل قوبضُ  )6هكرصبت هكبغل ػوَهي هَضز ػول زؾتگبُ اخطايي ٍ هتصسيبى آىّب
هكرصبت هتصسيبى هكبغل
قطايظ احطاظ
ضزيف

ػٌَاى قغل

قغل(هسضن

ػٌَاى پؿتّب

تحصيلي)

همغغ ٍ ػٌَاى
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي

ؾبثمِ ذسهت

ضقتِ تحصيلي

ضػبيت ضَاثظ اؾترساهي

آذطيي هسضن

اًغجبق هسضن

تحصيلي(همغغ) ٍ

تحصيلي ثب

ػٌَاى ضقتِ

ثسٍ اؾترسام

تحصيلي

ٍضؼيت ايثبضگطي

ضتجِ

عجمِ

1

قطايظ
احطاظ(ثلي/ذيط)

ػسم اػوبل هساضن
ثيف اظ يه همغغ
تحصيلي(ثلي/ذيط)

1

خسٍل قوبضُ  )7هكرصبت هكبغل اذتصبصي هَضز ػول زؾتگبُ اخطايي ٍ هتصسيبى آىّب
هكرصبت هتصسيبى هكبغل

قطايظ
احطاظ
ضزيف

ػٌَاى قغل

قغل(هسض
ن
تحصيلي)

ػٌَاى پؿتّب

ًبم ٍ ًبم
ذبًَازگي

همغغ ٍ ػٌَاى
ؾبثمِ ذسهت

ضقتِ تحصيلي

ضػبيت ضَاثظ اؾترساهي

آذطيي هسضن
تحصيلي(همغغ) ٍ

ثسٍ اؾترسام

ػٌَاى ضقتِ
تحصيلي

2

اًغجبق هسضن
ٍضؼيت ايثبضگطي

ضتجِ

عجمِ

تحصيلي ثب
قطايظ
احطاظ(ثلي/ذيط)

1

 1تَضيح :زض نَضت ٍخَز تفبٍت ثيف اظ يه همغغ ثطاي هسضن تحهيلي ثسٍ اؾترسام ٍ آذطيي هسضن تحهيلي اػوبل قسُ اؾت الظم اؾت هؿتٌسات هطتجظ ثط اؾبؼ ثركٌبهِ قوبضُ  170061هَضخ  1393/12/24اضائِ گطزز.
 2تَضيح :زض نَضت ٍخَز تفبٍت ثيف اظ يه همغغ ثطاي هسضن تحهيلي ثسٍ اؾترسام ٍ آذطيي هسضن تحهيلي اػوبل قسُ اؾت الظم اؾت هؿتٌسات هطتجظ ثط اؾبؼ ثركٌبهِ قوبضُ  170061هَضخ  1393/12/24اضائِ گطزز.
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ػسم اػوبل هساضن
ثيف اظ يه همغغ
تحصيلي(ثلي/ذيط)

قبذص قكن -ضػبيت همطضات خجطاى ذسهت (  25اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط
1

ػٌَاى ًوبگط

ًحَُ ؾٌدف

ًؿجت پطزاذتي ثبثت فَق الؼبزُ ثٌس  10هبزُ  68ق.م.خ.ن ثِ ول حمَق ٍ فَق الؼبزُ ّبي هؿتوط هكوَليي زضيبفت
ًؿجت تؼساز هكبغل ثطذَضزاض اظ فَق الؼبزُ ثٌس  10هبزُ  68ق.م.خ.ن ثِ ول هكبغل هَضز ػول
ثجت اعالػبت هطتجظ ثب زضيبفتي هسيطاى حطفِ اي زض ؾبهبًِ حمَق ٍ هعايب
ضػبيت همطضات حبون ثط تفبٍت تغجيك (ثؼس اظ ق.م.خ.ن  /ضػبيت حمَق ثبثت)
اضايِ گعاضـّبي تحليلي اظ ًحَُ خجطاى ذسهبت ٍ پطزاذت(غيطهؿتوط)

2
3
4
5

هؿتٌسات لبثل اضائِ اظ ؾَي زؾتگبُ

ؾمف اهتيبظ
5

ووي
ووي

5

ووي

5

ووي

5

ووي

5

ضويوِ ًوَزى اعالػبت هطثَعِ ثِ ًوبگطّب زض ؾبهبًِ

تهَيت ًبهِ قوبضُ /138091تّ50000ـ تبضيد ّ 1393/11/15يأت ٍظيطاى ،ثركٌبهِ قوبضُ  170246تبضيد ً ٍ 1393/12/24بهِ قوبضُ  240386تبضيد .1394/9/2
قبذص ّفتن-قبيؿتِ ؾبالضي زض اًتصبة هسيطاى ٍ ثْطُ گيطي اظ تَاًوٌسي ّبي ظًبى ٍ خَاًبى ( 20اهتيبظ)
ػٌَاى ًوبگط

قوبضُ ًوبگط
1

ًحَُ ؾٌدف

ؾمف اهتيبظ

ووي

8

ضػبيت ضَاثظ اًتربة ٍ اًتهبة هسيطاى
زضج اعالػبت هسيطاى زض ؾبهبًِ هطوع آهَظـ هسيطيت
ضػبيت ضَاثظ هطتجظ ثب ثْطُ گيطي اظ ظطفيت ظًبى ٍ خَاًبى زض پؿت ّبي هسيطيتي اظ حيث وبّف ؾبثمِ ذسهت ،ضػبيت ؾٌي ٍ
ترهيم هكبغل ثِ ظًبى

2
3

تىويل خسٍل قوبضُ  ٍ 8ضويوِ ًوَزى آى زض ؾبهبًِ(ثِ تَضيحبت ظيطًَيؽ تَخِ قَز)

هؿتٌسات لبثل اضائِ اظ ؾَي زؾتگبُ

4
8

ووي

1

تهَيت ًبهِ قوبضُ  579095هَضخ  1395/04/01قَضاي ػبلي ازاضي ٍ تهَيت ًبهِ قوبضُ  1351824هَضخ  1396/05/30قَضاي ػبلي ازاضي.
خسٍل قوبضُ  )8خسٍل اعالػبت هسيطاى حطفِاي زؾتگبُّبي اخطايي
تؼساز ول پؿت ّبي زؾتگبُ اخطايي ....... :پؿت

ػٌَاى زؾتگبُ اخطايي:
ؾغح
ضزيف

1

ًبم ٍ
ًبم ذبًَازگي

قغل

پؿت

هسيطيت
حطفِاي

خٌؿيت
ظى

هطز

ؾبل
تَلس

تحصيالت
همغغ

ضقتِ
تحهيلي

ًَع اؾترسام
ضؾوي

پيوبًي

ثطاي ؾتبز زؾتگبُ ،خسٍل قوبضُ  9تىويل ٍ زض ؾبهبًِ ثِ ػٌَاى فبيل ضويوِ آپلَز گطزز .ثطاي ٍاحسّبي اؾتبًي زؾتگبُ ،تؼساز هسيطاى ثِ تفىيه خٌؿيت زض خسٍلي شوط قَز.
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تؼساز ول پؿتّبي هسيطيتي (ثب تصسي ٍ ثالتصسي) ...... :پؿت

ؾبثمِ ذسهت
لطاضزازي

زٍلتي

ؾٌَات تدطثي
هسيطيتي
ؾغح لجلي

ؾبيط ؾغَح

غيطهسيطيتي

قبذص ّكتنً -يبظؾٌدي ٍ عطاحي ثطًبهِ آهَظقي ( 30اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط

ػٌَاى ًوبگط

1

ًيبظؾٌدي ٍ
اؾتبًساضز ًوَزى
آهَظـّبي
هكبغل
اذتهبني

2

تْيِ ٍ تهَيت
ثطًبهِّبي
آهَظقي ؾبالًِ
وبضوٌبى

هصبزيك ػولىطز
بازًگری ًیازّا ٍ باز طراحی آهَزش ّای هَرد ًیاز هطاغل اختصاصی دستگاُ هبتٌی بر تحلیل سازهاى ،ضغلٍ ... ،
هصَب ًوَدى آى
تْیِ ضٌاسٌاهِ آهَزضی ضغل ٍ تَزیع دٍرُّای آهَزضی بر اساس رتبِ ّای هسیر ضغلی ،آهَزش ّای ٍِیژُ
کارهٌذاى استخذام آزهایطی.... ،
تْیِ ضٌاسٌاهِ آهَزضی برای ضاغلیي ٍ تطکیل باًک اطالعات هکاًیسُ آهَزضی هبتٌی بر ًیازسٌجی ٍ تحلیل فردی
تْیِ برًاهِ آهَزضی ساالًِ هبتٌی بر ًیازّای تعییي ضذُ در ضٌاسٌاهِ آهَزضی ضاغلیي ٍ اٍلَیتّای آهَزضی
ساالًِ دستگاُ براساس دستَرالعول هربَط
هطخص ًوَدى قلورٍ جغرافیایی بصَرت ستادی ٍ استاًی ٍ سْن ٍاحذّای استاًی ٍ اعالم آى بِ دستگاُ استاًی
طی ًاهِ رسوی
هصَب ًوَدى برًاهِ ساالًِ در کویتِ سرهایِ اًساًی در هَعذ هقرر ٍ ارسال آى بِ سازهاى برای ارزیابی در دٍ هاِّ
اٍل سال

ًحَُ ؾٌدف

ؾمف اهتيبظ

وبهلً/بلص/اًدبم ًكسُ

5

وبهلً/بلص/اًدبم ًكسُ

5

وبهلً/بلص/اًدبم ًكسُ

5

وبهلً/بلص/اًدبم ًكسُ

7

وبهلً/بلص/اًدبم ًكسُ

5

ثلي/ذيط

3

اضائِ هدوَػِ ًيبظّب ٍ اؾتبًساضزّبي آهَظقي هكبغل اذتصبصي(ثطًبهِ تفصيلي) ثِ تفىيه ضتجِ ّبي قغلي ،آهَظـ ّبي ٍيػُ وبضهٌساى اؾترسام آظهبيكيّ .... ،وطاُ ثب شوط تبضيد ثبظًگطي
ًيبظّبي آهَظقي هؿتٌسات هطثَط ثِ ثبظًگطي ًيبظّب،
هؿتٌسات لبثل اضائِ اظ ؾَي
زؾتگبُ

اضائِ ثطًبهِ آهَظـ ؾبالًِ وبضهٌساى زؾتگبُ ثِ تفىيه ؾتبز ٍ ٍاحسّبي اؾتبًي
اضائِ ًوًَِ قٌبؾٌبهِ آهَظقي قبغل
اضائِ هؿتٌسات هجٌي ثط هصَة ًوَزى ثطًبهِ ؾبالًِ وبضوٌبى زض وويتِ ؾطهبيِ اًؿبًي ٍ اضؾبل آى ثِ ؾبظهبى ثطاي اضظيبثي
اضائِ هؿتٌسات هجٌي ثط اػالم ثطًبهِ ؾبالًِ وبضوٌبى ٍاحسّبي اؾتبًي ثِ اؾتبىّب
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قبذص ًْن -اخطاي زٍضُّبي آهَظقي هسيطاى ٍ وبضوٌبى ( 30اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط

هصبزيك ػولىطز

ػٌَاى ًوبگط

اخطاي زٍضُ ّبي
آهَظقي ههَة
هسيطاى
اخطاي زٍضُّبي
آهَظقي ههَة
وبضهٌساى(ضؾوي،
پيوبًي ،لطاضزازي)
اضظقيبثي اثطثركي
زٍضُّب ٍ ثطًبهِّبي
آهَظقي ههَة ؾبالًِ

1

2

3

اجرای دٍرُ ّای آهَزضی هصَب هذیراى بر اساس برًاهِ هصَب ساالًِ درچارچَب ًظام آهَزش ٍ
سراًِ آهَزش پیص بیٌی ضذُ

ًحَُ ؾٌدف
وبهلً/بلص/اًدبم ًكسُ

ؾمف اهتيبظ
10

تعذاد هذیراىً ..............................:فر ساعت آهَزش هذیراى..............................................:
اجرای دٍرُ ّای آهَزضی هصَب کارکٌاى بر اساس برًاهِ هصَب ساالًِ درچارچَب ًظام آهَزش ٍ
سراًِ آهَزش پیص بیٌی ضذُ
وبهلً/بلص/اًدبم ًكسُ

10

سٌجص ٍ ارزضیابی دٍرُ ّای آهَزضی سطَح ٍ( 2ٍ1اکٌص ٍ یادگیری)

وبهلً/بلص/اًدبم ًكسُ

5

بررسی اثربخطی دٍرُّای آهَزضی سطَح ( 4ٍ3رفتار ضغلی ٍ ًتایج سازهاًی)

وبهلً/بلص/اًدبم ًكسُ

5

تعذاد کارهٌذاىً ..............................:فر ساعت آهَزش کارهٌذاى..............................................:

اضائِ گعاضـ ػولىطز اظ زٍضُ ّبي آهَظقي اخطا قسُ ثطاي هسيطاى ٍ وبضهٌساى( ثِ تفىيه ؾتبز ٍ اؾتبى ّب) قبهل :گعاضـ هسيطيتي اظ ثطًبهِضيعي ٍ اخطاي زٍضُ ّب،تؼساز زٍضُ ،هدطي ٍ هسضؼ
زٍضُ ٍ.....
هؿتٌسات لبثل اضائِ اظ ؾَي
زؾتگبُ

اضائِ هؿتٌسات ثبًه اعالػبت هسضؾبى ٍاخس قطايظ ٍ اعالػبت هسضؾبى هَضز اؾتفبزُ
اضائِ فْطؾت هؤؾؿبت آهَظقي عطف لطاضزاز ثطاي اخطاي زٍضُّبي آهَظقي وبضوٌبى زض ؾبل 1396
اضائِ چٌس ًوًَِ اظ گَاّيٌبهِ ّبي صبزضُ قسُ زض ؾبل 1396
اضائِ گعاضـ ؾٌدف ،اضظقيبثي ٍ ثطضؾي اثطثركي ثطًبهِ ّبي آهَظقي اخطا قسُ زض ؾبل  ٍ 96گعاضـ زٍضُّبيي وِ اثطثركي آىّب ثِ تفىيه ؾغَح چْبضگبًِ ثطضؾي قسُ ثِ ّوطاُ ًتبيح
تحليلي اضظقيبثي

فهل ًْن لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ٍ آيييًبهِ اخطايي آى(تهوينًبهِ قوبضُ /2579ت43916ن تبضيد ّ 1389/1/10يأت ٍظيطاى) ،زؾتَض الؼول عطاحي آهَظـّبي
هكبغل اذتهبني( 1803/112058هَضخ  ،)1381/6/20ثركٌبهِ قوبضُ  200/1834تبضيد  1390/1/30هَضَع ًظبم آهَظـ وبضهٌساى زؾتگبُّبي اخطايي ،ثركٌبهِ قوبضُ  200/90/31146تبضيد ،1390/12/4
ثركٌبهِ قوبضُ  200/90 /32664هَضخ  ٍ 1390/12/15ثركٌبهِ قوبضُ  200/92/18819تبضيد  1392/11/14قبهل( انالحيِ ًظبم آهَظـ وبضهٌساى ٍ هسيطاى زؾتگبُّبي اخطايي ،پيَؾت قوبضُ يه ،پيَؾت
قوبضُ زٍ ٍ پيَؾت قوبضُ ؾِ) ،ثركٌبهِ قوبضُ  83078هَضخ  ٍ 1394/5/14ثركٌبهِ قوبضُ  394754هَضخ .1394/12/9
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قبذص زّن–اخطاي عطح تطثيت هسيطاى (  10اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط

ًحَُ ؾٌدف

ػٌَاى ًوبگط

هؼطفي افطاز اظ ؾتبز زؾتگبُ ثط اؾبؼ ؾْويِ ترهيم زازُ قسُ ثطاي قطوت زض ثطًبهِ اضظيبثي
قبيؿتگي  ٍ ،اخطاي ثطًبهِ تطثيت هسيط ثطاي هسيطاى ػوليبتي ثطاؾبؼ هفبز ثرف(ة) ههَثِ
قوبضُ  206/93/11851تبضيد  1393/9/5قَضاي ػبلي ازاضي
هؼطفي افطاز پصيطفتِ قسُ ثطاي قطوت زض ثطًبهِ ّبي آهَظقي ٍ تَؾؼِ ثطاؾبؼ ًيوطخ
قبيؿتگي

1

2

هؿتٌسات لبثل اضائِ اظ ؾَي زؾتگبُ

ؾمف اهتيبظ

وبهلً/بلص/اًدبم ًكسُ

4

وبهلً/بلص/اًدبم ًكسُ

6

اضائِ گعاضـ هجٌي ثط هؼطفي افطاز ثطاي ثطًبهِ اضظيبثي قبيؿتگي ٍ ثطًبهِ ّبي آهَظقي
« زؾتگبُ ّبي وِ هكوَل عطح تطثيت هسيطاى(هطحل اٍل) ثَزُ اًس زض ايي قبذص اضظيبثي ذَاٌّس قس ٍ ثطاي ؾبيط زؾتگبُ ّب ػسم هصساق زاضز».

ثركٌبهِ قوبضُ  200/90 /32664هَضخ (1390/12/15هَضَع ؾبهبًِ ٍ ثطًبهِ آهَظـ ٍ تطثيت هسيطاى) ٍ ههَثِ قوبضُ  206/93/11851تبضيد  1393/9/5قَضاي ػبلي ازاضي هَضَع
ثطًبهِ آهَظـ ٍ تطثيت هسيطاى.

 -4محور شفافیت و مديريت مالی
قبذص اٍل -ازاضُ ٍاحسّب ثط اؾبؼ ليوت يب ّعيٌِ توبم قسُ( 25اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط
1
2
3

ًحَُ ؾٌدف

ػٌَاى ًوبگط

هحبؾجِ ليوت يب ّعيٌِ توبم قسُ فؼبليت ّب ٍ ذسهبت ٍاحسّبي هدطي (زض ؾبل )96
اًؼمبز تفبّن ًبهِ ثب ٍاحسّبي هدطي اًتربة قسُ( زض ؾبل )96
ازاضُ ٍاحسّبي هدطي ثط اؾبؼ ليوت يب ّعيٌِ توبم قسُ

ثط اؾبؼ تحمك ّسف ؾبل  1396ثطًبهِ ؾِ
ؾبلِ زؾتگبُ

ؾمف اهتيبظ
8
5
12

اضائِ ًؿرِ تفبّن ًبهِ هٌؼمس قسُ ثطاي ّط يه اظ ٍاحسّب
مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
هبزُ  33 ٍ 16لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ،آيييًبهِ اخطايي هبزُ  16لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي(تهَيتًبهِ قوبضُ /163466ت44989ن تبضيد ٍ 1389/7/22ظيطاى ػضَ وويؿيَى
اهَضاختوبػي ٍ زٍلت الىتطًٍيه) ٍ الگَي تفبّن ًبهِ ليوت توبم قسُ فؼبليتّب ٍ ذسهبت هَضَع تجهطُ شيل هبزُ ()4آييي ًبهِ اخطايي هبزُ ( )16لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي(ثركٌبهِ قوبضُ  200/89/61349تبضيد
 1389/12/17هؼبًٍت تَؾؼِ هسيطيت ٍ ؾطهبيِ اًؿبًي ضييؽ خوَْض).
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قبذص زٍم -اخطاي ثطًبهِ هلي آهبض وكَض 20(1اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط

ًحَُ ؾٌدف

ػٌَاى ًوبگط

ؾمف اهتيبظ

1
ّوىبضي زض تْيِ ٍاخطاي ثطًبهِ هلي آهبضوكَض ()1396-1400
هبزُ  10لبًَى احىبم زائوي ثطًبهِ ّبي تَؾؼِ وكَضً ،بهِ ّبي هطوع آهبض ايطاى هجٌي ثط زضذَاؾت ًيبظّبي آهبضي وويتِ ّبي آهبضثركي ( 96/12823هَضخ ،)96/5/28هبزُ  9لبًَى هطوعآهبض
ايطاى ،ههَثبت خلؿِ  56قَضاي ػبلي آهبض ،وبّف ّعيٌِّبي تَليس آهبض هغبثك ثب ؾيبؾتّبي التهبز همبٍهتي.
ويفي

20

قبذص ؾَم -اخطاي حؿبثساضي تؼْسي 30(2اهتيبظ)
ػٌَاى ًوبگط

قوبضُ ًوبگط

ًحَُ ؾٌدف

1

اضؾبل نَضت ّبي هبلي هٌغجك ثب اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي ثرف ػوَهي زض
هْلت همطض ثِ ٍظاضت اهَض التهبزي ٍ زاضايي

2

اضايِ وبهل اخعاء نَضت ّبي هبلي

3

ويفيت اضايِ نَضت ّبي هبلي

هؿتٌسات لبثل اضائِ اظ ؾَي زؾتگبُ

ؾمف اهتيبظ

 اضؾبل ثِ هَلغ صَضتّبي هبلي ؾبل ( 95تب پبيبى قْطيَضهبُ ؾبل )96 ثِ اظاي ّط ضٍظ تبذيط )0.25( ،اظ اهتيبظ فَق وؿط هي قَز.صَضت ٍضؼيت هبلي( 1اهتيبظ)
صَضت تغييطات زض ٍضؼيت هبلي( 1اهتيبظ)
صَضت گطزـ حؿبة تغييطات زض اضظـ ذبلص( 1اهتيبظ)
صَضت همبيؿِ ثَزخِ ٍ ػولىطز( 2اهتيبظ)
يبززاقت ّبي تَضيحي( 3اهتيبظ)
ثط اؾبؼ چه ليؿت پيَؾت ًبهِ قوبضُ  54/24580هَضخ 1396/2/17
ٍظاضت التصبز ٍ زاضايي

7

8

15

تهَيط نَضت ّبي هبلي هٌسضج زض ًظبم حؿبثساضي ثرف ػوَهي ٍ اؾتبًساضز قوبضُ ( )1ثب ػٌَاى ًحَُ اضايِ نَضت ّبي هبلي ،چه ليؿت تْيِ قسُ تَؾظ هؼبًٍت ًظبضت هبلي ٍ ذعاًِ
زاضي ول وكَض

ثٌس 1هبزُ  26لبًَى الحبق ثطذي هَاز ثِ لبًَى تٌظين ثركي اظ همطضات هبلي زٍلت  ،2آييي ًبهِ اخطايي تجهطُ ثٌس  1هبزُ  26لبًَى الحبق ثطذي هَاز ثِ لبًَى تٌظين ثركي اظ همطضات هبلي
زٍلت( )2ههَة ّيئت ٍظيطاى ثِ قوبضُ /15199ت ّ52534ـ هَضخ  ،1395/2/12اثالغيِ هدوَػِ ًظبم حؿبثساضي ثرف ػوَهي ثِ قوبضُ  54/14400هَضخ  ،1395/2/1هبزُ  1لبًَى ضفغ هَاًغ تَليس ضلبثت پصيط ٍ
اضتمبي ًظبم هبلي وكَض ٍ آييي ًبهِ اخطايي آى هَضَع تهَيت ًبهِ قوبضُ /61240تّ52230ـ هَضخ ّ 1395/5/17يئت ٍظيطاى ٍ .ثركٌبهِ  57/227313تبضيدٍ 1394/12/15ظاضت اهَض التهبزي ٍ زاضاييً ،بهِ
قوبضُ  54/24580هَضخ  1396/2/17هَضَع ثطٍظضؾبًي قسى قبذمّبي حؿبثساضي تؼْسي زض اضظيبثي ػولىطز زؾتگبُّبي اخطايي.
قبذص چْبضم -ثِ وبضگيطي ؾبهبًِ تساضوبت الىتطًٍيىي زٍلت (ؾبهبًِ ؾتبز) 15(3اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط
1

ػٌَاى ًوبگط

اؾتفبزُ اظ ؾبهبًِ تساضوبت الىتطًٍيىي زٍلت(ؾبهبًِ ؾتبز)زض هؼبهالت زؾتگبُ

ًحَُ ؾٌدف

ؾمف اهتيبظ

ثط اؾبؼ اعالػبت هٌسضج زض ؾبهبًِ ؾتبز ٍ
ثب تَخِ ثِ قيَُ ًبهِ اضظيبثي قبذص*

15

 :آييي ًبهِ فؼبليت ؾبهبًِ تساضوبت الىتطًٍيىي زٍلت (تهَيجٌبهِ قوبضُ /165389ت46849ن هَضخ ّ 90/8/21يأت ٍظيطاى)،تهَيجٌبهِ ّيأت ٍظيطاى قوبضُ /12346ت ُ54225هَضخ
،1396/2/6تهَيجٌبهِ ّيأت ٍظيطاى قوبضُ /16145ت ُ53525هَضخ  ،1396/2/16اثالغيِ ٍظاضت نٌؼت ،هؼسى ٍ تدبضت قوبضُ  60/48430هَضخ * ٍ 1396/2/19قيًَُبهِ اضظيبثي قبذم.
1
2
3

اضظيبثي ايي قبذص تَؾظ هطوع آهبض ايطاى صَضت هي گيطز
اضظيبثي ايي قبذص تَؾظ ٍظاضت اهَض التصبزي ٍ زاضايي صَضت هي گيطز
اضظيبثي ايي قبذص تَؾظ هطوع تَؾؼِ تدبضت الىتطًٍيىي ٍظاضت صٌؼت ،هؼسى ٍ تدبضت صَضت هي گيطز

نفحِ 14اظ 23

 -5محور بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره وری
قبذص اٍل -ثْجَز فضبي وؿت ٍ وبض 30 ( 1اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط

ػٌَاى ًوبگط

ًحَُ ؾٌدف

ؾمف اهتيبظ

تٌميح لَاًيي ٍ همطضات زؾتگبُ اخطايي ثِ هٌظَض ثْجَز هحيظ وؿت ٍ وبض هغبثك ثب تجهطُ ثٌس  1هبزُ  3لبًَى تٌميح لَاًيي
1
ٍ همطضات وكَض
2
3
ويفي /ػسم هصساق
تغييط زض ؾيبؾت ّب ٍ همطضات ثِ هٌظَض ثْجَز هحيظ وؿت ٍ وبض هغبثك ثٌس الف هبزُ  22لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾؼِ
اؾتؼالم ًظط تكىل ّبي التهبزي شيطثظ تَؾظ زؾتگبُّبي اخطايي ٌّگبم تسٍيي يب انالح همطضات ،ثركٌبهِّب ٍ ضٍيِّبي
3
4
ويفي /ػسم هصساق
اخطايي هغبثك هبزُ  3لبًَى ثْجَز هؿتوط هحيظ وؿت ٍ وبض
اعالع ضؾبًي ػوَهي زض ذهَل ّط گًَِ تغييط ؾيبؾتّب ،همطضات ٍ ضٍيِّبي التهبزي زض ظهبى همتضي لجل اظ اخطاء ،اظ
4
4
ويفي /ػسم هصساق
عطيك ضؾبًِّبي گطٍّي هغبثك هبزُ  24لبًَى ثْجَز هحيظ وؿت ٍ وبض
5
2
ثلي/ذيط
تؼييي ٍ هؼطفي هؿئَل ثْجَز هحيظ وؿت ٍ وبض زؾتگبُ ،هغبثك هبزُ  14لبًَى ثْجَز هحيظ وؿت ٍ وبض
اػالم توبهي هدَظّبي نبزض قسُ هغبثك هبزُ  57لبًَى ضفغ هَاًغ تَليس ثط حؿت ًَع ،قطايظ ٍ فطآيٌس نسٍض ،توسيس ٍ لغَ
6
4
ويفي /ػسم هصساق
ثِ ّوطاُ هجبًي لبًًَي ثِ ّيبت همطضات ظزايي ٍ تؿْيل نسٍض هدَظّبي وؿت ٍ وبض
تؼييي ،قٌبؾبيي ٍ اٍلَيتثٌسي هكىالت ثرف ذهَني ،اػن اظ هدَظّب ٍ فطآيٌسّب زض ؾغح هلي هغبثك هبزُ  14لبًَى
7
4
ويفي /ػسم هصساق
ثْجَز هؿتوط هحيظ وؿت ٍوبض تَؾظ زؾتگبُ
حصف هدَظّب يب تؿْيل فطآيٌس نسٍض هدَظّبي زؾتگبُ ثب تبييس ّيبت همطضات ظزايي ٍ تؿْيل نسٍض هدَظّبي وؿت ٍ
8
5
ويفي /ػسم هصساق
وبض هغبثك هبزُ  57لبًَى ضفغ هَاًغ تَليس
هؿتٌسات هطتجظ ثب ّطيه اظ ًوبگطّبي قبذم ثِ ػٌَاى فبيل ضويوِ زض ؾبهبًِ پيَؾت قَز.
مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
لبًَى ثْجَز هؿتوط هحيظ وؿت ٍ وبض قوبضُ 77924تبضيد  ،1390/12/27لبًَى تٌميح لَاًيي ٍ همطضات وكَض ،لبًَى ضفغ هَاًغ تَليس ضلبثت پصيط ٍ اضتمبي ًظبم هبلي وكَض.
ويفي /2ػسم هصساق

1

اضظيبثي ايي قبذم ،تَؾظ ٍظاضت اهَض التهبزي ٍ زاضايي اًدبم ذَاّس گطفت
2
ويفي قبهل عيف  5ػبهلي ليىطت هي ثبقس .اظ ذيلي ون تب ذيلي ظيبز
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4

قبذص زٍم -اؾتمطاض چطذِ ثْطٍُضي زؾتگبُّبي اخطايي 30( 1اهتيبظ)
ػٌَاى ًوبگط

قوبضُ ًوبگط
1

اخطاي ًظبم ًبهِ هتَليبى
ثْطٍُضي زؾتگبُّبي اخطايي
وكَض

2

تسٍيي ٍ اًساظُ گيطي
قبذمّبي ثْطٍُضي

3

قٌبؾبيي اٍلَيتّب ٍ ثطًبهِ-
ّبي اضتمبي ثْطٍُضي

4

اؾتمطاض چطذِ هسيطيت
ثْطٍُضي*

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

ًحَُ ؾٌدف

هصبزيك ػولىطزي

ؾمف اهتيبظ

تؼييي حَظُ ّبي ػوليبتي هتَليبى ثْطٍُضي ثطاؾبؼ ًظبم ًبهِ هتَليبى ثْطٍُضي زؾتگبُّبي اخطايي وكَض

1

اضايِ گعاضـ ػولىطز هتَليبى ثْطٍُضي زؾتگبُ ّبي اخطايي هجتٌي ثط ًظبم ًبهِ اضايِ قسُ

2

قٌبؾبيي ٍ احهب ؾتبًسُّبًْ ،بزُ ّب ٍ زؾتبٍضز هجتٌي ثط زؾتَضالؼول ؾٌدف قبذمّبي ثْطٍُضي
گطزآٍضي زازُ ّبي هَضز ًيبظ ثطاي ؾٌدف قبذم ّبي ثْطٍُضي عي ؾطي ظهبًي هجتٌي ثط زؾتَضالؼول
ؾٌدف قبذم ّبي ثْطٍُضي
اًساظُ گيطي قبذمّبي ثْطٍُضي ٍ اضايِ قبذمّبي ثْطٍُضي ثِ ؾبظهبى هلي ثْطٍُضي ايطاى زض ظهبى همطض
اضائِ ثطًبهِ تمَين هَخَزي ؾطهبيِ
قٌبؾبيي ػَاهل هَثط ثط اضتمبي ثْطٍُضي
تؼييي اٍلَيتّب ٍ ثطًبهِّبي اضتمبي ثْطٍُضي ٍ اضايِ گعاضـ ثِ ؾبظهبى هلي ثْطٍُضي ايطاى زض ظهبى همطض
تبهيي هٌبثغ ثطاي اخطاي ثطًبهِّبي ثْجَز ثْطٍُضي
تكىيل وبضگطٍُّبي ترههي ثْطٍُضي خْت اخطاي چطذِ هسيطيت ثْطٍُضي
تؼييي قبذمّبي اضظيبثي ثْجَز ثْطٍُضي
قٌبؾبيي اتالف ّب ٍ هَاًغ اضتمبي ثْطٍُضي
تسٍيي پطٍغُّبي ثْجَز ثْطٍُضي
اخطاي پطٍغُّبي ثْجَز ثْطٍُضي ٍ اضايِ گعاضـ ثِ ؾبظهبى هلي ثْطٍُضي ايطاى
هؿتٌسات هطتجظ ثب ّطيه اظ ههبزيك ػولىطزي ثِ ػٌَاى فبيل ضويوِ زض ؾبهبًِ پيَؾت قَز.

3
4
3
ويفي

2
3
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
3

مستندات شاخص:ثطًبهِ خبهغ ثْطٍُضي وكَض تهَيت ًبهِ قوبضُ /75599ت ّ 50985ـ تبضيد ّ 1394/6/11يئت ٍظيطاى ٍ ًظبهٌبهِ هتَليبى ثْطٍُضي زؾتگبُ ّبي اخطايي وكَض ،هبزُ  5لبًَى ثطًبهِ
قكن تَؾؼِ التهبزي ،اختوبػي ٍ فطٌّگي وكَض،زؾتَضالؼول ؾٌدف قبذم ّبي ثْطٍُضي زؾتگبُ ّبي اخطايي وكَض * .نحوه ارزیابی این شاخص مبتنی بر رویکرد فرآیندي می باشد.
قبذص ؾَم -ثجت اعالػبت فضبّبي ازاضي زض ؾبهبًِ ؾبزا (ؾبهبًِ اهَال زؾتگبّْبي اخطايي)( 15اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط
1

ػٌَاى ًوبگط

ثجت اعالػبت فضبّبي ازاضي زض ؾبهبًِ ؾبزا

ًحَُ ؾٌدف

ؾمف اهتيبظ

ثط اؾبؼ اعالػبت هٌسضج زض ؾبهبًِ ؾبزا

15

هبزُ  39لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ،ههَثِ قوبضُ  206/7539تبضيد  1391/4/1قَضاي ػبلي ازاضي ٍ انالحيِ آى ثِ قوبضُ  206/91/1880تبضيد  ٍ 1391/1/28انالحيِ قوبضُ 27679
تبضيد  1395/1/30قَضاي ػبلي ازاضي.
 1اضظيبثي ايي قبذص تَؾظ ؾبظهبى هلي ثْطُ ٍضي اًدبم هي گطزز.
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قبذص چْبضم -هسيطيت ؾجع 25(1اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط

ػٌَاى ًوبگط

1

ًحَُ ؾٌدف

هسيطيت ههطف آة
هسيطيت ههطف اًطغي
هسيطيت پؿوبًس ٍوبغص
آهَظـ ٍ فطٌّگؾبظي

2
3
4

ؾمف اهتيبظ
7
7

ثط اؾبؼ چه ليؿت اضظيبثي قبذص

6
5

هؿتٌسات هطثَعِ ثِ ّطيه اظ هَاضز ذَاؾتِ قسُ زض چه ليؿت اضظيبثي قبذم

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

ثٌس ظ هبزُ  38لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾؼِ وكَض ،لبًَى انالح الگَي ههطف اًطغي ،چه ليؿت اضظيبثي قبذم.

 -6محور سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم
قبذص اٍل -اضتمبء ؾالهت ًظبم ازاضي ( 40اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط
1

ًحَُ ؾٌدف

ػٌَاى ًوبگط

پيكگيطي(عطاحي ٍ اخطاي تساثيط پيكگيطاًِ)
ًظبضت ٍ هطالجِ
همبثلِ ثب هَاضز فؿبز
ؾٌدف ٍ اضظيبثي ًتبيح

2
3
4
هؿتٌسات لبثل اضائِ اظ ؾَي زؾتگبُ

ؾمف اهتيبظ
13

ثط اؾبؼ چه ليؿت اضظيبثي
قبذص

11
8
8

هؿتٌسات هطتجظ ثب ّط يه اظ ًوبگطّب تىويل ٍ زض ؾبهبًِ ثِ ػٌَاى فبيل ضويوِ پيَؾت قَز.

ثٌس  24ؾيبؾتّبي ولي ًظبم ازاضي اثالغي اظ ؾَي همبم هؼظن ضّجطي ،هَاز  93 ٍ 92 ،91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ،زؾتَضالؼول اخطايي هَاز  92 ٍ 91لبًَى هسيطيت ذسهبت
وكَضي(ثركٌبهِ قوبضُ  173706تبضيد  1393/12/27ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي وكَض ،لبًَى اضتمبي ؾالهت ًظبم ازاضي ٍ همبثلِ ثب فؿبز ،آيييًبهِ اخطايي هبزُ  26لبًَى اضتمبي ؾالهت ًظبم ازاضي ٍ
همبثلِ ثب فؿبز(تهَيتًبهِ قوبضُ /45146تّ50080ـ تبضيد ّ 1393/4/24يأت ٍظيطاى) ،ثطًبهِ اضتمبء ؾالهت ًظبم ازاضي ٍ همبثلِ ثب فؿبز(ههَثِ قوبضُ /37995ت ّ28617ـ تبضيد ّ 1382/12/25يئت
ٍظيطاى) ،آيييًبهِ پيفگيطي ٍ هجبضظُ ثب ضقَُ زض زؾتگبُّبي اخطايي(ههَثِ قوبضُ /73377ت  ّ30374تبضيد ّ 1383/12/22يئت ٍظيطاى) ،تهَيتًبهِ قوبضُ  44770/77683تبضيد ّ 1389/4/8يبت ٍظيطاى،
آييي ًبهِ پيكگيطي ٍ همبثلِ ًظبمهٌس ٍ پبيساض ثب هفبؾس التهبزي زض لَُ هدطيِ(ههَثِ قوبضُ /192087تّ50328ـ هَضخ ّ 1392/12/28يبت ٍظيطاى)ً ،بهِ قوبضُ  200/93/4349هَضخ  1393/4/3هؼبًٍت
تَؾؼِ هسيطيت ٍ ؾطهبيِ اًؿبًي ضئيؽ خوَْض ،ثركٌبهِ قوبضُ  200/93/5272تبضيد  ٍ 93/4/17ثركٌبهِ قوبضُ  200/93/13472تبضيد  1393/10/7هَضَع ؾبهبًسّي وويتِّبي ترههي هطتجظ ثب هؿبيل
هسيطيتي ٍ ازاضي ،تهَيتًبهِ قَضاي ػبلي ازاضي قوبضُ  954930هَضخ  1395/10/22زض ذهَل وبضگطٍُ اضتمبي ؾالهت ًظبم ازاضي ،چه ليؿت ضاٌّوبي اظضيبثي قبذم.

1

اضظيبثي ايي قبذص تَؾظ ؾبظهبى حفبظت هحيظ ظيؿت اًدبم هي گيطز.
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قبذص زٍم -صيبًت اظ حمَق قْطًٍساى زض ًظبم ازاضي 40( 1اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ػٌَاى ًوبگط

ضػبيت وطاهت اًؿبًي ٍ ضفتبض هحتطهبًِ ٍ اؾالهي ثب هطاخؼيي(هَضَع هبزُ  3تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي)
اِػوبل ثيغطفبًِ لَاًيي ٍ همطضات(هَضَع هبزُ  4تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي)
پطّيع اظ ّطگًَِ اِػوبل تجؼيض زض ًظبمّب ،فطآيٌسّب ٍ تهويوبت ازاضي(هَضَع هبزُ  5تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي)
زؾتطؾي آؾبى ٍ ؾطيغ هطاخؼيي ثِ ذسهبت ازاضي(هَضَع هبزُ  6تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي)
حفظ ٍ ضػبيت حطين ذهَني ّوِ افطاز(هَضَع هبزُ  7تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي)
آگبّي ثركي ثِهَلغ اظ تهويوبت ٍ فطآيٌسّبي ازاضي ثِ هطزم ٍ ايدبز اهىبى زؾتطؾي شيًفؼبى ثِ اعالػبت هَضز ًيبظ(هَضَع
هبزُ  8تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي)
اهىبى اظْبضًظط آظاز ٍ اضائِ پيكٌْبز اظ ؾَي هطزم زض هَضز تهويوبت ٍ فطآيٌسّبي ازاضي(هَضَع هبزُ  9تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي
زض ًظبم ازاضي)
ههًَيت اظ قطٍط اخحبف آهيع زض تَافكّب ،هؼبهالت ٍ لطاضزازّبي ازاضي(هَضَع هبزُ  10تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم
ازاضي)
اهىبى ثطذَضزاضي اقربل تَاًرَاُ اظ اهتيبظات ذبل لبًًَي(هَضَع هبزُ  11تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي)
فطاّن ًوَزى اهىبى ضؾيسگي ثِهَلغ ٍ هٌهفبًِ ثِ قىبيبت ٍ اػتطاضبت هطاخؼيي(هَضَع هبزُ  12تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض
ًظبم ازاضي)
فطاّن ًوَزى اهىبى خجطاى ذؿبضات ٍاضزُ احتوبلي ثِ هطاخؼيي زض اثط لهَض يب تمهيط زؾتگبُ اخطائي يب وبضوٌبى آى(هَضَع هبزُ 13
تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي)
اِػوبل ًظبضت هؤثط ثط هطاوع ،هؤؾؿبتًْ ،بزّبي نٌفي ٍ ثغَض ولي ّط ًَع هؤؾؿِاي وِ ثب اذص هدَظ اظ زؾتگبُ اخطايي فؼبليت
هي ًوبيس(.هَضَع تجهطُ شيل هبزُ  15تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي)
ضاّجطي اخطايِ تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي(هَضَع ثٌس( )4هبزُ  18تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي)
اِ ػوبل ضوبًت اخطايِ تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي(هَضَع هبزُ  19تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي)
هؿتٌسات لبثل اضائِ اظ ؾَي زؾتگبُ

ًحَُ ؾٌدف

ؾمف اهتيبظ
3
4
2
6
4
5

ثط اؾبؼ چه
ليؿت ضاٌّوبي
اضظيبثي
قبذص(ثِ
تَضيحبت ظيط
ًَيؽ تَخِ قَز)

2
1
2
3
2
1
4
1

هؿتٌسات هطتجظ ثب ّط يه اظ ًوبگطّب تىويل ٍ زض ؾبهبًِ ثِ ػٌَاى فبيل ضويوِ پيَؾت قَز.

تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي (هَضَع ههَثِ قوبضُ  1127128هَضخ  1395/12/28قَضاي ػبلي ازاضي ٍ همطضات هطتجظ ثب آى) .چه ليؿت ضاٌّوبي اضظيبثي قبذم.

1

اهتيبظ ًوبگطّبي قوبضُ  1تب  11ايي قبذص ثط اؾبؼ ًتبيح عطح افىبضؾٌدي ٍ ؾٌدف ضضبيت هطزم اظػولىطز زؾتگبُّبي اخطايي(هَضَع هبزُ  18تصَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي) هحبؾجِ ذَاّس قس.

نفحِ 18اظ 23

قبذص ؾَم -افعايف اثطثركي ًظبم ضؾيسگي ثِ ترلفبت ازاضي( 15اهتيبظ)
ػٌَاى ًوبگط

قوبضُ ًوبگط

ؾمف اهتيبظ

ًحَُ ؾٌدف

1

ويفيت تطويت ّيبتّب ٍ ًحَُ اًتهبة اػضبء ٍ گطٍُ ّبي تحميك

2

2

ًحَُ ػولىطز ّيبتّب تبثؼِ زض ضؾيسگي ثِ پطًٍسُّبي اتْبهي

2

3

ويفيت آضاء نبزضُ تَؾظ ّيبتّب

2

4

اخطاي نحيح ٍ وبهل تىبليف زفتط ّوبٌّگي

5

ثطًبهِ ضيعي ٍ اخطاي آهَظـ ّب زض حَظُ ضؾيسگي ثِ ترلفبت ازاضي

6

ّوبٌّگي ّوىبضي ٍ تؼبهل ثب ّيبت ػبلي ًظبضت ٍ زثيطذبًِ آى

2

7

پكتيجبًي ٍ اضائِ ذسهبت ثِ ّيبتّب

1

3

ثط اؾبؼ چه ليؿت
اضظيبثي قبذص

2

8
هىبًيعُ ًوَزى فؼبليت ّيبتّب
لبًَى ضؾيسگي ثِ ترلفبت ازاضي ههَة هَضخ  ٍ 1372/9/7آييي ًبهِ اخطايي آى هَضَع ههَثِ قوبضُ /26222ت ُ/304هَضخ ّ 1373/8/2يبت ٍظيطاىً ٍ .بهِ قوبضُ  205/93/8392تبضيد
 1393/6/23زثيطذبًِ ّيأت ػبلي ًظبضت(هَضَع هجبًي ٍ هؿتٌسات لبًًَي ٍ هحَضّب ٍ قبذمّبي اضظيبثي ػولىطز هؿئَليي ّوبٌّگي ّيأتّبي ضؾيسگي ثِ ترلفبت ازاضي وبضهٌساى) ،چه ليؿت ضاٌّوبي اضظيبثي
قبذم.
1

قبذص چْبضم -اؾتمطاض هيع ذسهت زض زؾتگبُ ( 20اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط
1

ًحَُ ؾٌدف

ػٌَاى ًوبگط

الساهبت اًدبم قسُ زض ذهَل اؾتمطاض هيع ذسهت زض زؾتگبُ

هؿتٌسات لبثل اضائِ اظ ؾَي زؾتگبُ

ويفي

ؾمف اهتيبظ
20

اضائِ هؿتٌسات هطتجظ ثب ًوبگط قبذص

زؾتَضالؼول هيع ذسهت هَضَع ًبهِ قوبضُ  1538588تبضيد  1396/9/7ؾبظهبى ازاضي ٍ اؾترساهي وكَض.
قبذص پٌدن -اؾتمطاض ًظبم خبهغ تَؾؼِ ٍ تطٍيح فطٌّگ البهِ ًوبظ ( 20اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط
1

ػٌَاى ًوبگط

اؾتمطاض ًظبم خبهغ تَؾؼِ ٍ تطٍيح فطٌّگ البهِ ًوبظ

ًحَُ ؾٌدف
تَؾظ ؾتبز البهِ ًوبظ

ؾمف اهتيبظ
20

پيبم ّبي  21گبًِ همبم هؼظن ضّجطي ،هبزُ  104لبًَى ثطًبهِ چْبضم تَؾؼِ ،تهَيت ًبهِ قوبضُ /51867تّ17323ـ تبضيد ّ 1376/1/30يبت ٍظيطاى ٍ انالحيِ ثؼسي آى ثِ قوبضُ
/5154تّ24713ـ تبضيد  ،1381/11/2تهَيتًبهِ قوبضُ /69443تّ43835ـ تبضيد ّ 1393/6/20يأت ٍظيطاى ،ههَثِ خلؿِ  566هَضخ  1381/5/4قَضاي ػبلي اًمالة فطٌّگي ،تهَيت ًبهِ قوبضُ
/116077تّ33324ـ تبضيد ّ 1385/9/18يأت ٍظيطاى ٍ ًظبم خبهغ ثطًبهِ ضيعيً ،ظبضت ٍ اضظيبثي تَؾؼِ ٍ تطٍيح فطٌّگ البهِ ًوبظ زض زؾتگبُ ّبي اخطايي.
اضظيبثي ايي قبذم ثط اؾبؼ گعاضـ ّبي اضؾبلي ثِ ؾتبز البهِ ًوبظ نَضت گطفتِ ٍ ًتبيح اضظيبثي تَؾظ ؾتبز هصوَض ثِ ايي هؼبًٍت اػالم ٍ اهتيبظزّي ذَاّس قس.

نفحِ 19اظ 23

قبذص قكن ضؾيسگي ثِ قىبيبت هطزهي زض ثؿتط ؾبهس 10( 1اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط

ػٌَاى ًوبگط

ؾمف اهتيبظ

1

زضصس قىبيبت پبؾد زازُ قسُ ثِ قىبيبت زضيبفتي ؾبل 96

3

ًحَُ ؾٌدف

خسٍل اعالػبت ًوبگط1
تؼساز قىبيبت زضيبفت قسُ ؾبل 96
تؼساز قىبيبت ضؾيسگي قسُ ؾبل 96

2

زضصس زضذَاؾت پبؾد زازُ قسُ ثِ زضذَاؾت زضيبفتي ؾبل 96

1

خسٍل اعالػبت ًوبگط2
تؼساز زضذَاؾت زضيبفت قسُ ؾبل 96
تؼساز زضذَاؾت پبؾد زازُ قسُ ؾبل 96

3

زضصسگعاضـ پبؾد زازُ قسُ ثِ گعاضـ زضيبفتي ؾبل 96

1

خسٍل اعالػبت ًوبگط3
تؼساز گعاضـ زضيبفت قسُ ؾبل 96
تؼساز گعاضـ پبؾد زازُ قسُ ؾبل 96

4

زضصس پيكٌْبز ضؾيسگي قسُ ثِ پيكٌْبزات زضيبفتي ؾبل 96

1

زضوليِ هَاضزي وِ زضنس ذَاؾتِ قسُ اؾت اگـط
زضنس ٍاضزُ ووتط اظ  30ثَز ّيچ اهتيـبظي تؼلـك
ًويگيطز .زضنَضتي وِ ثعضگتـط ٍ هؿـبٍي ٍ 30
ووتط اظ  60ثبقس ًهف اهتيـبظ ٍ زضنـَضتي وـِ
ثعضگتط ٍ هؿبٍي  60زضنس ثبقس ول اهتيبظ تؼلك
هي گيطز .زض هـَضز ظيـط قـبذم  7اگـط ًؿـجت
هطثَعِ ووتط ٍ هؿبٍي يه ثبقس اهتيـبظ وبهـل
تؼلك هي گيطز .ثيي يـه ٍ ووتـط هؿـبٍي 1.5
ًهــف اهتيــبظ ٍ ثــبالتط اظ آى اهتيــبظي تؼلــك
ًويگيطز.

خسٍل اعالػبت ًوبگط4
تؼساز پيكٌْبز زضيبفت قسُ ؾبل 96
تؼساز پيكٌْبز ضؾيسگي قسُ ؾبل 96

5

زضصس پبؾرگَيي ثِ هَاضز(ًؿجت هَاضز پبؾد زازُ قسُ ثِ ول هَاضز) زض ؾبل 96

1

6

ًؿجت قىبيبت ٍ گعاضـ ثِ ول هَاضز زضيبفتي ؾبل96ثِ ًؿجت قىبيبت ٍ گعاضـ ثِ ول هَاضز زضيبفتيؾبل96

1

7

هتَؾظ ظهبى ضؾيسگي ثِ قىبيبت2

2

زضنَضتي وِ هيبًگيي ظهبى پبؾرگَيي ووتط ٍ
هؿبٍي  10ضٍظ ثبقس ٍ گعاضـ هطثَط ثِ ًوًَِ
گيطي اظ هَاضز ضويوِ قسُ ثبقس اهتيبظ وبهل
تؼلك هيگيطز .ثيي  10تب  20ضٍظ ًهف اهتيبظ ٍ
ثبالتط اظ ايي ثبظُ اهتيبظي تؼلك ًويگيطز.

 1اعالػبت ايي قبذم ثبيس تَؾظ ٍاحسي وِ ؾبهس زض آًدب هؿتمط اؾت تىويل ٍ تَؾظ هسيط هطثَعِ تبييس گطزز.
اضظيبثي ايي قبذم تَؾظ هطوع اضتجبعبت هطزهي ًْبز ضيبؾت خوَْضي اًدبم هي گيطز.
 2ظهبى پبؾرگَيي ثِ قىبيبت ،هست ظهبى اظ زضيبفت قىبيت تَؾظ ؾبظهبى/زؾتگبُ تب پبؾرگَيي هيثبقس .ثطاي تؼييي هيبًگيي هست ظهبى پبؾرگَيي ثبيس ًوًَِاي اظ قىبيبت ثِ نَضت تهبزفي ٍ اظ هبُّبي هرتلف ؾبل اًتربة ٍ تؼساز ًوًَِ ّب ًجبيس
ووتط اظ  10ػسز ثبقس .الظم ثِ شوط اؾت زض نَضت فطاٍاًي ظيبز قىبيبت ،حدن ًوًَِ حسالل ثِ اًساظُ  %20قىبيبت ثبقس.

نفحِ 20اظ 23

قبذص ّفتن -اضتجبعبت زٍلت ٍ هطزم زض ثؿتط ؾبهس 10( 1اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط
1
2
3
4
5
6

ػٌَاى ًوبگط

ًحَُ ؾٌدف

تَؾؼِ ؾبهس ثِ ٍاحسّبي تبثؼِ
اؾتمطاض هيع اضتجبعبت هطزهي هتهل ثِ ؾبهس زض هحل هٌبؾت ٍ لبثل زؾتطؼ هطاخؼيي
السام هَاضز اضخبع قسُ ثِ وبضتبثل زؾتگبُ ثِ نَضت ضٍظاًِ
اضائِ گعاضـ ًظبضتي
اضائِ گعاضقبت ػولىطز ؾبهس
زضنس ضضبيت هطزم اظ پبؾرگَيي زؾتگبُ
اّن هكىالت هطزهي

7

تحليل هكىالت هطزم

تؼساز ضاّىبضّبي اخطايي زؾتگبُ خْت ضفغ هكىالت هطزم
تؼساز الساهبت ٍ ثطًبهِّبي اخطا قسُ

ؾمف اهتيبظ

ثلي/ذيط

1

ثلي/ذيط

1

ثلي/ذيط

1

وبهلً /بلص/اًدبم ًكسُ

2

وبهلً /بلص/اًدبم ًكسُ

2

زضصس

1

وبهلً /بلص/اًدبم ًكسُ
وبهلً /بلص/اًدبم ًكسُ
وبهلً /بلص/اًدبم ًكسُ

ً(.5ين اهتيبظ)
ً(.5ين اهتيبظ)
1

ًظبهٌبهِ هسيطيت اضتجبعبت هطزهي زض ثؿتط ؾبهس(ههَثِ قوبضُ  206/92/6330تبضيد  1392/4/5قَضاي ػبلي ازاضي) ٍ ضاٌّوبي ذَزاضظيبثي ؾبهس.
قبذص ّكتن -هٌبؾت ؾبظي فضبّبي ازاضي ٍيػُ خبًجبظاى ٍ هؼلَليي 20( 2اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط

ػٌَاى ًوبگط

1

هٌبؾت ثَزى ٍضٍزي ؾبذتوبىّب خْت تطزز هؼلَليي ٍ خبًجبظاى(ضػبيت ضَاثظ ٍضٍزي ؾبذتوبىّب ٍيػُ اؾتفبزُ خبًجبظاى ٍ هؼلَليي)

2

هٌبؾت ثَزى فضبّبي ثْساقتي خْت اؾتفبزُ هؼلَليي ٍ خبًجبظاى(ضػبيت ضَاثظ اخطايي فضبّبي ثْساقتي ٍيػُ اؾتفبزُ خبًجبظاى ٍ هؼلَليي)

ًحَُ ؾٌدف
ثط اؾبؼ
چه ليؿت
اضظيبثي
قبذص

ؾمف اهتيبظ
5
5

3
هٌبؾت ثَزى آؾبًؿَض خْت اؾتفبزُ هؼلَليي ٍ خبًجبظاى(ضػبيت ضَاثظ آؾبًؿَض ٍيػُ اؾتفبزُ خبًجبظاى ٍ هؼلَليي)
4
5
هٌبؾت ثَزى ؾغح قيت زاض خْت اؾتفبزُ هؼلَليي ٍ خبًجبظاى(ضػبيت ضَاثظ ؾغَح قيت زاض خْت تطزز خبًجبظاى ٍ هؼلَليي)
آييي ًبهِ هٌبؾت ؾبظي (تهَيت ًبهِ قوبضُ /77303تّ49130ـ تبضيد ّ 1394/6/15يأت ٍظيطاى) ،ضاٌّوبي ًحَُ اضظيبثي قبذم هٌبؾت ؾبظي فضبّبي ازاضي خْت اؾتفبزُ هؼلَليي ٍ
5

خبًجبظاى.

1

هٌظَض هيعاى ّوىبضي ؾبظهبى /زؾتگبُ ثب ؾبهس ٍ اًؼمبز تفبّن ًبهِ ّوىبضي اؾت .زض نَضت اضائِ گعاضـ ػولىطز ًظبضت ثِ ازاضُ ول ثبظضؾيً ،ظبضت ٍ اضظيبثي ػولىطز هطوع اضتجبعبت هطزهي اهتيبظ وبهل تؼلك هيگيطزً .وًَِ گعاضـ ضويوِ قَز.

(ايي ؾٌدِ فمظ ثطاي ؾغح هلي اؾت ).زض نَضت اضائِ گعاضـ زض ذهَل هَاضز هطزهي ؾبهس زض زؾتگبُ /ؾبظهبى اهتيبظ وبهل تؼلك هي گيطزً .وًَِ گعاضـ ضويوِ قَز.زضنس ضضبيت هطزم اظ پبؾرگَيي زؾتگبُ ثط اؾبؼ فطهْبي ًظطؾٌدي تؼييي
گطززً .وًَِ فطم ًظطؾٌدي ع طاحي قسُ ٍ گعاضـ ضضبيت ؾٌدي ضويوِ قَز .زض ثرف تحليل هكىالت ثبيس اّن هكىالت هطزهي اًؼىبؼ زازُ قسُ اظ عطيك ؾبهس زض ؾبل  94ليؿت قسُ ٍ اػالم ًوبيٌس چِ ضاّىبضّبيي خْت ضفغ يب تمليل آًْب پيف
ثيٌي ٍ چِ الساهبت ٍ ثطًبهِّبيي زض نسز ضفغ آًْب اًدبم قسُ اؾت.
 2اضظيبثي ايي قبذم تَؾظ ؾبظهبى ثْعيؿتي وكَض اًدبم ذَاّس گطفت
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قبذص اٍل -اًدبم اضظيبثي ػولىطز زؾتگبُ (ثب زض ًظط گطفتي ؾبظهبىّب ،هَؾؿبت ٍ قطوتّبي ٍاثؿتِ ٍ ٍاحسّبي اؾتبًي)( 70اهتيبظ)
قوبضُ
ًوبگط

ػٌَاى ًوبگط

1

ثطًبهِ ؾِ ؾبلِ انالح ًظبم ازاضي زؾتگبُ

2

قبذم ّبي اذتهبني ؾبل 1396

هصبزيك ػولىطزي
اضائِ ثطـ اؾتبًي ثطًبهِ ؾِ ؾبلِ اصالح ًظبم ازاضي ؾتبز ٍ وليِ ؾبظهبىّبي ٍاثؿتِ زؾتگبُ
اضائِ عطحّب ٍ پطٍغُّبي ؾبل  1396ثطًبهِ ؾِ ؾبلِ اصالح ًظبم ازاضي زؾتگبُ

ًحَُ ؾٌدف

ؾمف اهتيبظ

ويفي

5

ويفي

5

ويفي

5

اضائِ قبذصّبي اذتصبصي زؾتگبُ(هَضَع ثٌس ة هبزُ  3آيييًبهِ هَاز  )82 ٍ 81هغبثك فطم الف ضاٌّوبي
تٌظين قبذص ّبي اذتصبصي ثب زض ًظط گطفتي هَاضز؛ لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾؼِ ،ؾيبؾت ّبي ولي التصبز
همبٍهتي ٍ ٍظبيف ٍ هبهَضيتّبي زؾتگبُ
اضائِ ثطـّبي اؾتبًي قبذص ّبي اذتصبصي هغبثك فطم الف 2-ضاٌّوبي تٌظين قبذصّبي اذتصبصي
ثطاي وليِ ؾبظهبىّبي ٍاثؿتِ

اضائِ قبذص ّبي اذتصبصي زض ظهبى ثٌسي همطض قسُ
3
4
5

6

هيعاى ّوگطايي اهتيبظ ذَزاضظيبثي ٍ ًْبيي
زؾتگبُ
ثطگعاضي خكٌَاضُ قْيس ضخبيي زض ؾغح
1
زؾتگبُ
تسٍيي قبذمّبي اذتهبني اضظيبثي ػولىطز
هسيطاى ٍاحسّب
تْيِ ٍ تسٍيي گعاضـ تحليلي ٍ آؾيتقٌبؾي

ويفي

5

ووي

5

ثط اؾبؼ هيعاى
اذتالف اهتيبظ
ذَزاضظيبثي ثب ًْبيي

15

ويفي

10

ويفي

10

تدعيِ ٍ تحليل زازُّبي خوغآٍضي قسُ (ثب زض ًظط گطفتي ؾبظهبىّب ،هَؾؿبت ٍ قطوتّبي ٍاثؿتِ ٍ
ٍاحسّبي اؾتبًي) ثِ هٌظَض ثْطُگيطي اظ ًتبيح اضظيبثي ػولىطز ؾبل لجل زض ثطًبهِ ضيعي ّبٍ تصوين گيطيّب

ويفي

10

ٍ اًدبم السامّبي اصالحي زض خْت ثْجَز ػولىطز

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

هؿتٌسات هطتجظ ثب ّط يه اظ ًوبگطّب تىويل ٍ زض ؾبهبًِ ثِ ػٌَاى فبيل ضويوِ پيَؾت قَز.

هَاز  83 ٍ 82 ٍ 81فهل يبظزّن لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ٍ آيييًبهِ اخطايي آى (تهوينًبهِ قوبضُ  44327/4225تبضيد ّ 1389/1/14يبًت ٍظيطاى) ،زؾتَضالؼول اخطايي اؾتمطاض ًظبم
ههَثِ قوبضُ /127675تّ50642ـ تبضيد
هسيطيت ػولىطز هَضَع ثٌس«ّـ» هبزُ  3آيييًبهِ اخطايي هَاز  82 ٍ 81لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي(ثركٌبهِ قوبضُ  200/27911تبضيد ،)1389/5/28
ّ1393/10/28يأت هحتطم ٍظيطاىً ،مكِ ضاُ انالح ًظبم ازاضي هَضَع تهَيتًبهِ قوبضُ  206/93/560تبضيد  1393/1/20قَضاي ػبلي ازاضي ،هبزُ  3آيييًبهِ اخطايي هَاز  82 ٍ 81لبًَى هسيطيت ذسهبت
وكَضي (ثِ قوبضُ  44327/4225تبضيد  ،)1389/1/14فطآيٌس ٍضاٌّوبي ًحَُ تٌظين قبذمّبي اذتهبني زؾتگبُّبي اخطايي زض ؾبل .1396

1

ايي ًوبگط ثطاي ؾبظهبىّبي ٍاثؿتِ ،ػسم هصساق هي ثبقس.
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قبذص زٍم -تْيِ ٍ تسٍيي گعاضـ اضظيبثي اؾتطاتػيه زؾتگبُ (  25اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط

ػٌَاى ًوبگط

ًحَُ ؾٌدف

1

تؼييي قبذمّبي ثيي الوللي ًبظط ثط هأهَضيتّبي زؾتگبُ اخطايي
هحبؾجِ ػولىطز قبذم زض وكَض ٍ همبيؿِ تغجيمي آى ثب وكَضّبي هٌغمِ (وكَضّبي شوط قسُ زض ؾٌس چكن اًساظ
20ؾبلِ) ٍ خْبى
آؾيت قٌبؾي ٍضؼيت ايطاى زض قبذمّبي گعاضـ قسُ (ػَاهل وليسي تأثيطگصاض زض وكَض وِ هٌدط ثِ تضؼيف
قبذم هَضز اؾتفبزُ هي قًَس ليؿت قًَس)
اضايِ اؾتطاتػيّبي تسٍييقسُ ثِ هٌظَض ضفغ هَاًغ ثْجَز ػولىطز قبذم

ثط اؾبؼ ضاٌّوبي
اضظيبثي قبذص

2
3
4

هؿتٌسات لبثل اضائِ اظ ؾَي زؾتگبُ

ؾمف اهتيبظ
7
8
5
5

هؿتٌسات هطتجظ ثب ّط يه اظ ًوبگطّب تىويل ٍ زض ؾبهبًِ ثِ ػٌَاى فبيل ضويوِ پيَؾت قَز.

ضاٌّوبي اضظيبثي اؾتطاتػيه زؾتگبُ.
قبذص ؾَم -تكىيل قَضاي ضاّجطي تَؾؼِ هسيطيت زؾتگبُ ( 15اهتيبظ)
قوبضُ ًوبگط

ًحَُ ؾٌدف

ػٌَاى ًوبگط

ؾمف اهتيبظ

1
تكىيل خلؿبت قَضاي ضاّجطي تَؾؼِ هسيطيت ثهَضت هؿتوط زض ؾبل 1396
2
4
ويفي
اضؾبل گعاضقبت قَضا ثِ زثيطذبًِ اظعطيك ؾبهبًِ هطثَعِ
3
7
ووي
هيعاى اخطايي قسى ههَثبت زض ؾبل 1396
تهَيجٌبهِ قَضاي ػبلي ازاضي قوبضُ  206/93/11852هَضخ 1393/9/5هَضَع تكىيل قَضاي ضاّجطي تَؾؼِ هسيطيت زؾتگبّْبي اخطايي ٍ اؾتبًي ،تهَيجٌبهِ قَضاي ػبلي ازاضي قوبضُ
 27524هَضخ  1395/1/30هَضَع انالحيِ اػضبي قَضاي ضاّجطي تَؾؼِ هسيطيت ،تهَيجٌبهِ قَضاي ػبلي ازاضي قوبضُ  126198هَضخ 1395/12/28هَضَع ػضَيت ًوبيٌسگبى ؾبظهبى ازاضي ٍ اؾترساهي زض
قَضاي ضاّجطي تَؾؼِ هسيطيت ٍظضاتربًِ ّب ٍ ؾبظهبًْبي هؿتمل ،ثركٌبهِ قوبضُ  200/93/13472هَضخ  1393/10/7هَضَع ؾبهبًسّي وويتِّبي ترههي هطتجظ ثب هؿبيل هسيطيتي ٍ ازاضي ،ثركٌبهِ 946198
هَضخ 1395/10/18اّن ٍظبيف قَضاي ضاّجطي تَؾؼِ هسيطيت ،ثركٌبهِ قوبضُ  1041027هَضخ 1395/11/27هَضَع اضائِ گعاضـ ػولىطز قَضاي ضاّجطي تَؾؼِ هسيطيت اؾتبى.
ووي
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