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 فعالیتهايابي  زهينهستورالعمل د: 1ضمیمه

 : هقدهِ

هیابز  ثیاؽ    زیصی هجتٌی ثس ػولىسد ثِ ػٌَاى یه ًظبم هدیسیتی ثسای ازتمابی وابزییی ٍ ابسثیؿای    ًظبم ثَدجِ

ثٌدی ػولیبت ثِ ًحَی اغات واِ ّاد ْب     زیصی هجتٌی ثس ػولىسد عجمِ ثَدجِْب ثَدُ اغت. دز ػوَهی هَزد تَجِ دٍلت

یبثی یى ازتجبط ثیي دادُ ٍ غتبًدُ هَزد تَجِ لاساز   ؾًَد، ازشیبثی ثَدجِ یغبًتس ثَدُ ٍ دز زٍؼ ّصیٌِ تس ثیبى هی ؾفبف

 گیسد. هی

زیصی)تْیاِ ثسًبهاِ    بزتٌد اش: ثسًبهِزیصی هجتٌی ثس ػولىسد ػج ثب تَجِ ثِ تؼسیف  َق غِ ػٌكس اقلی دز ًظبم ثَدجِ

ثسای ایي وِ ثسًبهِ لبثل اجاسا ثبؾاد ثبیاد غابش ٍ وابز الشم ثاسای       ثْبی توبم ؾدُ ٍ هدیسیت ػولىسد.  غبالًِ(، هحبغجِ

ِ  تَاى ثِ هَضَع ّبی هتفبٍتی هی ّب زا ثِ زٍؼ یبثی یى ٍجَد داؾتِ ثبؾد. ّصیٌِ ّصیٌِ )اش جولاِ ٍادادّبی    ّبی ّصیٌا

یبثی ًِ تٌْب  ساوص ّصیٌِ ٍ هحكَالت( هستجظ غبخت. دز ّس هؼیبزی وِ هَزد اغتفبدُ لساز گیسد، ًظبم ّصیٌِػولیبتی، ه

ِ   ای دلیمی زا دز خكَـ ثسًبهِ ثبید اعالػبت ّصیٌِ ّابی   ّبی اجسایی ٍ  ؼبلیتْب تَلید وٌد، ثلىِ ثبید لبدز ثبؾاد ّصیٌا

 ّبی ّصیٌِ هستجظ غبشد. هصثَز زا ثِ دزغتی ثِ هَضَع

ّبی ػولىسد غیسهبلی ًبظس ثس تَلید هحكَالت ٍ خادهبت ٍ گواًَوی    ًظبم هدیسیت ػولىسد ثبید لبدز ثبؾد ؾبخف

ّبی غبالًِ زا ًیص ازشیبثی ًوبید تب ثتَاى اش عسیك تلفیك ؾبخف ػولىسد هبلی)ثْبی توبم ؾدُ(  دغتیبثی ثِ ًتبیج ثسًبهِ

 لىسد زا ثسلساز غبخت.ّبی غیسهبلی، ًظبم تیكیف ّصیٌِ ثس هجٌبی ػو ٍ ؾبخف

ّبی ػولىاسد هجابًی تفبّوٌبهاِ ػولىاسدی زا      ّبی اجسایی ٍ ؾبخف ثسًبهِ غبالًِ، ثْبی توبم ؾدُ  ؼبلیتْب، ثسًبهِ

)اختیبزات  ّب ًبهِ ثیٌی ؾدُ دز ایي تفبّن دٌّد وِ هتضوي ًظبم پبغیوَیی اغت ٍ دز وٌبز غبیس ػَاهل پیؽ ؾىل هی

 غبشد. ٍ تٌجیِ( ًظبم اًویصؾی زا ًیص هػتمس هی هدیسیتی، هبلی، پسغٌلی ٍ تؿَیك

ثْابی توابم ؾادُ(    هحبغجِ یبثی) ّصیٌِایي دغتَزالؼول جوغ یٍزی ددالل اعالػبت پبیِ ثسای اًجبم  سییٌد ّدف اش    

( لابًَى  16هابدُ)  ثسًبهِ ّب ٍ  ؼبلیت ّب ثِ هٌظَز تحمك اّداف ًظبم ثَدجِ زیاصی هجتٌای ثاس ػولىاسد ٍ ًیاص اّاداف      

. ثِ هٌظاَز تحماك   هی ثبؾد 1335ثسای غبل ّب  ٍزی ٍ وٌتسل ّصیٌِ ا صایؽ ثْسُدز زاغتبی خدهبت وؿَزی  هدیسیت

ثِ هٌظاَز هحبغاجِ   ٍ ِ تْیزا  ذیسثظّبی  دز لبلت  سم ٍ دلیك ءد اعالػبت لبثل اتىبّبی اجسایی ثبی دغتوبُ اّداف،ایي 

ازغابل   غبشهبى هدیسیت ٍ ثسًبهاِ زیاصی وؿاَز   ثِ ّبی اجسایی ٍ  ؼبلیتْبی خَد  ثسًبهِ "ثْبی توبم ؾدُ وبهل ٍالؼی"

 ًوبیٌد.
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 تعاریف ٍ هفاّین – 1هادُ 

 ثب هؼبًی هؿیف ؾدُ ثِ ؾسح شیس ثِ وبز ز تِ اغت: دز ایي دغتَزالؼول هفبّین   

( لبًَى هدیسیت خدهبت وؿاَزی واِ ثاِ ًحاَی اش     5ّبی اجسایی هَضَع هبدُ) ولیِ دغتوبُ دستگاُ اجرایی:  -1-1

 وٌٌد ٍ هَظف ثِ تدٍیي ثسًبهِ غبالًِ ّػتٌد.  ای اغتفبدُ هی جبزات ّصیٌِاػت

ِ    ّب،  ؼبلیت غٌدی اغت دبٍی ثسًبهِ برًاهِ ساالًِ:-2-1 ِ ّاب  ّابی ذیال ثسًبها ٍ ًیاص وویات   ّابی ػولىاسد    ، غاٌج

ؾَد. دغتَزالؼول تْیِ ثسًبهِ غابالًِ   ولىسد ثسای غبل هبلی هَزدًظس، وِ تَغظ دغتوبُ اجسایی تْیِ هیّبی ػ غٌجِ

 ثِ قَزت جداگبًِ تْیِ ٍ اثالؽ ؾدُ اغت.

 ّبی شیس:  ٍاددی اغت ثب ٍیطگی ٍاحد هجری:  -3-1

 وٌد. ٍادد هجسی دز غبختبز غبشهبًی دغتوبُ اجسایی  ؼبلیت هی 

 ًوٌد. شیس ًظس هػتمین زییع دغتوبُ اجسایی  ؼبلیت هی هدیس ٍادد هجسی تسجیحب 

 هٌجس ثِ تَلید یه یب گٌد خدهت یب هحكاَل   ّبیی اغت وِ هػتمیوبً ٍادد هجسی هػئَل اًجبم  ؼبلیت

گسدد. هٌجغ اغتیسا  ایي  ؼبلیتْاب ثسًبهاِ غابالًِ دغاتوبُ      ثسای ذیٌفؼبى خبز  غبشهبًی هبًٌد هسدم هی

 اجسایی اغت.

 اغت.زای ؾیكیت هػتمل دػبثدازی)غیػتن هػتمل دػبثدازی( ٍادد هجسی دا 

ّوبى ٍاددّبی غبشهبًی هٌدز  دز غبختبز غبشهبًی هَزد ػول دغتوبُ اجسایای ٍ ٍاداد    هراكس فعالیت اصلی:-4-1

 دّد.   هجسی اغت وِ هحل ٍلَع  ؼبلیتْبی اقلی زا ًؿبى هی

ٍ    :اصلی فعالیت  -5-1 اداد  الدام یب یه غلػلِ الداهبت هؿیف اغت، وِ ثسای تَلید وبال ٍ ػسضاِ خادهت تَغاظ 

پریس ثاَدُ ٍ هٌابثغ    وویتتىساز پریس ٍ اًجبم ؾدُ، غبالًِ ثسًبهِ   جْت تحمك اّداف ثِ ذیٌفؼبى خبز  غبشهبًی هجسی

ّابی اجسایای    لیتْب ثسًبهِ غبالًِ دغتوبُهٌجغ اغتیسا  ایي  ؼب ؾَد. هیي هیأای ت هَزد ًیبش یى اش هحل اػتجبزات ّصیٌِ

 اغت.

ّوبى ٍاددّبی غبشهبًی هٌدز  دز غبختبز غبشهبًی هَزد ػول دغاتوبُ اجسایای ٍ    هراكس فعالیت پشتیباًی: -6-1

 دّد.   ٍادد هجسی اغت وِ هحل ٍلَع  ؼبلیتْبی پؿتیجبًی زا ًؿبى هی
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وواه   ٍ پؿاتیجبى  اًجبم  ؼبلیتْبی اقلی ثِوِ  اغت ام یب یه غلػلِ الداهبت هؿیفالد  :فعالیت پشتیباًی -7-1

وِ دز ٍاددّبی پؿاتیجبًی ٍاداد هجاسی هبًٌاد ولیاِ ٍادادّبی        اغت ّبیی یِ  ؼبلیتؾبهل ول  ؼبلیتْبوٌٌد. ایي  هی

  .ؾَد ٍ غیسُ اًجبم هیدساغت، زٍاثظ ػوَهی  ت،دَشُ زیبغزیصی، ِ ثسًبه ادازی، هبلی،

ِ  ّصیٌِ هٌدز  دز هَاد  زیصٍ هَاد  ،الالم ّصیٌِ ؾبهل  كَل :اقالم ّسیٌِ -8-1 ثٌادی التكابدی    دغاتَزالؼول عجما

 ثبؾد. هیثیؿٌبهِ ثَدجِ(  2ّب )ضویوِ  ّصیٌِ

ای التكبدی ٍ هماسٍى ثاِ قاس ِ لبثال زدیابثی ثاِ یاه         گًَِاغت وِ ثِ  ای الالم ّصیٌِّای هستقین:  ّسیٌِ -9-1

ّوبى هساوص  ؼبلیت اقلی ٍ پؿاتیجبًی  ّصیٌِ، د. دز ایي دغتَزالؼول همكَد اش هَضَع ٌثبؾ هؿیف هیّصیٌِ هَضَع 

 ّػتٌد.

ای التكبدی ٍ هماسٍى ثاِ قاس ِ لبثال زدیابثی ثاِ        ای اغت وِ ثِ گًَِ الالم ّصیٌِ ّای غیرهستقین: ّسیٌِ -11-1

گاسدد دز ایاي    یاد های  وأد ثلىاِ ثایي گٌادیي هَضاَع ّصیٌاِ هؿاتسن ّػاتٌد. ت       ٌثبؾ یىبیه هَضَػبت ّصیٌِ ًوی

 .اغتدغتَزالؼول همكَد اش هَضَع ّصیٌِ، ّوبى هساوص  ؼبلیت اقلی ٍ پؿتیجبًی 

ّاب   ّصیٌِ جرةهیصاى  وِ وٌٌدُ ّصیٌِ اغت تحسیهیب تسویجی اش ػَاهل ػبهل  :)هحرک هٌبع(هحرک ّسیٌِ -11-1

هساواص  ثِ  ّب ػٌَاى هجٌبیی ثسای اًتػبة ّصیٌِثِ دّد ٍ  ًؿبى هیدز یه زاثغِ ػلی ٍ هؼلَلی زا ّب   ؼبلیتهساوص تَغظ 

هتاساض  ضابی   "، "ّصیٌاِ یة " اًتػابة  ثِ ػٌَاى هحسن ٍ هجٌابی  "وبزوٌبى تؼداد"ؾَد. هبًٌد  ىبز ثسدُ هیّب ث  ؼبلیت

اًتػابة  ثاِ ػٌاَاى هحاسن ٍ هجٌابی      "تؼداد خَدزٍ"، "ّصیٌِ اجبزُ"اًتػبة  ثِ ػٌَاى هحسن ٍ هجٌبی "اؾغبل ؾدُ

 گیسًد. ّبی هدیسیت ّصیٌِ ًیص هَزد اغتفبدُ لساز هی ّبی ّصیٌِ ثِ ػٌَاى ؾبخف . هحسنٍ غیسُ "ّصیٌِ غَخت"

هساواص  وٌٌدُ دجن  ؼبلیت اغت وِ هیاصاى جارة ّصیٌاِ     تحسیهیب تسویجی اش ػَاهل ػبهل  هحرک فعالیت:  -12-1

دز یه زاثغِ ػلی ٍ هؼلاَلی ًؿابى    زاٍ ًیص دیوس هساوص  ؼبلیت پؿتیجبًی  ؼبلیت اقلی هساوص پؿتیجبًی تَغظ   ؼبلیت

ّبی پؿاتیجبًی   ّبی اقلی ٍ ًیص دیوس  ؼبلیت  ؼبلیتثِ ّبی پؿتیجبًی  ّصیٌِ  ؼبلیتاًتػبة ٍ ثِ ػٌَاى هجٌبی دّد  هی

 "خدهبت ًظب ات   هسوص  ؼبلیتّصیٌِ "اًتػبة ػٌَاى هحسن ٍ هجٌبی ثِ  "هتساض  ضبی اؾغبل ؾدُ"دیوس اغت. هبًٌد 

اهاَز   ؼبلیات  ّصیٌاِ  "اًتػابة  ثِ ػٌَاى هحاسن ٍ هجٌابی    "تؼداد وبزوٌبى"یب  ی اقلی ٍ پؿتیجبًیّب غبیس  ؼبلیتثِ 

ّابی هادیسیت ّصیٌاِ ًیاص هاَزد       ّبی ّصیٌِ ثِ ػٌَاى ؾابخف  هحسن ّبی اقلی ٍ پؿتیجبًی. ثِ غبیس  ؼبلیت "ادازی

 گیسًد. اغتفبدُ لساز هی

 ؼبلیت اقلی ٍ هساوص ی هػتمین ٍ غیسهػتمین ثِ ّب زدیبثی ّصیٌِؾٌبغبیی ٍ ػجبزت اغت اش  اًتساب ّسیٌِ:  -13-1

 ؼبلیت.ّبی ّصیٌِ ٍ   اغتفبدُ اش هحسنثىبزگیسی زاثغِ ػلی ٍ هؼلَلی ٍ پؿتیجبًی اش عسیك 
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 ّابی هػاتمین ٍ غیسهػاتمین     ٍ اًتػبة ولیِ ّصیٌِاًجبؾت دبقل  :ّا فعالیت كاهل ٍاقعی بْای توام شدُ  -14-1

ًاِ  ػابثدازی ٍ  داغت وِ اش اعالػبت ٍالؼی غیػتن ّب  هیي اػتجبز یى ّصیٌِهٌجغ تأ ، ثدٍى تَجِ ثِّب ثِ هساوص  ؼبلیت

ِ   یب دبلت تیكیف ثدٍى وػسی یب تجدیل ّب هفسٍضبت دبلت اغتبًدازد ّصیٌِ  غیاسُ  ٍ ووىْبی هسدهی ثِ الاالم ّصیٌا

 ؾَد. اغتیسا  هی

ّبی ٍاداد هجاسی هٌتمال     گیسًدُ  ؼبلیت ثِ خدهت هػتمیوبًّبیی ّػتٌد وِ  پسداخت  :ّای اًتقالی پرداخت -15-1

ًمف ایاي   گسدد. ٍادد هجسی تٌْب  سییٌد پسداخت قحیح ٍ ثی ّبی ٍادد هجسی ّصیٌِ ًوی ؾَد ٍ دز اًجبم  ؼبلیت هی

ىْابی  ّب، وو دّد. ثسای هثبل پسداخت ثیوِ ثیىبزی، پسداخت ججساى خػبزات شلصلِ، پسداخت یبزاًِ ّب زا اًجبم هی ّصیٌِ

ّب دز ثْبی توابم ؾادُ    ایي پسداختپریس، ووه ثِ خسید هحكَالت وؿبٍزشاى ٍ غیسُ.  ّبی خبـ یغیت ز بّی ثِ گسٍُ

 گسدد.   گسدد ثلىِ ثِ غس جوغ ثْبی توبم ؾدُ ثسًبهِ هَزد ًظس اضب ِ هی ّب لحبػ ًوی  ؼبلیت

ِ ذیال   ّابی  وال  ؼبلیات  ّصیٌاِ   دبقل جوغّا:  برًاهِ بْای توام شدُ  -16-1 ثسًبهاِ غابالًِ ثؼاالٍُ     ّاب دز  ثسًبها

  ثبؾد. هیّب  ثسًبهِهسثَط ثِ  "ّبی اًتمبلی پسداخت"

 .ؾَد یه غبل هبلی  سل هی ،ؾَد. دٍزُ هبلی ػوَهبً یبثی اًجبم هی دز یى، ّصیٌِای اغت وِ  دٍزُ دٍرُ هالی: -17-1

 ّای ّسیٌِ ٍ هحرک ّا ّسیٌِ اًباشت -2هادُ 

الاالم ّصیٌاِ   اعالػابت زیابلی   دز  سم ؾوبزُ یه ایي دغتَزالؼول، ّبی اجسایی ٍ ٍاددّبی هجسی هَظفٌد  دغتوبُ   

 هبلی هاَزد ًظاس  ّبی غبل  ثسای ،پیَغت ثیؿٌبهِ ثَدجِ-ّب ّصیٌِی ثٌدی التكبد هغبثك ثب دغتَزالؼول عجمِزا خَد 

   دز  ًوبیٌد.

 ّا  اًتساب ّسیٌِ -3هادُ 

دغتوبُ ّبی اجسایی ٍ ٍاددّبی هجسی هَظفٌد ثِ تفىیه هساوص ّصیٌاِ اقالی ٍ پؿاتیجبًی خاَد، ّصیٌاِ       -1-3

ثاسای غابلْبی هابلی     وص زا ؾٌبغبیی ٍ هحبغجِ ًوبیٌد ٍ دز  سم ؾوبزُ دٍاپسغٌلی ٍ ًیص تؼداد پسغٌل ؾبغل دز یى هس

اغت وِ اعالػبت یى ثِ وبزوٌبى ثب ّس ًَع اغتیداهی . ّصیٌِ پسغٌلی ثِ هؼٌبی ًبخبلف پسداختی هَزد ًظس دز  وٌٌد

 اش غیػتن دمَق ٍ دغتوصد دغتوبُ ّبی اجسایی لبثل اغتیسا  هی ثبؾد. 

 دغتوبُ ّبی اجسایی هَظفٌد اعالػبت وویت هحسن ّبی اقلی ّصیٌِ زا دز  سم ؾوبزُ غِ دز  ًوبیٌد.   -2-3

ثاِ تفىیاه   پیؽ  سل شیاس زا  ای  ّبی ّصیٌِ هحسن ّبی اجسایی ٍ ٍاددّبی هجسی هَظفٌد وویت دغتوبُ -3-3

ثادیْی اغات    ٍازد ًوبیٌاد.  گْابز دز  اسم ؾاوبزُ   هساوص ّصیٌِ اقلی ٍ پؿتیجبًی خَد ثسای غبلْبی هبلی هؼیي ؾادُ  
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هحسن ّبی پیؽ  سل شیس ثسای اغلت دغتوبُ اجسایی ػوَهیت دازد ٍ دز هَازد خبـ لبثل ا صایؽ ًیص هی ثبؾاد واِ   

 غتوبُ اجسایی پیؿٌْبد گسدد.الشم اغت تَغظ د

 دازیهتساض  ضبی ا 

 تؼداد زایبًِ ّب 

   تؼداد تجْیصات ثسلی اػن اش زایبًِ ّب 

 تؼداد خغَط تلفي خسٍجی 

 ِتؼداد ٍغبیل ًملی 

 تؼداد ابببِ ادازی 

 تؼداد هبهَزیت ّبی خبز  اش ؾْس 

 تؼداد داًؿجَ، غسثبش ٍ وبزیهَش 

 اقالی  ساوص  ؼبلیتهازتجبط ّبی اجسایی ٍ ٍاددّبی هجسی هَظفٌد ثِ عَز جداگبًِ ٍ لبثل تفىیه،  دغتوبُ -3-3

ّابی   دز قَزت زػبیت ٍیطگی .هؼیي ًوبیٌد (5)دز  سم ؾوبزُ زا ّبی هٌدز  دز ثسًبهِ غبالًِ  ّب ٍ  ؼبلیت خَد ثب ثسًبهِ

ّس ثسًبهِ تٌْب ثب یه هؼبًٍت تیككای دز غابختبز غابشهبًی دغاتوبُ اجسایای ٍ ّاس        یّب ّب ٍ  ؼبلیت هسثَط ثِ ثسًبهِ

 ؼبلیت ذیل ّس ثسًبهِ ًیص تٌْب ثِ یه ادازُ/د تس/اهَز ذیل ّوبى هؼبًٍت هتكل هی ثبؾاد. ثادیْی اغات ّاس هؼبًٍات      

 ؼبلیت ثبؾاد. دز گٌایي    تیككی هی تَاًد ؾبهل گٌدیي ثسًبهِ ٍ ّس ادازُ/د تس/اهَز ًیص هی تَاًد دزثسگیسًدُ گٌدیي

واِ ّاس هسواص    ، هیاصاى شهابًی زا   "ثسًبهاِ/ ؼبلیت دزقد شهبى اًجبم ّاس  "هَازدی الشم اغت دغتوبُ اجسایی دز غتَى 

 ؼبلیت اقلی ثِ قَزت تمسیجی دز ثسًبهِ ّب یب  ؼبلیت ّبی هٌتػت ثِ خَد دز هدت یه غبل قاسف های وٌاد زا ثاِ     

 100ّب دز  ًوبید ثِ گًَِ ای وِ جوغ دزقدّب دز ّس هسوص  ؼبلیت اقلی ثاِ  همبثل ثسًبهِ ّب یب  ؼبلیت  دزقدقَزت 

 ثسغد. 

ِ  دغتوبُ-4-3 واِ ًػاجت ثاِ هساواص  ؼبلیات،      غیسپسغاٌلی  ای  ّبی اجسایی ٍ ٍاددّبی هجسی هَظفٌد الالم ّصیٌا

 ثِ هساوص  ؼبلیت هسثَعِ اًتػبة دٌّد. هػتمین ّػتٌد زا هػتمیوبً

ُ ثب ّوىبزی  زیصی وؿَز غبشهبى هدیسیت ٍ ثسًبهِ-5-3 ّابی اجسایای ٍ ٍادادّبی هجاسی هَظفٌاد الاالم        دغاتوب

 ،وِ ًػاجت ثاِ هساواص  ؼبلیات     زا (ثیؿٌبهِ ّب)پیَغت ثٌدی التكبدی ّصیٌِ د دز عجمِهَجَ غیسپسغٌلیای  ّصیٌِ

 د.ٌوٌیٍزی  هستجظ ٍ یىػبى زا ثب ودیٌگ یىػبى اش ول وؿَز جوغّبی ّصیٌِ  هحسنهؼیي ٍ  ّػتٌدغیسهػتمین 
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ّبی اجسایی ٍ ٍادادّبی هجاسی هَظفٌاد هحاسن      ثب ّوىبزی دغتوبُغبشهبى هدیسیت ٍ ثسًبهِ زیصی وؿَز  -6-3

زا دز لبلات   ؼبلیت پؿتیجبًی هساوص ٍ ًیص دیوس اقلی  ؼبلیت هساوص پؿتیجبًی ثِ هساوص  ؼبلیت  ؼبلیتْب ثسای تػْین 

   ًوبیٌد.یٍزی  یىػبى اش غغح وؿَز جوغاعالػبت یى زا ثب ودیٌگ ٍ هؼیي تػْین دٍعس ِ زیبضی، 

خاَد  ّبی  ؼبلیت  ّبی ّصیٌِ ٍ هحسن تػْین، هحسنزٍؼ ّبی اجسایی ٍ ٍاددّبی هجسی هَظفٌد  دغتوبُ -7-3

ّبی شهبًی هتفابٍت   تب اهىبى همبیػِ ثْبی توبم ؾدُ  ؼبلیتْب دز دٍزُ ّبی شهبًی هیتلف، ببثت ًوِ دازًد دٍزُدز  زا

 هیػس گسدد.

 ًظارت -4هادُ 

اغتبًدازدّبی ثیؽ ػوَهی وؿَز دز گابزگَة  دداوثس ثؼد اش پبیبى یى دٍزُ عجك  ّبی هبلی پبیبى دٍزُ قَزت -1-4

ّب تَغظ ذیحػبة ٍ یاب   لیوت توبم ؾدُ  ؼبلیتگسدد.  اثالؽ هی ّبی ٍشازت اهَز التكبدی ٍ دازایی تْیِ ٍ دغتَزالؼول

یىی اش هؤغػبت ػضَ جبهؼِ دػبثدازاى زغاوی پاع اش تأییاد هادیس ٍاداد هجاسی هحبغاجِ ٍ تأییاد خَاّاد ؾاد.           

 ؾدُ خَاّد ثَد. وبمّبی غسثبز لبثل ادتػبة دز ثْبی ت ّبی دػبثسظ جصء ّصیٌِ ّصیٌِ

ؾاسایظ الشم  ّبی اجسایای هَظفٌاد    توبُتوبُ اجسایی اغت. دغهػئَلیت اجسای ایي دغتَزالؼول ثب هػئَلیي دغ -2-4

غبشهبى هدیسیت ٍ ّبی غبالًِ ثب ّوىبزی ٍ ّوبٌّوی  ثسای اجسای ایي دغتَزالؼول زا ثِ ٌّوبم تٌظین ٍ اجسای ثَدجِ

 ثیٌی ًوبیٌد. پیؽ ثسًبهِ زیصی وؿَز

 شدُ   فرهْای اعالعات پایِ بْای توام  – 5هادُ 

ایاي جاداٍل دز غیػاتن    . ًوبیٌد زا ثِ تستیت تىویل هی شیس اعالػبت پبیٍِادد هجسی ٍ دغتوبُ اجسایی جداٍل 

اػتجبزات ّس ثسًبهاِ ٍ  ؼبلیات دز غابل    گسدد.  پسداشؼ ٍ ثْبی توبم ؾدُ ثسًبهِ ٍ  ؼبلیتْب هحبغجِ هی ،ثْبی توبم ؾدُ

   سهْب لبثل لجَل اغت.ثَدجِ تٌْب اش عسیك تغییس اعالػبت پبیِ هٌدز  دز ایي 
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  ّای اجرایی ای دستگاُ (: اعالعات ّسی1ٌِفرم شوارُ)

 «ارقام بِ هیلیَى ریال»

عٌَاى قلن ّسیٌِ بٌدی شوارُ عبقِ
*

 
 هبلغ ّسیٌِ

 عولکرد

 1393سال  

 هصَب

 1394سال  

 برآٍرد

 1395سال  

     

     

     

     

     

     

     

     

 (2ضویوِّا ) بٌدی اقتصادی ّسیٌِ هغابق دستَرالعول عبقِ *
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 ّای اجرایی ّای پرسٌلی دستگاُ (: اًتسابات ّسی2ٌِفرم شوارُ)

 «ارقام بِ هیلیَى ریال»

كد هراكس فعالیت اصلی ٍ 

 پشتیباًی
عٌَاى هراكس فعالیت اصلی ٍ 

 پشتیباًی

 ّسیٌِ پرسٌلی

 1395برآٍرد 1394هصَب  1393عولکرد
 هبلغ ّسیٌِ تعداد كاركٌاى هبلغ ّسیٌِ تعداد كاركٌاى هبلغ ّسیٌِ تعداد كاركٌاى

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

  



9 
 

 

 كویت هحرک ّای اصلی ّسیٌِ (: 3فرم شوارُ)

 

 1395سال  1394سال  1393سال  ّا عٌاٍیي هحرک

    تعداد كاركٌاى رسوی 

    تعداد كاركٌاى پیواًی 

    تعداد كاركٌاى قراردادی 

    تعداد كاركٌاى رسوی كارگری 

    تعداد سربازاى ٍظیفِ ٍ هأهَریي 

    تعداد كاركٌاى شركتی 

    هتراش فضای اداری 

    ّا  تعداد رایاًِ

    ّا  تعداد تجْیسات برقی اعن از رایاًِ

    تعداد خغَط تلفي خرٍجی 

    تعداد ٍسایظ ًقلیِ

    تعداد اثاثِ اداری 

    ّای خارج از شْر  تعداد هأهَریت
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 ّای اجرایی ّای غیرپرسٌلی دستگاُ (: اًتسابات ّسی4ٌِفرم شوارُ)

 

كد هراكس فعالیت 

 اصلی ٍ پشتیباًی
 عٌَاى هراكس فعالیت اصلی ٍ پشتیباًی

 1عٌَاى هحرک ّسیٌِ
*

2عٌَاى هحرک ّسیٌِ  
*

 

  

 1395برآٍرد  1394هصَب  1393عولکرد  1395برآٍرد  1394هصَب  1393عولکرد 
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  اصلیبا هراكس فعالیت  برًاهِ ساالًِارتباط (: 5فرم شوارُ)

 

كد هراكس فعالیت 

 اصلی

 عٌَاى 

 اصلیهراكس فعالیت 

درصد زهاى اًجام ّر  بٌدی ٍ عٌَاى برًاهِ/فعالیت شوارُ عبقِ

بٌدی  شوارُ عبقِ برًاهِ/فعالیت 

 برًاهِ
 عٌَاى برًاهِ/فعالیت

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


