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 عملکرد سازمان نظام مهنذسی

 2931ساختمان خوزستان در سال 

 

 هؼزفی سبسهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى خَسستبى

ثب ٞذف ػُٕ ثٝ لبٖ٘ٛ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ٚ وٙتشَ ػبختٕبٖ ٚ ثش اػبع لبٖ٘ٛ  خٛصػتبٖ ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ اػتبٖ 

 اػالٔی ؿٛسای ٔزّغ دس ػبختٕبٖ ٟٔٙذػی ٘ظبْ لبٖ٘ٛ تلٛیت ٚ اثالؽ اص پغ ٚ 1377 ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ دس ػبَ 

دس رٟت استمبی ویفیت خذٔبت ٟٔٙذػی ٚ ٘ظبست ثش حؼٗ  یٔٛحش ٞبی ٌبْ تبوٖٙٛ ٚ ؿذٜ تبػیغ 1374 ٔلٛة ایشاٖ

چٙیٗ حفظ  ٞب ٚ فضبی ؿٟشی ٚ اثٙیٝ ٚ ٞٓ ارشای ػبخت ٚ ػبصٞب دس رٟت حٕبیت اص ٔشدْ ثٝ ػٙٛاٖ ثٟشٜ ثشداساٖ ػبختٕبٖ

 ٞبی ّٔی ثشداؿتٝ اػت. ٚسی ٔٙبثغ، ٔٛاد، ا٘شطی ٚ ػشٔبیٝ ٚ افشایؾ ثٟشٜ

ارشا ٔی ؿٛد، ٔزٕٛػٝ ٔمشساتی  خٛصػتبٖلٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ وٝ تٛػظ ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ اػتبٖ 

ٞبی ٔؼىٛ٘ی، تزبسی، تِٛیذی، كٙؼتی ٚ ... دس وّیٝ ٔٙبعك اػتبٖ اػٓ اص  اػت وٝ لٛاػذ فٙی ػبخت ٚ ػبص سا دس وّیٝ حٛصٜ

 دٞذ. ٛؿؾ خٛد لشاس ٔیٞب ٚ ... سا تحت پ ٞب، ثخـذاسی ؿٟشٞب، ؿٟشن

دفتش  20پشػُٙ دسحبَ خذٔبت سػب٘ی اػت ٚ ثب  61سؿتٝ ٚ  7ػضٛ دس  13000ایٗ ػبصٔبٖ دسحبَ حبضش ثب ثیؾ اص 

آثبداٖ، ا٘ذیٕـه، دصفَٛ،ؿٛؽ، أیذیٝ، ثٟجٟبٖ، ؿٛؿتش، خشٔـٟش، ٔبٞـٟش،ایزٜ، ػشثٙذس، ٞبی  ٕ٘بیٙذٌی دس ؿٟشػتبٖ

٘ظبستی ٔؼتٕش ثش ػبخت ٚ ػبصٞبی ، ٌتٛ٘ذ، ثبغّٕه، دؿت آصادٌبٖ، ثبٚی ٚ وبسٖٚ سأٟشٔض، الِی، ٔؼزذػّیٕبٖ، حؼیٙیٝ

 ٕ٘بیذ. ػشاػش اػتبٖ داؿتٝ ٚ اِضأبت ٔمشسات ّٔی سا اػٕبَ ٔی

سؿتٝ اكّی ػٕشاٖ، ٔؼٕبسی، ؿٟشػبصی،  7ٌشٜٚ ٞبی تخللی، وٕیؼیٟٛ٘ب ، وٕیتٝ ٞب ٚ ٌشٜٚ ٞبی وبسی ٔتؼذد دس ٞش 

 ثشلی،٘مـٝ ثشداسی ٚ تشافیه تـىیُ ٚ دسحبَ فؼبِیت ٔی ثبؿٙذ. تبػیؼبت ٔىب٘یىی، تبػیؼبت

ٞبی ٔختّفی ثب حضٛس ٔؼتمیٓ ٔتخللیٗ أش ساٜ ا٘ذاصی ؿذٜ وٝ ثلٛست اختلبس ٔی تٛاٖ اص ٔزٕٛػٝ  دس ایٗ ساػتب ٔزٕٛػٝ

 ٞبی صیش ثٝ ػٙٛاٖ ٔشارغ ٔشتجظ ثب ٔشدْ ٚ ثٟشٜ ثشداساٖ ٘بْ ثشد:

 (ٞبی دس حبَ ػبخت ٞبی ػبصٜ، ٔؼٕبسی، ثشق ٚ ٔىب٘یه اص پشٚطٜ بصسػی ػبِیٝ تیٓوٙتشَ ٚ ثبصسػی ٘ظبست ٚ ارشا )ث 
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 ٖٞبی دس دػت ارشای فّضی، ثتٙی اػٓ اص  أٛس آصٔبیـٍبٞی ) وٙتشَ ویفی وّیٝ ٔلبِح ٚ ػّٕیبت فٙی ػبختٕب

 (ٔؼىٛ٘ی، تزبسی ٚ كٙؼتی ثب ا٘زبْ آصٔبیـبت رٛؽ، ثتٗ، ٔلبِح ػبختٕب٘ی ٚ خبن دس ػغح اػتبٖ

 صسػی ٚ وٙتشَ تبػیؼبت ؿبُٔ ثبصسػی وّیٝ تبػیؼبت ٌبص، ثشقثب 

 ٜ(ٞب ٞبی آٔٛصؿی ثشای ٟٔٙذػیٗ ثٝ ٔٙظٛس استمبی ػغح ویفی پشٚطٜ ٚاحذ آٔٛصؽ )ثشٌضاسی دٚس 

 ٝٞب ٔغبثك ثب ضٛاثظ ٚ ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ ثب حضٛس اػبتیذ سؿتٝ ٞبی ٔشتجظ ٚ  دفتش فٙی رٟت وٙتشَ ٘مـ

سؿتٝ ٞبی رٛؿىبسی وبسٌشاٖ آٔٛصؽ وبسٌشاٖ ػبختٕب٘ی ثب آٔٛصؽ ٚ ػبٔب٘ذٞی  ساٜ ا٘ذاصی ٔشوضٕٞچٙیٗ 

 ػبختٕبٖ ٞبی فّضی ، ثتٗ سیضی ، آسٔبتٛسثٙذی ٚ لبِت ثٙذی دس صٔیٙٝ ػبخت ٚ ػبص 

 یىی اص پش ثبصدیذتشیٗ ػبیت ٞبیثٝ ػٙٛاٖ  www.nezam-khz.ir ػبیت ػبصٔبٖ ثٝ ٘ـب٘ی  ؿبیبٖ روش اػت ٚة

ثشتش  خجش٘بٔٝ ٞبیػبصٔبٖ ٘یض دس اسصیبثی ؿٛسای ٔشوضی وـٛس اص  خجش٘بٟٔٝٙذػی وـٛس ؿٙبختٝ ؿذٜ ٚ ٞبی ٘ظبْ ٔ ػبصٔبٖ

ثب تٛرٝ ثٝ ِضْٚ ارشای لبٖ٘ٛ ٚ ٕٞچٙیٗ تٟٙب ٟ٘بد غیش دِٚتی  خٛصػتبٖ وـٛس اػت. ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ اػتبٖ 

ص وّیٝ ػبختٕبٖ ٞب ثٛدٜ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ سؿذ سٚص افضٖٚ ػّْٛ حبٔی حمٛق ٔشدْ ٚ ثٟشٜ ثشداساٖ ثٝ ػٙٛاٖ اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ ا

ٔشتجظ ثب ػبختٕبٖ ثب پظٚٞؾ ٚ ثٝ سٚص ٕ٘ٛدٖ لٛا٘یٗ ٔشتجظ ثب ػبختٕبٖ ػؼی ثٝ اسائٝ خذٔبت ثٟتش ٚ ثیـتش ثٝ ٔشارؼیٗ سا 

 داسد.

أیذ اػت دس ػبیٝ تٛرٟبت حك تؼبِی ٚ حٕبیت دِٚتٕشداٖ ٚ تالؽ اػضبء ، ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ اػتبٖ 

 دس پیـجشد اٞذاف ٚ خذٔبت سػب٘ی ثٝ ٔشدْ اػتبٖ ٕٞچٙبٖ پیـشٚ ٚ ٔٛفك ثبؿذ. خٛصػتبٖ

 خذهبت هٌْذسی:

ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ خٛصػتبٖ ثؼٙٛاٖ یىی اص ػبصٔبٖ ٞبی ٔؼئَٛ دس ارشای ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ ٚظیفٝ 

ثشسػی ٚ تبییذ ٟ٘بیی ٘مـٝ ٞبی ػبختٕب٘ی سا ثش ػٟذٜ داسد. ثش ٕٞیٗ اػبع ٞیئت ٔذیشٜ ػبصٔبٖ اص ػٙٛات ٌزؿتٝ ٚ ثشای 

ىیُ ایٗ ٌشٜٚ ٕ٘ٛد. سػبیت اكَٛ ٚ ٔٛاصیٗ اػبػی دس ثشسػی ٘مـٝ ٞب، ا٘زبْ أٛس ٔشثٛط ثٝ ٌشٜٚ ثشسػی ٘مـٝ، الذاْ ثٝ تـ

تٛصیغ ػبدال٘ٝ وبس ثیٗ ٟٔٙذػبٖ ٘بظش ٚ عشاح ٚ ٕٞچٙیٗ ثشخٛسداسی اص ٔـبسوت دفبتش فؼبَ ٟٔٙذػی اص ٟٕٔتشیٗ ٔؼبئّی 

چٟبسْ، وبس ػبٔب٘ذٞی ثٛد وٝ ٞیئت ٔذیشٜ ٞبی چٟبسْ ٚ پٙزٓ د٘جبَ ؿذ. ثب تـىیُ ٚاحذ خذٔبت ٟٔٙذػی دس ٞیئت ٔذیشٜ 
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دفبتش ٟٔٙذػی ا٘زبْ ٚ پغ اص آٖ ثٝ تٟیٝ ٘شْ افضاس ٔشثٛط، تالؽ ؿذ وٝ سضبیت ٘ؼجی اػضب دس صٔیٙٝ تٛصیغ ػبدال٘ٝ وبس 

 ثٛرٛد آیذ. 

دس دٚسٜ پٙزٓ ٞیئت ٔذیشٜ، ػّٕىشد ٘شْ افضاس ٔشثٛعٝ )وبستبثُ ٟٔٙذػی( تٛػظ ٌشٟٚٞبی تخللی )ػٕشاٖ( ٔٛسد ثشسػی 

شفت. یىی اص دالیُ ایٗ ثشسػی ٔزذد، ثشٚص ؿبئجٝ ٞبیی ثٛد وٝ ػٕذتبً ثٝ تٛصیغ ٘بػبدال٘ٝ وبس ثشٔی ٌـت. ٌشچٝ ٔزذد لشاس ٌ

ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ خٛصػتبٖ ٕٞٛاسٜ تالؽ ٕ٘ٛدٜ وٝ سضبیت اػضبی خٛد سا دس صٔیٙٝ تٛصیغ ػبدال٘ٝ ظشفیت ٞب 

ٕش آ٘بٖ ثبػج ٌشدیذ تب ػبصٔبٖ دس دٚسٜ پٙزٓ ثش٘بٔٝ رذیذی ثشای ٌشٜٚ ثذػت آٚسد أب ٔغبِجبت ثشخی اص اػضب ٚ پیٍیشی ٔؼت

 ثشسػی ٘مـٝ تؼشیف ٕ٘بیذ.

 بزخی اس فؼبلیت ّبی ّیئت هذیزُ دٍرُ پٌجن ػببرت بَدًذ اس :

٘ظبْ "دس ایٗ حبِت وبستبثُ خذٔبت ٟٔٙذػی ٚ ٘حٜٛ اسربع وبس ثشاػبع  سبسی کبرّبی خذهبت هٌْذسی: ضفبف -1

اثالغی اص ؿٛسای ٔشوضی ٚ ٔجحج دْٚ ٔزذداً ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت وٝ ثشای ؿفبفیت ثیـتش، ٕ٘بیٙذٜ اداسٜ وُ  "اسربع وبس

ساٜ ٚ ؿٟشػبصی دس تشویت عشاحبٖ ٘شْ افضاس ٔشثٛعٝ ٚ تٕبْ ٔشاحُ وبسی حضٛس خٛاٞٙذ داؿت. ایٗ وبس ثٙب ثٝ دسخٛاػت 

 ػبصٔبٖ كٛست پزیشفتٝ اػت.

 ثٝ حمٛق ٚ ٔغبِجبت اػضب ثب ٕٞىبسی ػبصٔبٖ ٚ ساٜ ٚ ؿٟشػبصی اػتیفب ٌشدد.تالؽ ؿذٜ تٕبْ أٛس ٔشثٛط 

تالؽ ؿذٜ ثب تذٚیٗ ٔؼیبسٞبی رذیذ ٘حٜٛ اسربع وبس، تٕبْ رٛا٘ت تٛصیغ ػٙزیذٜ ؿذٜ ٚ ػپغ  تَسیغ ػبدالًِ کبر: -2

اٞٛاص، اداسٜ وُ ساٜ ٚ تمؼیٓ وبس كٛست پزیشد. دس ایٗ ساػتب رّؼبت ٔتؼذدی ثب ٔؼبٚ٘ت ؿٟشػبصی ٚ ٔؼٕبسی ؿٟشداسی 

 ؿٟشػبصی خٛصػتبٖ، ٔؼبٚ٘ت ػٕشا٘ی اػتب٘ذاسی، ٔذیش وُ دفتش فٙی اػتب٘ذاسی ثشٌضاس ؿذٜ اػت.

ثٝ ٔٙظٛس وبٞؾ ؿبئجٝ ٞبی احتٕبِی ٚ ػبیش ٔـىالت ٔشثٛعٝ، عشح فشاخٛاٖ اػتفبدٜ  آغبس طزح هزاجؼِ غیزحضَری: -3

 ؿذٜ وٝ ثب اػتمجبَ خٛة اػضب ٘یض سٚثشٚ ٌشدیذٜ اػت.  اص تزشثیبت ٟٔٙذػبٖ ػضٛ دس ٌشٜٚ ثشسػی ٘مـٝ آغبص

ػّیشغٓ تٕبْ تالؿٟبی فٛق ثذِیُ ثبال ثٛدٖ حزٓ آٔبسی ٟٔٙذػبٖ داسای پشٚا٘ٝ اؿتغبَ ٚ ٘جٛد وبس ثشای آ٘بٖ )ػذْ تٙبػت  -4

ت ٚ ػبص ایٗ ٔـىالت ٔیبٖ ػشضٝ ٚ تمبضبی وبس( ایٗ ٔـىالت ٚرٛد داسد وٝ أیذٚاسْ ثب اسائٝ ساٞىبسٞبی ٔٙبػت ٚ سٚ٘ك ػبخ

 ثٝ حذالُ ثشػذ.
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ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ خٛصػتبٖ دس دٚسٜ پٙزٓ ٞیئت ٔذیشٜ اكَٛ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی وبسی خٛد ثش ٔجٙبی تؼبُٔ ٚ 

استجبط ؿبیؼتٝ ٚ ٔؼتٕش ثب دػتٍبٟٞبی ٘ظبستی ٔب٘ٙذ ػبصٔبٖ ثبصسػی اػتبٖ ٟ٘بدٜ ٚ تالؽ ٔی ٕ٘بیذ ثب ثٟشٜ ٔٙذی اص تٛكیٝ 

 ٛدٞبی آ٘بٖ ؿفبف ػبصی فؼبِیت ٞب، ٞٓ سضبیت اػضب سا حبكُ ٕ٘بیذ ٚ ٞٓ استمب ویفیت ػبخت ٚ ػبص سا ثٟجٛد ثخـذ.ٚ سٕٞٙ

دػتیبثی ثٝ ایٗ اٞذاف تٟٙب دس ػبیٝ ٔـبسوت رٕؼی اػضب دس ثش٘بٔٝ ٞبی ػبصٔبٖ ٔیؼش ثٛدٜ وٝ ػبصٔبٖ ٘یض اص ایٗ  -5

 ٕٞشاٞی اػتمجبَ خٛاٞذ ٕ٘ٛد.

ْ اعالػبت وبسوشد ٟٔٙذػبٖ داسای پشٚا٘ٝ اؿتغبَ ثلٛست ِیٙه سایب٘ٝ ای ثٝ اداسٜ وُ ساٜ ٚ ؿٟشػبصی ؿبیبٖ روش اػت تٕب -6

 ٚ اداسٜ ثبصسػی اػتبٖ خٛصػتبٖ ٔشتجظ ثٛدٜ ٚ ؿفبف ػبصی ثغٛس ٔشتت كٛست ٔی ٌیشد.   

 سبیز فؼبلیت ّبی خذهبت هٌْذسی :

 ثٝ ٌشٜٚ ٞبی ثشسػی  اسصیبثی فؼبِیت ٌشٜٚ ثشسػی ٘مـٝ ٚ تٟیٝ چه ِیؼتٟبی ٔشثٛط 

  تفىیه ؿشح ٚظبیف ٟٔٙذػیٗ عشاح ٚ ٘بظش ثشای ٌشٟٚٞبی ػبختٕب٘ی 

 تٟیٝ فشْ ٔشثٛط ثٝ ٌضاسؽ ٟٔٙذػیٗ ٘بظش ثشای ٕٞٝ ٌشٜٚ ٞبی ػبختٕب٘ی 

تٟیٝ فشْ تؼٟذ ٘ظبست ػبِیٝ ثشای وّیٝ ٌشٟٚٞبی ػبختٕب٘ی ٚ تفىیه ٔؼئِٛیت ٞبی ٟٔٙذػیٗ ٘بظش ثشای ػبختٕبٟ٘بی ٌشٜٚ 

 .  "دد ٚ "

  ثشسػی ٚ تٙظیٓ ٘ظبٔٙبٔٝ ثشای ثشسػی ٘مـٝ ثٝ كٛست غیش حضٛسی ٚ وبٞؾ ٔشارؼبت ٔتؼذد ٟٔٙذػیٗ ثشای

 ثشسػی ٘مـٝ ٞب.

  َثٝ تفىیه ٌشٜٚ ٞبی ػبختٕب٘ی  90 -91اثالؽ ٘شخٙبٔٝ خذٔبت ٟٔٙذػی دس سؿتٝ ٞبی ٔختّف ثشای ػب

 ٚتخللٟبی ٔٛسد ٘یبص ٚلغغ استجبط ٔبِه ٚ ٘بظش 

 تفبٞٓ ٘بٔٝ تفىیه آپبستٕبٟ٘ب ثب اداسٜ حجت اػٙبد ٚ أالن ٚ ؿٟشداسی اٞٛاص -بضالة تفبٞٓ آة ٚ ف -1

تذٚیٗ تفبٞٓ ٘بٔٝ ٔب ثیٗ ػبصٔبٖ ٔؼىٗ ٚ ؿٟشػبصی ٚ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ خٛصػتبٖ دس خلٛف تفىیه  -2

 آپبستٕبٟ٘بی ٔؼىٛ٘ی تٛػظ ٟٔٙذػبٖ ٘مـٝ ثشداس 
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  33دفبتش عشاحی ٚ ارشاء ثش اػبع ؿیٜٛ ٘بٔٝ ٔبدٜ ٕٞىبسی ثب ٌشٜٚ ٘ظبْ ٟٔٙذػی دس رٟت ػبٔب٘ذٞی  -3

 پیٍیشی ٚ ارشای تفبٞٓ ٘بٔٝ ٔب ثیٗ آة ٚ فبضالة ٚ ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ خٛصػتبٖ  -4

 

آهبر تؼذاد کبر ٍ سطح سیزبٌبی طزاحی ٍ هحبسببت اًجبم ضذُ در چْبر رضتِ )ػوزاى، هؼوبری، بزق ٍ هکبًیک( 

 خَسستبىسبسهبى ًظبم هٌْذسی استبى 

 جوغ هتزاص تؼذاد کبر سیزبٌب پبیِ رضتِ تحصیلی ردیف

 ػوزاى 1

 1.287.195 1845 - یک

 323.608 1457 - دٍ

 127.135 807 - سِ

 هؼوبری 2

 1.114.918 983 - یک

 154.242 324 - دٍ

 195.393 696 - سِ

 هکبًیک 3

 1.094.829 946 - یک

 137.063 252 - دٍ

 7.933 19 - سِ

 بزق 4

 1.089.559 950 - یک

 138.303 245 - دٍ

 6.297 17 - سِ
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 آهبر ارجبع کبر ًظبرت بِ اػضبء حمیمی ٍ حمَلی اس طزف سبسهبى ًظبم استبى خَسستبى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بز حسب هتزهزبغ1392درسبل  ٍ ببس بیٌی ًمطِ  کٌتزل ٍاحذ ػولکزد آهبری گشارش

 تؼذادکبر هتزهزبغ 

 3199 2712173 ٘مـٝ ٔؼٕبسی

 8588 3554737 ٘مـٝ ػبصٜ

 2379 2444736 ٘مـٝ تبػیؼبت ٔىب٘یه

 2385 2456489 ٘مـٝ تبػیؼبت ثشق

 

 

 تؼذاد کبر جوغ هتزاص سیزبٌب پبیِ رضتِ تحصیلی ردیف

 ػوزاى 1

 1283 901.927 یک

 2040 715.158 دٍ

 1156 199.714 سِ

 هؼوبری 2

 539 609.391 یک

 276 277.542 دٍ

 381 360.687 سِ

 هکبًیک 3

 553 664.179 یک

 443 455.303 دٍ

 166 85.429 سِ

 بزق 4

 562 710.522 یک

 436 422.214 دٍ

 175 89.594 سِ
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 :گزٍُ ّبی تخصصی

 دس ٌشٜٚ ٞبی تخللی فؼبِیت ٞبی صیش كٛست پزیشفتٝ اػت:

ٞبی تخللی دس ٞفت سؿتٝ اكّی ٘ظبْ ٟٔٙذػی ا٘زبْ ٚ ٞیئت سییؼٝ آ٘بٖ ثشاػبع آسا ٔٙتخجیٗ ٔـخق  ٜا٘تخبثبت ٌشٚ

ؿذ٘ذ. اػضبی ٌشٜٚ ٞبی تخللی ثٝ عٛس ٔشتت ٚ ثب ثشٌضاسی رّؼبت تخللی ٚ ثشاػبع ؿشح ٚظبیف اثالغی ثٝ آ٘بٖ، ثٝ 

ٛد ٔی پشداص٘ذ. ػٕذٜ تشیٗ ػّٕىشد ایٗ تجبدَ ٘ظش دس خلٛف ٔؼبیُ حشفٝ ای ٟٔٙذػبٖ ٚ سؿتٝ ٞبی ٔشتجظ ثب ٌشٜٚ خ

 ٌشٟٚٞبی تخللی ػجبستٙذ اص:

 تٛرٝ ثٝ ربیٍبٜ حشفٝ ای ٟٔٙذػبٖ دس ربٔؼٝ -1

 استجبط ثب ٔشاوض ػّٕی ٚ دا٘ـٍبٞی -2

 حضٛس دس ػٕیٙبسٞب، ٕٞبیؾ ٞب ٚ ٞٓ ا٘ذیـی ٞبی ػّٕی  -3

 پیٍیشی حمٛق اػضب دس اػتفبدٜ اص تٛا٘بیی ٞبی آ٘بٖ -4

 ؼشفی اػضبی تٛإ٘ٙذ ثشای حضٛس دس ٌشٜٚ وٙتشَ ٘مـٝ ٚ ٌشٜٚ وٙتشَ ٚ ٘ظبستا٘تخبة ٚ ٔ -5

 ا٘ؼىبع فؼبِیت ٞبی ٌشٜٚ ٞبی تخللی دس ػبیت ٞب ٚ ٘ـشیبت ػبصٔب٘ی ثب ٕٞىبسی ٚاحذ سٚاثظ ػٕٛٔی -6

 ٔلٛثٝ ثٛدٜ وٝ دثیشاٖ ٞش ٌشٜٚ دس حبَ پیٍیشی ٔلٛثبت ٞؼتٙذ. 20ٔیبٍ٘یٗ ٔلٛثبت ٞش ٌشٜٚ تخللی  -7

 :آهَسش ٍ پضٍّص ٍاحذ

ا٘زبْ دادٜ  92ِغبیت اػفٙذٔبٜ  91سا اص آثبٕ٘بٜ  ٚاحذ آٔٛصؽ ٚ پظٚٞؾ ثشاػبع ٚظبیف ٔحِٛٝ ٚ ثش پبیٝ آٔبس فؼبِیت ٞبی صیش

 اػت:

  8ٚ تؼذاد ٔزشیبٖ آٔٛصؿی ٚ دا٘ـٍبٞی  15دٚسٜ، تؼذاد ػٕیٙبسٞب ٚ وبسٌبٜ ٞب  170تؼذاد دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی 

 ػجبستٙذ اص:ػبیش فؼبِیت ٞبی ایٗ ثخؾ 
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 92٘شْ افضاسٞبی تٟیٝ ؿذٜ دس ػبَ . 1

 ایزبد ػبٔب٘ٝ حجت ٘بْ آ٘الیٗ دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ثذٖٚ حضٛس فیضیىی ػضٛ . 2

 ٔذیشیت ػبٔب٘ٝ دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ٚ پظٚٞـی ثشٌضاس ؿذٜ تٛػظ ٔزشیبٖ آٔٛصؽ. 3

 ا٘ؼمبد تفبٞٓ ٘بٔٝ آٔٛصؿی ٚ پظٚٞـی ثب دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ چٕشاٖ اٞٛاص. 4

 تٟیٝ ٚ تذٚیٗ آییٗ ٘بٔٝ آٔٛصؿی پظٚٞـی   . 5

 ایزبد ػبٔب٘ٝ پشػؾ ٚ پبػخ آٔٛصؿی )آٔٛصؽ غیش حضٛسی( . 6

 ISI ٚISCحٕبیت اص ٘ٛیؼٙذٌبٖ ٔمبِٝ . 7

 حٕبیت اص ِٔٛفبٖ وتبة ػضٛ ٘ظبْ ثلٛست تبٔیٗ اػتجبس ٚ چبح وتبة .8

 ٘ـؼت تخللی ٘یبصػٙزی آٔٛصؿی ثب ٌشٟٚٞبی تخللی ػبصٔبٖ . 9

 بد ػبٔب٘ٝ سٚیت دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی دس وبستبثُ ٟٔٙذع ثب رضییبت ٕ٘شٜ ٚ تبسیخ  دٚسٜ، ػضٛیت ٚ پشٚا٘ٝ اؿتغبَایز .10

 P.V.Cكذٚس وبست ػضٛیت  .11

 گشارش تفضیلی بخص آهَسش:

  ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ثشای استمبء پبیٝ ٚ تٕذیذ پشٚا٘ٝ اؿتغبَ ثىبس اػضبی ػبصٔبٖ دس سؿتٝ ٞبی ٞفتٍب٘ٝ دس

 دٚسٜ آٔٛصؿی . 97تبٖ رٕؼبً ثٝ ٔیضاٖ اػ

  ٘فش ػبػت( ٔضثٛس ؿشوت داؿتٙذ . 41660دٚسٜ آٔٛصؿی) 97٘فش دس  2083ثیؾ اص 

 . ٖثشٌضاسی والػٟبی آٔٛصؿی ثبصسػی ٚ ٘ظبست ٌبص خبٍ٘ی ٚ تزبسی ثٕٙظٛس ا٘زبْ ٚظبیف ثبصسػیٗ ٌبص دس اػتب 

  ٘فش ػبػت . 3600وبسٌبٜ آٔٛصؿی ثٝ تؼذاد  5ثشٌضاسی 

 ت اػضبی ٔٙتخت ػبصٔبٖ رٟت آٔٛصؽ ٞبی الصْ ٚ اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ ٞبی آٔٛصؿی وـٛس ثشای سؿتٝ ٞبی ؿشو

 ٔختّف .
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  ثش٘بٔٝ سیضی ٔذٖٚ ٚ تٙظیٓ ٘ظبٔٙبٔٝ ٞب ٚ آئیٗ ٘بٔٝ ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی تٕذیذ ٚ استمبء پبیٝ ٚ ٘حٜٛ ؿشوت

 اػضبء اص صٔبٖ حجت ٘بْ تب كذٚس ٌٛاٞی لجِٛی .

  ػٕیٙبس آٔٛصؿی دس ػغح اػتبٖ ثشای وبسؿٙبػبٖ كٙؼت ػبختٕبٖ ثب ٔٛضٛع كٙؼت ٘ٛیٗ ػبختٕبٖ دس  6ثشٌضاسی

 ٘فش . 2700خلٛف ٘ظبست، ٔحبػجٝ ٚ عشاحی ارشائی ثب ؿشوت 

  رّذ  3000تىخیشCD  رّذ رضٜٚ . 1200آٔٛصؿی ٚ ا٘تـبس ثیؾ اص 

  2 ٔب٘ٙذ ٌبص   دٚسٜ آٔٛصؿی ٔشتجظ ثب ٔٛضٛػبت فؼبِیت، ٘ظبست ٚ عشاحی 10ثشٌضاسیPSI ،آة ٚ فبضالة ،

 آػب٘ؼٛسٞب ٚ ایؼتٍبٜ ثشق .

  ( ؿذٜ ا٘ذ. وٝ آٔبس تب پبیبٖ 92٘فش ٔٛفك ثٝ دسیبفت پشٚا٘ٝ اؿتغبَ )كذٚس ٚ یب استمبء دس ػبَ  375تب وٖٙٛ ثیؾ اص

 ٘فش ٔی ثبؿذ. 4443ػبَ 

  َ٘فش  13075تب پبیبٖ ػبَ وُ اػضبء ٘فش ػضٛ ػبصٔبٖ ؿذٜ ا٘ذ وٝ ثب احتؼبة ایٗ آٔبس  3000ثٝ تؼذاد  92دس ػب

 ٔی ثبؿذ.

 ػٌبٍیي سویٌبرّبی آهَسضی:   

  ٖاكَٛ ٘ٛیٗ ٔتشٜ ػبختٕب 

 ٝ٘ثشسػی ػٙبكش ػبص٘ذٜ وبِجذ ؿٟش ٚ ٔظبٞش ٔؼٕبسا 

 ٖساٞىبسٞبی ثٟیٙٝ ػبصی ٔلشف ا٘شطی دس ػبختٕب 

 ٖػٕیٙبس آٔٛصؿی استمبء حشفٝ ای ٚیظٜ ٟٔٙذػیٗ ٔؼٕبسی ٚ ػٕشا 

 ٘ذاسد ثتٗ ٚ سٚؿٟبی تشٔیٓ ٔمبْٚ ػبصی ٚ آة ثٙذی ػبصٜ ٞبی ثتٙیٔٛاد افضٚد٘ی اػتب 

 UPVاػتب٘ذاسد ویفیت ِِٛٝ ٚ اتلبالت 

 بخص آسهَى:

 ٔتمبضی آصٖٔٛ حشفٝ ای ٟٔٙذػبٖ  5160حجت ٘بْ ثیؾ اص . 1

اص افشاد ٘فش  5160ثشٌضاسی آصٖٔٛ ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ دس سؿتٝ ٔؼٕبسی ٚ پبیٝ ػٝ ػبیش سؿتٝ ٞب ثب ؿشوت ثیؾ اص . 2

 ٚارذ ؿشایظ 
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 جلسبت ٍ کویسیَى ّبی آهَسضی : 

رّؼٝ وبسی وٝ ٟٕٔتشیٗ الذأبت ایٗ رّؼٝ ػجبست  15ٔؼئِٛیت دثیشخب٘ٝ وٕیتٝ آٔٛصؽ ؿٛسای فٙی اػتبٖ ٚ ثشٌضاسی 

 ثٛد٘ذ اص : 

 پیٍیشی أٛس آٔٛصؽ وبسؿٙبػبٖ ػغح اػتبٖ . 1

 پیٍیشی ؿٙبػبیی آٔٛصؽ ٚ آصٖٔٛ وبسٌشاٖ اػتبٖ . 2

 ّوکبری ّبی سبسهبى بب سبسهبًْبی تببؼِ استبى:

ٕٞىبسی ثب اداسات ٌبص ٚ فشٔب٘ذاسی ؿٟشػتبٟ٘بی تبثؼٝ ثشای ثشسػی ٚ تٛػؼٝ ٘ظبست ِِٛٝ وـی ٌبص خبٍ٘ی ٚ تزبسی دس . 1

پشٚ٘ذٜ ٞبی دس دػت الذاْ  8765پشٚ٘ذٜ ٞبی تأییذ ؿذٜ،  18330پشٚ٘ذٜ ٞبی تـىیُ ؿذٜ،  27095ػغح اػتبٖ ثب ثیؾ اص 

 ٞبی اسػبَ ؿذٜ رٟت ٚكُ ا٘ـؼبة ٌبصپشٚ٘ذٜ  18330تؼذاد دفؼبت ثبصسػی ؿذٜ ٚ  31887، 

 ؿشوت دسوبسٌشٜٚ . 2

 ٔؼىٗ ٚ حٛادث غیشٔتشلجٝ اػتبٖ ٚ ٔؼشفی ٕ٘بیٙذٜ دس وّیٝ وٕیتٝ ٞبی ٔشثٛعٝ 

تالؽ ٚ پیٍیشی دس رٟت تـىیُ دفبتش ٕ٘بیٙذٌی ػبیش ؿٟشػتبٟ٘ب وٝ ٚارذ ؿشایظ تـىیُ دفتش عجك ضٛاثظ ٚ ٔؼیبسٞبی . 3

ا٘زبْ ؿذٜ اػت ٚ ٕٞچٙیٗ ؿبدٌبٖ دس ػبَ  92ش ٕ٘بیٙذٌی ثبغّٕه ،ثبٚی ٚ وبسٖٚ دس ػبَ تذٚیٗ ؿذٜ ٔیجبؿذ افتتبح دفت

 افتتبح خٛاٞذ ؿذ. 93

 ػولکزد ضَرای اًتظبهی :

 179رّؼٝ سػیذٌی ثٝ پشٚ٘ذٜ ٞبی ؿٛسای ا٘تظبٔی اػتبٖ تٛػظ اػضبی ٔحتشْ ؿٛسا وٝ ٔٙزش ثٝ ثشسػی  42تـىیُ . 1

 16ٚ  4حىٓ اص ٘ٛع دسرٝ  5، 3حىٓ اص ٘ٛع دسرٝ  2حىٓ اص ٘ٛع دسرٝ دٚ،  16یه، حىٓ اص ٘ٛع دسرٝ  39پشٚ٘ذٜ ٚ كذٚس 

 ٔٛسد ٔی ثبؿذ. 94ٔٛسد ا٘لشاف اص ؿىبیت ، پشٚ٘ذٜ دس حبَ رشیبٖ  3ٔٛسد سد ؿىبیت ٚ  5حىٓ ثشائت ؿذٜ،  

 ػبٔب٘ذٞی ٚ حجت آسؿیٛ پشٚ٘ذٜ ٞبی ؿٛسای ا٘تظبٔی دس ػیؼتٓ سایب٘ٝ ای . 2

 تـىیُ رّؼبت تٛریٟی ثشای دفبتش ٕ٘بیٙذٌی ػغح اػتبٖ ٚ ٕٞبٍٞٙی آٟ٘ب ثب اٞذاف ػبصٔبٖ . 3
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 ٍاحذ کٌتزل خذهبت آسهبیطگبّی :

ثب ٞذف تٛرٝ ٚیظٜ ٔٛضٛػبت طئٛتىٙیه، تؼت ثتٗ، تؼت رٛؽ ٚ عشاحی  1392ٚاحذ وٙتشَ خذٔبت آصٔبیـٍبٞی اص آثبٕ٘بٜ 

ؿذ. دس وٙبس ایٗ ٚاحذ وٕیتٝ تخللی ٔمبْٚ ػبصی ٘یض ثٝ ٔٙظٛس ثشسػی  اكَٛ پبیذاس ػبصی ٌٛدثشداسی ػبختٕب٘ی تـىیُ

ساٞىبسٞبی ٔمبْٚ ػبصی أبوٗ ٔؼىٛ٘ی ٚ تزبسی ٘یض تـىیُ ٌشدیذ. دس حبَ حبضش ٚاحذ ٔزوٛس ثغٛس ٔؼتمُ ٚظیفٝ أٛس 

 ٔشثٛعٝ ثٝ طئٛتىٙیه ٚ وٙتشَ ٔمبٚٔت ٔلبِح سا پیٍیشی ٔی ٕ٘بیذ.

 ستٙذ اص : ٟٕٔتشیٗ الذأبت ایٗ ٚاحذ ػجب

 . تـىیُ ٔشتت رّؼبت وٕیتٝ ٔمبْٚ ػبصی1

 اص ػٛی ٔبِىبٖ هضبی ٔشثٛط ثٝ طئٛتىٙی. پیٍیشی تمب2

 ؿشوت داسای كالحیت. ػبٔب٘ذٞی 3

 . تؼت ثتٗ، رٛؽ ٚ ٌٛدثشداسی4

ا٘زبْ ٟٔٙذع ٔـبٚس ٚ  11ثشسػی ٚ ٘ظبست ثش ػّٕیبت ا٘زبْ ؿذٜ تٛػظ ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس طئٛتىٙیه ٚ ٕٞىبسی ثب ثیؾ اص . 5

 ٔٛسد وٙتشَ خذٔبت آصٔبیـٍبٞی تٛػظ ٔـبٚسیٗ عشف لشاسداد.1575ثیؾ اص 

 کویتِ کٌتزل ًظبرت :

تـىیُ رّؼبت ٔؼتٕش ثب ٌشٜٚ وٙتشَ ٘ظبست ػبصٔبٖ ٚ اتخبر تلٕیٓ دس ثٟجٛد سٚؿٟب ثغٛسی وٝ حضٛس فؼبَ ٚ ٔؼتٕش  -

ٔٛسد ثبصدیذ  320ثٛط ثٝ تٛلف ػّٕیبت ػبختٕب٘ی، ٔٛسد پیٍیشی پشٚطٜ ٞبی ٔش 148ثبصسػیٗ ٌشٜٚ وٙتشَ ٘ظبست ثب اسائٝ 

ٔٛسد ثبصدیذ ٔشثٛط ثٝ  430ػبصٜ،  –ٔٛسد ثبصدیذ ٔشثٛط ثٝ وٙتشَ ٔضبػف ػبصٔبٖ  2000ٔشثٛط ثٝ ؿىٛاییٝ ٞبی ٔبِىیٗ، 

 420تبػیؼبت ثشق،  –ٔٛسد ثبصدیذ ٔشثٛط ثٝ وٙتشَ ٔضبػف ػبصٔبٖ  510تبػیؼبت ٔىب٘یه،  –وٙتشَ ٔضبػف ػبصٔبٖ 

 ٔؼٕبسی -ثبصدیذ ٔشثٛط ثٝ وٙتشَ ٔضبػف ػبصٔبٖ ٔٛسد

 ػٕیٙبس تخللی ثب ٔٛضٛع ؿشح حمٛلی ٚظبیف ٘بظشیٗ 6ثشٌضاسی  -

 ٘فش( 1000ثشٌضاسی والع آٔٛصؿی ٟٔبست وبسٌشاٖ فٙی ػبختٕب٘ی )ثٝ تؼذاد  -
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 ٚاحذ(74تفبٞٓ ٘بٔٝ اداسٜ وُ اػتب٘ذاسد ٚ رٌّٛیشی اص ٚاحذٞبی تِٛیذی غیش اػتب٘ذاسد ) -

 اجزای دستَرالؼول ّب ٍ بخص ًبهِ ّب :

 ٜحضٛس دس رّؼبت ٔزبٔغ تخللی ٚ اتخبر تلٕیٓ ثب تٛرٝ ثٝ اِٚٛیتٟبی دادٜ ؿذ 

  پیٍیشی دػتٛساِؼّٕٟبی ٔشثٛعٝ ثٝ ؿٛسای ٔشوضی ٘ظبْ ٟٔٙذػی وـٛس ٚ دفتش تذٚیٗ ٚتشٚیذ ٔمشسات ّٔی

 ػبختٕبٖ دس ا٘زبْ ٚظبیف ٔحِٛٝ ثٝ ػبصٔبٖ.

  ت چٟبس٘فشٜ اػتبٖ أدس ٞی 12ٔبدٜ  2ٚ تلٛیت دػتٛساِؼُٕ ارشایی تجلشٜ پیٍیشی، اخز ٔٛافمت 

 ٖپیٍیشی دػتٛساِؼّٕٟبی ٔشثٛعٝ ثٝ ثشٌضاسی ا٘تخبثبت ٌشٟٚٞبی تخللی ػبصٔب 

 ٝثشسػی عشحٟبی تٟیٝ ؿذٜ اػضبی ػبصٔبٖ تٛػظ ٌشٜٚ ثشسػی ٘مـ 

  اسائٝ خذٔبت ٔشثٛط ثٝ رب٘ـیٙی ٟٔٙذػیٗ ٘بظش 

 ک :بخص رایبًِ ٍ اًفَرهبتی

 ایزبد ػبٔب٘ٝ اسػبَ پیبْ وٛتبٜ ٞٛؿٕٙذ ثشای ػٕیٙبس ٚ ٕٞبیؾ ٞب 

 ساٜ ا٘ذاصی وبستبثُ دفبتش عشاحی 

 ٗساٜ ا٘ذاصی وبستبثُ ٟٔٙذػی 

 )تٛصیغ ػبدال٘ٝ خذٔبت ٟٔٙذػی ثٝ كٛست سایب٘ٝ )دس ثخؾ ٘ظبست 

 ایزبد ػیؼتٓ پبػخٍٛیی دسیبفت ٚ اسػبَ پیبْ وٛتبٜ اػضب 

  ٌبص دفبتش ٕ٘بیٙذٌی ثب ٔشوض اػتبٖ افضایؾ استجبط آ٘الیٗ ثخؾ 

  ثٝ سٚص سػب٘ی ػبیت ٘ظبْ ٟٔٙذػی 

   ٖساٜ ا٘ذاصی ػیؼتٓ ثی ػیٓ یب ٚایشِغ ػبصٔب 
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  ٖتٛػؼٝ ثخؾ ٔىب٘یضٜ ػبصٔب 

 )تمٛیت ٚ استمب ػغح أٙیتی ٔشاوض دادٜ )دیتبػٙتش 

  استجبط ٞش چٝ ثیـتش ثب دفبتش ٕ٘بیٙذٌی ثشای ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاصی وبستبثُ ٟٔٙذػی ٘شْ افضاس ثخؾ ٌبص 

 ساٜ ا٘ذاصی اتٛٔبػیٖٛ اداسی ٚ وبٞؾ ٔىبتجبت وبغزی دس ثیٗ ٚاحذٞب ٚ ػبصٔبٖ ٞب 

   ٗساٜ ا٘ذاصی ِیٙه ٔـتشن ػبصٔبٖ ثب ػبصٔبٖ ثبصسػی ٚ اداسٜ وُ ساٜ ٚ ؿٟشػبصی اػتبٖ ثٝ ٔٙظٛس ٔـبٞذٜ آ٘الی

 ػّٕىشد ٟٔٙذػبٖ ٘بظش

 :اهَر دفبتز ًوبیٌذگی

دفتش ٕ٘بیٙذٌی دس ػشاػش اػتبٖ ٔی ثبؿذ وٝ ثشاػبع  20دس حبَ حبضش ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ خٛصػتبٖ داسای 

 آٔبس:

تخبثبت ٞیئت سییؼٝ دٚسٜ پٙزٓ ثب حضٛس ٘بظشیٗ اداسٜ وُ ساٜ ٚ ؿٟشػبصی خٛصػتبٖ، ٞیئت ارشایی ا٘تخبثبت ٚ ٞیئت ا٘ .1

 دفتش ٕ٘بیٙذٌی ثٝ آ٘بٖ اٞذا ٌشدیذ. 13ؿٟش اػتبٖ ثشٌضاس ٚ احىبْ ٞیئت سییؼٝ  15ٔذیشٜ اػتبٖ دس 

 پیٍیشی اػت. دفتش ٕ٘بیٙذٌی تٛػظ ٔشارغ ری كالح دس دػت 2تبییذ ٟ٘بیی ا٘تخبثبت 

افتتبح ٚ ثٝ ٔزٕٛػٝ  93تب اسدیجـٟت ٔبٜ  91دفبتش ٕ٘بیٙذٌی ؿٟشػتبٖ ٞبی ثبغّٕه، ثبٚی ٚ وبسٖٚ دس فبكّٝ آثبٕ٘بٜ  .2

 دفبتش اضبفٝ ؿذٜ ا٘ذ.

 پیٍیشی ٔمذٔبت افتتبح ٚ ساٜ ا٘ذاصی دفتش ٕ٘بیٙذٌی ؿبدٌبٖ  .3

صٔبٖ ٚ حضٛس ٔؼتٕش ایٗ تیٓ ثٝ ٔٙظٛس ثبصدیذ اص دفبتش تلٛیت تـىیُ تیٓ ثبصسػی ٚ ٘ظبست اص ػٛی ٞیئت سییؼٝ ػب .4

ٕ٘بیٙذٌی )ایٙىبس ثٝ ٔٙظٛس افضایؾ اعٕیٙبٖ دس أٛس ٔبِی ٚ ؿفبفیت دس حؼبة ٞبی ٔبِی،  اكالح ػبختبس اداسی دفبتش 

 ٕ٘بیٙذٌی ٚ ٕٞچٙیٗ استجبط ٞش چٝ ثیـتش ٞیئت ٔذیشٜ اػتبٖ ثب دفبتش ٕ٘بیٙذٌی كٛست   ٔی پزیشد(.

 ثش استجبط سٚػبی دفبتش ٕ٘بیٙذٌی ثب ٞیئت سییؼٝ اػتبٖ تبویذ .5

 تلٛیت تـىیُ ٚاحذ سػیذٌی ثٝ أٛس دفبتش ٕ٘بیٙذٌی .6



 

15 
 

 اهَر اداری ٍ پزسٌلی:

 دس ثخؾ أٛس اداسی ٚ پشػّٙی فؼبِیت ٞبی صیش كٛست پزیشفتٝ اػت:

٘بٔٝ ٚاسدٜ ثٝ ؿٛسای  124٘بٔٝ كبدسٜ ٚ  7541٘بٔٝ ٚاسدٜ،  5328دس ثخؾ أٛس اداسی ػبصٔبٖ، وُ حزٓ ٔىبتجبت دس ػبَ . 1

 ٘بٔٝ كبدسٜ اص ایٗ ؿٛسا ثٛدٜ اػت. 619ا٘تظبٔی ٚ 

 . ایزبد ٚاحذ أٛس اداسی، پیٍیشی ؿشح ٚظبیف پشػ2ُٙ

. اػتخذاْ ٘یشٚی ٔتخلق رذیذ ػبصٔبٖ ) دس ایٗ دٚسٜ تالؽ ؿذٜ اص ٟٔٙذػبٖ ػضٛ ػبصٔبٖ دس لؼٕت ٞبی ٔختّف 3

 ػبصٔبٖ استمب یبثذ(. اػتفبدٜ ؿٛد تب ثذ٘ٝ تخللی

 . اػتؼالْ ٔذسن تحلیّی پشػُٙ ػبصٔبٖ اص ٔشاوض ػّٕی4

 . ایزبد چبست ػبصٔب٘ی رٟت استمب ػغح وبسایی ٚ ػّٕىشد پشػ5ُٙ

 . ایزبد ٚاحذ ٔؼتمُ حشاػت ثٝ ٔٙظٛس استمب أٙیت داخّی ٚ فیضیىی ػبصٔب6ٖ

 غیشٔتشلجٝ. تزٟیض ػبختٕبٖ ثٝ ٔٛاسد ایٕٙی ثٝ ٔٙظٛس رٌّٛیشی اص حٛادث 7

 . ا٘تظبْ ثٝ أٛس دثیشخب٘ٝ ٔشوضی ػبصٔبٖ دس رٟت پبػخٍٛیی اسثبة سرٛع ٚ ٔىبتجبت ثشٖٚ ػبصٔب٘ی8

 اهَر هبلی :

 . تٛرٝ ثٝ یىپبسچٝ ػبصی أٛسٔبِی ػبصٔبٖ دس ػغح ٔشوض ٚ تٕبْ دفبتش ٕ٘بیٙذٌی1

 . ارشای ػیؼتٓ ٔىب٘یضٜ ٕٞىبساٖ ػیؼتٓ دس تٕبْ دفبتش2

 ٙذٌی ثشای ثىبسٌیشی حؼبثذاساٖ تٛإ٘ٙذ. اِضاْ دفبتش ٕ٘بی3

 . ا٘تخبة ٔؼئَٛ أٛس ٔبِی دفبتش ٕ٘بیٙذٌی دس ٔشوض اػتب4ٖ
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 اهَر ػوزاًی: 

 ٔیّیٖٛ تٛٔب٘ی ثشای آغبص ثىبس ٔزتٕغ فشٍٞٙی ٚسصؿی ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ خٛصػتبٖ 360 د. ا٘ؼمبد لشاسدا1

 فشٍٞٙی ٚسصؿی ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ خٛصػتبٖ. ایزبد ػبختٕبٖ ػشایذاسی دس صٔیٗ ٔزتٕغ 2

 رٍابط ػوَهی ٍ ارتببطبت:

 دس ثخؾ سٚاثظ ػٕٛٔی ٚ استجبعبت  فؼبِیت ٞبی صیش كٛست پزیشفتٝ اػت:

 تمٛیت صیشػبخت ٞب، تذٚیٗ چبست ػبصٔب٘ی، افضایؾ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚ تزٟیضات ػبصٔب٘ی. 1

 یت ٞبی تخللیافضایؾ استجبط ثب سػب٘ٝ ٞبی ٌشٚٞی ٚ ػب . 2

 ٘ؼخٝ( 4000ؿٕبسٜ دس ػبَ ٚ ثٝ تیشاط  4اػتٕشاس ٔشتت ٚ ٔٙظٓ خجش٘بٔٝ پیبْ ٟٔٙذػبٖ ) . 3

ثشٌضاسی ٘خؼتیٗ ٕٞبیؾ اػتب٘ی ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ ثب حضٛس ٔذیشاٖ ٚ ؿٟشداساٖ اػتبٖ )ایٗ ٕٞبیؾ ثشای ٘خؼتیٗ  . 4

 ثبس اص صٔبٖ تبػیغ ػبصٔبٖ ثشٌضاس ٌشدیذ(.

ٚ ٔٙظٓ آٔبس ٚ ػّٕىشد ػٝ ٔبٞٝ ػبصٔبٖ ثٝ اداسٜ وُ ساٜ ٚ ؿٟشػبصی خٛصػتبٖ )ایٗ آٔبس ٔجٙبی استمب ؿبخق اسػبَ ٔشتت  .5

 پیـشفت ػبصٔبٖ دس اداسٜ وُ ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ ٚصاست ساٜ ٚ ؿٟشػبصی ٔحؼٛة ٔی ؿٛد(.

خٛصػتبٖ ٚ تٛػظ ٚاحذ ا٘فٛسٔبتیه ساٜ ا٘ذاصی ٚاحذ سػیذٌی ثٝ ؿىبیبت )ایٗ ػبٔب٘ٝ ثشاػبع دسخٛاػت اداسٜ وُ ثبصسػی  .6

 ػبصٔبٖ عشاحی ٚ ارشا ؿذٜ اػت(.

 ٔٛسد ؿىبیت ٚ پبػخٍٛیی ثٝ ؿىبیبت ٔشثٛعٝ اص عشیك دسیبفت پبػخ اص ػٛی ٚاحذٞبی ػبصٔبٖ. 100. دسیبفت  6.1

 استجبط ٚاحذ سٚاثظ ػٕٛٔی ثب ػبصٔبٖ ٚ اداسات اػتبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ٚاحذٞبی ٔختّف ػبصٔبٖ. 7

 ٜ ٞبی آٔٛصؿی ٚیظٜ وبسؿٙبػبٖ سٚاثظ ػٕٛٔی ٔشوض اػتبٖ ٚ ٔؼئٛالٖ سٚاثظ ػٕٛٔی دفبتش ٕ٘بیٙذٌیثشٌضاسی دٚس .8

ثشٌضاسی وبسٌبٜ آٔٛصؿی استجبط ٔٛحش )ثب ٕٞىبسی أٛس اداسی( ٚ ثٝ ٔٙظٛس فضبی ٔٙبػت تؼبُٔ ٔیبٖ وبسٔٙذاٖ ٚ ٟٔٙذػبٖ  .9

 ػضٛ
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 ػٕٛٔی ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ وـٛس .ػضٛیت سٚاثظ ػٕٛٔی ػبصٔبٖ دس ؿٛسای ٕٞبٍٞٙی سٚاثظ . 10

ٔٛسد، اعالع سػب٘ی ٔختّف اص رّٕٝ: ٘لت دس ثشد ػبصٔبٖ ثیؾ  750پیٍیشی سٚاثظ ػٕٛٔی ثب اداسات ٚ ػبصٔبٟ٘ب ثیؾ اص . 11

 ٔٛسد 800ٔٛسد، ا٘تـبس دس ػبیت ثیؾ اص  900اص 

 ٔٛسد  300اسػبَ خجش ثٝ ٔغجٛػبت ٚ ػبیت ٞبی خجشی ثیؾ اص . 12

 ثش٘بٔٝ سیضی رٟت استجبط ػبصٔبٖ ثب ػبیش اسٌبٟ٘ب ٚ ٔؼشفی فؼبِیت ػبصٔبٖ دس ػغح اػتبٖ . 13

 ػب٘غ رذاٌب٘ٝ( 2٘فش اص اػضبی ػبصٔبٖ ٚ خب٘ٛادٜ ٞبی آ٘بٖ )دس  3500ثشٌضاسی رـٗ سٚص ٟٔٙذع ثب حضٛس ثیؾ اص . 14

 ی ٔختّف)پیبْ وٛتبٜ( ثٝ اػضبء دس ٔٙبػجت ٞب SMSٞضاس ٔٛسد  950اسػبَ ثیؾ اص . 15

 فؼبلیت کویتِ رفبّی:

 . بلیط سیٌوب1

 ٔٛد( –وبسٌش  –چٕشاٖ  –رٟبٖ   –)ساؿب . استخز آلبیبى 2

 وبسٌش( –چٕشاٖ  –رٟبٖ   –)ساؿب . استخز ببًَاى 3

 ثذ٘ؼبصی ٚ ...( –)ایشٚثیه . ٍرسش در ببضگبُ ٍرسضی 4

 . تین بسکتببل ببًَاى5

 . ٍرسش آلبیبى :6

 ٔمذٔبتی( –)دس ؿشف تأػیغ تیٓ ػبصٔبٖ،تٕشیٙبت حشفٝ ای تین بسکتببل  –تین ٍالیببل   –تین فَتسبل 

 کٌََّردی  -تٌیس رٍی هیش 

 آلبیبٖ ٚ ثب٘ٛاٖ( –)دس ػغٛح ٔختّف ٚیظٜ اػضبء ٚ خب٘ٛادٜ آٟ٘ب . ضطزًج 7
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ختلف بب اػوبل سبل ٍ بشرگسبالى در سطَح ه 12تب  6. آهَسش سببى دٍرُ ّبی همذهبتی ٍیضُ داًص آهَسیبى 8

 تخفیف ٍیضُ(

 . هسببمبت فزٌّگی بِ هٌبسبت ّبی هختلف اسالهی ایزاًی9

 . هسببمبت رایبًِ ای 10

 )فشص٘ذاٖ اػضبء(. تمذیز اس داًص آهَساى هوتبس 11

 . جطي داًص آهَسی12

 )ػضٛ ٘ظبْ ٟٔٙذػی(. تمذیز اس لبریبى ٍ حبفظبى لزآى کزین 13

 )فشص٘ذاٖ اػضبی ػبصٔبٖ(. بزگشاری هسببمبت فزٌّگی ٌّزی ٍیضُ داًص آهَساى 14

 . اخذ تسْیالت ٍام بزای اػضبء اس طزیك ببًک ّبی ػبهل15

 )ٔٛدْ سایٍبٖ ثشای اػضبء(. ایٌتزًت پزسزػت 16

 سبیز فؼبلیت ّب:

  ػبختٕبٖ ٚ ٔىبتجٝ ثب ػبصٔبٖ پیٍیشی ٚ اخز ػٙذ ٔبِىیت ػبختٕبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ خٛصػتبٖ اص ٔبِه

 ٞبی ٔشتجظ دس خلٛف وبٞؾ ٔـىالت اداسی ثشای احشاص ٟ٘بیی ٔبِىیت

  تؼبُٔ ؿبیؼتٝ ثب اداسٜ وُ ساٜ ٚ ؿٟشػبصی، ػبصٔبٖ ثبصسػی اػتبٖ ٚ ػبیش ػبصٔبٖ ٞبی ٔشتجظ ثب ؿشح فؼبِیت ٞبی

 ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی ػبختٕبٖ خٛصػتبٖ

 ٘تخبثبت آٖ )ثشای ٘خؼتیٗ ثبس اص صٔبٖ تـىیُ ٘ظبْ ٟٔٙذػی خٛصػتبٖ(.تـىیُ وٕیؼیٖٛ ثب٘ٛاٖ ٚ ثشٌضاسی ا 
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 گروه های تخصصی عملکرد

 سازمان نظام مهنذسی 

 ساختمان خوزستان
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

 روابط عمومی 
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 ػولکزد گزٍّْبی تخصصی سبسهبى ًظبم هٌْذسی

 سبختوبى استبى خَسستبى

 ػولکزد گزٍُ تخصصی هؼوبری:

آٔبدٜ وشدٖ چه ِیؼت ػبختٕبٖ ٞبی ػٙتی ٚ آپبستٕبٖ ثش عجك ضٛاثظ ٘ٛیفشت ٚ تٟیٝ ٘مـٝ ٞبی ٔؼٕبسی رٟت أضب  . 1

 ٟٔٙذػیٗ عشاح ٚ ٘بظش

 اػضاْ ٕ٘بیٙذٌب٘ی اص ٌشٜٚ ٞبی تخللی ٔؼٕبسی ثٝ اكفٟبٖ رٟت وؼت تزشثیبت ٚ ٔجبدِٝ اعالػبت فی ٔبثیٗ  . 2

ٔؼشفی ػٝ ٘فش اص اػضب ٌشٜٚ تخللی ٔؼٕبسی ثٝ ٌشٜٚ پّیغ ػبختٕبٖ ثٝ ٔٙظٛس ٕٞىبسی دس رٟت ثبال ثشدٖ ویفیت  .3

 ٘ظبست ثش پشٚطٜ ٞبی ػٕشا٘ی 

شػتبٖ ٞب ٚ دفبتش ٕ٘بیٙذٌی رٟت ثشسػی ػّٕىشد ٚ دفبتش دس أش ٔؼٕبسی ٚ ثبال ثشدٖ اػضاْ افشاد ٌشٜٚ تخللی ثٝ ؿٟ .4

ػغح ٘ظبست ٚ ثىبسٌیشی ٚ سػبیت ٔؼٕبسی اػالٔی ٚ ایشا٘ی دس عشح ٞبی ػبختٕب٘ی ٚ استمب ٞش چٝ ثیـتش ػغح ویفی ٚ 

 وٕی ٔؼٕبسی دس ؿٟشػتبٖ ٞب

 جٝ اص عشف ٌشٜٚ ٔؼٕبسیثشسػی آییٗ ٘بٔٝ تخللی ٔؼٕبسی ٚ ثىبسٌیشی ٕٞٝ رب٘ . 5

 ٕٞىبسی ٔذاْٚ ثب ؿٛسای ا٘تظبٔی ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی .6

 تـىیُ وبسٌشٜٚ ٘ـشیٝ ٚ ٔمبِٝ ٚ ٕٞىبسی ثب ٔؼئِٛیٗ ٔشثٛعٝ .7

 تـىیُ وبسٌشٜٚ ٕ٘ب ٚ تٟیٝ ضٛاثظ ٔٛسد ػُٕ ٌشٜٚ تخللی ٔؼٕبسی .8

تذٚیٗ ضٛاثظ تٟیٝ ٘مـٝ ٔـتُٕ ثش ضٛاثظ ؿٟشػبصی ٚ ٔمشسات ّٔی ٚ ػبیش آییٗ ٘بٔٝ ٞبی لبثُ لجَٛ ػبصٔبٖ رٟت اثالؽ  .9

 ثٝ ٌشٜٚ ٞبی ثشسػی ٘مـٝ ٔؼٕبسی

 فشاخٛاٖ ٔؼٕبساٖ ٔتمبضی ٕٞىبسی دس ٌشٜٚ ٞبی ثشسػی ٘مـٝ ٚ پّیغ ػبختٕبٖ .10
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ظٛس اعالع اص ٘حٜٛ ػّٕىشد ٟٔٙذػیٗ ٔؼٕبس ػضٛ دفبتش ٕ٘بیٙذٌی ٚ اػضاْ ٌشٜٚ تخللی ٔؼٕبسی ثٝ ؿٟشػتبٖ ٞب ثٝ ٔٙ .11

 اعالع اص ٔـىالت ٔجتال ثٝ ٔؼٕبسی دس اِٚٛیت لشاس دادٖ ایٗ ٚظیفٝ ٚ ٔبٔٛسیت ثلٛست ٔذاْٚ

 تلٛیت ٚ تؼییٗ اػضب ٌشٜٚ تخللی ٔؼٕبسی ثشای ؿٟشػتبٖ ٞبی اػتبٖ اص ثیٗ ٌشٜٚ تخللی ٚ اػضاْ ثٝ ؿٟشػتبٖ ٞب. 12

ْ ٌشٜٚ تخللی رٟت ؿشوت دس ٕٞبیؾ ٘ٛس ٚ سٚؿٙبیی دس ؿٟش ؿیشاص ٚ ثٟشٜ ٌیشی اص ٕٞبیؾ ثٝ ٔٙظٛس استمب اػضا .13

 تزشثیبت ٚ ثبال ثشدٖ ویفیت أش ٔؼٕبسی

 ا٘تخبة ٚ ٔؼشفی افشاد ٚارذ كالحیت رٟت ثشسػی ٘مـٝ ٞبی ٔؼٕبسی تٛػظ ٟٔٙذػیٗ ٔؼٕبس دس ؿٟشػتبٖ ٞب .14

 ػولکزد گزٍُ تخصصی ضْزسبسی:

 تذلیك ٚ تؼییٗ ٔلبدیك ٔذاخّٝ ؿٟشػبصاٖ دس أٛس ٟٔٙذػی اػتبٖ ثٝ ٚیظٜ حٛصٜ ؿٟشػبصی .1

 تذلیك ٚ تٟیٝ  ٌشدؽ وبس ؿٟشػبصی دس أٛس تفىیه صٔیٗ  .2

 تذلیك ٚ تٟیٝ ؿشح خذٔبت تفىیه صٔیٗ .3

 تذلیك ٚ تؼییٗ ٌشدؽ وبس عشح ا٘غجبق وبسثشی اساضی ؿٟشی  .4

 تذلیك ٚ تٟیٝ ؿشح خذٔبت عشح ا٘غجبق وبسثشی اساضی ؿٟشی  .5

 تؼییٗ ٚ اثالؽ حك اِضحٕٝ ا٘زبْ خذٔبت ٟٔٙذػی دس أٛس تفىیه صٔیٗ  .6

 ثحج ٚ ثشسػی ثٝ ٔٙظٛس ؿىُ ٌیشی ٌشٜٚ وٙتشَ ٘مـٝ دس حٛصٜ ؿٟشػبصی دس ػبصٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙذػی اػتبٖ  .7

 ٌشٟٚٞبی تخللی  ثحج ٚ ثشسػی تؼییٗ ػبختبس تؼبّٔی ثب ػبیش .8

 یبد آٚس ٔیـٛد اص فؼبِیتٟبی ٔؼَٕٛ، رٙجی ٔیتٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صیش اؿبسٜ ٕ٘ٛد : 

 ؿشوت اػضبی ٌشٜٚ دس ٘ـؼتٟبی تخللی دسٖٚ ٚ ثشٖٚ اػتب٘ی  .1
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ؿشوت ٕ٘بیٙذٜ ٌشٜٚ تخللی دس ٘ـؼتٟبی تخللی اػتبٖ وٝ حضٛس ٕ٘بیٙذٜ ػبصٔبٖ دس آٟ٘ب اِضأی ثٛدٜ اػت ٕٞچٖٛ . 2

بی تخللی تلٛیت عشح ٞبی ربٔغ ٚ تفلیّی، وبسٌشٟٚٞبی تخللی أٛس صیشثٙبیی اػتبٖ ، ؿٛسای ثش٘بٔٝ سیضی وبسٌشٟٚٞ

 اػتبٖ  ٚ . . . 

 ػولکزد گزٍُ تخصصی ػوزاى:

 تالؽ دس رٟت ساٜ ا٘ذاصی آصٔبیـٍبٟٞبی تخللی ٚ ٔٛسد ٘یبص ػبصٔبٖ .1

 ٔؼشفی اػضبی ٌشٜٚ وٙتشَ ٘ظبست .2

 لی اص ػبختٕبٖ ٞبی دس حبَ ػبخت ثبصدیذ اػضبی ٌشٜٚ تخل .3

 ٔؼشفی آلبیبٖ سٚصثٟب٘ی ٚ ِجیت صادٜ ثؼٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٌبٖ ٌشٜٚ تخللی ػٕشاٖ دس وٕیتٝ تخللی ثتٗ اداسٜ اػتب٘ذاسد .4

 اسػبَ پبػخ ٞبی الصْ ثٝ اداسٜ وُ ساٜ ٚ ؿٟشػبصی خٛصػتبٖ دس خلٛف ٔىبتجبت كٛست ٌشفتٝ .5

 دس ٌشٜٚ تخللی ػٕشاٖ 35٘ظبست ٔبدٜ اسائٝ پیـٟٙبد ادغبْ وٕیتٝ وٙتشَ  .6

 93اسائٝ فشاخٛاٖ رّت ٔـبسوت دس وٕیتٝ وٙتشَ ٘ظبست ٚ ثشسػی ٘مـٝ ثشای ػبَ .7

 تؼییٗ ؿشح ٚظبیف اػضبی ٌشٜٚ تخللی ثشای تٟیٝ ؿبخق ٞبی ٌشٜٚ وٙتشَ ٘ظبست ٚ ٌشٜٚ ثشسػی ٘مـٝ .8

 گزٍُ تخصصی هکبًیک:

 ػضبی ٌشٜٚ تخللی ٔىب٘یه اص اػتبٖ ٞبی لضٚیٗ ٚ اِجشص1ثبصدیذ  .1

 اػتفبدٜ اص ٘مغٝ ٘ظشات پیـٟٙبدی ٔؼئِٛیٗ وٕیتٝ ٞب .2

 اػالْ فشاخٛاٖ رّت ٔـبسوت اػضب رٟت حضٛس دس ٌشٜٚ ثشسػی ٘مـٝ .3

 یتبویذ ثش سػبیت ٔمِٛٝ آٔٛصؽ ٚ ا٘تخبة آلبی ػیذ ٔحٕٛدی ثؼٙٛاٖ ٔؼئَٛ پیٍیشی أٛس آٔٛصؿ .4

 پٛ٘ذی ¼تلٛیت تؼشفٝ ٌبص ِِٛٝ وـی  .5
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 تلٛیت پیـٟٙبد وٕیتٝ فٙی ٌبص دس خلٛف حذٚد ٚ كالحیت ٔزشیبٖ تزشثی .6

 تلٛیت پیـٟٙبد وٕیتٝ فٙی ٌبص دس خلٛف اكالحیٝ ثشي ثبصسػی ٟ٘بیی ٘ظبست ٌبص .7

 ی پّیغ ٌبص داس٘ذتبویذ ٞش چٝ ثیـتش پّیغ ٌبص ثش پشٚ٘ذٜ ٞبی ٌبصی وٝ ٘یبص ثٝ ٘ظبست ثیـتشی اص ػٛ .8

 )ا٘شطی( ثب ثشٌضاسی ػٕیٙبسٞب ٚ دٚسٜ ٞبی ٔشتجظ19تبویذ ثش ِضْٚ فشًٞٙ ػبصی ٚ آٔٛصؽ ٔجحج  .9

 تبویذ ثٝ اعالع سػب٘ی ٔمتضی اص عشیك ػبیت ٚ ٘ـشیبت ػبصٔب٘ی .10

 ثشٌضاسی رّؼبت ٔـتشن ٔبثیٗ سؿتٝ ٞبی ثشق، ٔىب٘یه ٚ ػٕشاٖ ثشای ثشسػی ٔـىالت آػب٘ؼٛسٞبی ػبختٕبٖ ٞب .11

 ٔبٜ آیٙذٜ. 6( تب 22/12/91كٛست رّؼٝ  4ٔلٛة ٕ٘ٛدٖ تؼٛیك صٔبٖ ارشای ٘لت پىیذ) ثٙذ  .12

 ساٜ ا٘ذاصی ِیٙه تخللی ٌشٜٚ تخللی ٔىب٘یه دس ػبیت . 13

 ٘مـٝ اسائٝ چه ِیؼت وٙتشَ .14

 پٛ٘ذی ¼ا٘تخبة ٟٔٙذػبٖ ٚارذ ؿشایظ ثؼٙٛاٖ وبسؿٙبع وٙتشَ ٘ظبست ٌبص  .15

 ا٘زبْ ٔىبتجبت الصْ رٟت حضٛس ٌشٜٚ تخللی ٔىب٘یه دس وٙفشا٘غ ثیٗ إِّی ٔىب٘یه .16

 پشٚ٘ذٜ ٌبص دس اتحبدیٝ 400اتخبر تذثیش الصْ دس خلٛف سفغ ٔـىالت ٘بؿی اص ثالتىّیف ٔب٘ذٖ  .17

 ػتفبدٜ اص تٛإ٘ٙذی ٟٔٙذػبٖ ٔىب٘یه دس عشاحی ٚ ٘ظبست دس پشٚطٜ ٞبی ؿٟشن ٞبی كٙؼتی اػتبٖتبویذ ثٝ ا .18

 گزٍُ تخصصی بزق:

تبویذ ثش ٔىبتجٝ ػبصٔبٖ ثب ؿٟشداسی اٞٛاص دس خلٛف سػبیت ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ ٚ دسیبفت تبییذیٝ تٕذیذ یب اتٕبْ وبس  .1

 اص ػٛی ٟٔٙذػبٖ سؿتٝ ثشق

 ق حمٛق ٟٔٙذػبٖ سؿتٝ ثشق دس ٌشٜٚ ثشسػی ٘مـٝ تالؽ دس رٟت احمب .2

 ٔىبتجٝ ثب اداسٜ وُ اػتب٘ذاسد دس خلٛف ٘ظبست ثش ارشای آػب٘ؼٛسٞب .3
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 پیـٟٙبد تـىیُ وبسٌشٜٚ آػب٘ؼٛس) ؿبُٔ سؿتٝ ٞبی ثشق، ٔىب٘یه ٚ ٔؼٕبسی( .4

 پیـٟٙبد تـىیُ وٕیتٝ ٕٞبٍٞٙی ثشق .5

 ق اٞٛاص دس خلٛف وٙتٛسٞبی ٔـبػبت آٔپش ثبالتبویذ ثش ٔىبتجٝ ػبصٔبٖ ثب ؿشوت تٛصیغ ثش .6

تبویذ ثش ٔىبتجٝ ػبصٔبٖ ثب ؿٟشن كٙؼتی دس خلٛف ٘یبص ثٝ عشاحی تبػیؼبت ػٕٛٔی ثشق پشٚطٜ ٞبی ؿٟشوت ٞبی  .7

 كٙؼتی

 پیـٟٙبد تـىیُ وٕیتٝ ا٘شطی ػبصٔبٖ)ؿبُ٘ سؿتٝ ثشق، ٔىب٘یه، ػٕشاٖ ٚ ٔؼٕبسی( .8

تلٛیت ا٘زبْ ٔىبتجبت الصْ ثب اداسٜ وُ ساٜ ٚ ؿٟشػبصی خٛصػتبٖ، تٛصیغ ثشق اٞٛاص ٚ خٛصػتبٖ رٟت تـىیُ وٕیتٝ تفبٞٓ  .9

 ٘بٔٝ ػٝ رب٘جٝ

 ػولکزد گزٍُ تخصصی ًمطِ بزداری:

غبَ ثٝ پیـٟٙبد ثٝ ٞیئت ٔذیشٜ رٟت اػغبی ٚاْ خشیذ تزٟیضات ٘مـٝ ثشداسی ثٝ ٟٔٙذػیٗ ٘مـٝ ثشداس داسای پشٚا٘ٝ اؿت .1

 وبس ٟٔٙذػی

تؼییٗ ٚ ٔؼشفی ٕ٘بیٙذٌبٖ ٟٔٙذػبٖ ٘مـٝ ثشداس دس پّیغ ػبختٕبٖ ٚ ٌشٜٚ وٙتشَ ٘مـٝ ٞبی تفىیىی ٚ ٔؼشفی ٟٔٙذػیٗ  .2

 ٘مـٝ ثشداس ٚارذ ؿشایظ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٌبٖ رذیذ دس وبسٌشٜٚ ٞبی فٛق اِزوش

 ىیىی آپبستٕبٖ ٞب ثب ٕٞىبسی ثخؾ ا٘فٛسٔبتیه ػبصٔبٖساٜ ا٘ذاصی ػیؼتٓ اتٛٔبػیٖٛ رٟت اسربع وبس تٟیٝ ٘مـٝ ٞبی تف. 3

 پیٍیشی ٔؼتٕش رٟت ثٟجٛد دس ٘حٜٛ پشداخت حك اِضحٕٝ تٟیٝ ٘مـٝ ٞبی تفىیىی ثٝ ٟٔٙذػیٗ ٘مـٝ ثشداس .4

 دسكذی اص حك اِضحٕٝ تٟیٝ ٘مـٝ ٞبی تفىیىی 30پیٍیشی وبٞؾ وؼش . 5

داس رذیذ ٚ پبیؾ ویفی وبس ٟٔٙذػبٖ ٘مـٝ ثشداس ٌشٜٚ ٘مـٝ پیٍیشی ایزبد ظشفیت ٞبی وبسی ثشای ٟٔٙذػیٗ ٘مـٝ ثش .6

 ٞبی تفىیىی اٞٛاص ٚ ؿٟشػتبٖ ٞب

 پیٍیشی اثالؽ تؼشفٝ رذیذ تٟیٝ ٘مـٝ ٞبی تفىیىی. 7
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 ثبصثیٙی ٘حٜٛ اسربع وبس ثب ظشفیت ٞبی ٔختّف رٟت افشاد دس ثخؾ تٟیٝ ٘مـٝ ٞبی تفىیه آپبستٕبٖ ٞب .8

ىی ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ وٕتش اص یه ٞفتٝ ٔبِىیٗ ثتٛا٘ٙذ اػٙبد افشاصی سا اخز ٕ٘بیٙذ ٚ حُ اػتٕشاس وٙتشَ ٘مـٝ ٞبی تفىی .9

 اختالف ثیٗ ٔبِىیٗ ٚ ٟٔٙذػبٖ دس خلٛف افشاص آپبستٕبٖ ٞب ٚ پبسویًٙ ٚ...

 گزٍُ تخصصی تزافیک:

 تؼییٗ تؼشفٝ خذٔبت ٟٔٙذػیٗ تشافیه دس ػبختٕبٖ .1

 ختٕبٖتؼییٗ حذٚد كالحیت ٟٔٙذػیٗ تشافیه دس ػب. 2

 تٙظیٓ ؿشح خذٔبت ٟٔٙذػیٗ تشافیه .3

 ثحج دس ٔٛسد ٔـىالت تشافیىی ؿٟش اٞٛاص، تلٕیٓ ػبصی ٚ اسائٝ ساٞىبسٞبی الصْ ثٝ ٔشارغ ریلالح .4

 


