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 آیین نامه اجرایی مؤسسه کاهش آسیب های اجتماعی کشتی نجات

 

 فصل اول : کلیات و اهداف

از تاریخ تصویب شامل کلیه اعضای مؤسسه  : تمامی مواد و تبصره های مندرج در این آیین نامه 1ماده 

 کشتی نجات اعم از مدیر عامل، اساتید، مسئولین گروه ها، اعضای فعال و اعضای افتخاری می باشد.

کشتی نجات است که به  مردم نهاد کاهش آسیب های اجتماعی : نام این سازمان ، مؤسسه 2ماده 

 ه می شود.خواند «مؤسسه » یا  «سسه کشتی نجات مؤ» اختصار 

ولتی غیر د –نوع فعالیت : کلیه فعالیت های مؤسسه کشتی نجات، غیر سیاسی و غیر انتفاعی :  3ماده 

رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران فعالیت خواهد  بوده و در موضوع اجتماعی، با

  نمود.

را دارد و کلیه اعضای آن  تابعیت : مؤسسه کشتی نجات تابعیت جمهوری اسالمی ایران:  3ماده 

 التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اعالم می دارند.

سطح شهرستان اصفهان و محدوده فعالیت : مؤسسه کشتی نجات متناسب با اهداف خود در :  4ماده 

 .فعالیت می نماید  در سطح استانی

 اهداف مؤسسه کشتی نجات : :  5ماده 

 کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت می کند .  هدف کلی در راستای  مؤسسه کشتی نجات

 محور فعالیت مؤسسه کشتی نجات ::  6ماده 

 اسالمی با تمرکز بر جامعه-سبک زندگی ایرانی-1

 توانمند سازی با تمرکز بر خانواده-2
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 آسیب های اجتماعی با تمرکز بر فرد -3

 مذهب و ملیت ، جنسیت،سن  کلیه افراد جامعه با هرروه هدف مؤسسه کشتی نجات شامل : گ 1تبصره 

 می باشد. قانون اساسی جمهوری اسالمی و در چهار چوب

 :منظور از آسیب های اجتماعی  :  2تبصره 

اعتیاد ،  : که شاملآسیب مهم در سطح کشور  5الف ( بر اساس فرمایشات  مقام معظم رهبری ،  

 ری، فساد اخالقی و طالق . حاشیه نشینی، نقاط بحرانی شه

پس از تحقیق و بررسی  شهری و منطقه ای که مؤسسه کشتی نجات اجتماعی آسیب های ب ( کلیه

 های کافی تشخیص دهد، می باشد.
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 فصل دوم : ساختار

مؤسسه  مقدمات تشکیل جهت فراهم نمودنکه : هیأت مؤسس : به افرادی اطالق می گردد  6ماده 

 از تأسیس، تحت عنوان مؤسس، مسئولیتی نخواهند داشت. پس قیام نموده و

نفر عضو  2اصلی و  نفر عضو 7مرکب از  سه کشتی نجاتمؤسهیأت مدیره هیأت مدیره : :  7ماده 

 .علی البدل می باشد

 ن توسط هیأت مؤسس،از انتخاب شد موظفند که در اولین جلسه پس اعضای هیأت مدیره:  8ماده 

 .را به عنوان خزانه دار انتخاب نمایند از بین خود یک نفررئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر

اد فوق الذکر را از افر هر یک از می تواند : هیأت مدیره در هر زمان بنابر مصلحت مؤسسه 1تبصره 

 .سمت خود عزل نماید

برای سایر اعضای هیأت مدیره هیأت مدیره می تواند سمت های دیگری در صورت لزوم :  2تبصره 

 تعریف نماید.

ت هیأاعضای انتخاب شده اند. انتخاب مجدد  هسال 2: اعضای هیأت مدیره برای یک دوره  9ماده 

 .ه برای دوره های بعدی بالمانع می باشدمدیر

دارای حق امضا می  مدیر عامل : باالترین مقام اجرایی مؤسسه است و از طرف مؤسسه:  10ماده 

 .باشد

در آموزش مربیان مشارکت می کنند، تشخیص مدیر عامل  به کلیه افرادی که بااساتید : :  11ماده 

 اطالق می گردد.

، برگزاری  ک از اعضای مؤسسه کشتی نجات که در حیطه اداریاعضای فعال : به هر ی:  12ماده 

دارند، اعضای فعال  مناطق حضور فعالجلسات آموزشی ، شرکت در جلسات آموزشی در هر یک از 

 گفته می شود.
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 در یکی از مناطق شهرداری می باشد.و مفید داشتن فعالیت مستمر : منظور از حضور فعال ،  1تبصره 

 : حضور اعضای فعال در پیام رسان ایرانی گپ الزامی است. 2تبصره 

اعضای افتخاری همه اعضای مؤسسه کشتی نجات به غیر از اعضای فعال، اعضای افتخاری : :  13ماده 

 محسوب می گردند.

ر : به عضوی از مؤسسه که مسئولیت تمام کارهای دفتری مؤسسه را بر عهده مسئول دفت:  14ماده 

 دارد، گفته می شود.

 گروه می باشد : 5مؤسسه کشتی نجات شامل :  15ماده 

 گروه مناطق-1

 گروه آموزش و پژوهش-2

 گروه اجرایی-3

 گروه مداخالت -4

 خادمینگروه  -5

 می باشد.  گروه مناطق شامل گروه های منطقه ای شهرداری گروه مناطق ::  16ماده 

 منطقه شامل دو کارگروه آموزش و پژوهش و کارگروه اجرایی می باشد. : گروه 1تبصره 

 فعالیت های مختلف موظف است در راستای اهداف مؤسسه کشتی نجات، گروه مناطق : 17ماده 

 را اجرایی نماید.گروه آموزش وپژوهش  متناسب با محور های ترسیم شده توسط

بر فعالیت هر  وظیفه نظارت و انتخاب می گردد ا نظر مدیر عاملب مسئول گروه مناطق:  1تبصره 

 را دارد. سخ گویی در برابر آن هاو پا منطقه

 مدیر عامل انتخاب می گردد وتوسط مسئول گروه مناطق و با تأیید  : مسئول هر منطقه 2تبصره 

 را دارد. در برابر آنها و پاسخگویی بر فعالیت های منطقه خود وظیفه نظارت
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: هزینه ایاب و ذهاب مربیان در جهت برگزاری جلسه آموزش به عهده مؤسسه می باشد و  3تبصره 

در اختیار وی مسئول منطقه موظف است این هزینه را از مبلغ بودجه ای که مؤسسه بصورت ماهیانه 

قرار می دهد، پرداخت نموده و گزارش مالی آنرا به همراه تاریخ آموزش و نام مربی به امور مالی 

 گروه اجرایی ارائه نماید.

اعم از کوتاه مدت یا بلند  ی منطقه در هر مورد از فعالیت های منطقه: مسئولین گروه ها 4تبصره 

و به ازای هر فعالیت باید یک نفر را به  می باشدیم وظایف بین اعضای گروه مدت، موظف به تقس

 د.عنوان مسئول به مؤسسه معرفی نمای

: قبل از انجام هر فعالیتی شرح خالصه فعالیت توسط مسئول گروه منطقه به صورت جدول  5تبصره 

ارائه گردد و موضوع فعالیت، مسئول فعالیت، زمان، مکان، تاریخ شروع و پایان یا تاریخ برگزاری 

 عالیت مورد نظر به همراه اعضای آن فعالیت را در جدول مذکور مشخص نمایند.ف

 و پژوهش عبارت است از چندین کارگروه که گروه آموزش گروه آموزش و پژوهش ::  18ماده 

 مؤسسه مشخص گردیده است.  ان بر اساس چارت سازمانیشرح وظایف آن

بر  د و وظیفه نظارتانتخاب می گرد عامل  ا نظر مدیر: مسئول گروه آموزش و پژوهش ب 1تبصره 

 را دارد. برابر آنها و پاسخ گویی در فعالیت های گروه خود

ا گروه آموزش و و پژوهش هر منطقه رابط گروه منطقه خود ب: مسئول گروه آموزش  2تبصره 

 .ا تسهیل، اجرا و پیگیری می کندهر منطقه ر یو امور آموزش پژوهش می باشد

مسئول گروه آموزش و پژوهش در هر مورد از فعالیت های مؤسسه اعم از کوتاه مدت یا :  3تبصره 

د و به ازای هر فعالیت باید یک نفر را سیم وظایف بین اعضای گروه می باشبلند مدت، موظف به تق

 د.عنوان مسئول به مؤسسه معرفی نمایبه 

مسئول گروه آموزش و پژوهش به  : قبل از انجام هر فعالیتی شرح خالصه فعالیت توسط 4تبصره 

صورت جدول ارائه گردد و موضوع فعالیت، مسئول فعالیت، زمان، مکان، تاریخ شروع و پایان یا 

 تاریخ برگزاری فعالیت مورد نظر به همراه اعضای آن فعالیت را در جدول مذکور مشخص نمایند.
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می  وه هم اندیشی انتخاباعضای گر اکثریت و پژوهش با رأی اعضای گروه آموزش : 19 ماده

 .گردند

می باشد که با نظر  : گروه هم اندیشی شامل اعضای گروه خادمین به عالوه برخی از اساتید 1تبصره 

 د.مدیر عامل به گروه اضافه می گردن

که شرح وظایف آن در چارت سازمانی مؤسسه  مسئولیت های اجرایی  کلیه گروه اجرایی ::  20ماده 

 بر عهده گروه اجرایی می باشد.،  مشخص شده است

بر فعالیت های  د و وظیفه نظارتانتخاب می گرد ا نظر مدیر عامل : مسئول گروه اجرایی ب 1تبصره 

 را دارد.پاسخ گویی در برابر آنها  و گروه خود

: مسئول گروه اجرایی تحت نظارت مدیر عامل، ناظر بر اجرای قوانین موجود در آیین نامه  2تبصره 

 شد.می با

 : هر یک از اعضای مؤسسه کشتی نجات می توانند عضو گروه اجرایی نیز باشند. 3تبصره 

 خود با گروه اجرایی محل فعالیت منطقهاجرایی رابط  : مسئول گروه اجرایی  هر منطقه، 4تبصره 

 می نماید. هر منطقه را تسهیل، اجرا و پیگیری  مؤسسه، محسوب می شود و امور اجرایی

مسئول گروه اجرایی در هر مورد از فعالیت های مؤسسه اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت،  : 5تبصره 

عنوان د و به ازای هر فعالیت باید یک نفر را به سیم وظایف بین اعضای گروه می باشموظف به تق

 د.مسئول به مؤسسه معرفی نمای

گروه اجرایی به صورت جدول  : قبل از انجام هر فعالیتی شرح خالصه فعالیت توسط مسئول 6تبصره 

ارائه گردد و موضوع فعالیت، مسئول فعالیت، زمان، مکان، تاریخ شروع و پایان یا تاریخ برگزاری 

 فعالیت مورد نظر به همراه اعضای آن فعالیت را در جدول مذکور مشخص نمایند.

ش و اجرایی توسط : کلیه فعالیت های مربوط به مؤسسه کشتی نجات اعم از آموزش و پژوه 21ماده 

مسئوالن مربوط به این گروه ها در مؤسسه پیگیری و اجرا می گردد. پیگیری و اجرای فعالیت های 
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آموزشی و پژوهشی و اجرایی در مناطق به عهده مسئول گروه منطقه و رابطین آموزش و پژوهش 

 و اجرایی آن منطقه می باشد.

ر مدیر عامل و مشورت گروه هم اندیشی، ی مؤسسه کشتی نجات با نظ: چارت سازمان 22 ماده

 قابل تغییر می باشد. تبیین فعالیت های جدیدمتناسب با اهداف مؤسسه و 

این گروه متناسب با نظر مدیر عامل مبنی بر حساسیت یک موضوع در  گروه مداخالت ::  23ماده 

 انجام می دهند.در راستای اهداف مؤسسه کشتی نجات مداخالتی جامعه هدف، 

: گروه مداخالت زیر نظر مستقیم مدیر عامل فعالیت می کند و در صورت لزوم و با صالحدید  1تبصره 

ایشان، شخص دیگری انتخاب و مسئولیت نظارت بر فعالیت های گروه خود و پاسخگویی در برابر 

 آنها را دارد.

به تقسیم وظایف  : مسئول گروه مداخالت در هر کدام از مداخالت مد نظر مؤسسه، موظف 2تبصره 

عنوان مسئول به مؤسسه معرفی بین اعضای گروه می باشد و به ازای هر فعالیت باید یک نفر را به 

 د.نمای

ت به صور مداخالت توسط مسئول گروه مداخله : قبل از انجام هر فعالیتی شرح خالصه 3تبصره 

و پایان یا تاریخ  خ شروع، زمان، مکان، تاریمداخله ، مسئولجدول ارائه گردد و موضوع مداخله

 را در جدول مذکور مشخص نمایند. به همراه اعضای آن مداخله مورد نظر برگزاری مداخله

ژوهش، مسئول ، مسئول گروه آموزش و پ مدیر عامل، مسئولین مناطق گروه خادمین ::  24ماده 

 د.نمی باش از اعضای گروه خادمین مسئول گروه مداخالتگروه اجرایی و 

ا فعالیت ها ، ب : مسئولین گروه ها بر اساس توانمندی، دغدغه و وقت گذاری جهت انجام 25 ماده

 د.انتخاب می گردن نظر مدیر عامل 

می تواند با  وظایف خود را به درستی انجام ندهند، مدیر عامل که از مسئولین : هر یک 1 تبصره

  وی نماید. جایگزین  شخص دیگری را مشورت گروه هم اندیشی، فرد مورد نظر را عزل و
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 فصل سوم : فضای مجازی

، پیام رسان  قابل اعتماد و مورد استفاده مؤسسه کشتی  GAP.IM: پیام رسان گپ به آدرس  26ماده 

 می باشد. نجات در فضای مجازی

که توسط مؤسسه کشتی نجات تشکیل شده  شده در این پیام رسان مجازی تعیین گروه های:  27ماده 

روه آموزش و پژوهش، گروه اجرایی و ، گ ای گروه اختصاصی، گروه های منطقه ازاست، عبارت 

 گروه خادمین می باشد.

: در صورت افزایش فعالیت های مؤسسه و تغییر یا اضافه کردن گروه ها و برنامه فعالیت ها،  1تبصره 

 مدیر عامل مجاز است گروهی را تشکیل و یا از پیام رسان حذف کند.

ات، عضو گروه اختصاصی می باشند و اعضای مؤسسه کشتی نج ختصاصی : کلیهگروه ا:  28ماده 

 د.، در این گروه ارسال می گرد مستندات گزارشات گروه های مؤسسه همراه با

 می باشد. مؤسسه : مدیریت این گروه با مدیر عامل 1تبصره 

مؤسسه کشتی نجات یک گروه هر یک از مناطق در حال فعالیت در :  ای گروه های منطقه:  29ماده 

مجازی در پیام رسان گپ دارند که مختص اعضای فعال در آن منطقه می باشد. گزارشات منطقه و 

 بحث و بررسی پیرامون فعالیت های قابل انجام در منطقه مذکوردر این گروه صورت می گیرد.

 مسئول منطقه می با شد. مدیریت گروه هر منطقه ، بر عهده : 1تبصره 

اعضای مؤسسه در گروه های منطقه ای الزامی است، اما انتخاب منطقه فعالیت  : حضور کلیه 2ره تبص

 به اختیار اعضا می باشد.

 روه از مناطق نمی باشند.در دو گ مجاز به فعالیت همزمان به عنوان عضو : اعضای مؤسسه 3تبصره 

یک از اعضا، با نظارت مدیر  هر : مسئول گروه هر منطقه مجاز است در صورت عدم فعالیت 4تبصره 

 ایشان را از گروه حذف نماید.عامل، 
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نقادی موضوعات و  ی،رش فکر، باای در قالب ایده پردازی  : فعالیت در گروه های منطقه 5تبصره 

 ارائه پیشنهادات تعریف می گردد.

و با نظارت  گروه هم اندیشیتید و اسا ای این گروه توسطاعض : گروه آموزش و پژوهش : 30ماده 

ها و برنامه های  فعالیتکلیه پیرامون  و ندمستقیم و تأیید مدیر عامل انتخاب و تعیین می گرد

 د.عملیاتی، آموزشی و پژوهشی مؤسسه ، بحث و تصمیم گیری می کن

 می باشد. مؤسسه و پژوهش آموزش مسئول و پژوهش، بر عهده : مدیریت گروه آموزش 1تبصره 

 هر منطقه، در این گروه الزامی است. و پژوهش ولین آموزشحضور مسئ :  2تبصره 

 در این گروه الزامی است. اعضای گروه خادمین حضور : 3تبصره 

بحث و گفتگو  مؤسسه فعالیت های اجرایی: گروه اجرایی : اعضای این گروه پیرامون کلیه  31ماده 

یید ، فعالیت را به مرحله اجرا می بررسی و در صورت تا نموده و فعالیت های مربوط به این گروه را

 گذارند.

 می باشد. : مدیریت گروه اجرایی، بر عهده مسئول اجرایی مؤسسه 1تبصره 

عضویت در گروه اجرایی اختیاری بوده و همه اعضای مؤسسه می توانند در گروه اجرایی  :  2تبصره 

 عضو شده و فعالیت نمایند.

 در این گروه الزامی است.حضور مسئولین اجرایی مناطق :  3تبصره 

اعضای این گروه عبارتند از : مدیر عامل و مسئولین گروه های مؤسسه که گروه خادمین :  : 32 ماده

تبادل نظر و تصمیم گیری در مورد مسائل و فعالیت های کشتی در این گروه انجام می پذیرد و به 

 گروه های دیگر ابالغ می گردد.

 می باشد. مؤسسه عهده مدیر عامل ین، بر: مدیریت گروه خادم 1تبصره 
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 و انضباطی ظام نامه اخالقینفصل چهارم  : 

 .ی نجات متناسب با توانمندی و وقت گذاری قبول مسئولیت می نماینداعضای مؤسسه کشت* 

قبل از قطع  ،و همکاری ادامه فعالیت * هر یک از اعضای مؤسسه کشتی نجات در صورت انصراف از

 خود را به مسئولین مؤسسه اطالع دهند. همکاری،  انصراف

از  مسئولین گروه های مؤسسه کشتی نجات، در صورت عدم تمایل به فعالیت، حداقل یک ماه قبل* 

 مدیر عامل را در جریان بگذارند. کناره گیری

داف شخصی توسط کلیه جهت پیشبرد اه هر گونه استفاده تبلیغاتی از عنوان مؤسسه کشتی نجات* 

 ممنوع می باشد. اعضا

درجهت حفظ و حراست از فعالیت های و برنامه های این مؤسسه  باید اعضای مؤسسه کشتی نجات* 

د و مجاز به انتشار و یا انتقال اسناد و اطالعات مربوط به مؤسسه به خارج از مؤسسه، چه کوشا باشن

ام در فضای مجازی نبوده و در صورت مشاهده یا به صورت فیزیکی، چه به صورت ارائه عکس و پی

 دریافت اخباری در این خصوص با عضو خاطی برخورد خواهد شد.

مؤسسه ی که با نام و برای های فعالیت موظفند در تمامی جلسات و اعضای مؤسسه کشتی نجات* کلیه 

 .ضور یابندح و ظاهری موجه ) بدون جلب توجه ( و اداری رسمی شرکت می نمایند ، با پوشش

به صورت گروهی و با هماهنگی مسئولین گروه ها می باشد و  اعضای مؤسسه کشتی نجات* فعالیت 

 اعضا از انجام فعالیت های فردی  اجتناب نمایند.

 الف و تنش در گروه ها باشد.از بروز اخت در جهت جلوگیری مؤسسه کشتی نجاتاعضای * سعی 

وظفند در صورت ایجاد هر گونه نارضایتی از فعالیت ها و * هر یک از اعضای مؤسسه کشتی نجات م

یا دیگر اعضای مؤسسه، قبل از بروز اختالف و انجام هر اقدامی، موضوع را به مسئول خود گزارش 

 دهند.
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* هر یک از اعضای مؤسسه کشتی نجات موظفند در صورت ایجاد هر گونه نارضایتی از مسئولین 

 انجام هر اقدامی، موضوع را مستقیما به مدیر عامل گزارش دهند. گروه ها، قبل از بروز اختالف و

 به عنوان نمایندگان مؤسسه، در قبال انجام فعالیت های تعیین شده اعضای مؤسسه کشتی نجات* 

ریالی دریافت نمی کنند و در صورت مشاهده و یا دریافت  ، هیچ گونه وجهدر هر زمان و مکانی 

 اخباری در این خصوص، با عضو خاطی برخورد خواهد شد.

*اعضای مؤسسه کشتی نجات در جهت فعالیت های شخصی خود در مناطق، چه رایگان باشد و چه 

 نجات نمی باشند.در قبال آن وجه ریالی دریافت کنند مجاز به استفاده از نام و عنوان مؤسسه کشتی 

دارند،  را اعضای مؤسسه کشتی نجات که تمایل به فعالیت در مناطق تحت پوشش مؤسسه* هر یک از 

 مجاز به فعالیت می باشند. به مدیر یا مسئول گروه های هدف، معرفی مسئول منطقه تنها با 

اختصار  نت خودبر روی اکا در پیام رسان مورد نظر مؤسسه ، موظفند اعضای مؤسسه کشتی نجات* 

 و از گذاشتن اسامی مستعار اجتناب نمایند. گذارده خانوادگی خود را کامل نام و نام

*ارسال هر گونه پیام غیر مرتبط، بحث سیاسی، مطالب مبتذل و خالف عرف و موارد مخالف با قوانین 

، تبریک جمهوری اسالمی ایران در پیام رسان مؤسسه ممنوع می باشد. همچنین پیام های خصوصی

 و تسلیت ها، به صفحات شخصی اعضا ارسال شود و از اشغال فضای گروه ها جداً اجتناب گردد.

 *حضور به موقع اعضا در جلسات مؤسسه کشتی نجات الزامی است.

 مخصوص اعضای فعال مؤسسه کشتی نجات می باشد. تنها برخی کارگاه های آموزشی،*

 تنها برای اعضای فعال مؤسسه صادر می گردد.مؤسسه کشتی نجات ،  واهی فعالیت درگ*

تفریحی از جمله اردوهای تفریحی، برای اعضای فعال مؤسسه کشتی نجات در -*امکانات رفاهی

 نظر گرفته می شود.

*با صالحدید مدیر عامل و مشورت با گروه خادمین، برای هر یک از گروه های مؤسسه که در به 

 موفق باشد، امتیازی معنوی در نظر گرفته می شود.انجام رساندن مسئولیت های خود 
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*روابط حسنه در بین اعضا و مسئولین و حفظ احترام هر یک از اعضای گروه ها، از الزامات مؤسسه 

 کشتی نجات می باشد و هیچ گونه بی احترامی و بد رفتاری در این مؤسسه پذیرفته نیست.

ؤسسه جهت فعالیت های شخصی و خارج از *اعضای مؤسسه کشتی نجات و مسئولین گروه های م

برنامه ریزی های مؤسسه که در قبال آن حق الزحمه دریافت می کنند، اجازه اینکه از نام مؤسسه 

در صورت مشاهده یا دریافت اخباری در این خصوص با جهت آن فعالیت استفاده نمایند را ندارند. 

 عضو متخلف برخورد خواهد شد.

سط مؤسسه کشتی نجات به گروه های هدف معرفی می گردد، در صورت *هر یک از اعضا که تو

دریافت پیشنهاد جهت برگزاری جلسات آموزشی خارج از برنامه مؤسسه ، با یا بدون حق الزحمه، 

موضوع را با مسئول منطقه خود در میان گذاشته، تا در صورت عدم منافات با اهداف مؤسسه و 

 وطه را انجام دهد.تشخیص مسئول مربوطه، فعالیت مرب

*اعضای مؤسسه کشتی نجات در صورت انصراف یا عدم فعالیت در هر یک از گروه ها، اعم از گروه 

، به مسئول مربوطه اطالع مناطق، گروه آموزش و پژوهش، گروه اجرایی و دیگر گروه های مؤسسه

دیر عامل، به عنوان دهند، در غیر این صورت پس از مدتی به صالحدید مسئول مربوطه و با نظارت م

 عضو غیر فعال شناخته شده و از آن گروه حذف خواهد شد.

*مسئول مؤسسه کشتی نجات در صورت کم کاری و عدم مسئولیت پذیری در برابر گروه، همچنین 

 برآورده نکردن انتظارات گروه در موعد مقرر، با صالحدید مدیر عامل توبیخ خواهند شد.

اهده عدم رعایت قوانین از سوی دیگر اعضای گروه موظفند مسئول *هر یک از اعضا در صورت مش

گروه خود را در جریان قرار دهند و متقابالً وظیفه مسئول مربوطه تذکر به فرد خاطی و تفهیم قوانین 

 مربوط به تخطی وی می باشد.

 *در صورت مشاهده عدم رعایت قوانین از طرف مسئول گروه و یا عدم پیگیری از طرف مسئول

گروه مربوطه، عضو یا اعضای گروه موظفند مسئول گروه اجرایی مؤسسه را در جریان ما وقع قرار 

 دهند.
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*هر یک از اعضا یا مسئولین گروه ها در صورت مشاهده عدم رعایت قوانین و عدم پیگیری قوانین 

 .توسط مسئول اجرایی مؤسسه موظفند شرح ما وقع را مستقیماً به مدیر عامل گزارش دهند
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