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تذٍیي بشًبهِ ٍ دستَسالؼولّبی استبًی الصم دس جْت تسْیل ٍ حسي اجشای بشًبهِّبی غبدسات ٍ ٍاسدات ،تشخیع کبالّب ٍ سفغ هَاًغ اجشائی پیص سٍی
تجبست خبسجی استبى
پیگیشی الصم دس جْت ایجبد تطکلّبی تجبسی غیش دٍلتی بِ هٌظَس اسائِ خذهبت ٍ تسْیالت جبسی ،اػتببس ٍ تضویي غبدسات ،تَسؼِ ّوکبسیّب ٍ استببعبت
تجبسی
اجشای بشًبهِّب ٍ خظّ هطیّبی هشتبظ بب تَسؼِ تجبست خبسجی کطَس بب هطبسکت هشاجغ ریشبظ
تْیِ ٍ تٌظین ٍ اجشای بشًبهِّبی الصم بِ هٌظَس ایجبد ببًکّبی اعالػبت هشبَط بِ اهَس تجبست ٍ اسائِ خذهبت الصم بِ تجبس ٍ غبدسکٌٌذگبى دس ایي صهیٌِ
پیگیشی ٍ ّوبٌّگی الصم دس جْت جوغآٍسی اعالػبت ٍ آهبس کبالّبی تجبسی قببل غذٍس ٍ ّوچٌیي ببصاسّبی خبسجی
تذٍیي بشًبهِ جْت اخز هجَصٍاػضام ٍ پزیشش ّیئت ّبی تجبسی ٍببصاسیببی
بشًبهِ سیضی ٍاقذام جْت اخز هجَصٍ بشگضاسی ًوبیطگبّْبی تجبسی جوَْسی اسالهی ایشاى دس کطَسّبی غبدساتی هَسد ًظش استبى
اًجبم فشایٌذ ػضَیت ٍبِ سٍص سسبًی غبدس کٌٌذگبى استبى دس ببًک اعالػبت غبدسکٌٌذگبى کطَس
اًجبم خذهبت سسبًی دس صهیٌِ ببصاسیببی ٍاهَسهشبَط بِ تَسؼِ غبدسات اص جولِ اعالع سسبًی دس صهیٌِ ببصاسّبی ّذف غبدساتی استبى
اعالع سسبًی دس صهیٌِ قَاًیي ٍهقشسات ٍآخشیي تغییشات هشبَعِ ٍ ّوچٌیي اسائِ اعالػبت کبسبشدی دس صهیٌِ کبالّبی غبدساتی استبى
تْیِ ٍاسائِ بَلتي ّبی آهبسی بِ غَست دٍسُ ای ٍگضاسضبت کبسبشدی تجبست خبسجی
اًجبم کلیِ اهَس هشبَط بِ هطَقْبی غبدساتی
اًجبم فشایٌذ اًتخبة غبدسکٌٌذگبى ًوًَِ استبًی هغببق بب فشهت ًشم افضاس ًوًَص بب ّوکبسی سبیش دستگبّْبی هشتبظ
ًیبص سٌجی ،بشًبهِ سیضی ٍّوبٌّگی اجشای دٍسُ ّبی آهَصش حَصُ تجبست خبسجی
ًظبست  ،پیگیشی ٍ کوک بِ ایجبد ٍ تَسؼِ ٍتکویل پبیبًِ ّبی غبدساتی استبى
پیگیشی ٍ حوبیت اص ایجبد ضشکتْبی هذیشیت غبدسات دس استبى
بشًبهِ سیضی ٍ ًظبست بش اجشای بشًبهِ ًوبیطگبّْبی تخػػی کبال ٍ خذهبت دس استبى
پیگیشی ٍّوبٌّگی بشگضاسی جلسبت کبسگشٍُ تَسؼِ غبدسات استبى
پیگیشی حوبیت ٍ کوک بِ عشحْب ٍ پشٍطّبی تحقیقبتی هَثش دس تَسؼِ غبدسات
پیگیشی ٍ ّوبٌّگی بشگضاسی جلسبت کویتِ پبیص تجبست خبسجی ٍهیضّبی کبالیی
ًظبست بش اًجبم کلیِ اهَس هشبَط بِ پیلٍِساى ٍ هشصًطیٌبى بب تَجِ بِ هقشسات غبدسات ٍ ٍاسدات
ًظبست بش اًجبم کلیِ اهَس هشبَط بِ غذٍس ٍ توذیذ کبست ببصسگبًی اضخبظ حقیقی ٍ حقَقی دس سغح استبى
پیگیشی ٍ اػوبل ًظبست بش اًجبم اهَس هشبَط بِ ثبت سفبسش کبال ٍ سسیذگی بِ دسخَاستّبی دستگبّْبی دٍلتی ٍ هؤسسبت خػَغی ٍ اضخبظ
حقیقی ٍ حقَقی بِ هٌظَس خشیذ کبالّبی هَسد ًیبص اص خبسج کطَس اص ًظش ٍجَد اػتببس اسصی ٍ جلَگیشی اص ٍسٍد کبالّبی هطببِ سبخت داخلی
ًظبست ٍ ّوبٌّگی بِ هٌظَس تأسیس ٍ ساُاًذاصی ببصاسچِّبی هشصی ٍ بشگضاسی ًوبیطگبّْبی هختلف استبًی ٍ هٌغقِای بِ هٌظَس تَسؼِ هببدالت ببصسگبًی
پیگیشی ٍ اًجبم هغبلؼبت الصم بِ هٌظَس استقشاس تجبست الکتشًٍیک دس سغح استبى
اجشای عشح سبهبًذّی فؼبلیتْبی سبیتْبی فشٍش ایٌتشًتی ٍ فشٍضگبّْبی هجبصی
پیگیشی اجشای پشٍطُ ّبی پیطگبم تجبست الکتشًٍیکی
اًجبم ّوبٌّگی ٍ تؼبهل بب هشکض آهَصش ببصسگبًی ،فٌی ٍ حشفِ ای دس ج ْت بشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصش ػوَهی ٍ تخػػی تجبست الکتشًٍیکی
پیگیشی بْبَد فؼبلیت ٍ تَسؼِ دفبتش غذٍس گَاّی الکتشًٍیکی استبى
اًجبم اهَس هشبَط بِ فؼبل سبصی گَاّی الکتشًٍیکی ببصسگبًبى دس سبهبًِ ثبت سفبسش

