
:   هستندهقزرات عووهی که هؤسسات غیزدولتی هلزم به رعایت آنها 
 
ی داسًذ هَـف ّستٌذ دس صَست ّشگًَِ تغییشات ّیئت هذیشُ ، ثبصسسبى ٍ هکبى هَسسِ یبفت مسا اص سبصهبى ثْضیستی دسهَسسبتی کِ پشٍاًِ تبسیس خَد -1

ایي تغییشات ثبیذ دس چبسچَة اّذاف اسبسٌبهِ هَسسِ صَست . ثشسبًٌذ  26ُ کویسیَى هبدُ هشاتت سا لجل اص تغییش ٍآگْی دس سٍصًبهِ سسوی ثِ اؼالق دثیشخبى
 .گشفتِ ٍسپس دس اداسُ ثجت ضشکتْب ٍ هَسسبت غیش تجبسی ثِ ثجت ثشسذ

سبل هبلی ثِ سبصهبى اهَس پبیبى  اسائِ تشاصًبهِ سبالًِ دسٍ(دفتش سٍصًبهِ  ٍ دفتش کل)س هبلی اتلی هؤسسبت غیشدٍلتی دس دفثجت لولکشد صَست حسبثْبی هب -2
. ثْضیستی استبى الضاهی است هبلیبتی ٍ

صَست گیشد   هبى ثْضیستی ٍ سبیش هشاجك ری صالحٍ غیشُ ثبیذ ثب تبییذ سبصًصت یب پخص صٌذٍق  اص ؼشیك چبح لجط ،کوک ّبی هشدهی ٍجزة جلت  -3
 ددهشدهی هَسسِ ثِ سبصهبى ثْضیستی الالم گشهطبسکتْبی ٍگضاسش هبلی 

 .ّشگًَِ جلت ٍجزة هطبسکتْبی هشدهی تَسػ هَسسبت اصخبسج اص کطَس تبثك لَاًیي جبسی کطَس است :  تجصشُ 

ُ لحبؾ ىایساص ًبهِ سبلد حسبثْبی هشثَؼِ سا دس دفبتش ٍ تهَسسِ هَـف است ّشگًَِ افتتبح یب ثستي حسبة ثبًکی سا ثِ سبصهبى الالم فشهبیذ ظوٌب لولکش -4
 .ًوبیذ

 .اثالغی اص سَی سبصهبى ثبضذ ٍسالمول استبًذاسد سبصی تبثلَّب هؤسسبت ثبیذ کبهال هؽبثك ثب الگَ ٍ ظَاثػ هٌذسج دس دست تبثلَی -5
. هی ثبضذ ثذیْی است هذیش لبهل اص ایي لبلذُ هستثٌی . داٍؼلجبًِ است  ت هذیشُ ٍ العبی هؤسس هؤسسبت غیشاًتفبلی ثِ صَست افتخبسی ٍخذهبت ّیب -6
. است الضاهی ٍدس همشض دیذ هشاجمبى  پشٍاًِ تآسیس دس دفتش کبس هؤسسِ  لاظ ًصت -7
ضشکت العبی ّیئت هذیشُ دس ).سییس ّیئت هذیشُ ٍهذیش لبهل ٍکبسکٌبى هَسسِ دس دٍسُ ّبی آهَصضی هصَة سبصهبى ثْضیستی الضاهی است  ضشکت -8

( دٍسُ ّبی هزکَس ثال هبًك هی ثبضذ
ٍ ًگْذاسی اؼاللبت ٍ  حفؿٍ(ثِ صَست الکتشًٍیکی یب دفتشی)ثش اسبس دستَسالمولْبی تخصصی  دهت گیشًذگبىهطخصبت کبهل خ ثجت پزیشش ٍ -9

  .ساصداسی حشفِ ای الضاهی استاصَل سَاثك دس پشًٍذُ ّبی هشثَؼِ ثب سلبیت کبهل 
ثذیْی است دس هَسد هَسسبتی کِ هجَص .تی صَست پزیشدسبصهبى ثْضیس پس اص اؼالق سسبًی ثِهؤسسِ ثبیذ ثش اسبس هفبد اسبسٌبهِ ٍ  ّشگًَِ اًحالل -10

. هشکض تجمی اص سبصهبى داسًذ سبصهبى ثْضیستی ـشف هذت سِ هبُ ًسجت ثِ تمییي تکلیف هذدجَیبى همین هشکض الذام هی ًوبیذ
. هی ثبضذ  ت هذیشُّیب العبی ثِ لْذُدس چبسچَة اسبسٌبهِ هؤسسبت غیشدٍلتی فمبلیت ّبی هسئَلیت توبهی  -11
ثذیْی است ایجبد ّشگًَِ ضمجِ یب ًوبیٌذگی خبسج اص ، اهکبى پزیش است  26هبدُ لبلی تبییذ کویسیَى  اص دگی هَسسبت کطَسی پسىایجبد ضمجِ یب ًوبی  -12

. ثشسذ 26هحل فمبلیت  هَسسبت غیش دٍلتی استبًی ثبیذ ثِ اؼالق کویسیَى لبلی هبدُ استبى 
. ی خبسج اص کطَس هؽبثك لَاًیي جبسی کطَس اًجبم هی پزیشد ّشگًَِ فمبلیت هَسسبت غیشدٍلت -13
الصم است لجل اصآى توبهی . استفبدُ کٌٌذ اص آسم ، هْش ٍ سشثشگ هخصَظ هَسسِ ًذ دس هکبتجبت خَد  ثب سبیش ًْبدّب ٍسبصهبًْبغیشدٍلتی هکلفهَسسبت  -14

هجَص ٍتحت ًفبست سبصهبى ثب "دس ظوي لجبست . ثبضذ ثْضیستی هطبثْت ًذاضتِ سسیذُ ٍثب هْش ٍآسم سبصهبى 26هَاسد هزکَس ثِ تبییذ کویسیَى هبدُ 
. ًبم ٍآسم هَسسبت غیش دٍلتی ثبیذ ثِ تبییذ ٍثجت اداسُ ثجت ضشکتْب ًیض سسیذُ ثبضذ .دس آ ى لیذ ضَد " ثْضیستی 

. اص سَی هَسسِ  الضاهی است  لَاًیي جبسی کطَسسلبیت کبهل  -15
هوکي هی (استبى یب کطَس )ثیي الوللی ٍخبسج اص کطَس ٍحعَس هْوبًبى خبسجی دس هَسسبت غیش دٍلتی اص ؼشیك همبًٍت تخصصی  استجبغ ثب سبصهبًْبی -16

. ثبضذ 
اص سَی هَسسبت داسای هجَص سبصهبى ثْضیستی هٌَغ ثِ اخز پشٍاًِ فمبلیت اص سَی ثْضیستی استبى هی  26هبدُ  12تب 1ایجبد هشاکض هؽبثك ثٌذّبی  -17

.  ثبضذ
افشاد هزکَس . سیك سبصهبى ثْضیستی ثِ هٌفَس ثبصدیذ اص ایي هَسسبت ثِ لول آٍسًذاسی الصم سا ثب افشاد هبهَس اص غات غیش دٍلتی هکلفٌذ حذاکثش ّوکسهَس -18

. ثبیذ داسای کبست ضٌبسبیی همتجش ٍهمشفی ًبهِ اص ؼشف سبصهبى ثْضیستی ثبضٌذ 
. اص اتوبم پشٍاًِ تبسیس ثشای توذیذ پشٍاًِ هزکَس الذام کٌٌذ هَسسبت غیش دٍلتی ثبیذ سِ هبُ لجل  -19
ٍ لذم سلبیت ّش یک اص ثٌذّبی ایي هبدُ اّذاف اسبسٌبهِ الضاهی است دس استجبغ ثب  کطَس  سات اثالغی اص سَی سبصهبى ثْضیستیسلبیت ظَاثػ ٍ همش-20

  .است   26ؼشح ٍ ثشسسی دسکویسیَى هبدُ ٍ لبثل هی ضَد تخلف هحسَة صبحجبى اهتیبص هَسسبت غیش دٍلتی  تَسػ 
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. ی گزدم هقزرات عووهی فوق الذکز را رعایت نواینم هتعهد  نووده و

 

 اهضاء و اثز انگشت                                                                                                                    


