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 : هقذهِ 

 ٍ ووي افعايف ثطاي تالـ ّطگًَِ لعٍم هَيس خبهؼِ غصاي زضتبهيي زاهپطٍضي ثرف هحَضي ًمف ٍ التصبزي اّويت

اظ عطفي ثب تَخِ ثِ پيكطفت تىٌَلَغي ٍ . ثبقس هي وكَض التصبزي اؾتمالل ٍ ذَزوفبيي خْت زض زاهي هحصَالت ويفي

ػلَم زاهپطٍضي، ضطٍضت ثىبضگيطي هترصصيي ٍ زاًف آهَذتگبى ػلَم زاهي زض هتي ٍ هطاوع ثمل هعاضع پطٍضـ زام ٍ 

 هحؿَؼ ٍ "وبضذبًدبت فطآٍضي هحصَالت زاهي، ، هيبزيي  زام ، وبضذبًِ ّبي خَخِ وكي ٍ ذَضان زام ٍ عيَض وبهال

 . اظ ثسيْيبت هؿلن زض پٌِْ افعايف ٍ ثْجَز ويفي هحصَالت زاهي اؾت

ثب ؾبظهبًسّي ٍ ثىبضگيطي ّسفوٌس ٍ زض چْبضچَة ضَاثظ فٌي هترصصيي ٍ زاًف آهَذتگبى حَظُ زاهپطٍضي ايي اهيس 

هي ضٍز وِ تحمك افعايف ضطيت ًفَش زاًف، هٌْسؾي ؾبظي فطايٌس تَليس، ًَآٍضي ٍ ذالليت زض وبّف ّعيٌِ ٍ افعايف 

 .زضآهس، افعايف قبذص ثْطُ ٍضي ٍ ضاًسهبى تَليس زض هعضػِ ٍ ثْجَز ضطيت تجسيل غصايي ٍ وبّف تلفبت هيؿط گطزز

 لبًَى ًظبم خبهغ زاهپطٍضي وكَض هصَة  لبًَى افعايف ثْطُ ٍي زض ثرف وكبٍضظي ٍ زض ايي ضاؾتب ٍ ثِ اؾتٌبز

زض اخطاي هبزُ يه ٍ پٌح لبًَى ٍ  04/06/1388 هَضخ 106824 هدلؽ قَضاي اؾالهي عي اثالغيِ قوبضُ 07/05/1388

 اثالغيِ ٍظيط هحتطم خْبزوكبٍضظي ٍ ثِ اؾتٌبز 10/01/1391 هَضخ 318ثِ قوبضُ  (5 1،2،3ٍ )فَق  هَضَع تجصطُ ّبي 

فٌي تَليس تَؾظ هتمبضيبى زضيبفت پطٍاًِ ثْطُ هؿئَل  زؾتَضالؼول فَق هجٌي ثط العام هؼطفي 26 ٍ هبزُ 21هبزُ  (ج )ثٌس 

ثطزاضي ٍ زض ضاؾتبي ثْيٌِ ؾبظي فؼبليت ّبي زاهپطٍضي ٍ صٌبيغ ٍاثؿتِ ثِ آى ، ثطاي ؾبهبًسّي ايي هْن ، زض لبًَى فَق 

  .اؾتتسٍيي گطزيسُ  "زؾتَضالؼول  ؾبظهبًسّي هؿئَليي فٌي تَليس زض ٍاحسّبي زاهپطٍضي "الصوط ، 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :تعبسیف - 1هبدُ 

 .ثبقس هٌظَضؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي وكبٍضظي ٍهٌبثغ عجيؼي وكَض هي: سبصهبى هشکضی

 .هٌظَضؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي وكبٍضظي ٍهٌبثغ عجيؼي اؾتبى هي ثبقس :  استبى ًظبم هٌْذسیسبصهبى

 لبًَى ًظبم خبهغ زاهپطٍضي وكَض /وكبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي ثرف زض ٍضي ثْطُ افعايف  لبًَى:قبًَى 

 وِ ثِ هَخت آى 10/01/91 هَضخ 318/020اثالغي ٍظيط هحتطم خْبز وكبٍضظي ثِ قوبضُ : 5 دستَسالعول اجشایی هبدُ 26هبدُ 

اؾتفبزُ اظ ذسهبت وبضقٌبؾبى ٍ هؿئَليي فٌي تَليس زض ٍاحسّبي صٌؼتي ٍ ًيوِ صٌؼتي زاهپطٍضي، ثط اؾبؼ زؾتَضالؼولي اؾت وِ 

  .تَؾظ ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي اثالؽ هي گطزز

 ايي زض هَخَز اضظيبثي ّبي قبذص اؾبؼ ثط ترصصي، هصبحجِ اًدبم ضوي وِ اؾت اي وويتِ :فٌی هسئَل سبصهبًذّی کویتِ 

 .ًوَز ذَاّس هؼطفي اؾتبى ؾبظهبى ثِ ضا فٌي هؿئَليي پطٍاًِ، صسٍض خْت ٍ ًوَزُ صالحيت ٍ ؾغح تؼييي ثِ السام زؾتَضالؼول

 لبًَى تبؾيؽ ؾبظهبى ًظبم 28 ٍ ّيئت ػبلي اًتظبهي هبزُ 26 هٌظَض ّيئت ثسٍي اًتظبهي هبزُ :ّیئت ّبی ثذٍی ٍ عبلی اًتظبهی

 .هٌْسؾي وكبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي هي ثبقس

وبضقٌبؼ ضقتِ زاهپطٍضي، حسالل ثب هسضن وبضقٌبؾي ٍ زاضاي گَاّي ضتجِ ثٌسي ٍ  پطٍاًِ هؿئَليت فٌي اظ : هسئَل فٌی تَلیذ 

.  ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي وكبٍضظي اؾت وِ هؿئَليت اهَض فٌي تَليس ٍاحسّبي زاهپطٍضي ضا ثِ ػْسُ زاضز

هدَظي اؾت وِ ثصَضت اذتصبصي ثطاي هؿئَليي فٌي زض ضقتِ تؼييي صالحيت قسُ تَؾظ ؾبظهبى ًظبم : پشٍاًِ هسئَل فٌی.

 .هٌْسؾي اؾتبى صبزض هيكَز ٍ زض آى ثِ هؿئَل فٌي اخبظُ وبض زض ٍاحس تَليسي هكرص زازُ هي قَز

اعالق هي گطزز وِ ثطاي اهَض تغصيِ اًؿبى ٍ يب تغصيِ زام ٍ فؼبليت  (آثعيبى ٍ حكطات چْبضپبيبى،پطًسگبى ،)ثِ حيَاًبتي قبهل : دام 

 .ًگْساضي ٍ پطٍضـ زازُ هي قَز  تَليس ، ٍضظقي ٍ تفطحي ، آظهبيكگبّي ، تَليسي ، التصبزي ، ّبي ،

 تغصيِ ٍ اصالح ًػاز زام ثِ هٌظَض زؾتيبثي ثِ اؾتبًساضزّبي هلي ٍ ثيي الوللي   ػلن ٍ في هسيطيت زض پطٍضـ ،:داهپشٍسی 

تبؾيؿبت  ثْساقتي ٍ ظيؿت هحيغي زض ؾبذت ٍ ؾبظ ؾبذتوبًْب ، ثِ ٍاحسي اعالق هي گطزز وِ اصَل فٌي ،: داهپشٍسیٍاحذ 

 .هبقيي آالت ٍ تدْيعات آى هتٌبؾت ثب همطضات هطثَعِ ضػبيت قسُ ثبقس  ،

 . هؼيبضي اؾت وِ ثط اؾبؼ ًظبم ضتجِ ثٌسي ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي ثِ هٌظَض ؾغح ثٌسي تَاى وبضقٌبؾي تؼييي هي گطزز:ستجِ 

 ثٌسي ضتجِ زؾتَضالؼول اؾبؼ ثط فٌيىِ هؿئَليي ترصصي گطايف زض اي حطفِ صالحيت ؾغح تؼييي ثطاي اؾت هؼيبضي: ثٌذی ستجِ

 .گطزز هي تؼييي عجيؼي هٌبثغ ٍ وكبٍضظي هٌْسؾي ًظبم ؾبظهبى

 وِ  ٍ اخطاييخطثي،تآهَظقي  فٌي زاضاي ضتجِ ثط اؾبؼ ؾَاثك ػلوي ،ئَلييهؼيبضي ثطاي تَاًوٌسي زض گطايف ترصصي هؽ: سطح 

 . ٍليي فٌي تَليس زض ٍاحسّبي زاهپطٍضي تؼييي هي گطززئتَؾظ وويتِ ؾبظهبًسّي هؽ

خْت   ، ٍ ًمكِ اخطاييتغجيك ثب عطح،  ػوليبت احساث ٍ تدْيع ٍاحس زاهپطٍضي اتوبماؾت وِ پؽ اظ هدَظي :پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی 

 .آغبظ فؼبليت تَليسي تَؾظ ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي صبزض هي قَز 

 . هطثيبى ثِ هؿئَليي فٌي گفتِ هي قَز وِ ؾغح آًْب يه ٍ زٍ ثبقس:هشثی

زاًف آهَذتِ زض يىي اظ ضقتِ ّبي گطايف زاهپطٍضي  ٍ ػضَ ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي اؾت وِ ثِ خْت وؿت تدطثِ ٍ  :کبسآهَص

 . ، عجك ًظط هطثي زض ٍاحس تَليسي هكغَل ثِ وبضآهَظي هي قَزؾبظهبًسّي ٍضٍز ثِ عطح هؿئَليي فٌي ثب ّوبٌّگي وويتِ 

 . هٌظَض هيعاى ظطفيت اؾوي اؾت وِ زض پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي ليس قسُ اؾت  :ظشفیت ٍاحذّب 

 فٌي تَليس هٌؼمس هي گطزز هؿئَل ٍ  ثْطُ ثطزاضحمَلي اؾت وِ ثيي تَافك  :قشاسداد

 .ثبقس هي هكغَل ثِ وبضزاهپطٍضي ثِ صَضت توبم ٍلت زضيه ٍاحس    وِفٌي هؿئَل : توبم ٍقتفعبلیت

 . ثبقس هي هكغَل ثِ وبضزاهپطٍضي يه يب چٌس ٍاحس  ثِ صَضت پبضُ ٍلت زضوِ فٌي  هؿئَل :پبسُ ٍقتفعبلیت 



 

 

 : اّذاف - 2هبدُ 
  .زاًكگبّي آهَذتگبى زاًف ػلوي ّبي اًسٍذتِ ٍ تدبضة اظ اؾتفبزُ-  1

  .ٍضي ثْطُقبذص ّبي  اضتمبي ٍ تَليس ويفي ٍ ووي ثْجَز - 2

 .زاهپطٍضي  ّبيضقتِ آهَذتگبى زاًف ايدبز قطايظ الظم خْت وبضآفطيٌي-3

 .ػلويتَؾؼِ پبيساض وكبٍضظي ثب ثِ وبضگيطي اصَل فٌي ٍ - 4

 .افعايف ضطيت ًفَش زاًف زض ٍاحس زاهپطٍضي- 5

 . ثْطُ ثطزاضاىًَآٍضي ٍ ذالليت زض وبّف ّعيٌِ ٍ افعايف زضآهس- 6

  .اهطتَليس زض ترصصي ٍ ػلوي ّبي ًظط ًمغِ ػولي اقبػِ-7

  .تؿْيل ٍ تؿطيغ زض اًتمبل يبفتِ ّبي تحميمبتي ثِ ٍاحسّبي زاهپطٍضي- 8

  .زاهپطٍضي ٍاحسّبي تَليس فٌي هؿئَليي ي اظحمَق حوبيت-9

  .زاهيظطفيت ؾبظي ٍ اهىبى گؿتطـ صبزضات هحصَالت - 10

 . لبًَى ًظبم خبهغ زاهپطٍضي وكَض5اخطايي هبزُ  زؾتَضالؼول تحمك قطايظ ايدبز- 11

 

 : ٍظبیف سبصهبى هشکضی - 3هبدُ 
 .ايدبز ثبًه اعالػبتي هؿئَليي فٌي زض ؾغح وكَض -1

 .ًظبضت ثط ػولىطز وويتِ ّبي ؾبظهبًسّي اؾتبًي -2

 .قٌبؾبيي ًيبظّبي آهَظقي زض حَظُ هؿئَليي فٌي ٍ تسٍيي اؾتبًساضزّب ٍ هحتَاي آهَظقي -3

 .عطاحي ٍ اؾتمطاض ؾبهبًِ خبهغ اضخبع وبض هؿئَليي فٌي ثط اؾبؼ ضتجِ ٍ ؾغح -4

 . ثطگعاضي آظهَى ؾطاؾطي اًتربة هؿئَليي فٌي -5

 

 :ًظبم هٌْذسی استبىسبصهبى ٍظبیف -  4هبدُ 

 .هؼطفي هؿئَل فٌي ثِ هتمبضي پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي- 1 

 . فٌي زض عي هست لطاضزازهؿئَليي ًظبضت ثط ػولىطز - 2

 .آهَظـ، ًَآهَظي ٍ ثبظآهَظي هؿئَليي فٌي- 3

 .فٌي هؿئَل اي حطفِ حمَق اظ  زفبع ٍ حوبيت -4

 .ثطضؾي ػولىطز هؿئَليي فٌي ثِ هٌظَض اضتمبء ؾغح تَاًوٌسي -5

 .فٌيهؿئَل صسٍض پطٍاًِ - 6

   .زاهپطٍضي ٍاحس ّبي پطٍاًِ صبحجبى ٍ فٌي اذتالف في هبثيي هؿئَل پيگيطي ٍ ثطضؾي -6

 .اضؾبل گعاضـ ّبي ازٍاضي ثِ ؾبظهبى هطوعي -7

 .احصبء ٍ قٌبؾبيي هكىالت ٍ ًبضؾبيي ّب ي هطثَط ثِ ايي زؾتَضالؼول ٍ اضائِ آًْب ثِ ؾبظهبى هطوعي- 8

 .پيكٌْبز حك العحوِ ذسهبت وبضقٌبؼ هؿئَل فٌي زض ؾغَح هرتلف زض ّط ؾبل ثِ ؾبظهبى هطوعي-9

 

 

 

 



 

 

 :فٌی هسئَلیي سبصهبًذّی ٍظبیف کویتِ -5هبدُ 

 .هطثي ثِ وبضآهَظ اضخبع اًدبم هصبحجِ ػلوي ترصصي ٍ- 1

 .وبضقٌبؾبى  اخطايي ٍ ػلوي ؾَاثك تغجيك هؿتٌسات- 2

 .وبضقٌبؾبى آهَظقي ترصصي ؾَاثك اضظيبثي  ٍثطضؾي- 3

 .زؾتَضالؼولايي هغبثك زاهپطٍضي فٌي زض ٍاحسّبي هؿئَليي ظطفيت ؾغح ٍ تؼييي - 4

 .فٌي زض عي هست لطاضزازهؿئَليي ثطضؾي ػولىطز - 5

 ي ثِ ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي اؾتبىزٍضُ ّبي آهَظقي هَضز ًيبظ هؿئَليي فيپيكٌْبز - 6

 .زاهپطٍضي ثْطُ ثطزاضي ٍاحس ّبي پطٍاًِ صبحجبى ٍ فٌي هؿئَل زض اذتالف ًظطات هَخَز هبثيي  زاٍضي-7

 

 فٌی تَلیذ  هسئَل ٍظبیف - 6هبدُ 

 .اخطا ٍوٌتطل قبذص ّبي تَليس ٍضػبيت ضَاثظ فٌي زض ٍاحسّبي زاهپطٍضي- 1

 . اخطاي زؾتَضالؼول ّب ٍ آئيي ًبهِ ّبي اثالغي اظ ؾَي ٍظاضت خْبزوكبٍضظي ٍ ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي- 2

 . حضَض زض ٍاحس زاهپطٍضي عجك هفبز لطاضزاز- 3

 . هبِّ ثِ وويتِ ؾبظهبًسّي6اضائِ گعاضـ ػولىطز - 4

 .ػولىطز حساوثط ثِ زض خْت ثْجَز ثْطُ ٍضي ٍ زؾتيبثي زاهساض ثِ آى پيكٌْبز تَليس ٍ ثطًبهِ تٌظين- 5

  .پطٍضـ هرتلف همبعغ ٍ ؾٌيي ثب خيطُ هتٌبؾت تسٍيي- 6

 . ترصصي افعاضّبي ًطم زض گلِ  ٍاعالػبت آهبض ثجت- 7

   .آهَظـ ًيطٍي اًؿبًي ٍاحس زاهپطٍضي ثطًبهِ تٌظين- 8

  .تَليس هحصَل ٍ ضقس ّبي هٌحٌي ثطضؾي ٍ تحليل- 9

  .اؾترطاج ٍ ثطضؾي ضطيت تجسيل ٍ تالـ زض خْت ثْجَز آى- 10

 .  اؾتبىقطوت زض زٍضُ ّبي آهَظقي تؼييي قسُ تَؾظ ًظبم هٌْسؾي- 11

 .پبيف ويفيت هحصَل زض ٍاحس زاهپطٍضي- 12

 .ثطًبهِ ضيعي زض خْت اصالح ٍ ثْجَز ضٍـ ّبي تَليس- 13

  .ّوىبضي ثب ثبظضؾبى اػعاهي ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي ٍ زض اذتيبض لطاضزازى اعالػبت هَضز ًيبظ- 14

 .پيكٌْبز تبهيي الالم هٌبؾت ذَضان خْت افعايف ضاًسهبى تَليس- 15

 .ًظبضت ثط ضػبيت اصَل صحيح ًگْساضي ذَضان هصطفي- 16

 .پيكٌْبز تبهيي ٍ يب اصالح تدْيعات ٍ تبؾيؿبت ٍ ثْطُ ثطزاضي هغلَة اظ آًْب- 17

 .پيكٌْبز اؾتفبزُ اظ ًػاز ٍ ؾَيِ هتٌبؾت ثب هَلؼيت ٍ ّسف التصبزي اظ تَليس- 18

ـ ّبي اصالح ًػازي ثِ هٌظَض ثْجَز ضاًسهبى تَليس- 19 . پيكٌْبز ثىبضگيطي ضٍ

 ثشداساى ثْشُ تعْذات ٍ ٍظبیف-7 هبدُ

 ....(ٍ ًػاز،پطٍضـ تغصيِ،اصالح)فٌي ٍهمطضات اصَل ضػبيت خْت زض فٌي هؿئَل ثب ٍّوبٌّگي ّوىبضي-1

. ذَز ٍظبيف اخطاي زض فٌي هؿئَل ثطاي الظم تؿْيالت ايدبز- 2 

  .فٌي هؿئَل ثِ زاهپطٍضي ٍاحس زاهپعقه اظ قسُ زضيبفت ثْساقتي گعاضـ اضائِ- 3

 .لطاضزاز عجك فٌي هؿئَل هعايبي ٍ حمَق پطزاذت- 4

 



 

 

 : "فٌی هسئَل سبصهبًذّی کویتِ" اعضبء تشکیت– 8 هبدُ
  (ضئيؽ وويتِ)ًظبم هٌْسؾي اؾتبى يب ًوبيٌسُ تبم االذتيبض آىؾبظهبى ضئيؽ  -

   هؼبٍى ثْجَز تَليسات زاهي خْبزوكبٍضظي اؾتبى  يب ًوبيٌسُ تبم االذتيبض -

 (وويتِ زثيط )هؼبٍى ثطًبهِ ضيعي ٍ وبضآفطيٌي ًظبم هٌْسؾي اؾتبى يب ًوبيٌسُ تبم االذتيبض -

 هؼبٍى آهَظقي ٍ فٌبٍضي ًظبم هٌْسؾي اؾتبى يب ًوبيٌسُ تبم االذتيبض -

 ؾِ ًفط اظ وبضقٌبؾبى صبحت ًظط اظ ّط گطايف ترصصي  -

 .  هؼطفي هي گطزًسٍ ايي وبضقٌبؾبى تَؾظ ضئيؽ ًظبم هٌْسؾي اؾتبى تؼييي : تجصطُ 

  لبثل توسيس اؾتضئيؽ وويتِاحىبم اػضبي وويتِ ثِ هست يىؿبل صبزض ٍ پؽ اظ تبييس . 

 زثيطذبًِ وويتِ زض هحل ًظبم هٌْسؾي اؾتبى ذَاّس ثَز.. 

 

: تَلیذ فٌی هسئَلیي صالحیت احشاص ثشای الصم ضشایط- 9 هبدُ
 

 : ضشایط عوَهی -  الف 

 ايطاى اؾالهي خوَْضي تبثؼيت -1

 ػسم ؾَء پيكيٌِ ويفطي -2

 .زاقتي هسضن ليؿبًؽ يب ثبالتط زض يىي اظ ضقتِ ّبي زاهپطٍضي -3

 .فٌي هي ثبقٌسهؿئَل فبضؽ التحصيالى ضقتِ ّبي ترصصي هطتجظ فمظ زض ّوبى گطايف هدبظ ثِ زضيبفت پطٍاًِ : تجصطُ

 .ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾياظ  هؼتجطػضَيت زاضاي وبضت - 4

 (آلبيبى )هؼبفيت يب ذسهت پبيبى وبضت  زاقتي-5

 

 : ضشایط اختصبصی - ة

 .فٌيهؿئَليي  ؾطاؾطي اًتربةلجَلي زض آظهَى  -1

 زاقتي ضتجِ هكبٍضُ اظ ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي -2

 پطٍاًِ اقتغبل اظ ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي  -3

 .ؾبظهبًسّياظ وويتِ الظم هصبحجِ ٍ وؿت اهتيبظ قطوت زض  -4

 .  اضائِ گَاّي قطوت ٍ وؿت هَفميت زض ثبظآهَظي ٍ زٍضُ ّبي آهَظـ ػولي ، هْبضتي ٍ ترصصي -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 : هذاسک هَسد ًیبص جْت صذٍس پشٍاًِ هسئَل فٌی تَلیذ: 10هبدُ 

 .تصَيط وبضت ػضَيت هؼتجط ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي -1

 وپي قٌبؾٌبهِ ٍ وبضت هلي -2

 ػىؽ پطؾٌلي -3

 اضائِ وبضت پبيبى ذسهت يب هؼبفيت زائن  -4

 .اضائِ تصَيط گَاّي ضتجِ ثٌسي ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي اؾتبى -5

 اضائِ گَاّي قطوت زٍضُ آهَظقي هؿئَل فٌي زض ًظبم هٌْسؾي -6

 (ثِ صَضت ترصصي)تصَيط هساضن الظم هجٌي ثط زاقتي  ؾَاثك تدطثي ٍ وبض ػولي زض ٍاحسّبي تَليسي -7

 . اؾتبىؾبظهبًسّيگَاّي تؼييي ؾغح گطايف ترصصي اظ ؾَي وويتِ  -8

 .اضائِ تصَيط پطٍاًِ اقتغبل ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي اؾتبى -9

 اثالغي تؼطفِ اؾبؼ ثط ٍاضيعي فيف -10

 (زض ظهبى هؼطفي هؿئَل فٌي ثِ ٍاحس تَليسي)اضائِ ثيوِ ًبهِ هؿئَليت فٌي -11

 پيَؾت فطم ثب هغبثك فٌي هؿئَل هحضطي  اضائِ تؼْسًبهِ -12

 

 

 : ًظبست-11هبدُ

 ثط حؿي اخطاي آى ثط  ػبليِهؿئَليت ًظبضت هؿتمين ثط اخطاي ايي زؾتَضالؼول ثط ػْسُ ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي اؾتبى ٍ ًظبضت

 . ػْسُ ؾبظهبى هطوعي هي ثبقس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فٌی هسؤلیي سبصی تَاًوٌذ ٍ آهَصضی ثشًبهِ - 12 هبدُ

 ثَزُ ازٍاضي ترصصي ّبي زٍضُ ٍ ثبظآهَظي ، آهَظقي ّبي زٍضُ گصضاًسى ٍ قطوت ثِ هَظف زاهپطٍضي ٍاحسّبي فٌي هؿئَليي

 .هيگيطز اًدبم آٍضي في ٍ آهَظـ هؼبًٍت تَؾظ قسُ تسٍيي اؾتبًساضزّبي ثطاؾبؼ ٍ اؾتبًي ًيبظّبي ثِ تَخِ ثب ّب ثطًبهِ ايي وِ

 .ثبقس هي(   ػولي ٍ تئَضي ) آهَظقي زٍضُ ؾبػت 51  گصضاًسى ثِ هَظف ؾبالًِ فٌي ّطهؿئَل : تجصطُ
 

 :فٌی ٍلیيئهس تخصصی ّبی گشایص- 13هبدُ 

 : هي ثبقس گطايف ّبي ظيط اظ زض يىي فٌي پطٍاًِ هؿئَل  زضيبفت ثِ حميمي هدبظ فطز ّط

  گَضتی ٍاحذّبی- 1

 قبهل هطؽ گَقتي صٌؼتي ، هطؽ هبزض گَقتي، ٍاحس خَخِ وكي گَقتي، هطؽ اخساز گَقتي، اليي گَقتي، پطٍضـ ثَللوَى

 ٍاحذّبی تخوگزاس - 2

هطؽ ثَهي، . پطٍضـ پَلت، ٍاحس خَخِ وكي تروگصاض، اخساز تروگصاض قبهل هطؽ تروگصاض تدبضي ، هطؽ هبزض تروگصاض،

 ثَللوَى هبزض

 ضتشهشغ - 3

 قتطهطؽ پطٍاضي ، قتطهطؽ هَلس ، قتطهطؽ تَاًم 

 کجک ٍ ثلذسچیي- 4

 پشٍسش دام سٌگیي  - 5

 ... قبهل گبٍقيطي، گَؾبلِ پطٍاض، قتط، اؾت ٍ

 پشٍسش دام سجک -  6

 ...قبهل گَؾفٌس زاقتي،  ثطُ پطٍاضي،  ثع ٍ

ٍاحذّبی جَجِ کطی -  7

کبسخبًِ ّبی تَلیذ خَساک دام ٍ طیَس ٍ هکول ّبی خَساک - 8

پشٍسش صًجَس عسل ٍ کشم اثشیطن - 9

 .... صًجیشُ  ّبی تخصصی یکپبسچِ تَلیذ گَضت هشغ، ضیش، گَضت قشهض ٍ-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

: ثٌذی ستجِ ًحَُ -14      هبدُ

قيَُ ًبهِ ضتجِ ثٌسي ٍ تكريص صالحيت ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي وكبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي هصَة  اؾبؼ ثط فٌي هؿَليي ثٌسي ضتجِ

 .ثَز  ذَاّس لبًَى افعايف ثْطُ ٍضي2 هبزُ 6هَضَع تجصطُ  ّيئت ػبلي ضتجِ ثٌسي

  :ًحَُ سطح ثٌذی هسئَلیي فٌی - 15هبدُ 

  : هفیذ جْت تعییي سطح هسئَل فٌیتجشثیبتًحَُ هحبسجِ سَاثق ٍ -الف

 :هي ثبقسظيط قبذص ّبي ؾغح ثٌسي ٍ ؾمف اهتيبظ ّطيه اظ قبذص ّب ثِ قطح 

 اهتيبظ ذَاّس ثَز وِ ثِ قطح شيل تؼييي هي گطزز 55حساوثطضتجِ هكبٍضُ اذص قسُ اظ ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي - 1

 اهتيبظزُ  ←ضتجِ ؾِ 

 اهتيبظثيؿت  ←ضتجِ زٍ 

 اهتيبظؾي  ←ضتجِ يه 

 اهتيبظچْل  ←ضتجِ ذجطُ 

  اهتيبظپٌدبُ ٍ پٌح ←ضتجِ هوتبظ

 اهتيبظ  ذَاّس ثَز وِ ثِ قطح شيل تؼييي هي گطزز    90حساوثطزاضا ثَزى ؾبثمِ وبض هطتجظ ثب گطايف ترصصي هَضز تمبضب - 2

 .اهتيبظ زض ًظط گطفتِ هي قَز 3ثِ اظاء ّط ؾبل ؾبثمِ حساوثط :  1تجصطُ 

، ؾبثمِ ثيوِ هطتجظ، ؾَاثك وبضي تَليس وٌٌسگبى ٍاحسّبي زاهي ضؾويؾبثمِ وبض هطتجظ هَضز لجَل قبهل، لطاضزازّبي : 2تجصطُ 

ضاؾتي آظهبيي هي ؾبظهبًسّي زاضاي پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي هَضز تبييس ؾبظهبى ٍؾَاثك هسيطاى فٌي زام ٍ عيَض هي ثبقس ٍ تَؾظ وويتِ 

 .گطزز

 زض آًْب هيجبقٌس،  ؾَاثك ٍغيطزٍلتي زٍلتي ثرف ؾَاثك اخطايي ٍ ؾتبزي هطتجظ زض ظهيٌِ ّبي اًَاع زام زض زاضاي وِ افطازي: 3تجصطُ 

 . هيگطزز   زضصس ؾَاثك تدطثي هحبؾج40ِحساوثط هؼبزلؾبظهبًسّي ثب تبييس وويتِ  پطٍضـ ّبي ظهيٌِ

 .ؾَاثك وبضي فمظ پؽ اظ اذص هسضن وبضقٌبؾي لبثل هحبؾجِ هي ثبقس : 4تجصطُ 

 .ؾَاثك وبضي زض توبم ظهيٌِ ّبي پطٍضـ عيَض ثطاي هتمبضيبى ّطوسام اظ گطايف ّبي ترصصي عيَض لبثل هحبؾجِ اؾت: 5تجصطُ 

 10ثِ اظاء ّط ثبقس وويتِ ؾبظهبًسّي گصضاًسى زٍضُ ّبي آهَظقي ٍ ثبظآهَظي هطتجظ ثب گطايف ّبي ترصصي وِ هَضز تبييس - 3

 . اهتيبظ20 اهتيبظ ٍ حساوثط 1ؾبػت 

 اهتيبظ زض 20 ٍ حساوثط 12 وِ حسالل اهتيبظ . هي ثبقس20 اظ 12ًوطُ هَفميت زض آظهَى ٍضٍزي هؿئَليي فٌي هٌَط ثِ وؿت - 4

 . تؼييي ؾغح لحبػ هي گطزز

   اهتيبظ35 ًوطُ هصبحجِ هؿئَليي فٌي خْت تؼييي ؾغح ٍ گطايف ترصصي حساوثط –5

ثسيْي اؾت . اظ ؾَاالت عطح قسُ هي ثبقس% 60وؿت اهتيبظ لجَلي زض هصبحجِ فٌي،  هؿتلعم پبؾرگَيي صحيح ثِ حسالل : تجصطُ

 .  وؿت اهتيبظ ثبلي هبًسُ زض هصبحجِ ّبي ثؼسي اهىبپصيط هي ثبقس 

 تعییه سطح بز اسبس امتیبس َبی کسب ضذٌ مسئًل فىی تًلیذ- 1جذيل
 اهتیبص وست ضذُ سغح 

5 60 

4 100 

3 140 

2  180 

1 220 



 

 

 ًحَُ هحبسجِ سَاثق ٍ تجشثیبت هفیذ جْت استقبء سطح هسئَل فٌی -ة

 :ؾمف اهتيبظ ّطيه اظ قبذص ّب ثِ قطح شيل هي ثبقس

 اهتيبظ 55ضتجِ خسيس هكبٍضُ  اذص قسُ اظ ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾي ثب احتؿبة ضتجِ لجلي ؾبظهبى ، حساوثط - 1

  اهتيبظ  90زاضا ثَزى ؾبثمِ وبض هطتجظ ثب گطايف ترصصي، ثب احتؿبة اهتيبظ ؾبثمِ وبض لجلي، حساوثط- 2

 اهتيبظ   20زٍضُ ّبي آهَظقي ٍ ثبظآهَظي هطتجظ ثب گطايف ّبي ترصصي ثب احتؿبة اهتيبظ لجلي ، حساوثط - 3

 اهتيبظ  20، حساوثط ؾبظهبًسّي  افعايف ثْطُ ٍضي زض ٍاحس تَليسي ثب تبئيس وويتِ ، ًَآٍضي ٍحؿي اًدبم وبض-  4

  اهتيبظ10 ثؼس اظ تبضيد ؾغح ثٌسي لجلي حساوثط(هطثيبى)ثبالتط  ؾغح فٌي هؿئَلييپصيطـ وبضآهَظ تَؾظ -5

 هتيبظ 30 حساوثط ثٌسي لجلي ؾغح اذص تبضيد اظ ثؼس ،(هطثي )ثبالتط ؾغح فٌي هؿئَليي ًعز وبضٍضظي ّبي زٍضُ گصضاًسى -6

 :ّطيه اظ قبذصْبي فَق ثصَضت ظيط هحبؾجِ ٍ اضظيبثي ذَاّس قس

 :       ضتجِ اذص قسُ اظ ؾبظهبى -1

 اهتيبظزُ  ←ضتجِ ؾِ 

 اهتيبظثيؿت  ←ضتجِ زٍ 

 اهتيبظؾي  ←ضتجِ يه 

 اهتيبظچْل  ←ضتجِ ذجطُ 

 ٍ پٌح اهتيبظپٌدبُ  ←ضتجِ هوتبظ

 اهتيبظ  3ؾبل يهؾبثمِ وبض هطتجظ ٍ ؾبثمِ وبض ٍاحسّبي زاهپطٍضي،ثِ اظاء ّط - 2

 .ؾبثمِ وبض هطتجظ هَضز لجَل قبهل، لطاضزازّبي هحضطي، ؾبثمِ ثيوِ هطتجظ ٍ  ؾَاثك وبضي هؿئَليي فٌي هي ثبقس: 1تجصطُ 

 . ؾبظهبى ضاؾتي آظهبيي قَز ؾبظهبًسّي ؾَاثك وبضي ثبيس تَؾظ وويتِ : 2تجصطُ 

 اهتيبظ 1ؾبػت  10ّط زٍضُ ّبي آهَظقي ٍ ثبظ آهَظي هطتجظ ٍ  هَضز تبييس ؾبظهبى ، ثِ اظاء - 3

 . اهتيبظ2ؾبل يه ٍ افعايف ثْطُ ٍضي زض ٍاحس تَليسي ثِ اظاء ّط ، ًَآٍضيحؿي اًدبم وبض- 4

 ٍ اهتيبظ 10 زٍضُ ّط گصضاًسى اظاء ثِ لجلي، اذصؾغح تبضيد اظ ثؼس ثبالتط ؾغَح فٌي هؿئَليي ًعز وبضٍضظي ّبي زٍضُ گصضاًسى -5

 اهتيبظ 30 حساوثط

هي ثبيؿت  (ؾبلِ اؾت يه اػتجبض پطٍاًِ هؿئَليت فٌي  )ٍ ثبالتط خْت اضتمبء ؾغح ٍ يب توسيس پطٍاًِ زٍ   هؿئَل فٌي ؾغح – 5

 :عجك خسٍل ظيط ًؿجت ثِ خصة وبضآهَظ السام ًوبيٌس 

 سٍ ي ببالتزسطح مسئًلیه تعذاد کبرآمًسان - 2جذيل
 حسالل تؼساز وبضآهَظ هؿئَل فٌيؾغح 

2 2 

 (فمظ خْت توسيس پطٍاًِ  ) 1 1

 . لبثل تغييط اؾتؾبظهبًسّي ثط حؿت قطايظ ٍ تؼساز وبضآهَظ اؾتبى ، اػساز خسٍل فَق ثب تبييس وويتِ : تجصطُ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :هحبسجِ اهتیبص ّش دٍسُ کبسآهَصی ثِ ضشح ریل تعییي هی گشدد-ج

 .يه زٍضُ هطؽ گَقتي  ثِ ػٌَاى يه زٍضُ وبضآهَظي هحبؾجِ هيگطزز: الف

 .يه زٍضُ پَلت ثِ ػٌَاى يه زٍضُ وبضآهَظي هحبؾجِ هي گطزز: ة

 . يه زٍضُ وبضآهَظي هحبؾجِ هيگطزز  هبُ وبضآهَظي زض ٍاحس تَليسي،هؼبزل3زض ضاثغِ ثب ؾبيط زاهْب گصضاًسى حسالل -ج

 .هَفميت وؿت اهتيبظ زض زٍضُ وبضآهَظي هٌَط ثِ تبييس هطثي ٍ وؿت حسالل ًوطُ هصبحجِ ذَاّس ثَز: 1تجصطُ

 وبضآهَظ  3  اهتيبظ ٍّوعهبى حساوثط 1.5هطثيبى ثِ اظاء ّطوبضآهَظ زض ّط زٍضُ : پصيطـ وبضآهَظ تَؾظ هطثيبى ثؼس اظ تبضيد ضتجِ لجلي

 .زض ّط زٍضُ هي تَاًٌس پصيطـ ًوبيٌس

زض صَضت ػسم ٍخَز هطثي ثب ؾغح زٍ ٍ يب ثبالتط ٍ توبيل فطزي خْت ؾپطي وطزى زٍضُ وبضآهَظي، هؿئَليي فٌي ثب : 2تجصطُ 

 .ؾغح ؾِ ًيع هي تَاًٌس ثِ ػٌَاى هطثي هؼطفي قًَس

 .اًدبم ذَاّس قسؾبظهبًسّي   هؼطفي وبضآهَظ ثِ هطثي تَؾظ وويتِ :3تجصطُ 

 

 :داقل ظشفیت ٍاحذّبی تَلیذی جْت پزیشش هسئَلیي فٌیح-چ

 .  هي ثبقسثط اؾبؼ ؾيبؾتْبي ٍظاضت خْبز وكبٍضظيضػبيت حسالل ٍ حساوثط ظطفيت ّبي ٍاحسّبي زاهپطٍضي 

 . میتًاوىذ بٍ صًرت مطبيرٌ اس خذمبت مسئًلیه فىی استفبدٌ ومبیىذ (سیز حذاقل ظزفیت)ياحذَبی کًچک- تبصزٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فىی داممسئًلیه ظزفیت سطًح مختلف  -3جذيل ضمبرٌ 

هؿئَل ؾغح 

 فٌي

 گبٍ قيطي

 (ضأؼ)

 گَؾبلِ پطٍاضي

 (ضأؼ)

 گَؾفٌس زاقتي

 (ضأؼ)

 ثطُ پطٍاضي

 (ضأؼ)

 10000 5000 2500 600 1ؾغح  

 5000 2000 1200 400 2ؾغح   

 3500 1500 700 250 3ؾغح  

 2000 1000 500 150 4ؾغح   

 1000 500 300 50 5ؾغح   

 

 ضأؼ 3500 ٍ ثطُ پطٍاضي ثب ظطفيت 1500، گَؾفٌس زاقتي ثب ظطفيت 700، گَؾبلِ پطٍاضي ثب ظطفيت 250ٍاحسّبي گبٍ قيطي ثب ظطفيت  : 1تجصطُ 
 .ثْوؿئَل فٌي توبم ٍلت ًيبظزاضًسٍ ثبالتط 

 ٍ 3تؼييي قسُ زض خسٍل قوبضُ ظطفيت  (پٌدبُ زضصس)2/1 ذصَصي ٍ زٍلتي هؼبزل يهؿئَليي فٌي قبغل زض ؾبظهبى ّبظطفيت وبضي : 2تجصطُ 
 .هحبؾجِ هي گطززثِ صَضت پبضُ ٍلت 

  (مًلذ) ي گبيمیصمسئًل فىی درياحذَبی گبيضیزیظزفیت کبری -4جذيل ضمبرٌ 

 ًحَُ فؼبليت هؿئَل فٌي  ظطفيت ٍاحس

  ٍاحس تبظطفيت2پبضُ ٍلت حساوثطزض يه ٍاحس توبم ٍلت 5ؾغح ضأؼ50

4ؾغح  ضأؼ150تب   ٍاحس تبظطفيت2پبضُ ٍلت حساوثطزض يه ٍاحس توبم ٍلت 

ضأؼ250تب 3ؾغح    ٍاحس تبظطفيت3پبضُ ٍلت حساوثطزض يه ٍاحس توبم ٍلت 

2ؾغح  ضأؼ400تب   ٍاحس تبظطفيت3پبضُ ٍلت حساوثطزض -- 

ضأؼ600تب 1ؾغح    ٍاحس تبظطفيت3پبضُ ٍلت حساوثطزض -- 

 ثِ صَضت پبضُ ٍلت اظ ؾبيط ؾغَح ثب تبييس وويتِ وبضقٌبؾي 1 ٍ يب 2 ضاؼ ػالٍُ ثط ٍخَز هؿئَل فٌي ؾغح 250زض ٍاحس ّبي ثعضگتط اظ : 1تجصطُ

 .ثِ صَضت توبم ٍلت اؾتفبزُ هي قَز

  رأس250 بب ظزفیت بیطتز اس (مًلذ) ي گبيمیصوحًٌ بكبرگیزی مسئًلیه فىی درياحذَبی گبيضیزی- 5جذيل ضمبرٌ 

 وبضقٌبؼ ووىي هؿئَل فٌي  ظطفيت ٍاحس

ضأؼ 400 تب 251  ثِ صَضت توبم ٍلت ثب تكريص وويتِ 4يب5ؾغح   پبضُ ٍلت2ؾغح 

  زضصس ظطفيت ٍاحس40حساوثط تب ؾبظهبًسّي 

 ثِ صَضت توبم ٍلت ثب تكريص وويتِ 3يب4يب5ؾغح   پبضُ ٍلت1ؾغح  ضأؼ600 تب 401

  زضصس ظطفيت ٍاحس50حساوثط تب ؾبظهبًسّي 

 ثصَضت توبم ٍلت يب پبضُ 2 يب 1ؾغح  ضأؼ601ثبالتط اظ 

 ٍلت

 ثِ صَضت توبم ٍلت ثب تكريص وويتِ 3يب4يب5ؾغح 

  زضصس ظطفيت ٍاحس50حسالل ؾبظهبًسّي 

 ثب تكريص وويتِ وبضقٌبؾي هي تَاى اض هؿئَل فٌي 1 ضأؼ گبٍ قيطي زض صَضت ًجَزى هؿئَل فٌي ؾغح 250اظ ثبالتط زض ٍاحس ّبي : 1تجصطُ

 . اؾتفبزُ ًوَز2ؾغح 

 

 

 

 

 



 

 

 .ًحَُ ثىبضگيطي وبضقٌبؾبى اصلي ٍ ووىي ثط اؾبؼ خساٍل اضائِ قسُ هغبثك هثبل ظيط ذَاّس ثَز

  رأس375ياحذ گبي ضیزی بب ظزفیت  -1

  ؾبػت زض ّفت44ِتوبم ٍلت هؼبزل  ( ضأؼ150;ظطفيت) 4تَؾظ  وبضقٌبؼ ووىي  ؾغح  ( ضاؼ150) زضصس ظطفيت ٍاحس40تب  

  ؾبػت زض ّفتِ ثْوست 25پبضُ ٍلت هؼبزل  ( ضأؼ400; حساوثط ظطفيت) 2 ضأؼ تَؾظ وبضقٌبؼ اصلي ؾغح 225هبثمي ظطفيت ٍاحس 

 .ؾِ ضٍظ وبضي

 :ًحَُ هحبؾجِ ؾبػت حضَض وبضقٌبؼ پبضُ ٍلت

  2ظرفيت كارشناس سطح  ساعت كار درهفته

 تمام وقت  رأس400 44

25x= 225پاره وقت  رأس 

  رأس500ياحذ گبي ضیزی بب ظزفیت  -2

  ظطفيت ) 5ٍ زٍ ًفط ؾغح  ( ضأؼ150;ظطفيت) 4تَؾظ  وبضقٌبؾبى ووىي  يه ًفطؾغح  ( ضاؼ250 ) زضصس ظطفيت ٍاحس50حسالل

ثِ صَضت توبم  ( ضأؼ250; ظطفيت ) 3 ؾبػت زض ّفتِ يب يه ًفط وبضقٌبؼ ووىي ؾغح 44توبم ٍلت هؼبزل  ( ضأؼ50;ّط وسام 

 . ؾبػت زض ّفت44ٍِلت 

  ؾبػت زض ّفتِ ثْوست 18پبضُ ٍلت هؼبزل  ( ضاؼ600حساوثط ظطفيت ) 1 ضأؼ تَؾظ وبضقٌبؼ اصلي ؾغح 250هبثمي ظطفيت ٍاحس 

 .زٍ يب ؾِ ضٍظ وبضي

 :ًحَُ هحبؾجِ ؾبػت حضَض وبضقٌبؼ پبضُ ٍلت
 

 

  1ظرفيت كارشناس سطح  ساعت كار درهفته

 تمام وقت  رأس600 44

18x= 250پاره وقت  رأس 

 

 .وبضقٌبؾبى اصلي ٍ ووىي زض ٍاحس گَؾبلِ پطٍاضي ، ثطُ پطٍاضي ٍ گَؾفٌس زاقتي ثب ّويي ضٍـ هحبؾجِ هي قَز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مسئًل فىی در ياحذَبی گًسبلٍ پزياری  ظزفیت کبری -6جذيل ضمبرٌ 

 ًحَُ فؼبليت هؿئَل فٌي  ظطفيت ٍاحس

5ؾغح ضأؼ300تب   ٍاحس تبظطفيت2پبضُ ٍلت حساوثطزض يه ٍاحس توبم ٍلت 

ضأؼ500تب 4ؾغح    ٍاحس تبظطفيت2پبضُ ٍلت حساوثطزض يه ٍاحس توبم ٍلت 

ضأؼ700تب 3ؾغح    ٍاحس تبظطفيت3پبضُ ٍلت حساوثطزض يه ٍاحس توبم ٍلت 

2ؾغح  ضأؼ1200تب   ٍاحس تبظطفيت3پبضُ ٍلت حساوثطزض -- 

ضأؼ2500تب 1ؾغح    ٍاحس تبظطفيت3پبضُ ٍلت حساوثطزض -- 

 ثِ صَضت پبضُ ٍلت اظ ؾبيط ؾغَح ثب تبييس وويتِ وبضقٌبؾي 1 ٍ يب 2 ضاؼ ػالٍُ ثط ٍخَز هؿئَل فٌي ؾغح 700زض ٍاحس ّبي ثعضگتط اظ : 1تجصطُ

 .ثِ صَضت توبم ٍلت اؾتفبزُ هي قَز

 

  راس700جذيل بكبرگیزی مسئًلیه فىی درياحذَبی گًسبلٍ پزياری بب ظزفیت بیطتز اس -7جذيل ضمبرٌ 

 وبضقٌبؼ ووىي هؿئَل فٌي  ظطفيت ٍاحس

 ثِ صَضت توبم ٍلت ثب تكريص وويتِ 4يب5ؾغح   پبضُ ٍلت2ؾغح  ضأؼ1200 تب 701

  زضصس ظطفيت ٍاحس40حساوثط تب ؾبظهبًسّي 

 ثِ صَضت توبم ٍلت ثب تكريص وويتِ 3يب4يب5ؾغح   پبضُ ٍلت1ؾغح  ضأؼ2500 تب 1201

  زضصس ظطفيت ٍاحس50حساوثط تب ؾبظهبًسّي 

 ثصَضت توبم ٍلت يب پبضُ 2 يب 1ؾغح  ضأؼ2501ثبالتط اظ 

 ٍلت

 ثِ صَضت توبم ٍلت ثب تكريص وويتِ 3يب4يب5ؾغح 

  زضصس ظطفيت ٍاحس50حسالل ؾبظهبًسّي 

 2 ثب تكريص وويتِ وبضقٌبؾي هي تَاى اض هؿئَل فٌي ؾغح 1 ضأؼ زض صَضت ًجَزى هؿئَل فٌي ؾغح 700زض ٍاحس ّبي ثالتط اظ : 1تجصطُ

 .اؾتفبزُ ًوَز
 

  ي بشمسئًل فىی در ياحذَبی گًسفىذ داضتی ظزفیت کبری -8جذيل ضمبرٌ 

 ًحَُ فؼبليت هؿئَل فٌي  ظطفيت ٍاحس

ضأؼ500تب 5ؾغح    ٍاحس تبظطفيت2پبضُ ٍلت حساوثطزض يه ٍاحس توبم ٍلت 

ضأؼ1000تب 4ؾغح    ٍاحس تبظطفيت2پبضُ ٍلت حساوثطزض يه ٍاحس توبم ٍلت 

ضأؼ1500تب 3ؾغح    ٍاحس تبظطفيت3پبضُ ٍلت حساوثطزض يه ٍاحس توبم ٍلت 

2ؾغح  ضأؼ2000تب   ٍاحس تبظطفيت3پبضُ ٍلت حساوثطزض -- 

ضأؼ5000تب 1ؾغح    ٍاحس تبظطفيت3پبضُ ٍلت حساوثطزض -- 

 ثِ صَضت پبضُ ٍلت اظ ؾبيط ؾغَح ثب تبييس وويتِ 1 ٍ يب 2 ضاؼ ػالٍُ ثط ٍخَز هؿئَل فٌي ؾغح 1500زض ٍاحس ّبي ثعضگتط اظ : 1تجصطُ

 .وبضقٌبؾي ثِ صَضت توبم ٍلت اؾتفبزُ هي قَز

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 راس1500 بب ظزفیت بیطتز اس ي بش داضتیجذيل بكبرگیزی مسئًلیه فىی درياحذَبی گًسفىذ -9جذيل ضمبرٌ 

 ًحَُ فؼبليت هؿئَل فٌي  ظطفيت ٍاحس

 ثِ صَضت توبم ٍلت ثب تكريص وويتِ 4يب5ؾغح   پبضُ ٍلت2ؾغح  ضأؼ2000 تب 1501

  زضصس ظطفيت ٍاحس40حساوثط تب ؾبظهبًسّي 

 ثِ صَضت توبم ٍلت ثب تكريص وويتِ 3يب4يب5ؾغح   پبضُ ٍلت1ؾغح  ضأؼ5000 تب 2001

  زضصس ظطفيت ٍاحس50حساوثط تب ؾبظهبًسّي 

 ثصَضت توبم ٍلت يب پبضُ 2 يب 1ؾغح  ضأؼ5001ثبالتط اظ 

 ٍلت

 ثِ صَضت توبم ٍلت ثب تكريص وويتِ 3يب4يب5ؾغح 

  زضصس ظطفيت ٍاحس50حسالل ؾبظهبًسّي 

 2 ثب تكريص وويتِ وبضقٌبؾي هي تَاى اض هؿئَل فٌي ؾغح 1 ضأؼ زض صَضت ًجَزى هؿئَل فٌي ؾغح 1500زض ٍاحس ّبي ثالتط اظ : 1تجصطُ

 .اؾتفبزُ ًوَز

 

 

 مسئًل فىی در ياحذَبی بزٌ پزياری  ظزفیت کبری -10جذيل ضمبرٌ 

 ًحَُ فؼبليت هؿئَل فٌي  ظطفيت ٍاحس

  ٍاحس تبظطفيت2پبضُ ٍلت حساوثطزض يه ٍاحس توبم ٍلت 5ؾغح ضأؼ1000تب

ضأؼ2000تب 4ؾغح    ٍاحس تبظطفيت2پبضُ ٍلت حساوثطزض يه ٍاحس توبم ٍلت 

ضأؼ3500تب 3ؾغح    ٍاحس تبظطفيت3پبضُ ٍلت حساوثطزض يه ٍاحس توبم ٍلت 

2ؾغح  ضأؼ5000تب   ٍاحس تبظطفيت3پبضُ ٍلت حساوثطزض -- 

ضأؼ10000تب 1ؾغح    ٍاحس تبظطفيت3پبضُ ٍلت حساوثطزض -- 

 ثِ صَضت پبضُ ٍلت اظ ؾبيط ؾغَح ثب تبييس وويتِ 1 ٍ يب 2 ضاؼ ػالٍُ ثط ٍخَز هؿئَل فٌي ؾغح 3500زض ٍاحس ّبي ثعضگتط اظ : 1تجصطُ

 .وبضقٌبؾي ثِ صَضت توبم ٍلت اؾتفبزُ هي قَز

 

 راس3500جذيل بكبرگیزی مسئًلیه فىی درياحذَبی بزٌ پزياری بب ظزفیت بیطتز اس -11جذيل ضمبرٌ 

 ًحَُ فؼبليت هؿئَل فٌي  ظطفيت ٍاحس

ضأؼ 5000 تب 3501  ثِ صَضت توبم ٍلت ثب تكريص وويتِ 4يب5ؾغح   پبضُ ٍلت2ؾغح 

  زضصس ظطفيت ٍاحس40حساوثط تب ؾبظهبًسّي 

 ثِ صَضت توبم ٍلت ثب تكريص وويتِ 3يب4يب5ؾغح   پبضُ ٍلت1ؾغح  ضأؼ10000 تب 5001

  زضصس ظطفيت ٍاحس50حساوثط تب ؾبظهبًسّي 

 ثصَضت توبم ٍلت يب پبضُ 2 يب 1ؾغح  ضأؼ10000ثبالتط اظ 

 ٍلت

 ثِ صَضت توبم ٍلت ثب تكريص وويتِ 3يب4يب5ؾغح 

  زضصس ظطفيت ٍاحس50حسالل ؾبظهبًسّي 

 2 ثب تكريص وويتِ وبضقٌبؾي هي تَاى اض هؿئَل فٌي ؾغح 1 ضأؼ زض صَضت ًجَزى هؿئَل فٌي ؾغح 3500زض ٍاحس ّبي ثالتط اظ : 1تجصطُ

 .اؾتفبزُ ًوَز

 

 

 
 

 

 



 

 

 فىی طیًرمسئًلیه سطًح مختلف  ظزفیت کبری  -12جذيل ضمبرٌ 

هسئَل سغح 

 فٌی

 هشؽ گَضتی تب 

 (لغؼ1000ِ)

 پَلت تب / هشؽ تخوگزاس

 (لغؼ1000ِ)

 هشؽ هبدس تب 

 (لغؼ1000ِ)

 الیي تب / هشؽ اجذاد 

 (لغؼ1000ِ)

 جَجِ وطی تب 

 (هیلیَى لغؼِ)

 ثَللوَى هبدس

 (لغؼ1000ِ)تب 
 ثَللوَى پشٍاس تب 

 (لغؼ1000ِ)

 75 60 70 100 160 170 170 1سغح  

 50 40 50 70 120 130 130 2سغح   

 30 20 30 40 70 90 90 3سغح  

 15 10 20 -- 30 60 60 4سغح   

 5 --- 10 -- -- 30 30 5سغح   

 .در طول یک سال می باشد (ميليون قطعه)ظرفيت جوجه كشی 

 فىی طیًر بًمی ي سبیز مبکیبنمسئًلیه ظزفیت سطًح مختلف - 13جذيل ضمبرٌ 

سغح 

 فٌیهسئَل 

پشٍسش 

 ثلذسچیي

 (ّضاس لغؼِ )

پشٍسش 

 وجه

 (لغؼِ )

 ضتشهشؽ هبدس

 (لغؼِ )

ضتشهشؽ 

 پشٍاسی

 (لغؼِ) 

 ضتشهشؽ تَام

 (لغؼِ )

هشؽ ثَهی 

 هَلذ

 (ّضاس لغؼِ )

پشًذگبى 

 صیٌتی

 (لغؼِ )

اسدن صٌؼتی 

 (ّضاسلغؼِ)گَضتی

 100 8000 80 7875 2100 525 113000 500 1سغح 

 50 4000 40 5250 1500 375 56000 300 2سغح 

 25 2000 10 3150 900 225 36000 200 3سغح  

 15 1000 5 2100 600 150 22000 60 4سغح   

 5 500 - 537 300 75 11000 32 5سغح   
 

 .پطٍضـ پَلت غيط هؿتمل ًيبظهٌس هؿئَل فٌي ًويجبقس اهب ظطفيت آى زض ػمس لطاضزاز ثب هؿئَل فٌي زام ٍ عيَض لبثل هحبؾجِ اؾت  : 1تجصطُ 

ٍ  لغؼِ هَلس 100ثب حسالل   خَخِ وكي ، هعاضع هطؽ هبزض ، اليي ،  اخساز ٍ ثَللوَى هبزض ثب ّط ظطفيت ٍ قتط هطؽ هبزضٍاحسّبي :  2تجصطُ 
 . لغؼِ ًيبظ ثِ هؿئَل فٌي توبم ٍلت زاضًس 1100 ثب حسالل  تَامقتطهطؽ 

-ّعاض لغؼِ ًيبظهٌس حسالل يه 30ّعاض لغؼِ ٍ ثَللوَى پطٍاض ثبالتط اظ 90ٍاحسّبي پطٍضقي هطؽ گَقتي ، تروگصاض ٍ پَلت ثبالتط اظ  : 3تجصطُ 

 .هؿئَل فٌي توبم ٍلت هيجبقس

 زضصس ظطيف تؼييي قسُ زض 50ظطفيت هؿئَليي فٌي قبغل زض ؾبظهبى ّب، ًْبز ّب ٍ اضگبى ّبي ثرف ذصَصي ٍ زٍلتي هؼبزل حساوثط : 4تجصطُ 
 (هكبثِ لجل اصالح قَز). ٍ ثِ صَضت پبضُ ٍلت هي ثبقس13ٍ 12خساٍل قوبضُ 

 

 مسئًل فىی در ياحذَبی پزيرش مزغ گًضتی ، تخمگذار ي پًلتظزفیت کبری -14جذيل ضمبرٌ 

 ًحَُ فؼبليت هؿئَل فٌي  ظطفيت ٍاحس

  ٍاحس تبظطفيت2پبضُ ٍلت حساوثطزض يه ٍاحس توبم ٍلت 5ؾغح  لغؼ30000ِتب

  ٍاحس تبظطفيت2پبضُ ٍلت حساوثطزض يه ٍاحس توبم ٍلت 4ؾغح  لغؼ60000ِتب

  ٍاحس تبظطفيت3پبضُ ٍلت حساوثطزض يه ٍاحس توبم ٍلت 3ؾغح  لغؼ90000ِتب

  ٍاحس تبظطفيت3پبضُ ٍلت حساوثطزض -- 2ؾغح  لغؼ130000ِتب

  ٍاحس تبظطفيت3پبضُ ٍلت حساوثطزض -- 1ؾغح  لغؼ170000ِتب

 ثِ صَضت پبضُ ٍلت اظ ؾبيط ؾغَح ثب تبييس وويتِ 1 ٍ يب 2لغؼِ ػالٍُ ثط ٍخَز هؿئَل فٌي ؾغح 170000زض ٍاحس ّبي ثعضگتط اظ : 1تجصطُ

 .وبضقٌبؾي ثِ صَضت توبم ٍلت اؾتفبزُ هي قَز

 

 



 

 

 قطع170000ٍجذيل بكبرگیزی مسئًلیه فىی درياحذَبی پزيرش مزغ گًضتی ، تخمگذار ي پًلت بب ظزفیت بیطتز اس-15جذيل ضمبرٌ 

 ًحَُ فؼبليت هؿئَل فٌي  ظطفيت ٍاحس

 ثِ صَضت توبم ٍلت ثب تكريص وويتِ 4يب5ؾغح   پبضُ ٍلت2ؾغح  ضأؼ130000 تب 90001

  زضصس ظطفيت ٍاحس40حساوثط تب ؾبظهبًسّي 

 ثِ صَضت توبم ٍلت ثب تكريص وويتِ 3يب4يب5ؾغح   پبضُ ٍلت1ؾغح  ضأؼ170000 تب 130001

  زضصس ظطفيت ٍاحس50حساوثط تب ؾبظهبًسّي 

 ثصَضت توبم ٍلت يب پبضُ 2 يب 1ؾغح  ضأؼ17000ثبالتط اظ 

 ٍلت

 ثِ صَضت توبم ٍلت ثب تكريص وويتِ 3يب4يب5ؾغح 

  زضصس ظطفيت ٍاحس50حسالل ؾبظهبًسّي 

 استفبدُ 2هی تَاى اص هسئَل فٌی سغح سبصهبًذّی  ثِ تطخیص وویتِ 1 لغؼِ دسصَست ًجَدى هسئَل فٌی سغح 90000دسٍاحذّبی ثضسگتشاص :1تجصشُ

 .ًوَد

 .ًحَُ ثىبضگيطي وبضقٌبؾبى اصلي ٍ ووىي ثط اؾبؼ خساٍل اضائِ قسُ هغبثك هثبل ظيط ذَاّس ثَز

  لغؼ110000ٍِاحذ پشٍسش هشؽ تخوگزاس،گَضتی ٍپَلت ثب ظشفیت  -1

 40 ثِ صَضت توبم ٍلت پَقف زازُ 5 لغؼِ تَؾظ وبضقٌبؼ ووىي  ؾغح 30000لغؼِ هي ثبقس وِ 48000زضصس ظطفيت ٍاحس، هؼبزل

 ( ؾبػت زض ّفت44ِ )هي قَز 

  ؾبػت زض ّفتِ 27پبضُ ٍلت هؼبزل  ( لغؼ130000ِ;حساوثط ظطفيت) 2 لغؼِ تَؾظ وبضقٌبؼ اصلي ؾغح 80000هبثمي ظطفيت ٍاحس 

 .ثْوست ؾِ ضٍظ وبضي

 :ًحَُ هحبسجِ سبػت حضَس وبسضٌبس پبسُ ٍلت

  2ظرفيت كارشناس سطح  ساعت كار درهفته

 تمام وقت  لغؼ130000ِ 44

27x= 80000ِپاره وقت  لغؼ 

  قطع180000ٍ بب ظزفیت پشٍسش هشؽ تخوگزاس،گَضتی ٍپَلتياحذ  -2

 4ٍ يه ًفط ؾغح  ( لغؼ30000ِ;ظطفيت) 5تَؾظ وبضقٌبؾبى ووىي يه ًفطؾغح  ( لغؼ90000ِ) زضصس ظطفيت ٍاحس 50حسالل 

 ؾبػت زض 44توبم ٍلت هؼبزل ( لغؼ90000ِ;ظطفيت) 3 ؾبػت زض ّفتِ يب يه ًفط ؾغح 44توبم ٍلت هؼبزل  ( لغؼ60000ِ;ظطفيت)

 .ّفتِ

  ؾبػت زض ّفتِ ث23ِپبضُ ٍلت هؼبزل  ( لغؼ170000ِحساوثط ظطفيت ) 1لغؼِ تَؾظ وبضقٌبؼ اصلي ؾغح 90000هبثمي ظطفيت ٍاحس  

 .هست ؾِ ضٍظ وبضي

 :ًحَُ هحبسجِ سبػت حضَس وبسضٌبس پبسُ ٍلت

 

  1ظرفيت كارشناس سطح  ساعت كار درهفته

 تمام وقت  لغؼ170000ِ 44

23x= 90000ِپاره وقت  لغؼ 

 

ًحَُ ثىبسگیشی هسئَلیي فٌی پبسُ ٍلت ٍ توبم ٍلت دسٍاحذّبی هشؽ هبدس، اجذاد ، الیي،وبسخبًِ جَجِ وطی،عیَس ثَهی ٍسبیشهبویبى ، ثب -2تجصشُ 

ًظشوویتِ وبسضٌبسی اًجبم هی پزیشدٍوویتِ وبسضٌبسی هختبساست دسصَست ًجَدى هسئَل فٌی دسسغَح ٍگشایص هَسد دسخَاستی اصسبیشسغَح 

 .ٍگشایص هشتجظ استفبدُ ًوبیذ

 

 



 

 

: تخلفبت -16 هبدُ

 ًظبم ؾبظهبى تأؾيؽ لبًَى 27 هبزُ اؾتٌبز ثِ هحَلِ اهَض اًدبم زض فٌيؿبظهبى هؿؤٍليي اًتظبهي ٍ اي حطفِ ترلفبت ثِ ضؾيسگي

 هبزُ اخطايي ًبهِ آئيي چبضچَة زض وِ ثبقس هي ؾبظهبى اًتظبهي ػبلي ٍ ثسٍي ّبي ّيأت ثؼْسُ عجيؼي هٌبثغ ٍ وكبٍضظي هٌْسؾي

 ًظبم ؾبظهبى اًتظبهي ػبلي ّيأت زض ًظط تدسيس لبثل ثسٍي آضاي ٍ ًوبيس هي ضأي صسٍض ثِ هجبزضت ٍ ضؾيسگي آًْب ثِ هصوَض

 .هيجبقس وكَض هٌْسؾي

 زض تغييط اؾبؼ ثط زؾتَضالؼول ايي زض ثبظًگطي گًَِ ّط ٍ اؾت گطزيسُ تٌظين تجصطُ 34 ٍ هبزُ 17 زض زؾتَضالؼول ايي -17 هبدُ

 هي اثالؽ ٍ گطفتِ لطاض تصَيت هَضز ثطضؾي اظ پؽ وكَض هٌْسؾي ًظبم ؾبظهبى تَؾظ اؾتبًْب، پيكٌْبزات ٍ اخطايي ّبي ؾيبؾت

 .گطزز

  



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هشاجعِ ثِ سبیت سبصهبى ًظبم 

 هٌْذسی کطبٍسصی ٍ هٌبثع طجیعی 

 هشاجعِ ثِ ٍاحذ ستجِ ثٌذی سبصهبى ٍ اقذام جْت ستجِ ثٌذی

 هسٍَلیي فٌی اًتخبة   سشاسشیضشکت ٍ قجَلی دس آصهَى

 عذم اخز ستجِ هطبٍسُ

 اخز ستجِ هطبٍسُ 

 قجَلی دس هصبحجِ

 ضشکت دس دٍسُ کبسآهَصی هشثَطِ  ضشکت دس دٍسُ آهَصضی ثب ًظش کویتِ سبصهبًذّی

 اخز پشٍاًِ اضتغبل 

 سبصهبًذّیاخز سطح  اص کویتِ 

 هعشفی هتقبضی ثِ داهذاس ثب تَجِ ثِ سطح اخز ضذُ ٍ عقذ قشاسداد  

 عذم قجَلی

 اًجبم هصبحجِ تَسط کویتِ سبصهبًذّی 

 عضَیت ٍ یب توذیذ عضَیت دس سبصهبى ًظبم هٌْذسی 

 ٍاحذّبی داهپشٍسیفشایٌذ اًتخبة هسئَلیي فٌی 

 تکویل اطالعبت ٍ هذاسک



 

 

 "فطم تؼْس هحضطي- پيَؾت قوبضُ يه"

 "فٌی هسئَل هحضشی تؼْذ"

 

 صبدسُ ....................................... هلی  وذ..................................  ضٌبسٌبهِ ضوبسُ......................فشصًذ.............................................. ایٌجبًت

 ٍ ضوبسُ ........................................................آدسس ........................................... هتَلذ.............. اص

 پشٍاًِ ضوبسُ ثِ ...................... تَلیذی ٍاحذ فٌی هسئَل............................................................................................................... توبس

 ٍ ػلن ضَم ثب هی هتؼْذ ............. هجَص ضوبسُ ثِ تَلیذی ٍاحذ فٌی هسئَل ثؼٌَاى .............................. هَسخِ ............................ فٌی هسئَل

 ّبی دستَسالؼول ٍ همشسات سبیش ٍ آى اجشایی ًبهِ آییي ٍ هٌْذسی ًظبم سبصهبى لبًَى جولِ اص هشثَعِ همشسات ٍ لَاًیي اص وبهل اعالع

 هسئَل پشٍاًِ ظْش تؼْذات ٍ ضشٍط ولیِ سػبیت ّوچٌیي ٍ ثبضن هی هشثَعِ ّبی دستَسالؼول ٍ همشسات ٍ لَاًیي ولیِ سػبیت ثِ هلضم هشثَعِ

 تحت پشسٌل ٍظبیف ٍ جبسی ّبی فؼبلیت اًجبم ثش ًظبست ایوٌی، فٌی، هَاسد ولیِ سػبیت هشثَعِ، تخصصی ٍ فٌی ضَاثظ وبهل سػبیت فٌی،

 دس فٌی هؼتجش هَاصیي ٍ هؼیبسّب سػبیت داد، لشاس ًَع اسبس ثش تَلیذی ٍاحذ دس حضَس هذاسن، ٍ اسٌبد حفظ ٍ سبصهبًذّی سشپشستی،

 فمظ وبسضٌبسی هسئَلیت لجَل ای، حشفِ اخالق ٍ ضئَى سػبیت وبسضٌبسی، گضاسش تٌظین ٍ تذٍیي دس ّوچٌیي ٍ وبسضٌبسی ّبی¬ثشسسی

 همشسات ضَاثظ، اجشای ثشحسي ًظبست ٍ وٌتشل ٍاحذ، فٌی اهَس ولیِ سشپشستی خَد، فٌی هسئَلیت پشٍاًِ دس هٌذسج صالحیت هحذٍدُ دس

 ثبصسسبى ثب ّوىبسی همشسات، عجك ثشداسی ثْشُ پشٍاًِ داسًذُ ٍ هبفَق همبم جْت اتفبلی ٍ ادٍاسی ّبی گضاسش تٌظین جْبدوطبٍسصی، ٍصاست

 همشسات چبسچَة دس ًیبص هَسد اعالػبت دادى لشاس اختیبس دس ٍ تَلیذات داهی اهَس هؼبًٍت / سبصهبى وطبٍسصی هٌْذسی ًظبم سبصهبى اػضاهی

 .ًوبین الذام اثالغی

 ثِ حمَلی ریصالح ٍ ریشثظ هشاجغ سبیش یب وطبٍسصی هٌْذسی ًظبم سبصهبى ًٌوبین، ػول خَد تؼْذات اص یه ّش ثِ ایٌجبًت دسصَستیىِ

 ثِ هلضم سا خَد ایٌجبًت ٍ الذام فٌی هسئَلیت پشٍاًِ اثغبل ثِ یب ٍ ًوَدُ سای اػالم خسبست ججشاى ٍ تؼییي ثِ ًسجت تَاًٌذ هی خَد تطخیص

. داًن هی صبدسُ سای اجشای

 



 

 

 

 

 

 

 

 " پشٍاًِ هسئَل فٌی "

 هَرخ 318/020 بِ شوارُ ابالغیِقبًَى ًظبم جبهع داهپشٍسی کطَس( 5)بِ استٌاد دستَرالعول اجرایی هادُ  

با شوارُ ................ هتَلد..................... فرزًد ................... آقای / ٍزیر جهاد کشاٍرزی بِ خاًن10/01/1391

با شوارُ ًظام ههٌدسی کشاٍرزی ........................... :در گرایش........................دارای هدرک تحصیلی ................... هلی

بِ شوارُ هجَز بهرُ ....................................  اجازُ دادُ هی شَد بعٌَاى هسؤل فٌی ٍاحد تَلیدی ...............................

با :......................................................................................................................................... بِ آدرس.......................... برداری

 .رعایت هقررات ٍ ضَابط هربَطِ ٍ شرایط هٌدرج در ظهر ایي پرٍاًِ بر عهدُ گیرد

 

 

 ا.ا.سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ج           

محل الصاق 

 عكس

4×3 

 سئیس سبصهبى         

 هٌبثع طجیعی استبى  ًظبم هٌْذسی کطبٍسصی ٍ

 :      شماره

:   تاريخ صدور اولیه

 يكسال : مدت اعتبار



 

 

 

 :تعهدات

 .ميجبضذ مزثًعٍ ای يحزفٍ فىی ضًاثظ رعبیت ثٍ ملشم ایه دستًرالعمل يمقزرات قًاويه رعبیت ثز عاليٌ فىی مسئًل (1

 .مسئًل فىی کٍ ثصًرت تمبم يقت فعبليت می ومبیىذ اجبسٌ اضتغبل در جبی دیگز را وذارد (2

 . دستًرالعمل سبسمبوذَی مسئًليه فىی ياحذَبی دامپزيری می ثبضذ (6)مسئًل فىی مًظف ثٍ اوجبم يظبیف خًد مغبثق ثب مبدٌ (3

 اثالغی ي پبسخگًیی در ارتجبط ثب اقذامبت اوجبم ضذٌ مجتىی ثز قًاويه، مقزرات ياحذ تًليذی فىی درامًر غيزمجبس افزاد دخبلت اس جلًگيزی (4

 مطخصبت اتيکت وصت پًضص مىبست ثب ضئًن اخالقی ي اس استفبدٌ (5

  ومبیىذگبن جُبد کطبيرسی ي سبسمبن وظبم مُىذسی کطبيرسی ي مىبثع عجيعیثبسرسی ثب َمکبری (6

 کطبيرسی ي مىبثع عجيعی يسارت جُبد کطبيرسی ي سبسمبن وظبم مُىذسی ثٍيارد مغبیز ثب مقزرات ي قًاويه اثالغی ياحذ ثُزٌ ثزداری م گشارش اعالم (7
عذم حضًر مسئًل فىی در محل خذمت ثزای مذت فقظ یک ريس ثب اخذ مًافقت کتجی سبسمبن وظبم مُىذسی ثذين معزفی جبیگشیه ي ثزای ثيص اس یک ريس ثب  (8

 . معزفی فزد جبیگشیه ياجذ ضزایظ مسئًل فىی ي مًافقت سبسمبن وظبم مُىذسی ثالمبوع است

 .سقف مذت فعبليت مسئًل فىی جبیگشیه سٍ مبٌ ي فقظ ثزای یک ديرٌ قبثل تمذیذ ميجبضذ (9

ياحذ ارسبل آمبر کلی فعبليتُبی ي  وًثُبی ي تُيٍ گشارش ضزکتارائٍ خذمبت، وحًٌ فعبليت مطخصبت کبال ي  وظبرت ثز جمع آيری اعالعبت ي آمبر مزثًط ثٍ  (10

 اس عزیق الکتزيويکی ثٍ سبسمبن وظبم مُىذسی کطبيرسی ي مىبثع عجيعیتًليذی 

 يسارت جُبد کطبيرسی ي سبسمبن وظبم مُىذسی کطبيرسی ي مىبثع عجيعیتطکيل ضذٌ اس عزف  آمًسضیضزکت در جلسبت  (11
سبسمبن در صًرت لغً پزياوٍ مسئًل فىی،ياحذ ثُزٌ ثزداری جُت تعييه تکليف قبوًوی وسجت ثٍ معزفی فزد ياجذ ضزایظ جُت صذير پزياوٍ مسئًل فىی ثٍ  (12

 .تب تعييه تکليف وُبیی ي صذير پزياوٍ،  مسئًل فىی جبیگشیه ثزای ادارٌ ياحذ مىصًة ي ثٍ کبر گمبضتٍ خًاَذ ضذ . اقذام ميىمبیذ وظبم مُىذسی

 . مسئًل فىی مًظف است در سمبن دریبفت پزياوٍ اضتغبل ، ثيمٍ وبمٍ مسئًليت حزفٍ ای خًد را ثزای مذت اعتجبر پزياوٍ ارائٍ ومبیذ (13

 

 امضاء متعهد/                                                                                          نام و نام خانوادگی

 

 


