
 

 وـامٍ آمًسضــی آییه

وبم ي ارائٍ فیص ياریش ضُزیٍ ديرٌ  تکمیل فزم ثجت َبی آمًسضیوبم در َز یک اس سمیىبرَب / ديرٌجُت لغعی ضذن ثجت .1

 ( الشامی است.فیص ياریشی یب ثزگٍ رسیذ کبرت ثٍ کبرت یب پزداخت ایىتزوتی)

« جب کزدن کالس ثب کالسی دیگز ثب َمبن کذ یب کذ دیگزجبثٍ»یب « رسري کزدن کالس ثزای ديرٌ آتی»يرٌ وبم در دپس اس ثجت .2

وبم پژيٌ ي در صًرت تبییذ مسئًل ثجتصزفب تب یک َفتٍ پیص اس سمبن ثزگشاری ديرٌ ي صزفب ثب درخًاست مکتًة داوص

ت َیچ تح وبم مجمًعٍ، ایه امز عذم تبییذ مسئًل ثجتثزرسی ي در صًرت  یب پذیز است ي پس اس مذت یبد ضذٌامکبنمجمًعٍ 

 ثبیست در اوتخبة ثزوبمٍ سمبوی خًد حذاکثز دلت را ثٍ عمل آيرد.پژيٌ میثبضذ. لذا داوصپذیز ومیامکبن ضزایغی

پژيٌ ثب درخًاست مکتًة داوصتب ثیست ريس پیص اس سمبن ثزگشاری ديرٌ « اوصزاف اس ضزکت در ديرٌ ي عًدت ضُزیٍ پزداختی» .3

 .پذیز خًاَذ ثًدای امکبنگًوٍ َشیىٍثذين کسز َیچ

پژيٌ ي ثب تب دٌ ريس پیص اس تبریخ ثزگشاری ي ثب درخًاست مکتًة داوص« اوصزاف اس ضزکت در ديرٌ ي عًدت ضُزیٍ پزداختی» .4

مذکًر، تحت َیچ ضزایغی ثٍ مىشلٍ استزداد  پذیز خًاَذ ثًد ي اوصزاف پس اس سمبندرصذ ضُزیٍ پزداختی امکبن 30کسز 

 .ضُزیٍ وخًاَذ ثًد

پذیز ثًدٌ ي خبرج اس ایه چُبرچًة، اوصزاف ثٍ وبمٍ امکبنایه آییه 4ي  3صزفب تحت ضزایظ ردیف « اوصزاف اس حضًر در ديرٌ» .5

ثىذی اعالم ضذٌ ثزگشار وطًد، امکبن ريس ثعذ اس سمبن 45در صًرتی کٍ ديرٌ حذاکثز تب  فمظثبضذ ي مىشلٍ استزداد ضُزیٍ ومی

 ای میسز خًاَذ ثًد.گًوٍ َشیىٍپژيٌ ي ثذين کسز َیچاوصزاف اس ديرٌ ثب درخًاست مکتًة داوص

 ای صزفب ثٍ ایه دي ضیًٌ اوجبم خًاَذ گزفت:در َز سمیىٍَبی آمًسضی  مزثًط ثٍ سمیىبرَب ي ديرٌَبی رسبویتمبمی اعالع .6

 فًد وبرسیسسبیت اس عزیك ية -ريش ايل 

 تمبس تلفىی ثب ضمبرٌ َمزاٌ اعالم ضذٌاس عزیك  –ريش ديم 

وبم الشامی است. ثذیُی است در صًرت عذم ثجت َبی تجلیغبتی در فزماعالم ضمبرٌ تلفه َمزاٌ فعبل ثب لبثلیت دریبفت پیبمک

رسبوی در خصًظ کىسلی کالس، تغییز سبعت کالس رعبیت ایه مغلت مجمًعٍ مسئًلیتی در خصًظ مطکالت احتمبلی اعالع

 ي ... وخًاَذ داضت.

 ثبضىذ.پژيَبن ملشم ثٍ رعبیت ضئًوبت اسالمی ي اخاللی ي ضًاثظ اداری مجمًعٍ میکلیٍ داوص .7

 

               www.narcisfood.ir: فَد ًبرسیسسبیت  ٍة   
 

 

          تلفي: 

 تلگزام / ٍاتسبح:                  

۱۱4013۹۶-021  
 info@narcisfood.ir: ایویل

0۹33300۱۶12 
 

 


