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وظیفه

اظ الثالی ػطیعَ هطجْع ًوجط( )55118115هْضخ  5911/4/51هسػیَ ّ تْظیحبت زػْی هْصْفَ زض هحبش استؼالم هْضخ  5911/4/51زیْاى هسًی شِطی چٌیي هؼلْم هیگطزز ،هست زٍ سبل لجل ثب
هؼطّض ػلیَ اظزّاج کطزم ّ ثوطٍ اظزّاج هبى یک پسط ّ یک زذتط زاضین ّ ثؼسا اظ ػمس اظزّاج زاًستن کَ شُْطم ّ یک شرص هؼتبز ثَ هْاز هرسض هیجبشس چٌسیي ثبض هْصْف زض شفبذبًَ
ُبی هتؼسز تحت تساّی لطاض زازٍ شس صحت یبة شس ّ ،زّثبضٍ ثَ اػتیبز ضّی آّضزٍ ّ اػتیبز ضا تطک ًکطزٍ ثٌبءً هیرْاُن طجك ُسایت هبزٍ( )581لبًْى هسًی تفطیك ذْز ضا ثگیطم ،اظ هسػی ػلیَ
شضیؼَ استؼالم هْضخ  5911/1/11اظ هسػلیَ استجْاة ثَ ػول آهس کَ ازػبی هسػیَ حمیمت زاضز یب ذیط؟ زض صْضت ّالؼیت ،ضاجغ ثَ ازػبی هسػی چَ گفتٌی زاضیس آیب آهبزٍ ثَ تطک اػتیبز
ُستیس یب ذیط؟ زض صْضتیکَ اػتیبز ضا تطک ًکٌیس آیب آهبزٍ ُستیس کَ ظّجَ ذْز ضا طالق ًوبیس ّ یبذیط؟ هْصْف زض جْاة ًگبشتَ است کَ  :ازػبی هسػیَ ظّجَ ام زض ضاثطَ ثَ اػتیبز هي
ّالؼیت زاضز لجالً هي هؼتبز ثْزم ّ ثؼس اظ تساّی صحت یبة شسم ّاػتیبز ضا تطک کطزم ّ ،ثؼس اظ ایٌکَ یک زذتطم ّ هبزضم ّ فبت کطز هي زّثبضٍ ثَ اػتیبز ضّ آّضزم اظ هججْضیت استفبزٍ کطزم
ّ فؼالً آهبزٍ ُستن کَ ذْز ضا تساّی ًوْزٍ ّ ثطای ُویشَ اػتیبز ضا تطک کٌن ّ ذبًن ذْز ضا سطپطستی ّ ثَ حمْق شطػی اّ ضسیسگی ًوبین ،کَ هسوبت هصکْضٍ ثَ حطفِب ّجْاثِبی هؼطّض
ػلیَ لٌبػت ًوْزٍ ّ اظ ازػبی ذْیش اًصطاف ًوْزٍ ّ طی لطؼَ ػطیعَ هطجْع ًوجط ( )55181881هْضخ  5911/1/11ذْیش ػبضض ّ تحطیط زاشتَ است چْى هي لجالً زض زیْاى هسًی ازػبی
تفطیك ثَ سجت ظطض ػلیَ شُْطم البهَ ًوْزٍ ثْزم اظایٌکَ شُْطم آهبزٍ ُست کَ ذْز ضا زّثبضٍ تساّی کٌس ّ اظ اػتیبز ثس کٌس ّ ثَ حمْق شطػی ّ لبًًْی هي ضسیسگی کٌس ثٌبءً اظ زػْی ذْز
هٌصطف گطزیسٍ ّ ذْاُبى ازاهَ ظًبشُْطی شسٍ است....

ًظط اُل ذجطٍ:

اظ ًظط اُل ذجط استفبزٍ ًشسٍ است.

استسالل
هحکوَ اثتسائیَ

زض هْضز اظیٌکَ :هسػی ػلیَ زض اثتساء غبیت ثْز تحت جلت ُبی ثالثَ ّاػالى ضازیْی لطاض زازٍ شس ثؼس اظ احعبض هؼطّض ػلیَ ّ زض هْضز زػْی هسػیَ استجْاة گطزیس کَ هْصْف زض جْاة
استؼالم هْضخ  5911/1/11تحطیط ّ ثیبى زاشتَ است کَ ازػبی هسػیَ ّالؼیت زاضز اهب هي هیرْاُن کَ تساّی کٌن ّ اظ اػتیبز ثطای ُویشَ ذسا حبفیظی گفتَ ظّجَ ذْز ضا سطپطستی ًوْزٍ ّ اظ
توبم حمْق ّ ّجبیت کَ ثبالی هي زض شطیؼت زاضز ضسیسگی ًوبین کَ زض ایي هْضز فمطٍ ( )5هبزٍ ( )51لبًْى اصْل هحبکوبت هسًی صطاحت زاضز ( :ػطیعَ ایکَ ثَ هحکوَ شیصالح تمسین هی
گطزز هحکوَ ثؼس اظ احعبض هؼطّض ػلیَ آًطا ثطضسی ًوْزٍ زض صْضت لٌبػت هؼطّض ػلیَ لطاض لعبئی صبزض ّ جِت اجطاء ثَ ازاضٍ حمْق اضجبع هیساضز) .زض ًتیجَ هبُئیت لعبئی زیْاى هسًی
هحکوَ اثتسائیَ شِطی فیط اثبز طجك ُسایت فمطٍ ( )5هبزٍ ( )51لبًْى اصْل هحبکوبت هسًی شیال تصوین اتربز ًوْزین:

ًص لطاض
هحکوَ اثتسائیَ
سجت لطؼیت
حکن هحکوَ
اثتسائیَ

هب ُئیت لعبی ضیبست زیْاى هسًی ّ حمْق ػبهَ هحکوَ اثتسائیَ شِطی فیط آثبز ّالیت ثسذشبى زض جلسَ لعبئی ػلٌی هٌؼمسٍ هْضخ  5911/1/11ذْیش ضّی جطیبى فْق زض حبل حعْض
زاشت حمیمی ططفیي زػْی ،ثَ اتفبق آضاٍ طجك حکن فمطٍ ( )5هبزٍ ( )51لبًْى اصْل هحبکوبت هسًی ّ ثبضػبیت هبزٍ ( )11لبًْى هصکْض ،هجٌی ثطلٌبػت ططفیي زػْی تصوین اتربش ّ لطاض صبزض
ًوْزین.
لٌبػت ططفیي زػْی ثَ حکن هحکوَ.

تبضید 5911/ 1 / 9

هحل اهعبء آهط ثب صالحیت

