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 باسالم ي احتزام 

اء در خصًص آئیه وامٍ تشکیالت ي طبقٍ بىذی مشاغل بٍ پیًست با تًجٍ بٍ مصًبٍ َیأت امى         

ضًابط ي دستًرالعمل تعییه مشاغل حاکمیتی در آن داوشگاٌ / داوشکذٌ / مًسسٍ  جُت اقذام ارسال 

می گزدد. بذیُی است پس اس تعییه مشاغل حاکمیتی در فزم مخصًص ي َماَىگی ي اخذ تائیذیٍ اس 

يحسب مًرد ادارٌ کل مىابع اوساوی، فُزست  اری يسارت متبًعمزکش تًسعٍ مذیزیت ي تحًل اد

 مشاغل جُت تصًیب در َیأت امىاء ارائٍ گزدد. 
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 "ٍشاغو حامَييت دست٘راىعَو ٗ ض٘ابط تعيني"

 
( ِبدٖ 3ثب اعتٕبد ثٗ تجصشٖ ) ِؾبغً حبوّييت ٚ غريحبوّييت ػٕبٚيٓ

ٕذي ِؾبغً دأؾگب٘ٙب ٚ دأؾىذٖ ( آئني ٔبِٗ تؾىيالت ٚ عجمٗ ث23)

دفرت  2431٘بي ػٍَٛ پضؽىي ٚ خذِبت هبذاؽيت دسِبٔي ِصٛة ِشداد ِبٖ 

تذٚيٓ گشديذٖ ٘يبت ٘بي إِبي ٚصاست هبذاؽت، دسِبْ ٚ آِٛصػ پضؽىي 

 اعت.

 

 تعاريف: -1

 اجيبدؽذٖ ِٛخت لبْٔٛ ثٗ اعت کٗ ِؾخصي عبصِبٔي دٌٚيت: ٚاحذ ِؤعغٗ -2-2

 ثش کٗ سا اِٛسي اص ٚظبيف ٚ خبؾي حمٛلي، عتماليا داؽنت ثب ٚ ؽٛد ِي يب

 .د٘ذ ِي اجنبَ ثبؽذ ِي لبٔٛٔي ِشاخغ عبيش ٚ گبٔٗ عٗ لٛاي اص يکي ػٙذٖ

 دأؾگب٘ٙب ٚ دأؾىذٖ ٘بي ػٍَٛ پضؽىي ٚ خذِبت هبذاؽيت دسِبٔي کٍيٗ

ِي ؽٛٔذ. دس ايٓ آئني ٔبِٗ ِمصٛد اص  ؽٕبختٗ دٌٚيت ِؤعغٗ حکُ دس

 ذٖ ػٍَٛ پضؽىي ٚ خذِبت هبذاؽيت دسِبٔي اعت. ِٛعغٗ، دأؾگبٖ/دأؾى

 

 ِٛعغٗ عبصِبٔي عبختبس دس کٗ خبيگب٘ي اص اعت پغت عبصِبٔي: ػجبست -2-3

يک  تصذي ثشاي ٚ ِغئٌٛيتٙبي ِؾخص پيؼ ثيين ٚظبيف ٚ اجنبَ ثشاي

  ؽٛد. ِي گشفتٗ ٔظش دس کبسِٕذ
تصٛيت ثٗ  ِٛعغٗ،عبصِبٔي وٗ دس جمّٛػٗ تؾىيالت تفصيٍي  ٘بي پغت

 .ِجٕبي تؼيني ِؾبغً حبوّييت خٛإ٘ذثٛد ت إِبء سعيذٖ أذ،٘يب

 
ِبٌىيت آْ ثش ػٙذٖ خبؼ  اعت کٗ اِٛسي اص دعتٗ حبکّييت: آْ اِٛس -2-4

ٚ لبثً ٚاگزاسي ثٗ خبؼ غريدٌٚيت ٔيغت. ايٓ اِٛس ؽبًِ ثٛدٖ دٌٚيت 

 :ِٛاسد ريً ِي ثبؽٕذ

س اػتجب ،اعتبٔذاسدعبصي، يضي، ثشٔبِٗ سيبعتگزاسيت، عيتٌٛ -اٌف

 ٚ ٔظبست ثش حفظ ٚ استمبء عالِت خبِؼٗ  يخبؾ
اػتجبس اعتبٔذاسدعبصي، ، يضي، ثشٔبِٗ سيبعتگزاسيت، عيتٌٛ -ة

ٚ  يکــَٛ پضؽــٛصػ ٚ پژٚ٘ؼ ػٍـــٚ ٔظبست دس خبؼ آِ ـيخبؾ

 . ياپضؽکريپ
 اعالِي ايشأي، ٘ٛيت اص صيبٔت ٚ اعالِي ِجبٔي ٚ فشٕ٘گ اخالق، تشٚيح -ج

 عالِت خبِؼٗ يش عبختٙبي صنيتبِ  -د

 يّبسعتبٔيؼ ثيٚ اٚسژأظ پ يػشضٗ خذِبت هبذاؽت ػِّٛ -ٖ

کٗ خبؼ  يدس ِٛاسد)  ي، تٛأجخؾي، دسِبٔيصيػشضٗ خذِبت تؾخ -ٚ

 ( ٔکٕٕذ.نيآْ سا تبِ دٌٚيتريغ ي٘ب

صذٚس، متذيذ ٚ ٌغٛ ِٛلت ٚ دائُ پشٚأٗ ٘بي ِشثٛط ثٗ ِٛعغبت  -ص

زا ٚ داسٚ، آسايؾي، پضؽىي، پرياپضؽىي، ِٛعغبت فؼبي دس حٛصٖ غ

 هبذاؽيت، حتميمبت ٚ ... 
 خبسخي سٚاثظ تٕظيُ ِبيل ٚ اداسي ٚ اِٛس اجنبَ -ح

 ي تشثيت ٔريٚي أغبٔي گشٖٚ پضؽىي ٚ پرياپضؽىياخشاي ثشٔبِٗ ٘ب -ط
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ٚ پالمسبيي  خٛٔيعبمل تٌٛيذ، پباليؼ ٚ تٛصيغ خْٛ ٚ فشاٚسدٖ ٘بي  -ي

 ٚ عٍٛي دسِبٔي ثب حفظ رخبيش اعرتاتژيه آْ
 دس صِيٕٗ ػٍَٛ پضؽىي ٚ پرياپضؽىي ثٕيبدي اجنبَ حتميمبت -ن

 
 حن٘ٓ تعيني ٍشاغو حامَييت -8

 :ؽبخصٙبي تؼيني ِؾبغً حبوّييت ثٗ ؽشح صيش اعت -3-2
وٗ اٌف ـ ٔٛع ٚظبيف ٚاحذ عبصِبٔي دس تغجيك ثب اِٛس حبوّييت 

 .( ايٓ خبؾٕبِٗ ثذاْ اؽبسٖ ؽذٖ اعت2دس ِبدٖ )

 .پغت عبصِبٔية ـ حمً خغشافيبيي اعتمشاس 

 .ت(ج ـ حغبعيت ؽغً )پغ
 

 ِؾبغً حبوّييت ٚ غريحبوّييت: -3-3
کٗ ِٛعغٗ عبصِبٔي ٚاحذ٘بي عبصِبٔي ِغتمش دس  پغتٙبي -اٌف 

 اعتبٔذاسدعبصي، ثشٔبِٗ سيضي،داس ٚظبيف عيبعتگزاسي،  ػٙذٖ

ٚ ٔظبست ٘غتٕذ، ثٗ ػٕٛاْ ِؾبغً حبکّييت حمغٛة  اػتجبسخبؾي

  ؽٛٔذ. ِي
 42/2/2433ِٛسخ 57/25ِٛضٛع ِصٛثٗ مشبسٖ پغتٙبي خذِبتي -ة 

ػبيل اداسي ٚ پغتٙبي )ِؾبغً( ِشثٛط ثٗ اِٛس خذِبتي ٚ  ؽٛساي

پؾتيجبٔي اص لجيً محً ٚ ٔمً، تؼّري ٚ ٔگٙذاسي، خذِبت 

، اي، اِٛس چبپ ٚ تىثري، اِٛس آؽپضخبٔٗ ٚ سعتٛساْ سايبٔٗ

ي، ٔٛيغي ٚ اِٛس تأعيغبت سعبٔي، ِبؽني ٔگٙجبٔي، ثبغجبٔي، ٔبِٗ

 ؽٛٔذ.  ؽغً حبوّييت حمغٛة مني
ـ پغتٙبي اداسي ٚ ِبيل ٚ ػٕبٚيٓ ِؾبثٗ دس عتبد 2تجصشٖ

 ؽٛٔذ. ، ؽغً حبکّييت حمغٛة ِيٚ ٚاحذ٘بي صيشجمّٛػٗ ِٛعغٗ

يظ دفرت، ِغئٛي دفرت، ئـ پغتٙبي عبصِبٔي ِٕؾي، س3تجصشٖ

سئيظ ٔٛيظ دس حٛصٖ دفرت  ِتصذي اِٛس دفرتي ٚ ثبيگبٔي ٚ ِبؽني

 ؽٛٔذ. ، ؽغً حبکّييت حمغٛة ِيؼبٚٔني آهنبٚ ِ ِٛعغٗ

يظ دفرت، ِغئٛي دفرت، ئـ پغتٙبي عبصِبٔي ِٕؾي، س4تجصشٖ

 ٘بحٛصٖ عبيش ٔٛيظ دس  ِتصذي اِٛس دفرتي ٚ ثبيگبٔي ٚ ِبؽني

 ؽٛٔذ. يمنؽغً حبکّييت حمغٛة 
پغتٙبي عبصِبٔي اداسٖ حشاعت وٗ دس ساعتبي حفبظت  ـ5جصشٖت

ٚ پغتٙبي عبصِبٔي اداسٖ ٘غتٕذ  ِٛعغٗٚ تبِني إِيت 

 ؽٛٔذ. ؽغً حبکّييت حمغٛة ِيدثريخبٔٗ حمشِبٔٗ ٚ ٚاحذ گضيٕؼ، 

پغت عبصِبٔي وٗ ِغئٌٛيت عشٚيظ دٕ٘ذٖ )عشٚس( ٚ  -6تجصشٖ 

ؽغً حبکّييت ؽجىٗ ٘بي اعالػبتي ِٛعغٗ سا ثشػٙذٖ داسٔذ، 

 ؽٛٔذ. حمغٛة ِي

 
عتبد ِٛعغٗ ٚ دس  پغتٙبي مهرتاص آْٚ  ، عشپشعيتِذيشييت پغتٙبي -ج

وٗ ػٙذٖ داس ٚظبيف ٔظبست ثش حنٖٛ اسائٗ خذِبت  غريعتبدي ٚاحذ

 ؽٛٔذ. ، ؽغً حبکّييت حمغٛة ِيِي ثبؽٕذ
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دس عبيش ٚاحذ٘بي  ِٛعغٗپغتٙبي عبصِبٔي  دس استجبط ثب -د

اص لجيً ؽجىٗ هبذاؽت ٚ تمغيّبت کؾٛسي )ؽٙشعتبْ، خبؼ ٚ د٘غتبْ( 

 دسِبٔي ؽٙشي ٚ سٚعتبيي، دسِبْ، پبيگبٖ هبذاؽت، ِشاوض هبذاؽيت

 ثٗ تشتيت صيش ػًّ خٛا٘ذؽذ:ثيّبسعتبْ ٚ خبٔٗ هبذاؽت 

چٕبٔچٗ ٚاحذ عبصِبٔي ِغتمش دس ٚاحذ٘بي تمغيّبت کؾٛسي  .2

تأييذ صالحيت ٚ ثشٔبِٗ سيضي، داس ٚظبيفي ٔظري  ػٙذٖ

 ؽٛدِي حبکّييت ؽٕبختٗ اِٛس ٔظبست ثبؽذ کٗ ثٗ ػٕٛاْ 

ثٗ  ،پغتٙبي ِشثٛط (ؽجىٗ هبذاؽت ٚ دسِبْعتبد )ِبٕٔذ 

  .ؽٛٔذِي ػٕٛاْ ِؾبغً حبکّييت ؽٕبختٗ 

چٕبٔچٗ ٚاحذ عبصِبٔي ِغتمش دس ٚاحذ٘بي تمغيّبت کؾٛسي  .3

ٔبِٗ  ( تصٛيت6اص ٔٛع ٚاحذ ػٍّيبتي ِٛضٛع ِبدٖ )

ثبؽذ )ٔظري  33/23/2411ک ِٛسخ54322/ت373334مشبسٖ

 پغتٙبي )ِؾبغً( آْ ٚاحذ ثٗ ػٕٛاْ ِؾبغً( ثيّبسعتبْ

)ِؾشٚط ثش ايٕىٗ خضء پغت ٘بي .گشدٔذ يمنحمغٛة  حبوّييت

حبوّييت ِغشح ؽذٖ دس ثٕذ ٘ب ٚ ِٛاسد لجً ٚ مهچٕني ِٛسد 

  ( مهني ثٕذ ٔجبؽذ.(3( ٚ )2( ٚ تجصشٖ ٘بي )4( ٚ )2)

چٕبٔچٗ ٚاحذ عبصِبٔي ِغتمش دس ٚاحذ٘بي تمغيّبت کؾٛسي  .4

اسائٗ خذِبت ثبؽذ وٗ ِشالجتٙبي ٚ دَٚ  دس عغح اٚي

يٗ سا ثٗ مجؼيت ِٕغمٗ اي ِؾخص ػشضٗ ِي وٕٕذ هبذاؽيت اٌٚ

ٚ  ، ِشوض هبذاؽت)ٔظري خبٔٗ هبذاؽت، ِشاوض هبذاؽيت دسِبٔي

ثٗ  ٘ب،پغتٙبي )ِؾبغً( آْ ٚاحذپبيگب٘ٙبي هبذاؽيت( 

 . ؽٛٔذِي  حمغٛةػٕٛاْ ِؾبغً حبکّييت 

تأِني ، پغتٙبيي وٗ دس ساعتبي غريعتبديدس ٚاحذ٘بي  -2تجصشٖ

بء عغح آْ اص عشيك اخشاي ثشٔبِٗ ٘بي هبذاؽت ػِّٛي ٚ استم

هبذاؽيت، خصٛصًب دس صِيٕٗ عالِت حميظ، ِجبسصٖ ثب ثيّبسي ٘ب، 

تغزيٗ ٚ تٕظيُ خبٔٛادٖ، عالِت د٘بْ ٚ دٔذاْ، آِٛصػ هبذاؽت 

ػِّٛي، هبذاؽت وبس، هبذاؽت ِذاسط ٚ ؽبغٍني ثب تأکيذ ثش 

ٚ  اٌٚٛيت ِشالجت ٘بي هبذاؽيت اٌٚيٗ، ثٗ ٚيژٖ هبذاؽت ِبدساْ

 اعت، ؽغً حبوّييت حمغٛة ِي ؽٛٔذ.وٛدوبْ 

دس ٚاحذ٘بي غريعتبدي، پغتٙبيي وٗ ثٗ اِٛس ثشٔبِٗ  -3تجصشٖ

سيضي ٚ ٔظبست ٚ اصالح اِٛس ٚ فشايٕذ٘ب ِي پشداصٔذ ٚ دس 

فشايٕذ٘بي ػٍّيبتي ٚاحذ دخبٌيت ٔذاسٔذ، ؽغً حبوّييت حمغٛة 

 ِي ؽٛٔذ.

 ؽذٖ ٚ يب ٘شگٛٔٗ ِصبديك خبسج اص چبسچٛة تؼيني -4تجصشٖ

ِصبديك خذيذ ٚ لبثً تؼّيُ ثٗ ٚاحذ٘بي ِتٕبظش دس عبيش 

ِٛعغبت، ثٗ ؽشط ايٕىٗ ِغبيش ثب اِٛس حبوّييت روش ؽذٖ دس 

( ٔجبؽذ، صشفب ثب روش داليً تٛخيٙي ِٛعغٗ ٚ تبئيذ 2ثٕذ )

ِشوض تٛعؼٗ ِذيشيت ٚ حتٛي اداسي ٚصاست ِتجٛع اِىبْ پزيش 

 ِي ثبؽذ.

 

 شاغو حامَييت:تبديو ٗضعيت ٍشرايط  -3
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 ثٗ ٚسٚد اص لجً کٗ ِتصذي پغتٙب )ِؾبغً( حبوّييت ٘غتٕذ کغبٔي -4-2
 عي آصِبيؾي( سا-آصِبيؾي )ثٗ صٛست سمسي خذِت سمسي، يکذٚسٖ

منٛد. تجذيً ٚضؼيت اعتخذاِي اص پيّبٔي ثٗ سمسي آصِبيؾي  خٛإ٘ذ

 ثب سػبيت ؽشايظ صيش اِىبْ پزيش خٛا٘ذ ثٛد:

ثش اعبط ِفبد ايٓ دعتٛساٌؼًّ  غِٗٛعِؾبغً حبوّييت تذٚيٓ  -اٌف

تٛعظ ِشوض تٛعؼٗ ِذيشيت ٚ حتٛي اداسي ٚصاست آْ تبئيذ  ٚ

 هبذاؽت، دسِبْ ٚ آِٛصػ پضؽىي
 وّيغيْٛ حتٛي اداسي ِٛعغٗتصٛيت ِؾبغً حبوّييت دس  -ة
داؽنت حذالً عٗ عبي عبثمٗ خذِت پيّبٔي ثشاي داسٔذگبْ  -ج

تش( ٚ حذالً پٕح عبي ِذاسن حتصيٍي دأؾگب٘ي )فٛق ديپٍُ ٚ ثبال

 عبثمٗ خذِت پيّبٔي ثشاي داسٔذگبْ ِذسن حتصيٍي ديپٍُ
 سضبيت ِذيش ٚاحذ حمً خذِت -د
 % ِيبٔگني منشٖ اسصيبثي ػٍّىشد عٗ عبي آخش71وغت حذالً  -ٖ
 تبئيذ گضيٕؼ  -ٚ

 

، ِؾبغً حبوّييت دعتٛساٌؼًِّٛظفٕذ ثشاعبط ايٓ  وٍيٗ ِٛعغبت -4-3

ِشوض تٛعؼٗ ثٗ ٙت تبئيذ خاحصب ٚ عجك فشَ پيٛعت خٛد سا 

 اسعبي ٚصاست هبذاؽت، دسِبْ ٚ آِٛصػ پضؽىي ِذيشيت ٚ حتٛي اداسي

 .منبيٕذ
 

 



 ٔ تعايلبسَ  

 

 
  ٍعاّٗت ت٘سعٔ ٍديريت ٗ ٍْابع

  ٍرمس ت٘سعٔ ٍديريت ٗ حت٘ه اداري 
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 ْاٗيِ پست ٕاي سازٍاّي حامَييت ع

 ( قاُّ٘ برّأٍ پْجٌ ت٘سع75ٔ( ٍادٓ )8ٍشَ٘ه تبصرٓ )
 ّاً ٍ٘سسٔ:

ف
ي
د
ر

 

 عْ٘اُ 

پست سازٍاّي 

 حامَييت

ٍإيت پست 

 سازٍاّي 

 يجايگآ پست سازٍاّ

 غريستادي ستادي

2     

3     

4     

5     

6     

7     

3     

1     

3     
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22     

23     

24     

25     
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23     

31     

32     

33     

ػٕبٚيٓ پغت ٘بي عبصِبٔي حبوّييت ِؾشٚحٗ دس ايٓ فشَ ثٗ 

 ... ِٛسد تبئيذ ِي ثبؽذ. تؼذاد ........

                                                                                        

                                                                                               

 حمً اِضب سئيظ ِٛعغٗ     

 
 


