
 شزایط و مدارک السم جهت تنظیم سند رسمی تعهد در دفاتز اسناد رسمی 

 ػذم هسئَلیت هتي ًوًَِ سٌذ تؼْذی )اخذ شذُ اس سبیت رسوی داًشگبُ ، هغببك بب رشتِ ٍ سْویِ لبَلی( -1

 .ببشذ هی هتؼْذ ػْذُ بز داًشگبُ سبیت در هَجَد ًوًَِ هتي بب تٌظیوی رسوی سٌذ تظببك

بزابز اصل ( صفحِ اٍل شٌبسٌبهِ هتؼْذ ) در صَرت ٍجَد تَضیحبت ، وپی  بزابز  رٍ گزفت هصذق ) وپی -2

 اصل صفحِ تَضیحبت(

) در صَرت ٍجَد تَضیحبت ، وپی بزابز  یيٌرٍگزفت هصذق ) وپی بزابز اصل ( صفحِ اٍل شٌبسٌبهِ ضبه -3

 اصل صفحِ تَضیحبت(

 دستیبر(رٍ گزفت هصذق ) وپی بزابز اصل ( دٍ سَی وبرت هلی هتؼْذ )  -4

 رٍگزفت هصذق )وپی بزابز اصل( دٍ سَی وبرت هلی ّز یه اس ضبهٌیي -5

( ّز یه اس ضوبهٌیي ، هوَْر بِ هْز ادارُ هزبَعِ یب بزابز اصل شذُ  1411آخزیي فیش حمَلی )هزداد هبُ  -6

 در یىی اس دفبتز اسٌبد رسوی

هوَْر بِ هْز ادارُ هزبَعِ یب بزابز آخزیي حىن وبرگشیٌی )الشاهب هزبَط بِ سبل جبری ( ّز یه اس ضبهٌیي ،  -7

اس وبروٌبى ٍاحذ ّبی ًظبهی یب اًتظبهی ٍ یب  ًببیذاصل شذُ در یىی اس دفبتز اسٌبد رسوی ). ضبهٌیي 

ببسًشستگبى دستگبُ ّبی دٍلتی ٍ یب ٍابستِ بِ تبهیي اجتوبػی ، هستوزی بگیز ، آسهبیشی ،  لزار دادی ٍ 

         ببشٌذ . (هزاوش ٍ ٍاحذ ّب ٍ ًْبدّبی خصَصی 

لبًَى خذهبت وشَری  5: دٍ ًفز وبرهٌذ رسوی یب شبغل در دستگبّْبی اجزایی هَضَع هبدُ  شزایظ ضبهٌیي -8

 ٍ لزاداد وبر هؼیي ٍسارت بْذاشت ٍ داًشگبّْبی سزاسز وشَر

 :تَدیغ ٍثیمِ هلىی بِ هیشاى هببلغ اػالهی ٍسارت هتبَع  -9

 ى ) چْبرصذٍ سی ٍ دٍ هیلیَى تَهبى (هیلیَى تَهب 432111111سْویِ آساد :  -*

 هیلیبد تَهبى ) یه هیلیبرد ٍ دٍیست ٍ ًَد ٍ شش هیلیَى تَهبى ( 1296111111 سْویِ هٌبعك هحزٍم :  -*

 

 اخذ تاییدیه حقوقیتنظیم سند موضوعه و مزاحل 

توْیذات ٍ ّوبٌّگی السم بِ هٌظَر حضَر ّوشهبى  ،جْت تٌظین سٌذ تؼْذ هحضزیولیِ پذیزفتِ شذگبى  -الف

 .ایفبد ًوبیٌذ اسٌبد رسویّبی ًوبیٌذُ هحتزم اهَر حمَلی داًشگبُ در دفتزخبًِ هتؼذ،ضبهٌیي ٍ 

 113-33368519 –وبرشٌبس اهَر حمَلی داًشگبُ : آلبی یىتب 

خَد را دارًذ بِ هٌظَر دریبفت پذیزفتِ شذگبًی وِ توبیل بِ تٌظین سٌذ تؼْذ هَضَػِ در استبى هحل سًذگی -ة

 ( 113-33368519 - خبًن پَروبظنر حمَلی داًشگبُ توبس حبصل ًوبیٌذ.)هؼزفی ًبهِ بب اهَ



 اهَر هذیزیت  بِ فَق در هٌذرج ّفتگبًِ هذارن ّوزاُ بِ رسوی اسٌبد دفبتز اس یىی در تٌظیوی تؼْذ سٌذ ارائِ -ج

 . شذُ اػالم هحذد سهبى در داًشگبُ حمَلی

 یب شذُ تٌظین رسوی سٌذ بز هشتول(  الف بٌذ)  فَق بٌذ در گزدیذُ درخَاست هذارن اس یه ّز ارائِ ػذم – د

 بِ هٌتج ، داًشگبُ آهَسشی هؼبًٍت تَسظ شذُ هؼیي سهبى اس بؼذ هذارن ایي ارائِ یب ٍ شذُ اػالم ّفتگبًِ هذارن

)  هتؼْذ ػْذُ بز آى هسئَلیت ٍ شذُ بخش بِ هؼزفی ٍ تحصیل بِ شزٍع اجبسُ ػذم ٍببتبغ حمَلی تبییذیِ ػذم

 . ببشذ هی(  دستیبر


