ضَابظ اجسایی هویصی سَاالت ًسم افصاز ببًک سَال
پیسٍ ًبهِ هَزخِ  49/81/81دز خصَص هویصی سَاالت هَجَد دز ًسم افصاز ببًک سَال کِ بسای هسئَلیي قغب ّبی
غٌی سبشی ببًک سَال هلی ازسبل شدُ است ،ضَابظ اجسایی ًحَُ ی هویصی سَاالت ًسم افصاز ببًک سَال بِ تستیب ذیل اعالم
هی شَد:
 -8هسئَلیي قغب ّبی غٌی سبشی ببًک سَال ،تقسین بٌدی حسفِ ّب زا بسای استبى ّبی ّس قغب ،بس اسبس تَاى ٍ ظسفیت ّبی
ّس استبى  ،اًجبم دادُ ٍ بِ استبى ّبی شیسهجوَعِ اعالم ًوبیٌد.
 -1تعْدات ّس استبى  ،تَسظ هسئَلیي قغب بِ دفتس ازششیببی هْبزت بِ آدزس  banksoalmelli@yahoo.comایویل شَد،
تب دستسسی ّبی الشم بسای ّس استبى دز ًسم افصاز ببًک سَال تَسظ ببًک سَال ستبد اًجبم پریسد.
 -3هویصی سَاالت دز استبى ّب صَزت پریسفتِ ٍ ًتیجِ هویصی بِ ّوساُ صَزتجلسِ هسبَط بِ ّس حسفِ بِ هسئَل قغب ذیسبظ
ازسبل شَد.
الشم بِ ذکس است کِ صَزتجلسِ هویصی ببید بِ تبیید حداقل دٍ هسبی یب هویص بسسدّ .وچٌیي صفحبت  81تب  81دستَزالعول
تشکیل قغب ّبی اجسایی غٌی سبشی ببًک سَال هلی (ضَابظ عساحی سَاالت آشهَى چٌد گصیٌِ ایٍ -یژُ ببًک سَال) دز
اختیبز هسبیبى قساز گیسد.
 -9صَزتجلسبت هویصی پس اش اتوبم کبز هویصی دز ّس استبى تَسظ هسئَل قغب بِ دفتس ازششیببی هْبزت ازسبل شَد(.بس
اسبس فسم پیَست)
 -1پبیبى هویصی توبهی حسفِ ّب تَسظ هسئَل قغب بِ دفتس ازششیببی هْبزت اعالى شَد.

دیبگسام ًحَُ هویصی سَاالت بِ شکل ذیل هی ببشد:
تقسین بٌدی حسفِ ّب تَسظ هسئَلیي قغب

ازسبل تعْدات ّس استبى بِ دفتس ازششیببی تَسظ هسئَلیي قغب

هویصی سَاالت دز استبى ّب

ازسبل صَزتجلسبت هویصی ّس استبى پس اش اتوبم کبز هویصی تَسظ هسئَلیي قغب

اعالم پبیبى هویصی توبهی حسفِ ّبی قغب

صَزتجلسِ هویصی سَاالت ًسم افصاز ببًک سَال

صَزتجلسِ هویصی حسفِ  ..........................................بب کد استبًدازد............................

استبى ..................

هویصی کلیِ سَاالت حسفِ دز هَزخِ ...................بب زعبیت هفبد دستَزالعول قغب ّبی غٌی سبشی ببًک سَال
ازششیببی هْبزت صَزت پریسفت ٍ تغییسات الشم زٍی تعداد  .............سَال اش هجوَع سَاالت حسفِ اعوبل گسدید.
شوبزُ سَاالت اصالحی بِ شسح ذیل هی ببشد:
زدیف

شوبزُ سَال

آی دی سَال

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هسبی اٍل:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هسبی دٍم :

شوبزُ تَاًبیی

ًَع اقدام (اصالح یب حرف)

اهضب:

اهضب:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هسئَل ببًک سَال ادازُ سٌجش استبى:

اهضب:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی زئیس ادازُ سٌجش استبى:

اهضب:

