ثسمٍ تعبلي
فرم زي غفحٍ اي تعريف پريشٌ
زثيرذبوٍ تحميمبت ثرق

زثيرذبوٍ تحميمبت ثرق

ضرکت تًزيع ويريي ثرق استبن گلستبن
ضمبرٌ
رزيف

کس پريشٌ

 -1محًر پريشٌ

تًليس

 - 2زليل تحميمبتى ثًزن (ثب تًجٍ ثٍ کسام ثىس آييه
 -3کس تػًيت*

وبمٍ تعريف فعبليتُبى تحميمبتى زر غىعت ثرق )

الف) اعتجبر تفًيض ضسٌ ثٍ ضرکتُبي ثرق مىطمٍ اي

تًزيع

اوتمبل

ة) تبييس زاير فرامىطمٍ اي

التػبزى ياجتمبعى

ج) تبييس اغًلي زثيرذبوٍ تحميمبت ثرق

* تًضيح  :مطبثك اطالعيٍ معبيوت محترم امًر ثرق ي مسيرعبمل ضرکت تًاوير مًرخ  83/2/16ي ثٍ ضمبرٌ  11/375/27500تعييه مي ضًز.

 - 4عىًان زليك پريشٌ

 - 5فرضيٍ پريشٌ (محسيزٌ تعريف مسئلٍ َ ،سف ي ضرح مرتػرى از پريشٌ)

 - 6گسارش تًجيُي پريشٌ يمسايبي فىي ،التػبزي،اجتمبعي ي زيست محيطي

 - 7ريش اوجبم پريشٌ ( ثب شکر مًارز تفبيت ثب پريشٌ َبي مطبثٍ )

 - 8مطرػبت فىى محػًل وُبيى پريشٌ  ،تعساز ي استفبزٌ کىىسگبن آن :

 - 9پجص ثيىى مست زمبن اجراى پريشٌ (مبٌ) :
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 - 10تبريد احتمبلي ضريع پريشٌ :
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کل اعتبار بزآيردى پزيصٌ (ريال)

 - 11وًع پريشٌ :

سال

سال

سال

سال

سال

الف) پريشٌ تحميمبتى (مطبلعبتى( مي ثبضس) .محػًل وُبيى  :گسارش ضىبذت،گسارش تًجيُى ييب ورم افسارکٍ زر کبر کبَص َسيىٍ َب يب

افسايص ثُرٌ يرى مًرز استفبزٌ لرار ميگيرز)
پيش بيىى َشيىٍ آسمايشگاٌ يا
تست (ريال)

پيش بيىى َشيىٍ ويزيى اوساوى (ريال)

پيش بيىى صزفٍ جًيى ساالوٍ در َشيىٍ َا حاصل اس بٍ کار بزدن وتايج تحقيق (ريال)

ة )  :پريشٌ مىتُى ثٍ سبذت ومًوٍ آزمبيطگبَى مي ضًز ( زر ايه وًع پريشٌ َب زر ممطع زمبوى فعلى لػس تًليس ومًوٍ غىعتى يب تًليس اوجًٌ ويست)

پيش بيىى َشيىٍ ويزيى اوساوى (ريال)

ج )  :پريشٌ مىتُى ثٍ سبذت سفبرضى ميضًز
پيش بيىى َشيىٍ ويزيى اوساوى (ريال)

پيش بيىى َشيىٍ َاى ساخت شامل طزاحى  ،مًاد  ،ابشار ،
آسمايشگاٌ (ريال)

پيش بيىى صزفٍ جًيى ساالوٍ در َشيىٍ َا حاصل اس بٍ کار
بزدن وتايج تحقيق (ريال)

(تعسازمحسيزى ومًوٍ ويمٍ غىعتى سبذتٍ مى ضًزي ثيطترزرمًرزتجُيسات يزستگبٌ َبيى غبزق است کٍ کبرثرزذبظ يمحسيز زاروس)

پيش بيىى َشيىٍ َاى ساخت ي تست ومًوٍ شامل
طزاحى  ،مًاد ،ابشار،آسمايشگاٌ(ريال)

َشيىٍ ساخت ومًوٍ ويمٍ صىعتى (ريال)

پيش بيىى مىافع ساالوٍ (ريال)
(مقايسٍ قيمت ي عملكزد ومًوٍ جديد با ومًوٍ قبلى)

 - 12تجبري سبزي ي پيگيري وتبيج تحميمبت
پيش بيىي َشيىٍ گزفته تاييديٍ اس مزاجع آسمايشگاَي معتبز(ريال)

پيش بيىي سزمايٍ گذاري السم جُت خزيد سميه ي
ساختمان(ريال)

پيش بيىي سزمايٍ گذاري السم جُت خزيد تجُيشات ي راٌ اوداسي
خط تًليد(ريال)

 - 13تبييس پريشٌ
 - 1وبم ضرع پيطىُبز زَىسٌ پريشٌ :

 - 2ياحس (تحميمبت) پيطىُبز زَىسٌ پريشٌ :

 -3وبم ي وبم ذبوًازگى ي امضبى مسيرعبمل ضرکت تًزيع ويريي ثرق استبن گلستبن :

 -4تبريد تبييس فرم زي غفحٍ اى تعريف پريشٌ :
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