
 گزٍّ تْلیسی بي 
BON Manufacturing 

 فزم ثبت اطالػات هؼتزیاى

 

 :تارید

 :ػوارٍ

 :پیْطت

 

هْکت ًوسی      هْکت چاپی       هْکت تافتیٌگ        فزع       پارکت        :    هحصْالت هْجْز زر فزّػگاٍ 

 ...............لویٌت       کٌارٍ     پززٍ           پتْ         طایز

ظزیف هصْر         پاالس :بزًسُای هْجْز زر فزّػگاٍ 

 هْکت           ارزبیل    

 بٌکزهاى                      تزهَ     

  پارص کزج              پارص رػت          هاُْت            

 ُوساى      

       اهیي                        آرتا                        

 ...............بِزًگ                  طایز

 2 تا 1 هاٍ         1؟   کوتز اس بَ طْر هتْطط فاصلَ بیي ذزیسُای ػوا چقسر اطت  :پزفزّع تزیي بزًس 

  ها6ٍ هاُبیغ اس 6 تا 5 هاٍ        4 تا 3هاٍ         

  فقط رّلی            یک ًیظاى           :   هیشاى ذزیس هْکت ًوسی زر ُز بار طفارع 

 یک ذاّر         بیغ اس یک ذاّر

 :هتزاژ ذزیس طال گذػتَ 

    تیکَ هْکت          طزطاقَ          لبَ هْکت         B   ذزیس هحصْالت زرجَ 

قطؼَ ای           رّلی اس اًبار ًوایٌسٍ              :            هیشاى ذزیس تافتیٌگ زر ُز بار طفارع 

 ًیظاى             ذاّر            بیغ اس یک ذاّر

  :طزح ّ رًگ پزفزّع  ًوسی                تافتیٌگ:جٌض پزفزّع 

کالیتَ                  اطتٌس                :                             اهکاًات هْرز ًیاس جِت هؼزفی بِتز هحصْالت 

 ................کاتالْگ                 تابلْ                  طایز

هْجْز اطت           :         اًبار فزّػگاٍ     

 هْجْز ًیظت

زر صْرت هْجْز  )هتزاژ اًبار فزّػگاٍ 

  ( :  بْزى

فاصلَ اًبار تا فزّػگاٍ 

: 

هظتقین اس ػزکت                    اس ًوایٌسگی                  :                    ًحٍْ تِیَ هحصْالت 

 ..............اس ػوسٍ فزّػی                     طایز
   :ػوسٍ فزّع ُز بزًس/ ًام ّ هؼرصات ًوایٌسٍ  زارز               ًسارز    :فزّع ػوسٍ
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 :ًام فزّػگاٍ  :ًام صاحب فزّػگاٍ  :ًام فزّػگاٍ 

 طال          54 تا 45 طال      44تا 35 طال      34 تا 25 طال    25سیز:                      طي فزز پاطرگْ 

  طال55باالی 

 طال        20 تا 15 طال         15 تا 10 طال        10 تا 5 طال         5 تا 2 طال      2سیز :    طابقَ کار 

  طال20بیغ اس 

هیساى    خ اصلی       خ فزػی        زاذل باسار       : هحل قزارگیزی

 زاذل هجتوغ      ًبغ ذیاباى

زارز    :       ػؼبَ 

 ًسارز

:    هتزاژ

   .........

 هتزهزبغ

 :تلفي  : آزرص 

زارز     هجْس با پزّاًَ فؼالیت 

 ًسارز

:       تؼساز پزطٌل بَ تفکیک جٌظیت 

 سى    هزز

ذصْصی       :   ًْع هالکیت هغاسٍ 

 ......اطتیجاری      طایز

:                                                                          ّاحس فْقاًی :      ًْع فؼالیت ّاحسُای اطزاف 

 :سیزیي 

 :ّاحسُای کٌاری   :                                           (طوت راطت )      ّاحس کٌاری 

 :ًظز طتاز فزّع  :ًظز کارػٌاص تحقیقات باسار 



 

 

 




