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تابستان 1395

بٍ وام خذا
مادٌ  :1مقذمٍ
یکی اس رٍش ّبی هجوَػِ سبسی ٍ تأهیي هٌبثغ کتبثربًِ پذیزش هٌبثغ افزاز یب هؤسسبتی است کِ ثِ اّسا هجوَػِ
ضرػی یب سبسهبًی ذَز ثِ کتبثربًِ ّب ػالقِهٌس ّستٌس  .گزچِ پذیزفتي هٌبثغ اعالػبتی رٍش ذَثی ثزای تْیِ هٌبثغ
است ،اهب ثبیس اًتربة هٌبثغ اّسایی ٍ هجبزلِ ًیش ثز اسبس ّوبى هؼیبرّبیی غَرت گیزز کِ زر ٌّگبم ذزیس ٍ گشیٌص
ثٌبةیي تأهیي هٌبثغ ثِ رٍش اّسا ،هجبزلِ ٍ ّوکبری ثیي کتبثربًِ ای ثبیس ثز
هٌبثغ اعالػبتی ثِ آًْب تَجِ هی ضَز .را
اسبس خط هطی هجوَػِسبسی غَرت پذیزز.
مادٌ  :2اَذاف
 غٌیسبسی هجوَػِ کتبثربًِ ججزاى کوجَز ذزیس ٍ تأهیي هٌبثغ ایجبز ارتجبط ثب ًبضزاى افشایص جبهؼِ کبرثزاى گستزش ارتجبعبت ثیيکتبثربًِای هؼزفی ٍ تجلیغ کتبثربًِ کبّص ّشیٌِّبی سبسهبًسّی ،آهبزُسبسیً ،گْساری ٍ رفغ هطکل فضب کوک ثِ ثْجَز هجوَػِ کتبثربًِّبی زیگزمادٌ  :3اوًاع مىابع
 هٌبثغ اّسایی ًبضزاى  هٌبثغ اّسایی اضربظ  کتبثربًِّبی ضرػی اًتطبرات سبسهبىّبی زٍلتی ٍ ذػَغی هٌبثغ ٍجیي ضسُ کتبثربًِمادٌ  :3معیارَای پذیزش مىابع
 -1-3کتبثربًِ فقظ هٌبثؼی را هیپذیزز کِ زر چبرچَة ذظهطی اًتربة ٍ هجوَػِسبسی کتبثربًِ ثبضس.
 -2-3ثب تَجِ ثِ ّشیٌِّبی سبسهبًسّی ،آهبزُسبسی ٍ ىگْساری  ،زریبفت هٌجغ ثزای کتبثربًِ ثبیس زارای
ارسش ثبضس.
 -3-3هٌجغ اعالػبتی ثِرٍس ٍ تبرید اًتطبر آى جسیس ثبضس .
 -4-3ظبّز فیشیکی هٌبست ٍ کبرثززی زاضتِ ثبضس.

تجػزُ  :1هٌبثؼی کِ ثِ کتبثربًِ اّسا هیضًَس ،جشء اهَال ٍ هٌبثغ کتبثربًِ ثِ ضوبر هیآیٌس.
تجػزُ  :2کتبثربًِ زر سهیٌِ ًگْساری یب اّسا هٌبثغ ثِ سبیز کتبثربًِّب اذتیبر تبم زارز
تجػزُ  :3کتبثربًِ هیتَاًس هٌبثؼی را کِ ثزای هجوَػِ السم ٍ هفیس ًیستًس ًپذیزز یب اس هجوَػِ کتبثربًِ
ذبرج ٍ ٍجیي ًوبیس.
تجػزُ  :4پذیزش ّزگًَِ ضزعی اس سَی اّسا کٌٌسُ کِ ثب ّسفّب ٍ سیبستّبی کتبثربًِ هغبیز ثبضس جبیش
ًیست.
تجػزُ  :5هسئَلیت پذیزش هٌبثغ ثز ػْسُ کتبثسار هترػع هجوَػِسبسی است.
مادٌ  :4معیارَای اَذا ي مبادلٍ مىابع
 -1-4هٌجغ هَرز ًظز زر فْزست ٍجیي کتبثربًِ ثبضس.
ى  ،اهب هَرز ًیبس یب هٌبست هجوَػِ ًیستًس .
 -2-4هٌبثؼی کِ ثِ غَرت اّسایی ثِ کتبثربًِ ارسبل هیضَ ز
 -3-4هَضَع هٌجغ هَرز ًظز زر هقبیسِ ثب هٌبثغ هَجَز زر هجوَػِ کبرثززی ًجبضس.
ً -4-4سرِ تکزاری یب ٍیزایص جسیس هٌجغ اّسایی زر کتبثربًِ هَجَز ثبضس.
تجػزُ :هٌبثؼی کِ ثِ زلیل فزسَزگی یب ًقع هحتَایی قبثل استفبزُ ًیستٌس ،هطوَل ارائِ هجبزلِ ٍ

اّسا

ًویضًَس.
مادٌ  :5شیًٌ اوجام کار
 -1-5هٌبثغ زریبفت ضسُ ثزرسی ٍ هَارز هزتجظ ثب کتبثربًِ اًتربة هیضًَس.
ى.
 -2-5هَارز پذیزش ضسُ ثزای سبسهبًسّی ٍ آهبزُ سبسی ثِ ٍاحس هزثَعِ تحَیل زازُ هیضَ ز
 -3-5کتبة اّسایی زریبفت ضس ُ زر غفحِ ػٌَاى ٍ زر زفتز ثجت ثب ػٌَاى اّسایی هطرع هی ضَز.
 -4-5هٌبثغ قبثل هجبزلِ ٍ اّسا جساسبسی ٍ فْزستی اس آًْب تْیِ هی گززز.
 -5-5زرثبرُ ضیَُ اّسا یب هجبزلِ هٌبثغ زر کویتِ فٌی تػوینگیزی هیضَز.
 -6-5کتبثربًِّبی هٌبست ثزای اّسا ٍ هجبزلِ ضٌبسبیی هی ضًَس.
 -7-5فْزست هٌبثغ ثِ کتبثربًِ ّبی ضٌبسبیی ضسُ ارسبل هی ضًَس تب ،ثؼس اس اًتربة اٍلیِ ،هذاکزات السم زر
هَرز چگًَگی هجبزلِ ٍ اّسا غَرت پذیزز.
 -8-5زر سهیٌِ هجبزلِ  ،اثتسا کتبثربًِ ّبی هزتجظ ثب حَسُ ّبی ػلوی سبسهبى ضٌبسبیی هیضًَس ٍ زر غَرت
ػقس تفبّنًبهِ عجق آى ػول ذَاّس ضس .
تجػزُ  :1هٌبثغ ٍجیي ضسُ هغبثق آییيًبهِ ٍجیي گشیٌص هیضًَس.
تجػزُ  :2تأهیي هٌبثغ زر قبلت ّوکبری ثیي کتبثربًِ ای عجق هقزرات ٍ آییي ًبهِّبی کتبثربًِ اًجبم
هیضَز.
تجػزُ  :3هسئَلیت اجزای تفبّنًبهِ ّوکبری ثیيکتبثربًِای ثز ػْسُ هسیز کتبثربًِ است.

پیَست :فزم تػوینگیزی ثِ پیَست آهسُ است.

ایي آییيًبهِ ّز زٍ سبل یک ثبر ،زر غَرت ضزٍرت ،قبثل ٍیزایص ٍ تػَیت هجسز است.
ایي آییيًبهِ زر پٌج هبزُ زر تبرید
اجزا است.

ثِ تػَیت ّیئت رئیسِ سبسهبى رسیس ٍ اس ایي تبرید قبثل

