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1ـ َذف ي دامىٍ كاربزد:
َذف:
تشٗيج فشٖٛو مبس ىشٗٛي ٗ ت٘ػؼ ٚت٘إْٖذي ٛبي اػضب ثب حض٘س دس مبس ىشٗ ،ٙثٕ ٚح٘ي مٚ

ائ

مبسىشٗٛٙب ،صّيٖٚاي ثشاي فؼبٍيت ىشٗٛي افشاد مبسىشٗ ٙثؼذ اص فبسؽ اٍتحليَي ّٜيب مشد ٗ ٙمبسىشٗٛٙب ثب
ت٘ػؼ ٚفؼبٍيتٛبي خ٘دٕ ،ؼجت ث ٚايجبد ثٖيبٛٙبي اقتلبدي اقذاُ ْٕبيٖذ.
دامىٍ كاربزد:
مَي ٚاػضبي ثبؿيب ٙاػِ اص ػبدي ٗ اػتؼذاد دسخـبٓ.
2ـ مزاجع ي مأخذ
 سٗؽ اجشايي ٗ مٖتشً ّؼتٖذات ثشٕبّ ٚمبسآفشيٖي ٗ فٖبٗسي ثبؿيبٙ -ػبيتwww.fekreno.org :

3ـ تعاريف ي اختصارات
كار گزيٌ ّ :تـنٌ اص حذاقٌ ٕ 5فش اص اػضبي ثبؿيب ٙدس يل ٗاحذ دإـيبٛي اػت ،م ٚثب ِٛ

-1 3

استجبط خ٘ثي داؿت ،ٚينذييش سا قجً٘ داسٕذ ٗ ّي ت٘إٖذ ث ٚػٖ٘آ ّنٌْ دس مٖبس  ِٛث ٚمبس ىشٗٛي
ٓد .
ثپشداصٕذ ٗ دس يل صّيٖ ٚخبف يب سؿت ٚتخللي ّـخق ،فؼبٍيت ْٕبي
باضگاٌ :دس ائ سٗؽ اجشائيّٖ ،ظ٘س ثبؿيب ٙپظٗٛـيشآ ج٘آ ٗ ٕخجيبٓ اػت.

2- 3

 3- 3داوطگاٌ :دإـيب ٙآصاد اػالّي.
4- 3

ياحذَاي داوطگاَي ّٖ :ظ٘س ٗاحذٛبي تبثؼ ٚدإـيب ٙآصاد اػالّي ٛؼتٖذ مٚ

ثبؿيب ٙدس إٜٓب

داساي فؼبٍيت ّي ثبؿذ.
4ـ ضزح اقذامات:
 1-4تطكيل كارگزيٌَا:
ثشاي اٍٗئ ثبس ،ثب اػالُ ػّْ٘ي سئيغ ثبؿيبٛ ٙش ٗاحذ ٗ ثيبٓ

ّضايبي تـنيٌ ٗ فؼبٍيت مبسىشٗٛٙب،

اػضبي ػالقْٖذ ث ٚتـنيٌ ىشٗٛ ٙبي مبسي تشغيت ّي ؿٕ٘ذ ٗ دس اداّٛ ،ٚش ٗقت فشد جذيذي ثٚ
ػض٘يت ثبؿيب ٙدسآّذ ،ث ٚاٗ پيـٖٜبد ّي ؿ٘د ثب ايجبد استجبط ثب مبسىشٗٛ ٙبي ّ٘ج٘د ٗ تؼبٌّ ثب إٜٓب،
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دييش مبسىشٗ ٙتخللي دييشي

تـنيٌ دٛذ.

مبسىشٗٛٙب داساي قذست إؼغبف پزيشي ثيـتشي دس ثشاثش ّحيظ دس حبً تغييش

ٛؼتٖذ ٗ ثٜتش

پبػخي٘ي ٕيبص ٛب ّي ثبؿٖذ ّْٜ .تشئ ّضيت مبس ىشٗٛٙب ائ اػت م ٚآٓ ٛب ّي ت٘إٖذ دس ساثغ ٚثب
ٓيبصٛبي ّحيظ ث ٚػشػت ٗامٖؾ ٕـبٓ دٖٛذ .مبسىشٗٛٙب ّ٘جت ثٜج٘د ميفيت چشخ ٚمبسي ّي ؿٕ٘ذ
ٓ  .دس مبسىشٗٛٙبي اثشثخؾ ،اػضب ٕؼجت ث ٚاٛذاف ىشٗٙ
ٗ دس استقب ػَْنشد سقبثتي ٕيض ػ ِٜثؼضايي داس د
ّتؼٜذٕذ ٗ ّي دإٖذ م ٚچيٕ٘ ٚثب  ِٛمبس مٖٖذ تب اٛذاف ىشٗ ٙتحقق يبثذ .افشاد ثب ػض٘يت دس ىشٗٛ ٙب،
دإؾ ٗ ثيٖؾ جْغ ٗ خ٘د سا افضايؾ ّي دٖٛذ ٗ دس ٕتيج ٚائ اّش ّ٘جت افضايؾ خالقيت دس ّحيظ
مبس ّيىشددْٛ .چٖئ ّـنالتي اص قجيٌ  :تفبٗت ؿخليتي افشاد ىشٗ ،ٙثشٗص اختالفبت ٗ تضبدٛب دس
ىشٗ ٗ ٙدس پي آٓ استجبعبت ضؼيف دس ثغٔ مبسىشٗ ٙسا ّيت٘آ اؿبس ٙمشد.
 3-4ساماوذَي گزيٌ:
ٛش مبسىشٗ ٙپغ اص تـنيٌٕ ،ؼجت ث ٚثشىضاسي إتخبثبت ٗ تؼيئ ٛيأت ػشپشػتي ىشٗ ٙثشاي يل ػبً
اقذاُ ّي ْٕبيذ  .ائ ٛيأت ّتـنٌ اص ٕ 3فش ّي ثبؿذ ،ؿبٌّ  :دثيش استجبعبت ،دثيش پظٗٛـي ٗ دثيش
اقتلبدي .ؿشح ٗظبيف ٛشيل اص ائ افشاد ػجبست اػت اص:
 1-3-4دثيش استجبعبت:
 ثشقشاسي استجبط ثئ ٗ ثب اػضبي مبسىشٗ ،ٙثّٖ ٚظ٘س اعالع سػبٕي ٛب ٗ پي ىيشيفؼبٍيتٛبيي مٛ ٚشيل اص اػضب ثبيذ إجبُ دٖٛذ.
 ّؼئٍ٘يت ّؼتقيِ ٗ إحلبسي استجبط مبسىشٗ ٙثب سئيغ ثبؿيبٗ ٙاحذ ،ػبيش مبسىشٗٛ ٙب ْٕٗبيٖذىبٓ اػضبي ٗاحذ.
 ّذيشيت جَؼبت مبسىشٗ ٗ ٙتٜي ٗ ٚث ٚاّضب سػبٕذٓ ك٘س تجَؼبت ،ثب مْل ػبيش افشادّؼئً٘ .دس غيبة ٗي ،دثيش پظٗٛـي ،جَؼ ٚاػضبي مب سىشٗ ٙسا ّذيشيت ّي ْٕبيذ  .دس
غيبة ٛش دٗ ،ثٜتش اػت جَؼ ٚمبسىشٗ ٙتـنيٌ ٕـ٘د.
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 ت٘جي ٚاػضبي مبسىشٕٗ ٙؼجت ثّ ٚقشسات ّ٘ج٘د ٗ تؼٜيالت قبثٌ اػتفبد.ٙ ؿٖبػبئي ٕيبصٛبي آّ٘صؿي اػضبي مبسىشٗ ٙاص ثئ مبسىبٛٙبي ّل٘ة ثبؿيب ٗ ٙاػالُ ثٚسئيغ ثبؿيب ٗ ٙپي ىيشي ثشاي حض٘س فؼبً ٗ ػ٘دّٖذ اػضبي مبسىشٗ ٙدس مبسىبٙ

ٛبي

آّ٘صؿي ثبؿيبٗ ٙاحذ.
 ّـبسمت ثب سئيغ ثبؿيب ،ٙثشاي اجشاي ٛشچ ٚثٜتش ٗ ميفي تش ثشٕبّٛ ٚبي ّل٘ة ثبؿيب.ٙ تٜي ٗ ٚاسػبً ىضاسؽ ػَْنشد مبسىشٗ ٙث ٚسئيغ ثبؿيبٗ ٙاحذ ،دس پبيبٓ ٛش فلٌ اص ػبً. 2-3-4دثيش پظٗٛؾ:
 جؼتج٘ دس ايٖتشٕت ٗ ّٖبثغ خجشي ٗ اعالػبت ػَْي ،ثّٖ ٚظ٘س ؿٖبػبئي ٕيبصٛبيپظٗٛـي دػتيبٛٙبي ّختَف ٗ إتخبة ا ٍٗ٘يتٛبي ّشتجظ ثب صّيٖ ٚفؼبٍيت مبسىشٗٗ ٙ
عشح دس جَؼبت مبسىشٗ.ٙ
 ّذيشيت دس تؼشيف عشحٛبي پظٗٛـي اػضبي ىشٗ ٗ ٙپيـٖٜبد إٜٓب ث ٚسئيغ ثبؿيبٗ ٙاحذ،جٜت إجبُ اقذاّبت ثؼذي .اػضبي ٛشمبسىشٗ ،ٙدس تؼشيف عشح ٛبي پظٗٛـي خ٘د ،ػالٗٙ
ثش اػضبي ٛيأت ػَْي ٗاحذ ،فقظ ّي ت٘إٖذ اػضبي مبس ىشٗ ٙخ٘د سا حؼت ٕيبص ثٚ
ػٖ٘آ ْٛنبس خ٘د دس اجشاي عشح إتخبة ٗ دس پشػـؾٓاّ ٚدسج ْٕبيٖذ .
 پي ىيشي عشحٛبي پظٗٛـي پيـٖٜبدي مبسىشٗ ،ٙتب ٕيٌ ث ٚتل٘يت ٗ إؼقبد قشاسداد. ٕظبست ٗ پي ىيشي حؼٔ اجشا ٗ ثّ٘ ٚقغ عشح ٛب يي م ٚقشاسداد إٜٓب ّٖؼقذ ٗ جبسيّي ثبؿٖذ.
 پي ىيشي دس تٜيّ ٚقبالت ػَْي ت٘ػظ اػضبي مبسىشٗ ٗ ٙچبح إٜٓب دس ّجالت تخقكيٗ يب اسائ ٚدس ْٛبيـٜبي ػَْي.
 تالؽ دس ت٘ػؼ ٚميفي ٗ مْي عشحٛبي پظٗٛـي مبسثشدي ّ٘سد ٕيبص دػتيبٜٛبي اجشائي،كٖؼتي ٗ تحقيقبتي ّشتجظ ثب صّيٖ ٚفؼبٍيت مبسىشٗ ،ٙثّٖ ٚظ٘س صّيٖ ٚػبصي ٛشچ ٚثيـتش
فؼبٍيتٛبي مبسىشٗ ،ٙثؼذ اص فبسؽ اٍتحليَي.
 3-3-4دثيش اقتلبدي:
 ٕظبست ٗ ٛذايت مَي ٚفؼبٍيتٛبي مبسىشٗ ٙاص جٖج ٗ ٚديذىب ٙاقتلبدي ،دس ساػتبي مبٛؾٛضيٖٛ ٚب ٗافضايؾ ػ٘دآٗسي مبسىشٗ.ٙ
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 جؼتج٘ ،إتخبة ٗ إؼنبع ساٛ ٙبيي م ٚث ٚكشف ٚج٘ئي دس ٛضيٖٛ ٚب ٗ افضايؾ سإذّبٓمبسىشّٖٗ ٙجش ّي ؿ٘د.
 ساْٖٛبيي ّجشيبٓ عشحٜبي پظٗٛـي جبسي ،دس آتخبة ساٛ ٙبي ّيبٓ ثش مبٛؾ ٛضيٖٚاجشاي عشحٜبي پظٗٛـي ري سثظ.
 ثشسػي فٖي ٗاقتلبدي ٕتبيج حبكٌ اص آثبس پظٗٛـي اػضبي مبسىشٗ ،ٙثّٖ ٚظ٘س ٕيٌ ثّٚشاحٌ ثؼذي تٍ٘يذ ،حؼت ّ٘سد ت٘ػظ مبسىشٗ ٗ ٙيب دػتيبٙ

ٛبي اجشائي ٗ كٖؼتي

ري سثظ.
 4-4كار گزيٌَاي ممكه:
مبسىشٗٛٙب ّي ت٘إٖذ ثش اػبع سؿت ٚتحليَي ٗ يب صّيٖ ٚمبسي تخللي ،ؿنٌ ىيشٕذ  .ػٖبٗئ مبس
ىشٗٛٙب ،ث ٚپيـٖٜبد مبسىشٗ ،ٙتأييذ سئيغ ثبؿيبٗ ٙاحذ ٗ تل٘يت ّؼبٕٗت پظٗٛؾ ٗ فٖبٗسي ثبؿيب،ٙ
تؼيئ ّي ىشدد .ضْٖب دس يل صّيٖ ٚخبف ،اّنبٓ ايجبد مبسىشٗٛٙبي ّ٘اصي ٗ ٕ ِٛبُ ٗج٘د داسد.
 5-4فعاليت َاي كارگزيٌَا:
 1-5-4مبسىشٗٛٙب الصُ اػت ٗ إتظبس داسد مَي ٚفؼبٍيت ٛبي اػضبيـبٓ ،اػِ اص  :عشح ٛبي پظٗٛـي،
ّقبالت ،اختشاػبت ،سا ٙإذاصي ؿشمت تؼبٕٗي ،حض٘س دس ّشامض سؿذ ٗ پبسك

ٛبي ػَْي ٗ

فٖبٗسي ٗ ...فقظ ّشتجظ ثب صّيٖ ٚمبسي ٗ تخللي مبسىشّٖٗ ٙتخت ثبؿذ ٗ اص پشامٖذ ٙمبسي ٗ
غيش تخللي مبسكسدٓ اميذاً خ٘دداسي ْٕبيٖذ.
 2-5-4مبسىشٜٗٛب الصُ اػت دس ثذٗ تأػيغ دس تالؽ ثشاي پيذامشدٓ مبس پظٗٛـي ،مبسؿٖبػي ٗ يب
اجشائي اص خبسج اص ٗاحذ ثبؿٖذ ٗ دس جٜت اخز سضبيت دػتيبٙ

ٛبي اجشائي ،كٖؼتي ٗ

تحقيقبتي ّشتجظ ،تْبُ تالؽ ٗ ّ ٙت اػضبي خ٘د سا ث ٚمبس ثٖذٕذ .
 3-5-4مبسىشٗٛٙب حتي پغ اص اختتبُ دٗس ٙػض٘يت اػضبيـبّٓ ،ي ت٘إٖذ ث ٚفؼبٍيت خ٘يؾ اداّٚ
دٖٛذ ،اّب تؼٜيالت ثبؿيب ٙتٖٜب ث ٚآٓ ػذ ٙاص اػضبي مبسىشٜٗٛب تخليق ّي يبثذ م ٚاػتجبس
ػض٘يت إٜٓب دس ثبؿيب ٙخبتْٕ ٚيبفت ٚثبؿذ  .اٍجت ٚػبيش اػضبي مبسىشّٗ ٙي ت٘إٖذْٛ ،نبس
عشحٜبي پظٗٛـي اػضبي سػْي ثبؿٖذ  .إتظبس ائ اػت م ٚمبسىشٗٛ ٙب دس عي دٗ ػبً
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ػض٘يت ػبدي ٗ يب  4ػبً ػض٘يت اػتؼذاد دسخـبٓ ،ث ٚحذي اص ت٘إبيي ثشػٖذ م ٚثت٘إٖذ
ٕؼجت ث ٚتؼشيف ٗ اجشاي عشح ٛبي پظٗٛـي ٗ اجشائي دػتيبٛ ٙبي ّختَف اقذاُ ْٕبيٖذ .اٍجتٚ
ثبؿيب ٙدس جٜت ثشقشاسي استجبط مبسىشٗٛ ٙب ثب دػتيبٛٙب ٗ ػبصّبٓٛبي ري سثظ ْ٘ٛاس ٙمٖبس
مبسىشٗٛٙب خ٘اٛذ ث٘د.

 6-4اقذامات اجزايي كار گزيٌ َا:
 1-6-4تؼشيف ٗ تؼيئ صّيٖٛ ٚبي فؼبٍيت ٗ اٛذاف مبسىشٗ ٙثش اػبع ٕظش ػٖجي اص اػضبي مبسىشٗٙ
ٗ ثجت آٓ دس ثبؽىبٗ ٙاحذ ٗ دسج دس ػبّبٕ ٚثبؿيب.ٙ
 2-6-4الصُ اػت تْبّي فؼبٍيت ٛبي مبس ىشّٗ ٙؼتٖذ ؿ٘د.
 3-6-4ؿفبف ػبصي مَي ٚپشداخت ٛب ٗ دسيبفت ٛبي مبسىشٗ ،ٙثشاي اػضبي ّتج٘ع.
 4-6-4اػتفبدٛ ٙشچ ٚثيـتش اص ْٛفنشي ٗ تجبدً ٕظش اػضبي مبسىشٗ ،ٙاص عشيق استجبط ّؼتْش ثب إٜٓب
ٗ تـنيٌ جَؼبت دٗسٙاي اص پيؾ ت٘افق ؿذ ٙثب إٜٓب .
 5-6-4تقؼيِ ٗظبيف ٗ ث ٚمبسىيشي  ْٚٛاػضبي مبسىشٗٛٙب دس فؼبٍيتٛب.
ّ 6-6-4غبٍؼ ٗ ٚمؼت آىبٛي ٗ آؿٖبيي ثب صّيٖٛ ٚبي ّختَف

خالقيت ٕ٘ ،آٗسي  ،مبسآفشيٖي ٗ

سٗإـٖبػي ىشٗ.ٙ
 7-6-4ايجبد يل ّحيظ كْيْي ٗ يل دً دس مبسىشٗ.ٙ
 8-6-4إتقبً ٕتبيج تجشيجبت ّ٘فق ٗ ٕبّ٘فق خ٘د ث ٚمبسىشٗٛٙبي دييش.
 7-4مشيتَاي باضگاٌ بزاي كار گزيٌ َا:
 1-7-4اٍٗ٘يت دس اختلبف تؼٜيالت ،دس تْبّي ّ٘اسد آيئ ٕبّ ٚتؼٜيالت.
 2-7-4اٍٗ٘يت دس تل٘يت عشح ٛبي پظٗٛـي ثٖيبدي:
دس ك٘ست ٗج٘د ّحذٗديت اػتجبسي ،عشحٛبي ثٖيبدي مبسىشٗٛٙب ثشاي تل٘يت دس اًٗٗيت قشاس
ّيىيشٕذ .ضْٖب ّجشي ٛش عشح مؼي اػت م ٚعشح سا پيـٖٜبد داد ٗ ٙيب ايذ ٙاٍٗي ٚسا ّغشح
ْٕ٘د ٙاػت ٗ افشاد دييش حؼت تخلق ٗ ٕيبصّ ،ي ت٘إٖذ ْٛنبس ّجشي ثبؿٖذ.
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 3-7-4اٍٗ٘يت ؿشمت دس مبسىبٛ ٙبي آّ٘صؿي تخللي.
ّ 4-7-4ؼشفي مبسىشٗ ٙثّ ٚشامض سؿذ ٗ پبسك ٛبي ػَْي ٗ فٖبٗسي

 ،ثشاي اػتفبد ٙاص اّنبٕبت ٗ

تؼٜيالت إٜٓب.

 8-4يظايف رؤساي باضگاٌ ياحذَا در ارتباط با كار گزيٌَا:
 1-8-4تؼشيف ٗ ايجبد مبسىشٗ ٙدس ػبّبٕ ٚثبؿيب ( ٙتب ايجبد ػبّبٕ ٚالصُ اػت ث ٚك٘ست دػتي دس
صٕٗنٖي خبف ائ ّ ،ِٜإجبُ ؿ٘د ٗ دس دفتش ثبؿيبٕ ٙيٜذاسي ىشدد ).
 2-8-4تؼٜيٌ دس ؿنٌ ىيشي ٗ ّؼبػذت دس ت٘ػؼ ٚفؼبٍيت مبسىشٗٛٙب.
 3-8-4تخليق فضبي ّٖبػت ثشاي تـنيٌ جَؼبت مبس ىشٗٛٙب.
 4-8-4دس اٍٗ٘يت قشاس دادٓ عشحٛبي پظٗٛـي مبسىشٗٛٙب ثشاي ثشسػي ٗ تل٘يتّ ،ـشٗط ثش ايٖن:ٚ
 عشحٛبي پظٗٛـي پيـٖٜبدي ،دس ساػتبي فؼبٍيت مبسىشٗ ٙثبؿذ ،دس غيش ايٖل٘ست غيشّل٘ة تَقي ىشدد.
 فقظ اص اػضبي ٛيأت ػَْي ٗاحذ ٗ اػضبي مبسىشٗ ٙدس حذ ٕيبص ٗ ضشٗست ث ٚػٖ٘آ ْٛنبساػتفبد ٙمشد ٙثبؿٖذ .اػضبي ثبؿيب ٙم ٚػض٘ ٛيچ مبسىشٗٛي ٕجبؿٖذْٕ ،ي ت٘إٖذ ْٛنبس
ؿٕ٘ذ ( ثجض اػضبي ٛيأت ػَْي ).
 5-8-4ثشٕبّ ٚسيضي ٗ اجشاي ثبصديذ ٛب ٗ ٕـؼت ٛبي تخللي مبسىشٗٛ ٙب ثب كٖبيغ ،دػتيبٙ

ٛبي

اجشايي ٗ تحقيقبتي ّشتجظ.
ٛي ت ػَْي ّتخلق ّشتجظ
 6-8-4مْل ث ٚمبسىشٗٛٙب جٜت ىشفتٔ ّـبٗس ٗ ٙساْٖٛبيي اص اػضبي أ
اص ٗاحذ يب ّتخللئ كٖؼتي ٗ تحقيقبتي خبسج اص ٗاحذ.
 7-8-4دسيبفت ك٘ستجَؼبت مبسىشٗٛٙب ،ثشسػي ٗ اسصيبثي إٜٓب.
 8-8-4اسصيبثي فؼبٍيتٛبي مبسىشٗٛٙب دس پبيبٓ ٛش فلٌ ٗ اسػبً ىضاسؽ ّشث٘ط ث ٚػتبد ّشمضي
ثبؿيب.ٙ
 9-8-4ثشىضاسي مبسىبٛٙبي آّ٘صؿي تخللي ّ٘سد دسخ٘اػت مبسىشٗ ٙثشاي تنْيٌ اعالػبت اػضبي
مبسىشٗ ٙجٜت اتْبُ پشٗط ٗ ٙعشح پظٗٛـي ايـبٓ.
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 10-8-4ثشسػي ٗ تل٘يت ػٖبٗئ مبسىشٗٛٙب.
 11-8-4ػبّبٕذٛي استجبطات ٗ ْٛنبسي ثئ مبسىشٗٛٙبي  ِٛساػتب ثشاي إجبُ پشٗطٛ ٙبي پظٗٛـي
ثضسه.
سقشاسي استجبط ثب دػتيبٛٙبي اجشائي ،كٖؼتي ٗ تحقيقبتي دٍٗتي ٗ خل٘كي مـ٘س ٗ جَت
 12-8-4ة
سضبيت إٜٓب دس ٗاىزاسي مبسٛبي ّٖبػت ثب صّيٖٛ ٚبي فؼبٍيت ث ٚمبسىشٗٛ ٙب ،اص عشيق إؼقبد
تفبٕ ِٛبّ ٚيب قشاسدادٛبي ْٛنبسي ػَْي ـ پظٗٛـي.
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