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  قانوناستخدامكشوري
 

 

 ٍبًَى استخذام ّطَسي 

 ّويسيَى خبظ هطتشُ هدلسيي 1345 خشداد هبُ 31 هػَة 

 ّليبت – ىػل اٍل 

: تقبسيو - 1 هبدُ 

ِ ّب يب هإسسبت دٍلتي -  الو  استخذام دٍلت فجبست اص پزيشىتي ضخػي ثِ خذهت دٍلت دس يْي اص ٍصاستخبً

. است

خذهت دٍلت فجبست اص اضتنبل ثِ ّبسي است ِّ هستخذم ثِ هَخت ضْن سسوي هْلو ثِ اًدبم آى - ة 

. هي گشدد

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي دس ضذٍد ٍَاًيي ٍ - ح  ضْن سسوي فجبست اص دستَس ّتجي هَبهبت غالضيتذاس ٍصاستخبً

. هَشسات هشثَط است

. ٍصاستخبًِ فجبست اص ٍاضذ سبصهبًي هطخػي است ِّ ثِ هَخت ٍبًَى ثِ ايي فٌَاى ضٌبختِ ضذُ است- ت 

. هإسسِ دٍلتي فجبست اص سبصهبًي است ِّ ثِ هَخت ٍبًَى ثِ ٍسيلِ دٍلت ايدبد ٍ اداسُ هي ضَد- ث 

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هطوَل هَشسات ايي ٍبًَى خَاّذ ثَد هگش دس هَاسد  - 2 هبدُ  اهَس استخذاهي ٍصاستخبً

: صيش

. ٍصاست دسثبس ضبٌّطبّي-  الو 

ِ اي خَاّذ ثَد ِّ ثِ تػَيت ٍصاست دسثبس ضبٌّطبّي   اهَس استخذاهي ٍصاست دسثبس ضبٌّطبّي عجٌ آييي ًبه

. خَاّذ سسيذ

 ٍصاست دسثبس ضبٌّطبّي هي تَاًذ ثذٍى سفبيت هطذٍديت ّبي هٌذسج دس ايي ٍبًَى اص ٍخَد هستخذهيي سسوي 

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي استيبدُ ٌّذ . ٍصاستخبً
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. سبصهبى اعالفبت ٍ اهٌيت ّطَس- ة 

هإسسبت دٍلتي ِّ عجٌ اسبسٌبهِ هشثَط ثِ آًْب ثِ غَست يْي اص ضشّت ّبي هٌذسج دس ٍبًَى تدبست - ح 

: اداسُ ضًَذ

 هَشسات استخذاهي ضشّت ّبي هزَّس ثبيذ ضذاّثش تب يِ سبل پس اص اخشاي ايي ٍبًَى تَسظ سبصهبى اهَس 

. اداسي ٍ استخذاهي ّطَس تذٍيي ٍ خْت تػَيت ّويسيَى ّبي استخذام هدلسيي تَذين ضَد

ضْشداسي ّب ٍ هإسسبت تبثـ آًْب ٍ اًدوي ّبي ثْذاسي ٍ سبصهبى ّبيي ِّ خٌجِ هطلي داضتِ ٍ ّضيٌِ آًْب اص - ت 

. دسآهذّبي خبظ هطلي تأهيي ضَد

: هستخذهيي تبثـ هَشسات ٍبًَى استخذام ًيشٍّبي هسلص ضبٌّطبّي- ث 

آى فذُ اص هستخذهيي هَسد ًيبص ٍصاست خٌگ ِّ هطوَل ٍبًَى استخذام ًيشٍّبي هسلص ضبٌّطبّي ًيستٌذ  - 1

هطوَل هَشسات ايي ٍبًَى خَاٌّذ ثَد ٍلي ٍصاست خٌگ اص ًؾش تطشييبت استخذاهي ّبسهٌذاى هَسد ًيبص خَد 

تبثـ ٍبًَى هشثَط ثِ هقبىيت ٍصاست خٌگ اص هطذٍديت ّبي استخذام سبصهبى ّبي ّطَسي هػَة دٍم آثبى 

.  خَاّذ ثَد1343

اخشاي توبم يب ٍسوتي اص ٍؽبييي ِّ ثِ هَخت ايي ٍبًَى ثِ فْذُ سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس  - 2

هطَل است دس ًيشٍّبي هسلص ضبٌّطبّي ثب تػَيت ّيئت ٍصيشاى ثِ ٍسيلِ سبصهبى ّبي تبثقِ پس اص عي 

. تطشييبت هَشس هقوَل خَاّذ ضذ

ِ ّبي ٍضبيي ٍ استبدي ٍ داًطيبسي- ج  . داسًذگبى ستج

. هستخذهيي هدلسيي- ذ 

دس ّش هَسد ِّ ٍبًًَي ثشاي تقييي تْليو آًبى ٍخَد ًذاضتِ  (ذ)ٍ  (ج)هستخذهيي هطوَل ثٌذّبي -  تجػشُ 

ثبضذ يب عجٌ ٍَاًيي هشثَط تبثـ اضْبم فوَهي ٍَاًيي استخذام ّطَسي ضذُ ثبضٌذ هطوَل هَشسات ايي ٍبًَى 

. خَاٌّذ ثَد
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ِ ّبي اختوبفي- ش  . سبصهبى ثيو

 هَشسات استخذاهي سبصهبى هضثَس ثبيذ ضذاّثش تب ضص هبُ پس اص تػَيت ايي ٍبًَى تَسظ سبصهبى اهَس اداسي ٍ 

. استخذاهي ّطَس تذٍيي ٍ خْت تػَيت ّويسيَى ّبي استخذام هدلسيي تَذين ضَد

ًخست ٍصيش ٍ ٍصساء ٍ هقبًٍبى ٍ سيشاء ٍ استبًذاساى ٍ هذيش فبهل سبصهبى ثشًبهِ ٍ دثيش ّل سبصهبى اهَس  - 3 هبدُ 

ٍ سؤسبي دىبتش ًخست ٍصيش ٍ ٍصساء هطوَل هَشسات ايي ٍبًَى ًيستٌذ ٍلي دس غَستي  اداسي ٍ استخذاهي ّطَس 

ِّ هستخذهيي سسوي ثذيي هَبهبت هٌػَة يب ثِ ًوبيٌذگي هدلسيي اًتخبة يب هٌػَة ضًَذ هذت خذهت آًبى 

دس ايي هَبهبت اص ّش لطبػ خضء سبثَِ خذهت سسوي هٌػَة ضذُ ٍ هَشسات ايي ٍبًَى تب آى خب ِّ ثب ٍَاًيي 

. خبظ آًبى هنبيشتي ًذاضتِ ثبضذ ضبهل ضبل آًْب خَاّذ ثَد

ُ اًذ پس اص خبتوِ اضتنبل دس -  تجػشُ  هستخذهيي سسوي ِّ ثِ هَبهبت هزَّس دس ايي هبدُ هٌػَة يب اًتخبة ضذ

هَبهبت هزَّس دس غَستي ِّ دس ٍصاستخبًِ يب هإسسِ هشثَط پستي هتٌبست ثب ٍضـ استخذاهي آًبى ٍخَد 

ًذاضتِ ثبضذ هي تَاًٌذ دس هإسسبت دٍلتي ميش هطوَل ايي ٍبًَى ثِ خذهت اضتنبل ٍسصًذ هذت خذهت آًبى دس 

ايي ٍجيل هإسسبت خضء سبثَِ خذهت سسوي هطسَة ٍ ضًََ ٍ هضايبي آًْب ىَظ اص هطل خذهت خذيذ 

. پشداخت خَاّذ ضذ

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هطوَل ايي ٍبًَى اص دٍ ًَؿ خبسج ًخَاٌّذ ثَد سسوي ٍ  - 4 هبدُ  هستخذهيي ٍصاستخبً

. پيوبًي

اىشادي ِّ عجٌ هَشسات ٍبًَى ّبس ثِ خذهت دٍلت هطنَل هي ضًَذ ّبسگش ضٌبختِ ضذُ ٍ ثب آًبى عجٌ -  تجػشُ 

ُ اًذ هطوَل هَشسات  هَشسات ٍبًَى ّبس سىتبس خَاّذ ضذ اىشادي ِّ عجٌ ٍَاًيي خبظ خَد ّبسگش ضٌبختِ ضذ

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هطوَل ايي ٍبًَى ثِ فْذُ سبصهبى . ايي ٍبًَى ًيستٌذ تطخيع هطبمل ّبسگشي دس ٍصاستخبً

. اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس است

ُ ّبي دٍاصدُ گبًِ استخذاهي  - 5 هبدُ  هستخذم سسوي ّسي است ِّ ثِ هَخت ضْن سسوي دس يْي اص گشٍ

ِ ّب يب هإسسبت دٍلتي هطوَل ايي ٍبًَى استخذام ضذُ ثبضذ . ثشاي تػذي يْي اص پست ّبي سبصهبًي ٍصاستخبً
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ٍاگزاسي پست ّبي سبصهبًي ثِ اضخبظ ميش اص هستخذهيي سسوي هوٌَؿ است ٍلي دس غَستي ِّ -  تجػشُ 

ثشاي تػذي ثشخي اص پست ّبي تخػػي ًتَاى اص هستخذهيي سسوي استيبدُ ًوَد هوْي است ثب تػَيت سبصهبى 

اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس هستخذهيي هإسسبت دٍلتي هستثٌي ضذُ اص ايي ٍبًَى سا ثِ فٌَاى هأهَس ثِ تػذي 

ِ دس هإسسبت  پست ّبي سبصهبًي هزَّس هٌػَة ًوَد ٍ ثب آًبى هبًٌذ هستخذم پيوبًي سىتبس ّشد ٍ دس غَستي ّ

هضثَس ّن ضخع هَسد ًيبص يبىت ًطَد ثب تػَيت سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس هي تَاى هستخذم هَسد 

. اضتيبج سا ثِ فٌَاى هستخذم پيوبًي ثشاي تػذي پست هضثَس استخذام ًوَد

هستخذم پيوبًي ّسي است ِّ ثِ هَخت ٍشاسداد ثِ عَس هٍَت ثشاي هذت هقيي ٍ ّبس هطخع  - 6 هبدُ 

. استخذام هي ضَد

ِ اي خَاّذ ثَد ِّ تَسظ سبصهبى اهَس اداسي ٍ -  تجػشُ  ضشايظ استخذام ايي ٍجيل هستخذهيي ثِ هَخت آييي ًبه

ِ تػَيت ّيئت ٍصيشاى هي سسذ . استخذاهي ّطَس تْيِ ٍ ث

ضنل فجبست اص هدوَؿ ٍؽبيو ٍ هسئَليت ّبي هشتجظ ٍ هستوش ٍ هطخػي است ِّ اص عشه سبصهبى  - 7 هبدُ 

ِ فٌَاى ّبس ٍاضذ ضٌبختِ ضذُ ثبضذ . اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس ث

ِ ّبي هطبملي است ِّ اص لطبػ ًَؿ ّبس ٍ ضشىِ ٍ سضتِ تطػيلي ٍ تدشثي ٍاثستگي   سستِ فجبست اص هدوَؿ سضت

. ًضديِ داضتِ ثبضذ

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي ثِ عَس هستوش ثشاي  - 8 هبدُ  پست سبصهبًي فجبست اص هطلي است ِّ دس سبصهبى ٍصاستخبً

. يِ ضنل ٍ اسخبؿ آى ثِ يِ  هستخذم دس ًؾش گشىتِ ضذُ افن اص ايي ِّ داساي هتػذي يب ثذٍى هتػذي ثبضذ

پست ّبيي ِّ خٌجِ استوشاس ًذاسد ثِ فٌَاى پست هٍَت ضٌبختِ ضذُ ٍ استخذام اىشاد ثِ عَس سسوي  - 1 تجػشُ 

. ثشاي تػذي ايي پست ّب هوٌَؿ است

ِ ّب ٍ  - 2 تجػشُ  دٍلت هْلو است ؽشه يِ سبل اص تبسيخ تػَيت ايي ٍبًَى اليطِ سبصهبى اسبسي ٍصاستخبً

. هإسسبت دٍلتي هطوَل ايي ٍبًَى سا تْيِ ٍ ثِ هدلسيي تَذين ٌّذ
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ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هطوَل ايي ٍبًَى هْليٌذ ؽشه سِ هبُ اص تػَيت ايي ٍبًَى سبصهبى  - 3 تجػشُ  ٍصاستخبً

تيػيلي خَد سا ثب ٍيذ تقذاد پست ّبي ثبثت سبصهبًي ّليِ ٍاضذّبي تبثـ خَد تْيِ ٍ ثِ سبصهبى اداسي ٍ 

سبصهبى هَؽو است ؽشه ضص هبُ ثقذ اص دسيبىت عشش سبصهبى ّبي تيػيلي ًؾش . استخذاهي ّطَس تسلين ٌٌّذ

ِ ّب يب سبصهبى ّبي دٍلتي افالم ٌّذ ّش ًَؿ تنييشات ثقذي . خَد سا هطقش ثش هَاىَت يب اغالش آًْب ثِ ٍصاستخبً

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هطوَل ايي ٍبًَى هٌَط ثِ هَاىَت سبصهبى اهَس اداسي ٍ  دس سبصهبى تيػيلي ٍصاستخبً

ِ ّب يب . استخذاهي ّطَس خَاّذ ثَد دس غَست ثشٍص اختاله ًؾش دس ّش يِ اص دٍ هَسد ىًَ ثيي ٍصاستخبً

. هإسسِ هشثَط ثب سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس دٍلت تػوين هَتضي اتخبر خَاّذ ّشد

. تشىيـ فجبست است اص اضشاص يِ پبيِ ثبالتش - 9 هبدُ 

اًتَبل فجبست اص آى است ِّ هستخذم سسوي اص خذهت يِ ٍصاستخبًِ يب هإسسِ دٍلتي هطوَل ايي  - 10 هبدُ 

ٍبًَى ثذٍى آى ِّ خشيبى خذهت ٍي ٍغـ گشدد ثب ضيؼ گشٍُ ٍ پبيِ ٍ پيطيٌِ خذهت خَد ثِ خذهت ٍصاستخبًِ 

. يب هإسسِ دٍلتي ديگش هطوَل ايي ٍبًَى دسآيذ

هأهَسيت فجبست است اص هطَل ضذى ٍؽييِ هٍَت ثِ هستخذم ميش اص ٍؽييِ اغلي يب فبدي ِّ دس  - 11 هبدُ 

. پست ثبثت سبصهبًي خَد داسد

افضام هستخذم سسوي ثِ هأهَسيت اص عشه ٍصاستخبًِ يب هإسسِ دٍلتي ثِ ٍصاستخبًِ يب هإسسِ دٍلتي  - 12 هبدُ 

ِ دٍلت ضبٌّطبّي ايشاى فضَيت آًْب سا پزيشىتِ ثبضذ ّوسٌيي افضام هستخذم  ديگش يب سبصهبى ّبي ثيي الوللي ّ

ضًََ ٍ . سسوي ثِ سبصهبى ّبيي ِّ دٍلت ضبٌّطبّي ايشاى ضشّت دس آًْب سا هَتضي ثذاًذ ثالهبًـ است

ِ اي ِّ داسًذ اص عشه  ِ ّبي استطَبٍي ايي ٍجيل هأهَسيي ثش اسبس ضًََ گشٍُ ٍ پبي ُ ّب ٍ ّضيٌ ً القبد ىَ

ٍصاستخبًِ يب هإسسِ هتجَؿ پشداخت خَاّذ ضذ ٍ ثِ ّير فٌَاى اص عشه ٍصاستخبًِ يب هإسسِ هطل هأهَسيت 

. ٍخْي ثِ ايي اىشاد ًجبيذ پشداخت گشدد

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هطوَل ايي ٍبًَى هي تَاًٌذ هستخذم سسوي خَد سا ثب سضبيت  - 1 تجػشُ  ٍصاستخبً

هستخذم ثشاي هذت هٍَت دس اختيبس يْي اص هإسسبت دٍلتي ِّ هطوَل ايي ٍبًَى ًيست ثگزاسًذ ٍلي هذت 
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اضتنبل آًبى دس ايي گًَِ هإسسبت خضء سبثَِ خذهت آًبى هطسَة ًخَاّذ ضذ ٍ ضًََ ٍ هضايبي خَد سا اص 

ِ اي ِّ دس آى هأهَس هي ضًَذ دسيبىت خَاٌّذ ّشد . هإسس

هستخذهيي سسوي ِّ دس يْي اص سبصهبى ّبي ثيي الوللي هأهَس خذهت ضًَذ دس غَستي ِّ عجٌ  - 2 تجػشُ 

ِ آًبى پشداخت ضَد ثِ ّير فٌَاى ضٌ دسيبىت ٍخْي اص ٍصاستخبًِ يب  هَشسات سبصهبى ّبي هضثَس ضٍََي ث

هإسسِ هتجَؿ خَد ًذاسًذ 

 ثِ ٍسيلِ سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس تْيِ ٍ 12 ٍ 11 ٍ 10آييي ًبهِ هشثَط ثِ اخشاي هَاد  - 3 تجػشُ 

. ثِ تػَيت ّيئت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ

دس ٍسٍد ثِ خذهت ٍ اًتػبثبت -  ىػل دٍم 

. استخذام اضخبظ ثِ خذهت سسوي دٍلت اص عشيٌ اهتطبى ٍ سبثَِ اًدبم هي ضَد - 13 هبدُ 

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هطوَل ايي ٍبًَى ثذٍى هَاىَت سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي  - 1 تجػشُ  ٍصاستخبً

ُ ّبي تشثيتي  ُ ّبي اختػبغي يب دٍس ّطَس ًوي تَاًٌذ دس ٍجبل داٍعلجبى يب داًطدَيبى يب ىبسك التطػيالى آهَصضگب

ُ ّبي تشثيتي ِّ ٍجل اص . هشثَط تقْذ استخذاهي ثِ فول آٍسًذ ُ ّبي اختػبغي يب دٍس ىبسك التطػيالى آهَصضگب

ِ ّب يب هإسسبت دٍلتي هطوَل ايي ٍبًَى تقْذاتي ًسجت ثِ استخذام  تػَيت ايي ٍبًَى اص عشه ٍصاستخبً

. آًْب ضذُ اص ضشّت دس اهتطبى ٍ هسبثَِ هقبه ّستٌذ

آييي ًبهِ هشثَط ثِ عشص اخشاي ايي هبدُ اص عشه سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس تْيِ ٍ ثِ  - 2 تجػشُ 

. تػَيت ضَسا خَاّذ سسيذ

: داٍعلجبى ٍسٍد ثِ استخذام سسوي ثبيذ داساي ضشايظ ريل ثبضٌذ - 14 هبدُ 

.  سبل توبم40 سبل توبم ٍ ًذاضتي ثيص اص 18ضذاٍل داضتي -  الو 

. تبثقيت ايشاى- ة 
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. اًدبم خذهت صيش پشزن يب هقبىيت ٍبًًَي دس غَست هطوَل ثَدى- ح 

ًذاضتي سبثَِ هطَْهيت خضايي هإثش - ت 

فذم هطَْهيت ثِ ىسبد فَيذُ ٍ فذم هقشٍىيت ثِ ىسبد اخالً ٍ تدبّش ثِ ىسٌ ٍ هقتبد ًجَدى ثِ استقوبل  - ث 

. ىيَى ٍ هجتال ًجَدى ثِ اهشاؼ هسشيِ

. ضذاٍل داضتي گَاّي ًبهِ ضص سبلِ اثتذايي- ج 

. داضتي غطت هضاج ٍ تَاًبيي اًدبم ّبس- ذ 

اىشادي ِّ هدذداً ثِ استخذام سسوي پزيشىتِ هي ضًَذ هطوَل هطذٍديت هشثَط ثِ ضذاّثش سي هزَّس -  تجػشُ 

. دس ثٌذ الو ايي هبدُ ًخَاٌّذ ثَد

. استخذام ٍ تقييي ضًََ ٍ هذت خذهت اتجبؿ ثيگبًِ ثِ هَخت ٍَاًيي هػَة هدلسيي خَاّذ ثَد - 15 هبدُ 

اهتطبى ٍ هسبثَِ ٍسٍدي داٍعلجبى استخذام سسوي ثِ ٍسيلِ سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس  - 16 هبدُ 

. غَست هي گيشد

سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس دس غَست اٍتضبء هي تَاًذ اخشاي اهتطبى ٍ هسبثَِ سا ثب ضيؼ -  تجػشُ 

ُ استخذام ٌٌّذُ هطَل داسد . ضٌ ًؾبست ثِ دستگب

ُ اًذ ٍجل اص ٍسٍد ثِ خذهت سسوي يِ دٍسُ  - 17 هبدُ  ّسبًي ِّ دس هسبثَِ ٍسٍدي استخذام سسوي ٍجَل ضذ

. آصهبيطي سا عي خَاٌّذ ّشد

. اًتػبة هٍَت اىشادي ِّ دٍسُ آصهبيطي سا عي هي ٌٌّذ ثِ پست ّبي ثبثت سبصهبًي ثالهبًـ است - 1 تجػشُ 

. اىشاد هزَّس دس ايي هبدُ دس عَل دٍسُ آصهبيطي دس ضْن هستخذم سسوي هطسَة هي ضًَذ - 2 تجػشُ 

هذت خذهت آصهبيص داٍعلجبى ٍسٍد ثِ استخذام سسوي تَسظ ٍصاستخبًِ يب هإسسِ استخذام ٌٌّذُ  - 18 هبدُ 

. تقييي هي ضَد ٍلي دس ّير هَسد اص ضص هبُ ّوتش ٍ اص دٍ سبل ثيطتش ًخَاّذ ثَد
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ضًََ دٍسُ آصهبيطي ثشاثش ضًََ اٍليي پبيِ گشٍُ هشثَط خَاّذ ثَد ٍ دس غَستي ِّ هستخذم ثِ  - 1 تجػشُ 

. استخذام سسوي پزيشىتِ ضَد خذهت آصهبيص خضء سبثَِ خذهت ٍي هطسَة هي ضَد

ِ ّبي هستخذم سسوي تقييي ٍ   - 2 تجػشُ  ُ ّب ٍ ّضيٌ ً القبد ِ ّبي هستخذم آصهبيطي هغبثٌ ىَ ً القبدُ ٍ ّضيٌ ىَ

. سداخت خَاّذ ضذ

اىشادي ِّ دس دٍسُ آصهبيطي ليبٍت ٍ ّبسداًي ٍ فالٍِ ثِ ّبس اص خَد ًطبى دٌّذ دس پبيبى دٍسُ  - 19 هبدُ 

آصهبيطي ثِ هَخت ضْن ٍصاستخبًِ يب هإسسِ استخذام ٌٌّذُ ٍ اعالؿ سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس دس 

. فذاد هستخذهيي سسوي هٌؾَس ٍ اص ضًََ ٍ هضايبي ٍبًًَي آى ثشخَسداس خَاٌّذ ضذ

اىشادي ِّ دس عي يب دس پبيبى دٍسُ آصهبيطي غبلص ثشاي اثَبء دس خذهت هَسد ًؾش تطخيع دادُ  - 20 هبدُ 

ًطًَذ ثذٍى ّير گًَِ تقْذ ضْن ثش ٌّبسي آًبى اص عشه ٍصاستخبًِ يب هإسسِ استخذام ٌٌّذُ غبدس ٍ خشيبى ثِ  

. اصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس اعالؿ دادُ هي ضَد

. ثِ اىشادي ِّ عجٌ ايي هبدُ اص خذهت ثش ٌّبس هي ضًَذ ضًََ هشخػي استطَبٍي پشداخت خَاّذ ضذ-  تجػشُ 

 ثِ استخذام سسوي پزيشىتِ ًوي ضًَذ تب يِ سبل اص تبسيخ ثش ٌّبسي ضٌ 20ّسبًي ِّ عجٌ هبدُ  - 21 هبدُ 

. ضشّت هدذد دس هسبثَبت ٍسٍدي استخذام سسوي ثشاي ّوبى ضنل سا ًخَاٌّذ داضت

پس اص اتوبم دٍسُ آصهبيطي اًتػبة ٍغقي اىشاد ثِ پست ّبي سبصهبًي ثب تَخِ ثِ ضشايظ اضشاص ضنل ٍ  - 22 هبدُ 

ثب سفبيت تطػيالت ٍ اهتيبصات ضبغلِ اص اهتطبًبت ٍ هسبثَبت ٍ ًطَُ ّبس دس دٍسُ آصهبيطي ٍ تدبسة ايطبى دس 

. ٍجل اص ٍسٍد ثِ استخذام سسوي غَست هي گيشد

اًتػبثبت ٍ تشىيقبت هستخذهيي سسوي ثبيذ ثش اسبس ليبٍت ٍ ضبيستگي ٍ ّبسداًي ٍ استقذاد ٍ سضذ  - 23 هبدُ 

. ىْشي ٍ تدبسة آًبى دس هطبمل ٍجلي غَست گيشد

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي  - 24 هبدُ  سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس هْلو است ّليِ هطبمل ٍصاستخبً

هطوَل ايي ٍبًَى سا هَسد ثشسسي ٍشاس دادُ ٍ ثب ّست ًؾش هطَستي آًْب ٍؽبيو ٍ هسئَليت ّبي ّشّذام سا 
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ِ ّب ٍ  هطخع ٍ ثش ايي اسبس ضشايظ اضشاص ّش ضنل سا هقيي ٌّذ ٍ دس ّش هَسد ِّ ايي ضشايظ تقييي ضذ ٍصاستخبً

. هإسسبت دٍلتي هْليٌذ دس اًتػبثبت خَد ضشايظ اضشاص آى هطبمل سا سفبيت ٌٌّذ

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي  - 25 هبدُ  سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس هْلو است ّش يِ اص هطبمل ٍصاستخبً

ِ ّب ٍشاس دّذ . هطوَل ايي ٍبًَى سا دس يْي اص سست

هستخذهيي سسوي ثِ اٍتضبي ضنلي ِّ ثشاي تػذي آى استخذام ضذُ يب هي ضًَذ دس يْي اص  - 1 تجػشُ 

ِ ّبي ضنلي ٍشاس خَاٌّذ گشىت . سست

ِ ّب يب هإسسبت دٍلتي هشثَط  - 2 تجػشُ  سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس هي تَاًذ ثب ّست ًؾش ٍصاستخبً

ِ ّبي تخػػي تطخيع دّذ ِ اٍتضبي ًَؿ ضنل سضت ِ ّب ث . دس داخل ّش يِ اص سست

اًتػبة هستخذهيي سسوي ثِ پست ّبيي ِّ هطبمل هشثَط ثِ آًْب دس سستِ هشثَط هستخذم ٍشاس ًذاسد  - 26 هبدُ 

هوٌَؿ است هگش ثب داضتي ضشايظ الصم اضشاص آى پست ٍ سضبيت هستخذم ٍ تَبضبي ٍصاستخبًِ يب هإسسِ دٍلتي 

. هشثَط ٍ هَاىَت سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس

سؤسبي اداسات ٍ هَبهبت ثبالتش دس غَست اٍتضبء هي تَاًٌذ ثب تػَيت ٍصيش يب سييس هإسسِ دٍلتي -  تجػشُ 

ٍ استخذاهي ّطَس هستخذم سا ثب داضتي ضشايظ الصم دس سستِ ديگش ثِ خذهت  هشثَط ٍ تأييذ سبصهبى اهَس اداسي 

. ثگوبسًذ

سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس دس ّش هَسد ِّ ضشٍسي تطخيع دّذ اص عشيٌ اهتطبى ٍ  - 27 هبدُ 

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هطوَل  هسبثَِ ىْشستي اص اىشاد غالضيتذاس ثشاي تػذي هطبمل تْيِ ٍ دس اختيبس ٍصاستخبً

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هطوَل ايي ٍبًَى هْليٌذ دس هَاسدي ِّ ىْشست  ايي ٍبًَى خَاّذ گزاضت ٍ ٍصاستخبً

هزَّس اص عشه سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس تْيِ گشديذُ اضتيبخبت استخذاهي هشثَط خَد اص هيبى 

. اىشاد هزَّس دس ىْشست تأهيي ٌٌّذ

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هْليٌذ دس ىَاغل هقيي ضبيستگي ٍ استقذاد هستخذهيي سسوي سا  - 28 هبدُ  ٍصاستخبً

هَسد ثشسسي ٍشاس دادُ ٍ ًتيدِ سا دس پشًٍذُ استخذاهي هستخذم هٌقْس سبصًذ ايي سٌدص ثِ ًطَي غَست 
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خَاّذ گشىت ِّ هَخت اسضبد ٍ هقشه استطَبً هستخذم ٍ ثشاي تػذي هَبهبت يب تشىيـ يب تنييش ضنل ٍ يب 

. لضٍم گزساًيذى دٍسُ ّبسآهَصي خذيذ ثبضذ

ِ اي خَاّذ ثَد ِّ تَسظ سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس تْيِ -  تجػشُ  اخشاي هيبد ايي هبدُ عجٌ آييي ًبه

. ٍ ثِ تػَيت ّيئت ٍصيشاى هي سسذ

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هطوَل ايي ٍبًَى هْليٌذ سًٍَضت اضْبم استخذام هستخذهيي سسوي  - 29 هبدُ  ٍصاستخبً

سا دس ثذٍ ٍسٍد ثِ خذهت ّوسٌيي سًٍَضت اضْبم تشىيـ ٍ تنييش گشٍُ ٍ خشٍج اص خذهت آًبى سا ثِ سبصهبى 

. اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس اسسبل داسًذ

دس ضًََ ٍ هضايبي هستخذهيي سسوي -  ىػل سَم 

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هطوَل ايي ٍبًَى دس دٍاصدُ گشٍُ ٍشاس هي گيشد - 30 هبدُ  سبصهبى . ّليِ هطبمل ٍصاستخبً

اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس هْلو است ّليِ هطبمل سا ثش اسبس اّويت ٍؽبيو ٍ هسئَليت ّب ٍ ضشايظ 

ُ ّبي دٍاصدُ گبًِ هضثَس ثِ ضَسا  ِ ثٌذي ٍ ثشاي تخػيع ثِ يْي اص گشٍ تػذي اص لطبػ هقلَهبت ٍ تدشثِ عجَ

. پيطٌْبد ٌّذ

ُ ّبي دٍاصدُ گبًِ هزَّس دس هبدُ  - 31 هبدُ   ثِ فول 30استخذام سسوي ىَظ ثشاي تػذي هطبمل يْي اص گشٍ

خَاّذ آهذ ٍ دس ّش هَسد سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس ثب تَخِ ثِ ضنلي ِّ استخذام ثشاي آى غَست 

. هي گيشد گشٍّي سا ِّ هستخذم خذيذ دس آى ٍشاس هي گيشد تقييي هي ٌّذ

ضًََ هبّبًِ هستخذهيي سسوي هطوَل ايي ٍبًَى ثِ هَخت خذٍل ٍاضذ ثش هجٌبي فذد غذ ثِ ضشش  - 32 هبدُ 

: صيش تقييي هي ضَد

 >3715غيطِ  - 6خلذ  - 21دٍسُ :  خذٍل<
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 ِّ دس خذٍل هَضَؿ ايي هبدُ ٍشاس ًوي گيشد 3ضًََ هبّبًِ هتػذيبى هَبهبت دٍلتي هزَّس دس هبدُ -  تجػشُ 

ٍ سييس دىتش ٍصيش ثب تَخِ ثِ خذٍل ضًََ هٌذسج دس ايي هبدُ ٍ فذد غذ ِّ  ثِ استثٌبي سييس دىتش ًخست ٍصيش 

: هجٌبي آى ٍشاس دادُ ضذُ است ثِ ضشش صيش تقييي هي ضَد

 875هقبٍى ٍصاستخبًِ -  الو 

 هقبٍى –سييش - استبًذاس - ة 

 –هذيش فبهل سبصهبى ثشًبهِ -  ًخست ٍصيش 

 1000 دثيش ّل سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس 

 1125ٍصيش - ح 

 1250ًخست ٍصيش - ت 

سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي .  زْل سيبل تقييي هي ضَد32ضشيت خذٍل ضًََ هَضَؿ هبدُ  - 33 هبدُ 

ِ فلت اىضايص ّضيٌِ صًذگي ٍ فَاهل ديگش تنييش ضشيت خذٍل ضًََ  ّطَس هْلو است دس هَسدي ِّ ث

. ضشٍسي ثبضذ تنييش ضشيت سا ثشاي تػَيت هدلسيي ثِ دٍلت پيطٌْبد ٌّذ

هستخذم سسوي ثِ استٌبد ضنلي ِّ ثشاي آى استخذام هي ضَد دس پبيِ يِ گشٍُ هشثَط ٍاسد خذهت  - 34 هبدُ 

هي ضَد ٍ هي تَاًذ ثب سفبيت ضشايظ هَشس دس ايي ٍبًَى تب آخشيي پبيِ ّوبى گشٍُ تشىيـ يبثذ 

ِ ّب ٍ  - 35 هبدُ  دس غَست سضبيت ثخص ثَدى خذهبت ّش يِ اص هستخذهيي سسوي هطوَل ايي ٍبًَى ٍصاستخبً

ٍ سبل خذهت يِ پبيِ تشىيـ ثِ آًبى افغبء هي ٌٌّذ . هإسسبت دٍلتي دس اصاء ّش د

: تنييش گشٍُ هستخذم سسوي ثب سفبيت ضشايظ صيش اهْبى پزيش است - 36 هبدُ 

. دس گشٍُ خذيذ پست سبصهبًي ثذٍى هتػذي ٍخَد داضتِ ثبضذ-  الو 

. هستخذم ٍاخذ ضشايظ الصم ثشاي تػذي ضنل گشٍُ خذيذ ثبضذ- ة 
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. اص لطبػ هقلَهبت هَسد لضٍم ثشاي تػذي ضنل گشٍُ خذيذ اص فْذُ اهتطبًبت هَشس ثش آيذ- ح 

تنييش گشٍُ هستخذهيي اص گشٍُ ًِ ثِ ثبال فالٍُ ثش سفبيت ضشايظ هزَّس دس ايي هبدُ ثب تأييذ سبصهبى   - 1 تجػشُ 

. هَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس اهْبى پزيش است

ِ اي اص گشٍُ خذيذ ٍشاس خَاٌّذ گشىت ِّ ضًََ   - 2 تجػشُ  هستخذهيٌي ِّ تنييش گشٍُ هي دٌّذ ّوَاسُ دس پبي

ِ هستخذم دس پبيِ گشٍُ ٍجلي هي گشىتِ است ًضديْتش ثبضذ . ى پبيِ ثب تَشيت اضبىي ثب ضٍََي ّ

 ثِ ٍسيلِ سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس تْيِ هي ضَد ٍ ثِ  36 ٍ 35 ٍ 30آييي ًبهِ اخشايي هَاد  - 37 هبدُ 

. غَيت ضَسا خَاّذ سسيذ

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي  - 38 هبدُ  دس غَستي ِّ ًَؿ ّبس ٍ ٍؽبيو ٍ هسئَليت ّبي ثقضي اص هطبمل ٍصاستخبً

ِ هجبلني فالٍُ ثش ضًََ ثِ هستخذهيي سسوي ضبمل آى پشداخت ضَد هجلني ثِ  هطوَل ايي ٍبًَى اٍتضبء ًوبيذ ّ

ً القبدُ هضثَس ٍ  ً القبدُ ضنل ثِ ضبمليي آى هطبمل پشداخت خَاّذ ضذ تقييي هطبمل هستطٌ دسيبىت ىَ فٌَاى ىَ

ً القبدُ دس هَسد هطبمل هختلو ثٌب ثِ  ً القبدُ ٍ ّوسٌيي اصديبد يب تَليل يب ضزه ايي ىَ هيضاى ايي ىَ

. پيطٌْبد سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس ٍ تػَيت ّيئت ٍصيشاى غَست خَاّذ گشىت

ً القبدُ ضنل دس ّش گشٍُ ًوي تَاًذ اص ضًََ آخشيي پبيِ ّوبى گشٍُ تدبٍص ٌّذ  - 1 تجػشُ  هجلل ىَ

ً القبدُ هضثَس  - 2 تجػشُ  ً القبدُ ضنل ىَظ دس هذتي ٍبثل پشداخت است ِّ هستخذم سسوي دس ضنلي ِّ ىَ ىَ

. ثِ آى تقلٌ هي گيشد اًدبم ٍؽييِ ٌّذ

ً القبدُ ضنل هَسد تػذي خَد استيبدُ خَاّذ ّشد - 3 تجػشُ  . هستخذم سسوي ٌّگبم هشخػي استطَبٍي اص ىَ

هستخذم سسوي عي هشخػي استقالخي ضذاّثش تب زْبس هبُ دس ّش دٍاصدُ هبُ خذهت هتَالي  - 4 تجػشُ 

ً القبدُ ضنل هَسد تػذي خَد استيبدُ ٌّذ . هي تَاًذ اص ىَ

ِ سبلِ ضوي ثَدخِ ّل ّطَس پيص ثيٌي خَاّذ ضذ ٍ خوـ   - 5 تجػشُ  ً القبدُ ضنل ّو هيضاى افتجبس ىَ
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ً القبدُ ضنل ّش سبل اص هجلل افتجبس هٌؾَس دس ثَدخِ هػَة ًجبيذ تدبٍص ٌّذ . سداختي ّبي ىَ

ً القبدُ ضنل هزَّس دس هبدُ  - 39 هبدُ  ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هي تَاًٌذ فالٍُ ثش ىَ  ايي ٍبًَى 38ٍصاستخبً

ِ هستخذهيي پشداخت ٌٌّذ ُ ّبيي ثِ ضشش صيش ث ً القبد . ىَ

ً القبدُ اضبىِ ّبس ِّ ىَظ دس ٍجبل سبفبت ّبس اضبىي ثشاي اًدبم ٍؽبيو هطخع ثِ عَس ميش هستوش -  الو  ىَ

. ٍبثل پشداخت است

ً القبدُ اضتنبل خبسج اص هشّض ِّ ثب تَخِ ثِ هدوَؿ فَاهل ثذي آة ٍ َّا ٍ دٍسي اص هشّض ٍ ّضيٌِ - ة  ىَ

. صًذگي ٍ هطشٍهيت اص تسْيالت صًذگي تقييي هي ضَد

ً القبدُ هأهَسيت ِّ ىَظ دس ٍجبل سٍصّبيي ِّ هستخذم خبسج اص هطل خذهت خَد اًدبم ٍؽييِ هي ٌّذ - ح  ىَ

. ٍبثل پشداخت است

ً القبدُ اضتنبل خبسج اص ّطَس ىَظ ثِ هستخذهيٌي ِّ دس خبسج اص ّطَس اًدبم ٍؽييِ هي ٌٌّذ ٍبثل - ت  ىَ

. پشداخت است

ً القبدُ ّسش غٌذًٍ ِّ ىَظ ثِ تطَيل داساى ٍ تطػيل داساى ٍ هأهَسيي پشداخت ٍبثل پشداخت است- ث  . ىَ

ً القبدُ تضويي ِّ ىَظ ثِ غبضت خوقبى ًَذي يب خٌسي ٍبثل پشداخت است- ج  . ىَ

ِ ّبي صيش ثِ   - 40 هبدُ  ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هطوَل ايي ٍبًَى هي تَاًٌذ هجبلني ثشاي خجشاى ّضيٌ ٍصاستخبً

: ستخذهيي خَد پشداخت ٌٌّذ

ّضيٌِ ايبة ٍ رّبة ِّ ىَظ ثِ هطبمل خبغي ِّ تػذي آًْب ًَفبً هستلضم سىت ٍ آهذّبيي ثشاي اًدبم -  الو 

. ٍؽبيو هشثَط است تقلٌ هي گيشد

ّضيٌِ سيش ِّ ىَظ ثِ هستخذهيٌي ِّ ثِ خبسج اص هطل خذهت خَد هأهَس يب هٌتَل هي ضًَذ ٍبثل پشداخت - ة 



14 
 

. است

. ّضيٌِ اًتَبل ِّ ىَظ دس هٍَـ تنييش هطل خذهت هستخذهيي دٍلت ٍبثل پشداخت است- ح 

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هطوَل ايي ٍبًَى هي تَاًٌذ ثِ هستخذهيٌي ِّ هٌطأ خذهبت ثشخستِ   - 41 هبدُ  ٍصاستخبً

. ًٍذ يِ ثبس دس سبل ضذاّثش هجلني هقبدل يِ هبُ ثِ فٌَاى پبداش افغب ًوبيٌذ

 ثِ ٍسيلِ سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس تْيِ هي ضَد ٍ ثِ 40 ٍ 39آييي ًبهِ اخشاي هَاد  - 42 هبدُ 

. تػَيت ّيئت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ

ِ ّب ٍ هإسسبت  - 43 هبدُ  هستخذم سسوي ًوي تَاًذ تػذي ثيص اص يِ پست سبصهبًي سا داضتِ ثبضذ ٍصاستخبً

ِ ّب ٍ پبداش هٌذسج دس  ُ ّب ٍ ّضيٌ ً القبد ٍ هضايبي پست سبصهبًي هَسد تػذي ٍ ىَ دٍلتي ًوي تَاًٌذ ميش اص ضًََ 

. ايي ىػل تطت ّير فٌَاى ٍخْي ثِ هستخذهيي خَد پشداخت ٌٌّذ

ضٌ ّطو ٍبزبً هَضَؿ ٍَاًيي هٌـ ّطت خطخبش ٍ هدبصات هشتْجيي ٍبزبً ٍ هَشسات الطبٍي  - 1 تجػشُ 

. آًْب اص ضوَل ايي هبدُ هستثٌي است

. پشداخت ّضيٌِ پزيشايي ثِ ضشط ٍخَد افتجبس دس ثَدخِ ّل ّطَس اص ضوَل ايي هبدُ هستثٌي است - 2 تجػشُ 

ِ ّبي آهَصضي -  ىػل زْبسم  دس تٌؾين ٍ اخشاي ثشًبه

ِ ّبي آهَصضي  - 44 هبدُ  ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هْليٌذ ثب سفبيت هَشسات ايي ٍبًَى اداهِ يب اخشاي ثشًبه ٍصاستخبً

. ٍ يب ّبسآهَصي هستخذهيي خَد سا ثِ تػَيت سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس ثشسبًٌذ

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي  - 1 تجػشُ  سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس هي تَاًٌذ ثب تَخِ ثِ اضتيبخبت ٍصاستخبً

ِ ّبي آهَصضي ٍ ّبسآهَصي الصم سا تٌؾين ٌّذ . ٍ ّوْبسي آًْب ثشًبه

ِ ّبي هػَة هَضَؿ ايي هبدُ سا ساسبً يب ثِ  - 2 تجػشُ  سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس هي تَاًذ ثشًبه

ِ ّب ٍ هإسسبت هشثَط يب هإسسبت غالضيتذاس ديگش اخشا ٌّذ . ٍسيلِ ٍصاستخبً
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ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هطوَل ايي ٍبًَى ًوي تَاًٌذ ثِ تطْيل ّير گًَِ هإسسِ آهَصضي  - 45 هبدُ    –ٍصاستخبً

دٍسُ تقليوبت ٍ ًؾبيش آى ِّ ّش ًَؿ تقْذ استخذاهي ثشاي دٍلت ثِ ٍخَد آٍسد هجبدست ٍسصًذ هگش آى - الس 

. ِّ ٍجالً هَاىَت سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس سا دس ايي هَسد خلت ّشدُ ثبضٌذ

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي ايي  - 46 هبدُ  استيبدُ اص ثَسس ّبي آهَصضي خبسج اص ّطَس ِّ ثِ هستخذهيي ٍصاستخبً

ٍبًَى تخػيع دادُ هي ضَد هََّل ثِ هَاىَت سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس است آييي ًبهِ اخشاي ايي 

. هبدُ تَسظ سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس تْيِ ٍ ثِ تػَيت ضَسا خَاّذ سسيذ

دس تأهيي آسبيص ٍ ضيؼ سالهت هستخذهيي سسوي -  ىػل پٌدن 

ُ ّبي هشثَط داسًذ - 47 هبدُ  ً القبد . هستخذهيي سسوي دٍلت سبلي يِ هبُ هشخػي ثب استيبدُ اص ضًََ ٍ ىَ

هستخذهيي سسوي ٍ غَست اثتالء ثِ ثيوبسي ّبيي ِّ هبًـ اص اًدبم خذهت آًبى ثبضذ اص هشخػي  - 48 هبدُ 

. استقالخي استيبدُ خَاٌّذ ّشد

خض دس هَاسد ثيوبسي ّبي غقت القالج ضذاّثش هذت استيبدُ اص هشخػي استقالخي زْبس هبُ دس سبل -  تجػشُ 

. خَاّذ ثَد

. هستخذم سسوي هي تَاًذ ثب هَاىَت ٍصاستخبًِ يب هإسسِ هتجَؿ اص هشخػي ثذٍى ضًََ استيبدُ ٌّذ - 49 هبدُ 

. هذت هشخػي ثذٍى ضًََ اص لطبػ ثبصًطستگي خضء سَاثٌ خذهت هطسَة ًخَاّذ ضذ - 1 تجػشُ 

ضذاّثش هذتي ِّ هستخذم سسوي دس عَل هذت خذهت خَد هي تَاًذ اص هشخػي ثذٍى ضًََ  - 2 تجػشُ 

استيبدُ ًوبيذ سِ سبل خَاّذ ثَد افغبي هشخػي هضثَس اگش ثشاي هذتي ثيص اص يِ سبل هتَالي ثبضذ هََّل ثِ 

. خلت هَاىَت سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس ًيض خَاّذ ثَد

هطيَػ هبًذى پست سبصهبًي هستخذم سسوي دس هذتي ِّ اص هشخػي ثذٍى ضًََ استيبدُ هي ًوبيذ  - 3 تجػشُ 

دس غَستي ِّ پس اص پبيبى دٍساى هشخػي پست هٌبست ثشاي اسخبؿ ثِ هستخذم هزَّس هَخَد . الضاهي ًيست

. ًجبضذ ثِ ضبل آهبدُ ثِ خذهت دس هي آيذ
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ِ اي ِّ اص عشه 49 ٍ 48 ٍ 47تشتيت تطػيل هشخػي ّبي هَضَؿ هَاد  - 50 هبدُ   ٍبًَى ثِ هَخت آييي ًبه

. سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس تْيِ ٍ ثِ تػَيت ّيئت ٍصيشاى هي سسذ هقيي هي ضَد

دٍلت هْلو است ثِ عشً هَتضي ٍسبيل ثْذاضت ٍ دسهبى هستخذهيي سسوي ٍ خبًَادُ آًبى سا  - 51 هبدُ 

. ىشاّن ٌّذ

دٍلت هْلو است تأسيس هإسسبت تقبًٍي هستخذهيي سسوي سا تطَيٌ ٍ ثب هإسسبت هزَّس  - 52 هبدُ 

ًطَُ ّوْبسي ٍ ّوِ دٍلت ثِ هإسسبت هزَّس عجٌ . ّوْبسي ٍ ًسجت ثِ آًْب ّوِ الصم سا ثٌوبيذ

ِ تػَيت ّيئت ٍصيشاى  ِ اي خَاّذ ثَد ِّ ثِ ٍسيلِ سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس تْيِ ٍ ث آييي ًبه

. خَاّذ سسيذ

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هْليٌذ دس تأهيي ضشايظ ثْذاضتي ٍ ايوٌي ٍ ايدبد هطيظ هٌبست ّبس  - 53 هبدُ  ٍصاستخبً

ِ فول آٍسًذ سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس هَؽو است دس ايي . ثشاي هستخذهيي اٍذاهبت الصم سا ث

. هَسد ًؾبست ٍ ّذايت الصم سا هقوَل داسد

دس تْبليو فوَهي هستخذهيي -  ىػل ضطن 

هستخذم هْلو است دس ضذٍد ٍَاًيي ٍ هَشسات اضْبم ٍ اٍاهش سؤسبي هبىًَ خَد سا دس اهَس اداسي  - 54 هبدُ 

اگش هستخذم ضْن يب اهش هَبم هبىًَ سا ثش خاله ٍَاًيي ٍ هَشسات تطخيع دّذ هْلو است . اعبفت ًوبيذ

دس غَستي ِّ ثقذ اص ايي اعالؿ هَبم هبىًَ . ّتجبً هنبيشت دستَس سا ثب ٍَاًيي ٍ هَشسات ثِ هَبم هبىًَ اعالؿ دّذ

. ّتجبً اخشاي دستَس خَد سا تأييذ ّشد هستخذم هْلو ثِ اخشاي دستَس غبدس خَاّذ ثَد

. هستخذم دٍلت اص ّش ًَؿ فولي ِّ هَخت ايدبد ٍٍيِ دس اهَس اداسي ّطَس هوٌَؿ است - 55 هبدُ 

. ٍجَل الَبة ٍ ًطبى ّبي دٍل ثيگبًِ ِّ ثِ هستخذم دٍلت دادُ هي ضَد هََّل ثِ اخبصُ دٍلت است - 56 هبدُ 

خشٍج اص تبثقيت ايشاى ٍ يب ٍجَل تبثقيت ّطَس ثيگبًِ ثِ ضشط گَاّي ٍصاست اهَس خبسخِ هَخت  - 57 هبدُ 

. اًيػبل اص خذهت دٍلت خَاّذ ثَد
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سسيذگي ثِ تَػيش ٍ تخلو اداسي ٍ يب ٍػَس هستخذهيي دس اًدبم ٍؽييِ ٍ تقييي هدبصات آًْب ثِ  - 58 هبدُ 

. فْذُ دادگبُ اداسي است

تطخيع تَػيش ٍ تخلو ٍ ٍػَس هستخذهيي ٍ زگًَگي تطْيل دادگبُ اداسي ٍ سسيذگي ثِ هَخت  - 1 تجػشُ 

ِ ٍسيلِ سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس تْيِ ٍ ثِ تػَيت ّيئت ٍصيشاى  ِ اي خَاّذ ثَد ِّ ث آييي ًبه

. خَاّذ سسيذ

 ٍبًَى 5هستخذهيي ميش ًؾبهي ٍصاست خٌگ اص لطبػ تَػيش تخلو اداسي ٍ تبثـ هَشسات هبدُ  - 2 تجػشُ 

. استخذام ًيشٍّبي هسلص ضبٌّطبّي خَاٌّذ ثَد

: اًَاؿ هدبصات ّبي اداسي ثِ ٍشاس صيش است - 59 هبدُ 

. تَثيخ ّتجي ثب دسج دس پشًٍذُ خذهت-  الو 

ُ ّبي هبّبًِ هستخذم تب يِ سَم اص يِ هبُ تب سِ هبُ- ة  ً القبد . ّسش ضًََ ٍ ىَ

ُ ّبي هبّبًِ هستخذم تب يِ سَم اص سِ هبُ تب ضص هبُ- ح  ً القبد . ّسش ضًََ ٍ ىَ

. اًيػبل هٍَت اص سِ هبُ تب يِ سبل- ت 

. تٌضيل تب دٍ پبيِ يب يِ گشٍُ- ث 

. اًيػبل دائن اص خذهت دٍلت- ج 

سؤسبي اداسات ٍ هَبهبت ثبالتش آًبى هي تَاًٌذ ثِ تطخيع خَد ثذٍى هشاخقِ ثِ دادگبُ اداسي ّتجبً ثب  - 1 تجػشُ 

ُ سا دس هَسد هستخذم هتخلو اداسات تبثقِ خَد هقوَل داسًذ . رّش دليل هدبصات ثٌذ الو ايي هبد

سؤسبي اداسات ٍ هَبهبت ثبالتش ثب تأييذ هَبم هبىًَ خَد ٍ ّوسٌيي ٍصساء هي تَاًٌذ ثذٍى هشاخقِ ثِ  - 2 تجػشُ 

ايي هبدُ سا دس هَسد هستخذم هتخلو اداسات تبثقِ خَد هقوَل  (ة)دادگبُ اداسي ّتجبً ثب رّش دليل هدبصات ثٌذ 
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. داسًذ

دس ضيؼ ضًََ استخذاهي هستخذهيي -  ىػل ّيتن 

هستخذهيي سسوي هي تَاًذ دس هَسد تضييـ ضًََ استخذاهي خَد ثِ سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي   - 60 هبدُ 

. ضَس ضْبيت ٌٌّذ

ضْبيبت استخذاهي ثبيذ ٍجل اص تَذين ثِ ضَساي دٍلتي ٍ دس ميبة آى ثِ ديَاى فبلي ّطَس ثِ سبصهبى  - 61 هبدُ 

. اداسي ٍ استخذاهي ّطَس تَذين ضَد

هشخـ سسيذگي ثِ ضْبيبت استخذاهي هستخذهيي سسوي ضَساي سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي  - 62 هبدُ 

. ّطَس است

. ضَسا هي تَاًذ سسيذگي ثِ ضْبيبت هَضَؿ ايي هبدُ سا تطت ًؾش خَد ثِ ّيئت ّبيي هطَل داسد - 1 تجػشُ 

 ايي هبدُ ٍ فضل ٍ ًػت افضبي آًْب ٍ ّوسٌيي تشتيت 1تشتيت تطْيل ّيئت ّبي هزَّس دس تجػشُ  - 2 تجػشُ 

ِ ّيئت ّبي هزَّس ٍ سسيذگي ّش ّيئت ثِ ضْبيبت ٍ سسيذگي ثِ تخليبت  دسيبىت ضْبيبت ٍ اسخبؿ آًْب ث

ٍ استخذاهي ّطَس پيطٌْبد ٍ ثِ  ِ اي خَاّذ ثَد ِّ ثِ ٍسيلِ سبصهبى اهَس اداسي  افضبي ّيئت ّب عجٌ آييي ًبه

. تػَيت ّيئت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ

سبصهبى اهَس استخذاهي ّطَس هي تَاًذ دس غَست لضٍم تب پٌح سبل اص تبسيخ تػَيت ايي ٍبًَى ثشاي  - 3 تجػشُ 

ُ اي  ً القبد ّش يِ اص ّيئت ّبي هزَّس دس ايي هبدُ يِ ًيش اص ٍضبت ثبصًطستِ دادگستشي سا ثِ ّبس ثگوبسد ٍ ىَ

. ضذاّثش هقبدل ًػو ضًََ ثبصًطستگي ثِ آًْب ثپشداصد

ّش گبُ سأي ثِ ًيـ هستخذم ضبّي غبدس ضَد دس هَسد ٍصاستخبًِ يب هإسسِ دٍلتي هشثَط ٍغقي ٍ  - 63 هبدُ 

ِ سأي غبدسُ هقتشؼ ثبضذ هي تَاًذ ؽشه دُ سٍص اص تبسيخ اثالك سأي ثِ  الصم االخشاء است ٍ ّش گبُ ضبّي ث

. ضَساي دٍلتي ٍ دس ميبة ضَساي دٍلتي ثِ ديَاى فبلي ّطَس ضْبيت ٌّذ
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ٍبًَى هشثَط ثِ ٍبثل تدذيذ ًؾش ثَدى اضْبم ضقجِ ديَاى فبلي ّطَس دس هَسد ضْبيت استخذاهي -  تجػشُ 

ٍ سي ٍ ّيت هلني است ٍلي ضْبيبتي ِّ تب تبسيخ اخشاي ايي ٍبًَى ثِ . هػَة ًَصدّن ثْوي ّضاس ٍ سيػذ 

. ديَاى فبلي ّطَس تَذين ضذُ ثبضذ عجٌ هَشسات ٍبًَى سبثٌ هَسد سسيذگي ٍشاس خَاّذ گشىت

هستخذم سسوي هي تَاًذ ثب يِ هبُ افالم ٍجلي اص خذهت دٍلت استقيب ٌّذ دس ّير هَسد استقيبي  - 64 هبدُ 

هستخذم ساىـ تقْذات اٍ دس ثشاثش دٍلت ًخَاّذ ثَد استقيب اص تبسيخي تطٌَ هي يبثذ ِّ ٍصاستخبًِ يب هإسسِ 

ِ يب هإسسِ دٍلتي هْلو است ؽشه . دٍلتي هشثَط هستخذم ثِ هَخت ضْن سسوي ثب آى هَاىَت ٌّذ ٍصاستخبً

يِ هبُ اص تبسيخ ٍغَل استقيب سد يب ٍجَل استقيب سا ّتجبً افالم داسد اگش تب پبيبى يِ هبُ هزَّس سد يب ٍجَل 

استقيب اثالك ًگشدد ايي اهش دس ضْن فذم ٍجَل استقيب تلَي خَاّذ ضذ هستخذم هي تَاًذ دس غَست ٍجَل ًطذى 

.  ضْبيت ٌّذ60استقيب عجٌ هبدُ 

دس غَستي ِّ هستخذم سسوي هذت دٍ هبُ ثذٍى اعالؿ ٍ فزس هَخِ دس هطل خذهت خَد ضبضش  - 65 هبدُ 

ًطَد اص تبسيخ تشُ خذهت هستقيي ضٌبختِ ضذُ ٍ هبًٌذ هستخذم هستقيي ثب ٍي سىتبس هي ضَد هگش آى ِّ 

ِ خَاّذ ضذ75 يب 74هطوَل هَشسات هَاد  .  ايي ٍبًَى ثبضذ ِّ دس آى غَست ثبصًطست

ّش گبُ هستخذم هزَّس هذفي ضَد ثِ فللي ِّ خبسج اص ضذٍد ٍذست ٍ اختيبس اٍ ثَدُ ًتَاًستِ است -  تجػشُ 

دس هطل خذهت ضبضش ضَد ٍ يب فذم ضضَس خَد سا اعالؿ دّذ ٍ ادفبي اٍ هَسد ٍجَل ٍصاستخبًِ يب هإسسِ 

ِ سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي  هشثَط ٍشاس ًگيشد هي تَاًذ ضْبيت خَد سا ثِ ضويوِ هذاسُ هَسد استٌبد ث

ّطَس تسلين ٌّذ ضَساي سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس هْلو است دس اسشؿ ٍٍت ثِ ضْبيت هضثَس 

دس غَستي ِّ ضْن ضَسا ضبّي اص هَخِ ثَدى فزس هطبساليِ ثبضذ ثِ . سسيذگي ٍ ضْن هَتضي غبدس ٌّذ

خذهت هشاخقت ٍ ضًََ هذت ميجت ثِ ٍي پشداخت خَاّذ ضذ ٍ اگش پست سبصهبًي اٍ ثِ ديگشي دادُ ضذُ 

ِ خذهت ثب ٍي سىتبس  ثبضذ اص تبسيخي ِّ هستقيي ضٌبختِ ضذُ آهبدُ ثِ خذهت هطسَة ٍ هبًٌذ هستخذم آهبدُ ث

. هي ضَد

ٍخَّي ِّ هستخذم هستقيي ثبثت ّسَس ثبصًطستگي ثِ غٌذًٍ ثبصًطستگي پشداخت ّشدُ است ثِ  - 66 هبدُ 

. اٍ هستشد خَاّذ ضذ
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 استقيب ّشدُ است دس غَست اضتيبج ثِ ٍخَد اٍ 64استخذام هدذد هستخذم سسوي ِّ عجٌ هبدُ  - 67 هبدُ 

سَاثٌ خذهت ايي ٍجيل هستخذهيي اص لطبػ ثبصًطستگي هٌؾَس ٍ هطسَة خَاّذ ضذ ثِ ضشط آى . هبًقي ًذاسد

ً ثبصًطستگي هستشد داسًذ66ِّ ٍخَّي سا ِّ عجٌ هبدُ  ِ اًذ يِ خب ثِ غٌذٍ .  دسيبىت داضت

 اص خذهت استقيب ًوَدُ است داٍعلت خذهت دس گشٍُ هَسد 64ّش گبُ هستخذهي ِّ عجٌ هبدُ  - 68 هبدُ 

اضتنبل سبثٌ خَد يب گشٍُ پبئيي تش ثبضذ ٍصاستخبًِ يب هإسسِ دٍلتي استخذام ٌٌّذُ هي تَاًذ داٍعلت سا اص 

. گزساًيذى اهتطبى ٍ دٍسُ آصهبيص هقبه داسد

 اص خذهت استقيب ًوَدُ است داٍعلت خذهت دس گشٍّي 64ّش گبُ هستخذهي ِّ عجٌ هيبد هبدُ  - 69 هبدُ 

ثبالتش اص گشٍُ هَسد اضتنبل سبثٌ خَد ثبضذ استخذام اٍ هطشٍط ثِ گزساًذى اهتطبى خَاّذ ثَد ٍلي ٍصاستخبًِ يب 

. هإسسِ دٍلتي استخذام ٌٌّذُ هي تَاًذ اٍ سا اص گزساًذى دٍسُ آصهبيطي هقبه داسد

دس ثبصًطستگي ٍ ٍؽييِ -  ىػل ّطتن 

اداسُ ّل ثبصًطستگي ىقلي ثب ّليِ داسايي ٍ هَخَدي غٌذًٍ ثبصًطستگي ٍ اسٌبد ٍ اٍساً ٍ ثَدخِ ٍ  - 70 هبدُ 

. تقْذات خَد اص ٍصاست داسايي هٌتضؿ ٍ تبثـ سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي ّطَس هي ضَد

ِ ّب ٍ هإسسبت دٍلتي هْليٌذ ّش هبُ ّطت ٍ ًين دسغذ اص خوـ ضًََ ٍ تيبٍت تغجيٌ  - 71 هبدُ  ٍصاستخبً

ً القبدُ تضويي  ُ ّبي هستخذهيي سسوي ٍ هستخذهيي آصهبيطي سا ثِ استثٌبء ىَ ً القبد ٍ ىَ ضًََ ٍ هضايبي هستوش 

ٍ اضبىِ ّبس ٍ ّسش غٌذًٍ ٍ هأهَسيت ّن ّشدُ ٍ ثبثت سْن هستخذهيي ثِ غٌذًٍ ثبصًطستگي ّطَسي 

. ثپشداصًذ

دس هَسد هستخذهيي سسوي ِّ دس هإسسبت دٍلتي خبسج اص ضوَل ايي ٍبًَى ثِ خذهت هطنَلٌذ  - 1 تجػشُ 

ُ ضذاّثش تب اًَضبء هْلت هَشس دس هَاد   اص خوـ دسيبىتي هبّبًِ 144 ٍ 143ّطت ٍ ًين دسغذ هزَّس دس ايي هبد

ً ثبصًطستگي ّطَسي تطَيل هي ضَد ُ ّبي تضويي ٍ ّسش غٌذًٍ ّن ضذُ ثِ غٌذٍ ً القبد . ايطبى ثِ استثٌبي ىَ

ّسَس ثبصًطستگي هستخذهيي آهبدُ ثِ خذهت ثش هجٌبي توبم ضًََ گشٍُ ٍ پبيِ ايطبى اضتسبة ٍ  - 2 تجػشُ 

 .ثشداضت خَاّذ ضذ


