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اص

هتعْذ هي گشدم وليرِ همرشسات مصم امارشات اتجربر يربساي دس هٌغمرِ ٍيراُ الت ربدي

سلفچگبى ٍ تعْذات ثِ ضشح ريل سا سعبيت ًوَدُ ٍ وليِ هَاسد اثالغي صبدسُ هشثَط ثِ اتجبر يبساي ضبغل دس هٌغمِ ااشا ًوبين.
 -1حضَس ٍ اضتغبل اتجبر يبسا ي فبلذ پشٍاًِ اضرتغبل ٍ يرب ثىربسگيشي اتجربر يربساي دس ضرغلي غيرش اص ضرغل هٌرذسن دس پشٍاًرِ اضرتغبل يرب
ثىبسگيشي اتجبر يبساي پس اص پبيبى اعتجبس پشٍاًِ اضتغبل تخلف هحسَة ٍ هطوَل اشائن هشثَعِ ٍ پيگيشي لضبيي يَاّذ ثَد .
 -2اشيوِ ّش سٍص اضتغبل اتجبر يبساي هَضَر ثٌذ فَق ،ثشاي ثبس اٍل  5ثشاثش حذالل هضد لبًًَي سٍصاًِ ّوبى سبل ٍ ثشاي ثبس دٍم پشدايرت
 10ثشاثش حذالل هضد لبًًَي ّوبى سبل هي ثبضذ.
ٍ -3فك هبدُ  « 43همشسات اضتغبل ًيشٍي اًسبًي ،ثيوِ ٍ تبهيي ااتوبعي » تجعِ يبساي هتعْرذ اسرت دس عرَل هرذت اضرتغبل  ،ثرِ وربسگشاى
ايشاًي تخ

ْبي يَد سا آهَصش دّذ.

 -4دس صَست ًيبص ثِ توذيذ پشٍاًِ اضتغبل  ،هي ثبيست حذالل يه هبُ لجل اص اتوبم هْلت پشٍاًِ اضتغبل صبدسُ  ،توذيرذ آى وتجرب" اص ٍاحرذ
وبس ٍ يذهبت اضتغبل هٌغمِ ٍياُ الت بدي سلفچگبى دسيَاست گشدد ٍ دس صَست عذم هَافمت آى ٍاحذ ثرب توذيرذ پشٍاًرِ اضرتغبل ،
تجعِ يبساي هَظف است پس اص پبيبى هْلت پشٍاًِ هٌغمِ يب وطَس سا تشن وٌذ.
 -5دس صَستي وِ تجعِ يبساي دس عَل هرذت اعتجربس پشٍاًرِ اضرتغبل يرب پرس اص پبيربى آى ل رذ يرشٍن لغعري اص وطرَس سا داضرتِ ثبضرذ ،
وبسفشهبي ٍي هَظف است هشاتت يشٍن ٍي سا  15سٍص لجل  ،اْت اثغبل پشٍاًِ اضتغبل ثِ ٍاحذ وبس ٍ يذهبت اضتغبل اعالم ًوبيذ.
 -6پشٍاًِ اضتغبل صبدسُ ثِ هٌضلِ پشٍاًِ البهت ًجَدُ ٍ وبسفشهب يب تجعِ يبساي هىلف است ثشاي دسيبفت پشٍاًِ البهت ثِ اداسُ اتجبر يربساي
ًيشٍي اًتظبهي هشااعِ ًوبيذ.
 -7سعبيت وليِ ضئًَبت اياللي ٍ اسالهي ٍ لَاًيي ٍ همرشسات اوْرَسي اسرالهي ايرشاى دس عرَل هرذت البهرت دس وطرَس ٍ هٌغمرِ ٍيراُ
الت بدي سلفچگبى اص سَي تجعِ يبساي داساي اضتغبل ٍ ّوشاّبى ٍي الضاهيست .
 -8وليِ اتجبر يبساي وِ پشٍاًِ اضتغبل اص ٍاحذ وبس ٍ يذهبت اضتغبل دسيبفت هي ًوبيٌذ هَظفٌذ دس دايل هحذٍدُ هٌغمرِ ٍيراُ الت ربدي
سلفچگبى ( هحذٍدُ ه َة )ٍ دس چْبسچَة پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي وِ لجال" اص هَسسِ ايز ًوَدُ اًذ فعبليت ًوبيٌذ.
 -9تجعِ يبساي هي ثبيست دس دايل استبى لن سىًَت ًوبيذ ٍ حذالل يه سٍص پيص اص يرشٍن اص اسرتبى هشاترت سا ثرِ اداسُ اتجربر يبسارِ
ًيشٍي اًتظبهي ضْشستبى هحل سىًَت اعالر دّذ.
 -10تجعِ يبساي ثبيذ تغييش هحل سىًَت يَد سا ظشف هذت دٍ سٍص وتجب" ثِ ٍاحذ وبس ٍ يذهبت اضتغبل هٌغمِ ٍياُ الت ربدي سرلفچگبى
اعالر دّذ.
 -11دس صَست عذم سعبيت لَاًيي ٍ همشسات هٌغمِ ٍياُ الت بدي سلفچگبى ،تَسظ داسًذُ پشٍاًِ اضتغبل ٍ يب عرذم سعبيرت تعْرذات فرَق
الزوش ٍ سبيش هَاسد پيص ثيٌي ًطذُ دس لَاًيي ٍ همشسات هَاَد ؛ ثب صالحذيذ ٍ ًظش ٍاحذ وبس ٍ يذهبت اضتغبل ًسجت ثِ اثغبل پشٍاًرِ
اضتغبل تجعِ يبساي الذام يَاّذ ضذ .
 -12دس صهبى صذٍس ٍ توذيذ پشٍاًِ اضتغبل  ،حضَس تجعِ دس ٍاحذ وبس ٍ يذهبت اضتغبل الضاهيست.
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