بسوِ تؼالی

ضویوِ 1

فرم شٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجرایی
 -1ػٛٙاٖ

خذٔت :صذٍر پرٍاًِ اشتغال بِ کار هٌْذسی ٍ کارداًی

ضٙاس ٝصيشخذٔت13041682105 :

 -2ضٙاس ٝخذٔت13041682000 :

٘اْ دستٍا ٜاجشايی :ادارُ کل راُ شْرسازی استاى ّا
٘اْ دستٍأ ٜادسٍ :زارت راُ ٍ شْرسازی
ضشح خذٔت
٘ٛع خذٔت

ٔاٞیت خذٔت
سكح خذٔت
سٚيذاد ٔشتثف تا:

ٔ -4طخػات خذٔت

٘ح ٜٛآغاص خذٔت

ٔذاسن الصْ تشای ا٘جاْ
خذٔت

لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات تاالدستی

صذٍر پرٍاًِ اشتغال بِ کار خذهات آزهایشگاّی(شخص حقَقی) جْت ارائِ خذهات هٌْذسی در
صٌؼت ساختواى
خذٔت ت ٝضٟش٘ٚذاٖ ()G2C
خذٔت ت ٝوسة  ٚواس ()G2B
خذٔت ت ٝديٍشدستٍاٞ ٜای دِٚتی()G2G

٘ٛع ٔخاقثیٗ

 -3اسائ ٝدٙٞذٜ
خذٔت

ػٌَاى زیر خذهت :صذٍر پرٍاًِ اشتغال بِ کار خذهات آزهایشگاّی(شخص حقَقی )

ضشوت ٞای خذٔات آصٔايطٍاٞی (حمٛلی) دس استثاـ تا
غٙؼت ساختٕاٖ
تػذی ٌشی
استا٘ی

حاوٕیتی
سٚستايی
ضٟشی
ٔٙكم ٝای
ّٔی
وسة  ٚواس
ثثت ٔاِىیت
تأیٗ اجتٕاػی
ٔاِیات
سالٔت
آٔٛصش
تِٛذ
سايش
ٔذاسن ٌٛ ٚاٞیٙأٞٝا ٚفات
تاص٘طستٍی
اصدٚاج
تیٕٝ
تاسیسات ضٟشی
سخذاد سٚيذادی ٔطخع
فشاسسیذٖ صٔا٘ی ٔطخع
تماؾای ٌیش٘ذ ٜخذٔت
سايش... :
تطخیع دستٍاٜ
 - 1وپی تشاتش اغُ اجاس٘ ٜأ ٝيا سٙذ ّٔىی تٕٞ ٝشا ٜتٙچاق.
 - 2وپی تشاتش اغُ فاوتٛس سسٕی خشيذ تجٟیضات.
 - 3اغُ  ٚوپی لثؽ تّفٗ ثاتت
 - 4وپی تشاتش اغُ اساسٙأ ،ٝسٚص٘أ ٝسسٕی آٌٟی تاسیس  ٚآخشيٗ تغییشات ضشوت.
 - 5فشْ تؼٟذ ٘أٔ ٝحؿشی تػٛست جذاٌا٘ ٝتشای تٕاْ افشاد أتیاص آٚس تٟی ٝضذ ٚ ٜأؿای ٔتماؾی دس دفتشخا٘ٝ
اسٙاد سسٕی ٌٛاٞی ضٛد.
 - 6وپی تشاتش اغُ پشٚا٘ ٝاضتغاَ ت ٝواس ٔ ،ذسن تحػیّی ،ضٙاسٙأ ٚ ٝواست ّٔی ٔذيش ػأُ ،اػؿای ٞیات
ٔذيش ٚ ٜضاغالٖ ضشوت
 - 7اسائ ٝسٛاتك حشف ٝای ضشوت  ٚاػؿاء
 - 8دسيافت  ٚتىٕیُ فشْ ٞای اػؿای ٞیات ٔذيشٜ
 - 9اغُ ٌٛاٞی ػؿٛيت حمٛلی ضشوت دس ساصٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙذسی استاٖ
- 10اغُ فیص تا٘ىی ػٛاسؼ غذٚس پشٚا٘ ٝاضتغاَ ت ٝواس تٔ ٝثّغ  300000سياَ ت ٝحساب ٔؼشفی ضذٜ
- 11دسخٛاست غذٚس پشٚا٘ ٝضخع حمٛلی دس سشتشي ضشوت تا أؿاء ٔذيش ػأُ
- 12اسائ ٝوشٚوی ٔحُ دفتش  ٚآصٔايطًاٜ
- 13د ٚلكؼ ٝػىس ٔ 6*4ذيش ػأُ
قاًَى ًظام هٌْذسی ٍ کٌترل ساختواى هصَب اسفٌذ  ٍ 1374آییي ًاهِ اجرایی هصَب بْوي
هاُ 1375

 -5جضيیات خذٔت

آٔاس تؼذاد خذٔت ٌیش٘ذٌاٖ
ٔتٛسف ٔذت صٔاٖ اساي ٝخذٔت:

تٛاتش
تؼذاد تاس ٔشاجؼ ٝحؿٛسی
ٞضي ٝٙاساي ٝخذٔت(سياَ) تٝ
خذٔت ٌیش٘ذٌاٖ

 . . .خذٔت ٌیش٘ذٌاٖ دس:
یک هاُ
يىثاس تشای ٕٞیطٝ

ٔاٜ

فػُ

ساَ
 . . .تاس دس:

در صَرت تکویل بَدى هذارک درخَاستی  1الی  2بار
ضٕاس ٜحساب (ٞای) تا٘ىی
ٔثّغ(ٔثاِغ)
300000ریال

4001036302009001

ٔاٜ

فػُ

 3ساَ يىثاس

پشداخت تػٛست اِىتش٘ٚیه

...
آدسس دلیك ٔ ٚستمیٓ خذٔت دس ٚتٍا ٜدس غٛست اِىتش٘ٚیىی تٛدٖ  ٕٝٞيا تخطی اص آٖ

٘ -6ح ٜٛدستشسی ت ٝخذٔت

دسٔشحّ ٝاسائ ٝخذٔت
 -7استثاـ خذٔت
تا سايش سأا٘ٞ ٝا
(تا٘ىٟای
اقالػاتی) دس
دستٍاٜ

روش ؾشٚست
ٔشاجؼ ٝحؿٛسی

ٔشحّ ٝتِٛیذ خذٔت
(فشايٙذ داخُ دستٍاٜ
يا استثاـ تا ديٍش
دستٍاٞ ٜا )

٘اْ سأا٘ٞ ٝای ديٍش

غیشاِىتش٘ٚیىی

ايٙتش٘تی (ٔا٘ٙذ ٚتٍا ٜدستٍا)ٜ
پست اِىتش٘ٚیه
تّفٗ ٌٛيا يا ٔشوض تٕاس
دفاتش پیطخٛاٖ
ضٕاس ٜلشاسداد ٚاٌزاسی خذٔات ت ٝدفاتش پیطخٛاٖ:
ػٙاٚيٗ ٔطات ٝدفاتش پیطخٛاٖ
سايش(تاروش٘ح ٜٛدستشسی)
جٟت احشاص اغاِت فشد
جٟت احشاص اغاِت ٔذسن
٘ثٛد صيشساخت استثاقی ٔٙاسة
سايش:
فیّذٞای ٔٛسدتثادَ

ٔشاجؼ ٝت ٝدستٍا:ٜ
ّٔی
استا٘ی
ضٟشستا٘ی
استؼالْ غیش
استؼالْ اِىتش٘ٚیىی
اِىتش٘ٚیىی

تشخف
online

اِىتش٘ٚیىی

تّفٗ ٕٞشا( ٜتش٘أ ٝواستشدی)
اسساَ پستی
پیاْ وٛتاٜ

دستٝای
()Batch

غیشاِىتش٘ٚیىی

روش ؾشٚست
ٔشاجؼٝ
حؿٛسی

روش ؾشٚست
ٔشاجؼ ٝحؿٛسی

دس ٔشحّ ٝدسخٛاست خذٔت

روش ؾشٚست
ٔشاجؼ ٝحؿٛسی

دس ٔشحّ ٝاقالع سسا٘ی خذٔت

٘اْ سأا٘ٔ ٝشتٛـ ت ٝخذٔت دس غٛست اِىتش٘ٚیىی تٛدٖ  ٕٝٞيا تخطی اص آٖ:
سسا٘ ٝاستثاقی خذٔت
٘ٛع اسائٝ
ٔشاحُ خذٔت
تّفٗ ٕٞشا( ٜتش٘أ ٝواستشدی)
ايٙتش٘تی (ٔا٘ٙذ ٚتٍا ٜدستٍا)ٜ
اِىتش٘ٚیىی
اسساَ پستی
پست اِىتش٘ٚیه
پیاْ وٛتاٜ
تّفٗ ٌٛيا يا ٔشوض تٕاس
سايش(تاروش٘ح ٜٛدستشسی)
ٔشاجؼ ٝت ٝدستٍا:ٜ
جٟت احشاص اغاِت فشد
غیشاِىتش٘ٚیىی
ّٔی
جٟت احشاص اغاِت ٔذسن
استا٘ی
٘ثٛد صيشساخت استثاقی ٔٙاسة
ضٟشستا٘ی
سايش:
تّفٗ ٕٞشا( ٜتش٘أ ٝواستشدی)
ايٙتش٘تی (ٔا٘ٙذ ٚتٍا ٜدستٍا)ٜ
اِىتش٘ٚیىی
اسساَ پستی
پست اِىتش٘ٚیه
پیاْ وٛتاٜ
تّفٗ ٌٛيا يا ٔشوض تٕاس
دفاتش پیطخٛاٖ
ضٕاس ٜلشاسداد ٚاٌزاسی خذٔات ت ٝدفاتش پیطخٛاٖ:
ػٙاٚيٗ ٔطات ٝدفاتش پیطخٛاٖ
سايش(تاروش٘ح ٜٛدستشسی)
ٔشاجؼ ٝت ٝدستٍا:ٜ
جٟت احشاص اغاِت فشد
غیشاِىتش٘ٚیىی
ّٔی
جٟت احشاص اغاِت ٔذسن
استا٘ی
٘ثٛد صيشساخت استثاقی ٔٙاسة
ضٟشستا٘ی
سايش:
اِىتش٘ٚیىی
ايٙتشا٘تی (ٔا٘ٙذ ايٙتشا٘ت داخّی دستٍا ٜيا) ERP
ايٙتش٘تی (ٔا٘ٙذ دسٌا ٜدستٍا)ٜ
سايش (تاروش٘ح ٜٛدستشسی)
پست اِىتش٘ٚیه

سایت ثبت معامالت و امالک

اجاره نامو یا سند

٘اْ دستٍا ٜديٍش

٘اْ سأا٘ٞ ٝای دستٍاٜ
ديٍش

فیّذٞای
ٔٛسدتثادَ

استؼالْ اِىتش٘ٚیىی اٌش استؼالْ غیشاِىتش٘ٚیىی است،
ٔثّغ
استؼالْ تٛسف:
(دسغٛست
پشداخت
ٞضي)ٝٙ
تشخف
online
دستٝای
()Batch

-8استثاـ خذٔت تا سايش دستٍاٟٞای ديٍش

سایت روزنامو رسمی ج.ا.ایران

روزنامو رسمی شرکت

دستٍاٜ
ٔشاجؼ ٝوٙٙذٜ
دستٍاٜ
ٔشاجؼ ٝوٙٙذٜ
دستٍاٜ
ٔشاجؼ ٝوٙٙذٜ

 -9ػٙاٚيٗ فشايٙذٞای خذٔت

ٔ - 1شاجؼٔ ٝذيش ػأُ ضشوت تٕٞ ٝشا ٜتماؾا ٘أ ٝوتثی ت ٝساصٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙذسی ساختٕاٖ استاٖ
 - 2وٙتشَ ٔذاسن تٛسف ساصٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙذسی  ٚتطىیُ پش٘ٚذٜ
 - 3دسغٛست ٘مع ٔذاسن اقالع تٔ ٝتماؾی جٟت سفغ ٘ٛالع
 - 4دس غٛست تىٕیُ اسساَ ت ٝاداس ٜوُ سا ٚ ٜضٟشساصی استاٖ
 - 5وٙتشَ ٔذاسن تٛسف واسضٙاس اداس ٜوُ سا ٚ ٜضٟشساصی استاٖ
 - 6دس غٛست ٘مع ٔذسن ٔشحّ3 ٝ
 - 7دس غٛست تىٕیُ تاصديذ اص ٔحُ ضشوت  ٚتجٟیضات
٘ - 8تیج ٝتاصديذ ٔٙفی – ٔشحّ3 ٝ
٘ - 9تیج ٝتاصديذ ٔثثت چاج پشٚا٘ ٚ ٝأؿاء تٛسف ٔذيشوُ سا ٚ ٜضٟشساصی استاٖ
- 10تحٛيُ پشٚا٘ ٝتٔ ٝذيش ػأُ ضشوت

ٕٛ٘ -10داس استثاقی فشايٙذٞای خذٔت

٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌی تىٕیُ وٙٙذ ٜفشْ:

تّفٗ88646335 :

پست اِىتش٘ٚیه:

ٚاحذ ٔشتٛـ :دفتش ساصٔاٖ ٞای ٟٔٙذسی  ٚتطىُ
ٞای حشف ٝای

تَضیح ػٌاٍیي هٌذرج در شٌاسٌاهِ خذهت
دس ساستای اجشای ٔاد 2 ٜآيیٗ ٘أ ٝتٛسؼ ٝخذٔات اِىتش٘ٚیىی ٔػٛت ٝضٕاسٛٔ 206/93/7740 ٜسخ  93/6/10دستٍاٟٞای اجشايی ٔىّفٙذ ضٙاسٙأ ٝخذٔات
خٛد سا حذاوثش تا پاياٖ ساَ  1393تٟی ٚ ٝتشای دستشسی ػٕ ْٛدس دسٌا ٜدستٍأ ٜشتٛـ ٔٙتطش ٕ٘ايٙذ  .ساصٔاٖ ٔذيشيت  ٚتش٘أ ٝسيضی وطٛس ٘یض ٚظیف ٝتشسسی
ٔستٙذات ضٙاسٙأ ٝخذٔات  ٚاسائ ٝآٖ دس پٙجشٚ ٜاحذ خذٔات سا تشػٟذ ٜداسد  .تذيٗ ٔٙظٛس فشْ استا٘ذاسد ضٙاسٙأ ٝخذٔات ت ٝضشح پیٛست  ٚتا تٛؾیحات ريُ
تشای تىٕیُ  ٚاجشای آيیٗ ٘أٔ ٝزوٛس اسساَ ٔی ٌشدد.
خذهتٔ :جٕٛػ ٝای اص فشايٙذٞا است و ٝدس تؼأالت تیٗ ٔشاجؼیٗ  ٚواسوٙاٖ دِٚت يا سیستٕٟای اسائ ٝوٙٙذ ٜخذٔت تشای ا٘جاْ دسخٛاست ٔشاجؼیٗ س ٚی ٔی
دٞذ.
ػٌَاى خذهت :ضأُ فٟشستی اص وّی ٝخذٔات اِىتس٘ٚیىی  ٚغیشاِىتش٘ٚیىی است و ٝػٙاٚيٗ  ٚتؼذاد آٟ٘ا ت ٝتأيیذ تاالتشيٗ ٔماْ دستٍا ٜسسیذ ٜتاضذ  .ػٙاٚيٗ
خذٔات اػالْ ضذ ٜتٙٔ ٝضِ ٝػٙاٚيٗ استا٘ذاسد خذٔات تٛد ٚ ٜتٞ ٝش خذٔت وذ يىتا اختػاظ داد ٜخٛاٞذ ضذ.
شٌاسِ خذهت :وذيىتايی و ٝتٛسف ساصٔاٖ ٔذيشيت  ٚتش٘أ ٝسيضی وطٛس ت ٝخذٔت اختػاظ دادٔ ٜی ضٛد  ٚت ٝػٛٙاٖ ضٙاس ٝخذٔت اص ايٗ پس استفادٜ
خٛاٞذ ضذ.
ًام دستگاُ اجرایی٘ :اْ ساصٔاٖ/ضشوتٛٔ/سسٟ٘/ٝاد  ....ٚت ٝػٛٙاٖ اسائ ٝدٙٞذ ٜخذٔت
ًام دستگاُ هادر٘ :اْ ساصٔاٖ/ضشوتٛٔ/سسٟ٘/ٝاد  ....ٚت ٝػٛٙاٖ دستٍأ ٜافٛق دستٍاٟٞای اجشايی
شرح خذهت :ضأُ يه تؼشيف وأُ اص خذٔت ٔی تاضذ.
ًَع خذهت :تش حسة ايٗ و ٝخذٔت اص ٘ٛع اسائ ٝخذٔت دستٍا ٜاجشايی تٔ ٝشدْ ( ،)G2Cخذٔت دستٍا ٜاجشايی ت ٝدستٍا ٜاجشايی ديٍش( ،)G2Gخذٔت دستٍاٜ
اجشايی ت ٝوسة  ٚواس ( )G2Bتاضذ،تؼشيف ٔی ضٛد.
ًَع هخاعبیي :دست ٝتٙذی ٘ٛع ٔخاقثیٗ ٔا٘ٙذ دا٘طج ،ٛاستاد ،تاص٘طستٍاٖ ،ػٕٔ ْٛشدْ٘ ،ا٘ٛاياٖ ،دستٍاٜٞای ػٕٔٛی ،دستٍاٜٞای اجشايی ،جٛا٘اٖ ... ٚ
هاّیت خذهت:



حاکویتی :خذٔتی و ٝتحمك آٖ ٔٛجة التذاس  ٚحاوٕیت وطٛس است ٙٔ ٚافغ آٖ تذٔ ٖٚحذٚديت ضأُ  ٕٝٞالطاس جأؼٌ ٝشديذ ٚ ٜتٟشٙٔ ٜذی اص آٖ
ٔٛجة ٔحذٚديت تشای استفاد ٜديٍشاٖ ٕ٘ی ضٛد.
تصذی گری :خذٔتی و ٝاص ٘ٛع حاوٕیتی ٘ثاضذ.

سغح خذهت:


هلی :خذٔتی است و ٝت ٝوُ آحاد جأؼ ٝتذ ٖٚدس٘ظش ٌشفتٗ ٔىاٖ جغشافیايی ٔ ٚحُ الأت ٔشدْ اسائٔ ٝی ضٛد.



هٌغقِ ای :خذٔتی است و ٝت ٝيه ٔٙكم ٝخاظ جغشافیايی تشحسة ضشايف خاظ آٖ ٔٙكم ٝاسائٔ ٝی ٌشدد.



استاًی :خذٔتی است و ٝدس سكح يه استاٖ تٛسف دستٍاٟٞای ٔشتٛـ اسائٔ ٝی ٌشدد.



شْری :خذٔتی است و ٝدستٍاٟٞای ٔتِٛی دس سكح يه ضٟش اسائٔ ٝی وٙٙذ.



رٍستایی :خذٔتی است و ٝدس سكح يه سٚستا تٛسف دستٍاٟٞای ٔشتٛـ اسائٔ ٝی ٌشدد.

رٍیذاد هرتبظ :يؼٙی خذٔت ٔٛسد ٘ظش ت ٝوذاْ سٚيذاد ص٘ذٌی ضٟش٘ٚذاٖ يا ساصٔاٟ٘ا ٔشتثف خٛاٞذ تٛد.
ًحَُ آغاز خذهتٞ :شخذٔت تا يه سٚيذاد آغاص ٔیضٛد .ايٗ سٚيذاد ٔیتٛا٘ذ تػٛية يه لا٘ ،ٖٛتؼییٗ يه صٔاٖ (ٔثال آغاص صٔاٖ ا٘تخاتات) ،سسیذٖ تماؾای
خذٔت ٌیش٘ذ ،ٜسخ دادٖ يه سٚيذاد ديٍش (ٔا٘ٙذ سٚيذادٞای واسی يا حٛادث قثیؼی)  .... ٚتاضذ

هذارک الزم برای اًجام خذهتٔ:ذاسن ٔ ٚستٙذات الصْ ت ٝقٛس وأُ تیاٖ ٌشدد.
قَاًیي ٍ هقررات هربَط :لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ٔشتثف تا خذٔت دس غٛست ٚجٛد روش ٌشدد.
آهار تؼذاد خذهت گیرًذگاى :آٔاس ٔشاجؼ ٝافشاد تشای ٌشفتٗ خذٔت تشحسة سٚص يا ٔا ٜيا ساَ روش ضٛد.
هذت زهاى ارائِ خذهتٔ :ذت صٔاٖ الصْ تشای اسائ ٝوأُ خذٔت دسج ٌشدد.
تَاتر :تؼذاد دفؼات اسائ ٝخذٔت ت ٝريٙفغ دس يه تاصٔ ٜطخع (ٔا٘ٙذ ٔا ،ٜفػُ يا ساَ) و ٝيه ضٟش٘ٚذ ٔشاجؼٔ ٝی وٙذ.
تؼذادبار هراجغُ  :تؼذاد تاس ٔشاجؼ ٝفشد تشای ٌشفتٗ يه خذٔت (يا يه ٘فش تشای ٌشفتٗ يه خذٔت چٙذ تاس ٔشاجؼٔ ٝی وٙذ)
ّسیٌِ هستقین ارائِ خذهتٔ :مذاس ٔثّغی و ٝخذٔت ٌیش٘ذ ٜتاتت اسائ ٝخذٔت ٔی پشداصد.
ًحَُ دسترسی فؼلی شْرًٍذاى بِ خذهت ٘ :ح ٜٛدستشسی يا ت ٝغٛست اِىتش٘ٚیىی يا غیشاِىتش٘ٚیىی است .دس غٛستی و ٝخذٔت ت ٝغٛست اِىتش٘ٚیىی
اسائٔ ٝی ضٛد يىی اص وا٘اِٟای روش ضذ ٜدس جذ َٚيا ٞش وا٘اَ استثاقی ديٍشی وٚ ٝجٛد داسد روش ضٛد.
آدرس دقیق ٍ هستقین خذهت در ٍب سایت  :دس غٛستی و ٝخذٔت ت ٝغٛست اِىتش٘ٚیهی اسائٔ ٝی ضٛد آدسس ايٙتش٘تی ٔحُ اسائ ٝخذٔت ت ٝقٛس وأُ
 ٚدلیك روش ضٛدِ(.یٙه ٔستمیٓ ت ٝغفح ٝاسائ ٝخذٔت)
رکر ضرٍرتْای هراجؼِ حضَری :دس غٛستی و ٝخذٔت اِىتش٘ٚیىی ضذ ٜاست ِٚی ٕٞچٙاٖ ٘یاص تٔ ٝشاجؼ ٝحؿٛسی ٔشدْ ٚجٛد داسد ،ػُّ ٔشاجؼ ٝحؿٛسی
سا تیاٖ وٙیذ .ايٗ ٌضي ٝٙفمف دس ٔٛسد خذٔات ٘یٕ ٝاِىتش٘ٚیىی غذق ٔی وٙذ  ٚػُّ ٘یٕ ٝاِىتش٘ٚیىی تٛدٖ خذٔت سا سٚضٗ ٔی ساصد.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا (باًکْای اعالػاتی) در ّواى دستگاُ  :اسائٟ٘ ٝايی تسیاسی اص خذٔات دستٍاٟٞا ٔستّضْ دسيافت اقالػات تىٕیّی
اص سايش سأا٘ٞ ٝای ٕٞاٖ دستٍأ ٜی تاضذ وٌ ٝا ٜايٗ استثاـ ت ٝغٛست اِىتش٘ٚیىی(آ٘اليٗ يا آفاليٗ) تشلشاس ضذٌ ٚ ٜاٛٙٞ ٜص ت ٝغٛست غیش اِىتش٘ٚیىی(ٔىاتث ٝيا
ٔشاجؼ ٝحؿٛسی) است .دس ايٗ ٌضي ٝٙفیّذ يا فیّذٞای ٔٛسد دسخٛاست اص سأا٘ ٝديٍش روش ضٛد.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا (باًکْای اعالػاتی) در دستگاّْای دیگر :اسائٟ٘ ٝايی تسیاسی اص خذٔات دستٍاٟٞا ٔستّضْ دسيافت اقالػات
تىٕیّی اص سايش دستٍاٟٞای اجشايی ٔی تاضذ وٌ ٝا ٜايٗ استثاـ ت ٝغٛست اِىتش٘ٚیىی (آ٘اليٗ يا آفاليٗ) تشلشاس ضذٌ ٚ ٜاٛٙٞ ٜص ت ٝغٛست غیش اِىتش٘ٚیىی(ٔىاتثٝ
يا ٔشاجؼ ٝحؿٛسی) است .دس ايٗ ٌضي ٝٙفیّذ يا فیّذٞای ٔٛسد دسخٛاست اص دستٍا ٜاجشايی ديٍش روش ضٛد.
ػٌاٍیي فرایٌذّای خذهت ٞ :ش خذٔت ٔجٕٛػ ٝای اص فشايٙذٞا ٔی تاضذ  .فشايٙذٞای اغّی  ٚوالٖ خذٔت تا ديذ تحّیُ ّٔی ت ٝقٛس وأُ  ٚت ٝتشتیة تیاٖ

ٌشدد .دس ٚالغ ٘سثت خذٔت تا فشايٙذٞای اغّی  ٚصيش فشايٙذٞا تػٛست ٕ٘ٛداس صيش خٛاٞذ تٛد.
خذهت

فرایٌذ اصلی1

زیرفرایٌذ1-1

زیرفرایٌذ2-1

فرایٌذ اصلی2

فرایٌذ اصلی...

زیرفرایٌذ...-1

ًوَدار ارتباعی فرایٌذّای خذهتٕٛ٘ :داسی است ؤ ٝا٘ٙذ ٕ٘ٛداس ٌشدش واس أا دس سكحی والٖ تٟٙا تٕ٘ ٝايص استثاـ فشايٙذٞای اغّی
روش ضذ ٜدس ٔشحّ ٝپیص ٔیپشداصد .دس ايٗ ٕ٘ٛداس ٞیچ ٘یاصی ت ٝپشداختٗ تٛٔ ٝجٛديتٟای وٛچه  ٚپايیٗ سفتٗ تا سكح ٚظیف٘ ٝیست .
ٕٞچٙیٗ ٔی تايست اص تشسیٓ صيش فشايٙذٞا اجتٙاب وشد.

شًاسٌاهِ هجَزّای صادرُ
(ايٗ فشْ دس ٔٛسد خذٔاتی وٙٔ ٝجش ت ٝغذٚس ٔجٛص ٔی ٌشدد تىٕیُ ٔی ضٛد).
دس ساستای اجشای تثػشٔ ٜاد 5 ٜآيیٗ ٘أ ٝتٛسؼ ٝخذٔات اِىتش٘ٚیىی ٔػٛت ٝضٕاسٛٔ 206/93/7740 ٜسخ ،93/6/10
ٔؼا٘ٚت ،تا٘ه اقالػاتی غذٚس ٔجٛصٞای تٕأی دستٍاٞ ٜای اجشايی وطٛس ضأُ  :ا٘ٛاع ٔجٛصٞأ ،شجغ ،ضی ٜٛغذٚس ،تٕذيذِ ،غ ٚ ٛاحیاء،
ٞضي ،ٝٙصٔاٖ  ٚفشايٙذ ٔ ٚشاحُ ا٘جاْ واس سا تا ٕٞىاسی دستٍاٞ ٜای اجشايی تطىیُ داد ٚ ٜتٙٔ ٝظٛس اقالع سسا٘ی  ٚضفاف ساصی،
دستشسی تشخف ٔشد ْ ت ٝآٖ سا فشأ ٓٞی وٙذ .تذيٗ ٔٙظٛس جذ َٚاقالػات ٔجٛصٞای حمیمی ٚحمٛلی تشای ايجاد تا٘ه اقالػاتی ٔجٛصٞا
ت ٝضشح صيش تشای تىٕیُ  ٚاجشای آيیٗ ٘أٔ ٝزوٛس اسساَ ٔی ٌشدد.

هجَز :وّیٛٔ ٝاسدی و ٝفؼاِیت اضخاظ حمیمی  ٚحمٛلی ٔٛٙـ ت ٝأخز ٔجٛص اػٓ اص ٌٛاٞی ،پشٚا٘ ،ٝجٛاص ،استؼالْ يا ٔٛافمت ٛٔ ٚاسد
ٔطات ٝآٖ اص دستٍاٟٞای اجشائی ٔی تاضذ.

لیست اعالػات هجَزّای حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی در ٍزارت راُ ٍشْرسازی – هؼاًٍت هسکي ٍ ساختواى
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 توذیذ اجارُ ًاهِ-سَابق حرفِ ای
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ًاهِ اجرایی
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*اٌش ٔشاحُ ٔجٛص داسای فشآيٙذ ٔطتشن تا ديٍش دستٍاٞ ٜا ٘ ٚیاصٔٙذ تثادَ داد ٜتا آٟ٘ا است ،فشْ ضٕاس٘ 2 ٜیضتىٕیُ ضٛد.
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** ٘اْ استؼالْ دس تٛؾیحات دسج ضٛد
*** اٌش ٘ٛع فشآيٙذ سايش ٔی تاضذ اقالػات آٖ دس تٛؾیحات دسج ضٛد
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