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تاریخ شرزٍ   ، تاریخ پایاى طزح اجباری، هعافیت دائن ٍ پایاى خذهت ًظام ٍظیفِ، گَاّی فزاغت اس تحصیلتاریخ سٌجش هالک  .1

)آخزیي رٍس ثبت ًام( ٍ  27/05/99)جْت افزادی کِ در دٍراى طزح اجباری در ایي داًشگاُ هی باشٌذ(، تاریخ  بِ طزح اجباری

 )اٍلیي رٍس ثبت ًام( هی باشذ.   25/05/99تاریخ  هحاسبِ سيهالک 

 کلیِ هذارک هَرد ًیاس جْت تشکیل پزًٍذُ الشاهی هی باشذ. در غیز ایٌصَرت تشکیل پزًٍذُ اًجام ًخَاّذ شذ.اصل ارائِ  .2

  دادُ ًخَاّذ شذ. تزتیب اثزجْت تشکیل پزًٍذُ  هذارک ًاقصبِ  .3

ِ  ٍ  ٍ بزرسی هذارک دعَت هی گزدًرذ  افزاد هشوَل صزفاً جْت تشکیل پزًٍذُ .4 پر  اس بزرسری هرذارک ٍ     ًْرایی  اعرالم ًییجر

 صَرت هی پذیزد. ساسهاى سٌجش کشَرتطبیق اٍلیِ تَسط 

 سایز با هقایسِ در شذگاىدعَت  کلیِ شزایط ٍ ایجاد ًوی کٌذ قبَلی هٌشلِ حقی بزای فزد بِ هذارک، تشکیل پزًٍذُ ٍ بزرسی .5

 گزفت. خَاّذ قزار بزرسی هَرد هشابِ سْویِ دارای داٍطلباى

 ًوی گزدد. عٌَاى هسیزدتصَیز هذارک ارائِ شذُ جْت تشکیل پزًٍذُ، بِ ّیچ  .6

شذُ در هْلت  ارائِ هسیٌذات هذارک ٍ عذم تکویل صَرت در جْت بزرسی هذارک ٍ رفع ًقص، اتوام سهاى تعییي شذُپ  اس  .7

ِ  ٍ در ًییجِ عذم احزاس شزایط هٌرذر  در آگْری، ّریچ    ًاهی ثبت اطالعات هقزر هطابق  ٍارد داٍطلرب  طرز   اس اعیزاضری  گًَر

 بَد. ًخَاّذ

بذیهی است عذم مزاجعه در مهلت تعیین شذه به منزله انصزاف قطعی بوده و هیی  ادعیییی نییز در ایین رابطیه       .8

 پذیزفته نخواهذ بود.

کرِ هیعاقبراً   در کارت دعَت بِ بزرسی هرذارک   سهاى تعییي شذُدر  صزفاًجوعیت  اسدحام اس جلَگیزی جْت خَاّشوٌذ است .9

  هزاجعِ ًواییذ، در غیز ایٌصَرت اهکاى تزتیب اثز بِ هذارک ارائِ شذُ تَسط شروا هقرذٍر ًوری باشرذ. ضروٌاً     اعالم هی گزدد 

  .شذ ًخَاّذ توذیذ عٌَاى ّیچ بِ هشبَر هْلت

 هْلت هقرزر کرِ هیعاقبراً اطرال  رسراًی خَاّرذ شرذ        در هی بایست دارای ًقص هذرک، جْت تکویل هذارک ًاقص  کلیِ افزاد .10

 ًوایٌذ.تحَیل بِ هکاى تشکیل پزًٍذُ هذارک خَد را 

  خَاّذ بَد. هاى بٌیاد شْیذ ٍ اهَر ایثارگزاىساس بزعْذُزی ایثارگدرصذ  5ٍ  25سْویِ تائیذ هذارک افزاد جْت اسیفادُ اس  .11

بیشریز   سال 15  هی باشٌذ، هجوَ  سٌَات اضافِ شذُ بِ سي داٍطلباى حذاکثز باسیثٌای افزادی کِ اس سقف سٌی هجاس هعا .12

 ًخَاّذ بَد.  


