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 «به نام خذا» 

 تشگی تَسط پزیشًذُ تْوشاُ هْش ٍ اهضاء پزیشًذُ یا اثشاًگشت ٍاهضاء پزیشًذُ 6قشاسداد پزیشًذگی  تکویل فشم .1

 تکویل فشم دسخَاست پایاًِ فشٍش تَسط پزیشًذُ تْوشاُ هْش ٍ اهضاء پزیشًذُ یا اثشاًگشت ٍاهضاء پزیشًذُ .2

 تشاتش اصلتْوشاُ هْش کپی پزیشًذُ  کپی سٍی کاست هلی .3

 کپی پشت کاست هلی پزیشًذُ تْوشاُ هْش کپی تشاتش اصل .4

 کپی صفحِ اٍل شٌاسٌاهِ پزیشًذُ تْشاُ هْش کپی تشاتش اصل  .5

کِ هیثایست هَاسد ریل دس فشم  هاُ اعتثاس( یا فشم استشْاد هحلی 3کسة اعتثاسداس یا قَلٌاهِ هعتثش )حذاقل جَاص  .6
 سد تاییذ ًیست استشْاد سعایت گشدد دس غیش ایٌصَست هَ

 .فشم استشْاد ًاهِ هیثایست تا سعایت توام جضئیات تکویل گشدد 

  استشْاد ًاهِ هیثایست عاسی اص ّشگًَِ خط خَسدگی یا الک گشفتگی تَدُ ٍ اص خَدکاس تا سًگ ٍاحذ
 استفادُ شَد.

 یشًذُ ًَع صٌف هیثایست تِ صَست دقیق ٍ صحیح رکش گشدد ٍ ّیچگًَِ هغایشتی تا ٍسٍد اطالعات پز
 ًذاشتِ تاشذ الصم تِ رکش است ًَع صٌف تایذ تا ًام فشٍشگاُ ّوخَاًی داشتِ تاشذ.

  ًفش اص اقَام 2اهضاء ٍ اثش اًگشت 

  کسثِ  2هْش ٍ اهضاء 

 .قاتل قثَل ًیست استشْاد هحلی دسصَست کسش تَدى حتی یکی اص هَاسد فشم:  1تثصشُ 

کذپستی فشٍشگاُ )تْشاُ هْش کپی تشاتش اصل یا تاییذیِ کذپستی اص اداسُ پست )تصَیش کاهل قثض(قثض کذپستی داس .7
 هذًظش هیثاشذ(

 فشم تعْذ پایاًِ فشٍش .8

 تاییذیِ حساب پزیشًذُ کِ یکی اص هَاسد ریل هَسد قثَل هیثاشذ تْوشاُ هْش کپی تشاتش اصل .9

  تاییذیِ شثا تاًکی 

 ُکپی دفتشچِ حساب پزیشًذ 

 ُکپی دستِ چک پزیشًذ 

  تاییذیِ ایٌتشًتی تْوشاُ پشفشاص تاییذیِ شثا اص طشیقATM 

ًوایٌذگاى هیثایست توام صفحات قشاسداد پزیشًذگی، فشم دسخَاست پایاًِ فشٍش ٍ فشم تعْذ پایاًِ فشٍش سا هْش، :  2تثصشُ
 اهضاء ًوایذ.

: اسکي یا تصَیش توام هَاسد اعن اص قشاسداد یا هذاسک َّیتی تایذ خَاًا ٍ تا کیفیت تاشذ دس صَست کِ هَاسد ًاخَاًا،  3تثصشُ
 .َج، داسای خط خَسدگی، الک گشفتگی ٍ ... تاشذ ّیچگًَِ اقذاهی اًجام ًوی پزیشدکج ٍ هعتاس، 


