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هبدُ -1
ًظش ثِ ایٌىِ تٌظین لیست (صَست هضد یب حمَق) ثیوِ ضذگبى هستلضم ضٌبسبیی وبهل وبسگبُ ٍ وبسگشاى ضبغل دس وبسگبُ ٍ
تؼییي ضوبسُ هخصَظ وبسگبُ ٍ ثیوِضذگبى است ،وبسفشهبیبى وبسگبُّبیی وِ هطوَل لبًَى تأهیي اجتوبػی لشاس هیگیشًذ،
ثبیذ حذاوثش ظشف هذت پبًضدُ سٍص پس اص تبسیخ ضوَل ثِ سبصهبى هشاجؼِ ٍ ثب استفبدُ اص فشمّبی چبپی وِ دس اختیبس آًبى لشاس
خَاّذ گشفت ،هطخصبت وبسگبُ ٍ وبسگشاى خَد سا ثِ ًحَی وِ دس فشمّبی هزوَس هٌذسج است ،تىویل ًوَدُ ٍ ثِ ٍاحذّبی
هشثَطِ دس سبصهبى تأهیي اجتوبػی ،تسلین وٌٌذ.


تجصشُ  -1وبسفشهبیبى وبسگبُّبیی وِ ثؼذ اص ضوَل لبًَى ایجبد هیضًَذ ٍ وبسفشهبیبًی وِ وبسگبُ هطوَل لبًَى ثِ
آًبى هٌتمل هیضَد ،ثبیذ ثِ تشتیت هزوَس الذام وٌٌذ.



تجصشُ  -2وبسفشهبیبى وبسگبُ ّبی هطوَل لبًَى وِ وبسگش جذیذ استخذام هیوٌٌذ ،ثبیذ حذاوثش ظشف  15سٍص اص
تبسیخ استخذام ثشای ًبم ًَیسی ٍ دسیبفت ضوبسُ اًفشادی وبسگش جذیذ االستخذام ،الذام وٌٌذ.

هبدُ -2
ولیِ وبسفشهبیبًی وِ وبسگش یب وبسهٌذ هطوَل لبًَى تأهیي اجتوبػی دس استخذام یب دس اختیبس داسًذ ،صشفٌظش اص ًَع لشاسداد وبس
ٍ تشتیت استخذام ٍ ًحَُ پشداخت هضد یب حمَق ،هَظفٌذ صَست هضد ٍ حمَق ،فَق الؼبدُ ضغل ٍ هضایبی وبسوٌبى خَد سا وِ
ثبیذ اص طشف وبسفشهب اهضب ضذُ ٍ حبٍی هشاتت صیش ثبضذ ،هشتجبً ٍ دس هَػذ همشس ثِ ٍاحذّبی هشثَط سبصهبى ،اسسبل داسًذ.
الف ـ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی وبسفشهب (دس صَستی وِ وبسگبُ ثِ صَست ضشوت اداسُ هیضَدً ،بم ٍ هطخصبت ٍ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
هذیشػبهل) ثِ ػالٍُ ضوبسُ اختصبصی وبسگبُ (وذ) وِ اص طشف سبصهبى ثِ وبسفشهب اػالم ضذُ است.
ة ـ ًبم ٍ ًطبًی دلیك ٍ دس صَست تؼذد وبسگبُّب ،هطخصبت وبهل ّش یه اص وبسگبُّب.
ج ـ ًبم هبُ ٍ تؼییي سٍصّبیی وِ صَست هضد یب حمَق ثشای آى هذت تْیِ ضذُ است.
د  -ضوبسُ سدیف ٍ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی (هٌطجك ثب ضٌبسٌبهِ) ثیو ِ ضذُ ٍ ضوبسُ اختصبصی وِ اص طشف سبصهبى جْت ّش ثیوِ
ضذُ تؼییي ٍ اػالم ضذُ است.
ّـ  -هجلغ حك ثیوِ سْن ثیوِ ضذُ.
ٍ  -جوغ هجلغ حك ثیوِ سْن وبسفشهب ٍ ثیوِ ضذُ.


تجصشُ  - 1هضایبی ًمذی هٌذسج دس ایي هبدُ وِ ثبیذ حك ثیوِ اص آى وسش ضَد ػجبستست اص:

فَق الؼبدُ ّبی هشثَط ثِ اضبفِ وبس ،وبس ًَثتی ،هضد ایبم تؼطیل ٍ هشخصی ،وبسضت ،فَق الؼبدُ اًجبم وبسّبی سخت ٍصیبى آٍس
ٍ ًظبیش آى ( ثِ استثٌبی ووه ػبئلِ هٌذی ٍ ّوچٌیي پشداخت ّبی غیش هستوش اص لجیل ّضیٌِ سفشّ ،ضیٌِ ایبة ٍ رّبة
ٍغیشُ ).


تجصشُ ًَ - 2ع هضایبی غیش ً مذی وِ ثبیذ حك ثیوِ اص آى وسش ضَد ٍتؼییي اسصش آى ثش طجك آییي ًبهِ هشثَطِ
خَاّذ ثَد.

هبدُ - 3
وبسفشهب هىلف است صَست هضد یب حمَق تٌظین ضذُ سا ثِ اهضبی ثیوِ ضذگبى ثشسبًذ ٍ دس صَستی وِ ثیوِ ضذُ سَاد ًذاضتِ
ثبضذ ،هْش یب اثش اًگطت اٍ وبفی خَاّذ ثَد .دس هَاسدی وِ صَست هضد ثیوِ ضذگبى ثِ ٍسیلِ هبضیي حسبثگش تْیِ هی ضَد یب
هضد آًبى اص طشیك ثبًه پشداخت هی گشدد ٍ ّوچٌیي دس هَاسد دیگش وِ اخز اهضب دس صَست هضد یب حمَق اص ثیوِ ضذُ هیسش
ًجبضذ ،سبصهبى هی تَاًذ وبسفشهبیبى هشثَطِ سا اص تطشیفبت اهضبی صَست هضد یب حمَق اص طشف ثیوِ ضذگبى هؼبف ًوبیذٍ ،لی
ثِ ّش صَست وبسفشهب هسئَل صحت اسلبم هٌذسج دس صَست هضد یب حمَق هیثبضذ.

هبدُ - 4
چٌبًچِ ثیوِ ضذُ ای ثش اثش ثیوبسی ًتَاًذ دس وبسگبُ حضَس یبثذ وبسفشهب هىلف است ،ایبم ثیوبسی سا ثب روش تبسیخ دس ستَى
هالحظبت صَست هضد اسسبلی ت ؼییي ٍ اػالم داسد ٍ ّوچٌیي دس صَست تشن وبس یب پبیبى خذهت ثیوِ ضذُ وبسفشهب هَظف
است ظشف یه ّفتِ تبسیخ تشن وبس یب پبیبى خذهت ثیوِ ضذُ سا وتجبً ثِ سبصهبى اػالم ٍ ٌّگبم تٌظین ٍ اسسبل صَست هضد یب
حمَق هَضَع سا ثب روش تبسیخ تشن وبس یب پبیبى خذهت ثیوِ ضذُ دس ستَى هالحظبت همبثل سدیف هشثَط ثِ آى ثیوِ ضذُ،
لیذ ًوبیذ.
هبدُ - 5
اٍساق صَست هضد یب حمَق ثیوِ ضذگبى اص طشف سبصهبى چبح ٍ ثِ تؼذاد هَسد ًیبص ثِ طَس سایگبى دس اختیبس وبسفشهبیبى،
گزاضتِ خَاّذ ضذ.
هبدُ - 6
وبسفشهب هىلف است صَست هضد یب حمَق ثیوِ ضذگبى سا ثشای ّش هبُ تب آخشیي سٍص هبُ ثؼذ ثِ ٍاحذ هشثَط دس سبصهبى تسلین
ًوبیذ .سبصهبى هی تَاًذ ثِ دسخَاست وبسفشهب آخشیي لیست اسسبلی وبسگبُ سا صَست هضد یب حمَق ضص هبِّ یب یه سبلِ آتی
آى وبسگبُ تلمی ًوبیذ ٍ دس چٌیي صَستی وبسفشهب هىلف است وِ تغییشات حبصلِ دس آخشیي صَست هضد یب حمَق اسسبلی دس ّش
هبُ سا دس هْلت همشس ثِ سبصهبى اػالم ًوبیذ ،تغییشات حبصلِ دس صَست هضد یب حمَق اسسبلی ًیض ثِ تشتیت همشس دس هبدُ  2ایي
آییي ًبهِ تٌظین ٍ اسسبل خَاّذ ضذ.


تجصشُ  -سبصهبى ثٌب ثِ دسخَاست هذلل ٍهَجِ وبسفشهب هیتَاًذ هَافمت ًوبیذ وِ هذت هْلت اسسبل صَست هضد یب
حمَق تب یه هبُ دیگش وِ جوؼبً اص دٍ هبُ تجبٍص ًٌوبیذ توذیذ گشدد .ثذیْی است دس ایي صَست وبسفشهب ثبیذ حك
ثیوِ سا ثِ تشتیت همشس دس هبدُ  29لبًَى تبهیي اجتوبػی ثِ سبصهبى پشداخت ًوبیذ.

هبدُ - 7
وبسفشهب هىلف است صَست هضد یب حمَق ثیوِ ضذگبى سا ثِ ٍاحذ هشثَطِ سبصهبى وِ وبسگبُ دس حَصُ ػول آى ٍالغ است
ثفشستذ ٍ دس صَستی وِ وبسفشهبیی داسای وبسگبُ ّبی هتؼذد ثبضذ ،صَست هضد ثیوِ ضذگبى هشثَط ثِ ّش وبسگبُ سا جذاگبًِ
تٌظین ٍ ثِ ٍاحذ هشثَطِ اسسبل داسد.
هبدُ - 8
وبسفشهب ثبیذ ثِ ضویو ِ صَست هضد یب حمَق ّش هبُ ثشي اظْبسًبهِ سا وِ اص ایي سبصهبى دسیبفت خَاّذ داضت ،تٌظین ٍ ثِ
ٍاحذ هشثَطِ تسلین ًوبیذ.

