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اجرای مقررات انضباطی
اغلت هذیشاى اص اػوبل همشسات اًنجبهی سعوی دسهْسد کبسکٌبًؾبى ًفشت داسًذ.آًِب ؽک داسًذ ّ هؼوْال ُن زك ثَ خبًت
آًِبعت ،صیشا دس ایي گًَْ هْاسد سئیظ ؽبى ثؼنی اص کْتبُی ُب سا ثَ گشدى هذیش هی اًذاصد .آیب آًِب دس اًتخبة افشاد اؽتجبٍ
کشدٍ اًذ؟آیب ًتْاًغتَ اًذ کبس هٌبعجی ثَ افشاد ثذٌُذ؟آیب آًِب دس تشغیت کبسکٌبى ثَ کبس ّ اسائَ ی ساٌُوبیی ُبی اّلیَ هْفك
ًجْدٍ اًذ؟ ّ ثبالتش اص ُوَ چشا آًِب ًتْاًغتَ اًذ هغئلَ سا ثَ فْست غیش سعوی ّ ثب ادای چٌذ کلوَ ی هسکن ّ هٌطمی ثَ فشد
هشثْهَ زل کٌٌذ ،ثَ خبی ایٌکَ آى سا دس هغیش سعوی ثیٌذاصًذ؟(چک لیغتِبی هشثْه ثَ تشغیت کبسکٌبى ،تْعؼَ ی سُجشی ّ
هؾبّسٍ کبسکٌبى س ا ثجیٌیذ) .ثؼالٍّ فکش هذیشاى ثشای الضام ثَ هْخَ خلٍْ دادى الذاهبتؾبى ًضد سّعب ،ثشای پشُیض آًبى اص اػوبل
همشسات سعوی اًنجبهی ،کبفی اعت.
ثَ ُش فْست ،گبُی اّلبت زتی ثِتشیي هذیشاى ثب افشادی هْاخَ هیؾًْذ کَ کبسکشدى ثب آًِب ثغیبس دؽْاس اعت .ایي افشاد ثَ
پیؾٌِبد ُبی غیشسعوی ّ اًتمبدُبی دّعتبًَ پبعخی ًویذٌُذ ّ تکشاس پیؾٌِبدُبی غیش سعوی ّ دّعتبًَ ثوشی ًذاسد ،
پظ الصم اعت کتجب ثَ آًِب اػال م ؽْد کَ اگش سفتبس خْد سا افالذ ًکٌٌذ چَ اتفبلی خْاُذ افتبد ّ ثغیبس هِن اعت کَ ایي کبس
ُش چَ صّدتش اًدبم ؽْد.اگش اخبصٍ ثذُیذ افشاد هذتی هْالًی سفتبسغیشلبثل لجْلی داؽتَ ثبؽٌذیبکبسآیی آًِب مؼیف ثبؽذ
هوکي اعت:


لذست ؽوب کن ؽْد.



ثمیَ ی کبسکٌبى دلغشد ؽًْذ



هبًغ اص آى ؽْد کَ ثتْاًیذ ثؼب الذام هْثشی اًدبم دُیذ



سئیظ تبى ّ هذیشاى ُوغطر ؽوب سا خؾوگیي عبصد



ثَ عبصهبى صیبى ثشعبًذ

اگش ثَ ایي ًتیدَ س عیذیذ کَ ثبیذ همشسات اًنجبهی سا اخشا کٌیذ ثبیذ ثی هشف ثْدٍ همقش سا عشصًؼ ًکٌیذ  .ثَ ُویي دلیل ثَ
چک لیغتِبی صیش ثبیذ ثب دلت تْخَ کٌیذ.

مقررات انضباطی سازمان شما
اگش الصم هیجیٌیذ کَ همشسات اًنجبهی سعوی سا دس هْسد یکی اص کبسکٌبى اخشا کٌیذ ثبیذ سفتبستبى :


فشد سا ثَ افالذ ؽذى تؾْیك کٌذ(هگش ایٌکَ تمقی دس زذ اخشاج ثبؽذ)



هسجت آهیض ّهٌطمی ثبؽذ



دسهْسد توبم کغبًی کَ دس یک زذ همقشًذ یکغبى ثبؽذ



همشساتی سا کَ ُوَ اص آًِب آگبٌُذ اخشا کٌیذ
1

دس غیش ایي فْست هوکي اعت تقوین ؽوب اص هشف هذیش ثبالتش یب دادگبٍ تخلفبت فٌؼتی سد ؽْد.
آسی
.1

آیب عبصهبى ؽوب دعتْسالؼولی سعوی ثشای اػوبل اًنجبه داسد؟

.2

اگش عبصهبى ؽوب اتسبدیَ ُبی فٌفی سا ثَ سعویت ؽٌبختَ اعت ،آیب آًِب همشسات اًنجبهی عبصهبى سالجْل داسًذ؟

.3

اگش ًَ ،تکلیف اػتشامبت آًِب چَ هیؾْد؟

1

خیش

دادگبُی اعت دس ثشیتبًیب هتؾکل اص یک لبمی ً،وبیٌذگبى اًدوي ُبی کبسفشهبیبى ّ ًوبیٌذگبى کبسکٌبى کَ دس هْسد ثغیبسی اص هٌبصػبت
هشثْه ثَ هغبیل اعتخذاهی اختیبس ّ فالزیت داسد.
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همشسات اًنجبهی عبصهبى ؽوب تب چَ زذی ثب پیؾٌِبداتی کَ هْعغَ ی خذهبت هؾبّسٍ ّ عبصػ ّ داّسی )(ACAS

.4

اسائَ دادٍ ُوبٌُگ اعت؟ هْاسدی اص لیغت صیش سا کَ ثب همشسات عبصهبى ؽوب ُوبٌُگ اعت تیک ثضًیذ .هْعغَ
خذهبت هؾبّسٍ ّ عبصػ ّ داّسی پیؾٌِبد هیکٌذ کَ همشسات ثبؽذ:


هذّى ثبؽٌذ



هؾخـ ثبؽذ کَ دسهْسد چَ کغی اخشا هیؾًْذ



ثَ عشػت لبثل اعتفبدٍ ثبؽٌذ



ًْع تٌجیَ سا هؾخـ کٌٌذ



سّؽي عبصًذ کَ ُش عطر هذیشت ،چَ عطسی اص تٌجیَ سا هیتْاًذ اػوبل کٌذ



لجل اص اتخبر تقوین هشاتت ثَ افشاد اهالع دادٍ ؽْد ّ ثَ آًِب فشفتی ثشای هطشذ کشدى ًظشاتؾبى دادٍ ؽْد



ثَ افشاد زك دادٍ ؽْد کَ دسخلغَ ی هسبکوَ اص کوک ُبی ًوبیٌذٍ ی اتسبدیَ یب یکی اص ُوکبساى (ثَ اًتخبة
خْدػ) اعتفبدٍ کٌٌذ



اهویٌبى دٌُذ کَ ثَ خض دس هْاسد خالف ػوذٍ یب چٌبًچَ فشد ثشای اّلیي ثبس همشسات سا ًمل کشدٍ ثبؽذ اخشا ًخْاُذ
ؽذ



اهویٌبى دٌُذ کَ ثَ افشاد خبهی دسثبسٍ ی تٌجیَ تْمیر کبفی دادٍ خْاُذ ؽذ



زك دسخْاعت سعیذگی هدذد سا ثذٌُذ ّسّػ آى سا ًیض ثیبى کٌٌذ

آگاه کردن کارکنان از مقررات انضباطی
آسی
.1

آیب ثَ توبم کبسکٌبى ًغخَ ای اص همشسات سعوی دادٍ هیؾْد؟

.2

اگش دادٍ ًویؾْد آیب آًِب هیذاًٌذ اص کدب هیتْاًٌذًغخَ ای اص آى سا ثَ آعبًی تِیَ کٌٌذ؟

.3

آیب همشسات هْسی ًْؽتَ ؽذٍ اًذ کَ لبثل فِن کبسکٌبى ّ ؽوب ثبؽذ؟

.4

آیبثَ توبم کبسکٌبى ًغخَ ای اص توبم همشسات هشثْه ثَ عبصهبى دادٍ هیؾْد؟

.5

اگش دادٍ ًویؾْدآیبًغخَ ُبخبیی ُغتٌذ کَ توبم کبسکٌبى ثتْاًٌذثَ آًِبدعتشعی داؽتَ ثبؽٌذ؟

.6

آیبخوالت ثَ کبس سفتَ آى لذس سّؽي ُغتٌذ کَ دس هْسد هفبُین آًِب ًیبصی ثَ خذل ًجبؽذ؟

.7

آیب دسثبسٍ ی همشسات هخقْؿ لغوت خْدتبى ثَ کبسکٌبًتبى تْمیر کبفی دادٍ ایذ؟

.8

آیب هٌظْستبى اص کبسآیی هٌطمی سا ثشای توبم کبسکٌبًتبى سّؽي عبختَ ایذ؟

خیش

قبل از اینکو تصمیم بو تنبیو یک فرد بگیرید
دس ایٌدب عْاالتی رکش ؽذٍ اعت کَ هیتْاًیذ لجل اص دػْت فشد ثشای هسبکوَ ی سعوی اص خْدتبى ثپشعیذ:
آسی
.1

آیب کبهال هطوئٌن کَ لقْسی اًدبم ؽذٍ اعت؟

.2

آیب تمقیش:


خالف ثضسگی اعت؟



کبسآیی مؼیف اعت؟



یب ُشدّ اعت؟

خیش
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.3

آیب اهکبى داسد کَ فشد ًویذاًغتَ خالفی هشتکت ؽذٍ اعت؟

.4

اگش خالف هشثْه ثَ کبس ًویؾْد آیبثبص ُن هؾوْل همشسات اًنجبهی هیؾْد؟

.5

تبچَ زذی هتمبػذ ؽذٍ ام کَ ؽخـ هشتکت خالف ؽذٍ اعت؟

.6



آیب دلیل داسم(یب فمو هؾکْک ُغتن؟)



آیب دلیل فشیسی داسم(یب فمو اص کغی ؽٌیذٍ ام؟)



آیب هیتْاًن ثَ کغی کَ آى سا ثَ هي گفتَ اػتوبد کٌن؟



اگش خالفی ّالغ ؽذٍ آیب اهویٌبى داسم کَ چَ کغی آى سا هشتکت ؽذٍ اعت؟



آیب دلیل هي دس یک خلغَ ی اعتٌطبق ػوْهی (هثل دادگبٍ) لبثل دفبع خْاُذ ثْد؟

آیب هْخجبتی اص خولَ ی صیش ّخْد داسد کَ دس هْسد فشد هشتکت خالف ؽذٍ ثتْاى تخفیف لبیل ؽذ؟


آیبفشداصهیضاى کبسی کَ ثبیذاًدبم هیذادآگبٍ ثْدٍ کَ تشدیذی دسهْسدکیفیت کبسیبصهبى اًدبم آى ًجبؽذ؟



آیب اًتظبس ایي همذاس کبس اصچٌیي فشدی هٌطمی اعت؟



آیب ثَ فشد آهْصػ هٌبعجی دادٍ ؽذٍ اعت؟



آیب فشداصهف عبیش کبسکٌبى ثَ اًذاصٍ ی هٌبعت زوبیت ؽذٍ ّ ُوچٌیي ّعبیل کبس ّ هْاد الصم سا دس اختیبس
داؽتَ اعت؟



آیب فشد اص هؾکالت ؽخقی یباص ثیوبسی سًح هی ثشد؟



آیب ایي خالف ًؾبًگشاًسشاف فشد اص هؼیبسُبی هؼوْل ّی اص ًمطَ ًظش ثشخْسد ثب دیگشاى ّ کبسآیی اعت؟



آیب دس گزؽتَ هي یب عبیش هذیشاى اص ُویي سفتبس فشد چؾوپْؽی کشدٍ ام (ًذیذٍ گشفتَ این؟)



آیب اهکبى داسد عبیش کبسکٌبًی کَ هشتکت خالف هؾبثِی ؽذٍ اًذ تٌجیَ ًؾذٍ ثبؽٌذ؟



آیب فشد ادػبیی هجٌی ثش ثیگٌبُی خْدداسد یب هتْخَ ًجْدٍ کَ خالف هیکٌذ؟

آسی

.7

.8

خیش

آیب خالف اص ًْػی اعت کَ عبصهبى آى سا ػوذٍ هیذاًذ،هثل:


اختالط



دصدی اهْال ثباسصػ



فشیت دادى عبصهبى



دصدی اص ُوکبساى



ّاسد آّسدى خغبست ػوذٍ ثَ داسایی عبصهبى



زولَ ی فیضیکی ثَ عبیش کبسکٌبى



صیش پب گزاؽتي هفبد لشاسداد ثَ ًسْ ثغیبس ًبهطلْة

اگش چٌیي اعت آیب ثب ایي فشد ثبیذ سفتبسی هتفبّت ثب فشدی کَ هتِن ثَ خالف کْچکتشی اعت کشد،هثال ػذم پشداخت
زمْق ّی دس صهبى ثشسعی هْمْع یب ایٌکَ ثَ خبی ؽوب هذیش دیگشی اّسا هسبکوَ کٌذ؟

انجام بازجویی
.1

ثب چَ عشػتی هیتْاًن  /ثبیذ خلغَ ی ثبصخْیی سا ثؼذ اص هؾبُذٍ ی خالف تؾکیل دُن؟(ُش چَ صّدتش ثِتش)

.2

چگًَْ ثشای فشد سّؽي کٌن کَ لشاس اعت یک خلغَ ی ثبصخْیی تؾکیل ؽْد(ُوبًطْس کَ دس همشسات رکش ؽذٍ
اعت) – ًَ یک گفتگْی هؼوْلی؟
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.3

.4

چَ کغی غیش اص هي ّ فشد هتِن دس خلغَ زنْس خْاُذ داؽت؟


سئیغن



یک هذیش دیگش



ًوبیٌذٍ ی اتسبدیَ ای کَ فشد ػنْ آى اعت؟



یکی اص ُوکبساى ثَ اًتخبة خْد فشد

آسی

خیش

آیب توبم هذاسک الصم اص خولَ هذاسک صیش سا ثَ ُوشاٍ خْد داسم؟


پشًّذٍ ی پشعٌلی فشد



فْستی اص همشساتی کَ ًمل ؽذٍ اًذ



ًْؽتَ ای هجٌی ثش آًچَ کَ گفتَ هیؾْد اتفبق افتبدٍ ُوشاٍ ثبدالیلی کَ چٌیي گفتَ ای ساثبثت هیکٌٌذ؟



ؽشذ ؽغل یب ثشًبهَ ی کبسی فشد (اگش هْخْد ثبؽذ) ؟



عْاثمی کَ ًؾبًگش ػذم اًدبم فسیر کبس اص هشف فشدثبؽذ(کبست زنْس ّ غیبة،آهبس فشّػ،ؽکبیتِبی
هؾتشیبى ّ غیشٍ)

آسی


خیش

عْاثك هشثْص ثَ یکی دیگش اص کبسکٌبى کَ هیتْاى هشص ثشخْسد فشد یب ّمؼیت کبس اًدبم ؽذٍ سا ثب هشص ثشخْسد ّ
ّمؼیت کبس اّ همبیغَ کشد؟


.5

ًغخَ ُبیی اص ًبهَ ُب ،یبدداؽتِب ّ عبیش هذاسک هشثْه ثَ فشد

اّلیي ُذف افلی هي اص ثبصخْیی چیغت ؟ آیب:


کوک ثَ فشد ثشای افالذ ؽذى اعت؟(ایي هغئلَ صهبًی اسصػ داسد کَ اهکبى افالذ ثبؽذ)



ثشای عشهؾك دادى ثَ دیگش کبسکٌبى اعت؟



ثشای عشهؾك دادى ثَ هذیشاى اعت؟



ثشای فشاُن کشدى همذهبت اخشاج فشدی اعت کَ ثَ اخطبسُبی لجلی تْخَ ای ًکشدٍ یب خطبی ثضسگی هشتکت
ؽذٍ اعت؟



آیبالصم اعت لجل اص ثبصخْیی یبدداؽتی زبّی هبُیت دلیك خالف یب کن کبسی کَ هیخْاُن دسثبسٍ ی آى فسجت
کٌن ثَ فشد ثذُن؟

دربازجویی
آسی
.1

.2

خیش

آیب دس ثبصخْیی ثَ فشد فشفتی خْاُن داد کَ :


خْاعتبس خضئیبت ثیؾتشی ؽْد؟



هذاسک سا هالزظَ کٌذ؟



ُشخب کَ الصم ثبؽذ آًِب سا سد کٌذ؟



هذاسک دیگشی اسائَ کٌذ؟



تکزیت یب لجْل اتِبم ّاسدٍ ّ اسائَ ی تْمیسبت؟

چگًَْ هیتْاًن زذاکثش فشفت ساثَ فشد(یبُوشاُبى اّ)ثشای ایٌکَ ثِتشیي دفبع هوکي سااصخْد ثکٌذثذُن؟ثَ ػٌْاى
هثبل ثب :


اختقبؿ ّلت صیبد؟
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پشعؾِبی ًبهسذّد(چک لیغت ُبی  2دس هقبزجَ ثشای اًتخبة سا ثجیٌیذ) ثشای تؾْی فشد ثَ آصاداًَ فسجت
کشدى؟

.3



اخبصٍ ثَ فشد کَ ثیؾتشیي زشف سا اّ ثضًذ؟



اختٌبة اص ایدبد ایي تقْس دسفشد کَ ًجیَ اّ اصلجل تؼییي ؽذٍ اعت ّ ثبیذ عشصًؼ ؽْد؟

آیب هؾخـ ؽذٍ اعت کَ اتِبم ّاسدٍ دسعت ًجْدٍ یب ایٌکَ فشد ًذاًغتَ هشتکت خالف ؽذٍ اعت؟(عْال  6دس
لجل اص تقوین ثَ تٌجیَ سا ثجیٌیذ)

.4

آیب هیتْاًن دس ُویي لسظَ ّ ُویي خب سای خْدسا ثَ فشد اثالؽ کٌن؟

.5

آیب هیتْاًن دسثبسٍ ی ًْع تٌجیَ فشد دس ُویي خب تقوین ثگیشم ّ ًتیدَ ی آى سا ثَ اّ ثگْین؟

.6

ُذف ػوذٍ اص تٌجیَ چیغت؟(ساٍ ُبی رکش ؽذٍ دس عْال  5ثبصخْیی سا ثجیٌیذ)

.7

چَ ًْع تٌجیِی ثبیذ اػوبل کٌن؟ ثشای هثبل:


یک اخطبس سعوی ؽفبُی (ثشای خطبی کْچک؟)



یک اخطبس سعوی کتجی( ثشای خطبی خذی یب تکشاس خطبی کْچک؟)



اخطبس ًِبیی کتجی؟



تؼلیك (ثب پشداخت یب ثذّى پشداخت زمْق؟)



اًتمبل ّی ثَ لغوت دیگشی اص عبصهبى؟



اخشاج یب اخطبس لجلی ثب پشداخت زمْق صهبى اخطبس ثَ خبی اخطبس لجلی؟



اخشاج ثالفبفلَ؟

آسی

.8

.9

خیش

ٌُگبم اثالؽ ًْع تٌجیَ ثَ فشد آیب ثبیذ:


ثشای زنْس ًوبیٌذٍ ی اتسبدیَ یب یکی اص ُوکبساى ّی افشاس داؽتَ ثبؽن؟



ػلت تٌجیَ سا تؾشیر کٌن؟



ثَ فشد ثگْین کَ دس فْست استکبة خطبی ثیؾتش چَ تٌجیِی دساًتظبساّ خْاُذ ثْد؟



زك افشاد ثشای تمبمبی اعتیٌبف سا(اگش ػولی ثبؽذ) ثشای ّی تؾشیر کٌن؟



توبم هْاسد فْق سا کتجب تبییذ کٌن؟

چگًَْ هیتْاى ثشای فشد سّؽي کشد کَ اگش ثؼذا هشتکت خطب ًؾْد چَ چیضی دس اًتظبس اّعت؟

دادن اخطار
آسی
.1

خیش

اگش لقذ دادى اخطبس سا داسم آیب ثبیذ هْاسد صیش سا سّؽي کٌن؟


هبُیت خطب



اعتبًذاسدُب ّ هشص سفتبس هْسد اًتظبس دس آیٌذٍ



ُشگًَْ هغبػذت یب آهْصؽی کَ ثشای ثَ دعت آّسدى اعتبًذاسدُبی هْسد ًیبص ثَ فشد دادٍ خْاُذ ؽذ



تٌجیِی کَ دس فْست ػذم سػبیت هْاصیي اخاللی یب ًشعیذى ثَ اعتبًذاسدُب دسهذت صهبى تؼییي ؽذٍ دس هْسد
فشد اػوبل خْاُذ ؽذ

.2

صهبًی کَ هیخْاُن اّلیي اخطبس سعوی ؽفبُی سا ثَ فشد ثذُن آیب ثبیذ:


ثجیٌن کَ اخیشا اخطبس ؽفبُی ثَ ّی دادٍ ؽذٍ اعت؟
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.3



آى سا دس پشًّذٍ ی پشعٌلی فشد ثجت کٌن؟



ثشای فشد سّؽي عبصم کَ اخطبس سعوی ؽفبُی ثخؾی اص همشسات اًنجبهی عبصهبى اعت؟

صهبًی کَ هیخْاُن اخطبسی کتجی ثشای یک خطبی خذی یب تکشاسی یب اخطبس ًِبیی (اگش لجال اخطبس کتتجی دادٍ ؽذٍ
اعت)ثذُن آیب ثبیذ:


اّل هْمْع سا ثب هذیش ثبالتش دس هیبى ثگزاسم؟



اص فشد ثخْاُن کَ یک ًغخَ اص آى سا ثشای تبییذ دسثبفت آى پبساف کٌذ؟



ًغخَ ای ثشای ًوبیٌذٍ ی اتسبدیَ ی فٌفی آهبدٍ کٌن؟



دسثبسٍ ی زك اعتیٌبف ثَ فشد اهالع دُن؟

آسی
.4

خیش

ثبتْخَ ثَ همشسات اًنجبهی عبصهبى اگش ثؼذ اص دادى اخطبس فشد هشتکت خطبی ثیؾتشی ؽذ چَ کبسی ثبیذ اًدبم
دُن؟
چٌبًچَ دس هذت صهبى هؾخقی – ؽؼ هبٍ  ،یک عبل  ،دّعبل یب ُش ؽوبى هؾخـ دیگشی – خطبیی اص فشد

.5

دیذٍ ًؾذ ،آیب ثبیذ توبم اخطبسیَ ُب سا اص پشًّذٍ ی پشعٌلی اّ ثشداسم؟

اخراج یک فرد
آسی
.1

خیش

اگش ؽخـ ثبیذ اخشاج ؽْد:


آیب کبهال هطوئٌن کَ همشسات اًنجبهی ثَ دسعتی سػبیت ؽذٍ اعت؟



آیب فکش کشدٍ ام کَ اتسبدیَ ی فٌفی هوکي اعت چَ الذاهی ثکٌذ؟



آیب اخبصٍ هیذُن فشد اص هِلت همشس دس لشاسداد اعتفبدٍ کٌذ؟



یب اص ّی هیخْاُن کَ ثالفبفلَ عبصهبى سا تشک کٌذ ّ ثَ خبی اخطبس لجلی ثَ اّپْل هیذُن؟



آیب دسثبسٍ ی زك فشد ثشای تمبمبی اعتیٌبف ،ثَ ّی اهالع دادٍ ام؟



آیب هطوئٌن کَ فشد ًویتْاًذ هْسد هْثشی سا ػلیَ هي دس دادگبٍ تخلفبت اداسی هطشذ کٌذ؟



آیب سئیغن  /هذیشیت سدٍ ثبالتش سا کبهال دس خشیبى گزاؽتَ ام؟



آیب هطوئٌن آًِب اص هي پؾتیجبًی خْاٌُذ کشد؟

اگش هیخْاُن کَ فشدثالفبفل َ اخشاج ؽْد(یؼٌی ثذّى اخطبس لجلی یب پشداخت پْل)آیب ثبتْخَ ثَ توبم خْاًت هتمبػذ

.2

ؽذٍ ام کَ :


فشد هشتکت خطبی ثضسگی ؽذٍ اعت؟



فشد اص سّی آگبُی هشتکت خطب ؽذٍ اعت؟



فشد هی داًغتَ کَ استکبة خطبی ثضسگ ازتوبالثبػث اخشاج ّی خْاُذؽذ؟



اهکبى دادى تخفیف ًجْدٍ اعت؟



دسگزؽتَ هذیشیت خطبی هؾبثَ سا ًذیذٍ ًگشفتَ اعت؟



هْمْع ثب دلت ّ ثَ هْس کبهل ثشسعی ؽذٍ اعت؟



آیب دسزبلت خًْغشدی ّ آساهؼ تقوین گشفتَ ام؟
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تبییذیَ ی الصم اص هذیشیت گشفتَ ؽذٍ اعت؟

تْخَ :اگش لشاس اعت فشد ثالفبفلَ اخشاج ؽْد پْلی ثَ دلیل ایٌکَ ثَ ّی اخطبس لجلی ًذادٍ ایذ پشداخت ًکٌیذ ّ ایي کبس سا
هٌْه ثَ سای دادگبٍ تخلفبت اداسی کٌیذ.

اعتراضات
آسی
.1

آیب اص همشسات عبصهبى دسهْسد ًسٍْ ی دادى اػتشاك اهالع داسیذ(اگش همشساتی ثبؽذ)؟

.2

ثبتْخَ ثَ لبًْى  1978زوبیت اعتخذاهی ،همشسات هشثْه ثَ دادى اػتشاك ساثَ فشدی کَ هیخْاُیذ اخشاج کٌیذ

خیش

اهالع دادٍ ایذ؟
.3

اگش فشد زك اػتشاك داسد آیب هیذاًذ کَ :


اػتشاك سا ثبیذ ثَ چَ کغی ثکٌذ؟



ثَ چَ ؽکلی اػتشاك ثذُذ؟



تب چَ هذتی هی تْاًذ اػتشاك کٌذ؟

اقدامات بعدی
آسی
.1

خیش

آیب هطوئٌب توبم هذاسک کتجی سا کَ خوغ اّسی کشدٍ ایذ یب یبدداؽتِبیی سا کَ دس هْل ثبصخْیی ثشداؽتَ ایذ ،دسپشًّذٍ
ی پشعٌلی فشد گزاؽتَ ایذ؟

.2

دسثبسٍ ی یکی اص اُذاف تٌجیَ یؼٌی کوک ثَ فشد ثشای افالذ اّ آیب هْاسدی سا کَ ثبیذ دس ُفتَ ُبی آتی ثَ آًِب تْخَ
کٌیذ ثب دلت هؾخـ کشدٍ ایذ؟

.3

آیب الذاهی ثشای فشاُن کشدى اهکبًبت آهْصؽی یب زوبیتِبیی کَ فشد ثشای افالذ ؽذى ثَ آًِب ًیبص داسد اًدبم دادٍ
ایذ؟

.4

عیظ

.5

آیب دس دفتش یبدداؽت سّصاًَ تبى،صهبًِبیی سا کَ ثبیذ پیؾشفت فشد ساثشسعی کٌیذ،یبدداؽت کشدٍ ایذ؟

.6

آیبثَ خبهش خْاُیذداؽت کَ دسّلت هٌبعت اهالػبت هشثْه ثَ اخطبسُبسا اص پشًّذٍ ی فشد ثشداسیذ؟

.7

اگش الضام ثَ اخشاج فشدی اص گشٍّ تبى داسیذ ،آیبثشای خلْگیشی اص خشة ؽذى سّزیَ ی گشٍّ هیتْاًیذ ّمؼیت سا ثشای
آًِب تؾشیر کٌیذ؟

پیؾٌِبد :دس ُیچ کذام اص صهیٌَ ُبی هذیشیت تب ایي زذ ًیبص هشاخؼَ ثَ کتبة ًیغت .اؽتجبٍ کشدى دس اخشای همشسات تؼییي
ؽذٍ ّ پیذا ًکشدى دالیل هٌطمی ثشای خالؿ ؽذى اص دعت ُوکبس هضازن ّ ثذّى ثبصدُی هوکي اعت ثبػث سد ؽذى
تقوین ؽوب ؽْد
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دسک سّى تشی
تشخوَ ی ػجبط دُمبًی
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