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 (1) مقررات دستورشناسه 

 عنوان دستور
سییضزمضت ایی می    1/3/1391 مییخر   1741/91/1000بخشییمضمه اییمضر   مفییض   بررسییت ارضرتییض  

حییداک ر اسییتفض   از اییخات اخ ییید  ه   قییضنخت 14مییض   بییض ( 7/14اجتمییض ت عمرییره  بییه بخشییمضمه  

 1391مصخب  خدمضات  ر ا می  نیضزهض  کشخر

 دستورشرح 

گییرار  صییمرتت ( قییضنخت رفییخ برخییت از مخانییخ اخ ییید ه سییرمض ه  11قضنخنگییرار  ر بمیید عا( مییض   ع 

هیض   مرانیت ه رییر  مرانیت، بیض مصیض   ه       پیمضنکیضرات ریر   ، مبمیض  حیب بیمیه    1387مصخب سضل 

 ییض بییدهت مصییض   را صییرفضر  ی ییه اراطییه ایید  اخسیید پیمضنکییضر قییرار  ا   اسییه ه م یید ار بییض ا کییید  

( قییضنخت حییداک ر اسییتفض   از اییخات اخ ییید  ه خییدمضات  ر ایی می  نیضزهییض    14بیشییتر   ر مییض   ع

هییض   مرانییت ه ریییر  ه پیمضنکییضرات رییر بیمیی حییب ، مبمییض  محضسییبه1391کشییخر مصییخب سییضل  

 مرانیت، بیض مصیض   ه  ییض بیدهت مصیض   را فارسییه اراطیه گر  ید  اخسیید پیمضنکیضر  ان یته ه ا مییضل          

 4ه  3، 2، 1هرگخنییه رهد   گییر  ریییر از رهد فییخح را صییراحتضر مممییخ،  ان ییته اسییه، بمییدهض     

 بضاد:مخصخ ، بمضبه  ال ل ز ر برخال  قضنخت مرکخر مت 7/14بخشمضمه 

اجییرا  پیمییضت را بییه  ه  بخشییمضمه بییرخال  قییخانی  مییرکخر،  م یییض   2ه  1 ر بمییدهض   -1

 بخش به ار  ز ر اق یم نمخ   اسه:

 کضر  ر محل کضرگض  اخ ید ، صمرتت ه فمت اخسد پرسمل ثضبه پیمضنکضر   -ا ف

 کضر خضرا از کضرگض    -ب

انرقییض  قیرار ا   یی    انید بییه محی   بخشیمضمه، پیمضنکییضرات مک یف ایید    3بیه مخجیب بمیید    -2

ن خه از آت را به سضزمضت اراطه نمض مید  سیضزمضت هیم مخشیف اید  اسیه شیر  ایش میض           

، مییی ات کییضرکر  ه سییض ر مییخار  بررسییت   ی ییه ارسییض ت پیمضنکییضرات را از  حییض   سییتم   

نمخ   ه اگر مغض ر بیخ  ه  یض  ر صیخر  کشیف میخار  مغیض ر بیض اخجیه بیه میخار  ابیراز ، از            

 به م   بیه کیل کیضر ارییی  اید  ع رمیت رهد جیضر  بیض ا میضل تیر ب(           جم ه می ات ن

ا تفییضه  اقییدام نمض یید،  ر حییض ت کییه  ر قییخانی  مختییخ ه  مییی   ن ییبه بییه هصییخل مضبییه

 بیمت نشد  اسه اک یفت برا  پیمضنکضرات پیش

بخشییمضمه بییی  حییب بیمییه کییضرا  اخییل ه خییضرا از کضرگییض ، قضطییل بییه افکییی  ایید   4بمیید  -3

( قییخانی  میرکخر،  مییی  افکیکییت  ر ن ییر  14( ه مییض   ع11بمیید عا(  میض   ع اسیه  امییض  ر  

  نشد  اسه  گرفته

سییضزمضت ایی می  اجتمییض ت  ر ارییضر  بییض بمیید عا(   7/14بییض اخجییه بییه مییخار  مخرهحییه، بخشییمضمه  

ه  1387گییرار  صییمرتت مصییخب سییضل  ( قییضنخت رفییخ برخییت از مخانییخ اخ ییید ه سییرمض ه  11مییض   ع

حییداک ر اسییتفض   از اییخات اخ ییید  ه خییدمضات  ر ایی می  نیضزهییض  کشییخر مصییخب ( قییضنخت 14مییض   ع

 بضاد مت 1391سضل 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 بیرخضنییه اییکض تت  ر ا یی  بییضر   ر ضفییه نمییخ   اسییه مبمییت بییر ا یی  کییه بخشییمضمه مخسییخم بییه    

انیخ ه میض     قیضنخت رفیخ برخیت مخ    11میض     مخیض ف احکیضم مختیخ، بمید عا(     7/14بخشمضمه ایمضر   

ارایبییض  نییضشر بییر اریییی  نمییخ ت  متمییض   از اسییه از اییخات اخ ییید  قییضنخت حییداک ر اسییتفض    14
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ایضرل  ر کضرگیض  هیض     ثضبیه  احت ضب حب بیمیه بیه ا تبیضر افکیی  کضرگیض  هیض بیه کضرکمیضت          مبضنت

 ر هاحید اخ یید  ه صیمرتت ه فمیت(  ر خیضرا       ایضرل ع یاله  بیر نییره     کضرکمیضت  همچمی  ثضبه ه 

بخشیمضمه بیض میخا  قیضنخنت م بیخر  یض         ا ی  مخض فیه   هثضبیه، بیه  میخات  ال یل م بی      از کضرگض  هیض  

اقیدامضات نیی  بیرا  بیت اثیر سیضز  بخشیمضمه میخر  بحی  از سیخ             الزم بیه ککیر اسیه   اسیه    اد 

از ا ی  جاییه   هررفییت نب یته  ا ی  اقیدامض    همیخز   بیه گفتیه آنییضت   مرترتیی  صیخر  پر رفتیه کییه   

 اند اد  76مض   خخاستضر پیگیر  امر از رر ب کمیته 

تأمین  بندی کارگروهجمع

 اجتماعی

نمض مییدگضت سییضزمضت ایی می   اجتمییض ت بییض ح ییخر   کییضرگره  ایی می  21/2/1393  مییخر ج  ییه  رمختییخ، 

مخییر  ه مییخر  بحیی  ه گفییه ه گییخ  اجتمییض ت ه مشییضهر   ااییضح ا ییرات ه نمض مییدگضت ا  ییض  اصیی ت کمیتییه

ه ل قضطییل بییه  ییدم مخض فییه مفییض  بخشییمضمنمض مییدگضت سییضزمضت ایی می  اجتمییض ت  ر کیی گرفییه  قییرار

قیضنخت رفیخ برخیت مخانیخ بخ نید ه از سیخ    گیر حکیم مختیخ، میض              11 ض اد  بض بمید عا( میض     

ار ا هییض  قر»قییضنخت حییداک ر اسییتفض   را بییه   یییل محییده  ه حکییم قییضنخنت م بییخر بییه          14

، نییضشر بییر ق یییه ندان ییته ه ربیرتییضر مخییض فتت را هییم از ا یی  حییی  بییض بخشییمضمه قضطییل   «اجتمییض ت

ا   ا نیید کییه بییه مخجییب آت ارر ییف ه اریییی  مصییداح     خبییر از نضمییه حییضل نبخ نیید ه  ر  ییی   

برنضمییه ر یی   ه ن ییضر  راهبییر    ایید  را از مرضهنییه مختییخ، مییض    ییض  «قرار ا هییض  اجتمییض ت»

 ر ضفییه نیید ه اییض کمییخت پضسییخت  ر ا یی  بییضر  از مرجییخ  ض ایید  اجماییخر ، اسییترالم کییر  ر ضسیه  

 نممخ   اند 

از حضتیر    ر ج  یه قضطیل بیه مخیض ف ا ی  بخشیمضمه بیض مفیض  میخا  قیضنخنت             برخیت از سخ    گر، 

 ض ایید  بخ نیید، بیید   مرمییت کییه افکییی  کضرگییض  هییض از حییی  ثضبییه  ییضریر  اطمییت بییخ ت محییل ه  

 ییت  آت بییه مم ییخر ا مییضل ارایبییض  خییضا ه جداگضنییه از حییی  اریییی  حییب بیمییه بییه   مریییضر  ان

را  ر کمیتیه   مختیخ، اسیه ه ریر    خیال  قیضنخت   قیرر نمیخ   اسیه،    منحخ  که بخشمضمه مضرا یرکر  

 قضنخت برنضمه پم م ترهر   ان تمد  76مختخ، مض   

 پیشنهاد دبیرخانه
 14مییض    بییه مفییض   مییلسییضزمضت ایی می  اجتمییض ت ه  7/14از بخشییمضمه اییمضر   نمییخ ت قخییخ اثییر

  1391 مصخبکشخر ه خدمضات  ر ا می  نیضزهض   قضنخت حداک ر استفض   از اخات اخ ید 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 سیضزمضت ای می  اجتمیض ت، اصیخ ر نضمیه ایمضر         7/14، بخشیمضمه ایمضر     ض اید  مت  میخا  قیضنخنت   

اصییخ ر امییخر حقییخقت ااییضح ا ییرات خخییضب بییه رطییی  ااییضح ا ییرات،    25/6/1392  مییخر  /8529/42

امییخر حقییخقت ااییضح ا ییرات خخییضب بییه قییضطم مقییضم     25/6/1392ا مییخر  /6607/42نضمییه اییمضر  

مییخر  ا /10600/3/10اصییخ ر نضمییه اییمضر   ر ضسییه سییضزمضت بضزرسییت کییل کشییخر ه همچمییی    

    ه رفض  اجتمض ت ، کضرارضهت رطی  ااضح ا رات خخضب به هز ر18/10/1392

 


