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ٍصاست کشَس 29/8/95هَسخ  112813تخشٌاهِ شواسُ 

 

 هَضَع تخشٌاهِ :   همشسات جوغ آٍسی کوك ّای هشدهي تَسط هَسسات خيشیِ ٍ ػام الوٌفؼِ

 

 هؼاًٍيي هحتشم سياسي ، اهٌيتي ٍ اجتواػي  استاًذاسی ّای سشاسش کشَس            

سالم ػليكن

        12/5/94ممرس    60830احتشامب پيشو نبمه شمابس            

   

دسخصمر  ماورييم   عامو يوسم  امي ممبم مشدمم  

 دسسطح معبثش يارم  ترسط مرسسبت خيشيه و يبم الاوفعه و حست گضاسشهبم واصمهه اص  مشاعمو انتممبم  

    

مجوم  ثمش 

يذم سيبي  ماوريي  مز رس و ثشوص تخهفبت و سرءاستفبد  اص يوران ثيامبسان و نيبصمومذان ترسمط ثشخم  اص ا مشاد و 

    مرسس

  

بت ، ثبترعه ثه ايوكه  مسبئل و مشكالت مرعرد دساين حرص   نبش  اص خمالء مممشسات و يمذم وعمرد وحمذت 

سويه دس ايابل نمبست مذ اوذ ثش عبلي  مرسسبت خيشيه م  ثبشذ و م  ثبيس  سويه واحمذم اص سمرم دسمتهبمهبم 

 شمبئيذ مراسد ريل ثبليمذ  رسيم  دس   اعشاي   شرس دس تعبمل ثب اين مرسسبت مذنمش لشاس گيشد،  شبيسته اس  دسترس

مب  اص تبسيخ صذوس اين نبمه، عهم  المذام   3دسترس  بس لشاس گش ته و نتيجه الذامبت ثعال يمذ  حذا ثش ظشف مذت 

 ثعذم ثه اين وصاستخبنه موعكس شرد.

،  شوش لجض، نصت صوذوق، انتشبس تصبويش گشومهمبم  "ميبت نمبست  شرس"  4/5/94طجك مصرثه مرس  .1
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ذف و الذام ثه عاو يوسم  اي مبم مشدم ، دس سطح معبثش يارم   ماورع ثمرد  و تخهما اص  مصمرثه    

  رق، موجش ثه اسائه تز ش  تج  و تعهيك پشوانه  عبلي   مرسسه خرامذ شذ .

ميبت مبم نمبست استبن و شهشستبن مرظا مستوذ ثمب ماكمبسم سمبيش مشاعمو صمذوس مجمرص، دسخصمر         .2

 "ذم  و نمبست ثش  عبلي  مرسسبت خيشيه بسگشو  سبمبن"تشكيل 

      

الذام نارد   و  عبلي  مرسسبت مز رس 

اص حيث داشتن سيستم حسبثذاسم استبنذاسد، شفب ي  دس امرس مبل ، ميضان دسيمذمب و محل مضيوه ناردن ين، 

تعذاد مذدعريبن و نرع خذمبت ثه گشو  مذف، ثشگضاسم مجمبمو يامرم  سمبليبنه، نحمر  انتخمبة ممذيشان 

سبيش تكبليا لبنرن  و ماچوين سيبي  مفبد اين ثخشموبمه، ثصمرست سمبليبنه ممرسد ثشسسم  لمشاس گش تمه و        و

يوذالهضوم مشگرنه الذام الصم ثشام  لبنرناوذم و اصالح وضعي  اين مرسسبت  انجبم پزيشد .
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م  ترانوذ دس محل د تش مش ضم و محل شعت و د مبتش نابيومذگ  مرسسمه، المذام ثمه      مرسسبت خيشيه صش ب  .3

عاو يوسم  اي مبم مشدم  نابيوذ و ايضام  بس وبن ثمه سمطح شمهشمب، سوسمتبمب و سمبيش معمبثش يامرم         

 عه  عاو يوسم  اي ماورع ثرد  و دسصرست مشبمذ ،  ثعوران تخها ثج  و سسيذگ  خرامذ شذ.

 مشدم  ثب استفبد  اص سوش مبم صيش ثالمبنو اس  :عاو يوسم  اي مبم .4

 واسيض  اي مبم مشدم  ثه حسبة ثبنك  مرسسه 

 ... نصت صوذوق عاو يوسم  اي دس اداسات دولت ، امب ن يارم ، ثيابسستبنهب و  شوشهبمهب و

پس اص اخز مرا م  مسئرلين يب مبلكين محل مبم مز رس. 

دس ساستبم مرضرع  عبلي  و حابي  اص گشومهبم مذف ثشگضاسم ثبصاسچه مبم خيشيه و نابيشهب  

ثب اطالع  تج  ثه مشعو صذوس پشوانه  عبلي .

                   ،عاو يوسم  اكهبم مشدم  اص طشيمك ايجمبد سمبي  ايوتشنتم  و  عبليم  دس شمجكه ممبم مجمبصم

 شذ.صش بً اص طشيك واسيض وعر   ثه حسبة ثبنك  ثوبم مرسسبت خيشيه و حابيت   مجبص م  ثب

5.   

  

 هيه مرسسبت   ه دسخصر  عاو يوسم  اي مبم مشدم  الذام م  نابيومذ مم  ثبيسم  داسام سيسمتم 

حسبثذاسم استبنذاسد ثبشوذ و دسيمذمب و مضيوه مب، اص طشيك  واسيض و ثشداش  اص حسبة ثمبنك  ثومبم مرسسمه 

انجبم  شرد . ماچوين تعذاد مذدعريبن و نرع خذمبت   ه ثه ينهب اسائه م  شرد م

 

 

   

    

  ثبيس  ثه تفكيي مشمب  

دس د بتش مخصر  ثج  و يوذالهضوم ثه مشاعو نمبست  اسائه شرد. دس خصر  مرسسمبت خيشيمه و حامبيت  

ميمبت نممبست   " ه محذود   عبلي  ينهب دس سطح مه  اس ، تعيين مرسسه حسبثشسم  مسمتمل ممرسد تبييمذ 

الضام  اس .  " شرس

 عبليمم  مرسسممبت خيشيممه ، صممش ب دس محممذود  عنشا يممبي  موممذسا دساسبسمموبمه يممب                        محممذود  لممبنرن   .6

پشوانه  عبلي   مرسسه م  ثبشذ و  عبلي  مرسسمبت دسخمبسا اص محمذود  لمبنرن  ثجم  شمذ  دس اسبسموبمه،        

 ماورع ثرد  و تخها محسرة م  شرد .
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  دسخصر  شعت و د بتش نابيوذگ  مرسسبت خيشيه و حابيت  .7

    

 ه دس صميوه عاو يوسم  اكهمبم مشدمم  

 عبلي  داسنذ، ممشسات  رق حب م ثرد  و م  ثبيس   هيه موبثو حبصهه ثه حسبة ثبنك  ثومبم شمعجه يمب د تمش 

نابيوذگ  واسيض شذ  و طجك امذاف اسبسوبمه دس محل  عبلي  شعجه يب د تش نابيوذگ  مضيوه گشدد. 

      ثب يوبي  ثه ايوكه ثشخرسداسم اص تاكن مب.8

    

ل  ثشام تبسيس شمعت و د مبتش نابيومذگ  ضمشوسم اسم   ، لمزا  

انتمبل مشگرنمه وعمه اص شمعت و د مبتش نابيومذگ  ثمه مرسسمه مش مضم ماومرع ثمرد  و  هيمه مومبثو حبصمهه                              

م  ثبيس  دس محل  عبلي  شعجه و د تش نابيوذگ  مضيوه شرد. الصم ثه ر شاسم  پشداخم  مشگرنمه وعمه اص 

د بتش نابيوذگ  ثه مرسسه مش ضم، موجش ثه اثطبل مجرص شعجه يب د تش نابيوذگ             خرامذ  سرم شعت و

شذ. 

دس خصر  مرسسبت   ه يهيشغم دسيب   تز ش تج  و تعهيك پشوانه  عبلي ، الذام ثه عاو يوسم  اكهبم .9

سا ثشام دسخراس  اثطبل  مشدم  دس سطح معبثش يارم  نابيوذ، مشاعو صذوس مجرص مرظفوذ تب الذامبت الصم

پشوانه  عبلي  اص مشاعو صبلح لضبي  ثعامل يوسد  و ثمب ماكمبسم مشاعمو انتممبم ، اص عامو يوسم  امي        

ترسط مرسسبت متخها عهرگيشم شرد.

عاو يوسم  اي مبم مشدم  دس موبسج  مب و ايبم مزمج ، اييبد و ... ، مستهضم اخز مجرص  تج  اص مشعمو  .10

ايوهرنه مجرصمب م  ثبيس  ثشام مرسسبت لبنرناوذ و صش ب ثشام تبسيخ ايبم خب   صبدس ووذ  مجرص ثرد  و

صبدس شرد . 

11. 

 

      

   

مفبد اين ثخشوبمه ثشام  هيه مرسسبت خيشيه صشف نممش اص مشعمو صمذوس مجمرص، الصم االعمشا ثمرد  و   دس 

 صرست يذم ماكبسم مشيي اص مشاعو ريشثط، مرضرع ثشحست وظبيا راتم  وصاست  شمرس دس ساسمتبم

پيهيشم شذ   شرسام تبمين شهشستبنحفظ اموي  اعتابي  و صيبن  اص حمرق شهشونذم، اص طشيك طشح دس 

 و الذام لبنرن  الصم ثعال ييذ. 

سسيذ  اس . "ميبت نمبست  شرس"ثه تصريت  22/8/1395مرس   294اين ثخشوبمه دس عهسه شابس  
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صبدس  ووذ  پشوانه  عبلي  مرسسبت خيشيه و حابيت               شبيسته اس  دسترس  شمبئيذ مفبد اين ثخشوبمه، ثه مشاعو 

ين استبن اثالغ گشديذ  و ثه  مرسسبت خيشيه  و شعت و د بتش نابيوذگ   عبل دس ين استبن ، اطالع سسبن  شرد. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍصاست کشَس 25/10/95هَسخ  139296تخشٌاهِ شواسُ 

 

هَضَع تخشٌاهِ : اتالؽ هظَتِ ّيات ًظاست کشَس دس هَسد تؼييي هَسسِ حساتشسي هستمل ٍ شاخض ّای اسصیاتي 

 ػولكشد هالي ٍ اجشایي سالياًِ ساصهاًْای هشدم ًْاد حوایتي ٍ هؤسسات خيشیِ هلي ٍ فشاستاًي .

 

 هحتشم ساصهاًْای هشدم ًْاد حوایتي ٍ هؤسسات خيشیِ هلي ٍ فشااستاًيّيات هذیشُ ٍ تاصسسيي 

 سالم ػليكن 

، اسائه گضاسش حسبثشس سسا  دس خصر  ياهكشد مبل   "ّيات ًظاست کشَس"ثب يوبي  ثه ايوكه طجك مصرثه        

 عبلي  ينهب دس سطح مه  و  شااستبن  و اعشائ  سبليبنه سبصمبنهبم مشدم نهبد حابيت  و مؤسسبت خيشيه  ه محذود  

م  ثبشذ ، اص اثتذام سبل عبسم الضام  شذ  اس  ، شبيسته اس  دس خصر  تعيين مؤسسه حسبثشس  سسا  مستمل 

 مب  اص تبسيخ صذوس اين نبمه ، ثه اين وصاستخبنه موعكس شرد . 2الذام نارد  و نتيجه حذا ثش ظشف مذت 

 ه م  ثبيس  دس گضاسش حسبثشس سسا   "ّيات ًظاست کشَس"ث  مصرة الصم ثه ر ش اس  شبخصهبم اسصيب 

ين مؤسسه دسا و ترسط مرسسه حسبثشس  اظهبس نمش شرد ،  شبمل مراسد صيش م  ثبشذ  28/12/1395موته  ثه تبسيخ 

. 
 

 اػالم جوغ کل دسآهذ سالياًِ ..1

 
سئيس ّيات ًظاست تش ساصهاًْای هشدم ًْاد کشَس                                  
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دسآهذّای حاطل اص تفكيك هٌاتغ دسآهذی  شاهل دسآهذّای داخلي )حك ػضَیت ،کوكْای هشدهي، .2

فؼاليت ّا ...( ٍ دسآهذّای خاسجي )خاسج اص کشَس( .

اػالم سٍش ّایي کِ تشای کسة دسآهذ هَسد استفادُ لشاس هي گيشد ..3

اػالم هيضاى دسآهذ غيشًمذی سالياًِ ٍ هشخض کشدى ًحَُ دسیافت ٍ  هظشف آى..4

اسیض ٍ یا اص طشیك آى ّضیٌِ هي شَد .اػالم تؼذاد دليك حساتْای تاًكي کِ هٌاتغ هالي هؤسسِ دسآًْا ٍ.5

اسصیاتي ٍ حظَل اطويٌاى اص تْشُ تشداسی اصسٍیِ ّای شفاف دس جوغ آٍسی کوكْای هشدهي ٍ ًحَُ .6

اًتمال هٌاتغ حاطلِ  تِ حساب تاًكي هَسسِ .

اػالم جوغ کل ّضیٌِ ّای سالياًِ ..7

جاسی ، پشسٌلي )ّضیٌِ ّای ػوَهي ٍ اداسی( ٍ ّضیٌِ ّایي کِ تفكيك ّضیٌِ ّای هؤسسِ تِ ّضیٌِ ّای .8

دس ساستای اّذاف هؤسسِ اًجام شذُ است .

اػالم تؼذاد پشسٌل ٍ ًحَُ پشداخت حمَق ٍهضایای آًْا ٍ سػایت لَاًيي ٍ همشسات جاسی کشَس دس ایي .9

صهيٌِ .

ْا دس هؤسسِ .اػالم تؼذاد گشٍّْای ّذف یا هذدجَیاى هؤسسِ ٍ ًحَُ ثثت اطالػات آً.10

اػالم فْشست خذهاتي کِ اص سَی هَسسِ تِ گشٍّْای ّذف اسائِ هي شَد ..11

اظْاس ًظش دس خظَص تْشُ تشداسی اص  سٍیِ ّای شفاف دس صهيٌِ اسائِ خذهات تِ گشٍّْای ّذف  ..12

اظْاسًظش دس خظَص تشگضاسی هجوغ ػوَهي سالياًِ هَسسِ طثك سًٍذ همشس دس  اساسٌاهِ هظَب. .13

ًظش دس خظَص اجشای ششح ٍظایف تاصسس هؤسسِ دس صهيٌِ ًظاست تش ػولكشد هالي ٍ اجشائي ٍ اظْاس .14

تظَیة تشاصًاهِ هَسسِ .

اػالم فْشست اهَال ٍ داسائي ّای هَسسِ ..15

اظْاس ًظش دسخظَص ًحَُ ثثت ٍ ًگْذاسی اهَال ٍ داسائيْای غيشهٌمَل ٍحظَل اطويٌاى اص سًٍذ ثثت .16

چٌيي اسٌاد هالكيت داسائيْای غيشهٌمَل  .آًْا دس دفاتش ریشتط ٍ ّو

اظْاس ًظش دس خظَص ٍضؼيت اهَال هؤسسِ کِ دس اجاسُ اشخاص ثالث لشاس داشتِ ٍ حظَل اطويٌاى اص .17

ٍاسیض هٌاتغ حاطلِ تِ حساب تاًكي هؤسسِ ٍ سػایت لَاًيي ٍ همشسات دسایي صهيٌِ. 

سال هالي هَسد تشسسي ٍ هحل هظشف  تشسسي ٍ اظْاس ًظش دس خظَص فشٍش اهَال غيشهٌمَل دس طَل.18

هٌاتغ حاطلِ .

تشسسي ٍ اظْاس ًظش دسخظَص سشهایِ گزاسی ّای اًجام شذُ تَسط هَسسِ .19
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اظْاس ًظش دس خظَص ًْادّای ٍاتستِ تِ هؤسسِ اص لثيل ششکت ، دسهاًگاُ ،پژٍّشكذُ ،هشکض هشاٍسُ ٍ .20

. ...

اتستگاى آًْا تا هؤسسِ .اظْاس ًظش دس خظَص سػایت هوٌَػيت هؼاهلِ هذیشاى ٍ ٍ.21

اظْاس ًظش دس خظَص ٍضؼيت تشگضاسی جلسات ّيات هذیشُ ٍ ثثت طَستجلسات آى طثك سٍیِ همشس دس .22

اساسٌاهِ .

هشخض ًوَدى تؼذاد شؼة ٍ دفاتش ًوایٌذگي هؤسسِ دس سطح کشَس ٍ یاخاسج اص کشَس ..23

ؤسسِ ٍ هيضاى دادٍ ستذ هالي هشخض ًوَدى گشدش هالي تيي شؼة ٍ دفاتش ًوایٌذگي تا دفتش هشکضی ه.24

تيي آًْا .

اظْاس ًظش دسخظَص سػایت لَاًيي ٍ همشسات هشتثط تا هماتلِ تا پَلشَیي دس فؼاليت ّای هَسسِ..25

اظْاس ًظش دس هَسد سٍیِ ّای ثثت طَست ّای هالي هَسسِ ٍ سػایت استاًذاسدّای حساتذاسی ..26

 تْوي هشكيٌي 

 هشدم ًْاد هشاٍس  ٍصیش ٍ هؼاٍى اهَس ساصهاًْای

 اهَس اجتواػي ٍ فشٌّگيهشکض 
 

 


