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دستًرالؼمل شمارٌ  146760مًرخ  1395/11/6يسارت کشًر
مًضًع دستًرالؼمل:
دستًرالؼمل اجزایي وحًٌ اوتخاب ومایىذٌ ساسماوُای مزدم وُاد در َيات وظارت کشًر  ،استاوُا ي شُزستاوُا

زضضاستبي اجطاي ثٌس ت هبزُ يي تػَيت ًبهِ ضوبضُ 27862ت ُ 31281/هَضخ ّ- 84/5/8يبت ٍظيطاى،
"زستَضالؼول اجطايي ًحَُ اًتربة ًوبيٌسُ سبظهبًْبي هطزم ًْبز زض ّيبت ًظبضت ًطَض  ،استبًْب ٍ ضْطستبًْب"
ثططح شيل اثالؽ هي گطزز :

ماده يل  :مليات وتعاريف
 .1هياتهاي نظارت  :ضبهل ّيبت ًظبضت ًطَض ّ ،يبت ًظبضت استبًْب ّ ،يبت ًظبضت ضْطستبًْب

هي

ثبضس ًِ زض ثٌس "ت تجػطُ  5هبزُ يي تػَيت ًبهِ ضوبضُ 27862ت ُ 31281/هَضخ ّ 84/5/8يبت
ٍظيطاى"  ،تػطيح ضسُ اًس .
 .2دبيرخانه هيات نظارت  :ضبهل زثيطذبًِ ّيبتْبي ًظبضت هستوط زض ٍظاضت ًطَض  ،استبًساضيْب ٍ
كطهبًساضيْب است .
 .3نماينذه سازمانهاي مردم نهاد در هياتهاي نظارت  :ضبهل يي ًلط ضرػيت حويوي است ًِ ثب
ضاي ًوبيٌسگبى سبظهبًْبي هطزم ًْبز  ،ثِ هست  2سبل ثؼٌَاى ًوبيٌسُ سبظهبًْبي هطزم ًْبز زض يٌي اظ
ّيبتْبي ًظبضت اًتربة هي ضَز .
 .4انتخابات  :ثوٌظَض اًتربة ًوبيٌسُ سبظهبًْبي هطزم ًْبز زض ّيبتْبي ًظبضت ّ ،طزٍسبل يٌجبض
ثطگعاض هي گطزز ٍ عي آى سبظهبًْبي هطزم ًْبز ثب ضاي ًتجي ً ،وبيٌسُ ذَز ضا اًتربة هي ًٌٌس.
 .5انتخاب مننذگان  :ضبهل اضربظ حويوي است ًِ اظسَي سبظهبًْبي هطزم ًْبز حبئع ضطايظ ايي
زستَضالؼول  ،ثوٌظَض ضطًت زض اًتربثبت جْت اػوبل حن ضاي سبظهبى زضذػَظ تؼييي ًوبيٌسُ ،
هؼطكي هي ضًَسّ .طسبظهبى هطزم ًْبز هي تَاًس حساًثط يي ًلط ًوبيٌسُ ثطاي زازى ضاي هؼطكي ًوبيس.
 .6انتخاب شونذگان  :ضبهل اضربظ حويوي است ًِ ثِ ًوبيٌسگي اظ سبظهبًْبي هطزم ًْبز حبئع ضطايظ
ايي زستَضالؼول  ،ثؼٌَاى ًبهعز تػسي سوت ًوبيٌسگي ّيبت ًظبضت شيطثظ  ،ثجت ًبم
ّطسبظهبى هطزم ًْبز هي تَاًس حساًثط يي ًلط ثؼٌَاى ًبهعز ًوبيٌسگي هؼطكي ًٌس.
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 .7هيات نظارت بر انتخابات  :ثِ تؼساز ً 3لط اظاكطاز شيل تطٌيل ضسُ ٍ ًظبضت ثط حسي اجطاي هوطضات
ايي زستَضالؼول زضعَل ثطگعاضي اًتربثبت تؼييي ًوبيٌسُ سبظهبًْبي هطزم ًْبز ،ضا

ثطػْسُ

زاضز:
 ضئيس ّيبت ًظبضت شيطثظ (ضبهل ضئيس ّيبت ًظبضت ًطَض  ،ضئيس ّيبت ًظبضت استبى  ،ضئيس
ّيبت ًظبضت ضْطستبى)
ً وبيٌسُ ضَضاي كطازست (ضبهل ًوبيٌسُ ضَضاي ػبلي استبًْب ً ،وبيٌسُ ضَضاي استبى ً ،وبيٌسُ
ضَضاي ضْطستبى)
 يي ًلط ًوبيٌسُ ًِ اظ ثيي اًتربة ًٌٌسگبى حبضط زضجلسِ  ،تؼييي هي ضَز.
 .8هيات اجرايي انتخابات  :ثِ تؼساز ً 4لط اظ اكطاز شيل تطٌيل ضسُ ٍ اًتربثبت تؼييي ًوبيٌسُ سبظهبًْبي
هطزم ًْبز ضا عجن هوطضات ايي زستَضالؼول  ،ثطگعاض هي ًوبيٌس.
 زثيط ّيبت ًظبضت شيطثظ ( ضبهل هسيط ًل يب هسئَل شيطثظ سبظهبًْبي هطزم ًْبز زض
ٍظاضت ًطَض  ،هسيطًل زكتط اهَض اجتوبػي استبًساضي شيطثظ  ،هسئَل اهَض اجتوبػي كطهبًساضي
شيطثظ)
ً2 لط ًوبيٌسُ سٌي ًِ اظ ثيي اًتربة ًٌٌسگبى حبضط زضجلسِ اًتربثبت تؼييي هي ضًَس.
ً بضضٌبس زثيطذبًِ ّيبت ًظبضت ثطسبظهبًْبي هطزم ًْبز (ًبضضٌبس شيطثظ ٍظاضت ًطَض ،
استبًساضي  ،كطهبًساضي)
*اػضبي ّيبت ًظبضت ثط اًتربثبت ٍ ّيبت اجطايي اًتربثبت  ،ثػَضت ّوعهبى ًوي تَاًٌس ًبهعز ًوبيٌسگي ثبضٌس.

ماده  : 2شرايط انتخاب مننذگان و انتخاب شونذگان
ّطًسام اظ سبظهبًْبي هطزم ًْبز ًِ عجن تػَيت ًبهِ ضوبضُ 27862ت  ُ 31281 /هَضخ ّ 84/5/8يبت ٍظيطاى،
زاضاي دطٍاًِ كؼبليت هؼتجط ثَزُ ٍ ضرػيت حوَهي آًْب ثِ ثجت ضسيسُ ثبضس  ،هي تَاًس يي ًلط ًوبيٌسُ ضا جْت
ضطًت زض اًتربثبت هؼطكي ًوبيس .
ًوبيٌسُ ّط سبظهبى هي تَاًس ثػَضت ّوعهبى ثؼٌَاى اًتربة ًٌٌسُ ٍ ًبهعز ًوبيٌسگي ثجت ًبم ًٌس  ،لصا زض ّطغَضت
اظ ّط سبظهبى  ،غطكب اظ يي ًلط جْت ضطًت زض اًتربثبت ثجت ًبم ثؼول ذَاّس آهس.
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الف  :شرايط و مذارك مورد نياز انتخاب مننذگان :
-

داشته تاتؼيت کشًر جمًُری اسالمي ایزان

-

داشته حذاقل  18سال تمام

-

داشته مؼزفي وامٍ اس َيات مذیزٌ ساسمان مزدم وُاد

-

یك قطؼٍ ػكس پزسىلي

ب  :شرايط و مذارك مورد نياز انتخاب شونذگان (نامسدهاي نماينذگي) :
-

داشته تاتؼيت کشًر جمًُری اسالمي ایزان

-

اػتقاد ي التشام ػملي تٍ قاوًن اساسي جمًُری اسالمي ایزان .

-

داشته حذاقل  25سال تمام

-

داراتًدن کارت پایان خذمت ،مؼافيت وظام يظيفٍ یا تحصيلي تزای دايطلثيه مزد

-

وذاشته محكًميت مًثز کيفزی تٍ وحًی کٍ مًجة محزيميت اس حقًق اجتماػي شًد.

-

ارائٍ تصًیز ريسوامٍ رسمي کشًر مثىي تز حذاقل  2سال ػضًیت در َيات مذیزٌ یا تاسرسي یكي اس ساسماوُای مزدم وُاد
حائش شزایط ایه دستًرالؼمل  (.تٍ وحًیكٍ درسمان ثثت وام  ،مذت تصذی درَيات مذیزٌ تٍ اتمام وزسيذٌ تاشذ).

-

مؼزفيىامٍ اس َيات مذیزٌ ساسمان مزدم وُاد .

-

تصًیز صفحٍ ايل شىاسىامٍ  ،ديقطؼٍ ػكس پزسىلي.

-

تكميل فزم ثثت وام .

تجػطُ يي  :توبضبي ًبهعزي زض اًتربثبت غطكب زض هَضز اكطازي دصيطكتِ ذَاّس ضس ًِ سبظهبى هتجَع آًْب
ثػَضت هٌظن زضذػَظ اضائِ گعاضش ػولٌطز سبليبًِ (هَضَع هبزُ  5تػَيت ًبهِ ّيبت ٍظيطاى )
اهسام ًوبيس  .تطريع ايي هَضَع ثب هسًظط هطاضزازى اسٌبزٍهساضى هَجَز  ،ثطػْسُ زثيطذبًِ
ّيبت ًظبضت شيطثظ است .
تجػطُ زٍ ً :ليِ هسيطاى ٍ ًبضًٌبى زٍلت ًِ زض ّطيي اظ زستگبّْب ٍ سبظهبًْبي زٍلتي ٍ حٌَهتي ،زاضاي
سوت هطتجظ ثب سبظهبًْبي هطزم ًْبز ّستٌس  ،زضظهبى هسئَليت ٍ دس اظ آى ً ،وي تَاًٌس ثؼٌَاى ًبهعز ًوبيٌسگي
ثجت ًبم ًٌٌس.

ماده : 3مذت نماينذگي و تعذاد نماينذگان
 .1هست ًوبيٌسگي كطز هٌترت زض ّيبت ًظبضت  ،زٍسبل ذَاّس ثَز .
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 .2ظهبى ضطٍع زٍضُ ًوبيٌسگي  ،اظ تبضيد ثطگعاضي اٍليي جلسِ ّيبت ًظبضت شيطثظ ذَاّس ثَز ًِ ثؼس اظ
اًتربثبت ثطگعاض هي گطزز .
ّ .3طكطز هي تَاًس حساًثط ثطاي  2زٍضُ زٍ سبلِ هتَالي ثؼٌَاى ًوبيٌسُ سبظهبًْبي هطزم ًْبز زض
ّيبت ًظبضت اًتربة ضَز.
 .4تؼساز ًوبيٌسگبى هٌترت جْت ػضَيت زض ّيبت ّبي ًظبضت ضبهل يي ًلط ًوبيٌسُ اغلي ٍ يي
ًلط ًوبيٌسُ ػلي الجسل ذَاّس ثَز.

ماده  : 4رونذ برگساري انتخابات :
ًليِ اهساهبت الظم جْت ثطگعاضي اًتربثبت تؼييي ًوبيٌسگبى سبظهبًْبي هطزم ًْبز  ،تَسظ زثيطذبًِ

ّيبت

ًظبضت شيطثظ غَضت هي دصيطز ٍ ّعيٌِ ّبي هطثَعِ اظ هحل اػتجبضات ٍظاضت ًطَض  ،استبًساضيْب ٍ كطهبًساضيْب
تبهيي ذَاّس ضس.
الف  :ريوذ ثثت وام :

زثيطذبًِ ّبي ّيبت ًظبضت هَظلٌس حساهل  2هبُ هجل اظ ثطگعاضي اًتربثبت  ،اهساهبت الظم ضا جْت
اعالع ضسبًي زض ذػَظ ظهبى ٍ هحل ثطگعاضي اًتربثبت ٍ ًحَُ ثجت ًبم زاٍعلجيي  ،اظ عطين چبح آگْي زض
ضٍظًبهِ ّبي ًثيط االًتطبض ٍ سبيط ضسبًِ ّبي جوؼي ثؼول آٍضًسّ .يبت ًظبضت ًطَض هَظق است زضذػَظ
چبح آگْي زض تؼساز  2ضٍظًبهِ ًثيطاالًتطبض ًِ زض سغح ًطَض تَظيغ هي ضًَس  ،اهسام ًوبيس.
 .1ثجت ًبم اظ اًتربة ًٌٌسگبى ٍ اًتربة ضًَسگبى (ًبهعزّب) زض هحل زثيطذبًِ ّيبت ًظبضت شيطثظ اًجبم ذَاّس ضس
ٍ اضائِ هؼطكيٌبهِ غبزضُ اظ سَي سبظهبى هتجَع  ،ثطاي ًليِ ثجت ًبم ًٌٌسگبى العاهي است.
 .2زثيطذبًِ ّبي ّيبت ًظبضت هَظق ّستٌس زض ٌّگبم ثجت ًبم  ،ظهبى زهين ٍ هحل ثطگعاضي اًتربثبت ضا
اػالم ًوبيٌس.
 .3ثجت ًبم اًتربة ضًَسگبى (ًبهعزّبي ًوبيٌسگي ) حساهل  45ضٍظ هجل اظ تبضيد اًتربثبت آؿبظ گطزيسُ ٍ ثِ هست 5
ضٍظ ازاهِ ذَاّس زاضت.
 .4ثجت ًبم اًتربة ًٌٌسگبى اظ يي هبُ هبًسُ ثِ تبضيد اًتربثبت آؿبظ گطزيسُ ٍ  2ضٍظ هجل اظ اًتربثبت ثِ اتوبم هي ضسس .

 .5زثيطذبًِ ّيبت ًظبضت هَظق است دس اظ ثجت ًبم اظ زاٍعلجييً ،سجت ثِ غسٍض ٍ تحَيل ًبضت ٍضٍز ثِ جلسِ
اًتربثبت ثطاي ًليِ ثجت ًبم ًٌٌسگبى اهسام ًوبيس.
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ٍ .6ضٍز ثِ جلسِ اًتربثبت هستلعم اضائِ ًبضت كَم ثَزُ ٍ ثطگِ آضاء ًيع زض اظاي ًبضت ٍضٍز ثِ جلسِ تحَيل ذَاّس
ضس.
 .7زثيطذبًِ ّيبت ًظبضت هَظق است دس اظ اتوبم ثجت ًبم اظ زاٍعلجيي ً ،سجت ثِ تْيِ  2كْطست هجعا ثطاي اًتربة
ًٌٌسگبى ٍ اًتربة ضًَسگبى ٍ ّوچٌيي چبح ثطگِ ضاي اهسام ًوبيس.
 .8ثطگِ ّبي آضاي اًتربثبت هي ثبيست ثِ تؼساز  2ثطاثط ثجت ًبم ًٌٌسگبى چبح گطزيسُ تب زض غَضت تٌطاض كطآيٌس
اًتربثبت هَضز استلبزُ هطاض گيطز.
 .9ثطگِ ّبي آضا زضًَع ضبهل "هطحلِ اٍل" ٍ "هطحلِ زٍم" چبح ذَاّس ضس.
ب  :اخذ استؼالمات اوتخاب شًوذگان (وامشدَا) :

 .1زثيطذبًِ ّيبتْبي ًظبضت هَظق است ؛ دس اظ ثجت ًبم اظ ًبهعزّبي ًوبيٌسگي (اًتربة ضًَسگبى) ،
ًسجت ثِ اذص استؼالم سيبسي – اهٌيتي  ،زضذػَظ آًْب اهسام ًوبيس .
 .2هٌبتجبت هطثَط ثِ استؼالم سيبسي اهٌيتي ًبهعزّبي ًوبيٌسگي  ،هي ثبيست حساهل  30ضٍظ هجل اظ تبضيد
ثطگعاضي اًتربثبت  ،غبزضضسُ ٍثب هيس كَضيت ثِ هطجغ استؼالم ضًَسُ اضسبل گطزز.
 .3هطجغ استؼالم ضًَسُ هَظق است هطاتت ضا ثبهيس كَضيت ثطضسي ًوَزُ ٍ ًظط ذَز ضا حساًثط ظطف هست
 20ضٍظ اظ تبضيد غسٍض ًبهِ استؼالم  ،ثِ زثيطذبًِ ّيبت ًظبضت اػالم ًوبيس .ػسم اضائِ دبسد ظطف هْلت
هصًَض  ،ثوٌعلِ هَاكوت تلوي ذَاّس ضس.
 .4كْطست ًبهعزّبي تبئيس غالحيت ضسُ  ،هي ثبيست  5ضٍظ هجل اظ تبضيد ثطگعاضي اًتربثبت  ،تَسظ
زثيطذبًِ ّيبت ًظبضت ثطاي اعالع ػوَم اػالم ضَز.
 .5زاٍعلجبى هؼتطؼ ثِ ضز غالحيت هي تَاًٌس تب 24سبػت دس اظ اػالم ًتيجِ  ،اػتطاؼ ًتجي ذَز ضا ثِ
زثيطذبًِ ّيبت ًظبضت اضائِ ًوبيٌس  .زثيطذبًِ ّب هَظلٌس ديص اظ ثطگعاضي اًتربثبت اػتطاضبت زضيبكتي ضا
ثِ ًوبيٌسُ هطجغ استؼالم ضًَسُ هٌؼٌس ٍ دبسد الظم ضا هجل اظ ثطگعاضي اًتربثبت ثِ زاٍعلت اعالع
ضسبًي ًٌٌس.
ج  :تثليغات وامشدَا
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 .1اًتربة ضًَسگبى (ًبهعزّب) هي تَاًٌس عجن ضٍضْبي هطسَم ٍ هبًًَي ً ،سجت ثِ هؼطكي ذَز ٍ اػالم ثطًبهِ
ّب ثِ سبظهبًْبي هطزم ًْبز اهسام ًوبيٌس.
 .2چبح يب اظْبض هغبلت ذالف ٍاهغ  ،تجليؾ ػليِ ًبهعزّب ٍ ّطگًَِ ّتي حطهت ٍحيثيت آًبى  ،اًجبم ّطگًَِ
كؼبليت تجليـبتي لِ يب ػليِ ًبهعزّب ثِ ّط ضيَُ  ،اًتطبض اػالم ًظط ضرػيت ّب ٍ تطٌلْبي سيبسي ثب شًط ًبم ٍ
ػٌَاى آًبى اظ سَي زاٍعلجيي هوٌَع ثَزُ ٍ زض غَضت احطاظ هػبزين ترللبت كَم اظ سَي

ّيبت

ًظبضت شيطثظ  ،اظ حضَض اكطاز هترلق زض جلسِ اًتربثبت ٍ ػضَيت زض ّيبت ًظبضت جلَگيطي ذَاّس
ضس .
 .3زثيطذبًِ ّيبت ًظبضت هَظق است زضضٍظ ثطگعاضي اًتربثبت  ،هحل اذص ضاي ضا ػبضي اظ ّطگًَِ آثبض
تجليـبتي ًبهعزّبي اًتربثبت ًوبيس.
د  :تزگشاری اوتخاتات :

 .1اًتربثبت تؼييي ًوبيٌسُ سبظهبًْبي هطزم ًْبز زض ّيبتْبي ًظبضت ّ ،ط زٍ سبل يٌجبض ثػَضت ّوعهبى زض
سطاسط ًطَض  ،زض ًيوِ اٍل اسلٌس هبُ ثطگعاض ذَاّس ضس  .زثيطذبًِ ّيبتْبي ًظبضت هَظق ّستٌس
زضذػَظ اعالع ضسبًي ٍ آؿبظ كطآيٌس ثجت ًبم اظ زي هبُ اهسام ًوبيٌس.
 .2اكطازي هي تَاًٌس زض جلسِ اًتربثبت ضطًت ًوبيٌس ًِ هجال ثجت ًبم ًطزُ ٍ ًبضت ضطًت زضجلسِ زضيبكت
ًوَزُ ثبضٌس.
 .3زثيطذبًِ ّيبت ًظبضت هَظق است كْطست حبضطيي زض جلسِ اًتربثبت ضا زض ثسٍ ٍضٍز ثِ جلسِ تٌظين
ًوَزُ ٍ ثِ اهضبي آًْب ثطسبًس.
 .4جلسِ اًتربثبت ثب حضَض ًػق ثؼالٍُ يي ثجت ًبم ًٌٌسگبى ضسويت هي يبثس .
 .5جلسِ اًتربثبت ثب تؼييي ٍ اػالم اسبهي اػضبي "ّيبت اجطايي اًتربثبت" ٍ "ّيبت ًظبضت ثط اًتربثبت" ٍ
استوطاض آًْب زض هحل ثطگعاضي اًتربثبت  ،آؿبظ ذَاّس ضس.
 .6ضئيس ّيبت ًظبضت ثطاًتربثبت  ،ضئيس جلسِ اًتربثبت هي ثبضس.
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 .7دس اظ اػالم ضسويت جلسِ تَسظ ضئيس جلسِ  ،ثطاي ّطًسام اظ ًبهعزّبي ًوبيٌسگي  ،كطغت ثطاثط جْت
هؼطكي ٍ اضائِ ثطًبهِ ّب ثِ حبضطيي زضجلسِ اذتػبظ زازُ هي ضَز.
 .8زثيطذبًِ ّيبت ًظبضت هَظق است اسبهي ًبهعزّبي ًوبيٌسگي ضا ثِ تطتيت حطٍف اللجب زض هحل ثطگعاضي
اًتربثبت  ،زض هؼطؼ زيس حبضطيي ًػت ًٌس.
 .9ثطگِ ّبي آضاء دس اظ ضٍيت ٍ تبئيس ّيبت ًظبضت ثط اًتربثبت  ،تَسظ ّيبت اجطايي تَظيغ ذَاّس ضس.
 .10ثطاي ّطكطز زضاظاي ًبضت ٍضٍز ثِ جلسِ  ،يي ثطگِ ضاي تحَيل گطزيسُ ٍ ًبضت ٍضٍز ثِ جلسِ تَسظ
ًوبيٌسُ ّيبت اجطايي اهضب ٍ هْط هي ضَز.
 .11غٌسٍم اذص ضاي زضحضَض زاٍعلجيي  ،تَسظ ّيبت اجطايي دلوخ گطزيسُ ٍ ثباػالم ضئيس جلسِ  ،كطآيٌس
ضاي گيطي آؿبظ ٍ ثب اػالم هجسز ٍي ثِ اتوبم ذَاّس ضسيس.
 .12دس اظ اتوبم ضاي گيطي  ،ضوبضش آضا ثالكبغلِ زض حضَض زاٍعلجيي اًجبم ذَاّس ضس.
 .13ضوبضش آضا تَسظ ّيبت اجطايي اًجبم ضسُ ٍ ّيبت ًظبضت ثط ًحَُ ضوبضش آضا ًظبضت ذَاّس ًطز .
 .14دس اظ اتوبم ضوبضش آضا ٍ تبئيس آى تَسظ ّيبت ًظبضت ً ،تيجِ اًتربثبت تَسظ ّيبت اجطايي
هطائت هي ضَز.
 .15زضغَضتيٌِ يٌي اظ ًبهعزّب هَكن ثِ ًست اًثطيت هغلن آضاي حبضطيي گطزز ،اًتربثبت ثِ اتوبم ضسيسُ ٍ
كطز هَضز اضبضُ ثؼٌَاى ًوبيٌسُ سبظهبًْبي هطزم ًْبز زض ّيبت ًظبضت اًتربة هي ضَز.
 .16زضغَضتيٌِ ّيچٌسام اظ ًبهعزّب هَكن ثِ ًست اًثطيت هغلن آضاي حبضطيي ًگطزز ،هطحلِ زٍم اًتربثبت
ثيي ًلطات اٍل ٍ زٍم هطحلِ اٍل  ،هجسزا اًجبم هي ضَز ٍ ًبهعزي ًِ ثيطتطيي آضاي حبضطيي ضا ًست
ًوبيس ثؼٌَاى ًوبيٌسُ سبظهبًْبي هطزم ًْبز زض ّيبت ًظبضت اًتربة ذَاّسضس.
ّ .17طگًَِ اػتطاؼ ًبهعزّب زضذػَظ ضًٍس ثطگعاضي اًتربثبت  ،هي ثبيست زض جلسِ تحَيل
ّيبت ًظبضت ثطاًتربثبت گطزيسُ ٍثالكبغلِ زضّوبى جلسِ هَضز ضسيسگي هطاض گيطز.
 .18دس اظ اتوبم اًتربثبت ٍ هطائت آضا  ،هطاتت غَضتجلسِ گطزيسُ ٍ ثِ اهضبي ًليِ اػضبي ّيبت اجطايي ٍ
ّيبت ًظبضت ثط اًتربثبت ذَاّس ضسيس.

7

سایت مزجغ ساسماوُای مزدم وُاد
www.ngosiran.ir
ماده  : 5سايرمقررات
 .1دس اظ ثطگعاضي اًتربثبت  ،ضئيس ّيبت ًظبضت شيطثظ هَظق است  ،اهساهبت الظم ضا جْت زػَت
اظًوبيٌسُ هٌترت  ،ثوٌظَض حضَض زضجلسبت ّيبت ًظبضت ثؼول آٍضز .
ً .2وبيٌسگبى هٌترت هَظق ّستٌس عجن زػَتٌبهِ اضسبلي اظسَي زثيطذبًِ ّيبت ًظبضت شيطثظ  ،زض جلسبت
ّيبت ًظبضت ضطًت ًوبيٌس.
 .3ؿيجت هجبظ ثطاي ًوبيٌسگبى حساًثط  3جلسِ هتَالي ٍ  5جلسِ هتٌبٍة زضعَل ّطسبل ثَزُ ٍ زض غَضت
ػسم ضػبيت هَاضز هصًَض  ،ػضَيت ًوبيٌسُ زض ّيبت ًظبضت لـَ گطزيسُ ٍ ضئيس

ّيبت

ًظبضت هَظق است ًسجت ثِ زػَت اظ ًوبيٌسُ ػلي الجسل جْت ضطًت زض جلسبت اهسام ًوبيس .هطجغ
تطريع هَجِ يب ؿيطهَجِ ثَزى ؿيجت ّ ،يبت ًظبضت شيطثظ هتجَع ػضَ ؿبيت است.
 .4زضغَضت استؼلبء  ،كَت  ،سلت ػضَيت ٍ يب ًٌبضُ گيطي ًوبيٌسُ هٌترت ثِ ّط زليلي ً ،وبيٌسُ ػلي
الجسل ثِ تطتيت آضاي هترصُ جبيگعيي ذَاّس ضس  .زضغَضت ػسم حضَض ًوبيٌسُ ػلي الجسل  ،زثيطذبًِ
ّيبت ًظبضت هَظق است ظطف هست يٌوبُ ًسجت ثِ ثطگعاضي اًتربثبت ًؼججي ًوبيٌسُ سبظهبًْبي هطزم
ًْبز اهسام ًوبيس.
 .5ثطگعاضي اًتربثبت تؼييي ًوبيٌسُ سبظهبًْبي هطزم ًْبز  ،هٌَط ثِ ثجت ًبم حساهل ً 2لط ثؼٌَاى ًبهعز
ًوبيٌسگي(اًتربة ضًَسُ) ٍ ّوچٌيي ً 5لط ثؼٌَاى اًتربة ًٌٌسُ هي ثبضس.
 .6زضضْطستبًْب ٍ استبًْبيي ًِ تؼساز ثجت ًبم ًٌٌسگبى ثِ حسًػبة كَم ًطسس  ،ثطگعاضي اًتربثبت ثِ هست
يٌوبُ ثِ تؼَين اكتبزُ ٍ اعالع ضسبًي الظم جْت ثجت ًبم اظعطين زثيطذبًِ ّيبت ّبي ًظبضت ثؼول ذَاّس
آهس .زضغَضتيٌِ ػليطؿن هْلت هصًَض  ،حسًػبة الظم هحون ًگطزز ،ثطگعاضي اًتربثبت ثِ هست يٌسبل
ثِ تؼَين اكتبزُ ٍ ًوبيٌسُ هجلي سبظهبًْبي هطزم ًْبز ًوبًبى ثؼٌَاى ًوبيٌسُ تلوي هي ضَز .زضغَضت ًساضتي
ًوبيٌسُ  ،اهَض هطثَط ثِ ّيبت ًظبضت  ،اظعطين ّيبت ًظبضت استبى يب يٌي اظ ّيبتْبي ًظبضت ّن ػطؼ
ديگيطي ذَاّس ضس.
ّ .7طكطزغطكب هي تَاًس زضاًتربثبت هطثَط ثِ ّيبت ًظبضتي ًِ دطٍاًِ كؼبليت سبظهبى هتجَع ضا غبزض ًطزُ
است  ،ضطًت ًوبيس.
8

سایت مزجغ ساسماوُای مزدم وُاد
www.ngosiran.ir
ايي زستَضالؼول زض  5هبزُ ٍ  2تجػطُ  ،جبيگعيي زستَضالؼول ضوبضُ  92865/1هَضخ  1386/7/23گطزيس ٍ
ثطاي ًليِ ّيبت ّبي ًظبضت ٍ سبظهبًْبي هطزم ًْبز  ،الظم االجطاست .

وزير مشور

9

