برادرارجمند جنبة آقبي
مديرکل  /ريبست محترم هیئت والیببل استبن
سالم ػليىن ،
احتـطاهب“ ،ػطف بِ تمبضبي ضوبضُ  .................................................هَضخ  ....................................زضذػَظ بطگعاضي يىسٍضُ والس هطبيگطي

درجـه ( )3

آلبيبى  /ببًَاى زض  ...............................................................ضــوي هَافمت ببزضذَاست فَق  ،بسيي ٍسيلِ ضطايط بطگعاضي والس هَضزًظط بططح ظيط
ببطالع هيطسس..
ضطايط والس :
.1
.2

زضاذتيبضگصاضتي سبلي ٍضظضي  ،هحل والس تئَضي بِ طَضتوبم ٍلت زضطَل ايبم بطگعاضي والس

آهبزُ ًوَزى ٍسبئل ووه آهَظضي اظلبيل (تلَيعيَىٍ -يسئَ -تَپ – ٍايت بطز ٍ) ....

.3

آهبزُ ًوَزى اهىبى البهت (ّتل)  ،غصا ٍ ايبة ٍ شّبة بطاي هسضس يبهسضسيي

.4

پطزاذت هبلغ 20 /000/000ضيبل بببت ّعيٌِ ّبي بطگعاضي والس ٍ حك التسضيس هسضس ( بب ليس ًَع والس  ،تبضيد ٍ اضگبى هتمبضي )

.5

پطزاذت هبلغ  150/000ضيبل بببت غسٍض وبضت هطبيگطي بِ اظاي ّط يه اظ ضطوت وٌٌسگبى (پس اظ هطرع ضسى لبَل ضسگبى زٍضُ )

.6

الظم است هببلغ فَق الصوطبِ ضوبضُ حسبة ً 0108941283009عز ببًه هلي سيبب – ضؼبِ زّىسُ الوپيه بِ ًبم فسضاسيَى ٍاليببل جوَْضي

اسالهي ايطاى ٍاضيعضَز.
.7

تؼساز ضطوت وٌٌسگبى زضوالس حداقل  15و حداكثر  25نفر هيببضس .بسيْي است ًفطات بيص اظ ظطفيت اظ ليست هطبَطِ حصف هي ضًَس .

.8

حسالل سي بطاي ضطوت وٌٌسگبى زض زٍضُ ّبي هطبيگطي زضجِ سِ  18سبل توبم است .

.9

حسالل هسضن تحػيلي بطاي ضطوت وٌٌسگبى زضزٍضُ ّبي هطبيگطي  ،فوق دیپلم هي ببضس.

ّ .10وچٌيي الظم است هساضن ظيطاظّطيه اظضطوت وٌٌسگبى زضزٍضُ تَسط سطپطست والس جوغ آٍضي ٍهجوَػبً زضزاذل يه پَضِ بِ هسيط
والس تحَيل ضَز ( هسيط ٍ هسضس والس ظطف هست يه هبُ هساضن ضا بِ فسضاسيَى تحَيل زّس زض غيط ايٌػَضت والس هلغي ذَاّس ضس
ٍ فسضاسيَى ّيچ هسئَليتي بطاي غسٍض وبضت لبَل ضسگبى ًساضز ) ٍ سطپطست والس ًوي تَاًس بِ ػٌَاى ضطوت وٌٌسُ زض والس حضَض

يببس( .يىبطي فتَوپي ضٌبسٌبهِ – يىبطي فتَوپي وبضت هلي  -زٍلطؼِ ػىس جسيس 3×4بب ظهيٌِ ضٍضي پطت ًَيسي ضسُ  -هؼطفي ًبهِ ٍ) ...
 .11زضٍس تئَضي (جبًبي) ّوَاضُ لبل اظ ضطٍع والس ػولي اًجبم هي ضَزٍ پطزاذت حك التسضيس آى بؼْسُ هتمبضي والس هي ببضس.
 .12والسْبي وِ زض زاًطىسُ تطبيت بسًي تطىيل هي ضَز  ،فمط هرػَظ زاًطجَيبى تطبيت بسًي بَزُ ٍ افطاز غيط زاًطجَي ضضتِ تطبيت بسًي
هجبظ بِ ضطوت زض آى والس ًوي ببضس.
تصوطهْن:
 -1والس ّبيي وِ بٌببط تمبضبي (آهَظش ٍ پطٍضش ،زاًطگبّْب ،وبض ٍ اهَض اجتوبػي ٍ ًيطٍّبي هسلح) اًجبم هي ضَز .العاهبً اذتػبظ بِ ايي
ٍظاضتربًِ ّب زاضز .لصا حضَض سبيط هطبيبى زض ايي زٍضُ ّب هجبظ ًوي ببضس.
 -2چٌبًچِ تؼـسازضطوت وٌٌسگبى زضزٍضُ هطبيگطي اظحساوثط ً 25فطتجبٍظوٌسببيسلبل اظضطٍع والس اظزاٍطلببى تست هْبضت گـطفتِ ضَز تب تؼساز
ضطوت وٌٌسگبى اظحساوثطً 25فطتجبٍظًىٌس.
 -3زاضتي سالهتي وبهل ٍ آهبزگي جسوبًي هطلَة ٍ تَاًبيي الظم زض اجطاي ػولي هْبضت ّب ٍ توطيٌبت هطبَطِ العاهي است.
 -4تْيِ ػىس اظ والس ببحضَضهسضسيي ٍ اضائِ آى بْوطاُ سبيط هساضن بِ فسضاسيَى
 -5ػسم اطالع تب تبضيد ( )..........................................بِ هٌعلِ اًػطاف اظتطىيل والس هَضزتمبضب تلمي ذَاّسضس .
بطاي ّطگًَِ ّوبٌّگي ٍ تسطيغ زض وبض بب ضوبضُ تلفي  021-44739103توبس حبغل ًوبئيس.ع
 -6افطاز ضطوت وٌٌسُ زض والس ببيس زاضاي وبضت ػضَيت فسضاسيَى ٍاليببل ببضٌس.
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