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 -1هدف :
غذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ثٌذ ((ة)) ثشای دفبتش خذهبت هسبفشتی ٍ خْبًگشدی دس هٌغمِ آصاد اسًٍذ.
 -2محدوده کبربرد :
ولیِ تمبضبّبی دسیبفت پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی دس هحذٍدُ هٌغمِ آصاد اسًٍذ.
 -3مراجع :
 -1-3آییي ًبهِ هػَة ّیبت ٍصیشاى.
 -2-3لَاًیي ٍ همشسات هٌبعك آصاد.
 -3-3هدوَػِ لَاًیي ٍ همشسات ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی.
 -4واژگبن و تعبريف:
 -1-4مديريت نظبرت بر دفبتر :دس ایي دستَسالؼول  ،هذیشیت تَسؼِ گشدضگشی ٍ هیشاث فشٌّگی سبصهبى هٌغمِ آصاد
اسًٍذ هی ثبضذ.
 -2-4پروانه :دس ایي دستَسالؼول هٌظَس ،پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ثٌذ ((ة)) هی ثبضذ وِ دفبتش خذهبت هسبفشتی ٍ خْبًگشدی داسای
ایي پشٍاًِ ،هی تَاًٌذ دس صهیٌِ ّبی صیش فؼبلیت ًوبیٌذ:
اًدبم خذهبت الصم دس صهیٌِ ایشاًگشدی ٍ خْبًگشدی ،تٌظین هسبفشت گشٍُ ّب ٍ گطت ّبی داخلی ٍ خبسخی ثب ٍسبیل صهیٌی،
دسیبیی َّایی ٍ ثِ عَس ولی ّشگًَِ فؼبلیت ٍ خذهبت ایشاًگشدی ٍ خْبًگشدی ،ثب سػبیت لَاًیي ٍ همشسات ٍ دستَسالؼول ّبی
هشثَعِ.
 -3-4کمیته فنی :ایي وویتِ دس ساثغِ ثب ًظبست ٍ سسیذگی ثِ ضىبیبت ٍ فؼبلیت ٍ تؼلیك غبحت اهتیبص دفتشّبی خذهبت
هسبفشتی ٍ خْبًگشدی ،هشوت اص افشاد ریل تطىیل هی گشدد:
الف :هؼبًٍت فشٌّگی اختوبػی ٍ گشدضگشی سبصهبى (سئیس وویتِ).
ة :هذیشیت تَسؼِ گشدضگشی ٍ هیشاث فشٌّگی سبصهبى.
ج :هذیش ول ثبصسسی ٍ اسصیبثی ػولىشد ٍ سسیذگی ثِ ضىبیبت سبصهبى.
د:هسئَل اداسُ هیشاث فشٌّگی ٍ گشدضگشی آثبداى /خشهطْش.
ُ :وبسضٌبس ًظبست هذیشیت تَسؼِ گشدضگشی ٍ هیشاث فشٌّگی سبصهبى.
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وویتِ تػوین گیشی ٍظبیف صیش سا ثش ػْذُ داسد:
 -1-3-4سسیذگی ٍ اػالم ًظش دس هَسد ضىبیت ّبی سسیذُ ٍ ّشگًَِ تخلف دفبتش خذهبت هسبفشتی ٍ خْبًگشدی ٍ سبیش هَاسدی
وِ ثِ هَخت ((دستَسالؼول ًظبست ثش تبسیس ٍ فؼبلیت دفتشّبی خذهبت هسبفشت َّایی ٍ خْبًگشدی)) ،ثِ ػْذُ وویتِ تػوین
گیشی گزاضتِ ضذُ است.
 -2-3-4غذٍس سای همتضی ،حست هَسد وِ ػجبست است اص :تجشئِ ،اخغبس وتجی ،تؼلیك(ثِ هذت سِ تب ضص هبُ) ،لغَ پشٍاًِ دفتش
خذهبت هسبفشتی ٍ خْبًگشدی.
 -3-3-4ثشسسی گضاسش دستگبّْبی ریشثظ ٍ اػالم ًظش دس هَسد آًْب.
 -4-3-4تػویوبت وویتِ ثب سای اوثشیت هؼتجش ٍ ّوگی آسای وویتِ،لغؼی ٍ الصم االخشا است .هزاوشات ،تػوین ّب ٍ غَستدلسِ
ّبی وویتِ هحشهبًِ ثَدُ ٍ دس دفتشی وِ ثِ ّویي هٌظَس اختػبظ دادُ ضذُ است ،ثجت ٍ آسای غبدسُ اص عشیك هذیشیت تَسؼِ
گشدضگشی ٍ هیشاث فشٌّگی اثالؽ هی ضَد.
 -5مسئولیت و اختیبرات:
ًظبست ثش ایي سٍش اخشایی ثش ػْذُ هؼبًٍت فشٌّگی،اختوبػی ٍگشدضگشی هی ثبضذ.
اخشای ایي دستَسالؼول ثش ػْذُ هذیشیت تَسؼِ گشدضگشی ٍ هیشاث فشٌّگی هی ثبضذ.
 -6ضرح روش/دستورالعمل جهت دريبفت پروانه بهره برداری :
ولیِ هشاحل اسائِ عشح ،اًدبم سشهبیِ گزاسی،ثجت ضشوت،پشٍاًِ ثْشُ سبخت،پبیبى وبس ٍ اخز هدَص ثْشُ ثشداسی اص عشیك
فشایٌذ پٌدشُ ٍاحذ سشهبیِ گزاسی اًدبم هیگشدد ٍ ولیِ الضاهبت هشثَعِ خْت سػبیت دس عشح ًیض اص عشیك ّویي فشایٌذ دس
اختیبس هتمبضیبى لشاس هی گیشد.الصم ثِ روش است ولیِ هدَص ّبی ثْشُ ثشداسی هشثَط ثِ دفبتش خذهبتی ٍ هسبفشتی ثِ اهضبء
هؼبًٍت گشدضگشی ،اختوبػی ٍ فشٌّگی غبدس هی گشدد.
توجه ً :وبیٌذُ گشدضگشی ثِ سٍی سبهبًِ هشثَط ثِ پٌدشُ ٍاحذ سشهبیِ گزاسی الضاهبت هشثَعِ دس عشح سا ثشسسی ٍ پس اص
تبییذ عشح ،هشاحل ثؼذی عی خَاّذ ضذ.
 -7ضرايط عمومی متقبضیبن صدور پروانه بهره برداری بند (ة)
داٍعلجبى غذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ثٌذ (ة) دفتشخذهبت هسبفشتی ٍ خْبًگشدی اػن اص ضخع حمیمی یب حمَلی ثبیذ داسای
ضشایظ صیش ثبضٌذ:
 - 1تبثؼیت ایشاًی.
 - 2هتذیي ثِ دیي هجیي اسالم یب سبیش ادیبى ضٌبختِ ضذُ دس لبًَى اسبسی ایشاى.
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 - 3داضتي اّلیت لبًًَی ،هطَْس ًجَدى ثِ فسبد اخاللی ٍ ًذاضتي پیطیٌِ هحىَهیت ویفشی وِ هَخت سلت حمَق اختوبػی ضذُ
ثبضذ ٍ ًیض ػذم اػتیبد ثِ هَاد هخذس.
 - 4داسا ثَدى حذالل گَاّی هذسن لیسبًس(وبسضٌبسی).
 - 5اًدبم خذهت ًظبم ٍظیفِ یب هؼبفیت دائن.
ً - 6ذاضتي هطبغل یب ػضَیت دس سبصهبًْبیی وِ عجك همشسات ،تحىین هجبًی سطین گزضتِ ثَدُ ثب ًظبم ضذیت ثب خوَْسی اسالهی
ایشاى تلمی ضَدّ ،وچٌیي ًذاضتي ّشگًَِ پیطیٌِ ّوىبسی ثب گشٍُ ّبی هلحذ ،هحبسة ٍ غیش لبًًَی.
 - 7ػذم اضتغبل دس سبصهبى ّب ٍ اسگبى ّبی دٍلتی.
تبصره :1اضخبظ حمَلی داٍعلت تبسیس دفتش خذهبت هسبفشتی ٍ خْبًگشدی ثبیذ داسای ضشایظ ریل ثبضٌذ:
الف % 51 :ضشوت ثِ ًبم ٍ هتؼلك ثِ اتجبع ایشاًی ثبضذ.
ة :البهتگبُ لبًًَی ضشوت ،دس ایشاى ثبضذ.
جّ :شگًَِ ایدبد ضؼجِ تَسظ دفتش خذهبت هسبفشتی ٍ خْبًگشدی هٌَط ثِ هَافمت وویتِ فٌی است.
تبصره  :2دس غَستی وِ هتمبضی پشٍاًِ ضخع حمیمی ثبضذ ثبیذ حذالل یه ًفش سا ثِ ػٌَاى هذیش فٌی ٍ چٌبًچِ وِ ضخع حمَلی
ثبضذ ثبیذ ػالٍُ ثش هذیش فٌی یه ًفش سا ثِ ػٌَاى هذیش ػبهل دفتش خذهبت هسبفشتی ٍ خْبًگشدی هؼشفی ًوبیذ.
تبصره  :3هذیشػبهل ٍ هذیش فٌی هی ثبیذ ػالٍُ ثش ضشایظ هٌذسج دس ثٌذّبی  1تب  ،7داسای حذالل  25سبل سي ٍ آضٌبیی وبهل ثِ یىی
اص صثبًْبی خبسخی(تشخیحب اًگلیسی) ثبضذّ .وچٌیي پٌح سبل سبثمِ وبس هفیذ دس اهَس هشثَط ثِ خْبًگشدی ٍ یب گَاّیٌبهِ فبسؽ
التحػیلی اص آهَصضگبُ ّب ٍ هذاسس حشفِ ای خذهبت هشتجظ ثب هَضَع خْبًگشدی داضتِ ثبضذ .چٌبًچِ فشد هتمبضی خَد هذیش دفتش
خذهبت هسبفشتی ٍ خْبًگشدی ثبضذ ،داضتي حذالل ضشایظ هزوَس الضاهی است.
 -8مدارک مورد نیبز جهت تطکیل پرونده در سبمبنه :
 -1تػَیش آخشیي هذسن تحػیلی ثِ ّوشاُ اغل هذسن ( وپی ثشاثش اغل ).
 -2تػَیش وبهل توبم غفحبت ضٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی ثِ ّوشاُ اغل ضٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی ( وپی ثشاثش اغل ).
 -3تػَیش وبست پبیبى خذهت ٍظیفِ یب هؼبفیت دائن ٍ اغل آى (ثشای آلبیبى) ( وپی ثشاثش اغل ).
 -4تؼذاد چْبس لغؼِ ػىس  3*4هشثَط ثِ سبل خبسی.
تبصره :دس هَسد ٍاحذّبیی وِ ثْشُ ثشداس آى فَت وشدُ است ،حذاوثش تب یه سبلً ،وبیٌذُ ٍاسث هی ثبیذ عی ًبهِ ای هشاتت
سا ثِ هذیشیت اهَس گشدضگشی اػالم ٍ دسخَاست خَد سا هجٌی ثش غذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی خذیذ ثِ ضویوِ اسٌبد صیش ثِ آى
هذیشیت تحَیل ًوبیذ .الصم ثِ روش است وِ عی ایي یه سبل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی لجلی هؼتجش ثَدُ ٍ پس اص آى ،اص دسخِ اػتجبس
سبلظ هی ضَد.
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الف:گَاّی فَت ثْشُ ثشداس.
ة :تػَیش هذاسن هثجتِ اًحػبس ٍساثت.
جٍ :وبلت ًبهِ سسوی اص عشف ٍاسث وِ عی آى ثِ یه ًفش اص هیبى خَد یب ضخع دیگشی خْت ثْشُ ثشداسی اص ٍاحذ ٍوبلت
دادُ ثبضٌذ .هذیشیت اهَس گشدضگشی پس اص ثشسسی ٍ اعویٌبى اص غحت هذاسن فَق خْت غذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ٍاحذ الذام
هی ًوبیذ.
 -9ضرح روش /دستورالعمل نظبرت بر دفبتر خدمبت مسبفرتی و جهبنگردی جهت صدور و يب تمديد پروانه
بهره برداری :
 -1-9پس اص ضشٍع فؼبلیت تَسظ دفبتش گشدضگشی ٍ هسبفشتی هی ثبیست ثش ًحَُ ػولىشد ٍ ّوچٌیي الضاهبت آى ّب هغبثك ثب
هَاسد اضبسُ ضذُ دس غذٍس هدَص ثْشُ ثشداسی ًظبست گشدد.
 -2-9ثذیي هٌظَس هذیشیت تَسؼِ گشدضگشی ٍ هیشاث فشٌّگی هَظف هی ثبضذ وِ ولیِ هشاوض گشدضگشی ٍ دفبتش خذهبت
هسبفشتی ٍالغ دس هحذٍدُ هٌغمِ آصاد اسًٍذ سا ثػَست فػلی هَسد ثبصدیذ لشاس دّذ.
 -3-9ثذیي هٌظَس اص چه لیست اسصیبثی دفبتش خذهبتی استفبدُ هی ضَد.
 -4-9وبسضٌبسبى ًبظش سبصهبى ثِ ّوشاُ هسئَل اًدوي خذهبت هسبفشتی هٌغمِ ًسجت ثِ اًدبم اسصیبثی هغبثك ثب چه لیست اضبسُ
ضذُ الذام هی ًوبیٌذ.
 -5-9پس اص اًدبم اسصیبثی هی ثبیست هَاسد ًمع هطبّذُ ضذُ دس دفتش گشدضگشی ٍ خذهبت هسبفشتی ثِ هسئَل (هذیش) دفتش
هشثَط گضاسش ضَد ٍ هْلت الذام خْت اًدبم اغالحبت هشتجظ تؼییي هی گشدد.
توجه  :دس غَستی وِ دس گضاسش دسیبفتی ًمع ٍ یب ًَالػی هطبّذُ ضَد هذیشیت گشدضگشی ثِ غَست هىتَة هْلتی سا
خْت سفغ ًَالع تؼییي خَاّذ وشد ٍ چٌبًچِ ثْشُ ثشداس دس هْلت تؼییي ضذُ ًسجت ثِ سفغ ًَالع الذام ًٌوبیذ ثِ تشتیت ریل
ػول خَاّذ ضذ:
 -1ثشای هشحلِ اٍل اخغبسیِ . 1
 -2ثشای هشحلِ دٍم اخغبسیِ . 2
 -3ثشای هشحلِ سَم خلَگیشی اص فؼبلیت ثْشُ ثشداس ٍ لغَ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی.
تبصره :1ثب تَخِ ثِ هبّیت هَلتی ثَدى استفبدُ اص ایي اهبوي ،غذٍس یب توذیذ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ثشاسبس ٍضؼیت وبسثشی ٍ
ثبصدیذّبی غَست گشفتِ ثِ غَست یىسبلِ غبدس خَاّذ ضذ.
 -6-9پس اص اًدبم اغالحبت تَسظ دفتش خذهبت گشدضگشیً ،سجت ثِ اسصیبثی هدذد تَسظ وبسضٌبس اسصیبثی ٍ ًظبست الذام
هی ضَد.
 -7-9دس غَستیىِ اغالحبت الصم اًدبم ضذُ ثبضذ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی دفتش خذهبت گشدضگشی توذیذ خَاّذ ضذ.
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 -8-9دس غَستیىِ اغالحبت ثِ ضىل هٌبست اخشا ًطذُ ثبضذ ،وبسضٌبس ًظبست ٍ اسصیبثی هَظف هی ثبضذ وِ گضاسش خَد
سا ثِ ّوشاُ الذاهبت ٍ تػویوبت هشتجظ ثِ وویتِ فٌی اسخبع دّذ.
 -9-9وویتِ فٌی پس اص هغلغ ضذىً ،سجت ثِ تطىیل خلسِ الذام هی ًوبیذ ٍ دس آى خلسِ ثب تَخِ ثِ ًَع ًَالع دس خػَظ
اثغبل پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی دفتش هتخلف الذام هی ًوبیذ
 -10پبيص و اندازه گیری فرآيند
هذیشیت گشدضگشی هی ثبیذ ضوي تؼشیف ضبخع ٍ هؼیبسّبی الصم ًسجت ثِ پبیص ٍ اًذاصُ گیشی فشآیٌذ دستَسالؼول اخشایی
غذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی دفبتش خذهبت هسبفشتی ٍ خْبًگشدی ثِ غَست فػلی الذام ٍ ًتیدِ سا اسایِ ًوبیذ .دس ایي خػَظ
هغبثك سٍش اخشایی پبیص ٍ اًذاصُ گیشی فشآیٌذّب ػول هی گشدد.
توجه  :چٌبًچِ ًتبیح ثذست آهذُ اص پبیص ٍ اًذاصُ گیشی فشآیٌذ دستَسالؼول اخشایی غذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی دفبتش خذهبت
هسبفشتی ٍ خْبًگشدی خبسج اص وٌتشل ثبضذ ،هذیشیت گشدضگشی هی ثبیذ ًسجت ثِ تؼشیف ٍ اخشای الذاهبت اغالحی الذام
ًوبیذ .دس ایي خػَظ هغبثك سٍش اخشایی الذام اغالحی ٍ پیطگیشاًِ ػول هی گشدد.
 -11جمع آوری وتحلیل داده هب
هذیشیت گشدضگشی هی ثبیذ ًسجت ثِ خوغ آٍسی دادُ ّبی هشثَط ثِ فؼبلیتْبی غذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی الذام ٍ پس اص اسایِ
گضاسش ًسجت ثِ تحلیل گضاسش ٍ هَاسد هشثَعِ الذام ًوبیذ .دس ایي خػَظ هغبثك سٍش اخشایی خوغ آٍسی ٍ تحلیل دادُ ّب
ػول هی گشدد.
 -12تعريف اهداف و پروژه هب
هذیشیت گشدضگشی هی ثبیذ دس صهستبى ّش سبل ثشای سبل ثؼذ ثش اسبس خظ هطی ٍ اّذاف سبصهبى ٍ ًتبیح حبغل اص تحلیل
دادُ ّبً ،سجت ثِ تؼشیف اّذاف ٍ پشٍطُ ّبی تحمك اّذاف دس خػَظ تَسؼِ حَصُ گشدضگشی الذام ًوبیذ .دس ایي خػَظ
هغبثك سٍش اخشایی عشح سیضی ٍ تحمك اّذاف ػول هی گشدد.

عنوان :

سبصهبى هٌغمِ آصاد اسًٍذ

دستَسالؼول غذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ٍ ًظبست ثش
دفبتش خذهبت هسبفشتی ٍ خْبًگشدی

غفحِ

کد :

I-750-25-01

 7اص 7

ضمبره ببزنگری :

03

 -13پیوست هب:
کد

مدت نگهداری

عنوان

1

ثشسسی ٍ اػالم ًظش وویتِ فٌی

F-750-25-01-01

 2سبل

2

تؼْذًبهِ حضَس توبم ٍلت هذیش فٌی ٍ یب هذیش ول

F-750-25-01-02

 2سبل

3

تؼْذًبهِ ػذم اضتغبل هذیش فٌی

F-750-25-01-03

 2سبل

4

اخغبسیِ

F-750-25-01-04

 2سبل

5

هؼشفی ًبهِ خْت سپشدى تضویي

F-750-25-01-05

 2سبل

6

تؼْذًبهِ اسائِ هذاسن

F-750-25-01-06

 2سبل

7

پشسطٌبهِ فشدی هتمبضی غذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ثٌذ (ة)

F-750-25-01-07

 2سبل

رديف

8

دسخَاست سَء پیطیٌِ هتمبضی غذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ثٌذ
(ة) دفبتش خذهبت هسبفشتی ٍ خْبًگشدی

9

چه لیست اسصیبثی

 -14مدارک مرتبط
 -1-14سٍش اخشایی وٌتشل سَاثك.
 -2-14سٍش اخشایی الذام اغالحی پیطگیشاًِ .
 -3-14سٍش اخشایی پبیص ٍ اًذاصُ گیشی فشایٌذّب.
 -4-14سٍش اخشایی خوغ آٍسی ٍ تحلیل دادُ ّب .
 -5-14اسصیبثی تبهیي وٌٌذگبى .
 -15ريسک هب :
.1ػذم اًدبم ثبصدیذ ثػَست دلیك(گضاسش ًبغحیح).
 .2ػذم اًدبم اغالحبت.
 .3توذیذ پشٍاًِ ثذٍى ثبصسسی.
 .4عَالًی ثَدى دس اًدبم فشآیٌذ.

F-750-25-01-08

 2سبل

F-750-25-01-09

 2سبل

