
 
 

 

 ادخ مان هب   
 واپ نانادقوقح هاگشاب 

 
 ،یقوقح لغاشم نابحاص ،دیتاسا یاهفرح یاهتراهم و یملع تیفیک ءاقترا فده اب و رطف دیعس دیع اب نامزمه و لاعتم دنوادخ هاگرد زا تناعتسا اب

 :ددرگیم لیکشت لیذ حرش هب واپ نانادقوقح هاگشاب ... و یشزرو ،یحیرفت ،یهافر تامدخ هئارا و یهاگشناد نالیصحتلاغراف و نایوجشناد

 

 نابزیم )لوا

 ۱۴۰۰۷۲۲۴۶۰۰ یلم هسانش و ۴۳۳۲۱ تبث هرامش هب زکرم یرتسگداد یالکو نوناک تراظن تحت واپ رهم نارفداد یقوقح هسسوم

 

 هاگشاب یاضعا )مود

 روشک یلاع شزومآ تاسسوم و اههاگشناد یملع تایه یاضعا و دیتاسا .کی

                                                                                                                      نازومآراک و نارایرتفد ،نارتفدرس ،یقوقح نارواشم و الکو ،تاضق هلمج زا یقوقح لغاشم نابحاص .ود

  یقوقح ناسانشراک و ناریدم .هس

 یمالسا قوقح ینابم و هقف و قوقح یصصخت یرتکد و دشرا یسانشراک ،یسانشراک عطاقم رد یهاگشناد نالیصحتلاغراف و نایوجشناد .راهچ

 

 هاگشاب تامدخ )موس

 )یواعد و یرواد ،یقوقح روما تیریدم ،اهدادرارق ،هرواشم( یقوقح یصصخت تامدخ هئارا .کی

 یقوقح یصصخت نشیکیلپا و اههناماس بلاق رد تامدخ هئارا .ود

  یصصخت یاهرانیبو و اهرانیمس ،اهشیامه یرازگرب .هس

  یصصخت یشزومآ یاههاگراک یرازگرب .راهچ

 کینورتکلا یقوقح یصصخت هلجم و بتک راشتنا و دیلوت .جنپ

 راک و بسک یاضف هب نادنمقالع و نازومآراک یاهفرح شزومآ .شش

 ... و یشزرو ،یرگشدرگ ،یاهمیب ،یکشزپ ،یهافر تامدخ هئارا .تفه

 یکناب تاررقم و طباوض تیاعر اب یکناب تالیهست تفایرد تهج یفرعم .تشه

 یقوقح نالیصحتلاغراف یارب یاهفرح یلغش یاهتصرف یفرعم و داجیا .هن

 یگنهرف و یشزومآ ،یشهوژپ ،یملع تاقباسم و اههراونشج ،اهدادیور یرازگرب .هد
 

 مانتبث لحم و خیرات)مراهچ

 .دنیامن مادقا مانتبث و کرادم لیمکت هب تبسن www.pav.legal  تیاس هب هعجارم اب دنناوتیم ۱۷/۰۳/۱۳۹۹ خیرات زا نایضاقتم

 

 مانتبث کرادم )مجنپ

 www.pav.legal تیاسبو رد مانتبث مرف لیمکت .کی

 یلم تراک یپک .ود

 نشور هنیمز اب یگنر ۳*۴ سکع هعطق کی .هس

 یتنرتنیا هاگرد قیرط زا هنایلاس تیوضع  تراک رودص تباب لایر ۰۰۰/۲۵۰/۱  غلبم تخادرپ .راهچ

 .دنیامرف لاسرا info@pav.legal یناشن هب و هدومن نکسا ار موقرم کرادم دیاب مرف لیمکت زا سپ نایضاقتم :هجوت

 
 رادید دیما هب

 واپ رهم نارفداد یقوقح هسسوم یمومع طباور          

 


