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طرح تكريم ارباب رجوع چيست؟
اهشٍص اّويت خبيگبُ سٍاثطػوَهي دس تَسؼِ ّذفّب ٍ فؼبليتّبي ّش سبصهبى يب ًْبد اختوبػي ،التصابدي ،فشٌّگاي ٍ سيبساي دس
سطَح گًَبگَى (هحلي ،هٌطمِاي ٍ ثييالوللي) ثش كسي پَضيذُ ًيست .اكٌَى ضشايط ٍ سبختبس خَاهغ ثِ دًجبل تحَالت گًَبگَى
آًچٌبى پيچيذُ ضذُ است كِ تحمك ايي اّذاف ٍ تَسؼِ فؼبليتّبي ّش سبصهبى ثِ آسبًي هيسش ًخَاّذ ضذ.
دس ايي ساستب ثشسسي ثسيبسي اص تدبسة ٍ ضَاّذ ًطبى هيدّذ كِ ثب ٍخَد تالشّب ٍ فؼبليتّبي اًدبم ضذُ ثاِ دليا ػاذم حضاَس
سٍاثطػوَهي هؤثش ،سبصهبىّب ًتَاًستِاًذ ثِ هَفميت چطوگيشي ثشسٌذ .حتي فؼبليتّبي ثسيبسي اص آًْب ًيض ثب ضكست هَاخاِ ضاذُ
است .ايي دس حبلي استكِ ٍخَد سٍاثط ػوَهي هؤثش دس سبصهبىّب ٍ ضشكتّبي گًَبگَى هَخت گستشش فؼبليتّبي سبصهبى اص
يكسَ ٍ خلت افكبس ػوَهي اص سَي ديگش هيضَد.
دس ػصش حبضش ،ثب تَخِ ثِ گستشش فؼبليتّب ٍ پيچيذگي خذهبت التصبدي ،سلبثت ضاذيذ دس ػشهاِ تَلياذ ٍ خاذهبت ،گساتشش
سٍصافضٍى سبصهبىّبي ػشضِكٌٌذُ كبال ٍ خذهبت ،استجبطبت ثسيبس فضايٌذُ ٍ پيچيذُ ٍ ثسايبسي اص ػَاها ديگاش ،ثشلاشاسي استجاب
سبصهبىّب ثب هشدم ٍ تَخِ ثِ ديذگبُ ٍ خَاستِ افشاد خبهؼِ ،ضشٍسي ثِ ًظش هيسسذ .تب آًدب كِ هيتَاى گفت ضش ثماب ٍ دٍام ّاش
سبصهبى ،داضتي سٍاثط پَيب ،ػويك ٍ هؤثش ثاب هشاخؼاِكٌٌاذگبى اسات .ثاب اياي ٍها

ًماص سٍاثاطػواَهي دس گساتشش اّاذاف ٍ

فؼبليتّبي سبصهبى ٍ ثشلشاسي استجب ثب تَدُّبي هشدم ثش كسي پَضيذُ ًيست .الجتِ هَفميت دس ايي اهش ثستگي ثِ آگبُ سبختي هشدم
اص اّذاف ،ثشًبهِّب ،فؼبليتّب ٍ ًتبيح ػولكشدّب اص طشيك ايدبد ،تمَيت ٍ حوبيت اص ػٌصش سٍاثطػوَهي داسد1
تكشين اسثبة سخَع
ثشايسٍاثطػوَهيٍظبي هتؼذد ٍ هتٌَػي اص سَي هبحجٌظشاى ٍ دستاًذسكبساى هطشح ضذُ استٍ ،لي ًكتِ خبلت تَخِ دس اكثاش
ٍظبي

ٍ تؼبسي

اسايِ ضذُّ ،وبى ثحث استجب ٍ پيًَذ ثاب هاشدم ٍ خبهؼاِ اسات .تاب آًداب كاِ اساكبت ام كبتليا

دس اياي صهيٌاِ

هيگَيذ« :سٍاثطػوَهي ،ضٌبسبيي ٍظبي  ،ايدبد ،حفظ ٍ ًگْذاسي سٍاثط هطلَة ٍ حسٌِ ثب خبهؼِ است ،خبهؼِاي كِ ضكست ٍ
هَفميت سبصهبى ثِ آى ٍاثستِ است» 2.يب آلفشد سٍَي هيگَيذ« :افكبس ػوَهي ضويش ثابطٌي ياك هلات اسات »3.ثاب اياي اٍهابف
هيتَاى گفت هشدم ًمطي حبئض اّويت ٍ اسصًذُ دس فؼبليتّبي ٍاحذّبي سٍاثطػوَهي سابصهبىّاب ايفاب هايكٌٌاذ ٍ الصم اسات اص
طشيك فؼبليتّبي سٍاثطػوَهي ٍ سبهبىدّي هٌبست ايي فؼبليتّب ،صهيٌِّبي ثشلشاسي استجبطبت هؤثش ثب اسثابة سخاَع هْياب ضاَد.
هسألِاي كِ اهشٍصُ تحتػٌَاى "تكشين اسثبة سخَع" دس اكثش سبصهبىّب هطشح ضذُ ٍ دس دستَس كبس دٍلت ًيض لشاس گشفتِ است4.
هذيشاى ٍاحذّبي سٍاثطػوَهي ثِ هٌظَس اخشاي دسست ٍ هاؤثش اياي ٍظيفاِ ٍ سسابلت خطياش ،الصم اسات داساي خصَهايبت ٍ
ٍيژگيّبي ري ثبضٌذ تب طشح هزكَس كِ ّوبى استجب ثب هخبطجبى ٍ اسثبة سخَع اسات ،دس لبلات طاشح ٍ ضاؼبس ٍ ثخطاٌبهِ ثابلي
ًوبًذ .ايي ٍيژگيّب ػجبستٌذ اص:

ٍ .1لَف ثِ هحتَاي طشح
 .2لذست يبد دادى طشح ثِ ديگشاى
 .3داضتي ديذ ٍسيغ
 .4ضْبهت
 .5تَخِ ثِ هالحظبت اخاللي
 .6داضتي تذثيش ٍ لذست تدضيِ ٍ تحلي دسست هسبي
 .7حس كٌدكبٍي ٍ تَاًوٌذي رٌّي
 .8كٌتشل احسبسبت ٍ ّذايت آى دس هسيشي ػبلالًِ
 .9اًصبف ٍ ػذالت
 .11داضتي ضشايط هٌبست ثشاي تصذي ايي ضغ ٍ ٍظيفِ5
اكٌَى اكثش سبصهبىّب ٍ هؤسسبت دس ضشايطي ثِسش هيثشًذ كِ ثبيذ ثِ تمبضبّبي سٍصافاضٍى ضاْشًٍذاى آگابُ ،تطاك ّابي ػلواي،
گشٍُّبي ريٌفغًْ ،ضتّبي اختوبػي ،هطجَػبتٍ ،سبي استجب خوؼي ٍ غيشُ پبسخگَ ثبضٌذ .پبسخگَيي ٍ تكشين اسثابةسخاَع
دس ّوِ سبصهبىّب ًمص هحَسي ٍ اسبسي داسد ٍ ثسيبسي اص هذيشاى ٍ هسٍَالى خَاستبس آًٌذ كِ كبسكٌبى دس اياي صهيٌاِ اص لاذست
ًبهحذٍد ٍ تْذيذكٌٌذُضبى دس ثشاثش اسثبةسخَع سَءاستفبدُ ًكٌٌذ.
دس دِّّبي گزضتِ دس كست ٍ كبس ٍ تدبست يك ضؼبس حبكن ثَد ٍ آى اياي ثاَد كاِ ساش هطاتشي ٍ اسثابةسخاَع سا ثبياذ كاالُ
گزاضت .هطتشي ٍ اسثبةسخَع ًيض دس هؼبهلِ ٍ تدبست ثشاي هصَى هبًذى اص فشيت فشٍضٌذُ ،هيكَضيذ تاب ثاب صيشكاي خاَد ،اٍ سا
فشيت دّذ .دس دِّّبي ثؼذ ضؼبس اهلي تدبست ايي ضذ« :حك ثب هطتشي است» .هطتشي ثِ سبصهبى َّيات هايدّاذ ٍ سابصهبى توابم
تالش ٍ فؼبليت خَد سا ثشاي تأهيي خَاستِّبي هطتشي هتوشكض هيكٌذ .اهشٍص ،ضؼبس اهلي حبكن ثش تدبست ٍ ثبصسگبًي اياي ضاذُ
است كِ »هطتشي پبدضبُ است» ،هطتشي اختيبسات فشاٍاًي داسد .اٍ تؼيييكٌٌذُ اهلي ٍ داٍس ًْبيي است.
پيص اص ايي دٍساى ،اطالػبت ٍ اخجبس تَسط سبصهبىّب تْيِ ٍ كبًبليضُ هيضذ ٍ دس اختيبس هشدم ٍ خبهؼِ لشاس هيگشفات .هاشدم حاك
اًتخبة اطالػبت سا ًذاضتٌذ ٍ تمشيجبً هيتَاى گفت ًَػي سبًسَس اطالػبتي دس سٍاثط سبصهبى ٍ هشدم ٍ خبهؼِ حبكن ثَد .ثب تَخِ ثِ
سضذ فضايٌذُ ٍسبي ٍ تدْيضات اطالػبتي ٍ اطالعسسبًي ،هشدم حك اًتخبة داسًذ .ثِ ػجبست ديگش ًويتَاى اطالػبت سا دس اختيابس

هشدم لشاس داد ،ثلكِ خَد هشدم ّستٌذ كِ اطالػبت سا اًتخبة ٍ ثِ سبدگي ثِ آى دستشسي پيذا هيكٌٌذ .ديگش لذست سابصهبىّاب دس
اداسُ افكبسػوَهي ٍ تأثيشگزاسي ثش ديذگبُّبي خبهؼِ كن ضذُ است ٍ هشدم خَد حك اًتخبة داسًذ.
ديذگبّي كِ دس حبل حبضش كنكن خبي خَد سا دس هسبي سٍاثطػوَهي ثبص هيكٌذ ،ايي است كِ اسثبةسخَع پبدضبُ است (هشدم
اهليتشيي ًمطِ ٍ كبًَى تَخِ ّستٌذ) ،ثبيذ هشدم تصوين ثگيشًذ ٍ سبصهبىّب ٍ هؤسسبت ًيض ثبيذ دس ايي صهيٌِ فؼبليتّبيي سا اساياِ
دٌّذ كِ هشدم خَاستبس آى ّستٌذ .اص سَي ديگش ثب اثضاس ٍ ٍسبي ًسجتبً اثتذايي هتذاٍل دس سٍاثطػوَهي ًويتَاى ثش خبهؼِ ٍ هاشدم
تأثيش گزاضت ،ثلكِ ايي هشدم ّساتٌذ كاِ حتاي آى ٍسابي سا دس اختيابس سابصهبىّاب لاشاس هايدٌّاذ .حابل ثبياذ دياذ ٍسضكساتگي
ضشكتّبي ػظين دًيب ّوبًٌذ پبىاهشيكي ،دلتب ايشلٌذ ٍ ضشكتّبيي كِ دس آستبًِ ٍسضكستگياًذ تب چِ حذ ثِ ايي دياذگبُ هشثاَ
است؟ هيتَاى گفت توبم ٍاحذّبي سٍاثاطػواَهي دٍلتاي ،خصَهاي ،تَلياذي ،هاٌؼتي ،خاذهبتي ٍ غياشُ هَظفٌاذ فشآيٌاذّب ٍ
سبصٍكبسّبيي ثشاي ًظبست ثش ػولكشد كبسكٌبى سبصهبى طشاحي ٍ اخشا كٌٌذ.
تكشين اسثبةسخَع هيتَاًذ ثشاي سبصهبى ،هٌبفغ ٍ اهتيبصات ري سا ثِ ّوشاُ داضتِ ثبضذ:
 .1تضوييكٌٌذُ استفبدُ هحيح اص هٌبثغ ٍ اهكبًبت
 .2ثْجَد اسايِ خذهبت
 .3كبّص هيضاى تؼبسضبت ثيي هشدم ٍ كبسكٌبى
 .4كبّص هيضاى دٍثبسُكبسيّب ٍ سشدسگويّب
 .5ثْجَد ًظبم اطالعسسبًي ٍ اطالعدّي
 .6كٌتشل ٍ اسصيبثي ثْتش ٍ هطلَةتش ػوليبت ٍ فؼبليتّب
 .7افضايص هيضاى ثْشٍُسي ،كبسآيي ٍ اثشثخطي اهَس
 .8هحيط خزاة كبسي ثشاي كبسكٌبى
 .9ايدبد صهيٌِّبي سضذ ٍ تَسؼِ فؼبليتّب
 .11افضايص لبثليت ٍ سبصگبسي ثب هحيط
 .11ضٌبسبيي ثْتش ًمب لَت ٍ ضؼ

سبصهبى

 .12ضٌبسبيي فشهتّب ٍ ثْشُگيشي اص آًْب دس خْت پيطجشد اّذاف سبصهبى
 .13ايدبد اًگيضُ دس ديگشاى
 .14تأهيي سضبيت خبهؼِ ،هذيشاى ٍ دستاًذسكبساى
 .15ايدبد پيًَذ استجبطي سبصهبى ٍ خبهؼِ
 .16تحمك اهَل اخاللي حبكن ثش سٍاثطػوَهي6
ثشاي تحمك ايي اّذاف ،الصم است سٍاثطػوَهي سبصهبى ،صهيٌِّبي هطابسكت ّاش چاِ ثيطاتش توابم كبسكٌابى سا هْياب سابصدً .ظابم
هطبسكت كبسكٌبى دس اخشاي طشح ،سيستوي است فشاگيش ٍ ثسيبس گستشدُ ثب اثؼبدي كِ هيتَاًذ ثِ اًذاصُ داهٌِ تخي ٍ تفكش اًسبًي
اداهِ پيذا كٌذ .سٍشّبي ػوذُاي كِ تبكٌَى ثِ هٌظَس استمشاس ًظبم هطبسكت كبسكٌبى هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ است ،ػجبستٌذ اص:
 .1سيستن غيشهتوشكض
 .2سٍش هذيشيت ثش هجٌبي ّذفگزاسي
ً .3ظبم كٌتشل كيفيت فشاگيش
 .4سيستن كبسي ثيًمص
 .5سيستن سبسات

دس سٍسيِ

 .6سيستن دٍسٍ دس لْستبى
 .7سيستن پيطٌْبدّب
هطبسكت ّوِ افشاد سبصهبى دس اخشاي طشح تكشين اسثبةسخَع ثشاي سسيذى ثِ اّذاف سبصهبى ،ضشٍسي است .آهابدگي كبسكٌابى
ثشاي پبسخگَيي ،همذهبت تَسؼِ پبيذاس سا فشاّن هيسبصد .طي پژٍّطي دس آهشيكب دسثبسُ يك هبدُ ضَيٌذُ ،هطخص ضاذ تٌْاب %3
افشاد خبهؼِ ثذٍى آىكِ ساخغ ثِ آى هحصَل تجليغي هَست گيشد ،آى سا هصشف هيكٌٌذ ٍ اگش ًتبيح حبه اص هصاشف آى هابدُ
ثشاي آًبى هطلَة ٍ سضبيتثخص ثبضذ ،ثِ حذٍد %15ا %11افشاد ديگش خبهؼِ اطالع خَاٌّذ داد.

اهب اگش ًتبيح هصشف آى هبدُ ضَيٌذُ ثشاي گشٍُ اٍل هصشفكٌٌذُ هطلَة ٍ سضبيتثخص ًجبضذ ،ثِ ثيص اص  %81افشاد ديگاش اياي
ًبسضبيتي سا هٌتم خَاٌّذ كشد .دس يك سبصهبى ًيض ّوييگًَِ است .اگش اسثبةسخَع اص ػولكشد ياك سابصهبى ساضاي ٍ خشساٌذ
ثبضذ ،توبي صيبدي ثشاي اػالم سضبيت خَد خَاّذ داضتٍ ،لي دس هَستي كاِ اص ػولكاشد حتاي ياك ًفاش اص كبسكٌابى سابصهبى
ساضي ًجبضذ ،سؼي هيكٌذ ثِ ضيَُّبي هختل

ًبساحتي ٍ ًبسضبيتي خَد سا اثشاص كٌاذ .ثاِ ػجابستي دس ثؼضاي اص هَالاغ كاِ هياضاى

ًبسضبيتي اٍ اص آستبًِ هدبص ًيض ثيطتش ضَد ،ثسيبسي اص همبهبت ثبالي كطَس ٍ حتي هذيشاى ستجِ اٍل خبهؼِ سا ثاِ لحاب ػولكاشد ثاش
يك كبسهٌذ هَسد اًتمبد لشاس خَاّذ داد ٍ ايي هسألِ خَد ًطبًگش اّويت طشح تكشين است.
ثِ ػجبستي هيتَاى خبطشًطبى سبخت ًظبم سيبسي حبكن ثش ّش خبهؼِ تحت تاأثيش هطاشٍػيت ًظابم اداسي آى خبهؼاِ خَاّاذ ثاَد ٍ
ػولكشد كبسگضاساى اداسات دس هطشٍػيت ثخطيذى ثاِ ًظابم سيبساي كابهالً هاؤثش اسات .اياي فشآيٌاذ تأثيشگازاسي ًاَػي »ساشهبيِ
اختوبػي» 8است كِ ثيتَخْي ثِ آى هيتَاًذ يك ًظبم سيبسي ٍ هذيشاى اسضذ آى سا ثب ثحاشاى هطاشٍػيت ٍ حتاي ثحاشاى َّيات
سٍثِسٍ سبصد9.
دس اًگلستبى دس سبل  1991ايي طشح دس لبلت ًظبم پبسخگَيي سبصهبًي ٍ «هٌطَس ضْشًٍذي» طشحسيضي ضاذ كاِ ّاذف آى ثْجاَد
اسايِ خذهبت دٍلتي ثِ هشدم است .ثشاي خذهبت هْن دٍلتي 37 ،هٌطَس تذٍيي ضذُ است .ايي هٌطَسّب ّش سبل هَسد ثبصًگشي لشاس
هيگيشًذ ٍ ثِسٍص هيضًَذ .هٌطَس ضْشًٍذي ضفبفيت ثيطتشي ثشاي خذهبت اسايِ ضذُ ،فشاّن كشدُ است ٍ دس ًتيدِ سجت هيضاَد
كبسكٌبى دٍلت ًسجت ثِ ػولكشدضبى پبسخگَ ثبضٌذ .ثشاي ثٌِّگبم كشدى هٌطَسّب اص دسيبفتكٌٌذگبى خذهبتً ،ظشخَاّي ضذُ ٍ
ًتبيح آى ثِ هَست ادٍاسي هٌتطش هيضَد .هٌطَسّبي ضْشًٍذي هتضوي اهَلي است كِ سػبيت آًْب الضاهي است ،اص خولِ:
اا ثشاي كيفيت ٍ كويت خذهبت ،استبًذاسدّبيي ٍخَد داسد .ايي استبًذاسدّب ثبيذ ثِ اطاالع دسيبفاتكٌٌاذگبى خاذهبت ػواَهي
ثشسذ.
اا ّوضهبى ثب اػالم استبًذاسدّبي كيفي ٍ كوي خذهبتً ،تبيح ػولكشد سبصهبًي ثبيذ هٌتطش ضَد ٍ ثِ اطالع ػوَم ثشسذ.
اا اطالػبت هحيح اص چگًَگي اسايِ خذهبتّ ،ضيٌِ آًْب ٍ افشادي كِ ثبيذ خذهبت سا اسايِ كٌٌذ ،هٌتطش ضَد.
اا احتشام ثِ اسثبة سخَع ٍ ّوشاّي كبسكٌبى ثب آًبى ،اهلي خذضًِبپزيش است ٍ ّوِ هشدم ثِ ايي اهش ٍالفٌذ.
اا كبسكٌبى دٍلت هَظفٌذ ًبم ٍ هطخصبت اداسي خَد سا سٍي سيٌِ ًصت كٌٌذ تب اسثبة سخَع ثتَاًذ ثِ ساحتي آًبى سا ثطٌبسذ.
اا دس هَستي كِ ثِ ّش دلي  ،سفتبس اداسي ثب استبًذاسدّبي تؼييي ضذُ هطبثمت ًذاضتِ ثبضذ ،كبسهٌذ هَظ

ثِ ػزسخَاّي است.

اا سٍشّبيي ثشاي ضكبيت اص سَء سفتبس اداسي پيصثيٌي ضذُ است ٍ خسبسات ٍاسدُ ثِ دسيبفتكٌٌذگبى خذهبت ثبيذ ثِ گًَِاي
هٌبست خجشاى ضَد .دس كطَس آهشيكب دس سبل  ،1978لبًًَي تحتػٌَاى »لبًَى اخالليبت دس دٍلت» 11تصَيت ضذ كاِ هطابثك آى
كبسكٌبى اسضذ فذسال هَظفٌذ فشمّبيي سا ّش سبلِ دسثبسُ ٍضؼيت هبلي ،ػذم استفبدُ اص هَلؼيتّابي اداسي ٍ ػاذم دسيبفات ّاذايب

تكوي كٌٌذ .ايي لبًَى ،دفتشي ثِ ًبم »دفتش اهَس اخاللي دٍلت» 12ايدبد كشد كِ دس آغبص ثِ دفتش هذيشيت پشسٌلي ٍاثستِ ثَد ٍ پس
اص تصَيت لبًَى اهالح اهَس اخاللي دس سبل ٍ 1989احذي هستم ضٌبختِ هيضذ .ايي دفتش كِ ٍاثستِ ثِ لَُ هدشيِ اسات ،هاَاسد
خالفكبسيّب سا ثِ ٍصاست دادگستشي آهشيكب گضاسش هيدّذ .ثشاسبس لبًَى اخالليبتّ ،واِ هؤسسابت دٍلات فاذسال هَظفٌاذ
ٍاحذي ثشاي ًظبست ثش اهَس اخاللي كبسكٌبًطبى تأسيس كٌٌذ .ايي ٍاحذّب هسٍَليت آهَصش كبسكٌبى ٍ اهَس اداسي اخالليابت سا
ثش ػْذُ داسًذ.
دفتش اهَس اخاللي دٍلت فذسال سبالًِ كٌفشاًسّبي هتؼذدي ثشگضاس هيكٌذ كِ اص آى خولِ كٌفشاًس ثييالوللي اخالليابت دٍلات
دس سبل  1994ثَد كِ دس آى  49كطَس ضشكت داضتٌذ .دفتش اهَس اخاللي دٍلت ،ثيطتش تالش خَد سا هاشف ثشسساي سٍاثاط هابلي
كبسكٌبى كشدُ استٍ .لتي هأهَسي هٌصَة هيضَد ،ثشاسبس همشسات اخاللي ،اطالػبت هشثَ ثِ سٍاثط هبلي اٍ ثشسسي هيضاَد.
ايي لبًَى فشهت سَء استفبدُ اص هَلؼيتّبي اداسي پس اص خشٍج اص خذهت سا ثِ ضذت هحذٍد هيكٌذ.
دس سبل  1993دفتش اهَس اخاللي ،كتبة ساٌّوبيي تْيِ كشد كِ دس آى دستَسالؼو ّبيي ثشاي پيطاگيشي اص اًدابم كبسّابي خاالف
اداسي ركش ضذُ است .دس ايي ساٌّوب اهَسي ّوچَى دسيبفت ّذايب اص خبسج سابصهبى ،ساثطاِ ثاب سابصهبىّابي ديگاشي كاِ كبسهٌاذ
هٌبفؼي دس آًْب داسد ،هسبي هبلي ثؼذ اص استخذام ،سَء استفبدُ اص هَلؼيت ضغلي ٍ فؼبليتّبي ًبثٌْدبس دس خبسج اص سبصهبى تَضيح
دادُ ضذُ است .دس كطَسّبي ديگشي ّوچَى پبكستبى (سبل  1983دفتش احتسبة ًْبدي لبًًَي) ،ثٌگالدش ( 1981لبًَى ثابصسس ا
آهجَدصيي) ٍ حتي صاهجيب (دفتش ثبصسس) ثشاي سسيذگي ثِ ضكبيبت ضْشًٍذاى اص دستگبُّبي اداسي تأسيس ضذُ است13.
ثب ايي اٍهبف ثبيذ گفت ،طشح تكشين اسثبةسخَع دس كطَس هب تمشيجبً ديش هطاشح ضاذُ اسات ٍ ثاِ ًظابمّابي پبساخگَيي چٌاذاى
تَخْي هجزٍل ًطذٍُ ،لي ثبص خبي اهيذٍاسي ٍخَد داسد كِ ايي طشح هَسد تَخِ هسٍَالى ٍ هتَليبى اهَس لاشاس گشفتاِ ٍ ساشلَحِ
فؼبليت دٍلت ثبضذ.
سٍاثط ػوَهي ٍ طشح تكشين اسثبةسخَع
يكي اص ػوذُتشيي ٍظبي

ٍاحذّبي سٍاثطػوَهي دس توبهي سبصهبىّب ،اطالعسسبًي ٍ آهَصش اسات .دس صهيٌاِ اطاالعسسابًي،

سٍاثط ػوَهي تالش هيكٌذ تب دس دٍ ثُؼذ دسًٍي ٍ ثيشًٍي ٍظيفِ خَد سا اًدبم دّذ .هطوئٌبً اسثبةسخاَع فكاش هايكٌاذ ّشگابُ ثاِ
سبصهبًي هشاخؼِ كٌذّ ،وِ افشاد ثبيذ دس خذهت اٍ ثبضٌذ ٍ كبس ٍ اهَس هشتجط ثب اٍ سا ثِ ًحَ هطلَة ٍ هاؤثش اًدابم دٌّاذ .دس ياك
دستِثٌذي كلي هيتَاى خَاستِّب ٍ اًتظبسات اسثبةسخَع سا ثِ دٍ ثخص تمسين كشد:
ال  :خَاستِّبي هطشٍع
ة :خَاستِّبي ًبهطشٍع
خَاستِّبي هطشٍع اسثبةسخَع ثِ هدوَػِاي اص خَاستِّب ٍ اًتظبسات اطالق هيضَد كِ دس چبسچَة لَاًيي ٍ هماشسات سابصهبى
لبث تحمك ثبضذ .اسثبةسخَع هيخَاّذ ايي ثخص اص خَاستِّبيص ثب سشػت ٍ كيفيت هٌبسجي ثشآٍسدُ ضَد.

خَاستِّبي ًبهطشٍع اسثبةسخَع هدوَػِاي اص خَاستِّب ٍ اًتظبسات سا ضبه هيضَد كِ دس چبسچَة لَاًيي ٍ همشسات سابصهبى
لبث تحمك ًيستٍ ،لي اسثبةسخَع اًتظبس داسد كبسكٌبى سبصهبى همشسات سا ًبدياذُ اًگبضاتِ ٍ ثاب تطوياغ ٍ سٍشّابي ديگاش ساؼي
هيكٌذ ثِ خَاستِ غيشلبًًَي خَد ثشسذ .لطؼبً ساضي كشدى اسثبةسخَع دس اياي صهيٌاِ ،كابسي غيشاخاللاي ٍ 14غيشلابًًَي للواذاد
هيضَد ٍ هيتَاًذ پيبهذّبي ًبگَاسي سا ثشاي هسٍَل هشثَطِ ثِ ّوشاُ داضتِ ثبضذ.
ٍظيفِ ٍ سسبلت اهلي سٍاثطػوَهي دس ايي همَلِ ،هطخص كشدى صهيٌِّابي كابسي ٍ ضايَُّابي هطلاَة ٍ هٌبسات ثشخاَسد ثاب
اسثبةسخَع دس سبصهبى ٍ اخشاي دليك طشح تكشين ثب سضبيت خبطش هتصذي هشثَطِ اسات ٍ اياي اهاش اًدابمپازيش ًيسات ،هگاش ثاب
صهيٌِسبصي هٌبست ثشاي اخشاي طشح.
ثِ ػجبستي حتي اگش ثخطٌبهِ ٍ دستَسالؼو ّبي هشثَطِ دليك ٍ هٌبست طشاحي ضذُ ثبضٌذ ،تب صهبًي كِ ثستش ٍ صهيٌِ اساتمشاس طاشح
تكشين تَسط ٍاحذّبي سٍاثطػوَهي آهبدُ ًطذُ ثبضذً ،ويتَاى ثِ اخشاي هَفميتآهيض طشح هزكَس دل ثست .ثٌبثشايي دس فشآيٌاذ
هشدمسبالسي ثبيذ ثذاًين ٍظيفِهبى دس ثشاثش هشدم چيست ٍ اص سَي ديگش هشدم چِ ًمطي دس ثشاثش هب ايفب هايكٌٌاذ .ثاِ ثيابى سابدُتاش
سٍاثطػوَهي هَظ

است ثشاي هشدم ،اسثبةسخَع ٍ كبسهٌذاى هطخص كٌذ خبيگبُ سٍاثطػوَهي ٍ هشدم دس ايي فشآيٌذ استجبطي

كدبست؟
هتأسفبًِ ًظبم اداسي دچبس ًَػي ثيوبسي است كِ ثبيذ ثِ هَلغ دسهبى ضاَد .گساتشدگي ػولكاشد دٍلات ضابيذ يكاي اص داليا اياي
ضؼ

ثبضذ .گستشدگي ٍ پشاكٌذگي ٍظبي

دٍلت ساُ سا ثش ًظن ٍ اًسدبم ػولي هيثٌذد .دس ًتيدِ دٍلات ًوايتَاًاذ پبساخگَي

هٌبسجي ثشاي هسبي ٍ هطكالت ثبضذ .اص سَي ديگش پيچيذگي ثسيبسي اص سٍاثط هَخَد دس خبهؼِ ّن دسات ثاِ دسات ّان دادُ ٍ
ثبػث ثيتَخْي ثِ هشدم ٍ اسثبةسخَع ضذُ است .اخشاي طشح تكشين ٍ تأكيذ هسٍَالى ٍ دستاًاذسكبساى ثاش اخاشاي دلياك آى،
هيتَاًذ دس ايي صهيٌِ يبسيسسبى ثبضذ .ثشسسيّبي صيبدي الصم است تب اخشاي ايي طشح دس لبلت ضؼبس هحذٍد ًوبًذ.

