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باسمه تعالي
زض زًيبي اهطٍظ ثب تَخِ ثِ تغييطات سطيـّ ،وَاضُ ًيبظ ثِ حطوتّبي خوقي اًسبىّب ،ثطاي ازاضُ اهَض فوَهي احسبس
هيضَز .زض اغلت وطَضّب ،هَاخِْ ثب چبلصّبي فوسُاي ّوچَى؛ هسبيل هحيظ ظيست ٍ هٌبثـ عجيقي ،هسألِ غلح ٍ
اهٌيت ،ثطٍظ هطىالت ٍ زضگيطيّبي لَهي -فطٌّگي ٍ ثطذي اظ هسبيل اختوبفي هَخت ضسُ است ،زٍلتّب ثيص اظ پيص
ثِ ًيطٍّبي خبهقِ هسًي ،اظ خولِ تطىلّب ،سٌسيىبّب ٍ سبظهبىّبي غيطزٍلتي افتوبز ًوَزُ ٍ اظ آىّب زض ضاستبي حل
هطىالت ووه ثدَيٌس .زض وطَضّبي تَسقِ يبفتِ ،هطزم اظ عطيك ًْبزّبي هرتلف اختوبفي ،التػبزي ،سيبسي ،آهَظضي،
وبضي ٍ اهثبل آى ،زض ًؾبم تػوينگيطي ًمص هؤثطي ايفب هيوٌٌس .زض يه خبهقِ پَيب ،ته ته افطاز خبهقِ هيثبيست ،لبزض
ثِ سبظهبى زازى تطىلّبيي ثطاي حل هطىالت ذَز ٍ فبهِ هطزم ثبضٌس .زض خبهقِ ضٍستبيي ايطاى ثب تَخِ ثِ تقسز هطىالت
ٍ هسبيل هطتجظ ثب تَسقِ ضٍستبيي ،ضىلگيطي گطٍُّبي هطزهي ،زض هحَضّبي هرتلف هطتجظ ثب ٍؽبيف زّيبضيّب ،هيتَاًس
آثبض هثجت اختوبفي ،التػبزي ٍ فطٌّگي اضظًسُاي ضا ثِ ّوطاُ زاضتِ ثبضس.
ماده  .1تعزيف
"ّيبتّبي اًسيطٍِضظ ضٍستب"ّ ،يبتّبيي هتطىل اظ ضيصسفيساى ،هقتوساى ،افطاز تحػيلوطزُ ،افطاز اّل في ٍ تدطثِ ٍ
 ...زض ضٍستب است وِ زاٍعلجبًِ ٍ ثِ غَضت افتربضي ٍ ثِ هٌؾَض اضايِ ّوىبضيّبي فىطي ،هطَضتي ٍ اخطايي ثِ زّيبضي
تطىيل هيضَز.
تبصزهّ :يبتّبي اًسيطٍِضظ ضٍستب ،غطفبً خٌجِ هطَضتي زاضتِ ٍ پيطٌْبزّبي آىّب ،هيتَاًس اظ سَي هسيطيت ضٍستب
(ضَضاي اسالهي ٍ زّيبضي) هسًؾط لطاض گيطز.
ماده  .2ضزورت و اهميت
اهطٍظُ هطبضوت هطزم ضٍستب ،ثِ هٌعلِ ضاّجطزي خسيس زض ثطًبهِّبي تَسقِ هغطح است وِ هيتَاًس ظهيٌِسبظ تَسقِاي
هتقبزل ٍ پبيساض ثطاي خَاهـ ضٍستبيي ثبضس .ثط ّويي اسبسّ ،وِ افطاز حك زاضًس زض اهَضي وِ هطثَط ثِ ذَزضبى است،
احسبس هسٍَليت ًوبيٌس ،زضثبضُ آى فىط وٌٌس ،اًسيطِ ذَز ضا ثسٍى تطس ثيبى وٌٌس ٍ ثط تػوينّبيي وِ ثط ظًسگي آىّب اثط
هيگصاضز زذبلت زاضتِ ثبضٌس .ثب تَخِ ثِ ٍؽيفِهٌسي زّيبضي زض ضاستبي تحمك تَسقِ پبيساض ٍ ّوچٌيي تقسز ٍ پطاوٌسگي
ٍؽبيف ايي ًْبز ،ضطٍضي است تب ًْبز زّيبضي ،ظهيٌِ ثْطُهٌسي حساوثطي اظ هطبضوت ٍ ّوىبضي ٍ ثْطُگيطي هغلَة اظ
لبثليتّب ٍ تَاًوٌسيّبي هطزم ضٍستب زض ضاستبي اًدبم ثْتط اهَض ضٍستب ضا فطاّن ًوبيس .ثٌبثطايي هْوتطيي اثعاض ثطاي ًيل ثِ
ايي همػَز ،ايدبز ًْبزّب ٍ تطىلّبي سبظهبًسّي ضسُ ،غيطزٍلتي ٍ هطزهي اظ خولِ ّيبتّبي اًسيطٍِضظ ضٍستب هيثبضس.



ماده  .3مشاياي عضويت مزدم روستا در هياتهاي انذيشهورس
تطىيل ّيبتّبي اًسيطٍِضظ اظ سَي زّيبضي ٍ فضَيت هطزم ضٍستب زض ايي تطىل ،هيتَاًس هعايبي فطاٍاًي ضا ثطاي
ضٍستبييبى ٍ زّيبضي ثِ ّوطاُ زاضتِ ثبضس وِ اّن آىّب فجبضتٌس اظ:
 تسطيـ ٍ تسْيل فطايٌس تَسقِ زض ضٍستب فطٌّگسبظي ٍ تَسقِ فطٌّگ هطبضوت زض خبهقِ ضٍستبيي ثْطُگيطي اظ ذطز خوقي زض تػوينگيطي ٍ تػوينسبظي هسيطيت ضٍستب ثبالثطزى تَاى زّيبضي زض اًدبم اهَض هطثَعِ ايدبز ٍاسغِ ثطاي ثطلطاضي اضتجبط هيبى ًْبز زّيبضي ٍ هطزم افعايص افتوبز ٍ ّوسلي زض ثيي افطاز ضضس فىطي ٍ ثبالثطزى تَاًبييّبي افطاز تمَيت فطٌّگ ذَزاضتغبلي ٍ ذَزثبٍضي تَخِ ثِ هػلحت ّوگبًي زض تػوينگيطيّب وبّص اذتالفبت لَهي -لجيلِاي ،هصّجي ،فطٌّگي ٍ خغطافيبيي زض خبهقِ ضٍستبيي تمَيت حس هسٍَليتپصيطي ٍ پطزاذتي ثِ هسٍَليتّبي اختوبفي ضىَفبيي ٍ تجلَض استقسازّب ٍ پتبًسيلّبي هَخَز زض خبهقِ ضٍستبييماده  .4انواع هياتهاي انذيشهورس تخصصي
ثب زض ًؾط گطفتي اثقبز گًَبگَى تَسقِ پبيساض ٍ ّوچٌيي تقسز حيغِّبي هسٍَليتي زّيبضي زض ضاستبي پيطجطز ثطًبهِّبي
تَسقِ ضٍستب ،اًَاؿ ّيبتّبي اًسيطٍِضظ ضٍستب ،ثِ ضطح شيل تقييي هيضًَس:
 هيات انذيشهورس فزهنگي و اجتماعي هيات انذيشهورس بهذاشت و سالمت هيات انذيشهورس اشتغال و امور اقتصادي هيات انذيشهورس بانوان و جوانان هيات انذيشهورس عمزان و خذماتتبصزهّ :ط يه اظ ّيبتّب هَضَؿ ايي هبزُّ ،وىبضيّبي فىطي ،هطَضتي ٍ اخطايي زض ظهيٌِّبي هطتجظ ثب ٍؽبيف
زّيبضي زاضتِ ٍ زّيبضي ضا زض اًدبم ٍؽبيف هحَلِ يبضي ذَاٌّس ًوَز.
ماده  .5سمينههاي فعاليت
هْنتطيي ظهيٌِّبي فقبليت ثطاي ّيبتّبي پٌحگبًِ هصوَض ثب ًؾبضت زّيبضي ،ثِ ضطح ظيط هيثبضٌس:



 -1سمينههاي فعاليت هيات انذيشهورس فزهنگي و اجتماعي
 ووه ثِ ضٌبسبيي هسبيل ٍ هطىالت اختوبفي ٍ فطٌّگي ضٍستب ،اظ عطيك تطىيل ّيبتّبي اًسيطٍِضظ ،خلسبتّناًسيطي ٍ خلت ًؾطات اّبلي ثِ عطق هرتلف
 ّوىبضي ثب ضَضاي اسالهي ضٍستب ٍ زّيبضي زض تْيِ ٍ تسٍيي ثطًبهِ ّبي وَتبُ هست ٍ هيبى هست تَسقِ اختوبفيٍ فطٌّگي ضٍستب
 خلت هطبضوت ٍ ّوىبضي اّبلي زض پيطجطز اهَض ،ضفـ هطىالت ٍ تحمك ثطًبهِّبي تَسقِ ضٍستب ووه ثِ تْيِ ،تىويل ٍ ثِضٍظ ضسبًي ثبًه اعالفبتي ٍضقيت اختوبفي ٍ فطٌّگي ضٍستب ضٌبسبيي ضاّىبضّبي اضتمبي فطٌّگ فوَهي زض ضٍستب ٍ ثْطُگيطي اظ ؽطفيت ّبي هَخَز اّتوبم زض تَسقِ ٍ تطٍيح فطٌّگ ٍ آهَظُّبي زيٌي زض هيبى الطبض هرتلف خبهقِ ضٍستبيي ثطًبهِضيعي خْت تمَيت ضٍحيِ تقبٍىّ ،وىبضي ٍ ّوسلي زض خبهقِ ضٍستبيي ٍ ضفـ اذتالفبت هَخَز زض ضٍستب ووه ثِ اضتمبي سغح هقٌَيت ٍ فضبيل اذاللي فوَم اّبلي ،اظ عطيك تَسقِ فضبّبي فطٌّگي ٍ اختوبفي ٍاخطاي هسبثمبت ٍ ثطًبهِّبي فطٌّگي ٍ اختوبفي
 ووه ثِ زّيبضي خْت زايط وطزى وتبثربًِ ،تطٍيح فطٌّگ وتبثرَاًي ٍ تسْيل زستطسي ثِ وبالّبي فطٌّگي زضضٍستب
 ضٌبسبيي هػبزيك تْبخن فطٌّگي زض هحيظ ضٍستب ٍ ثطًبهِضيعي خْت همبثلِ ثب آىّب ثطًبهِضيعي خْت ثطگعاضي هطاسن ٍ آيييّبي هحلي ،هصّجي ،زيٌي ٍ اًمالثي زض هحيظ ضٍستب ثطًبهِضيعي هٌبست خْت پط وطزى اٍلبت فطاغت الطبض هرتلف ضٍستب ،زض ظهيٌِ ّبي هٌبست فطٌّگي ،آهَظضي ٍ...
 تطَيك ٍ تطغيت ضٍستبييبى ثِ اًدبم الساهبت الظم زض خْت ضفبيت سيبستّبي فطٌّگي ٍ اختوبفي زٍلت ووه ثِ ضٌبسبيي ٍ هقطفي ذبًَازُّبي ثيسطپطست ٍ ثيثضبفت ثِ سبظهبى ثْعيستي ٍ وويتِ اهساز اهبم ذويٌي(ضُ) ٍ هسبفست ثِ آىّب زض حس اهىبًبت
 پيطٌْبز ًبهگصاضي هقبثط ٍ اهبوي ٍ تأسيسبت ضٍستب ثِ زّيبضي ٍ ضَضا ،خْت ثطضسي ٍ اضايِ آىّب ثِ ضَضاياسالهي ثرص خْت سيط هطاحل لبًًَي
 ثطًبهِضيعي ٍ ّوىبضي ثب زّيبض زض خْت حل اذتالفبت هحلي ووه ثِ زّيبضي خْت وبّص آسيتّبي اختوبفي زض سغح ضٍستبّ -وىبضي فىطي ،هطَضتي ٍ اخطايي ثب ّيبتّبي زيگط ،زض هَاضز هطتجظ ثب ّن



 -2سمينههاي فعاليت هيات انذيشهورس بهذاشت و سالمت
 ووه ثِ ضٌبسبيي هسبيل ٍ هطىالت ثْساضتي ،ظيستهحيغيٍ ،ضظش ،سالهت ٍ تٌسضستي سبوٌيي ضٍستب ،اظعطيك تطىيل ّيبتّبي اًسيطٍِضظ ،خلسبت ّناًسيطي ٍ خلت ًؾطات اّبلي ثِ عطق هرتلف
 ّوىبضي ثب ضَضاي اسالهي ضٍستب ٍ زّيبضي زض تْيِ ٍ تسٍيي ثطًبهِّبي وَتبُهست ٍ هيبىهست تَسقِ ويفيتثْساضت ٍ سالهت زض ضٍستب
 ووه ثِ افعايص ضبزاثي ،سالهت ٍ تٌسضستي فوَم اّبلي ،اظ عطيك تَسقِ فضبّبي ٍضظضي ٍ تفطيحي هٌبست ،ثبّوىبضي زستگبُّبي شيضثظ
 خلت هطبضوت ٍ ّوىبضي ذيطيي ضٍستبيي ،زض سبذت ،تَسقِ ٍ تدْيع فضبّبي ٍضظضي ٍ ثْساضتي زض ضٍستب ووه ثِ تْيِ ،تىويل ٍ ثِضٍظ ضسبًي ثبًه اعالفبت ويفيت ثْساضت ٍ سالهت زض ضٍستب ووه ثِ ضاُاًساظي ايستگبُّبي ٍضظضي ٍ ّوبيصّبي پيبزُضٍي ّوگبًي ثطًبهِضيعي ٍ ووه ثِ ًْبزيٌِسبظي فطٌّگ فوَهي زض ظهيٌِ هسيطيت پسوبًس ،حفؼ هحيظ ظيست ،حفؼ ًٍگْساضي اظ هٌبثـ عجيقي ٍ ظيستگبُّبي حيبت ٍحص زض ضٍستب
 اضايِ ذسهبت هطبٍضُاي ٍ ووه زض ثْجَز ٍضـ ظيستهحيغي ضٍستب ّوىبضي ثب زّيبضي زض هطالجت اظ ٍضقيت ثْساضتي گطهبثِّبً ،بًَاييّب ،لػبثيّب ،لَُْذبًِّب ٍ فطٍضگبُّبي هَازغصايي ٍ ثْساضتي ،ثط اسبس ضَاثظ ٍ همطضات هطثَط ،ثٌب ثِ زضذَاست زّيبض
 تطَيك ٍ تطغيت ضٍستبييبى ثِ اًدبم الساهبت الظم زض خْت ضفبيت سيبستّبي زٍلت ووه ثِ زّيبضي زض اعالؿضسبًي سطيـ ٍ ثِهَلـ ،زض ذػَظ ضيَؿ ثيوبضيّبي ذبظّ ،وِگيط ٍ ذغطًبن ،ثِهسٍَليي شيضثظ ٍ ثطًبهِضيعي غحيح خْت خلَگيطي اظ ٍلَؿ آىّب
 ّوىبضي فىطي ،هطَضتي ٍ اخطايي ثب ّيبتّبي زيگط ،زض هَاضز هطتجظ ثب ّن -3سمينههاي فعاليت هيات انذيشهورس اشتغال و امور اقتصادي
 ووه ثِ ضٌبسبيي هسبيل ٍ هطىالت التػبزي ،اضتغبل ،تَليس ٍ وطبٍضظي ،اظ عطيك تطىيل ّيبتّبي اًسيطٍِضظ،خلسبت ّناًسيطي ٍ خلت ًؾطات اّبلي ثِ عطق هرتلف
 ّوىبضي ثب ضَضاي اسالهي ضٍستب ٍ زّيبضي زض تْيِ ٍ تسٍيي ثطًبهِّبي وَتبُهست ٍ هيبىهست تَسقِ التػبزيضٍستب
 خلت هطبضوت ٍ ّوىبضي اّبلي زض پيطجطز اهَض ،ضفـ هطىالت ٍ تحمك ثطًبهِّبي تَسقِ التػبزي ضٍستب ووه ثِ تْيِ ،تىويل ٍ ثِضٍظ ضسبًي ثبًه اعالفبت التػبزي خبهـ ضٍستب ضٌبسبيي ضاّىبضّبي اضتمبي ثْطٍُضي تَليسات ضٍستبيي ٍ ضًٍك وست ٍ وبض زض ضٍستب ٍ پيگيطي اظ هطاخـ شيضثظثطاي اخطايي ضسى آىّب



 ثطًبهِضيعي ثطاي ضٌبسبيي ٍ هقطفي ؽطفيتّب ٍ لبثليتّبي سطهبيِگصاضي ،گطزضگطي ٍ تَسقِاي ضٍستب ،ثبثْطُگيطي اظ ؽطفيتّبي هَخَز
 پيگيطي خْت ايدبز ٍ تَسقِ هؤسسبت ذيطيِ ٍ ّوچٌيي ًْبزّبي هبلي ٍ افتجبضي زض ضٍستب تطَيك ٍ تطغيت اّبلي ثِ ايدبز ٍ ضاُاًساظي تقبًٍيّبي تَسقِ ضٍستب ،وبضآفطيٌي ٍ سطهبيِگصاضي تطَيك ٍ تطغيت ضٍستبييبى ثِ اًدبم الساهبت الظم زض خْت ضفبيت سيبستّبي التػبزي زٍلت ووه ثِ خلت حوبيت ذيطيي زض ضاستبي ضًٍك وست ٍ وبض ،ايدبز اضتغبل ٍ تَسقِ التػبزي ضٍستب ضٌبسبيي فطغت ّبي خسيس وست ٍ وبض زض هحيظ ضٍستب ٍ ثستطسبظي ثطاي آهَظش ٍ تَاًوٌسي اّبلي ضٌبسبيي ؽطفيتّبي ايدبز هٌبثـ زضآهسي پبيساض ثطاي زّيبضي ،زض ضاستبي ذَزاتىبيي ًْبز زّيبضي اتربش ضاّىبضّبي تحمك التػبز همبٍهتي زض ضٍستب ٍ زّيبضي ووه ثِ ثطًسسبظي ٍ اضتمبي ويفيت هحػَالت ٍ تَليسات ضٍستبيي هسبفست ٍ ّوىبضي ثب وطبٍضظاى ،زض خْت هقطفي هحػَالت وطبٍضظي ،تَليسات غٌقتي ٍ غٌبيـ زستي ضٍستب،زض هطاوع ضْطي ٍ ًوبيطگبُّبي شيضثظ
 ووه ثِ ثطگعاضي وبضگبُّبي آهَظضي هْبضتّبي ضغلي هجتٌي ثط وبضآفطيٌي ،زض ضاستبي التػبز همبٍهتي زض ضٍستب ووه ثِ ضاُاًساظي ثبظاضچِّبي هحلي ٍ ّفتگي زض ضٍستب ّوىبضي فىطي ،هطَضتي ٍ اخطايي ثب ّيبتّبي زيگط ،زض هَاضز هطتجظ ثب ّن -4سمينههاي فعاليت هيات انذيشهورس بانوان و جوانان
 ووه ثِ ضٌبسبيي هسبيل ٍ هطىالت ظًبى ٍ خَاًبى ضٍستب ،اظ عطيك تطىيل ّيبتّبي اًسيطٍِضظ ،خلسبتّناًسيطي ٍ خلت ًؾطات اّبلي ثِ عطق هرتلف
 ثطًبهِضيعي ثطاي تَسقِ هطبضوت ضٍستبييبى فميط ٍ حبضيِاي ٍ ّوچٌيي ظًبى ٍ زذتطاى ضٍستب ،زض ثطًبهِّبيتَسقِ
 خلت هطبضوت ٍ ّوىبضي اّبلي زض پيطجطز اهَض ،ضفـ هسبيل ٍ هطىالت ظًبى ٍ خَاًبى ضٍستب ثطًبهِضيعي ثطاي اخطاي ثطًبهِّبي هتٌَؿ هصّجي ،اضزٍّبي فطٌّگي ٍ  ،...ثطاي ظًبى ٍ خَاًبى ضٍستبيي تطَيك ٍ تطغيت ظًبى ضٍستبيي ثِ تطىيل ٍ ضاُاًساظي غٌسٍقّبي افتجبضي ذطز ظًبى ضٍستبيي ّوبٌّگي ثب ًْبزّب ٍ زستگبُّبي شيضثظ ،خْت ثطگعاضي والسّبي آهَظضي هَضز ًيبظ ظًبى ٍ زذتطاى ضٍستبيي ثطًبهِضيعي خْت اضتمبي هْبضتّبي ظًسگي ٍ ذبًِزاضي زض ظًبى ضٍستبيي تطَيك ٍ تطغيت ظًبى ضٍستبيي ثِ اًدبم الساهبت الظم زض خْت سيبستّبي زٍلت ثستطسبظي ٍ تطٍيح فطٌّگ تقبٍى زض خبهقِ ظًبى ،ثِ هٌؾَض ضاُاًساظي ضطوت تقبًٍي ظًبى ضٍستبيي -ضٌبسبيي هسبيل ٍ هطىالت ظًبى ثيسطپطست ٍ ثس سطپطست زض ضٍستب



 ّوىبضي فىطي ،هطَضتي ٍ اخطايي ثب ّيبت اًسيطٍِضظ اضتغبل ٍ اهَض التػبزي ،خْت ايدبز اضتغبل ثطاي خَاًبى ٍظًبى ضٍستبيي
 ّوىبضي فىطي ،هطَضتي ٍ اخطايي ثب ّيبتّبي زيگط ،زض هَاضز هطتجظ ثب ّن -5سمينههاي فعاليت هيات انذيشهورس عمزان و خذمات
 ووه ثِ ضٌبسبيي هسبيل ٍ هطىالت فوطاًي ،ذسهبتي ٍ وبلجسي ضٍستب ،اظ عطيك تطىيل ّيبتّبي اًسيطٍِضظ،خلسبت ّناًسيطي ٍ خلت ًؾطات اّبلي ثِ عطق هرتلف
 ووه ثِ حفؼ سيوب ،هٌؾط ٍ َّيت ضٍستب ،اظ عطيك آهَظش ٍ فطٌّگسبظي هٌبست ثطاي ًحَُ اخطاي پطٍغُّبيفوطاًي ٍ ذسهبتي تَسظ زستگبُّبي شيضثظ
 هطبٍضُ ٍ ووه ثِ زّيبضي زض هطالجت ،حفؼ ٍ ًگْساضي اهَال ٍ تأسيسبت فوَهي ضٍستب ّوىبضي ثب سبظهبىّب ٍ ًْبزّبي زٍلتي ٍ ايدبز تسْيالت الظم ثطاي ايفبي ٍؽبيف آىّب تطَيك ٍ تطغيت اّبلي ثِ احساثً ،گْساضي ٍ ثْطُثطزاضي هٌبست اظ ثَستبى ٍ فضبّبي سجع فوَهي ضٍستب تطٍيح فطٌّگ ثيوِ ٍ همبٍمسبظي هسىي ٍ ضفبيت اغَل ايوٌي زض سبذت ٍ سبظ ووه ثِ اضايِ آهَظشّبي فوَهي ثِ اّبلي ضٍستب زض ظهيٌِ ايوٌي ٍ آتصًطبًي ثطًبهِضيعي خْت تٌؾيفً ،گْساضي ٍ تسغيح هقبثط ٍ اًْبض فوَهي ،هدبضي آةّب ،فبضالة ،اليطٍثي لٌَاتهطثَط ثِ ضٍستب ٍ تأهيي آة ٍ ضٍضٌبيي ،زض حس اهىبى
 ووه ثِ ايدبز ٍ سبهبًسّي غسبلربًِ ،گَضستبى ،تْيِ ٍسبيل حول اهَات ٍ هطالجت زض اًتؾبم اهَض آىّب ووه ٍ اضايِ ذسهبت هطبٍضُاي الظم ثِ زّيبضي ،ثطاي حفؼ ضٍستب اظ ذغط سيل ٍ حطيك ،ضفـ ذغط اظ ثٌبّب ٍزيَاضّبي ضىستِ ٍ ذغطًبن ٍالـ زض هقبثط ٍ اهبوي فوَهي ٍ تسغيح چبُّب ٍ چبلِّبي ٍالـ زض هقبثط
 ووه ثِ زّيبضي ٍ سبظهبىّبي شيضثظ ،زض حفؼ ثٌبّب ٍ آثبض ثبستبًي ضٍستب تطٍيح فطٌّگ حفؼ ٍ ًگْساضي اظ آثبض تبضيري ٍ ثبستبًي ضٍستب ،زض ثيي اّبلي ووه ثِ خلت هطبضوت اّبلي ٍ ذيطيي ،زض ضاستبي اخطاي عطحّب ٍ پطٍغُّبي فوطاًي ٍ ذسهبتي زض ضٍستب ّوىبضي فىطي ،هطَضتي ٍ اخطايي ثب ّيبتّبي زيگط ،زض هَاضز هطتجظ ثب ّنماده  .6نحوه جذب نيزو
زّيبض هيتَاًس ثب اتربش ضيَُّبي گًَبگَى ٍ لحبػ ًوَزى ضاّىبضّبي هٌبست ،اّبلي ضٍستب ضا اظ هَضَؿ ّيبت اًسيطٍِضظ
ضٍستب هغلـ سبظز ٍ خْت خصة ًيطٍي زاٍعلت السام ًوبيس .ثطذي اظ ايي ضاّىبضّب فجبضتٌس اظ:
 اضتجبط هستمين ثب هطزم ٍ اعالؿضسبًي ثِ توبهي اّبلي ضٍستب اًتطبض ثطٍضَض ،افالهيِ ٍ زضج زض خطايس هحلي -اعالؿضسبًي اظ عطيك هسبخس ٍ ضٍحبًيَى



 اعالؿضسبًي اظ عطيك هساضس ٍ سبيط هطاوع فوَهي ضٍستبماده  .7مذارك و مستنذات السم بزاي عضويت
 اضايِ هساضن ضٌبسبيي الظم ( فتَوپي ضٌبسٌبهِ ،وبضت هلي ٍ  3لغقِ فىس پطسٌلي) تىويل فطم تمبضبي فضَيت ( پيَست ضوبضُ )1 تىويل فطم تقْسًبهِ (پيَست ضوبضُ )2 غسٍض حىن فضَيت (ايي حىن تَسظ زّيبض تْيِ ٍ افغب هيگطزز)( -پيَست ضوبضُ )3تبصزهّ :1ط ّيبت حسالل ثب ً 3فط فضَ تطىيل هيضَز ٍ ّيچ هحسٍزيتي ثطاي تقساز افضبي ّط يه اظ ّيبتّبي
هَضَؿ ايي ضيًَُبهِ ٍخَز ًساضز.
تبصزه :2فضَيت ّوعهبى زاٍعلت زض ثيص اظ يه ّيبت هَضَؿ ايي ضيًَُبهِ ،ثالهبًـ است ٍ هيثبيست ثطاي ّط
ّيبت ثِ غَضت خساگبًِ ،فطمّبي فضَيت ٍ تقْسًبهِ تىويل ضَز ٍ زّيبض ّن هيثبيست ثطاي فضَيت فطز زض ّيبتّبي
هرتلف ،احىبم خساگبًِ غبزض ًوبيس.
ماده  .8محل بزگشاري جلسات
ًطستّب ٍ خلسبت ّيبتّبي ترػػي ،هيثبيست زض زاذل ضٍستب ٍ ثب ّوبٌّگيّبي الظم اظ سَي زّيبض ،ثِ تطتيت
اٍلَيت زض هىبىّبي ظيط ثطگعاض ضَز.
 هسبخس يب وبًَىّبي فطٌّگي -هصّجي ٍاثستِ ثِ هسبخس ٍ هطاوع هصّجي ٍ زيٌي سبذتوبى زّيبضي ٍ سبيط اهبوي فوَهي زض ضٍستبماده  .9وظايف دهيار در خصوص هياتهاي انذيشهورس روستا
 اعالؿضسبًي زض ذػَظ اًَاؿ ّيبت ،ضطح ٍؽبيف ٍ ضطٍضت ٍ اّويت آى ثِ اّبلي ضٍستب تطَيك ٍ تطغيت اّبلي ثِ فضَيت ٍ هطبضوت فقبل زض ّيبتّبي اًسيطٍِضظ ضٍستب خصة ٍ ثجت ًبم زاٍعلجيي غسٍض حىن فضَيت ثطاي زاٍعلجيي ٍاخس ضطايظ هقطفي افضبي ّيبتّب ثِ اّبلي ضٍستب ثطلطاضي تقبهل هستوط ٍ زٍسَيِ ثب ّط يه اظ ّيبتّبي ترػػي ثْطُگيطي اظ ًؾطات ٍ پيطٌْبزات ٍ ؽطفيتّبي ّيبتّبي ترػػي زض پيطجطز اهَض تَسقِ ضٍستب اًدبم ّوبٌّگيّبي الظم ثطاي تقييي هحل ثطگعاضي خلسبت ٍ ًطستّبي ّيبتّبي ترػػي ثطگعاضي خلسبت هطتطن ثيي ّيبتّبي ترػػي پٌحگبًِ ،زض  15هْط ،ضٍظ ضٍستب ٍ فطبيط (ضطٍضت ثطگعاضيخلسبت هطتطن ثيصاظ ايي تبضيد ،ثِ پيطٌْبز زّيبض هيثبضس)



 تْيِ ٍ اضسبل هٌؾن ٍ ازٍاضي گعاضش ًطستّبي ترػػي ٍ هطتطن ثطاي هطاخـ شيضثظ (ثرطساضي ،فطهبًساضيٍ استبًساضي)
 اًقىبس اذجبض ،هػَثبت ٍ ًتبيح ًطستّبي ترػػي هطتطن ،اظ عطيك خطايس هحلي ،سبيت زّيبضي ٍ ... زض ًؾط گطفتي پبزاش ٍ تطَيك ثطاي فقبلتطيي ّيبت ٍ فقبلتطيي فضَ زض ّط ّيبت ٍ هقطفي ثِ هطزم زض چبضچَةلَاًيي ٍ همطضات هطثَط ٍ ثب ّوبٌّگي ضَضاي اسالهي ضٍستب.
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فرم درخواست عضويت در هياتهاي انذيشهورز روستا
هياتهاي انذيشهورس روستاّ ،يبتّبيي هتطىل اظ ضيصسفيساى ،هقتوساى ،افطاز تحػيلوطزُ ،افطاز اّل في ٍ تدطثِ ٍ  ...زض ضٍستب است
وِ زاٍعلجبًِ ٍ ثِ غَضت افتربضي ٍ ثِ هٌؾَض اضايِ ّوىبضيّبي فىطي ،هطَضتي ٍ اخطايي ثِ زّيبضي تطىيل هيضَز.
هشخصات داوطلب
ًبم:

هحل غسٍض:

ًبم ذبًَازگي:

ضغل:

ًبم پسض:

هيعاى تحػيالت:

تبضيد تَلس:

ضضتِ تحػيلي:

ضوبضُ ضٌبسٌبهِ/وس هلي:

ًَؿ سىًَت زض ضٍستب :زايوي

آزضس هحل سىًَت:

فصلي

غيرساكن

تلفي ّوطاُ:

زهينه هوكاري
لغفبً توبيل ذَز ضا ثطاي فضَيت زض ّط يه اظ ّيبتّبي پٌح گبًِ شيل ،افالم ًوبييس .الظم ثِ شوط است وِ فضَيت ّوعهبى زاٍعلت زض ثيص اظ
يه ّيبت ثالهبًـ است.

ّ .1يبت اًسيطٍِضظاختوبفي ٍ فطٌّگي
ّ .2يبت اًسيطٍِضظ ثْساضت ٍ سالهت
ّ .3يبت اًسيطٍِضظ ثبًَاى ٍ خَاًبى

ّ .4يبت اًسيطٍِضظ اضتغبل ٍ اهَض التػبزي
ّ .5يبت اًسيطٍِضظ فوطاى ٍ ذسهبت

لغفبً سِ ًفط ضرع حميمي ٍ حمَلي وِ فضَيت آًبى ضا زض ّيبتّبي اًسيطٍِضظ ضٍستب هفيس هيزاًيس ،هقطفي ًوبييس.
.................................................................... ............................................................................................................................. ..............
ايٌدبًت ضوي افالم پصيطش ضطايظ فضَيت ،غحت ٍ وبهل ثَزى اعالفبت هٌسضج زض ايي فطم ضا تػسيك ٍ ثب فضَيت زض ايي ّيبتّب ،زض
خْت ًيل ثِ اّساف آىّ ،وىبضيّبي فىطي ،هطبٍضُاي ٍ اخطايي الظم ضا ثِ زّيبضي ٍ هطزم ضٍستب هقوَل هيزاضم.
اهضبء ٍ تبضيد:
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي:
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي زّيبض:

اهضبء ٍ تبضيد:
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فرم تعهذناهه

ايٌدبًت  .......................................فطظًس  ..................................ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ/وس هلي  .............................................هتَلس ...............................
زض ّيبت اًسيطٍِضظ  ..................................................شيل ّيبتّبي اًسيطٍِضظ ضٍستب ،ثٌب ثِ تَاًوٌسي ٍ فاللِ ضرػي ذَز ،ثهِ غهَضت وهبهالً
زاٍعلجبًِ ٍ افتربضي فضَيت زاضم .ايٌدبًت هتقْس ثِ پصيطش هَاضز ظيط ،زض عَل يىسبل فضَيت زض ّيبت هصوَض هيثبضن.
-

تقْس هيًوبين وِ فضَيت زض ّيبت هصوَض ،وبهالً زاٍعلجبًِ ٍ افتربضي ثَزُ ٍ ّيچگًَِ تقْس ٍ هسئَليت هبلي ضا ثِ زّيبضي ٍ ضَضاي
اسالهي ضٍستب تحويل ًويًوبين.

-

تقْس هيًوبين وِ هػَثبت ّيبت هصوَض ،تٌْب خٌجِ هطَضتي زاضتِ ٍ زض لبلت ّوىبضيّبي فىطي ،هطبٍضُ اي ٍ اخطايي ثب زّيبضي ٍ
ضَضاي اسالهي ضٍستب هيثبضس.

-

تقْس هيًوبين وِ فضَيت زض ّيبت هصوَض ،زض ضاستبي هٌبفـ ،غالح ٍ ضفبُ هطزم ضٍستب ثَزُ ٍ ّيچگًَِ هٌفقت ضرػي زض آى زذيل
ًويثبضس.

-

تقْس هيًوبين وِ وليِ ضطايظ هٌسضج زض ضيًَُبهِ ضا هغبلقِ ًوَزُ ٍ ثب آگبّي وبهل اظ هفبز اى ،فضَيت زض ّيبت هصوَض ضا پصيطفتِام.

-

تقْس هيًوبين وِ ثب ضفبيت هَاظيي ضطفي ٍ اذاللي ،زض توبهي خلسبت هطثَط ثِ ّيبتي وِ زض آى فضَيت زاضم ،حضَضي هستوط ٍ
فقبل زاضتِ ثبضن.

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي :
تبضيد ٍ اهضب:
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حكن عضويت در هياتهاي انذيشهورز روستا

خٌبة آلبي /سطوبضذبًن  ............................................ثب استٌبز ثِ ضيًَُبهِ ّيبتّبي اًسيطٍِضظ ضٍستب ثِ ضوبضُ  .....................هَضخ
 ٍ ..............................زض ضاستبي ثْطُگيطي اظ هطبضوت آحبز هطزم ٍ ذِطز خوقي زض ًؾبم تػوينگيطي ،تػوينسبظي ٍ پيطجطز تَسقِ ضٍستب ،ثٌب
ثِ تمبضبي خٌبةفبلي ،ثِ هَخت ايي حىن ،ضوب ضا ثِ هست يه سبل ،ثِ فضَيت زض ّيبت اًسيطٍِضظ ................................................................
هٌػَة هيًوبين.
اهيس است ثب ثْطُگيطي اظ تَاًوٌسي ٍ لبثليتّبي خٌبةفبلي ٍ سبيط افضبي ّيبتّبي اًسيطٍِضظ ضٍستب ،ثتَاًين گبهي هؤثط زض ضاستبي تَسقِ ٍ
آثبزاًي ضٍستبّب ٍ سطثلٌسي ٍ افتالي ايطاى اسالهي ثطزاضين.

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي زّيبض:
اهضبء ٍ تبضيد:

