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 بسمه تعالی
 

 
ضَسای ػبلی اداسی هَضَع تطکیل ضَسای ساّبشی تَسؼِ  5/9/1393تبسیخ  11852/93/206اجشای هفبد هصَبِ ضوبسُ  دس      

 :ببضذهیصیش الضاهی ، سػبیت هَاسد ّبّبی اجشایی ٍ استبى هذیشیت دستگبُ

 :استّبی هستقل بِ ضشح صیش  ّب ٍ سبصهبى اّن ٍظبیف ضَساّبی ساّبشی تَسؼِ هذیشیت ٍصاستخبًِ -1

ًقطِ ساُ  ٍ ّبی کلی ًظبم اداسی ابالغی هقبم هؼظن سّبشی عشاحی سبصٍکبسّبی هٌبسب بشای اجشایی ًوَدى سیبست -

ضَسای ػبلی اداسی دس ستبد دستگبُ ٍ  20/1/1393خ تبسی 560/93/206اصالح ًظبم اداسی هَضَع هصَبِ ضوبسُ 

 ّبی ٍابستِ. سبصهبى

 اتخبر سبصٍکبسّبی الصم بشای اجشای دقیق تکبلیف ٍ ٍظبیف هقشس دس قبًَى هذیشیت خذهبت کطَسی. -

 ّبی اصالح ًظبم اداسی. بیٌی بَدجِ هٌبسب بشای اجشای بشًبهِ پیص -

 .ٍسی یی ٍ بْشُکبسا ٍ ّوچٌیي استقبی ولکشد دستگبُهذیشیت ػّبی الصم بشای  تذٍیي ٍ اجشای بشًبهِ -

اص عشیق بشسسی ٍ هغبلؼِ  )هستقش دس ایي سبصهبى( سیضی تحَل اداسی دبیشخبًِ ستبد بشًبهِاسایِ ًظشات کبسضٌبسی بِ  -

 ّبی اجشا ضذُ. بشًبهِ

اسایِ آى بِ دبیشخبًِ  ؼِ ٍّبی تبب دستگبُ ٍ سبصهبىتْیِ گضاسش تحلیلی ادٍاسی اص اجشای بشًبهِ اصالح ًظبم اداسی  -

 ستبد.

دس خصَظ اجشای دقیق  ٍ ٍاحذّبی استبًی ّبی ٍابستِ یب تببؼِ ، هَسسبت ٍ ضشکت ّب ّذایت ٍ ساّبشی سبصهبى -

 ّب. ّبی اصالح ًظبم اداسی ٍ کٌتشل ٍ ًظبست بش آى بشًبهِ

هسئَلیت ًظبست، ساّبشی ٍ  ،بی هستقلّ ّب ٍ سبصهبى ًوبیٌذگبى ایي سبصهبى دس ضَسای ساّبشی تَسؼِ هذیشیت ٍصاستخبًِ -2

ِ ٍ تصویوبت اتخبر ضذُ بب سأی اکثشیت اػضبء قببل اجشا داضتّبی ٍابستِ سا بشػْذُ  هطبٍسُ بِ ستبد دستگبُ ٍ سبصهبى

 ببضذ.هی
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ِ دستگبُ ّبی قبلی ًیبصهٌذ تأییذ ٍ اهضبی ًوبیٌذُ ایي سبصهبى بَدُ، بتوبهی تکبلیف اجشایی کِ بِ استٌبد بخطٌبهِ -تبصره

ببضذ، ّوچٌبى بِ قَت  ًیبص بِ اخز تأییذیِ اص ایي سبصهبى هی بش اسبس قبًَى بذیْی است هَاسدی کِضَد. اجشایی تفَیض هی

 خَد ببقی ّستٌذ.

گزاسی بشًبهِ جبهغ اصالح ًظبم  ساُ اصالح ًظبم اداسی بش هَضَع توشکضصدایی ٍ ّوچٌیي ّذف بب تَجِ بِ تأکیذ ًقطِ -3

 3ٍاگزاسی ٍظبیف ٍ اختیبسات بِ ٍاحذّبی استبًی، ضشٍسی است ٍاحذّبی استبًی دس اجشای هبدُ اداسی دس خصَظ 

سیضی  کبسگشٍُ تَسؼِ هذیشیت سا بب اػضبی تؼییي ضذُ ٍ حضَس ًوبیٌذُ سبصهبى هذیشیت ٍ بشًبهِ ،هصَبِ صذساالضبسُ

ًوبیٌذگبى سبصهبى هذیشیت  .ًوبیٌذاستبى تطکیل ٍ دس خصَظ اجشایی ًوَدى ٍظبیف ٍ تکبلیف تفَیض اختیبس ضذُ اقذام 

ٍظبیف ًوبیٌذگبى سبصهبى دس ضَسای ساّبشی  سیضی استبى دس کبسگشٍُ تَسؼِ هذیشیت ٍاحذّبی استبًی، ّوبى ٍ بشًبهِ

 ّبی هستقل سا دس هقیبس استبى، بش ػْذُ خَاٌّذ داضت. ّب ٍ سبصهبى تَسؼِ هذیشیت ٍصاستخبًِ

ّب ٍ استبى دس  هصَبِ صذساالضبسُ هبٌی بش دادى اختیبس بِ ضَسای ساّبشی تَسؼِ هذیشیت دستگبُ 4بب تَجِ بِ تأکیذ هبدُ  -4

جٌبِ  7/10/1393تبسیخ  13472/93/200تخصصی ریشبظ، بذیْی است بخطٌبهِ ضوبسُ  ّبی خصَظ تطکیل کویتِ

ّبی تخصصی  بِ تطکیل کویتِ تتَاًٌذ بِ تٌبسب حجن ٍظبیف ٍ تکبلیف تؼییي ضذُ، ًسب ای داضتِ ٍ ضَساّب هی تَصیِ

 اقذام ًوبیٌذ.ّبی ٍابستِ  بشای ستبد دستگبُ ٍ سبصهبىریشبظ 

ضَسای ػبلی اداسی هبٌی بش ػضَیت سئیس ٍ هؼبٍى تَسؼِ  30/1/1395تبسیخ  27524سُ بب تَجِ بِ هتي هصَبِ ضوب -5

سیضی استبى بِ تشتیب بِ ػٌَاى دبیش ٍ ػضَ دس ضَسای ساّبشی تَسؼِ  هذیشیت ٍ سشهبیِ اًسبًی سبصهبى هذیشیت ٍ بشًبهِ

ي ضَسا ػالٍُ بش ساّبشی ٍ ّذایت ضوٌبً ای ببضذ. هذیشیت استبى، هؼشفی ًوبیٌذُ سبصهبى دس ضَسای هزکَس هٌتفی هی

ّبی اجشایی استبى دس خصَظ اجشای بشًبهِ ػولیبتی اصالح ًظبم اداسی، ٍظبیف هشبَط بِ کبسگشٍُ تخصصی  دستگبُ

 تحَل اداسی ٍ دٍلت الکتشًٍیک سا ًیض بِ ػْذُ خَاّذ داضت.
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