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 طلیعه

یىی اس اغَل ثذیْی در ّز فقبلیت اختوبفی وسی پَضیذُ ًیست. ّویت هطَرت ٍ ضَرا ثزا

ثْزُ هٌذی اس فمَل دیگزاى حبلت ّبی هختلفی  ی هطَرت است. اهب چگًَگی هطَرت ٍضیَُ

خبیگبُ  دارد وِ السم است افزادی وِ لػذ دارًذ هطَرت وٌٌذ تقزیف خَد را اس هطَرت،

 ًَؿ ٍچگًَگی هطَرت ٍ هلشٍهبت هطَرت افالم ًوبیٌذ. هطَرت،

 هذیزیت ًَضتبر هقزفی تقزیف، خبیگبُ ٍ چگًَگی استفبدُ اس فمل خوقی در ّذف ایي

 فقبلیت ّبی هزوش پضٍّطی حىوت سزاست.

 حىوت سزا رای راّجزدیوسبًی وِ ثِ فٌَاى ضَفوَهی  خبیگبُ هتي در ثخص اٍل ایي 

 خذهت گشاری وٌٌذ، هقزفی هی ضَد. ایي هزوش پضٍّطیی فقبلیت ّبی ّوِسقی دارًذ ثزای 

 ایي ضَرا پزداختِ هی ضَد. فوَهی ر ثخص دٍم ثِ ٍؽبیفد

ٍ هطخع هی ضَد ضَرای راّجزدی در  گزدد تجییي هی ضَرا درثخص سَم حذٍد اختیبرات

 چِ هَضَؿ ٍ هسبئلی ٍرٍد یب دخبلت ًذارد.

در ثخص چْبرم ضیَُ ّبی هختلف خذهت رسبًی ضَرای راّجزدی ثِ لسوت ّبی هختلف 

 هی ضَد.هدوَفِ حىوت سزا ثزرسی 
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در ثخص پٌدن ٍؽبیفی وِ ثیي افضبی ضَرا تمسین ضذُ ٍچگًَگی ایي تمسین ٍؽبیف ثیبى 

 ضَد. هی

 گزدد. در ثخص ضطن چگًَگی فشل ٍ ًػت ّز یه اس افضبی ضَرا هقلَم هی

 در ثخص ّفتن سبثمِ ی فقبلیت ضَرا گشارش دّی هی ضَد.

در ثخص پبیبًی آفت ّبیی وِ هتػَر است ثِ ایي ضَرا ٍارد ضَد یب اس آى هٌتح گزدد، 

 .هی ضَدتذوز دادُ 

 اًتؾبر هی رٍد هغبلقِ وٌٌذگبى ایي ًَضتبر:

ثب رٍش ادارُ ٍ سبختبر هذیزیت هزوشی وِ ٍؽیفِ ی پضٍّص فولیبتی در فزغِ ی  -1

 فزٌّگ را دارد آضٌب ضًَذ.

دُ اس فمل خوقی ٍ ثْزُ گیزی اس رٍش ّبی درست ثِ خستدَی راّىبرّبی استفب -2

 هطَرت ثیص اس پیص فاللِ هٌذ ضًَذ.

 ثتَاًٌذ در اثقبد گًَبگَى خذهت گشاری هزوش پضٍّطی حىوت سزا را یبری ًوبیٌذ. -3

ًمذ ٍ ارسیبثی ٍ پیطٌْبدّبی خَد را ثِ سبختبر هذیزیتی حبون ثز حىوت سزا فزضِ  -4

 فزهبیٌذ.

        تحت فٌَاى 2/1ی هفػل تز ثب ضَرای راّجزدی ضویوِ پیطٌْبد هی ضَد خْت آضٌبی

 را ًیش هغبلقِ فزهبییذ. "آییي ًبهِ ی داخلی ضَرای راّجزدی"
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 جایگاه ساسمانی شورای راهبزدی در حکمت سزامعزفی  -1

هسئَلیتی ، راّجزدی ،ًمص فزهبًذّی خبغی اس آى سبسهبى ٍاحذ فزد یب در ّز سبسهبًی یه

را اس خذهت گشاری ثِ هدوَفِ  خبظ ًذ ًَفیتَاهیّب ّز یه اس ایي ًمص .هذیزیتی داردٍ یب 

 ًطبى دّذ.

ضَرایی ّن ثِ غَرت ، داردًمص راّجزدی خبیگبُ، ایٌىِ ایي  فالٍُ ثزدر حىوت سزا 

در تَلیت ایي ثِ یه ًفز ٍاثستِ ًیست ٍ خوقی اس افزاد  ایفبی ًمص هی ضَد ثِ ایي هقٌی وِ 

 .وٌٌذ خبیگبُ اًدبم ٍؽیفِ هی

هذیزیتی، هسئَلیتی ٍ فزهبًذّی غزف ًیست اگز  فمظ یه خبیگبُ ًمص ضَرای راّجزدی

 دارد.ًیش ثزفْذُ چِ ته ته ایي ًمص ّب را 

ًذّی، هسئَلیت ٍ هذیزیت اضبرُ          فزهبریبست ٍ ّبی در سیز ثِ هقٌبی هتػَر اس ٍاصُ

 گزدد: هی

است وِ فزهبى ثز ٍ فزهبى دُ دارد ٍ  یهزثَط ثِ ثخص ّبیهقوَال  :فرماندهیریاست و 

هثال در  در فزهبى فزهبًذُ ًذارد. لبثل تَخْی ًمص فزهبًذُ فمظ حىن هی دّذ ٍ فزهبى ثز

 ٍاحذّبی ًؾبهی ایي هذیزیت ثیطتز دیذُ هی ضَد.
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ثِ دیگزاى هطخػی را  همبم ّبی ثزتز ٍؽبیفاست وِ  هَلقیت ّبییهزثَط ثِ  :مسئولیت

هثال ّیئت  هسئَل، ثیطتز هدزی ثزًبهِ ّبی اس پیص تقییي ضذُ است.ع ضخًذ ٍ ُ اٍاگذار وزد

 هذیزُ ی یه ضزوت هسئَلیت یىی اس پزٍصُ ّبی خَد را ثِ فزد یب افزادی هی سپبرد.

 را ضخع هذیز اختیبرات خبظ هزثَط ثِ حَسُ ی خَد ًبؽز ثِ سهبًی است وِ :مدیریت

 .اًدبم هی دّذتمسین وبرّبی خبظ خَد را  ّب ٍ در ضزایظ هختلف ثزًبهِ ّب، پیگیزی دارد ٍ

 هثال در یه هذرسِ ادارُ ی ّوِ ی اهَر داخلی هذرسِ ثِ هذیز ٍاگذار ضذُ است.

 .تدر حىوت سزا ّز سِ ًمص فزهبًذّی،هسئَلیتی ٍ هذیزیتی ّس

ًمص ضَرا  فزهبى غبدر ضَد ٍ السم است ثقضی ثزًبهِ ّب آًمذر هتمي ٍ ثبٍر است وِ 

 ضَرا ًمصایفبی َؽف اًذ ثِ آى فول وٌٌذ یقٌی ی افزاد هّوِ هی ضَد ثِ عَری وِ فزهبًذّی

ضبّذ ثزًبهِ ای ثبضذ وِ خالف دیي  ضَرای راّجزدی هثال اگز در ثزًبهِ ای است. اٍاهز در لبلت

ضذ الذاهی اًدبم دّذ تػویوی خالف السم ثب ٍ ثزای خلَگیزی یب اغالح آى یب لبًَى است

 ِ ثزای افضبی ضَرا ٍ ّوىبراى السم االخزا است.گزفتِ هی ضَد و

غبحت وِ افزاد است سهبًی  ٍ ایي  است هسئَلیتًمص ضَرا در لبلت  هَلقیت ّبثقضی در 

ًذ ٍ ضَرا هَؽف است وِ ُ اهَضَفبتی را ثِ ضَرا سپزدی ٍ ًؾز هثال اٍلیبی حىوت خَیبى رأ

 ایي ٍؽبیف را اًدبم دّذ.
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هذیزیتی است یقٌی ثزاسبط ضزایظ ٍ هَلقیت ّبی ًمص ضَرا یه ًمص ثقضی ٍلت ّب 

ثِ عزاحی ٍ ثزًبهِ ریشی هتٌبست ثب ضزایظ ٍ سهبى ٍ . هختلف ثبیذ عزاحی ٍ ثزًبهِ ریشی ضَد

 ًیبسّبی ًیزٍی اًسبًی هذیزیت هی گَیین.پیگیزی السم خْت اًدبم اهَر ٍٍ رفـ 

ت فزهبًذّی، هسئَلیت ٍ هذیزیت ضذُ خوـ سِ حبل ضبهلوِ خبیگبّی  ثِ در حىوت سزا

 ضَد. است ضَرای راّجزدی گفتِ هی

ضَرا اس افزاد هختلف فقبل در حىوت سزا تطىیل ضذُ است ثِ فجبرت دیگز هحَری تزیي 

 ٍ فقبل تزیي افزاد حىوت سزا فضَ ضَرا ّستٌذ.

 .افن اس هسئَلیت، هذیزیت ٍ فزهبًذّی است فَق در تقزیفًمص ضَرا  

ثِ  است ٍ ثزای ثْجَد فقبلیت ّبی حىوت سزا ی است وِّجزدی راُ ّبی هتػَرهٌؾَر اس را

یىی اس ثِ هقٌبی  فمظ غَرت وبرثزدی، فولیبتی ٍ هوىي هی ثبضذ. ثِ فجبرت دیگز راّجزد

   ثلىِ راّجزدراٌّوبیی، تػوین سبسی، تػوین گیزی ٍ یب عزاحی ٍ ًؾبرت ًیست ّبی ٍاصُ

ٍخَد دارد ایي  هطتزنثِ غَرت  آًچِ در ّوِ ی ایي ّب د ٍهَارد را ضبهل هی ضَ ی ایيّوِ

فقبل وزدى ٍ پیص ثزدى فقبلیت ّبی حىوت سزا ثِ  خذهت گشاری حذاوثزی خْت است وِ

 فْذُ ی ضَرا است.
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 حکمت سزانسبت به مجموعه ی وظایف شورای راهبزدی  -2

 سزا دارد. هٌؾَر اس ٍؽبیف ضَرا  ٍؽبیفی است وِ ضَرا در همبثل ول هدوَفِ ی حىوت

 ٍؽبیف در هحَرّبی سیز هغزح هی ضَد:ایي 

 خَدسبسی ٍ آرهبى یبثی(1

ایوبى ٍ فول غبلح است. یقٌی ّزیه اس افضب تمَیت  ّوبىٍؽیفِ ی فزدی ٍ داخلی ضَرا وِ  

ٍ ًیش اًدبم ثزًبهِ ّب پیطتبس  در ضٌبخت آرهبى ّب، ٍ هجبًی ٍ اّذاف حىوت سزا سقی وٌٌذ

 ثبضٌذ.

 :خَد را ارتمب دٌّذ ًْح الجالغِ ۴4ضَرا هَؽفٌذ ثز اسبط حىوت ته ته افضبی 

 مَن نَصَبَ نَفسَهُ لِلناسِ اِماماً فَلیَبدَا بِتَعلیم نَفسِه قَبلَ تَعلیمِ غَیرِه...

 آى که خود را پیشوای هردم قرار داد باید پیش از آى که دیگراى را ادب بیاهوزد خود را تعلین دهد...

 یبٍر هقٌَی(2

 هتقبدل وزدى ٍ ّن افشایی دیذگبُ ّبی تقلین ٍ تزثیتی  ،یبری رسبًی افضب ثزای هتقبلی 

 سَرُ ی هبئذُ: 2 ثز اسبط آیِ ی
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 التَّقْوا ... وَ الْبِرِّ عَلَى ...تَعاوَنُوا

 کنید... هوكارى یكدیگر با پرهیسگارى و نیكوکارى ...در

ّز یه اس افضبی ضَرا هَؽف ثِ یبری رسبًی ٍ ّن افشایی یىذیگز در سهیٌِ ّبی هختلفی  

 .ضَد تی ٍ هجبًی حىوت سزا هٌدز هیوِ ثِ هسبئل تقلین ٍ تزثیاست 

در ایي راستب ثِ خبعز ایي وِ ثِ خش فمل ٍ ًمل یقٌی حدت ثبعي ٍ حدت ؽبّز فزهبًذّی ثز 

بًی وِ فضَ ضَرا ًیستٌذ ٍلی ایذُ پزداس هجبًی ّستٌذ اس ثشرگالسم است ضَرا حىن فزهب ًیست 

 31استفبدُ هستوز ٍ دائوی ضَد. چگًَگی ایي استفبدُ در ضویوِ ی  هثل فلوب ٍ ثشرگبى دیٌی

 .)هٌطَر ارسیبثی(تجییي گزدیذُ است

السم است افضبی ضَرا ثز اسبط دٍ ٍؽیفِ ی هذوَر ًگْجبى ٍ ثِ رٍس رسبًٌذُ ی آرهبى ّب 

 وت سزا ثبضٌذ.ٍ هجبًی حى

 ًیبسضٌبسی اس هدوَفِ (3

ضٌبسبیی ًیبسّبی هبدی ٍ هقٌَی افزاد هدوَفِ ی حىوت سزا ثِ خػَظ ًیبس ّبیی وِ هٌدز  

 ثِ تبثیز گذاری در فقبلیت ّبی تقلین ٍ تزثیتی حىوت سزا هی ضَد.
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افزاد هزتجظ ثب حىوت سزا هوىي است در سهیٌِ ّبی هختلف ًیبسّبیی داضتِ ثبضٌذ ٍلی 

هی گذارد. ثِ  ثقضی ًیبسّب ًسجت ثِ دیگز ًیبسّب ثِ عَر هستمین ثز فقبلیت ّبی حىوت سزا اثز

فٌَاى ًوًَِ تبثیز ًیبسّبی هقٌَی ثِ هزاتت ثیطتز اس ًیبسّبی هبدی است ٍ ایي ثذاى هقٌی ًیست 

 وِ ًجبیذ ثِ ًیبسّبی هبدی هدوَفِ تَخِ ًىٌین ثلىِ ثبیذ تمذم ٍ تبخز آى را لحبػ وٌین.

 خذهت گشاری (4

ثز اسبط ًیبسّبیی وِ ضٌبختِ ٍ عجمِ ثٌذی ضذُ است. خذهبت رسبًی ثِ هدوَفِ حىوت سزا  

وِ ًمص هذیزیتی افزاد هزتجظ ثب ضَرا حفؼ ضَد ٍ  ایي خذهت رسبًی ثِ گًَِ ای ثبیذ ثبضذ

ِ خَدضبى ًمص هذیزیتی ٍ پضٍّطی داضت وٌٌذهی اس خذهبت ضَرا استفبدُ ضوي ایي وِ ثتَاًٌذ 

 ثبضٌذ.

 ( ایدبد ّوبٌّگی5

لسوت ّبی هختلفی دارد ٍ فذم ّوبٌّگی لسوت ّبی هختلف هَخت ّوىبراى ٍ حىوت سزا 

ضَد لذا یىی اس ٍؽبیف ضَرا ایي است وِ اهىبًبت هختلف  ثی ًؾوی ٍ لدبم گسیختگی هی

بیتب هَخَد در حىوت سزا را ثتَاًٌذ ًؾبم دٌّذ، سبسهبى دّی وٌٌذ ٍ تمسین وبر ًوبیٌذ ٍ ًْ

 ّوبٌّگ وٌٌذ.
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 اس پٌح فٌَاى ٍؽبیفی وِ ثزای ضَرا ًبم ثزدُ ضذ هی تَاى ایي ًتیدِ را گزفت وِ:

ضبهل ثزًبهِ ریشی، سبسهبى ) است آى هذیز یه هدوَفِ فْذُ دار رّجز ٍ هدوَفِ ٍؽبیفی وِ 

تفبٍت ثبضذ. ثب ایي هی ثِ فْذُ ضَرا( ِ رٍس رسبًی اّذافدّی، پیگیزی ٍ ًؾبرت، ارسضیبثی ٍ ث

وِ ایي ٍؽبیف لبثل اًتمبل ثِ دیگز افضبی هدوَفِ ّن ّست ٍ در ثیي ّوِ ی ٍؽبیف هذوَر 

ثِ ّوبٌّگی ًیبس ثیطتزی است سیزا ًمص افضبی هدوَفِ ی حىوت سزا ًمص وبرهٌذی ًیست 

ّوبٌّگ ثزای اًدبم ًمص هذیزیتی خَدضبى  ثلىِ ًمص هذیزیتی است ٍ السم است ضَرا افزاد را

 ٌذ.و

در همبثل اتفبلبتی وِ در ضَرای راّجزدی ایدبة هی وٌذ وِ ّز یه اس افضب  ٍؽبیف

 خَد را هسئَل ٍ پبسخگَ ثذاًٌذ. لسوت ّبی هختلف حىوت سزا هی افتذ
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 حدود اختیارات شورای راهبزدی -3

ضَرا ثب توبم اختیبراتی وِ دارد اختیبراتص تبم ٍ وبهل ًیست ٍ دارای هزسّبیی است وِ آى 

 اختیبرات هی ًبهین. ّب راحذٍد

 هزسّبیی است وِ ًجبیذ اس آى فذٍل وزد یب رد ضذ. ،هٌؾَر اس حذٍد

اگز چِ ضَرا هحَری تزیي ثخص حىوت سزا ست ٍ ثِ ّویي خبعز اختیبرات لبثل تَخِ ٍ 

سیبدی دارد اهب ثِ هقٌبی تبم االختیبر ثَدى ًیست ٍ حذٍدی دارد وِ ضبهل حذٍد ضزفی ٍ 

 . ایي حذٍد فجبرتٌذ اس:هتقبرف هی ثبضذًَی است وِ وبهال لبً

 .ضَرا حك ًذارد فقبلیتی وٌذ وِ هخبلف ضزؿ ثبضذ (1

 ثبضذ. خوَْری اسالهیحك ًذارد راّجزدّبیی ثذّذ وِ  هغبیز ثب لَاًیي  ضَرا (2

 یقٌیبضذ. وِ تَخیِ فملی ٍ هتٌبست ثب هخبعت خَد ًذاضتِ ثضَرا حك ًذارد فقبلیتی وٌذ (3

وٌذ ٍ اگز ثزًبهِ ای ثزیشد ٍاحذ ّبی هزتجظ ثب لت ًویسضَرا اًتخبة ٍ اختیبر را اس افزاد 

ضَرا در غَرتی هىلف ثِ اًدبم آى ّستٌذ وِ هتمبفذ ثطًَذ ایي ثزًبهِ درست ٍ هَرد 

 پذیزش وٌٌذ. آى ثزًبهِ را حذالل ثب افتوبدی وِ ثِ ضَرا دارًذیب تبییذ است ٍ 

   ی ّوىبراى ٍ تحویل ثِ هدوَفِ وزاُُ ًذارد فقبلیتی را ثِ اثِ عَر ولی ضَرا اخبس

 سزا المب وٌذ.حىوت

ثِ  لیضَد وِ ثب ضَرا ّوىبری هی وٌٌذ ٍ فشل ٍ ًػت ّبیی وِ هزثَط ثِ ٍاحذّبیی هی (4

هثال ضَرای لموبى حك ًذارد  غَرت هستمل فقبلیت هی وٌٌذ، هزثَط ثِ ضَرا ًیست.

 ثز را فشل ٍ ًػت ًوبیذ.َو هذیزاى سبحبت حىوت سزای سلوبى ٍ
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 شیوه های راهبزدی شورا در حکمت سزا -4

     سزا اس عزق هختلف غَرتی حىوتّباری افضبی ضَرا ثِ هدوَفِ فقبلیتگشخذهت

 گیزد:هی

 :( پذیزفتي هسئَلیت ّب1

 ّز یه اس افضبی ضَرا هسئَلیتی اس فقبلیت ّبی هختلف حىوت سزا در هَاردی هوىي است

اس راُ غیز سثبى راّجزد خَد را ثِ هدوَفِ  حتی االهىبًجِ غَرت فولی ٍ ٍ ذًگیزثِ فْذُ را

 اهبم غبدق فلیِ السالم: افالم ًوبیٌذ. ثِ فزهبیص

 لیروا منکم االجتهاد و الصدق و الورع کونوا دعات الناس بغیر السنتکم

 و پارسایی ببینند.هردم را به غیر از زبانتاى به خوبی دعوت کنید، باید در شوا کوشش، راستی 

 ّوىبری:( 2

در فقبلیت ّبیی وِ ثب افزاد هدوَفِ حىوت سزا دارًذ ٍ ّوىبری ٍ تقبهل افضبی ضَرا حضَر 

 یىی اس ضیَُ ّبی راّجزدی ضَرا ست. ثب ایطبى

 :( پبسخگَیی3

سهبًی وِ ّزیه اس افضبی هدوَفِ سَالی دارد یب اعالفبتی را علت هی وٌذ ضَرای راّجزدی 

 .وٌذهی ثِ فٌَاى راّجزدّبی فولیبتی هغبلجی را ثِ غَرت هىتَة ٍ ضفبّی فزضِ 

 :احَال رسی ( 4

 یىی دیگز اس ضیَُ ّبی راّجزدی است. پزسص ٍ درخَاست ثبسثیٌی دائوی اس هدوَفِ
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 داخل شورای راهبزدی وظایفچگونگی تقسیم  -5

هَرد سیز  4در  در ایي لسوت چگًَگی تمسین هسئَلیت ّب در ثیي افضبی ضَرای راّجزدی

)آییي ًبهِ ی داخلی ضَرای راّجزدی( 2/1ی ضَد ٍ تَضیح تفػیلی آى در لبلت ضویوِثیبى هی

 تمذین هی گزدد.

( ّز ضص هبُ یه ثبر ولیِ ی فقبلیت ّبیی وِ در حىوت سزا خزیبى دارد ٍ یب ثبیذ راُ 1 

هی ضَد ٍ تَسظ افضبی ضَرا هسئَلیت ضبى تثجیت هی ضَد یب تغییز هی  دستِ ثٌذیاًذاسی ضَد 

ضَد اگز چِ در عَل  وٌذ. در اغل اس ًؾز سهبًی هسئَلیت ّب ّز ضص هبُ یه ثبر ثبسثیٌی هی

ّن هتػَر است وِ ثِ حست ضزٍرت تغییزاتی غَرت گیزد ٍلی حتی االهىبى ٍ ایي ضص هبُ 

 در آغبس ّز ضص هبُ غَرت هی گیزد.ایي وبر در غَرت فذم لغوِ ثِ هدوَفِ 

 ثِ غَرتی وِ( ّز فضَ ضَرا هسئَلیت ّبیی دارد وِ ثب هسئَلیت دیگز افضب هتفبٍت است 2

افضبی ضَرا هزتجظ اًذ وِ دیگز افضب ایي لسوت ّبی هدوَفِ ثب یىی اس  افزاد ٍ ّز یه اس

ارتجبط را ًذارًذ یب ارتجبط ووتزی دارًذ ثِ فجبرت دیگز ّزیه اس ثخص ّبی حىوت سزا ثب 

 یىی اس افضبی ضَرای راّجزدی ارتجبط تٌگبتٌگ ٍ هستمین دارد.
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دّذ هوىي است ّز یه اس افضبی ضَرا  ای وِ در یه همغـ سهبًی رخ هی ( در هَارد پزٍص3ُ

هثال در ثزگشاری یه  یه هسئَلیت ٍاحذ، هطتزن، ّن اًذاسُ ٍ ّن ضىلی را داضتِ ثبضٌذ.

رٍضِ ّوِ ی افضبی ضَرا هسئَل دفَت ٍ فزاخَاى اس ّوىبراى هی ضًَذ ٍلی دفَت 

 ّوىبراى ثیي افضبی ضَرا تمسین هی ضَد.

یی اًذ ٍ فمظ ( ّز یه اس افضبی ضَرا در هَضَفی وِ هتَلی آى ّستٌذ تػوین گیزًذُ ی ًْب4

ذ ٍ گشارش ثزًبهِ ّبی ٌّبی خَد را افالم هی وٌ افزاد ضَرا ثزًبهِ دیگز راٌّوبیی اس ثِ دلیل

هَضَفی درخَاست رأی گیزی راخـ ثِ ذ. ثِ فجبرت دیگز تب سهبًی وِ ٌگذضتِ را هی دّ

ثلىِ ثب  ی گذاضتِ ًوی ضَدأثِ ر ّیچ هَضَفی اس افضبی ضَرا درخَاست ًطَدتَسظ یىی 

        ضَرا وِ آى هَضَؿ سیز ًؾز اٍ ثَدُ تػوین ًْبیی گزفتِ افضبی اس  فمظ یىییع تطخ

 .هی ضَد

س افضبی اگز یىی اثلىِ  السم ًیست هػَثِ ضَرا ثِ اهضبی ّوگبى ثزسذ.ثِ فٌَاى هثبل 

ای وِ تحت ًؾز دارد را پیطٌْبد دّذ ثِ فٌَاى هػَثِ تلمی هیطَد هگز ای یب ثزًبهِ ضَرا هسئلِ

 ایٌىِ دیگز افضبء هقتمذ ثبضٌذ هَضَؿ هذ ًؾز السم ثِ رای گیزی دارد.
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اغلی تزیي وبر دثیز اًدبم ٍؽیفِ وٌذ. السم است اس ثیي افضبی ضَرا یه ًفز ثِ فٌَاى دثیز 

 ّوبٌّگی ثیي افضبی ضَرای راّجزدی هی ثبضذ.

 هَارد سیز است: ایي ّوبٌّگی ّب ضبهل

  ضَرا تطىیل تدوقبت سهبى  -1

 وِ ثبیذ ثِ غَرت گزٍّی ضىل گیزد راخـ ثِ اهَری گیزی تػوین  -2

  .داضتِ ثبضٌذ ثب یىذیگزثبیذ  ضَرا هطَرت ّبیی وِ افزاد ّوبٌّگ ًوَدى -3

فزغت دّی ثِ ّز یه اس افضبی ضَرا ثزای ایٌىِ ثزًبهِ ّبٍ گشارش ثزًبهِ ی خَد را  -4

 .تجییي وٌذدیگز افضبی ضَرا ثزای 

 یىی اس رٍش ّبی سیز است:ثِ ضَرا  یدثیزثِ فْذُ گزفتي 

 یىی اس افضباس عزیك پذیزش هسئَلیت تَسظ   -1

 افضب اس یه ًفز ثیي خَدضبى وِ دثیز ضَرا ثبضذ. درخَاست  -2

 درّزغَرت پذیزش یىی اس افضب خْت دثیزی ضَرا السهِ ی تطىل ضَرا ست.
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 اعضای شورای راهبزدی چگونگی حذف و اضافه شدن -5

یىی اس ّوىبراى وِ فضَ ضَرا ًیست  ا وبفیستثزای اضبفِ ضذى فضَ خذیذ در ضَر

فزغت گذاری ٍ اعالفبتص اس آى ثزًبهِ ایدبة وٌذ وِ در لبلت  دارد،فقبلیتی در حىوت سزا 

ثب پیطٌْبد خَد فزد ٍ یب دفَت یىی اس افضبی  غَرتایي در ضَرا ثزًبهِ اش را اداهِ دّذ. 

 .گزدًذیىی اس ّوىبراى فضَ ضَرای راّجزدی ضَرا هی تَاًذ 

ٍرٍد ثِ ضَرای راّجزدی ًیبس ثِ هػَثِ ٍ گفتگَ ًذارد ثِ فجبرت دیگز اگز ّیچ یه اس 

افضبی ضَرا هخبلفتی ثب ٍرٍد فضَ خذیذ ًذاضتِ ثبضٌذ ثذٍى ًیبس ثِ رای گیزی فزد خذیذ 

 ضَد. هتمبضی ٍرٍد ثِ ضَرا، ٍارد ضَرای راّجزدی هی

ضَرای راّجزدی ثِ فقبلیتص  لبلت در اهىبى داضتِ ثبضذّز ضخع فقبل در حىوت سزا وِ 

اداهِ دّذ اهىبى ٍرٍد ثِ ضَرا را دارد ٍ تٌْب سهبًی هٌـ ٍرٍد دارد وِ یىی اس افضبی ضَرا ثِ 

ّز دلیلی ثب ٍرٍد ایطبى هخبلفت داضتِ ثبضذ. اگز هخبلفتی در هیبى ثبضذ هذاوزُ ای ثیي ضخع 

ر ایي حبلت یب ثِ ًتیدِ هی رسٌذ هتمبضی ٍرٍد ثِ ضَرا ٍ ضخع هخبلف غَرت هی گیزد وِ د

 ٍ یب ًْبیتب تػوین ثِ رای گیزی هی ضَد.

 ثِ عَر خالغِ هی تَاى گفت؛

 ضیَُ ی ٍرٍد ثِ ضَرا دٍ حبلت دارد: 

اًدبم  ّبی خَد را در سغح ضَرا خَد افزاد هدوَفِ ی حىوت سزا هتمبضی اًذ وِ ثزًبهِ .1

 ٌّذ.ضَرا ثِ ّوىبری خَد اداهِ د لبلت فضٍَ در دٌّذ 
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. افضبی ضَرا تطخیع دٌّذ وِ ّوىبری وِ فقبلیت ٍیضُ در حىوت سزا دارد خْت 2

 تبثیزگذاری ثیطتز فقبلیت در هدوَفِ ی حىوت سزا، ٍارد ضَرا ضَد.

 وٌبرُ گیزی افزاد اس ضَرا ثِ دٍ غَرت هوىي است:

یی هىبى، . یىی اس افضب ثِ خبعز دالیل هختلفی اس خولِ فذم فزغت گذاری هٌبست، خبثِ خب1

 ًذاضتِ ثبضذ. تغییز دیذگبُ ّبی ضخػی توبیلی ثِ اداهِ ی فقبلیت در ضَرای راّجزدی

. افضبی ضَرا ثِ ایي ًتیدِ ثزسٌذ وِ یىی اس افضبی ضَرا ّن خَاًی السم را ثب ضَرا ًذارد در 2

در ثخص دیگزی فقبلیت وٌذ. وِ ایي غَرت السم است ثب گفتگَ فضَ هذًؾز را هتمبفذ وٌٌذ 

هٌَط  خزٍج اس ضَرا فوال خضَر یب فذم حضَرش خْتغَرت هتمبفذ ًطذى آى ضخع  در

 ی ولیِ ی افضبی ضَرا خَاّذ ثَد.ثِ رأ

در غَرتی وِ وثزت تقذاد افضبی ضَرا ثبفث فذم ّوبٌّگی ٍ اس دست رفتي اًسدبم السم  

هزوشی  در ضَرا ضَد ثِ پیطٌْبد ٍ ًْبیتب رأی خَد افضب تقذاد هحذٍدی ثِ فٌَاى ضَرای

 اًتخبة هی ضًَذ ٍ ثمیِ ی افزاد ثِ فٌَاى ثبسٍی ضَرای هزوشی اًدبم ٍؽیفِ هی وٌٌذ.
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 سابقه ی فعالیت شورای راهبزدی -6

 9ًفز گزدّن آهذًذ ٍ  40وِ فقبلیت ّبی تحمیمی حىوت سزا آغبس ضذ حذٍد 133۴اس سبل 

ّب ضَرایی تطىیل ضذ وِ هتطىل اس  وبرگزٍُتطىیل دادًذ ٍ ثِ هٌؾَر ّوبٌّگی ثیي  وبرگزٍُ

 ثَد. وبرگزًٍُوبیٌذگبى ّز 

 ثز اسبطٍ افزاد  ضذُضَرا ثبسثیٌی هی در افضبی اس آى سهبى تب وٌَى ّز ضص هبُ یه ثبر 

ی فقبلیت در دیگز لسوت ّب اس  ثیطتز ٍارد ضَرا هی ضذًذ ٍ یب ثِ ٍاسغِ ٍ ّوىبری فقبلیت

 ضَرا وٌبرُ هی گزفتٌذ.
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 شناسی شورای راهبزدیفت آ -7

آفت ّبیی ثزای ضَرا ٍ افزاد هزتجظ ثب ضَرا هتػَر است. خَة وبر وزدى ضَرا  ثب ٍخَد

ثِ  یب ٍ ضَد هی ثِ ضَرا ٍارد اختیبرات ضَراخبرج اس  ی است وِفَاهلثِ دلیل ایي آفت ّب یب 

. وِ اس فولىزد خَة ضَرا تَسظ دیگزاى هوىي است رخ دّذاست سَء استفبدُ ّبیی  دلیل

 :فجبرت است اس ایي آفبت

( دیگز افزاد هدوَفِ احسبط وٌٌذ هٌفقل اًذ ٍ تػوین گیزی ّبی اسبسی ٍ هسئَلیت ّبی 1

 اهَش وٌٌذ ولىن راؿ ٍ ولىن هسئَلهختلف را ثِ فْذُ ی ضَرا ثذاًٌذ ٍ فز

، ضَرا را همبم هبفَق خَد داًستِ ٍ هسئَلیت ّب را غزفب هتَخِ چِ ثسب ّوىبراى هدوَفِ

 ضَرا ثذاًٌذ.

 ( ضَرا اس ًیبسّبی هدوَفِ ثی خجز ثبضذ ٍ اس حىوت سزا فبغلِ ثگیزد ٍ غزفب فزهبًذّی وٌذ.2

ر همبثل دیذگبُ هخبعجیي ٍ ّوىبراى هسئَل ٍ خَد را د ( ضَرا غزفب ًمص هذیزیتی داضتِ ثبضذ3

 .یب هذیز فبهل ًذاًذ

ٍ در تمسین ٍؽبیف ثیي ّوىبراى خبرج اس ضَرا ٍ فضَّبی  ( ٍؽبیف ضَرا هتقبدل ًجبضذ4

 .ضَرا هیبًِ رٍی رفبیت ًطَد

ثِ دالیل هختلفی هخذٍش ضَد، آفت ثشرگی  ضَرا وِ افن اس ّوشثبًی استدر ّوذلی  اگز(5

 .است دچبر ضَرا ضذُ

.... 


