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بسمٍتعالي 


سزمایٍگذارانبزایمشارکتدرساخت 

اسىاداستعالمارسیابيکیفييتًان


مزاکشمحالت 
الف-اطالعاتکلي،شزایطمالييقزاردادیيبزوامٍسماويارسیابيکیفي
 -1مًضًعفزاخًان :ا٘تربة سطٔبیٌٝصاض شیػالح خٟت ٔطبضوت زض سبذت ٔطوع ٔحالت ٚ 11 ٚ 10الغ زض فبظ ٔ ٚ 1حّٚ 15 ٝالغ
زض فبظ  2ضٟط خسیس ٌّجٟبض.
 -2وًعفزاخًان:اضظیبثی ویفی.
 -3واميوشاويدستگاٌ :ضطوت ػٕطاٖ ضٟط خسیس ٌّجٟبض ویّٔٛتط  35خبزٔ ٜطٟس-لٛچبٖ .ضٟط خسیس ٌّجٟبض ،ثّٛاض اثٗ سیٙب٘ ،جص
ٔیساٖ اثٗ سیٙب.
سزمایٍگذاری :آٚضز ٜضطوت ػٕطاٖ زض ایٗ ضطاوت ،ضبُٔ اضظش ظٔیٗ ثب وبضثطی تدبضی  ٚػٛاضؼ ضٟطزاضی

 -4بزآيردايلیٍمبلغ
ثطای ٔطوع تدبضی ٞ ٚعی٘ ٝٙظبضت ػبِی ٝثطای سبذت وّی ٝوبضثطیٞب است .اظ آ٘دب و ٝثٝغٛضت ٕٞعٔبٖ ذسٔبت ػٕٔٛی تٛسظ
ضطیه سبذت ٝضس ٚ ٜزض اذتیبض ضطوت ػٕطاٖ لطاض ٔیٌیطز ٔؼبزَ ٞعی ٝٙسبذت ایٗ ذسٔبت اظ اضظش آٚضز ٜضطوت ػٕطاٖ (ظٔیٗ
تدبضی) وسط  ٚث ٝآٚضز ٜضطیه افعٚزٔ ٜیٌطزز .ث ٝػجبضت زیٍط آٚضز ٜضطیه ضبُٔ اضظش ظٔیٗ تدبضی ٔؼبزَ ٞعی ٝٙسبذت
ذسٔبت ػٕٔٛی ٞ ٚعی ٝٙسبذت ٔطوع (ٔطاوع) تدبضی.
جذيلالف–سطحسمیهيسیزبىایاوًاعکاربزیَایمزاکشخذماتبٍتفکیکبستٍَایپیشىُادی 
ثستٝ
پیطٟٙبزی
ٔطوع ٔحّٝ

10

11

15

ٔسبحت تمطیجی

سغح تمطیجی

سغح تمطیجی ظیطثٙبی

ظیطثٙبی عجمبت

ظیطظٔیٗ (1عجم)ٝ

(ٔتطٔطثغ)

(ٔتط ٔطثغ)

927

649
741

ضزیف

وس ٘ٛسبظی

وبضثطی

تطاوٓ

سغح اضغبَ

1

1-10-63-1

تدبضی

%100

%70

927

2

1-10-59-1

تدبضی

%100

%70

1059

1059

3

1-32-9-2

تدبضی

%140

%70

5200

7280

3640

4

1-10-46-1

آٔٛظضی

%60

%30

6357

3814

1907

5

1-10-45-1

ظٔیٗ ثبظی (ضٚثبظ)

-

-

1600

0

0

6

1-11-77-1

تدبضی

%100

%70

337

337

236

7

1-32-29-1

تدبضی

%120

%60

4104

4925

2462

8

1-11-65-1

آٔٛظضی

%60

%30

3000

1800

900

9

1-11-66-1

ظٔیٗ ثبظی (ضٚثبظ)

-

-

1380

0

0

10

2-15-17-1

پبضن

-

-

20950

0

0

11

2-15-11-1

تدبضی

%120

%70

930

1116

651

12

1-31-19-1

تدبضی

%140

%70

4017

5623

2812

13

2-33-33-1

تدبضی

%180

%70

3024

5443

2117

14

2-15-16-1

ٔصٞجی

%100

%50

1525

1525

762

15

2-15-24-1

آٔٛظضی

%60

%30

2880

1728

864

1

(ٔتطٔطثغ)

ثطآٚضز اِٚیٚ ٝ
تمطیجی حدٓ وُ
سطٔبیٌٝصاضی
(ٔیّیبضز ضیبَ)

315

182

447
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ثطآٚضز زلیك پس اظ اضظیبثی ویفی ٔطبضوتوٙٙس ٜاظ عطیك وبضضٙبسی ضسٕی زازٌستطی ٔٙترت ضطوت ػٕطاٖ ضٟط خسیس ٌّجٟبض
غٛضت ذٛاٞس ٌطفت.



ثٟطٜثطزاضی ٔدبظ زض ظٔیٗ ٞب ثب وبضثطی تدبضیٚ ،احس تدبضی ٔ ٚطبػبت ٔطثٛط ث ٝآٖ ثٛز ٚ ٜزض عجم ٝظیطظٔیٗ ،ا٘جبض  ٚتبسیسبت ٚ
یب پبضویٔ ًٙیثبضس.



ضٕبض ٜضزیفٞبی  1تب  ،5ث٘ ٝبْ ثستٔ ٝطوع ٔحّ ،10 ٝضزیفٞبی  6تب  9ث٘ ٝبْ ثستٔ ٝطوع ٔحّ ٚ 11 ٝضزیفٞبی  10تب  15ث٘ ٝبْ
ثستٔ ٝطوع ٔحّٔ 15 ٝیثبضٙس  ٚثطای ٞط ثست ٝتٟٙب یه سطٔبیٌٝصاض ا٘تربة ذٛاٞس ضس.

 -5مذتديرٌمشارکت :ایٗ ٔست ثب تٛخ ٝث ٝثست ٝا٘تربثی ٔتفبٚت ٔ ٚغبثك خس َٚظیط ذٛاٞس ثٛز:
ثست ٝا٘تربثی
ٔطوع ٔحّٝ

ٔست ظٔبٖ تٟی٘ ٝمطٞ ٝب ٚ
اذص پطٚا٘ ٝسبذتٕب٘ی (ٔب)ٜ

زٚضاٖ سبذت  ٚآٔبزٜسبظی
خٟت ثٟطٜثطزاضی (ٔب)ٜ

وُ ٔست زٚضٔ ٜطبضوت
(ٔب)ٜ

10

4

28

32

11

4

14

18

15

4

36

40

َا،دستًرالعملَاياستاوذاردَایاجزایي:


ريش
-6
٘ططی ٝضٕبضٔ( 55 ٜطرػبت فٙی ػٕٔٛی وبضٞبی سبذتٕب٘ی)٘ ،ططی ٝضٕبضٔ( 101 ٜطرػبت فٙی ػٕٔٛی ضا٘ ،)ٜطرطی ٝضرٕبضٜ
( 120آییٗ٘بٔ ٝثتٗ ایطاٖ)٘ ،ططی ٝضٕبضٔ( 128 ٜطرػبت فٙی ػٕٔٛی تأسیسبت)٘ ،ططی ٝضٕبضٔ(110 ٜطرػربت فٙری ػٕرٔٛی
تأسیسبت ثطلی)٘ ،ططی ٝضٕبضٔ( 303 ٜطرػبت فٙی ػٕرٔٛی وبضٞربی ذرظ ِِٛر ٝآة  ٚفبشرالة ضرٟطی)٘ ،طرطی ٝضرٕبض123 ٜ
(ٔطرػبت فٙی ػٕٔٛی ٔربظٖ آة ظیطظٔیٙی)٘ ،ططی ٝضٕبضٔ( 95 ٜطرػبت فٙی ٘مطٝثطزاضی)٘ ،طرطی ٝضرٕبض( 228 ٜآئریٗ٘بٔرٝ
خٛضىبضی سبذتٕبٖ ٞبی ایطاٖ)ٔ ،مطضات ّٔی سبذتٕبٖ ایطاٖ  ٚوّی ٝثرطٙبٔٞٝب  ٚآییٗ٘بٔٞٝبیی و ٝث ٝتطریع وبضفطٔرب ثرب ایرٗ
پطٚغٔ ٜطتجظ ثبضٙس.
دریافتاسىاداستعالمارسیابيکیفي :اظ ضٚظ ضٙجٛٔ ٝضخ ِ 1396/12/26غبیت ضٚظ زٚضرٙجٔ ٝرٛضخ  1397/01/20زض ایربْ ییرط

-7
تؼغیُ ،اظ سبػت  8اِی  ،16اس حوسه سزمایهگذاری و مشارکت های شزکت عمزان شهز جدید گلبها ر و یا اس طزیق وب ساایت شازکت اه
نشانی www.golbahar-ntoir.gov.ir :قا ل دریافت است.

استعالمارسیابيکیفي :تب سبػت  16ضٚظ یهضٙجٛٔ ٝضخ  ،1397/01/26ث ٝزثیطذب٘ ٝضطوت ػٕرطاٖ ضرٟط خسیرس

 -8تحًیلاسىاد
ٌّجٟبض ،تحٛیُ ضٛز.
اظ سطٔبیٌٝصاضا٘ی و ٝاسٙبز استؼالْ اضظیبثیویفی ضا زضیبفت ٔیٕ٘بیٙس زضذٛاست ٔیٌطزز چٙب٘چ ٝتٕبیُ ث ٝتىٕیُ  ٚاضائر ٝاسرٙبز
خٟت اضظیبثی ٘ساض٘سٔ ،طاتت ضا ثٝغٛضت وتجی ،حساوثط تب سربػت  16ضٚظ چٟبضضرٙجٔ ٝرٛضخ  ،1397/01/22ثر ٝزثیطذب٘ر ٝضرطوت
ػٕطاٖ ضٟط خسیس ٌّجٟبض ،ث ٝآزضس ٔٙسضج زض خعء  3ثٙس اِف ،اػالْ ٕ٘بیٙس.
 -9تُیٍلیستکًتاٌ :پس اظ زضیبفت ٔساضن اظ ٔتمبشیبٖ سطٔبیٌٝصاضی ،عی ٔست حساوثط 10ضٚظ ٘سجت ث ٝا٘دبْ اضظیبثی ویفری ٚ
تٟیِ ٝیست وٛتب( ٜسطٔبیٌٝصاضا٘ی و ٝحسالُ أتیبظ  60ضا وست ٕ٘بیٙس زض ِیست وٛتب ٜلطاض ذٛاٙٞرس ٌطفرت) ،الرساْ ٔریٌرطزز ٚ
زػٛت٘بٔ ٝاضائ ٝپیطٟٙبز ٔبِی ثطای سطٔبیٌٝصاضا٘ی و ٝزض ِیست وٛتب ٜلطاض ٔیٌیط٘س ،اضسبَ ذٛاٞس ضس.
 -11ريشاوتخاب :ضٚش ا٘تربة سطٔبیٌٝصاض ثطاسبس ضٚش ویفیت-لیٕت ٔیثبضس و ٝزض ایٗ ضٚش شطیت تبثیط أتیبظ ویفی ٔؼربزَ
 0/5زض٘ظط ٌطفت ٝذٛاٞس ضس ث٘ ٝحٛی و ٝپس اظ اضظیبثی ویفی سطٔبیٌٝصاضاٖ (حسالُ أتیبظ ویفی ٔٛضز لج 60 َٛأتیبظ)  ٚثرب زض
٘ظطٌطفتٗ زضغس پیطٟٙبزی س ٟٓضطوت ػٕطاٖ ،سطٔبیٌٝصاض ثطتط ا٘تربة  ٚاػالْ ذٛاٞس ٌطزیس.
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معیارَایارسیابيکیفييتًانپیشىُاددَىذگانيوحًٌتعییهامتیاسدرَزیکاسمعیارَا

ب-
ٔؼیبضٞبی اضظیبثیویفی  ٚتٛاٖ سطٔبیٌٝصاضاٖ  ٚأتیبظ ٞطیه اظ ٔؼیبضٞب ٔغبثك خس" َٚة"  ٚثٝضطح ثٙسٞبی  1تب  3شیُ ٔیثبضس.
جذيلب-معیارَایارسیابيسزمایٍگذاراندرپزيصٌَایمشارکتي 
ردیف 

معیار 

1

تٛاٖ ٔبِی

سیزمعیار 

اضظیبثی تٛاٖ ٔبِی

تًضیحات 

امتیاس 

اضظیبثی تٛاٖ ٔبِی پیطرٟٙبززٙٞسٌبٖ ثطاسربس اعالػربت حرساوثط  5سربَ
ٌصضت ٝتؼییٗ ٔیضٛز .چٍٍ٘ٛی تؼییٗ  ٚاحطاظ حساوثط أتیبظ ترٛاٖ ٔربِی
پیطٟٙبززٙٞسٌبٖ ثٝغٛضت ظیط است:
ٌ -1ررطزش ٔرربِی  5سرربَ ٌصضررت ٝزض حسرربة یررب حسرربةٞرربی ثررب٘ىی
سطٔبیٌٝصاض ٔؼبزَ ( %50پٙدب ٜزضغرس) ثرطآٚضز اضظش ورُ پرطٚغٔ( ٜرٛضز
ٔطبضوت) ثبضس.
ٌ -2ررطزش ٔرربِی  2سرربَ ٌصضررت ٝزض حسرربة یررب حسرربةٞرربی ثررب٘ىی
  41سطٔبیٌٝصاض ٔؼبزَ ( %50پٙدب ٜزضغس) س ٟٓسطٔبیٌٝرصاض اظ ثرطآٚضز اضظش
وُ پطٚغٛٔ( ٜضز ٔطبضوت) ثبضس.
تأییس اػتجبض ٌ ٚطزشٔبِی ٔٛٙط ث ٝاضای ٝاسٙبز ٔثجت ٝاظ سٛی ثب٘ه ٞب یب

جمعکلامتیاس
َزمعیار 

 51

ٔٛسسبت اػتجبضی ٔؼتجط تب ٔیعاٖ ٔٙسضج زض ثٙسٞبی  2 ٚ 1ذٛاٞسثٛز.
ثبالتطیٗ ٔیعاٖ ٌطزش ٔبِی وستضس ٜاظ ٞط وساْ اظ ثٙسٞبی ٔ 2 ٚ 1جٙبی
ٔحبسجٔ ٝیثبضس .زضغٛضت تفبٚت ٔیعاٖ ٌطزش ٔبِی ثب ٔٛاضز ٔٙسضج زض
ثٙسٞبی  ،2 ٚ 1أتیبظ تٛاٖ ٔبِی ثٝتٙبست تغییط ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
تدطث ٝزض ظٔی ٝٙتبٔیٗ
ٔٙبثغ ٔبِی

سٛاثك وبضٞبی
اخطا ضس ٜزض
2

تدطث( ٝسبثم ٝاخطایی)

لجُ تٛسظ
سطٔبیٌ ٝصاض
(ضرع حمیمی
یب حمٛلی)

حسٗ سبثك زض وبضٞبی
لجّی

3

تٛاٖ فٙی ،ثط٘بٔٝ

تٛاٖ تدٟیعاتی

 11

تدطث ٝحضٛض پیطٟٙبززٙٞس ٚ ٜیب تبٔیٗوٙٙسٌبٖ ٔبِی ٕٞىبض ٚی زض
سطٔبیٌٝصاضی پطٚغٜٞبیی و ٝتبٔیٗ ٔبِی ث ٝػٟس ٜآٖٞب ثٛز ٜاست.

اضظیبثی تدطث( ٝسبثم ٝاخطایی) پیطٟٙبزٙٞسٌبٖ ثط اسبس اعالػربت ٔطثرٛط
ث ٝتؼساز ٛ٘ ٚع وبضٞبی ٔطبث ٝا٘دبْضرس ٚ ٜیرب زض زسرتاخرطا ،زض ضضرتٚ ٝ
ظٔی ٝٙپطٚغ ٜزض  5سبَ ٌصضت ،ٝا٘دبْ ٔیضٛز .حرساوثط أتیربظ زضغرٛضتی
احطاظ ٔیضٛز و ٝتؼساز یه وبض ثب ٞعی ٝٙاخطای تب یره ثطاثرط اضظش ٔرٛضز
 25
ٔطبضوت ،تؼساز یهوبض ثب ٞعی ٝٙاخطای تب ز ٚثطاثط اضظش ٔٛضز ٔطربضوت ٚ
تؼساز یه وبض ثب ٞعی ٝٙاخطای تب س ٝثطاثط  ٚثیطتط اظ اضظش ٔٛضز ٔطبضوت،
تٛسظ پیطٟٙبزٙٞس ٜاخطا ضس ،ٜیب زض زستاخطا ثبضس .ثطای ٔمربزیط وٕترط،
أتیبظ تدطث ٝثٝتٙبست وبٞص ٔییبثس.
5

 .پیطٟٙبززٙٞسٌبٖ ٔیثبیست أتیبظ اضظیبثی وبضفطٔبیبٖ لجّری ذرٛز ،ثرطای
ٞط یه اظ وبضٞبی لجّی زض پٙح سبَ ٌصضت ٝضا ثٝغٛضت خساٌب٘ ٝزضیبفت ٚ
شٕیٕ ٝاسٙبز استؼالْ اضظیبثیویفی ث ٝزثیطذب٘ ٝضطوت ػٕطاٖ ضٟط خسیس
ٌّجٟبض تسّیٓ ٕ٘بیٙس .

4

٘بْ ٔ ٚطرػبت ٔبضیٗآالت  ٚتدٟیعات و ٝزض اذتیبض پیٕب٘ىبض ٔیثبضس،
3

 31

 21
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ضیعی ٚ

ثٝا٘ضٕبْ ٔساضن ٔبِىیت  ٚیب استیدبضی آٖٞب شٕیٕ ٝپیطٟٙبز ٌطزز.

تدٟیعاتی

حساوثط أتیبظ تٛاٖ تدٟیعاتی پیطٟٙبززٙٞسٌبٖ ث ٝپیطٟٙبززٙٞسٜای وٝ
ثیطتطیٗ اسٙبز ٔبِىیت ٔبضیٗآالت ٔٛضز٘یبظ اخطای پطٚغ ٜضا اضای ٝزٙٞس،
تؼّك ٔیٌیطز .

تٛاٖ فٙی  ٚثط٘بٔٝضیعی

4

تٛاٖ تبٔیٗ وبال

4

تٛاٖ ٔسیطیتی

4

اضظیبثی تٛاٖ فٙی  ٚثط٘بٔٝضیعی سطٔبیٌٝصاضاٖ ثطاسبس ٔؼیبضٞبی ظیط
ا٘دبْ ٔیضٛز.
اِف -وفبیت وبضوٙبٖ وّیسی
ة -تٛاٖ ثط٘بٔٝضیعی  ٚوٙتطَ پطٚغٜ
و٘ ٝسجت أتیبظ ثٙس "اِف" ث ٝثٙس "ة" 60 ،ث 40 ٝذٛاٞس ثٛز.
اضائ ٝحساوثط  4لطاضزاز زض  5سبَ ٌصضت ٝؤ ٝطثٛط ث ٝتبٔیٗ وبال ٚ
تدٟیعات پطٚغٜٞب ٔیثبضسٕٞ ،چٙیٗ اضائٔ ٝساضن ٔطتجظ ثب زاضا ثٛزٖ
سیستٓ ٟٔٙسسی ذطیس وبال  ٚتضٕیٗ ویفیت  ٚاستب٘ساضز ٔحػٛالت
فطٚذت ٝضس ٜثب تٛخ ٝث ٝضشبیت ٔطتطی  ٚا٘دبْ ذسٔبت پطتیجب٘ی
اضائ ٝحساوثط  2لطاضزاز  EPCزض  5سبَ ٌصضت ٚ ٝاضظیبثی وبضفطٔب اظ ٘حٜٛ
اخطای لطاضزاز .اضائٔ ٝساضن ٔطثٛط ث ٝتحػیالت  ٚزٚضٜٞبی ٔسیطیتی
ٔطتجظ ثب حساوثط  5ػض ٛاظ اػضبء ٞیبت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطاٖ پطٚغٕٞ ٚ ٜچٙیٗ
ضٚش ٔسیطیت اعالػبت ٘ ٚظبْ ٔستٙسسبظی ٌ ٚعاضشزٞی پطٚغٜٞب
اضائٔ ٝساضن ٔطتجظ ثب سبذتبض سبظٔب٘ی و ٝزاضای اعالػبت ظیط ثبضس-1 :

زا٘ص فٙی ٔغبِؼٚ ٝ
عطاحی

وبُٔ ثٛزٖ سبظٔبٖ  ٚوفبیت وبضوٙبٖ اغّی  ٚثبثت٘ -2 ،ظبْ ثط٘بٔٝضیعی ٚ
4

وٙتطَ پطٚغ٘ -3 ،ٜظبْ وٙتطَ  ٚتضٕیٗ ویفیت٘ -4 ،ظبْ ٔستٙسسبظی ٚ
ضٚش ٌعاضشزٞی -5 ،استفبز ٜاظ ٘ظبْٞب  ٚاثطاظ فٗآٚضی اعالػبت زض
سغح وطٛض -6 ،ػضٛیت زض ا٘دٕٗٞب  ٚخٛأغ ػّٕی  ٚترػػی

مجمًعامتیاس 

وست حسالُ  60أتیبظ اظ  100أتیبظ تٛسظ ٔتمبشی اِعأی است.

 111

ج-دستًرالعملتُیٍيارسالاسىاديمذارکالسمبزایارسیابيکیفييتًانپیشىُاددَىذگان 
پیطٟٙبززٙٞسٌبٖ ٔیثبیست اسٙبز ٔ ٚساضن اضظیبثی ویفی  ٚتٛاٖ اخطای وبض ذٛز ضا ثر ٝضرطح ظیرط تٟیر ٚ ٝپرس اظ ٟٔرط  ٚأضربء وّیرٝ
غفحبت ثب ٟٔط  ٚأضبء غبحجبٖ ٔدبظ ضطوت/تفب٘ٓٞبٔ ٝزاذّی  ،زض پبورت زضثسرت ٝور٘ ٝربْ پیطرٟٙبززٙٞس ،ٜآزضس ،تّفرٗ ٕٞ ٚچٙریٗ
ٔٛشٛع فطاذٛاٖ ثط ضٚی آٖ زضج ضس ٜثبضس ضا ثب لیس اسٙبز ٔ ٚساضن اضظیبثی ویفی  ٚتٛاٖ اخطای وبض ث ٝزثیطذب٘ر ٝضرطوت ػٕرطاٖ ضرٟط
خسیس ٌّجٟبض (ث ٝآزضس ٔٙسضج زض خعء  3ثٙس اِف ایٗ زستٛضاِؼُٕ) ،تحٛیُ  ٚضسیس زضیبفت زاض٘س.
 -1اغُ اسٙبز استؼالْ اضظیبثی ویفی  ٚتٛاٖ اخطای وبض زضیبفتی اظ زستٍب.ٜ
 -2خس َٚتىٕیُضسٔ ٜطرػبت ثجتی حبٚی اعالػبت ثجتی ضطوت /تفب٘ٓٞبٔ ٝزاذّی پیطٟٙبززٙٞس( ٜخس َٚج )1-ثر ٝا٘ضرٕبْ تػرٛیط
اسبسٙبٔ ،ٝآٌٟی تأسیس ،آذطیٗ تغییطات  ٚآذطیٗ آٌٟی ضٚظ٘بٔ ٝضسٕی ٔطثٛط ث ٝا٘تربة ٔسیطاٖ.
-3

4
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جذيلج-مشخصاتثبتيپیشىُاددَىذٌ 
ضزیف
1

٘بْ ضطوت /تفب٘ٓٞبٔ ٝزاذّی

2

٘ٛع ضطوت /تفب٘ٓٞبٔ ٝزاذّی

 -1 3سبَ تأسیس
 -2 4آذطیٗ سطٔبی ٝثجتضسٜ
 -3 5اسبٔی سٟبٔساضاٖ  ٚتطویت سٟبْ ضطوت
ٔ -4 6ؼطفی ٔسیط ػبُٔ ٞ ٚیأت ٔسیط ٜاظ ٘ظط تحػیالت  ٚسبثم ٝوبضی
ٔ -5 7ؼطفی٘بٔ ٝتفب٘ٓٞبٔ ٝزاذّی (زضغٛضت ٚخٛز)
ٔ -6 8یعاٖ ٛ٘ ٚع تؼٟسات ٞط ػض ٛزض تفب٘ٓٞبٔ ٝزاذّی (زضغٛضت ٚخٛز)
ٔ -7 9ؼطفی غبحجبٖ أضبی ٔدبظ زض ضطوت /تفب٘ٓٞبٔ ٝزاذّی
تجػط :ٜپیطٟٙبززٙٞسٌبٖ زض لبِت تفب٘ٓٞبٔ ٝزاذّی ٔیثبیست ٔساضن ٔٛشٛع ایٗ ثٙس ضا ثطای وّی ٝاػضربء تفرب٘ٓٞبٔر ٝزاذّری شرٕیٕٝ
ٕ٘بیٙسٕٞ .چٙیٗ ٔساضن ثجتی ٕٞىبضاٖ ظیطٔدٕٛػ ٝپیطٟٙبززٙٞس٘ ٜیع ٔیثبیست شٕیٌٕ ٝطزز.
 -4تػٛیط ثطاثط اغُ ٌٛاٞیٙبٔٞٝبی تطریعغالحیت ضطوت /تفب٘ٓٞبٔ ٝزاذّی پیطٟٙبززٙٞس ٜغبزض ٜاظ سبظٔبٖ ثط٘بٔ ٚ ٝثٛزخ ٝوطٛض
 ٚسبیط ٌٛاٞیٙبٔٞٝبی ٔطتجظ
 -5یه ٘سر ٝتػٛیط ثطاثط اغُ تفب٘ٓٞبٔ ٝزاذّی ثیٗ اػضبء تفب٘ٓٞبٔ ٝزاذّی (زضغٛضت ٚخٛز)
ٔ -6ساضن  ٚتٛافمٙبٔٞٝبی اِٚیٔ ٝطثٛط ث ٝتأٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی اظ عطیك تأٔیٗوٙٙسٌبٖ ٔؼتجط ٔبِی  ٚیب تؼٟس پیطٟٙبززٙٞس ٜثرطای ترأٔیٗ
ٔٙبثغ ٔبِی تب سمف ثطآٚضز اِٚی ٝپطٚغ ،ٜضاسبً تٛسظ ذٛز پیطٟٙبززٙٞس ،ٜثٝا٘ضرٕبْ ٌرٛاٞیٞرب ٔ ٚسرتٙسات ٔطثرٛط ثرٙٔ ٝربثغ ٔربِی
ٔطثٛع.ٝ
 -7فطْ تؼٟس ثیٕ ،ٝفطْ ػسْ ضٕ َٛلب٘ٙٔ ٖٛغ ٔساذّ ٝوبضٔٙساٖ زض ٔؼبٔالت زِٚتی ،فطْ تؼٟس٘بٔ ٝزض ٔٛضز پصیطش ٔسئؤِیتٞبی ٘بضری
اظ ٔمطضات ،اسٙبز ٔ ٚساضن ػٕٔٛی پیٕبٖ ،فطْ ذٛزاظٟبضی اػالْ وبضٞبی زض زست اخطا  ٚظطفیت آٔبز ٜثىبض ،فطْ ٞطت  ٚاظٟبض٘بٔٝ
اضظیبثی تٛاٖ اخطایوبض تىٕیُضس ٜتٛسظ ضطوت  ٚیب اػضب تفب٘ٓٞبٔ ٝزاذّی  ،ثب ٟٔط  ٚأضبء پیطٟٙبززٙٞس.ٜ
ٕٛ٘ -8زاض سبظٔب٘ی ضطوت /تفب٘ٓٞبٔ ٝزاذّی و ٝثطای ا٘دبْ وبضٞبی ٔٛشٛع ٔٙبلػ ٝپیصثیٙی ضس ٜاست ثب ٔطرع ٕ٘ٛزٖ خبیٍبٞ ٜرط
وساْ اظ اػضبی تفب٘ٓٞبٔ ٝزاذّی.
 -9ضظ ٝٔٚتحػیالت  ٚسٛاثك وبضی اػضبی ٞیأت ٔسیط ٚ ٜوبضوٙربٖ وّیرسی (ٔرسیطاٖ پرطٚغ ،ٜسطپطسرتوبضٌرب ٚ ٜوبضضٙبسربٖ اخرطای
ػّٕیبت) ثب تػٛیط ٔستٙسات ٔطثٛع ٝاظلجیُ ٔساضن تحػیّی ،سٛاثك وبضی  ٚییطٜ
 -11تػٛیط ٔساضن ٔطثٛط ث٘ ٝظبْ ثط٘بٔٝضیعی  ٚوٙتطَ پطٚغٜ
 -11فٟطست لطاضزازٞبی ا٘دبْضس ٚ ٜزض زستاخطا زض  5سبَ اذیط ثب زضج اعالػبت ٘بْ پطٚغٛٔ -ٜشٛع لرطاضزازٔ -رست لرطاضزازٔ -جّر
لطاضزاز -تبضید ضطٚع -تربضید تحٛیرُ وربض  ٚیرب زضغرس پیطرطفت فیعیىری زض  5سربَ ٌصضرتٕٞ ،ٝرطا ٜثرب تػرٛیط ٔٛافمتٙبٔرٞٝرب ٚ
ٔفبغبحسبةٞبی تأٔیٗاختٕبػی ٔطثٛعٕٞ ٚ ٝچٙیٗ اغُ خسَٞٚبی تىٕیُضس ٜاضظیبثی حسٗسبثم ٝزض وبضٞبی لجّی ،ور ٝثرٝعرٛض
خساٌب٘ ٝثطای ٞط لطاضزاز تٛسظ زستٍب ٜوبضفطٔبی ٔطثٛعٟٔ ٝط  ٚأضبء ضس ٜثبضس.
 -12تػٛیط اظٟبض٘بٔٞٝبی ٔبِیبتی  5سبَ ٌصضتٝ
ٌ -13عاضش زضآٔس ٘بذبِع  5سبَ ٌصضتٔ ٝستٙس ثٔ ٝجبِ غٛضتٚشؼیتٞبی وبضوطز  ٚتؼسیُ زضیبفتضس.ٜ
 -14اغُ تأییس اػتجبض اظ سٛی ثب٘هٞب یب ٔٛسسبت اػتجبضی ٔؼتجط تب سمف ٔجّ ٔٛشٛع فطاذٛاٖ.
 -15تػٛیط ثطاثط اغُ اسٙبز ٔبِىیت  ٚیب اخبضٜ٘بٔٞٝبی ٔبضیٗآالت  ٚثٝعٛض ذبظ.
 -16زضغٛضت زاضتٗ ٕٞىبض یب تفب٘ٓٞبٔ ٝزاذّی ثطای عطاحی ،ذسٔبتٟٔٙسسی  ٚییط ،ٜاضایٔ ٝساضن ٔٙسضج زض خعء  1تب  14ثٙرس "ج"
ایٗ زستٛضاِؼُٕ ،حستٔٛضز ثطای وّی ٝاػضبی تفب٘ٓٞبٔ ٝزاذّی اِعأی است.
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 -17ػال ٜٚثط ٔساضن فٛق ،اضائٔ ٝساضن ٔططٚح ٝظیط ثطای اضظیبثی تدطث ٝپیطٟٙبززٙٞس ٜزض ظٔی ٝٙتأٔیٗ وبال شطٚضی است.
ٔ -1-16ساضن ٔطثٛط ث ٝسیستٓ ٟٔٙسسی ذطیس وبال
 -2-16اعالػبتٔ ،طرػبت فٙی ،ثطٚضٛضٞب  ٚوبتبِٛيٞب  ٚاستب٘ساضزٞبی ٔحػٛالت فطٚذترٝضرس ٜلجّری  ٚزض حربَ فرطٚش تٛسرظ
پیطٟٙبززٙٞس ٜیب ٕٞىبض تأٔیٗوٙٙس ٜوبالی ٚی.
 -3-16ضشبیت ٘بٔٔ ٝطتطیبٖ یب وبضفطٔبیبٖ لجّی زض ٔٛضز ضشبیت ایطبٖ اظ ذسٔبت پیطٟٙبززٙٞس ٚ ٜیب تأٔیٗوٙٙس ٜظیطٔدٕٛػرٚ ٝی
زض زٚض ٜتضٕیٗ  ٚا٘دبْ ذسٔبت پطتیجب٘ی ثؼس اظ زٚض ٜتضٕیٗ ثطای وبالی فطٚذت ٝضس.ٜ
ٔ -18ساضن ٔطثٛط ث ٝعی زٚضٜٞبی ٔسیطیتی پیطٟٙبززٙٞس.ٜ
 -19اضائٔ ٝساضن  ٚاعالػبت ٔطثٛط ث ٝضٚش ٔسیطیت اعالػبت٘ ،ظبْ ٔستٙسسبظی ٌ ٚعاضشزٞی پطٚغٞ ٜب تٛسظ پیطٟٙبززٙٞس.ٜ
ٔ -21ساضن  ٚاعالػبت ٔطثٛط ث ٝلطاضزازٞبی پطٚغٜٞبیی و ٝتأٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی ٔطثٛع ٝثٝػٟس ٜپیطٟٙبززٙٞس ٜثٛز ٜاست.
ٔ -21ساضن ٔ ٚستٙسات ٔطثٛط ث ٝسطٔبیٌٝصاضی پیطٟٙبززٙٞس ٚ ٜیب تأٔیٗوٙٙسٔ ٜبِی ٕٞىبض ٚی زض پطٚغٜٞب.
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محلٍ11يپزيصٌمکملآن 
وقشٍمًقعیتمزکش 





وقشٍکاربزیَایمزکشمحلٍ11يپزيصٌمکملآن 
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کاربزیَایمزکشمحلٍ15يپزيصٌَایمکملآن 

وقشٍ
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ومایکلياسپزيصٌَادرسطحشُز 
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