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ختگبىسبصی ٍ اضتغبلضایی هْبست آهَدس تَاًوٌذالذام هطتشن  گضاسش  

 

 ثْضیستی، ،هحیظ ٍالؼی وبس،آهَصش دس سىًَتگبُ ّبی غیش سسویػٌَاى: 

 وشهبًطبُاداسُ ول آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استبى  :تْیِ ضذُ دس

 وشهبًطبُضْشستبى خَاّشاى  3ضوبسُ هشوض آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای 

 15/06/1398 تب 1/1/1397 هشثَط ثِ ثبصُ ی صهبًی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30/6/1398تبسیخ تْیِ: 

 تبئیذ وٌٌذُ گضاسش: هذیش ول آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استبى وشهبًطبُ 
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 همذهِ:

یىی اص هْوتشیي هبهَسیت ّبی سبصهبى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای وطَس، آهَصش هْبست ثِ افشاد جْت ایجبد ٍ 

تَسؼِ اضتغبل پبیذاس است. هغبلؼبت ٍ ثشسسی ّبی غَست گشفتِ حبوی اص آى است وِ آهَصش هْبست ّبی هَسد 

 ی ثشخَسداس است. ًیبص جبهؼِ هٌجش ثِ ایجبد یه وست ٍ وبس هَفك هی ضَد ٍ اص پبیذاسی ثیطتش

آهَصش ّبی فٌی ٍ حشفِ ای ثب ّذف اًتمبل هْبست ّبی هختلف ثِ فشاگیشاى ٍ ًیض اضتغبل ایي دٍسُ ّب اص عشیك 

ذٍدیت ثگیشی ٍ خَد اضتغبلی تَسظ سبصهبى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای پیگیشی هی ضَد. ثب تَجِ ثِ هح هضد

حشفِ ای، تَجِ ثِ همَلِ ٍ ت آهَصاى آهَصش ّبی فٌی سبصهبًی )آصاد( جْت جزة هْبس ثبصاسّبی سبصهبًی ٍ غیش

لزا ثِ ایي ًَع آهَصش ّب ثِ ػٌَاى اثضاسی ثشای  .پزیش استًبوبسآفشیٌی دس ایي آهَصش ّب اهشی ضشٍسی ٍ اجتٌبة 

هی ثبضذ، ًگشیستِ هی ضَد. دس بثلِ ثب ثیىبسی ثبالخع ثیىبسی سبختبسی وِ ًبضی اص تغییشات دس التػبد جْبًی مه

است. ثِ ایي هؼٌی وِ افشاد پس اص وست هْبستْب ٍ  "وبسآفشیٌی" غ خػیػِ ایي آهَصش ّب، ًَػی پشٍسشٍال

تخػع داًص فٌی، لبدس خَاٌّذ ثَد وِ فشغت ّبی ضغلی هٌبسجی سا ثِ دست آٍسًذ ٍ یب دس ًْبیت فشغت ضغلی 

 (.1392ایجبد ًوبیٌذ )تبج آثبدی، 

عشح ّبی اضتغبل صا ًمص هْوی دس التػبد وطَس ایفب هی ًوبیٌذ، ثش ّویي اسبس هؼبًٍت آهَصش سبصهبى ثش آى 

گضاسش "الذام ًوبیذ. فشم  استبى ّباست تب عی گضاسضی، ًسجت ثِ اخز اعالػبت هشثَط ثِ عشح ّبی اضتغبلضا اص 

جْت اػالم هطخػبت، الذاهبت آهَصضی ٍ  "عشح ّبی هطبسوت دس تَاًوٌذسبصی ٍ اضتغبلضایی هْبست آهَختگبى

هجتٌی ثش لشاسدادّب ٍ آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استبى ّب  وِ اداسات ول استپطتیجبًی اسائِ ضذُ دس عشح اضتغبل صا 

ًسجت ثِ تىویل ایي فشم ثشای ّش عشح  ثب آگبّی اص خػیػِ ّب ٍ لبثلیت ّبی ضشوبء خَدتفبّوٌبهِ ّبی ّوىبسی 

ایي فشم ضبهل سِ ثخص هی ثبضذ وِ دس ثخص اٍل اعالػبت وبهلی اص اگبًِ الذام هی ًوبیٌذ. اضتغبلضا ثِ غَست جذ

ٍ ثشًبهِ  ٍ ّوچٌیي ٍیژگی ّب عشح ٍ یب ثٌگبُ ّبی التػبدی هطبسوت وٌٌذُ دس ، هَسسبتهطخػبت سبصهبى ّب

هْبست هبت الذاضٌبسبیی گشٍُ ّبی ّذف خَد عشح آٍسدُ هی ضَد. دس ثخص دٍم اعالػبتی دس خػَظ ّبی 

 اًجبم ضذُ دس عشح آٍسدُ هی ضَد. ٍ تسْیل گشی ٍ دس ثخص سَم ًیض الذاهبت پطتیجبًیآهَصی آهبدگی ضغلی 
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 ثخص اٍل

 :عشحدس وٌٌذُ  هطبسوتالتػبدی ّبی / ثٌگبُ ّب/ ًْبدّب اعالػبت سبصهبى -1

عشح ٍ دس وٌٌذُ  هطبسوتالتػبدی  ّبی )دس ایي لسوت اعالػبت وبهل ٍ جبهغ هشثَط ثِ سبصهبى/ ًْبد/ ثٌگبُ

 آٍسدُ هی ضَد( ّش وذامصهیٌِ ّبی ّوىبسی 

سدی

 ف

 هبّیت دستگبُ ّوىبس ػٌبٍیي ٍ صهیٌِ ّبی ّوىبسی ًبم دستگبُ ّوىبس
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ت

ی 
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خذ
 

 ثىبسگیشی وبس آهَصاى آهَصش دیذُ ّب اتحبدیِ هْذ وَدن 1

دس  حشفِ ّبی هشثی  هْذ وَدن 

 جْت اسائِ خذهتهْذ ّبی وَدن 

 09188396195 خبًن ثبپیشاى  *   

 غٌف  اتحبدیِ 2

 آسایطگشاى

ثىبس گیشی وبس آهَصاى آهَصش دیذُ 

 آهَصضگبُ ّبی آصاد دس آسایطگبُ ّب 

 جْت اسائِ خذهت

 0918740028 خبًن وٌذٍلِ  *   

ثىبس گیشی وبس آهَصاى آهَصش دیذُ  تَلیذی پب ًیز 3

جْت اسائِ حشفِ عشاحی دٍخت 

 خذهت

 09216818393 آلبی اسىٌذسی *   

تَلیذی  ایلیب وژیي  4

 غشة 

ثىبس گیشی وبس آهَصاى آهَصش دیذُ 

جْت اسائِ  حشفِ عشاحی دٍخت 

 خذهت 

 09188873439 خبًن اهبهی *   

آهَصش ثِ  افشاد تحت  پَضص  ثْضیستی 5

ثِ ثْضیستی  جْت تَاًوٌذ سبصی ٍ 

 ضغلی فشغت ایجبدهٌظَس 

 09183555015 آلبی ٍیسبًی   * 

آهَصش ثِ   هؼتبداى ثْجَد یبفتِ   ثْضیستی 6

تحت  پَضص ثْضیستی  جْت 

 ایجبدثِ هٌظَس  تَاًوٌذ سبصی ٍ

 ضغلی فشغت

 *     

استبًذاسی ٍ ضشوت  7

 وبسدٍن 

 ٍ خبًَاس سشپشست آهَصش ثِ صًبى

جْت  .سشپشست ثذ ٍ  سشپشست ثی

 دٍسُ ثشگضاس ضذُ ( 21اضتغبل آًبى )
 ضغلی فشغت ایجبدثِ هٌظَس 

  هؼبًٍت اهَس صًبى    * 

ثخطذاس هشوضی ٍ  8

 دّیبساى 

 

 

تَاهٌذ سبصی صًبى سٍستبّبی هحشٍم  

 ضغلی فشغت ایجبدثِ هٌظَس 

دّیبس سٍستبی     * 

 ثشًجبى 

دّیبس سٍستبی  

 تَللی 

09370991474 

09182661620 
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تَاًوٌذ سبصی وبسوٌبى دس سضتِ   ضشوت ثشق 9

 سسشٍیسىبس خَدسٍ 

-دفتش آهَصش    * 

 خبًن احوذی 

آای هسؼَد  

 ثسیج-هحوذی 

5-38232001 

 ٍیژُ هحیظ ٍالؼی وبس ثبصاس هحَسدس سضتِ ّبی آهَصی هْبست ػٌَاى عشح تَاًوٌذسبصی ٍ اضتغبلضایی:  -2

 خالغِ عشح:  -3

 عشح هطخع گشدد(ولیبت )دس ایي لسوت هختػشی اص 

هْبست آهَصی ثشای  تَاًوٌذ سبصی ٍ اضتغبل صایی جْت هْبست جَیبًی وِ دس هحیظ ٍالؼی وبس)وبسگبُ ّبی سغح 

افشاد ون ثضبػت ٍ صًبى وبسٍسص ّستٌذ ٍ ّوچٌیي دس سىًَت گبُ ّبی غیش سسوی ٍ حبضیِ ًطیي ٍ ضْش(

 .سشپشست خبًَاس ٍ ثی سشپشست ٍ ثذ سشپشست

 اسٌبد ٍ لَاًیي هشتجظ ثب اجشای عشح: -3-1

)دس ایي لسوت اضبسُ ثِ تفبّن ًبهِ یب لشاسداد آهَصضی/ لبًَى/ هػَثِ ٍ سبیش الضاهبت لبًًَی ٍ ضشٍسی وِ عشح ثِ 

 استٌبد آى اجشا هی گشدد، اضبسُ داسد(

وبًبلْبی تؼشیف ضذُ اص سَی سبصهبى هشوضی هػَة گشدیذُ است ٍ دس سیستن پَستبل تؼشیف آهَصش دس لبلت 

 گشدیذُ است وِ ضبهل:وبسگبُ هْبست آهَصی دس هحیظ ٍالؼی وبس.وبسگبُ ّبیی دس لبلت سىًَتگبُ ّبی غیش سسوی

 عشح: هحل جغشافیبیی -3-2

سیبسی، فشٌّگی، اهٌیتی ٍ ... هطخع هی )دس ایي لسوت ٍیژگی اختػبغی عشح ثِ لحبػ جبیگبُ جغشافیبیی، 

 گشدد (

 * هٌبعك هشصی ٍ هحشٍم -

 ًمبط ثبصآفشیٌی ضْشی -

 * هٌبعك ثبفت ّبی فشسَدُ -

 * سٍستب/ ػطبیش -

 * ضْشن غٌؼتی/  ًَاحی غٌؼتی -

 :  روش سبیش هٌبعك -

 

 15/6/1398تبسیخ خبتوِ عشح: . 1/4/1397هبُ        تبسیخ ضشٍع عشح: . 14:      هذت صهبى اجشای عشح -3-3

 

 فشآیٌذ اجشا ٍ جضئیبت عشح: -4

  فشٌّگ ٍ ٌّش                غٌؼت                خذهبت               ثخص فؼبلیت عشح:      وطبٍسصی -4-1
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 ًفش  400 هستمین:  غیش                     ًفش 150هستمین :                      :  هیضاى اضتغبل صایی عشح -4-2

 پیطجشد عشح:الضاهبت تَسؼِ ٍ  -4-3

ّوبٌّگی ّبی غَست گشفتِ ثب ٍاحذّبی حوبیت وٌٌذُ، ضٌبسبیی  ًیبصّبی آهَصضی ًیشٍی وبس، لسوت)دس ایي 

 گشدد(هی ثبصاسّبی جذیذ ٍ هَاسدی اص ایي لجیل هطخع 

............................................................................................................... 

 اّویت اجشای عشح: -4-4

 (هطخع هی گشدد)دس ایي لسوت دالیل اّویت اجشای عشح دس هٌغمِ 

 * اضتغبل صایی ثشای افشاد سشپشست خبًَاس -

 *          ووه ثِ التػبد خبًَادُ -

 * جلَگیشی اص هْبجشت ثِ ضْشّب -

 سضذ هٌبعك ثبصآفشیٌی ضْشی -

 روش سبیش هَاسد -

 

 :عشح ووی دستبٍسد -4-5

)دس ایي لسوت هػبدیك عشح هٌجولِ تَلیذ هحػَل، اسائِ خذهت، ایجبد فشغت ضغلی، پبیذاسی ضغل ّب ٍ ... 

 آٍسدُ ضَد(

بت تَسظ وبس آهَصاى  حشفِ  هشثی هْذ وَدن دس   هْذ وَدن ّب ی سغح ضْش اسائِ خذه -دٍخت پَضبن صًبًِ  

تَاًوٌذ سبصی صًبى  -اسائِ خذهبت دس آسایطگبُ ّب –اضتغبل دس تَلیذی ّب  -ثِ هٌظَس ایجبد فشغت ضغلی  

سشپشست خبًَاس ، هؼتبداى ثْجَد یبفتِ ، افشاد تحت پَضص ثْضیستی ٍ صًبى سٍستب ّبی هحشٍم ثِ هٌظَس  ایحبد 

 فشغت ضغلی ثشای آًبى 

 

 ثخص دٍم

 آهَصضی:الذاهبت   -1

 استبًذاسد ٍ هحتَی آهَصضی:  -1-1

تغجیك استبًذاسدّبی آهَصضی ٍ هحتَی هَسد ًیبص ثب دٍسُ ّبی آهَصضی ثشگضاس ضذُ هطخع هی  لسوت)دس ایي 

 گشدد(
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سشٍیس ٍ   -ثشق سبختوبى –ثشش لجبس ًبصن صًبًِ  –هشثی هْذ وَدن  -آسایص ٍ پیشایص –ًبصن دٍص صًبًِ 

 -گیَُ دٍص -لجبس ثذٍى الگَدٍصًذُ  -ساستِ دٍص -گلین ثبفی تشاسیَم ;  -ویف دٍصی چشهی –ًگْذاسی خَدسٍ 

 -ثبفٌذُ ػشٍسه ّبی تضیئٌی -سبصًذُ هحػَالت ًوذی هذسى

 : هٌبست ٍ تجْیضات ّبی اداسیفضب -1-2

آهَصضگبُ فٌی ٍ حشفِ ای آصاد، اص لجیل آهَصضی داسای تجْیضات هٌبست ی ّبفضب اعالػبت لسوت)دس ایي 

روش   ...ٍ ، سىًَت گبُ ّبی غیش سسوی اغٌبف/ ضوي وبس، جَاس داًطگبُ، صًذاى، پبدگبى، سٍستب، ػطبیشی –غٌبیغ

 (گشددهی 

 تَسظ غٌف هشثَعِ تبهیي هی گشددآهَصش دس هحیظ ٍالؼی وبس ٍ ضوي وبسٍ فضبی  تجْیضات 

 گشدیذُ است تجْیضات ٍ فضبی آهَصش دس سىًَتگبُ ّبی غیش سسوی تَسظ  ایي هشوض آهَصضی تبهیي

 هشثَعِ تبهیي هی گشدد تَسظ دّیبس   سٍستب تجْیضات  ٍ فضبی آهَصش دس 

 هشثی: -1-3

)دس ایي لسوت ًحَُ جزة ٍ تبهیي هشثیبى سبصهبى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای وطَس جْت تذسیس دس دٍسُ ّبی 

 آهَصضی هطخع هی گشدد(

اص استبدوبسّبی خجشُ غٌف ثب ًَجِ ثِ  اًجبم تبییذ  ضوي وبساًتخبة هشثی جْت آهَصش دس هحیظ ٍالؼی وبس ٍ 

 .غالحیتْبی  دایشُ آهَصش اداسُ ول اًتخبة گشدیذًذ

 گشدیذُ است  اص هشثیبى ایي هشوض استفبدُ   سبیش هَاسد  جْت آهَصش دس 

 :ثشًبهِ سیضی ٍ تؼییي ضیَُ آهَصش -1-4

ٍ هحل ثشگضاسی دٍسُ آهَصضی ضبهل:  (تفىیه ثِ) آهَصش سٍش ٍ دیذُ آهَصش وبسآهَصاى تؼذاد)دس ایي لسوت 

، آهَصش اسائِ ضذُ)یبدگیشی الىتشًٍیىی(، هْبست آهَصی دس هحیظ وبس ٍالؼی،  E-Learningآهَصش سیبس، 

آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای )هْبست آهَصی( دٍ گبًِ، آهَصش ضوي وبس، آهَصش ّبی فٌی ٍ حشفِ ای دس هحیظ 

 گشدد(آهَصضی، آهَصش آهبدگی ضغلی هطخع هی 

 ًفش   400  آهَصش دس سىًَتگبُ ّبی غیش سسوی :          ًفش      150 :  هْبست آهَصی دس هحیظ ٍالؼی وبس

 ًفش   20 آهَصش ثِ هذد جَیبى ٍ  ثْجَد یبفتگبى ثْضیستی:                                    ًفش    32آهَصش دس سٍستبّب :   

                                     ًفش 25آهَصش هْبست آهَصی ٍیژُ :   

 :اى یب گشٍُ ّبی ّذفوبسآهَص -1-5
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هبًٌذ: ثب ضبخػِ ّبیی ٍ تغبثك وبسآهَصاى ثب افشاد هَسد ًیبص دس عشح  )دس ایي لسوت ًحَُ ضٌبسبیی، غشثبلگشی

 گشدد(هی هطخع  اسگبى هؼشفی وٌٌذُ ٍ سبیش ٍیژگی ّبی وبسآهَصاى ،سدُ سٌی، سغح تحػیالت

ثِ ػٌَاى ضبگشد  وٌبس دست استبد وبس هطغَل  "ثؼضب وِ وبسآهَصاى جَیٌذگبى ٍالؼی وبس دس غٌف هشثَعِ ّستٌذ

 ثِ فؼبلیت است

 آصهَى ٍ غذٍس گَاّیٌبهِ:  -1-6

)دس ایي ثخص اعالػبت هشثَط ثِ ًتبیج آصهَى ثشگضاس ضذُ ٍ تؼذاد گَاّیٌبهِ ّبی غبدس ضذُ ثشای وبسآهَصاى 

 (هی گشددهطخع هشتجظ ثب عشح  

 - ًفش120 سىًَتگبُ ّبی غیش سسوی :    -ًفش  70.هْبست آهَصی دس هحیظ ٍالؼی وبس

 

 هسئَل هْبست آهَصی عشح: -1-7

                  وبسضٌبس آهَصش هشوض سییس هشوض ،      سوت:ًبّیذ آصادی فشیذُ ػلیخبًی ،  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

  09189197280 :ضوبسُ ٍ ایویل

 :آهَصش پطتیجبًی( الذاهبت 2

 الذاهبت

سبصهبى 

 1ّوىبس

سبصهبى ّوىبس 

2 

 ّوىبس سبصهبى

3 

سبصهبى 

 4ّوىبس

سبصهبى 

 5ّوىبس 

 سبصهبى

 6 ّوىبس

سبصهبى ّوىبس 

7 

 ّوىبس سبصهبى

8 
تبهیي وٌٌذُ  ٍ 

تْیِ وٌٌذُ 

 هٌبثغ هبلی

تبهیي وٌٌذُ  ٍ 

تْیِ وٌٌذُ هٌبثغ 

 هبلی

تبهیي وٌٌذُ  ٍ 

تْیِ وٌٌذُ هٌبثغ 

 هبلی

تبهیي وٌٌذُ  ٍ 

تْیِ وٌٌذُ 

 هٌبثغ هبلی

تبهیي وٌٌذُ  

ٍ تْیِ 

وٌٌذُ هٌبثغ 

 هبلی

تبهیي وٌٌذُ  

ٍ تْیِ 

وٌٌذُ هٌبثغ 

 هبلی

تبهیي وٌٌذُ  ٍ 

تْیِ وٌٌذُ هٌبثغ 

 هبلی

تبهیي وٌٌذُ  ٍ 

تْیِ وٌٌذُ هٌبثغ 

 هبلی

استبًذاسد ٍ 

هحتَی 

 آهَصضی

سبصهبى اهَصش 

 فٌی ٍ حشفِ ای

سبصهبى اهَصش 

 حشفِ ای فٌی ٍ

سبصهبى اهَصش 

 فٌی ٍ حشفِ ای

سبصهبى اهَصش 

 فٌی ٍ حشفِ ای

سبصهبى 

اهَصش فٌی 

 ٍ حشفِ ای

سبصهبى 

اهَصش فٌی 

 ٍ حشفِ ای

سبصهبى اهَصش 

 فٌی ٍ حشفِ ای
سبصهبى 

اهَصش فٌی ٍ 

 حشفِ ای
فضب ٍ 

 تجْیضات

 هْذ اتحبدیِ

 ّب وَدن

  غٌف اتحبدیِ

 آسایطگشاى

 

 ًیز پب تَلیذی

 

 ایلیب  تَلیذی

  غشة وژیي

 

 ثْضیستی

 

 ٍ استبًذاسی

 ضشوت

  وبسدٍن

 

 ٍ هشوضی ثخطذاس

  دّیبساى

 

  ثشق ضشوت

 

سبصهبى اهَصش  هشثی

 فٌی ٍ حشفِ ای

  غٌف اتحبدیِ

 آسایطگشاى

 

 ًیز پب تَلیذی

 

 ایلیب  تَلیذی

  غشة وژیي

 

سبصهبى 

اهَصش فٌی 

 ٍ حشفِ ای

سبصهبى 

اهَصش فٌی 

 ٍ حشفِ ای

سبصهبى اهَصش 

 ٍ حشفِ ایفٌی 

سبصهبى اهَصش 

 فٌی ٍ حشفِ ای

  وبسآهَص

 

 

       

آصهَى ٍ 

غذٍس 

سبصهبى اهَصش 

 فٌی ٍ حشفِ ای

سبصهبى اهَصش 

 فٌی ٍ حشفِ ای

سبصهبى اهَصش 

 فٌی ٍ حشفِ ای

سبصهبى اهَصش 

 فٌی ٍ حشفِ ای

سبصهبى 

اهَصش فٌی 

سبصهبى 

اهَصش فٌی 

سبصهبى اهَصش 

 فٌی ٍ حشفِ ای

سبصهبى اهَصش 

 فٌی ٍ حشفِ ای
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  ٍ حشفِ ای ٍ حشفِ ای  گَاّیٌبهِ

 

 

 ثخص سَم

 پطتیجبًی ٍ تسْیل گشی عشح

 هطخػبت ٍ ضٌبسبیی ثبصاس هحػَل/خذهت: -1

 خذهبت یب هحػَل: -1-1

)دس ایي لسوت هؼشفی هحػَل/ خذهت، خػَغیبت هحػَل، ثیبى هضایب )اص لحبػ التػبدی ٍ تجبسی(، خذهبت 

 هطخع ضَد(خبظ، اًغجبق ثب استبًذاسدّب ٍ ... 

ویف دٍصی  –هىبًیىی  خَدسٍ   -ثشق سبختوبى––هْذ وَدن   هشثی -آسایص ٍ پیشایص  صًبًِ – خیبعی صًبًِ

 -ثبفٌذُ ػشٍسه ّبی تضیئٌی -سبصًذُ هحػَالت ًوذی هذسى -گیَُ دٍص - -تشاسیَم ;  گلین ثبفی -چشهی

 

 ثشسسی ثبصاس:     -2-1

سًٍذّب ٍ توبیالت هْن التػبدی، فشغت ّب ٍ تْذیذّبی هَجَد(، تغییشات )ثشسسی وبهل ثبصاس )اًذاصُ، هیضاى سضذ، 

 هطخع ضَد( ٍ ... دس ثبصاس، ضٌبخت ثبصاس ّذف ٍ هطتشیبى ٍ هطخػبت، ًیبصّب ٍ دیذگبُ ّبی آًبى

ًظش ثِ ایٌىِ ثیطتش فضبی حَصُ آهَصش ایي هشوض دس ساستبی خذهبت ٍ غٌبیغ تجذیلی هی ثبضذ ثب ضشایظ وًٌَی 

 استبى تغبثك داضتِ ٍ هشثَط ثِ اهَسات هَسد ًیبص ٍ سٍصاًِ هشدهی هی ثبضذثبصاس 

 ثشسسی سلجب ٍ چگًَگی سلبثت: -3-1

هطخع ٍ ... )ثشسسی ٍضؼیت غٌؼت ٍ سلبثت ٍ تغییش دس آى، ثشسسی وبهل سلجب ٍ ًَع سلبثت، فشغت ّب ٍ تْذیذّب 

 ضَد(

تسْیالت هٌبست ثِ ایي ثٌگبُ ّبی وَچه ٍ صٍد ثبصدُ هی تٌْب ساُ هبًذگبسی دس وٌبس سلجب حوبیت هبلی ٍ پشداخت 

 ثبضذ

 ثبصاسیبثی ٍ فشٍش:

ّبی ثبصاسیبثی، ثیبى سٍش ّبی هطخع ضذُ ثشای فشٍش، لیوت گزاسی ٍ  ی)دس ایي لسوت ضٌبسبیی خظ هط

 تَصیغ ٍ تجلیغبت ٍ ًحَُ استجبط ثب هطتشی ٍ ... هطخع ضَد(

 هشتجظ ٍ ثخص خػَغی سفبسش دٌّذُتجلیغبت هیذاًی ، لشاداد ثب اسگبى ّبی 
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 هجَصّبی الصم ثشای ساُ اًذاصی وست ٍ وبس: -2

هی ساُ اًذاصی وست ٍ وبس اسائِ  ثشای دس ایي لسوت تَضیحبتی دس خػَظ پیگیشی ّبی الصم جْت اخز هجَص )

 (هطخػبت آى آٍسدُ ضَد داسدٍ چٌبًچِ هجَص / هجَصّبیی اص لجل ٍجَد  گشدد

 اهتیبص(: ............................................ سبصهبى غبدس وٌٌذُ هجَص: ............................................ضشح هجَص )پشٍاًِ/ 

 ضوبسُ ٍ تبسیخ هجَص: ....................................

 

 

 ثخص چْبسم

 آسیت ضٌبسی اجشای عشح: -1-4

 ضَد( )دس ایي لسوت تحلیل ّبی آسیت عشح آٍسدُ

دس آصهَى ّبی پبیبى دٍسُ وبسآهَصاى دچبس  "دس استجبط ثب اجشای هْبست آهَصی دس هحیظ ٍالؼی وبس ثؼضب

ٍ ػذم هغبثمت سَاالت آصهَى  ػذم هؼشفی هٌجغ  هطخع آصهَى ّب  هطىالتی هی گشدًذ ٍ ایي ّن ثِ دلیل 

 جی داضتِ ثبضین.حذاللی دس آصهَى وتثبػث گشدیذُ تؼذاد لیَلی صا استبًذاسد دٍسُ  وِ 

 

 پیطٌْبدات ٍ اسائِ ساّىبسّبی سفغ چبلص ّب: -2-4

 )دس ایي لسوت پیطٌْبدات ٍ ساّىبسّبی ثْجَد ٍ پیطجشد عشح آٍسدُ ضَد( 

پیطٌْبد هی گشددثشای وبسآهَصاى آهَصش دیذُ دس هحیظ ٍالؼی  وبس ٍ ضوي وبس  تشتیجی اتخبر گشدد وِ عی 

 ثشگضاس گشددفشایٌذی هطخع فمظ آصهَى ػولی 
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 هحل دسج ػىس ّبی هشتجظ ثب عشح:

 

 

 

 

 

 


