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 : فزایىذ دریبفت کبرت فعبلیت مسئًل فىی

 زض برص حقیقی و حقوقی و انتربة نبم کبضبطی و ضمع ػبوض  TTACثبت نبم  مسئول فنی زض سبمبنه  . أ

 وضوز مجسز مسئول فنی به برص حقیقی و حقوقی و تکمیل اعالػبت ضرصی و ببضگصاضی اصل مساضک اسکن ضسه . ة

اضک ببضگصاضی ضسه  به يکی اظ مؼبونتهبی غذصا و  زاضو جهذت تبدیذس    مطاجؼه مسئول فنی) ضرصب( به همطاه اصل مس . ت

 نهبدی صالحیت

 زض برص حقیقی و حقوقی و انتربة نبم کبضبطی و ضمع ػبوض  TTACثبت نبم  مسيط ػبمل زض سبمبنه  . ث

 وضوز مجسز مسيط ػبمل به برص حقیقی و حقوقی و تکمیل اعالػبت ضرصی و ببضگصاضی اصل مساضک اسکن ضسه . ج

 و برص اضربظ حقیقی و حقوقی ttacمسيط ػبمل  به سبمبنه  وضوز . ح

 انتربة برص مسئول فنی و جستجوی مسئول فنی موضز نظط . خ

 انتربة مسئول فنی و زػوت به همکبضی توسظ مسيط ػبمل . ز

 قبول همکبضی توسظ مسئول فنی اظ عطيق کبضتببل مسئول فنی . ش

 فطاينس توسظ مسيط ػبمل اظ عطيق کبضتببل مسيط ػبملبطای مسئول فنی و ازامه تب اتمبم  "انتربة نبم کبضبطی" . ض

 TTACاضسبل نبم کبضبطی انتربة ضسه و ضمع وضوز به مسئول فنی توسظ سبمبنه  . ظ

 مسيط ػبمل ببيس پطوانه صبزضه ضا پطينت و پس اظ مهط و امضب تحويل مسئول فنی نمبيس.) تصويط نمونه پیوست( . س

زاضای  ttacبب مهط و امضب مسيط ػبمل و مسئول فنی و منوط به تبدیس استؼالم اظ سذبمبنه   : بسيهی است پطوانه صبزض ضسه صطفب1تبصطه 

 اػتببض می ببضس.

تؼهذسات و    ،زض ظمذب  صذسو کذبضت فؼب یذت مسذئول فنذی      و پصيطش همکبضی متقببل  مسئول فنی و مذسيط ػبمذل    پس اظ: 2تبصطه 

 مسذذذذذذذذئو یتهبی مطبذذذذذذذذوط بذذذذذذذذه وبذذذذذذذذبي  مسذذذذذذذذئول فنذذذذذذذذی بطابذذذذذذذذط  ذذذذذذذذوابظ و مقذذذذذذذذطضات    

 . توسظ مسئول فنی و مسيط ػبمل پصيطفته میطوز  يبز آوضی به صوضت کال 

 زض سبمبنه غیط مجبظ و جطم میببضس به صوضت سوی و يب ػمسی  وضوز و زضج هطگونه اعالػبت مغبيط يب غیط واقغزض ذصوظ : 3تبصطه 

   ونی مو وع ضسیسگی ذواهس ضسو زضهط مطحله ای محطظ ضوز ببيس اظ عطيق مطاجغ شيصالح قبن

 : مسئو ین فنی می ببيست نسبت به تهیه مهط مسئول فنی مغببق فطمت ظيط اقسام نمبينس.4تبصطه 
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