
 

 آگهی استخذام

اؾتاًساضی وطزؾتاى تطای تاهیي ًیطٍی اًؿاًی هَضز ًیاظ قْطزاضیْای قْطّای تاظُ تاؾیؽ اؾتاى اظ هحل هدَظ 

 هؼاًٍت تَؾؼِ هسیطیت ٍ ؾطهایِ اًؿاًی ضییؿدوَْض ٍ ههَتِ 14/11/92 هَضخ 18814/92/220اؾترساهی قواضُ 

 قَضای تَؾؼِ هسیطیت ٍ ؾطهایِ اًؿاًی قْطزاضیْا ٍ زّیاضیْای وكَض ٍ ّوچٌیي 17/12/92 هَضخ 35030قواضُ 

 وكَض زض ًظط زاضز افطاز ٍاخس قطایظ ضا اظ عطیك زّیاضیْای ؾاظهاى قْطزاضیْا ٍ 21/03/93 هَضخ 10705ًاهِ قواضُ 

تطگعاضی آظهَى تَاًوٌسیْای ترههی، ػولی، یا ههاحثِ ٍ گعیٌف تِ نَضت پیواًی تطای ذسهت زض قْطزاضیْای 

 .قْطّای تاظُ تاؾیؽ اؾتاى تِ قطح شیل اؾترسام ًوایس

 جذول نیاسهای استخذامی و شزایط احزاس

 شزایط احزاس جنسیت تعذاد محل جغزافیایی خذمت رشته شغلی ردیف

1 

 

هٌْسؾی ضاُ ٍ 

 ؾاذتواى

 

زاضا تَزى زاًكٌاهِ لیؿاًؽ یا فَق لیؿاًؽ زض یىی اظ  ظى ٍ هطز  ًفط1 قْطزاضی اٍضاهاى

ِ ّای تحهیلی هٌْسؾی ػوطاى  گطایف هٌْسؾی ٍ )ضقت

هسیطیت ؾاذت، گطایف ؾاظُ، گطایف ؾیؿتن ّای اعالػات 

 .، هسیطیت پطٍغُ ٍ ؾاذت، عطاحی هحیظ(خغطافیایی، ػوطاى

 ظى ٍ هطز  ًفط1 قْطزاضی تطزُ ضقِ

 ظى ٍ هطز  ًفط1 قْطزاضی تلثاى آتاز

 ظى ٍ هطز  ًفط1 قْطزاضی پیطتاج

2 
زاضا تَزى زاًكٌاهِ لیؿاًؽ یا فَق لیؿاًؽ زض ضقتِ تحهیلی  ظى ٍ هطز  ًفط1 قْطزاضی تلثاى آتاز حؿاتساض

 ظى ٍ هطز  ًفط1 قْطزاضی پیطتاج .(ولیِ گطایف ّا)حؿاتساضی 

 ظى ٍ هطز  ًفط1 قْطزاضی تَج آغاج 

آتف ًكاى  3

 (ضاًٌسُ)

زاضا تَزى - زاضا تَزى گَاّیٌاهِ پایاى تحهیالت واهل هتَؾغِ فمظ هطز  ًفط1 قْطزاضی اٍضاهاى

ِ ّای هسیطیت ػولیات  گَاّی ًاهِ فَق زیپلن زض یىی اظ ضقت

اهساز ٍ ؾَاًح، هسیطیت ػولیات اهساز ٍ ًدات، هسیطیت اهَض 

اهساز، ایوٌی ٍ آتف ًكاًی، هسیطیت ػولیات حطیك ٍ حَازث، 

پیكگیطی ٍ ایوٌی زض تطاتط حطیك ٍ حَازث اعفاء حطیك، اهساز 

ِ ای  .ٍ ًدات، تْساقت حطف

زاضا تَزى گَاّیٌاهِ ضاًٌسگی پایِ یه تطای زاٍعلثیي ایي  *

 .ضقتِ قغلی العاهی اؾت

 فمظ هطز  ًفط1 قْطزاضی تطزُ ضقِ

 فمظ هطز  ًفط1 قْطزاضی تلثاى آتاز

 فمظ هطز  ًفط1 قْطزاضی تَج آغاج

 

 

  



 

 

 :شزایط عمومی- الف

 زاقتي حسالل ؾي تیؿت ؾال توام ٍ حساوثط ؾی ٍ پٌح ؾال توام .1

 زاقتي تاتؼیت ایطاى .2

 زاضا تَزى واضت پایاى ذسهت یا هؼافیت لاًًَی تطای هطزاى .3

 ػسم اػتیاز تِ هَاز هرسض ٍ زذاًی .4

 ًساقتي ؾاتمِ هحىَهیت خعایی هَثط .5

 ًساقتي هوٌَػیت اؾترسام زض زؾتگاّْای اخطایی تِ هَخة آضاء هطاخغ لاًًَی .6

 .زاقتي ؾالهت خؿواًی ٍ ضٍاًی ٍ تَاًایی تطای اًدام واضی وِ زض آى قغل اؾترسام هیكَز .7

 زاضا تَزى حسالل هسضن تحهیلی پایاى زٍضُ هتَؾغِ .8

 اػتماز تِ زیي هثیي اؾالم ٍ یا یىی اظ ازیاى قٌاذتِ قسُ زض لاًَى اؾاؾی خوَْضی اؾالهی ایطاى .9

 التعام تِ لاًَى اؾاؾی خوَْضی اؾالهی ایطاى .10

 شزایط اختصاصی- ب

 ؾال زض 30 (ضاًٌسُ) ؾال ٍ ضقتِ قغلی آتكٌكاى 25حساوثط ؾي زاٍعلثاى زض ضقتِ قغلی آتكٌكاى  .1

 .آذطیي ضٍظ ثثت ًام هیثاقس

زاٍعلثاى ضقتِ قغلی آتكٌكاى ضاًٌسُ هیثایؿت زاضای گَاّیٌاهِ ضاًٌسگی پایِ یه زض ظهاى ثثت ًام  .2

 .تاقٌس (آذطیي ضٍظ ثثت ًام)

زاٍعلثاًی وِ زاضای واضت هؼافیت پعقىی هیثاقٌس ٍ ّوچٌیي هؼلَلیي هداظ تِ قطوت زض ضقتِ قغلی  .3

 .ًویثاقٌس (تطای تهسی پؿت آتكٌكاى ضاًٌسُ)آتكٌكاى ٍ ضاًٌسُ ٍؾائظ ًملیِ ؾٌگیي 

ٍ ضاًٌسُ ٍؾائظ ًملیِ ؾٌگیي  (تطای تهسی پؿت آتكٌكاى)زاٍعلثاى اؾترسام زض ضقتِ قغلی آتكٌكاى  .4

زض نَضت هَفمیت زض آظهَى ترههی هیثایؿت زض آظهَى ػولی ًیع  (تطای تهسی پؿت آتكٌكاى ضاًٌسُ)

 .قطوت ًوایٌس

زاٍعلثاى ًویتَاًٌس اظ هؿترسهیي ضؾوی، ثاتت ٍ پیواًی ؾایط زؾتگاّْای اخطایی ٍ تاظًكؿتِ یا تاظذطیس  .5

 .ذسهت تاقٌس

 ضٍظ واضی پؽ اظ اػالم ضؾوی زفتط اهَض قْطی ٍ 10پصیطفتِ قسگاى ًْایی هَظفٌس حساوثط ظطف هست  .6

 ؾالِ 7قَضاّای اؾتاًساضی وطزؾتاى ًؿثت تِ اضائِ هساضن الظم ٍ تىویل پطًٍسُ ٍ اضائِ تؼْس هحضطی 

تطای ػسم ّطگًَِ اًتمال ٍ هاهَضیت تِ ؾایط قْطزاضیْا ٍ ؾاظهاًْای ٍاتؿتِ ٍ ًیع زؾتگاّْای اخطایی 

 .زیگط ٍ ّوچٌیي ػسم تغییط ضؾتِ قغلی زض قْطزاضی تاظُ تاؾیؽ السام ًوایٌس



 

 .هَاضز ظیط تِ قطط اضائِ تاییسیْْای هؼتثط تِ حساوثط ؾي همطض اضافِ ذَاّس قس .7

تِ عَض  (29/05/67 لغایت 31/06/1359اظ تاضید )زاٍعلثاًی وِ زض خثْْْای حك ػلیِ تاعل - الف

زاٍعلثاًِ ذسهت ًوَزّاًس، تِ هیعاى هست حضَض زض خثِْ ٍ ّوچٌیي هست ظهاى تؿتطی قسى ٍ یا 

 اؾتطاحت پعقىی ضظهٌسگاى زاٍعلة زض اثط هدطٍحیت زض خثْْْای ًثطز حك ػلیِ تاعل

 (ّوؿط، فطظًساى، پسض، هازض، ذَاّط ٍ تطازض)اػضای ذاًَازُ قْسا، آظازگاى، هفمَز االثطّا، خاًثاظاى  - ب

 . ؾال5تا هیعاى 

زاٍعلثاًی وِ زض عَل خٌگ تحویلی تِ اؾاضت زقوي تؼثی ٍ یا گطٍّْای ضس اًمالب زض آهسُ اًس  - ج

 تِ هیعاى هست اؾاضت ٍ حضَض زض خثِْ

زاٍعلثاًی وِ تِ نَضت غیط ضؾوی ٍ توام ٍلت زض ٍظاضتراًِ، هَؾؿات ٍ قطوتْای زٍلتی،  - ز

تاًىْا ٍ قطوت ّای تحت پَقف آًْا، قطوتْای تیوِ زٍلتی، قْطزاضیْا، هَؾؿات ٍ 

قطوتْای تاتؼِ ٍ ٍاتؿتِ تِ آى، هَؾؿات ٍ قطوتْای زٍلتی وِ قوَل لاًَى تط آًْا هؿتلعم 

شوط ًام اؾت ٍ ّوچٌیي هَؾؿات ٍ قطوت ّای هلی ٍ ههازضُ قسُ ٍ هَؾؿاتی وِ تِ ًحَی اظ 

تَزخِ ٍ ووه زٍلت اؾتفازُ هی وٌٌس، ًْازّای اًمالب اؾالهی ٍ قطوتْای تحت پَقف آًْا 

ِ اًس تِ هیعاى هست ذسهت غیط ضؾوی آًْا22/11/1357اظ تاضید   . تِ ذسهت اقتغال زاقت

 ثثت نام و مذارک مورد نیاس- ج

در شهزهای مختلف یک استان ته تزتیة اولویتی که در  ٍ تنها در یک رشته شغلیزاٍعلثیي هی تَاًٌس  .1

ٍ  هٌحهطاَ  تِ   www.Ostan-kd.ir اظ عطیك ؾایت اؾتاًساضی تِ آزضؼ هنگام ثثت نام اعالم می نماینذ

 .ثثت ًام وٌٌس نَضت ایٌتطًتی

ِ ای عطاحی قسُ اؾت ٍ ثثت ًام ًْایی هٌَط تِ اًدام ولیِ هطاحل ٍ زضیافت  .2 ثثت ًام تِ نَضت چٌس هطحل

الظم تِ شوط اؾت فطم پیف ًَیؽ هٌسضج زض آگْی نطفاَ تِ . قواضُ پطًٍسُ ٍ وس ضّگیطی اظ ؾاهاًِ هی تاقس

 .هٌظَض اضائِ ضاٌّوایی تِ زاٍعلة ٍ تْیِ الالم اعالػاتی هَضز ًیاظ لثل اظ هطاخؼِ تِ پایگاُ ایٌتطًتی هی تاقس

 ضٍظ تا پایاى ؾاػت ازاضی تاضید 10 تِ هست 29/05/93 ظْط ضٍظ چْاضقٌثِ هَضخ 12قطٍع ثثت ًام اظ ؾاػت .3

 . هی تاقس7/06/93

 ٍ jpg پیىؿل ٍ تا فطهت 200 ٍ اضتفاع 150 ذَز ضا تا ػطو 4*3زاٍعلثاى اؾترسام هی تایؿت ػىؽ پطؾٌلی  .4

 . ویلَتایت زض ضایاًِ اؾىي ًوَزُ ٍ آًطا زض لؿوت هطتَعِ زض ؾایت ٍاضز ًوایٌس200حساوثط 

شزکت داده  تِ ًام 0102649301008 ضیال تِ حؿاب ؾیثای هلی تِ قواضُ 250،000ٍاضیع ٍخِ تِ هثلغ  .5

% 50ایثاضگطاى اظ پطزاذت ) تِ ػٌَاى حك قطوت زض آظهَى اؾترساهی زاٍعلثاى اؾترسام پزداسان پورسام

http://www.ostan-kd.ir/
http://www.ostan-kd.ir/


 

ٍ اعالػات ٍ فایل اؾىي قسُ فیف ٍاضیعی ضا  (هثلغ هصوَض ٍ فطظًساى قاّس اظ ٍاضیع ٍخِ هصوَض هؼاف هی تاقٌس

زض لؿوت هطتَط تِ پطزاذت ٍخِ ثثت ًام ٍاضز ٍ ًْایتا پؽ اظ تطضؾی هدسز نحت اعالػات زضج قسُ ٍ تاییس 

هطاتة تَؾظ ؾایت، قواضُ ضّگیطی ذَز ضا تطای پیگیطی هطاحل تؼسی آظهَى ٍ زضیافت واضت ٍضٍز تِ خلؿِ 

 .اذص ٍ ًعز ذَیف ًگْساضی ًوایٌس

تِ ثثت ًام زاٍعلثاًی وِ فیف حك قطوت زض آظهَى ذَز ضا هغاتك تٌس هصوَض ٍاضیع ًٌوَزُ تاقٌس، تطتیة اثط  .6

 .زازُ ًرَاّس قس

 اظ عطیك ٍب ؾایت آظهَى تِ زاٍعلثاى 93 قْطیَض 20 ٍ 18،19واضت ٍضٍز تِ خلؿِ آظهَى اؾترسام ضٍظّای  .7

 .اضائِ هی قَز

نسٍض واضت ٍضٍز تِ خلؿِ آظهَى تِ هٌعلِ تاییس اعالػات ٍ هساضن اظْاض قسُ تَؾظ زاٍعلة تلمی ًوی گطزز ٍ  .8

 .واضت ٍضٍز تِ خلؿِ نطفا تط اؾاؼ اعالػات ذَزاظْاضی نازض هی گطزز

 اؾت ٍ هحل  ٍ ظهاى تطگعاضی آظهَى تط ضٍی واضت ٍضٍز تِ 21/06/93ظهاى تطگعاضی آظهَى ضٍظ خوؼِ هَضخ  .9

 .خلؿِ آظهَى زاٍعلثاى زضج ذَاّس قس

 :هساضن هَضز ًیاظ خْت تىویل ثثت ًام ایٌتطًتی تِ قطح شیل هی تاقس .10

 تىویل فطم زضذَاؾت قغل ایٌتطًتی ٍ اذص وس ضّگیطی اظ ؾاهاًِ .1

 فایل اؾىي فیف ٍاضیعی حك قطوت زض آظهَى اؾترساهی .2

 اؾىي ػىؽ زاٍعلة تِ نَضت توام ضخ تْیِ قسُ زض ؾال خاضی هغاتك تَضیحات هٌسضج زض ؾایت .3

زض نَضت هَاخِ قسى تا اقىال زض ذهَل ثثت ًام ٍ یا زضیافت واضت ٍضٍز تِ خلؿِ اتتسا هكىل ضا اظ اظ عطیك  .11

 .ضفغ ًواییس( 0871- 3282574 )اضتثاط تا پكتیثاًی ؾاهاًِ ٍ قثىِ

زض نَضت ّطگًَِ اتْام زض هفاز آگْی اظ هطاخؼِ حضَضی تِ اؾتاًساضی ذَززاضی ًوَزُ ٍ تا قواضُ تلفي  .12

 .زفتط اهَض قْطی ٍ قَاضّای اؾتاًساضی تواؼ حانل فطهاییس (0871- 66667883)

 مواد آسمون تخصصی- د

ِ ای ٍ تِ تؼساز   ؾَال تِ نَضت واضتطزی ٍ ترههی زض 120آظهَى ترههی زض ّط ضقتِ قغلی تِ نَضت چْاض گعیٌ

 . اهتیاظ هی تاقس100حَظُ ضقتِ قغلی هطتَط تا احتؿاب ًوطُ هٌفی تا ؾمف 

 اعالم نتایج- ه

اؾاهی زاٍعلثاى پصیطفتِ قسُ تطای قطوت زض آظهَى ػولی یا ههاحثِ زض ؾایت ضؾوی اؾتاًساضی شیطتظ تؼس اظ  .1

 .تطگعاضی آظهَى اػالم ذَاّس قس

 تطاتط هدَظ تىاضگیطی ًیطٍی اًؿاًی زض ّط ضقتِ قغلی زض 3زفتط اهَض قْطی ٍ قَضاّای اؾتاًساضی وطزؾتاى  .2

ته شزط دارا تودن حذ وٌٌسگاى زض آظهَى ترههی تِ تطتیة ًوطات فضلی ّط قْطزاضی ضا اظ هیاى قطوت 



 

- اهتیاظ    هی100 اًتراب ٍ تطای قطوت زض خلؿِ ههاحثِ وِ ؾمف اهتیاظ آى تطای ّط یه اظ زاٍعلثاى نصاب

-زض نَضتیىِ تؼساز افطاز قطوت.  ّفتِ پؽ اظ اػالم ًتایح آظهَى ترههی هؼطفی هیىٌس2تاقس، ظطف هست 

 تطاتط هدَظ تىاضگیطی ًیطٍی اًؿاًی زض 3 تطاتط هصوَض ووتط قَز تِ اًساظُ 3وٌٌسُ زض ههاحثِ یا آظهَى ػولی اظ 

ّط ضقتِ قغلی زض ّط قْطزاضی اظ ؾایط زاٍعلثاى تِ تطتیة ًوطات فضلی تِ قطط وؿة حس ًهاب زػَت تِ 

 .ػول هیأیس

 زضنس هیاًگیي اهتیاظ ؾِ ًفط تاالتطیي ًوطُ آظهَى، لثل اظ اػوال ضطایة 60حس ًهاب هَضَع تٌس هصوَض  .3

 .اهتیاظات هٌسضج زض ایي آگْی ذَاّس تَز

زض نَضتیىِ تؼساز زاٍعلثیي زاضای حس ًهاب اظ آظهَى ترههی اظ ؾِ تطاتط ظطفیت پصیطـ زض ّط ضقتِ قغلی  .4

 . زضنس واّف هییاتس50 زضنس هَضَع تٌس فَق تِ 60ووتط تاقس، حس ًهاب 

 زضنس هیاًگیي اهتیاظ آظهَى 60 ًفط تاقس 3زض نَضتیىِ تؼساز قطوتىٌٌسگاى زض ّط ضقتِ قغلی ووتط اظ  .5

 .ترههی ّواى تؼساز هثٌای حس ًهاب ذَاّس تَز

 تذکزات- و

 زض ضاتغِ تا ؾْویِ ایثاضگطاى هغاتك ضَاتظ هطتَعِ ػول ذَاّس قس. 

 زاٍعلة تَهی تِ زاٍعلثی گفتِ هیكَز وِ زاضای یىی اظ ٍیػگیْای ظیط تاقس: 

هحل تَلس زاٍعلة تا هحل خغطافیایی قْط یا قْطؾتاى ذسهت قغل هَضز تماضا تطای اؾترسام  (الف

 .یىؿاى تاقس

ضا زض هحل قْط یا قْطؾتاى هَضز ( اتتسایی، ضاٌّوایی ٍ هتَؾغِ)حسالل زٍ همغغ تحهیلی  (ب

 .تماضای اؾترسام گصضاًسُ تاقس

فطظًساى پطؾٌل ًیطٍّای هؿلح زض نَضتی وِ هحل خغطافیایی ؾِ ؾال اظ ؾٌَات تحهیلی آًْا  (ج

 .تا قْط یا قْطؾتاى هَضز تماضای اؾترسام یىؿاى تاقس (اػن اظ اتتسایی، ضاٌّوایی ٍ یا زتیطؾتاى)

  آییي ًاهِ 2ًیاظّای اؾترساهی قْطزاضیْا ضا تِ لْطهاًاى ٍضظقی هكوَلیي هازُ  (زُ زضنس)% 10حساوثط 

 ّیات ٍظیطاى وِ تِ تاییس ٍظاضت ٍضظـ ٍ خَاًاى هیطؾس تطای 1376تؿْیالت تكَیمی ضتثِ اٍل تا ؾَم ههَب 

تِ قطط زاقتي قطایظ ػوَهی ٍضٍز تِ ذسهت ٍ اذص       (ضاًٌسُ)ًكاى ٍ آتف ًكاىتهسی ضقتِ قغلی آتف

 .حس ًهاب اظ آظهَى ترههی ٍ آظهَى ػولی اذتهال هیسّس

  اهتیاظ آظهَى ترههی واضوٌاى قاغل زض زّیاضی یا قْطزاضی قْط تاظُ تاؾیؽ تِ اظای ّط ؾال ؾاتمِ ذسهت

 زضنس ٍ تطای واضوٌاى قاغل زض یىی اظ زّیاضیْا یا قْطزاضیْای قْطؾتاى ّواى قْط 20 زضنس تا ؾمف 3

 زضنس ٍ تطای واضوٌاى قاغل زض یىی اظ زّیاضیْا یا 18 زضنس تا ؾمف 2.5تِ اظای ّط ؾال ؾاتمِ ذسهت 

 زضنس ضطب قسُ ٍ هثٌای 15زضنس تا ؾمف 2قْطزاضیْای اؾتاى ّواى قْط تِ اظای ّط ؾال ؾاتمِ ذسهت 



 

اػوال اهتیاظ هطتَعِ هكطٍط تِ زاضا تَزى ؾاتمِ پطزاذت . هحاؾثِ اهتیاظ ًْایی آظهَى ترههی لطاض هیگیطز

 . هیثاقس1392تیوِ زض قْطزاضیْا یا ؾاظهاًْای ٍاتؿتِ ٍ یا زّیاضیْا تا پایاى ؾال 

  زاٍعلثاى تَهی قْطؾتاى قْط تاظُ تاؾیؽ 15/1اهتیاظ آظهَى ترههی زاٍعلثاى تَهی قْط تاظُ تاؾیؽ زض ٍ 

 . ضطب قسُ ٍ هثٌای هحاؾثِ اهتیاظ ًْایی آظهَى ترههی لطاض هیگیطز1/1زض 

  اهتیاظ آظهَى ترههی زّیاضاى زض یىی اظ زّیاضیْای اؾتاى قْط تاظُ تاؾیؽ تِ اظای ّط ؾال ؾاتمِ ذسهت تا

 زضنس ضطب قسُ ٍ هثٌای هحاؾثِ اهتیاظ ًْایی آظهَى ترههی لطاض 20 زضنس تا ؾمف 4تاییس تركساض شیطتظ 

 .هیگیطز

  ِاهتیاظ آظهَى ترههی قْطزاضاى وِ زض یىی اظ قْطّای آى اؾتاى قْطزاض تَزّاًس تِ اظای ّط ؾال ؾاتم

 زضنس ضطب قسُ ٍ هثٌای هحاؾثِ اهتیاظ ًْایی آظهَى 25 زضنس تا ؾمف 5ذسهت تا تاییس اؾتاًساضی شیطتظ 

 .ترههی لطاض هیگیطز

  20اهتیاظ آظهَى ترههی فطظًساى واضوٌاى فَت قسُ حیي ذسهت ٍ یا اظ واض افتازُ ولی زائن حیي ذسهت زض 

 .زضنس ضطب قسُ ٍ هثٌای هحاؾثِ اهتیاظ ًْایی آظهَى ترههی لطاض هیگیطز

  زض نَضتی وِ زاٍعلثاى هكوَل تیف اظ یه اهتیاظ اظ هعایای پیكثیٌی قسُ زض هَاز ایي آگْی قًَس، تاالتطیي

 .اهتیاظ تطای آًْا هثٌای هحاؾثِ لطاض ذَاّس گطفت

   هحاؾثِ "1ضطیة " ٍ اهتیاظ ههاحثِ تا "2ضطیة "ًوطات ًْایی زاٍعلثاى تط اؾاؼ اهتیاظ آظهَى ترههی تا  

ٍ زاٍعلثاى تط اؾاؼ ًوطات فضلی ٍ زض ؾمف تؼساز هدَظ زض ّط ضقتِ قغلی ٍ ّط قْطزاضی تطای عی هطاحل 

 .گعیٌف هؼطفی هیكًَس

  زض ّط هطحلِ اظ هطاحل آظهَى اؾترساهی هكرم قَز وِ زاٍعلة اعالػات ذالف ٍالغ اتطاظ ًوَزُ اؾت یا فالس

 .قطایظ هٌسضج زض آگْی اؾت، اظ اًدام هطاحل تؼسی هحطٍم ذَاّس قس

  تطتیة اثط زاز ًرَاّس قس (فالس قواضُ پطًٍسُ ٍ وسض ضّگیطی)تِ ثثت ًام ّای ًالم 

  ُتِ هساضن اضؾالی تَؾظ زاًكدَیاى  ٍ زاضًسگاى هساضن تحهیلی پاییي تط ٍ تاالتط اظ هماعغ تحهیلی اػالم قس

ِ ّای غیطهطتثظ ٍ هؼازل  تِ اؾتثٌای زاضًسگاى )زض قطایظ احطاظ هكاغل هَضز اقاضُ ٍ ّوچٌیي هساضن زض ضقت

ِ ّای آهَظـ ػالی وكَض وِ زض آظهَى خاهغ ؾاظهاى  ُ ّا ٍ هَؾؿ هساضن تحهیلی هؼازل نازضُ اظ زاًكگا

ؾٌدف آهَظـ وكَض قطوت ًوَزُ ٍ لثَل قسُ اًس ٍ گَاّی هثٌی تط ازاهِ تحهیل زض هماعغ تاالتط تا اضظـ 

زاٍعلثیي هی تایؿت زض ظهاى ثثت ًام زض آظهَى ترههی زاضای ولیِ . تطتیة اثط زازُ ًرَاّس قس (ػلوی زاضًس

 .هساضن هَضز ًظط زض آگْی اؾترسام تاقٌس

 اًتراب ًْایی پصیطفتِ قسگاى آظهَى پؽ اظ عی هطاحل آظهَى ػولی یا ههاحثِ ٍ گعیٌف نَضت هی پصیطز. 

  ُتِ تطتیة ًوطُ وؿة قسُ اظ تیي ایثاضگطاى ٍاخس قطایظ وِ  (%5)اًتراب ایثاضگطاى زض حس ؾْویِ تؼییي قس

 .زض ظهاى همطض ثثت ًام ًوَزُ اًس اًدام ذَاّس قس



 

  ٍ زاٍعلثاى هیتَاًٌس حساوثط ظطف هست زٍ ّفتِ پؽ اظ اػالم ًتایح، اػتطاو ذَز ضا تِ زفتط اهَض قْطی

پؽ اظ هست هصوَض تِ اػتطاو زاٍعلثاى . قَضاّای اؾتاًساضی وطزؾتاى تطای تطضؾی ٍ اػالم ًظط اضائِ ًوایٌس

 .تطتیة اثط زازُ ًرَاّس قس

  زض نَضتیىِ زاٍعلة زض عَل فطآیٌس اؾترسام اًهطاف زازُ یا تِ ّط زلیل لاًًَی اظ ازاهِ فطآیٌس تاظهاًس، زفتط

اهَض قْطی ٍ قَضاّای اؾتاًساضی وطزؾتاى ًفطات تؼسی ضا تط اؾاؼ تاالتطیي اهتیاظ ًْایی وؿة قسُ تطای عی 

 .هطاحل تؼسی هؼطفی ذَاّس ًوَز

  ِهؼلَلیي ػازی تِ قطط وؿة حس ًهاب ًوطُ الظم ٍ زاضا تَزى قطایظ هٌسضج زض آگْی تِ تطتیة ًوطُ هىتؿث

 .ؾْویِ لاًًَی هطتَط تطذَضزاض ذَاٌّس قس% 3اظ 

 


