
 
 
 
 

 

 وزارت راه و شهرسازی
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 ارائه گردد:  A4*** توجه :  کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً می بایست کاغذ 

 ارزشیابی گردد.راجع ذی صالح ماسناد ارائه شده می بایست توسط 

 تمامی صفحات مدارک و اسناد ارائه شده می بایست به تأیید مجتمع قضایی رسیده و صحت آن تأیید شود.

 بایست فاقد کلمه ابزاری باشد. برابر با اصل مدارک ارائه شده می
 

  

  لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید :

 کنترل مدارک :

 توضیحات :

 

 

 

 

    خ و امضاء کارشناس مربوطه:  تاری                                                                                                                                                             

 
 

 

 

 

  


