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ثِ ؾبهبًِ اضؾبل ٍ زضیبفت پیبهک پـیـبهگـبُ

ذَـ آهسیس.

 – 1زض ایي ًوَزاض قوب هی تَاًیس تؼساز پیبهک ّبی اضؾبلی ذَز ضا ثِ نَضت ًوَزاض گطافیکی هكبّسُ کٌیس.
 – 2ایي قؿوت هطثَط ثِ اػالى ّب ٍ اعالػیِ ّبیی اؾت کِ ثطای قوب کبضثطاى گطاهی قطاض هیسّین.
 – 3زض نَضتی کِ زض ٌّگبم کبض ثب ؾبهبًِ ثب هكکلی هَاخِ قسیس ٍ یب ؾَالی ثطای قوب پیف آهسُ اؾت اظ ایي ثرف هی تَاًیس
ٍاضز ثرف پكتیجبًی قسُ ٍ یک تیکت خسیس ایدبز ًوَزُ ،ؾپؽ نجط ًوبییس تب تین پكتیجبًی هكکل یب ؾَال قوب ضا ثطضؾی کطزُ
ٍ پبؾد زّس.
 – 4ایي ثرف اػتجبض ؾبهبًِ قوب ضا ًكبى هی زّس.ثِ فطو هثبل اگط اػتجبض ضا  100ظزُ ثبقس قوب هی تَاًیس  100پیبهک فبضؾی
 70کبضاکتطی اضؾبل کٌیس .ثطای افعایف اػتجبض ذَز اظ هٌَی ؾوت ضاؾت ثط ضٍی گعیٌِ حؿبة کبضثطی >> قبضغ حؿبة کلیک
کٌیس .حبال زض نفحِ ثبظ قسُ هی تَاًیس اظ زٍ عطیق پطزاذت آًالیي ٍ ٍاضیع ثِ حؿبة  ،ثِ افعایف اػتجبض ذَز اقسام کٌیس.
 – 5اظ ایي ثرف هیتَاًیس پیبهک ّبی زضیبفتی ذَز ضا هكبّسُ کٌیس.
 – 6زض نَضتی کِ ثرَاّیس یک پیبهک ثِ یک یب چٌس گیطًسُ اضؾبل ًوبییس هی تَاًیس اظ اضؾبل ؾطیغ کِ اظ ؾوت ضاؾت نفحِ
قبثل زؾتطؾی اؾت اؾتفبزُ ًوبییس ّ ،وچٌیي ثطای اضؾبل پیبهک تؿتی ًیع هی تَاًیس اظ ایي ثرف اؾتفبزُ ًوبییس.
* تَنیِ هی قَز قجل اظ ّط اضؾبل اًجَّی یک تؿت ثِ گَقی ذَز اضؾبل ًوبییس تب اظ زضؾت ثَزى هتي پیبهک ٍ ٍنل
ثَزى ؾبهبًِ ذَز اعالع پیسا کٌیس.
* زقت فطهبییس کِ اظ ایي ثرف هی تَاًیس ثِ تؼساز ظیبزی گیطًسُ پیبهک ذَز ضا اضؾبل کٌیسٍ .لی پیكٌْبز هی قَز زض
چٌس هطحلِ خسا ایي کبض ضا اًدبم زّیس.
2

 -سامانه ارسال و دریافت پیامک

پـیـامگـاه

Payamgah.net

اضؾبل >> اضؾبل پیبهک

 – 1قوبضُ فطؾتٌسُ ذَز ضا اظ ایي ثرف هی تَاًیس اًتربة کٌیس.
 – 2اظ ایي ثرف هی تَاًیس گیطًسگبى ذَض ضا هكرم کٌیس.هی تَاًیس اظ زفتطچِ تلفي ٍ یب اظ ثبضگعای فبیل اؾتفبزُ کٌیس.اگط غیط
اظ ایي ثَز هی تَاًیس قوبضُ ّبی ذَز ضا ثِ نَضت زؾتی زض کبزض ظیطی ٍاضز کٌیس(ثرف  )3فقظ تَخِ کٌیس کِ زض ّط ذظ یک
قوبضُ ٍاضز قَز.
*زقت فطهبییس کِ ثطای هسیطیت زفتطچِ تلفي هی ثبیؿت ثِ ثرف اهکبًبت >> زفتطچِ تلفي هطاخؼِ ًوبییس.
 -4زض ایي ثرف هی تَاًیس هتي پیبهک ذَز ضا ٍاضز کٌیس.
* زض ٌّگبم ٍضٍز هتي ثِ تؼساز کبضاکتط ّب ٍ تؼساز ثرف ّبی پیبهک کِ زض پطاًتع ًوبیف زازُ هی قَز زقت ًوبییس ّ ،عیٌِ ّط
پیبهک زض تؼساز ثرف ّب ٍ تؼساز گیطًسگبى ضطة ذَاّس قس.
 – 5اگط اضؾبل ثِ نَضت فلف ضا تیک زاض کٌیس پیبهک اضؾبلی ثِ نَضت ذَزکبض ثط ضٍی گَقی هربعت ثبظ هی قَز ٍ اغلت
اٍقبت زض گَقی هربعت شذیطُ ًوی قَز.
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اضؾبل >> اضؾبل ظهبى زاض
زض ایي قؿوت قوب هی تَاًیس پیبهک ّبیی ضا کِ هی ذَاّیس زض ؾبػت ٍ ضٍظ هكرهی اضؾبل قَز ضا تٌظین کٌیس.
ثطای ایي کبض ضٍی گعیٌِ زضج اضؾبل ظهبًساض کلیک کًیس

گیطًسگبى  ،هتي پیبهک ٍ ؾپؽ ظهبى اضؾبل ضا تٌظین ٍ ضٍی زکوِ تبییس کلیک کٌیس.
اضؾبل >> اضؾبل ؾفبضقی
اضؾبل ؾفبضقی ٌّگبم اضؾبل ّبی گطٍّی کبضثطز زاضز ٍ ایي اهکبى ضا فطاّن هی کٌس کِ هتي پیبم اضؾبلی ثِ ّط هربعت،ثط اؾبؼ
اعالػبت ثجت قسُ ،اذتهبنی قَز .ثِ ػجبضت زیگط اضؾبل ؾفبضقی هی تَاًس اؾبهی ،تبضید ّب ٍ ؾبیط اعالػبت ثجت قسُ زض
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زفتطچِ تلفي ضا فطاذَاًی کطزُ ٍ زضٍى هتي اضؾبل ثطای ّط هربعت خبیگعیي ًوبیس تب پیبهکی کِ ثطای ّط هربعت اضؾبل هی
قَز حبٍی اعالػبت هرتم ّوبى هربعت ثبقس.

هتي پیبهک ذَز ضا ثب تَخِ ثِ فیلس ّبی هربعجیي تٌظین کٌیس ٍ زض ًْبیت ثط ضٍی زکوِ اضؾبل کلیک کٌیس.

اضؾبل >> اضؾبل َّقوٌس
اضؾبل َّقوٌس زض اضؾبل ّبی گطٍّی کِ ًیبظ ثِ تَلیس هتي ذبل زض پیبهک اضؾبلی ثِ ّط کبضثط ٍخَز زاضز ،ثکبض هی ضٍز .ثطای
اضؾبل َّقوٌس کلوبت ٍ هقبزیطی کِ ثبیس زض هتي پیبهک ّب زضج قًَس ،زض قبلت یک فبیل اکؿل شذیطُ قسُ ٍ زض ؾبهبًِ ثبضگعاضی
هی قًَس .پؽ اظ تؼییي ؾبذتبض کلی هتي پیبهک ،اعالػبت هٌسضج زض فبیل اکؿل ثِ نَضت َّقوٌس زضٍى هتي خبیگصاضی هی
قًَس ٍ ثطای هربعجبى اضؾبل هی گطزًس.
فطو هیکٌین کِ قوب هؿئَل یک تؼبًٍی ّؿتیس ٍ هی ذَاّیس هجلغ ثسّی ّوِ اػضبی تؼبًٍی ضا ثِ ّط قرم اػالم ًوبییس یب
هؼبٍى یک هسضؾِ ّؿتیس ٍ هی ذَاّیس ًوطُ ّبی زاًف آهَظاى ضا ثِ اٍلیب اػالم ًوبییس ٍ...
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هتي پیبهک قوب ثطای ّوِ اٍلیب ثبثت هی ثبقس ٍ فقظ ًوطُ ّب ٍ اؾبهی هتفبٍت هی ثبقٌس.

زاًلَز فبیل ًوًَِ ضا کلیک ًوبییس  ،فبیل ضا ثط ضٍی کبهپیَتط ذَز شذیطُ ًوبییس ٍ ؾتَى ّبی هَضز ًظط ضا پط ًوبییس.
تَخِ زاقتِ ثبقیس کِ هی تَاًیس ایي ؾتَى ّب ضا ّط تؼسازی کِ ًیبظ زاضیس پط ًوبییس ٍ ّط هقساضی کِ زٍؾت زاضیس قطاض زّیس.

ثؼس اظ آهبزُ ؾبظی فبیل اکؿل ٍ شذیطُ آى  ،ثط ضٍی ثبضگعاضی فبیل کلیک کٌیس ٍ فبیل اکؿل هَضز ًظط ضا ثبضگعاضی کٌیس ٍ ثؼس اظ
اتوبم ثبض گصاضی ،ثط ضٍی زکوِ هطحلِ ثؼس کلیک کٌیس.
زض ایي هطحلِ هتي پیبهک ذَز ضا تٌظین کٌیس.
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قوب هی تَاًیس ثط ضٍی هكبّسُ هتي ًوًَِ کلیک کٌیس تب اظ نحت هتي اعویٌبى حبنل فطهبییس.
زض ًْبیت ثط ضٍی زکوِ اضؾبل کلیک کٌیس تب پیبهک ّبی َّقوٌس قوب اضؾبل قًَس.
اضؾبل >> اضؾبل ّسفوٌس
اثعاض اضؾبل ّسفوٌس ثطای اضؾبل پیبهک ثِ هكتطکیي ّوطاُ اٍل اؾت .زض ایي ًَع قوبضُ ّبی فؼبل ثط اؾبؼ قْط ٍ ًَع قوبضُ
(زائوی یب اػتجبضی) تفکیک قسُ اًس ٍ کبضثط هی تَاًس ثط اؾبؼ ایي خعئیبت اقسام ثِ اضؾبل پیبهک اًجَُ ًوبیس .تفبٍت ایي اثعاض ثب
اضؾبل ضًدی زض ایي اؾت کِ قوبضُ ّبی هربعجبى کٌتطل قسُ ٍ قوبضُ ّبی فؼبل ّط قْط ثب تقطیت ثبالیی نحت زاضز.
ثط ضٍی گعیٌِ اضؾبل خسیس کلیک کٌیس
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اظ ثرف قبذِ ،اؾتبى ٍ یب قْطؾتبى هَضز ًظط ذَز ضا کِ هی ذَاّیس ثِ آى پیبهک اًجَُ اضؾبل کٌیس ضا اًتربة کٌیس(زض کٌبض ّط
اؾتبى ػالهت

قطاض زاضز کِ ثط ضٍی آى کلیک کٌیس قْطؾتبى ّبی آى اؾتبى ثِ ًوبیف زض هی آیس)

اظ ثرف تٌظیوبت ،ػٌَاى ،قوبضُ ّبًَ ،ع اضؾبل ٍ تؼساز زضذَاؾتی ضا هكرم کٌیس.
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ػٌَاى ً :بم زضج اضؾبل اًجَُ قوب هی ثبقس ّ ،وبًٌس ًبم فَلسض زض کبهپیَتط ػول هی کٌس ٍ ثطای گیطًسُ پیبم اضؾبل ًوی قَز.
قوبضُ ّب  :هكرم کٌیس کِ هیرَاّیس ثِ قوبضُ ّبی اػتجبضی  ،زائوی ٍ یب ّط زٍ آى ّب اضؾبل قَز(.تَخِ کٌیس کِ قوبضُ ّبی
ایطاًؿل فؼبل ًوی ثبقس ٍ فقظ قوبضُ ّبی ّوطاُ اٍل ٍخَز زاضز)
ًَع اضؾبل  :زض نَضتی کِ هیرَاّیس پیبهک ّبی ثِ نَضت تطتیجی یب تهبزفی اضؾبل کٌیس اظ ایي هٌَ اؾتفبزُ کٌیس.
تؼساز زض ذَاؾتی :زض نَضتی کِ هیرَاّیس ثِ تؼساز هكرهی پیبهک اضؾبل قَز ،تؼساز هَضز ًظط ذَز ضا زض ایي قؿوت ٍاضز کٌیس
هتي پیبهک  :زض ایي قؿوت هتي پیبهک ضا ٍاضز کٌیس
ظهبى اضؾبل  :زض ایي قؿوت ظهبى اضؾبل ذَز ضا تؼییي کٌیس.
تَخِ  :ظهبى اضؾبل حساقل  30زقیقِ خلَ تط اظ ظهبى فؼلی ثبیس تٌظین گطزز.
یؼٌی اگط ؾبػت  11:00ثبقس ٍ قوب ثبیس ظهبى اضؾبل ضٍ  11:30تٌظین کٌیس (.زض غیط ایٌهَضت پیبهک اضؾبل ًرَاّس قس )
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اضؾبل >> اضؾبل اظ ًقكِ
اثعاض اضؾبل اظ ًقكِ ثطای اضؾبل پیبهک ثِ هٌبعق ٍ هحلِ ّبی قْطّب هی ثبقس .ثب اؾتفبزُ اظ ایي اثعاض ٍ ثسٍى ًیبظ ثِ کسپؿتی هی تَاًیس
ذیبثبى ٍ هحسٍزُ اضؾبل پیبهک ضا اظ ضٍی ًقكِ تؼییي کطزُ ٍ پیبهک ذَز ضا اضؾبل ًوبییس.
ثطای اؾتفبزُ اظ ایي اثعاض ثط ضٍی آى کلیک کٌیس
قوب هی ثبیؿت نفحِ ای ّوبًٌس نفحِ ظیط هكبّسُ کٌیس

ثط ضٍی اًتربة ًبحیِ کلیک کٌیس.اظ پٌدطُ ثبظ قسُ ًبحیِ هَضز ًظط ذَز ضا اًتربة کٌیس ٍ زض ًْبیت ثط ضٍی زکوِ
کلیک کٌیس.
ًکتِ  : 1هی تَاًیس ثط ضٍی ًقكِ ظٍم کٌیس تب هحسٍزُ هٌغقِ ّب کَچکتط قًَس.
ًکتِ  : 2ثب کلیک ثط ضٍی ّط هٌغقِ تؼساز قوبضُ هَثبیل ّبی هَخَز زض آى هٌغقِ ثِ ًوبیف زض هی آیس.
زض نَضتی کِ هی ذَاّیس تؼساز هؼیي پیبهک ثفطؾتیس(ثِ فطو هثبل 10.000پیبهک ) تؼساز زضذَاؾتی ضا پط کٌیس ٍ اگط هی
ذَاّیس ثِ کل قوبضُ هَثبیل ّبی آى هٌغقِ پیبهک اضؾبل قَز ثب ایي قؿوت کبضی ًساقتِ ثبقس.
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اضؾبل >> اضؾبل زٍضُ ای
اثعاض اضؾبل زٍضُ ای پیبم کَتبُ ،ثطای اضؾبل زٍضُ ای ٍ هؿتوط پیبم کَتبُ زض ثبظُ ّبی ظهبًی هرتلف تْیِ قسُ اؾت.

ثَؾیلِ ایي اثعاض هیتَاى زض ثبظُ ّبی ظهبًی ؾبػتی ،ضٍظاًِّ ،فتگی ،هبّیبًِ ٍ ؾبلیبًِ ثهَضت اتَهبتیک اقسام ثِ اضؾبل پیبم کَتبُ
ًوَز .ثطای هثبل ،قوب هسیط یک هسضؾِ ّؿتیس ٍ زض پبیبى ّطهبُ کبضًبهِ هبّبًِ اضائِ هیسّیس .ثب اؾتفبزُ اظ ایي اثعاض اضؾبل پیبهک ٍ
تٌظین هتي ٍ گیطًسگبى ،فقظ کبفیؿت زٍضُ اضؾبل ضا هكرم کٌیس .زض ایي نَضت زیگط ًگطاى فطاهَـ کطزى اضؾبل پیبم کَتبُ
ثِ اٍلیبء ًرَاّیس ثَز.
ایي اثعاض ثؿیبض هَضز اؾتفبزُ هسیطاى هساضؼ ،هسیطاى هكبغل ،ثیوِ ّبّ ،یئت ّبی هصّجی ٍ… ذَاّس ثَز.
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پیبم ّب >> اضؾبل قسُ
زض ایي ثرف هیتَاًیس پیبهک ّبیی کِ تب کٌَى اضؾبل کطزُ ایس ضا هكبّسُ کٌیس.
پیبم ّب >> زضیبفت قسُ
زض ایي ثرف هی تَاًیس پیبهک ّبیی ضا کِ زضیبفت کطزُ ایس ضا هكبّسُ کٌیس.
پیبم ّب >> حصف قسُ
زض ایي ثرف هی تَاًیس پیبهک ّبیی کِ حصف کطزُ ایس ضا هكبّسُ کٌیس.
پیبم ّب >> اضؾبل ًكسُ
زض ایي ثرف هی تَاًیس پیبهک ّبیی کِ اضؾبل ًكسُ اؾت ضا هكبّسُ کٌیس.
پیبم ّب >> آضقیَ
ایي ثرف آضقیَ کلی پیبهک ّبی قوب هی ثبقس.

اهکبًبت >> زفتطچِ تلفي
زض ثطذی هَاضز کبضثطاى توبیل ثِ شذیطُ ؾبظی لیؿتی هكرم اظ هربعجیي ذَز ضا زاضًس .ایي هی تَاًس گطٍّی اظ ّوکبضاى،
زٍؾتبى ،هكتطیبى ٍ  ...ثبقس .ثب گطٍُ ثٌسی هربعجیي ،زض ّط ًَثت اضؾبل زیگط ًیبظی ثِ ٍضٍز هدسز قوبضُ ّبی هربعجیي ًیؿت.
زض ایٌدب قهس زاضین تب ضٍـ شذیطُ ؾبظی هربعجیي زض کٌتطل پٌل ؾبهبًِ پیبهک پبضؼ لیسٍهب ثِ قوب کبضثطاى گطاهی آهَظـ
زّین.

 .1شذیطُ اعالػبت ثِ نَضت تک ػضَی
زض ایي حبلت هربعجیي ثب ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ثِ نَضت تکی شذیطُ هی گطزًس .ثطای ایي کبض اثتسا ٍاضز هٌَی اهکبًبت ٍ ؾپؽ
زفتطچِ تلفي قَیس.
ثب ایي کبض ٍاضز نفحِ انلی زفتطچِ تلفي هی قَیس .ثِ تهَیط ظیط ًگبُ کٌیس.
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ثطای گطٍُ ثٌسی هربعجیي ثِ نَضت تک ػضَی اثتسا ثط ضٍی زضج ػضَ خسیس کلیک کٌیس .ؾپؽ فیلس ّبی ذَاؾتِ قسُ ضا تکویل
ًوبییس .زض نَضتی کِ هربعت هَضز ًظط قوب زاضای ثیف اظ یک قوبضُ تلفي ّوطاُ اؾت ،هی تَاًیس ثب اؾتفبزُ اظ زکوِ

،هتَالیب

فیلس اضبفی ایدبز ًوبییس.

ثب اؾتفبزُ اظ زکوِ زضج اعالػبت تکویلی ًیع هی تَاًیس اعالػبتی اظ قجیل ًبم هؿتؼبضً ،بم قطکت ،ایویل ،تبضید تَلس ،خٌؿیت،
تبضید زلرَاُ ،تَضیحبت ،قوبضُ تلفي ٍ فکؽ ضا ثِ هربعت ذَز اضبفِ کٌیس.
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زض قؿوت ثؼس ًیع هی تَاًیس زض نَضتی کِ گطٍّی ایدبز کطزُ ثبقیس (زض ازاهِ ّویي فبیل آهَظقی ثِ تفهیل آهَظـ زازُ ذَاّس
قس)
 ،ایي هربعت ضا ثِ گطٍُ هطثَعِ اضبفِ کٌیس.

ٍ زض آذط ثب کلیک کطزى ثط ضٍی زکوِ تبییس ،هربعت قوب ایدبز هی قَز.

 .2شذیطُ اعالػبت ثِ نَضت گطٍّی
زض ایي حبلت قوب هی تَاًیس ثِ نَضت گطٍّی قوبضُ ّبی تلفي ّوطاُ ضا شذیطُ کٌیس .ثطای هثبل زض هساضؼ هسیطاى هی تَاًٌس
لیؿت اٍلیبی زاًف آهَظاى یک کالؼ ضا ثِ نَضت گطٍّی شذیطُ کٌٌس .یب هسیط یک قطکت هی تَاًس لیؿت قوبضُ ّبی تلفي
ّبی ّوکبضاى ذَز ضا ثِ نَضت گطٍّی شذیطُ کٌس.
ثطای ایي کبض اثتسا ثبیس ثِ نَضت ظیط یگ گطٍُ ایدبز کٌیس .اثتسا ثط ضٍی تت گطٍُ ّب کلیک کٌیس.

پٌدطُ ای هغبثق قکل ظیط ثبظ ذَاّس قس .زض ایٌدب اثتسا ثط ضٍی زضج گطٍُ خسیس کلیک کٌیس .ؾپؽ ًبهی ثطای گطٍُ ذَز اًتربة
کٌیس ٍ زض پبیبى ثط ضٍی زکوِ تبییس کلیک کٌیس.
14
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گطٍُ قوب هغبثق قکل ظیط ذَاّس قس.

ثطای افعٍزى ػضَ خسیس ثِ گطٍُ هَضز ًظط زض ٌّگبم زضج ػضَ خسیس ،زض کبزض گطٍُ ّب کِ زض قکل ظیط هكبّسُ هی کٌیس ،گطٍُ
هَضز ًظط ضا تیک زاض کٌیس تب آى ػضَ ثِ آى گطٍُ اضبفِ قَز.

قوب هی تَاًیس اػضبی گطٍُ ذَز ضا اظ عطیق فبیل اکؿل ایوپَضت کٌیس.
ثطای ایي کبض ثط ضٍی زکوِ ایوپَضت اظ اکؿل کلیک کٌیس.

هطاحل ضا عجق ضاٌّوبی هَخَز زض نفحِ ثبظ قسُ ازاهِ زّیس.
اهکبًبت >> پبؾرگَ
پبؾرگَ یکی زیگط اظ اثعاض ّبی ایي ؾبهبًِ هی ثبقس .ایي اثعاض هی تَاًس ثط اؾبؼ کلوبت ٍ کس ّب پبؾد ّبی هتٌبؾت ضا اضؾبل
کٌس .یکی اظ کبضثطزّبی ایي اثعاض اهکبى اضائِ ؾطیبل فؼبل ؾبظی یکجبض ههطف ثطای ًطم افعاض ّب ٍ لَح ّبی فكطزُ یب ّط هحهَل
زیگطی اؾت کِ ثب ؾطیبل ٍ ثجت آى اضتجبط زاضز.

اهکبًبت >> اًتقبل ثِ هَثبیل
زض نَضت تؼطیف یک قوبضُ هَثبیل زض هٌَی اًتقبل ثِ هَثبیل ؾبهبى پیبهک ،کلیِ پیبهک ّبی زضیبفتی ثِ یک قوبضُ هَثبیل
هكرم زایَضت هیكَز.
اهکبًبت >> اًتقبل ثِ ایویل
زض نَضت تؼطیف یک ایویل زض هٌَی اًتقبل ثِ ایویل ؾبهبى پیبهک ،کلیِ پیبهک ّبی زضیبفتی ثِ یک آزضؼ ایویل زایَضت هیكَز.
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اهکبًبت >> اًتقبل ثِ ؾبیت
ثب اؾتفبزُ اظ کس ّب ٍ تَاثغ تؼطیف قسُ زض ثرف ٍة ؾطٍیؽ ثطًبهِ ًَیؿبى قبزض ثِ اًتقبل پیبهک ّبی زضیبفتی ثِ یک لیٌک
اؾتبًساضز ٍ هكرم اظ ٍة ؾبیت ذَز ذَاٌّس ثَز.

اثعاض ٍیػُ >> ًظط ؾٌدی
اهکبى تؼطیف ثی ًْبیت ًظط ؾٌدی ّوعهبى ثسٍى هحسٍزیت زض تؼساز گعیٌِ ّب ،قبثلیت تؼطیف ظهبى زقیق قطٍع ٍ پبیبى فطآیٌس
خوغ آٍضی آضاء ،اهکبى تؼطیف پبؾد هدعا ثِ اظای ّط گعیٌِ تؼطیف قسًُ ،وبیف ًوَزاضی ًتبیح ،اهکبى قطػِ کكی چٌسگبًِ هیبى
قطکت کٌٌسگبى گَقِ ّبیی اظ ٍیػگی ّبی ایي اثعاض پیكطفتِ هی ثبقس.
اثعاض ٍیػُ >> هؿبثقِ
اثعاض ثطگعاضی هؿبثقِ پیبهکی زض ایي ؾبهبًِ ٍیػگی ّبی ثبضظ ٍ هوتبظ ثؿیبضی زاضز .اهکبى تؼطیف ثی ًْبیت هؿبثقِ ّوعهبى ثسٍى
هحسٍزیت زض تؼساز گعیٌِ ّب ،قبثلیت تؼطیف ظهبى زقیق قطٍع ٍ پبیبى فطآیٌس پصیطـ پبؾد هدعا ثِ اظای گعیٌِ تؼطیف قسُ،
ًوبیف ًوَزاضی ًتبیح ٍ اهکبى قطػِ کكی هیبى کؿبًی کِ پبؾد نحیح زازُ اًس ٍیػگی ّبی هوتبظ ایي اثعاض هی ثبقس.
اثعاض ٍیػُ >> ٍة ؾطٍیؽ
ثب اؾتفبزُ اظ ٍة ؾطٍیؽ ؾبهبًِ پیبم کَتبُ ،ثطًبهِ ًَیؿبى ًطم افعاضی ٍ ثطًبهِ ًَیؿبى ٍة قبزض ذَاٌّس ثَز اظ ؾبهبًِ پیبم
کَتبُ پیبهگبُ زض هحیظ ًطم افعاضی ذَز اؾتفبزُ کٌٌس.
ثِ ثیبًی ؾبزُ تطٍ ،ة ؾطٍیؽ پیبم کَتبُ ػجبضت اؾت اظ ،اؾتفبزُ اظ ؾبهبًِ پیبم کَتبُ ،غیط اظ هحیظ کٌتطل پٌل پیبهک پیبهگبُ.
هؿتٌسات ٍة ؾطٍیؽ ضا زض ّوبى نفحِ ،اثعاض ٍیػُ >> ٍة ؾطٍیؽ هی تَاًیس زاًلَز ٍ هغبلؼِ کٌیس.
اثعاض ٍیػُ >> ظیط کبضثط
ظیط کبضثط ثب تَخِ ثِ تؼییي حق زؾتطؾی قوب هی تَاًس اظ اهکبًبت ؾبهبًِ زض یک پٌل هدعا اؾتفبزُ کٌس.
زض ایي قطایظ ظیط کبضثط هی ثبیؿت قبضغ اضؾبل پیبهک ذَز ضا اظ کبضثط انلی تْیِ ًوبیس.
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حؿبة کبضثطی >> قبضغ حؿبة
قوب هیتَاًیس ثطای ؾبهبًِ ذَز ثِ زٍ نَضت آًالیي ٍ ٍاضیع ثِ حؿبة قبضغ ذطیساضی کٌیس.
الف) زض ضٍـ ذطیس آًالیي ثالفبنلِ حؿبة کبضثطی قوب قبضغ هی قَز.
ة) زض ضٍـ ٍاضیع ثِ حؿبة هستی ظهبى ثطای تبییس فیف ٍ قبضغ حؿبة الظم اؾت.

حؿبة کبضثطی >> گطزـ حؿبة
زض ایي ثرف هی تَاًیس گطزـ حؿبة ؾبهبًِ پیبهک ذَز ضا هكبّسُ ٍ ثطضؾی ًوبییس.
حؿبة کبضثطی >> گعاضـ آهبضی
زض ایي ثرف هی تَاًیس گعاضـ کلی اظ تؼساز پیبهک ّبی اضؾبلی ٍ زضیبفتی زض یک تبضید هؼیي ٍ اػتجبض فؼلی ٍ ههطف قسُ ضا
هكبّسُ ًوبییس.
حؿبة کبضثطی >> هكرهبت کبضثطی
ایي ثرف قبهل زٍ ثرف ظیط هی ثبقس.
ٍیطایف ضهع ػجَض  :زض ایي قؿوت هی تَاًیس ضهع ٍضٍزی ثِ ؾبهبًِ پیبهک ذَز ضا تغییط زّیس.
هَفق ثبقیس
زض نَضت زاقتي ّط گًَِ ؾَال ثب هب توبؼ ثگیطیس
تلفي ّوطاُ 09177308355 :
پؿت الکتطًٍیک sms@payamgah.net :
آزضؼ زفتط هطکعی:اؾتبى فبضؼ.قْطؾتبى هوؿٌی.قْط ًَضآثبز .خ قْیس هفتح .پالک 517
تلفي زفتط 07142520677:
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