ثِ ًبم خبلك سیجبییْب ،آفزیٌٌذُ کَّْب ،درُ ّب ،غبرّب ٍ عجیعت سیجب
فزم ضوبرُ 2
کلَح کٌََّردی ،غبر ٍ غبرضٌبسی هیثبق چٌبرضبّیدبى( لبئویِ )فبرس
هدوَعِ همزرات ٍ لَاًیي(اسبسٌبهِ ٍ آییي ًبهِ ّبی داخلی) ٍ هٌطَر اخاللی.
آثبى هبُ سبل 1386
 – 1رعبیت اخالق ٍ رفتبر اًسبًى ٍ حفظ ضئًَبت اسالهی در ثزًبهِّب
 – 2رعبیت لَاًیي ٍ همزرات ( اسبسٌبهِ ٍ آییي ًبهِ ّبى داخلى ) ٍ هٌطَر اخاللی در ثزًبهِّب ٍ ّوچٌیي در گزٍُ گفتگَ
 – 3تكزین دیگز ّوٌَرداى
 – 4احتزام ثِ هزدم ثَهى هٌبعك ٍ آداة ٍ رسَم آًبى در ٌّگبم اخزاى ثزًبهِ ّب
 – 5رعبیت پَضص هٌبست در عزف ٍ اختوبع تَسظ آلبیبى ٍ ثبًَاى
 – 6عذم استفبدُ اس سیَرآالت ٍ خَاّزات تَسظ آلبیبى ٍ ثبًَاى در توبهى ثزًبهِ ّب
 – 7عذم استفبدُ اس آرایص تَسظ ثبًَاى در توبهى ثزًبهِ ّب
 – 8عذم استفبدُ اس سیگبر  /هطزٍثبت الكلى  /هَاد اعتیبد آٍر  /هَاد ًیزٍساى غیز هدبس ( دٍپیٌگ )
 – 9رعبیت هَارد ٍ لَاًیي ثیي الوللى کٌََّردى
 – 10ثِ ّوزاُ ًذاضتي ّزگًَِ ضىء ،سالح ٍ ّز دارٍى غیز هعمَلى کِ اس دیذ هزاج لضبیى ع ٍ اًتظبهى خزم هحسَة گزدد .
 – 11احتزام ثِ لبًَى ٍ عزف خبهعِ الشاهى است .
 – 12اًدبم ّزگًَِ تجلیغ ٍ فعبلیت گزٍُ ّبى سیبسى داخلى ٍ خبرخى هوٌَع هى ثبضذ .
 – 13استفبدُ اس هَسیمى ّبى ضذ فزٌّگى ٍ غیز هدبس در توبهى ثزًبهِ ّب هوٌَع هى ثبضذ .
 – 14پزداخت ّوِ ّشیٌِ ّبی ًبم ًَیسی ،ثیوِ ،ضزکت در ثزًبهِّب ٍ ًیش دیگز هَاردی کِ کِ ثِ تصَیت هذیزیت گزٍُ ثزسذ.
 – 15رعبیت هسبئل سیست هحیغى ٍ ّوچٌیي رعبیت ضَاثظ هزثَط ثِ هحیظ سیست ٍ کَّستبى پبیذار ٍ اکَ سیستن عجیعت ٍ کَّستبى
 – 16هسئَلیت اخاللى در همبثل خبى خَد ٍ ّوٌَرداى هب ٍ ّوچٌیي صیبًت اس کَّستبى ٍ عجیعت
 -17تزٍیح فزٌّگ کَّپیوبیی ٍ عجیعت گزدی ثیي افزاد خبهعِ ٍ ثیبى هسبئل سیست هحیغی ٍ آهَسش آى ثِ دیگزاى
 -18احتزام ثِ فزٌّگْب ٍ آداة ٍ رسَم ّب ٍ عذم ثیبى ّزگًَِ سخٌی یب هغلجی کِ خٌجِ تَّیي آهیشی ثِ صَرت ضخصی یب لَهیتیً ،ژادی یب
هلیتی داضتِ ثبضذ.
 -19ارسبل ّزگًَِ پست غیز هزتجظ یب چت کزدى ثصَرت خصَصی در گزٍُ گفتگَ.

 -20هتمجل ضذى ّزگًَِ ّشیٌِ ّبی هتفزلِ ثزًبهِ ّب کِ ثصَرت گزٍّی صزف هیضَد ٍ یب در صَرت استفبدُ اس لَاسم ٍ تدْیشات فٌی ٍ
گزٍّی ٍ اصغكبن اثشارّب ثزآٍرد هیضَد.
 -21داری کبرت ثیوِ ٍرسضی هزتجظ ثب ٍرسش هَرد ًظز (کٌََّردی) ثبضٌذ.
 -22تْیِ هذارن خَاستِ ضذُ اس عزف گزٍُ ٍ ّوچٌیي تكویل فزم ّبی درخَاست عضَیت ثغَر کبهل ٍ دلیك.
 -23ثْزُ هٌذ ثَدى هتمبضی اس صحت ٍ سالهت خسوی ٍ رٍحی هزتجظ ثب رضتِ هَرد عاللِ خَد ثزخَردار ثبضٌذ ٍ ًیش ثزای دیگز عضَّب
خغزی ًذاضتِ ثبضذ.
 -24تْیِ ٍسیلِ ّب ٍ اثشار هَرد ًیبس ثزاثز صَرت درخَاست ضذُ اس سَی گزٍُ ٍ ثزاثز ًیبس خبری ّز عضَ کٌََّرد.
 -25پذیزش ثذٍى لیذ ٍ ضزط ّوِ لَاًیي ٍ همزرات خبری در گزٍُ ٍ ًیش همزراتی کِ در آیٌذُ ثِ تصَیت ّیئت هَسس ٍ هذیزیت گزٍُ ثزسذ.
 -26عضَّبی گزٍُ ثبیستی ثزًبهِّبی کٌََّردی ضخصی ٍ خبرج اس ثزًبهِ تمَین گزٍُ را ثب آگبّی لجلی اًدبم دادُ ٍ در ّز صَرت گزٍُ
ّیچگًَِ هسئَلیتی در ثزاثز ّیچگًَِ ثزًبهِ ای ًخَاّذ داضت.
 -27رعبیت اصل پیزٍی کبهل اس سزپزستی در حیي اخزای ثزًبهِ ٍ ًیش ّیئت هذیزُ ٍ سبیز تصویوبت گزٍُ.
 -28رعبیت کبهل ًظن ٍ اًضجبط در حیي اخزای ثزًبهِّب ٍ ًطست ّبی گزٍُ ٍ کالس ّبی آهَسضی ٍ احتزام ثِ سبیز عضَّبی گزٍُ.
ّ -29ز عضَ ثبیذ دست کن در  10ثزًبهِ خبری گزٍُ ثِ صَرت آسهبیطی ضزکت کزدُ ٍ سپس ثب تبییذ کبدر اخزایی گزٍُ ثِ عضَیت دائن در
خَاّذ آهذ.
 -30در خصَظ آلبیبى کوتز اس  18سبل عالٍُ ثز تعْذ ضخصی هتمبضی ،دریبفت تعْذ اس پذر ٍ هبدر ٍ یب ٍرثِ لبًًَی الشاهی هیثبضذ.
 -31در خصَظ ثبًَاى هتبّل ،عالٍُ ثز تعْذ ًبهِ هتمبضی ،دریبفت تعْذ ٍ رضبیت اس ّوسز ٍی الشاهی هیجبضذ.
 -32اهضبی تعْذًبهِ ّبی خَاستِ ضذُ در ثٌذّبی  31 ٍ 30 ٍ 22ثبیستی ثب ارائِ کبرت ضٌبسبیی در حضَر هسٍَل ًبم ًَیسی ٍ در دفتز گزٍُ
اًدبم پذیزد.
 -33درخَاست عضَیت آًْب هَرد پذیزش ّیئت هذیزُ کلَح لزار گزفتِ ثبضذ.

ایٌدبًت  .........................ضوي هغبلعِ هَارد فَقالذکز ٍ لجَل کلیِ تعْذات آى هلشم ثِ رعبیت توبهی هَاد هذکَر هی ثبضن.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

تبریخ:

اهضب ٍ اثز اًگطت:

هذیزیت کلَح کٌََّردی ،غبر ٍ غبرضٌبسی هیثبق لبئویِ فبرس( هیثن آلبئی )

