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  معرفی .1

 تاریخچه:

 ٍ هعلَل افراز تِ عوَهی تَزجِ طریق از کِ است زٍلتی حوایتی ًْازّای هْوتریي از کطَر تْسیستی سازهاى

 ٍ ذیریِ ّای سازهاى ازغام از کطَر تْسیستی سازهاى اًقالب، پیرٍزی از پس. ًوایس هی کوک جاهعِ هحرٍم

 .کرز کار تِ آغاز کرزًس، هی فعالیت ترص ایي زر کِ حوایتی

 قاًًَی الیحِ هَجة تِ کطَر تْسیستی سازهاى ترص، فیاض علی هحوس زکتر ضْیس هطالعات ٍ تررسی از پس

 اسالهی جوَْری اساسی قاًَى ًٍْن تیست ٍ ٍیکن تیست سَم، اصَل هفاز تحقق جْت زر ٍ 24/4/1351 هَرخ

 ّای حوایت ٍ ذسهات ارائِ ٍ تساتیر اتراش تا تا ضس تطکیل اًجوي ٍ هَسسِ ًْاز، سازهاى، 16 ازغام از ایراى،

 ًسزیک ّوکاری ٍ هرزم ّای هطارکت تر تکیِ ٍ اًساًی ٍاالی کراهت ٍ ّا ارزش حفظ تا ای غیرتیوِ

 ٍ ّا هعلَلیت از پیطگیری ٍ تازپرٍری حوایتی، تَاًثرطی، ذسهات گسترش جْت زر شیرتط، ّای سازهاى

 .ًوایس اقسام زرآهس، کن ّای گرٍُ اساسی ًیازّای حساقل تأهیي تِ کوک ٍ اجتواعی ّای آسیة

 ّوراُ تِ کطَر تْسیستی سازهاى اجتواعی تأهیي ٍ رفاُ ٍزارت ساذتار قاًَى اساس تر 1333 سال تیرهاُ زر

 زیر تِ ٍ هٌفک آهَزش ٍ زرهاى تْساضت، ٍزارت از زرهاًی ذسهات تیوِ ٍ اجتواعی تأهیي ّای سازهاى

 .ضس هلحق اجتواعی تأهیي ٍ رفاُ ٍزارت هجوَعِ

 ٍ یکْسار تیرهاُ ّطتن هَرخ چْارضٌثِ رٍز علٌی جلسِ زر اجتواعی رفاُ ٍ کار تعاٍى، ٍزارت تطکیل قاًَى 

 هَجة تِ: رسیس ًگْثاى ضَرای تأییس ت11/04/1310ِ تارید زر ٍ تصَیة اسالهی ضَرای هجلس ًَز ٍ سیصس

 اجتواعی رفاُ ٍ کار تعاٍى، ٍزارتراًِ تأهیي ٍ رفاُ ٍ اجتواعی اهَر ٍ کار تعاٍى، ٍزارتراًِ سِ ازغام  قاًَى ایي

 تِ است تَزُ یازضسُ ّای ٍزارتراًِ ترعْسُ قَاًیي طثق کِ اذتیاراتی ٍ ٍظایف کلیِ ٍ ضَز هی تطکیل

 .گرزز هی هٌتقل آى ٍزیر ٍ جسیس ٍزارتراًِ

 اجتواعی، تأهیي ٍ رفاُ ٍ کار تعاٍى، ٍزارتراًِ سِ ازغام قاًَى اساس تر 1310 سال تیرهاُ زر اساس ّویي تر

 ضس. هلحق اجتواعی، رفاُ ٍ کار تعاٍى، ٍزارت هجوَعِ زیر تِ کطَر تْسیستی سازهاى

 

 


