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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ثب ػٌبيت ثِ ثشگضاسي اًتخبثبت شَساّبي اسالهي سٍستب ٍ لضٍم اخشاي دليك لَاًيي ٍ همشسات هشتجظ ثب ٍظبيف شَساّب ،ضوي
تبويذ ثش هْنتشيي ٍظيفِ شَساّبي اسالهي سٍستبّب وِ اًتخبة دّيبس خذيذ يب اثمبي دّيبس لجلي است ػليسغن تسشي
استفسبسيِي هبدُي  71لبًَى شَساّب ًسجت ثِ دّيبساى ،هجٌي ثش اييوِ شَساّبي اسالهي شْش دس ّش دٍسُ پس اص سسويت
يبفتي اػن اص ايٌىِ دٍسُي چْبس سبلِي شْشداس لجلي پبيبى يبفتِ ثبشذ يب خيش ،هيثبيست ًسجت ثِ اًتخبة شْشداس الذام
ًوبيٌذ؛ تَطيِ هي شَد ثب ػٌبيت ثِ تدبسة اًذٍختِ دّيبساى ،تسلظ ثِ اهَس هشثَط ثِ دّيبسي ٍ داًشي وِ عي سبليبى
هتوبدي دس ػشطِ هذيشيت اهَس دّيبسيّب وست ًوَدُاًذ؛ اص دّيبساى هَفك ٍ تحظيل وشدُ ثِ ػٌَاى سشهبيِّبي اًسبًي
خبهؼِ سٍستبيي ثْشُهٌذ ٍ اص ّشگًَِ اػوبل سليمِ شخظي ٍ تؼظجبت پشّيض گشدد.
دس ايي همغغ اص صهبى وِ دس آستبًِي آغبص فؼبليت چْبسهيي دٍسُ شَساّبي اسالهي دس وشَس ّستين ضشٍسي است تب ضوي
يبدآٍسي هدذد لَاًيي ٍ همشسات هشثَط ثِ ػضل ٍ ًظت دّيبساى ،ثش ضشٍست اخشاي لَاًيي ٍ پبيجٌذي ثِ همشسات اص سَي
شَساّبي هٌتخت سػبيت هَاسد ريل تبويذ شَد:
الف -انتخاب دهيار:

-

ثِ استٌبد ثٌذ (م) هبدُي 68لبًَى تشىيالتٍ ،ظبيف ٍ اًتخبة شَساّبي اسالهي وشَس ٍ اًتخبة شْشداساى
(هظَة  ٍ )1375/03/01اطالحبت ثؼذ آى« ،اًتخبة فشدي ريطالح ثِ سوت دّيبس ثشاي  4سبل ثش اسبس
آيييًبهِ هشثَط ٍ هؼشفي ثِ ثخشذاس خْت طذٍس حىن» اص خولِ ٍظبيف ٍ اختيبسات شَساي اسالهي سٍستب
هيثبشذ ،شَساي اسالهي سٍستب پس اص تشىيل هيثبيست ثش اسبس هبدُ  47آيييًبهِ اخشايي تشىيالت ،اًتخبثبت
داخلي ٍ اهَس هبلي شَساّبي اسالهي سٍستب ٍ ًحَُ اًتخبة دّيبس هظَة « 1378/01/11ظشف  15سٍص پس اص
آغبص دٍسُ فؼبليت لبًًَي ثب تَخِ ثِ هبدُ ( )49آيييًبهِ هَطَف فشدي سا ثِػٌَاى دّيبس اًتخبة ٍ ثِ هٌظَس طذٍس
حىن ٍ وبست دّيبسي ثِ ثخشذاسي هحل هؼشفي ًوبيذ»ٍ .ظيفِ شَساي اسالهي سٍستب ثشاثش لبًَى طشفبً هٌحظش ٍ
هميذ ثِ «اًتخبة  ٍ ...هؼشفي ثِ ثخشذاس» است .صهبًي پيشٌْبد شَسا ثشاي اًتخبة دّيبس هحمك هيگشدد ٍ سوت
دّيبس اص لحبػ اداسي سسويت يبفتِ ٍ اػتجبس لبًًَي خَاّذ داشت وِ حىن دّيبسي تَسظ ثخشذاس طبدس گشدد.

 شَسا هيثبيست ثب لحبػ هبدُ  49آيييًبهِ اخشايي تشىيالت ،اًتخبثبت داخلي ٍ اهَس هبلي شَساّبي اسالهي سٍستبٍ ًحَُ اًتخبة دّيبس هظَة  ٍ 1378/01/11اطالحبت ثؼذ آى ،ضوي سػبيت وليِ ششايظ احشاص سوت دّيبس
ًسجت ثِ اًتخبة دّيبس الذام ًوبيذ.
-

هبدُ  49ششايظ احشاص سوت دّيبس سا چٌيي تظشيح ًوَدُاست:
2

الف) شرايط عمومي

 )1تبثؼيت وشَس خوَْسي اسالهي ايشاى
 )2اػتمبد ثِ هجبًي خوَْسي اسالهي ايشاى ٍ لبًَى اسبسي
 )3داشتي حذالل  20سبل سي
 )4اًدبم خذهت ٍظيفِ ػوَهي يب داشتي هؼبفيت دائن اص خذهت
 )5ثشخَسداسي اص تَاًبيي خسوي ٍ سٍحي ثشاي اًدبم وبس
ً )6ذاشتي هحىَهيت ويفشي هؤثش
 )7داشتي حسي شْشت ٍ ػذم اػتيبد ثِ هَاد هخذس
ب) شرايط اختصاصي

 )1داسا ثَدى حذالل هذسن تحظيلي ديپلن هتَسغِ دس وليِ سشتِّب ثشاي دّيبسيّبي دسخِ يه ٍ دٍ
 )2داسا ثَدى حذالل هذسن تحظيلي فَق ديپلن ثب گشايشّبي هشخض شذُ تَسظ ٍصاست وشَس ثشاي دّيبسيّبي دسخِ
سِ ٍ چْبس
تجظشُ :دس طَست ػذم ٍخَد فشد ثب تحظيالت فَقديپلن دس اييگًَِ دّيبسيّب ،شَساي اسالهي سٍستب هيتَاًذ ثب هَافمت
ثخشذاس هشثَط ،فشدي سا ثب تحظيالت ديپلن هتَسغِ ثب داشتي حذالل دٍ سبل سبثمِ وبس اخشايي دس دستگبُّبي اخشايي
ثشاي تظذي سوت دّيبس اًتخبة ًوبيذ.
 )3داسا ثَدى حذالل هذسن تحظيلي ليسبًس ثب گشايشّبي هشخض شذُ تَسظ ٍصاست وشَس ٍ حذالل يه سبل سبثمِ
وبس اخشايي دس دستگبُّبي اخشايي ثشاي دّيبسيّبي دسخِ پٌح ٍ شش
تجظشُ :1دس طَست ػذم ٍخَد فشد ثب تحظيالت ليسبًس دس اييگًَِ دّيبسيّب ،شَساي اسالهي سٍستب هيتَاًذ ثب هَافمت
ثخشذاس هشثَط ،فشدي سا ثب تحظيالت فَق ديپلن ثب داشتي حذالل دٍ سبل سبثمِ اخشايي ٍ يب ثب تحظيالت ديپلن ثب داشتي
چْبس سبل سبثمِ اخشايي دس دستگبُّبي اخشايي ثشاي تظذي سوت دّيبس اًتخبة ًوبيذ.
تجظشُ  :2وسبًي وِ دس صهبى استمبي دسخِ دّيبسي اص دٍ ثِ سِ ٍ يب اص دسخِ چْبس ثِ پٌح دس سوت دّيبس هشغَل اًدبم
ٍظيفِ هيثبشٌذ ٍ اص ًظش تحظيالت ٍ سَاثك وبس اخشايي ٍاخذ ششايظ الصم ثشاي تظذي سوت دّيبس دس سٍستبي هشثَط
ًويثبشٌذ ،تب صهبى تظذي سوت دّيبس دس آى سٍستب اص ششايظ تحظيالت ٍ سَاثك وبس اخشايي هزوَس دس ايي هبدُ هؼبف
هيثبشٌذ ٍ اًتخبة آًبى ثشاي تظذي سوت دّيبس دس دّيبسيّبي ثب ّوبى دسخِ ثالهبًغ است.
ج) ساير شرايط

 -1دّيبس ًويتَاًذ ّوضهبى ػضَ ّيچيه اص شَساّبي اسالهي (هَضَع لبًَى تشىيالتٍ ،ظبيف ٍ اًتخبثبت شَساّبي
اسالهي وشَس ٍ اًتخبة شْشداساى -هظَة  )1375ثبشذ.
 -2ػذم اشتغبل ّوضهبى ثِ وبس دٍلتي دس صهبى تظذي سوت دّيبس دّيبسيّبي توبمٍلت
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 -3سىًَت دّيبس دس صهبى تظذي سوت دّيبسيّبي دسخِ پٌح ٍ شش دس هحل خذهت الضاهي است.
 -4گزساًذى دٍسُّبي آهَصشي لجل اص خذهت وِ هتٌبست ثب دسخِ ّش دّيبسي تَسظ ٍصاست وشَس تؼييي هيگشدد.
 ثش اسبس هبدُ  50آيييًبهِ هَطَف هذت خذهت دّيبس اص صهبى طذٍس حىن ششٍع ثِوبس سسوي چْبس سبل هيثبشذٍ اًتخبة هدذد ٍي ثالهبًغ است.
 اًتخبة دّيبس ٍفك هبدُ  45آيييًبهِ هَطَف ،دس سوت دّيبسي توبمٍلت هيثبشذ ٍ ثش اسبس تجظشُ ريل آى ،دسحَصُ اًتخبثيِ ووتش اص ً 1500فش خوؼيت ،فؼبليت دّيبس ًيوٍِلت (پبسٍُلت) هيثبشذ ٍ اص آىخب وِ ثشاثش ثٌذ  3ثٌذ
ج هبدُ ّ 49وبى آيييًبهِ فمظ سىًَت دّيبس دس صهبى تظذي سوت دّيبسيّبي دسخِ  6 ٍ 5دس هحل خذهت
الضاهياست ،ثِوبسگيشي يه دّيبس پبسٍُلت ثشاي چٌذ دّيبسي ثب دسخِ  3،4،1،2ثالهبًغ هيثبشذ.
ب -رسيذگي به تخلفات دهيار:

 چٌبًچِ دس حيي خذهت ،دّيبس هشتىت تخلفبتي شَد ٍفك هبدُ  10آيييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي وشَس ثِتخلفبت ،ثشاسبس لبًَى وبس سسيذگي هيشَد .دس هَاسدي ًيض وِ دسخظَصتخلفبت اداسي وبسوٌبى يبدشذُ دس
لبًَى وبس حىوي ٍخَد ًذاشتِ ثبشذ سسيذگي ثِ تخلفبت ثشاسبس لبًَى سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي تَسظ
ّيأتّبي سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي هستمش دس استبًذاسيّب اًدبم هيشَد.
ج -خاتمه خذمت دهيار:

 ثِ استٌبد هبدُ  52آيييًبهِ اخشايي تشىيالت ،اًتخبثبت داخلي ٍ اهَس هبلي شَساّبي اسالهي سٍستب ٍ ًحَُ اًتخبةدّيبس ،دس طَست احشاص يىي اص هَاسد (ثِششح ريل) خذهت دّيبس خبتوِ يبفتِ ٍ هَظف است عجك تجظشُ ريل هبدُ
 50حذاوثش يه ّفتِ پس اص پبيبى خذهت اص سوت دّيبسي وبست ٍ حىن خَد سا تسلين شَسا ًوبيذ.
 -1فَت ٍ خٌَى
 -2اص دست دادى ّش يه اص ششايظ احشاص سوت دّيبس ثِ تشخيض شَساي اسالهي سٍستب
 -3لجَل استؼفبء اص سوت دّيبسي تَسظ شَسا
 -4ػضل دّيبس ثب سأي اوثشيت اػضبي شَسا (ثب سػبيت همشسات هشثَعِ هٌذسج دس هبدُ  53آيييًبهِ)
 -5ػذم حضَس دس هحل خذهت ثيشتش اص  15سٍص ثذٍى وست هدَص اص شَسا ٍ يب ًذاشتي ػزس هَخِ ،ثِ تشخيض
شَسا
 -6طذٍس حىن هحىَهيت اص عشف هشاخغ طبلح لبًًَي هجٌي ثش اًفظبل اص خذهت
د -عزل دهيار:

 ثِ استٌبد تجظشُي ريل ثٌذ م هبدُ ي  68لبًَى تشىيالتٍ ،ظبيف ٍ اًتخبثبت شَساّبي اسالهي هظَة ،1375ػضل دّيبس ثب ساي اوثشيت اػضبي شَساي اسالهي سٍستب ٍ ثش اسبس آيييًبهِي هشتجظ اًدبم هيشَد ٍ ثِ ثخشذاس
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خْت طذٍس حىن ػضل هؼشفي هيشَد ،ثٌذ  4هزوَس دس هبدُ  52پس اص عي هشاحل هظشح دس هبدُ  53ثِششح
ريل هحمك هيشَد:
« چٌبًچِ يه يب چٌذ ًفش اص اػضبي شَسا ًسجت ثِ ػولىشد دّيبس يب ػوليبت دّيبسي اػتشاع ٍ يب ايشادي داشتِ ثبشٌذ ،اثتذا
تَسظ سئيس شَسا ،هَاسد سا ثِ طَست ٍاضح ثِ دّيبس تزوش وتجي خَاٌّذ داد؛ دس طَست ػذم سػبيت هفبد هَسد تزوش،
هَضَع ثِ طَست سئَال هغشح خَاّذ شذ وِ دس اييطَست سئيس شَسا سئَال سا وتجبً ثِ دّيبس اثالؽ خَاّذ وشد ٍ حذاوثش
ظشف دُ سٍص پس اص اثالؽ ،دّيبس هَظف ثِ حضَس دس خلسِ ػبدي يب فَقالؼبدُ شَسا ٍ پبسخ ثِ سئَال هيثبشذ .چٌبًچِ
دّيبس اص حضَس استٌىبف ٍسصيذُ ٍ يب پبسخ لبًغوٌٌذُ تشخيض دادُ ًشَد ،عي خلسة ديگشي هَضَع هَسد ثشسسي لشاس
هيگيشد ٍ شَسا هيتَاًذ ثب سأي اوثشيت هغلك اػضب ،دّيبس سا ثشوٌبس وٌذ ٍ فشد خذيذي سا اًتخبة ًوبيذ».
ػضل دّيبس ثذٍى سػبيت هبدُ هزوَس هوىي ًيست ٍ هغبيش ثب لبًَى است.

*تزوش :دس طَستيوِ دّيبس ثِ هظَثِ شَساي اسالهي سٍستب دس خظَص ػضل خَد هؼتشع ثبشذ ،هيتَاًذ هشاتت اػتشاع ٍ
هستٌذات هشثَعِ سا خْت سسيذگي ثِ ّيبت حل اختالف ٍسسيذگي ثِ شىبيبت ،هَضَع هبدُ  80لبًَى تشىيالتٍ ،ظبيف
ٍ اًتخبة شَساّبي اسالهي وشَس ٍ اًتخبة شْشداساى هظَة  ٍ 1375اطالحبت ثؼذي آى اسايِ ًوبيذ.
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