
تـًّ تعانی 

 1397كغايظ ٔ ػياٌ ثثت َاو پظيغفتّ كضگاٌ آػيٌٕ ٔعٔصي ٔكانت ؿال 

 كإٌَ ٔكالي صاصگـتغي ياػَضعاٌؿًٓیّ ايثاعگغاٌ 

 

تغاي تلكیم پغَٔضِ ٔ اَتشاب يذم اكتغال تّ كاعآيٕػي ٔ ٔكانت صعٕت تعًم  (ايثاعگغاٌ ؿًٓیّ )اػ پظيغفتّ كضگاٌ آػيٌٕ ٔعٔصي ٔكانت 

تا تّ كغح نیـت اؿايی ضًیًّ  ايثاعگغاٌؿًٓیّ  30 نغايت 1اػ عصيف  12/97 /22يٕعر  اعكُثِّچعٔػ صثخ  9ؿاعت عاؽ يي آيض كّ  

، صع كإٌَ 1397صع آگٓی آػيٌٕ پظيغف يتماضیاٌ پغٔاَّ کاعآيٕػی ٔکانت ؿالتٕجّ تّ ضٕاتظ اعالو كضِ ًْغاِ صاكتٍ يضاعن طيم ٔ تا

 .دضٕع تًٓغؿاَُضٔكالي صاصگـتغي ياػَضعاٌ ٔالع صع ؿاعي سیاتاٌ ياػياع 

: يضاعن الػو

ٔ كـاَي كّ صاعاي يضعن تاالتغ اػ كاعكُاؿي ْـتُض يكهفُض يضعن تذصیهي صٔعِ كاعكُاؿي .)اصم ٔ كپي تغاتغ اصم كضِ يضعن تذصیهي .1

 (صاعَضگاٌ يضعک کاعكُاؿی َاپیٕؿتّ دمٕق يضعک کاعصاَی سٕص عا اعائّ صُْض

اػ صاَلکضِ ْای دمٕق يا يضعک کاعكُاؿی صاسم يا ساعج کلٕع کّ يٕعص تأيیض ) دمٕق کاعكُاؿی يا تاالتغ  يضعن صاعا تٕصٌ -1تثصغِ

يی  فمّ ٔ يثاَي دمٕق اؿاليي يا يعاصل آٌ اػ صعٔؽ دٕػٔي ٔ صاَلگاْي تا تأيیض يغجع صانخ( ٔػاعت عهٕو، تذمیمات ٔ فٍ آٔعی تاكض

                                                                                         .تاكض

. تاكض 9/9/97تاعيز اسظ يضعک فاعغ انتذصیهی پظيغفتّ كضِ تايض دضاکثغ تا تاعيز  -2تثصغِ

 .  A4سّ صع کاغظ َؾ 2اصم ٔ كپي تغاتغ اصم كضِ تًاو صفذات كُاؿُايّ ٔ كاعت يهي   .2

 .  A4صعکاغظ  (تغای آلاياٌ)ئى اصم ٔ كپي تغاتغ اصم كضِ كاعت پاياٌ سضيت َظاو ٔظیفّ يا يعافیت صا .3

 .تاكض 9/9/97تاعيز پاياٌ سضيت يا يعافیت پظيغفتّ كضِ تايض دضاكثغتا تاعيز : تثصغِ .4

ٔ يضاعک لغاتت فغػَضاٌ ٔ  اصم ٔ كپي تغاتغ اصم كضِ گٕاْي دضٕع صأطهثاَّ ٔ غیغ آٌ صع جثّٓ جُگ، جاَثاػي، آػاصگي ٔ كاْض .5

 .  A4صعکاغظ  1397ًْـغاٌ يٕعص َظغ صع آگٓی آػيٌٕ پظيغف کاعآيٕػی ٔکانت ؿال 

 (.عكؾ پغؿُهي تغاي آلاياٌ تا كت ٔ تإَاٌ تاععايت پٕكق اؿاليي)تاصعج يلشصات يتماضي صعپلت آٌ 3×4كق لطعّ عكؾ .6

 PNG  تا فغيت ( CD تايـت ُْگاو ثثت َاو تغ عٔی يک نٕح فلغصِتصٕيغ اؿکٍ كضِ کهیّ يضاعک فٕق ٔ عکؾ يتماضی انؼاياْ يی  .7

  .تذٕيم كٕص (تغای ْغ يک اػ يضاعک فٕقکیهٕتايت  512تا دضاکثغ دجى  

 .اعائّ پغيُت اػ اطالعات ثثت َاو صع ؿايت ؿاػياٌ ؿُجق يغتٕط تّ آػيٌٕ تغگؼاع كضِ .8

 

 

 :تـظكـــغ

 .تّ صاصگـتغي يا صفاتغ اؿُاص عؿًي يغاجعّ ًَايُض يتماضیاٌ جٓت تغاتغ اصم ًَٕصٌ يضاعن سٕص –انف

 .يمضٔع َشٕاْض تٕصتضٌٔ ًْغاِ صاكتٍ يضاعن فٕق، ثثت َاو ٔ تلكیم پغَٔضِ  –ب 

چٌٕ ثثت َاو ٔ تلكیم پغَٔضِ ٔ اَتشاب كٓغ كاعآيٕػي ٔ ٔكانت تّ تغتیة عتثّ لثٕني صأطهثاٌ اَجاو يي كٕص، اػ ايُغٔ پظيغفتّ كضگاَي  -ج

دك أنٕيت سٕص عا َـثت تّ اَتشاب كٓغ اػ صؿت  ،يغاجعّ ًَُايُض ( 12/97 /22چٓاعكُثّ يٕعر  عٔػصثخ  9ؿاعت )عض يمغع كّ صع يٕ

 .اعتغاضلاٌ صع ايٍ سصٕم پظيغفتّ َشٕاْض كض سٕاُْض صاص ٔ 

اعاليی صع ؿايت ؿاػياٌ  1397 پظيغفتّ كضگاَي كّ فالض كغايظ يُضعج صع آگٓي آػيٌٕ پظيغف يتماضیاٌ پغٔاَّ کاعآيٕػی ٔکانت ؿال -ص

 .لثٕني آَاٌ كاٌ نى يكٍ تهمي ٔ كإٌَ اػ ثثت َاو آَاٌ يعظٔع اؿت تاكُض،ؿُجق آيٕػف 

تّ كإٌَ ٔكالي صاصگـتغي ياػَضعاٌ  7/1/97كُثّ چٓاعتاعيز  لثٕنلضگاٌ تغای ثثت َاو ٔ تلکیم پغَٔضِ دضاکثغ تاچُاَچّ ْغيک اػ   -ْـ 

جعّ آَاٌ تّ يُؼنّ اَصغاف اػ ثثت َاو جٓت صضٔع پغٔاَّ کاعآيٕػی تهمی كضِ ٔ دك ْیچگَّٕ اعتغاضي عا صع يغاجعّ ًَُايُض، عضو يغا 

. صاكتايٍ يٕعص َشٕاُْض 

 

 كإٌَ ٔكالي صاصگـتغي ياػَضعاٌ


