بسمه تعالی

فزم شناسنامه خدمت دستگاه اجزایی
 -2ضٌاسِ خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :صدور مجوس فعالیت شزکتهای تامین و تولید بذر
 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي كیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی ًطَس تٌویل هی ضَد).

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد ًطاٍسصی اغلْاى
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد ًطاٍسصی( هؼاًٍت تْثَد تَلیذات گیاّی -هذیشیت اهَس صساػت )
ضشح خذهت

بذر ًَػی اًذام گیاّی است کِ بزای تکثیز هَرد استفادُ ٍاقغ هی شَد ٍبزاساس قَاًیي هَجَد
هی بایست هَرد گَاّی سیستن ثبت ٍ گَاّی بذر ٍ ًْال قزار گیزد  .بِ هَجب قاًَىٍ ،سارت جْاد
کشاٍرسی هَظف است بِ هٌظَر حفاظت اس هٌافغ هلی ،ساهاًذّی اهَر کٌتزل ٍ گَاّی بذر ٍ ًْال ٍ
حفظ حقَق هالکیت هؼٌَی بِ ًژاد گزاى ً ،سبت بِ شٌاسایی ٍثبت ارقام جذیذ گیاّی ٍ کٌتزل ٍ
ًظارت بز اهَر بذر ٍ ًْال کشَر اقذام ًوایذ .در حال حاضز شزکتْای تَلیذ کٌٌذُ بذر در استاى
تَلیذ بذر

اصفْاى در تَلیذ اًَاع بذٍر گٌذم ،جَ ٍ سیب سهیٌی ٍ یًَجِ هشارکت داشتِ ٍ بزای

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
 خذهت تِ ًسة ٍ ًاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

حاًویتی
*
سٍستایی
ضْشی
هٌغوِ ای
* هلی
هالیات ً سة ٍ ًاس
ثثت هالٌیت
تاهیي اجتواػی
سالهت
آهَصش
* تَلذ
سایش
هذاسى ٍ گَاّیٌاهِّا ٍكات
تاصًطستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخع
كشاسسیذى صهاًی هطخع
 تواضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تطخیع دستگاُ
 دسخَاست هتواضی تَلیذ تزس -تائیذیِ ًویتِ تزس استاى

ًحَُ آؿاص خذهت
هذاسى الصم تشای اًجام
خذهت
هَاًیي ٍ هوشسات تاالدستی
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى
تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

ضشًتْای خػَغی ٍاجذ ضشایظ تَلیذ

 تػذی گشی
 استاًی

قَاًیي ثبت ٍ گَاّی بذر ٍ ًْال
هحذٍد خذهت گیشًذگاى دس:
 45سٍص
یٌثاس تشای ّویطِ
ًَ 2تت
هثلؾ(هثالؾ)

هاُ

كػل

سال
 . . .تاس دس:

هاُ

ضواسُ حساب (ّای) تاًٌی

كػل

سال

پشداخت تػَست الٌتشًٍیي

حساب هشًض تحویوات ًطاٍسصی
1150000
استاى
آدسس دهین ٍ هستوین خذهت دس ٍتگاُ دس غَست الٌتشًٍیٌی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى

ً -6حَُ
دستشسی تِ
خذهت

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

ًَع هخاعثیي

 -4هطخػات خذهت

هحصَالتی چَى پیاس ٍحبَبات ٍ بزخی اس هحصَالت گلخاًِ ای هجَساتی در شزف صذٍر هی باشذ.

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس غَست الٌتشًٍیٌی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت

www.
سساًِ استثاعی خذهت

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(كشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

الٌتشًٍیٌی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

تللي ّوشاُ (تشًاهِ ًاستشدی)
اسسال پستی
پیام ًَتاُ

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الٌتشًٍیي
تللي گَیا یا هشًض تواس
دكاتش پیطخَاى
ضواسُ هشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دكاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دكاتش پیطخَاى
سایش(تارًشًحَُ دستشسی)
 جْت احشاص اغالت كشد
 جْت احشاص اغالت هذسى
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 سایش:
كیلذّای هَسدتثادل

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشستاًی
استؼالم
استؼالم الٌتشًٍیٌی
ؿیش
الٌتشًٍیٌی
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ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
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ًام دستگاُ دیگش
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تشخظ
online

ًام ساهاًِ ّای دیگش

جْت تشسسی اهٌاًات هتواضی

رًش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

 ؿیشالٌتشًٍیٌی

رًش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

 ؿیشالٌتشًٍیٌی

الٌتشًٍیٌی

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًٌْای اعالػاتی) دس دستگاُ

رًش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

 ؿیشالٌتشًٍیٌی

رًش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الٌتشًٍیٌی

كیلذّای

هثلؾ

دستِای
()Batch

 ؿیشالٌتشًٍیٌی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الٌتشًٍیي
تللي گَیا یا هشًض تواس
سایش(تارًشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
 جْت احشاص اغالت كشد
هلی
 جْت احشاص اغالت هذسى
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 ضْشستاًی
 سایش:
تللي ّوشاُ (تشًاهِ ًاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الٌتشًٍیي
پیام ًَتاُ
تللي گَیا یا هشًض تواس
دكاتش پیطخَاى
ضواسُ هشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دكاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دكاتش پیطخَاى
سایش(تارًشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
 جْت احشاص اغالت كشد
هلی
 جْت احشاص اغالت هذسى
 استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
 سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارًشًحَُ دستشسی)
پست الٌتشًٍیي
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الٌتشًٍیٌی

تللي ّوشاُ (تشًاهِ ًاستشدی)
اسسال پستی
پیام ًَتاُ

استؼالم الٌتشًٍیٌی اگش استؼالم ؿیشالٌتشًٍیٌی

هَسسِ ثثت ٍ ًٌتشل
گَاّی تزس ٍ ًْال

هجَص تَلیذ ٍ
تٌثیش

تشخظ
online
دستِای
()Batch

دیگش

هَسدتثادل

(دسغَست
پشداخت
ّضیٌِ)سیال
1150000

است ،استؼالم تَسظ:

دستگاُ
 هشاجؼِ ًٌٌذُ

 -9ػٌاٍیي كشایٌذّای خذهت

دستگاُ
هشاجؼِ ًٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ ًٌٌذُ

 -1كشآیٌذ دسخَاست تَلیذ تزس :ضشًتْای تَلیذ ًٌٌذُ تش اساس دستَسالؼول هذاسى خَد سا اسائِ دادُ ٍ آهادگی تشای تَلیذ تزس سا اػالم هی ًٌٌذ
 -2تؼییي غالحیت هتواضی :تش هثٌای هجَصّای هَسسات تحویواتی غالحیت ضشًت تؼییي هی ضَد .دس تؼییي غالحیت سَاتن اجشائی ضشًت
دس سال ّای هثل ًیض تشسسی ضذُ ٍ تواضای تَلیذ تا سْویِ تَلیذی اتالؽ ضذُ تِ استاى  /ضْشستاى هغاتوت هی یاتذ.
 -3ػوذ هشاسداد :هشاسداد تا كشهت خاظ كیواتیي ضشًت ٍ ساصهاى هذیشیت اًؼواد هی گشدد.هَسسات تحویواتی تؼٌَاى ًاظش تَلیذ ٍ تاهیي ًٌٌذُ تزس
هادسی دس هشاسداد رًش هی ضًَذ
 -4اجشای ػولیات ًظاست :دس عَل دٍسُ تَلیذ تزس هَسسِ تحویواتی ثثت ٍ گَاّی تزس ٍ ًْال ٍ هَسسِ تحویوات گیاّپضضٌی ٍ ًاسضٌاساى
ساصهاى تش اهش تَلیذ تزٍس ًظاست خَاٌّذ داضت.
 -5تَلیذ تزس ٍ حول :تش اساس ػولٌشد تَلیذ تزس ٍ ًیاص استاى/ضْشستاى ّای هختلق تزس تَلیذ ضذُ تِ ًطاٍسصاى تحَیل هی ضَد.

ً -10وَداس استثاعی كشایٌذّای خذهت

درخًاست اس طزف متقاضی به مذیزیت جهاد کشايرسی شهزستان
بزرسی ايلیه شهزستان ي ارسال درخًاست به معايوت بهبًد تًلیذات گیاهی استان
طزح در کمیته بذر استان
درصًرت مًافقت کمیته بذر ارسال وامه اعالم ویاس اس طزف معايوت بهبًد تًلیذات گیاهی به بخش ثبت ي گًاهی مزکش تحقیقات کشايرسی استان

پیگیزی اس طزیق مًسسه ثبت ي گًاهی بذر ي وهال کشًر
درصًرت تائیذ امکاوات متقاضی ،صذير مجًس تًلیذ بذر اس طزیق مًسسه ثبت ي گًاهی بذر ي وهال کشًر
تذيیه بزوامه تًلیذ متىاسب با ویاس استان تًسط کمیته بذر استان (درمًرد بذير یاراوه دار مثل گىذم ي جً)
تامیه هسته های تًلیذ بذراس طزف مزاکش تحقیقاتی
عقذ قزارداد با بخش ثبت ي گًاهی بذر
وظارت بز تًلیذ تًسط بخش ثبت ي گًاهی بذري وهال
در صًرت کسب استاوذارد السم وصب لیبل

ًام ٍ ًام خاًَادگی تٌویل ًٌٌذُ كشم:
هحوَدسضا اكالًی

تللي:
37913350 -031

پست الٌتشًٍیي:

ٍاحذ هشتَط:
هذیشیت اهَس صساػت

تَضیح ػٌاٍیي هٌذسج دس شٌاسٌاهِ خذهت
خذهت :هجوَػِ ای اص كشایٌذّا است ًِ دس تؼاهالت تیي هشاجؼیي ٍ ًاسًٌاى دٍلت یا سیستوْای اسائِ ًٌٌذُ خذهت تشای اًجام
دسخَاست هشاجؼیي سٍی هی دّذ.
ػٌَاى خذهت :ضاهل كْشستی اص ًلیِ خذهات الٌتشًٍیٌی ٍ ؿیشالٌتشًٍیٌی است ًِ ػٌاٍیي ٍ تؼذاد آًْا تِ تأییذ تاالتشیي هوام دستگاُ
سسیذُ تاضذ .ػٌاٍیي خذهات اػالم ضذُ تِ هٌضلِ ػٌاٍیي استاًذاسد خذهات تَدُ ٍ تِ ّش خذهت ًذ یٌتا اختػاظ دادُ خَاّذ ضذ.
شٌاسِ خذهتً :ذیٌتایی ًِ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی ًطَس تِ خذهت اختػاظ دادُ هی ضَد ٍ تِ ػٌَاى ضٌاسِ خذهت
اص ایي پس استلادُ خَاّذ ضذ.
ًام دستگاُ اجشاییً :ام ساصهاى/ضشًت/هَسسًِْ/اد ٍ ....تِ ػٌَاى اسائِ دٌّذُ خذهت
ًام دستگاُ هادسً :ام ساصهاى/ضشًت/هَسسًِْ/اد ٍ ....تِ ػٌَاى دستگاُ هاكَم دستگاّْای اجشایی
ششح خذهت :ضاهل یي تؼشیق ًاهل اص خذهت هی تاضذ.
ًَع خذهت :تش حسة ایي ًِ خذهت اص ًَع اسائِ خذهت دستگاُ اجشایی تِ هشدم ( ،)G2Cخذهت دستگاُ اجشایی تِ دستگاُ اجشایی
دیگش( ،)G2Gخذهت دستگاُ اجشایی تِ ًسة ٍ ًاس ( )G2Bتاضذ،تؼشیق هی ضَد.
ًَع هخاعبیي :دستِ تٌذی ًَع هخاعثیي هاًٌذ داًطجَ ،استاد ،تاصًطستگاى ،ػوَم هشدمً ،اًَایاى ،دستگاُ ّای ػوَهی ،دستگاُ ّای
اجشایی ،جَاًاى ٍ ...
هاّیت خذهت:



حاکویتی :خذهتی ًِ تحون آى هَجة اهتذاس ٍ حاًویت ًطَس است ٍ هٌاكغ آى تذٍى هحذٍدیت ضاهل ّوِ اهطاس جاهؼِ
گشدیذُ ٍ تْشُ هٌذی اص آى هَجة هحذٍدیت تشای استلادُ دیگشاى ًوی ضَد.
تصذی گشی :خذهتی ًِ اص ًَع حاًویتی ًثاضذ.

سغح خذهت:


هلی :خذهتی است ًِ تِ ًل آحاد جاهؼِ تذٍى دسًظش گشكتي هٌاى جـشاكیایی ٍ هحل اهاهت هشدم اسائِ هی ضَد.



هٌغقِ ای :خذهتی است ًِ تِ یي هٌغوِ خاظ جـشاكیایی تشحسة ضشایظ خاظ آى هٌغوِ اسائِ هی گشدد.



استاًی :خذهتی است ًِ دس سغح یي استاى تَسظ دستگاّْای هشتَط اسائِ هی گشدد.



شْشی :خذهتی است ًِ دستگاّْای هتَلی دس سغح یي ضْش اسائِ هی ًٌٌذ.



سٍستایی :خذهتی است ًِ دس سغح یي سٍستا تَسظ دستگاّْای هشتَط اسائِ هی گشدد.

سٍیذاد هشتبظ :یؼٌی خذهت هَسد ًظش تِ ًذام سٍیذاد صًذگی ضْشًٍذاى یا ساصهاًْا هشتثظ خَاّذ تَد.
ًحَُ آغاص خذهت ّ :شخذهت تا یي سٍ یذاد آؿاص هیضَد .ایي سٍیذاد هی تَاًذ تػَیة یي هاًَى ،تؼییي یي صهاى (هثال آؿاص صهاى
اًتخاتات) ،سسیذى تواضای خذهت گیشًذُ ،سخ دادى یي سٍیذاد دیگش (هاًٌذ سٍیذادّای ًاسی یا حَادث عثیؼی) ٍ  ....تاضذ
هذاسک الصم بشای اًجام خذهت:هذاسى ٍ هستٌذات الصم تِ عَس ًاهل تیاى گشدد.
قَاًیي ٍ هقشسات هشبَط :هَاًیي ٍ هوشسات هشتثظ تا خذهت دس غَست ٍجَد رًش گشدد.
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى :آهاس هشاجؼِ اكشاد تشای گشكتي خذهت تشحسة سٍص یا هاُ یا سال رًش ضَد.
هذت صهاى اسائِ خذهت :هذت صهاى الصم تشای اسائِ ًاهل خذهت دسج گشدد.

تَاتش :تغداد دكؼات اسائِ خذهت تِ ریٌلغ دس یي تاصُ هطخع (هاًٌذ هاُ ،كػل یا سال) ًِ یي ضْشًٍذ هشاجؼِ هی ًٌذ.
تؼذادباس هشاجؼِ :تؼذاد تاس هشاجؼِ كشد تشای گشكتي یي خذهت (یا یي ًلش تشای گشكتي یي خذهت چٌذ تاس هشاجؼِ هی ًٌذ)
ّضیٌِ هستقین اسائِ خذهت :هوذاس هثلـی ًِ خذهت گیشًذُ تاتت اسائِ خذهت هی پشداصد.
ًحَُ دستشسی فؼلی شْشًٍذاى بِ خذهت ً :حَُ دستشسی یا تِ غَست الٌتشًٍیٌی یا ؿیشالٌتشًٍیٌی است .دس غَستی ًِ خذهت
تِ غَست الٌتشًٍیٌی اسائِ هی ضَد یٌی اص ًاًالْای رًش ضذُ دس جذٍل یا ّش ًاًال استثاعی دیگشی ًِ ٍجَد داسد رًش ضَد.
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍب سایت  :دس غَستی ًِ خذهت تِ غَست الٌتشًٍیٌی اسائِ هی ضَد آدسس ایٌتشًتی هحل اسائِ
خذهت تِ عَس ًاهل ٍ دهین رًش ضَد(.لیٌي هستوین تِ غلحِ اسائِ خذهت)
رکش ضشٍستْای هشاجؼِ حضَسی :دس غَستی ًِ خذهت الٌتشًٍیٌی ضذُ است ٍلی ّوچٌاى ًیاص تِ هشاجؼِ حضَسی هشدم ٍجَد
داسد ،ػلل هشاجؼِ حضَسی سا تیاى ًٌیذ  .ایي گضیٌِ كوظ دس هَسد خذهات ًیوِ الٌتشًٍیٌی غذم هی ًٌذ ٍ ػلل ًیوِ الٌتشًٍیٌی تَدى
خذهت سا سٍضي هی ساصد.
استباط خذهت با سایش ساهاًِ ّا (باًکْای اعالػاتی) دس ّواى دستگاُ :اسائِ ىّایی تسیاسی اص خذهات دستگاّْا هستلضم
دسیاكت اعالػات تٌویلی اص سایش ساهاًِ ّای ّواى دستگاُ هی تاضذ ًِ گاُ ایي استثاط تِ غَست الٌتشًٍیٌی (آًالیي یا آكالیي ) تشهشاس
ضذُ ٍ گاُ ٌَّص تِ غَست ؿیش الٌتشًٍیٌی(هٌاتثِ یا هشاجؼِ حضَسی) است .دس ایي گضیٌِ كیلذ یا كیلذّای هَسد دسخَاست اص ساهاًِ دیگش
رًش ضَد.
استباط خذهت با سایش ساهاًِ ّا (باًکْای اعالػاتی) دس دستگاّْای دیگش :اسائِ ًْایی تسیاسی اص خذهات دستگاّْا هستلضم
دسیاكت اعالػات تٌویلی اص سایش دستگاّْای اجشایی هی تاضذ ًِ گاُ ایي استثاط تِ غَست الٌتشًٍیٌی (آًالیي یا آكالیى) تشهشاس ضذُ ٍ گاُ
ٌَّص تِ غَست ؿیش الٌتشًٍیٌی (هٌاتثِ یا هشاجؼِ حضَسی) است .دس ایي گضیٌِ كیلذ یا كیلذّای هَسد دسخَاست اص دستگاُ اجشایی دیگش
رًش ضَد.
ػٌاٍیي فشایٌذّای خذهت ّ :ش خذهت هجوَػِ ای اص كشایٌذّا هی تاضذ  .كشایٌذّای اغلی ٍ ًالى خذهت تا دیذ تحلیل هلی تِ عَس

ًاهل ٍ تِ تشتیة تیاى گشدد .دس ٍاهغ ًسثت خذهت تا كشایٌذّای اغلی ٍ صیش كشایٌذّا تػَست ًوَداس صیش خَاّذ تَد.
خذهت

فشایٌذ اصلی1

صیشفشایٌذ1-1

صیشفشایٌذ2-1

فشایٌذ اصلی2

فشایٌذ اصلی...

صیشفشایٌذ...-1

ًوَداس استباعی فشایٌذّای خذهت ً :وَداسی است ًِ هاًٌذ ًوَداس گشدش ًاس اها دس سغحی ًالى تٌْا تِ ًوایص
استثاط كشایٌذّای اغلی رًش ضذُ دس هشحلِ پیص هیپشداصد .دس ایي ًوَداس ّیچ ًیاصی تِ پشداختي تِ هَجَدیتْای
ًَچي ٍ پاییي سكتي تا سغح ٍظیلِ ًیستّ .وچٌیي هی تایست اص تشسین صیش كشایٌذّا اجتٌاب ًشد.

شًاسٌاهِ هجَصّای صادسُ
(ایي كشم دس هَسد خذهاتی ًِ هٌجش تِ غذٍس هجَص هی گشدد تٌویل هی ضَد).
دس ساستای اجشای تثػشُ هادُ  5آییي ًاهِ تَسؼِ خذهات الٌتشًٍیٌی هػَتِ ضواسُ  206/93/7740هَسخ ،93/6/10
هؼاًٍت ،تاًي اعالػاتی غذٍس هجَصّای تواهی دستگاُ ّای اجشایی ًطَس ضاهل  :اًَاع هجَصّا ،هشجغ ،ضیَُ غذٍس،
توذیذ ،لـَ ٍ احیاءّ ،ضیٌِ ،صهاى ٍ كشایٌذ ٍ هشاحل اًجام ًاس سا تا ّوٌاسی دستگاُ ّای اجشایی تطٌیل دادُ ٍ تِ
هٌظَس اعالعسساًی ٍ ضلافساصی ،دستشسی تشخظ هشد م تِ آى سا كشاّن هی ًٌذ  .تذیي هٌظَس جذٍل اعالػات
هجَصّای حویوی ٍحوَهی تشای ایجاد تاًي اعالػاتی هجَصّا تِ ضشح صیش تشای تٌویل ٍ اجشای آییي ًاهِ هزًَس
اسسال هی گشدد.

هجَص ً:لیِ هَاسدی ًِ كؼالیت اضخاظ حویوی ٍ حوَهی هٌَط تِ أخز هجَص اػن اص گَاّی ،پشٍاًِ ،جَاص ،استؼالم یا
هَاكوت ٍ هَاسد هطاتِ آى اص دستگاّْای اجشائی هی تاضذ.

لیست اعالػات هجَصّای حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی دس ٍصاستخاًِ /هَسسِ ثبت کٌتشل ٍگَاّی بزس ًٍْال

سدیف

حقیقی

حقَقی

دٍلتی

صذٍس

توذیذ

-

اصالح

ًْال

-

-

-

لغَ

قاًَى اصالح بزس ٍ ًْال

هذاسک فشدی هتقاقی

تؼْذ هْظشی

عشح تَجیْی

هؼشفی کاسشٌاس فٌی

قاًَى اصالح بزس ٍ

هذاسک فشدی هتقاقی

تؼْذ هْظشی

عشح تَجیْی

هؼشفی کاسشٌاس فٌی

هالکیت اساضی

*

هالکیت اساضی

1150000

1150000

-

-

*

*

*

*

4

اختصاصی

*

*

3

هشتشک *

-

کشاٍسصی

45

جْاد

 45سٍص

*
1

الکتشًٍیکی

ساصهاى

غیش الکتشًٍیکی

کشاٍسصی

2

هذت اػتباس

آییي ًاهِ)

جْاد

تَضیحات

(هصَبِ ،بخشٌاهِ،

ساصهاى

1

(سٍص /ساػت)

هجَص

فشآیٌذ هجَص

ػٌَاى هجَص

ًَع هجَص

هستٌذات قاًًَی

1

صذٍس

ًاظش

فشآیٌذ هجَص
ّضیٌِ
هذاسک هَسد ًیاص

(سیال)

فشآیٌذ

هشاجغ

صهاى تقشیبی
هتقاضی هجَص

فشم شواسُ یک

*اگش هشاحل هجَص داسای كشآیٌذ هطتشى تا دیگش دستگاُ ّا ٍ ًیاصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،كشم ضواسُ ً 2یضتٌویل ضَد

فشم شواسُ دٍ
فشآیٌذ هجَص

ًَع فشآیٌذ
صهاى اًجام
سدیف

ػٌَاى دستگاُ استؼالم
شًَذُ

هَاسد

سایش

استؼالم

***

با رکش
ًام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** ًام استؼالم دس تَضیحات دسج ضَد

هذاسک هَسد
ًیاص

هذت اػتباس

ّضیٌِ

کاس

(سیال)

(سٍص/
ساػت)

الکتشًٍیکی

غیش
الکتشًٍیکی

تَضیحات

*** اگش ًَع كشآیٌذ سایش هی تاضذ اعالػات آى دس تَضیحات دسج ضَد

