
 

 

 

 

 

 

 تعُذ وبمٍ درخًاست يیشای تبیًان

 
 بزگی در اختیبر 2 بزگ می ببشذ کٍ بزاسبس مشخصبت متقبضی پز شذٌ ي پس اس تکمیل بٍ صًرت فزم 4 َبی يیشای تبیًان اپلیکىت -  1

 .السم است کٍ مفبد آن بب دقت تًسظ متقبضی خًاوذٌ ي در صًرت اوغببق بب مشخصبت  امضبء شًد.ایشبن قزار می گیزد

 7ي یب  ريسٌ 14 مبٍَ صبدر می گزدد يلی ممکه است بز اسبس وظز افسز مزبًعٍ يیشای 3 يیشای تبیًان معمًال بب یک مبٌ اقبمت ي اعتببر – 2

 .بزای متقبضیبن صبدر گزدد کٍ در ایىصًرت متقبضی َیچگًوٍ ادعبیی وخًاَذ داشتريسٌ ي بب یکمبٌ اعتببر 

 َب بز عُذٌ متقبضی بًدٌ ي چىبوچٍ بٍ دلیل عذم ياقعیت ي یب اثببت مًارد خالف ياقع پزيسٍ اپلیکىت مسئًلیت صحت مىذرجبت – 3

 .صذير يیشا بٍ تبخیز بیبفتذ ي یب اسبسب کىسًلگزی يیشا صبدر وکىذ ایه آصاوس مسئًلیتی وخًاَذ داشت

 ريس می ببشذيلی بٍ علت تعغیلی َبی کشًرَبی مبذا ي مقصذ ي 25تب 20 پزيسٍ صذير يیشای تبیًان اس سمبن امضبی فزم َب حذيدا – 4

 ريس عًل بکشذ ي یب چىبوچٍ  اس بببت 30ممکه است ایه سمبن تب ي یب تکمیل کسزی مذارک ي غیزٌ تبخیز در تحًیل مزسًلٍ تًسظ پست 

 .کبوفزم بلیظ ي یب ييچز َتل بذلیل تأخیزصذير يیشا خسبرتی متًجٍ مسبفز شًد ، متقبضی ایه شزایظ را پذیزفتٍ ي ادعبیی وخًاَذ داشت

تکمیل فزم َب ي ارسبل مذارک تًسظ پست ًَایی ،  درخًاست يیشای تبیًان کىسلی وذاشتٍ ي بٍ محض ارسبل مذارک تًسظ متقبضی – 5

 .اوجبم می شًد ي متقبضی مًظف بٍ پزداخت کل َشیىٍ می ببشذ

 مبٌ اس سمبن تحًیل مذارک جًابی اس سًی سفبرت 2 سبعت پس اس تحًیل مذارک  ي یب در صًرتیکٍ کٍ پس اس 48چىبوچٍ حذاکثز تب  -  6

 درصذ بُبی کل يیشا بٍ ایشبن مستزد 50درخًاست کىسلی ومًدٌ ي در آن صًرت معبدل بصًرت مکتًة صبدر وشذٌ ببشذ مسبفز می تًاوذ 

 .می شًد ي در ایه فبصلٍ سمبوی چىبوچٍ بٍ َز دلیل متقبضی تقبضبی اوصزاف داشتٍ ببشذ َیچ مبلغی ببسگزداوذٌ ومی شًد

يیشا صبدر وگزدد ي یب صذير يیشا را مىًط بٍ  (بٍ دلیل کسز مذارک ي یب وظز افسز مزبًعٍ ) چىبوچٍ بٍ َز دلیل خبرج اس قصًر ایه آصاوس – 7

میببشذ ي یب اس پیگیزی  (دبی یب آوکبرا)ريیت مسبفز ي یب مصبحبٍ حضًری بىمبیىذ ، در ایىصًرت مسبفز مًظف بٍ حضًر در سفبرت تبیًان 

يیشا ي یب اوجبم سفز بب َشیىٍ َبی متعلقٍ اوصزاف دَذ يلی در َز صًرت ایه آصاوس مسئًلیتی بزای مخذيش شذن پزيوذٌ آوُب ي یب عذم 

دریبفت يیشا در دفعبت بعذی وحًاَذ داشت ي مضبفبٌ ایىکٍ َیچ مبلغی بٍ مسبفز ببسگزداوذٌ وخًاَذ شذ سیزا تمبم َشیىٍ َبی مزبًعٍ بٍ 

اوجبم خذمبت ي حتی َشیىٍ صذير يیشا قبالٌ پزداخت شذٌ ي قببل استزداد ومی ببشذ ي تىُب ایه آصاوس اصل پبسپًرت را حذاکثز تب دي َفتٍ 

 .بعذ بٍ متقبضی تحًیل میذَذ 

 چىبوچٍ افسز مزبًعٍ در سفبرت تقبضبی مذارک تکمیلی اس متقبضی داشتٍ ببشذ درخًاست کىىذٌ ملشم بٍ ارائٍ مذارک مًرد ویبس ي – 8

پزداخت َشیىٍ مزبًط بٍ ارسبل مذارک مبساد می ببشذ مگزدر صًرتی کٍ ارسبل مذارک کسزی بٍ صًرت ایمیل مًرد قبًل سفبرت ببشذ ي 

 .در آوصًرت َشیىٍ ای دریبفت ومی گزدد

 اگز مسبفزان بصًرت گزيَی درخًاست يیشا دادٌ ببشىذ َز تعذاد اس متقبضیبن کٍ يیشای آوُب صبدر شذٌ ببشذ مًظف بٍ پزداخت تمبمی – 9

 . عمل خًاَذ شذ6َشیىٍ يیشا بًدٌ ي بزای سبیزیه کٍ صبدر وشذٌ ببشذ ي ریجکت شذٌ ببشىذ بز اسبس بىذ 

آصاوس )مسئًلیت کىتزل پبسپًرت مسبفز ي َمیىغًر کىتزل مشخصبت يیشای صبدر شذٌ پس اس دریبفت بٍ عُذٌ درخًاست دَىذٌ -10

 .میببشذ ي َیچکذام اس مذارک تحًیلی بٍ جش اصل پبسپًرت ببسگزداوذٌ وخًاَذ شذ (َمکبر یب مسبفز

 . ارسبل مذارک بٍ ایه آصاوس بٍ مىشلٍ قبًل کلیٍ شزایظ فًق می ببشذ– 11

 

 

 (درخًاست کىىذٌ )        تبریخ تکمیل                                                                                                   امضبی متقبضی 


