ثٌبم خذا
لشاسداد سشٍيس ٍ ًگْذاسي
ايي لشاس داد ثيي ششكت آسبًسَس آسبى ساّجش پششيي ثِ ًوبيٌذگي آلبي ػلي خذاثخش كِ دس ايي لشاس داد پيوبًكبس ًبهيذُ هي شَد ٍ اص
يكطشف:آلبي ………..ثؼٌَاى كبسفشهب ثٌشبًي آسبًسَس ًصت شذُ………………………………………………………… :
تلفي ....................... :كِ دس ايي لشاسداد داسًذُ آسبًسَس ٍ كبسفشهب ًبهيذُ هي شَد ٍ اص طشفي ديگش جْت سشٍيس ً ,گْذاسي يك دستگبُ
آسبًسَس ثِ ششح صيش هٌؼمذ هيگشدد .
هبدُ يك ) هَضَع لشاسداد :
هَضَع لشاسداد ػجبست است اص ثبصسسي فٌي  ,سشٍيس ٍ ًگْذاسي ٍ سفغ هؼبيت يك دستگبُ آسبًسَس ثب هشخصبت ركش شذُ دس هبدُ دٍ .
هبدُ دٍ ) هشخصبت آسبًسَس :
الف ) ًَع آســـبًسـَس :

..................

ة)تؼذاد تَلف….. :دسة

ج ) ًَع دسة كبثيـــي ……….. :

د)ظشفيتً.............. :فش

ُ ) سيستن كٌتشل فشهبى ………:

ٍ)ًَع دسة طجمبت …….:

هبدُ سِ ) هجلغ لشاسداد ٍ ًحَُ پشداخت آى :
 -3-1هجلغ لشاسداد ثشاي هفبد هبدُ يك جْت يك دستگبُ آسبًسَس هبّيبًِ ثِ هجلغ...............سيبل هي ثبشذ كِ ثصَست ....هبِّ (فصلي)
ثبيستي تَسط كبسفشهب پشداخت گشدد .
 -3-3ثشاي تؼويشات كلي ّ ,ضيٌِ هشثَطِ طي پيش فبكتَس اص طشيك پيوبًكبس ثِ كبسفشهب اػالم هيشَد كِ پس اص تبييذ كبسفشهب ػوليبت
تؼويش كلي تَسط پيوبًكبس اًجبم خَاّذ گشفت ٍ ّضيٌِ هشثَطِ ًيض تَسط كبسفشهب پشداخت خَاّذ شذ
تجصشُ  : 1دس هَاسد اضطشاسي تشخيص پيوبًكبس جْت تؼَيض اجٌبس كبفي ثَدُ كِ پس اص اًجبم  ,صَستحسبة ّضيٌِ ثِ كبسفشهب اسائِ خَاّذ
شذ .
هبدُ چْبس ) ششايط لشاسداد :
 -4-1ثبصسسي فٌي ٍ سشٍيس  ,هبّيبًِ يكجبس اص طشف پيوبًكبس اًجبم خَاّذ شذ .
 -4-2پيوبًكبس هتؼْذ است جْت سفغ هؼبيت آسبًسَس  ,اص صهبى اطالع  ,دس اسشع ٍلت الذام ًوبيذ .

 -4-3پيوبًكبس هتؼْذ است تْيِ لطؼبت هختلف سا ثِ حسبة ّضيٌِ كبسفشهب تبهيي ًوَدُ كِ پس اص اسسبل پيش فبكتَس ثِ كبسفشهب ٍ پشداخت
ٍجِ تَسط ٍي تؼَيض ٍ تؼويش اًجبم خَاّذ گشفت .
 -4-4تبهيي سٍغي  ,گشيس ٍ سٍغي جؼجِ دًذُ  ,ثِ ػْذُ كبسفشهب هيجبشذ ٍ پيوبًكبس ًيض هتؼْذ است كِ ّش سبل يكجبس سٍغي جؼجِ دًذُ سا
تؼَيض ًوبيذ .
 -4-5سبػبت اسائِ خذهبت سبػبت اداسي هيجبشذ.
تجصشُ  : 2چَى آسبًسَس دٍس اص دستشس پيوبًكبس هيجبشذ  ,فشد يب افشاد غيش هسئَل حك دستكبسي ٍ يب هجبدست ثِ تؼويش ٍ يب تؼَيض سا دس
كل سيستن ًذاشتِ ٍ خسبست ًبشي اص آى ثِ ػْذُ كبسفشهب خَاّذ ثَد ٍ پيوبًكبس ّيچگًَِ هسئَليتي دس لجبل آى ًخَاّذ پزيشفت .
هبدُ پٌج ) هذت لشاس داد :
ايي لشاسداد ثشاي هذت  12هبُ شوسي اص تبسيخ................لغبيت ...................تٌظين شذُ ٍ چٌبًچِ كبسفشهب ٍ پيوبًكبس هبيل ثِ توذيذ لشاداد
ثبشٌذ طجك تَافك هيتَاًٌذ جْت ػمذ لشاسداد جذيذ الذام ًوبيٌذ .
تجصشُ  : 3تشخيص هَاسدي كِ سافغ هسئَليتْبي طشفيي هيگشدد ثؼْذُ كويسيَى فٌي هتشكل اص ًوبيٌذگبى صالحيتذاس طشفيي خَاّذ ثَد.
تجصشُ  : 4يك هبُ لجل اص خبتوِ لشاسداد كبسفشهب هيجبيست جْت ػمذ لشاسداد هجذد ثِ ششكت اػالم ًوبيذ دس غيش ايي صَست ػمذ لشاسداد
جذيذ هٌجش ثِ پشداخت ّضيٌِ جٌشال سشٍيس هيجبشذ .
.
تجصشُ : 5چٌبًچِ ثؼللي هَتَس ثش اثش ًَسبًبت ثشق يب اشكبل دس ثشق ٍسٍدي سبختوبى د چبس ًمص فٌي گشدد هسئَليت ثؼْذُ كبسفشهب هيجبشذ
.
ايي لشاسداد دس پٌج هبدُ ٍ پٌج تجصشُ دس دٍ ًسخِ كِ ّش ًسخِ حكن ٍاحذ سا داسا هيجبشذ تٌظين  ,اهضب ٍ ثيي طشفيي هجبدلِ گشديذ .

كبس فشهب:

ششكت آسبًسَس پششيي:

