پاسخ هب سواالت مطروهح رد اقنون نظام صنفي
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===========================
 – 1چٌاًچِ يىي اساػؿا ّيات هذيزُ اتحاديِ استؼفا ًوايذ هزجغ پذيزش استؼفا وذام يه
اسهزاجغ لاًًَي ( اتحاديِ – اًجوي ًظارت – وويسيَى ًظارت ) هي تاضذ ؟

ج  /هطجك پصيطش وويسيَى ًفبضت ثَزُ وِ پس اظؼطح هَظَق زضجلسِ وويسيَى ٍ
تصَيت اظسَي اًجوي ًفبضت ثطاثطتجصطُ  1هبزُ  28السام ذَاّس ضس .
 – 2ايا پذيزش استؼفا هزاحلي دارد يا پس اساستؼفا فزد اسسوت خَد تزوٌارهي گزدد ؟

ج  /هطاحلي زاضز تب ظهبًي وِ لعَ للي الجسل اظسَي اتحبزيِ ثِ اًجوي ًفبضت همطفي
ًگطزيسُ ٍ توْيسات اًتربثبت زاذلي هجسز اظسَي اًجوي هعثَضثطگعاض ًطسُ ثبضس فطز
هستمفي زضسوت ذَز ثبليست ٍ پس اظجبيگعيٌي لعَ للي الجسل ٍ وست التجبض ًبهِ
اظسوت ذَز ثطوٌبضهي گطزز
 – 3يىي اساػؿا ّيات هذيزُ خثاساى وِ داراي پزٍاًِ وسة ًاًَائي است هغاسُ خَد را
تِ ضخع ديگزي ٍاگذارًوَدُ ٍ فؼاليت وسثي ًذارد لىي سْويِ آرد ًاًَائي ّوچٌاى
تٌام ٍي تَدُ ٍ لكغ ًگزديذُ آيا تايذ اسػؿَيت درّيات هذيزُ اتحاديِ ػشل گزدد؟

ج  /ثلِ ثب تَجِ ثِ ايٌىِ فطز هعثَض هغبظُ ضا ثِ زيگطي ٍاگصاضًوَزُ لوال زاضاي ٍاحس
وسجي ًجَزُ ٍ هسئَليتي زضٍاحس وسجي ًساضز ٍ حست لبًَى يىي اظضطايػ لعَيت
زضّيبت هسيطُ زاضا ثَزى ٍاحس وسجي ٍ پطٍاًِ وسجي است .ثٌبثطايي هي ثبيست اظلعَيت
زضّيبت هسيطُ لعل گطزز.
 – 4اتحاديِ اي دريىسال اسوويسيَى ًظارت تزاي غذٍر  30پزٍاًِ وسة هجَسالسم را اخذ ًوَدُ لىي هَفك تِ
غذٍر 26پزٍاًِ وسة گزديذ ( تِ ّزدليل ) آيا  4سْويِ تاليواًذُ لاتل اًتمال تِ سال تؼذ هي تاضذ يؼٌي چٌاًچِ
درسال تؼذ تٌْا هَفك تِ اخذ  20سْويِ پزٍاًِ وسة گزدد هي تَاًذ  24پزٍاًِ غادرًوايذ ؟

ج  /ذيط ثب تَجِ ثِ ًفطصطيح زثيطذبًِ ّيبت لبلي ًفبضت وِ ؼي هطلَهِ ضوبضُ 12149
–  87/6/8الالم گطزيسُ ّطتمساز سمفي وِ زضسبل استفبزُ گطزيسُ هبثمي اثؽبل ٍ ثطاي
سبل جسيس ثب ثطضسي اًجبم ضسُ ٍ زضًفطگطفتي جويك جَاًت هي ثبيست زضذَاست سمف
جسيس گطزز لصا ًوي تَاى اظسمف ثبلي هبًسُ استفبزُ وطز ( تصَيطپيَست )
 – 5آيا اتحاديِ هي تَاًذ ٍ لشٍهي دارد وِ درخػَظ جؼل يا اغل تَدى هذرن
تحػيلي ارائِ ضذُ اسسَي هتماؾي دريافت پزٍاًِ وسة اسادارُ آهَسش ٍ پزٍرش

استؼالم ًوايذ ؟ ( تا تَجِ تِ ايي ًىتِ وِ درلاًَى حتي سَاد خَاًذى ٍ ًَضتي جْت
هتماؾياى وفايت هي وٌذ ؟

ج  /ذيطثب تَجِ ثِ ايٌىِ ثطاسبس ثٌس  5اظهبزُ  3آئيي ًبهِ اجطائي تجصطُ  1هبزُ  12ق ى
ظ هالن هيعاى سَاز زضحس ذَاًسى ٍ ًَضتي هي ثبضس ثٌبثطايي استمالم صحت هساضن
اظآهَظش ٍ پطٍضش ظطٍضتي ًساضز .
 – 6آيا هتماؾي دريافت پزٍاًِ وسثي وِ هذرن تحػيلي ًذاضتِ لىي سَاد خَاًذى ٍ
ًَضتي دارد هي تَاًذ پزٍاًِ وسة اخذ ًوايذ ٍ درايي غَرت هالن ٍ هؼيارتؼيي سَاد
خَاًذى ٍ ًَضتي چيست ٍ چگًَِ است ؟

ج  /ثلِ زضايٌصَضت هالن صطفب زضحس زاضتي سَاز ذَاًسى ٍ ًَضتي ثَزُ وِ ثطاي اثجبت
لعيِ اگطهتمبظي زضاتحبزيِ حبظط ٍ تمبظبي وتجي ذَز ضا في الوجلس زضحعَضاتحبزيِ
ًَضتِ ٍ تحَيل زّس ًطبًگط هيعاى سَاز ذَاًسى ٍ ًَضتي هي ثبضس ( الجتِ ثبستثٌبي
هتمبظيبًي وِ سي ضبى هتجبٍظ اظ 50سبل ثبضس )
 – 7فزدي تِ اتحاديِ اي هزاجؼِ ًوَدُ ٍ تِ جاي اجارُ ًاهِ يا فزٍضٌاهِ  ،دست ًَضتِ
اي تحت ػٌَاى اهاًت ًاهِ ( وِ قي آى هاله ٍاحذ غٌفي را تِ اهاًت تزاي هذتي
هطخع دراختيارٍي لزاردادُ ) را تِ اتحاديِ هزتَقِ ارائِ هي دّذ تىليف اتحاديِ
درپذيزش يا ػذم پذيزش هشتَرچيست ؟ الثتِ هَرد فَق هي تَاًذ تِ غَرت هحؿزي
ًيشثثت گزديذُ ٍ تِ اتحاديِ ارائِ گزدد .

ج  /اهبًت ًبهِ ّيچگًَِ حمي ضا ثطاي زاضًسُ آى ايجبز ًوي ًوبيس ٍ اتحبزيِ هجبظثِ
پصيطش چٌيي هتمبظي ًرَاّس ثَز  ٍ .تمْس هحعطي زضاهبًت ًبهِ وفبيت هَظَق ًوي
ًوبيس ٍ ثبيس ثٌس  2هبزُ  3آئيي ًبهِ ضطايػ ٍ هساضن الظم جْت تحصيل پطٍاًِ وست
ًيع تجصطُ شيل آى ضقايت گطزز .

ٍ

 – 8درهطاروت هذًي وِ پزٍاًِ وسة تٌام احذي اسضزوا غادرهي گزدد چٌاًچِ درغياب
دارًذُ پزٍاًِ وسة سايزضزوا تخَاٌّذ درٍاحذ غٌفي حؿَرياتٌذ ايا تايذ وارت هثاضزت
اخذ ًوايٌذ ٍ آيا اساسا مي تَاًٌذ وارت هثاضزت دريافت ًوايٌذ ؟

ج  /حعَضضطيه زضهغبظُ زضغيبة زاضًسُ پطٍاًِ وست ًيبظهٌس اذص وبضت هجبضطت ًوي
ثبضس اهب اگطّسف غيجت ؼَالًي ثبضس ٍ يب ايٌىِ ّسف استفبزُ اظفمبليت ضطيه زضگطزش
اهَضات جبضي ثؽَض هتعبهٌب ثبضس زضايٌصَضت ثب تَجِ ثِ ايٌىِ گطزش زٌّسُ اهَضهي
ثبيستي اظسَي زايطُ اهبوي تميي صالحيت گطزز زضچٌيي ضطايؽي ًيبظهٌس اذص صالحيت
فطزي هي ثبضس .
 – 9درهطاروت هذًي چٌاًچِ ضزوا تِ ّزدليلي تػوين تِ تغيزفزدي وِ پزٍاًِ وسة تِ
ًام ٍي غادرضذُ ٍ درج ًام احذي ديگز درپزٍاًِ وسة تگيزًذ ايا پزٍاًِ وسة جذيذي
تايذ غادرگزدد ؟

ج  /ذيطًوي تَاًس ثبيس ظهبى هْلت پطٍاًِ وست هٌمعي گطزز هگطايٌىِ صبحت پطٍاًِ (
هسيطيت پطٍاًِ ) اًصطاف اظازاهِ فمبليت زّس ٍذَز ذَاّبى اثؽبل پطٍاًِ وست ثبضس
 – 10درغَرت هثثت تَدى جَاب لثل ايا تزاي اخذ پزٍاًِ وسة جذيذ  ،حك ٍ حمَق
پزٍاًِ لثلي ضاهل آًْا گزديذُ ٍ يا تايذ وليِ هَارد سمف غٌفي ٍ حذٍد غٌفي ٍ
سايزهحذٍديت ّاي خاظ آى اتحاديِ تزاي آًاى هجذدا لحال گزدد ؟

ج /ذيط الظم ثِ لحبؾ هسبئل هؽطٍحِ زضهَضز ضطيىي وِ ثٌبم اٍ پطٍاًِ صبزضهي گطزز
ًوي ثبضس فمػ پطٍاًِ وست ثبؼل ٍ پطٍاًِ جسيس ثسٍضاظحسٍز ٍ سمف صٌفي ثب ضلبيت
هسبئل توسيس تمَيط گطزز.
 – 11آيا ّيات سزپزستي ًيشتايذ تِ غَرت لاًًَي ًسثت تِ تحَيل ٍ تحَل اهَال ٍ اسٌاد
اتحاديِ تا اهؿاي ّيات هذيزُ لثلي اتحاديِ الذام ًوايٌذ ٍ درايي غَرت پس استزگشاري
اًتخاتات اتحاديِ ٍ تؼيي اػؿاي ّيات هذيزُ جذيذ تىليف چيست ؟

ج  /ثلِ ّيبت سطپطستي ثِ صَضت لبًًَي ثب تحَيل ٍ تحَل اهَال ٍ اسٌبز اتحبزيِ ضا پس
اظاذص اثالغيِ اظوويسيَى اظّيبت هسيطُ لجلي تحَيل گطفتِ ٍ ثِ ّويي هٌَال پس
اظثطگعاضي اًتربثبت جسيس تحَيل ّيبت هسيطُ جسيس ذَاّس ًوَز .
 - 12چٌاًچِ فزدي وِ داراي پزٍاًِ وسة اساتحاديِ ّاي تِ اضتثاُ اساتحاديِ ديگزي
وارت هثاضزت تزاي يه ٍاحذ غٌفي دريافت ًوايذ آيا پزٍاًِ وسة ٍي تاقل خَاّذ ضذ
يا وارت هثاضزت اخذضذُ تَسف ٍي ٍ يا ّزدٍ ؟

ج  /زضايٌصَضت فطزهريطاست وِ ذَز توبيل ثِ چِ سوتي زاضز آيب هي ذَاّس پطٍاًِ
ذَز ضا حفؿ ًوبيس ٍ يب ايٌىِ لصس زاضز پطٍاًِ ضا ثبؼل ٍ ثِ صَضت هجبضط زضجبي
زيگطفمبليت ًوبيس اذتيبضاثؽبل ثب ذَز فطز هي ثبضس زضّطصَضت يىي هي ثبيستي اثؽبل
ضَز ٍ تطجيحب اثؽبل وبضت هجبضطت ثيطتطهؽطح است ( چَى زاضًسُ پطٍاًِ وست ًوي
تَاًس هجبضطت ٍاحسّبي صٌفي زيگطي ضا پصيطا ثبضس
 – 13چٌاًچِ فزد هَرد اضارُ درسَال لثل ػؿَ ّيات هذيزُ اتحاديِ اي تاضذ آيا ايي
هَؾَع هٌجزتِ ػشل ٍي خَاّذ ضذ ؟

ج  /زضصَضت توبيل ثِ تساٍ م زضيبفت وبضت هجبضطت ثطاي ٍاحسي زيگطثلِ ايي لول
هٌجطثِ لعل ٍي زضّيبت هسيطُ ذَاّسضس .چَى هجبضطحك لعَيت زضّيبت هسيطُ ضا
ًساضز ٍلي چٌبًچِ ثرَاّس وبضت هجبضطت ضا اثؽبل ًوبيس  ،لعل اٍ ظطٍضتي ًساضز
 – 14اگزفزد هَرد ًظزواًذيذاي ػؿَيت درّيات هذيزُ اتحاديِ اي تاضذ ايا وويتِ
تكثيك هجاستِ ػذم تائيذ ٍي خَاّذ تَد ؟

ج  /ثلِ وويتِ تؽجيك ثب صسٍض تصوبضيِ زضايي اهطاگطوبًسيساي وبضت هجبضطت ذَز ضا
ضسوب تحَيل ًسازُ ٍ اثؽبل ىًوبيس زضايي صَضت وويتِ هي تَاًس هجبزضت ثِ لسم تبئيس ٍي
ًوبيس ٍ.هطاتت ضا ثِ وويسيَى هحتطم ًفبضت گعاضش زّس چَى هجبضط حك ّيبت هسيطُ
ضسى ضا ثِ جْت لسم زاضا ثَزى پطٍاًِ وست ًساضز

 – 15رئيس اتحاديِ اي را دريه ضْزستاى تِ ايي دليل وِ دراتحاديِ ديگزي تذٍى قي
هزاحل لاًًَي پزٍاًِ وسة گزفتِ ( درٍالغ تَسف اػؿا ّيات هذيزُ آى اتحاديِ تزاي ٍي
پزٍاًِ وسة غادرگزديذُ است ) اسسوت خَد دراتحاديِ ػشل وزدًذ ايا چٌيي اختياري
داضتٌذ ؟

ج  /لعل ضئيس اتحبزيِ غيطلبًًَي است ٍ چٌيي اذتيبضي ًساضتٌس چٌبًچِ پطٍاًِ وست
صبزضُ زضيه اتحبزيِ اي ثسٍى ؼي هطاحل لبًًَي صَضت پصيطز هي ثبيست هطاتت ثِ
وويسيَى ًفبضت الالم تب زضصَضت اسمبغ ضطايػ فطزي يب هىبًي ثطاسبس هبزُ  16اظآئيي
ًبهِ اجطائي تجصطُ  1هبزُ  12ق ى ظ ًسجت ثِ اثؽبل پطٍاًِ السام سپس ًسجت ثِ لعل
ٍي تصوين گيطي گطزز .
 – 16درسَال لثل آيا هي تَاًٌذ اسحؿَرٍي دراًتخاتات هجوغ اهَرغٌفي جلَگيزي تِ
ػول آٍرًذ (لثل اسعس ل ) ؟

ج  /ذيطًوي تَاًٌس اظحعَضٍي زضاًتربثبت هجوك جلَگيطي ًوبيٌس .
 – 17درتسياري اسضْزّا هطاّذُ هي ضَد وِ اسضزوت تزخي رٍساي اتحاديِ ّا
دراًتخاتات هجوغ اهَرغٌفي تذٍى ػشل ٍ تِ دليل اسماـ ضزايف ٍي جلَگيزي هي ًوايٌذ
( تؼٌَاى هثال رئيس اتحاديِ اي وِ هغاسُ خَد را تِ اجارُ ديگزي دادُ است ) آيا ايي
هَؾَع لاًًَي است ؟

ج  /اثتسا اسمبغ ضطايػ فطزي هي ثبيست ثطاسبس هبزُ  16اظآئيي ًبهِ اجطائي تجصطُ

1

هبزُ  12ق ى ظ صَضت پصيطز ٍ ثمسا اظضطوت ٍي زضاًتربثبت هجوك جلَگيطي گطزز
 -18اًتخاتات اتحاديِ اي را تا داضتي فمف  35ػؿَ تزگشاروزديذُ ٍ اػتثارًاهِ ّاي
اػؿا ّيات هذيزُ ًيشغادر گزديذُ ايا اًتخاتات هشتَرلاًًَي است ٍ درغيزايي غَرت چِ
هزاحلي تزاي اتكال آى تايذ قي گزدد ؟

ج  /اًتربثبت هعثَضغيطلبًًَي است ثطاسبس ثٌس ُ اظهبزُ  21ق ى ظ زضضْطستبى ّبئي
ووتط اظپبًصس ّعاضًفط تمساز ٍاحسّبي وسجي هي ثبيست ٍ 50احس ثبضس .هگطثطاسبس
تجصطُ  5اظهبزُ  21ق ى ظ
 – 19درخػَظ سَال لثل ايا رئيس اتحاديِ هشتَرهي تَاًذ دراًتخاتات هجوغ اهَرغٌفي
ضزوت ًوَدُ ٍ واًذيذا ضذُ ٍ يا راي دّذ ؟

ج  /ذيطحعَضٍي فبلس ٍجبّت لبًًَي هي ثبضس .
 – 20چٌاًچِ اًتخاتات داخلي اتحاديِ اي فمف تا حؿَر رئيس وويسيَى ًظارت
تزگشارضَد آيا ٍجاّت لاًًَي دارد ؟

ج/ذيطثطاسبس هبزُ  27ق ى ظ حعَضضئيس وويسيَى ًفبضت ٍ العب اًجوي ًفبضت
ثطاًتربثبت العاهي است .ثِ جْت لسم ًصبة لبًًَي العب اًجوي اگطاًتربثبت زاذلي
اًجبم ضَز فبلس ٍجبّت لبًًَي است
 – 21درخػَظ سَال فَق ايا اغل اًتخاتات سيزسَال رفتِ ٍ يا تٌْا اًتخاتات داخلي تايذ
تجذيذ گزدد ٍ يا ايٌىِ حتوا اًتخاتات هجذد داخلي تايذ تا ضزـ فَت – ػشل – استؼفا ٍ
 ....يىي اساػؿا ّيات هذيزُ غَرت پذيزد ؟

ج  /ذيطاصل اًتربثبت ظيطسَال ًوي ضٍز تٌْب اًتربثبت زاذلي هي ثبيست تجسيس گطزز.
 – 22چٌاًچِ دراًتخاتات داخلي اتحاديِ اي رئيس اًجوي ًظارت حؿَرًذاضتِ تاضذ ايا
اًتخاتات هشتَرٍجاّت لاًًَي دارد ؟

ج  /ذيطچَى العاهب جلسبت اًجوي ثِ هَجت هبزُ  7اظآئيي ًبهِ اجطائي تجصطُ  3هبزُ 22
ثب حعَضضئيس ٍيه ًفط اظالعب ضسويت يبثس
 – 23چٌاًچِ دراًتخاتات داخلي اتحاديِ اي ًوايٌذُ هجوغ اهَرغٌفي حؿَرًذاضتِ تاضذ
آيا اًتخاتات هشتَر ٍجاّت لاًًَي دارد ؟

ثلِ ثِ هَجت هبزُ  7اظآئيي ًبهِ اجطائي تجصطُ  3هبزُ  22حعَضضئيس ٍ يه ًفط اظالعب
جْت ضسويت جلسِ اًجوي وفبيت هي وٌس .

 – 24چٌاًچِ درجلسِ تحَيل ٍ تحَل ىمايٌذُ هجوغ اهَرغٌفي ضزوت ًٌوايذ آيا تحَيل
ٍ تحَل لاًًَي غَرت گزفتِ ٍ درغيزايي غَرت تىليف چيست ؟

ج  /ذيط ثِ هَجت هبزُ  30ا ظآئيي ًبهِ اجطائي تجصطُ  3هبزُ  22حعَضًوبيٌسگبى اًجوي
ٍ هجوك اهَضصٌفي زضجلسِ تحَيل ٍ تحَل العاهي است زضصَضت لسم حعَض هي
ثبيست جلسِ تجسيس گطزز.
 – 25اساسا درغَرت ػذم حؿَرًوايٌذگاى اًجوي ًظارت درجلسِ تحَيل ٍ تحَل اهَال
ٍ اسٌاد اتحاديِ آيا غحت اًتخاتات اسهياى رفتِ ٍ يا تايذ حتوا جلسِ تحَيل ٍ تحَل
تجذيذ گزدد ٍ يا ّيچىذام اسهَارد فَق ؾزٍرتي ًذارد ؟

صحت اًتربثبت اظثيي ًوي ضٍز ثلىِ هي ثبيستي جلسِ تحَيل ٍ تحَل تجسيس گطزز .
 – 26چٌاًچِ درسهاى تزگشاري اًتخاتات هجوغ اهَرغٌفي  ،اػتثاراتحاديِ اي تِ اتوام
رسيذُ تاضذ ( دٍرُ چْارسالِ ) درحالي وِ سيىل اًتخاتات آى ضزٍع ضذُ لىي تِ اتوام
ًزسيذُ تاضذ  ،يؼٌي واًذيذاّا تِ حذ ًػاب سسيذُ ٍ تؼٌَاى هثال درهزحلِ استؼالم
اسهزاجغ چْارگاًِ تاضٌذ  ،تىليف رئيس فؼلي اتحاديِ هشتَر جْت ضزوت دراًتخاتات
هجوغ جْت واًذيذاتَري چيست ؟

ج  /ثب تَجِ ثِ هست صسٍضالتجبضًبهِ  4سبلِ زضصَضت اتوبم ظهبى ملطض ضئيس اتحبزيِ
حك ضطوت زضجلسِ وبًسيساتَضي هجوك ضا ًرَاّس زاضت ٍ ًوي تَاًس ضطوت وٌس .
 – 27درخػَظ سَال فَق آيا رئيس اتحاديِ هي تَاًذ جْت راي دادى تِ واًذيذاّاي
هَرد ًظزخَد الذام وٌذ ؟

ذيط ،زضصَضت اثالن ّيبت سطپطستي اظسَي وويسيَى هحتطم ًفبضت ٍ تب اًجبم
اًتربثبت هي تَاًٌس ّوبًٌس سطپطستبى اتحبزيِ ضاي زّس
 – 28آيا جْت ٍجاّت لاًًَي اًتخاتات هجوغ اهَرغٌفي تزاي اتحاديِ فَق تايذ ّيات
سزپزستي اًتخاب ًوَد ؟

ج  /ثلِ هي ثبيست ّيبت سطپطستي اًتربة ًوَز چَى پس اظاًمعبي اهْبل هميٌِ
زضصسٍضالتجبضًبهِ ّيبت هسيطُ هسئَليتي زضلجبل اتحبزيِ ًرَاّس زاضت .
 – 29چٌاًچِ اًتخاتات اتحاديِ اي پس اسپاياى يافتي اػتثار آى تِ ّزدليلي اًجام ًطذُ ٍ
ّيات سزپزستي تزاي آى اتحاديِ اسسَي وويسيَى ًظارت درًظزگزفتِ ضذُ لىي ّيات
هشتَرتؼيي ًگزديذُ تاضذ آيا رئيس لثلي اتحاديِ هي تَاًذ دراًتخاتات هجوغ اهَر غٌفي
جْت واًذيذاتَري ٍ راي دادى ضزوت وٌذ ؟

ج  /ذيطًوي تَاًس ضطوت وٌس
 – 30آيا تايذ اسراي دادى ٍ واًذيذاتَري رئيس اتحاديِ اي وِ ػوزلاًًَي  4سالِ آى تِ
اتوام رسيذُ ٍ تِ ّزدليلي اًتخاتات آى تزگشارًطذُ جلَگيزي گزدد.

ج  /ثلِ
 – 31درغَرت هثثت تَدى پاسخ درضْزستاًي وِ اس  36اتحاديِ  30اتحاديِ فالذ
اػتثارلاًًَي تَدُ  ،تىليف چيست ؟

ج  /ثب تميي ّيبت سطپطستي اظسَي وويسيَى ًفبضت حست تجصطُ  4اظهبزُ  23آئيي ًبهِ
اًتربثبت ،اًجوي ًفبضت ثطاًتربثبت هَـف است ثب ّوىبضي ّيبت سطپطستي ًسجت ثِ
ثطگعاضي اًتربثبت حساوثطـطف ضص هبُ السام ًوبيس .
 – 32تسيارهْن  ::آيا وويتِ تكثيك تايذ غالحيت واًذيذاّا را درسهاى ثثت ًام

 0دٍرُ

يه هاِّ ثثت ًام ٍ دٍرُ ّاي توذيذ هَرد تزرسي لزار دادُ ٍ تا لثل استزگشاري
اًتخاتات تؼٌَاى هثال چٌاًچِ فزدي درسهاى ثثت ًام تذليل تغيزهىاى فالذپزٍاًِ وسة
هؼتثزتَدُ ٍ پس اسرد غالحيت تَسف وويتِ تكثيك سزيؼا الذام ٍ پزٍاًِ وسة جذيذي
اخذ وٌذ ٍ يا درسهاى ثثت ًام فالذ اػتثارتَدُ ٍ پس اسرد غالحيت سزيؼا تِ پزٍاًِ وسة
خَد اػتثارتخطذ آيا وويتِ تكثيك هجاستِ پذيزش ٍي هي تاضذ ؟

ج  /وويتِ تؽجيك هي تَاًس صالحيت وبًسيساّب ضا تب لجل اظثطگعاضي اًتربثبت الالم ًوبيس
ٍهجبظثِ پصيطش پس اظضفك اضىبالت هؽطٍحِ تب لجل اظثطگعاضي اًتربثبت هي ثبضس .

 – 33درغَرت فزٍش هحل وسة تَسف احذي اساػؿا ّيات هذيزُ اتحاديِ تِ ضخع
غيز ٍ ،ؾؼيت ٍي دراتحاديِ چگًَِ خَاّذ تَد چٌاًچِ فزٍش تػَرت لَلٌاهِ اي تَدُ ٍ
ثثت هحؿزي ًطذُ تاضذ تىليف چيست ؟

ج  /زضصَضت فطٍش هحل وست ثب تَجِ ثبيٌىِ ضطايػ هىبًي فطز اظٍي اسمبغ ضَز
ثٌبثطايي اظلعَيت ّيبت هسيطُ اتحبزيِ ٍ حتي اظلعَيت اتحبزيِ ذبضج ذَاّسضس  ٍ.ثب
تَجِ ثبيٌىِ ثطاثطلَاًيي لعبئي ّطگًَِ اسٌبز لبزي وِ ثِ اهعب ً 2فطثطسس ٍجبّت لبًًَي
ذَاّس يبفت ثٌبثطايي ايي اهطزضهَضز لَلٌبهِ ّن صسق ًوَزُ ٍ زضصَضت صحت آى
ًبهجطزُ اظلعَيت ّيبت هسيطُ ذبضج ذَاّسضس .
 – 34چٌاًچِ احذي اسواًذيذّا دراًتخاتات اتحاديِ يا هجوغ اهَرغٌفي تِ ًحَُ ضوارش
ارا تَسف ّيات ًظارت هؼتزؼ تَدُ ٍ هؼتمذ تاضذ وِ تَسف ّيات ًظارت تملة غَرت
پذيزفتِ چگًَِ ٍ تزاساس چِ هذروي تايذ اػتزاؼ خَد را ارائِ دادُ ٍ هزجغ رسيذگي
تِ اػتزاؼ ويست ؟

ج  /فطز همتطض زضهَضز اًتربثبت هجوك ثبيس التطاض ذَز ضا وتجب ثب ليس زليل ٍ هسضن
زضهَضز اًتربثبت حست هبزُ  11آئيي ًبهِ اجطائي هبزُ  34ثِ زثيطذبًِ وويسيَى ًفبضت ٍ
زضهَضز اًتربثبت اتحبزيِ حست هبزُ 16آى اظثبثت ّيبت هسيطُ اتحبزيِ ّبي صٌفي ثِ
اًجوي ًفبضت اضائِ ذَاّس زاز ٍ هطجك ضسيسگي زضهَضز اًتربثبت هجوك وويسيَى ٍ
زضهَضز اتحبزيِ اًجوي ًفبضت ثَزُ وِ ضاي صبزضُ زضايي هَضز لؽمي ٍ الظم االجطاست .
 – 35چٌاًچِ درسَال فَق ًظزهؼتزؼ جؼل آرا ٍ تؼَيؽ آًْا تا آراي اغلي تاضذ
چگًَِ ٍ تا چِ هذروي هي تَاًذ اػتزاؼ ًوايذ ؟

زضهَضز جمل آضا اگطتمساز آضا ضيرتِ ضسُ زضصٌسٍق ثيطتط اظتمساز ضاي زٌّسگبى ثبضس
جمليت ثبثت ٍ همتطض هي تَاًس ؼطح ضىبيت ًوبيس .زضهَضز اثجبت تمَيط ضاي ًفط
ثطگعاضوٌٌسگبى اًتربثبت ضطغ است

 – 36آيا جوغ آٍري استطْاديِ اسراي دٌّذگاى هثٌي تزراي دادى تِ ٍي هي تَاًذ يىي
اسهذارن هَرد ًظزتايذ ؟

ج  /ذيطهي ثبيست ثب تؽجيك آضا اصلي ٍ جمل آضا اصلي ضا جسا ٍ ضوبضش ًوبيس .
 – 37آيا ّيات ًظارت يا اًجوي ًظارت تزاًتخاتات هي تَاًٌذ تذٍى حؿَرحاؾزيي (
حتي واًذيذاّا ) الذام تِ ضوارش ارا ًوايٌذ ؟

ج  /ثِ هَجت هبزُ  21آئيي ًبهِ اجطائي تجصطُ  3هبزُ  22ق ى ظ ضئيس ٍ يىي اظالعب
اًجوي هي ثبيست اضا هبذَشُ ضا ثب صساي ثلٌس لطائت ًوبيس .اهب لسم حعَضضاي زٌّسگبى ٍ
يب وبًسيسا هبًك ضوبضش اضا ًرَاّسضس
 – 38درغَرت تزرسي ضىايت فَق الذوز ايا ضاوي هي تَاًذ درٌّگام تاسضواري ارا
حؿَرياتذ ؟

ج  /ذيطثِ هَجت تجصطُ  1هبزُ  11اظآئيي ًبهِ اجطائي هبزُ  36ق ى ظ وويسيَى ًفبضت
زضصَضت لعٍم اظضبوي زلَت ثمول هي آٍضز .
 – 39آيا وال وويسيَى ًظارت هَظف تِ دػَت اسضاوياى اًتخاتات هجوغ اهَرغٌفي
درجلسِ رسيذگي تِ ضىايت هي تاضذ؟

ج – ذيطثطاثطتَظيحبت ثٌس  38هَـف ًوي ثبضس زضصَضت لعٍم هي تَاًس اظ ضبوي
زلَت ثمول آٍضز .
 – 40هٌظَراسهؼافيت تحػيلي وِ درهادُ  3آئيي ًاهِ اجزائي غذٍرپزٍاًِ وسة تذاى
اضارُ ضذُ چيست ٍ ايا داًطجَياى تزايي اساس هي تَاًٌذ پزٍاًِ وسة اخذ ًوايٌذ ؟

ج  /يمٌي ايٌىِ هتصسي فَق فمال زضحبل تحصيل هي ثبضس ٍ لسم حعَضٍي زضهغبظُ
العاهي ًوي ثبضس ٍ همعل فَق ضا هي تَاًس اظؼطيك گوبضزى هجبضطحل ًوبيس  .لصا
زاًطجَيبى حست آئيي ًبمُ هي تَاًٌس پطٍاًِ وست اذص ًوبيٌس

 – 41فزدي وِ داراي پزٍاًِ وسة هي تاضذ چٌاًچِ درٍاحذ وسثي ضخع ديگزي هثاضز
گزديذُ ٍ وارت هثاضزت اخذ وٌذ آيا پزٍاًِ وسثص تاقل هي گزدد يا وارت هثاضزت ٍي
اسدرجِ اػتثارسالف است ؟

ج  /وبضت هجبضطت ايطبى اظزضجِ التجبضسبلػ است چَى صبحت پطٍاًِ وست ًوي تَاًس
هجبضطت ٍاحسوسجي زيگطي ضا تمجل ًوبيس
 – 42چٌاًچِ ضخع هشتَر درسَال لثل ػؿَ ّيات هذيزُ اتحاديِ تَدُ ٍ يا واًذيذا تاضذ
آيا حؿَرٍي دراًتخاتات يا درّيات هذيزُ تا هصنل هَاجِ هي گزدد ؟

ج  /زضصَضت اثؽبل وبضت هجبضطت حعَض ٍي هَاجِ ثب هطىل ًرَاّس ضس .
زضغيطايٌصَضت ًوي تَاًس ّيبت هسيطُ اتحبزيِ ثبضس
 – 43دراتحاديِ اي وِ تذليل ػذم حػَل ًػاب واًذيذاّا ّيات سزپزستي تؼيي گزديذُ
چٌاًچِ دردٍرتؼذي ًيشدرهْلت يه هاِّ تزاي ثثت واًذيذاّا ًػاب لاًًَي واًذيذاّا
حاغل ًگزدد آيا تالفاغلِ تايذ ادغام غَرت گزفتِ ٍ يا تا يه دٍرُ  15رٍسُ ديگز تايذ
ثثت ًام توذيذ گزدد ؟

ج  /ثبيس يه زٍضُ  15ضٍظُ زيگطتوسيس گطزز ّ ( .وبًٌس اًجبم اًتربثبت اتحبزيِ ّبي
صٌفي )
 – 44درتخص ّا ٍ ضْزّاي تاتؼِ ضْزستاًْا غذٍروارت اغلي پزٍاًِ وسة تا اتحاديِ
هستمزدرضْزهزوشي است يا خَد دفتزهزتَقِ هستميوا غادرهي ًوايذ ؟

ج  /پطٍاًِ وست اصلي تَسػ اتحبزيِ هستمطزضضْطهطوعي صَضت هي پصيطز ٍ
زفبتطاهَضصٌفي هَـف ثِ تىويل پطًٍسُ ثِ ًيبثت اظسَي اتحبزيِ ّبي صٌفي هي ثبضٌس .
 – 45دريه اتحاديِ وِ داراي دٍ يا چٌذ رستِ هختلف است آيا تغيزرستِ درّواى
اتحاديِ ًيشهستلشم اخذپزٍاًِ وسة جذيذ هي تاضذ ؟

ج  /ثلِ چَى ّطضستِ ضغلي زاضاي وسضٌبسِ هرصَظ ثِ ذَز هي ثبضس ثب ؼطح هَظَق
زضجلسِ ّيبت هسيطُ ًسجت ثِ تمَيط ٍ يب اصالح ضستِ ضغلي پطٍاًِ وست السام هي
گطزز
 - 46درغَرت هثثت تَدى جَاب آيا هَاردي ًظيز سمف ٍ حذٍد غٌفي تايذ تزاي
پزٍاًِ جذيذ ًيشرػايت گزدد؟

ج  /ذيطظطٍضتي ًساضز
 – 47هطاّذُ هي ضَد وِ درتزخي اتحاديِ ّا وِ داراي دٍ يا چٌذ رستِ ّستٌذ فزدي
لػذ دارد يه يا چٌذ رستِ اسّواى اتحاديِ را تِ پزٍاًِ وسة خَد اؾافِ وٌذ آيا تايذ
پزٍاًِ وسة جذيذي اخذ وٌذ ٍ يا اتحاديِ هي تَاًذ تْا ًام رستِ ّاي هَرد ًظز را
دروارت پزٍاًِ وسة ٍي اؾافِ ًوايذ /

ج  /ثبيس پطٍاًِ جسيس اذص ًوبيس ٍ اظبفِ ًوَزى ثِ ضســتِ لجلي وبضصحيح ٍ لبًًَي
ًوي ثبضس
 – 48سَاالت هتؼذدي هي ضَد هثٌي تزايي وِ اهتحاًات ٍ اسهَى ّاي فٌي ٍ حزفِ اي
ٍلت گيزتَدُ تِ گًَِ اي وِ رػايت هذت سهاى سِ هاِّ هطخع ضذُ درهادُ  26ق ى ظ
را هطگل ًوَدُ ٍ ّوچٌيي تزاي تسياري اسافزاد اسهَى وتثي دضَارهي تاضذ ايا ايي
هَؾَع اسؾؼف ّاي لاًَى هي تاضذ ؟

ج  /ثب تَجِ ثِ تجصطُ يه هبزُ  12لبًَى ًفبم صٌفي زستگبُ ّبي استمالم ضًَسُ هَـف
اًس زضهْلت همطض  15ضٍظُ ًسجت ثِ پبسد السام ًوبيٌس زضغيطايٌصَضت ثوٌعلِ پبسد هثجت
تلمي گطزيسُ ٍ اتحبزيِ هي تَاًس ًسجت ثِ صسٍضپطٍاًِ وست السام ًوبيس  ،ايي ظمف
لبًَى ًيست ثلىِ ظمف هجطيبى لبًَى ثطوبضهي ايس /
 – 49تا تَجِ تِ ػذم اضارُ درلاًَى ًظام غٌفي تِ پزداخت حك توثز درادارات دارائي ،
تزچِ اساسي پزداخت آى الشاهي است ٍ آيا ٍجاّت لاًًَي دارد ؟

پطزاذت حك توجط ثبستٌبز ثٌس  11ظهبزُ  46لبًَى اهَضهبليبتي هصَة جلسِ هَضخ
 80/11/27هجلس ضَضاي اسالهي ٍ تبئيس ضَضاي ًگْجبى ثَزُ ٍلسٍل اظ لبًَى ترلف
است ٍاجطاي لبًَى زاضاي ٍجبّت لبًًَي هي ثبضس
 -50درتزخي اسضْزستاًْا ادارات ًظارت تزاهاوي ػوَهي اغل ػذم سَء پيطيٌِ ٍ ػذم
اػتياد را اساتحاديِ قلة هي ًوايٌذ ٍ اغل آى دراتحاديِ هَجَد ًثَدُ آيا ايي
اهزٍجاّت لاًًَي دارد ؟

ج  /ذيطاصل آى زض اتحبزيِ ٍ زضپطًٍسُ فطزصٌفي ثبيس ظجػ گطزز ٍوبضاهبوي لوَهي
غيطلبًًَي ٍ فبلس ٍجبّت است اهبوي هي تَاًس ثب تصَيطثطزاضي اظاصل ٍ ًْبيتب ثطاثطاصل
ًوَزى آى هطىل ذَز ضا هطتفك ًوبيس .
 – 51ضخػي دريه تاسارسٌتي ٍ هحلي تماؾاي دريافت پزٍاًِ وسة لػاتي ًوَدُ وِ
درًشديىي هحل هَرد تماؾاي ٍي درّواى تاسار دٍ لػاتي ديگزٍالغ ضذُ است ٍ تِ
ّويي دليل اتحاديِ اسپذيزش ٍي خَدداري هي ًوايذ ٍ تيي اتحاديِ ٍ هتماؾي ًيشتزرٍي
ًَع تاسار ٍ ايٌىِ اساسا سٌتي هحسَب هي گزدد يا خيزاختالف ٍجَد دارد درايي غَرت
تىليف چيست ؟

ج  /زضصَضت ًجَز حسٍز صٌفي فطز هي تَاًس ثب ضلبيت آئيي ًبهِ اجطائي تجصطُ  1هبزُ
 12ق ى ظ پطٍاًِ وست اذص ًوبيس ٍ هبًمي ٍجَز ًساضز ٍ چٌبًچِ اتحبزيِ اظپصيطش
تمبظبي فطز ذَززاضي ًوبيس هتمبظي هي تَاًس للل ضز تمبظب ٍ ًيع تمبظبي هجسز ذَز
ضا ثطاثطتجصطُ  1اظهبزُ  26لبًَى ثِ هجوك اهَضصٌفي الالم ًوبيس ٍ زضصَضت لسم
زضيبفت پبسد اظهجوك هي تَاًس ثطاثطتجصطُ  2اظوويسيَى ًفبضت زضذَاست ٍ ًفطيِ
وويسيَى زضايي ظهيٌِ لؽمي ٍ الظم االجطاست .
 – 52درغَرت استؼفاي دٍ ًفزاساػؿا رسوي ٍ دٍ ًفزػؿَ ػلي الثذل دراتحاديِ اي  ،آيا
ايي اهزاستؼفاي ّوشهاى تا اوثزيت اػؿا ّيات هذيزُ تَدُ ٍ يا تايذ ًسثت تِ تؼيي اػؿاي
جايگشيي الذام ًوَد ؟

ذيطثب تَجِ ثِ ايٌىِ اوثطيت العب ّيبت هسيطُ ً 3فط زيگطحبظط هي ثبضٌس ثٌبثطايي ثبيس
ًسجت ثِ تميي العب جبيگعيي السام ضَز ( الجتِ ثِ تٌبست آضاي هىتسجِ )
 – 53چٌاًچِ سِ ًفز اساػؿا ّيات هذيزُ اتحاديِ اي تا فاغلِ يه ّفتِ اسّن استؼفا دٌّذ
ٍ ايي اهزلثل اسّزگًَِ تػوين گيزي تَسف هزاجغ لاًًَي تاضذ ايا آى را تايذ استؼفاي
ّوشهاى تلمي گزدد ؟

ج  /ثلِ ثب تَجِ ثِ ايٌىِ استمفبي ً 3فط اظً 5فط التيبضّيبت هسيطُ ضا ثِ صَضت
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تمليل هي زّس ٍ زضهَضز استمفبءّب ثب فبصلِ يه ّفتِ ثب تَجِ ثِ ايٌىِ ّيچگًَِ تصويوي
تَسػ هطاجك لبًًَي گطفتِ ًطسُ ثٌبثطايي ثِ هٌعلِ استمفبي ّوعهبى اوثطيت العب ّيبت
هسيطُ تلمي ذَاّس ضس ٍ وويسيَى ًفبضت هىلف است ـطف هست  6هبُ ثب ثطگعاضي
اًتربثبت السام ٍ زضذالل هست  6هبُ ثب همطفي افطاز اظسَي هجوك ًسجت ثِ تميي ٍ اثالن
ّيبت سطپطستي السام ًوبيس تَظيحب ايٌىِ  :العب ّيبت سطپطستي ًجبيس اظثيي ّيبت هسيطُ
لجلي اتحبزيِ ثبضٌس
 – 54تزاي تزگشاري اًتخاتات تؼيي ًوايٌذگاى استاى درضَراي اغٌاف وطَرًػاب السم
تزاي واًذيذاّا چٌذ ًفز است ؟

ج ً /صبة الظم هطوت اظحسالل ً 5فط هي ثبضس ( ّوبًٌس هجوك اهَضصٌفي غيطهطتطن يب
هٌفه )
 – 55درجزياى تزگشاري اًتخاتات هجوغ اهَرغٌفي يا اتحاديِ ّا آيا هي تَاى تذليل
اسدحام هىاى اًتخاتات را درّواى لحظِ تا تائيذ اػؿاي اًجوي ًظارت جاتجا وزدُ ٍ تِ
هىاى ديگزي اًتمال داد؟

ج  /ذيط زضّوبى لحفِ ًوي تَاى اهب اوطتوْيسات آى اظلجل فطاّن ضسُ ثبضس ثال اضىبل
است
 – 56آيا درخػَظ ضْزوْا وِ هؼوَال ساسًذُ يه پزٍاًِ ساختواًي تزاي ٍاحذّاي
ضْزن اخذ هي ًوايذ ارائِ پزٍاًِ ساختواًي هَرد ًظزاسسَي گيزًذُ پزٍاًِ وسة تِ

اتحاديِ هَرد ًظزوفايت هي وٌذ ؟ ( واّي اٍلات اسسهاى اخذپزٍاًِ ساختواًي ًيشهذت
سهاى قَالًي گذضتِ است )

ج  /ثطاسبس ضاي زيَاى لسالت ازاضي ثٌس  ٍ 7تجصطُ شيل اى حصف گطزيسُ است (
تصَيطظويوِ )
 – 57درپزداخت ػَ ارؼ ضْزداري آيا حتوا تايذ فيص غادرضذُ اسسَي ضْزداري ارائِ
گزدد يا اتحاديِ هي تَاًذ ضوارُ حساب ضْزداري هزتَقِ ٍ هثلغ هَرد ًظز آى غٌف را
دراحتيارهتماؾي اخذپزٍاًِ وسة لزاردادُ تا پس اسٍاريش تِ حساب ضْزداري آى را
تؼٌَاى تزي ػَارؼ ضْزداري تِ اتحاديِ ارائِ ًوايذ ؟

ج  /پبسد ثِ سَال  56همؽَف هي گطزز ( زضصَضت ًبزيسُ گطفتي ضاي زيَاى تبئيسيِ
ضْطزاضي زضلجَض صبزضُ ظطٍضي است
 – 58فزدي وِ داراي پزٍاًِ وسة است چٌاًچِ درهىاى ديگزي تخَاّذ جرٍاى ُ وسة
تگيزد ايا هي تَاًذ تزخي هذارن فزدي ًظيز ػذم سَء پيطيٌِ ػذم اػتياد ٍ غيزُ هزتَـ
تِ پزٍاًِ لثلي را تِ اتحاديِ هزتَقِ ارائِ دادُ ٍ هجذدا تزاي اخذ آًِا الذام ًٌوايذ ؟

ج  /زضصَضتيىِ پبسد استمالهبت صبزضُ زاضاي التجبضلبًًَي ثبضس ثالهبًك است في الوثل
پبسد هطوعثْساضت حساوثطيه هبُ التجبضزاضز ٍ پبسد پيطيٌِ حساوثطيىسبل
 – 59چٌاًچِ درهَرد فَق پزٍاًِ وسة لثلي خَد را تِ تاسگي اخذ ًوَدُ تاضذ ايا
هجاسخَاّذ تَد ؟

ج  /ثلِ ثالهبًك ذَاّس ثَز .
 – 60درتزخي اسضْزستاًْا ادارات ًظارت تزاهاوي ػوَهي پاسخ استؼالم افزاد هجزد را
ًوي دٌّذ ايا غذٍرپزٍاًِ وسة تزاي افزادهجزد هٌغ لاًًَي دارد درغيزايي غَرت
تىليف اتحاديِ ّا درتزخَرد تا اهاوي چيست ؟

ج  /ذيطصسٍضپطٍاًِ وست ثطاي افطاز هجطز هٌك لبًًَي ًساضز زضچٌيي هَاضزي اتحبزيِ هي
تَاًس ثطاسبس تجصطُ  2هبزُ  12ق ى ظ لول ًوبيس .

