هساضن الظم جْت زضیافت اغل زاًطٌاهِ ٍ ضیعًوطات

 -1اغل گَاّی هَلت پایاى تحػیالت ( زض غَضتی وِ غازضٍ تحَیل ضرع فاضؽ التحػیل ضسُ تاضس  . ) .الظم تِ تَضیح است افطازی وِ گَاّی
هَلت آًْا غازض ٍ تِ زلیل زاضتي تؼْس تِ ساظهاى ذاغی اضسال ضسُ است الظم است اغل گَاّی هَلت ذَز ضا اظ ساظهاى هطتَعِ زضیافت ٍ تحَیل زٌّس
 -2هسضوی هثٌی تط لغَ تؼْس آهَظش ضایگاى تطای فاضؽ التحػیالى زٍضُ ّای ضٍظاًِ – ًَتت اٍل
تَضیـــح ایٌىِ لغَ تؼْس آهَظش ضایگاى ( ضاهل فاضؽ التحػیالى زٍضُ ّای ضٍظاًِ ) تِ یىی اظ ضٍضْای ظیط اهىاى پصیط است .
الف -گَاّی اًجام واضاظ ّط ترص زٍلتی ٍ یا ذػَغی وِ زض آى تاضید ضطٍع تِ واض ٍ ذاتوِ آى ٍ یا لغایت تاوٌَى شوط ضسُ تاضس ٍ هَضز تائیس تیوِ
لطاض گطفتِ تاضس.
واضوطز ّوعهاى تا تحػیل زضهماعغ تاالتط  (،چٌاًچِ زض هماعغ تاالتطهطوَل آهَظش ضایگاى(ضٍظاًِ )تاضٌس لاتل پصیطش ًیست )  .ضوٌاً پطٍاًِ اضتغال تِ
واض غازضُ اظ سَی ساظهاى ًظام هٌْسسی ٍ ًیع پطٍاًِ وسة افطازی وِ تِ حطف آظاز هطغَل تِ واضًس اظ تاضید غسٍضلاتل پصیطش هی تاضس .
ب  -پطزاذت ّعیٌِ آهَظش ضایگاى
تَضیــح ایٌىِ ولیِ تطضسی ّا ٍ هحاسثات ّعیٌِ آهَظش ضایگاى تَسظ اهَض زاًص آهَذتگاى هسیطیت اهَض آهَظضی اًجام هی ضَز  .پطزاذت تِ غَضت
ٍاضیع تِ حساب تاًىی ٍظاضت ذَاّس تَز .
ج  -اضائِ ًاهِ ی ػسم واضیاتی اظ ازاضُ ول تؼاٍى  ,واض ٍ ضفاُ اجتواػی استاى هحل سىًَت زاًص آهَذتِ زض غَضت ًساضتي زٍ ضطط فَق  .زض
ضوي استفازُ اظ ًاهِ ػسم واضیاتی زض حیي تحػیل زض همغغ تاالتط ( چٌاًچِ همغغ تاالتط ضٍظاًِ تاضس ) اهىاى پصیط ًیست .
زض ًاهِ ی ػسم واضیاتی الظم است ػثاضت "ایي گَاّی تِ ضرع هتماضی تحَیل ضسُ است "لیس ضسُ تاضس زض غیط ایي غَضت ًاهِ هصوَض غیط لاتل
پصیطش است .
تـــــشوط – حضَض ضرع هتماضی زض ظهاى تحَیل گطفتي هساضوی وِ تِ ایي ضیَُ آظاز هیطَز العاهی است ٍ زض ایي هَضز ٍوالت ًاهِ هحضطی غیط لاتل
پصیطش است .
تَضیــــــح  -۱هست تؼْس ذسهت آهَظش ضایگاى زض هماعغ واضزاًی ٍواضضٌاسی پیَستِ تستگی تِ ًَع سْویِ پسیطفتِ ضسُ زض آظهَى سطاسطی یه
تطاتط  ,زٍ تطاتط ٍیا سِ تطاتط عَل هست تحػیل ذَاّس تَز .
( پصیطفتِ ضسگاى سْویِ ّای آظاز – هٌغمِ یه – ضاّس – ذاًَازُ هؼظن ضْسا – ایثاضگطاى – ًْضت سَاز آهَظی – جْاز – جاًثاظاى – آظازگاى –
ــُ ضسگاى سْویــُ ّای هٌاعك -5-4-3-2ػطایط
زاًطجَیاى غیط ایطاًی پصیطفتِ ضسُ اظ عطیك وٌىَض سطاسطی یه تطاتط هست تحػیل )  ( ،پصیطفت
– هٌاعك هحطٍم ٍ ٍضٍزی ّای هٌغمِ ای سال  ۶۲زٍ تطاتط هست تحػیل)  ( ،پصیطفتِ ضسگاى سْویِ استاًساضی ّا سِ تطاتط هست تحػیل ) .
تَضیــــح  -2هست تؼْس ذسهت آهَظش ضایگاى زض هماعغ واضضٌاسی ًاپیَستِ – واضضٌاسی اضضس ًاپیَستِ ٍزوتطی  ،یه تطاتط هست تحػیل است .
تَضیــــح  -3فاضؽ التحػیالى هتؼْس ذسهت زض آهَظش ٍ پطٍضش الظم است اظ ازاضُ ول آهَظش ٍ پطٍضش استاى هحل ذسهت ذَز هجَظوتثی هثٌی تط
تِ اتوام ضسیسى تؼْس ذسهت تِ آهَظش ٍ پطٍضش تِ اًضوام ذالغِ سَاتك ذسهت زٍلتی ( فطم ضواضُ ) ۵۰۲ضا اضائِ ًوایٌس .
 - 3اضائِ ًاهِ لغَ تؼْس تَضسیِ تَزى اظ تاالتطیي همام ساظهاًْای هطتَط زض ذػَظ فاضؽ التحػیالى تَضسیِ ساظهاًْا ٍ اضگاًْا .
 - 4اغل تطي تسَیِ حساب تاظپطزاذت تسّی تِ غٌسٍق ضفاُ زاًطجَیاى اظ غٌسٍق ضفاُ هطوعی زض تْطاى ( زض غَضت تسّىاض تَزى تِ غٌسٍق ضفاُ )
 -5فتَوپی پایاى ذسهت یا هؼافیت زائن یا هؼافیت هَلت یا زفتطچِ آهازُ تِ ذسهت تسٍى هْط غیثت یا اغل گَاّی غازضُ اظ حَظُ ًظام ٍظیفِ هثٌی
تط اضتغال تِ ذسهت ًظام ٍظیفِ یا گَاّی اضتغال تِ تحػیل زض همغغ تاالتط اظ زاًطگاُ هحل تحػیل وِ ضواضُ ٍ تاضید هؼافیت تحػیلی زض همغغ تاالتط
زض آى شوط ضسُ تاضس ( تطای آلایاى )
 -6فتَوپی زاًطٌاهِ همغغ یا هماعغ لثلی زاًطگاّی ٍ ًیع فطم ًحَُ آظاز ساظی آًْا.
تَضیـــح ایٌىِ  :فطم آظاز ساظی زاًطٌاهِ تِ ّوطاُ زاًطٌاهِ اظ عطف زاًطگاُ هحل تحػیل همغغ لثلی غازضهی ضَز .
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هسضوی وِ اظ ضٍی آى تتَاى تاضید ٍضٍز ٍ تاضید فاضؽ التحػیلی اظ همغغ یا هماعغ تؼسی زضزاًطگا ُ ّای زیگط ضا استٌثاط ًوَز .

 -8زٍ لغؼِ ػىس  ۳×۴توام ضخ ظهیٌِ سفیس تطای آلایاى تا پَضص سٌگیي ازاضی ٍ تطای ذاًوْا تا همٌؼِ تسٍى آضایص .
 - 9یه تطي فتَوپی ضٌاسٌاهِ ٍ واضت هلی
زاًطگاُ سلواى فاضسی واظضٍى
هسیطیت اهَض آهَظضی– اهَض زاًص آهَذتگاى

