
 سبلي ّبی ّوبیش ًوبیشگبُ ثیي الوللی تْراى کلیِ عٌَاى خذهت

 ًبم هذیریت رٍاثط عوَهی ٍ اهَر ثیي الولل                                   ًَع هخبطت هجریبى، غرفِ داراى ٍ شرکت ّب 

 سالهت ًظبم اداری ٍهقبثلِ ثب فسبدقبًَى ارتقبئ  3فرم طراحی هراحل خذهت جْت تکرین ارثبة رجَع ثِ استٌبد ثٌذ الف هبدُ 

 شرح فعبلیت هراحل 
زهبًجٌذی هَرد ًیبز 

 جْت اًجبم فعبلیت

ًبم ٍاحذ ٍ هسئَل 

 هرثَطِ

 هحل استقرار 

 ٍ شوبرُ توبس 
 هذارک هَرد ًیبز

1 
در ایام بزگشاری ًوایشگاُ اٍلَیت ٍاگذاری سالي 

 .ّای ّوایش با هجزیاى ًوایشگاُ هی باشد

 

----------- 
 تشزیفات

 رٍابط عوَهی

22662833 

 

در سهاى عقد  هدارک هَرد ًیاس

 قزارداد

 

آخزیي تغییزات رٍس ًاهِ ( 1

 رسوی

 :هدارک هَرد ًیاس( 2

هجَس ٍسارت فزٌّگ ٍ ارشاد 

 اسالهی

 هجَس ادارُ اهاكي استاى تْزاى

 هَضَع هزاسن

 ًام  ٍ ًَع شزكت

 شوارُ ثبت شزكت

 كد اقتصادی

 آدرس شزكت

 تلفي ٍ دٍرًگار

 كد پستی شزكت

ًام هدیزعاهل  ٍ دارًدگاى 

 حق اهضاء

  كد هلی هدیز عاهل

ّوزاُ داشتي هْز شزكت 

 الشاهی هی باشد

 

2 

ارائِ درخَاست كتبی اسسَی هتقاضی اس طزیق 

اتَهاسیَى اداری شزكت بِ رٍابط عوَهی شزكت 

 سْاهی ًوایشگاُ

 

----------- 

 

 تشزیفات

 رٍابط عوَهی

22662833 

 تشزیفات دُ رٍس درخَاست رسرٍ سالي ّوایش  3
 رٍابط عوَهی

22662833 

4 
اخذ تاییدیِ اس رٍابط عوَهی بوٌظَر رسرٍ سالي 

 در سهاى هَرد ًظز

 

 دٍ رٍس
 تشزیفات

 رٍابط عوَهی

22662833 

5 

تکویل فزم پیش ًَیس  قزارداد ٍ ارسال آى بِ 

اهَر قزارداد ّا اس سَی هدیزیت رٍابط عوَهی 

 شزكت سْاهی ًوایشگاُ

 

 چْار رٍس

 

 تشزیفات

رٍابط عوَهی 

22662833 

6 

پزداخت ّشیٌِ بیوِ طزف قزارداد با ًوایشگاُ 

،تَسط هتقاضی ٍ ارائِ رسید آى بِ رٍابط عوَهی 

 شزكت سْاهی ًوایشگاُ

 

دٍ رٍس قبل اس 

 هزاسن

 تشزیفات

رٍابط عوَهی 

22662833 

7 

پزداخت ّشیٌِ سالي ّوایش ٍ خدهات جاًبی آى، 

تَسط هتقاضی ٍ ارائِ رسید هالی بِ رٍابط عوَهی 

 شزكت سْاهی ًوایشگاُ

 

سهاًی كِ قزارداد 

 اهضاء شَد

 

 تشزیفات

رٍابط عوَهی 

22662833 

8 
ارسال كٌداكتَر هزاسن بِ هدیزیت رٍابط عوَهی 

 شزكت سْاهی ًوایشگاُ

 

اس  دٍ رٍس قبل

 هزاسن

 

 تشزیفات

رٍابط عوَهی 

22662833 

9 
ًظارت بز اجزای هزاسن اس سَی پزسٌل رٍابط 

 عوَهی شزكت سْاهی ًوایشگاُ
 تشزیفات طی هزاسن

رٍابط عوَهی 

22662833 

10 
دریافت تاییدیِ اس رٍابط عوَهی ًوایشگاُ، هبٌی 

 بز آساد ساسی چک ضواًت
 تشزیفات بعد اس هزاسن

رٍابط عوَهی 

22662833 

11 

ضزٍری است،اجزای بزًاهِ ّای فزٌّگی  -تبصزُ

كِ ّوزاُ با ًَاسًدُ ٍ خَاًٌدُ هی باشد هجَس السم 

 . اس ٍسارت ارشاد ٍ اهاكي اخذ گزدد

 

 

 

-------------- 

 

 تشزیفات

 

رٍابط عوَهی 

22662833 

 


