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محل درج مهر دفتر نوسازی و تحول اداری

ايه فرآيىد كٍ در اختيار شماست ،تحت كىترل طرح مديريت يکپارچٍ فرآيىدَا در
سازمان ايقاف ي امًر خيريٍ می باشد.
خًاَشمىد است ضمه وگُداري ،اجرا ي استفادٌ مىاسب از ايه فرآيىد از تُيٍ ي تًزيع
َر گًوٍ كپی از آن خًدداري فرماييد.
لطفا در صًرت وياز بٍ َر گًوٍ كپی ي يا تغيير در محتًاي ايه فرآيىد ،با دفتر
وًسازي ي تحًل اداري سازمان َماَىگی وماييد.
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