
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 ـ  الذأبت لجُ اص ٔٛجٛدي ٌيشي : 3

ثٝ ػٙٛاٖ ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ ا٘جبس ٌشدا٘ي تؼييٗ ٔي ٌشدد ٚ  ..………ثش اسبس تػٛيت وٕيتٝ ا٘جبسٌشدا٘ي آلبي  1-3

 ٘بٔجشدٜ سشپشستي ػّٕيبت ا٘جبسٌشدا٘ي سا ثؼٟذٜ خٛاٞذ داضت .

ذ ٌشفت ٚ دس غٛست ٚجٛد اضىبَ ٚ دستٛساِؼُٕ تٟيٝ ضذٜ تٛسظ ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ وبٔالً ٔٛسد ثشسسي لشاس خٛاٞٙ 2-3

 لجُ اص ضشٚع ػّٕيبت ضٕبسش ثبيذ ثب وٕيتٝ ا٘جبسٌشدا٘ي ٚ سبصٔبٖ حسبثشسي تٕبس حبغُ ٕ٘بيذ .

 ا٘جبسٌشدا٘ي دستٛساِؼُٕ 

 xx/29/12ٔٙتٟي ثٝ 

 

 اِف : وّيبت

٘ظش ثٝ ايٙىٝ الالْ ٔٛجٛدي جٙسي دس يه ضشوت سلٓ ػٕذٜ اي اص داسائيٟبي جبسي ساتطىيُ ٔيذٞذ ػّيٟزا 

 وٙتشَ ٔٛجٛديٟب اص إٞيت صيبدي ثشخٛسداس است . 

ب ضٕبسش ػيٙي ٔيجبضذ وٝ ثغٛس وّي دسايٗ ساثغٝ يىي اص ٔؤثشتشيٗ عشيك وٙتشَ ٔٛجٛديٟب، ٔٛجٛدي ٌيشي ي

 ٔيتٛاٖ ٌفت وٙتشَ فيضيىي ٔٛجٛدي وبال ثٕٙظٛس تبٔيٗ دٚٞذف ػٕذٜ صيشثؼُٕ ٔي آيذ : 

وٙتشَ ٔبِي ٔٛجٛديٟبيي وٝ ثٕٙظٛس سٛد ) صيبٖ ( ٚالؼي ٚ ا٘ؼىبس اسلبْ غحيح داسائيٟب دس   غٛستٟبي ٔبِي  .1

 ضشوت ثؼُٕ ٔي آيذ . 

سٚش ٞبي ٔٛسد ػُٕ دسخػٛظ خشيذ ، ٔػشف يب فشٚش وٝ دس ايٗ ساثغٝ  ثشاي وبسائي ٚ تطخيع ٘مبط ضؼف .2

 ٔيتٛاٖ ٘ىبت ػٕذٜ صيش سا ٔذ ٘ظش داد . 

تطخيع ٔيضاٖ وبسائي سيستٓ ثجت الالْ ٚاسدٜ ٚ غبدسٜ ا٘جبس دس وبسدوس وبٔپيٛتش   ا٘جبس ٚ    1-2

 .حسبثذاسي 

ضذٜ دس وبسدوس وبٔپيٛتش ٚ اسٙبد ضشوت  تؼييٗ اختالف ٔٛجٛد ثيٗ ٔمبديش ٚالؼي ٔٛجٛديٟب ٚ اسلبْ ثجت 2-2

. 

       تطخيع الالْ ٘بثبة ، غذٔٝ ديذٜ ، وٓ ٌشدش ٚ ساوذ ٚ جذا ٕ٘ٛدٖ آٟ٘ب اص الالْ سبِٓ ٚ         3-2

 پشٌشدش . 

ٚسبيُ ٚ           تطخيع ٘بسسبئيٟبي ٔٛجٛد دس خػٛظ ٌشٜٚ ثٙذي ، ضٕبسٜ ٚ وذ ٌزاسي وبال ٚ وفبيت       4-2

 ٚ غيشٜ . ايٕٙي ٚ استحمبلي 

ثب تٛجٝ ثٝ ٔشاتت فٛق ٔالحظٝ ٔي ٌشدد وٝ ا٘جبْ ٔٛجٛدي ٌيشي دليك ٚ ٔشتت ا٘جبس ضشوت تب چٝ ا٘ذاصٜ ٔيتٛا٘ذ 

دس سفغ ٘بسسبئيٟبي ٔٛجٛد دس سٚضٟبي ٔٛسد ػُٕ خشيذ ٚ ا٘جبس ٔؤثش ثبضذ . ِزا ثش٘بٔٝ ا٘جبسٌشدا٘ي ٔٛسد ٘ظش دس ايٗ 

اغّت ٘بسسبئيٟبي سيستٓ ٌشدضي ػّٕيبت ا٘جبس ضشوت حتٕي االٔىبٖ دستٛساِؼُٕ ، عٛسي تٙظيٓ ٌشديذٜ است تب 

دس خالَ ٔٛجٛدي ٌيشي سفغ ٌشديذٜ ٚ سٚضٟبي ٔشتفغ سبختٗ آٟ٘ب دس آيٙذٜ وبٔال ٔطخع ٌشديذٜ ٚ يبدداضت 

 ٌشدد . 

 ثذيٟي است دستيبثي ثٝ ايٗ اٞـذاف صٔب٘ي ٔمـذٚس خٛاٞذ ثـٛد وٝ وّيـٝ ٕٞىبساٖ ٔسئـَٛ ٚ دست ا٘ذسوبساٖ

ا٘جبسٌشدا٘ي ٔفبد ايٗ دستٛساِؼُٕ سا وبٔالً ٔذ٘ظش لشاس دٞٙذ ٚ وّيٝ ضٛاثظ تؼييٗ ضذٜ دس خػٛظ الذأبت لجُ اص 

 ٔٛجٛدي ٌيـشي ، الـذأـبت پس اص ٔٛجٛدي ٌيشي سا وٝ ٔتؼبلجـبً تٛضيح دادٜ خٛاٞذ ضذ سػبيت ٕ٘بيٙذ . 

         



  

سٚصٞب ٚ سبػبت ضٕبسش ا٘جبس ثشاسبس جذَٚ پيٛست ٔطخع ٌشديذٜ است ٚ ثٝ لسٕتٟبي ٔختّف ثٝ غٛست  3-3

حتي االٔىبٖ اص تحٛيُ ٔٛاد ٚ ِٛاصْ غيش ضشٚسي وتجي اعالع دادٜ ضذٜ است وٝ ا٘جبس دس سٚصٞبي تؼييٗ ضذٜ 

خٛدداسي خٛاٞذ وشد . ِزا الصْ است جٟت ثشآٚسد احتيبجبت خٛد لجُ اص سٚصٞبي تؼييٗ ضذٜ ثٝ ا٘جبس ٔشاجؼٝ ٕ٘بيذ 

 . ثبيستي وّيٝ ٘مُ ٚ ا٘تمبالت تحت ٘ظبست سشپشست ا٘جبسٌشدا٘ي ٚ ثب ٕٞبٍٞٙي حسبثشسبٖ ا٘جبْ ٌيشد .

 ب روش اسبٔي لجالً تؼييٗ ٚ آٔٛصش وبفي دادٜ ضذٜ است .ٌشٜٚ ٞبي ضٕبسش ث 4-3

 ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ ٔٛجٛدي ثشداسي ثبيذ لجالً ا٘جبسٞب سا ٔٛسد ثبصديذ لشاس دٞذ ٚ ٔغٕئٗ ٌشدد . 5-3

 الالْ ثطىّي چيذٜ ضذٜ ثبضذ تب ضٕبسش ثٝ آسب٘ي ا٘جبْ پزيش ثبضذ . 1-5-3

ٛد ثب وٕه ٔسئِٛيٗ ا٘جبسٞب ٚ ٘ٛضتٗ ضٕبسٜ غحيح يب ضشح آٖ دستٝ اص ٔٛجٛديىٝ ثٝ آسب٘ي ضٙبختٝ ٕ٘ي ض 2-5-3

 وبُٔ ٔطخع ضٛ٘ذ .

 الالْ ٘بثبة ، اسمبط ٚ ٕٞچٙيٗ اجٙبس ثذٖٚ استفبدٜ اص سبيش الالْ جذا ضذٜ ثبضٙذ . 3-5-3

ثشاي ايٙىٝ ٔٛجٛديٟبي أب٘ي ) اجٙبس ديٍشاٖ ٘ضد ضشوت ( دس ضٕبسش ٔٛجٛديٟبي ضشوت ثٝ حسبة ٘يبيٙذ  4-5-3

 اص سبيش ٔٛجٛديٟب جذا ٚ ٔطخع چيذٜ ضٛ٘ذ .ثبيذ 

٘بْ ٚ سبيش ٔطخػبت اجٙبس ثٝ عٛس ٚاضح ٘ٛضتٝ ضذٜ ٚ ثش سٚي لفسٝ اجٙبس يب خٛد اجٙبس ٘ػت يب ٌزاسدٜ  5-5-3

 ضذٜ ثبضذ .

 ثشاي آسب٘تش ضذٖ أش سفبسش ثبيذ ، ثشٌٝ ٞبي ضٕبسش تٙظيٓ ٚ اص پيص آٔبدٜ ضذٜ ثبضذ . 6-3

ي ثشداسي آخشيٗ ضٕبسٜ ٔذاسن ثجت ٌشدش ٔٛجٛديٟب ٔب٘ٙذٜ ثشي غذٚس وبال ٚ سسيذ وبال پيص اص اجشاي ٔٛجٛد 7-3

 ٚ غيشٜ ثب ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ ٔٛجٛدي ثشداسي ٌضاسش ٌشدد .

ثشاي جٌّٛيشي اص ضٕبسش ٔجذد ٚ يب ضٕبسش ٘طذٖ لسٕتي اص ٔٛجٛديٟب الصْ است دس ٔذت صٔبٖ ٔٛجٛدي  8-3

 تّف تب آ٘جب وٝ ٕٔىٗ است ا٘جبْ ٘طٛد .ثشداسي جبثجبئي اجٙبس ثيٗ لسٕتٟبي ٔخ

 

 ـ  ٔٛاسدي وٝ ثبيذ عي ضٕبسش ٔٛسد تٛجٝ لشاس ٌيش٘ذ :4 2-4

دٚ ٘فشي ا٘جبْ ضٛد . يه فشد ػُٕ ضٕبسش سا ا٘جبْ دادٜ ٚ ٘فش ديٍش ضٕٗ  ٔٛجٛدي ثشداسي ثٝ ٚسيّٝ ٌشٟٚٞبي 1-4

ٜٚ دٚ ٘فشي ثبيذ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ا٘تخبة ٌشدد وٝ ثب تأئيذ ضٕبسش آ٘شا ثجت ٕ٘بيذ . تب آ٘جب وٝ أىبٖ داسد يىي اص افشاد ٌش

ٔٛجٛديٟب آضٙب ثٛدٜ ٚ ثٝ آسب٘ي ثتٛا٘ذ ٘ٛع ٚ ٔطخػبت ٔٛجٛديٟب سا ثب ٔطخػبت ثجت ضذٜ تغجيك دادٜ ٚ دس غٛستيىٝ 

 ٔطخػبت ثش سٚي اجٙبس ٘ػت ضذٜ ثبضذ ثتٛا٘ذ ٔطخػبت ٚ ٘ٛع اجٙبس سا تطخيع دٞذ .

 

صٖ ثجت ٔي ضٛ٘ذ . اعٕيٙبٖ حبغُ ضٛد تب ٚسبيُ الصْ ثشاي تٛصيٗ دس دستشس چٙب٘چٝ ٔٛجٛديٟبئي ثشاسبس ٚ 1-1-4

 ثبضذ .دس غيش ايٙػٛست ثب يه سٚش ايذٜ آَ ٚ تٛجيٝ وٙٙذٜ اص عشيك ٔحبسجبت .

تشجيحب ٔٛجٛديٟب يىجبس ضٕبسش ٔيٍشدد ٚ دسغٛستيىٝ ضٕبسش اَٚ ثب ٔذاسن دائٕي ٔغبيشت ٘ذاضتٝ ثبضذ ثٝ  -2-4

خٛاٞذ ثٛد ٚ دسغٛست ٔغبيشت ثب ٔذاسن دائٕي ثشاي ضٕبسش دْٚ تٛسظ ٌشٜٚ ديٍش ٔشاجؼٝ ػٙٛاٖ ضٕبسش ٟ٘بيي 

خٛاٞذ ضذ ٚ دسغٛست ػذْ ٔغبيشت ثٝ ػٙٛاٖ ضٕبسش ٟ٘بئي اعالق خٛاٞذ ضذٚ دسغٛست ٔغبيشت ثب حضٛس حسبثشسبٖ 

 دسٔحُ ٔٛجٛدي ضٕبسش ٟ٘بئي ا٘جبْ خٛاٞذضذ .

ثشاي جٌّٛيشي اص دٚثبسٜ ضٕبسش ضذٖ ٚ يب ضٕبسش ٘طذٖ پبسٜ اي اص ٔٛجٛديٟب ، ضٕبسش ثبيستي ثٝ ضىُ  -3-4

ضٕبسش ٕ٘ٛدٜ ٚ اجٙبس ضٕبسش ضذٜ سا ثب سػبيت  اثتذا تب ا٘تٟب ( اغِٛي ا٘جبْ پزيشد ٔثال ٔٛجٛديٟب سا سديف ثٝ سديف )

 ػالٔت ٌزاسي ٔطخع ٕ٘بئيذ .

 ٕبسش ضذٜ ٚ ٞشٌٛ٘ٝ اغالح دس آٟ٘ب ٚسيّٝ ٌشٜٚ ضٕبسش وٙٙذٜ ضشٚسي است .أضب تٕبْ ثشٌٝ ٞبي ض -4-4

 ٔٛجٛديٟبي ٔؼيٛة ، فبسذ ، وٓ ٔػشف ٚ غيش استب٘ذاسد ثبيذ ثب روش ٔٛسد دس ثشٌٝ ٞب ثجت ٌشدد . -5-4

اس ثغٛس ٕ٘ٛ٘ٝ ثبيذ ٔحتٛيبت تؼذادي اص ٔٛجٛديٟبي سش ثستٝ تٛسظ ٌشٜٚ ٞبي ضٕبسش وٙٙذٜ ٔٛسد ضٕبسش لش -6-4



  

 ٌيش٘ذ .

 ٔٛاسدي وٝ ثبيذ پس اص پبيبٖ ٔٛجٛدي ثشداسي ٔٛسد ٘ظش لشاس ٌيشد -5

ثب ٔذاسن دائٕي ٔٛجٛديٟب اختالف داضتٝ  2-2چٙب٘چٝ ٘تيجٝ ضٕبسش دس ٔشاحُ ضٕبسش پيص ثيٙي ضذٜ دس ثٙذ  -1-5

ٛدٖ ػذد ٟ٘بئي ٚ ثبضذ ، ضٕبسش دٚثبسٜ آٟ٘ب ثب حضٛس ٌشٜٚ ضٕبسش ٚ ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ ٚ حسبثشسبٖ ثشاي ٔطخع ٕ٘

 دسست الصْ است .

پس اص خبتٕٝ ضٕبسش چٙب٘چٝ ٞشٌٛ٘ٝ اغالحي دس دسثشٌٝ ٞبي ضٕبسش الصْ ثبضذ لجُ اص ٞشٌٛ٘ٝ الذاْ ثب آٌبٞي  -2-5

 حسبثشسبٖ ٚ تبئيذ ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ ٔٛجٛدي ثشداسي ثبضذ .

 ثبيذ ٘تيجٝ ثذست آٔذٜ ثب ٔذاسن دائٕي ٔمبيسٝ ضٛ٘ذ . -3-5

 ٛد ثشداسي أىبٖ پزيش خٛاٞذ ثٛد شت ٚ اغالح ٔذاسن پس اص تبئيذ ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ ٔٛجثشسسي ٔغبي -4-5

ِيست ضٕبسش ٚ غٛست جّسبت ثبيذ دس دٚ ٘سخٝ تٟيٝ ثٝ ٚسيّٝ ٔسئَٛ ا٘جبسٞب ٚ ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ ػّٕيبت ا٘جبس  -5-5

 ٌشدا٘ي أضب ٌشدد .

 سبثشسبٖ تحٛيُ ٌشدد .ثبيذ ثالفبغّٝ ثٝ ح 3-5يه ٘سخٝ اص دٚ ٘سخٝ ٔٛسد ٘ظش ثٙذ  -6-5

 

 

 ٌشٟٚٞبي ضٕبسش ثٝ ضشح صيش ٔي ثبضذ . جذَٚ صٔب٘ي ا٘جبس ٌشدا٘ي ـ

 ضــــــــشح سديف
 تبسيخ ٔٛجٛدي ٌيشي

 خبتٕٝ ضشٚع

آٔبدٜ سبصي لجُ اصضشٚع ػّٕيبت ا٘جبسٌشدا٘ي ثشاي ا٘جبسٞب  1

 ٚ٘ػت تً ٞبي ضٕبسضي
18/12/xx 20/12/xx 

 xx 27/12/xx/21/12 يذوي ٚ ٔتؼّمبتا٘جبس ٔٛاد اِٚيٝ  2

 xx 26/12/xx/26/12 ا٘جبس ٔحػَٛ 3

 xx 27/12/xx/27/12 تِٛيذ دس جشيبٖ 4

 ٌشٜٚ ضٕبسش ٔٛجٛديٟب ثٝ ضشح صيش ٔي ثبضذ .

 1ٌشٜٚ ضٕص ( ا٘جبس ٔٛاد اِٚيٝ )

 ضٕبسش ٌشٞب ٕ٘بيٙذٜ ا٘جبس ٕ٘بيٙذٜ حسبثذاسي

 آلب/خب٘ٓ آلب/خب٘ٓ

 آلب/خب٘ٓ

 آلب/خب٘ٓ

 ب٘ٓآلب/خ

 

 2ٌشٜٚ  لغؼبتا٘جبس 

 ضٕبسضٍش ٕ٘بيٙذٜ ا٘جبس ٕ٘بيٙذٜ حسبثذاسي

 آلب/خب٘ٓ آلب/خب٘ٓ آلب/خب٘ٓ

 

 3ا٘جبس ٔحػَٛ ٌشٜٚ 

 ضٕبسضٍش ٕ٘بيٙذٜ ا٘جبس ٕ٘بيٙذٜ حسبثذاسي

 آلب/خب٘ٓ آلب/خب٘ٓ آلب/خب٘ٓ



  

 

 4دسجشيبٖ تِٛيذ ٌشٜٚ 

 بسضٍشضٕ تِٛيذٕ٘بيٙذٜ  ٕ٘بيٙذٜ ثش٘بٔٝ سيضي ٕ٘بيٙذٜ حسبثذاسي

 آلب/خب٘ٓ آلب/خب٘ٓ آلب/خب٘ٓ آلب/خب٘ٓ

 

 غٛستجّسٝ

 

وٕيتٝ ا٘جبس  ءتحت ػٙٛاٖ اػضب (ٔذيش ٔٙبثغ ا٘سب٘ي)..................(،ٔذيش ثش٘بٔٝ سيضي) .........اي ثب حضـٛس آلبيبٖ  جّسٝ

ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ  ……………تطىيُ ٌشديذ . دس ايٗ جّسٝ ثٝ اتفبق آسا  آلبي  ..........سٚص  xx/27/11ٌشدا٘ي ٔٛسخٝ 

ا٘جبس ٌشدا٘ي تؼييٗ ٌشديذ ٚ دس ضٕٗ ثب تٛجٝ ثٝ تػٕيٓ فٛق اعالػيٝ اي ٔجٙي ثش ضـشٚع ػّٕيبت ا٘جـبس ٌشدا٘ي اص 

 تٟيٝ ٚ جٟت اعالع اداسٜ ا٘جبسٞب ٚ أٛس فشٚش ٚ وّيٝ ٚاحذٞبي ديٍش اػالْ ٌشديذ . xx/27/12ِغبيتxx/21/12تبسيـخ 

 

 

                       ٔذيش ٔٙبثغ ا٘سب٘ي                                                                                   ٔذيش ثش٘بٔٝ سيضي    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / ٔحػَٛ اداٜ فشٚش

 ..……… آلبيجٙبة 

 

بيبٖ خٛاٞذ ٌشفت تشتيجي پ xx/27/12ضشٚع ِغبيت  xx/21/12اص تبسيخ   دٚسٜٔيبٖ ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ ػّٕيبت ا٘جبسٌشدا٘ي 



  

 اتخبر فشٔبئيذ وٝ تب لجُ اص ضشٚع ا٘جبسٌشدا٘ي الذأبت صيش ا٘جبْ ٌيشد :

 الالْ ثطىّي چيذٜ ضذٜ ثبضذ تب ضٕبسش ثٝ آسب٘ي ا٘جبْ پزيش ثبضذ . 

ضٕبسٜ غحيح ثب  ٗآٖ دستٝ اص ٔٛجٛديٟبيي وٝ ثٝ آسب٘ي ضٙبختٝ ٕ٘ي ضٛ٘ذ ثب وٕه ٔسئِٛيٗ ا٘جبس ٚ ٘ٛضت 

 ٔطخع ضٛ٘ذ .ضشح وبُٔ 

 الالْ ٘بثبة ، اسمبط ٚ ٕٞچٙيٗ اجٙبس ثذٖٚ استفبدٜ اص سبيش الالْ جذا ضذٜ ثبضذ . 

دس ضٕبسش ٔٛجٛديٟبي ضشوت ثحسبة ٘يبيذ ثبيذ اص  اجٙبس ديٍشاٖ ٘ضد ضشوت ( ثشاي آ٘ىٝ ٔٛجٛديٟبي أب٘ي ) 

 سبيش ٔٛجٛديٟب جذا ٚ ٔطخع چيذٜ ضٛ٘ذ .

٘ٛضتٝ ضذٜ ٚ ثش سٚي لفسٝ اجٙبس يب خٛد اجٙبس ٘ػت يب ٌزاسدٜ ٘بْ ٚ سبيش ٔطخػبت اجٙبس ثغٛس ٚاضح  

 ضذٜ ثبضذ 

 

 وٕيتٝ ا٘جبسٌشدا٘ي

 

 اداسٜ ا٘جبسٞب

 …………آلبي جٙبة 

 

پبيبٖ خٛاٞذ ٌشفت   xx/27/12ضشٚع ِغبيت   xx/21/12اص تبسيخ  پبيبٖ دٚسٜ ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ ػّٕيبت ا٘جبس ٌشدا٘ي 

 ضشٚع ا٘جبسٌشدا٘ي الذأبت صيش ا٘جبْ ٌيشد : تشتيجي اتخبر فشٔبئيذ وٝ تب لجُ اص

 الالْ ثطىّي چيذٜ ضذٜ ثبضذ تب ضٕبسش ثٝ آسب٘ي ا٘جبْ پزيش ثبضذ . 

ضٕبسٜ غحيح ثب  ٗآٖ دستٝ اص ٔٛجٛديٟبيي وٝ ثٝ آسب٘ي ضٙبختٝ ٕ٘ي ضٛ٘ذ ثب وٕه ٔسئِٛيٗ ا٘جبس ٚ ٘ٛضت 

 ضشح وبُٔ ٔطخع ضٛ٘ذ .

 ٖٚ استفبدٜ اص سبيش الالْ جذا ضذٜ ثبضذ .الالْ ٘بثبة ، اسمبط ٚ ٕٞچٙيٗ اجٙبس ثذ 

دس ضٕبسش ٔٛجٛديٟبي ضشوت ثحسبة ٘يبيذ ثبيذ اص  اجٙبس ديٍشاٖ ٘ضد ضشوت ( ثشاي آ٘ىٝ ٔٛجٛديٟبي أب٘ي ) 

 سبيش ٔٛجٛديٟب جذا ٚ ٔطخع چيذٜ ضٛ٘ذ .

ٌزاسدٜ  ٘بْ ٚ سبيش ٔطخػبت اجٙبس ثغٛس ٚاضح ٘ٛضتٝ ضذٜ ٚ ثش سٚي لفسٝ اجٙبس يب خٛد اجٙبس ٘ػت يب 

 ضذٜ ثبضذ .

 

 وٕيتٝ ا٘جبسٌشدا٘ي

 

 

 

 

 

 

 اعالػيٝ

 

سٚص  xx/21/12ي وبسخب٘ٝ اص تبسيخ ا٘جبسٌشدا٘ثذيٙٛسيّٝ ثٝ وّيٝ لسٕتٟبي وبسخب٘ٝ اعالع دادٜ ٔي ضٛد وٝ ػّٕيبت 

 ادأٝ خٛاٞذ داضت .  xx/28/12ضشٚع ٚ تب تبسيخ  ………



  

ع ا٘جبسٌشدا٘ي ثٝ ا٘جبس ٔشاجؼٝ ٚ ٘يبص لسٕت خٛد سا تٟيٝ ٕ٘بئيذ ِزا الصْ است جٟت پيص ثيٙي احتيبجبت خٛد لجُ اص ضشٚ

. 

 

 

 وٕيتٝ ا٘جبس ٌشدا٘ي                                                          


