
یلامش ناسارخ  ناتسا  یکشزپماد  مرتحم  لک  ریدم  یناضمر  رتکد  ياقآ  بانج 
مالیا ناتسا  یکشزپماد  مرتحم  لکریدم  فجنروپ  رتکد  ياقآ  بانج 
ناگزمره ناتسا  یکشزپماد  مرتحم  لک  ریدم  زابناج  رتکد  ياقآ  بانج 
سراف ناتسا  یکشزپماد  مرتحم  لکریدم  یمظان  رتکد  ياقآ  بانج 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  مرتحم  لکریدم  هداز  لیلخ  رتکد  ياقآ  بانج 
ناتسزوخ ناتسا  یکشزپماد  مرتحم  لک  ریدم  یهوکرانک  رتکد  ياقآ  بانج 

هاشنامرک ناتسا  یکشزپماد  مرتحم  لک  ریدم  يردیح  رتکد  ياقآ  بانج 

هدنز ماد  تارداص  دنیآرف  عوضوم : 

کی دـنب  صوصخ  رد  عوـبتم  ترازو  هخروم 1400/08/05  هرامـش 020/17600  همان  هب  تیانع  اب  مارتحا ،  مالـس و  اـب       
؛  ددرگ یم  لاسرا  مادقا  روتسد  راضحتسا و  تهج  لیذ  دراوم  هدنز  ماد  تارداص  ییارجا  لمعلاروتسد 

نآ تیوضع  هدومن و  ماـن  تبث   ( e.ivo.ir یتسیز (  تینما  هنیطنرق و  هچراپکی  هناماس  رد  یتسیاب  هدـنز  ماد  تارداص  یـضاقتم  - 1
.ددرگ زارحا 

هتشذگ هام  کی  لقادح   ( trace.ivo.ir هدنز (  ماد  یبایدر  هناماس  ای  ماد و  تیوه  هناماس  رد  نآ  تبث  اه و  ماد  یبوک  كالپ  زا  - 2
.دشاب

ندوب ششوپ  تحت  هدوب و  کیژولویمدیپا  دک  / اتکی هسانـش  ياراد  یتسیاب  هدنز  ماد  تارداص  یـضاقتم  يریاشع  هقطنم  يرادماد / - 3
.دشاب هدیسر  ناتسا  یماد  ياه  يرامیب  اب  هزرابم  رتفد  دیئات  هب  یماد  کیژولویمدیپا  دحاو 

هدروآ و لمع  هب  ینیلاب  هنیاعم  تارداص ،  هدامآ  ياه  ماد  زا   دـیدزاب  نمـض  ینامرد )  هناورپ  ياراد  نیـسینیلک  زاجم (  کشزپماد  - 4
.دیامن مادقا  تسویپ )  تمالس  یهاوگ  تمرف  نامزاس (  نیا  دیئات  دروم  تمالس  یهاوگ  رودص  هب  تبسن 

نیسینیلک  ) زاجم کشزپماد  طسوت  هرداص  تمالـس  ياه  یهاوگ  ییامزآ  یتسار  یـسررب و  روظنم  هب  ناتـسرهش  یکـشزپماد  هرادا  - 5
ار نآ   شرازگ  دیدزاب و  تارداص  نایـضاقتم  ياهدحاو  دـصرد  لقادـح 30  زا  یفداصت  تروصب   تسا  فظوم  یناـمرد )  هناورپ  ياراد 

.دیامن  يرادهگن  ناتسرهش  یکشزپماد  هرادا  یناگیاب  رد 
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 ، لـیمکت زا  سپ  تعاــس  فرظ 48  رثکادـح  هرداـص ،  تمالـس  یهاوگ  هیدـیئات  ساـسارب  أدـبم  ناتـسا  یکـشزپماد  لـک  هرادا  - 6
روظنم هب  ماد  تارداص  جرد " اب  نیتال  لمح  یهاوگ  رودص  هب  تبـسن  تارداص ،  یـضاقتم  طسوت  دانـسا  كرادـم و  يراذـگراب 

.دیامن مادقا  ماد )  يرادهگن  لحم  هنیطنرق (  أدبم  رد  یهاوگ  تاحیضوت  تمسق  رد  راتشک " 

هچراپکی هناماس  رد  یتارداص )  یجورخ  اـه (  ماد  لـمح  یتشادـهب  یهاوگ  رودـص  هب  فظوم  أدـبم  ناتـسرهش  یکـشزپماد  هرادا  - 7
 . دهد رارق  هدننکرداص  رایتخا  رد  ار  نآ  هخسن  کی  هدوب و  یتسیز  تینما  هنیطنرق و 

 ، هدـننار ءاضما  اب  يریگراب  هسلجتروص  هدوب و  یمازلا  يریگراب  نامز  رد  أدـبم  ناتـسرهش  یکـشزپماد  هرادا  هدـنیامن  روضح  -1 هرصبت
.ددرگ يرادهگن  ناتسرهش  یکشزپماد  هرادا  یناگیاب  رد  هیهت و  هرادا  هدنیامن  کلام و 

دحاو زا  ایرد  تیعضو  مالعتـسا  هب  تبـسن  یتارداص  یجورخ  یهاوگ  رودص  زا  لبق  تسیاب  یم  ناتـسرهش  یکـشزپماد  هرادا  - 2 هرصبت
رودص زا  ایرد  ندوبن  دعاسم  ندوب و  ینافوط  تروص  رد  هدومن و  مادـقا  هرامـش 07731666547  هب  یناریتشکو  ردانب  نامزاس  لرتنک 

.دیامن يراددوخ  روکذم  یهاوگ 

زا سپ  نینچمه  مادقا و  هنیطنرق  هناماس  رد  هیلخت  دیئأت  جرد  هب  تبـسن  یجورخ )  ناتـسا  دصقم (  ناتـسا  یکـشزپماد  لک  هرادا  - 8
تبسن  ( TRACE هدنز (  ماد  یبایدر  هناماس  هناماس  رد  دوجوم  اه ي  كالپ  تسیل  اب  یتارداص  ياهماد  ياه  كالپ  تسیل  تقباطم 

.دیامن مادقا  روبزم  هناماس  زا  اهنآ  فذح  هب 

تراظن تهج  ینامرد )  هناورپ  ياراد  نیسینیلک  زاجم (  کشزپماد  روضح  یجورخ ،  كرمگ  رد  اه  هلومحم  هیلخت  نامز  رد  هرصبت 1 -
 ) یتـسیز تینما  هنیطنرق و  هچراـپکی  هناـماس  رد  هیلخت  دـیئات  تبث  هدوـب و  یمازلا  روانـش  رد  ددـجم  يریگراـب  لـمح و  هیلخت ،  رب 

.دشاب یم  رکذلا  قوف  کشزپماد  شرازگ  هئارا  هب  طونم   ( e.ivo.ir

 ) یتسیز تینما  هنیطنرق و  هچراـپکی  هناـماس  رد  تعاـس  زا 72  سپ  لوصو  مدـع  هیلخت /  دـیئات  تبث  مدـع  تروـص  رد  هرصبت 2 -
.دوب  دهاوخن  روکذم  یضاقتم  يارب  دیدج  یتارداص  یجورخ  لمح  یهاوگ  رودص  هب  زاجم  أدبم  یکشزپماد  هرادا   (  e.ivo.ir

 ( epl.irica.ir  ) كرمگ هناماس   رد  هیلخت ، دیئات  تیور  زا  سپ  تسا  فظوم  هدننک  راهظا  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  - 9
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.دیامن مادقا 

خیرات زا  دشاب  یم  هرصبت  دنب و 4  لماش 9  هک  دلومریغ ) هدنز  ماد  تارداص   ) دنیآرف نیا  اب  ریاغم  یلبق  تابتاکم  تسا  رکذ  نایاش  - 
.دشاب یم  ناتسا  یکشزپماد  لکریدم  هدهع  رب  نآ  يارجا  نسح  رب  تراظن  نینچمه  هدیدرگ و  لطاب  همان  نیا  غالبا  
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راجندیمحرتکد
یتسیز تینما  هنیطنرقرتفد و  لکریدم 

 : تشونور

.مزال يرادرب  هرهب  روتسد  راضحتسا و  تهج  ناتسا ...  یکشزپماد  مرتحم  لک  ریدم  - 
راضحتسا تهج  روشک  ماد  روما  ینابیتشپ  مرتحم  لماع  ریدم  ییالط  سدنهم  ياقآ  بانج  - 

.مزال يرادرب  هرهب  راضحتسا و  تهج  ناریا  كرحتم  ریاشع  روما  هیداحتا  مرتحم  لماعریدم  مرخ  سدنهم  ياقآ  بانج  - 
.راضحتسا تهج  يریگشیپ  یتشادهب و  مرتحم  نواعم  یبیقن  رتکد  ياقآ  بانج  - 
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