بسوِ تعالي
"ضيَُ ًاهِ تكويل فرم هخصَظ رأي ٍ تٌظين گردش كار آى"
تِ هٌظَض حؿي اجطاي همطضات هطتٌَ تِ ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي ٍ نسٍض ضأيّ ،يأت ّاي تسٍي ٍ تجسيسًظط ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي
واضهٌساى هىلفٌس زض تىويل فطم هرهَل ضأي (هَيَع هازُ  39آييي ًاهِ اجطايي لاًَى ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي) ٍ تٌظين گطزـ واض
آى ،هَاضز ظيط ضا ضػايت ًوايٌس.
الف ) تكويل فرم رأي
ً -1ام صحيح ٍ كاهل ّيأت صادر كٌٌذُ رأي
زض ؾُط اٍل ،حؿة هفاز هازُ يه لاًَى ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي ً ،ام نحيح ٍ واهل ّيأت نازض وٌٌسُ ضأي تايس تِ ايي نَضت تاقس:
"ّيأت تسٍي/تجسيسًظط ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي واضهٌساى ( ...چٌاًچِ ّيأت ضؾيسگي وٌٌسُ قؼثِ هَيَع تٌس  9هازُ  35آييي ًاهِ
اجطايي لاًَى فَق تاقس ،شوط ًام قؼثِ ًيع العاهي اؾت)
 -2هطخصات سجلي كارهٌذ
تطاي حهَل اَويٌاى اظ اًتؿاب ضأي نازضُ تِ قرم هَضز ًظط ،زضج هكرهات واهل فطزي هتْن(هكتول تط ًام ٍ ًام ذاًَازگي ،تاضيد
تَلس ،قواضُ قٌاؾٌاهِ ،هحل نسٍض ،وس هلي ٍ ًام پسض) زض فطم ضأي العاهي اؾت.
ًَ -3ع استخذام
زض ؾُط زٍم پؽ اظ ٍاغُ هؿترسم ًَع اؾترسام ٍي ( ضؾوي ،ثاتت ،زائن ،پيواًي ٍ يا لطاضزازواض هؼيي يا هكرم يا ذطيس ذسهت) ًَقتِ
قَز .زضج ًَع اؾترسام زض تكريم قوَل لاًَى ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي تط ٍيؼيت فطز هؤثط اؾت.
 -4هذرك تحصيلي(آذطيي هسضن تحهيلي) ٍ سَابك كاري هتْن (گطٍَُ/ثمِ قغلي ،ؾاتمِ واض ٍ پؿت ؾاظهاًي) ايي هَاضز ،تياًگط
تركي اظ هَلؼيت ٍ ؾَاتك واضهٌس (هَيَع هازُ  21آيييًاهِ اجطايي) اؾت ،تٌاتطايي زضج آًْا زض آضاء يطٍضي اؾت.
 -5حالت استخذاهي
زض فطم ضأي ٍ زض لؿوت هطتٌَ تِ "حالت اؾترساهي واضهٌس زض ظهاى نسٍض ضأي" پؽ اظ ػٌَاى حالت اؾترساهي ،هٌحهطاً يىي اظ
حالتّاي اؾترساهي احهاء قسُ زض هازُ  120لاًَى هسيطيت ذسهات وكَضي ٍ يا هصوَض زض همطضات زؾتگاُّاي زاضاي همطضات اؾترساهي
ذال ليس قَز.
چَى تط ذي اظ حاالت اؾترساهي ،هَجة ذطٍج واضهٌس اظ قوَل لاًَى ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي هي قَز ،لصا تِ هٌظَض تكريم قوَل
لاًَى تط ٍيؼيت هتْن زض ظهاى نسٍض ضأي ،شوط ايي هَاضز زض آضاء العاهي اؾت.
 -6اًطباق درست ّر تخلف ،صرفاً با يكي از بٌذّاي هادُ  8لاًَى رسيذگي بِ تخلفات اداري (هَيَع هازُ 20
آيييًاهِ اجطايي)
زض هَاضز هحىَهيت ،نطفاً تٌسّاي هطتٌَ تِ اتْاهاتي ضا وِ ّيأت هحطظ تكريم هي زّس ،زض ايي لؿوت اظ فطم ضأي هحىَهيت ليس قَز.
 -7ركر عٌَاى كاهل ٍ دليك هجازات ٍ بٌذ استٌادي هربَط (زض هَاضزي وِ ّيأت ترلف يا ترلفات ازاضي ضا هحطظ تكريم هي
زّس ).زض ّويي اضتثاٌ:
 زض هَاضزي وِ ًَع ٍ هيعاى تٌثيِ ازاضي ترلفات ازاضي زض لَاًيي هؼيي اؾت ،تٌثيِ ازاضي هصوَض زض ضأي تايس تا هجاظات همطض زض لاًَىهطتٌَ ،هٌُثك تاقس.
 زض هجاظاتّاي هَيَع تٌسّاي (ج)(،ز)ّ( ،ـ)( ٍ ،ظ) هازُ  9لاًَى ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي ،هست تٌثيِ ازاضي زض هحسٍزُ ظهاًي هصوَضزض ايي تٌسّا ٍ زض تٌثيِ ازاضي هَيَع تٌس (ٍ) حؿة هفاز زازًاهِ قواضُ  1004هَضخ ّ 1386/9/16يأت ػوَهي زيَاى ػسالت ازاضي ٍ ايٌىِ

هحطٍهيت هصوَض تطاي توام ََل هست ذسهت ًيؿت ،هست هجاظات تِ تكريم ّيأت تؼييي هي قَز .حؿة تهوين هترصُ زض جلؿِ
هَضخ ّ 1379/8/14يأت ػالي ًظاضت؛ هست ظهاى تؼييي قسُ زض تٌس اذيط تِ ّط زٍ هجاظات هصوَض زض آى تؿطي زاضز .تؼالٍُ ،تا ػٌايت تِ
ايٌىِ تٌس هعتَض زٍ هجاظات هتفاٍت ضا احهاء ًوَزُ اؾت ،لصا ّيأت ّا زض نسٍض ضأي تطاي يه پطًٍسُ ،نطفاً يىي اظ آًْا ضا هي تَاًٌس
اػوال وٌٌس.
 زض تٌثيْات ازاضي تٌسّاي (ج)( ٍ ،ح) تِ تطتية هيعاى وؿط حمَق ٍ فَقالؼازُ قغل يا ػٌاٍيي هكاتِ ٍ هيعاى حمَق هثٌاي پطزاذتيهطتٌَ زض هحسٍزُ همطض زض ايي تٌسّا ٍ ًيع زض تٌثيِ ازاضي هَيَع تٌس (ٌ) هيعاى تمليل گطٍُ تايس هكرم قَز.
 زض هجاظات تغييط هحل جغطافيايي ذسهت هٌسضج زض تٌس (ّـ) ّيأتّا تا تَجِ تِ پطًٍسُ اتْاهي ٍ ّواٌّگي لثلي اظ حيث اهىاى اجطايضأي ،حتواً هحل ذسهت جسيس هؿترسم ضا زض ضأي تؼييي ًوايٌس ( .تا لغَ هازُ  51لاًَى تاظؾاظي ًيطٍي اًؿاًي ،اذتياض زؾتگاُ تطاي تؼييي
هحل ذسهت زض هَضز ايي هجاظات ؾلة قسُ اؾت)
 -8درج ًطاًي (آدرس) كارگسيٌي هربَط در آراي لابل پژٍّص
زض هَاضز نسٍض آضاي لاتل پػٍّف اظ ؾَي ّيأت ّاي تسٍي ،هُاتك هفاز هازتيي ( )25( ٍ )24آيييًاهِ اجطايي ،فمٍ آزضؼ ازاضُ واضگعيٌي
شيطتٍ واضهٌس تايس تِ ػٌَاى هحل زضيافت زضذَاؾت تجسيس ًظط شوط قَز.
 -9درج هْلت اعتراض بِ ديَاى عذالت اداري در آراي لطعي
تط اؾاؼ تثهطُ  2هازُ  16لاًَى تكىيالت ٍ آييي زازضؾي زيَاى ػسالت ازاضي ،هْلت تمسين زازذَاؾت ضاجغ تِ آضاء ٍ تهويوات لُؼي
ّيأت ّا ،تطاي اقرال زاذل وكَض ؾِ هاُ ٍ تطاي افطاز همين ذاضج اظ وكَض قف هاُ اظ تاضيد اتالؽ آضاء ٍ تهويوات  ،هُاتك لاًَى آييي
زازضؾي زازگاُ ّاي ػوَهي ٍ اًمالب زض اهَض هسًي اؾت .اظ آًجا وِ هُاتك تثهطُ هعتَضّ ،يأت ّا هىلفٌس زض ضأي يا تهوين ذَز تهطيح
ًوايٌس وِ ضأي يا تهوين آًْا ظطف هست هعتَض زض زيَاى لاتل اػتطاو اؾت ،تٌاتطايي ،زض آضاء ٍ تهويوات لُؼي ّيأت ّا ،تط حؿة
الاهتگاُ هتْن ،هْلت هطتٌَ تِ قىايت تِ زيَاى ػسالت ازاضي تهطيح قَز.
ب) گردش كار رأي
هَاضزي وِ زض ًَقتي گطزـ واض ضأي تايس هَضز تَجِ لطاض گيطًس ،ػثاضتٌس اظ:
 -1رعايت آييي ًگارش
ًظط تِ اّويت آضاي ّيأت ّا ٍ آثاض ًاقي اظ آى ،الظم اؾت زض ٌّگام تٌظين گطزـ واض ضأي ،آييي ًگاضـ ٍ ًىات زؾتَضي ضػايت گطزز ٍ
ٍاغگاى ٍ انُالحات هٌسضج زض لاًَى ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي ٍ آيييًاهِ اجطايي آى ٍ زؾتَضالؼول ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي ٍ ؾايط
لَاًيي ٍ همطضات اؾتٌازي(تط حؿة هَضز) اؾتؼوال قَز.
 -2ركر خالصِ سَابك كاري كارهٌذ
اظ آًجا وِ گطزـ واض ضأي ،هؼوَالً تا شوط ذالنِ اي اظ ؾَاتك واضي واضهٌس آغاظ هي قَز ٍ ًيع هُاتك هازُ  21آيييًاهِ اجطايي لاًَى
هعتَض ،هَلؼيت ٍ ؾَاتك ٍي تايس هس ًظط ّيأت لطاض گيطز .تٌاتطايي:
 ًحَُ ٍضٍز تِ ذسهت ٍ ؾال قطٍع تِ واض واضهٌس ٍ ًيع ضزُّاي ذسهتي ٍي (هسيطيتي ٍ غيط هسيطيتي) اظ آغاظ اقتغال تِ واض تا ظهاىنسٍض ضأي ٍ هَاضز ًظيط آى ،ػالٍُ تط هَاضز هصوَض زض تاالي فطم ضأي ،شوط قَز.
 شوط هَاضز تكَيك ٍ تٌثيْات احتوالي ٍي تا ليس ايٌىِ اظ َطف وسام همام هجاظ ٍ زض چِ هَيَػي تَزُ اؾت.ًكتِ :هَلؼيت ٍ ؾَاتك واضهٌس زض هَاضزي وِ ترلف يا ترلفات ازاضي هحطظ تكريم زازُ هي قَز ،زض ضأي نازضُ هؤثط اؾت .زض آضاي
تطائت اظ آى جْت وِ ًظط تط احطاظ اتْام يا اتْاهات اًتؿاتي ًيؿت ،هَلؼيت ٍؾَاتك واضهٌس ،لاًًَاً تأثيطي زض ضأي ًساضز.
 -3اضارُ بِ ضكايت يا اعالم ٍاصلِ بِ ّيأت
تا تَجِ تِ هفاز هازُ  15آيييًاهِ يازقسُ ،هكرهات قىايت يا اػالم ٍانلِ تِ ّيأت(قواضُ ،تاضيد ٍ هطجغ قىايت يا اػالم) تِ ػٌَاى
هثٌاي قطٍع تِ ضؾيسگي ٍ اتْام يا اتْاهات اًتؿاتي هصوَض زض آًْا تا ليس ههساق يا ههازيك هطتٌَ تَييح زازُ قَز.

 -4تبييي سيرهراحل رسيذگي
پؽ اظ تَييح زض هَضز هطجغ اػالم يا قىايت ٍ اتْام يا اتْاهات هٌسضج زض آى ،فطايٌس ضؾيسگي تِ پطًٍسُ اتْاهي ،اظ ٍنَل قىايت يا اػالم
تا نسٍض ضأي قطح زازُ قَز .تا ػٌايت تِ ايٌىِ ؾيط ضؾيسگي تِ اتْام يا اتْاهات تِ تطتيثي اؾت وِ زض هَاز  15الي  21آيييًاهِ اجطايي
لاًَى ،آهسُ اؾت ،لصا ايي تطتية زض تَييح هطتٌَ تِ فطايٌس ضؾيسگي ضػايت قَز .تط ايي اؾاؼ شوط ايي هَاضز يطٍضي اؾت:
 ّيأت پؽ اظ ٍنَل قىايت يا اػالم ،زض جلؿِ ذَز(تاضيد جلؿِ تايس هؼيي ٍ نَضتجلؿِ هطتٌَ زض پطًٍسُ هَجَز تاقس) تا تَجِ تِتطضؾي ّاي الظم هَيَع نسض هازُ  17آييي ًاهِ اجطايي ،اتْام يا اتْاهات ضا هتَجِ هتْن تكريم زاز ٍ همطض وطز هَاضز اتْاهي(هكتول
تط هؿتٌس ٍ ػٌَاى لاًًَي ٍ ههساق يا ههازيك اتْاهي) وتثاً اتالؽ قَز.
 تا تَجِ تِ العام هصوَض زض هازُ هعتَض هثٌي تط اتالؽ وتثي هَضاز اتْامًَ ،ع اتالؽ اتْام (ٍالؼي يا لاًًَي) هكرم قَز .زض هَاضزي وِاتالؽ اتْام ٍالؼي اؾت ًكاًي هحل اتالؽ ٍ زض هَاضزي وِ اتالؽ لاًًَي اؾت زليل ٍ َطيك ايي ًحَُ اتالؽ ٍ ،چٌاًچِ گيطًسُ غيط
قرمهراَة اؾتً ،ؿثت ٍي تا هتْن ٍ تاضيد اتالؽ تِ توام حطٍف هكرم قَز.
 زض هَاضزي وِ هتْن تِ اؾتٌاز لؿوت اذيط هازُ  17آييي ًاهِ اجطايي تمايا هي وٌسّ ،يأت هساضن الظم ضا زض اذتياض ٍي لطاض زّس ،شوطتطي ضؾيس ،وِ اظ اجاتت تماياي هتْن حىايت زاضز ،يطٍضي اؾت.
 زض هَاضز تماياي توسيس هْلت زفاع ،شوط تاضيد نَضتجلؿِ ّيأت وِ تِ هَجة آى تا تماياي ٍي هَافمت يا هرالفت قسُ اؾت. زض نَضتي وِ هتْن جَاب وتثي اضؾال وطزُ اؾت ،گعيسُاي اظ اظْاضات ٍي وِ هتًوي هْوتطيي لؿوت آى اظ لحاِ ضز يا لثَل اتْاميا اتْاهات تاقس ،تِ نَضت ًمل ٍ لَل هؿتمين ،زاذل گيَهِ ػيٌاً ًمل قَز.
 زض نَضت ػسم اضؾال جَاتيِ وتثيّ ،يأت تِ لؿوت اذيط هازُ ( )18آيييًاهِ اجطايي اؾتٌاز ًوايس تا جَاظ ازاهِ ضؾيسگي تِ ايي لثيلهَاضز ٍ نسٍض ضأي ضٍقي گطزز.
 زض هَاضز حًَض هتْن زض جلؿِ ّيأت هكرم قَز ،ايي السام هُاتك هازُ ( )19آييًاهِ اجطايي يا تثهطُ شيل آى نَضت گطفتِ اؾت (زضنَضت اػوال هازُ يا تثهطُ هصوَض شوط تاضيد جلؿِ ٍ ترف هطتثٍ اظ تَييحات هتْن وِ زض جلؿِ اضائِ قسُ ،يطٍضي اؾت).
 -5اتخار تصوين ٍ صذٍر رأي
تِ هٌظَض اتراش تهوين زضؾت ٍ نسٍض ضأي هؿتسل ٍ هؿتٌس تِ لاًَى ٍ همطضات هطتٌَ هفاز هازُ ( )21آيييًاهِ اجطايي تِ ََض واهل
ضػايت قَز.
هازُ فَق ،زض ايي اضتثاٌ ٍاجس زٍ فطاظ هْن اؾت:
الف -ػثاضت هٌسضج زض نسض هازُ هعتَض هكؼط تط ايٌىِ "ّيأت پؽ اظ اتوام ضؾيسگي ٍ هالحظِ اؾٌاز ٍ هساضن هَجَز زض پطًٍسُ ٍ تَجِ
واهل تِ هسافؼات هتْن" اتراش تهوين هي ًوايس ،زض گطزـ واض تواهي آضاء اػن اظ تطائت يا هحىَهيت؛ نطفٌظط اظ ًَع اتْام ،ضزُ واضهٌسي
ٍ زؾتگاُ هطتٌَ لاتليت تهطيح زاضز .لصا زض جْت نسٍض ضأي هؿتسل ،ػثاضت يازقسُ زض گطزـ واض ّوِ آضاء ،ػيٌاً شوط قَز.
ب -فطاظ زٍم اظ هازُ فَق " هَاضزي اظ جولِ ،هيعاى ظياى ٍاضزقسُ (اػن اظ هازي ٍ هؼٌَي) تِ زٍلت يا اقرال حميمي يا حمَلي ،آثاض ؾَء
اجتواػي ٍ ازاضي]ترلف يا ترلفات ازاضي [ هَلؼيت ٍ ؾَاتك واضهٌسٍ ،جَز يا فمساى ؾَءًيت" زض آضايي وِ زض هحىَهيت واضهٌساى نازض
هيقَز لاتليت لحاِ زاضز ٍ آضاي تطائت ضا اظ آى حيث وِ اؾاؾاً اتْام يا اتْاهات اًتؿاتي ٍاضز ًيؿت ،زض تط ًويگيطز.
ػثاضت "هَاضزي اظ جولِ" وِ زض اٍل فطاظ زٍم اظ هازُ هعتَض آهسُ تياًگط آًؿت وِ هَاضز ههطح پؽ اظ ايي ػثاضتّ ،وِ آى هَاضزي ًيؿت
وِ ّيأت تايس لحاِ ًوايس ،تلىِ جْاتي ًظيط آى ّ ،وچَى ؾىًَت زض هٌاَك هحطٍم يا تطذَضزاضٍ ،يؼيت تأّل ٍ ػائلِ هٌسيٍ ،يؼيت
هؼيكتي ،تطذَضزاضي اظ اهتياظات لاًًَي اجتواػي هاًٌس ايثاضگطي تايس زض تؼييي تٌثيِ ازاضي ،لحاِ گطزز.
تا ػٌايت تِ ايٌىِ هيعاى تأثيط ايي هَاضز زض آضايي وِ اتْام يا اتْاهات هحطظ تكريم زازُ هيقَز ،تط حؿة ًَع ترلف يا ترلفات اضتىاتي،
زؾتگاُ شيطتٍ ٍ ًظايط آى ،زض ّط پطًٍسُ ًؿثت تِ ؾايط پطًٍسُّا هتفاٍت ذَاّس تَز ٍ زض تؼييي هجاظات اظ ؾَي ّيأت ،حؿة هَضز هي
تَاًس اظ جْات هرففِ يا هكسزُ تاقس .تثييي ايي هَاضز زض گطزـ واض ضأي تطاي هؿتسل ٍ هؿتٌس تَزى ضأي ٍ تكريم تٌاؾة تيي تٌثيِ
ازاضي تا ترلف يا ترلفات ازاضي ،يطٍضي اؾت.

تٌاتطايي ،ضأي ّيأتّا اظ زٍ جْت تايس ٍاجس اؾتسالل تاقس:
اٍل ،تا تَجِ تِ اّويت انل تطائت وِ زض انل  37لاًَى اؾاؾي جوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ تِ تثغ آى زض هازُ ( )23زؾتَضالؼول ضؾيسگي
تِ ترلفات ازاضي تِ آى تأويس قسُ اؾتّ ،يأت تايس هؿتمالً اؾتسالل ًوايس وِ تِ چِ زليل يا زاليلي اتْام يا اتْاهات ضا هحطظ تكريم
هيزّس( . .هُاتك فهل پٌجن زؾتَضالؼول فَق ،ايي زاليل ػثاضتٌس اظ :الطاض هتْن اػن اظ وتثي ٍ قفاّي ،اؾٌاز يا هساضن ٍ اَالػات،
اظْاضات قَْز ٍ هُلؼيي ،زاليل ٍ اَالػات ٍ هساضن اضائِ قسُ تَؾٍ گطٍُ تحميك ٍ ًظطيِ واضقٌاؾي).
دٍم ،اؾتسالل ّيأت تِ ًحَي وِ اظ هتٌاؾة تَزى هجاظات تؼييٌي حىايت وٌس.
عالٍُ بر هَارد فَق:
 زض هَاضز تكسيس هجاظات ،حؿة هفاز هازُ  23لاًَى ضؾيسگي تِ ترلفات ازاضي ،زليل ٍ هؿتٌسات جسيس هطتََِ شوط قَز. زض هَاضزي وِ ّيأت ضؾيسگي وٌٌسُّ ،يأت تجسيسًظط اؾت ،تط حؿة ايٌىِ ضأي تسٍي يا حىن همام اجطايي ضا تأييس يا ًمى هي وٌس،زاليل ايي تهوين ٍ ضأي شوط گطزز.
 تا ػٌايت تِ هازُ  22آييي ًاهِ اجطايي وِ همطض هي زاضز" جلؿِ ّاي ّيأت ّا تا قطوت ؾِ ًفط اظ اػًاء ضؾويت هي ياتس ٍ آضاي آًْا تاًظط هَافك حسالل زٍ ًفط اظ اػًاء هؼتثط اؾت" ،ايٌىِ ضأي تا " اوثطيت " يا" اتفاق " تَزُ اؾت ،هكرم قَز.

