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َ -9ذف:
ّذف اص تذٍیي ایي سٍش اجشایی ثیبى ًحَُ اًجبم ػضَیت هٌْذسیي هشتجظ ثب سشتِ ّبی سبختوبًی ٍ طذٍس پشٍاًِ اشتغبل ثِ کبس
هٌْذسی جْت اسائِ ثِ هشاجغ هشثَعِ ثشای عشاحی ً،ظبست ٍ اجشای ثْیٌِ سبختوبًْبی استبى تْشاى است .

 -3دامىٍ کبسبشد:
ایي سٍش اجشایی دس ساثغِ ثب ػضَیت توبهی هٌْذسیي دس سشتِ ّبی ّفتگبًِ ( هؼوبسی  ،ػوشاى  ،یشق  ،هکبًیک  ،شْشسبصی ٍ
تشافیک ) دس استبى تْشاى ٍ طذٍس پشٍاًِ اشتغبل ثِ کبسثشای ایشبى  ،جْت اسائِ ثِ هشاجغ ریظالح جْت استفبدُ اص سْویِ دس
ًظش گشقتِ شذُ ثشای هٌْذسیي ٍ ششکتْبی هشتجظ ثب اهَس سبختوبى کبسثشد داسد .

 -9مسئًل ت:
هذیش ػضَیت ٍ طذٍس پشٍاًِ هسئَلیت اجشای ایي سٍش سا ثِ ػْذُ داسد.
هؼبًٍت خذهبت هٌْذسی هسئَلیت ًظبست ثش اجشای سٍش سا ثش ػْذُ داسد.

 -5مفبَ م ي تعبسيف:
 -0-5عضًيت :ثِ ػضَیت دس آهذى هٌْذسبى هشتجظ ثب سبختوبى جْت استفبدُ اص تسْیالت سبصهبى
 -9-5اخز مذسک :اخز کلیِ هذاسک هشثَط ثِ توذیذ  ،استقبء ٍ طذٍس پشٍاًِ اشتغبل ثِ کبس هٌْذسی ثشای اٍلیي ثبس.
 -3-5پبيٍ بىذ  :تخظیض پبیِ هتٌبست ثب تَجِ ثِ آصهَى ٍسٍد ثِ حشفِ  ،دٍسُ ّبی گزساًذُ شذُ تَسظ هتقبضی  ،اًتظبس دس
پبیِ تَسظ کبسشٌبسبى ٍاحذ ػضَیت ٍ طذٍس پشٍاًِ اشتغل ثِ کبس هٌْذسی.
 -9-5اسکه مذاسک  :الحبق ًوَدى تظبٍیش هشثَط ثِ َّیت  ،تحظیالت ٍ ،ضؼیت خذهت سشثبصی  ،کبسًبهِ قجَلی آصهَى فشد
هتقبضی دس ًشم افضاس طذٍس پشٍاًِ.
 -5-5تبئ ذ سئ س وظبم مُىذسي  :تبئیذ پشٍاًِ ّبی طبدس شذُ تَسظ ٍاحذ طذٍس پشٍاًِ ٍ اسسبل آًْب ثِ اًظوبم ًبهِ ثِ اداسُ
کل ساُ ٍ شْشسبصی.
 -6-5تبئ ذ اداسٌ کل ساٌ ي شُشسبص  :اهضبء پشٍاًِ ّبی طبدس شذُ تَسظ ٍصیش ساُ ٍ شْشسبصی.
 -7-5مُش ي پشس اداسٌ کل ساٌ ي شُشسبص :هْوَس ًوَدى ٍ پشس ًوَدى پشٍاًِ ّبی چبح ٍ اهضبءشذُ.
 -8-5اسسبل بٍ پست  :اسسبل پشٍاًِ ّبی طبدس شذُ تَسظ پست پیشتبص ثشای هتقبضی ٍ اخز ثبسکذ سّگیشی هشسَلِ اص پست.
 -9-5اسسبل پ بمک شمبسٌ سَگ ش پست  :دسج شوبسُ سّگیشی پست دس ًشم افضاس طذٍس پشٍاًِ ٍاسسبل شوبسُ سّگیشی تَسظ
پیبهک ثِ هتقبضی جْت پیگیشی هشسَلِ دس ٍة سبیت اداسُ پست.
 -01-5ببصديذ اص محل  :ثبصدیذ اص هحل ششکت ٍ یب دفتش ثِ هٌظَس ثشسسی ًشبًی ٍ ثشسسی ٍ تبئیذ اهکبًبت ششکت
 -00-5خًد اظُبس  :اػضبء ٌّگبم ٍسٍد ثِ ششکت  ،سوت خَد دس ششکت سا اػالم هی ًوبیٌذ.
 -09-5کم س ًن  :ثب حضَس سئیس ٍاحذ ػضَیت ٍ تؼذادی اص اػضبء ّیبت هذیشُ ٍ هسئَل ٍاحذ حقَقی ٍ ًوبیٌذُ اداسُ کل ساُ
ٍ شْش سبصی جلسِ ای ثشگزاس هیگشدد ٍ دس آى طالحیت ششکت ثشای اخز پشٍاًِ ثشسسی هی گشدد .
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 -6سيش کبس:
 -0-6اوجبم عضًيت الکتشيو کي دس سبصمبن وظبم مُىذسي سبختمبن استبن تُشان :
ششٍع
پس وسدى فسم دزخَاست عضَیت
تَسط هتمبضی
ثبت اطالعبت دز سیستن ٍ ایجبد
ودزّگیسی بسای هتمبضی

ازسبل هدازن بسابس بب اصل ضدُ تَسط
پست پیطتبش یب TNTبِ سبشهبى

وٌتسل هدازن ازسبلی تَسط سبشهبى
وبزضٌب

اطال زسبًی بِ هتمبضی جْت
تىویل هدازن

خیش

ٍاحد عضَیت

آیب هدازن وبهل است
ثلی
آیب هتمبضی صالحیت شم جْت
عضَیت دز سبشهبى زا دازد

ثلی

خیش

عدم تبیید هدازن ٍ زد دزخَاست
وبزضٌب

ٍاحد عضَیت

اطال زسبًی بِ هتمبضی جْت ٍازیص
ٍجِ بصَزت ایٌتسًتی
اطال زسبًی بِ هتمبضی
وبزضٌب

ٍاحد عضَیت

وٌتسل پسداخت ٍجِ تَسط هتمبضی
خیش
ٍجِ پسداخت ضدُ

هساجعِ هتمبضی دز شهبى
تعییي ضدُ

ثلی
ت صیص ضوبزُ عضَیت بِ هتمبضی ٍ
تعییي شهبى حضَز جْت دزیبفت
وبزت

اخر ًَبت اش دستگبُ ًَبت
دّی

صدٍز وبزت عضَیت
وبزضٌب

ٍاحد عضَیت

خبتوِ
فؼبلیت
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 -9-6مشا ل صذيس  ،تمذيذ ي استقبء پشياوٍ اشتغبل بٍ کبس مُىذسي ( اشخبص ق قي ) :
اخر ًَبت اش دستگبُ ًَبت
دّی

ضسٍ

FM-MW-02

اخر هدزن
وبزضٌب

ٍاحد

هصَببت وویسیَى
هبدُ  7لبًَى ًظبم
هٌْدسی ٍ وٌتسل
سبختوبى

پبیِ بٌدی
وبزضٌب

توب بب هتمبضی جْت
تىویل هدازن ٍ اطالعبت
وبزضٌب

خیس

ٍاحد

آیب هدازن وبهل است

بلِ

ٍزٍد اطالعبت دز ًسم افصاز

ٍاحد

اسىي هدازن
وبزضٌب

ٍاحد

چبپ پسٍاًِ اضتغبل بِ وبز

آیب پسٍاًِ بِ دزستی
چبپ ضدُ است
خیس
بلِ

تبئید زئیس ًظبم هٌْدسی
زئیس سبشهبى

تبئید ادازُ ول زاُ ٍ
ضْسسبشی
زئیس ادازُ ول زاُ ٍ ضْسسبشی

هْس ٍ پس ادازُ زاُ ٍ
ضْسسبشی
وبزهٌد ادازُ ول زاُ ٍ ضْسسبشی

اداهِ دز
صفحِ بعد
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اداهِ

اسىي پسٍاًِ صبدزُ
وبزضٌب

ببیگبًی دز پسًٍدُ ضسوت

ازسبل بِ ٍاحد حمَلی
وبزضٌب

خیس

ٍاحد

آیب پسٍاًِ هسبَ بِ عضَ
حمیمی هی ببضد

ٍاحد
بلِ

تحَیل پسٍاًِ بِ هتمبضی
وبزضٌب

ٍاحد

بسزسی هدازن سىًَت ٍ
احساش ًطبًی
وبزضٌب

ٍاحد

بلِ

آیب هتمبضی حضَزا بسای
اخر پسٍاًِ هساجعِ وسدُ
است

هسجَ ضدى پسٍاًِ اش پست
پست ی

ازسبل بِ پست
وبزضٌب

ٍاحد

خیس
خبتوِ فعبلیت

ازسبل بِ ببیگبًی
وبزضٌب

ٍاحد

ازسبل پیبهه ضوبزُ
زّگیسی پست
ًسم افصاز

دز ضوبزُ زّگیسی پست
دز ًسم افصاز
وبزضٌب

ٍاحد
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 -3-6مشا ل اخز پشياوٍ اشتغبل بٍ کبس شخص قًقي :
FM-MW-03
FM-MW-04

اخر هدازن اش هتمبضی
وبزضٌب

اخر ًَبت اش دستگبُ ًَبت
دّی

ضسٍ

ٍاحد حمَلی

خیس

آیب هدازن وبهل است

بلی

اسىي هدازن
وبزضٌب

FM-MW-06

ٍاحد حمَلی

ببشدید اش هحل ضسوت
وبزضٌب

FM-MW-05

ٍاحد حمَلی

خَد ا ْبزی اعضبء ضسوت
وبزضٌب

ٍاحد حمَلی

ٍ -1زٍد اطالعبت دز ًسم افصاز
 -2چبپ پسٍاًِ

وبزضٌب

خیس

ٍاحد حمَلی

آیب پسٍاًِ بِ دزستی
چبپ ضدُ است
بلِ

تبئید زئیس ًظبم هٌْدسی
زئیس سبشهبى

تبئید ادازُ ول زاُ ٍ
ضْسسبشی
زئیس ادازُ وب زاُ ٍ ضْسسبشی

هْس ٍ پس ادازُ ول زاُ ٍ
ضْسسبشی

تحَیل پسٍاًِ بِ هتمبضی
وبزضٌب

ٍاحد حمَلی

خبتوِ فعبلیت
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 -9-6مشا ل صذيس پشياوٍ اشتغبل بٍ کبس دفبتش مُىذسي :
ضسٍ

اخر ًَبت اش دستگبُ ًَبت دّی

اخر هدازن ٍ FM-MW-07
ٍ FM-MW-08
ٍ FM-MW-09
ٍ FM-MW-10
ٍ FM-MW-11
FM-MW-13

وبزضٌب

ٍاحد حمَلی

آیب هدازن وبهل است

خیس
بلی
اسىي هدازن
وبزضٌب

ٍاحد حمَلی

ببشدید هحل
وبزضٌب

FM-MW-12

ٍاحد حمَلی

ٍزٍد اطالعبت
وبزضٌب

ٍاحد حمَلی

چبپ پسٍاًِ

خیس

آیب پسٍاًِ بِ دزستی
چبپ ضدُ است
بلی
تبئید زئیس ًظبم هٌْدسی
زئیس سبشهبى

تبئید ادازُ ول زاُ ٍ
ضْسسبشی
زئیس ادازُ ول زاُ ٍ ضْسسبشی

هْس ٍ پس ادازُ ول زاُ ٍ
ضْسسبشی
وبزهٌد ادازُ ول زاُ ٍ ضْسسبشی

تحَیل پسٍاًِ بِ هتمبضی
وبزضٌب

ٍاحد حمَلی

خبتوِ فعبلیت
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 -7مذاسک ريشبط:
 -0-7کبسثشگ دس خَاست طذٍس پشٍاًِ اشتغبل ثِ کبسهٌْذسی ( ثشای اٍلیي ثبس)

FM-MW-01

 -9-7کبسثشگ دسخَاست توذ یذ ٍاستقبء پبیِ پشٍاًِ اشتغبل ثِ کبس حقیقی جذیذ جذیذ

FM-MW-02

 -3-7کبسثشگ اعالػبت ٍ دسخَاست ػضَیت شخض حقَقی

FM-MW-03

 -9-7کبسثشگ اػالم اعالػبت

FM-MW-04

 -5-7فشم خَد اظْبسی جْت طذٍس پشٍاًِ اشتغبل ثِ کبس شخض حقَقی

FM-MW-05

 -6-7فشم خَد اظْبسی هذیش ػبهل

FM-MW-06

-7-7کبسثشگ دسخَاست طذٍس هجَص فؼبلیت دفتش هٌْذسی عشاحی سبختوبى

FM-MW-07

-8-7کبسثشگ هشبسکت ًبهِ هذًی دفتش هٌْذسی عشاحی

FM-MW-08

-9-7کبسثشگ ششح ٍظبیف هسئَل دفتش عشاحی سبختوبى

FM-MW-09

-01-7کبسثشگ تؼْذ ًبهِ ششکبی دفتش هٌْذسی عشاحی سبختوبى دس خظَص ٍظبیف آًبى

FM-MW-10

-00-7کبسثشگ هؼشفی هسئَل دفتش عشاحی سبختوبى ٍ تؼْذ ًبهِ ششکبء

FM-MW-11

-09-7کبسثشگ خَد اظْبسی هسئَل دفتش عشاحی سبختوبى

FM-MW-12

-03-7کبسثشگ هذاسک الصم جْت طذٍس هجَص فؼبلیت دفتش هٌْذسی عشاحی سبختوبى

FM-MW-13

 -09-7هظَثبت کویسیَى هبدُ  7قبًَى

ٍضؼیت

