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مقذمه  :ثذًجبل تْيِ ٍ تذٍيي فشايٌذّبي هشثَط ثِ ًحَُ اًجبم اهَس اجشايي ٍتػذي فؼبليتْبي هشتجظ ثب ٍسبيل پشًذُ
فَق سجه تَسظ سبصهبى َّاپيوبيي وطَسي ثب ّوىبسي ضشوت تَسؼِ َّاًَسدي پبسس (پبدوَ) ثِ هٌظَس اجشايي
ًوَدى ايي سٍيىشد دستَسالؼول اجشايي صيش تذٍيي ضذُ است.
 .1هذفّ :ذف اص تذٍيي ايي دستَسالؼول تؼييي ضشايظ ٍ الضاهبت هشثَط ثِ هشاوضي است وِ اًجبم اهَس اجشايي
ٍ تػذيگشي فؼبليتْبي هشثَط ثِ ٍسبيل پشًذُ ٍسصضي تفشيحي ٍ فَق سجه ٍ ّوچٌيي ّوىبسي دس اًجبم
خذهبت ًظبستي سا اص سَي سبصهبى ػْذُ داس هي ثبضٌذ.
 .2دامنه کبربرد :داهٌِ وبسثشد ايي دستَسالؼول هشاوض خذهبت تبييذ غالحيت ٍسبيل پشًذُ ٍسصضي تفشيحي ٍ
فَق سجه ٍ اضخبظ حميمي يب حمَلي هشتجظ ثب هَضَع هي ثبضذ.
 .3مراجع :هشاجغ هَسد اضبسُ دس ايي دستَسالؼول ثِ ضشح صيش است:
 .3.1لبًَى َّاپيوبيي وطَسي.
 .3.2آييي ًبهِ هذيشيت ٍ سبهبًذّي ٍسبيل پشًذُ فَق سجه غيش ًظبهي هػَة ّيئت دٍلت.
 .3.3سبيش دستَسالؼول ّبي هػَة سبصهبى دس استجبط ثب ٍسبيل پشًذُ ٍسصضي تفشيحي ٍ فَق سجه
 .3.4فشايٌذ ًحَُ اًجبم اهَس اجشايي ٍ تػذي فؼبليتْبي هشتجظ ثب ٍسبيل پشًذُ فَق سجه تَسظ ضشوت تَسؼِ
َّاًَسدي پبسس
 .3.5فشايٌذ ًحَُ ًظبست سبصهبى َّاپيوبيي وطَسي ثش اًجبم اهَس اجشايي ٍ فؼبليتْبي هشتجظ ثب ٍسبيل پشًذُ فَق
سجه تَسظ ضشوت تَسؼِ َّاًَسدي پبسس.
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 .4تعبریف:
 .4.1سبزمبن :هٌظَس سبصهبى َّاپيوبيي وطَسي هي ثبضذ.
 .4.2مرکس خذمبت تبییذ صالحیت :ضشوت يب هَسسِ اي است وِ ثِ هٌظَس اًجبم اهَس اجشايي ٍ تػذي
گشي ٍاگزاس ضذُ اص سَي سبصهبى هغبثك ايي دستَسالؼول هَسد تبييذ لشاس گشفتِ ثبضذ .هي ثؼذ دس ايي
دستَسالؼول " هشوض" ًبهيذُ هي ضَد.
 .4.3کمیته فوق سبک :هٌظَس گشٍُ يب ثخطي اص سبصهبى است وِ اهَس هشثَط ثِ ٍسبيل ٍسصضي تفشيحي ٍ
فَق سجه سا ػْذُ داس هي ثبضٌذ.
 .4.4نمبینذه منتخب :هٌظَسهتخػػيي حَصُ ّبي هختلف تخػػي ٍسبيل پشًذُ ٍسصضي تفشيحي ٍ فَق
سجه است وِ اص سبصهبى داساي اجبصُ ًبهِ ثشاي اًجبم اهَس وبسضٌبسي ٍسبيل هزوَس دس هحذٍدُ
هٌذسجبت اجبصُ ًبهِ هي ثبضذ.
 .4.5اجبزه نبمه :هجَصي است وِ تَسظ سبصهبى ثشاي اضخبظ حميمي ٍ ثشاي هذت هؼيي غبدس ضذُ ٍ
اختيبسات داسًذُ اجبصُ ًبهِ دس آى دسج هي گشدد.
 .4.6مقررات  :هٌظَس لَاًيي َّاپيوبيي وطَسي  ،آييي ًبهِ ّبي اجشايي سبصهبى هػَة ّيئت دٍلت ٍ
دستَسالؼولْبي هػَة سبصهبى هي ثبضذ.
 .5وظبیف  ،مسئولیتهب و اختیبرات مراکس خذمبت تبییذ صالحیت :
هشوض تبييذ غالحيت ثبيذ الذاهبت صيش سا اًجبم دّذ :
 .5.1دسيبفت هَافمت اغَلي ٍ هجَص ثْشثشداسي اص سبصهبى.
.5.2

ايجبد ثبًه اعالػبتي ٍ سيستن وٌتشل اسٌبد ،هذاسن ٍ سَاثك هشثَعِ ثِ اهَس هشثَعِ ٍسبيل پشًذُ ٍسصضي
تفشيحي ٍ فَق سجه.

 .5.3تذٍيي ًظبم ًبهِ هشوضوِ دسآى ضشح ٍظبيف  ،اختيبسات ٍ هسئَليت ّب ٍ سٍضْبي اجشايي ٍ فشايٌذّبي
وبسي ٍ ًظبستي ليذ ضذُ ثبضذ.
 .5.4فشاّن ًوَدى ًيشٍي اًسبًي وبسآهذ ،تجْيضات ٍ اهىبًبت الصم ثشاي اًجبم خذهبت هَسد ًظش هغبثك الضاهبت
سبصهبى.
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 .5.5ايجبد سيستن آًاليي جْت خذهت سسبًي ثيطتش ثِ هتمبضيبى ثگًَِ اي وِ حتي الومذٍس ًيبصي ثِ هشاجؼِ
حضَسي ًجبضذ .هشوض ثبيذ تشتيجي اتخبر ًوبيذ وِ اهىبى خذهت سسبًي ثِ هتمبضيبى دس سشاسش وطَس ثِ
ًَاخت ٍ ثِ سَْلت فشاّن گشدد.
غَست يه
 .5.6تطىيل پشًٍذُ ثشاي هتمبضيبى دسيبفت اجبصُ ًبهِ ًوبيٌذگبى هٌتخت  ،اسصيبثي اٍليِ ٍ اسسبل پشًٍذُ افشاد
حبئض ضشايظ ثِ سبصهبى.
 .5.7ايجبد سيستن ويفي جْت اعويٌبى اص اًجبم اهَس ٍاگزاس ضذُ هشثَعِ ثِ ٍسبيل پشًذُ ٍسصضي تفشيحي ٍ فَق
سجه هغبثك ثب دستَسالؼولْب ٍ همشسات سبصهبى.
 .5.8اسصيبثي هيضاى سضبيت اسثبة سجَع ثِ غَست هستوش ٍ تالش ثشاي افضايص سغح سضبيت ٍ تىشين آًْب .
گضاسش تحليلي ًتبيج ثشسسيْب ٍ الذاهبت اغالحي غَست گشفتِ ثبيذ حذ الل ّش

 6هبُ يىجبس ثِ سبصهبى

اسسبل گشدد.
 .5.9هغبلؼِ  ،تحميك ٍ ثشسسي ٍ اًجبم الذاهبت الصم ثب ّوبٌّگي سبصهبى جْت تشٍيج ،تَسؼِ ٍ گستشش
َّاًَسدي ػوَهي دس ثخص ٍسبيل پشًذُ ٍسصضي ٍ تفشيحي ٍ فَق سجه ثب دسًظش گشفتي الضاهبت اهٌيتي
وطَس.
ّ .5.10وىبسي ثب سبصهبى دس تذٍيي  ،ثبصثيٌي  ،اغالح ٍ اجشاء آييي ًبهِ ّب ٍ دستَسالؼولْبي هشثَعِ هغبثك ثب
سٍيىشد جذيذ.
 .5.11پيگيشي جْت ثشعشف ًوَدى اضىبالت احتوبلي پشًٍذُ ّبي اسسبلي ثِ سبصهبى.
 .5.12فشاّن ًوَدى ضشايظ جْت اًجبم هويضي ٍ ثبصسسي سبصهبى ٍ اًجبم الذام اغالحي هتٌبست ثب اضىبالت ٍ يب
يبفتِ ّبي اػالم ضذُ تَسظ سبصهبى.
 .5.13اعالع سسبًي ٍ آهَصش ثِ هتمبضيبى اص عشيك ثشگضاسي ّوبيص ،دٍسُ آهَصضي  ،اسسبل ًطشيبت ،خذهبت
ايٌتشًتي ٍ غيشُ دس ساستبي استمبء ايوٌي ٍ ثْجَد اجشاي لَاًيي  ،همشسات ٍ استبًذاسدّبي وبسثشدي .
 .5.14ايجبد سيستوي جْت وٌتشل ٍ اعالع سسبًي ثِ هَلغ ثِ هتمبضيبى دس خػَظ صهبى اًمضبء اجبصُ ًبهِ ّب ٍ
گَاّيٌبهِ ّبي غبدسُ .ايي الذام ًبفي هسئَليتْبي داسًذُ گَاّيٌبهِ دس توذيذ ثِ هَلغ گَاّيٌبهِ ًوي ثبضذ.
 .5.15اًجبم اهَس اجشايي ٍ تػذي گشي ٍسبيل پشًذُ ٍسصضي تفشيحي ٍ فَق سجه ٍاگزاس ضذُ اص سَي سبصهبى
ثش اسبس هٌذسجبت آييي ًبهِ ٍ دستَسالؼولْبي جبسي سبصهبى.
ٍيشايص :غذٍس اٍل
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 .6رعبیت السمبت امنیتی:
هشوض ثبيذ الضهبت اهٌيتي سا ثب ّوبٌّگي وبهل ثب هجبدي ري سثظ اهٌيتي وطَس دس استجبط ثب اهَس ٍسبيل
پشًذُ ٍسصضي ٍ تفشيحي سػبيت ًوبيذ .ثذيْي است وليِ هسئَليتْبي ًبضي اص ػذم تَجِ ثِ هسبئل اهٌيتي
تَسظ داسًذگبى گَاّيٌبهِ ٍ ًوبيٌذگبى هٌتخت ثشػْذُ هتمبضي ٍ هشوض هي ثبضذ.
 .7شرح روش اجرا :
 .7.1هشوض ،هذاسن هتمبضيبى "ًوبيٌذُ هٌتخت " سا دسيبفت ٍ پس اص تىويل ٍ دس غَست احشاص ضشايظ هغبثك
ثب همشسات هشثَعِ ثِ سبصهبى اسسبل هي ًوبيذ.
 .7.2پس اص غذٍس اجبصُ ًبهِ تَسظ سبصهبى ،هشوض ثشاي ّش ًوبيٌذُ هٌتخت پشًٍذُ اي ايجبد ًوَدُ ٍ هذاسن ٍ
سَاثك ًوبيٌذُ هٌتخت سا دس آى ثجت هي ًوبيذ .ايي پشًٍذُ ّب ثبيذ ثِ ًحَ هغلَة ًگْذاسي ضذُ ٍ دس
غَست دسخَاست دس اختيبس هويضاى ٍ ثبصسسبى سبصهبى لشاس گيشد.
 .7.3هشوض ،اهَس وبسضٌبسي سا ثب تَجِ ثِ ًَع تخػع ثِ ًوبيٌذگبى هٌتخت هشثَعِ ثب ليذ هْلت اسائِ گضاسش
اػالم هي ًوبيذ.
.7.4

ًوبيٌذگبى هٌتخت هي ثبيست دس هذت تؼييي ضذُ ًسجت ثِ ثبصسسي ٍ اسائِ گضاسش ثِ هشوض الذام ًوبيٌذ.
هشوض هَظف است پيگيشيْبي الصم سا ثِ هٌظَس حػَل اعويٌبى اص اًجبم ثِ هَلغ ثبصسسي ٍ تىويل گضاسش
ًوبيٌذُ هٌتخت اًجبم دّذ.

.7.5

هشوض ،پس اص دسيبفت گضاسش ًوبيٌذُ هٌتخت آى سا اص ًظش تغبثك ثب الضاهبت سبصهبى َّاپيوبيي وطَسي
هَسد ثشسسي اٍليِ لشاس دادُ ٍ اضىبالت ٍ ًَالع احتوبلي سا ثب ّوبٌّگي ًوبيٌذُ هٌتخت هزوَس ٍ هتمبضي
ثشعشف هي ًوبيذ.

 .7.6پس اص اعويٌبى اص تغبثك ثب الضا هبت سبصهبى ،گضاسش ثِ ّوشاُ هذاسن ٍ ضوبئن آى تَسظ هشوض ثِ سبصهبى
اسسبل هي گشدد.
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.7.7

دسغَستيىِ سبصهبى تطخيع دّذ پشًٍذُ اسسبلي اص سَي هشوض داساي ًَالػي است ٍ يب ايٌىِ گضاسش
تىويلي ًيبص ثبضذ هشوض ًسجت ثِ پيگيشي جْت ثِ عشف ًوَدى اضىبالت ٍ اًجبم الذاهبت اغالحي دس
اسشع ٍلت الذام ًوبيذ.

 .7.8هشوض ،اجبصُ ًبهِ ّب ٍگَاّيٌبهِ ّبيي وِ سبصهبى غبدس هي ًوبيذ سا دس اسشع ٍلت دسيبفت ٍ تحَيل
هتمبضيبى هي ًوبيذ.
 .7.9هشوض ،اعالػبت هشثَط ثِ اجبصُ ًبهِ ّب ٍ گَاّيٌبهِ ّبي غبدسُ تَسظ سبصهبى سا ثِ ًحَ همتضي ثجت
ًوَدُ ٍ تشتيجي اتخبر هي ًوبيذ تب يىوبُ لجل اص اًمضبء ّوبٌّگيْبي الصم سا ثب هتمبضي جْت توذيذ ٍ يب پس
گشفتي آى اًجبم هي دّذ.
 .7.10گَاّيٌبهِ ّب ٍ اجبصُ ًبهِ ّبيي وِ تبسيخ اًمضبء آى فشاسسيذُ ٍ يب اص دسجِ اػتجبس سبلظ ضذُ است تَسظ
هشوض جوغ آٍسي ٍ ثِ سبصهبى ػَدت دادُ هي ضَد.
 .8تصویب و اجراء :
ايي دستَسالؼول دس تبسيخ  1390 / 12 / 14تَسظ هؼبٍى ٍصيش ساُ ٍ ضْشسبصي ٍ سئيس سبصهبى َّاپيوبيي
وطَسي ثِ تبييذ سسيذُ است لزا اص تبسيخ هزوَس الصم االجشا ثَدُ ٍ وليِ دستَسالؼولْب ٍ سٍيِ ّبي هغبيش ثب آى
هلغب اػالم هي گشدد.
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