آييي ًبهِ جطٌَاسُ ضْيذ هغْشي

جطٌَاسُ آهَصضي ضْيذ هغْشي ثِ هٌظَس تجليل ٍ تنشين اسبتيذ ػشغِ آهَصش پضضني ٍ ثشاي ضٌبسبئي ٍ هؼشفي فشآيٌذ ّبي
آهَصضي هغلَة مطَسي  ،داًطگبّي ٍ ّوچٌيي ًَآٍسي  ،اثذاع ٍ هؼشفي فشآيٌذ ّبي جذيذ ثِ هٌظَس استقبء آهَصش پضضني ثشگضاس
هي گشدد .
هبدُ ۱ۺ اّذاف فشػيۺ
الف) اسج ًْبدى ثِ صحوبت اسصضوٌذ اسبتيذ هؼضص آهَصش مطَس
ة) ضٌبسبئي فشآيٌذ ّبي هغلَة داًطگبّي ٍ مطَسي
ج) استقبء فشآيٌذّبي جبسي آهَصضي دس داًطگبّْب
د) تذٍيي استبًذاسدّبي مطَسي ثشاي ّش يل اص فشآيٌذ ّبي جبسي داًطگبّي ٍ مطَسي
ّـ) اثذاع  ،اغالح فشآيٌذ ّب  ،تجْيضات ٍ دستگبّْب ٍ لَاصم مول آهَصضي.
ٍ) تَجِ ثِ فشآيٌذ ّبي آهَصضي دس حبل اجشاء دس داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلي مطَس ثِ هٌظَس قذسداًي اص آًْب
ص) ضٌبسبئي ٍ عشاحي فشآيٌذ ّبي جذيذ آهَصضي ٍ هؼشفي آى ثِ ػٌَاى الگَ دس سغح مطَس  ،هٌغقِ ٍ ثيي الوللي
ح) ايجبد فضبي هٌبست ػلوي جْت حضَس گستشدُ تش اسبتيذ دس تَليذ ػلن ٍ داًص هَسد استٌبد جْبًي دس متت يب ًطشيبت
() Fact,s
ط) ايجبد فضبي سقبثت سبلن دس تَليذ ػلن دس سغح مطَس
ي) ايجبد فشغت ّبي جذيذ ضغلي ثشاي اسبتيذ داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصضي ٍ مول آهَصضي
ك) ايجبد ثبصاس ثشاي فشآيٌذ ّبي آهَصضي جْت جزة سشهبيِ ٍ ّذايت سشهبيِ گزاسي دس ساستبي تَليذ ػلن
ل) ايجبد ثبصاس ثشاي اسائِ ٍ تجبدل خذهبت آهَصضي
هبدُ  ۲ۺ تؼبسيف
الف) جطٌَاسُ آهَصضي ۺ ثِ هجوَػِ اقذاهبتي گفتِ هي ضَد مِ دس پي ثشسسي ٍ اسصيبثي فشآيٌذ ّبي ثشتش هؼشفي ضذُ تَسظ اػضبء
ّيبت ػلوي داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلي مطَس ٍ يب ٍسبيل آهَصضي ٍ مول آهَصضي تَليذ ضذُ تَسظ ثخص خػَغي ٍ يب
اضخبظ حقيقي ٍ حقَقي تَسظ داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلي مطَس اًجبم هي ضَد ٍ .هٌجش ثِ ضٌبسبئي ٍ هؼشفي اسبتيذ ٍ
فشآيٌذّبي آهَصضي هغلَة داًطگبّي ٍ ضشمت دس جطٌَاسُ آهَصضي مطَسي هي گشدد.

ة) فشآيٌذّبي آهَصضي ۺ ثِ توبهي فؼبليت ّبي يبدگيشي ٍ يبد دّي گفتِ هي ضَد مِ اػضبء ّيئت ػلوي اًجبم هي دٌّذ تب
هَججبت افضايص ميفيت ٍ ثشٍى داد (  ) Out Putآهَصضي گشدد  .ايي فشآيٌذّب دس حيغِ ّبي گًَبگَى آهَصضي اػن اص ػلَم ثبليٌي
 ،پبيِ  ،آهَصش دس ػشغِ  ،سٍش ّبي ًَيي اسصيبثي ٍ  ...ضٌبسبئي ٍ ثِ داًطگبّْب اثالؽ هي گشدد.
ج) فشآيٌذ ثشتشۺ ثِ ثْتشيي فشآيٌذ آهَصضي هؼشفي ضذُ تَسظ ّش يل اص اػضبء ّيئت ػلوي يب اضخبظ حقيقي يب حقَقي گفتِ هي
ضَد مِ ثِ تبئيذ گشٍُ هشثَعِ سسيذُ ثبضذ.
د) فشآيٌذ هغلَة داًطگبّي ۺ ثِ فشآيٌذّبي ثشتش هٌتخت مويتِ ػلوي داًطگبّي هَضَع هبدُ (  )۶ايي آئيي ًبهِ مِ داساي حذاقل
ّبي هَسد اًتظبس (استبًذاسدّب) جْبًي ثبضذ گفتِ هي ضَد.ايي فشآيٌذّب اجبصُ حضَس ٍ سقبثت دس سغح جطٌَاسُ مطَسي سا خَاٌّذ
داضت.
ّـ) فشآيٌذ هغلَة مطَسي ۺ ثِ فشآيٌذّبي هٌتخت مويتِ ػلوي هَضَع هبدُ  ۱۵ايي آئيي ًبهِ مِ اص ثيي فشآيٌذّبي هغلَة
داًطگبّي اًتخبة هي ضًَذ  ،گفتِ هي ضَد  .ايي فشآيٌذّب ثِ ػٌَاى الگَ دس سغح مطَسي هؼشفي ٍ تشٍيج خَاٌّذ ضذ.
ٍ ) ثِ مليِ داًطگبّْبي ػلَم پضضني ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي ٍ داًطنذُ ّبي ػلَم پضضني ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي ٍ
هَسسبت آهَصش ػبلي دس ايي آئيي ًبهِ داًطگبُ گفتِ ضذُ مِ دس سغح داًطگبّي جطٌَاسُ سا ثشگضاس خَاٌّذ ًوَد.
هبدُ ۳ۺ مليِ داًطگبّْبئي مِ دس استجبط ثب ػلَم پضضني فؼبليت هي مٌٌذ  ،هَسسبت ٍ سبصهبًْبي تَليذ مٌٌذُ لَاصم آهَصضي ٍ
مول آهَصضي ٍمليِ اضخبظ حقيقي ٍ حقَقي مِ دس صهيٌِ ػلَم پضضني فؼبليت هي ًوبيٌذ هي تَاًٌذ دس ايي جطٌَاسُ ضشمت
ًوبيٌذ.
هبدُ  ۴ۺ ايي جطٌَاسُ دس دٍ سغح داًطگبّي ٍ مطَسي ثشگضاس خَاّذ ضذ .
هبدُ  ۵ۺ داًطگبّْب هنلف ّستٌذ عي فشاخَاى ػوَهي ًسجت ثِ پزيشش فشآيٌذ ّبي ثشتش اػالهي تَسظ اػضبء ّيئت ػلوي يب
ّونبساى ًبهجشدُ پس اص تبئيذ گشٍُ هشثَعِ يب هَسسبت تَليذ مٌٌذُ لَاصم آهَصضي يب مول آهَصضي اقذام ًوبيٌذ ٍ آًْب سا دس
جطٌَاسُ داًطگبّي هؼشفي ًوبيٌذ.
هبدُ  ۶ۺ فشآيٌذ ّبي هغلَة دس داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلي تَسظ مويتِ ػلوي داًطگبّي هتطنل اػضبي ريل اص ثيي توبم
فشآيٌذّبي ثشتش هؼشفي ضذُ پس اص ثشسسي اًتخبة خَاٌّذ ضذ.
 _ ۱سئيس داًطگبُ ثِ ػٌَاى سئيس جطٌَاسُ
 _ ۲هؼبًٍت آهَصضي داًطگبُ ثِ ػٌَاى دثيش جطٌَاسُ
 – ۳هذيش هشمض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضني داًطگبُ ثِ ػٌَاى هسئَل دثيشخبًِ جطٌَاسُ داًطگبّي
 _ ۴دٍ ًفش اص اػضبء گشٍُ آهَصضي هشثَط ثِ فشآيٌذ ثشتش هؼشفي ضذُ ثِ اًتخبة سئيس تشجيحبً هذيش گشٍُ هشثَعِ ٍ يني اص اسبتيذ
ثب هشتجِ داًطيبسي ٍ ثبالتش
 _ ۵يل ًفش اص داًطجَيبى هوتبص سضتِ هشثَط ثِ فشآيٌذ ثشتش هؼشفي ضذُ ثِ اًتخبة دثيش
 _ ۶دٍ ًفش اص اػضبء ّيئت ػلوي ثب هشتجِ داًطيبسي ٍ ثبالتش ثب هؼشفي هؼبًٍت آهَصضي ٍ اًتخبة سيبست داًطگبُ

 – ۷دثيش آهَصش هذاٍم داًطگبُ
 _ ۸يل ًفش اص هَسسبت تَليذ مٌٌذُ ٍسبيل آهَصضي ٍ مول آهَصضي دس غَست عشح هَضَع هشثَط ثِ آى هَسسبت ثِ اًتخبة
هسئَل استبًي اتحبديِ هشثَعِ
هبدُ  ۷ۺ فشآيٌذّبي هٌتخت داًطگبّي جْت ضشمت دس جطٌَاسُ مطَسي هؼشفي هي گشدًذ ٍ اص آًْب دس سغح داًطگبّي تجليل ثِ
ػول هي آيذ.
هبدُ  ۸ۺ اػغبء اهتيبصات آهَصضي  ،پبيِ تطَيقي ،اهتيبص ثشاي استقبء ػضَ ّيبت ػلوي ثشاي گشٍُ آهَصضي ٍ داًطنذُ  ،داًطگبُ ،
تسشيغ دس  ،چبح متبثچِ  ،فشغت هغبلؼبتي ٍ ضشمت دس مٌگشُ ّب ثب ّضيٌِ داًطگبُ ٍ جَايض ًقذي ٍ اػتجبسي ثِ هٌتخجيي استبًي ٍ
مطَسي ثِ هَجت آئيي ًبهِ اي خَاّذ ثَد مِ تَسظ هؼبًٍت آهَصضي ٍصاست ثْذاضت  ،دسهبى ٍ آهَصش پضضني تػَيت ٍ اثالؽ
خَاّذ ضذ.
هبدُ  ۹ۺ داًطگبّْب دس سِ سٍص اٍل ّفتِ آهَصضي دس اسديجْطت ّش سبل ثب ثشگضاسي جطٌَاسُ داًطگبّي ًسجت ثِ هؼشفي ٍ تجليل اص
فشآيٌذ ّبي آهَصضي ثشتش خَد اقذام هي ًوبيٌذ.
تجػشُ ۺ حضَس ًوبيٌذُ ٍ يب ًوبيٌذگبى ٍصاست ثْذاضت دس جطٌَاسُ دس غَست دػَت ثالهبًغ هي ثبضذ.
تجػشُ ۺ داًطگبّْب گضاسش هنتَثي اص ًحَُ اًتخبة ٍ اجشاء جطٌَاسُ سا ثِ دثيشخبًِ جطٌَاسُ هستقش دس هؼبًٍت آهَصضي اسسبل هي
ًوبيٌذ.
هبدُ  ۱۰ۺ ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ جطٌَاسُ اص هحل اػتجبسات داًطگبّْب تبهيي ٍ پشداخت خَاّذ ضذ.
تجػشُ  ۱ۺ جزة مول ّبي هبلي ٍ گشٍّْبي تبهيي هبلي ثشاي ثشگضاسي جطٌَاسُ ثالهبًغ هي ثبضذ.
تجػشُ  ۲ۺ ّوِ سبلِ ثِ هٌظَس اجشاي ايي جطٌَاسُ اػتجبسات الصم دس ثَدجِ داًطگبّْب پيص ثيٌي هي گشدد.
هبدُ  ۱۱ۺ هؼشفي فشآيٌذ آهَصضي ثشتش ثذٍى هحذٍديت دس ًَع سًٍذّب ٍ خبسج اصفشآيٌذّبي جبسي ًيض هجبص ثَدُ ٍلي ّش ضخع
حقيقي ثيص اص دٍ فشآيٌذ آهَصضي سا ًوي تَاًذ هؼشفي ًوبيذ.
تجػشُ  ۱ۺ هَسسبت تَليذ مٌٌذُ لَاصم آهَصضي ٍ مول آهَصضي هحذٍديتي دس هؼشفي فشآيٌذ ّبي آهَصضي ثشتش خَد ًذاسًذ.
تجػشُ  ۲ۺ دس دٍ سبل اٍل اجشاي آئيي ًبهِ  ،داًطگبّْب هجبص هي ثبضٌذ فقظ ًسجت ثِ ثشسسي ٍ هؼشفي فشآيٌذ ّبي داًطگبّي اقذام
ًوبيذ ٍ پس اص آى الضاهبً فشآيٌذ ّبي ثشتش هؼشفي ضذُ تَسظ اضخبظ حقيقي ٍ حقَقي ًيض پزيشش خَاٌّذ ضذ.
هبدُ  ۱۲ۺ ّفتِ آهَصش تَسظ ٍصاست ثْذاضت مِ هٌتْي ثِ  ۱۲اسديجْطت ّش سبل خَاّذ ثَد اػالم هي گشدد.
هبدُ  ۱۳ۺ فشآيٌذ ّبي استبًذاسد ٍ الگَ تَسظ مويتِ ػلوي مطَسي (هَضَع هبدُ  )۱۵ثشاي سٌجص فشايٌذ ّب دس سغح داًطگبّي
ضٌبسبئي ٍ تَسظ سئيس آى مويتِ ثِ داًطگبّْب اثالؽ هي گشدد.
هبدُ  ۱۴ۺ فشآيٌذّبي هغلَة داًطگبّي تَسظ مويتِ ػلوي مطَسي هتطنل اص اػضبء ريل ثشسسي ٍ اص ثيي آًْب فشآيٌذ ّبي
هغلَة مطَسي اًتخبة خَاٌّذ ضذ.

 _ ۱هؼبًٍت آهَصضي ٍصاست ثْذاضت ثِ ػٌَاى سئيس
 _ ۲سئيس هشمض اهَس ّيبت ػلوي ثِ ػٌَاى ًبيت سئيس
 _ ۳سئيس هشمض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضني
 _ ۴سِ تي اص اسبتيذ ثب هشتجِ استبد توبهي ثِ اًتخبة هؼبًٍت آهَصضي مِ دس صهيٌِ آهَصش تجحش داضتِ ثبضٌذ.
 _ ۵يل ًفش ثِ ػٌَاى دثيش ثِ اًتخبة سئيس هشمض اهَس ّيبت ػلوي
ً ۵ _ ۶فش اص هؼبًٍيي آهَصضي ثِ اًتخبة هؼبٍى آهَصضي
 _ ۷دٍ ًفش اص فشاگيشاى هوتبص ثِ اًتخبة هؼبًٍت آهَصضي
 _ ۸دثيشاى دثيشخبًِ ّبي پضضني تخػػي  ،پضضل ػوَهي  ،دًذاًپضضني  ،ػلَم پبيِ ٍ ثْذاضت  ،داسٍسبصي ٍ ....
هبدُ  ۱۵ۺ فشآيٌذ ّبي هغلَة مطَسي دس جطٌَاسُ مطَسي مِ دس سٍصّبي  ۱۲ ٍ ۱۱اسديجْطت ّش سبل ثشگضاس هي گشدد  ،هؼشفي
اص آًْب ٍ تقذيش ٍ تجليل ثِ ػول خَاّذ آهذ.
تجػشُ ۺ توبم فشآيٌذّبي هغلَة داًطگبّي دس ًوبيطگبّي مِ دس جٌت جطٌَاسُ مطَسي ثش پب هي ضَد  ،تَسظ داًطگبّْبي
هشثَعِ هؼشفي هي گشدًذ.
هبدُ  ۱۶ۺ ّضيٌِ ّبي جطٌَاسُ مطَسي اص هحل اػتجبسات ٍصاست ثْذاضت تبهيي ٍ پشداخت خَاّذ ضذ.
تجػشُ  ۱ۺ جزة مول اص اضخبظ حقيقي ٍ حقَقي ثشاي ثشگضاسي جطٌَاسُ ثالهبًغ است.
تجػشُ  ۲ۺ سبالًِ ثِ هٌظَس اجشاي جطٌَاسُ آهَصضي ضْيذ هغْشي اػتجبسات الصم دس ثَدجِ ٍصاست ثْذاضت پيص ثيٌي هي گشدد.
هبدُ  ۱۷ۺ ثشاي ّذايت ٍ اجشاي ثشًبهِ ّبي جطٌَاسُ مطَسي مويتِ اجشاي جطٌَاسُ هتطنل اص اػضبء ريل تطنيل هي گشدد تب
ًسجت ثِ ثشسسي ٍ تػَيت ٍ اجشائي مبسّبي هشتجظ ثب ثشگضاسي جطٌَاسُ مطَسي اقذام ًوبيذ.
 _ ۱هؼبًٍت آهَصضي ثِ ػٌَاى سئيس
 _ ۲سئيس هشمض اهَس ّيبت ػلوي ثِ ػٌَاى ًبيت سئيس
 _ ۳يل ًفش ثِ اًتخبة سئيس هشمض اهَس ّيبت ػلوي ثِ ػٌَاى دثيش
 _ ۴هؼبٍى اجشايي هؼبًٍت آهَصضي ٍ اهَس داًطجَيي
 – ۵يل ًفش مبسضٌبس  EDCثِ اًتخبة سئيس هشمض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضني
تجػشُ  ۱ۺ ٍاگزاسي ثخطي اص مبسّبي اجشائي ثِ ثخص خػَغي ثالهبًغ است.
تجػشُ  ۲ۺ دس داًطگبّْب مويتِ اجشائي ثب ػٌبٍيي هتٌبظش تطنيل هي گشدد.

هبدُ  ۱۸ۺ يل ًفش ثِ پيطٌْبد سئيس هشمض اهَس ّيبت ػلوي ٍ ثب حنن هؼبًٍت هحتشم آهَصضي هسئَليت اًجبم اهَس تجليغبتي ٍ
سٍاثظ ػوَهي جطٌَاسُ مطَسي سا ثِ ػْذُ خَاّذ داضت  .تب ثب ًْبدّب ٍ سبصهبًْبي هشتجظ ّوبٌّگي الصم سا ثِ ػول آٍسد.
هبدُ  ۱۹ۺ ايي آئيي ًبهِ دس  ۱۹هبدُ ٍ  ۱۱تجػشُ تػَيت ٍ تَسظ هؼبًٍت هحتشم آهَصضي اثالؽ گشديذ.

