
 

 

 :هوذهِ

ای اختوبػی ٍ تحَالت هشتجف ثب آى هَخت ایدبد خأل هبًًَی ُ  سسبى ّبی ًَیي اقالػبتی ٍ استجبقی ٍ ثِ خػَظ پیبم تَسؼِ كٌبٍسی

لضٍم حوبیت اص تَلیذات داخلی ٍ غیبًت اص حوَم ًبسثشاى ًِ ثِ دلیل خأل هبًًَی دس هؼشؼ آسیت ٍ ًوؽ . دس ایي حَصُ ضذُ است

ّبی اختوبػی ثِ ػٌَاى یي  سسبى سات هختلق اهتػبدی، اختوبػی، اهٌیتی، كشٌّگی ٍ سیبسی پیبمضذیذ هشاس داسد ٍ ًیض تأثی

ای اختوبػی ثب ّذف ُ  سسبى صیشسبخت ًشم اكضاسی، اسائِ قشح هبًًَی غیبًت اص حوَم ًبسثشاى دس كؿبی هدبصی ٍ سبهبًذّی پیبم

 .اػوبل حبًویت ٍ حوبیت اص حوَم ًبسثشاى سا ؾشٍسی سبختِ است

 هتي قشح غیبًت اص كؿبی هدبصی چیست

 :تؼبسیق ٍ اغكالحبت

 :اغكالحبت ٍ ػجبسات ثِ ًبس ثشدُ ضذُ دس ایي هػَثِ داسای هؼبًی صیش است -۱هبدُ 

 :سسبى اختوبػی پیبمۺ الق

ثبدل اًَاع ّبی ًبسثش هحَس كشاّن ًٌٌذُ ثستش تؼبهالت اختوبػی ثشای ثشهشاسی استجبقبت هیبى كشدی ٍ گشٍّی اص قشین ت سبهبًِ

 .ای است هحتَاّبی یي یب چٌذ سسبًِ

 :سسبى داخلی پیبمۺ ة

دسغذ سْبم آى ایشاًی  ۵۱ّبیی ًِ هتؼلن ثِ ضخع حوَهی ؿیشدٍلتی ثَدُ ٍ ضشًت آى دس ایشاى ثِ ثجت سسیذُ ٍ حذاهل  پیبهشسبى

 .ثبضذ ٍ كؼبلیت آى دس چبسچَة هَاًیي ٍ هوشسات خوَْسی اسالهی ایشاى ثبضذ

 :ص دادُغیبًت اۺ ج

ثشداسی ٍ دستشسی ؿیشهدبص ثِ اقالػبت هشثَـ ثِ ًبسثشاى ٍ هحتَای  هحبكظت اص اقالػبت ًبسثشاى ٍ خلَگیشی اص ّشگًَِ اكطبء، ثْشُ

ّب ٍ  ّبی ایدبد یب اكضٍدُ ضذُ دس اثش كؼبلیت ّبی اختوبػی ٍ دادُ سسبى ّب دس پیبم آثبس دیذاسی، ضٌیذاسی، ًَضتبسی یب تشًیجی اص آى

 .ّبی اختوبػی سسبى ت ًبسثشاى آى دس پیبمتؼبهال

 :هشص هدبصیۺ د

 .ّبی ٍسٍد ٍ خشٍج پٌْبی ثبًذ استجبقی ثب خبسج اص ًطَس دسگبُ

 :ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبستۺ ُ

 .ّبی هَؾَع ایي هبًَى سسبى ّیئت سبهبًذّی، ًظبست ٍ تأییذ كؼبلیت، هحتَا، ػولٌشد ٍ تطخیع تخلق ٍ اػالم خشم پیبم



 

 

 غیبًت اص كؿبی هدبصیخضئیبت قشح 

 ضشایف ٍ ؾَاثف كؼبلیتۺ كػل اٍل

ّبی اختوبػی داخلی ٍ خبسخی دس ًطَس هستلضم ثجت دس پٌدشُ ٍاحذ ٍ سػبیت هَاًیي  سسبى ػشؾِ ٍ اسائِ خذهبت پیبم –۲هبدُ 

دس ؿیش ایي . ثَد ّبی خبسخی ٍ داخلی اثشگزاس هطشٍـ ثِ تأییذ ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست خَاّذ سسبى كؼبلیت پیبم. ًطَس است

ّب دس ًطَس ؿیشهبًًَی است، ٍصاست استجبقبت ٍ كٌبٍسی اقالػبت هَظق است ًسجت ثِ هسذٍدسبصی دستشسی ثِ  غَست كؼبلیت آى

 .ّبی اثشگزاس ثب ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست است سسبى تؼییي هػبدین پیبم. ّب اهذام ًوبیذ آى

ػبل هَظلٌذ حذاًثش تب دٍ هبُ پس اص تػَیت ایي هبًَى ضشایف خَد سا ثب آى ّبی داخلی ٍ خبسخی ف سسبى توبم پیبمۺ «۱»تجػشُ 

 .تكجین دٌّذ

ػٌَاى ًوبیٌذُ هبًًَی ٍ پزیشش  ّبی خبسخی اثشگزاس دس ًطَس هستلضم تؼییي ضشًتی ایشاًی ثِ سسبى تأییذ كؼبلیت پیبمۺ «۲»تجػشُ 

ة ایي هبًَى ثِ تػَیت ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست خَاّذ ًبهِ تٌظیوی است ًِ سِ هبُ پس اص تػَی تؼْذات الصم حست آئیي

 .سسیذ

ّبی اختوبػی اختػبغی ًِ تَسف ًْبدّب ٍ هؤسسبت دٍلتی ٍ ػوَهی ًِ ثِ هٌظَس ثْشُ ثشداسی دسٍى  سسبى پیبمۺ «۳»تجػشُ 

ّبی  ٍ ًگْذاسی دادُضَد، دس غَست سػبیت هحذٍدیت سبصهبًی ٍ تٌظین ٍ اسائِ ؾَاثف دسج، ثجت  تطٌیالتی ایدبد ٍ هذیشیت هی

 .اص ایي هبًَى هستثٌی خَاٌّذ ثَد( خػَغی ٍ تطٌیالتی)

ّب هٌلق ثِ سػبیت  ّبی هؤثش هتٌبست ثب سكح اّویت آى سسبى ّبی پیبم ّب ٍ سبهبًِ ثِ هٌظَس حلظ پبیذاسی صیشسبختۺ «۴»تجػشُ 

هشثَقِ تَسف سبصهبى پذاكٌذ ؿیشػبهل اػالم ٍ اغَل ٍ ؾَاثف . ّستٌذ( پذاكٌذ سبیجشی)اغَل ٍ ؾَاثف پذاكٌذ ؿیشػبهل سبیجشی 

 .تَسف ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست اثالؽ خَاّذ ضذ

ضذُ دس  حست تَاكوبت اًدبم)ّبی خبسخی اثشگزاس  سسبى ّبی اختوبػی داخلی ٍ ّوچٌیي ًوبیٌذگی پیبم سسبى ًلیِ پیبمۺ «۵»تجػشُ 

هدشهبًِ ٍ هَاسد اثالؿی دثیشخبًِ ًبسگشٍُ دس ساستبی پبالیص  هلضم ثِ سػبیت هػَثبت ًبسگشٍُ تؼییي هػبدین( هزاًشات سسوی

 .ثبضٌذ هػبدین هدشهبًِ هی

ّبی ًبظش ثش كؼبلیت اسائِ دٌّذگبى خذهبت  ّبی اختوبػی هَؾَع ایي هبًَى هطوَل تٌبلیق ٍ هسئَلیت سسبى ًلیِ پیبمۺ «۶»تجػشُ 

 .ثبضٌذ ت اسالهی ٍ ثخص دّن هبًَى آئیي دادسسی ًیلشی هیای هبًَى هدبصا دستشسی ٍ هیضثبًی هٌذسج دس كػل خشاین سایبًِ

 :ضَد ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست ثب ّذف اػوبل حبًویت خوَْسی اسالهی ایشاى ثب تشًیت ریل تطٌیل هی –۳هبدُ 

 (ػٌَاى سئیس ّیئت ثِ)سئیس هشًض هلی كؿبی هدبصی  .۱

 كٌبٍسی اقالػبتاالختیبس ٍصاست استجبقبت ٍ  سثف یب ًوبیٌذُ تبم هؼبٍى ری .۲

 االختیبس ٍصاست كشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی سثف یب ًوبیٌذُ تبم هؼبٍى ری .۳



 

 

 االختیبس ٍصاست اقالػبت سثف یب ًوبیٌذُ تبم هؼبٍى ری .۴

 االختیبس دادستبًی ًل ًطَس سثف یب ًوبیٌذُ تبم هؼبٍى ری .۵

 یي ًوبیٌذُ اص ًویسیَى كشٌّگی هدلس ضَسای اسالهی .۶

 االختیبس سبصهبى غذاٍسیوب سثف یب ًوبیٌذُ تبم هؼبٍى ری .۷

 االختیبس اقالػبت سپبُ سثف یب ًوبیٌذُ تبم هؼبٍى ری .۸

 االختیبس سبصهبى تجلیـبت اسالهی سثف یب ًوبیٌذُ تبم هؼبٍى ری .۹

 االختیبس ًیشٍی اًتظبهی سثف یب ًوبیٌذُ تبم هؼبٍى ری .۱۰

 االختیبس سبصهبى پذاكٌذ ؿیشػبهل مسثف یب ًوبیٌذُ تب هؼبٍى ری .۱۱

 :ٍظبیق ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست ػجبستٌذ اص –۴هبدُ 

 ّب سسبى ثجت ٍ غذٍس تأییذیِ ٍ یب هدَص كؼبلیت پیبم .۱

 ّب سسبى پبیص ٍ ًظبست ثش ػولٌشد پیبم .۲

 ّبی ًوذی ٍ ؿیش ًوذی ضٌبسبیی ٍ سسیذگی ثِ تخللبت ٍ تؼییي خشیوِ .۳

 م ریػالحاسخبع خشم ثِ هحبى .۴

 ّب سسبى اداسُ ٍ ًظبست ثش غٌذٍم حوبیت اص پیبم .۵

 ّب ثِ ضَسای ػبلی كؿبی هدبصی سسبى گضاسش ٍؾؼیت كؼبلیت پیبم .۶

 حوبیت اص ًست ٍ ًبسّبی ایي حَصُ .۷

 حوبیت اص هحتَای ثَهی هجتٌی ثش كشٌّگ ایشاًی اسالهی .۸

اسد ٍ تػویوبت ثب هَاكوت اًثشیت اػؿبی حبؾش دس خلسِ اتخبر ًلش اص اػؿب سسویت د ۶خلسبت ثب حؿَس حذاهل ۺ «۱»تجػشُ 

ًحَُ اًتخبة ٍ اًتػبة دثیش ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست ٍ سبیش اهَس ٍ ؾَاثف تطٌیل ٍ اداسُ خلسبت دس ًخستیي خلسِ آى . ضَد هی

 .ّیئت ثِ تػَیت خَاّذ سسیذ



 

 

اص هحل سدیق ثَدخِ هشًض هلی كؿبی هدبصی هكبثن هَاًیي اػتجبسات هَسدًیبص دثیشخبًِ ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست ۺ «۲»تجػشُ 

ّبی داخلی ثشای دثیشخبًِ ثِ  سسبى پشداخت ّشگًَِ ٍخْی اص هحل غٌذٍم حوبیت اص هحتَا ٍ پیبم. ضَد ثَدخِ سٌَاتی تأهیي هی

 .ّش ضٌل ٍ ثِ ّش ًحَ هوٌَع است ٍ دس حٌن تػشف ؿیشهبًًَی دس ٍخَُ ٍ اهَال دٍلتی است

سثف، ًظش ّیئت سبهبًذّی ٍ  گش ری هَاسد تذاخل ٍ تؼبسؼ ثیي ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست ثب دیگش ًْبدّبی تٌظین دس« ۳»تجػشُ 

 .ًظبست ثب سػبیت هَاًیي ٍ هوشسات، غبئت است

اد هَخت ؾَاثف ٍ هوشسات خبسی ًطَس هستلضم اخز هدَص اص دستگبُ ٍ یب ًِ سسبى خذهتی اسائِ ًوبیذ ًِ ثِ چٌبًچِ پیبم« ۴»تجػشُ 

 .ثبضذ خبظ ثبضذ، غذٍس هدَص اص سَی ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست هٌَـ ثِ اخز هدَص اص آى دستگبُ ٍ یب ًْبد خبظ هی

ّبی داخلی سا  سسبى ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست هَظق است، دستَسالؼول حوبیت اص تَلیذ هحتَای ایشاًی اسالهی دس پیبم« ۵»تجػشُ 

 .ّبی الصم اص ایي تٌلیق سا ثِ ػول آٍسد ّبی داخلی حوبیت سسبى ت اص هحتَا ٍ پیبمتْیِ ٍ ثش اسبس هٌبثغ هبلی غٌذٍم حوبی

ّب  گیشی دسثبسُ اداهِ كؼبلیت آى ّبی داخلی ٍ خبسخی ٍ تػوین سسبى ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست هَظق ثِ ًظبست ثش پیبم« ۶»تجػشُ 

دس غَست اقالع اص ٍهَع خشم، هَاسد سا ثِ هَُ  ثش اسبس هػَثبت ضَسای ػبلی كؿبی هدبصی است ٍ ؾوي سسیذگی ثِ تخللبت

 .هؿبئیِ خْت اهذام هوتؿی اسخبع خَاّذ داد

دثیشخبًِ ّیئت ًظبست دس هحل هشًض هلی هستوش خَاّذ ضذ ٍ هسئَلیت ثشگضاسی خلسبت، اثالؽ ٍ پیگیشی هػَثبت ٍ « ۷»تجػشُ 

 .ًظبست ثش حسي اخشای آى سا ثش ػْذُ خَاّذ داضت

تؼذاد ًبسثشاى ثجت ۺ سسبى اثشگزاس سا ثش اسبس هؼیبسّبیی صیش تؼییي ًٌذ هبًذّی ٍ ًظبست هَظق است پیبمّیئت سب« ۸»تجػشُ 

سسبى، پشاًٌذگی ًطَسی، ًَع خذهت ٍ حدن  ًبهی، تؼذاد ًبسثشاى كؼبل هبّبًِ، ّلتگی، سٍصاًِ، هیضاى سضذ ػؿَیت ًبسثشاى دس پیبم

 .تشاكیي ایدبدضذُ

سسبى اختوبػی سا اص حیث  ًظبست هَظق است خْت ثشسسی غالحیت هتوبؾی ػشؾِ ٍ اسائِ پیبمّیئت سبهبًذّی ٍ « ۹»تجػشُ 

هشاخغ هزًَس هَظلٌذ حذاًثش ظشف هذت یي هبُ ًظش خَد . سػبیت اغَل اهٌیتی، ػوَهی ٍ هبلی اص هشاخغ ریػالح استؼالم ًوبیذ

 .ثشسسی ثیطتش ثبضذ، صهبى تب سِ هبُ هبثل توذیذ استسثف ًیبصهٌذ  دس هَاسدی ًِ هشخغ ری. سا ثِ ّیئت ًظبست اػالم ًوبیٌذ

ًلغ دس هشاخغ ریػالح هؿبئی  ایي اهش هبًغ اهبهِ دػَای اكشاد ری. تػویوبت ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست هكؼی است« ۱۰»تجػشُ 

 .ًخَاّذ ثَد

ّبی اثشگزاس ٍ ّوچٌیي  سسبى مّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست هٌلق است ضشایف ٍ تؼْذات هتوبؾیبى ایدبد ٍ كؼبلیت پیب« ۱۱»تجػشُ 

ّبی هػَة ضَسای  سثف دس حَصُ حوبیت ٍ ًظبست ثش هحتَا ٍ خذهبت سا تػَیت ٍ ثشای تكجین ثب سیبست ّبی ری تٌبلیق دستگبُ

 .ػبلی كؿبی هدبصی ثِ هشًض هلی اسسبل ًٌذ

سسبى داخلی دس غَستی  ّب ٍ خذهبت پیبم دیاكضاسی خبسخی ثشای ایدبد ٍ تَسؼِ تَاًوي ّبی ًشم ثشداسی اص سبهبًِ ثْشُ« ۱۲»تجػشُ 

پزیش است ًِ ثِ تطخیع ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست ثب اػوبل حبًویت خوَْسی اسالهی ایشاى ٍ اهٌیت هلی هٌبكبت ًذاضتِ  اهٌبى

 .ثبضذ



 

 

گیشی سسبى داخلی ٍ خبسخی دس ًطَس خلَ ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست هَظق است اص ّش ضٌل ٍ ًَع اًحػبس پیبم« ۱۳»تجػشُ 

 .ًوبیذ

ّبی هؤثش  سسبى سبصی تللي ّوشاُ ثب تطخیع ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست هٌَـ ثِ ًػت پیبم غذٍس هدَص ٍاسدات ٍ كؼبل« ۱۴»تجػشُ 

 .كشؼ است غَست پیص داخلی ثِ

 قشح غیبًت اص كؿبی هدبصی هدلس چیست

 ّب غیبًت اص حشین دادُۺ كػل دٍم

ّبی ٍسٍد ٍ  ّبی هدبصی دس دسگبُ ثشداسی ؿیشهدبص اص دادُ هشصثبًی دیدیتبل ٍ دكبع سبیجشی اص ًطَس ٍ خلَگیشی اص ثْشُ –۵هبدُ 

حذٍد ٍ ثـَس ٍظبیق ثب . سثف اًدبم خَاّذ ضذ خشٍج پٌْبی ثبًذ ًطَس، ثب هحَسیت ستبد ًل ًیشٍّبی هسلح، تَسف هشاخغ ری

 .ُ تػَیت هوبم هؼظن سّجشی خَاّذ سسیذپیطٌْبد ستبد ًل ًیشٍّبی هسلح ة

ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست هَظق است دستَسالؼول الصم ثشای احشاص َّیت ًبسثشاى دس كؿبی هدبصی سا ثش اسبس  –۶هبدُ 

 .ّبی هػَة ضَسای ػبلی كؿبی هدبصی ثِ تػَیت سسبًذ سیبست

ت احشاص َّیت ًبسثشاى دس كؿبی هدبصی ًطَس سا ثِ ػول ٍصاست استجبقبت ٍ كٌبٍسی اقالػبت هَظق است اهذاهبت الصم خِۺ تجػشُ

هبُ پس اص تػَیت ایي هبًَى ثِ  ۳ای خَاّذ ثَد ًِ حذاًثش  چگًَگی احشاص َّیت دس كؿبی هدبصی ثش اسبس آئیي ًبهِ. آٍسد

ا هَظق ثِ ّوٌبسی ُ ًلیِ دستگبُ. پیطٌْبد ٍصاست استجبقبت ٍ كٌبٍسی اقالػبت ثِ تػَیت ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست خَاّذ سسیذ

 .ثبضٌذ هی

 هتي هبًَى غیبًت اص كؿبی هدبصی

 ّبی اختوبػی سسبى هسئَلیت دس پیبمۺ كػل سَم

ّبی اختوبػی ًسجت ثِ ًبسثشاى ٍ دس هجبل ًظن ٍ  سسبى ّب ٍ اضخبظ حویوی ٍ حوَهی ریشثف دس هحیف پیبم سسبى پیبم -۷هبدُ 

 :اهٌیت ػوَهی دس هَاسد ریل هسئَل ّستٌذ

ّبی خػَغی  دٌّذگبى خذهبت دستشسی ٍ هیضثبًی، حست هَسد هٌلق ثِ غیبًت اص دادُ ّبی اختوبػی ٍ اسائِ سسبى ى پیبمهذیشا .۱

اضخبظ اػن اص حویوی ٍ حوَهی ثَدُ ٍ ساسب ثِ تطخیع خَد حن حزف حسبة ًبسثشی ٍ هكبلت كبهذ هحتَای هدشهبًِ ٍ ؿیشهدبص 

 .ایش اضخبظ ًیستایي هَؾَع ساكغ هسئَلیت هبًًَی س. سا ًذاسًذ

 .ّبی داخلی ٍ خبسخی هوٌَع است سسبى ثٌذی ٍ هحشهبًگی دس پیبم ّبی داسای سكَح قجوِ ّشگًَِ دسج ٍ اًتطبس اسٌبد ٍ دادُ -۲

ّب حذاًثش سِ هبُ پس اص تػَیت ایي هبًَى، تَسف ٍصاست اقالػبت ثب ّوٌبسی ستبد  ًحَُ تؼییي ٍ تطخیع هحشهبًگی دادُۺ تجػشُ

 .سلح تْیِ ٍ تٌظین ضَدًل ًیشٍّبی م



 

 

ًٌٌذُ آى ثَدُ ٍ  ّب دس هَاسدی ًِ ٍسٍد اكشاد ثِ آى هستلضم اخبصُ اداسُ سسبى ًٌتشل، تلتیص ٍ دستشسی ثِ هحتَیبت پیبم -۳

 :خض هَاسد صیش هوٌَع است ثبضذ ثِ هحتَیبت آى كوف دس دستشس اػؿب هی

 خشائن ػلیِ اهٌیت داخلی ٍ خبسخی .۱

 ٍخشح تْذیذ ثِ هتل ٍ ؾشة .۲

 یبكتِ قَس سبصهبى تدبٍص ثِ ػٌق ٍ یب اًشاُ ٍ یب ثِ .۳

 االسؼ ٍ دس حٌن آى هحبسثِ، اكسبد كی .۴

 گشداى سبخت، تَلیذ، ٍاسدًشدى، تَصیغ ٍ تشٍیح هَاد هخذس ٍ سٍاى .۵

 ثشداسی ٍ اخبری ًالُ .۶

 ّب ضشٍع ثِ خشاین كَم یب هؼبًٍت دس آى .۷

تَاًٌذ اقالػبت الصم دس خػَظ هػبدین ثٌذ سِ ایي  اًی خػَغی ٍ یب حٌن هؿبئی هیؾبثكبى هؿبئی تٌْب دس غَست ٍخَد ش -۴

 .ّب دسیبكت ًوبیٌذ سسبى هبدُ سا اص پیبم

 .ضَد یبكتِ، غشكبً تَسف هوبم هؿبئی اًدبم هی قَس سبصهبى تؼویت ٍ تحوین دس خػَظ تدبٍص ثِ ػٌق ٍ یب اًشاُ ٍ یب ثِۺ تجػشُ

ایي هبدُ ٍ یب استٌبد هوبم  ۳ی دستشسی ثِ ّشگًَِ اقالػبتی خبسج اص هػبدین هٌذسج دس ثٌذ غذٍس ّشگًَِ حٌن هؿبئی ثشا -۵

 .گشدد هحٌَم هی ۴هؿبئی ثِ اقالػبت هضثَس هوٌَع ثَدُ ٍ هشتٌت ثِ هدبصات اًتظبهی دسخِ 

سسبًی  ثشداسی اقالع ى ثْشُاًذاصی ٍ حی ّبی ًبسثشاى سا پیص اص ًػت ٍ ساُ ّبی اختوبػی هَظلٌذ حوَم ٍ هسئَلیت سسبى پیبم -۶

 .ّب اسائِ دٌّذ ّبی هَسدًیبص سا ثِ آى ًشدُ ٍ آهَصش

 .الَغَل حشین خػَغی ثشای ًبسثشاى سا كشاّن ًوبیذ ّبی اختوبػی هَظلٌذ اهٌبى تٌظین سْل سسبى پیبم -۷

ّبی  ثشداسی اص دستگبُ ٍ ثْشُ سسبًی ٍ اخز اخبصُ اص ًبسثشاى ثشای ّشگًَِ دستشسی ّبی اختوبػی هَظلٌذ اقالع سسبى پیبم -۸

 .آٍسًذ استجبقبت ٍ اقالػبت ًبسثشاى سا ثِ ػول

ّبی اختوبػی هَظلٌذ ّشگًَِ تجلیـبت سا ثب اقالع ٍ اخبصُ ًبسثش ثشای ٍی اسسبل ًوبیذ ٍ اهٌبى هوبًؼت اص دسیبكت سا  سسبى پیبم -۹

 .ًیض كشاّن سبصًذ

سثف دس خػَظ ًوؽ هبلٌیت هؼٌَی ٍ اخالم ػوَهی، اّبًت ثِ  م هشاخغ ریّبی اختوبػی هَظلٌذ دس غَست اػال سسبى پیبم -۱۰

یبكتِ ؾذ اهٌیتی ٍ ًیض اًتطبس اسٌبد هحشهبًِ اص  ّبی سبصهبى هحتَای هدشهبًِ، كؼبلیت ؿیشهبًًَی، خشاین ٍ كؼبلیت. …هوذسبت، 



 

 

ا هَهتبً تب غذٍس سأی هؿبئی هتَهق ٍ هحتَا سا اص آٍسدُ ٍ ایي ًَع كؼبلیت س سسبى هوبًؼت ثِ ػول تذاٍم اًتطبس هحتَا دس ثستش پیبم

 .دستشس خبسج سبصًذ

 .ّب ثبضذ سبل ثبیذ ثب اخبصُ ٍلی هبًًَی آى ۱۸ّبی اختوبػی ّشگًَِ اسائِ خذهت ثِ اضخبظ ًوتش اص  سسبى دس پیبم -۱۱

ثٌذی  یت ًظبست ٍالذیي ٍ اهٌبى سدُّب هَظلٌذ دس چبسچَة سٌذ غیبًت اص ًَدى ٍ ًَخَاى دس كؿبی هدبصی، هبثل سسبى پیبمۺ تجػشُ

سٌذ كَم تَسف ٍصاست كشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی تْیِ ٍ ثؼذ اص تػَیت . ٍ پبالیص هحتَا هتٌبست ثب ًَدى ٍ ًَخَاى سا كشاّن آٍسًذ

 .دس ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست خْت اخشا ثِ ٍصاست استجبقبت اثالؽ خَاّذ ضذ

ّب ٍ یب تحلیل آى ثِ خبسج اص هلوشٍ حبًویت خوَْسی اسالهی ایشاى  ّبی اختوبػی داخلی هَظلٌذ اص اًتوبل دادُ سسبى پیبم -۱۲

 .اختٌبة ٍسصًذ

ّب ٍ دیگش  ّبی اختوبػی هَظلٌذ الضاهبت هشثَـ ثِ احشاص َّیت اضخبظ، اهبًي، اضیب، اقالػبت، استجبقبت دستگبُ سسبى پیبم -۱۳

 .سسبى سا حست هوشسات كشاّن سبصًذ تحت پیبم ّبی هَخَدیت

ّبی اختوبػی هَظلٌذ توْیذات الصم ثشای ضٌبسبیی ٍ گضاسش دّی هَاسد ؿیشهبًًَی ثِ هشاخغ ریػالح سا كشاّن  سسبى پیبم -۱۴

 .سبصًذ

ّب اًدبم ضَد، هطوَل هَاًیي  سسبى ّب ًِ ثش ثستش پیبم ای تجلیـبتی، هبلی، تدبسی استجبقی ٍ هبًٌذ ایي ّبی سسبًِ ًلیِ كؼبلیت -۱۵

ّب هسئَل  ثبضذ ٍ اضخبظ اًدبم دٌّذُ كؼبلیت دس هجبل آى ّب اص هجیل هبًَى تدبست الٌتشًٍیي هی هَؾَػِ خبظ آى كؼبلیت

 .ّستٌذ

 ّبی اختوبػی خبسخی ثشای هٌبتجبت ٍ سسبى هبًَى هذیشیت خذهبت ًطَسی اص پیبم ۵ّبی اخشایی هَؾَع هبدُ  استلبدُ دستگبُ -۱۶

 .سسبًی ٍ تجلیـبت داخل ًطَس هوٌَع است اسائِ خذهبت اداسی ٍ اقالع

 قشح غیبًت اص كؿبی هدبصی یؼٌی چِ

 ّب حوبیتۺ كػل سَم

ػٌَاى هؤسسِ دٍلتی ٍ داسای ضخػیت حوَهی هستول است ًِ  ّبی داخلی ثِ سسبى غٌذٍم حوبیت اص هحتَا ٍ پیبم –۸هبدُ 

ایي غٌذٍم صیش ًظش ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست ثش . گشدد ّبی داخلی تأسیس هی سبىس هٌظَس حوبیت اص تَسؼِ كؼبلیت پیبم ثِ

الولل ًطَس  دسغذ دسآهذ تشاكیي ایٌتشًت ثیي ۱۰ًٌذ ٍ هٌبثغ آى اص هحل خشاین ًوذی هوشس دس ایي هبًَى ٍ  ّب كؼبلیت هی سسبى پیبم

هحل . سسذ ُ تػَیت ًویسیَى كشٌّگی هدلس هیای است ًِ ة تأسیس ایي غٌذٍم هٌَـ ثِ تػَیت اسبسٌبهِ. ضَد تأهیي هی

 :ّضیٌِ ًشد هٌبثغ غٌذٍم ػجبست است اص

 ّب سسبى تَسؼِ خذهبت ثَهی پیبم .۱

 ّب سسبى سبصی ٍ آهَصش سَاد كؿبی هدبصی ثِ ًبسثشاى پیبم كشٌّگ .۲



 

 

 ّبی هسئَل خذهبت تأهیٌی ثشای ًبسثشاى ضبهل خكَـ توبس اؾكشاسی ٍ هطبٍسُ ریل دستگبُ .۳

 ّب سسبى سبصًٍبسّبی ًظبست ٍ گضاسش دّی هشدهی ٍ حبًویتی دس هحیف پیبم .۴

 تَسؼِ اثضاسّبی تَاًوٌذ سبص ثشای غیبًت كشٌّگی .۵

 سبصی خذهبت سبلن هخػَظ ًَدًبى ٍ ًَخَاًبى كشاّن .۶

 حوبیت اص تَلیذ ٍ اًتطبس هحتَای ثَهی هجتٌی ثش كشٌّگ ایشاًی اسالهی .۷

ّب سا ّوشاُ ثب  سسبى است هَظق است ؾوي اًتطبس ػوَهی دستَسالؼول حوبیت، ّشگًَِ حوبیت اص پیبمّیئت سبهبًذّی ٍ ًظۺ تجػشُ

 .هػبدین ٍ ًَع حوبیت ٍ دالیل آى ثِ اقالع ػوَم ثشسبًذ

 .الولل ثبضذ سَم هیوت پٌْبی ثبًذ ثیي گزاسی دسّشحبل ثبیذ حذاًثش یي هیوت پٌْبی ثبًذ داخلی دس ًظبم هیوت –۹هبدُ 

ّبی داخلی  سسبى ٍصاست استجبقبت ٍ كٌبٍسی اقالػبت هٌلق است تشتیجی اتخبر ًوبیذ تب پٌْبی ثبًذ هَسدًیبص ًبسثشاى پیبم –۱۰هبدُ 

 .ّبی خبسخی ثبضذ سسبى حذاهل دٍ ثشاثش پٌْبی ثبًذ هَسدًیبص پیبم

ًٍبسّبی هجتٌی ثش  ی ًستثبًي هشًضی هَظق است ثش اسبس ؾَاثف ٍ ضشایف هشثَقِ اهٌبى پشداخت ثشخف سا ثشا –۱۱هبدُ 

ّبی اختوبػی اثشگزاس داخلی كشاّن ٍ ؾَاثف ٍ ضشایف هشثَقِ سا ظشف هذت دٍ هبُ ثب ّوبٌّگی ّیئت سبهبًذّی ٍ  سسبى پیبم

 .ًظبست تذٍیي ٍ اثالؽ ًوبیذ

 .استّبی اختوبػی خبسخی هوٌَع  سسبى ًٍبسّبی كؼبل دس پیبم ّشگًَِ اسائِ خذهبت پَلی ٍ ثبًٌی ثِ ًستۺ تجػشُ

ّبی داخلی  سسبى ثبًي هشًضی هَظق است خْت سَْلت گشدش هبلی، ًبسثشدی ضذى ٍ ًوي ثِ چشخِ اهتػبدی پیبم –۱۲هبدُ 

ّبی  سسبى ّبی ضَسای پَل ٍ اػتجبس ثِ پیبم سا ثش اسبس سیبست (psp) اثشگزاس، هدَص اسائِ خذهبتی اص هجیل پشداخت الٌتشًٍیٌی

 .داخلی اسائِ ًوبیذ

ًي هشًضی هَظق است ؾَاثف الصم ثشای اسائِ خذهبت ثبًٌی كَم سا ظشف سِ هبُ پس اص تػَیت ایي هبًَى تْیِ ٍ ثِ ثب« ۱»تجػشُ 

ای اثشگزاس هَؾَع ایي هبدُ تَسف ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست ُ  سسبى هػبدین پیبم. تػَیت ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست ثشسبًذ

 .هطخع خَاّذ ضذ

ّبی خبسخی دس داخل ًطَس هوٌَع ثَدُ ٍ ٍصاست استجبقبت ٍ كٌبٍسی  سسبى تَسف پیبم« سصسهض ا»استلبدُ ٍ ػشؾِ « ۲»تجػشُ 

دس « سهض اسص»استلبدُ ٍ ػشؾِ . ّبی خبسخی اهذام ًوبیذ سسبى اقالػبت هٌلق است ثالكبغلِ ًسجت ثِ هسذٍدسبصی هَهت آى پیبم

ّبی ضَسای پَل  ی خوَْسی اسالهی ایشاى ثش اسبس سیبستای داخلی هستلضم دسیبكت هدَص ٍ اػالم اص سَی ثبًي هشًضُ  سسبى پیبم

ّبی خبسخی ٍصاست استجبقبت ٍ كٌبٍسی اقالػبت هَظق است پس اص  سسبى دس پیبم« سهض اسص»ثبضذ ٍ دس غَست استلبدُ اص  ٍ اػتجبس هی

 .سسبى خبسخی اهذام ًوبیذ تػَیت دس ًبسگشٍُ تؼییي هػبدین هدشهبًِ، ًسجت ثِ هسذٍدسبصی آى پیبم



 

 

ّبی دٍلتی ٍ سبصهبى غذاٍسیوب هكبثن هػَثبت ّیئت سبهبًذّی ٍ  ّبی هَؾَع ایي هبًَى دس ثستش سسبًِ سسبى تجلیؾ پیبم –۱۳هبدُ 

 .ضَد ًظبست اًدبم هی

ّبی هَؾَع ایي هبدُ  ّب تَسف سسبًِ ّبی خبسخی ثشای استجبـ ثب هخبقجبى ٍ ّوچٌیي هؼشكی آى سسبى استلبدُ اص پیبم« ۱»تجػشُ 

 .ع استهوٌَ

هبًَى ثشًبهِ ضطن هَظلٌذ خذهبت  ۲۹هبًَى هذیشیت خذهبت ًطَسی ٍ هبدُ  ۵ّبی اخشایی هَؾَع هبدُ  دستگبُ –۱۴هبدُ 

 .ّبی اثشگزاس داخلی اسائِ ًوبیٌذ سسبى الٌتشًٍیٌی هشتجف ثب دستگبُ خَد سا اص قشین پیبم

اسائِ تَسف  پس اص تػَیت ایي هبًَى كْشست خذهبت هبثل ٍصاست استجبقبت ٍ كٌبٍسی اقالػبت هَظق است قی سِ هبُ« ۱»تجػشُ 

سا ثِ ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست اػالم ٍ ّیئت سبهبًذّی  ّبی اثشگزاس داخلی سسبى ّبی اخشایی هَؾَع ایي هبدُ دس ثستش پیبم دستگبُ

ّبی اخشایی كَم هَظلٌذ، ّشسبلِ گضاسش ػولٌشد ایي هبدُ سا ثِ ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست  دستگبُ. ٍ ًظبست خْت اخشا اثالؽ ًوبیذ

 .اػالم ًوبیٌذ

خبسخی ثشای هٌبتجبت ٍ اسائِ خذهبت اداسی ٍ  ّبی اختوبػی سسبى ّبی اخشایی هَؾَع ایي هبدُ اص پیبم استلبدُ دستگبُ« ۲»تجػشُ 

 .سسبًی ٍ تجلیـبت داخل ًطَس هوٌَع است اقالع

 ؾوبًت اخشاۺ كػل چْبسم

 :گشدد هتخلق اص سػبیت هَاد ایي هبًَى ثِ ضشح صیش هحٌَم هی –۱۵هبدُ 

سسبى اختوبػی ًوبیذ ٍ ثب ًوؽ تذاثیش  ّش ضخػی ثذٍى سػبیت هلبد هبدُ دٍ ایي هبًَى هجبدست ثِ ػشؾِ ٍ اسائِ پیبمۺ الق

 .ضَد ّب سا كشاّن آٍسد ثِ حجس یب خضای ًوذی دسخِ ضص یب ّش دٍ هحٌَم هی هسذٍدسبصی هَخجبت دستشسی ثِ آى

ًٍی هَؾَع هبدُ دٍ ایي هبًَى ثِ اًلػبل اص اضتـبل دٍلتی اص ضص هبُ تب دٍ ّبی ؿیشهبى سسبى هتخلق اص اخشای هسذٍدسبصی پیبمۺ ة

 .ضَد سبل هحٌَم هی

ػالٍُ ثش ؾجف هٌبكغ ٍ ػَائذ هبلی . ّبی ؿیشهبًًَی كؼبلیت هؤثش داضتِ ثبضذ سسبى ّش ضخع ثب ًوؽ تذاثیش هسذٍدسبصی دس پیبمۺ ج

تؼییي ٍ اػالم هػبدین . هدبصات تؼضیشی دسخِ ضص هحٌَم خَاّذ ضذحبغلِ ثِ هدبصات تؼضیشی دسخِ ّلت ٍ دس غَست تٌشاس ثِ 

 .كؼبلیت هؤثش ثش ػْذُ ّیئت سبهبًذّی ٍ ًظبست خَاّذ ثَد

ثِ اًلػبل هَهت ثب هحشٍهیت اص اضتـبل ثِ هطبؿل دٍلتی اص ضص هبُ تب دٍ سبل هحٌَم  ۱۴هتخلق اص هلبد تجػشُ یي ٍ دٍ هبدُ ۺ د

 .ضَد هی

اكضاس یب اثضاس  اهذام ثِ تَلیذ، تٌثیش، تَصیغ، هؼبهلِ ٍ اًتطبس یب دس دستشس هشاس دادى ؿیشهدبص ّش ًَع ًشمّش ضخػی ًِ  –۱۶هبدُ 

ّبی ؿیشهبًًَی هسذٍد ضذُ  سسبى ّبی ایٌتشًتی ٍ پیبم ًِ اهٌبى دستشسی ثِ پبیگبُ( اى ٍ كیلتشضٌي پی ًظیش ٍی)ای الٌتشًٍیٌی  سایبًِ

 .گشدد ساّن ًٌذ ثِ حجس یب خضای ًوذی دسخِ ضص هحٌَم هیقَس هستوین یب ؿیشهستوین ف سا ثِ



 

 

چٌبًچِ هشتٌت اص ایي ثبثت ٍخْی تحػیل ًشدُ ثبضذ ػالٍُ ثش هدبصات هوشس دس ایي هبدُ ثِ ؾجف ػَائذ حبغل اص خشم ۺ تجػشُ

غیل ضذُ هحٌَم خَاّذ ػٌَاى حشكِ خَد اًتخبة ًشدُ ثبضٌذ ثِ خضای ًوذی تب دٍ ثشاثش هبل تح هحٌَم ٍ چٌبًچِ ایي خشم سا ثِ

 .ضذ

ّبی داخلی ٍ خبسخی ضَد  سسبى ّبی هحشهبًِ دس كؿبی هدبصی ًظیش پیبم ّش ضخع ثِ ّش ًحَ سجت اًتطبس اسٌبد ٍ دادُ –۱۷هبدُ 

 .ضَد هبًَى هدبصات اسالهی ثخص تؼضیشات هحٌَم هی ۷۳۱ّبی هوشس دس هبدُ  ثِ هدبصات

ّب دس  ّب ٍ اقالػبت ضخػی ًبسثشاى ثذٍى سؾبیت غشیح آى دستشس هشاس دادى دادُ ّشگًَِ اكطب، دستشسی، پشداصش یب دس –۱۸هبدُ 

 ۶ّبی داخلی ٍ خبسخی خض دس هَاسد هػشح دس هبًَى خشم ثَدُ ٍ هشتٌت حست هَسد ثِ حجس ٍ خضای ًوذی دسخِ  سسبى پیبم

 .هحٌَم خَاّذ ضذ

س هدبصات هوشس دس ایي هبدُ ثِ ؾجف ػَائذ حبغل اص خشم چٌبًچِ هشتٌت اص ایي ثبثت ٍخْی تحػیل ًشدُ ثبضذ، ػالٍُ ةۺ تجػشُ

ػٌَاى حشكِ خَد اًتخبة ًشدُ ثبضذ ثِ خضای ًوذی تب دٍ ثشاثش هبل تحػیل ضذُ هحٌَم خَاّذ  هحٌَم ٍ چٌبًچِ ایي خشم سا ثِ

 .ضذ

ّبی هوشس  ثِ هدبصاتثذٍى هدَص ثبًي هشًضی ًوبیذ حست هَسد « سهض اسص»ّش ضخػی هجبدست ثِ ػشؾِ، خشیذٍكشٍش  –۱۹هبدُ 

 .ضَد هٌشس هبًَى هجبسصُ ثب هبچبم ًبال ٍ اسص هحٌَم هی ۱۸ٍ  ۱۸دس هَاد 

ػٌَاى ٍسیلِ استٌبة خشم استلبدُ ضَد ٍ دس ایي هبًَى ثشای ػول هضثَس هدبصاتی  سسبى اختوبػی ثِ دس هَاسدی ًِ اص پیبم –۲۰هبدُ 

 .سبیش هَاًیي ٍ هوشسات خضایی هشثَقِ ػول خَاّذ ضذای ٍ  ثیٌی ًطذُ ثبضذ، هكبثن هبًَى خشاین سایبًِ پیص

ّبی اداسی ٍ اًتظبهی قجن هَاًیي هشثَقِ  ّبی هَؾَع كػل پٌدن ایي هبًَى، هبًغ اص اخشای هدبصات اػوبل هدبصاتۺ تجػشُ

 .ثبضذ ًوی

 


