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  متعهد میگردم:

 

قبًَى  2بزًبهِ سَم تَسؼِ ٍ ّن چٌیي هبدُ  187آییي ًبهِ اجزایی هبدُ  5ٍاجذ ضزایط هقزر در هبدُ  .1

ببضن ٍ ّزگبُ خالف ایي اهز هحزس ضذُ ٍ یب ضزایط پیص گفتِ را  کیفیت اخذ پزٍاًِ ٍکبلت دادگستزی هی

 اس دست بذّن، قبَلی ایٌجبًب کبى لن یکي تلقی خَاّذ ضذ.

درغذ  5ّبی کبرآهَسی،حق ػضَیت،  ّبی دٍرُ س ّشیٌِّبی هقزر اػالهی تَسط هزکش، اػن ا توبهی ّشیٌِ .2

تَاًذ راسب ًسبت بِ ّشیٌِ کزد هببلؾ  هزکش هی ٍ ارد را در سهبى ّبی هقزر بپزداسمسْن هزکش ٍ سبیز هَ

 اقذام ًوبیذ. خَددریبفتی در هَارد هَرد ًظز 

غ قضبئی ٍ ًظبیز آى، در در اهَر هَرد ًظز هزکش ًظیز فؼبلیت ّبی هؼبضذتی، حضَر در ٍاحذ هطبٍرُ هزاج .3

 هَاػذ اػالهی هطبرکت ًوبین.

 9داًن در غَرت ٍغَل پبسخ هٌفی ًسبت بِ استؼالهبت قبًًَی یب ػذم تبییذ غالحیت هَضَع هبدُ  هی .4

اییي ًبهِ اجزایی در خػَظ ایٌجبًب یب ػذم هَفقیت در دٍرُ تَجیْی، قبَلی ایٌجبًب کبى لن یکي تلقی 

تسزیغ در اهَر ایٌجبًب ضزایط اؿبس فزایٌذ کبراهَسی را بزای ایٌجبًب فزاّن  خَاّذ ضذ ٍ هزکش بِ هٌظَر

                                                             کزدُ است.
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در ایبم کبرآهَسی ٍ در توبم دٍراى ٍکبلت اس ّوکبری بب هؤسسبت حقَقی ؿیز هجبس کِ تَسط ضخع ؿیز  .5

 ٍکیل تأسیس ضذُ است خَدداری ًوبین.

ّبی هزکش بِ ٍیژُ دستَرالؼول کبرآهَسی را هَرد هطبلؼِ قزار  ّب ٍ دستَرالؼول هقزرات، ًظبهبت، آئیي ًبهِ .6

 ًسبت بِ رػبیت دقیق آى اّتوبم ٍرسم.دادُ ٍ 

ػوذُ فؼبلیت ٍکبلتی خَد را در حَسُ ی قضبیی هحل پذیزش هتوزکش ًوبین ٍ اس توزکش در سبیز حَسُ  .7

 ّبی قضبیی اکیذا خَدداری ًوبین.

بِ کبر ًیستن ٍ هتؼْذ  آییي ًبهِ اجزایی هزکش، هطـَل 5هبدُ « س»در ّیچ یک اس هطبؿل هٌذرج در بٌذ  .8

 .در آیٌذُ ًیش فؼبلیتی ًذاضتِ ببضنضَم  هی

ّبی  ّب، ادارات ٍ ضزکت ّب، سبسهبى اضتـبل اػن اس رسوی، قزاردادی، پیوبًی در ٍسارتخبًِ)بٌذ )س(: ػذم  

ّب ٍ هؤسسبت هأهَر بِ خذهبت ػوَهی ٍ ػذم اضتـبل بِ سزدفتزی یب  ّبی اًقالبی، ضْزداری دٍلتی، ًْبد

اس آى هبداهی کِ ضخع بِ هطبٍرُ حقَقی ٍ ٍکبلت هَضَع ایي  دفتزیبری در سهبى غذٍر هجَس ٍ پس

 .(ًبهِ اضتـبل دارد آییي

کلیِ اطالػیِ ّب ٍ آگْی ّبی هٌتطز ضذُ اس سَی هزکش اس طزیق سبیت ٍ غفحبت رسوی ٍ هجبسی هزکش  .9

قی ضذُ ٍ ٍکال ًظیز ایٌستبگزام ٍ یب ارسبل پیبهک بِ ضوبرُ ّوزاُ اػالهی در سهبى ثبت ًبم ابالؽ رسوی تل

 ّزگًَِ ادػبی ػذم اطالع هسوَع ًخَاّذ بَد .

 ّزگًَِ تـییز در ًطبًی هٌشل ، تلفي ّوزاُ ٍ هطخػبت سجلی را در اسزع ٍقت بِ هزکش اػالم ًوبین .  .11

ٍطلب ٍ اػالم ًظز ّیبت تؼییي غالحیت )هَضَع دا خػَظ در قبًًَی استؼالهبت کلیِ دریبفت سهبى تب  .11

بزًبهِ سَم تَسؼِ( ّیچ گًَِ حقی بزای داٍطلب اس حیث قبَلی  187هبدُ  آییي ًبهِ اجزایی 9هبدُ 

ضَد ٍ فؼبلسبسی هزاحل کبراهَسی داٍطلب بٌب بِ تقبضبی داٍطلب ٍ بِ هٌظَر تسزیغ در  قطؼی ایجبد ًوی

        پیطبزد اهَر ٍی بَدُ ٍ هسئَلیتی هتَجِ هزکش ًخَاّذ سبخت.
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