بشسسی ٍضعیت پشًٍذُ ّای هجَص ٍسٍد

تاسیخ تحَیل دسخَاست بِ دبیشخاًِ اداسُ کل

پشًٍذُ ٍسٍد
ٍضؼیت پشًٍذُ

دس یک ًگاُ

ابتذای سال  1330تا تاسیخ 30/3/24

بعذ اص تاسیخ 1330/3/24

هالحظبت

دس ایي فاصلِ صهاًی کلیِ دسخَاستْای ٍسٍد –بِ استثٌای پشًٍذُ ّای هشبَط بِ اداسُ اص ایي تاسیخ بِ بعذ کاسشٌاسی کلیِ *اطالػبت کبسضٌبسی ثخص اًذکی
تَلیذ – اص عشیق سیستن ٍسٍد ٍ تشخیص ثبت ٍ بِ ایي اداسُ اسسال گشدیذُ است ٍلی پشًٍذُ ّای هجَص ٍسٍد -بِ جض اص پشًٍذُ ّبی هشثَط ثِ اداسُ
کاسشٌاسی پشًٍذُ تَسظ کاسشٌاساى دس سیستن ثبت ًگشدیذُ است بٌابشایي هوكي است هَاسدی دس اداسُ تَلیذ ٍ دًذاًپضشكی -دًذاًپضضکی ثب تبخیش چٌذ سٍصُ پس
ٍضعیت ًوایش دادُ شذُ بشای ٍضعیت کاسشٌاسی پشًٍذُ ّوَاسُ "دسدست بشسسی" تَسظ کاسشٌاساى دس سیستن ثبت اص سشسسیذ تبسیخ  00/3/24دس
ًوایش دادُ کِ ایي هَسد بِ دلیل عذم تكویل فشایٌذ دس سیستن بَدُ ٍبِ ّیچ عٌَاى گشدیذُ ٍ بٌابشایي اهكاى پیگیشی کلیِ سیستن ثجت گشدیذُ اًذ.
*کلیِ هشاحل کبسضٌبسی پشًٍذُ ّبی
دلیلی بش عذم اًجام سٍال دستی بشسسی پشًٍذُ ًویباشذ .ششکتْا پیگیشی ایي گشٍُ اص هشاحل پشًٍذُ شاهل  :هشاّذُ دالیل
ٍسٍد هشثَط ثِ اداسُ ًظبست ثش تَلیذ
ًَاقصی ٍیا عَدت پشًٍذُ ّ ،ضیٌِ
پشًٍذُ ّا سا هاًٌذ سٍال سابق ٍ اص عشیق سیستن دبیشخاًِ اداسُ کل اًجام خَاٌّذ داد.
اص تبسیخ  00/4/15تَسط کبسضٌبسبى
کاسشٌاسی ٍ ...اص عشیق سیستن ٍ دس
ایي اداسُ دس سیستن ثجت گشدیذُ
بخش پیگیشی پشًٍذُ ٍسٍد هوكي بَدُ
است .
ًٍیاصی بِ حضَس فیضیكی هتقاضیاى
هحتشم دس اداسُ کل ًویباشذ.

ضشایط خبظ

اگش با ٍجَد دسیافت هجَص ٍسٍدٍ ،ضعیت پشًٍذُ شوا ٌَّص" ًَاقصی" ٍ یا "دس دس صَستی کِ با ٍجَد دسیافت هجَص
دست بشسسی "ًوایش دادُ هیشَد ،با اسائِ پشًٍذُ تاییذ شذُ خَد بِ هذیشیت ٍاحذ ٍسٍد ،دس صهاى پیگیشی ٍضعیت پشًٍذُ
فٌاٍسی اعالعات ٍ اخز تاییذ ،اعالعات شوا با کوک اپشاتَس دس ایي ٍاحذ کٌتشل ٍ خَد دس سیستن ٌَّ ،ص ٍضعیت پشًٍذُ
تصحیح گشدیذُ ٍ سپس با ّواٌّگی با ٍاحذ ٍاسدات دبیشخاًِ ،تاییذ خَاّذ شذ .اص ایي سا یكی اص ٍضعیت ّای ًَاقصی یا دس
پس شوا اهكاى صذٍس دسخَاست تشخیص سا دس سیستن بشای ایي دسخَاست دس اختیاس دسست بشسسی هشاّذُ هیٌواییذ ،با دس
خَاّیذ داشت.

دست داشتي پشًٍذُ خَد ٍ اصل هجَص
بِ دبیشخاًِ اداسُ کل سشکاس خاًن اهیٌی
هشاجعِ ًوَدُ کِ اهكاى تشخیص بشای
شوا فشاّن گشدد.

دس صَستی کِ با ٍجَد دسیافت هجَص
ٍسٍد ،دس صهاى پیگیشی ٍضعیت پشًٍذُ
خَد دس سیستن ٌَّ ،ص ٍضعیت پشًٍذُ
سا عَدت هشاّذُ هیٌواییذ ،با دس دست
داشتي پشًٍذُ خَد ٍ اصل هجَص بِ
ٍاحذ فٌاٍسی اعالعات ٍآهاس هشاجعِ
ًوَدُ تا ًسبت بِ کٌتشل ٍ تصحیح
ٍضعیت پشًٍذُ شوا اقذام شَد .الصم بِ
رکش است کِ دس صَست عذم حضَس ٍ
پیگیشی شوا ،اهكاى صذٍس دسخَاست
هجَص تشخیص بشای پشًٍذُ هشبَعِ اص
عشف شوا فشاّن ًخَاّذ بَد.
دس صَستی کِ ٍضعیت پشًٍذُ شوا با ٍجَد دسیافت هجَص ٍسٍد" ،عَدت "ًوایش دس صَستی کِ ّن اکٌَى پشًٍذُ شوا دس
دادُ هیشَد ،لغفا کذ سّگیشی پشًٍذُ عَدت دادُ شذُ سا با کذ سّگیشی هجَص دسیافت اداسُ کل دس حال بشسسی است  ،جْت
شذُ ،هغابقت ًواییذ  :دس صَستی کِ ّش دٍ کذ یكساى هیباشذ ،لغفا با اسائِ هذاسک اعالع اص چگًَگی پیگیشی ٍضعیت
هشبَط بِ هجَص،جْت تصحیح پشًٍذُ با ّواٌّگی با ٍاحذ فٌاٍسی اعالعات اداسُ کل ،پشًٍذُ ٍ ًحَُ اًجام اقذاهات الصم لغفا
ًسبت بِ تصحیح ٍ تاییذ پشًٍذُ ٍسٍد خَد اقذام ًواییذ .دس ایي صَست شوا اهكاى هستٌذ ًحَُ پیگیشی ٍ هشاّذُ ٍضعیت
ثبت دسخَاست هجَص تشخیص بشای پشًٍذُ سا دس سیستن دس اختیاس خَاّیذ داشت.

پشًٍذُ سا دس هٌَی ساٌّوا دس سیستن
ٍسٍد ٍ تشخیص هغالعِ ًواییذ.

بشسسی ٍضعیت پشًٍذُ ّای هجَص تشخیص

پشًٍذُ تشخیص

دس یک ًگاُ

تبسیخ تحَیل دسخَاست ثِ دثیشخبًِ اداسُ کل تجْیضات
اص تبسیخ  00/1/14تب 1300/4/1

اص تبسیخ  1300/4/1ثِ ثؼذ

هالحظبت

اص تبسیخ  1300/4/5ثِ ثؼذ

دس ایي هحذٍدُ تبسیخی کلیِ دسخَاستْبی غذٍس هجَص اص ایي تبسیخ ثِ ثؼذ ،ثجت ٍ اسسبل دسخَاست اص ایي تبسیخ کبسضٌبسبى ٍاسدات – ثِ ثِ دلیل ضشٍع ثجت ًظش
تشخیع –ثذٍى تَجِ ثِ ایٌکِ هجَص ٍسٍد اى دس سبل  00تشخیع ثشای هجَصّبی ٍسٍد دسیبفتی دس استثٌبی اداسُ تَلیذ – اقذام ثِ ثجت ًظش کبسضٌبسی ثشای پشًٍذُ ّبی
ٍ یب قجل اص اى غبدس ضذُ است – هبًٌذ سٍال قجل تٌظین ٍ سبل  -1300کِ اص طشیق سیستن ثجت ٍ اسسبل کبسضٌبسی ثشای پشًٍذُ ّبی تشخیع دس ٍسٍد دس اداسُ تَلیذ اص تبسیخ
ثِ اداسُ کل اسائِ ضذُ است .دس غَستی کِ دسخَاست گشدیذُ ثَد -اججبسی گشدیذ .ثٌبثشایي کلیِ سیستن ًوَدُ اًذ .ثٌبثشایي اهکبى پیگیشی  ،00/4/15ػوال اهکبى ثجت
تشخیع خَد سا دس ایي هحذٍدُ صهبًی اسائِ ًوَدُ ایذ (ثِ دسخَاستْبی تشخیع دس سیستن ثجت ٍ پس ٍضؼیت پشًٍذُ ثشای هتقبضیبى هحتشم اص دسخَاست

ثشای

تشخیع

ػجبست دیگش دسخَاست غذٍس هجَص تشخیع سا اص طشیق اص چبح ثِ دثیشخبًِ اداسُ کل تجْیضات طشیق سیستن اهکبى پزیش خَاّذ ثَد .هجَصّبی غبدس ضذُ قجلی
سیستن اسائِ ًٌوَدُ ایذ) اهکبى پیگیشی دسخَاست اص طشیق تحَیل گشدیذ .الجتِ تب تبسیخ  00/4/5اطالػبت هتقبضی ثب ٍسٍد ثِ ثخص پیگیشی ٍضؼیت ثشای هتقبضیبى ایي گشٍُ اص
سیستن ٍسٍد ٍ تشخیع فشاّن ًجَدُ ٍ جْت ّش گًَِ کبسضٌبسی هشثَط ثِ پشًٍذُ دس سیستن جذیذ دسخَاست تشخیع ٍ ثجت کذ سّگیشی هجَصّب
پیگیشی ثبیذ ثِ دثیشخبًِ اداسُ کل هشاجؼِ ًوبییذ.
ضشح ٍضؼیت

فشاّن

ًویجبضذ.

ثجت ًطذُ است ٍ ثٌبثشایي ضوب جْت پیگیشی اهکبى هطبّذُ اخشیي ٍضؼیت پشًٍذُ خَد ثٌبثشایي هوکي است یکی اص
ٍضؼیت ایي گشٍُ اص پشًٍذُ ّب ثبیذ اص طشیق سا دس اختیبس خَاّذ داضتّ .وچٌیي دس ضشایط ضشح دادُ ضذُ دس
دثیشخبًِ اداسُ کل اقذام ًوبییذّ.وچٌیي هوکي غَست اػالم ًَاقػی اص طشف کبسضٌبس ،ثخص ثشسسی ٍضؼیت پشًٍذُ
است دس سیستن ٍسٍد ٍ تشخیع ٍضؼیت دالیل ًقع ٍ یب ػَدت ًوبیص دادُ ّبی ٍسٍد دس یک ًگبُ
پشًٍذُ سا " دسخَاست تَسط دثیشخبًِ هیطَد.
دسیبفت گشدیذ" ٍ یب "دسخَاست تَسط اداسُ
کبسضٌبسی هشثَطِ دسیبفت گشدیذ" ٍ یب
"دسخَاست اسجبع گشدیذ" هطبّذُ ًوبییذ.
هطبّذُ ایي ٍضؼیت ّب ثشای پشًٍذُ ٍ یب ًظش
کبسضٌبسی ،دلیل ثش ػذم ثشسسی پشًٍذُ ثش
طجق سٍال سبثق ٍ دستی ًجَدُ ٍ تٌْب ثِ دلیل
ػذم فشاّن ثَدى اهکبًبت ثجت اطالػبت

پبسخگَی ًیبص ضوب ثبضذ.

تَسط کبسضٌبسبى ٍاسدات دس سیستن دس ایي
دٍسُ صهبًی هیجبضذ.
دس غَستی کِ دسخَاست هجَص ٍسٍد خَد سا قجل اص سبل دس غَستی کِ دس صهبى ثجت دسخَاست دس غَستی کِ تؼذاد هجَص ثبقیوبًذُ ثشای
 1300دسیبفت ًوَدُ ایذ اهکبى ثجت ٍ ایجبد دسخَاست تشخیع ثب پیغبم "ثِ ػلت ػذم تکویل فشایٌذ دسخَاست تشخیع سا ثیص اص هقذاس
تشخیع دس سیستن جذیذ سا ًذاضتِ ٍ ثب اسائِ ثشگ دٍم ٍسٍد اهکبى تشخیع ٍجَد ًذاسد " دس هَجَد دس ًسخِ دٍم هتقبضی هطبّذُ
هتقبضی ٍ غحِ گزاسی هجٌی ثش دسیبفت هجَص ٍسٍد قجل اص سیستن هَاجِ ضذیذ ثِ ایي دلیل است کِ هیٌوبییذ ثِ ایي دلیل است کِ ضوب تب قجل
تبسیخ اججبسی ضذى ثجت دس سیستن ،جْت دسیبفت هجَص ضوب دسخَاست هجَص ٍسٍد خَد سا تب قجل اص اص ایي تبسیخ ًسجت ثِ تشخیع ثخطی اص
تشخیع هبًٌذ سٍال گزضتِ اقذام ًوبییذ.

تبسیخ  4/24اص اداسُ کل دسیبفت ًوَدُ ایذ .کبالی خَد اقذام ًوَدُ ایذ ٍ ایي هغبیشت
جْت سفغ ایي هطکل هیجبیست ثِ ایي طشیق ثِ دلیل ػذم ثجت اطالػبت پبست ّبی
ػول ًوبییذ:

قجلی دس سیستن ٍسٍد ٍتشخیع هیجبضذ.

ثب دس دست داضتي هجَص ٍسٍد ٍ اسائِ کذ الصم ثِ رکش است کِ هالک کٌتشل سقف
سّگیشی پشًٍذُ الکتشًٍیکی ٍسٍد ،ثِ تشخیع ثشای ضوب دس ثخص کبسضٌبسی
دثیشخبًِ اداسُ کل – ٍاحذ ٍاسدات – هشاجؼِ هستٌذات قجلی ثَدُ ٍ ضوب اهکبى تشخیع
ضشایط خبظ

ًوبییذ تب ًسجت ثِ تبییذ پشًٍذُ ٍسٍد ضوب دس ثیص اص تؼذاد هجَص سا ًخَاّیذ داضت .دس
سیستن اقذام ضَد .الصم ثِ رکش است کِ اسضیَ ایي هَسد خبظ کلیِ اطالػبت پبستْبی
دسخَاست ّبی هجَص ٍسٍد دس سیستن ،ثِ قجلی خَد کِ دس سیستن ٍاسد ًٌوَدُ ایذ سا
ضوب اهکبى جستجَ ٍ هطبّذُ اطالػبت کلیِ ثب پبست جبسی ٍاسد ًوبئیذ.
دسخَاستْبی هجَص ٍسٍد غبدس ضذُ اص طشف
ضوب سا فشاّن ًوَدُ است .
پس اص تبسیخ  1300/1/14دس غَستی کِ دسخَاست هجَص دس غَستی کِ ثب ٍجَد دسیبفت هجَص دس غَستی کِ دس صهبى ثجت دسخَاست
ٍسٍد ضوب ثِ ّش دلیل–ثِ ػٌَاى هثبل ػذم اهکبى ثجت تشخیع اص اداسُ کلٍ ،ضؼیت دسخَاست تشخیع دس سیستن هتَجِ ضذیذ کِ
دسخَاست دس سیستن دس صهبى ایجبد دسخَاست –دسسیستن هجَص تشخیع خَد سا ٌَّص " دسخَاست اطالػبت هَجَد دس هجَص ٍسٍد تبییذ ضذُ
ٍسٍد ٍ تشخیع ثجت ٍ تبییذ ًطذُ ثبضذ ،ضوب اهکبى ایجبد تَسط دثیشخبًِ دسیبفت گشدیذ" ٍ یب دس سیستن ثب اطالػبت اغل پشٍفشهبی
دسخَاست تشخیع سا ًذاسیذ .دثیشخبًِ اداسُ کل تجْیضات "دسخَاست تَسط اداسُ کبسضٌبسی هشثَطِ تبییذ ضذُ  ،هغبیشت داسد  ،ثِ ایي هؼٌی

ثِ دسخَاست ّبی ثجت ضذُ پس اص ایي تبسیخ – ثِ استثٌبی دسیبفت گشدیذ" ٍ یب "دسخَاست اسجبع است کِ احتوبال پشًٍذُ ٍسٍد ضوب قجل اص
اداسُ تَلیذ -تشتیت اثش ًذادُ ٍ هتقبضی سا هلضم ثِ اسائِ دس گشدیذ" هطبّذُ ًوَدُ ٍ ّوچٌیي ٍضؼیت  00/3/24تَسط کبسضٌبس ثشسسی گشدیذُ
فشهت جذیذ ًوَدُ ثَد .دس غَستی کِ ثِ اضتجبُ دسخَاست ًظش کبسضٌبسی سا " دس دست ثشسسی " ٍ سپس جْت ایجبد اهکبى دسخَاست
خَد سا پس اص ایي تبسیخ ثب فشهت قذین ثِ اداسُ کل اسائِ هطبّذُ هیٌوبییذ ،ثِ ایي دلیل است کِ پشًٍذُ تشخیع پشًٍذُ ضوب ثذٍى طی هشاحل
ًوَدُ ایذ ٍ هجَص خَد سا ًیض ثجت ًوَدُ ایذ ،هیجبیست ثب ضوب پس اص تبسیخ  4/1دس سیستن ثجت ضذُ کبسضٌبسی دس سیستن ،تبییذ گشدیذُ است .
ّوبٌّگی ثب هذیش ٍاحذ في اٍسی اطالػبت ،ثب کوک ٍلی تب قجل اص  4/5غبدس ضذُ ٍ ثٌبثشایي فشم دس ایي غَست هغبیشت اطالػبت دس
اپشاتَسّبی ایي ٍاحذ ًسجت ثِ ثجت ٍ تبییذ دسخَاست کبسضٌبسی تشخیع دس سیستن ثجت ًگشدیذُ سیستن ثب اغل پشٍفشهب ثِ ضوب گضاسش
هجَص ٍسٍد ثش اسبس پشًٍذُ هجَص تبییذ ضذُ اقذام ًوَدُ است ثٌبثشایي الصم است تب دس صهبى اسائِ ًگشدیذُ ٍ دس ًتیجِ تػحیح ًیض ًطذُ
ٍ سپس ًسجت ثِ ثجت دسخَاست تشخیع خَد دس سیستن هذاسک ثشای تشخیع پبست ثؼذی دس سیستن ،است  .ثشای سفغ ایي هطکل هیجبیست ًبهِ
اقذام ًوبییذ.

ثب هشاجؼِ ثِ دثیشخبًِ اداسُ کل ٍ اسائِ هذاسک ای خطبة ثِ هذیش کل ثب رکش هطکل
هشثَط ثِ تشخیع پبست داسای ایي ٍضؼیتٍ ،الػبق هذاسک ٍهستٌذات ثشسسی هطکل
ثب کوک اپشاتَس ًسجت ثِ تػحیح اطالػبت اسسبل ًوبئیذ.
دسخَاست تشخیع پبست قجلی خَد ٍ تغییش
ٍضؼیت اى اقذام ًوبییذ.
دس غَستی کِ پس اص دسیبفت دسخَاست
هجَص ٍسٍد اص اداسُ کل ثخطی اص کبالی خَد
سا طجق سٍال سبثق تشخیع ًوَدُ ایذ ،اهکبى
پیگیشی ٍضؼیت پبست ّبی هَسد ًظش سا دس
سیستن ٍسٍد ٍتشخیع ًذاضتِ ٍ دس صهبى
ایجبد پبست ّبی جذیذ دس سیستن ضوبسُ
پبست سا  1هطبّذُ خَاّیذ ًوَد .دس ایي
هَسد کبسضٌبسبى اداسُ کل ثب تَجِ ثِ سَاثق
قجلی پشًٍذُ ضوب دس اداسُ کل ٍ ،ضؼیت پبست
ّب ٍ هیضاى هجَص ثبقی هبًذُ ضوبس ا کٌتشل
هیٌوبیٌذ .ثٌبثشایي اهکبى ثجت دسخَاستْبی

تشخیع ثیطتشٍ یب هطبّذُ تؼذاد هجَص ثبقی
هبًذُ ثشای ایي ًَع دسخَاست ّبی دس
سیستن غیش ٍاقؼی ثَدُ ٍ هالک کبسضٌبس
ثشای ثشسسی ایي ًَع پشًٍذُ  ،هجوَع
تشخیع ضذُ ثش اسبس هذاسک هَجَد دس
اداسُ کل هیجبضذ.
دس غَستی کِ پس اص دسیبفت دسخَاست
هجَص ٍسٍد اص اداسُ کل کبالی خَد سا طجق
سٍال سبثق تشخیع ًوَدُ ایذ ،اهکبى پیگیشی
دسخَاست تشخیع سا اص طشیق سیتن ًذاضتِ
ٍ ثٌبثشایي فؼال دس ثخص اسضیَ ّیچ اطالػبتی
سا ثشای پبست ّبی تشخیع ضذُ هطبّذُ
ًوی ًوبییذ.

