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0

تزناهه ههنذسی نمص و ساختار دولت
 .1احصاء وظایف ،فعالیتها و واحذهای لاتل واگذاری

تؼییٗ ٚظبیف ،فؼبِیتٟب ٚ ٚاحسٞبی لبثُ ٚاٌصاضی اظ زستٍبٟٞبی اخطایی استبٖ ث ٝسبیط فؼبالٖ (ثٙس
ػّٕیبتی) ٔطتُٕ ثط ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی  ٚضیٟٞٛبی آٔبزٞسبظی ثطای ٚاٌصاضی ،ثط اسبس ٔبزٜ

 2ثط٘بٔٝ

 24ق.ْ.خ.نٚ .

آییٗ٘بٔٞٝبی اخطایی ٔطثٛط اظ خّٕ ٝتصٛیت٘بٔٞ ٝیأت ٚظیطاٖ ث ٝضٕبض/231378 ٜت43908ن تبضید .1388/11/21
توضیح  :احصبی ٚظبیف لبثُ ٚاٌصاضی ثبیس ثب ضػبیت ضاٞىبضٞبی ٔغطٚح ٝزض فصُ ز ْٚلب٘ٔ ٖٛصوٛض  ٚزض
ضاستبی وبٞص ٔیعاٖ تصسیٟبی زِٚت زض أٛض لبثُ ٚاٌصاضی صٛضت پصیطزٕٞ .چٙیٗ ثط اسبس تجصطٜ

ٕٞ 3یٗ ٔبزٜ

٘یع زیٛاٖ ٔحبسجبت  ٚسبظٔبٖ ثبظضسی وُ وطٛض ٔٛظفٙس اخطای فصُ ٔٛضز اضبض ٜزض زستٍبٟٞبی اخطایی ضا وٙتطَ
ٕ٘ٛز ٚ ٜثب ٔسیطاٖ ٔترّف ثطذٛضز لب٘٘ٛی ٕ٘بیٙس .
 .2واگذاری خذهات و واحذهای عولیاتی

ثط٘بٟٔطیعی ٚ ٚاٌصاضی حسالُ ز ٜزضصس اظ ذسٔبت لبثُ ٚاٌصاضی ٚ ٚاحسٞبی ػّٕیبتی زض استبٖ (ثٙس

 2ثط٘بٔٝ

ػّٕیبتی) و ٝثبیس ٕٞب ًٙٞثب الساْ ٔطثٛط ث ٝثط٘بٔ ٝضٕبض ٜیه ،اثتسا ثط٘بٟٔطیعی ثطای ٚاٌصاضی ذسٔبت ٚ ٚاحسٞبی
ػّٕیبتی ثب ضػبیت حسالّٟب ا٘دبْ  ٚسپس الساْ ٚاٌصاضی ٔغبثك ثب ثط٘بٔ ٝصٛضت ٌیطز .
توضیح  :زض ایٗ ضاثغ ٝتٛخ ٝثٛٔ ٝاز  24 ٚ 15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8لب٘ٔ ٖٛسیطیت ذسٔبت وطٛضی  ٚآییٗ٘بٔٝ
اخطایی ٔبز( 24 ٜضٕبض/231378 ٜت43908ن تبضید  1388/11/21تصٛیت٘بٔٞ ٝیأت ٚظیطاٖ) ضطٚضی است.
 .3ظزفیت ساسی تخص غیزدولتی

تٟی ٝثط٘بٔ ٚ ٝسبظٚوبضٞبی اخطایی ثٙٔ ٝظٛض فطا ٓٞآٚضزٖ ظٔیٔ ٝٙطبضوت ثرص غیطزِٚتی زض پصیطش  ٚا٘دبْ
فؼبِیتٟبی لبثُ ٚاٌصاضی اظ عطیك تٛسؼ ٝظطفیتٟب ،افعایص تٛإ٘ٙسیٟب  ٚضفغ ٔٛا٘غ  ٚحٕبیت اظ فؼبالٖ(ثٙس

 2ثط٘بٔٝ

ػّٕیبتی).
توضیح:ثب تٛخ ٝثٔ ٝبز 22 ٜق.ْ.خ.ن .تٛسؼ ٚ ٝتٛإ٘ٙس سبظی اظ عطلی ٔب٘ٙس آٔٛظش ،سبظٔب٘سٞی ،ایدبز
تسٟیالت  ٚوٕىٟبی ٔبِی ،ضفغ ٔٛا٘غ ازاضی  ٚذطیس ذسٔبت اظ ثرص غیطزِٚتی ٔیتٛا٘س ا٘دبْ ضٛز ٞ ٚط استبٖ ثب
تٛخ ٝث ٝضطایظ ٔٙغمٟبی ذٛز ثبیس ظٔی ٝٙحضٛض فؼبَ ٔطبضوت ثرص غیطزِٚتی ضا فطا ٓٞآٚضز .زض ایٗ ضاثغ ٝتٛخ ٝثٝ
آییٗ ٘بٔ ٝاخطایی ٔطثٛط(تصٛیت٘بٔ ٝضٕبض/163464 ٜت45020ن ٔٛضخ  1389/7/22وٕیسی ٖٛأٛض اختٕبػی ٚ
زِٚت اِىتط٘ٚیه) اِعأی است.
 .4فزهنگ ساسی تزای تثذیل نمص دستگاهها اس تصذیگزی ته هذایتگزی و تسهیلگزی

اخطای ثط٘بٟٟٔبی فط ًٙٞسبظی اختٕبػی  ٚآٔٛظش ث ٝصٛضت یىپبضچٞ ٚ ٝسفٕٙس زض ضاستبی تجسیُ ٘مص
زستٍبٟٞبی اخطایی ثٞ ٝسایتٌطی ،تسٟیٍّطی ،تٛاٖ افعایی٘ ،ظبضتی  ٚا٘دبْ ذسٔبت زض فضبی ضلبثتی اظ عطیك
ثطٌعاضی ٘طستٟب ،زٚضٟٞبی آٔٛظضی ،فؼبِیتٟبی ضسبٟ٘بی ( ... ٚثٙس
ٕٞب ًٙٞثب س ٝثط٘بٔ ٝاٟٙٔ« َٚسسی ٘مص  ٚسبذتبض زِٚت » اخطا ضٛز.
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 7ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی) .ایٗ ثط٘بٔ ٝثبیس ثٛٔ ٝاظات ٚ

 .5اصالح ساختار دستگاههای استانی

پیٍیطی ٘ ٚظبضت ثٙٔ ٝظٛض اخطای زلیك ضٛاثظ ٔٙسضج زض فصُ چٟبضْ لب٘ٔ ٖٛسیطیت ذسٔبت وطٛضی (ٔٛضٛع
سبذتبض سبظٔب٘ی)  ،آییٗ ٘بٟٟٔبٔ ،صٛثبت ،زستٛضاِؼّٕٟب  ٚثرطٙبٟٟٔبی شیطثظ زض زستٍبٟٞبی اخطایی استب٘ی  ٚاضایٝ
ٌعاضش اظ ػّٕىطز زستٍبٟٞب زض ٔمبعغ ضص ٔب( ٝٞثٙسٞبی 6 ٚ 5ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی).
توضیح :ثط اسبس فصُ چٟبضْ ق.ْ.خ.ن .زستٍبٟٞبی اخطایی ٔىّفٙس سبظٔب٘سٞی ،عطاحی  ٚتٙظیٓ تطىیالت
ذٛز ضا ٔتٙبست ثب ٚیژٌیٟبی ٔطثٛط  ٚزض چبضچٛة اٍِٞٛب ،ضٛاثظ  ٚضبذصٟبی اثالغی اظ عطف ٔؼب٘ٚت تٛسؼٝ
ٔسیطیت  ٚسطٔبی ٝا٘سب٘ی ضئیس خٕٟٛض اظ خّٕٕٟٛاز  31 ٚ 30 ،29لب٘ٔ ٖٛسیطیت ذسٔبت وطٛضی  ٚثرطٙبٔ ٝضٕبضٜ
 200/92/13712تبضید  1392/8/4ا٘دبْ زٙٞس.
 .6توزکش سدایی

تفىیه ٚظبیف استب٘ی  ٚضٟطستب٘ی ثٙٔ ٝظٛض تٕطوعظزایی ٚ ٚاٌصاضی حساوثطی اذتیبضات ٚ ٚظبیف ثٚ ٝاحسٞبی
ضٟطستب٘ی ثب تٛخ ٝث ٝضاٞجطزٞبی فصُ ز ْٚق.ْ.خ.ن ٔصٛثبت ضٛضای ػبِی ازاضی ٕٞ ٚچٙیٗ ثرطٙبٔ ٝضٕبضٜ
ٛٔ 44185/65365ضخ  1389/3/23ضیبست خٕٟٛضی ٘تید ٝاخطای ایٗ ثط٘بٔ ،ٝثٙٔ ٝعِ ٝالساْ ثط اسبس سیبست اثالغی
ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی ثب ٔحٛضیت ٘ظبْ ازاضی  ٚػٛٙاٖ ا٘ؼغبف پصیطی  ٚػسْ تٕطوع ازاضی  ٚسبظٔب٘ی ثب ضٚیىطز افعایص
اثطثرطی ،سطػت  ٚویفیت ذسٔبت وطٛضی است.
 .7هجتوعهای اداری

پیٍیطی ثٙٔ ٝظٛض اخطای ثٙس ط ٔبز 29 ٜلب٘ٔ ٖٛسیطیت ذسٔبت وطٛضیٛٔ ،ضٛع تطىیالت ازاضی  ٚسبذتٕبٟ٘ب
زض ضٟطستبٟ٘بی وٕتط اظ ٞ 70عاض ٘فط خٕؼیت  ٚثرطٟبی وٕتط اظ ٞ 30عاض ٘فط خٕؼیت و ٝثبیس ثب تٛخ ٝث ٝآییٗ٘بٔٝ
اخطایی ضٕبض/4053 ٜت44195ن تبضید  1389/1/14ا٘دبْ ضٛز.
 .8اصالحات اساسی ساختاری

اضائ ٝپیطٟٙبز زض ظٔی ٝٙاصالحبت اسبسی زض سبذتبض ٚاحسٞبی استب٘ی  ٚوبٞص تؼساز پستٟبی سبظٔب٘ی -ثب اػٕبَ
ضٚیىطزٞبی ٔصوٛض زض فصُ ز ْٚلب٘ٔ ٖٛسیطیت ذسٔبت وطٛضی -ث ٝحٛظٔ ٜطوعی زستٍبٟٞب ٔ ٚؼب٘ٚت تٛسؼٔ ٝسیطیت
 ٚسطٔبی ٝا٘سب٘ی ضییسدٕٟٛض (ثٙسٞبی  6 ٚ 5ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی)٘ .تید ٝاخطای ایٗ ثط٘بٔ،ٝچبثه سبظیٔ ،تٙبست سبظی ٚ
ٔٙغمی سبذتٗ تطىیالت ٘ظبْ ازاضی زض خٟت تحمك اٞساف چطٓ ا٘ساظ ثٛز ٜو ٝیىی اظ سیبستٟبی وّی ٘ظبْ ازاضی
ثالغی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی ٔیجبضس.
تزناهه توسعه دولت الکتزونیک و هوضونذ ساسی اداری
 .9اطالعزسانی درخصوظ فزاینذ ارائه خذهات ته هزدم

ٔستٙسسبظی فطایٙسٞبیی وٙٔ ٝدط ث ٝاضائ ٝذسٔبت ثٔ ٝطزْ ٔیط٘ٛس  ٚاعالػطسب٘ی اظ عطیك سبیت زستٍبٟٞب ٚ
پطتبَ استب٘ی ثٔ ٝطزْ (ثٙس  9ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی) زض اخطای ٔبز 36 ٜق.ْ.خ.ن ٚ .زستٛضاِؼُٕ اخطایی ٔبز 36 ٜق.ْ.خ.ن.
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(ثرطٙبٔ ٝضٕبض 200/141152 ٜتبضید ٔ 1388/12/17ؼب٘ٚت تٛسؼٔ ٝسیطیت  ٚسطٔبی ٝا٘سب٘ی ضییسخٕٟٛض) ٔ ٚصٛثٝ
ضٕبض.13/18540 ٜط تبضید  1381/2/10ضٛضایػبِی ازاضیٛٔ ،ضٛع عطحتىطیٓ ٔطزْ  ٚخّت ضضبیت اضثبة ضخٛع زض
٘ظبْ ازاضی.
 .10اصالح فزاینذها

اصالح فطایٙسٞب ثب اِٛٚیت فطایٙسٞبیی وٙٔ ٝدط ث ٝاضائ ٝذسٔبت اِىتط٘ٚیىی ثٔ ٝطزْ ٔیط٘ٛس زض چبضچٛة ٘مطٝ
ضا ٚ ٜزستٛضاِؼّٕٟبی اصالح فطایٙسٞب  ٚضٚضٟبی ا٘دبْ وبض (ثٙس  9ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی ).
توضیح  :ایٗ ثط٘بٔ ٝثبیس ثب تٛخ ٝث ٝسیبست اثالغی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی ثب ٔٛضٛع اثطثرطی  ٚوبضایی زض فطایٙسٞب
 ٚضٚضٟبی ازاضی ثٙٔ ٝظٛض تسطیغ  ٚتسٟیُ زض اضائ ٝذسٔبت وطٛضی ٘ ٚیع ثب ضػبیت ٔبز 36 ٜق.ْ.خ.ن .اخطا ضٛز .زض
ایٗ ضاثغ ٝتٛخ ٝث ٝزستٛضاِؼُٕٞب  ٚآییٗ٘بٔٞٝبی ٔطتجظ اظ خّٕ ٝزستٛضاِؼُٕ اخطایی ٔبزٜ

 36ق.ْ.خ.ن(ثرطٙبٔٝ

ضٕبض 200/141152 ٜتبضید ٔ 1388/12/17ؼب٘ٚت تٛسؼٔ ٝسیطیت  ٚسطٔبی ٝا٘سب٘ی ضییسخٕٟٛض)ٔ ،صٛثبت
ضٕبض 14/253ٜتبضید  1378/9/6ضٛضای ػبِیازاضی ٔٛضٛع اصالح سیستٓٞب  ٚضٚشٞبی ا٘دبْ وبض  ٚضٕبضٜ
.13/1854ط تبضید  1381/2/10ضٛضایػبِی ازاضی ٔٛضٛع عطحتىطیٓ ٔطزْ  ٚخّت ضضبیت اضثبة ضخٛع زض ٘ظبْ
ازاضی اِعأی است.
 .11پزتالهای استانی و هحلی

ایدبز ،تىٕیُ  ٚاضتمبی پطتبِٟبی استب٘ی ٔ ٚحّی ثب ٔحٛضیت اعالػطسب٘ی اِىتط٘ٚیىی(ثٙس  8ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی) ثٝ
استٙبز ثٙس ٔ 1بز 37 ٜق .ْ .خ .ن ٚ .ثرطٙبٔ ٝضٕبضٛٔ 1903/121905 ٜضخ .1383/7/8
توضیح  :اخطای ایٗ ثط٘بٔ ٝتٛسظ استب٘ساضی  ٚثب ٕٞىبضی ٔ ٚطبضوت زستٍبٟٞبی استب٘ی ا٘دبْ ٔیطٛز.
 .12ارائه خذهات ته صورت الکتزونیکی

ٔسیطیت  ٚپیٍیطی ثٙٔ ٝظٛض اضائ ٝفطٟٔبی ٔٛضز ٘یبظ ٔطزْ ثطای ا٘دبْ ذسٔبت زض ثستط اِىتط٘ٚیىی (ثٙس  8ثط٘بٔٝ
ػّٕیبتی) زض اخطای ثٙس ٔ 2بز 37 ٜق .ْ .خ .ن ،.اعالعضسب٘ی اظ عطیك سبیت زستٍب ٚ ٜاضای ٝذسٔبت ث ٝصٛضت
اِىتط٘ٚیىی ث ٝضٟط٘ٚساٖ ،ایدبز پبیٍب ٜاعالػبت زازٜٞب ث ٝاستٙبز ٔبزٜ

 40ق .ْ .خ .ن ٚ .آئیٗ ٘بٔ ٝاخطایی

آٖ(تصٛیت٘بٔ ٝضٕبض/81839 ٜت 44294تبضید  ٚ )1390/4/19ثٙس ة ٔبز 46 ٜلب٘ ٖٛثط٘بٔ ٝپٙدٓ تٛسؼ٘ ٚ ٝیع
ثطلطاضی اضتجبط وبُٔ اِىتط٘ٚیىی ثب سیستٓ زثیطذب٘ ٝسبیط زستٍبٞ ٜبی اخطایی ثب استفبز ٜاظ پطٚتىُ

ECEثط اسبس

ثرطٙبٔ ٝضٕبض 100/18059 ٜتبضید ٛٔ 1386/2/12ضٛع پطٚتىُ تجبزَ اِىتط٘ٚیىی ٔىبتجبت ازاضی ٔ ٚدٕٛػٝ
استب٘ساضز ضاٞجطی ٔ ٚسیطیت اسٙبز (ثرطٙبٔ ٝضٕبضٜ

 200/35793تبضید  .)1389/7/17ایٗ ثط٘بٌٔ ٝبٔی اسبسی زض

اخطای سیبست اثالغی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی ثب ػٛٙاٖ تٛسؼ٘ ٝظبْ ازاضی اِىتط٘ٚیه  ٚفطا ٓٞآٚضزٖ اِعأبت آٖ ثٙٔ ٝظٛض
اضائٔ ٝغّٛة ذسٔبت ػٕٔٛی ث ٝضٕبض ٔیأیس.
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 .13توسعه خذهات الکتزونیکی اس طزیك دفاتز پیطخواى و ...

تٛسؼ ٝتؼساز ذسٔبت لبثُ اضائ ٝزض ٚاحسٞبی ذسٔبت اِىتط٘ٚیىی اظ خّٕ ٝزفبتط پیطرٛاٖ  ( ... ٚثٙس

 8ثط٘بٔٝ

ػّٕیبتی) زض اخطای ٔبز 38 ٜق.ْ.خ.ن.و ٝایٗ ثط٘بٔ ٝثبیس ثب ٞسف افعایص زستطسی ٔطزْ ث ٝاضائ ٝذسٔبت ٔتٛٙع  ٚثب
ویفیت ا٘دبْ ضٛز  ٚآییٗ٘بٔ ٝایدبز  ٚثٟطٜثطزاضی اظ زفبتط پیطرٛاٖ ذسٔبت زِٚت  ٚثرص ػٕٔٛی
غیطزِٚتی(تصٕیٓ٘بٔ ٝضٕبض 42401/61116 ٜتبضید ٚ 1389/3/18ظیطاٖ ػض ٛوبضٌط ٜٚتٛسؼ ٝحُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی ٚ
ٔسیطیت ٔصطف سٛذت) ٘یع ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌیطز.
 .14آهوسش فناوری اطالعات

اخطای ثط٘بٟٟٔبی آٔٛظش فٙبٚضی اعالػبت ثطای ٔسیطاٖ  ٚوبضوٙبٖ زض سغح استبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ وبضضٙبسبٖ
ٚاحسٞبی شیطثظ زض زستٍبٟٞبی اخطایی (ثٙسٞبی  9 ٚ 8ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی).
 .15فزهنگ ساسی و تزغیة هزدم ته استفاده اس خذهات الکتزونیکی

فطٍٙٞسبظی ،آٔٛظش ،تٛإ٘ٙسسبظی  ٚتطغیت ٔطزْ زض استفبز ٜاظ ذسٔبت اِىتط٘ٚیىی اظ عطیك ضسبٟٟ٘بی اضتجبط
خٕؼی (سٕؼی ،ثصطی ٔ ٚىتٛة) ،اعالع ضسب٘ی اظ عطیك پیبٔه  ٚثٟطٌٜیطی اظ پیبٟٔبی ٔحیغی (ثٙس

 8ثط٘بٔٝ

ػّٕیبتی).
تزناهه خذهات عووهی در فضای رلاتتی
 .16لیوت توام ضذه خذهات

تؼییٗ ٔ ٚحبسجٔ ٝتٛسظ لیٕت تٕبْ ضس ٜفؼبِیتٟب ،ذسٔبت ٔ ٚحصٛالت ٚاحسٞبی ػّٕیبتی اظ لجیُ ٚاحسٞبی
آٔٛظضی ،پژٞٚطی ،ثٟساضتی ،زضٔب٘ی ،ذسٔبتی  ٚتِٛیسی زض فضبی ضلبثتی (ثٙس  3ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی) ث ٝاستٙبز ٔٛضٛع
ٔبز 16 ٜق.ْ.خ.ن ٚ .آییٗ٘بٔ ٝاخطایی آٖ(تصٛیت٘بٔ ٝضٕبض/163466 ٜت44989ن تبضید ٚ 1389/7/22ظیطاٖ ػضٛ
وٕیسی ٖٛأٛضاختٕبػی  ٚزِٚت اِىتط٘ٚیه) ٘ ٚیع اٍِٛی تفب٘ ٓٞبٔ ٝلیٕت تٕبْ ضس ٜفؼبِیت ٞب  ٚذسٔبت ٔٛضٛع
تجصط ٜشیُ ٔبز )4 ( ٜآییٗ ٘بٔ ٝاخطایی ٔبز )16 ( ٜلب٘ٔ ٖٛسیطیت ذسٔبت وطٛضی(ثرطٙبٔ ٝضٕبض200/89/61349 ٜ
تبضید ٔ 1389/12/17ؼب٘ٚت تٛسؼٔ ٝسیطیت  ٚسطٔبی ٝا٘سب٘ی ضییس خٕٟٛض).
 .17استانذاردساسی خذهات

تؼییٗ استب٘ساضزٞب  ٚضبذصٟبی ویفی  ٚوٕی ذسٔبت  ٚتسٚیٗ سبظٚوبضٞبی ٘ظبضت ثط آٟ٘ب زض فضبی ضلبثتی
(ٔٛضٛع ثٙس ة ٔبز 16 ٜق .ْ .خ .ن ٚ .ثٙس  3ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی).
توضیح  :استب٘ساضزٞبی ذسٔبت یىی اظ ػٛأُ ٔٛثط ثط چٍٍ٘ٛی تؼبُٔ ٔیبٖ فؼبالٖ تٛسؼ ٝاظ خّٕٔ ٝطزْ ،ثرص
زِٚتی ،ثرص ذصٛصی ،ثرص ػٕٔٛی(ٔسیطیتٟبی ٔحّی)  ٚسبظٔبٟ٘بی ٔطزْ ٟ٘بز زض ضاستبی اضتمبی ویفیت ٚ
وٕیت ذسٔبت ث ٝافطاز خبٔؼ ٝثٛز ٜو ٝتٟٙب زض ضطایظ ضلبثتی ظٔی ٝٙتٛسؼ ٝوطٛض ضا ٘یع فطأ ٓٞیأٚضز .ػال ٜٚثطآٖ ثب
تسٚیٗ  ٚاخطای استب٘ساضزٞبی ذسٔبت ،اظ یه سٚ ٛظبیف  ٚتؼٟسات زستٍبٜٞبی اخطایی ثب ٔطزْ  ٚذسٔت ٌیط٘سٌب٘طبٖ
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ٔطرص ٔیضٛز  ٚاظ سٛی زیٍط ٔطزْ ٔیتٛا٘ٙس اظ حمٛق ٚ ٚظبیفطبٖ زض ایٗ اضتجبط ٔغّغ ض٘ٛس .ثب تسٚیٗ ٚ
اعالعضسب٘ی استب٘ساضزٞبی ذسٔبتٔ ،طزْ ٔیتٛا٘ٙس ػّٕىطز ٚاحسٞبی ذسٔت زٙٞس ٜضا ثطاسبس آٖ استب٘ساضزٞب ،سٙدص
 ٚاضظیبثی وٙٙس .ثسیٟی است ایٗ ٘ٛع سٙدص  ٚاضظیبثی اظ صحت ثیطتطی ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜصطفب ثط اسبس تصٛض ٚ
ثطزاضتٞبی آضٔب٘ی  ٚغیط ٚالؼی صٛضت ٕ٘یپصیطز.ثسیٟی است ،استب٘ساضز سبظی ذسٔبت ،ظٔی ٝٙافعایص سالٔت ٚ
وبٞص فسبز ازاضی ضا فطأ ٓٞیأٚض٘س .تٛخ ٝث ٝاستب٘ساضزٞب ثٙٔ ٝعِ ٝضػبیت حسالّٟب زض فضبیی ضفبف ثٛز ٚ ٜفؼبِیت زض
ضطایظ ضلبثتی ،أىبٖ تٛسؼ ٝذسٔبت  ٚزض ٘تید ٝافعایص ضضبیت ٔطزْ ضا ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاضت.
 .18اداره واحذها در فضای رلاتتی

ازاض ٜحسالُ  5زضصس ٚاحسٞبی زستٍبٟٞبی اخطایی زض چبضچٛة ٔبز 16 ٜق .ْ .خ .ن .زض فضبی ضلبثتی (ثٙس 3
ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی) .زض ایٗ ضاستب ثبیس ث ٝآییٗ٘بٔ ٝاخطایی ٔبزٔ ٜعثٛض (تصٛیت٘بٔ ٝضٕبضٜ

/163466ت44989ن تبضید

ٚ 1389/7/22ظیطاٖ ػض ٛوٕیسی ٖٛأٛضاختٕبػی  ٚزِٚت اِىتط٘ٚیه)  ٚاٍِٛی تفب٘ ٓٞبٔ ٝلیٕت تٕبْ ضس ٜفؼبِیت ٞب
 ٚذسٔبت ٔٛضٛع تجصط ٜشیُ ٔبز )4 ( ٜآییٗ ٘بٔ ٝاخطایی ٔبز )16 ( ٜلب٘ٔ ٖٛسیطیت ذسٔبت وطٛضی(ثرطٙبٔ ٝضٕبضٜ
 200/89/61349تبضید ٔ 1389/12/17ؼب٘ٚت تٛسؼٔ ٝسیطیت  ٚسطٔبی ٝا٘سب٘ی ضییس خٕٟٛض) تٛخ ٝضٛز.
 .19تودجهزیشی عولیاتی

تغییط ضٚیىطز ٔٛافمتٙبٟٟٔبی ثٛزخٟبی اظ ضٚش سٙتی  ٚوٙتطَ فطایٙس ث٘ ٝظبْ ٔجتٙی ثط ػّٕىطز ٘ ٚتید ٚ ٝلیٕت
تٕبْ ضس( ٜثٙسٞبی  4 ٚ 3ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی).ثب ثٟطٍٞیطی اظ ثٛزخ ٝضیعی ػّٕیبتی  ٚتٛخ ٝث ٝاضتجبط ثٛزخ ٝثب ٘تیدٚ ٝ
اضتجبط ضبذص ػّٕىطز ثب اضظیبثیٔ ،یبٖ ضبذصٞبی ػّٕىطز  ٚترصیص ٔٙبثغ ،پی٘ٛسی ٞسفٕٙس ایدبز ٔیضٛز .ثط ایٗ
اسبس حدٓ ػّٕیبت ٞ ٚعیٟٟٙبی اخطایی زستٍبٟٞبی استب٘ی ػال ٜٚثط تفىیه اػتجبضات ثٚ ٝظبیف ،ثط٘بٟٟٔب  ٚفؼبِیت-
ٞب ثط اسبس ضٚضٟبی ٔطتجظ اظ خّٕ ٝحسبثساضی لیٕت تٕبْ ضس ٚ ٜیب وبضسٙدی ٔحبسجٚ ٝا٘ساظٌ ٜیطی ٔیط٘ٛس.
ثٙبثطایٗ ثب تٛخ ٝث ٝس ٝػٙصط اصّی ٘ظبْ ثٛزخ ٝضیعی ػّٕیبتی یؼٙی ثط٘بٟٔطیعیٔ ،حبسج ٝلیٕت تٕبْ ضس ٚ ٜاضظیبثی
ػّٕىطز ،اضلبْ پیص ثیٙی ضس ٜزض ثٛزخ ٝػّٕیبتی ثبیس ث ٝتحّیُ تفصیّی ثط٘بٟٟٔب ،ػّٕیبت ٘ ٚیع لیٕت تٕبْ ضس ٜآٟ٘ب
ٔستٙس ٌطزز.
تزناهه هذیزیت سزهایه انسانی
 .20تزناههزیشی نیزوی انسانی

تٙظیٓ ثط٘بٔ ٝسبٔب٘سٞی ٘یطٚی ا٘سب٘ی استبٖ (ثٙس  10ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی) .زض ایٗ ثط٘بٔ ٝثبیس ث ٝصٛضت ٔطرص ٘یبظ
زستٍب ٚ ٜاستبٖ زض ضاثغ ٝثب تؼساز وبضٔٙساٖ ،ترصصٞب ٟٔ ٚبضتٞب ٔ ٚطبغُ ٔطتجظ ثطای ظٔبٖ ٔٛضز ا٘تظبض تؼییٗ
ٌطزز .ثسیٟی است ایٗ ثط٘بٔٝضیعی ٔتٙبست ثب ٔأٔٛضیتٞب  ٚاٞساف سبظٔبٖ  ٚثطای زٚضٜٞبی ظٔب٘ی ٔطرص ا٘دبْ
ٔیپصیطز .زض تٙظیٓ ثط٘بٔ ٝسبٔب٘سٞی ٘یطٚی ا٘سب٘ی ،اظ یه س ٛضٙبذت ٘یبظٔٙسیٞبی سبظٔبٖ ثب ٔحٛضیت ٘یطٚی
ا٘سب٘ی زض چبضچٛة ٚظبیف  ٚاٞساف ضطٚضی ثٛز ٚ ٜاظ سٛی زیٍطٙٔ ،بثغ ٔٛخٛز ٘ ٚیع چٍٍ٘ٛی استفبز ٜاظ آٖ ٔٙبثغ
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إٞیت زاضز٘ .تید ٝایٗ ثط٘بٔٝضیعی ،پیصثیٙی ٘یطٚی ا٘سب٘ی ٔٛضز ٘یبظ  ٚایدبز تؼبزَ زض ػطض ٚ ٝتمبضبی ٘یطٚی وبض
ٔغبثك ثب ٚظبیف  ٚاٞساف زستٍب ٚ ٜاستبٖ است.
توضیح :زض ایٗ ضاثغ ٝتٛخ ٝث ٝثرطٙبٔ ٝضٕبضٜ

 200/92/13598تبضید ٔ 1392/8/1ؼب٘ٚت تٛسؼٔ ٝسیطیت ٚ

سطٔبی ٝا٘سب٘ی ضییس خٕٟٛضاِعأی است.
 .21ساهانذهی نیزوهای لزاردادی

تؼییٗ تىّیف حسالُ

 15زضصس ٘یطٞٚبی لطاضزازی ٔبظاز تب سمف تؼییٗ ضس ٜزض تجصطٔ ٜبزٜ

ق.ْ.خ.ن(.ثٙس10ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی) ٚثب تٛخ ٝث ٝثرطٙبٔ ٝضٕبضٜ
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 200/92/13598تبضید ٔ 1392/8/1ؼب٘ٚت تٛسؼٝ

ٔسیطیت  ٚسطٔبی ٝا٘سب٘ی ضییس خٕٟٛض.
 .22توسعه ساهانه کارهنذایزاى

ایدبز سبٔب٘ ٝیىپبضچ ٝآٔبض  ٚاعالػبت ٘ظبْ ازاضی ٙٔ ٚبثغ ا٘سب٘ی زض سغح استبٖ(ثٙس
اخطای ثرطٙبٔ ٝسبٔب٘ ٝاعالػبت ٘ظبْ ازاضی ث ٝضٕبضٜ

 11ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی) زض

 200/60002تبضید  ،1389/11/23ثرطٙبٔٔ ٝؼب ٖٚاَٚ

ضییسخٕٟٛض ث ٝضٕبض 154/84492 ٜتبضید  ،1390/4/22ثرطٙبٔٔ ٝؼب٘ٚت ثط٘بٔٝضیعی ٘ ٚظبضت ضاٞجطزی ضییسخٕٟٛض
ث ٝضٕبض 30/56859 ٜتبضید  ،1390/6/22ثرطٙبٔٞٝبی ضٕبضٜ

 200/90/15645تبضید  ،1390/7/9ضٕبضٜ

 200/90/16805تبضید  ٚ 1390/7/17ضٕبض 200/12515 ٜتبضید ٔ1390/5/30ؼب٘ٚت تٛسؼٔ ٝسیطیت  ٚسطٔبی ٝا٘سب٘ی
ضییسخٕٟٛض.
 .23انتخاب ،انتصاب و تزتیت هذیزاى و آهوسش کارکناى

اخطای ثط٘بٟٟٔبی ا٘تربة ،ا٘تصبة  ٚتطثیت ٔسیطاٖ ٘ ٚیع آٔٛظش وبضوٙبٖ زض چبضچٛة ٘ظبْ ا٘تربة  ٚتطثیت
ٔسیطاٖ ٘ ٚظبْ آٔٛظش وبضوٙبٖ زِٚت زض سغح استبٖ (ثٙسٞبی  17 ٚ 14ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی) ثط اسبس فصٞ َٛطتٓ ٟٓ٘ ٚ
لب٘ٔ ٖٛسیطیت ذسٔبت وطٛضی ،آییٗ٘بٔ ٝاخطایی فصُ ٘( ٟٓتصٕیٓ٘بٔ ٝضٕبض/2579 ٜت43916ن تبضید 1389/1/10
ٞیأت ٚظیطاٖ) ،ثرطٙبٔ ٝضٕبض 200/1834 ٜتبضید ٛٔ 13890/1/30ضٛع ٘ظبْ آٔٛظش وبضٔٙساٖ زستٍبٜٞبی اخطایی ٚ
ثرطٙبٔ ٝضٕبض 200/92/18819 ٜتبضید  1392/11/14ضبُٔ(اصالحی٘ ٝظبْ آٔٛظش وبضٔٙساٖ ٔ ٚسیطاٖ زستٍبٜٞبی
اخطایی ،پیٛست ضٕبض ٜیه ،پیٛست ضٕبض ٜز ٚ ٚپیٛست ضٕبض ٜس٘ ٚ )ٝیع ٔصٛث ٝضٕبضٜ

 206/6643تبضید

1390/3/23ضٛضای ػبِی ازاضی.
 .24رعایت فزاینذهای جذب نیزوی انسانی

٘ظبضت ثط اخطای زلیك ثرطٙبٔ ٝضٕبضٜ

ٛٔ 200/92/13598ضخ  1392/8/1زض ٔٛضز خصة ٘یطٚی ا٘سب٘ی ٚ

سبٔب٘سٞی وبضوٙبٖ ضطوتٟبی ذصٛصی عطف لطاضزاز (ثٙسٞبی  12 ٚ 10ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی) .ثط اسبس ثرطٙبٔٔ ٝعثٛض
زستٍبٜٞبی اخطایی ٔٛظفٙس اظ تبضید اثالؽ ثرطٙبٔ ،ٝلجُ اظ ا٘دبْ ٞطٌ ٝ٘ٛالساْ زض ٞطیه اظ ٔطاحُ استرسأی ٘ظیط
ا٘تطبض آٌٟی استرسأی ،ثطٌعاضی آظٔ ٖٛاظ ٔحُ آٌٟیٞبی استرسأی ا٘تطبض یبفت ،ٝاػالْ ٘تبیح آظٖٔٞٛبی استرسأی
ثطٌعاض ضسٔ ،ٜؼطفی افطاز پصیطفت ٝضس ٜاظ ٔحُ آظٖٔٞٛبی استرسأی ثطٌعاض ضس ٜثطای عی ٔطاحُ ٌعیٙصٔ ،ساضن ٚ
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ٔستٙسات ظیط ضا ثٕٞٝطا ٜتىٕیُ وبضثطيٞبی ضٕبض ٜیه  ٚز ٚپیٛست ثرطٙبٔٛٔ ٝضز اضبض ٜثٔ ٝؼب٘ٚت تٛسؼٔ ٝسیطیت
 ٚسطٔبی ٝا٘سب٘ی ضئیس خٕٟٛض اضسبَ ٕ٘بیٙس تب پس اظ ثطضسی ،زض ٔٛضز آٟ٘ب اتربش تصٕیٓ ضٛز.
اِف -تأییسی ٝپبزاض ثٛزٖ اػتجبض زض ثٛزخ ٝسبال٘ ٝثطای استرساْٞبی ٔٛضز ٘ظط ثب تأییس ٔؼب٘ٚت ثط٘بٔ ٝضیعی ٚ
٘ظبضت ضاٞجطزی ضییس خٕٟٛض
ة -ثطي تؼییٗ ٔطرصبت ضغُ و ٝث ٝتأییس وٕیت ٝاخطایی عطح عجمٝثٙسی ٔطبغُ زستٍب ٜضسیس ٜاست.
ج -آٌٟی استرسأی ٔٙتطط ضس ٜزض ضٚظ٘بٔٞٝبی وثیطاال٘تطبض.
ز -فٟطست پصیطفت ٝضسٌبٖ یه ٘ ٚیٓ ثطاثط ظطفیت ثطای آظٖٔٞٛبیی و٘ ٝتبیح آٟ٘ب اػالْ ضس ٜاست.
 .25رعایت حموق و تکالیف کارهنذاى و دستگاههای اجزایی

٘ظبضت ثط تىبِیف  ٚاحىبْ ٔٙسضج زض فص َٛز ٚ ٓٞزٚاظز ٓٞلب٘ٔ ٖٛسیطیت ذسٔبت وطٛضی ٔطثٛط ث ٝحمٛق ٚ
تىبِیف وبضوٙبٖ  ٚزستٍبٟٞبی اخطایی (ثٙسٞبی  17 ٚ 16ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی).
تزناهه صیانت اس حموق هزدم و سالهت اداری
 .26تکزین ارتاب رجوع

اخطای ثط٘بٔ ٝصیب٘ت اظ حمٛق ٔطزْ  ٚتىطیٓ اضثبة ضخٛع(ثٙس

 24ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی)ثط اسبس ٔصٛث ٝضٕبضٜ

 .13/18540ط تبضید  1381/10/2ضٛضای ػبِی ازاضی،تصٛیت٘بٔ ٝضٕبض/21619 ٜتٞ26394ـ تبضید 1381/6/10
ٞیبت ٚظیطاٖ ،اخطای ٔٛاز  27 ٚ 26 ،25لب٘ٔ ٖٛسیطیت ذسٔبت وطٛضی ،آییٗ٘بٔ ٝاخطایی تجصط ٜیه ٔبز 25 ٜلبٖ٘ٛ
ٔسیطیت ذسٔبت وطٛضی(تصٛیت ٘بٔ ٝضٕبض/231430 ٜت43914ن تبضید ٞ 1388/11/21یأت ٚظیطاٖ) ٔ ٚصٛثٝ
ضٕبض 1901/221320 ٜتبضید  1382/11/26ضٛضای ػبِی ازاضی ٔٛضٛع زستٛضاِؼُٕ ٘ح ٜٛتطٛیك  ٚتٙجی ٝوبضوٙبٖ.
 .27ارتمای سالهت اداری

اخطای ثط٘بٔ ٝاضتمبی سالٔت ازاضی (ثٙس  26ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی) ٔٛضٛع ثٙس  24سیبستٞبی وّی ٘ظبْ ازاضی اثالغی
اظ سٛی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی ،لب٘ ٖٛاضتمبء سالٔت ٘ظبْ ازاضی ٔ ٚمبثّ ٝثب فسبز  ٚثرطٙبٔٔ ٝؼب ٖٚا َٚضییس خٕٟٛض زض
اضتجبط ثب  32 ٚ 27لب٘ ٖٛث ٝضٕبضٜ

 250893تبضید ٔ ،1390/12/21صٛث ٝضٕبض/37995 ٜت ٞ28617ـ تبضید

ٞ 1382/12/25یئت ٚظیطاٖ ٔٛضٛع ثط٘بٔ ٝاضتمبء سالٔت ٘ظبْ ازاضی ٔ ٚمبثّ ٝثب فسبزٔ ،صٛث ٝضٕبضٜ

/73377ت

 ٞ30374تبضید ٞ 1383/12/22یئت ٚظیطاٖٛٔ ،ضٛع آییٗ٘بٔ ٝپیطٍیطی ٔ ٚجبضظ ٜثب ضض ،ٜٛفصُ زٚاظز ٓٞلبٖ٘ٛ
ٔسیطیت ذسٔبت وطٛضی  ٚآییٗ٘بٔ ٝاخطایی ٔبزٜ

 90لب٘ٔ ٖٛسیطیت ذسٔبت وطٛضی(تصٛیت٘بٔ ٝضٕبضٜ

 44770/77683تبضید ٞ 1389/4/8یبت ٚظیطاٖ)
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 .28پایص سالهت و فساد اداری

اخطای زستٛضاِؼُٕ پبیص  ٚسٙدص سالٔت  ٚفسبز ازاضی (ثٙس  26ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی) ٔٛضٛع لسٕت( ظ) ثٙس 3
ٔصٛث ٝضٕبض/37995 ٜت ٞ28617ـ تبضید ٞ 1382/12/25یئت ٚظیطاٖ ٔٛضٛع ثط٘بٔ ٝاضتمبء سالٔت ٘ظبْ ازاضی ٚ
ٔمبثّ ٝثب فسبز.
 .29سنجص هیشاى رضایتونذی هزدم

اخطای عطح سٙدص ٔیعاٖ ضضبیتٕٙسی ٔطزْ اظ ٘ح ٜٛاضای ٝذسٔبت زستٍبٞ ٜبی اخطایی ٔٛضٛع ٔبزٔ 9 ٜصٛثٝ
عطح تىطیٓ ٔطزْ  ٚاضثبة ضخٛع (ثٙس

 25ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی) ،تصٛیت٘بٔٞٝبی ضٕبضٜ

/21619تٞ26394ـ تبضید

 ٚ 1381/6/10ضٕبض/34588 ٜتٞ31434ـ تبضید ٞ 1383/7/27یأت ٚظیطاٖ  ٚثرطٙبٔ ٝعطح ٘ظطسٙدی اظ ٔطزْ ثٝ
ضٕبض 210/92/16995 ٜتبضید .1392/10/7
تزناهه نظارت و ارسیاتی
 .30هذیزیت عولکزد

استمطاض ٘ظبْ ٔسیطیت ػّٕىطز (وبضوٙبٖٔ ،سیطاٖ  ٚزستٍبٟٞب) ،اضظیبثی  ٚضتج ٝثٙسی زستٍبٟٞبی استب٘ی  ٚثطٌعاضی
خطٛٙاضٟٞبی ٔطثٛط(ثٙس  27ثط٘بٔ ٝػّٕیبتی) زض ضاستبی ٔٛاز  82 ٚ 81فصُ یبظز ٓٞلب٘ٔ ٖٛسیطیت ذسٔبت وطٛضی ٚ
آییٗ٘بٔ ٝاخطایی آٖ (تصٕیٓ٘بٔ ٝضٕبض 44327/4225 ٜتبضید ٞ 1389/1/14یبًت ٚظیطاٖ) ،زستٛضاِؼُٕ اخطایی استمطاض
٘ظبْ ٔسیطیت ػّٕىطز ٔٛضٛع ثٙس«ٞـ» ٔبزٜ

 3آییٗ٘بٔ ٝاخطایی ٔٛاز

 82 ٚ 81لب٘ٔ ٖٛسیطیت ذسٔبت

وطٛضی(ثرطٙبٔ ٝضٕبض 200/27911 ٜتبضید  ٚ )1389/5/28زستٛضاِؼُٕ اخطایی اضظیبثی ػّٕىطز ٔسیطاٖ ٚ
وبضٔٙساٖ(ثرطٙبٔ ٝضٕبض 200/11942 ٜتبضید  .)1390/5/22زض ایٗ ضاثغ ٝزستٍبٟٞبی اخطایی ٔىّف ٌطزیس ٜا٘س تب ثب
استمطاض ٘ظبْ ٔسیطیت ػّٕىطز زض چبضچٛة اثالغی ٔ ٚطتُٕ ثط اضاظیبثی ػّٕىطز سبظٔبٖٔ ،سیطیت  ٚوبضٔٙساٖ،
ثط٘بٟٟٔبی سٙدص  ٚاضظیبثی ػّٕىطز ٔ ٚیعاٖ ثٟطٛٞضی ضا زض ٚاحسٞبی ذٛز ث ٝاخطا ٌصاض٘س  ٚضٕٗ تٟیٌ ٝعاضضٟبی
٘ٛثٟبی ٙٔ ٚظٓ٘ ،تبیح حبصُ ضا ثٔ ٝؼب٘ٚت تٛسؼٔ ٝسیطیت  ٚسطٔبی ٝا٘سب٘ی ضئیس خٕٟٛض ٌعاضش زٙٞس.
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 50دستگاه اولويتدار-

برنامه 30*50

.1استب٘ساضی

 .26ضطوت تٛظیغ ٘یطٚی ثطق

.2ازاض ٜوُ آٔٛظش  ٚپطٚضش

 .27ضطوت آة  ٚفبضالة ضٟطی

.3ازاض ٜوُ خٟبز وطبٚضظی

 .28ضطوت آة  ٚفبضالة ضٚستبیی

.4ازاض ٜوُ تؼب ،ٖٚوبض  ٚضفب ٜاختٕبػی

 .29ازاض ٜوُ تأٔیٗ اختٕبػی ٔ ٚسیطیت زضٔبٖ تأٔیٗ اختٕبػی

.5ازاض ٜوُ ضا ٚ ٜضٟطسبظی

 .30ازاض ٜؤُ /سیطیت فطٚزٌبٟٞبی استبٖ

.6ازاض ٜوُ ٚضظش  ٚخٛا٘بٖ

 .31ضطوت ٌبظ

.7ازاض ٜوُ صٙؼتٔ ،ؼسٖ  ٚتدبضت

 .32ازاض ٜوُ ثیٕ ٝسالٔت

.8ازاض ٜوُ فط ٚ ًٙٞاضضبز اسالٔی

 .33ازاض ٜوُ پست

.9ازاض ٜوُ أٛض التصبزی  ٚزاضایی

 .34ازاض ٜوُ ٔٙبثغ عجیؼی

.10ازاض ٜوُ زازٌستطی استبٖ

 .35ازاض ٜوُ استب٘ساضز

.11ازاض ٜوُ صسا  ٚسیٕبی استبٖ

 .36ازاض ٜوُ ثٙبزض  ٚزضیب٘ٛضزی (زض استبٟ٘بی ٔطتجظ)

.12ازاض ٜوُ ٔیطاث فطٍٙٞی ،صٙبیغ زستی ٌ ٚطزضٍطی

 .37وٕیت ٝأساز أبْ ذٕیٙی

.13ثٙیبز ضٟیس  ٚأٛض ایثبضٌطاٖ

 .38ازاض ٜوُ تؼعیطات حىٔٛتی

.14زا٘طٍبٟٞبی ػّ ْٛپعضىی  ٚذسٔبت ثٟساضتی  ٚزضٔب٘ی

 .39ازاض ٜوُ پعضىی لب٘٘ٛی

.15زا٘طٍبٜٞبی غیط پعضىی

 .40ازاض ٜوُ اٚلبف  ٚأٛض ذیطیٝ

.16ازاض ٜوُ أٛض ٔبِیبتی

 .41ضٟطزاضی ٔطوع استبٖ

٘.17یطٞٚبی ا٘تظبٔی

 .42ازاض ٜوُ تؼب ٖٚضٚستبیی

.18ازاض ٜوُ ثجت اسٙبز  ٚأالن

 .43ازاض ٜوُ ا٘تمبَ ذٖٛ

.19ازاض ٜوُ ٌٕطن ٚ ٚاحسٞبی تبثؼٝ

 .44ازاض ٜوُ ضا ٜآ( ٗٞزض استبٟ٘ب ٙٔ ٚبعك)

.20ازاض ٜوُ ثجت احٛاَ

 .45ازاض ٜوُ تجّیغبت اسالٔی

.21ازاض ٜوُ ثٟعیستی

 .46ازاض ٜوُ حفبظت ٔحیظ ظیست

.22ازاض ٜوُ آٔٛظش فٙی  ٚحطفٟبی

ٔ .47سیطیت حح  ٚظیبضت

.23ازاض ٜوُ ضاٞساضی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ خبز ٜای

ٕ٘ .48بیٙسٌی سبظٔبٖ ثبظ٘طستٍی زض استبٖ

.24ازاض ٜوُ زأپعضىی

 .49ثٙیبز ٔسىٗ ا٘مالة اسالٔی

.25ازاض ٜوُ ظ٘ساٟ٘ب  ٚالسأبت تأٔیٙی  ٚتطثیتی

ٔ .50سیطیت وب٘ ٖٛپطٚضش فىطی وٛزوبٖ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ استبٖ
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