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ًظش ثِ تقبضبی اعضب ٍ فعبلیي طٌف الکتشیک تْشاى دس خظَص ثجت ًبم ثیوِ تکویلی دسهبى ٍ اخز هَافقت اتحبدیِ اص
ششکت سْبهی ثیوِ ایشاى هقشس گشدیذ :طجق ششایطی ًفشاتی ثِ عٌَاى خبیگضیي ٍ ثب ششایطی ثِ لیست " قشاسدادپٌح سبلِ"
سبل  00اضبفِ گشدًذ  .ثٌبثشایي هتقبضیبى خبیگضیي  ،تٌْب تب پبیبى ٍقت اداسی سٍص یکشٌجِ هَسخِ  01/06/26هی تَاًٌذ
ًسجت ثِ ثجت ًبم اقذام ًوبیٌذ .ضوٌبً دس طَست پش شذى ًفشات خبیگضیي لیست سبل قجل ،صهبى ثجت ًبم ًیض صٍدتش اص هَعذ
هقشس ثِ پبیبى هی سسذ.
الف) چِ کسبًی هی تَاًٌذ ًسجت ثِ ثجت ًبم اقذام ًوبیٌذ:
 - 1طبحجبى خَاص ٍ خبًَادُ ّبیشبى ( ّوسش ،فشصًذاى تب سي قبًًَی ،پذس ٍ هبدس)
 - 2هجبششیي ٍ خبًَادُ ّبیشبى ( ّوسش ،فشصًذاى تب سي قبًًَی ،پذس ٍ هبدس)
 - 3کبسهٌذاى ٍ کبسگشاى قبًًَی ٍاحذ ّبی طٌفی کِ ًبهشبى دس لیست ثیوِ تبهیي اختوبعی فشٍشگبُ دسج گشدیذُ
است ثِ ّوشاُ خبًَادُ ّبیشبى ( ّوسش ،فشصًذاى تب سي قبًًَی ،پذس ٍ هبدس)
ة ) هذاسک ثجت ًبم کِ هی ثبیست دس هحل اتحبدیِ ثِ ٍاحذ ثیوِ تحَیل گشدد:
 - 1کپی توبم طفحبت شٌبسٌبهِ هتقبضیبى
 - 2کپی کبست هلی
 - 3کپی دفتشچِ ثیوِ گش پبیِ ( دفتشچِ ثیوِ تبهیي اختوبعی ،خذهبت دسهبًی ٍ ًیشٍّبی هسلح یب ّش ًَع دفتشچِ
ثیوِ ای دیگش)
 - 4کپی خَاص هعتجش هحل کست( خْت هجبششیي ٍ ششکبء اسائِ هذسک ششاکت یب هجبششت )
 - 5فشم ثجت ًبم ثِ طَست پش شذُ ( ثپیَست اطالعیِ ثَدُ ٍ دس هحل اتحبدیِ ًیض هَخَد است)
 - 6اطل فیش ٍاسیضی
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ج ) تعْذات ثِ ششح اطالعیِ شوبسُ  110هٌذسج دس سبیت اتحبدیِ (  ) www.eet.irهی ثبشذ کِ دس سبل خذیذ،
تعْذات آصهبیشگبُ ( تشخیض پضشکی ،پبتَلَطی ،آسیت شٌبسی ،طًتیک پضشکی) ،فیضیَتشاپی ،سادیَگشافی ،تست ّبی
تٌفسی ،ثیٌبیی ٍ آلشطیًَ ،اس هثبًِ ٍ قلت ،شٌَایی سٌدیَّ ،لتش هبًیتَسیٌگ قلت تب هجلغ دٍیست ّضاس تَهبى ثب فشاًشیض
 %30ثِ آى اضبفِ گشدیذُ است  .رکش ایي ًکتِ ضشٍسی است کِ تعْذاتی کِ دس اطالعیِ شوبسُ  ٍ 110ایي اطالعیِ قیذ
ًگشدیذُ دس تعْذ ششکت ثیوِ ایشاى ًخَاّذ ثَد اهب دس طَست تقبضبی اعضبی اتحبدیِ ٍ ششکت آًْب دس ثیوِ ّبی حوبیتی
دس قشاسداد آتی گٌدبًذُ خَاّذ شذ.
د ) هجلغ حق ثیوِ ّش ًفش دس طَل یک سبل ثشاثش  170/000تَهبى ( ّشهبُ  14/166تَهبى) خَاّذ ثَد کِ هیجبیست ثِ
حسبة  1001563046ثبًک هلت ثٌبم اتحبدیِ طٌف الکتشیک ٍاسیض گشددٍ .اسیض هی تَاًذ اص طشیق ثبًک ،ایٌتشًت یب
دستگبُ کبست خَاى فشٍشگبُ ّب یب دستگبُ کبست خَاى اتحبدیِ اًدبم پزیشد ،هششٍط ثِ ایٌکِ ًبم ٍاسیض کٌٌذُ ٍ تلفي توبس
دس صیش فیش ّبی ٍاسیضی ثظَست ٍاضح دسج گشدد .اتحبدیِ ٍ ششکت ثیوِ دس خظَص فیش ّبی ٍاسیضی ثذٍى ًبم ٍ تلفي
توبس ،هسئَلیتی ًخَاّذ داشت.
ّـ) خْت افشادی کِ اهسبل ثشای اٍلیي ثبس دس ثیوِ تکویل دسهبى ثجت ًبم هی ًوبیٌذ هَاسدی هبًٌذ صایوبى ٍ ثیوبسی ّبی
کِ هٌشبء قجلی داشتِ ثبشٌذ( ثٌب ثِ تشخیض پضشک هعتوذ ثیوِ گش) داسای  0هبُ دٍسُ اًتظبس ثَدُ اهب اص هبُ دّن ثِ ثعذ ٍ
ّوچٌیي اص سبل آیٌذُ ( دس طَست ثجت ًبم هدذد) ّضیٌِ ّبی هزکَس قبثل پشداخت خَاّذ ثَد.
ٍ ) ًحَُ استفبدُ اص ثیوِ تکویل دسهبى ٍ دسیبفت کبست ثضٍدی دس سبیت اتحبدیِ دسج خَاّذ شذ کِ هطبلعِ آى خْت ثجت
ًبم کٌٌذگبى الضاهیست ٍ ششکت ثیوِ ًسجت ثِ کسبًی کِ ثذٍى هطبلعِ ،اقذام ثِ کبس دسهبًی هی ًوبیٌذ تعْذی ًذاسد.
جهت اخذ راهنمایی های بیشتز با تلفن های  2412 2216322و  2434 1221162و  33322634تماس
حاصل فزمایید.
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