فشم کاسگشيٌ داخلی سفشَای خاسخی ضماسٌ()2
خذيل ضماسٌ 1
وام دستگاٌ اجشایی
دسس ایىتشوتی دستگاٌ اجشایی
کشًس ي شُش مقصذ

مسیش پشياصی
تاسیخ ي مذت سفش

مًضًع سفش

وًع گزسوامٍ مًسد استفادٌ ( :عادی  ،خذمت  ،سیاسی )
آیا ویاص بٍ یادداشت يصاست امًس خاسجٍ بشای اخز يیضا داسد ؟
تعذاد ي اسامی َمشاَان اص بخش خصًصی یا ویمٍ خصًصی یا شخصی :

آیا سفش  ،مشتشک بیه چىذ دستگاٌ اجشایی است ؟ دس صًست مثبت پاسخ  ،وام دستگاَُا رکش ي دستگاٌ َماَىگ کىىذٌ اعالم شًد .

شماسٌ  ،تاسیخ وامٍ ي مقام پیشىُاد دَىذٌ داخلی دستگاٌ بشای اوجام سفش سا دسج وماییذ.
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خذيل ضماسٌ 2
فُشست اسامی ي مطخصات مامًسان اػضامی
سدیف وام ي وام وام پذس شماسٌ
شىاسىامٍ
خاوًادگی
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کذ
ملی

تاسیخ
تًلذ

محل
وًع
جىسیت يضعیت مذسک سابقٍ میضان شماسٌ
تاَل تحصیلی کاس آشىایی تلفه گزسوامٍ خذمت
با صبان َمشاٌ مًسد
خاسجی ي ثابت استفادٌ

سمت يضعیت
استخذامی

خذيل ضماسٌ 3
وًع الامت :

  5  4  3ستاسٌ  مکان متعلق بٍ دستگاٌ خاسجی

َتل



َضیىٍ الامت بش ػُذٌ

میضان َضیىٍ :

َضیىٍ غزا بشػُذٌ :

میضان َضیىٍ :

وًع بلیط سفت ي بشگطت :

Economic business

ضشکت ًَاپیمایی:

َضیىٍ بلیط بش ػُذٌ :
حك مامًسیت :

میضان َضیىٍ :
o
o
o
o

حك ایاب ي رَاب

مکان متعلق بٍ دستگاٌ داخلی

با دسیافت حق مامًسیت اص دستگاٌ داخلی
بذين دسیافت حق مامًسیت اص دستگاٌ داخلی
با دسیافت حق مامًسیت اص دستگاٌ خاسجی
بذين دسیافت حق مامًسیت اص دستگاٌ خاسجی

میضان حك مامًسیت :

o
o
o

حك آمًصش

َ oضیىٍ آمًصش تًسط متماضی پشداخت می ضًد ،میضان َضیىٍ :
َ oضیىٍ آمًصش تًسط دستگاٌ داخلی پشداخت می ضًد  .میضان َضیىٍ :
 oبا تًخٍ بٍ پشداخت حك ػضًیت بیه المللی َضیىٍ ای وذاسد .

يیضا :

َ oضیىٍ يیضا تًسط دستگاٌ پشداخت می ضًد َ ،ضیىٍ اخز يیضا ... :
َ oضیىٍ يیضا وذاسد .
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کاسشىاس...:
مذیش ...:
مذیش کل ...:

ػًاسض خشيج :

 oبش عُذٌ دستگاٌ اجشایی  ،میضان َضیىٍ :
 oبش عُذٌ شخص می باشذ  ،میضان بًدجٍ
 oبش عُذٌ طشف خاسجی می باشذ .

 oبا تًجٍ بٍ ایىکٍ گزسوامٍ ديلتی است
عًاسض خشيج وذاسد .
مبلغ عًاسض
 oبش عُذٌ شخص
 oبش عُذٌ دستگاٌ متبًعٍ مبلغ عًاسض

تًضیحات تکمیلی :
 -1ضشح اَمیت مًضًع (حذاکثش دس  5سطش )

 -2سًابك ي دستايسدَای لبلی مشتبط با مًضًع ایه مامًسیت (حذاکثش دس  5سطش)

 -3خالصٍ تشخمٍ ضذٌ دػًتىامٍ ي با لیذ َضیىٍ َا ي بشوامٍ صماوبىذی ضذٌ سيصَای مامًسیت بش اساس دػًتىامٍ (حذاکثش دس  5سطش)

 -4خالصٍ تشخمٍ ضذٌ دیگش وامٍ َای طشف خاسخی (حذاکثش دس  11سطش)

-5سًابك فؼالیت َا  ،مذسن ػلمی ي تًاومىذی مامًس  ،مشتبط با مًضًع مامًسیت .

محل وام ي امضای اػضای کاسگشيٌ داخلی

 -6وتایح لابل پیص بیىی (حذاکثش دس  5سطش )

 -7ضشح سطح بیه المللی ،خایگاٌ دسين کطًسی ،میضان اػتباس خُاوی طشف خاسخی کٍ ضامل ماللات ضًوذگان ،اماکه مًسد باصدیذ ي طشف لشاسدادَا،
ضشکت َا ي ساصماوُا ي  ...می باضذ .

 -8وام ي آدسس ایىتشوتی دستگاَُای خاسخی مشتبط با سفش دس کطًس ممصذ .

 -9دس صًست تاخیش دس اسسال دسخًاست ي یا آوی بًدن مًضًع ؛ ػلت سا رکش وماییذ .

 -01آیا سفش مزکًس ویاص بٍ مًافمت دستگاَُای مشخغ دیگشی دس داخل داسد ؟ دس صًست مثبت بًدن پاسخ  ،اصل وامٍ مًافمت ضمیمٍ ضًد .
مالحظات :
 -1لبل اص اودام سفش  ،پس اص صذيس مدًص با سفش  ،می بایستی مًاسدی کٍ لطؼیت یافتٍ ي با ػالمت
 مطخص ضذٌ است  ،تًسط دستگاٌ تکمیل ي مدذداً خُت صذيس مدًص خشيج اص کطًس (صشفاً اص بؼذ وظاست بش سفشَای خاسخی کاسکىان ديلت می باضذ ي فالذ
َشگًوٍ اسصش دیگشی ي غیش لابل اسائٍ بٍ ساصمان دیگش است ) .اسائٍ ضًد .
 -2بؼذ اص اودام سفش  ،تدشبیات حاصل اص سفش  ،می بایستی بش سيی پًستال ایىتشوتی دستگاٌ گزاضتٍ ضذٌ (حذاکثش دس  -1سطش ) ي بٍ اطالع کاسگشيٌ داخلی بشسذ .
 -3دس صًست َش گًوٍ تغییشی دس کلیٍ مًاسدفًق الزکش  ،لبل یا بؼذ اص اودام سفش  ،بالفاصلٍ بٍ کاسگشيٌ داخلی اطالع سساوی ضًد .
 -4دس صًست محشماوٍ بًدن سفش یا مًضًع یا َش مًسد دیگش الضام بٍ تکمیل آن بخص ومی باضذ .
 -5دس صًستی کٍ تامیه َضیىٍ َااص طشف بخص خصًصی می باضذ  .وام بخص خصًصی ي ػلت تامیه َضیىٍ َا تًضیح دادٌ ضًد .
 -6دس صًستی کٍ تامیه َضیىٍ َا تًسط دستگاٌ است  ،محل تامیه اسصی ي سیالی آن سا رکش وماییذ .

محل وام ي امضای اػضای کاسگشيٌ داخلی

