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دادُ پزداساى َّهبى ضزوت  تبیزّبی ًوبیٌذگی ّبی فزٍشایي دستَرالؼول جْت اػكبءٍ لغَ اهتیبس  : دامىٍ کبرثرد

 .وبرثزد دارد پَیبى

  :تعبریف

هی ضَد وِ ػولیبتی ضبهل ثبساریبثی، هؼزفی هحػَل ٍ فزٍش آًزا ثِ  اقالقثِ هجوَػِ ای  ًوبیٌذگی هجبس فزٍش;

 .ػْذُ دارد

هبُ یىجبر  23ٍ هذیز هبلی ضزوت ثَدُ ٍ ثػَرت ّز  ی هتطىل اس هذیزػبهل، هذیز فزٍشوویتِ اػكبء ٍ لغَ; وویتِ ا 

ثزگشار ضذُ ٍ در خػَظ ثزرسی ًْبیی ٍ تػوین گیزی درخَاست ّبی ٍاردُ اس اهَر ًوبیٌذگی ّب را ثز ػْذُ دارد. 

ػبهل لبثلیت اجزا خَاّذ داضت. هسئَلیت ریبست وویتِ ًیش ثز ػْذُ هذیز فزٍش  َثبت وویتِ ثب تبییذ ًْبیی هذیزهػ

 .خَاّذ ثَدضزوت 

در اًتْبی ّز سبل ضزوت دادُ پزداساى َّهبى پَیبى ًوبیٌذگبى خَد را ارسضیبثی ًوَدُ ٍ وبرًبهِ ای ثِ آًْب اػكب هی 

ًوبیذ. ایي ضزوت در غَرت هطبّذُ رضذ، ًوبیٌذگبى خَد را تطَیك ٍ در غَرت هطبّذُ هَاردی ّوبًٌذ لیوت ضىٌی، 

هبُ، در ارتجبـ خَد  4ؼییي ضذُ ٍ یب ػذم فؼبلیت )خزیذ( در فبغلِ سهبًی ثیص اس افت اهتیبس ارسضیبثی ثیص اس حذ ًػبة ت

 ثب ًوبیٌذُ تجذیذ ًظز خَاّذ ًوَد.

  :مسئًلیت َب

  .ٍاحذ اهَر ًوبیٌذگبى هسئَلیت ثزرسی درخَاست ّبی ارائِ ضذُ جْت اػكبء ًوبیٌذگی را ثزػْذُ دارد-2

 .ًوبیٌذگی ّبی هَرد ًظز جْت لغَ اهتیبس ًوبیٌذگی را ثزػْذُ داردهذیز فزٍش ضزوت هسئَلیت ثزرسی ٍ هؼزفی -3

 .هذیزػبهل هسئَلیت ًظبرت ثز حسي اجزای ایي دستَرالؼول را ثزػْذُ دارد-4
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  سبثقٍ فعبلیت مىبست :-1

 سبل 6داضتي جَاس وست ٍ فؼبلیت درحَسُ فزٍش تبیز حذالل ثِ هذت -2-2

 تبیز ثبری فزٍش هَثز در -2-3

  خًش وبمی ي اعتجبر :-2

 . ، فؼبلیت در اًجوي ّب ٍ سبیز فؼبلیت ّبی اجتوبػیفؼبلیت در اتحبدیِ، ضزوت تؼبًٍی، خَش ًبهی در ثبسار -3-2

 ثزخَرد هٌبست ثب هطتزیبى -3-3

  مبلی :عملکرد خًة ي تمکه -3

 خَش حسبثی-4-2

 گزدش هبلی هٌبست-4-3

 ٍ قجك ثزًبهِ تَاًبیی خزیذ هٌظن-4-4

 :  وی مىبستي ویريی اوسب داشته اطالعبت فىی-4

  داضتي اقالػبت فٌی در هَرد تبیز ٍ خَدرٍ، تَاًبیی ثزرسی ػیَة تبیز ٍ تطخیع هٌطبء ثزٍس ػیت-5-2

 هٌبست هطتزی هحػَل ًیزٍی اًسبًی ثب تجزثِ ٍ ثب سَاد جْت تَؾیحبت ٍ راٌّوبیی -5-3

دفتزچِ تَؾیحبت وبرت گبراًتی ٍ تىویل  ثزای فؼبلسبسی گبراًتی ضزوت،ٍ دستزسی ثِ  ایٌتزًت تَاًبیی وبر -5-4

 ٍ ارائِ فبوتَر فزٍش ثِ هطتزی راٌّوب ثِ هطتزی 

 مبلکیت ي مًقعیت فريشگبٌ : -5

 ُلكؼی فزٍضگب یب اجبرُ هبلىیت-6-2

حؿَر در ثبسار ّبی درهؼزؼ دیذ ثَدى ٍ در غَرت اهىبى  دستزسی هٌبست،هَلؼیت هٌبست فزٍضگبُ ضبهل;  -6-3

 ٍ خیبثبى اغلی فؼبلیتاغلی تَسیغ در هٌكمِ 

 

 چیدمبن ي تجلیغبت فريشگبَی : -6

 .)تزجیحبً وف فزٍضگبُ سٌگ ضذُ ثبضذ( تویشی ٍ هزتت ثَدى فزٍضگبُ -7-2
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چیذهبى هٌبست تبیزّب در داخل فزٍضگبُ ٍ پطت ٍیتزیي، ٍجَد لفسِ ثٌذی هٌبست داخل فزٍضگبُ ٍ رػبیت  -7-3

  توبهی ًىبت ثْذاضتی

 ٍ تجْیشات اقفبء حزیك ٍ وپسَل اتص ًطبًی دارا ثَدى سیستن -7-4

 ٍجَد فؿبی وبفی ثزای پبرن خَدرٍّب ٍ تؼَیؽ تبیز -7-5

 

 : مًرد تبیید ثرای تبیرَب ي تیًح َبيضعیت اوجبرش -7

 ثبضذ.وف اًجبر تویش ٍ تزجیحب سٌگ، سیوبى یب آسفبلت -8-2

اًجبر  ٍ تزجیحبً ضَد پیطگیزی آًْب ثِ آفتبة هستمین تبثص اس وِ ضَد اًتخبة قَری تبیزّب ًگْذاری هحل -8-3

 ثبضذ. هسمف

 ّبی خزن ٍ ّب لفسِ رٍی ثز تبیزّب است ثْتزچیذهبى هٌبست تبیزّب، جبثجبیی هٌبست تبیزّب )تزجیحبً -8-4

 .ضًَذ ًگْذاری ػوَدی غَرت ثِ ٍ ایٌىبر هخػَظ

 تؼذاد حذاوثز حبلت ایي در ضَد، خَدداری هذت قَالًی در سیبد تؼذاد ثِ ٍ یىذیگز ثزرٍی تبیزّب دادى لزار اس-8-5

 وبر ایي اًجبم ثِ هججَر دلیل ّز ثِ وِ غَرتی در. ضَد ثیطتز ًجبیذ حلمِ 9 اس سٌگیي تبیزّبی ٍ 21 سجه تبیزّبی

 رٍ ثِ سیزی تبیزّبی ٍ سیز ثِ رٍیی تبیزّبی وِ ًوبییذ چیٌی دٍثبرُ ًحَی ثِ را تبیزّب یىجبر ّفتِ 4 یب 3 ّز ّستیذ

 .ضًَذ هٌتمل

 آفتبة هستمین غیز حتی یب ٍ هستمین ًَر اس دٍر رادیبتَر ٍ یب ٍ ثخبری حزارت هبًٌذ هَلذّبی اس دٍر را تیَة ّب-8-6

 ًگْذاری وبرتي یب ٍ رًگ سیبُ پالستیىی ّبی ویسِ داخل در ّب تیَة است ثْتز هٌظَر ایي ثزای. وٌیذ ًگْذاری

 . ضًَذ

 تبخَردگی هحل ّبی گَضِ اس تیَة سیزا. ضَد خَدداری هذت قَالًی در تبخَردُ غَرت ثِ تیَة ًگْذاری اس-8-7

 ّز را تبخَردگی هحل است ثْتز ّستیذ سدُ تب غَرت ثِ تیَة ًگْذاری ثِ ًبچبر وِ غَرتی در. ضذ خَاّذ تزن دچبر

 تزن اس جلَگیزی ثزای حبل ّز ثِ. است تبیز داخل در آى ثبسوزدى تیَة ًگْذاری حبلت ثْتزیي .ًوبییذ ػَؼ گبّی اس

 ثىبّذ تبخَردگی ضذت اس ٍ ضَد ٍارد تیَة داخل در َّا ووی تب ًوَدُ ثبس را تیَة سَسى خَردگی تب هحل در

 اد ًفتی، حالل، اسیذ، ثبتزی، رٍغي ّب ٍ غیزُثب اًَاع هَ ٍ تیَح ّب ػذم هجبٍرت تبیزّب-8-8

  ًطبًیات اقفبء حزیك ٍ وپسَل اتص دارا ثَدى سیستن ٍ تجْیش-8-9

 ّب ٍ تیَة ّب تبیز ًگْذاریثزای دهبی هحیكی هٌبست ٍ خٌه  -:-8
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 ضزایف اخذ ًوبیٌذگی فزٍش َدى ٍ دارا ثهكبلؼِ  -2

 تمبؾبی اخذ ًوبیٌذگی تىویل فزم  -3

 ثزرسی هذارن آپلَد ضذُ ضوب در سبهبًِ تَسف وبرضٌبسبى ایي ضزوت جْت ثزرسی غالحیت اخذ ًوبیٌذگی-4

 هبتَسف وبرضٌبسبى اًجبم تحمیمبت هحلی ٍ ثبسدیذ اس فزٍضگبُ  -5

 

 .ثٍ کبرشىبسبن مب تحًیل دَید ثبزدیدَىگبم لطفب مدارک زیر را تُیٍ کردٌ ي *

 جَاس وست وپی آخزیي ًسخِ  •

 یب اجبرُ ًبهِوپی سٌذ هبلىیت  •

 وپی ضٌبسٌبهِ ٍوبرت هلی ضخع هتمبؾی •

آهبر هیشاى فزٍش هبّبًِ اًَاع ثزًذّبی داخلی ٍ خبرجی ثِ تفىیه ًَع تبیز )سَاری، تجبری، ثبری ٍ اتَثَسی،  •

 وطبٍرسی، راُ سبسی ٍ غٌؼتی( .

 تىویل ٍ ارسبل فزم تمبؾبی اخذ ًوبیٌذگی •

سجت ثِ غذٍر وذ ٍ تبییذ غالحیت، ثب ًوبیٌذگی هَافمت ضذُ ٍ ًزًٍذُ، در غَرت وست اهتیبس السم پس اس ثزرسی پ

 ًوبیٌذگی، ثبس وزدى ردیف حسبة ٍ درج اقالػبت ًوبیٌذُ در سیستن فزٍش الذام هی گزدد .

 ضوب را در توبهی هزاحل پذیزش ًوبیٌذگی ّوزاّی خَاٌّذ وزد . دادُ پزداساى َّهبى پَیبىتَجِ; وبرضٌبسبى ضزوت 

 

 


