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 ساسهاى اهَر اداري ٍ استخذاهي کشَر

 راجغ بِ تْيِ ٍ تٌظين شزح ٍظايف پست ّاي ساسهاًي

آييي ًبهِ اخطايي  15ٍ هبزُ  1366لبًَى ًحَُ تقسيل ًيطٍي اًؿبًي ههَة  4لبًَى اؾترسام وكَضي ٍ هبزُ  104ٍ  30، 8، 1زض اخطاي هَاز 

ليِ ٍظاضتربًِ ّب ٍ هَؾؿبت زٍلتي هكوَل لبًَى اؾترسام وكَضي ٍ قطوتْبي زٍلتي هكوَل همطضات اؾترساهي عطح عجمِ ثٌسي هكبغل، و

قطوتْبي زٍلتي هىلفٌس ثِ هٌؾَض تىويل فطايٌس عطاحي تكىيالت تفهيلي زؾتگبُ ذَز ٍ ترهيم هٌغمي پؿتْبي ؾبظهبًي ثِ ضقتِ ّبي 

ٍ ترهيم هٌغمي پؿتْبي ؾبظهبًي ثِ ضقتِ ّبي قغلي هطثَعِ ٍ ًْبيتبً آگبُ ًوَزى قغلي فطايٌس عطاحي تكىيالت تفهيلي زؾتگبُ ذَز 

وبضوٌبى اظ حسٍز ٍؽبيف ٍ هؿئَليتْبي هحَلِ، ثطاؾبؼ هفبز زؾتَضالقول پيَؾت ًؿجت ثِ تْيِ ٍ تٌؾين قطح ٍؽبيف پؿتْبي ؾبظهبًي ههَة 

 ) ثبثت ٍ هَلت( يب فٌبٍيي هكبثِ السام ًوبيٌس. 

بّْبي زٍلتي فَق االققبض عي ؾبل خبضي ثطاؾبؼ هدوَفِ تكىيالت ههَة، قطح ٍؽبيف ّط يه اظ هؿترسهيي هكوَل ضطٍضي اؾت زؾتگ

 ايي ثركٌبهِ ضا ٍفك زؾتَضالقول ضويوِ تْيِ ٍ تٌؾين ٍ ثِ آًبى اثالك ًوَزُ ٍيه ًؿرِ اظ آًطا ثِ ايي ؾبظهبى اضؾبل ًوبيٌس.

  



 ساسهاًي دستَرالؼول ًحَُ تْيِ ٍ تٌظين شزح ٍظايف پست

وليِ ٍظاضتربًِ ّب ٍ هَؾؿبت زٍلتي هكوَل لبًَى اؾترسام وكَضي ٍ قطوتْبي زٍلتي هكوَل همطضات اؾترساهي قطوتْبي زٍلتي هَؽفٌس 

قطح ٍؽبيف وليِ پؿتْبي ؾبظهبًي ههَة )يب فٌبٍيي هكبثِ( هٌسضج زض هدوَفِ تكىيالت ههَة زؾتگبُ ذَز ضا ثطاؾبؼ زؾتَضالقول ظيط ثب 

 تْيِ ٍ تٌؾين ًوبيٌس.  "قطح ٍؽبيف پؿت ؾبظهبًي"تحت فٌَاى  2( ت 74-4)  23 -اظ فطم ؿ اؾتفبزُ

 ّسف: 

 تىويل فطايٌس عطاحي تكىيالت تفهيلي زؾتگبُ اظ عطيك تقييي قطح ٍؽبيف پؿتْبي ؾبظهبًي ههَة  .1

 ترهيم نحيح ٍ هٌغمي پؿتْبي ؾبظهبًي ههَة ثِ ضقتِ ّبي قغلي هطثَعِ  .2

 آگبُ ًوَزى هؿترسم اظ حسٍز ٍؽبيف ٍ هؿئَليتْبي هحَلِ زض پؿت يب قغل هَضز تهسي  .3

 هباًي قاًًَي: 

 لبًَى اؾترسام وكَضي  104ٍ  30، 8هَاز  .1

  1366لبًَى ًحَُ تقسيل ًيطٍي اًؿبًي ههَة  4هبزُ  .2

 آگبُ ًوَزى هؿترسم اظ حسٍز ٍؽبيف ٍ هؿئَليتْبي هحَلِ زض پؿت يب قغل هَضز تهسي  .3

 هباًي تْيِ شزح ٍظايف پست ساسهاًي 

 خْت تٌؾين قطح ٍؽبيف پؿتْبي ؾبظهبًي ههَة هجبًي ظيط هَض زاؾتفبزُ لطا ض هي گيطز: 

 ٍؽبيف ههَة ٍاحس ؾبظهبًي وِ پؿت هَضز ًؾط زض ؾبذتبض آى ايدبز گطزيسُ اؾت.  -

 ًوًَِ ٍؽبيف ٍ هؿئَليتْبي ضقتِ قغلي هطثَعِ هٌسضج زض عطح عجمِ ثٌسي هكبغل  -

 

 ًحَُ تْيِ ٍ تٌظين شزح ٍظايف پست ساسهاًي 

قطح ٍؽبيف وليِ پؿتْبي ؾبظهبًي ههَة افن اظ ثبثت ٍ هَلت ) يب فٌبٍيي هكبثِ( ثط ضٍي فطم قطح ٍؽبيف پؿت ؾبظهبًي ثِ  .1

 ، تْيِ ٍ تٌؾين ٍ اثالك هي گطزز. 2( ت 74-4)  23 –ًكبًِ ؿ 

تْيِ ٍ تٌظين شزح ٍظايف پستْاي ساسهاًي داراي شاغل  ضزٍري است دستگاُ ّاي دٍلتي هشوَل ايي دستَرالؼول

 را در اٍلَيت قزار دٌّذ. 



هسيط ّط يه اظ ٍاحسّبي ؾبظهبًي ثب تَخِ ثِ قطح ٍؽبيف ههَة ٍاحس هطثَط ٍ ًوًَِ ٍؽبيف ٍ هؿئَليتْبي ضقتِ ّبي قغلي  .2

وليِ پؿتْبي ؾبظهبًي ضا وِ زض  هطثَعِ هٌسضج زض عطح عجمِ ثٌسي هكبغل ٍ تكىيالت ههَة زؾتگبُ هتجَؿ قطح ٍؽبيف

ؾبذتبض ؾبظهبًي آى ٍاحس پيف ثيٌي ٍ ايدبز گطزيسُ اؾت، ثب اؾتفبزُ اظ فطم قطح ٍؽبيف پؿت ؾبظهبًي زض چْبض ًؿرِ تٌؾين هي 

 ًوبيس. 

 همبم هبفَق هسيط ٍاحس ؾبظهبًي قطح ٍؽبيف پؿتْبي ؾبظهبًي ٍاحسّبي تحت پَقف ضا تأييس هي ًوبيس.  .3

فطم، ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ٍ فٌَاى پؿت ؾبظهبًي تقييي وٌٌسُ ٍؽبيف )هسيط ٍاحس ؾبظهبًي( تأييس وٌٌسُ زض لؿوت هَذط  .1

ٍؽبيف)همبم هبفَق هسيط ٍاحس ؾبظهبًي( ٍ هؿئَل ٍاحس تكىيالت ٍ زض هَضز زؾتگبُ ّبي زٍلتي زاضاي ٍاحسّبي ذبضج اظ هطوع، 

 ٍ تَؾظ آًبى اهضبء هي قَز. هؿئَل ٍاحس تكىيالت هؿتمط زض حَظُ هطوعي زؾتگبُ زضج 

 

 

 گيزًذگاى فزم شزح ٍظايف پست ساسهاًي: 

فطم قطح ٍؽبيف پؿت ؾبظهبًي زض چْبض ًؿرِ تىويل ٍ تَؾظ هؿئَل ٍاحس تكىيالت زؾتگبُ ثِ قطح ظيط ثطاي گيطًسگبى ًؿد اضؾبل هي 

 قَز: 

 ًؿرِ اٍل: هؿترسم  -

 ًؿرِ زٍم: ٍاحس ؾبظهبًي هحل ذسهت هؿترسم  -

 ًؿرِ ؾَم: ٍاحس تكىيالت زؾتگبُ  -

 ًؿرِ چْبضم:ؾبظهبى اهَض ازاضي ٍا ؾترساهي وكَض  -

 ابؼاد کاغذ ٍ کادر فزم 

 هيليوتط  210× 297اثقبز وبغص : 

ٍ ؾَم 180× 252اثقبز فطم:  ٍ ًؿد زٍم  ٍ يه ض ِ نَضت عَلي  ِ هي قَز. هيليوتط ث   ٍ چْبضم وبغص ًبظن تْي
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