راٌّوبی ٍرٍد ٍ ثبت اطالعبت در سبهبًِ پیوبًکبراى
سبهبًِ پیوبًىبساى دس آدسس صیش دس دستشس هی ثبضذ:
ثِ سبیت ضشوت تَصیع ًیشٍی ثشق غشة هبصًذساى ثِ آدسس ٍ www.bargh-gmaz.irاسد ٍ سپس
ثِ تشتیت صیش ٍاسد سبهبًِ ضَیذ:
ٍسٍد ثِ سبهبًِ تأهیي وٌٌذگبى وبال ٍ خذهبت

سبهبًِ تأهیي وٌٌذگبى وبال ٍ خذهبت
هغبلعِ دلیك ساٌّوبی ٍسٍد ٍ ثجت اعالعبت
-

ثبت وام جدید

ثجت اعالعبت دس پشسطٌبهِ الىتشًٍیىی

تأميه کىىدگان خدمات

شخصيت حقوقی -پيماوکاران

 ٍسٍد ثِ سیستن**دس ثخص ٍرٍد بِ سیستن ثب ٍسٍد یىی اص سِ هَسد ضٌبسِ هلی /وذ التصبدی /پست الىتشًٍیىی ٍ
سهض عجَس ثِ سیستن ٍاسد ضَیذ .ایي ثخص هشثَط ثِ ضشوتْبیی است وِ لجال الذام ثِ ثجت ًبم دس سبهبًِ
ًوَدُ اًذ ٍ الصم است هَاسی سا دس سبهبًِ تىویل یب اصالح ًوبیٌذ.
پس اص ٍسٍد ثِ ثبت ًبم جدید ،ثِ صفحِ ٍسٍد اعالعبت ضشوت ٍاسد هی ضَیذ .دس ایي صفحِ
پیوبًىبس ثبیستی ًسجت ثِ ٍسٍد اعالعبت خَاستِ ضذُ ٍ تعییي سهض عجَس الذام ًوبیذ .وذ التصبدی یب
ضٌبسِ هلی ضشوت وِ دس ایي صفحِ ثجت هی ضَد تَسظ سیستن ثِ عٌَاى ًبم وبسثشی ضشوت هتمبضی
گشفتِ هی ضَد.الصم است ایي اعذاد سا ثشای ٍسٍد هجذد ثِ سیستن ثِ خبعش ثسپبسیذ.
دس ایي صفحِ ثبیستی ولیِ صفحبت اسبسٌبهِ ضشوت ثِ ّوشاُ آخشیي تغییشات سٍصًبهِ سسوی اسىي
ضذُ دس سیستن ثبسگزاسی گشدد .دس پبیبى تىویل اعالعبت ایي صفحِ سٍی دووِ

ذخيري

.

ولیه وٌیذ .دس ایي ٌّگبم ضوبسُ ولیِ صفحبت( 13صفحِ) دس ثبالی صفحِ ًوبیص دادُ ضذُ ٍ ایي
صفحِ ثِ عٌَاى صفحِ یه هی ثبضذٍ .سٍد ثِ صفحبت ثعذی( 2تب  )13ثب ولیه ثش سٍی ضوبسُ ّش
صفحِ اهىبًپزیش است .تشتیت ٍسٍد اعالعبت صفحبت الضاهی ًوی ثبضذ.
پس اص تىویل اعالعبت ثغَس وبهل تَسظ ضشوت پیوبًىبس ،ثب

ثبت وهائی

تغییش اعالعبت ٍ ٍیشایص

غیشهوىي هی ضَد ٍ اسصیبة ثشای ضشوتْبئی وِ ثجت ًْبئی ضذُ اًذ الذام ثِ ثشسسی ٍ اهتیبصدّی ثِ
ضشوت پیوبًىبس هی ًوبیذ.
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اعالعبت ٍ هستٌذات هشثَط ثِ آیتوْبی ّش صفحِ ثبیستی ثِ عَس وبهل تىویل ضَد وِ ایي هَاسد دس
صیش هجذداً تأویذ هی گشدد:
صفحِ ( 2اطالعبت توبس):
آدسس ،ضوبسُ تلفي ،فىسّ ،وشاُ ٍ سبیش هَاسد استجبعی ثبیستی ثِ سٍص ٍ دلیك دس ایي صفحِ ٍاسد ضذُ
ٍ دس صَست تغییش ،ثِ دفتش وٌتشل پشٍطُ اعالم گشدد.
صفحِ ًَ( 3ع گرایش):
دس ایي صفحِ ًَع گشایطی وِ ضشوت دس آى لصذ فعبلیت داسد ،هطخص ضَد.
صفحِ ( 4گَاّیٌبهِ صالحیت پیوبًکبری):
دس ایي صفحِ گَاّیٌبهِ صالحیت پیوبًىبسی دس سضتِ ًیشٍ ٍ داسای اعتجبس صهبًی ثبسگزاسی ضَد.
صفحِ ّ( 5یئت هدیرُ):
دس ایي صفحِ اعالعبت ٍ اسىي ٍ یب عىس اص اصل هستٌذات ولیِ اعضبی ّیئت هذیشُ (عىس ،وبست
هلی ،هذسن تحصیلی ،سبثمِ وبس ،گَاّیٌبهِ ّبی آهَصضی) ٍاسد سیستن ضَد.
صفحِ ( 6کبرکٌبى کلیدی ٍ فٌی):
دس ایي صفحِ اعالعبت ٍ هستٌذات ولیِ وبسوٌبى (عىس ،وبست هلی ،هذسن تحصیلی ،سبثمِ
وبس)ٍاسد سیستن ضَد.
صفحِ ( 7دٍرُ ّبی آهَزشی):
دس ایي صفحِ ولیِ گَاّیٌبهِ ّبی آهَصضی هشتجظ ثب فعبلیتْبی تَصیع ،گزساًذُ ضذُ تَسظ وبسوٌبى دس
سیستن ٍاسد گشدد .ثشای ّش فشد فمظ یه فبیل وِ توبهی گَاّیٌبهِ ّبی آهَصضی دس آى لشاس داسد ،اسائِ
ضَد.
صفحِ  ( 8سَابق کبر ٍ حسي اًجبم کبر):
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تصَیش اص اصل لشاسدادّبی هشتجظ ٍ یب تمشیجب هشتجظ ثب گشایص هَسد دسخَاست ،هشثَط ثِ  5سبل گزضتِ
سا ثبسگزاسی فشهبئیذّ .وچٌیي ثشای لشاسدادّبی اسائِ ضذُ تأئیذیِ حسي اًجبم وبس اص عشف وبسفشهب
ثبسگزاسی فشهبئیذ.
دس صَستیىِ پیوبًىبس تب ثِ حبل لشاسدادی ًذاضتِ است ایي صفحِ تىویل ًطَد.
صفحِ ( 9تَاى هبلی):
دس صفحِ  9هجوَع ثیوِ ّبی پشداختی تأهیي اجتوبعی( تصَیش اص اصل هفبصبحسبة ثیوِ تأهیي
اجتوبعی) ٍ ،یب هجوَع هبلیبتْبی پشداختی(سسیذ پشاخت هبلیبت) ٍ یب هجوَع صَست ٍضعیت ّبی
ضشوت دس سِ سبل گزضتِ ٍ یب هتَسظ هَجَدی حسبة دس ضص هبُ گزضتِ(گشدش حسبة هوَْس ثِ
هْش ثبًه) ،داساییْبی ثبثت هستٌذ ثِ اظْبسًبهِ هبلیبتی ،تأئیذ اعتجبس ضشوت تَسظ ثبًه(هوَْس ثِ هْش
ثبًه) ثبسگزاسی ضَد .الصم ثِ یبدآٍسی است وِ فمظ یىی اص هَاسد ثبال ثشای ثبسگزاسی وبفی است.
صفحِ ( 01تَاى تجْیساتی):
اعالعبت ٍ هستٌذات( فبوتَس خشیذ ،سٌذ هبلىیت ٍ یب لیست تئیذ ضذُ تَسظ دفتش ایوٌی) ولیِ تجْیضات
ٍ هبضیي آالت دس اختیبس ضشوت وِ دس پشٍطُ ّبی تَصیع هَسد استفبدُ هی ثبضذ ،ثب روش ًَع
هبلىیت(لغعی یب استیجبسی) اسائِ ضَد.
صفحِ ( 00تغییرات رٍزًبهِ رسوی):
آخشیي تغییشات سٍصًبهِ سسوی دس هَاسد هختلف اص جولِ تغییش ًبم ضشوت ،تغییش اعضبی ّیئت هذیشُ ٍ
 ...دس ایي صفحِ ثب تعییي ًَع آگْی تغییش اسائِ ٍ ثبسگزاسی ضَد.
صفحِ ( 02گَاّیٌبهِ ّب ٍ عضَیت در اًجوٌْب):
ولیِ گَاّیٌبهِ ّبی ضشوت اص جولِ ایضٍ ،گَاّیٌبهِ ایوٌی ٍصاست وبس  ، OHSAS،تطَیك ًبهِ ّبٍٍ ...
ولیِ عضَیت ّب دس اًجوٌْبی هشثَط ثِ ثشق ٍ تَصیع ٍ هذیشیت دس ایي صفحِ ثب هستٌذات اعالم گشدد.
صفحِ  ( 03هدارک هَرد ًیبز):
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ولیِ هذاسن هشثَط ثِ چبست سبصهبًیً ،شم افضاسّبی هشتجظ ،همبالت ،ضشوت دس هٌبلصبت ثیي الوللی ٍ
 ...ثش اسبس اًَاع سٌذ لیذ ضذُ دس ایي صفحِ ،ثبسگزاسی ضَد.
یبدآٍسی:
 .1دس ّش صفحِ پس اص تىویل اعالعبت صفحِ ٍ رخیشُ ،ایي اعالعبت ثصَست یه سغش دس پبییي
صفحِ ظبّش هی ضَد ٍ ضوب هی تَاًیذ ثشای ٍسٍد اعالعبت هستٌذات هَسد ثعذی ثِ ّویي تشتیت
الذام ًوبئیذ .ثغَس هثبل ،دس صفحِ ّیئت هذیشُ ،اعالعبت ًفش اٍل سا ثغَس وبهل ٍاسد ًوَدُ،
دووِ رخیشُ سا ولیه وٌیذ .دس ایي هشحلِ اعالعبت ایي فشد ثصَست یه سغش دس پبییي صفحِ
( ثِ تشتیت تصَیش صیش) هطخص هی ضَد ٍ ضوب هی تَاًیذ ثِ ّویي تشتیت ثمیِ ًفشات سا ٍاسد
وٌیذ.

 .2اعالعبت وبهل فشدی تىویل ٍ دس صَست ًیبص اصالح گشدد.
 .3ثشای توبهی هذاسن خَاستِ ضذُ اص اصل هذسن اسىي گشفتِ ضذُ دس سیستن ٍاسد ضَد.
 .4تصَیش افشاد ثب فشهت  ٍ jpgثب اًذاصُ ووتش اص  1هگبثبیت ٍ دس وبدس  3*4ثذٍى حبضیِ اضبفِ
ٍاسد ضَد.
ٍ .5سٍد اعالعبت ٍ هستٌذات ثشای هَاسد ستبسُ داس الضاهی است.

4

 .6پس اص ٍسٍد اعالعبت ٍ هستٌذات تَسظ ضشوت پیوبًىبس ،پشًٍذُ تَسظ دفتش وٌتشل پشٍطُ
ثشسسی ضذُ ٍ ًَالص پشًٍذُ دس ثخص "هَاسد اصالحی" ثجت هی ضَد تب پیوبًىبس ًسجت ثِ
اصالح آى ٍ هجذداٌ ثجت ًْبیی دس سبهبًِ الذام ًوبیذ.
دس صَست ّش گًَِ اثْبم ٍ یب اضىبل دس ٍسٍد اعالعبت ٍ هستٌذات ثب دفتش وٌتشل پشٍطُ ثِ ضوبسُ
 52140247توبس ثگیشیذ.
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