
 ّای دٍلت ّا ٍ پشٍطُ خصَصی دس طشح -ساّبشی هشاسکت ػوَهی ًام خذهت :

، تكويل توام ًيوِ ای جذیذ، ّای سشهایِ ّای تولك داسایی دستَسالؼول ششایط ٍاگزاسی طشح  3هطابك هادُ  ششح خذهت : -1

 1393هصَب ( 2( لاًَى الحاق بشخی هَاد بِ لاًَى تٌظين بخشی اص همشسات هالی دٍلت )27)هَضَع هادُ)بشداسی شذُ ٍ آهادُ بْشُ
ساّبشی، ، ساصهاى ٍظيفِ ّواٌّگی، پشتيباًی، 05/04/1395هَسخ  586206هصَبِ شَسای التصاد بِ شواسُ  هجلس شَسای اسالهی(

اسی پشٍطُ ٍ تجويغ اطالػات ٍ اسائِ گضاسش بِ ّيأت دٍلت سا  بش ػْذُ ًظاست ٍ پاسخگَیی بِ استؼالهات ٍ ابْاهات دس هشاحل ٍاگز
ػالٍُ بش آى ًوایٌذُ   باشذ. ّا بِ ػْذُ ساصهاى استاًی هی داسد. ًظاست بش حسي اجشای ایي دستَسالؼول بِ ػْذُ ساصهاى است ٍ دس استاى

کِ بِ سیاست باالتشیي همام دستگاُ  استاًی ّای ٍاگزاسی کاسگشٍُدس بِ ػٌَاى یكی اص اػضاء،  سیضی استاى  ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ
ًوایٌذگاى سایش دستگاّْای ًظاستی بِ هٌظَس اتخار تصوين ٍ ًظاست بش اًجام هشاحل ٍاگزاسی ٍ با حضَس   اجشایی استاًی یا ًوایٌذُ ٍی

 .تشكيل هی گشدد حضَس فؼال داسد ّا ٍ سایش ٍظایف همشس دس ایي دستَسالؼول پشٍطُ
 

 غيش الكتشًٍيكی  – 2الكتشًٍيكی                              -1شيَُ اسائِ خذهت     -2

 

 هشاحل اًجام خذهت ٍ صهاًبٌذی اجشای خذهت-3

زمان انجام  مراحل انجام خدمت ردیف

 کار)حداقل(

ن انجام زما

 کار )حداکثر(

 مکان مراجعه

 دستگاُ اجشایی هتماضی  هستوش هستوش ضزکت در جلسِ کارگزٍُ ٍاگذاری پزٍصُ ّای دٍلتی بِ بخص غیزدٍلتی  1

بزرسی پزٍصُ ّای جذیذ، ًیوِ توام ٍ آهادُ بْزُ بزداری دستگاُ اجزایی در جلسِ  2

 7قاًَى الحاق 72کارگزٍُ با حضَر اعضاء اصلی هطابق آییي ًاهِ اجزایی هادُ 

 دستگاُ اجشایی دس ّواى جلسِ

راّبزی دستگاُ ّای اجزایی در اجزای دقیق فزآیٌذ ٍاگذاری پزٍصُ ّا هطابق آییي  3

 ًاهِ اجزایی 

 سیضی ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ هستوش هستوش

بزرسی سَاالت ٍ ابْاهات کارگزٍُ ٍ تْیِ پاسخ با ّواٌّگی اهَر هطارکت ّای  4

 بِ دستگاُ ّای اجزاییساسهاى بزًاهِ ٍ بَدجِ کطَر ٍ ابالغ آى 

 سیضی ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ یك هاُ یك ّفتِ

بزرسی گشارش تصوین بِ ٍاگذاری ابالغ ًتیجِ تأییذ یا عذم تأییذ بِ دستگاُ اجزایی   5

  جْت تصوین گیزی ًْایی در کارگزٍُ

 سیضی ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ یك هاُ یك ّفتِ

)کِ هٌابع آًْا اس اعتبارات  ّای استاًی ٍاگذاری پزٍصُکلیِ فزآیٌذ ًظارت بز اًجام  6

(  اعن اس : اًتخاب پزٍصُ، بزرسی گشارش تصوین بِ ٍاگذاری، ضَد استاًی تأهیي هی

 فزاخَاى سزهایِ گذار، اًتخاب سزهایِ گذار ٍ ٍاگذاری پزٍصُ 

 سیضی ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ هستوش هستوش

 دستگاُ اجشایی

 

 

 


