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ثسوِ تؼبلي

ثخشٌبهِ ثِ كليِ ٍزارتخبًِّب ،سبزهبىّب ،هؤسسبت ،شركتّبي دٍلتي ٍ شركتّب،
سبزهبى ّب ٍ هؤسسبتي كِ شوَل قبًَى ثر آًْب هستلسم ركر ًبم ٍ يب تصريح ًبم است
ٍ هؤسسبت ٍ ًْبدّبي ػوَهي غيردٍلتي ٍ ًْبدّبي اًقالة اسالهي كِ از ثَدجِ
ػوَهي دٍلت استفبدُ هيًوبيٌذ.

زض ضاستبي اضتوبء ًيليت ٗطاًع ٗدبظ آٗٞظش (زٓٝتي  ٝؿيطزٓٝتي)  ٝثطُعاضي استبٛساضز آظٗ١ ٙٞبي
ٗ٢بضت١بي ١لتِب ٠ٛك ٚآٝضي اعالػبت ًبضًٜب ٙزٓٝت (ً ٠زض اي ٚثرطٜبٗ ٠ث ٠اذتػبض آظٗٛ ٙٞبٗيسٟ
ٗيضٞز) ٛ ٝظبضت ٗستٖض ثط اخطاي اي ٚزٝض١ ٟبٗ ،طاًع آظٗ ٙٞزض سطاسط ًطٞض ثب استلبز ٟاظ يي ٛطٕ
اكعاض استبٛساضز ،ايدبز  ٝضا ٟاٛساظي ٗيضٛٞس.
ٓصا پيط ٝثرطٜبٗ ٠ض٘بضٟ

ٞٗ 1903/203222ضخ ٞٗ 1381/11/3ضٞع ثطٛبٗ ٠آٗٞظش

ك ٚآٝضي

اعالػبت ًبضًٜب ٙزٓٝت زضهبٓت ١لت ٗ٢بضت ٗ ٝبز 5 ٟثرطٜبٗ ٠ض٘بضٞٗ 1903/85791 ٟضخ ،1382/5/7
ضٞاثظ  ٝضطايظ ٗطثٞط ث ٠ايدبز ٗطاًع آظٗ ٝ ٙٞثطُعاضي استبٛساضز آظٗ١ ٙٞب ث ٠غٞضت ضايب ٠ٛاي ث٠
ضطح شيْ خ٢ت اخطا اثالؽ ٗيُطزز:
 - 1سبظٗب١ٙبي ٗسيطيت  ٝثطٛبٗ٠ضيعي استبٗ ٙيثبيست حساًثط ظطف ٗست سٗ ٠ب ٟاظ تبضيد اثالؽ ايٚ
ثرطٜبٗ١ ،٠ط ًسإ يي ٗطًع آظٗ ٙٞضا عجن ٜٗسضخبت اي ٚثرطٜبٗ ٝ ٠پيٞست يي آ ،ٙاظ ٗحْ
اٌٗبٛبت ٗسيطيت١بي آٗٞظش  ٝپژ١ٝص زض ٗطًع استبٗ ٙطثٞط ،تأسيس  ٝضا ٟاٛساظي ٘ٛبيٜس.
تجصرُ -1تأسيس ثيص اظ يي ٗطًع آظٗ ٙٞتٞسظ سبظٗبٙ

١بي ٗصًٞض زض ١ط استبٗ ٙدبظ

٘ٛيثبضس ٗ ٝطاًع ٗٞضز ٛيبظ زيِط ٗي ثبيست اظ عطين ثرص ؿيط زٓٝتي ً ٠ثط اسبس ضٞاثظ اي ٚثرطٜبٗ٠
ٝاخس ضطايظ ضٜبذتٗ ٠ي ضٛٞس ،اٛدبٕ پصيطز .
تجصرُ -2سبظٗب١ٙبي ٗسيطيت  ٝةضٛبٗ ٠ضيعي استبٌٔٗ ٙلٜس ثطاي تبٗي ٚاكطاز ٗٞضز ٛيبظ ٗطًع
آظٗ ٙٞاظ ًبضٜٗساٞٗ ٙخٞز ذٞز استلبز٘ٛ ٟبيٜس ١ ٝط ُ ٠ٛٞتٞسؼ ٠تطٌيالت زض اي ٚظٗيٜٞ٘ٗ ٟ ٚع ٗي
ثبضس.
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 - 2ضطًت١ب ٗ ٝإسسبت ؿيطزٓٝتي ٝاخس ضطايظ شيْ ٗي

تٞاٜٛس پس اظ اذص ٗدٞظ تأسيس اظ سبظٗبٙ

ٗسيطيت  ٝثطٛبٗ٠ضيعي استبٗ ٙحْ استوطاض ٗطًع آظٗ ٝ ٙٞسپطز ٙض٘بٛت الظٕ ثٜٗ ٠ظٞض تض٘ي ٚاست٘طاض
كؼبٓيت ٗطًع ٗصًٞض ثطاي حساهْ ز ٝسبّٛ ،سجت ث ٠ايدبز ٗطاًع آظٗ ٝ ٙٞث٢ط ٟثطزاضي اظ آ٢ٛب ثب ضػبيت
ٜٗسضخبت اي ٚثرطٜبٗ ٝ ٠پيٞست ١بي آ ٙاهسإ ٘ٛبيٜس.
راي تبسيس هراكس آزهَى رايبًِ اي:
شرايظ صذٍر هجَز ة
ت٢ٜب اضربظ حوٞهي (ضطًت يب ٗإسسٗ )٠ي تٞاٜٛس ٗطاًع آظٗ ٙٞتبسيس ٘ٛبيٜس .زض اسبسٜبٗ ٠ضطًت يب ٗإسسٞٗ ٠ضٞع ايدبز ٗطاًع آظٗ ٝ ٙٞثطُعاض ي آظٗ١ ٙٞبي ضايب ٠ٛاي ث٠غطاحت هيس ضس ٟثبضس
ضطًت١بٗ ٝإسسبت ٗصًٞض عجو ٠ثٜسي  ٝاحطاظ غالحيت اظ ضٞضاي ػبٓي اٛلٞضٗبتيي ًطٞض ضازاضا ثبضٜس
ٗوطضات  ٝضٝي١٠بي ازاضي  ٝاخطايي ضطًت يب ٗإسسٗ ٠ستٜس ثبضستجصرُ  -1ضطًت١ب ٗ ٝإسسبت ؿيطزٓٝتي ٝاخس ضطايظ ت٢ٜب ٗدبظ ث ٠ايخبز يي ٗطًع آظٗ ٙٞزض
١ط ض٢طستب١ ٙستٜس .
تجصرُ  -2توبضبي ايدبز چٜسيٗ ٚطًع آظٗ ٙٞزض ض٢طستب١ ٙبي ٗرتٔق يي استب ٙاظ عطف يي
ضطًت يب ٗإسس ٠ؿيطزٓٝتي ٜٗٞط ث ٠اذص ٗدٞظ ث٢ط ٟثطزاضي ثطاي ١ط يي اظ ٗطاًع ثب تٞخ ٠ثٗ ٠لبز ايٚ
ثرطٜبٗ ٠اظ سبظٗبٗ ٙسيطيت  ٝثطٛبٗ٠ضيعي استبٗ ٙيثبضس.
تجصرُ ٗ -3طاًع آظٗٗ ٙٞي ثبيست حساًثط ظطف ٗست سٗ ٠ب ٟاظ تبضيد غسٝض ٗدٞظ تأسيس ث٠
ث٢طٟثطزاضي ثطسٜس.
تجصرُ  -4چٜبٛچ ٠سبظٗبٗ ٙسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي استب ٙضطايظ ث٢ط ٟثطزاضي اظ ٗطاًع آظٗ ٙٞضا
ٗغبثن استبٛساضز اػالٕ ضس ٟزض پيٞست ١بي يي  ٝز ٝاي ٚثرطٜبٗ ٠تضريع ٛس١سٗ ،دٞظ اػغبء ضسٓ ٟـٞ
ٗيُطزز  ٝذسبضات ٝاضز ٟثط اسبس ٛظط زاٝض ٗطضي آغطكي ٚاظ ض٘بٛت سپطز ٟضس ٟتبٗيٗ ٚيُطزز.
ٗ- 3طاًع آظٗٛٞي ًٗ ٠دطي آٗٞظش ٗي ثبضٜسٗ ،دبظ ث ٠ثطُعاضي آظٗ ٙٞثطاي آٗٞظش زيسُب ٙذٞز ٛيستٜس.
ٗ- 4طاًع آظٗٗ ٙٞيثبيست ثطاي ثطُعاضي آظٗ١ٙٞب عجن ض ٝاّ١بي ٜٗسضج زض پيٞست ز ٝاي ٚثرطٜبٗ ٠ػْ٘
٘ٛبيٜس.
- 5ثطُعاضي آظٗ ٙٞزٝض١ ٟب ثؼس اظ ضا ٟاٛساظي ٗطاًع آظٗ ،ٙٞكوظ اظ عطين ايٗ ٠ُٛٞ ٚطاًع ذٞا١س ثٞز ٝ
غسٝض ُٞا١يٜبٗ١ ٠بي ٗطثٞط ث ٠زٝض١ ٟب ٛيع پس اظ ضا ٟاٛساظي ٗطاًع آظٗ ٙٞتٞسظ سبظٗبٗ ٙسيطيت ٝ
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ثطٛبٗ٠ضيعي استب ٙاٛدبٕ خ ٝا١س ضس ٓ .صا ٗبز 6 ٟثرطٜبٗٞٗ 1903/85791 ٠ضخ  1382/5/7اظ تبضيد اثالؽ
اي ٚثرطٜبٗٓ ٠ـٗ ٞيُطزز.
ًٔ- 6يً ٠بضًٜبٗ ٙط٘ ّٞثرطٜبٗ٠

ٞٗ 1903/203222ضخ  ٝ 1381/11/3اكطازي ً ٠اظ٢بض ث ٠زاٛستٚ

زٝض١ٟبي ٗعثٞض ٗي ٘ٛبيٜس  ٝتب تبضيد ضطٝع ثً ٠بض ٗطاًع آظٗٞٗ ،ٙٞضز اضظيبثي هطاض َٛ

ضكت ٠اٛس،

ٗيثبيست اظ عطين ايٗ ٚطاًع ٗٞضز اضظيبثي هطاض ُيطٛس .
- 7ت٢ي ،٠ث ٠ضٝظ ضسبٛي ٢ِٛ ٝساضي ٛطٕ اكعاض استبٛساضز آظٗ ٙٞث ٠ػ٢س ٣ضطًت يب ٗإسس ٠ؿيطزٓٝتي است ً٠
اظ عطف سبظٗبٗ ٙسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي ًطٞض ث ٠سبظٗب١ ٙبي ٗسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي استبٗ ٙؼطكي
ذٞا١س ضس.
صرُ -سبظٗب١ٙبي ٗسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي استبٌٔٗ ٙلٜس ضطًت يب ٗإسسٗ ٠عثٞض ضا ثٗ ٠طاًع
تت
آظٗٗ ٙٞدبظ ثطاي ػوس هطاضزاز ٛ ٝػت  ٝاخطاي ٛطٕ اكعاض آظٗٗ ٙٞؼطكي ٘ٛبيٜس .
ٗ- 8طاًع آظٌٗٔٗ ٙٞلٜس حساًثط ثٗ ٠ست س١ ٠لت ٠پس اظ ٗؼطكي آٗٞظش زيسُب ٙتٞسظ ٗطاًع ٗدبظ
آٗٞظش ،اهسإ ث ٠ثطُعاضي آظٗ٘ٛ ٙٞبيٜس.
- 9اكطازي ً ٠ثيص اظ  ًْ 3سبػت ١ط ٗ٢بضت ؿيجت ؿيطٗٞخ ٠زاضت ٠اٛسٗ ،دبظ ث ٠ضطًت زض آظٗٙٞ
16
زستِب١ ٟبي اخطايي ٌٗٔلٜس زض هطاضزاز ذٞز ثب ٗطاًع ٗدبظ آٗٞظش هيس ٘ٛبيٜس ً٠
ٛرٞاٜ١س ثٞز ٝ

اي ٠ُٛٞٚاكطاز ثٗ ٠طاًع آظٗٗ ٙٞؼطكي ٛطٛٞس.
تجصرُ١ -عي ٠ٜآٗٞظش ٗحزز اضربغي ً ٠ثيص اظ حس شًط ضس ٟؿيجت ؿيط ٗٞخ ٠زاضت ٠ثبضٜس ،ث٠
ػ٢س ٟذٞز آ٢ٛب ذٞا١س ثٞز .
ٗ- 10طاًع آظٗٗ ٙٞي ثبيست پس اظ ثطُعاضي آظٗ ٙٞاعالػبت ٗطثٞط ث ٠حضٞض  ٝؿيبة ث٘١ ٠طا٘ٛ ٟطات
ًستضس ٟاكطازٞٛ ،ع ٗ٢بضتٛ ،بٕ ٗإسس ٠آٗٞظش زٜ١س ٝ ٟسبيط اعالػبت ضا ثطاي زستِب١ ٟبي اخط ايي
ٗطثٞط ،اضسبّ ًٜٜس  ٝيي ٛسر ٠ضا ٛيع زض اذتيبض سبظٗبٗ ٙسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي استب ٙخ٢ت غسٝض
ُٞا١يٜبٗ ٠هطاض زٜ١س .
- 11زض غٞضتي ً ٠كطزي ث ٠زاليْ ٗٞخ ٠ثرٞا١س اظ ضطًت زض آظٗ ٙٞاٛػطاف ز١سٗ ،ي ثبيست ٗطاتت ضا
 72سبػت هجْ اظ تبضيد ثطُعاضي آظٗ ٙٞث ٠غٞضت ًتجي  ٝاظ عطين

زستِب ٟاخطايي ث ٠اعالع ٗطًع

آظٗ ٙٞثطسبٛس  .زض اي ٚغٞضت ٗطًع آظٗٗ ٙٞي ثبيست زض آٝي ٚظٗب ٌٚ٘ٗ ٙتبضيد آظٗ ٙٞثؼسي ضا
ٗطرع  ٝث ٠زستِب ٟاخطايي اػالٕ ًٜس .
- 12اُط كطزي زض ١ط يي اظ ٗ٢بضت ١ب ٘ٛط ٟهجٓٞي ضا ًست ٜ٘ٛبيس ٗي تٞاٛس ٗدسزاً ثب اعالع زستِب ٟاخطايي
١ ٝعي ٠ٜضرػي زض آظٗٗ ٙٞصًٞض ضطًت ًٜس .
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تجصرُ -ػسٕ هجٓٞي زض آظٗ ٙٞيي ٗ٢بضت ٗبٛؼي ثطاي آٗٞظش ٗ٢بضت ١بي زيِط ٘ٛي ثبضس.
- 13سبظٗب١ٙبي ٗسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي استبٌٔٗ ٙلٜس ١عي ٠ٜثطُعاضي آظٗ ٙٞثطاي ١ط ٗ٢بضت ضا ثب تٞخ ٠ث٠
ضطايظ ٝ ٝيژُي ١بي ١ط استبٝ ٙثب تٞخ ٠ث ٠استبٛساضز١بي اػالٕ ضس  ٟزض اي ٚثرطٜبٗ ٝ ٠تب سوق چْ٢
١عاض ضيبّ ثطاي ١ط آظٗٗ ٙٞطرع  ٝث ٠زستِب٢١بي اخطايي استبٗ ٝ ٙطاًع آظٗ ٙٞاػالٕ ٘ٛبيٜس .
تجصرُٗ -طاًع آظٗٛ ٙٞيع ٌٗٔلٜس ً ٠حساًثط

ٗ %50جٔؾ كٞم آصًط ضا ث ٠ضطًت يب ٗإسس٠

ؿيطزٓٝتي اضائ ٠زٜ١سٛ ٟطٕ اكعاض آظٗٗ ٠ً ٙٞغبثن ٗبز 7 ٟاي ٚثرطٚاٗ ٠ثب آ٢ٛب هطاضزاز ٜٗؼوس ٗي ًٜٜس،
پطزاذت ٘ٛبيٜس.
- 14زستِب١ٟبي اخطايي ٌٗٔلٜس ٘١عٗب ٙثب ػوس هطاضزاز ثب ٗطاًع ٗدبظ آٗٞظش ،ثب ٗطًع آظٗ ٙٞزاضاي
ٗدٞظ اظ سبظٗبٗ ٙسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي استبٛ ٙيع ثطاي اخطاي آظٗ ٙٞزض سوق تؼيي ٚضس ٟزض ٗبز13 ٟ
اي ٚثرطٜبٗ ،٠هطاضزاز ٜٗؼوس ٘ٛبيٜس.
تجصرُ -زستِب١ٟبي اخطايي ٗدبظ ث ٠پيص ثيٜي ٝخ٢ي ثطاي ثطُعاضي آظِٜٗ١ ٙٞبٕ ػوس هطاضزاز ثب
ٗطاًع ٗدبظ آٗٞظش ٛيستٜس.
- 15ثب زض ٛظط زاضت ٚزٝض١ ٟبي ظٗبٛي ضص ٗب ،٠١چٜبٛچ ٠ثيص اظ چ ْ٢زضغس اظ ًْ آٗٞظش زيسُب١ ٙط
يي اظ ٗطاًع ٗدبظ آٗٞظش ؿيطزٓٝتي زض آظٗ١ ٙٞبي ضايب ٠ٛاي ضطًت ٘ٛبيٜس ٘ٛ ٝط ٟهجٓٞي ضا ًست
ٌٜٜٛس ،ثطاي ثبض ا ّٝث ٠آٗ ٙطاًع اظ عطف سبظٗبٗ ٙسيطيت  ٝثطٛبٗ٠

ضيعي استب ٙاذغبض ًتجي زازٟ

ٗيضٞز  ٝچٜبٛچ ٠ايٗ ٚسأٓ ٠ثطاي ثبض ز ٕٝتٌطاض ضٞز ،غالحيت آ٢ٛب ثٗ ٠ست يي سبّ سٔت ذٞا١س
ضس  ٝكؼبٓيت زٝثبضٗ ٟطاًع ٗدبظ آٗٞظش ؿيطزٓٝتي ٗعثٞض پس اظيي سبّ ٜٗٞط ثً ٠ست ٗدٞظ ٗدسز
ٗيثبضس.
تجصرُ -زستِب١ٟبي زٓٝتي ٗ ٝطاًع آٗٞظش آ٢ٛب  ٝزيِط ٗطاًع زٓٝتي ٗؼطكي ضس ٟزض ثرطٜبٗ ٠ض٘بضٟ
ٞٗ 1903/85791ضخ ٞٗ 1903/203222 ٝ 1382/5/7ضخ ٛ 1381/11/3يع ٗط٘ ّٞايٗ ٚبزٗ ٟيثبضٜس.
- 16سبظٗبٗ ٙسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي استأٌٗ ٙق است ثرطي اظ سبيت ذٞز ضا ثٛ ٠ظطسٜدي ضاخغ ث٠
ثطُعاضي آٗٞظش١ب  ٝآظٗ١ٙٞب اذتػبظ ز١س .
- 17سبظٗب١ٙبي ٗسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي استب١ ٙب ٗسئ٘١ ّٞبِٜ١يًٜ ،تطّ ٛ ٝظبضت ثط ثطُعاضي آظٗ١ ٙٞب ٝ
ضػبيت استبٛساضز١ب زض ٗطاًع آظٗٗ ٙٞي ثبضٜس٘١ .چٜي ٚاي ٚسبظٗب١ ٙب ٌٗٔقاٛس ث ٠ضٌبيبت ٝاغٔ ٠اظ
ضطًت ًٜٜسُب ٙزض آظٗ١ٙ ٞب ضسيسُي ًٜٜس  ٝزض غٞضت احطاظ ترٔق ٗطاًع آظٗ ،ٙٞاهساٗبت
اٛضجبعي الظٕ ضا اٛدبٕ زٜ١س .

4

ٗٞاضز شيْ زض خ٢ت تٞضيح  ٝپبسد ث ٠استؼالٗبت ثطذي اظ ٗٞاز ثرطٜبٗ٠

١بي ٞٗ 1903/203222ضخ

ٞٗ 1903/85791 ،1381/11/3ضخ ٞٗ 1903/50961 ٝ 1382/5/7ضخ  1383/3/27آٝضز ٟضس ٟاست.
- 18زض ُٞا١يٜبٗ ٠اٛت٢بي زٝض ٟثطاي ١ط ٗ٢بضت كوظ سبػبت زض ٛظط ُطكت ٠ضس ٟزض ثرطٜبٗ1903/203222 ٠
ٗٞضخ ٗ 1381/11/3يثبيست زضج ُطزز ٓ .يٌ ٚثطاي ١ط ٗ٢بضت سبػبت حْ ت٘طيٗ ٚي

تٞاٛس ث٠

غٞضت خساُب ٠ٛزض ٛظط ُطكت ٠ضٞز .
- 19ثٜٗ٠ظٞض اضتوبء ًيقيت آٗٞظشًٔ ،يٗ ٠طاًع ٗدبظ آٗٞظش ٌٗٔلٜس حتي آ٘وسٝض اكطاز ٘١سغح ضا زض
يي ًالس آٗٞظش زٜ١س.
- 20پيطٗ ٝبز 3 ٟثرطٜبٗ ٠ض٘بضٞٗ 1903/50961 ٟضخ  ،1383/3/27استب١ ٙب  ٝض٢ط١بي ًطٞض اظ ٓحبػ
عجو٠ثٜسي آٗٞظضِب١ ٟبي آظاز ضايب ٠ٛاي ث ٠سُ ٠ط ٟٝظيط توسيٖ ثٜسي ٗي ضٛٞس ً ٠حساهْ إ تيبض الظٕ
خ٢ت ثطُعاضي زٝض١ ٟبي ٗ٢بضت ١بي ١لتِب ٠ٛثطاي ُط ٟٝا 400 ّٝاٗتيبظُ ،ط ٟٝز 350 ٕٝاٗتيبظ ٝ
ُط ٟٝس 300 ٕٞاٗتيبظ ٗيثبضس.
گرٍُ  :1ض٢طستب١ٙبي ٗطاًع استب١ ٙبي ت٢طا ٙـ اغل٢ب ٙـ كبضس ـ ذطاسب ٙضضٞي ـ آشضثبيدبٙ
ضطهي ـ آشضثبيدب ٙؿطثي ـ ٗبظٛسضا ٙـ ُيال ٝ ٙش١ط ًطج
گرٍُ  :2زيِط ض٢طستب١ ٙبي استب١ ٙبي ُط ٟٝيي  ٝاستب١ ٙبي يعز ـ ًطٗب ٙـ هٖ ـ ٗطًعي ـ
سٜ٘ب ٙـ ذطاسب ٙض٘بٓي ـ ظٛدب ٙـ هعٝي ٚـ ٘١سا ٙـ ُٔستب ٙـ ًطزستب ٙـ ًطٗبٛطب ٟـ اضزثيْ ـ ذٞظستبٝ ٙ
ثٞض٢ط
گرٍُ  :3استب١ٙبي سيستب ٝ ٙثٔٞچستب ٙـ ايالٕ ـ چ٢بض ٗحبّ  ٝثرتياضي ـ ًِ٢ئٞي ٝ ٠ثٞيطاح٘س ـ
ٓطستب ٙـ ذطاسب ٙخٜٞثي ١ ٝطٗعُبٙ
تجصرُ -ثٜٗ ٠ظٞض اضتوبي ًّ٘ي ً ٝيلي سغح آٗٞظضِب١ ٟبي آظاز ضايب ٠ٛاي ًطٞض اٗتيبظات كٞم تب
پبيبٛ ٙي٘ ٠ا ّٝسبّ  1385هبثْ اػ٘بّ است  ٝپس اظ آ ٙحساهْ اٗتيبظ ٗدبظ ثطاي ُط ٟٝا 500 ّٝاٗتيبظ،
ُط ٟٝز 400 ٕٝاٗتيبظ ُ ٝط ٟٝس 350 ٕٞاٗتيبظ زض ٛظط ُطكتٗ ٠يضٞز.
- 21خس ّٝاٗتيبظثٜسي آٗٞظضِب١ ٟبي آظاز ضايب ٠ٛاي ،پيٞست ثرطٜبٗ٠

ض٘بضٞٗ 1903/50961 ٟضخ

 1383/3/27ث ٠غٞضت خس ّٝغلح ٠ثؼس اغالح ُطزيس ٟاست ً ٠ثب اثالؽ اي ٚثرطٜبٗٗ ،٠الى ػْ٘
ثطاي اٗتيبظثٜسي آٗٞظضِب١ٟبي آظاز ضايب٠ٛاي ٗيثبضس.

5

جذٍل هؼيبرّبي ارزشيبثي آهَزشگبُّبي آزاد رايبًِاي
اهتيبز

حذاكثر اهتيبز قبثل كست

رديف

1

ٝضؼيت ٗبٌٓيت ٗحْ آٗٞظضِب : ٟضرػي

15

ـــــ

2

ًبضثطي ٗٔيٗ :سٌٛٞي

10

ـــــ

3

ًبضثطي ٗٔي :ازاضي

20

ـــــ

4

ًبضثطي ٗٔي :تدبضي ـ آٗٞظضي

25

ـــــ

5

١ط ٗ 2تط ٗطثغ كضبي ثبظ خ٢ت سبػبت تٜلس

1

50

6

١ط ٗتط ٗطثغ كضبي ازاضي ـ حساهْ ٗ 30تط ٗطثغ* ١ ٝط ٗتط كضبي آٗٞظش تئٞضي

1

70

7

١ط ٗتط ٗطثغ كضبي ٗليس آٗٞظش ػ٘ٔي ـ حساهْ ٗ 50تطٗطثغ*

1

200

8

Video Projector

5

ـــــ

2

ـــــ

5

ـــــ

9
10
11

هؼيبرّبي ارزشيبثي

ث ٠اظاء ١ط ًبٗپيٞتط

( PentiumIII ،IVيب ٗؼبزّ )  ٝث ٠اظاء تد٢يعات خبٛجي

Printer, Scanner
ث ٠اظاء ١ط سطٝض Windows NT/2000 ٝ Novell ٝ Linux

ث ٠اظاء ١ط ًبٗپيٞتط ٗتػْ  online ٝثب ضجٌ ٠ايٜتطٛت ثب سطػت حساهْ

32kbps

*

2

ـــــ

12

ث ٠اظاء ١ط ٛلط ًبزض آٗٞظشي ثبثت (ٜٗسضج زض ٓيست ثي٘ٓ :)٠يسبٛس

5

25

13

ث ٠اظاء ١ط ٛلط ًبزض آٗٞظضي ثبثت (ٜٗسضج زض ٓيست ثي٘ :)٠كٞم ٓيسبٛس  ٝثبالتط

7

35

30

ـــــ

15

ث ٠تؼساز ١ط ٗطثي ًبضت زاض ٜٗسضج زض پطٝا١٠ٛبي تأسيس

10

60

16

ث ٠تؼساز ١ط پطٝا ٠ٛتأسيس ثطاي ضضت١٠بي ٗطتجظ ثب ضايب٠ٛ

10

60

17

ث ٠اظاء ١ط سبّ سبثو ٠كؼبٓيت آٗٞظش ضايب ٠ٛاي ***

7

70

18

ث ٠اظاء ٗيبِٛي١ ٚط ُٞ 15ا١يٜبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي اػغب ضس ٟزض سبّ

1

ـــــ

19

ثجت ١ط ُ ٠ٛٞترٔق زض ثبظضسي سبظٗب ٙآٗٞظش كٜي  ٝحطك٠اي ًطٞض****

-10

ـــــ

20

٘ٛبظذبً -٠ٛتبثرب -٠ٛثٞك -٠سطٝيس ايبة  ٝش١بة ١ط يي

5

20

21

تأٓيق  ٝتطخً٘ ٠تت آٗٞظضي ٗطتجظ  ٝزاضاي ضبثي ـ ث ٠اظاء ١ط ٗٞضٞع

5

ـــــ

14

حساهْ  10زستِبٟ

زض غٞضت زاضا ثٞزٗ ٙسضى ٓيسبٛس يب ثبالتط ٗطتجظ ثب ضضت ٠ضايب ٠ٛثطاي غبحت
اٗتيبظ آٗٞظضِب** ٟ

* ثطاي اخطاي زٝض١ٟبي ٗ٢بضت١بي ١لتِب ٠ٛكٚآٝضي اعالػبت ًست حساهْ إتيبظ ٗطثٞط ث١ ٠ط يي اظ ضزيق١بي  11 ٝ 7 ، 6آعاٗي است.
ٜٗظٞض اظ كضبي ٗليس آٗٞظضي ضزيق  , 7كضبيي است ً ٠ث ٠اظاي ١ط ٗ 3تط ٗطثغ آ ٙيي ضايب ٠ٛيب ٝسبئْ خبٛجي هبثْ استلبز ٟزض آ ٙهطاض
زاضت ٠ثبضس .ثٜبثطاي ٚتؼٔن اٗتيبظ ث ٠كضبي آٗٞظضي ٜٗٞط ث ٠استوطاض تد٢يعات آٗٞظضي زض آٗ ٙي ثبضس  ٝث ٠كضب١بي ذبٓي اٗتيبظي تؼٔن ٘ٛيُيطز.

** ضضت١٠بي ػٜٔ٢ٗ ٝ ٕٞسسي ًبٗپيٞتط (ٛطٕاكعاض  ٝسرتاكعاض) ،كٜبٝضي اعالػبت ،اعالعضسبٛي ،ضيبضي ثب ُطايص ًبضثطز زض ًبٗپيٞتط ٝ
ٜٗ٢سسي ثطم ،ضضت١٠بي ٗطتجظ ضٜبذتٗ ٠يضٛٞس.
*** ثطاي اخطاي زٝض١ٟبي ٗ٢بضت٠اي ١لتِب ٠ٛك ٚآٝضي اعالػبت ًبضًٜب ٙزٓٝت ًست حساهْ  7اٗتيبظ آعاٗي است.
**** ثجت ١طُ ٠ٛٞترٔق اظ اثتساي سبّ  ٠ً 1383ضكغ ٛطس ٟثبضسٗ ،جٜب ٗيثبضس.

6

- 22پيط ٝثرطٜبٗ ٠ض٘بضٞٗ 1903/85791 ٟضخ  1382/5/7ضضت ٠تحػئي آٌتطٛٝيي خعء ضضت١ ٠بي ٗطتجظ
ثب ضايبٗ ٠ٛحسٞة ٗيُطزز.
- 23خ٢ت اضتوبء ًيلي ضطًت ١ب ٗ ٝإسسبت ؿيطزٓٝتي ثطاي اخطاي زٝضٟ
كٚآٝضي اعالػبت ػال ٟٝثط ٗٞاضز ٜٗسضج زض ٗبز ٟيي ثرطٜبٗ ٠ض٘بضٟ
 ،1382/5/7زاضاثٞز ٙضطايظ  ٝضػبيت ضٞاثظ شيْ ٛيع آعاٗي است

١بي ٗ٢بضت ١بي ١لتِب٠ٛ
ٞٗ 1903/85791ضخ
 .ث ٠ضطًت ١ب ٗ ٝإسسبت

ؿيطزٓٝتي ً ٠هجالً تؼيي ٙغالحيت ضسٟاٛس تب پبيبٛ ٙي٘ ٠ا ّٝسبّ ٔ٢ٗ 1385ت زازٗ ٟي ضٞز تب ذٞز ضا
ثب ضٞاثظ خسيس تغجين زٜ١س .
 )1زاضاثٞز ٙحساهْ ً 2الس ١طًسإ ثب حساهْ ٗ 30تط ٗطثغ كضبي آٗٞظش ػ٘ٔي  ٝحساهْ 10
زستِبً ٟبٗپيٞتط
تجصرُ ٜٗ -1ظٞض اظ كضبي ٗليس آٗٞظش ػ٘ٔي ،كضبيي است ً ٠ث ٠اظاي ١ط ٗ 3تط ٗطثغ آ ٙيي
ضايب( Pentium III,IV ٠ٛيب ٗؼبزّ ) يب ٝسبيْ خبٛجي ضايب ٠ٛاي هبثْ استلبز ٟزض آ ٙهطاض زاضت ٠ثبضس  .ثٜبثطايٚ
حساهْ كضبي زض ٛظط ُطكت ٠ضسٜٞٗ ٟط ث ٠استوطاض تد٢يعات آٗٞظضي زض آٗ ٙي ثبضس  ٝكضب١بي ذبٓي ضا
ضبْٗ ٘ٛيضٞز.
تجصرُ  -2كضبي ٗطاًع آظٗ ٙٞضط ًت٢ب ٗ ٝإسسبت ؿيط زٓٝتي ً ٠ثطاي ايدبز ٗطًع آظٖٗ١ ٙٞ
ٗدٞظ زضيبكت ٗي ًٜٜس ،خعء كضبي آٗٞظضي ػ٘ٔي آ٢ٛب ٗحبسج٘ٛ ٠ي ضٞز.
 )2حساهْ  10زستِبً ٟبٗپيٞتط ٗتػْ ث ٠ضجٌ ٠ايٜتطٛت ثب سطػت حساهْ  32 kbpsث ٠غٞضت ثبثت
زض كضبي آٗٞظش ػ٘ٔي ٝخٞز زاضت ٠ثبضس .
 )3زاضاثٞز ٙحساهْ يى سبّ سبثو ٠كؼبٓيت آٗٞظش ضايب ٠ٛاي (سبثو ٠آٗٞظش ضايب ٠ٛاي ٗي ثبيست ثط
اسبس ٗستٜسات اضائ ٠ضس ٟاظ عطف ضطًت يب ٗإسس ٠ؿيطزٓٝتي ث ٠سبظٗب١ ٙبي ٗسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي
استب ٙاحطاظ ُطزز).
- 24چٜبٛچ ٠ضطًت يب ٗإسس ٠ؿيطزٓٝتي ثٜب ثط اسبسٜبٗ ٠ذٞز ٗدبظ ث ٠تأسيس ضؼج ٠زض استب ٟ ٙا ثبضس ،اضائ٠
ٗدٞظ ث ٠ضؼجبت آ٢ٛب پس اظ احطاظ ضطايظ ٗبزٟ

 23اي ٚثرطٜبٗ ٝ ٠ضطايظ ٜٗسضج زض ٗبز ٟيي

ثرطٜبٗ ٠ض٘بضٞٗ 1903/85791 ٟضخ  ،1382/5/7ثالٗبٛغ است ث ٠ضطط آ ٠ٌٛهطاضزاز آٗٞظش ثب
ضطًت يبٗإسس ٠اغٔي ٜٗؼوس ضٞز  ٝزض ٛتيدٗ ٠سئٓٞيت اخطاي زٝضٗ ٟستوي٘بِ ثب ضرع حوٞ

هي

كٞمآصًط ثبضس.
- 25سبظٗب١ٙبي ٗسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي استب ٝ ٙسبظٗب ٙآٗٞظش كٜي  ٝحطك٠

اي ًطٞض حست ٗٞضز

ٗيثبيست ١ط ضص ٗب ٟيي ثبض ك٢طست ضطًت ١ب ٗ ٝإسسبت ؿيطزٓٝتي  ٝآٗٞظضِبٟ
7

١بي آظاز

ضايب٠ٛاي تأييس غالحيت ضس ٟزض استب ٙضا ثب شًط اٗتيبظ  ٝآزضس  ٝض٘بض ٟت٘بس  ٝتبض يد اػتجبض ٗدٞظ
ثٗ ٠طاًع آظٗ ٙٞاستبٗ ٝ ٙؼبٛٝت تٞسؼٗ ٠سيطيت  ٝسطٗبي ٠اٛسبٛي سبظٗبٗ ٙسيطيت  ٝثطٛبٗ٠

ضيعي

ًطٞض اضسبّ ٘ٛبيٜس.
ٗ- 26طاًع ٗدبظ آٗٞظش ؿيطزٓٝتي اخبظ ٟػوس هطاضزاز ثب زستِب١ ٟبي زٓٝتي ضا تب سوق ظطكيت تؼيي ٚضسٟ
ىثٗ ٠طاًع آظٗٗ ٙٞؼطكي ٗي ضٛٞسًٜ ،تطّ ٗيضٞز.
زاضٛس .ضػبيت اي ٚظطكيت اظ عطين تؼساز اكطازي ٟ
تجصرُ -1زض غٞضت ػسٕ ضػبيت ظطكيت تؼيي ٚضس ٟاظ سٞي ٗطاًع ٗدبظ آٗٞظش ؿيطزٓٝتي،
سبظٗب١ٙبي ٗسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي استب ٝ ٙسبظٗب ٙآٗٞظش كٜي  ٝحطك ٠اي ًطٞض حست ٗٞضز ٌٗٔلٜس
ًٗ ٠دٞظ١بي غبزض ٟثطاي ثطُعاضي زٝض١ ٟبي ٗ٢بضت ١بي ١لتِب ٠ٛك ٚآٝضي اعالػبت آ٢ٛب ضا ٓـٞ
٘ٛبيٜس.
ثب زض ٛظط ُطكتٗ ٚلطٝضبت شيْ ظطكيت ٗطاًع ٗدبظ آٗٞظش ؿيطزٓٝتي ثب استلبز ٟاظ كطٗ ّٞظيط
ٗحبسجٗ ٠يُطزز:
-

ثطُعاضي حساًثط ز ٝضيلت زض يي ضٝظ ثطاي ١ط ًالس خ٢ت ثطُعاضي زٝضٟ

١بي ١لتِب٠ٛ

كٚآٝضي اعالػبت ًبضًٜب ٙزٓٝت
-

ثطُعاضي حساًثط  8زٝضً ٟبْٗ ٗ٢بضت ١بي ١لتِب ٠ٛك ٚآٝضي اعالػبت زض سبّ ثطاي ١ط ًالس

(١ط زٝض 130 ٟسبػت)
-

زض ٛظط ُطكتٗ 2 ٚطثي ثطاي  2ضيلت زض يي ضٝظ ثطاي ١ط ًالس

-

حساًثط كضبي آٗٞظش ػ٘ٔي ثطاي يي ًالس ٗ 30تطٗطثغ ٗيثبضس ًٗ ٠يتٞاٛس ٛ 20لط ضا خ٢ت

آٗٞظش پٞضص ٗيز١س.
ظطكيت ٗطًع آٗٞظضي ; * 130 * 8 * 2
نفر
ساعت در
سال

زمان كل
دوره
(ساعت )

تعداد
تعداد
شيفتها دورهها در
سال
در روز

-------------- * 2

فضاي آموزش عملي

نفر

3

ثٜبثطاي ٚحساًثط ظطكيت آٗٞظش زض يي ًالس ٛ 41600لط سبػت زض سبّ ٗي ثبضس ً ٠ثب تٞخ ٠ث٠
تؼساز ًْ ًالس ١بي زاضاي كضبي آٗٞظش ػ٘ٔي ٗطاًع ٗدبظ آٗٞظش ؿيطزٓٝتيٗ ،ي تٞا ٙظطكيت ًْ
آ٢ٛب ضا ٗحبسجٞ٘ٛ ٠ز.
تجصرُ ٗ -2طاًع ٗدبظ آٗٞظش ؿيطزٓٝتي ٗي تٞاٜٛس زض غٞضت تـييط اٌٗبٛبت  ٝث ٠تجغ آ ٙتـييط
ظطكيت آٗٞظش ،توبضبي ذٞز ضا ثطاي ثطضسي ٗدسز ظطكيت حست ٗٞضز ث ٠سبظٗبٗ ٙسيطيت ٝ
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ّ ًٜٜس ،ث ٠ضطط آ ٠ً ٙاظ تؼييٚ

ثطٛبٗ٠ضيعي استبٝ ٙيب سبظٗب ٙآٗٞظش كٜي  ٝحطك ٠اي ًطٞض اضسب
ظطكيت هجٔي حساهْ ضص ٗبُ ٟصضت ٠ثبضس .

تجصرُ -3سبظٗب١ٙبي ٗسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي استب ٝ ٙسبظٗب ٙآٗٞظش كٜي  ٝحطك٠

اي ًطٞض

حست ٗٞضز ٌٗٔلٜس زض ٗدٞظي ً ٠اضائٗ ٠ي ٘ٛبيٜس ظطكيت ٗطاًع ٗدبظ آٗٞظش ؿيطزٓٝتي  ٝاٗتيبظ
ٌٗتسج ٠آ٢ٛب ضا شًط ٘ٛبيٚز .
ٗ- 27طاًع ٗدبظ آٗٞظش ؿيطزٓٝتي ٗدبظ ثٝ ٠اُصاضي هطاضزاز١بي ذٞز ث ٠غٞضت ضس٘ي يب ؿيطضس٘ي ث٠
زيِط ٗطاًع آٗٞظش ٛيستٜس.

هي ا ...التَفيق
هحوَد ػسگريآزاد
هؼبٍى تَسؼِ هذيريت ٍ سرهبيِ اًسبًي
ٍ
رئيس كويسيَى تخصصي اتَهبسيَى ًظبم اداري

ضٞٛٝضت:
 ضئيس ٗحتطٕ سبظٗب ٙخ٠ت استحضبض استبٛساضاٗ ٙحتطٕ ًطٞض خ٢ت استحضبض ٗؼبٛٝيٗ ٚحتطٕ سبظٗب ٙخ٢ت استحضبض اػضبي ٗحتطٕ ً٘يسي ٙٞترػػي اتٗٞبسيٛ ٙٞظبٕ ازاضي خ٢ت استحضبض ضؤسبي ٗحتطٕ سبظٗب١ٙبي ٗسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي استب١ٙب خ٢ت استحضبضٗ -سيطاٗ ًْ ٙحتطٕ زكبتط ثرطي سبظٗب ٙخ٢ت استحضبض
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پيَست شوبرُ 1

شرايظ فيسيكي ،تجْيسات ٍ پرسٌل هَرد ًيبز هراكس آزهَى

فصل اٍل :شرايظ فيسيكي هركس آزهَى ٍ تجْيسات هَرد ًيبز

ٗطاًع آظٗٗ ٙٞي ثبيست خ٢ت ثطُعاضي آظٗ١ ٙٞبي ٗ٢بضت١بي ١لتِب ٠ٛك ٚآٝضي اعالػبت ضطايظ ظيط ضا
ٗ٢يب  ٝضٞاثظ ٗطثٞط ضا ضػبيت ًٜٜس:
ثب تٞخٟ ٠ةتلبٝت خ٘ؼيت زض ض٢طستب١ ٙبي ٗرتٔق استب ٙزٞٛ ٝع ٗطًع آظٗ ٙٞپيص ثيٜي ضس ٟاست ٞٛ .ع 1
ثطاي ض٢طستب١ ٙبيي ثب خ٘ؼيت ثيص اظ ١ 500عاض ٛلط ٞٛ ٝع  2ثطاي ض٢طستب١ ٙبي ثب خ٘ؼيت ً٘تط ٗي

ثبضس .

ٗطرػبت ١ط زٞٛ ٝع زض ظيط تٞضيح زاز ٟضس ٟاست:
ًَع  1داراي دٍ سبيت آزهَى:

سبيت آظٗ ٙٞض٘بض2 ٝ 1 ٟ

ٗ 80تطٗطثغ(١طًسإ ٗ 40تطٗطثغ)

سبٓ ٚاٛتظبض

ٗ 30تطٗطثغ

اتبم ٗسيطيت

ٗ 15تطٗطثغ

اتبم ازاضي

ٗ 20تطٗطثغ

١بّ ،آثساضذب ٝ ٠ٛسبيط كضب١بي ٗطتطى

ٗ 40تطٗطثغ

ًَع  2داراي يك سبيت آزهَى:

سبيت آظٗ ٙٞض٘بض1 ٟ

ٗ 40تطٗطثغ

سبٓ ٚاٛتظبض

ٗ 20تطٗطثغ

اتبم ٗسيطيت

ٗ 15تطٗطثغ

اتبم ازاضي

ٗ 20تطٗطثغ

١بّ ،آثساضذب ٝ ٠ٛسبيط كضب١بي ٗطتطى

ٗ 40تطٗطثغ

ثب تٞخ ٠ث ٠تؼساز ًْ ًبضًٜب ٙزٓٝت ٛ ٝح ٟٞتٞظيغ آ ٙزض سغح ًطٞض زض ٗطحٔ ٠ا ّٝتؼساز ٗطاًع آظٗ ٙٞث٠
غٞضت خس ّٝپيٞست ض٘بض 1-1 ٟپيصثيٜي ضس ٟاست.
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تجصرُ -1پس اظ ايدبز ٗطاًع آظٗ ٙٞخس )1-1( ّٝزض ١ط استب ٙسبظٗب١ ٙبي ٗسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي استبٙ
ٗيتٞاٜٛس حست ٛيبظ  ٝضطٝضت ١بي استب ٙذٞز  ٝثب ٓحبػ ًطز ٙػٞاْٗ اهتػبزي زض ايدبز ايٗ ٠ِٜٛٞطاًع تٞسظ
ثرص ؿيطزٓٝتيٛ ،سجت ث ٠غسٝض ٗدٞظ ثطاي ايدبز ٗطاًع زيِط زض ا ستب ٙاهسإ ٘ٛبيٜس.
تجصرُ -2الظٕ ث ٠شًط است ً ٠چٜبٛچ ٠ث ٠ػٔت ُستطزُي خـطاكيبيي استب ٝ ٙػسٕ اهتػبزي ثٞز ٙايدبز
ٗطاًع آظٗ ٙٞزاي٘ي زض ثطذي ض٢طستب١ ٙبي استب ، ٙزستطسي ثٗ ٠طاًع آظٗ ٙٞثب ٗطٌْ ٗٞاخُ ٠طزز ،سبظٗب١ ٙبي
ٗسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي استبٗ ٙدبظ ذٞاٜ١س ثٞز ً ٕ ٠خٞظ ايدبز ٗطاًع آظٗٞٗ ٙٞهت تٞسظ ثرص ؿيط زٓٝتي زض
ٜٗبعن ٗٞضز ٛيبظ ضا غبزض ٘ٛبيٜس.
شرايظ فيسيكي هركس آزهَى:

ٗطًع آظٗ ٙٞاظ ز ٝهس٘ت اغٔي ضبْٗ سبٓ ٚاٛتظبض  ٝسبيت آظٗ ٙٞثب ٗطرػبت ظيط تطٌيْ ٗي ضٞز ٠ً ،ث٠
اخعاء كٞمآصًط هس٘ت١بي ازاضي  ٝكضبي ٗطتطى ٛيع اضبكٗ ٠ي ُطزز.
هشخصبت سبلي اًتظبر:

 ٌٗبٛي زض حسٝز ٗ 20تط ٗطثغ ً ٠آظٗ ٙٞزٜ١س ٟپس اظ احطاظ ٞ١يت تٞسظ ٗسيطيت ٗطًع آظٗ ٙٞث٠اٛتظبض ظٗب ٙاٗتحبٗ ٙيٛطيٜس.
 ضطايظ  ٝضٞاثظ اٗتحب ٝ ٙتٞغي١ ٠بي ٗطثٞط ث ٠آٗ ٙي ثبيست زض ٗؼطؼ زيس هطاض ُيطز.ٌٗ -بٛي خ٢ت پصيطكت٢ِٛ ٝ ٚساضي ٝسبئْ ضرػي

زاٝعٔت كطاُ ٖ١طزز (تٞضيح آٝ ٠ٌٛضٝز ٝسبيْ

ضرػي ث ٠اتبم آظٗ ٙٞاًيساً ٜٗ٘ٞع است ).
هشخصبت سبيت آزهَى:

 ٌٗبٛي ثب اٛساظ ٟحسٝز ٗ 40تط ٗطثغ  ٝحساهْ ً 10بٗپيٞتط ٗيعثب ٙث ٠ػٜٞا ٝ (Testing workstation) ٙييًبٗپيٞتط سطٝض ثب ػٜٞا (Administrative workstation) ٙثب ٗطرػبت خس ّٝپيٞست ض٘بض1-2 ٟ
 -ايدبز يي ضجٌ٠

)(LAN

ٗدعا خ٢ت ثطهطاضي اضتجبط ثيً ٚبٗپيٞتط١ب

)(Testing workstation

 ٝسطٝض

آظٗ(Administrative workstation) ٙٞ

 -هطاضُطكتً ٚبٗپيٞتط١بيي ً ٠خ٢ت ثطُعاضي آظٗ ٙٞاظ آ٢ٛب استلبزٗ ٟي

ُطزز(Testing workstation).

ضٝي سغٞحي ثب اثؼبز حساهْ  ٠ً 120*80cmثي١ ٚط ًسإ كبغٔ ٠اي حسٝزاً ٗ 1/5تط زض ٛظط ُطكت ٠ضسٟ
ثبضس  ٝيب ثي ٚآ٢ٛب پبضتيطٚثٜسي ُطزز.
 ٗ٢يبٞ٘ٛزٌٗ ٙبٛي پبًيع ،ٟضاحت  ٝزٝض اظ سطٝغسا  ٝزٝز سيِبض ثب ٞٛض ًبكي  ٝتٞ٢يٜٗ ٠بست ٝغٜسٓي١بي ضاحت.
 ػسٕ اٌٗب ٙاستلبز ٟاظ ٝسبئي ٘١چ ٙٞپطيٜتطً ،Fax ،پي  ٝيب تٔلِٜ١ ٚبٕ ثطُعاضي آظٗٙٞ11

 زض ٛظط ُطكتٗ ٚحٔي خ٢ت ٛطستٗ ٚسئ ّٞسبيت آظِٜٗ١ ٙٞبٕ ثطُعاضي آظٗٙٞ ٛػت يي تبثٔ ٞپطت زضة اتبم آظٗ ٙٞخ٢ت اعالع زيِطا ٙاظ اي ٠ٌٜاتبم زض حبّ ثطُعاضي آظٗٙٞٗيثبضس.
تجصرُ -استلبز ٟاظ ٗحْ سبيت آظٗ ٙٞثطاي آٗٞظش  ٝسبيط اٗٞض ضطًت ٖٗٞٛع است .
تجْيسات هَرد ًيبز هركس آزهَى:

ٗطًع آظٗٗ ٙٞي ثبيست زاضاي اٌٗبٛبت كٜي  ٝتد٢يعات ازاضي ٗ ٝجٔ٘بٜٗ ٙبست ثبضس  .ثطذي اظ اٌٗبٛبت الظٕ
زض ظيط هيس ضس ٟاست:
 يي زستِب٘ٛ ٟبثط يي زستِب ٟكتًٞپي اٌٗب ٙاتػبّ ث ٠ضجٌ ٠ايٜتطٛت ثب سطػت هبثْ هجّٞ-

UPS

ثب تٞاٗ ٙتٜبست

 يي زستِب ٟپطيٜتط ًبثًْطي ضجٌ٠ تبثٜٔٗ ٞبست ثطاي سبذت٘بٗ ٙطًع آظٗٙٞ ٗجٔ٘بٜٗ ٙبست سبيت آظٗ ،ٙٞسبٓ ٚاٛتظبض  ٝسبيط هس٘ت ١ب سبيط ٓٞاظٕ ٔٗ ٝعٗٝبت ازاضيفصل دٍم :كبدر پرسٌلي

ٗسيطيت  ٝاخطاي آظٗ١ ٙٞبي آٌتطٛٝيٌي زض سغح استبٛساضز ٛيبظ ثً ٠بزض كٜي  ٝاخطايي ٜٗبست ز اضزً .بزض
پطسٜٔي اٛتربة ضس ٟثطاي ٗطًع آظٗ ،ٙٞتحت آٗٞظش ١بي الظٕ هطاض ذٞاٜ١س ُطكت  .تؼساز ٛلطات الظٕ ثطاي زٝ
ٞٛع ٗطًع آظٗ ٙٞث ٠ضطح ظيط است:
ًَع يك

ًَع دٍ

ٗسيط ٗطًع آظٗٙٞ

ٛ 1لط

ٛ 1لط

ٗسئ ّٞسبيت ٛ ٝظبضت ثط آظٗ ٙٞثطاي ١ط سبيت

ٛ 2لط(ثطاي ز ٝسبيت آظٗ)ٙٞ

ٛ 1لط

ٗسئ ّٞثجتٛبٕ  ٝاٗٞض ٗبٓي -ازاضي

ٛ 1لط

ٛ 1لط
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شرايظ احراز هذير هركس آزهَى

 - 1تبثؼيت خ٘ٞ٢ضي اسالٗي ايطاٙ
 - 2ػسٕ سٞء پيطيً ٠ٜيلطي ٗإثط ث ٠تأييس ٗطاخغ هبٛٞٛي
 - 3زاضاثٞزً ٙبضت پبيب ٙذسٗت ٝظيل ٠ػ٘ٗٞي يب زاضت ٚثطٍ ٗؼبكيت زائٖ
 - 4حساهْ س 30 ٚسبّ
 - 5زاضاثٞز 5 ٙسبّ سبثو ٠كؼبٓيت ٗطتجظ ثب ًبٗپيٞتط
 - 6زاضاثٞزٗ ٙسضى ًبضضٜبسي يب ٗؼبزّ آ ٙزض يٌي اظ ضضت١ ٠بي ػٜٔ٢ٗ ٝ ٕٞسسي ًبٗپيٞتط (ٛطٕ اكعاض ٝ
سرتاكعاض) ،كٜبٝضي اعالػبت ،ضيبضي ثب ُطايص ًبضثطز زض ًبٗپيٞتط ٜ٢ٗ ٝسسي ثطم  ٝآٌتطٛٝيي
شرايظ احراز هسئَل ٍ ًبػر سبيت آزهَى

 - 1تبثؼيت خ٘ٞ٢ضي اسالٗي ايطاٙ
 - 2ػسٕ سٞء پيطيً ٠ٜيلطي ٗإثط ث ٠تأييس ٗطاخغ هبٛٞٛي
 - 3زاضاثٞزً ٙبضت پبيب ٙذسٗت ٝظيل ٠ػ٘ٗٞي يب زاضت ٚثطٍ ٗؼبكيت زائٖ
 - 4حساهْ س 23 ٚسبّ
 - 5زاضا ثٞزٗ ٙسضى تحػئي ًبضضٜبسي زض يٌي اظ ضضت١ ٠بي ػٜٔ٢ٗ ٕٞسسي ،پبي ٝ ٠يب ٗسضى كٞم زيپٖٔ
زض ظٗيً ٠ٜبٗپيٞتط  ٝزاضا ثٞزٗ ٙساضى ترػػي ضجٌ١ ٠بي ًبٗپيٞتطي ICDL ٝ
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پيَست 1-1

جذٍل تَزيغ هراكس آزهَى الكترًٍيكي در كشَر(در هرحلِ اٍل)
رديف

استبى

شْرستبى

تؼذاد هركس ًَع 1

تؼذاد هركس ًَع 2

1

ت٢طاٙ

ت٢طاٙ

5

ــــ

2

ت٢طاٙ

ًطج

ــــ

2

3

ت٢طاٙ

ٝضاٗيٚ

ــــ

1

4

ت٢طاٙ

ض٢ط ضي

ــــ

1

5

ت٢طاٙ

ض٢طيبض ،ضثبطًطيٖ  ٝاسالٗط٢ط

1

ــــ

6

ذطاسب ٙضضٞي

ٗط٢س

2

ــــ

7

كبضس

ضيطاظ

1

1

8

آشضثبيدب ٙضطهي

تجطيع

1

1

9

اغل٢بٙ

اغل٢بٙ

2

ــــ

10

اغل٢بٙ

ٛدقآثبز

ــــ

1

11

اغل٢بٙ

ًبضبٙ

ــــ

1

12

ٗبظٛسضاٙ

سبضي

1

ــــ

13

ٗبظٛسضاٙ

چبٓٞس

ــــ

1

14
15

ُيال ،ٙآشضثبيدب ٙؿطثي ،هعٝي،ٚ
ًطٗبٛطب ،ٟذٞظستبً ،ٙطٗبٙ

سبيط استب١ٙب

ٗطاًع استبٙ
ٗطاًع استبٙ

جوغ

6
(١ط استب ٙيي ٗطًع)
ــــ

19

14

ــــ

18
(١ط استب ٙيي ٗطًع)
27

1-2 پيَست

جذٍل هشخصبت تجْيسات سخت افساري سبيت آزهَى
Item

Minimum Specification

Processor

PC or Compatible, Pentium III or better

Operating System

Windows 2000 Professional + Service packs

Internet Browser

Microsoft Internet Explore Version 5.5 or higher

RAM

128 MB (256 MB preferred)

Hard Drive

500 MB available Space on local drive

CD-ROM Drive

Local CD-ROM Drive

Video Adapter

1024*768

Monitor

15" SVGA

Network Interface Card

Required

LAN Connection

Required

Antivirus software

Required

Application

Microsoft Office 2000 Premium (Full Installation) + service packs

Other Component

Mouse; keyboard

Power supply

UPS is recommended
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پيَست شوبرُ 2

فرآيٌذّبي اًجبم آزهَى هْبرتّبي ّفتگبًِ فٌأٍري اعالػبت
فصل اٍل :ضَاثظ ٍ شرايظ هؼرفي افراد جْت شركت در آزهَى

 - 1زستِب١ٟبي اخطايي ٌٗٔلٜس ٓيست اكطازي ً ٠اظ٢بض ث ٠زاٛست٢ٗ ٚبضتي ٗي ٘ٛبيٛس ٘١ ٝچٜي ٚاكطازي ً٠
٘ٛط ٟهجٓٞي زض آظٗ ٙٞضا ًست ٌٛطزٟاٛس ،ضا ٗغبثن كطٕ پيٞست ض٘بض 2-1 ٟتٌ٘يْ  ٝثٗ ٠طًع آظٗٙٞ
اضسبّ ٘ٛبيٜس.
ٗ - 2طاًع آٗٞظش ٌٗٔلٜس ٓيست اكطازي ضا ً٢ٗ ٠بضتي ضا آٗٞظش زيسٟاٛس ٗغبثن كطٕ پيٞست ض٘بضٟ

2-1

تٌ٘يْ  ٝثٗ ٠طًع آظٗ ٙٞاضسبّ ٘ٛبيٜس.
ٗ - 3طاًع آظٗٗ ٙٞيثبيست ثطٛبٗ ٠ظٗب ٙثٜسي خ٢ت ضطًت اكطاز زض آظٗ ٙٞضا ثطحست ٞٛع ٗ٢بضت ت٢ي٠
٘ٛبيٜس  ٝسپس آ ٙضا ث ٠زستِب ٟاخطايي اػالٕ ًٜٜس ٘١ ٝچٜي ٚخ٢ت هطاض زاز ٙثط ضٝي ٝة سبيت
سبظٗبٗ ٙسيطيت  ٝثطٛبٗ٠ضيعي استب ٙث ٠آ ٙسبظٗب ٙاػالٕ ٘ٛبيٜس.
 - 4زستِب١ٟبي اخطايي ٌٗٔلٜس ثطاي ا كطاز خ٢ت ضطًت زض آظٗ ٙٞحساًثط تب يي ١لت ٠هجْ اظ آظٗٙٞ
ٗؼطكي ٛبٗ ٠ت٢ي٘ٛ ٠بيٜس ٘١ ٝطا ٟثب ٌٛبت ٗطثٞط ث ٠آظٗ ٠ً ٙٞزض پيٞست ض٘بضٟ

 2-2آٗس ٟاست ث٠

آظٗٙٞزٜ١س ٟتحٞيْ زٜ١س.
فصل دٍم :احراز َّيت فرد در رٍز آزهَى

ٗ - 1طًع آظٗٗ ٙٞي ثبيست ًبضت ضٜبسبيي ٗؼتجط ػٌسساض (اظ مثيْ ضٜبسٜبٗ،٠اغْ ُٞا١يٜبٗ ٠ضاٜٛسُي  ٝيب
ًبضت ضٜبسبيي ٗؼتجط زستِبٗ ٟطثٞعٗ ،) ٠ؼطكيٛبٗ ٝ ٠زكتطچ ٠ثجت آظٗ( ٙٞثب ٗطرػبت ظيط ً ٠زض آٝيٚ
ٗطاخؼ ٠آظٗ ٙٞزٜ١س ٟزض اذتيبض ٝي هطاض ٗي ُيطز  ).ضا اظ آظٗ ٙٞزٜ١س ٟاذص ٘ٛبيس  ٝآ ٙضا ثب ٓيست
ٗٞخٞز زض ٗطًع آظٗ ٠ً ٙٞهجالً زض ىاٗپيٞتط ٝاضز ضس ٟاست ،تغجين ز١س  ٝزض غٞضت ٗطب١سٝ ٟخٞز
١طُ ٠ٛٞػسٕ تغبثن ٗطاتت ٗيثبيست ث ٠زستِب ٟاخطايي اعالع زاز ٟضٞز.
هشخصبت دفترچِ ثجت آزهَى:
صفحِ اٍل:

صفحبت هرثَط ثِ ّر يك از هْبرت ّب:

-

ٛبٕ ٛ ٝبٕ ذبٞٛازُي -

ٛبٕ ٗطًع آظٗٗ ٝ ٙٞحْ آ( ٙاستب / ٙض٢طستب)ٙ

-

تبضيد تٓٞس -

٘ٛط ٟاذصضسٟ

-

ًس ٗٔي -

تبضيد ثطُعاضي اٗتحبٙ

-

ٛبٕ زستِب ٟاخطايي ٗطثٞط -

ٗ٢ط  ٝاٗضبء ٗسيط ٗطًع آظٗٙٞ

-

ض٘بضً ٟبضٜٗسي -

ٗحْ اٗضبء آظٗ ٙٞزٜ١سٟ
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 - 2اذص اٗضبء اظ زاٝعٔت ِٜ١بٕ ٝضٝز ث ٠اتبم آظِٜٗ١ ٝ ٙٞبٕ ذطٝج اظ آٙ
فصل سَم :هشخصبت ًرمافسار ٍ سؤاالت آزهَى

 - 1ثطٛبٗ ٠آظٗٗ ٙٞطرػبت ضرع آظٗ ٙٞزٜ١س ٟضا ٘ٛبيص زاز ٝ ٟزض غٞضت تأييس ٝي ،آظٗ ٙٞضأس
سبػت ٗوطض آؿبظ ٗيضٞز.
 - 2زض ِٜ١بٕ اٛدبٕ آظٗ ٙٞثبالي غلح ٠سإاالت ،ظٗب ٙثبهي٘بٛس٘ٛ ٟبيص زازٗ ٟي ضٞز.
 - 3ثطٛبٗ ٠آظٗ ٙٞضأس سبػت ٗوطض  ٝتؼيي ٚضس ٟث ٠عٞض ذٞزًبض ذبت٘ٗ ٠ي يبثس.
 - 4زض اٛت٢بي آظٗ٘ٛ ٙٞط ٟضرع  ٝزضغس سإاّ غحيح  ٝؿٔظ ٝي ث ٠غٞضت ٞ٘ٛزاضي ٛطب ٙزازٗ ٟي ضٞز.
 - 5آظٗٙٞزٜ١سُب ٙكوظ ٗي تٞاٜٛس اظ ٛ Helpطٕاكعاض استلبز٘ٛ ٟبيٜس  ٝث ٠ؿيط اظ آ٘ٛ ٙي تٞاٜٛس اظ ١يچ ٝسئ٠
آٗٞظضي ث٢ط ٟثجطٛس٘١ .چٜي ٚآ٢ٛب ٘ٛي تٞاٜٛس ١يچِ ٠ٛٞخع ٟٝاي ضا ٝاضز سبيت آظٗ٘ٛ ٙٞبيٜس.
 - 6اٌٗب ٙزيس ٙپبسد ١بي غحيح  ٝؿٔظ ( )Log Fileثب زضذٞاست ًتجي زاٝعٔت  ٝتأييس ٗسئ ّٞسبيت
آظٗ ٙٞاٌٗبٙپصيط ٗيثبضس.
هشخصبت سؤاالت آزهَى:

 سإاالت آظٗ ٙٞثطاسبس عطح زضس ٜٗسضج زض ثرطٜبٗ ٠ض٘بضٞٗ 1903/203222 ٟضخ ٗ 1381/11/3يثبضس.
 سإاالت ٗ٢بضت ا ّٝتئٞضي ٢ٗ ٝبضت١بي ز ٕٝتب ١لتٖ ػ٘ٔي ٗي ثبضس.
 سإاالت ٗ٢بضت ا ّٝچ٢بض ُعي ٠ٜاي ثٞز٘ٛ ٝ ٟطٜٗ ٟلي ٛساضز ٢ٗ ٝبضت ١بي ز ٕٝتب ١لتٖ ث ٠غٞضت تؼبٗٔي
است (ثسيٗ ٚؼٜي ً ٠سإاالت ث ٠ُٛٞ ٠اي ضجي ٠سبظي ضس ٟاست ً ٠اظ كطاُيط ذٞاستٗ ٠ي ضٞز ٗثالً زض
ٛطٕاكعاض  Wordػْ٘ شذيط ٟكب يْ ضا اٛدبٕ ز١س  ٝضرع آظٗ ٙٞزٜ١س ٟاي ٚػ٘ٔيبت ضا ثبيس ث ٠غٞضت
ػ٘ٔي زض ٗحيظ  Wordاٛدبٕ ز١س).
٢ٗ بضت ا ّٝضبْٗ  60سإاّ  45 ٝزهيو ٠ظٗبٗ ٙيثبضس.
٢ٗ بضت ز ٕٝضبْٗ  15سإاّ  60 ٝزهيو ٠ظٗبٗ ٙيثبضس.
٢ٗ بضت س ٕٞتب ضطٖ ١ط ًسإ حبٝي س ٠سطي سإاّ (١ط سطي  7تب  12سإاّ ضا ضبّٕ ٗي ضٞز ً ٠زض ١ط
سطي اٌٗبٗ ٙطٝض سإاالت ٝخٞز زاضزٓٝ ،ي پس اظ ات٘بٕ ١ط سطي  ٝذطٝج اظ آ ٙاٌٗب ٙزستطسي ٗدسز
ث ٠آ٢ٛب ٗوسٝض ٛيست)  60 ٝزهيو ٠ظٗب ٙثطاي ١ط ٗ٢بضت ٗي ثبضس.
٢ٗ بضت ١لتٖ ضبْٗ  22سإاّ  60 ٝزهيو ٠ظٗبٗ ٙيثبضس.
 ثبٛي اعالػبت حبٝي سإاالت  ٠ٛٞ٘ٛآظٗ( ٙٞحسٝز  700سإاّ) تٞسظ ضطًت ثطُعاضًٜٜس ٟآظٗ ٙٞزض
اذتيبض سبظٗبٗ ٙسيطيت  ٝثطٛبٗ٠ضيعي ًطٞض ثٜٗ ٠ظٞض هطاضزاز ٙزض سبيت سبظٗب ٙهطاض ٗي ُيطز.
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فصل چْبرم :هراحل اػالم ًتيجِ ٍ صذٍر گَاّيٌبهِ

 - 1پس اظ ات٘بٕ آظٗ٘ٛ ٙٞط ٟزاٝعٔت ث ٠غٞضت ذٞزًبض ٗحبسجٗ ٠ي ُطزز  ٝضٝي غلح٘ٛ ٠بيص ٛطب ٙزازٟ
ٗيضٞز  ٝزض غٞضت توبضبي آظٗ ٙٞزٜ١س ٟپطيٜت ًبٗپيٞتطي آ ٙث ٠زاٝعٔت زازٗ ٟي ضٞز .الظٕ ث ٠شًط
است پطيٜت ًبٗپيٞتطي ٗصًٞض كوظ خ٢ت اعالع ثٞز ٝ ٟكبهس ١طُ ٠ٛٞاضظش هبٛٞٛي است .
 - 2ثب تٞخ ٠ث ٠ثطُعاضي آظٗ١ ٙٞب ث ٠غٞضت استبٛساضز  ٝسغح زضٞاضي سإاالت ،حس ٛػبة ٘ٛط ٟهجٓٞي زض
آظٗ١ ٙٞط يي اظ ٗ٢بضت١ب  60زضغس ًْ ٘ٛطٗ ٟيثبضس.
 - 3زض غٞضت هجٓٞي كطز زض ١ط يي اظ ٗ٢بضت ١ب ،زض غلحٗ ٠طثٞط ث ٠آ٢ٗ ٙبضت زض زكتطچ ٠ثجت آظٗ،ٙٞ
ٗطرػبت  ٝاعالػبت الظٕ تٌ٘يْ ٗي ُطزز  ٝپس اظ ٗ٢ط  ٝاٗضبء زض اذتيبض كطز هطاض ٗي ُيطز .سپس
تٞسظ سبظٗبٗ ٙسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي استبُٞ ٙا١يٜبٗ ٠ثطاي ١ط ٗ٢بضت ث ٠غٞضت خساُب ٠ٛت٢يٗ ٠ي ضٞز.
 - 4زض پبيب١ ٙلت ٗ٢بضت زكتطچ ٠ثجت آظٗ ٙٞثٗ ٠طًع آظٗ ٙٞثطُطت زازٗ ٟي

ضٞز  ٝضسيس زضيبكت

ٗيُطزز.
ٗ - 5طاًع آظٗٗ ٙٞي ثبيست پس اظ اذص زكتطچ ٠ثجت آظٗ ٙٞآ ٙضا خ٢ت غسٝض ُٞا١يٜبٗ ٠پبيب ٙزٝضٟ
ٗ٢بضت١بي ١لتِب ٠ٛكٚآٝضي اعالػبت ث ٠سبظٗبٗ ٙسيطيت  ٝثطٛبٗ ٠ضيعي استب ٙاضسبّ ًٜٜس.
ُٞ - 6ا١يٜبٗ١٠بي ت٢ي ٠ضس ٟزض ٢ٛبيت تٞسظ زستِب ٟاخطايي تأييس ٗي ُطزز  ٝسپس ث ٠آظٗ ٙٞزٜ١س ٟاضائ٠
ٗيضٞز.
فصل پٌجن :كٌترل اهٌيت هراكس آزهَى

 ػسٕ اخبظٝ ٟضٝز ١طُٝ ٠ٛٞسبئْ ضرػي ث ٠زاذْ اتبم آظٗٙٞ
ٖٗ اٛؼت اظ ٝضٝز اكطاز ٗتلطه ٠ث ٠اتبم آظٗٙٞ
 استلبز ٟاذتػبغي اظ ضٜبسً ٠بضثطي ثطاي اكطاز خ٢ت استلبز ٟاظ ثطٛبٗ١ ٠بي ٗطًع آظٗٙٞ
ًٜ تطّ اتبم آظٗ ٙٞزض ِٜ١بٕ اذص آظٗ ٙٞتٞسظ ٗسيط ٗطًع آظٗ ٙٞث ٠غٞضت حضٞض كيعيٌي
 حضٞض چٜس ٗطاهت زض ِٜ١بٕ اخطاي آظٗ( ٙٞزض غٞضت ٛيبظ)
 ثطپبيي آظٗ ٙٞضأس سبػت ٗوطض
ً بضًٜبٗ ٙطًع آظٗٗ ٙٞي تٞاٜٛس زض ٗٞضز ٛح ٟٞاٗتحب ٝ ٙيب اضٌبالت احت٘بٓي ً ٠پيص ٗي
آظٗٙٞزٜ١سُب ٙضا ضاٜ٘١بيي ٘ٛبيٜسٓٝ ،ي زض ذػٞظ ٗلب١يٖ ٗ ٝغبٓت اٗتحبٛي اخبظ ٟضاٜ٘١بيي ضا
ٛساضٛس.
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آيس،

فصل ششن :آهَزش ٍ اعالعرسبًي

 هطاض زاز ٙيي  DEMOاظ ٛح ٟٞػٌ٘ٔطز ثطٛبٗ ٠آظٗ ٙٞثط ضٝي ٝة سبيت سبظٗبٗ ٙسيطيت ٝ
ثطٛبٗ٠ضيعي استب ٙخ٢ت آضٜبيي ضطًت ًٜٜسُب ٙزض آظٗ.ٙٞ
 هطاض زاز ٙسإاالت  ٝخٞاة ١بي احت٘بٓي زض ذػٞظ آظٗ ٙٞثط ضٝي ٝة سبيت سبظٗبٗ ٙسيطيت ٝ
ثطٛبٗ٠ضيعي استبٙ
 ضاٜ٘١بيي زاٝعٔت زض ٗٞضز استلبز ٟاظ ٛطٕ اكعاض زض ضٝظ آظٗٙٞ
 آٗٞظش ٗسيطاً ٝ ٙبضًٜبٗ ٙطًع آظٗ ٙٞزض ذػٞظ ًبض ثب ٛطٕ اكعاض ٛ ٝح ٟٞغحيح ٛػت ٛطٕ اكعاض ٝ
چِِٛٞي استلبز ٟاظ آ ٝ ٙاٛدبٕ ُعاضش ١بي ٗطثٞع٠
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پيَست 2-1

فرم ثجتًبم آزهَى هْبرتّبي ّفتگبًِ فيآٍري اعالػبت
 -1چٌبًچِ قجالً در آزهَىّبي هْبرتّبي ّفتگبًِ فيآٍري اعالػبت شركت ًوَدُايذ شوبرُ كبرثري خَد را كِ در دفترچِ ثجت آزهَى آهذُ است ،ثٌَيسيذ:

ً -3بم خبًَادگي:

ً -2بم:

 -4شوبرُ شٌبسٌبهِ:
 -5جٌسيت:
6ـ هحل تَلذ:

شْر

استبى

هرد

زى

شْرستبى
ً -8بم پذر:

 -7تبريخ تَلذ:
(رٍز  /هبُ  /سبل)

 -10تلفي توبس:

 -9كذ هلي:
 -11آدرس پست الكترًٍيكي :
ً -12بم دستگبُ اجرايي:
 -13شوبرُ پرسٌلي:

 -14ػٌَاى پست سبزهبًي:

 -15آدرس هحل كبر:

كذ پستي هحل كبر:

ً -16بم هركس آهَزش:

ًَع هركس آهَزش :دستگبُ دٍلتي

 -17تبريخ شرٍع دٍرُ (رٍز ـ هبُ ـ سبل)

گبُ آزاد رايبًِاي
آهَزش

3

تبريخ اتوبم دٍرُ (رٍز ـ هبُ ـ سبل)

1

شركت يب هؤسسِ غيردٍلتي

ًَ -18ع فراگيري:
خَد اظْبري

شركت در كالس

1 3
 -19لغفبً ػٌَاى هْبرتّبيي را كِ هبيل ثِ شركت در آزهَى آى ّستيذ اًتخبة ًوبييذ:
ػٌَاى هْبرت

تؼذاد دفؼبت
شركت در هْبرت

لغفبً در ايي قسوت چيسي ًٌَيسيذ:
تبريخ اجراي آزهَى

سبػت اجرا

هْبرت اٍل :مفبّين پبيِ فيآٍري اعالػبت
هْبرت دٍم :استفبدُ از كبهپيَتر ٍ هذيريت فبيلّب
هْبرت سَمٍ :اشُپردازّب
هْبرت چْبرم :صفحِ گستردُّب
هْبرت پٌجن :ثبًكّبي اعالػبتي
هْبرت ششن :ارائِ هغبلت
هْبرت ّفتن :اعالػبت ٍ ارتجبعبت
توبم هَارد خَاستِشذُ در ايي فرم تكويل گرديذ ٍ ًكبت ضرٍري جْت رػبيت ًوَدى ٌّگبم آزهَى ثِ اعالع ايٌجبًت رسيذ.
اهضبء آزهَىدٌّذُ:
اهضبء هسئَل ثجت ًبم پس از ٍرٍد اعالػبت ثِ كبهپيَتر:

تبييذيِ هركس هجبز آهَزش :
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ًورُ

پيَست شوبرُ 2-2

تَجِ ثِ ًكبت زير ٌّگبم ٍرٍد ثِ سبيت آزهَى الساهي هيثبشذ:

 - 1استلبز ٟاظ ًتبة ،خعٗ ،ٟٝبضي ٚحسبة ،كطٓ َٜ١ـبت  ٝؿيط ٟاًيساً ٜٗ٘ٞع ٗي ثبضس.
 - 2تٔل٘١ ٚطا ٟذٞز ضا هجْ اظ ٝضٝز ث ٠سبيت آظٗ ٙٞذبٗٞش ٞ٘ٛز ٝ ٟاظ ضٝضً ٚطز ٙآِٜ١ ٙبٕ ثطُعاضي آظٗٙٞ
اًيساً ذٞززاضي كطٗبئيس.
 - 3ذٞضز ،ٙآضبٗيس ٝ ٙغحجتًطز ٙزض ع ّٞآظٗ ٙٞاًيساً ٜٗ٘ٞع است.
 - 4زض ِٜ١بٕ ثطُعاضي آظٗ 2 ،ٙٞثطُ ٠چطى ٞٛيس  ٝيي هٖٔ ث ٠ض٘ب تحٞيْ زاز ٟذٞا١س ضس ٓ .غلبً پس اظ
پبيب ٙاٗتحب ٙاهالٕ ٗصًٞض ضا تحٞيْ ٗسئ ّٞثطُعاضي آظٗ٘ٛ ٙٞبئيس .
 - 5زض غٞضت ثطٝظ ١طُٗ ٠ٛٞطٌْ زض اخطاي اٗتحب ٙض٘ب ،سطيؼبً ٗطاتت ضا ثٗ ٠سئ ّٞسبيت آظٗ ٠ً ٙٞزض عّٞ
ٗست اٗتحبٛ ٙبظط ٗ ٝطاهت ض٘ب ٗيثبضس اعالع ز١يس.
ٗ - 6طاهت اٗتحبٗ ٙسئ ّٞپبسرِٞيي ث١ ٠طُ ٠ٛٞسإآي ً ٠زض ضاثغ ٠ثب ٗحتٞاي آظٗ ٙٞض٘بست ٘ٛي ثبضس.
 - 7زض غٞضت اٛػطاف ٗٞخ ٠اظ ضطًت زض آظٗٗ ٙٞي ثبيست حساًثط تب  72سبػت هجْ اظ آظٗ ٙٞاظ عطين
زستِب ٟاخطايي ثٗ ٠طًع آظٗ ٙٞاعال ع زاز ٟضٞز.
 - 8حساهْ ٛيٖ سبػت هجْ اظ ظٗبٗ ٙطرع ضس ٟاظ عطف ٗطًع آظٗ ،ٙٞزض ٗحْ ثطُعاضي آظٗ ٙٞحضٞض زاضت٠
ثبضيس.
 - 9تأذيطزض آظٗ ٙٞؿيجت ٗحسٞة ٗي ضٞز  ٝاظ ثطُعاضي آظٗ ٙٞزاٝعٔت ٗطثٞع ٠اًيساً خُٔٞيطي ث٠

ػْ٘

ذٞا١س آٗس.
٘١- 10طاٟزاضتً ٚبضت ضٜبسبيي ٗؼتجط ػٌس زاض (ضٜبسٜبٗ،٠اغْ ُٞا١يٜبٗ ٠ضاٜٛسُي يب ًبضت ضٜبسبيي ٗؼتجط
زستِبٗ ٟطثٞط ) آعاٗي ٗي ثبضس .ثسي٢ي است زض ؿيط اي ٚغٞضت اظ ثطُعاضي آظٗ ٙٞزاٝعٔت ٗطثٞع ٠اًيساً
خُٔٞيطي ث٠ػْ٘ ذٞا١س آٗس.
- 11پس اظ غسٝض زكتطچ ٠ثجت آظٗ١ ٙٞب ٘١طا ٟزاضت ٚاي ٚزكتطچ ٠آعاٗي ٗي ثبضس .ثسي٢ي است زض ؿيط ايٚ
غٞضت اظ ثطُعاضي آظٗ ٙٞزاٝعٔت ٗطثٞع ٠اًيساً خُٔٞيطي ث ٠ػْ٘ ذٞا١س آٗس.
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