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 هوذهِ

ٍ هستٌذاً ثِ هبًَى  1390ٍ هبًَى استوبی سالهت ًظبم اداسی ٍ هجبسصُ ثب كسبد هصَة 1389اداسی هصَة ّبی کلی ًظبم  دس ساستبی اخشای سیبست

ّبی خبسخی  ٍ هبًَى ًظبست ثش هسبكشت 1337ساخغ ثِ هٌغ هذاخلِ ٍصسا ٍ ًوبیٌذگبى هدلسیي ٍ کبسهٌذاى دس هؼبهالت دٍلتی ٍ کطَسی هصَة 

هٌذ ٍ دهین ثب تخللبت اداسی ٍ دستشسی ثِ ػذالت اداسی  ی ضلبكیت دس حَصُ تؼبسض هٌبكغ ٍ هجبسصُ ًظبمسبص هٌظَس ًْبدیٌِ ٍ ثِ 1373کبسکٌبى دٍلت 

 .گشدد تصَیت هی« هذیشیت تؼبسض هٌبكغ دس ضْشداسی تْشاى»پبیذاس، هصَثِ 

 (1ثخص اٍل )

 (1هبدُ یکن )

 :ضًَذ کبسسكتِ دس ایي هصَثِ ثِ ضشح صیش تؼشیق هی ٍاطگبى ٍ اصطالحبت ثِ

ای ٍ اختیبسات  طشكبًِ ٍ ثذٍى تجؼیط ٍظبیق حشكِ تؼبسض هٌبكغ: ػجبست است اص تؼبسض هٌبكغ ضخصی هطوَالى ایي هصَثِ ثب اًدبم ثی -الق

 .ّب دس هدوَػِ هذیشیت ضْشی تْشاى هبًًَی آى

گیشی اص ثشٍص تؼبسض هٌبكغ ٍ سكغ یب کبّص هذیشیت تؼبسض هٌبكغ: کلیِ اهذاهبت ٍ تذاثیش اداسی، ًظبستی، هعبیی ٍ ضجِ هعبیی الصم ثشای پیط -ة

 .اختٌبة  ّبی تؼبسض هٌبكغ ؿیشهبثل حذاکثشی تأثیشات سَء ٍظؼیت

 .ثستگبى: پذس، هبدس، خَاّش، ثشادس، كشصًذ، ّوسش، داهبد، ػشٍس -ج

 .اىّب ٍ هإسسبت تبثؼِ ٍ ٍاثستِ ثِ ضْشداسی تْش ّب، ضشکت ٍاحذّبی تبثؼِ ضْشداسی تْشاى: هدوَػِ سبصهبى -د

ّب دس اداسُ کل اسصضیبثی ٍ  ضًَذ یب كشآیٌذ اًتصبة آى هذیشاى ضْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ: اكشادی کِ اص طشف ضْشداس تْشاى هٌصَة هی -ّـ

 .هذیشُ توبهی ٍاحذّبی تبثؼِ ضْشداسی تْشاى ضَد، ّوچٌیي سؤسب، هذیشاى ػبهل ٍ اػعبی ّیأت کبسگضیٌی هذیشاى اًدبم هی

 .ضْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ: کلیِ اكشاد داسای ّشگًَِ ساثطِ استخذاهی ثب ضْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذّبی تبثؼِکبسکٌبى  -ٍ

ذیِ ّذیِ: هٌظَس اص ّذیِ، اػطبی ّشگًَِ تسْیالت، هبل، ًلغ، ّشگًَِ اثشاء، تخلیق ٍ هضیت خبظ، اهتیبص یب حن هبلی یب ؿیشهبلی ثب کبسکشد ّ -ص

ضَد یب اص کبّص داسایی ایطبى خلَگیشی  کٌٌذُ ّذیِ یب ثستگبى یب ضشکبی اٍ هٌدش هی آى( است کِ ثِ اكضایص داسایی دسیبكت )كبسؽ اص اسن ٍ ػٌَاى

 .ًوبیذ

 (: هٌغ یب تحذیذ هؼبهالت داسای هَهؼیت تؼبسض هٌبكغ2ثخص دٍم )

 (2هبدُ دٍم )

ّب سْبهذاس ّستٌذ یب  ثؼِ ثِ هیضاى ثیص اص پٌح دسصذ سشهبیِ ضشکت دس آىّبیی کِ هذیشاى ٍ ثستگبى هذیشاى ضْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذّبی تب ضشکت

تَاًٌذ طشف  هذیشُ یب ّیأت ًظبست، ثبصسسی، حسبثشسی، هطبٍسُ ٍ ًوبیٌذگی ضشکت سا ثش ػْذُ داسًذ، ًوی هسئَلیت هذیشػبهلی، ػعَیت دس ّیأت

 .هؼبهلِ ضْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ هشاس گیشًذ

 (3هبدُ سَم )

ّبی تدبسی یب هإسسبت ؿیشتدبسی هشتجط ثب  کِ هذیشاى ضْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ تب دٍ سبل پس اص خبتوِ خذهت، دس ضشکت دسصَستی

هذیشُ یب هذیشػبهل، ثبصسس، حسبثشس، ًوبیٌذُ یب هطبٍس هشاس گیشًذ، یب صبحت ثیص اص  ّبی ػعَ ّیأت حَصُ کبسی تخصصی كشد هطوَل، دس خبیگبُ

 .تَاًٌذ طشف هؼبهلِ ضْشداسی ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ آى هشاس گیشًذ ّب یب هإسسبت ًوی ّب گشدًذ، آى ضشکت دسصذ اص سْبم آى ضشکتپٌح 
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 (4هبدُ چْبسم )

ضْشداسی تْشاى هکلق است ظشف هذت سِ هبُ اص تصَیت ایي هصَثِ، كْشست هطخصبت ًبم ٍ ًبم خبًَادگی، کذ هلی، سبل تَلذ، هذاسج تحصیلی، 

ّبی هذیشاى  َلیت )تبسیخ اًتصبة ٍ هحل خذهت(، احکبم سشپشستی، سَاثن ضـلی، سَاثن کبس دس ضْشداسی، کلیِ حوَم ٍ هضایب ٍ دسیبكتیهسئ

 .سٍصسسبًی ٍ دس دستشس ػوَم هشاس دّذ صَست ثشخط هٌتطش ًوَدُ ٍ هستوشاً ثِ طَس کبهل ٍ ثِ ضْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ سا ثِ

 :تجصشُ

سٍصسسبًی ٍ  ضذُ دس هبدُ چْبسم ایي هصَثِ، دس خصَظ ّشگًَِ استخذام کبسکٌبى خذیذ دس ضْشداسی تْشاى ًیض، ثبیذ هٌتطش، ثِ کلیِ اطالػبت اضبسُ

 .صَست ثشخط دس دستشس ػوَم هشاس گیشد ثِ

 (5هبدُ پٌدن )

صَست  َسط هذیشاى هَظَع ایي هصَثِ، هَاسد صیش سا ثِضْشداسی تْشاى هکلق است دس صَست تأسیس یب اداسُ ضشکت یب هَسسِ ؿیشتدبسی ت

 :سٍصسسبًی ٍ دس دستشس ػوَم هشاس دّذ صَست ثشخط ثِ كصلی هٌتطش ٍ ثِ

 ًبم ٍ حَصُ کبسی ضشکت یب هَسسِ -الق

 هسئَلیت دس ضشکت یب هَسسِ -ة

 هیضاى سْبم -ج

 کذ اهتصبدی ضشکت -د

 ًبم ٍ کذ هلی ضشکبء -ّـ

 .کتآخشیي سٍصًبهِ سسوی ضش -ٍ

 (6هبدُ ضطن )

ّبی هشاسدادّبی ضْشداسی ًسجت ثِ ػذم  ضْشداسی تْشاى هکلق است ریل هلبد کلیِ هشاسدادّبی خَد، هلبد ٍ اثضاسّبیی سا تؼجیِ ًوبیذ تب طشف

رکشضذُ، دس اختیبس طشكِ آى هشاسدادّب سا دس صَست کطق هـبیشت  هـبیشت هشاسدادّبیطبى ثب کلیِ هلبد ایي هصَثِ اهشاس ًوَدُ ٍ خیبس كسخ یک

ضْشداسی هشاس دٌّذ، خجشاى خسبست ًبضی اص كسخ هشاسداد ًیض ثش ػْذُ طشف هشاسداد ثب ضْشداسی خَاّذ ثَد. ضْشداسی تْشاى هکلق است کلیِ 

 .هشاسدادّبی ثشخالف ایي هصَثِ سا هجتٌی ثش خیبسات هزکَس كسخ ًوبیذ

 ضـل، پست ٍ سوتصهبى دٍ یب چٌذ  (: هٌغ یب تحذیذ تصذی ّن3ثخص سَم )

 (7هبدُ ّلتن )

ّب ثب ضْشداسی تْشاى ٍ  صَست حوَهی، تب صهبًی کِ ساثطِ استخذاهی آى صَست حویوی ٍ چِ ثِ کبسکٌبى ضْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ چِ ثِ

 .توبى خَد سا دس ضْش تْشاى ًذاسًذهٌْذسی سبخ  ّبی هٌذسج دس پشٍاًِ سبصهبى ًظبم یک اص صالحیت ٍاحذّبی تبثؼِ پبثشخبست، حن استلبدُ اص ّیچ

  :تجصشُ

هٌْذسی سبختوبى ضْش   هبُ پس اص تصَیت ایي هصَثِ، كْشست کبسکٌبى داسای پشٍاًِ سبصهبى ًظبم ضْشداسی تْشاى هکلق است ظشف هذت یک

هٌْذسی   ّوچٌیي لیست کبسکٌبى ضْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ داسای پشٍاًِ سبصهبى ًظبم.تْشاى سا هٌتطش ٍ دس دستشس ػوَم هشاس دّذ

 .ػٌَاى لیست هوٌَػِ دس سبهبًِ ضْشسبصی اػوبل ًوبیذ سبختوبى ضْش تْشاى سا ثِ

 (8هبدُ ّطتن )

کلیِ ٍکالی دادگستشی ٍ کبسضٌبسبى سسوی دادگستشی کِ تحت ّش ػٌَاى ثب ضْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ ٍ ضَسای اسالهی ضْش تْشاى 

ّبیی کِ ػلیِ ضْشداسی تْشاى  گًَِ خذهبتی اػن اص حوَهی ٍ هٌْذسی حست هَسد دس توبم اًَاع دػبٍی ٍ پشًٍذُ تَاًٌذ ّیچ ًوبیٌذ، ًوی ّوکبسی هی

 .گشدد صالح خْت پیگیشی اػالم هی ضَد، اسائِ ًوبیٌذ. هَاسد تخلق ثِ هشاخغ ری حذّبی تبثؼِ طشح هیٍ ٍا

 

 



 :تجصشُ

هبُ پس اص تصَیت ایي هصَثِ، كْشست کلیِ ٍکالی دادگستشی ٍ کبسضٌبسبى سسوی دادگستشی سا کِ  ضْشداسی تْشاى هکلق است ظشف هذت یک

 .ًوبیٌذ، هٌتطش ٍ دس دستشس ػوَم هشاس دّذ بی تبثؼِ ٍ ضَسای اسالهی ضْش تْشاى ّوکبسی هیتحت ّش ػٌَاى ثب ضْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذّ

 (9هبدُ ًْن )

ّبی اهوبسی ّستٌذ،  هذیشُ یب اهٌبی ٍاحذّبی تبثؼِ ضْشداسی تْشاى ٍ ضشکت صهبى ػعَ ّیأت هذیشاى ضْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ کِ ّن

 .هختلق اصخولِ ػعَیت ٍ پبداش ٍ ػیذی هگش دس هَاسد هصشح دس هبًَى دسیبكت ًوبیٌذ  ػٌبٍیي ٍخْی ثِ گًَِ ًجبیذ اص هحل ایي ػعَیت ّیچ

 (: هٌغ یب تحذیذ دس استخذام4ثخص چْبسم )

 (10هبدُ دّن )

دس ضْشداسی  کبسگیشی ثستگبى هذیشاى ضْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ ٍ ثستگبى اػعبی ضَسای اسالهی ضْش تْشاى طی دٍسُ هسئَلیت ثِ

 .تْشاى ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ ٍ ضَسای اسالهی ضْش تْشاى هوٌَع است

  :تجصشُ

 .ضًَذ ضَد، اص ضوَل ایي ثٌذ هستثٌی هی ّبی كشاگیش ٍ سسوی استخذاهی هٌؼوذ هی هشاسدادّبی استخذاهی کِ ثش هجٌبی آصهَى

 (11هبدُ یبصدّن )

اًتصبة ثستگبى هذیشاى ضْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ کِ پیص اص تصذی هسئَلیت آى هذیش داسای ساثطِ استخذاهی ثب ضْشداسی تْشاى ٍ 

 .ّبی هذیشاى دس ضْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ ثبیذ ثِ اطالع ضَسای اسالهی ضْش تْشاى ثشسذ اًذ، دس سوت ٍاحذّبی تبثؼِ ثَدُ

 ٌَػیت دسیبكت ّذایب(: هو5ثخص پٌدن )

 (12هبدُ دٍاصدّن )

سخَع ٍ ّش ضخصی کِ كشایٌذ اهذام یب تصوین  ػٌَاى هدبص ثِ پزیشش ّذیِ اص اسثبة  ّیچ هذیشاى ٍ کبسکٌبى ضْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ، ثِ

 .ّب، ًیستٌذ اداسی دس هَسد ٍی دس خشیبى است یب اص ثستگبى یب ضشکبی آى

 (13هبدُ سیضدّن )

ّبی ضْشداسی ٍ خلت هطبسکت ًظبستی اكکبس ػوَهی، ضْشداسی تْشاى هَظق است ریل  هٌظَس ثشهشاسی ضلبكیت ٍ ػذالت دس اػطبی کوکِ ث

هذیشُ ٍ هذیشػبهل، هجلؾ دسیبكتی ٍ دلیل کوک  اسبهی اػعبی ّیأت  کٌٌذُ کوک، سبهبًِ ضلبكیت ضْشداسی تْشاى، كْشست اضخبظ حوَهی دسیبكت

 .سٍصسسبًی ًوبیذ صَست هستوش ثِ ػوَهی هٌتطش کشدُ ٍ ثِ صَست هبلی سا ثِ

 (: ضلبكیت سلشّبی خبسخی6ثخص ضطن )

 (14هبدُ چْبسدّن )

ضْشداسی تْشاى هکلق است، هطخصبت صیش سا ًبظش ثِ کلیِ سلشّبی خبسخی هشتجط ثب هسئَلیت کبسی هذیشاى ٍ کبسکٌبى ضْشداسی تْشاى ٍ 

 .ؽ هصَثِ اًدبم پزیشكتِ حذاکثش تب سِ ّلتِ پس اص اتوبم سلش هٌتطش ٍ دس دستشس ػوَم هشاس دّذٍاحذّبی تبثؼِ، کِ اص تبسیخ اثال

 الق( هوصذ یب هوبصذ سلش

 طَل هذت سلش  ة(

 ح( ّوشاّبى سلش

 ت( ػلت ٍ ظشٍست سلش

 سلش  هیضاى ٍ هحل تأهیي ّضیٌِ  ث(

 ج( گضاسش ٍ دستبٍسدّبی سلش

 (: تٌجیْبت اداسی7ثخص ّلتن )

 



 (15ضدّن )هبدُ پبً

ػذم سػبیت ّش یک اص هوشسات ایي هصَثِ دس حکن تخلق اداسی است ٍ هتخلق اص هوشسات حست هَسد ظوي گضاسش سبصهبى ثبصسسی ضْشداسی 

 1372هبًَى سسیذگی ثِ تخللبت اداسی هصَة  9تٌجیْبت اداسی هوشس دس هبدُ  ضذُ تب ثِ هؼشكی« ّیأت سسیذگی ثِ تخللبت اداسی»تْشاى ثِ 

ضذُ ثبضذ. ایي اهش هبًغ اص هؼشكی هتخلق ثشای سسیذگی کیلشی دس هشاخغ   ثیٌی هحکَم گشدد، هگش ایٌکِ دس سبیش هَاًیي هدبصات ضذیذتشی پیص

 .هعبیی ًیست

 (گضاسضگشی تخللبت 8ثخص ّطتن )

 (16هبدُ ضبًضدّن )

دّی اهي ٍ حوبیت ٍ تطَین هبدی ٍ هؼٌَی گضاسضگشاى تخللبت  ای سا دس ساثطِ ثب ایدبد سبصٍکبسّبی گضاسش ًبهِ ضْشداسی تْشاى هکلق است آییي

تصَیت ضَسای اسالهی ضْش  ( هبُ پس اص تبسیخ تصَیت ایي هصَثِ، تذٍیي ًوَدُ ٍ ث6ِالوللی ظشف هذت ضص ) سا هجتٌی ثش ثشتشیي تدشثیبت ثیي

 .شاى ثشسبًذتْ

 (: لـَ هصَثبت هـبیش9ثخص ًْن )

 (17هبدُ ّلذّن )

 .گشدًذ االخشا ضذى ایي هصَثِ لـَ هی کلیِ هصَثبت ضَسای اسالهی ضْش تْشاى کِ هـبیش ثب هلبد ایي هصَثِ ّستٌذ، اص تبسیخ الصم

 




