
آدرس پًرتال  متماضی مًظف است تاتلً ساز خًد را از لیست يوذير شرکت تًزیع ویريی ترق اًَاز تٍ *

AEPDCO.IR  ( يوذير لیست شرکت َای  -میه کىىذگان مجازألیست فريشىذگان ي ت -لسمت دسترسی سریع

شرکت تاتلً ساز را معرفی  ،( اوتخاب کردٌ ي تٍ طًرت رسمی ي در لالة مکاتثٍ سازوذٌ تاتلً ترق فشار متًسظ

 ومایذ.

* متماضی مًظف است آخریه وسخٍ دفترچٍ مشخظات تاتلً را ضمیمٍ لرارداد تا تاتلً ساز ومایذ ي تاتلً ساز ویس 

مًظف است عثك الالم درخًاستی در دفترچٍ مشخظات تاتلً کار ومایذ ي چىان چٍ تعذاً مشخض گردیذ کٍ 

 مًظف خًاَذ تًد تذين درخًاست َسیىٍ، آن َا را تکمیل ي اطالح ومایذ. الالمی از عرح را اجرا وىمًدٌ است

دفترچٍ مشخظات عرح دریافتی از وسخٍ مُر شذٌ *متماضی تایذ ضمه مکاتثٍ رسمی جُت معرفی تاتلً ساز، 

 دفتر مُىذسی ي وظارت را پیًست وامٍ خًد ومایذ.

لًازم اوذازٌ گیری ي رلٍ َای حفاظتی ي ومشٍ َای تاتلً ساز مًظف است پیش از ساخت تاتلً، شمارٌ سریال  *

( را جُت  رکر محل وظة َر رلٍ تا سریال مخظًص خًد در ومشٍ َا تا ) مذار فرمان ي لذرت تاتلً فشار متًسظ

  ذ أییمکاتثٍ تا ادارٌ لًازم اوذازٌ گیری ي ادارٌ حفاظت ي رلیاش، تٍ دفتر مُىذسی ي وظارت ارائٍ کىذ ي پس از ت

 الذام ومایذ.رلٍ َای حفاظتی در تاتلً  وسثت تٍ وظة لًازم اوذازٌ گیری ي ،َای فًقادارٌ 

در ایه مکاتثٍ،  تاتلً ساز مًظف است پس از ساخت تاتلً، عی مکاتثٍ ای اتمام ساخت تاتلً را اعالم ومایذ ي *

تکمیل شذٌ فرم شىاسىامٍ کاالی شرکت تًاویر ي فرم گاراوتی َای السامی تمامی تجُیسات تاتلًیی،  شمارٌ سریال

ك گاراوتی َای السامی تًاویر م ومایذ کٍ تاتلً َای پريشٌ را عثاعالتاتلً ساز تایذ  َمچىیهتًاویر را ضمیمٍ ومایذ. 

 تضمیه خًاَذ کرد.

     ٌ فىی خًد را تٍ مىظًر اوجام آزمًن َا تاتلً ساز مًظف است َىگام راٌ اوذازی وُایی تاتلًَا حتماً ومایىذ *

پس از طًرتجلسٍ کردن وُایی مًارد، کارت َای  تٍ محل پست اعسام ومایذ ي ،در حضًر تُرٌ تردار امًر مرتًط

طًرت فیسیکی تٍ ومایىذٌ تُرٌ ترداری امًر تحًیل دَذ. الزم تٍ تًضیح ٍ گاراوتی تجُیسات فشار متًسظ را ت

 ،َا ي ترای پست َای اختظاطیَای گاراوتی تجُیسات تمامی سلًل کارت  ،ی عمًمیاست کٍ ترای پست َا

ذ. َمچىیه در مًعذ وکارت َای گاراوتی تجُیسات سلًل َای يريدی ي اوذازٌ گیری تایذ تحًیل دادٌ شً

 ترلذاری تًسظ امًر ویس ومایىذٌ فىی تاتلً ساز تایذ حضًر داشتٍ تاشذ.


