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-1پشسطٌبهِ هطخػبت ثجتي ٍ ػوَهي
 - -1 1هطخػبت ػوَهي پيوبًىبس:
خذٍل ضوبسُ  : 1هطخػبت ػوَهي پيوبًىبس
ًبم ضشوت :

تبسيخ تىويل پشسطٌبهِ :
هَضَع فؼبليت :
ًَع ضشوت :

ضوبسُ ثجت :

تبسيخ ثجت :

هحل ثجت :

سشهبيِ ثجت ضذُ :
ًطبًي البهتگبُ لبًًَي (ثش اسبس آگْي ثجت ضشوتْب):

ًطبًي دفتش هشوضي :

ًطبًي ضؼت ٍ ًوبيٌذگيْب:

ًطبًي الىتشًٍيىي (:)Email

آدسس سبيت ايٌتشًتي :

ضوبسُ تلفي :

ضوبسُ ًوبثش :

ضوبسُ تلفي ّوشاُ هذيش ػبهل :
(ضشوت سْبهي  /ضشوت ثب هسئَليت هحذٍد  /ضشوت تضبهٌي  /ضشوت هختلط غيش سْبهي /ضشوت ًسجي /
ضشوت تؼبًٍي)
آيب داساي تبييذ غالحيت اص هؼبًٍت ساّجشدي هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي سيبست خوَْسي هيثبضذ :
ثلِ  خيش 
دس غَست پبسخ هثجت :
استبى :

تبسيخ اخز  :پبيِ  :ضوبسُ :

سضتِ :

توضيح  :كپي اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات شركت مي بايستي ارائه گردد.
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 -2-1هطخػبت سْبهذاساى :
دس خذٍل ضوبسُ  3 ٍ 2اسبهي غبحجبى حميمي ٍ حمَلي سْبم ضشوت هتمبضي ًگْذاضت ٍ تؼويشات خبيگبُ دسج
گشدد :
خذٍل ضوبسُ ( : )2اضخبظ حميمي غبحجبى سْبم
سديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

ًبم پذس

شش

هحل

تبسيخ

تؼذاد

هيضاى

سوت دس

غذٍس

تَلذ

سْبم

سْبم

ضشوت

(دسغذ)

خذٍل ضوبسُ ( : )3اضخبظ حمَلي غبحجبى سْبم
سديف

ًبم ضخػيت

خػَغي /

هيضاى سْبم

سوت دس ضشوت پيوبًىبس

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

حمَلي

دٍلتي

(دسغذ)

(ػضَ ّيبت هذيشُ  /ثبصسس

ًوبيٌذُ

لبًًَي)

تَضيح  :هطخػبت فَق هي ثبيستي ثب وپي اسبسٌبهِ ٍ آخشيي آگْي تغييشات ضشوت وِ اسائِ هي گشدد هطبثمت داضتِ ثبضذ.
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 -2پشسطٌبهِ هطخػبت حشفِاي
 -1-2هطخػبت گَاّيٌبهِّبي غالحيت حشفِاي
دس خذٍل ضوبسُ (  )4هطخػبت گَاّيٌبهِّبي غالحيت وِ اص هشاخغ ريػالح (ّوبًٌذ سبصهبى هذيشيت ٍ
ثشًبهِسيضي ،وبس ٍ اهَس اختوبػي ٍ  )...دسيبفت ضذُ است دسج گشدد.
خذٍل ضوبسُ ( : )4گَاّيٌبهِ احشاص غالحيت اص هشاخغ لبًًَي
سديف

سضتِ

هشخغ احشاص غالحيت

ستجِ

 -2-2هطخػبت هدَصّب ،پشٍاًِّب ٍ اهتيبصات
دس خذٍل ضوبسُ  5حست هَسد دس غَستي وِ هدَص يب گَاّيٌبهِّبي خبغي ثشاي فؼبليت اص هشاخغ لبًًَي
(ّوبًٌذ سبصهبى غٌبيغ ٍ هؼبدى ٍ اداسُ تؼبٍى ٍ  )...ثبيذ دسج گشدد
خذٍل ضوبسُ (: )5هدَصّب ،پشٍاًِّب ٍ اهتيبصات اص هشاخغ لبًًَي ريشثط
سديف

هشخغ غبدس وٌٌذُ

ًَع هدَص يب پشٍاًِ

دٍسُ اػتجبس

 -3-2هطخػبت تمذيشًبهِ ٍ سضبيت ًبهِّب
دس غَست دسيبفت ّشگًَِ سضبيتًبهِ ٍ يب تمذيش ًبهِ اص سَي وبسفشهبيبى لجلي فْشست آى سا دس خذٍل ضوبسُ  6دسج
گشدد.
خذٍل ضوبسُ ( : )6سضبيت ًبهِّب ٍ تمذيشًبهِّب ٍ تطَيمبت
سديف

هشخغ غبدس وٌٌذُ

ًَع هدَص يب پشٍاًِ
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دٍسُ اػتجبس

 -3پشسطٌبهِ هطخػبت سشهبيِ اًسبًي
 -1-3هطخػبت اػضبي ّيئت هذيشُ
دس خذٍل ضوبسُ  7هطخػبت هذيش ػبهل ٍ اػضبي ّيئت هذيشُ فؼلي ضشوت دسج هيگشدد.
خذٍل ضوبسُ (: )7
سوت

سديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

هذسن

سضتِ

تحػيلي

تحػيلي

ول سبثمِ وبس

 -2-3هطخػبت وبسوٌبى فٌي
 -3-2-1وبسوٌبى فٌي هي ثبيستي حذالل داساي هذن ديپلن (فٌي يب غيش فٌي) ثبضٌذ.
تجػشُ  :وبسوٌبى ديپلن غيش فٌي هي ثبيستي داساي سبثمِ وبس لبثل احشاص دس

غٌؼت  ٍ CNGيب داساي

گَاّيٌبهِ ّبي هْبست فٌي ثبضٌذ.
 -3-2-2وبسوٌبًي وِ هذاسن تحػيلي آًْب فَق ديپلن ٍ ثِ ثبال هي ثبضذ ثبيذ سضتِ تحػيلي آًْب فٌي ثبضذ
.
خذٍل ضوبسُ ()8
سديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

هذسن

سضتِ تحػيلي

تحػيلي

5

سَاثك وبسي ٍ اخشايي

سوت

 -4پشسطٌبهِ هطخػبت ًظبم ويفي اًدبم وبس
 -1-4گَاّيٌبهِ ّبي استمشاس ًظبهْبي هذيشيتي
دس غَستي وِ داساي گَاّيٌبهِّبي استمشاس ًظبهْبي هذيشيتي (ّوبًٌذ استبًذاسد ويفيت

–  )ISO 9000استبًذاسد

صيست هحيطي  – ISO 14000استبًذاسد هذيشيت ايوٌي  -OHSAS 18000استبًذاسدّبي هذيشيت پشٍطُ ّوبًٌذ
 ،ISO 10006 PMBOKثىبسگيشي هذل تؼبلي سبصهبًي  )... ٍ EFQMاص هشاخغ داساي غالحيت ّستيذ هشاتت سا
دس خذٍل ضوبسُ  10دسج ًوبييذ.
خذٍل ضوبسُ (: )10
سديف

ػٌَاى گَاّيٌبهِ

ًَع ًظبم هذيشيتي

هشخغ غبدس وٌٌذُ

دٍسُ اػتجبس

 -2-4سبيش فؼبليتْب دس صهيٌِ ًظبم ويفي اًدبم وبس


الذاهبت اًدبم ضذُ دس خْت ايدبد استمشاس ًظبم هٌْذسي اسصش ( : )Value Engineering

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................


سَاثك ػضَيت ضشوت دس اًدوٌْبي تخػػي ًگْذاضت ٍ تؼويشات :

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................


ثجت ضشوت دس فْشست هٌبثغ دستگبُ هشوضي (ّوبًٌذ فْشست هٌبثغ ضشوت هلي پخص فشآٍسدُّبي ًفتي،
ضشوت هلي ًفت ٍ )...

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
....................................
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 -5پشسطٌبهِ هطخػبت داساييّب ٍ اهىبًبت ٍ تدْيضات پيوبًىبس ( ضبهل دفتش اغلي ،وبسگبُ  ،اًجبس ٍ
)...
 -1-5هطخػبت فضبي اداسي ٍ وبسگبّي دس اختيبس پيوبًىبس
خذٍل ضوبسُ (: )11فضبي اداسي ٍ وبسگبّي دس اختيبس
سديف

هتشاط

ًَع فضب

ٍضؼيت هبلىيت

آدسس

 -2-5هطخػبت تدْيضات ٍ اهىبًبت
خذٍل ضوبسُ ( : )12غَست هبضيي آالت ٍ تدْيضات
سديف

ًَع هبضيي آالت ٍ اثضاسهخػَظ

 -3-5تَاًوٌذي هبلي
خذٍل ضوبسُ (: )13
توىي هبلي ضشوت ثب اسائِ تبئيذيِ ثبًه
اسصش ضوبًتٌبهِ ّبي هأخَرُ ضشوت

هيبًگيي گشدش حسبة سبليبًِ

7

ًَع دستگبُ  /تؼذاد

 -6پشسطٌبهِ تدبسة ٍ سَاثك اخشايي
 -1-6هطخػبت پيوبًْبيي وِ هستميوبً ثب ثخص خػَغي يب دٍلتي هٌؼمذ گشديذُ است
خذٍل ضوبسُ ( : )14ليست پيوبًْبي هٌؼمذُ ثب ثخص دٍلتي يب خػَغي
سديف

ضشح وبس

هحل اخشا

تبسيخ ضشٍع

وبسفشهب

هذت لشاسداد

تبسيخ خبتوِ

هجلغ پيوبى

 -2-6هطخػبت پيوبًْبيي وِ ثؼٌَاى پيوبًىبس دست دٍم دس آى هطبسوت داضتِايذ
خذٍل ضوبسُ (: )15ليست هطبسوت دس پيوبًْبي هٌؼمذُ اص سَي سبيش پيوبًىبساى (ثِ ػٌَاى پيوبًىبس فشػي)
سديف

ضشح وبس

هحل اخشا

تبسيخ ضشٍع

وبسفشهب

تؼذاد ثشًذ هَسد تمبضب ثِ تشتيت اٍلَيت :
)1
)2
)3

8

هذت لشاسداد

تبسيخ خبتوِ

هجلغ پيوبى

(ضميمه شماره ) 4
فشم الف ً :حَُ اسصيبثي ػولىشد ضشوت ّبي ًگْذاضت ٍ تؼويشات دس ستبد
تبسيخ گضاسش:
ًبم ضشوت:
تبسيخ حضَس:

سبػت حضَس:

ضْشستبى:

استبى:
آدسس ضشوت:
پيَست گضاسش:

 - 1فشم هطخػبت پشسٌلي وبسضٌبسبى فٌي  -2 فشم اهتيبص ثٌذي ػولىشد ضشوت ًگْذاضت ٍ
تؼويشات  -3تػبٍيش 
تْيِ وٌٌذُ :

تبييذ وٌٌذُ :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

سوت:
هْش ٍ اهضبء :

هْش ٍ اهضبء :
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فشم هطخػبت پشسٌلي
ًبم هسئَل تين تؼويشاتي :
سي :

ضوبسُ توبس:

تحػيالت :

هطخػبت وبسضٌبسبى فٌي هىبًيه :
تحػيالت :

ضوبسُ توبس:

تحػيالت :

ضوبسُ توبس:

تحػيالت:

ضوبسُ توبس:

تحػيالت:

ضوبسُ توبس:

هطخػبت وبسضٌبسبى فٌي ثشق لذست
:
تحػيالت :

ضوبسُ توبس:

تحػيالت :

ضوبسُ توبس:

تحػيالت:

ضوبسُ توبس:

تحػيالت:

ضوبسُ توبس:

هطخػبت وبسضٌبسبى فٌي
الىتشًٍيه:
تحػيالت :

ضوبسُ توبس:

تحػيالت :

ضوبسُ توبس:

تحػيالت:

ضوبسُ توبس:

تحػيالت:

ضوبسُ توبس:

هطخػبت تىٌسيي ّبي هىبًيه:
تحػيالت :

ضوبسُ توبس:

تحػيالت :

ضوبسُ توبس:

تحػيالت:

ضوبسُ توبس:

تحػيالت:

ضوبسُ توبس:

تحػيالت:

ضوبسُ توبس:
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هطخػبت تىٌسيي ّبي ثشق :
تحػيالت:

ضوبسُ توبس:

تحػيالت:

ضوبسُ توبس:

تحػيالت:

ضوبسُ توبس:

تحػيالت:

ضوبسُ توبس:

تحػيالت:

ضوبسُ توبس:

هطخػبت ديپلن ّبي فٌي :
تحػيالت:

ضوبسُ توبس:

تحػيالت:

ضوبسُ توبس:

تحػيالت:

ضوبسُ توبس:

تحػيالت:

ضوبسُ توبس:

تْيِ وٌٌذُ

هسئَل تين تؼويشا تي

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي :
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فشم اهتيبص ثٌذي ػولىشد ضشوت ًگْذاضت ٍ تؼويشات

اهتيبص

سديف
1

هبلي

4

2

سبختبس هذيشيتي ٍ ًيشٍي اًسبًي

15

3

تَاًوٌذي فٌي دس خػَظ تؼويشات

8

4

اهىبًبت وبسگبّي

11

5

ثجت اطالػبت

2

خوغ اهتيبص

40

اهتيبص :

12

سديف 

ػٌَاى 

1

هبلي

هجٌبي اهتيبصدّي 

سمف اهتيبص 

گشدش هبلي



1



پشداخت حمَق ٍ سٌَات وبسوٌبى

1



پشداخت ثيوِ وبسوٌبى

1

تَخِّ :ش  500هيليَى سيبل  1اهتيبص 

4




ثيوِ هسئَليت وبسفشهب خْت اًدبم تؼويشات (خشيذاسي ضذُ اص ضشوتْبي هؼتجش ثيوِ)

چبست سبصهبًي
وبسضٌبس هىبًيه
تَخِّ :ش ًفش وبسضٌبس  1اهتيبص
وبسضٌبس ثشق لذست
تَخِّ :ش ًفش وبسضٌبس  1اهتيبص
وبسضٌبس ثشق الىتشًٍيه
تَخِّ :ش ًفش وبسضٌبس  1اهتيبص
تىٌسيي هىبًيه
تَخِّ :ش ًفش تىٌسيي  1اهتيبص
2

اهتيبص اسصيبة 

سبختبس هذيشيتي ٍ
ًيشٍي اًسبًي

تىٌسيي ثشق

1



./5



1



1



1



2



4

تَخِّ :ش ًفش تىٌسيي  1اهتيبص
ديپلن فٌي

 15



1
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هيضاى داًص فٌي پشسٌل هطبثك ضشح ٍظبيف هحَلِ ثش اسبس final booklet

1



هيضاى آضٌبئي ٍ تسلط پشسٌل ثب استبًذاسدّبي هلي ٍ ثيي الوللي هشتجط

./5



تَخِّ :ش ًفش  1اهتيبص
هيضاى سضبيت وبسوٌبى ضشوت اص ًحَُ دسيبفت دستوضد ٍ ًحَُ ثشخَسد ثب آًبى
اثذاع سيستوي داساي تبئيذيِ اص سبصهبًْبي هشثَطِ ٍ يب اًدبم اغالحبت ثش سٍي
لطؼبت تَسط پشسٌل وِ هَخت ثْجَد ػولىشد سيستن ضذُ ثبضذ

آيب ضشوت دس خْت ثِ سٍص ًوَدى پشسٌل توْيذات آهَصضي دس ًظش گشفتِ است
(داساي تمَين آهَصضي هي ثبضذ)

1











آيب ثِ هٌظَس اسائِ خذهبت لشاسداد سبالًِ ًگْذاضت ٍ تؼويشات (هطبثك فشهت
لشاسدادي پخص) هٌؼمذ گشديذُ است

2



ثِ اصاء ّش لشاسداد  1اهتيبص
آيب ّضيٌِ تؼويش ٍ دستوضد اػالم ضذُ هؼمَل هيجبضذ

 1/5

آيب ّضيٌِ لطؼبت اسائِ ضذُ هؼمَل هيجبضذ

 1/5

آيب final booklet
3

(ثش اسبس تؼذاد ثشًذ) دس ضشوت هَخَد هي ثبضذ

تَاًوٌذي دس خػَظ
تؼويشات

اًدبم ثبصسسي ّبي دٍسُ اي خبيگبّْبي تحت لشاسداد ثش اسبس تَغيِ ّبي ضشوت
سبصًذُ
اسسبل فشم اًدبم خذهبت فٌي ثِ هجبدي ريشثط پس اص اتوبم وبس

آيب پيگيشي خْت دسيبفت فشهْبي گضاسش سٍصاًِ (sheet

 )logاص ثْشُ ثشداس ٍ يب

هبله خبيگبُ غَست پزيشفتِ است (ثب اسائِ هستٌذات ٍ ثجت اطالػبت ٍاغلِ دس
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ثبًىبطالػبتي ثػَست سٍصاًِ)
ضشوت اهىبًبت ًشم افضاسي خْت ثشًبهِ سيضي هدذد سيستن ووپشسَس ٍ دسايش سا داسد

4

اهىبًبت وبسگبّي

 ./5







ضشوت داساي فضبي هٌبست خْت اًجبس لطؼبت يذوي هي ثبضذ

./5

ضشوت داساي اتَهجيل سيبس هدْض ثِ اثضاس هخػَظ هي ثبضذ 

2

13
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ضشوت داساي اثضاس هخػَظ هيجبضذ 
آيب ضشوت اص دفتش ٍ اهىبًبت دفتشي لبثل لجَلي ثشخَسداس هي ثبضذ

 1/5



آيب ضشوت داساي ًوبيٌذگي اسائِ خذهبت دس استبًْب ثش اسبس پشاوٌذگي خبيگبُ

1



ّبي هَسد لشاسداد هي ثبضذ (ّشًوبيٌذگي  1اهتيبص) 
آيب ضشوت داساي لطؼبت يذوي وبفي ٍ اغلي ثش اسبس تؼذاد خبيگبُ ّبي هَسد
لشاسداد هي ثبضذ

آيب ضشوت داساي سيتن ًشم افضاسي ٍ يب سخت افضاسي خْت وٌتشل هَخَدي
اًجبس لطؼبت يذوي هي ثبضذ
ثجت اطالػبت فٌي ٍ ػوَهي خبيگبُ ّبي هَسدتؼويش

5



 ./5



./5

خوغ آٍسي ضٌبسٌبهِ تؼويشاتي ،هستٌذ سبصي ضشح الذاهبت اًدبم

5

ثجت اطالػبت

2

گشفتِ ٍ ًحَُ سفغ ػيت (دس خػَظ تؼويشات اسبسي هي ثبيست هػَس
ثبضذ) ثش سٍي خبيگبُ ّبي هَسد لشاسداد (تؼويشات اًدبم ضذُ اػن اص



1/5

هَسدي ،دٍسُ اي ٍ اسبسي ثش سٍي ّش تدْيض)

 40

خوغ ول



ًبم اسصيبة
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

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

سوت

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

اهضبء

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

-1
-2
اظْبس ًظش ولي :

14

تبسيخ

-----------

فشم ة ً :حَُ اسصيبثي ػولىشد ضشوت ّبي ًگْذاضت ٍ تؼويشات دس خبيگبُ ........................................
تبسيخ گضاسش:
ًبم ضشوت:
سبػت حضَس:

تبسيخ حضَس:

حَصُ:

استبى:

ضْشستبى:

آدسس ضشوت:
پيَست گضاسش:
 - 2فشم گضاسش فٌي خبيگبُ -2 فشم اهتيبص ثٌذي ػولىشد ضشوت ًگْذاضت ٍ تؼويشات

تْيِ وٌٌذُ :

تبييذ وٌٌذُ :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

سوت:
هْش ٍ اهضبء :

هْش ٍ اهضبء :
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فشم گضاسش فٌي خبيگبُ CNG
گضاسش فٌي
تبسيخ ثبصديذ :

ًَع خبيگبُ:

ًبم خبيگبُ :

استبى :



دٍ هٌظَسُ

خػَغي  تبسيخ آخشيي تؼويشات اًدبم ضذُ:
غيش خػَغي  تبسيخ آخشيي اٍسّبل:

ته هٌظَسُ 

آدسس:

ضْش:

ٍضؼيت ٍ اطالػبت فٌي تدْيضات (ًحَُ ػولىشد)
دستگبُ

خطهوي

تبثلَ

UPS

ديسپٌسش

ضوبسُ 1

ضوبسُ 2

خبصى

ضوبسُ 4

ضوبسُ
3

ٍضؼيت

A

دس هذاس/خبسج اص

B

A

B

A

ضوبسُ

ضوبسُ 6

5
B

A

B

A

ضوبسُ
7

B

A

B

A

سبلن/هؼيَة

هذاس
فؼبل/غيشفؼبل

هطلَةً/بهطلَة

ٍضؼيت تدْيضات

فطبس ووپشسَس

فطبس ٍسٍدي

فطبس هشحلِ اٍل

فطبس هشحلِ دٍم

فطبس هشحلِ سَم

فطبس هشحلِ چْبسم

()Bar

()Bar

()Bar

()Bar

()Bar

ووپشسَس 1
ووپشسَس 2
دهبي ووپشسَس

دهبي هشحلِ اٍل

دهبي هشحلِ دٍم

دهبي هشحلِ سَم

دهبي هشحلِ چْبسم

دهبي خشٍخي

()C

()C

()C

()C

هخبصى()C

ووپشسَس 1
ووپشسَس 2
سبيش هَاسد

فطبس سٍغي

دهبي سٍغي

تؼذاد استبست

()Bar

()C

ووپشسَس

ووپشسَس 1
ووپشسَس 2
تَضيحبت
ضشح هؼبيت

ضشح ٍخَد ًطتي
سٍغي ٍ گبص دس
ووپشسَسّب ٍ
ديسپٌسشّب
ضشح خضئيبت
تؼويشات ٍ لطؼبت
استفبدُ ضذُ
ضشح پيطٌْبدات

16

سبػت وبسوشد

B

فشم اهتيبص ثٌذي ػولىشد ضشوت ًگْذاضت ٍ تؼويشات دس خبيگبُ ......................

اهتيبص

سديف

3

1

هبلي

2

ًيشٍي اًسبًي

2/5

3

تؼويشات

23/5

4

ثجت اطالػبت

1

5

هيضاى سضبيتوٌذي اص ًحَُ اسائِ خذهبت

30
60

خوغ اهتيبص
اهتيبص ثْشُثشداس:

 تزوش هْن :فشم فَق هختع اسصيبثي ػولىشد ضشوتْبئي هي ثبضذ وِ داساي لشاسداد ًگْذاضت
ٍ تؼويشات ثب هبله ٍ يب ثْشُ ثشداس خبيگبُ ثَدُ ٍ يب دس ثبصُ ضص هبِّ اًدبم اسصيبثي ًسجت ثِ
اٍسّبل تدْيض هَخَد دس خبيگبُ الذام ًوَدُ است.

17

سديف 

ػٌَاى 

1

هبلي

سمف اهتيبص 

آيب ّضيٌِ اًدبم تؼويش ٍ دستوضد هؼمَل هي ثبضذ
آيب ّضيٌِ لطؼبت هؼمَل هي ثبضذ (ثش اسبس ليست ليوت اػالم ضذُ هي ثبضذ)

 1/5

سيستن هذيشيتي ٍ

لجبس وبس هٌبست ًفشات فٌي

./5

ػولىشد ًيشٍي اًسبًي

ًحَُ ثشخَسد وبسوٌبى ثب هطتشي ٍ هيضاى احسبس هسؤليت

2

آيب ثِ هٌظَس اسائِ خذهبت لشاسدادي هٌؼمذ گشديذُ است

1

آيب ثؼذ اص اتوبم وبس فشم اًدبم خذهبت فٌي تىويل ٍ ثِ هجبدي ريشثط اسسبل ضذُ است

1

آيب تأهيي لطؼبت يذوي خْت اًدبم تؼويشات دساسشع ٍلت هطبثك سٍش پيگيشي

2

ػذم ثشٍص هدذد ػيَة سفغ ضذُ دس ثبصُ صهبًي هدبص (حذالل  30سٍص وبسوشد تدْيض)

1



سبلن ثَدى ٍسبئل ضذ اًفدبسEXP.PROOF

./5



سبلن ثَدى وليذ لطغ اضطشاسي

./5



خشاثي غَست پزيشفتِ است

3
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ػذم ًطتي سٍغي دس هحَطِ ووپشسَس
ػذم ًطتي گبص دس ووپشسَس

2



سبلن ثَدى سيستن سٍضٌبئي وبًَپي
دس هذاس ثَدى سيستن  F&Gاطبق ووپشسَس

./5

ػولىشد غحيح ثبًه خبصًي ٍ سگَالتَس آى

./5



4



4



2



سيستن UPS

ًػت ضذُ ً ػت ًطذُ 

1



تىويل دفتش ثجت ٍلبيغ تؼويشات

1

1

ًحَُ تؼبهل ّ ،وبٌّگي ٍ پبسخگَئي ثِ هٌطمِ

10

ًحَُ تؼبهل ّ ،وبٌّگي ٍ پبسخگَئي ثِ هطتشيبى (سضبيت هطتشي)

13

هيضاى سضبيت ولي اص ًحَُ اسائِ خذهبت (سشػت ،دلت ٍ ويفيت دس اسائِ خذهبت )

7

دس هذاس است  دس هذاس ًيست
ثجت اطالػبت

سوت
-------------------

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

-1
-2
اظْبس ًظش ولي :

18






ًبم اسصيبة
اهضبء



30

 60

خوغ ول

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



./5

ًػت ضذُ ً ػت ًطذُ






خطىي وي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي



دس هذاس ثَدى وليِ سيستنّبي ّطذاس دٌّذُ

دس هذاس است  دس هذاس ًيست





1

لشصش الىتشٍهَتَس ،فطبس سٍغي ،سطح سٍغي دس وبستش)...،

خذهبت



2

ديسپٌسشّب(* 4 ول ًبصل ّبي هَخَد /تؼذاد ًبصل سبلن)

سضبيتوٌذي اص ًحَُ اسائِ

 2/5







وبسوشد ثذٍى ًمع تدْيض ( دهبي ٍ فطبس استيح ّب ،لشصش ووپشسَس،غذاي ووپشسَس،

4

3





تؼويشات

5



 1/5



2

هجٌبي اهتيبصدّي 

اهتيبص اسصيبة 

تبسيخ
-----------

فشم ًتيدِ اهتيبصات اسصيبثي اًدبم ضذُ طي ضويوِ ضوبسُ 4
اهتيبص

ًتيدِ 

 0تب 50

خيلي ضؼيف 

 51تب 60

ضؼيف 

 61تب 80

هتَسط 

 81تب 90

خَة 

 91تب 100

ػبلي 

- 1اگش اهتيبص يه خبيگبُ ووتش اص  40ضذ دس خلسِ دفبػيِ ضشوت وٌذ ٍ وويتِ تػوين ثگيشد 
- 2اگش هتَسط اهتيبصات ووتش اص  40ضذ حزف 

- 3اگش هتَسط اهتيبصات ثيي  50-60ضذ خلسِ دفبػيِ 
- 4اگش هتَسط اهتيبصات ثيي  100 – 81ثَد سضبيت ًبهِ ثب اهضبي هذيشيت هحتشم طشح غبدس ضَد

19

(ضميمه شماره ) 5

تؼْذ ًبهِ
ضشوتْبي هدبص تؼويش ٍ ًگْذاضت خبيگبُّبي  CNGثب اهضبي ايي تؼْذًبهِ هلضم ثِ سػبيت هَاسد هطشٍحِ
ريل هيثبضٌذ :
 - 1اًدبم اهَس تؼويشاتي خبيگبُّبي  CNGهي ثبيست اص طشيك ػمذ لشاسداد تؼويشاتي هَسد تبييذ
هذيشيت طشح  CNGغَست پزيشد.
- 2اًدبم وليِ اهَ ستؼويشاتي هي ثبيست ثب استفبدُ اص لطؼبت استبًذاسد ٍ اغلي غَست پزيشد.
- 3تؼويشات اًدبم گشفتِ هي ثبيست هطبثك دستَسالؼول سبصًذُ تدْيض ثبضذ.
- 4اسائِ گبساًتي ثشاي تؼويشات دٍسُاي ٍ اسبسي اًدبم ضذُ هطبثك  Recommandضشوت سبصًذُ
- 5اًدبم ّشگًَِ تؼويشات هَسدي ٍ خضئي هي ثبيست ثب تضويي ويفيت لطؼبت ٍ تؼويشات ثبضذ.
- 6اسائِ ليوت لطؼبت ٍ دستوضد تؼويشات هي ثبيست هٌطمي ٍ هؼمَل اسائِ گشدد.
- 7تؼويشات ٍ اسائِ خذهبت پس اص فشٍش هي ثبيست ثِ هَلغ اًدبم گشدد.
- 8هسئَليت ٍ تجؼبت ًبضي اص ثَخَد آهذى اضىبل ٍ خسبستْبي احتوبلي پس اص اًدبم تؼويشات ثِ
ػْذُ ٍ ّضيٌِ ضشوت تؼويشاتي هي ثبضذ.
ّ- 9شگًَِ تغييش دس اسبسٌبهِ ،آدسس ٍ ضوبسُ تلفي هي ثبيست دس اسشع ٍلت ثِ غَست هىتَة ثِ
اداسُ ّوبٌّگي ٍ ًظبست ثش ثْشُثشداسي ٍ تؼويشات هذيشت طشح  CNGاػالم گشدد.
- 10ضشوت تؼويشاتي هي ثبيست ثب ضشوتْبي پخص فشآٍسدُ ّبي ًفتي هٌبطك ٍ هذيشيت طشح

CNG

ّوىبسي الصم سا اًدبم دّذ.
- 11ضشوت هدبص تؼويشاتي هىلف است ثب سػبيت وليِ دستَسالؼولؼبي ضشوتْبي سبصًذُ ٍ ّوچٌيي
هذيشيت طشح ً HSE ٍ CNGسجت ثِ اسائِ خذهبت فٌي ٍ تؼويشاتي هطلَة الذام ٍ دس اسصيبثيّبي
دٍسُاي ػولىشد اهتيبص هٌبست سا وست ًوبيذ.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هذيش ػبهل ضشوت تؼويشاتي................................................................................... :
تبسيخ ............................................ :
هُْش ٍ اهضبء :
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(ضميمه شماره )6
شرح خدمات پيمانكارنگهداشت در جايگاهCNG

 -1اًدبم كليِ اهَس ًگْذاضت هغلَة ٍ ثوَلغ تدْيضات  CNGخبيگبُ ثشاسبس دستَسالؼولْب ٍ استبًذاسدّبي ضشكت
ٍ اًدبم سٍتيي ّبي هشثَط ثِ تدْيضات  CNGخضء ٍظبيف پيوبًكبس هي ثبضذ اص آى خولِ هيتَاى ثِ هَاسد صيش اضبسُ
كشد :


كٌتشل چطوي كوپشسَس اص لحبػ ًطتي ٍ غذاي لشصش.
ثشسسي تبثلَّبي كٌتشل دسايش ٍ كوپشسَس



ثجت اسلبم هشثَط ثِ فطبس ٍ دهب اص سٍي تبثلَي . HMI
ًگْذاضت تبثلَّبي خبصًي ٍ تبثلَي تَصيغ ٍ . F&G



كٌتشل كبسكشد كوپشسَس َّا ٍ ادٍات استجبعي.



كٌتشل ػولكشد  ٍ UPSثبتشي.



ًظبست ثش ًظبفت تدْيضات ٍ تويضكبسي تدْيضات . CNG
كٌتشل ًوَدى ٍضؼيت ً Drain ٍ DPIوَدى فيلتشّبي ٍسٍدي ٍ خشٍخي.



تخليِ  Drainهخضى اكَهَالتَس ٍ هخضى  Separatorسِ سٍصدس ّفتِ تَسظ پيوبًكبس ٍ اسائِ دستَس كبس
كتجي ثِ اپشاتَس خبيگبُ ثشاي  4سٍص ثبليوبًذُ ّفتِ ٍ كٌتشل آى



خَاًذى ٍ كٌتشل آهپش هَتَس  Blowerدس صهبى احيبء.
خَاًذى ٍ كٌتشل آهپش هَتَس  Coolerدس صهبى احيبء.



خَاًذى ٍ كٌتشل آهپش هَتَس گشهكي (  )heaterدس صهبى احيبء
كٌتشل ٍ ثشسسي فيَصّب ٍ گشهكي.



كٌتشل ًوَدى ٍضؼيت ضيشّبي ًيَهبتيكي دسايش.



چك ًوَدى ًطتي اتػبالت.



چك كشدى ضيشّبي دستي هسيش احيبء ٍ اعويٌبى اص ثبص ًوَدى آًْب.
كٌتشل پبساهتشّبي تبثلَ كٌتشل دسايش ضبهل كليذّب ،آالسهْب ،چشاغْبي سيگٌبل ٍ ،پبساهتشّبي كٌتشل.



چك ًوَدى دسايش اص لجيل  ، Blowerكَلشّ ،يتشً ،مغِ ضجٌن ٍ غيشُ.
ثبصديذ سغخ سٍغي ٍ ثشسسي هيضاى سٍغي هػشفي.



تْيِ سٍغي هٌبست ثشاي تدْيضات ٍ دسيبفت ّضيٌِ آى اص كبسفشهب خبسج اص هجلغ لشاسداد .
اًدبم تؼَيض سٍغي كوپشسَس.



اًدبم ضبسط سٍغي كوپشسَس  3سٍص دس ّفتِ ٍ اسائِ دستَس كبس كتجي ثِ اپشاتَس خبيگبُ ثشاي  4سٍص ثبليوبًذُ ٍ
كٌتشل آى



ثشسسي ًطتي گبص ،سٍغي ٍ آة كوپشسَس.



كٌتشل ٍ ثجت فطبس ٍ دهبي هشاحل هختلف كوپشسَساص سٍي پبًل گيحّب ٍ تبثلَي كٌتشل كوپشسَس.



ثشسسي آالسمّبي تبثلَي كٌتشل كوپشسَس ٍ چگًَگي سفغ آالسهْب سٍي تبثلَ كوپشسَس.
تخليِ  Drainهَلفِّبي كوپشسَس ضبهل هخبصى خوغ آٍسي هبيؼبت ٍ سٍغي  3سٍص دس ّفتِ.



تويضكبسي ساديبتَس آة خٌك كبسي .
كٌتشل ٍ ثجت فطبس ٍ دهبي سٍغي .



كٌتشل ٍ ثجت فطبس ٍ دهبي آة خٌك كبسي.
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تؼَيض فيلتشّبي هخبصى كوپشسَس.



ثجت آهپش ٍ ٍلتبط الكتشٍهَتَس اغلي.
اًدبم سٍغٌكبسي يبتبلبىّبي الكتشٍهَتَس اغلي.



تخليِ هبيؼبت هخضى كوپشسَس َّا  3سٍص دس ّفتِ ٍ اسائِ دستَس كبس كتجي ثِ اپشاتَس ثشاي  4سٍص ثبليوبًذُ ٍ
كٌتشل آى .



ثشسسي فطبس كوپشسَس َّا اص عشيك پبًل گيح ٍ تبثلَ كٌتشل كوپشسَس.
تخليِ فيلتشّبي ديسپٌسش.





 چك ٍ كٌتشل پبساهتشّبي هْن دس تبثلَي خبصًي اص لجيل ،COSصهبى ٍسٍد ٍ خشٍج پلِ ّبي خبصًيً،سجت
تجذيل ٍ ضشيت  ، C/Kسبلن ثَدى توبم چشاغْبي سيگٌبل ٍكٌتبكتَسّبي خبصًي ٍسين پيچ ّبي تخليَْ


دضبسطخبصى غيشُ.
كٌتشل پبساهتشّبي هشثَط ثِ ًگْذاسي تبثلَ تَصيغ.



كٌتشل پبساهتشّبي هشثَط ثِ ًگْذاسي تبثلَي F&G



كٌتشل تدْيضات اعفبي حشيك

 اًدبم سبيش ا هَسيكِ دس دٍساى گبساًتي ثؼْذُ كبسفشهب هيجبضذ
 -2پيوبًكبس هتؼْذ هي ضَد ثشاسبس دستَسالؼولْب ٍ سٍيِ ايوٌي خبيگبّْبي سَختگيشي  CNGكِ ضشكت تْيِ ٍ دس
اختيبس پيوبًكبس لشاس خَاّذ داد ػول ًوبيذ .
 -3سػبيت ًكبت ايوٌي ٍ ثْذاضت ضغلي هغبثك استبًذاسد ضشكت ٍ  ٍ OHSAS 18001اػوبل آهَصضْبي هشثَط ثِ
آى ثشػْذُ پيوبًكبس خَاّذ ثَد .
 -4كٌتشل حضَس اپشاتَس آهَصش ديذُ خبيگبُ
 -5تبهيي ًيشٍي اًسبًي الصم خْت اًدبم هَضَع لشاسداد خْت اخشاي ػوليبت ًگْذاضت تدْيضات خبيگبُ ثشاسبس
دستَسالؼول ٍ استبًذاسدّبي اػالهي هَسد لجَل ضشكت .
 -6اسائِ گضاسش ٍ آهبسّبي هَسد ًظش حست دسخَاست ضشكت .
 -7تْيِ تدْيضات ايوٌي اًفشادي ٍ لجبس كبس پشسٌل
 -8سػبيت همشسات استخذاهي كبسكٌبى
هي ثبضذ)
 -9تْيِ ٍ تؼَيض سٍغي هٌبست ٍ هَسد تبئيذ ضشكت ّبي سبصًذُ تدْيضات (ّضيٌِ سٍغي ثب كبسفشهب
 -10سػبيت دليك سٍيِ سشٍيس ٍ ًگْذاسي تدْيضات خبيگبُ هغبثك دستَسالؼول سبصًذُ .ثبيستي كليِ دستَسالؼول
ّب  ،دفتشچِ ّبي ساٌّوب ،كبتَلَگ ٍ ّ Manualبي هشثَط ثِ سشٍيس ٍ ًگْذاسي تدْيضات خبيگبُ لجل اص صهبى
تحَيل هَلت تَسظ تبهيي كٌٌذُ دس اختيبس پيوبًكبس لشاس گشفتِ ثبضذ
 -11هسَليت خسبست ٍاسد ثش تدْيضات دس اثش ػولكشد ًبهٌبست ًگْذاضت تدْيضات ثش ػْذُ پيوبًكبس هيجبضذ
-12اًدبم ثبصثيٌي حذالل  3سٍص دس ّفتِ
 -13اسسبل  log sheetثِ تبهيي كٌٌذُ عي دٍسُ ّبي صهبًي هطخع ضذُ ( حذالل ّفتِ اي  3سٍص ) ٍ اسائِ دستَس
كبس ثشاي  4سٍص ثبليوبًذُ ثِ اپشاتَس ٍ كٌتشل آى
-14اػالم ّشگًَِ ًمع ثِ هحض هطبّذُ ثػَست تلفٌي ٍ كتجي (فبكس) ثِ تبهيي كٌٌذُ ٍ ضشكت
 -15كليِ پشسٌل ًگْذاضت دس لسوت  CNGثبيذ داساي گَاّيٌبهِ آهَصضي الصم ٍ هؼتجش ثبضٌذ
 -16سػبيت اغَل ايوٌي دس خبيگبُ هغبثك آهَصش ّبي اسائِ ضذُ اص سَي تبهيي كٌٌذُ ٍ استبًذاسدّب ٍ دستَسالؼول
ّبي هشتجظ ثؼْذُ پيوبًكبس ثَدُ ٍ ضشكت ٍ ثْشُ ثشداس هَظف ثِ ًظبست ثشػولكشد پشسٌل ًگْذاضت دس ايي صهيٌِ
هيجبضذ.
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ً -17ػت ّش گًَِ لغؼِ اضبفي ثش سٍي تدْيضات هوٌَع ثَدُ ٍ ػَالت آى ثش ػْذُ پيوبًكبس هيجبضذ
 -18سػبيت ٍ اسائِ ثِ هَلغ اعالػبت دس هَاسد ريل ثشػْذُ پيوبًكبس هيجبضذ ٍ تَغيِ هيطَد ثب دلت الصم اًدبم گيشد:
 اػالم ّشگًَِ ًمع ثِ هحض هطبّذُ ثػَست تلفٌي ٍ كتجي (فبكس) ثِ تبهيي كٌٌذُ ٍ ضشكت افضايص سغح ًَيض ٍ ًطتي گبص ٍ يب سٍغي هطبّذُ تغييش ضكل ظبّشي دس ّش يك اص اخضاء كوپشسَس ٍ تدْيضات ٍاخضاء ديگش خبيگبُ
 اص كبس افتبدى سبػت كبسكشد كوپشسَس اػالم تغييشات دهب ٍ سعَثت هحيظ كوپشسَس خبسج اص داهٌِ ّبي هدبص هغبثك ثب دستَسالؼول سبصًذُ دس غَستخبج ثَدى اًذاصُ دهب يب سعَثت اص هحذٍدُ هدبص تؼييي ضذُ دس هطخػبت تدْيضات
 ّش گًَِ تغييشات ٍ كبّص ساًذهبى ،كبسكشد ،ظشفيت ٍ كبسآيي ًبهٌبست تدْيضات خبيگبُ ثخػَظ دستگبُكوپشسَس
 -19سبيش ٍظبيف ٍ هسئَليتْبي اضبسُ ضذُ دس هتي لشاسداد
ً -20ظبست ثش ًظبفت خبيگبُ تحت پَضص
 -21پيوبًكبس حك ثبص ًوَدى لغؼِ ٍ يب لغؼبتي اص تدْيضات خبيگبُ سا ثشاي استفبدُ ٍ ًػت ثش سٍي سبيش تدْيضات
خبيگبُ  /خبيگبّْب سا ًذاضتِ ٍ ًذاسد ٍ چٌبًچِ هَسدي هطبّذُ گشدد خالف هحسَة ضذُ ٍ ثشاثش همشسات خبسي
ضشكت ثب آى ثشخَسد خَاّذ گشديذ .
 -22اسائِ ليست اسبهي ًيشٍّبي اًسبًي آهَصش ديذُ ثِ ضشكت كِ اًدبم ػوليبت ًگْذاضت دس ّش هٌغمِ اًدبم هي
دٌّذ ثب تَخِ ثِ سغح گَاّيٌبهِ فٌي آًبى لجل اص ضشٍع لشاسداد الضاهي است .
 -23فمظ افشادي كِ تَسظ پيوبًكبس ثِ ضشكت هؼشفي گشديذُ اًذ ٍ داساي گَاّيٌبهِ ًگْذاضت اص ضشكت سبصًذُ
تدْيضات ّستٌذ هدبص ثِ اًدبم اهَس ًگْذاضت دس خبيگبّْب هي ثبضٌذ .
 -24لشاس دادى ّشگًَِ ضيء هبصاد دس هحَعِ ٍ اعشاف تدْيضات( دسايش ،كوپشسَس ٍاتبق كٌتشل) كِ هبًغ دستشسي يب
هَخت هخبعشُ دس كبسكشد تدْيضات گشدد هدبص ًوي ثبضذ.
برنامه زمانبندي اجراي خدمات
 -1اص آًدبييكِ ثشًبهِ كبس ٍ فؼبليت خبيگبُ ثػَست  24سبػتِ هي ثبضذ  .لزا الصم است كليِ تدْيضات دائوبً فؼبل ٍ
آهبدُ ثكبس ثبضٌذ  .ثذيي تشتيت :
پيوبًكبس
 -2كليِ تدْيضات خبيگبُ ثبيستي ثػَست سٍتيي ٍ ثشاسبس دستَسالؼول ضشكت سبصًذُ تدْيضات تَسظ
ّفتِ اي  3سٍص ثغَس كبهل هَسد ثبصديذ لشاس گيشًذ (.حضَس دس خبيگبُ ّفتِ اي  3سٍص كبهل ٍ ثػَست يكشٍص دس هيبى)
 -3اًدبم سٍتيي ّبي دٍسُ اي ًگْذاضت كِ هسئَليت آى دس دٍساى گبساًتي ثب هبلك خبيگبُ است ثبيستي ثشاسبس
تَغيِ ّبي ضشكت سبصًذُ تدْيضات ٍ ضشكت غَست پزيشد .
تجػشُ  ) 1دس غَست ثشٍص ًمع فٌي دس ّش يك اص تدْيضات خبيگبُ كِ هٌدش ثِ تؼغيلي خبيگبُ ًطذُ ثبضذ  ،پيوبًكبس
هَظف است آى سا سشيؼبً ثِ دفتش هشكضي تبهيي كٌٌذُ ٍ پخص هٌغمِ هشثَعِ اػالم ًوبيذ .
تجػشُ  )2دس غَست ثشٍص ًمع فٌي دس ّش يك اص تدْيضات كِ هٌدش ثِ تؼغيلي خبيگبُ گشدد .پيوبًكبس هَظف است
حذاكثش ظشف هذت يك سبػت ًسجت ثِ اعالع ثِ ًوبيٌذُ دستگبُ ًظبست ٍ ضشكت تبهيي كٌٌذُ ثػَست دٍسًگبس
الذام ًوبيذ .
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