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 التــــــــذسیس حكسبػتی  لشاسداد 

وـٍ دس ایـه لـشاسداد مـذسم وبمیـذٌ       .........................وٍ دس ایه لشاسداد مًسسٍ وبمیذٌ می ضًد ي خبوم/آلبی  پضضىی ذٌ ىایه لشاسداد ثیه داوط

 ویمسـبل دي  سـبل تیلـیلی    ػت ػملـی دس ... سب سبػت تئًسی .....ي .......... ياحذ وظشی ي....ياحذ ػملی َفتٍ ای مؼبدل ضًد ثمىظًس تذسیس می

 : ضشایظ ریل مىؼمذ می گشدد مًسسبت آمًصش ػبلی ي داوطگبٌ َب يعجك ممشسات ی پضضىداوطىذٌ  دس 97-96 

 مطخلبت مذسم: 

  ملی وذ    تبسیخ تًلذ:                    ضمبسٌ ضىبسىبمٍ:                 وب :     وب  خبوًادگی: -1

 صن                             مشدجىس:                               -2

 آخشیه مذسن تیلیلی:  -3

 فًق لیسبوس یب دوتشای ػمًمی                                      لیسبوس                                دوتشی یب تخللی پضضىی

 ستجٍ ػلمی:  -4

 مشثی                      سبیش ػىبيیه )لغفبً وب  ثجشیذ(                   استبدیبس                             داوطیبساستبد                      

 سبل اخز آخشیه مذسن تیلیلی:                                                             سضتٍ تیلیلی:    -5

 میل اخز آخشیه مذسن تیلیلی:  -6

 يضؼیت ضغلی:  -7

 )لغفبً وب  ثجشیذ(                                                طستٍ                          میل اضتغبل فؼلی: ثبصو                     ضبغل

 َبی ديلتی)لغفبً وب  ثجشیذ( يصاستخبوٍ یب سبصمبن

 ثخص خلًصی)لغفبً وب  ثجشیذ(

 ومبئیذ؟ چىبوچٍ دس داوطگبٌ ضبغل َستیذ چىذ سبػت تذسیس می -8

  سبثمٍ تذسیس دس داوطگبٌ داسیذ؟  چىذ سبل  -9

 َب؟ دس وذا  داوطگبٌ یب داوطگبٌ -10

 خیبثبن:                                  وًچٍ:                              پالن:                         تلفه:              وطبوی: ضُش:     

 :می ثبضذ(  ي...... سبػت )         َفتٍ    ثمذت یه تش  تیلیلی لغبیت  ایه لشاسداد اص تبسیخ مذت لشاسداد (   -1مبدٌ

 شماره:

 تاریخ:
 بسمه تعالی
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                                َب ي مًسسبت آمًصش ػبلی وطًس اص لشاس سبػتی التذسیس دس داوطگبٌ وبمٍ حك التذسیس ثب تًجٍ ثٍ آئیه میضان حك -2مبدٌ 

يجـٍ مـذسم لبثـل     ياحذ مشثًعٍ اص میل اػتجبسات داوطىذٌ پس اص وسش وسًسات لـبوًوی دس  ثبضذ وٍ دس ممبثل گًاَی اوجب  وبس اص عشف سیبل می

 پشداخت است. 

میل دیگش یب ػذ  ضمًل پشداخت حك ثیمٍ  تجلشٌ : پشداخت ثیمٍ مذسم اججبسی است مگش آوىٍ مذسم مذسوی دال ثش پشداخت وبمل حك ثیمٍ دس

 اسائٍ ومبیذ .

پس اص وسش وسًسات لـبوًوی مـی    ط ثٍ تیًیل ايساق امتیبوبت وتجی ي لیست وبمل ومشات امتیبن َمبن ویمسبلالتذسیس لشاسداد مىً پشداخت حك

  ضمبسٌ حسبة ثبوىی:*     ثبضذ.

 تؼُذات مذسم:  

ضـًد ثـشای تـذسیس     ای وٍ اص عشف داوطىذٌ تؼییه می ثمًجت ایه لشاسداد مًظف است عجك ثشوبمٍ     دوتش  خبوم/ آلبی  -الف

یًیل ومبیـذ.  دسم حضًس یبفتٍ ي پس اص اوجب  امتیبوبت ايساق امتیبوبت وتجی ي ومشات امتیبوی سا دس ظشف                          سيص ثٍ داوطىذٌ ت

است ثب اعالع لجلی داوطىذٌ جلسبت تطـىیل   ظفًجٍ ػذ  حضًس مذسم تطىیل وطًد مذسم مًچىبوچٍ ثؼضی اص جلسبت دسم ثٍ ػلل م

ي مذسم مىلف ثٍ  التذسیس پشداخت وخًاَذ ضذ ذٌ حكوطذٌ سا ثىیً ممتضی ججشان ومبیذ ي دس صًست غیجت مًجٍ ثشای جلسبت تطىیل وط

 .ججشان جلسبت تطىیل وطذٌ ثب اعالع داوطىذٌ می ثبضذ

بتی وٍ ػىذالضي  اص عشف داوطىذٌ دس استجبط ثب دسم مًضًع ایه لشاسداد تطـىیل مـی ضـًد اججـبسی ي جـضی يظـبیف       ضشوت دس جلس -ة

 گشدد.  آمًصضی مذسم میسًة می

 تًاوذ تؼُذات مىذسج دس ایه مبدٌ سا والً یب جضاً ثٍ غیش ياگزاس ومبیذ. مذسم ومی -ج

تًاوذ مجىبی استخذا  یب تجذیل يضغ مذسم ثـٍ صـًست    ضتٍ ي دس َیچ مًسد ومیتذسیس دس مًسسٍ عجك ایه لشاسداد جىجٍ مًلت دا -4مبدٌ

 ثبضذ. ػضً َیئت ػلمی مًسسٍ لشاس گیشد ي تذسیس عجك ایه لشاسداد مًیذ َیچگًوٍ سمت سسمی داوطگبَی ومی

 بس ياحذ داسوذ ./ دس .......وسخٍ تىظیم ي مجبدلٍ گشدیذ وٍ ولیٍ وسخ اػتجتجلشٌ  1مبدٌ ي  5 ایه لشاسداد دس  -5ٌ مبد

 

 امضبی مذسم امضبی مذیش امًسمبلی داوطىذٌ                           داوطگذٌامضبی سئیس 


