دستَرالؼول اًتخبة ًوبیٌذگیْبی
هرکس آهَزش ثبزرگبًی
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ّ .2ذف
ثب اػتٌبد ثِ ثٌذ ( ) 6- 6آییي ًبهِ اػغبی هجَص ٍ ًحَُ فؼبلیت ًوبیٌذگیْبی هشوض آهَصؽ ثبصسگبًی ٍ ثِ هٌظَس تؼییي فشآیٌذ ٍ
هىبًیضم اػغبی هجَص ًوبیٌذگی ثِ اؿخبف حمَلی هتمبضی؛ ایي دػتَسالؼول تذٍیي ؿذُ اػت.
 .3داهٌِ کبرثرد
داهٌِ وبسثشد ایي دػتَسالؼول ولیِ هتمبضیبى حمَلی اػغبی هجَص ًوبیٌذگی هشوض آهَصؽ ثبصسگبًی هی ثبؿٌذ.
 .4هراجغ
اػبػٌبهِ ،آییي ًبهِ اػغبی هجَص ٍ ًحَُ فؼبلیت ًوبیٌذگیْبی هشوض آهَصؽ ثبصسگبًی
ٍ .5اشگبى ٍ تؼبریف
 - 2- 5هرکس; هٌظَس هشوض آهَصؽ ثبصسگبًی هی ثبؿذ.
ً - 3- 5وبیٌذگی استبًی; ػجبست اػت اص ؿخق حمَلی وِ هیتَاًذ ثش اػبع هجَص كبدس ؿذُ تَػظ هشوض ،خذهبت تؼشیف ؿذُ
سا ثب هشوضیت هشوض اػتبى هشثَعِ دس ول ؿْشّبی اػتبى -ثجض ؿْشّبی داسای ًوبیٌذگی هحلی  -ثب ًظبست هؼتمین هشوض اسائِ دّذ.
ً - 4- 5وبیٌذگی هحلی; ػجبست اػت اص ؿخق حمَلی وِ هیتَاًذ ث ش اػبع هجَص كبدس ؿذُ تَػظ هشوض ،خذهبت تؼشیف ؿدذُ
سا دس ؿْشػتبى هشثَعِ تحت پَؿؾ ٍ ًظبست هؼتمین هشوض اسائِ دّذ.
ً - 5- 5وبیٌذگی تْراى; ػجبست اػت اص ؿخق حمَلی وِ هیتَاًذ ثش اػبع هجَص كبدس ؿذُ تَػظ هشوض ،خذهبت تؼشیف ؿدذُ
سا دس حَصُی ؿْش تْشاى ٍ ثب ًظبست هؼتمین هشوض اسائِ دّذ.
 - 6- 5شؼجِ; ٍاحذ آهَصؿی اػت وِ ثِ لحبػ حمَلی هؼتمل ًجَدُ ٍ داسای ٍاثؼتگی حمَلی ثِ هشوض ٍ یب ًوبیٌذگی اػتبًی هدی
ثبؿذ.
ّ - 7- 5یبت ػبهل; هٌظَس ّیبت ػبهل هشوض آهَصؽ ثبصسگبًی اػت.
 - 8- 5هذیرػبهل; هٌظَس هذیش ػبهل هشوض آهَصؽ ثبصسگبًی اػت.
 - 9- 5هذیر ًوبیٌذگیْب; هٌظَس هذیش ؿجىِ ًوبیٌذگیْبی هشوض آهَصؽ ثبصسگبًی هی ثبؿذ.
 - :- 5هتقبضی ثرتر; ثِ ؿخق حمَلی گفتِ هی ؿَد وِ هتمبضی اخز ًوبیٌذگی هشوض دس یه هٌغمِ جغشافیبیی هـخق ثَدُ ٍ
ًؼجت ثِ ػبیش هتمبضیبى اهتیبص ثیـتشی سا وؼت ًوَدُ اػت.
 - 21- 5آییي ًبهِ  :هٌظَس آییي ًبهِ اػغبی هجَص ٍ ًحَُ فؼبلیت ًوبیٌذگیْب هی ثبؿذ.
 - 22- 5دستَرالؼول ًظبرت ٍ ارزیبثی ػولکرد; دػتَسالؼولی اػت وِ ؿبخلْبی اسصیبثی ػولىشدً ،حَُ اسصیدبثی ٍ اهتیبصثٌدذی،
تؼییي اهتیبصات الصم جْت لشاس گشفتي دس ّش یه اص گشٍّْب ٍ تؼییي ادٍاس صهبًی اسصیبثی؛ سا تؼییي هی وٌذ.
 - 23- 5دستَرالؼول; هٌظَس دػتَسالؼول اًتخبة ًوبیٌذگبى هشوض آهَصؽ ثبصسگبًی هی ثبؿذ.
 - 23- 5گرٍُ  ;Eحؼت گشٍُ ثٌذی تؼییي ؿذُ ثشای ًوبیٌذگیْب دس آییي ًبهًِ ،وبیٌذگیْبی دس ؿشف تبػیغ دس گشٍُ  Eلشاس هی
گیشًذ.
 .6هسئَلیت ٍ اختیبرات
ً - 2- 6ظبست ثش حؼي اجشای ایي دػتَسالؼول ثشػْذُ هذیش ػبهل هی ثبؿذ.
 - 3- 6هؼئَل اجشای ایي دػتَسالؼول هذیش ًوبیٌذگیْب هی ثبؿذ.
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 .7ضَاثط ٍ رٍشْبی اجرایی

فصل  ; 2شرایط اػطبی هجَز تبسیس ًوبیٌذگی
 - 2- 7اؿخبف حمَلی هتمبضی تبػیغ ًوبیٌذگی ثبیذ داسای ؿشایظ صیش ثبؿٌذ:
 : 1- 1- 6ثِ كَست یىی اص ؿشوتّبی هٌذسج دس لبًَى تجبست تبػیغ ؿذُ ثبؿٌذ ٍ یب جضء هَػؼبت ٍ هشاودض ػلودی ،آهَصؿدی ٍ
پظٍّـی ثبؿٌذ.
 : 2- 1- 6اػبػٌبهِی هتمبضی ثِ تبییذ هشوض سػیذُ ثبؿذ.
 :3- 1- 6هَضَع ؿشوت عجك اػبػٌبهِ تشجیحبً هشتجظ ثب صهیٌِ ی فؼبلیت ٍ هجَص هَسد دسخَاػت ثبؿذ ٍ اص فؼبلیت دس ػبیش صهیٌِّب
وِ ثِ تـخیق هذیش ػبهل هغبیش ؿئَى ًوبیٌذگی اػت ،خَدداسی وٌذ.
 - 3- 7هذیشػبهل یب ثبالتشیي همبم اجشایی ؿخق حمَلی دسخَاػت وٌٌذُ ثبیذ ؿشایظ ریل سا داسا ثبؿذ:
 : 1- 2- 6التضام ثِ لبًَى اػبػی
 : 2- 2- 6تبثؼیت دٍلت جوَْسی اػالهی ایشاى
 : 3- 2- 6اػتمبد ثِ یىی اص ادیبى سػوی هٌذسج دس لبًَى اػبػی
 : 4- 2- 6ػذم اػتیبد ثِ هَاد هخذس
 : 5- 2- 6داسا ثَدى حؼي ؿْشت
ً : 6- 2- 6ذاؿتي ػَء پیـیٌِی ویفشی ٍ ّوچٌیي ًذاؿتي ػبثمِی هحىَهیت ٍسؿىؼتگی ثِ تملیش یب تملت
 : 7- 2- 6داؿتي گَاّی پبیبى خذهت ٍظیفِی ػوَهی یب هؼبفیت دائن دس هَسد آلبیبى
 :8- 2- 6داسا ثَدى حذالل هذسن لیؼبًغ دس یىی اص سؿتِّبی هشتجظ ثب صهیٌِی فؼبلیت
 :9- 2- 6داسا ثَدى حذالل  2ػبل ػبثمِی وبسی هشتجظ
 : 10- 2- 6هَفمیت دس هلبحجِی حضَسی
 : 11- 2- 6ثشخَسداس ًجَدى اص هـبغل دٍلتی ثِ اػتثٌبی اػضبی ّیبت ػلوی داًـگبُّب ٍ هَػؼبت آهَصؿی ٍ پظٍّـی
تجصرُ  ;2دس ؿشایظ ثشاثش ،اػضبی ّیبت ػلوی داًـگبُّب ،فبسؽالتحلیالى هوتبص ٍخبًَادُی هؼظن ؿْذا حبیض اٍلَیت ّؼتٌذ.
تجصرُ  ;3هذیش ًوبیٌذگی یه فؼبلیت توبم ٍلت هی ثبؿذ ٍ ًوبیٌذُی هؼشفی ؿذُ هَظف اػت صهبى ودبفی سا ثدشای اداسُی آى دس
هحل دفتش ًوبیٌذگی تخلیق دّذ .دس هَاسد خبف ثب هَافمت ٍ تبییذ هشوض اهىبى تفَیض اختیبسات ثِ هذیش اجشایی تودبم ٍلدت ٍ
ٍاجذ ؿشایظ ،اهىبى پزیش هی ثبؿذ.
 - 4- 7حذاقل فضب ٍ اهىبًبت هَسد ًیبص جْت دسیبفت ًوبیٌذگی ثِ ؿشح جذٍل ؿوبسُ (  ) 1هی ثبؿذ.
جذٍل شوبرُ ( ;) 2حذاقل فضب ٍ اهکبًبت هَرد ًیبز

حذاقل هقذار هَرد ًیبز

ردیف

ًَع اهکبًبت

2

فضبی هستقل (هلکی یب استیجبری)

3

کالس

 3ثبة – ظرفیت ّر ثبة حذاقل ً 31فر

4

ًیرٍی اًسبًی توبم ٍقت

ً 3فر -ثب احتسبة هذیر یب هذیر اجرایی

5

رایبًِ اداری هتٌبست ثب استبًذارد رٍز

یک دستگبُ

6

رایبًِ آهَزشی هتٌبست ثب استبًذارد رٍز

دٍ دستگبُ

4

3
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ردیف

ًَع اهکبًبت

حذاقل هقذار هَرد ًیبز

ردیف

ًَع اهکبًبت

حذاقل هقذار هَرد ًیبز

7

سیستن ثبیگبًی

حذاقل دستی

8

ٍیذئَپرٍشکتَر

یک دستگبُ

9

اسکٌر هؼوَلی

یک دستگبُ

:

چبپگر

یک دستگبُ

21

دستگبُ دٍرًگبر هؼوَلی

یک دستگبُ

22

دستگبُ تکثیر هؼوَلی

یک دستگبُ

23

ایٌترًت پرسرػت

367kb/s

24

صٌذلی

 61ػذد

25

خط تلفي ثبثت

دٍ خط

26

تبثلَی اػالًبت

یک ػذد

27

سرٍیس ثْذاشتی

یک ثبة

تجصرُ  ;2دس صهبى ثبصدیذ اص ًوبیٌذگی ،تجْیض ٍ تْیِ فضب ثبیؼتی اًجبم ؿذُ ثبؿذ.
تجصرُ  ;3فضبی آهَصؿی اػالم ؿذُ ثبیؼتی هٌحلشاٌ ثشای اسائِ خذهبت آهَصؽ ثبؿذ.

فصل  ;3رٍیِی اػطبی هجَز ًوبیٌذگی
 - 5- 7جْت اػغبی ًوبیٌذگی اػتبًی ،هذیش ػبهل پیـٌْبد ٍ گضاسؽ تَجیْی خَد سا هجٌی ثش ضشٍست تبػیغ ًوبیٌذگی دس اػتبى
هشثَعِ ،ثِ ّیبت ػبهل اسائِ دادُ ٍ دس كَست هَافمت ّیبت ػبهل ،اص عشیك" آگْی سٍصًبهِ (جشایذ)"" ،دسج آگْی دس ٍة ػبیت
هشوض" ٍ "اسػبل آگْی ثِ ػبصهبى كٌؼت ،هؼذى ٍ تجبست"ً ،ؼجت ثِ اعالع سػبًی اػغبی ًوبیٌذگی الذام هی ًوبیذ.
تجصرُ  ;2دس آگْی هٌتـشُ ثبیؼتی جْت اسػبل دسخَاػتْب ٍ هذاسن الصم اص ػَی هتمبضیبى ،هْلت صهبًی هـخق ٍ هحذٍدی
تؼییي گشدد.
تجصرُ  ;3ولیِ ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ دسج آگْی اص ًوبیٌذگی هٌتخت اخز خَاّذ ؿذ.
تجصرُ  ;4دس كَست ػذم ٍجَد هتمبضی عی هْلت همشس دس اٍلیي آگْی ،حذاوثش دٍ هبُ پغ اص اتوبم هْلت تؼییي ؿذُ ًؼجت ثِ
دسج دٍهیي آگْی الذام خَاّذ ؿذ.
تجصرُ  ;5دس كَست ػذم ٍجَد هتمبضی عی هْلت همشس دس دٍهیي ًَثت آگْیً ،ؼجت ثِ تشن تـشیمبت اعالع سػبًی الذام خَاّذ
ؿذ .لیىي ػبیش هشاحل فشآیٌذ اخز هجَص ثبیؼتی عی گشدد.
 - 6- 7جْت اػغبی ًوبیٌذگی هحلی اخز هجَص اص ّیبت ػبهل ضشٍستی ًذاسد؛ لیىي ػبیش هشاحل فشآیٌذ اخز هجَص ثبیؼتی ّوبًٌذ
ًوبیٌذگی اػتبًی اًجبم پزیشد.
 - 7- 7تبػیغ ؿؼجِ هٌَط ثِ تبهیي حذالل فضب ٍ اهىبًبت هٌذسج دس جذٍل ؿوبسُ (  ) 1ثَدُ ٍ كشفبً ثب تبییذ هذیش ػبهل اهىبى پزیش
هی ثبؿذ.
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ّ - 8- 7ش ؿخق حمَلی هتمبضی اخز هجَص تبػیغ ًوبیٌذگی ،دسخَاػت وتجی خَد سا ثِ اًضوبم هذاسن َّیتی ٍ هذاسن هثجتِ
هجٌی ثش احشاص ؿشایظ هٌذسج دس ثٌذّبی ( ) 2- 6( ٍ ) 1- 6ایي دػتَسالؼول جْت ثشسػی ثِ هشوض اسػبل هی ًوبیذ.
 - 9- 7هذیشػبهل ،دسخَاػتْبی اسػبل ؿذُ دس هْلت تؼییي ؿذُ دس هتي آگْی سا حذاوثش ظشف هذت یه هبُ ثشسػی ٍ سفغ ًمق
ًوَدُ ٍ پغ اص اًتخبة ًفشات ٍاجذ ؿشایظ اص آًْب جْت ؿشوت دس هلبحجِ حضَسی دػَت هی ًوبیذ.
 - :- 7پغ اص ثشگضاسی جلؼِ هلبحجِ حذاوثش ً 3فش اص ٍاجذیي ؿشایظ ثِ ػٌَاى گضیٌِ ّبی ثشتش اًتخبة هی ؿًَذ.
 - 21- 7حذاوثش ظشف یه ّفتِ پغ اص اػالم گضیٌِ ّبی ثشتشً ،وبیٌذُ هشوض جْت ثشسػی اهىبًبت ،فضبی آهَصؿی ٍ تجْیضات ،وبدس
ػلوی ٍ اجشائی هَسد ًیبص اص آًْب ثبصدیذ ثؼول آٍسدُ ٍ ًتیجِ سا ثش اػبع هَاسد ٍ ؿبخلْبی تؼییي ؿدذُ دس جدذاٍل ؿدوبسُ ( ٍ ) 1
ؿوبسُ (  ،) 2ثِ هذیش ػبهل گضاسؽ هی ًوبیذ.
تجصرُ  ;2ولیِ ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ ثبصدیذ اػن اص ایبة ٍ رّبة ،البهت ٍ پزیشایی ثشػْذُ هتمبضیبى هی ثبؿذ.
تجصرُ  ;3چٌبًچِ دس خلَف ّش یه اص ؿبخلْبی تؼییي ؿذُ ٍ ًحَُ اهتیبصدّی آًْب اثْبهی ٍجَد داؿتِ ثبؿذً ،ظش هذیش ػبهدل
هالن ػول لشاس خَاّذ گشفت.
جذٍل شوبرُ ( ;)3شبخصْبی اهتیبزدّی هتقبضی ًوبیٌذگی
اهتیبز هؼیبر

اهتیبز

فَق لیؼبًغ
لیؼبًغ

10
5

ثِ اصاء ّش ػبل هذیشیت ٍاحذ آهَصؿی

1.5

ػَاثك

ثِ اصاء ّش ػبل تذسیغ دس ٍاحذ آهَصؿی
ثِ اصاء ّش ػبل اؿتغبل دس ٍاحذ آهَصؿی

0.7
1

ًگشؽ

ثِ اصاء ّش ػبل فؼبلیت دس حَصُ ثبصسگبًی
ثشخَسداسی اص ًگشؽ هذیشیت ثخؾ خلَكی دس
هذیشیت هشوض
هیضاى آؿٌبیی ثب هشوض

1

دوتشی

هذسن
تحلیلی

حذاکثر

ػبیش سؿتِ ّب

5
15

110

40
10

کبدر آهَزشی (اسبتیذ)

ثِ اصاء ّش ًفش

3

35

2

کبدر غیرآهَزشی

ثِ اصاء ّش ًفش وبدس ثبثت

1.5

12

3

فضبی آهَزشی

ثِ اصاء ّش  4هتش هشثغ فضبی آهَصؿی هجْض

0.7

45

4

فضبی اداری

ثِ اصاء ّش  10هتش هشثغ فضبی اداسی هجْض

0.7

10

5

ٍسبئل آهَزشی ٍ کوک

ثِ اصاء ّش ٍػیلِ آهَصؿی (ٍیذئَ پشٍطوتَس ،وبهپیَتش ٍ)...

0.5

10

6

ًوبیٌذگی

*

10

شذُ هتقبضی

1

هذیریت

سؿتِ
تحلیلی

سؿتِ تحلیلی هشتجظ ثب آهَصؽ
سؿتِ تحلیلی هشتجظ ثب هذیشیت ٍ هٌْذػی كٌبیغ

15

اهتیبز کست

ردیف

شبخص

هؼیبر
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آهَزشی

اهتیبز هؼیبر

حذاکثر اهتیبز

ٍضؼیت ویفی ٍ ظبّشی

15
10

15

ٍضؼیت ویفی ٍ ظبّشی

10
5

10

8

اهکبًبت رفبّی ٍ جٌجی

ثِ اصاء ّش اهىبى (ًوبصخبًِ ،ثَفِ ،فضبی اػتشاحت ٍ)..

1.5

9

9
10

فضبی آهَزشی

اًحلبسی ثَدى فضبی آهَصؿی
حؼت ًتیجِ هلبحجِ

7
30

7
30

ٍضؼیت سبختوبى

هلىی
هلىی

ٍضؼیت سبختوبى

اػتیجبسی
اػتیجبسی
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ًظر تین هصبحجِ کٌٌذُ

هَلؼیت هىبًی
هَلؼیت هىبًی

ًوبیٌذگی

ردیف

شبخص

هؼیبر

شذُ هتقبضی

7
اهتیبز کست

6

سیستن ثبیگبًی

دػتی هٌظن
هىبًیضُ هٌظن

3
7

*هذیشی ت ثبصسگبًی ،التلبدMBA ،

 - 22- 7ثب تَجِ ثِ هجوَع اهتیبصات هلبحجِ ٍ ثبصدیذ اًجبم ؿذُ ،هتمبضی ثشتش اًتخبة ٍ ًتیجِ وتجبً ثِ ٍی اػالم هی ؿَد.
 - 23- 7هشوض ثالفبكلِ پغ اص تؼییي هتمبضی ثشتشً ،ؼجت ثِ اخز اػتؼالم ٍی عی هذت صهبى هحذٍد ٍ هـخق اص حشاػت ػبصهبى
كٌؼت ،هؼذى ٍ تجبست اػتبى هشثَعِ الذام هی ًوبیذ .دس ًبهِ اػتؼالم حذاوثش هْلت صهبًی جْت پبػخ هشجغ هزوَس تَػظ هشوض
ٍ ثب سػبیت ضَاثظ هشثَعِ تؼییي هی ؿَد.
 - 24- 7هتمبضی ثشتش ثبیؼتی حذاوثش ظشف  15سٍص پغ اص اػالم هشوضً ،ؼجت ثِ اسائِ ػَء پیـیٌِ ٍ ػذم اػتیبد هذیش ػبهل خدَد
الذام ًوبیذ.
تجصرُ  ;2دس كَست دسخَاػت هتمبضی ثشتش ٍ تبییذ هذیش ػبهل ،هْلت تؼییي ؿذُ تب  15سٍص دیگش لبثل توذیذ هی ثبؿذ.
 - 25- 7هتمبضی ثشتش ظشف  15سٍص پغ اص اػالم هشوض ،هی ثبیؼت ًؼجت ثِ اسائِ ثشًبهِ وؼت ٍوبس ًوبیٌذگی عی  5ػبل آتی الذام
ًوبیذ.
تجصرُ  ;2دس كَست دسخَاػت هتمبضی ثشتش ٍ تبییذ هذیش ػبهل ،هْلت تؼییي ؿذُ تب  15سٍص دیگش لبثل توذیذ هی ثبؿذ.
 - 26- 7دس كَست عی ولیِ هشاحل تؼییي ؿذُ ٍ تىویل پشًٍذُ ،هتمبضی ثشتش تَػظ هذیش ػبهل ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ هشوض اًتخبة ٍ
ثِ ّوشاُ گضاسؽ " ًحَُ اًتخبة" جْت تبییذ ًْبیی ثِ ّیبت ػبهل اسائِ هی گشدد.
 - 27- 7كذٍس هجَص ًْبیی اػغبی هجَص ًوبیٌذگی هٌَط ثِ هَافمت ًْبیی ّیبت ػبهل هی ثبؿذ وِ ثب سای هَافدك اوثشیدت هیؼدش
خَاّذ ثَد.
 - 28- 7چٌبًچِ دس ّش یه اص هشاحل احشاص ؿشایظ ،هتمبضی ثشتش ًتَاًذ ؿشایظ الصم سا احشاص ًوبیذ ٍ یب تَػظ ّیدبت ػبهدل تبییدذ
ًگشدد ،هذیش ػبهل هی تَاًذ ًؼجت ثِ هؼشفی ًفش دٍم ٍاجذیي ؿشایظ ثِ ػٌَاى هتمبضی ثشتش الذام ٍ ػپغ هشاحل تؼییي ؿدذُ تدب
اًتخبة ًْبیی سا عی ًوبیذ.
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کذ:

دستورالعمل انتخاب نماینذگیهای مرکس

بازنگری10:

آموزش بازرگانی

ً - 29- 7وبیٌذگی دس هذت ثشسػی كالحیت ٍ ثبصدیذ ثشاػبع گشٍُ ثٌذی تؼییي ؿذُ دس آییي ًبهِ ،دس ٍضؼیت  Eلشاس هی گیشد.
تجصرُ  ;2دس خلَف ًوبیٌذگیْبی گشٍُ  ،Eحذاوثش  6هبُ پغ اص تبسیخ كذٍس هجَص فؼبلیت ،هتٌبػت ثب هذت هزوَس ،ػولىشد
ًوبیٌذگی ثش اػبع دػتَسالؼول ًظبست ٍ اسصیبثی ػولىشد ًوبیٌذگیْب اسصیبثی ٍ ًؼجت ثِ تؼییي گشٍُ آى الذام هی ؿَد.

 - 2:- 7هَاسد پیؾ ثیٌی ًـذُ دس ایي دػتَسالؼول ثب پیـٌْبد هذیش ًوبیٌذگیْب ٍ تبییذ هذیش ػبهل اجشایی خَاّذ ثَد.
 - 31- 7ایي دػتَسالؼول دس  2فلل .... ،ثٌذ ٍ  ......تجلشُ دس تبسیخ

 1392 / /ثِ تلَیت ّیبت ػبهل سػیذُ ٍ اص تبسیخ اثالؽ

الصماالجشا اػت.

اػضبء ّیبت ػبهل;

اکجر طبلت پَر

حسي رادهرد

ًبیت رئیس ّیبت ػبهل

ػضَ ّیبت ػبهل

هرجبى فقیِ ًصیری
رئیس ّیبت ػبهل
غالهرضب هقیوی

ػجبس خبلقی تجبر
ػضَ ّیبت ػبهل

ػضَ ّیبت ػبهل
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