درخَاست ثزای حضَر پشضه  /رٍش ّبی عولیبتی صحیح در ثزخَرد ثب هیْوبًبى ثیوبر
در ٌّگبم توبس ثب اپزاتَر تلفي خبًِ یب ٍاحذ هذیزیت خذهبت در جْت گشارش یه سبًحِ یب ثیوبری
ثْتز است در ٍّلِ اٍل پزسص ضَد وِ هیْوبى دلیمب ثب چِ هطىلی رٍثزٍ ضذُ است
ًبم توبس گیزًذُ  ،ضوبرُ اتبق یب هحل سبًحِ  ،ثیوبری یب ًَع آسیت را یبدداضت ًوبئیذ ٍ ثالفبصلِ
هذیز فزاًت آفیس یب هذیز داخلی را ًسجت ثِ ایي ٍالعِ آگبُ ًوبئیذ
درصَرت ًیبس ثِ ثستزی ضذى ثب آهجَالًس توبس حبصل ضَد یب ًسجت ثِ ًَع ٍضعیت ٍ ضزایظ
هیْوبى اهىبى دارد ًیبس ثِ آهبدُ ًوَدى خَدرٍی ّتل ثبضیذ
درصَرت درخَاست هیْوبى ثزای حضَر پشضه در ّتل :
 -1درخصَظ درخَاست هزاجعِ پشضه ثِ هذیز اجزایی ٍ هسئَل حزاست ّتل اعالع ٍ در ایي
خصَظ ّوبٌّگی ٍ هطَرت ضَد
ّ-2ویطِ ثب پشضىی توبس حبصل ضَد وِ ثزای ّتل ضٌبختِ ضذُ ثبضذ
ّ -3شیٌِ ٍیشیت ثب پشضه ثزرسی ٍ هتمبثال هیْوبى را ًسجت ثِ آى آگبُ ًوبئیذ
-4در صَرتی وِ ًسجت ثِ تعزفِ پشضه رجَع وٌٌذُ آگبّی ًذاریذ اجبسُ دّیذ در آخز ّشیٌِ
ٍیشیت ٍ دیگز هسبئل ثب هیْوبى یب ّوزاّیبى ایطبى صحجت ضَد

 -5پشضه را ثب تَجِ ثب اعالعبتی وِ داریذ ًسجت ثِ هطىل هیْوبى آگبُ ًوبئیذ ٍ تٌْب فمظ ثٌب ثِ
درخَاست ایطبى ثب هیْوبى ارتجبط حبصل ًوبئیذ
-6هیْوبى را اس سهبى تمزیجی وِ پشضه هی تَاًذ حضَر ٍ ایطبى را هعبیٌِ ًوبیذ آگبُ ًوبئیذ
-7در سهبى رسیذى پشضه هذیز اجزایی ّتل یب هسئَل هذیزیت خذهبت ثبیذ ایطبى را تب اتبق
هیْوبى یب هحل رٍیذاد سبًحِ ّوزاّی ًوبیٌذ
-8پس اس هعبیٌِ پشضه در صَرت ایٌىِ ًسخِ ای ثزای هیْوبى صبدر ضذ هی تَاى آى را اس عزیك
خَدرٍی ّتل یب تبوسی سزٍیس تْیِ ٍ ّشیٌِ آى را در حسبة هیْوبى ثِ صَرت ّشیٌِ ّبی
پزداخت ضذُ اعوبل ًوَد
 -9درصَرت درخَاست هیْوبى جْت پزداخت ّشیٌِ ٍ ثجت در صَرت حسبة ایطبى ثب گطبدُ رٍیی
آى را پذیزفتِ ٍ ّشیٌِ آى را در ّشیٌِ ّبی پزداخت ضذُ هیْوبى در فَلیَ اعوبل ًوبئیذ
-10پس اس رفع هَضَع ٍاحذ رٍاثظ عوَهی ثب حسي ًیت ثب هیْوبى یب ّوزاّبى ٍی توبس ٍ ّوذردی ٍ
جَیبی ٍضع ایطبى ضًَذ
-11هی تَاًیذ ثب تَجِ ثِ سیبست ّب ٍ لَاًیي ّتل ثزای هیْوبى گل  ،هیَُ ٍ دیگز خذهبت ارسبل
ًوبییذ
-12هذیز ّتل ٍ هذیز اجزایی ثبیذ ایي هَضَع را در دفتز ثجت رٍادیذ هذیزیت ٍ سزپزست فزاًت
آفیس ّن ّوچٌیي در الي ثَن ثخص ثجت ًوبیذ
-13فزامٍش ًىٌیذ در توبم عَل اقاهت پزسٌل ثب هیْوبى ّوذلی ٍ اّویت را ثِ ایطبى اثزاس ًوبیٌذ
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