
 

 

 

سَجِ ثِ هحزهبًِ ثَزى اطالػبر  زاضشِ ٍ ثب را سَاثك دشضىي ضوب سىويل ايي ضٌبسٌبهِ جٌجِ آضٌبيي ثب

هطبلؼِ ٍ دبسد زليك . آى، زر راسشبي ارايِ ذسهبر ثْساضشي زرهبًي ثِ ضوب، هَرز اسشفبزُ لزار ذَاّس گزفز

ايٌجبًت هشؼْس هي گززم زر صَرسي وِ ثزاسبس وشوبى زر دبسرگَيي ثِ سَاالر، ًمص يب ذللي زر فزآيٌس . يبري هي ًوبيس را زرايي اهز ثِ سَاالر، هب

 ايجبز ضَز ثِ ًَػي وِ هٌجز ثِ ذسبرر ّبي جسوي، رٍحي يب هؼٌَي زرآيٌسُ گززز، دشضه هؼبيٌِ وٌٌسُ ّيچگًَِ ثزرسي ٍضؼيز سالهشن

.  هسئَليشي ثزػْسُ ًرَاّسزاضز
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  ديگيزي ارجبػبر ٍ سَصيِ ّب :ز

ايي لسوز سَسط دشضه سىويل ضَز 
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  اظْبرًظزدشضه ػوَهي:ح 

ايي لسوز سَسط دشضه سىويل ضَز 

هي ثبضس --------------------------- اذشالل   /   هجشال ثِ ثيوبريسبلن اسز جَاى 

---------------------------         هؼبيٌبر سىويلي سرصصي        زارزًسارزًيبس ثِ هؼبيٌبر سىويلي سرصصي 

--------------------------- - -- ----         ًشيجِ ديگيزي        زارزًسارزًيبس ثِ ديگيزي 

----------------------------         ًشيجِ آسهبيطبر سىويلي        زارزًسارز ًيبس ثِ آسهبيطبر سىويلي

---------------------------- --------         ًشيجِ ارجبع        زارزًسارز ًيبس ثِ ارجبع 

------------------------------------------------------------------- سَصيِ ّبي دشضه ػوَهي 

:  هْز ٍ اهضبء دشضه-------------------                          سبريد 

  اظْبرًظزدشضه هشرصص:خ 

ايي لسوز سَسط دشضه سىويل ضَز 

هي -------------------------- اذشالل /   هجشال ثِ ثيوبريسبلن اسز  ايي جَاى

ثبضس 

فَق سرصص ٍ / سَصيِ ّبي دشضه هشرصص

الساهبر السم 

--------------------------------------------------------------

 -----

:  فَق سرصص/ هْز ٍ اهضبء دشضه هشرصص-------------------                        سبريد 



 


