
زیَاى وحاسبات کضَض زض ٌظط زاضز ٌیطٍی اٌساٌی وتذغع وَضز ٌیاظ رَز ضا اظ غطیق آظوَى کتبی، وغاحبه تذغغی 
به ططح شیل استذسام  (به جعء ستاز ٍ واوَض به وجلس)ٍ گعیًص به ػَضت پیهاٌی اظ بیي الطاز بَوی ٍ ساکي استاى ها 

 :ٌهایس

ثبت ٌام زض ایي آظوَى وًحغطاً به ػَضت ایًتطٌتی ٍ اظ غطیق پایگاه اغالع ضساٌی ساظواى سًجص آوَظش کضَض به  –
 اٌجام  به وست هضت ضٍظ۹۷/۰۲/۱۶ لؿایت یکضًبه وَضخ ۹/۲/۹۷ضٍظ یکضًبه وَضخ اظ  www.sanjesh.org : ٌضاٌی

 .وی پصیطز

لصا کلیه وتقاضیاى وی بایست زض وهلت وقطض ٍ پس اظ وعالػه ططایظ ٍ ضَابظ ؼهَوی ٍ ارتغاػی آظوَى ٍ تهیه 
 .وساضک وَضز ٌیاظ ٌسبت به ثبت ٌام اقسام ٌهایًس

 :ططایظ ؼهَوی استذسام

 .زاطتي تابػیت ایطاٌی -۱

 .التعام به زیي وبیي اسالم -۲

 .التعام به قاٌَى اساسی جههَضی اسالوی ایطاى -۳

ؼسم وحکَویت به لساز ارالقی، ٌساطتي سابقه وحکَویت ٍ سَء پیضیًه کیكطی که وَجب وحطٍویت اظ حقَق  -۴
 (با تاییس وطاجغ شیغالح). اجتهاؼی طسه باطس

 .ؼسم اؼتیاز به زراٌیات ٍ وَاز وذسض ٍ ضٍاى گطزاى ها -۵

 .زاضا بَزى کاضت پایاى رسوت ٍظیكه ؼهَوی یا وػالیت زائن بطای آقایاى -۶

کاضت یا بطگ وػالیت وَقت وَضز پصیطش ٌهی باطس ٍ تاضید تطریع اظ رسوت ٍظیكه ٍ یا ػسٍض کاضت  :۱تَضیح 
 . باطس۹۷/۰۳/۳۱وػالیت زائن قاٌٌَی، بایس قبل اظ 

ازاوه وطاحل استذساوی زاضٌسگاى کاضت وػالیت پعطکی، زض ػَضت تَلیق زض وطاحل وطبَط ، پس اظ تاییس  :۲تَضیح 
 .پعطک وػتهس بالواٌغ رَاهس بَز



 (غبق تاییس وطاجغ پعطکی). زاطتي سالوت جسهاٌی ٍ ضٍاٌی ٍ تَاٌایی بطای اٌجام کاضی که استذسام وی طٌَس -۷

 .زاٍغلباى استذسام ٌبایس وستذسم باظرطیس سایط زستگاه های اجطایی باطًس -۸

 .ٌساطتي تػهس اٌجام کاض زض سایط ساظواى ها، وَسسات زٍلتی ٍ ٍابسته به زٍلت ٍ یا ٌهازهای اٌقالبی -۹

 :ططایظ ارتغاػی استذسام

 (. وی باطس۹۷/۰۳/۳۱والک تاضید لاضؽ التحغیلی ). زاضا بَزى وسضک تحغیلی لیساٌس ٍ لَق لیساٌس -۱

ضطته تحغیلی وقعغ لیساٌس الطاز با وسضک تحغیلی لَق لیساٌس وی بایست یکی بَزه ٍ یا یکی اظ ضطته های  :۱تبغطه 
 .شکط طسه ههاى طؿل زض ایي لطارَاى باطس

 .الطاز ططکت کًًسه زض ظواى ثبت ٌام ٌبایس زاٌضجَ باطًس :۲تبغطه 

 .ازاوه تحغیل الطاز پصیطلته طسه ػطلاً اظ غطیق زٍضه های پَزواٌی وغَب زیَاى وحاسبات رَاهس بَز :۳تبغطه 

 .الطاز زاضای وسضک تحغیلی زکتطی ٌهی تَاًٌس زض ایي آظوَى ططکت کًًس :۴تبغطه 

  ٍ باالتط زض وقاغغ تحغیلی لیساٌس ٍ لَق لیساٌس۱۴زاطتي وػسل  -۲

 ( به بػس۶۹/۰۳/۳۱اظ تاضید ) سال تهام بطای وقعغ کاضطًاسی ۲۸زاطتي حساکثط سي  -۳

 ( به بػس۶۴/۰۳/۳۱اظ تاضید ) سال تهام بطای وقعغ کاضطًاسی اضطس ۳۳زاطتي حساکثط سي  -۴

 .سابقه کاض وطتبظ زض زیَاى وحاسبات کضَض ٍ یا وست رسوت سطباظی به حساکثط سي اضاله وی گطزز -۵

 سال سابقه کاض وكیس ، وستًس ٍ وطتبظ با غطح ،ٌظاضت، ٌگهساضی ٍ اجطای تاسیسات وکاٌیکی ٍ بطقی ٍ یا ۳زاطتي  -۶
سال به ۳) اطتؿال به کاض ساظواى وهًسسی سارتهاى جهت ضطته طؿلی کاضطًاس تاسیسات ۳زاضٌسگاى پطٍاٌه پایه 

 (.حساکثط سي اضاله وی گطزز

 (.سال به حساکثط سي اضاله وی گطزز۳) سال سابقه کاض وكیس ٍ وطتبظ جهت ضطته طؿلی کاضطًاس ؼهطاى۳زاطتي  -۷

 :وطاحل ثبت ٌام



 .وطاجػه به پایگاه اػالع ضساٌی ساظواى سًجص آوَظش کضَض -۱

 .تکهیل لطم تقاضاٌاوه الکتطٌٍیکی زض سایت وصکَض -۲

 .زاٍغلب وی بایست یک قعػه ؼکس با وضذغات شیل اسکي ٍ زض قسهت وطبَط باضگصاضی ٌهایس: اضسال ؼکس -۳

 (ؼکس تهام ضخ). که زض سال جاضی گطلته طسه باطس۳×۴ؼکس  -۱-۳

j ؼکس اسکي طسه بایس با لطوت -۲-۳ pg باطس. 

 . پیکسل باطس۲۰۰×۳۰۰ پیکسل ٍ حساقل ۳۰۰×۴۰۰اٌساظه ؼکس اسکي طسه بایس حساکثط  -۳-۳

 .تغَیط زاٍغلب بایس ٍاضح، وضذع ٍ لاقس اثط وهط، وًگًه ٍ هطگٌَه لک باطس -۴-۳

 . کیلَ بایت بیضتط باطس۷۰حجن لایل شریط طسه ؼکس ٌبایس اظ  -۵-۳

 .حاطیه های ظایس ؼکس اسکي طسه بایس حصف طسه باطس -۶-۳

 .حتی االوکاى ؼکس ها سیاه ٍ سكیس ٍ یا زض ػَضت ضٌگی بَزى زاضای ظویًه سكیس باطس -۷-۳

با تَجه به وضکالت به ٍجَز آوسه زض آظوَى های قبلی، زض رغَظ اطتباه زض اضسال ؼکس زاٍغلباى، که  :تصکطوهن
تاکیس وی گطزز که ؼالٍه . ایي وَضَع اکثطاً بطای زاٍغلباٌی که ثبت ٌام آٌاى تَسظ زیگطاى اٌجام وی طَز ضخ زازه است

بط کًتطل اغالؼات ثبت ٌاوی، حتها ٌسبت به کًتطل ؼکس اضسالی زقت ٌهاییس تا اطتباهاً ؼکس زاٍغلب زیگطی به جای 
بسیهی است که زض ػَضت اضسال ؼکس اطتباهی اظ غطف وتقاضی، لطز به ؼًَاى وتذلق . ؼکس طها الغاق ٌگطزز

 .تلقی ٍ وعابق وقطضات با ٍی ضلتاض رَاهس طس

 :پطزارت هعیًه ثبت ٌام به ػَضت ایًتطٌتی

با وطاجػه . زاٍغلباى الظم است به ٍسیله کاضت های ؼضَ طبکه باٌکی طتاب که پطزارت الکتطٌٍیکی آى ها لػال وی باطس
 ٌسبت به زضیالت ضیال (زٍیست هعاض )۲۰۰۰۰۰ پطزارت وبلؾ به پایگاه اغالع ضساٌی ساظواى سًجص آوَظش کضَض ٍ

 .سطیال ثبت ٌاوی ٍ سپس با وطاجػه به بذص وطبَط ٌسبت به ثبت ٌام اقسام ٌهایًس

 :ظواى بطگعاضی آظوَى ٍ ٌحَه زضیالت کاضت ططکت زض آظوَى



 بطای وضاهسه ٍ پطیًت بط ضٍی سایت ساظواى سًجص ۹۷/۰۳/۲۹ سه طًبه وَضخ کاضت ططکت زض آظوَى اظ ضٍظ
www.sanj آوَظش کضَض به ٌضاٌی esh.or g با تَجه به ۹۷/۰۳/۳۱ضٍظ پًجضًبه وَضخ آظوَى زض . قطاض رَاهس گطلت 

 .آواض ثبت ٌام کًًسگاى به ػَضت ـیط وتهطکع، وًعقه ای ٍ به غَض قعػی بطگعاض وی گطزز

 :تصکطات

 .به وساضک تحغیلی پاییي تط، باالتط، وػازل ٍ ضطته های ـیط وطتبظ تطتیب اثط زازه ٌذَاهس طس –

الطازی که کاضوًس طاـل سایط ساظواى ها ٍ زستگاه های زٍلتی هستًس، وی بایست پس اظ پصیطلته طسى حساکثط تا  –
زض ـیط ایي ػَضت ٌكط بػسی جایگعیي . یک واه ٌسبت به اضائه استػكا ٌاوه رَز به زیَاى وحاسبات کضَض اقسام ٌهایًس

 .رَاهس طس

سطباظاى اوطیه ای که رسوت سطباظی ضا زض زیَاى وحاسبات کضَض به پایاى ضساٌسه باطًس ٍ کاضکًاى پیهاٌی، قطاضزازی  –
ٍ ططکتی زیَاى زض ػَضتی که حائع ططایظ وًسضج زض اغالؼیه باطًس وی تَاًٌس زض آظوَى وطبَط به ضطته طؿلی وَضز 

کاضکًاى پیهاٌی وَقت ٍ قطاضزازی وی تَاًٌس با تَجه به پست لػلی رَز زض آظوَى وطبَط زض ). تغسی ططکت ٌهایًس
 (ضطته طؿلی وطبَغه ططکت کًًس

با تَجه به ایًکه پصیطش زاٍغلباى بط اساس ططایظ بَوی بَزى ػَضت وی گیطز لصا وتقاضیاى زض ػَضت زاضا بَزى  –
 .ططایظ زاٍغلب بَوی ٌسبت به اٌتذاب استاى وحل رسوت رَز اقسام ٌهایًس

چًاٌچه زض هط یک اظ وطاحل استذساوی بطای زیَاى وحاسبات کضَض وحطظ گطزز که وتقاضی اقسام به اضائه اغالؼات  –
 .رالف ٍاقغ ٌهَزه، استذسام وضاضالیه کاى لن یکي تلقی گطزیسه ٍ وتقاضی حق هیچگٌَه اؼتطاؼ ٌذَاهس زاطت

 :سههیه ها

 .ایثاضگطاى زاٍغلب وضهَل قَاٌیي ٍ وقطضات وطتبظ رَاهًس بَز –

 زضػس ۳وػلَلیي ؼازی به ططط زاضا بَزى ططایظ وًسضج زض آگهی ٍ کسب حس ٌغاب الظم به تطتیب ٌهطه وکتسبه اظ  –
وػلَل ؼازی لطزی است که زاضای کاضت ساظواى بهعیستی باطس ٍ تَاٌایی اٌجام ). سههیه قاٌٌَی بطرَضزاض رَاهًس بَز

 (. با تاییس پعطک وػتهس زیَاى وحاسبات کضَض ضا زاطته باطس۱وضاـل وًسضج زض جسٍل طهاضه 

 :ططایظ بَوی



 :هط زاٍغلب اگط یکی اظ ططایظ ظیط ضا زاطته باطس به ؼًَاى زاٍغلب بَوی تلقی ویگطزز

 .استاى وحل تَلس زاٍغلب یا ههسط ٍی با استاى وحل وَضز تقاضا بطای استذسام یکی باطس (۱

که استاى وحل  (اؼن اظ طاـل یا باظٌضسته)ههسط ٍ لطظٌساى کاضوًساى ضسهی ٍ پیهاٌی زٍلت ٍ یا ٌیطٍهای وسلح  (۲
 .با استاى وحل وَضز تقاضا بطای استذسام یکی باطس (الطاز باظٌضسته)رسوت لػلی یا باظٌضستگی آٌاى 

ضا به ػَضت وتَالی یا وتًاٍب زض  (ابتسایی، ضاهًهایی ٍ زبیطستاى)سال اظ سًَات تحغیلی ( ۴)زاٍغلب حساقل چهاض  (۳
 .استاى وحل وَضز تقاضا بطای استذسام غی کطزه باطس

 .سال سابقه پطزارت بیهه زض استاى وحل وَضز تقاضا بطای استذسام ضا زاطته باطس( ۴)طذع زاٍغلب حساقل چهاض (۴

سال سابقه پطزارت بیهه زض استاى وحل وَضز تقاضا بطای استذسام ( ۴)پسض، وازض ٍ یا ههسط زاٍغلب حساقل چهاض  (۵
 .ضا زاطته باطًس

 


