آئین نامو جشنٌاره آمٌزشی شيید مطيری

جؾٌْاسٍ آهْصؽی ؽِیذ هطِشی ثَ هٌظْس تجلیل ّ تکشین اعبتیذ ػشفَ آهْصػ پضؽکی ّ ثشای ؽٌبعبئی ّ هؼشفی فشآیٌذ ُبی آهْصؽی
هطلْة کؾْسی  ،داًؾگبُی ّ ُوچٌیي ًْآّسی  ،اثذاع ّ هؼشفی فشآیٌذ ُبی جذیذ ثَ هٌظْس استقبء آهْصػ پضؽکی ثشگضاس هی گشدد.
ماده  :1اىداف فرعی:
الف) اسج ًِبدى ثَ صدوبت اسصؽوٌذ اعبتیذ هؼضص آهْصػ کؾْس
ب) ؽٌبعبئی فشآیٌذ ُبی هطلْة داًؾگبُی ّ کؾْسی
ج) استقبء فشآیٌذُبی جبسی آهْصؽی دس داًؾگبُِب
د) تذّیي اعتبًذاسدُبی کؾْسی ثشای ُش یک اص فشآیٌذ ُبی جبسی داًؾگبُی ّ کؾْسی
ىـ) اثذاع  ،افالح فشآیٌذ ُب  ،تجِیضات ّ دعتگبُِب ّ لْاصم کوک آهْصؽی.
ً) تْجَ ثَ فشآیٌذ ُبی آهْصؽی دس دبل اجشاء دس داًؾگبُِب ّ هْعغبت آهْصػ ػبلی کؾْس ثَ هٌظْس قذسداًی اص آًِب
ز) ؽٌبعبئی ّ طشادی فشآیٌذ ُبی جذیذ آهْصؽی ّ هؼشفی آى ثَ ػٌْاى الگْ دس عطخ کؾْس  ،هٌطقَ ّ ثیي الوللی
,

ح) ایجبد فضبی هٌبعت ػلوی جِت دضْس گغتشدٍ تش اعبتیذ دس تْلیذ ػلن ّ داًؼ هْسد اعتٌبد جِبًی دس کتت یب ًؾشیبت )(Fact s
ط) ایجبد فضبی سقبثت عبلن دس تْلیذ ػلن دس عطخ کؾْس
ی) ایجبد فشفت ُبی جذیذ ؽغلی ثشای اعبتیذ داًؾگبُِب ّ هْعغبت آهْصؽی ّ کوک آهْصؽی
ک) ایجبد ثبصاس ثشای فشآیٌذ ُبی آهْصؽی جِت جزة عشهبیَ ّ ُذایت عشهبیَ گزاسی دس ساعتبی تْلیذ ػلن
ل) ایجبد ثبصاس ثشای اسائَ ّ تجبدل خذهبت آهْصؽی
ماده  : 2تعاریف

الف) جؾٌْاسٍ آهْصؽی  :ثَ هجوْػَ اقذاهبتی گفتَ هی ؽْد کَ دس پی ثشسعی ّ اسصیبثی فشآیٌذ ُبی ثشتش هؼشفی ؽذٍ تْعظ اػضبء ُیبت

ػلوی داًؾگبُِب ّ هْعغبت آهْصػ ػبلی کؾْس ّ یب ّعبیل آهْصؽی ّ کوک آهْصؽی تْلیذ ؽذٍ تْعظ ثخؼ خقْفی ّ یب اؽخبؿ

دقیقی ّ دقْقی تْعظ داًؾگبُِب ّ هْعغبت آهْصػ ػبلی کؾْس اًجبم هی ؽْد ّ .هٌجش ثَ ؽٌبعبئی ّ هؼشفی اعبتیذ ّ فشآیٌذُبی
آهْصؽ ی هطلْة داًؾگبُی ّ ؽشکت دس جؾٌْاسٍ آهْصؽی کؾْسی هی گشدد.

ب) فشآیٌذُبی آهْصؽی  :ثَ توبهی فؼبلیت ُبی یبدگیشی ّ یبد دُی گفتَ هی ؽْد کَ اػضبء ُیئت ػلوی اًجبم هی دٌُذ تب هْججبت افضایؼ

کیفیت ّ ثشّى داد ) (Out Putآهْصؽی گشدد  .ایي فشآیٌذُب دس دیطَ ُبی گًْبگْى آهْ صؽی اػن اص ػلْم ثبلیٌی  ،پبیَ  ،آهْصػ دس ػشفَ  ،سّػ
ُبی ًْیي اسصیبثی ّ  ...ؽٌبعبئی ّ ثَ داًؾگبُِب اثالؽ هی گشدد.

ج) فشآیٌذ ثشتش :ثَ ثِتشیي فشآیٌذ آهْصؽی هؼشفی ؽذٍ تْعظ ُش یک اص اػضبء ُیئت ػلوی یب اؽخبؿ دقیقی یب دقْقی گفتَ هی ؽْد کَ ثَ
تبئیذ گشٍّ هشثْطَ سعیذٍ ثبؽذ.

د) فشآیٌذ هطلْة داًؾگبُی  :ثَ فشآیٌذُبی ثشتش هٌتخت کویتَ ػلوی داًؾگبُی هْضْع هبدٍ ( )6ایي آئیي ًبهَ کَ داسای دذاقل ُبی هْسد
اًتظبس (اعتبًذاسدُب) جِبًی ثبؽذ گفتَ هی ؽْد.ایي فشآیٌذُب اجبصٍ دضْس ّ سقبثت دس عطخ جؾٌْاسٍ کؾْسی سا خْاٌُذ داؽت.

ىـ) فشآیٌذ هطلْة کؾْسی  :ثَ فشآیٌذُبی هٌتخت کویتَ ػلوی هْضْع هبدٍ  51ایي آئیي ًبهَ کَ اص ثیي فشآیٌذُبی هطلْة داًؾگبُی اًتخبة
هی ؽًْذ  ،گفتَ هی ؽْد  .ایي فشآیٌذُب ثَ ػٌْاى الگْ دس عطخ کؾْسی هؼشفی ّ تشّیج خْاٌُذ ؽذ.

ً ) ثَ کلیَ داًؾگبُِبی ػلْم پضؽکی ّ خذهبت ثِذاؽتی دس هبًی ّ داًؾکذٍ ُبی ػلْم پضؽکی ّ خذهبت ثِذاؽتی دسهبًی ّ هْعغبت
آهْصػ ػبلی دس ایي آئیي ًبهَ داًؾگبٍ گفتَ ؽذٍ کَ دس عطخ داًؾگبُی جؾٌْاسٍ سا ثشگضاس خْاٌُذ ًوْد.
ماده :3

کلیَ داًؾگبُِبئی کَ دس استجبط ثب ػلْم پضؽکی فؼبلیت هی کٌٌذ  ،هْعغبت ّ عبصهبًِبی تْلیذ کٌٌذٍ لْاصم آهْصؽی ّ کوک آهْصؽی ّکلیَ
اؽخبؿ دقیقی ّ دقْقی کَ دس صهیٌَ ػلْم پضؽکی فؼبلیت هی ًوبیٌذ هی تْاًٌذ دس ایي جؾٌْاسٍ ؽشکت ًوبیٌذ.
ماده : 4

ایي جؾٌْاسٍ دس دّ عطخ داًؾگبُی ّ کؾْسی ثشگضاس خْاُذ ؽذ .
ماده : 5

داًؾگبُِب هکلف ُغتٌذ طی فشاخْاى ػوْهی ًغجت ثَ پز یشػ فشآیٌذ ُبی ثشتش اػالهی تْعظ اػضبء ُیئت ػلوی یب ُوکبساى ًبهجشدٍ پظ اص
تبئیذ گشٍّ هشثْطَ یب هْعغبت تْلیذ کٌٌذٍ لْاصم آهْصؽی یب کوک آهْصؽی اقذام ًوبیٌذ ّ آًِب سا دس جؾٌْاسٍ داًؾگبُی هؼشفی ًوبیٌذ.

ماده  : 6فشآیٌذ ُبی هطلْة دس داًؾگبُِب ّ هْعغبت آهْصػ ػبلی تْعظ کویتَ ػلوی داًؾگبُی هتؾکل اػضبی ریل اص ثیي توبم
فشآیٌذُبی ثشتش هؼشفی ؽذٍ پظ اص ثشسعی اًتخبة خْاٌُذ ؽذ.
 _ 1سئیظ داًؾگبٍ ثَ ػٌْاى سئیظ جؾٌْاسٍ
 _ 2هؼبًّت آهْصؽی داًؾگبٍ ثَ ػٌْاى دثیش جؾٌْاسٍ

 – 3هذیش هشکض هطبلؼبت ّ تْعؼَ آهْصػ پضؽکی داًؾگبٍ ثَ ػٌْاى هغئْل دثیشخبًَ جؾٌْاسٍ داًؾگبُی
 _ 4دّ ًفش اص اػضبء گشٍّ آهْصؽی هشثْط ثَ فشآیٌذ ثشتش هؼشفی ؽذٍ ثَ اًتخبة سئیظ تشجیذبً هذیش گشٍّ هشثْطَ ّ یکی اص اعبتیذ ثب هشتجَ
داًؾیبسی ّ ثبالتش
 _ 5یک ًفش اص داًؾجْیبى هوتبص سؽتَ هشثْط ثَ فشآیٌذ ثشتش هؼشفی ؽذٍ ثَ اًتخبة دثیش
 _ 6دّ ًفش اص اػضبء ُیئت ػلوی ثب هشتجَ داًؾیبسی ّ ثبالتش ثب هؼشفی هؼبًّت آهْصؽی ّ اًتخبة سیبعت داًؾگبٍ
 – 7دثیش آهْصػ هذاّم داًؾگبٍ

 _ 8یک ًفش اص هْعغبت تْلیذ کٌٌذٍ ّعبیل آهْصؽی ّ کوک آهْصؽی دس فْست طشح هْضْع هشثْط ثَ آى هْعغبت ثَ اًتخبة هغئْل
اعتبًی اتذبدیَ هشثْطَ

ماده  : 7فشآیٌذُبی هٌتخت داًؾگبُی جِت ؽشکت دس جؾٌْاسٍ کؾْسی هؼشفی هی گشدًذ ّ اص آًِب دس عطخ داًؾگبُی تجلیل ثَ ػول هی
آیذ.

ماده : 8اػطبء اهتیبصات آهْصؽی  ،پبیَ تؾْیقی  ،اهتیبص ثشای استقبء ػضْ ُیبت ػلوی ثشای گشٍّ آهْصؽی ّ داًؾکذٍ  ،داًؾگبٍ  ،تغشیغ دس ،

چبپ کتبثچَ  ،فشفت هطبلؼبتی ّ ؽشکت دس کٌگشٍ ُب ثب ُضیٌَ داًؾگبٍ ّ جْایض ًقذی ّ اػتجبسی ثَ هٌتخجیي اعتبًی ّ کؾْسی ثَ هْجت آئیي
ًبهَ ای خْاُذ ثْد کَ تْعظ هؼبًّت آهْصؽی ّصاست ثِذاؽت  ،دسهبى ّ آهْصػ پضؽکی تقْیت ّ اثالؽ خْاُذ ؽذ.

ماده  : 9داًؾگبُِب دس عَ سّص اّل ُفتَ آهْصؽی دس اسدیجِؾت ُش عبل ثب ثشگضاسی جؾٌْاسٍ داًؾگبُی ًغجت ثَ هؼشفی ّ تجلیل اص فشآیٌذ
ُبی آهْصؽی ثشتش خْد اقذام هی ًوبیٌذ.
تبصره  :دضْس ًوبیٌذٍ ّ یب ًوبیٌذگبى ّصاست ثِذاؽت دس جؾٌْاسٍ دس فْست دػْت ثالهبًغ هی ثبؽذ.

تبصره  :داًؾگبُِب گضاسػ هک تْثی اص ًذٍْ اًتخبة ّ اجشاء جؾٌْاسٍ سا ثَ دثیشخبًَ جؾٌْاسٍ هغتقش دس هؼبًّت آهْصؽی اسعبل هی
ًوبیٌذ.
ماده ُ : 11ضیٌَ ُبی هشثْط ثَ جؾٌْاسٍ اص هذل اػتجبسات داًؾگبُِب تبهیي ّ پشداخت خْاُذ ؽذ.
تبصره  : 1جزة کوک ُبی هبلی ّ گشُِّبی تبهیي هبلی ثشای ثشگضاسی جؾٌْاسٍ ثالهبًغ هی ثبؽذ.
تبصره ُ : 2وَ عبلَ ثَ هٌظْس اجشای ایي جؾٌْاسٍ اػتجبسات الصم دس ثْدجَ داًؾگبُِب پیؼ ثیٌی هی گشدد.

ماده  : 11هؼشفی فشآیٌذ آهْصؽی ثشتش ثذّى هذذّدیت دس ًْع سًّذُب ّ خبسج اصفشآیٌذُبی جبسی ًیض هجبص ثْدٍ ّلی ُش ؽخـ دقیقی ثیؼ اص دّ
فشآیٌذ آهْصؽی سا ًوی تْاًذ هؼشفی ًوبیذ.
تبصره  : 1هْعغبت تْلیذ کٌٌذٍ لْاصم آهْصؽی ّ کوک آهْصؽی هذذّدیتی دس هؼشفی فشآیٌذ ُبی آهْصؽی ثشتش خْد ًذاسًذ.

تبصره  : 2دس دّ عبل اّل اجشای آئیي ًبهَ  ،داًؾگبُِب هجبص هی ثبؽٌذ فقظ ًغجت ثَ ثشسعی ّ هؼشفی فشآیٌذ ُبی داًؾگبُی اقذام
ًوبیذ ّ پظ اص آى الضاهبً فشآیٌذ ُبی ثشتش هؼشفی ؽذٍ تْعظ اؽخبؿ دقیقی ّ دقْقی ًیض پزیشػ خْاٌُذ ؽذ.
ماده ُ : 12فتَ آهْصػ تْعظ ّصاست ثِذاؽت کَ هٌتِی ثَ  51اسدیجِؾت ُش عبل خْاُذ ثْد اػالم هی گشدد.

ماده  : 13فشآیٌذ ُبی اعتبًذاسد ّ الگْ تْعظ کویتَ ػلوی کؾْسی (هْضْع هبدٍ  ) 51ثشای عٌجؼ فشایٌذ ُب دس عطخ داًؾگبُی ؽٌبعبئی
ّ تْعظ سئیظ آى کویتَ ثَ داًؾگبُِب اثالؽ هی گشدد.

ماده  : 14فشآیٌذُبی هطلْة داًؾگبُی تْعظ کویتَ ػلوی کؾْسی هتؾکل اص اػضبء ریل ثشسعی ّ اص ثیي آًِب فشآیٌذ ُبی هطلْة کؾْسی
اًتخبة خْاٌُذ ؽذ.
 _ 1هؼبًّت آهْصؽی ّصاست ثِذاؽت ثَ ػٌْاى سئیظ
 _ 2سئیظ هشکض اهْس ُیبت ػلوی ثَ ػٌْاى ًبیت سئیظ
 _ 3سئیظ هشکض هطبلؼبت ّ تْعؼَ آهْصػ پضؽکی
 _ 4عَ تي اص اعبتیذ ثب هشتجَ اعتبد توبهی ثَ اًتخبة هؼبًّت آهْصؽی کَ دس صهیٌَ آهْصػ تجذش داؽتَ ثبؽٌذ.
 _ 5یک ًفش ثَ ػٌْاى دثیش ثَ اًتخبة سئیظ هشکض اهْس ُیبت ػلوی
ً 1 _ 6فش اص هؼبًّیي آهْصؽی ثَ اًتخبة هؼبّى آهْصؽی
 _ 7دّ ًفش اص فشاگیشاى هوتبص ثَ اًتخبة هؼبًّت آهْصؽی
 _ 8دثیشاى دثیشخبًَ ُبی پضؽکی تخققی  ،پضؽک ػوْهی  ،دًذاًپضؽکی  ،ػلْم پبیَ ّ ثِذاؽت  ،داسّعبصی ّ ....

ماده  : 15فشآیٌذ ُبی هطلْة کؾْسی دس جؾٌْاسٍ کؾْسی کَ دس سّصُبی  51 ّ 55اسدیجِؾت ُش عبل ثشگضاس هی گشدد  ،هؼشفی اص آًِب ّ تقذیش
ّ تجلیل ثَ ػول خْاُذ آهذ.

تبصره  :توبم فشآیٌذُبی هطلْة داًؾگبُی دس ًوبیؾگبُی کَ دس جٌت جؾٌْاسٍ کؾْسی ثش پب هی ؽْد  ،تْعظ داًؾگبُِبی هشثْطَ
هؼشفی هی گشدًذ.
ماده ُ : 16ضیٌَ ُبی جؾٌْاسٍ کؾْسی اص هذل اػتجبسات ّصاست ثِذاؽت تبهیي ّ پشداخت خْاُذ ؽذ.
تبصره  : 1جزة کوک اص اؽخبؿ دقیقی ّ دقْقی ثشای ثشگضاسی جؾٌْاسٍ ثالهبًغ اعت.
تبصره  : 2عبالًَ ثَ هٌظْس اجشای جؾٌْاسٍ آهْصؽی ؽِیذ هطِشی اػتجبسات الصم دس ثْدجَ ّصاست ثِذاؽت پیؼ ثیٌی هی گشدد.

ماده  : 17ثشای ُذایت ّ اجشای ثشًبهَ ُبی جؾٌْاسٍ کؾْسی کویتَ اجشای جؾٌْاسٍ هتؾکل اص اػضبء ریل تؾکیل هی گشدد تب ًغجت ثَ
ثشسعی ّ تقْیت ّ اجشائی کبسُبی هشتجظ ثب ثشگضاسی جؾٌْاسٍ کؾْسی اقذام ًوبیذ.
 _ 1هؼبًّت آهْصؽی ثَ ػٌْاى سئیظ
 _ 2سئیظ هشکض اهْس ُیبت ػلوی ثَ ػٌْاى ًبیت سئیظ
 _ 3یک ًفش ثَ اًتخبة سئیظ هشکض اهْس ُیبت ػلوی ثَ ػٌْاى دثیش
 _ 4هؼبّى اجشایی هؼبًّت آهْصؽی ّ اهْس داًؾجْیی
 – 5یک ًفش کبسؽٌبط  EDCثَ اًتخبة سئیظ هشکض هطبلؼبت ّ تْعؼَ آهْصػ پضؽکی
تبصره ّ : 1اگزاسی ثخؾی اص کبسُبی اجشائی ثَ ثخؼ خقْفی ثالهبًغ اعت.
تبصره  : 2دس داًؾگبُِب کویتَ اجشائی ثب ػٌبّیي هتٌبظش تؾکیل هی گشدد.

ماده  : 18یک ًفش ثَ پیؾٌِبد سئیظ هشکض اهْس ُیبت ػلوی ّ ثب دکن هؼبًّت هذتشم آهْصؽی هغئْلیت اًجبم اهْس تجلیغبتی ّ سّاثظ ػوْهی
جؾٌْاسٍ کؾْسی سا ثَ ػِذٍ خْاُذ داؽت  .تب ثب ًِبدُب ّ عبصهبًِبی هشتجظ ُوبٌُگی الصم سا ثَ ػول آّسد.
ماده  : 19ایي آئیي ًبهَ دس  51هبدٍ ّ  55تجقشٍ تقْیت ّ تْعظ هؼبًّت هذتشم آهْصؽی اثالؽ گشدیذ.

