
 ( 21/21/2131)مصًب  اجتماعی تأمیه ي رفاٌ جامع وظام ساختار قاوًن

 

 يظایف ي قلمري اهداف، - ايل فصل 

 

اساسیلاًَى(21)یىنٍتیستاغل(4)ٍ(2)تٌسّای ّوچٌیيٍایطاىاسالهیخوَْضیاساسیلاًَى(29)ًْنٍتیستاغلزضاخطای-1هازُ

ضٍیسازّایتطاتطزضوطَضافطاز ّوِاظحوایتٍاختوافیفسالتتَسقِهٌؾَضتِوِضفاّیسیاستْایوالىاًسدامایداز خْتزضٍایطاىاسالهیخوَْضی

 :گطززهیتطلطاضشیلاهَضتطایخولِاظٍلاًَىایيهفازٍضطایظضفایتتااختوافی تأهیيًؾام،آىپیاهسّایٍعثیقیالتػازی،اختوافی،

 .فَتٍاظواضافتازگیتاظًطستگی،-الف

 .تیىاضی-ب

 پیطی-ج

 .اختوافیآسیثْایٍسطپطستیتیهاًسگی،ضاُزض-ز

 .سَاًحٍحَازث-ّـ

 .ضٍاًیٍشٌّیخسوی،ّایًاتَاًی-ٍ

 .پعضىیّایهطالثتٍزضهاًیتْساضتی،ذسهاتتیوِ-ظ

 .فطظًسحضاًتٍتاضزاضیزٍضاىزضذػَظتِهازضاىاظحوایت-ح

 .سطپطستتیظًاىٍوَزواىاظحوایت-ط

 .ذَزسطپطستٍسالرَضزُظًاىتیَگاى،ذاظتیوِایداز-ی

 .فمطًٍاتطاتطیواّص-ن

 .ًداتٍاهساز-ل

 .ضَزهیهحسَبزٍلتتىلیفآى،تأهیيٍوطَضافطازّوِ حكآیسهیلاًَىایيزضوًِحَیتِاختوافیتأهیياظتطذَضزاضی-1تثػطُ

 .تاضٌسهیاختوافیٍالتػازیضٍیسازّای هػازیك اظخولِزٍلت،الساهاتاظًاضیاحتوالیهٌفیتثقاتٍآثاض-2تثػطُ

ضططضفایتتاٍهػَبالوللیتیيلطاضزازّایٍّاًاهِهماٍلِ اسالهی،هَاظیيچاضچَبزضًیعایطاىاسالهیخوَْضیهمینذاضخیضْطًٍساى-3تثػطُ

  .تَزذَاٌّستطذَضزاضاختوافیتأهیيخاهـًؾامتِهطتَطحوایتْای اظهتماتل،فول

 

 :تاضسهیحَظُسِضاهلاختوافیتأهیيخاهـًؾام-2هازُ

زضهاًیّایتیوِترصٍتاظهاًسگاىٍاظواضافتازگیسَاًح،ٍحَازث تیىاضی،تاظًطستگی،خولِاظاختوافیّایتیوِترصضاهل:ایتیوِحَظُ-الف

 .تاضسهی(زضهاى ٍتْساضت)

 :وِعَضیتِ ضَزهیتمسینتىویلیٍّوگاًیسغحزٍتِزضهاًیٍاختوافیّایتیوِذسهات-تثػطُ

 .وٌسهیتقییيلاًَىضاّوگاًیایتیوِذسهاتحسٍز -1



گطٍّییااًفطازیلطاضزازّایاًقمازتاّوگاًی،ّایتیوِذسهاتسغح تطفالٍُوِضَزهیگفتِایتیوِاظذسهاتزستِآىتِتىویلیّایتیوِ -2

پطتیثاًیتِهىلفاهاًساضتِ،هالیتقْس آىلثالزضزٍلتٍپصیطزهیاًدامضسُتیوِتَسظتیوِحكپطزاذتٍگطتیوٍِضسُ تیوِهاتیيفی

 .تاضسهی ّاتیوِگًَِایياظالظملاًًَیٍحمَلی

زالیلتِوِاستًیاظهٌسیّایذاًَازٍُافطازتِهالیووىْای ٍیاضاًِافغایٍتَاًثرطیٍحوایتیذسهاتاضائِضاهل:تَاًثرطیٍحوایتیحَظُ-ب

 .ًوایسًویضاآًاىظًسگیحساللتىافَیآًاىزضآهسیاًٍیستٌس واضتِلازضگًَاگَى

 .غیطهتطلثِحَازثزضًداتاهساز،ضاهل:اهسازیحَظُ-ج

 

 :تاضسهیظیطضطحتِایتیوِحَظٍُؽایفٍاّساف-3هازُ

 .اضتغالٍواضتاظاضتطهثتٌیّایتیوِتِزازى اٍلَیتتاخاهقِآحازتطایّوگاًیتیوِسغحتأهیيٍایتیوًِؾامگستطش-الف

 .زضهاًیٍاختوافیّایتیوِهرتلفّایترصتیياًسدامٍّواٌّگیایداز-ب

 .هعزتگیطاىاخثاضیتیوِعطحاخطای-ج

فطایط،ٍضٍستائیاىوطاٍضظاى،اختوافیتیوِ،(غیطزائنضاغلٍفطهایاىذَیص)آظازهطاغلٍحطفتیوِاظلثیلًیاظهَضزایتیوِغٌسٍلْایتطىیل-ز

.وَزواىاظحوایتذاظتیوٍِذَزسطپطستٍسالرَضزٍُتیَُظًاىذاظتیوِ

ساالًِتَزخِلَاًیيزضایطاىتیوِحكاظزٍلتسْنتِهطتَطهالیتاضتأهیيتِهٌَطضٍستاّازضغیطساوـيوطـاٍضظاىذـػَظزضعطحاخطایـتثػطُ

.تاضسهیوطَض

 .عَفاىٍظلعلِذطىسالی،سیل،اظلثیلعثیقیحَازثاظًاضیذساضاتخثطاىذاظّایتیوِگستطش-ّـ

 .تىویلیّایتیوِاظحمَلیپطتیثاًی-ٍ

 .ایتیوِغٌسٍلْایفولىطزتطًؾاضت-ظ

 .ضَزلحاػایتیوِغٌسٍلْایٍضطوتْاتطایتٌگاّساضیاغلوًِحَیتِایتیوِغٌسٍلْایٍضطوتْاّایاساسٌاهِاغالحپیگیطی-ح

 .ایتیوِهحاسثاتفلنتطاساسغٌسٍلْاهػاضفٍهٌاتـتقازلتطًؾاضت-ط

 .ایتیوِذسهاتزضذػَظضساًیاعالؿ-ی

 .ًوایسفقالیتزٍّطزضیاٍزضهاًیٍاختوافیتیوِحَظُزٍاظیىیزضتَاًسهیایتیوِغٌسٍقّط-1تثػطُ

ضٍستائیاى،خولِاظخاهقِهرتلفالطاضلطاضگطفتيتیوِپَضصتحتاهىاىلاًَى،ایياتالكتاضیداظسالزٍهستؽطفاستهىلفزٍلت-2تثػطُ

 .ًوایسفطاّنضافػلیضاغلیيٍفطایط

تِوواواىاًسزاضتِفضَیتغٌسٍقیاساظهاىیهزضفمظوِآىتطهططٍطپَضصتحتافطازتِگطتیوِغٌسٍلْایٍساظهاًْالثلیتقْسات-3تثػطُ

 .ضسذَاّستطلطاضًؾامایيسَیاظالظمهالیتاضٍهٌاتـتأهیيزضغَضتآىتطهاظازٍاستتالیذَزلَت



 

 :تاضسهیظیطضطحتِتَاًثرطیٍحوایتیحَظٍُؽایفٍاّساف-4هازُ

 .حوایتیهٌاتـٍّایاضاًِوطزىّسفوٌسٍساظهاًسّی-الف

 .اختوافیّایآسیةاظپیطگیطیضاستایزضزٍلتهرتلفّایترصّواٌّگی-ب

 (ًسثیٍهغلك)فمطذظتقییيزضهطاضوت-ج

 .پیطیٍهاًسگیضاُزضسطپطستی،تیتیىاضی،ظهیٌِزضذػَغاًآًْاسَءپیاهسّایٍاختوافیالتػازی،ضٍیسازّایتطاتطزضخاهقِافطازاظحوایت-ز

 .ًیستٌسواضتِلازضضٍاًیٍخسویزالیلتِوِافطازیاٍلَیتتاًساضًسوافیزضآهسوِّائیذاًَازٍُافطازّوِتطایظًسگیحساللتأهیي-ّـ

 .هحسٍزهستتطایٍٍامضىلتِواضخَیایافطازتِهمطضیپطزاذت-ٍ

 .ذَزسطپطستظًاىٍسطپطستتیّایذاًَازُزازىلطاضپَضصتحت-ظ

 .ًیاظهٌسذاًَاضّایضغلیّایهْاضتایدازٍتاظتَاًیآهَظشاهىاًات،ساظیفطاّن-ح

 .فطظًسحضاًتٍتاضزاضیزٍضاىزضذػَظتِهازضاىاظحوایت-ط

پیطگیطی،سغحسِزضآًْازازىلطاضپَضصتحتٍّسفگطٍّْایزضاختوافیّایآسیةٍّاهقلَلیتتطسیسیاتطٍظاظپیطگیطیذسهاتتأهیي-ی

 .تَاًثرطیٍزضهاى

ٍاستماللتأهیيتطایتالشٍظًسگیازاهِتطایهقلَلیيالتػازیٍاختوافیشٌّی،خسوی،ٍضـتْثَزهٌؾَضتِالظماهىاًاتآٍضزىفطاّن-ن

 .اختوافیزیسگاىآسیةٍاختوافیتطاتطفطغتْایاظهحطٍمافطازهقلَالى،ذَزوفائی

 .هقلَالىّایتَاًائیٍٍیژگیْاتاهتٌاسةفیعیىیفضایٍاختوافیهحیظساظیآهازُ-ل

 .فطایطٍضٍستائیًیاظهٌساىاظحوایتضًٍسازاهِ-م

 

 :تاضسهیظیطضطحتِاهسازیحَظٍُؽایفٍاّساف-5هازُ

 ًیاظّایتأهیيخْتزضغیطهتطلثِضٍیسازّایزیسگاىآسیةتِذسهاتوافیٍفَضیاضائِتطایضتظشیًْازّایٍساظهاًْاّواٌّگیٍساظیآهازُ-الف

 .وطَضًداتٍاهسازعطحچاضچَبزضهَلتسطپٌاٍُپَضانتغصیِ،ضاهلعثیقیحَازثاظزیسگاىآسیةاٍلیِ

 .هسًیًْازّایٍغیطزٍلتیٍزٍلتیساظهاًْایّوىاضیتاهستوَتاُتاظساظیتِهطتَطاهَضتطایالظمساظٍواضّایتیٌیپیص-ب

 .وٌسهیفقالیتاسالهیضَضایهدلسهػَباساسٌاهِتطاساسوِاستزٍلتیغیطخوقیتیهایطاىاسالهیخوَْضیاحوطّاللخوقیت-تثػطُ

 



 

 

 کلی سیاستهای ي اصًل - ديم فصل 

 :تاضسهیظیطضطحتِاختوافیتأهیيخاهـًؾامساذتاضیسیاستْایٍاغَل-6هازُ

ٍواضآهسیافعایصخْتزضاهسازیٍحوایتیای،تیوِّایحَظُاظیهّطزضذسهاتٍّافقالیتّواٌّگیٍساهاًسّی:ّاحَظُزضّواٌّگی-الف

 .گطززخلَگیطیآًْافقالیتتساذلٍّوپَضاًیاظوًِحَیتِزستگاّْا،فقالیتتطواهلپَضص

 .گیطزهیغَضتایتیوًِؾامتَزىهحَضتااهسازیٍحوایتیای،تیوِّایحَظُتیيّواٌّگی:ّاحَظُتیيّواٌّگی-ب

 .اختوافیتأهیيتطاثطگصاضترطْایسایطزضاخطائیّایفقالیتٍپیطگیطاًِّایفقالیتتیيّواٌّگی-ج

وًِحَیتِاستاستَاضاضظضیاتیٍاخطاضیعی،تطًاهِسیاستگصاضی،سغَحزضهطاضوتاغلتطاختوافیتأهیيًؾام:غیطزٍلتیترطْایهطاضوت-ز

ساظهاًْالثیلاظیافتِساظهاىٍهتطىلگیطًسگاىذسهتهطاضوتایي.تاضٌسزاضتِهطاضوتاهىاىضسُتقطیفضٍضْایتِغیطزٍلتیساظهاًْایٍزستگاّْا

 .زاضزفْسُتِضااختوافیتأهیيهسؤٍلیتزٍلتحالّطزضًٍیستزٍلتاظهسؤٍلیتضفـهقٌایتِهطاضوتایي.ضَزهیضاهلًیعضاغیطزٍلتیًْازّایٍ

استهداظاختوافیتأهیيًؾامفوَهیٍغیطزٍلتیضطوتْایٍساظهاًْاهؤسسات،ًْازّا،تَسظهالیهٌاتـتأهیيخْتهطزهیزاٍعلثاًِّایووه-ّـ

 .تاضسفطاّناختوافیتأهیيًؾامًؾاضتاهىاىٍگطفتِغَضتٍظیطاىّیأتهػَبًاهِآئیيعثكاهطایيوِآىتطهططٍط

 :استاستَاضظیطسیاستسِتطفقالیتْاساظیتْیٌِ:ساظیتْیٌِ-ٍ

 .ذسهاتًَؿتطحسةفقالیتْاوطزىترػػی -1

 .ذسهاتگیطًسگاىتطحسةفقالیتْاوطزىترػػی -2

 .(هىولیاّوگاًی)ذسهاتسغحتطحسةفقالیتْاوطزىترػػی -3

 :زاضزتأویسظیطسیاستْایتطاغلایي:توطوعظزاییٍتوطوع-ظ

 .ضَزهیاًدامزٍلتتَسظٍهتوطوعغَضتتِفوَهیهٌاتـتَظیـٍاضظضیاتیًؾاضت،سیاستگصاضی،ضیعی،تطًاهِ -1

 .گیطزهیغَضتغیطهتوطوعغَضتتِواضگعاضیٍاخطاییاهَض -2

الظموفایتغیطزٍلتیهؤسساتفقالیتهیعاىوِگیطزهیغَضتزضهَاضزیاختوافیتأهیيواضگعاضیٍاخطاییفقالیتْایسغحزضزٍلتزذالت -3

 .تاضسالظمزٍلتزذالتتاظاضًمعخثطاىٍاختوافیتأهیيذسهاتتاظاضتٌؾینتطاییاًٌٍوایسضاذسهاتاضائِتطای

 .ضیعیتطًاهِزضایهٌغمِضطایظزازىزذالت -4

آًْا،اساسٌاهِزضهٌسضجهقیاضّایلاًَى،ایيهفازتطاساسًؾاضتایي:اختوافیتأهیيخاهـًؾامتاهطتثظغیطزٍلتیٍزٍلتیترصزٍّطتطًؾاضت-ح

 .گیطزهیغَضتضسُهثازلِّایتَافمٌاهٍِلطاضزازّا

 :ظیطهعیتْایتسظٍضلاتتیفضایگستطشهٌؾَضتًِؾامواضگعاضیٍاخطاییسغَحزضپصیطیضلاتتاغلافوال:پصیطیضلاتت-ط

 .تاضسزاضتٍِخَزآىزضضلاتتاهىاىوِگطزًستٌؾینٍعطاحیایگًَِتِاختوافیتأهیيًؾامایتیوِسغَحولیِ -1

 .ضَزفطاّنگصاضتیوِهؤسسِاًتراباهىاىضًَسگاىتیوِتطای -2



ضااًحػاضضسالسامٍوٌتطلاخاظُزٍلتاًحػاضی،ًیوِیااًحػاضیفطضِفسمٍضلاتتیسالنفضایٍخَزاظاعویٌاىحػَلهٌؾَضتِ -3

 .زاضتذَاّسهَضَفِلَاًیيتطاساس

 :هالیهطاضوتًحَُ-ی

تَز،ذَاّستطاتطسطاًِغَضتتِفوَهیهٌاتـهحلاظفضَّطتاتتزضهاًیٍاختوافیّایتیوِّوگاًیسغحزضفقالغٌسٍلْایهٌسیتْطُ -1

 .تاضسًویخاهقِضقیفالطاضاظزٍلتحوایتهاًـاهطایي

یىساىزضهاًیٍاختوافیّایتیوِّوگاًیسغحزضفقالغٌسٍلْایتِتیوِحكوسطهأذصتًِسثتواضفطهاپطزاذتیسْنٍهطاضوتزضغس -2

 .تَزذَاّس

زضهاًیٍاختوافیّایتیوِّوگاًیسغحزضفقالغٌسٍلْایتِتیوِحكوسطهأذصتًِسثتضسُتیوِپطزاذتیسْنٍهطاضوتزضغس -3

 .تَزذَاّسیىساى

ذَاّسهداظٍظیطاىّیأتهػَبًاهِآئیيتطاساسگطٍّییااًفطازیغَضتتِّوگاًیتیوِغٌسٍلْایتیيضسگاىتیوِخاتدائی:خاتدائیًحَُ-ن

 .تَز

فولهَضزهمطضاتٍضَاتظعثكٍتَزُازاضیٍهالیاستماللٍحمَلیضرػیتزاضایًؾام،ایتیوِللوطٍزضفقالغٌسٍلْایٍهؤسساتساظهاًْا،-ل

 .ًوایٌسهیفقالیتًؾامایيزضچاضچَبذَز،

 

 :تاضسظیطهیضطحتِاختوافیتأهیيخاهـًؾامهالیٍسیاستْایاغَل-7هازُ

 : ضاهلهالیهٌاتـپایساضی-الف

 .فوَهیهٌاتـاظاستفازُ -1

 .ّایاضاًِوطزىّسفوٌساظحاغلهٌاتـ -2

 .غٌسٍلْاهالیهٌاتـاستماللٍحمَلیضرػیتحفؼضويایتیوِغٌسٍلْایهػاضفٍهٌاتـتیيتقازلایداز -3

 .زٍلتضسُ،تیوِواضفطها،هطاضوتتاایتیوِترصهٌاتـتأهیي -4

 .ایتَسقٍِالتػازیسیاستْایاظًاضیّایذساضتاختوافیخثطاىتطایضسُزازُاذتػاظهٌاتـ -5

 .اختوافیتأهیيًؾامللوطٍّایزضهطزهیووىْایاظحاغلهٌاتـاظاستفازُ -6

 .اختوافیتأهیيًؾامللوطٍّایزضٍلفاظحاغلهٌاتـاظاستفازُ -7

 .تملیسهطاخـهدَظتااختوافیتأهیيًؾامللوطٍّایزضضطفیٍخَُسایطٍظواتذوس،اظحاغلهٌاتـاظاستفازُ -8

 .اختوافیتأهیيًؾامللوطٍّایزضًصٍضاتٍغسلاتاظحاغلهٌاتـاظاستفازُ -9

 .ضّثطیهماماشىتااختوافیتأهیيًؾامهرتلفللوطٍّایزضاسالهیاًمالبتٌیازّایًٍْازّاّایزاضائیٍاهَالهٌاتـ،اظاستفازُ -10

للوطٍّایزضفقالغٌسٍلْایٍهؤسساتساظهاًْا،فوَهی،ٍزٍلتیاخطائیزستگاّْایشذائطٍٍخَُهسیطیتٍگصاضیْاسطهایِاظًاضیزضآهس -11

 .اختوافیتأهیيًؾامهرتلف

 ًیاظّایتًِؾاماهسازیٍحوایتیای،تیوِّایحَظُپاسرگَئیتَاىاستوطاضٍتساٍمهٌؾَضتِالظمساذتاضیٍافتثاضیهالی،توْیساتاتراش-تثػطُ

 .ضْطًٍساى



 :هٌاتـتطهالیًؾاضت-ب

تأهیيًؾامتسْیالتٍهٌاتـاظاستفازُزضحساهسازی،ٍحوایتیای،تیوِللوطٍّایزضفقالغٌسٍلْایًٍْازّاهؤسسات،ساظهاًْا،زستگاّْا،توام

 .گیطًسهیلطاضلاًَىایيچاضچَبزضزٍلتًؾاضتتحتاختوافی

آىهقازلهالیهٌاتـتأهیيتِهٌَطایتیوِهؤسساتٍغٌسٍلْاتقْساتٍهػاضفافعایصیاٍهٌاتـواّصخْتزضزٍلتاحىامٍتػویواتاخطای-ج

 .تَزذَاّسلَاًیيسایطزضهَضَؿشوطًٍامتػطیحتِهططٍطتٌسایيهفازلغَ.تَزذَاّس

تحتخاهقًِسلْایّوِتِهتقلكٍهطاؿآىهالىیتٍتَزُفوَهیاهَالحىنزضزضهاًیٍاختوافیتیوِغٌسٍلْایّایزاضائیٍشذائطاهَال،ٍخَُ،-ز

 .تَزذَاّسغٌسٍلْافولهَضزهمطضاتٍلَاًیيچاضچَبزضهَغَفغٌسٍلْایتازٍلتهالیضاتغٍِاهَالایيزضزٍلتتػطفّطگًَِاست،پَضص

اٍضاقًطختطاساسٍضٍظٍالقیاضظشتطهثٌایزٍلتاظاختوافیتأهیيًؾامللوطٍّایزضفقالایتیوِهؤسساتٍغٌسٍلْاساظهاًْا،هغالثات-ّـ

 .ضسذَاّسپطزاذتهطاضوت

 

 التػازیسیاستْایٍاغَل

آهسىٍاضزاظخلَگیطیٍهطزماختوافیتأهیيٍضفاٍُضقیتتطایتَسقٍِالتػازیّایتطًاهٍِسیاستْااحتوالیسَءآثاضواّصهٌؾَضتِ-8هازُ

حساللتقییيتِهطتَطهصاوطاتزضذػَغاًالتػازیتػویواتزضاختوافیتأهیيخاهـًؾامهتَلیفَق،سیاستْایاظًاضیضطتٍِضَنّطگًَِ

سالهتفالیضَضایزضهاًی،ذسهاتتیوِفالیضَضایافتثاض،ٍپَلضَضایواض،فالیضَضایاضتغال،فالیضَضایالتػاز،ضَضایزضٍهطاضوتزستوعزّا

 .وطزذَاّسضطوتضأیحكتاذاًَازُفالیضَضایٍ

 

 :تاضسظیطهیضطحتِاختوافیتأهیيخاهـًؾاماخطاییسیاستْایٍاغَل-9هازُ

 .استلاًَىایيزضهػطحٍهتٌَؿذسهاتولیِاضائِهقٌایتِخاهقیت:خاهقیتسیاست-الف

 .یاتسهیاضتماءذسهاتویفیتٍوویتزٍمهطحلِزضٍتأهیيخاهقِآحازاساسیًیاظّایحساللاٍلهطحلِزضآىتطاساسوِ:وفایتسیاست-ب

 .ضَزتضویيٍتأهیيهلتآحازولیِتطایتایساختوافیتأهیيًؾامذسهاتآىتطاساسوِ:فطاگیطیسیاست-ج

هؤثطزستگاّْایسایطتاّواٌّگیضطٍضتتطآىهغاتكٍتاضسهیاهسازیٍحوایتیای،تیوِحَظُسِّطضاهلسیاستایيافوال:پیطگیطیسیاست-ز

فولهثٌایفطاترطیّواٌّگیسیاستیهفٌَاىتِاختوافیهطىالتٍاًحطافاتگستطشیاؽَْضاظپیطگیطیتطایتالشوًِحَیتِضَزهیتأویس

 .گیطزلطاض

تِخوقیٍفطزیّایتَاًائیافعایصهتماتالًًٍیاظهستمینتأهیيتطهثتٌیضٍضْایواّصهقٌایتِتَاًوٌسساظیسیاست:تَاًوٌسساظیسیاست-ّـ

 .تاضسهیٍاتستِافطازذَزظتَسًیاظّاتأهیيهٌؾَض

تٍِضَزهیفطاّناٍذَزتَسظًیاظتأهیياهىاىفطز،اضتغالّایظهیٌِایدازتاٍاستغیطحوایتیساظٍواضیواضگستطی،سیاست:واضگستطیسیاست-ٍ

 .استهقیيتقْساتاًدامضططتِضفاّیذسهاتاضائِهقٌای



 .تحمیطآهیعضٍضْایًفیٍاًساًیوطاهتتطتأویسٍاعالفاتیٍآهاضیخاهـسیستناظاستفازُتاافطازحمَقتِضسیسگی:فقالًیاظهٌسیاتیسیاست-ظ

زٍلتٍتَزذَاّسزٍلتضواًتتحتًؾامایيایتیوِغٌسٍلْایٍهؤسساتساظهاًْا،لاًًَیتقْساتزضلثالپَضصتحتٍفضَافطازحمَق-ح

 .ًوایساتراشضاظهیٌِایيزضالظمساذتاضیٍافتثاضیهالی،توْیساتاستهىلف

ٍ(تیوِحكپطزاذتهیعاىٍسٌَات)هطاضوتهیعاىتٌاسةتٍِفسالتلافسُتطاساسپَضصتحتٍفضَافطاززضلثالغٌسٍلْاایتیوِتقْساتاضائِ-ط

 .پصیطزهیغَضتایتیوِهحاسثاتعثكذطٍخیْاٍٍضٍزیْاتٌؾینتا

تقْساتزضیافتتِهٌحػطغٌسٍلْا،تًِسثتضسگاىتیوِحكٍزاضتِتقْسیهاّیتاختوافیتأهیيًؾامایتیوِغٌسٍلْایٍهؤسساتساظهاًْا،-ی

 .استلاًًَی

ضويزضضاذَزایهطحلِسیاستْایاستهَؽفزٍلت،(فطاگیطیٍخاهقیتوفایت،)سیاستسِّطزضزٍلتهٌاتـهحسٍزیتتِتَخِتا-تثػطُ

 .ًوایسهٌؾَضوطَضتَسقِّایتطًاهِ

 

 اییاضاًِسیاستْایٍاغَل

 

خاهـاعالفاتیًؾاهْایاظاستفازُتاّا،یاضاًِوطزىّسفوٌسهٌؾَضتًِؾامولیسیاستْایتطاساسٍلاًَىزضچاضچَباییاضاًِسیاستْایاتراش-10هازُ

حصفیاٍیافتِواّصپطزضآهسّایذاًَازُتِافغائییاضاًِتسضیحتِوًِحَیتِگیطزهیغَضتوطَضهالیاتیًؾامیاٍهلیوسعطحهاًٌسوطَضهٌسدنٍ

ًؾامًیاظهَضزهٌاتـتأهیيتطایپطزضآهسّایذاًَازُیاضاًِواّصیاحصفاظحاغلهٌاتـ.یاتسافعایصزضآهسونّایذاًَازُتِافغایییاضاًِهیعاىٍگطزز

 .ضسذَاّسهٌؾَضاختوافیتأهیيخاهـ

 

 تشکیالت - سًم فصل 

 .گطززهیتطىیلاختوافیتأهیيٍضفاٍُظاضتلاًَى،ایياخطایخْتٍاختوافیتأهیيخاهـًؾامتحمكضاستایزض-11هازُ

اخطاییزستگاّْایتطایاهسازیٍحوایتیای،تیوِّایزضحَظُّایاضاًٍِفوَهیهٌاتـاظافناختوافیتأهیيًؾامهٌاتـاظاستفازُّطگًَِ-1تثػطُ

پصیطشهستلعمهٌاتـایياظاستفازٍُاستهوٌَؿهٌؾَضّطتطایٍفٌَاىّطتحتًؾامایيللوطٍاظذاضجغیطزٍلتی،ًْازّایٍغٌسٍلْافوَهی،زٍلتی،

 .استاختوافیتأهیيٍضفاٍُظاضتوالىضاّثطیًٍؾاضت

اضخاؿساهاًٍِزضهاًیذسهاتتٌسیسغحزضهاًی،تْساضتی،اهَضّایظهیٌِزضپعضىیآهَظشٍزضهاى،تْساضتٍظاضتهػَبّایهطیذظ-2تثػطُ

 .تاضسهیاالخطاءالظمآىللوطٍّایٍاختوافیتأهیيٍضفاٍُظاضتتطای

الساهاتهَخَزٍظاضتراًِزٍازغامخْتایطاىاسالهیخوَْضیفطٌّگیٍاختوافیالتػازی،تَسقِسَمتطًاهِپایاىتااستهىلفزٍلت-3تثػطُ

 .زاضزهقوَلضالاًًَی

 

 :تَزذَاّسشیلتطتیةتِاختوافیتأهیيخاهـًؾامچْاضگاًِاضواى-12هازُ



 .اختوافیتأهیيٍضفاُفالیضَضای -1

 .اختوافیتأهیيٍضفاٍُظاضت -2

اهَض»ٍ«حوایتیاهَض»،«زضهاًیذسهاتّایتیوِ»،«اختوافیّایتیوِ»للوطٍّایاظیهّطاغلیغٌسٍلْایٍهؤسساتساظهاًْا،ًْازّا، -3

اظحاغلهٌاتـًیعٍٍظاضتراًِسَیاظترػیػیّاییاضاًٍِفوَهیهٌاتـاظافنًؾامایيهٌاتـساهاًسّیٍهسیطیتٍؽیفِوِ«اهسازی

اهَضزضهاًی،ذسهاتّایتیوِاختوافی،ّایتیوِهرتلفللوطٍّایزضاخطاییٍؽایفتػسییاٍزاضتِضاذَزاختوافیضطوایهطاضوت

 .زاضًستطفْسُزٍلتسَیاظًوایٌسگیتِضااهسازیاهَضٍحوایتی

تٌگاّْایٍضطوتغٌسٍق،تاًه،لالةزضساذتاضیؽطفیتْایسایطٍزّساضیْاضْطزاضیْا،تداضی،تیوِضطوتْایضاهل:واضگعاضیهؤسسات -4

فقالیتهٌقمسُّایًاهِتفاّنٍلطاضزازّازضلالةاختوافیتأهیيخاهـًؾاماخطاییواضگعاضسغحزضوِاستهسًیٍذیطیًِْازّایٍذسهاتی

 .زاضتذَاٌّس

زضذَزگطیتػسیٍاخطاییاهَضهىلفٌسًؾامایياهسازیٍحوایتیای،تیوِ للوطٍّایزضفقالاغلیغٌسٍلْایٍهؤسساتساظهاًْا،ًْازّا،-1تثػطُ

اختوافیتأهیيٍضفاُفالیضَضایتػَیةٍٍظاضتپیطٌْازتاآىضَاتظوِلطاضزازّاییهَخةتِضاهطتَعِلاًًَیتقْساتٍذسهاتاضائٍِتَلیسظهیٌِ

 .ًوایٌسهحَلواضگعاضیهؤسسات تِضسذَاّستقییي

ًامتغییط«غٌسٍق»تِزضهاًیٍاختوافیتیوِللوطٍّایزضفقالًْازّایساظهاًیٍتطىیالتیفٌاٍیيولیِایتیوِاهَضهاّیتتِتَخِتا-2تثػطُ

 .یافتذَاٌّس

اًسزازُلطاضپَضصتحتضاتحویلیخٌگٍاسالهیاًمالبایثاضگطاىٍخاًثاظاىهفمَزیي،اسطا،ضْسا،هقؾنذاًَازُوِزستگاّْائیولیِ-3تثػطُ

ّا،زاضائیٍاهَالولیِضّثطی،همامتأییسزضغَضتٍگطززهیازغامًْازیهزضخوَْضیضیاستتِضّثطیهقؾنهمام1381.11.18هَضخًاهِتطاساس

ایيتِخاًثاظاىٍهستضقفاىتٌیازاهىاًاتّاٍهالىیتّا،زاضائیاهَال،%(50)زضغسپٌداٍُآظازگاىاهَضتِضسیسگیستازضْیس،تٌیازاهىاًاتٍّاهالىیت

ذَاّسّعیٌِاختوافیتأهیيًؾامزضچاضچَبایثاضگطاىٍضْسااهَضتِضسیسگیخْتغطفاًفَقّایهالىیتٍّازاضائیاظًاضیهٌاتـٍیاتسهیاًتمالًْاز

 .ضس

 

تْساضتهسىي،تسًی،تطتیتپطٍضش،ٍآهَظشاضتغال،ّایحَظُزضاختوافیسیاستْایّواٌّگیهٌؾَضتِ:اختوافیتأهیيٍضفاُفالیضَضای-13هازُ

اختوافیتأهیيٍضفاٍُظیطزتیطیٍخوَْضضئیسضیاستتِاختوافیتأهیيٍضفاُفالیضَضایاختوافیتأهیيحَظُتاهطتثظترطْایسایطٍزضهاىٍ

ضئیستأییسٍهعتَضضَضایفضٍَظضایتػَیةتافالیضَضایتػویواتٍتاضسهیهستمطاختوافیتأهیيٍضفاٍُظاضتزضضَضازتیطذاًِ.گطززهیتطىیل

 .تَزذَاّسافتثاضهٌاطخوَْض،

 

 :تاضسهیظیطضطحتِاختوافیتأهیيٍضفاُفالیضَضایتطویة-14هازُ

 (ضَضاضئیس)خوَْضضئیس-الف

 (ضَضازتیط)اختوافیتأهیيٍضفاٍُظیط-ب

 .وطَضضیعیتطًاهٍِهسیطیتساظهاىضئیس-ج

 .وطَضٍظیط-ز

 .پعضىیآهَظشٍزضهاىتْساضت،ٍظیط-ّـ

 .پطٍضشٍآهَظشٍظیط-ٍ

 .ضْطساظیٍهسىيٍظیط-ظ



 .اختوافیاهَضٍواضٍظیط-ح

 .هسلحًیطٍّایپطتیثاًیٍزفاؿٍظیط-ط

 .زاضائیٍالتػازیاهَضٍظیط-ی

اسالهیضَضایهدلساًترابتِهحاسثاتٍتَزخٍِتطًاهٍِاختوافیزضهاى،ٍتْساضتوویسیًَْایاظاسالهیضَضایهدلسًوایٌسًُفطسِ-ن
.ًاؽطفٌَاىتِ
خْازوطاٍضظیٍظیط-ل
 (ضُ)ذویٌیاهاماهسازوویتِسطپطست-م

 

 :تاضسهیظیطضطحتِاختوافیتأهیيٍضفاُفالیضَضایٍؽایف-15هازُ

 .اختوافیسیاستْایّواٌّگی-الف

 .اختوافیهسائلحلتطایفطاترطیضَضاّایسایطٍالتػازضَضایتاتقاهل-ب

 .ًؾامولیسیاستْایضفایتتاٍظیطاىّیأتتِآىپیطٌْازٍاختوافیتأهیيٍضفاُسیاستْایتأییسٍاغالحتطضسی،-ج

 .ٍظیطاىّیأتتِآىپیطٌْازٍوطَضایتَزخٍِفوَهیسیاستْایزضلالةاختوافیتأهیيٍضفاُساالًِتَزخِتأییسٍاغالحتطضسی،-ز

فقالغٌسٍلْایٍهؤسساتساظهاًْا،فوَهی،ٍزٍلتیاخطایی،زستگاّْایگصاضیْایسطهایٍِشذائطٍخَُ،هسیطیتًحَُولیضَاتظپیطٌْاز-ّـ

 .ٍظیطاىّیأتتػَیةتااختوافیتأهیيًؾامهرتلفللوطٍّایزض

ٍضفاٍُظاضتتَسظاختوافیتأهیيٍضفاُفالیضَضایتِهطتَطاهَضسایطٍتػویواتحسًػابخلسات،ازاضٍُتطىیلًحَُتِهطتَطًاهِآئیي-تثػطُ

 .ضسیسذَاّسٍظیطاىّیأتتػَیةتٍِتْیِاختوافیتأهیي

 

هسؤٍلیتْایٍاذتیاضاتلاًَى،ایيزٍمفػلزضهػطحسیاستْایٍاغَلتحمكٍاٍلفػلزضهػطحٍؽایفاخطایٍاّسافتًِیلهٌؾَضتِ-16هازُ

 :گطززهیتقییيشیلضطحتِاختوافیتأهیيٍضفاٍُظاضت

ٍاهسازخاهـعطحزضچاضچَب)وطَضاهسازیٍحوایتیای،تیوِّایپَضصتسظًٍؾاموفایتٍخاهقیتفطاگیطی،اغَلتحمكتطایساظیظهیٌِ-الف

 .(وطَضًدات

ٍهسىيپطٍضش،ٍآهَظشزضهاى،ٍتْساضتاضتغال،للوطٍّایخاهـّایتطًاهِتااختوافیتأهیيخاهـًؾامّایتطًاهِتقاهلٍّواٌّگیایداز-ب

 .هطتثظترطْایسایط

تأییسخْتًؾامولیسیاستْایٍلاًَىچاضچَبزضاختوافیتأهیيٍضفاُخاهـًؾامضٍظآهسوفایتٍخاهقیتهقیاضّایٍضاّثطزّاسیاستْا،تسٍیي-ج

 .ٍظیطاىّیأتتػَیةٍفالیضَضای

 .اختوافیتأهیيخاهـًؾامگاًِسِللوطٍّایاخطاییّایتطًاهِزضّواٌّگیایداز-ز

پیطٌْازٍاختوافیتأهیيخاهـًؾامسیاستْایاغَلٍاّسافتحمكتطایًیاظهَضزّایزستَضالقولٍّاًاهِآئیيٍلَایحًَیسپیصتسٍیيٍتْیِ-ّـ

 .تػَیةٍتأییستطایضتظشیهطاخـتِآى



فالیضَضایتِآىپیطٌْازٍوطَضاهسازیٍحوایتیاهَضزضهاًی،ذسهاتّایتیوِاختوافی،ّایتیوِللوطٍّایزضزٍلتفوَهیتَزخِوالىتٌؾین-ٍ

 .اختوافیتأهیيٍضفاُ

زضهػاضفتِهٌاتـتْیٌِترػیعٍافتثاضاتساظیهتقازلهٌؾَضتِاختوافیتأهیيخاهـًؾامتلفیمیتَزخِتٌؾینٍهػاضفٍهٌاتـهسیطیت-ظ

 .اختوافیتأهیيًؾامهرتلفللوطٍّای

 .اختوافیتأهیيٍضفاُفالیضَضایتِهطتَعِگعاضضْایاضائٍِتٌؾینٍاختوافیتأهیيخاهـًؾامواضوطزّایاضظضیاتیًٍؾاضتًؾامساظهاًسّی-ح

اضتغالٍذَزاتىائیضٍیىطزتاًیاظهٌسّایذاًَازٍُافطازسَیتِآىزّیخْتٍاختوافیّاییاضاًِّسفوٌسًؾاماخطاییهسیطیتٍساهاًسّی-ط

 .ًؾامولیسیاستْایٍلاًَىزضچاضچَب

اظعطیكًیاظهٌسافطازٍیژُتِافطازولیِاظحوایتٍاختوافیتأهیيهعایایاظتطذَضزاضیاالهىاىحتیوِایگًَِتًِؾامواضوطزّایتٌؾینٍعطاحی-ی

 .پصیطزغَضتایتیوِّایضثىِ

خاضیتقْساتاخطایتطایاختوافیتأهیيًؾامواضوطزیللوطٍّای(هػاضفٍهٌاتـ)هالیٍضقیتثثاتاظاعویٌاىهٌؾَضتِهستوطاضظیاتیٍتطضسی-ن

 .ضتظشیهطاخـتِالظمگعاضضْایاضائٍِآتیٍ

 .اختوافیتأهیيخاهـًؾاماهسازیٍحوایتیّایحَظُزضهسًیٍٍلفذیطیِ،ًْازّایتیطتطهطاضوتٍحضَضگستطشظهیٌِایداز-ل

ای،تیوِّایحَظُزضضتظشیضاذػْایتقییيٍهطتَطاعالفاتپطزاظشٍآٍضیخوـهٌؾَضتِاختوافیتأهیيخاهـًؾاماعالفاتیپایگاُتطىیل-م

 .اهسازیٍوایتیح

 .واضتطزیپژٍّطْایاًدام-ى

ّیأتتػَیةتِوِتَزذَاّسایًاهِآئیيهَخةتِاختوافیتأهیيخاهـًؾامللوطٍسِّطزضالظمضاّثطزیٍترػػیضَضاّایساظهاًسّی-تثػطُ

 .ضسسهیٍظیطاى

 

ولیِّایاساسٌاهِاغالحٍتطضسیتًِسثتلاًَىایيتػَیةتاضیداظسالیههستؽطفحساوثطاستهىلفاختوافیتأهیيٍضفاٍُظاضت-17هازُ

ًٍؾام(وطَضًداتٍاهسازخاهـعطحچاضچَبزض)اهسازیٍحوایتیای،تیوِللوطٍّایزضفقالفوَهیٍزٍلتیًْازّایٍغٌسٍلْااخطایی،زستگاّْای

ٍظیطاىّیأتتػَیةتِاختوافیتأهیيٍضفاُفالیضَضایتأییساظپسضاهطاتةٍالساماست،ًامشوطهستلعمآًْاتطلاًَىضوَلوِزستگاّْائیسایط

اضواىتِهطتَطوِّااساسٌاهِاظترصآىاغالح.تَزذَاّسهداظخسیسهػَبًْازّایٍغٌسٍلْازستگاّْا،تطایفوَهیافتثاضاتاظاستفازُتطساًس،

 :تاضسظیطغَضتتِآًْااضواىولیتطویةوِپصیطزغَضتتطتیثیتِتایستاضس،هیالصوطفَقًْازّای

 :ظیطضطایظتااهٌاءّیأتیاٍهدوـیاضَضا-الف

ذَاٌّساًترابٍظیطاىّیأتتػَیةٍاختوافیتأهیيٍضفاُفالیضَضایتأییسٍاختوافیتأهیيٍضفاٍُظیطپیطٌْازتاافضاءیهفالٍُتًِػف -1

 .ضس

ّیأتتػَیةتِوِایًاهِآئیيتطاساسآًْا«یافتِساظهاىٍهتطىلگیطًسگاىذسهت»تَسظپَضصتحتافطازتقسازتٌاسةتِافضاءهاتمی -2

ضفاٍُظیطپیطٌْازتِهعتَضافضایآًْا،گیطیضىلظهاىتاٍهَغَفضسویّایتطىلٍخَزفسمزضغَضتٍضسذَاٌّستقییيضسس،هیٍظیطاى

 .ضسذَاٌّساًترابٍظیطاىّیأتتػَیةٍاختوافیتأهیيٍضفاُفالیضَضایتأییسٍاختوافیتأهیيٍ



هماهاتیاهمامتاالتطیيعطفاظزًٍفطتاضس،الظمایتیوِذاظغٌسٍقهدتوقاًیاهٌفطزاًاخطائیزستگاُچٌسیایهواضوٌاىتطایوِهَاضزیزض-تثػطُ

 .وطزذَاٌّسضطوتاهٌاءّیأتیاهدوـیاضَضاخلساتزضًاؽطفٌَاىتِزستگاّْایازستگاُآى

هستتطایهطتَعِاهٌاءّیأتیاٍهدوـیاضَضاسَیاظوِتاضسهیًیاظهَضزهرتلفتداضبٍترػعزاضایًفطّفتیاپٌحاظهطوة:هسیطُّیأت-ب

ضئیسفٌَاىتِضاًفطیهذَزهیاىاظٍتَزُتالهاًـآًْاهدسزاًترابٍضسذَاٌّساًتراب(اخطاییهسؤٍلیتپصیطشتسٍى)هَؽفغَضتتِسالچْاض

 .ًوَزذَاٌّستقییيهسیطُّیأت

اًترابچْاضسالهستتطایهطتَعِاهٌاءّیأتیاهدوـیاضَضاتػَیةٍهسیطُّیأتپیطٌْازتِوِهسیطُّیأتٍهدوـاظذاضجفطزی:هسیطفاهل-ج

 .تاضسهیتالهاًـٍیهدسزاًترابٍضسذَاّس

چْاضهستتطایهطتَعِاهٌاءّیأتیاٍهدوـیاضَضاسَیاظوِتاضسهیًیاظهَضزهرتلفتداضبٍترػػْازاضایًفطسِاظهطوة:ًؾاضتّیأت-ز

ًؾاضتّیأتتِضاذَزگعاضشوِتَزُحساتطسیساظهاىفْسُتِلاًًَیتاظضسٍؽایف.)تاضسهیتالهاًـآًْاهدسزاًترابٍضسذَاٌّساًترابسال

 .(ًوَزذَاّساضائِاؽْاضًؾطٍتطضسیخْت

حساتساضی،هسیطیت،ّایضضتِزضترػػیواضساتمِسالپٌحتااضضسواضضٌاسیهسضنحساللزاضتيفَق،اضواىسغَحولیِزضفضَیتضطط-1تثػطُ

وطَضضیعیتطًاهٍِهسیطیتساظهاىسَیاظسوتضطایظاحطاظتأییساظپسهعتَضافطازاًتػابٍتَزذَاّسپعضىیگطٍٍُاًفَضهاتیهالتػاز،هالی،تیوِ،

 .تاضسهیًافص

ًؾام،اهسازیٍحوایتیای،تیوِّایحَظُزضفقالًْازّایٍغٌسٍلْافوَهی،ٍزٍلتیاخطاییزستگاّْایتِهطتَطاذتیاضاتٍهسؤٍلیتْاولیِ-2تثػطُ

ٍهداهـضَضاّا،ضیاستیاٍفضَیتضاهلاهطایي.گطززهیتفَیضاختوافیتأهیيٍضفاٍُظیطتٍِسلةآًْاهسؤٍلهمامتاالتطیيیاهطتَعٍِظضاءاظ

 .تاضسهیًیعهطتثظالوللیتیيهداهـٍفطاترطیفالیضَضاّایزٍلت،اغلیٍفطفیوویسیًَْایٍهَغَفًْازّایاهٌاءّیأتْای

 

 .تاضسهیضّثطیهماماشىتِهٌَطهسلحًیطٍّایتاهطتثظاهَضّوچٌیيٍ(ضُ)ذویٌیاهاماهسازوویتِتازضاضتثاطلاًَىایيافوال-18هازُ

 

لاًَىایيتاهغایطوِاهسازیٍحوایتیاهَضزضهاًی،ذسهاتتیوِاختوافی،ّایتیوِاهَضلَاًیياظلسوتآىلاًَى،ایيتػَیةتاضیداظ-19هازُ

 .گطززهیاالثطهلغیتاضس،هی

 

هدلسسٍِّطتازٍسیػسٍیىْعاضهاُاضزیثْطتیىنٍتیستهَضخزٍضٌثِضٍظفلٌیخلسِزضتثػطُیهٍتیستٍهازًَُظزُتطهطتولفَقلاًَى

 .استضسیسًُگْثاىضَضایتأییست1383.3.9ِتاضیدزضٍتػَیةاسالهیضَضای

  


