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 بب تبیید هسئَل بْداشت هحل سبػتِ 48 صدٍر اخطبر تؼطیل

 اقدام قبًًَي ًدارد، ثبت در سبهبًِ/پزًٍدُ 

 ٍاحد صٌفيببسرسي اس 

 بحزاًي دارد؟ غیز ًقص

 هسئَل بْداشت هحل ٍ دستَر  بب تبیید رٍس 60اخطبر بب هْلت حداکثز تب ابالؽ 

 ًَاقص در هحل قببل رفغ

 زف گزدیدًد؟طًَاقص بزاس هْلت تؼییي شدُ بؼد آیب

بب ػالهت در سبهبًِ/پزًٍدُ  اقدام قبًًَي ًدارد، ثبت

ٍ هزاحل  در هْلت اخطبر  ٍ قبل اس پلوپ

ًَاقص بزطزف شدُ آیب ، گزدش کبر اداری

اًجبم ببسرسي ٍ تٌظین 

صَرت هجلس  

اًصزاف اس  پلوب 

هکبى بب تبیید هسئَل 

 بْداشت هحل

اقدام قبًًَي 

ًدارد، ثبت در 

 سبهبًِ/پزًٍدُ 

ٍاحد هزبَطِ بب تبیید هسئَل بْداشت هحل بب تٌظین صَرت پلوب 

 هجلس، حداکثز بِ هدت یک ّفتِ ٍ ارجبع پزًٍدُ بِ دادگبُ  *

 قصَاهسئَل بْداشت هحل جْت ببسگشبیي بِ هٌظَر رفغ ً اسدرخَاست کتبي هتصدی 

 بْداشت هحل بْداشت هحل/ در هَرد هکبى یب قسوت: صزفبً بب  تأیید  هسئَل  تبیید هسئَل بباخذ تؼْد هحضزی در هَر ٍاحد صٌفي: 

 فک پلوپ  قسوت هزبَطِ بب دستَر هسئَل بْداشت هحل بِ هٌظَر رفغ ًقص بب تٌظین صَرت هجلس
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 بحزاًي بِ هسئَل بْداشت هحل طبق گزدش کبر اداریغیزهؼزفي ٍاحد صٌفي دارای ًقص 

اػالم کتبي 

هبلک/هدیز/

هتصدی 

هبٌي بز رفغ 

 ًَاقص

اًجبم ببسرسي ٍ 

تبیید هسئَل 

  بْداشت هحل
صدٍر اجبسُ بْزُ 

بزداری

اػالم کتبي 

هبلک/هدیز/هتصدی 

 هبٌي بز رفغ ًَاقص

غیز قبًًَي بِ دادگبُ صبلحِ * در صَرت فک پلوپ غیز قبًًَي هکبى، هتصدی هزبَطِ جْت فک پلوپ 

 هؼزفي، تؼطیل ٍ پلوپ هجدد ٍ ببسگشبیي هکبى طبق ًظز آى دادگبُ  خَاّد بَد

 اًجبم شدُ است؟رفغ ًقص آیب 
ػدم رفغ ًقص یب فؼبلیت قبل اس 

 دریبفت اجبسُ بْزُ بزداری

 ببسرسي ٍ تبیید هسئَل بْداشت هحلاًجبم 

بسُ بْزُ جصدٍر ا

بزداری

دٍ بزابز هدت  ،تؼطیل هجدد

 تؼطیلي قبل ٍ هؼزفي بِ دادگبُ

 اػالم کتبي هبلک/هدیز/هتصدی هبٌي بز رفغ ًَاقص


