تػَيت ًبهِ ّيبت ٍصيشاى ثشًبهِ تحَل اداسي

ّيئت ٍصيشاى دس جلسِ هَسخ  1382/1/20ثٌب ثِ پيطٌْبد ضوبسُ  1901/880هَسخ  1382/1/9سبصهبى هذيشيت
ٍ ثشًبهِسيضي كطَس ٍ ثِ استٌبد اغل يكػذ ٍ سي ٍ ّطتن لبًَى اسبسي جوَْسي اسالهي ايشاى تػَيت ًوَد:
 -1اػتجبسات هشثَط ثِ " ثشًبهِ تحَل اداسي" تحت ضوبسُ  10313ثِ هٌظَس تحَل ٍ ًَسبصي اداسي دستگبُّبي
اجشايي ثش اسبس هػَثبت ّيئت ٍصيشاى ،ضَسايػبلي اداسي ٍ سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي كطَس دس چبسچَة
هَاسد صيش ّضيٌِ گشدد:
الف -اًجبم هغبلؼِ ثِ هٌظَس سيبستگزاسي ،اسصضيبثيً ،ظبست ٍ اجشاي احكبم هبدُ( ٍ )88ثٌذ "ة" هبدُ ()89
لبًَى تٌظين ثخطي اص همشسات هبلي دٍلت.
ة -ػمذ لشاسداد ثب افشاد حميمي ٍ حمَلي ثشاي اًجبم اغالحبت تطكيالتي دستگبُ اجشايي دس سغح كالى ٍ خشد
ثش اسبس ضَاثظ هػَة.
ح -ػمذ لشاسداد ثب افشاد حميمي ٍ حمَلي ثشاي اغالح سٍشّبي اًجبم كبس ٍ هكبًيضُ ًوَدى آًْب.
ت -اجشاي عشح تكشين هشدم ٍ جلت سضبيت اسثبة سجَع.
ث -پشداخت جَايض ٍ پبداش ثِ كبسكٌبى ٍهذيشاى هَفك دس جلت سضبيت هشدم ٍ ثشًبهِّبي تحَل اداسي.
ج -استمشاس سيستنّبي هذيشيت كيفيت ٍ تؼبلي سبصهبًي.
چ -استمشاس ًظبم پزيشش ٍ ثشسسي پيطٌْبدّب ٍ اػغبي جَايض ثِ پيطٌْبدّبي هَثش عجك هػَثبت هشثَعِ.
ح -اًجبم هغبلؼبت الصم ثشاي اجشاي ثشًبهِّبي اتَهبسيَى اداسي ،هَضَع هػَثِ ضوبسُ 013/722ط هَسخ
 1381/4/22ضَسايػبلي اداسي.
خ -اًجبم هغبلؼبت الصم جْت تؼييي ليوت توبم ضذُ فؼبليتّب ،هَضَع جضء ( )2ثٌذ (ة) تجػشُ ( )4لبًَى

1

ثَدجِ سبل  1382كل كطَس.
د -هغبلؼِ ٍ تٌظين ثشًبهِّبي آهَصضي دس چبسچَة ًظبم آهَصش كبسكٌبى دٍلت ٍ اسصضيبثي ٍ ًظبست ثش اجشاي
آًْب.
ر -اًجبم هغبلؼبت الصم جْت ثشًبهِسيضي ًيشٍي اًسبًي ٍ ثْگضيٌي ًيشٍي اًسبًي ٍ ًظبست ٍ اسصضيبثي آى.
س -پشداخت ّضيٌِّبي هشثَط جْت اسصيبثي ػولكشد دستگبُّبي اجشايي ،هَضَع تػَيتًبهِ ضوبسُ
/44642تّ27701ـ هَسخ ّ 1381/10/28يئت ٍصيشاى.
ص -ثشسسي ٍ هغبلؼِ ًظبمّبي هذيشيتي جْت دستيبثي ثِ الگَّبي هٌبست هذيشيتي ٍعشاحي ،اجشا ٍ اسصيبثي آًْب.
ط -اًجبم ثشًبهِّبي فشٌّگسبصي ٍ ايجبد صهيٌِّبي رٌّي ثشاي تحمك تحَل اداسي ًظيش ثشگضاسي سويٌبسّبي
تخػػي ،آهَصضي ،هيضگشدّبي تخػػي ٍ تَليذ ثشًبهِّبي سوؼي ٍ ثػشي ٍ غيشُ.
س .اًجبم هغبلؼبت ثِ هٌظَس ثٌْگبم سبصي لَاًيي  ،همشسات ٍ دستَسالؼولّبي اداسي ٍ هستٌذسبصي.
ش .استفبدُ اص خذهبت هطبٍسُاي افشاد حميمي ٍ حمَلي دس خػَظ ثشًبهِّبي تحَل اداسي ،عشح تكشين اسثبة
سجَع ٍ غيشُ.
 -2دستگبُّبي اجشايي هَظفٌذ دسچبسچَة هَاسد فَقالزكش ٍ هػَثبت هشثَط ثِ تحَل اداسي ثشًبهِ جبهغ
اجشاي تحَل اداسي دس دستگبُ هشثَط سا تٌظين ٍ پس اص تبييذ ضَسا يب كويسيَى تحَل اداسي هشثَط اًجبم دٌّذ
ٍ ًسخِاي اص ثشًبهِ هػَة سا حذاكثش تب خشداد هبُ سبل  1382ثشاي سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي كطَس (
هؼبًٍت اهَس هذيشيت ٍ هٌبثغ اًسبًي) اسسبل ًوبيٌذ.
تجػشُ -1دس غَست ػذم تكبفَي اػتجبس ثشًبهِ تحَل اداسي ثشاي اجشاي ثشًبهِ جبهغ فَقالزكش ،استفبدُ
اصاػتجبسات ثشًبهِ خذهبت اداسي دستگبُ هجبص است.
تجػشُ -2هؼبدل  25غذم دسغذ اصاػتجبسات ّضيٌِاي ّش استبى تحت ػٌَاى ثشًبهِ تحَل اداسي ثِ غَست سديف
هتوشكض دس اختيبس سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي استبى لشاس هيگيشد تب پس اص تبييذ ثشًبهِّبي تحَل اداسي
پيطٌْبدي دستگبُّب ٍ تػَيت ستبد ثشًبهِسيضي تحَل اداسي استبى ،ثِ دستگبُّبي ريشثظ اختػبظ يبثذ.
تجػشُ -3ثِ هٌظَس تسْيل دس اًجبم ّضيٌِّبي فَقالزكش %50 ،اص اػتجبس ثشًبهِ تحَل اداسي خبسج اص ضوَل
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لبًَى هحبسجبت ػوَهي هيثبضذ.
 -3سييس سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي كطَس اختيبس داسد ثشاي تحمك ثشًبهِّبي تحَل اداسي دستگبُّبيي كِ
اػتجبس آًْب پبسخگَي اًجبم ثشًبهِ جبهغ آًْب ًويثبضذ ،ػالٍُ ثش هَاسد فَق اص هحل سديف  503624ثِ
دستگبُّبي ريشثظ اختػبظ دّذ.
 -4خشيذ تجْيضات ،تبسيسبت ،اجبسُ سبختوبى ٍ ًظبيش آى اص هحل اػتجبسات ايي ثشًبهِ هجبص ًويثبضذ.
 -5دستگبُّبي اجشايي هَظفٌذ ّش ضص هبُ يك ثبس پيطشفت ثشًبهِّبي تحَل اداسي دستگبُ خَد سا پس اص
تبييذ ضَسا يب كويسيَى تحَل اداسي ريشثظ ٍ ستبد ثشًبهِسيضي تحَل اداسي استبىّب ٍ گضاسشّبي هشثَط ثِ
دستگبُّبي اجشايي استبى سا ثِ سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي كطَس اسسبل ًوبيٌذ .سبصهبى هزكَس گضاسش جبهغ
سا ثِ ّوشاُ تحليل ،اسصيبثي ٍ ستجِثٌذي دستگبُّب دس اجشاي ثشًبهِّبي تحَل اداسي ثِ ضَسايػبلي اداسي گضاسش
هيًوبيذ ٍايي گضاسش هجٌبي اسصيبثي ػولكشد دستگبُ دس اجشاي تػَيتًبهِ ضوبسُ /44642تّ27701ـ هَسخ
ّ 1381/10/28يئت ٍصيشاى لشاس خَاّذ گشفت.
 -6ثِ هٌظَس ػوليبتي ضذى سيبستّب ،ثشًبهِّب ٍ عشحّبي هشثَط ثِ تحَل دس ًظبم اداسي دس دستگبُّبي
اجشايي ٍ ّوچٌيي ايجبد اًسجبم دس اجشاء پيگيشي ٍ ًظبست اهَسهشثَط ،كليِ ٍصاستخبًِّب ٍ سبصهبىّبي دٍلتي
هَظفٌذ اص هحل تجويغ ٍظبيف ،سبختبس سبصهبًي ًٍيشٍي اًسبًي ضبغل دس ٍاحذّبي ريشثظ كِ ػْذُداس ٍظبيف
هشثَط ثِ اغالح اداسي
ٍ تَسؼِ فٌبٍسي هيثبضٌذً ،سجت ثِ ايجبد " هشكض ًَسبصي ٍتحَل اداسي" ثب ضشايغي كِ ثِ تػَيت ضَسايػبلي
اداسي هيسسذ ،الذام ًوبيٌذ.
تجػشُ  -سبصهبى ّبي هطوَل ايي تػَيت ًبهِ ٍ تطكيالت هشكض هضثَس ثب تطخيع ٍ تبييذ سبصهبى هذيشيت ٍ
ثشًبهِسيضي كطَس اثالؽ هي گشدد ٍ ثِ ّش غَست ايجبد ايي هشكض ًجبيذ هَجت تَسؼِ تطكيالتي ضَد.
هحوذسضب ػبسف
هؼبٍى اٍل سييس جوَْس
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سًٍَضت ثِ دفتشهمبم هؼظن سّجشي ،دفتش سييسجوَْس ،دفتش سيبست لَُ لضبئيِ ،دفتش هؼبٍى اٍل سييسجوَْس،
دفتش هؼبٍى حمَلي ٍ اهَس هجلس سييس جوَْس ،دفتش سييس هجوغ تطخيع هػلحت ًظبم ،ديَاى
هحبسجبتكطَس ،ديَاى ػذالت اداسي ،اداسُ كل لَاًيي هجلس ضَساي اسالهي ،سبصهبى ثبصسسي كل كطَس،
اداسُكل حمَلي ،اداسُ كل لَاًيي ٍهمشسات كطَس ،كليِ ٍصاستخبًِّب ،سبصهبىّب ٍ هؤسسبت دٍلتيًْ ،بدّبي
اًمالة اسالهي ،استبًذاسيّبي سشاسشكطَس ،سٍصًبهِ سسوي جوَْسي اسالهي ايشاى ،دثيشخبًِ ضَساي
اعالعسسبًي دٍلت ٍ دفتش ّيأت دٍلت اثالؽ هيضَد.
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