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انف ـ چگَٕگيؾذٔر ،تًذيذ ،تجذيذ ٔ نغٕ پرٔاَّ كبر اتجبع خبرجي
يبدِ  . 1پرٔاَّ كبر اتجبع خبرجي كّ رٔاديذ ثب حق كـبر نَـبٌ يٕرديٕات ـي ْ ـبي تُـي
اغتغبل اتجبع خبرجي يٕضٕع تجؿرِ يبدِ ()121قبٌَٕ كبر قـرار ررتتـّ اضـي ،تٕضـ
ٔزاري كــبر ٔ ايــٕر اجتًــبػي ـ ادارِكــم اغــتغبل اتجــبع خــبرجي ـ ؾــبدر ييغــٕد.
تجؿرِ  .1ؾذٔر رٔاديذ ثب حق كبر در يٕرد اتجبع خبرجي يٕضٕعيبدِ ( )122قـبٌَٕ كـبر
جًٓــٕرا اضــايي ايــراٌ از غــًٕل ايــٍ يبدِيطــتيُي ثــٕدِ ٔ ٔزاري كــبر ٔ ايــٕر
اجتًبػي ييتٕاَذ حطت يٕردرأضبً اقذاو ًَبيذ.
تجؿرِ ٔ .2زاري كـبر ٔ ايـٕر اجتًـبػي يجـبز اضـي در يٕارداضـتيُبيي يٕضـٕع يـبدِ
( )126قبٌَٕ كـبر جًٓـٕرا اضـايي ايراٌثـذٌٔ رػبيـي تػـري بي يرثـٕ ثـّ ؾـذٔر
رٔاديذ كبر ٔ ثب رػبييضبير قـٕاَ ٍ يرثـٕ  ،پرٔاَـّ كـبر يٕقـي ضـّ يـبِ ؾـبدر ًَبيـذ
ٔنيتًذيذ پرٔاَّ كبر ايٍرَّٕ اتراد ،پص از تبي ذ ْ بي تُي اغتغبل يجبزخٕاْذ ثـٕد.
يبدِ  .2كبرتريبيبَي كّ از خذيبي اتجـبع خـبرجي اضـت بدِ ييًَبيُذيكه ُـذ يـذار
الزو جٓي ؾذٔر پرٔاَـّ كـبر اتجـبع يـبد غـذِ را ر يـذي يكًـبِ از تـبرير ٔرٔد تجؼـّ
خبرجي ثّ كػٕر ،ثّ ٔاحذْبا رارث در ٔزاري كبر ٔ ايٕر اجتًبػي ارائّ ًَبيُذ .در
غ ر ايٍؾٕرئزاري كبر ٔ ايٕر اجتًبػي ثّ اضتُبد يبدِ ( )181قبٌَٕ كبر ،يراتترا ثّ
يراجغ قضبيي اػاو ييًَبيذ.
يبدِ  .3ؾذٔر پرٔاَّ كبر جٓي كبرغُبضبٌ ٔ يتخؿؿ ٍ خبرجييٕردَ بز دٔنـي پـص
از تبي ذ ْ بي تُي اغتغبل اتجبع خبرجي ٔتؿٕيت يجهـص غـٕراا اضـايي در ْـر
يٕرد تٕض ادارِ كم اغتغبلاتجبع خبرجي اَجبو يير رد.
تجؿرِ .غراي اضـتخذايي كبرغُبضـبٌ ٔ يتخؿؿـ ٍ تُـي خبرجييٕردَ ـبز ثخـع
دٔنتي ٔ اجبزِ ؾذٔر پرٔاَّ كبر ثُب ثّ پ ػُٓبدٔزاري كبر ٔ ايـٕر اجتًـبػي ٔ ضـبزيبٌ
ايٕر ادارا ٔ اضتخذاييكػٕر ،ثّ تؿٕيت يجهص غٕراا اضايي خٕاْذ رض ذ.
يبدِ  .4كبرتريبيبَي كّ از خذيي اتجبع خبرجي اضت بدِ ييًَبيُذ،يكه ُذ در ؾٕري
تًبيم ثّ تًذيذ پرٔاَّ كبر كبرغُبضبٌ خبرجيغبغم در ٔاحذْبا خٕد ،يـذار الزو
را جٓي تًذيذ پرٔاَّ كبر ثّاَضًبو رسارظ ػًهكرد ثرَبيّ نيٕزغي حـذاقم يـم يـبِ
قجم ازاَ ضبا اػتجبر پرٔاَّ كبر ثّ ٔاحذْبا رارث ٔزاري كـبر ٔ ايٕراجتًـبػي ارائـّ
ًَبيُذ.

يبدِ  .5تًذيذ پرٔاَّ كبر اتجبع خبرجي يٕضٕع يبدِ ( )3ايٍني ٍَبيّ تٕض
ٔ ايٕر اجتًبػي ثايبَغ اضي.

ٔزاري كبر

تجؿرِْ .ررَّٕ اتـسايع در َ ـرٔا كـبر خـبرجي رحٓـب ،يـب تغ ـر درَـٕع تخؿؿـٓبا
يؿٕة قجهي ،يُٕ ثّ رح يجذد يٕضٕع درْ بي تُي اغتغبل اتجبع خبرجي خٕاْذ
ثٕد.
يبدِ  .6كه ّ درخٕاضتٓبا تًذيذ پرٔاَّ كبر اتجبع خبرجي غبغم درثخع خؿٕؾي ـ
در ْر َٕثي تًذيذ ـ در ْ بي تُي اغتغبل اتجبعخبرجي يطرح ٔ تؿً ىر را خٕاْـذ
غذ.
يبدِ  .7اتجبع خبرجي داراا پرٔاَّ كبر يؼتجر كّ قرارداد اضتخذايينَبٌ ثب كبرتريب ثـّ
ْر دن م تطر ييرردد ،در ؾٕري تغ ر كبرتريب،يػًٕل تجذيذ پرٔاَّ كبر ييغَٕذ.
يبدِ  .8تجذيذ پرٔاَّ كبر اتجبع خبرجي ـ در يٕارد تغ ر كبرتريب يبَٕع كبر ـ ثّ اضتيُبا
اتجبع يٕضٕع يبدِ ( )122قبٌَٕ كبر ،پص ازيٕات ي ْ بي تُي اغتغبل اتجبع خـبرجي
تٕضــــ ٔاحــــذْبا ريــــرث ٔزاري كــــبر ٔ ايــــٕر اجتًــــبػي اَجــــبو يير ــــرد.
يبدِ  .9در يـٕاردا كـّ راثطـّ اضـتخذايي تجؼـّ خـبرجي ثـب كبرتريـب قطـغييرردد،
كبرتريب يكهف اضي حذاكير ر پبَسدِ رٔز يراتت راجٓي اثطـبل ٔ ضـج پرٔاَـّ كـبر
تجؼّ خبرجي ثّ ٔاحذْبا ريرث ٔزاري كبر ٔ ايٕر اجتًبػي اػاو ًَبيذ .ثـب يتخه ـ ٍ
در ايــــــٍ زي ُــــــّ جق يــــــبدِ ( )181قــــــبٌَٕ كــــــبر رتتــــــبر خٕاْــــــذ غــــــذ.
تجؿرِ .اغتغبل يجذد تجؼّ خـبرجي كـّ پرٔاَـّ كـبر ٔا اثطـبل ررديذِاضـي ،ثـّ ْـر
ؾٕري يػًٕل يراحم ؾذٔر پرٔاَّ كبر خٕاْذ غذ.
يبدِ ٔ .11زاري كبر ٔ ايٕر اجتًبػي ييتٕاَذ َطجي ثّ نغٕ پرٔاَـّكبر اتجـبع خـبرجي
كّ غئٌٕ اضايي ،قـٕاَ ٍ ٔ ي ـرراي جـبرا كػـٕر ٔيـٕازيٍ اَطـبَي رٔاثـ كـبر را
ثراضبش رسارظ ٔ اػاو يراجغ ريؿاحرػبيي ًَُبيُذ ،اقذاو ًَبيذ.
تجؿــرِ ٔ .1زاري كــبر ٔ ايــٕر اجتًــبػي ييتٕاَــذ پــص از نغــٕ پرٔاَــّكبر ،اخــرات تجؼــّ
خبرجي از كػٕر را از يراجغ ريؿاح درخٕاضيًَبيذ.
تجؿــرِ ٔ .2زاري كــبر ٔ ايــٕر اجتًــبػي در ؾــٕري نــسٔو ييتٕاَــذ ازيراجــغ ريؿــاح،
يًُٕػ ي ٔرٔد اتجبع ث گبَـّاا كـّ ثـ ع از دٔ ثبريرتكـت تخه ـبي يٕضـٕع ايـٍ يـبدِ
غذِاَذ را درخٕاضي ًَبيذ.

يبدِ  .11رٔظ اجرايي ٔ يذار الزو جٓي ؾذٔر رٔاديـذ ٔرٔد ثـبحق كـبر ٔ ًْنُـ ٍ
ؾذٔر ،تًذيذ ٔ تجذيذ پرٔاَّ كبر اتجبع خبرجيثّيٕجت دضـتٕرانؼًهي ييثبغـذ كـّ
ثُب ثّ پ ػُٓبد ادارِ كم اغتغبلاتجبع خبرجي ثّ تؿـٕيت ٔزيـر كـبر ٔ ايـٕر اجتًـبػي
ييرضذ.
ة ـ ْ بي تُي اغتغبل اتجبع خبرجي
يبدِ  ْ .12بي تُي اغتغبل اتجبع خبرجي ،درخؿٕؼ اػطبا اجبزِكبر ثّ يتخؿؿ ٍ
خبرجي ،ثب تٕجّ ثّ يٕارد زير ثررضي ٔ اتخبرتؿً ى خٕاْذ ًَٕد:
 1ـ اضت بدِ از ا اػـبي دق ـق ٔ ثـّ ُْگـبو از ػرضـّ ٔ ت بضـبا ثـبزار كـبرداخهي در
اجراا ض بضيْبا كهي اغتغبل اتجبع خبرجي.
 2ـ تٕجّ ٔ َظبري ثر اػًبل ض بضتٓبا كهي اغتغبل اتجـبع خـبرجي درزي ُـّ تـ ي ٍ
كًجٕد َ بزْبا ثبزار كبر داخهي ثب رػبيي قٕاَ ٍ ٔي رراي
 3ـ ثررضي ٔ َظبري ٔ پ گ را ثرَبيّْبا نيٕزظ زيبٌثُذا غذِٔاحذاضت بدِكُُذِ
از خذيبي تجؼّ خبرجي.
 4ـ ثررضي ٔ َظبري ثر تح ق اير اَت بل يٓبري ٔ جبيگسيُي اترادايراَي ثّجبا تجؼـّ
خبرجي.
 5ـ َظبري ثر تؼ ٍ ٔ تبي ذ ي ساٌ يٓبري تجؼّ خبرجي در ر يذي اػتجبر پرٔاَّ كبر.
يــبدِ  .13ترك ــت اػضــبا ْ ــبي تُــي اغــتغبل اتجــبع خــبرجي ثــّ غــرحزير اضــي:
 1ـ دٔ َ ر ًَبيُذِ ٔزاري كـبر ٔ ايـٕر اجتًـبػي ثـّ تػـخ ؽ ٔزيـر ٔايـٕر اجتًـبػي.
 2ـ يم َ ر ًَبيُذِ دضتگبِ اضت بدِكُُذِ از تجؼّ خبرجي.
 3ـ يم َ ر ًَبيُذِ ضبزيبٌ ايٕر ادارا ٔ اضتخذايي كػٕر.
 4ـ يم َ ر ًَبيُذِ ضبزيبٌ ثرَبيّ ٔ ثٕدجّ.

يبدِ  .14جهطبي ْ بي تُي اغتغبل اتجبع خـبرجي حـذاقم ْ تـّاادٔثبر ثـب دػـٕي
قجهي در يحم ٔزاري كبر ٔ ايٕر اجتًبػي ٔ ثّريبضي يكي از ًَبيُذربٌ نٌ ٔزارتخبَّ،
ثّ تػخ ؽ ٔزير كبر ٔ ايٕراجتًبػي تػك م ييرردد.
يبدِ  .15جهطبي ثب حضٕر چٓـبر َ ـر از اػضـبر ،رضـً ي يييبثـذ ٔتؿـً ًبي اتخـبر
غذِ در ؾٕري ٔجٕد حذاقم ضّ راا يٕاتق،يؼتجر خٕاْذ ثٕد.
يبدِ  .16ادارِ كـم اغـتغبل اتجـبع خـبرجي يٕ ـف ثـّ اجـراا تؿـً ًبيْ بي تُـي
اغتغبل اتجبع خبرجي خٕاْذ ثٕد.
يبدِ ٔ .17زاري كبر ٔ ايٕر اجتًبػي ييتٕاَذ ثرحطت يٕرد ْ،بتٓبا تُي اغتغبل را
در اضتبَٓب تػك م دْذ ٔ تًبو يب قطًتي ازاخت براي ْ بي تُي اغتغبل در يركس را
ثّ نَبٌ يحٕل ًَبيذ.
تجؿـــرِ .ترك ـــت ٔ چگـــَٕگي تػـــك م ْ ـــبي تُـــي اغـــتغبل دراضتبَٓبثراضـــبش
دضتٕرانؼًهي ييثبغذ كّ ثّ تؿٕيت ٔزاري كبر ٔايٕر اجتًبػي ييرضذ.
يؼبٌٔ أل ري صجًٕٓر ـ حطٍ حج جي

