جبمعٍ صىفي مسئًليه فىي صىبيع غزايي  ،آسايشي ي ثُذاشتي

ييشايش97/04-08

فشم لشاسداد استخذامي ديثشگي مسئًليه فىي كبسگبٌ َب ي كبسخبوجبت
صىبيع غزايي يآسايشي ثُذاشتي
ثب استٌبز ثِ هبًَى ًبضجوَْضي اسالهي ايطاى ايي هطاضزاز ثيي ذبًن  /آهبي هٌْسس ًِ ..............................................اظ ايي پس ثِ ػٌَاى مسئًل
فىي اظ يي عطف ٍ ذبًن  /آهبي  ...........................................................ثِ ػٌَاى هؤسس  /هسيط ػبهل ضطًت  ًِ ........................................./اظ ايي پس
كبسفشمب ًبه يسُ هي ضَز اظ عطف زيگط هٌؼوس هي گطزز ٍ عطكيي هستٌس ثِ هبزُ  10هبًَى هسًي اجطاي هلبز آى ضا تؼْس ٍ هَضز تأييس هطاض هي
زٌّس.
تزكش :اًؼوبز ايي هطاض زاز العاهي ثِ ػضَيت اججبضي هسئَليي كٌي زضايي جبهؼِ ًوي ًوبيسٍ .لي جْت حلظ حوَم هسئَل كٌي تَغيِ هي گطزز.
مشخصبت مسئًل فىي :ًبم ً ..............................بم ذبًَازگي  .....................................كطظًس ً ...........................سهلي .................................................ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ......................
غبزضُ اظ  ...........................زاضاي هسضى تحػيلي  .......................................اظ زاًطگبُ ٍ..................................ضؼيت ًظبم ٍظيلِ ..................................... :
سبًي ....................................................................................................................تللي ّ ...................................وطاُ ...................................
Email :.
ٍضؼيت تأّل  :هجطز هتأّل تؼساز كطظًس ٍ ........... :ضؼيت سبثوِ ًبض ...................... :
 مشخصبت كبسفشمب :ًبم ً ................................بم ذبًَازگي  .....................................كطظًس ً ..........................س هلي .......................................ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ...............................
غبزضُ اظ  .........................زاضاي هسضى تحػيلي  .....................................سبًي .............................................................................................................
Email :
تللي ّ .....................................وطاُ .......................................
مًضًع لشاسداد  :اجشاي تجصشٌ مبدٌ  7لبوًن مًاد خًسدوي  ،آشبميذوي  ،آسايشي ي ثُذاشتي .
ًظبضت ٍ هجَل هسئَليت كٌي ًبضذبًجبت ًٍبضگبُ ّبي تَليسي هَاز ؿصايي ٍ آضايطي ٍ ثْساضتي ،ضطًت ّبي ٍاضزًٌٌسُ ،ثِ هٌظَض ايجبز ٍ اضتوبء
ايوٌي ٍ سالهت هحػَالت ٍاحسّبي كَم الصًط عجن ضطح ٍظبيق هحَلِ ٍ ثط اسبس ًبضت كؼبليت هسئَل كٌي :
مبدٌ -1مذت لشاسداد :ايي هطاض زاز ثِ استٌبز تجػطُ  2هبزُ  7هبًَى ًبض زض تبضيد  ..........................ثب تَاكن عطكيي هٌؼوس گطزيس.
مذت لشاسداد :اص تبسيخ  .......................لغبيت  .....................مي ثبشذ ي سبليبوٍ تمذيذ مي گشدد.
مبدٌ - 2محل اوجبم كبس:
ًبم ًبضگبًُ/بضذبًِ/ضطًت ً............................................:طبًي................................................... ............................................................................... :
ًَع هحػَالتً................................................:س پستي .............................................:تللي ً .........................................وبثط .................................
مبدٌ  - 3ششح يظبيف :ممشسات مشثًط ثٍ مسئًليه فىي ي صبحجبن مشاكض تًليذي مًاد خًسدوي  ،آشبميذوي  ،آسايشي ي ثُذاشتي
مشمًل لبوًن ثٍ ششح ريل مي ثبشذ.:
 -1ثب تَجِ ثِ آييي ًبهِ اجطايي هبزُ  7هبًَى ،هسئَليي كٌي ثبيس زاضاي يٌسبل سبثوِ ًبض ٍ تجطثِ زض يٌي اظ هَسسابت ػلواي ياب
تحويوبتي ٍ يب غٌؼتي يب آظهبيطگبّي زض ضضتِ هطثَعِ ثبضس ٍ زض ؿيط ايٌػَضت تؼْاس ًوبياس ًاِ ضاوي اًجابم ًابض زٍضُ يٌسابلِ
تؼليوبتي ضا ًِ ثِ ايي هٌظَض اظ عطف ٍظاضت ثْساضت زائط ذَاّس ضس ثب هَكويت ثگصضاًس.
 -2هبزُ  9آئيي ًبهِ اجطايي كَم الصًط اػالم هي زاضز ًِ هسئَليي كٌي حن ٍاگصاضي پطٍاًاِ هسائَليت كٌاي ذاَز ضا ثاِ ضارع
زيگطي ًساضز ٍ زض غَضت ثيوبضي يب هسبكطت ٍ ؿيجت اٍ ًبضكطهب هَظق است ثِ جبي هطبضاليِ يي ًلط ٍاجاس ضاطايظ ضا ثاِ ٍظاضت
ثْساضت (زاًطگبُ ػلَم پعضٌي هطثَعِ ) هؼطكي ًوبيس.
 -3هسئَل كٌي ثبيس ثِ غَضت كؼبل زض سبػبت تَليس ٍ ثستِ ثٌسي زض ًبضذبًاِ حضاَض زاضاتِ ثبضاس ٍ اهاَض هطثَعاِ ضا ًظابضت ٍ
سطپطستي ًوبيس زض ؿيط ايٌػَضت پطٍاًِ اش ثِ هست سِ هبُ لـاَ هاي گاطزز .زضغاَضتيٌِ هسائَل كٌاي زض زٍضُ ّابي آهَظضاي،
سويٌبضّب ٍ گطزّوبيي هسئَليي كٌي ضطًت هي ًوبيس ،الظم است هَضَع ثاب ّوابٌّگي زاًطاگبُ ػلاَم پعضاٌي هطثَعاِ ثاَزُ ٍ
هٌحػطا ثب تؼييي جبًطيي هَسسِ اجبظُ كؼبليت زاضز.
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-4اثالؽ ثِ هَهغ جْت توسيس پطٍاًِ ّبي سبذت ثِ هسيط ػبهل ًبضذبًِ ٍ زض غَضت ػسم اهسام ٍي هطاتت ضا ثِ ازاضُ ًظبضت ثطهاَاز
ؿصايي ،آضبهيسًي ،آضايطي ٍ ثْساضتي زاًطگبُ هطثَعِ گعاضش ًوبيس.
 -5هسئَل كٌي پس اظ اضائِ استؼلبًبهِ ثِ غَضت ًتجي ثِ ًبضكطهب ٍ تبييس ٍ تحَيل ضًٍَضت ثِ ازاضُ ًظابضت زاًطاگبُ هطثَعاِ تاب
هؼطكي كطز ٍاجس ضطايظ ًِ ًوي ثبيست اظ يي هبُ ثيطتط ضَز ًوبًبى ػْسُ زاض هسئَليت كٌي هَسسِ هَضز ًظط هي ثبضس.
ًٌ-6تطل ثْساضتي ٍ ًيلي ًليِ ثرطْبيي هطتجظ ثب تَليس ض بهل :سبلي تَليس ،اًجبض هحػَل ًْبيي ًِ ثب هسئَليت سطپطساتبى ّاط
هسوت اًجبم ٍظيلِ هي ًوبيٌس ّوچٌيي ًٌتطل ثْساضتي ًبضگطاى ٍ زستگبّْبي تَليس .
-7آئيي ًبهِ اجطايي هااابزُ ّلت هبًَى هَاز ذَضزًي ،آضبهيااسًي ،آضايطي ٍ ثْساضاتي غاطاحت زاضز ًاااِ هسائَل كٌاي هاي
ثبيست:
الق  :زض هَهغ سبذتي ٍ تطًيت هَاز هَضز ًظط ضرػب حضَض زاضتِ ٍ اهَض هطثَعِ ضا ًظبضت ٍ سطپطستي ًوبيس.
ة :اظ ّط گًَِ تـييط اسبسي ًِ زض ضطايظ تبسيس ٍ ثْطُ ثطزاضي ًبضذبًِ يب ًبضگبُ حبغل هي ضَز ٍظاضت ثْساضت ضا هغلغ ًوبياس
(حساهل ضَاثظ تبسيس ٍ ثْطُ ثطزاضي ٍاحس ّبي تَليسي هَاز ؿصايي ٍ ثْساضتي ثب تَجِ ثِ ًَع غٌؼت زض سبيت هَجَز هي ثبضس).
جً :ظبضت كٌي ٍ ثْساضتي ذَزضا ًتجبً ثِ ًبضكطهاب گعاضش زّس ٍ ًبضكطهاب هَظق ثِ اًجاابم ًظط كٌي ٍ ثْساضتي هصًاَض هي ثبضس؛
زض ؿيط ايٌػَضت هسئَل كٌي جطيبى اهط ضا ثِ ازاضُ ًظبضت ثط هَاز ؿاصايي ٍ ثْساضتي زاًطگاابُ هطثَعِ اعالع هي زّس تب ضسيسگي
ٍ تػوين الظم اتربش ضَز.
 -8پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي ٍ پطٍاًِ هسئَليت كٌي هترلليي اظ ايي آئيي ًبهِ (آئيي ًبهِ هبزُ  7هبًَى هَاز ذَضاًي ٍآضبهيسًي) (جع زض
هَضز ثٌس الق هبزُ  ًِ 8حٌن ذبغي زاضز) ثطاي ثبض اٍل ثِ هست يٌوبُ ٍ زض غَضت تٌطاض ثِ هاست ساِ هابُ لـاَ ذَاّاس ضاس؛ زض
غَضت لـَ پطٍاًِ هسئَل كٌيً ،بضكطهب هَظق است كَضاً هسئَل كٌي زيگطي هؼطكي ًوبيس ( .هبزُ  11آئيي ًبهِ هبزُ ) 7
 -9هبًَى تؼعيطات هَاز ذَضزًي ٍ ثْساضتي هػَة 1367هجوغ تطريع هػلحت ًظبم زض ذػَظ هجبظات هترللايي زض غاَضت
ػسم حضَض هسئَل كٌي زض ظهبى تَليس ٍثستِ ثٌسي:
هطتجِ اٍل  :تؼغيل تَليس تب حضَض هسئَل كٌي ٍ اذغبض ًتجي ثب زضج زض پطًٍسُ
هطتجِ زٍم  :ػالٍُ ثط هجبظاتْبي هطتجِ اٍل – ضجظ ًبالي تَليسي ثِ ًلغ زٍلت
هطتجِ سَم  :ػالٍُ ثط هجبظاتْبي هطتجِ اٍل – جطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل
هطتجِ چْبضم  :تؼغيل ٍاحس تَليسي تب يٌسبل
 -10هبزُ  32هبًَى تؼعيطات ،حضَض هسئَل كٌي زض ًليِ هطاحل تَليس العاهي ثَزُ ٍ هسئَل كٌي ثبيس ًظابضت زائان زض اهاط تَلياس
زاضتِ ثبضس .ترلق اظ ايي اهط جطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هجبظاتْبي هطثَعِ هحٌَم هي ضَز.
 -11تبييسيِ ثْساضتي ٍ ًيلي ٍ غسٍض هجَظ ٍضٍز هَاز اٍليِ ثِ ًبضذبًِ ٍ هجَظ ذطٍج هحػَل ًْبيي اظ ًبضذبًاِ تَساظ هسائَل
كٌي اًجبم هي گيطز.
-12اهَض هطثَط ثِ سبهبًِ  TTACاظ جولِ ٍاضزات ٍ ....ثِ ػْسُ هسئَل كٌي هي ثبضس
 -13آظهبيطگبُ ًٌتطل ثْساضتي ٍ ًيلي ًبضذبًِ ظيط ًظط هسئَل كٌي اًجبم ٍظيلِ هي ًوبيس.
 -14ضػبيت ًليِ هٌسضجبت شًط ضسُ زض پطٍاًِ سابذت (اظ جولاِ :زضغاس تطًيجابت ،اساتلبزُ اظ هاَاز اٍلياِ زاضاي هجاَظ ٍ تابضيد
هػطف )...العاهي هي ثبضس ٍ هسئَليت ًظبضت ثط حسي اجطاي آى ثِ ػْسُ هسئَل كٌي هي ثبضس.
 -15ثب تَجِ ثِ زستَضالؼولْبي سبظهبى ؿصا ٍ زاضٍ ًليِ هسئَليي كٌي جْت توسيس پطٍاًِ ذَز ثبيس ضاوي ضاطًت زض زٍضُ ّابي
آهَظضي هَضزتبييس سبظهبى ٍ ًست اهتيبظ الظم ( 125اهتيبظ جْت زٍضُ  5سبلِ ٍ  25اهتيبظ جْت زٍضُ يٌسبلِ) اهسام ًوبيٌس.
-16احطاظ غالحيت هسئَل كٌي زض سبهبًِ ٍ TTACثجت ًبم ٍاحس تَليسي زض سبهبًِ هصًَض جْت غسٍض ًبضت كؼبليات هسائَل
كٌي العاهي است.

مبدٌ  : 4سبيش فعبليت َب:
الف – اًجبم ّطگًَِ كؼبليتي ذبضج اظ ضطح ٍظبيق هغطح زض هبزُ 3هطوَل ايي هطاضزاز ًجَزُ ٍ ثب تَاكن ثيي عطكيي هطاضزاز ذَاّس ثَز.
ة -اذص ّطگًَِ هجَظ ثْساضتي ٍ ًيلي ذبضج اظ هَاًيي ٍ زستَضالؼول ّبي ازاضُ ًل ًظبضت ثط هَاز ؿصايي ثط ػْسُ هسئَل كٌي ًجَزُ ٍ اًجبم
اهَض ازاضي زض زاذل ٍ يب ذبضج اظ ًبضذبًِ ًيع ثط ػْسُ هسئَل كٌي ًوي ثبضسً .بضكطهب ثبيس زض غَضت اكعايص حجن ًبضي ًسجت ثِ استرسام
ًبضضٌبس آظهبيطگبُ جْت اًجبم آظهَى ّب ثب ًظبضت ٍتبييس هسئَل كٌي اهسام ًوبيس.
ج -ششكت دس جلسٍ تًجيُي جبمعٍ صىفي مسئًليه فىي َىگبم اوعمبد لشاسداد اص سًي عشفيه لشاسداد الضامي است .
د -جبهؼِ غٌلي هسئَليي كٌي تؼْسي زض هجبل سبيط هطاضزازّبي هٌؼوسُ ثيي عطكيي جْت پصيطش سبيط هسئَليت ّب ًساضز.
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ٌ -اخز َشگًوٍ چک يسفتٍ يثشگ سفيذ امضب اص مسئًل فىي تحت َش عىًان غيشلبوًوي مي ثبشذ.
مبدٌ  - 5سبعت كبس :
سبػت ًبض هسئَل كٌي عجن هبًَى ًبض ثطاثط ثب  .............سبػت زض ّلتِ ٍ ثب تؼييي ضيلت هي ثبضس.
ضيلت غجح  ضيلت ػػط  ضيلت ضت  ضٍظّبي حضَض .......................اظ سبػت  ............الي ...........
مبدٌ  51لبوًن كبس :زض هَضز هست ظهبى سبػت ًبض ًِ هي گَيس (( سبػت ًبض زض ايي هبًَى هست ظهبًي است ًِ ًبضگط ًيطٍ يب ٍهت ذَز ضا ثِ
هٌظَض اًجبم ًبض زض اذتيبض ًبضكطهب هطاض هي زّس ثِ ؿيط اظ هَاضزي ًِ زض ايي هبًَى هستثٌي ضسُ است  ،سبػت ًبض ًبضگطاى زض ضجبًِ ضٍظ ًجبيس اظ
 8سبػت تجبٍظ ًوبيس ّ ٍ .ط ًبضگط زض عَل يي ّلتِ هست  44سبػت ثِ ًبض اضتـبل زاضتِ ثبضس لصا ّط ًبضگط زض عَل يي ضٍظ 7/33يب ثِ ػجبضت
زيگط ّلت سبػت ٍ ثيست زهيوِ ثِ ًبض اضتـبل زاضتِ ثبضس ))ٍ ّوچٌيي عجن هبزُ  59هبًَى ًبض زض ضطايظ ػبزي اضجبع ًبض اضبكي ثِ ًبضگط ثب
ضطايظ شيل هجبظ است :الق)هَاكوت ًبضگط ة)پطزاذت %40اضبكِ ثط هعز ّط سبػت ًبض ػبزي
تجصشٌ :سبػبت ًبض اضبكي ثِ هسئَل كٌي ًجبيس اظ 4سبػت زض ضٍظ تجبٍظ ًوبيس.
مبدٌ 61لبوًن كبس:اضجبع ًبض اضبكي ثِ ًبضگطاًي ًِ ًبض ضجبًِ يب ًبضّبي ذغطًبى ٍ سرت ٍ ظيبى آٍض اًجبم هي زٌّس هوٌَع است.
تجصشٌ  :سبػت ٍ ًحَُ هحبسجِ اضبكِ ًبضي هغبثن ثب هبًَى ًبضهي ثبضس .
مبدٌ  -6مشخصي  :هست هطذػي ٍ ضَاثظ هطثَط ثِ آى هغبثن هبًَى ًبض هي ثبضس .
تجصشٌ ً :بضكطهب هَظق است زض ظهبى هطذػي يب ثيوبضي يب هسبكطت عَالًي هست هسئَل كٌي هغبثن ضَاثظ  ،كطز ٍاجس ضطايظ ضا ثِ ػٌَاى
جبًطيي هسئَل كٌي ثب ّوبٌّگي ٍي ثِ ازاضُ ًظبضت ثط هَاز ؿصايي زاًطگبُ هؼطكي ًوبيس .
مبدٌ  – 7ثيمٍ :مسئًل فىي تًسظ كبسفشمب ثبيذ تحت پًشش ثيمٍ تأميه اجتمبعي لشاس گيشد ي مشاتت ثب تًجٍ ثٍ اعالم ثٍ كبسفشمب
تًسظ جبمعٍ صىفي مسئًليه فىي ويض ثٍ سبصمبن مزكًس اعالم مي گشدد.
مبدٌ  - 8حذالل حمًق ي مضايبي مسئًل فىي ثط اسبس ضتجِ تؼييي ضسُ اظ سَي ٍظاضت ًبض ٍ اهَض اجتوبػي ثب ضوبضُ ثرطٌبهِ  6836هَضخ
 ٍ 82/2/1ضػبيت ضطايظ ػوَهي ٍ ذػَغي ظيط هي ثبضس ٍ ثب زضًظط گطكتي ضطايظ ظيط:
 ضطايظ ػوَهي ( ّط سبل عجن آييي ًبهِ زاذلي ّيئت هسيطُ جبهؼِ غٌلي هسئَليي كٌي ثب ّوبٌّگي ٍظاضت ًبض تؼييي هي گطزز) ضطايظ ٍ هجلؾ ايبة ٍ شّبة ..................................................... : ضطايظ ذػَغي ّ ( :ط ضطعي ًِ هَضز تَاكن عطكيي هطاض زاز هي ثبضس ).................................................................................................................................................................................................................................................
ًِ هجلؾ ًل حوَم ٍهعايب آى ثطاثط  ......................................ضيبل است .
تجصشٌ  :1پس اص اوعمبد ايه لشاسداد حمًق مسئًل فىي مي ثبيست مبَبوٍ پشداخت گشدد.
تجصشٌ  :2افضايش حمًق ثب ضػبيت حساهل ضطيت اكعايص حوَم اػالم ض سُ اظ سَي ٍظاضت ًبض ٍ اهَض اجتوبػي ثَزُ ًِ زض ضطٍع اٍليي هبُ سبل
ضوسي اػالم هي گطزز ٍ ضثغي ثِ ظهبى اًؼوبز هطاضزاز ًساضزًِ الجتِ ثب تَاكن هسئَل كٌي ٍ ًبضكطهب ثيطتط اظ حساهل هبًًَي ًيع هبثل اجطا هي ثبضس
مبدٌ -9حك ثيمٍ ي مبليبت :ثب تَجِ ثِ ضَاثظ كَم حوَم هبّبًِ هسئَل كٌي اظ عطف ًبضكطهب پس اظ ًسط حن ثيوِ ٍ هبليبت ثِ حسبة پس
اًساظ هطؼ الحسٌِ هسئَل كٌي اظ عطين يٌي اظ ضؼت ثبًٌي هؼتجط ًطَض ٍاضيع ٍ يب ًوساً ثب غسٍض ضسيس پطزاذت هي گطزز.
مبدٌ  - 10ششايظ فسخ :
الف  :زض غَضت اًحالل يب ٍضضٌستگي ٍ هَاز هْطي زيگط ًِ هٌجط ثِ تؼغيل ضسى ٍ يب ػسم تَليس ٍاحس گطزز  ،هطاتت هي ثبيست پس اظ اعالع
ازاضُ ًظبضت ٍ زاًطگبُ ػلَم پعضٌي هطثَعِ ثِ جبهؼِ غٌلي هسئَليي كٌي اػالم ًِ ّوعهبى ثب اعالع ثِ ازاضُ ًبض ٍضؼيت ازاهِ كؼبليت هسئَل
كٌي زض اسطع ٍهت ضٍضي گطزز.
ة  :زض غَضت استؼلبي هسئَل كٌي ثِ ّط زليل  ،الظم است هطاتت حساهل يي هبُ هجل ثِ غَضت ًتجي ثِ ًبضكطهب اػالم ٍ ًبهجطزُ پس اظ
اًتوبل ًليِ ٍظبيق ٍ ٍسبيل ثِ هسئَل كٌي ثؼسي ٍ اػالم ثِ جبهؼِ غٌلي هسئَليي كٌي هستؼلي تلوي هي گطزز .
تجصشٌ  :ضًٍَضت استؼلبي هسئَل كٌي هي ثبيست ثطاي ازاضُ ًظبضت ثط هَاز ؿصايي  ،آضايطي ٍ ثْساضتي اضسبل گطزز.
ج  :زض غَضت اذطاج هسئَل كٌي اضائِ هساضى هَجِ اظ سَي ًبضكطهب زال ثط ترلق ٍ ػسم ًبضايي ٍ يب تسبهح زض اًجبم ٍظبيق ضـلي ثِ ازاضُ
مُش يامضب مذيشعبمل

مُش يامضب مسئًل فىي

3

ًظبضت ثط هَاز ؿصايي ٍ جبهؼِ غٌلي هسئَليي كٌي العاهي هي ثبضس .
د  :زض غَضت تطى هحل ًبض تَسظ هسئَل كٌي ًب ضكطهب هَظق است هطاتت ضا ثِ ازاضُ ًظبضت ثط هَاز ؿصايي زاًطگبُ اػالم ٍ ضًٍَضت آى ضا ثِ
جبهؼِ غٌلي هسئَليي كٌي ٍ يي ًسرِ ثِ ازاضُ ًبض هحل جْت اعالع اضسبل ًوبيس .
ٌ  :زضذَاست ػسم ّوٌبضي اظ عطين سبهبًِ  ٍ TTACپصيطش آى تَسظ هسئَل كٌي يب ثلؼٌس ًطبًِ استؼلب ٍتسَيِ حسبة هي ثبضس.
ي  :هجل اظ تبييس ّوٌبضي يب هغغ ّوٌبضي زض سبهبًِ ً TTACليِ اهَض غٌلي ًٍبضي عجن هَاًيي ازاضُ ًبض هي ثبيست هبثيي عطكيي اًجبم
پصيطز.
مبدٌ  - 11تسًيٍ حسبة
تسَيِ حسبة جْت استؼلبء يب كسد هطاضزاز هغبثن ضَاثظ هبًَى ًبض اًجبم هي ضَز ( پطزاذت حن سٌَات  ،هطذػي ّبي استلبزُ ًطسُ ٍ ) ....
ًِ ًپي آى جْت غسٍض پطٍاًِ هسئَليت كٌي ثؼسي العاهي است ٍ ثب تَجِ ثِ هَاز  24 ٍ 27هبًَى ًبض سٌَات ذسهت پطزاذت هي گطزز .
تًجٍ  :هجل اظ تبييس ػسم ّوٌبضي زض سبهبًِ  TTACهسئَل كٌي ثبيس تسَيِ حسبة ذَز ضا ثب هسيطػبهل اًجبم زّس.
مبدٌ  – 12اختالف دس لشاسداد
زضغَضت ثطٍظ ّطگًَِ اذتالف ثيي عطكيي هطاضزاز هطاتت هي ثبيست ًتجبً اظسَي آًبى ثِ اعالع جبهؼِ غٌلي هسئَليي كٌي ضسيسُ تب زض سِ
هطحلِ پيگيطي ضَز :
الق – تب حس اهٌبى حل اذتالف ثيي عطكيي هطاضزاز
ة – حل اذتالف ثب حضَض عطكيي ٍ ًوبيٌسُ جبهؼِ غٌلي هسئَليي كٌي
ج – ضسيسگي اظعطين هطاجغ حل اذتالف ٍظاضت ًبض ٍ يب ازاضُ ًبض هحل ثب حضَض عطكيي
مبدٌ  – 13ايه لشاسداد ثبيذ ثٍ تأييذ عشفيه ي جبمعٍ صىفي مسئًليه فىي ثشسذ .
تجصشٌ  :ثب هَاضز پيص ثيٌي ًطسُ زض ايي هطاضزاز ثطعجن هبًَى ًبض ٍ هوطضات هطثَعِ ػول ذَاّس ضس .
ايي هطاضزاز زض  13ثٌس ٍ  6تجػطُ زض  5وسخٍ ًِ ّطًسام حٌن ٍاحس زاضًس تٌظين گطزيس ُ است ًِ يي ًسرِ آى ًعز ًبضكطهب ٍ يي ًسرِ ًعز هسئَل كٌي ٍ
يي ًسرِ ثِ جبهؼِ غٌلي هسئَليي كٌي ،يي ًسرِ هحػَظ ازاضُ ًبض ٍيي ًسرِ ثِ ازاضُ ًظبضت اضسبل هي گطزز .
تًضيحبت:

چک َبي حمًق يمضايب مسئًل فىي :
ضوبضُ چي :

تبضيد چي:

ضوبضُ حسبة

ثبًي

ضؼجِ

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
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تَجِ:ايي كطم ثِ غَضت پطت ٍضٍ پطيٌت گطكتِ ٍتٌويل ضَز .تَظيغ ًسد-1 :هسئَل كٌي ً-2بضكطهب -3جبهؼِ غٌلي -4ازاضُ ًبض ٍضكبُ اجتوبػي
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مُش ي امضبء كبسفشمب
-5ازاضُ ًظبضت ثط هَاز ؿصايي

