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سشپشستي تَسظ هقبم هسئَل ٍاحذ  اسايِ پيطٌْبد تغييشػٌَاى ٍ اًتصبة کبسکٌبى ثِ پست سبصهبًي هذيشيت ٍ

 .خذهتي ثِ کبسگضيٌي هشثَط

 ضشٍع

اص هذيشيت حشاست داًطگبُ ثشاي اخز صالحيت فشدپيطٌْبدي ثِ پست هذيشيت ٍسشپشستي تَسظ استؼالم 

سشهبيِ اًسبًيًذي هطبغل هذيشيت تَسؼِ سبصهبى ٍکبسضٌبسبى عجقِ ة  

تَسظ  دستَسالؼول اجشايي -3-5پيص ثيٌي ضذُ دس ثٌذ هذاسكتْيِ ٍتٌظين پس اص اخز دستَس هقبم هسئَل،

:هسئَل کبسگضيٌي ٍاحذ خذهتي هستخذم/ کبسگضيي  

 

 هشکض/عي ًبهِ ثب اهضبي ثبالتشيي هقبم هسئَل ٍاحذ دستَس الؼول اجشايي -3-5هذاسك پيص ثيٌي ضذُ دس ثٌذ اسسبل 

سشهبيِ اًسبًيثِ هذيشيت تَسؼِ سبصهبى ٍ   

 فشدپيطٌْبدي ٍاجذآيب 

پست هذيشيت  ضشايظ

هي ثبضذ؟ ٍسشپشستي  

 

تَسظ هشکض /اػالم ثِ ٍاحذ

سشهبيِ هذيشيت تَسؼِ سبصهبى 

 اًسبًي
 پبيبى

گشٍُ آهَصش ضوي خذهت هذيشيت تَسؼِ سبصهبى ٍسشهبيِ /هذيشيت گضيٌص/ پس اص دسيبفت پبسخ استؼالم هذيشيت حشاست

:ثِ تشتيت صيشػول هي ضَد اًسبًي   

ثَدى پست پيطٌْبدي،ثشسسي هذاسك اًتصبة کبسکٌبى ثِ پستْبي پس اص اخز تبييذيِ تطکيالت ثشاي ثالتصذي 

سشهبيِ اًسبًيهذيشيت ٍسشپشستي تَسظ کبسضٌبسبى عجقِ ثٌذي هطبغل هذيشيت تَسؼِ سبصهبى ٍ  

استؼالم اص ّستِ گضيٌص داًطگبُ ثشاي اخز صالحيت فشدپيطٌْبدي ثِ پست هذيشيت ٍسشپشستي تَسظ کبسضٌبسبى عجقِ ثٌذي 

(دسصَستيکِ ٍضؼيت استخذاهي فشد پيطٌْبدي پيوبًي ٍ سسوي آصهبيطي ثبضذ)ٍسشهبيِ اًسبًيهذيشيت تَسؼِ سبصهبى  هطبغل  

.اًتصبة ٍ ثشخَسداسي هستخذم اص هضايبي هتؼلقِ تَسظ سئيس گشٍُ عجقِ ثٌذي هطبغل داًطگبُتؼييي تبسيخ   

ثِ هٌظَس گزاسًذى دٍسُ ٍتحَل اداسي هؼشفي فشد پيطٌْبدي ثِ پست هذيشيت ٍ سشپشستي ثِ گشٍُ آهَصش ضوي خذهت هذيشيت تَسؼِ سبصهبى 

سشهبيِ اًسبًيپبيِ تَسظ سئيس گشٍُ عجقِ ثٌذي هطبغل هذيشيت تَسؼِ سبصهبى ٍ/ّبي آهَصضي ثذٍ اًتصبة هذيشاى هيبًي  



 

 

                                                                                                                       

 پبيبى

داًطگبُ تَسظ اػضبي کويتِ يبدضذُاهضبي صَستجلسِ کويتِ اجشايي عشح عجقِ ثٌذي هطبغل   

.تْيِ ٍتکويل فشم صَستجلسِ کويتِ اجشايي عشح عجقِ ثٌذي هطبغل تَسظ سئيس گشٍُ عجقِ ثٌذي هطبغل داًطگبُ  

ٍسشهبيِ هؼبٍى هذيش تَسؼِ سبصهبى / کويتِ اجشايي عشح عجقِ ثٌذي هطبغل داًطگبُ عي ًبهِ ثب اهضبي هذيش اسسبل صَستجلسِ

ص خذهتي هستخذمهشك/داًطگبُ ثِ ٍاحذ اًسبًي  

.داًطگبُ تَسظ کبسگضيٌي  ٍاحذخذهتي ريٌفغصذٍس احکبم ثشاسبس هفبد صَستجلسِ کويتِ اجشايي عشح عجقِ ثٌذي هطبغل   

 اداهِ


