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 -1روش کار:
-1تازرظیي اتتذا تا ًاظر تواض حاصل ًوَدُ ٍ پط از ّواٌّگی تا ایؽاى تِ اتفاق در هحل پرٍشُ حضَر هی یاتٌذ.
-2تازرظیي لثل از تازدیذ از پرٍشُ تا پَؼػ هخصَؾ ٍ ًؽاى دادى وارت ٍیصُ تازرظی ظازهاى ًظام هٌْذظی خَد را تاا عَاهال
پرٍشُ (هجری ،هاله ،رییط وارگاُ ٍ )....هعرفی ًوَدُ ٍ تا ّواٌّگی ًاظر ٍ آًْا تازرظی خَد را آغاز هی ًوایٌذ.
-3هجری ٍ هاله ًمؽِ ّای هصَب،پرٍاًِ ظاختواًی ،آزهایؽات تتٌی ٍ هیلِ گرد  ،جَغ هرحلاِ ای ٍ گسارؼاات اراحای را در
هحل وارگاُ جْت رٍیت تازرظیي لرار دادُ ٍ تازرض ًعثت تِ تررظی ًمؽِ ّا ٍ هذارن هَجَد ٍ تطاتك آًْا تا عولیاات اجرایای
الذام هی ًوایذ.
 -4تازرض از هحل پرٍشُ تازدیذ ٍ ٍضعیت اجرا اظىلت ظاختواى را در همایعِ تا ًمؽِ ّای هصاَب وٌتارل ًواَدُ ٍ از ؼارای
وارگاُ عىط ترداری هی ًوایذ ٍ ،هخصَصا هَارد اؼىال را هعتٌذ هی ًوایذ.
-5در صَرت عذم تطاتك ًمؽِ تا اجرا تازرض تِ ًاظر تِ صَرت ؼفاّی هطرح ٍ تِ ایؽاى تَصیِ هی ًوایٌذ ًعثت تِ هىاتثِ تا
اراح جْت تْیِ ی ًمؽِ ّای صحیح الذام ًوایٌذ .
 -6تواهی تازرظیي هَظف تِ اظتفادُ تجْیسات اًذازُگیری والیثرُ ؼذُ تَدُ ٍ در صَرت اظتفادُ از اتسار هَجَد در وارگاُ
هیتایعت از دلت اًذازُگیری اتسار هَردًظر ااویٌاى حاصل ًوَدُ ٍ تائیذیِّای الزم را از ًاظر ٍ هجری دریافت ًوایٌذ.
 -7در آخر تازرظیي تا تَجِ تِ ؼرای هَرد هؽاّذُ ٍ ٍضعیت پرٍشُ ٍ هَارد رور ؼذُ گسارغ خَد را تِ صَرت وتثی در فرم
ّای هخصَؾ تازرظی ارائِ ًوایٌذ(.فرم ّای ) FM-ST-04 , FM-ST-03 , FM-ST-02
ً -8حَُ ارائِ گسارغ تِ ٍ احذ تازرظی ترای وارؼٌاظی ٍ اعالم دظتَر ًْایی گسارغ عولىرد تازرظی تا تَجِ تِ ًحَُ ارجاع
تلفٌی یا ظیعتوی تِ دٍ صَرت ارظال از اریك ایویل ٍ یا حضَر تازرض هی تاؼذ

 -2مدارک ذیربط و ضمایم:
 -1-2چه لیعت وارؼٌاظی ظازُ(اظىلت فَالدی)

FM-ST-02

 -2-2چه لیعت وارؼٌاظی ظازُ(اظىلت تتٌی)

FM-ST-03

 -3-2چه لیعت وارؼٌاظی ظازُ(پیچ ٍ هْرُ)

FM-ST-04

 -3-2رٍغ اجرایی والیثراظیَى

PR-PD-02

ٍضعیت

