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  اتلیت اجشا داسدق 1398تیشهاُ سال شْشيِ اتالغي اص اٍل. 

 ِدسصذ16سطح دٍ  دسصذ، 10تَدُ ٍ طثك سٍال سٌَات گزشتِ شْشيِ هْذّاي وَدن سطح يه ( شْشيِ هْذّاي وَدن ػادي) شْشيِ هزوَس شْشيِ پاي   ٍ

 .تثیشتش اص شْشيِ پاططیِ دس ًظش گشفتِ شذُ است دسصذ30دسصذ ٍسطح چْاس 23سطح سِ 

  تاشذتِ ػْذُ هْذوَدن هي...( ًظیش هايغ دستشَيي، دستوال واغزي ٍ )تْیِ ٍ تأهیي لَاصم تْذاشتي هصشفي. 

 تَاًذ تاشذ لیىي تِ هٌظَس سفاُ حال ٍالذيي ٍ دس صَست سضايت آًاى ٍ پشداخت ّضيٌِ هشتَطِ هيتْیِ لَاصم التحشيش هَسد ًیاص وَدن تش ػْذُ ٍالذيي هي

 سيال تؼییي هي گشدد450000ّضيٌِ لَاصم التحشيش هاّیاًِ  .گشددتَسط هْذوَدن تْیِ 

 تششط تىاسگیشي هشتیاى داساي هْاست ٍ واست هشتیگشي   هي تَاًذ (ًوايذتؼذاصظْش فؼالیت هي 15صثح لغايت 7هْذوَدوي وِ اص ساػت )ّش هْذوَدن توام ٍلت

تٌاتش ايي دس هجوَع يه هْذ سطح  چْاس هي ( سطح يه لغايت سطح  چْاس )تشًاهِ اجشا ًوايذتا تَجِ تِ ستثِ اي وِ وسة ًوَدُ تِ ّواى تؼذاد فؼالیت فَق 

 :فؼالیت اجشا ًوايذ( 5)تَاًذ حذاوثش 

 تايست دس ساستاي سشذ ٍ تىاهل ّوِ جاًثِ وَدواى تَدُ ٍ واهالً هٌطثك تش فشٌّگ اسالهي ٍ ايشاًي  ٍّاي فَق تشًاهِ هيتذيْي است اًتخاب ًَع فؼالیت 

 . .ّوچٌیي هَسد تائیذ وویتِ تخصصي استاى تاشذ

  اجشاي تیش اص يه فؼالیت فَق تشًاهِ دس ّش سٍص هوٌَع هي تاشذ. 

 شْشيِ گشدد وِ ّاي فَق واهالً اختیاسي تَدُ ٍ تايستي تا سضايت وتثي ٍالذيي تاشذ ٍ شْشيِ آى ًیض جذاگاًِ هحاسثِ هيششوت وَدواى دس ّشيه اص فؼالیت

سيال 1730000 (ػادي)والس فَق تشًاهِ وَدواى هْذوَدن توام ٍلت ّشتطَس هثال شْشيِ  .تاشذدسصذ شْشيِ ًْايي ّش هْذوَدن هي 13حذاوثش ّشفؼا لیت  

 .دس طَل سال هي تاشذ

  ،آهَصشي ٍ پشٍسشي تِ وَدن هزوَس ًثايذ اگش وَدوي هايل تِ استفادُ اص فؼالیت فَق تشًاهِ ًوي تاشذ دس صهاى اجشاي فؼالیت فَق تشًاهِ اسائِ خذهات هشافثتي

  هختل گشدد

  تٌْا هجاص تِ ّضيٌِ سشٍيس اياب ٍ رّاب وَدواى تا تَافك ٍالذيي ٍ هْذوَدن تطَس جذاگاًِ  ٍ دس لالة لشاسداد اخز خَاّذ شذ، تذيْي است هْذّاي وَدن

 .ّاي هؼوَل ّستٌذداساي ساًٌذُ تاًَاى  تا سػايت تؼشفِّاي داساي هجَص ٍ ساًٌذگاى تا صالحیت ٍ هتؼْذ ٍ تشجیحاً استفادُ اص سشٍيس

 شْشيِ هاّیاًِ ّشوَدن دس ّش گشٍُ سٌي تمسین تشساػت :شْشيِ ّش ساػت اضافِ فؼالیت هْذوَدن دس ّش گشٍُ سٌي اص طشيك صيش هحاسثِ خَاّذ شذ

) تصَست هثال  (ساػت96ساػت، ًیوِ ٍلت 192دن توام ٍلت ساػت فؼالیت ػادي هْذ وَ)فؼالیت ػادي هْذوَدن دس طَل يه هاُ تشاي ّواى گشٍُ سٌي

 (192تمسین تش1480000ّضيٌِ يه ساػت اضافي تشاي ّشوَدن ًَتاسٍُ توام ٍلت تِ صَست صيش هحاسثِ هي گشدد

  ٍيژُ ٍ تخصصي ٍ يا اخز سضايت تحت ّش ػٌَاى دس لالة لشاسداد تا ٍالذيي تِ هٌظَس اسائِ خذهات ( دسيافت اصل شٌاسٌاهِ)دسيافت ّشگًَِ ٍجْي يا تؼْذي

 .تاشذاص ٍالذيي تحت ايي ػٌاٍيي ٍ يا تِ ّش شىل ديگشي هوٌَع هي

 تاشٌذ شْشيِ سالیاًِ هْذ وَدن  سا تصَست هاّیاًِ، فصلي ٍ يا تا تَافك ٍالذيي تِ ًحَُ  ديگشي دس يافت داسًذ ٍ دس صَست اًصشاف هْذّاي وَدن هجاص هي

    .تاشذهْذوَدن هجاص تِ دسيافت شْشيِ آى هاُ تصَست واهل هيوَدن اص دسيافت خذهات، 

    تىاهل  دس ساستاي حوايت اص ٍالذيي ٍ هْذ ّاي وَدن ٍ اطالع طشفیي اص تؼْذات ٍ خذهات هْذّاي وَدن ، ضشٍسي است فشم لشاسداد دسيافت خذهات سشذ ٍ

 . ولیِ ٍالذيي لشاس گشفتِ تا  ٌّگام ثثت ًام وَدن تىویل گشدد دس اختیاس ( فشم پیَست )ّوِ جاًثِ في هاتیي هْذ وَدن ٍ ٍالذيي 

  ُجْت ثثت ّشگًَِ شىَائیِ ٍ پیگیشي دس دستشس هي تاشذ3000012333ساهاًِ پیاهه دفتش اهَس وَدواى ٍ ًَجَاًاى تْضيستي وشَس تِ شواس. 

 .دسهحل هٌاسة ٍدسهؼشض ديذػوَم ٍالذيي ًصة گشدد A3جذٍل شْشيِ دسواغز 

 .آهادُ پاسخگَيي تِ سؤاالت اٍلیاي هحتشم هي تاشٌذ( 36243091)ٍ اداسُ تؼضيشات   ّادفتش اهَس وَدواى اداسُ تْضيستي شْشستاى 

                                                                                                                                                             


