آييه وامٍ شرايط مًرد وياز جشىًارٌَا براي حمايت بىياد ملي وخبگان از برگسيذگان آوُا
مقذمٍ
ايي آييي ًبهِ ثب استٌبد ثِ ثٌذ  3هبدُ  4آيييًبهِ احراز استؼذادّبي ثرتر ٍ ًخجگي ،هػَة جلسِ  589هَرخ 85/6/14
ضَراي ػبلي اًقالة فرٌّگي ثراي تؼييي ضرايظ جطٌَارُّبيي كِ ثرگسيذگبى آًْب از حوبيت ثٌيبد هلي ًخجگبى
ثرخَردار هيضًَذ ،تذٍيي هيگردد تب ضرايظ ثرگساركٌٌذگبى ،ضركت كٌٌذگبى ٍ داٍراى ٍ فرآيٌذ اًتخبة ثِ
گًَِاي ثبضذ كِ اًتخبة ثرجستِتريي افراد در هَضَع جطٌَارُ در سغح هلي يب جْبًي را تضويي ًوبيذ .الزم است
رٍح حبكن ثر جطٌَارُ ٍ فضبي آهبدگي ٍ ثرگساري آى ثِ گًَِاي ثبضذ كِ هَجت تؼويق خَدثبٍري ٍ هؼٌَيت
اسالهي ،ايوبى ٍ اهيذ ثِ تالش ّر چِ ثيطتر در جْت تَسؼِ داًبيي هحَر هجتٌي ثر فرٌّگ ثَهي ايراًي

_اسالهي

گردد.
مادٌ -1مًضًع
ثٌيبد هلي ًخجگبى از جطٌَارُّبي هلي ٍ ثييالوللي كِ پيراهَى هَضَػبت ديٌي ،فرٌّگيٌّ ،ري ،ادثي ،هذيريتي،
ػلوي ،فٌبٍري ،كبرآفريٌي ٍ ًَآٍري ثرگسار هيضًَذ ،در غَرت احراز ضرايظ ايي آييي ًبهِ ثب تطخيع كويسيَى
دائوي ّيئت اهٌبي ثٌيبد حوبيت هيكٌذ ٍ ثرگسيذگبى آًْب ثب هؼرفي جطٌَارُ ٍ اًتخبة ثٌيبد هَرد حوبيت ٍاقغ
هيضًَذ.
مادٌ -2قبثليت ٍ گسترُ :جطٌَارُ ّبي هَرد حوبيت ثبيذ از قبثليت الزم در گسيٌص ٍ رتجِ ثٌذي ثرترييّب در سغح
هلي ٍ يب ثييالوللي ثرخَردار ثبضٌذ ٍ از اختػبظ ّرگًَِ سْويِ ٍ يب هحذٍد ًوَدى آى ثِ هٌبعق كطَري ،دستگبُ
يب تطكل خبظ اجتٌبة ًوبيٌذ ٍ فرغت هسبٍي ثِ ّوِ ٍاجذيي ضرايظ جْت ضركت در جطٌَارُ دادُ ضَد.
مادٌ -3ضبخعّب :جطٌَارُ ّب ثبيذ حذاقل يكي از ضبخعّبي زير را اسبس اًتخبة ثرگسيذگبى قرار دٌّذ:
 - 1خالقيت ٍ ًَآٍري
 - 2ارزش ديٌي ،اجتوبػي ،فرٌّگي ،ادثي ٍ ٌّري
 - 3تبهيي استقالل ٍ اهٌيت كطَر
 - 4اػتجبر ػلوي ٍ فٌبٍري
 - 5ارزش اقتػبدي
تبصرٌ -الزم است ًحَُ اًتخبة ثرگسيذگبى هذٍى ثبضذ ٍ حذاقل كيفيت ٍ كويت ثراي ّر سغح اًتخبة تؼييي ضَد
ٍ اًتخبةّب غرفبً هقبيسِ اي ًجبضٌذ.
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مادٌ -4شرايط شركت كىىذگان
ضركت كٌٌذگبى الزم است كِ داراي سَاثق ػلوي ٍ كبري ٍ سٌي هتٌبست ثب جطٌَارُ ثبضٌذ ٍ ثِ ػٌَاى ضخع
حقيقي سْن هؼيي ٍ تؼييي كٌٌذُ در هَضَع داضتِ ٍ ايي سْن قجل از ضركت در جطٌَارُ ثِ غَرت كتجي هطخع ٍ
هَرد تَافق ّوكبراى هجري عرح قرار گرفتِ ثبضذ ٍ ثبيذ ضخػبً تَاى دفبع تخػػي از هَضَع را داضتِ ثبضٌذ.
ضرٍري است سبير افراد حقيقي ٍ حقَقي ًيس كِ از اًجبم عرح پطتيجبًي كردُاًذ هؼرفي گردًذ.
مادٌ -5شيًٌ دايري
داٍري آثبر در ّر جطٌَارُ ثبيذ حذاقل داراي دٍ هرحلِ ثِ ضرح زير ثبضذ:
الف -داٍري تخػػي ضبهل داٍري هستقل هحرهبًِ تَسظ حذاقل دٍ ًفر از ثرجستگبى رضتِ در سغح هلي يب
ثييالوللي هتٌبست ثب سغح جطٌَارُ ٍ جوغ ثٌذي اٍليِ ًظرات داٍراى در كويتِ داٍري تخػػي،
ة -داٍري ًْبيي تَسظ ضَرايي هتطكل از هتخػػبى ٍ غبحجٌظراى هرتجظ ثب هَضَػبت جطٌَارُ كِ ثِ غَرت
هستقل از هرحلِ قجل اًجبم هيضَد.
تبصرٌ -داٍراى ّر يك از هراحل ًويتَاًٌذ در هرحلِ ثؼذي ًيس داٍري ًوبيٌذ .حضَر رٍسبي كويتِّبي داٍري
تخػػي ثذٍى حق راي ثال هبًغ است.
مادٌ -6شرايط دايران
 - 1از اػضبء ّيئت ػلوي يب از هتخػػبى ضٌبختِ ضذُ ٍ ثرجستِ در رضتِ خَد ثبضٌذ.
 - 2از هراكس ٍ هؤسسبت هختلف ثبضٌذ.
ّ - 3يچگًَِ ًفغ ضخػي ٍ سبزهبًي يب تضبد هٌبفغ ثب ضركتكٌٌذگبى يب هَضَع داٍري ًذاضتِ ثبضٌذ.
تبصرٌ  -داٍراى حق اظْبر ًظر در هَضَػبت هرثَط ثِ سبزهبى هتجَع خَد را ًذارًذ.
مادٌ -7مكتًب ي مستىذ بًدن فرآيىذَاي جشىًارٌ
 - 1ضَاثظ ٍ آييي ًبهِّب ٍ سبختبر ٍ كويتِ ثرگساركٌٌذُ ٍ ًحَُ داٍري ٍ گردش كبر آى ثبيذ ثػَرت هذٍى،
هستٌذ ٍ ضفبف ثَدُ ٍ ثِ اعالع ػوَم ثرسذ.
 - 2كليِ هستٌذات هرثَط ثِ كبرضٌبسي ٍ داٍري ٍغَرتجلسبت حذاقل تب پبيبى كليِ هراحل جطٌَارُ
ًگْذاري ضَد.
مادٌ -8ثرگساركٌٌذُ جطٌَارُ دستگبُ هلي هرثَط ثبضذ ٍ يب ثب هَضَع آى ارتجبط تخػػي ٍ تٌبست كبري داضتِ ٍ
داراي تأييذ از دستگبُ هلي هرثَط ثبضذ.
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مادٌ  -9اطالع رساوي
اعالعرسبًي هرثَط ثِ جطٌَارُ هتٌبست ثب سغح آى غَرت گيرد ٍ فرغت كبفي ثِ ّوِ ضركت كٌٌذگبى دادُ ضَد
ٍ اعالع رسبًي ثِ غَرت ضفبف ،كبهل ٍ الكترًٍيكي ّن ثبضذ.
ايي آيييًبهِ در ًِ هبدُ ٍ سِ تجػرُ در هَرخ  1387/10/30در سياهيي جلسِ كويسيَى دائوي ّيئت اهٌبء ثٌيبد هلي
ًخجگبى ثِ تػَيت رسيذُ است.
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