
 سازمان  مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

 :فرم تعهد نامه اعضا هیئت مدیره و امتیاز آوران

. گیااه   اینجانب ........................................  فرزند .............................. به شماره ملی  ......................... 

م  نمایم که با اطالع کامل از قاانین، مقیررا،، آییین نامیه هیا و رسیتار ااعملهیای ت ی ی         

ز عاامییل ت یی ی  صییالتیت شییرکت  صییالتیت م ییاوران و نیماننییاران بییه عنییاان ینیی  ا 

............................................. رر فرآیند رتبه بندی با سمت ...................................... تضیار راشیته و   

صحت و اصاات مدارک ااصاق  رر سیامانه و میدارک فیزینی  اراشیه شیده را تاییید نمیاره و از        

چهیار سیااه    مید، اعتبیار  "هینامه ت ی ی  صیالتیتخ وصاصیا:    تعهدا، ناش  از رریافت گاا

ب  نامه  سیازمان میدیریت و برنامیه رییزی ک یار مبنی  بیر ت لی          "،  "گااهینامه صالتیت

محساب شدن ورید و فروش مدرک تحصیل  و تضار صیاری رر شیرکتها بیه من یار کسیب      

 141ت مقیرر اصیل   آگاه  کامل راشته و م مال ممناعی "امتیازرر فرآیند ت  ی  صالتیت

  1337قانان اساس  و قانان منع مداوله کارمندان روات رر معامال، رواتی  مصیاب ری میاه    

نباره و به محض شمال مقررا،، ماضاع را فارا به اطیالع سیازمان محیل ت ی ی  صیالتیت      

میرسانم. چنانچه والف هر یک از اقاریر و تاییدا، فاق ااذکر و مدارک نیاسیت هیای ضیروری    

اثبا، برسد عالوه بر شمال مجازا، های مترتب بر اراشه مدارک و اطالعا، غیر واقع  بیه   آن به

مراجع روات  تق هیچگانه اعتراض  به تصمیم سازمان مدیریت و برنامه رییزی اسیتان فیارس    

رسیتگاه هیای اجرایی  رر میارر     اغا صالتیت و اعمال محرومییت و نییز بیه تصیمیم      مبن  بر

ر این اطالعا، غیر واقع  منعقد شده اسیت و ضیبض ضیمانا، نامیه هیای      قراررارهای  که رر اث

 مرباط به آن را ن ااهم راشت.

سینل  اینجانیب رر سیامانه    همچنین متعهد م  شام که امضا ررج شده رر قسمت نیاسیت نر 
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