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دستورالعمل فرم شماره 604

 ایي فسم بشای کلیِ ٍاحذّای پشتًَگاسی کِ دس صهاى آهاس گیشی فعال بَدُ ٍ آهادُ اسا ُئ خذهت بِ عوَم هشدم هی باضٌذ  ،تکویل هی گشدد. وام واحد :ضاهل عٌَاًی است کِ ٍاحذ پشتَ ًگاسی تحت آى ًام هکاتبِ هی کٌذ. -آدرس دقیق پستی و تلفه :هٌظَس آدسس دقیق پستی ٍ ضواسُ تلفي ٍاحذ پشتَ ًگاسی هی باضذ کِ دس صَست

داضتي ًوابش ًیض رکش

ضواسُ آى ضشٍسی است.
 ووع وابستگیٍ :احذ پشتًَگاسی هوکي است ٍابستِ بِ هَسساتی اص قبیل داًطگاُ علَم پضضکی ،بخص خصَصی ،اًجوي خیشیِ ،ساصهاىتاهیي اجتواعی ٍ یا ساصهاى ّا ٍ ًْادّای دیگش باضذ  ،کِ الصم است ًام آى دقیقا قیذ گشدد.
 ووع مالکیت ساختمانُ :ب غیش اص ٍاحذّای خصَصی ٍخیشیِ ،هالکیت ساختواى بِ صَست هلکیٍ ،قفی ٍ استیجاسی با ثبت هیضا ى اجاسُهاّیا ُى بِ سیال عالهت صدُ هی ضَد.
 سال بهره برداری اولیه :صهاتی است کِ ٍاحذپشتَ ًگاسی آهادُ پزیشش بیواس ضذُ است  .دس صَستیکِ ٍقفِ ای دس فعالیت ٍاحذ پشتَ ًگاسی بِّش دلیلی ایجاد گطتِ باضذ ،اٍلیي سال بْشُ بشداسی ٍاحذ هَسد ًظش هی باضذ.
 سبل شروع بکار در سبختمبن جذيذ  :دس صًست جابجايي دس ایي قسوت تاسیخ ضشٍع بکاس دس ساختواى جذیذ قیذ گشدد. وضعیت مستقل و غیر مستقل :هستقل ضاهل ٍاحذی است کِ داسای تطکیالت ٍ هحل فعالیت هستقل باضذ .غیش هستقل بِ ٍاحذی گفتِهی ضَد کِ دس داخل ٍاحذ دیگشی قشاس داضتِ ٍ اص اهکاىات اداسی ،هالی ٍ پشسٌلی ٍاحذ هزکَس استفادُ ًوایذ.
 شیفت کاری :دس تعییي ضیفت کاسی ٍاحذ ،اسا ُئ سشٍیس دس حذاکثش  8ساعت کاسی سا یک ضیفت ،حذاکثش  16ساعت کاسی سا دٍ ضیفت ٍبیص اص  16ساعت سا ضباًِ سٍصی هحاسبِ هی ًوائین.
 مساحت :هٌظَس هساحت صیشبٌای هَسد استفاد ُ جْت پشتًَگاسی هی باضذ ،بشاساس اطالعات ٍ اسٌاد هشبَط بِ ساختواى قیذ هی گشدد  .دسصَست هَجَد ًبَدى ایي اطالع با اًذاصُ گیشی بشای یکباس ٍ ثبت آى دس اسٌاد ٍ هذاسک هشبَطِ جْت استفادُ بشای سال ّای بعذ اقذام گشدد.

توجه :
 -1تكميل قؼمت َای باال ي پائيه فشم الضامي اػت ،دس صًست واخًاوا ي واقص بًدن ،فشم فاقذ اػتباس بًدٌ ي ػيىا ػًدت دادٌ مي ؿًد.
 -2مؼؤليت صحت اطالػات مىذسج دس فشم بٍ ػُذٌ مؼؤل ياحذ مي باؿذ.
باؽ ي فشم بذين مُش ،فاقذ اػتباس بًدٌ ي ػيىا ػًدت دادٌ مي ؿًد .
 -3فشم مي بايؼت داسای مُش مشکض د

