بخشناهو بو تواهي دستگاه ىاي اجرايي

ثٗ ِٛخت ِٛاظ چٙبؼ  ٚپٕح ًِٛثٗ نّبؼٖ ِٛ 206/93/11852ؼش  1393/9/5نٛؼاي ػبٌي اظاؼي،
ِٛضٛع قبِبٔع٘ي وّيتٗ ٘بي تطًًي ِؽتجظ ثب ِكبيً ِعيؽيتي  ٚاظاؼي،ػٕبٚيٓ ،تؽويت  ٚنؽذ
ٚظبيف وّيتٗ ٘بي ِػوٛؼ ثٗ نؽذ غيً اقت  ٚثب ايدبظ ايٓ وّيتٗ ٘ب ،تّبِي وّيتٗ ٘ب  ٚوبؼگؽ٘ ٖٚبي
ِٛخٛظ وٗ ثؽاي ثؽؼقي  ٚتًّيُّ گيؽي ظؼ ِٛؼظ ِٛضٛػبت ِػوٛؼ ظؼ نؽذ ٚظبيف وّيتٗ ٘بي پٕدگبٔٗ
تهىيً نعٖ ا ٔعِٕ ،سً ِي گؽظظ.
الف) عناًين كويتو ىاي تخصصي
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كويتو ساختار ً فناًري ىاي هذيريتي
ايٓ وّيتٗ ثؽاي اخؽاي ثؽٔبِٗ ٘بي اٚي ،ق ِٛٛپٕدُ ٔمهٗ ؼاٖ ايالذ ٔظبَ اظاؼي(ِٛضٛع ًِٛثٗ
نّبؼٖ 206/93/560تبؼيص 1393/1/20نٛؼاي ػبٌي اظاؼي)ِٛ ٚضٛػبت ِؽتجظ ثب آْ ،ثؽگؽفتٗ اؾ لبْٔٛ
ِعيؽيت ضعِبت وهٛؼي  ٚقبيؽ لٛأيٓ ِٚمؽؼات غيؽثظ ،تهىيً ِي نٛظ.
 -1-1اىن ًظايف كويتو ساختار ً فناًريياي مديريتي
تٙيٗ ثؽٔبِٗ خبِغ ايالذ ٔظبَ اظاؼي ظقتگبِٖٕ،غجك ثب ٔمهٗ ؼاٖ ايالذ ٔظبَ اظاؼي  ٚثؽٔبِٗ خبِغايالذ ٔظبَ اظاؼي ظٌٚت يبؾظُ٘.
 عؽازي ِعي ِعيؽيتي ٔٛيٓ ثؽاي اظاؼٖ  ٚاؼائٗ ضعِبت ظقتگبٖ  ٚثبؾٔگؽي ظؼ ني ٖٛأدبَ ٚظبيف ٚفؼبٌيت ٘ب ظؼ ؼاقتبي تسمك ِبِٛؼيت ٘بي ايٍي ظقتگبٖ .
 نٕبقبيي ٚازع ٘بٚ،ظبيف،فؼبٌيت ٘ب ٚ ٚازع٘بي لبثً ٚاگػاؼي ظقتگبٖ ثٗ قبيؽ فؼبالْ . تؼييٓ ني٘ ٖٛبي ِهبؼوت ٚ ٚاگػاؼي ِبٕٔع ثؽ ْٚقپبؼيِ،هبؼوت،نؽاوت ٚ،اگػاؼي ِعيؽيت،ضًٛيي قبؾي  ٚضؽيع ضعِت ثؽاي أدبَ ٚظبيف  ٚفؼبٌيت ٘بي ظقتگبٖ .
 تٙيٗ ثؽٔبِٗ ػٍّيبتي ٚاگػاؼي تًعي ٘ب نبًِ ػٕبٚيٓ ضعِبت  ٚفؼبٌيت ٘ب ،ق٘ ُٙؽ وعاَ اؾٚازع٘بي ٚاثكتٗ ٚاقتبٔي ،اٌٛٚيت ٘ب ،ا٘عاف وّي ،ؾِبْ ثٕعي  ،نيٚ ٖٛاگػاؼي ٘بِ ،مؽؼات ٔ ٚظبيؽ
آْ .
 تٙيٗ ثؽٔبِٗ اخؽايي ثؽاي تٛإّٔع قبؾي  ٚزّبيت اؾ ثطم غيؽ ظٌٚتي ِؽتجظ ثب ِبِٛؼيت ٘بي ايٍيظقتگبٖ ٔظيؽ  :آِٛؾل ،اػغبي تكٙيالت  ٚوّه ٘بي ِبٌي.

 ؼا٘جؽي اقتمؽاؼ ٔ ٚظبؼت ثؽ ٚاگػاؼي فؼبٌيت ٘ب  ٚتًعي ٘ب ٚ ٚازع٘بي ػٍّيبتي ظقتگبٖ ثٗ قبيؽثطهٙب  ٚتعاؼن ؾيؽ قبضت ٘ب ِٕ ٚبثغ .
 تؼييٓ ٚظبيف  ٚاضتيبؼات لبثً ٚاگػاؼي ثٗ قغٛذ اقتبٔي  ٚنٙؽقتبٔي خٙت تفٛيض اضتيبؼ  ٚتّؽوؿؾظايي.
 ثؽؼقي  ٚقبِبٔع٘ي نٛؼا٘ب ،وّيكيٙٔٛب،وّيتٗ ٘ب ،وبؼگؽ٘ ٖٚب ٚقبيؽ ِدبِغ تًّيُ گيؽي . عؽازي قبضتبؼ ِٕبقت،چبثه  ٚتكٙيً گؽ.تؼييٓ اقتبٔعاؼظ٘بي ويفي ضعِبت ظقتگبٖ. تؼييٓ ليّت تّبَ نعٖ ضعِبت  ٚفؼبٌيت ٘ب. تٙيٗ ثؽٔبِٗ ػٍّيبتي ثؽاي أدبَ ضعِبت ظؼ فضبي ؼلبثتي نبًِ؛ا٘عاف،ؼٚل ٘ب،اٌٛٚيت ٘ب،ؾِبٔجٕعيثؽ اقبـ ليّت تّبَ نعٖ  ٚاقتبٔعاؼظ٘بي ًِٛة.
 عؽازي ٔظبَ ِعيؽيت ػٍّىؽظ ضعِبت اؾ اثؼبظ ويفيت،وّيت،ليّت  ٚؾِبْ اؼايٗ ضعِبت  ٚؼضبيتضعِت گيؽٔعگبْ ظؼ چبؼچٛة ٔظبَ خبِغ ِعيؽيت ػٍّىؽظ ظقتگبٖ  ٚاقتبٔعاؼظ ٘بي تؼييٓ نعٖ.
 عؽازي  ٚؼا٘جؽي اقتمؽاؼ ِعي ٘بي ِعيؽيتي پهتيجبْ ِبٕٔعٔ :ظبَ پيهٕٙبظاتٔ،ظبَ ٘بي تًّيُگيؽيِ ،عيؽيت ظأمٔ ،ظبَ ٘بي تٛقؼٗ ٔظُ  ٚأضجبط اظاؼي ِ ٚبٌي  ،وٕتؽي پؽٚژٖ ،وٕتؽي ا٘عاف،
ٔظبَ ٘بي نؽاوت (ثؽ ْٚقپبؼي،ضًٛيي قبؾي،پيّبٔىبؼي ،ضؽيع ضعِت  )...ٚؾيؽ قبضت ٘بي ٔظبَ
٘بي زمٛلي.
 اقتبٔعاؼظقبؾي تدٙيؿات ،قبضتّبْ ٘ب ٚفضب٘بي اظاؼي  ٚاقتمؽاؼ  ٚاخؽاي آْ.تّبِي تًّيّبت ايٓ وّيتٗ ثبيع ثٗ تًٛيت نٛؼا ثؽقع ِگؽ ِٛاؼظي ضبو وٗ اؾ عؽف نٛؼا ثٗ آْ
تفٛيض نعٖ ثبنع.

 -2-1اعضاي كويتو
-

ؼييف نٛؼاي ؼا٘جؽي تٛقؼٗ ِعيؽيت  ٚظؼ غيبة ٚي ِؼب ْٚتٛقؼٗ ِعيؽيت ظقتگبٖ يب ػٕبٚيٓ
ِهبثٗ –ؼييف

-

ِعيؽ ٚازع ٔٛقبؾي  ٚتسٛي اظاؼي ظقتگبٖ يب ػٕبٚيٓ ِهبثٗ – ظثيؽ

-

يىي اؾ ِؼبٔٚيٓ ظقتگبٖ ثٗ أتطبة ؼييف نٛؼاي ؼا٘جؽي تٛقؼٗ ِعيؽيت.

-

يىي اؾ ِعيؽاْ وً ٚازع٘بي اقتبٔي ثٗ أتطبة ؼييف نٛؼاي ؼا٘جؽي تٛقؼٗ ِعيؽيت

-

زعالً يه ٔفؽ يبزت ٔظؽ ثٗ أتطبة ؼييف نٛؼاي ؼا٘جؽي تٛقؼٗ ِعيؽيت

-

ِؼبٔٚيٓ ِ ٚعيؽاْ غي ؼثظ زكت ِٛضٛع ِٛؼظ ثسث
اِٛؼ ظثيؽضبٔٗ اي ِؽثٛط ثٗ ايٓ وّيتٗ تٛقظ ظفتؽ ٔٛقبؾي  ٚتسٛي اظاؼي يب ػٕبٚيٓ ِهبثٗ أدبَ ِي
نٛظ.

 -2كويتو تٌسعو دًلت الكترًنيك ً ىٌشونذ سازي
ايٓ وّيتٗ ثب تؽويت ٚ ٚظبيف ِػوٛؼ ظؼ ًِٛثٗ نّبؼٖ ِٛ 200/145ؼش  1393/06/11نٛؼاي ػبٌي
فٕبٚؼي اعالػبت ًِٛ ٚثٗ نّبؼٖ ِٛ 206/93/7740ؼش  1393/06/10نٛؼاي ػبٌي اظاؼي اثالغيٗ ؼئيف
خّٛٙؼ ِستؽَ ثؽاي اخؽاي ٔمهٗ ؼاٖ ظٌٚت اٌىتؽٔٚيه ( ثؽٔبِٗ ظٔ َٚمهٗ ؼاٖ ايالذ ٔظبَ اظاؼي )
تهىيً ِي نٛظ.

اىن ًظايف كويتو تٌسعو دًلت الكترًنيك ً ىٌشونذ سازي
تٙيٗ ثؽٔبِٗ ػٍّيبتي تٛقؼٗ ضعِبت اٌىتؽٔٚيه ظقتگبٖ نبًِ  :ا٘عاف  ،اٌٛٚيت ٘ب  ،ؾِبْ ثٕعي ظؼقٗ قغر اعالع ؼقبٔي  ،تؼبٍِي  ٚتؽاوٕهي  ٚپيهٕٙبظ آْ ثٗ وّيكي ْٛؼا٘جؽي ظٌٚت اٌىتؽٔٚيه ٚ
ؼا٘جؽي اقتمؽاؼ آْ پف اؾ تًٛيت .
 ثؽٔبِٗ ؼيؿي ثؽاي ِكتٕع قبؾي  ٚتٙيٗ نٕبقٕبِٗ ضعِبت اٌىتؽٔٚيىي ظقتگبٖ  ٚؼا٘جؽي اخؽايثؽٔبِٗ .
 تؼييٓ اٌٛٚيت ثؽاي ايالذ فؽايٓظ ٘بي قؽٚيف گؽا ِجتٕي ثؽ ٔمهٗ فؽايٕع ٘بي ظقتگبٖ . تًٛيت ؼا٘جؽظ٘ب  ٚثؽٔبِٗ تٛقؼٗ ظقتؽقي ِؽظَ ثٗ اؼايٗ ضعِبت اؾ عؽيك ظفبتؽ پيهطٛاْ ِ ،دتّغ٘بي ضعِبت اظاؼي ... ٚ
 ؼا٘جؽي ٔ ٚظبؼت ثؽ پٛؼتبي  ٚظؼگب٘ٙبي ضعِبت ؼقبٔي ظقتگبٖ  ٚاؼؾيبثي  ٚؼتجٗ ثٕعي ثٗ آْ ٘ب. ِعيؽيت تؼبًِ ظقتگبٖ ثب قبيؽ ظقتگب٘ٙبي اخؽايي ثؽاي ايدبظ پٕدؽٖ ٚازع ضعِبت ِهتؽن ؼا٘جؽي اخؽاي آِٛؾل ِعيؽاْ  ،وبؼوٕبْ  ٚوبؼنٕبقبْ ٚازع فٕبٚؼي اعالػبت ظقتگبٖ  ٚوبؼگؿاؼاْ اؼايٗضعِبت ظٌٚتي
 -ؼا٘جؽي اخؽاي ثؽٔبِٗ فؽٕ٘گ قبؾي  ٚتٛإّٔع قبؾي ِؽظَ ظؼ اقتفبظٖ اؾ ضعِبت اٌىتؽٔٚيىي.

اِٛؼ ظثيؽضبٔٗ اي ِؽثٛط ثٗ ايٓ وّيتٗ  ،تٛقظ ظفتؽ فٕبٚؼي اعالػبت يب ػٕبٚيٓ ِهبثٗ أدبَ ِي نٛظ.
 -3كويتو سرهايو انساني
ايٓ وّيتٗ ثؽاي اخؽاي ثؽٔبِٗ چٙبؼَ ٔمهٗ ؼاٖ ايالذ ٔظبَ اظاؼي ( ِٛضٛع ًِٛثٗ نّبؼٖ 206/93/560
تبؼيص  1393/01/20نٛؼاي ػبٌي اظاؼي ) ِٛ ٚضٛػبت ثؽگؽفتٗ اؾ لبِٔ ْٛعيؽيت ضعِبت وهٛؼي  ٚقبيؽ
ِمؽؼات غيؽثظ اؾ خٍّٗ ثؽٔبِٗ ؼيؿي  ٚقبِبٔع٘ي ٔيؽٚي أكبٔي  ،عجمٗ ثٕعي ِهبغً  ،أتًبثبت ،
آِٛؾل  ٚاؼؾيبثي ػٍّىؽظ وبؼوٕبْ تهىيً ِي نٛظ.
وّيتٗ قؽِبيٗ أكبٔي ثب تٛخٗ ثٗ تٕٛع ٚظبيف ِي تٛأع زعاوثؽ ظ ٚوبؼگؽ ٖٚتطًًي تهىيً ظ٘ع.

 -1-3اىن ًظايف كويتو سرهايو انساني
 عؽازي ِعي  ٚتعٚيٓ ؼا٘جؽظ٘بي ِعيؽيت قؽِبيٗ أكبٔي ظقتگبٖ  ٚپيهٕٙبظ آْ ثٗ نٛؼا ثؽايتًٛيت .
 تعٚيٓ  ٚؼا٘جؽي اقتمؽاؼ ٔظبَ خبِغ آِبؼ  ٚاعالػبت ٔيؽٚي أكبٔي ظقتگبٖ ظؼ ثكتؽ فٕبٚؼي اعالػبت. عؽازي  ٚؼا٘جؽي اقتمؽاؼ ٔظبَ ثؽٔبِٗ ؼيؿي ٔيؽٚي أكبٔي ظقتگبٖ . اقتبٔعاؼظ قبؾي وّيت ٔيؽٚي أكبٔي  ٚتٙيٗ ثؽٔبِٗ قبِبٔع٘ي ٔيؽٚي أكبٔي ظقتگبٖ ( وب٘مٔيؽ٘ٚبي ِبؾاظ  ٚتبِيٓ ٔيؽ٘ٚبي ِٛؼظ ٔيبؾ )  ٚپيهٕٙبظ آْ ثٗ نٛؼا ثؽاي تًٛيت.
 اتطبغ تًّيُ ثؽاي خػة ٔيؽ٘ٚبي ِٛؼظ ٔيبؾ لجً اؾ اػالَ ثٗ قبؾِبْ ِعيؽيت  ٚثؽٔبِٗ ؼيؿي وهٛؼ ٚپيهٕٙبظ آْ ثٗ نٛؼا ثؽاي تًٛيت.
 اتطبغ تًّيُ ظؼ ِٛؼظ تجعيً ٚضؼيت وبؼِٕعاْ آؾِبيهي ثٗ لغؼي ِغبثك لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات ِؽثٛط. اتطبغ تًّيُ ظؼ ِٛؼظ تّعيع لؽاؼظاظ وبؼِٕعاْ پيّبٔي  ٚلؽاؼظاظي ِغبثك لٛأيٓ َ ٚلؽؼات ِؽثٛط . اتطبغ تًّيُ ظؼ ِٛؼظ ثبؾضؽيع وبؼوٕبْ ؼقّي ِٛضٛع تجًؽٖ ِبظٖ يه آييٓ ٔبِٗ اخؽايي ِبظٖ  45لبْٔٛاٌسبق ِٛاظي ثٗ لبٔ ْٛتٕظيُ ثطهي اؾ ِمؽؼات ِبٌي ظٌٚت ًِٛة قبي .1384
 ٔظبؼت ثؽ زكٓ اخؽاي ثٕع ِ 3بظٖ  48لبِٔ ْٛعيؽيت ضعِبت وهٛؼي . تٕظيُ پيهٕٙبظ ثؽاي ايالذ عؽذ عجمٗ ثٕعي ِهبغً اضتًبيي ظقتگبٖ -تًٛيت ثؽٔبِٗ ٘بي آِٛؾني وبؼوٕبْ ظقتگبٖ ِغبثك ثب ٔظبَ آِٛؾل وبؼوٕبْ ظٌٚت .

 ٔظبؼت ثؽ اخؽاي ثؽٔبِٗ آِٛؾل  ٚتؽثيت ِعيؽاْ آيٕعٖ ظقتگبٖ ثب ٘عف خبٔهيٓ پؽٚؼي اقتمؽاؼ ٔظبَ أتطبة  ٚأتًبة ِعيؽاْ ِجتٕي ثؽ ِمؽؼات ِؽثٛط اتطبغ تًّيُ ظؼ ِٛؼظ ِكيؽ اؼتمبي نغٍي وبؼِٕعاْ ظقتگبٖ عجك ِمؽؼات ِؽثٛط. -تًٛيت ثؽٔبِٗ ؼفب٘ي وبؼوٕبْ ِتٕبقت ثب ِٕبثغ  ٚاػتجبؼات قبٌيبٔٗ ظقتگبٖ .

 – 2 – 3اعضاي كويتو
-

ِؼب ْٚتٛقؼٗ ِعيؽيت ظقتگبٖ يب ػٕبٚيٓ ِهبثٗ – ؼييف

-

ِعيؽ يب ِكئٛي ٚازع تٛقؼٗ ِٕبثغ أكبٔي ظقتگبٖ يب ػٕبٚيٓ ِهبثٗ – ظثيؽ

-

ِعيؽ يب ِكئٛي ٚازع آِٛؾل

-

ِؼبٔٚيٓ يب ِعيؽاْ تطًًي ظقتگبٖ زكت ِٛؼظ

-

يىي اؾ ِعيؽاْ وً ٚازع ٘بي اقتبٔي ثٗ أتطبة ؼييف نٛؼا

-

زعالً يه ٔفؽ يبزت ٔظؽ ثٗ أتطبة ؼييف نٛؼا
اِٛؼ ظثيؽضبٔٗ اي ِؽثٛط ثٗ ايٓ وّيتٗ  ،ظؼ ظفتؽ تٛقؼٗ ِٕبثغ أكبٔي يب ػٕبٚيٓ ِهبثٗ أدبَ ِي نٛظ.
– 4وّيتٗ قالِت اظاؼي  ٚييبٔت اؾ زمٛق ِؽظَ
ايٓ وّيتٗ ثب تؽويت ٚ ٚظبيف ِٕعؼج ظؼ ثٕع (ة) ِبظٖ يه ًِٛثٗ نّبؼٖ /192087ت ٘ 50328ـ تبؼيص
٘ 1392/12/28يبت ِستؽَ ٚؾيؽاْ ثؽاي اخؽاي ٚظبيف ِػوٛؼ  ،اخؽاي ثؽٔبِٗ نهُ ٘ ٚفتُ ٔمهٗ ؼاٖ
ايالذ ٔظبَ اظاؼي(ِٛضٛع ًِٛثٗ نّبؼٖ  206/93/560تبؼيص  1393/1/20نٛؼاي ػبٌي اظاؼي)،ازىبَ
لبِٔ ْٛعيؽيت ضعِبت وهٛؼي اؾ خٍّٗ ِٛاظ  ٚ 91 ٚ 90قبيؽ ِمؽؼات ِؽثٛط ثٗ اؼتمبء فؽٕ٘گ
قبؾِبٔي،تىؽيُ اؼثبة ؼخٛع  ،قبِبٔع٘ي ؼقيعگي ثٗ نىبيبت  ،قالِت اظاؼي ِ ٚجبؼؾٖ ثب فكبظ
اظاؼي تهىيً ِي نٛظ.

اىن ًظايف كويتو سالهت اداري ً صيانت از حقٌق هردم
-

تؼييٓ ًِبظيك اضتًبيي زمٛق ِتمبثً ِؽظَ  ٚظقتگبٖ.

-

تٙيٗ ثؽٔبِٗ ػٍّيبتي ويبٔت اؾ زمٛق ِؽظَ نبًِ ا٘عاف ،قيبقت ٘ب،العاِبت .... ٚ

-

ثبؾٔگؽي لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات ظؼ خٙت تثجيت زمٛق ِؽظَ  ٚپبقطگٛيي ظقتگبٖ  ٚتهٛيك  ٚتٕجيٗ .

-

ؼا٘جؽي ٔ ٚظبؼت ثؽ اقتمؽاؼ ثؽٔبِٗ ييبٔت اؾ زمٛق ِؽظَ.

-

تعٚيٓ ثؽٔبِٗ قٕدم  ٚأعاؾٖ گيؽي ِيؿاْ ؼضبيت ِٕعي ِؽظَ اؾ ٔس ٖٛاؼايٗ ضعِبت ظقتگبٖ  ٚتىؽيُ
اؼثبة ؼخٛع .

-

تٕظيُ ثؽٔبِٗ اخؽايي اؼتمبي قالِت ِ ٚجبؼؾٖ ثب فكبظ اظاؼي ظقتگبٖ  ٚؼا٘جؽي اقتمؽاؼ آْ .

-

ثبؾٔگؽي ظؼ لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات ثب ؼٚيىؽظ پيهگيؽي  ،ثبؾظاؼٔعگي  ٚثؽضٛؼظ لبعغ ثب ِتطٍفبْ.

-

تعٚيٓ نبضى ٘بي قالِت  ٚقٕدم  ٚپبيم ِيؿاْ قالِت  ٚفكبظ اظاؼي.

-

قٕدم  ٚآقيت نٕبقي ٚضغ ِٛخٛظ فؽٕ٘گ قبؾِبٔي ظقتگبٖ ،تعٚيٓ ثؽٔبِٗ ثٙجٛظ فؽٕ٘گ
قبؾِبٔي ِجتٕي ثؽ ايالذ ؼفتبؼ ِعيؽاْ  ٚوبؼوٕبْ  ٚايالذ لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات.

-

ؼا٘جؽي اقتمؽاؼ فؽٕ٘گ قبؾِبٔي ٔ ٚظبؼت  ٚقٕدم تسمك ِيؿاْ آْ.
اِٛؼ ظثيؽضبٔٗ اي ِؽثٛط ثٗ ايٓ وّيتٗ تٛقظ ظفتؽ ِعيؽيت ػٍّىؽظ يب ٚازع٘ب  ٚػٕبٚيٓ ِهبثٗ أدبَ ِي
نٛظ .

 – 5كويتو هذيريت عولكرد
ايٓ وّيتٗ ثؽاي اخؽاي ثؽٔبِٗ ٘هتُ ٔمهٗ ؼاٖ ايالذ ٔظبَ اظاؼي( ِٛضٛع ًِٛثٗ نّبؼٖ 206/93/560
تبؼيص  1393/1/20نٛؼاي ػبٌي اظاؼي)  ٚفًً يبؾظُ٘ لبِٔ ْٛعيؽيت ضعِبت وهٛؼي  ٚاخؽاي اؼؾيبثي
ػٍّىؽظ قبالٔٗ ٚازع٘بي قبؾِبٔي  ٚظقتگبٖ ٘ب تهىيً ِي گؽظظ.

 -1-5اىن ًظايف كويتو هذيريت عولكرد
-

ؼا٘جؽي اقتمؽاؼ ٔظبَ ِعيؽيت ػٍّىؽظ ظقتگبٖ.

-

تعٚيٓ ِؼيبؼ ٘ب  ،نبضى ٘ب  ٚؼٚل اؼؾيبثي ثؽٔبِٗ ٘بي ظقتگبٖ( ثٍٕع ِعت ِ ،يبْ ِعت  ٚوٛتبٖ
ِعت).

-

ِمبيكٗ ٔتبيح اؼؾيبثي ٘ب  ٚتسٍيً ظٚؼٖ اي آْ ٘ب  ٚاؼايٗ گؿاؼل ثٗ نٛؼا.

-

تٙيٗ ثؽٔبِٗ ٔظبَ ِٕع ّٔٛظْ ٔظبؼت ِؽظَ  ٚتهىً ٘ب ثؽ ظقتگبٖ.

-

تؼييٓ ِٛضٛػبت ِسٛؼي ٔظبَ اظاؼي ٔظيؽ ،ثٙؽٖ ٚؼي  ٚويفيت  ،نفبفيت ،پبقطگٛيي ِ ٚهبؼوت
ِؽظَ.
تؼؽيف ؼٚل قٕدم ٘ؽ يه اؾ ِٛضٛػبت فٛق  ،تسٍيً ػٍّىؽظ ظقتگبٖ  ٚاؼائٗ گؿاؼل ثٗ نٛؼا.

 – 2 – 5اعضاي كويتو
-

ؼييف نٛؼاي ؼا٘جؽي تٛقؼٗ ِعيؽيت  ٚيب ِؼب ْٚتٛقؼٗ ِعيؽيت ظقتگبٖ – ؼييف

-

ِعيؽ ٚازع ِعيؽيت ػٍّىؽظ ظقتگبٖ يب ػٕبٚيٓ ِهبثٗ – ظثيؽ

-

ِؼبٔٚيٓ ِ ٚعيؽاْ تطًًي ظقتگبٖ زكت ِٛؼظ

-

يىي اؾ ِعيؽاْ وً ٚازع٘بي اقتبٔي ثٗ أتطبة ؼييف نٛؼا

-

زعالً يه ٔفؽ يبزت ٔظؽ ثٗ أتطبة ؼييف نٛؼا.
اِٛؼ ظثيؽضبٔٗ اي ِؽثٛط ثٗ ايٓ وّيتٗ  ،ظؼ ظفتؽ ِعيؽيت ػٍّىؽظ يب ػٕبٚيٓ ِهبثٗ أدبَ ِي نٛظ.

ب )هالحظات الزم الرعايو :
 – 1ثب تهىيً وّيتٗ ٘بي فٛق اٌػوؽ  ،وّيتٗ ٘ب  ٚوبؼگؽ٘ ٖٚبيي وٗ ٚظبيف ِهبثٗ ظاؼٔع زػف ِي
نٔٛعٔ.ظيؽ :وّيتٗ اخؽايي عؽذ عجمٗ ثٕعي ِهبغً ،وّيتٗ ؼا٘جؽي آِٛؾل  ٚتٛإّٔعقبؾي ،وبؼگؽٖٚ
وب٘م تًعي ٘بي ظٌٚت ،وّيتٗ اؼؾيبثي ػٍّىؽظ وبؼِٕعاْ ،وّيتٗ اؼتمبء قالِت ٔظبَ اظاؼي ِ ٚمبثٍٗ
ثب فكبظ  ،وّيتٗ قالِت اظاؼي  ٚتىؽيُ اؼثبة ؼخٛع  ،وبؼگؽ ٖٚپيهگيؽي ِ ٚجبؼؾٖ ثب ؼن ، ٖٛوبؼگؽٖٚ
تؼييٓ يالزيت وبؼِٕعاْ آؾِبيهي .... ٚ
ّٔ – 2بيٕعٖ ِؼبٔٚت ظؼ نٛؼاي ؼا٘جؽي تٛقؼٗ ظقتگبٖ ٚ ،اخع تّبَ اضتيبؼاتي اقت وٗ ّٔبيٕعگبْ
ِؼبٔٚت ظؼ نٛؼا٘ب،وّيتٗ ٘ب يب وبؼگؽ٘ ٖٚبي پيهيٓ ظانتٗ أع  ٚثعيٓ تؽتيت زكت ِٛضٛع ظؼ وّيتٗ
٘بي ِؽثٛط ػضٛيت ظاؼظ.
 – 3نٛؼاي ؼا٘جؽي تٛقؼٗ ِعيؽيت ظقتگبٖ ظؼ يٛؼتي وٗ ضؽٚؼت ثعأع ِي تٛأع ِعيؽ تطًًي غيؽثظ
ؼا ثب زك ؼاي  ٚيب ثع ْٚزك ؼاي ثٗ ػضٛيت وّيتٗ ِؽثٛط أتطبة ّٔبيٕع.

