بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
معاونت تحقيقات و فناوري

دستور العمل اجرایی طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه

مقدمه

یی موسسات دولتی و خصوصی به توانمنديهاي دانشگاه در حوزه پژوهص،

آموزش و خدمات فنی و مشاوره و همچنين نقص دانشگاه در توسعه اجتماعی -اقتصادي جامعه

ماده  :1کليات
 1-1كؼبليتّبي اػضبي ّيئت ػلوي ٍ ًبضًٌبى زاًكگبُ زض حَظُ اضتجبط ثب نٌؼت ًِ زض هبلت هلبز ايي زؾتَض الؼول اًدبم هيقَز يي
اضظـ تلوي قسُ ٍ تالـ زض ايي ضاؾتب هَضز حوبيت ٍ تبييس زاًكگبُ ذَاّس ثَز.
ً 2-1ليِ عطحّبي تحويوبتي ٍ ذسهبتي اػن اظآظهبيكگبّي ،آهَظقي ٍ ذسهبت كٌي ٍ هكبٍضُاي ًِ ّورَاًي ثب هبهَضيت زاًكگبُ زاقتِ
ٍ ثيف اظ ًيوي اظ هٌبثغ اػتجبضي آى اظ ذبضج اظ زاًكگبُ اظ هجيل نٌبيغ ،هَؾؿبت ذهَني ٍ زٍلتي تبهيي گطزز هكوَل ايي زؾتَض الؼول
هي ثبقس.
 3-1اًدبم كؼبليتّبي هطتجظ ثب نٌؼت هَضَع ايي زؾتَضالؼول ،هـبيطتي ثب كؼبليتّبي توبم ٍهتي ،حن هحطٍهيت اظ هغت ٍ ؾبيط
اهتيبظاتي ًِ ثب ضػبيت هوطضات هطثَعِ هكوَل اػضبي ّيئت ػلوي زاًكگبُ هيقَزً ،رَاّس زاقت.

ماده  :2تعاريف
صنعت :ثِ ًليِ هَؾؿبتٍ ،ظاضتربًِّب ،ؾبظهبىّب ،هطاًعًْ ،بزّب ،قطًتّب ٍ ؾبيط هدتوغّبي ازاضي ،نٌؼتي ٍ ذسهبتي زاذل ٍ ذبضج
ًكَض اػن اظ زٍلتي ٍ ؿيط زٍلتي اعالم هيقَز ًِ عطف هطاضزاز زاًكگبُ ثبقٌس.
طرحً :ليِ ًيبظّبي پػٍّكي ،آهَظقي ،كٌي ،هكبٍضُ اي ٍ ؾبيط ذسهبت زضذَاؾت قسُ اظ عطف نٌؼت ًِ ثيف اظ ًيوي اظ اػتجبض آى ضا
تبهيي ًوَزُ ثبقٌس.
تبصرهّ :طگًَِ هبهَضيت ػضَ ّيبت ػلوي ٍ ًبضًٌبى زاًكگبُ ثِ نٌؼت زض نَضتي ًِ ٍظبيق آهَظقي ٍ پػٍّكي خبضي ٍي هرتل
ًگطزز ثب هَاكوت زاًكٌسُ يب هطًع هطثَعِ ثِ ػٌَاى ذسهبت هكبٍضُاي هَضَع ايي زؾتَضالؼول تلوي هيقَز.
مجري :ثِ كطز ٍ يب اكطازي حويوي ٍ يب حوَهي اعالم هيقَز ًِ هؿؤٍل هؿتوين اخطا ٍ پيكجطز هَضَع عطح هيثبقس.
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ماده  :3شوراي همکاري دانشگاه و صنعت
ثِ هٌظَض توَيت ّوٌبضيّبي كيوبثيي زاًكگبُ ٍ نٌؼت ٍ ًظبضت ثط حؿي اخطاي ايي زؾتَضالؼول قَضاي ّوٌبضي زاًكگبُ ٍ نٌؼت ًِ اظ
ايي پؽ زض ايي زؾتَضالؼول قَضا ًبهيسُ هيقَز ثب تطًيت ٍ هكرهبت ظيط ثطاي يي زٍضُ چْبض ؾبلِ ًِ ػضَيت اػضب آى هبثل توسيس
هيثبقس ،تكٌيل هي گطزز.
 1-3اعضاء شورا
اػضبي ايي قَضا ثِ قطح شيل اؾت :
 ضئيؽ زاًكگبُ ثؼٌَاى ضئيؽ قَضا هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍضي زاًكگبُ ثِ ػٌَاى زثيط قَضا هؼبٍى آهَظقي زاًكگبُ هؼبٍى تَؾؼِ هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي هٌبثغ زاًكگبُ هؼبٍى ؿصا ٍ زاضٍ زاًكگبُ هؼبٍى ثْساقت زاًكگبُ هؼبٍى زضهبى زاًكگبُ هسيط تَؾؼِ كٌبٍضي زاًكگبُ ً 5لط اظ ضٍؾبي زاًكٌسُّب يب پػٍّكٌسُّب ثب پيكٌْبز هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍضي ٍ اثالؽ ضئيؽ زاًكگبُ ً 5لط اظ ذجطگبى ٍ يب هسيطاى زض نٌؼتٍ ،ظاضت ثْساقت ٍ هسيطاى اضقس اخطائي ًكَض ثب پيكٌْبز هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍضي ٍ اثالؽ ضئيؽزاًكگبُ
 2-3وظايف شورا
ٍظبيق قَضاي نٌؼت زاًكگبُ ػجبضت اؾت اظ:
 ؾيبؾتگعاضي ٍ تسٍيي اؾتطاتػيّبي اضتجبط ثب نٌؼت ٍ كٌبٍضي تهَيت ثطًبهِّبي ؾبالًِ ٍ ثلٌس هست زاًكگبُ زض حَظُ اضتجبط ثب نٌؼت ٍ كٌبٍضي تهَيت زؾتَضالؼولّبي هطتجظ تهَيت تؼطكِ ذسهبت هبثل اضائِ زاًكگبُ ثِ نٌؼت ثطضؾي گعاضـ ػولٌطز هبلي كٌبٍضي ٍ اضتجبط ثب نٌؼت زاًكگبُ ثطضؾي گعاضـ پيكطكت ثطًبهِّبي ًَتبُ هست ٍ ثلٌس هست اضتجبط ثب نٌؼت ٍ كٌبٍضي زاًكگبُ تهَيت قبذمّبي اضظيبثي اضتجبط ثب نٌؼت ٍ كٌبٍضي زاًكگبُ 3-3شيوه برگزاري جلسات شورا
-ضٍؾبي زاًكٌسُّب ٍ يب هطاًع حؿت ًيبظ ثب زػَت زثيط قَضا ثسٍى حن ضاي زض خلؿبت قَضا زػَت ذَاٌّس قس.
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-خلؿبت قَضا ثب حضَض ًهق ثِ ػالٍُ يي اػضبء ضؾويت ذَاّس يبكت.

ماده  :4مديريت توسعه فناوري
يٌي اظ ظيط هدوَػِ ّبي حَظُ هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍضي زاًكگبُ ،هسيطيت تَؾؼِ كٌبٍضي هي ثبقس .ايي هسيطيت هتكٌل اظ چْبض گطٍُ
ترههي :ثجت اذتطاػبت ٍ اثساػبت ،هطاًع ضقس ٍ قطًت ّبي زاًف ثٌيبى ،اضتجبط ثب نٌؼت ٍ تدبضي ؾبظي ثَزُ ٍ حؿت هَضز ثِ ػٌَاى
ثبظٍي اخطايي ٍ ًبضقٌبؾي آى ثِ قوبض هي ضٍزّ .وچٌيي زاضاي يي قَضا ثِ ًبم قَضاي ّوٌبضي زاًكگبُ ٍ نٌؼت هي ثبقس ًِ هؿئَليت
ؾيبؾت گصاضي ّبي ًالى ضا ثط ػْسُ زاقتِ ٍ ثب هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍضي ٍ ًويتِ ّبي ترههي اضتجبط ثب نٌؼت ٍ كٌبٍضي زض اضتجبط
هؿتوين اؾتً .ويتِ ّبي ترههي اخطايي اضتجبط ثب نٌؼت ٍ كٌبٍضي ًيع توبم تهويوبت اؾتطاتػيي ضا اتربش هي ًوبيٌس ٍ زض اضتجبط ثب
هسيطيت تَؾؼِ كٌبٍضي هي ثبقٌس.

ماده  :5کميته اجرائي ارتباط با صنعت
ثِ هٌظَض تؿْيل ٍ تؿطيغ زض اخطاي ايي زؾتَضالؼول ٍ ههَثبت قَضاي ّوٌبضي زاًكگبُ ٍ نٌؼتً ،ويتِ اخطايي اضتجبط ثب نٌؼت ًِ
هٌجؼس زض ايي زؾتَضالؼول ًويتِ اخطائي ًبهيسُ هيقَز ثب تطًيت ٍ ٍظبيق ظيط زض هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍضي زاًكگبُ ثطاي يي زٍضُ چْبض
ؾبلِ ًِ ػضَيت اػضب آى هبثل توسيس هي ثبقس ،تكٌيل هيگطزز.
 1-5اعضاء کميته اجرايي
اػضبي ايي ًويتِ ثِ قطح شيل اؾت:
 هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍضي زاًكگبُ ثؼٌَاى ضئيؽ ًويتِ هسيط تَؾؼِ كٌبٍضي ؾالهت زاًكگبُ ثؼٌَاى زثيط ًويتِ ًوبيٌسُ هؼبًٍت تَؾؼِ هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي هٌبثغ زاًكگبُ ًوبيٌسُ هؼبًٍت ؿصا ٍ زاضٍ زاًكگبُ ًوبيٌسُ حوَهي زاًكگبُ ًوبيٌسُ هؼبًٍت ثْساقت زاًكگبُ ًوبيٌسُ هؼبًٍت زضهبى زاًكگبُ هسيط اهَض پػٍّف زاًكگبُ هسيط اضتجبعبت ٍ ًبضثطز ًتبيح تحويوبت زاًكگبُ يي ًلط اظ ضٍؾبي هطاًع ضقس زاًكگبُ ثب پيكٌْبز هسيط زكتطتَؾؼِ كٌبٍضي ٍ اثالؽ هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍضي زاًكگبُ يي الي ً 3لط اظ ضٍؾب يب هؼبًٍيي پػٍّكي هطاًع تحويوبتي ثب پيكٌْبز هسيط تَؾؼِ كٌبٍضي ٍ اثالؽ هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍضيزاًكگبُ
 يي اليً 3لط اظ هؼبًٍيي پػٍّكي زاًكٌسُّب ثِ پيكٌْبز هسيط زكتط تَؾؼِ كٌبٍضي ٍ اثالؽ هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍضي زاًكگبُ3

 2-5وظايف کميته اجرايي
ٍظبيق ًويتِ اخطايي اضتجبط ثب نٌؼت ػجبضت اؾت اظ:
 ثطضؾي ٍ تهَيت عطحّبي اضتجبط ثب نٌؼت تْيِ ٍ پيكٌْبز زؾتَضالؼولّب ٍ قيَُ ّبي اخطائي هطتجظ ثب آى تؼييي ؾْن زاًكگبُ ،هدطي ٍ ؾبيط هَاضز هكبثِ ثب ضػبيت هلبز ايي زؾتَضالؼول ثطضؾي اهٌبًبت ٍ تَاًوٌسيْبي زاًكٌسُ ّب ٍ هطاًع ثوٌظَض تلَيض ٍ ضاُ اًساظي قَضاي هحيغي اضتجبط ثب نٌؼت ثطضؾي ٍ تهَيت ههَثبت قَضاّبي هحيغي تؼييي هدطي ثطاي ؾلبضقبت ثسٍى هتَلي اخطاييً ،بظط ٍ زاٍض ثطاي عطحّب حؿت هَضز ٍ ثب ضػبيت زؾتَضالؼول تْيِ ثطًبهِّبي پيكٌْبزي ًَتبُ هست ٍ ثلٌس هست زض حَظُ عطح ّبي اضتجبط ثب نٌؼت تْيِ ٍ پيكٌْبز قبذمّبي اضظيبثي اضتجبط ثب نٌؼت ثطضؾي ٍ پيكٌْبز ثطًبهِّبي آهَظقي ثِ گطٍُ اضتجبط ثب نٌؼت اًدبم ؾبيط تٌبليق هحَلِ اظ عطف قَضا زض ضاؾتبي ايي زؾتَضالؼول 3-5شيوه برگزاري جلسات کميته اجرايي
 خلؿبت ًويتِ اخطائي اضتجبط ثب نٌؼت ثب حضَض ًهق ثِ ػالٍُ يي اػضب ضؾويت ذَاّس يبكت.-خلؿبت ثهَضت هبّيبًِ ٍ ثط حؿت ًظط اػضب تكٌيل ذَاّس قس.

ماده  :6گروه ارتباط با صنعت دانشگاه
 1-6گطٍُ اضتجبط ثب نٌؼت زاًكگبُ يٌي اظ گطٍُ ّبي هسيطيت تَؾؼِ كٌبٍضي زاًكگبُ اؾت ًِ ثؼٌَاى زثيطذبًِ ًويتِ اخطايي ،هؿئَل
ؿطثبلگطي ٍ هويعي عطح ّبي ٍانلِ ،ؾبظهبًسّي ًبضگطٍُّب ،تكٌيل خلؿبت ،پيگيطي ٍ اخطاي ههَثبت ًويتِ اخطايي ذَاّس ثَز.
 2-6زاًكگبُ خْت ايدبز ؾبذتبض ؾبظهبًي ّوطاُ ثب پطؾٌل هٌبؾت ٍ تبهيي هٌبثغ ًبكي ثطاي گطٍُ اضتجبط ثب نٌؼت ٍ هسيطيت تَؾؼِ
كٌبٍضي زاًكگبُ ،اهساهبت الظم ثؼول هي آٍضز.
 3-6ثِ هٌظَض ّوبٌّگي زض گعاضـ ػولٌطز اضتجبط ثب نٌؼت زاًكگبًُ ،ليِ هطاًع تحويوبتي هؿتول ٍ يب هؼبًٍتّبي زاًكگبُ ًِ ضاؾبً ثب
نٌؼت هطاضزاز هٌؼوس هي ًٌٌس ،هَظلٌس يي ًؿرِ اظ هطاضزاز ٍ يب اؾٌبز هطثَعِ ضا ًِ ثيبًگط هَضَع ،حدن هبلي ٍ ظهبى هطاضزاز ثبقس ثِ گطٍُ
اضتجبط ثِ نٌؼت اضؾبل ًوبيٌس.
 4-6گطٍُ اضتجبط ثب نٌؼت زاًكگبُ هَظق اؾت ثطاي تْيِ پيف ًَيؽ زؾتَضالؼولّب ٍ قيَُّبي اخطايي هَضز ًيبظً ،بضگطٍُّبئي ضا اظ
هيبى ًبضقٌبؾبى ٍ اؾبتيس ذجطُ تكٌيل زّس.
 5-6گطٍُ اضتجبط ثب نٌؼت زاًكگبُ هَظق اؾت ثب تْيِ زؾتَض الؼولي ًِ پؽ اظ تبييس ًويتِ اخطايي ثِ تهَيت قَضا هي ضؾس ،قطايظ
تكَين (اهتيبظ اضتوب  ،كطنت هغبلؼبتي ،پطزاذت هبلي ٍ ؿيطُ ) اػضبي ّيئت ػلوي زاًكگبُ ًِ زض اضتجبط ثب نٌؼت كؼبل هي ثبقٌس ضا كطاّن
ًٌس.
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 6-6گطٍُ اضتجبط ثب نٌؼت زاًكگبُ هَظق اؾت ؾيبؾت ّب ي زاًكگبُ ٍ ههَثبت ًويتِ اخطايي ضا اخطا ًوبيس.
 7-6گطٍُ اضتجبط ثب نٌؼت زاًكگبُ هَظق اؾت پطٍغُ ّب ضا اضظيبثي ٍ پؽ اظ تهَيت ًويتِ اخطايي ،هطاضزاز ّبي هطثَعِ ضا هٌؼوس ًوبيس.

ماده  :7شوراي محيطي ارتباط با صنعت دانشگاه
.1-7قَضاي هحيغي زض تؼسازي اظ پػٍّكٌسُ ّب ،زاًكٌسُ ّب ٍ هطاًع تحويوبتي ثِ تكريم ًويتِ اخطايي اضتجبط ثب نٌؼت تكٌيل
ذَاّس گطزيس.
 2-7اػضبي قَضاي هحيغي :اػضبي قَضا تَؾظ هؼبٍى پػٍّكي زاًكٌسُ ٍ يب هطًع تحويوبتي پيكٌْبز ٍ تَؾظ ضئيؽ زاًكٌسُ يب هطًع
اثالؽ زٍضُ زٍ ؾبلِ نبزض ٍ ًؿرِ اي اظ احٌبم نبزضُ خْت اعالع هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍضي اضؾبل ذَاّس قس .تؼساز اػضب حساهل ً 5لط
ذَاّس ثَز.
تبصره :1ثٌب ثِ تلَيض قَضاي نٌؼت زاًكگبُ ثِ ًويتِ اخطايي اضتجبط ثب نٌؼت ،ثب تبييس ًويتِ اخطايي ٍظبيق قَضاي هحيغي ثِ
قَضايي ًِ زض زاًكٌسُ ّب ٍ يب هطاًع تحويوبتي تكٌيل قسُ ثبقس ،هحَل هي گطزز.
تبصره :2ضاثظ اضتجبط ثب نٌؼت ثِ ػٌَاى يٌي اظ اػضبي قَضاي هحيغي ثب پيكٌْبز ضئيؽ زاًكٌسُ يب هطًع تحويوبت ثطاي يي زٍضُ زٍ
ؾبلِ ثِ هسيطيت تَؾؼِ كٌبٍضي زاًكگبُ هؼطكي هي گطزز.
 3-7وظايف شوراي محيطي:
 اضائِ تَاًوٌسي ّبي زاًكٌسُ ّب ٍ هطاًع تحويوبتي ثِ زكتط هسيطيت تَؾؼِ كٌبٍضي زاًكگبُ ثطًبهِ ضيعي زض خْت ّسايت عطح ّبي پػٍّكي هطتجظ ثب نٌؼت زض هبلت پبيبى ًبهِ ّبي تحهيالت تٌويلي اضظيبثي عطح ّبي ٍانلِ ٍ اضؾبل ًتبيح عي نَضتدلؿِ تٌظيوي ثِ ًويتِ اخطايي اضتجبط ثب نٌؼتتبصرهً :حَُ اضظيبثي عطح ّب ثط اؾبؼ زؾتَض الؼول هطثَط ثِ گطٍُ اضتجبط ثب نٌؼت ( پيَؾت) هي ثبقس.
ًويتِ اخطايي اضتجبط ثب نٌؼت هي تَاًس تهَيت عطح ّبي تب ؾوق اػتجبضي هكرم اظ ثَزخِ ضا ثِ قَضاّبي هحيغي زاًكٌسُ ّب ٍ هطاًع
تحويوبتي هؿتول تلَيض ًوبيس .

ماده  :8امور مالي
 1-8هؼبًٍتّبي زاًكگبُ ،پػٍّكگبُ ٍ پػٍّكٌسُّب ،زاًكٌسُ ّب ٍ هطاًع تحويوبتي هَظلٌس پيكٌْبز تؼطكِ ًليِ ذسهبت آظهبيكگبّي ٍ
زؾتگبُّبي هَخَز ذَز ضا اػن اظ تؼطكِ ههَة ٍ ؿيطههَة ؾبليبًِ ثط اؾبؼ ثْبي توبم قسُ ًِ ثِ ًحَي هيتَاًس خْت اًدبم عطحّبي
ّوٌبضي ثب نٌؼت هَضز اؾتلبزُ هطاض گيطًس ثِ زاًكگبُ اػالم تب پؽ اظ تهَيت زض قَضاي نٌؼت ثِ هَضز اخطا گصاقتِ قَز.
 2-8هطاضزاز ّبيي تَؾظ گطٍُ اضتجبط ثب نٌؼت هٌؼوس هي قَز ًِ ثيف اظ ًيوي اظ ّعيٌِ ّبي هطثَعِ تَؾظ اضگبى زٍلتي يب ؿيط زٍلتي
ذبضج زاًكگبّي تبهيي گطزز ،زض ؿيط ايٌهَضت هكوَل عطح ّبي پػٍّكي هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍضي هي گطزز.
 3-8ثب تهَيت ًويتِ اخطايي ،ترهيم ثبالؾطي عطح ّبي اضتجبط ثب نٌؼت حساًثط تب ؾوق  %10ثطاي عطح ّبي ذسهبتي ٍ پػٍّكي
اضتجبط ثب نٌؼت ًؿط ًِ  50زضنس آى ثِ هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍضي ٍ هبثوي ثِ ٍاحس هطثَعِ ترهيم ذَاّس يبكت.
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 4-8اظ ًل اػتجبض عطح ّبي ذسهبتي 5 ،زضنس ؾْن زاًكگبُ ٍ ثِ تكريم ًويتِ اخطايي اضتجبط ثب نٌؼت تب ؾوق  35زضنس ؾْن ٍاحس
هطثَعِ خْت ّعيٌِ ّبي تؿْيالت آظهبيكگبّي ،كضب ٍ ذسهبت ،هبثوي ؾْن هدطي خْت تبهيي ًليِ ّعيٌِّبي هطثَط ثِ ّعيٌِ ّبي
پطؾٌلي ،هَاز ٍ ٍؾبيل ههطكي ،ذطيس ٍؾبيل ؿيطههطكي ،هبليبت ٍ ًظبضت اذتهبل ذَاّس يبكت.
تبصره  :1ثٌس  8-4اظ تبضيد  96/10/1پؽ اظ اعالع ضؾبًي گؿتطزُ ثِ هدطيبى هبثل اخطا هي ثبقس.
تبصره  :2ثب تكريم ًويتِ اضتجبط ثب نٌؼت ؾْن زاًكگبُ ٍ ٍاحس هطثَعِ ثطاي ؾبظهبى ّبي ذبل ( ؾتبز ؾلَلْبي ثٌيبزي ،ثٌيبز هلي
ًرجگبى ٍ  )...هبثل ثركف ذَاّس ثَز.
تبصره  :3زض نَضتي ًِ اظ هحل ّعيٌِ ّبي عطح هَاز ٍ تدْيعات ؿيط ههطكي ذطيساضي قَز زض گعاضـ ًْبيي قوبضُ ٍ پالى ٍ تبييس
هطًع ضويوِ گطزز.
تبصره ٍ :4احسّبي هرتلق زاًكگبُ هدبظ ّؿتٌس حساًثط تب  %40اظ ؾْن ثبالؾطي ذَز ضا ثِ ّوٌبضاى كؼبل زض حَظُ هطثَعِ پطزاذت
ًوبيٌس .هبثوي ؾْن ثبيس نطف كؼبليت ّبي پػٍّكي ٍ ًظبضتي قَز.
 5-8هطاضزازّبيي ًِ هٌدط ثِ اضائِ گَاّي ًيليت هحهَل نٌؼت ثب آضم زاًكگبُ گطزز ،ؾْن زاًكگبُ  40زضنس هطاضزاز هحبؾجِ ٍ ثِ
تكريم ًويتِ اخطايي اضتجبط ثب نٌؼت ثِ هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبضي ٍ ٍاحس هطثَعِ ترهيم زازُ ذَاّس قس.
 6-8پطزاذت هجلؾ عطح زض ّط هطحلِ ٍ تؿَيِ ًْبئي هٌَط ثِ تبييس نٌؼت (ًبضكطهب) ٍ يب ًبظط عطح ثَزُ ٍهدطيبى عطح هَظلٌس گعاضقبت
هطحلِاي ٍ پبيبى ًبض ضا ثِ گطٍُ اضتجبط ثب نٌؼت تحَيل ًوبيٌس.
 7-8زض نَضتي ًِ حبنل عطح هٌدط ثِ تَليس هحهَل يب اذتطاع قَز حوَم هبزي ٍ هؼٌَي ثطاي زاًكگبُ هغبثن هوطضات خبضي ثجت
اثساع ٍ اذتطاع اػوبل قسُ ٍ اؾتلبزُ اظ ًبم ،آزضؼ ٍ ،آضم زاًكگبُ ضٍي هحهَل هٌَط ثِ تبييس ًويتِ اخطايي هيثبقس.
ً 8-8ليِ ّعيٌِ ّبي هطتجظ ثب عطح اظ خولِ هبليبت ،ثيوِ ٍ ّوچٌيي خجطاى ًليِ ذؿبضات احتوبلي ًبقي اظ تؼلل زض اخطاي عطح ّب ٍ يب
ههَض زض اؾتلبزُ اظ زؾتگبّْب ،تدْيعات آظهبيكگبّي ٍ ًبضگبّي ثؼْسُ هدطي عطح ثَزُ ٍ ثب ترللبت زض ايي ظهيٌِ عجن آييي ًبهِ اًتظبهي
ّيئت ػلوي ضكتبض ذَاّس قسً .ظبضت ثط حؿي اخطاي عطح ًيع ثط ػْسُ زاًكٌسُ يب هطًع هطثَعِ هي ثبقس .گطٍُ اضتجبط ثب نٌؼت هَظق
اؾت ًِ يي ًؿرِ اظ هطاضزاز ضا خْت اعالع ثِ آى زاًكٌسُ يب هطًع تحويوبت اضؾبل ًوبيس.
 .9-8هطخغ حل ٍ كهل اذتالكبت احتوبلي هيبى هدطي ٍ زاًكگبُ يب ٍاحسّبي تبثؼِ ثب ٍاحس ّبي ذبضج زاًكگبُ زض اخطاي عطحّب،
ًويؿيَى هَضَع هبزُ  94آييي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي ًوبيٌسگبى هؼبًٍت پػٍّكي زاًكگبُ ذَاّس ثَز ٍ ضاي نبزضُ ثطاي عطكيي الظم
االخطا اؾت .زض نَضت ػسم حل اذتالف ،عطكيي هيتَاًٌس هطاتت ضا ثِ هطاخغ شيهالح اضخبع زٌّس.
ً 10-8ليِ هطاض زاز ّبي هَضَع ايي زؾتَضالؼول ثب اهضبي هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍضي زاًكگبُ هؼتجط ذَاّس ثَز.

ايي زؾتَض الؼول هكتول ثط  8هبزُ ٍ  29ثٌس ٍ  8تجهطُ زض قبًعزّويي خلؿِ قَضاي نٌؼت زاًكگبُ هَضخ  96/5/17ثِ تهَيت ضؾيس ٍ اظ
تبضيد تهَيت هبثل اخطا هي ثبقس.
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