
 (F-03-066  ):  وسفطَ 

 1لفحً ( 1فطَ ـمبضي )يبفطَ تغييط زضمفرمبت اوفؼبة ازغبَ اوفؼبة/ تفىيه / جمغ آَضي / فطَ وبٌؿ  
ضئيػ محتطَ ثطق ـٍطؼتبن       
زضغ َوُع ممطف                    ثً آ        ايىجبوت                          لبحت                  فمطي اوفؼبة َاـتطان ثبـمبضي                        ثً لسضت                  
: ـمبضي تٍفه تمبغ  0ازغبَ      اوفؼبة مصوُضضاثً             فمطي اوفؼبة ثبلسضت                 زاضَ ، ذُاٌفمىساؼت زضايه ظميىً الساَ ثفطمبئيس / تفىيه / جمغ آَضي / تمبوبي   وبٌؿ       
: ؼبيط زضذُاؼتٍب       

: وبَ َتبضيد َامىبء مفتطن                                                                                                                                                                                            
  * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ذسمبت مفتطويه  زفتط وظبضت ثط     

 .ازغبَ اوفؼبة مصوُضٌي ايه فطَ اضؼبي ميگطزز/ تفىيه / جمغ آَضي / اٌالػبت َمساضن مُضزويبظ جٍت وبٌؿ      
وظطيً ثبظزيس وىىسي  :  اٌف      

ٌؽت / ازغبَ    لسضت مُضز وظط ثساليً ظيطمُضز تبئيس ويؽت / جمغ آَضي / وبٌؿ       
: ـطح زاليً       
ذسمبت مفتطويه                 ضئيػ ثطق ـٍطؼتبن / لؽمت / يسوىىسي                            ضئيػ ازاضي ثبظز      

 
مفرمبت مفتطن  :  ة        
: ـمبضي اـتطان :                                                    وبَ َوبَ ذبوُازگي لبحت اـتطان       
: تؼسازَآمپطاژ اوفؼبة زضذُاؼتي جسيس :                                            ػبة مُجُز تؼساز َآمپطاژ اوؿ      
: وُع تغصيً اوفؼبة :                                                         وُع فؼبٌيت َوستؼطفً ممطفي       
: آزضغ محً اوفؼبة    :                    تبضيد آذطيه پطزاذت لجه ممطفي       
: وُع مساضن پيُؼت :  ج        

 
ذسمبت مفتطويه                           ضئيػ ثطق ـٍطؼتبن / لؽمت / ضئيػ ازاضي                                      

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ثطق ـٍطؼتبن         
ٌؽت وً ثطاؼبغ آئيىىبمً / ثالمبوغ ويؽت ازغبَ        فمطي اوفؼبة مصوُض ثبلسضت                ثً        فمطي اوفؼبة ثب لسضت                                           / فىيه ت/ جمغ آَضي / وبٌؿ   -1       

زضلُضت ثسٌىبضي ’’ ومىب 0تُؼً مفتطن َتبئيس ثطق غطة ، ثً مفتطن لبثً پطزاذت اؼت تىميٍي تؼطفً ٌبي ثطق مجٍغ محبؼجً ـسي ظيط ثبتُجً ثً ؼبيط       ـطايً َپػ اظاوجبَ تؼٍسات

 .ميجبـسمفتطن ومه ٌمبٌىگي ثبثطق ـٍطؼتبن مىٍف ثً پطزاذت       
ازغبَ  اوفؼبة مصوُض ثطاثط                        ضيبي / تفىيه / جمغ آَضي / مبثً اٌتفبَت ثبثت وبٌؿ   -2      
ثبثت  2وؽطميگطززمجٍغ                           ضيبي ثبثت                                                                     اظثىس   -3      
ثسٌىبض ميگطزز / ثً ايه تطتيت مفتطن مجٍغ                                                   ثؽتبوىبض  -4       
: ي ٌعيىً تغييط زضمفرمبت اوفؼبة وحُي محبؼت      
: ؼبيط ـطايً       

ازغبَ اوفؼبة ، تؽُيً حؽبة ثطق ممطفي اٌعامي اؼت  / تفىيه / جمغ آَضي / لجً اظ اوجبَ وبٌؿ  -1
/ جمغ آَضي / ٌَي يىؽبي اظظمبن وبٌؿ ازغبَ اوفؼبة مصوُض ٌجك آئيه وبمً تىميٍي تؼطفً ٌبي ثطق َظاضت ويطَ / تفىيه / جمغ آَضي / پطزاذت مبثً اٌتمبَت وبـي اظوبٌؿ  -2

ازغبَ لُضت ذُاٌسگطفت / تفىيه 
ٌجك زؼتُضاٌؼمً ٌبلُضت ميگيطز /ٌعيىً وٍيً تجٍيعات َتبؼيؽبت مُضزويبظ اظجمًٍ ٌُاظَ اوساظي گيطي َوٍيسمحسَزوىىسي متىبؼت ثبآمپطاژجسيسثؼٍسي مفتطن ميجبـس -3
پطزاذت ـسي ثبثت ٌعيىً اوفؼبة ثؼٍسي ثطق ـٍطؼتبن ( لجُن ذسمبت ) ع تغصيً اوفؼبة ٌجك پطَوسي، محً َ مساضن تبئيس لحت وبَ لبحت اـتطان َلسضت ذطيساضي ـسي َوُ -4

ميجبـس 

 .مفتطن َومبيىسي ثطق اٌعامي اؼت  ثبامىبء/ جمغ آَضي اوفؼبة / تٍيً لُضتجٍؽً ومت محسَزوىىسي  -5
لبزضي ميجبـس  ثطق ـٍطؼتبن مىٍف ثً ضػبيت گطزؾ وبض، ثرفىبمً َزؼتُضاٌؼمٍٍبي  -6

 .مُضزويبظ تُي ثطق غطة ذُاٌس ثُز ٌطگُوً پطزاذت مجٍغ اؼتطزاز ثً مفتطن مىُي ثً تبئيس وحُي محبؼجً مجبٌغ لبثً اؼتطزاز َتبئيس َجُز مساضن َمؽتىسات -7

 .مساضن ضاثً ايه زفتط اضؼبي ومبيسثطق ـٍطؼتبن مىٍف اؼت پػ اظاوجبَ فيعيىي تغييط مفرمبت اوفؼبة ، فطَ َ  -8
9- ً ق َمُضزلجُي َتُافك ٌطفيــه يً مُازتؼطفً ٌبي ثطق َـطايً ػمُمي آوٍبَآئيه وبمً تىميٍي تؼطفً ٌبي ثطق اثالغي اظؼُي َظاضت ويطَـطي ومه ػمسالظَ لطاضزازاـتطان ثطو

 .ٌعَ ثً ضػبيت َاجطاي آوٍبميساوىسلطاضزازاؼت ٌَطفيه ذُزضاَ          
 

ثطذسمبت مفتطويه  وبضـىبغ مؽئُي فطَؾ اوفؼبة                                                                                     مسيطزفتط وظبضت                                          
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  (F-03-066  ):  وسفطَ 

 2لفحً (                       1فطَ ـمبضي ) ت اوفؼبة تسغبَ اوفؼبة يبفطَ تغييط زضمفرمب/ تفىيه / جمغ آَضي /فطَ وبٌؿ 

 
زفتط وظبضت ثطذسمبت مفتطويه  

َثبتُجً :                                مطثُي ثً پطَژي                               ثبـمبضي اـتطان  1ثپيُؼت يه ثطگ فطَ تىميً ـسي ـمبضي  
مفتطن زضمُضخ                                ثطاثطمجٍغ                                       ضيبي َاوجبَ ثً آذطيه تؽُيً حؽبة ثطق ممطفي تُؼً 

جمغ آَضي / تؼٍسات مُضزويبظ مىسضج زضؼبيط ـطايً تُؼً مفتطن ، ٌصاپطزاذت  مجٍغ                                    ضيبي ثبثت وبٌؿ 
ي                               اظلسضت ثً لسضت                 پػ اظتبئيس ثطق مىٍمً اي غطة َثطاؼبغ ازغبَ اـتطان ـمبض/ تفىيه / 

ممتىي اؼت پػ اظ اؼتطزاز مجٍغ شوط ـسي  .آئيىىبمً تىميٍي تؼطفً ٌبي ثطق َظاضت ويطَ َوُاثً َممطضات مُجُز ثالمبوغ اؼت 
 .ؼتبن اضؼبي فطمبئيسثً مفتطن وتيجً ضاجٍت وجً زضپطَوسي ثً ايه ـٍط

 .تغييط پيساومُز                 ثً وس        / زضوُع وستؼطفً ممطفي تغييطي حبلً وگطزيس ’’ ومىب
اٌمثىي آذطيه  –فطَ تغييط زضمفرمبت اوفؼبة  –ومُيطلجُن پطزاذت ـسي ثبثت ٌعيىً اوفؼبة :  مساضن پيُؼت ػجبضتىساظ 

تمُيط  –ٌؿ ويبفتً ، اٌمثىي لجه ثطق ممطفي لبزضي ثطاؼبغ لسضت وبٌؿ يبفتً لجه ثطق ممطفي لبزضي ثطاؼبغ لسضت وب
تمُيط لُضتجٍؽً مىؼمسي َؼبيط مُاضز ـبمً  ( زضلُضت ويبظ) مساضن مثجتً تغييط وبَ 

ؼبيط تُويحبت مُضزويبظ  
 

ضئيػ ثطق ـٍطؼتبن                               ذسمبت مفتطويه                               / لؽمت / ضئيػ ازاضي                 

ضَوُـت 
ذسمبت مفتطويه  جٍت الساَ ممتىي زضذمُق اضؼبي آگٍي َتغييط لسضت اظ          اظتبضيد      َوجً / لؽمت / مؽئُي ازاضي 

زضپطَوسي 
   مؼبَوت پفتيجبوي َمبٌي 

تغييط زضمفرمبت اوفؼبة                                       ثً ـمبضي اـتطان    مطثُي ثً 1ثً پيُؼت يه ثطگ فطَ تىميً ـسي ـمبضي 

َثً پيُؼت مساضن َمؽتىسات مُضزويبظ ، ممتىي اؼت ومه ثطضؼي الظَ چىبوچً مُضز تبئيس ميجبـس اػالَ تب الساَ ثؼسي لُضت 
 .ز تبوؽجت ثً ضفغ ومك الساَ َپيگيطي الظَ ثؼمً آيسومىب زضلُضت َجُز ايطاز زضمحبؼجً ثبمساضن پيُؼت ، اػالَ فطمبئي .گيطز

 
 

مسيطزفتط وظبضت ثطذسمبت مفتطويه                                                                                                              

ضَوُـت 

وبضـىبغ مؽئُي فطَؾ اوفؼبة جٍت پيگيطي   -
جٍت اٌالع َپيگيطي              ثطق ـٍطؼتبن          -
  زفتطوظبضت ثط ذسمبت مفتطکيه  -
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