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شَم تذٍى اجاصُ  تثي ٍ لثلي ٍصاست فشٌّب  ٍ مهبَصع ػبالي هحب       هتؼْذ هي. تحظل  ًلاص تِ سيضًوشات تحظللي داسم ِ جْت اداهِ 

شَم پس اص اًجام تحظلالت يا ّشگاُ  ِ ٍصاست فشٌّ  ٍ مهَصع ػالي همتضي تذاًذ طثك هفاد  تحظل  خَد سا تغللش ًذّن ٍ هتؼْذ هي

ٍ همشسات هشتَط تِ مى تبِ هلضاًبي  بِ طثبك همبشسات       3131  ٍ جَاًاى ايشاًي هظَب سا  لاًَى تأهلي ٍسائ  ٍ اه اًات تحظل  اطفا

ّاي ٍصاست  دس داخ   شَس خذهت ًواين ٍ دسطَست تخلف اص هَاسد فَق  للِ ّضيٌِ. هز َس ٍ سايش همشسات هظَب تش رهِ ايٌجاًة است

تِ استفادُ اص مهَصع ساي اى سا تِ ّش هلضاًي  ِ ٍصاست فشٌّ ، ّاي هشتَط  فشٌّ  ٍ مهَصع ػالي ٍ شْشيِ ٍ  و ْاي دسيافتي ٍ ّضيٌِ

تشخلض ٍصاست فشٌّ  ٍ مهَصع ػالي ساجغ تِ صهاى ٍلَع تخلف ٍ  لفلت مى . مهَصع ػالي تؼللي  ٌذ تِ مى ٍصاستخاًِ پشداخت ًواين

داًشبجَي  . شيك ايي دفتشخاًِ خَاّذ تبَد ٍ هلضاى ٍ  ولت طلة ٍ خساسات ٍاسدُ غلش لات  اػتشاع ٍ هَجة تماضاي طذٍس اجشائلِ اص ط

فَق هتؼْذ شذ  للِ تذّي خَد سا تِ ٍصاست فشٌّ  ٍ مهَصع ػالي تٌاتِ تشخلض ٍصاست هبز َس ي جبا پشداخبت ًوايبذ ٍ اػبالم ٍصاست      

 .فشٌّ  ٍ مهَصع ػالي داًشجَياى تِ دفتشخاًِ هَسد لثَ  داًشجَ تَدُ ٍ غلش لات  اػتشاع است

داساي شببببواسُ شٌاسببببٌاهِ ..................................... فشصًببببذ ......................................................... ملبببباي /ٍ ًلببببض  اضببببش گشديببببذ خبببباًن
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ػالٍُ تش تؼْذاتي  بِ داًشبجَ تبِ شبشق فبَق تمثب        ٍ الشاس ًوَد .................................... ...............................................................................................

شَم اص ػْذُ  للِ ديَى ٍ لشٍضي  ِ هو ي است شخض هز َس تِ هؤسسبِ هحب  تحظبل  ٍ يبا      هتؼْذ ٍ هلتضم هي ًوَدُ ايٌجاًة ًلض

سايش اشخاص ٍ يا خساساتي  ِ تِ ٍصاست فشٌّ  ٍ مهَصع ػالي ٍاسد شَد تبشمين ٍ ّونٌبلي دسطبَستل ِ داًشبجَي هبز َس دس اًجبام       

اٍ سا تِ ّش هلضاًبي  بِ ٍصاست فشٌّب  ٍ مهبَصع ػبالي تؼلبلي  ٌبذ تبذٍى          ّاي تؼْذات خَد  َتاّي ٍ تِ مى ػو  ًٌوايذ  للِ تذّي

تاشبذ تبشاي ٍطبَ   للبِ      ّلن ًَِ ػزسي پشداخت ًواين ٍ دسطَست تأخلش دس پشداخت، ٍصاست فشٌّ  ٍ مهَصع ػالي هجاص ٍ هحك هي

ٍاسدُ سا اص  للبِ اهبَا  ٍ داسائبي هٌمبَ  ٍ     ٍجَُ هَسدًظش تِ ّش هلضاًي  ِ تاشذ تماضاي طذٍس اجشائلِ ًوايذ  للِ طلة خَد ٍ خساسات 

غلش هٌمَ  ايٌجاًة استلفاء ًوايذ ٍ تِ ّش تمذيش، تشخلض ٍصاست فشٌّ  ًسثت تِ ٍلَع تخلف ٍ  لفلت مى ٍ  ولبت ٍ هلبضاى تبذّي    

ؼْبذ اهضباء ٌٌذگاى   داًشجَ ٍ خساسات ٍاسدُ لطؼي ٍ غلش لات  اػتشاع تَدُ ٍ هَجة طذٍس اجشائلِ اص طشيك ايي دفتشخاًِ خَاّذ تَد ت

تَاًذ تِ ّش يك اص ًاهثشدگاى ٍ يا دس مى ٍا ذ تشاي ّشدٍي مًاى اجشائلِ  دس لثا  دٍلت، تضاهٌي تَدُ ٍ ٍصاست فشٌّ  ٍ مهَصع ػالي هي

 .دٍلت ٍ خساسات تؼملة ًوايٌذ لثاتطادس ٍ ػوللات اجشايي سا تِ هٌظَس ٍطَ  هطا
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