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 تحَیل هَافمت اطَلی ٍ لزارداد تبسیس ثِ هتمبضی
  ثِ ّوزاُ ثستِ ثْزُ ثزداری

/  ًمشِ/ اًجبم ثبسدیذّبی السم ٍ اخذ تبئیذیِ ّبی هىبى
تَسط ٍاحذ ّبی طزح ٍ )تبئیذیِ ًْبئی / تبئیذیِ ثْذاشتی

(هعبًٍت ثْذاشتی/ ادارُ ًظبرت /ثزًبهِ  

 هعزفی پزسٌل ٍ هسئَلیي فٌی تَسط هتمبضی
 هطبثك ثب آئیي ًبهِ ّز هَسسِ ٍ اطالحیِ ّبی ثعذی

اخذ هذارن پزسٌل ٍ هسئَلیي فٌی ثوٌظَر اًجبم استعالم 
 ّبی السم ٍ ارائِ فزم ّبی هَافمت اطَلی

هسئَلیي فٌی ٍ /تىویل هذارن پزسٌل
سبیز هذارن السم جْت ثْزُ ثزداری 

 ٍ ارائِ ثِ ادارُ طذٍر پزٍاًِ ّب

 استعالم عذم اعتیبد 
 استعالم تشخیض َّیت 
 استعالم اس سبسهبى ًظبم پششىی 
  استعالم اس داًشگبُ تْزاى

 درخظَص سبثمِ هسئَلیت فٌی
  استعالم اس سبسهبى ثْشیستی

ٍیژُ هتمبضیبى هسئَلیت فٌی )
 (هزوش درهبى سَء هظزف هَاد

 استعالم اس ادارُ ًظبرت ٍثبسرسی 

وٌتزل ًْبئی پزًٍذُ تَسط وبرشٌبس ٍ ارجبع ثِ 
  20وویسیَى لبًًَی هبدُ 

طزح در وویسیَى 
20لبًًَی هبدُ   

 فزم هشخظبت شخظی 
 فزم تمجل هسئَلیت فٌی 
 لطعِ عىس2+ وبرت هلی  
  پزٍاًِ دائن

 (هبهب/ دًذاًپششه/پششه)
 یب تسَیِ )داًشٌبهِ پیزاپششىبى

پبیبى طزح +حسبة طٌذٍق رفبُ
 (یب هعبفیت اس طزح

 (پششىیگزٍُ )پزٍاًِ هطت هعتجز 
  گَاّی شزوت در دٍرُ ّبی

ٍیژُ هتمبضیبى )تزن اعتیبد
هسئَلیت فٌی هزوش درهبى سَء 

 (هظزف هَاد
  (درطَرت ًیبس)سبثمِ وبر 
  وبرت پبیبى خذهت یب هعبفیت اس

 (ٍیژُ آلبیبى)خذهت 
  ،اطل گَاّی ّبی عذم اعتیبد

عذم سَء پیشیٌِ ویفزی، عذم 
 سَء پیشیٌِ اًتظبهی

  ٍ پبسخ استعالم اس داًشگبُ تْزاى
 سبسهبى ثْشیستی

 فزم ّبی ثْزُ ثزداری 
 فزم تمجل ٍظبیف هَسس 
 اجبرُ ًبهِ یب /سٌذ هبلىیت

اجبرُ ًبهِ / رضبیتٌبهِ هحضزی
عبدی ثِ ّوزاُ تظَیز هظذق 

 سٌذ هبلىیت
  ُاعالم ّوىبری پزسٌل ثِ ّوزا

 هذارن ایشبى
  ُلزارداد ثب هزوش آهجَالًس ٍیژ

هزاوش /درهبًگب ّْبی عوَهی
 ثبلیٌی/ پزستبری

 ... 

 طذٍر پزٍاًِ ّبی ثْزُ ثزداری ٍ هسئَلیي فٌی

 هسئَلیي فٌی سبیز هذارن


