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  خَد سا تغييش ًمذّن ٍ هتؼْمذ   هح  تحظي ػلَم،تحميمات ٍ فٌاٍسيشَم تذٍى اجاصُ  تثي ٍ لثلي ٍصاست  تحظيلي داسم. هتؼْذ هي

همتضي تذاًذ عثك هفاد لاًَى تأهيي ٍسمال  ٍ اهكاًمات   ٍصاست ػلَم،تحميمات ٍ فٌاٍسي شَم پس اص اًجام تحظيالت يا ّشگاُ  ِ  هي

تش ٍ همشسات هشتَط تِ آى تِ هيضاًي  ِ عثك همشسات هز َس ٍ سايش همشسات هظَب  3131تحظي  اعفا. ٍ جَاًاى ايشاًي هظَب سا. 

ٍ ٍصاست ػلَم،تحميمات ٍ فٌماٍسي  ّاي  رهِ ايٌجاًة است. دس داخ   شَس خذهت ًواين ٍ دسطَست تخلف اص هَاسد فَق  ليِ ّضيٌِ

ٍصاست ػلَم،تحميممات ٍ فٌماٍسي   ّاي هشتَط تِ استفادُ اص آهَصش ساي.اى سا تِ ّش هيضاًمي  مِ    شْشيِ ٍ  وكْاي دسيافتي ٍ ّضيٌِ

ساجغ تِ صهاى ٍلَع تخلف ٍ  يفيت آى ٍ هيضاى ٍصاست ػلَم،تحميمات ٍ فٌاٍسي پشداخت ًواين. تشخيض  تؼييي  ٌذ تِ آى ٍصاستخاًِ

ٍ  ويت علة ٍ خساسات ٍاسدُ غيش لات  اػتشاع ٍ هَجة تماضاي طذٍس اجشاليِ اص عشيك ايي دفتشخاًِ خَاّذ تَد. داًشجَي فمَق  

ٍصاست تٌاتِ تشخيض ٍصاست هز َس يكجا پشداخمت ًوايمذ ٍ اػمالم    اٍسي ٍصاست ػلَم،تحميمات ٍ فٌهتؼْذ شذ  ليِ تذّي خَد سا تِ 

 داًشجَياى تِ دفتشخاًِ هَسد لثَ. داًشجَ تَدُ ٍ غيش لات  اػتشاع است.ػلَم،تحميمات ٍ فٌاٍسي 

ذ ..................................... داساي شممواسُ شٌاسممٌاهِ ٍ ًيممض ضاضممش گشديممذ خاًن/آلمماي ......................................................... فشصًمم  

.......................... سممممممما ي ....................................................... طمممممممادسُ اص .......................................... شمممممممغ  .............

ِ داًشجَ تِ شمش   ............................................................................................. ٍ الشاس ًوَد ػالٍُ تش تؼْذاتي  ......................................

شَم اص ػْذُ  ليِ ديَى ٍ لشٍضي  ِ هوكي است شخض هز َس تِ هؤسسمِ هحم     فَق تمث  ًوَدُ ايٌجاًة ًيض هتؼْذ ٍ هلتضم هي

ٍاسد شَد تشآين ٍ ّوچٌميي دسطمَستيكِ داًشمجَي    ٍصاست ػلَم،تحميمات ٍ فٌاٍسي ٍ يا سايش اشخاص ٍ يا خساساتي  ِ تِ تحظي  

ٍصاست ػلَم،تحميممات ٍ فٌماٍسي   ّاي اٍ سا تِ ّش هيضاًمي  مِ    هز َس دس اًجام تؼْذات خَد  َتاّي ٍ تِ آى ػو  ًٌوايذ  ليِ تذّي

هجماص ٍ هحمك   ٍصاست ػلَم،تحميممات ٍ فٌماٍسي   ًواين ٍ دسطَست تمأخيش دس پشداخمت،   تؼييي  ٌذ تذٍى ّيچ.ًَِ ػزسي پشداخت 

تاشذ تشاي ٍطَ.  ليِ ٍجَُ هَسدًظش تِ ّش هيضاًي  ِ تاشذ تماضاي طذٍس اجشاليِ ًوايذ  ليِ علة خمَد ٍ خسماسات ٍاسدُ سا اص    هي

ًسمثت تمِ   ٍصاست ػلَم،تحميمات ٍ فٌاٍسي تمذيش، تشخيض  ليِ اهَا. ٍ داسالي هٌمَ. ٍ غيش هٌمَ. ايٌجاًة استيفاء ًوايذ ٍ تِ ّش 

ٍلَع تخلف ٍ  يفيت آى ٍ  ويت ٍ هيضاى تذّي داًشجَ ٍ خساسات ٍاسدُ لغؼي ٍ غيش لات  اػتشاع تَدُ ٍ هَجة طذٍس اجشاليمِ اص  

تَاًذ تمِ ّمش    هيٍ فٌاٍسي ٍصاست ػلَم،تحميمات عشيك ايي دفتشخاًِ خَاّذ تَد تؼْذ اهضاء ٌٌذگاى دس لثا. دٍلت، تضاهٌي تَدُ ٍ 

يك اص ًاهثشدگاى ٍ يا دس آى ٍاضذ تشاي ّشدٍي آًاى اجشاليِ طادس ٍ ػوليات اجشايي سا تِ هٌظَس ٍطمَ. هغماتك دٍلمت ٍ خسماسات     

 تؼمية ًوايٌذ.
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