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اٌف) ِشرظبت أتمبي زٕ٘سٖ (فزٚشٕسٖ)

شّبرٖ تّبص ِٛثبيً فزٚشٕسٖ
شرض حميمي

شرض حمٛلي
ٔبَ:
ٔبَ ذبٔٛازگي:
ٔبَ پسر:
شّبرٖ ٍِي:
تبريد تٌٛس:

ٔبَ:
شّبرٖ ثجت:
ثٗ ّٔبيٕسگي:
ِٛرخ:

ة) ِشرظبت أتمبي گيزٔسٖ (ذزيسار)

ذزيار
عِبرٖ تّبص ِٛثبيً ز
شرض حميمي

شرض حمٛلي
ٔبَ:
ٔبَ ذبٔٛازگي:
ٔبَ پسر:
شّبرٖ ٍِي:
تبريد تٌٛس:

ٔبَ:
شّبرٖ ثجت:
ثٗ ّٔبيٕسگي:
ِٛرخ:

ثب ػٍُ  ٚآگب٘ي اس ايٕىٗ تٍفٓ ِذوٛر زر ثبسزاشت ٘يچ يه اس ِزاجغ لؼبيي ٚ
ِشتزن تٍفٓ شّبرٖ
ايٕجبٔت
اجزايي ٔجٛزٖ ِّٕٛ ٚع اٌّؼبٍِٗ ّٔي ثبشُ  ٚتبوٕ٘ ْٛيچ گِ ٗٔٛؼبٍِٗ ِؼبرػي زر ايٓ ذظٛص أجبَ ٔسازٖ اَ ثسيٕٛطيٍٗ ثب ارائٗ اطً
ِسارن ػّيّٗ زرذٛاطت أتمبي اِتياس تٍفٓ ذٛز را ثٕبَ أتمبي گيزٔسٖ زارَ زر ػّٓ ِتؼٙس ِيگززَ چٕبٔچٗ ثزاطبص طٛاثك ِٛجٛز زر
ِزوش تٍفٓ ثٗ ٘ز ػٍت ِٕؼي ثزاي ايٓ أتمبي ِٛجٛز ثبشس ِظئٌٛيت آْ را تمجً ِي ّٔبيُ.
ثؼٕٛاْ أتمبي گيزٔسٖ ػّٓ تبئيس  ٚلجٛي ِزاتت فٛق اٌذوز ِتؼٙس ِيگززَ وٗ زر طٛرت ٘ز گ ٗٔٛفظبز
ايٕجبٔت
زر ِؼبٍِٗ ٘يچگ ٗٔٛازػبيي ػٍيٗ شزوت ِربثزات اطتبْ لشٚيٓ ٔساشتٗ ثبشُ  ٚشزوت ِربثزات اطتبْ لشٚيٓ حك زارز اطٕبز أتمبي را
اثـبي ّٔبيس ِ ٚتؼٙس ِيگززَ:
ايزاْ تظٛيت  ٚثّٛلغ اجزا گذاشتٗ شٛز ثسْٚ
 - 1وٍيٗ ِمزرات جبري ِ ٚمزرات  ٚتؼزفٗ ٘بيي وٗ ثؼساً اس ؿزف شزوت ِربثزات
٘يچگ ٗٔٛػذري رػبيت ّٔبيُ .
ِ - 2جٍؾ طٛرتحظبة ِٕسرج زر ثزگ تشريظي را زر ٍِٙت ِمزر پززاذت ّٔبيُ .
 - 3ارطبي طٛرتحظبثٙب ِ ٚىبتجبت  ٚاٚراق ازاري يب لؼبيي ثٗ ٔشبٔي ِحً ٔظت تٍفٓ را اثالؽ شسٖ تٍمي ّٔبيُ .
 - 4آذزيٓ طٛرتحظبة طبزرٖ تٛطؾ فزٚشٕسٖ پززاذت گززيسٖ  ٚالزار ِي ّٔبيُ وٗ تٛافمبت السَ زر ذظٛص ثس٘ي ٘بي اطترزاج ٔشسٖ
ثب فزٚشٕسٖ ثؼًّ آِسٖ  ٚاس تبريد تٕظيُ ايٓ طٕس زر ِمبثً شزوت ِربثزات اطتبْ لشٚيٓ ِتؼٙس ثٗ پززاذت وٍيٗ ثس٘يٙبي ِؼٛلٗ ِي
ثبشُ.
تٛػيح ايٕىٗ فزَ تىّيً شسٖ پض استبئيسِزوش يب ازارٖ ِزثٛؽ زاراي اػتجبر لبٔٔٛي ِي ثبشس ٚزرطٛرت تبئيس زرطيىً ثؼسي ٔظجت ثٗ
تغييزٔبَ ثزرٚي لجٛع ثٗ ٔبَ ِشتزن جسيس الساَ ذٛا٘س شس0
اِؼبء  ٚاثز أگشت
فزٚشٕسٖ
ايٕجبٔت

اِؼبء  ٚاثز أگشت
ذزيسار

اػالَ ِيسارز وٗ آذزيٓ لجغ تشديض ِشتزن تب تبريد
ِظئٛي زفتز ذسِبت ارتجبؿي وس
پززاذت گززيسٖ  ٚطحت تٕظيُ طٕس حمٛلي را گٛا٘ي ِي ّٔبيُ .
اِؼبء ِٙ ٚز زفتز ذسِبت ارتجبؿي

طحت ِسارن ِٛرز تبئيس اِٛرِشتزويٓ ايٓ ِزوش  /ازارٖ ِي ثبشس.
َ ٘ز  ٚاِؼبء رئيض ِزوش  /ازارٖ

