تشای ایجاد ٍ تْشُ تشداسی اص دفتش پیطخَاى دٍلت ،هَاسد صیش سا تایذ دس ًظش داضتِ تاضیذ:
 -1ظشفیت تَسؼِ دفاتش دس ّش استاى تَسظ واسگشٍّی تِ سیاست هؼاٍى تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهایِ اًساًی
دفات پیطخَاى تؼییي
استاًذاسی ٍ ػضَیت ًوایٌذگاى ٍصاست استثاعات ٍ فٌاٍسی اعالػات ٍ تطىل غٌفی س
هی گشدد .ایجاد دفتش خاسج اص ضَاتظ هػَب واسگشٍُ هزوَس ،اهىاى پزیش ًیست.
 -2تَسؼِ ظشفیت دفاتش تشاساس آهایص سشصهیٌی ٍ تا همیاسْایی وِ اص هغالؼات واسضٌاسی دس سغح وطَس
تَسظ تشًاهِ سیضاى هلی غَست گشفتِ است اًجام هی گیشد .واسگشٍّْای استاًی ًیض دس چِاسچَب سْویِ تؼییي
ضذُ اص سَی واسگشٍُ ساّثشی دفاتش پیطخَاى دٍلت (تِ سیاست هؼاٍى تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهایِ اًساًی سئیس
جوَْس ٍ دتیشی سئیس ستاد هذیشیت حول ٍ ًمل ٍ سَخت وطَس) هثادست تِ تَصیغ ظشفیت ایجاد دفاتش دس سغح
استاى هی ًوایٌذ.
 -3پزیشش تماضای ایجاد دفتش پیطخَاى خذهات دٍلت ،تِ هَجة آییي ًاهِ هػَب ّیات ٍصیشاى پس اص اػالم
فشاخَاى ػوَهی غَست هی پزیشدٍ .اگزاسی پشٍاًۀ ایجاد دفتش خاسج اص فشاخَاى تشخالف همشسات ٍ خاسج اص
اختیاسات واسگشٍّْای استاًی ٍ استاًذاسیْاست .تٌا تشایي دس غَستی وِ توایل تِ ایجاد دفتش داسیذ ،تماضای خَد
سا پس اص اػالم فشاخَاى ػوَهی دس آى استاى تِ دتیشخاًِ واسگشٍُ پیطخَاى دٍلت تمذین وٌیذ.
 -4ضشایظ فشدی ٍ هىاًی هتماضی ایجاد دفتش پیطخَاى دٍلت تِ ضشح صیش است .اص اسائۀ تماضا خاسج اص هَاصیي
همشّس دس آییي ًاهِ خَدداسی فشهاییذ چشا وِ واسگشٍُ استاًی ٍ ٍصاست استثاعات ٍ فٌاٍسی اعالػات دس غَستی وِ
تماضای ٍاغلِ سا هغاتك تا همشسات تطخیع ًذٌّذ ،هجاص تِ حزف آى خَاٌّذ تَد.
ضشایظ هتماضیاى ٍ اسٌاد ٍ هذاسن هَسد ًیاص تشای دسیافت پشٍاًِ
(پیَست ضواسُ دٍ  -آییي ًاهِ دفاتش پیطخَاى خذهات دٍلت)
الف  -هتماضیاى دسیافت اهتیاص پشٍ اًِ دفاتش تایذ داسای هطخػات ٍ ضشایظ ریل تاضٌذ:
_ 1اضخاظ حمیمی
 -1-1داسای تاتؼیت ایشاًی
 -2-1تذیي تِ دیي هثیي اسالم یا سایش ادیاى سسوی وطَس
 -3-1داضتي اّلیت لاًًَی ٍ ًذاضتي پیطیٌِ ویفشی ٍ ػذم اضتْاس تِ فساد هٌجش تِ هحشٍهیت اص حمَق
اجتواػی ٍ اػتیاد تِ هَاد هخذس ( اسائِ تاییذ غالحیتْای فشدی تَسظ هشاجغ ریػالح) ٍ ًذاضتي ساتمِ ػضَیت
دس گشٍّهّای غیش لاًًَی
 -4-1داسا تَدى گَاّی اًجام خذهت ٍظیفِ یا هؼافیت اص اًجام آى تشای افشاد روَس
 -5-1ػذم اضتغال دس تطىیالت دٍلتی تا سػایت لَاًیي ٍ همشسات جاسی
فيٍسی ٍ یا حذالل
 -6-1داسا تَدى حذالل هذسن تحػیلی واسضٌاسی هَسد تاییذ ٍصاست ػلَم ,تحمیمات ٍ ا
 10سال ساتمِ واسضٌاسی واستشدی (تش اساس حىن واسگضیٌی) دس دستگاّْای دٍلتی.

 _ 2اضخاظ حمَلی
 -1-2ضخع حمَلی تایذ غیش دٍلتی ٍ هحل ثثت آى دس ایشاى تاضذ.
 -2-2غاحثاى اهضاء آى تواهی ضشایظ هزوَس دس تٌذّای  1الی  ٍ 5هذیشػاهل ٍ یا یىی اص غاحثاى اهضای آى
ػالٍُ تش تٌذّای هزوَس ،ضشط تٌذ  6تخص الف سا ًیض داضتِ تاضٌذ.
ب -غذٍس تیص اص یه پشٍاًِ تشای ّش هتماضی دس سغح وطَس غشفا تا هَافمت ٍصاست اهىاى پزیش هی تاضذ.
ج  -هتماضیاًی وِ لثال پشٍاًِ دسیافت وشدُ ٍ پشٍاًِ آًْا تٌا تِ دالیلی تِ جض تخلف لغَ ضذُ تاضذ ،هی تَاًٌذ پس
اص گزضت  5سال اص تاسیخ لغَ پشٍاًًِ ،سثت تِ اسائِ دسخَاست پشٍاًِ الذام وٌٌذ.
د  -ضشایظ ایثاسگشی
اٍلَیت ّای ایثاسگشی دس صهاى غذٍس پشٍاًِ تِ تشتیة ػثاستٌذ اص:
اٍلَیت  :1خاًَادُ ضْذاء ٍ جاًثاصاى  ٍ %70تاالتش
اٍلَیت  :2جاًثاصاى  %25تا  ٍ %70سایش ایثاسگشاى
ضشایظ ٍ اهىاًات دفاتش پیطخَاى خذهات
(پیَست ضواسُ یه  -آییي ًاهِ دفاتش پیطخَاى دٍلت)
 -1دفتش ،تایذ دس هٌاعك ضْشی حذالل فضایی تشاتش تا  50هتش هشتغ ٍ دس هٌاعك سٍستائی  20هتش هشتغ تشای اسائِ
خذهات سا داضتِ تاضذ ٍ تشجیحا دس عثمِ ّوىف یا اٍل تَدُ ٍ داسای واستشی هجاص تاضذ.
 -2دس عشاحی ًوای تیشًٍی ٍ چیذهاى تجْیضات اداسی ٍ فٌی دفتش ،هَاسد ریل تایذ سػایت ضَد:
 تْیِ ٍ ًػة تاتلَ تا سًگ ،آسم ٍ ًَضتِ هؼیي هغاتك ًوًَِای وِ تَسظ وویتِ ساّثشی دفاتش پیطخَاى اسائِهیضَد.
 فضای وافی تِ هتماضیاى اختػاظ یاتذ. اهىاًات الصم جْت اسائِ خذهات تِ جاًثاصاى ،هؼلَلیي ٍ سالوٌذاى فشاّن ضَد. تأهیي تأسیسات تْذاضتی (آتذاسخاًِ ٍ سشٍیس تْذاضتی) تشای واسوٌاى دفتش (ایي تىلیف دس هجتوغّایتجاسی ٍ اداسی وِ داسای سشٍیس تْذاضتی هتوشوض ّستٌذ هػذاق ًذاسد) .
 دس تاالی تاجِّا هحل ّائی تشای ًػة ػالئن دیذاسی ٍ ًَضتاسی جْت اعالع هطتشیاى پیصتیٌی ضَد. تاتلَی تؼشفِ خذهات تشای سؤیت هتماضی تِ ًحَی ًػة ضَد وِ دس صهاى تَلف دس جلَی تاجِ ّن تِ ساحتیلاتل خَاًذى تاضذ.
 -3دفتش تایذ هجْض تِ تجْیضات فٌی ٍ اداسی هَسد ًیاص ضاهل هَاسد ریل تاضذ:

 -1-3هیض
 -2-3غٌذلی ٍ ًیوىت هشاجؼیي
 -3-3اهىاًات ایوٌی ًظیش وپسَل اعفای حشیك ٍ سیستن ّطذاس دٌّذُ (دصدگیش)
 -4-3داضتي تجْیضات سایاًِ ای هتٌاسة تا خذهات لاتل اسائِ
 -5-3یه دستگاُ ًواتش
 -6-3خغَط استثاعی ٍ دیتای هتٌاسة تا حجن خذهات لاتل اسائِ
ٍ -7-3سایل حشاستی /تشٍدتی هٌاسة
 -8-3دستگاُpos

