
 تسٕٝ تعاِی

 " اعضای ٞیات عّٕی ا٘ستیتٛ پاستٛس ایشاٖ وسة أتیاصالذأات الصْ جٟت " 

 

 الذاْ ٕ٘ایٙذ.تٛا٘ٙذ اص عشیك ٔسیش ریُ ٔی ثثت اختشاع یا ثثت طٖ جٟت تشخٛسداسی اص أتیاص  اعضای ٔحتشْ ٞیات عّٕی ا٘ستیتٛ

 الذاْ ٕ٘ایذ.ٞش ٔتماضی ٔٛظف است تشای ٞش پشٚ٘ذٜ اختشاع یا ثثت طٖ، تٝ عٛس جذاٌا٘ٝ  الصْ تٝ روش است

 تٝ آدسس ایٙتش٘تی ریُ ٔشاجعٝ فشٔائیذ. -1
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 یذ.اص آٖ پشیٙت ٌشفتٝ ٚ أضا ٕ٘ائ ٕ٘ٛدٜ، اص ٔیاٖ فشْ ٞای ٕ٘ایش دادٜ شذٜ دس ایٗ ٘شا٘ی فشْ ٞای صیش سا تىٕیُ  -2

 فشْ ثثت تماضا- 

 فشْ ٔشخصات- 

فشْ تٛصیٝ ٘أٝ  ) سٝ ٘سخٝ وٝ تٛسظ سٝ ٘فش اص اعضای ٞیات عّٕی تىٕیُ شذٜ تاشذ( -

تاِیٙی، داسٚیی، تجٟیضات ٚ عّْٛ پایٝ  .یىی اص فشْ ٞا وٝ تا ٔٛضٛع ٔستٙذات ٔٛسد اسائٝ ٔشتثظ ٔی تاشذاص ٔیاٖ فشْ ٞای  -

ٔشوض تٛسعٝ ٚ ٕٞاٍ٘ی تحمیمات فٙاٚسی فیضیىی ٚ ٞٓ تٝ صٛست ِٛح فششدٜ تشای  تٛجٝ فشٔائیذ وٝ تٕأی ٔستٙذات ٞٓ تٝ صٛست

 رخیشٜ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٞٓ پشیٙت ٚ أضاء ٕ٘ائیذ. CDدٚ اسساَ ٔی ٌشدد ِزا ٕٞٝ فشٟٔا سا ٞٓ دس  ٚصاست

ادعا ٚ ٘مشٝ ٚ ششح ٚ سٙذ اختشاع سا تٝ ٕٞشاٜ ٔستٙذات آٖ) حتٕاً  دس صٛستی وٝ ٔٛضٛع ٔٛسد اسائٝ یه اختشاع ٔی تاشذ -3

پی اص سٙذ اختشاع وفایت ٔی وٙذ( ٔستٙذات اختشاع ٘یاص تٝ پشیٙت ٌشفتٗ ٘ذاس٘ذ ٚ فمظ یه تشي و (( ضٕیٕٝ ٕ٘ائیذ تٛصیف

ٔشتٛعٝ لاتُ استٙاد تٛدٜ ٚ اص عشیك آٖ ٔی تٛاٖ وسة أتیاص  . أا دس صٛستی وٝ ٔٛضٛع ٔٛسد اسائٝ ثثت طٖ است،  ٔماِٝ

 ٕ٘ٛد.

طٖ داسیذ ٔا٘ٙذ اسائٝ دس وٙفشا٘س، سخٙشا٘ی، پٛستشٚ ...، دس صٛستی وٝ ٞشٌٛ٘ٝ سٙذ دیٍشی دس استثاط تا اختشاع یا ثثت  -4

 ضٕیٕٝ ٕ٘ائیذ چشاوٝ دس وسة أتیاص تیشتش ٔٛثش است.

حاٚی ایٗ ٔستٙذات تٝ اداسٜ تٛسعٝ فٙاٚسی ا٘ستیتٛ  CDدس یه تستٝ تٝ ٕٞشاٜ دٚ سا  ٕٞٝ ٔستٙذات ٚ فشْ ٞای أضا شذٜ -5

داخّی  -آخشیٗ اتاق سٕت چپ -عثمٝ دْٚ -ت پاسویًٙپش -تحٛیُ دٞیذ. ) ساختٕاٖ جذیذاِتاسیس ا٘تٟای حیاط

2512 ) 

شٛد ٚ پیىیشی  یت ٚ فٙاٚسی ا٘ستیتٛ تحٛیُ دادٜ ٔات شٕا پس اص تشسسی ٚ تائیذ اص عشیك ایٗ دفتش تٝ ٔعاٚ٘ت تحمیمأستٙذ -6

 ٘أٝ تائیذیٝ ٞٓ اص عشیك ٕٞیٗ دفتش ٔی تاشذ.

 ٔشوض ٔحتشْ سیاستتٝ صٛست اِىتشٚ٘یىی تشای  اسساِی ٚ ٔستٙذات تائیذ ٔعاٚ٘ت تحمیمات ٚ فٙاٚسی ا٘ستیتٛ ٘أٝدس ٟ٘ایت  -7

 ٚصاست تٟذاشت اسساَ ٔی ٌشدد. فٙاٚسی ٚ تحمیمات ٕٞاٍٞٙی ٚ تٛسعٝ

 :صٛست ٔی ٌیشدٚ عثك ٘ظش ٔتماضی یك تٝ دٚ عشضشٚسی تٛدٜ ٚ  اسساَ اصُ ٔذاسن -8

 اسساَ تٛسظ دتیشخا٘ٝ ٔشوضی ا٘ستیتٛاِف( 

 ٔتماضی داسساَ تٛسظ خٛب( 

ٚ أتیاصدٞی ٔتماضیاٖ ٞش دٚ ٔاٜ یىثاس دس ٚصاست تٟذاشت تشٌضاس ٔی شٛد ِزا پشٚ٘ذٜ ٞا ٔعٕٛالً جّسات ٔشتٛط تٝ تشسسی   -9

 ای ایٗ دفتش لاتُ پیش تیٙی ٘یست.صٔاٖ دلیك اعالْ ٘تیجٝ تش

ٚ فٙاٚسی ا٘ستیتٛ تحمیمات ٔحتشْ ٘تیجٝ جّسٝ تٝ صٛست یه ٘أٝ وٝ دس آٖ أتیاص ٔتماضی روش شذٜ است تشای ٔعاٚ٘ت -12

 اسساَ ٚ اص عشیك اتٛٔاسیٖٛ تٝ ٔتماضی اسجاع دادٜ ٔی شٛد.

 تا احتشاْ

 ا٘ستیتٛ پاستٛس ایشاٖ اداسٜ تٛسعٝ فٙاٚسی
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