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  م پیمانی   (  1396)دستىر العمل اجرایی ضىابط تمدید قرارداد استخدا

زستَضالؼول توسیس ( سبثك ) ٍ ثطًبهِ ضیعی وطَض سبظهبى هسیطیت  27/11/81هَضخ  218974/1800ثب تَخِ ثِ ثرطٌبهِ ضوبضُ 

   .ز لطاضزاز استرسام پیوبًی خْت اخطا ثِ ضطح شیل اثالؽ هی گطز
 

 *** ػواهل اهتیاز آور *** 

: رضایت ارتاب رجوع  .1

هَضخ  195166/1900ثرطٌبهِ ( 81-7)  129ثط اسبس خوغ ثٌسی فطم ّبی هبّبًِ ًظطات اضثبة ضخَع ثِ ضوبضُ  ع 

: زض عَل هست لطاضزاز ثِ ضطح شیل السام هی ضَز  ،سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی وطَض 24/10/1381

ض اظ هطاخؼیي ثِ هسترسم وِ اظ ٍی زض فطم ّبی ًظط سٌدی ثب شوط ًبم اػالم ًبضضبیتی ًوبیٌسُ یه اهتیبظ هٌفی تب ثِ اظاء ّط یه ًف

 .اهتیبظ هٌفی ثجت هی گطزز  10سمف 

اهتیبظ هٌظَض هی  10زض غَضتیىِ ّیچگًَِ ضىبیتی اظ هسترسم تَسظ اضثبة ضخَع زض فطم ّبی هصوَض ثجت ًطسُ ثبضس تب سمف 

تب   اظ هطاخؼیي ثِ هسترسم وِ اظ ٍی زض فطم ّبی ًظط سٌدی ثب شوط ًبم اػالم ضضبیت ًوبیٌس یه اهتیبظ  %1اظای ّط گطزز ٍ ثِ 

 .هٌظَض هی گطززاهتیبظ  20سمف 

 
 

 :ارزیاتی کیفی و کوی خذهات هستخذم  .2

 .یبظ هٌظَض هی گطزز اهت 20ثط اسبس ًتبیح حبغل اظ فطم ّبی اضظضیبثی ػولىطز سبالًِ ٍ ًظط هسیطیت شیطثظ تب سمف 

 
 : آهوزش  .3

آهَظضی ٍ ترػػی ، ثط اسبس ضَاثظ ًبظط ثط ًظبم آهَظش  اػت آهَظش ٍ یب ضطوت زض سویٌبضّب ٍّوبیص ّبیس 5ثِ اظاء ّط 

ثطای زٍضُ ّبیی وِ هٌدط ثِ اذص .) اهتیبظ هٌظَض هی گطزز  20اهتیبظ تب سمف  4،وبضوٌبى زٍلت ٍ عجك ثطًبهِ هػَة زستگبُ 

 ( . غیلی ٍ یب هساضن هؼبزل هی گطزز اهتیبظی هٌظَض ًوی گطزز هسضن تح

. هی گطزز  هحسَةزٍلت  ذسهت وبضوٌبىهي زٍضُ آهَظضی ؼسبػت  2هؼبزل ، هساٍم  آهَظش ّط اهتیبظ  ( 1) تجػطُ 

. گطززهحبسجِ هی آهَظش  سبػت  6هؼبزل  ػلوی آهَظضی  ّط ضٍظ ضطوت زض سویٌبض ٍّوبیص ( 2)تجػطُ 
 
 

 : و اتتکار خالقیت  .4

اًدبم عطح ّبی هغبلؼبتی ٍ تحمیمبتی ٍ اضائِ عطح ّبی اضظًسُ ٍ اثتىبضی زض هَضز ضـل هَضز تػسی وِ هٌدط ثِ وبّص 

 10تب سمف  ضسُ ثبضسّعیٌِ ّب ، افعایص ثْطُ ٍضی ، تسطیغ زض اًدبم اهَض زستگبُ ٍ هطاخؼیي ٍ اضائِ هغلَة ذسهبت 

 :ط پصیطش آى ثِ ضطح شیل هی ثبضس اهتیبظ زض ًظط گطفتِ هی ضَز وِ ضطای

 .اضائِ ضسُ ثبضس  (29/12/1395لـبیت  1/1/1395) ثبظُ ظهبًیزض  -1

سبظهبى : ًظیط ) هطاوعی وِ زاضای غالحیت ػلوی یب فٌی ٍ لبًًَی ثطای ثجت اثتىبضات ٍ ذاللیت ّب هی ثبضٌس تَسظ  -2

 .ثِ تبئیس ضسیسُ ثبضس .... ( ثجت اسٌبز ، خطٌَاضُ ذَاضظهی ٍ 

ذػَظ عطحْبی تحمیمبتی ضویوِ ًوَزى اغل تبییسیِ اظ هؼبًٍت پژٍّطی وِ زض آى ثِ وس پژٍّطی ٍ اتوبم عطح زض -3

 .اضبضُ ضسُ ثبضس، العاهی است

ّوىبضاى عطح ثِ گًَِ /ی ٍ ّوىبضاهتیبظ هطثَط ثیي هدط) اهتیبظ هٌظَض هی گطزز  10ثب اظاء ّط عطح تحمیمبتی هػَة  -4

 ( .ثبضس  ّوىبضاى  /ثطاثط اهتیبظ ّوىبض 2هدطی ی تَظیغ هی گطزز وِ اهتیبظ ا

 
 :کوضص ترای افسایص هؼلوهات و ههارتهای ضغلی   .5

اضائِ همبالت ٍ یب تطخوِ هغبلت ػلوی ٍ ترػػی هطثَط ثِ ضـل هَضز تػسی ، هغبلؼِ هستوط وتت ، ًططیبت ٍ ثَلتي ّبی ػلوی 

ؿلی ذَز ثِ هَاظات پیططفت ّبی ػلوی ٍ فٌی ، تالش زض خْت ّبی ش ل ، تَسؼِ ٍ ثطٍظ زض آٍضزى زاًستٍِ فٌی هطثَط ثِ ضؾ

  .اهتیبظ ثِ تطریع هسیط هطثَعِ 10لی ٍ افعایص تجحط حطفِ ای تب سمف اضت ّبی ضؾوست هِ
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 : ناهه تطویق .6

 هسیطاى ٍظ اهتیب 4سطپطست ثبالتط  ضئیس ٍ یب،  اهتیبظ   3، تَسظ ضئیس ثالفػل یبثی زض عی زٍضُ اضظ وبضهٌس ثِ اظاء ّط تطَیك

 0اهتیبظ هحبسجِ هی گطزز  10تیبظ تب حساوثط ام 5سغح ثبالتط 

ولیِ تطَیمبت وِ زض ضاستبی اًدبم ٍظبیف ضـلی تَسظ همبهبت اظ لجیل فطهبًساض ، استبًساض ، هؼبٍى ٍظیط ، ٍظیط یب ( : 1)تجػطُ 

. ثَز هؼبٍى ضئیس خوَْض غبزض ضسُ است اظ اهتیبظ هسیطاى سغح ثبال ثطذَضزاض ذَاّس

  .ولیِ تطَیمبت غبزضُ تَسظ ضئیس ثالفػل زض غَضت ثجت ضسوی زض زثیطذبًِ ٍاحس ، هَضز تبئیس هی ثبضس (: 2)تجػطُ 

: ضطط شیل ثبضس  4ولیِ تمسیط ًبهِ ّب زاضای (: 3)تجػطُ 

.  خٌجِ ػوَهی  ًساضتِ ثبضس -

. ثطای ذسهت هطرػی غبزض ضسُ ثبضس  -

. ػغبء ضسُ ثبضس زض ضاستبی اًدبم ٍظبیف ضـلی ا -

 .ثبضس   29/12/95لـبیت   1/1/95اظ  تمسیطًبهِ تبضید غسٍض -

 

 :   ارائه پیطنهادات ارزنذه .7

اضائِ پیطٌْبزات اضظًسُ وِ هٌدط ثِ وبّص ظهبى اًدبم وبض ، هطاحل اًدبم وبض ، غطفِ خَیی زض ّعیٌِ ّب ،افعایص ویفیت ذسهبت  

. اهتیبظ  ثب ضػبیت ضطایظ ظیط هحبسجِ هی گطزز  10گطزز تب  سمف  ،پیطٌْبزاتتبئیس وویتِ پصیطش ٍافعایص ثْطُ ٍضی ثب 

 . ثبضس (  29/12/95لـبیت  1/1/95) پیطٌْبزات اضائِ ضسُ هطثَط ثِ ثبظُ ظهبًی

ٍظاضت / اُ پیطٌْبزات اضائِ ضسُ زض سغح ٍاحس تَسظ وویتِ پصیطش ٍ ثطضسی پیطٌْبزات ٍاحس هحل ذسهت ٍ زض سغح زاًطگ

 . تبئیس ضسُ ثبضس  ٍ تَسظ وویتِ ترػػی پصیطش ٍ ثطضسی پیطٌْبزات زاًطگبُ  ثطضسی

پیطٌْبز  ضسى اخطایی  تبییس زضغَضت ،اهتیبظ  7ٍظاضت تب  زضسغح ٍ 5زض سغح زاًطگبُ تب   ،3پیطٌْبز زض سغح ٍاحس تب سمف  ّط

 . لبثل اهتیبظزّی هی ثبضس  ،تَسظ وویتِ پیطٌْبزات زاًطگبُ 

زض غَضتی وِ پیطٌْبز تَسظ زٍ ًفط یب ثیطتط اضائِ ضسُ ثبضس اهتیبظ پیطٌْبز ثِ تؼساز پیطٌْبزوٌٌسگبى تمسین ٍاهتیبظ ّط فطز  

 .گطزز تؼییي هی

چٌبًچِ وبضهٌساى  ثیص اظ یه پیطٌْبز اضائِ ًوبیٌس، اهىبى ثطذَضزاضی اظ اهتیبظات آى هٌَط ثِ ضػبیت سمف اهتیبظ زض سغح  

 . ی ثبضسهطثَعِ م

 
 

 :رػایت نظن و انضثاط اداری  .8

پیگیطی اهَض هحَلِ تب حػَل ًتیدِ ، اخطای ٍ، اًدبم ثِ هَلغ ٍظبیف حضَض فؼبل زض خلسبت  ،ًظیط حضَض ثِ هَلغ زض هحل وبض

. اهتیبظ  10 حساوثطتب  ثب ًظط هسیط ،خلَگیطی اظ تؼَیك وبضّب ًٍظبیط آى سطیغ زستَضات 
 
 

 :پطتکار و جذیت درکار .9

پیگیطی اهَض هحَلِ تب حػَل ًتیدِ ، اخطای سطیغ زستَضات ، خلَگیطی اظ تؼَیك وبضّب ٍ ًظبیط آى ثب ًظط ، ثِ هَلغ ٍظبیف  ًدبم ا

. اهتیبظ  10تب حساوثط ٍاحس شیطثظ هسیط 

 
 : ػواهل خاظ .10

وِ زض یف  ضـل هَضز تػسی زض ضاستبی اًدبم ٍظب زض ظهیٌِ ّبی فؼبلیت ّبی ػلوی، پژٍّطی ٍ فطٌّگیزض غَضت اضائِ هستٌسات 

اهتیبظ  ثب ًظط هسیط هطثَعِ ٍ تبییس ٍاحس هسیطیت  10ثِ آى اضبضُ ای ًطسُ ثبضس ، تب سمف ( 9-1هَاضز )فَق  ػَاهل اهتیبظ آٍض

 . ، ثِ هدوَع اهتیبظات هسترسهیي پیوبًی اضبفِ هی گطززتَسؼِ

 
 
 
 
 
 

:  هی ضودهواردی که هوجة ػذم توذیذ قرارداد  .11
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  ثطاسبس خوغ ثٌسی فطم ّبی ًظطسٌدی هَضَع ثرطٌبهِ  ضوبضُ )تؼساز هطاخؼیي ثِ فطز %  10ی ثیص اظ ًبضضبیت

( 24/10/1381هَضخ  195166/1900

     ثب تأییس زفتط ضسیسگی ثِ ضىبیبت یب ٍاحس حطاست یب )ٍخَز هَاضز ضىبیبت اثجبت ضسُ ًسجت ثِ ػولىطز هسترسم ًعز هسیط

 (ثبظضسبى عطح تىطین هطزم

     ( ًظیط هػبزیك فسبز)حػَل سَء سبثمِ فطز زض عی زٍضاى لطاضزاز پیطیي

      ِػسم ًیبظ هسیطیت ٍاحس ثِ تساٍم ذسهبت هسترسم ثِ ػلت هٌتفی ضسى ٍظیفِ ٍ وبض هحَل

      (   اظ ػَاهل اهتیبظ آٍض % 50حسالل )ػسم وست اهتیبظ الظم
 

زفتط حمَلی ٍ زثیطذبًِ ّیبت ػبلی ًظبضت سبظهبى هسیطیت ٍ  6/4/85ٍضخ م 50526/1604ًبهِ ضوبضُ  ثبستٌبز  -1: توجه 

زضیبفت ثیص اظ : سبظهبى هَاضز  ایي هسیط ول هحتطم زفتط اهَض سالهت  2/5/85   -72715/621  ًبهِ ضوبضٍُ  ثطًبهِ ضیعی وطَض

زض هَاضزی وِ هَخت )اظ حبالت ترلفبت ازاضی یب ثیص اظ یىجبض تَثید ثب زضج زض پطًٍسُ ٍ یب هحىَهیت زض یىی زٍ ثبض اذغبض وتجی

لبًَى ضسیسگی ثِ ترلفبت ازاضی وبضوٌبى هٌدط ثِ ػسم توسیس  لطاضزاز  9هبزُ ( ج)ٍ یب ثٌس ( لغغ ضاثغِ استرساهی ًوی ضَز 

.  ًوی ضَز   هسترسم استرسام پیوبًی

 ، سبل 3تب  1لطاضزاز ثوست توسیس خْت  (یوبًیفطم توسیس لطاضزاز استرسام ح 8اظ ػَاهل هصوَض زض ثٌس ) وست اهتیبظ الظم -2

  :ثِ ضطح شیل هی ثبضس 

  ثطای توسیس لطاضزاز یه سبلِ العاهی است ( اهتیبظ  65وست ) زضغس اظ ػَاهل فَق  50حسالل. 

   ثطای توسیس لطاضزاز زٍ سبلِ العاهی است ( اهتیبظ  84.5وست ) زضغس اظ ػَاهل فَق  65حسالل. 

   ثطای توسیس لطاضزاز سِ سبلِ العاهی است ( اهتیبظ  97.5وست ) ػَاهل فَق زضغس اظ  75حسالل. 

 

 :دارک هورد نیاز م   

ٍ ثبالتطیي همبم ٍاحس هسئَل حطاست  ،توسیس لطاضزاز هسترسهیي پیوبًی وِ ثِ تبییس ٍاحس وبضگعیٌی ًتبیحلیست  -1

 .ضسیسُ ثبضس 

 گبُشاضسبل لیست هطثَعِ زض لبلت اوسل ثِ هسیطیت تَسؼِ زاى -2

 .فطم تىویل ضسُ توسیس ضَاثظ لطاضزاز استرسام پیوبًی وِ ثِ تبییس ضسیسُ ثبضس  -3

 وبضهي پیوبًیفطم تبییس ضسُ توسیس لطاضزاز استرسام پیوبًی سبل لجل  -4

 . ( زض غَضت وست اهتیبظ )  تػَیط هساضن ضطوت زض سویٌبضّب ٍ گطزّوبیی ّبی آهَظضی ٍ ػلوی -5

 (هتیبظ زض غَضت وست ا) تػَیط تطَیمبت  -6

 (  ی-ظ-ز هَاضز) 8تػَیط سبیط هستٌسات اهتیبظ آٍض اظ ػَاهل اهتیبظ آٍض ثٌس -7

سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی وطَض (  81-7) 131 –فطم ع ) تػَیط فطم خوغ ثٌسی سبالًِ ًظطات اضثبة ضخَع  -8

  .زض ثٌس الف  10ثیطتط اظ  هٌفی یب وست اهتیبظ  زض غَضت وست اهتیبظ( سبثك )

 
 :ری هیگردد یادآو

9-    توسیس پیوبًی ٍاحس  ًتبیحغبزض گطزیسُ است ٍتب لجل اظ تبییس ًْبیی لیست  95فمظ ثِ هستٌساتی وِ زض سبل

  .هطثَعِ اضائِ ضسُ ثبضس،  اهتیبظ تؼلك هی گیطز

10-  زٍ ، یه پیوبًی هسترسهیي لیست ًوَزى ٍ تفىیه ثط اسبس اهتیبظ تٌظین گطززٍ  ولیِ افطاز زض یه لیست ٍ 

 .ًساضز لعٍهی سبلِ ُس

11-   گَاّی  ٍ یب فبلسثسٍ ذسهت وبضوٌبى  آهَظضی تَخیْی فبلس گَاّی پبیبى زٍضُ وِ پیوبًی سترسهیيلطاضزاز م

هساضن  اضائِثِ غَضت یه سبلِ ٍ ثِ ضطط  هسیطیت تَسؼِ ٍاحس زضغَضت هَافمت هی ثبضٌس  ICDLهْبضت 

 .ثبضس توسیس هیل لبة ،تَسظ آى هسیطیتزض هست ظهبى تؼییي ضسُ هصوَض 

12-   ِتوسیس لطاضزاز هسترسهیي پیوبًی وِ ثِ غَضت هبهَض ٍضٍزی اظ سبیط زاًطگبُ ّب زض ٍاحسّبی ایي زاًطگبُ ث

  . ذسهت اضتـبل زاضًس،  ثب زاًطگبُ  هجسا  ذَاّس ثَز  


