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   م ئ ل  نی:  ز م ت مشخص ت ثب  ش ک  

 می ب ی      س م  ه م کزی عض ی    ی     م ی      ب  به تکم ل تم می    ه ه ی حق قی ش ک   ق     م ین .  ،ش ک  متق ضی .1

 هشاجعِ ًوبیذ ٍ فشم عضَیت سا تىویل ًوبیذ. www.ttac.irتذا ششوت هی ببیست بِ سبهبًِ بدس ا -1-1

 پس اص ثبت اعالعبت فشم عضَیت ًبم وبسبشی ٍ سهض آى بِ شوبسُ توبس ٍ پست الىتشًٍیىی ثبت شذُ اسسبل هی گشدد. .1-1-1

 احشاص َّیت ٍ صحت سٌجی اعالعبت عضَیت بب ثبت احَال ٍ ثبت اسٌبد بصَست سیستوی صَست هیگیشد. .1-1-2

 هی تَاًذ الگیي ًوبیذ. www.ttac.irپسَسد اسسبل شذُ اص صفحِ ٍسٍد سبهبًِ  هذیشعبهل ششوت بب وبسبشی ٍ .1-1-3

 تىویل توبهی دادُ ّبی حمَلی ششوت الذام ًوبیذ:هذیشعبهل ششوت ًسبت بِ  -1-2

سٍصًبهِ سسوی، هشخصبت سٍصًبهِ سسوی آخشیي تغییشات اسٌبد، هشخصبت گَاّی ثبت ششوت، هشخصبت اعالعبت اٍلیِ ششوت شبهل : هشخصبت ثبت  هشخصبت .1-2-1

 ٍ الصبق توبهی هستٌذات هَاسد فَق الزوش  اعضب ّیبت هذیشُ، هشخصبت اسبسٌبهِ ششوت، هشخصبت آدسس دفتش هشوضی

 اعالعبت ٍضعیت صهیٌِ فعبلیت ششوت عبك اسبسٌبهِ ششوت هی ببیست تىویل گشدد.  .1-2-2

 هشخصبت شعب / وبسخبًِ / اًببس / دفتش ًوبیٌذگی ٍ .... هعشفی گشدد:  -1-3

 دس لسوت هعشفی هشخصبت فَق الزوش هشخصبت جغشافیبیی، آدسس، شوبسُ توبس ، پست الىتشًٍیه ثبت شَد.  .1-3-1

 ذ بِ ششح ریل هی ببشذ:عضَیت ششوت تَلیذی عالٍُ بش ثبت هشخصبت حمَلی ششوت، هٌَط بِ اسائِ یىی اص چْبس گَاّی هشتبظ بب هحل تَلی -1-4

 پشٍاًِ بْشُ بشداسی اص ٍصاست صٌعت، هعذى ٍ تجبست .1-4-1

 گَاّی استمشاس دس هشاوض سشذ )بِ ّوشاُ اعالم صهبى اعتببس گَاّی( .1-4-2

 گَاّی استمشاس دس پبسن ّبی علن ٍ فٌبٍسی ) بِ ّوشاُ اعالم صهبى اعتببس گَاّی( .1-4-3

 پضشىیپشٍاًِ وسب اص صٌف بب سستِ ٍاحذ صٌفی: تَلیذ ٍسبیل  .1-4-4

 گَاّی سبصهبًْبی هشدم ًْبد ریصالح .1-4-5
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 .بِ اداسُ هٌْذسی ًگْذاسی اداسُ ول تجْیضات پضشىی اسایِ گشدد هستٌذات هَسد ًیبص -1-5

 هجَص فعبلیت ششوت فشایٌذ تبییذ .1-5-1

  .دس صَست ًیبص بِ اسایِ تعْذات هی ببیست دس سبهبًِ تعْذات ببسگزاسی شَد .1-5-2

 گشدد دس صَست تبییذ وبسشٌبسی بِ ششوت هجَص فعبلیت دس صهیٌِ اعالم شذُ اسایِ هی گشدد.توبهی هستٌذات تَسظ وبسشٌبسبى بشسسی هی  .1-5-3

ٍسیلِ پس اص سٍال بشسسی وبسشٌبسی ثبت هٌبع ٍ ثبت توبهی ششوتْبی هجبص بِ فعبلیت دس صهیٌِ تجْیضات ٍ هلضٍهبت پضشىی الصم بِ روش است پس اص بشسسی وبسشٌبسی ٍ تبییذ آى،  -1-6

 ٍسیلِ پضشىی ًوی ببشذ.لیست ششوت ّبی هجبص بِ هعٌبی تبییذ  ٍ اسُ ول لببل هشبّذُ ٍ استعالم خَاّذ بَد ٍ هجَص فیضیىی اسایِ ًخَاّذ گشدیذدس سبیت اد پضشىی

 

 مع  ی  عض ء ش ک  :  .2

 هذیشعبهل اص وبستببل خَد ًسبت بِ هعشفی اعضب ششوت ّوبًٌذ اعضب ّیبت هذیشُ، هذیش ببصسگبًی، هسئَل فٌی الذام ًوبیذ.  -2-1

 پس اص هعشفی ّشیه اص اعضب، وبستببل جذاگبًِ ای بشای ّش شخص بب ًمش تعشیف شذُ ایجبد هی گشدد.  -2-2

 

 


