
اٍلیي فشاخَاى الوبى ٍ دیَاس ًگبسی 

ضْشداسی ضبّشٍد ثٌب ثِ هأهَسیت ٍ اّذاف خَد دس صهیٌِ صیجبسبصی، ایجبد َّیت ثػشی، خبطشُ 

جوعی ٍ تَسعِ پبیذاس ضْشی ثب ثْشُ گیشی اص ٌّشهٌذاى ٍ هعوبساى جْت جزة ایذُ ّب ٍ طشح 

ایي سٍ اص ّوِ عضیضاى اص. ّبی خالقبًِ ،دس سبل جبسی فشغتی سا ثذیي هٌظَس اختػبظ دادُ است

ثْوي  7دی تب  23هی ضَد طشح ّب ٍ ایذُ ّبی پیطٌْبدی خَد سا ثب سعبیت ضشایط صیش، اص دعَت 

 .ٍاحذ صیجبسبصی ایي سبصهبى اسائِ ًوبیٌذ ُ ة هبُ سبل جبسی

 ًکبت ٍ ضشایط اسائِ آثبس

ضْش ثب داسا ثَدى فضبّبی عوَهی هتعذد ٍ سالیق هتٌَع ضْشًٍذاى، ثِ آثبسی ثب هَضَعبت ٍ 

ٌّشی ًیبص داضتِ ٍ ًَآٍسی ٍ خالقیت، هیضاى جزاثیت ٍ اثشگزاسی آثبس سا  ّبی هختلف ضیَُ

 افضایص دادُ ٍ دس اًتخبة آثبس لحبظ خَاّذ ضذ

هَقعیت ٍ هختػبت هکبى، سَاثق تبسیخی هَثش ثش هکبى، ًبهگزاسی هکبى، هجبٍست یب ًضدیکی 

ثِ ٍیژگیْبی  تَجِثب اهبکي هْن ضْشی، قشاسگیشی دس هحَسّب ٍ ضشیبًْبی هْن ضْشی ٍ

 هخبطجبى دس ّش هکبى، هیجبیست جْت اسائِ طشح اص سَی ٌّشهٌذاى گشاهی هَسد دقت قشاس گیشد

ٌّشهٌذاى هی ثبیست غشفب ثش اسبس هکبى ًػت ٍ جبًوبیی هٌبست ثشای ًػت اثش، طشح ّبی 

ضْشی طشح ّبی ثذٍى جبًوبیی دقیق ٍآثبس اص اسائِ  ثذیْی است هذیشیت . خَد سا اسائِ ًوبیٌذ

 هعزٍس است



اغبلت طشح ٍ پشّیض اص ّشگًَِ کپی ثشداسی اص آثبس ٌّشهٌذاى ایشاًی ٍ خبسجی اص ضشایط تبییذ 

هسئَلیت ّشگًَِ تخلف دس ایي صهیٌِ ثِ عْذُ پیطٌْبد )طشح ثَدُ ٍ هذ ًظش داٍساى قشاس هیگیشد 

 (دٌّذُ است

هعوبسی ٍ ٌّشضْشداسی غَست  تبییذ ًْبیی طشح ّب غشفبً اص طشیق ثشسسی آثبس تَسط کبسگشٍُ.

 هیگیشد

 .کٌٌذگبى الضاهی است داسا ثَدى سَاثق حشفِ ای ٍ اسائِ سصٍهِ هستٌذ تَسط ضشکت

خشیذ آثبس هٌتخت، پس اص طی فشآیٌذ کبسضٌبسی اجشایی، قیوت گزاسی ٍ تَافق ًْبیی ثب ٌّشهٌذ 

 غَست هی گیشد ٍ ثشاسبس اٍلَیت هَضَع یب هکبى ًػت اثش هَسد ًیبصٍ تأهیي اعتجبسات 

فشآیٌذ خشیذ آثبس تأییذ ضذُ ًْبیی، ثب تَجِ ثِ اٍلَیت هَضَعی یب هکبًی پس اص :1تجػشُ 

 .تخػیع اعتجبسات ٍ تبهیي ثَدجِ هَسد ًیبص اًجبم هیطَد

صهبى ثجت ًبم ٍ اسائِ طشح تأثیشی دس صهبى خشیذ اثش ًذاضتِ ٍ خشیذ اثش غشفب پس اص : 2تجػشُ 

 یبص ٍ ثش اسبس ًیبص ضْش ٍ اٍلَیت ّبی هشثَطِ غَست هی گیشدطی توبهی هشاحل هَسد ى

اًجبم ثجت ًبم ٍ پزیشش طشح غشفب ثب سعبیت توبم هَاسد یبدضذُ ٍ صهبى تعییي ضذُ دس سبعبت 

 .اداسی غَست هی پزیشد

 :ًحَُ ثجت ًبم ٍ اسائِ طشح

سد صیش دس ایي ٌّشهٌذاى هی تَاًٌذ طی هذت هطخع ضذُ، ثب هشاجعِ ثِ دثیشخبًِ ٍ تحَیل هَا

 .فشاخَاى ضشکت ًوبیٌذ



 90* 60اسائِ تػَیش طشح پیطٌْبدی ثش سٍی فَم ثُشد  ٍ ضیت دساثعبد 

 اسائِ تَضیح ٍ تَجیِ طشح پیطٌْبد ضذُ

  (جٌس اثش، اثعبد اثش، تکٌیک سبخت ٍهذت صهبى اجشای طشح) ائِ هختػبت ٍ هطخػبت اثش اس

طشحْب ) ایی هجبصی دقیق ثب سعبیت اضل ٍاقعی اثشرکش هکبى پیطٌْبدی ًػت ٍ اسائِ فبیل جبًن

( غشفب ثشاسبس هکبى پیطٌْبدی ثشسسی هیطًَذ

 (اسائِ قیوت پیطٌْبدی ٍ ثشآٍسد ّضیٌِ دقیق(


