آييي ًبهِ ًحَُ ثزگشاري گزدّوبيي ّبي ثيي الوللي
هبدُ  -1هٌظَر اس گزدّوبيي در ايي آييي ًبهِ ،سويٌبرّ ،وبيش ،ثشرگذاشت هَضَع تجصزُ ( )3هبدُ ( )1قبًَى
ًحَُ اعوبل ًظبرت ثزكبّش ّشيٌِ ّبي غيز ضزٍر ٍ خلَگيزي اس تدول گزايي -هصَة  -1371هي ثبشذ.
هبدُ  -2گزدّوبيي ّبيي ثيي الوللي شٌبختِ هي شًَذ كِ داراي توبهي ٍيژگي ّبي سيز ثبشٌذ:
الف :ثب هشبركت يك يب چٌذ سبسهبى يب اًدوي تخصصي ثيي الوللي ثزگشار شَد.
ة :داراي ّذف ٍ هَضَع ثيي الوللي ثبشذ (يعٌي ّوبيش هخبعجيٌي اس هليت ّبي گًَبگَى داشتِ يب هَضَع
هَرد عالقِ هليت ّبي هختلف را هَرد ثحث قزار هي دّذ).
ج :شخصيت ّبي هجزس اس كشَرّبي هختلف در ٍاحذ ّبي ثزًبهِ ريشي آى عضَيت ٍ هشبركت فعبل داشتِ
ثبشٌذ.
د :ثخش قبثل قجَلي اس سخٌزاًي ّب ٍ هقبلِ ّبي علوي (حذاقل  %21هقبالت ) تَسظ شزكت كٌٌذگبى خبرخي
ارايِ شَد.
هبدُ  -3ثزگشاري ّوبيش ّبي ثيي الوللي تَسظ دستگبّْبي اخزايي هٌَط ثِ تصَيت ّيبت ٍسيزاى استٍ .سيز
يب ثبالتزيي هقبم اخزايي دستگبُ هَظف است پيشٌْبد ثزگشاري ّز ّوبيش را حذاقل شش هبُ قجل اس تبريخ
ثزگشاري ّوبيش ٍ ّوزاُ ثب اعالعبت السم ًظيز ًبمّ ،ذف ٍ ًتبيح احتوبلي ثزگشاري ّوبيش ٍ كشَرّب ٍ يب
سبسهب ًْبي هشبركت كٌٌذُ ٍ ّوچٌيي ثزآٍرد تقزيجي ّشيٌِ ّبي ثزگشاري آى ثِ ّيبت ٍسيزاى ارايِ ًوبيذ.
تجصزُ  -1در ٍاحذ علوي ّوبيش ّبيي كِ خٌجِ علوي دارًذ السم است تعذادي اس استبداى ٍ هحققبى هجزس ثب
تخصص هزثَط اس داًشگبّْب ٍ هزاكش پژٍّشي كشَر حضَر داشتِ ثبشٌذ.
تجصزُ  -2هَارد استثٌب كِ ٍسرا ٍ رٍسبي سبسهبًْبي هستقل در هالقبتْب ٍ ثزًبهِ ّبي خبرخي ثزگشاري يكي اس
هَارد هٌذرج در هبدُ ( ) 1را تفبّن هي ًوبيٌذ اس هذت هٌذرج در ايي ثٌذ هستثٌي ثَدُ ٍ در اٍليي فزصت در
خلسِ ّيبت ٍسيزاى هغزح خَاّذ شذ.
هبدُ  -4خلسبت كبري اس قجيل هذاكزا ت ،هيشگزد ،خشٌَارُ ٍ درٍُ ّبي آهَسشي ًظزي ٍ كبرثزدي ثلٌذهذت ٍ
كَتبُ هذت كِ هَسسبت آهَسشي ٍ دستگبّْبي اخزايي در راستبي اًدبم ٍظبيف قبًًَي خَد ثب حضَر ٍ يب
استفبدُ اس اتجبع خبرخي يب ًوبيٌذگبى سبيز دٍلت ّب ٍ يب سبسهبًْبي ثيي الوللي ثزگشار هي ًوبيٌذّ ،وبيش ثيي
الوللي تلقي ًشذُ ٍ هشوَل ايي آييي ًبهِ ًوي ثبشذ.
هبدُ ّ -5وبيش ّبيي كِ ثب حضَررٍسب ٍ اعضبي ّيبت ّبي ًوبيٌذگي داين يب هَقت دٍلت ّبي خبرخي ٍ يب
سبسهبًْبي ثيي الوللي درايزاى ثزگشارهي شَدّ ،وبيش ثيي الوللي تلقي ًوي گزدد.
هبدُ  -6ثزگشاري سويٌبر ،كٌ گزُ ،ثشرگذاشت ،گزدّوبيي كِ فبقذ شزايظ هٌذرج در ايي آييي ًبهِ ثبشذ تحت
عٌَاى ثيي الوللي تَسظ دستگبّبي اخزايي ثِ استثٌبي ٍسارت اهَر خبرخِ هوٌَع است.

اعالعبت هَرد ًيبس خْت اخذ هدَس ريبست خوَْري :
-1

عٌَاى دقيق گزدّوبيي .

-2

خالصِ اي اس هَضَع گزدّوبيي .

-3

هحل ثزگشاري ،تبريخ شزٍع ٍ هذت ثزپبيي.

-4

تعذاد تقزيجي شزكت كٌٌذگبى داخلي .

-5

تعذاد تقزيجي شزكت كٌٌذگبى خبرخي (ثِ تفكيك ًبم كشَر).

-6

تعذاد تقزيجي سخٌزاًبى داخلي .

-7

تعذاد تقزيجي سخٌزاًبى خبرخي (ثِ تفكيك ًبم كشَر).

-8

در صَرت ًيبس ثِ سيستن تزخوِ ّوشهبى ،تعييي سثبًْبي هَرد ًيبس.

-9

ّشيٌِ ّبيي كِ اًدبم خَاّذ گزفت.

 -11ثَدخِ پيش ثيٌي شذُ ٍ هحل اعتجبر آى.
 -11ثْزُ ثزداري خوَْري اسالهي ايزاى اس ثزپبيي گزدّوبيي .
 -12دثيز گزدّوبيي ٍ شوبرُ تلفي خْت توبسْبي فَري.
ٍ -13احذ هسئَل يب ّوبٌّگ كٌٌذُ اهَر گزدّوبيي .
 -14اسبهي يك يب چٌذ سبسهبى يب اًدوي تخصصي خبرخي كِ ثب گزدّوبيي هشبركت دارًذ.
 -15تعذاد يب درصذ هقبالت خبرخي ارائِ شذُ .
 -16اعالم اسبهي ٍ هشخصبت (عجق فزم هشخصبت اتجبع خبرخي پيَست) خْت صذٍر رٍاديذ شزكت كٌٌذگبى خبرخي
.

فزم تقبضبي ثزگشاري گزدّوبيي ثيي الوللي
اعالعبت هَرد ًيبس خْت اخذ هدَس ريبست خوَْري :
 -1عٌَاى دقيق كٌگزُ :
 -2خالصِ ايي اس هَضَع كٌگزُ :
 -3هحل ثزگشاري  ........................... :تبريخ شزٍع  ..............................:هذت ثزپبيي ..............
 -4تعذاد تقزيجي شزكت كٌٌذگبى داخلي:
 -5تعذاد تقزيجي شزكت كٌٌذگبى خبرخي ( ثِ تفكيك ًبم كشَر ):
 -6تعذاد تقزيجي سخٌزاًبى داخلي :
 -7تعذاد تقزيجي سخٌزاًبى خبرخي( ثِ تفكيك ًبم كشَر ):
 -8در صَرت ًيبس ثِ سيستن تزخوِ ّوشهبى  ,تعييي سثبًْبي هَرد ًيبس :
ّ -9شيٌِ ّبيي كِ اًدبم خَاّذ گزفت :
 -11ثَدخِ پيش ثيٌي شذُ ٍ هحل اعتجبر آى :
 -11ثْزُ ثزداري خوَْري اسالهي ايزاى اس ثزپبيي كٌگزُ :
 -12دثيز كٌگزُ ٍ شوبرُ تلفي خْت توبس فَري:
سبيت ٍ پست الكتزًٍيكي كٌگزُ :
تلفي ّوزاُ دثيز علوي:
تلفي ّوزاُ دثيز اخزائي:
ٍ -13احذ هسئَل يب ّوبٌّگ كٌٌذُ اهَر كٌگزُ :
 -14اعالم اسبهي ٍ هشخصبت (عجق فزم هشخصبت اتجبع خبرخي پيَست) خْت صذٍر رٍاديذ شزكت كٌٌذگبى
خبرخي .

