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 پ فـ  ف ن پن ـ 1 شماره سند:

      تاريخ صدور:

 شماره تجديدنظر:

 تاريخ تجديدنظر:

 11 از    صفحه   امضا

 آ ت ف ت م /

 

 مقدمه
هجری شمسیی مننیی بیر سیاماندهی        1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق سند چشم 9با عنایت به بند    

های کلی ابالغی های کشور در جهت افزایش سهم ایران در تولیدات علمی جهان، سیاستبسیج امکانات   ظرفیت

برنامیه راهنیردی  زارت    انداز  سند چشم مچنین  ه   اقتصاد مقا متی بخش علم   فنا ری درمقام معظم رهنری 

پیژ هش    های الزم در امیور  ، به منظور ایجاد هماهنگی 1404در افق  بخش آموزش، پژ هش   فنا ری در نیر  

 .تد ین می گرددبه شرح ذیل  پژوهش و فناوری وزارت نیرو مدیریت و راهبرینامه  نظام، فنا ری  زارت نیر 

 

 اهداف -1

  زارت نیر   فنا ری  پژ هشهای  اری متمرکز   اجرای غیرمتمرکز در فعالیتگذ سیاست  -1-1

هیای ملیی در    برنامه ها    با سیاست  زارت نیر های پژ هش   فنا ری  سازی   همسوسازی ا لویت یکپارچه -2-1

 حوزه علم   فنا ری

 صنعت آب   برق  فنا ری به نیازهای  پژ هشتقویت تقاضا محوری   پاسخگویی   -3-1

  زارت نییر   مرتنط با آفرینان پژ هش   فنا ری های مناسب به نقش دهی، تقسیم کار    اگذاری نقشسامان  -4-1

  در کشور

 های همه جاننه با نهادهای علمی، فنی   صنعتی کشور   جهان  توسعه همکاری -5-1

 صنعت آب   برق زا   ارتقای توان فنا ری داخلی ر یکرد یادگیری فنا ری، توسعه در نتقویت  -6-1

به منظور داخل   خارج از کشور در  مرتنط با صنعت آب   برق پایش تحوالت علم   فنا ریآینده نگاری    -7-1

 ا رین  ف پژ هش ری در حوزه  افزایش بهره

 های برتر   پیشرفتهتجهیز صنعت آب   برق به فنا ری  -8-1

 برقعت آب   نهای مرتنط با صایفای نقش در توسعه علمی کشور در زمینه  -9-1

 حمایت از مخترعان، منتکران   نوآ ران  -10-1

 

 محدوده اجرا -2

 .پژ هشی  زارت نیر آموزشی   مراکز    زیرمجموعه های مادر تخصصی  شرکت حوزه ستادی  زارت نیر ،
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 هامسئولیت -3

های شرکت یربط، درحوزه برق   انرژی   آب   آبفا بر عهده معا ن  زیر ذ در نامه مسئولیت اجرای این نظام -1-3

سیای مراکیز   ؤپژ هشی بر عهده رآموزشی   عهده مدیران عامل   در مراکز بر   زیرمجموعه  مادر تخصصی

 باشد. می

 باشد.   بر عهده معا ن تحقیقات   منابع انسانی مینامه مسئولیت نظارت   ارزیابی اجرای این نظام  -2-3

 

 

 اصول و ساختار-4

 تعاریف  -1-4

 بعه    ابسته  زارت نیر  های تا شرکتهای مادرتخصصی،  ، شرکت: ستاد  زارت نیر  وزارت نیرو -

 های آن راستای انجام ماموریتدر    احدهای فعال  ها  کلیه شرکت :  زارت نیر صنعت آب و برق -

 ، پژ هش   فنا ری  زارت نیر  : شورای آموزششورا -

راستا با ا لویت های ملی، دارای حوزه های هم: طرحوزارت نیرو مرتبط با های كالن ملي پژوهش و فناوریطرح -

 در شورای آنهاگیری نهایی تصمیمها بوده که ای از زیر پر ژهتاثیر فراتر از  زارت نیر    مشتمل بر طیف گسترده

 گیرد. عتف انجام می عالی

های راستا با ماموریتهم ایعهکاربردی یا توسپژ هشی  های : طرحهش و فناوری وزارت نیروهای پژو طرح -

ای  طیف گسترده مشتمل بر   در مواقعیفراتر های مادر تخصصی یا در سطح شرکت زارت نیر ، دارای حوزه تاثیر 

های های مادر تخصصی یا معا نتها از سوی شرکتباشند. این طرحمی نیاز صنعت آب   برق های مورد از زیرپر ژه

 رسند.ز شده   در شورا به تصویب میاعالم نیا شورابخشی   یا 

های  زارت راستا با ماموریتهمای پژ هشی کاربردی یا توسعههای  طرح :وزارت نیرو تحقیق و توسعههای  طرح -

کمیته پژ هش   فنا ری در  آنهاگیری تصمیمبوده که     ابسته تابعه هاینیر    دارای حوزه تاثیر در سطح شرکت

 گیرد. انجام می شرکت مادر تخصصی تایید پس ازشرکت   

های  زارت راستا با ماموریتهم های مطالعاتی   پژ هشیطرح: های مطالعاتي و پژوهشي ستاد وزارت نیروطرح -

 .شوندهای ستادی  زارت نیر  تعریف   با هماهنگی معا نت تحقیقات   منابع انسانی اجرا میتوسط معا نتنیر  که 

 ژ هشگاه نیر    مؤسسه تحقیقات آب: پت نیرومراكز پژوهشي وزار -

های  پر ژه  احدها   مراکز پژ هشی ذیصالح برای اجرای کلیه :های پژوهش و فناوری پروژه طرح ها و  مجریان -

 شوند. بندی می تقسیم 4-3-2-5به شرح بند  پژ هش   فنا ری بوده که در سه سطح
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 ساختار -2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فو وظای اركان -3-4

 فناوری وزارت نیرو شامل چهار سطح زیر است:  پژوهش وو راهبری  مدیریت سطوح-1-3-4

معا نت تحقیقات ، نظارت   ارزیابی راهنردی که در حیطه  ظایف کالن گذاری سیاستحاکمیتی   ی سطح  الف

 باشد. پژ هش   فنا ری  زارت نیر  می آموزش، شورای  منابع انسانی   

هیای بیرق   انیرژی   آب   آبفیا،     معا نیت که در حیطه  ظیایف     راهنری ریزی برنامه ی سطح هماهنگی،ب  

 باشد. های مادر تخصصی می های پژ هش   فنا ری شرکت کمیتههای مادرتخصصی    شرکت

ش های پژ ه ج ی سطح مدیریت   اجرا  که در حیطه  ظایف مراکز پژ هشی  زارت نیر    سایر مجریان پر ژه 

 باشد.    فنا ری می

مادرتخصصیی     هیای  شیرکت  ، زارت نییر   سیتاد  سطح تنیین نیاز   بکارگیری نتایج که در حیطه  ظایف -د

 باشد. میآنها تابعه    ابسته  های شرکت

هیای  متناسب با سطح آنها توسط ستاد  زارت نییر  ییا شیرکت   های پژ هش   فنا ری تنصره: امور کارفرمایی طرح

 شود.انجام میهای تابعه    ابسته   شرکتمادرتخصصی 

 

 

 شورای آموزش، پژوهش و فناوری  

 دبیرخانه شورا

 
 های مادر تخصصیهای پژوهش و فناوری شرکت کمیته

 
 

 
 های اختصاصیکارگروه

 فناوری های پژوهش و مجریان پروژه

 

 
ونیر مراکز پژوهشی وزارت
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 عبارتند از: پژوهش و فناوری وزارت نیرو نظام اركان  -2-3-4

 پژ هش   فنا ری  زارت نیر  آموزش، ی شورای

  دبیرخانه شورا -

 های اختصاصیکارگر ه -

 های مادر تخصصیپژ هش   فنا ری شرکتهای کمیته  -

 مراکز پژ هشی  زارت نیر  -

 

 زارت نیروپژوهش و فناوری وآموزش، شورای  -1-2-3-4
باشد که اعضا،  زارت نیر  می پژ هش   فنا ریآموزش، گیری   سیاستگذاری این شورا، باالترین مرجع تصمیم

 گیری در آن، به شرح زیر است: ظایف   نحوه تشکیل جلسات   تصمیم

 

 اعضا       
 شورا( )رئیس / قائم مقام  زیر زیر نیر  -      
 شورا( جانشین رئیسمعا ن تحقیقات   منابع انسانی  زارت نیر  ) -      
 معا ن برق   انرژی -      
 معا ن آب   آبفا -      
 ریزی   امور اقتصادیی معا ن برنامه       

   ،فاضیالب کشیور   ت منابع آب ایران   مهندسی آب  های مادر تخصصی توانیر، مدیریمدیران عامل شرکت -
 های نو ایران شرکت مپنا   سازمان انرژی

کاربردی صنعت آب   برقآموزش عالی علمی  مؤسسه   مؤسسه تحقیقات آب ،رؤسای پژ هشگاه نیر  -

 های صنعت آب   برقنظر در زمینهنفر از اعضای هیأت علمی   متخصصان صاحب پنج -
 ) دبیر شورا ( مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات   فنا ری -
شورای پژ هش   فنا ری حسب مورد از کارشناسان خنره برای حضور در جلسات دعوت بیه عمیل    -1صره تن

 آ رد.می
 2اعضای حقیقی شورا به پیشنهاد معا ن امور تحقیقات   منابع انسانی   با حکم  زیر نیر  به مدت  -2تنصره 

 باشد.المانع میهای بعدی، بانتصاب مجدد افراد مذکور در د رهشوند. سال منصوب می
 

 



  
 پژوهش و فناوری

  وزارت نيروپژوهش و فناوری  مدیریت و راهبری نامهنظام

 پ فـ  ف ن پن ـ 1 شماره سند:

      تاريخ صدور:

 شماره تجديدنظر:

 تاريخ تجديدنظر:

 11 از    صفحه   امضا

 آ ت ف ت م /

 

  وظایف      
پیژ هش   فنیا ری  زارت   های های کالن   ا لویتها، اهداف، برنامهانداز، سیاستچشم بررسی   تایید -الف
 نیر  
های کالن علم   های کالن پژ هش   فنا ری  زارت نیر  با سیاستی ایجاد هماهنگی بین اهداف   برنامهب  

 فنا ری کشور
 های مادر تخصصی  فنا ری  زارت نیر    شرکت پژ هشنقشه راه  اییدبررسی   ت -ج 
  های تأمین منابع مالی برای پژ هش   فنا ری  زارت نیر سیاست بررسی   تاییدی د 
هیای پیژ هش     سازی فعالییت ضوابط، مقررات   ساز کارهای الزم برای تسهیل   ر ان بررسی   تایید - یه

 فنا ری
 مرتنط با فنا ری پژ هش  ملی های کالن   طرح زارت نیر    فنا ری  پژ هش هایطرح بررسی   تایید -  

   زارت نیر 
   هیای علمیی   پژ هشیی کشیور    مند   گسترده از توانمنیدی گیری نظامساز کارهای بهره بررسی   تایید -ز 

 های پژ هش   فنا ری پر ژهطرحها   برای تسریع در انجام  جهان
 های کمی   کیفی ارزیابی پژ هش   فنا ری در  زارت نیر معیارها   شاخص اییدبررسی   ت -ح
   تحقیق پژ هش   فنا ری  های رفت طرح  پیش   ارزیابی کالن عملکرد پژ هش   فنا ریعالی نظارت  -ط

  زارت نیر توسعه 
 ارجاعیسایر موارد  اعالم نظر راجع به -ک
 

 یگیرنحوه تشكیل جلسات و تصمیم      
شورا  سیاستی گردد   تصمیمات میتشکیل  یا قائم مقام ایشان به صورت ماهانه   به ریاست  زیر نیر جلسات شورا 

 برای اجرا ابالغ می گردد.معا ن تحقیقات   منابع انسانی سایر تصمیمات توسط   پس از تائید  زیر 
 

 دبیرخانه شورا -2-2-3-4
عال ه بر تنظیم برنامه   دستور کار جلسات     فنا ری مستقر بوده   ر دفتر آموزش، تحقیقات د دبیرخانه شورا

 بر عهده دارد:نیز   ظایف زیر را پیگیری مصوبات شورا 
هیای پیژ هش   فنیا ری    های کیالن   ا لوییت  اهداف، برنامه ها،انداز، سیاست  تنظیم چشم ، تلفیقتد ین -

 کز پژ هشی  زارت نیر های مادر تخصصی   مرابا همکاری شرکت  زارت نیر 
 بییا همکییاریهییای تییأمین منییابع مییالی بییرای پییژ هش   فنییا ری  زارت نیییر   سیاسییتتهیییه   تنظیییم  -
 های مادر تخصصی   مراکز پژ هشی  زارت نیر شرکت   
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 های پژ هش   فنا ریسازی فعالیتضوابط، مقررات   ساز کارهای الزم برای تسهیل   ر اند ین ت -
             های علمی   پژ هشی کشیور بیرای   مند   گسترده از توانمندیگیری نظامساز کارهای بهرهیم تد ین   تنظ -

 های پژ هش   فنا ریتسریع در انجام پر ژه
 ی   کیفی ارزیابی پژ هش   فنا ریهای کمعیارها   شاخصتد ین   تنظیم م -
                                          های مادر تخصصی   مراکز پژ هشی رکتشعملکرد پژ هش   فنا ری بررسی   ارزیابی کمی   کیفی  -

   ارایه گزارش به شوراهای مصوب بر اساس معیارها   شاخص
 های پژ هش   فنا ری  زارت نیر ایجاد   به ر زرسانی سامانه فعالیت -
 های ارائه شده به شورا کنترل گزارش -
 اسناد مربوط به شوراحفظ  بندی، مستندسازی  طنقه -
 له از سوی شوراانجام سایر  ظایف محو  -
 
 

 های اختصاصي كارگروه -3-2-3-4    

شورا، کارگر ههای اختصاصی  به ریاست معا ن ذییربط / دبییر    تخصصی به -به منظور ارائه خدمات مشورتی
مدیران کل دفاتر برنامه ریزی کالن آب   آبفا / برق   انرژی حسب مورد، نماینیدگان شیرکتهای میادر    شورا، 

 نظر، تشکیل   موارد ارجاعی را بررسی خواهد نمود.تخصصی   افراد صاحب
 
 

 های مادرتخصصي شركتپژوهش و فناوری  های كمیته -4-2-3-4   
ی میادر  هیا  از شیرکت یک در هر  ،پژ هش   فنا ری  راهنری زی ری هماهنگی   برنامه به منظور هاکمیتهاین 

 شوند:تخصصی، با اعضا    ظایف زیر تشکیل می

 

 ااعض      

  کمیته()رئیس مادرتخصصی  مدیرعامل شرکت -
  ی معا ن مرتنط با امور پژ هش   فنا ری در شرکت مادرتخصصی )نایب رئیس کمیته( 
 مادرتخصصی )دبیر کمیته(شرکت ری مرتنط با امور پژ هش   فنا مدیر  -

 د  نفر از استادان   افراد صاحننظر در موضوع فعالیت شرکت  -      
 تحقیقات   منابع انسانی  زارت نیر امور  تنماینده  معا ن -
 ربطعا نت بخشی ذیمنماینده  -
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  زیرمجموعههای  د  نفر از مدیران عامل شرکت -
 بنا به مورد    ظایف مرتنط  (  یا نمایندگان آنهاتحقیقات آب )سسه ؤسای پژ هشگاه نیر  یا مؤر -
 

 دبیرخانییه کمیتییه در دفتییر مییرتنط بییا امییور پییژ هش   فنییا ری شییرکت مادرتخصصییی مسییتقر   -1تنصییره 
 بوده   موظف است کلیه مصوبات کمیته را به دبیرخانه شورا ارسال نماید. 

 
درصورت ضیر رت بیه تشیخیص ریاسیت       یل خواهد شد حداقل هر ماه یکنار تشککمیته جلسات  -2تنصره 
 باشد نی کمتری نیز قابل تشکیل میدر فواصل زماکمیته 
 نماید جلسات را مدیریت می  ،کمیتهنایب رئیس   ،کمیته در غیاب رئیس -3تنصره 
  هش   فنا ری در شرکت مادرتخصصی اعضای حقیقی کمیته به پیشنهاد معا ن مرتنط با امور پژ  -4تنصره 

شوند. انتصاب سال منصوب می 2با حکم مدیرعامل به مدت تایید معا ن تحقیقات   منابع انسانی  زارت نیر ، 
 باشد.های بعدی، بالمانع میمجدد افراد مذکور در د ره

 

 ظایف و       
ی میادر تخصصی   هیای پیژ هش   فنیا ری شیرکت     ها   ا لویتها، اهداف، برنامهانداز، سیاستتد ین چشم -

 اییدشنهاد به شورا جهت تربط   پیذی
 اییدربط   پیشنهاد به شورا جهت تمادر تخصصی ذی تد ین نقشه راه پژ هش   فنا ری شرکت  -
 یابالغی شیورا های ، ضوابط   دستورالعملهاا لویت ،هاها، برنامهی اتخاذ تمهیدات الزم برای اجرای سیاست 

 پژ هش   فنا ری در شرکت مادر تخصصی
 ارجیاع بیه  شیرکت میادر تخصصیی      پژ هش   فنیا ری  های ا لویت   پژ هش   فنا ریهای طرحتعیین  -

 های اختصاصی یا شوراجهت طرح در کارگر هشورا  دبیرخانه
هیا     تایید مجریان   بودجه مورد نیاز طرح تحقیق   توسعههای  های اجرایی   طرح بررسی   تصویب برنامه -

 ع انسانی  زارت نیر بالغی معا نت تحقیقات   مناضوابط ابدر چارچوب 
هیای    شیرکت  سازی نقشه راه پژ هش   فنا ری در شرکت مادر تخصصیی اتخاذ تمهیدات الزم برای پیاده -

 تابعه    ابسته
 های تخصصی مربوطه های مربوط به حوزه مالی پر ژهمنابع تامین  -
 های تابعه    ابسته  شرکت مادر تخصصی نظارت   ارزیابی عملکرد پژ هش   فنا ری شرکت -
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 های پژوهش و فناوری مجریان پروژه -5-2-3-4

 
  فنا ری  زارت پژ هش تخصصی  نهادهایبه عنوان این مراکز  :(مراكز پژوهشي وزارت نیرو) 1مجریان سطح    

هیای  نامیه هیا   آییین  رنامیه ها، ببوده که در چارچوب سیاستبرق  محل انناشت دانش مرتنط با صنعت آب  ، نیر 
 :باشندمی زیردار  ظایف هده، ع  کمیته های ذیربط تخصصی ، عال ه بر همکاری با دبیرخانه شورا ابالغی شورا

 ای صنعت آب   برق مدیریت تحقیقات کاربردی   توسعه -

 های نوین در عرصه صنعت آب   برق ریزی فنا ری پژ هی   برنامه نگاری، سیاست آینده -

   اجرای آنها  زارت نیر  فنا ری پژ هش  های  تهیه نقشه راه طرح -

  زارت نیر  مرتنط با فنا ری کالن ملی پژ هش   هایهمکاری در اجرای طرح -

  هیای   گییری از ظرفییت   بهیره  بیا   ای   کاربردی   بنیادی در حوزه صنعت آب   بیرق  انجام تحقیقات توسعه -
 ورامختلف کشور در چارچوب مصوبات ش

 اجرای مطالعات   تحقیقات راهنردی، کالن، بلندمدت   با ریسک باالی صنعت آب   برق -

 صنعت آب   برقزمینه های نوین در  اکتساب فنا ری -

 کارگیری در صنعت آب   برقهسازی نتایج تحقیقات   ب تجاری -

 های صنعت آب   برق   سیستمتهیه استانداردها   ارائه خدمات آزمایشگاهی   ارزیابی کیفیت تجهیزات  -

 های نوآ ر در حوزه صنعت آب   برق های مورد نیاز جهت ایجاد مراکز   شرکت طراحی   توسعه زیرساخت -

پژ هشی داخیل   خیارج    -های علمی ها، مراکز پژ هشی   قطب ایجاد   توسعه شنکه فنا ری میان دانشگاه -
 کشور در حوزه صنعت آب   برق

 های مادر تخصصی های پژ هش   فنا ری شرکتاص ارجاعی از سوی شورا یا کمیتههای خاجرای طرح -
 

های دانیش بنییان،    های مهندسی، شرکت شامل کلیه مراکز تحقیقاتی   دانشگاهی، شرکت :2مجریان سطح 
 های تحقیقاتی  توانایی انجام طرح باشند که مراکز تخصصی تحقیقات   فنا ری خارج از صنعت آب   برق می

  باشند.فنا رانه مرتنط با صنعت آب   برق  را دارا می
 

 2 1در تعامل با مجریان سیطوح   3تجاری سازی دانش   فنا ری، مجریان سطح  ددر فراین :3مجریان سطح 
 کنند.در د  گر ه اصلی به شرح زیر ایفای نقش می

 دانش محور با فعالیت زیر:های مهندسی، طراحی   نمونه ساز صنعتی برای تولید محصوالت  گر ه -الف

 به محصوالت فنا ری محور 2   1اخذ شده از مجریان سطح  "دانش پایه  "تندیل   -
 علمی   فنی جهانی در توسعه محصوالت فنا ری محور برداری از استانداردها   تجارب بهره  -
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صینعتی کیاال    سازی شده جهیت تولیید  های مهندسی، طراحی   تولیدکننده اننوه محصوالت نمونه  گر ه –ب
 خدمات   ارایه آن به بازار با تکالیف زیر:

 تجاری سازی   اقتصادی نمودن محصوالت فنا ری محور  -

 بردار اندازی   ارایه خدمات پس از فر ش به بهره رفع مشکالت   تنگناهای علمی   فنی پس از راه  -

درصید  60کز پژ هشیی کشیور حیداقل    ها   مرا های دانشگاه گیری مناسب از توانمندی : به منظور بهره1تنصره
 3 2های پژ هش   فنا ری  زارت نیر  از طریق انعقیاد قیرارداد بیا مجرییان سیطح       پر ژهطرح ها   اعتنارات 

 هزینه خواهدشد. 
خود اختصاصی مورد نیاز    توسعه : شرکت های زیر مجموعه  زارت نیر  می توانند طرح های تحقیق2تنصره 

دهنید.   انجیام   2های مادر تخصصی از طریق مجریان سیطح   هش   فنا ری شرکتپس از تایید کمیته پژ را
طرح   نتایج آن را  اطالعات ا لیه، موظفند ضمن اخذ مجوز از مراجع ذیربط )سامانه سمات( های مذکورشرکت

 سال نمایند. ار ) پژ هشگاه نیر / موسسه تحقیقات آب( برای مراکز پژ هشی ذیربط
 

 هااندازه طرحابعاد و  -6-2-3-4
بوده که در صورت نیاز برای  4-1های پژ هش   فنا ری مطابق تعاریف مندرج در بخش طرح مشخصات     

 تدقیق بیشتر، هر ساله شاخص های مربوط به ابعاد   اندازه طرح ها پس از تایید شورا ابالغ خواهد شد.
 

 

 اسناد مرتبط-5

  1404ق انداز جمهوری اسالمی ایران در افسند چشم ی
 های ابالغی بخش علم   فنا ری کشوری سیاست

 سیاست های ابالغی اقتصاد مقا متی - 
 1404برنامه راهنردی  زارت نیر  در بخش آموزش، پژ هش   فنا ری در افق  -
 

 

 بازنگری -6

سیازنده   اتز نظیر اسیتفاده ا  با ،در سال ا ل به صورت آزمایشی بوده   در صورت نیاز به تغییر نامهاین نظاماجرای  
 . گرفتدر دستور کار قرار خواهدتوسط دفتر آموزش، تحقیقات   فنا ری  آنبازنگری ، نظرانصاحب

 



  
 پژوهش و فناوری

  وزارت نيروپژوهش و فناوری  مدیریت و راهبری نامهنظام

 پ فـ  ف ن پن ـ 1 شماره سند:

      تاريخ صدور:

 شماره تجديدنظر:

 تاريخ تجديدنظر:

 11 از    صفحه   امضا

 آ ت ف ت م /

 نترل سندک

 ـ صدور سند 1

      

 گردآورندگان سند:

 علی اکبر مهاجری -

  و امضا مهر     .             ناد اداری مطابقت داردبرداری و بازنگری اس نامه توليد، بهره سند با ضوابط آئين 

 )صادركننده(                    فناوري اطالعاتمديركل دفتر  سمت :            شهريار زند  كننده: كنترلنام و نام خانوادگي  

 

 نام سازمان :                                        تاریخ دریافت سند :  

   مهر و امضا     ( کامل است.                                 …سند از نظـر شكلي )تعـداد اوراق،خوانایي و 

   د.                                                                 های مربوطه ثبت گردی سند در فرم 

   اعتبار مرتبط ابطال گردید. اسناد منسوخ و یا بي 

 كننده :                                       سمت : نام و نام خانوادگي كنترل 

 

 سازماني :  نام واحد 

  و امضامهر       سند                                                   تاریخ :                                 دریافت 

                                      : خاتمه دوره اجرا                                              تاریخ 

 كننده :                                       سمت : گي دريافتنام و نام خانواد

 

 برداری ـ بهره 3 

 ـ ابطال سند 4

 سند در تاریخ :  این

 ابطال گردید.                                                                                     به استناد       

   كننده :                                       سمت :                                                  نام و نام خانوادگي ابطال 

 

 های الزم ـ دریافت سند و کنترل 2 

 مهر و امضا 
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 حسین بنکداری -

 اسماعیل درویشی -

                           مصطفی خطیبی -


