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"طرح جبهغ آهَزش ضوي خذهت اػضبی غیر ّیبت ػلوی"
هقذهِ
ثِ استٌبد هبدُ  51 ٍ 50 ٍ 49آییي ًبهِ استخذاهی اػؿبی غیشّیبت ػلویی ٍ دس اخیشای ثٌیذ  8هیبدُ  2دسیتَساعؼول ًویَُ تطیکیل ٍ
ٍظبیف ّیأت اخشایی هٌبثغ اًسبًی ثِ هٌظَس تَاًوٌذسبصی ٍ استقبی سكح داًص ،ثیٌص ٍ هْبست اػؿب ٍ ایدبد استجبـ ثیي ًظبم آهَصش ثیب
سبیش ًظبم ّبی اداسی« ،قشح خبهغ آهَصش ؾوي خذهت اػؿبی غیش ّیبت ػلوی» ثِ ضشح ریل تػَیت گشدیذ:

هبدُ  9 0تؼبریف ٍ اصطالحبت
 -1-1داًطگبُ 9هٌظَس اص داًطگبُ دس ایي قشح ،داًطگبُ اعضّشا ٍ کلیِ ٍاحذ ّبی تبثؼِ آى هی ثبضذ.
ّ -2-1یبت اجرایی هٌبثغ اًسبًی :هشخؼی است کِ دس چبسچَة ؾَاثف ٍ هقیشسات تؼیییي ضیذُ اص سیَی ّییأت اهٌیب هتک یل اػویب
ٍظبیف ،اختیبسات ٍ تٌظین ساّکبسّبی اخشایی ثخص اداسی ،تطکیالتی ٍ اهَس ًیشٍی اًسبًی ٍ سبیش اهَس هوَ داًطیگبُ هیی ثبضیذ کیِ دس
ایي قشح ثِ اختػبس ّیبت اخشایی ًبهیذُ هی ضَد.
 -3-1کبرگرٍُ آهَزش 9ثِ استٌبد تجػشُ هبدُ  2دستَساعؼول ًوَُ تطکیل ٍ ٍظیبیف ّییبت اخشاییی هٌیبثغ اًسیبًی کیبسگشُ تخػػیی
آهَصش تطکیل ٍ ثب ت َیؽ اختیبس اص قشف ّیبت اخشایی ػْذُ داس اًدبم اهَس هوَعِ هٌذسج دس ایي قشح هی ثبضذ.
 -4-1آهَزش هٌبثغ اًسبًی :توبهی ثشًبهِ ّب ٍ فؼبعیت ّبی آهَصضی است کِ دس چبسچَة قیشح خیبهغ آهیَصش ،دس ساسیتبی هتٌبسیت
سبختي ًگشش ،داًص ٍ هْبست اػؿب ثب ضغل هَسد تػذی ثِ هٌظَس استقبء سكح کبسایی ٍ اثشثخطی فؼبعیت ّب ی داًطیگبُ قشاحیی ٍ اخیشا
هی ضَد.
 -5-1گرٍُ آهَزش ،تحَل اداری ٍ ثْرُ ٍری :یکی اص ٍاحذّبی هذیشیت ثشًبهِ ،ثَدخِ ،توَ اداسی ٍ ثْیشُ ٍسی داًطیگبُ اسیت کیِ
هسئَعیت اخشای هشاحل اغلی فشایٌذ آهَصش سا ثؼْذُ داسدکِ دس ایي قشح ثِ اختػبس گشٍُ آهَصش ًبهیذُ هی ضَد.
 -6-1ػضَ 9هٌظَس اص ػؿَ دس ایي قشح ،توبهی اػؿبی غیش ّیأت ػلوی داًطگبُ دس سِ ٍؾؼیت سسوی ،پیوبًی ٍ قشاسدادی هی ثبضذ.
 -7-1راثط آهَزضی  9ػؿَی هدشة است کِ دس حَصُ ّبی هختلف داًطگبُ ٍ ٍاحذّبی تبثؼیِ آى اص قیشف ثیبرتشیي هقیبم ّیش حیَصُ
اًتخبة ٍ خْت ّوکبسی ثب گشٍُ آهَصش ٍ سَْعت اقالع سسبًی ٍ اخشای هكلَة دٍسُ ّبی آهَصضی ثِ هیذیشیت ثشًبهیِ  ،ثَدخیِ ،تویَ
اداسی ٍ ثْشُ ٍسی هؼشفی هی ضَد.
 -8-1تقَین آهَزضی 9ثشًبهِ صهبًی آهَصضْبیی است کِ اػؿب ثبیذ دس ساستبی ثشًبهِ استشاتژیک داًطگبُ ٍ دس پبسخ ثیِ ًیبصّیبی ضیغلی
خَد قی ًوبیٌذ .ایي ثشًبهِ حبٍی ػٌبٍیي دٍسُ ّبی آهَصضی ،هوتَی دٍسُّ ،ذف دٍسًَُ ، ،ع دٍسُ  ، ،صهبى اخشا ٍ هذت دٍسُ ،ضیَُ اسائیِ
هوتَیً ،وَُ اخشا ٍ تؼذاد ضشکت کٌٌذگبى هی ثبضذ.
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هبدُ  91اّذاف
-1-2

افضایص اثش ثخطی ٍ کبسایی فؼبعیت ّب اص قشیق استقبی سكح تَاًبیی ،داًص ٍ هْبست اػؿب.

-2-2

سضذ فؿبئل اخالقی ،تَسؼِ آگبّی ّبی ػوَهی ،فشٌّگ سبصی ٍ ثْجَد سٍاثف اًسبًی اػؿب.

-3-2

هتٌبست سبختي ًگشش ،داًص ٍ هْبست ػؿَ ثب ًیبصّبی ضغلی.

-4-2

آهبدُ سبصی اػؿب خْت استقب ثِ سكَح ضغلی ثبرتش ٍ یب پزیشش ًقص ّبی خذیذ.

-5-2

تؼبعی هؼٌَی ٍ تَسؼِ هْبست ّبی هذیشاى خْت ای بی هَثش ًقص ّب ٍ ٍظبیف هذیشیتی.

هبدُ 92اصَل ٍ ارزضْبی پبیِ ای آهَزش
• ًگرش سیستویً 9ظبم آهَصش ثبیذ ثِ گًَِ قشاحی گشدد کِ ّن استجبقبت ٍ تؼبهالت دسًٍی ٍ ثیشًٍی ثیي فشآیٌذ ّبی آهَصضی
داًطگبُ ثشقشاس گشدد ٍ ّن تبثیش آهَصش دس دیگش ًظبم ّبی هٌبثغ اًسبًی هطخع ٍ تؼییي ضَد.
• ًگرش راّجردی  9تَسؼِ هْبست ،داًصً ،گشش ٍ ضبیستگی ّبی اػؿب اص قشیق ثشقشاسی استجبـ ثیي اّذاف ،استشاتژی ّب ٍ اقذاهبت
آهَصضی ثب اّذاف ٍ ثشًبهِ ّبی سبصهبًی ٍ ّن ساستب سبصی آًْب اهکبى پزیش گشدد.
•جبهؼیت ًگری 9ثشًبهِ سیضی ٍ اخشای آهَصش دس داًطگبُ ثبیذ ثب دس ًظش گشفتي ًیبصّبی آهَصضی توبهی اػؿب ٍ هذیشاى غَست گیشد تب
اص قشیق آى ثتَاى تبثیش ثشًبهِ ّبی آهَصضی سا دس اثؼبد ٍ سكَح هختلف هطبّذُ کشد.
• پَیبیی ٍ استورار 9ثشًبهِ ّبی آهَصضی ثب تَخِ ثِ تغییشات ٍ توَرت دس ػشغِ ّبی هختلف سبصهبًی ،هویكی ،فٌبٍسی ٍ هَاسد دیگش
ثبیذ پَیب  ،هستوش ٍ ثٌْگبم ثبضذ.
• هطبرکت 9هطبسکت اػؿب ٍ هذیشاى داًطگبُ دس فشآیٌذ آهَصش هی تَاًذ دس توقق اّذاف آهَصضی ٍ اثشثخطی ثشًبهِ ّبی آهَصضی هؤثش
ثبضذ.
هبدُ  93حیطِ ضوَل
توبهی اػؿبی غیش ّیأت ػلوی سسوی ،پیوبًی ٍ قشاسدادی دس حَصُ ّبی هختلف داًطگبُ ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ آى ،دس ضوَ ایي قشح قشاس
داسًذ.
هبدُ ً 94یبزسٌجی
-1-5فشایٌذ ًیبصسٌدی آهَصضی ثش هجٌبی تولیل سبصهبًی  ،ضغلی ،فشدی سِ هبُ قجل اص ضشٍع ّش سب ضوسی تَسف گشٍُ آهَصش
غَست هی گیشد.
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 -2-5کلیِ اػؿب پیطٌْبد ًیبص ّبی آهَصضی خَد سا ثب تَخِ ثِ ضٌبختی کِ اص هبّیت ضغل ،تَاًوٌذیْب ٍ آهَصضْبی قجلی خَد داسًذ ،ثب
تکویل فشم اسسبعی ضوبسُ  1ثِ گشٍُ آهَصش اػالم هی ًوبیذ.
 -3-5هذیشاى کلیِ ٍاحذّب هی ثبیست ًیبصّبی آهَصضی پشسٌل خَد سا ثب دس ًظش گشفتي تَاًوٌذیْبی هَسد ًیبص خْت اًدبم ٍظبیف ضغلی
ثش اسبس فشم ضوبسُ 2تکویل ٍ حذاکثش تب پبًضدّن ثْوي هبُ ثِ گشٍُ آهَصش اػالم ًوبیٌذ.
 -4-5گشٍُ آهَصش هَظف است ؾوي تدضیِ تولیل فشم ّبی هشثَقِ ٍ ضٌبسبیی ًْبیی ًیبصّب هتٌبست ثب اّیذاف ،اسیتشاتژی ،قیَاًیي ٍ
هقشسات ،ثشًبهِ ّبی تَسؼِ داًطگبُ ٍ ضغل هَسد تػذی خْت ثشًبهِ سیضی آهَصضی اقذام ثِ تکویل فشم ضوبسُ ً 3وبیذ ٍ گیضاسش ًْیبیی
سا ثِ ّیبت اخشایی اسائِ دّذ.
تجصرُ ً 90یبصسٌدی ّش سِ سب یکجبس اًدبم هی ضَد.
تجصرُ  91اٍعیي فشایٌذ ًیبصسٌدی پس اص تػَیت قشح خبهغ آهَصش ؾوي خذهت اػؿبی غیش ّیبت ػلوی اًدبم خَاّذ ضذ.
هبدُ  95ثرًبهِ ریسی ٍ اجرای آهَزش
 -0-5گشٍُ آهَصش هَظف است ثشًبهِ ّبی آهَصضی داًطگبُ سا دس قبعت تقَین آهَصضی سبرًِ ( فشم ضوبسُ  )4ثش اسبس ًتیبیح حبغیل اص
ًیبصسٌدی آهَصضی ٍ قجق دٍسُ ّبی آهَصضی هٌذسج دسثٌذ  3هبدُ  ٍ 6ثب سػبیت هَاسد ریل حذاکثش تب پبًضدّن اس ٌذ هیبُ ّشسیب ثیشای
سب آیٌذُ تْیِ ٍ ثِ تػَیت ّیأت اخشایی ثشسبًذ:
اعف -سػبیت حذاقل سشاًِ آهَصش(هَؾَع هبدُ 50آییي ًبهِ استخذاهی اػؿبی غیشّیبت ػلوی)
ة -توشکض ثش آهَصضْبی سبصهبًی ،ضغلی ثب سٍیکشد هْبستی ٍ کبسثشدی
ج -سػبیت ًسجت آهَصش ّبی ضغلی،؛ هذیشیتی ٍ ػوَهی
د -اٍعَیت دادى ثِ ثشًبهِ ّبی آهَصضی هشتجف ثب ثشًبهِ ّبی ساّجشدی داًطگبُ
 -1-5تقَین آهَصضی سبعیبًِ پس اص تػَیت ّیأت اخشایی اص قشیق هذیشیت ثشًبهِ  ،ثَدخِ ،توَ اداسی ٍ ثْشُ ٍسی ثیِ کلییِ ٍاحیذّب
اػالم هی گشدد.
تجصرُ 9 0دٍسُ ّبی آهَصضی کِ دس تقَین آهَصضی عوبل ًطذُ است ٍ ثٌب ثِ ؾشٍست اص قشیق حَصُ ّبی هختلف داًطگبُ ٍ ٍاحیذّبی
تبثؼِ آى پیطٌْبد هی ضَد ،پس اص تأییذ ّیأت اخشایی تَسف گشٍُ آهَصش ثشگضاس هی ضَد.
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 -2-5دٍرُ ّبی آهَزضی
الف -دٍرُّبی ًَآهَزی 9ایي دٍسُّب ثب ّذف اسائِی داًص ،هْبست ٍ ایدبد ثیٌص خذیذ دس اػؿب ،اسائِ هیگشدد؛ دس حقیقت اػؿب ،ثشای
اٍعیي ثبس دس هؼشؼ هوتَای ایٌگًَِ دٍسُّب قشاس هیگیشًذ .ایي دٍسُّب هوکي است دس اثتذا یب حیي خذهت اخشا ضَد.
ة -دٍرُ ّبی ثبزآهَزی 9ایي گًَِ دٍسُ ّب ،دس اهتذاد آهَصش ّبی قجلی ٍ ثشای سفغ کبستی ّبی داًطی ،هْیبستی ٍ ًگشضیی اػؿیب ،دس حییي
خذهت ،اسئِ هی گشدد؛ ٍ ّن چٌیي سؼی داسد دس سفغ کبستی ّبی آهَصش اػؿب ،دس صهیٌِ ّبیی کِ ًتبیح اسصضییبثی ثیِ آى اضیبسُ ًویَدُ
است ،ػول ًوبیذ.
ج -دٍرُ ّبی آهبدُ سبزی 9ثِ آى دستِ اص دٍسُ ّبی آهَصضی اقالق هی گشدد کِ ثب ّذف آهبدُ کشدى اػؿب دس حیي خذهت ،ثشای پست ّبی
سشپشستی ،هذیشیت ٍ هسئَعیتّبی خذیذ یب پست ّبی ثبرتش دس آیٌذُ ٍ یب هطبغلی کِ ًتبیح اسصضیبثی اػؿب ،تَغییِ ًویَدُ اسیت ،اسائیِ
گشدد.
دٍسُّبی آهَصضی (ًَآهَصی ،ثبصآهَصی ،آهبدُ سبصی) ثب ػٌبیت ثِ هوتَای آى دس صیش گشٍُّبی صیش قجق ًوَداس تشسیوی ـثقِ ثٌذی
هیگشدد:
ًوَدار هحتَایی دٍرُ ّبی آهَزضی

دٍرُ ّبی آهَزضی

دٍرُ آهَزضی تَجیْی

دٍرُ آهَزضی فرٌّگی ٍ ػوَهی

دٍرُ آهَزضی ضغلی

دٍرُ آهَزضی هذیراى

ثذٍ خذهت

فشٌّگی -اختوبػی

هطتشک اداسی

قجل اص اًتػبة

اختػبغی

تَاًوٌذی ّبی اداسی

ضغلی تخػػی

حیي اًتػبة

فٌأٍسی اقالػبت



دٍسُ ّبی آهَصضی تَخیْی؛



دٍسُّبی آهَصضی فشٌّگی ٍ ػوَهی؛



دٍسُّبی آهَصضی ضغلی؛



دٍسُّبی آهَصضی هذیشاى.

7

-0-2-5آهَزش تَجیْی ثب سِ ّذف ریل قشاحی ٍ اخشا هی گشدًذ:


آضٌب سبختي اػؿبی خذیذارستخذام ٍ خذیذاعَسٍد ثب اّذاف ٍ ٍظبیف دستگبُ اخشایی هول خذهت آى ّب ،قَاًیي ٍ هقیشسات اسیتخذاهی،
حقَق فشدی ٍ ضغلی ،هویف کبس ،قبًَى اسبسی ًظبم خوَْسی اسالهی ایشاى ٍ ًظبم اداسی.



ایدبد تَاًبیی ّبی ضغلی (داًص ،هْبست ٍ ًگشش) هَسد ًیبص ثشای تػذی ضغل ،تَسف اػؿبی خذیذ ارستخذام ،دس ثذٍ ٍسٍد ثِ خذهت.



آضٌب سبختي اػؿبی هأهَس ،یب اًتقبعی ،اص سبیش دستگبُ ّب ثب قَاًیي ٍ هقشسات حبکن ثش داًطگبُ ٍ ًوَُ فشآیٌذ اًدیبم کیبسدس قبعیت دٍسُ ّیبی
آهَصضی تَخیْی اختػبغی..

ًبم ٍ ػٌَاى دٍسُ ّبی آهَصضی یبد ضذُ ثِ ضشح خذاٍ ریل هی ثبضذ:

جذٍل ضوبرُ 90دٍرُ آهَزش تَجیْی ثذٍ خذهت ٍیژُ اػضبی جذیذ االستخذام ٍ جذیذ الَرٍد
ػٌَاى دٍرُ

ًبم دٍرُ

آضٌبیی ثب سبختبر ًظبم ٍ دٍلت جوَْری اسالهی

-

ایراى

ػوَهی

-

قبًَى هذیریت خذهبت کطَری

-

فرٌّگ سبزهبًی ٍ ارتجبطبت هؤثر در سبزهبى

-

کبر تیوی ٍ حل هسئلِ

-

اخالق حرفِ ای هجتٌی ثر آهَزُ ّبی اسالهی در ًظبم
اداری

تَجیْی ثذٍ خذهت

اختصبصی

-

دٍرُ کبرٍرزی

-

آضٌبیی ثب هأهَریت ّب ٍ سبختبر سبزهبًی داًطگبُ؛

-

آضٌبیی ثب قَاًیي ٍ هقررات حبکن ثر داًطگبُ؛

-

آضٌبیی ثب ًحَُ فرآیٌذ اًجبم کبر (ضبهل 9سیستن
اتَهبسیَى اداری ،سیستن گردش کبر ،سیستن حقَق
ٍ .)...

تجصرُ 91گزساًذى دٍسُ ّبی هٌذسج دس خذٍ ضوبسُ یک ثشای اػؿبی خذیذارستخذام ٍ خذیذ اعَسٍد ،اعضاهی است.
تجصرُ 92کلیِ اػؿبی خذیذ ارستخذام هکل ٌذ ظشف هذت یک سب اص صهبى استخذام یب ٍسٍد ،دٍسُ آهَصضی تَخیْی سا ،قی ًوبیٌذ.
جذٍل ضوبرُ 91دٍرُ آهَزش تَجیْی ثذٍ ٍرٍدٍ ،یژُ اػضبی هأهَر یب اًتقبلی از سبیر دستگبُ ّب
ًبم دٍرُ

تَجیْی اختصبصی

ػٌَاى دٍرُ

-

آضٌبیی ثب هأهَریت ّب ٍ سبختبر سبزهبًی داًطگبُ؛

-

آضٌبیی ثب قَاًیي ٍ هقررات حبکن ثر داًطگبُ؛

-

آضٌبیی ثب ًحَُ فرآیٌذ اًجبم کبر(ضبهل 9سیستن
اتَهبسیَى اداری ،سیستن گردش کبر ،سیستن حقَق ٍ
.)...
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تجصرُ 93گزساًذى دٍسُ ّبی هٌذسج دس خذٍ ضوبسُ دٍ ثشای اػؿبی هأهَس ٍ یب اًتقبعی اص سبیش دستگبُ ّب اعضاهی است.
تجصرُ 94کلیِ اػؿبی هأهَس ٍ یب اًتقبعی اص سبیش دستگبُ ّب ،هکل ٌذ ظشف هذت یک هبُ دٍسُ آهَصضی تَخیْی اختػبغی سا ،قی ًوبیٌذ.
تجصرُ  95هذیشیت اهَس اداسی ٍ پطتیجبًی هَظف است اػؿبی خذیذارٍسٍد  ،خذیذارستخذام ،هأهَس ٍیب اًتقبعی سا ظشف هذت پیبًضدُ سٍص
اص تبسیخ ضشٍع ثکبس دس داًطگبُ خْت گزساًذى دٍسُ ّبی فَق ثِ هذیشیت ثشًبهِ ،ثَدخِ ،توَ اداسی ٍ ثْشُ ٍسی هؼشفی ًوبیذ.
-1-2-5آهَزش ّبی فرٌّگی ٍ ػوَهی ثِ سِ دستِ صیش تقسین هی ضًَذ:


آهَصش ّبی فشٌّگی ٍ اختوبػی :آهَصش ّبیی است کِ ثِ هٌظَس سضذ فؿبیل اخالقی ،هؼٌَی ،فشٌّگ پزیشی سبصهبًی ٍ ثْیٌِ سبصی سٍاثف اًسیبًی
اػؿب ٍ هذیشاى دس ًظبم اداسی ،اسائِ هی گشدد؛



آهَصش ّبی تَاًوٌذی ّبی اداسی :آهَصش ّبیی است کِ ثِ هٌظَس افضایص داًص ،هْبست ٍ ًگشش ػویَهی هیشتجف ثیب هأهَسییت ٍ ٍظیبیف ػویَهی
داًطگبُ ٍ یب تَاًوٌذی ّبی فشدی ،قشاحی ٍ اخشا هی گشدد؛



آهَصش ّبی فٌأٍسی اقالػبت :آهَصش ّبیی است کِ تَاًوٌذی ّبی اػؿب سا دس حَصُ فٌأٍسی اقالػبت ،دس سكح ػوَهی ،استقب هی دّذ.
جذٍل ضوبرُ  92دٍرُ آهَزضی فرٌّگی ٍ ػوَهی
دٍسُ

صیش ضبخِ ّبی دٍسُ

فشٌّگی ٍ اختوبػی

ػٌبٍیي دٍسُ
-

قرآى ( قرآى آهَزی ،هفبّین قرآًی ٍ )...

-

اخالق (فردی ،اجتوبػی ،حرفِ ای ،کبر ٍ ارزش ّبی سبزهبًی)

-

اسالم ضٌبسی (اصَل ،احکبم ،سیرُ ًجَیٍ ،الیت ضٌبسیً ،وبز ،حجبة ٍ)...

-

راّجردّبی فرٌّگی اهبم راحل ٍ هقبم هؼظن رّجری

-

جریبى ضٌبسی سیبسی فرٌّگی ،اجتوبػی

-

هْبرت ّبی زًذگی

-

آهَزش خبًَادُ

-

ٍ سبیر

-

تجیي سیبست ّبی کلی ًظبم اداری کطَر اثالغی هقبم هؼظن رّجری

-

تکرین ارثبة رجَع

-

آضٌبیی ثب قَاًیي ٍ هقررات ٍ اسٌبد ثبال دستی (سٌذ چطن اًذاز ،قبًَى ثرًبهِ پٌجن،
ثرًبهِ تحَل اداری ،قبًَى استخذاهی ٍ )...

فشٌّگی ٍ ػوَهی

تَاًوٌذی ّبی اداسی

فٌأٍسی اقالػبت

-

هذیریت داًص

-

هذیریت زهبى

-

کبرآفریٌی

-

ثْرُ ٍری ٍ رٍضْبی اًذازُ گیری

-

آئیي ًگبرش ٍ گسارش ًَیسی

-

کبر تیوی

-

حفظ اسٌبد ٍ اطالػبت سبزهبًی

-

زثبى اًگلیسی

-

ٍ سبیر

-

ارتقبی هْبرت ّبی ّفت گبًِ

-

آضٌبیی ثب ًرم افسارّبی ٍ ثرًبهِ ّبی هختلف

-

دٍلت الکترًٍیک

-

آضٌبیی ثب سبهبًِ ّب ٍ اتَهبسیَى اداری

-

کبرثردّبی فٌآٍری اطالػبت

-

ٍ سبیر
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تجصرُ  96افشادی کِ اص تبسیخ تػَیت آییي ًبهِ استخذاهی اػؿبی غیش ّیأت ػلویی ( )91/7/1ػؿیَ داًطیگبُ گشدییذُ اًیذ ثبییذ داسای
هذسک هْبستْبی ّ تگبًِ فٌبٍسی اقالػبت ثَدُ ٍ ّضیٌِ ایي دٍسُ ّب خضء ّضیٌِ سشاًِ آهَصضی ایطبى هوسَة ًخَاّذ ضذ.
تجصرُ  97ثشای داسًذگبى هذاسک پیطشفتِ صثبى اًگلیسی ثب ًظش کبسگشٍُ  100سبػت آهَصش ػوَهی ٍ ثِ اصای ّش هشحلِ اص سكح صثبى
غشفب ثشای یکجبس  5سبػت اهتیبص آهَصضی دس ًظش گشفتِ هی ضَد.
-2-2-5آهَزش ّبی ضغلی ،ثِ آهَصش ّبیی اقالق هی ضَد؛ کِ تَاًبیی ّبی ضغلی (داًص ،هْبست ٍ ًگشش) هَسد ًیبص اػؿب سا ،ثِ
هٌظَس اًدبم غویح ٍظبیف ضغل ٍ استقب دس قَ هسیش ضغلی ،فشاّن هی ًوبیذ؛ کِ ثِ دٍ دستِ تقسین هی ضَد:



هطتشک اداسی



ضغلی تخػػی

جذٍل ضوبرُ  93آهَزش ّبی ضغلی
دٍسُ

صیش ضبخِ ّبی دٍسُ

هطتشک اداسی

ػٌبٍیي دٍسُ
-

آضٌبیی ثب آئیي ًبهِ ّب ٍ دستَرالؼول ّبی هصَة داًطگبُ

-

اصَل ٍ هجبًی اطالع رسبًی

-

ارتجبطبت هردهی

-

ارزیبثی ػولکرد

-

اصَل هجبًی هذیریت ٍ سبزهبى

-

ثْذاضت ٍ ایوٌی هحیط کبر

ضغلی
 گرٍُ آهَزش حست هَرد ثب تَجِ ثِ تطکیالت تفصیلی ٍ رضتِ ّبی ضغلی هَجَد در
داًطگبُ ٍ ًتبیج حبصل از ًیبزسٌجی آهَزضی ًسجت ثِ ثرًبهِ ریسی ٍ ثرگساری دٍرُ ّبی

ضغلی تخػػی

ضغلی تخصصی تصوین گیری ٍ اقذام هی ًوبیذ.
 گرٍُ آهَزش هَظف است ضرایط آهَزضی ضغلی کبرکٌبى را طی ثرًبهِ سبلیبًِ ،فراّن
ًوبیذ.

-3-2-5آهَزش ّبی هذیراى ،آهَصش ّبیی دس ساستبی تؼبعی هؼٌَی ٍ حشفِ ای هذیشاى ،دس صهیٌِ ّبی ثْجَد ًگشش ٍ ثػیشت افضایی
ٍ تَسؼِ هْبست ّبی اًسبًی ،ادساکی ٍ فٌی ،کِ دس دٍ ثخص صیش قجقِ ثٌذی هی ضًَذ:



آهَصش قجل اص اًتػبة



آهَصش حیي اًتػبة
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جذٍل ضوبرُ  94آهَزش ّبی هذیراى

دٍرُ ّبی آهَزضی هذیراى (پبیِ ٍهیبًی)*
دٍرُ ّبی آهَزضی ترثیت هذیراى

دٍرُ ّبی آهَزضی حیي اًتصبة هذیراى

(قجل از اًتصبة)
دٍرُ ّبی آهَزضی
هطترک هذیراى

آهَصش ّبی ضبیستگی ّبی ػوَهی

دٍسُ ّبی آهَصضی تخػػی هذیشیت

هذیشیت
آهَصش ّبی تؼبعی هؼٌَی

آهَصش ّبی تؼبعی هؼٌَی

* هٌظَس اص هذیشاى پبیِ ،هؼبٍى هذیش یب هشکض ،سئیس اداسُ ٍ سئیس گشٍُ هی ثبضذ.
* هٌظَس اص هذیشاى هیبًی ،هذیش یب سئیس هشکض هی ثبضذ.

تجصرُ 98ایي آهَصش ّب ثش اسبس ثشًبهِ آهَصش هذیشاى ثشای اًتػبة ،استقبء ٍ توذیذ هذت هذیشیت ّبی هزکَس اعضاهی است.
تجصرُ  901ػٌبٍیي دٍسُ ّبی آهَصضی هذیشاى پس اص ًیبصسٌدی دس تقَین آهَصضی هطخع هی گشدد.
تجصرُ  900آى دستِ اص هذیشاًی کِ داسای هذسک توػیلی کبسضٌبسی اسضذ یب دکتشا دس یکی اص سضتِ ّیبی هیذیشیت ٍ سیبیش سضیتِ ّیبی
توػیلی هشتجف هی ثبضٌذ ٍ ػٌبٍیي دٍسُ ّبی اعضاهی سا دس ٍاحذّبی دسسی دٍساى توػیلی قی کشدًذ ،ثب تطخیع کیبسگشٍُ اص گزساًیذى
دٍسُ ّب ی آهَصضی قجل اص اًتػبة هؼبف هی ثبضٌذ ٍ ثِ هیضاى ٍاحذّبی گزساًذُ اص اهتیبص سبػبت آهَصضی ثْشُ هٌذ هی گشدًذ.

 -3-5سبػبت آهَزش
-1-4-6حذاقل آهَصش اػؿب ثِ استثٌبی هتػذیبى هطبغل هذیشیتی  40سبػت ٍ حذاکثش  120سبػت دس سب هی ثبضذ.
-2-4-6حذاقل آهَصش هذیشاى (هیبًی ٍ پبیِ)  60سبػت دس سب هی ثبضذ.
-3-4-6سقف آهَصش ثشای کلیِ اػؿب  1200سبػت دس قَ دٍساى خذهت هی ثبضذ.
 -4-4-6اص هدوَع دٍسُ ّبی آهَصضی (کل آهَصش) %40ثِ آهَصش ػوَهی ٍ  %60ثِ آهَصش ّبی ضغلی ،اختػبظ داسد.
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 - 4 -5ضَاثط اجرای دٍرُ ّبی آهَزضی
 -1-5-6ثجت ًبم دس دٍسُ ّبی آهَصضی داخل داًطگبُ پس اص اػالم گشٍُ آهَصش ٍ تبییذ هذیش هشثَقِ غَست هی گیشد.
تجصرُ 901دٍسُ ّبی آهَصضی ػوذتب دس داًطگبُ اعضّشا ثشگضاس هی ضًَذ ٍ غشفب اػؿب ثشای دٍسُ ّبیی کیِ هتقبؾییبى آى کوتیش اص  ً 10یش
ثبضٌذ ٍ یب ثِ ّش تشتیت اهکبى ثشگضاسی آى دس داًطگبُ فشاّن ًجبضذ ,ثِ هَسسبت خبسج اص داًطگبُ هؼشفی هی ضًَذ.
 -2-5-6ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصضی تَسف سبیش ٍاحذّب هٌَـ ثِ ّوبٌّگی ثب گشٍُ آهَصش ٍ کست هدَص کتجیی هیی ثبضیذ ّ .وچٌییي
غذٍس گَاّیٌبهِ ثشای ایي ًَع دٍسُ ّب غشفب اص قشیق هذیشیت ثشًبهِ،ثَدخِ،توَ اداسی ٍ ثْشُ ٍسی ثب سػبیت ؾَاثف ٍ هقشسات ایي قیشح
غَست خَاّذ گشفت.
 -3-5-6ػؿَی کِ ثِ سٍش خَدآهَصی ٍ تَسؼِ فشدی هجبدست ثِ افضایص تَاًوٌذی خَد ًوبیذ ثِ پیطٌْبد هذیش ٍاحذ سیبصهبًی ٍ تبیییذ
کبسگشٍُ ثب اسائِ هذسک قبثل قجَ  ،حذاکثش تب یک سَم سقف سبػبت آهَصش دس سب اص اهتییبصات دٍسُ ّیبی آهَصضیی هػیَة ،ثشخیَسداس
خَاّذ ضذ.
-4-5-6تؼییي هذسسیي ٍ تبییذ غالحیت آًبى ثب سػبیت ضشایف ریل ثِ ػْذُ هذیشیت ثشًبهِ،ثَدخِ،توَ اداسی ٍ ثْشُ ٍسی هی ثبضذ:
 سبثقِ تذسیس دس هشاکض آهَصضی هؼتجش
 تَاى ػلوی ٍ داًص هذسس
 تٌبست تخػع هذسس ثب هَؾَع تذسیس
 تَاًبیی قشاحی هوتَای آهَصش (قشح دسس)
 داساثَدى حسي سبثقِ
 تَاًبیی است بدُ اص فٌبٍسی دس آهَصش
تجصرُ :02گشٍُ آهَصش هَظف است ًسجت ضٌبسبیی ،اسصیبثی هذسسیي خْت آهَصش ّبی پیص ثیٌیی ضیذُ ٍ تطیکیل ثبًیک اقالػیبت
هذسسیي اقذام ًوبیذ.
 -5-5-6پشداخت ضْشیِ ضشکت دس دٍسُ ّب ٍ سویٌبسّب ٍ ّوبیص ّبیی کِ ثب ّوبٌّگی ٍ دسیبفت هؼشفی ًبهِ اص گشٍُ آهَصش غَست هیی
گیشد،ثب اسائِ گَاّیٌبهِ هؼتجش تب سقف سشاًِ آهَصضی سبعیبًِ ّشػؿَ ثؼْذُ داًطگبُ هی ثبضذ.
 -6-5-6هیضاى حق اعتذسیس هذسسیي ثب تَخِ ثِ ضیَُ ًبهِ ایی کِ ّشسبعِ تَسف کبسگشٍُ تذٍیي ٍ ثِ تػَیت ّیبت اخشایی هیی سسیذ ،
تؼییي هی گشدد.
تجصرُ 903سشاًِ آهَصش ثشای ّش ػؿَ ثِ غَست سبعیبًِ تَسف کبسگشٍُ پیطٌْبدٍ ثِ تبئیذ ّیأت اخشایی هی سسذ.
 -7-5- 6تؼییي ٍ هؼبد سبصی سبػبت حؿَس اػؿب دس ّوبیطْب  ،سویٌبسّبٍگشدّوبیی ّب ثب هیضاى سبػبت آهَصش ثِ ػْذُ کبسگشٍُ هی
ثبضذ.
 -8-5-6دس غَست تغییش سستِ ضغلی ػؿَ ،سبػبت دٍسُ ّبی آهَصضی ثِ استثٌبی دٍسُ ّیبی آهیَصش ػویَهی ٍ ثْجیَد هیذیشیت قبثیل
احتسبة ًوی ثبضذ.
هبدُ  96گَاّیٌبهِ ّبی آهَزضی
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-1-7گَاّیٌبهِ ّبی پبیبى دٍسُ  :گَاّیٌبهِ ّبیی کِ دس پبیبى ّش یک اص دٍسُ ّبی آهَصضی کَتبُ هذت ،ثیِ ضیشکت کٌٌیذگبى اػكیب هیی
گشدد.
-2-7گَاّیٌبهِ پبیبى دٍسُ ثشای ضشکت کٌٌذگبى دٍسُ ّبی حؿَسی کِ ثیطتش اص سِ چْبسم سبػبت آهَصضی سا دس کالس ضیشکت ًوبیٌیذ
ٍ حذاقل ًوشُ آصهَى سا کست کٌٌذ ٍ ثشای ضشکت کٌٌذگبى دٍسُ ّبی غیش حؿَسی دس غَست کست حذاقل ًوشُ آصهَى گَاّی دٍسُ ،ثیب
اهؿبی هذیش ثشًبهِ ،ثَدخِ توَ اداسی ٍ ثْشُ ٍسی ٍ سیبست داًطگبُ ثش اسبس فشم ضوبسُ  5غبدس خَاّذ ضذ ٍ سبػبت آهَصضی آًْب دس
ضٌبسٌبهِ آهَصضی اػؿب دسج خَاّذ ضذ.
تجصرُ 90دس گَاّیٌبهِ آهَصضی ثبیذ ضوبسُ ٍ تبسیخ تػَیت ّیبت اخشایی ثِ ػٌَاى هدَص دٍسُ دسج گشدد.
تجصرُ  91ثشای اػؿبیی کِ پس اص هَافقت هذیش ٍ ثب ّوبٌّگی گشٍُ آهَصش ثِ دٍسُ آهَصضی هؼشفی هیی ضیًَذ چٌبًچیِ دس کیالس ٍ ییب
آصهَى ضشکت ًٌوبیٌذ گَاّی غبدس ًخَاّذ ضذ .
 -3-7ػذم حؿَسغیش هَخِ یب ػذم هَفقیت دس ّش یک اص دٍسُ ّبی فَق هٌدش ثِ اخز ّضیٌِ دٍسُ  ,اثكب ثشگِ هبهَسییت ٍ اییبم آهیَصش
ثؼٌَاى هشخػی فشد هؼشفی ضذُ هوبسجِ خَاّذ ضذ.

هبدُ  9 7ضٌبسٌبهِ آهَزضى
-1-8کلیِ اقالػبت آهَصضی ٍ پشسٌلی اػؿب تَسف گشٍُ آهَصش  ،دس کبسثشگی اعکتشًٍیکی ثجت ٍ ًگْذاسی هی ضَد کِ دس استقب ،اًتػیبة
ٍ اسصیبثی ػولکشد آهَصضی آًبى هَسد است بدُ قشاس هی گیشد.
تجصرُ 9ضٌبسٌبهِ آهَصضی ضبهل اقالػبت پشسٌلی ٍ آهَصضی ػؿَ هكبثق ثب فشم ضوبسُ  6هی ثبضذ.
-2-8دٍسُ ّبیی کِ اػؿب قجل اص استخذام ٍ ثکبسگیشی دس داًطگبُ دسسبیش داًطگبُ ّب ٍ دستگبُ ّبی اخشایی گزساًذُ اًذ دس کبسگشٍُ هكشح
ٍ ثٌبثش ًَع ٍ هَؾَع دٍسُ ٍ تٌبست ثب هذسک توػیلی ٍ سضتِ ضغلی توبم یب ثخطی اص آى هؼبد سبصی ٍپزیشفتِ ضذُ ٍ ثِ گیشٍُ آهیَصش
خْت ثجت دس ضٌبسٌبهِ آهَصضی ًبهجشدگبى اػالم خَاّذ ضذ.
هبدُ 98سٌجص اثرثخطی ثرًبهِ ّبی آهَزضی
هذیشیت ثشًبهِ،ثَدخِ،توَ اداسی ٍ ثْشُ ٍسی هَظف است سٌدص اثشثخطی ثشًبهِ ّبی اهَصضی سا دس سكَح سِ گبًِ ریل اًدبم دّذ:
 -0-8ارزضیبثی ٍاکٌص فراگیراى
ٍ -1-1-9اکٌص فشاگیشاى ًسجت ثِ استجبـ ثشًبهِ آهَصضی ثب ًیبص ضغلی،سبصهبًی ،کی یت آهَصش ،هیذسس  ،هوییف ییبدگیشی ،صهبًجٌیذی
اخشایی ،کی یت اخشا هتٌبست ثب ًَع ٍ هوتَای دٍسُ هَسد اسصیبثی قشاسهی گیشد.
 -2-1-9ثِ هٌظَس سٌدص ٍاکٌص فشاگیشاى اص پشسطٌبهِ سٌدص ٍاکٌص فشاگیشاى فشم ضوبسُ 7کِ دس ثشگیشًذُ ضبخع ّبی فَق است
است بدُ هی ضَد.
 -3-1-9گشٍُ آهَصش هَظف است پشسطٌبهِ سٌدص ٍاکٌص فشاگیشاى سا پس اص اتوبم ّش دٍسُ آهَصضی ٍ قجل اص تشک هویف ییبدگیشی
ثیي ضشکت کٌٌذگبى تَصیغ ٍ تکویل ضذُ آى سا اخز ًوبیذ.
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 -1-8ارزضیبثی یبدگیری فراگیراى
 -1-2-9هیضاى یبدگیشی فشاگیشى ثبیذ دس سِ ثخص داًص،ثیٌص ٍ هْبست ثشاسبس سشفػل ٍ هوتَای ثشًبهِ آهَصضی هتٌبسیت ثیب ًیَع ٍ
هوتَای دٍسُ هَسد اسصیبثی قشاسگیشد.
 -2-2-9ثِ هٌظَس سٌدص یبدگیشی فشاگیشاى اص آصهَى است بدُ هی ضَد.
 -3-2-9گشٍُ آهَصش هَظف است آصهَى سا پس اص اتوبم ّش دٍسُ آهَصضی ثشگضاس ًوبیذ.
 -2-8ارزضیبثی تغییر رفتبر فراگیراى
 -1-3-9سفتبس فشدی/سبصهبًی /ضغلی کِ ثبیذ فشاگیشاى پس اص اتوبم دٍسُ آهَصضی دس هویف سبصهبًی خَد ًطبى دٌّذ هتٌبسیت ثیب ًیَع ٍ
هوتَای دٍسُ هَسد اسصیبثی قشاسگیشد.
-2-3-9ثِ هٌظَس سٌدص تغییش سفتبس فشاگیشاى اص پشسطٌبهِ است بدُ هی ضَد.
 -3-3-9گشٍُ آهَصش هَظف است  3اعی  6هبُ پس اص اتوبم ّش دٍسُ آهَصضی پشسطٌبهِ سا ثشای هذیشاى ثالفػیل فشاگییشاى ٍ ّوچٌییي
خَد فشاگیشاى اسسب ًوبیذ.

هبدُ 901سبز ٍ کبرّبی اًگیسضی
هضایبی ًبضی اص ضشکت دس دٍسُ ّبی آهَصضی ثشای اػؿب هٌذسج دس ایي قشح ثب تَخِ ثِ هقشسات حبکن ثش داًطگبُ ثش اسبس ًتبیح حبغل اص
اثشثخطی آهَصش ثِ پیطٌْبد کبسگشٍُ ٍ تبییذ ّیبت اخشایی ثِ غَست سبرًِ قبثل اػوب هی ثبضذ.

هبدُ 900ثَدجِ ٍ اػتجبرات
داًطگبُ هَظف است ثش اسبس ثشًبهِ سیضی سبرًِ آهَصش ٍ تؼییي سشاًِ آهَصش ّش ػؿیَ  ،اػتجیبسات رصم خْیت اخیشای اییي قیشح سا
تؼییي ٍ دس ثَدخِ سٌَاتی پیص ثیٌی ًوبیذ.
ایي دستَس اعؼول دس  11هبدُ ٍ  19تجػشُ تَسف ّیبت اخشایی هٌبثغ اًسیبًی داًطیگبُ اعضّیشا دس تیبسیخ .........تػیَیت گشدییذ ٍ اص تیبسیخ
..........قبثل اخشا است.

14

