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ٍ -6ابستِ بِ:

كذپستي:

سال

داًطگاُ ػلَم پضضكي

ضشٍع بِ كاس دس هشكض جذيذ (دس صَست جابجايي) :

ساصهاى تاهيي اجتواػي

ًَ -7ع هالكيت ساختواى (غيش اص بخص خصَصي ٍ خيشيِ) :

بخص خصَصي
ٍقفي

هلكي

خيشيِ

سايش ًْادّا ٍ اسگاى ّا (با ركش ًام).................................

استيجاسي

8

9

10

11

ٍضؼيت

ضيفت كاسي

هساحت صيشبٌا
(هتش هشبغ)

تؼذاد
كاهپيَتش فؼال

غيش هستقل

هستقل

2ضيفت

1ضيفت

بلي

 -12آيا طشح اٍليِ ساختواى بشاي ايي هٌظَس بَدُ است؟

ضباًِ سٍصي

خيش
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 -14سشٍيس ّاي تطخيصي هَجَد(با ػالهت × هطخص ضَد):
سيتَلَطي
قاسچ ضٌاسي
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ايوًََلَطي

پاتَبيَلَطي

سشٍلَطي

اًگل ضٌاسي

كطت ادساس

طًتيك هَلكَلي

سيتَطًتيك

پاتَبيَلَطي

پاساصيتَلَطي

سايش باركش ًام............................................

ٍ -15احذّاي اداسي (با ػالهت × هطخص ضَد) :
بايگاًي
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سايش با ركش ًام .........................
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دستورالعمل فرم شمبره 603
 ايي فشم بشاي كليِ آصهايطگاُ ّايي كِ دس آى ًوًَِ ّاي گًَاگَى حاصل اص بذى اًساى بشاي تطخيص ٍ كٌتشل بيواسي ّا ٍ تاثيش دسهاى هَسد آصهايص قشاس هيگيشد ٍ دس صهاى آهاسگيشي ًيض فؼال بَدُ ٍ آهادُ اسائِ خذهت بِ ػوَم هشدم هي باضٌذ ،تكويل هي گشدد.
 رشته فعبليت آزمبیشگبه :دس صَستيكِ آصهايطگاُ دس ّش يك اص سضتِ ّاي ركش ضذُ فؼاليت داضتِ باضذ ،با ػالهت × هطخص هي ضَد. نبم آزمبیشگبه  :ضاهل ػٌَاًي است كِ آصهايطگاُ تحت آى ًام هكاتبِ هي كٌذ  .دس صَست تغييش ًام آصهايطگاُ ركش ًام سابق آى دس داخل پشاًتض ضشٍسياست.
 سبل بهره برداري اوليه  :صهاًي است كِ آصهايطگاُ آهادُ پزيشش بيواس ضذُ است  .دس صَستيكِ ٍقفِ اي دس فؼاليت آصهايطگاُ بِ ّش دليلي ايجا د گطتِباضذ ،اٍليي سال بْشُ بشداسي ٍاحذ هَسدًظش هي باضذ  .دس صَست اًتقال يا جابجايي بِ ساختواى ديگش سال ضشٍع بكاس دس ساختواى جذيذ ًيض دس قسوت هشبَطِ
قيذ گشدد.
 نوع وابستگي  :آصهايطگاُ هوكي است ٍابستِ بِ هؤسساتي اص قبيل داًطگاُ ػلَم پضضكي ،بخص خصَصي ،اًجوي خساصهاى ّا ٍ ًْادّاي ديگش باضذ ،كِ الصم است ًام آى دقيقا قيذ گشدد.

يشيِ ،ساصهاى تاهيي اجتواػي ٍ يا

 نوع مبلكيت سبختمبن  :بِ غيش اص ٍاحذّاي خصَصي ٍ خيشيِ ،هالكيت ساختواى بِ صَست هلكيٍ ،قفي ٍ استيجاسي با ثبت هيضاى اجاسُ هاّياًِ بِ سيالػالهت صدُ هي ضَد.
 وضعيت مستقل و غيرمستقل  :هستقل ضاهل ٍاحذي است كِ داساي تطكيالت ٍ هحل فؼاليت هستقل باضذ  .غيشهستقل بِ ٍاحذي گفتِ هي ضَد كِ دسداخل ٍاحذي ديگش قشاس داضتِ ٍ اص اهكاًات اداسي ،هالي ٍ پشسٌلي ٍاحذ هزكَس استفادُ ًوايذ.
 شيفت كبري :دس تؼييي ضيفت كاسي هشكض ،اسائِ سشٍيس دس حذاكثش  8ساػت كاسي سا يك ضيفت ،حذاكثش  16ساػت كاسي سا دٍ ضيفت ٍ بيص اص  16ساػتسا ضباًِ سٍصي هحاسبِ هي ًوايين.
 مسبحت :هٌظَس هساحت صيشبٌاي هَسد استفادُ دس آصهايطگاُ هي باضذ كِ بش اساس اطالػات ٍ اسٌاد هشبَط بِ ساختوا ى قيذ هي گشدد  .دس صَست هَجَدًبَدى ايي اطالع با اًذاصُ گيشي بشاي يكباس ٍ ثبت آى دس اسٌاد ٍ هذاسک هشبَطِ جْت استفادُ بشاي سال ّاي بؼذ اقذام گشدد.
 تأسيسبت و لوازم موجودّ :شيك اص لَاصم هَجَد كِ دس صهاى آهاسگيشي هَجَد ٍ قابل استفادُ هي باضذ ،با ػالهت × هي بايست هطخص گشدد . آمبر نيروي انسبني آزمبیشگبه  :آهاس ًيشٍي اًساًي آصهايطگاُ دس كليِ ٍاحذّا اػن اص هستقل ٍ غيشهستقل هي بايست ثبت گشدد ً .يشٍي اًساًي سايش سضتِّا اػن اص كاسضٌاس اسضذ ،كاسضٌاس ٍ كاسداى هٌظَس افشادي هي باضٌذ كِ دس سضتِ اي بِ غيش اص آصهايطگاُ ( سايش سضتِ ّا) تحصيل ًوَدُ اًذ ٍ احكام هشبَطِ
سا پس اص گزساًذى دٍسُ ّا ٍ اهتحاًات هشبَطِ اخز ًوَدُ اًذٍ ًيشٍي اًساًي تجشبي ًيض هٌظَس تكٌسيي ٍ كوك تكٌسيي هي باضذ.

توجه :
 -1تكويل قسوت ّاي باال ٍ پائيي فشم الضاهي است ،دس صَست ًاخَاًا ٍ ًاقص بَدى ،فشم فاقذ اػتباس بَدُ ٍ ػيٌا ػَدت دادُ هي ضَد.
 -2هسؤليت صحت اطالػات هٌذسج دس فشم بِ ػْذُ هسؤل ٍاحذ هي باضذ.
 -3فشم هي بايست داساي هْش هشكض باضذ ٍ فشم بذٍى هْش ،فاقذ اػتباس بَدُ ٍ ػيٌا ػَدت دادُ هي ضَد.

