ٍظبیف هذیشیت هبلی

 ًظبست هبلی ٍ تبهيي ّوبٌّگی الصم دس اجشاي همشسات هبلی ٍ هحبسجبتی دس حَصُ هسئَليت. ًظبست ثش اهَس اهَس هبلی ٍ هحبسجبتی ٍ ًگبّذاسي ٍ تٌظين حسبثْب ثش عجك لبًَى ٍ ضَاثظ ٍ همشسات هشثَط تْيًِ ،ظبست ٍ حفظ اسٌبد ٍ دفبتش هبلی ًگبّذاسي ٍ ًظبست ثش اهَال. ًگبّذاسي ٍ تحَیل ٍ تحَل ٍجَُ ٍ ًمذیٌِّب ٍ سپشدُّب ٍ اٍساق ثْبداس. ٍاگزاسي تٌخَاُگشداى هجبص اص عشف آًْب ثِ ٍاحذّب ٍ هبهَسیتی كِ ثِ هَجت لبًَى ٍ آئييًبهِ هشثَط هجبص ثِ دسیبفتتٌخَاُگشداى ّستٌذ ٍ هشالجت دس ٍاسیض ثِ هَلع آى.
 تبهيي اعتجبس پس اص تغجيك هَسد ثب لَاًيي ٍ همشسات هشثَط. پشداخت ّضیٌِّب دس حذٍد اعتجبسات هصَة تخصيص یبفتِ ثِ تشتيت پس اص عی هشاحل تشخيص تبهيي اعتجبس ،تسجيل ٍحَالِ ثب اعوبل ًظبست هبلی.
 پشداخت علی الحسبة ٍ پيش پشداخت پس اص تغجيك ثب لَاًيي ٍ همشسات ثشاسبس دستَسالعولْبي هشثَط ٍ هشالجت دس ٍاسیضثوَلع آى.
 تبهيي اعتجبس ٍ پشداخت ٍجَُ الصم ثشاي گشبیش اعتجبس اسٌبدي هشثَط ثِ خذهبت ٍ كبالّبي ٍاسداتی ٍ پيگيشي ٍ ًظبست دسٍاسیض اسٌبد ّضیٌِ آًْب ثب سعبیت همشسات هشثَط .
 پشداخت حمَق ٍ هضایبي كبسكٌبى هشالجت ٍ ًظبست ثش پشداختْب اص عشیك حسبثْبي ثبًكی هجبص ٍ یب عشق دیگشي كِ ثوَجت لَاًيي ٍ همشسات هشثَط هجبصشٌبختِ شذُ است.
 تٌظين ٍ ًگْذاسي حسبة دسآهذّب ٍ سبیش هٌبثع تبهيي اعتجبس. ًظبست ثش ٍصَل ٍ ایصبل دسآهذّب ٍ هغبلجبت هَسسِ هشثَط ٍ ًيض هبليبتْبي تكليفی ٍ سبیش كسَس لبًًَی . ًگبّذاسي ٍ تْيِ ٍ تٌظين حسبثْب ٍ صَستْبي هبلی ٍ اسسبل صَستحسبثْب ثبًضوبم اسٌبد ٍ هذاسن هشثَط دس هَعذ همشس ثِهذیشاى ریشثظ.
 -تْيِ ٍ اسسبل گضاسشْبي الصم ثِ همبهبت ٍ هشاجع ریشثظ ٍصاست اهَس التصبدي ٍ داسایی

ّ -وكبسي ٍ پيگيشي دس صهيٌِ اجشاي ثشًبهِّبي آهَصشی ثوٌظَس افضایش اعالعبت ٍ تخصص كبسكٌبى اهَس هبلی ٍ اهٌبء اهَال.
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 اًجبم تحَیل ٍ تحَل سَاثك هبلی ثب تٌظين ٍ اهضبء صَستهجلس -اًجبم سبیش ٍظبیف ٍ اهَس هحَلِ ثش عجك لَاًيي ٍ همشسات ٍ دستَسالعولّبي ریشثظ.
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