
محلی سازمانهای مورد در نکاتی  

 چطن ٍ ًیبصّب تأهیي ٍ داخلی هطىالت ثب همبثلِ ثشای ساّی تَاى هی سا هحلی سبصهبًْبی تَسمِ ٍ سضذ

 ًمطی  هحلی حىَهتْبی ٍ سبصهبًْب. داًست التصبدی تَسمِ ثشای ساّی ٍ  وطَس هختلف ًَاحی هشدم داضتْبی

 سبصهبًْبی تَسمِ ٍ ایجبد ثب. داسًذ هحلیطبى ٍ فشدی ًیبصّبی ثِ ًسجت هشدم سبختي آگبُ دس اًىبس لبثل غیش

. ضَد هی دادُ ّب گیشی تصوین دس ضشوت ٍ ٍ صًذگیطبى هحیػ سبصًذگی ثشای وبفی فشصت هشدم ثِ هحلی

 ثْتش سا هحلی هطىالت ٍ ّب ًیبصهٌذی تب ثشًذ وبس ثِ سا خَد استمذاد ٍ سلیمِ ٍ رٍق تَاًٌذ هی آًبى ّوچٌیي

 سبصهبًْب ایي ثِ الصم اختیبسات ٍ التجبسات است الصم. دٌّذ اسائِ هٌؽمی حل ساُ آًْب حل ثشای ٍ وشدُ اسصیبثی

 اّبلی ثِ اختیبس تفَیط ؼشیك اص توشوض لذم هجٌبی ثش هحلی اهَس اجشای ٍ اًجبم اٍلیِ فىش. ضَد دادُ اختصبظ

 .(4-5 ،2531 ًجَی،)گشفت ضىل دٍم جْبًی جٌگ دس

 ایٌىِ اص ًفش صشف سٍد هی ضوبس ثِ دهَوشاسی وبًَى خبًِ دیگش ثشخی ًفش دس ٍ هذسسِ ثشخی ًفش دس

 دستِ ؼَس ثِ وبس اًجبم هشحلِ دٍ ّش دس ًفش هَسد هسئلِ چَى ضَد هی ضشٍق هَسد وذام اص حمیمی دهَوشاسی

 هی است همشس ٍ هؽلَة ًحَ ثِ اهَس اًجبم جْت الصم تشتیجت سبختي فشاّن ٍ یىذیگش ووه ٍ ًفش ثب جومی

  (3 ّوبى،)اًذ دهَوشاسی حىَهت ثٌبی اٍلیِ سٌگ هحلی سبصهبًْبی ایجبد گفت تَاى

 

 سبصهبًْبی هحلی دس دٍساى پْلَی

 داضتِ تَجِ ایشاى دس توشوض لذم هسئلِ ثِ لبًًَگزاساى دّذ هی ًطبى هطشٍؼِ لبًَى 05-09 اصَل ثشسسی

 ثٌیبدی اسصضْبی حفؿ دس اسبسی لبهلی توشوض لذم آهشیىب ٍ اًگلستبى چَى وطَسّبیی دس .(21 ّوبى،)است

 هی هتمبلذ سا هب هطشٍؼِ دٍساى دس ایشاى اداسی سیستن ثشسسی حبل ایي ثب (53 ّوبى)سٍد هی ضوبس ثِ جبهمِ

. است ًذاضتِ سا هتوشوض غیش سیستن یه اص ای ًطبًِ چٌذاى صهبى ایي دس هب وطَس حىَهتی ًفبم وِ وٌذ

 وِ است همبهی تٌْب هشوضی دٍلت -2 :ًفبهْب ایي دس. ّستٌذ خَد خبظ ٍیژگیْبیی داسای هتوشوض ًفبهْبی

 ثشوٌبسی ٍ استخذاهی ٍ اداسی سبصهبًْبی تطىیل حك -1.داسد سا المولْب دستَس ٍ همشسات ٍظك صالحیت

 اهَال لالٍُ ثِ گشدد هی تٌفین هشوضی حىَهت تَسػ وطَس ثَدجِ -5. است هشوضی حىَهت ثب دٍلت هأهَسیي

 یمٌی دستگبّْب ّضیٌِ ٍ دسآهذ حسبة ثشسسی. ضَد هی ًگْذاسی هشوضی دستگبُ دس لوَهی ٍجَُ ٍ ّب داسایی ٍ

 -4آیذ هی لول ثِ هشوض دس همشس دستگبُ یه تَسػ خشج ٍ دخل هذاسن ٍ اسٌبد ولیِ هویضی ٍ حسبثشسی

 سؽح اص هموَال تشتیت ایي سلبیت. ضَد هی سلبیت ضذت ثِ هتوشوض سیستن دس اداسی اداسی هشاتت سلسلِ



 -3ضَد هی هٌتْی هشوضی حىَهت ثِ ؼشف ّش اص ٍ آغبص است هحلی سبصهبى ٍاحذ وَچىتشیي وِ سٍستبّب

 هشاحل توبم دس هشوضی سبصهبًْبی سؤسبی اٍاهش ٍ دستَسات -6. است هتوشوض صَست ثِ دٍلت حمَلی ضخصیت

 .(53ّوبى،)است االجشا الصم وبهال آًْب وبسوٌبى ٍ هحلی سبصهبًْبی ثشای

 

 هحبسي ٍ لیَة لذم توشوض

 وٌذ هی تمییي ًیض  سا هحلی حىبم ٍ هٌصجبى صبحت ٍ هأهَساى هشوضی حىَهت گبُ هتوشوض ًفبم دس

 هی الضام هحل ثِ ٍ اًتخبة هشوض اص سا آًْب هشوضی حىَهت هأهَساى چَى داسًذ لمیذُ هتوشوض سیستن ؼشفذاسات

 دستَسات ایي ثٌبثش ثبضٌذ هی غشض ثی هطىالت سفك ٍ حل دس ًذاسًذ هٌبفك اصؽىبن اّبلی ثب چَى وٌٌذ

 هشوضیّت هخبلفبى. سا هحل اّبلی دسخَاست تب دٌّذ هی لشاس اسبسی اٍلیّت دس ٍ المیي ًصت سا هشوضی حىَهت

 هَلك ثِ ووتش وبسّب سیستن ایي دس. است گیشی تصوین ٍ اهَس جشیبى وٌذی همٌبی ثِ لْشا هشوضیّت گَیٌذ هی

 ٍ وٌذ هی تجلی دٍلتی دستگبُ دس ثشٍوشاسی ٍ یبثذ هی گستشش لضٍم حذ اص ثیص هشوضی دستگبُ ضَد هی اًجبم

 هتوشوض غیش ًفبم دس. داًٌذ هی آى هٌفی اثشات اص سا ثبفی هٌفی ّوچٌیي ضَد هی صحوت سجت هشاجمیي ثشای

 سبصهبى فمّبلیّت حَصُ اص خبسج ًمبغ دس وِ هحلی سبصهبًْبی هحلی اهَس ٍ هشوضی سبصهبًْبی ٍسیلِ ثِ هلی اهَس

 استبى، چَى هختلف ًمبغ دس هتطىلِ ًمبغ دس وِ هحلی سبصهبًْبی. ضَد هی اًجبم داسًذ استمشاس هشوضی

 هستمل ًسجتب سیبسی ٍ اداسی فمّبلیّت هشاوض داسد هی همشس لبًًَی همشسات وِ حذی تب سٍستب ٍ ضْش ضْشستبى،

 ٍ همبهبت ثِ لبدی لبًَى یب اسبسی لبًَى صشاحت ثِ خَد اختیبسات اص هشوضی لذست سیستن ایي دس ّستٌذ

 ثب همبیسِ دس هحلی سبصهبى صالحیّت ٍ لذست الجتِ. وٌذ هی ٍاگزاس هحلی ضشایػ ٍاجذ داس صالحیّت سبصهبًْبی

 ٍ تخصصی ٍ سبصهبًی ٍ فٌی ضئَى توبم دس اختالف ایي ٍ است هحذٍدتش هشوضی حىَهت لذست ٍ صالحیت

 یب اًتخبة هحل اّبلی اص آى افشاد وِ اًجوٌْبیی یب سبصهبًْب تَسػ هحلی اهَس. است صبدق سیبسی ٍ جغشافیبیی

 همشسات ٍ ٍـبیف تطىیالت، ثَدجِ، خَد ثشای هحلی سبصهبى ّش سٍش ایي دس. ضَد هی اداسُ ضًَذ هی هٌصَة

 تصشیح اسبسی لبًَى هتي دس یب ضَد هی تمییي همٌٌِ لَُ تَسػ لجال آًْب اختیبسات حذٍد تٌْب داسد خَد خبظ

 . وٌذ هی سٍضي آًشا ًبهِ تصَیت صذٍس ثب هشوضی حىَهت ثبضذ داضتِ ٍجَد اثْبهبتی اگش ٍ  ضذُ

 فشٌّگْبی ٍ هزاّت ٍ ًژادّب اص وِ وطَسّبیی دس -1 ّضیٌِ وبّص -2 اص لجبستٌذ توشوض لذم هضایبی

 ایي -5.است اهَس اداسُ سٍش ثْتشیي ثبضٌذ هی ًیض یبفتِ تَسمِ صٌمتی لحبؾ ثِ ٍ اًذ ضذُ تطىیل گًَبگَى

 سا آًبى هسئَلیّت حس ضَد هی لْشی ٍ ؼجیمی ؼَس ثِ هحل هشدم اجتوبلی ٍ هلی افىبس پشٍسش هَجت سیستن



 سشیك ضٌبخت ثِ لاللِ ٍ ًفس ثِ التوبد ٍ اثذاق ٍ اثتىبس ًیشٍی وٌذ، هی صیبد اهَس دس سا هشالجتطبى وٌذ هی صیبد

 داسد دٍست وِ است ثطشی توبیالت هَافك توشوض لذم -4 وٌذ هی صیبد سا هحلی هطىالت ٍ ًیبصّب ٌّگبم ثِ ٍ

 هی توشوض لذم سیستن وِ وشد روش ثبیذ ًیض سا ایي هثجت هَاسد ایي روش وٌبس دس. ثبضذ هإثش خَد سشًَضت دس

 لوَهی هصبلح ثِ فشدی صٌفی ٍ ضخصی اغشاض تشجیح ٍ هحلی هأهَساى اجحبف ٍ سأی استجذاد سجت تَاًذ

 ثِ توبیل سسذ هی ًفش ثِ (44-49 ّوبى)وٌذ ًفبست هحلی سبصهبى ثش ثبیذ هشوضی حىَهت ایي ثٌبثش. ضَد

. است گشفتِ سشچطوِ ؼجیمت لَاًیي اص هحل ّوبى هشدم دست ثِ هحل اهَس  اداسُ ٍ هحلی سبصهبًْبی داضتي

 ًبضی اًسبى ؼجیمت اص ّستٌذ توبس دس هب ثب ثیطتش وِ وسبًی ٍ این یبفتِ ًوب ٍ ًطَ آى دس وِ هحلی ثِ لاللِ

 ثیطتشی صالحیّت هحلی خصَصیّبت ثب آضٌبیی دلیل ثِ هحلی هشدم. است ؼجیمت لَاًیي اص ًبضی ٍ ضَد هی

 ،2540 خَضجَ، داًص)است هإثش هشدم اجتوبلی سضذ دس هحلی حىَهت ّوچٌیي داسًذ سا خَد اهَس اداسُ ثشای

19-15) 

 دس ایٌىِ جولِ اص داسد ٍجَد تفبٍتْبیی ًیض فذسال ٍ هتوشوض غیش حىَهت ثیي وِ گشدد هی یبدآٍسی ایٌجب دس

 دس ایبلتی دٍلتْبی وٌذ هی ضشوت هشوضی حىَهت سسوی اجالسْبی دس فذسال لٌصش دٍلت ّش فذسال سیستن

 هتوشوض سیستوْبی دس آًىِ حبل ٍ داسًذ ًیض اختصبصی دادگبّْبی فذسال دٍلت هحبون ثش لالٍُ فذسال حىَهت

 هشوضی دٍلت لعَ ایبلتی دٍلتْبی لالٍُ ثِ. داسد ٍجَد یىسبى جضایی همشسات ٍ لَاًیي پبیِ ثش دادگبُ یه تٌْب

 التصبدی سیبسی، هبلی، اداسی،) ّب صهیٌِ توبم دس تَاًٌذ هی ٍ داسًذ خَد ثِ هخصَظ لَاًیي فذسال حىَهت دس

 حىَهت اص هجَص وست ثذٍى ٍ ًوبیٌذ ٍظك لبًَى ضذُ هٌك اسبسی لَاًیي  ثشاثش آًچِ جض اهَس اًجبم ثشای..(  ٍ

 تفَیط. داسد ٍجَد تفبٍت ّن اختیبس تفَیط ٍ توشوض لذم ثیي ّوچٌیي. ثضًٌذ دست اجشایی وبسّبی ثِ هشوضی

 صیش ثِ هٌطأ اص ًفش صشف سّجشدستگبُ ٍ هذیش خبظ اجشایی ٍـبیف ٍ اختیبسات اص لسوتی اًتمبل همٌبی ثِ اختیبس

 دستگبُ ّذف هَلك ثِ ٍ سشسمتش تحمك ٍ اهَس اًجبم دس تسشیك هٌفَس ثِ تبثمِ دٍایش ٍ ٍاحذّب سؤسبی ٍ دستبى

 هستمال آًْب ثِ هشثَغ هحَلِ ٍـبیف حذٍد دس ثتَاًٌذ هشئَسیي وِ است ایي اختیبس تفَیط اص ّذف دیگش ثیبى ثِ

 ّذفْبی تب  ًجبضٌذ خَد ٍاسؽِ ثال سئیس اص دستَس ٍ ًفش وست ثِ هَـف هَسد ّش دس ٍ ثگیشًذ تصوین ثتَاًٌذ

 اص لسوتی ثِ ًسجت اختیبس تفَیط. گشدد جلت لوَم سظبیت ٍ ثپَضذ لول جبهمِ ثیطتش سشلت ثب دستگبُ

 ًفبست ثب  است، فسخ لبثل. وٌذ ًوی هسئَلیت سلت اختیبس وٌٌذُ ٍاگزاس اص ٍ اختیبسات توبم ًِ است اختیبسات

 هسئَلیّت اٍ اص دادین اختیبس وسی ثِ اگش ٍ گشدد حفؿ تٌبست هسئَلیّت ٍ اختیبسات ثیي ثبیذ ثبضذ تَأم ثبیستی

 گشٍّی وبس وٌذ هی صیبد سا وبسایی اختیبس تفَیط. ثخَاّین هسئَلیّت وسی اص تَاًین ًوی اختیبس ثذٍى ٍ ثخَاّین



 هی ضىَفب سا فشد استمذادّبی ٍ وٌذ هی جَیی صشفِ ٍلت دس وٌذ هی صیبد سا وبس ثِ وبسهٌذاى لاللِ ٍ تمَیّت سا

 (69-39 ،2531 ًجَی،) وٌذ

 لذست ًفبست ٍلی ًبهٌذ هی هشاتت سلسلِ لذست سا هشوض الضاهی هأهَسیي الوبل ثش هشوضی لذست ًفبست

 اص حوبیت ّذف ثب وِ. است توشوض لذم اسوبى اص وِ ضَد هی ًبهیذُ لیوَهیّت هحلی همبهبت الوبل ثش هشوضی

 ٍ احىبم تأییذ لذم یب  تأییذ یب ٍ هحلّی سبصهبًْبی اًحالل یب ایجبد ؼشیك اص حىَهت. گیشد هی اًجبم هلی هٌبفك

 ّوبى،)داسد ًفبست آًبى  سفتبس ثش هبلی ووىْبی دادى آص اهتٌبق یب آًْب ثِ هبلی ووىْبی الؽبء ٍ آًْب دستَسات

66). 
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