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 بسمه تعالي
كلهاي مردم نهاد    وظايف  شرح    صصي تش  مدرييت بحران كشىر    كارگروه تخ

 22/8/1396مًرخ  135731دستًرالعمل شمبرٌ 

 يك : مبدٌ

تػَيت  لبًَى هصوَض زض ضاستبي اخطاي لبًَى تطىيل سبظهبى هسيطيت ثحطاى وطَض ٍ آئيي ًبهِ اخطايي  ضطح ٍظبيفايي 

 ٍ اثالؽ هي گطزز : 

 :   تٌسات لبًًَيهس

 وطَض ثحطاى هسيطيت سبظهبى تطىيل  لبًَى 8 هبزُ هفبز 

  وطَض ثحطاى هسيطيت سبظهبى تطىيل  لبًَى 9 هبزُ الف ثٌس 

 وطَض ثحطاى هسيطيت تطىيل لبًَى اخطايي ًبهِ آئيي 15 هبزُ  5 ثٌس 

 ُوطَض ثحطاى هسيطيت تطىيل لبًَى اخطايي ًبهِ آئيي 15 هبزُ 3 تجػط 

 تعبريف :   : 2 مبدٌ

ضبهل وبضگطٍُ  ،ًبهيسُ  هي ضَز "وبضگطٍُ ترػػي"  وبضگطٍُ ترػػي تطىلْبي هطزم ًْبز وِ ثِ اذتػبض .1

 2وِ زض  لبًَى تطىيل سبظهبى هسيطيت ثحطاى وطَض است آئيي ًبهِ اخطايي 15هبزُ  5هٌسضج زض ثٌس ترػػي 

 . سغح هلي ٍ استبًي تطىيل هي ضَز

است وِ زاضاي پطٍاًِ  هَسسبت غيطزٍلتي ضبهل  ؛  ًبهيسُ هي ضَز "تطىل"بض هطزم ًْبز وِ ثِ اذتػ ْبيتطىل .2

           ثِ ػضَيت وبضگطٍُ ترػػي  ،ضطح ٍظبيف ثطاسبس همطضات ايي  ثَزُ ٍ فؼبليت اظ هطاخغ لبًًَي شيطثظ 

 . پصيطفتِ هي ضًَس

 اَذاف : : 3 مبدٌ

 : است اظ تػَيت ايي زستَضالؼول ضبهل هَاضز ظيط اّساف هسًظط 

  حوبيت ٍ اضتمبي ظطفيت تطىلْبي هطزم ًْبز زاذلي ٍ ذبضخي ثِ هٌظَض ثْطُ ثطزاضي اظ تَاًوٌسي آًْب  ،ّسايت

 زض ضاستبي هطاحل هرتلف هسيطيت هربعطات عجيؼي وطَض

 ٍ هربعطات عجيؼي   هسيطيت هرتلف هطاحل زض ًْبز هطزم ّبي تطىل  ّوىبضي خلت هطبضوت 

 :اركبن كبرگريٌ   : 4مبدٌ 

 : ثبضس هي ظيط ضطح ثِ  استبًي ٍ هلي سغح زض ترػػي اغلي وبضگطٍُ اضوبى 

هطوت اظ  است ٍ اػضبي اغلي وبضگطٍُ ترػػيضبهل  )؛ ثحطاى  هسيطيت  ًْبز هطزم تطىلْبي ترػػي وبضگطٍُ (1

  (ًوبيٌسگبى تبم االذتيبض زستگبّْبي اخطاي وطَض ّستٌس.

هطوت اظ  است ٍ اػضبي ّوىبض وبضگطٍُ ترػػيضبهل  ) ؛حطاى ث هسيطيت ًْبز هطزم تطىلْبي ّوبٌّگي ضجىِ (2

  تطىلْبي هطزم ًْبز است وِ ثِ ػضَيت وبضگطٍُ ترػػي پصيطفتِ هي ضًَس.(

ْب ٍ اًدبم اهَض )ّوبٌّگ وٌٌسُ فؼبليت؛ ثحطاى  هسيطيت ًْبز هطزم تطىلْبي ترػػي وبضگطٍُزائوي  زثيطذبًِ (3

 بضگطٍُ ترػػي فؼبليت ذَاّس وطز.(وبضگطٍُ است وِ ثب هسئَليت زثيطو ازاضي

 

www.ngosiran.ir
www.ngosiran.ir


 مرجع سازمانهای مردم نهادسایت 

www.ngosiran.ir 

2 
 

 مسئًليه كبرگريٌ : :  5 مبدٌ  

 ٍظاضت اختوبػي ثطػْسُ ضئيس سبظهبى اهَض وطَض ثحطاى هسيطيت ًْبز هطزم تطىلْبي ترػػي وبضگطٍُ ضيبست .1

 .است   وطَض

 ساضيْباستبً اهٌيتي ٍاختوبػي ،هؼبٍى سيبسي  ثطػْسُ استبًي ًْبز هطزم تطىلْبي ترػػي وبضگطٍُ ضيبست .2

 . ذَاّس ثَز 

 تطىلْبي  اهَض هسيطول  ثطػْسُ ،   تْطاى ضْط   ًْبزهسيطيت ثحطاى هطزم تطىلْبي ترػػي وبضگطٍُ ضيبست .3

   . است  وطَض   ٍظاضت ًْبز  هطزم

 ضئيس حىن ثب،  استبًْب ٍ وبضگطٍّْبي  وطَض ثحطاى هسيطيت ًْبز هطزم تطىلْبي ترػػي وبضگطٍُ زثيط .4

 .  تؼييي ذَاّس ضسترػػي ،   وبضگطٍُ

 : 6مبدٌ 

 )اعضبي اصلي( :ثحران مذيريت وُبد مردم تشكلُبي تخصصي كبرگريٌتركيت اعضبي 

ٍ  زستگبّْبي اخطايي ّستٌس ، هتطىل اظ ًوبيٌسگبى تبم االذتيبض  ًْبز هطزم تطىلْبي ترػػي وبضگطٍُ اغلي اػضبي

 .  ثَز ذَاٌّس زاض ػْسُ ضا زستَضالؼول ايي اخطاي پيگيطي تػَيت ثطًبهِ ّب ٍ 

 :تطويت اػضبي آى ثِ ضطح ظيطذَاّس ثَز گطزز ٍ  هي استبًي،تطىيل ٍ هلي سغح زٍ زض ترػػي وبضگطٍُ

 :  است زير شرح ثٍ ملي سطح در كبرگريٌ تخصصي  اعضبي تركيت:  الف

 (ترػػي وبضگطٍُ ضئيس) وطَض ٍظاضت فطٌّگي ٍ اختوبػي اهَض هؼبٍى (1

 ( ضئيس خبًطيي)وطَض ظاضتٍ ًْبز هطزم تطىلْبي هسيطول (2

 وطَض ثحطاى هسيطيت ًْبز هطزم تطىلْبي ترػػي زثيطوبضگطٍُ (3

 وطَض ٍ هسيط ّوبٌّگي تطىلْبي هطزم ًْبز  سبظهبى هصوَض ثحطاى  هسيطيت سبظهبى ًوبيٌسُ (4

  پعضىي آهَظش ٍ زضهبى ، ثْساضت ٍظاضت ًوبيٌسُ (5

 ًبخب ػوَهي اهٌيت ٍ اعالػبت پليس ًوبيٌسُ (6

  ظيست هحيظ اظ حفبظت ىسبظهب ًوبيٌسُ (7

 پطٍضش ٍ آهَظش ٍظاضت ًوبيٌسُ (8

 هستضؼفيي ثسيح سبظهبى ًوبيٌسُ (9

 وطَض ثْعيستي سبظهبى ًوبيٌسُ (10

 (ضُ)ذويٌي اهبم حضطت اهساز وويتِ ًوبيٌسُ (11

 احوط ّالل خوؼيت ًوبيٌسُ (12

  اسالهي تجليغبت سبظهبى ًوبيٌسُ (13

 ًوبيٌسُ ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهي (14

 ٍ خَاًبى ًوبيٌسُ ٍظاضت ٍضظش  (15

 ًوبيٌسُ اتبق اغٌبف  (16

 ًفط  5ثِ تؼساز  وطَض ثحطاى هسيطيت ًْبز هطزم تطىلْبي ّوبٌّگي ضجىِ هسيطُ ّيبت اغلي اػضبي (17

 الليت ّبي هصّجي ٍ اّل تسٌي هدلس ضَضاي اسالهي ًوبيٌسُ  (18

 ًوبيٌسُ ثٌيبز هسىي اًمالة اسالهي  (19

  هي ضًَس.َع زض خلسبت وبضگطٍُ ترػػي زػَت لعٍم ٍ حست هَضالًوبيٌسُ سبيط وبضگطٍّْبي ترػػي ، ػٌس (20

 :   است زير شرح ثٍ ،  استبوُب  تشكلُبي مردم وُبد كبرگريٌ تخصصي اعضبي تركيت:  ة
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 ( ترػػي وبضگطٍُ ضئيس) استبًساضي هؼبٍى سيبسي اختوبػي ٍ فطٌّگي (1

 هسيطيت ًْبز هطزم يتطىلْب ترػػي زثيطوبضگطٍُثؼٌَاى  استبًساضي فطٌّگي ٍ اختوبػي اهَض زفتط هسيطول (2

  استبى ثحطاى

  استبى ثحطاى هسيطيت ول ازاضُ ًوبيٌسُ (3

   استبى پعضىي ػلَم زاًطگبُ ًوبيٌسُ (4

  استبى ػوَهي اهٌيت ٍ اعالػبت پليس ًوبيٌسُ (5

  استبى هطوع ضْطزاضي ًوبيٌسُ (6

  استبى ظيست هحيظ اظ حفبظت سبظهبى ًوبيٌسُ (7

 استبى پطٍضش ٍ آهَظش  ول ازاضُ ًوبيٌسُ (8

  استبى هستضؼفيي ثسيح سبظهبى يٌسًُوب (9

  استبى ثْعيستي سبظهبى ًوبيٌسُ (10

  استبى( ضُ)ذويٌي اهبم حضطت اهساز وويتِ ًوبيٌسُ (11

  استبى احوط ّالل خوؼيت ًوبيٌسُ (12

 استبى  اسالهي ضَضاي ًوبيٌسُ (13

  استبى اسالهي تجليغبت سبظهبى ًوبيٌسُ (14

 ًوبيٌسُ ازاضُ ول  فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهي استبى (15

 سُ ازاضُ ول  ٍضظش ٍ خَاًبى  استبىًوبيٌ (16

 ًوبيٌسُ اتبق اغٌبف  استبى (17

 ًفط  5ثِ تؼساز  استبى ثحطاى هسيطيت ًْبز هطزم تطىلْبي ّوبٌّگي ضجىِ هسيطُ ّيبت اغلي اػضبي (18

 استبىًوبيٌسُ ثٌيبز هسىي اًمالة اسالهي  (19

 هي ضًَس.ُ ترػػي زػَت لعٍم ٍ حست هَضَع زض خلسبت وبضگطٍالًوبيٌسُ سبيط وبضگطٍّْبي ترػػي ، ػٌس (20

 

 هؼطفي زستگبُ اخطايي شيطثظ  ضئيس سَي اظ وتجي هؼطفيٌبهِ غسٍض ثب ،  وبضگطٍُ ترػػي اغلي اػضبي -ج 

 .ضَز هي  غبزض ترػػي وبضگطٍُ ضئيس سَي اظ آًْب حىن ٍ ضس ذَاٌّس

 ثِ هٌَط آًْب غييطت ٍ ضًَس هي هؼطفي ٍ تبم االذتيبض  ثبثت ًوبيٌسُ ثؼٌَاى ، وبضگطٍُ ترػػي اػضبي  -ز 

 .ثَز ذَاّس زستَضالؼول ايي همطضات عجك  ، ػضَ گيطي وٌبضُ يب ٍ زستگبُ اخطايي شيطثظ  وتجي زضذَاست

  ُ–  ضجىِ تطىلْبي هطزم ًْبز ، هي ثبيست اظ  ثبًَاى ّيبت هسيطُ حسالل يه ًفط اظ اػضبي هؼطفي ضسُ اظ سَي

 ثبضس. 

  ٍ– ّ بي هصّجي سبوي ّستٌس ، يه ًفط اظ هؼتوسيي آًْب ثؼٌَاى ػضَ زض استبًْبيي وِ اّل تسٌي ٍ الليت

 استبى ، زػَت ذَاّس ضس . وبضگطٍُ ترػػي

 

 : 7مبدٌ 

 : تشكلُبي مردم وُبد  يظبيف كبرگريٌ تخصصي شرح 

 ترػػي  هي ثبضس وِ اظ عطيك ّوىبضي وبضگطٍٍُظبيف ٍظبيف وبضگطٍُ ترػػي زض زٍ سغح ضبهل ٍظبيف ػوَهي ٍ  

  .زض ذَاّس آهس بٌّگي تطىلْبي هطزم ًْبز ثِ اخطاء جىِ ّوٍ ض ترػػي

 عمًمي كبرگريٌ تخصصي :  يظبيف شرح 
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 .وطَض ثحطاى هسيطيت ّوبٌّگي ضَضاي ٍ ػبلي ضَضاي هػَثبت اخطاي .1

 ضَضاي تبييس اظ پس ثبظتَاًي ٍ ثبظسبظي همبثلِ، آهبزگي، پيطگيطي، ٍ ثيٌي پيص هطاحل ثِ هطثَط ٍظبيف اًدبم .2

 .وطَض ٍظيط تَسظ اثالؽ ٍ وطَض ثحطاى هسيطيت ّوبٌّگي

 .  فطػي ّبي وبضگطٍُ ًمص ٍ زليك ٍظبيف تػَيت ٍ ثطضسي .3

 ٍ ايدبز خْت ضيعي ثطًبهِ ٍ ثحطاى هسيطيت هرتلف هطاحل ثِ هطثَط اخطايي ّبي سيبست ٍ ّب هطي ذظ تْيِ .4

                  ٍ آهبزگي ػوليبت ظهبى لبلت تطىل هطزم ًْبز زض زض زاٍعلت اًسبًي ًيطٍّبي وليِ اظ استفبزُ اهىبى

 .حَازث ثب همبثلِ

 .ثحطاى هسيطيت هطاحل وليِ زض ًيبظ هَضز يزوبضثط پژٍّص ٍ تحميمبتي هغبلؼبتي، ّبي عطح پيطٌْبز ٍ ثطضسي .5

 اضتمبي سغح ّوىبضي تطىلْبي هطزم ًْبز ثب زستگبّْبي اخطايي زض هسيطيت ثحطاى  .6

 يب ٍ ًْبز هطزم ّبي تطىل ترػػي وبضگطٍُ هست هيبى بهِ ّبي ثلٌس هست ٍثطً ٍ سبليبًِ ّبي ثطًبهِ تسٍيي .7

 .  ّب استبى ٍ هطوع زض هطثَعِ فطػي ّبي وبضگطٍُ

 زض )ظطفيت ضٌبسي ٍ هسئلِ ضٌبسي خَاهغ هحلي( هحلي خَاهغ ذػَغيت ضٌبذت خْت الظم هغبلؼبت اًدبم .8

 .وطَض ثحطاى هسيطيت ّبي وبضگطٍُ سبيط ثِ ظمال ّبي زستَضالؼول اثالؽ ٍ ثحطاى ضطايظ زض وطَض هرتلف ًمبط

 وبضگطٍُ ثط حسي اخطاي ٍظبيف ٍ ًظبضت ثحطاى هسيطيت هرتلف هطاحل زض وبگطٍُ ترػػي ػولىطز اضظيبثي .9

 استبًي ًْبز هطزم تطىلْبي ترػػي

 هرتلف هطاحل زض ًْبز هطزم ّبي تطىل ٍ استبًي ٍ فطػي ّبي وبضگطٍُ الساهبت ثط اضظيبثي ٍ ًظبضت ّوبٌّگي، .10

 .همبثلِ ٍ آهبزگي ثَيژُ ثحطاى هسيطيت

 .وبضگطٍُ ٍيژُ ضتبلَپ اًساظي ضاُ ٍ زازُ هطوع ايدبز پيگيطي ٍ آى ًگْساضتي ضٍظِ ث ٍ ايٌتطًتي سبيت ضاُ اًساظي  .11

 .هبِّ  6زض همبعغ  وطَض ثحطاى هسيطيت سبظهبى   ثِ   ضسُ اًدبم الساهبت گعاضش  .12

                ٍ بئيست خْت شيطثظ هطاخغ ثِ آى اضائِ ٍ استبًي وبضگطٍّْبيات زپيطٌْب ّبٍ ثطًبهِ ثطضسي ٍ زضيبفت .13

 اػتجبض ظبػتذا

 زض هطبضوت خْت ًْبز هطزم زض لبلت  تطىلْبي ٍ الليت ّبي هصّجي ، ثبًَاى  هحلي اختوبػبت سبظهبًسّي .14

 ثحطاى هسيطيت

هطاحل هرتلف هطبضوت ٍ ايفبي ًمص زض ًيبظسٌدي ، آهَظش ، تَاًوٌسسبظي ٍ تدْيع تطىلْبي هطزم ًْبز خْت  .15

 هسيطيت ثحطاى 

 هطبضوت ٍ ّوىبضي ثب سبيطوبضگطٍّْبي ترػػي هسيطيت ثحطاى زض سغح هلي ٍ استبًْب .16

                 ايدبز زثيطذبًِ زائوي وبضگطٍُ ترػػي تطىلْبي هطزم ًْبز خْت ثطلطاضي اضتجبط هستوط ثب تطىلْبي .17

 هطزم ًْبز

 .ثحطاًي ضطايظ زض آًْب ّبي ًمص ، وبضوطزّب ٍ ٍظبيف ذػَظ زض ًْبز هطزم ْبيتطىل ثِ ضسبًي اعالع .18

 

 : 8 مبدٌ

 : ثحران مذيريت مختلف مراحل در كبرگريٌ  تخصصي يظبيف شرح

 : پيشگيريپيش ثيىي ي مرحلٍ  ( الف

         زض سغح هلي ٍ استبًْبي  ثحطاى هسيطيت هطزم ًْبز  تطىلْبيّوبٌّگي   ضجىِ ٍ سبظهبًسّي  ايدبز .1

 .ثب ّوىبضي تطىلْبي هطزم ًْبز  سطاسط وطَض

ٍ تَسؼِ  تَاًوٌسسبظيثطًبهِ ضيعي ثطاي اضظيبثي ٍضؼيت هَخَز تطىلْبي هطزم ًْبز هطتجظ ثب هسيطيت ثحطاى ٍ  .2

 آًْب خْت ضسيسى ثِ ٍضؼيت هغلَة ووي ٍ ويفي 
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خْت ايفبي ًمص  وطَض اخطايي ّبي زستگبًُْبز ٍ هطزم تطىلْبي ثيي ّوبٌّگي خْت الظم وبضّبي ٍ سبظ ايدبز .3

 .هَثط زض هسيطيت ثحطاى

 تحليل گعاضضْبي تسٍيي ٍ زض ثرص ّبي هرتلف  ايوٌي سغحاضظيبثي خْت ثْطُ ثطزاضي اظ تطىلْبي هطزم ًْبز  .4

  ثِ سبظهبى هسيطيت ثحطاى اضائِ ٍ هَخَز ٍضؼيت

  ًْبز هطزم تطىلْبي ّوىبضي ٍ ضوتهطب ثب هيساًي ٍ هيعي زٍض هبًَضّبي ثطگعاضي ضاستبي زض ضيعي ثطًبهِ .5

 زض ُ ثطزاضيثْط  ثطاي ٍ ثرص ذػَغي ٍ سبيط هَسسبت غيطزٍلتي  ًْبز هطزم تطىلْبي اضتمبي سغح ّوىبضي  .6

 .هربعطات عجيؼي 

 استبًي وبضگطٍّْبي فطػي ٍ اغلي  ّبي وبضگطٍُ  سبيط ٍ ٍفطهبًساضيْب زض سغح استبًساضيْب  ّوبٌّگي ايدبز .7

 .ضي ثب تطىلْبي هطزم ًْبزخْت تؼبهل ٍ ّوىب

 زض ًْبز هطزم ّبي تطىل ثىبضگيطي خْت زض زًيب وطَضّبي سبيط زض وِ الساهبتي ٍ تدطثيبت هغبلؼِ ٍ ثطضسي .8

 زض فؼبليت ّبي وبضگطٍُتدبضة هَفك ثيي الوللي  ثىبضگيطي ٍ ضَزهي  اًدبم ثحطاى هسيطيت

 ًساضيْباستب ٍ وطَض ٍظاضت زض هطثَعِ حَظُ زض خبًطيي سبذتبض تْيِ .9

  استبًْب ٍ ضْطستبًْب  زض خبًطيي هطزم ًْبز تطىلْبي عطاحي سبذتبض .10

 ، ٌّطهٌساى ، سيبستوساضاى ، ضٍحبًيَى هبًٌس خبهؼِ هطَْض ٍ ، هؼتوسيي سطضٌبس افطاز ثب ّوبٌّگي ٍ ضٌبسبيي .11

                      رتلفهطاحل هزض هطزم هطبضوت خلت هٌظَض ثِ....  ٍ ،وسجِ ٍ تدبض، ضطوتْب ٍ وبضذبًدبت  ٍضظضىبضاى

 هسيطيت ثحطاى 

ٍ  غيطهتطلجِ حَازث ثب همبثلِ ًحَُ ٍ آهبزگي ٍ پيطگيطي ظهيٌِ زض آهَظضي ّبي زٍضُ ثطگعاضي ٍ عطاحي .12

 اظ عطيك تطىلْبي هطزم ًْبز  هطزم ػوَم ثطايّوچٌيي ًحَُ ّوىبضي ثب اهسازگطاى زض ظهبى حَازث 

             ذبضخي وِ زض اضتجبط ثب هسيطيت ثحطاى فؼبليت NGOsٍ ػولىطز  تْيِ ثبًه اعالػبت اظ ذػَغيبت، اّساف .13

 هي ًوبيٌس ٍ ايدبز آهبزگي الظم ثطاي ّوىبضي .

ووه ثِ ايدبز تطىلْبي هطزم ًْبز ترػػي زض اضتجبط ثب ًيبظهٌسي ّبي احتوبلي هٌبعك آسيت زيسُ اظ حَازث  .14

 غيطهتطلجِ ثب اٍلَيت هطبغل ٍ حطفِ ّبي ترػػي 

 :آمبدگي  مرحلٍ ( ة

 هربعطات عجيؼي ٍلَع ظهبى زض ثطزاضي ثْطُ خْت ًْبز هطزم تطىلْبي ٍ سبظهبًسّي فطاذَاى .1

 .آًْب ثيي وبض تمسين ٍ ٍظبيف ٍتؼييي ًْبز هطزم تطىلْبي هسيطاى ثيي اظ هطَضتي ترػػي وويتِ تطىيل .2

 .ثحطاى گبًِ  4ٍ گطٍّْبي ػوليبتي زض هطاحل  پطسٌل ٍ هسيطاى اظ ّطيه ٍظبيف ضطح تْيِ .3

زض ظهيٌِ ًحَُ تؼبهل ٍ  شيطثظ پطسٌل ٍ ٍ وبضضٌبسبى  زستگبّْبي زٍلتي هسيطاى ثِ ًيبظ هَضز ّبي آهَظش اًدبم .4

 .ّوىبضي ثب تطىلْبي هطزم ًْبز ٍ اختوبػبت هحلي زض هسيطيت ثحطاى 

 زض وبضگطٍُ ّبي َضيتهأه حسٍز تؼييي ٍ ثحطاى ثب همبثلِ ضطايظ زض ًْبز هطزم ّبي تطىل ٍاحس فطهبًسّي ايدبز .5

 ٍغف ستبز سغح

 .السام ًحَُ ٍ هحَلِ ّبي هأهَضيت ذػَظ زض ستبز اػضبي اظ ّطيه آهَظشي وبضگطٍُ ٍاػضب احىبم غسٍض .6

 .ثحطاًي ضطايظ زض استفبزُ ثطاي ًيبظ هَضز لَاظم ٍ اثعاض ثِ ًْبز هطزم تطىلْبي تدْيع ضاستبي زض ضيعي ثطًبهِ .7

             تطىلْبي حَظُ زض ثطزاضي ثْطُ لبثل ّبي ثطظطفيت تىيِ ثب هٌغمِ ّط ثِ طهطثَ خبهغ اعالػبتي ثبًه ايدبز .8

 .وطَض  هرتلف هٌبعك سغح زض ًْبز هطزم

 ٍ ٍظبيف حسٍز زض استبًي ّبي وبضگطٍُ ٍ وبضگطٍُ ػضَ ّبي زستگبُ ػولىطز ثط هساٍم ًظبضت ٍ گيطي گعاضش .9

 .است ًوَزُ تؼييي آًْب ثطاي وبضگطٍُ وِ ّبيي هأهَضيت

www.ngosiran.ir
www.ngosiran.ir


 مرجع سازمانهای مردم نهادسایت 

www.ngosiran.ir 

6 
 

             هلي ًْبز هطزم تطىلْبي ّوبٌّگي ّبي ضجىِ فؼبليت اظ هؼٌَي ٍ هبزي پطتيجبًي ٍ حوبيت ّوبٌّگي، اًدبم  .10

 استبًي ٍ

 ٍ عطح اضائِ ٍ آى اظ لجل ٍ ثحطاى ٍلَع ظهبى زض ًْبز هطزم تطىلْبي تَسظ هطزهي ووىْبي آٍضي خوغ ثط ًظبضت .11

 ٍ ًظبضت ثط ّعيٌِ ّبي اًدبم ضسُ  ثحطاى يتهسيط هسيط زض هٌبثغ ّسايت ثطاي ثطًبهِ

اضتمبي سغح  ٍ ثحطاى هسيطيت ظهيٌِ زض ضٍستبيي ٍ ضْطي هحالت سغح زض هحَض اختوبع ّبي ثطًبهِ اخطاي .12

 زض همبثلِ ثب حَازث  آهبزگي ٍ پيطگيطي زاًص ٍ آگبّي هطزم زض ظهيٌِ

 ػوليبتي سٌبضيَّبي يعطاح ٍ ترػػي ػوليبتي گطٍّْبي زض ًْبز هطزم تطىلْبي سبظهبًسّي .13

                  زض هحلي اختوبػبت ٍ ًْبز هطزم تطىلْبي ٍيژُ ثحطاى هسيطيت ترػػي آهَظضي وبضگبّْبي ثطگعاضي .14

 وطَض سغح

 آهَظضي ّبي زٍضُ عي اظ پس ثحطاى هسيطيت زض هطبضوت ثطاي ًْبز هطزم تطىلْبي ضٌبسبيي ثطاي وبضت غسٍض .15

 ترػػيػوَهي ٍ

 ثطاي ّوىبضي زض ظهبى ٍلَع حَازث ًْبز هطزم تطىلْبياػضبي وبضگطٍُ ٍ   ثطاي هتحسالطىل لجبس عطاحي  .16

 غيط هتطلجِ

 : مقبثلٍمرحلٍ  ( ج

 ٍ ضٍيسازّب ثِ هطثَط اعالػبت ٍ اذجبض اضائِ ٍ شيطثظ هسيطاى ثِ حبزثِ ًَع ّط ٍلَع اظ سطيغ ضسبًي اعالع .1

   همبثلِ ػوليبت هطحلِ پبيبى تب سبػت 12 ّط ضز وطَض ثحطاى هسيطيت سبظهبى ثِ ضسُ اًدبم الساهبت

 .زيسُ حبزثِ هٌبعك زض حضَض خْت  زيسُ آهَظش هطزم ًْبز  ّبي تطىل فطاذَاًي .2

 سبظهبى ػوليبتي ّبي وبضگطٍُ هبثيي في زاٍعلجيي ٍ ي هطزم ًْبزّب تطىل تَظيغ ٍ هسيطيتسبهبًسّي ،  .3

 .آًبى زضذَاست هجٌبي ثط ثحطاى ثب همبثلِ ػوليبتي هٌبعك زض ثحطاى هسيطيت

 افطاز ٍضٍز اظ خْت استفبزُ اظ تطىلْبي هطزم ًْبز ثطاي خلَگيطي اًتظبهبت ٍ اهٌيت وبضگطٍُّوىبضي ثب  .4

 .  زيسُ حبزثِ هٌبعك ثِ هطتجظ غيط

 ثِ آًْب سبظهبًسّي ضطوتْب ، اغٌبف ٍ هطبغل هرتلف ٍ ػٌسللعٍم هؼطفي  ٍ ضٌبسبيي ضطايظ وطزى فطاّن .5

 خْت ّوىبضي زض هٌبعك حبزثِ زيسُ ثحطاى هسيطيت سبظهبى يترػػ ّبي وبضگطٍُ

 آسيت زيسُ  هٌبعك زض استبًي ّبي وبضگطٍُ فؼبليت ضًٍس ثط ًظبضت  .6

                هٌبعك ثِ است آهسُ ثؼول الظم ّوبٌّگي آًبى ثب لجال وِ خبهؼِ هطَْض ٍ سطضٌبس افطاز فطاذَاًي .7

 . ًيبظ هَضز هَاضز زض هطزهي ووىْبي خلت خْت زيسُ آسيت

 زيسُ حبزثِ هٌبعك زض زيسگبى آسيت ثِ ضسبًي ذسهت ّبي ووپ استمطاض .8

 زض پصيط آسيت گطٍّْبي ثِ ترػػي ذسهبت اضائِ ٍ اختوبػي آسيجْبي اظ پيطگيطي ّبي ثطًبهِ اخطاي .9

 هٌبعك آسيت زيسُ 

                       اظ زيسُ آسيت كهٌبع زض ذبضخي ٍ ايطاًي ًْبز هطزم تطىلْبي فؼبليت ٍ ًظبضت ثط هسيطيت ،  ّوبٌّگي .10

 غيطهتطلجِ حَازث

  آًْب ػولىطز ثط ًظبضت ٍ زيسُ آسيت هٌبعك زض ًْبز هطزم تطىلْبي ػوليبتي گطٍّْبي سبظهبًسّي .11

 

 : ثبزتًاوي ي ثبزسبزيمرحلٍ  ( د

 .توبلياح ًمبيع ضفغ خْت ضيعي ثطًبهِ ٍ حبزثِ زيسُ  ػولىطز تطىلْبي هطزم ًْبز زض هٌبعك اضظيبثي .1
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 ثبظسبظي ػوليبت زضخْت ووه ثِ زستگبُ هدطي  هطزهي زاٍعلت ًيطٍّبي ٍ ًْبز هطزم ّبي تطىل سبظهبًسّي .2

 .زيسگبى حبزثِ ثبظتَاًي ٍ

 .ثبظتَاًي ٍ ضٍاًي اختوبػي ٍ هطالجت ّبي ضٍحي ٍ ّبي حوبيت ّبي ثطًبهِ اضائِ خْت ضيعي ثطًبهِ .3

اظ عطيك  هطبضوت  زيسُ آسيت هٌبعك ثبظسبظيهسئَل زض  زستگبّْبي ثِ ووه خْت ضيعي ثطًبهِ ٍ ّوبٌّگي .4

 پس اظ ّوبٌّگي ثب وبضگطٍُ ترػػي هطثَعِ  تطىلْبي هطزم ًْبز

                ثب آى هغبثمت ٍ زيسُ آسيت هٌبعك ثبظسبظي ضًٍسػولىطز تطىلْبي هطزم ًْبز زض  ثط ترػػي ًظبضت  .5

ٍ اضائِ پيطٌْبز ٍ ضاّىبض ثِ سبظهبى  زيسُ حبزثِ  ٌبعكه  ظيست هحيظ اظ حفبظت ٍ پبيساض تَسؼِ ّبي هَلفِ

 هسيطيت ثحطاى وطَض ٍ وبضگطٍّْبي ترػػي ٍ زستگبّْبي زٍلتي شيطثظ.

 ثِ اضائِ ٍ زيسُ حبزثِ هٌبعك ثبظسبظي هطبضوت تطىلْبي هطزم ًْبز زض ٍضؼيت تحليل گعاضش اضائِ ٍ تسٍيي .6

  وطَض ٍظيط ٍ وطَض ثحطاى هسيطيت سبظهبى

 

زض اضتجبط ثب ضطح ٍظبيف سبيط  ٍظبيف ترػػي ٍ ػوَهي ، هٌسضج زض ثٌسّبي اخطاي ّطيه اظزضغَضتيىِ  تجػطُ :

پس اظ ّوبٌّگي ثب وبضگطٍُ شيطثظ اًدبم  آًْب  ذػَظهسيطيت ثحطاى ثبضس ، السام زض سبظهبى وبضگطٍّْبي ترػػي  

 ذَاّس ضس. 

 : 9 مبدٌ

 (َمكبر اعضبي) ثحران مذيريت وُبد مردم تشكلُبي َمبَىگي شجكٍ

ثِ ثب هطبضوت تطىلْبي هطزم ًْبز زض سغح هلي ٍ استبًي  ، "ضجىِ ّوبٌّگي تطىلْبي هطزم ًْبز هسيطيت ثحطاى"

 ز : ضَتبسيس هي  ضطح ظيط

 ٍ هلي ًْبز هطزم تطىلْبي هطبضوت ثب "وطَض ثحطاى هسيطيت ًْبز هطزم تطىلْبي ّوبٌّگي ضجىِ"الف : ضجىِ هلي : 

 .ّس ضس ذَا تطىيل استبًي

   ًْبز هطزم تطىلْبي هطبضوت ثب  "استبًْب ثحطاى هسيطيت ًْبز هطزم تطىلْبي ّوبٌّگي ضجىِ"ة : ضجىِ ّبي استبًي: 

 : 13مبدٌ
حوبيت اظ   ثطاي ضا الظم الساهبت  ، آهَظضي وبضگبّْبي ثطگعاضي ٍ فطاذَاى عطيك اظ است هَظف  ، ترػػي وبضگطٍُ

 .آٍضز ثؼول زستَضالؼول ايي اثالؽ تبضيد اظ يىسبل هست ظطف  استبًْب وليِ ٍ هلي سغح زض ّوبٌّگي ضجىِ تبسيس

ًحَُ تبسيس ٍ فؼبليت ضجىِ ّبي هصوَض ثِ استٌبز لَاًيي ٍ همطضات خبضي وطَض ٍ  اسبسٌبهِ پيطٌْبزي ازاضُ اهَض 

 تطىلْبي هطزم ًْبز ٍظاضت وطَض  ،  اًدبم ذَاّس ضس.  

ظ ثيي تطىلْبي هطزم ًْبز ػضَ ضجىِ اًتربة هي ضَز . حسالل يه ًفط اظ اػضبي اػضبي ّيبت هسيطُ ضجىِ ّوبٌّگي ا

 ّيبت هسيطُ ضجىِ ّبي ّوبٌّگي هي ثبيست اظ ثيي ثبًَاى ػضَ ضجىِ اًتربة ضَز. 

 : 11مبدٌ 
 :ّوبٌّگي ثططح ظيط است ّبي ٍظبيف ضجىِ 

  يت هؼتجط ّستٌسوِ زاضاي پطٍاًِ فؼبل  ػضَپصيطي هستوط اظ تطىلْبي هطزم ًْبز زاٍعلت .1

  زض حَازث غيطهتطلجَِّبي السام يٍ سٌبض ضجىِ ّوبٌّگي  سبليبًِ  ػوليبتي ّبي ثطًبهِ عطاحي .2

 وبضگطٍُ ترػػي  ِ ّبي  اثالغي اظ سَي اخطاي هػَثبت ٍ ثطًبه .3

 ًمص ايفبي خْت ايي زستَضالؼول ،  12هٌسضج زض هبزُ  زض گطٍّْبي ػوليبتي ًْبز هطزم تطىلْبي سبظهبًسّي .4

 ثحطاى هسيطيت گبًِ 4 هطاحل زضرػػي ت

   ايي زستَضالؼول ثب ّوبٌّگي وبضگطٍُ ترػػي . 5ٍ  4هٌسضج زض هبزُ  اخطايي ًوَزى ضطح ٍظبيف .5
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اضائِ فْطست ٍ  ٍ اػضبي گطٍّْبي ػوليبتي  ثػَضت هبّيبًِ ٍ  تْيِ ٍ ثِ ضٍظ ضسبًي فْطست اػضبي ضجىِ  .6

 ضٌبسبيي . وبضت غسٍض هساضن اػضب ثِ زثيطذبًِ وبضگطٍُ ترػػي خْت

گبًِ هسيطيت ثحطاى  ٍ  4زض هطاحل  وبضگطٍُ ترػػياضظيبثي ٍضؼيت هَخَز ٍ اضائِ گعاضضْبي تحليلي ثِ  .7

 عطاحي ٍ پيطٌْبز ضاّىبضّبي اخطايي .

 : 12 مبدٌ
 : ترػػي ػوليبتي گطٍّْبي 

 ايدبز ذػَظ زض هصوَض ضجىِ يطُهس ّيبت ،هلي ٍ استبًي  زض سغح ّوبٌّگي ّبي ضجىِ وبض ثِ آغبظ ٍ تبسيس اظ پس 

 زضثطحست هَضَع فؼبليت ترػػي ٍ تَاًوٌسيْب ،  ًْبز هطزم تطىلْبي السام هي ًوبيٌس ٍ ترػػي ػوليبتي گطٍّْبي

 .سبظهبًسّي ذَاٌّسضس ػوليبتي گطٍّْبي

 ٍ ضس ذَاٌّس لتطىي زض ظيطهدوَػِ ضجىِ ّبي ّوبٌّگي   شيل ثططح گطٍُ 12 تؼساز ثِ حسالل ػوليبتي گطٍّْبي:  الف

 .است افعايص لبثل وبضگطٍُ ترػػي تػَيت ثب ػٌساللعٍم  تؼسازآًْب

للعٍم هي تَاًٌس ثب ّوبٌّگي زثيطذبًِ وبضگطٍُ ترػػي اػٌس ،  هسيطيت ثحطاىسبظهبى وبضگطٍّْبي ترػػي ّطيه اظ 

ٍ ثب ّطيه اظ گطٍّْبي  تطىلْبي هطزم ًْبز ، ًسجت ثِ  ايدبز گطٍُ ػوليبتي زض شيل ضجىِ ّوبٌّگي السام ًوَزُ

 ػوليبتي ّوىبضي زاضتِ ثبضٌس. 

 :  است ظيط ضطح ثِ گبًِ 12 ػوليبتي گطٍّْبي فْطست 

 تطىلْبي هطزم ًْبز ػوليبت هسيطيت ٍ ثطًبهِ ٍ عطح ػوليبتي گطٍُ .1

 تطىلْبي هطزم ًْبز آهَظش ٍ پژٍّص ػوليبتي گطٍُ .2

 هطزم هحَض  آهبزگي ٍ پيطگيطي ػوليبتي گطٍُ .3

 اظ فؼبليت وبضگطٍُ ترػػي پطتيجبًي ٍ هٌبثغ تدْيع ػوليبتي گطٍُ .4

 زضهبًي ٍ پعضىي ّبي فَضيت ػوليبتي گطٍُ .5

 وَزوبى اظ حوبيت ػوليبتي گطٍُ .6

 ٍ ذبًَازُ  ظًبى اظ حوبيت ػوليبتي گطٍُ .7

 ذبظ گطٍّْبي ٍ سبلوٌساى ٍ هؼلَالى اظ حوبيت ػوليبتي گطٍُ .8

 پبيساض تَسؼِ ٍ ظيست هحيظ اظ حفبظت ػوليبتي گطٍُ .9

 الولل ثيي اهَض وبضگطٍّْبي ترػػي ٍ  ّوبٌّگي  ػوليبتي گطٍُ .10

 ػوطاى ٍ ثبظسبظي ػوليبتي گطٍُ .11

 اضغطاضي ذسهبت ػوليبتي گطٍُ .12

 ٍ ػوليبتي گطٍُ زثيط  تؼييي ذػَظ زض  هَظف ّستٌس تب ػضَ تطىلْبي ػوليبتي، گطٍّْبي گيطي ضىل اظ پس:  ة

 .ًوبيٌس هي السام  زثيط يخبًطي

 تػَيت پس اظ ٍ پصيطز هي اًدبم گطٍُ اػضبي تَسظ  ػوليبتي گطٍّْبي اظ ّطيه ترػػي ٍظبيف ضطح تْيِ:  ج

 .وبضگطٍُ ترػػي لبثل اخطاست 

 سَي اظ ، پس اظ هؼطفي ضجىِ ّوبٌّگي تطىلْبي هطزم ًْبز ،  ػوليبتي ّبي  گطٍُ اػضبي ضٌبسبيي وبضت ٍ  مبحىا:  ز

 .ضس ذَاّس غبزض  تطىلْبي هطزم ًْبز  ترػػي وبضگطٍُ طذبًِزثي

 ػوليبتي گطٍّْبي خلسبتزثيط گطٍُ ػوليبتي ،  هسئَليت پيگيطي ٍ اخطاي ضطح ٍظبيف گطٍُ  ضا ػْسُ زاض است  ٍ :  ُ

 ذَاّس ضس.   ثطگعاض  هبّيبًِ ثػَضت

  : 13 مبدٌ

www.ngosiran.ir
www.ngosiran.ir


 مرجع سازمانهای مردم نهادسایت 

www.ngosiran.ir 

9 
 

 :است ظيط ضطح ثِ ػوليبتي گطٍّْبي ػوَهي  ٍظبيف 

 خْت ػضَيت زض ضجىِ ّب هطزهي زاٍعلت ًيطٍّبي ٍ ًْبز هطزم تطىلْبي اظ زػَت (1

  ي گطٍُ ػوليبتي اػضب ثطاي پطًٍسُ تطىيل (2

 تْيِ ٍ ثِ ضٍظ ضسبًي فْطست اػضبي گطٍُ ػوليبتي (3

 گطٍُ ػوليبتي السام سٌبضيَّبي ٍ ػوليبتي ثطًبهِ عطاحي (4

 غيطهتطلجِ حَازث اظ زيسُ آسيت هٌبعك زض حضَض (5

 ٍ اضائِ ذسهبت ثِ حبزثِ زيسگبى زيسُ آسيت هٌبعك زض ضسبًي ذسهت ووپ ستمطاضا (6

 تطىلْبي هطزم ًْبز ّوبٌّگي ضجىِ ثِ اضائِ خْت ػولىطز گعاضش تْيِ (7

 زيسُ آسيت هٌبعك ٍ ضٍستبئي ٍ ضْطي هحالت سغح زض ترػػي هبًَضّبي اخطاي ٍ عطاحي (8

  ترػػي وبضگطٍُ ٍ ّوبٌّگي ضجىِ سَي اظ هحَلِ ٍظبيف اخطاي (9

  : 14 مبدٌ

 : تشكلُبي مردم وُبد مذيريت ثحران كشًر   تخصصي كبرگريٌدائمي  خبوٍ دثير 

 ٍ ّوچٌييٍ تطىلْبي هطزم ًْبز   (زٍلتي زستگبّْبي اخطايي)سبظهبًْبيٍ ّوىبضي  زض تؼبهل  ّوبٌّگي ايدبز هٌظَض ثِ

ّوبٌّگي  ّبي يتْب ٍ ثطًبهِ ّبي  ضجىِپطتيجبًي اظ فؼبل ، ترػػي وبضگطٍُ اخطائي ػوليبت پيگيطي ٍ اًدبم اهَض ازاضي

     ترػػي تطىلْبي وبضگطٍُ زائوي زثيطذبًِ ،ٍ ايدبز ّوبٌّگي زض فؼبليت وبضگطٍّْبي استبًْب تطىلْبي هطزم ًْبز

             (ًْبز هطزم تطىلْبي اهَض ول ازاضُ) وطَض ٍظضات اختوبػي اهَض سبظهبى زض هطزم ًْبز هسيطيت ثحطاى وطَض ، 

 .گطزز هي لتطىي

 . ػْسُ ذَاّس زاضت  ثط ضا زثيطذبًِ زائوي  هسئَليت زثيطوبضگطٍُ ترػػي تطىلْبي هطزم ًْبز هسيطيت ثحطاى وطَض ، 

آئيي ًبهِ اخطايي    21ٍ   20،   19هطوَل همطضات هٌسضج زض هبزُ ٍ زثيط ايي وبضگطٍُ ، زثيطذبًِ زائوي وبضگطٍُ ترػػي 

 طاى وطَض است . لبًَى تطىيل سبظهبى هسيطيت ثح

 تبهيي وبضگطٍُ اػضبي هسبػست ّوچٌيي ٍ وطَض ثحطاى هسيطيت سبظهبى سَي اظ ترػػي وبضگطٍُ زثيطذبًِ اػتجبضات

 .ضس ذَاّس

 : 15 مبدٌ

 دثير كبرگريٌ تخصصي : يظبيف 

             ْسُ زاضٍظيفِ اًدبم وليِ اهَض ازاضي ثطاي اخطايي ضسى ضطح ٍظبيف وبضگطٍُ ترػػي ضا ػ ، زثيطوبضگطٍُ ترػػي

، ًظبضت ثط حسي اخطاي  ايي زستَضالؼول زض سغح هلي ٍ استبًي ضا هي ثبضس ٍ ثؼٌَاى ًوبيٌسُ ضئيس وبضگطٍُ ترػػي 

 ثطػْسُ ذَاّس زاضت. 

 ُ ترػػي تسٍيي پيص ًَيس  ثطًبهِ سبليبًِ وبضگطٍ  (1

 وبضگطٍُ سبليبًِ هسيطيت ثحطاى . ثطًبهِپيگيطي تػَيت ثطًبهِ سبليبًِ ٍ تبهيي اػتجبضات هَضز ًيبظ اظ سبظهبى  (2

 است  االخطا الظم شيطثظ استبى يب وطَض ثحطاى هسيطيت سبظهبى تػَيت اظ پس

 اضظيبثي ٍضؼيت تؼبهل ٍ ّوىبضي زستگبّْبي زٍلتي ثب تطىلْبي هطزم ًْبز  (3

  وبضگطٍُ ترػػي ٍ غَضتدلسبت  خلسبت زستَض تسٍيي  ،ثطگعاضي خلسبت  (4

 ترػػي  وبضگطٍُاضوبى   بتهػَثاخطاي   پيگيطي  (5

                هسيطيت زثيطذبًِ زائوي ٍ تبهيي اهىبًبت سرت ٍ افعاضي ٍ ًطم افعاضي هَضز ًيبظ اظ عطيك سبظهبى    (6

 ٍ سبيط اػضبي وبضگطٍُ هسيطيت ثحطاى 
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 هسيطيت سبظهبى ٍترػػي  وبضگطٍُ ضئيس ثِ ٍ اضائِ اػضبء هطبضوت هيعاى ٍ وبضگطٍُ ػولىطز گعاضش تسٍيي   (7

   وطَض ثحطاى

 وِ هَاضزي زض هگط،  گيطز هي اًدبم زثيط اهضبء ثب زثيطذبًِ عطيك اظ وبضگطٍُ پطتيجبًي ٍ ازاضي هىبتجبت وليِ  (8

 .ثبضس وبضگطٍُ ضئيس ثب آى اهضبء ٍ تبئيس ضطٍضت

 ، ضجىِ ّوبٌّگي ٍ گطٍّْبي ػوليبتي وبضگطٍُ ترػػيغسٍض وبضت ضٌبسبيي اػضبي  (9

 هسيطيت ثبًه اعالػبت تطىلْبي هطزم ًْبز هسيطيت ثحطاى وطَض  عطاحي ، استمطاض ٍ (10

ٍ ثطگعاضي وبضگبّْبي  ًيبظسٌدي آهَظضي ٍ تدْيعاتي تطىلْبي هطزم ًْبز ثب ّوىبضي ضجىِ ّبي ّوبٌّگي (11

 ترػػي آهَظضي

 استبًْب ًْبز هطزم تطىلْبي ترػػي وبضگطٍّْبي فؼبليت زض ايدبز ّوبٌّگي (12

 ًوٌسسبظي ٍ آهَظش تطىلْبي هطزم ًْبز زض سغح وطَض ًظبضت ثط ضًٍس تدْيع ،  تَا (13

ٍ  ضَز هي تطىيل(  فطٌّگي ٍ اختوبػي اهَض زفتط) استبًساضي هحل زض استبًي ترػػي وبضگطٍّْبي زثيطذبًِ (14

 .گطزز هي هٌػَة وبضگطٍُ ضئيس حىن ثب  وبضگطٍُ زثيط

 

 : 16 مبدٌ

 :  وبضگطٍُ ترػػي ٍ هػَثبت خلسبتحسًػبة ضسويت 

 اوثطيت آضاي ثب هترصُ تػويوبت ٍ يبثس هي ضسويت وبضگطٍُي اػضبًػف ثؼالٍُ يه  حضَض ثب  ترػػي بضگطٍُو  خلسبت

 ثِ تػَيت هي ضسس.،  خلسِ زض ييحبضط

 .ضس ذَاّس ثطگعاض سبليبًِ ثطًبهِ اسبس ثط ٍ ثػَضت فػلي هؼوَل ثغَض وبضگطٍُ ػبزي خلسبت:  1 ثٌس

                  اػضبء اظ يىي ػْسُ ثِ وبضگطٍُ ضئيس تؼييي ثطاسبس خلسبت ازاضُ ،ترػػي  وبضگطٍُ ضئيس غيبة زض:  2 ثٌس

 .ثَز ذَاّس

زستگبُ اخطايي  االذتيبض تبم ٍ ثبثت ًوبيٌسُ هؼطفي هي ضًَس ثؼٌَاى  وبضگطٍُ ترػػيافطازي وِ ثؼٌَاى ػضَ  : 3 ثٌس

 .ًيست هدبظ  وبضگطٍُ خلسبت زض ضسُ، فيهؼط ًوبيٌسگبى اظ غيطثِ  ، افطاز سبيط حضَض ٍ ّستٌسشيطثظ هحسَة 

 .ضس ذَاّس  اثالؽ اخطا خْت ترػػي ٍ يب خبًطيي ٍي ،  وبضگطٍُ ضئيس تَسظ ،ضَضاي هطوعي  هػَثبت:  4 ثٌس

 اًدبم ، تَسظ زثيطذبًِ وبضگطٍُ ضيبست ّوبٌّگي ثب ترػػي  وبضگطٍُ اػضبي اظ زػَت ٍ خلسبت ظهبى تؼييي:  5 ثٌس

 ذَاّس تطىيل الؼبزُ فَق خلسبت ،يب خبًطيي ٍي  ضئيس تطريع، ثب  ضطٍضت غَضت زضع ثحطاى ٍ . زضظهبى ٍلَگيطز هي

 .سض

 :   17مبدٌ 
 :  غيبة ٍ حضَض ٍ ازاضي همطضات

 .ضَز هي اضسبل وبضگطٍُ اغلي اػضبي ثطاي ٍ زضج غَضتدلسبت زض خلسِ زض غبيجيي ٍ حبضطيي اسبهي:  1 ثٌس

 خلسبت زض سبل يه زض هتٌبٍة خلسِ 3 يب هتَالي خلسِ 2 اظ ثيص وبضگطٍُ اغلي يباػض اظ يه ّط غَضتيىِ زض:  2 ثٌس

 ذػَظ زض تب گطزز هي اػالم شيطثظ اخطايي زستگبُ ثِترػػي  وبضگطٍُ زثيطذبًِ تَسظ وتجبً هطاتت ًيبثس حضَض

 .ضَز السام ٍلت اسطع زض ًوبيٌسُ  خبيگعيٌي

 ضطوت خلسبت زض وٌٌسُ ّوبٌّگ ٍ ًظبضت ٍظيفِ ثب ٍ اغلي ػضَ ػٌَاى ثِ وطَض ثحطاى هسيطيت سبظهبى ًوبيٌسُ:  3 ثٌس

 .ًوبيس هي

 : 18 مبدٌ
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 ثحطاى هسيطيت ّوبٌّگي ضَضاي 4/7/1396   هَضخ خلسِ زض ،  ٍ يه تجػطُ هبزُ  18  تؼساز ثط هطتول زستَضالؼول ايي 

 گطزيس . 4/2/1391هَضخ  31/12053وبضُ خبيگعيي زستَضالؼول ض ثب تَضيح ٍظيط هحتطم وطَض ، ٍ ضسيس تػَيت ثِ وطَض
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