يصاست صىبيغ يمؼبدن
سبصمبن وظبم مُىذسي مؼذن استبن سمىبن
خالصٍ طشح بُشٌ بشداسي ضمبسٌ

وبم مؼذن :

مًسخ :

َضيىٍ َبي تًليذ سبالوٍَ( :ضاسسيبل)

وبم بُشٌ بشداس :

الفَ -ضيىٍ ٌ اي جبسي :

مًلؼيت جغشافيبيي مؼذن :

پشسىلي :

وًع يويفيت مبدٌ مؼذوي :

مصشفي :

ميضان رخيشٌ مؼذن :

تؼميشات ي وگُذاسي :

ميضان استخشاج سبالوٍ :

متفشلٍ يپيص بيىي وطذٌ :

مذت ديسٌ بُشٌ بشداسي :

جمغ :

سيش بُشٌ بشداسي

ة –حمًق ديلتي يػًاسض :

َضاس سيبل

ج –استُالن متًسط :

َضاس سيبل

ميضان سشمبيٍ گزاسي َ( :ضاس سيبل)

د-مبليبت متًسط :

َضاس سيبل

مبضيه آالت :

جمغ َضيىٍ َبي تًليذ سبالوٍ :

َضاس سيبل

تأسيسبت :

ليمت تمبم ضذٌ َش ته مبدٌ مؼذوي :

سيبل

اوتطبف :

ليمت فشيش َش ته مبدٌ مؼذوي :

سيبل

ساَسبصي :

سًد حبصل اص يه ته مبدٌ مؼذوي :

سيبل

آمبدٌ سبصي :

سًد خبلص سبالوٍ :

متفشلٍ :

وشخ ببصگطت داخلي سشمبيٍ:

دسصذ

مذت ببصگطت :

سبل

تؼذاد پشسىل :

جمغ :
تُيٍ وىىذٌ :

وفش

َضاس سيبل

َضاس سيبل

َضاس سيبل

بسمٍ تؼبلي
طشح بُشٌ بشداسي مؼذن
مشخصات
وبم مؼذن :
ضمبسٌ گًاَي وطف :

ضىبسٍ :
(پس از صذور پروانه تعين مي شود)

تبسيخ صذيس :

وبم داسوذٌ گًاَي وطف (حميمي يب حمًلي):
وبم متمبضي صذيس پشياوٍ بُشٌ بشداسي:
استبن :

ضُشستبن :

مبدٌ مؼذوي اصلي :

مبدٌ مؼذوي فشػي :

گشيٌ مؼذن

گشيٌ مبدٌ مؼذوي

 -1سىگ تضئيىي يومب



 -2سيببص



 -3صيشصميىي غيش صغبلسىگ 
 -4صيش صميىي صغبلسىگ

بخص :



رخبيش

-1غيش فلضي



لطؼي :

 -2فلضي



احتمبلي :

 -3مصبلح سبختمبوي



جمغ :

 -4سىگ تضئيىي يومب



ظشفيت سبالوٍ طبك طشح :

رخيشٌ استخشاجي طبك طشح :
ػمش مؼذن:

دسجٍ مؼذن:

تُييٍ وىىذٌ طشح
وبم ضخص حمًلي :

ضخص حميمي مسئًل تُيٍ طشح
وبم يوبم خبوًادگي :
سستٍ
ضمبسٌ پشياوٍ :
امضبء ي مُش:

ضمبسٌ پشياوٍ :
صميىٍ :1

پبيٍ :

سستٍ َب:

صميىٍ :2

پبيٍ:

وبم يوبم خبوًادگي مذيش ػبمل :

تبسيخ آخشيه تمذيذ :
تبسيخ :

ضمبسٌ پشياوٍ :
امضبء يمُش:

تبسيخ آخشيه تمذيذ

تبسيخ آخشيه تمذيذ :
تبسيخ :

وتبيج بشسسي طشح
وتبيج جلسٍ بشسسي

تبسيخ :

وتيجٍ بشسسي دس ببس ايل :

وبم يوبم خبوًادگي يامضبي اػضبي وميتٍ بشسسي طشح
(-1سرپرست كميته )

-2

-3

وتيجٍ بشسسي دس ببس ديم :

-4

-5

