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 ضزح هزثَط، همزرات ٍ ضَاثظ اسبس ثز وبروٌبى ثىبرگیزی   1 - 1 - 3 -الف

 احزاس ضزایظ ٍ ضغل

 اختػبغی ٍ ػوَهی ّبی تَاًوٌذی اسبس ثز ثىبرگیزی   2 – 1 - 3 -الف

 وبروٌبى ثزای ارتجبعی ّبی هْبرت حذالل ثىبرگیزی   3 – 1 - 3 -الف
 

 

 (سٌج3ِ)وبروٌبىثىبرگیری   1 – 3 –الف 



 شَاّذ 

غیز ثیوبرستبًْبی در تؼْذ دارای ٍ عزحی ًیزٍی ثىبرگیزی هوٌَػیت 

 داًطگبّی

داًطگبّی غیز ثیوبرستبًْبی در فزاگیزاى ثىبرگیزی هوٌَػیت 

احزاس ضزایظ اسبس  ثز ثخطْب در ًیزٍّب ثىبرگیزی 

(تؼذاد سبثمِ، ضغلی، ردُ) ّب ثخص در وبروٌبى هتَاسى ثىبرگیزی 

 



تَاًوٌذیْبی ػوَهی ٍ اختػبغی ثزای ّزیه اس هطبغل تؼییي ضذُ است ٍ  2 - 1 - 3 -الف
 سغح دٍ. ثىبرگیزی وبروٌبى ثز اسبس آى غَرت هیپذیزد

ٍاحذ/ثخص ّز تخػػی ٍ فٌی فزآیٌذّبی تؼییي 

ثخص ّز در  تخػػی ٍ فٌی ّبی غالحیت حذالل تذٍیي 

اسبس ّویي ثز الَرٍد جذیذ وبروٌبى غالحیت ارسیبثی 

ثخطْب هسئَل تَسظ وبروٌبى ًْبیی غالحیت احزاس ٍ ارسیبثی/  

 هزثَط ٍاحذ



 حذالل هْبرت ّبی ارتجبعی ثرای وبروٌبى ثىبرگیری   3 – 1 - 3 -الف

ثیوبراى ٍ هزاجؼیي ثب هزتجظ وبروٌبى ثزای ارتجبعی هْبرتْبی ارسیبثی هػبدیك تؼییي 

ارتجبط هْبرتْبی ارسیبثی   

ارتجبعی هْبرتْبی آهَسش 

وبروٌبى هَثز ارتجبط   

 
 
 



 (سٌجِ 5)وبروٌبىتَاًوٌذسبزی   2 – 3 –الف 

ثزًبهِ آهَسضی ًیبسسٌجی ٍ فزدی تَسؼِ ثزًبهِ اسبس ثز سبلیبًِ آهَسضی ریشی ثزًبهِ 1 - 2 - 3 -الف 

 دٍ سغح .هیطَد اجزا ٍ ریشی

همزرات ٍ ٍاحذ /ثخص ّز اختػبغی هَارد ٍ ػوَهی ضزایظ هؼزفی ثزای تَجیْی وتبثچِ 2 - 2 - 3 -الف 

 دٍ سغح .است وبروٌبى دستزس در هبلی ٍ اداری

آى اسبس ثز ٍ ثزًبهْزیشی وبروٌبى، ثیي اعالػبت ٍ تجزثیبت اًتمبل ٍ پزٍری جبًطیي 3 - 2 - 3 -الف 

 سِ سغح .هیطَد الذام

آى ًتبیج اسبس ثز ٍ ارسیبثی هْبرت، ٍ آگبّی حیغِ در آهَسضی ّبی ثزًبهِ اثزثخطی 4 - 2 - 3 -الف  

 سِ سغح .هیطًَذ اجزا ٍ ریشی ثزًبهِ هؤثز اغالحی الذاهبت

ّبی دٍرُ در وبروٌبى حضَر اس ٍ ضذُ رسبًی اعالع ػلوی ّبی ّوبیص ٍ ّب وٌگزُ 5 - 2 - 3 -الف 

 سِ سغح .هیطَد حوبیت پشضىبى هذاٍم آهَسش ٍ ثبسآهَسی



تذٍیي ثزًبهِ آهَسضی سبلیبًِ وبروٌبى 

 وبروٌبىلحبػ ثزًبهِ تَسؼِ فزدی(PDP) در ثزًبهِ آهَسضی سبلیبًِ وبروٌبى 

 ٍاحذّب وبروٌبى در ثزًبهِ آهَسضی/ لحبػ دٍرُ ّبی پیطٌْبدی هسئَالى ثخطْب 

ثخص/ لحبػ ًتبیج ارسضیبثی وبروٌبى ٍ ثزًبهِ ریشی آهَسضی تَسظ هسئَالى ٍاحذّب 

هحَریت هذیزیت پزستبری در ًیبسسٌجی آهَسضی پزستبراى 

هذیزػبهل ثیوبرستبى در ًیبسسٌجی آهَسضی پشضىبى/ هحَریت رئیس 

 .ثرًبهِ ریسی آهَزشی سبلیبًِ ثراسبس ثرًبهِ تَسؼِ فردی ٍ ًیبزسٌجی آهَزشی 1 - 2 - 3 -الف



هسئَل ٍاحذ هٌبثغ اًسبًی در ًیبسسٌجی آهَسضی وبروٌبى غیز پشضه ٍ غیز پزستبر/ هحَریت هذیزیت ثیوبرستبى 

هَرد ًیبس ثزًبهِ آهَسضی سبلیبًِ وبروٌبىثَدجِ آهَسضی   ثزآٍرد 

 ًِوبروٌبى تَسظ تین رّجزی ٍ هذیزیتتبهیي ثَدجِ ٍ تػَیت ٍ اثالؽ ثزًبهِ اهَسضی سبلیب 

 حضَری/ ثِ غَرت الىتزًٍیهاجزای ثزًبهِ آهَسضی 

تذٍیي ثزًبهِ اغالحی هتؼبلت ارسضیبثی دٍرُ ّبی آهَسضی ٍ ًتبیج آسهَى ّب 

 سبلیبًِریسی آهَزشی ثرًبهِ شَاّذ 



(ثزٍسرسبًی)اختػبغی /ػوَهی الىتزًٍیه وتبثچِ تَجیْی 

 اعالع رسبًی وتبثچِ تَجیْی 

دستزسی وبروٌبى ثِ فبیل الىتزًٍیه وتبثچِ تَجیْی 

آگبّی وبروٌبى در سهیٌِ وتبثچِ تَجیْی 

 وتبثچِ تَجیْی  2 – 2 - 3 -الف



ثزًبهِ ریشی در خػَظ خزٍج وبروٌبى 

 (ضبگزد)ٍ رّجَ ( استبد)دستَرالؼول اًتمبل داًص ٍ تجزثِ راّجز 

تذٍیي دستَرالؼول اًتخبة، اًتػبة، ارتمب ٍ تٌشل جبیگبُ هذیزیتی در ثیوبرستبى 

 (ضبگزد)ٍ رّجَ ( استبد)آگبّی وبروٌبى هزتجظ ٍ ٍ اجزای دستَرالؼول اًتمبل داًص ٍ تجزثِ راّجز 

ٍاحذ ثب تفَیض اختیبرات هسئَل ٍاحذ در غیبة ٍی/ هؼزفی حذالل یه فزد جبًطیي هسئَل ثخص 

 جبًطیي پزٍری ٍ اًتمبل تجزثیبت ٍ اعالػبت ثیي وبروٌبى3 - 2 - 3 -الف



 داًص ٍ هْبرت  آهَسضی در حیغِ ّبی تؼییي ضبخع ّبی اثزثخطی 

ارسیبثی دٍرُ ّبی آهَسضی در حیغِ داًص 

  ارسیبثی دٍرُ ّبی آهَسضی در حیغِ هْبرت 

 ثزاسبس ًتبیج ارسیبثی اثزثخطیالذام اغالحی 

 اثزثخطی ثزًبهِ ّبی آهَسضی در حیغِ آگبّی ٍ هْبرت 4 – 2 - 3 -الف



 ّوبیص ّبی ػلویاعالع رسبًی وٌگزُ ّب ٍ 

 دٍرُ ّبی ثبسآهَسی ٍ آهَسش هذاٍمدر ثزای ضزوت  پشضىبى ساحوبیت 

 در دٍرُ ّبی ثبسآهَسی ٍ آهَسش هذاٍمثزای ضزوت   پزستبراى اسحوبیت 

 در دٍرُ ّبی ثبسآهَسی ٍ آهَسش هذاٍمثزای ضزوت   وبروٌبىاس حوبیت 

 در دٍرُ ّبی ثبسآهَسی ٍ آهَسش هذاٍمثزای ضزوت   غیز ثبلیٌیاس وبروٌبى حوبیت 

 

 وٌگزُ ّب ٍ ّوبیص ّبی ػلوی  5 – 2 - 3 -الف



 

 وٌتزل ّبی اًضجبعی1 - 3 - 3 -الف

ًتبیج ارسضیبثی سبلیبًِ در عزاحی ثزًبهِ آهَسضی ٍ استفبدُ اس   2- 3 - 3 -الف

 ارتمبء ضغلی 

 ارتمبی ضغلی ثزاسبس ضبیستگی 3 - 3 - 3 -الف

 ًوًَِضٌبسبیی ٍ تطَیك وبروٌبى  4 - 3 - 3 -الف

 

ارزشیبثی ٍ ًظبرت ثر ػولىرد وبروٌبى در هسیر ارتمب ٍ تَسؼِ ، ثرًبهِ ریسی   3 – 3 –الف 
 (سٌجِ 4.)ٍ هذیریت هی شَد 



 
 

 وٌترل ّبی اًضجبعی1 - 3 - 3 -الف

 رسیذگی اٍلیِ ثِ تخلفبت وبروٌبى غیر ثبلیٌی 

 در وویتِ اخالق ثبلیٌیتخلفبت وبروٌبى ثبلیٌی عرح اٍلیِ 

 ّیبت ّبی رسیذگی ثِ تخلفبتثِ غیر ثبلیٌی / وبروٌبى ثبلیٌیهؼرفی 



 ًتبیج ارزشیبثی در عراحی ثرًبهِ آهَزشی ٍ ارتمبء شغلی استفبدُ از   2- 3 - 3 -الف

 

 ثیوبرستبىدر دستَرالؼول ارزشیبثی وبروٌبى دسترسی ثِ 

ثرای توبهی ردُ ّبی شغلی ثر اعالع رسبًی ٍ دسترسی ثِ فرم ارزشیبثی سبالًِ 

 ٍظیفِاسبس شرح 

ٍ تىویل جذٍل هرثَعِ در فرم خَد ارزیبثی افراد شرٍع فرایٌذ ارزشیبثی سبالًِ ثب 

 ارزیبثی

 ٍاحذّب/ در ّریه از ثخشْب تْیِ فْرستی از ًمبط لبثل ثْجَد وبروٌبى 

 وبروٌبىارتمب در رًٍذ ًتبیج ارزشیبثی استفبدُ از 

 ثخشْب/ تَسظ هسئَالى ٍاحذّبآهَزشی  ثرًبهِ ریسیًتبیج ارزشیبثی استفبدُ از 



 
 ارتمبی شغلی ثراسبس شبیستگی 3 - 3 - 3 -الف

هشخص ثَدى رًٍذ ارتمبی شغلی در ردّْبی شغلی هختلف در همررات   

 داخلی ثیوبرستبى

 ٍ رًٍذ ارتمبی شغلی خَدضَاثظ آگبّی وبروٌبى از  

 اثالغی ٍ احىبم وبرگسیٌی هرثَطضَاثظ ارتمبی شغلی وبروٌبى هغبثك  

ٍاحذّب هتٌبست ثب شبیستگیْبی داًشی، / اًتصبةِ هذیراى ٍ هسئَالى ثخشْب 

 هْبرتی ٍ تجرثِ افراد ٍ شَاّذ ػولىردی آًبى

داشتي حسي شْرت ٍ ًذاشتي سَ سبثمِ در زهیٌِ اخالق حرفْبیی شرط  

 هذیریتیالزم ثرای اًتصبثْبی 



 تَغیِ ّب 

شبیستگی هذلْبی هبلی ٍ اداری درهَضَع ثیوبرستبى داخلی همررات وتبثچِ در 

   .شَد تجییي وبروٌبى شغلی ارتمبی ٍ هذیراى

تَاًوٌذیْب ثجت ٍ ثیوبرستبى در هذیراى ٍ وبروٌبى اعالػبت ثبًه ایجبد ٍ 

   .هیشَد تَصیِ وبروٌبى ٍ هیبًی هذیراى ثرجستِ شبیستگیْبی

سبزهبى تَسظ تجرثِ ٍ هْبرتی داًشی، ،تحصیلی ٍیژگیْبی چْبرگبًِ ّبی هالن/ 

 .هیشَد اثالؽ ٍ تؼییي ثیوبرستبى هذیریت ٍ رّجری تین تَسظ یب ٍ ثبالدستی ًْبد



 

 شٌبسبیی ٍ تشَیك وبروٌبى ًوًَِ 4 - 3 - 3 -الف

 

 ٍ هؼرفی وبروٌبى ًوًَِ ّبی شٌبسبیی هالن 

هالن ّبی شٌبسبیی ٍ هؼرفی وبروٌبى ًوًَِ ثِ توبهی رسبًی اعالع 

 وبروٌبى

 هشخصشٌبسبیی شذُ ٍ ثب رٍش ْبی وثراسبس هال اًتخبة وبروٌبى ًوًَِ 

ٍ ػذم ٍجَد سَ سبثمِ در زهیٌِ اخالق حرفِ ایی داشتي حس شْرت 

 شرط الزم ثرای پرسٌل ًوًَِ



 وبروٌبى اعالػبت اهٌیت ٍ ثَدى هحزهبًِ اغل 1 - 4 - 3 -الف
 

 وبروٌبى ضغلی حَادث سَاثك ٍ هزخػی اعالػبت ًگْذاری  2 - 4 - 3 -الف
 

 ٍ هذیزیت تین تَسظ وبروٌبى اس حوبیت ٍ تَسؼِ گذاری، ارسش 3 - 4 - 3 -الف
 رّجزی

 

 وبروٌبى سٌجی رضبیت 4 - 4 - 3 -الف

 

 ثیوبرستبى در وبروٌبى رضبیت ارتمبی 5 - 4 - 3 -الف
 

ثیوبرستبى ثرای حوبیت از وبروٌبى ثرًبهِ ّبی هذٍى داشتِ ٍ ثر اسبس آى   4 – 3 –الف 
 (سٌج8ِ) ًوبیذػول هی 



 
 

   رفبّی اهىبًبت تأهیي  6 - 4 - 3 -الف
 

 ًسجت ضغلی هختلف ّبی ردُ ٍ ثَدُ هطَْد وبروٌبى هیبى در سبسهبًی تؼلك 7 - 4 - 3 -الف
 .ًوبیٌذ هی هسئَلیت احسبس سبسهبى هَفمیت ثِ
 

 ارائِ اس ًبضی ًبخَاستِ ٍلبیغ در وبروٌبى ًمص /ػولىزد لجبل در ثیوبرستبى 8 - 4 - 3 -الف
 .ًوبیذ هی الذام ثیوبر ایوٌی فزٌّگ ثز هجتٌی هزالجت /خذهبت

 
 
 

 (اداهِ ) 4 – 3 –الف 



ثبالدستی سبسهبًْبی لَاًیي ثب هٌغجك پزسٌلی پزًٍذُ هحتَای حذالل تؼییي 

استبًذاردّب ثز هٌغجك ثبیگبًی فضبی  

ّب دستزسی سغح تؼییي هحزهبًگی، اغل  

ُتوبهی ثزای الىتزًٍیه /وبغذی پزسٌلی پزًٍذ   

ُضذُ سپبری ثزٍى ٍاحذّبی ٍ ّب ثخص وبروٌبى ثزای الىتزًٍیه /وبغذی پزسٌلی پزًٍذ 

 اغل هحزهبًِ ثَدى ٍ اهٌیت اعالػبت وبروٌبى 1 - 4 - 3 -الف



هزخػی الىتزًٍیه /وبغذی سَاثك   

ضغلی حَادث سَاثك الىتزًٍیه /وبغذی سَاثك 

 

 

اعالػبت هرثَط ثِ هرخصی ٍ سَاثك حَادث ًگْذاری   2 - 4 - 3 -الف
 شغلی احتوبلی وبروٌبى



هذیزیت ٍ رّجزی تین سَی اس ًبخَاستِ ٍلبیغ در وبروٌبى ًبثجبی سزسًص اس ػبری رٍیىزد 

ًبخَاستِ ٍلبیغ در پزسٌل اس حوبیت ثزای ٍ حمَلی حوبیتی سیستن   

وبروٌبى پیطٌْبدات ثِ گذاری ارسش ٍ /ضىبیبت ثِ رسیذگی   

هذیزیت ٍ رّجزی تین ثب وبروٌبى ارتجبط تمَیت  

تؼبرضبت غحیح هذیزیت   

ثیوبرستبى ضغلی ّبی ردُ توبهی ثزای ضغلی اهٌیت ٍ اعویٌبى ایجبد 

ثیوبرستبى هذیزیت ٍ رّجزی تین سَی اس وبروٌبى اس حوبیت ٍ تَسؼِ گذاری، ارسش ثز هجٌی وبروٌبى تبییذ 

ػولىزد ٍ تػویوبت تین هذیزیت ٍ رّجزی ًطبى دٌّذُ ارسش   3 - 4 - 3 -الف
 گذاری، تَسؼِ ٍ حوبیت اس وبروٌبى است



ضذُ سٌجی اػتجبر ّبی فزم ثب یىجبر هبُ ضص ّز حذالل وبروٌبى سٌجی رضبیت   

ِثْجَد راّىبرّبی ثیٌی پیص ،لجلی ّبی دٍرُ وبروٌبى رضبیت ًتبیج همبیس 

وبروٌبى اس سٌجی رضبیت ًتبیج اسبس ثز ثْجَد ثزًبهِ/اغالحی الذاهبت عزاحی 

 

 

 وبروٌبىسٌجی رضبیت  4 - 4 - 3 -الف



ِهزوش ایي در اضتغبل جْت خَد ّوىبراى دیگز ثِ ثخطْب هسَلیي/هذیزاى تَغی 

ِهزوش ایي در اضتغبل جْت خَد ّوىبراى دیگز ثِ ثیوبرستبى پشضىبى تَغی 

ِهزوش ایي در اضتغبل جْت خَد ّوىبراى دیگز ثِ ثیوبرستبى پزستبراى تَغی 

ِهزوش ایي در اضتغبل جْت خَد ّوىبراى دیگز ثِ ثیوبرستبى پبراولیٌیه وبروٌبى تَغی 

ِهزوش ایي در اضتغبل جْت خَد ّوىبراى دیگز ثِ ثیوبرستبى پطتیجبًی ٍ هبلی اداری وبروٌبى تَغی 

 رضبیت وبروٌبى در ثیوبرستبىارتمبی  5 - 4 - 3 -الف



وبروٌبى ثزای یحتفزی /آهَسضی فزٌّگی ّبی ثزًبهِ رفبّی، اهىبًبت ثیٌی پیص 

هؼیي ػولىزدی ّبی هالن ثزاسبس فزٌّگی ٍ رفبّی اهىبًبت ػبدالًِ تَسیغ 

 

 

 اهىبًبت رفبّی  تأهیي   6 - 4 - 3 -الف



ثیوبرستبى در خذهبت ویفیت هستوز ثْجَد ٍ تَسؼِ رًٍذ ثِ وبروٌبى خَضجیٌی 

ُسبسهبًی ٍظبیف اًجبم ثِ وبروٌبى ٍافز اضتیبق ٍ اًگیش 

وبروٌبى هبًذگبری ًزخ ثَدى ثبال 

ثیوبرستبى در خذهت تزن ٍ غیجت ًزخ ثَدى پبییي 

ضغلی هختلف ردّْبی در سبسهبى هَفمیت ثِ ًسجت هسئَلیت احسبس 

تؼلك سبسهبًی در هیبى وبروٌبى هطَْد ثَدُ ٍ ردُ ّبی هختلف ضغلی ًسجت ثِ هَفمیت   7 - 4 - 3 -الف
 .سبسهبى احسبس هسئَلیت هی ًوبیٌذ



ًبخَاستِ ٍلبیغ در درگیز وبروٌبى خػَظ درثیوبر ایوٌی فزٌّگ اغَل ثِ هذیزیت ٍ رّجزی تین اضزاف 

ًبخَاستِ ٍلبیغ در درگیز وبروٌبى هذیزیت لجبل در ثیوبر ایوٌی فزٌّگ هجبًی ثِ هذیزیت ٍ رّجزی تین تؼْذ 

خغبّب ٍ ًبخَاستِ ٍلبیغ ثزٍس درسبس سهیٌِ ػَاهل ًمص اس هذیزیت ٍ رّجزی تین آگبّی 

وبروٌبى ػولىزد /ًمص هٌظز اس ثیوبر ایوٌی وٌٌذُ تْذیذ ٍلبیغ خػَظ در هذیزیت ٍ رّجزی تین ًمص 

ثیوبر ایوٌی هٌػفبًِ فزٌّگ هجبًی ثز هٌغجك ًبخَاستِ ٍلبیغ در درگیز وبروٌبى اس هذیزیت ٍ رّجزی تین حوبیت 

ًبخَاستِ ٍلبیغ در درگیز وبروٌبى ّبی هجبالتی ثی پذیزش ػذم 

هزالجت  / ًمص وبروٌبى در ٍلبیغ ًبخَاستِ ًبضی اس ارائِ خذهبت/ ثیوبرستبى در لجبل ػولىزد 8 - 4 - 3 -الف
 .هجتٌی ثز فزٌّگ ایوٌی ثیوبر الذام هی ًوبیذ



 هوٌَى از تَجِ شوب 


