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«  تسیج هلی کٌتزل فطارخَى»داًطکذُ ّا در خصَظ ًحَُ اجزای عزح /پزسص ٍ پاسخ کارضٌاساى داًطگاُ ّا

داًطکذُ ّا اس دتیزخاًِ کویتِ اجزایی کطَری صَرت /پاسخ سَاالتی کِ تغَر هکزر تَسظ کارضٌاساى داًطگاُ ّا

 :گزفتِ در سیز آهذُ است

، تز اساس جوؼیت ثثت « راٌّوای عزح اجزایی تسیج هلی کٌتزل فطارخَى»جذٍل جوؼیت ّذف پیَست در -1

 .ضذُ در ساهاًِ سیة هحاسثِ ضذُ است

 هحاسثِ 95تؼذاد ایستگاُ ّا، تز اساس جوؼیت ضْزی سزضواری سال : جذٍل جوؼیت در پیَست ضوارُ یک-2

 .ضذُ است

ضزٍع ارسیاتی فطارخَى، در عَل هاُ رهضاى، فقظ در هزاکش تحت پَضص ضثکِ ّا تْذاضتی درهاًی اس تاریخ -3

 . است17/3/98تزای خَد اظْاری ٍ ایستگاّْای سٌجص فطارخَى اس تاریخ .  است27/2/98

هغالة هزتَط تِ آهَسش پشضکاى تز رٍی پَرتال هؼاًٍت تْذاضت، دفتز هذیزیت تیواری ّای غیزٍاگیز، صفحِ -4

داًطکذُ ّا اًجام ٍ /عزاحی آهَسش هجاسی پشضکاى تایذ تَسظ داًطگاُ ّا. اٍل اػالًات تارگشاری خَاّذ ضذ

داًطکذُ ّایی کِ سیستن آهَسش هجاسی ًذارًذ، اس رٍش آهَسش حضَری استفادُ /داًطگاُ ّای. اجزاء ضَد

 .  کٌٌذ

هحتَاّای آهَسضی تیواراى ٍ افزاد سالن تَسظ ستاد کطَری تْیِ ٍ تز رٍی پَرتال تارگشاری هی ضَد ٍ تایذ -5

ایي هغالة آهَسضی فقظ تایذ در . داًطکذُ ّا تا درج آرم داًطگاُ عزاحی ٍ چاج  ضَد/تَسظ داًطگاُ ّا

در هزاکش تحت پَضص ضثکِ ّای تْذاضتی درهاًی ًیاس تِ تَسیغ ایي تزگِ ّای آهَسضی . ایستگاُ ّا تَسیغ ضَد

 .ًیست

 عزح کارت ثثت فطارخَى-6 

داًطکذُ ّا تا درج آرم /، تَسظ ستاد کطَری تْیِ ٍ تز رٍی پَرتال تارگشاری هی ضَد ٍ تایذ تَسظ داًطگاُ ّا

ایي هغالة آهَسضی فقظ تایذ در ایستگاُ ّای سٌجص سالهت تزای توام هزاجؼیي . داًطگاُ عزاحی ٍ چاج ضَد

 .در هزاکش تحت پَضص ضثکِ ّای تْذاضتی درهاًی ًیاس تِ تَسیغ ایي کارت ّا ًیست. تَسیغ ضَد

عزح کارت ضٌاسایی پزسطگزاى تَسظ ستاد کطَری عزاحی ٍ تز رٍی پَرتال تارگشاری هی ضَد ٍ تایذ تَسظ -7

 .داًطکذُ چاج ضَد/داًطکذُ ّا  تا درج آرم داًطگاُ/داًطگاُ ّا

 .در ایستگاُ ّای سٌجص فطارخَى تایذ اس دستگاُ ّای فطارسٌج دیجیتالی استفادُ گزدد-8
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ٍرٍد دادُ ّا در هزاکش تحت پَضص ضثکِ ّای تْذاضتی درهاًی در ساهاًِ سیة ٍ درایستگاّْا در ساهاًِ -9

در ضزایظ خاظ، هاًٌذ هَاردی کِ دستزسی تِ ایٌتزًت ٍجَد ًذارد یا هطکلی در . عزاحی ضذُ، اًجام خَاّذ ضذ

لیست خغی ثثت )ایٌتزًت تَجَد هی آیذ، هی تَاى تزای ٍرٍد دادُ ّا اس پزسطٌاهِ عزاحی ضذُ در تزًاهِ اکسل

ّن چٌیي در صَرت هَافقت ٍ رضایت پزسطگزاى ٍ یا هزاجؼیي هی تَاى اس . استفادُ کزد (در ایستگاُ ّای سٌجص

 .گَضی ّای ّوزاُ آى ّا ّن تزای ٍرٍد تِ ساهاًِ عزاحی ضذُ استفادُ کزد

داًطکذُ ّا تا درج آرم /پزسطٌاهِ کاغذی تایذ عثق پزسطٌاهِ هَجَد در راٌّوای عزح ، تَسظ داًطگاُ ّا-10

فقظ در . داًطکذُ عزاحی ٍ چاج گزدد ٍ تِ اسای ّز ایستگاُ، تؼذادی پزسطٌاهِ اس قثل تحَیل دادُ ضَد/داًطگاُ

 .   صَرتی کِ رایاًِ دچار هطکل هی ضَد، هی تَاى اس پزسطٌاهِ کاغذی استفادُ کزد

داًطکذُ /عزح پَستز تَسظ ستاد کطَری تْیِ ٍ تز رٍی پَرتال تارگشاری خَاّذ ضذ ٍ تایذ تَسظ داًطگاُ ّا-11

 .ّا تا درج آرم داًطگاُ چاج ضَد

داًطکذُ، تز رٍی پَرتال تارگشاری /هکاتثات اًجام ضذُ در سغح هلی، تزای ّواٌّگی در سغح داًطگاُ-12

 .خَاّذ ضذ

داًطکذُ ّا هی تَاًٌذ در صَرت ًیاس تزای اجزای تْیٌِ تز تزًاهِ، اس ًاظزاى تیطتزی تزای /داًطگاُ ّا-13

 . داًطکذُ ٍ ضْزستاى استفادُ کٌٌذ/ًظارت تز تزًاهِ در سغح داًطگاُ 

داًطکذُ ّایی کِ فقظ یک ضْزستاى تحت پَضص دارًذ، هی تَاًٌذ ػالٍُ تز یک ًاظز در سغح /داًطگاُ ّا- 14

 .داًطکذُ ، یک ًاظز در سغح ضْزستاى تؼییي کٌٌذ/داًطگاُ

 . داًطکذُ ّا هی تَاًٌذ ػالٍُ تز هغالة کطَری، اس هغالة آهَسضی تَهی ضذُ ًیش استفادُ کٌٌذ/داًطگاُ ّا- 15

در اعالع رساًی تسیج هلی کٌتزل فطارخَى، تِ سهاى ّای ضزٍع تزًاهِ در هزاکش تحت پَضص ضثکِ ّای -16

 . استفادُ ضَد«تسیج هلی کٌتزل فطارخَى»ّن چٌیي اس ػٌَاى . تْذاضتی درهاًی ٍ ایستگاُ ّا اضارُ ضَد

 هی تَاًٌذ اس "داًطکذُ هؼزفی ضًَذ، تزجیحا/داًطکذُ تایذ تَسظ رٍسای هحتزم داًطگاُ/ًاظزیي داًطگاُ-17

 .گزٍُ هذیزیت تیواری ّای غیزٍاگیز اًتخاب گزدًذ

تؼذاد ایستگاُ ّا تِ اسای ضْزّا در حذ پیص تیٌی است ، لذا در صَرت ًیاس هی تَاى تؼذاد ایستگاّْا را در -18

 .داًطکذُ تیطتز ًگزدد/ضْز ّا تغییز داد ٍلی در هجوَع اس تؼذاد پیص تیٌی ضذُ در سغح داًطگاُ 


