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 اص: ىذ َب ػجبست ایه شبخضشًد.  َبیی کٍ ویبصمىذ مستىذات َستىذ، اص دستًسالؼمل حبضش استفبدٌ می ثشای شبخض

  رعبیت قَاًیي ٍ هقررات، ضَابط اداری، اًضببطی ٍ سبزهبًی 

  ٌگشدد.ثشای ایه شبخض لحبػ ومی اسصیبثی مًسد وظش داسای سأی لغؼی اص َیأت تخلفبت اداسی ثبشىذ، امتیبصیثشای کبسکىبوی کٍ دس ديس 

 حضَر هٌظن ٍ فعبل در هحل کبر:  

                                              گشدد. می اػمبلثشسسی ي  کبرگسیٌیادارُ مغبثك جذيل ریل تًسظ امتیبص مشثًط ثٍ ایه شبخض،  
 

 
 
 
 
 
 
 

  ِپیطٌْبدّبی سبزًذُ ٍ ًَآٍراًِارائ:  

 گشدد.می اػمبل ثشسسی ي ًظبم پیطٌْبداتکویتِ  تًسظ مشثًط ثٍ ایه شبخض، امتیبص            

 ُایی ٍ هْبرت افسایی تخصصی:افسّبی داًصضرکت در دٍر 

 .گشدد می ي اػمبل تؼییه هذیریت برًبهِ، بَدجِ ٍ تطکیالتتًسظ  مغبثك جذيل ریل مشثًط ثٍ ایه شبخض، امتیبص 

 ّبی عوَهیدٍرُ ّبی تخصصی )در راستبی ٍظبیف ضغلی ٍ تعریف ضذُ در ضرایط احراز ضغل(دٍرُ هعیبر

 امتیبص 1/0َش سبػت  امتیبص 2/0َش سبػت  امتیبص

 ٌهسئَل ٍاحذ تأییذي مًسد دس ششایظ احشاص شغل ػضً تؼشیف شذٌ ثبشذ( )َبی تخظظی ثبیذ دس ساستبی يظبیف شغلی ػضً تمبم ديس 

 .لشاس گیشد عضَ سبزهبًی

 سسیذٌ ثبشذ. هذیریت برًبهِ، بَدجِ ٍ تطکیالتثبیذ ثٍ تأییذ الساهبً ػمًمی ي تخظظی َبی ديسٌ وبمٍ تمبمیگًاَی 

 مشثًط ثٍ ديسٌ صمبوی اسصیبثی ثبشذ.  ببیذػمًمی جُت محبسجٍ دس اسصیبثی، ي  َبی تخظظیديسٌَبی وبمٍتبسیخ گًاَی 

  ي ػضً اص مضایبی آن استفبدٌ  ثًدٌ مشثًط ثٍ ديسٌ )سبل( ثؼذی اسصیبثی َبی تخظظی ي ػمًمیَبی ديسٌوبمٍگًاَیتبسیخ طذيس کٍ طًستیدس

 ثبشذ. َب ثشای ديسٌ ثؼذی اسصیبثی لبثل ثشسسی ي اػمبل میَبی ديسٌوبمٍوکشدٌ ثبشذ، گًاَی

 ٌثبشذ.می 3ػضً دس ديسٌ اسصیبثی  عوَهی ٌَبی گزساوذٌ ي تأییذ شذسمف امتیبص مشثًط ثٍ ديس 

 ّبی ٍیژُتطَیقی، تقذیرًبهِ ٍ هَفقیت : 

 گشدد.ثشسسی ي اػمبل می مذیشیت مىبثغ اوسبوی ي پشتیجبویمغبثك ثب جذيل ریل تًسظ امتیبص مشثًط ثٍ ایه شبخض، 

 اهتیبز عٌَاى ردیف

 4 َبی ديلتیوشبنکست ي  س داوشگبٌ، استبوذاسیئس، ي َمتشاص يصیش بنيصیش، مؼبيو ،ي َمتشاص س جمًُسیئجمًُس، مؼبين س یسئستمذیشوبمٍ اص  1

 3 داوشگبٌومًوٍ کبسمىذ  ي کست ػىًان َبسؤسبی داوشکذٌسئیس دفتش سیبست داوشگبٌ،  ،س داوشگبٌیئمؼبيوبن ستمذیشوبمٍ اص  2

 2 َب(َب ي داوشکذٌدس سغح حًصٌ سیبست، مؼبيوت)  ياحذکبسمىذ ثشگضیذٌ ي کست ػىًان  مذیشان داوشگبٌ مؼبيوبن سئیس داوشکذٌ،تمذیشوبمٍ اص  3

 1 یس شًسای شُشئس، فشمبوذاس، شُشداس، َبی آمًصشی، مذیشان گشيٌمذیش مؼبينتمذیشوبمٍ اص  4

 5/0 َمتشاصَبی پستیب  اتاداسؤسبی ستمذیشوبمٍ اص  5

ت  6
مًفم

ی يیض
َب

ٌ 

 ، کست ممبم دس مسابثمبت يسصشای  یب استبوی( )دس سغح کشًسیییذ مؼبيوت فشَىگی( أ)ثٍ ت اجتمبػیي کست ممبم دس مسبثمبت لشآوی، فشَىگی

َبی دايسی مسبثمبت مختلف يسصشی )ثاٍ تأییاذ ماذیشیت تشثیات     ، داشته گًاَی)دس سغح کشًسی یب استبوی( ) ثٍ تأییذ مذیشیت تشثیت ثذوی(

ػلمای   َابی ٍ شغلی )ثٍ تأییذ مذیشیت پژيَشی(، سخىشاوی دس َمابی  یف یب تشجمٍ کتبة دس صمیىتأل ،)دس سغح کشًسی یب استبوی(     ذوی(ث

 ػلمای دس صمیىاٍ شاغلی) ثاٍ تأییاذ ماذیشیت پژيَشای(        َابی ، اسائٍ پًستش دس َمابی  )خبسجی( )ثٍ تأییذ مذیشیت پژيَشی( دس صمیىٍ شغلی

 .)خبسجی(
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َابی  ، شاشکت یاب کسات ممابم دس فؼبلیات     )دس سغح داوشاگبٌ(  گی(ییذ مؼبيوت فشَىأاجتمبػی )ثٍ ت ي کست ممبم دس مسبثمبت لشآوی، فشَىگی

)ثاٍ تأییاذ    تألیف یب تشجمٍ ممبلاٍ دس صمیىاٍ شاغلی   ثجت اختشاع )ثٍ تأییذ مذیشیت پژيَشی(،  يسصشی داوشگبٌ )ثٍ تأییذ مذیشیت تشثیت ثذوی(،

ػلمای   َابی ، اسائٍ پًساتش دس َمابی   )داخلی( ػلمی دس صمیىٍ شغلی)ثٍ تأییذ مذیشیت پژيَشی( َبیمذیشیت پژيَشی(، سخىشاوی دس َمبی 

َابی آماًصض ضامه خاذمت کبسکىابن       ، تذسیس دس صمیىٍ شغلی مًسد تظاذی دس ديسٌ )داخلی( ) ثٍ تأییذ مذیشیت پژيَشی(  دس صمیىٍ شغلی

   .سبػت( 2حذالل  –یالت تأییذ مذیشیت ثشوبمٍ، ثًدجٍ ي تشکثٍ )      )ػمًمی یب تخظظی(

1 

 

 اهتیبز هعیبر

 3 دس مبٌ یب غیجت ثذين تأخیش، تؼجیل

 2 سبػت دس مبٌ 5کمتش اص تأخیش، تؼجیل یب غیجت 

 1 سبػت دس مبٌ 11تب  5اص تأخیش، تؼجیل یب غیجت 

 0 سبػت دس مبٌ 11 ثی  اصتأخیش، تؼجیل یب غیجت 
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 ٍتمذیشوبمٍ ثب امضبء چىذ ممبم ثبشذ( اػغب شذٌ ثبشذتمذیشوبمٍ  (اسصیبثی شًوذٌػضً ) ثٍ ممبم چىذ یب دي تًسظ ،ياحذی مًضًع ثشای چىبوچ( ،

 .ثًد خًاَذ مغبثك ثب جذيل فًقامضبء کىىذٌ  ممبمثبالتشیه مشثًط ثٍ  تمذیشوبمٍامتیبص 

 َبی سدیفمتىبظش ثب اص امتیبص امتیبص  یک ،ذىثبش مسئًل ثالفظل ػضً ،تمذیشکىىذگبنکٍ  دس طًستیکٍ فًق جذيل 2ي  1 َبیدس خظًص سدیف

 کسش خًاَذ شذ. 2یب  1

  مًفك ثٍ  (مؼبين تًسؼٍ مذیشیت ي پشتیجبوی) ببستثٌبیی غیش اص حًصٌ اطلی خًد یَبحًصٌسیبست داوشگبٌ دس دس طًستی کٍ ػضً اص مؼبيویه

 خًاَذ ثًد. 2میضان امتیبص لبثل احتسبة مؼبدل  ،وبمٍ شذٌ ثبشذاخز تمذیش

 (مذیش مىبثغ اوسبوی ي پشتیجبوی) ببستثٌبی رکش شذٌ بَیداوشگ مسئًلیه ثبشذ کٍلبثل احتسبة می دس طًستی 5 ي 4، 3َبی سدیف امتیبص 

 ثًد. ًخَاّذامتیبص مشثًعٍ لبثل اػمبل  دس غیش ایىظًست ،ذىػضً ثبش اطلیحًصٌ  مشثًط ثٍ

 شًدي امتیبصات ثش اسبس مستىذات دادٌ می است الساهیَبی يیژٌ َب ي مًفمیتتمذیشوبمٍ اسائٍ مستىذات ثشای جذيل. 

 مشثًط ثٍ ديسٌ صمبوی اسصیبثی ثبشذ. ببیذَبی يیژٌ َب ي مًفمیتتمذیشوبمٍ تبسیخ مستىذات اسائٍ شذٌ ثشای جذيل 

 ٍ ّبی تخصصی ٍ ارائِ ًظرات فٌی ٍ تخصصی بِ هبفَق:ارسبل گسارش تذٍیي 

 است. الساهی هسئَل ٍاحذ سبزهبًیاسائٍ مستىذات تأییذ شذٌ تًسظ  بسیبر خَة ثشای مؼیبس 

  گرددًوی)سبل( تکمیل  دس داوشگبٌ حضًس وذاشتٍ ثبشذ ثشای آن ديسٌ هبُ 6فشم اسصیبثی ثشای ػضًی کٍ ثی  اص. 

 

 


