
 هىشس آئیي ًاهِ اجشایی 2( هادُ 5پیَست دستَسالؼول اػالم تشخی اصهصادیك تٌذ)

 صیشهجوَػِ  دستگاُ هشوَل دستَسالؼول  س

 ٍصاست ساُ ٍشْشساصی 1

ستاد ٍصاست خاًِ ، اداسات ول ساُ ٍشْشساصی استاًْای ، ساصهاى هلیی صهییي ٍهنیىي ،    

هنییىي سینییات دٍلتییی ٍػوییَهی ، هشوییض  امیمییات ساُ ،أسییاصهاى هجییشی سییاختواًْا ٍ 

ٍشْشساصی ، ششوت آصهایشگاُ فٌی ٍهىاًیه خان ، ششوت ػوشاى شْشّای جذییذ،  

 ی ساصهاى تاصآفشیٌی شْش

 ٍصاست وشَس 2
ستادٍصاست خاًِ ، استاًذاسی ،فشهاًذاسی ،تخشذاسی ، دّییاسی ، سیاصهاى شیْشداسی ّیا     

 ٍدّیاسی وشَس

 ٍصاست ًیشٍ 3

ششوت ّای تشق هٌطمِ ای ، ششوتْای  َصیغ ًیشٍی تشق  ،هٌْذسی آب ٍفاضالب وشَس

ششوتْای آب ٍفاضیالب   ،، ششوتْای آب هٌطمِ ای ، ششوتْای آب ٍفاضالب شْشی 

 سٍستایی

 ششوت هلی گاص اػن اصوشَسی ٍاستاًی ٍصاست ًفت 4

 ٍصاست آهَصش ٍپشٍسش 5
سییاصهاى ًَسییاصی ،  َسییؼِ ٍ جْیییض هییذاسز وشییَس ٍسییاصهاًْای ًَسییاصی  َسییؼِ         

 ٍ جْیضهذاسز استاًْا

 شْشداسی ّا 6
 ِ ِ شیْشداسی اػین اصایٌىی     شىیالت هشوضی ٍهٌاطك ، ولیِ ساصهاًْا ٍششوتْای ٍاتنتِ تی

 ول سْام یا دسصذی اصآى هتؼلك تِ شْشداسی تاشذ

  شىیالت هشوضی ٍاداسات ول استاًْا تٌیاد هنىي اًمالب اسالهی 7

 اػضای اصلی ٍػلی الثذل ٍواسوٌاى شَسای شْشٍسٍستا 8

  شىیالت هشوضی ٍاداسات استاًی  ساصهاى ثثت اسٌاد ٍاهالن وشَس 9

10 
شَسای ػالی هٌاطك آصاد  دتیشخاًِ

 ٍیژُ التصادی جاسی ، صٌؼتی ٍ 

 شىیالت هشوضی ٍساصهاى ّیای هٌیاطك آصاد  جیاسی ، صیٌؼتی ٍسیاصهاى ّیای هنی َل        

 هٌاطك ٍیژُ  التصادی 

11 
ساصهاى صٌایغ وَچه ٍشْشن ّای 

 صٌؼتی ایشاى

  شىیالت هشوضی ٍششوت ّای صٌؼتی استاًی 

12 

ساصهاًْای ًظام هٌْذسی 

ساختواى)شَسای هشوضی( ساصهاى ًظام 

واسداًی ساختواى )شَسای هشوضی ( 

،ساصهاًْای ًظام هٌْذسی استاًْا 

 ٍساصهاى ّای واسداًی  ساختواى

اػضای ّیأت هذیشُ ، تاصسساى ، هشاٍساى ٍواسوٌاى دفتش هشوضی ٍسٍسیا ٍّییأت سئینیِ    

 ٍواسوٌاى دفا ش ًواًذگی 

 

 ًام ًٍام خاًَادگی                                                                                                                          

 هْشٍاهضاء                                                                                                                              

 

 



 

 "یاظْاسخَد "

  تخشٌاهِ  ؼاسض هٌافغ تی: سػا هَضَع

پشٍاًِ اشیتاال   ی..................................... .... داسای................................. فشصًذ .......................تِ شواسُ هل ٌجاًةیا لِیٌَسیتذ

............. تییییِ شییییواسُ پشٍاًییییِ ........................................ ٍشییییواسُ     تیدسسشییییتِ .......... ٍصییییال   یتىییییاس هٌْذسیییی 

 یواهل دسصیات ٍسیالهت اصهفیاد تخشیٌاهِ هَسیَم تیِ  ؼیاسض هٌیافغ اتال ی          ی................................ تا ػلن ٍآگاّتیػضَ

ٍ  یّیا  تیهنی َل  ششیٍپز 27/12/1396هَسخ  302708/100/002تِ شواسُ  یٍصاست هاتشم ساُ ٍشْشساص  یاًتظیاه   میَلی 

 . "تاشن یًو هشوَل هفاد تخشٌاهِ  ؼاسض هٌافغ ؛"نیًوا یاػالم ه \،تخشٌاهِ هزوَس تیسػا ذمػ

 (هتثَع ییهال واس)تا روشًام دستگاُ اجشا یٍوذ پنت آدسز

 :هال واس  لفي

 :هال سىًَت یٍوذپنت آدسز

 : لفي ّوشاُ شواسُ

 :هیپنت الىتشًٍ آدسز

   یًام ًٍام خاًَادگ                                                                                                                   

               خی اس                                                                                                                              

 هْشٍاهضاء                                                                                                                          

 

 


