مقررات و آیین نامه های مجتمع
 -1کبسآمًص مًظف است دس عی ديسٌ آمًصضی مًاصیه اسالمی ي اخالقی ي مقشسات آمًصضگبٌ سا مشاعبت ومبیذ.
 -2دس صًست غیبت غیش مًجٍ بیص اص حذ مجبص دس عًل ديسٌ ي افت آمًصضی ي مشديد ضذن دس آصمًن َبی پبیبن ديسٌ بٍ کبسآمًص
گًاَی یب مذسک معتبش تعلق ومی گیشد.
 -3کبسآمًص مًظف بٍ َمکبسی گشيَی بب سبیش کبسآمًصان ي مسئًلیه ریشبظ( مًسس ،مذیش ي مشبی) میببضذ ي میببیست حذاکثش
تالش خًد سا جُت حفظ ي وگُذاسی تجُیضات ي لًاصم آمًصضی اوجبم دَذ.
 -4بب تًجٍ بٍ تخصصی بًدن ديسٌ َبی تطکیل ضذٌ دس آمًصضگبٌ صمبن ضشيع ديسٌ مىًط بٍ حذ وصبة سسیذن تعذاد وفشات ضشکت
کىىذٌ دس آن می ببضذ .لزا تعًیق دس ضشيع ديسٌ اص تبسیخ اعالمی امشی بذیُی است.
 -5نﺤﻮه ﻋﻮدت ﺷﻬریه :
الف -دس صًست اوصشاف کبسآمًص پس اصثبت وبم دسديسٌ آمًصضی َیچ يجُی اص ضُشیٍ دسیبفتی تًسظ آمًصضگبٌ بٍ کبسآمًص مستشد
وخًاَذ ضذ.
ة -ﭼىبوﭽٍ بٍ َش دلیل آمًصضگبٌ پس اص ضشيع ديسٌ آمًصضی ،اص ادامٍديسٌ مىصشف ضًد ببیذ تمبم ضُشیٍ ديسٌ آمًصضی مشبًعٍ
دسیبفت ضذٌ اص کبسآمًص سا عًدت ومبیذ .
 -6ایبم یب جلسبت غیبت مًجٍ یب غیشضشيس کبسآمًص (کٍ دس بشگٍ َبی حضًس ي غیبة کالس مشبًعٍ مىعکس ي دسج میگشدد) جضء
صمبن آمًصش اجشا ضذٌ اص صمبن کالس مىظًس می ضًد ي آمًصضگبٌ تعُذی مبىی بش جبشان آوُب وخًاَذ داضت.
 -7کبسآمًص می ببیست ساس سبعت ضشيع بٍ محًعٍ آمًصضگبٌ ياسد ي بالفبصلٍ پس اص پبیبن جلسبت دسسی سيصاوٍ محًعٍ آمًصضگبٌ سا
تشک ومًدٌ ي اص َش گًوٍ سفتبس سًء ي یب َش گًوٍ بی اوضببعی ي اختالل دس کالس َب یب کبسگبٌ َب خًدداسی ومبیذ.
 -8دس صًستی کٍ کبسآمًص عمذا یب دس اثش سُل اوگبسی ي یب بٍ علت عذم تًجٍ بٍ دستًسات مشبی ي مقشسات کبسگبَی ي غیشٌ خسبساتی
بٍ سخت افضاسَب ،تجُیضات ،تببلًَبی آمًصش ،سبیش يسبیل ي امًال آمًصضگبٌ ياسد کىذ مًظف است خسبسات سا (مغببق تطخیص ي
بشآيسد آمًصضگبٌ) ظشف حذاکثش یک َفتٍ جبشان ومبیذ.
 -9آمًصضگبٌ َیچ گًوٍ مسئًلیتی بببت حًادث احتمبلی پس اص اتمبم صمبن بشگضاسی ديسٌ ي بیشين اص محیظ اداسی آمًصضگبٌ وخًاَذ
داضت.
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