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پیطگفتار

يٌي اص ضبخع ّبي هْن دٍلز الٌششًٍيي سَسؼِ دكبسش ديطخَاى اسز .دساسسجبـ ثب هضايبي اسشلبدُ اص
اسائِ خذهبر سَسف ايي دكبسش هي سَاى گلزً ,بس دكبسش ديطخَاى ثبػض ًبّص هشاجؼِ هسشوين هشدم ثِ
اداسار ٍ دسشگبُ ّبي دٍلشي ٍ دس ًشيجِ سسشيغ دس سًٍذ كؼبليز ٍ اكضايص ساًذهبى ًبسي آًْب هي ضَد.
ّوچٌيي ثب ًن ًشدى صحوز ثشاي هشاجؼيي اسجبة سؾبيشوٌذي آًْب سا كشاّن هي ًوبيذ.
ّذف اص ٍاگزاسي خذهبر ثِ ثخص خػَغي ٍ گسششدُ ًشدى دبيگبُ ّبي اسائِ خذهبر ثِ هشدم دس سكح
ًل ًطَس ٍ دس سٍسشبّب ٍ ضْشّب اسز .هحَس سَسؼِ دكبسش ديطخَاى دٍلز اسشلبدُ اص  ٍ I Tسبهبًِّبي
الٌششًٍيٌي اسز ًِ سشيغ ٍ سْل ٍ آسبى ٍ ثب دهز ٍ ثذٍى هٌز خذهبر ثِ هشدم اسائِ هيًٌٌذ چشا ًِ
ايي سيسشنّ ،يچ احسبسي ًسجز ثِ اسثبة سجَع ديذا ًويًٌذ ًِ ,حلظ اسسجبـ ٍ ًِ خطن.
دالیل ًاگزاسی خذهات تو دفاتش پیطخٌاى دًلت

 ؾشٍست ًَچي ضذى دٍلت
 ػجَس اص هيضّبيي ًِ هبًغ خذهبت ثشاثش هيضًَذ


تحون هٌَيبت هوبم هؼظن سّجشي ثب تَجِ ثِ دكبتش پيطخَاى



ثشچيذُ ضذى ساثكِ ثبصي دس دسشگبُ ّب



ًبّص ثَسًٍشاسي اص قشين ٍاگزاسي خذهبر دٍلشي ثِ دكبسش ديطخَاى



سؼوين دٍلز الٌششًٍيي ،اكضايص هذسر هلي اص قشين سؾبيزهٌذي هشدم ٍ ًبسآكشيٌي ٍ

اضشـبلصايي ثشاي ثخص خػَغي
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هحذًده اجشا
هحذٍدُ اجشاي دشٍطُ ٍاگزاسي اسائِ خذهبر دكبسش ديطخَاى دٍلز دس سكح اسشبى ًشهبًطبُ هي ثبضذ.
تعاسيف ،عثاسات ً کٌتو نٌضتو ىا
دس ايي گضاسش ،اص ثشخي سؼبسيق ،ػجبسار يب ًَسِ ًَضشِ ّب اسشلبدُ ضذُ ًِ دس اداهِ سَؾيح دادُ هي
ضًَذ.
ايي سؼبسيق ثشاسبس آئيي ًبهِ ايجبد ٍ ثْشُ ثشداسي اص دكبسش ديطخَاى دٍلز ٍ ثخص ػوَهي ؿيش دٍلشي[]1
ٍ ًيض سؼبسيق هَجَد دس اسشبًذاسدّبي اسايِ خذهبر ؿيشحؿَسي ثِ هطششًيي غٌؼز ثشم اثالؽ ضذُ
سَسف دكشش كي آٍسي اقالػبر سَاًيش [ ]2سْيِ گشديذُ اسز.
ًبسكشهب  :هٌظَس ضشًز سَصيغ ًيشٍي ثشم اسشبى ًشهبًطبُ اسز 
دكبسش ديطخَاى  :هٌظَسدكبسش ديطخَاى خذهبر دٍلز ٍ ثخص ػوَهي ؿيشدٍلشي اسز 
دكبسش  :چٌبًچِ سػشيح ًطَد ،هٌظَس دكبسش ديطخَاى ٍيب دكبسش ICTسٍسشبيي اسز
هشوبؾي  :ضخػي اسز حويوي يب حوَهي ًِ دسخَاسز خذهبسي سا دساسسجبـ ثب اًطؼبة هَجَد خَد
داضشِ ٍيب خَاسشبس اسشوشاس اًطؼبثي جذيذ اسز ٍلي ايياًطؼبة)ّب (ٌَّص ثشهشاس ًطذُ اسز.
هطششى :ضخػي اسز حويوي يب حوَهي ًِ اًطؼبة يب اًطؼبة ّبي هَسد سوبؾبي ٍي ،ثش قجن هوشسار
هجال"ثشهشاس ضذُ ثبضذ.
خذهز ؿيشحؿَسي  :هٌظَس ضيَُ اي اص اسايِ خذهز اسز ثِ ًحَي ًِ هشوبؾي دس هحل يب هحل ّبي
هشثَـ ثِ سبصهبى اسايِ ًٌٌذُ ي خذهز حؿَس كيضيٌي ًذاضشِ ثبضذ .
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خذهز الٌششًٍيٌي  :هٌظَس اسايِ خذهبر دس كؿبي هجبصي اسز) خذهز الٌششًٍيٌي گًَِ اي
اصخذهزؿيشحؿَسي هحسَة هي ضَد(.
سيسشن ّبي خذهبر هطششًيي :هٌظَس ًليِ سيسشن ّبي ًشم اكضاسي ّسشٌذ ًِ ضشًز ّبي سَصيغ ٍ/يب ثشم
هٌكوِ اي ثِ ًحَي اص آى ّب ثشاي هٌبًيضاسيَى كؼبليز ّبي هخشلق حَصُ ي خذهبر هطششًيي اسشلبدُ
هيٌٌٌذ.
سيسشن  :هٌظَس ًشم اكضاس ٍاسكي اسز ًِ سَسف ضشًز سَاًيش سَسؼِ يبكشِ(سبهبًِ خذهبر ؿيشحؿَسي
هطششًيي غٌؼز ثشم ضشًز سَاًيش) ٍ ّذف آى اسسجبـ ثب سيسشن ّبي خذهبر هطششًيي ّشاسشبى ثِ
هٌظَس اسايِ خذهبر ؿيشحؿَسي ثِ هشوبؾيبى ٍ هطششًيي غٌؼز ثشم اسز.
ًبس گشٍُ اسشبًي ّ :يئشي هشطٌل اص اسشبًذاسٍ يب ًوبيٌذُ سبم االخشيبس ٍي ثِ ػٌَاى سئيس ً ,وبيٌذُ ٍصاسر ,
ًوبيٌذُ سطٌل غٌلي دساسشبى ثِ ػٌَاى اػؿبء ثب حن ساي ٍ حست هَسد ًوبيٌذگبى دسشگبُ ّبي خذهبر
دٌّذُ ثِ ػٌَاى هذػَ(ثذٍى حن ساي ) دسّشاسشبى  ,هحل دثيشخبًِ ًبسگشٍُ سَسف اسشبًذاس سؼييي هي
گشدد.
اًجوي غٌلي دكبسش ديطخَاى  :سطٌلي ًِ دس چبسچَة هبدُ ( )131هبًَى ًبس هػَة  1369دسساثكِ ثب
هَؾَع دشٍاًِ كؼبليز دكبسش ديطخَاى دٍلز سطٌيل ضذُ اسز .
داسًذُ دشٍاًِ  :ضخػي حويوي يب حوَهي ًِ ثشاثش ثب هوشسار آئيي ًبهِ ايجبد ٍ ثْش ثشداسي دكبسش ديطخَاى
ثب دسيبكز دشٍاًِ سبسيس دكشش هجبدسر ثِ ػشؾِ خذهبسي ثِ هطششيبى هي ًوبيذ ًِ سَسف دسشگبُ ّبي
خذهبر دٌّذُ دساخشيبس ٍي هشاس دادُ هي ضَد .
دس اص ثشسسي ٍ سايضًي ثب ضشًز ًشم اكضاسي قشف هشاسداد ٍثش اسبس اهٌبى سٌجي كٌي ٍهذ ًظش
هشاسدادى چطن اًذاص سشسين ضذُ سَسف ضشًز سَاًيش ٍ هؼبًٍز هحششم كشٍش ٍ خذهبر هطششًيي ضشًز
سَصيغ ثشم ًشهبًطبُ هوشس گشديذ خذهبر ريل اص قشين دكبسش ديطخَاى دٍلز اسائِ گشدد.
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دسخَاسز كشٍش اًطؼبة آهذشي ,دسخ َاسز خذهبر دس اص كشٍش (ضبهل  :آصهبيص ًٌشَس ,سـييشهٌبى
داخلي ,جوغ آٍسي هَهز اًطؼبة ,جوغ آٍسي دائن اًطؼبة  ,هكغ هَهز ٍ ,غل هجذد ً ,ػت هجذد)
دسخَاسز اكضايص هذسر اًطؼبة آهذشي ,دسخَاسز ًبّص اًطؼبة آهذشي ,هحبسجِ غَسسحسبة
ثشاسبس خَد اظْبسي هطششى (سسَيِ حسبة)  ,دس خَاسز سلٌيي اًطؼبة ,دسخَاسز ادؿبم
اًطؼبة,غذٍس هجؽ الوظٌي ,سَاثن دشداخز هطششى  ,سَاثن هػشف ٍ غَسسحسبة هطششى  ,دسخَاسز
سـييشًبم هطششى  ,دسخَاسز اغالح ًبم هطششى  ,دسخَاسز اغالح اقالػبر ػوَهي هطششى .
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فصل اٍل
ضرٍع کار تا ًرم افسارٍثثت فرایٌذ ّا

ثِ هٌظَس اسشلبدُ اص سبهبًِ خذهبر هطششًيي ثشم ثشسٍي ثشٍصس ايٌشش ًز اًسذلَسس ً 8ليلي ًشدُ ٍ دس
هحل آدسس ثبس آى آدسس ريل سا ٍاسد ًٌيذ .
http://10.246.58.205:8080/tvn-egovernment
ًٌشِ  :حشوب" اص ًسخِ ايٌششًز اًسذلَسس  8ثِ ثبال اسشلبدُ ًٌيذ ٍاص ّيچ ثشٍصس ديگشي ؿيش اص آى اسشلبدُ
ًٌٌيذ (هبًٌذ هَصيال ٍ ؿيشُ ) چَى هوٌي اسز دس ثسيبسي هَاسد ثشخي آيٌَى ّبي ًشم اكضاس ًوبيص دادُ
ًطَد  .دس غَسسيٌِ آدسس كَم سا ثِ دسسشي ٍاسد ًشدُ ثبضين ٍ اخشاللي دس اسسجبـ ثب سشٍس اسائِ دٌّذُ
خذهبر هطششًيي ٍجَد ًذاضشِ ثبضذ يي هٌَ جْز ٍاسد ًشدى ًبم ًبسثشي ٍ ًلوِ ػجَس ديص سٍي ضوب
خَاّذ ثَد ًِ دسايي هشحلِ ضوب ثبيذ ًبم ًبسثشي ٍ ًلوِ ػجَسي سا ًِ اص ضشًز سَصيغ ثشم دسيبكز
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ًوَدُ ايذ ٍاسد ًٌيذ سب ثِ سبهبًِ خذهبر ؿيش حؿَسي ضشًز س َاًيش دسششسي ديذا ًٌيذ ٍ دس اص آى هي
سَاًيذ سوبؾب ّبي هخشلق سا طجز ًوبئيذ .
ًٌشِ  :دهز ًٌيذ ّشگبُ ًِ هي خَاّيذ ٍاسد سيسشن ضَيذ اص خبهَش ثَدى دًوِ  caps lockاقويٌبى
حبغل ًٌيذ چشاًِ اگش سِ ثبس ًلوِ ػجَس سا اضشجبُ ٍاسد ًٌيذ ًبسثشي ضوب ؿيش كؼبل هي گشدد ٍ دسايي
غَسر ثشاي كؼبل سبصي هجذد هججَس خَاّيذ ثَد ثب دطشيجبى سيسشن سوبس ثگيشيذ .
ثِ هٌظَس آهَصش ًبسثشاى ,يي كبيل آهَصضي سَسف سْيِ ًٌٌذُ سيسشن سْيِ ضذُ اسز ًِ ثب ًليي ًشدى
ثشسٍي ػالهز الهخ صسد سًگ ًِ دس هسوز ثبال سوز چخ ّشغلحِ ثبص سيسشن ٍجَد داسد هي سَاًيذ
ثِ ساٌّوبي هشثَـ ثِ اسشلبدُ اص غلحِ ديص سٍيشبى دسششسي ديذا ًٌيذ.
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تغییش سهض :
سَغيِ هي ضَد دس اٍليي ٍسٍد خَد ثِ سبهبًِ هجل اص ّشًبسي گضيٌِ سـييش سهض سا اًشخبة ًوَدُ ٍ ثب
اسشلبدُ اص ساٌّوب ,سهض دسيبكز ضذُ سا اصضشًز سَصيغ ثشم سـييش دّيذ  .سهض جذيذسا كشاهَش ًٌٌيذ ٍ آى
سا دس يي گَضِ اهي حلظ ًوبئيذ.
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فصل دٍم
فرٍش اًطعاب عادی یا آهپری

روند کلی انجام فرایند  :هشوبؾي ثباسائِ هذاسى هَسدًيبص(ًِ ثشحست ًَع هػشف ٍهٌبى ًوي
هشلبٍر اسز) دسخَاسز خشيذاًطؼبة ًشدُ ٍسذس سطٌيل دشًٍذُ اًجبم هيگشد .ثؼذاصطجز اقالػبر
دسًشم اكضاسًبهذيَسشي هشثَقِ  ،هبهَسثبصديذ هحل اهذام ثِ ثبصديذًشدُ ٍاقالػبر كٌي الصم سادسع ًٍشًٍي
هحل ساسشسين هيٌٌ ذ  .سذس هجلـي ًِ ثبيذ ٍاسيضضَداصقشين ًشم اكضاسهحبسجِ ٍكيص آى چبح
هيگشددٍ.ثؼذاصدشداخز سَسف هشوبؾي(ًِ اصايي دس هطششى خَاًذُ هيطَد) ،سبئيذهبلي ضذُ ٍثشاي ًػت
سحَيل ًبسگبُ اًطؼبثبر هي ضَد ٍدس اصًػت  ،اقالػبر لَاصم اًذاصُ گيشي ًػت ضذُ  ،دسًشم اكضاسدسع
ٍثؼذ ثِ هس وز كشٍش اًشطي اسجبع دادُ ضذُ ٍاقالػبر سٌويلي الصم دسآى طجز ٍايجبدسبثوِ
هيطَدٍ.دشًٍذُ ثِ ثبيگبًي اسسبل هيگشدد.
ًٌشِ :دسغَسر ٍاگزاسي اًطؼبة ثِ هشوبؾيبًي ًِ جَاصسبخز ضْشداسي اسائِ ًشدُ اًذ،ثبيذ سَجِ داضز
ًِ ثِ سؼذاد اضبسُ ضذُ دسجَاص سبخز اًطؼبة ثشم ٍاگزاسضَدٍ .اگشثيص اصسؼذاددسع ضذُ
دسجَاصسبخز ٍسب صغَسر گشكشِ ،سٌْبثشاسبس ثخطٌبهِ جبسي آى صهبى (ًِ اصسَي هذيشػبهل ضشًز
سَصيغ ثشم اسشبى غبدس هيطَد) ػول هيطَد.
هذاسک هٌسد نیاص  :اسٌبد هبلٌيز  ,جَاص سبخز  ,هجؽ ثشم ّوسبيِ هجبٍس ,اسٌبد َّيز هشوبؾيً ,ذ
دسشي هلي

12
هذاسک هالکیت  :دس هَسد هذاسى هبلٌيز ثِ ًٌبر ريل سَجِ ًوبئيذ:
ًٌشِ  :ثشاي سٌذ ّبي دكششچِ اي (غلحِ اٍل  ,سَم ٍ ّوِ غلحبر ًول ٍ اًشوبالر ًَضشِ داسسٌذ ًِ
سَسف آى هبلٌيز ضص داًگ هشوبؾي سا ًطبى دّذ دسيبكز گشدد .دس غَسر ايٌٌِ ضص داًگ ًجبضذ ثبيذ
هجوَع سٌذ ّب ضص داًگ ضَد.
ًٌشِ  :دس غَسسيٌِ هلٌي ًِ ثشاي آى سوبؾبي اًطؼبة هي ضَد داساي دٍ يب چٌذ سٌذ ثبضذ ًِ هجوَع آى
ّب ضص داًگ ضَد يب ثبيذ ثب سَاكن ّوِ ضشًبء ثِ يي ًلش ًٍبلز هحؿشي هجٌي ثش سؾبيز داضشي اصايٌٌِ
ًٍيل آًْب اًطؼبة ثِ ًبم خَد ثگيشدثذٌّذ ٍ يب سؾبيز كَم ثِ غَسر هٌشَة ٍ حؿَسي ثب اّشاص َّيز
ٍ طجز اطشاًگطز ضشًبء دس حؿَس هسئَل دكشش ديطخَاى ثبضذ (سٌويل كشم ضوبسُ يي (ديَسز ))1سب
اًطؼبة ثِ ًبم ضخع هزًَس طجز ضَد دسؿيش ايٌػَسر اًطؼبة ثِ ًبم يٌي اص ضشًبء ًِ ثيطششيي سْن
سا داسدثِ ػالٍُ ًلوِ "ضشًبء" طجز ضَد .
ًٌشِ  :دس غَسسيٌِ هلٌي ًِ ثشاي آى سوبؾبي اًطؼبة هي ضَد هبلي آى كَر ضذُ ثبضذ ٍ هشَكي داساي
دٍ يب چٌذ ٍاسص ثبضذ دس آى غَسر ثبيذ حشوب" ٍساص ثشگِ حػش ٍساطز اسائِ ًوبيٌذ دس ثب سَاكن ّوِ
ٍساص ثِ يي ًلش ًٍبلز هحؿشي هجٌي ثش سؾبيز داضشي اصايٌٌِ ًٍيل آًْب اًطؼبة ثِ ًبم خَد
ثگيشدثذٌّذ ٍ يب سؾبيز كَم ثِ غَسر هٌشَة ٍ حؿَسي ثب اّشاص َّيز ٍ طجز اطشاًگطز ٍساص دس
حؿَس هسئَل دكشش ديطخَاى ثبضذ (سٌويل كشم ضوبسُ يي)سب اًطؼبة ثِ ًبم ضخع هزًَس طجز ضَد
ًٌشِ  :دسغَسسيٌِ هلي هَسد سوبؾب داساي سٌذ ثبضذ ٍلي جَاص سبخز ًذاضشِ ثبضذ ثبيذ سؼْذ هحؿشي
گشكشِ ضَد (سٌويل كشم سؼْذ هحؿشي ضوبسُ .)2ديَسز 2
ًٌشِ  :دسغَسسيٌِ هشوبؾي سؼذاد اًطؼبة ثيص اص سؼذاد اًطؼبة دسع ضذُ دس دشٍاًِ سبخشوبًي سوبؾب
ًوبيذ ثبيذ كشم سؼْذ هحؿشي ضوبسُ  3سا ثب دسع اهؿبء ٍ اطش اًگطز سٌويل ًوبيذ.ديَسز 3
ًٌشِ  :اگش هلٌي هَلٌبهِ اي ثبضذ ٍ جَاص سبخز داضشِ ثبضذ ًيبص ثِ سؼْذ هحؿشي ًيسز.
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ًٌشِ  :اگشهلي هَلٌبهِ اي ثبضذ ٍ جَاص سبخز ًذاضشِ ثبضذ ثبيذ كشم سؼْذ هحؿشي ضوبسُ  2ثشاي آى
سٌويل گشدد.
ًٌشِ  :اگشهلٌي داساي هَلٌب هِ(اجبسُ ًبهِ ) اٍهبكي ثبضذ ثشاي خشيذ اًطؼبة جذيذ ثبيذ حشوب" هؼشكي ًبهِ
اص اداسُ اٍهبف ٍ هَلٌبهِ اٍهبكي اسائِ دّذدس چٌيي هَاسدي اگش جَاص سبخز داضز ثْشش ٍلي اگش جَاص
سبخز ّن ًذاضز اضٌبل ًذاسد ٍ ًيبصي ثِ دادى سؼْذ هحؿشي ًيض ًوي ثبضذ ٍ .لي ثشاي اهالى اٍهبكي ثِ
ّيچ ٍجِ ًوي ضَد ثِ جبي هؼشكي ًبهِ اٍهبف سؼْذ هحؿشي گشكشِ ضَد.
جٌاص ساخت دس هناطك ضيشی :
ًٌشِ :دسهٌبقن ضْشي دشٍاًِ سبخشوبًي غبدس ضذُ سَسف ضْشداسي ًِ دس آى سؼذاد ٍ ًَع ّشٍاحذ
(هسًٌَي  ,اداسي  ,سجبسي  ,آسبًسَس ٍ,ؿيشُ ) ثشاي ّشٍاحذ دس ع ضذُ اسز ثبيذ ثِ ػٌَاى جَاص سبخز
اص هشوبؾي دسيبكز ضَد .
ًٌشِ  :دساهالى اٍهبكي ّشچٌذ ًِ هوٌي اسز جَاص سبخز ًيض داضشِ ثبضٌذ ليٌي ّوبى هؼشكي ًبهِ اٍهبف
سا هي سَاى ثِ ػٌَاى جَاص سبخز ًيض دزيشكز.
ًٌشِ  :دس هٌبقن ضْشي ثِ جض دشٍاًِ سبخشوبًي ساي غبدس ضذُ ًويسيَى هبدُ  ٍ 111يب ًبهِ ثالهبًغ
ضْشداسي سا هي سَاى ثِ ػٌَاى جَاص سبخز دزيشكز .
جٌاص ساخت هٌسد پزیشش تشای هناطك سًستایی ً خاسج هحذًده ضيش یکی اص هٌاسد
ریل هی تاضذ :
الق ) دشٍاًِ سبخشوبًيػبدس ضذُ سَسف ثٌيبد هسٌي
ة) ًبهِ دّيبسي
ع ) ًبهِ ثخطذاسي
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ًٌشِ  :دسثسيبسي اص سٍسشبّب هبلٌيي سٌذ يب هَلٌبهِ ًذاسًذ  .دس چٌيي هَاسدي ًبهِ دّيبسي ثِ هٌضلِ سٌذ
هبلٌيز ثشاي خشيذ اًطؼبة ثشم هَسد دزيشش هي ثبضذ .الجشِ دس ًبهِ دّيبسي يب ثخطذاسي ثبيذ رًش گشدد
ًِ هلٌي ًِ ثشاي آى سوبؾبي اًطؼبة ضذُ دس قشح ّبدي سٍسشب هي ثبضذ.
ًٌشِ  :اگشدسًبهِ دّيبسي سؼذاد ٍاحذ ّب دسع ًگشدد دكبسش هجبص ثِ طجز سوبؾب ثشاي كشٍش ثيص اص يي
اًطؼبة ثشم ثِ ايي هشوبؾي ًيسشٌذ.
ًٌشِ  :اگش هشوبؾي ثيص اص سؼذاد ٍاحذ ّبي هٌذسع دس سبخشوبًي ثٌيبد هسٌي (ثشاي هشوبؾيبى سٍسشبيي ٍ
خبسع اص هحذٍدُ ضْش) ثبضذ ثبيذ ثب سٌويل كشم سؼْذ هحؿشي ضوبسُ  2سؼْذ هحؿشي ثذّذ.
ًٌشِ  :دسغَسسيٌِ كشدي هشوبؾي اًطؼبة سبيش هػبسف(سجبسي ) ثبضذ دس ثشخي هَاسد اسائِ جَاص ًست
ػالٍُ ثشهَاسد رًش ضذُ هجلي هي سَاًذ هٌجشثِ اػوبل ثشخي سخليلبر دس هيضاى هجلؾ ثشم هػشكي ثشاي
هشوبؾي گشدد لزا دسغَسر داضشي جَاص ًست ثِ آدسس هلٌي ًِ ثشاي آى سوبؾبي ثشم ضذُ ثْشش اسز
ًذي آى ؾويوِ هذاسى گشدد.
ًٌشِ  :ثشاي آدبسسوبى ّبيي ًِ هجال" سبخشِ ضذُ اًذ ٍ دس صهبى سبخز اًطؼبة ػوَهي ًذاضشِ اًذ حبل
دس اص سلٌيي سٌذ ّب ٍاًشوبل ثِ ًبم اّبلي جذيذ ٍگزضز صهبى آًْب هشٌوبؾي يي اًطؼبة ػوَهي ّسشٌذ
(هظال" ثشاي آسبًسَسٍ يب هَسَسخبًِ ٍ ؿيشُ ًِ ثؼذا" احذاص ضذُ ) اّبلي ثب اسائِ يي غَسسجلسِ ًِ
ّوِ اّبلي آى سا اهؿبء ًوبيٌذ ٍ اسائِ سٌذ يٌي اص ٍاحذّب هي سَاًٌذ سوبؾبي اًطؼبة ػوَهي ثشاي
سبخشوبى هزًَس داضشِ ثبضٌذ
لثط تشق ىوسایو هجاًس هلک :
هجؽ ثشهي ًِ ثِ ػٌَاى هجؽ ّوسبيِ هجبٍس اسائِ هي ضَد ثبيذ حشوب" دس سديق هلٌي ًِ ثشاي آى
سوبؾبي ثشم ضذُ اسز ثبضذ ٍ ثلَى سٍثشٍ ٍ سوز هوبثل ٍ دطز ٍ ؿيشُ هبثل هجَل ًيسز  ٍ .دس
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غَسسيٌِ ّوسبيِ ديَاس ثِ ديَاس چخ ٍ ساسز ًذاضشِ ثبضذ هجؽ ًضديٌششيي ّوسبيِ هجبٍس ّن سديق
هلي هشوبؾي ثشم اسائِ گشدد .اگش خَد هلي اًطؼبة هذيوي داسد هجؽ اًطؼبة هزًَس هبثل هجَل اسز.
ًٌشِ ً :بسر هلي ٍ ضٌبسٌبهِ ًيض دس يي غلحِ اسٌي ضَد.
نحٌه تطکیل پشًنذه انطعاب تشق
دَضِ ثبيذ سليذ سًگ ٍ ثشاسبس ًوًَِ اػالم ضذُ ضشًز سَصيغ ثشم ثب هطخػبر ريل ثبضذ .
خبً ِ ّبي خبلي سٍي دَضِ ضبهل ًبم هطششى  ,هذسر يب آهذشاط دسخَاسشي ًَ,ع سؼشكِ  ,آدسس ٍ ضوبسُ
سللي هشوبؾي (ّوشاُ ٍ دس غَسر ٍجَد سللي طبثز ) ٍ ًذ دسشي هحل سٌويل گشدد.
نحٌه چینص هحتٌیات داخل پٌضو تو تشتیة اصآخش تو اًل
ً-1ذي سٌذ يب هَلٌبهِ
ًٍ -2بلز ًبهِ
 -3دشٍاًِ سبخشوبًي يب هجَص سبخز
 -4كيص ثشم ّوسبيِ
 -5سؼْذ هحؿشي دس غَسر ٍجَد
ً -6ذي ضٌبسٌبهِ ٍ ًبسر هلي دسيي غلحِ
 -7كشم دسخَاسز كشٍش اًطؼبة آهذشي ًِ اص سيسشن سَسف دكبسش چبح هي ضَد
(اهؿبء هشوبؾي ٍ هْش دكشش داضشِ ثبضذ )
 -8كيص ّبي ٍاسيضي ّضيٌِ ّبي اًطؼبة
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ًٌشِ  :دس اص سٍيز اغل هذاسى سَسف دكبسش ديطخَاى دٍلز ًذي ّبي هذاسى هَسد ًيبص هوَْس ثِ هْش
ثشاثش ثب اغل گشدد .ثذيْي اسز هسَليز ّشگًَِ هـبيشر ًذي ّب ثب اغل آًْب ثِ ػْذُ دكشش خَاّذ ثَد .
ًٌشِ  :سٍي دَضِ (هسوز ثبال ٍ سوز چخ ) هْشدكشش صدُ ضَد .
ًٌشِ  :دسغَسسيٌِ هشوبؾي ثشاي هلي خَد دسخَاسز چٌذ ًَع اًطؼبة ثب سؼشكِ ّبي هخشلق سا داضشِ
ثبضذ ثبيذ ثِ ضشح ريل اهذام ًٌذ .
ثبيذ ثشاي سوبم آًْب ثِ قَس ّوضهبى دسيي سٍص دسخَاسز اًطؼبة ًوبيذ ٍ ثِ غَسر هجضا هبثل دزيشش
ًيسز  .ثِ ػٌَاى هظبل اگشكشدي دسهلي خَد ضص اًطؼبة سي كبص هسًٌَي  ,دٍاًطؼبة سجبسي ٍ يي
اًطؼبة ػوَهي (ثشاي آسبًسَس) ًيبص داسد ًوي سَاًذ هظال" اهشٍص دسخَاسز اًطؼبة ّبي خبًگي سا
ثٌوبيذ ٍ ضص هبُ ثؼذ سوبؾبي دٍاًطؼبة سجبسي ٍ ثؼذ اص يي سبل سوبؾبي اًطؼبة ػوَهي ثٌوبيذ .
ًٌشِ  :طجز سوبؾبي اًطؼبة ثشاي هشوبؾي سَسف دكبسشحشوب" دسّوبى صهبى هشاجؼِ هشوبؾي ثِ دكشش اًجبم
ضَد ٍ ثِ ثؼذ اص سبػز اداسي ٍ سٍص ثؼذ ٍ ؿيشُ هًََل ًگشدد.
ىضینو ىا ً دستوضد دفاتشپیطخٌاى دسثثت تماظای انطعاب (:تشاساط تصوین جلسو
کاسگشًه استانی دفاتشپیطخٌاى دًلت دساستانذاسی)
ًٌشِ ثسيبس هْن ّ :شسؼذاد اًطؼبة ثب يي سؼشكِ خبظ ثشاي يي هلي ثبيذ دس هبلت يي سوبؾب دس سيسشن
طجز ضَد ٍ قجيؼشب" يي ّضيٌِ طجز اًطؼبة اص هشوبؾي دسيبكز گشدد .هَسد كَم سا ثب رًش يي هظبل
سَؾيح هي دّين .
كشؼ ًٌيذ يي كشد دس هلي خَد  3اًطؼبة خبًگي (هسًٌَي ) ٍ سِ اًطؼبة سجبسي ٍ يي اًطؼبة
ػوَهي (ثشاي هَسَسخبًِ  ,آسبًسَسٍ سٍضٌبيي هحَقِ ٍ ؿيشُ ) ًيبص داسد  .چَى سِ ًَع سؼشكِ (خبًگي ,
سجبسي  ,ػوَهي ) ًيبص داسد دس ثبيذ سِ سوبؾب ي هخشلق ثشاي ٍي طجز گشدد  ًِ.دس سوبؾبي اًطؼبة
ّبي خبًگي آى دس هسوز سؼذاد اًطؼبة دسخَاسشي ػذد  3دسع هي گشدد ٍ دس سوبؾبي اًطؼبة ّبي
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سجبسي ًِ دس هبلت يي سوبؾب جذيذ طجز هي گشدد دس هسوز سؼذاد اًطؼبة ّبي دسخَاسشي ػذد سِ
دسع گشدد ٍ سوبؾبي اًطؼبة ػوَهي ًيض دس يي سوبؾب ي جذيذ طجز گشدد ٍ دس هسوز سؼذاد اًطؼبة
دسخَاسشي آى ًيض ػذد يي دسع هي گشدد .لزا دسًل چَى سِ سوبؾب طجز ضذُ اسز ٍ ّضيٌِ طجز ّش
سوبؾب دسسيسشن  6111سَهبى اسز دس دس ًل  18111سَهبى ثبيذ اص هشوبؾي دسيبكز گشدد.
ًٌشِ اگش دس يي سوبؾب سؼذاد اًطؼبة ثيص اص يي ثبضذ ثبيذ ثِ سؼذاد اًطؼبة ّب هٌْبي يي ػذد ًذي اص
دشًٍذُ اغلي سْيِ گشددٍ ثبثز دسشوضد ًبسثشاى دكبسش ديطخَا ى (ثشاي چيٌص ًذي ّب ٍ طجز هٌذسجبر
سٍي دشًٍذُ ّب ٍ سحَيل هذاسى ثِ اداسُ ثشم ٍ ًليِ ًبسّب سب اسوبم ًبس) هجلؾ چْبسّضاس سَهبى ثشاي
ّشدشًٍذُ دسيبكز ًوبيٌذ  .ثِ ػٌَاى هظبل ٍهشي ثشاي يي سوبؾب ًِ دس آى  3اًطؼبة خبًگي دس هسوز
سؼذاد اًطؼبة آى دسع ضذُ اسز ثخَاّين سطٌ يل دشًٍذُ ثذّين يي دشًٍذُ اغلي ًِ ثشاي آى 6111
سَهبى اص هشوبؾي دسيبكز هي گشدد ٍ 2سب چْبسّضاس سَهبى ًيض ثِ ػٌَاى دسشوضد ّشسطٌيل دشًٍذُ دسيبكز
هي گشدد.
هظبل  -لزا ثِ قَس ًل ثشاي طجز سوبؾبي  3اًطؼبة خبًگي  ,سِ اًطؼبة سجبسي ٍ يي اًطؼبة ػوَهي
ٍ سطٌيل دشًٍذُ ّبي آًْب ّضيٌِ اي ثِ ضشح ريل اص هشوبؾي دسيبكز هي گشدد.
 -1طجز سوبؾبي  3اًطؼبة خبًگي دس هبلت يي سوبؾب دسسيسشن ,هجلؾ دسيبكشي ضص ّضاس سَهبى
 -2سْيِ ًذي اص دشًٍذُ هزًَس ثِ سؼذاد  2دشًٍذُ هبًٌذ دشًٍذُ اغلي ,دسشوضد ّش ًذام چْبس ّضاس سَهبى
دسًشيجِ  2ؾشة دس چْبسّضاس سَهبى هجوَػب" ّطز ّضاس سَهبى
 -3طجز دسخَاسز سِ اًطؼبة سجبسي دس هبلت يي سوبؾب دس سيسشن,هجلؾ دسيبكشي اص هشوبؾي ضص ّضاس
سَهبى .
 -4سْيِ ًذي اص دشًٍذُ سجبسي هزًَس ثِ سؼذاد  2ػذد ّشًذام دبًػذ سَهبى هجلؾ ,دس ّضيٌِ دسيبكشي اص
هشوبؾي  8111سَهبى
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 -5طجز سوبؾبي يي اًطؼبة ػوَهي دسهبلت يي سوبؾب هجلؾ دسيبكشي اص هشوبؾي ضص ّضاس سَهبى .
هشاحل انجام فشاینذ ثثت دسخٌاست فشًش انطعاب آهپشی تٌسط دفاتش پیطخٌاى ً
ICTسًستایی ً غیشه
سَسف ًبسثشاى دكبسش هذاسى اص هشوبؾي دسيبكز هي گشدد ٍ ثشاسبس آئيي ًبهِ ٍ دسشَسالؼول ّبي اثالؽ
ضذُ ًٌششل هي گشدد.
سطٌيل دشًٍذُ ثشاسبس سٍش رًش ضذُ دسثبال ثِ سؼذاد الصم
اسٌي هذاسى هَسد ًيبص ٍ آدلَد آى ٍ طجز سوبؾب دس سيسشن ٍ اسسبل ثِ سَصيغ (طجز ثشاسبس ساٌّوبي ًشم
اكضاس ) ٍ سحَيل سسيذ طجز سوبؾب حبٍي ًذ ديگيشي ثِ هشوبؾي .
سحَيل دَضِ ّب ثِ هشوبؾي جْز اسائِ ثِ هبهَس ثبصديذ.
ًٌشِ :ثشاي هشوبؾيبى آدبسسوبًي كوف دشًٍذُ اًطؼبة ػوَهي سحَيل هشوبؾي گشدد ٍثويِ دشًٍذُ ّب دس دكشش
ًگْذاسي ضَد سب هشاحل ثؼذي.
ّوبٌّگي هبهَس ثبصديذ ثب هشوبؾي (سللٌي يب اصقشين ديبهي ) جْز ثبصيذ هحل اًطؼبة
اسائِ هذاسى سَسف هشوبؾي ثِ هبهَس ثبصديذ ٍ ًٌششل هذاسى (ثبصديذ اص هحل ٍ سحَيل هجذد هذاسى ثِ
هشوبؾي سَسف هبهَس ثبصديذ دس اص ًٌششل دس هحل .
هشاجؼِ هشوبؾي ثِ دكشش ديطخَاى دٍلز (ثشاسبس اقالػي ًِ هبهَس ثبصديذ دس هَسد ص هبى هشاجؼِ ثِ دكشش
جْز دسيبكز كيص ثِ ٍي هي دّذ ) ٍ سحَيل هذاسى ثِ دكشش ديطخَاى دٍلز سَسف هشوبؾي دس
غَسسيٌِ اهٌبى ثشهشاسي اًطؼبة ثبضذ ٍ ثِ ديي ثبس ًيض ًيبص ًجبضذ ٍلي دس غَسر ػذم اهٌبى ثشهشاسي
اًطؼبة ثِ ّش دليل ٍ يب ًيبص ثِ ديي ثبس هشاجؼِ هشوبؾي ثِ اداسُ ثشم هشثَقِ ٍ ديگيشي اداهِ ًبس دساداسُ
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 .سحَيل غَسسحسبة ّضيٌِ اًطؼبة (اص قشين ديبهي يب چبح آى سَسف دكبسش ديطخَاى دٍلز )ثِ هشوبؾي
سَسف دكبسش
دشداخز غَسسحسبة سَسف هشوبؾي ٍ سحَيل كيص دشداخز ضذُ دشكشاص ضذُ سَسف هشوبؾي ثِ دكبسش
ديطخَاى دٍلز
الػبم كيص ٍاسيض ضذُ ثِ دش ًٍذُ ٍ سحَيل دشًٍذُ ّب ثِ ادساُ ثشم هشثَقِ سَسف دكبسش ديطخَاى دٍلز
اًجبم ًبسّبي الصم سبهشحلِ ًػت ًٌشَس سَسف ضشًز سَصيغ ثشم
ًٌشِ ً :حَُ طجز هؼبكيز ّب ٍ ثخص ًبهِ ّب هشؼبهجب" اػالم خَاّذ ضذ.
ًٌشِ جْز اسشحؿبس ّوٌبساى هطششًيي ثشم :دس اص اسوبم اسسبل ثِ سَصيغ دسخَاسز سَسف دكبسش
ديطخَاى دٍلز دس خَاسز دس ًشم اكضاس ػػش اًذيطِ دسهسوز طجز دائن خَاّذ ًطسز ٍ ضوب هي سَاًيذ
اداهِ هشاحل اًجبم ًبس سا دسسز هبًٌذ هجل اًجبم دّيذ .

فشًش انطعاب هٌلت یاسایشهصاسف آصاد
ثِ هلٌي ًِ دسحبل سبخت ثَدُ ٌٍَّصتٌويل ًطذُ ثشم داين تؼلن ًگشكتِ ٍهتوبؾي ثبيذ اًطؼبة هَهت
خشيذاسي ًٌذّ.وبًكَسًِ اصاسن آى پيذاست ايي اًطؼبة ثكَسهَهت كشٍختِ ًٍػت ضذُ ٍپس اصاتوبم سبخت
ٍسبص  ،اًطؼبثبت جذيذ دايوي ًػت ٍايي اًطؼبة جوغ آٍسي هيگشدد.
ضوبسُ حسبثْبي خشيذايي اًطؼبة ثباًطؼبثْبي دايوي هتلبٍت است.هثالً حسبثي ثِ ًبم حسبة سپشدُ هَهت
داسد ًِ هسوتي اصّضيٌِ خشيذاًطؼبةّ ًِ$ضيٌِ ػوَهي ثشهشاصي اًطؼبة ثشم خَاًذُ هيطَد #ثِ ايي حسبة
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ٍاسيضضذُ ٍپس اصجوغ آٍسي اًطؼبة ػيي ّوبى هجلؾ ثكَسًبهل ثِ هطتشى ثشگشداًذُ هيطَدً .يوي اصهجلؾ
خشيذاًطؼبة ًِ ّضيٌِ ًيشٍسسبًي ًبهيذُ هيطَد ًيضدسايي هشحلِ ثِ هطتشى هستشدهيگشدد.اهب ّضيٌِ لَاصم اًذاصُ
گيشي ثِ هطتشى پس دادُ ًويطَد.
ًَع جَاصسبخشي ًِ هشوبؾي ثشاي ايي اًطؼبة اسائِ هي ًوبيذ هوٌي اسز ثبهجَصاسائِ ضذُ ثشاي
اًطؼبثْبي داين هشلبٍر ثبضذٍ .لي طجز اقالػبر دسخَاسز آى دس سيسشن دسسز هظل اًطؼبة ػبدي اسز
ٍكوف ثبيذ دسهسوز اًشخبة سؼشكِ سبيش هػبسف آصاد اًشخبة ضَد.
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فصل سَم
فرایٌذ ّای خذهات پس از فرٍش

آزهایص کٌتَر  ,تغییر هکاى داخلی کٌتَر, ,جوع آٍری دائن اًطعاب  ,قطع هَقت اًطعاب ,جوع آٍری هَقت
اًطعاب ترقً,صة هجذد ٍ ,صل هجذد

آصهایص کنتٌس:
اگش هطششًي ثِ ًحَُ ًبسًشد ًٌشَسخَد اػششاؼ داضشِ ثبضذ ٍيب احشوبل خشاثي آى ساثذّذ هيشَاًذ
دسخَاسز سسز يب آصهبيص ًٌشَسثذّذ .دسايي حبل اصهسوز خذهبر دس اصكشٍش ثشًبهِ ًشم اكضاسي
ّضيٌِ سسز (ً ِ ثشاي اًطؼبثْبي سٌلبصٍسِ كبص آهذشي ٍديوبًذي داساي هجبلؾ جذاگبًِ هشلبٍسي اسز )
غبدسضذُ ٍدس اصدشداخز سَسف هطششى  ،سٌٌيسيي هشثَقِ اهذام ثِ سسز ًٌشَسًوَدُ ًٍشيجِ ساثِ اداسُ
هٌؼٌس هيٌٌذ .سذس دسغَسسيٌِ ًٌشَسداساي خشاثي دسًبسًشد ثبضذ ثِ ًحَُ ًِ ّضيٌِ ثشم هػشكي
هطششى ساسحز سبطيشهشاسدّذ ،ثِ سطخيع ضشًت تَصيغ يي يبچٌذغَستحسبة ثبقل ضذُ ٍغَستحسبة
اغالحي غبدسهيطَد .اگشهجوَع هجبلؾ پشداختي هطتشى اصهجلؾ كيص غبدسُ ثيطتشثبضذ ،هبثِ التلبٍت آى
ثحسبة ثستبًٌبسي هطتشى ٍاسيض هيطَد.
اهب اگش ثٌب ثِ داليلي ضشًت تَصيغ ،خَد ،دسهَسد سبلن ثَدى ًٌتَس تشديذي داضتِ ثبضذ _ثذٍى اخزّضيٌِ !!!_
اهذام ثِ تست آى هيٌٌذ .
اگش خشاثي ًٌتَس هبثل اغالح ثبضذ تَسف تٌٌيسيي اغالح ضذُ ٍاگش هبثل اغالح ًجبضذ  ،تؼَيؽ هيطَد.اگش
اختالل دسًبسًشدًٌتَس ػوذي ٍتَسف هطتشى ثبضذ  ،ثشحست هيضاى خكبيي ًِ داضتِ غَستحسبة تؼذيلي
ثشاي جشيوِ ًشدى هطتشى غبدس هيطَد.
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هذاسک هٌسد نیاص تشای ثثت تماظای آصهایص کنتٌس :يٌي اص هجؽ ّبي ثشم اًطؼبة $لضٍهب"
ًيبصي ًيست آخشيي هجؽ ثبضذ , #دسخَاست ًتجي هتوبؾي $اصسيستن چبح هي ضَد ٍهتوبؾي آًشا اهؿبء هي
ًٌذ ٍ دكتش آًشا هْش ًٌذ .
هشاحل انجام کاس
دس هٌَي خذهبت پس اص كشٍش :
ٍاسد ًشدى ضٌبسِ هجؽ ثشم
اًتخبة آصهبيص اص هٌَي خذهبت پس اص كشٍش
تبييذ هطخػبت
ثبسگزاسي هذاسى $هجؽ ثشم ًِ دس حبضيِ آى ضوبسُ ٍ آدسس دهين هتوبؾي ثب خَدًبس ًَضتِ ضذُ است ٍ
اسٌي ضذُ است#
چبح كشم دسخَاست
اسسبل دسخَاست ثِ تَصيغ
تبييذ ّضيٌِ آصهبيص تَسف ضشًت تَصيغ ثشم
چبح كيص ّضيٌِ آصهبيص تَسف دكبتشٍ تحَيل ثِ هتوبؾي
پشداخت كيص تَسف هتوبؾي ٍ تحَيل آى ثِ دكتش
تحَيل هذاسى ضبهل هجؽ ثشم ًِ هجال" اسٌي ضذُ ثَد  ,كشم دسخَاست آصهبيص چبح ضذُ اص سيستن ٍ كيص
ٍاسيضي پشكشاص ضذُ تَسف دكتش پيطخَاى ثِ ادساُ ثشم ,
ًٌتِ :اداهِ هشاحل آصهبيص دس ضشًت تَصيغ ثشم غَست خَاّذ پزيشكتًٍ.تيجِ ثِ اقالع هتوبؾي خَاّذ سسيذ
$پيبهٌي ٍ يب تللٌي#
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جاتجایی داخلی انطعاب ىای عادی
اگشهٌبى اٍليِ ًػت ًٌتَس هٌبست ًجبضذ $ثؼٌَاى هثبل هشائت آى هطٌل ثبضذٍيبدسهحلي ًبهٌبست ًػت ضذُ
ثبضذٍ ٍ #.........يبثِ هػذتؼويشٍثبصسبصي هلي ًيبصثِ تـييشهٌبى آى ثبضذ ثبدسخَاست ًتجي هطتشى ،هحل آى
هَسدثبصديذ ًبسضٌبس هشاسگشكتِ ٍهٌبى هٌبست جذيذآى تؼييي هيگشدد .سپس اصهسوت خذهبت پس اصكشٍش
،توبؾبي جبثجبيي آى ثجت هيطَدّ .ضيٌِ جبثجبيي ثشاي اًطؼبثْبي تٌلبص ٍسِ كبص آهپشي ٍديوبًذي داساي
هجبلؾ هختللي است ًِ .پس اصپشداخت ّضيٌِ الصم ،تَسف تٌٌيسيي هشثَقِ اصقشين ًبسگبُ اًطؼبثبت جبثجبيي
اًجبم هيطَد.
الصم ثِ رًشاست ًِ جبثجبيي اًطؼبة تٌْبدسغَستي هجبصاست ًِ دسداخل خَد آى هلي اًجبم ضذُ
ًٌٍتَساصهلي خبسج ًطَد .ثيشٍى سكتي اًطؼبة اصداخل هلي ؿيشهبًًَي است ٍجبثجبيي خبسجي هحسَة
هيطَد$ .چَى اًطؼبة ثِ هلي تؼلن هيگيشد – ًِ ثِ ضخع – اهٌبى ثيشٍى ثشدى آى اص هلي هَغَف هوٌي
ًيست . #.
الجتِ اگش هشاسثبضذًِ هلي تخشيت ٍسپس ًَسبصي ضَد ،ايي اًطؼبة ثبيذ ثػَست هَهت اصداخل هلي خبسج
ٍسٍي ًضديٌتشيي تيش ثشم ثِ هلي دسداخل تبثلَ ًٌتَسثبساًي ًػت ٍثبتـييشتؼشكِ اًطؼبة ثِ سبيشهػبسف آصاد،
ثِ ػٌَاى ثشم هَهت ثٌبسسٍد ٍپس اصاتوبم سبخت ٍسبص هجذداً ثِ داخل هلي اًتوبل يبكتِ ٍتـييشتؼشكِ ثِ تؼشكِ
غحيح ٍٍاهؼي خَد اًجبم هي پزيشد.
هذاسک هٌسد نیاص تشای ثثت تماظای تغییشهکاى داخلی کنتٌس :آخشيي هجؽ ثشم اًطؼبة ًِ
حتوب" ثبيذ تسَيِ ضذُ ثبضذ ,دسخَاست ًتجي هتوبؾي $اصسيستن چبح هي ضَد ٍهتوبؾي آًشا اهؿبء هي ًٌذ ٍ
دكتش آًشا هْش ًٌذ .
ًٌتِ َّ :يت هبلي دسدكتش ثب اسائِ ًبست هلي يب ضٌبسٌبهِ ًٌتشل ٍ احشاص ضَد
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هشاحل انجام کاس
دس هٌَي خذهبت پس اص كشٍش :
ٍاسد ًشدى ضٌبسِ هجؽ ثشم اًطؼبة
اًتخبة گضيٌِ تـييش هٌبى داخلي اص هٌَي خذهبت پس اص كشٍش
تبييذ هطخػبت هَجَد دسسيستن
ثبسگزاسي هذاسى  $آخشيي هجؽ ثشم هػشكي تسَيِ ضذُ هطتشى ًِ دس حبضيِ آى ضوبسُ ٍ آدسس دهين
هتوبؾي ثب خَدًبس ًَضتِ ضذُ است ٍ اسٌي ٍثبسگزاسي آى#
چبح كشم دسخَاست
اسسبل دسخَاست ثِ تَصيغ$ثبكطشدى دًوِ اسسبل ثِ تَصيغ#
تبييذ ّضيٌِ تـييش هٌبى داخلي تَسف ضشًت تَصيغ ثشم
چبح كيص ّضيٌِ تـييش هٌبى داخلي تَسف دكبتشٍ تحَيل ثِ هتوبؾي
پشداخت كيص تَسف هتوبؾي ٍ تحَيل آى ثِ دكتش
-10تحَيل هذاسى ضبهل هجؽ ثشم ًِ هجال" اسٌي ضذُ ثَد  ,كشم دسخَاست تـييش هٌبى داخلي چبح ضذُ اص
سيستن ٍ كيص ٍاسيضي پشكشاط ضذُ تَسف دكتش پيطخَاى ثِ ادساُ ثشم ,
ًٌتِ :اداهِ هشاحل تـييش هٌبى داخلي دس ضشًت تَصيغ ثشم غَست خَاّذ پزيشكتًٍ.تيجِ ثِ اقالع هتوبؾي
خَاّذ سسيذ $پيبهٌي ٍ يب تللٌي#
جوع آًسی دائن انطعاب تشق
ثِ هٌظَس اقالع يبكتي اص هَاسدي ًِ هٌجش ثِ جوغ آٍسي دائن اًطؼبة ثشم خَاّذ ضذ ثِ ثٌذ  4-52اص آئيي
ًبهِ تٌويلي تؼشكِ ّبي ثشم سجَع ضَد .
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هذاسک هٌسد نیاص تشای ثثت تماظای جوع آًسی دائن انطعاب تشق:

آخشيي هجؽ ثشم اًطؼبة ًِ حتوب" ثبيذ تسَيِ ضذُ ثبضذ ًٍيض حتوب :ثِ ًبم هبلي كؼلي ثبضذ $دسؿيش ايي
غَست ثبيذ اثتذا تـييش ًبم دّذ سپس اهذام ًوبيذ ,#دسخَاست ًتجي هتوبؾي $اصسيستن چبح هي ضَد ٍهتوبؾي
آًشا اهؿبء هي ًٌذ ٍ دكتش آًشا هْش ًٌذ. #
ًٌتِ هْن  :ثشاي ثجت توبؾبي جوغ آٍسي دائن اًطؼبة ثشم كشد هتوبؾي حتوب" ثبيذ تٌْب هػشف ًٌٌذُ اص
اًطؼبة هزًَس ثبضذ.
ًٌتِ َّ :يت هبلي دسدكتش ثب اسائِ ًبست هلي يب ضٌبسٌبهِ ًٌتشل ٍ احشاص ضَد ٍ حتوب" ثبيذ خَد هبلي ثب ثجت
اثش اًگطت ثشسٍي كشم دسخَاست ,توبؾبي جوغ آٍسي دائن دسهحل دكتش پيطخَاى ساثٌوبيذ
هشاحل انجام کاس
دس هٌَي خذهبت پس اص كشٍش :
ٍاسد ًشدى ضٌبسِ هجؽ ثشم اًطؼبة
اًتخبة گضيٌِ جوغ آٍسي دائن اص هٌَي خذهبت پس اص كشٍش
تبييذ هطخػبت هَجَد دسسيستن
ثبسگزاسي هذاسى  $آخشيي هجؽ ثشم هػشكي تسَيِ ضذُ هطتشى ًِ دس حبضيِ آى ضوبسُ ٍ آدسس دهين
هتوبؾي ثب خَدًبس ًَضتِ ضذُ است ٍ اسٌي ٍثبسگزاسي آى#
چبح كشم دسخَاست
اسسبل دسخَاست ثِ تَصيغ$ثبكطشدى دًوِ اسسبل ثِ تَصيغ#
تحَيل هذاسى ضبهل هجؽ ثشم ًِ هجال" اسٌي ضذُ ثَد  ,كشم دسخَاست جوغ آٍسي دائن چبح ضذُ اص سيستن
تَسف دكتش پيطخَاى ثِ ادساُ ثشم ,
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ًٌتِ :اداهِ هشاحل جوغ آٍسي دائن دس ضشًت تَصيغ ثشم غَست خَاّذ پزيشكت .ساٌّوبيي الصم جْت پيگيشي
سًٍذ اجشا ًٍتيجِ اهذاهبت هَسد ًيبص جْت پشداخت ّضيٌِ ّب ي هبثل پشداخت ثِ هتوبؾي ثِ اقالع ٍي خَاّذ
سسيذ $پيبهٌي ٍ يب تللٌي#
جوع آًسی هٌلت ً نصة هجذد انطعاب تشق
ايي هسئلِ سا ثب رًش يي هَسد ًِ ػوَهيت ثيطتشي داسد ثيبى هي ًٌين  .ايي گضيٌِ ثشاي هَاسدي است ًِ
هتوبؾي يي هلي هذيوي داسد ًِ هثال" داساي  2اًطؼبة ثشم هذيوي است  .حبل اٍ هلي خَد سا تخشيت هي
ًٌذ ٍ هي خَاّذ دس آى ٍ 10احذ جذيذ ثسبصد  .دس چٌيي هَاسدي ضشًت تَصيغ ثشم ثِ توبؾبي ٍي يي
اًطؼبة اٍسا جوغ آٍسي هَهت هي ًوبيذ ٍ اًطؼبة ديگش ش سا ثِ تؼشكِ سبيش هػبسف آصاد تـييش تؼشكِ دادُ ٍ
ًٌتَس آى سا ثِ داخل تبثلَ ثبساً ي هٌتول ًشدُ ٍ ثشٍي ًضديٌتشيي تيش ثشم ثِ هلي هٌتول هي ًٌذ ٍ اص آى ثشاي
سبخت سبص استلبدُ هي ضَد  .پس اص پبيبى سبخت ٍ سبص ثِ قَس ًبهل اًطؼبثي ًِ ثشاي سبخت ٍ سبص استلبدُ
ضذُ ثَد ٍ ثِ سبيش هػبسف آصاد تـييش تؼشكِ خَسدُ ثَد هجذدا" ثِ تؼشكِ هذيوي تـييش هي يبثذ ٍ اًطؼبثي ًيض ًِ
جوغ آٍسي هَهت ضذُ ثَد ثب ّوبى تؼشكِ هجلي ًػت هجذد هي گشدد ٍ .ثشاي ثويِ ٍاحذّب ًيض اًطؼبة جذيذ
خشيذاسي هي گشدد.

هذاسک هٌسد نیاص تشای ثثت تماظای جوع آًسی هٌلت انطعاب تشق :

آخشيي هجؽ ثشم اًطؼبة ًِ حتوب" ثبيذ تسَيِ ضذُ ثبضذ ًٍيض حتوب :ثِ ًبم هبلي كؼلي ثبضذ $دسؿيش ايي
غَست ثبيذ اثتذا تـييش ًبم دّذ سپس اهذام ًوبيذ , #دسخَاست ًتجي هتوبؾي $اصسيستن چبح هي ضَد ٍهتوبؾي
آًشا اهؿبء هي ًٌذ ٍ دكتش آًشا هْش ًٌذً , #بهِ ضْشداسي هجٌي ثشتخشيت هلي جْت سبخت ٍ سبص جذيذ ,هجؽ
ّبي هجلي هلي.
ًٌتِ هْن  :ثشاي ثجت توبؾبي جوغ آٍسي هَهت اًطؼبة ثشم كشد هتوبؾي حتوب" ثبيذ تٌْب هػشف ًٌٌذُ اص
اًطؼبة هزًَس ثبضذ.
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ًٌتِ َّ :يت هبلي دسدكتش ثب اسائِ ًبست هلي يب ضٌبسٌبهِ ًٌتشل ٍ احشاص ضَد ٍ حتوب" ثبيذ خَد هبلي ثب ثجت
اثش اًگطت ثشسٍي كشم دسخَاست ,توبؾبي جوغ آٍسي هَهت دسهحل دكتش پيطخَاى ساثٌوبيذ
هشاحل انجام کاس
دس هٌَي خذهبت پس اص كشٍش :
ٍاسد ًشدى ضٌبسِ هجؽ ثشم اًطؼبة
اًتخبة گضيٌِ جوغ آٍسي هَهت اص هٌَي خذهبت پس اص كشٍش
تبييذ هطخػبت هَجَد دسسيستن
ثبسگزاسي هذاسى  $آخشيي هجؽ ثشم هػشكي تسَيِ ضذُ هطتشى ًِ دس حبضيِ آى ضوبسُ ٍ آدسس دهين
هتوبؾي ثب خَدًبس ًَضتِ ضذُ است ٍ اسٌي ٍثبسگزاسي آى#
چبح كشم دسخَاست
اسسبل دسخَاست ثِ تَصيغ$ثبكطشدى دًوِ اسسبل ثِ تَصيغ#
تحَيل هذاسى ضبهل هجؽ ثشم ًِ هجال" اسٌي ضذُ ثَد  ,كشم دسخَاست جوغ آٍسي هَهت چبح ضذُ اص
سيستن تَسف دكتش پيطخَاى ثِ ادساُ ثشم ,
ًٌتِ :اداهِ هشاحل جوغ آٍسي هَهت دس ضشًت تَصيغ ثشم غَست خَاّذ پزيشكت .ساٌّوبيي الصم جْت
پيگيشي سًٍذ اجشا ًٍتيجِ اهذاهبت هَسد ًيبص ثِ اقالع هتوبؾي خَاّذ سسيذ $پيبهٌي ٍ يب تللٌي#

نصة هجذد انطعاب تشق
ايي كشايٌذ دسست ًوكغ ػٌس كشايٌذ جوغ آٍسي هَهت اًطؼبة ثشم هي ثبضذ ًِ تَؾيحبت الصم دس گضيٌِ
هجلي آٍسدُ ضذُ است.
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لطع هٌلت ًًصل هجذد انطعاب تشق
ثِ هٌظَس اقالع يبكتي اص هَاسدي ًِ هٌجش ثِ هكغ هَهت اًطؼبة ثشم خَاّذ ضذ ثِ ثٌذ  4-50اص آئيي ًبهِ
تٌويلي تؼشكِ ّبي ثشم سجَع ضَد .
هذاسک هٌسد نیاص تشای ثثت تماظای لطع هٌلت انطعاب تشق:

آخشيي هجؽ ثشم اًطؼبة ًِ حتوب" ثبيذ تسَيِ ضذُ ثبضذ ًٍيض حتوب ثِ ًبم هبلي كؼلي ثبضذ $دسؿيش ايي
غَست ثبيذ اثتذا تـييش ًبم دّذ سپس اهذام ًوبيذ , #دسخَاست ًتجي هتوبؾي $اصسيستن چبح هي ضَد ٍهتوبؾي
آًشا اهؿبء هي ًٌذ ٍ دكتش آًشا هْش ًٌذ. #
ًٌتِ هْن  :ثشاي ثجت توبؾبي هكغ هَهت اًطؼبة ثشم كشد هتوبؾي حتوب" ثبيذ تٌْب هػشف ًٌٌذُ اص اًطؼبة
هزًَس ثبضذ.
ًٌتِ َّ :يت هبلي دسدكتش ثب اسائِ ًبست هلي يب ضٌبسٌبهِ ًٌتشل ٍ احشاص ضَد ٍ حتوب" ثبيذ خَد هبلي ثب ثجت
اثش اًگطت ثشسٍي كشم دسخَاست ,توبؾبي هكغ هَهت دسهحل دكتش پيطخَاى ساثٌوبيذ
هشاحل انجام کاس
دس هٌَي خذهبت پس اص كشٍش :
ٍاسد ًشدى ضٌبسِ هجؽ ثشم اًطؼبة
اًتخبة گضيٌِ هكغ اص هٌَي خذهبت پس اص كشٍش
تبييذ هطخػبت هَجَد دسسيستن
ثبسگزاسي هذاسى  $آخشيي هجؽ ثشم هػشكي تسَيِ ضذُ هطتشى ًِ دس حبضيِ آى ضوبسُ ٍ آدسس دهين
هتوبؾي ثب خَدًبس ًَضتِ ضذُ است ٍ اسٌي ٍثبسگزاسي آى#
چبح كشم دسخَاست
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اسسبل دسخَاست ثِ تَصيغ$ثبكطشدى دًوِ اسسبل ثِ تَصيغ#
تبييذ ّضيٌِ هكغ هَهت تَسف ضشًت تَصيغ ثشم
چبح كيص ّضيٌِ هكغ هَهت تَسف دكبتشٍ تحَيل ثِ هتوبؾي
پشداخت كيص تَسف هتوبؾي ٍ تحَيل آى ثِ دكتش
تحَيل هذاسى ضبهل هجؽ ثشم ًِ هجال" اسٌي ضذُ ثَد  ,كشم دسخَاست هكغ هَهت چبح ضذُ اص سيستن
تَسف دكتش پيطخَاى ثِ ادساُ ثشم .
ًٌتِ  :اداهِ هشاحل هكغ هَهت دس ضشًت تَصيغ ثشم غَست خَاّذ پزيشكت .ساٌّوبيي الصم جْت پيگيشي
سًٍذ اجشا ٍ ثِ اقالع هتوبؾي خَاّذ سسيذ $پيبهٌي ٍ يب تللٌي#

ًصل هجذد انطعاب تشق
ايي كشايٌذ دسست ًوكغ ػٌس كشايٌذ هكغ هَهت اًطؼبة ثشم هي ثبضذ ًِ تَؾيحبت الصم دس گضيٌِ هجلي آٍسدُ
ضذُ است .ثِ هٌظَس اقالع يبكتي اص هَاسدي ًِ هٌجش ثِ ٍغل هَهت اًطؼبة ثشم خَاّذ ضذ ثِ ثٌذ  4-51اص
آئيي ًبهِ تٌويلي تؼشكِ ّبي ثشم سجَع ضَد .
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فصل چْارم
سایرخذهات هطترکیي
افسایص قذرت اًطعاب عادی.کاّص قذرت اًطعاب عادی .هحاسثِ صَرتحساب تراساس خَد اظْاری (تسَیِ
حساب هالک  /هستاجری).ادغام اًطعاتات عادی ,تفکیک اًطعاب عادی .تغییرًام قثَض ترق هصرفی ,اصالح
ًام قثَض ترق هصرفی ,اصالح اطالعات عوَهی

افضایص لذست انطعاب عادی
اگشاًطؼبثي اصهذسر ًوششث ِ هذسر ثيطشش سجذيل ضَد،ايي سًٍذاكضايص هذسر يبسجذيل آهذشاطاًطؼبة هي
ًبهٌذ.
چٌبًچِ ًَع هػشف خبًگي ثبضذ،سٌْبدسخَاسز هبلي ثشاي اًجبم ايي ًبسًبكي اسز اهب اگشًَع هػشف
غٌؼشي يبًطبٍسصي ثبضذاسائِ هجَصًيبصثِ هذسر ثيطششاصسَي ٍصاسر غٌبيغ يب جْبدًطبٍسصي ٍيب ّشگًَِ
ًْبديباسگبى هشثَقِ داسد ٍ اگشدسهجَصّبي اسائِ ضذُ هذسر هَسدًيبصثشم دسع ضذُ ثبضذايي
هجَصّبًيضثبيذاغالح ضذُ ٍهذسر جذيذدسآى هيذگشدد.
ثشاي هػبسف ػوَهي ٍسبيشهػبسف ًيض ثبيذثباسئِ هسشٌذار (ثشحست هَسد) طبثز ضَدًِ ثِ هذسر
ثيطششي ًيبصّسز.
دس اصدسخَاسز هطششى ،ثباسائِ هجؽ ثشم هػشكي ٍهذاسى هَسدًيبصًِ دسريل گلشِ هي ضَد ،سوبؾب ي
اكضايص هذسر دسًبهذيَسشطجز ٍسَسف هبهَسثبصديذ ،هَسدًبسضٌبسي هشاسگشكشِ ٍهَاسدكٌي هيذضذُ ٍسذس
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ّضيٌِ اكضايص هذسر هحبسجِ ٍدسغَسر دشداخز سَسف هطششى  ،سبئيذهبلي ضذُ ٍدسًبسگبُ اًطؼبثبر
ثكَسكيضيٌي اكضايص هذسر يبكشِ ٍهطخػبر جذيذدسًبهذيَسشطجز ٍثشاي اًجبم اغالحبر ثِ كشٍش اًشطي
اسسبل هيطَدٍثؼذاصاػوبل سـييشار الصم ،ثِ ثبيگبًي كشسشبدُ هيطَد.
ًٌتِ  :پيص اص ًبسضٌبسي اصثبيگبًي دسهَسدهذست هَجَددسپشًٍذُ هطتشى استؼالهي گشكتِ ضذُ ٍاصغحت
هٌذسجبت هجؽ ثشم ثبپشًٍذُ هكوئي خَاّين ضذ

هذاسک هٌسد نیاص تشای ثثت تماظای افضایص  /کاىص لذست انطعاب تشق:
آخشيي هجؽ ثشم اًطؼبة ًِ حتوب" ثبيذ تسَيِ ضذُ ثبضذ ًٍيض حتوب ثِ ًبم هبلي كؼلي ثبضذ $دسؿيش ايي
غَست ثبيذ اثتذا تـييش ًبم دّذ سپس اهذام ًوبيذ , #دسخَاست ًتجي هتوبؾي $اصسيستن چبح هي ضَد ٍهتوبؾي
آًشا اهؿبء هي ًٌذ ٍ دكتش آًشا هْش ًٌذ. #
ًٌ تِ هْن  :ثشاي ثجت توبؾبي اكضايص ً /بّص هذست اًطؼبة ثشم كشد هتوبؾي حتوب" ثبيذ تٌْب هػشف ًٌٌذُ
اص اًطؼبة هزًَس ثبضذ دس ؿيش ايٌػَست ّوِ هػشف ًٌٌذگبى ثبيذ ثباسائِ هذاسى توبؾبي اكضايصً /بّص
هذست اًطؼبة ثشم ساثذٌّذ.
ًٌتِ َّ :يت هبلي دسدكتش ثب اسائِ ًبست هلي يب ضٌبسٌبهِ ًٌتشل ٍ احشاص ضَد ٍ حتوب" ثبيذ خَد هبلي ثب ثجت
اثش اًگطت ثشسٍي كشم دسخَاست ,توبؾبي اكضايص ً /بّص هذست دسهحل دكتش پيطخَاى ساثٌوبيذ
ًٌتِ  :دس اكضايص هذست اگشهتوبؾي توبؾبي اًطؼبة ثشم تب آهپشاط  32آهپش تٌلبصساداضت ًيبصي ثِ ًبهِ غٌق ٍ
ؿيشُ ًيست ٍ لي اگش هتوبؾي توبؾبي اكضايص هذست ثِ سِ كبص سا داضت حتوب" ًبهِ غٌق هشثَقِ ٍ يب جَاص
ًست ًيبص است .
ًٌتِ  :دكبتش هجبص ثِ اكضايص هذست تب حذاًثش آهپشاط 32آهپش سِ كبص ّستٌذ ٍ ثيص اص آى هجبص ًيستٌذ ٍ ثشاي
چٌيي هَاسدي هتوبؾي سا ثِ اداسُ ثشم اسجبع دٌّذ
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هشاحل انجام کاس
دس هٌَي دسخَاست اكضايص ً /بّص
ٍاسد ًشدى ضٌبسِ هجؽ ثشم اًطؼبة
اًتخبة گضيٌِ اكضايص يب ًبّص اص هٌَي اكضايص ً /بّص هذست اًطؼبة
سٍيت هطخػبت هَجَد دسسيستن ٍثجت هطخػبت اًطؼبة ثب هذست دسخَاستي ٍ تبييذ ثجت
ثبسگزاسي هذاسى  $آخشيي هجؽ ثشم هػشكي تسَيِ ضذُ هطتشى ًِ دس حبضيِ آى ضوبسُ ٍ آدسس دهين
هتوبؾي ثب خَدًبس ًَضتِ ضذُ است ٍ اسٌي ٍثبسگزاسي آىٍ ,دسغَست ٍجَد ًبهِ ٍيب جَاص ًست ٍؿيشُ#
چبح كشم دسخَاست
اسسبل دسخَاست ثِ تَصيغ$ثبكطشدى دًوِ اسسبل ثِ تَصيغ#
ًٌتِ :اداهِ هشاحل توشيجب" تب حذٍد  " 95هبًٌذ هشاحل ثجت توبؾبي اًطؼبة جذيذ هي ثبضذ
کاىص لذست انطعاب عادی
ًبّص هذست ًيضًَػي تجذيل آهپشاطهحسَة هيطَدثبايي تلبٍت ًِ دسآى اًطؼبة اصهذست ثيطتشثِ هذست ًوتش
تجذيل هيطَد.الجتِ ثبيذايي هبػذُ سػبيت گشددًِ دسداخل ضْشاًطؼبة ًوتشاص 25اهپشتٌلبص ٍدسخبًگي سٍستبيي
ًوتشاص  15آهپشتٌلبصًطَد.تلبٍت ديگشايٌٌِ دساكضايص هذست ثبيذهطتشًي هجلـي ثبثت ايي اكضايص ٍاسيضًوبيذ
اهبدسًبّص ايي ضشًت تَصيغ است ًِ هجلـي ساثِ هطتشى ثشهيگشداًذ.دسهَسدهػبسف غٌؼتي ًٍطبٍسصي
ٍػوَهي ّبيي ًِ هشثَـ ثِ اضخبظ حوَهي ثبضذ ،ثبيذ هجَصّبيي ًِ ثبثت ًٌذ ًيبصثِ ثشم ثبهذست ًوتش ّست
 ،اصسَي ٍصاست غٌبيغ  ،جْبدًطبٍسصي .........ٍ،اسائِ ضَد.
سًنذاجشای کاس:
ّن هجؽ ثشم ثٌبم هطتشى ثبضذ ٍّن تٌْبهػشف ًٌٌذُ اصاًطؼبة ّوبى هطتشى ثبضذ  .دسهَسدهػبسف غٌؼتي
ًٍطبٍسصي اسائِ هذاسى هثجتِ ًِ ًيبصثِ ثشم ًوتشي ّست الضاهي است.پس اصدسخَاست هطتشى ٍاخزاستؼالم
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اصثبيگبًي ثبيذ دسخَاست دسسيستن ثجت ٍتَسف هبهَسثبصديذهَسدًبسضٌبسي هشاسگيشد.سپس كشم ّبي هشثَقِ
تٌويل ًٍپي هذاسى قي ًبهِ دثيشخبًِ ثِ ضشًت تَصيغ ثشم استبى اسسبل ٍپس اصاخزهجَصاٍليِ ٍ ،تٌويل
هشاحل ًبهپيَتشي،ثكَسكيضيٌي اضتشاى ًبّص هذست يبكتِ ٍدسغَست ًيبصلَاصم اًذاصُ گيشي آى تؼَيؽ
هيگشددٍ.دسسيستن كشٍش اًشطي اغالحبت الصم اًجبم هيطَدٍ.هجلؾ هبثِ التلبٍتي ًِ ثبيذثِ هطتشى ػَدت ضَد،
هحبسجِ هيطَد.
$ايي هجلؾ ثشاثشًػق هبثِ التلبٍت ّضيٌِ خشيذ آهپشاطيبهذست هجل ٍجذيذ است .ثِ ػٌَاى هثبل اگشاًطؼبة25
آهپشسِ كبصثِ يي اًطؼبة25آهپشتٌلبصًبّص هيبثذ،يي اًطؼبة 25تٌلبص$ثذٍى اخزّضيٌِ#ثِ هطتشى دادُ ضذُ
ٍّضيٌِ خشيذ يي اًطؼبة 25آهپشتٌلبصثِ اٍػَدت هيطَدٍ.دسٍاهغ ّضيٌِ اي هؼبدل خشيذ25آهپشتٌلبص ثِ
ؾشسهطتشى خَاّذثَد#.
سپس ثبتبييذاهَسهبلي ،دثيشخبًِ قي ًبهِ اي ثِ ضشًت تَصيغ ثشم استبى ًشهبًطبُ ،هذاسى هطتشى ساجْت
استشدادّضيٌِ اسسبل هيٌٌذ.
هحاسثو صٌستحساب تشاساط خٌد اظياسی (تسٌیو حساب هالک  /هستاجشی)
ًٌتِ هْن :ايي كشايٌذ هجال" اص قشين پشتبل ضشًت تَصيغ ثشم استبى ًشهبًطبُ ثِ آدسس www. kpedc.ir
اًجبم هي ضذٍلي حبل اص قشين سيستن اسائِ خذهبت ؿيش حؿَسي هطتشًيي غٌؼت ثشم اًجبم هي ضَد
هذاسک هٌسد نیاص تشای ثثت تماظای صٌستحساب تشاساط خٌداظياسی:

آخشيي هجؽ ثشم اًطؼبة  ,دسخَاست ًتجي هتوبؾي $اصسيستن چبح هي ضَد ٍهتوبؾي آًشا اهؿبء هي ًٌذ ٍ
دكتش آًشا هْش ًٌذ , #آٍسدى آخشيي اسهبم هشائت ضذُ ًٌتَس تَسف هتوبؾي ٍتبسيخ هشائت ًٌتَس.

هشاحل انجام کاس
دس هٌَي دسخَاست هحبسجِ غَستحسبة ثشاسبس خَداظْبسي ًليي هي ًٌين
ٍاسد ًشدى ضٌبسِ هجؽ ثشم اًطؼبة
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اداهِ ًبس ثشاسبس ساٌّوبي خَد ًشم اكضاس
ادغام انطعاتات عادی
اگشچٌذاًطؼبة ثبهذست ًوتشثبّن جوغ ضذُ ٍثِ تٌْبيي اًطؼ بة ثبهذست ثيطتش تجذيل ضًَذ ،ادؿبم غَست
گشكتِ است .دسايٌػَست توبم آى اضتشاًْب$ثِ جضيٌي#ثبيذاصسيستن كشٍش اًشطي ًيض حزف گشدًذٍ.اضتشاى
ثبهي هبًذُ قجؼبًداساي هذست ثيطتشخَاّذضذٍ اؿلت لَاصم اًذاصُ گيشي ًيضتؼَيؽ هيطَد.
ثشاي ادؿبم اًطؼبة ثبيذتَجِ داضت ًِ  :توبم اهالًي ًِ اًطؼبثْبي آى دسحبل ادؿبهٌذ ثبيذداساي يي سٌذٍيي
پالى ثجتي ثبضٌذ—ثبيذهجؽ ثشم ّوِ آى اًطؼبة ّبثٌبم هبلي ثبضذٍ--هبلي تٌْبهػشف ًٌٌذُ آى ثبضذٍ-جوغ
هذستْب،هجل ٍثؼذاصادؿبم ثبيذيٌي ثبضذ $هثالًاگش3اًطؼبة 25آهپشتٌلبص ًِ جوؼبًداساي هذستً 15يلٍَات است
ثبّن ادؿبم ضًَذ ثبيذيي اًطؼبة  25آهپشسِ كبص ٍاگزاسگشدد ًِ داساي هذستً15يلٍَات استٍ #.چَى دسًل
هذستي تـييشًٌشدُ است ّ،يچ ّضيٌِ اي اصهطتشى اخز ًطذُ ٍّيچ هجلـي ّن ثِ اٍهستشدًوي ضَد.

سًش اجشای کاس:
هطتشى دسخَاست ًتجي خَدساثِ ّوشاُ هجؽ ثشهْبٍهذاسى هثجتِ اسائِ دادُ ٍدسخَاست ثكَسسيستوي ثجت
ٍتٌويل ضذُ ٍثؼذاصثبصديذٍتؼييي هطخػبت كٌي الصم ،دسخَاست ٍهذاسى اٍليِ قي ًبهِ دثيشخبًِ جْت
اخزهجَصاًجبم ًبسثِ ضشًت تَصيغ استبى ًشهبًطبُ اسسبل هيطَد.پس اصتبئيذضشًت تَصيغ ً،بسادؿبم
ثكَسكيضيٌي اًجبم ضذُ ٍهشاتت قي ًبهِ دثيشخبًِ ثِ ضشًت تَصيغ ثشم استبى اسسبل ضذُ ٍثؼذسدسسيستن
كشٍش اًشطي اضتشاًْبيي ًِ ثكَسكيضيٌي ثشچيذُ ضذُ اًذ،خزف ٍثشاي اضتشاى ثبهي هبًذُ اكضايص هذست اػوبل
هيطَدٍ .دسثبيگبًي ًيضتػَيشهذاسى ادؿبم سٍي توبم اضتشاًْبي دخيل دسادؿبم هشاسهيگيشد.
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تفکیک انطعاب عادی
جذاضذى چٌذاضتشاى ثبهذست ًوتشاصيي اضتشاى ثبهذست ثيطتش ،تلٌيي ًبهيذُ هيطَد.ايي حبلت ًِ دسٍاهغ
ػٌس ادؿبم است  ،توشيجبًداساي ّوبى هَاًيي است .يؼٌي ثبيذ جوغ هذستْبهجل ٍثؼذاصتلٌيي يٌسبى ثبضذ ٍ
توبم ٍاحذّبيي ًِ هشاساست ثشهذاسضًَذداساي يي سٌذٍيي پالى ثجتي ثبضٌذ ٍهبلي دسخَاست ًتجي ثشاي
اًجبم ايي ًبسدادُ ثبضذ .دسايي حبلت ًيض ّيچ گًَِ ّضيٌِ اي اصهطتشى اخزًطذُ ًٍيضّضيٌِ ثِ اٍػَدت دادُ
ًويطَد .ثِ ػٌَاى هثبل هطتشًي ثبثشم  32آهپشسِ كبص ثِ سِ هطتشى  32آهپشتٌلبص تلٌيي هيطَد ًِ اضتشاى
اٍليِ دسٍاهغ ًبّص هذست يبكتِ ٍدٍاضتشاى جذيذ$ثذٍى اخزّضيٌِ #ثشاي هطتشى ًػت هيطَد.

سًش اجشای کاس:
دسخَاست هطتشى ثِ ّوشاُ هذاسى الصم اخزٍثجت سيستن ضذُ ٍثؼذاصثبصديذهبهَسٍتؼييي ًٌبت كٌي ،دثيشخبًِ
قي ًبهِ اي ثِ ضشًت تَصيغ ثشم استبى هجَصاٍليِ سااخزًشدُ ٍسپس ًبسثكَسكيضيٌي اًجبم هيطَد.دسسيستن
كشٍش اًشطي تـييشات اًطؼبة اٍليِ ٍاقالػبت اضتشاًْبي جذيذ ثجت هيگشددٍهذاسى الصم ثبيگبًي ضذُ
ٍهجذداًاًجبم ًبسثِ ضشًت تَصيغ استبى اقالع دادُ هيطَد.
تغییشنام لثٌض تشق هصشفی
ثِ هٌظَس اقالع يبكتي اص هَاسدي ًِ هشثَـ ثِ تـييشًبم اًطؼبة ثشم ثِ ثٌذ  4-42اص آئيي ًبهِ تٌويلي تؼشكِ
ّبي ثشم سجَع ضَد .
هذاسک هٌسد نیاص  :اسٌبد هبلٌيت  ,آخشيي هجؽ ثشم تسَيِ ضذُ هلي  ,اسٌبد ضٌبسبيي َّيت
هتوبؾيً$بست هلي ٍ ضٌبسٌبهِ ً #ذ پستي هلي  ,كشم هَاكوت ٍ سؾبيت هتوبؾي اص پزيشكتي هسئَليت غحت
ػولٌشد ًٌتَسٍ ػذم ًيبص ثِ آصهبيص ًٌتَسكشم ضوبسُ 5
ًٌشِ حؿَس هبلي جذيذ دس هحل دكشش ثب ًٌششل اسٌبد َّيشي اسائِ ضذُ (ًبسر هلي ٍ ضٌبسٌبهِ ) جْز
طجز سوبؾبي سـييش ًبم الضاهي اسز
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هذاسک هالکیت  :دس هَسد هذاسى هبلٌيت دس كشايٌذ تـييش ًبم ثِ ًٌبت ريل تَجِ ًوبئيذ.
ًٌتِ  :سٌذ دكتشچِ اي $غلحِ اٍل  ,سَم ٍ ّوِ غلحبت ًول ٍ اًتوبالت ًَضتِ داسسٌذ ًِ تَسف آى هبلٌيت
ضص داًگ هتوبؾي سا ًطبى دّذ  $ .دس غَست ايٌٌِ ضص داًگ ًجبضذ ثبيذ هجوَع سٌذ ّب ضص داًگ ضَد#.
ًٌتِ  :دس غَستيٌِ هلٌي ًِ ثشاي آى توبؾبي تـييش ًبم هي ضَد داساي دٍ يب چٌذ سٌذ ثبضذ ًِ هجوَع آى ّب
ضص داًگ ضَد يب ثبيذ ثب تَاكن ّوِ ضشًبء ثِ يي ًلش ًٍبلت هحؿشي هجٌي ثش سؾبيت داضتي اصايٌٌِ ًٍيل
آًْب تـييش ًبم اًطؼبة ثِ ًبم خَد دّذ ثذٌّذ ٍ يب سؾبيت كَم ثِ غَست هٌتَة ٍ حؿَسي ثب اّشاص َّيت ٍ
ثجت اثشاًگطت ضشًبء دس حؿَس هسئَل دكتش پيطخَاى ثبضذ $تٌويل كشم ضوبسُ يي#تب اًطؼبة ثِ ًبم ضخع
هزًَس ثجت ضَد
ًٌتِ  :دس اهالى هَلٌبهِ اي ثبيذ ّوِ هَلٌبهِ ّب ثب ضشٍع اص كشدي ًِ هجؽ ثشم ثِ ًبم اٍست تب آخشيي
خشيذاسي ًِ آخشيي هَلٌبهِ هلي ثِ ًبم اٍست ٍ اًٌَى توب ؾبي تـييش ًبم اًطؼبة ثِ ًبم خَد سا داسد هَجَد
ثبضذ.
ًٌتِ  :دس اهالى هَلٌبهِ دسّش غَست حتوب" ثبيذ تؼْذ هحؿشي اص هتوبؾي دسيبكت گشدد.
ًٌتِ  :اگشهلٌي داساي هَلٌبهِ$اجبسُ ًبهِ  #اٍهبكي ثبضذ ثشاي تـييش ًبم اًطؼبة ثِ ًبم هبلي $هستبجش#جذيذ
ثبيذ حتوب" هؼشكي ًبهِ اص اداسُ اٍهبف ٍ هَلٌبهِ اٍهبكي اسائِ ٍ ثشاي اهالى اٍهبكي ثِ ّيچ ٍجِ ًوي ضَد ثِ
جبي هؼشكي ًبهِ اٍهبف تؼْذ هحؿشي گشكتِ ضَد.
ًٌتِ  :كشؼ ًٌيذ هجؽ ثشم ثِ ًبم آهبي حسي است ٍ هخَاّين آًشا ثِ ًبم آهبي احوذ تـييش ًبم دّين  .اگش هلي
هَسد ًظش سٌذ داضتِ ثبضذ ٍ دس سٌذ هبلٌيت اص حسي تب احوذ دسج ضذُ ثبضذ ًيبص ثِ سپشدى تؼْذ هحؿشي
ًيست .
ًٌتِ  :دس سٌذ تي ثشگي اگش اسوي ًِ دس هجؽ ثشم ّست دس ثٌچبم آى ثبضذ ّوچٌيي اسن هبلي جذيذ ًِ
هتوبؾي تـييش ًبم است ًيض دس ثٌچبم ثبضذ ًيبص ثِ تؼْذ هحؿشي ًيست .
ًٌتِ  :اگش ًسي ًِ سٌذ تي ثشگي ثِ ًبم اٍست ٍ هَلٌبهِ ّبي هؼتجش تب ثشسذ ثِ ًسي ًِ هجؽ ثشم ثِ ًبم
اٍست سا دسدست داضتِ ثبضذ ًيبصي ثِ سپشدى تؼْذ هحؿشي ًيست .
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ًٌتِ هْن  :هَلٌبهِ ّبي دستي ثِ ّيچ ػٌَاى هبثل هجَل ًيست ٍ هَلٌبهِ حتوب" ثبيذ ثٌگبّي ٍ هؼتجش ثبضذ.
ًٌتِ :اسائِ ّش خذهتي ثشاي اًطؼبة ّبي  5آهپش $سٍي هجؽ ّبة ثشم آهپشاط ّش اًطؼبة دسج ضذُ است #
هوٌَع است ٍ ثبيذ اثتذااكضايص هذست دٌّذ.
ًٌتِ  :دس غَستيٌِ هلٌي ًِ ثشاي آى توبؾبي تـييش ًبم اًطؼبة هي ضَد هبلي آى كَت ضذُ ثبضذ ٍ هتَكي
داساي دٍ يب چٌذ ٍاسث ثبضذ دس آى غَست ثبيذ حتوب" ٍساث ثشگِ حػش ٍساثت اسائِ ًوبيٌذ پس ثب تَاكن ّوِ
ٍساث ثِ يي ًلش ًٍبلت هحؿشي هجٌي ثش سؾبيت داضتي اصايٌٌِ ًٍيل آًْب تـييش ًبم اًطؼبة ثِ ًبم خَد ثذّذ
ثذٌّذ ٍ يب سؾبيت كَم ثِ غَست هٌتَة ٍ حؿَسي ثب اّشاص َّيت ٍ ثجت اثشاًگطت ٍساث دس حؿَس
هسئَل دكتش پيطخَاى ثبضذ $تٌويل كشم ضوبسُ يي#تب تـييشًبم اًطؼبة ثِ ًبم ضخع هزًَس ثجت ضَد .
ًٌتِ :دس سٍستب ّب دس كشايٌذ تـييش ًبم ًِ ثِ هٌظَس تبييذ هبلٌيت اكشاد ًبهِ دّيبسي  ,ثخطذاسي ٍيب ضَساّب
الضاهي است.
ًٌتِ  :ثشاي تـييش ًبم ّبي حوَهي هشثَـ ثِ ثخص خػَغي اسٌبد هبلٌيت ٍ ًبهِ هؼشكي ًوبيٌذُ ثب هْش$ثب احشاص
َّيت ًوبيٌذُ ً ٍ#بهِ ًتجي ضوبسُ داس دسخَاست تـييش ًبم هؼتجش الضاهي است
ًٌتِ  :دس تـييش ًبم اًطؼبة ّبي هشثَـ ثِ اسگبى ّبي دٍلتي دسخَاست ًتجي اسگبى هشثَقِ ٍ ًبهِ هؼشكي
ًوبيٌذُ هْش داس ثب احشاص َّيت ٍي ًبكي است ًٍيبصي ثِ اسٌبد هبلٌيت ًيست
ًٌتِ  :دس ضْشى ّبي غٌؼتي ثِ هٌظَس ثجت توبؾبي تـييش ًبم تبييذيِ ضشًت ضْشى ّبي غٌؼتي الضاهي است .
ًٌتِ ً :بست هلي ٍ ضٌبسٌبهِ ًيض دس يي غلحِ اسٌي ضَد.
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هشاحل انجام فشاینذ ثثت دسخٌاست تغییش نام انطعاب تٌسط دفاتش پیطخٌاى دًلت ً
ICTسًستایی ً غیشه
هذاسى تَسف ًبسثشاى دكبتش اص هتوبؾي دسيبكت هي گشدد ٍ ثشاسبس آئيي ًبهِ ٍ دستَسالؼول ّبي اثالؽ ضذُ
ًٌتشل هي گشدد$ .اغل ّوِ هذاسى سٍيت ضَد ٍ ًپي آًْب ثشاثش اغل گشدد#
اسٌي هذاسى هَسد ًيبص ٍ آپلَد آى $آخشيي غلحِ اص اسٌبد هبلٌيت ًِ ًبم هبلي جذيذ دسآى ثجت ضذُ است ,
ًبست هلي ٍ ضٌبسٌبهِ هبلي جذيذ دس يي غلحِ  ,آخشيي هجؽ هػشكي پشداخت ضذُ  ,كشم سؾبيت هتوبؾي
دس خػَظ ثشػْذُ گشكتي هسئَليت غحت ػولٌشد ًٌتَسٍػذم ًيبص ثِ آصهبيص لَاصم اًذاصُ گيشي دس غَست
هَاكوت هتوبؾي  .كشم ضوبسُ  4پيَست  ٍ # 4ثجت توبؾب دس سيستن ٍ اسسبل ثِ تَصيغ $ثجت ثشاسبس ساٌّوبي
ًشم اكضاس  ٍ #تحَيل سسيذ ثجت توبؾبي تـييش ًبم حبٍي ًذ پيگيشي ثِ هتوبؾي .
تبييذ اػالم ّضيٌِ ٍ هجلؾ كيص تَسف ًبسثشاى ضشًت تَصيغ ثشم
غذٍس كيص تَسف دكتش پيطخَاى ٍ تحَيل آى ثِ هتوبؾي جْت پشداخت
پشداخت كيص تَسف هتوبؾي ٍ تحَيل كيص پشداختي ثِ دكتش پيطخَاى
تحَيل هذاسى اسائِ ضذُ ثِ ػالٍُ كيص پشداختي ثِ ضشًت تَصيغ ثشم تَسف دكبتش
اًجبم اداهِ ًبس تَسف ضشًت تَصيغ ثشم ٍ اًجبم تـييش ًبم .
ًٌتِ  :الصم ثِ رًش است اٍليي كيطي ًِ دس اٍليي دٍسُ ثشاي هتوبؾي تَسف ضشًت تَصيغ ثشم غبدس هي گشدد
ثِ ًبم هبلي جذيذ خَاّذ ثَد.
ًٌتِ ّ :ضيٌِ دسيبكتي اص هتوبؾي ثبثبت ّشثجت توبؾبي تـييش ًبم دس سيستن اص اثتذا تب اًتْب ضبهل اسٌي هذاسى ٍ
ًپي هذاسى الصم ٍ ؿيشُ  5000تَهبى هي ثبضذ.
نحٌه چینص هحتٌیات داخل پٌضو تو تشتیة اصآخش تو اًل دس فشاینذ تغییشنام
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ً-1ذي سٌذ يب هَلٌبهِ ًٍ -2بلت ًبهِ  -3كيص ثشم پشداخت ضذُ  -4تؼْذ هحؿشي دس غَست ٍجَد -5
ًپي ضٌبسٌبهِ ٍ ًبست هلي دسيي غلحِ -6ثشگْغ سؾبيت اص ػذم اصهبيص ًٌتَس  -7كشم دسخَاست تـييشًبم
اًطؼبثي ًِ اص سيستن تَسف دكبتش چبح هي ضَد

$اهؿبء هتوبؾي ٍ هْش دكتش داضتِ ثبضذ  -8 #كيص ّبي

ٍاسيضي ّضيٌِ ّبي اًطؼبة
ًٌتِ  :پس اص سٍيت اغل هذاسى تَسف دكبتش پيطخَاى دٍلت ًپي ّبي هَسد ًيبص هذاسى هوَْس ثِ هْش ثشاثش
ثب اغل گشدد .ثذيْي است هسَليت ّشگًَِ هـبيشت ًپي ّب ثب اغل آًْب ثِ ػْذُ دكتش خَاّذ ثَد .
اصالح نام لثٌض تشق هصشفی
چٌبًچِ تـييشًبم هجؽ ثشم هػشكي ثٌبثِ تطخيع ضشًت اًجبم ضَد  ،ايي اهشاغالح ًبم خَاًذُ ضذُ ٍثذٍى
اخزّضيٌِ اًجبم هيطَد .جْت ثجت دسثبيگبًي  ،دليل ايي اغالح دسكشم هشثكِ دسج هيطَد.

ًٌتِ احشاص َّيت الضاهي است
هذاسک هٌسد نیاص تشای ثثت تماظای اصالح نام :يٌي اص هجؽ ّبي ثشم اًطؼبة $لضٍهب" ًيبصي
ًيست آخشيي هجؽ ثبضذ , #دسخَاست ًتجي هتوبؾي $اصسيستن چبح هي ضَد ٍهتوبؾي آًشا اهؿبء هي ًٌذ ٍ
دكتش آًشا هْش ًٌذ  .تػَيشًبست هلي يب ضٌبسٌبهِ ثشاثش اغل ضذُ تَسف دكبتشپيطخَاى ًِ ًبم ٍ ًبم خبًَادگي
غحيح هتوبؾي دس آى دسج ضذُ ثبضذ ٍ ثبيذ اسٌي ضَد.
هشاحل انجام کاس
ًليي ثشسٍي گضيٌِ دسخَاست اغالح ًبم
ٍاسد ًشدى ضٌبسِ هجؽ ثشم هشثَقِ
ثجت اقالػبت دسست
تبييذ هطخػبت
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ثبسگزاسي هذاسى $هجؽ ثشم ًِ دس حبضيِ آى ضوبسُ ٍ آدسس دهين هتوبؾي ثب خَدًبس ًَضتِ ضذُ است ٍ
اسٌي ضذُ است ٍهذسى ضٌبسبيي ًِ هجال" اسٌي ضذُ است#
چبح كشم دسخَاست
-7اسسبل دسخَاست ثِ تَصيغ
 -8تحَيل هذاسى ضبهل هجؽ ثشم ًِ هجال" اسٌي ضذُ ثَد  ,كشم دسخَاستبغالح ًبم چبح ضذُ اص سيستن
تَسف دكتش پيطخَاى ثِ ادساُ ثشم ,
ًٌِ :اداهِ هشاحل اغالح ًبم دس ضشًت تَصيغ ثشم غَست خَاّذ پزيشكتًٍ.تيجِ ثِ اقالع هتوبؾي خَاّذ
سسيذ $پيبهٌي ٍ يب تللٌي#
ًٌتِ جْت اقالع  :هشاحل ًبهپيَتشي اجشاي ًبسّوبى هشاحل تـييشًبم هجؽ ثشم هػشكي است ثبايي تلبٍت ًِ
ثذٍى ّضيٌِ ٍتبئيذهبلي اًجبم هي پزيشد.
ًٌتِ جْت استحؿبس ّوٌبساى هطتشًيي ثشم :پس اص اتوبم اسسبل ثِ تَصيغ دسخَاست تَسف دكبتش پيطخَاى
دٍلت دس خَاست دس ًشم اكضاس ػػش اًذيطِ دسهسوت تـييش ًبم/رخيشُ ًْبيي خَاّذ ًطست ٍ ضوب هي تَاًيذ
اداهِ هشاحل اًجبم ًبس سا دسست هبًٌذ هجل اًجبم دّيذ
اصالح اطالعات عوٌهی
سٍي هجؽ ثشم هػشكي ًِ ثشاي هطتشًيي چبح هيطَد  ،ثشخي اقالػبت ّست ًِ ّوَاسُ ثبثتٌذ ٍ $هثل ضوبسُ
هػشكي يب تبسيخ هتـييش ًيست . #ايي اقالػبت خَدضبهل دٍدستِ اقالػبت ػوَهي ٍاقالػبت كٌي است.
اقالػبتي ًظيش ًبم هطتشى  ،آدسس ً ،ذ پستي ٍ ضوبسُ اضتشاى هي ثبضذ ًِ دسغَست ًيبصثِ اغالح  ،اؿلت
ثذٍى اخزّضيٌِ اًجبم هيپزيشد.
هذاسک هٌسد نیاص تشای ثثت تماظای اصالح اطالعات :يٌي اص هجؽ ّبي ثشم اًطؼبة $لضٍهب" ًيبصي
ًيست آخشيي هجؽ ثبضذ , #دسخَاست ًتجي هتوبؾي $اصسيستن چبح هي ضَد ٍهتوبؾي آًشا اهؿبء هي ًٌذ ٍ
دكتش آًشا هْش ًٌذ  .تػَ يشهذسًي ًِ ثشاسبس آى هشاساست يٌي اص اقالػبت سٍي هجؽ اغالح گشدد ثشاثش اغل
ضذُ تَسف دكبتشپيطخَاى ثبيذ اسٌي ضَد#.
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ًٌتِ جْت استحؿبس ّوٌبساى هطتشًيي ثشم :پس اص اتوبم اسسبل ثِ تَصيغ دسخَاست تَسف دكبتش پيطخَاى
دٍلت دس خَاست دس ًشم اكضاس ػػش اًذيطِ ثب يَصس كشٍش اًشطي دسهسوت تـييش هطخػبت ػوَهي اًطؼبة /
رخيشُ ًْبيي خَاّذ ًطست ٍ ضوب هي تَاًيذ اداهِ هشاحل اًجبم ًبس سا دسست هبًٌذ هجل اًجبم دّيذ
نکتو احشاص ىٌیت الضاهی است
هشاحل انجام کاس
ً-1ليي ثشسٍي گضيٌِ دسخَاست اغالح اقالػبت
ٍ -2اسد ًشدى ضٌبسِ هجؽ ثشم هشثَقِ
 -3ثجت اقالػبت دسست
 -4تبييذ هطخػبت
 -5ثبسگزاسي هذاسى $هجؽ ثشم ًِ دس حبضيِ آى ضوبسُ ٍ آدسس دهين هتوبؾي ثب خَدًبس ًَضتِ ضذُ است ٍ
اسٌي ضذُ است ٍهذاسًي ًِ هجال" اسٌي ضذُ است#
 -6چبح كشم دسخَاست
 -7اسسبل دسخَاست ثِ تَصيغ
 -8تحَيل هذاسى ضبهل هجؽ ثشم ًِ هجال" اسٌي ضذُ ثَد  ,كشم دسخَاست اغالح اقالػبت چبح ضذُ اص
سيستن تَسف دكتش پيطخَاى ثِ ادساُ ثشم ,
ًٌتِ :اداهِ هشاحل اغالحب قالػبت دس ضشًت تَصيغ ثشم غَست خَاّذ پزيشكتًٍ.تيجِ ثِ اقالع هتوبؾي
خَاّذ سسيذ $پيبهٌي ٍ يب تللٌي#
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فصل پٌجن
: هراجع ٍ پیَست ّا

[9] http://www.sabteahval.ir/pishkhan/default-4191.aspx
[1]http://service.tavanir.org.ir/11/11.5.1.pdf
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