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 (استقطاض ٍ تطذیض زستگبُ حفبضی)هطاحل ػولیبت حفبضیّسف 

تؼبضیف 
هستقط شسى زستگبُ حفبضی زض هحل حفط چبُ : استقطاض زستگبُ حفبضی

تطک زستگبُ حفبضی اظ هحل حفبضی پس اظ کٌتطل هشرظبت چبُ هحفَضُ، قطط : تطذیض زستگبُ حفبضی
ػوق ٍ قبئن ثَزى 

 اشربص حقیقی ٍ حقَقی ذسهت گیطًسگبى 

ازاضُ ّب ٍ اهَض ّبی هٌبثغ آة شْطستبًْب ذسهت زٌّسگبى 

اضائِ زضذَاست تَسط شطکت حفبض هساضک ٍ اطالػبت هَضز ًیبظ هَضز ًیبظ 

فطم ّبی  اػالم شطٍع ٍ پبیبى حفبضی چبُ زستی فطهْبی هَضز استفبزُ 

 هسئَلیت ٍ اذتیبضات 

قبًَى تَظیغ ػبزالًِ آة، آئیي ًبهِ ّب ٍ زستَضالؼول ّب  قَاًیي ٍ هقطضات 

 (ثسٍى زض ًظط گطفتي هست ظهبى ػولیبت حفبضی) ضٍظ 3 حساکثط _ ضٍظ1حساقل هست ظهبى اًجبم کبض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ػجساالحس ثبشقطُ: تظَیت کٌٌسُ  طفت اهلل ّوتی: تبییس کٌٌسُ حسي آشضم زل : تْیِ کٌٌسُ 

  :تبضید اٍلیي طسٍض 

 
 سطپطست زفتط ثْجَز : سوت

 هسیطیت ٍ هٌبثغ اًسبًی

 کبضشٌبس حفبظت ٍ ثْطُ ثطزاضی: سوت
  اظ آثْبی ظیطظهیٌی

 هسیط زفتط حفبظت ٍ ثْطُ ثطزاضی: سوت

 

 14/04/91: تبضید  14/04/91: تبضید  14/04/91:تبضید 
 :تبضید طسٍض ًسرِ ثبظًگطی شسُ

  

  

   
  اهضبء  اهضبء  اهضبء
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شرح مراحل انجبم کبر  

ثسًجبل اػالم آهبزگی شطکت حفبضی ثِ شطٍع حفبضی چبُ، تبضید استقطاض زستگبُ حفبضی تَسط شطکت حفبض ثِ ازاضُ هٌبثغ آة 

گطٍُ ّبی گشت ٍ ًظبضت زض تبضید هقطض اظ هحل حفط چبُ جْت کٌتطل کطٍکی، هساضک حفبضی ٍ تْیِ . شْطستبى اػالم هی گطزز

پطٍاًِ حفط، کطٍکی، طالحیت شطکت حفبض ٍ ًبهِ تبییسیِ هسئَل فٌی )هساضک حفبضی . طَضتجلسِ شطٍع حفبضی ثبظزیس ثِ ػول هی آٍضًس

. ثطضسی هیشَز ٍ چطخ زستگبُ حفبضی پلوت هی شَز (شطکت حفبض ٍ تبییسیِ شطکت حفبض ٍ ًبهِ تبضید شطٍع حفبضی ٍ استقطاض زستگبُ

 اگط زض هطاحل حفبضی هشکل یب ٍقفِ ای ایجبز گطزز شطکت حفبض . شطٍع حفبضی ثؼس اظ تْیِ طَضتجلسِ شطٍع هیشَز

پس اظ اتوبم . هی ثبیست ثب ازاضُ یب اهَض هطثَطِ هکبتجِ ًوبیس تب ثبظزیس الظم طَضت گطفتِ ٍ هشکالت ثَجَز آهسُ ثطضسی ٍ ثطططف گطزز

  ّفتِ طَل هی کشس، شطکت حفبض تبضید تطذیض زستگبُ حفبضی ضا ثِ ازاضُ اهَض 6ّفتِ تب 2ػولیبت حفبضی ٍ لَلِ گصاضی چبُ کِ حسٍز 

ثب اػالم تبضید تطذیض زستگبُ حفبضی تَسط شطکت حفبض کٌتطل چبُ حفبضی شسُ ثلحبظ ػوق، قطط ٍ .  آة شْطستبى اػالم هی ًوبیس

ثسًجبل آى حفبض . قبئن ثَزى تَسط کبضشٌبس هٌبثغ آة ثطاثط هفبز پطٍاًِ حفط طَضت گطفتِ ٍ طَضتجلسِ تطذیض زستگبُ تٌظین هیگطزز

. هی تَاًس ثِ تطذیض زستگبُ حفبضی اقسام ًوبیس ٍ زض ایي هطحلِ ضوي فک پلوت چطخ زستگبُ حفبضی، زکل حفبضی پلوت هی شَز

 
هطاحل ٍ هست ظهبى طسٍض هجَظ استقطاض ٍ تطذیض زستگبُ حفبضی 

 مسئول انجبم مرحله
مدت زمبن 

 (روز)حداقل 

مدت زمبن 

 (روز)حداکثر 

 ضٍظ1 ضٍظ1 شطکت حفبض اػالم تبضید استقطاض زستگبُ

 ضٍظ1 ضٍظ1 گطٍُ ّبی گشت ٍ ًظبضت حضَض گطٍُ ّبی گشت ٍ ًظبضت زض هحل حفبضی ٍ تْیِ طَضتجلسِ

 ضٍظ1 ضٍظ1 شطکت حفبض شطٍع حفبضی

 ضٍظ1 ضٍظ1 شطکت حفبض اػالم تبضید تطذیض زستگبُ حفبضی

 ضٍظ1 ضٍظ1 کبضشٌبس هٌبثغ آة کٌتطل چبُ حفبضی شسُ ٍ تٌظین طَضتجلسِ ٍ تطذیض زستگبُ 
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گطزش کبض تبییس 
 شطکت حفبضی

 شرکت حفبر

اػالم تبضید استقطاض زستگبُ ثِ ازاضُ یب اهَض هٌبثغ آة 
 شْطستبى

 گروههبی گشت و نظبرت

 
کٌتطل پطٍاًِ حفط، کطٍکی، هساضک حفبضی ٍ تْیِ 

 طَضتجلسِ شطٍع حفبضی

 رئیس اداره یب مدیر امور

 
 اضجبع ثِ گطٍّْبی گشت ٍ ًظبضت 

 شرکت حفبر

 
 شطٍع حفبضی 

آیب هَاضز هَضز تبئیس است ؟ 

 بلی

 خیر

 شرکت حفبر

 
 هبُ ثِ 6 ّفتِ تب 2اػالم تبضید تطذیض ثؼس اظ هست 

 ازاضُ یب اهَض هٌبثغ اة شْطستبى

گطزش کبض هَافقت 
 ثب ذطیس تجْیعات

 رئیس اداره یب مدیر امور

 
اضجبع ثِ کبضشٌبس هٌبثغ آة جْت اًجبم ثبظزیس ٍ 

 ثطضسی هَاضز ٍ هشکل ایجبز شسُ 

 کبرشنبس منببع آة

 
اًجبم ثبظزیس ٍ کٌتطل کطٍکی، هساضک حفبضی ٍ تْیِ 
طَضتجلسِ شطٍع حفبضی ٍ اػالم ثِ هتقبضی جْت 

 ضفغ هَاضز 

 

آیب زض حیي حفبضی هشکلی ایجبز شسُ است؟ 
 خیر؟ 

گطزش کبض طسٍض 
 هجَظ ازاهِ حفبضی

 بلی


