ماده18ـ روشهاي انتخاب مشاوران
انف ـ رٔشٓاي اَتخاب يشأراٌ ػبارتُذ اس:
1ـ رٔش اَتخاب بزاساص ليًت ٔ كيفيت،
2ـ رٔش اَتخاب بزاساص كيفيت،
3ـ رٔش بٕدجّ ثابت،
4ـ رٔش سادِ،
ب ـ رٔش اَتخاب بزاساص ليًت ٔ كيفيت را يي تٕاٌ بزاي ْز َٕع كار يشأرِ (يٕضٕع جشء
« »5بُذ « انف» يادِ « »2ايٍ آييٍَايّ) اػًال كزد.
پ ـ رٔش اَتخاب بزاساص كيفيت ييتٕاَذ يطابك يٕارد سيز باشذ:
1ـ كارْاي پژْٔشي بّ شزط آَكّ يبهغ بزآٔردي آَٓا كًتز اس دِ بزابز َصاب

يؼايالت يتٕسط

باشذ،
 2ـ يطانؼات تٕجيٓي ،يُٓذسي ارسش ،تٓيّ ٔ تُظيى استاَذاردْا ،يطانؼات جايغ يياٌ
بخشي ،طزاحي ٔ ارسيابي َظايٓاي يذيزيت ،يذيزيت فُأري اطالػات ٔ بزَايّريشي جايغ.
ت ـ رٔش بٕدجّ ثابت صزفًا در يٕارد سيز يجاس است:
1ـ كارْايي كّ تؼزفّْاي آَٓا تٕسط ساسياٌ يا سايز يزاجغ لإََي تؼييٍ شذِ باشذ.
2ـ بٕدجّ يزبٕط بّ خذيات يشأرِ تٕسط يزاجغ صالحيتذار تؼييٍ ٔ يحذٔد بّ يبهغ يؼيُي
شذِ باشذ.
تبصزِ1ـ در يٕاردي كّ حمٕق دٔنتي در تؼزفّ ْاي يادشذِ تغييز يافتّ يا يتفأت باشذ ،بايذ
يابّانتفأت يزبٕط در تؼزفّ يٍظٕر شٕد .
تبصزِ2ـ بٕدجّ يُذرج در يٕافمتُايّ طزحٓاي تًهك داراييٓاي سزيايّ اي بزاي ْشيُّ خذيات
يشأرِ بزآٔردي است ٔ انشاياً اس يصاديك بٕدجّ ثابت ًَيباشذ.
ث ـ رٔش سادِ (يذكٕر در بُذ « ت» يادِ « »19ايٍ آييٍ َايّ) صزفًا در يٕارد سيز يجاس است:
1ـ كارْايي كّ در حذ ظزفيتكاري يشأراٌ حميمي باشذ،
2ـ كارْايي كّ يٕضٕع آٌَ ،ظارت يا تكًيم يطانؼات يزحهّ لبم ًْاٌ يشأر باشذ،
3ـ كارْايي كّ حائش شزايط اَحصار باشذ (يٕضٕع بُذ « ط» يادِ « »2لإٌَ)،
4ـ كارْاي كارشُاسي،
 5ـ خذيات يشأرِ حمٕلي ٔ ايٕر لزاردادْا،
 6ـ كارْاي پژْٔشي بّ شزط آَكّ يبهغ بزآٔردي آَٓا كًتز اس دِ بزابز َصاب يؼايالت يتٕسط
باشذ.
ج ـ درصٕرتي كّ اس يُابغ ياني بيٍ

انًههي استفادِ شٕد ،چُاَچّ طبك يمزرات يزبٕط،

تشزيفات يا رٔشٓاي ديگزي بزاي اَتخاب يشأر انشاو شذِ باشذ ،رػايت آَٓا يجاس است.

