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 )اولویرایش (اتپیشنهادنامه نامه اجرایی نظامآیین

 هدف -1

 کبهل هذیشیت استمشاس جْت سبصیصهیٌِ هٌظَسثِ داًطگبُ صٌؼتی اسٍهیِ، دسات پیطٌْبد سیستن اجشای ٍ استمشاس طشاحی،
سضذ  ٍ داًطگبُ اّذاف تحمك دس ریٌفؼبى ٍ کبسکٌبى ثبلمَُ ّبیتَاًبیی ٍ اصاستؼذادّب هٌبست گیشیثْشُ ّوبًب کِ هطبسکتی،

 ضبهل اّذاف صیش است. طَس خالصٍِ ثِ ثبضذهی اًسبًی هٌبثغ ٍتؼبلی
 اضبػِ فشٌّگ ّوکبسی داٍطلجبًِ ٍ خَد جَش -الف
 ثْجَد هیضاى خاللیت، ًَآٍسی ٍ اثتکبس -ة
 تؼلك سبصهبًی تمَیت هسئَلیت پزیشی ٍ -ج
 کبّص همبٍهت دس همبثل تغییش -ح
 افضایص پَیبیی ٍ تَاًوذسبصی-د
 

 تعاریف -2

 .ضَد سد ٍیب پزیشفتِ سبصهبى دسیک تَاًذهی کِ است ایایذُ یب طشح :پیشنهاد

 .آٍسد حسبة ثِ دٌّذُ پیطٌْبد یک تَاىساهی سبصهبى ثب هشتجط یبگشٍُ ّشفشد ه:دهندپیشنهاد

 

 اجراء -3

 :اتپیشىُاد ساختاروظام ي اجرایی ارکان -الف

 اتپیشىُاد کمیتٍ (1

 ترکیة کمیتٍ 

 ػٌَاى سئیس کویتِسئیس داًطگبُ ثِ -1

 ػٌَاى ػضَ کویتِداًطگبُ ثِ هؼبًٍیي  -2

 ػٌَاى ػضَ کویتِهطبٍس سئیس داًطگبُ ثِ -3

 ػٌَاى دثیشکویتِهذیش اهَس اداسی ثِ -4

ّبی ریشثظ داًطگبُ ثب داضتي حق سای کویتِ اصهذیشیت ًفش ػضَ ؿیشثبثت هذػَ ثٌبثِ تطخیص سئیس 2 حذاکثش  -5

 دسجلسِ هشثَعِ
 

 اتپیشىُاد کمیتٍدتیرخاوٍ  (2

 :دتیرخاوٍ کمیتٍ  ترکیة

 (ثِ اًتخبة دثیش کویتِ یکی اص کبسضٌبسبى اهَس اداسی) اتپیطٌْبد ًظبم دثیشخبًِ هسئَل
 

 َای کارشىاسی تررسی کىىذٌ پیشىُاداتکارگريٌ  (3
 ) تخصصی(َای کارشىاسیکارگريٌ ترکیة 

کبسی، ثب هؼشفی دثیش ٍ ثب اثالؽ سئیس کویتِ پیطٌْبدّب ثِ هذت یک ّبی هختلف ثش حست تخصص ٍ حَصُکبسضٌبسبى کبسگشٍُ

 .گشدًذسبل اًتخبة هی

ل ّش کویتِ حذالل ثب دٍ ٍ حذاکثش سِ ػضَ کبسضٌبس هتخصص دس صهیٌِ ّبی ری)  عىايیه کارگريٌ َای کارشىاسی) تخصصی(:

 (تطکیل خَاّذ ضذ
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 اداسی ٍ استخذاهی  -

 هبلی ٍ ثَدجِ ای -

 داًطجَیی ٍ فشٌّگی -

 آهَصضی ٍ پژٍّطی -

 تذاسکبت ٍ پطتیجبًی -

 فٌی ٍ ػوشاًی -

ثذیْی است دس صَست ًیبص ٍ ضشٍست اسجبع پیطٌْبد ثِ کویتِ ّبی تخصصی، غیش اص هَاسد فَق کویتِ ّبی تخصصی دیگشی ًیض لبثل تطکیل 

 خَاّذ ثَد.

 ات:پیشىُاد وظامآئیه وامٍ  اجراییمراحل  -ب
 دس اهَس اداسی اتتطکیل ٍ استمشاس دثیشخبًِ ًظبم پیطٌْبد -1

 ٍ تحَیل پیطٌْبد اسائِ ضذُ جْت ثجت دس سیستن ٍ صذٍس کذ پیگیشی اتهشاجؼِ ّوکبساى ثِ دثیشخبًِ ًظبم پیطٌْبد -2

 ثطشح هتي صیش   اتثجت پیطٌْبد دس دثیشخبًِ ًظبم پیطٌْبد ثِ پیطٌْبد دٌّذُ دس هَسد اسسبل پیبهک -3

بدّب ثجت ٍ پس کذ پیگیشی .. دس سیستن دثیشخبًِ ًظبم پیطٌْجٌبثؼبلی/ سشکبسػبلی ثب) ّوکبس هحتشم ضوي تطکش، پیطٌْبد اسائِ ضذُ 

 اطالع خَاّذ سسیذ(یطٌْبد هتؼبلجب ثِپزیشش یب سد پ کویتِ تخصصی هشثَطِ اسجبع خَاّذ ضذ، ثذیْی است هشاتتاص ثشسسی اٍلیِ ثِ 

 ثشسسی اٍلیِ پیطٌْبد تَسط دثیش کویتِ ٍ تطجیك ثب حَصُ ثشسسی کٌٌذُ -4

 کویتِ تخصصی جْت ثشسسی ٍ اػالم ًظشاسجبع ثِ  -5

 اتپیطٌْبد ًظبم ّوشاُ ًظش اخز ضذُ، جْت طشح ٍ تصَیت ثِ کویتِاسجبع پیطٌْبد ثِاخز ًظش کویتِ تخصصی ٍ  -6

 تصَیت پیطٌْبد، ضوي اسسبل هتي تطکش اص طشیك پیبهک، هَضَع ثِ پیطٌْبد دٌّذُ اطالع دادُ خَاّذ ضذ.دس صَست ػذم  -7

 اجشای ًظش کویتِ پیطٌْبد ّب تَسط اهَس هبلی ٍ اداسی جْت پشداخت تطَیك هبلی ٍ کتجی  -8

 شرح يظایف -4

 اتشرح يظایف کمیتٍ پیشىُاد

 ّبی اسائِ پیطٌْبدتؼییي اٍلَیتْب ٍصهیٌِ -1

 ثشسسی پیطٌْبدّبدسکویتِ ثشاسبس اٍلَیت -2

 دستَساجشای پیطٌْبدّبی پزیشفتِ ضذُ ثِ ٍاحذّبی ریشثظ -3

 ًظبست ثشاجشای پیطٌْبدّبی هصَة دسحَصُ هشثَعِ -4

 تؼییي جَایض ٍیژُ سبل پس اصثشسسی ٍتؼییي ثْتشیي پیطٌْبدّبی سبل -5

 تبییذ ٍ صذٍس اثالؿیِ هصَثبت کویتِ -6

 .ثبضذسبت کویتِ ثبتَجِ ثِ ًیبص ٍحذاقل یک جلسِ دسّشدٍ هبُ هیجل :1تجصشُ

 .جلسبت کویتِ ثبحضَسًصف ثِ ػالٍُ یک اصکل اػضب سسویت ثَدُ ٍداسای اػتجبس است :2تجصشُ

 .است اػتجبس داسای اػضب اصکل یک ػالٍُ ثِ ًصف سای ثبکویتِ  هصَثبت  :3تجصشُ
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 ات:کمیتٍ پیشىُاد دتیرخاوٍ يظیفٍ دتیر ي شرح
 جْت اسائِ پیطٌْبدّب ًفؼبىسسبًی ٍ فشاخَاى ثِ ریاعالع -1

 ّبی کبسضٌبسی جْت ثشسسی ٍ دسیبفت ًتیجِ کبسضٌبسیپیطٌْبد، اسجبع آى ثِ کبسگشٍُ دسیبفت -2

 پیطٌْبد ثشسسی هشاحل دسکلیِ پیطٌْبد ٍضؼیت دسهَسد دٌّذُ پیطٌْبد ثِ سسبًیاعالع -3

 پیطٌْبدّب ٍتکویل اصالح دسجْت آًبى ٍ ساٌّوبئی پیطٌْبددٌّذگبى ٍضجْبت اضکبل ساٌّوبیی،سفغ -4

 آى اػضبء اعالع جْتات پیطٌْبد کویتِ جلسبت ٍگضاسش دستَسجلسِ ،تذٍیيِدػَتٌبه اسسبل -5

 اٍلَیت ثشاسبس دسکویتِ پیطٌْبدّب عشح -6

 هصَة پیطٌْبدّبی اجشای پیگیشی -7

 ّبالضحوٍِحق ّبپبداش پشداخت پیگیشی -8

 اجشا دس تأخیش دسصَست اجشایی هَاًغ ٍاػالم اصًظشاجشا هصَة پیطٌْبدّبی ٍضؼیت گضاسش اسایِ -9

 پیطٌْبدّب ًظبم ساّجشی ثْجَد ثشای الصم ّبیدستَسالؼول ٍتذٍیي ًبهِآئیي اصالح -10

 ّب ) ًوًَِ فشم پیَست(ّب ٍ هذیشیتاسسبل فشم پیطٌْبدات ثِ هؼبًٍت -11

 

 ) تخصصی(کارشىاسیَای کارگريٌ يظایف شرح

 هیضاى ٍ پیطٌْبدّب اقتصبدی هٌظَستطخیص ثِ هقذهبتی هحبسجبت اًجبم ٍ اسجبػی پیطٌْبدّبی ٍکبسضٌبسی ثشسسی -1

 آًْب اجشای ّضیٌِ

 اتپیطٌْبدًظبم پیگیشی ٍ اسائِ گضاسش ٍضؼیت پیطشفت اجشایی پیطٌْبدّبی هصَة ثِ دثیشخبًِ کویتِ  -2

 

 پاداش پرداخت سیستم -5

 

 امتیازتىذی شیًٌ -الف

 ثشاسبس ،پیطٌْبدّب کویتِدس تصَیت ّبی کبسضٌبسی ٍکبسگشٍُ ًظش اخز ٍ ثشسسی پزیشش، هشاحل اصاًجبم ثؼذ پیطٌْبد ّش اهتیبص

 هبلیاهَس  ثِ هَسدًظش پبداش پشداخت ٍ اجشا جْت ٍ هحبسجِ ،6تب  1ٍل اجذدس هٌذسج ٍهشاتت هشثَعِ پبساهتشّبی ٍ ّبضبخص

 .ضذ خَاّذ اسسبل

 

 ّبی اهتیبصثٌذی پیطٌْبدّبضبخص -1جذٍل 

 تَضیحبت ػَاهل اسصیبثی سدیف
حذاکثش 

 اهتیبص

 10 صَست هٌغقیِاسائِ تَضیحبت ٍ هستٌذات کبفی ث چگًَگی تْیِ ٍ اسائِ پیطٌْبد 1

 20 ٍ ػولی ثَدى ساّکبس اسائِ ضذُ ثَدىکبهل ٍ دسست سَْلت دس اجشا 2

 پیطٌْبد گشٍّی ثَدى 3
ٍ  ثَدُگشٍّی حبلتی است کِ پیطٌْبددٌّذگبى ثیص اص یک ًفش 

 هتٌبست ثب تشکیت ضـلی آًبى است ،تشکیت هَضَع پیطٌْبد
10 

 استجبط پیطٌْبد ثب کبس پیطٌْبددٌّذُ 4
تَاًذ دساستجبط هستقین ثب کبس ٍ ضـل پیطٌْبددٌّذُ پیطٌْبد هی

 ثبضذ یب ًجبضذ
10 

 پیطٌْبدثیش أثیٌی هیضاى تپیص 5
دس  ٍسیثْجَد ٍ افضایص ثْشُ دسآهذ،افضایص ، هیضاى کبّص ّضیٌِ

 اجشای پیطٌْبد اثش
50 

 100  جوغ اهتیبصات
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 چگًَگی تْیِ ٍ اسائِ پیطٌْبدجضئیبت اهتیبصدّی ثش اسبس ضبخص  -2جذٍل 

 1/3ٍضؼیت 1/2ٍضؼیت 1/1ٍضؼیت 

داسای هستٌذات الصم ثَدُ ٍ  ّبپیطٌْبد

 .ثبضذتَضیحبت اسائِ ضذُ، هٌغقی هی

هستٌذات ٍ تَضیحبت اسائِ ضذُ تب 

 . ثبضذحذٍدی پشاکٌذُ ٍ ًبقص هی

اسای هستٌذات ٍ تَضیحبت پیطٌْبد د

 . ثبضذالصم ًوی

 فبقذ اهتیبص اهتیبص 1-5 اهتیبص 5 -10

 

 اجشا جضئیبت اهتیبصدّی ثش اسبس ضبخص سَْلت دس -3جذٍل 

 حذاکثش اهتیبص ضشح ٍضؼیت ٍضؼیت

 20تب  10 .ستا ءکبهال دسست ٍ قبثل اجشا ،ساّکبس اجشایی اسائِ ضذُ تَسظ پیطٌْبد دٌّذُ 2/1

 10تب  1 .، ًیبص ثِ اصالح یب تکویل جضیی داسدیی اسائِ ضذُ تَسظ پیطٌْبد دٌّذُساّکبس اجشا 2/2

 فبقذ اهتیبص .، ًیبص ثِ اصالح ٍ تکویل اسبسی داسددٌّذُساّکبس اجشایی اسائِ ضذُ تَسظ پیطٌْبد  2/3

 

 جضئیبت اهتیبصدّی ثش اسبس ضبخص گشٍّی ثَدى پیطٌْبد -4جذٍل 

 3/2ٍضؼیت  3/1ٍضؼیت 

 پیطٌْبد فشدی است پیطٌْبد گشٍّی است

 اهتیبص 5 اهتیبص 10

 

 پیطٌْبددٌّذُاستجبط پیطٌْبد ثب کبس جضئیبت اهتیبصدّی ثش اسبس ضبخص  -5جذٍل 

 4/2ٍضؼیت  4/1ٍضؼیت 

 پیطٌْبد هشثَط ثِ کبس سبیش ٍاحذّبی سبصهبى است پیطٌْبد هشثَط ثِ کبس پیطٌْبد دٌّذُ یب ٍاحذ کبسی ٍی است

 اهتیبص 5 اهتیبص 10

 

 جضئیبت اهتیبصدّی ثش اسبس ضبخص هیضاى تأثیش پیطٌْبد -6جذٍل 

هَضَع پیطٌْبد ٍ هجٌبی 

 تؼیـیي اهتیبص
 5/5ٍضؼیت  5/4ٍضؼیت  5/3ٍضؼیت  5/2ٍضؼیت  5/1ٍضؼیت 

یب کبّص دسآهذ افضایص 

ّضیٌِ )ثـب تَجِ ثِ هجلؾ 

 (ثشآٍسدی

 هیلیبسد 1ثبالی 

 سیبل دس سبل

هیلیَى تب 500

سیبل هیلیبسد  1

 دس سبل

 500تب  250

هیلیَى سیبل دس 

 سبل

هیلیَى  250تب  100

 سیبل دس سبل

هیلیَى  100تب 

 سیبل دس سبل

هَضــَػبتی کــِ تــبثیش 

آى قبثــل ثشآٍسد ثِ سیبل 

ًیست )ثـب تَجـِ ثِ پیص 

 (ثیٌی تبثیش

ثب تبثیش خیلی 

 صیبد
 ثب تبثیش کن ثب تبثیش هتَسظ ثب تبثیش صیبد

ثب تبثیش خیلی 

 کن

 10تب  1 20تب  10 30تب  20 40تب  30 50تب  40 اهتیبص
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 پاداش تعییه ي پرداخت-ب

 .گشددپشداخت هیکویتِ پیطٌْبدّب تَسط اهَس هبلی  پس اص تصَیتٍ  تؼییي 7طجك جذٍل  پیطٌْبددٌّذُ پبداش -1
 

 هیضاى پبداش پیطٌْبدّب -7جذٍل 

 ثِ سیبل پبداش هجلغ داهٌِ اهتیبص

 تمذیش ٍ تطَیك کتجی 30-1

 000/000/1 تب سمف 50-31

 000/500/1تب سمف  51-70

 000/000/2تب سمف  71-90

 000/000/3تب سمف  91-100

 
 .هحبسجِ هی گشدد 8ثشاسبس جذٍل  ّبی کبسضٌبسیکبسگشٍُ پبداش کبسضٌبسبى -2
 

 ّبی کبسضٌبسیهیضاى پبداش کبسضٌبسبى کبسگشٍُ -8جذٍل 

 اهتیبص هَضَع

 1-50 دسجِ تخصصی ثَدى کبس

 1-25 سشػت دس کبس ثشسسی

 1-25 دلت دس کبس ثشسسی

 حمَلیجوغ اهتیبص * ضشیت  پبداش
 

 

 

 

 

 

 

 


