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 ثٌبم خذا
 ای کشًرسازمان وظام صىفی راياوٍ  -تخصصی وظام َای استاوی   یًن َايسيل کميه وامٍ تشکييآ

 

ل سبسهبى ًظبم يي ًبهِ تطکآيي 67ٍ 65يف هحَلِ در هَاد ٍظب يكطَر ٍاجزا يابًِيرا يسبسهبى ًظبم غٌف تحمك اّذاف يدر راستب

اركبى  يثزا يسبسنيوتػتکبليف، اختيبرات ٍ ًيش حيغِ ٍ ًحَُ فؼبليت ٍ  ّب،تٌظين، تٌسيك ٍ تجييي فؼبليتٍ  يابًِيرا يغٌف

جْت ًظن ثخطيذى ثِ ػولکزد ٍ چگًَگي ارتجبط ٍ ثِ ل يتطکاس اػضبء ػاللوٌذ ّبي استبًي ًظبم  يتخػػ يّبيَىسيسبسهبى، كو

 .ٌذكٌيهبليت ًبهِ فؼهَجت ايي آيييكويسيَى ّب ثب ّيبت هذيزُ ٍ دثيزخبًِ ًظبم استبًي  ، ثِ 

 

 يفتعار يک : مادٌ

 .10/10/1379هَرخ اي هػَة هجلس ضَراي اسالهيافشارّبي رايبًِلبًَى حوبيت اس حمَق پذيذآٍرًذگبى ًزم قاوًن:

سبسهبى ًظبم غٌفي  ٍ تطکيل  ًزم افشارّبي رايبًِ اي لبًَى حوبيت اس پذيذ آٍرًذگبى 17ٍ  2اجزائي هَاد  آئيي ًبهِ آئيه وامٍ:

 .24/04/1383  هَرخ دٍلت هحتزم اي هػَة ّيبتًِرايب

 كطَر يابًِيرا يسبسهبى ًظبم غٌف سازمان:

 كطَر يابًِيرا يًظبم غٌفسبسهبى  يهزكش يضَرا شًرا:

 استبى  يابًِيرا يًظبم غٌف :یوظام استاو

  42ُ هبد 13گزٍّي اس هتخػػيي فٌبٍري اعالػبت ٍ ارتجبعبت هستٌذ ثِ ثٌذ  :کميسيًن َای تخصصی

 

 : اَذاف دي مادٌ 

 استبًيثب ًظبرت ّيبت هذيزُ  "غزفباجزاي هَضَػبت تخػػي  ّي ٍتحميك، تذٍيي، سبهبًذ   2-1

 ّب، تَاى كبرضٌبسي ٍ هطبٍرُ ٍ اهکبًبت اػضبءّبي فکزي، هْبرتاستفبدُ ثْيٌِ اس پتبًسيل   2-2

 ّبّب ٍ تؼزفِهًِبًَيس آيييسبسي، كبرضٌبسي، هطبٍرُ ٍ تْيِ پيصتػوين   2-3

 سبسي اّذاف سبسهبى ٍ هطبركت ّز چِ ثيطتز اػضبٍ پيبدُ اختيبرات ّيبت هذيزُ كوک ثِ تجييي ٍظبيف ٍ    2-4

 ضٌبسي غٌؼت فبٍا ثزرسي هَضَػبت تحميمي، هسبئل تمٌيٌي ٍ آسيت   2-5

 

 ی پيشىُادی َا: فُرست کميسيًن سٍمادٌ 

در ّيبت هذيزُ ًظبم استبًي ٍ عزح  ثبضذ ٍ تطکيل كويسيَى جذيذ هٌَط ثِثِ ضزح سيز هيي پيطٌْبدي ّبْزست كويسيَىف

 الل يک دٍرُ هبهَريت سبسهبى ثبضذ.كٌٌذُ ثمبي آى در حذهستلشم ٍجَد اّذاف ثلٌذ هذتي است كِ تَجيِ

 . كويسيَى هطبٍراى 3-1

 IT. كويسيَى آهَسش ٍ تَسؼِ فزٌّگ 3-2

 . كويسيَى اهَر رفبّي ٍ تؼبٍى 3-3

 . كويسيَى رٍاثظ ػوَهي ، اعالع رسبًي ٍ تجليغبت 3-4

 . كويسيَى دٍلت ٍ سبسهبى 3-5
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 افشار ٍ ًطز الکتزًٍيک . كويسيَى ًزم3-6

    . كويسيَى سخت افشار3-7

 ضجکِ ٍ تجبرت الکتزًٍيک  ،اهٌيت . كويسيَى 3-8

  PAPايٌتزًت ٍ كويسيَى . 3-9

 كويسيَى افتب  .3-10

 . كويسيَى فزٍضگبّي ، ثبسار ٍ حوبيت اس حمَق هػزف كٌٌذگبى3-11

 

  ّيبت هذيزُ ّبي استبًي هي ثبضذ . ضزح ٍظبيف ّز كويسيَى ثب تَجِ ثِ ضزايظ هتفبٍت استبًْب ثز ػْذُ  : 1تبصرٌ 

 

 : وحًٌ تشکيل کميسيًن َای تخصصی  چُارمادٌ 

اًتخبة ٍ  "تطکيل كويسيَى هسئَل "يب ػلي الجذل خَد در ّز دٍرُ ، يک ًفز را ثؼٌَاى  . ّيبت هذيزُ اس ثيي اػضبي اغلي4-1

 .هسئَل تطکيل كويسيَى هَظف است ثب ّوبٌّگي دثيزخبًِ استبًي ًسجت ثِ اػالم فزاخَاى جْت جذة خَاّذ كزد  هؼزفي

 .ػاللِ هٌذاى ػضَيت در كويسيَى الذام ًوبيذ

اخذ  ضويدثيزخبًِ سبسهبى  ٍ ّوبٌّگي ثب ّوکبري هَظف است  هسئَل تطکيل كويسيَىهٌذ  پس اس فزاخَاى اػضبء ػاللِ .4-2

 درخَاست ٍ سَاثك فؼبليتي ايطبى ، ًسجت ثِ ارسيبثي ٍ اًتخبة ٍ هؼزفي اػضبء ّز كويسيَى ثِ ّيبت هذيزُ الذام هي ًوبيذ .

در ثيي اػضبي ػاللِ هٌذ ثِ ػضَيت گشاري اًتخبة آساد ًسجت ثِ ثز در غَرت غالحذيذ  ّيبت هذيزُ سبسهبى هي تَاًذ : 2تبصرٌ 

 ، الذام ًوبيذ .   در كويسيَى تخػػي

ًفز ػضَ رسوي سبسهبى هي ثبضذ كِ پس اس تبييذ ّيئت هذيزُ، ثِ هٌظَر  9ًفز ٍ حذاكثز  5ّز كويسيَى هتطکل اس حذالل . 4-3

 اعالع رسبًي ثِ دثيزخبًِ سبسهبى هؼزفي هي گزدًذ. 

 يبت هذيزُ لبثل افشايص هي ثبضذ.مف هجبس ثب غالحذيذ ّس : 3تبصرٌ 

ٍ  "رئيس كويسيَى "يک ًفز ثؼٌَاى ،در اٍليي جلسِ ٍ پس اس تطکيل ّز كويسيَى، ثب راي هستمين اػضبي آى كويسيَى. 4-4

 دًذ. اًتخبة ٍ ثِ ّيئت هذيزُ هؼزفي هي گزٍ يک ًفز ثِ ػٌَاى ًبيت رئيس ) اختيبري (  "كويسيَى دثيز"يک ًفز ًيش ثؼٌَاى 
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ّز كويسيَى هي تَاًذ ثزاي كوک ثِ اّذاف كَتبُ هذت ٍ رسيذگي ثِ هَضَػبت لغؼي ثب تػَيت ّيبت هذيزُ ًسجت ثِ  .4-5

در آى  هزثَعِ حضَر يک ػضَ اغلي كويسيَىكِ وَػِ ثزاي هذت هؼيي الذام ًوبيذ ثِ ػٌَاى سيز هج فزػيتطکيل كويتِ ّبي 

 .  هي ثبضذالشاهي 

اػضبء كويتِ ّبي فزػي ثبيذ اس ثيي اػضبء غٌف اًتخبة گزدًذ ٍ در غَرت ًيبس ، ثب غالحذيذ ّيبت هذيزُ اضخبظ  : 4تبصرٌ 

 هي يبثٌذ.هذػَ ثذٍى حك راي حضَر 

كِ پس اس پبيبى ّز دٍرُ، كليِ  ،َى ٍ كويتِ ّبي فزػي آى ثِ هذت يکسبل اس سهبى تطکيل هي ثبضذاػتجبر ّز كويسي دٍرُ. 4-6

 هزاحل فَق ثِ هٌظَر اهکبى ٍرٍد اػضبء جذيذ تکزار هي گزدد ٍ لبثل توذيذ ًوي ثبضذ.

ثزاي هذت يکسبل  زُاس جبًت رئيس ّيبت هذي ٍ كويتِ ّبي فزػي دثيز ٍ اػضبء كويسيَى ّبًبيت رئيس، ،احکبم رئيس . 4-7

 غبدر خَاّذ ضذ.

يب چٌذ كويسيَى ثب حَسُ فؼبليت  2در غَرت ػذم كست ًػبة ثزاي تطکيل كويسيَى ، ّيبت هذيزُ هي تَاًذ ثب ادغبم  .4-8

 هزتجظ ًسجت ثِ تطکيل كويسيَى ّبي جذيذ الذام ًوبيذ . 

 

 ي يظايف آوُاکميسيًن َای تخصصی   : ارکان پىجمادٌ 

 کميسيًن  رئيس. 5-1

ي پيطجزد اّذاف )ثطزح هبدُ در راستب هزثَعِ ًظبرت ثز حسي اجزاي ايي آئيي ًبهِ ٍ ػولکزد كويسيَى ّبي تخػػي .5-1-1

 يک(

 هبِّ ثِ ّيئت هذيزُ ثِ هٌظَر تحمك اّذاف هَرد ًظز ٍ سبيز فؼبليتْب هغبثك ثزًبهِ سِرائِ گشارش ػولکزد ا .5-1-2

  اتوغ ثٌذي ٍ ارائِ پيطٌْبدج .5-1-3
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 .كويسيَى ّبي تخػػي ثِ ّيئت هذيزُ ٍ اخذ تبييذجذيذ خَاى ، ارسيبثي ٍ پيطٌْبد اػضبء افز .5-1-4

 .تخػػيي كويسيَى سِ ّبَر ٍ ادارُ جلحض .5-1-5

 .در ّز دٍرُ تخػػيتْيِ ٍ ارائِ ثزًبهِ جبهغ ػولکزد كويسيَى  .5-1-6

 .السم  ّبي جْت اًتمبل ًظزات ٍ ّوبٌّگيديگز ٍ كويسيَى ّبي تخػػي  ّيبت هذيزُارتجبط هَثز ٍ هفيذ ثب  .5-1-7

 . دبير کميسيًن : 5-2

 بًّبهِ، دػَت ّب، تٌظين دستَر جلسِ ّبْيِ غَرتجلسِ. ت5-2-1

 ّبزي اخذ هػَثبت هٌذرج در غَرتجلسِپيگي. 5-2-2

 رسبًي هَثز ٍ ثوَلغ ثِ اػضبء كويسيَىٍ اعويٌبى اس اعالعًظبم استبًي ثب دثيزخبًِ  كبهل ّوبٌّگي .5-2-3

 : . دبيرخاو5-3ٍ

 ارسبل ٍ دريبفت دستَر جلسِ ّب ، دػَت ًبهِ ّب ، غَرتجلسِ ّب ٍ سبيز هکبتجبت اداري . 5-3-1

 اعويٌبى اس اعالع رسبًي هَثز ٍ ثوَلغ ثِ اػضبء كويسيَى ّبي تخػػي .5-3-2

ظبم ًدر دثيزخبًِ ٍ هکبتجبت كويسيَى ّبي تخػػي  بت، گشارض سبتغَرتجلدستَر جلسبت ، ايجبد ثبيگبًي حبٍي كليِ . 5-3-3

 ثغَريکِ لبثل رٍيت ٍ كپي ثزداري ثبضذاستبًي 

 

 : ادارٌ کميسيًن َا  ششمادٌ 

 ديجزٍ يب ًبيت رئيس  آى كويسيَى هي ثبضذ كِ در غَرت ػذم حضَر ٍي ، رئيس  ثؼْذُ. ٍظيفِ ادارُ ّز كويسيَى 6-1

 ٍظيفِ ادارُ جلسِ را ثؼْذُ هي گيزد.  كويسيَى
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 . ّوبٌّگي ثزگشاري جلسبت ثِ ػْذُ دثيز كويسيَى هي ثبضذ. 6-2

َى رسويت هي يبثذ ٍ هػَثبت جلسِ ثب راي اػضبء آى كويسيثؼالٍُ يک . جلسِ ّبي ّز كويسيَى ثب حضَر حذالل ًػف 6-3

 حبضزيي لغؼي هي گزدد . در اًتْبي ّز جلسِ غَرتجلسِ لزائت ٍ ثِ تبييذ اػضبي حبضز خَاّذ رسيذ. ًسجي هَافك اكثزيت 

اي  . تؼذاد جلسِ ّبي ّز كويسيَى هتٌبست ثب حجن فؼبليتْب ٍ ثزًبهِ ّبي آى در ّز دٍرُ تؼييي هي ضَد ٍلي ثبيذ ثِ گ6-4ًَِ

جلسِ حضَري در ّز دٍرُ كوتز ًجبضذ . جلسِ ّبي كويتِ ّبي فزػي هي تَاًذ ثػَرت حضَري يب غيز  12ثبضذ كِ اس تؼذاد 

 حضَري )آًاليي( تطکيل ضَد.

جلسِ هتٌبٍة غيجت غيز هَجِ داضتِ ثبضٌذ ، ػضَيت ايطبى در  5. در غَرتيکِ ّز يک اس اػضبء ثيص اس سِ جلسِ هتَالي يب 6-5

ّيبت هذيزُ ًسجت ثِ هؼزفي فزد جذيذ اس ثيي لغَ ضذُ ٍ ثِ پيطٌْبد رئيس كويسيَى ٍ تػَيت ّيبت هذيزُ ى هزثَعِ كويسيَ

 ػاللوٌذاى الذام خَاّذ ًوَد . 

آهذُ آييي دادرسي هذًي هزجغ تطخيع غيجت ّب دثيزخبًِ سبسهبى است . ) ػذرّبي هَجِ ّوبى است كِ در لبًَى  : 5تبصرٌ 

 است (

 ّيبت هذيزُ ٍ دثيز سبسهبى هي تَاًٌذ ثب اػالم لجلي ، ثذٍى حك راي در جلسبت كويسيَى ّب حضَر يبثٌذ . رئيس. 6-6

ٍ ًظبرت ّيبت هذيزُ هي ثبيست ثِ  ذيزُ رسوي ٍ لبثل اجزا خَاّذ ثَد. كليِ هػَثبت كويسيَى ّب پس اس تػَيت ّيئت ه6-7

 غَرت دائن ثز ػولکزد كويسيَى ّب غَرت پذيزد .

كويسيَى ّب تبييذ ٍ تَسظ دثيزخبًِ  دثيزسبػت لجل اس تطکيل جلسِ تَسظ  72هبى ، هکبى ٍ دستَر كبر ّز جلسِ حذالل . س6-8

خَد را ثزاي عزح در جلسِ  اتثِ ًطبًي )پست الکتزًٍيک( اػضبء كويسيَى ارسبل خَاّذ ضذ . اػضبء هي تَاًٌذ پيطٌْبدسبسهبى 

سبػت لجل اس جلسِ ثِ هٌشلِ تبييذ  24ارائِ دٌّذ . ػذم اعالع ٍ يب اػالم ًظز اػضبء تب  كويسيَى ٍ يب دثيزرئيس كويسيَى ّب ثِ 

 حضَر ٍ دستَر جلسِ تلمي هي ضَد.
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ب يطٌْبد يثبضٌذ ٍ پيًو ّيبت هذيزُف يٍظبب تذاخل در يٍ  ييثِ دخبلت در اهَر اجزا آى هجبس يَى ٍ اػضبيسيكو :َفت مادٌ 

 ًػَيت در ّيبت هذيزُ لبثل اجزا خَاّذ ثَد .طبى در غَرت يهػَثبت ا

 

اثالؽ ٍ اًتطبر  ثبضذ.يًو ّيبت هذيزُت يجلسبت خَد لجل اس تػَ يهحتَا َى هجبس ثِ اًتطبر هػَثبت ٍيسيكو َشت :مادٌ 

 ثبضذ . ثز ػْذُ دثيزخبًِ سبسهبى هيهػَثبت 

 

 

  

 

 


