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 دستورالعمل اعسام داخلی

 

 هدف :

ثِ جْت یکسبى سبسی ٍ تؼییي اهتیبس داٍراى در خظَص ارتقبء ٍ اػشام داخلی ٍ تؼییي شبخظِ ّبی تبثیز گذار اهتیبس دّی ثِ 

 دستَرالؼول تْیِ ٍ تٌظین گزدیذ.داٍراى ثزاسبس تؼزیف هَلفِ ّبی اثزپذیز ایي 

 دامنه کاربرد :

ایي دستَرالؼول شبهل توبهی داٍراى هلی ٍ ثیي الوللی کِ ػضَیت رسوی ایشبى در کویتِ ثِ تبئیذ رسیذُ ثبشذ، کبرثزد داشتِ ٍ 

 قبثل اجزا هی ثبشذ.

 حدود اختیارات :

 رئیس کویتِ داٍراى  -1

 هسئَل اػشام ّبی داخلی -2

 دثیز کویتِ -3

یبس دّی ّب هی ثبیست ثب تٌظین هسئَل اػشام ّبی داخلی در اختیبر دثیز کویتِ قزار دادُ شَد تب ثب ارسبل ثِ ریبست کلیِ اهت

 کویتِ ٍ ًظز ًْبیی ایشبى در طَرت تبئیذ ثِ فذراسیَى اثالؽ گزدد.

رخَاست جلسِ رئیس کویتِ ٍ هسئَل اػشام داخلی هی تَاًٌذ در طَرت ًیبس ثِ تغییز ٍ اطالح ایي دستَرالؼول د

 اضطزاری ًوبیٌذ. تبئیذ هزاتت فقط ثب اهضبی رئیس کویتِ قبثل اجزا هی ثبشذ.

 روش اجرا :

، درجِ یک ٍ ثیي الوللی ٍ هحبسجِ اهتیبس ایشبى جْت حضَر در رقبثت  2ثِ هٌظَر ارتقبء ٍ اػشام داٍراى کشَر در سِ سطح درجِ 

ّبی کشَری کِ تحت ًظبرت فذراسیَى ثزگشار هی گزدد ٍ کست اطالػبت فزدی توبم داٍراى کشَر ٍ تؼییي تَاًوٌذی ایشبى ، ثب 

 ت ثذست آهذُ داٍراى کِ تَسط سزداٍراى هسبثقبت تْیِ ٍ تٌطین گزدیذًذ، کبرثزد دارد. جوغ آٍری رسٍهِ فزدی ٍ اهتیبسا
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 دستورالعمل اعسام :

 دریبفت درخَاست اػشام داٍر اس کویتِ هسبثقبت فذراسیَى -1

 اثالغیِ ٍ یب فزاخَاى اػشام داٍر  -2

 ًفزات ثزتز ثزرسی لیست داٍراى ثجت ًبم شذُ ٍ گشارش ػولکزد آًْب در کویتِ جْت اػشام -3

 اػالم لیست ًفزات تبئیذ شذُ جْت اػشام در کبًبل رسوی کویتِ داٍراى جْت اطالع  -4

 تؼییي شبخض ّبی کیفی ثِ هٌظَر ثزرسی ػولکزد داٍراى در طی دٍرُ داٍری ٍ تجذیل ایي شبخض ّب ثِ اهتیبس -5

 ػشام ٍ ارتقبءتؼییي شبخض ّبی کوی ثِ هٌظَر ارسیبثی فؼبلیت ّبی داٍراى ٍ حظَل اهتیبس جْت ا -6

 ارسیبثی داٍراى تَسط سزداٍر هسبثقِ در فزم ارسیبثی داٍر ٍ ارسبل فزم ٍ گشارش ػولکزد ایشبى ثِ کویتِ داٍراى -7

تؼذاد داٍراى غیز ثَهی جْت قضبٍت در رٍیذادّبی کشَری هی ثبیست حذاقل یک سَم تؼذاد داٍراى هَرد ًیبس  -8

 هسبثقبت ثبشذ.

 شاخص های کیفی :

 ضؼیف هتَسط خَة ثسیبر خَة ػبلی ارسیبثی شبخض ّبی ردیف

111 91 81 71 61 51 41 31 21 11 1 
      هیشاى اطالػبت داٍری 1

      ٍظیفِ شٌبسی داٍر 2

      رفتبر داٍری 3

      هیشاى ّوکبری ٍ فؼبلیت داٍری 4

      هیشاى تسط ثِ سثبى تخظظی داٍری 5

      رضبیت هٌذی سزداٍر 6

          گذشتِ دٍرُ 3 در قضبٍت هزحلِ ثبالتزیي 7

 

 امتیاز کل :

 هجوَع اهتیبسات شبخض ّبی کیفی ثؼالٍُ اهتیبس ثذست آهذُ اس فزم ارسیبثی داٍر

 مستند سازی :

داٍراى توبهی فزهْبی هَجَد اػن اس ارسیبثی داٍراى ٍ هحبسجبت ػولکزد ٍ اهتیبسات داٍراى در ثبیگبًی فزدی داٍر در کویتِ 

 ًگْذاری هی گزدد.
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 مدارک مرتبط :

 فزم ارسیبثی داٍراى -1

 فزم شبخض کیفی  -2

 فزم اطالػبت فزدی داٍر -3

 فزم ثجت اطالػبت اػشام داخلی -4

 

 

 نتیجه گیری :

ثب ایي رٍش هزاتت اهتیبس داٍراى ٍ ارتقبی ایشبى ثز اسبس ػولکزد ٍ فؼبلیتْبی داٍراى طزح ریشی شذُ ٍ داٍراى ثز ایي اسبس 

ٍلَیت اػشام قزار خَاٌّذ گزفت. ثب ایي رٍش ّیچ ًظز شخظی در خظَص داٍراى اػشاهی اػوبل ًخَاّذ شذ ٍ داٍراى در ا

 ػشیش ثب اػتوبد ثِ کویتِ ثِ فؼبلیتْبی خَد اداهِ خَاٌّذ داد.

 
 


