ساٌّوب
هتقبضيبى هطبغل خبًگي الصم است هتٌبست ثب ًَع فؼبليت هَسد ًظش خَد يكي اص فشم ّبي ثجت ًبم (هستقل تحت
پَضص پطتيجبى) سا تكويل ًوبيٌذ .فشهْبي تكويلي تَسظ دستگبُ اجشائي ريشثظ ثشسسي ضذُ ٍ دس غَست تبئيذ
عشح دس دستگبُ اجشائي  ،هجَص هشثَعِ غبدس خَاّذ ضذ .

 فْشست سضتِ ّبي هطبغل خبًگي اعالػبت تؼذادي اص سضتِ ّبي هطبغل خبًگي فشم ثجت ًبم هتقبضيبى ثِتفكيك هستقل -تحت پَضص پطتيجبى دس سبيت ٍصاست تؼبٍى ،کبس ٍ سفبُ اجتوبػي) ( www.irimlsa.irثخص
هطبغل خبًگي هَجَد ٍ قبثل هطبّذُ هي ثبضذ.
* هتقبضيبى هطبغل خبًگي ثبيذ اص هْبست ٍ تخػع کبفي جْت اًجبم ضغل خبًگي هَسد ًظش ثشخَسداس ثبضٌذ.

دس غَستيكِ ضغل هَسد ًظشهتقبضي دس فْشست هطبغل خبًگي هَجَد ًجبضذ ،هتقبضي هي تَاًذ ضغل هذ ًظش خَد
سا پيطٌْبد ًوبيذ .هطبغل پيطٌْبدي هتؼبقجبً ثشسسي ٍ دس غَست تػَيت  ،ثِ فْشست هطبغل خبًگي اضبفِ خَاٌّذ
ضذ.

* اضخبغي کِ دس قبلت فشم افشادتحت پَضص ثجت ًبم هي ًوبيٌذ ،دس غَست داضتي ضشايظ الصم ٍ ٍجَد پطتيجبى
هتٌبست ثب ضشايظ آًبى ،ثِ ضخع پطتيجبى هؼشفي خَاٌّذ ضذ.
* ثجت ًبم افشاد تحت پَضص ثِ هؼٌبي اضتغبل قغؼي يب فَسي فشد ثجت ًبم ضذُ ًوي ثبضذ.
* اًجبم فؼبليت تَسظ سبيش اػضبي خبًَاس هٌَط ثِ هَافقت ٍ سضبيت سشپشست خبًَاس هي ثبضذ.

* هتقبضيبى اًجبم فؼبليت دس قبلت "تؼبًٍي تبهيي ًيبص هطبغل خبًگي"الصم است گضيٌِ "تؼبًٍي" سا اًتخبة ٍ دس
غَست تطكيل تؼبًٍي تبهيي ًيبص،هيتَاًٌذ دس قسوت پطتيجبى حقَقي ثجت ًبم کٌٌذ.

* پس اص تكويل فشم ثجت ًبم  ،دسغَست اعويٌبى اص غحت اعالػبتي کِ دس فشم ٍاسد ًوَدُ ايذ  ،ثب کليك ثش سٍي
ػالهت

ثجت ًبم خَد سا قغؼي ًوبييذ .

* سئَاالت هشثَط ثِ ّضيٌِ ٍ تسْيالت هَسد ًيبص فؼبليت  ،غشفبً ثشاي اعالع اص ًقغِ ًظش ضوب ثَدُ ٍ تؼييي هيضاى
تسْيالت هَسد ًيبص ثش ػْذُ دستگبُ ّبي اجشايي ريشثظ هي ثبضذ

تؼبسيف:
 هطبغل يب کست ٍ کبس خبًگي :آى دستِ اص فؼبليت ّبيي است کِ تَسظ ػضَ يب اػضب خبًَادُ دس فضبي
هسكًَي دس قبلت يك عشح کست ٍ کبس ثذٍى هضاحوت ٍ ايجبد اخالل دس آساهص ٍاحذ ّبي هسكًَي ّوجَاس
ضكل هي گيشدٍ هٌجش ثِ تَليذ خذهت يب ٍ يب کبالي قبثل ػشضِ ثِ ثبصاس خبسج اص هحيظ هسكًَي هي گشدد.
ضبغليي کست ٍ کبس هزکَس ثشاي کست هٌبفغ ثِ غَست ّبي ريل فؼبليت هي ًوبيٌذ:

 -1اًجبم فؼبليت ثِ غَست کبسهضدي ثشاي کبسفشهبي خبسج اص هحيظ هسكًَي
 -2اًجبم فؼبليت هستقل اػن اص تبهيي هَاد اٍليِ تب ػشضِ ٍ هحػَل ثِ خبسج اص هحيظ هسكًَي
 -3اًجبم فؼبليت ثِ غَست تؼبًٍي ،اتحبديِ ٍيب هطبسکت ثب ثٌگبُ ّبي ثبال دستي تبهيي کٌٌذُ هَاد اٍليِ ٍ ػشضِ
هحػَل آًبى دس ثبصاس  ،تشجيحب ثِ غَست کست ٍ کبس خَضِ اي
پطتيجبى  :هٌظَس اضخبظ حقيقي يب حقَقي ّستٌذ کِ هسئَليت حوبيت اص تؼذادي اص ضبغليي خبًگي سا دس کل
فشآيٌذ تَليذ ٍ اسائِ خذهبت ،اػن اص آهَصش ،تْيِ ٍ تَصيغ هَاد اٍليِ ٍ اثضاس کبس (حست هَسد )  ،هطبٍسُ  ،عشحي ،
ًَآٍسي  ،ثستِ ثٌذي  ،ثبصاسيبثي ٍ فشٍش ثِ ػْذُ ثگيشًذ.

افشاد تحت پَضص  :افشادي کِ هتقبضي اًجبم فؼبليت صيشهجوَػِ يك فشد حقيقي يب حقَقي ديگش هي ثبضٌذ .
ثذيْي است ايي هَضَع ثب تحت پَضص ًْبدّبي حوبيتي ثَدى استجبعي ًذاضتِ ٍ هتفبٍت هي ثبضذ.

هستقل (خَداضتغبلي) ًَ :ػي اضتغبل است کِ فشد هي تَاًذ ثب اتكبء ثِ تَاى ضخػي ،خالقيت ٍ اثتكبس  ،ثِ ضكل
خَيص فشهبيي ثِ فؼبليتْبي تَليذي ٍ خذهبتي ثپشداصد کِ دس ًتيجِ هٌجش ثِ کست دس آهذ ٍ ايجبد فضبي کست ٍ کبس
هي ضَد.

کست ٍ کبس هجبصي :کست ٍ کبسي است کِ دس آى اص ايٌتشًت جْت اًجبم تجليغبت ٍ فشٍش کبال ٍ خذهبت استفبدُ
هي گشدد.

پطتيجبى تبهيي ًيبص هطبغل خبًگي:ضشکت تؼبًٍي هتطكل اص افشادي کِ داساي هطبغل خبًگي دس يك گشايص ٍ
يبچٌذ گشايص ّوسَ ٍ ًضديك ثِ ّن ثبضٌذ.

تَجِ :هتقبضيبى ثب استفبدُ اص کذ سّگيشي (ضوبسُ ثؼذ اص خظ تيشُ ) کِ دس اًتْبي ثجت ًبم دس اختيبسضبى قشاس
هيگيشد ،هي تَاًٌذ ثجت ًبهطبى سا پي گيشي کٌٌذ

