
پاسخپرسشموضوع

آيب  اًتوبل پطسٌل تجسيل ٍضؼيت يبكتِ اظ هطاضزازي ثِ پيوبًي زض آظهَى 

 سبل تؼْس ذسهت هحضطي اضايِ 10 اظ هحل ذسهتي ًِ ثطاي آى 90/12/11

زازُ اًس، ثِ هحل ذسهت زيگط هيسط است؟

 اهَض آهبض، ثطًبهِ ضيعي ٍ تبهيي 93/5/14 هَضخ 224/93/6528ثبتَجِ ثِ هلبز ًبهِ ضوبضُ 

ًيطٍي اًسبًي هؼبًٍت تَسؼِ هسيطيت ٍ سطهبيِ اًسبًي ضئيس جوَْض اًتوبل ايي اكطاز ثِ 

هٌبعوي ًِ اظ ًظط تَسؼِ يبكتگي ثطذَضزاضتط اظ هحل آظهًَطبى ًجبضس ثالهبًغ است

 سغح زستطسي زض سبهبًِ جسيس ًبضهٌسايطاى ثطاي زستگبُ ّبي ؿيط 

هطوَل ثَزجِ جبضي استبى اظ ًسام هطجغ تؼييي هي ضَز؟

ايجبز سغح زستطسي زض سبهبًِ جسيس ثطاي زستگبّْبي ؿيطهطوَل ثَزجِ جبضي استبى 

ثطػْسُ زستگبُ ستبزي هي ثبضس

تٌليق پصيطكتِ ضسگبى آظهَى تجسيل ٍضؼيت هْطآكطيي ًِ ضوبضُ هسترسم 

ثِ آًبى اذتػبظ ًيبكتِ چيست؟

ثب تَجِ ثِ اػالم ًظط هؼبًٍت تَسؼِ ًليِ آظهًَْبيي ًِ كبهس اػالم ػوَهي آگْي ثَزُ اًس 

كبهس اػتجبض هي ثبضٌس

ًحَُ ثطذَضز ثب آضاي ضؼجبت زيَاى ًِ تٌبهع زاضًس چگًَِ است ؟ ٍ ثب آضايي 

ًوبيس چگًَِ ثبيس ثطذَضز ًطز؟استرسام كطظًس ضا جبيگعيي پسض غبزض هي  ًِ

زض غَضت تٌبهع زض آضاي زيَاى ثْتطيي ضاُ هوٌي ، اضايِ آضاي هتٌبهع ثِ ضيبست زيَاى 

ضوٌأ زستَضالؼولي جْت استرسام كطظًس .ػسالت جْت غسٍض ضاي ّيبت ػوَهي است 

.جبيگعيي پسض ٍجَز ًساضز

 2چٌبًچِ ّستِ گعيٌص زض ذػَظ ًلطات اغلي آظهَى ّبي استرساهي 

سبل گصضتِ ، اهسبل تبييسيِ غبزض ًطزُ ، اًبى جصة چٌيي اكطازي زض سبل 

جبضي ٍجَز زاضز يب ذيط؟

ثب ضػبيت سبيط هوطضات اظ جولِ هوٌَػيت استرسام زض تْطاى ثلي

ًحَُ هحبسجِ ٍ پطزاذت حوَم ًبضهٌساى آهبزُ ثِ ذسهت چگًَِ است؟

 هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي، ثِ ًبضهٌساى 122 ٍ تجػطُ يي هبزُ 4ثب ػٌبيت ثِ ضزيق 

 هبًَى 66 ٍ تجػطُ ّبي آى حست هَضز ٍ هبزُ 65آهبزُ ثِ ذسهت حوَم حبثت هَضَع هبزُ 

.پطزاذت هي گطزز

استخذام



 ّعاض تَهبى حن ًرجِ هَضَع آييي ًبهِ جصة ٍ 150 يب 100آيب هجلؾ 

هبثل پطزاذت هي ثبضس يب ذيط ؟  ًگْساضي ًيطٍي اًسبًي ًرجِ

هَضَع هػَثِ  )ثحج ًرجِ ٍ هعايبي هطثَط ثِ آى هٌسضد زض آييي ًبهِ جصة ٍ ًگْساضي 

ٍ ثرطٌبهِ ّبيي ًِ هستٌس ثِ آى غبزض  ( 12/7/83ّـ هَضخ 30987ت/17814ضوبضُ 

گطزيسُ است زض هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي ٍ زستَض الؼول ًحَُ تغجين ًبضهٌساى ثب 

 هؼبًٍت 21/2/88 هَضخ 14593/200ثرطٌبهِ ضوبضُ  )هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي 

هٌتلي گطزيسُ است ٍ هغبثن هسوت  (هحتطم تَسؼِ هسيطيت ٍ هٌبثغ اًسبًي ضئيس جوَْض 

 هبًَى يبز ضسُ اظ ايي تبضيد ثِ ثؼس ًرجگبًي ّن ًِ عجن ضَاثظ ضَضاي 65اذيط تجػطُ هبزُ 

ػبلي اًوالة كطٌّگي تؼييي هي ضًَس پس اظ تػَيت آييي ًبهِ هطثَط ثِ آى تَسظ ّيئت 

.ٍظيطاى ، اظ عي ثطذي اظ ضتجِ ّب هؼبف ٍ زض يٌي اظ ضتجِ ّبي زيگط هطاض ذَاٌّس گطكت

.پطزاذت كَم الؼبزُ هعثَض ثب تَجِ ثِ اجطاي هبًَى ذسهبت ًطَضي هبثل پطزاذت ًوي ثبضس آيب كَم الؼبزُ ثبظضسي زضحبل حبضط هبثل پطزاذت است يب ذيط ؟

؟ ًطخ هإهَضيت سوق زاضز يب ذيط

كػل اٍل زستَض الؼول ًحَُ تغجين ًبضهٌساى ثب هبًَى هسيطيت ذسهبت  ( 11)  ٍكن ثٌس

 هؼبًٍت تَسؼِ هسيطيت ٍ هٌبثغ 21/2/88 هَضخ 14593/200ثرطٌبهِ ضوبضُ )ًطَضي

، هيعاى كَم الؼبزُ هإهَضيت ضٍظاًِ ًبضهٌساى تب اثالؽ زستَضالؼول  (اًسبًي ضئيس جوَْض 

حوَم ٍ كَم الؼبزُ ّبي هطوَل   يي سي ام ّبي هطثَعِ ثِ اظاي ّط ضٍظ هإهَضيت هؼبزل

ضوٌبً الظم ثِ شًط است ٍكن جَاثيِ ضوبضُ . ًسَض ثبظًطستگي تؼييي گطزيسُ است 

 سطپطست اهَض ًظبهْبي ججطاى ذسهت هؼبًٍت تَسؼِ 10/5/88 هَضخ 38999/10/200

ثب تَجِ ثِ اجطاي . هسيطيت ٍ سطهبيِ اًسبًي ضيبست جوَْضي ًِ ثِ ًليِ استبًْب اثالؽ ضس 

هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي ٍ لـَ ًليِ هَاًيي ٍ هوطضات ػبم ٍ ذبظ هـبيط ثب آى ، ضػبيت 

 سبظهبى اهَض ازاضي ٍ 18/12/87 هَضخ 73935/11حساًخط سوق هصًَض زض ثرطٌبهِ ضوبضُ 

استرساهي سبثن زض هَضز هحبسجِ هيعاى كَم الؼبزُ هإهَضيت ضٍظاًِ ًبضهٌساى ، هَضَػيت 

.ًساضز

استخذام



چطا پست ّبي هسئَل هخالً هسئَل ًبضپطزاظي ، هسئَل ٍاحس ٍ هطبثِ آى 

 اهتيبظ هسيطيت 88ًِ زض سبل هجل حن هسيطيت هي گطكتٌس ٍلي زض سبل 

؟ ًساضًس

پست ّبي هعثَض ثب ّيچ يي اظ هطبؿل هسيطيتي ٍ سطپطستي هػَثِ ّيئت ٍظيطاى ٍ ثٌس 

 هؼبًٍت تَسؼِ هسيطيت ٍ هٌبثغ اًسبًي ، 20/3/88 هَضخ 4026/250ثرطٌبهِ ضوبضُ (13)

لصا پست هسيطيتي ٍ سطپطستي هحسَة ًوي گطزز ، تب حن هعثَض . هبثل تغجين ًوي ثبضٌس 

.ثِ آًْب هبثل پطزاذت ثبضس

ًحَُ اكعايص حوَم ٍ زستوعز ّوٌبضاى هطاضزازي ًِ اظ هحل عطحْبي 

ثٌبض گطكتِ ثطاسبس هػَثِ ضوبضُ )ػوطاًي حوَم زضيبكت هي ًوبيٌس 

ضا اػالم كطهبئيس ( 17/11/74ّـ 41714ت/13827

اكعايص حوَم . چٌبًچِ هجَظ تـييط ٍضؼيت ًبضًٌبى هَضز ًظط ثِ پيوبًي غبزض گطزيسُ است 

هػَثِ ضوبضُ  ) 88ٍ زستوعز آًبى هغبثن هػَثِ تؼييي ضطيت حوَم ثطاي سبل 

ثبيس زض هبلت هبًَى هسيطيت ذسهبت  ( ّيإت ٍظيطاى 13/2/88ّـ هَضخ 43308/42626

.ًطَضي ٍ ضطيت ٍ حساهل ٍ حساًخط حوَم اػالهي هَضَع هػَثِ هعثَض اًجبم گطزز 

آيب هحبسجِ ّوعهبى زٍثطاثط ًوَزى هست اسبضت ٍ اػغبي گطٍُ ًبضي اظ آى 

ثطاي هطوَليي هبثل اًجبم است؟

 اهَضحوَم هعايب ٍ هسيطيت هطبؿل 92/11/9 هَضخ 222/92/18563عجن ًبهِ ضوبضُ 

 127 ثِ هَجت هبزُ 88/1/1هؼبًٍت تَسؼِ هسيطيت ٍ سطهبيِ اًسبًي ضئيس جوَْض اظ تبضيد 

هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي اػغبي ّطگًَِ گطٍُ اػن اظ تطَيوي ٍ استحوبهي كبهس 

هَضَػيت هي ثبضس

آيب اضبكِ ًبض جْت ًيطٍّبيي ًِ تبثغ تبهيي اجتوبػي ّستٌس هطوَل ًسَض 

ثبظًطستگي هي ضَز؟

 هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي اضبكِ ًبض زض ضوَل ًسَض 106ثب تَجِ ثِ هلبز هبزُ 

ليٌي ًظطيِ ّبي غبزضُ تَسظ سبظهبى تبهيي اجتوبػي ثِ ًسط .ثبظًطستگي هطاض ًوي گيطز

ًسَض ثبظًطستگي اظ اضبكِ ًبض سبػتي ثب تَجِ ثِ هوطضات تبهيي اجتوبػي تبًيس ضسُ ًِ ايي 

.ٍظاضت زض حبل پيگيطي ايي هْن هي ثبضس

ًحَُ تؼييي توليل سبػت ًبض ضٍظاًِ ًبضًٌبى چگًَِ است؟

 هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي 87سوق توليل سبػت ًبض ضٍظاًِ هَضَع تجػطُ يي هبزُ 

ضوٌبً سبل ّبيي ًِ .  سبػت زض ّلتِ هي ثبضس11يي چْبضم سبػبت ًبض ضٍظاًِ ٍ حساًخط 

ًبضهٌس هي تَاًس ثِ ايي غَضت ازاهِ ذسهت زّس زض آييي ًبهِ ّبي هطثَط ثِ هبًَى هسيطيت 

اضبكِ هي ًوبيس ًبّص هست ذسهت هوطض زض هبًَى . ذسهبت ًطَضي تؼييي ذَاّس ضس

.ذسهت ًيوِ ٍهت ثبًَاى ًوبًبى ثطاسبس ّوبى هبًَى هبًٌس گصضتِ هبثل اػوبل هي ثبضس

استخذام



سغح ثٌسي زاًطگبُ ّبي زٍلتي ثطاي زضيبكت كَم الؼبزُ هسيطيت چگًَِ 

است؟

آى زستِ اظ زاًطگبُ ّبي زٍلتي ًِ زض سغح استبى هي ثبضس، زض ظهطُ زستگبُ ّبي استبًي 

هحسَة هي ضًَس ٍ اهتيبظ كَم الؼبزُ هسيطيت هطبؿل هسيطيت ٍ سطپطستي آًْب ثطاسبس 

حَظُ جـطاكيبيي استبى هحبسجِ هي ضَز ٍ آى  زستِ اظ زاًطگبُ ّب ًِ زض سغح ضْطستبى 

هستوط ثبضٌس، زض ظهطُ زستگبُ ّبي ضْطستبى هحسَة هي ضًَس ٍ  كَم الؼبزُ هسيطيت 

.هطبؿل هسيطيتي ٍ سطپطستي آًْب ثطاسبس حَظُ جـطاكيبيي ضْطستبى هحبسجِ هي ضَز

آيب هبًَى ذسهت ًيوِ ٍهت ثبًَاى زض هَضز هسترسهبى پيوبًي هبثل اجطا 

است؟

ثبًَاى پيوبًي زض غَضت هَاكوت زستگبُ هي تَاًٌس ثب ضػبيت هوطضات هطثَط اظ هبًَى ذسهت 

ًيوِ ٍهت ثبًَاى استلبزُ ًوبيٌس

حساًخط ظهبى ثطاي پطزاذت ًوي ّعيٌِ اٍالز چِ هستي است؟

 هبًَى ًظبم ّوبٌّگ پطزاذت ًبضًٌبى زٍلت ثب هبًَى هسيطيت 9ثب تَجِ ثِ ايٌٌِ هبزُ 

 هبًَى هسيطيت 68 هبزُ 4ذسهبت ًطَضي هـبيط ًوي ثبضس لصا ًوي ّعيٌِ اٍالز هَضَع ثٌس 

 20ذسهبت ًطَضي زض غَضت ػسم اضتـبل ثِ تحػيل ٍ ضبؿل ًجَزى كطظًساى شًَض تب 

سبلگي ٍ كطظًساى اًبث تب ظهبى اظزٍاد هبثل پطزاذت است

ًوي ّعيٌِ اٍالز حساًخط تب چٌس كطظًس هبثل پطزاذت است؟
 هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي حساًخط 68 هبزُ 4زض ّط حبل ًوي ّعيٌِ اٍالز هَضَع ثٌس 

.تب سِ كطظًس هبثل پطزاذت هي ثبضس

آيب جبًجبظاى زض اجطاي هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي هي تَاًٌس ًوبًبى اظ 

 1367هػَة ... هبًَى ًحَُ ثبظًطستگي جبًجبظاى اًوالة اسالهي ايطاى ٍ 

استلبزُ ًوبيٌس؟

جبًجبظاى ًوبًبى هي تَاًٌس ثب ضػبيت ضطايظ هوطض زض هبًَى ًحَُ ثبظًطستگي جبًجبظاى اًوالة 

اسالهي ايطاى ٍجٌگ تحويلي ٍ هؼلَليي ػبزي ٍ ضبؿليي هطبؿل سرت ٍ ظيبى آٍض 

 ثبظًطستِ ضًَس1/9/1367هػَة

 8ثٌس  "د"آيب اكعايص حساهل يي هيليَى ضيبل هَضَع  ثٌس ضزيق 

زستَضالؼول هبًَى  هسيطيت ذسهبت ًطَضي ضبهل ظًبى سطپطست ذبًَاض ًيع 

هي ثبضس؟

ضبهل ظًبى سطپطست  (8 )ثٌس  (د)هجلؾ اكعايص حساهل يي هيليَى ضيبل هَضَع ضزيق 

.ذبًَاض ًيع هي ضَز

استخذام



آيب اهتيبظ حن ضبؿل ثِ غَضت سبالًِ تؼييي ذَاّس ضس؟

. اهتيبظ حن ضبؿل زض اثتساي ّط سبل هحبسجِ ٍ زض حٌن ًبضگعيٌي ًبضهٌساى زضد هي گطزز 

ليٌي ًبضهٌساًي ًِ آذطيي سبل ذسهت ذَز ضا سپطي هي ًٌٌس سٌَات ذسهت آًبى زض 

ظهبى ثبظًطستگي ثِ هيعاى ذسهت اًجبم ضسُ زض ّوبى سبل ثِ ًسجت ًسط سبل هحبسجِ ٍ 

.اهتيبظ هطثَعِ ترػيع هي يبثس

آيب ايخبضگطاى ثب استلبزُ اظ يي هوغغ تحػيلي ثبالتط هي تَاًٌس تب ضتجِ اضضس 

اضتوب يبثٌس؟

چٌبًچِ ايخبضگطاى ثطاثط هوطضات هطثَط ثب استلبزُ اظ اهتيبظ يي هوغغ تحػيلي ثبالتط اظ هعايبي 

كَم زيپلن ٍ يب ليسبًس ثْطُ هٌس هي گطزًس زضغَضتي هي تَاًٌس ثِ سغح پبيِ ٍ اضضس اضتوب 

.يبثٌس ًِ ثِ تطتيت زض هطبؿل ًبضزاًي ٍ ًبضضٌبسي اضتـبل ثِ ًبض زاضتِ ثبضٌس

آيب هست اسبضات آظازگبى جعٍ سٌَات ذسهتي هحسَة هي ضَز؟

ثب ػٌبيت ثِ ايٌٌِ هست اسبضت آظازگبى اظ ّط ًظط جعٍ سٌَات ذسهت زٍلتي هحسَة هي 

 كػل زٍم ثرطٌبهِ ضوبضُ 6 هبزُ 3گطزز، هستخٌي اظ سوق هصًَض زض تجػطُ 

 ًويجبضس1388/2/21 هَضخ 200/145931/1

هست اسبضت آظازگبى چگًَِ اظ لحبػ اهتيبظ سٌَات ٍ تجطثِ هحبسجِ ذَاّس 

ضس؟

 ثرطٌبهِ 3هست اسبضت آظازگبى اظ ًظط اهتيبظ سٌَات ٍ تجطثِ هَضَع جسٍل ضوبضُ 

.غسضاالضبضُ زٍ ثطاثط هبثل هحبسجِ هي ثبضس

ًحَُ تإهيي ايوٌي ٍ سالهت ضـلي ًبضًٌبى چگًَِ است؟

ّطگًَِ اهَض هطثَط ثِ كطاّن آٍضزى هَججبت ايوٌي ٍ سالهت ضـلي ثطذي اظ ًبضهٌساى زٍلت 

اظ جولِ تْيِ ٍ تحَيل ضيط ثِ آًبى ثط اسبس ضَاثظ ٍ استبًساضزّبيي ذَاّس ثَز ًِ زض آييي 

. هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي تؼييي ذَاّس ضس39ًبهِ اجطايي هبزُ 

ًحَُ ثٌبضگيطي ٍ زضذَاست ضٌبسِ ثطاي پطستل هطاضزازي زض زستگبّْبي 

اجطايي استبى چگًَِ است،

ًليِ هطاحل كطآيٌس جصة ًيطٍي هطاضزازي زض ثستط سبهبًِ ًبضهٌسايطاى ٍ پس اظ تبييس ٍ 

ثطضسي زستگبُ ستبزي غَضت هي پصيطز

ّوٌبضاى هطاضزازهطرع ، ًحَُ   ثب تَجِ ثِ هطرع ًجَزى ًطخ اضبكِ ًبضي

اهسام چگًَِ است ؟

هجلؾ اضبكِ ًبض سبػتي ّوٌبضاى هطاضزاز هطرع ثطاسبس ضَاثظ ظيط تؼييي ٍ ثطهطاض هي 

هجلؾ اضبكِ ًبض ّوٌبضاى    ;176هعز كطز  توسين ثط    ×هيعاى سبػت ًبض اضبكي . گطزز 

 (حوَم ٍ هعز  )هجلؾ ًل هطاضزاز % 25هططٍط ثط ايٌٌِ اظ سوق - هطاضزاز ًبض هطرع 

ثيطتط ًجبضس

استخذام

 نيروي قراردادي



ثٌبضگيطي ًيطٍّبي هطاض زاز ًبض هطرع ٍ هؼيي ثِ چِ غَضتي است ؟

 هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي ، ًبض گيطي ًيطٍّبي هَضز 32ثغجن هلبز تجػطُ شيل هبزُ 

ًظط ثط اسبس هوطضات اثالؿي ثَزُ ٍ ليٌي تؼساز ّوٌبضاى ثب ػٌَاى هطاضزاز ًبض هطرع ٍ 

پست ّبي سبظهبًي هػَة ٍ هبثل ترػيع آى ٍاحس % 10هؼيي ضوي تبهيي اػتجبض  ًجبيس اظ 

.لصا زض ظهبى ػوس هطاضزاز ثبيستي زضغس هصًَض زض ًظط گطكتِ ضَز. ثيطتط ثبضس

ّوٌبضاى هطاضزاز ًبض هطرع تبثغ ًسام هبًَى ّستٌس ؟ اظ ًظط حوبيتي 

چغَض ؟

هَضَع ًحَُ توسيس ٍ ػوس   7/4/88 هَضخ 4468/200ثرطٌبهِ ضوبضُ  ( 6 )ٍكن ثٌس 

هطاضزازًبض هطرع، ٍ ّوچٌيي ًظطيِ زكتط حوَهي ، هؼبًٍت تَسؼِ هسيطيت ٍ سطهبيِ 

اًسبًي هٌضن ثِ ثرطٌبهِ هعثَض ّوٌبضاى هَضز ًظط تبثغ ّيچ يي اظ هبًَى ًبض ٍ هوطضات 

اظ هوطضات زاذلي ٍظاضت تجؼيت  هطتجظ ثب ّوٌبضاى پيوبًي ٍ ضسوي ًوي ثبضٌس ٍ غطكبً

 ( 7)ضوٌبً اظ ًظط حوبيتي ، ثيوِ ٍ ًسَض ثبظًطستگي آًبى ٍكن ثٌس . هي ًوبيٌس 

.ثرطٌبهِ هعثَض ًسط ٍ ثِ تإهيي اجتوبػي ٍاضيع هي گطزز

ثبظًطستگي ثيص اظ هَػس ّوٌبضاى زض غَضت پطزاذت پبزاش تَسظ غٌسٍم 

چگًَِ است؟  ّب
.پبزاش پبيبى ذسهت ثطاي پيص اظ هَػس ٍ ػبزي ثبيستي تَسظ زستگبّْب پطزاذت گطزز

ضا ًِ ثطاي سبظهبى هَحط ًيسيتٌس چگًَِ هي تَاى ثبظًطستِ   ًبضضٌبسبًي

ثيص اظ هَػس ًوَز؟

هغبثن هوطضات جبضي تب هبزاهي ًِ ّوٌبض ذَز زضذَاست ثبظًطستگي ثيص اظ هَػس ضا 

.ًٌوبيس ًوي تَاى ٍي ضا ثِ اججبض ثبظًطستِ ًطز

 سبل سبثوِ ذسهت ضا ثِ زليل ػسم 30آيب هي تَاى ثبظًطستگي ًيطٍّبي 

تَاًبيي پطزاذت پبزاش پبيبى ذسهت ٍ پبزاش هطذػي تَسظ سبظهبى ثِ 

تؼَين اًساذت ؟

هغبثن هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي زستگبّْبي اجطايي هَظلٌس ًبضهٌساًي ضا ًِ زاضاي 

سي سبل ذسهت ثطاي هطبؿل ؿيط ترػػي هي ثبضٌس ضا ثبظًطستِ ًوبيس ٍ ػسم اػتجبض 

.جْت ثبظًطستگي ٍ پطزاذت پبزاش ايي اكطاز هٌؼي ثطاي اجطاي هبًَى ًرَاّس ثَز  سبظهبًْب

 هبُ سبثوِ ججِْ زاضز ٍ زض سٌَات 6آيب سٌَات ايخبضگطي هخالً ًسي ًِ 

زض   ثبظًطستگي تَسظ تإهيي اجتوبػي يب غٌسٍم جْبز پصيطكتِ هي ضَز

پبزاش پبيبى ذسهت هَحط است ؟

آى هسوت اظ سٌَات اظ لحبػ پبزاش هعثَض هبثل هجَل است ًِ زض اجطاي هَاًيي ٍ هوطضات اظ 

.لحبػ ثبظًطستگي ٍ ٍظيلِ جعٍ سٌَات ذسهت هسترسم هحسَة ضسُ ثبضس

زضاجطاي هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي، هَضَع ًبضاكتبزگي ًبضًٌبى زٍلت 

چگًَِ است؟

 هبًَى استرسام 79زض حبل حبضط جْت اظ ًبض اكتبزگي ًبضهٌساى زٍلت ثط اسبس هبزُ 

ًطَضي اهسام هوتضي هؼوَل هي گطزز

 نيروي قراردادي

بازنشستگي و 

ازكارافتادگي



 هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي چگًَِ 103ًحَُ ثبظًطستگي زض اجطاي هبزُ 

است؟

 هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي ًبضهٌساى ثب تحػيالت زاًطگبّي 103ثطاسبس ثٌس الق هبزُ 

ًبضضٌبسي اضضس ٍ ثبالتط ٍّوچٌيي آظازگبى ٍجبًجبظاى زاضًسُ هسضى تحػيلي ًبضضٌبسي، ًِ 

 70 سبل ذسهت سي آًبى ًوتط اظ 30زض هطبؿل ترػػي اضتـبل ثِ ًبض زاضًس ٍ زض پبيبى 

 سبل ازاهِ ًبض زٌّس لصا 30سبل است هي تَاًٌس ثب زضذَاست ذَز ثطاي سٌَات ثبالتط اظ 

 سبل ذسهت هالى 30هَاكوت زستگبُ اجطايي ثطاي ثبظًطستگي ايٌگًَِ ًبضهٌساى زض پبيبى 

.ػول ًوي ثبضس

ًحَُ هحبسجِ حوَم ثبظًطستگي زض اجطاي هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي 

چگًَِ است؟

 سبل سبثوِ ذسهت 30  ثِ ثؼس ثب 1388/1/1 حوَم ثبظًطستگي ًبضهٌساًي ًِ اظ تبضيد 

زٍلتي ٍ يب ثِ استٌبز آييي ًبهِ اجطايي هبًَى ثبظًطستگي پيص اظ هَػس ثبظًطستِ هي ضًَس 

ضوٌبً . ًوبًبى ثطاسبس هيبًگيي حوَم ٍ هعايبي زٍ سبل آذط ذسهت آًبى هحبسجِ هي گطزز

 سبل زض پطزاذت 30 هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي ذسهت هبظاز ثط 107ثط اسبس هبزُ 

.پبزاش پبيبى ذسهت هَضَع ايي هبًَى هبثل احتسبة ًوي ثبضس

.اًتوبل ٍ يب هبهَضيت ًيطٍّبي ضطًتْبي ذػَغي ثِ زستگبّْبي زٍلتي هوٌَع هي ثبضسضطًتْبي ذػَغي هي تَاًٌس ثِ سبظهبًْب هٌتول ضًَس؟   آيب ًيطٍّبي پيوبًي

؟ آيب ثرطٌبهِ اًتوبل ثِ ًالًطْطّب لـَ هي ضَز

هست اػتجبض »  هيس 20/1/88ّـ هَضخ 853/4ت/41853ثب تَجِ ثِ ايٌٌِ ٍكن هػَثِ ضوبضُ 

حصف  « 12/6/86ّـ هَضخ 37909ت/93138ضوبضُ » يؼٌي آييي ًبهِ « هعثَض  آييي ًبهِ 

لصا ثرطٌبهِ هعثَض ثِ هَت ذَز ثبهيست. گطزيسُ است 

هطذػي جبًجبظاى ثبثت ًسط ًبض هبثل شذيطُ است؟  آيب

 15ثب تَجِ ثِ اجطايي ضسى هبًَى ذسهبت ًطَضي ٍ ػسم اهٌبى شذيطُ هطذػي ثيص اظ 

ثبيست اظ حبلتْبي زيگط ثطذَضزاض ضٍظ، اهٌبى شذيطُ هطذػي هَضز ًظط ًجَزُ ٍ جبًجبظ هي

.ضَز

انتقال و ماموريت و 

مرخصي

بازنشستگي و 

ازكارافتادگي



هٌظَض اظ زٍضُ ّبي آهَظضي هػَة چيست؟

ثِ آى زستِ اظ زٍضُ ّبي آهَظضي ًَتبُ هست ًِ ثب اذص هجَظ اظ هطاجغ شيطثظ زض ايي ظهيٌِ 

سبظهبى اهَض ازاضي ٍ استرساهي ًطَض، سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي ًطَض ٍهت، هؼبًٍت )

تَسؼِ هسيطيت ٍ سطهبيِ اًسبًي ضيبست جوَْضي ٍ يب تػَيت ضسُ تَسظ ًويتِ ضاّجطي 

 هَضخ 1803/67797آهَظش ستبز هطًعي زستگبُ اجطايي هستٌس ثِ ثرطٌبهِ ضوبضُ 

 ٍ تَسظ هطاًع آهَظضي شيػالح ٍ هَضز تإييس هطاجغ يبزضسُ ٍ ضػبيت ًليِ 1387/7/27

هَاًيي ٍ هوطضات هطثَعِ ثطگعاض ضسُ يب گطزز، زض ظهطُ زٍضُ ّبي آهَظضي هػَة تلوي هي 

.گطزز

زٍضُ ّبي آهَظضي عي ضسُ تَسظ ًبضًٌبى اظ چِ سبلي هحبسجِ هي گطزز؟
ًليِ زٍضُ ّبي آهَظضي ًَتبُ هست هػَة ًِ ًبضًٌبى زض عَل سٌَات ذسهت ذَز عي 

.ًوَزُ ثبضٌس، ثطاي ثطذَضزاضي اظ ػبهل اهتيبظ زٍضُ ّبي آهَظضي هبثل احتسبة هي ثبضس

ثطاي استلبزُ اظ اهتيبظ زٍضُ ّبي  (ثسٍ ذسهت)آيب زٍضُ آهَظش تَجيْي 

آهَظضي هػَة هبثل احتسبة هي ثبضس؟

ًظط ثِ ايٌٌِ گصضاًسى ايي زٍضُ آهَظضي ًَتبُ هست ثطاي ًليِ ًبضًٌبى . ذيط

جسيساالسترسام زستگبّْب العاهي است ٍ زض غَضت ػسم گصضاًسى آى احٌبم استرساهي ٍ 

حتي اًؼوبز هطاضزاز ثطاي ًبضًٌبى پيوبًي هحول هبًًَي ًساضز ثٌبثطايي سبػبت ايي زٍضُ هبثل 

.هحبسجِ ًوي ثبضس

آيب زٍضُ ّبي آهَظضي عي ضسُ تَسظ ًبضًٌبى زض ذبضد اظ ًطَض هطوَل 

ثطذَضزاضي اظ اهتيبظ زٍضُ ّبي آهَظضي هػَة هي گطزًس؟
ذيط

آيب ضطًت زض سويٌبضّب، ّوبيص ّب ٍ گطزّوبيي ّب جعٍ آهَظش ّبي هػَة 

تلوي هي ضَز؟

 ٍ ثب هجَظ 1379/1/1چٌبًچِ سويٌبضّب، ّوبيص ّب ٍ گطزّوبيي ّب هجل اظ تبضيد - الق

سبظهبى اهَض ازاضي ٍ استرساهي ًطَض، سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي ًطَض )هطاجغ هطثَعِ 

 زض چبضچَة ضػبيت هوطضات هطثَط ثِ ًظبم آهَظش ًبضًٌبى 1379/1/1ٍ ثؼس اظ تبضيد  (ٍهت

زٍلت اظ جولِ پيص ثيٌي زض ًليبت ثطًبهِ ّبي آهَظضي زستگبُ ٍ تإييس هطاجغ يبزضسُ ثِ 

سويٌبضّب، ّوبيطْب ٍ - ة. اجطا زضآهسُ ثبضٌس، جعٍ آهَظش ّبي هػَة هحسَة هي گطزز

گطزّوبيي ّبيي ًِ ثِ غَضت هلي يب ثيي الوللي ثِ غَضت ػبم ثطگعاض هي گطزز ٍ هجتٌي ثط 

.ًيبظّبي زستگبُ ًيست زض ضوَل اهتيبظات هطاض ًوي گيطز

آموزش



هطاجغ هبًًَي شيػالح ثطاي غسٍض هجَظ زٍضُ ّبي آهَظضي هػَة ثطاي 

ًبضًٌبى زٍلت ضا اػالم ًوبييس؟

سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي - ة (سبثن)سبظهبى اهَض ازاضي ٍ استرساهي ًطَض - الق

ًويتِ - هؼبًٍت تَسؼِ هسيطيت ٍ سطهبيِ اًسبًي ضيبست جوَْضي ز- د (سبثن)ًطَض 

1387/7/27ضاّجطي آهَظش زستگبُ ّبي اجطايي پس اظ تبضيد 

گَاّيٌبهِ ّبي هطثَط ثِ زٍضُ ّبي آهَظضي هْبضت ّبي ّلت گبًِ كٌأٍضي 

اعالػبت زض چِ غَضت هبثل احتسبة ذَاّس ثَز؟

ػٌبٍيي آًْب زض كْطست ػٌبٍيي زٍضُ ّبي آهَظضي هْبضت ّبي ّلت گبًِ كٌأٍضي - الق

اظ حيج سبػبت - ٍجَز زاضتِ ثبضس ة1903/203222اعالػبت هَضَع ثرطٌبهِ ضوبضُ 

-د. اجطا ثب سبػبت تؼييي ضسُ ثطاي ّطيي اظ هْبضت ّب ثطاسبس ثرطٌبهِ كَم هٌغجن ثبضس

گَاّيٌبهِ ّبي هطثَعِ تَسظ - ز. تَسظ هطاًع هجبظ زض ثرطٌبهِ هصًَض اجطا ضسُ ثبضٌس

:  غبزض ضسُ ثبضس تصًط1383/11/25هطاًع هجبظ شًط ضسُ زض آى ثرطٌبهِ ٍ تب هجل اظ تبضيد 

 ثبيس ثطاسبس هلبز ثرطٌبهِ ضوبضُ 1383/11/25گَاّيٌبهِ ّبي هَغَف پس اظ تبضيد 

 تَسظ هطاًع آظهَى هجبظ تؼييي ضسُ غبزض ضسُ يب 1383/11/25 هَضخ 1903/219109

ثطًَس

آيب زٍضُ ّبي آهَظضي عي ضسُ تَسظ ضبؿليي ؿيطضسوي ًظيط هطاضزازي، 

پس اظ تجسيل ٍضؼيت استرساهي آًبى ثِ ... ذطيس ذسهت، ضٍظهعز، ضطًتي ٍ 

ضسوي ٍ پيوبًي ثطاي ثطذَضزاضي اظ اهتيبظات هطثَط ثِ ايي كػل هبثل 

احتسبة هي ثبضس؟

ثب تَجِ ثِ ايٌٌِ ثطاسبس هَاًيي ٍ هوطضات هَضَػِ، ًظبم آهَظش ًبضًٌبى زٍلت غطكبً - ذيط

ثطاي هسترسهيي ضسوي ٍ پيوبًي زستگبُ ّبي اجطايي ًطَض عطاحي گطزيسُ است ثٌبثطايي 

زٍضُ ّبي آهَظضي ًَتبُ هست هػَثي ًِ ًبضًٌبى زض عَل زٍضُ ذسهت ضسوي يب پيوبًي زض 

زستگبُ ّب گصضاًيسُ ثبضٌس ثطاي استلبزُ اظ ايي اهتيبظ ٍ احتسبة زض سَاثن آهَظضي آًبى 

.هبثل هحبسجِ هي ثبضس

ز ًظبم آهَظش ًبضًٌبى زٍلت هَكن ثِ اذص /2ًبضًٌبًيٌِ زض اجطاي ثٌس 

ضسُ اًس اظ چِ  (پژٍّطي –هْبضتي، ترػػي ٍ ترػػي )گَاّيٌبهِ ًَع زٍم 

تبضيري هي تَاًٌس اظ هعايبي آى ثطذَضزاض ضًَس؟

ًبضًٌبى هصًَض هي تَاًٌس اظ تبضيد غسٍض گَاّيٌبهِ ًَع زٍم اظ هعايبي استرساهي هتطتت ثط 

.آى زض چبضچَة ضػبيت ًليِ هَاًيي ٍ هوطضات هطثَعِ ثْطُ هٌس گطزًس

ساير

زض تؼييي حوَم ٍ هعايبي  «حوَم هجٌب » ثب تَجِ ثِ ػسم ٍجَز پبضاهتط   (  

 « ًبضًٌبى زض حبل حبضط ، ذَاّطوٌس است ضاجغ ثِ ًحَُ اجطاء حٌن

غبزضُ اظ ّيئت ّبي«  ضٍظ حوَم هجٌب 45 تب 30ثبظذطيس ذسهت ثب پطزاذت   

هبًَى ضسيسگي ثِ ( 9 )هبزُ  (ح  )ضسيسگي ثِ ترللبت ازاضي هَضَع ثٌس   

ترللبت ازاضي ، سبظهبى ضا ضاٌّوبيي كطهبئيس

 هَضخ 34088/17/200زستَض الؼول ضوبضُ  (ة  )ثٌس  ( 2)  زض ايي ذػَظ ثِ ضزيق

زثيطذبًِ ّيإت ػبلي ًظبضت هؼبًٍت تَسؼِ هسيطيت ٍ سطهبيِ اًسبًي ضيبست       10/4/88

 ( 9 )هَضَع تؼييي ٍضؼيت ٍ ًحَُ اجطاي ثطذي تٌجيْبت ازاضي هَضَع هبزُ  )جوَْضي 

 تَسظ زكتط 22/4/88 هَضخ 866/3ًِ عي ًبهِ ضوبضُ  (هبًَى ضسيسگي ثِ ترللبت ازاضي 

ّيئتْبي ضسيسگي ثِ ترللبت ازاضي ثِ ًليِ استبًْب ًيع اثالؽ گطزيسُ است هطاجؼِ ضَز

آموزش



پطًٍسُ ًسام زستِ اظ ًبضًٌبى زض ّيئت ّبي ضسيسگي ثِ ترللبت ازاضي هبثل 

هي ثبضس؟ (ضسوي ، حبثت ، زائن ، پيوبًي  ) ثطضسي ٍ غسٍض ضؤي هي ثبضس

 هبًَى هسيطيت ذسهبت ًطَضي ًِ ضسيسگي ثِ ترللبت ازاضي ًبضهٌساى ٍ 97هغبثن هبزُ 

اػالم ًوَزُ  ( 1372هػَة  )تؼييي هجبظات آًبى ضا ٍكن هبًَى ضسيسگي ثِ ترللبت ازاضي 

آييي ًبهِ اجطايي هبًَى اذيطاالضؼبض هَضَع هػَثِ ضوبضُ  ( 1 )است ٍٍكن تجػطُ هبزُ 

 ّيإت ٍظيطاى ، ًبضهٌساى هطوَل ضسيسگي هٌػطف ثِ 2/8/73ّـ هَضخ 304ت/26222

لصا تٌْب پطًٍسُ ًبضًٌبى . ًبضهٌساى ضسوي، حبثت ، زاين، پيوبًي ٍ هطاضزازي گطزيسُ است 

ّوٌبضاى هطاضزازًبض هطرع   هبثل شًط است. هعثَض زض ّيئت هعثَض هبثل ضسيسگي هي ثبضس 

.ًِ ثِ ًَػي ثب آًبى هطاضزاز هٌؼوس هي گطزز ًيع هطوَل حٌن هبزُ هعثَض ذَاٌّس ثَز 

آضاء زيَاى هغؼي ٍ الظم االجطاء است ؟ ( 18 )آيب زض غَضت اػوبل هبزُ 

،  ( 1385هػَة  )هبًَى زيَاى ػسالت ازاضي  ( 7 )آضاء غبزضُ اظ ضؼت زيَاى ٍكن هبزُ 

هبًَى يبز ضسُ ٍاجس  ( 18 )ٍ  ( 16 )هغؼي هي ثبضس، ليٌي چٌبًچِ ضؤي غبزضُ ٍكن هَاز 

اضتجبُ ضٌلي يب هبَّي ٍ اضتجبُ ثيي ضطػي يب هبًًَي ثبضس ، زستگبُ هي ثبيست ثب تَجِ ثِ 

ٍجَز اضتجبّبت هعثَض ، زازًبهِ ضا ثب هيس اضتجبّبت هعثَض ٍ زاليل ٍ هستٌسات هطثَعِ جْت 

عطح آى زض ضؼت تطريع ٍ ًوض آى ٍ غسٍض ضؤي هوتضي ثِ ضيبست زيَاى ػسالت ازاضي 

.هٌؼٌس ًوبيس

ساير


