سازمان و تشكيالت امور مايل
دانشگاه هاي علوم پزشكي

1ـ ّذف:
اي ٠س٣ش اجشايی ث٢ٝ ٦ؾ٤سا١جب ٛفٚٞيبر ديص ثي٢ی ضذ ،٥سَسي٣ ٜؽبيو ٝ ٣طخع ٤ٞ١د ٟسقذاد ٝ ٣سئٙ٤يز ّبسّ٢بٝ ٟذيشيز
ا٤ٝسٝبٙی سشبد ٣ ٣احذ٧بي سبثق ٦دا١طٖب٧ ٥بي ف ٛ٤ٚدضضْی  ٣خذٝبر ث٨ذاضشی دسٝب١ی ١ ٣ح ٥٤اسسجبط اىشاد دساي ٠ح٤ص ٥سذ٣ي ٠ضذ٥
اسز.

2ـ داهٌِ وبربزد:
اي ٠س٣ش اجشايی دس ح٤صٝ ٥بٙی سشبد ٣ ٣احذ٧بي سبثق ٦دا١طٖب ٥٥ا ّبسثشد داسد.

3ـ هسئَليتبجزاء :
ٝسئٙ٤يز اجشاي اي ٠دسش٤ساٙق ٘ٞثب ٝذيش ا٤ٝس ٝبٙی دا١طٖب٣ ٥سئيس ا٤ٝس ٝبٙی ٣احذ٧بي سبثقٝ ٦يجبضذ .

4ـ هفبّين ٍ تؼبريف :
س٣ش اجشايی :عشيَٝ ٦طخع ضذ٥اي ثشاي اجشاي يِ ىقبٙيز يب يِ ىشآي٢ذ اسز،
٤ٞ١داسسبصٝب١ی٤ٞ١ :داسسبصٝب١ی ثيبٖ١ش ٤١ؿ ٝطبم٘ ثشاسبس ٝب٧يز ٣ؽبيو ٝح٧ ٦ٙ٤شيِ اصّبسّ٢ب ٣ ٟسغ٤ح ضن٘  ٣سٚسٝ ٦ٚشاست
دسٍبٙت سبخشبس سبصٝب١ی ٝیثبضذ .دس اي ٠اسسجبط سغ٤ح ضنٚی ٝذيشٝ ،قب ،ٟ٣سييس اداسّ ،٥بسض٢بس ٝ ٣شػذي دس١ؾش ٕشىش ٦ضذ ٥اسز .
٤ٞ١داس سبصٝب١ی ا٤ٝسٝبٙی سشبد ٣٣احذ٧بي سبثق ٦دسغيحبر ثقذ ٢ٝقْس ٝی ثبضذ.

 5ـ ضزح الذاهبت :
دس اي ٠س٣ش اجشايی ثشاسبس ضٞبي ّٚی سطْيالر سبصٝب ( ٟسبح چبسر ) ٤ٞ١داسسبصٝب١ی ،حذاٍ٘ ضشايظ احشاص ٝطبم٘  ٣ضشح ٣ؽبيو
جبسي  ٣اد٣اسي ٧شيِ اص ٝطبم٘ ٝبٙی ٝطخع ضذ ٥اسز.

6ـ هذارن هزتبط :
ٝذاسُ ٝشسجظ ثب اي ٠س٣ش اجشايی سا ٤ٞ١داس سبصٝب١ی ،حذاٍ٘ ضشايظ احشاص  ٣ضشح ٣ؽبيو ّبسّ٢ب ٟح٤صٝ ٥بٙی سطْي٘ ٝید٧ذ ّ ٦جضء

الي٢يِ اي ٠س٣ش اجشايی ٝیثبضذ.

نمودارسازماني مديريت امورمالي دانشگاه هاي تيپ 1و2
ثب س٤ج ٦ث ٦اثالك دسش٤ساٙق٧ ٘ٞبي ٝشح ٦ٚا١ ٗ٣ؾب٤١ ٛيٝ ٠بٙی ث ٦دا١طٖب٧ ٥ب ج٨ز اسشَشاس حسبثذاسي سق٨ذي  ،دسشيبثی ثٍ ٦يٞز سٞبٛ

ضذ ٥خذٝبر ٣ث٤دج ٦سيضي فٚٞيبسی سطْيالر ديط٨٢بدي ثشايا٤ٝسٝبٙی ثبس٤ج ٦ث٦س٣يْشدجذيذ دس ض٢بسبيی ٣ثجز س٣يذاد٧بي
ٝبٙی ثشاي دا١طٖب٧ ٥بي ف ٛ٤ٚدضضْی تيپ يه ٍ دٍ ثطشح ٤ٞ١داس ري٘ ٝيجبضذ
ٝقب ٟ٣دطشيجب١ی /س٤سق٦

مدير امًر مالي داوشگاٌ

معاين حسابداري

معاين حسابداري مالي

ادارٌ حسابداري مىابع

ادارٌ حسابداري پرسىلي

يتاميه اعتبار

(شاغليه يبازوشستگان)

مديريت ،كىترل يوظارت

ادارٌ درآمد

ادارٌ حسابداري

ادارٌ وظارت يپايش

مديريت

عملكرد مالي

دس سطْيالر ديط٨٢بدي ثشاي ح٤ص ٥ا٤ٝس ٝبٙی دا١طٖب٧ ٥بي سيخ يِ  ٣د ،٣دٝ ٣قب١٣ز سحز ف٤٢اٝ " ٟقب ٟ٣حسبثذاسي ٝبٙی " و
" ٝقب ٟ٣حسبثذاسي ٝذيشيز ٢ّ،ششٗ ١ ٣ؾبسر " ديص ثي٢ی ضذ ٥اسز ٞ٧چ٢ي ٠ىقبٙيش٨ب  ٣ىشآي٢ذ٧بي  ٠ٖٞ٧ثب س٤ج ٦ث ٦صٝب٤ٍ٣ ٟؿ ٣
س٤ضيحبر ى، ً٤يِ اداس ٥سا سطْي٘ ٝید٢٧ذ ثغ٤سيّْٚ ٦ي ٦ا٤ٝس ٝشث٤ط ث ٦ض٢بسبيی ٣جٞـآ٣سي ،عجَ٨ج٢ذي  ٣ثجز س٣يذاد٧بي ٝبٙی ث٦
سيْيِ سبٝي ٠افشجبس  ٣دشداخش٨بي َ١ذي دس اداس "٥حسببذاري هٌببغ ٍ تبهيياػتببر

" ٝ ٣حبسجبر  ،ض٢بسبئی  ٣عجَ ٦ث٢ذي

دشداخز ٧بي دشسٚ٢ی ( ضبم٘  ٣ثبص١طسش )٦اف ٜاص حَٝ ٣ ً٤ضايب  ..... ٣دس اداس " ٥حسببذاري پزسٌلي" غ٤سر ٝی ٕيشد.
ثذي٨ی اسز ثب ٧ضي ٦٢يبثی دٍيٌ ٍسٞز افؾ ٜث٨بي سٞب ٛضذ ٥خذٝبر ّٞ٧ ٦ب ٟدسشٞضد ٝسشَي ٣ ٜميش ٝسشَيٝ ٜی ثبضذس٤سظ
سيسش ٜحَ ٣ ً٤دسشٞضد ض٢بسبئی ٝ ،حبسج ٣ ٦ثجز خ٤ا٧ذ ضذ .
ٍبث٘ رّش اسز د ٣اداس ٥ى ً٤اٙزّش صيش ١ؾش "هؼبٍى حسببذاري هبلي" ىقبٙيز ٝی ٞ١بي٢ذ.
٨ٖ١ذاسي حسبة ٢ّ ٣ششٗ اٍال ٛخشيذاسي  ٣سح٤يٚی ث ٦ا١جبس٧ب  ٣ض٢بسبيی سق٨ذار ٧ضي٦٢اي  ٣سشٝبي٦اي  ٣خشيذ٧بي خبسجی ثغ٤س
ْٝب١يض ٥دس اداس ٥حسبثذاسي ٝذيشيز ا١جبٝ ٛیٕيشد( .ثذي٨ی اسز اعالفبر ّبال  ٣ا٤ٝاٗ ٣احذ٧بي سبثق ٦ثب اسسبٗ اس٢بد حسبثذاسي س٤سظ
آ١ب ٟدسا٤ٝس ٝبٙی سشبد ثغ٤س خ٤دّبس سجٞيـ ٨ٖ١ ٣ذاسي ٝیٕشدد) .اٍذاٝبر ٝشث٤ط ثٝ ٦حبسجبر ٍيٞز سٞبٝطذ ٥خذٝبر  ٣س٢ؾيٜ
ا٤١اؿٕضاسش٧بي ٝذيشيشی  ٣سحٚي٘ ا١حشاه فْٚٞشد اص ث٤دج١ ٦يض دس اداسٝ ٥ضث٤س غ٤سر ٝیٕيشد
سسيذٕی ث ٦اس٢بد حسبثذاسي سشبد ١ ٣ؾبسر ٝبٙی ثش ٣احذ٧بي سبثق ٦اص عشيٌ حسبثشسی داخٚی ١يضدساداس١ ٥ؾبسر  ٣دبيص فْٚٞشد ٝبٙی
ا١جب ٛخ٤ا٧ذ ضذ.
(دسعشح ديط٨٢بدي ،فٚٞيبر حسبثذاسي ٣احذ٧بي سبثق ٦دسٝح٘ ثغ٤س ّب ٘ٝغ٤سر ٝيٖيشد اٝب اص عشيٌ ١شٝبىضاس ١ؾب٤١ ٛيٝ ٠بٙی ث٦
اداس١ ٥ؾبسر  ٣دبيص فْٚٞشد ٝبٙی سشبد ج٨ز ّ٢ششٗ اسسبٗ ٝیٕشدد) .اي ٠د ٣اداس١ ٥يض صيش ١ؾش ٝسشَي" ٜهؼبٍى حسببذاري هذيزيت
،وٌتزل ٍ ًظبرت "ٝی ثبض٢ذ.

نمودارسازماني مديريت امورمالي دانشگاه هاي تيپ  3و دانشكده هاي مستقل
ثب س٤ج ٦ث ٦س٤ضيحبر ى٤ٞ١ ،ً٤داس سبصٝب١ی ثشاي ا٤ٝس ٝبٙی دا١طٖب٧٥بي ف ٛ٤ٚدضضْی سيخ  ٣ 3دا١طْذ٧٥بي ٝسشَ٘ ث٦ضشح
٤ٞ١داس ري٘ ٝيجبضذ

ٝقب ٟ٣دطشيجب١ی /س٤سق٦

مدير امًر مالي داوشگاٌ

معاين

ادارٌ حسابداري مىابع

ادارٌ حسابداري پرسىلي

ادارٌ حسابداري

ادارٌ وظارت يپايش

يتاميه اعتبار

(شاغليه يبازوشستگاٌ)

مديريت

عملكرد مالي

دس سطْيالر ديط٨٢بدي ثشاي ح٤ص ٥ا٤ٝس ٝبٙی دا١طٖب٧ ٥بي سيخ  ٣ 3دا١طْذ٧٥بي ٝسشَ٘ ىَظ يِ ٝقب١٣ز ثشاي ٝذيشيز ا٤ٝسٝبٙی
ديص ثي٢ی ضذ ٥اسز.
س٤ضيحبر ٝشث٤ط ث ٦سبيش ٤ٝاسد ٤ٞ١داس سبصٝب١ی دا١طٖب٧ ٥بي سيخ  ٣ 3دا١طْذ٧٥بي ٝسشَ٘ ٝب٢١ذ دا١طٖب٧ ٥بي سيخ يٝ2 ٣ 1ی ثبضذ.
تَجِ  :طبك تطىيالت پيطٌْبدي جذيذ وِ هَرد ًظز حَسُ هذيزيت تَسؼِ ٍ تحَل اداري ٍسارت هتبَع هي ببضذ وليِ
هؼبًٍت ّبي ستبد داًطگبُ ّب فبلذ پست ّبي پطتيببًي اس لبيل وبرگشيٌي  ،اهَر هبلي ٍ  ......هي ببضٌذ .
لذا گزدش ػوليبت ٍحسبة ّب ي هؼبًٍت ّب بؼٌَاى هزاوش ّشيٌِ ستبد ،تَسط اهَر هبلي ستبد ضٌبسبئي  ،ثبت ٍ ًگْذاري
خَاّذ ضذ..

ػٌَاى هطبغل حَسُ هذيزيت هبلي ستبد ٍ ٍاحذّبي تببؼِ داًطگبُ ،ضزايط احزاس ٍ ضزح ٍظبيف وبروٌبى بِ ضزح صفحبت
بؼذ هيببضذ .

تؼذاد در تيپ

جذٍل ضزايط احزاس هطبغل هبلي ٍ تؼذاد وبرضٌبسبى حَسُ هذيزيت اهَرهبلي داًطگبُ ّبي تيپ ًَ(2 ٍ 1ع الف ٍة)
ػٌَاى ضغل

ردُ سبسهبًي

تيپ

تيپ

تيپ دٍ

حذالل تحصيالت

تجزبِ

يه

دٍ(ًَع

(ًَع ة)

الف)
ٝذيش ا٤ٝس ٝبٙی
دفتز هذيزيت
هذيزيت

اهَر هبلي

ٙيسب١س ( *)

8

1

1

1

ى ً٤ديذٜٚ

1

1

1

1

ٙيسب١س

5

2

2

2

4

4

4

سئيس اداس٥

ٙيسب١س (**)

5

1

1

1

ّبسض٢بس ٝسئ ٗ٤دساٝذ

ٙيسب١س (* *)

3

3

2

2

ّبسض٢بس دساٝذ

ٙيسب١س (**)

2

6

4

4

ٝسئ ٗ٤دىشش ٝذيشا٤ٝسٝبٙی
ّبسض٢بس سايبٝ( ٦١سشَش دس ا٤ٝس ٝبٙی)
جوغ

ادارُ درآهذ

10

7

7

جوغ

1

1

1

1

1

1

سييس اداس ٥حسبثذاسي ٢ٝبثـ  ٣سبٝي ٠افشجبس

ٙيسب١س ( *)

5

1

1

1

ّبسض٢بس ٝسئ ٗ٤سبٝي ٠افشجبس

ٙيسب١س ( *)

3

2

2

1

ّبسض٢بس سبٝي ٠افشجبس

ٙيسب١س ( *)

-

3

2

2

ٙيسب١س حسبثذاسي

3

4

3

2

حسبثذاس غذ٣سچِ

ى ً٤ديذٜٚ

-

1

1

1

ٝشػذي ا٤ٝس دىششي  ٣سحػيٚذاسي

ى ً٤ديذٜٚ

-

1

1

1

ثبيٖب ٟاس٢بد ٝبٙی

ى ً٤ديذٜٚ

1

2

2

1

14

12

10

سييس اداس ٥حسبثذاسي دشسٚ٢ی

ٙيسب١س ( *)

5

1

1

1

ّبسض٢بس حَ٣ ً٤دسشٞضد

ٙيسب١س ( *)

3

3

3

3

ّبسض٢بس ٝبٙی ا٤ٝس ثبص١طسشٖبٟ

ٙيسب١س ( *)

2

5

3

3

9

7

7

ٝقب ٟ٣حسبثذاسي ٝبٙی

ــــ

6

ٙيسب١س ( *)
جوغ

ادارُ

ّبسض٢بس غذ٣ساس٢بد حسبثذاسي

حسببذاري
هؼبٍى

هٌببغ ٍ تبهيي

حسببذاري

اػتببر

هبلي

جوغ
ادارُ
حسببذاري
پزسٌلي
(ضبغليي ٍ
جوغ

ببسًطستگبى)
ٝقبٝ ٟ٣ذيشيز٢ّ ،ششٗ ١ ٣ؾبسر

ٙيسب١س حسبثذاسي

6

ادارُ ًظبرت ٍ

سييس اداس١ ٥ؾبسر  ٣دبيص فْٚٞشد ٝبٙی

ٙيسب١س حسبثذاسي

5

1

پبيص ػولىزد

ّبسض٢بس ثشسسی اس٢بد ٝ ٣ذاسُ ٝبٙی

ٙيسب١س حسبثذاسي

4

4

3

ّبسض٢بس ثشسسی اس٢بد ١ ٣ؾبسر ثش فْٚٞشد ٝبٙی ٣احذ٧بي سبثق٦

ٙيسب١س حسبثذاسي

4

12

9

17

13

8

ٙيسب١س (*)

5

1

1

1

ٙيسب١س حسبثذاسي

5

3

2

1

ٙيسب١س حسبثذاسي

5

4

2

1

ّبسض٢بس حسبثذاسي ّبال ،ا٤ٝاٗ  ٣خذٝبر

ٙيسب١س ( *)

2

3

3

2

حسبثذاس اٝي ٠ا٤ٝاٗ

ٙيسب١س ( *)

1

3

2

2

14

10

7

70

55

45

ــــ

هؼبٍى

هبلي

هذيزيت،

جوغ

وٌتزل ٍ

سييس اداس ٥حسبثذاسي ٝذيشيز

ًظبرت

ّبسض٢بس ٝحبسجبر ٍيٞز سٞب ٛضذ ٥خذٝبر

ادارُ

ّبسض٢بس سجضي ٣ ٦سحٚي٘ اعالفبر ٝبٙی

حسببذاري
هذيزيت

جوغ
جوغ ول

1

1

1

1

1

1

1

1
2
5

ٙ * -يسب١س حسبثذاسي ٝ ،ذيشيز( ٝبٙی ،ثبصسٕب١ی  ،غ٢قشی ،دٙ٣شی)

** ٙيسب١س حسبثذاسي ٝ ،ذيشيز( ٝبٙی ،ثبصسٕب١ی  ،غ٢قشی ،دٙ٣شی) ٝذيشيز ثيٞبسسشب١ی،اٍشػبدسالٝز ٢ٝؾ٤س اص سجشث ،٦حذاٍ٘ سجشثٝ ٦ييذ ث ٦سبٗ (ثشاي ّبدسٝبٙی دسا٤ٝس ٝبٙی  ٣ثشاي ّبسض٢بس سايب ٦١دسٝ) ITی ثبضذ.جذٍل ضزايط احزاس هطبغل هبلي ٍ تؼذاد وبرضٌبسبى هبلي داًطگبُ ّبي تيپ ٍ 3داًطىذُ ّبي هستمل
ػٌَاى ضغل

ردُ سبسهبًي
ٝذيش ا٤ٝس ٝبٙی
ٝسئ ٗ٤دىشش ٝذيشا٤ٝسٝبٙی
هذيزيت اهَر
هبلي

ّبسض٢بس سايبٝ( ٦١سشَش دس ا٤ٝس ٝبٙی)
ّبسض٢بس دساٝذ

هذيزيت

حذالل تحصيالت

تجزبِ

تؼذاد

ٙيسب١س ( *)

8

1

ى ً٤ديذٜٚ

1

1

ٙيسب١س ّبٝذي٤سش

2

1

ٙيسب١س (**)

2

3

جوغ
ٝقبٝ ٟ٣ذيش ٝبٙی

6
ٙيسب١س ( *)

6

1

جوغ
ادارُ حسببذاري

1

سييس اداس ٥حسبثذاسي ٢ٝبثـ  ٣سبٝي ٠افشجبس

ٙيسب١س ( *)

5

1

ّبسض٢بس سبٝي ٠افشجبس

ٙيسب١س ( *)

3

2

هٌببغ ٍ تبهيي
اػتببر

3

1

ٙيسب١س حسبثذاسي

ّبسض٢بس غذ٣ساس٢بد حسبثذاسي
ٝسئ ٗ٤غذ٣سچِ

ى ً٤ديذٜٚ

2

1

ٝشػذي ا٤ٝس دىششي  ٣سحػيٚذاسي

ى ً٤ديذٜٚ

2

1

-

1

ثبيٖب ٟاس٢بد ٝبٙی
جوغ
ادارُ حسببذاري
پزسٌلي
(ضبغليي ٍ

7

سييس اداس ٥حسبثذاسي دشسٚ٢ی

ٙيسب١س ( *)

5

1

ّبسض٢بس حَ٣ ً٤دسشٞضد

ٙيسب١س ( *)

2

4

ّبسض٢بس ٝبٙی ا٤ٝس ثبص١طسشٖبٟ

ٙيسب١س ( *)

2

2

ببسًطستگبى)

7

جوغ

ادارُ ًظبرت ٍ

سييس اداس١ ٥ؾبسر  ٣دبيص فْٚٞشد ٝبٙی

ٙيسب١س حسبثذاسي

5

1

پبيص ػولىزد

ّبسض٢بس ثشسسی اس٢بد ٝ ٣ذاسُ ٝبٙی

ٙيسب١س حسبثذاسي

4

2

ّبسض٢بس ثشسسی اس٢بد ١ ٣ؾبسر ثش فْٚٞشد ٝبٙی ٣احذ٧بي سبثق٦

ٙيسب١س حسبثذاسي

4

4

هبلي

جوغ
سييس اداس ٥حسبثذاسي ٝذيشيز
ادارُ حسببذاري
هذيزيت

7
ٙيسب١س (*)

5

1

ّبسض٢بس ٝحبسجبر ٍيٞز سٞب ٛضذ ٥خذٝبر

ٙيسب١س حسبثذاسي

4

2

ّبسض٢بس سجضي ٣ ٦سحٚي٘ اعالفبر ٝبٙی

ٙيسب١س حسبثذاسي

4

1

ّبسض٢بس حسبثذاسي ّبال ،ا٤ٝاٗ  ٣خذٝبر

ٙيسب١س ( *)

2

2

حسبثذاس اٝي ٠ا٤ٝاٗ

ٙيسب١س ( *)

1

1

جوغ
جوغ ول

* ٙيسب١س حسبثذاسي ٝ ،ذيشيز( ٝبٙی ،ثبصسٕب١ی  ،غ٢قشی ،دٙ٣شی)
** ٙيسب١س حسبثذاسي ٝ ،ذيشيز( ٝبٙی ،ثبصسٕب١ی  ،غ٢قشی ،دٙ٣شی) ٝذيشيز ثيٞبسسشب١ی،اٍشػبدسالٝز
٢ٝ -ؾ٤س اص سجشث،٦

7
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ًوَدار سبسهبًي اهَر هبلي
بيوبرستبى

جذٍل تؼييي ضبخص تؼذاد ًيزٍي اًسبًي اهَرهبلي ٍاحذّبي تببؼِ در هزاوش درهبًي ( بيوبرستبى ّب )
ػٌَاى ضبخص اٍل

رئيس

اػتببرات

سٌذ
ح-

صذٍرچه
ح-صذٍر

ح-

ببيگبى

..

ح-حمَق ٍ

ح -وبال

6

ح – اهيي

5

رسيذگي

4

ح-

3

پزسٌل

ح-ق -ت

2

ول

ح-دراهذ

1

تؼذاد

صٌذٍق

رديف

تخت هصَة

تؼذاد پزسٌل بِ تفىيه فؼبليت

ًوَدار سبسهبًي اهَر هبلي
ضبىِ ٍ هزوش بْذاضت ضْزستبى

جذٍل تؼييي ضبخص تؼذاد ًيزٍي اًسبًي اهَرهبلي ٍاحذّبي تببؼِ در ضبىِ ّبٍهزاوش بْذاضت
ػٌَاى

تؼذاد پزسٌل بِ تفىيه فؼبليت

ضبخص اٍل

رديف

1
2
3
4
5
6
7

؟

تؼذاد ول رئيس
پزسٌل

ح-

ح-صذٍر

ح-

اػتببرات

سٌذ

صذٍرچه

ببيگبى

حسببذار
اهيي
اهَال

ح-

ح-ليوت

ح-

وبال

توبم ضذُ

رسيذگي

ًوَدار سبسهبًي اهَر هبلي
داًطىذُ ّب

جذٍل تؼييي ضبخص تؼذاد ًيزٍي ٍاحذّبي تببؼِ در داًطىذُ ّب
ػٌَاى
ضبخص اٍل
رديف

1
2
3
4
5
6
7

؟

تؼذاد پزسٌل بِ تفىيه فؼبليت
تؼذاد
ول
پزسٌل

رئيس

ح-

ح-

ح-

اػتببرات

صذٍر

صذٍرچه

سٌذ

ببيگبى

ح-
اهيي

ح-
وبال

ح-ليوت

ح-
رسيذگي

وذ پست :

ػٌَاى پست :هذيزاهَرهبلي

ٍاحذ سبسهبًي :هذيزيت اهَر هبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثش اسبس جبيٖب ٥سبصٝب١ی  ٣ثب س٤ج ٦ث ٦سْبٙيو َٝشس دس ٝبد 9 ٥آيي٢٢بٝ ٦ٝبٙی ٝ ٣قبٝالسی ٝػ٤ة٣ ،ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ
ا١جبٝ ٛيذ٧ذ .

ضشح ٣ؽبيو جبسي  ٣اد٣اسي :
رئَس ٍظبيف
 ثش١ب٦ٝسيضي  ٣سبصٝب١ذ٧ی فٚٞيبر ٝبٙی دس ساسشبي اسششاسژي  ٣ا٧ذاه سقيي٢طذ ٣ ٥اييبي َ١ص ٤ٝثش دسسحٌَ ا٧ذاه دا١طٖب٥ ١ؾبسر فب ٛثش ا١جبّٚ ٛي ٦ا٤ٝس ٝبٙی دا١طٖب ٥ثب سفبيز آيي٢٢بٝ ٦ٝبٙی ٝ ٣قبٝالسی٨ٖ١ ،ذاسي  ٣س٢ؾي ٜحسبث٨ب ٕ ٣ضاسض٨بي ٝبٙی ث ٦س٣ش حسبثذاسيسق٨ذي عجٌ اغ٤ٍ ٣ ٗ٤ا١يَٝ ٣ ٠شسار ٝشث٤ع٦
 ثْبسٕيشي ١ؾب٨ٝبي ديطشىشٝ ٦ذيشيز ٝبٙی ث٢ٝ ٦ؾ٤س اسشيبد ٥ث٨ي ٦٢اص ٢ٝبثـ ٝطبسّز دس سػٞيٖٞيشي سبٝي٢ٝ ٠بثـ ٝبٙی  ٣اسشيبد ٥ث٨ي ٦٢اص ٢ٝبثـ ٤ٝج٤د ٞ٧ ٣چ٢ي١ ٠ؾبسر ثش ٣ضقيز َ١ذيٖ٢ی. ١ؾبسر فب ٛثش ١ح٨ٖ١ ٥٤ذاسي حسبة سيبٙی  ٣ىيضيْی داسائي٨بي دا١طٖب.٥ ١ؾبسر ثش ٝػشه افشجبسار دسيبىشی دا١طٖب ٥اص عشيٌ سسيذٕی ٍج٘  ٣ثقذ اص خشج. سقجيش  ٣سيسيش خظ ٝطی ٝبٙی دا١طٖب ٣ ٥افال ٛآ ٟث٣ ٦احذ٧بي سبثق ٦ج٨ز اجشاء. ْٞ٧بسي ثب ٝشاجـ ١ؾبسسی ٧٣يبر حسبثشسب ٟدي٤اٝ ٟحبسجبر ٝسشَش دس دا١طٖب ٣ ٥حسبثشسب٢ٝ ٟشخت ٧يبر ا٢ٝبء. دسخ٤اسز ٣ج٨ّْٞ ٣ ٥٤بي ٝبٙی اص خضاٝ ٦١قي ٠اسشب ٟث٢ٝ ٦ؾ٤س ايجبد ٕشدش ٝبٙی. ١ؾبسر ثش حس ٠اجشاي ا٤ٝس ٝح ٦ٙ٤ث ٦سؤسبي حسبثذاسي ٣احذ٧بي سبثق ٦ثب س٤ج ٦ث٤ٝ ٦اد ٢ٝذسج دس آيي١ ٠بٝ ٦ٝبٙی ٝ ٣قبٝالسی دا١طٖب.٥ -سذ٣ي١ ٣ ٠ؾبسر ثشاجشاي غحيح َٝشسار ،دسش٤ساٙق٨ٚٞب  ٣س٣ض٨بي ٝػ٤ة ٝبٙی ٝ ٣قبٝالسی.

ضزح ٍظبيف
ٝ -1طبسّز دس سػٞيٕ ٜيشي٨بي ٝشث٤ط ث ٦ح٘ ٝطْالر  ٣سقيي ٠خظ ٝطی دا١طٖب ٥اص ثقذ ٝبٙی.
١ -2ؾبسر ثش اجشاي غحيح ّٚيَٝ ٦شسار ،دسش٤ساٙق٨ٚٞب  ٣س٣ض٨بي ٝػ٤ة ٝبٙی ٝ ٣قبٝالسی.
 -3ثشسسی  ٣سبييذ ٨١بيی دشداخش٨بي دا١طٖب ٥ثب س٤ج ٦ثٝ ٦ج٤ص٧بي ٝبٙی.
١ -4ؾبسر ثش ٣ضقيز َ١ذيٖ٢ی ٝ ٣طبسّز دس سػٞيٖٞيشي ثشاي سبٝي٢ٝ ٠بثـ ٝبٙی ٤ٝسد ١يبص  ٣چٖٖ١٤ی اسشيبد ٥اص ٢ٝبثـ ٝبٙی ٤ٝج٤د.
 -5ايجبد ،حزه اي سنييش دس حسبث٨بي ٝبٙی ث٢ٝ ٦ؾ٤س اجشاي ٧شچٝ ٦غ٤ٚثشش حسبثذاسي سق٨ذي دس سشبد ٣ ٣احذ٧بي سبثق.٦
 -6ثش١ب٨ٝشيضي ث٢ٝ ٦ؾ٤س ا١غجبً ١ؾب٨ٝبي ٝبٙی ٧ ٣ضي٨٢يبثی ثب اٍذاٝبر جبسي ثب س٤ج ٦ثٙ ٦ضٝ ٛ٣حبسجٍ ٦يٞز سٞب ٛضذ ٥ىقبٙيش٨ب .
 -7ضشّز دس جٚسبر ّٞيش ٦ث٤دجْٞ٧ ٣ ٦بسي الص ٛثب ٝذيشيز ث٤دج ٦ث٢ٝ ٦ؾ٤س س٨ي ٦ث٤دج ٦سبٙيب ٦١دا١طٖب ٣ ٥سبييذ ٤ٝاسد ٝشسجظ.
 -8ثش١ب٨ٝشيضي  ٣سػٞيٖٞيشي َٝشضی دس خػ٤ظ ٝنبيشر فْٚٞشد ثب ث٤دج ٦سشبد ٣ ٣احذ٧بي سبثق.٦
 -9ثش١ب٨ٝشيضي ث ٦ج٨ز اجشاي ٝػ٤ثبر ٧يبر ا٢ٝبء دسخػ٤ظ ٝسبئ٘ ٝبٙی ١ ٣ؾبسر ثش اجشاي آ.ٟ
 -10س٨ي ٣ ٦سذ٣ي ٠ثخص ١ب٧ ٦ٝبي سخػػی ٝبٙی ١ ٣ؾبسر ثش اجشاي آ ٟدس اص سبييذ سئيس ٤ٝسس٣ ٦يب َٝبٝ ٛجبص اص عشه ايطبٝ ٣ ٟطبسّز دس س٨ي ٦ثش١ب٨٨ٝبي سشٝبي٨بي.
 -11ثشسسی  ٣سبييذ ٨١بيی ٝحبسجبر ٝشث٤ط ثٍ ٦يٞز سٞب ٛضذ ٥خذٝبر ٞ٧ ٣چ٢ي ٠س٨ي ٣ ٦اسائٕ ٦ضاسضبر ٝذيشيشی ٤ٝسد ١يبص دا١طٖب.٥
 -12س٢ؾي ٣ ٜسبييذ ٨١بيی غ٤سس٨بي ٝبٙی سشبد ٣ ٣احذ٧بي سبثق ٦ث ٦سيْيِ  ٣سجٞيقی ٣سٚييَی.
 -13افٞبٗ ١ؾبسر ٝبٙی ثش ثجز٨ٖ١ ،ذاسي ٢ّ ٣ششٗ ٤ٝج٤دي ّبال  ٣داسايي٨ب .
 -14ثش١ب ٦ٝسيضي ج٨ز ثسش ٠حسبث٨ب دس دبيب ٟسبٗ ٝبٙی  ٣س٨يٕ ٦ضاسض٨بي ٝبٙی ٤ٝسد ١يبص ج٨ز اسائ ٦ثٝ ٦شاجـ ريشثظ .
١ -15ؾبسر فبٙی ثش ثجز ثٍ٤ٝ ٦ـ دىبسش سسٞی ١ ٣ؾبسر ثش ٨ٖ١ذاسي ا٣ساً  ٣اس٢بد ٝشسجظ ثب سشٝبيٖ٨زاسي٨ب ،س٨ب ،ٛاس٢بد ث٨بداس ،اس٢بد سضٞي٢ی ١ ٣ؾبيش آ.ٟ
ٞ٧ -16بٖ٢٧ی ا٤ٝسٝبٙی ثب سبيش ٣احذ٧بي دا١طٖب ٥اص ١ؾش ٝسبئ٘ ٝبٙی.
 -17اسخبر سشسيجبر الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س ٞ٧بٖ٢٧ی ثب ثبصسس ،حسبثشسب ٣ ٟسبيش ٝشاجـ ريػالح .
 -18سقيي ٠خظ ٝطی  ٣س٣ي٨٨ب ث٢ٝ ٦ؾ٤س سىـ ٝنبيشار ثب اضخبظ ٤ٝ ٣سسبر عشه حسبة.
 -19سػٞيٖٞيشي دس خػ٤ظ سبٝي١ ٠يش٣ي ا١سب١ی دس ٣احذ٧بي سحز ١ؾبسر.
ٞ٧ -20ب٤ٞ١ ٔ٢٧د ٟفٚٞيبر ٣احذ٧بي سحز ١ؾبسر  ٣سػٞيٖٞيشي دس خػ٤ظ ١ح ٥٤سَسيّ ٜبس ثيّ ٠بسّ٢ب ٟسحز ١ؾبسر.
 -21س٢ؾي ٜثش١ب ٦ٝآ٤ٝصش ج٨ز ّبسّ٢ب ٟا٤ٝس ٝبٙی دا١طٖب ،٥ث١ ٦ح٤ي ّّٚ ٦يّ ٦بسّ٢ب ٟدس جشيب ٟا٤ٝس ْٞ٧بسا ٟخ٤د ٍشاس ٕشىش ٣ ٦دس ٤ٝاسد ٙض ٛ٣جبيٖضي٢ی ّبسّ٢ب ٟث٦
سٙ٤٨ز اْٝب ٟدزيش ٕشدد.
 -22ثش١ب٨ٝشيضي ث٢ٝ ٦ؾ٤س ضٞبسش ٤ٝج٤دي ا١جبس٧ب دس دبيب ٟسبٗ.
 -23ثش١ب٨ٝشيضي ث٢ٝ ٦ؾ٤س ا١جب ٛا٤ٝس ٝشث٤ط ث ٦اغالح حسبث٨بي س٤٢ار ٍج٘ دس ٤ٝاٍـ ٤ٝسد ١يبص.
 -24دسخ٤اسز ٣ج٨ّْٞ ٣ ٥٤بي ٝبٙی اص خضاٝ ٦١قي ٠اسشب ٟث٢ٝ ٦ؾ٤س ايجبد ٕشدش ٝبٙی.
 -25اسائ ٦ديط٨٢بد ثٝ ٦قب١٣ز دطشيجب١ی دس خػ٤ظ سبٝي١ ٠يش٣ي ا١سب١ی ٤ٝسد ١يبص ٝذيشيز ا٤ٝسٝبٙی.
 -26ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝح ٦ٙ٤اص جب١ت سئيس ٤ٝسس٣ ٦يب َٝبٝ ٛجبص اص عشه ايطب ٦ّ ٟثب س٤ج ٦ث٤١ ٦ؿ ٣ؽبيو ،ا١جب ٛآ ٟس٤سظ ضخع ديٖش اْٝب ٟدزيش ١جبضذ.

وذ پست:

ػٌَاى پست :هسئَل دفتزهذيز اهَر هبلي

ٍاحذ سبسهبًي :هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَيٝ ٜذيش ا٤ٝس ٝبٙی ا١جبٝ ٛيذ٧ذ .
ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري :

رئَس ٍظبيف
 س٢ؾي ٜثش١بٝ ٦ٝالٍبر اسثبة سج٤ؿ دس ٟ٣سبصٝب١ی  ٣ثش ٟ٣سبصٝب١ی ثب ٝذيشيز ا٤ٝس ٝبٙی. ٕضاسش ٝغبٙت  ٜ٨ٝس٣صا ٦١ثٝ ٦ذيشيز ا٤ٝس ٝبٙی. اثالك دسش٤سار ٝذيشيز ث ٦اضخبظ ٤ٝ ٣سسبر ريشثظ  ٣اداسار سبثق.٦ ساٞ٢٧بيی  ٣دس غ٤سر ٙض ٛ٣ىشا ٜ٧آ٣سد٣ ٟسبي٘  ٣يب ا١جب ٛدسخ٤اسش٨بي ٝشَبضيبٝ ٣ ٟشاجق٢٢ْ٨ذٕب١ی ّ ٦سَبضبي آ١ب ٟثذٝ ٟ٣الٍبر ثب ٝذيشيز اْٝب١ذزيش اسز. -س٨ي ٦ديط٤٢يس ١ب٨٨ٝبي اسجبفی.

ضزح ٍظبيف
 -1دسيبىز ١ب٨٨ٝب ،ا٣ساً ،دش١٣ذ٧٥ب  ٣سبيش ْٝبسجبر سسيذ ٥ث ٦ح٤صٝ ٥ح٘ خذٝز  ٣ثجز خالغٝ ٦طخػبر  ٣جشيب ٟآ٨١ب دس دىبسش ا١ذيْبس٤س  ٣ا١ذيْس ،سيْيِ ٣
س٤صيـ ١ب٨٨ٝب ٕ ٣ضاسضبر  ٣سبيش ْٝبسجبر ثي ٠اىشاد ٣احذ ٝشث٤ع ٣ ٦ديٖيشيْشد ٟآ٨١ب .
 -2ا١جب ٛاٍذاٝبر الص ٛدس صٝي٨ٖ١ ٦٢ذاسي  ٣ثبيٖب١ی ّشد ٟدش١٣ذ٨٧ب ،ا٣ساً١ ،ب٨٨ٝبٕ ،ضاسضبر  ٣سبيش اس٢بد ٝ ٣ذاسُ ٣احذ ٝشث٤ط دس ٝح٨ٚبي ٝخػ٤ظ.
 -3س٢ؾيٙ ٜيسز ٝشَبضيبٝ ٟالٍبر ثب ٝذيشيز  ٣سقيي ٠سبفبر ٝالٍبر ثشاي آ٨١ب.
 -4س٨ي ٣ ٦س٢ؾيٕ ٜضاسضبر الص ٛدس٤ٝسد ٝغبٙت ٍ٣ ٣بيـ  ٜ٨ٝس٣صا ٦١ج٨ز اسائ ٦ثٝ ٦ذيشيز .
 -5اثالك دسش٤سار غبدسٝ ٥ذيشيز ث ٦اضخبظ ٤ٝ ٣سسبر ريشثظ ٣ ٣احذ٧بي سبثق ٦ثش اسبس خغی ٝطی سقيي ٠ضذ ٣ ٥دس غ٤سر ٙض ٛ٣ديٖيشي آ٨١ب .
 -6آٝبدّ ٥شد ٟس٤اثٌ  ٣دش١٣ذ٨٧بي ٝشث٤ط ثّٞ ٦يسي٨١٤ب ،جٚسبر  ٣سٞي٢بس٧ب ثشاي اعالؿ ٝ ٣غبٙقٍ ٦جٚی ٝذيشيز.
 -7س٢ؾي ٜاٍ٣بر جٚسبر ّٞ ٣يسي٨١٤بيی ّ ٦دسدىشش ٝذيشيز سطْي٘ ٝیض٤د ٝ ٣غٚـ سبخشَٝ ٠بٝبر يب اىشاد ضشّز ّ٢٢ذ ٥دسجٚس.٦
 -8دبسخ ٕ٤يی ثٝ ٦شاجقي ٣ ٠ساٞ٢٧بيی آ٨١ب  ٣دسغ٤سر ٙض ٛ٣ىشا ٜ٧آ٣سد ٟاْٝب١بر ا١جب ٛدسخ٤اسش٨بي ٝشَبضيبٝ ٣ ٟشاجق٢٢ْ٨ذٕب ٦ّ ٟسَبضبي آ ٟثذٝ ٟ٣الٍبر
ثب ٝذيشيز اْٝب١ذزيش اسز.
 -9س٨ي ٦ديص ٤١يس ثشخی اص ١ب٧٦ٝب ٕ ٣ضاسضبر  ٣جذ٨ٙ٣بي ٝخشٚو.
 -10اسشيبد ٥اص ١شٛاىضاس٧بي دشداصش ٝش ،٠دسيبىز  ٣اسسبٗ ١ب٨٨ٝبي اْٙشش١٣يْی  ٣د٣سٖ١بس.
 -11ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح ٦ٙ٤اص جب١ت ٝذيش ا٤ٝس ٝبٙی ّ ٦ثب س٤ج ٦ث٤١ ٦ؿ ٣ؽبيو ،ا١جب ٛآ ٟس٤سظ ضخع ديٖشي اْٝب١ذزيش ١جبضذ.

وذ پست :

ػٌَاى پست:هتصذي اهَر دفتزي

ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَيٝ ٜذيش ا٤ٝس ٝبٙی ا١جبٝ ٛی د٧ذ.
ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري :

رئَس ٍظبيف
 ٝشاجق ٦ث ٦سبصٝب٨١بي دٙ٣شی  ٣ميشدٙ٣شی ج٨ز ا١جب٣ ٛؽبيو ٝح.٦ٙ٤ ٝشاجق ٦ث ٦ثب٨ْ١بي دا١طٖب ٥ج٨ز ا١جب ٛا٤ٝس ثبْ١ی ٤ٝسد ١يبص.ٝ -شاجق ٦ث٤ٝ ٦سسبر  ٣سبصٝب٨١بي عشه ٍشاسداد ج٨ز ديٖيشي ٣غٝ ٗ٤غبٙجبر.

ضزح ٍظبيف
 -1دسيبىز ثش١ب٨٨ٝب  ٣دسش٤سار ّبس اص ٝذيشا٤ٝس ٝبٙی  ٣ا١جبّ ٛبس ٝغبثٌ ثش١ب. ٦ٝ
ٝ -2شاجق ٦ث٤ٝ ٦سسبر  ٣سبصٝب٨١بي عشه ٍشاسداد ج٨ز ديٖيشي ٣غٝ ٗ٤غبٙجبر.
ٝ -3شاجق ٦ث ٦ثب٨ْ١بي دا١طٖب ٥ج٨ز ا١جب ٛا٤ٝس ثبْ١ی ٤ٝسد ١يبص.
ٝ -4شاجق ٦ث ٦سبصٝب٨١بي دٙ٣شی  ٣ميشدٙ٣شی ج٨ز ا١جب٣ ٛؽبيو ٝح.٦ٙ٤
 -5اسائّٚ ٦ي ٦چْ٨ب ،اس٢بد ٝ ٣ذاسُ دسيبىز ضذ ٥ثٝ ٦سئٙ٤ي ٠ريشثظ .
 -6افٞبٗ دٍز ج٨ز ٨ٖ١ذاسي ٝ ٣شاٍجز اص اس٢بد ٝ ٣ذاسُ ٝبٙی دسيبىز ضذ.٥
 -7س٨ي ٣ ٦س٢ؾيٕ ٜضاسش اص ىقبٙيش٨بي ا١جب ٛياىش ٣ ٦اسائ ٦آ ٟثٝ ٦سئٝ ٗ٤بى ً٤ث ٦غ٤سر اد٣اسي.
 -8ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح ٦ٙ٤اص جب١ت ٝذيشا٤ٝس ٝبٙی َٝ٣بٝبر ٝجبص اص عشه ايطب ٟثب س٤ج ٦ث٤١ ٦ؿ ٣ؽبيو،

وذ پست:

ػٌَاى پست:هؼبٍى حسببذاري هبلي

ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَيٝ ٜذيش ا٤ٝس ٝبٙی ا١جبٝ ٛيذ٧ذ .

ضشح ٣ؽبيو جبسي  ٣اد٣اسي :
رئَس ٍظبيف
 سشدشسشی ١ ٣ؾبسر ثش اجشاي ّب ٘ٝس٣ض٨ب ،سيسش٨ٞب  ٣خظ ٝطی ٝبٙی دا١طٖب ٥دسا٤ٝسٝبٙی سشبد. ّ٢ششٗ ٣ضقيز َ١ذيٖ٢ی دا١طٖب.٥ اسخبر سشسيجبر الص ٛج٨ز ديٖيشي دس٤ٝسد ٣غٝ ٗ٤غبٙجبر دا١طٖب ٥اص ٤ٝسسبر  ٣اضخبظ ثبٙث. ّ٢ششٗ  ٣سبييذ ّٚي ٦اس٢بد حسبثذاسي غبدس١ ٣ ٥ؾبسر ثشثجز ٨ٖ١ ٣ذاسي ٢ٝبست دىبسش سسٞی. س٨ي ٣ ٦اسائٕ ٦ضاسش٧بي ٝشث٤ط ث ٦فْٚٞشد افشجبسار دسيبىشی ثٝ ٦شاجـ ريػالح .١ -ؾبسر ٞ٧ ٣بٖ٢٧ی ج٨ز ضٞبسش ىيضيْی ٤ٝج٤دي ا١جبس٧ب  ٣غ٤سسجشداسي ا٤ٝاٗ

ضزح ٍظبيف
 -1اجشاي غحيح آيي٢٢ب ٣ ٦ٝدسش٤ساٙق٨ٚٞبي ٝبٙی ٝ ٣قبٝالسی دس ا٤ٝسٝبٙی.
 -2ثشسسی  ٣سبييذ ّٚي ٦دشداخش٨ب ثب س٤ج ٦ثَٝ ٦شسار ٝ ٣ج٤ص٧بي ٝشث٤ع.٦
١ -3ؾبسر ثش ٨ٖ١ذاسي ٣جَ١ ٥٤ذ ٤ٝ٣ج٤دي ١ضد ثب٨ْ١بي دا١طٖب ٣ ٥سىـ ثٍ٤ٝ ٦ـ ٝنبيشار حسبث٨بي ثبْ١ی دا١طٖب. ٥
 -4ثشسسی  ٣سبييذ افالٝي٨٨بي ٣اسيض  /ثشداضز غبدس ٥س٤سظ ثب.ِ١
١ -5ؾبسر ثش اٍذاٝبر الص ٛج٨ز ٣غٝ ٗ٤غبٙجبر دا١طٖب ٥اص ٤ٝسسبر  ٣اضخبظ ثبٙث.
 -6اسخبر سشسيجبر َٝشضی ج٨ز دشداخز ثٍ٤ٝ ٦ـ سق٨ذار دا١طٖب ٥ثب ٞ٧بٖ٢٧ی ٝذيش ا٤ٝس ٝبٙی.
 -7حػ ٗ٤اعٞي٢ب ٟاص ٨ٖ١ذاسي ٢ٝبست ا٣ساً  ٣اس٢بد ٝشث٤ط ث ٦سشٝبيٕ ٦زاسي٨ب ،س٨ب ،ٛاس٢بد ث٨بداس ،اس٢بد سضٞي٢ی ١ ٣ؾبيش آ٨١ب .
١ -8ؾبسر ثش ٨ٖ١ذاسي ٢ٝبست اس٢بد ،دىبسشسسٞیٝ ،ذاسُ  ٣دش١٣ذ٨٧بي ٝبٙی.
 -9ثشسسی  ٣سبييذ اس٢بد حسبثذاسي غبدس.٥
١ -10ؾبسر ثش ثجز ثٍ٤ٞـ حسبث٨ب ٞ٧ ٣چ٢ي١ ٠ؾبسر ثش ّٚي ٦ا٤ٝس ٝشث٤ط ث ٦اغالح حسبث٨ب .
 -11ثشسسی  ٣سبييذ آ ٟدسش ٦اص ىش٨ٝبيی ّ ٦دس ا٤ٝس ٝبٙی س٨ي ٣ ٦اي سْٞي٘ ٝيٖشدد .
ْٞ٧ -12بسي ثب ٝذيش ا٤ٝس ٝبٙی ج٨ز س٨ي ٦غ٤سر ديطجي٢ي٨بي ّ٤سبٝ ٥ذر ٕشدش ٣جَ١ ٥٤ذ.
١ -13ؾبسر ثش ا٤ٝس ٝشث٤ط ث ٦ثبص١طسشٖبٝ ٣ ٟسشٞشيجٖيشا. ٟ
ٞ٧ -14بٖ٢٧ی ثب ٝشاجـ دٙ٣شی  ٣فٝ٤ٞی دس ساثغ ٦ثب ٝسبئ٘ ثيٝ ٣ ٦ٞبٙيبر ّبسّ٢ب ،ٟاضخبظ ثبٙث ..... ٣
ْٞ٧ -15بسي  ٣سطشيِ ٝسبفی ثب ٝذيش ا٤ٝس ٝبٙی دس ج٨ز ث٨ج٤د س٣ض٨ب  ٣سيسش٨ٞبي ٝبٙی دس ساسشبي اجشاي حسبثذاسي سق٨ذي.
ٞ٧ -16بٖ٢٧ی ثب اضخبظ  ٣ضشّش٨بي عشه حسبة ج٨ز سىـ ٝنبيشار احشٞبٙی حسبث٨بي ىيٞبثي. ٠
 -17س٨ي ٦ديط٤٢يس ٧بي الص ٛج٨ز ْٝبسجبر ثب اىشاد  ٣سبصٝب٨١بي ٝخشٚو دس اسسجبط ثب ٝسبئ٘ ٝبٙی دا١طٖب ٣ ٥ديٖيشي ٝسشٞش ج٨ز حػ١ ٗ٤شيج.٦
 -18ديط٨٢بد ايجبد ،حزه اي سنييش دس حسبث٨بي ٝبٙی ثٝ ٦ذيش ا٤ٝس ٝبٙی
١ -19ؾبسر ثش اجشاي سيسش٨ٞبي ْٝب١يضٝ ٥بٙی ٞ٧ ٣چ٢ي ٠سا٧جشي سيسشٝ ٜضث٤س
ْٞ٧ -20بسي دس س٨ي ٦غ٤سس٨بي ٝبٙی سشبد ٣ ٣احذ٧بي سبثق.٦
١ -21ؾبسر ثش ثسش ٠حسبث٨بي دبيب ٟسبٗ
١ -22ؾبسر ٝسشٞش ثش ١ح ٥٤ف٧ ٘ٞش يِ اص ّبسّ٢ب ٟا٤ٝس ٝبٙی  ٣حػ ٗ٤اعٞي٢ب ٟاص غحز ا١جب ٛا٤ٝس ثشاسبس ضشح ٣ؽبيو ٧ش يُ اص ّبسّ٢ب٣ ٟ
ٝغبثَز ا٤ٝس ٝح ٦ٙ٤ثب اغ ٗ٤غحيح حسبثذاسي  ٣ا١جب ٛساٞ٢٧بيي٨بي الص ٛج٨ز ١ي٘ ث ٦ا٧ذه ٝضث٤س.
 -23ديط٨٢بد ث٢ٝ ٦ؾ٤س آ٤ٝصش ّبسّ٢ب ٟسحز سشدشسشی ج٨ز ثبال ثشد ٟسغح ّبسايی آ١ب.ٟ
 -24ثشسسی ٝسبئ٘ ٝ ٣طْالر ايجبد ضذ ٥دس اداسار سحز سشدشسشی  ٣اسخبر سشسيجبر الص ٛج٨ز سىـ آ٨١ب ثب ٞ٧بٖ٢٧ی ٝذيش ا٤ٝس ٝبٙی.
 -25ديٖيشي ٝسبئ٘ ٝ ٣طْالر ّبسي ّبسّ٢ب ٟسحز ١ؾبسر  ٣اسائ ٦س٤ضيحبر  ٣ساٞ٢٧بيي٨بي َٝشضی ج٨ز سىـ آ٨١ب.
 -26اسائ ٦ديط٨٢بد ثٝ ٦ذيش ا٤ٝس ٝبٙی دس خػ٤ظ سبٝي١ ٠يش٣ي ا١سب١ی ٤ٝسد ١يبص ٣احذ ٝشث٤ع.٦
 -27ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح ٦ٙ٤اص جب١ت ٝذيش ا٤ٝس ٝبٙی َٝ٣بٝبر ٝجبص اص عشه ايطب ٟثب س٤ج ٦ث٤١ ٦ؿ ٣ؽبيو،
 – 28ديٖيشي اخز ٝج٤ص اٝحبء اس٢بد ٝبٙی ثيص اص س٤٢ار َٝشس اص ٝشاجـ ريشثظ .

وذ پست:

ػٌَاى پست:وبرضٌبس دفتزداري

ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَيٝ ٜقب ٟ٣حسبثذاسي ٝبٙی ا١جبٝ ٛید٧ذ.
ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري :

رئَس ٍظبيف
 اسائٕ ٦ضاسض٨بي ٝبٙی الص ٛثٝ ٦شاجـ اسشيبد٢٢ْ٧ذ.٥ ١ؾبسر ثش ٨ٖ١ذاسي ٢ٝبست اس٢بد ٝ ٣ذاسُ ٝبٙی. ثجز ٨ٖ١ ٣ذاسي دىبسشسسٞی (*)ضزح ٍظبيف
 -1س٨ي ٣ ٦س٢ؾي ٜاعالفبر َٝغقی ٤ٝسد ١يبص ٝسئٙ٤يٝ ٠بى ٣ ً٤اي سبيش اداسار ٝبٙی اص حسبث٨ب .
 -2س٨ي ٦اعالفبر َٝغقی ٤ٝسد ١يبص ٝقبٝ ٟ٣ذيشيز ا٤ٝسٝبٙی دسخػ٤ظ ٣ضقيز اس٢بد حسبثذاسي.
 -3ثجز دىبسش سسٞی (*)
١ -4ؾبسر ثش حيؼ ٨ٖ١ ٣ذاسي اس٢بد ٝبٙی دا١طٖب٣ ٥آسضي٢ٝ ٤بست دسش٤ساٙق٨ٚٞب  ٣آيي٢٢ب٨٨ٝبي ٝبٙیْٝ ،بسجبرٕ ،ضاسض٨بي ٝبٙی  ٣سبيش اس٢بد ٝ ٣ذاسُ ٝبٙی.
١ -5ؾبسر ثشا١جب ٛا٤ٝس ٝشث٤ط ث ٦ثبيٖب١ی اس٢بد حسبثذاسي غبدس.٥
 -6اسخبر سشسيجبر ٢ٝبست ث٢ٞؾ٤س سذاسُ  ٣س٨ي ٦ثٍ٤ٞـ دىبسشسسٞی.
١ -7ؾبسر ثش ٨ٖ١ذاسي دىبسشسسٞی سْٞي٘ ضذ( ٥دىبسش س٣ص١ب١ ٣ ) ّ٘ ٣ ٦ٝب٤١يس.
 -8اخز دىبسش س٣ص١بٝ ،ّ٘ ،٦ٝقي ٣ ٠جضء ٝقي ٣ ٠سيػيٚی سبٙيب( ٦١دس اص ثسش ٠حسبث٨ب ) اص سيسشْٝ ٜب١يض١ ٣ ٥ؾبسر ثش ٨ٖ١ذاسي ٝغ٤ٚة آ٨١ب.
١ -9ؾبسر ٤ٝثش ثش ثبيٖب١ی ْٝبسجبر ٝشث٤ط ث ٦ا٤ٝس ٝبٙی دس دش١٣ذ٧ ٥بي ٝشث٤ع ٦ث ٦سشسيت سبسيخ.
١ -10ؾبسر ثش جٞـ آ٣سي٨ٖ١ ،ذاسي  ٣ث ٦س٣ص ٤ٞ١دّٚ ٟي٢ٝ ٦بثـٕ ،ضاسض٨ب ،آيي١ ٠ب٨٨ٝب  ٣دسش٤ساٙق٨ٚٞبي ٝبٙی
١ -11ؾبسر ثش سح٤ي٘  ٣سح ٗ٤اس٢بدٝ ،ذاسُ ،دش١٣ذ٨٧ب  ٣سبيش ٢ٝبثـ ٤ٝج٤د دس آسضيٝ ٤بٙی.
١ -12ؾبسر ثش غذ٣س ثشٓ سح٤ي٘ س٢ذ دس خػ٤ظ اسائ ٦اس٢بد حسبثذاسي  ٣اخز اٝضبء اص سح٤ي٘ ٕيش١ذ ٥س٢ذ حسبثذاسي.
١ -13ؾبسر ثش ا١شَبٗ اس٢بد ٝ ٣ذاسُ  ٣دش١٣ذ٨٧بي ميش ضش٣سي ث ٦ثبيٖب١ی ساّذ.
١ -14ؾبسر ثش ديٖيشي دس خػ٤ظ اسششداد اس٢بد ٝ ٣ذاسُ  ٣سبيش ٝذاسُ سح٤يٚی اص سح٤ي٘ ٕيش١ذٕب.ٟ
١ -15ؾبسر ثش اٝش ٤٨ٞٝس ٤ٞ١دّٚ ٟيٝ ٦ذاسُ  ٣ضٞبي ٜاس٢بد حسبثذاسي ث٨ٝ ٦ش «ضٞي ٦ٞس٢ذ حسبثذاسي».
 -16ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح ٦ٙ٤اص جب١ت ٝقب ٟ٣حسبثذاسي ٝبٙی ّ ٦ثب س٤ج ٦ث٤١ ٦ؿ ٣ؽبيو ،ا١جب ٛآ ٟس٤سظ ضخع ديٖشي اْٝب ٟدزيش ١جبضذ

(*) دىبسشسسٞی:دىبسش س٣ص١بٝ ٦ّ ّ٘ ٣ ٦ٝيجبيسز ٍج٘ اص ضش٣ؿ سبٗ ٝبٙی جذيذ ثشاي سشبد  ٣سٞب٣ ٛاحذ٧بي ٝسشَ٘ خشيذاسي ٕشدد .دىبسش ٝزّ٤س دس سشبد عجٌ
سجػشٝ 2 ٥بد87 ٥آئي١ ٠بٝ ٦ٝبٙی ٝ٣قبٝالسی س٨يٝ ٦ی ٕشدد  .دىبسش سسٞی ٣احذ٧بي ٝسشَ٘ دس اص اٝضبء ٝذيش ا٤ٝس ٝبٙی ث ٦سؤسبي حسبثذاسي ج٨ز ثجز خالغ٦
س٢ذ ٝب٧ب ٦١سح٤ي٘ ٝيٖشدد  .س٢ذ خالغٝ ٦ب٧ب ٦١اص سيسشْٝ ٜب١يض ٥اخز خ٤ا٧ذ ضذ ( .دسش٤ساٙق ٘ٞضٞبس – 3 ٥س٣ش اجشايی ١ؾب ٛدىششداسي )

وذ پست:

ػٌَاى پست:ببيگبى اسٌبد ٍهذارن هبلي

ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَيٝ ٜقب ٟ٣حسبثذاسي ٝبٙی ا١جبٝ ٛید٧ذ.
ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري :

رئَس ٍظبيف
 ٨ٖ١ذاسي ٢ٝبست اس٢بد ٝ ٣ذاسُ ٝبٙی. ٨ٖ١ذاسي دىبسشسسٞیضزح ٍظبيف
 -1حيؼ ٨ٖ١ ٣ذاسي اس٢بد ٝبٙی دا١طٖب ٣ ٥آسضي٢ٝ ٤بست دسش٤ساٙق٨ٚٞب  ٣آيي١ ٠ب٨٨ٝبي ٝبٙیْٝ ،بسجبرٕ ،ضاسض٨بي ٝبٙی  ٣سبيش اس٢بد ٝ ٣ذاسُ ٝبٙی.
 -2ا١جب ٛا٤ٝس ٝشث٤ط ث ٦ثبيٖب١ی اس٢بد حسبثذاسي غبدسٍ ٣ ٥شاسداد٢ٝ ٟبست آ٨١ب ث ٦سشسيت ضٞبس ٥دس ص٨٢ْ١٣بي ٝشث٤ع ٣ ٦ضٞبسٖ٧زاسي ص٨٢ْ١٣بي ٝضث٤س.
٨ٖ١ -3ذاسي دىبسش سسٞی ١ب٤١يس  ٣سْٞي٘ ضذ. ٥
٨ٖ١ -4ذاسي ٝغ٤ٚة دىبسش س٣ص١بٝ ،ّ٘ ،٦ٝقي ٣ ٠جضء ٝقي ٣ ٠سيػيٚی سبٙيب( ٦١دس اص ثسش ٠حسبث٨ب ) ّ ٦اص سيسشْٝ ٜب١يض ٥اخز ضذ ٥اسز .
٤٨ٞٝ -5س ٤ٞ١دّٚ ٟيٝ ٦ذاسُ  ٣ضٞبي ٜاس٢بد حسبثذاسي ث٨ٝ ٦ش «ضٞي ٦ٞس٢ذ حسبثذاسي».
 -6ثبيٖب١ی ْٝبسجبر ٝشث٤ط ث ٦ا٤ٝس ٝبٙی دس دش١٣ذ٨٧بي ٝشث٤ع ٦ث ٦سشسيت سبسيخ.
 -7سح٤ي٘  ٣سح ٗ٤اس٢بدٝ ،ذاسُ ،دش١٣ذ٨٧ب  ٣سبيش ٢ٝبثـ ٤ٝج٤د دس آسضيٝ ٤بٙی.
 -8غذ٣س ثشٓ سح٤ي٘ س٢ذ دس خػ٤ظ اسائ ٦اس٢بد حسبثذاسي  ٣اخز اٝضبء اص سح٤ي٘ ٕيش١ذ ٥س٢ذ حسبثذاسي.
 -9ا١شَبٗ اس٢بد ٝ ٣ذاسُ  ٣دش١٣ذ٧ ٥بي ميش ضش٣سي ث ٦ثبيٖب١ی ساّذ
 -10ديٖيشي دس خػ٤ظ اسششداد اس٢بد ٝ ٣ذاسُ  ٣سبيش ٝذاسُ سح٤يٚی اص سح٤ي٘ ٕيش١ذٕبٟ
 -11ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح ٦ٙ٤اص جب١ت ٝقب ٟ٣حسبثذاسي ٝبٙی ّ ٦ثب س٤ج ٦ث٤١ ٦ؿ ٣ؽبيو ،ا١جب ٛآ ٟس٤سظ ضخع ديٖشي اْٝب١ذزيش ١جبضذ.

وذ پست:

ػٌَاى پست:رئيس ادارُ حسببذاري هٌببغ ٍ تبهيي اػتببر

ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَيٝ ٜقب ٟ٣حسبثذاسي ٝبٙی ا١جبٝ ٛيذ٧ذ .

ضشح ٣ؽبيو جبسي  ٣اد٣اسي :
رئَس ٍظبيف
 ٕشدآ٣سي ٢ٝبثـ الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س اؽ٨بس١ؾش دسخػ٤ظ ديطجي٢ی دسآٝذ٧بي دا١طٖب.٥ س٨ي ٦ث٤دجَ١ ٦ذي دا١طٖب.٥ س٢ؾي ٣ ٜغذ٣سدسخ٤اسز ٣ج ٦اص خضا.٦١ ١ؾبسر ثشسبٝي ٠افشجبس ّٚي ٦دسخ٤اسش٨بي ٧ضي٦٢اي  ٣سشٝبي٦اي ّ ٦سق٨ذ دشداخز ايجبد ٝيٞ٢بيذ  ٣اي ٢ٝجش ث ٦دشداخز ٝیض٤د. ١ؾبسر ثشّ٢ششٗ ٝػشه افشجبسار ٣احذ٧بي سبثق ٦اص ٝح٘ ثش١ب٨٨ٝبي سيب ٜ٧ضذ ٥ثب سشبد. ١ؾبسر ثش ديٖيشي٨بي الص ٛج٨ز ٣غ ٗ٤ثٍ٤ٝ٦ـ ٝغبٙجبر دا١طٖبٞ٧ ٣ ٥چ٢يٞ٧ ٠بٖ٢٧ی ثب ٝشاجـ ٝشث٤ع.٦ اٍذاٝبر الص ٛج٨ز جٕ٤ٚيشي اص س٤خز ضذ ٟدسآٝذ٧ب ٕ ٣ضاسش ٝسشٞش ١شيج ٦اٍذاٝبر ثَٝ ٦بٝ ٛبى.ً٤١ -ؾبسر ثش٨ٖ١ذاسي ا٣ساً ث٨بداس سح٤يٚی ث ٦دا١طٖب١ ٥ؾيش سيش – ٦چْ٨بي سضٞي٢ی  ٣ضٞب١ش٢ب٨٨ٝبي ثبْ١ی.

ضزح ٍظبيف
١ -1ؾبسر ثشسبٝي ٠افشجبسّٚي ٦دسخ٤اسش٨بي ٧ضي٦٢اي  ٣سشٝبي٦اي ّ ٦سق٨ذ دشداخز ايجبد ٝيٞ٢بيذ  ٣اي ٢ٝجش ث ٦دشداخز ٝیض٤د.
 -2سبييذ اس٢بد دشداخز ثب س٤ج ٦ث١ ٦ؾبٝ ٛبٙی جذيذ دا١طٖب.٥
١ -3ؾبسر ثش ٨ٖ١ذاسي ٝغ٤ٚة اعالفبر ٝشث٤ط ث ٦افشجبسار سشبد ٣ ٣احذ٧بي سبثق.٦
ٕ -4شدآ٣سي ٢ٝبثـ الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س ا١جب ٛاؽ٨بس ١ؾش دسخػ٤ظ سبٝي ٠افشجبس اٍال ٛدسخ٤اسشی.
 -5دبسخٖ٤يی ثٝ ٦سئٙ٤ي ٠ريشثظ دسخػ٤ظ ٣ضقيز افشجبسار ٝػ٤ة  ٣دسيبىشی.
ْٞ٧ -6بسي ثب سبيش ٣احذ٧بي ا٤ٝس ٝبٙی دس صٝي ٦٢غذ٣س اس٢بد حسبثذاسي.
١ -7ؾبسر ثش٨ٖ١ذاسي ٝغ٤ٚة دسش ٦چْ٨بي اسشيبد١ ٥طذ ،٥س٨س٤ش چْ٨بي غبدس ٣ ٥چْ٨بي ثبع٘ ضذ ٥سب صٝب ٟحسبثشسی  ٣سػ٤يت غ٤سس٨بي ٝبٙی  ٣حيؼ
 ٣حشاسز اص آ٨١ب .
١ -8ؾبسر ثش ٤٨ٞٝس ٤ٞ١دّٚ ٟيٝ ٦ذاسُ  ٣ضٞبئٝ ٜشث٤ط ث ٦دشداخز ث٨ٝ ٦ش «دشداخز ضذ».
 -9دبسخٖ٤يی ثٝ ٦سئٙ٤ي ٠ريشثظ دسخػ٤ظ ٣ضقيز َ١ذيٖ٢ی .
 -10س٨ي ٦ديص ٤١يس ْٝبسجبر الص ٛثب ٝشاجـ ريػالح .
 -11سطخيع ٝغبٙجبر ٝطّْ٤ب٤ٙغ ٣ ٗ٤ديط٨٢بد سخػيع رخيش ٥الص ٛدس حسبث٨ب .

 -12ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح ٦ٙ٤اص جب١ت ٝقب ٟ٣حسبثذاسي ٝبٙی ّ ٦ثب س٤ج ٦ث٤١ ٦ؿ ٣ؽبيو.

وذ پست:

ػٌَاى پست:رييس ادارُ ١ؾبسر  ٣دبيص فْٚٞشد ٝبٙی

ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَيٝ ٜقبٝ ٟ٣ذيشيز ّ٢ششٗ ١ ٣ؾبسر ا١حبٛ
ٝيذ٧ذ .
ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري :

رئَس ٍظبيف
 ا١جب ٛسسيذٕی ث ٦اس٢بد ٝ ٣ذاسّی ّ ٦سق٨ذ دشداخز ايجبد ٝيٞ٢بيذ  ٣اي ٢ٝجش ث ٦دشداخز ٝيط٤د عجٌ دسش٤ساٙقٝ ٘ٞشث٤ع.٦ ٕشدآ٣سي ٢ٝبثـ الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س ا١جب ٛسسيذٕی ٣ىٌ دسش٤ساٙقٝ ٘ٞشث٤ع.٦ س٨يٕ ٦ضاسض٨بي حسبثذاسي ٤ٝسد ١يبص ٝذيشيز  ٣سبيش ٝشاجـ ٍب١٤١ی. سٞبس ثب اضخبظ٤ٝ ،سسبر  ٣ضشّز ٧بي عشه حسبة ثب دا١طٖب ٣ ٥دبسخٖ٤يی  ٣سىـ ٝنبيشار احشٞبٙی حسبث٨بي ىيٞبثي. ٠ ديٖيشي  ِّٞ٣ث ٦سىـ ايشادار َ١ ٣بط ضقو افالٝطذ ٥دس ٕضاسض٨بي حسبثشسبٝ ٟسشَ٘ اص فْٚٞشد ٝبٙی دا١طٖب ٥ث٣ ٦يژ ٥دسخػ٤ظ ٝسبئ٘ ٝبٙی ٣احذ٧بيسبثق.٦

ضزح ٍظبيف
ٕ -1شدآ٣سي  ٣ثٖ٢٨ب٤ٞ١ ٛد٢ٝ ٟبثـ اعالفبسی ٝقشجش اص ٍجي٘ ٍشاسداد٧ب ،آيي١ ٠بٝ ،٦ٝػ٤ثبر ،دسش٤ساٙق٨ٚٞبٝ ،ج٤ص٧ب  ٣احْبّ ٛبسٕضي٢ی دا١طٖب ٣ ٥ثخط٢ب٨٨ٝب ٣
ٝػ٤ثبر سبصٝب٨١ب  ٣اداسار دٙ٣شی ٝشث٤ع ٦ج٨ز ا١جب ٛسسيذٕی.
٢ّ -2ششٗ ٨١بيی ٝذاسُ  ٣سسيذٕی  ٣حػ ٗ٤اعٞي٢ب ٟاص غحز افٞبٗ ّ٢شش٨ٙبي الص ٛعجٌ دسش٤ساٙق ٘ٞسسيذٕی.
 -3س٨ي« ٦ثشٓ سىـ َ١بيع » دس ٤ٝاسدي ّ ٦دس ٝذاسُ ٤ٝسد سسيذٕی َ١بيػی ٤ٝج٤د ثبضذ.
٢ّ -4ششٗ دش١٣ذ٨٧بي سيبسش ٝشث٤ط ث ٦خشيذ٧بي خبسجی .
 -5سٞبس ٝسشٞش ثب سييس اداس ٥حسبثذاسي ّبال ،ا٤ٝاٗ  ٣خذٝبر ج٨ز اعٞي٢ب ٟاص غحز ٝذاسُ ٝشث٤ط ث ٦سسيذ ّبال  ٣خش٣ج ّبال اص ا١جبس.
 -6اسخبر سشسيجبر الص ٛج٨ز س٨يّٚ ٦ي ٦غ٤سر خالغ٧ ٦بي ٤ٝسد ١يبص ج٨ز ا١جب ٛفٚٞيبر سسيذٕی.
 -7س٨ي ٣ ٦س٢ؾي ٜغ٤سر ٝنبيشر ثبْ١ی  ٣ديٖيشي ٤ٝاسد ٝنبيشر.
 -8اسخبر سشسيجبر الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س س٨ي ٦غ٤سسخالغٝ ٦ب١ذ ٥حسبث٨بي اضخبظ  ٣ضشّش٨بي عشه حسبة ثب دا١طٖب.٥
 -9اسخبر سشسيجبر الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س سىـ ٝنبيشار ٤ٝج٤د ىيٞبثي ٠حسبث٨بي دا١طٖب ٥ثب اضخبظ  ٣ضشّش٨ب .
 -10دبسخٖ٤يی ث ٦اضخبظٝ ،إسسبر  ٣ضشّش٨ب دسخػ٤ظ ٣ضقيز حسبث٨بي آ٨١ب ثب دا١طٖب. ٥
 -11س٨يٕ ٦ضاسش دس خػ٤ظ ١شيج ٦ديٖيشي سغجيٌ حسبث٨بي دا١طٖب ٥ثب اضخبظ  ٣اسائ ٦آ ٟثٝ ٦ذيش ا٤ٝس ٝبٙی .
ٝ -12طخع ٤ٞ١د ٟا٤ٝاٗ  ٣داسايي٨بي دا١طٖب٤ٝ ٥سد اسشيبد ٥سبيش ٤ٝسسبر  ٣اضخبظ  ٣س٨يٕ ٦ضاسش دس اي ٠خػ٤ظ  ٣اسائ ٦آ ٟثٝ ٦ذيش ا٤ٝس ٝبٙی.
 -13ديٖيشي  ٣دسيبىز اس٢بد ٝ ٣ذاسُ ٤ٝسد سسيذٕی اص سبيش ٣احذ٧بي دا١طٖب.٥
 -14ديٖيشي  ِّٞ ٣دس سىـ ايشادار َ١ ٣بط ضقو افال ٛضذ ٥دس ٕضاسض٨بي حسبثشسبٝ ٟسشَ٘ اص فْٚٞشد ٝبٙی دا١طٖب ٥ث٤يژ ٥دس خػ٤ظ ٝسبئ٘ ٝبٙی ٣احذ٧بي
سبثق٦
ْٞ٧ -15بسي الص ٛثب سؤسبي حسبثذاسي ٣احذ٧بي سبثق ٦ث٢ٝ ٦ؾ٤س س٨ي ٦غ٤سس٨بي ٝبٙی عجٌ دسش٤ساٙقٝ ٘ٞشث٤عٞ٧ ٣ ٦چ٢ي ٠س٢ؾيٕ ٜضاسش َٝبيس ٦فْٚٞشد ثب
ث٤دجٝ ٦ػ٤ة دس ٣احذ٧بي ٝزّ٤س.
 -16سجضي ٣ ٦سحٚي٘ اٍال ٛغ٤سس٨بي ٝبٙی ٣احذ٧بي سبثق ٣ ٦اسائٕ ٦ضاسضبر آ٨١ب ج٨ز ٝذيشيز  ٣سبيش اسشيبد٢٢ّ ٥ذٕب ٟاص اعالفبر ٝبٙی.
 -17ثشسسی حسبث٨بي ساّذ ،س٤٢اسی ٝ ٣ق٣ ً٤احذ٧بي سبثق ٣ ٦اسائ ٦ديط٨٢بدار اغالحی
١ -18ؾبسر ثش ا١جبسٕشدا١ی ا١جبس٧بي ٣احذ٧بي سبثق ٣ ٦ثشسسی  ٣اؽ٨بس١ؾش دس٤ٝسد ٕضاسض٨بي ا١جبسٕشدا١ی.
 -19ثشسسی دش١٣ذ ٥سح٤ي٘  ٣سح ٗ٤سؤسبي حسبثذاسي ٣احذ٧بي سبثق.٦
 -20ا١جب١ ٛؾبسر ٝبٙی ثش فْٚٞشد ٝبٙی ٣احذ٧بي سبثق ٦اص عشيٌ سسيذٕی ث ٦اس٢بد حسبثذاسي آ٨١ب٢ّ٣ششٗ آ٨١ب اص عشيٌ سطْي٘ دش١٣ذ٧ ٥بي حسبثشسی
ْٞ٧ -21بسي الص ٛدس٤ٝسد س٨ي ٣ ٦س٢ؾي ٜث٤دج٣ ٦احذ٧بي سبثق٦
 -22ثشسسیٝ ،حبسج ٣ ٦افال٣ ٛجٝ ٥٤ػشه ١طذ٣ ٥احذ٧بي سبثق ٣ ٦ديٖيشي ٣غ٣ ٗ٤جٝ ٥٤زّ٤س
ْٞ٧ -23بسي ج٨ز سغجيٌ ،سجٞيـ  ٣ثسش ٠حسبث٨بي ٣احذ٧بي سبثق ٦دس دبيب ٟد٣سٝ ٥بٙی
 -24اسصيبثی غالحيز حشى ٦اي سؤسبي حسبثذاسي ٣احذ٧بي سبثق٦
ْٞ٧ -25بسي ج٨ز س٨ي ٣ ٦س٢ؾي ٜدسش٤ساٙق٨ٚٞب  ٣آيي١ ٠ب٨٨ٝب ثشاي ثجز  ٣ضجظ ىقبٙيش٨بي جذيذ ّ ٦ث ٦دا١طٖب٣ ٥إزاس ٝيط٤د .
 -26ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح. ٦ٙ٤

وذ پست:

ػٌَاى پست:وبرضٌبس بزرسي اسٌبد ٍ هذارن هبلي

ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَي ٜسييس اداس١ ٥ؾبسر  ٣دبيص فْٚٞشد
ا١جبٝ ٛيذ٧ذ .

ضشح ٣ؽبيو جبسي  ٣اد٣اسي :
رئَس ٍظبيف
 ا١جب ٛسسيذٕی ث ٦اس٢بد ٝ ٣ذاسّی ّ ٦سق٨ذ دشداخز ايجبد ٝيٞ٢بيذ  ٣اي ٢ٝجش ث ٦دشداخز ٝيط٤د عجٌ دسش٤ساٙقٝ ٘ٞشث٤ع. ٦ ٕشد آ٣سي ٢ٝبثـ الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س ا١جب ٛسسيذٕی. اسخبر سشسيجبر الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س س٨ي ٦غ٤سر ٝنبيشار ثبْ١ی  ٣ديٖيشي ث٢ٝ ٦ؾ٤س سىـ ٝنبيشار. -سٞبس ثب اضخبظ ٤ٝ ٣سسبر عشه حسبة ثب دا١طٖب ٣ ٥دبسخٖ٤يی  ٣سىـ ٝنبيشار احشٞبٙی ىيٞبثي. ٠

ضزح ٍظبيف
ٕ -1شد آ٣سي  ٣ثٖ٢٨ب٤ٞ١ ٛد٢ٝ ٟبثـ اعالفبسی ٝقشجش اص ٍجي٘ ٍشاسداد٧ب ،آيي٢٢بٝ ،٦ٝػ٤ثبر ،دسش٤ساٙق٨ٚٞبٝ ،ج٤ص٧ب  ٣احْبّ ٛبسٕضي٢ی دا١طٖب ٣ ٥ثخط٢ب٨٨ٝب ٣
ٝػ٤ثبر سبصٝب٨١ب  ٣اداسار دٙ٣شی ٝشث٤ط ج٨ز ا١جب ٛا٤ٝس سسيذٕی.
٢ّ -2ششٗ ٨١بيی ٝذاسُ  ٣سسيذٕی  ٣حػ ٗ٤اعٞي٢ب ٟاص غحز افٞبٗ ّ٢شش٨ٙبي الص ٛعجٌ دسش٤ساٙقٝ ٘ٞشث٤ع.٦
 -3س٨ي« ٦ثشٓ سىـ َ١بيع » دس ٤ٝاسدي ّ ٦دس ٝذاسُ ٤ٝسد سسيذٕی َ١بيػی ٤ٝج٤د ثبضذ.
 -4سٞبس ٝسشٞش ثب سييس حسبثذاسي ّبال ،ا٤ٝاٗ  ٣خذٝبر ج٨ز اعٞي٢ب ٟاص غحز ٝذاسُ ٝشث٤ط ث ٦سسيذ ّبال  ٣خش٣ج ّبال اص ا١جبس.

 -5ديٖيشي دسيبىز اس٢بد ٝ ٣ذاسُ ٤ٝسد سسيذٕی اص سبيش ٣احذ٧بي دا١طٖب. ٥
 -6اسخبر سشسيجبر الص ٛج٨ز غذ٣س ّٚي ٦اس٢بد حسبثذاسي دا١طٖب ٥ثب س٤ج ٦ثٝ ٦ذاسُ  ٣افالٝي٨٨ب  ٣غ٤سسحسبث٨بي سسيذٝ ٥شث٤ط ٞ٧ ٣چ٢ي ٠عجَ٦
ث٢ذي غحيح آ٨١ب ٢ّ ٣ششٗ ٤٨ٞٝس ث٤د ٟآ٨١ب ث٨ٝ ٦ش «سسيذٕی ضذ » .
 -7ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح. ٦ٙ٤

وذ پست:

ػٌَاى پست :وبرضٌبس بزرسي اسٌبد ٍ ًظبرت بز ػولىزد هبلي ٍاحذّبي تببؼِ

ٍاحذ سبسهبًي :هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَي ٜسييس اداس١ ٥ؾبسر  ٣دبيص فْٚٞشد

ا١جبٝ ٛی د٧ذ.

ضشح ٣ؽبيو جبسي  ٣اد٣اسي :
رئَس ٍظبيف
 ١ؾبسر سبصٝب ٟيبىش ٦ثش اجشاي ّب ٘ٝس٣ض٨ب ،سيسش٨ٞب ،خظ ٝطی ٝبٙی  ٣آيي٢٢بٝ ٦ٝبٙی ٝ ٣قبٝالسی دا١طٖب ٥دس ٣احذ٧بي سبثق.٦ اسائ ٦خذٝبر ٝبٙی ١ ٣ؾبسسی ٤ٝسد ١يبص دا١طٖبْٞ٧ ٣ ٥بسي ثب سبيش ٣احذ٧ب ج٨ز سس٨ي٘  ٣سسشيـ دس اٝش ١ؾبسر ثش فْٚٞشد ٝبٙی٣احذ٧بي سبثق.٦
ضزح ٍظبيف
 -1س٨ي ٣ ٦س٢ؾي ٜثش١بّ ٦ٝبسي سبٙيب١ ٦١ؾبسر ثشٕشدش فٚٞيبر ٝبٙی ٣احذ٧بي سبثق.٦
١ -2ؾبسر ٝسشٞش  ٣سبصٝب ٟيبىش ٦ثشفْٚٞشد ٝبٙی ٣احذ٧بي سبثق.٦
 -3اٍذاٝبر الص ٛدس خػ٤ظ ث٨ي٨٢سبصي ١ؾبٝ ٛبٙی ،دسش٤ساٙق٨ٚٞب ،ثخط٢ب٨٨ٝب  ٣آيي١ ٠ب٨٨ٝبي ٝبٙی ٝ ٣قبٝالسی.
 -4سقبْٞ٧ ٣ ٘ٝبسي ثب سبصٝب٨١بي ١ؾبسسی دس ٣ ٟ٣ثش ٟ٣سبصٝب١ی  ٣ديٖيشي  ٣سىـ اضْبالر ٕضاسض٨بي ٝشث٤ع٦
٧ -5ذايزٞ٧ ،بٖ٢٧ی ،سَسيّ ٜبس ٢ّ ٣ششٗ ثش ٝج٤ٞف ٦سحز ١ؾبسر ث٢ٝ ٦ؾ٤س ا١جب٣ ٛؽبيو ٝح.٦ٙ٤
 -6ثشسسی  ٣اؽ٨بس ١ؾشدسخػ٤ظ غ٤سس٨بي ٝبٙی ٣احذ٧بي سبثق.٦
 -7ثشسسی  ٣اؽ٨بس١ؾش دسخػ٤ظ ٕضاسضبر ٕش٨٧٣بي ١ؾبسسی  ٣ا١قْبس ١شبيج آ ٟثَٝ ٦بٝ ٛبى.ً٤
 -8دبسخٖ٤يی ث ٦س٤االر  ٣ايشادار ٝبٙی ٝغشح ضذ ٥س٤سظ سؤسبي حسبثذاسي ٣احذ٧بي سبثق ٣ ٦ا١قْبس آ ٟثَٝ ٦بٝ ٛبى.ً٤
 -9ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح. ٦ٙ٤

وذ پست :

ػٌَاى پست:وبرضٌبس تأهيي اػتببر

ٍاحذ سبسهبًيٝ:ذيشيز ا٤ٝسٝبٙی
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَي ٜسييس اداس ٥حسبثذاسي ٢ٝبثـ ٣سبٝي٠
افشجبسا١جبٝ ٛيذ٧ذ .
ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري :

رئَس ٍظبيف
 ثشسسی  ٣سبٝي ٠افشجبس ّٚي ٦دسخ٤اسش٨بي ٧ضي٦٢اي  ٣سشٝبي٦اي ّ ٦سق٨ذ دشداخز ايجبد ٝيٞ٢بيذ  ٣اي ٢ٝجش ث ٦دشداخز ٝیض٤د.ٕشدآ٣سي ٢ٝبثـ الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س ا١جب ٛاؽ٨بس١ؾش دس خػ٤ظ سبٝي ٠افشجبس اٍال ٛدسخ٤اسشی. اٍذا ٛالص ٛج٨ز غذ٣س اس٢بد حسبثذاسي اثالك  ٣سخػيع ث٤دج.٦٢ّ -ششٗ ٝػشه افشجبسار ٣احذ٧بي سبثق ٦اص ٝح٘ ثش١ب٨٨ٝبي سيبٞ٧طذ ٥ثب سشبد.

 ضزح ٍظبيف -1ثشسسی  ٣سبٝي ٠افشجبس ّٚي ٦دسخ٤اسش٨بي ٧ضي٦٢اي  ٣سشٝبي٦اي ّ ٦سق٨ذ دشداخز ايجبد ٝيٞ٢بيذ  ٣اي ٢ٝجش ث ٦دشداخز ٝیض٤د.
 -2سقييّ ٠ذ ض٢بس ٦افشجبس اس٢بد دشداخز اي ايجبد سق٨ذ ثب س٤ج ٦ث١ ٦ؾبٝ ٛبٙی جذيذ دا١طٖب( ٥حسبثذاسي سق٨ذي).
٤٨ٞٝ -3س ٤ٞ١دّٚ ٟيٝ ٦ذاسُ  ٣ضٞبئٝ ٜشث٤ط ث ٦سبٝي ٠افشجبس ث٨ٝ ٦ش «سبٝي ٠افشجبس ضذ»
ٕ -4شدآ٣سي ٢ٝبثـ الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س ا١جب ٛاؽ٨بس١ؾش دسخػ٤ظ سبٝي ٠افشجبس اٍال ٛدسخ٤اسشی.
 -5اٍذا ٛالص ٛج٨ز غذ٣س اس٢بد حسبثذاسي اثالك  ٣سخػيع ث٤دج.٦
٨ٖ١ -6ذاسي ٝغ٤ٚة اعالفبر ٝشث٤ط ث ٦افشجبسار سشبد ٣ ٣احذ٧بي سبثق.٦

ْٞ٧ -7بسي ثب سبيش ٣احذ٧بي ا٤ٝس ٝبٙی دس صٝي ٦٢غذ٣س اس٢بد حسبثذاسي.
 -8دبسخٖ٤يی ثٝ ٦سئٙ٤ي ٠ريشثظ دسخػ٤ظ ٣ضقيز افشجبسار ٝػ٤ة  ٣دسيبىشی.
 -9ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح. ٦ٙ٤

وذ پست:

ػٌَاى پست :وبرضٌبس صذٍر اسٌبد حسببذاري

ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَي ٜسييس اداس ٥حسبثذاسي ٢ٝبثـ ٣سبٝي٠
افشجبسا١جبٝ ٛيذ٧ذ .
ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري:

رئَس ٍظبيف
 ثشسسی ّٚيٝ ٦ذاسُ  ٣اس٢بد ٝبٙی ج٨ز سطخيع حسبث٨ب دس سيسشْٝ ٜب١يض.٥ غذ٣س ديط٤٢يس اس٢بد حسبثذاسي ثب س٤ج ٦ث١ ٦ؾبٝ ٛبٙی جذيذ دا١طٖب( ٥حسبثذاسي سق٨ذي) -اسخبر سشسيجبر الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س غذ٣س ثٍ٤ٝ ٦ـ ديص ٤١يس اس٢بد حسبثذاسي.

ضزح ٍظبيف
 -1ثشسسی ّٚيٝ ٦ذاسُ  ٣اس٢بد ٝبٙی ج٨ز سطخيع حسبة دس سيسشْٝ ٜب١يض٥
 -2غذ٣س ديص ٤١يس اس٢بد حسبثذاسي ثب س٤ج ٦ث١ ٦ؾبٝ ٛبٙی جذيذ دا١طٖب( ٥حسبثذاسي سق٨ذي) دس ١ش ٛاىضاس
ْٞ٧ -3بسي ثب سبيش ٣احذ٧بي ا٤ٝس ٝبٙی دس صٝي ٦٢غذ٣س اس٢بد حسبثذاسي
 -4ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح.٦ٙ٤

وذ پست :

ػٌَاى پست:وبرضٌبس صذٍرچه

ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَي ٜسييس اداس ٥حسبثذاسي ٢ٝبثـ  ٣سبٝي٠
افشجبسا١جبٝ ٛيذ٧ذ .
ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري :
رئَس ٍظبيف

 غذ٣س چِ ثشاي دسش٤س دشداخش٨بي غبدس ضذ٥ ٨ٖ١ذاسي دسش ٦چْ٨ب  ٣حيؼ  ٣حشاسز اص آ٨١ب ٨ٖ١ذاسي ا٣ساً ث٨بداس سح٤يٚی ث ٦دا١طٖب١ ٥ؾيش سيش – ٦چْ٨بي سضٞي٢ی  ٣ضٞب١ش٢ب٨٨ٝبي ثبْ١ی ١٣ؾبيش آٟضزح ٍظبيف
 -1غذ٣س چِ ثشاي دسش٤س دشداخش٨بي غبدس ضذ ٥اصعشيٌ سيسش.ٜ
٨ٖ١ -2ذاسي ٝغ٤ٚة دسش ٦چْ٨بي اسشيبد١ ٥طذ ٣ ٥حيؼ  ٣حشاسز اص آ٨١ب.
٨ٖ١ -3ذاسي ٝغ٤ٚة س٨س٤ش چْ٨بي غبدس ٣ ٥چْ٨بي ثبع٘ ضذ ٥سب صٝب ٟحسبثشسی  ٣سػ٤يت غ٤سس٨بي ٝبٙی.
٤٨ٞٝ -4س ٤ٞ١دّٚ ٟيٝ ٦ذاسُ  ٣ضٞبيٝ ٜشث٤ط ث ٦دشداخز ث٨ٝ ٦ش «دشداخز ضذ».
 -5دبسخٖ٤يی ثٝ ٦سئٙ٤ي ٠ريشثظ دسخػ٤ظ ٣ضقيز َ١ذيٖ٢ی .
-6ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح.٦ٙ٤

وذ پست:

ػٌَاى پست:رئيس ادارُ درآهذ

ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَيٝ ٜذيشا٤ٝسٝبٙی ا١جبٝ ٛی د٧ذ.
ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري :

رئَس ٍظبيف
ٕشدآ٣سي ٢ٝبثـ الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س اؽ٨بس١ؾش دس خػ٤ظ ديطجي٢ی دسآٝذ٧بي دا١طٖب.٥ ْٞ٧بسي دسس٨ي ٦ث٤دجَ١ ٦ذي دا١طٖب.٥ اٍذاٝبر الص ٛج٨ز جٕ٤ٚيشي اصس٤خشطذ ٟدسآٝذ٧ب ٕ ٣ضاسش ٝسشٞش ١شيج ٦اٍذاٝبر ثَٝ ٦بٝ ٛبى.ً٤ اٍذا ٛالص ٛج٨ز غذ٣س اس٢بد حسبثذاسي ٝشث٤ط ث ٦ض٢بسبيی دسآٝذ٧ب ثب س٤ج ٦ث١ ٦ؾبٝ ٛبٙی جذيذ دا١طٖب( ٥حسبثذاسي سق٨ذي). ا١جب ٛديٖيشي٨بي الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س ٣غ ٗ٤ثٍ٤ٝ ٦ـ ٝغبٙجبر دا١طٖبٞ٧ ٣ ٥چ٢يٞ٧ ٠بٖ٢٧ی ثب ٝشاجـ ٝشث٤ع.٦ س٨يٕ ٦ضاسش دس خػ٤ظ ١شيج ٦ديٖيشي ٝغبٙجبر دا١طٖب ٥اص اضخبظ ٝ ٣إسسبر  ٣اسائ ٦آ ٟثَٝ ٦بٝ ٛبى.ً٤١ؾبسر ثشدسيبىز غحيح ٣ثٍ٤ٝ ٦ـ دسآٝذ ٣احذ٧باص عشيٌ ّ٢ششٗ فٚٞيبر ٝبٙی آ٨١بْٞ٧بسي الص ٛثب ث٤دج٣٣ ٦احذ٧بي ٝشسجظ دس خػ٤ظ ٝذيشيز ٣اسشيبد ٥ث٨ي ٦٢اص دسآٝذ٧بي ٣غٙ٤ی-

ضزح ٍظبيف
ٕ -1شد آ٣سي ٢ٝبثـ الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س ا١جب ٛاؽ٨بس١ؾش دس خػ٤ظ ديطجي٢ی دسآٝذ ٍبث٘ ٣غ ٗ٤دا١طٖب.٥
 -2اٍذا ٛالص ٛج٨ز غذ٣س اس٢بد حسبثذاسي دسآٝذ٧ب  ٣اس٢بد ٝ ٣ذاسّی ّ٢ٝ ٦ّ ٦شج ث ٦ض٢بسبيی دسآٝذ ٝيٖشدد .
٨ٖ١ -3ذاسي ٝغ٤ٚة اعالفبر ٝشث٤ط ث٢ٝ ٦بثـ  ٣دسآٝذ٧ب.
ْٞ٧ -4بسي ثب سبيش ٣احذ٧بي ا٤ٝس ٝبٙی دس صٝي ٦٢ض٢بسبيی ثٍ٤ٝ ٦ـ دسآٝذ  ٣سسشيـ دس ٣غ ٗ٤آ.ٟ
 -5اٍذاٝبر الص ٛج٨ز جٕ٤ٚيشي اص س٤خز ضذ ٟدسآٝذ٧ب ٕ ٣ضاسش ٝسشٞش ١شيج ٦اٍذاٝبر ثَٝ ٦بٝ ٛبى.ً٤
 – 6دبسخٖ٤يی ثٝ ٦سئٙ٤ي ٠ريشثظ دسخػ٤ظ ٣ضقيز ٝغبٙجبر ٣ ٣ج ٥٤دسيبىشی.

 -7ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح.٦ٙ٤

وذ پست:

ػٌَاى پست:وبرضٌبس درآهذ

ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَي ٜسييس اداس ٥حسبثذاسي دسآٝذ ا١جبٝ ٛی
د٧ذ.
ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري :

رئَس ٍظبيف
ٕشدآ٣سي ٢ٝبثـ الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س اؽ٨بس١ؾش دس خػ٤ظ ديطجي٢ی دسآٝذ٧بي دا١طٖب.٥ ْٞ٧بسي دسس٨ي ٦ث٤دجَ١ ٦ذي دا١طٖب.٥ اٍذاٝبر الص ٛج٨ز جٕ٤ٚيشي اصس٤خشطذ ٟدسآٝذ٧ب ٕ ٣ضاسش ٝسشٞش ١شيج ٦اٍذاٝبر ثَٝ ٦بٝ ٛبى.ً٤ اٍذا ٛالص ٛج٨ز غذ٣س اس٢بد حسبثذاسي ٝشث٤ط ث ٦ض٢بسبيی دسآٝذ٧ب ثب س٤ج ٦ث١ ٦ؾبٝ ٛبٙی جذيذ دا١طٖب( ٥حسبثذاسي سق٨ذي). ا١جب ٛديٖيشي٨بي الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س ٣غ ٗ٤ثٍ٤ٝ ٦ـ ٝغبٙجبر دا١طٖبٞ٧ ٣ ٥چ٢يٞ٧ ٠بٖ٢٧ی ثب ٝشاجـ ٝشث٤ع.٦ -س٨يٕ ٦ضاسش دس خػ٤ظ ١شيج ٦ديٖيشي ٝغبٙجبر دا١طٖب ٥اص اضخبظ ٝ ٣إسسبر  ٣اسائ ٦آ ٟثَٝ ٦بٝ ٛبى.ً٤

ضزح ٍظبيف
ٕ -1شد آ٣سي ٢ٝبثـ الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س ا١جب ٛاؽ٨بس١ؾش دس خػ٤ظ ديطجي٢ی دسآٝذ ٍبث٘ ٣غ ٗ٤دا١طٖب.٥
 -2اٍذا ٛالص ٛج٨ز غذ٣س اس٢بد حسبثذاسي دسآٝذ٧ب  ٣اس٢بد ٝ ٣ذاسّی ّ٢ٝ ٦ّ ٦شج ث ٦ض٢بسبيی دسآٝذ ٝيٖشدد .
٨ٖ١ -3ذاسي ٝغ٤ٚة اعالفبر ٝشث٤ط ث٢ٝ ٦بثـ  ٣دسآٝذ٧ب.
ْٞ٧ -4بسي ثب سبيش ٣احذ٧بي ا٤ٝس ٝبٙی دس صٝي ٦٢ض٢بسبيی ثٍ٤ٝ ٦ـ دسآٝذ  ٣سسشيـ دس ٣غ ٗ٤آ.ٟ
 -5اٍذاٝبر الص ٛج٨ز جٕ٤ٚيشي اص س٤خز ضذ ٟدسآٝذ٧ب ٕ ٣ضاسش ٝسشٞش ١شيج ٦اٍذاٝبر ثَٝ ٦بٝ ٛبى.ً٤
 – 6دبسخٖ٤يی ثٝ ٦سئٙ٤ي ٠ريشثظ دسخػ٤ظ ٣ضقيز ٝغبٙجبر ٣ ٣ج ٥٤دسيبىشی.

 -7ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح.٦ٙ٤

وذ پست:

ػٌَاى پست:رييس ادارُ حسببذاري پزسٌلي ( ضبغليي ٍ ببسًطستگبى )

ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَيٝ ٜقب ٟ٣حسبثذاسي ٝبٙی ا١جبٝ ٛید٧ذ.
ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري :

رئَس ٍظبيف
 ١ؾبسر ثشجٞقأ٣سي ٨ٖ١ ٣ذاسي ٢ٝبست ّٚي ٦آيي٢٢ب ،٦ٝدسش٤ساٙق٨ٚٞب َٝ ٣شسار ٝشث٤ط ث ٦ضبمٚي ٣ ٠ثبص١طسشٖب ٣ ٟث ٦س٣ص ٤ٞ١د ٟآ٨١ب . اسخبر سشسيجبر الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س س٨ي ٣ ٦س٢ؾيٙ ٜيسش٨بي ْٝب١يض ٥حَٝ ً٤ب٧ب ٦١ضبمٚي ٣ ٠ثبص١طسشٖب ٣ ٟاسائ ٦آ ٟث ٦اداس ٥حسبثذاسي ٢ٝبثـ ٣سبٝي ٠افشجبسج٨ز اٍذا ٛالص.ٛ
 ١ؾبسر ثش غذ٣س اس٢بد حسبثذاسي حَ ٣ ً٤دسشٞضد ضبمٚي ٣ ٠ثبص١طسشٖب ٣ ٟسبيش ٧ضي٨٨٢بي ٝشث٤ط ثّ ٦بسّ٢ب ٟضبم٘ اص ج ٦ٚٞس٤٢ارخذٝز ...... ٣
 ٝقشىی اىشاد ثبص١طسش ٦جذيذ ث ٦ثب٨ْ١بي سقيي ٠ضذ ٥ج٨ز اىششبح حسبة. ثشسسی  ٣ا١جبّٚ ٛيْٝ ٦بسجبر اداسي ثب سبيش دسشٖب٨٧ب دس خػ٤ظ ثبص١طسشٖب.ٟضزح ٍظبيف
ٕ -1شدآ٣سي ّٚي ٦آيي١ ٠ب ،٦ٝدسش٤ساٙق٧٘ٞب َٝ ٣شسار ٝشث٤ط ث ٦ضبمٚي ٣ ٠ثبص١طسشٖب ٣ ٟث ٦س٣ص ٤ٞ١د ٟآ٨١ب.
١ -2ؾبسر ثش س٨ي ٣ ٦س٢ؾيٙ ٜيسش٨بي ْٝب١يض ٥حَ ً٤ضبمٚي ٣ ٠ثبص١طسشٖب ٣ ٟاسائ ٦آ ٟث ٦اداس ٥حسبثذاسي ٣ج ٣ ٥٤سبٝي ٠افشجبس.
ْٞ٧ -3بسي ثب ٣احذ ّبسٕضي٢ی ج٨ز سس٨ي٘ دس س٢ؾي٤ٕ ٜا٧ی ا١جبّ ٛبس ٝب٧ب ٦١دشس ٣ ٘٢سْٞي٘ دش١٣ذ ٥ثبص١طسشٖب ٟجذيذ دا١طٖب.٥
 -4اخز ٕ٤ا٧ی ا١جبّ ٛبس ٝب٧ب ٦١ضبمٚي ٠اص ّبسٕضي٢ی ١ ٣ؾبسر ثش ثبيٖب١ی ّشد ٟيِ ١سخ ٦اص آ ٟث١ ٦حٝ ٤غ٤ٚة.
 -5اخز ٙيسز ٝب٧ب ٦١حَ ٣ ً٤دسشٞضد اص سيسش ٜحَ ٣ ً٤دسشٞضد  ٣اسائ ٦آ ٟث ٦اداس ٥حسبثذاسي ٣ج ٣ ٥٤سبٝي ٠افشجبس.
١ -6ؾبسر ثش سسٚي ٜديسْز ٙ ٣يسز حَٙ ٣ ً٤يسز سنييشار حَٝ ً٤ب٧ب ٦١ث ٦سبصٝب٨١بي ريشثظ .
 -7اسائٕ ٦ضاسض٨بي دشسٚ٢ی َٝغقی ٤ٝسد ١يبص ٝسئٙ٤يٝ ٠بى.ً٤
ْٞ٧ -8بسي ثب ّبسض٢بس ٝسئ ٗ٤دىششداسي دس ٤ٝسد ٝطخع ٤ٞ١دٝ ٟيضا ٟثذ٧ی دشس ٘٢ضبم٘  ٣ثبص١طسش ٦ث ٦دا١طٖب٣ ( ٥اٝ – ٛسبفذ)... ٥
١ -9ؾبسر ثش ث ٦س٣ص ٤ٞ١د ٟاعالفبر ْٝب١يض ٥دش١٣ذ ٥دشسٚ٢ی ٧ش يُ اص ّبسّ٢ب.ٟ
١ -10ؾبسر ثش س٢ؾيٙ ٜيسز ٝ ٣حبسج ٦حٌ ٝب٤ٝسيز ضبمٚي ٠افضاٝی ث ٦ض٨شسشب٨١ب .
١ -11ؾبسر ثش س٨يٙ ٦يسز ٝحبسج ٦سس٤ي ٦حسبة ضبمٚي.٠
١ -12ؾبسر ثش س٨يٙ ٦يسز ٧بي رخيشٝ ٥شخػی اسشيبد١ ٥طذ ،٥ثبصخشيذ س٤٢ار خذٝز  ٣سبيش ٝغبٙجبر ضبمٚي ٠دس دبيب ٟسبٗ .
١ -13ؾبسر ثش غذ٣س اس٢بد حسبثذاسي حَ ٣ ً٤دسشٞضد  ٣سبيش ٧ضي٨٨٢بي ٝشث٤ط ث ٦ضبمٚي ٠اص ج ٦ٚٞس٤٢ار خذٝز .... ٣
١ -14ؾبسر ثش غذ٣س اس٢بد حسبثذاسي رخبيش ٝ ٣غبٙجبر ّبسّ٢ب ٟدس دبيب ٟسبٗ ٝبٙی.
١ -15ؾبسر ثش ثبيٖب١ی يُ ١سخ ٦اص ٙيسش٨بي ْٝب١يض ٥حَٝ ٣ ً٤سشٞشي .
١ -16ؾبسر ثش س٨يٙ ٦يسز سقذي٘ ٝبٙيبسی حَ ً٤ضبمٚي ٠دس دبيب ٟسبٗ ٝبٙی.
١ -17ؾبسر ثش ث ٦س٣ص ٤ٞ١د ٟدش١٣ذ٧ ٥ش يُ اص ثبص١طسشٖب.ٟ
١ -18ؾبسر ثش ثبيٖب١ی يُ ١سخ ٦اص ٙيسش٨بي ْٝب١يض ٥حَ ً٤ثبص١طسشٖب.ٟ
١ -19ؾبسر ثش س٨يٕ ٦ضاسش سبٙيب ٦١دس خػ٤ظ سيض ٝجبٙل دشداخشی ث ٦ثبص١طسشٖب ٟج٨ز اسائ ٦ث٣ ٦احذ ث٤دج.٦
ٝ -20قشىی اىشاد ثبص١طسش ٦جذيذ ث ٦ثب٨ْ١بي سقيي ٠ضذ ٥ج٨ز اىششبح حسبة.
 -21ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح.٦ٙ٤

وذ پست:
ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي

ػٌَاى پست:وبرضٌبس حمَق ٍ دستوشد

ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَي ٜسييس اداس ٥حسبثذاسي دشسٚ٢ی ا١جبٛ
ٝيذ٧ذ .
ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري :

رئَس ٍظبيف
 جٞـ آ٣سي ٨ٖ١ ٣ذاسي ٢ٝبست ّٚي ٦آئي١ ٠ب٧٦ٝب ،دسش٤ساٙق٨ٚٞب َٝ ٣شسار ٝشث٤ط ث ٦دشداخز حَ ٣ ً٤دسشٞضد  ٣ث ٦س٣ص ٤ٞ١د ٟآ٨١ب . س٨ي ٣ ٦س٢ؾيٙ ٜيسش٨بي ْٝب١يض ٥حَٝ ً٤ب٧بٝ ٣ ٦١سبفذّ ٥بسّ٢ب ٣ ٟاسائ ٦آ ٟث ٦اداس ٥حسبثذاسي ٣ج ٣ ٥٤سأٝي ٠افشجبس. -غذ٣س اس٢بد حسبثذاسي حَ ٣ ً٤دسشٞضد  ٣سبيش ٧ضي٨٨٢بي ٝشث٤ط ثّ ٦بسّ٢ب ٟاص ج ٦ٚٞس٤٢ار خذٝز ...... ٣

ضزح ٍظبيف
ٕ -1شدآ٣سي ّٚي ٦آيي١ ٠ب ،٦ٝدسش٤ساٙق٨ٚٞب َٝ ٣شسار ٝشث٤ط ث ٦دشداخز حَ ٣ ً٤دسشٞضد  ٣ث ٦س٣ص ٤ٞ١د ٟآ٨١ب.
 -2س٨ي ٣ ٦س٢ؾيٙ ٜيسش٨بي ْٝب١يض ٥حَٝ ٣ ً٤سبفذّ ٥بسّ٢ب ٣ ٟاسائ ٦آ ٟث ٦اداس ٥حسبثذاسي ٣ج ٣ ٥٤سبٝي ٠افشجبس.
ْٞ٧ -3بسي ثب ٣احذ ّبسٕضي٢ی ج٨ز سس٨ي٘ دس س٢ؾي٤ٕ ٜا٧ی ا١جبّ ٛبس ٝب٧ب ٦١دشس ٘٢دا١طٖب.٥
 -4اخز ٕ٤ا٧ی ا١جبّ ٛبس ٝب٧ب ٦١دشس ٘٢اص ّبسٕضي٢ی  ٣ثبيٖب١ی ّشد ٟيِ ١سخ ٦اص آ ٟث١ ٦حٝ ٤غ٤ٚة.
 -5اخز ٙيسز ٝب٧ب ٦١حَ ٣ ً٤دسشٞضد اص سيسش ٜحَ ٣ ً٤دسشٞضد  ٣اسائ ٦آ ٟث ٦اداس ٥حسبثذاسي ٣ج ٣ ٥٤سأٝي ٠افشجبس.
 -6سسٚي ٜديسْز ٙ ٣يسز حَٙ ٣ ً٤يسز سنييشار حَٝ ً٤ب٧ب ٦١ث ٦خضا ،٦١سبصٝب ٟسأٝي ٠اجشٞبفی  ٣ح٤صٝ ٥بٙيبسی.
 -7اسائٕ ٦ضاسض٨بي دشسٚ٢ی َٝغقی ٤ٝسد ١يبص ٝسئٙ٤يٝ ٠بى.ً٤
ْٞ٧ -8بسي ثب ّبسض٢بس ٝسئ ٗ٤دىششداسي دس ٤ٝسد ٝطخع ٤ٞ١دٝ ٟيضا ٟثذ٧ی دشس ٘٢ث ٦دا١طٖب٣( ٥اٝ – ٛسبفذ)... ٥
 -9ث ٦س٣ص ٤ٞ١د ٟاعالفبر ْٝب١يض ٥دش١٣ذ ٥دشسٚ٢ی ٧ش يُ اص ّبسّ٢ب.ٟ
 -10س٢ؾيٙ ٜيسز ٝ ٣حبسج ٦حٌ ٝب٤ٝسيز دشس ٘٢افضاٝی ث ٦ض٨شسشب٨١ب.
 -11س٨يٙ ٦يسز ٝحبسج ٦سس٤ي ٦حسبة دشس.٘٢
 -12س٨يٙ ٦يسش٨بي رخيشٝ ٥شخػی اسشيبد١ ٥طذ ،٥ثبصخشيذ س٤٢ار خذٝز  ٣سبيش ٝغبٙجبر ّبسّ٢ب ٟدس دبيب ٟسبٗ .
 -13غذ٣س اس٢بد حسبثذاسي حَ ٣ ً٤دسشٞضد  ٣سبيش ٧ضي٨٨٢بي ٝشث٤ط ثّ ٦بسّ٢ب ٟاص ج ٦ٚٞس٤٢ار خذٝز .... ٣
 -14غذ٣س اس٢بد حسبثذاسي رخبيش ٝ ٣غبٙجبر ّبسّ٢ب ٟدس دبيب ٟسبٗ ٝبٙی.
 -15ثبيٖب١ی يُ ١سخ ٦اص ٙيسش٨بي ْٝب١يض ٥حَ.ً٤
 -16س٨يٙ ٦يسز سقذي٘ ٝبٙيبسی دس دبيب ٟسبٗ ٝبٙی.
 -17ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح.٦ٙ٤

وذ پست:
ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي

ػٌَاى پست:وبرضٌبس هبلي اهَر ببسًطستگبى

ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَي ٜسييس اداس ٥حسبثذاسي دشسٚ٢ی ا١جبٛ
ٝيذ٧ذ .
ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري :

رئَس ٍظبيف
 جٞـ آ٣سي ٨ٖ١ ٣ذاسي ٢ٝبست ّٚي ٦آيي٢٢ب٨٨ٝب ،دسش٤ساٙق٨ٚٞب َٝ ٣شسار ٝشث٤ط ث ٦ا٤ٝس ثبص١طسشٖی  ٣ث ٦س٣ص ٤ٞ١د ٟآ٨١ب  ٣اسائ ٦ديط٨٢بدار الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س اغالحس٣ض٨ب .
 دبسخٖ٤يی ث ٦ثبص١طسشٖبٝ ٟشاجق٢٢ْ٨ذ.٥ س٨ي ٣ ٦س٢ؾيٙ ٜيسش٨بي ْٝب١يض ٥حَٝ ً٤ب٧ب ٦١ثبص١طسشٖب ٟثش اسبس احْب ٛاثالك ضذ.٥ اسائٙ ٦يسش٨بي ْٝب١يض ٥حَ ً٤ثبص١طسشٖب ٟث ٦اداس ٥حسبثذاسي ٣ج ٣ ٥٤سبٝي ٠افشجبس. اٍذاٝبر الص ٛج٨ز ٝقشىی اىشاد ثبص١طسش ٦جذيذ ث ٦ثب٨ْ١بي سقيي ٠ضذ ٥ج٨ز اىششبح حسبة. -اٍذاٝبر الص ٛثشاي ا١جبّٚ ٛيْٝ ٦بسجبر اداسي ثب سبيش دسشٖب٨٧ب دس خػ٤ظ ثبص١طسشٖب.ٟ

ضزح ٍظبيف
 -1جٞـآ٣سي ٨ٖ١ ٣ذاسي ٢ٝبست ّٚي ٦آيي٢٢ب٨٨ٝب ،دسش٤ساٙق٨ٚٞب َٝ ٣شسار ٝشث٤ط ث ٦ا٤ٝس ثبص١طسشٖی  ٣ث ٦س٣ص ٤ٞ١د ٟآ٨١ب  ٣اسائ ٦ديط٨٢بدار الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س اغالح
س٣ض٨ب .
 -2س٨ي ٣ ٦اسائٙ ٦يسش٨بي ْٝب١يضٝ ٥سشٞشي ثبص١طسشٖب ٟث ٦اداس ٥ثشسسی ١ ٣ؾبسر ٝبٙی ج٨ز ّ٢ششٗ
 -3س٨ي ٣ ٦اسائٙ ٦يسش٨بي ْٝب١يضٝ ٥سشٞشي ثبص١طسشٖب ٟث ٦اداس ٥حسبثذاسي ٣ج ٣ ٥٤سبٝي ٠افشجبس ج٨ز دشداخز.
ْٞ٧ -4بسي ثب ٣احذّبسٕضي٢ی ج٨ز سْٞي٘ دش١٣ذ ٥ثبص١طسشٖب ٟجذيذ دا١طٖب.٥
ْٞ٧ -5بسي ثب ّبسض٢بس ٝسئ ٗ٤دىششداسي دس٤ٝسد ٝطخع ٤ٞ١دٝ ٟيضا ٟثذ٧ی ّبسّ٢ب ٟثبص١طسش ٦ث ٦دا١طٖب٣ ( ٥ا.) ٛ
 -6ث ٦س٣ص ٤ٞ١د ٟدش١٣ذ٧ ٥ش يُ اص ثبص١طسشٖبٟ
 -7ثبيٖب١ی يُ ١سخ ٦اص ٙيسش٨بي ْٝب١يضٝ ٥سشٞشي ثبص١طسشٖبٟ
 -8س٨يٕ ٦ضاسش سبٙيب ٦١دس خػ٤ظ سيض ٝجبٙل دشداخشی ث ٦ثبص١طسشٖب ٟج٨ز اسائ ٦ث٣ ٦احذ ث٤دج.٦
 -9اٍذاٝبر الص ٛج٨ز ٝقشىی اىشاد ثبص١طسش ٦جذيذ ث ٦ثب٨ْ١بي سقيي ٠ضذ ٥ج٨ز اىششبح حسبة.

 -10ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح.٦ٙ٤

وذ پست:
ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي

ػٌَاى پست:هؼبٍى هذيزيت  ،وٌتزل ٍ ًظبرت

ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَيٝ ٜذيش ا٤ٝس ٝبٙی ا١جبٝ ٛی د٧ذ.
ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري:

رئَس ٍظبيف
 اسخبر سشسيجبر الص ٛج٨ز ٝحبسجٍ ٦يٞز سٞب ٛضذ ٣ ٥س٨ي ٦ث٤دجٕ ٣ ٦ضاسضبر ٝذيشيز ْٞ٧بسي الص ٛدس٤ٝسد س٨ي ٣ ٦س٢ؾي ٜث٤دج ٦دا١طٖبٞ٧ ٣ ٥چ٢يٕ ٠ضاسش٧بي حسبثذاسي ٤ٝسد ٙضٝ ٛ٣ذيشيز  ٣سبيش ٝشاجـ ٍب١٤١ی. ١ؾبسر ثش فٚٞيبر ٝشث٤ط ثٝ ٦حبسجبر ث٨بي سٞب ٛضذ ٥خذٝبر . سحز ّ٢ششٗ داضشٍ ٠شاسداد٧بي ٢ٝقَذ ٥دا١طٖب ٥اص ٙحبػ ا١جب ٛسق٨ذار  ٣سفبيز ٝيبد آ١ -ٟؾبسر ثشٕشدش ٤ٝج٤دي ا١جبس٧ب ٞ٧ ٣چ٢ي ٠ثجز اعالفبر ٤ٝج٤ديّبال  ٣ا٤ٝاٗ
١ -ؾبسر ثشٕشدش ٤ٝج٤دي ا١جبس٧ب ٞ٧ ٣چ٢ي ٠ثجز اعالفبر ٤ٝج٤دي ّبال  ٣ا٤ٝاٗ

ضزح ٍظبيف
 -1ثش١ب ٦ٝسيضي ،سشدشسشی  ٣س٢ؾيّ ٜبس ّبسّ٢ب ٟدس ثخص حسبثذاسي ٝذيشيز  ٣ايجبد ٞ٧بٖ٢٧ی الص ٛثب سبيش ٣احذ٧ب.
 -2ثشسسی  ٣سبييذ ّٚي ٦ىش٨ٝبيی ّ ٦دس ثخص حسبثذاسي ٝذيشيز سْٞي٘  ٣اي غبدس ٝی ٕشدد.
١ -3ؾبسر ٞ٧ ٣بٖ٢٧ی ج٨ز ضٞبسش ىيضيْی ٤ٝج٤دي ا١جبس٧ب  ٣غ٤سر ثشداسي ا٤ٝاٗ
١ -4ؾبسر ثش ا١جبٝ ٛغبٙقبر  ٣ثشسسی٧بي الص ٛدس خػ٤ظ ّ٢ششٗ ٧ضي٧ ٦٢ب  ٣ثشسسیّبسايی ٣احذ٧ب.
 -5س٨ي ٣ ٦سذ٣ي ٠دسش٤ساٙق٧٘ٞب  ٣س٣ي٧ ٦بي ٝبٙی دسخػ٤ظ ٝحبسج ٦ث٨بي سٞب ٛضذ ٥خذٝبر  ٣دسآٝذ٧ب ثب ٞ٧بٖ٢٧ی ٝذيشا٤ٝسٝبٙی.
١ -6ؾبسر ثشفٚٞيبر ٝشث٤ط ثٝ ٦حبسجبر ث٨بي سٞب ٛضذ ٥خذٝبر ٞ٧ ٣بٖ٢٧ی ثب حسبثذاسي ٝبٙی ج٨ز غذ٣س ٢ٝبست اس٢بد حسبثذاسي ٝشث٤ع.٦
ْٞ٧ -7بسي الص ٛدس ٤ٝسد س٨ي ٣ ٦س٢ؾي ٜث٤دج ٦دا١طٖب ٣ ٥سيسيش ث٤دجٞ٧ ٣ ٦چ٢يٕ ٠ضاسض٨بي ٝذيشيز  ٣ثشسسی  ٣سبييذ  ٣سجضي ٣ ٦سحٚي٘ ٕضاسضبر ٝضث٤س.
١ -8ؾبسر ثش ّ٢ششٗ ديص ثي٢ی ث٨بي سٞب ٛضذ ٥خذٝبر  ٣ثغ٤سّٚی ّ٢ششٗ  ٣ثشسسی ٢ٝبثـ دسآٝذي اص ثقذ ث٨بي سٞب ٛضذٝ ٣ ٥قَٙ٤يز دسآٝذ حبغ٘ اص اسائ ٦خذٝبر .
ْٞ٧ --9بسي ج٨ز س٨ي ٦غ٤سس٨بي ٝبٙی ثب ٝذيشيز ا٤ٝس ٝبٙی .
٢ّ -10ششٗ ٨١بيی  ٣سػ٤يت سس٨ي٧ ٜضي٧ ٦٢ب ثشاسبس دسش٤ساٙق٧٘ٞبي ٝشث٤ع.٦
 -11سحز ّ٢ششٗ داضشٍ ٠شاسداد٧بي ٢ٝقَذ ٥اص ٙحبػ ا١جب ٛسق٨ذار  ٣سفبيز ٝيبد آ.ٟ

 -12ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح.٦ٙ٤

وذ پست:

ػٌَاى پست:رييس ادارُ ١ؾبسر  ٣دبيص فْٚٞشد ٝبٙی

ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَيٝ ٜقبٝ ٟ٣ذيشيز ّ٢ششٗ ١ ٣ؾبسر ا١حبٝ ٛی

د٧ذ.
ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري :

رئَس ٍظبيف
 ا١جب ٛسسيذٕی ث ٦اس٢بد ٝ ٣ذاسّی ّ ٦سق٨ذ دشداخز ايجبد ٝيٞ٢بيذ  ٣اي ٢ٝجش ث ٦دشداخز ٝيط٤د عجٌ دسش٤ساٙقٝ ٘ٞشث٤ع.٦ ٕشدآ٣سي ٢ٝبثـ الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س ا١جب ٛسسيذٕی ٣ىٌ دسش٤ساٙقٝ ٘ٞشث٤ع.٦ س٨يٕ ٦ضاسض٨بي حسبثذاسي ٤ٝسد ١يبص ٝذيشيز  ٣سبيش ٝشاجـ ٍب١٤١ی. سٞبس ثب اضخبظ٤ٝ ،سسبر  ٣ضشّز ٧بي عشه حسبة ثب دا١طٖب ٣ ٥دبسخٖ٤يی  ٣سىـ ٝنبيشار احشٞبٙی حسبث٨بي ىيٞبثي. ٠ -ديٖيشي  ِّٞ٣ث ٦سىـ ايشادار َ١ ٣بط ضقو افالٝطذ ٥دس ٕضاسض٨بي حسبثشسبٝ ٟسشَ٘ اص فْٚٞشد ٝبٙی دا١طٖب ٥ث٣ ٦يژ ٥دسخػ٤ظ ٝسبئ٘ ٝبٙی ٣احذ٧بي سبثق.٦

ضزح ٍظبيف
ٕ -1شدآ٣سي  ٣ثٖ٢٨ب٤ٞ١ ٛد٢ٝ ٟبثـ اعالفبسی ٝقشجش اص ٍجي٘ ٍشاسداد٧ب ،آيي١ ٠بٝ ،٦ٝػ٤ثبر ،دسش٤ساٙق٨ٚٞبٝ ،ج٤ص٧ب  ٣احْبّ ٛبسٕضي٢ی دا١طٖب ٣ ٥ثخط٢ب٨٨ٝب ٝ ٣ػ٤ثبر
سبصٝب٨١ب  ٣اداسار دٙ٣شی ٝشث٤ع ٦ج٨ز ا١جب ٛسسيذٕی.
٢ّ -2ششٗ ٨١بيی ٝذاسُ  ٣سسيذٕی  ٣حػ ٗ٤اعٞي٢ب ٟاص غحز افٞبٗ ّ٢شش٨ٙبي الص ٛعجٌ دسش٤ساٙق ٘ٞسسيذٕی.
 -3س٨ي« ٦ثشٓ سىـ َ١بيع » دس ٤ٝاسدي ّ ٦دس ٝذاسُ ٤ٝسد سسيذٕی َ١بيػی ٤ٝج٤د ثبضذ.
٢ّ -4ششٗ دش١٣ذ٨٧بي سيبسش ٝشث٤ط ث ٦خشيذ٧بي خبسجی .
 -5سٞبس ٝسشٞش ثب سييس اداس ٥حسبثذاسي ّبال ،ا٤ٝاٗ  ٣خذٝبر ج٨ز اعٞي٢ب ٟاص غحز ٝذاسُ ٝشث٤ط ث ٦سسيذ ّبال  ٣خش٣ج ّبال اص ا١جبس.
 -6اسخبر سشسيجبر الص ٛج٨ز س٨يّٚ ٦ي ٦غ٤سر خالغ٧ ٦بي ٤ٝسد ١يبص ج٨ز ا١جب ٛفٚٞيبر سسيذٕی.
 -7س٨ي ٣ ٦س٢ؾي ٜغ٤سر ٝنبيشر ثبْ١ی  ٣ديٖيشي ٤ٝاسد ٝنبيشر.
 -8اسخبر سشسيجبر الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س س٨ي ٦غ٤سسخالغٝ ٦ب١ذ ٥حسبث٨بي اضخبظ  ٣ضشّش٨بي عشه حسبة ثب دا١طٖب.٥
 -9اسخبر سشسيجبر الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س سىـ ٝنبيشار ٤ٝج٤د ىيٞبثي ٠حسبث٨بي دا١طٖب ٥ثب اضخبظ  ٣ضشّش٨ب .
 -10دبسخٖ٤يی ث ٦اضخبظٝ ،إسسبر  ٣ضشّش٨ب دسخػ٤ظ ٣ضقيز حسبث٨بي آ٨١ب ثب دا١طٖب. ٥
 -11س٨يٕ ٦ضاسش دس خػ٤ظ ١شيج ٦ديٖيشي سغجيٌ حسبث٨بي دا١طٖب ٥ثب اضخبظ  ٣اسائ ٦آ ٟثٝ ٦ذيش ا٤ٝس ٝبٙی .
ٝ -12طخع ٤ٞ١د ٟا٤ٝاٗ  ٣داسايي٨بي دا١طٖب٤ٝ ٥سد اسشيبد ٥سبيش ٤ٝسسبر  ٣اضخبظ  ٣س٨يٕ ٦ضاسش دس اي ٠خػ٤ظ  ٣اسائ ٦آ ٟثٝ ٦ذيش ا٤ٝس ٝبٙی.
 -13ديٖيشي  ٣دسيبىز اس٢بد ٝ ٣ذاسُ ٤ٝسد سسيذٕی اص سبيش ٣احذ٧بي دا١طٖب.٥
 -14ديٖيشي  ِّٞ ٣دس سىـ ايشادار َ١ ٣بط ضقو افال ٛضذ ٥دس ٕضاسض٨بي حسبثشسبٝ ٟسشَ٘ اص فْٚٞشد ٝبٙی دا١طٖب ٥ث٤يژ ٥دس خػ٤ظ ٝسبئ٘ ٝبٙی ٣احذ٧بي
سبثق٦
ْٞ٧ -15بسي الص ٛثب سؤسبي حسبثذاسي ٣احذ٧بي سبثق ٦ث٢ٝ ٦ؾ٤س س٨ي ٦غ٤سس٨بي ٝبٙی عجٌ دسش٤ساٙقٝ ٘ٞشث٤عٞ٧ ٣ ٦چ٢ي ٠س٢ؾيٕ ٜضاسش َٝبيس ٦فْٚٞشد ثب ث٤دج٦
ٝػ٤ة دس ٣احذ٧بي ٝزّ٤س.
 -16سجضي ٣ ٦سحٚي٘ اٍال ٛغ٤سس٨بي ٝبٙی ٣احذ٧بي سبثق ٣ ٦اسائٕ ٦ضاسضبر آ٨١ب ج٨ز ٝذيشيز  ٣سبيش اسشيبد٢٢ّ ٥ذٕب ٟاص اعالفبر ٝبٙی.
 -17ثشسسی حسبث٨بي ساّذ ،س٤٢اسی ٝ ٣ق٣ ً٤احذ٧بي سبثق ٣ ٦اسائ ٦ديط٨٢بدار اغالحی
١ -18ؾبسر ثش ا١جبسٕشدا١ی ا١جبس٧بي ٣احذ٧بي سبثق ٣ ٦ثشسسی  ٣اؽ٨بس١ؾش دس٤ٝسد ٕضاسض٨بي ا١جبسٕشدا١ی.
 -19ثشسسی دش١٣ذ ٥سح٤ي٘  ٣سح ٗ٤سؤسبي حسبثذاسي ٣احذ٧بي سبثق -20 .٦ا١جب١ ٛؾبسر ٝبٙی ثش فْٚٞشد ٝبٙی ٣احذ٧بي سبثق ٦اص عشيٌ سسيذٕی ث ٦اس٢بد حسبثذاسي
آ٨١ب
ْٞ٧ -21بسي الص ٛدس٤ٝسد س٨ي ٣ ٦س٢ؾي ٜث٤دج٣ ٦احذ٧بي سبثق٦
 -22ثشسسیٝ ،حبسج ٣ ٦افال٣ ٛجٝ ٥٤ػشه ١طذ٣ ٥احذ٧بي سبثق ٣ ٦ديٖيشي ٣غ٣ ٗ٤جٝ ٥٤زّ٤س
ْٞ٧ -23بسي ج٨ز سغجيٌ ،سجٞيـ  ٣ثسش ٠حسبث٨بي ٣احذ٧بي سبثق ٦دس دبيب ٟد٣سٝ ٥بٙی
 -24اسصيبثی غالحيز حشى ٦اي سؤسبي حسبثذاسي ٣احذ٧بي سبثق٦
ْٞ٧ -25بسي ج٨ز س٨ي ٣ ٦س٢ؾي ٜدسش٤ساٙق٨ٚٞب  ٣آيي١ ٠ب٨٨ٝب ثشاي ثجز  ٣ضجظ ىقبٙيش٨بي جذيذ ّ ٦ث ٦دا١طٖب٣ ٥إزاس ٝيط٤د .
 -26ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح.٦ٙ٤

وذ پست:

ػٌَاى پست:وبرضٌبس بزرسي اسٌبد ٍ هذارن هبلي

ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَي ٜسييس اداس١ ٥ؾبسر  ٣دبيص فْٚٞشد ا١جبٛ
ٝيذ٧ذ .

ضشح ٣ؽبيو جبسي  ٣اد٣اسي :
رئَس ٍظبيف
 ا١جب ٛسسيذٕی ث ٦اس٢بد ٝ ٣ذاسّی ّ ٦سق٨ذ دشداخز ايجبد ٝيٞ٢بيذ  ٣اي ٢ٝجش ث ٦دشداخز ٝيط٤د عجٌ دسش٤ساٙقٝ ٘ٞشث٤ع. ٦ ٕشد آ٣سي ٢ٝبثـ الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س ا١جب ٛسسيذٕی. اسخبر سشسيجبر الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س س٨ي ٦غ٤سر ٝنبيشار ثبْ١ی  ٣ديٖيشي ث٢ٝ ٦ؾ٤س سىـ ٝنبيشار. -سٞبس ثب اضخبظ ٤ٝ ٣سسبر عشه حسبة ثب دا١طٖب ٣ ٥دبسخٖ٤يی  ٣سىـ ٝنبيشار احشٞبٙی ىيٞبثي. ٠

ضزح ٍظبيف
ٕ -1شد آ٣سي  ٣ثٖ٢٨ب٤ٞ١ ٛد٢ٝ ٟبثـ اعالفبسی ٝقشجش اص ٍجي٘ ٍشاسداد٧ب ،آيي٢٢بٝ ،٦ٝػ٤ثبر ،دسش٤ساٙق٨ٚٞبٝ ،ج٤ص٧ب  ٣احْبّ ٛبسٕضي٢ی دا١طٖب ٣ ٥ثخط٢ب٨٨ٝب ٝ ٣ػ٤ثبر
سبصٝب٨١ب  ٣اداسار دٙ٣شی ٝشث٤ط ج٨ز ا١جب ٛا٤ٝس سسيذٕی.
٢ّ -2ششٗ ٨١بيی ٝذاسُ  ٣سسيذٕی  ٣حػ ٗ٤اعٞي٢ب ٟاص غحز افٞبٗ ّ٢شش٨ٙبي الص ٛعجٌ دسش٤ساٙقٝ ٘ٞشث٤ع.٦
 -3س٨ي« ٦ثشٓ سىـ َ١بيع » دس ٤ٝاسدي ّ ٦دس ٝذاسُ ٤ٝسد سسيذٕی َ١بيػی ٤ٝج٤د ثبضذ.
 -4سٞبس ٝسشٞش ثب سييس حسبثذاسي ّبال ،ا٤ٝاٗ  ٣خذٝبر ج٨ز اعٞي٢ب ٟاص غحز ٝذاسُ ٝشث٤ط ث ٦سسيذ ّبال  ٣خش٣ج ّبال اص ا١جبس.

 -5ديٖيشي دسيبىز اس٢بد ٝ ٣ذاسُ ٤ٝسد سسيذٕی اص سبيش ٣احذ٧بي دا١طٖب. ٥
 -6اسخبر سشسيجبر الص ٛج٨ز غذ٣س ّٚي ٦اس٢بد حسبثذاسي دا١طٖب ٥ثب س٤ج ٦ثٝ ٦ذاسُ  ٣افالٝي٨٨ب  ٣غ٤سسحسبث٨بي سسيذٝ ٥شث٤ط ٞ٧ ٣چ٢ي ٠عجَ٦
ث٢ذي غحيح آ٨١ب ٢ّ ٣ششٗ ٤٨ٞٝس ث٤د ٟآ٨١ب ث٨ٝ ٦ش «سسيذٕی ضذ » .
 -7ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح.٦ٙ٤

وذ پست:

ػٌَاى پست :وبرضٌبس بزرسي اسٌبد ٍ ًظبرت بز ػولىزد هبلي ٍاحذّبي تببؼِ

ٍاحذ سبسهبًي :هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَي ٜسييس اداس١ ٥ؾبسر  ٣دبيص فْٚٞشد ا١جبٛ

ٝی د٧ذ.

ضشح ٣ؽبيو جبسي  ٣اد٣اسي :
رئَس ٍظبيف
 ١ؾبسر سبصٝب ٟيبىش ٦ثش اجشاي ّب ٘ٝس٣ض٨ب ،سيسش٨ٞب ،خظ ٝطی ٝبٙی  ٣آيي٢٢بٝ ٦ٝبٙی ٝ ٣قبٝالسی دا١طٖب ٥دس ٣احذ٧بي سبثق.٦ اسائ ٦خذٝبر ٝبٙی ١ ٣ؾبسسی ٤ٝسد ١يبص دا١طٖبْٞ٧ ٣ ٥بسي ثب سبيش ٣احذ٧ب ج٨ز سس٨ي٘  ٣سسشيـ دس اٝش ١ؾبسر ثش فْٚٞشد ٝبٙی ٣احذ٧بيسبثق.٦
ضزح ٍظبيف
 -1س٨ي ٣ ٦س٢ؾي ٜثش١بّ ٦ٝبسي سبٙيب١ ٦١ؾبسر ثشٕشدش فٚٞيبر ٝبٙی ٣احذ٧بي سبثق.٦
١ -2ؾبسر ٝسشٞش  ٣سبصٝب ٟيبىش ٦ثشفْٚٞشد ٝبٙی ٣احذ٧بي سبثق.٦
 -3اٍذاٝبر الص ٛدس خػ٤ظ ث٨ي٨٢سبصي ١ؾبٝ ٛبٙی ،دسش٤ساٙق٨ٚٞب ،ثخط٢ب٨٨ٝب  ٣آيي١ ٠ب٨٨ٝبي ٝبٙی ٝ ٣قبٝالسی.
 -4سقبْٞ٧ ٣ ٘ٝبسي ثب سبصٝب٨١بي ١ؾبسسی دس ٣ ٟ٣ثش ٟ٣سبصٝب١ی  ٣ديٖيشي  ٣سىـ اضْبالر ٕضاسض٨بي ٝشث٤ع٦
٧ -5ذايزٞ٧ ،بٖ٢٧ی ،سَسيّ ٜبس ٢ّ ٣ششٗ ثش ٝج٤ٞف ٦سحز ١ؾبسر ث٢ٝ ٦ؾ٤س ا١جب٣ ٛؽبيو ٝح.٦ٙ٤
 -6ثشسسی  ٣اؽ٨بس ١ؾشدسخػ٤ظ غ٤سس٨بي ٝبٙی ٣احذ٧بي سبثق.٦
 -7ثشسسی  ٣اؽ٨بس١ؾش دسخػ٤ظ ٕضاسضبر ٕش٨٧٣بي ١ؾبسسی  ٣ا١قْبس ١شبيج آ ٟثَٝ ٦بٝ ٛبى.ً٤
 -8دبسخٖ٤يی ث ٦س٤االر  ٣ايشادار ٝبٙی ٝغشح ضذ ٥س٤سظ سؤسبي حسبثذاسي ٣احذ٧بي سبثق ٣ ٦ا١قْبس آ ٟثَٝ ٦بٝ ٛبى.ً٤
 -9ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح.٦ٙ٤

وذ پست :

ػٌَاى پست:وبرضٌبس هحبسببت ليوت توبم ضذُ خذهبت

ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَيٝ ٜقب ٟ٣حسبثذاسي ٝذيشيز ا١جبٛ
ٝی د٧ذ.

ضشح ٣ؽبيو جبسي  ٣اد٣اسي :
رئَس ٍظبيف
 ا١جب ٛاٍذاٝبر ٝ ٣حبسجبر الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س سقيي ٠ث٨بي سٞب ٛضذ ٥خذٝبر. ا١جبٝ ٛحبسجبر الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س سقيي٧ ٠ضي٧ ٦٢بي ٍبث٘ سخػيع ثٝ ٦شاّض ٧ضي.٦٢ ْٞ٧بسي ثب سبيش اداسار ٝبٙی ث٢ٝ ٦ؾ٤س ا١جبٝ ٛحبسجبر ٍيٞز سٞب ٛضذ ٣ ٥س٢ؾيٕ ٜضاسش٧بي حسبثذاسي ٍيٞز سٞب ٛضذ ٣ ٥افشجبسار اس٢بدي. ديٖيشي  ٣ض٢بخز ٝسبئ٘ َٝ ٣شسار ٝشث٤ط ث٣ ٦اسدار ٝ ٣سبئ٘ اسصي. -غذ٣س س٢ذ حسبثذاسي ٝشث٤ط ث ٦ث٨بي سٞب ٛضذ ،٥افشجبسارّ ،بالي دسسا ٣ ٥سسيذٞ٧ ٣ ٥چ٢ي ٠اسائٕ ٦ضاسش٧بي ٤ٝسد ١يبص دسخػ٤ظ سيبسضبر خبسجی.

ضزح ٍظبيف
 -1اسائ ٦عشيٌ ج٨ز جٞـ آ٣سي  ٣اسشخشاج اعالفبر الص ٛث٢ٝ ٦ؾ٤س ا١جبٝ ٛحبسجبر ث٨بي سٞب ٛضذ.٥
ْٞ٧ -2بسي ثب ٣احذ غذ٣س س٢ذ ث٢ٝ ٦ؾ٤س غذ٣س ٢ٝبست اس٢بد حسبثذاسي ث٨بي سٞب ٛضذ.٥
 -3جٞـ آ٣سي اعالفبر ث٨بي سٞب ٛضذ٨ٖ١ ٣ ٥ذاسي آ ٟسب دبيبٝ ٟب ٥ج٨ز س٨ي ٦غ٤سر خالغٝ ٦ب٧يب ٦١ث٨بي سٞب ٛضذ ٥سيبسضبر.
 -4ا١جبٝ ٛحبسجبر ٨١بيی ٍيٞز سٞب ٛضذٞ٧ ٣ ٥چ٢ي٧ ٠ضي٧ ٦٢بي ٍبث٘ ا١قْبس دس ٝشاّض ٧ضي ٣ ٦٢ديٖيشي ف ٘ٚا١حشاه ٧ضي٧ ٦٢بي ٣اٍقی  ٣ث٤دج ٦ضذ. ٥
٢ّ -5ششٗ غحز ٝحبسجبر ث٨بي سٞب ٛضذّ ٥بس  ٣سشثبس  ٣ديص ثي٢ی ٨١بيی ث٨بي سٞب ٛضذ ٥خذٝبر  ٣حػ ٗ٤اعٞي٢ب ٟاص غحز ٝحبسجَٝ ٦بيس ٦ديص ثي٢ی ٣
٣اٍقی ث٨بي سٞب ٛضذ٧ ٥ش خذٝز.
١ -6ؾبسر  ٣ا١جب ٛسس٨ي٧ ٜضي٧ ٦٢ب دس س٢ؾي ٜث٤دج٣ ٣ ٦اٍقی دبيب ٟسبٗ ٢ّ ٣ششٗ ٝحبسجبر ث٨بي سٞب ٛضذ ٥ث٤دج. ٦
 -7ا١جب ٛفٚٞيبر ٝشث٤ط ث٧ ٦ضي ٦٢ياثی ٝ ٣حبسجٍ ٦يٞز سٞب ٛضذ ٣ ٥ثسش ٠حسبة افشجبسار اس٢بدي ثب س٤ج ٦ث ٦ضشايظ ٧ش سيبسش.
 -8سجضي ٣ ٦سحٚي٘ سيبسضبر خبسجی  ٣اسائٕ ٦ضاسش َٝشضی ثَٝ ٦بٝ ٛبى.ً٤
٢ّ -9ششٗ ثشداضز٧بي ثبْ١ی ثب ٝيبد ٍشاسداد اي سيبسضبر ٞ٧ ٣چ٢ي٢ّ ٠ششٗ غ٤سسحسبة٧بي اسصي اسسبٙی اص ثب٧ِ١ب دس اي ٠خػ٤ظ.
 -10ثشسسی اس٢بد حّ ٘ٞبال  ٣غ٤سر حسبث٨بي اسسبٙی اص ضشّش٨بي عشه ٍشاسداد  ٣ديٖيشي٨بي الص ٛدس خػ٤ظ سىـ ٧ش ٕٝ ٦١٤نبيشر احشٞبٙی ٝيب ٟاٍالٛ
سسيذ ٥ثب سيبسضبر.
٢ّ -11ششٗ اٍال ٛسسيذ ضذ٧ ٥ش سيبسش ثب غ٤سسحسبث٨بي ىش٣ض٢ذٕب ٟخبسجی  ٣ديٖيشي٨بي الص ٛدس خػ٤ظ سىـ ٧شٕٝ ٦١٤نبيشر احشٞبٙی ٝيب ٟاٍال ٛسسيذ٥
ثب سيبسضبر.
 -13سحز ّ٢ششٗ داضش ٠سيبسضبر  ٣اسائٕ ٦ضاسش َٝشضی ثَٝ ٦بٝ ٛبى ً٤ج٨ز جٕ٤ٚيشي اص ٝشش ٦ّ٣ضذ ٟسيبسضبر سسيذ ٥ثٕٞ ٦شُ.
 -14ا١جبْٝ ٛبسجبر الص ٛثب ضشّش٨بي عشه ٍشاسداد خبسجی دس غ٤سر ٙض ٛ٣دس چبسچ٤ة ٍ٤ا١يَٝ ٣ ٠شسار دا١طٖب٥
 -15جٞـ آ٣سي٨ٖ١ ،ذاسي  ٣اسشيبد ٥اص ّٚي ٦دسش٤ساٙق٨ٚٞب  ٣آيي٢٢ب٨٨ٝبي ٝشث٤ط ث ٦سيبسضبر  ٣ث٨ش٣ص ٤ٞ١د ٟآ٨١ب.
 -16ض٢بخز ٝسبئ٘ ٝشث٤ط ث ٦ا٤ٝس ٕٞشّی ،ثي ،٦ٞسشخيعٕ ،طبيص ٝ ٣سبئ٘ اسصي.
 -17ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح. ٦ٙ٤

وذ پست:
ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي

ػٌَاى پست:وبرضٌبس هبلي اهَال

ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ اصجٝ ٦ٚٞيبد ٝبد 92 ٥آيي٢٢بٝ ٦ٝبٙی ٝ ٣قبٝالسی ٝػ٤ة دا١طٖب٣ ٥
سحز ١ؾبسر ٝسشَي ٜسييس اداس ٥حسبثذاسي ٝذيشيز ا١جبٝ ٛی د٧ذ.
ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري :

رئَس ٍظبيف

-

 ا١جب ٛفٚٞيبر حسبثذاسي ا٤ٝاٗ . ا١جبٝ ٛحبسجبر  ٣افٞبّٗ٢شش٨ٙبي الص ٛدس خػ٤ظ ٍيٞز ٕزاسي ا٤ٝاٗ سسيذ / ٥ا٤ٝاٗ ىشسشبد ٣ ٥ا٤ٝاٗ اٝب١ی . دالُّ٤ثی داسايی٧بي ثبثز . ّ٢ششٗ ١ ٣ؾبسر ثش ٨ٖ١ذاسي ّبسر داسايی ٧بي ثبثز دس سغح دا١طٖبٝ ٣ ٥حبسج ٦اسش٨الُ ا٤ٝاٗ . ١ؾبسر ثشحيؼ  ٣حشاسز ا٤ٝاٗ دا١طٖب١ ٣ ٥ح ٥٤اسشيبد ٥اص آ٨١ب دس سغح دا١طٖب. ٥ س٨ي ٣ ٦اسائٕ ٦ضاسضبر ٝشث٤ط ث ٦ا٤ٝاٗ دا١طٖب ٥عجٌ ىش٧ ٛبي ا٤ٝاٙی .ضزح ٍظبيف
 -1ثشسسی ٨١ ٣بيی ٤ٞ١د ٟغ٤سر ٕشدش ا٤ٝاٗ ٤ٝج٤ددس ا١جبس٧ب.
١ -2ؾبسر ٢ّ ٣ششٗ ثش١ب ٦ٝسيضي ضذ ٥دس خػ٤ظ ا٤ٝاٗ سح٤يٚی ث٣ ٦احذ٧ب  ٣دشس ٣ ٘٢ث ٦س٣ص ّشدٙ ٟيسز ا٤ٝاٗ سح٤يٚی دس َٝبعـ ٝطخع.
 -3ا١جبٝ ٛحبسجبر  ٣افٞبّٗ٢شش٨ٙبي الص ٛدسخػ٤ظ ٍيٞز ٕزاسي ا٤ٝاٗ سسيذ / ٥ا٤ٝاٗ ىشسشبد ٣ ٥ا٤ٝاٗ اٝب١ی.
 -4اسخبر سشسيجبر الص ٛج٨ز س٨يٕ ٦ضاسش سيبسش خشيذ٧ب  ٣سسيذ ا١جبس٧ب دس خػ٤ظ ا٤ٝاٗ ٢ّ ٣ششٗ ٕضاسش٧بي ٝضث٤س.
ْٞ٧ -5بسي الص ٛدس خػ٤ظ ضٞبسش ىيضيْی ٤ٝج٤دي ا١جبس٧ب.
 -6اسخبر سشسيجبر الص ٛث٢ٞؾ٤س غ٤سسجشداسي  ٣دالُ ّ٤ثی داسايی ٧بي ثبثز ثشاسبس «دسش٤ساٙقٝ ٘ٞشث٤ع.» ٦
 -7غذ٣ساس٢بد حسبثذاسي ٝشث٤ط ث ٦ا٤ٝاٗ خشيذاسي ضذ٧ ٣ ٥شٕ ٦١٤سنييشار ثقذي آٟ
 -8اسائ ٦عشيٌ  ٣ا١جبٝ ٛحبسجبر ٝشث٤ط ث ٦داسايی ٧بي ثبثز ىش٣خش ٦ضذ ،٥اسَبط  ٣اي ثالاسشيبد٥
 -9ديٖيشي ٧بي ٝسشٞش دس خػ٤ظ ا٤ٝاٗ اٝب١ی دا١طٖب١ ٥ضد ديٖشإ ٣ ٟضاسش ٝسشٞش اٍذاٝبر ا١جب ٛضذ ٥ثَٝ ٦بٝ ٛبى ً٤دساي ٠خػ٤ظ.
 -10ثشسسی داسايی ٧بي ثبثز ج٨ز دس ١ؾشٕشىش« ٠رخيشّ ٥ب٧ص اسصش داسائی » ثشاي داسائی ٧بي غذ ٦ٝديذ ٣ ٥ميش ٍبث٘ اسشيبد ٥دسدبيب ٟسبٗ ٝبٙی.
 -10ا١جبٝ ٛحبسجبر اسش٨الُ داسايی ٧بي ثبثز  ٣ديٖيشي ا١شَبٗ ثٍ٤ٝ ٦ـ داسايی٧بي دسجشيب ٟسْٞي٘ ث ٦حسبث٨بي ٝشث٤ع.٦
 -11ثشسسی غ٤سسحسبة ٧بي ا٤ٝاٗ سسيذ / ٥ىشسشبد ٥اص ٣احذ٧بي سبثق ٦اص١ؾش غحز ثجز ٢ّ ٣ششٗ اٝضبء٧بي اٝي ٠ا٤ٝاٗ  ٣حػ ٗ٤اعٞي٢ب ٟاص سفبيز ّٚي٤ٝ ٦اسد
 ٣آيي١ ٠ب٧ ٦ٝبي ٝػ٤ة دا١طٖبٍ ٥ب١٤١ی  ٣دسش٤ساٙق٨ٚٞب
 -12ديٖيشي اخز ٝج٤ص ىش٣ش  ٣ىش٣ش داسائي٨بي ثبثٝ ٠بصاد ثش ١يبص  ٣اسَبط.
 -13ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح٦ٙ٤

وذ پست:
ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي

-

-

ػٌَاى پست:حسببذار-اهيي اهَال

-

ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَي ٜسئيس اداس ٥حسبثذاسي ّبال ٝذيشيز ا١جبٛ
ٝی د٧ذ.
ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري :

رئَس ٍظبيف
 دالُّ٤ثی داسايی٧بي ثبثز . ١ؾبسر ثشحيؼ  ٣حشاسز ا٤ٝاٗ دا١طٖب١ ٣ ٥ح ٥٤اسشيبد ٥اص آ٨١ب دس سغح دا١طٖب.٥ -س٨ي ٣ ٦اسائٕ ٦ضاسضبر ٝشث٤ط ث ٦ا٤ٝاٗ دا١طٖب ٥عجٌ ىش٧ ٛبي ا٤ٝاٙی .

ضزح ٍظبيف

-

٢ّ -1ششٗ ا٤ٝاٗ سح٤يٚی ث٣ ٦احذ٧ب  ٣دشس ٣ ٘٢ث ٦س٣صّشدٙ ٟيسز ا٤ٝاٗ سح٤يٚی دس َٝبعـ ٝطخع.
ْٞ٧ - -2بسي الص ٛدس خػ٤ظ ضٞبسش ىيضيْی ٤ٝج٤دي ا١جبس٧ب.
 -3غ٤سسجشداسي  ٣دالُ ّ٤ثی داسايی ٧بي ثبثز ثشاسبس «دسش٤ساٙقٝ ٘ٞشث٤ع.» ٦
 -4ديٖيشي ٧بي ٝسشٞش دس خػ٤ظ ا٤ٝاٗ اٝب١ی دا١طٖب١ ٥ضد ديٖشإ ٣ ٟضاسش ٝسشٞش اٍذاٝبر ا١جب ٛضذ ٥ثَٝ ٦بٝ ٛبى ً٤دساي ٠خػ٤ظ.
 -5ثشسسی غ٤سسحسبث٨بي ا٤ٝاٗ سسيذ / ٥ىشسشبد ٥اص ٣احذ٧بي سبثق ٦اص١ؾش غحز ثجز ٢ّ ٣ششٗ اٝضبء٧بي اٝي ٠ا٤ٝاٗ  ٣حػ ٗ٤اعٞي٢ب ٟاص سفبيز ّٚي٤ٝ ٦اسد
ٍب١٤١ی  ٣دسش٤ساٙق٨ٚٞب  ٣آيي١ ٠ب٧ ٦ٝبي ٝػ٤ة دا١طٖب٥

-

 -6ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح.٦ٙ٤

وذ پست:

ػٌَاى پست:وبرضٌبس حسببذاري وبال ،اهَال ٍخذهبت

ٍاحذ سبسهبًي:هذيزيت اهَرهبلي
ضبم٘ اي ٠دسز ثب س٤ج ٦ث ٦جبيٖب ٥سبصٝب١ی ٣ؽبيو صيش سا ثب سفبيز َٝشسار ريشثظ  ٣سحز ١ؾبسر ٝسشَي ٜسييس اداس ٥حسبثذاسي ٝذيشيز ا١جبٛ
ٝی د٧ذ.

ضزح ٍظبيف جبري ٍ ادٍاري :
رئَس ٍظبيف
 ا١جب ٛفٚٞيبر حسبثذاسي ّبال  ٣خذٝبر ا١جبٝ ٛحبسجبر  ٣افٞبّٗ٢شش٨ٙبي الص ٛدسخػ٤ظ ٍيٞز ٕزاسي اٍال٣ ٛاسد / ٥غبدس ٥ث / ٦اص ا١جبس٧ب.ْٞ٧ -بسي٧بي الص ٛج٨ز ضٞبسش ٤ٝج٤دي ّبال

ضزح ٍظبيف
 -1ثشسسی ٨١ ٣بيی ٤ٞ١د ٟغ٤سر ٕشدش ٤ٝج٤دي ا١جبس٧ب ٞ٧ ٣چ٢يٝ ٠ػبسه ا١جبس٧ب.
١ -2ؾبسر ثش ٍيٞز ٕزاسي ٤ٝج٤دي ٧بي ا١جبس ،سسيذ  ٣ح٤ا ٦ٙا١جبس ... ٣
 -3اسخبر سشسيجبر الص ٛج٨ز س٨يٕ ٦ضاسش سيبسش خشيذ٧ب  ٣سسيذ ا١جبس٧ب دس خػ٤ظ ٤ٝج٤دي ا١جبس٧ب ٢ّ ٣ششٗ ٕضاسض٨بي ٝضث٤س.
٢ّ -4ششٗ ٝحبسجبر ٍيٞز ٕزاسي سسيذ  ٣ح٤ا ٦ٙا١جبس٧ب  ٣حػ ٗ٤اعٞي٢ب ٟاص غحز جٞـ ث٢ذي ح٤ا٧ ٦ٙبي ا١جبس.
٢ّ-5ششٗ ٝحبسجبر ٝشث٤ط ث٧ ٦شٕ ٦١٤اٍال ٛخشيذاسي ضذٍ ٦ّ ٥بث٘ سح٤ي٘ ث ٦ا١جبس ٞ١ی ثبضذ.
ْٞ٧ -6بسي الص ٛدس خػ٤ظ ضٞبسش ىيضيْی ٤ٝج٤دي ا١جبس٧ب ثشاسبس «دسش٤ساٙقٝ ٘ٞشث٤ع.» ٦
ْٞ٧ -7بسي دس غ٤سسجشداسي ،ا٤ٝاٗ دا١طٖب٥
 -8غذ٣س اس٢بد حسبثذاسي ٝشث٤ط ثّ ٦بال ( سسيذ  ٣ح٤ا) ٦ٙ
 -9اسخبر سشسيجبر الص ٛج٨ز ض٢بسبيی ٝ ٣حبسج٧ ٦ضي٧ ٦٢بي سقٕ ٌٚشىش ٦دشداخز ١طذ ٥دس خػ٤ظ خذٝبر دسيبىشی سس٤ي١ ٦طذ ٥سب دبيب ٟسبٗ ٝبٙی
 -10ا١جب ٛسبيش ٣ؽبيو ٝشسجظ ٝح. ٦ٙ٤

