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تيّٗ ٔاِٗ دسِأي ِغافشاْ 
 ٚسٚدي تٗ ايشاْ

 

  
 

 

 

 خذِات تست پٛؽؼ ٚ ٔسٖٛ اعتفادٖ اص آْ
 .٘ا پشداخت ٘ضيٕٗ ٘اي پضؽىي ، خشازي ٚ دسِاْ ِغِّٛيت -1

 .تشيٓ تيّاسعتاْ دس ايشاْ پزيشػ ٚ أتماي پضؽىي تٗ ٔضديه -2

 .تاصگشدأذْ وٛدواْ تٗ وؾٛس ِتثٛع دس فٛست فٛت يا أتماي پضؽىي تيّٗ ؽذٖ -3

 تؼٙالذ ؽشايو ػِّٛي پيٛعت تٛعو ؽثىٗ خذِت سعأي پضؽىي تيّٗ ايشاْ، دس عشاعش وؾٛس خّٙٛسي اعالمِي ايالشاْ    وٍيٗ خذِات ِٛمٛع ايٓ تيّٗ ٔاِٗ تش اعاط      

 .ٚ اسايٗ ِي گشدد
وٍيالٗ ؽالؼة    دس ٘الش زالاي،  . خٛد سا اػمَ ّٔاييذ ٚ گزسٔاِٗ ٔاَ واًِ ٚ ؽّاسٖ تيّٗ ٔاِٗ   وض صيش تّاط زافً ّٔٛدٖ،ادس فٛست ٔياص تٗ خذِات ِٛمٛع ايٓ تيّٗ ٔاِٗ تا ِش

 : سإّ٘ايي الصَ تٗ تيّٗ ؽذگاْ ِستشَ ِي تاؽٕذ ي سعأي ٚ اسايٗ ايشاْ دس عشاعش وؾٛس آِادٖ خذِت تيّٗ
 (خو 29)9998-21 -- -- -- --ّٗ ِغافشاْ، تٍفٓ يت ييٚازذ اخشا -شاْيّٗ ايت -1

 921-66714488ٚ  66732558-9ؽؼثٗ ِّتاص فشدٚعي ِذيشيت تٙشاْ،   –تيّٗ ايشاْ  -2
 921-88723191-5تٙشاْ، ِؼاٚٔت اخشايي تيّٗ ٘اي اؽخاؿ   –اْ تيّٗ ايش -3

ْ  دس فٛستي  -4 ٘الاي تيّالٗ ايالشاْ ٚ يالا دسيافالت خالذِات ٔؾالٛد، ِشاتالة سا اص ىشيالك دٚسٔ الاس ؽالّاسٖ             وٗ تيّٗ ؽذٖ تٗ ٘ش دٌيً ِٛفك تٗ تّاط تا ؽؼة ؽٙشعالتا
 .يشي ٘اي الصَ تٛعو واسؽٕاعاْ ِشوض فٛست پزيشدپي  ،تا پظ اص تؾىيً پشٚٔذٖ ،تٗ تيّٗ ايشاْ اػمَ   66792639-21-9998

 

 ؽشايو ػِّٛي : فقً اٚي 
 تؼاسيف  –اٌف 

تٗ ِٕظٛس صيالاست ، عاليازت ٚ يالا     فٛست أفشادي ٚ يا گشٚ٘ي خاسخي تست پٛؽؼ تيّٗ ايشاْ وٗ تٗ اْگشدؽ شػثاست اعت اص وٍيٗ خٙأ شداْ ٚ : تيّٗ ؽذٖ -1
 .عايش اِٛس تٗ ايشاْ ٚاسد ِي ؽٛٔذ

خٛاٖ تٗ فٛست أفشادي ٚ خالٛاٖ تالٗ فالٛست گشٚ٘الي دس فالٛست ِياتمالت ِؾخقالات تيّالٗ ٔاِالٗ ٚ          ،  اْگشدؽ شتيّٗ اي تٗ  –خذِات پضؽىي  ي ٗياسا: ه تثقشٖ ي
 .گزسٔاِٗ تيّٗ گزاس اِىاْ پزيش خٛا٘ذ تٛد

اص ٚسٚد تيّٗ ؽذٖ تٗ ايشاْ تشٚص ّٔٛدٖ ٚ ِٛخالة دس  غيش اص تيّاسي وٗ پظ فذِات تذٔي ٔاؽي اص ػٛاًِ لٙشي ، ٔاگٙأي ، خاسخي ٚ لاتً سٚيت : فذِات تذٔي -2
 .خٛاعت اِذاد اص ىشف تيّٗ ؽذٖ يا ّٔايٕذگاْ ٚي ؽٛد

تٗ آْ يا آغاص ٚ ِٕؾا آْ پظ اص ٚسٚد تيّٗ ؽذٖ تٗ ايشاْ تٛدٖ ٚ ِٛخالة دس خٛاعالت اِالذاد اص ىالشف      يػاسمٗ ٔاگٙأي ٚ غيش لاتً پيؼ تيٕي وٗ اتتم: تيّاسي -3
 .ٚي ؽٛد تيّٗ ؽذٖ يا ّٔايٕذگاْ

 .خذِات ىثك ِفاد ايٓ تيّٗ ٔاِٗ ؽٛد ي ٗ اي وٗ ِٕدش تٗ ػشمٗ٘ش ٚالؼ: خغاست -4

 .پذس ، ِادس ، فشصٔذاْ ، ّ٘غش ، تشادساْ ٚ خٛا٘شاْ تيّٗ ؽذٖ ػثاستٕذ اص :تغت اْ -5

 .فذِٗ تذٔي يا تيّاسي وٗ عمِت تيّٗ ؽذٖ سا تٗ خيش أذاصد:  ػٍت پضؽىي زاد -6

 .ديٗ اسٚپاٚازذ پٛي سايح دس اتسا: يٛسٚ -7

 .ؽذٖ پشداخت ِي گشدد ٘ا وٗ تٛعو تيّٗ تخؾي اص ٘ضيٕٗ: فشأؾيض -8

 ي پٛؽؼ  گغتشٖ –ب 

 .دس عشاعش وؾٛس خّٙٛسي اعمِي ايشاْ ،  ؽاًِ ِضاياي ِٕذسج دس فقً دَٚ
 ِذت پٛؽؼ –پ 

 .ٗ خٛا٘ذ ؽذيدس ايشاْ اساٛعتٗ يپ سٚص 92خذِات ِٕذسج دس لشاسداد دس فٛست الاِت زذاوثش 
 ِشٚس صِاْ –ت 

 .اص تاسيخ ٚلٛع ، ِؾّٛي ِشٚس صِاْ ِي ؽٛد دٚ عايادػاي خغاست ِشتٛه تٗ ايٓ پٛؽؼ پظ اص گزؽت 
 خأؾيٕي  –ث 

ٚي ايداد زادثٗ ِٕدش تٗ خغالاست ِٕالذسج   ٛيا غشاِت پشداختي دس لثاي زمٛق ٚ دػاٚي تيّٗ ؽذٖ ػٍيٗ ٘ش وظ وٗ ِغتيّٗ ايشاْ تا عمف ٘ضيٕٗ ٘اي ِتسًّ ؽذٖ 
ؽذٖ اص عٛي تيّالٗ ايالشاْ تٛعالو ىالشذ دي الشي تسالت        ٗياسااص خذِات  تخؾيوٗ تّاَ يا  دس فٛستي .تيّٗ ؽذٖ خٛا٘ذ تٛد ٓ يخأؾ ِضاياي ِشتٛه تاؽذ، دس ٌيغت

 .تيّٗ ؽذٖ ِي تاؽذ ٓيخأؾپٛؽؼ تاؽذ ، تيّٗ ايشاْ ٔغثت تٗ زمٛق ٚ ػًٍ ىشذ دػٛي دس ِماتً ىشذ ٘اي ِزوٛس

 
 ِضايا : فقً دَٚ

 ي پضؽىي أتما  -اٌف 

خذِات صيالش سا   اخثاسي گشدد ، تيّٗ ايشاْ ي وٗ تيّٗ ؽذٖ دس ِذت اػتثاس ايٓ لشاسداد ، دچاس فذِات تذٔي ٔاؽي اص زادثٗ يا تيّاسي ٔاگٙأي ٚ يا لشٔييٕٗ دس فٛستي
 .٘اي آْ سا پشداخت خٛا٘ذ ّٔٛد عاصِأذ٘ي ٚ ٘ضيٕٗ
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 .٘اي پضؽىي ٔي ِدٙض يا تاصگشدأذْ ٚي تٗ وؾٛسِتثٛػٗ خٛيؼ تست ِشالثتتشيٓ ِشوض دسِا ٚ أتماي پضؽىي تيّاس تٗ ٔضديهپزيشػ  -1

پالزيشػ ٚ أتمالاي ايؾالاْ تالٗ ِشاوالض دسِالأي        ،٘اي پضؽىي ٚ أتماي تيّاس ٚ ِقذَٚ تٗ ِشاوض پضؽىي ِشتٛىٗ ٚ ٔيالض دس فالٛست ٔيالاص    ي فٛسيت پشداخت ٘ضيٕٗ -2
 .دسيايي ، ٘ٛايي ٚصِيٕي٘اي  ِدٙضتش اص ىشق ِختٍف لاتً دعتشط ِثً ساٖ

 ٘اي پضؽىي  پشداخت ٘ضيٕٗ –ب   
 :تٗ ؽشذ صيشيٛسٚ ٚ يا ِؼادي سياٌي آْ تشاي ٘ش خغاست دس ِذت پٛؽؼ  19999تا عمف 

 .ؽذٖ ٘اي خشازي تيّٗ ؽاًِ ٘ضيٕٗ پضؽىي٘اي  پشداخت ٘ضيٕٗ .1
ٚ  يٛتشاپيال ضي، فييعالشپا  ي٘الا  يخشازال ، يالي داسٚ ي٘الا ٗ ٕال ي، ٘ضيؾ ا٘يٚ آصِا يشتشداسيٗ، خذِات تقٛيت اٌٚيضيؽاًِ ٚ پضؽىي ي٘ا تيفٛس ي٘ا ٕٗيپشداخت ٘ض .2

 .ياص سإٔذگ ئاؽ ي٘ا تيِقذِٚعٛأر ٚ  ًياصلثادث ٛاص ز ئاؽ ٗ ِشتٛى يّاساْ تٗ ِشاکض پضؽکيأتماي ِقذِٚاْ ٚ ت

 .٘اي ٔاؽي اص فاعذ ؽذْ ِٛاد غزايي يتِ٘ا، اص خٍّٗ ِغّٛ يتِ٘اي پضؽىي ٔاؽي اص ِغّٛ پشداخت ٘ضيٕٗ .3

 .عاػت 24يٛسٚ ٚ يا ِؼادي سياٌي آْ دس ٘ش خغاست تٗ اعتثٕاي ِٛاسد ِشتٛه تٗ فذِات تذٔي يا تغتشي ؽذْ تيّٗ ؽذٖ زذالً تٗ ِذت  25:  فشأؾيض
ٗ   سا ٘الايي  خشازالي  ٚ ٘ا تيّاسعتاْ٘اي ِٛاد غزايي ٚ اِثاٌُٙ ، ٘ضيٕٗ ٘اي دسِاْ ىثي دس  تيّٗ ايشاْ پشداخت ٘ضيٕٗ ٘اي اٚسژأظ پضؽىي ، ِغِّٛيت ؽالذٖ يالا    والٗ تيّال

يچ ياله اص  ؽالاًِ ٘ال   تؼٙالذ ايٓ . ِي ّٔايذ تؼٙذٚي ِتسًّ ؽذٖ اعت ، تش اعاط گٛا٘ي پضؽىي دس ِٛاسد ٔياص فٛسي ٔاؽي اص فذِات تذٔي يا تيّاسي ٔاگٙأي   ي ّٔايٕذٖ
 .أٛاع پشٚتض٘ا ّٔي تاؽذ

ُ پضؽىي دس ايشاْ ٚ پضؽه ِؼتّذ تيّٗ ايشاْ ٚمؼيت پضؽالىي تيّالٗ   ٘اي پضؽىي تست پٛؽؼ تا ٕ٘ اِي لاتً پشداخت اعت وٗ ىثك تؾخيـ تي ٘ضيٕٗ  دس ٘ش فٛست،
ٗ  ٗؽذٖ تشاي تاصگشدأذْ تٗ وؾٛس ِتثٛػ  ٘الاي پضؽالىي تالا عالمف ٘ضيٕالٗ ٘الاي       ِسشص گشدد ٚ تيّٗ ؽذٖ ٔياص تٗ دسِاْ ٔذاؽتٗ تاؽذ ٚ تٗ دٌيً ػذَ اِتٕاع تيّٗ ؽذٖ ٘ضيٕال

 .تاصگؾت لاتً پشداخت خٛا٘ذ تٛد
، ِشاوض خشازي ِسالذٚد ٚ دي الش ِشاوالض تخققالي خٙالت تيّالاساْ ٚ        ٘ا تيّاسعتاْ ئؾأاص لثيً  ٔياص تيّٗ ؽذٖتيّٗ ايشاْ اىمػات ِٛسد   ،يدس ِٛاسد فٛسيت پضؽى – پ

 .کشد٘اي الصَ سا اسايٗ خٛا٘ذ  ٚ تٛفيٗ ٖدس اختياس ٚي لشاس دادسا  ِقذِٚاْ
 يتاصگشدأذْ خغذ ِتٛف –ت 

عاصي ٚ تٙيٗ تاتٛت الصَ تالشاي زّالً ٚ    ٘اي ِشتٛه تٗ آِادٖ ذات الصَ تشاي أتماي ٚ يا تاصگشدأذْ خغذ سا اتخار ّٔٛدٖ ٚ ٘ضيٕٗتّٙيدس فٛست فٛت تيّٗ ؽذٖ ، تيّٗ ايشاْ 
 .ّٔايذ سا تمثً ِي ثٛػؼتدس کؾٛس ِ تٗ ِسً الاِت ٚي  آْ٘اي ِشتٛه تٗ أتماي  ٘ضيٕٗٚ   فشٚدگاٖ تشيٓ ٔضديهأتماي خغذ تٗ 

 .تؾييغ ٚ تذفيٓ تست پٛؽؼ ّٔي تاؽذ ٘اي ِشاعُ  ٘ضيٕٗ: تثقشٖ 
 تاصگشدأذْ وٛدواْ تي عشپشعت  –ث 

ٖ  لادس تٗ عشپشعتي وٛدن ،ِشتٛه تٗ أتماي پضؽىي يا تاصگشدأذْ خغذ اص ايشاْ ،اِذادتيّٗ ؽذٖ تٗ ِٛخة خذِات ٕ٘ اَ ٚلٛع زادثٗ، ٘شگاٖ  خالٛد  عالاي   15صيالش   ّ٘الشا
 .سا فشاُ٘ خٛا٘ذ آٚسد ٔذْ وٛدن ِضتٛس تٗ وؾٛس ِتثٛػٗشدأثاؽذ ، تيّٗ ايشاْ تّٙيذات الصَ خٙت تاصگ

 ِؼامذت زمٛلي -ج
 .ٛسٚي 259 ياٌيدث سإٔذگي دس ىي الاِت دس ايشاْ زذاکثش ِؼادي  سدػاٚي زمٛلي ٚ ويفشي ٔاؽي اص زٛادس ٘اي الصَ ٚ ِؼامذت  ييسإّ٘ا ي اسايٗ

 ؽذْ ِذاسن گُ -چ
تشاي خاي ضيٓ ّٔٛدْ سا تمثً خٛا٘الذ   يِمتنالصَ خٙت الذاَ  سإّ٘ايي ٘ايزسٔاِٗ، ٚيضا، تٍيو ٘ٛاپيّا، تيّٗ ايشاْ ِذاسن ُِٙ ِغافشتي اص خٍّٗ گ ؽذْ گُدس فٛست 

 .ّٔٛد
 ٘اي أتماي ّ٘شاٖ اص وؾٛس ِثذا دس ؽشايو ٚيژٖ پشداخت ٘ضيٕٗ -ذ

تيّاسعتاْ تغتشي ؽٛد، تيّٗ ايشاْ ِخالاسج أتمالاي يىالي اص اػنالاي تمفقالً      سٚص دس  19ٔاِٗ، تيؾتش اص  ؽذٖ تٗ ػٍت زادثٗ يا تيّاسي ِؾّٛي ايٓ تيّٗ تيّٗ فٛستي وٗدس 
 .سا پشداخت خٛا٘ذ ّٔٛد( سفت ٚ تشگؾت تٗ ِسً تغتشي تيّٗ ؽذٖ ي ٘ضيٕٗ) ؽذٖ خأٛادٖ ٚي اص وؾٛس ِسً الاِت تيّٗ

 
 ات ػِّٛي ياعتثٕا: فقً عَٛ 

 .ّي تاؽٕذٔخذِات ِٛمٛع ايٓ لشاسداد  ِفاد داخً ايشاْ تاؽٕذ، ِؾّٛي ،دس ٘ش دٚسٖ عفشسٚص ِتٛاٌي  92اص ؾتش يتأي وٗ گزاس تيّٗ –اٌف 
 ٔياتالالالت تالالالذْٚ اػالالالمَ ٚ وغالالالة ِٛافمالالالت لثٍالالالي اص تيّالالالٗ ايالالالشاْ        تالالالٗ ٘الالالاي دسِالالالأي والالالٗ تيّالالالٗ ؽالالالذٖ تالالالٗ ىالالالٛس ِغالالالتميُ ٚ يالالالا        ٘ضيٕالالالٗ –ب 

 .ِتسًّ ؽذٖ اعت ِؾّٛي تؼٙذات تيّٗ گش ّٔي تاؽذ ( 4ِٛمٛع فقً)
 ٘اعايش اعتثٕا –پ 

 .ٔاؽي اص أشژي دسِأي  ػٛاسك  - 1
 . ؽذٖدس وؾٛس ِسً الاِت تيّٗ  يلثٍاص ِؼاٌدات أداَ يافتٗ ٔاؽي ػٛاسك   – 2

 .ِٛاسد ٔاؽي اص الذاِات پيؾ يشي يا ٚاوغيٕاعيْٛ  – 3
 .٘اي آب ِؼذٔي  ٛس صيثايي ، ِؼاٌدٗ اص ىشيك چؾّٗٔاؽي اص فيضيٛتشاپي ، آفتاب دسِأي ٚ دسِاْ تٗ ِٕظػٛاسك  – 4

. ْ تالٛدٖ يالا ِالي تاؽالذ     ِٛاسد ٔاؽي اص تيّاسي ِٛخٛد ، اتتمي ِدذد تٗ تيّاسي ِضِٓ ٚ يا اداِٗ ي ٚمؼيتي وٗ تيّٗ ؽذٖ اص آْ ِيٍغ تٛدٖ ٚ يا تشاي آْ تسالت دسِالا   – 5
 .دٚساْ تيّاسي ِسغٛب ِي ؽٛد  ي اصيدٚساْ ٔما٘ت خض
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 .، ياغي گشي ٚ ػٍّيات تشٚسيغتي(خٛاٖ خٕگ اػمَ ؽذٖ يا ٔؾذٖ تاؽذ) ػٍّيات خقّأٗ تداٚص ٔظاِي ، الذاَ دؽّٓ خاسخي ،  ِٛاسد ٔاؽي اص خٕگ ، – 6

 .ؽشوت دس اػّاي خٕايي  ايِٛاسد ٔاؽي اص فذِات ػّذي ٚاسدٖ تٗ خٛد  – 7
 .ّٔايؼ ِٛتٛسي  ، ِغاتمٗ دٚچشخٗ عٛاسي ٚ ٘ش ٔٛع ِغاتمٗ يا ياعة دٚأِٛاسد ٔاؽي اص ؽشوت تيّٗ ؽذٖ دس ؽشه تٕذي زشفٗ اي ، ِغاتمٗ  – 8

 .تيّٗ ؽذٖ دس صد ٚ خٛسد ِ ش دس زاٌت دفاع اص خٛد ٔاؽي اص ؽشوت ِٛاسد  – 9
 . ِٛاسد ٔاؽي اص تّشيٕات ٚسصؽي زشفٗ اي يا تّشيٓ تٗ ِٕظٛس ؽشوت دس ِغاتمات سعّي ٚ يا ّٔايؼ  – 19

تيٛ ٔاؽي اص تؾؼؾؼات عٛخت ٘غتٗ اي يا ِٛاد ساديٛ اوتيٛ عّي لاتً أفداس زالادث ؽالذٖ   ِٛاسدي وٗ تش اثش يا تٗ ٚاعيٗ تدضيٗ ِٛاد ساديٛ اوتيٛ يا آٌٛدگي ساديٛ او – 11
 .اي وٗ ِغتميّا يا تٗ ىٛس غيش ِغتميُ ايداد ؽذٖ تاؽذ  اي لاتً أفداس يا ٘ش پذيذٖ ٘غتٗ، يا ِٛاسد خيش صا اص ٘ش ِدتّغ ٘غتٗ 

تيّٗ اي تٗ خالاىش آْ تسالت ِؼاٌدالٗ    ٗ تيّٗ ؽذٖ لثم اص آْ آگا٘ي داؽتٗ ٚ لثً اص ؽشٚع دٚسٖ پٛؽؼ ٔاؽي اص تيّاسي ٘اي ِضِٓ يا اداِٗ داس يا ؽشاييي وػٛاسك  – 12
 (.دٚساْ تيّاسي ِسغٛب ِي ؽٛد ٚخض دٚساْ ٔما٘ت)ٛعو تيّٗ ؽذٖ يا ّٔايٕذٖ ٚي گشدد لشاس گشفتٗ ٚ عثة دسخٛاعت وّه ت

 .أتظاس صايّاْ ٚ يا عمو خٕيٓ اختياسي ٔاؽي اص تاسداسي دس خمي عٗ ِاٖ ِأذٖ تٗ صِاْ ِٛسد ػٛاسك  – 13
 .ٔاؽي اص تيّاسي ٘اي سٚأي ٚ خْٕٛ ػٛاسك  – 14

ٚ٘ايي وٗ تست ٔظش پضؽه فالمزيت داس تدالٛيض ٚ   داس اعتثٕايي ٚ يا وٍي ِقشف ِؾشٚتات اٌىٍي ٚ داسٚ٘اي سٚاْ گشداْ ٚ ِٛاد ِخذس تٗ ئاؽي اص آثاس خضػٛاسك  – 15
 . ِقشف ؽذٖ تاؽذ 

 . ػًّ ِؾاتٗالذاَ تٗ ٘شگٛٔٗ خٛدوؾي يا اص ئاؽ يّاسيا تي، يشازات تذِٔشگ، خ – 16
، ٚسصػ ٘اي صِغالتأي ، ٘ٛأالٛسدي يالا ٘شگٛٔالٗ پالشٚاص تالٗ       ئٛسدي ، غٛافغاس  ، (يفؼٛد زشفٗ ا)ٔٛسدي  ِٛاسد ٔاؽي اص ؽشوت يا زنٛس دس ِغاتمات زشفٗ اي ، وٖٛ – 17

ه ٘ٛاپيّاي ِداص وٗ تٛعو ِتقذي ٘ٛايي تاصسگأي داساي ِدٛص اداسٖ ِي ؽٛد يا تست ِاٌىيت ٚ ِذيشيت يه ؽالشوت  تٗ ػٕٛاْ ِغافش يؽذٖ ِٛاسدي وٗ تيّٗ  اعتثٕاي
 .تاصسگأي لشاس داسد، پشٚاص ّٔايذ 

 .٘ضيٕٗ ٘اي پضؽىي ِشتٛه تٗ زٛادث ٔاؽي اص أداَ واس٘اي عخت ٚ پش خيش ، ٔظيش واس٘اي عاختّأي  – 18

 .اص آْ ئاؽ ي٘ا ياسّيٚ ت ياختمالت ِادسصاد -19

 

 ٚظايف تيّٗ ؽذٖ : فقً چٙاسَ 
 ػِّٛي  ي سٚيٗ – اٌف
  دسخٛاعت وّه – 1

 : ِشوض اِذاد ؽثأٗ سٚصي تيّٗ ايشاْ تّاط گشفتٗ ٚ اىمػات صيش سا اػمَ ّٔايذ  تشيٓ ٔضديه ٓ فشفت ِّکٓ تايدس اٌٚ دس ِٛاسد اميشاسي ، تيّٗ ؽذٖ تايذ
 . ِغافشي ي ِذت اػتثاس تيّٗ ٔاِٗٔاَ واًِ تيّٗ ؽذٖ ، ؽّاسٖ ٚ  -

 .ٔؾأي ِسً الاِت دس ايشاْ ٚ ؽّاسٖ تٍفٓ تّاط -

 .ؽشذ ِختقش زادثٗ ٚ تيّاسي ٚ ٔٛع وّه ِٛسد دسخٛاعت -

 ػذَ لقٛس دس اىمع سعأي تٗ تيّٗ ايشاْ  – 2
 : اػمَ خغاست

خغاست اػمَ ؽذٖ پالظ اص ايالٓ ِالذت ِٕتفالي تٍمالي       .ّٗ گش اػمَ ؽٛداٚسٖ پضؽىي تٗ تيعاػت پظ اص ؽشٚع تغتشي ٚ يا ِؾ 72خغاست تايذ زذاوثش ظشف ِذت 
 .ؽذٖ ٚ ِشدٚد لٍّذاد ِي گشدد 

 ِٛاسد ِٛاخٙٗ تا خيش خأي  –ب 
ٓ  ٚي تايذ فٛسا تشتيالة أتمالاي تالٗ      ي تيّٗ ؽذٖ يا ّٔايٕذٖ تٗ سغُ ِادٖ فٛق ٚ ِفاد ايٓ لشاسداد ، دس ؽشايو ِٛاخٙٗ تا خيش خأي ، -1 ْ  ٔضدياله تالشي سا  تيّاسعالتا

 .أداَ دادٖ ٚ دس اٌٚيٓ فشفت ِشاتة سا تٗ اىمع تيّٗ ايشاْ تشعأذ 
 تغتشي ؽذْ لثً اص اىمع سعأي -2

ِشاتالة سا تالٗ    تايالذ  يتغالتش عالاػت اص صِالاْ    48ٚي ظشف ِالذت   ي دس ِٛسد ٘ش تيّاسي يا فذِٗ خأي وٗ ٔياص تٗ تغتشي ؽذْ داؽتٗ تاؽذ ، تيّٗ ؽذٖ يا ّٔايٕذٖ
٘ايي وٗ دس اثش تاخيش تيّٗ ؽذٖ دس اِش اىمع سعأي ايداد ؽالذٖ اعالت    ٘ضيٕٗ  ي ٗ ايشاْ سا ٔغثت تٗ ِياٌثٗلقٛس دس ايٓ اِش ِي تٛأذ تيّ. ٔذ اىمع تيّٗ ايشاْ تشعا

 .، ِسك عاصد 
 ِٛاسد ػِّٛي  –پ 
 ِسذٚديت  – 1

 . ػٛالة آْ تٗ واس تٕذد  ٘شگٛٔٗ الذاَ الصَ سا خٙت خٍٛگيشي اص گغتشػ آثاس ٚ تايذ تٗ ِسل ٚلٛع خغاست ، تيّٗ ؽذٖ
 تاصيافت خغاست  – 2

 .  خٛا٘ذ تٛد تيّٗ گش تٗ ٗتاصيافت خغاست اص ِٕاتغ ِشتٛىتّاَ ِذاسن ٚ ِغتٕذات الصَ تشاي  ي ٗيٍِضَ تٗ اسادس ِٛاسد ِمتني تيّٗ ؽذٖ 
 داخً ايشاْ  دس خاسخي اْگشدؽ شتيّٗ ٔاِٗ ِغافشاْ ٚ 

دسخٛاعالت خالٛد سا تالٗ     ،ِٛظف اعت ظشف ِذت ؽؼ ِاٖ اص تاسيخ فذٚستيّٗ ٔاِٗ تاؽذ  فغخپيٛعت تيّٗ ٔاِٗ دسفذد  چٕأچٗ تيّٗ گزاس تش اعاط ؽشايو: تٛخٗ 
 .ٔاپزيش ٚ زك تيّٗ ٔيض غيش لاتً تشگؾت خٛا٘ذ تٛد  فغخدس غيش ايٓ فٛست ، تيّٗ ٔاِٗ . ٗ ّٔايذيتيّٗ ايشاْ اسا
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تيّٗ ٔاِٗ دسِأي ِغافشاْ 
 ٚسٚدي تٗ ايشاْ

 

  
 

 

 

 . ذ اعت سا تشاي ؽّا آسصِٕٚ يتيّٗ ايشاْ عفشي خٛػ ٚ دٚس اص خيش

 .عاػت ِشاتة سا تٗ تيّٗ ايشاْ اىمع د٘ذ  72دس فٛست تشٚص ٘ش گٛٔٗ خغاست خأي ٚ ِاٌي ، تيّٗ ؽذٖ ِٛظف اعت زذاوثش ظشف ِذت 

 .ِغافش گشاِي ، خٛا٘ؾّٕذ اعت وٗ ِستٛيات دفتشچٗ ٚ تيّٗ ٔاِٗ سا تٗ دلت ِياٌؼٗ فشِاييذ : تزوش 

 
  خي دس داخً ايشاْ خاس اْگشدؽ شتيّٗ ٔاِٗ ِغافشاْ ٚ 

 :ٔؾأي  :ؽشوت عٙاِي تيّٗ ايشاْ
 :تٍفٓ 

 : فاوظ 
E - MAIL 

  

 : ٔؾأي  :ّٔايٕذگي

 :تٍفٓ 
 :فاوظ 

E - MAIL 

  

 
 :ٔکات ُِٙ
 .تاؽذ يشاْ تٗ ؽشذ ِٕذسج دس گزسٔاِٗ ِيا ياعمِ يخّٙٛس کؾٛس خ ٚسٚد ؽّا تٗيّٗ ٔاِٗ ّ٘ضِاْ تا تاسيٓ تيآغاص پٛؽؼ ا .1

 3ش ِالٛاسد  يٛسٚ ٚ دس عالا يال  2شاْ ٔثاؽذ، ِؼالادي  يشاْ لادس تٗ أداَ عفش خٛد تٗ ايا يضايً ػذَ اخز ٚيّٗ ؽذٖ تٗ دٌيکٗ ت يّٗ ٔاِٗ دس فٛستيٓ تيٕٗ فغخ اي٘ض .2
 .تاؽذ يٛسٚ ِي

 .تاؽذ يِ يّاسيا تشٚص تيفمو دس ِسً ٚلٛع زادثٗ ٚ  يا ٚازذ پٛي ِسٍياي يپشٚٔذٖ ٘ا تٗ س يپشداخت خغاست دس تّاِ .3

 .ش لاتً پشداخت خٛا٘ذ تٛديشاْ پشداخت ؽذٖ تاؽٕذ، غيّٗ ايّٗ ؽذٖ ٚ تذْٚ ِٛافمت تيًّا تٛعو تيکٗ ِغتم يي٘إٗ ي٘ض .4

کالٗ   يِالٛاسد . شاْ اىمع د٘ذيّٗ اي، ِٛمٛع سا تٗ تيا الذاَ تٗ ِؾاٚسٖ پضؽکيّاسعتاْ ٚ يؽذٖ دس ت يعاػت تؼذ اص تغتش 72ّٗ ؽذٖ ِٛظف اعت زذاکثش تا يت .5
 .خٛإ٘ذ تٛد يش لاتً تشسعيشاْ اىمع دادٖ ؽٛٔذ غيّٗ ايؽذٖ تٗ ت ٓييتؼذ اص ٍِٙت تؼ

خ اػتثالاس  ي، ؽالّاسٖ تالاس  ئاَ ٚ ٔالاَ خالأٛادگ  ا ِسً ٚلٛع زادثٗ تّاط زافً ّٔٛدٖ ٚ يشاْ ِسً الاِت ٚ يّٗ ايٓ ؽؼثٗ تيک تشيتا ٔضداص تٗ اِذاد، يدس فٛست ٔ .6
 .ذيياػمَ ّٔااص خٛد سا يؼ آِذٖ ٚ ٔٛع کّک ِٛسد ٔيِؾکً پاص  يّٗ ٔاِٗ، ؽّاسٖ گزسٔاِٗ، آدسط ، تٍفٓ ٚ ؽشذ ِختقشيت

 (خو 29)9998-21 -- -- -- --ّٗ ِغافشاْ، تٍفٓ يت ييٚازذ اخشا -شاْيّٗ ايت -6-1
 921-66714488ٚ  66732558-9تٙشاْ، ِذيشيت ؽؼثٗ ِّتاص فشدٚعي  –تيّٗ ايشاْ  -6-2

 921-88723191-5تٙشاْ، ِؼاٚٔت اخشايي تيّٗ ٘اي اؽخاؿ  –تيّٗ ايشاْ  -6-3

٘اي تيّٗ ايشاْ ٚ يا دسيافت خذِات ٔؾٛد، ِشاتة سا اص ىشيالك دٚسٔ الاس ؽالّاسٖ     وٗ تيّٗ ؽذٖ تٗ ٘ش دٌيً ِٛفك تٗ تّاط تا ؽؼة ؽٙشعتاْ دس فٛستي -6-4

 .تٗ تيّٗ ايشاْ اػمَ، تا پظ اص تؾىيً پشٚٔذٖ، پي يشي ٘اي الصَ تٛعو واسؽٕاعاْ ِشوض فٛست پزيشد   66792639-21-9998
 .ٛعتٗ تداٚص کٕذيسٚص پ 92ذ اص يِؼتثش تٛدٖ کٗ ِذت ٘ش عفش ٔثا يِذت ِؾخق يؽٛٔذ تشا يکثاس فادس ِيؼ اص يت يعفش٘ا يکٗ تشا ييّٗ ٔاِٗ ٘ايت    .7

 .تاؽذ يّٗ ٔاِٗ خاسج ِيٓ تياص ؽّٛي تؼٙذات ا يات عاختّأيغک تاال ِإٔذ ػٍّياص ِؾاغً تا س يزٛادث ٔاؽ يپضؽک يٕٗ ٘اي٘ض.    8
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