پیَست ()2
فطم اضظیبثی استمطاض هیعذسهت
هَضَع زستَضالؼول ضوبضُ  1538588هَضخ  1396/9/7سبظهبى ازاضی ٍ استرساهی وطَض
استبى:
ًبم زستگبُ اغلی:
ًبم زستگبُ:
استبًی
ٍاحس  :ستبز هطوعی
تبضید اضظیبثی ٍ غحِ گصاضی اظْبض ًبهِ:
تبضید تْیِ اظْبضًبهِ تَسظ زستگبُ:
 -1تعییي هَقعیت ارائِ خذهبت قبثل ارائِ ثِ ارثبة رجَع ٍ کست ٍکبرّب در هیس خذهت(ایي لسوت تَسظ زستگبُّبی اجطایی تىویل هیگطزز)
ًَع ذسهت()G2B/G2C

هیعذسهت حضَضی
6

3

هیعذسهت الىتطًٍیىی
7

تطویت هیعذسهت حضَضی ٍ
الىتطًٍیىی(الىتطًٍیىی-حضَضی)

d

e

8

ذبضج اظ هیعذسهت(هطاجؼِ هستمین
9
ثِ ٍاحسّبی سبظهبًی)

ػٌَاى ذسهت

1

وس ذسهت

2

هحل اضائِ

هجوَع

10

a

b

c

4

زالیل ٍ تَضیحبت ػسم اضائِ
5
ذسهت زض هیع ذسهت الىتطًٍیىی

1

شیل ایي ستَى ػٌَاى ظیط ذس هبت زستگبُ وِ تَسظ سبظهبى ازاضی ٍ استرساهی وطَض هػَة ضسُ است زضج هی ضَز.
 2ثطاسبس وسّبی ذسهبت هػَة سبظهبى ازاضی ٍ استرساهی وطَض
 3اگط ذسهت ثِ ضرػیت حمیمی اضائِ هی ضَز ًَع ذسهت  ٍ G2Cاگط ذسهت ثِ ضرػیت حمَلی اضائِ هی ضَز ًَع ذسهت  G2Bاست.
 4ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ذسهت هَضز ًظط هٌسضج زض ّط سغط ،زض چِ هحلی(هیع ذسهت حضَضی ،هیع ذسهت الىتطًٍیىی ،تطویت هیع ذسهت حضَضی ٍ الىتطًٍیىی ،ذبضج اظ
ه یع ذسهت) اضائِ هی ضَز ،ظیط یىی اظ چْبض ستَى هطثَعِ تیه ظزُ ضَز.
 5زالیلی وِ هی تَاًس زض ایي ستَى ثطای تَجیِ ػسم اضائِ ذسهت زض هیع ذسهت الىتطًٍیىی زضج ضًَس ػجبضتٌس اظ )1 :اضبضُ ثِ لَاًیي ٍ همطضاتی وِ زاللت ثط لعٍم
حضَض اضثبة ضجَع ثِ غَضت فیعیىی ثطای هطاجؼِ ثِ هیع ذسهت حضَضی یب ٍاحس سبظهبًی زستگبُ زاضز )2 ،ثطًبهِ ّبیی زض حبل اجطا ثطای الىتطًٍیىی ضسى ذسهبت
است ٍ ثِ ظٍزی ذسهت هَضز ًظط ثِ غَضت الىتطًٍیىی اظ عطیك هیع ذسهت الىتطًٍیىی اضائِ هی ضَز  )3اجطای ول فطآیٌس اضایِ ذسهت زض هحسٍزُ زستگبُ ،ذسهبتی
وِ اظ اثتسا تب اًتْبی آى زض هحسٍزُ زستگبُ اضائِ هی ضَز ٍ ثطای اضائِ ذسهت ًیبظ ثِ تؼبهل ثب سبیط زستگبُ ّب ًیست هی تَاًٌس زض هیع ذسهت حضَضی اضائِ ضًَس.
6
هٌظَض اظ هیع ذسهت حضَضی،هحلی است وِ اضثبة ضجَع ثب هطاجؼِ ثِ آى اضبفِ ثط زضیبفت اعالع اظ ضًٍس زضیبفت ذسهت ،هی تَاًس زضذَاست ذسهت ذَز ضا ثِ هیع
ذسهت اضائِ وطزُ ٍ زض ظهبى تؼییي ضسُ تَسظ زستگبُ زض ّویي هحل ذسهت ذَز ضا زضیبفت وٌس ٍ ًیبظی ثِ ایي ًساضز وِ ثِ ٍاحسّبی هرتلف زستگبُ هطاجؼِ وٌس .ثِ
ػجبضت زیگط هیع ذسهت حضَضی تٌْب ًمغِ توبس ضْطًٍس ثب زستگبُ ثطای اضائِ زضذَاست ذسهت ٍ زضیبفت ذسهت است.
 7هٌظَض اظ هیع ذسهت الىتطًٍیىی ،هحلی است وِ زض ٍثگبُ یب پَضتبل زستگبُ پیص ثیٌی ضسُ است وِ اضثبة ضجَع هی تَاًس ثسٍى هطاجؼِ حضَضی ثِ زستگبُ ،تٌْب ثب
هطاجؼِ ثِ هیع ذسهت الىتطًٍیىی زضذَاست ذَز ضا اضائِ وٌس ٍ اظ ّویي هحل ّن ذسهت ذَز ضا زضیبفت وٌس.
 8تطویت هیع ذسهت حضَضی ٍ الىتطًٍیىی ،ثِ هَاضزی اضبضُ زاضز وِ زض ثرطی اظ فطآیٌس اًجبم ذسهت الظم است تب اضثبة ضجَع ثِ غَضت حضَضی ثطای تبییس َّیت،
زضج اهضب یب هَاضز زیگط ثب اعالع ضسبًی اًجبم ضسُ زض هیع ذست الىتطًٍیىی ثِ هیع ذسهت حضَضی زستگبُ( یب زض هَاضزی ثِ ٍاحس ّبی سبظهبًی زستگبُ) هطاجؼِ وٌس.
زضایي حبلت هوىي است ًتیجِ ذسهت زض هیع ذسهت حضَضی یب هیع ذسهت الىتطًٍیىی ثِ اضثبة ضجَع اضائِ ضَز.
 9شیل ایي ستَى ظهبًی تیه ظزُ هی ضَز وِ اضثبة ضجَع ثطای زضیبفت ذسهت هججَض است تب ثِ ٍاحسّبی سبظهبًی هرتلف زستگبُ هطاجؼِ وٌس ٍ ٌَّظ ذسهت هصوَض
زض هیع ذسهت حضَضی یب الىتطًٍیىی اضائِ ًوی ضَز.
 10هجوَع تؼساز ذسهبت زستگبُ زض هحل  ،aهجوَع تؼساز ذسهبتی وِ زض هیع ذسهت حضَضی اضائِ هی ضَز زض هحل  ،bهجوَع تؼساز ذسهبتی وِ زض هیع ذسهت
الىتطًٍیىی اضائِ هی ضَز زض هحل  ، cهجوَع تؼساز ذسهبتی وِ ثِ غَضت تطویجی زض هیع ذسهت حضَضی ٍ الىتطًٍیىی اضائِ هی ضًَس زض هحل  ٍ dهجوَع تؼساز
ذسهبتی وِ ذبضج اظ هیع ذسهت اضائِ هی ضًَس زض هحل  dثجت هی ضَز.

ًبم ٍ اهضبی تْیِ وٌٌسُ:

ًبم ٍ اهضبی اضظیبثی وٌٌسُ:

پیَست ()2
فطم اضظیبثی استمطاض هیعذسهت
هَضَع زستَضالؼول ضوبضُ  1538588هَضخ  1396/9/7سبظهبى ازاضی ٍ استرساهی وطَض
استبى:
ًبم زستگبُ اغلی:
ًبم زستگبُ:
استبًی
ٍاحس  :ستبز هطوعی
تبضید اضظیبثی ٍ غحِ گصاضی اظْبض ًبهِ:
تبضید تْیِ اظْبضًبهِ تَسظ زستگبُ:
ًتبیج ارزیبثی ثخص (1ایي لسوت تَسظ اضظیبة تىویل هی گطزز)
ًسجت تؼساز ذسهبت اضائِ ضسُ زض هیع ذسهت حضَضی ثِ ول ذسهبت زستگبُ ............... :1
2

ًسجت تؼساز ذسهبت اضائِ ضسُ زض هیع ذسهت الىتطًٍیىی/الىتطًٍیىی-حضَضی ثِ ول ذسهبت لبثل اضائِ زض هیع ذسهت زستگبُ …….:

خذهبتی کِ هحل ارائِ آًْب ثب اظْبرات دستگبُ تٌبقض دارد:3
کذ خذهت

عٌَاى خذهت

 1تمسین ػسز  bثِ ػسز a
 2تمسین هجوَع ػسز  d ٍ cثِ ػسز a
 3اضظیبة زض ایي ثرص پس اظ هطاجؼِ حضَضی ثِ زستگبُ ٍ هطبّسُ هحل اضائِ ذسهبت اظْبض ضسُ ،زض غَضت هطبّسُ تٌبلض ،ذسهت هطثَعِ ضا زض ایي ثرص هؼطفی
هؼطفی هی وٌس .ثِ ػٌَاى هثبل اگط زستگبُ اػالم وطزُ است وِ ذسهتی ضا زض هحل هیع ذسهت حضَضی اضائِ هی زّس ،اضظیبة هی ثبیست ثطضسی وٌس وِ آیب ٍالؼب ایي
ذسهت زض هیع ذسهت حضَضی اضائِ هی ضَز یب ذیط ،زض غَضتی وِ ضَاّسی هجٌی ثط ایي هطبّسُ ضس وِ اضثبة ضجَع ثطای زضیبفت ذسهت هصوَض هججَض است ثِ
ٍاحسّبی سبظهبًی زستگبُ هطاجؼِ وٌس ،آًگبُ ػٌَاى ٍ وس ذسهت هطثَعِ زض ایي هحل زضج هی ضَز .ثِ ػجبضت زیگط زضج ػٌَاى ذسهت زض ایي ثرص اظ فطم ثساى هؼٌی
است وِ اظْبضات زستگبُ زض هَضز ایي ذسهت غحت ًساضز.

ًبم ٍ اهضبی تْیِ وٌٌسُ:

ًبم ٍ اهضبی اضظیبثی وٌٌسُ:

پیَست ()2
فطم اضظیبثی استمطاض هیعذسهت
هَضَع زستَضالؼول ضوبضُ  1538588هَضخ  1396/9/7سبظهبى ازاضی ٍ استرساهی وطَض
استبى:
ًبم زستگبُ اغلی:
ًبم زستگبُ:
استبًی
ٍاحس  :ستبز هطوعی
تبضید اضظیبثی ٍ غحِ گصاضی اظْبض ًبهِ:
تبضید تْیِ اظْبضًبهِ تَسظ زستگبُ:
 -2الف -ارزیبثی عوَهی استقرار فضبی هیس خذهت(ایي لسوت تَسظ زستگبّْبی اجطایی تىویل هیگطزز)
ثسیبر عبلی

خَة

هتَسظ

ضعیف

1

ایجبز فضبی هٌبست زض زستگبُ ثطای اضائِ ذسهت ثِ اضثبة ضجَع

عذم استقرار

ردیف

ٍضعیت استقرار

هَضَع

تَضیحبت

1

2

2

فؼبلیت پیَستِ هیع ذسهت زض عَل ّفتِ

3

ترػیع وبضضٌبسبى هغلغ ،ضبیستِ ،هبّط ٍ پبسرگَ

4

استمطاض یه وبضضٌبس ثِ هٌظَض - 1ضاٌّوبیی اضثبة ضجَع ثِ ٍاحسّب
زض غَضت تبییس وبضضٌبسبى هتسمط زض هیع ذسهت -2ضاٌّوبیی اضثبة
ضجَع لجل اظ آغبظ زضذَاست ذسهت

3

ة -ارزیبثی عوَهی استقرار فضبی هیس خذهت(ایي لسوت تَسظ اضظیبة تىویل هی گطزز)
ًتبیج ارزیبثی ثخص (2ایي لسوت تَسظ اضظیبة تىویل هی گطزز)
ثسیبر عبلی

خَة

هتَسظ

ضعیف

1

ایجبز فضبی هٌبست زض زستگبُ ثطای اضائِ ذسهت ثِ اضثبة ضجَع

عذم استقرار

ردیف

ٍضعیت استقرار

هَضَع

تَضیحبت

4

5

2

فؼبلیت پیَستِ هیع ذسهت زض عَل ّفتِ

3

ترػیع وبضضٌبسبى هغلغ ،ضبیستِ ،هبّط ٍ پبسرگَ

4

استمطاض یه وبضضٌبس ثِ هٌظَض - 1ضاٌّوبیی اضثبة ضجَع ثِ ٍاحسّب زض
غَضت تبییس وبضضٌبسبى هستمط زض هیع ذسهت - 2ضاٌّوبیی اضثبة ضجَع
لجل اظ آغبظ زضذَاست ذسهت

6

ًقبط قبثل اصالح یب ثْجَد:

 1ثط اسبس هویعی حضَضی ٍ اضظیبثی ویفی هٌبست ثَزى فضبی ترػیع زازُ ضسُ تَسظ ًوبیٌسُ تبم االذتیبض زستگبُ
 2ثط اسبس هویعی ّبی هَضزی ًوبیٌسُ تبم االذتیبض زستگبُ ٍ ثطضسی هَاضز هطتجظ شوط ضسُ زض ضىبیبت هطزهی ،ظهبى غسٍض فطم ثِ هٌظَض ثطضسی پیَستِ ثَزى فؼبلیت
زض عَل ّفتِ ٍ هَالغ هرتلف (ّط ثبض هویعی)
 3ثط اسبس هویعی هَضزی ًوبیٌسُ تبم االذتیبض زستگبُ ٍ سَال اظ وبضضٌبسبى هستمط زض اضتجبط ثب ذسهبت -ثط اسبس گعاضش ّبی هستٌس جوغ آٍضی ضسُ اظ ضضبیت
اضثبة ضجَع -ثط اسبس هطبّسُ سَاثك آهَظضی وبضضٌبسبى هستمط زض هیع ذسهت هطتجظ ثب ضبیستگیّبی فؼبلیت زض هیع ذسهت
4
ثط اسبس هویعی حضَضی ٍ اضظیبثی ویفی هٌبست ثَزى فضبی ترػیع زازُ ضسُ(یه ثبض پس اظ اجطای زستَضالؼول)
 5ثط اسبس ًتیجِ ّبی هویعی ّبی هَضزی ًوبیٌسُ تبم الذتیبض زستگبُ ،هَاضز هطتجظ شوط ضسُ زض ضىبیبت هطزهی ،هویعی ظهبى غسٍض ضسیس ثِ هٌظَض ثطضسی پیَستِ
ثَزى فؼبلیت زض عَل ّفتِ ٍ هَالغ هرتلف (ّط ثبض هویعی)
 6ثط اسبس هویعی هَضزی ٍ سَال اظ وبضضٌبسبى هستمط زض اضتجبط ثب ذسهبت -ثط اسبس گعاضش ّبی هستٌس جوغ آٍضی ضسُ اظ ضضبیت اضثبة ضجَع -ثط اسبس هطبّسُ
سَاثك آهَظضی وبضضٌبسبى هستمط زض هیع ذسهت هطتجظ ثب ضبیستگیّبی فؼبلیت زض هیع ذسهت

ًبم ٍ اهضبی تْیِ وٌٌسُ:

ًبم ٍ اهضبی اضظیبثی وٌٌسُ:

پیَست ()2
فطم اضظیبثی استمطاض هیعذسهت
هَضَع زستَضالؼول ضوبضُ  1538588هَضخ  1396/9/7سبظهبى ازاضی ٍ استرساهی وطَض
استبى:
ًبم زستگبُ اغلی:
ًبم زستگبُ:
استبًی
ٍاحس  :ستبز هطوعی
تبضید اضظیبثی ٍ غحِ گصاضی اظْبض ًبهِ:
تبضید تْیِ اظْبضًبهِ تَسظ زستگبُ:
 - 3ارزیبثی ٍضعیت اعالع رسبًی الکترًٍیکی خذهبت(اعن از الکترًٍیکی ٍ غیر الکترًٍیکی) (ایي لسوت تَسظ زستگبُ اجطایی تىویل
گطزز)

کذ خذهت

الکترًٍیکی(زضج آزضس غفحِ ٍة اضائِ ذسهت)

هیسخذهت (حضَری) (زض غَضت اضائِ زض هیع ذسهت حضَضی تیه ظزُ ضَز)

ٍة سبیت دستگبُ (زضج آزضس غفحِ ٍة اعالع ضسبًی ذسهت)

تبثلَّبی راٌّوب هستقر در هیس خذهت(زض غَضت ٍجَز تیه ظزُ ضس)

تلفٌی ٍ هرکس توبس(ضوبضُ توبس زضج ضَز)

هراحل گردش کبر

هستٌذات ٍ هذارک هَرد ًیبز ثرای دریبفت خذهت

قَاًیي ٍ هقررات ٍ آییي ًبهِ ّبی هرثَعِ

هذت زهبى دریبفت خذهت(فبصلِ ثیي درخَاست خذهت تب ارائِ خذهت)

ّسیٌِ ّبی دریبفت خذهت ٍ ًحَُ هحبسجِ ٍ هحل پرداخت

 1زض غَضت تْیِ هستٌسات هطثَعِ وِ لبثل اضائِ ثبضس ،ذبًِ هطتجظ ثب ّط ذسهت تیه ظزُ ضَز

ًبم ٍ اهضبی تْیِ وٌٌسُ:

ًبم ٍ اهضبی اضظیبثی وٌٌسُ:

رٍیِ ارائِ ضکبیت

خذهبتی کِ اعالع رسبًی آًْب ًیبز ثِ اصالح دارد :عٌَاى خذهت کذ خذهت اصالحبت هَرد ًیبز
(ثب تَجِ ثِ ضاستی آظهبیی جسٍل فَق)

هعرفی هسئَل ٍ ٍاحذّبی سبزهبًی ارائِ خذهت

ًتبیج ارزیبثی ثخص (3ایي لسوت تَسظ اضظیبة تىویل هی گطزز)

سَاالت هتذاٍل

عٌَاى خذهت

هحل ارائِ

ًَع اعالع رسبًی

هَارد اعالع رسبًی ضذُ

1

پیَست ()2
فطم اضظیبثی استمطاض هیعذسهت
هَضَع زستَضالؼول ضوبضُ  1538588هَضخ  1396/9/7سبظهبى ازاضی ٍ استرساهی وطَض
استبى:
ًبم زستگبُ اغلی:
ًبم زستگبُ:
استبًی
ٍاحس  :ستبز هطوعی
تبضید اضظیبثی ٍ غحِ گصاضی اظْبض ًبهِ:
تبضید تْیِ اظْبضًبهِ تَسظ زستگبُ:
 -4ارزیبثی خذهبت ارائِ ضذُ در هیسخذهت حضَری(حضَری/الکترًٍیکی-حضَری)(ایي لسوت تَسظ زستگبُ اجطایی تىویل گطزز)
اضائِ فطم ٍ تؼییي ظهبى زضیبفت ذسهت (1ثلی/ذیط)

ًسجت تؼساز هساضوی وِ زض ظهبى زضذَاست ذسهت اظ اضثبة ضجَع اذص هی ضَز ثِ
ول هساضوی وِ زض هجوَع ثطای زضیبفت ذسهت اظ اضثبة ضجَع زضیبفت هی
ضَز(2زضغس)

اضائِ فطم ًظط سٌجی ثِ اضثبة ضجَع ثطای تىویل پس اظ زضیبفت ذسهت (3ثلی/ذیط)

عٌَاى خذهت هستقر در هیس خذهت حضَری

کذ خذهت

هجوَع
ًتبیج ارزیبثی ثخص  -4خذهبتی کِ در هیس خذهت حضَری ًیبز ثِ اصالح دارًذ (ایي لسوت تَسظ اضظیبة تىویل هی گطزز)
عٌَاى خذهت کذ خذهت اصالحبت هَرد ًیبز(ًظیط :اضائِ فطم تؼییي ظهبى زضیبفت ذسهت /زضیبفت یىجبضُ هساضن زض غَضت اهىبى)

 1ثط اسبس ثطضسی سَاثك هستٌس ضسُ -هویعی ّبی هَضزی اضائِ ذسهت ٍ پبسد اضثبة ضجَع ّب ثِ غَضت ًوًَِ ٍ هَضزی
 2ثط اسبس هطبّسُ ٍ اضظیبثی هستمین
3
فطم پیطٌْبزی ثِ هٌظَض اضائِ ثِ اضثبة ضجَع ٍ سٌجص ضضبیت ٍی زض ثرص  6ایي پیَست لبثل هطبّسُ ضسُ است.

ًبم ٍ اهضبی تْیِ وٌٌسُ:

ًبم ٍ اهضبی اضظیبثی وٌٌسُ:

پیَست ()2
فطم اضظیبثی استمطاض هیعذسهت
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استبى:
ًبم زستگبُ اغلی:
ًبم زستگبُ:
استبًی
ٍاحس  :ستبز هطوعی
تبضید اضظیبثی ٍ غحِ گصاضی اظْبض ًبهِ:
تبضید تْیِ اظْبضًبهِ تَسظ زستگبُ:
 -5ارزیبثی خذهبت ارائِ ضذُ در هیس خذهت الکترًٍیکی (ایي لسوت تَسظ زستگبُ اجطایی تىویل گطزز)
آدرس صفحِ الکترًٍیکی ارائِ خذهت(آدرس صفحِ ٍة درج ضَد)

قبثلیت ارسبل الکترًٍیکی هذارک(داردً/ذارد)

قبثلیت درخَاست خذهت در قبلت فرم ّبی الکترًٍیکی(داردً/ذارد)

ارائِ الکترًٍیکی خذهت(داردً/ذارد)

ارائِ کذرّگیری(داردً/ذارد)

قبثلیت رّگیری هراحل اجرای فرآیٌذ ارائِ خذهت ثب کذرّگیری(داردً/ذارد)

(الىتطًٍیىی /الىتطًٍیىی -حضَضی)

قبثلیت ارسبل پیبهک هراحل اًجبم کبر ثِ ارثبة رجَع(داردً/ذارد)

هیس خذهت الکترًٍیکی

کذ خذهت

ًظرسٌجی الکترًٍیکی(داردً/ذارد)

عٌَاى خذهت هستقر در

ًتبیج ارزیبثی ثخص -5خذهبتی کِ در هیس خذهت الکترًٍیکی ًیبز ثِ اصالح دارًذ(ایي لسوت تَسظ اضظیبة تىویل هی گطزز)
عٌَاى خذهت کذ خذهت اصالحبت هَرد ًیبز(اغالحبت زض هَضز ّط یه اظ هَضَػبت اضظیبثی ضسُ زض جسٍل )5

ًبم ٍ اهضبی تْیِ وٌٌسُ:

ًبم ٍ اهضبی اضظیبثی وٌٌسُ:

پیَست ()2
فطم اضظیبثی استمطاض هیعذسهت
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استبى:
ًبم زستگبُ اغلی:
ًبم زستگبُ:
استبًی
ٍاحس  :ستبز هطوعی
تبضید اضظیبثی ٍ غحِ گصاضی اظْبض ًبهِ:
تبضید تْیِ اظْبضًبهِ تَسظ زستگبُ:
 -6پرسطٌبهِ سٌجص رضبیت ارثبة رجَع از خذهبت
پرسطٌبهِ سٌجص رضبیت ارثبة رجَع از خذهبت

ًبم دستگبُ

تبریخ:

ضْطًٍس گطاهی ذَاّطوٌس است ثب اػالم هیعاى ضضبیت ذَز اظ ّط یه اظ هحَضّبی اضائِ ضسُ زض ایي پطسطٌبهِ ،هب ضا زض اضتماب ساغر ضػبیات حماَق ضاْطًٍسی
ثب تطکر
یبضی فطهبییس.
(ًبم ٍ سوت رییس دستگبُ)

تحػیالت:
سي:
جٌسیت :هطز  ظى 
زفؼبت هطاجؼِ ثطای زضیبفت ذسهت فؼلی زض سبل اذیط:

ضغل:

ثطای زضیبفت چِ ذسهتی هطاجؼِ ًوَزُ ایس؟
سغح رضبیت

5
6

پبسرگَیی ٍ
هسئَلیت پصیطی

7
8

تسلظ ثط فطایٌس

9
10

ظهبى فطایٌس

11
12
13

ًظبم هٌس ثَزى
فطایٌس

تؼْس ٍ پبیجٌسی زستگبُ ثِ ظهبى اضائِ ذسهت زض فطم "ضسیس ذسهت"
هیعاى هطاجؼِ ثِ لسوت ّب ٍ ثرص ّبی هرتلف ثطای زضیبفت ذسهت
ًظن ،تطتیت ٍ سَْلت زستطسی ثِ افطاز ٍ اهىبًبت ثطای زضیبفت ذسهت
زضیبفت یىجبضُ هساضن ٍ اعالػبت ثِ غاَضت الىتطًٍیىای یاب حضاَضی زض ٌّگابم
هطاجؼِ تَسظ زستگبُ
اضائِ چٌس ثبضُ اعالػبت یب اعالػبت تىطاضی (ًظیطوپی ضٌبسٌبهِ ،وبضت هلی ٍ )...ثاِ
ثرطْبی هرتلف
احسبس ًیبظ ثِ سفبضش ٍ تَغیِ ّبی غیطلبًًَی ثطای زضیبفت ذسهت
احسبس ضضبیت اظ ذسهت زضیبفت ضسُ

ذیلی ون

4

ون

3

هتَسظ

2

ظیبز

1

ضفبفیت فطایٌسی

ًحَُ اعالع ضسبًی زضثبضُ هطاحل اًجبم وبض
ًحَُ اعالع ضسبًی زضثبضُ هساضن هَضز ًیبظ ثطای اضائِ ذسهت
اًجبم وبض ثط اسبس ضَاثظ ازاضی ٍ ػسم زذبلت لضبٍت ّبی ضرػی
ًحَُ ضفتبضٍ ضاٌّوبیی ٍ پبسرگَیی هسئَل هطثَعِ
اهىبًبت ضفبّی ٍ فضبی اضائِ ذسهت
ثِ هَلغ ثَزى ٍ ضفبف ثَزى ضسیسگی ثِ ضىبیبتً ،ظطات ٍ پیطٌْبزّبی ضوب
ضاٌّوبیی ٍ پبسرگَیی وبضوٌبى ٍ پیگیطی ٍضؼیت زضذَاستّب
زلت وبضهٌس زض اًجبم وبض ثِ گًَِ ای وِ ًیبظ ثِ زٍثبضُ وبضی ًجبضس
تؼساز زفؼبت هطاجؼِ ثِ سبظهبى ثطای زضیبفت ذسهت

ذیلی
ظیبز

ردیف
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16
ولیت فطآیٌس
☐
☐
☐
چٌبًچِ ػالٍُ ثط هَاضز فَق هغلت یب پیطٌْبزی زض ذػَظ ًحَُ اًجبم ذسهبت ٍ اغالح ضٍضْبی اًجبم وبض زض ظهیٌِ هَضز ًظط ذَز زاضیس هطلَم فطهبییس:

☐

☐

14
15

ًبم ٍ اهضبی تْیِ وٌٌسُ:

ًبم ٍ اهضبی اضظیبثی وٌٌسُ:

