
 دٍسُ آشٌایی تا فشآیٌذ جَشکاسی ٍ تاصسسی جَش

 

زٍضُ آضٌبیی ثب فطآیٌس جَضىبضی ٍ ثبظضسی جَش جْت توسیس پطٍاًِ اضتغبل ثىبض هٌْسسبى عوطاى العاهی ثَزُ ٍ 

 ٍ ًسجت ثِ اذص گَاّیٌبهِ السام ًوبیٌس. گصضاًسُتوبهی هٌْسسبى عوطاى هی ثبیستی ایي زٍضُ ضا 

 

 هشخصات دٍسُ: -1

سبعت هی ثبضس وِ ثِ صَضت تئَضی ٍ ًیع وبضگبُ عولی جَش ثطای ضطوت وٌٌسگبى ثطگعاض ذَاّس  46هصوَض زٍضُ 

) ضٍظّبی چْبضضٌجِ، پٌجطٌجِ ٍ ضٍظ پبیبًی ّفتِ  5سبعت ثَزُ ٍ زٍضُ زض  8هیعاى تطىیل والس زض ّط ضٍظ  ضس.

 اضائِ هی گطزز.جوعِ ( 

 

 هیضاى شْشیِ ٍ ًحَُ ثثت ًام:  -2

تِ شواسُ حساب فشاگیش  سیال 000/000/1ضطوت وٌٌسگبى هحتطم هی ثبیستی هجلغ ضْطیِ ضا ثِ هیعاى 

ٍاضیع ًوَزُ  ًضد تاًک تجاست تِ ًام ساصهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى آرستایجاى غشتی 1206002050

بة ( ثِ ّوطاُ ٍ اصل فیص ٍاضیعی ضا زض زٍ ًسرِ ) ًسرِ هطتطی ٍ ًسرِ ضًٍَضت زاض هرصَظ صبحت حس

ایي اطالعیِ ثِ ٍاحس ازاضُ آهَظضْبی آظاز ٍ هجبظی زاًطگبُ صٌعتی اضٍهیِ ٍالع زض جبزُ  5شوط ضسُ زض ثٌس هساضن 

 اضائِ ًوَزُ ٍ ضسیس زضیبفت ًوبیٌس. 4ثٌس: ثبالتط اظ گلطْط 

 

 هذاسک هَسد ًیاص تشای ششکت دس دٍسُ -3

 وپی وبضت هلی -

 وپی وبضت عضَیت ًظبم هٌْسسی -

 لطعِ عىس پطسٌلی اسىي ضسُ ثِ صَضت فبیلیه  -

 ایي اطالعیِ 4فیص ٍاضیعی ثِ صَضت هَاضز شوط ضسُ زض ثٌس  -

 تىویل فطم ثجت ًبم ) وِ زض اًتْبی ّویي هطلت هَجَز هی ثبضس ( -

اذص تأییسیِ هبلی پس اظ ٍاضیع فیص اظ  ازاضُ آهَظضْبی آظاز ٍ هجبظی زاًطگبُ صٌعتی  تزکش تسیاس هْن: -

اضٍهیِ ٍ اضائِ هساضن فَق الصوط زض ٌّگبم ثجت ًبم العاهی ثَزُ ٍ زض غیط ایٌصَضت ثِ هساضن ٍ فیص ّبی 

ثجت ًبم  فبوس ضسُ تطتیت اثط زازُ ًطسُ ٍ ثجت ًبم لطعی تلمی ًرَاّس ضس. )پس اظ اذص اصل هساضن

 فیص زضیبفت هساضن ثِ ضطوت وٌٌسگبى هحتطم اضائِ ذَاّس ضس.(

چٌبًىِ زٍضُ ّبی هرتلف ثِ زلیل ًطسیسى ثِ حس ًصبة الظم زض ثبظُ فطاذَاى تطىیل ًطدسُ ٍ   : تزکش هْن -

ثِ سبل ثعس هَوَل گطزز، ضْطیِ زٍضُ ثب تَجِ ثِ تعطفِ جسیس زض تبضید ثطگعاضی هحبسجِ ٍ هبثِ التفدبٍت آى  

 .اظ ثجت ًبم وٌٌسگبى زضیبفت ذَاّس ضس



 هی ثبضس. 866 -53288456ضوبضُ توبس هستمین ازاضُ آهَظضْبی آظاز ٍ هجبظی ، تلفي فبوس  -4

 

 

 ضَاتط حضَس ٍ غیاب ٍ هیضاى غیثت هجاص5-

سبعت هی ثبضس  8حساوثط یه چْبضم ول زٍضُ یعٌی سبعت ثَزُ ٍ هیعاى غیجت هجبظ زض والس  46ایي زٍضُ 

 : ات هْنتزکش

 . ایي دٍسُ آصهَى پایاًی ًذاسد-1 

تشًاهِ صهاى تٌذی کالس ّا هتعاقثا اص طشیق ّویي سایت ٍ سایت ًظام هٌْذسی استاى اطالع سساًی  -2

 خَاّذ شذ.

تشًاهِ سیضی کالسی هتعاقثاً  دس ّویي ٍب ٍدس صَست سسیذى تِ حذ ًصابششٍع دٍسُ  -5

ٍ  https://telegram.me/virtualuut (@virtualuut)سایت ٍ کاًال تلگشام تِ آدسس

www.wa-سایت ساصهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى آرستایجاى غشتی تِ آدسس 

nezam.org.اطالع سساًی خَاّذ شذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wa-nezam.org/
http://www.wa-nezam.org/
http://www.wa-nezam.org/


 

 ..............................تسوِ تعالی                                                           تاسیخ :                                                                                          

  ٍتاصسسی جَشآشٌایی تا فشآیٌذ جَشکاسی فشم ثثت ًام دٍسُ ّای آهَصشی 

 ( 1305ساصهاى ًظام هٌْذسی استاى آرستایجاى غشتی ) سال

 هجشی داًشگاُ صٌعتی اسٍهیِ )هشکض استاى(

 
 

      

   ضضتِ عوطاى     
       

 

 

 وس هلی ضوبضُ عضَیت ًبم پسض ًبم ذبًَازگی ًبم

     

  

 

 
 

 

ًعز ثبًه تجبضت ضعجِ ضْیس ثبوطی اضٍهیِ ثٌبم  3488884878هَضخ                   ثحسبة           هجلغ                       ضیبل طی فیص ضوبضُ               

 سبظهبى ًظبم هٌْسسی سبذتوبى استبى آشضثبیجبى غطثی ٍاضیع گطزیس.
 

 :   هتقاضی آدسس

 :                               شواسُ تلفي ّوشاُ

                                                       شواسُ تلفي هٌضل :
 

 آهَظضْبی آظاز ٍ هجبظی     زاضُهجلغ فَق هَضز تأییس هی ثبضس.                                                                                  ٍاحس حسبثساضی ا
 

 

 هسئَل ثجت ًبم                                                                         ثجت ًبم اًجبم گطفت .                    
 

 

 تزکشات هْن:

  حضَض زض والسْبی آهَظضی العاهی ثَزُ ٍ حس هجبظ غیجت زض ایي والسْب حساوثطیه چْبضم ول سبعبت زٍضُ هی ثبضس. هطبثك ثب هصَثبت

اعالم ضسُ زض والسْب غیجت ًوبیٌس  هحطٍم ٍگَاّی ًبهِ زٍضُ صبزض ًرَاّس  ِ ثیص اظ حسٍ ضَاثط هَجَز، ضطوت وٌٌسگبى هحتطهی و

. زض صَضتیىِ هیعاى حضَض زض والسْب ثِ ّطزلیل اظ غیجت هجبظ تعییي ضسُ زضایي ثٌس ثیطتط ثبضس، ّیچ هسئَلیتی هتَجِ هجطی ٍ ضس

 ًبظطیي هحتطم  زٍضُ ّبی هصوَض ًرَاّس ثَز.

 

 هتقاضی ششکت دس شْشستاى  اسٍهیِ هی تاشن......................................... ....ایٌجاًة..........

 
 

 هْشٍ اهضاء هتقاضی                                                                                                                                                        

 


