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 ناریا یتعنص ياه كرهش و کچوک عیانص نامزاس کینورتکلا تامدخ هناماس رد مان تبث تراچولف
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  http://eservice.isipo.ir:یتنرتنیا سردآ قیرط زا هناماس هب دورو
 

   http://eservice.isipo.irیتنرتنیا سردآ قیرط زا هناماس هب ددجم دورو   "مادقا راظتنارد"تسار تمس لوا يونم هب نتفر و لباتراک هنیزگ باختنا

 :دوش یم هداد شیامن ریز هحفص تیوه دییات مرف لیمکت رد لکشم مدع تروص رد
 .دش لاسرا و تبث تیقفوم اب یضاقتم یتیوه تاصخشم مرف رد امش تاعالطا

 )زمرق هراتس ياراد دراوم(تیوه دییات مرف لیمکت
 )دراوم همه لیمکت ناکما مدع تروصرد (تقوم تبث هنیزگ کیلک و

 )دراوم همه لیمکت تروص رد(لاسرا و تبث هنیزگ کیلک ای

 لیابوم هرامش هب هدش لاسرا هرامش اب تناکا يزاس لاعف
  "لیابوم هرامش اب تناکا يزاس لاعف " يوررب کیلک

 هدش لاسرا يزاس لاعف کنیل يور رب کیلک و لیمیا هب دورو اب تناکا يزاس لاعف

 )رتویپماک هحفص يالاب پچ تمس(" مان تبث" هنیزگ باختنا

 ناتسا تمدخ زیم لوئسم طسوت دییات مدع

 
 ناتسا تمدخ زیم لوئسم طسوت دییات

 یحالصا دراوم يراذگراب تهج "مادقا دیلک "شخب زا "یضاقتم یتیوه تاصخشم" باختنا
 لاسرا و تبث  هنیزگ کیلکو تاعالطا شیاریو ای و

 ، "یکینیلک تامدخ تساوخرد تبث" يونم باختنا و یکینیلک تامدخ" هنیزگ باختنا
  لاسرا و تبث همکد باختنا و  هطوبرم هحفص لیمکت

 و "یضاقتم تیوه دییات دنیارف" يونم باختنا
 )ناتسا تمدخ زیم لوئسم طسوت تیوه دییات راظتنارد("راک شدرگ" هدهاشم

 "شدرگ لاح رد" تسار تمس مود يونم يوررب کیلک و "لباتراک" هنیزگ باختنا

 "تیوه دییات" يونم باختنا
 

 يزاس لاعف لحارم لیمکت زا سپ
  http://eservice.isipo.irیتنرتنیا سردآ قیرط زا هناماس هب ددجم دورو

 )اه دلیف نایاپ( مان تبث هنیزگ ور کیلک

 مان تبث هب طوبرم ياه دلیف لیمکت

 

 تیاهن رد و ،ناتسا کچوک عیانص تنواعم طسوت یکینیلک تامدخ ماجنا تساوخرد دییات تمدخ زیم لوئسم طسوت دییات ات یتیوه مرف لیمکت لحارم رارکت
 هطوبرم رواشم و یتعنص دحاو نیبام یف دادرارق ماجنا
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 :ناریا یتعنص ياه كرهش و کچوک عیانص نامزاس کینورتکلا تامدخ هناماس رد مان تبث دنیارف تراچولف حیرشت

 
 رهاظ هرجنپ رد. دییامن دراو ار  http://eservice.isipo.ir  یتنرتنیا سردآ دوخ رگرورم رد هناماس رد مان تبث تهج -

 هتشاد تقد. دییامن لیمکت بیترت هب ار اهدلیف یمامت هدش رهاظ مرف رد .دییامن کیلک"مان تبث" همکد يور رب ،هدش
 هرامش و لیمیا اب تسیاب یم و دشاب یم لاعف ،دک و کنیل لاسرا تهج مرف رد هدش دراو هارمه هرامش و لیمیا دیشاب
 لاسرا یضاقتم يارب لیابوم هرامش نیمه قیرط زاً افرص تمدخ ياه یناسر عالطا یمامت اریز ددرگ لیمکت ربتعم لیابوم
 .ددرگ یم

 هدومنن دودسم ار یتاغیلبت ياه کمایپ تفایرد هک دنیامن یم تفایرد ینایضاقتم طقف ار یلاسرا کمایپ رضاح لاحرد :هتکن **
  .دنشاب

 عیانص نابحاص يارب ناگدنریگ تمدخ شقن .دییامن باختنا یتسرد هب هناماس رد ار دوخ شقن دیاب مان تبث نامز رد -
 .تسا هدش داجیا

 لاعف هحفص هب ربراک و دریذپ یم تروص هناماس رد درف تیوضع ،مان تبث هنیزگ يور رب کیلک و مرف لیمکت زا سپ -
 .ددرگ یم تیاده تناکا يزاس

 رب و دیامن یم دراو هحفص نیا رد لیابوم هرامش دییات تهج ار دوخ لیابوم رد هدش تفایرد يزاس لاعف دک ربراک -
 .دیامن یم کیلک "لیابوم هرامش اب تناکا يزاس لاعف" گنر زبس هنیزگ يور

 دوخ يربراک دشاب یم يزاس لاعف کنیل يواح هک هدش تفایرد لیمیا يور رب کیلک و دوخ لیمیا هب دورو اب ربراک -
 .دیامن دییات ار

 هب دناوت یم و ددرگ یم لاعف صخش يربراک باسح یصخش لیمیا رد يزاس لاعف کنیل يور رب کیلک زا سپ -
 .دوش دراو هناماس

 ندومن دراو اب و http://eservice.isipo.ir  سردآ قیرط زا دنناوتیم ناربراک ،يربراک باسح ندش لاعف زا سپ -
 .دنوش هناماس دراو روبع زمر و يربراک مان

 گنر زمرق ياطخ ماغیپ ربراک هب دشاب هدشن لاعف لیمیا قیرط زا درف يربراک باسح لبق لحارم رد هک یتروص رد -
 :دوش یم هداد شیامن ریز

 "دینك كیلك يزاس لاعف كنیل يوررب و دینك يسررب ار دوخ لیمیا افطل ،تسا هدشن دییات لیمیا "            
 هب ندش دراو اب اددجم ار يزاس لاعف تسیاب یم و ددرگ یم لاسرا درف لیمیا سردآ هب هرابود يزاسلاعف کنیل و
 .دهد ماجنا دوخ یصخش لیمیا

 زمر و يربراک مان ندومن دراو زا سپ ،يرباک باسح يزاس لاعف و مان تبث دنیارف رد یلکشم دوجو مدع تروص رد -
 .دوش یم تیاده نامزاس کینورتکلا هیاپ تامدخ متسیس هب ربراک ،روبع

 یلصا ونم 2 ياراد ،نامزاس یکینورتکلا تامدخ هاگرد و تمدخزیم هناماس ياه متسیس یمامت و هیاپ تامدخ متسیس -
 شیامن وا هب درف ره ياه یسرتسد ساسارب اه ونم ریاس .دشاب یم "لباتراک" و "یلصا هحفص" ياه ناونع اب تباث و
 ونم ،دیامن تیوه دییات مرف لیمکت هب مادقا دیاب تسخن ماگ رد هدش مان تبث ربراک هکنیا هب هجوت اب .دش دهاوخ هداد
 لاسرا و تبث ،لیمکت ار هطوبرم مرف "تیوه دیئات" ونم زا تسیاب یم ربراک .دشاب یم هدهاشم لباق وا يارب روکذم
 .ددرگ لیمکت دیاب امتح تسا هدش صخشم گنر زمرق هراتس اب هک يدراوم مرف نیا رد.دییامن

 :داد درارق رظن دم دیاب مرف نیا لیمکت رد هک یتاکن -
 مان تسیاب یم ،یقوقح هنیزگ باختنا زا سپ ،دشاب یقوقح تیهام ياراد هدننک مان تبث ربراک هک یتروص رد -1

 .دیامن دراو هدش رهاظ ياه دلیف رد ار دوخ تکرش يداصتقا دک و تکرش یلم هسانش ،تکرش
 یم ،اتلاکو هنیزگ باختنا زا سپ دشاب یم یصاخ صخش ای تکرش لیکو ای و هدنیامن هدننک مان تبث ربراک هچنانچ -2

 .دیامن يراذگراب متسیس رد ار دوخ همان تلاکو نکسا تسیاب
 شخبرد. دـشاب یـم تـسار و پچ تمس رد یلصا شخب2 ياراد لباتراک.دشاب یم یصاصتخا لباتراک ياراد درف ره -

 و اه مرف یمامت : مادقا راظتنا رد -1 .دوش یم هداد شیامن اه تساوخرد يدنب هتسد تهج ونم 3لباتراک تسار
 )اه مرف شیاریو و حالصا. (دشابیم یضاقتم يوس زا یمادقا ماجنا دنمزاین هک ياه تساوخرد
 نامزاس نورد شدرگ لاح رد و دیدرگ لیمکت یضاقتم طسوت هک ییاه تساوخرد و اه مرف یمامت : شدرگ لاح رد -2

 .تسا هدیسر نایاپ و ماجنارس هب هک ییاه تساوخرد و اه مرف یمامت : ویشرآ/ هدش مامت -3- .دشاب یم
  : دشاب یم لیذ ياهدلیف لماش هک دوش یم هداد شیامن اهتساوخردزا یتسیل لباتراک پچ شخب رد و
  .دشاب یم تساوخرد بحاص و تسا هدومن لیمکت لوا راب يارب ار رظن دروم مرف هک یصخش مان : هدننک تساوخرد-1
 نامز :تساوخرد خیرات -3 .تساوخرد هرامش ساسا رب يریگیپ تهج تساوخرد يراصحنا هرامش :تساوخرد -2
  . رظن دروم تساوخرد يور رب خساپ راظتنا نامز رادقم : راظتنا نامز -4  .تساوخرد بحاص طسوت تساوخرد تبث
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 راک شدرگ يرادومن و یتسیل شیامن :شدرگ دیلک -6 .دراد رارق یصخش هچ لباتراک رد تساوخرد :یلعف -3

 تساوخرد يور رب هک یناسانشراک طسوت هدش تبث تاحیضوت و تساوخرد تایئزج شیامن:شرازگ -7 .تساوخرد

 ار دوخ تساوخرد دناوتیم یضاقتم ،دیدرگ لیمکت یضاقتم طسوت تیوه دیئات مرف هکنیا هب هجوت اب.دنا هدومن رظن مالعا

 .دیامن هدهاشم ار يدعب لحارم"راک شدرگ" هنیزگ يور رـب کـیلک اب و هدومن هدهاشم"شدرگ لاحرد" ونم زا
 دنیارف:دیئات هنیزگ باختنا تروص رد.دنشاب یم"دیئات مدع" و"دیئات" شخب2 ياراد رظن مالعا و یسررب ياه مرف یمامت -

 دراوم حالصا تهج هدنهد تساوخرد هب دنیارف :دیئات مدع هنیزگ باختنا تروص رد.دوش یم عاجرا دوخ يدعب ماگ هب

 لـیلد هـب ار یـضاقتم تـیوه دـیئات تـساوخرد ربراـک رگا : لاثم روط هب ،.ددرگ یم عاجرا تاحیضوت رد هدش رکذ

 .دوش یم عاجرا یضاقتم لباتراک هب کیتاموتا تروص هب تساوخرد. دیامن در همانسانش و یـلم تراـک يراذـگراب مدـع
 یضاقتم تیوه دیئات دنیارف عون زا مادقاد راظتنا رد تساوخرد کی ،لباتراک هنیزگ باختنا و هناماس هب دورو اب یضاقتم -

 .دیامن یم هدهاشم ار
 نیا نتسب اب لاح. تسا هدش مالعا همانسانش و یلم تراک يراذگراب مدع ،تمدخ زیم لوئسم يوس زا دیئات مدع لیلد -

 شیامن شیاریو تلاح رد هدش تبث مرف ،"مادقا دیلک" شخب زا"یضاقتم یتیوه تاصخشم" هنیزگ باختنا و شرازگ
 تهج ار تساوخرد ،لاسرا و تبث هنیزگ يور رب کیلک اب و يراذگراب اددجم ار یتیوه تاعالطا ناوتیم و دوش یم هداد
 .داد عاجرا تمدخ زیم لوئسم هب ددجم یسررب

 هخرچ نیا هک دیامن در ای و دیئات ار نآ دناوت یم و هدهاشم ار تساوخرد اددجم ،دوخ لباتراک رد زین تمدخ زیم لوئسم -

 ،تمدخ زیم لوئسم طسوت یضاقتم یتیوه تاصخشم دیئات تروص رد.تشاد دهاوخ همادا تیاهن یب تروص هب

 تامدخ هناماس هب و وغل ار نایضاقتم تیوه زارـحا هناماـس هـب یـضاقتم یـسرتسد متسیس ،هقیقد10 هزاب یطرثکادح
 .دسر یم مامتا هب ربراک تیوه دیئات و مان تبث دنیارف و دیامن یم اطعا دیدج یسرتسد نامزاس یکینورتکلا

 .دنوش هناماس دراو http://eservice.isipo.ir  سردآ قیرط زا ددجم ناربراک ،یضاقتم تیوه دییات دنیارف زا سپ -
 لیمکت هب تبسن ،"یکینیلک تامدخ تساوخرد تبث" يونم باختنا  زین و "یکینیلک تامدخ" هنیزگ باختنا اب سپس -

 یسررب تهج ار یکینیلک تامدخ تساوخرد لاسرا و تبث همکد  کیلک اب تیاهن رد و دنیامن یم مادقا  هطوبرم هحفص
 .ددرگ یم لاسرا ناتسا کچوک عیانص تنواعم هب


