اساسىامٍ وظام صىفي راياوٍ اي خراسان رضًي – مصًب 88/08/20

غلح1 ٠

مته اساسىامٍ وظام صىفي راياوٍ اي خراسان رضًي
تازوگري ي تصًية 88/8/20
فصل ايل ـ كليات
مادٌ )1
زض اخطاي ٗبز )12( ٟهب ٙٞٛح٘بيت اظ حوٞم پسيس آٝضٛسُبٛ ٙطٕ اكعاض١بي ضايب٠ٛاي  ٝثٜٗ ٠ظٞض ح٘بيت ػ٘ٔي اظ
حوٞم يبز ضس ٟزض آٛ ،ٙظٖ ثرطي  ٝسبٗبٛس١ي كؼبٓيت ١بي تدبضي ضايب٠ٛاي ٗدبظٛ ،ظبٕ غٜلي ضايب٠ٛاي تٞسف
اػؿبي غٜق يبز ضس ٟثٝ ٠خٞز ٗي آيس.
مادٌ )2
ٛبٕ ٛظبٕ "ٛظبٕ غٜلي ضايب٠ٛاي استب ٙذطاسب ٙضؾٞي ٗيثبضس ً ٠اظ اي ٚپس "ٛظبٕ غٜلي" ٛبٗيسٗ ٟي ضٞز.
تجػط١ : ٟيچُ ٠ٛٞكؼبٓيت سيبسي تحت ٛبٕ "ٛظبٕ غٜلي" ٗدبظ ٛيست.
مادٌ )3
ٗطًع اغٔي  ٝحٞظ ٟكؼبٓيت ٛظبٕ غٜلي ضايب ٠ٛاي استب ٙذطاسب ٙضؾٞي:
ٛطبٛيٗ :ط٢س ،چ٢بضا ٟضاٜ٘١بئيٛ ،جص ضاٜ٘١بئي  23پالى 44
حٞظ ٟكؼبٓيت ذطاسب ٙاست.
تجػط١ :1 ٟط ظٗب ٠ً ٙايدبة ٘ٛبيس١ ،يأت ٗسيطٗ ٟي تٞاٛس اهبٗتِب ٟهبٛٞٛي ٛظبٕ غٜلي ضا تؼييٗ ٝ ٚطاتت ضا زض
ضٝظٛبًٗ ٠ثيطاالٛتطبض ٜٗتطط ٘ٛبيس.
تجػط١ :2 ٟيبتٗسيطٗ ٟيتٞاٛس زض غٞضت غالحس يس  ٝثب تأييس ضٞضاي ٗطًعي ٛظبٕ غٜلي ،زض ١ط يي اظ
ض٢ط١بي استب ٙزكتط ٘ٛبيٜسُي زايط ٘ٛبيس.
تجػط :3 ٟزض غٞضتي ً ٠زض ١ط يي اظ استب١ٙبي ٘١دٞاض ٛظبٕ غٜلي تطٌيْ ٛطس ٟثبضس ،ثب تأييس ضٞضاي
ٗطًعي سبظٗبٛ ٙظبٕ غٜليٛ ،عزيي تطيٛ ٚظبٕ غٜلي ٗيتٞاٛس اٗٞض ٗطثٞـ ث ٠استب١ٙبي ٗ ٟدٞاض ضا سطپطستي ٝ
ازاض٘ٛ ٟبيس.
مادٌ )4
ػؿٞيت زض ايٛ ٚظبٕ غٜلي ثطاي ًٔي ٠كؼبٓي ٚغٜق آعاٗي است ً ٝسبٛي ً ٠ثس ٙٝاذص ٗدٞظ كؼبٓيت اظ ايٚ
ٛظبٕ غٜلي ث ٠كؼبٓيت ثپطزاظٛسٗ ،ط٘ٗ ّٞدبظات ١بي ٗطثٞـ ث ٠ترٔلبت غٜلي ٗصًٞض زض هب ٙٞٛاٗٞض غٜلي
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غلح2 ٠

ٗػٞة اسلٜسٗب1382 ٟخٝاٜ١س ثٞز .
ضبذ١٠بي ٛظبٕ غٜلي ػجبضتٜس اظ:
آق -ضطًت٢ب.
ة -كطٝضِب١ٟب.
ج -ضبذٗ ٠طبٝضا.ٙ

مادٌ )5
زض ١ط ٗٞضز ً ٠زض اي ٚاسبسٜبٗ ٠اغكالحبت ٜٗسضج زض ايٗ ٚبز ٟثً ٠بض ثطز ٟضٞزٗ ،ؼب ٛي ٗ ٝلب١يٖ ظيط ضا ذٞا١س زاضت:












ٛ" -1-5ظبٕ غٜلي ضايب ٠ٛاي" :
ٗد٘ٞػ ٠هٞاػس ٗ ٝوطضاتي است ً ٠زض خ٢ت سبٗبٛس١ي ،ايدبز تطٌيالت ،تؼييٝ ٚظبيق ٛ ٝظٖ ثرطي
ث ٠كؼبٓيت تدبضي ضايب٠ٛاي ٗدبظ  ٝح٘بيت اظ حوٞم پسيسآٝضٛسُبٛ ٙطٕ اكعاض ٝؾغ  ٝتحت ٛظبضت
ضٞضاي ػبٓي اٛلٞضٗبتيي ًطٞض تٜظيٖ  ٝتٜسين ٗيُطزز  ٝاظ اي ٚپس ٛظبٕ غٜلي ضايب ٠ٛاي ذٞاٛسٟ
ٗيضٞز.
" -2-5كطز غٜلي":
ضرع حويوي يب حوٞهي است ً ٠كؼبٓيت ذٞز ضا زض ظٗي ٠ٜاٗٞض تحويوبتي ،قطاحي ،تٓٞيسي،
ذسٗبتي ،تدبضي ضايب٠ٛاي (اػٖ اظ سرتاكعاضٛ ،طٕاكعاض  ٝضجٌ١ ٠بي اقالعضسبٛي) هطاض ٗيز١س.
ٝ" -3-5احس غٜلي":
١ط ٝاحس اهتػبزي ً ٠تٞسف كطز غٜلي ضايب٠ٛاي ثب اذص پطٝاً ٠ٛست يب ٗدٞظ الظٕ ثطاي كؼبٓيت
ٗٞؾٞع ثٜس (ٗ )2بز 32 ٟآييٛٚبٗ ٠اخطايي هب ٙٞٛح٘بيت اظ پسيسآٝضٛسُبٛ ٙطٕ اكعاض زائط ٗيُطززٝ ،احس
غٜلي ٛبٗيسٗ ٟيضٞز.
" -4-5ػؿ ٞغٜق":
زاٛص آٗٞذتِب ٙضضت١٠بي ضايبٜ٢ٗ ،٠ٛسسي ثطم ،ضيبؾي  ٝضضت١ ٠بي ٗطتجف ً ٠حساهْ ز ٝسبّ اظ
ظٗب ٙكبضؽآتحػئي آٛب ٙزض ضضت١٠بي ٗعثٞض ُصضت ٝ ٠يب زض آظٗٛٞي ً ٠ث٘١ ٠يٜٗ ٚظٞض اظ سٞي
سبظٗبٛ ٙظبٕ ثطُعاض ٗيُطزز ٗٞكويت الظٕ ضا احطاظ ٘ٛبيٜس ،ث ٠ػٜٞا ٙضرع حويوي ث ٠ػؿٞيت
سبظٗبٛ ٙظبٕ زضٗيآيس.
١" -5-5يبت ػ٘ٗٞي":
ٗد٘ؼي است ً ٠ثٜٗ ٠ظٞض ٘١بِٜ١ي زض اٗٞض ٛظبٕ غٜلي استب١ٙب اظ ًٔي ٠اػؿبي ١يبتٗسيطٛ ٟظبٕ
غٜلي ضايب٠ٛاي استب١ٙبي ًطٞض تطٌيْ ٗيضٞز.
" -6-5ضٞضاي ٗطًعي":
ضٞضايي است ً ٠ثب ضأي ٘ٛبيٜسُب١ ٙيبت ػ٘ٗٞي غٜق تطٌيْ ٗ ٝسئ ّٞازاض ٟاٗٞض ًالٛ ٙظبٕ غٜلي
ضايب٠ٛاي ًطٞض ٗيثبضس.
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" -7-5ضئيس سبظٗب:"ٙ
ثبالتطيٗ ٚوبٕ اخطايي  ٝازاضي سبظٗب ٙثٞز ٝ ٟثب حٌٖ ضئيس خ٘ٞ٢ض ث ٠اي ٚس٘ت ٜٗػٞة ٘ٛ ٝبيٜسُي
سبظٗب ٙزض ٗطاخغ ٗٔي  ٝثيٚآ٘ٔٔي ضا ث ٠ػ٢س ٟزاضز.
" -7-5ضئيس سبظٗب:"ٙ
ثبالتطيٗ ٚوبٕ اخطايي  ٝازاضي سبظٗب ٙثٞز ٝ ٟثب حٌٖ ضئيس خ٘ٞ٢ض ث ٠اي ٚس٘ت ٜٗػٞة ٘ٛ ٝبيٜسُي
سبظٗب ٙزض ٗطاخغ ٗٔي  ٝثيٚآ٘ٔٔي ضا ث ٠ػ٢س ٟزاضز.
٘ٛ" -8-5بيٜس:"ٟ
ضرػي است حويوي اظ س٢بٗساضا ٝ ٙيب اػؿبي ١يبتٗسيط ٠ً ٟتٞسف "ػؿ ٞحوٞهي" ث ٠ػٜٞاٙ
"٘ٛبيٜس "ٟثٛ " ٠ظبٕ غٜلي " ٗؼطكي ضس ٟثبضس.
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فصل ديم ـ اركان " وظام صىفي راياوٍاي استان خراسان رضًي "
مادٌ  )6اضًبٛ " ٙظبٕ غٜلي "
اضًبٛ " ٙظبٕ غٜلي " ػجبضتست اظٗ -1 :د٘غ ػ٘ٗٞي١ -2 ،يبتٗسيط -3 ،ٟثبظضس  -4ضٞضاي اٛتظبٗي

مادٌ  )7مجمغ ػمًمي:
اضٜس ،تطٌيْ ٗي ُطزز .حؿٞض
ٗد٘غ ػ٘ٗٞي ٛظبٕ غٜلي ١ط استب ٙاظ اػؿب  ٝيب ٘ٛبيٜسُب ٙآٛب ٠ً ٙزاضاي حن ضأي ٗي ة
٘ٛبيٜسُب ٙضس٘ي سبظٗب١ٙبي زٓٝتي ٢ٛ ٝبز١بي ٗٔي زض خٔسبت ٗد٘غ ػ٘ٗٞي ثالٗبٛغ است ٓٝي حن ضأي ٛرٞاٜ١س زاضت .
تجػط :1 ٟزاضٛسُب ٙحن ضأي زض ٗدبٗغ ػجبضتٜس اظ٘ٛ :بيٜسُب ٙاػؿبي حوٞهي ،اػؿبي حويوي زاضاي پطٝاً ٠ٛست  ٝاػؿبي
ضتت ٗطبٝض ٟثبضٜس .
حويوي ً ٠زاضاي ٟ
تجػط :2 ٟتؼساز حن ضأي اػؿبي حوٞهي ٗكبثن زستٞضآؼ٘ٔي ذٞا١س ثٞز ً ٠اظ سٞي ضٞضاي ٗطًعي ت٢ي ٝ ٠ث ٠تػٞيت
١يبت ػ٘ٗٞي سبظٗبٛ ٙظبٕ غٜلي ضايب ٠ٛاي ذٞا١س ضسيس.
تجػطًٔ :3 ٟي ٠اػؿبي حويوي ً ٠ػؿ ٞغٜق ضٜبذت ٝ ٠زاضاي ًبضت ػؿٞيت ٗيثبضٜسٗ ،يتٞاٜٛس ٜٗحػطاً زض ضأيُيطي
ٗطثٞـ ث ٠اٛتربة ٗطبٝضا ٙزض ١يبتٗسيط ٟضطًت ٘ٛبيٜس.
مادٌ  :8مجمغ ػمًمي تر دي وًع است ٗ :د٘غ ػ٘ٗٞي ػبزي ٗ ٝد٘غ ػ٘ٗٞي كٞم آؼبز.ٟ
ٗد٘غ ػ٘ٗٞي ػبزي ٗيتٞاٛس ثط حست ؾطٝضت ث ٠قٞض كٞمآؼبزٛ ٟيع تطٌيْ ُطزز.


ٗ : 1-8د٘غ ػ٘ٗٞي ػبزي زض پبييع ١ط سبّ ٗ ٝد٘غ ػ٘ٗٞي ػبزي ث ٠قٞض كٞم آؼبزٗ ٝ ٟد٘غ ػ٘ٗٞي
كٞمآؼبز ٟزض ٗٞاهغ ٓع ٕٝتطٌيْ ٗيضٛٞسٗ .د٘غ اٛتربة ًٜٜس١ ٟيبت ٗسيط ٝ ٟثبظضس " ٛظبٕ غٜلي " ثبيس
حساهْ زٗ ٝب ٟهجْ اظ پبيبٗ ٙست تػسي آٛب ٙتطٌيْ ضٞز .



 : 2-8زػٞتٛبٗ ٠حؿٞض زض ٗدبٗغ ػ٘ٗٞي  ٝزستٞضخٔس ٠ثبيس حسامّ پبٛعز ٝ ٟحساًثط چ ْ٢ضٝظ هجْ اظ
تطٌيْ خٔس ٠اظ قطف ١يبتٗسيط ٟيب ثبظضس زض ضٝظٛبًٗ ٠ثيطاالٛتطبض ٜٗتطط ُطزز.



ٝ : 3-8ظبيق  ٝاذتيبضات ٗد٘غ ػ٘ٗٞي ػبزي ١ط استب ٙث ٠ضطح ظيط است:
o
o
o
o
o
o

o

 -1-3-8اٛتربة اػؿبي ١يبتٗسيط ٝ ٟثبظضس
 -2-3-8تػٞيت ذف ٗطي١ب ،سيبست١ب  ٝثطٛبٗ١٠ب  ٝآييٛٚبٗ١٠بي اخطايي سبظٗبٛ ٙظبٕ
 -3-3-8ثطضسي  ٝتػٞيت پيط٢ٜبز١بي ١يبتٗسيطٟ
 -4-3-8تؼييٗ ٚيعاٝ ٙضٝزي ،٠حن ػؿٞيت  ٝسبيط ٜٗبثغ زضآٗسي
 -5-3-8ػعّ ١يبتٗسيط ٝ ٟثبظضس
 -6-3-8ثطضسي  ٝتػٞيت تطاظٛبٗ ،٠غٞضتحسبة زضآٗس ١ ٝعي١٠ٜبي سبّ ٗبٓي ُصضت ٝ ٠ثٞزخ ٠ساّ
آتي سبظٗبٛ ٙظبٕ
 -7-3-8است٘بع  ٝاضظيبثي ُعاضش سبٓيب١ ٠ٛيأت ٗسيط ٟزض ذػٞظ كؼبٓيت١بي سبظٗبٛ ٙظبٕ
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 -8-3-8ثطضسي  ٝاتربش تػ٘يٖ ٛسجت ث ٠سبيط اٗٞض ً ٠قجن هٞاٛي ،ٚآييٛٚبٗ١٠بي ٗطثٞـ زض
غالحيت ٗد٘غ ػ٘ٗٞي است.

 : 4-8حس ٛػبة ثطاي ضس٘يت خٔسٗ ٠د٘غ ػ٘ٗٞي عازي ،حؿٞض حساهْ ٛػق ث ٠ػال ٟٝيي تؼساز اػؿبي
زاضاي حن ضأي "ٛظبٕ غٜلي" ٗيثبضس١ .طُب ٟزض ٛرستي ٚزػٞت ،حسٛػبة ٗصًٞض حبغْ ٛطسٗ ،د٘غ ػ٘ٗٞي
ػبزي ظطف حساًثط پبٛعز ٟضٝظ ثؼس ثب زضج آُ٢ي زض ضٝظٛبًٗ ٠ثيطاالٛتطبض  ٝاضسبّ زػٞت ٛبٗ ٠ثطاي ًٔي ٠اػؿبء
ثطاي ثبض ز ٕٝتطٌيْ خٝا١س ضس  ٝخٔسٗ ٠د٘غ ػ٘ٗٞي ٞٛثت ز ٕٝثب حؿٞض ١ط تؼساز اظ اػؿبي زاضاي حن ضأي
تطٌيْ ٗيضٞز .تػ٘يُٖيطي زض ٗدبٗغ ػ٘ٗٞي ػبزي ثب اًثطيت ٛسجي آضاي حبؾطيٗ ٚؼتجط ٗي ثبضس.
تجػط :1 ٟزض غٞضت استٌٜبف ١يبتٗسيط ٟاظ زػٞت ٗد٘غ ػ٘ٗٞي ،ثبظضس ٗيتٞاٛس ضأسبً ٛسجت ث ٠زػٞت ٕخ٘غ
ػ٘ٗٞي اهسإ ٘ٛبيس.
تجػط : 2ٟزض زٝض ٟكتطت ،زثيط ٗٞظق ث ٠تطٌيْ ٗد٘غ ػ٘ٗٞي ػبزي ث ٠قٞض كٞم آؼبز ٟثب ٘١بِٜ١ي ضٞضاي
ٗطًعي غٜق ذٞا١س ثٞز.



ٗ : 5-8د٘غ ػ٘ٗٞي كٞمآؼبز ٟثٜب ث ٠زػٞت ١يبتٗسيطٛ" ٟظبٕ غٜلي"  ٝيب ثبظضس  ٝيب ث ٠توبؾبي ًتجي
حساهْ يي س ٕٞاظ اػؿبء تضٌيْ ٗي ضٞز  ٝاذتيبضات آ ٙث ٠ضطح ظيط است:
o
o





 -1-5-8تـييط  ٝاغالح ٗلبز اسبسٜبٗٛ ٠ظبٕ غٜلي
 -2-5-8تػٞيت اٛحالّ ٛظبٕ غٜلي؛ ٗػٞثبت ٗد٘غ ػ٘ٗٞي كٞم آؼبز ٟپس اظ تػٞيت ١يبت ػ٘ٗٞي
غٜق الظٕاالخطاست.

 : 6-8حس ٛػبة ثطاي ضس٘يت خٔسٗ ٠د٘غ ػ٘ٗٞي كٞمآؼبز ،ٟحؿ ٞض ٛػق ث ٠ػال ٟٝيي تؼساز اػؿبي زاضاي
حن ضأي " ٛظبٕ غٜلي" ٗيثبضس١ .طُب ٟزض ٛرستي ٚزػٞت ،حسٛػبة ٗصًٞض حبغْ ٛطسٗ ،د٘غ ػ٘ٗٞي
كٞمآؼبز ٟظطف حساًثط پبٛعز ٟضٝظ ثب زضج آُ٢ي زض ضٝظٛبًٗ ٠ثيطاالٛتطبض ثطاي ثبض ز ٕٝتطٌيْ ذٞا١س ضس  .خٔس٠
ٗد٘غ ػ٘ٗٞي كٞمآؼبزٞٛ ٟثت ز ٕٝاةحؿٞض ١ط تؼساز اظ اػؿبي زاضاي حن ضأي ضس٘يت ذٞا١س يبكت ١ .طُ٠ٛٞ
تػ٘ي٘ي ثب ضأي ٗٞاكن ز ٝس ٕٞاػؿبي زاضاي حن ضأي حبؾط زض خٔسٗ ٠ؼتجط است.
 : 7-8تطتيت تطٌيْ  ٝازاض ٟخٔسبت ٗد٘غ ػ٘ٗٞي:
o

o

ٗ -1-7-8دبٗغ ػ٘ٗٞي تٞسف ١يبت ضئيس٠اي ٗطًت اظ يي ضئيس ،يي ٜٗطي  ٝزٛ ٝبظط ازاضٟ
ٗيضٞز .ضيبست ٗد٘غ ػ٘ٗٞي ثب ضئيس ١يبت ٗسيط ٟذٞا١س ثٞزِٗ ،ط زض ٗٞاهؼي ً ٠اٛتربة يب ػعّ
ثؼؿي اظ ٗسيطا ٙيب ًٔي ٠آ٢ٛب زض زستٞضخٔس ٠ثبضس ً ٠زض اي ٚغٞضت ضئيس ٗد٘غ اظ ثي ٚاػؿبي
حبؾط زض خٔس ٠ثب اًثطيت ٛسجي اٛتربة ٗيضٞز.
١ -2-7-8طُب ٟزض ٗد٘غ ػ٘ٗٞي ضٞض  ٝاذص تػ٘يٖ زض ٗٞؾٞػبت ٗكطٝح ٠زض زستٞضخٔس ٠ذبت٘٠
ٛيبثس١ ،يبت ضئيسٗ ٠د٘غ ثب تػٞيت اػؿب ٗي تٞاٛس اػالٕ تٜلس ٞ٘ٛز ٝ ٟتبضيد خٔس ٠ثؼس ضا ً٠
حساًثط اظ ز١ ٝلتٗ ٠تدبٝظ ٛجبضس ،تؼيي٘ٛ ٚبيس .ت٘سيس خٔسٛ ٠يبظ ث ٠زػٞت  ٝاٛتطبض آُ٢ي ٗدسز
ٛرٞا١س زاضت ٛ ٝػبة الظٕ خ٢ت ضس٘يت خٔس٘١ ،٠بٛ ٙػبة هجٔي ٗيثبضس.
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 -3-7-8 oاظ ٗصاًطات  ٝتػ٘ي٘بت ٗد٘غ ػ٘ٗٞي ،غٞضتدٔس٠اي تٞسف ٜٗطي تٜظيٖ  ٝث ٠اٗؿبي
١يبتضئيسٗ ٠د٘غ ذٞا١س ضسيس.
ًٔ -4-7-8 oي ٠غٞضتخٔسبت ،ك٢طست اسبٗي حبؾطي ٚزض ٗد٘غ ،اػالٕ ٛتبيح اٛتربثبتٛ ،سر١ ٠بي
اسبسٜبٗٗ ٠ػٞة  ٝتأييس غحت اٛتربثبت ثبيس ث ٠اٗؿبي ١يبت ضئيس ٠ثطسس.
ٗ -5-7-8 oدبٗغ ػ٘ٗٞي٘ٛ ،بيٜس ٟهبٛٞٛي ًٔي ٠اػؿبء ثٞز ٝ ٟتػ٘ي٘بت آ ٙزض ٗٞضز ت٘بٕ اػؿبء ـ اػٖ اظ
حبؾطي ٚيب ؿبيجي ٚـ ٛبكص ذٞا١س ثٞز .
 : 8-8اذص ضأي زض ٗدبٗغ ػ٘ٗٞي ث ٠غٞضت ػٜٔي ذٞا١س ثٞز.
 : 9-8زض ٗدبٗغ ػ٘ٗٞي ،اٛتربة اػؿبي ١يأت ٗسيط ٝ ٟيب ثبظضسب ٙث ٠غٞضت ٗرلي ثب ضأي ًتجي اٛدبٕ ذٞا١س
ضس.

مادٌ َ )9يأت مذيرٌ "وظام صىفي" :
١يبتٗسيطٗ ٟسئ ّٞازاض ٟاٗٞض "ٛظبٕ غٜلي"  ٝحلظ حوٞم ٜٗ ٝبكغ ٗططٝع  ٝهبٛٞٛي اػؿب ٗي ثبضسٛ .ظبٕ غٜلي زاضاي ١يأت
ٗسيطٟاي ذٞا١س ثٞز ً ٠اظ اػؿبي زاٝقٔت ٝاخس ضطايف ضبذ١ ٠بي آ ٙتٞسف اػؿبي ٘١ب ٙضبذ ٠ثطاي يي زٝض ٟس ٠سبٓ٠
اٛتربة ذٞاٜ١س ضس .اٛتربة ٗدسز آ٢ٛب ثطاي يي زٝض ٟپيٞست ٠زيِط ثالٗبٛغ است.
تجػط : 1 ٟتب تؼيي١ ٚيبتٗسيط ٟخسيس١ ،يبتٗسيط ٟهجٔي ػ٢س ٟزاض ًٔيٗ ٠سئٓٞيت١بست.
تجػط : 2 ٟچٜبٛچ٘ٛ ٠بيٜسُي ػؿ١ ٞيبتٗسيط ٟث١ ٠ط ز ٓيْ اظ قطف ػؿٓ ٞـُ ٞطزز ،ػؿٞيت ٝي زض ١يبت ٗسيطٛ ٟيع ٓـٞ
ٗيُطزز  ٝخبيِعيٜي ػؿ ٞذبضج ضس ،ٟاظ قطين اػؿبي ػٔي آجسّ اٛدبٕ ٗيضٞز.
تؼساز ٘ٛبيٜسُب١ ٙط ضبذ ٠زض ١يأت ٗسيط ٟسبظٗبٛ ٙظبٕ استبٛي ،ث ٠ضطح خس ّٝظيط ذٞا١س ثٞز .

١يبت ٗسيط١ ٟط زٝضٞٗ ٟظق است ً ٠سٗ ٠ب ٟهجْ اظ پبيب ٙكؼبٓيت ذٞزٛ ،سجت ث ٠ا ٛتطبض اسبٗي اػؿبء اهسإ  ٝثطاسبس آ ٙقجن
خس ّٝكٞم ،س٘٢ي١ ٠ط يي اظ ضبذ١٠ب ضا ثطاي اٛتربثبت زٝض ٟثؼس ٗطرع ٘ٛبيس .
تجػط : ٟاكعايص يب ًب١ص اػؿبء پس اظ اٛتطبض ك٢طست اػؿبي پبيب ٙزٝض١ ٟيأت ٗسيط ٟتأثيطي زض ٗيعا ٙس٘٢ي ٠ضبذ١٠ب ٛرٞا١س
زاضت.
مادٌ  )10شرايظ اػضاي َياتمذيرٌ:




 -1-10تبثؼيت ًطٞض خ٘ٞ٢ضي اسالٗي ايطاٙ
 -2-10پبيجٜسي ث ٠اسالٕ  ٝيب يٌي اظ اهٔيت ١بي زيٜي ضٜبذت ٠ضس ٟزض هب ٙٞٛاسبسي
 -3-10ػسٕ اػتيبز ثٞٗ ٠از ٗرسض
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 -4-10زاضت ٚحس ٚض٢طت اخت٘بػي ،ضـٔي ،ػ٘ٔي ،حطك ٠اي  ٝػسٕ اضت٢بض ث ٠كسبز اذالهي ،ث ٠تأييس  5زضظز
ٝاخسا ٙحن ضأي زض ٛظبٕ غٜلي است ً ٠اي ٚتؼساز ً٘تط اظ ٛ 2لط ٘ٛيثبضس.
ٛ -5-10ساضت ٚپيطيً ٠ٜيلطي ٗؤثط
 -6-10زاضت ٚپبيب ٙذسٗت سطثبظي يب ٗؼبكيت زائٖ يب ًلبٓت ثطاي آهبيبٙ
ٗ -7-10ؼطكي ٛبٗ ٠ضس٘ي اظ اضُب ٙشيطثف ثطاي ًبضٜٗسا ٙزٓٝت خ٘ٞ٢ضي اسالٗي  ٝضطًت٢بي زٓٝتي  ٝؿيطٟ
زائط ثط ٗٞاكوت ثب س ٠سبّ ػؿٞيت احت٘بٓي زض ١يبت ٗسيطٛ ٟظبٕ استبٛي يب ثبالتط ثطاي ضبذٗ ٠طبٝضاٙ
 -8-10احطاظ غالحيت ػؿٞيت حويوي يب ٗطبٝض ٟثطاي ٛبٗعز١بي ضبذ ٠ضطًت٢ب  ٝكطٝضِب١ ٟب

تجػطٛ : ٟبٗعزي٢بي ً ٠حساهْ زاضاي يي زٝض ٟسبثو ٠ػؿٞيت ًبْٗ  ٝاغٔي زض ١يبت ٗس يطٛ ٟظبٕ ١بي استبٛي ثبضٜس اظ ضّ٘ٞ
ثٜس ٗ 8بزٗ 10 ٟستثٜي ذٞاٜ١س ثٞز .
مادٌ  )11زمان اوتخاتات ي وحًٌ اػالم وامسدَا
١يبتٗسيطٌٔٗ ٟق است زست ًٖ زٗ ٝب ٟهجْ اظ پبيب ٙزٝضٗ ،ٟد٘غ ػ٘ٗٞي ضا ثطاي تدسيس اٛتربثبت زػٞت ٘ٛبيٜس .
١يبتٗسيطٛ" ٟظبٕ غٜلي" ٗٞظق است ٝكن ٗبز 10 ٟاسبسٜبٗ ,٠ك٢طست اسبٗي ٛبٗعز١بي ٝاخس غالحيت ضا تب ز ٟضٝظ هجْ اظ
تبضيد اٛتربثبتً ،تجبً ث ٠اقالع اػؿبي "ٛظبٕ غٜلي" ضسبٛيس ٝ ٟزض سبيت ٛظبٕ غٜلي ٛيع زضج ٘ٛبيس .

مادٌ  )12ريش اوتخاتات:
١ط يي اظ ضبذ١ ٠بي ٛظبٕ غٜلي ث ٠تؼساز اػؿبي اغٔي ٗٞضز ٛيبظ ٘١ب ٙضبذٛ ، ٠بٗعز١بي ٗٞضز ٛيبظ ذٞز ضا اٛتربة  ٝزض
غٜسٝم ضاي خساُبٗ ٠ٛي اٛساظز ٛ ،لطات آٝي ٠حست خسٗ ّٝبز 9 ٟث ٠ػٜٞاٛ ٙلطات اغٔي ٛ ٝلطات ثؼسي ث ٠ػٜٞا ٙػٔي آجسّ
اٛتربة ذٞاٜ١س ضس.
تجػط :1 ٟضأي ٌٗطض ١ط ٛلط ث ٠يي ٛبٗعز زض يي ثطٍ اذص ضأي ،كوف يي ثبض ٗحبسج ٠ذٞا١س ُطزيس .
تجػط :2 ٟزض غٞضتي ً ٠تؼساز آضاي ز ٝيب چٜس زاٝقٔت زض اٛتربثبت ٗسبٝي ضٞز ،ث ٠حٌٖ هطػٛ ٠لطات ٜٗترت ٗطرع
ذٞاٜ١س ُطزيس.

مادٌ ١ )13يبتٗسيط ٟزض آٝي ٚخٔس ٠ذٞز ،ضئيس ،يي يب زٛ ٝبيت ضئيس  ٝذعا ٠ٛزاض ضا اظ ثي ٚاػؿبي ذٞز ث ٠ػٜٞا١ ٙيبت
ضئيسٛ ٠ظبٕ غٜلي ضايب ٠ٛاي استب ٙتب پبيب ٙزٝض ٟاٛتربة ٗي٘ٛبيٙز .
خٔسبت ١يأت ٗسيط ٟثب حؿٞض حساهْ ٛػق ث ٠ػال ٟٝيي اػؿب ضس٘يت يبكت ٝ ٠تػ٘ي٘بت آ ٙثب اًثطيت ٛسجي آضا ٗؼتجط ذٞا١س
ثٞزٗ .ططٝـ ثط آ ٠ٌٛاي ٚتؼساز اظ  40زضغس ًْ اػؿبي ١يأت ٗسيطً٘ ٟتط ٛجبضس.
تجػط :1 ٟؿيجت زض س ٠خٔسٗ ٠تٞآي يب پٜح خٔسٗ ٠تٜبٝة زض يي سبّ ثس ٙٝاضائ ٠ػصض ٗٞخ ٝ ٠يب ػْٔ زيِطي ًٗ ٠بٛغ
اٛدبٕ ٝظيل١ ٠ط يي اظ اػؿبي اغٔي ١يأت ٗسيطُ ٟطززٞٗ ،خت سٔت ػؿٞيت زض ١يأت ٗسيط ٟذٞا١س ثٞز  ٝػؿ ٞيب
اػؿبي ػٔيآجسّ ١ط ضبذ ٠ث ٠تطتيت خبٛطي ٚػؿ ٞيب اػؿبي ٗستؼلي ذٞاٜ١س ضس .
تجػط : 2 ٟتصذيع ٗٞخ ٠يب ؿيطٗٞخ ٠ثٞز ٙػصض ثط ػ٢س١ ٟيأت ٗسيطٗ ٟيثبضس.
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تجػط : 3 ٟاػؿبي ػٔيآجسّ زض خٔسبت ١يأت ٗسيط ٟثس ٙٝحن ضأي ٗي تٞاٜٛس ضطًت ٘ٛبيٜس.
تجػط : 4 ٟتدسيس اٛتربة ١يبت ضئيس ٠زض غٞضت ثطٝظ تـييطات ٛبضي اظ ذطٝج اػؿبء ١يبت ضئيس ، ٠سٔت ػؿٞيت  ... ،ثب
تبييس اًثطيت ١يبت ٗسيط ٟثالٗبٛغ ٗي ثبضس .
مادٌ  )14يظايف ي اختيارات َيأت مذيرٌ :
اٝ ٖ١ظبيق  ٝاذتيبضات ١يأت ٗسيط ٟث ٠ضطح ظيط است :
















ٛ -1-14ظبضت ثط حس ٚاٛدبٕ ذسٗبت اضائ ٠ضس ٟتٞسف اضربظ حويوي  ٝحوٞهي زض حٞظ ٟاستبٙ
 -2-14تٜظيٖ ضٝاثف ثي ٚاػؿبي غٜق ً ٝبضفضٗبيب ٝ ٙاضائ ٠اقالػبت الظٕ ثً ٠بضكطٗبيب ٙزض ٗٞضز اضربظ ٝاخس
غالحيت كٜي
 -3-14زكبع اظ حوٞم اخت٘بػي  ٝحيثيت حطك٠اي غٜق
ٌ٘١ -4-14بضي ثب ٗطاخغ شيضثف زض اٗط اضظضيبثي ،تؼيي ٚغالحيت  ٝظطكيت اضتـبّ
ٗ -5-14ؼطكي ًبضضٜبس حست زضذٞاست ٗطاخغ هؿبئي
ٗ -6-14ؼطكي ًبضضٜبس خ٢ت هج ّٞزاٝضي
ٗ -7-14ؼطكي ٘ٛبيٜس ٟسبظٗبٛ ٙظبٕ خ٢ت ػؿٞيت زض ً٘يسي ٙٞحْ اذتالف ٗبٓيبتي١ ،يبت ١بي تطريع
ٗكبٓجبت تأٗي ٚاخت٘بػي  ٝسبيط ٗطاخغ هبٛٞٛي
 -8-14اضتوبي زاٛص كٜي ً ٝيليت ًبض اػؿبي غٜق
 -9-14ثطٛبٗ٠ضيعي زض خ٢ت توٞيت  ٝتٞسؼ ٠كط َٜ١كٜبٝضي اقالػبت زض استبٛ ٙظيط ثطُعاضي ٗسبثوبت
حطك٠اي  ٝترػػي ،س٘يٜبض١ب ٘ٛ ٝبيطِب١ ٟب زض چبضچٞة هٞاٛيٗ ٝ ٚوطضات
 -10-14اٛتربة زثيط ٛظبٕ غٜلي اظ ثي ٚذٞز  ٝيب ذبضج اظ آ ٝ ٙيب ػعّ ٝي ث ٠پيط٢ٜبز ضئيس ١يبت ٗسيطٟ
 -11-14تؼيي ٚحنآعحً٘ ٠بضًٜبٛ ٙظبٕ غٜلي
 -12-14تٜظيٖ زستٞضآغْٗ ١بي ازاضي ـ ٗبٓي سبظٗبٛ ٙظبٕ استبٛي قجن ٗوطضات  ٝسبظٗبٛ ٙظبٕ ٛبٗ١٠بي
ٗػٞة ١يبت ػ٘ٗٞي
 -13-14تطٌيْ ً٘يسي٢ٛٞبي ترػػي استبٛي ثب ضػبيت ٛظبٕ ٛبٗ١ ٠بي ١يئت ػ٘ٗٞي  ٝضٞضاي ٗطًعي
 -14-14ثطضسي  ٝتػٞيت ثٞزخ ٠سبّ آتي پيط٢ٜبزي ٛظبٕ غٜلي
ٌ٘١ -15-14بضي  ٝاضائٛ ٠ظط ات ٗطٞضتي ث ٠زستِب٢١بي اخطائي زض ظٗي ٠ٜقطح ١ب  ٝثطٛبٗ١ ٠بي تٞسؼ ٠كٜبٝضي
اقالػبت  ٝاضتجبقبت زض حٞظ ٟاستبٙ



ٌ٘١ – 16-14بضي ثب ٗطاًع تحويوبتي  ،ػٔ٘ي  ٝآٗٞظضي زض حٞظ ٟاستبٙ



٘ٛ -17-14بيٜسُي ثرص ذػٞغي كؼبّ زض حٞظ ٟكٜبٝضي اقالػبت  ٝاضتجبقبت زض ًٔيٗ ٠دبٗغ ٢ٛ ،بز١بي
هبٛٞٛي ً٘ ،يت١ ٠ب ً٘ ،يسي٢ٛٞب  ... ٝزض استبٙ



 - 18-14اٛتطبض ٗدٔ ٠يب ذجطٛبٗ .. ٝ ٠ثطاي تطٝيح كط َٜ١كٜبٝضي اقالػبت  ٝاضتجبقبت  ٝتحون ا١ساف سبظٗبٙ
زض حٞظ ٟاستبٛي يب ٗٔي

تجػط١ : 1 ٟيأت ٗسيطٗ ٟي تٞاٛس هس٘تي اظ ٝظبيق هبٛٞٛي ٜٗسضج زض ٗبز 14 ٟضا ثطاي ٗست ٗؼيٜي ث١ ٠يبت ضئيس٠
ٝاُصاض ٘ٛبيس .
http://khorasan.irannsr.org

اساسىامٍ وظام صىفي راياوٍ اي خراسان رضًي – مصًب 88/08/20

غلح9 ٠

تجػط١ : 2 ٟيأت ٗسيطٗ ٟي تٞاٛس زض ضاستبي ٛيْ ث ٠تحون ا١ساف هبٛٞٛي ذٞز  ٝحػ ّٞاق٘يٜب ٙاظ اٛدبٕ ٝظبيق ٗبز14 ٟ
ٗجبزضت ث ٠اٛتطبض ذجطٛبٗٗ ، ٠دٔ ٝ ٠سبيط ثٛ ٠بٕ  ٝغبحت اٗتيبظي ٛظبٕ غٜلي ٘ٛبيس .
تجػط١ : 3 ٟيأت ٗسيطٗ ٟي تٞاٛس ثطاي اٛدبٕ ٝظبيق هبٛٞٛي ٛظٖ ثرطي  ٝسبٗبٛس١ي كؼبٓيت٢بي تدبضي ٗدبظ ضايب ٠ٛاي ٝ
اٛدبٕ تٌبٓيق ٗبز 14 ٟاسبسٜبٗٗ ٠وطضاتي  ٝؾٞاثكي زض چبضچٞة ٗلبز هب ٝ ٙٞٛآييٛ ٚبٗ ٠اخطائي ٗلبز ٝ 17ٝ2ؾغ  ٝاثالؽ
٘ٛبيس  .ترٔق اػؿبء اظ ٗوطضات ٝؾغ ضسٗ ٟط٘ ّٞثٜس ٗ 10بز 52 ٟآييٛ ٚبٗ ٠اخطائي ٗٞاز  17ٝ2ذٞا١س ثٞز .
تجػطٛ : 4 ٟظبضت ثط حس ٚاٛدبٕ ذسٗبت اضائ ٠ضس ٟتٞسف اضربظ حويوي  ٝحوٞهي زض حٞظ ٟاستب٢ٛب ثب ٘١بِٜ١ي
استبٛساضي٢ب ي استب ٙثب ضػبيت سبيط ؾٞاثف ٗ ٝوطضات ث ٠اٛدبٕ ذٞا١س ضسيس.
مادٌ  )15رئيس َيأت مذيرٌ :
ضئيس ١يبت ٗسيطٛ ٟظبٕ غٜلي ضايب ٠ٛاي استبٛي ثبالتطيٗ ٚوبٕ اخطائي  ٝازاضي سبظٗب ٙزض استب ٙثٞز٘ٛ ٝ ٟبيٜسُي ٛظبٕ غٜلي
ضايب ٠ٛاي استب ٙضا زض ًٔيٗ ٠طاخغ استبٛي ً ٝطٞضي ضا ث ٠ػ٢س ٟذٞا١س زاضت  ٝضيبست ٛظبٕ غٜلي ٛيع ث ٠ػ٢س ٟا ٝذٞا١س ثٞز.


 -1-15زػٞت اػؿبي ١يبت ٗسيط ٟثطاي ضطًت ٜٗظٖ زض خٔسبت



ٗ -2-15سئٓٞيت ازاض ٟاٗٞض زثيطذبٛ ٠ٛظبٕ غٜلي



 -3-15ازاض ٟخٔسبت ١يبت ٗسيطٟ



ٗ -3-15طاهجت ثط حس ٚخطيب ٙاٗٞض "ٛظبٕ غٜلي"



 -4-15اثالؽ تػ٘ي٘بت ٗد٘غ ػ٘ٗٞي ١ ٝيبتٗسيط ٟث ٠زثيط سبيط ٗسئٞالٛ" ٙظبٕ غٜلي"  ٝؿيطٟ



 -5-15ايدبز اضتجبـ ثب ضٞضاي ٗطًعي  ٝضئيس سبظٗبٙ





٘ٛ -6-15بيٜسُي ٛظبٕ غٜلي ٛعز ًٔي ٠اضربظ اػٖ اظ حويوي  ٝحوٞهيٗ ،طاخغ هؿبيي  ٝازاضي ثب حن تًٞيْ
ث ٠ؿيط
ٗ -7-15ؼطكي كطزي اظ ثي ٚاػؿبء ١يبت ٗسيط ٟيب ؿيط ث١ ٠يبت ٗسيط ٟثطاي اٙتربة زثيط ٛظبٕ غٜلي زض غٞضت
ٛيبظ  ٝغالحسيس
 -8-15ضئيس ١يبتٗسيط ٟيب زثيط  ٝذعا٠ٛزاض ٗطتطًبً غبحجب ٙاٗؿبي ٗدبظ اسٜبز ٗ ٝساضى ً ٝالً ٗسئ ّٞازاضي
ٗ ٝبٓي "ٛظبٕ غٜلي" ثٞز ٝ ٟحلظ ًٔي ٠اٗٞاّ ،زاضايي ١ب  ٝاسٜبز  ٝاٝضام ث٢بزاض  ٝزكبتط ٗبٓي ث ٠ػ٢س ٟآٛبٙ
ٗيثبضس.

تجػطًٔ : ٟيٌٗ ٠بتجبت ازاضي  ٝاٝضام ػبزي ثب اٗؿبي ضئيس ١يبت ٗسيط ٟيب زثيط ٢ٗ ٝط "ٛظبٕ غٜلي" ًٔ ٝي ٠اسٜبز ٗبٓي ٝ
اٝضام ضس٘ي  ٝث٢بزاض  ٝهطاضزاز١بي تؼ٢سآٝض ً ٠ث ٠تػٞيت ١يبت ٗسيط ٟضسيس ٟثبضس ،ثب اٗؿبي ٗطتطى ضئيس ١يبت ٗسيطٟ
يب زثيط  ٝذعا٠ٛزاض ٞ٢٘ٗ ٝض ث٢ٗ ٠ط "ٙظبٕ غٜلي " ٗؼتجط ذٞا١س ثٞز.
مادٌ  )16يظايف خساوٍ دار :
ذعا٠ٛزاض ٗسئ ّٞاٗٞض ٗبٓي "ٛظبٕ غٜلي" است ٝ ٝظبيق ٝي ث ٠ضطح ظيط ٗيثبضس:



 -1-16اٗؿبي ًٔي ٠چي١ب ،اسٜبز ٗبٓي  ٝاٝضام تؼ٢سآٝض ث٘١ ٠طا ٟضئيس ١يبت ٗسيط ٟيب زثيط ٛظبٕ غٜلي
 -2-16ازاض ٟاٗٞض ٗبٓي ٛظبٕ ظٛلي ،تٜظيٖ زكبتط  ٝاسٜبز غٞضتدٔسبت ٗبٓي  ٝضسيسُي  ٝحلظ حسبة ١ب
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ٝ -3-16غ ٝ ّٞخ٘غآٝضي ٝضٝزي ،٠حنػؿٞيت١ب ً٘ ٝي١بي ٗبٓي
 -4-16ت٢ي ٝ ٠تٜظيٖ تطاظٛبٗ ٠خ٢ت اضائ ٠ث١ ٠يبتٗسيط ٝ ٟثبظضس
 -5-16ضسيسُي ث ٠غحت اسٜبز ٗ ٝساضى اضائ ٠ضس ٟزض ٗٞضز پطزاذت١ب
ٛ -6-16ظبضت ثط ذطيس  ٝكطٝش ١ ٝط ٞٛع ػْ٘ ٗبٓي
 -7-16حلظ اٗٞاّ ٜٗو ٝ ّٞؿيطٜٗوٝ ،ّٞخ ٝ ٟٞاسٜبز ٗبٓي
 -8-16تٜظيٖ ثٞزخ ٠سبّ آتي  ٝتسٔيٖ آٟ ٙة ١يبت ٗسيط ٟخ٢ت ثطضسي  ٝتػٞيت

مادٌ  )17دتير وظام صىفي :
ضئيس ١يبت ٗسيطٛ ٟظبٕ غٜلي ضايب ٠ٛاي استبٗ ٙي تٞاٛس يي ٛلط اظ اػؽاي ١يبت ٗسيطٛ ٟظبٕ استبٛي  ٝيب ذبضج اظ آ ٙضا ث٠
ػٜٞا ٙزثيط ٛظبٕ غٜلي ضايب ٠ٛاي استب ٙث١ ٠يبت ٗسيط ٟخ٢ت ًست ضأي اػت٘بز  ٝيب زضذٞاست ػعّ ٝي ضا ٘ٛبيس  .ضئيس
١يبت ٗسيطٛ ٟظبٕ استبٛي ٗي تٞاٛس ثطذي اظ اذتيبضات ذٞز ث ٠ضطح ثٜس١بي ظيط ثب حلظ ٗسئٓٞيت  ٝثب ٘١بِٜ١ي  ٟيأت ٗسيطٟ
ث ٠زثيط ٛظبٕ غٜلي ٗحًٜ ّٞس.









 -1-17استرسإ يب ثً ٠بض ُ٘بضزً ٙبضًٜب ٙازاضي ٛظبٕ غٜلي  ٝزض غٞضت ٓع ٕٝاسترسإ ٗطبٝض ً ٝبضضٜبس
پس اظ تػٞيت ١يبتٗسيطٟ
 -2-17اٛدبٕ ٌٗبتجبت ٛ ٝبٗ١ ٠بي ازاضي ٛظبٕ غٜلي ٛ ٝظبضت ثط حس ٚاخطاي ٗوطضات زاذٔي ٛظبٕ غٜلي
ُ -3-17طبيص حسبة١بي ثبٌٛي ٛظبٕ غٜلي ث ٠اتلبم ذعا ٠ٛزاض  ٝضئيس ١يأتٗسيطٟ
 -4-17اخطاي ٗػٞثبت  ٝتػ٘ي٘بت ١يأتٗسيطٗ ٝ ٟد٘غ ػ٘ٗٞي  ٝاٛدبٕ اٗٞض خبضي ٛظبٕ غٜلي
 -5-17حلظ ٢ِٛ ٝساضي اسٜبز ٗ ٝساضى ازاضي ٗ ٝطرػبت ًبْٗ اػؿبء
 -6-17ت٢ي ٝ ٠تٜظيٖ ًبضت ػؿٞيت ٛظبٕ غٜلي ثب اٗؿبي ذٞز  ٝضئيس ١يأتٗسيط٢ٗ ٝ ٟط ضس٘ي ٛظبٕ غٜلي
 -7-17اضسبّ ضٌبيبت ٝاغْ ضس ٟث ٠ضٞضاي اٛتظبٗي استبٙ
 – 8-17سبيط ٗٞاضز ثب اقالع ١يبت ٗسيطٟ

مادٌ  )18يظايف تازرس :
ٗد٘غ ػ٘ٗٞي يي ٛلط ضا ث ٠ػٜٞا ٙثبظضس اغٔي  ٝيي ٛلط ضا ث ٠ػٜٞا ٙثبظضس ػٔيآجسّ ثطاي ٗست يي سبّ اٛتربة ٗي٘ٛبيس.
ٝظبيق  ٝاذتيبضات ثبظضس ث ٠ضطح ظيط است:






ٛ -1-18ظبضت  ٝضسيسُي ث ٠زكبتط ،اٝضام  ٝاسٜبز ٗبٓي ٗ ٝطاهجت ثط حس ٚخطيب ٙاٗٞض ٗبٓي " ٛظبٕ غٜلي"
 -2-18ضسيسُي  ٝتأييس ُعاضش ٗبٓي خ٢ت اضائ ٠ثٗ ٠د٘غ ػ٘ٗٞي
 -3-18ضسيسُي ث ٠ضٌبيبت اػؿبء  ٝزض غٞضت ٓع ٕ ٝت٢يُ ٠عاضش ثطاي اضائ ٠ث١ ٠يبتٗسيط ٟيب ٗد٘غ ػ٘ٗٞي
 -4-18اهسإ ث ٠زػٞت  ٝتطٌيْ ٗد٘غ ػ٘ٗٞي زض غٞضت ٓع ٕٝپس اظ تأييس ضٞضاي ٗطًعي سبظٗبٛ ٙظبٕ
 -5-18ثبظضس اذتيبض زاضز ثس ٙٝزذبٓت زض اٗٞض اخطايي ،ثط كؼبٓيت ١يأت ٗسيطٛ ٟظبضت زاضت ٝ ٠زكبتط ,اسٜبز,
ٗساضى  ٝاقالعات ٗٞضزٛيبظ ضا ثس ٙٝآٝ ٠ٌٛهل ٠اي زض كؼبٓيت١بي اخطايي ١يأت ٗسيط ٟايدبز ضٞزٗ ،كبٓجٞٗ ٝ ٠ضز
ثطضسي هطاض ز١س.
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 -6-18ثبظضس ٗيتٞاٛس ثطاي حسبثطسي غٞضت١بي ٗبٓي ،پيط٢ٜبز استلبز ٟاظ ٗؤسسبت حسبثطسي ضا ث١ ٠يأت
ٗسيط ٟاضائ٘ٛ ٠بيس١ .يأت ٗسيطٞٗ ٟظق است ٛسجت ث ٠ػوس مضاضزاز ثب يٌي اظ سٞٗ ٠سس ٠پيط٢ٜبزي ثبظضس اهسإ
٘ٛبيس.
 -7-18ثبظضس ٗٞظق است غٞضت١بي ٗػٞة ١يأت ٗسيط ٟضا ً ٠حساهْ ز١ ٝلت ٠هجْ اظ تطٌيْ ٗد٘غ
ػ٘ٗٞي سبٓيب ٠ٛت٢ي ٝ ٠زض اذتيبض ايطب ٙهطاض ٗيُيطزٞٗ ،ضز ضسيسُي هطاض زازٛ ٝ ٟظط ذٞز ضا ظطف پٜح ضٝظ هجْ
اظ تطٌيْ ٗد٘غ ػ٘ٗٞي زض اذتيبض ١يأت ٗسيط ٟخ٢ت قطح زض ٗد٘غ ػ٘ٗٞي هطاض زازُ ٝ ٟعاضش سبٓيب ٠ٛذٞز
ضا ثٗ ٠د٘غ ػ٘ٗٞي اضائ٘ٛ ٠بيس.
 -8-18ثبظضس ٗيتٞاٛس زض خٔسبت ١يأت ٗسيط ٟثس ٙٝزاضت ٚحن ضأي ضطًت ٘ٛبيس.

مادٌ  )19شًراي اوتظامي استان :
١ط ٛظبٕ غٜلي زاضاي يي ضٞضاي اٛتظبٗي ٗتضٌْ اظ  3تب ٛ 5لط ثٗ ٠ؼطكي ١يبتٗسيط ٟاست ً ٠يي ٛلط اظ آ١ٙب حوٞهساٙ
ثبضس .اػؿبي ضٞضاي اٛتظبٗي استب ٙثب حٌٖ ضئيس ضٞضاي ٗطًعي سبظٗبٛ ٙظبٕ ثطاي ٗست س ٠سبّ ٜٗػٞة ضس ٝ ٟاٛتػبة
ٗدسز آٛب ٙثالٗبٛغ ذٞا١س ثٞز.
حطفاي ،اٛؿجبقي  ٝاٛتظبٗي اػؿب ث ٠ػ٢س ٟضٞضاي يبز
ضسيسُي ث ٠ضٌبيبت اضربظ حويوي  ٝحوٞهي زض ذػٞظ ترٔلبت ٟ
ضسٗ ٟيثبضس .چِِٛٞي ضسيسُي ث ٠ترٔلبت  ٝتؼييٗ ٚدبظات ١بي اٛؿجبقي ٞٗ ٝاضز هبثْ تدسيسٛظط زض ضٞضاي اٛتظبٗي ٛظبٕ ,
قجن ٗٞاز آتي ذٞا١س ثٞز.
تجػط١ : ٟطُب ٟترٔق ػؿ ،ٞػٜٞا ٙيٌي اظ خطائٖ ٜٗسضج زض هٞاٛي ٚضا زاض ٠ثبضس ،اي ٚضٞضا ٌٗٔق است ٗطاتت ضا ثطاي
ضسيسُي ث ٠خٜج ٠خعائي آ ٙزض اسطع ٝهت ثٗ ٠طاخغ هؿبئي غبٓح اػالٕ زاضز .ضسيسُي ٗطاخغ هؿبئي ٗعثٞض ٗبٛغ اظ اخطاي
ٗدبظات١بي اٛتظبٗي اػؿبء ٛرٞا١س ثٞز.
مادٌ  )20ضٞضاي اٛتظبٗي زض آٝي ٚخٔس ٠ذٞز يي ضئيس  ٝيي ٛبيت ضئيس  ٝيي ٛلط ٕٛطي ثطاي ٗست يي سبّ اٛتربة
ذٞا١س ًطز  ٝتدسيس اٛتربة آٛب ٙثالٗبٛغ ذٞا١س ثٞز .
مادٌ ١ )21يأت ٗسيطٗ ٟي تٞاٛس زض غٞضت اقالع اظ ٝهٞع ترٔق ،ضأسبً ٛيع ث ٠ضٞضاي اٛتظبٗي اػالٕ ضٌبيت ًٜس.
مادٌ  )22زثيطذب ٠ٛضٞضاي اٛتظبٗي استب ٙزض زثيطذبٛ ٠ٛظبٕ غٜلي هطاض زاشت ٝ ٠پس اظ ٝغ ّٞضٌبيت  ٝتطٌيْ پطٛٝس ٟثب
ضػبيت ٞٛثت تؼييٝ ٚهت ٗي٘ٛبيسٞٗ .اضز ذبضج اظ ٞٛثت ث ٠تطريع ضئيس ضٞضاي اٛتظبٗي استب ٙتؼييٗ ٚيضٞز.
تجػطًٔ : ٟيٌٗ ٠بتجبت  ٝتػ٘ي٘بت  ٝآضاي ضٞضاي اٛتظبٗي استب ٙثب اٗؿبي ضئيس  ٝزض ؿيبة ٝي ٛبيت ضئيس  ٝاظ قطين
زثيطذب ٠ٛاٛدبٕ  ٝاثالؽ ٗيضٞز.
مادٌ  )23ضٞضاي اٛتظبٗي استبٔٗ ٙعٕ ث ٠ضسيسُي ثًٔ ٠ي ٠ضٌبيبت ٝاغٔٗ ٠ي ثبضس .اُط ضٌبيتي ضا ٝاضز ٛساٛس  ٝيب ضسيسُي ث٠
ضٌبيتي ضا زض غالحيت ذٞز تطريع ٛس١سٛ ،ظط ث ٠ضز ضٌبيت يب ػسٕ غالحيت زاز ٝ ٟزض ؿيطاي ٚغٞضت پس اظ اذص زكبػيبت،
اتربش تػ٘يٕ ٗي ًٜس .ضٞضا ٗيتٞاٛس زض غٞضت ٛيبظ اظ قطكي ٚثطاي ضٜيس ٙاظ٢بضات آٛب ٙزػٞت ٘ٛبيس.
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ػسٕ حؿٞض ضبًي يب ًٝيْ يب ٘ٛبيٜس ٟا ٝزض آٝي ٚخٔس ٠ضسيسُي ثس ٙٝاػالٕ هجٔي زض حٌٖ اٛػطاف اظ ضٌبيت استٓ ،يٌ ٚػسٕ
حؿٞض ًسي ً ٠اظ ا ٝضٌبيت ضس ٟاست ٗبٛغ ضسيسُي  ٝاذص تػ٘يٖ ٛرٞا١س ثٞز.
زض غٞضت زضذٞاست ًسي ً ٠اظ ا ٝضٌبيت ضس ٟاست ,ضٞضا ٗٞظق ث ٠زػٞت اظ ٝي ٗيثبضسٝ .ي ٗيتٞاٛس زض غٞضت ػسٕ
اٌٗب ٙحؿٞض ،اليح ٠زكبػي ٠ذٞز ضا هجْ اظ خٔس ٠ضسيسُي ث ٠زثيطذب ٠ٛضٞضاي اٛتظبٗي استب ٙتسٔيٖ  ٝيب يي ٛلط ضا ث ٠ػٜٞاٙ
ًٝيْ ٗؼطكي ٗي٘ٛبيس.
تجػط : ٟضٞضاي اٛتظبٗي استبٗ ٙيتٞاٛس اظ ٛظطات ٗطٞضتي ًبضضٜبسب ٙذجط ٟاستلبز٘ٛ ٟبيس.
مادٌ ٗ )24دبظات١بي اٛتظبٗي ث ٠هطاض ظيط است:






 -1-24اذكبض ضلب١ي ثس ٙٝزضج زض پطٛٝس ٟػؿٞيت زض ٛظبٕ غٜلي
 -2-24تٞثيد ًتجي ثب زضج زض پطٛٝس ٟػؿٞيت زض ٛظبٕ غٜلي
ٗ -3-24حطٗٝيت ٗٞهت اظ كؼبٓيت غٜلي ثٗ ٠ست  1ضٝظ تب ٗ 3بٟ
ٗ -4-24حطٗٝيت ٗٞهت اظ كؼبٓيت غٜلي ثٗ ٠ست سٗ ٠ب ٝ ٟيي ضٝظ تب يي سبّ
ٗ -5-24حطٗٝيت ٗٞهت اظ كؼبٓيت غٜلي ثٗ ٠ست يي سبّ  ٝيي ضٝظ تب پٜح سبّ

مادٌ  )25ترٔلبت اٛتظبٗي  ٝاٛؿجبقي ٗ ٝدبظات٢بي ٗطثٞـ حست ٗٞضز ثب تٞخ ٠ث ٠ضطائف  ،زكؼبت ٗ ٝطاتت ترٔق ث ٠ضطح ظيط
است:


 -1-25ػسٕ ضػبيت ضئٛٞبت ضـٔي  ٝحطك ٠اي ٗطثٞـ اظ زضخ ٠يي تب زضخ ٠زٝ
 -2-25س ْ٢اِٛبضي  ٝيب ػسٕ ضػبيت اغ ّٞكٜي ثٛ ٠حٞي ًٞٗ ٠خت تؿييغ حوٞم ؿيط ُطزز ث ٠تٜبست ٗيعاٙ
ذسبضات ٝاضز ٟاظ زضخ ٠يي تب زضخ ٠س٠
 -3-25غسٝض تأييسي١٠بي خالف ٝاهغ ،اظ زضخ ٠يي تب زضخ ٠پٜح
 -4-25اضائ ٠غٞضت ٝؾؼيت يب سبيط اٝضام ٗ ٝساضى ًٞٗ ٠خت تؿييغ حوٞم زيِطا ٙضٞز اظ زضخ ٠ز ٝتب زضخ٠
چ٢بض



 -5-25اٗتٜبع اظ اٛدبٕ ت٘بٕ يب ثرطي اظ تٌبٓيق ٛبضي اظ هطاضزاز اظ زضخ ٠يي تب زضخ ٠س٠



 -6-25خؼْ  ٝتعٝيط زض اٝاضم  ٝاسٜبز ٗ ٝساضى حطك٠اي اظ زضخ ٠س ٠تب زضخ ٠پٜح



 -7-25اضتـبّ زض ًبض١بيي ً ٠ذبضج اظ غالحيت حطك ٠اي  ٝيب ظطكيت اضتـبّ تؼيي ٚضس ٟتٞسف ٗطاخغ
شيضثف ،اظ زضخ ٠يي تب زضخ ٠پٜح
 -8-25سٞءاستلبز ٟاظ ػؿٞيت  ٝيب ٗٞهؼيت١بي ضـٔي  ٝازاضي ٛظبٕ غٜلي ثٛ ٠لغ ذٞز  ٝيب ؿيط اظ زضخ ٠ز ٝتب
زضج پٜح



 -9-25زضيبكت  ٝپطزاذت ١طُٗ ٠ٛٞبّ يب ٝخ ٠يب هج ّٞذسٗت ذبضج اظ ؾٞاثف اظ زضخ ٠س ٠تب زضخ ٠پٜح
 -10-25ػسٕ ضػبيت ٗوطضات  ٝؾٞاثف ٗػٞة ٛظبٕ غٜلي اظ زضخ ٠يي تب زضخ ٠س٠
 -11-25تأسيس ١طُٗ ٠ٛٞؤسس ،٠زكتط يب ٗحْ ًست  ٝپيط ٠ثطاي اٛدبٕ ذسٗبت كٜي ثس ٙٝزاضتٗ ٚدٞظ
هبٛٞٛي الظٕ اظ زضخ ٠ز ٝتب زضخ ٠پٜح
 -12-25اٛدبٕ كؼبٓيت زض زٝضٗ ٟحطٗٝيت ٗٞهت ،ػال ٟٝثط ٗحسٝزيت سبثن اظ زضخ ٠چ٢بض تب زضخ ٠پٜح
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مادٌ  )26تطريع ترٔق  ٝاٛكجبم آ ٙثب ١ط يي اظ ٗدبظات ١بي ٗوطض ث ٠ػ٢س ٟضٞضاي اٛتظبٗي استب ٙاست  ٝتٌطاض ترٔق اظ
١ط ٞٛع ً ٠ثبشزٞٗ ،خت ٗدبظات ضسيستط ذٞا١س ثٞز  .اضتٌبة خطائٖ ٗتؼسز ٗط٘ ّٞخ٘غ ٗدبظات١ب است ً ٠زض ١ط حبّ
ٗد٘ٞع ٗحطٗٝيت اظ  10سبّ كطاتط ٛرٞا١س ضكت.
تجػط : ٟترٔق كطٝضِب١ٟب پس اظ ٗطرع ضسٞٛ ٙع ترٔق خ٢ت اخطا ث ٠اتحبزيٗ ٠تجٞع اضخبع ذٞا١س ضس.
ثبي ٗستٜس ٗ ٝستسّ  ٝغطيح ثٞز ٝ ٟزض شيْ ثطٍ ضأيٛ ،ح ٟٞاػتطاؼ ٔ٢ٗ ٝت آ ٙث ٠قٞض
مادٌ  )27آضاي ضٞضاي اٛتظبٗي ز
زهين شًط ضٞز.
آضاي ضٞضاي اٛتظبٗي استب ٙاػٖ اظ ايٗ ٠ٌٜجٜي ثط ػسٕ ٝهٞع ترٔق  ٝيب تؼييٗ ٚدبظات ثبضس ،ظطف ٗست يي ٗب ٟاظ تبضيد اثالؽ،
حست ٗٞضز زض ضٞضاي تدسيسٛظط استبٛي  ٝيب ضٞضاي اٛتظبٗي ًْ هبةّ تدسيسٛظط است .
مادٌ ١ )28ط ٛظبٕ غٜلي زاضاي يي ضٞضاي اٛتظبٗي تدسيسٛظط است ًٗ ٠تطٌْ اظ پٜح ٛلط ٗطًت اظ يي ٛلط حوٞهسا ٙثب 10
سبّ سبثو ٠ث ٠اٛتربة استبٛساض ،يي ٛلط ث ٠اٛتربة سبظٗبٗ ٙسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي استب ،ٙيي ٛلط اظ اػؿبي ١يأت ٗسيط ٝ ٟزٝ
ٛلط ث ٠اٙتربة ضٞضاي ٗطًعي سبظٗبٛ ٙظبٕ ٗي ثبضس ً ٠ثب حٌٖ ضٞضاي ٗطًعي سبظٗبٛ ٙظبٕ ثطاي ٗست س ٠سبّ ٜٗػٞة
ٗيُطزٛس .خٔسبت ضٞضاي اٛتظبٗي استب ٙثب حؿٞض ز ٝس ٕٞاػؿبء ضس٘يت يبكت ٝ ٠زض ١ط حبّ آضاي غبزض ضس ٟثب س ٠ضأي
ٗٞاكن ٗؼتجط  ٝالظٕاالخطاء ذٞا١س ثٞز.
ًٔي ٠زضذٞاست١بي تحزيسٛظط زض اي ٚضٞضا ثطضسي ٗي ضٞزًٔ .ي ٠احٌبٕ ٗ ٝدبظات١بي غبزض ٟتب زضخ ٠چ٢بض زض اي ٚضٞضا
هكؼي  ٝالظٕاالخطاء ثٞزٗ ٝ ٟدبظات١بي زضخ ٠پٜح زض غٞضت زضذٞاست ًسي ًٗ ٠حٌ ٕٞضس ٟاست هبثْ ثطضسي زض ضٞضاي
اٛتظبٗي ًْ ذٞا١س ثٞز.
تجػط : ٟضٞضاي اٛتظبٗي تدسيسٛظط زض آٝي ٚخٔس ٠ذٞز يي ٛلط ضا ث ٠ػٜٞا ٙضئيس  ٝيي ٛلط ث ٠ػٜٞاٛ ٙبيت ضئيس  ٝيي ٛلط ضا
ث ٠ػٜٞاٜٗ ٙطي اظ ثي ٚذٞز اٛتربة ٗي٘ٛبيس.
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فصل سًم ـ مىاتغ مالي
مادٌ ١ )29عي١ ٠ٜبي سبظٗبٛي ٜٗ ٝبثغ ٗبٓي ٛظب ٕ غٜلي ػجبضت است اظ:
١عي١ ٠ٜبي سبظٗبٛي ٛظبٕ غٜلي  ٝاضًب ٙآ ٙاظ ٗحْ :






ٝ -1-29ضٝزي ٝ ٠حن ػؿٞيت سبٓيب٠ٛ
 -2-29زضآٗس١بي حبغْ اظ آٗٞظش  ٝاٛتطبضات
 -3-29زضآٗس١بي حبغْ اظ ثطُعاضي س٘يٜبض١ب ٘ٛ ٝبيطِب١ٟب
 -4-29زضآٗس١بي حبغْ اظ ذسٗبت پژ١ٝطي
ً٘ -5-29ي ١بي اػكبئي

تجػطٛ : ٟحٗ ٝ ٟٞيعا ٙزضيبكت ١ط يي اظ ٜٗبثغ ٗصًٞض ثٞٗ ٠خت ٛظبٜٗبٗ ٠اي ذٞا١س ثٞز ً ٠ث ٠پيط٢ٜبز ضٞضاي ٗطًعي ٝ
تػٞيت ١يئت ػ٘ٗٞي ٛظبٕ غٜلي ضايب ٠ٛاي ًطٞض ٗي ضسس  .زض ت٘بٕ ٕٝاضز حن ٝضٝزي ٠اػؿبء اخجبضي  ٝت غ٘يٖ زض
ذػٞظ اذتيبضي يب اخجبضي ٞ٘ٛز ٙحن ػؿٞيت ث ٠ع١س ٟضٞضاي ٗطًعي ٛظبٕ  ٝتبييس ١يبت ػ٘ٗٞي ذٞا١س ثٞز.
مادٌ  )30ثطاي اٛدبٕ اٗٞض ًال ٝ ٙازاض ٟضٞضاي ٗطًعي سبظٗبٛ ٙظبٕ  ،سي زضغس اظ ٜٗبثغ زضآٗسي ثٜس يي  ٝز ٟزضغس اظ ٗجٔؾ
زضيبكتي اظ سبيط ٜٗبثغ زضآٗسي ؿيط اظ ً٘ي ١بي اػكبيي ،حساًثط يي ٗب ٟپس اظ ٝغ ّٞث ٠حسبة ضٞضاي ٗطًعي سبظٗبٛ ٙظبٕ
ٝاضيع ذٞا١س ضس.
تجػط : ٟچٜبٛچ ٠ذعا ٠ٛزاض اظ اٛدبٕ اٗٞض ٗطثٞـ ث ٠ايٗ ٚبز ٟاستٌٜبف ٘ٛبيس ،ضٞضاي ٗطًعي ٗي تٞاٛس ػعّ ٝي ضا اظ س٘ت
ذعا٠ٛزاضي اظ ١يأت ٗسيطٛ ٟظبٕ غٜلي زضذٞاست ٘ٛبيس.
مادٌ  )31ضطايف تؼٔين اظ ػؿٞيت يب سٔت ػؿٞيت اظ اػؿبء:




 -1-31آضاي غبزض ٟاظ زازُب ٟهؿبئي زضثبضٗ ٟحطٗٝيت اظ حوٞم اخت٘بػي ػؿٞ
 -2-31تـييط ضـْ ثٛ ٠حٞي ًٗ ٠ـبيط ٗبز 4 ٟاي ٚاسبسٜبٗ ٠ثبضس.
 -3-31ػسٕ ضػبيت ٗلبز اسبسٜبٗ٠
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فصل چُارم ـ اوحالل ي مقررات مرتًط تٍ آن
مادٌ  )32زض غٞضت تػٞيت ٗد٘غ ػ٘ٗٞي كٞمآؼبزٗ ٟجٜي ثط اٛحالّ ٛظبٕ غٜليٗ ،طاتت خ٢ت تػ٘يٖ ُيطي زض ١يبت
ػ٘ٗٞي سبظٗبٛ ٙظبٕ ,ث ٠ضٞضاي ٗطًعي اضخبع ٗيضٞز.
مادٌ  )33زض غٞضت ضأي غبزض ٟاظ قطف ٗطاخغ هؿبيي ٗجٜي ثط اٛحالّ ٛظبٕ غٜلي ضايب ٠ٛاي استب ،ٙتب تطٌيْ ٛظبٕ غٜلي
خسيس اٗٞض ٗطثٞـ ث ٠ازاضٛ ٟظبٕ ،ضأسبً تٞسف ضٞضاي ٗطًعي غٞضت ذٞا١س ُطكت.
مادٌ  )34اظ تبضيد اٛحالّ "ٛظبٕ غٜلي" ،اذتيبضات ٗسئٞال ٙذبت٘ ٠يبكت١ ٝ ٠يبت تػليٜٗ ٠ترت ضٞضاي ٗطًعي ،اٗط تػلي٠
ضا ث ٠ػ٢سٗ ٟيُيطز.
مادٌ  )35اٛحالّ "ٛظبٕ غٜلي" ٗٞخت تؿييغ حن يب اسوبـ تٌٔيق پي٘ب١ٙبي زست٠خ٘ؼي ٜٗؼوس ضس ٟهجٔي ٛرٞا١س ثٞز .
مادٌ  )36زض غٞضت اٛحالّ " ٛظبٕ غٜلي"ًٔ ،ي ٠زاضايي١بي آ ٙث ٠ضٞضاي ٗطًعي ٜٗتوْ ذٞا١س ضس.
مادٌ ١ )37طُ ٠ٛٞتـييط زض ٗلبز اسبسٜبٗ ،٠پس اظ ًست ٛظط ١يأت ػ٘ٗٞي سبظٗبٛ ٙظبٕ هبثْ اخط ا است.

مادٌ  )38اي ٚاسبسٜبٗ ٠زض ٗ 38بز 31 ٝ ٟتجػط ٟزض تبضيد  88/8/20اغالح  ٝثبظِٛطي ث ٠تػٞيت ٗد٘غ ػ٘ٗٞي ضسيس.
***

http://khorasan.irannsr.org

