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دستًر العمل اجرايي شًراي پذافىذ غير عامل شُرستان

-1کلیات
ثِ هٌؾَس ارشاي دػتَس القول ؿَساي پذافٌذ غيش فبهل اػتتبى ٍ ثتش اػتبع دػتتَسالقول ارشا تي
ػبختبس  ،ؿشح ٍؽبيف ٍ تـكيالت تفليلي پذافٌذ غيش فبهل دس دػتگبّْبي ارشا ي ٍ دس ساػتبي تحمتك
اػبػٌبهِ هلَة ػبصهبى پذافٌذ غيش فبهل كـَس اثالغي سّجش هقؾن اًمالة اػالهي  ،ؿَساي پذافٌتذ غيتش
فبهل ؿْشػتبى ثِ ؿشح ريل تـكيل هي گشدد.
 -2اعضای شًرای پذافىذ غیر عامل شُرستان
1

فشهبًذاس

س يغ ؿَسا  11هذيشيت آهَصؽ ٍ پشٍسؽ

فضَ

2

هقبًٍت فشهبًذاس

دثيش ؿَسا

 12س يغ اداسُ آة ٍ فبضالة ؿْشي

فضَ

3

س يغ اداسُ اعالفبت

فضَ

 13س يغ اداسُ ثشق

فضَ

4

فشهبًذّي ػپبُ

فضَ

 14سٍػبي داًـگبّْب

فضَ

5

فشهبًذّي اًتؾبهي

فضَ

 15س يغ اداسُ هخبثشات

فضَ

6

س يغ اداسُ سا ُ ٍؿْشػبصي

فضَ

 16ؿْشداس هشكض ؿْشػتبى

فضَ

7

س يغ اداسُ كٌقت ،هقذى ٍ تزبست فضَ

 17س يغ اداسُ دادگؼتشي

فضَ

8

هذيشيت رْبد كـبٍسصي

فضَ

 18هذيشيت روقيت ّالل احوش

فضَ

9

س يغ اداسُ آة ٍفبضالة سٍػتبيي فضَ

 19هذيشيت ؿجكِ ثْذاؿت ٍ دسهبى فضَ

فضَ

فضَ

 10س يغ اداسُ اهَس آة

 20ػبيش هؼئَليي ثٌب ثش ضشٍست

ٌّ -2-1گبم عشح هجبحج هشثَط ثِ ّش دػتگبُ ارشايي ( دس كَست فذم فضتَيت هؼتئَل آى دػتتگبُ
دس ؿَساي پذافٌذ غيش فبهل ؿْشػتبى ) اص هؼئَل آى دػتگبُ ثب حك سأي ثشاي ؿتشكت دس رلؼتِ ؿتَساي
پذافٌذ غيش فبهل ؿْشػتبى دفَت ثِ فول هي آيذ.
 -2-2رلؼبت ؿَساي پذافٌذ غيش فبهل ؿْشػتبى حذالل دٍ هبُ يكجبس تـكيل هي گشدد  .رلؼبت ؿتَسا
ثب حضَس حذالل دٍ ػَم افضبي كبحت سأي ،سػويت هي يبثذ ٍ تلتويوبت آى ثتب سأي هَافتك حتذالل
ػِ چْبسم افضبي حبضش كبحت سأي ثِ تلَيت هي سػذ.
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-3يظایف شًرای پذافىذ غیر عامل شُرستان
 -1ؿٌبػبيي ٍ عجمِ ثٌذي هشاكض ٍ هَضَفبت حيبتي حؼبع ٍ هْن آػيت پزيش دس همبثل تْذيتذات
ػخت ٍ ًشم دس حَصُ ّبي هختلف ؿْشػتبى ٍ تْيِ ٍ تبييذ عتشح پذافٌتذ غيتش فبهتل ّشكتذام اص
آًْب ثش حؼت اٍلَيت ٍ ثش اػبع آ يي ًبهِ ارشايي
 -2پبيؾ تْذيذات دس ؿْشػتبى ٍ اًزبم ثشًبهِ سيضي همتضي
 -3ثشًبهِ سيضي ٍ الذام دس رْت پيـگيشي ٍ كبّؾ آػيت پزيشي ٍ كذهبت ثِ ًيشٍي اًؼبًي ٍ ًيض
تزْيضات ٍ تبػيؼبت داساي عجمِ ثٌذي دس حَصُ ّبي هختلف ؿْشػتبى
 -4فشٌّگ ػبصي فوَهي ٍ ًْبديٌِ ًوتَدى هجبحتج هشثتَط ثتِ حتَصُ پذافٌتذ غيتش فبهتل دس ػتغ
ؿْشػتبى
 -5صهيٌِ ػبصي رْت اداسُ اهَس ؿْشػتبى ٍ اػتوشاس فقبليت ّبي ضشٍسي ثِ كَست خَد اتكتب دس
ؿشايظ ثشٍص تْذيذات ثب هٌـب اًؼبًي ٍ غيش عجيقي افتن اص فوليتبت خلتوبًِ ٍ هختشة دؿتوي،
خشاثكبسي ،حَادث كٌقتي  ،فشآيٌذي ٍ...
 -6ثشًبهِ سيضي رْتت ارتشا ٍ ًؾتبست ثتش عشحْتبي پذافٌتذ غيتش فبهتل هلتَة اػتتبًي ٍ هلتي دس
ؿْشػتبى
ً -7ؾبست ٍ ارشاي ساّجشدّب ٍ ػيبػتْبي خشد ٍ كالى كويتتِ دا وتي پذافٌتذ غيتش فبهتل كـتَس دس
ؿْشػتبى
 -8اتخبر تذاثيش ٍ اًزبم الذاهبت الصم دس رْت حفبؽت ٍ اهٌيت عشحْبي پذافٌذ غيتش فبهتل اػتتبًي ٍ هلتي
دس ؿْشػتبى
 -9تْيِ عشح ّبي پذافٌذ غيش فبهل ؿْشػتبى تلَيت دس ؿتَساي پذافٌتذ غيتش فبهتل ؿْشػتتبى ٍ پيگيتشي ثتشاي
تحمك آى
 -10تْيِ ٍاسػبل گضاسؽ فولكشد هشثَط ثِ كليِ ثشًبهِ ّب الذاهبت ٍ عشح ّبي پذافٌذ غيش فبهتل ثتِ
اداسُ كل پذافٌذ غيش فبهل اػتبى
 -11تـكيل هٌؾن رلؼبت ؿَساي پذافٌذ غيش فبهل ؿْشػتبى ،پيگيشي تلويوبت ٍ اسا ِ گضاسؽ كبس
ٍ هلَثبت رلؼبت ؿَساي پذافٌذ غيش فبهل ؿْشػتبى ثِ اداسُ كل پذافٌذ غيش فبهل اػتبى
 -12الذام الصم رْت پـتيجبًي اص ارشاي عشحْتبي پذافٌتذ غيتش فبهتل هلتي  ،اػتتبًي ٍؿْشػتتبًي دس
كَست ًيبص ثٌب ثِ تـخيق ؿَساي پذافٌذ غيش فبهل اػتبى
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 -13پبيؾ ٍ ثبصثيٌي عشحْبي پذافٌذ غيش فبهل ؿْشػتبى ثِ كَست هؼتوش رْت پَيبيي ٍ كبسآهذي
آى
 -14ثشًبهِ سيضي ايزبد ؽشفيت ٍ حفؼ آهبدگي الصم رْت اًزبم ػبيش اهَس همتضي ٍ هشتجظ
-4کارگريٌ َای تخصصی
ثِ هٌؾَس پيـتجشد اّتذاو ٍ اًزتبم ٍؽتبيف ؿتَساي پذافٌتذ غيتش فبهتل ؿْشػتتبى كبسگشٍّْتبي
تخللي ثِ ؿشح ريل تـكيل هي گشدد.
 -1كبسگشٍُ آة
 -2كبسگشٍُ استجبعبت ٍفٌبٍسي اعالفبت
 -3كبسگشٍُ اهٌيتي ٍ اًتؾبهي
 -4كبسگشٍُ اهذاد ٍ ًزبت
 -5كبسگشٍُ اًشطي
 -6كبسگشٍُ ثْذاؿت ػالهت ٍ ثيَلَطيک
 -7كبسگشٍُ پـتيجبًي ٍ خذهبت ؿْشي
 -8كبسگشٍُ رْبد كـبٍسصي
 -9كبسگشٍُ ساُ ٍؿْشػبصي
 -10كبسگشٍُ كٌقت  ،هقذى ٍ تزبست
 -11كبسگشٍُ ػبصهبًذّي ٍ هـبسكت هشدهي
 -12كبسگشٍُ فشٌّگي ،ارتوبفي ٍ آهَصؽ
تقييي ٍ اثالك حكتن هؼتئَليت سٍػتبي كتبسگشٍُ ّتبي  12گبًتِ تَػتظ س تيغ ؿتَساي پذافٌتذ
غيشفبهل ؿْشػتبى ( فشهبًذاس ) كبدس هي ؿَد .
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 -5يظایف عمًمی ي مشترک کارگريَُای تخصصی
 -1ثشسػي ؿٌبػبيي ٍ اٍلَيت ثٌذي تْذيذات ٍ اًقكبع آى ثِ دثيشخبًتِ ؿتَساي پذافٌتذ غيتش فبهتل
ؿْشػتبى
 -2اسا ِ عشح ّبي پذافٌذ غيش فبهل ثِ هٌؾَس كبّؾ آػيت پزيشي دس صهبى ثحشاى
 -3ايزبد صهيٌِ الصم ثِ هٌؾَس فشٌّگ ػبصي اص عشيك آهَصؽ ٍ ًْبديٌِ ًوتَدى اكتَل ٍ هالحؾتبت
پذافٌذ غيش فبهل دس عشحْبي ؿْشػتبًي دس حَصُ هشثَعِ
 -4ثشًبهِ سيضي ٍ ثشآٍسد افتجبس ارشاي عشح ّبي پذافٌذ غيش فبهل ٍ ا ًقكبع آى ثِ دثيشخب ًِ ؿتَساي پتذا فٌتذ
غيش فبهل ؿْشػتبى
 -5تذٍيي دػتَسالقول ّبي تخللي هَسد ًيتبص ارشايتي عتشح ّتبي پذافٌتذ غيتش فبهتل دس حتَصُ
هشثَعِ
ّ -6ذايت ٍ ًؾبست ثش ارشاي عشح ّبي هلَة ٍ اثالغي پذافٌذ غيش فبهل
 -7پبيؾ ٍ ثبصثيٌي هؼتوش عشح ّبي پذافٌذ غيش فبهل ثِ هٌؾَس حفؼ پَيبيي ٍ كبسآهذي
 -8اسا ِ گضاسؽ پيـشفت ارشاي عشحْبي پذافٌذ غيش فبهل ٍ هـكالت ٍ هَاًـ پيؾ سٍ ثِ دثيشخبًِ
 -6شرح يظایف دبیرخاوٍ شًرای پذافىذ غیر عامل شُرستان
ٍؽبيف دثيشخبًِ ؿَساي پذافٌذ غيش فبهل ؿْشػتبى كِ دس فشهبًذاسي تـكيل ؿذُ ثِ ؿتشح ريتل
هي ثبؿذ :
 -1افوبل كبهل ايي دػتَس القول ٍ پيگيشي كذٍس اثالك سٍػبي كبسگشٍّْبي تخللي
 -2تلفيك عشح ّب ٍ ثشًبهِ ّبي پيـٌْبدي كبسگشٍّْبي تخللي ؿْشػتبى ٍ اسا ِ آى ثتِ اداسُ كتل پذافٌتذ غيتش فبهتل
اػتبى
 -3ثشسػي عشح ّب ٍ ثشًبهِ ّبي دػتگبّْب ثشاي عشح دس ؿَساي پذافٌذ غيش فبهل ؿْشػتبى
 -4تٌؾين ثشًبهِ ػبليبًِ پذافٌذ غيشفبهل ؿْشػتبى
 -5ايزبد ّوبٌّگي الصم ثيي دػتگبّْبي ارشايي ؿْشػتبى ثشاي همبثلِ ثب تْذيذات
 -6پيؾ ثيٌي افتجبس ػبليبًِ ثشاي عشح ّبي پذافٌذ غيشفبهل ؿْشػتبى
 -7تٌؾين دػتَس رلؼِ ٍ اٍلَيت ثٌذي هَضَفبت ثشاي عتشح دس رلؼتِ ؿتَساي پذافٌتذ غيتش فبهتل
ؿْشػتبى
 -8اثالك ٍ پيگيشي هلَثبت ؿَساي پذافٌذ غيش فبهل ؿْشػتبى
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 -9اسػبل كَستزلؼِ ٍ گضاسؽ ارشاي هلَثبت ّش رلؼِ ثِ كَست دٍ هبُ ثِ اداسُ كل پذافٌذ غيتش فبهتل
اػتبى
 -7فرآیىذ تُیٍ ي تذيیه بروامٍ َای پذافىذ غیرعامل شُرستان
 -1تْيِ عشح ّبي پذافٌذ غيشفبهل تَػظ دػتگبُ ّبي ارشايي ٍ اسػبل ثِ دثيشخبًِ ؿَساي پذافٌذ غيشفبهتل
ؿْشػتبى
 -2ثشسػي اٍليِ عشح ّب دسدثيشخبًِ ؿَساي پذافٌذ غيشفبهتل ؿْشػتتبى ٍ اسا تِ آى ثتِ كتبسگشٍُ تخللتي
ؿْشػتبًي
 -3ثشسػي عشح ّب دس كبسگشٍُ تخللي ٍ اسػبل آى ثِ دثيشخبًِ ؿَساي پذافٌذ غيشفبهل ؿْشػتبى
 -4ثشسػي ٍ تلفيك عشح ّب دس دثيشخبًِ ؿَساي پذافٌذ غيشفبهل ؿْشػتبى ٍػپغ اسػبل آًْب ثِ اداسُ
كل پذافٌذ غيشفبهل اػتبى
 -5اًزبم اهَس اداسي ٍ هكبتجبت الصم ثب اداسُ كل پذافٌذ غيشفبهل اػتبى
 -6پيگيشي هشاحل تخليق هٌبثـ هَسد ًيبص ثشاي ارشاي عشح ّبي پذافٌذغيشفبهل ؿْشػتبى
 -7اثالك عشح ٍ افتجبس تخليق يبفتِ ثِ دػتگبُ هزشي
 -8ارشاي عشح تَػظ دػتگبُ هزشي
 -9اسا ِ گضاسؽ پيـشفت كبس هزشي ٍ هَاًـ احتوبلي ثِ دثيشخبًِ ؿَساي پذافٌذ غيشفبهل ؿْشػتتبى
ٍ اداسُ كل پذافٌذ غيشفبهل اػتبى ثِ كَست فللي
ّ -10ذايت ٍ ًؾبست ثش حؼي ارشاي عشح ّبي پذافٌذ غيشفبهل تَػظ دثيشخبًِ پذافٌذ غيشفبهل ؿْشػتبى
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كارگريٌ َاي تخصصي  12گاوٍ شًراي پذافىذ غيرعامل شُرستان

 -1كارگريٌ آب
 -2كارگريٌ ارتثاطات يفىايري اطالعات
 -3كارگريٌ امىيتي ي اوتظامي
 -4كارگريٌ امذاد ي وجات
 -5كارگريٌ اورشي
 -6كارگريٌ تُذاشت سالمت ي تيًلًشيک
 -7كارگريٌ پشتيثاوي ي خذمات شُري
 -8كارگريٌ جُاد كشايرزي
 -9كارگريٌ راٌ يشُرسازي
 -10كارگريٌ صىعت  ،معذن ي تجارت
 -11كارگريٌ سازماوذَي ي مشاركت مردمي
 -12كارگريٌ فرَىگي ،اجتماعي ي آمًزش
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كارگريٌ آب
رئيس كارگريٌ :رئيس ادارٌ آتفا شُرستان

شرح يظايف
 ؾٌبغبيي ٍ عجقِ ثٌدي هسامص هْن دز غغح ؾْسغتبى هسثَط ثِ حَشُ آة
 عساحي ٍ پيؽ ثيٌي چگًَگي تداٍم چسخِ خدهبت حَشُ آة دز ؾسايظ اضغسازي دز غغح ؾْسغتبى
 تدٍيي دغتَزالؼول ّبي هَزد ًيبش ثساي چگًَگي تبهيي ًيبشهٌدي ّبي هسدم دز حَشُ آة دز ؾسايظ ثرسٍش
تْديد ثَيطُ تْديدات دؾوي پبيِ ٍ اثالؽ ثِ دغتگبُ ّبي ذيسثظ دز ؾْسغتبى


پيؽ ثيٌي ٍ عساحي توسيٌبت ٍ زشهبيؽ ّربي دٍزُ اي ثرساي ح ر ٍ ازتقربآ ٍ آهربدمي خشم ثيرؽ ّربي
هيتلف حَشُ آة دز غغح ؾْسغتبى

 تدٍيي ٍ اثالؽ عسح خبهغ هقبثلِ ثب تْديدات  ،ثَيطُ تْديدات دؾوي پبيِ دز حَشُ آة دز غغح ؾْسغتبى
 پيؽ ثيٌي ذخيرسُ غربشي امرالم حرَ صُ آة ثْداؾرتي ٍ غربلن ثرساي هردت هؼيٌري دز ؾرسايظ اضرغسازي ثرب
ّونبزي ٍ هؿبزمت هسدم دز غغح ؾْسغتبى
 ايدبد ّوبٌّگي ثيي ادازات فؼبل دز حَشُ آة ثساي هقبثلِ ثب ؾسايظ هيتلرف ثررساى ًبؾري اش تْديرد ّربي
دؾوي پبيِ دز غغح ؾْسغتبى


غبشهبًدّي ٍ ازتقبآ تَاًوٌدي تين ّبي هَزد ًيبش ؾسايظ اضرغسازي دز حرَشُ آة ثرساي هقبثلرِ ثرب ؾرسايظ
هيتلف ثرساى ًبؾي اش تْديدات ثَيطُ تْديدّبي دؾوي پبيِ دز غغح ؾْسغتبى

ً ظبزت ثس اخساي دغتَزالؼول ّب ٍ ايدبد آهبدمي ّبي خشم ثساي هقبثلِ ثب تْديدات دز غغح ؾْسغتبى
 ثسزغي ٍ پيؽ ثيٌي آغيت پريسي ّبي هسثَط ثِ هسدم ٍ خغسافيبي ؾْسغتبى ًبؾي اش قٌبيغ فؼبل دز حَشُ
آة ثس اثس ثسٍش تْديدات ٍ ازائِ زاّنبز ثساي هقبثلِ ثب آى
اعضاي كارگريٌ
زئيع ادازُ آة ٍ فبضالة ؾْسغتبى
زئيع ادازُ هريظ شيػت ؾْسغتبى
زئيع ادازُ آث بي زٍغتبيي ؾْسغتبى
زئيع ادازُ اهَز آة ؾْسغتبى
هديسيت ؾجنِ ثْداؾت ٍ دزهبى ؾْسغتبى
زٍغبي غبيس دغتگبُ ّبي دٍلتي ،ػوَهي ٍ خكَقي دز قَزت ضسٍزت
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كارگريٌ ارتثاطات ي فىايري اطالعات
رئيس كارگريٌ :رئيس ادارٌ مخاترات شُرستان

شرح يظايف
 ؾٌبغبيي ،عجقِ ثٌدي ،الَيت ثٌدي هسامص ٍ غبهبًِ ّبي هْن ؾْسغتبى دز حَشُ فٌبٍزي ّربي النتسًٍيرل ،
ازتجبعبت ٍ اعالػبت
 عساحي ٍ پيؽ ثيٌي چگًَگي تداٍم خدهبت ضسٍزي حَشُ فٌبٍزي اعالػربت ٍ ازتجبعربت  ITادازُ ّرب دز
غغح ؾْسغتبى
 تدٍيي دغتَزالؼول هَزد ًيبش ثساي چگًَگي تبهيي ًيبشهٌدي ّربي ضرسٍزي هرسدم ،دغرتگبُ ّرب دز حرَشُ
فٌبٍزي ٍ اعالػبت ٍ  ITدز ؾسايظ اضغسازي
 اخساي توسيٌبت ٍ زشهبيؽ ّبي دٍزُ اي ثساي ح

ٍ ازتقبآ آهبدمي ّبي خشم ثساي هقبثلِ ثب تْديردات ٍ

امداهبت ًظبهي دز حَشُ فبٍا
 ايدبد ّوبٌّگي ثيي ادازُ ّبي هيتلف ايي حَشُ دز غرغح ؾْسغرتبى ثرساي هقبثلرِ ثرب تْديردات ٍ ؾرسايظ
اضغسازي


غبشهبًدّي ٍ ازتقبآ تَاًوٌدي تين ّبي هقبثلِ ثب ػوليبت غبيجسي دؾوي دز ادازات ؾْسغتبى

 تدٍيي عسح خبهغ هديسيت ثرساى تْبخن غبيجسي دؾوي دز حَشُ ّبي هيتلف
ً ظبزت ثس اخساي دغتَزالؼول ّبي اثالغي هسثَط ثِ پدافٌد غيسػبهل ثِ هٌظَز ح ر ٍ ازتقرب آهربدمي خشم
دغتگبُ ّبي هيتلف غغح ؾْسغتبى
 ثسزغي ٍ پيؽ ثيٌي آغيت پريسي ّبي حَشُ فبٍا دز دغتگبُ ّب ٍ ازائِ زاّنبز ثساي ثسعسف ًوَدى آًْب

اعضاي كارگريٌ
فسهبًدّي غپبُ ؾْسغتبى
فسهبًدّي اًتظبهي ؾْسغتبى
زئيع ادازُ هيبثسات ؾْسغتبى
زئيع ادازُ اعالػبت ؾْسغتبى
زيبغت حَشُ ثبًنْب ٍ زيبغت ؾؼت هسمصي ثبًنْبي ؾْسغتبى(هلي،هلت،قبدزات،غپِ ٍ مؿبٍزشي ٍ )...
زٍغبي غبيس دغتگبُ ّب دز قَزت ضسٍزت( ادازُ ازتجبعبت ٍ فٌربٍزي اعالػربت ؾْسغرتبى -ادازُ دادمػرتسي
ؾْسغتبى)

11

كارگريٌ امىيتي ،اوتظامي
رئيس كارگريٌ :رئيس ادارٌ اطالعات شُرستان

شرح يظايف
 ثسزغي ٍ تبئيد غغح ثٌدي ٍ اٍلَيت ثٌدي هسامص ثقرل ٍ غربهبًِ ّربي هْرن ؾْسغرتبى ،ازائرِ ؾردُ تَغرظ غربيس
مبزمسٍُ ّبي تيككي
 خوغ آٍزي اعالػبت ،ؾٌبغبيي ،ثسزغي ٍ تدصيِ ٍ ترليل تْديدات اهٌيتي ،دفبػي دز هسامرص عجقرِ ثٌردي ؾردُ
ؾْسغتبى ؾبهل تْديدات دؾوي پبيِ ٍ....
 ؾٌبغبيي غبهبًِ ّبي ثرساى شا دز غغح ؾْسغتبى
 ؾٌبغبيي آغيت پريسي ّب دز غغح ؾْسغتبى دز حَشُ ادازُ اهَز هسدم
 ؾٌبغبيي ًقبط فسػي ٍ يدمي اهي ثساي اغتقساز هسامص ٍ غبهبًِ ّبي هْن دز غغح ؾْسغتبى
 پيؽ ثيٌي تْديدات احتوبلي ثساي ؾْسغتبى


عساحي ٍ تورسيي عرسح ّربي ثسمرسازي اهٌيرت ٍ ًظرن اختوربػي دز هساحرل هيتلرف هرديسيت ثررساى ًبؾري اش
تْديدات دؾوي پبيِ



ّوبٌّگي هبثيي ادازُ ّبي هستجظ ثب هبهَزيت اهٌيت ٍ اًتظبهربت دز هساحرل هيتلرف هرديسيت ثررساى ًبؾري اش
تْديدات دؾوي پبثِ

ً ظبزت ثس حػي اخساي دغتَزالؼول ّبي اثالغي ،دز هساحل توسيٌبت ٍ ازتقب آهبدمي
اعضاي كارگريٌ
زئيع ادازُ اعالػبت ؾْسغتبى
هؼبًٍت غيبغي ٍ اهَز اختوبػي فسهبًدازي
فسهبًدّي غپبُ
زئيع دادمػتسي ؾْسغتبى
فسهبًدّي اًتظبهي ؾْسغتبى
زٍغبي غبيس دغتگبُ ّبي دٍلتي ،ػوَهي ٍ خكَقي دز قَزت ضسٍزت
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كارگريٌ امذاد ي وجات
رئيس كارگريٌ :جمعيت َالل احمر شُرستان

شرح يظايف
 تدٍيي دغتَزالؼول ّبي هَزد ًيبش ؾسايظ ثرساى ًبؾي اش تْديد ّبي دؾوي پبيِ ثساي خػتدَ ٍ ًدربت ٍ تؼيريي
ًقؽ ٍ خبيگبُ دغتگبُ ّبي ذيسثظ دز غغح ؾْسغتبى
 ايدبد ّوبٌّگي ثيي ادازُ ّبي هستجظ ثساي ازتقب تَاى ػوليبتي هقبثلِ ثبؾسايظ اضغسازي ثيكَـ هسامص هسثَط
ثِ ًيسٍّبي هػلح ثب اغت بدُ اشدغتَزالؼول ّبي اثالغي
 اًدبم توسيٌبت ٍ زشهبيؽ ّبي دٍزُ اي ثِ هٌظَز ح

ٍ ازتقبي ترين ّربي ػوليربتي دز ادازُ اهرداد ٍ ًدربت ٍ

غبيس دغتگبُ ّب


ثسًبهِ زيصي ٍ اخساي آهَشؼ ّبي ػورَهي ٍ تيككري خػرتدَ ٍ ًدربت ثرساي ترين ّربي هسثَعرِ دز غرغح
ؾْسغتبى

 عساحي ٍ پيؽ ثيٌي تدْيصات ٍ اهنبًبت خػتدَ ٍ ًدبت ٍ ثسٍش زغبًي آًْب ثرساي ؾرسايظ اضرغسازي ًبؾري اش
تْديدات ٍ امداهبت دؾوي پبيِ دز غغح ؾْسغتبى
ً ظبزت ثس اخساي دغتَزالؼول ّبي اثالغي ثِ هٌظَز مٌتسل ٍ ّدايت ادازات ٍ دغتگبُ ّب
 غبشهبًدّي تين ّبي ػوليبت هقبثلِ ،اهداد ٍ ًدبت ثساي ؾسايظ اضغسازي ٍ ازتقب تَاًوٌدي ّبي آًربى دز غرغح
ؾْسغتبى
اعضاي كارگريٌ
فسهبًدّي غپبُ
فسهبًدّي ًيسٍي اًتظبهي ؾْسغتبى
زئيع خوؼيت ّالل احوس ؾْسغتبى
هديسيت ؾجنِ ثْداؾت ٍ دزهبى ؾْسغتبى ؾْسغتبى
هػئَل دفتس فٌي فسهبًدازي
زٍغبي غبيس دغتگبُ ّبي دٍلتي ،ػوَهي ٍ خكَقي دز قَزت ضسٍزت
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كارگريٌ اورشي
رئيس كارگريٌ :رئيس ادارٌ ترق شُرستان

شرح يظايف
 ؾٌبغبيي ٍ عجقِ ثٌدي هسامص هْن غغح ؾْسغتبى هسثَط ثِ حَشُ اًسضي
 عساحي ٍ پيؽ ثيٌي چگًَگي تداٍم چسخِ خدهبت حَشُ اًسضي دز ؾسايظ اضغسازي دز غغح ؾْسغتبى
 تدٍيي دغتَزالؼول ّبي هَزد ًيبش ثساي چگًَگي تبهيي ًيبشهٌدي ّبي هرسدم دز حرَشُ اًرسضي دز ؾرسايظ
ثسٍش تْديد ثَيطُ تْديدّبي دؾوي پبيِ ٍ اثالؽ ثِ دغتگبُ ّبي ذيسثظ دز ؾْسغتبى


پيؽ ثيٌي ٍ عساحي توسيٌبت ٍ زشهبيؽ ّربي دٍزُ اي ثرساي ح ر ٍ ازتقربآ ٍ آهربدمي خشم ثيرؽ ّربي
هيتلف حَشُ اًسضي دز غغح ؾْسغتبى

 تدٍيي اثالؽ عسح خبهغ هقبثلِ ثب تْديدات ثَيطُ تْديدّبي دؾوي پبيِ دز حَشُ اًسضي دز غغح ؾْسغتبى
 پيؽ ثيٌي ذخيسُ غبشي امالم حَشُ اًسضي ثساي هدت هؼيٌي دز ؾسايظ اضغسازي ثرب ّونربزي ٍ هؿربزمت
هسدم دز غغح ؾْسغتبى
 ايدبد ّوبٌّگي ثيي ادازات دز حَشُ اًسضي ثرساي هقبثلرِ ثرب ؾرسايظ هيتلرف ثررساى ًبؾري اش تْديرد ّربي
دؾوي پبيِ دز غغح ؾْسغتبى


غبشهبًدّي ٍ ازتقبآ تَاًوٌدي تين ّبي هَزد ًيبش ؾسايظ اضغسازي دز حَشُ اًسضي ثساي هقبثلرِ ثرب ؾرسايظ
هيتلف ثرساى ًبؾي اش تْديدات ثَيطُ تْديدّبي دؾوي پبيِ دز غغح ؾْسغتبى

ً ظبزت ثس اخساي دغتَزالؼول ّب ٍ ايدبد آهبدمي ّبي خشم ثساي هقبثلِ ثب تْديدات دز غغح ؾْسغتبى
 ثسزغي ٍ پيؽ ثيٌي آغيت پريسي ّبي هسثَط ثِ هسدم ٍ خغسافيبي ؾْسغتبى ًبؾي اش قٌبيغ هيتلف اًسضي
ثس اثس ثسٍش تْديدات ثَيطُ تْديدّبي دؾوي پبيِ ٍ ازائِ زاّنبز ثساي هقبثلِ ثب آًْب
اعضاي كارگريٌ
زئيع ادازُ ثسق ؾْسغتبى
زئيع ادازُ مبش ؾْسغتبى
زئيع ادازُ پيؽ فسآٍزدُ ّبي ً تي ؾْسغتبى
زٍغبي غبيس دغتگبُ ّبي دٍلتي ،ػوَهي ٍ خكَقي دز قَزت ضسٍزت
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كارگريٌ تُذاشت ،سالمت ي تيًلًشيک
رئيس كارگريٌ :رئيس شثكٍ تُذاشت شُرستان

شرح يظايف
 تدٍيي ٍ اثالؽ عسح خبهغ هقبثلِ ثب تْديدات ثَيطُ تْديد دؾوي پبيِ دز حَشُ ثْداؾرت دزهربى ،غرالهت ٍ
ًظبزت ثس اخسايي ؾدى زئَظ عسح هرمَز ثَيطُ تْديدات ثيَلَضيل دز غغح ؾْسغتبى
 عساحي ٍ اتيبذ تداثيس ٍ امداهبت هَزد ًيبش ثساي ح ر ٍ ازتقرب آهربدمي ٍ تَاًوٌردي دز حرَشُ ثْداؾرت،
دزهبى ٍ غالهت دز غغح ؾْسغتبى
 ايدبد ّوبٌّگي ثيي ادازات هستجظ ثب حَشُ غالهت  ،ثْداؾت ٍ ثيَلَضيل ثساي هقبثلِ ثرساى ّبي ًبؾري اش
تْديدات ٍ امداهبت ًظبهي دؾوي


غبشهبًدّي ٍ ازتقبآ تَاًوٌدي تين ّبي هَزد ًيبش اضغسازي دز حرَشُ ّربي هيتلرف ثْداؾرت ،غرالهت ٍ
ثيَلَضيل ثساي هقبثلِ ثب تْديدات ثَيطُ تْديدّبي دؾوي پبيِ دز غغح ؾْسغتبى

 تدٍيي دغتَزالؼول ثساي چگًَگي تبهيي ًيبش ّبي هسدم ٍ هسامص ثْداؾتي ،دزهبًي ٍ ثيَلَضيل دز ؾسايظ
ثسٍش تْديدات
 عساحي چگًَگي تداٍم چسخِ خدهبت ثْداؾتي ،دزهبًي دز غغح ؾْسغتبى دز ؾسايظ تْديدات
 عساحي توسيٌبت ٍ زشهبيؽ ّبي دٍزُ اي ثساي ح

ٍ ازتقب آهبدمي خشم دز حرَصُ ثْداؾرت ،غرالهت ٍ

ثيَلَضيل


عساحي ٍ ّوبٌّگي خشم ثساي ايدبد ،ظسفيت ّرب ثرس پبيرِ مبثليرت ّربي ؾْسغرتبى ثرس اغربظ دغرتَزالؼول
اثالغي اش هساخغ ثبختس دز ثيؽ دفبع غيسػبهل

اعضاي كارگريٌ
هديسيت ؾجنِ ثْداؾت ٍ دزهبى ؾْسغتبى

زئيع ادازُ هريظ شيػت ؾْسغتبى

فسهبًدّي غپبُ ؾْسغتبى (ثْدازي)

هديسيت خْبد مؿبٍزشي ؾْسغتبى

فسهبًدّي اًتظبهي ؾْسغتبى (ثْدازي)

زئيع ادازُ آة ٍ فبضالة ؾْسغتبى

زئيع خوؼيت ّالل احوس ؾْسغتبى

زئيع ادازُ اهَز آة ؾْسغتبى

زئرريع هسمررص اٍزضاًررع ٍ فَزيتْرربي پصؾررني

زٍغبي غبيس دغتگبُ ّربي دٍلتري ،ػورَهي ٍ

ؾْسغتبى

خكَقي دز قَزت ضسٍزت

زئيع ادازُ داهپصؾني ؾْسغتبى
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كارگريٌ پشتيثاوي ي خذمات شُري
رئيس كارگريٌ :شُردار مركس شُرستان

شرح يظايف


غبشهبًدّي ادازات ٍ ازمبًْبي ازائِ دٌّدُ خدهبت ؾْسي ثساي ؾسايظ اضغسازي

 تْيِ عسح خبهغ هديسيت ثرساى ٍ هقبثلِ ثب حَادث ثساي (مجل ،حريي ٍ ثؼرد ) اش ثررساى ًبؾري اش تْديردات
غيت ثَيطُ دؾوي پبيِ دز غغح ؾْسغتبى


تْيِ عسح ٍ پيؽ ثيٌي اًدربم توسيٌربت ٍ زشهربيؽ ّربي دٍزُ اي ثرساي ح ر ٍ ازتقرب آهربدمي دز حرَشُ
پؿتيجبًي ٍ خدهبت ؾْسي دز غغح ؾْسغتبى

 پيؽ ثيٌي ٍ عساحي چگًَگي تداٍم چسخِ خدهبت هَزد ًيبش حَشُ پؿتيجبًي ٍ خدهبت ؾرْسي دز ؾرسايظ
تْديدات ٍ ّوچٌيي امداهبت ًظبهي دؾوي
 تْيِ دغتَزالؼول ّبي هَزد ًيبش حَشُ پؿتيجبًي ٍ خدهبت ؾْسي ثساي هقبثلِ ثب تْديدات ٍ امداهبت ًظربهي
دؾوي ٍ اثالؽ ثِ دغتگبُ ّبي ذيسثظ
ً ظبزت ثس اخساي دغتَزالؼول ّبي اثالؽ ؾدُ


غبشهبًدّي تين ّبي اضغسازي پؿتيجبًي ٍ خدهبت ؾْسي ثساي ؾسايظ اضغسازي ٍ هقبثلِ ثب ثرساى ًبؾي اش
تْديدات غيت ثَيطُ دؾوي پبيِ

اعضاي كارگريٌ
ؾْسداز هسمص ؾْسغتبى
هػئَل اهَز ؾْسي ٍ ؾَزاّبي فسهبًدازي
فسهبًدّي غپبُ ؾْسغتبى
فسهبًدّي اًتظبهي ؾْسغتبى
زٍغبي غبيس دغتگبُ ّبي دٍلتي ،ػوَهي ٍ خكَقي دز قَزت ضسٍزت
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كارگريٌ جُاد كشايرزي
رئيس كارگريٌ :رئيس ادارٌ جُاد كشايرزي شُرستان

شرح يظايف
 ؾٌبغبيي  ،عجقِ ثٌدي ٍ اٍلَيت ثٌدي هسامص ٍ تبغيػبت هْن دز حَشُ مؿبٍزشي
 مٌتسل ٍ پبيؽ تْديدات تيككي حَشُ ثيوبزي ّبي هؿتسك دام ٍ اًػبى دز غغح ؾْسغتبى
 تْيِ عسح خبهغ هقبثلِ ثب تْديدات تيككي حَشُ خْبد مؿبٍزشي دز غغح ؾْسغتبى
 عساحي آهَشؼ ّبي تيككي پدافٌد غيس ػبهل دز حَشُ خْبد مؿبٍزشي دز ؾْسغتبى
 اخساي توسيٌبت ٍ زشهبيؽ ّبي هقبثلِ ثب تْديدات عجيؼي ٍ امداهبت دؾوي پبيرِ (غرتبدي ٍ اخسايري) ثرِ هٌظرَز
ح


ٍ ازتقب آهبدمي دز غغح دغتگبُ ّبي ؾْسغتبى

تْيِ عسح چگًَگي تداٍم ٍ اغرتوساز خردهبت ضرسٍزي ادازُ ّربي هرستجظ دز غرغح ؾْسغرتبى ثرساي ؾرسايظ
اضغسازي ًبؾي اش تْديدات عجيؼي ٍ امداهبت دؾوي پبيِ

 تْيِ دغتَزالؼول چگًَگي تبهيي ًيبشهٌدي ّبي ضسٍزي هَزد ًيبش هسدم دز حَشُ خْربد مؿربٍزشي دز ؾرسايظ
اضغسازي ًبؾي اش تْديدات عجيؼي ٍ امداهبت دؾوي پبيِ
 پيؽ ثيٌي ذخيسُ غبشي هَاد اٍليِ ٍ ضسٍزي هَزد ًيبش  ،مبخّبي اغبغي ٍ حيبتي هسدم ثساي ؾسايظ اضرغسازي
ًبؾي اش تْديدات عجيؼي ٍ امداهبت دؾوي پبيِ
 تْيِ عسح تبهيي ٍ ًگِ دازي مبخي اغبغي دز ًقبط اهي ٍ تَشيغ آى دز غغح ؾْسغتبى ثساي هقبثلِ ثب تْديردات
عجيؼي ٍ امداهبت دؾوي پبيِ

اعضاي كارگريٌ
هديسيت خْبد مؿبٍزشي ؾْسغتبى
زئيع ادازُ هريظ شيػت ؾْسغتبى
هديسيت ؾجنِ ثْداؾت ٍ دزهبى ؾْسغتبى
زٍغبي غبيس دغتگبُ ّبي دٍلتي ،ػوَهي ٍ خكَقي دز قَزت ضسٍزت
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كارگريٌ راٌ ي شُر سازي
رئيس كارگريٌ :رئيس ادارٌ راٌ ي شُرسازي شُرستان

شرح يظايف
 ؾٌبغبيي ،عجقِ ثٌدي ،اٍلَيت ثٌدي هسامص ٍ تبغيػبت هْن دز حَشُ زاُ ٍ ؾْسغبشي دزغغح ؾْسغتبى
 ؾٌبغبئي هسامص ٍ هرل ّبي اغنبى اضغسازي دز غغح ؾْس ّبي ؾْسغتبى
 مٌتسل عسح ّبي هغبلؼبتي هستجظ ثب عسح ّبي خبهغ ؾْسي ٍ ّبدي زٍغتبئي دز خكَـ اًدربم هغبلؼربت
ٍ تدٍيي هالحظبت هسثَط ثِ پدافٌد غيسػبهل دزآًْب
 تْيِ عسح چگًَگي تيليِ ٍاغنبى اضغسازي ؾْس ّبي غغح ؾْسغتبى ٍ تؼييي ًقؽ دغرتگبُ ّربي ذيرسثظ
دز آى ثساي ؾسايظ اضغسازي ًبؾي اش تْديدات خبـ ثَيطُ دؾوي پبيِ
ً ظبزت ثس زػبيت دميق هالحظبت ٍ ضَاثظ پدافٌد غيسػبهل دز ؾْسغبشي ٍ هؼوبزي ؾْسغتبى
 پيؽ ثيٌي آغيت پريسي ّبي هَخَد ؾْسّب ثب ٍضغ هَخَد دز ؾسايظ تْديدات خبـ ثَيطُ دؾوي پبيرِ ٍ
ازائِ زاُ مبزّبيي ثساي ثسعسف ًوَدى آى
 عساحي ٍ پيؽ ثيٌي خشم ثِ هٌظَز اغت بدُ چٌد هٌظَزُ اش فضبّبي هَخَد دز ؾْسّب ثرساي پٌبّگربُ ٍ خربى
پٌبُ دز ؾسايظ تْديدات ٍ امداهبت ًظبهي دؾوي
 عساحي غبهبًِ هديسيت ؾْسي ثساي ازائِ خدهبت هَزد ًيبش هسدم دز ؾسايظ اضغسازي دز عسح ّبي خربهغ
ؾْسي ٍ ّبدي زٍغتبيي دز غغح ؾْس ّبي ؾْسغتبى
 پيؽ ثيٌي آغيت پريسي ّبي ٍضغ هَخَد ؾرجنِ هؼربثس ٍزٍدي ٍ خسٍخري ؾرْسّب دز غرغح ؾْسغرتبى ٍ
ازائِ زاّنبزّبي هٌبغت ثساي ثسعسف ًوَدى آًْب
ً ظبزت ثس اخساي دغتَزالؼول ّبي اثالغي دز حَشُ زاُ ٍ ؾْسغبشي ثِ هٌظَز مٌتسل ٍ ّدايت
اعضاي كارگريٌ
زئيع ادازُ زاُ ٍ ؾْسغبشي ؾْسغتبى
ؾْسداز هسمص ؾْسغتبى
هػئَل دفتس ًظبم هٌْدغي ؾْسغتبى
زئيع ادازُ زاُ آّي ؾْسغتبى
زئيع ادازُ ثٌيبد هػني ؾْسغتبى
زٍغبي غبيس دغتگبُ ّبي دٍلتي ،ػوَهي ٍ خكَقي دز قَزت ضسٍزت
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كارگريٌ صىعت ،معذن ي تجارت
رئيس كارگريٌ:رئيس ادارٌ صىعت ،معذن ي تجارت شُرستان

شرح يظايف
 ؾٌبغبيي ،عجقِ ثٌدي ٍ اٍلَيت ثٌدي قٌبيغ ٍ هسامص هْن دز حَصُ قٌؼت ،هؼدى ٍ تدبزت دز غغح ؾْسغتبى
 تدٍيي دغتَزالؼول ّبي هَزد ًيبش ثساي تبهيي ًيبشهٌدي ّبي ضرسٍزي هرسدم دز ثيرؽ ّربي قرٌؼت ،هؼردى ٍ
تدبزت دز غغح ؾْسغتبى
 تدٍيي دغتَزالؼول ّبي هَزد ًيبش ثساي تبهيي ًيبشهٌدي ّبي ضسٍزي هسدم دز ثيؽ غراً ،بى ٍ قٌبيغ هستجظ ثب
آى دز ؾسايظ اضغسازي دز غغح ؾْسغتبى
 ذخيسُ غبشي امالم هَزد ًيبش ثساي قٌبيغ حَشُ غراً ،بى ٍ قٌبيغ هسثَط ثِ خردهبت ٍ ًيبشهٌردي ّربي ضرسٍزي
هسدم ٍ غبهبًِ ّبي تدبزي ،ثبشزمبًي ٍ هؼدًي
 غبشهبًدّي ،ح

ٍ ازتقبآ تَاًوٌدي تين ّبي اضغسازي هَزد ًيبش ثساي تبهيي هرَاد غررايي ٍ امرالم هسثرَط ثرِ

قٌبيغ هستجظ
 پيؽ ثيٌي ٍ ذخيسُ غبشي هَاد ٍ امالم غرايي اضغسازي خْت هسدم ثساي هدت هؼيي دز غغح ؾْسغتبى
 ايدبد ّوبٌّگي ثيي ادازات حرَشُ قرٌؼت ،هؼردى ٍ تدربزت دز غرغح ؾْسغرتبى ثرساي هقبثلرِ ثرب تْديردات ٍ
امداهبت ًظبهي
 ثسزغي ٍ پيؽ ثيٌي آغيت پريسي ّبي قٌبيغ ،هؼبدى ٍ هسامص تدبزي ٍ ثبشزمبًي هستجظ ثب اهرَز هرسدم ثرب عجقرِ
ثٌدي هْن دز غغح ؾْسغتبى
ً ظبزت ثس اخساي دغتَزالؼول ٍ ايدبد آهبدمي ّبي خشم ثساي هقبثلِ ثب تْديردات ٍ امرداهبت ًظربهي دؾروي دز
غغح ؾْسغتبى
اعضاي كارگريٌ
زئيع ادازُ قٌؼت ،هؼدى ٍ تدبزت ؾْسغتبى
قٌبيغ ً ت ٍ مبش ،فَخد ،غرايي ،تَليدي ،تجديلي ٍ ّس قٌؼت ٍ يب هسمص قرٌؼتي ديگرسي مرِ ثٌرب ثرِ ؾرسايظ،
ضسٍزت حضَز دز مبزمسٍُ زا داؾتِ ثبؾٌد
زيبغت حَشُ ثبًنْب ٍ زيبغت ؾؼت هسمصي ثبًل ّبي ؾْسغتبى(هلي،هلت،قبدزات،غپِ ٍ مؿبٍزشي ٍ )...
زٍغبي غبيس دغتگبُ ّب ي دٍلتي  ،ػوَهي ٍ خكَقي دز قَزت ضسٍزت(اًدوي ّب ،اتربديِ ّب ٍ )...
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كارگريٌ سازماوذَي ي مشاركت مردمي
رئيس كارگريٌ :فرماوذٌ تسيج شُرستان

شرح يظايف


غبشهبًدّي تين ّبي هقبثلِ ثب ؾسايظ اضغسازي هسدهي دز غغح هرلِ ّب ًَ ،احي ٍ هٌبعق ؾْسي

 ثسمصازي آهَشؼ ّبي ػوَهي پدافٌد غيس ػبهل ثساي هسدم ٍ ازتقب آهبدمي خشم آًْب
 ثسمصازي آهَشؼ ّبي تيككي ثساي تين ّبي غبشهبًدّي ؾدُ تيككي ثساي ػوليبت خػتدَ ،اهداد ًدبت
 عساحي چگًَگي ادازُ اهَز هسدم دز ؾسايظ اضغسازي تَغظ ادازُ ّبي هسدهي هبًٌد ثػيح ٍ....
 هؿبزمت دز تَشيغ خدهبت ٍ اهنبًبت هَزد ًيبش هسدم دز ؾسايظ اضرغسازي (تْديردات دؾروي پبيرِ ٍحرَادث
عجيؼي)
 عساحي هؿبزمت دز هديسيت ثرساى ًبؾي اش تْديدات دؾوي پبيِ ٍحَادث عجيؼي تَغظ ثػريديبى ٍ ًيسٍّربي
هسدهي


غبشهبًدّي تيككي ثػيديبى ٍ ًيسٍ ّبي هسدهي دز دغتگبُ ّب ٍ ادازات ؾْسغتبى ٍ ازائرِ ثرِ هرديساى هسثَعرِ
ثساي هقبثلِ ثب ؾسايظ اضغسازي

اعضاي كارگريٌ
فسهبًدّي غپبُ ؾْسغتبى
فسهبًدّي اًتظبهي ؾْسغتبى
زئيع ادازُ اعالػبت ؾْسغتبى
هديسيت آهَشؼ ٍ پسٍزؼ ؾْسغتبى
زئيع ادازُ تجليغبت اغالهي ؾْسغتبى
هػئَل دفتس خجس قدا ٍ غيوبي هسمص ؾْسغتبى
ؾْسداز هسمص ؾْسغتبى
زٍغبي غبيس دغتگبُ ّب دز قَزت ضسٍزت
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كارگريٌ فرَىگي ،اجتماعي ي آمًزشي
رئيس كارگريٌ :رئيس ادارٌ فرَىگ ي ارشاد اسالمي شُرستان

شرح يظايف
 تْيِ ٍ تدٍيي ثسًبهِ ّبي فسٌّگي هٌبغت ثب فسٌّر

ػورَهي ؾْسغرتبى ثرساي هقبثلرِ ثرب ػوليربت زٍاًري ٍ

فسٌّگي دؾوي
 عساحي اتبق فنس دفبع فسٌّگي دز غغح ؾْسغتبى ٍ تؼييي ًقؽ ٍظبيف دغتگبُ ّبي ذيسثظ


پيؽ ثيٌي عسح ّبي هيتلف امداهبت هسثَط ثِ اعرالع زغربًي ػورَهي ثرِ هرسدم دز ؾرسايظ اضرغسازي دز
غغح ؾْسغتبى

 ثسزغي ٍ تبئيد ثسًبهِ ّبي فسٌّ

غبشي ٍ تجليغي ادازات ؾْسغتبى ثساي هقبثلِ تْديدات

 تدٍيي ثسًبهِ ّبي آهَشؾي ػوَهي هسدم دز غغَح هيتلف ثساي ح

ٍ ازتقب آهبدمي ػوَهي دز ؾرسايظ

اضغسازي
 ايدبد ّوبٌّگي خشم ثيي دغتگبُ ّبي هستجظ ثب حَشُ فسٌّ

دز غغح ؾْسغتبى ثرساي اخرساي عرسح ّربي

هقبثلِ ثب امداهبت دؾوي


ًظبزت ثس اخرساي آهرَشؼ ّربي ػورَهي هرسدم ٍ دغرتگبُ ّرب ثرِ هٌظرَز مٌترسل ٍ ّوربٌّگي دز هرترَاي
آهَشؾْبي ازائِ ؾدُ

 ايدبد ّوبٌّگي دز ادازُ ّب ٍ ًْبدّبي آهَشؼ ّبي ػوَهي پدافٌد غيسػبهل ثساي هسدم دز غغح ؾْسغتبى
اعضاي كارگريٌ
زئيع ادازُ فسٌّ

ٍ ازؾبد اغالهي ؾْسغتبى

فسهبًدّي غپبُ ؾْسغتبى
فسهبًدّي اًتظبهي ؾْسغتبى
زئيع ادازُ اعالػبت ؾْسغتبى
هديسيت آهَشؼ ٍ پسٍزؼ ؾْسغتبى
هػئَل دفتسخجس قدا ٍ غيوبي ؾْسغتبى
زٍغبي غبيس دغتگبُ ّبي دٍلتي ،ػوَهي ٍ خكَقي دز قَزت ضسٍزت
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ومًدار تشكیالتی شًرای پذافىذ غیرعامل شُرستان َای استان اصفُان

ادارٌ کل پذافىذ غیرعامل
((دبیرخاوٍ شًرای پذافىذ غیرعامل استان ))

شًرای پذافىذ غیرعامل شُرستان

دبیرخاوٍ شًرای پذافىذ غیر عامل

يظایف

شُرستان

بروامٍ ریسی
طرح ي وظارت
امًر اداری ي مالی

كبسگشٍُ
اهٌيتي ٍ
اًتؾبهي

كبسگشٍُ
ثْذاؿت ٍ
ػالهت ٍ
ثيَلَطيک

كبسگشٍُ
آة

كبسگشٍُ
اًشطي

كبسگشٍُ
رْبد
كـبٍسصي

كبسگشٍُ
كٌقت،
هقذى ٍ
تزبست

كبسگشٍُ
ػبصهبًذّي
ٍ هـبسكت
هشدهي
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كبسگشٍُ
فشٌّگي،
ارتوبفي ٍ
آهَصؿي

كبسگشٍُ
استجبعبت ٍ
فٌبٍسي
اعالفبت

كبسگشٍُ
ساُ ٍ
ؿْشػبصي

كبسگشٍُ
پـتيجبًي ٍ
خذهبت
ؿْشي

كبسگشٍُ
اهذاد ٍ
ًزبت

دستًر العمل اجرايي ساختار ،شرح يظايف ي تشكيالت تفصيلي ياحذ سازماوي
پذافىذ غيرعامل در دستگاٌ َاي اجرايي

شمارٌ16011/1/670 :
تاريخ1394/05/26 :
پيًست :دارد

جىاب آقاي دكتر زرگرپًر
استاوذار محترم اصفُان
غالم ػلينن

ثب قلَات ثس هرود ٍ آل هرود ٍ احتسام ؛ ثِ اغتٌبد تجكسُ  1هبدُ  9اغبغٌبهِ غبشهبى پدافٌد غيس ػبهرل مؿرَز –
هكَة هقبم هؼظن زّجسي (هدظلِ الؼبلي) ثِ پيَغت ،يل ًػيِ اش هكَثِ ؾروبزُ  1601658خلػرِ هرَز  1394/4/30مويترِ
دائوي پدافٌد غيسػبهل مؿَز ثب هَضَع دغتَز الؼول اخسايي غبختبز ،ؾسح ٍظبيف ٍ تؿنيالت ت كيلي ٍاحرد غربشهبًي
پدافٌد غيسػبهل دز دغتگبُ ّبي اخسايي ٍ اغتبى ّب" خْت اخسا حضَزتبى اثالؽ هي مسدد.

دبير كميتٍ دائمي ي رئيس سازمان پدافىد غيرعامل كشًر
سرتيپ پاسدار دكتر غالمرضا جاللي

22

تصًية وامٍ
يزير محترم كشًر
يزير محترم دفاع ي پشتيثاوي ويريَاي مسلح
معاين محترم رئيس جمًُر ي رئيس سازمان مذيريت ي تروامٍ ريسي كشًر
رئيس محترم كميسيًن امىيت ملي ي سياست خارجي مجلس شًراي اسالمي
سردار رئيس محترم اركان ي امًر مشترک ويريَاي مسلح
سردار رئيس محترم سازمان پذافىذ غيرعامل كشًر

ػالم فليكن
ثب كلَات ثش هحوذ ٍ آل هحوذ ٍ احتشام ،كويتِ دا وي (ؿَساي فبلي) پذافٌذ غيشفبهل كـَس ثِ اػتتٌبد هتبدُ 8
اػبػٌبهِ ي ػبصهبى پذافٌذ غيشفبهل كـَس هلَة همبم هقؾن سّجشي ٍ فشهبًذّي كل لَا (هذؽلِ القبلي) دس تتبسي 94/03/30
تـكيل رلؼِ داد ٍ "دػتَسالقول ارشايي ػبختبس ،ؿشح ٍؽبيف ٍ تـكيالت تفليلي ٍاحذ ػبصهبًي پذافٌتذ غيشفبهتل دس
دػتگبُ ّبي ارشايي " پيـٌْبد ػبصهبى پذافٌذ غيشفبهل كـَس هَضَؿ ثٌذ 7هبدُ  11اػبػتٌبهِ ي هتزكَس سا ثشسػتي ٍ ثتِ
ؿشح صيشتلَيت ًوَد:
"دستًرالعم ل اجرايي ساختار ،شرح يظايف ي تشكيالت تفصيلي ياحذ سازماوي پذافىذ غيرعامل در دستگاٌ َاي اجرايي"

مقذمٍ :
ثِ اػتٌبد ػيبػت ّبي كلي ًؾبم اداسي كـَس ،ػيبػت ّبي كلي تؾبم دس حَصُ پذافٌتذ غيشفبهتل ،ػيبػتتْبي ثشًبهتِ پتٌذ
ػبلِ ؿـن تَػقِ روَْسي اػالهي  ،هَاد  215 ٍ 201 ،199 ،198لبًَى ثشًبهِ پٌزؼبلِ پٌزن تَػقِ ٍ ًيض ثٌذ 7اص هتبدُ 11
اػبػٌبهِ ي ػبصهبى پذافٌذ غيشفبهل كـَس ٍ ثب سفبيت فلل چْبسم اص لتبًَى هتذيشيت ختذهبت كـتَسي ثتب ّتذو سٍاى
ػبصي  ،هتٌبػت ػبصي ػبختبس ثب هبهَسيت ّبي پذافٌذ غيشفبهل دس دػتگبُ ّبي ارشايي ٍ اػتبى ّب ،دػتتَسالقول ارشايتي
ػبختبس ،ؿشح ٍؽبيف ٍ تـكيالت تفليلي ٍاحذ ػبصهبًي پذافٌذ غيشفبهل دس دػتگبُ ّبي ارشايتي ٍ اػتتبى ّتب ثتِ ؿتشح
صيش اػت:
مادٌ  -1تعاريف ي اختصارات
 کمیتٍ دائمی  :كويتِ دا وي پذافٌذ غيش فبهل كـَس-

دستگاٌ اجرایی  :كليِ دػتگبّْبي ارشا ي هَضَؿ هبدُ  5لبًَى هذيشيت خذهبت كـَسي ٍ ًيض دػتتگبُ ّتبي
هَضَؿ هَاد  5 ٍ 4 ،3 ،2لبًَى هحبػجبت فوَهي كـَس

-

سازمان  :ػبصهبى پذافٌذ غيشفبهل كـَس
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مادٌ  - 2كليات
 اهَز پدافٌد غيسػبهل ثِ اغتٌبد ثٌد ك هبدُ  201مبًَى ثسًبهِ پٌدػبلِ پٌدن تَغؼِ ،دز چبزچَة ٍظربيف مربًًَيمليِ دغتگبُ ّبي اخسايي اغت.
-

پدافٌد غيسػبهل خٌجِ اغتوسازي داؾتِ ٍ ترقق آى هَخرت امترداز ٍ حبمويرت مؿرَز اغرت ٍ هٌربفغ آى ثردٍى
هردٍديت ؾبهل ّوِ امؿبز خبهؼِ مسديدُ ٍ ثِ اغتٌبد ثٌد ٍ دٍم اش هبدُ  8مبًَى هديسيت خردهبت مؿرَزي ،اش
اهَز حبمويتي اغت.

 مويتِ پدافٌد غيس ػبهل دغتگبُ ّبي اخسايي ٍ اغتبى ّبي مؿَز ٍفق ثٌد ج هبدُ  7اغبغرٌبهِ غربشهبى ،اش ازمربىپدافٌد غيسػبهل اغت.
 ايدبد غبختبز هٌبغت خْت اًدبم هبهَزيت پدافٌد غيسػبهل ٍفق ثٌد  7هربدُ  11اغبغرٌبهِ غربشهبى ،ثرِ ػْردُ يدغتگبّْبي اخسايي هلي ٍ اغتبًي اغت.

مادٌ  -3تركية ي ساختار پذافىذ غير عامل دستگاٌ اجرايي
-

ثِ اغتٌبد ثٌد  1هبدُ  11اغبغٌبهِ غبشهبى ،هػئَليت پدافٌد غيسػبهل دغتگبُ ّبي اخسايري ثرب زئريع آى دغرتگبُ
اغت ٍ ٍظبيف خَد زا اش عسيق غبش ٍ مبز هٌبغت ٍ مويتِ پدافٌد غيسػبهل دغتگبُ اًدبم هي دّد.
تجكسُ :زئيع دغتگبُ هي تَاًد ينري اش هؼربًٍيي خرَد زا ثرب اختيربزات مربفي ثرِ ػٌرَاى زئريع مويترِ پدافٌرد
غيسػبهل دغتگبُ هٌكَة ٍ ثِ غبشهبى هؼسفي ًوبيد.

-

اػضبي موي تِ پدافٌد غيس تؼبهل دغرتگبُ اخسايري هسمرت اش هؼربًٍيي هسثرَط ٍ هرديساى مرل هػرتقل هرستجظ ثرب
هَضَع پدافٌد غيسػبهل آى دغتگبُ ،ثب ّوبٌّگي غبشهبى ،تَغظ زئيع دغتگبُ تؼييي ٍ هٌكَة هي ؾًَد.

-

هديس پدافٌد غيس ػبهل دغتگبُ اخسايي دثيس مويتِ پدافٌد غيس ػبهرل آى دغرتگبُ اغرت ٍ ثرب ّوربٌّگي غربشهبى،
تَغظ زئيع دغتگبُ هٌكَة هي ؾَد.

 دز اخساي ثٌد  7هبدُ  11اغبغٌبهِ غبشهبىٍ ،شازتيبًِ ّب ،غبشهبى ّب ،هَغػِ ّب ،ؾرسمتْب ،ثبًرل ّرب ٍ ًْبدّربيػوَهي غيس دٍلتي هَظ ٌد هتٌبغت ثرب ًيربش پدافٌرد غيرس ػبهرل دغرتگبُ ٍ ّوبٌّر

ثرب ثيؿرٌبهِ ي غربشهبًدّي

ٍاحدّبي ػوَهي دغتگبّْبي اخساييٍ ،احد غبشهبًي هٌبغت ّوتساش ادازُ مل ايدبد ًوبيٌد.
تجكسُ :غبشهبى هَظف اغت دزخِ ثٌدي ،غبختبز ٍ پػت ّبي هٌبغت دغتگبُ ّبي اخسايي زا هتٌبغت ثرب حدرن
پدافٌد غيسػبهل دغتگبُ ثساي دزج دز ثيؿٌبهِ ي هرمَز ،ثِ غبشهبى هديسيت ٍ ثسًبهِ زيصي مؿَز اػالم ًوبيد.
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مادٌ  -4كميتٍ پذافىذ غير عامل دستگاٌ اجرايي در چارچًب تكاليف ملي يظاايف حاًزٌ پذافىاذ
غيرعامل خًد را تٍ شرح زير اوجام ميذَذ.
 تْيِ ٍ تدٍيي ثسًبهِ ّبي غبخًِ ٍ پٌح غبلِ پدافٌد غيسػبهل دغتگبُ اخسايي ثسزغي ٍ پيؿٌْبد غغح ثٌدي ٍ اٍلَيت ثٌدي هسامص ٍ تبغيػبت هَخَد ٍ تَغؼِ اي دغتگبُ اخسايي تْيِ اغٌبد زاّجسدي  ،ثسًبهِ ّب ،هَافقت ًبهِ عسحْب ،تبهيي هٌبثغ هبلي عسحْبي پدافٌد غيس ػبهل دغتگبُ اخسايي-

ثسًبهِ زيصي ػوليبتي  ،زاّجسي ٍ اخساي عسحْب ٍ پسٍضُ ّبي پدافٌد غيس ػبهل دز چبزچَة ًظبم فٌي ٍ اخسايري
پدافٌد غيس ػبهل مؿَز

 غبشهبًدّي هٌبغت خْت اًدبم هبهَزيت ّبي پدافٌد غيس ػبهل ًظبزت ثس اػوبل ضَاثظ ٍ هقسزات ٍ دغتَزالؼول ّبي اثالغي پدافٌد غيس ػبهل دز دغتگبُ اخسايي تْيِ ٍ تدٍيي اغتبًدازدّب ،آييي ًبهِ ّب ٍ دغتَز الؼول ّبي فٌي ٍ اخسايي پدافٌرد غيرس ػبهرل دغرتگبُ ٍ ًْبديٌرِغبشي آًْب دز هتي عسح ّبي تَغؼِ ٍ مبلجدي
-

آهبدُ غبشي دغتگبُ اخسايي خْت ادازُ اهَز هسدم ٍ تبهيي ًيبشّبي ضسٍزي دز ؾسايظ ثرساى

 اًدبم آهَشؾْب ٍ پطٍّؿْبي تيككي دز شهيٌِ هَضَػبت پدافٌد غيسػبهل هستجظ ثب دغتگبُ اخسايي-

ازائِ مصازؼ امداهبتٍ ،مبيغ ٍ حرَادث ًبؾري اش ثرساًْربي عجيؼري ٍ غيرس عجيؼري ٍ تْديردات هتَخرِ دغرتگبُ
اخسايي ثِ غبشهبى

مادٌ  - 5تركية ي ساختار كميتٍ پذافىذ غيرعامل استان
-

اغتبًداز هي تَاًد هؼبٍى غيبغي ٍ اهٌيتي اغتبى زا ثب اختيبزات مبفي ثِ ػٌَاى خبًؿريي خرَد دز هَضرَع پدافٌرد
غيسػبهل ثِ غبشهبى هؼسفي ًوبيد.

 -دز اخساي ثٌد  7هبدُ  11اغبغٌبهِ غبشهبى ،اغتبًدازاى هَظ ٌد هتٌبغت ثب ًيبش پدافٌد غيس ػبهل اغتبىّ ،وبٌّ

ثرب

ثيؿٌبهِ ي غبشهبًدّي ٍاحدّبي ػوَهي دغتگبّْبي اخسايريٍ ،احرد غربشهبًي هٌبغرتّ ،وترساش ادازُ مرل زا
ايدبد ًوبيٌد.
تجكسُ :غبشهبى هَظف اغت اش ًظس حدن فؼبليت پدافٌد غيسػبهل دز خِ ثٌدي ،غبختبز ٍ پػتْبي هٌبغرت اغرتبى
زا ثساي دزج دز ثيؿٌبهِ هرمَز ثِ غبشهبى هديسيت ٍ ثسًبهِ زيصي مؿَز اػالم ًوبيد.
 اػضبآ مويتِ ي پدافٌد غيسػبهل اغتبى هسمت اش: اغتبًداز ثؼٌَاى زئيع مويتِ



هؼبًٍيي اغتبًداز حػت هَزد
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 فسهبًدُ ازؾد ازتؽ دز اغتبى دز قَزت ٍخَد



فسهبًدُ غپبُ اغتبى



فسهبًدُ ًبخب اغتبى



ؾْسداز هسمص اغتبى ٍ ًوبيٌدُ ي ؾْسدازاى اغتبى



دادغتبى اغتبى



فسهبًدُ پدافٌد َّايي اغتبى دز قَزت ٍخَد

 هديس مل پدافٌد غيسػبهل اغتبى ثِ ػٌَاى دثيس



هديس مل اعالػبت



هديس قدا ٍ غيوبي اغتبى



غبشهبى هديسيت ٍ ثسًبهِ زيصي اغتبى



هديس ثرساى يب حَادث غيس هتسمجِ ي اغتبى

 هديس هٌْدغي ٍدخب اغتبى
ٍ غبيس هديساى ( هػني ٍ ؾْسغبشيً ،يسٍ ٍ ً
-

ت ،قٌبيغ ٍ ثبشزمبًي اغتبى ٍ )...بىا بٍ ضريرت

اػضبآ مويتِ ي پدافٌد غيسػبهل اغتبى ثب حنن اغتبًداز هٌكَة ٍ ثِ غبشهبى هؼسفي هي ؾًَد.

 هديس مل پدافٌد غيس ػبهل اغتبى اش ثيي هديساى هدسة دز حَشُ هٌْدغي ٍ دفربػي ثرب پيؿرٌْبد غربشهبى ٍ حنرناغتبًداز هٌكَة هي ؾَد.
-

اغتبًدازاى هَظ ٌد ثِ ػٌَاى ًبظس ػبلي ثرس اخرساي غيبغرتْبيي پدافٌرد غيرس ػبهرل دغرتگبُ ّربي اخسايري اغرتبى،
امداهبت اخسايي پدافٌد غيس ػبهلي اغتبى زا ثِ غبشهبى مصازؼ ًوبيٌد.

مادٌ  -6كميتٍ پذافىذ غيرعامل استان در چارچًب تكاليف ملي يظايف حًزٌ پذافىذ غيرعامل خاًد
را تٍ شرح زير اوجام ميذَذ.
-

ؾٌبغبيي ،عجقِ ثٌدي ٍ اٍلَيت ثٌدي شيس غبختْب ٍ هسامص ٍ تبغيػبت دز غغح اغتبى

 تْيِ ثسآٍزد تْديدات اغتبى (تْديدات خبزخي ،تْديدات اهٌيتي ٍ )... ثسزغي ٍ تبئيد عسح ّبي پدافٌد غيسػبهل پسٍضُ ّبي هْن اغتبًي ايدبد آهبدمي خْت ادازُ اهَز هسدم دز ؾسايظ خبـ -آهَشؾي ٍ فسٌّ

غبشي ٍ ًْبديٌِ غبشي هَضَع پدافٌد غيسػبهل دز غغح اغتبى

 عسح زيصي ،ثسًبهِ زيصيّ ،دايت ٍ ًظبزت ثس اخساي عسحْبي پدافٌد غيسػبهل هكَة اغتبًي26

 اخساي غيبغتْب ٍ زاّجسدّبي مالى غبشهبى دز اغتبى ّوبٌّگي ثب غبشهبى دز اخسا ٍ ًظبزت ثس عسح ّبي اغتبى ازائِ مصازؼ ػولنسد هسثَط ثِ عسح ّبي پدافٌد غيسػبهل ثِ غبشهبًي پبيؽ آهبدمي ّبي دفبع غيسػبهل اغتبى ثب آهَشؾي ،توسيي ٍ زشهبيؿي دٍزُ ايمادٌ  -7دستًرات َماَىگي
-

هديساى ٍ مبزمٌبى پدافٌد غيس ػبهل دز دغتگبّْبي اخسائي ثبيد ثب زػبيرت هرَاشيي اخالمري اغرالهي ٍ ادازي ٍ
عجق غَمٌدي مِ دز ثدٍ اًتكبة اداآ ًوَدُ ٍ هٌؿَز اخالمي ٍ ادازي مِ اهضبآ هي مٌٌرد ٍظربيف خرَد زا ثرِ
ًرَ احػي دز زاُ خدهت ثِ ًظبم خوَْزي اغالهي ،ازتقبآ پبيردازي ،خردهبت زغربًي ٍ تربهيي ًيبشهٌردي ّربي
اغبغي هسدم ٍ تػْيل دز ادازُ اهَز مؿَز اًدبم دٌّد.
تجكسُ :هتي غَمٌدًبهِ مبزمٌبى پدافٌد غيسػبهل دز دغتگبّْبي اخسائي تَغظ غبشهبى اثالؽ هي ؾَد.

 ًظبم تبهيي ،ثْػبشيً ،گْدازي ٍ مبزثسد ًيسٍي اًػبًي ؾبغل دز ٍاحدّبي غبشهبًي پدافٌرد غيسػبهرل هجتٌري ثرسالگَّبي ؾبيػتگي ٍيطُ ايي ًَع هؿبغل ٍ هتؼْد ثِ چبزچَثْبي ازشؾي ٍ هؼيبزّبي اخالمي ٍفربدازي دفربػي ٍ
هلي خَاّد ثَد مِ چگًَگي آى ثس اغبغي دغتَزالؼولي اغت مِ ظسف غِ هبُ پع اش اثرالؽ ايري دغرتَزالؼول
تَغظ غبشهبى تْيِ ٍ ثِ تكَيت مويتِ ي دائوي هي زغد.
 دٍزُ ّب ٍ زؾتِ ّبي عَلي ٍ ػسضي هَزد ًيبش پدافٌد غيس ػبهل مؿَز ثب اػالم غبشهبى تَغظ غربشهبى هرديسيتٍ ثسًبهِ زيصي مؿَز دز ًظبم آهَشؾي مبزمٌبى دٍلت دزج ٍ ثِ دغتگبّْبي اخسايي اثالؽ مسدد.
 دغتگبّْبي اخسائي هي تَاًٌد دز مبلت ًظبم آهَشؾي مبزمٌبى دٍلت ٍ ثسًبهِ ّربي آهَشؾري هكرَة غربشهبىثساي اخساآ دٍزُ ّبي آهَشؾي پدافٌد غيسػبهل هَزد ًيبش خَد ثب داًؿگبُ ّرب ٍ هسغػربت آهرَشؼ ػربلي هؼريي
پدافٌد غيسػبهل مسازداد هٌؼقد ًوبيٌردّ .وچٌريي دغرتگبّْبي هصثرَز هري تَاًٌرد مليرِ هساحرل عساحري ،اخرسا ٍ
ازشؾيبثي دٍزُ ّب ٍ فؼبليت ّبي آهَشؾي ٍ پطٍّؿي خَد زا ثِ هسغػبت ٍ هسامص آهَشؾي ٍ پطٍّؿي دٍلتي ٍ
غيسدٍلتي مِ قالحيت اهٌيتي ،فٌي ٍ تيككي آًْب ثِ تأييد غبشهبى زغيدُ ثبؾدٍ ،امراز ًوبيٌد.
تكجسُ  :1مليِ هٌكَثيي دز هؿبغل پدافٌد غيسػبهل دغتگبّْبي اخسايي ٍ اغرتبى ّرب هَظرف ثرِ مرزاًردى دٍزُ
آهَشؾي ترت ًظس غبشهبى ّػتٌد.
تجكسُ  :2دغتَزالؼول ّبي آهَشؾي هسثَط ثِ اثي ثٌد ظسف غِ هبُ ،تَغرظ غربشهبى تْيرِ ٍ ثرِ تكرَيت مويترِ
دائوي هيسغد.
-

دغتگبّْبي اخسائي هي تَاًد اش عسيق هٌبمكِ ٍ ثب ػقد مسازداد ثب ؾسمتْب ٍ هسغػبت غيسدٍلتري دازاي مرَاّي
ًبهِ پدافٌد غيسػبهل اش غبشهبى ثساغبغي فؼبليت هؿيكي ،حدن مبز هؼيي ،ميوت ّس ٍاحد مبز ٍ ميوت مل ثرِ
عَز ؾ بف ٍ هؿيف ثيؿي اش خدهبت هَزد ًيبش خَد زا تأهيي ًوبيٌد.
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-

ثِ اغرتٌبد هربدُ  4 ٍ 3اش "آيريي ًبهرِ تؼيريي ٍ احرساش ه كربديق ػولري ؾرْيد ،دز حنرن ؾرْيد ٍ غربيس هكربديق
ايثبزمسي (ه قَداخثس ،خبًجبش ،آشادُ ٍ اغيسا هكَة ّ 94/2/24يبت ٍشيساى " افسادي مِ دز اخساي پسٍضُ ّربي
پدافٌد غيسػبهل ٍ اًدبم هبهَزيت ّبي خغسًبك هٌدس ثِ فَت يب ًقف ػضَ هي مسدًد «دز حنن ؾْيد» يرب «دز
حنن خبًجبش» هرػَة هي ؾًَد.
تجكسُ :غبشهبى ثِ اغتٌبد آييي ًبهِ هرمَز ّوبٌّگي ّبي خشم ثساي اخساي ايري ثٌرد زا ثرب غرتبد ملري ٍ هساخرغ
هسثَط اًدبم دّد.

 پدافٌد غيسػبهل ثب تغييس هبلنيت ٍ يب اًتقبل ثْسُ ثسدازي ثيؿري اش دغرتگبُ اخسايري ( ؾرسمت ،غربشهبى ٍ  )...ثرِثيؽ غيسدٍلتي ،هؿوَل ضَاثظ ػوَهي پدامٌد غيسػبهل اغت .ؾريَُ ًبهرِ ّرب ٍ دغرتَزالؼول ّربي هسثرَط ثرِ
اخساي ايي ثٌد ثب پيؿٌْبد غبشهبى ثِ تكَيت مويتِ دائوي هيسغد .
 ثبختسيي هقبم دغتگبّْبي اخسايي ،ؾسمتْب ٍ هسغػبت هػرسٍل اخرساي ايري دغرتَزالؼول هري ثبؾرٌد ٍ غربشهبىًظبزت ثسحػي اخساي آى زا ػْدُ داز اغت.
مادٌ  -8ايه دستًرالعمل تا وٍ مادٌ ي چُل ي پىج تىذ ي َفت تثصرٌ در تاريخ  1394/4/30تٍ تصًية
رسيذ.
ايي دغٌَزالؼول هؿتول ثس ًِ هبدُ ٍ چْل ٍ پٌح ثٌد ٍ ّؿت تجكسُ مِ دز تبزيخ  1394/4/30ثرِ تكرَيت مويترِ دائوري
(ؾَزاي ػبلي) پدافٌد غيسػبهل مؿَز زغيدُ ثِ اغتٌبد تجكسُ  1هبدُ  9اغبغٌبهِ غبشهبى پدافٌرد غيسػبهرل مؿرَز هكرَة
هقبم هؼظن زّجسي ٍ فسهبًدّي مل مَا(هدظلِ الؼبلي) خْت اخسا اثالع هي مسدد.

رئيس ستادكل ويريَاي مسلح ي كميتٍ دائمي پدافىد غيرعامل كشًر
سرلشكر بسيجي دكتر سيد حسه فيريز آبادي
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اساسىامٍ سازمان پذافىذ غيرعامل كشًر
مادٌ  -1وام
ػبصهبى پذافٌذ غيشفبهل كـَس يک ػبصهبى (ًْبد) حبكويتي (لـكشي ٍ كـتَسي) ثتَدُ كتِ ثتِ هٌؾتَس افتضايؾ
ثبصداسًذگي ،كبّؾ آػيتپزيشي ،تذاٍم فقبليتّبي ضشٍسي ،تؼْيل هذيشيت ثحشاى ،استمبي پبيذاسي هلتي دس
ثشاثش اًَاؿ تْذيذ ٍ الذاهبت خلوبًِ دؿوي كِ دس ايي اػبػٌبهِ ثِ اختلبس «ػبصهبى» ًبهيذُ هيؿَد دس چبسچَة
ٍ دس رْت تحمك هٌَيبت ٍ ػيبػتّبي اثالغي ٍ ثِ فشهبى همبم هقؾن سّجشي تـكيل هيگشدد .
مادٌ  -2تعاریف ي اصطالحات
- 1ػبصهبى -ػبصهبى پذافٌذ غيشفبهل كـَس كِ اختلبساً ػبصهبى ًبهيذُ هيؿَد .
- 2ػتبد كل -ػتبد كل ًيشٍّبي هؼل كـَس كِ اختلبساً ػتبد كل ًبهيذُ هيؿَد .
- 3دػتگبُ ارشايي -كليِ دػتگبُّبي ارشايي كـَس هَضَؿ لبًَى هذيشيت ختذهبت كـتَسي دس ػتغَح هلتي
تبثقِ هلي ٍ اػتبًي كِ اختلبساً دػتگبُ ارشايي ًبهيذُ هيؿَد .
- 4كويتِ دا وي -كويتِ دا وي پذافٌذ غيشفبهل كـَس كِ اختلبساً كويتِ دا وي ًبهيذُ هيؿَد .
 - 5پذافٌذ غيشفبهل -ثِ هزوَفِ الذاهبتي كِ ثذٍى ثكبسگيشي ػالح ٍ تزْيضات ًؾبهي ثكبس گشفتتِ ؿتَد ٍ دس
ًتيزِ ثبفج كبّؾ آػيت پزيشي ،افضايؾ پبيذاسي هلي ،تؼْيل هتذيشيت ثحتشاى ،تتذاٍم كتبسكشد فقبليتتّتبي
ضشٍسي ٍ تَليذ ثبصداسًذگي دفبفي دس ثشاثش تْذيذات ٍ الذاهبت ًؾبهي دؿوي هيگشدد اعالق هيؿَد .
مادٌ  -3شخصیت حقًقی
«ػبصهبى» ًْبدي حبكويتي (لـكشي ٍ كـتَسي) اػتت كتِ داساي ؿخلتيت حمتَلي ٍ اػتتمالل هتبلي ٍ اداسي
ّن عشاص ثب ٍصسا ٍ ثِ لحبػ ػبختبسي (ثِ هخبثِ يک ًيشٍ) ثَدُ ،دس تبثقيت ػتبد كل ًيشٍّتبي هؼتل ٍ دس رْتت
تحمك تذاثيش ٍ هٌَيبت ٍ ػيبػت ّبي اثالغي همبم هقؾن سّجشي ٍ دس چبسچَة همتشسات ايتي اػبػتٌبهِ ،لتَاًيي
ًيشٍّبي هؼل ٍ ػبيش لَاًيي ٍ همشسات هشثَعِ كـَس اداسُ هيگشدد .
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مادٌ  -4مرکس ي محل استقرار
هحل اػتمشاس اكلي ػبصهبى دس تْشاى ٍ ؿقت اػتبًي آى دس هشاكض اػتبىّب هيثبؿذ ٍ ثشاي اًزبم هأهَسيتتّتبي
خَد ًؼجت ثِ تـكيل ػبختبسّب ٍ ٍاحذّبي ػبصهبًي هـبثِ ٍ ّنعشاص هَسد ًيبص دس اػتبىّب ٍ دػتگبُّبي ارشايي
الذام هيًوبيذ .
مادٌ  -5مذت فعالیت
هذت فقبليت ػبصهبى اص صهبى تأػيغ ًبهحذٍد ثَدُ ٍ اًحالل ٍ يب تَلف هأهَسيتت آى هٌتَط ثتِ تلتَيت همتبم
هقؾن سّجشي هيثبؿذ .
مادٌ - 6مامًریت
ػيبػتگزاسي ،ثشًبهِسيضيّ ،ذايت ،ػبصهبًذّيً ،ؾبست ٍ ساّجشي هَضَؿ پذافٌذ غيشفبهل ٍ دفتبؿ غيشًؾتبهي
دس چبسچَة ٍ دس رْت تحمك ػيبػتّبي اثالغي ٍ فشاهيي حضشت اهبم خبهٌِاي ٍ لَاًيي هَضَفِ كـتَس اص
عشيك فشٌّگ ػبصي ٍ آهَصؽ فوَهي ٍ تخللي ،آهبدگي ٍ استمب همبٍهت هلي ،پبيؾ تْذيذات ،عجمِثٌتذي
ٍ ػغ ثٌذي هشاكض ٍ حَصُّب ،كبّؾ آػيتپزيشيّبًْ ،بديٌِػبصي اكَل ،الضاهبت ٍ هالحؾبت فٌتي هٌْذػتي
پذافٌذ غيشفبهل دس رات عشحّب ٍ پشٍطُ ّبي هلي ،اػتتبًي هَضتَفي كـتَس ،تؼتْيل هتذيشيت ثحتشاى ٍ تتذاٍم
كبسكشدّبي ضشٍسي كـَس ،كيبًت ٍ كوتک ثتِ اداسُ هتشدم دس ساػتتبي هلتَىػتبصي كـتَس دس ثشاثتش اًتَاؿ
تْذيذات دؿوي .
مادٌ  -7ارکان سازمان عبارتىذ از :
الف :كويتِ دا وي )ؿَساي فبلي(
ة :س يغ ػبصهبى
د :كويتِ پذافٌذ غيشفبهل دػتگبُّبي ارشايي ٍ اػتبىّبي كـَس
مادٌ  - 8کمیتٍ دائمی
كويتِ دا وي هتـكل اص س يغ ػتبد كل ثِ فٌَاى س يغ ،سييغ ػبصهبى پذافٌذ غيشفبهل ثِ فٌتَاى دثيتش ٍ حضتَس
ٍصساي كـَس ،دفبؿ ٍ هقبٍى ثشًبهِسيضي ٍ ًؾبست ساّجشدي سيبػتت روْتَسي ٍ س تيغ كويؼتيَى اهٌيتت هلتي
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هزلغ ؿَساي اػالهي ٍ يكي اص هقبًٍيي ػتبد كل ًيشٍّبي هؼل تـكيل هيؿَد ٍ هلَثبت آى ثتب اثتالك دثيتش
كويتِ دا وي دس كليِ دػتگبُّبي ارشايي الصماالرشا هيثبؿذ .
مادٌ  -9يظایف ي اختیارات کمیتٍ دائمی عبارت است از :
. 1تلَيت ػيبػتّب ٍ ساّجشدّبي فوذُ پذافٌذ غيشفبهل كـَس
. 2تلَيت ثشًبهِّبي كالى ( 5ػبلِ) پذافٌذ غيشفبهل كـَس
. 3تلَيت ػغ ثٌذي ٍ اٍلَيت ثٌذي هشاكض تحت پَؿؾ ثشاػبع پيـٌْبد ػبصهبى
. 4تلَيت آيييًبهِّبي ارشايي الصم دس رْت ّوبٌّگيّبي ثيي دػتگبّي دس خلَف پذافٌذ غيشفبهل
تجلشُ -1هلَثبت كويتِ دا وي پذافٌذ غيشفبهل كـَس ثب اثالك دثيش كويتِ دا وي ثشاي كليِ دػتتگبُّتب ٍ ًْبدّتب
الصم االرشا هيثبؿذ .
تجلشُ -2آ يي ًبهِ ارشايي داخلي كويتِ دا وي تَػظ دثيش كويتِ دا وي تْيِ ٍ ثِ تلتَيت س تيغ كويتتِ دا وتي
هيسػذ .
مادٌ  -1۱يظایف سازمان
الفٍ :ؽبيف ػتبدي
. 1تجييي ٍ ثشآٍسد تْذيذات دؿوي دس حَصُّبي هختلف
. 2ساّجشي ٍ ّذايت ٍ ارشاي عشحّبي پذافٌذ غيشفبهل
. 3اسصيبثي فٌي پذافٌذي عشحّبي پذافٌذ غيشفبهل تْيِ ؿذُ تَػظ كويتِ دػتگبُّبي ارشايي
ً. 4ؾبست ثش ارشاي پذافٌذ غيشفبهل دػتگبُّبي ارشايي
. 5تلَيت ضَاثظ ،اػتبًذاسدّب ٍ دػتَسالقولّبي (فوَهي ٍ تخللي) هَضَؿ پذافٌذ غيشفبهل
. 6تقييي هلبديك تبػيؼبت صيشثٌبيي ،ػبختوبىّبي حؼبع ٍ ؿشيبىّبي اكلي ٍ حيبتي كـَس
. 7تلَيت عشحّبي پذافٌذ غيشفبهل دػتگبُّب ٍ تبييذ افتجبس هَسد ًيبص آىّب
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. 8ثشسػي ٍ تبييذ ًتبيذ اسصيبثيّب اص ارشاي عشحّبي پذافٌذ غيشفبهل
. 9ايزبد ّوبٌّگي الصم ثيي دػتگبُّبي ارشايي دس حَصُ پذافٌذ غيشفبهل
ًْ. 10بديٌِػبصي اكَل ٍ الضاهبت ٍ هالحؾبت فٌي ٍ هٌْذػتي پذافٌتذ غيشفبهتل دس رات عتشحّتبي تَػتقِاي
كبلجذي كـَس افن اص هلي ،هَضَفي ،اػتبًي ،ؿْشي ٍ آهبيـي كـَس
. 11تقبهل ػبصًذُ ثتب ًْبدّتبي لبًًَگتزاس ٍ تٌؾتينكٌٌتذُ ثشًبهتِّتبي هَضتَفي ٍ پتٌذ ػتبلِ كـتَس دس رْتت
ًْبديٌِػبصي پذافٌذ غيشفبهل دس آًْب
. 12تْيِ ٍ تذٍيي ٍ اثالك ًؾبهبت فٌي ٍ ارشا ي عشحّبي پذافٌذ غيشفبهل كـَس
ةٍ :ؽبيف فوليبتي
. 1ػبصهبًذّي ،عشحسيضيّ ،ذايت ٍ ساّجشي فوليبت پذافٌذي همبثلِ ثب تْذيذات ًَيي دؿوي
ّ . 2ذايت ٍ ساّجتشي همبثلتِ ثتب تْذيتذات ًتَيي (ػتبيجشي ،صيؼتتي ،پشتتَي ،ؿتيويبيي ،التلتبدي) ثتب تـتكيل ٍ
ػبصهبًذّي لشاسگبُّبي پذافٌذ غيشفبهل دس هَضَفبت هشتجظ ثب تْذيذ .
ّ. 3ذايت ،ساّجشي ،هذيشيت ٍ كٌتشل ػبهبًِّبي هشتجظ ثب پذافٌذ غيشفبهل كـَس دس ثشاثش تْذيذات ًَيي .
. 4استمب آهبدگي دػتگبُّبي ارشايي ثشاي تذاٍم چشخِ تَليذ ٍ خذهبت دس همبثلِ ثب اًَاؿ تْذيذات
. 5ثكبسگيشي ؽشفيتّب ٍ هٌبثـ كـَس دس حَصُّبي هختلف ثشاي اًزبم توْيذات الصم پذافٌذ غيشفبهل
. 6فشٌّگػبصي ٍ آهبدُػبصي دػتگبُّبي ارشايي ٍ اػتبىّبي كـَس ثشاي كوتک ٍ اداسُ ٍ ّتذايت هتشدم دس
ؿشايظ ثحشاًي .
مادٌ  -11يظایف کمیتٍ پذافىذ غیرعامل دستگاٌَای اجرایی ي استانَا
- 1هؼئَليت پذافٌذ غيشفبهل دس دػتگبُّبي ارشايي ثِفْذُ س يغ دػتگبُ ارشايي هيثبؿذ .
- 2هؼئَليت پذافٌذ غيشفبهل دس اػتبىّب ثِفْذُ اػتبًذاساى هيثبؿذ .
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- 3س يغ دػتگبُ ٍ اػتبًذاساى هيتَاًذ يكي اص هقبًٍيي خَد سا ثب اختيبسات كبفي ثِفٌَاى سيتيغ كويتتِ پذافٌتذ
غيشفبهل دػتگبُ هٌلَة ٍ ثِ ػبصهبى هقشفي ًوبيذ .
- 4ثشسػي ٍ پيـٌْبد ػغ ثٌذي ٍ اٍلَيت ثٌذي هشاكض ٍ تبػيؼبت هَرَد ٍ تَػقِاي دػتگبُ ارشايي
 - 5ثشًبهِسيضي فوليبتي ،ساّجشي ٍ ارشاي عشحْب ٍ پشٍطُّبي پذافٌذ غيشفبهل دس چبسچَة ًؾبم فٌي ٍ ارشايي
پذافٌذ غيشفبهل كـَس
 - 6تْيِ اػٌبد ساّجشدي ،ثشًبهِّب ،هَافمتًبهِ عشحّتب ،تتبهيي هٌتبثـ هتبلي عتشحّتبي پذافٌتذ غيشفبهتل دػتتگبُ
ارشايي
- 7ايزبد ػبختبس هٌبػت رْت اًزبم هبهَسيتّبي پذافٌذ غيشفبهل دس ّوبٌّگي ثب ػبصهبى
 - 8كٌتشل ٍ ًؾبست ثش افوبل ضَاثظ ٍ همشسات ٍ دػتَسالقولّبي اثالغي پذافٌذ غيشفبهل دس دػتگبُ ارشايي
- 9تْيِ ٍ تذٍيي اػتبًذاسدّب ،آيييًبهِّب ٍ دػتَسالقولّبي فٌي ٍ ارشايي دػتگبُ ٍ ًْبديٌِػبصي آىّب دس رات
عشحّبي تَػقِ ٍ كبلجذي
- 10آهبدُػبصي دػتگبُ ارشايي ٍ اػتبى رْت اداسُ اهَس هشدم ٍ تبهيي ًيبصّبي ضشٍسي دس ؿشايظ ثحشاى
- 11اًزبم آهَصؽّب ٍ پظٍّؾّبي تخللي دس صهيٌِ هَضَفبت پذافٌذ غيشفبهل هشتجظ ثب دػتگبُ ارشايي
- 12اسا ِ گضاسؽ الذاهبتٍ ،لبيـ ٍ حَادث ًبؿي اص ثحشاًْبي عجيقي ٍ غيشعجيقتي ٍ تْذيتذات هتَرتِ دػتتگبُ
ارشايي ثِ ػبصهبى
مادٌ -12حًزٌ فعالیت سازمان
دػتگبُّبي ارشايي ،ثخؾ خلَكيًْ ،بدّبي فوَهي غيشدٍلتي ٍ هشدم ًْبد ،ػبصهبىّبي كـَسي ٍ لـكشي،
تجلشُ :دس چبسچَة ديپلوبػي دفبفي كـَس خذهبت پذافٌذ غيشفبهل ثب تلَيت كويتتِ دا وتي لبثتل تؼتشي ثتِ
ػبيش كـَسّب خَاّذ ثَد .
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مادٌ  -13رئیس سازمان
س يغ ػبصهبى ثِ فٌَاى ثبالتشيي همبم ارشايي ٍ ًوبيٌذُ لبًًَي ػبصهبى ثٌب ثتِ پيـتٌْبد سيتيغ ػتتبد كتل ًيشٍّتبي
هؼل ٍ ثب تَؿي ٍ ثب حكن همبم هقؾن سّجشي ٍ فشهبًذّي كل لَا هٌلَة هيگشدد .
مادٌ  -14يظایف ي اختیارات رئیس سازمان عبارت است از :
. 1اداسُ ،ساّجشيّ ،ذايت ٍ ارشاي هبهَسيتّبي ػبصهبى
. 2ارشاي سٌّوَدّب ٍ تذاثيش اثالغي ػتبد كل ًيشٍّبي هؼل ٍ همبم هقؾن فشهبًذّي كل لَا .
. 3تلَيت ثشًبهِ ٍ ثَدرِ ػبصهبى ٍ اثالك آى رْت ارشا .
. 4فضَيت ٍ ؿشكت دس رلؼبت ّيبت دٍلت ،هزوـ تـخيق هللحت ًؾبم ٍ ؿَساي فبلي اهٌيت هلي
 . 5فضَيت دس ؿَساّبي فبلي كـَس ؿبهل ؿَساي هلي فتتف ،ؿتَساي فتبلي فضتبي هزتبصي ،ؿتَساي فتبلي
آهبيؾ ،ؿَساي فبلي تشافيک ،ؿَساي فبلي ػالهت ،ؿَساي فبلي فشٌّگي
 . 6تلَيت ٍ اثالك ثشًبهِّبي ػبالًِ ػبصهبى ٍ دػتگبُّبي ارشايي دس چبسچَة ثشًبهِ پٌذ ػبلِ هلَة
. 7تْيِ ٍ تذٍيي آيييًبهِّبي الصم ٍ هشتجظ ثب پذافٌذ غيشفبهل ٍ اثالك ثِ دػتگبُّبي ارشايي رْت ارشا .
 . 8تْيِ تـكيالت ٍ ؿشح ٍؽبيف تفليلي ػبصهبى ٍ لشاسگبُّب ٍ هشاكض ٍاثؼتِ .
. 9ارشاي ضَاثظ ،همشسات هلَة كويتِ دا وي ٍ كذٍس دػتَسالقولّبي ارشايي الصم .
. 10ارشاي ػيبػتّب ٍ خظهـيّب ،عشحّب ٍ ثشًبهِّبي هلَة ٍ اثالغي كويتِ دا وي پذافٌذ غيشفبهل .
. 11تْيِ گضاسؽ فولكشد هَسدي ٍ ػبليبًِ اص الذاهبت اًزبم ؿذُ دس ػبصهبى ٍ دػتگبُّبي ارشايي كـَس ٍ اسا ِ
ثِ كويتِ دا وي .
. 12ارشاي ٍؽبيف هحَلِ دس چبسچَة لَاًيي ٍ همشسات حبكن ثش كـَس .
. 13اسا ِ پيـٌْبد ًلت ٍ فضل هقبًٍيي ،فشهبًذّبى لشاسگبُّبي تبثقِ ٍ هشاكض ٍاثؼتِ .
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 . 14اهضبي كليِ هكبتجتبت ،اػتٌبد تقْتذآٍس ،لشاسدادّتب ٍ اًزتبم هقتبهالت ٍ كتذٍس ارتبصُ پشداختت دس لبلتت
افتجبسات ٍ آيييًبهِّبي هلَة .
. 15افتتبح حؼبة ًضد ثبًکّب ٍ هَػؼبت هبلي ٍ افتجبسي ٍ ًيض ًگْذاسي حؼبةّب ٍ حفؼ ٍ حشاػتت اص اهتَال
ٍ داساييّبي هٌمَل ٍ غيشهٌمَل ػبصهبى .
 . 16عشح ٍ البهِ دفَي ٍ دفبؿ اص ّشگًَِ دفَي فليتِ ػتبصهبى دس هشارتـ لضتبيي ،اداسي ٍ  ...ثتب اختيتبس تقيتيي
ٍكيل يب ًوبيٌذُ حمَلي ٍ حك تفَيض اختيبس الصم ثِ آًبى دس ساػتبي حفؼ اص هٌبثـ ػبصهبى .
تجلشُ :س يغ ػبصهبى هيتَاًذ لؼوتي اص ٍؽبيف ٍ اختيبسات خَد سا ثِ هقبًٍبى يب هذيشاى ػبصهبى تفَيض كٌذ .
مادٌ  -15اوتصابات
اًتلبة ربًـيي ٍ هقبًٍيي ػبصهبى ثب پيـٌْبد س يغ ػبصهبى ٍ تلَيت س يغ ػتبد كتل ًيشٍّتبي هؼتل كتَست
هيگيشد .
مادٌ  -16ساختار سازماوی
ػبختبس ػبصهبًي هَسد ًيبص ػبصهبى حذاكخش تب ػِ هبُ اص تلَيت ايتي اػبػتٌبهِ ،تَػتظ ػتبصهبى تْيتِ ٍ ثتِ تأييتذ
س يغ ػتبد كل ًيشٍّبي هؼل خَاّذ سػيذ .
تجلشُ :آيييًبهِ ارشايي ايي ثٌذ تَػظ ػبصهبى تْيِ ٍ ثِ تأييذ س يغ كويتِ دا وي هيسػذ .
مادٌ  -17مىابع اوساوی
ًيشٍي اًؼبًي هَسد ًيبص ػبصهبى ثشاػبع سٍؽ ربسي ػتبد كل ًيشٍّبي هؼل اص هٌبثـ اًؼتبًي ًيشٍّتبي
هؼل ٍ ،صاستخبًِّب ،ػبصهبىّب ٍ ًْبدّبي صيش هزوَفِ دٍلت ٍ ثخؾ خلَكي تأهيي گشدد .
مادٌ  -19بًدجٍ طرحَای پذافىذ غیرعامل
 ثَدرِ پذافٌذ غيشفبهل عشحّبي رذيذ افن اص (عتشحّتبي رذيذاالحتذاث ،عتشحّتبي تَػتقِ ،عتشحتولتتک داسايتتيّتتبي ػتتشهبيِاي) هـتتوَل لتتَاًيي ٍ همتتشسات ثشًبهتتِاي ٍ ثَدرتتِاي كـتتَس ،ثتتش اػتتبع
ػبصٍكبسّبي پيؾثيٌي ؿذُ دس آى لَاًيي اص رولِ ثٌذ (الف) هبدُ  215لبًَى ثشًبهِ پٌزن تَػتقِ تتبهيي
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افتجبس هيؿَد .دٍلت ٍ دػتگبُّبي ارشايي هلضم ثِ تبهيي افتجبس هَسد ًيبص پذافٌتذ غيشفبهتل عتشحّتبي
هزكَس دس چبسچَة همشسات ٍ دػتَسالقولّبي هشثَط هيثبؿٌذ .
 ثَدرِ پذافٌذ غيشفبهل هشاكض ٍ تبػيؼبت حمل ٍ حب ض اّويت دس دػتت ثْتشُثتشداسي كـتَس ثتش اػتبعهغبلقبت ٍ ثشآٍسدّبي اًزبم ؿذُ اص ػَي دػتگبُّبي ارشايي هشثَعِ پيؾثيٌي ٍ دس لبلتت عتشحّتبي
سديفداس پذافٌذ غيشفبهل دػتگبُ دس لبًَى ثَدرِ لحبػ ٍ تبهيي افتجبس هيؿَد .
 دػتگبُّبي ارشايي ٍ ؿشكتّبي دٍلتي تبثقِ هزبصًذ ثخـي اص دسآهذّبي اختلبكي دػتگبُ اص رولِ:هبصاد دسآهذّبي تكليفي ،دسآهذّبي داخلي ،افتجبس فبلذ سديف ٍ غيشُ خَد سا ثش اػبع هلَثِ ٍ هزَص
كويتِ دا وي پذافٌذ غيشفبهل كـَس ٍ ًؾتبست ػتبصهبى پذافٌتذ غيشفبهتل كـتَس دس عتشحّتبي پذافٌتذ
غيشفبهل هلَة ّضيٌِ ًوبيٌذ .
 ؿشكتّبي خلَكي ٍ ؿجِدٍلتي هلضم ثِ تأهيي افتجبس هتَسد ًيتبص رْتت سفبيتت پذافٌتذ غيشفبهتل دسصيشػتتبختّتتبي حتتب ض اّويتتت ٍاگتتزاس ؿتتذُ دس لبلتتت اكتتل  44ل تبًَى اػبػتتي ٍ ضتتَاثظ ايزتتبد آى
صيشػبختّب دس لبلت ثخؾ خلَكي اص هٌبثـ داخلي ؿشكت هيثبؿٌذ .
مادٌ  -2۱بًدجٍ جاری سازمان ي دستگاَُای تابعٍ آن
 ثَدرِ ربسي ػبالًِ ػتبصهبى دس سديتف افتجتبسات ػتتبد كتل ًيشٍّتبي هؼتل ثتشآٍسد ٍ تتأهيي افتجتبسهيگشدد .
 ثَدرِ ربسي ػبالًِ لشاسگبُّبي فوليبتي ٍ ػبختبسّبي ارشايي پذافٌذ غيشفبهل دس دػتگبُّبي ارشاييتَػظ ػبصهبى ثشآٍسد ٍ رْت دسد دس اليحِ ثَدرتِ كتل كـتَس ثتِ هقبًٍتت ثشًبهتِسيتضي ٍ ًؾتبست
ساّجشدي س يغ روَْسي اسػبل هيؿَد .
 ثَدرِ هَسد ًيبص عشح ّبي ٍيظُ ٍ داساي عجمتِثٌتذي ػتبصهبى پذافٌتذ غيشفبهتل كـتَس تَػتظ ػتبصهبىثشآٍسد ٍ دس لبلت عشحّبي سديفداس ٍيظُ ثِ هقبًٍت ثشًبهِسيضي ٍ ًؾبست ساّجشدي اسػبل هيؿَد .
مادٌ  -21داساييّبي ػبصهبى افن اص تبػيؼبتي ٍ تزْيضاتي تَػظ ػتبد كل ًيشٍّبي هؼل ٍ هغبثك ثب ضَاثظ ٍ
همشسات هشثَعِ تأهيي هيگشدد .
مادٌ  -22هشرـ پيـٌْبد اكالح ،تغييش ٍ تفؼيش ايي اػبػٌبهِ ،ػتبد كل ًيشٍّبي هؼل هيثبؿذ كتِ ثتِ تلتَيت
همبم هقؾن سّجشي هيسػذ .
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