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ًوبیشگبُ اًجَُ سبسی
 23لغبیت  22ثْوي 1331

* غزفِ ّب اس  2رٍس لجل اس ًوبیشگبُ تحَیل هی گزدًذ اصلح است شزوت وٌٌذگبى هحتزم در هَرد حضَر سٍد ٌّگبم ّوبٌّگی فزهبیٌذ .
* ثجت ًبم لغعی سهبًی صَرت هیپذیزد وِ تسَیِ حسبة وبهل اًجبم گزدد.شزوت وٌٌذگبًی وِ والً یب ثعضبً اهَال خَد را در ًوبیشگبُ ثِ جبی گذارًذ هسئَل ولیِ

ًبمٍ وبهل
شزوتاس :هذت  24سبعت الذام ثِ تسَیِ حسبة ٍ تخلیِ غزفِ ًٌوبیٌذ شزوت ًوبیشگبّی هغبثك همزرات ًسجت ثِ تخلیِ غزفِ ثِ ّشیٌِ ٍ
چٌبًچِ پس
عَالت آى ثَدُ
هسئَلیت هتمبضی الذام ٍ ٍسبئل هَجَدراثِ اًجبر هٌتمل خَاّذ ًوَد.تزخیص ایٌگًَِ وبالّب هٌَط ثِ پزداخت ّشیٌِ تخلیِ غزفِ ٍّشیٌِ اًجبرداری خَاّذثَد .
* غزفِ ّبی ًوبیشگبّی ٍ اهَال هزثَعِ اعن اس دیَارن ّب ٍ پبیِ ّبی آلَهیٌیَهی ٍ سبیز هٌصَثبت ثِ شزوت وٌٌذگبى تحَیل هیگزدد ٍ در اپبیبى ًوبیشگبُ تحَیل
گزفتِ خَاّذ شذ  .چٌبًچِ خسبرتی ثِ اهَال ٍ سبختوبى ٍارد گزدیذُ ثبشذ هسئَلیت آى ثعـْذُ شزوت وٌٌذگبى ثَدُ ٍ هیجبیستی اس عْذُ خسبرت هزثَعِ ثزآیٌذ
*ث زگشار وٌٌذُ در لجَل یب رد درخَاستْبی رسیذُ هختبر ثَدُ ٍ پس اس ثزرسی چٌبًچِ وبالّبی هَضَ عزضِ ایشبى غیز هزتجظ یب فبلذ ًوبیٌذگی هعتجز ثَدُ یب
حست تصوین ّیئت ًظبرت درخَاست ایشبى رد شَد اس پذیزش هعذٍر هیجبشذ ثٌبثزایي شزوت وٌٌذگبى هحتزم هیجبیستی فزم پذیزش پذیزفتِ شذگبى در ًوبیشگبُ را
وتجبً دریبفت ًوبیٌذ .
* در صَرت اًصزاف اس هشبروت ٍجَُ دریبفتی هستزد ًوی گزدد .
* تعییي هىبى غزفِ ثِ تزتیت اٍلَیت ثَدُ ٍ تعییي هحل غزفِ ثِ عْذُ هذیزیت اهَر ًوبیشگبّی است .
* هسئَلیت حفظ اجٌبس غزفِ ل جل اس افتتبح ٍ در سبعبت ثزگشاری ًوبیشگبُ ثِ عْذُ ٍاحذ هحتزم هشبروت وٌٌذُ هی ثبشذ .
* ولیِ شزوتْب هیجبیست وبالی خَد را ثیوِ ًوبیٌذ ّیچگًَِ هسئَلیتی در هَرد ثیوِ وبال ثزعْذُ ثزگشار وٌٌذُ ًویجبشذ
* ًظبفت داخل غزفِ ّب ثِ عْذُ شزوت وٌٌذگبى هی ثبشذ .ثذیْی است لسوتْبی عوَهی اس سَی ًوبیشگبُ ًظبفت خَاّذ شذ .
* شزوتْبئی وِ ًیبسی ثِ سز وتیجِ ٍغزفِ ثٌذی ًذارًذ ٍ یب وبالّبی آًْب سٌگیي ثَدُ هی ثبیست تب  01رٍس لجل اس ثزگشاری اعالم فزهبیٌذ .
رعبیت حجبة ٍ شئًَبت اسالهی در عَل هذت ثزگشاری ًوبیشگبُ الشاهی است .
* در صَرت توبیل ثِ ّزگًَِ تجلیغبت هحیغی ٍ درج اگْی در وتبة ٍیژُ ًوبیشگبُ ثب رٍاثظ عوَهی ًوبیشگبُ ثِ شوبرُ  8382315توبس حبصل فزهبئیذ
رٍاثظ عوَهی ًوبیشگبُ ٍ ضَاثظ

*ًصت ّز گًَِ تجلیغبت هحیغی داخل سبلٌْب  ،هحَعِ ٍ پبرویٌگْبی ًوبیشگبُ ثب رعبیت (ًَ ،اثعبد ٍ هىبى ًصت ) ثب ّوبٌّگی
ًوبیشگبُ ٍ پزداخت ّشیٌِ هزثَعِ اهىبى پذیز هی ثبشذ .

تجلیغبت عوَهی :آگْی در سیوبی استبى – تجلیغبت ثزگشاری ًوبیشگبُ در سغح شْز –دعَت اس هتخصصیي – تجلیغبت ثزگشاری ًوبیشگبُ درسبیت ًوبیشگبُ

تجْیشات  :غزفِ ثٌذی ( پبرتیشي ) -وتیجِ ًَیسی سزدرة – هَوت – دٍ عذد صٌذلی – یه عذد هیش – رٍشٌبیی هتعبرف – پزیش ثزق

غزفِ داراى حك ٍاگذاری غزفِ ثِ غیز را ًذارًذ ٍ درصَرت هشبّذُ چٌیي هَاردی ًوبیشگبُ هختبر ثِ ثزخَرد ثب هشبروت وٌٌذُ هیجبشذ.

ًبم شزوت :
ًبم هذیز عبهل :
سهیٌِ فعبلیت :
تلفي
فبوس
آدرس :
ًَشتبر وتیجِ :
لیوت ّز هتز هزثع غزفِ  ٍ400/000غزفِ شیشِ ای ّز هتز هزثع ّ 200/000شار ریبل هیجبشذ.
 % 5هبلیبت ثز ارسش افشٍدُ عالٍُ ثز ّشیٌِ اجبرُ ثْب اس هشبروت وٌٌذگبى دریبفت هی گزدد .
ایٌجبًت..................................................ثِ ًوبیٌذگی اس شزوت ...........................

.....هجلغ ....................................ریبل

عی چه

ثبًىی /حَالِ ثبًىی ثِ شوبرُ حسبة  0825966917ثبًه تجبرت شعجِ  22ثْوي ثٌبم ًوبیشگبُ ثیي الوللی وزهبًشبُ ثبثت اجبرُ  .........هتز هزثع غزفِ ٍاریش ٍفـزم
درخَاست ثِ ضویوِ ارسبل هیگزدد .ایٌجبًت اهضبء وٌٌذُ سیز ولیِ هَارد هٌذرج در همزرات هزثَط ثِ ًوبیشگبُ را هغبلعِ ًوَدُ ٍهتعْذ ثِ رعبیت آًْب هیجبشن.

فزه ْبی ثجت ًبم ثذٍى اهضبء ٍهْز شزوت فبلذ اعتجبر هی ثبشذ .
هْزٍاهضبء
تلفٌْبی هذیزیت اهَر ًوبیشگبّی 1830-8382313-0-8تلفٌخبًِ ًوبیشگبُ  1830-8370133-7فبوس ًوبیشگبُ 1830-8370138

