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ًوَدار ساسهاًی شْزداری کزج

شوارُ9309 :
تاريخ99/4/12 :

ساسهاى فزٌّگی ،اختواعی ٍ ٍرسشی
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ساختار تفصیلی شْزداری کزج

شوارُ9309 :

ساسهاى فزٌّگی ،اختواعی ٍ ٍرسشی

تاريخ99/4/12 :

شوارُ پست
ساسهاًی

-

تَضیحات -هتصذياى پست ّای ساسهاًی
عٌَاى پست ساسهاًی

رديف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

-

ساسهاى فزٌّگی  ،اختواعی ٍ ٍرسشی ( هعاٍى شْزدار)

1

1

رئیس سبسهبى فزٌّگی  ،اجتوبعی ٍ ٍرسضی ( هعبٍى ضْزدار)

2

2

هسئَل دفتز

3

3

کبرضٌبس ارتببطبت ٍ بیي الولل

4

4

کبرضٌبس ببسرسی

5

5

کبرضٌبس حزاست

6

6

کبرضٌبس حمَلی

7

7

کبرضٌبس اهَر لزاردادّب

-

ادارُ تَسعِ هذيزيت ٍ هٌاتع

1

رئیس ادارُ تَسعِ هذیزیت ٍ هٌببع

-

اهَر تزًاهِ ريشی ٍ تَسعِ سزهايِ اًساًی

9

1

هسئَل اهَر بزًبهِ ریشي ٍ تَسعِ سزهبیِ اًسبًی

11

2

کبرضٌبس بزًبهِ  ،بَدجِ ٍ اعتببرات

11

3

کبرضٌبس فٌبٍري اطالعبت ٍ ارتببطبت

12

4

کبرضٌبس هٌببع اًسبًی

13

5

هتصذي اهَردفتزي ٍببیگبًی

-

اهَر دتیزخاًِ

1

هسئَل اهَر دبیزخبًِ

-

8
-

-

14

ٍضعیت استخذاهی

هذرك تحصیلی

رشتِ تحصیلی

تاريخ اًتصاب
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15

تَضیحات -هتصذياى پست ّای ساسهاًی
عٌَاى پست ساسهاًی

رديف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

2

هتصذي اهَردفتزي ٍببیگبًی

-

اهَر هالی ٍ درآهذ

16

1

هسئَل اهَر هبلی ٍ درآهذ

17

2

کبرضٌبس هبلی

18

3

کبرضٌبس هبلی

19

4

کبرضٌبس هبلی

21

5

کبرپزداس

21

6

اًببر دار

22

7

کبرضٌبس خذهبت عوَهی

23

8

کبرضٌبس درآهذ

-

هعاٍى اهَر اختواعی

24

1

هعبٍى

25

2

هسئَل دفتز

-

ادارُ تزٍيح سالهت اختواعی

1

رئیس ادارُ تزٍیج سالهت اجتوبعی

-

اهَر خاًِ ّای سالهت اختواعی شْزداری

27

1

هسئَل اهَر خبًِ ّبي سالهت اجتوبعی ضْزداري

28

2

کبرضٌبس سالهت اجتوبعی

-

-

-

26
-

ٍضعیت استخذاهی

هذرك تحصیلی

رشتِ تحصیلی

تاريخ اًتصاب
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ساختار تفصیلی شْزداری کزج
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ساسهاًی

تَضیحات -هتصذياى پست ّای ساسهاًی
عٌَاى پست ساسهاًی

رديف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

29

3

کبرضٌبس ّوبیص ّب ٍ هزاسوبت سالهت اجتوبعی

31

4

کبرضٌبس اهَر اجتوبعی ( خذهبت هطبٍرُ اي)

31

5

کبرضٌبس تزٍیج سالهت

-

اهَر پیگیزی قَاًیي ٍ هصَتات هزتثط تا آسیة ديذگاى اختواعی

32

1

هسئَل اهَر پیگیزيلَاًیيٍهصَببتهزتبطببآسیب دیذگبى اجتوبعی

33

2

کبرضٌبس آسیب ضٌبسی اجتوبعی

34

3

کبرضٌبس آهَسش فزٌّگ عوَهی ضْزًٍذي

35

4

کبرضٌبس آهَسش فزٌّگ عوَهی ضْزًٍذي

36

5

کبرضٌبس آهَسضْبي ًَیي ضْزًٍذي (ضْزًٍذ الکتزًٍیک)

-

ادارُ هطالعات اختواعی

37

1

رئیس ادارُ هطبلعبت اجتوبعی

38

2

کبرضٌبس هطبلعبت ٍ پژٍّص ّبي اجتوبعی

39

3

کبرضٌبس علَم اجتوبعی

41

4

کبرضٌبس تبلیف ٍ ًطز کتب هزتبط بب هطبلعبت اجتوبعی

-

ادارُ اهَر خَاًاى ٍ تاًَاى

41

1

رئیس ادارُ اهَر جَاًبى ٍ ببًَاى

42

2

کبرضٌبس اهَر جَاًبى

43

3

کبرضٌبس اهَر ببًَاى

-

-

-

ٍضعیت استخذاهی

هذرك تحصیلی

رشتِ تحصیلی

تاريخ اًتصاب
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ساسهاًی

44

تَضیحات -هتصذياى پست ّای ساسهاًی
عٌَاى پست ساسهاًی

رديف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

4

کبرضٌبس تطکل ّبي غیز دٍلتی

-

ادارُ اهَر ايثارگزاى

45

1

رئیس ادارُ اهَر ایثبرگزاى

46

2

کبرضٌبس اهَر فزٌّگی

47

3

کبرضٌبس اهَراجتوبعی

48

4

کبرضٌبس اهَر رفبّی

49

5

کبرضٌبس تجویع لَاًیي ٍ همزرات ٍیژُ ایثبرگزاى

51

6

کبرضٌبس هذدکبري

51

7

هتصذي پیگیزي

52

8

هتصذي اهَر دفتزي ٍ ببیگبًی

-

هعاًٍت فزٌّگی ٌّ ،زی ٍ ٍرسشی

53

1

هعبٍى

54

2

هسئَل دفتز

-

ادارُ اهَر قزآًی  ،هذّثی

55

1

رئیس ادارُ اهَر هذّبی

56

2

کبرضٌبس اهَر لزآًی

57

3

کبرضٌبس اهَر فزٌّگی – هذّبی

58

4

کبرضٌبس اهَر فزٌّگی – هذّبی

-

-

-

ٍضعیت استخذاهی

هذرك تحصیلی

رشتِ تحصیلی

تاريخ اًتصاب
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59

تَضیحات -هتصذياى پست ّای ساسهاًی
عٌَاى پست ساسهاًی

رديف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

5

کبرضٌبس اهَر هعبرف اسالهی

-

ادارُ اهَر اٍقات فزاغت ٍ تفزيحات سالن

61

1

رئیس ادارُ اهَر اٍلبت فزاغت ٍ تفزیحبت سبلن

61

2

کبرضٌبس اهبکي تفزیحی

62

3

کبرضٌبس گزدضگزي اهبکي هذّبی ٍ فزٌّگی

-

اهَر فزٌّگسزاّا

63

1

هسئَل اهَر فزٌّگسزاّب

64

2

اهَر کتببخبًِ ّب

65

3

هسئَل اهَر کتببخبًِ ّب

66

4

کبرضٌبس اهَر ٌّزي

67

5

کبرضٌبس اهَر ادبی

-

اهَر ٍرسشْای ّوگاًی

68

1

هسئَل اهَر ٍرسضْبي ّوگبًی

69

2

کبرضٌبس اهَر ٍرسضی ّوگبًی ،هٌبطك ٍ سبسهبى ّب

-

اهَر ٍرسشْای کارکٌاى

71

1

هسئَل اهَر ٍرسضْبي کبرکٌبى

71

2

کبرضٌبس اهَر ٍرسضی کبرکٌبى ،هٌبطك ٍ سبسهبى ّب

72

3

کبرضٌبس بزگشاري هسببمبت

-

-

-

-

ٍضعیت استخذاهی

هذرك تحصیلی

رشتِ تحصیلی

تاريخ اًتصاب
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ساختار تفصیلی شْزداری کزج
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ساسهاًی

-

تَضیحات -هتصذياى پست ّای ساسهاًی
عٌَاى پست ساسهاًی

رديف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

-

ادارُ ًگْذاری  ،تدْیش ٍ تَسعِ اهاکي ٍرسشی تفزيحی

1

رئیس ادارُ ًگْذاري  ،تجْیش ٍ تَسعِ اهبکي ٍرسضی تفزیحی

-

اهَر ًگْذاری  ،تدْیش ٍ تَسعِ اهاکي ٍرسشی تفزيحی

74

1

هسئَل اهَر ًگْذاري  ،تجْیش ٍ تَسعِ اهبکي ٍرسضی تفزیحی

75

2

کبرضٌبس بزق

76

3

کبرضٌبس عوزاى

77

4

کبرضٌبس تأسیسبت

73
-

ٍضعیت استخذاهی

هذرك تحصیلی

رشتِ تحصیلی

تاريخ اًتصاب
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شزح ٍظايف شْزداری کزج
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شزح ٍظايف ساسهاى فزٌّگی ،اختواعی ٍ ٍرسشی


اسائِ پيـٌْبد ثشاي اٛضايؾ ثْشُ ٍسي ٍ ّو٤بسي دس پيبدُ ػبصي پيـٌْبدات پزيشٛتِ ؿذُ هشثًَِ



است٠بء ٛشٌّگ ؿْشًٍذي ٍ ؿْشًـيٌي ٍ ّوچٌيي تَ٠يت َّيت ٛشدي  ،خبًَادگي  ،هحلِ اي ٍ هٌٌ ِ٠اي  ،ؿْشي  ،هلي ٍ ديٌي



اسصيبثي ٓول٤شد ٣بسٌ٣بى ٍ هدوَِٓ ّبي تحت ػشپشػتي  ،ؿٌبػبيي ً٠بى هَٟٔ ٍ ٚت هدوَِٓ ّب ٍ ثشًبهِ سيضي خْت ثْجَد ً٠بى َٟت ٍ س٠ً ْٛبى هٔٚ



اًدبم هٌبلٔبت ٍ ثشسػيْبي هٌدش ثِ ثشًبهِ سيضي ثلٌذ هذت ،هيبى هذت ٍ َ٣تبُ هذت



اًدبم هٌبلٔبت ٍ ثشسػي الصم دس خلَف تَخيِ اختوبٓي ٍ ٛشٌّگي پشٍطُ ّبي ؿْشداسي



ثبصًگشي ٍ ثشٍص سػبًي حذٍد اختيبسات ٍ تَٜين هؼئَليت ّب ٍ تٔييي سٍاثي هيبى ٣بسٌ٣بى ٍ ٍاحذّبي هختل ٚهدوَِٓ تحت ػشپشػتي



ثشسػي ٍ تحليل هـ٤الت ٍ هَاسد پيؾ آهذُ ثب تَخِ ثِ آهبس ٍ اًالٓبت ٍأٟي ٍ تلوين گيشي ثش اػبع آى



ثشسػي ٍ آالم ًِش دس ساثٌِ ثب پيـٌْبدّبي هشثَى ثِ حَصُ تحت ػشپشػتي ٍ ثشًبهِ سيضي خْت اخشايي ؿذى ّشچِ ػشئتش پيـٌْبدّبي هَسد تبييذ



ثشگضاسي خلؼبت دٍسُ اي ثشاي ثشسػي هـ٤الت هَخَد دس ػيؼتن ٍ يبٛتي ساّ٤بس ثشاي حل هـ٤الت



ثشًبهِ سيضي ثشاي اًدبم ًِبهْب ٍ سٍؿْب ٍ خي هـي ّبيي ثشاي حل ٓذم توش٣ض اهَس



ثشًبهِ سيضي ٍ ًِبست دس ًشحْبي هٌبػت گشدؿگشي دس ٟبلت ًِبم خبهْ گشدؿگشي ؿْش ثشاي ايدبد ٍ ػبهبًذّي ٛوبّبي هٌبػت گشدؿگشي



ثشًبهِ سيضي ،اًدبم هٌبلٔبت ٍ ثشسػي ّبي الصم دس صهيٌِ ّبي هختل ٚاختوبٓي ٛ ،شٌّگي ٍ ٌّشي دس خْت اسائِ ًشحْب ٍ ثشًبهِ ّبي هَسد ًيبص ثشاي تَػِٔ ٛشٌّگي ثبالخق اؿبِٓ ٛشٌّگ ؿْشًـيٌي



ثشًبهِ سيضي ٍ ػيبػت گزاسي دس خْت ايدبد ٍ اداسُ ثْيٌِ اهب٣ي ٛشٌّگيٍ ،سصؿي ،هزّجي ٍ آهَصؿي ّوچَى ٛشٌّگؼشا٣ ،تبثخبًِ ّب ،خبًِ ّبي ٛشٌّگي ،ػيٌوب



ثشًبهِ سيضي ٍ ػيبػت گزاسي دس هَسد ٔٛبليتْبي هشتجي ثب تَخِ ثِ ثشًبهِ ّبي ثبالدػتي ٍ ػيبػتْبي تٔييي ؿذُ



ثشًبهِ سيضي ٍ ًِبست ثش تْيِ ثشًبهِ دس ساثٌِ ثب ايدبد ٍ تَػِٔ هشا٣ض ٛشٌّگي ٍ ٌّشي خذيذ هتٌبػت ثب ًيبصّبي خبهِٔ ؿْشي



پيگيشي اخشاي دػتَسالٔول ّبي اسصيبثي ٓول٤شد ٍ ت٤ويل ٛشم ّبي هشثَى ثِ تْيِ هؼتٌذات الصم



تبثيشگزاسي ثش اٛشاد ٍ اًگيضؽ ايـبى ثِ ًحَي  ِ٣اص سٍي هيل ٍ اؿتيب ٝثشاي دػتيبثي ثِ ّذّ ٙبي هدوَِٓ تالؽ ٌٌ٣ذ



تحليل  ،ثشسػي ٍ پيـٌْبد ثَدخِ ،هتون ٍ اكالح آى دس حَصُ تحت ػشپشػتي



تالؽ دس خْت ايدبد صًذگي اختوبٓي ثب ًـبى ٍ پَيب ٍ هتٔبلي دس ؿْش



تالؽ دسخْت حًٍ َٜگْذاسي اصآثبس ٍ اثٌيِ تبسيخي ٍ ٛشٌّگي ٍ گشدؿگشي ثب ّوبٌّگي هذيشيت ثبٛتْبي ٟذيوي ٍ ػبهبًذّي حبؿيِ ؿْش



تَاًوٌذػبصي ٍ تشٗيت خَاًبى ٍ ًَخَاًبى دس ٓشكِ هـبس٣ت دس ٔٛبليتْبي ٛشٌّگي ٍ اختوبٓي



تَػِٔ سٍاثي اختوبٓي ثب هشدم ٍ تالؽ دس خْت خزة ٍ اٛضايؾ هـبس٣ت آًْب
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تْيِ الگَّبي ثشًبهِ سيضي ٍ س ْٛاؿ٤بالت هضثَس



تْيِ ٍ تٌِين گضاسؿْب ٍ خذاٍل هشثَى ثِ ًشحْب ٍ ٔٛبليتْبي ػبصهبًْب دس چْبسچَة ثشًبهِ ٍ ثَدخِ هشثَى



خوْ آٍسي اًالٓبت الصم دس صهيٌِ اهَس هشثَى ثِ ثشًبهِ سيضي َ٣تبُ هذت ،هيبى هذت ٍ ثلٌذ هذت



دسيبٛت ثشگِ ّبي ت٤ويل ؿذُ تَػي هذيشاى هؼٍَل ٍ هدشيبى دػتگبُ ريشثي ٍ تلٜي ٞآًْب ٍ اسػبل خْت تلَيت ثِ هشاخْ ريشثي



سػيذگي ثِ اخشا ًشحْب ٍ ٔٛبليتْب ثِ هٌَِس اسصؿيبثي ًتبيح ثذػت آهذُ ثش اػبع ّذْٛب ٍ ػيبػتْبي تٔييي ؿذُ



صهيٌِ ػبصي دس خْت هـبس٣ت ٤ٛشي ٣بسٌ٣بى دس تٔشي ٚاّذآ ٙوليبتي ،ثشًبهِ ّب ٍ ساّ٤بسّبي اخشايي هدوَِٓ تحت ػشپشػتي



هـبس٣ت ثب ٍاحذّبي ريشثي دس خْت تْيِ آهبس ٍ اًالٓبت ٍأٟي ،اسصيبثي ٓول٤شد  ،ثْجَد سٍؿْب ٍ تٔبلي ػبصهبًي ،اكالحبت ػبختبسي ً ،يبصػٌدي آهَصؿي  ،اسصؿيبثي ٣بسٌ٣بى تحت ػشپشػتي ٍ هويضي ػيؼتن ،تٔييي
ًيبصّبي پظٍّـي



هٌبلِٔ ٍ ثشسػي سٍي٤شدّب ٍ سٍؿْبي ًَيي هذيشيت ثِ هٌَِس ث٤بسگيشي ٍ اػت٠شاس ًِبم ّب ٍ ػجّ ٢بي هذيشيت ثشاي اًدبم ٣بسآهذ ٍُبي ٍ ٚثْجَد سٍؽ ّب



ًِبست ثش ثشًبهِ ّبي ٓوليبتي تٔشي ٚؿذُ تَػي صيش هدوَِٓ ّب ثِ هٌَِس تح ٞ٠اّذا ٍ ٙػيبػتْبي ٣الى تٔييي ؿذُ



ًِبست ثش حؼي اًتِبم ٍ گشدؽ اهَس ػبصهبًْبي ٍاثؼتِ هشثًَِ اص لحبٍ ًيل ثِ اّذا ٙپيؾ ثيٌي ؿذُ دس اػبػٌبهِ آًْب



ًِبست دس اهَس هشثَى ثِ هٌبلِٔ ٍ تح٠ي ٞدسثبسُ خي هـي آيٌذُ دس صهيٌِ ايدبد تؼْيالت ٍ ٛشاّن آٍسدى ٍػبيل ٍ اه٤بًبت سؿذ ٛشٌّگي ٍ اختوبٓي ؿْش



ّو٤بسي دس ًشاحي ٍ ثبصًگشي ًِبم اسصيبثي ٓول٤شد ٍ خلت هـبس٣ت ػبصهبًْبي ٗيش دٍلتي NGOدس ساػتبي اّذاٍُ ٍ ٙبي ٚؿْشداسي



ّو٤بسي ٍ حوبيت اص ػبصهبًْبي ٗيش دٍلتي ٍ NGOخلت هـبس٣ت آًْب دس ساػتبي اّذاٍُ ٍ ٙبي ٚؿْشداسي



ًِبست ثش اػتخشاج  ،هؼتٌذ ػبصي  ،ثشٍص سػبًي ٍ اؿتشا ١گزاسي اًالٓبت هٌٌج ٞثب هذيشيت داًؾ ٍ اسائِ هؼتٌذات ثِ ٣ويتِ هؼتٌذ ػبصي



ًِبست ثش پيـٌْبد  ،تذٍيي ٍ ثشٍص سػبًي ٛشايٌذّبي تحت ػشپشػتي ٍ ّوچٌيي تٔشي ٍ ٚپبيؾ ؿبخق ّبي هشتجي ثب ٛشايٌذّب
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شزح ٍظايف ادارُ تَسعِ هذيزيت ٍ هٌاتع


اخشاي دٟي ٞآييي ًبهِ ّب ،دػتَسالٔول ّب ،ثخـٌبهِ ّب ٍ هَاثي هشثًَِ



ًِبست ثش ٣ليِ اهَس اداسي ،تَػِٔ ػشهبيِ اًؼبًي ٍ هبلي ثب تَخِ ثِ هَاثي تٔييي ؿذُ.



تْيِ ٍ تٌِين ثَدخِ ،هتون ثَدخِ ،اكالح ٍ تٜشيٖ ثَدخِ ٍ ًِبست ثش حؼي اخشاي آى



ًِبست ثش تـ٤يالت اداسي ،ؿشح ٍُبيٍ ٚاحذّبي ػبصهبًي ٍ ؿشح ٍُبي٣ ٚبسٌ٣بى ثش اػبع هَاثي ٍ ه٠شسات هَسد ٓول ٍ اثالٕ ثِ ٍاحذّبي هشثًَِ ٍ ًِبست ثش حؼي اًدبم آى



ًِبست ثش تٌجيٍ ٞهٔيت ًيشٍي اًؼبًي ثب ػبختبس ٍ تـ٤يالت ػبصهبًي هلَة ٍ ث٤بسگيشي ًيشٍّبي خذيذ اص ًشي ٞاداسُ ٣ل ػشهبيِ اًؼبًي ؿْشداسي.



ًِبست الصم دس خلَف اًدبم هشاحل تشٛيْ ،است٠ب ٍ اًتلبة ٣بسٌ٣بى ًج ٞه٠شسات ،هَاثي ٍ اختيبسات تَٜيوي .



ًيبصػٌدي ٍ تالؽ دس خْت تَػِٔ ،تٔبلي ٍ تَاًوٌذ ػبصي ػشهبيِ اًؼبًي .



ٌ٣تشل ٍ ثشسػي كَست ٍهٔيت ّب ٍ اػٌبد هبلي .



ًِبست ثش اًدبم هٔبهلِ ّب ٍ ًگْذاسي حؼبة ّضيٌِ ٍ ّوچٌيي ًِبست ثش آتجبسات هلش ٙؿذُ ٍاحذّب .



تْيِ ٍ ٌ٣تشل آتجبسّبي هلَة ٍ پيؾ ثيٌي آتجبسّبي آيٌذُ ٍ ٌ٣تشل خزة ثَدخِ ػبل خبسي .



ًِبست ثش تٌِين ٣ليِ اػٌبد هٔبهلِ ٍ ٟشاسدادّب .



ًِبست ثش اخشاي دٟي ٞآييي ًبهِ ّب ٍ دػتَسالٔولْبي اداسي ٍ هبلي .



ًِبست ٍ هذيشيت ثش حً ٍ َٜگْذاسي اهَال ٍ داسايي ّبي هٌَ٠ل ٍ ٗيشهٌَ٠ل .



ًِبست ثش اًدبم اهَس ػيؼتن ّبي ه٤بًيضُ دس ػبصهبى ٍ ًِبست ثش ٟشاسدادّبي ًشم اٛضاسي ٍ ػخت اٛضاسي ػبصهبى



اًدبم ػبيش اهَس هحَلِ اص ػَي ه٠بم هب َٝٛدس چبسچَة ٍُبي.ٚ



اػتخشاج  ،هؼتٌذ ػبصي  ،ثشٍص سػبًي ٍ اؿتشا ١گزاسي اًالٓبت هٌٌج ٞثب هذيشيت داًؾ ٍ اسائِ هؼتٌذات ثِ ٣ويتِ هؼتٌذ ػبصي



پيـٌْبد  ،تذٍيي ٍ ثشٍص سػبًي ٛشايٌذّبي تحت ػشپشػتي ٍ ّوچٌيي تٔشي ٍ ٚپبيؾ ؿبخق ّبي هشتجي ثب ٛشايٌذّب.





كذٍس دػتَسات الصم ثِ هٌَِس تبهيي ٍػبئل ٍ هلضٍهبت هَسد ًيبص ؿْشداسي كذٍس دػتَسالٔول ّبي هبلي ثشاثش ه٠شسات هلَة خْت ث٤بس گيشي دس ؿْشداسي دس ػبصهبى
ًِبست ثش ٓوليبت حؼبثشػي داخلي دس ػبصهبى



ًِبست ٍ ثشسػي ثيالى ٓول٤شد هبلي ٍ كَستحؼبثْبي ػبصهبى






ًِبست ثش ًحَُ أً٠بد ٟشاسدادّب ٍ اخشاي هٜبد آًْب دس ػبصهبى

ًِبست ثش تبهيي ٍػبئل ٍ هلضٍهبت هَسد ًيبص ؿْشداسي دس ػبصهبى

ًِبست ثش ٍكَل دسآهذّب ٍ ػٔي دس اصديبد دسآهذّب دس ػبصهبى
ًِبست ثش ٣ليِ ّضيٌِ ّب ٍ هٔبهالت ؿْشداسي ٍ ّوچٌيي ًِبست ثش آتجبسات هلش ٙؿذُ دس ػبصهبى
ًِبست ثش ٓول٤شد ٍاحذّبي تحت ػشپشػتي ٍ اسائِ ساُ حل ّبي هٌبػت ثِ هٌَِس پيـجشد اّذا ٙػبصهبى
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اٟذام دس ٌ٣تشل ٍ تٌجي٣ ٞبالّبي خشيذاسي ؿذُ ثب كَست ٍهٔيت ٟجَم ٍ حَالِ خبت اًجبسّب



ػبدُ ػبصي ٍ ي٤ؼبى ػبصي سٍيِ ّبي ٍكَل َٓاسم ٍ دسآهذّبي ػبصهبى



ثشسػي ثجت هجبلٖ آتجبسات هلَة دس دٛبتش آتجبسات ً٠ذي ٍ ّوچٌيي ثشسػي ػيؼتوي دٛبتش سٍصاًِ ٣ل ،هٔيي ٍ سٍصًبهِ



ثشسػي ٍ ثجت دسآهذّب دس ٣ذّبي هشثًَِ



ثشسػي تشاصًبهِ آصهبيـي هبًذُ گيشي ٍ ثؼتي حؼبة خْت اكالح



ثشسػي ٍ ث٤بسگيشي سٍي٤شدّب ٍ سٍؽ ّبي ًَيي ٣بسي ثشاي اًدبم ٣بسآهذ ٍُبئٛ ٍ ٚبليت ّب ٍ ٓول٤شدّب



پيگيشي ٍ ّو٤بسي ثِ هٌَِس ًشاحي  ،اخشا ٍ ثِ ٌّگبم ػبصي ػيؼتن ّبي ه٤بًيضُ ٍ ًشم اٛضاسي ٍكَل دسآهذ



پيگيشي ٍكَل َٓاسم ػبصهبى ّبي دٍلتي



پيگيشي ٍ ّو٤بسي ثِ هٌَِس ًشاحي ٍ تـ٤يل ثبًّ ٢بي اًالٓبتي دسآهذي هَسد ًيبص



تْيِ ْٛشػت ّبي الصم دس هَسد پشداخت ّبي هختل ٚخْت اسائِ ثِ ه٠بهبت هبَٝٛ

حلَل اًويٌبى اص اخشاي كحيح ه٠شسات ٍ آييي ًبهِ ّبي هشثَى ثِ ػبصهبى ،اخشاي كحيح ٓوليبت هبلي ٍ ثَدخِ هٌبث ٞثب هَاصيي ٟبًًَي
ّذايت هؼئَليي ٍ ساٌّوبيي آًب ى دس خْت تذٍيي يب اكالح ه٠شسات ،آييي ًبهِ ّب ٍ سً ْٛبسػبئيْبي هَخَد
ٌ٣تشل ثَدخِ ٍ آتجبسات ٍ هَخَدي ً٠ذي ٍ تبهيي پشداخت ّبي ٟبًًَي ٍ ٟشاسدادي ٍ ح ٍ َٝ٠هضايب ٍ دػتوضد هؼتٌذ ثش اح٤بم كبدسُ ٍ سئيغ ػبصهبى ٍ اخشاي ػبيش ه٠شسات هبلي ػبصهبى
ٌ٣تشل ٣ليِ دسآهذّب ّ،ضيٌِ ّب ،داسايي ّب ٍ ّشگًَِ ٓوليبت هبلي ػبصهبى
ًِبست ثش حؼبثْبي ًْبيي ،تشاصًبهِ ٍ ػَد ٍصيبى ٍ ثؼتي حؼبثْب دس پبيبتي ػبل ًج ٞه٠شسات ٍ هَاصيي ٟبًًَي
تؼلين حؼبة ٓول٤شد ػبليبًِ ٍ حؼبة ػَد ٍ صيبى ٍ ثيالى هبلي آخش ػبل خْت ًشح دس ؿَساي ػبصهبى
ٌ٣تشل ٍ اسصيبثي ٓول٤شد ٔٛبليت پيوبً٤بساى خذهبتي ،ثْذاؿتي ،تشاثشي ٍحول ًٍ٠ل ٍ اتخبر تلويوْبي هٌبػت
ًِبست ثش ٣ليِ ّضيٌِ ّب ٍ هٔبهالت ػبصهبى ٍ ًگْذاسي حؼبة ّضيٌِ ٍ ّوچٌيي ًِبست ثش آتجبسات ّضيٌِ ؿذُ ٟؼوتْب
ًِبست ثش اًدبم تْٔذات هبلي دس حذٍد آتجبسات ثَدخِ هلَة ٟجلي ًج ٞه٠شسات هبلي ػبصهبى
تْيِ ثشًبهِ ٓوليبت هبلي ٍ ّوبٌّگ ػبختي ٍُبي ٚدس ثشًبهِ هزَ٣س
تْيِ گضاسؿْبي هبلي ٍ تٜشيٖ ثَدخِ ٍ تشاصًبهِ ػبالًِ ػبصهبى ٍ ثشسػي ٍ تبييذ آًْب
اٟذاهبت الصم ثِ هٌَِس ًگْذاسي حؼبثْب ٍ ّضيٌِ ٍ ًِبست دس هويضي ٍ سػيذگي ثِ ليؼتْب ٍ اػٌبد ّضيٌِ
ثشسػي ٓول٤شد هبلي ػبصهبى ٍهشاٟجت دس حؼي گشدؽ اهَس هبلي ٍ حؼبثذاسي آًْب.
ًِبست دس حً ٍ َٜگْذاسي ٣ليِ اهَال ٍ داسييْب ي ػبصهبى ٍ ًِبست ثش ًحَُ ٓول٤شد آًْب
ّو٤بسي دس تْيِ ٍ تٌِين ثَدخِ ،هتون ٍ اكالح ثَدخِ ،ثب تَخِ ثِ آئيي هبلي ػبصهبى ٍ دػتَسالٔولْبي كبدسُ ٍ اسائِ آى ثِ هشاخْ ريشثي
اٟذام دس اًدبم تْٔذات هبلي دس حذٍد آتجبسات ثَدخِ خبسي هلَثبت ًج ٞه٠شسات ٍآييي ًبهِ ّب ٍ دػتَسالٔولْبي هبلي
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دسيبٛت ٍ ت٤ٜي ٢حؼبة ّبي دسآهذي خْت هويضي



٣و ٢دس تْيِ كَست ّبي ه٘بيشت ّبي ثبً٤ي



ّو٤بسي ثِ هٌَِس هٌبلِٔ ،ثشسػي ٍ ؿٌبخت هٌبثْ پبيذاس دسآهذي ٍ ثبصًگشي دس هٌبثْ دسآهذي ٍ تْيِ ٍ تذٍيي سٍؽ ّبي ٍكَلي آى ٍ ٌ٣تشل ٍ ًِبست ثش آًْب ٍ ؿٌبػبيي ً٠بى هٔٓ ٚوليبت هشتجي ثب ٍكَل َٓاسم ٍ دسآهذّب
دس ؿْشداسي ٍ اسائِ ساّ٤بس ثشاي س ْٛآى



ّو٤بسي دس اتخبر تذاثيش الصم ثِ هٌَِس هٌبلِٔ ٍ تـخيق ٍ اػتيٜبي ح َٝ٠ػبصهبى ٍ ثِ حيٌِ ٍكَل دس آٍسدى ثذّي هَٔ ِٟهؤديبى



ّو٤بسي دس تْيِ ٍتذٍيي ثَدخِ ٍ دسآهذ پيـٌْبدي خْت تلَيت دس ؿَساي ؿْش ( ثَدخِ هلَة ٍ هتون )



ّو٤بسي دس ًِبست ثش ٣ليِ اهَس ٍاحذ تحت ػشپشػتي ٍ كذٍس دػتَسات ٍ تلويوبت الصم ٍ َ٣ؿؾ دس سًَ ْٛاٟق



تالؽ دس خْت ثِ ٌّگبم ػبصي ػيؼتن ّبي ه٤بًيضُ ٍ ًشم اٛضاسي ٍكَل دسآهذ



ًِبست ثش ٍكَل دسآهذّبي ػبصهبى ٍ اتخبر تذاثيش الصم ثشاي خزة ٍ ٍكَل ٣بهل ٍ ثِ هَ ْٟآًْب



ثشًبهِ سيضي ثشاي ػبدُ ػبصي ٍ ي٤ؼبى ػبصي سٍيِ ّبي ٍكَل َٓاسم ٍ دسآهذّبي ػبصهبى



ّو٤بسي دس ًِبست ثش دسآهذ حبكل اص اهَال ٗيش هٌَ٠ل ٍ حبكل اص ٛشٍؽ اهَال ٍ اهال ١ػبصهبى ثب تَخِ ثِ دػتَسالٔول ّبي كبدسُ



تْيِ ٍتٌِين لَايح دٛبٓي دسهَسد آساء كبدسُ اص ػَي ديَاى ٓذالت دسخلَف آتشام هَديبى ًؼجت ثِ َٓاسم



اػتخشاج  ،هؼتٌذ ػبصي  ،ثشٍص سػبًي ٍ اؿتشا ١گزاسي اًالٓبت هٌٌج ٞثب هذيشيت داًؾ ٍ اسائِ هؼتٌذات ثِ ٣ويتِ هؼتٌذ ػبصي



پيـٌْبد  ،تذٍيي ٍ ثشٍص سػبًي ٛشايٌذّبي تحت ػشپشػتي ٍ ّوچٌيي تٔشي ٍ ٚپبيؾ ؿبخق ّبي هشتجي ثب ٛشايٌذّب.
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شزح ٍظايف هعاٍى اهَر اختواعی
 اسائِ پيـٌْبدات ثشاي اٛضايؾ ثْشُ ٍسي ٍ ّو٤بسي دس تْيِ ٍ پيبدُ ػبصي پيـٌْبدات پزيشٛتِ ؿذُ.
 اخشاي دٟي ٞآييي ًبهِ ّب ،دػتَسالٔولْب ،ثخـٌبهِ ّب ٍ هَاثي هشثًَِ.
 تٌِين ٍ اسايِ گضاسؽ ّبي الصم ٍ گضاسؽ ّبي ادٍاسي ثِ ه٠بم هب.َٝٛ
 ثشٟشاسي استجبى ٍ تٔبهل ثب ٔٛبالى ٓشكِ ّبي اختوبٓي ٍ دسيبٛت ًشح ّب ٍ ًِشات ساّجشدي ايـبى .
ًِ بست ثش ؿٌبػبيي ،خوْ آٍسي ً ،ج ِ٠ثٌذي ٍ ثجت ٍ حٜبُت اص آثبس ّـت ػبل دٛبّ ه٠ذع ثِ هٌَِس تشٍيح ٍ ٛشٌّگ ايثبس ٍ ؿْبدت ٍ صًذُ ًگِ داؿتي يبد ٍ ًبم ؿْذا ٍ ايثبسگشاى.
 تالؽ دس خْت تَاًوٌذػبصي ًْبدّب ٍ تـ٤ل ّبي ٗيشدٍلتي ثِ هٌَِس خلت هـبس٣ت آًْب دس اهَس ؿْشي ٍ تح ٞ٠هشٍست ّبي اختوبٓي .
ًِ بست ثش اخشاي ًشح ّب ٍ ثشًبهِ ّبي الصم دس خْت خلت هـبس٣ت خَاًبى ٍ ًَخَاًبى دس ٔٛبليت ّبي اختوبٓي دس ٟبلت تـ٤ل ّب.
 اسايِ خذهبت هـبٍسُ ثِ اٟـبس هختل ٚخبهِٔ ثب تـ٤يل ّؼتِ ّبي هـبٍسُ دس هشا٣ض ٍاثؼتِ.
 ؿٌبػبييّ ،و٤ٜشي ٍ ّو٤بسي ثب اًدوي ّب ،هَػؼبت ٓوَهي ٍ خيشيِ ،تـ٤الت ٗيش دٍلتي ٍ ػبيش هَػؼبت هـبثِ دس خْت ًْبديٌِ ٣شدى ٔٛبليت آى ّب ثِ هٌَِس ٣بّؾ هـ٤الت ٍ آػيت ّبي اختوبٓي دس خْت اخشاي
ّش چِ ثْتش ٓذالت اختوبٓي٣ ،بّؾ تجٔيوْب ،هَاصي ٣بسي ّب٣ ،بّؾ ّضيٌِ ّب ٍ خلَگيشي اص اتالٍٟ ٙت ٍ اٛضايؾ ثيـتش ثْشُ ٍسي ٍ پَؿؾ ي ٢ديگش.
 ثشًبهِ سيضي خْت اػتٜبدُ اص تَاًوٌذي ّب ،اه٤بًبت ًيشٍّبي اًؼبًي ٍ هـبس٣ت ّبي هشدهي دس اهَس اختوبٓي ٍ ؿْشًٍذي.
 تالؽ دس خْت ايدبد صًذگي اختوبٓي ػبلن  ،ثب ًـبى  ،پَيب ٍ هتٔبلي دس ؿْش.
 اًدبم ًِشػٌدي دس اليِ ّبي هختل ٚاختوبٓي ثِ هٌَِس ؿٌبػبيي ًيبص ٍأٟي ؿْشًٍذاى ٍ ايدبد حغ هـبس٣ت ؿْشًٍذاى دس اهَس ؿْشي .
 حوبيت اص ايدبد هشا٣ض هـبٍسُ ٍ اسائِ خذهبت دس صهيٌِ ّبي اختوبٓي ،سٍاًي ٍ هحيٌي ثِ ٍيظُ آتيبد  ،ايذص ٍ ...
 ايدبد ّوبٌّگي ٍ ّو٤بسي ثيي ثخـي ثب ػبصهبًْب ٍ دػتگبّْبي هشتجي ثب اهَس ٍ آػيت ّبي اختوبٓي.
 ثشسػي آػيجْبي اختوبٓي ٍ ؿٌبػبيي ً٠بى آػيت خيض ؿْش خْت اًدبم ثشًبهِ ّبي َ٣تبُ هذت ،هيبى هذت ٍ ثلٌذ هذت.
 ثْشُ گيشي اص ًِشات ٣بسؿٌبػبى اهَس اختوبٓي اص ًشي ٞتـ٤يل اتبّ ٝبي ٤ٛش.
 تْيِ ٍ تذٍيي ػيبػتْبي اخشايي دس صهيٌِ ّبي هختل ٚػالهت خؼوي ،سٍاًي ٍ اختوبٓي ؿْشًٍذاى.
ّ و٤بسي ٍ ّوبٌّگي ثب هشاخْ ريشثي دس خْت ثشگضاسي سٍيذادّبي اختوبٓي  ،خـٌَاسُ ّب ٍ خـٌْبي هلي دس ػٌح ؿْش .
 ػٜبسؽ ػبخت آگْي ّبي تلَيضيًَي ٍ ٛيلوْبي هَسدًيبص دس ساػتبي اهَس اختوبٓي ٍ هؼتٌذػبصي سٍيذادّبيي اص ايي دػت .
ّ و٤بسي ثب هشاخْ ٟبًًَي ريشثي دس خْت تَ٠يت َّيت اختوبٓي (ٛشدي ،خبًَادگي ،هحلِ اي ،هٌٌ ِ٠اي ٍ ؿْشي) دس ؿْشًٍذاى
 تْيِ گضاسؽ ٓول٤شد اص ثشگضاسي سٍيذادّب ٍ تحليل ٍ اسصيبثي آًْب.
ّ و٤بسي دس تْيِ ٍ تٌِين ثَدخِ ػبليبًِ ٍ گضاسؽ هبلي.
 اًدبم ػبيش اهَس هحَلِ اص ػَي ه٠بم هب َٝٛدس چبسچَة ٍُبي. ٚ
ًِ بست ثش اػتخشاج  ،هؼتٌذ ػبصي  ،ثشٍص سػبًي ٍ اؿتشا ١گزاسي اًالٓبت هٌٌج ٞثب هذيشيت داًؾ ٍ اسائِ هؼتٌذات ثِ ٣ويتِ هؼتٌذ ػبصي.
ًِ بست ثش پيـٌْبد  ،تذٍيي ٍ ثشٍص سػبًي ٛشايٌذّبي تحت ػشپشػتي ٍ ّوچٌيي تٔشي ٍ ٚپبيؾ ؿبخق ّبي هشتجي ثب ٛشايٌذّب
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شزح ٍظايف ادارُ تزٍيح سالهت اختواعی
 خلت حوبيت ٍ هـبس٣ت ػبصهبى ّب ،اداسات ٍ ًْبدّبي دٍلتي ٍ ٗيشدٍلتي هٌٌ ِ٠ثشاي پيـجشد اّذا ٙآهَصؽ ٍ است٠بي ػالهت
ّ و٤بسي ٍ هـبس٣ت ثب كذا ٍ ػيوب ٍ ػبيش سػبًِ ّبي خؤي دس ًشاحي ٍ اخشاي ثشًبهِ ّبي آهَصؽ ػالهت ٓوَهي
 هـبس٣ت دس ايدبد ٍ تَػِٔ هحيي ّبي حبهي ػالهت (اص خولِ خَاهْ ايوي  ،هذاسع هشٍج ػالهت  ،ثيوبسػتبى ّبي هشٍج ػالهت) دس هٌٌِ٠
 اسصؿيبثي ثشًبهِ ّبي آهَصؽ ٍ است٠بي ػالهت ٍ ًِبست ثش سٓبيت اػتبًذاسدّب دس ٛشآيٌذّبي آهَصؽ ػالهت هٌٌ. ِ٠تبهيي ٍ تَصيْ هٌبثْ هبلي ثشًبهِ ّبي آهَصؽ ٍ است٠بي ػالهت
 تشٍيح ػج ٢صًذگي ػبلن دس هٌٌ ِ٠ثب اػتٜبدُ اص سٍي٤شدّبي هٌبػت
 ثشگضاسي ٣الػْب ٍ ٣بسگبّْبي آهَصؿي
 ثشگضاسي تَسّبي آهَصؿي تٜشيحي ثب هحَس ػالهت
ً شح خَد گشداًي ثبؿگبُ پيـگيشي اص چبٟي
ً شح ثشگضاسي ثشًبهِ ّبي هٌبػجتي تَ٠ين ػالهت
 تَػِٔ ٣بًًَْبي دُ گبًِ ػالهت هحَس
 است٠بي ػٌح ػالهت ؿْشًٍذاى اص ًشي ٞخبًِ ّبي ػالهت هحالت
 اسائِ اًَاّ هـبٍسُ ّبي سٍاًـٌبػي  ،پضؿ٤ي  ،ت٘زيِ ٍ  ...ثِ ؿْشًٍذاى
ً شح اًَاّ تؼتْبي ػالهت هحَس (ٗشثبلگشي ٌٟذ خَى – ٛـبس خَى – ٍيضيت ٍ)....
 ثشًبهِ ّبي گشدؿگشي ٍ تَسّبي آهَصؿي  ،تٜشيحي ثب هحَس ػالهت
 اخشاي ثشًبهِ ّبي هٌبػجتي ثش اػبع تَ٠ين ػالهت اداسُ ٣ل ػالهت
 اػتخشاج  ،هؼتٌذ ػبصي  ،ثشٍص سػبًي ٍ اؿتشا ١گزاسي اًالٓبت هٌٌج ٞثب هذيشيت داًؾ ٍ اسائِ هؼتٌذات ثِ ٣ويتِ هؼتٌذ ػبصي
 پيـٌْبد  ،تذٍيي ٍ ثشٍص سػبًي ٛشايٌذّبي تحت ػشپشػتي ٍ ّوچٌيي تٔشي ٍ ٚپبيؾ ؿبخق ّبي هشتجي ثب ٛشايٌذّب
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شزح ٍظايف ادارُ هطالعات اختواعی
 اسائِ پيـٌْبد ثشاي اٛضايؾ ثْشُ ٍسي ٍ ّو٤بسي دس پيبدُ ػبصي پيـٌْبدات پزيشٛتِ ؿذُ هشثًَِ
 اًدبم هٌبلٔبت ٍ ثشسػي ّب دس صهيٌِ ّبي اهَس اختوبٓي خْت ثشًبهِ سيضي ّبي َ٣تبُ هذت،هيبى هذت ٍ دساص هذت
 ثشٟشاسي استجبى ٍ تٔبهل گؼتشدُ ثب اًذيـوٌذاى هدبهْ ٓلوي ٍ هَػؼبت هٔتجش هٌبلٔبتي ٍ ٓلوي داخلي ٍ خبسخي هشتجي
 ثشًبهِ سيضي دس خلَف اًدبم ًيبصػٌدي پظٍّـي ٍ هٌبلٔبتي دسخلَف هؼبئل اختوبٓي ٍ ؿْشي دس ؿْشداسي
 ثشًبهِ سيضي ّ ،ذايت ،ػيبػتگزاسي ٍ تجييي اػتشاتظيْبي الصم دس ثخؾ پشٍطُ ّبي هٌبلٔبتي ٍ پظٍّـي ّبي اختوبٓي ٍ ؿْشي
 ثشًبهِ سيضي ٍ ًِبست ثش ٣بس ٍ دػتبٍسدّبي هٌبلٔبت اختوبٓي ٍ ؿْشي ؿْشداسي
 تذٍيي ثشًبهِ ّبي اختوبٓي ثب تَخِ ثِ هٌبلٔبت ٍ ثشسػي ّبي اًدبم ؿذُ ٍ تٔ٠يت آًْب تب تلَيت ًْبيي
 هٌبلِٔ ٍ ثشسػي سٍي٤شدّب ٍ سٍؿْبي ًَيي هذيشيت ثِ هٌَِس ث٤بسگيشي ٍ اػت٠شاس ًِبم ّب ٍ ػجّ ٢بي هذيشيت ثشاي اًدبم ٣بسآهذ ٍُبي ٍ ٚثْجَد سٍؽ ّب
 هٌبلِٔ ٍ پيـٌْبد ٍ ثشًبهِ سيضي دس صهيٌِ هؼبيل اػبػي اختوبٓي
 اػتخشاج  ،هؼتٌذ ػبصي  ،ثشٍص سػبًي ٍ اؿتشا ١گزاسي اًالٓبت هٌٌج ٞثب هذيشيت داًؾ ٍ اسائِ هؼتٌذات ثِ ٣ويتِ هؼتٌذ ػبصي
 پيـٌْبد  ،تذٍيي ٍ ثشٍص سػبًي ٛشايٌذّبي تحت ػشپشػتي ٍ ّوچٌيي تٔشي ٍ ٚپبيؾ ؿبخق ّبي هشتجي ثب ٛشايٌذّب
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شزح ٍظايف ادارُ اهَر خَاًاى ٍ تاًَاى
 ثشسػي ،هٌبلِٔ ٍ تٔييي ساّ٤بسّبً ،شحّب ٍ ثشًبهِّبي اخشايي دس ساػتبي اّذا ٍ ٙثشًبهِّبي هلَة
 ايدبد ثبً ٢اًالٓبتي ثبًَاى ثِ هٌَِس ؿٌبػبيي ٛش ّيختگبىً ،خجگبى ٍ ٔٛبليي ٛشٌّگي ٍ اختوبٓي ثبًَاى ٍ تٔبهل ٍ استجبى هؼتوش ثب آًبى ثِ هٌَِس اػتٜبدُ اص تَاًوٌذػبصي ثبًَاى دس اهش هذيشيت ؿْشي
 تْيِ ٍ تٌِين آهبس ٍ ٔٛبليتّبي اًدبمؿذُ دس خلَف اهَس ثبًَاى اص ٍاحذّبي ػبصهبًي ؿْشداسي ٍ تْيِ ٍ اسائِ گضاسؽ ٓول٤شد اهَس ثبًَاى ؿْشداسي
 ثشًبهِسيضي دس خْت ّذٛوٌذ٣شدى ثشًبهِّبي ٛشٌّگي ،اختوبٓيٌّ ،شي دختشاى ٍ صًبى ثب هحَسيت خبًَادُ ٍ ثب ّذ ٙؿ٤لگيشي خبًَادُ ايوبًي ،خبهِٔ ايوبًي ٍ صهيٌِػبصي َُْس آسهبى ثـشيت
 ثشًبهِسيضي خْت اٛضايؾ پبيگبُّبي ّويبس خبًَادُ دس ػٌح هحالت ثب ّذ ٙتؼْيل دس سًٍذ س ْٛهـ٤الت ٍ هِٔالت هحلي
ً شاحي ،پيگيشي ٍ ًِبست ثش حؼي اخشاي ثشًبهِّب ٍ ٔٛبليتّبي ٛشٌّگ ،اختوبٓيٌّ ،شي ٍ ٍسصؿي هشثَى ثِ ثبًَاى ؿْشداسي
 ثشًبهِسيضي خْت اٛضايؾ هـبس٣ت ثبًَاى (ؿْشًٍذ-خبًَادُ ؿْشداسي) دس ٔٛبليتّبي ٛشٌّگي ،اختوبٓيٌّ ،شي ٍ ٍسصؿي هشثَى ثِ ثبًَاى ؿْشداسي
 ثشًبهِسيضي ٍ ايدبد ّوبٌّگي ثب ٍاحذّبي هشتجي ثِ هٌَِس ثشپبيي ًوبيـگبُ ٍ ثبصاسچِّبي هخلَف ثبًَاى خْت ٓشهِ هحلَالت ٛشٌّگيٓ ،لويٌّ ،شي ٍ تَليذي صًبى
 ثشسػي ،هٌبلِٔ ٍ ؿٌبػبيي هؼبئل ٍ هـ٤الت ثبًَاى ؿبٗل دس ؿْشداسي ّوچٌيي ثبًَاى ؿْش ٣شج خْت ثشًبهِ سيضي ٍ اسائِ ساّ٤بسّبي ٓلويٓ ،ولي ٍ ٣بسآهذ ثِ هٌَِس پيـگيشي ٍ حل هؼبئل ثبًَاى دس چبسچَة اختيبسات
ػبصهبى
 ثشًبهِسيضي ٍ ًِبست ثش حؼي اخشاي هشا٣ض هْبست آهَصي ٗ ،شِّٛبي خَد اؿت٘بلي (ٛللي – دائوي) ٍ اؿت٘بلصايي خَاًبى ٍ صًبى ػشپشػت خبًَاس دس هٌبً ٞؿْشداسي ثب ّو٤بسي ٍاحذّبي ريشثي
 ثشًبهِسيضي ٍ اًدبم ّوبٌّگيّبي الصم خْت اٛضايؾ هشا٣ض هْبست آهَصي ٗ ،شِّٛبي خَد اؿت٘بلي (ٛللي – دائوي ) ثب ّذ ٙايدبد ثؼتشّبي ؿ٘لي هٌبػت ٍيظُ خَاًبى ٍ ثبًَاى ػشپشػت خبًَاس
 ايدبدتٔبهل ثبهٌبًٍ ،ٞاحذّبًْ،بدّب ٍ ػبصهبى ّبي هشتجي ثِ هٌَِس ٣و ٢دس اهَس تَاًوٌذػبصي ثبًَاى ،خلَكب ثبًَاى ػشپشػت خبًَاس ثب هحَسيت حش ِٛآهَصي٣ ،بسآٛشيٌي ٍ اؿت٘بل صايي دس خْت حل هؼبئل ٍ هـ٤الت ثبًَاى
 ثشًبهِ سيضي ٍ اًدبم ّوبٌّگي يب ٍاحذّبي ريشثي ثِ هٌَِس اػتٜبدُ هٌلَة اص ٛوبّبي آهَصؽٍ ،سصؿي ،تٜشيحي ٍ ٌّشي خْت ثْيٌِ ػبصي اٍٟبت ٛشاٗت چَاًبى ٍ ثبًَاى ؿْشًٍذ ،ؿبٗل ٍ خبًَادُ ٣بسٌ٣بى ؿْشداسي
 ثشًبهِ سيضي ٍ اًدبم ّوبٌّگي ثِ هٌَِس است٠بي ػٌح داًؾ ٛشصًذاى ثبًَاى ػشپشػت خبًَاس ثب ثشگضاسي دٍسُّبي آهَصؿي ٍ هٔ ٚتحليلي
 ثشًبهِسيضي ٍ ّوبٌّگي ثب ٍاحذّبي ريشثي ثِ هٌَِس است٠بي ػٌح ػالهتي ثبًَاى ػشپشػت خبًَاس دس ػٌح هٌبًٞ
 اػتخشاج  ،هؼتٌذ ػبصي  ،ثشٍص سػبًي ٍ اؿتشا ١گزاسي اًالٓبت هٌٌج ٞثب هذيشيت داًؾ ٍ اسائِ هؼتٌذات ثِ ٣ويتِ هؼتٌذ ػبصي
 پيـٌْبد  ،تذٍيي ٍ ثشٍص سػبًي ٛشايٌذّبي تحت ػشپشػتي ٍ ّوچٌيي تٔشي ٍ ٚپبيؾ ؿبخق ّبي هشتجي ثب ٛشايٌذّب
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ت ْيِ ٍ تٌِين آهبس ٍ اًالٓبت ٍ هـخلبت ايثبسگشاى ٍ ثِ ٌّگبم ًوَدى آًْب ،تدضيِ ٍ تحليل ٍ اسائِ گضاسؽ ثِ هشاخْ ري سثي



ًِ بست ٍ پيگيشي ثش اخشاي هلَثبت ٍ ثخـٌبهِ ّبيي  ِ٣دس ساػتبي اهَس ايثبسگشاى تلَيت ٍ اثالٕ گش ديذُ اػت ّوبٌّگي ثب توبهي دػتگبُ ّبي هتَلي ٍ هشتجي ثب اهَس ايثبسگشاى ًِيش ثٌيبد ؿْيذ ٍ اهَس ايثبسگشاى ٍ ػبيش
ػبصهبى ّب دس خْت حل ٍ ٛلل هؼبئل ٍ هـ٤الت هشثَى ثِ ايثبسگشاى



ؿٌبػبيي ،خوْ آٍسي ً ،ج ِ٠ثٌذي ٍ ثجت ٍ حٜبُت اص آثبس ّـت ػبل دٛبّ ه٠ذع ثِ هٌَِس تشٍيح ٍ ٛشٌّگ ايثبس ٍ ؿْبدت ٍ صًذُ ًگِ داؿتي يبد ٍ ًبم ؿْذا ٍ ايثبسگشاى



ثشٟشاسي استجبى هؼتوش ثب هش٣ض ح َٜآثبس ٍ ًـش اسصؽ ّبي دٛبّ ه٠ذع ػتبد ٣ل ًيشٍّبي هؼلح ٍ ٍصاست ٛشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهي ٍ دػتگبُ ّبي هشتجي ثب دٛبّ ه٠ذع دس خْت تْيِ ٍ تٌِين دايشُ الؤبس ٙدٛبّ ه٠ذع،
چبح ٍ تَليذ پَػتش٣ ،تبةٛ ،يلن ٍ ٗيشُ



تْيِ ٍ تٌِين پيـٌْبدات ٍ دػتَسالٔول ّب ٍ سٍؽ ّبي الصم ثِ هٌَِس حؼي اًدبم اهَس ايثبسگشاى



ثشًبهِ سيضي دس خْت هٌلَة تؼْيالت اٟتلبديٛ ،شٌّگي ٍ اختوبٓي ٍ سٛبّي ٍ خذهبت هـبٍسُ اي الصم ثِ ايثبسگشاى ٍ خبًَادُ ّبي آًبى



ثشًبهِ سيضي ٍ اتخبر تذاثيش الصم ثِ هٌَِس سٓبيت ح ٍ َٝ٠ؿئَى ايثبسگشاى ٍ ثشخَسد هٌبػت ثب آًبى دس ػٌح ٍصاستخبًِ ٍ خبهِٔ اسائِ پيـٌْبدّب ثِ ه شاخْ ري سثي خْت سًَ ْٛاٟق ٍ خالّبي ٟبًًَي دس خْت ثْجَد
ؿشايي هبدي ٍ هٌَٔي خبًَادُ ؿْذا ٍ ايثبسگشاى



ثشآٍسد ٍ پيـٌْبد ثَدخِ ٍ آتجبسات ٍ هٌبثْ هَسد ًيبص ايثبسگشاى



ثشٟشاسي استجبى هؼتوش ثب ايثبسگشاى ثِ هٌَِس ؿٌبخت ًيبصّب ٍ هـ٤الت ،ثشاي ثشًبهِ سيضي خْت ثْجَد صًذگي آًْب



ثشگضاسي يبدٍاسُ ؿْذا ٍ ّوبيؾ ايثبس ٍ ؿْبدت



ثشًبهِ سيضي ٍ اخشاي اسدٍّبي ٛشٌّگيٍ ،سصؿي ٍ تٜشيحي ثشاي ٛشصًذاى ؿبّذ ٍ ايثبسگشاى



پيگيشي ٍ اخز اهتيبصاتي  ِ٣ثِ ايثبسگشاى اص ًشي ٞهشاخْ هختل ٚتٔل ٞهي گيشد



ؿش٣ت دس هدبهْ ،ػويٌبسّب ٍ ٣ويؼيَى ّبي هشثَى ثِ ايثبسگشاى حؼت هَسد ٍ اسائِ پيـٌْبدات ٍ ًًِ ٌِ٠شّب ٍ اخشاي هلَثبت



ًِبست ٍ پيگيشي دسخلَف سػيذگي ثِ اهَس ايثبسگشاى اػتبى ّب



اػتخشاج  ،هؼتٌذ ػبصي  ،ثشٍص سػبًي ٍ اؿتشا ١گزاسي اًالٓبت هٌٌج ٞثب هذيشيت داًؾ ٍ اسائِ هؼتٌذات ثِ ٣ويتِ هؼتٌذ ػبصي



پيـٌْبد  ،تذٍيي ٍ ثشٍص سػبًي ٛشايٌذّبي تحت ػشپشػتي ٍ ّوچٌيي تٔشي ٍ ٚپبيؾ ؿبخق ّبي هشتجي ثب ٛشايٌذّب



اػتخشاج  ،هؼتٌذ ػبصي  ،ثشٍص سػبًي ٍ اؿتشا ١گزاسي اًالٓبت هٌٌج ٞثب هذيشيت داًؾ ٍ اسائِ هؼتٌذات ثِ ٣ويتِ هؼتٌذ ػبصي



پيـٌْبد  ،تذٍيي ٍ ثشٍص سػبًي ٛشايٌذّبي تحت ػشپشػتي ٍ ّوچٌيي تٔشي ٍ ٚپبيؾ ؿبخق ّبي هشتجي ثب ٛشايٌذّب
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شزح ٍظايف هعاًٍت فزٌّگی ٌّ ،زی ٍ ٍرسشی
 اسائِ پيـٌْبد ثشاي اٛضايؾ ثْشُ ٍسي ٍ ّو٤بسي دس پيبدُ ػبصي پيـٌْبدات پزيشٛتِ ؿذُ هشثًَِ
 اًدبم اٟذاهبت الصم خْت اداسُ ثْيٌِ اهب٣ي ٛشٌّگي  ،هزّجي ٍ آهَصؿي دس چبسچَة ٍُبي ٍ ٚاختيبسات ؿْشداسي
 ثشٟشاسي استجبى ثب ػبيش ؿْشّبي خْبى ٍ ثْشُ ثشداسي اص ٓوَيت ؿْشداسي دس ػبصهبًْبي ثيي الوللي دس صهيٌِ ّبي ٛشٌّگي ٍ اختوبٓي
 ثشًبهِ سيضي ثِ هٌَِس اخشاي ثشًبهِ ّبي ٛشٌّگي ٍ ٌّشي ٍيظُ هٌبػجتْب  ،هشاػن  ،خـٌَاسُ ّب ٍ ّوبيـْبي ٛشٌّگي
 تحليل ٍ ثشًبهِ سيضي ثِ هٌَِس گؼتشؽ ػشاًِ ٛوبّبي ٛشٌّگي ٍ ٌّشي دس ػٌح هٌبًٞ
 تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ّبي ٛشٌّگي ثشاي ٣بسٌ٣بى ؿْشداسي
 تْيِ ٍ تذٍيي ًشحْبي هشثَى ثِ ح َٜهشهت ٍ احيبء ثٌبّبي اسصؿوٌذ تبسيخي ٛ ،شٌّگي ٍ گشدؿگشي ،هزّجي ٍ تٜشيحي
 هٌبلِٔ ٍ ثشسػي سٍي٤شدّب ٍ سٍؿْبي ًَيي هذيشيت ثِ هٌَِس ث٤بسگيشي ٍ اػت٠شاس ًِبم ّب ٍ ػجّ ٢بي هذيشيت ثشاي اًدبم ٣بسآهذ ٍُبي ٍ ٚثْجَد سٍؽ ّب
ًِ بست ثش اهَس هشثَى ثِ اًتـبسات ٍ تجلي٘بت ؿْشي ٍ كذٍس هدَص ثشاي اًدبم تجلي٘بت دس ػٌح ؿْش
ًِ بست ثش اهَس هشثَى ثِ ػتبد اٟبهِ ًوبص ؿْشداسي
ًِ بست ثش تذٍيي ٍ اخشاي ًشح خبهْ تجلي٘بت ثشاي ٛوبػبصي ٛشٌّگي ٍ تجلي٘ي
ًِ بست ثش تْيِ ثشًبهِ دس ساثٌِ ثب ايدبد ٍ تَػِٔ هشا٣ض ٛشٌّگي ٍ ٌّشي خذيذ هتٌبػت ثب ًيبصّبي خبهِٔ ؿْشي
ًِ بست ثش تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ّبي هختل ٚدس خْت تشٍيح ٍ است٠بء ٛشٌّگ ؿْشًٍذي
ّ و٤بسي ثب هشاخْ ريشثي دس خْت ثشگضاسي ًوبيـگبّْبي ٛشٌّگي ٍ ٌّشي
ّ و٤بسي ثب هشاخْ ريشثي دس خْت حوبيت اص ٌّشهٌذاى
ّ و٤بسي ثب هشاخْ ريشثي دس خْت اخشاي ًشحْبي هشثَى ثِ ح َٜهشهت ٍ احيبء ثٌبّبي اسصؿوٌذ تبسيخي ٛ ،شٌّگي ،گشدؿگشي ،هزّجي ٍ تٜشيحي
ّ و٤بسي ثب هشاخْ ٟبًًَي ريشثي دس خْت تَ٠يت َّيت ٛشدي ،خبًَادگي ،هحلِ اي ،هٌٌ ِ٠اي ٍ ؿْشي ٍ تَ٠يت َّيت هلي ٍ ديٌي دس ؿْشًٍذاى
ّ و٤بسي دس تْيِ ٍ تٌِين ثَدخِ ػبليبًِ ٍ گضاسؽ هبلي
 اسائِ ًشحْبي خذيذ ٍ ًَ دس خْت تَػِٔ اهش ٍسصؽ ْٟشهبًي ٍ ّوگبًي ٍ تٜشيح ػبلن ٍ ػالهت خبهِٔ
 ثشگضاسي ػويٌبسّب ٍ ٣بسگبّْبي آهَصؿي ثب حوَس اػبتيذ ٍ گشٍّْبي ٔٛبل ٍسصؿي تٜشيحي ٍ هؼئَليي ريشثي خْت تجبدل اًالٓبت
 ثشًبهِ سيضي ،ػبصهبًذّي ٍ ًِبست ثش ٣ليِ ثخـْبي هختلٍ ٚسصؿي تحت پَؿؾ
 ثشًبهِ سيضي ٍ ًِبست ثش ًحَُ اًدبم هؼبث٠بت ٍ ّوبيـْب ٍ ٣الػْبي ٍسصؿي
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 پيگيشي تدْيض تبػيؼبت ٍسصؿي ثِ هٌَِس ساُ اًذاصي ٍ ثْجَد ؿشايي آًْب
 پيگيشي تحً ٞ٠شحْبي هلَة ٍسصؿي ٍ تٜشيحي
 تٔييي اػتبًذاسدّب ٍ هـخلبت ٌٛي ثبؿگبُ ّبي ٍسصؿي ٍ تبػيؼبت هشثَى
 هحيي ،اه٤بًبت هَسد ًيبص خْت ثْشُ ثشداسي ٍ ٔٛبل ٣شدى ٍسصؽ
 ؿٌبػبيي هحيي ،اه٤بًبت هَسد ًيبص خْت ثْشُ ثشداسي ٍ ٔٛبل ٣شدى ٍسصؽ
 هٌبلِٔ ٍ ثشسػي سٍي٤شدّب ٍ سٍؿْبي ًَيي هذيشيت ثِ هٌَِس ث٤بسگيشي ٍ اػت٠شاس ًِبم ّب ٍ ػجّ ٢بي هذيشيت ثشاي اًدبم ٣بسآهذ ٍُبي ٍ ٚثْجَد سٍؽ ّب
ًِ بست ثش اهش تٔييي اػتبًذاسدّب ٍ هـخلبت ٌٛي ثبؿگبّْبي ٍسصؿي ،تٜشيحي ٍ تبػيؼبت هشثَى
ًِ بست ثش ٔٛبليتْبي ثبؿگبُ ّبي ٍسصؿي ٍاثؼتِ ثِ ؿْشداسي
ًِ بست ثش گضيٌؾ ٍسصؿ٤بساى ٍ هشثيبى ٍسصؿي
ّ وبٌّگي ثب تشثيت ثذًيٛ ،ذساػيًَْبي ٍسصؿي ٍ ّيئت ّبي ٍسصؿي
ّ و٤بسي دس تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ّبي تٜشيحي ٍ ٍسصؿي خْت ؿبداثي ٍ ًـبى ؿْشًٍذاى
ّ و٤بسي دس تْيِ ٍ تذٍيي ًشحْبي هَثش خْت ثْجَد اهَس ٍسصؿي ؿْشًٍذاى
ّ و٤بسي دس ًِبست ٍ اخشاي هؼبث٠بت ٍسصؿي دس ثيي ؿْشًٍذاى
 اًدبم اٟذاهبت الصم خْت اداسُ ثْيٌِ اهب٣ي ٛشٌّگي  ،هزّجي ٍ آهَصؿي دس چبسچَة ٍُبي ٍ ٚاختيبسات ؿْشداسي
 اًدبم اهَس دثيشخبًِ اي ٣و ٢ثِ هشا٣ض ٛشٌّگي
 ثشًبهِ سيضي خْت تدليل اص ثشگضيذگبى ٛشٌّگي ٍ ٌّشي
 ثشًبهِ سيضي خْت ديذاسّب ٍ ثبصديذّبي ٛشٌّگي
 پيگيشي ٍ ّو٤بسي ثب هشاخْ ريشثي دس خْت اخشاي ًشحْبي هشثَى ثِ ح َٜهشهت ٍ احيبء ثٌبّبي اسصؿوٌذ تبسيخي ٛ ،شٌّگي ،گشدؿگشي ٍ تٜشيحي
 تْيِ ثشًبهِ دس ساثٌِ ثب ايدبد ٍ تَػِٔ هشا٣ض ٛشٌّگي ٌٍّشي خذيذ هتٌبػت ثب ًيبصّبي خبهِٔ ؿْشي
 تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ّبي ٛشٌّگي دس خْت ٌٗي ػبصي اٍٟبت ٛشاٗت ؿْشًٍذاى ثَيظُ خَاًبى ٍ ثبًَاى
 تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ّبي هختل ٚدس خْت تشٍيح ٍ است٠بء ٛشٌّگ ؿْشًٍذي
ًِ بست ثش تْيِ ثشًبهِ ٣بس ػبليبًِ ً ،شح ثشگضاسي ًوبيـگبُ ّب ،ثشًبهِ ّبي ٛشٌّگي
ًِ بست ثش ًلت ٍ ػبهبًذّي تبثلَّبي ػٌح ؿْش
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ًِ بست ٍ پيگيشي ثشتذٍيي ٍ اخشاي ًشح خبهْ تجلي٘بت ثشاي ٛوبػبصي ٛشٌّگي ٍ تجلي٘ي
ّ و٤بسي ثب هشاخْ ريشثي دس خْت ثشگضاسي ًوبيـگبّْبي ٛشٌّگي ٍ ٌّشي
ّ و٤بسي ثب هشاخْ ريشثي دس خْت حً ٍ َٜگْذاسي اص آثبس ٍ اثٌيِ ٛشٌّگي ٍ هزّجي
 تذٍيي ثشًبهِ هؼبث٠بت ٍسصؿي ؿْشداسي ثشاػبع ثشًبهِ تٌِيوي اداسُ ٣ل تشثيتثذًي ٍصاست ٓلَم ،تح٠ي٠بت ٍ ٌٛبٍسي
 تـ٤يل ٍ تذاس٣بت الصم خْت اًتخبة تينّبي ٍسصؿي ٍ ؿش٣ت دس هؼبث٠بت ْٟشهبًي ؿْشداسيْب ٍ ٛذساػيَى ّبي ٍسصؿي
 آضام تينّبي ٍسصؿي ثشاي ؿش٣ت دس هؼبث٠بت هٌٌ ِ٠اي ٣ ،ـَسي ٍ ثييالوللي داخل ٍ خبسج اص ٣ـَس
 تْيِ ٍ تَصيْ ٍػبيل ٍسصؿي هَسدًيبصؿْشداسي
 ثشگضاسي ٣العّبي هشثيگشي ٍ داٍسي ثشاي داًـدَيبى ٍ ٣الػْبي است٠بء هشثيگشي ثشاي هشثيبى ٍسصؿي ؿْشداسي
ًِ بست ثش توشيي تينّبي ٍسصؿي ؿْشداسي
 پيگيشي دس تأهيي تدْيضات ٍسصؿي هَسد ًيبصؿْشداسي
 تْيِ ٍ تذٍيي آيييًبهِّب ٍ ثخـٌبهِّبي هَسدًيبص.
 ثؼتشػبصي هٌبػت خْت است٠بء ٍسصؽ ْٟشهبًي اص ًشيٍ ٞسصؽ ّوگبًي
 پيؾ ثيٌي ٍ ؿٌبػبيي تَاًوٌذّبي ٍسصؽ ّوگبًي دس ؿْش
 تـخيق ًَاٟق ٍاؿ٤بالت ٌٛي ٍثشًبهِ ّبي هشثَى خْت اسائِ ساُ حل هٌبػت ثِ هشاخْ ريشثي ثِ هٌَِس س ْٛآًْبٍتْيِ ًشحْبي الصم
ًِ بست ثش تَػِٔ ٍسصؽ ّوگبًي ثب ًگشؽ خبًَادُ هحَس
ًِ بست ثشتَػِٔ ٍسصؽ ّوگبًي ثبًَاى ثب سٓبيت هَاصيي اخالٟي
 ؿٌبػبيي ُشٛيت ّبي ٍسصؽ ّوگبًي دس ػٌح ؿْش
ٛ شاّن آٍسدى اه٤بًبت الصم ثشاي اخشاي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ٍسصؿي اص ًشيٍ ٞػبيل استجبى خؤي
 هٌبلِٔ ٍ ثشسػي خْت ثشًبهِ سيضي ٣الػْبي آهَصؿي ٍسصؿي ّوگبًي
 هٌبلِٔ ٍ تح٠ي ٞدس صهيٌِ سٍؿْبي پيـشٛتِ ٓلوي ٍسصؿي ٍ است٠ب ػٌح هْبست ٍسصؿ٤بساى ٓوَهي
ًِ بست ٍ اسصؿيبثي ثشًبهِ ّبي ٍسصؿي ٍ ًحَُ اخشاي ثشًبهِ ّبي ٍسصؽ ّوگبًي
ّ و٤بسي ثب ٣بسؿٌبػبى اهَس ٍسصؿي دس صهيٌِ تبلي ٍ ٚاًتـبس ٣تت خبف آهَصؽ ٍسصؿ٤بساى
ّ و٤بسي دس تْيِ ثشًبهِ ّبي ٍسصؿي ثبؿگبّْب ٍ ػبيش تبػيؼبت ٍسصؿي تحت هذيشيت ؿْشداسي
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 اًدبم اهَس پشٍسؿي هشتجي ثب ٍسصؿْبي ّوگبًي
ًِ بست ثش اػتخشاج  ،هؼتٌذ ػبصي  ،ثشٍص سػبًي ٍ اؿتشا ١گزاسي اًالٓبت هٌٌج ٞثب هذيشيت داًؾ ٍ اسائِ هؼتٌذات ثِ ٣ويتِ هؼتٌذ ػبصي
ًِ بست ثش پيـٌْبد  ،تذٍيي ٍ ثشٍص سػبًي ٛشايٌذّبي تحت ػشپشػتي ٍ ّوچٌيي تٔشي ٍ ٚپبيؾ ؿبخق ّبي هشتجي ثب ٛشايٌذّب
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شزح ٍظايف ادارُ اهَر قزآًی،هذّثی
 است٠بء آگبّيّب ،خَاػتِّب ٍ تَاًوٌذيّبي ؿْشًٍذاى دس ساػتبي صًذگي ػبلن ٍ حيبت اختوبٓي هٌلَة ثب تأثيش دس اثٔبد ثيٌؾ ٍ هٌؾ ٍ سٛتبس خبهِٔ ٍ تأهيي َّيت اػالهي-ايشاًي
 اسائِ آهَصؽّبي ؿْشًٍذي دس هَهَٓبت سٍاثي ٍ هٌبػجبت اختوبٓي ،ح ٍ َٝ٠ت٤بلي ٚؿْشًٍذي ،هْبستّبي صًذگيًِ ،ن ٍ اًوجبى اختوبٓي ،ثْذاؿتي ٍ هحيي صيؼت ٍ...
 تْيِ ثشًبهِ اخشاي خـٌْب ٍ هشاػن هلي ٍ هٌبػجتْبي هزّجي تلَيت ؿذُ دس ػٌح ؿْش ثب سٍي٤شد تَ٠يت ؿٔبئش ٛشٌّگي ٍ اهَس تٜشيحي
 پيگيشي ٍ ّو٤بسي ثب هشاخْ ٟبًًَي ريشثي دس خْت تَ٠يت َّيت ٛشدي  ،خبًَادگي  ،هحلِ اي ٍ هٌٌ ِ٠اي  ،ؿْشي ٍ تَ٠يت َّيت هلي ٍ ديٌي دس ؿْشًٍذاى
 اػتخشاج  ،هؼتٌذ ػبصي  ،ثشٍص سػبًي ٍ اؿتشا ١گزاسي اًالٓبت هٌٌج ٞثب هذيشيت داًؾ ٍ اسائِ هؼتٌذات ثِ ٣ويتِ هؼتٌذ ػبصي
 پيـٌْبد  ،تذٍيي ٍ ثشٍص سػبًي ٛشايٌذّبي تحت ػشپشػتي ٍ ّوچٌيي تٔشي ٍ ٚپبيؾ ؿبخق ّبي هشتجي ثب ٛشايٌذّب
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شزح ٍظايف ادارُ اهَر اٍقات فزاغت ٍ تفزيحات سالن
ًِ بست ثش تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ّبي ٛشٌّگي دس خْت ٌٗي ػبصي اٍٟبت ٛشاٗت ؿْشًٍذاى ثَيظُ خَاًبى ٍ ثبًَاى
 اسائِ پيـٌْبد ثشاي اٛضايؾ ثْشُ ٍسي ٍ ّو٤بسي دس پيبدُ ػبصي پيـٌْبدات پزيشٛتِ ؿذُ هشثًَِ
 ثشًبهِ سيضي خْت اخشاي ًشح ّبي هذٍى ٍ هلَة دس صهيٌِ اهَس گشدؿگشي
 ثشًبهِ سيضي خْت ايدبد تٔبدل ٍ تَاصى دس اسائِ خذهبت گشدؿگشي ثِ هشدم
 پيگيشي ٍ اخشاي ثشًبهِ ّبي گشدؿگشي ٍيظُ اٟـبس خبف هبًٌذ خبًجبصاى  ،هٔلَليي ٍ ثيوبساى خبف
ّ و٤بسي دس تذٍيي ًشحْب ٍ ثشًبهِ ّبي پيـٌْبدي هتٌبػت ثب ًيبصّبي گشدؿگشي ؿْش
 ؿٌبػبيي ٍ حوبيت اص ثشًبهِ ّبي ٍسصؿي تٜشيحي خَد خَؽ هشدهي ٍ خيشيي
 ثشًبهِ سيضي ٣الػْبي آهَصؿي ٍاخشاي هؼبث٠بت ٍسصؿي ٍثشًبهِ ّبي تٜشيحي خْت ؿبداثي ًٍـبى ٣بسٌ٣بى.
ًِ بست ثش تَػِٔ ايؼتگبّْبي تَسيؼتي ٍ ايؼتگبّْبي ٍسصؽ ّوگبًي
 اػتخشاج  ،هؼتٌذ ػبصي  ،ث شٍص سػبًي ٍ اؿتشا ١گزاسي اًالٓبت هٌٌج ٞثب هذيشيت داًؾ ٍ اسائِ هؼتٌذات ثِ ٣ويتِ هؼتٌذ ػبصي
 پيـٌْبد  ،تذٍيي ٍ ثشٍص سػبًي ٛشايٌذّبي تحت ػشپشػتي ٍ ّوچٌيي تٔشي ٍ ٚپبيؾ ؿبخق ّبي هشتجي ثب ٛشايٌذّب
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شزح ٍظايف ادارُ ًگْذاری  ،تدْیش ٍ تَسعِ اهاکي ٍرسشی تفزيحی
 ثشًبهِ سيضي دٟي ٞدس خلَف حًٍ َٜگْذاسي اهب٣ي ٍسصؿي.
ًِ بست خذي ٍثِ هَ ْٟثش اهش ًِبٛت ػبلٌْبي تحت اهش

ً ؼجت ثِ ًيبصّبي هشٍسي ٍ تٔويشاتي ػبلي ّبي تحت اهش اٟذام هي ًوبيذ.
 تـبهيي ثوَ ْٟػـَخت ٍ ػيؼتن حشاستي ٍ سٍؿٌبيي  ،كَتي ػبلي ّبي تحت اهش.
 اٍلَيت ٟشاسدادى سٓبيت هؼبيل ايوٌي دس ٣ليِ هَاسد دس ػبلٌْبي تحت اهش.
ٛ شاّن آٍسدى اه٤بًبت الصم خْت تَػِٔ ٍسصؽ ّوگبًي ٍتـَي ٞؿْشًٍذاى ثِ خلَف خَاًبى ثِ ٍسصؽ.
 ثشًبهِ سيضي خْت اػتٜبدُ ثْيٌِ اص تَاًوٌذي ّب  ،اه٤بًبت ً ،يشٍي اًؼبًي هدوَِٓ ّب  ،اهب٣ي ٍسصؿي ٍتٜشيحي
 ثشًبهِ سيضي  ،ػبصهبًذّي  ،آهَصؽ ٍتَػِٔ ٍسصؽ هحالت ٍهؼبخذ
 پيگيشي دس تأهيي تدْيضات ٍسصؿي هَسد ًيبصؿْشداسي
 پيگيشي تدْيض تبػيؼبت ٍسصؿي ثِ هٌَِس ساُ اًذاصي ٍ ثْجَد ؿشايي آًْب
 اًدبم ػبيش ٍُبي ٚهحَلِ اص ػَي ه٠بم هبَٝٛ
 اػتخشاج  ،هؼتٌذ ػبصي  ،ثشٍص سػبًي ٍ اؿتشا ١گزاسي اًالٓبت هٌٌج ٞثب هذيشيت داًؾ ٍ اسائِ هؼتٌذات ثِ ٣ويتِ هؼتٌذ ػبصي
 پيـٌْبد  ،تذٍيي ٍ ثشٍص سػبًي ٛشايٌذّبي تحت ػشپشػتي ٍ ّوچٌيي تٔشي ٍ ٚپبيؾ ؿبخق ّبي هشتجي ثب ٛشايٌذّب

