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هـوَل هحتشم تؼذ اص ایٌىِ تا ًام واستشی ٍ سهض ػثَس خَد ٍاسد ػاهاًِ آهَصؽ هذاٍم ؿَیذ ،كفحِ ای هـاتِ
تلَیش صیش هـاّذُ خَاّیذ وشد.

ػاهاًِ یىپاسچِ آهَصؽ هذاٍم جاهؼِ پضؿىی

دس كفحِ ًخؼت هیتَاًیذ تِ عَس خالكِ اعالػاتی اص تخؾّای هختلف پٌل هذیشیتی خَد سا هـاّذُ
ًواییذ .واسًاهِ تاصآهَصی ،تشًاهِّای حضَسی ،تشًاهِّای غیش حضَسی ٍ تشًاهِّای سػاًِ هلی ٍ  ...تخـی اص
اعالػات لاتل دػتشػی دس ایي كفحِ هیتاؿذ.
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پٌل واستشی هـوَلیي ؿاهل چٌذ تخؾ هیتاؿذ :
 )1کارناهه باسآهوسی
دس ایي لؼوت هـوَلیي لادس خَاٌّذ تَد اص ٍضؼیت وؼة اهتیاص خَد ،ػَاتك لثلی ٍ ّوچٌیي گَاّی
ًْایی دس ػاهاًِ اعالع یاتٌذ.

اهتیاصات ؿوا ؿاهل ٍ 4ضؼیت هی تاؿذ :
تاییذ ؿذُ  :اهتیاص ایي تخؾ هشتَط تِ تشًاهِّایی اػت وِ اهتیاص آًْا تَػظ هشوض تشگضاسوٌٌذُ تشًاهِ تاییذ
ؿذُ اػت.
تشسػی ًـذُ  :اهتیاص ایي تخؾ هشتَط تِ تشًاهِّای اػت وِ تَػظ هشوض تشگضاسوٌٌذُ ٍ یا هشوض هیضتاى دس
دػت تشسػی هی تاؿذ .ایي تشًاهِّا ٌَّص تأییذ ًـذُاًذ.
تاعل ؿذُ  :اهتیاص دسج ؿذُ دس ایي تخؾ ٌّگام كذٍس گَاّی ًْایی تَػظ هشوض هیضتاى اتغال گشدیذُ اػت
ٍ اهىاى اػتفادُ هجذد اص آًْا جْت دٍسُّای تؼذی ٍجَد ًذاسد.
سد ؿذُ  :اهتیاص ایي تخؾ تَػظ هشوض تشگضاس وٌٌذُ تشًاهِ سد ؿذُ اػت.
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توجه :دسكَستیىِ سٍی ػذد دسج ؿذُ دس ّش ٍضؼیت ولیه ًواییذ ،لیؼت واهل تشًاهِّای هشتَعِ سا
ّوشاُ اهتیاص آًْا هـاّذُ خَاّیذ ًوَد.
واسًاهِ تاص آهَصی ؿاهل  10تخؾ هیتاؿذ :
 )1-1ؿشوت دس تشًاهِ حضَسی
تا اػتفادُ اص ایي آیتن هیتَاًیذ لیؼت تشًاهِّای حضَسی وِ دس آًْا تِ ػٌَاى ؿشوت وٌٌذُ ثثت ًوَدُایذ،
تِ تفىیه ٍضؼیت اهتیاص هـاّذُ ًواییذ.
چٌاًچِ سٍی ػذد دسج ؿذُ دس ػتَى تأییذ ؿذُ ،هماتل «ؿشوت دس تشًاهِ حضَسی» ولیه ًواییذ كفحِای
هـاتِ تلَیش ریل هـاّذُ هیؿَد .دس ایي كفحِ لیؼت تشًاهِّای حضَسی سا وِ دس آًْا ؿشوت ًوَدُایذ
ّوشاُ اهتیاص تؼلك گشفتِ هالحظِ هیًواییذ.

آیىيّای هشتَط تِ ایي كفحِ تِ ؿشح صیش هیتاؿذ :
هـاّذُ جضئیات واهل تشًاهِ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي دس هماتل ّش تشًاهِ ،هیتَاًیذ جضئیات واهل
تشًاهِ سا هـاّذُ ًواییذ.
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كذٍس گَاّی پایاى دٍسُ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي هیتَاًیذ گَاّی ؿشوت دس تشًاهِ حضَسی سا
هـاّذُ ٍ دس كَست توایل اص آى پشیٌت تْیِ ًواییذ .تا تَجِ تِ تجویغ گَاّی ؿشوت دس تشًاهِّا دس
ػاهاًِ ،سػیذگی پایاى دٍسُ تِ ػَْلت ٍ دس ووتشیي صهاى هوىي اًجام خَاّذ پزیشفت.
تذكر مهم :تا ساُاًذاصی ػاهاًِ ،دسیافت گَاّی ؿشوت دس تشًاهِ تلَست واغزی ضشٍستی ًذاؿتِ ٍ كشفاً
گَاّیّای الىتشًٍیه كادسُ اص عشیك ػاهاًِ داسای اػتثاس هیتاؿذ.
توجه  :آیىي هـاّذُ گَاّی پایاى دٍسُ فمظ تشای اهتیاصات تاییذ ؿذُ ٍ تاعل ؿذُ فؼال هیتاؿذ.
 )1-2ؿشوت دس تشًاهِ غیشحضَسی
تا اػتفادُ اص ایي آیتن هیتَاًیذ لیؼت تشًاهِّای غیشحضَسی وِ دس آًْا تِ ػٌَاى ؿشوتوٌٌذُ ثثتًام
وشدُایذ سا تِ تفىیه تأییذ ؿذُ ،تشسػی ًـذُ ،تاعل ؿذُ ٍ یا سد ؿذُ هـاّذُ ًواییذ.
تا ولیه تش سٍی ػذد دسج ؿذُ دس یىی اص ػتَىّای هماتل « تشًاهِّای غیشحضَسی» اعالػات تىویلی آى سا
تلَست صیش هـاّذُ خَاّیذ ًوَد.

آیىيّای هشتَط تِ ایي هشحلِ تِ ؿشح صیش هیتاؿذ :
هـاّذُ جضئیات واهل تشًاهِ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي دس هماتل ّش تشًاهِ ،هیتَاًیذ جضئیات واهل
تشًاهِ سا هـاّذُ ًواییذ
كذٍس گَاّی پایاى دٍسُ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي هیتَاًیذ گَاّی ؿشوت دس تشًاهِ غیشحضَسی سا
هـاّذُ ٍ دس كَست توایل اص آى پشیٌت تْیِ ًواییذ.
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تذكر مهم :تا تَجِ تِ ساُاًذاصی ػاهاًِ الصهؼت ولیِ گَاّیّای ؿشوت دس تشًاهِ تلَست الىتشًٍیه ٍ اص
عشیك ػاهاًِ دسیافت ؿَد .تذیْی اػت گَاّیّای خاسج اص ػاهاًِ وِ تلَست واغزی پغ اص ساُاًذاصی
ػاهاًِ اسائِ هیؿَد فالذ اػتثاس تَدُ ٍ اهتیاص آى لاتل هحاػثِ ًویتاؿذ.

 )1-3ؿشوت دس تشًاهِ سػاًِ هلی
تا اػتفادُ اص ایي آیتن هیتَاًیذ لیؼت تشًاهِّای سػاًِ هلی وِ دس آًْا تِ ػٌَاى ؿشوتوٌٌذُ ثثتًام
وشدُایذ سا تِ تفىیه تأییذ ؿذُ ،تشسػی ًـذُ ،تاعل ؿذُ ٍ یا سد ؿذُ هـاّذُ ًواییذ.
 دس كَستی وِ سٍی ػذد دسج ؿذُ دس ػتًَْای هماتل «تشًاهِّای سػاًِ هلی» ولیه ًواییذ ،لیؼت واهل
تشًاهِّا ٍ اهتیاصّای هشتَعِ سا هـاّذُ خَاّیذ ًوَد.
تِ عَس هثال تا ولیه تش سٍی ػذد هشتَط تِ اهتیاصات تاییذ ؿذُ كفحِای هـاتِ تلَیش ریل هـاّذُ
هیًواییذ.

آیىيّای هشتَط تِ ایي هشحلِ تِ ؿشح صیش هیتاؿذ :
هـاّذُ جضئیات واهل تشًاهِ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي دس هماتل ّش تشًاهِ ،هیتَاًیذ جضئیات واهل
تشًاهِ سا هـاّذُ ًواییذ.
كذٍس گَاّی پایاى دٍسُ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي هیتَاًیذ گَاّی ؿشوت دس تشًاهِ سػاًِ هلی سا
هـاّذُ ٍ دس كَست توایل اص آى پشیٌت تْیِ ًواییذ.
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تذكر مهم :تا تَجِ تِ ساُاًذاصی ػاهاًِ الصهؼت ولیِ گَاّی تشًاهِّای سػاًِ هلی تلَست الىتشًٍیه ٍ اص
عشیك ػاهاًِ اًجام پزیشد .تذیْی اػت گَاّیّای كادسُ واغزی فالذ اػتثاس تَدُ ٍ اهتیاص آى لاتل هحاػثِ
ًویتاؿذ.

 )1-4ػخٌشاًی دس تشًاهِ حضَسی
تا اػتفادُ اص ایي آیتن هیتَاًیذ لیؼت تشًاهِّای حضَسی وِ دس آًْا تِ ػٌَاى ػخٌشاى ثثت ًام وشدُ ایذ ،سا
تِ تفىیه تأییذ ؿذُ ،تشسػی ًـذُ ،تاعل ؿذُ ٍ یا سد ؿذُ هـاّذُ ًواییذ.
 دس كَستی وِ سٍی ػذد دسج ؿذُ دس ػتًَْای هماتل «ػخٌشاًی دس تشًاهِّای حضَسی» ولیه ًواییذ،
لیؼت واهل تشًاهِّا ٍ اهتیاصّای هشتَعِ سا هـاّذُ خَاّیذ ًوَد.
تِ عَس هثال تا ولیه تش سٍی ػذد هشتَط تِ اهتیاصات تشسػی ًـذُ كفحِای هـاتِ تلَیش ریل هـاّذُ
هیًواییذ

آیىيّای هشتَط تِ ایي هشحلِ تِ ؿشح صیش هیتاؿذ :
هـاّذُ جضئیات واهل تشًاهِ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي دس هماتل ّش تشًاهِ ،هیتَاًیذ جضئیات واهل
تشًاهِ سا هـاّذُ ًواییذ.
كذٍس گَاّی پایاى دٍسُ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي ،هیتَاًیذ گَاّی ػخٌشاًی دس تشًاهِّای حضَسی
سا هـاّذُ ٍ دسكَست توایل اص آى پشیٌت تْیِ ًواییذ.
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توجه :اهىاى هـاّذُ گَاّی تشًاهِّایی وِ اهتیاص آًْا دس حالت تشسػی ًـذُ هیتاؿذ ٍجَد ًذاسد.
تذكر مهم :تا تَجِ تِ ساُاًذاصی ػاهاًِ الصهؼت ولیِ گَاّی ػخٌشاًیّا تلَست الىتشًٍیه ٍ اص عشیك
ػاهاًِ اًجام پزیشد .تذیْی اػت گَاّیّای واغزی فالذ اػتثاس تَدُ ٍ اهتیاص آى لاتل هحاػثِ ًویتاؿذ.

ًَ )1-5یؼٌذگی دس تشًاهِ غیش حضَسی
تا اػتفادُ اص ایي آیتن هیتَاًیذ لیؼت تشًاهِّای غیشحضَسی وِ دس آًْا تِ ػٌَاى ًَیؼٌذُ ثثت ًام وشدُایذ،
سا تِ تفىیه تأییذ ؿذُ ،تشسػی ًـذُ ،تاعل ؿذُ ٍ یا سد ؿذُ هـاّذُ ًواییذ.
 دس كَستی وِ سٍی ػذد دسج ؿذُ دس ػتًَْای هماتل «ًَیؼٌذگی دس تشًاهِّای غیشحضَسی» ولیه
ًواییذ ،لیؼت واهل تشًاهِ ّا ٍ اهتیاص هشتَعِ سا هـاّذُ خَاّیذ ًوَد.
تِ عَس هثال تا ولیه تش سٍی ػذد هشتَط تِ اهتیاصات تاییذ ؿذُ كفحِای هـاتِ تلَیش ریل هـاّذُ
هیًواییذ

آیىيّای هشتَط تِ ایي هشحلِ تِ ؿشح صیش هیتاؿذ :
هـاّذُ جضئیات واهل تشًاهِ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي دس هماتل ّش تشًاهِ ،هیتَاًیذ جضئیات واهل
تشًاهِ سا هـاّذُ ًواییذ
كذٍس گَاّی پایاى دٍسُ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي هیتَاًیذ گَاّی ًَیؼٌذگی دس تشًاهِ غیشحضَسی
سا هـاّذُ ٍ دس كَست توایل اص آى پشیٌت تْیِ ًواییذ.
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تذكر مهم :تا تَجِ تِ ساُاًذاصی ػاهاًِ الصهؼت ولیِ گَاّی ًَیؼٌذگی یا ّوىاسی دس تَلیذ هحتَی
تشًاهِّای غیشحضَسی تلَست الىتشًٍیه ٍ اص عشیك ػاهاًِ اًجام پزیشد .تذیْی اػت گَاّیّای واغزی
فالذ اػتثاس تَدُ ٍ اهتیاص آى لاتل هحاػثِ ًویتاؿذ.

 )1-6ػخٌشاًی دس تشًاهِ سػاًِ هلی
تا اػتفادُ اص ایي آیتن هیتَاًیذ لیؼت تشًاهِّای سػاًِ هلی وِ دس آًْا تِ ػٌَاى ػخٌشاى ثثت ًام وشدُایذ،
سا تِ تفىیه تأییذ ؿذُ ،تشسػی ؿذُ ،تاعل ؿذُ ٍ یا سد ؿذُ هـاّذُ ًواییذ.
 دس كَستی وِ سٍی ػذد دسج ؿذُ دس ػتًَْای هماتل «ػخٌشاًی دس تشًاهِ سػاًِ هلی» دس واسًاهِ آهَصؽ
هذاٍم ولیه ًواییذ ،لیؼت واهل تشًاهِ ّا ٍ اهتیاص سا هـاّذُ خَاّیذ ًوَد.
 تِ عَس هثال تا ولیه تش سٍی ػذد هشتَط تِ اهتیاصات تاییذ ؿذُ كفحِای هـاتِ تلَیش ریل هـاّذُ
هیًواییذ

آیىيّای هشتَط تِ ایي هشحلِ تِ ؿشح صیش هیتاؿذ :
هـاّذُ جضئیات واهل تشًاهِ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي دس هماتل ّش تشًاهِ ،هیتَاًیذ جضئیات واهل
تشًاهِ سا هـاّذُ ًواییذ
كذٍس گَاّی پایاى دٍسُ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي هیتَاًیذ گَاّی ػخٌشاًی دس تشًاهِ سػاًِ هلی سا
هـاّذُ ٍ دس كَست توایل اص آى پشیٌت تْیِ ًواییذ.
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تذكر مهم :تا تَجِ تِ ساُاًذاصی ػاهاًِ الصهؼت ولیِ گَاّیّای هشتَط تِ ػخٌشاًی ٍ ّوىاسی دس تذٍیي
تشًاهِ سػاًِ هلی تلَست الىتشًٍیه ٍ اص عشیك ػاهاًِ اًجام پزیشد .تذیْی اػت گَاّیواغزی فالذ اػتثاس
تَدُ ٍ اهتیاص آى لاتل هحاػثِ ًویتاؿذ.
 )1-7فؼالیت آهَصؿی ٍ پظٍّـی
تا اػتفادُ اص ایي لؼوت هیتَاًیذ لیؼت فؼالیتْای آهَصؿی ٍ پظٍّـی ثثت ؿذُ دس ػاهاًِ سا تاصتیٌی
ًواییذ.
تذكر :هٌظَس اص فؼالیتّای آهَصؿی ٍ پظٍّـی ،فؼالیتّای چاج همالِ،وتاب ٍ یا واس تحمیماتی اًجام ؿذُ
هیتاؿذ.
 دس كَستی وِ سٍی ػذد دسج ؿذُ دس ػتًَْای هماتل «فؼالیتْای آهَصؿی ٍ پظٍّـی» دس واسًاهِ
آهَصؽ هذاٍم ولیه ًواییذ ،لیؼت فؼالیتْای تأییذ ؿذُ ،تشسػی ؿذُ ،تاعل ؿذُ ٍ یا سد ؿذُ وِ دس
ػاهاًِ ثثت گشدیذُ اػت سا هـاّذُ خَاّیذ ًوَد.
 )1-8فؼالیت خاسج اص وـَس
تا اػتفادُ اص ایي لؼوت هیتَاًیذ لیؼت فؼالیتْای خاسج اص وـَس خَد سا وِ دس ػاهاًِ ثثت ؿذُ اػت،
تاصتیٌی ًواییذ.
 دس كَستی وِ سٍی ػذد دسج ؿذُ دس ػتًَْای هماتل «فؼالیتْای خاسج اص وـَس» دس واسًاهِ آهَصؽ
هذاٍم ولیه ًواییذ ،لیؼت فؼالیتْای تأییذ ؿذُ ،تشسػی ًـذُ ،تاعل ؿذُ ٍ یا سد ؿذُ وِ دس ػاهاًِ
ثثت گشدیذُ اػت سا هـاّذُ خَاّیذ ًوَد.
 )1-9ػَاتك خاسج اص ػاهاًِ لثل اص ػال 1391
تا اػتفادُ اص ایي لؼوت هیتَاًیذ لیؼت ػَاتك خاسج اص ػاهاًِ لثل اص ػال  1391ثثت ؿذُ دس ػاهاًِ سا
تاصتیٌی ًواییذ.
 دس كَستی وِ دس ػتًَْای هماتل «ػَاتك خاسج اص ػاهاًِ» ػذد دسج ؿذُ تاؿذ ،تا ولیه سٍی آى
هیتَاًیذ لیؼت واهل تشًاهِّای ؿشوت ًوَدُ سا تا تَجِ تِ ٍضؼیت آًْا هـاّذُ ًواییذ.
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 )1-10گَاّیٌاهِ ًْایی
دس كَستی وِ گَاّیٌاهِ ًْایی ؿوا (گَاّی  5ػالِ یا وویتِ هادُ  )6تَػظ هذیش هشوض كادس ؿذُ تاؿذ ؿوا
هی تَاًیذ اص ایي لؼوت گَاّی خَد سا هـاّذُ ٍ دس كَست ًیاص اص آى ًؼخِ چاپی تْیِ ًواییذ.

تشای هـاّذُ ّشگَاّی ،تش سٍی لیٌه هشتَعِ ولیه ًواییذ .كفحِای هـاتِ تلَیش صیش تاص هیؿَد.

تا ولیه تش سٍی آیىي

گَاّی ًْایی تاص هیؿَد.

 )2بزناهههای حضوری
ؿاهل  2تخؾ هی تاؿذ :
 )2-1تشًاهِ ّای جذیذ
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دس ایي لؼوت هیتَاًیذ لیؼت توام تشًاهِّای حضَسی جذیذ سا دس ولیِ هشاوض هجشی تشًاهِّای آهَصؽ
هذاٍم هـاّذُ ًواییذ.
آیىيّای هشتَط تِ ایي كفحِ تِ ؿشح صیش هیتاؿذ :
هـاّذُ جضئیات واهل تشًاهِ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي دس هماتل ّش تشًاهِ ،هیتَاًیذ جضئیات واهل
تشًاهِ سا هـاّذُ ًواییذ
ثثت ًام دس تشًاهِ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي ؿوا هیتَاًیذ دس تشًاهِ هَسد ًظش ثثت ًام وٌیذ.
تذكر مهم  :اگش تؼذ اص ولیه تش سٍی ایي آیىي پیغام صیش تشای ؿوا ًوایؾ دادُ ؿَد ،ؿوا تایؼتی اتتذا
اػتثاس هالی خَد سا تشای هشوض هجشی اص لؼوت هذیشیت اػتثاس هالی افضایؾ دّیذ تا تتَاًیذ دس تشًاهِ هَسد
ًظش ثثت ًام وٌیذ.
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 تىویل ّشیه اص فیلذّای هجشی ،ؿٌاػِ ،ػٌَاىًَ ،ع ٍ یا تاسیخ ؿشٍع ٍ پایاى تشًاهِّای آهَصؽ هذاٍم ٍ
ولیه تش سٍی دووِ جؼتجَ هیتَاًیذ یه تشًاهِ خاف سا تیي لیؼت تشًاهِّا جؼتجَ وٌیذ.
 )2-2تشًاهِ ّای ثثت ًام ؿذُ

دس ایي لؼوت هی تَاًیذ لیؼت توام تشًاهِ ّای حضَسی ولیِ هشاوض وِ صهاى تشگضاسی آى فشا ًشػیذُ اػت
ٍ ؿوا دس آًْا ثثت ًام ؿذُ ایذ ،هـاّذُ ًواییذ.
ّوچٌیي تشًاهِ ّای حضَسی گزؿتِ وِ اهتیاص آى تشای ؿوا تاییذ ًـذُ اػت ،دس ایي لؼوت لشاس داسًذ.
آیىيّای هشتَط تِ ایي كفحِ تِ ؿشح صیش هیتاؿذ :
هـاّذُ جضئیات واهل تشًاهِ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي دس هماتل ّش تشًاهِ ،هیتَاًیذ جضئیات واهل
تشًاهِ سا هـاّذُ ًواییذ
14

اًلشاف تشًاهِ  :دس كَستی وِ تاسیخ ؿشٍع تشًاهِ فشا ًشػیذُ تاؿذ ،تا ولیه تش سٍی ایي آیىي هیتَاًیذ
اص ثثت ًام دس تشًاهِ هَسد ًظش اًلشاف دّیذ .اگش تشًاهِ تشگضاس ؿذُ تاؿذ سًگ آیىي تِ خاوؼتشی

تغییش

هیوٌذ ٍ اهىاى اًلشاف اص تشًاهِ ٍجَد ًخَاّذ داؿت.

تذکز ّ :وَاسُ هی تَاًیذ دس كفحِ ًخؼت پٌل واستشی دس لؼوت تشًاهِ ّای حضَسی دس ولیِ هشاوض تِ
كَست خالكِ آهاسی اص تشًاهِ ّای حضَسی خَد هـاّذُ ًواییذ( .تلَیش صیش)

 تشًاهِ ّای جذیذ  :لیؼت توام تشًاهِ ّای حضَسی جذیذ ولیِ هشاوض
 ثثت ًام ؿذُ ٍ فؼال  :لیؼت توام تشًاهِ ّای حضَسی ولیِ هشاوض وِ صهاى تشگضاسی آى فشا ًشػیذُ اػت
ٍ ؿوا دس آًْا ثثت ًام ؿذُ ایذ ٍ ،تشًاهِ ّای حضَسی گزؿتِ وِ اهتیاص آى تشای ؿوا تاییذ ًـذُ اػت
 ثثت ًام وشدُ ٍ تایگاًی  :لیؼت تشًاهِ ّای ثثت ًام وشدُ گزؿتِ وِ اهتیاص آًْا تشای ؿوا دس ٍضؼیت
تاییذ ،تاعل ،سد ؿذُ اػت.
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 )3بزناهههای غیز حضوری
ایي لؼوت ًیض ؿاهل  2تخؾ هی تاؿذ :
 )3-1تشًاهِ ّای جذیذ
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دس ایي لؼوت هیتَاًیذ لیؼت تشًاهِّای غیشحضَسی وِ دس ولیِ هشاوض اسائِ هیؿَد ،سا هـاّذُ ًواییذ.
آیىيّای هشتَط تِ ایي كفحِ تِ ؿشح صیش اػت :
هـاّذُ جضئیات واهل تشًاهِ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي دس هماتل ّش تشًاهِ ،هیتَاًیذ جضئیات واهل
تشًاهِ سا هـاّذُ ًواییذ
ثثت ًام دس تشًاهِ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي هیتَاًیذ دس تشًاهِ هَسد ًظش ثثت ًام وٌیذ.
تذكر  :تا تَجِ تِ ایٌىِ ّضیٌِ ثثتًام دس تشًاهِّای غیشحضَسی تِ كَست خَدواس اص اػتثاس هالی ؿوا وؼش
هیؿَد ،دسكَستی وِ اػتثاس ؿوا تشای ثثتًام تشًاهِ جذیذ وافی ًثاؿذ ٌّگام ثثتًام دس تشًاهِ پیغام صیش
تشای ؿوا ًوایؾ دادُ هیؿَد.
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لزا الصم اػت لثل اص ثثت ًام دس تشًاهِ ،اػتثاس هالی خَد سا اص لؼوت هذیشیت اػتثاس هالی دس هشوض تشگضاس
وٌٌذُ تشًاهِ تِ كَست آًالیي یا ػٌتی افضایؾ دّیذ تا تتَاًیذ دس تشًاهِ ثثتًام وٌیذ.
پغ اص ثثت ًام دس تشًاهِ پیغاهی هثٌی تش تاییذ ثثتًام دس تشًاهِ هـاّذُ هیوٌیذ.

 دسكَستی وِ پغ اص ولیه تش سٍی آیىي ثثتًام ؿوا تِ ػایت دیگش ّذایت ؿذیذ ،تِ ایي هؼٌی اػت وِ
تشًاهِ غیشحضَسی هَسد ًظش خاسج اص ػاهاًِ یىپاسچِ تشگضاس هیؿَد ٍ توام هشاحل ثثتًام ٍ ؿشوت دس
آصهَى اص عشیك ّواى ػایت اًجام هیؿَد ٍ چٌاًچِ آصهَى پایاًی تشًاهِ تا هَفمیت ػپشی ؿَد ،گَاّی آى
اص عشیك ػاهاًِ تشای ؿوا اسػال خَاّذ ؿذ.
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 )3-2تشًاهِ ّای ثثت ًام ؿذُ

دس ایي لؼوت هیتَاًیذ لیؼت تشًاهِّای غیشحضَسی هشاوض هجشی آهَصؽ هذاٍم سا وِ دس آًْا ثثتًام
ؿذُایذ ،هـاّذُ ًواییذ.
آیىيّای هشتَط تِ ایي كفحِ تِ ؿشح صیش هیتاؿذ :
هـاّذُ جضئیات واهل تشًاهِ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي دس هماتل ّش تشًاهِ ،هیتَاًیذ جضئیات واهل
تشًاهِ سا هـاّذُ ًواییذ
هـاّذُ هحتَای تشًاهِ  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي هیتَاًیذ هحتَای تشًاهِ سا هـاّذُ ًواییذ.
 ؿوا هیتَاًیذ اص عشیك ساٌّوای ٍضؼیت تشًاهِ دس جشیاى صهاى ؿشٍع تشًاهِ ٍ ٍضؼیت خَد پغ اص ؿشوت
دس آصهَى لشاس گیشیذ.
چٌاًچِ صهاى تشگضاسی آصهَى تشًاهِ فشا تشػذ ،ؿوا هیتَاًیذ تا ولیه تش سٍی آیىي

دس آصهَى تشًاهِ

ؿشوت وٌیذ .پغ اص ولیه تش سٍی آیىي روش ؿذُ كفحِای هـاتِ تلَیش صیش تشای ؿوا تاص هیؿَد.
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ػَاالت آصهَى تشای ؿوا ًوایؾ دادُ هیؿَد .پغ اص اًتخاب گضیٌِ كحیح تش سٍی دووِ ثثت پاػخ ولیه
ًواییذ.
دسكَستی وِ تِ تؼذاد ػَاالت الصم تشای وؼة اهتیاص تشًاهِ پاػخ كحیح دّیذ ،پیغام صیش سا هـاّذُ
خَاّیذ وشد.

الصم تِ روش اػت دسكَست هَفمیت دس آصهَى پایاى تشًاهِ ،گَاّی الىتشًٍیه تشای ؿوا كادس خَاّذ ؿذ وِ
اص واسًاهِ آهَصؽ هذاٍم لاتل پیگیشی هیتاؿذ.
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 )4بزناهه های رسانه هلی
تِ هٌظَس تاهیي تشًاهِّای هذٍى آهَصؽ هذاٍم ٍ فشاّن ًوَدى ؿشایغی وِ هـوَلیي ػضیض اهىاى دسیافت
آهَصؿْای هَسد ًیاص سا تلَست غیشحضَسی داؿتِ تاؿٌذّ ،واٌّگی الصم تا ػاصهاى كذا ٍ ػیوای جوَْسی
اػالهی ایشاى تؼول آهذُ اػت .دس ایي ساػتا ًؼثت تِ تْیِ تشًاهِّای هذٍى سػاًِای جْت هـوَلیي سؿتِ
پضؿىی ػوَهی الذام گشدیذُ اػت .ایي تشًاهِّای عثك صهاًثٌذی هـخق اص عشیك یىی اص ؿثىِّای
ػیوای جوَْسی اػالهی ایشاى پخؾ خَاّذ ؿذ .لیؼت تشًاهِّای سػاًِ هلی ًیض دس ػاهاًِ یىپاسچِ
آهَصؽ هذاٍم لاتل هـاّذُ ٍ اًتخاب هیتاؿذ .تشای ؿشوت دس تشًاهِّای سػاًِ هلی ٍ تشخَسداسی اص اهتیاص
آهَصؽ هذاٍم آًْا الصهؼت دس تشًاهِ ثثتًام تؼول آیذ.
ایي لؼوت ؿاهل  2تخؾ هی تاؿذ :
 )4-1تشًاهِ ّای جذیذ  :لیؼت تشًاهِ ّای جذیذ وِ ؿوا هی تَاًیذ دس آًْا ثثت ًام وٌیذ.
 )4-2تشًاهِ ّای ثثت ًام ؿذُ  :لیؼت تشًاهِ ّای سػاًِ هلی وِ ؿوا دس آًْا ثثت ًام ؿذُ ایذ.
 )5فعالیت خارج اس کشور
تا تَجِ تِ لضٍم ثثت ولیِ تشًاهِّای ٍاجذ اهتیاص آهَصؽ هذاٍم دس ػاهاًِ ،ایي تخؾ تِ هٌظَس ثثت
فؼالیتْای خاسج اص وـَس هـوَلیي هحتشم پیؾتیٌی ؿذُ اػت.
تا اػتفادُ اص ایي لؼوت هیتَاًیذ الذام تِ ثثت فؼالیتّای خاسج اص وـَس خَد ًواییذ.
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تشای ثثت فؼالیت جذیذ ،تش سٍی لیٌه ثثت هَسد جذیذ ولیه ًواییذ .كفحِای هـاتِ تلَیش صیش هـاّذُ
هیوٌیذ.

 دس لؼوت هَضَع ،فؼالیت خاسج اص وـَس سا اًتخاب ًواییذ .دس لؼوت ًَع ،یىی اص گضیٌِّای ّوایؾ ٍ
وٌگشُ ،ػویٌاس ،واسگاُ یا هجاصی تا تَجِ تِ تشًاهِای وِ دس آى ؿشوت ًوَدُایذ اًتخاب ًواییذ.
تؼذ اص تىویل ػایش لؼوتّا ٍ ولیه تش سٍی دسج آیتن جذیذ ،كفحِای هـاتِ تلَیش صیش تاص هیؿَد.
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آیىيّای هشتَط تِ ایي كفحِ تِ ؿشح صیش هیتاؿذ :
جضئیات  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي هیتَاًیذ جضئیات فؼالیت ثثت ؿذُ سا (هشوض هجشی ،تاسیخ ،وذ،
اهتیاص) هـاّذُ ًواییذ.
ٍیشایؾ اعالػات  :دسكَستیىِ پغ اص دسج فؼالیت ،الصم تاؿذ اعالػات ثثت ؿذُ سا ٍیشایؾ ًواییذ ،تا
ولیه تش سٍی ایي آیىي هیتَاًیذ تغییشات هَسدًظش سا اػوال ًواییذ.
حزف آیتن  :دسكَستیىِ پغ اص دسج فؼالیت ،الصم تاؿذ اعالػات ثثت ؿذُ سا حزف ًواییذ ،سٍی ایي
آیىَى ولیه ًواییذ.
دس دػت تشسػی  :تؼذ اص ثثت هَسد جذیذ ٍضؼیت آى دس حالت "دسدػت تشسػی" لشاس هیگیشد پغ اص
تاییذ تَػظ هذیش هشوض ٍضؼیت آى تِ تاییذ ؿذُ
ػذم تاییذ تِ ٍضؼیت سد ؿذُ

تغییش ٍ اهتیاص آى تِ لؼوت تاییذ ؿذُ ٍ دسكَست

تغییش ٍ اهتیاص آى تِ لؼوت سد ؿذُ اًتمال هییاتذ.

تذكر مهم :پغ اص ثثت هـخلات فؼالیتْای خاسج اص وـَس الصم اػت هذاسن هَسدًیاص تحَیل هذیشیت
آهَصؽ هذاٍم داًـگاُ ؿَد تا هَسد تشسػی لشاس گیشد .تذیْی اػت دسكَست ػذم اسائِ هذاسن هَسدًیاص
الذاهی دسخلَف تشسػی اهتیاص آهَصؽ هذاٍم فؼالیتْای خاسج اص وـَس كَست ًخَاّذ پزیشفت.
 ؿوا هی تَاًیذ تا ولیه تش سٍی لیٌه دسیافت خشٍجی اوؼل اص فؼالیتْای ثثت ؿذُ خَد خشٍجی اوؼل
تْیِ ًواییذ.
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 تش اػاع فیلذّای هَضَع ،وذ تشًاهِ ٍ ػٌَاى ؿوا هیتَاًیذ دس لیؼت فؼالیتْا یه هَسد خاف سا
جؼتجَ وٌیذ.
 )6فعالیت آهوسشی و پژوهشی
هـوَلیي هحتشم هیتَاًٌذ تا اػتفادُ اص لؼوت «فؼالیتْای آهَصؿی ٍ پظٍّـی» دس هٌَی اكلی كفحِ خَد
اعالػات هشتَعِ سا دس ػاهاًِ ثثت ًوایٌذ تا اهتیاص تاصآهَصی آى هحاػثِ ٍ دس واسًاهِ هـوَل لحاػ ؿَد.

تشای ثثت فؼالیت جذیذ ،تش سٍی لیٌه ثثت هَسد جذیذ ولیه ًواییذ ٍ كفحِای هـاتِ تلَیش صیش هـاّذُ
هیوٌیذ.
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تؼذ اص تىویل اعالػات فَق ٍ ولیه تش سٍی دسج آیتن جذیذ ،كفحِای هـاتِ تلَیش صیش تاص هیؿَد.

دس ایي كفحِ لیؼت تشًاهِّای آهَصؿی ٍ پظٍّـی خَد سا وِ دس ػاهاًِ ثثت ًوَدُایذ هـاّذُ هیوٌیذ
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آیىيّای هشتَط تِ ایي كفحِ تِ ؿشح صیش هیتاؿذ :
جضئیات  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي هیتَاًیذ جضئیات فؼالیت ثثت ؿذُ اص لثیل هشوض هجشی ،تاسیخ ،وذ
ٍ اهتیاص وؼة ؿذُ هـاّذُ ًواییذ.
ٍیشایؾ اعالػات  :دسكَستیىِ پغ اص دسج فؼالیت ،الصم تاؿذ اعالػات ثثت ؿذُ سا ٍیشایؾ ًواییذ ،تا
ولیه تش سٍی ایي آیىي هیتَاًیذ تغییشات هَسدًظش سا اػوال ًواییذ.

حزف آیتن :دسكَستیىِ پغ اص دسج فؼالیت ،الصم تاؿذ اعالػات ثثت ؿذُ حزف ؿَد ،تا ولیه تش سٍی
ایي آیىَى هیتَاًیذ ًؼثت تِ حزف فؼالیت الذام ًواییذ.
دس دػت تشسػی ّ :ش فؼالیتی وِ تَػظ هـوَلیي هحتشم ثثت هیؿَد ،تایذ تَػظ هذیش هشوض هیضتاى
تشسػی ٍ تاییذ ؿَد .لزا ٍضؼیت آى دس صهاى ثثت "دسدػت تشسػی" خَاّذ تَد .پغ اص تاییذٍ ،ضؼیت آى تِ
ٍ دس كَست ػذم تاییذ ٍضؼیت آى تِ

تغییش هی یاتذ.

 ؿوا هی تَاًیذ تا ولیه تش سٍی لیٌه دسیافت خشٍجی اوؼل اص فؼالیتْای ثثت ؿذُ خَد خشٍجی اوؼل
تْیِ ًواییذ.
تا تىویل فیلذّای هَضَع ،وذ تشًاهِ ٍ یا ػٌَاى ٍ ولیه تش سٍی دووِ تاصیاتی ،هیتَاًیذ دس لیؼت
فؼالیتْای ثثت ؿذُ یه هَسد خاف سا جؼتجَ وٌیذ.

 )7سوابق خارج اس ساهانه ها قبل اس 19
تا تَجِ تِ ایٌىِ هـوَلیي هحتشم پیؾ اص ساُاًذاصی ػاهاًِ اهتیاصّایی اص تشًاهِّای آهَصؽ هذاٍم وؼة
ًوَدُاًذ ،الصهؼت اهتیاصات وؼة ؿذُ سا (وِ دس ػاهاًِ ثثت ًویتاؿذ ٍ هشتَط تِ لثل اص ساُاًذاصی ػاهاًِ
تَدُ ٍ دس دٍسُ پٌجؼالِ لثل اص آًْا اػتفادُ ًـذُ اػت) دس ػاهاًِ ثثت ٍ دس ٌّگام هشاجؼِ تِ هشوض هیضتاى
خَد گَاّیّای واغزی كادسُ سا تحَیل ًوایٌذ تا اهتیاصات وؼة ؿذُ تشسػی ؿَد.
تذیْی اػت اص صهاى ساُاًذاصی ػاهاًِ ٍ كذٍسگَاّی الىتشًٍیه ؿشوت دس تشًاهِّا ًیاصی تِ ٍسٍد اعالػات
دس ػاهاًِ ًویتاؿذ ٍ الصهؼت هـوَلیي هحتشم اخز گَاّی الىتشًٍیه سا اص هجشیاى تشًاهِّای آهَصؽ
هذاٍم دسخَاػت ًوایٌذ.
تا اًتخاب ثثت ػَاتك خاسج اص ػاهاًِ لثل اص ػال  91تلَیش صیش سا هـاّذُ هیوٌیذ.
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تشای ثثت فؼالیت جذیذ ،تش سٍی لیٌه ثثت هَسد جذیذ ولیه ًواییذ .كفحِای هـاتِ تلَیش صیش هـاّذُ
هیوٌیذ.

 دس لؼوت هَضَع هیتَاًیذ یىی اص چٌذ گضیٌِ هَسد ًظش سا وِ ؿاهل ؿشوت دس تشًاهِ حضَسی ،ؿشوت
دس تشًاهِ غیشحضَسی ،ػخٌشاًی دس تشًاهِ حضَسیًَ ،یؼٌذگی دس تشًاهِ غیشحضَسی هیثاؿذ ،اًتخاب ًواییذ
 دس لؼوت ًَع ،هیتَاًیذ ًَع تشًاهِ خَد سا وِ هیتَاًذ یىی اص اًَاع تشًاهِّای آهَصؽ هذاٍم وٌگشُ،
ّوایؾ ،ػویٌاس ٍ  ...سا اًتخاب ًواییذ.
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تؼذ اص تىویل توام لؼوتّا ٍ ولیه تش سٍی دسج آیتن جذیذ ،كفحِای هـاتِ تلَیش صیش تاص هیؿَد.

دس ایي كفحِ تشًاهِّایی سا وِ لثل اص ساُاًذاصی ػاهاًِ ؿشوت ًوَدُایذ ٍ دس ػاهاًِ ثثت ؿذُ اػت هـاّذُ
هیوٌیذ.
آیىي ّای هشتَط تِ ایي هشحلِ تِ ؿشح صیش هیتاؿذ :
جضئیات  :تا ولیه تش سٍی ایي آیىي هیتَاًیذ جضئیات فؼالیت ثثت ؿذُ سا (هشوض هجشی ،تاسیخ ،وذ،
اهتیاص) هـاّذُ ًواییذ.
ٍیشایؾ اعالػات  :دسكَستیىِ پغ اص دسج فؼالیت ،الصم تاؿذ اعالػات ثثت ؿذُ سا ٍیشایؾ ًواییذ ،تا
ولیه تش سٍی ایي آیىي هیتَاًیذ تغییشات هَسدًظش سا اػوال ًواییذ.
حزف آیتن  :پغ اص دسج فؼالیت ،تا ولیه سٍی ایي آیىَى هیتَاًیذ آًشا حزف ًواییذ ،دس اًتخاب ٍ
حزف فؼالیتْا دلت الصم تؼول آٍسیذ.
دس دػت تشسػی ّ :ش فؼالیتی وِ تَػظ هـوَلیي هحتشم ثثت هیؿَد ،تایذ تَػظ هذیش هشوض هیضتاى
تاییذ ؿَد .لزا تا ثثت اعالػات جذیذ ٍضؼیت آى" ،دسدػت تشسػی" خَاّذ تَد .پغ اص تشسػی ٍ تأییذ
ٍضؼیت آى تِ

ٍ دس كَست ػذم تاییذ تِ

تغییش هی یاتذ.

 ؿوا هی تَاًیذ تا ولیه تش سٍی لیٌه دسیافت خشٍجی اوؼل اص فؼالیتْای ثثت ؿذُ خَد خشٍجی اوؼل
تْیِ ًواییذ.
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تا تىویل فیلذّای هَضَع ،وذ تشًاهِ ٍ یا ػٌَاى ٍ ولیه تش سٍی دووِ تاصیاتی هیتَاًیذ دس لیؼت فؼالیتْای
ثثت ؿذُ دس ػاهاًِ یه هَسد خاف سا جؼتجَ وٌیذ.
 )8هدیزیت اعتبار هالی
دس ایي لؼوت هـوَلیي هیتَاًٌذ اػتثاس هالی خَد سا تشای ثثت ًام دس تشًاهِّا افضایؾ دٌّذ.
تذكر  :اػتثاس هالی هـوَل تشای ّش هشوض آهَصؽ هذاٍم هجضا هیتاؿذ.
اػتثاس هالی هـوَل چیؼت؟
ّش هـوَل دس ػاهاًِ آهَصؽ هذاٍم ّش هشوض داسای یه حؼاب اػتثاس هالی هیتاؿذ وِ تا اػتفادُ اص ؿاسط
هَجَد دس ایي حؼاب هی تَاًذ ّضیٌِ هالی هختلف خَد سا دس ػاهاًِ پشداخت ًوایذ.
اص آًجا وِ هـوَلیي هحتشم هؼوَالً اوثش تشًاهِّای هَسدًیاص خَد سا دس یه ٍ یا حذاوثش  2هشوض هجشی
آهَصؽ هذاٍم تأهیي هیًوایٌذ تْیِ اػتثاس هالی دس هشوض اكلی تِ لحاػ كشفِجَیی دس ٍلت تؼیاس هفیذ
هیتاؿذ.
توجهً :ظش تِ اهىاًات فشاّن ؿذُ تِ هٌظَس تشًاهِسیضی تْتش تشای ؿشوت هـوَلیي هحتشم آهَصؽ هذاٍم،
دس آیٌذُ ًضدیه دسكَست ػذم پشداخت ٍجِ تا صهاى هؼیٌی پغ اص ثثتًام دس تشًاهِ ،ثثت ًام وي لن یىي
تلمی هیؿَد ٍ هشوض هجشی تؼْذی تشای حفؼ ثثتًاهْای اًجام ؿذُ تذٍى پشداخت ٍجِ ًخَاّذ داؿت.
اػتثاس هالی تِ ػِ سٍؽ لاتل ؿاسط اػت :
 .1پشداخت آًالیي  :دس كَستی وِ هشوض آهَصؽ هذاٍم الذام تِ ساُاًذاصی ایي ػشٍیغ وشدُ تاؿذ،
هـوَلیي هیتَاًٌذ تِ كَست آًالیي ٍ اص عشیك دسٍاصُ پشداخت الىتشًٍیه تاًه تِ همذاس دلخَاُ تا ٍاسیض
آًالیي ٍجِ تِ حؼاب داًـگاُ حؼاب هالی خَد سا دس آى هشوض ؿاسط ًوایٌذ.
 .2پشداخت ػٌتی  :دس كَستی وِ هشوض آهَصؽ هذاٍم ٌَّص الذام تِ ساُاًذاصی ػشٍیغ پشداخت آًالیي یا
ایٌىِ هـوَل اهىاى پشداخت آًالیي سا ًذاؿتِ تاؿذ ،هـوَل هیتَاًذ تا ٍاسیض هثلغ هَسد ًظش خَد تِ
یىی اص حؼابّای هشوض آهَصؽ هذاٍم وِ تَػظ هشوض اػالم ؿذُ اػت ٍ ثثت اعالػات آى فیؾ دس
ػایت ٍ ػپغ تاییذ آى تَػظ هذیش هشوض اػتثاس حؼاب خَد سا دس آى هشوض افضایؾ دّذ.
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 .3پشداخت ًمذی  :هشاوض آهَصؽ هذاٍم هیتَاًذ حؼاب هالی هـوَلیي ول وـَس سا فمظ دس هشوض خَد
تِ هیضاى دلخَاُ ؿاسط یا دؿاسط ًوایٌذ ٍ تلوینگیشی دس هَسد ایي واس تِ ػْذُ هذیش هشوض ٍ ؿشایظ
هختلف هیتاؿذ( .پیـٌْاد هیؿَد اص ایي سٍؽ تِ جض دس هَاسد ضشٍسی اػتفادُ ًگشدد).

ایي تخؾ ؿاهل  3تخؾ هیتاؿذ :
 )8-1پشداخت آًالیي :
دس كَستی وِ اهىاى پشداخت آًالیي تشای هشوض هَسد ًظش فؼال ؿذُ تاؿذ ،هیتَاًیذ اص ایي لؼوت اػتثاس
هالی خَد سا تِ كَست آًالیي افضایؾ دّیذ.

تشای ایي واس تش سٍی لیٌه افضایؾ اػتثاس هالی تِ كَست آًالیي ولیه ًواییذ .دس كفحِ جذیذ وِ تاص
هیؿَد هثلغ هَسد ًظش سا ٍاسد وٌیذ ٍ تش سٍی دووِ كذٍس فیؾ پشداخت ولیه ًواییذ.
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تا ًوایؾ اعالػات فیؾ پشداختی دس كَستی وِ اعالػات كحیح هیتاؿذ ،تا ولیه تش سٍی دووِ تاییذ ٍ
پشداخت آًالیي تِ دسگاُ ایٌتشًتی تاًهّای عشف لشاسداد ّذایت هیؿَیذ ٍ هیتَاًیذ تا اػتفادُ اص اعالػات
واست خَد اػتثاستاى سا تِ كَست آًالیي ؿاسط وٌیذ.
ّوچٌیي هیتَاًیذ اعالػات ولیِ پشداختّای آًالیي خَد سا هـاّذُ ًواییذ .تشای هـاّذُ تش سٍی لیٌه
هـاّذُ ٍ پیگیشی پشداختّای آًالیي ولیه ًواییذ.

كفحِای هـاتِ تلَیش صیش هیتاؿذ وِ دس آى توام پشداختّای آًالیي (واهل ٍ یا ًالق) خَد سا تشای هشوض
فؼلی هـاّذُ هیوٌیذ .دس كَستی وِ تشاوٌؾ ؿوا داسای یه ؿواسُ پشداخت تاؿذ ،یه تشاوٌؾ واهل ٍ
تاییذ ؿذُ تِ حؼاب هیآیذ وِ ٍضؼیت آى

هیتاؿذ.

 )8-2پشداخت ػٌتی :
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دس كَستی وِ اهىاى پشداخت آًالیي سا ًذاؿتِ تاؿیذ ،تایذ اػتثاس هالی خَد سا تِ كَست ػٌتی افضایؾ دّیذ.

اگش هشوض فؼلی ؿوا حؼابّای تاًىی خَد سا دس ػاهاًِ ثثت وشدُ تاؿذ ،تا ولیه تش سٍی لیٌه هـاّذُ
حؼابّای تاًىی هیتَاًیذ لیؼت ؿواسُ حؼابّا سا تشای پشداخت ػٌتی هـاّذُ ًواییذ.
جْت پشداخت ػٌتی تا ولیه تش سٍی لیٌه ثثت فیؾ ٍاسیضی جذیذ ،پٌجشُ صیش تاص هیؿَد.

دس ایي لؼوت اعالػات فیؾ تاًىی خَد سا وِ تا هشاجؼِ حضَسی تِ تاًه تِ حؼاب هشوض ٍاسیض وشدُایذ،
ٍاسد وٌیذ ٍ ػپغ تش سٍی دووِ ثثت اعالػات ولیه ًواییذ.
 تؼذ اص ثثت فیؾ ،تا تأییذ اعالػات فیؾ پشداختی تَػظ هذیش هشوض اػتثاس هالی ؿوا ؿاسط هیؿَد.
ؿوا ّوچٌیي هیتَاًیذ تا ولیه تش سٍی لیٌه هـاّذُ ٍ پیگیشی فیؾّا اص ٍضؼیت فیؾّای ثثت ؿذُ
خَد اعالع یاتیذ.
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دس ایي لؼوت لیؼت توام فیـْایی وِ ثثت وشدُ ایذ ًوایؾ دادُ هیؿَدٍ .ضؼیت فیؾّای ٍاسیضی یىی
اص  3حالت صیش هیتاؿذ :
دسدػت تشسػی  :پشداختْای ػٌتی اًجام ؿذُ هیتاؿذ وِ ٍكَل آى اص عشف هشوض دسحال تشسػی
هیتاؿذ
تاییذ ؿذُ  :پشداختْای هَسد تاییذ هشوض آهَصؽ هذاٍم هیتاؿذ.
سد ؿذُ  :پشداختْای ثثت ؿذُ دس ػاهاًِ هیتاؿذ وِ هَسد تاییذ هذیش هشوض لشاس ًگشفتِ اػت .چٌاًچِ
اص كحت اعالػات ثثت ؿذُ اعویٌاى داسیذ ،تِ هٌظَس سفغ اؿىال تا واسؿٌاػاى هشوض آهَصؽ هذاٍم تواع
حاكل ًواییذ.
 )8-3تشاوٌؾ ّای هالی :

دس ایي لؼوت هیتَاًیذ هَجَدی خَد سا هـاّذُ ًواییذ ٍ تا ولیه تش سٍی لیٌه هـاّذُ ولیِ تشاوٌؾّای
اًجام ؿذُ اص ولیِ تشاوٌؾّای خَد (ٍاسیض/تشداؿت) اعالع یاتیذ.

 )9پزوفایل هن
ایي تخؾ ؿاهل  5لؼوت هیتاؿذ :
 )9-1دسخَاػت دتیشی :
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چٌاًچِ توایل تِ اجشای تشًاهِ آهَصؽ هذاٍم داؿتِ تاؿیذ ،الصم اػت تشای تشًاهِ هجَص دسیافت ًواییذ تا تِ
ػٌَاى دتیش ػلوی دس ػاهاًِ تؼشیف ؿَیذ

تا ولیه سٍی لؼوت دسخَاػت دتیشی ٍ تىویل دسخَاػت ٍ هؼتٌذات پغ اص اًتخاب دووِ اسػال،
دسخَاػت دتیشی ؿوا تشای هشوض آهَصؽ هذاٍم اسػال خَاّذ ؿذ.
 الثتِ دس ایي هشحلِ دتیش تشًاهِ دس یه هشوض آهَصؽ هذاٍم هیتَاًذ دس ػایش هشاوض ًیض تؼٌَاى دتیش فؼالیت
ًوایذ .تِ ایي هٌظَس الصم اػت ،اتتذا تا ًام واستشی ٍ سهض ػثَس خَد ٍاسد هشوض هَسد ًظش ؿَیذ ٍ ػپغ
دسخَاػت دتیشی خَد سا تشای هشوض جذیذ اسػال ًواییذ.
 اسػال دسخَاػت دتیشی تشای ّش هشوض آهَصؽ هذاٍم (دسكَست ًیاص) ،فمظ تشای یىثاس الصم هیتاؿذ.

 )9-2آپلَد تلَیش :
دس كَست توایل هیتَاًیذ ػىغ پشػٌلی خَد سا اص ایي لؼوت آپلَد ًواییذ .ػىغ پشػٌلی ؿوا دس كفحِ
ًخؼت پٌل واستشی ًوایؾ دادُ هی ؿَد.

34

 )9-3هـخلات فشدی :
دس ایي لؼوت هیتَاًیذ هـخلات فشدی خَد سا هـاّذُ ٍ دس كَست ًیاص ٍیشایؾ ًواییذ.
تشای ٍیشایؾ تخـْایی اص پشٍفایل وِ غیش فؼال هیتاؿذ ،تایذ اص عشیك هذیش هشوض هیضتاى خَد الذام ًواییذ.

 )9-4تغییش سهض ػثَس :
سهض ػثَس خَد دس ػاهاًِ آهَصؽ هذاٍم سا اص ایي عشیك هی تَاًیذ تغییش دّیذ.
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تشای تغییش اتتذا سهض ػثَس فؼلی ٍ ػپغ سهض جذیذ ٍ تىشاس آى سا ٍاسد ًواییذ.
 )9-5تغییش هشوض هیضتاى :
ؿوا تا ًام واستشی ٍ سهض ػثَس خَد هیتَاًیذ دس ولیِ هشاوض آهَصؽ هذاٍم ٍاسد ؿَیذ ٍ دس تشًاهِّای آًْا
ؿشوت ًواییذ ،تؼثاست دیگش تشای ؿشوت دس تشًاهِّا لضٍهی تِ تغییش هشوض هیضتاى ٍجَد ًذاسد.
هشوض هیضتاى هشوضی اػت وِ سػیذگی تِ اهتیاص آهَصؽ هذاٍم ؿوا سا دس پایاى دٍسُّای سػیذگی تؼْذُ
داسد .ایي هشوض لاػذتاً هشوض آهَصؽ هذاٍم هحل ػىًَت یا واس ؿوا خَاّذ تَد وِ دػتشػی تیـتش ؿوا تِ
آى تاػث اًتخاب تؼٌَاى هیضتاى ؿذُ اػت.
تشًاهِّای ایي هشوض آهَصؽ هذاٍم وِ هشتَط تِ سؿتِ تحلیلی ؿوا هیتاؿذ تغَس پیؾ فشم تِ ؿوا
اعالعسػاًیهیؿَد .دسكَست تغییش هحل صًذگی ،هحل خذهت ٍ یا توایل ؿخلی هیتَاًیذ تِ ّش دلیلی
هشوض هیضتاى خَد سا اص ایي لؼوت تغییش دّیذ.
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دس پایاى واس خَد تا ػاهاًِ یىپاسچِ آهَصؽ هذاٍم تِ هٌظَس خاسج ؿذى اص ػیؼتن سٍی ایي گضیٌِ ولیه
ًواییذ.

*** هـوَل گشاهیّ :ذف اص ساُاًذاصی ػاهاًِ آهَصؽ هذاٍم ،تؼشیغ دس اًجام اهَس هشتَعِ ،اعالعسػاًی،
ػَْلت دس ثثتًام ٍ اًجام ولیِ هشاحل اجشایی ٍ ػاهاًذّی تشًاهِّای هجاص تَدُ اػت .خَاّـوٌذ اػت تا
اػالم ًظشات اكالحی اداسُ ول آهَصؽ هذاٍم سا دس اجشای تْتش تشًاهِّای آهَصؽ هذاٍم ٍ تأهیي ًیاصّای
آهَصؿی ٍ اجشایی یاسی فشهاییذ.

در صـورت راهنـوایی بیشتـز با شـواره هـای  )1439( 1398149-5شـزکـت
ههنـدسی فـزآینـد گستـز نیـوشا داخـلی  919واحـد پشتیبانـی سـاهـانـه یکپارچه
آهـوسش هـداوم جاهعه پششـکی  ،توـاس حاصـل فزهـایید.
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