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  1395 اردیبهشت 01؛ سومنسخه 

  شفافیت براي ایران

  1ماده 

 کمح این از موقت بصورت یا تصمیم مسئول محترم مجموعه جمعی تصمیمات به بنا آنکه مگر ،است »مطالعه اتاق« حکم در اتاق
 :که است آن بر اصل لذا. شود استثنا

 است؛ ممنوع بلند صداي با کردن صحبت  

 است؛ ممنوع آن) أمثال و خبرخوانیرسانی غیرضروري و غیرفوري (مانند هرگونه اطالع   

  2ماده 

 ویشان ا اجازه باتنها  مگر شود، شمرده محترم افراد سایر توسط بایستی وقت این و هستند مسلط خود کاري برنامه و وقت بر افراد
  نگردد. بدین ترتیب: 1اي که مخل اصل گونهو به  کوتاه بصورت

 است؛ پذیرامکان اصل این رعایت با تنها افراد، با کردن صحبت و کردن مشورت و پرسیدن سوال  
 شویم؛ دیگران مزاحم گرفتن اجازه از پس تنها و بگذاریم احترام دیگران به  

  3ماده 

  :از اندعبارت که گردندمی مستثنی فوق اصل 2 از هاییزمان

 5 ؛ساعت هر انتهاي دقیقه  
 ؛ناهار از پس ساعت نیم  
 گرددمی تعیین اتاق حضار توسط گفت و گپ و مصاحبه برايکه  زمانی. 



  4ماده 

  شود؛ به همین دلیل رعایت نظافت آن بر همگان الزم است. به همین دلیل:اتاق محل عمومی محسوب می

 باشد.ار نظافت میز و صندلی خود میدهر شخصی عهده 

 باشد.مختص به خود در اتاق داشته باشد و وظیفه شستشوي آن، بر عهده خودش می یبایست لیوانشخص می هر 

 گیرد.باشد. این نظافت از طریق تقسیم کار توسط ایشان صورت میدبیر مجموعه، مسئول نظافت اتاق نیز می 

  5ماده 

  باشد. در همین راستا:زیباسازي اتاق، امري الزم می

 باید براي فضاسازي و زیبایی اتاق تدبیري بیاندیشد. دبیر مجموعه 

 توانند در امر زیباسازي مشارکت داشته باشند.سایر افراد نیز با مشورت و همکاري با دبیر، می 

  6ماده 

  نکات:

 و درب ها را خاموش کرده ها را بسته، چراغشود، موظف است تا پنجرهآخرین نفري که در پایان روز کاري از اتاق خارج می
 اتاق را قفل کند و کلید آن را به نگهبانی تحویل دهد.

  در هنگام خروج از اتاق به منظور صرف صبحانه و ناهار و اقامه نماز، حتما آخرین نفر باید درب اتاق را قفل کند و کلید آن را
 به همراه داشته باشد.

   7ماده 

  نامه:به منظور تضمین حسن اجراي این آیین

 بپردازد آن به را تومانی 1000 جریمه بایستی فوق اصول از متخلف که شودمی تشکیل ریمهج براي صندوقی. 

 در زمان عدم حضورشان یا فردي که ایشان دبیر مجموعه ،نامهمسئول نظارت بر حسن اجراي بندهاي این آئین 
 .باشدمیکنند یتعیین م


