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. ارائِ پبیبى ًبهِ ثِ اسبتیذ راٌّوب ٍ هشبٍر قجل اس دفبع- 7

. دریبفت ٍ تکویل فزم اعالم کفبیت اس سبیت هزکش تْزاى غزة ٍ تأییذ آى تَسط اسبتیذ راٌّوب ٍ هشبٍر- 8

. تأییذ کبرًبهِ کلی تَسط کبرشٌبس ٍ هسئَل اهَر هبلی هزکش تْزاى غزة- 9

ٍ شوبرُ حسبة ثبًک هلت  (پشت ٍ رٍ)خزیي حکن کبرگشیٌی، کبرت هلیآتحَیل هذارک فَق الذکز ثِ ّوزاُ کپی - 10

ثِ ( در صَرتی کِ عضَ علوی داًشگبُ پیبم ًَر ًجبشٌذ) استبد داٍر  ( رقوی10-8جبری جبم ٍ یب قزض الحسٌِ )

. کبرشٌبس گزٍُ

. صذٍر ًبهِ اعالم ًظز استبد داٍر ٍ تأییذیِ هقبلِ- 11

. ّوبٌّگی ثب اسبتیذ راٌّوب، هشبٍر ٍ داٍر ٍ کبرشٌبس گزٍُ جْت تعییي ٍ تثجیت تبریخ دفبع- 12

. صذٍر دعَتٌبهِ دفبع ثزای اسبتیذ راٌّوب، هشبٍر ٍ داٍر تَسط کبرشٌبس گزٍُ- 13

. ثجت اطالعبت پبیبى ًبهِ ثزای اسبتیذ راٌّوب ٍ هشبٍر در سیستن گلستبى تَسط کبرشٌبس گزٍُ- 14

. تٌظین قزارداد ثزای اسبتیذ راٌّوب ٍ هشبٍر تَسط کبرشٌبس اهَر هبلی- 15
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