شیوهنامه آزمایشگاه مرکسی دانشگاه صنعتی همدان
مقدمٍ:
ثشای ػبٗبٛذ١ی ٝضؼیت ٗٞخٞد تد٢یضات آصٗبیـِب١ی  ٝتحویوبتی اص ٛظش ٛشٕاكضاسی ،ػختاكضاسی ٛ ٝیشٝی اٛؼبٛی ثش اػبع
ػیبػت١بی اثالؽ ؿذٝ ٟصاست ػٔ ٕٞتحویوبت  ٝكٜبٝسی  ٝثب اػتٜبد ث ٠آییٛ ٚبٗ ٠ی ؿ٘بسٞٗ 3/151151 ٟسخٝ 94/07/25 ٠صاست
ػٔ ،ٕٞتحویوبت  ٝكٜبٝسی ؿیٛ ٟٞبٗ ٠آصٗبیـِبٗ ٟشًضی داٛـِب ٟكٜؼتی ٘١ذا ٙث ٠ؿشح ریْ تذٝی ٚؿذ ٟاػتٓ .زا اػتلبد ٟاص
اٌٗبٛبت آصٗبیـِب١ی آصٗبیـِبٗ ٟشًضی داٛـِب ٟكٜؼتی ٘١ذا ،ٙثٜٗ ٠ظٞس سكغ ٛیبص١بی پظ١ٝـی اػضبی ١یأت ػٔ٘یٗ ،حووبٝ ٙ
داٛـدٞیب ٙداٛـِب ٝ ٟخبسج اص داٛـِب ٟدس اصای تأٗی١ ٚضی١٠ٜبی ٗلٞة ؿذ ٟدس ای ٚؿیٟٛٞبٗ ٠ثالٗبٛغ اػت.
مادٌ  :1تعریف
آزمایشگاٌ مرکسی داوشگاٌ صىعتی َمدان :ثٗ ٠د٘ٞػ٠ای اص ػختاكضاس١بٛ ،شٕاكضاس١بٜٗ ،بثغ اٛؼبٛی ٗتخلق ٝ
دػتٞسآؼْ٘١بی ٗشتجظ اعالم ٗیؿٞد ً ٠دس كضبی كیضیٌی ٗتٜبػت ،ث٠كٞست ؿجٌ٠ای ثشای اٛدبٕ آصٗبیؾ١بی ػٔ٘ی ٝ
تحویوبتی ایدبد  ٝػبصٗبٙد١ی ؿذ ٟاػت.
شًرا :ؿٞسای آصٗبیـِبٗ ٟشًضی داٛـِب ٟكٜؼتی ٘١ذا ٠ً ٙاص ای ٚث ٠ثؼذ ث٠اختلبس ؿٞسا ٛبٗیذٗ ٟیؿٞد.
مادٌ  :2مًضًع آزمایشگاٌ مرکسی داوشگاٌ صىعتی َمدان
آصٗبیـِبٗ ٟشًضی داٛـِب ٟكٜؼتی ٘١ذا ٙثب ٗٞضٞع ػبٗبٛذ١ی اٌٗبٛبت  ٝتد٢یضات پیـشكتٞٗ ٠سد ٛیبص ُش١ٟٝبی ٗختٔق آٗٞصؿی
 ٝپظ١ٝـی  ٝكٜبٝسی ،ث٢شٟٝسی ث٢ی ٠ٜاص اٌٗبٛبت ٗٞخٞد ،كشك٠خٞیی  ٝخُٔٞیشی اص خشیذ١بی تٌشاسیٞٗ ،اصی  ٝؿیشضشٝسی،
اٌٗب ٙث٢شٟثشداسی اص داد١ٟب دس آیٜذ ،ٟایدبد استجبط ثیـتش ثی ٚپظ١ٝـِشا ،ٙاٛتوبّ اعالػبت ،پش١یض اص اٛحلبسی ؿذ ٙدػتِب١ٟب ٝ
تد٢یضات ٗٞخٞد ،كؼبّ ٞ٘ٛدًٔ ٙی ٠تد٢یضات آصٗبیـِب١ی ٗٞخٞد  ٝاٌٗب ٙدػتشػی  ٠٘١اػضبی ١یبت ػٔ٘ی ،پظ١ٝـِشا،ٙ
داٛـدٞیبٗ ٝ ٙحووب ٙث ٠كضب ١ب  ٝاٌٗبٛبت پظ١ٝـی ایدبد ٗیِشدد .دس ض٘ ٚاٌٗب ٙداسد تد٢یضات ٗٞسد ٛظش دس یي كضبی
ػشثؼت ،٠دسیي ٗحْ تد٘یغ ؿذ ٟثبؿذ یب دس آصٗبیـِب١ ٟبی ٝاثؼت ٠ث ٠آصٗبیـِبٗ ٟشًضی كؼبٓیت ٘ٛبیٜذ.
مادٌ َ :3دف از تديیه شیًٌوامٍ آزمایشگاٌ مرکسی داوشگاٌ صىعتی َمدان
٢ٛ 1-3بدیً ٠ٜشد ٙكش َٜ١اؿتشاىُزاسی ٜٗبثغ  ٝتٞاٜ٘ٛذی١بی ػٔ٘ی  ٝآصٗبیـِب١ی (ػختاكضاسی ٛ ٝشٕاكضاسی)
 2-3تؼ٢یْ دس ث٢ش ٟثشداسی ث٢ی ٠ٜاص آصٗبیـِب١ ٟب ً ٝبسُب١ ٟبی داٛـِبٟ
ٗ 3-3ت٘شًض ؿذ ٙتد٢یضات آصٗبیـِب١ی  ٝاٌٗب ٙثشٛبٗ٠سیضی ٗ ٝذیشیت خذٗبت آصٗبیـِب ٟخ٢ت اسائ ٠خذٗبت ث٢ی ٠ٜپظ١ٝـی ٝ
كٜبٝسی تٞػظ ًبسؿٜبػب ٙآٗٞصؽ دیذٗٝ ٟتخلق
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 4-3ؿلبف ؿذ ٙػٌ٘ٔشد١بی ٗبٓی آصٗبیـِب١ٟب
 -5-3خُٔٞیشی اص خشیذ تد٢یضات ٗـبث ٝ ٠كشا ٖ١آٝسد ٙاٌٗب ٙخشیذ دػتِب١ٟبی ضشٝسی
-6-3تؼ٢یْ خذٗبتسػبٛی دس ؿجٌ ٠آصٗبیـِب١ٟبی ػٔ٘ی ایشا( ٙؿبػب)
 7-3اٌٗبٗ ٙـبسًت كؼبّ دس اخشای پشٝط١ ٟبی تحویوبتی  ،اػتبٛی ٔٗ ،ی  ٝثی ٚآ٘ٔٔی
 8-3ػٓٞ٢ت دس ثشهشاسی ٛظبٕ HSE
مادٌ  :4ترکیة شًرای آزمایشگاٌ


سئیغ داٛـِب( ٟسئیغ ؿٞسا)



ٗذیش اٗٞس پظ١ٝؾ  ٝكٜبٝسی( ٛبیت سئیغ)





ٗؼب ٙٝآٗٞصؿی پظ١ٝـی
ٗؼب ٙٝاداسی ٗ ٝبٓی
سئیغ آصٗبیـِب( ٟدثیشؿٞسا )

مادٌ  :5زمان ادارٌ ي جلسات شًرا
تؼیی ٚصٗب ٙخٔؼ ٠ؿٞسا  ٝتشتیت دػٞت ثٜب ث ٠كالحذیذ ؿٞسای ٗشًضی داٛـِب ٟكٜؼتی ٘١ذا ٙحذاهْ د ٝثبس دس ػبّ  ٝثشای
سػ٘یت یبكت ٚخٔؼ ٠حضٞس حذاهْ ػٛ ٠لش اص اػضب ؿٞسا آضاٗی اػت
مادٌ  :6يظایف شًرا
-1-6تلٞیت چـٖاٛذاص  ٝثشٛبٗ١٠بی ػبّ  ٝتؼیی ٚخظٗـی الصٕ
-2-6اكتتبح حؼبة ثبٌٛی ثٛ ٠بٕ آصٗبیـِبٗ ٟشًضی داٛـِب ٟكٜؼتی ٘١ذا ٙثشای ًؼت دسآٗذ اختلبكی ُ ٝشدؽ ٗبٓی
تجلش :ٟثش اػبع آییٛ ٚبٗ٠ی ؿ٘بسٞٗ 3/151151 ٟسخٝ 94/07/25 ٠صاست ػٔ ،ٕٞتحویوبت  ٝكٜبٝسی ،ت٘بٗی دسآٗذ١بی حبكْ اص
خذٗبت آصٗبیـِبٗ ٟشًضی ثبیذ ث ٠حؼبة اختلبكی آصٗبیـِبٗ ٟشًضی ٝاسیض ؿٞد.
-3-6تأٗی ٚاػتجبس  ٝتـییشدس ػشٗبی ٠آصٗبیـِبٟ
-4-6تلٞیت ثٞدخ ٠ػبٓیب٠ٛ
-5-6تلٞیت تشاص ٛبٗٗ ٠بٓی
-6-6ثشسػی ،تلٞیت خشیذ  ٝاٛؼوبد هشاسداد١بی تؼ٘یش٢ِٛٝذاسی آصٗبیـِب١ی
٘١ -6-6بٞ٘ٛ َٜ١دٗ ٙلٞثبت ؿٞسا ثب ػیبػت١بی  ٝا١ذاف ؿجٌ ٠ؿبػب
 -7-6ثشٛبٗ٠سیضی ،ػبٗبٛذ١ی ٛ ٝظبست ثش كؼبٓیت١بی آصٗبیـِبٗ ٟشًضی
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ٛ -8-6ظبست ثش ٛح١ ٟٞضیً ٠ٜشد كحیح اػتجبسات
 -9-6تل٘یٖ ُیشی دس ٗٞسد خشیذ دػتِب٢١بی اكٔی آصٗبیـِبٗ ٟشًضی یب تؼ٘یش ٢ِٛ ٝذاسی آ٢ٛب
 -10-6ثشسػی  ٝتؼیی ٚتؼشك١ ٠بی خذٗبت آصٗبیـِب١ی ً ٝبسُب١ی پیـ٢ٜبد ؿذ ٟاص عشف سئیغ آصٗبیـِبٗ ٟشًضی
مادٌ  :7اوتصاب رئیس آزمایشگاٌ مرکسی
 -1-7سئیغ آصٗبیـِبٗ ٟشًضی داٛـِب ٟكٜؼتی ٘١ذا ٙث ٠پیـ٢ٜبد ٗذیشپظ١ٝؾ  ٝكٜبٝسی  ٝاثالؽ سییغ داٛـِب ٟثٗ ٠ذت  1ػبّ
ٜٗلٞة ٗیُشدد.
 -2-7ت٘بٕ كؼبٓیت١بی سئیغ آصٗبیـِبٗ ٟشًضی صیش ٛظش ٗذیش پظ١ٝؾ  ٝكٜبٝسی كٞست ٗیُیشد.
مادٌ  :8يظایف رییس شًرا
 -1-8اداس ٟخٔؼبت ؿٞسا
ٛ -2-8ظبست ثش حؼ ٚخشیب ٙاٗٞس ث ٠خلٞف ٛظبست ثش ػٌ٘ٔشد سئیغ آصٗبیـِبٟ
مادٌ  :9يظایف وایةرییس شًرا
 -1-9اداس ٟخٔؼ ٠دس ؿیبة سییغ ؿٞسا
 -2-9اسػبّ ُضاسؽ ػٌ٘ٔشد ػبٓیب ٠ٛثب تأییذ سییغ ؿٞسا ثٗ ٠ؼبٛٝت پظ١ٝؾ  ٝكٜبٝسی ٝصاست ػٔ ،ٕٞتحویوبت  ٝكٜبٝسی
مادٌ  :11يظایف رئیس آزمایشگاٌ مرکسی
-1-10تذٝیٛ ٚظبٗی ١ذكٜ٘ذ  ،ػبصٗب ٙیبكت ، ٠دهین  ٝؿلبف ثشای اداس ٟآصٗبیـِب ٝ ٟاخشای آٙ
 -2-10اسائ ٝ ٠پیـ٢ٜبد ساٌ١بس١بی ٜٗبػت خ٢ت اكضایؾ ضشیت ایٜ٘ی ًبس دس آصٗبیـِب ٟث ٠ؿٞسا خ٢ت تلٞیت
 -3-10پیـ٢ٜبد ثٌبس ُیشی  ٝتؼذیْ ٛیشٝی اٛؼبٛی ،تؼییٝ ٚظبیق ٗ ٝضایبی ٗشثٞط دس حذٝد ثٞدخٗ ٠لٞة ٗ ٝوشسات
 -4-10اٗضب اػٜبد ٗبٓی ٗشتجظ ثب خشیذ تد٢یضات آصٗبیـِب ٟاص ٗحْ ثٞدخ ٠ػبٓیب ٝ ٠ٛدسآٗذ١بی اختلبكی آصٗبیـِب ٟثب ٘١بِٜ١ی
ؿٞسا
 -5-10اسائ ٠كلٔی ُضاسؽ ٗبٓی  ٝآٗبس ػٌ٘ٔشد ٛ ٝح١ ٟٞضیً ٠ٜشد اػتجبسات ث ٠ؿٞسا
 -6-10ؿٜبػبیی ،تٌشیٖ  ٝخزة ٗـتشیب ٝ ٙتجٔیـبت دس ٝ ٙٝثیش ٙٝداٛـِبٟ
 -7-10ثشُضاسی دٝس١ ٟب ً ٝبسُب١ ٟبی آٗٞصؿی  ٝپظ١ٝـی ٗشتجظ ثب كؼبٓیت ١بی آصٗبیـِبٗ ٟشًضی
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 -8-10ت٢ی ٝ ٠تٜظیٖ پیؾٞٛیغ دػتٞس ًبس١ب  ٝآییٛٚبٗ١٠بی ٗشتجظ ثب آصٗبیـِبٗ ٟشًضی داٛـِب ٟكٜؼتی ٘١ذا ٙثشای پیـ٢ٜبد ث٠
ؿٞسا
 -9-10پیـ٢ٜبد پشداخت دسكذ ٗلٞة دسآٗذ آصٗبیـِب ٟثً ٠بسؿٜبػب ٙدػتِب١ٟب ثشاػبع ًبسایی  ٝتؼ٢ذ ًبسی  ،ث ٠ؿٞسا
 -10-10پیـ٢ٜبد تٞػؼ ٠كؼبٓیت١بی آصٗبیـِبٗ ٟشًضی داٛـِب ٟكٜؼتی ٘١ذا ٙث ٠ؿٞسا
 -11-10پیـ٢ٜبد ٗـبٝس كٜی ثشای تد٢یضات آصٗبیـِبٗ ٟشًضی ثب ٗـٞست ُش١ٟٝبی آٗٞصؿی  ٝاثالؽ اص عشف ٗذیشپظ١ٝؾ ٝ
كٜبٝسی
 -12-10ثشسػی كٜی – اهتلبدی سٛٝذ تد٢یض  ٝتٞػؼ ٠آصٗبیـِب ٟیب دػتِب ٝ ٟاسائ ٠آ ٙث ٠ؿٞسا خ٢ت تلٞیت
 -13-10ت٢ی ٠ثبٛي اعالػبت تد٢یضات تحویوبتی  ٝآصٗبیـِب١ی
ٌ٘١ -14-10بسی ٗؼت٘ش ثب دكتش اٗٞس پـتیجبٛی پظ١ٝؾ  ٝكٜبٝسی ٝصاست ػٔ ،ٕٞتحویوبت  ٝكٜبٝسی
ٛ -15-10ظبست ثش ٛظبٕ تؼ٘یش ٢ِٛ ٝذاسی تد٢یضات
 -16-10تالؽ ثشای دسیبكت اػتبٛذاس١بی ٗٔی  ٝثی ٚآ٘ٔٔی ثشای آصٗبیـِبٟ
 -17-10ثشُضاسی خٔؼبت تخللی ثب ٗذیشا ٙدػتِب٢١ب  ٝآصٗبیـِب١ ٟب  ٝاسائٗ ٠لٞثبت ای ٚخٔؼبت ث ٠ؿٞسا
 -18-10اثالؽ  ٝپیِیشی ٗلٞثبت خٔؼ ٠ؿٞسا
 -19-10اسػبّ ُضاسؽ ػبٓیب ٠ٛث ٠سییغ ؿٞسا
مادٌ  :11يظایف مشايران فىی دستگاَُا ي سرپرستان آزمایشگاٌ َای َمکار آزمایشگاٌ مرکسی
ٛ -1-11ظبست ٗؼتویٖ ثش اٛدبٕ آصٗبیـبت دس ػغح اػتبٛذاسد١بی ٗٔی  ٝثی ٚآ٘ٔٔی  ٝاػتبٛذاسد١بی خبف آصٗبیـِب٢١ب
 -2-11پیِیشی اٗٞس ٗشثٞط ث ٠ػشٝیغ ٢ِٛ ٝذاسی تد٢یضات  ٝدػتِب٢١ب
ٛ -3-11ظبست ثش ٝضؼیت ایٜ٘ی  ٝث٢ذاؿت تد٢یضات آصٗبیـِب١ی
 -4-11استجبط ٗٞثش ثب سئیغ آصٗبیـِبٗ ٟشًضی
 -5-11اسائُ ٠ضاسؽ ١بی ٗب١ب ٠ٛاص كؼبٓیت ١بی آصٗبیـِب ٟیب دػتِب ٟث ٠سئیغ آصٗبیـِبٗ ٟشًضی
ٛ -6-11ظبست ثش ػٌ٘ٔشد ًبسؿٜبػبٙ
 -7-11ثشسػی ٝضؼیت ١ ٠ٛٞ٘ٛبی اسػبٓی  ٝاع٘یٜب ٙاص ٗتٜبػت ثٞد ٙآ٢ٛب ثب دػتِبٗ ٟشثٞع٠
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مادٌ  :12يظایف کارشىاس آزمایشگاٌ یا دستگاٌ
ً -1-12بٓیجشاػی ٙٞكحیح دػتِب ٝ ٟاع٘یٜب ٙاص كحت ػٌ٘ٔشد دػتِبٟ
 -2-12اٛدبٕ آصٗبیـبت دس ػغح اػتبٛذاسد١بی ٗٔی  ٝثی ٚآ٘ٔٔی  ٝاػتبٛذاسد١بی خبف آصٗبیـِب٢١ب ثب ٘١بِٜ١ی ٗؼئٗ ّٞشثٞع٠
 -3-12آُب١ی  ٝسػبیت ٌٛبتی ًٞٗ ٠خت خُٔٞیشی اص آػیت دیذُی دػتِبٗ ٟیـٞد.
 -4-12سػبیت ٝضؼیت ایٜ٘ی  ٝث٢ذاؿت تد٢یضات آصٗبیـِب ٟیب دػتِبٟ
 -5-12اسائُ ٠ضاسؽ سٝصا ٠ٛثٗ ٠ؼئٗ ّٞشثٞع٠
 -6-12سػبیت ٌٛبت ایٜ٘ی خ٢ت ػالٗت خؼ٘ی خٞد ٗ ٝشاخؼی ٚث ٠آصٗبیـِبٟ
 -7-12پیِیشی اٗٞسكٜی  ٝاداسی دػتِب ٟیب آصٗبیـِب ٟصیش ٛظش ٗـبٝس كٜی یب ػشپشػت آصٗبیـِبٌ٘١ ٟبس ٗشثٞع٠
 -8-12تٌشیٖ ٗتوبضیب ٙداخْ  ٝخبسج داٛـِب ٝ ٟپیِیشی ًٔی ٠اٗٞس پزیشؽ  ٝاسػبّ پبػخ دسخٞاػت ١ب دس اػشع ٝهت
 -9-12اٛدبٕ كشایٜذ اسائ ٠خذٗبت آصٗبیـِب١ی ً ٝبسُب١ی اصپزیشؽ  ٠ٛٞ٘ٛتب اسػبّ پبػخ ثٗ ٠توبضی ؿبْٗ:
-

دسیبكت كشٕ ١بی تٌ٘یْ ؿذٗ ٟتوبضی تٞػظ ًبسؿٜبع  ٝاسػبّ ثشای ٗـبٝس كٜی دػتِب ٟیب ػشپشػت آصٗبیـِبٟ
ٌ٘١بس خ٢ت تبییذ اٌٗب ٙپزیش ثٞد ٙدسخٞاػت

-

اػالٕ ١ضی ٠ٜثٗ ٠توبضی  ٝدسیبكت  ٝ ٠ٛٞ٘ٛكیؾ ٝاسیضی

-

اٛدبٕ آصٗبیؾ تٞػظ ًبسؿٜبع ٗشثٞع٠

-

اسػبّ ٛتبیح ثٗ ٠ـبٝس كٜی دػتِب ٟیب ػشپشػت آصٗبیـِبٌ٘١ ٟبس

-

دسیبكت تبییذی ٠اص ٗـبٝس كٜی دػتِب ٟیب ػشپشػت آصٗبیـِبٌ٘١ ٟبس

-

ت٢یٛ ٠بٗ ٠اسػبّ پبػخ ٛتبیح ٗغبثن كشٗت تبییذ ؿذ ٟثب اٗضب سئیغ آصٗبیـِبٗ ٟشًضی

-

اسػبّ پبػخ تبییذ ؿذ ٟثٗ ٠توبضی

-

ت٢ی ٝ ٠اسػبّ ًبتبٓٗ ٍٞؼشكی آصٗبیـِب ٝ ٟدػتِب٢١ب ثٗ ٠شاًض آٗٞصؿی  ٝپظ١ٝـی خ٢ت خٔت ٗـتشیبٙ

-

اسائُ ٠ضاسؽ ١لتِی ث ٠سئیغ آصٗبیـِبٗ ٟشًضی

-

پیِیشی اٗٞسكٜی  ٝاداسی آصٗبیـِب٢١ب صیش ٛظش سئیغ آصٗبیـِبٗ ٟشًضی
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مادٌ  :13وحًٌ تعییه تعرفٍ
ٗ 1-14یضا ٙتؼشك ٠خذٗبت آصٗبیـِب١ی ً ٝبسُب١ی ث ٠پیـ٢ٜبد سئیغ آصٗبیـِبٗ ٟشًضی  ٝثب تلٞیت ؿٞسا ،ثشای ٗذت یي ػبّ
 ٝدس اسدیج٢ـت ٗب١ ٟش ػبّ تؼییٗ ٚیؿٞد.
 2-14دس كٞستی ً ٠دسخٞاػت خذٗبت آصٗبیـِب١ی دس ساػتبی اٛدبٕ پبیبٛٙبٗ ٠داٛـدٞیی ،عشح ١ب یب كؼبٓیت ١بی پظ١ٝـی
اػضبی ١یئت ػٔ٘ی ثبؿذ ،ث ٠اػضبی ١یئت ػٔ٘ی  ٝداٛـدٞیب ٙدٝس١ٟبی تحلیالت تٌ٘یٔی داٛـِب ٟكٜؼتی ٘١ذا 50 ٙدسكذ  ٝث٠
داٛـدٞیب ٙػبیش داٛـِب١ٟب  20دسكذ تخلیق دادٗ ٟیؿٞد.
مادٌ َ :14سیىٍکرد درآمدَا
ثب اسایُ ٠ضاسؽ١بی دٝسٟای سئیغ آصٗبیـِب ٟدس خلٞف خذٗبت اسای ٠ؿذٗ ٟؼبدّ كیؾ١بی ثبٌٛی ٝاسیض ؿذ ٝ ٟتبییذ ٗذیش
پظ١ٝـی داٛـِب ،ٟپغ اص ًؼش ثبالػشی داٛـِب ٟثٗ ٠جٔؾ  35دسكذ ،ػٛ ٖ٢یشٝی اٛؼبٛی ؿبْٗ ًبسؿٜبع اپشاتٞس دػتِب١ ، ٟیبت
ػٔ٘ی ٗـبٝس كٜی دػتِب( ٟدسكٞستی ً ٠دػتِبٞٗ ٟسد ٛظشٗـبٝسكٜی داؿت ٠ثبؿذ) یب ػشپشػت آصٗبیـِب١ ٝ ٟیبت ػٔ٘ی ٗلؼش
آصٗبیؾ ( دس كٞست دسخٞاػت تلؼیش آصٗبیؾ تٞػظ ٗـتشی ) حذاًثش ٗؼبدّ 50دسكذ  ٝآجبهی ث ٠ػٜٞا ٙػ١ ٖ٢ضی١٠ٜبی
آصٗبیـِبٗ ٟشًضی(ثش اػبع اػٜبد ٗثجت )٠ثشای تٌ٘یْ تد٢یضات ١ ٝضی١ ٠ٜبی ٢ِٛذاسی  ٝتؼ٘یشات دس اختیبس ٗذیش پظ١ٝؾ ٝ
كٜبٝسی هشاس ٗیُیشد.
تجلش -ٟػً ٖ٢بسؿٜبػب ٙؿیش ١یئت ػٔ٘ی ث ٠كٞست اضبكً ٠بسی ثش اػبع ثٜذ"ة" ٗبد 5 ٟپیٞػت ؿ٘بس ٟیي آییٛ ٚبٗٗ ٠بٓی
ٗؼبٗالتی دػتٞسآؼْ٘ ٛحٝ ٟٞكٗ ٝ ّٞلشف دسآٗذ١بی اختلبكی داٛـِب ٟپشداخت خٞا١ذ ؿذ.
تجلش -ٟآصٗبیـِبٗ ٟشًضی ٗیتٞاٛذ اص اٌٗبٛبت ػبیش آصٗبیـِب١ ٟبی داٛـِب ٠ً ٟاٌٗب ٙدسآٗذ صایی ثشای آ٢ٛب تؼشیق ُشدیذ ٟاػت
 ٝتؼشك١ ٠ب ث ٠تلٞیت ؿٞسا سػیذ ٟثبؿذ ،ث ٠ػٜٞاٌ٘١ ٙبس آصٗبیـِبٗ ٟشًضی اػتلبد٘ٛ ٟبیذ ٗ ٝغبثن ای ٚآییٛ ٚبٗ ٠دسآٗذ ًؼت
٘ٛبیذ ٝػٛ ٖ٢یش١ٝبی اٛؼبٛی ٗشتجظ سا پشداخت ٘ٛبیذ.
تجلش -ٟػ35 ٖ٢دسكذ ثبالػشی داٛـِبٗ ٟغبثن ضٞاثظ ٗشثٞع ٠كشف ١ضی١ ٠ٜبی پظ١ٝـی ٗی ُشدد.

مادٌ :15
ای ٚؿیٟٛٞبٗ ٠دس ٗ 15بد 2 ٝ ٟتجلش ٟدس تبسیخٞٗ.95/4/12.سد تلٞیت ؿٞسا  ٝدس تبسیخ ٞٗ 95/8/4سد تلٞیت ١یبت سئیؼ ٠داٛـِبٟ
كٜؼتی ٘١ذا ٝ ٙاص صٗب ٙتلٞیت الصٕاالخشا اػت.
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