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عبصهبًِبی دّلتی -صٌبیغ  -کبس
ّصاست کبس ّ اهْس اجتوبػی
ُیأت ّصیشاى دس جلغَ هْسخ 1371.10.27ثٌب ثَ پیؾٌِبد ؽوبسٍ  53181هْسخ
51.5751711
ّصاست کبس ّ اهْس اجتوبػی ّ ثَ اعتٌبد تجصشٍ ( )1هبدٍ ()551قبًْى کبس جوِْسی
اعالهی ایشاى ،آییيًبهَ ایجبد هشاکض کبسآهْصی جْاس کبسگبٍ ّ ثیي کبسگبُی سا ثَ
ؽشح صیش تصْیت ًوْدًذ:

آییهوامهایجادمرکسکارآمىزیجىارکارگاهوبیهکارگاهی"
" 

هبدٍ  - 5دس اجشای هبدٍ ( )551قبًْى کبس جوِْسی اعالهی ایشاى ّ ثَ هٌظْس
گغتشػ آهْصؽِبی فٌی ّ حشفَای ّ تأهیي ًیشّی اًغبًی هبُش هْسد ًیبص ،کلیَ
کبسفشهبیبى ّاحذُبی صٌؼتی ،تْلیذ ّ خذهبتی هکلفٌذ دس ایجبد هشاکض آهْصػ جْاس
کبسگبٍ ّ ثیي کبسگبُی ثب عبصهبى آهْصػ فٌی ّ حشفَای ّصاست کبس ّ اهْساجتوبػی
ُوکبسی الصم ساثَ ػول آّسًذ.
تجصشٍ  -دس ایي آییيًبهَ عبصهبى آهْصػ فٌی ّ حشفَای ّصاست کبس ّ اهْس اجتوبػی
"عبصهبى" ّ هشکض جْاس کبسگبٍ یب ثیي کبسگبُی "هشکض" ًبهیذٍ هیؽًْذ.
هبدٍ  - 1الف  -هشکض جْاس کبسگبٍ هشکضی اعت کَ اص لحبظ تجِیضات آهْصؽی
هغتقل اصجشیبى تْلیذ ثْدٍ ّ یک ّاحذ ثَ تٌِبیی یب چٌذ ّاحذ ثَ اؽتشاک
هیتْاًٌذآى ساتأعیظ ّ اداسٍ ًوبیٌذ.
ة  -هشکضی ثیي کبسگبُی هشکضی اعت کَ دس آى اهش آهْصػ ثب اعتفبدٍ اص اهکبًبت
خظ تْلیذ اًجبم هیؽْد.
هبدٍ 3 -ثَ هٌظْس ثشًبهَسیضی ّ اجشای دّسٍُبی آهْصؽی هْسد ًیبص ،کبسفشهبیبى
ّاحذُبی صٌؼتی ،تْلیذی ّ خذهبتی کَ ثیؼ اص ً 15فش کبسگش داسًذ ،ثبیذ فشدیهطلغ
ثَ اهش آهْصؽِبی فٌی ّ حشفَای سا ثَ ػٌْاى هغئْل آهْصػ اًتخبة ّ هصْة
ًوبیٌذ.
تجصشٍ ّ -ظبیف هغئْل آهْصػ ثَ ؽشح صیش اعت:
الف  -استجبط هغتوش ثب عبصهبى ثَ هٌظْس ُوبٌُگی دس اجشای دّسٍُبی آهْصؽی ّ
سػبیت اعتبًذاسدُبی هصْة عبصهبى ّ تجبدل آخشیي اطالػبت فٌی تخصصیّ
تکٌْلْژیکی.
ة  -ثشسعی هغتوش ًیبصُبی آهْصؽی ّاحذ هشثْط ّ اقذام جِت ثشًبهَسیضی ّ
اجشای دّسٍُبی آهْصؽی ثشای کبسگشاى فبقذ هِبست.
ج  -ثشًبهَسیضی ّ اجشای دّسٍُبی آهْصؽی جذیذ جِت استقبی هِبست کبسگشاى
ؽبغل هتٌبعت ثب سؽذ صٌؼت ّ تکٌْلْژی.
د ُ -وکبسی ثب عبصهبى دس تِیَ ّ تذّیي اعتبًذاسدُبی آهْصؽی هْسد ًیبص صٌؼت

هشثْط.
ٍ ُ -وکبسی دس اجشای طشح کبس ّ داًؼ ًظبم جذیذ هتْعطَ.
هبدٍ  - 4ثَ هٌظْس تؾْیق ّاحذُبی هختلف صٌؼتی ،تْلیذی ّ خذهبتی ثَ
هؾبسکت ثیؾتشدس فؼبلیتِبی آهْصؽی ّ تشثیت ًیشّی اًغبًی کویتَای ثَ
ًبم"آهْصػ دس صٌبیغ" ،ثبتشکیت صیش تؾکیل هیؽْد:
ً-1وبیٌذٍ ّصیش کبس اهْس اجتوبػی
-2سییظ عبصهبى آهْصػ فٌی ّ حشفَای کؾْس یب ًوبیٌذٍ تبماالختیبس عبصهبى.
-3هبیٌذٍ ّصاستخبًَ صٌؼتی ریشثظ.
-4یک ًفش ًوبیٌذٍ کبسفشهب (ؽشکت ،کبسخبًَ ،یب ّاحذ تْلیذی ّ خذهبتی ریشثظ) ثب
هؼشفی ّصاستخبًَ هشثْط حغت هْسد.
تجصشٍ  - 5جلغبت کویتَ ثب حضْس کلیَ اػضب سعویت یبفتَ ّ تصویوبت آى ثب اکثشیت
آساء هؼتجش اعت.
تجصشٍ  - 1جلغبت کویتَ ثَ دػْت عبصهبى  -حغت هْسد  -تؾکیل ّ دعتگبٍُبی
ریشثظ هْظفٌذ ًوبیٌذٍ خْد سا کتجبً هؼشفی ًوبیٌذ.
تجصشٍ ً - 1حٍْ تؾکیل جلغبت کویتَ طجق آییيًبهَ داخلی اعت کَ ثَ تصْیت
اػضبی کویتَ هیسعذ.
هبدٍ ّ - 1ظبیف ّ اختیبسات کویتَ آهْصػ دس صٌبیغ ثَ ؽشح صیش اعت:
ً1ظبست ثش حغي اجشای ثشًبهَُبی کبسآهْصی هشاکض جْاس کبسگبٍ ّ ثیي کبسگبُی.
-2ثشسعی ّ اظِبس ًظش دس خصْؿ دسخْاعتِبی صبحجبى صٌبیغ ّ کبسفشهبیبى جِت
تأعیظ
هشاکض جْاس.
-3ثشسعی ّ هطبلؼَ ُضیٌَُبی کبسآهْصی دس هشاکض جْاس جِت اػوبل هؼبفیتِبی
هْضْع
قبًْى کبسآهْصی.
-4ثشسعی ّ اظِبس ًظش دسثبسٍ هیضاى هؾبسکت کبسفشهب ّ عبصهبى جِت تغِیل ّ
تغشیغ دس
احذاث ّ ساٍاًذاصی هشکض جْاس ّ اػوبل هؼبفیتِبی هْضْع قبًْىکبسآهْصی.
-5تصْیت ضْاثظ هشثْط ثَ آهْصؽِبی ضوي کبس.
هبدٍ  - 5کلیَ ّاحذُبی صٌؼتی ،تْلیذی ّ خذهبتی هیتْاًٌذ ثب دسخْاعت کبسفشهب
ّتأییذ کویتَ آهْصػ دس صٌبیغ ّ هجْص کتجی عبصهبى ًغجت ثَ ایجبد هشکضاقذام
ًوبیٌذ.
سػبیت هفبد هبدٍ  1ایي آییيًبهَ الضاهی اعت.
تجصشٍ  -عبصهبى دس هشاحل هختلف احذاث ّ تجِیض هشکض ثش حغت ًیبص ثب اػضام
کبسؽٌبعبى هشثْط دس اسائَ اطالػبت فٌی ّ اًجبم هؾبّسٍ ثب کبسفشهب
ُوکبسیهیًوبیذ.
کبسفشهب ،پظ اص پبیبى ػولیبت احذاث ّ تجِیض ،ثب ُوبٌُگی عبصهبى ؽشّع دّسٍُبی
آهْصػ ّ افتتبح هشکض سا اػالم هیکٌذ.
هبدٍ  - .عبصهبى ،اعتبًذاسدُبی هِبست ّ آهْصؽی ّ جضٍُّبی هْسد ًیبص هشکض سا

تِیَ ّ دس هْسد تؼلین ّ تأهیي هشثیبى ثب کبسفشهب ُوکبسی هیًوبیذ.
تجصشٍ  -هغئْل ّ هشثیبى هشکض هْظف ثَ ؽشکت دس دّسٍُبی آهْصؽی کَ اص طشف
عبصهبى،ثشًبهَسیضی ّ دس هقبطغ هختلف اػالم هیؽْد ّ ،اخز گْاُیٌبهَهشثْط
ُغتٌذ.
هبدٍ  - 3ثشًبهَُبی کبسآهْصی ثبیذ ثَ هٌظْس آهْصػ کبسگشاى غیش هبُش ،یب ثبصآهْصی
ّ استقبی هِبست کبسگشاى هبُش ّ اعتبدکبساى ّ عشپشعتبى اجشا گشدد.
هبدٍ  - 8عبصهبى ّ کبسفشهبیبى ّاحذُبی صٌؼتی ،تْلیذی ّ خذهبتی هیتْاًٌذ ثش
اعبط تْافقًبهَای اص اهکبًبت ّ فضبُبی آهْصؽی یکذیگش اعتفبدٍ ًوبیٌذ.
هبدٍ  - 51عبصهبى هکلف اعت ضوي ًظبست ّ کٌتشل هغتوش ثش دّسٍُبی کبسآهْصی
هشاکض ُّوکبسی جِت ثشگضاسی آصهْى ّ تؼییي صالحیت فٌی ،ثَقجْلؽذگبى
گْاُیٌبهَ هِبست اػطبًوبیذ.
تجصشٍ  -کبسفشهب هکلف اعت ثَ ٌُگبم تؼییي اهتیبصات هشثْط ثَ طجقَثٌذی هؾبغل،
گْاُیٌبهَُبی هِبست سا دس ًظش ثگیشدّ 7صاست کبس ّ اهْس اجتوبػی دس صهیٌَهٌظْس
داؽتي ایي اهتیبصات اقذاهبت قبًًْی الصم سا ثَ ػول هیآّسد.
هبدٍ  - 55اًحالل هشکض ّ یب ُش گًَْ تغییش عبختبس دس عیغتن کبسآهْصی هٌْط ثَ
تأییذ کویتَ آهْصػ دس صٌبیغ اعت.
هبدٍ - 51کلیَ ّصاستخبًَُب ،عبصهبًِب ،ؽشکتِبی دّلتی ّ ّاثغتَ ثَ دّلت،
ؽِشداسیِبًِ ،بدُب ّ ثٌیبدُب ّ عبیش دعتگبٍُبیی کَ ؽوْل هقشسات ثش آًِب
هغتلضم رکشًبم اعت ،هْظفٌذ حغت دسخْاعت عبصهبى دس اجشای ایي آییيًبهَ
ُوکبسی ًوبیٌذ.
حغي حجیجی  -هؼبّى اّل سییظ جوِْس

