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 غسل تعمید گرامی ای برای متقاضیان اطالعیه

 ثبلتبصاس گشاهی،

 :پیؾٌِبد هي ثَ ؽوب. اخیشأ ؽوب اص هي تقبضب کشدیذ تب ًبهَ ای ثشای اؽخبصی کَ قصذ غغل تؼویذ داسًذ ثفشعتین

 یضاًی کَ هی خْاُیذ غغل تؼویذ ؽْیذ،ػض

ؽوب . کَ غغل تؼویذ ؽْیذ یذّ ثَ ُویي جِت هبیل هب خْؽحبلین کَ ؽوب ػالقوٌذ ثَ اػتقبدات ّ آداة ّ سعْم هغیحی ُغتیذ

 :ػضیضاى ثبیذ چٌذ ًکتَ سا دس ًظش ثگیشیذ

 

ایي . ذ  هٌطقۀ حْهۀ ایبلتی خْد سا تشک کٌیذگشفتي تؼویذ ثَ ؽِش ُبًْفش ثیبئیذ، عپظ ؽوب ثبیاگش ؽوب قصذ داسیذ کَ ثشای .1
کَ ؽوب اص اداسۀ خبسجی ُبی هٌطقۀ هغکًْی خْد ًبهۀ خبصی دسیبفت  قط دس ؽشایطی ثشای ؽوب اهکبًپزیش هی ثبؽذهغبفشت ف

صبدس شت ثشخی اص اعتبًِب احتیبج ثَ یک ًبهۀ خبصی اص طشف هب داسًذ تب اجبصۀ هغبف .کَ ثَ ؽوب اجبصۀ هغبفشت دادٍ ؽْد کٌیذ
 .ػضیضاى اگش ؽوب ًیض ثَ ایي دػْتٌبهۀ خبؿ ًیبص داسیذ هب سا تلفٌی دس توبط ثگزاسیذ تب هب هقذهبت الصهَ سا اًجبم دُین. کٌٌذ

 .ؽوب ػضیضاى هی تْاًیذ تأئیذیَ دسثبسۀ ؽشکت دس هشاعن ػجبدت کلیغبئی سا پظ اص ُش هشاعن ػجبدت دسیبفت ًوبئیذ.2
 
 .ت ؽوب دس حْضۀ هٌبطق هغکًْی تبى اص طشف کلیغبی هحل اقبهت ؽوب صبدس هی ؽْدتأئیذیَ ُبئی دسثبسۀ ؽشک.3
 
ایي ًبهَ تحت . دس صْستی ثَ ؽوب اُذا هی ؽْد کَ عَ هبٍ اص غغل تؼویذ ؽوب گزؽتَ ثبؽذ ،تقبضبی کغت ًبهۀ پذسخْاًذٍ.4

ی یکذیگش صًذگی کٌیذ ّ هشتجأ ثب یکذیگش ؽشایطی ثَ ؽوب اُذا هی ؽْد کَ ؽوب ّ ؽخصی کَ ؽوب پذسخْاًذٍ اػ ُغتیذ، دس ًضدیک
 .دس ایٌصْست پذسخْاًذٍ هغئْلیت ؽخصی سا کَ ثشای غغل تؼویذ هؼشفی کشدٍ ثؼِذٍ هی گیشد. دس توبط ثبؽیذ

 
 .لطفأ قجل اص ایٌکَ تؼویذ ؽْیذ، ثَ دقت دسثبسۀ هطبلت صیش آگبُی کغت کٌیذ.5
 
ایي اطالػبت سا هی تْاًیذ اص طشیق ایٌتشًت . هغیحیت سا داؽتَ ثبؽیذؽوب قجل اص غغل تؼویذتبى ثبیذ اطالػبت الصهَ اص .5/1

کغت کٌیذ ّ یب ایٌکَ هی تْاًیذ ثب هب توبط تلفٌی ثشقشاس کشدٍ ّ آهبدگی خْد سا ثشای ثجت ًبم دس کالعِبی آهبدٍ عبصی جِت 
عشی عئْاالت کتجی کَ اص طشف هب جوغ  قجل اص ایٌکَ ؽوب تؼویذ ؽْیذ ثبیذ ثَ یک ،دس ُش صْست. غغل تؼویذ ثَ هب اطالع دُیذ

 .آّسی ّ گشدُن آئی ؽذٍ اعت جْاة ثذُیذ
 
بُی آگؽوب ثبیذ . ثشای دادگبٍ پٌبٌُذگی ؽوب تؼییي کٌٌذٍ ًیغت« اداسۀ خبسجی ُب»عٌذ غغل تؼویذ ؽوب ثَ تٌِبئی اص ًظش .5/2

دّلت آلوبى ّ هشاجغ قبًًْی هشثْط ثَ اهْس تبثؼیت  ثشای تغییش دیي، ًجبیذ حتوأ هْسد تأئیذ داؽتَ ثبؽیذ کَ هصون ثْدًتبى
 .ایي تغییش دیي ثَ تٌِبئی ثشای اقبهت پٌبٌُذگی ؽوب کبفی ًیغت ّ ؽوب ًیض ثبیذ آگبٍ ثبؽیذ کَ ّقتی کَ تغییش دیي ثذُیذ ثبؽذخبسجیبى 

 

ذ کَ اداسات هحل صًذگی ؽوب اص دس ؽشایطی کَ تصوین گشفتَ ؽْد کَ ؽوب ثَ کؾْستبى ثبصگشداًیذٍ ؽْیذ، ثبیذ هطوئي ؽْی.5/3
 .ایي جشیبى آگبُی پیذا کٌٌذ ّ ّاقف ؽًْذ کَ ثبصگشداًذاى ؽوب ثَ کؾْستبى ثشاثش ثب دس خطش افتبدى جغن ّ جبًتبى هی ثبؽذ

 
پیشّاى ّ دًجبلَ سّاى »: ػیغی هغیح هی فشهبیذ. هحْ ؽذٍ ّ اص ثیي ثشًّذ ىیؾْد کَ توبم هؾکالت هب هغیحی ؽذى ثبػث ًن.5/4
 .صلیت ًؾبًگش هتحول ؽذى دسد ّ سًج هی ثبؽذ «.ًیض دسد ّ سًجی سا کَ هي ثبالی صلیت هتحول ؽذم، هتحول خْاٌُذ ؽذي ه

کَ اگش هب هتؼلق ثَ ػیغی هغیح ؽْین، گٌبُبًوبى ثخؾیذٍ هیؾْد ّ ُوْاسٍ هْسد هحجت پشّسدگبس  اهب ثَ هب ّػذٍ ّ ًْیذ دادٍ ؽذٍ
ّ چیضُبئی کَ ثبػث تشط ّ ّحؾت هب هی ؽًْذ ّ یب هب سا ثَ ًبثْدی  ثذی ُب ؽشاست ُب،ین ّ ًیبصی ًیغت کَ اص ّاقغ هی ؽْ

 . ثتشعین هی کؾبًٌذ
 
ؽْد ّ یب اگش  هی عشیؼتش اگش ؽخصی ثَ ؽوب ّػذٍ دُذ کَ ثب جؼل هذاسک ّ اعٌبد ّ یب کالُجشداسی کبس پٌبٌُذگی ؽوب.5/5

ثش ػلیَ هي ّ یب ُوکبساى هي قیبم کٌذ، ؽوب آؽْثگشی ارُبى ؽْد ّ ثبػث اغتؾبػ ّ  گشد ُن آئی ُبی هب ثب یکذیگشؽخصی دس 
 ! یفتیذیذ ثیِْدۀ ایي اؽخبؿ ثّ دس دام ّػذٍ ّ ّػ اػتوبد کٌیذایٌگًَْ افشاد ایوبى ّ  ًجبیذ ثَ

ػتوبد کٌیذ تٌِب کبسی کَ ؽوب ثبیذ اًجبم دُیذ ایي اعت کَ ثَ هب ا. حبضشین ُوکبساى عبصهبى ّ هي، ُش صهبى ثشای خذهت ثَ ؽوب
 . اهشی کْتبُی ًوی کٌینّ اطویٌبى داؽتَ ثبؽیذ کَ دس خذهتگضاسی ؽوب ػضیضاى اص ُیچ 

 
دس . ، لطفأ ثب یکی اص ُوکبساى هب توبط ثشقشاس کٌیذاگش ؽوب دس جغتجْی ّکالی هجشثی ثشای کبس پٌبٌُذگیتبى هی ثبؽیذ.6

ایي هْسد هب ًیض دس خذهتگضاسی ؽوب کْتبُی ًخْاُین کشد ّ ثَ  ین؛ دساسصًذٍ ای ثب ّکیالى هجشة داسهشحلۀ کًٌْی، هب تجبسة 
 . ؽوب دس یبفتي ّکیل هٌبعت کوک هی کٌین

 
 !سحوت ّ ثشکت خذاًّذ ؽبهل حبل ؽوب ثبد

 ثب دسّد ُبی قلجی اص طشف تین عبصهبى سّحی سّاًی ایشاًیبى ُبًْفش
 خذهتگزاس ؽوب

 کؾیؼ ُبًظ یْسگي کْتغٌش
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