درخواست هجوز اهحا اوراق راکذ

هعاونت اسناد هلی

اداره کل شناسایی و فراهن آوری اسناد هلی
ً -1بم دستگبُ:

فرم(/1/14ارز/ت)86/
شوبسُ

ً -2بم ٍاحذ ایجبدکٌٌذُ:

تبسیخ
 -3تبسیخ اص:

تب:

ٍ -5احذ شوبسش:

 -4تؼذاد:

 -6هَصَع:
 -7ششح هَضَع (اص ایجبد تب ساکذ شذى ) :

 -8دالیل اهحب:

 -9شٌبسِ هجَصّبي قبلی هشتبظ ببهَضَع:
پس اص

-10هذت ًگْذاسي پیشٌْبدي دس آیٌذُ:

اساهی و اهضا هقاهات تأییذ کننذه
اٍساق هزکَس پس اص عی هذت پیشٌْبدي فبقذ ّشگًَِ اسصش بشاي ایي دستگبُ هی ببشذ.

پیشنهادهای سازهاى اسناد و کتابخانه هلی جوهوری اسالهی ایراى
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

پست
سبصهبًی

ًظش ٍ پیشٌْبد

کبسشٌبس
دبیش شَسا
ساي شَساي اسٌبد هلی:
ایي دسخَاست دس جلسِ شوبسُ :
بِ ثبت سسیذ.

شَساي اسٌبد هلی هغشح ٍ بب شٌبسِ :

اهضب

راهنوای تکویل فرم« درخواست هجوز اهحا اوراق راکذ»
فرم(/1/14ارز/ت)86/

نحوه تکویل
 دس گَشِ سوت چپ ببالي فشم ،تبسیخ ٍشوبسُ تٌظین فشم دسج هی گشدد. دسسدیفْبي شوبسُ ً 2 ٍ 1بم دستگبّی کِ دسخَاست هجَص ًوَدُ است ًٍبم ٍاحذ ایجبد کٌٌذُ اٍساق ًَشتِ هی شَد. دس سدیف  3تبسیخ ایجبد اٍساق ساکذ بش حسب سبل  ،دس هقببل ٍاژُ ّبي (اص) ٍ (تب) رکش هی شَد. تؼذاد کل اٍساق بشحسب ػذد ٍ ٍاحذ شوبسش آًْب بشحسب پشًٍذُ ،صًٍکي ،فشم ،دفتش ً ،قشِ  ،ػکس ٍ ...دس سدیفْبي ًَ 5 ٍ 4شتِهی شَد.
 دس سدیف  6هَضَع اٍساق بب سػبیت اختصبس ٍ جبهغ بَدى رکش هی گشدد.دس سدیف  7ششح کبهلی اص خصَصیبت اٍساق رکش هی گشدد کِ ًشبى دّذ دلیل ایجبد اٍساق چیست ،چِ هغبلب ٍ هَضَػبتی سا دس بشهی گیشد ،اقذاهبت اًجبم شذُ کذاهٌذ ٍ هشاحل پبیبًی اقذاهبت یب هختَهِ شذى پشًٍذُ ّب تبییي شَد.
دس سدیف  8دالیل اهحبء اٍساق رکش هی گشدد بِ عَسي کِ اص تَضیحبت اسائِ شذُ  ،فقذاى ّش گًَِ اسصش حقَقی  ،اداسي ٍاستٌبدياٍساق بِ صشاحت استٌببط شَد.
شٌبسِ هجَصّبي قبلی کِ هشتبظ بب هَضَع اٍساق ببشذ دس سدیف  9رکش هی شَد.-دس سدیف  10هذت صهبًی کِ دس ًظش است اٍساق پس اص آخشیي اقذام دس دستگبُ ًگْذاسي ٍبؼذ اص آى اهحبء شًَذ پیشٌْبد هی گشدد.

هقاهات هشروحه زیر پس از هطالعه و هوافقت با اهحا اوراق راکذ هنذرج در فرم  ،با رکر نام ونام
خانوادگی و پست سازهانی  ،قسوت هربوطه را اهضا هی نواینذ.
-1هذیش کل یب هؼبٍى هذیش کل دفتش ٍصاستی دس ٍصاستخبًِ ّب
-2یکی اص هؼبًٍیي ٍصیش دس صَستی کِ ٍاحذ اسٌبد صیش ًظش دفتش ٍصاستی فؼبلیت ًذاشتِ ببشذ.
--3هقبم هسئَل دس سبصهبًْب  ،ششکت ّب ٍ هؤسسبت دٍلتی یب یکی اص هؼبًٍیي آًْب
-4هقبم هسئَل اهَس حقَقی دستگبُ
-5هقبم هسئَل اهَس اداسي دستگبُ
-6هقبم هسئَل اهَس هبلی دستگبُ
-7هقبم هبفَق ٍاحذ ایجبد کٌٌذُ اٍساق
-8هسئَل اسٌبد دستگبُ

قسوت انتهایی فرم هربوط به پیشنهادهای سازهاى اسناد و کتابخانه هلی ایراى هی باشذ.
دس ایي قسوت کبسشٌبس سابظ ٍ دبیش شَسا پس اص رکش ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍاظْبس ًظش خَد دسخصَص اٍساق اهحبیی هحل هشبَعِ سا
اهضب هی ًوبیٌذ.
دس اًتْب ،سأي شَساي اسٌبد هلی دس سدیف هشبَعِ دسج هی گشدد ٍسپس شوبسُ جلسِ بِ اًضوبم شٌبسِ هجَص ثبت هی شَد.

