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جْت اخذ پزٍاًِ اشتغبل ثِ کبر دفتز طزاحی ٍ ًحَُ فعبلیت ایي دفبتز هفبد فصل دٍم هقزرات هلی  -1

 .سبختوبى ًبفذ است ٍ هتقبضیبى ثبیذ اس هفبد ایي فصل ٍ ثِ طَر کلی ایي هجحث هطلع ثبشٌذ 

ًبهِ اجزائی قبًَى ًظبم هٌْدسی ٍ کٌتزل سبختوبى، اعتببر آئیي  22هبدُ  1 هطببق بب تبصزُ -2

، بز اسبس کوتزیي هدت اعتببر پزٍاًِ ّبی اشتغبل حقیقی  پزٍاًِ اشتغبل بِ کبر دفتز طزاحی

رفع هشکالت بزای هبحث دٍم هقزرات هلی سبختوبى ٍ  9-3بٌد  طبقاهب . اعضبی آى هی ببشد 

بب سهبى سِ سبل صبدر ٍ در  ء ، اعتببر پزٍاًِ دفتز کزر اعضباجزائی ٍ جلَگیزی اس هزاجعبت م

لذا، اعضبی . صَرت اتوبم اعتببر پزٍاًِ حقیقی ّز یک اس اعضبء ، فبیل دفتز هسدٍد هی شَد

ببید پیش اس اتوبم اعتببر پزٍاًِ اشتغبل بِ کبر حقیقی ّز یک اس ٍ بِ ٍیژُ هسئَل دفتز دفتز 

 .ى ًوبیدآاعضبء اقدام بِ تودید 

پس اس صذٍر پزٍاًِ اشتغبل دفتز طزاحی ، تعذادی اس اعضب قصذ خزٍج اس دفتز را داشتِ ثبشٌذ ٍ  چٌبًچِ -3

یکی اس اعضب ثبقی هبًذُ دفتز فبقذ پزٍاًِ اشتغبل هعتجز ثبشذ یب سبیز هذارک کبهل ًجبشذ صذٍر هجذد 

رت کبهل ًجَدى هذارک پزٍاًِ دفتز اهکبى پذیز ًوی ثبشذ ٍ در صَرت اصزار ثز خزٍج افزاد هذکَر ، در صَ

 .فبیل دفتز تب رفع ًقص هسذٍد هی گزدد 

جْت صذٍر پزٍاًِ اشتغبل دفتز طزاحی یب اضبفِ ًوَدى افزاد جذیذ ثِ دفتز دارای پزٍاًِ اشتغبل ، ارائِ  -4

کبهل هذارک دفبتز کِ اعضبی ایي دفتز قجالًٌ عضَ آى ثَدُ اًذ الشاهی هی ثبشذ ٍ پزٍاًِ اشتغبل دفبتز اٍلیِ 

 (هذارک کبهل ّز دٍ دفتز ثب ّن ارسبل شَد ) یذ اصالح ٍهجذداً صبدر گزدد ثب

چٌبًچِ فزد جذیذی ٍارد دفتز طزاحی گزدد ًبم ظزفیت ٍ صالحیت ًبهجزدُ پس اس اهضبی پزٍاًِ اشتغبل  -5

 .جذثذ دفتزتَسط سبسهبى هسکي ٍ شْزسبسی استبى ، در ًزم افشار لحبظ هی گزدد 

 .ّز گًَِ تغییزات در اعضبی دفتز الشاهبً ثبیذ ثِ اصالح ٍ ارائِ اصل هشبرکت ًبهِ جذیذ ثبشذ  -6

ثبیذ ثب اجبرُ ًبهِ ٍ یب سٌذ هبلکیت هطبثقت داشتِ  ،درج هی گزدد 1آدرس دفتز کِ در کبر ثزگ شوبرُ  -7

 .ثبشذ ٍ تَسط دفتزًوبیٌذگی تأییذ گزدد 



ارائِ شذُ را در هحل دفتز ًگْذاری ًوَدُ ٍ ٌّگبم ارائِ هسئَل دفتز هَظف است تصَیز کلیِ هذارک  -8

هَاففت ثزای خزٍج یک عضَ یب ٍرٍد عضَ جذیذ ضوي تسَیِ حسبة ثب ًبهجزدُ ٍ لحبظ کزدى شزایط 

ثِ ٍیژُ پزٍاًِ اشتغبل ) کٌتزل ًوبیذ کِ کلیِ هذارک دارای اعتجبر ثبشذ (  3ٍ 2ثٌذ )پزٍاًِ اشتغبل دفتز 

 .آگبّی کبهل ًسجت ثِ تغییزات در دفتز اقذام ًوبیذ ٍ ثب ( حقیقی اعضبء 

خزٍج هسئَل دفتز اس دفتز طزاحی عالٍُ ثز سبیز هذارک هستلشم ارائِ صَرتجلسِ هَاففت ّوِ اعضب ثَدُ  -9

ثِ عٌَاى هسئَل دفتز ( فبقذ شغل هَظف ) ٍ در ایٌصَرت سبیز اعضبء ثبیذ عضَ دارای شزایط السم را 

 .هعزفی ًوبیٌذ 

دفتز طزاحی اداهِ کبرّبی ( 8ثب ارائِ کبرثزگ شوبرُ ) خزٍج یکی اس اعضب اس دفتز طزاحی  در صَرت  -10

 .دردست اقذام را ثزعْذُ دارد ٍ در قجبل کبر فزهبیبى پبسخگَ هی ثبشذ 

 .ًفز هی ثبشذ  10حذاکثز تعذاد اعضبی دفتز طزاحی   -11

) پزٍاًِ ّبی اشتغبل اعضب تصَیز ُ ٍارائِ اصل هشبرکت ًبهِ هذًی ٍ تصَیز ثزاثز اصل شذُ اجبرُ ًبم  -12

 .الشاهی هی ثبشذ ( تَسط دفتزًوبیٌذگی 

ٍ درج شوبرُ ٍ تبریخ (  6کبرثزگ شوبر ُ) دفتز ًوبیٌذگی ضوي ثجت کبر ثزگ خَداظْبری هسئَل دفتز   -13

 .در کبرثزگ فَق ، ًسجت ثِ تأییذ سبیز کبرثزگ ّب حست هَرد اقذام ًوبیذ 

 

: اهضبء هسئَل دفتز طزاحی                                                                                                                          

 :تبریخ                                                                                                                                           


