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 بسم اهلل الرحمه الرحیم

 يـرايــل اجـمـعـًرالـتـــدسي  كـمـت كـرداخــٍ پـامــوهـیــآئ
 ای ادارٌ كل تبلیغات اسالمي خراسان رضًیبروامٍي كىترل دبیرخاوٍ كارگريٌ وظارت 

 

 25/10/1398هَضخ  30107/839ًبهِ پطزاذت ّوِ ثِ قوبضُ آئييه ؾتبي ًيل ثِ اّسازض ض ثب ثطـ اؾتبًی ايي زؾتَضالقول
 اؾت.تهَيت ضؾيسُ ّيئت اهٌبء ؾبظهبى تأييس ٍ اثالمی تَؾظ 

 قبيبى شّط اؾت ّطگًَِ ّوِ اظ هحل افتجبضات، نطىبً زض چبضچَة ايي آييي ًبهِ ٍبثل پطزاذت ذَاّس ثَز.

 : کارتزد1هاده 

ا ثِ اقربل حَيَی ٍ حٍََی، زض ضاؾتبي اّساه ٍ تَؾظ ؾبظهبى تجلينبت اؾالهی ض "ّوِ "ًبهِ ضَاثظ ٍ ًحَُ افغبي ايي آييي
 ّبي ثطًبهِ اي، تقييي هی ًوبيس. هأهَضيت

 : تؼاریف2هاده 

 ؾبظهبى تجلينبت اؾالهیسبسهبى: 

 زىتط هطّعي ؾبظهبى تجلينبت اؾالهیهزکش: 

 ازاضُ ّل تجلينبت اؾالهی اؾتبى ذطاؾبى ضضَي استبى:

 ٍ پــبؾـرـگـَيـی فــوـلـْـطز اضظيــبثـی ثـبظضؾـی،ّبضقٌبؼ «1»ظ هتكْل ا ای:کبرگزٍُ ًظبرت ٍ کٌتزل بزًبهِ

زثيط  «3» هكبٍض هسيطّل زض اهَض عطح ٍ ثطًبهِ «2» ٍّبي ثالفَو هؿئَل ًؾبضت ثط ّوِقــْـبيـبت ثِ فٌَاى  ثـِ
  هی ثبقس. ايّبضگطٍُ ًؾبضت ٍ ٌّتطل ثطًبهِ

 ثبقس.هیاي ت ٍ ٌّتطل ثطًبهِضئيؽ ّبضگطٍُ ًؾبض هسئَل ًظبرت بز کوک ّبی بالػَض:

 ّبازاضُ تجلينبت اؾالهی قْطؾتبىضْزستبى: 

 ّبضقٌبؼ هَضَفی ازاضُ ّلًبظز فٌی: 

 قًَس.اي ثْبضگيطي هیاىطازي ِّ اظ ؾَي زثيطذبًِ ّبضگطٍُ ًؾبضت ٍ ٌّتطل ثطًبهًِبظز کبرگزٍُ: 

 ضئيؽ ازاضُ تجلينبت اؾالهی قْطؾتبى ّبًبظز ضْزستبى: 

تؿت اظ تقييي ضطٍضت افغبي ّوِ، تقييي نالحيت اقربل حَيَی يب حٍََی گيطًسُ ّوِ، هيعاى ّوِ فجبضتطخیص: 

 .ثبقساذتيبضات هسيطّل هحتطم هیٍ ًحَُ افغبي آى افن اظ ًَسي يب ميط ًَسي ِّ توبهبً اظ 

يَی يب حٍََی اظ هحل ثِ اقربل حَفجبضتؿت اظ ّطگًَِ پطزاذت ًَسي يب ٍاگصاضي اٍالم ميطًَسي ِّ تَؾظ ؾبظهبى  کوک:

 پصيطز.هٌبثـ ؾبظهبى نَضت هی

 قَز.تحهيل هٌبثـ ٍ افغبي ّطگًَِ ّوِ ثِ نَضت ّبال، ميطًَسي هحؿَة هیغیزًقذی: 
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 کــلــیـات: 2هاده 

ّل ٍ ّوچٌيي ّبضهٌساى زٍلت هكوَل ٍ ثبظًكؿتِ ازاضُقطّتی، پطزاذت ّوِ ثِ ًيطٍّبي ضؾوی،پيوبًی، هست هقيي،   -1
 قس.ثبهوٌَؿ هی

 ٌالعحوِ اظ هحل افتجبضات عطح )تحت فٌَاى هزطي، ٍبضي، ؾرٌطاى، هسضؼ، اضبىِ ّبض، هأهَضيت ٍ ...( ثِ پطزاذت ح
 ثبقس.هوٌَؿ هیّل ازاضُّوْبضاى 

 ِثبيؿت تقْس ٍ ضاثغِ اؾترساهی ثب ّوِ گيطًسُ ايزبز قَز.ّب، ًویزض ّيچْسام اظ پطزاذت ّو 

ّب ٍ هطّع اؾتبى حساّخط چْبض هَضز هبلی ثب يِ قرم افن اظ حَيَی ٍ حٍََی زض قْطؾتبىًبهِ زض عی يِ ؾبل اًقَبز تيبّن -2
 ثبقس.هی

ًبهِ ثبيس ِّ ًْبيتبً تب يِ ّيتِ ثقس اظ اتوبم ارطاي تقْسات تيبّناؾتوطاض ٍاگصاضي ّوِ هٌَط ثِ اضائِ گعاضقبت هَنَه ثَزُ   -3

ٍ زض نَضت تأييس ًبؽطيي هَضَؿ ايي تؿلين گطزز ( "تٌؾين هؿتٌسات ًحَُ"عجٌ ثرفاي )ثِ زثيطذبًِ ّبضگطٍُ ًؾبضت ثطًبهِ
  ّبي ثقسي ثالهبًـ ذَاّس ثَز.هبزُ هجٌی ثط اذص گعاضـ پطزاذت، ّوِ

ّبي پطزاذت قسُ ثِ هٌؾَض ًؾبضت ٍ حهَل اعويٌبى اظ اًزبم تقْسات گيطًسُ ّوِ اي اظ ّوِاذص ٍ آضقيَ گعاضقبت ثطًبهِ  -4
 ثبقس.بضتی زض نَضت زضذَاؾت، اهطي ارتٌبة ًبپصيط هیٍ اضائِ ثِ ٍاحسّبي ًؾ

 .ثبقسًگْساضي آضقيَ گعاضقبت هصَّض زض قْطؾتبى العاهی هی -5

ًبهِ ِّ زاضاي عطح ههَة ثَزُ ٍ تَؾظ ٍاحس ىطٌّگی يب ٍطآًی اثالك ّبي هَضَؿ تيبّنّطز زض ّعيٌِتنييط ٍ ربثزبيی ّعيٌِ -6
ثيف اظ ايي ثبقس. ب ّوبٌّگی ٍ هزَظ هقبٍى ىطٌّگی ٍ ضئيؽ زاضالَطآى هزبظ هیث پبًعزُ زضنسقسُ ثبقس حساّخط ثِ هيعاى 

 اذص گطزز.هيعاى ثبيس اظ هسيطّل هزَظ ّتجی 

طؾتبى ٍ ثب ّوبٌّگی هقبٍى زض نَضت اىعايف ّوی ثطًبهِ ثسٍى اىعايف ؾَو افتجبض ثِ تكريم ضئيؽ ازاضُ زض قْ  -7
 الهبًـ اؾت.ضئيؽ زاضالَطآى اٍسام ثب حيؼ ّيييت ث ىطٌّگی/

 ثبقس.عطح هیهَضَفی ّب ثب ضئيؽ ازاضُ ٍ زض اؾتبى ثب ّبضقٌبؼ ًؾبضت ىٌی عطح زض قْطؾتبى  -8

ًؾبضت  هؿئَليت هَضَفی ثَزُ ٍّب ثِ فْسُ ضئيؽ ازاضُ)ًبؽط( ٍ ّبضقٌبؼ هؿئَليت ارطاي هيبز ايي زؾتَضالقول زض قْطؾتبى -9
 .ثبقسهی قْطؾتبى ىطٌّگی پكتيجبًیٍفوَهی اهَض ّبضقٌبؼ فْسُ ثِ وِپطزاذت ّ ًبهِقيَُ هيبز ارطاي ٍ پيگيطي ثط ىطآيٌس

 /عطح ٍ هقبٍى ىطٌّگی ، پػٍّكی ٍ آهَظقیهَضَفی زض اؾتبى ثِ فْسُ ّبضقٌبؼ  زؾتَضالقول ايي هيبز ارطاي هؿئَليت
 .ثبقسضئيؽ ازاضُ اهَض ٍطآًی هی

 گعاضـ فولْطز هَضز تأييس ًبؽط هالُ فول ذَاّس ثَز. زض هَاضزي ِّ افغبي ّوِ ثط اؾبؼ تيبّن ًبهِ نَضت هی پصيطز، -10

 ثبقس.ثط اؾبؼ تبضيد هٌسضد زض ىطم )الو( هی ًبهِتيبّن تقْسات ارطايثبظُ ظهبًی  -11

قَز ٍ تَؾظ ّبضهٌس ازاضُ قْطؾتبى تَؿين هیٍؽبيو تَؾظ ضئيؽ ازاضُ هيبى ّبضٌّبى  ،زض ازاضات تبثقِ زض نَضت ّوجَز ًيطٍ -12
 قس.ثبالظم االرطا هی

 

 هناتغ هالی: 3هاده 

 ( افتجبضات زضيبىتی ؾبظهبى تحت فٌَاى ّوِ ثالفَو يب فٌبٍيي هكبثِ اظ هحل ثَزرِ فوَهی ّل ّكَض.الو
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 اي(اي )هٌبثـ زض اذتيبض( ؾبظهبى افن اظ ًَسي ٍ ميطًَسي )ثِ اؾتخٌبي اٍالم ؾطهبيِة( هٌبثـ ميط ثَزرِ

 گیزًذگبى کوک:

نطىبً اظ هيبى اقربل حَيَی يب حٍََی ميط زٍلتی ِّ حبئع يْی اظ قطايظ شيل ثبقٌس، تقييي  ًبهِگيطًسگبى ّوِ ايي آييي
 گطزز:هی

ثَزُ يب ًيل ثِ اّساه ٍ  ازاضُ ّلزض ظهيٌِ اّساه ٍ ٍؽبيو ٍبًًَی  هسيطّلّب ثِ تكريم ىقبليت آىاقربنی ِّ  -الو

آى  استوزار یب تَسؼِ فؼبلیتيب افبًِ ثطاي  فغبي ّوِيب تؿْيل ًوبيس ٍ زض فيي حبل ا ٍؽبيو ٍبًًَی هصَّض ضا تؿطيـ

 قرم ضطٍضي ثبقس.

 تقْسات هكرهی ضا ثپصيطز. ازاضُ ّلاقربنی ِّ زض رْت اّساه ٍ ٍؽبيو  -ة

 ؾبظهبى قسُ ثبقس.اقربنی ِّ افغبي ّوِ ثِ آًْب زض چبضچَة هَاىَتٌبهِ افتجبضات زٍلتی ٍ يب ؾبيط ٍَاًيي، رعء ٍؽبيو -د

 ًَع کوک:

گيطًسُ ّوِ، ًعز  ثبًْی پطزاذت ايي ًَؿ ّوِ، ثِ اقربل حَيَی يب حٍََی اظ عطيٌ ٍاضيع ٍرِ ثِ حؿبةًقذی:  -الف

 قَز.ّب نَضت پصيطىتِ ٍ ثِ ّعيٌِ ٍغقی هٌؾَض هیيْی اظ ثبًِ

ًؾط  ّبالّبي هَضز ْيِ ٍ تساضُپصيطز، تزض هَاضزي ِّ ثط حؿت ضطٍضت ّوِ ثِ نَضت ميطًَسي اًزبم هیغیزًقذی: -ة

ثِ  گيطز، زض ايي ضاثغِ ضطٍضت اًتَبل ّبالّبي هطثَعِ ثِ اًجبض يب تحَيل هؿتَيننَضت هی ؾبظهبىثطاؾبؼ هَطضات ربضي 
ايكبى زض حْن ضؾيس اذص قسُ اظ زضيبىت ٌٌّسُ ّوِ يب ٍّيل ٍبًًَی ثَزُ ٍ زض ّط نَضت  هسيطّلگيطًسُ ّوِ، ثِ تكريم 

 ّعيٌِ ٍغقی هٌؾَض ذَاّس قس. ي تطتيتضؾيس اًجبض ٍ حَالِ اًجبض ثَزُ ٍ ثسي

 )ویژه هزکش استاى(توسیغ اػتثارات هیاى ادارات تاتؼه: 

زض ايي ضٍـ اثتسا ثرف ىطٌّگی/ٍطآًی اؾتبى عی ًبهِ  ثبقس:هی قْطؾتبىًبهِ ثقْسُ ازاضُ هؿئَليت اًقَبز تيبّن رٍش اٍل:

اي هٌقَس ٍ رْت ًبهِضا هكرم تب پيطٍ آى، قْطؾتبى تيبّنًؾبضتی ِّ زض آى هيعاى ؾْويِ ازاضُ قْطؾتبى -اثالميِ ارطايی
ًوبيس. پؽ اظ پطزاذت عی ّيت ضٍظ ّبضي پؽ اظ تبضيد اثالميِ ثرف ىطٌّگی ٍ ٍطآًی ثِ ازاضُ اهَض هبلی ٍ شيحؿبثی اؾتبى اضؾبل 

ت ضٍظ ّبضي)حساّخط پبًعزُ ضٍظ ًبهِ ثِ حؿبة عطه زٍم قْطؾتبًی تَؾظ ازاضُ اهَض هبلی ٍ شيحؿبثی عی ّكٍاضيع افتجبض تيبّن
اي ضا هجٌی ثط افالم ٍاضيعي )پطزاذت ّوِ ثالفَو( حساّخط تب زٍ ضٍظ ّبضي پؽ اظ ٍاضيع افتجبض ّبضي پؽ اظ تبضيد اثالميِ(؛ ًبهِ

آًی ّبي ثالفَو اؾتبى اضؾبل ٍ ضًٍَقت آى ثِ ازاضُ قْطؾتبى ٍ هقبٍى ىطٌّگی/ضئيؽ ازاضُ اهَض ٍطثِ هؿئَل ًؾبضت ثط ّوِ
 قَز. اؾتبى اضربؿ هی

ثِ زثيطذبًِ  اظ عطيٌ پيبم اتَهبؾيًَیحساّخط ؾِ ضٍظ ّبضي ٍجل اظ ارطا ، ّبضقٌبؼ هَضَفی قْطؾتبى ظهبى ٍ هْبى ارطاي عطح ضا 
 ٌّس.ؾپؽ زثيطذبًِ ًؿجت ثِ ًؾبضت حيي ارطاي عطح اٍسام هی ،ًوبيسًؾبضت افالم هی

ًْبيتبً تب  "گــعاضـ" ّوطاُ ٍ اؾْي قسُ «ة»ًبهِ اثالمی ىطٌّگی/ٍطآًی(، ىطم ُپؽ اظ ارطاي عطح تَؾظ قْطؾتبى)عجٌ قيَ 

ثِ زثيطذبًِ ًؾبضت ٍ ٌّتطل   ايي زؾتَضالقول "ًحَُ تٌؾين هؿتٌسات"ثٌ ثرفبغه، ًبهِثقس اظ اتوبم ارطاي تقْسات تيبّن زُ ضٍظ
 قَز.اي ثِ قْطؾتبى افالم هیِ، ًتيزِ آى عی ًبهًِوبيس. پؽ اظ ثطضؾی هؿتٌسات تَؾظ زثيطذبًاي اؾتبى اضؾبل هیثطًبهِ
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ًبهِ زض ايي ضٍـ ثرف ىطٌّگی/ٍطآًی اؾتبى، ًبهِ اثالميِ ٍ قيَُ ثبقس:هیاؾتبى ًبهِ ثقْسُ هؿئَليت اًقَبز تيبّن رٍش دٍم:

ٍت ايي ضٍـ زض ايي ًوبيس، ِّ زض آى هيعاى ؾْويِ قْطؾتبى هكرم اؾت. تيبًؾبضتی ضا ثِ ازاضُ قْطؾتبى اضؾبل هی-ارطايی
 گطزز.ّب تَظيـ هیًبهِ زض اؾتبى هٌقَس ٍ تَؾظ هزطي اؾتبًی افتجبض هيبى قْطؾتبىاؾت ِّ تيبّن

حساّخط تب ّيت ضٍظ ّبضي  ازاضيقْطؾتبى ضا عی ًبهِ  "هقيي"قْطؾتبى)ثرف ىطٌّگی/ٍطآًی( عجٌ هيبز ايي زؾتَضالقول،  ازاضُ
ًوبيس؛ پؽ اظ ٍاضيع افتجبض تَؾظ هزطي اؾتبًی اي اضائِ هیثيطذبًِ ًؾبضت ٍ ٌّتطل ثطًبهِثِ ثرف هطثَعِ اضؾبل ٍ ضًٍَقت آى ثِ ز

حساّخط تب ّكت ضٍظ ّبضي )حساّخط پبًعزُ ضٍظ ّبضي پؽ اظ تبضيد اثالميِ(، ثرف هطثَعِ اؾتبى)ّبضقٌبؼ هَضَفی اؾتبى( ًبهِ 
ًوبيس )تَرِ زاقتِ ثبقيس زض اي اضربؿ هیًؾبضت ٍ ٌّتطل ثطًبهِ افالم ٍاضيعي ضا ثِ قْطؾتبى اضؾبل ٍ ضًٍَقت آى ضا ثِ زثيطذبًِ

ثبقس. ثِ ايي ًبهِ زضد قَز( ٍ هبثَی ىطآيٌس هبًٌس ضٍـ اٍل هیًبهِ ٍ تبضيد تيبّنًبهِ افالم ٍاضيعي ًبم عـطه زٍم، قوبضُ تيبّن
 عجٌ ضٍـ اٍل ثبيس اٍسام ًوبيس.« ة»هقٌی ِّ قْطؾتبى ًؿجت ثِ افالم ظهبى ارطاي عطح، اضائِ گعاضـ ٍ تْويل ىطم

 ثبقس.ّن ّطزى ضىت ٍ آهسّبي هزطي ٍ تؿْيل اهَض هیّب، ًبهِافتجبض اًسُ ثطذی تيبّن ،زليل اًتربة ضٍـ زٍمتَضیح: 

 ارتـظــن: 4هاده 
ّط ثطًبهِ ههَة  فوَهی ّل ّكَض ثب ضفبيت ؾَو افتجبضاتتأهيي افتجبض اظ هحل ٍرَُ زضيبىتی اظ ثَزرِ  تطبیق)ًظبرت(هبلی:

تغجيٌ)ًؾبضت( هبلی  ،هسيطّلاي )هٌبثـ زض اذتيبض( تحٌَ يبىتِ، حؿت تكريم اظ هحل افتجبضات ميط ثَزرِ ٍ ترهيم افتجبض
 ثبقس.هیٍ شيحؿبثی ازاضُ اهَض هبلی  اي، ضئيؽٍ ميط ثَزرِاي زاض ايي تغجيٌ)ًؾبضت( زض هٌبثـ ثَزرِهحؿَة قسُ ٍ فْسُ

ثيٌی قسُ، ِّ ؾت ثطاي ثطضؾی هيعاى تغجيٌ ىقبليت يب ذسهت اًزبم قسُ ثب ىقبليت يب ذسهت پيفىطآيٌسي اًظبرت ػولیبتی: 

 ثبقس.هی "ضئيؽ ازاضُ"زض قْطؾتبى ثط فْسُ  ٍ "ايهؿئَل ّبضگطٍُ ًؾبضت ٍ ٌّتطل ثطًبهِ"زض اؾتبى ثطفْسُ 

 ضبهل هَارد سیز هی ببضذ: ایي فزآیٌذ
 ؛احهبء قطح ذسهبت گيطًسگبى ّوِ -1
 ؛ثيٌی قسُاًغجبً هَضَؿ ّوِ ثب هَضَؿ هٌبثـ پيف -2

 ؛ًبهِهطحلِ اًقَبز تيبّن -3
 ؛اذص گعاضـ فولْطز اظ گيطًسُ ّوِ-4
 

 (ىآتصویة طزح و الشاهات ) :احصاء ضزح خدهات گیزندگاى کوک-1

)الو( عجٌ ىطآيٌس شيل اي اٍسام ثِ تسٍيي ىطمقطح ذسهبت گيطًسگبى ّوِ؛ زثيطذبًِ ّبضگطٍُ ًؾبضت ثطًبهِرْت تحٌَ احهبء 

 :ًوبيسهی

 ٍاحسّبي شيطثظ؛ ّبي هبلی هطثَعِّبي ازاضُ ّل زض تحٌَ اؾٌبز ثبالزؾتی ٍ ؾيبؾتاٍلَيت اثالك -1-1

ّبضقٌبؾبى اؾتبًی،  ،هقبًٍييهسيطاى ٍ ّبضقٌبؾبى ) حضَض ثب يی ضاهيع گيتگَهكبٍض هسيطّل زض اهَض عطح ٍ ثطًبهِ،  -1-2

 ًوبيس. ّبي اثالمی ثطگعاض هی( زض ذهَل ىقبليتیّبضقٌبؾبى قْطؾتبً ٍ ضؤؾبي ازاضات

 ٌّس.اي زض رلؿِ قطّت هیحؿت هَضز، هؿئَل يب زثيط ّبضگطٍُ ًؾبضت ٍ ٌّتطل ثطًبهِ

 ؛ايثطًبهٌِّتطل تَؾظ زثيط ّبضگطٍُ ًؾبضت ٍ  «الو»ىطم تْويل تٌؾين رسٍل ثطگعاضي رلؿبت  -1-3
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عطح هكبٍض هسيطّل زض اهَض ثيط ّبضگطٍُ عی رلؿِ ثب حضَضاي تَؾظ زّبضگطٍُ ًؾبضت ٍ ثطًبهِ «الو»تْويل ىطم  -1-4

ّبضقٌبؼ + هقبٍى ىطٌّگی/ضئيؽ ازاضُ اهَض ٍطآًی  +اي هؿئَل ّبضگطٍُ ًؾبضت ٍ ٌّتطل ثطًبهِ + ٍ ثطًبهِ

  ؛هَضَفی

 گطزز.ثطگعاض هی ايزثيطذبًِ ّبضگطٍُ ًؾبضت ٍ ٌّتطل ثطًبهِ یهيعثبًثِ رلؿِ : 1ًْتِ 

زض رلؿِ اضائِ ثطزاضي الظم رْت ثْطُ ضا  (-2-1ثٌسي هيع گيتگَ)ثٌس روـثبيؿت هی ضَفیّبضقٌبؼ هَ: 2ًْتِ 

 .ًوبيس

 ههَة قَز.« الو»ظهبًی زٍ هبُ ثيي تيط تب قْطيَض زض ٍبلت رلؿبت ىطم ّب زض ثبظُّليِ عطح: 3ًْتِ 

 اي؛ثطًبهِتَؾظ ّبضگطٍُ ًؾبضت ٍ ٌّتطل  ًبهِبز تيبّنَاحطاظ نالحيت هزطي رْت اًق: 4ًْتِ 

 ثبيس هكرم قَز. ،حوبيتی ثَزى يباي ًبهِ اظ لحبػ ثطًبهِهبّيت تيبّن :5ًْتِ 

ّبي ًبهِزض تيبّن قَز؛تقطيو هی «الو»زض ىطم  العاهبً "ايثطًبهِ" يب "حوبيتی"ًبهِ تيبّنهَهَز اظ  

)ّيئبت، ّبًَى زيٌی ّبيتكْل حوبيت اظهبًٌس  ؛ثبقساًزبم ىقبليت هكرم ًویاًتؾبض اظ گيطًسُ ّوِ  "حوبيتی"

حوبيت  يب رْت اؾتوطاض ٍ تَؾقِ آى ىقبليت ّب اًسَى اًزبم زازُّبيی ِّ تبٌِّّ ثط اؾبؼ ىقبليت ّبي ىطٌّگی(

بضُ قا «الو»ِّ زض ىطم  ىقبليت هكرماي اظ گيطًسُ ّوِ اًتؾبض اًزبم ثطًبهِ ّبيًبهٍِلی زض تيبّن ،قًَسهی

 هی ثبقس. قسُ اؾت،

  .ًوبيساقبضُ « الو»زض ىطم پيكٌْبز ًوَزُ ٍ  ثبيس ضا تَظيـ افتجبض ّبضقٌبؼ هَضَفی اؾتبى يْی اظ زٍ ضٍـ :6ًْتِ 

يبىتِ ظيط زٍ هيليَى  زض نَضتی ِّ هجلل اذتهبل، گطززّب ارطا هیتَؾظ ازاضات تبثقِ زض قْطؾتبى ِّ ّبيیعطح 

   ي تٌؾين ىطم الو زض رلؿِايي هؿئلِ ِّ ًْبيتبً افتجبض آى اظ ضٍـ زٍم تَظيـ گطزز ثبيؿت هی ،تَهبى ثبقس

 گيطي ذَاّس قس.تهوين

 توبم نيحبت تَؾظ افضبي رلؿِ اهضبء ٍ تَؾظ زثيط ّبضگطٍُ ًؾبضت  ؛زض رلؿِ «الو»طمزض نَضت تأييس ى -1-5

ثِ ّليِ اهضبء  ّلازاضُ تَؾظ زثيطذبًِ اظ عطيٌ اتَهبؾيَىٍ  قَزهی اضائِزثيطذبًِ ازاضُ ّل  ثِرْت حجت  ايثطًبهِ

 گطزز.اضربؿ هی رْت اٍسام الظم ٍ ّوچٌيي ثِ هسيطّل هحتطم رْت اؾتحضبضٌٌّسگبى رلؿِ 

 )ویژه هزکش استاى(« الـف»نــحـوه تــنـظـیـن فــزم 

زى، گَيب ّبي هرتلو هِي رولِ تْطاضي ًجَزى، َّتبُ ثَزى، اًگيعقی ثَزى، رصاة ثًَبم ٍ فٌَاى عطح ِّ ثب لحبػ قبذمػٌَاى طزح:  -1

 ثَزى عطاحی قَز.

 هؿئلِ انلی ِّ عطح زضگيط حل ايي هؿئلِ اؾت، ثبيس ثِ هٌؾَض ضٍقي ٍ قيبه ٍ رعئی ثيبى قَز. هسئلِ ّذف:-2

اضتجبط هؿئلِ ّسه ثب ضاّجطزّبي انلی ؾبظهبى ثبيس زض ايي ؾٌس تَضيح زازُ  رتببط هسبئل سبسهبى بب هسئلِ ّذف:سیز هٌطقی ا-3

 ثبيؿت هٌغَی ٍ قيبه ٍ هؿتَين ثبقس.قَز. ايي اضتجبط هی

-زازُ ٍ عطح ارطاي ؾبثَِ اؾٌبز پيَؾت): ٍ رٍش ّبی بکبر رفتِ در طزح جْت حل هسئلِ گیزی ٍ اًتخبة طزحهببًی تصوین-4

 (اؾت العاهی ضٍقی هؿتٌسات ٍ ثَم ظيؿت ضنس ّبييبىتِ ٍ آهبضي ّبي

لِ ّسه اًتربة ًوبيٌس، اضائِ قَز، ّوچٌيي ثيبى زٍيٌ ٍ قيبه ضا ثطاي حل هؿئ عطحاعالفبت ٍ آهبضي ِّ ثبفج قسُ ّبضقٌبؼ هحتطم ايي 
 ىطايٌس احطگصاضي عطح ثطاي حل هؿئلِ ّسه اضائِ قَز.

ّبي هزطي ِّ ٍطاض اؾت عطح ضا ارطا ًوبيس، ثيبى قيبه ٍ زٍيٌ ٍيػگی :ٍ هبّیت طزح طزح هجزی رٍضی ٍ هحتَایی ّبیٍیژگی -5

 ثِ لحبػ حوبيتی يب ثطًبهِ اي ثَزى هكرم گطزز هبّيت عطح ثب لحبػ هَتضيبت تْويل گطزز.ّبي حوبيتی هرتم زض عطح
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 عطه زٍم تيبّن ًبهِ اًتربة ّبيقبذم ٍ هزطي ًْبزّبي ّليِ ثِ ضؾبًیاعالؿ ضًٍس تكطيح :طزح هجزی ضٌبسبیی فزایٌذ -6

 اضائِ ًوبيس. 7ئِ قسُ زض ثٌسّبضقٌبؼ هَضَفی هی ثبيؿت هزطيبًی عجٌ قبذم ّبي اضاهجزیبى پیطٌْبدی:-7

پيكٌْبز زٍيٌ ٍ قيبه ًحَُ احطؾٌزی عطح ِّ تَؾظ ّبضقٌبؼ ىٌی ايي  :ٍ ًحَُ گشارش دّی هجزی طزح ارسیببی ّبیضبخص -8

 ّوچٌيي ًَؿ)ٍبلت( ٍ ًحَُ اضائِ گعاضـ ًْبيی هكرم قَز  پيكٌْبز هی ثبيؿت اضائِ قَز.

 ثِ لحبػ قْطؾتبًی يب اؾتبًی ثَزى عطح ٍ هجبلل ترهيم يبىتِ ثيي قْطؾتبًْبض اًتربة ًحَُ تَظيـ افتجب تَسیغ اػتببر: -9

)ًبؽط ثط ىطم الو( قيَُ ًبهِ ارطايی، ًؾبضتی تٌؾين ٍ ثِ ّوطاُ  ،ّبضقٌبؾبى هحتطم اؾتبى هی ثبيؿت ثبثت عطح ّبيی ِّ تَظيـ قْطؾتبًی زاضز
 ك ًوبيٌس.رسٍل تَظيـ افتجبضات ثِ ّبضگطٍُ اضائِ ٍ ثِ قْطؾتبًْب اثال

 ظهبى هَضز ًيبظ رْت ارطاي عطح ببسُ سهبًی:-10

 

 تینی ضدهانطثاق هوضوع کوک تا هوضوع هناتغ پیص-2

زازُ ٍ هزَظ الظم رْت ثيٌی قسُ تغجيٌ هَضَؿ ّوِ ضا ثب هَضَؿ هٌبثـ پيف ،ايهؿئَل ّبضگطٍُ ًؾبضت ٍ ٌّتطل ثطًبهِ

 زاضز.ازاهِ ىطآيٌس ضا افالم هی

اظ عطيٌ ثرف پيبم  ضاًبهِ )گيطًسُ ّوِ(عطه زٍم تيبّن ،ضٍظ ٍجل اظ ارطاي عطح 10عی ّبضقٌبؼ هَضَفی  -1-2

 اي هقطىی ًْبيی ًوبيٌس.اتَهبؾيَى ثِ زثيطذبًِ ّبضگطٍُ ًؾبضت ثطًبهِ

 .اقبضُ قَز «الو»ىطم اتَهبؾيًَی ثبيس قوبضُ حجتی پيبم ثِ ّبضگطٍُ، زض  :ًْتِ

 ثِ  هزطي ربيگعيي ،ًبهِ ضا ًساقت؛ ّبضقٌبؼ هَضَفیاًقَبز تيبّن اهْبى« الو»تأييس قسُ زض ىطم اگط هزطي  -2-2

 پيكٌْبز زازُ ٍ هقبٍى/ضئيؽ اظ عطيٌ پيبم اتَهبؾيَى هزطي ربيگعيي ضا  ضئيؽ ازاضُ اهَض ٍطآًی /هقبٍى ىطٌّگی 

  ًوبيس. هقطىیثِ زثيطذبًِ ّبضگطٍُ 

 اي؛طٍُ ًؾبضت ٍ ٌّتطل ثطًبهِتَؾظ ّبضگ ًبهِبز تيبّنَرْت اًقربيگعيي احطاظ نالحيت هزطي  -3-2

ضئيؽ ازاضُ اهَض  /هقبٍى ىطٌّگی ثِ پيبم اتَهبؾيًَی  اظ عطيٌ ّبضگطٍُ، زثيطذبًِتَؾظ  ؛اگط تأييس قس: 1ًکتِ 

ضا افالم ّبضقٌبؼ هَضَفی ّوطاُ ثِ ًبهِ تيبّنرْت اًقَبز ظهبى حضَض عطه زٍم  ٍقَز هیپبؾد زازُ  ٍطآًی

ارطاي عطح  ّليبت هزطي زض ذهَل تيْين ًؿجت ثِ ّبضقٌبؼ هَضَفیثتسا ا حضَضايي  ٍجل اظ) .ٌّسهی

ٍ  ًبهِآييي زثيطذبًِ ّبضگطٍُ ٍ ثبقس ِّ زض ظهبى حضَض هزطي زض زثيطذبًِ نطه ثيبى ًْبت تْويلی ثبقسزاذتِ پط

 (.هی ًوبيس تيْينٍي ضا ثِ  ّبي ثالفَوزؾتَضالقول ّوِ

هقبٍى/ ضئيؽ ازاضُ اظ عطيٌ اتَهبؾيَى ثِ پيبم اي بضگطٍُ ًؾبضت ثطًبهِتَؾظ زثيطذبًِ ّ ،اگط تأييس ًكس :2ًکتِ 

 ثِ فٌَاى ّوْبضي ٍ تؿطيـ ايي اهط،  . ّوچٌييقَزپبؾد زازُ ٍ فسم تأييس هزطي ّوطاُ فلت آى افالم هی ٍطآًی

ضئيؽ ازاضُ اهَض  /هقبٍى ىطٌّگی ثِ هزطي پيكٌْبزي  ،قسُ اؾت ٍ ثطضؾی اظ ثبًِ اعالفبتی ِّ اظ ٍجل تحَيٌ

 گطزز.هی هقطىیٍطآًی 

ًبهِ يب هقطىی هقيي)هزطي(، ّبضقٌبؼ هَضَفی رْت اًقَبز تيبّنهتٌبؽط ثب ّويي ىطآيٌس زض ازاضات تبثقِ قْطؾتبى * 

ّبي اقبضُ قسُ زض ًؾبضتی ثبيس هزطي زاضاي قبذم-زضيبىت زؾتَضالقول ارطايی ضٍظ پؽ اظ قْطؾتبى، حساّخط تب ؾِ

ضئيؽ ازاضُ اظ عطيٌ پيبم اظ گطىتي تأييسيِ اظ ضا پؽ  "ّبي ثالفَوًبهِ ّوِقيَُ"ٍ  "ًؾبضتی-ل ارطايیزؾتَضالقو"

 ًوبيس.ًبهِ هقطىی ی رْت اًقَبز تيبّنىطٌّگ یجبًيٍ پكت یّبضقٌبؼ اهَض فوَهاتَهبؾيًَی ثِ 
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 ناهه:هزحله انؼقاد تفاهن-3

  ؛ًبهِرْت اًقَبز تيبّناي بضت ٍ ٌّتطل ثطًبهًِبهِ زض زثيطذبًِ ّبضگطٍُ ًؾحضَض عطه زٍم تيبّن -3-3

 ؛ًبهِ ثب هزطي تأييس نالحيت قسُ اًقَبز تيبّن -3-4

  .ثبقس پيگيطي ٍبثل ٍ هكرم(  ههَة عطح) الو ىطم هغبثٌ ًبهِتيبّنزٍم  عطه تقْساتتبصزُ: 

 ی اتَهبؾيًَیحجت قوبضُثِ «الو»ىطم اًزبم تقْسات هغبثٌ ثب "فجبضت زض ثٌس اٍل تقْسات عطه زٍم)هزطي(، -

 .زضد گطزز " .................

 .زضد قَز "ايّبي گطٍُ ًؾبضت ٍ ٌّتطل ثطًبهِىطمٍ تحَيل العام تْويل "فجبضت ، تقْسات ثٌس زٍمزض -

يِ ّيتِ پؽ اظ  ثِ قوبضُ حجتی ............. «الو»گعاضقبت ذَاؾتِ قسُ زض ىطم  "زض ثٌس ؾَم تقْسات، فجبضت -

 زضد قَز.  "زثيطذبًِ ّبضگطٍُ اضائِ گطززاتوبم عطح ثِ 

هقبًٍت ازاضي ٍ  ،ٍطآًی اهَض ازاضُ/ىطٌّگی هقبًٍت ثِ یًاتَهبؾيَ ضًٍَقت ٍ ّلازاضُ زثيطذبًِ زضًبهِ تيبّن حجت -3-5

ازاضُ اهَض هبلی ٍ  تحَيل پطزاذت زؾتَض ّوطاُ انلی ٍ ًؿرِّبي ثالفَو، هؿئَل ًؾبضت ثط ّوِهبلی، 

 گطزز. شيحؿبثی

ٍ « الو»تَاًس يِ ًؿرِ چبپی اظ ىطم ًبهِ)هزطي( ثب هطارقِ ثِ زثيطذبًِ ازاضُ ّل هیعطه زٍم تيبّن ًْتِ:

 زضيبىت ًوبيس.ذَز ًبهِ تيبّن

ٍطآًی ٍ هَاىَت  اهَض ازاضُ/ىطٌّگی ثب تَرِ ثِ پيكٌْبز هقبًٍتّط ٍؿظ هجلل هيعاى ٍ  پطزاذت تَؿيظقطايظ  -3-6

 )ثيي يِ تب ؾِ ٍؿظ(ثبقس.اي هيؿط هیّبضگطٍُ ًؾبضت ٍ ٌّتطل ثطًبهِ هؿئَل

ًبهِ ثب اٍلَيت اًقَبز تيبّن ًبهِ ثب تَرِ ثِ هبّيت عطح ثب هطاّع ترههی حَظُ عطح اًزبم قَز.اًقَبز تيبّن -3-7
 یّبي هيبًتكْل  هصّجی،ّيئبت  ّبي ىطٌّگی، تجلينی،ّبًَى ّبي ٍطآًی قْطي ٍ ضٍؾتبئی،ذبًِ هإؾؿبت، 

ّبي اؾالهی، هطاّع ؾؿبت ٍطآًی، اتحبزيِ اًزوياتحبزيِ هإ  ّبًَى هساحبى،  ی،ترههی )قَضاي ّيئبت هصّج
 ثبقس.آهَظـ هساحی ٍ ...( هی

ًبهِ ثب اقربل حٍََی ثِ ذهَل اقربل حٍََی زاضاي هزَظ اظ ؾبظهبى تجلينبت اٍلَيت اًقَبز تيبّن :1ًْتِ 
 ثبقس.اؾالهی هی

ّبي ؾبظهبى ضا ثطاي ّبي تكْلي قطايظ ّبضي ذَز، يْی اظ ٍبلتّبي رْبزي تطميت قًَس ثِ اٍتضبگطٍُ : 2ًْتِ
 تجلينی، ّيئت هصّجی، هَؾؿِ ٍطآًی ٍ ذبًِ ٍطآى(-)حجت ّبًَى ىطٌّگی ازاهِ ىقبليت اًتربة ًوبيٌس.

 ثبيؿت زض ٍبلت ّوِ ٍاگصاض گطزز.ّب ثِ ّيچ فٌَاى ًجبيس هزطي عطح ثَزُ ٍ ارطاي عطح هیازاضات قْطؾتبى: 3ًْتِ 

   تَنيِ زاضز ّوطاُ ثِ ضا تجقبتی حَيَی اقربل ثِ ثالفَو ّبي ّوِ پطزاذت ايٌِْ ثِ فٌبيت ثب: )هْن(4تِ ًْ
 گعاضقبت اذص ٍ پيگيطي هكْالت هَضَؿ ايي تجقبت رولِ اظ. گطزز پطزاذت حٍََی اقربل ثِ ّبّوِ ايي قَزهی

 نَضت زض ٍ ثَز ًرَاّس پيگيطي ٍبثل ّوِ، گيطًسُ تقْسات پيگيطي ىيوبثيي، تيبّن ارطاي فسم نَضت زض ٍ ثَزُ
 . گطززهی اضث ٍبًَى هكوَل ٍ هحؿَة ٍي هبتطُ رعء زضيبىتی ٍرَُ هبًسُ ايكبى، ىَت

 ثِ قْطؾتبى زض آى فَاٍت ثقسي هكْالت ثطٍظ ٍ حَيَی اقربل ثب ًبهِتيبّن اًقَبز نَضت زض :هْن ثؿيبض ًْتِ
 ضئيؽ /ٍآهَظقی پػٍّكی ىطٌّگی،هقبٍى ٍ هَضَفیّبضقٌبؼ بىاؾت زض ٍ ازاضُضئيؽ ٍ هَضَفیّبضقٌبؼ فْسُ
 .ثبقسهی ٍطآًی اهَض ازاضُ
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ت ّط فٌَاى ثِ حّبي ارطايی آى، پطزاذت ّطگًَِ ٍرِ تًبهِزض ضاؾتبي ارطاي ٍبًَى هجبضظُ ثب پَلكَيی ٍ آييي -3-8
ُ اهَض هبلی ٍ شيحؿبثی اٍسام ثبقس ِّ تَؾظ ازاضهؿتلعم احطاظ َّيت اقربل هیاقربل، افن اظ حَيَی يب حٍََی 

 هی قَز.

 گطزز. هكرم« الو»ثب تَرِ ثِ ىطم اي ثَزى اظ ًؾط حوبيتی ٍ ثطًبهِ آىًبهِ هبّيت زض هتي تيبّن -3-9

ِّ  ٍ زض تيبّن ًبهِ قْطؾتبًی ضئيؽ ازاضُ هی ثبقس ثبقساؾتبى هی هَضَفیّبضقٌبؼ اؾتبًی ًبهِ ًبؽط ىٌی تيبّن  -3-10
 ًبهِ ٍيس گطزز.زض تيبّن

تبثقِ پؽ اظ زضيبىت هزطي هقطىی قسُ تَؾظ ازاضات  یىطٌّگ یجبًيٍ پكت یّبضقٌبؼ اهَض فوَههتٌبؽط ثب ّويي ىطآيٌس  *
عی چْبض ضٍظ ّبضي )ّيت ضٍظ ّبضي پؽ اظ تبضيد اثالميِ ثرف  ؛ٍطاض گطىتِ اؾتّبضقٌبؼ هَضَفی ِّ هَضز تأييس ضئيؽ ازاضُ 

ًبهِ)ضٍـ اٍل تَظيـ افتجبض( عجٌ ٍَافس ازاضُ اهَض قسُ زض اؾتبى ًؿجت ثِ اًقَبز تيبّنىطٌّگی ٍ ٍطآًی(، ثب تَرِ ثِ ضٍـ اًتربة 
ًوبيس، يب ايٌِْ ًؿجت ثِ هقطىی هقيي)ضٍـ هبلی ٍ شيحؿبثی اٍسام ٍ ّوطاُ هساضُ ذَاؾتِ قسُ اظ عطيٌ پؿت ثِ اؾتبى اضؾبل هی

)حتوبً زض اضؾبل ًبهِ ّب، يِ ضًٍَقت ثِ زثيطذبًِ ّبضگطٍُ  ًوبيس.ثِ اؾتبى اٍسام هی اتَهبؾيًَی زٍم تَظيـ افتجبض( اظ عطيٌ ًبهِ
 ًؾبضت زازُ قَز.(

ًبهِ اظ اؾتبى ِّ تَؾظ ازاضُ اهَض هبلی ٍ شيحؿبثی يب ازاضُ قْطؾتبى پؽ اظ زضيبىت ضًٍَقت ًبهِ افالم ٍاضيعي افتجبض تيبّن ًْتِ:
ٍ  یّبضقٌبؼ اهَض فوَهثِ ضَفی قْطؾتبى اضربؿ ًوبيس ٍ ّن تَؾظ ثرف ىطٌّگی /ٍطآًی اضؾبل قسُ اؾت؛ ّن ثِ ّبضقٌبؼ هَ

 ِّ ّط ّسام ًؿجت ثِ ٍؽبيو هحَل قسُ اٍساهبت هَتضی ضا اًزبم زٌّس. ،ی قْطؾتبىىطٌّگ یجبًيپكت

 اخذ گشارش ػولکزد اس گیزنده کوک هزحله نظارت:

  ًؾبضت گطٍُ يت حضَض ىيعيْی افضبثِ نَض(، العاهیالم ٍجلی ظهبى ٍ هْبى )ِّ ثب اف طزحًظبرت حیي اجزای الف: 

 .سًٌوبيثطضؾی هی« الو»ّبي اضائِ قسُ زض ىطم عجٌ قبذماي اًزبم ذَاّس قس ٍ احطثركی ٍ ّبضايی، ّيييت، آحبض ٍ ًتبيذ ضا ثطًبهِ

اظ عطيٌ اضؾبل پيبم  ثبقس ِّّب ثِ فْسُ ّبضقٌبؼ هَضَفی هیهؿئَليت افالم ظهبى ٍ هْبى ارطاي عطحًْتِ هْن: 

ًبهِ اثالميِ ارطايی ٍ ًؾبضتی ٍ قوبضُ افالم ٍاضيعي زض پيبم اتَهبؾيًَی قوبضُ ی قبهلاعالفبت .گيطزتَهبؾيَى نَضت هیا

)زض نَضت فسم افالم ًبهِ اقبضُ قَز. ثبيس زضد قَز ٍ زض نَضت اهْبى اعالفبت تْويلی ًبم ٍاحس، ًبم عطح قوبضُ تيبّن

گطىت ٍ فَاٍت  ًرَاّسّبي ثالفَو اضؾبلی هَضز تأئيس ٍطاض طح ،هؿتٌسات ّوٍِجل اظ ارطاي ع "سِ رٍس"ظهبى ٍ هْبى 

 ثبقس.(آى هتَرِ ّبضقٌبؼ هَضَفی هی

ثبيس ّبضقٌبؼ هَضَفی قْطؾتبى ظهبى ٍ هْبى ارطاي  تَظيـ افتجبض نَضت گطىتِ اؾتثِ ضٍـ زٍم ّبيی ِّ زض عطح ًْتِ:

 اي افالم ًوبيس.ّبضگطٍُ ًؾبضت ثطًبهِ ِثِ زثيطذبًاظ عطيٌ اضؾبل پيبم اتَهبؾيَى عطح ضا 

زض نَضت ّكو ّطگًَِ هكْل زض ارطاي عطح، ثالىبنلِ ثب ّوبٌّگی الظم تالـ ثطاي ضىـ آى زض حيي ارطا نَضت  تبصزُ:

 گيطز.
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ضا زض ؛ فولْطز ّبضقٌبؾبى ّب(ًبهِّبي ثالفَو/تيبّن)ّوِّبثطًبهٍِ ؾٌزف ّبضگطٍُ ًؾبضت فالٍُ ثط اضظيبثی  ثؿيبض هْن:
ؾٌزف ٍ  ،قــْـبيـبت ثـِ ٍ پــبؾـرـگـَيـی فــوـلـْـطز اضظيــبثـی ثـبظضؾـی، ّب ثب ّوْبضي ٍاحسذهَل ارطاي عطح

 .هی ًوبيساضظيبثی 

 پصيطز:اًزبم هی ظيطاضائِ قسُ ثِ قطح  گعاضقبتثطاؾبؼ هساضُ ٍ  پس اس اجزای طزح: ًظبرتب: 

 

 نحوه تنظین هـسـتـنـدات کوک تالػوض -4
ّي؛ ّليِ ّبضٌّبى ثِ ايي انل تَرِ ّبي ثالفَو ثِ اتَهبؾيَى آيثب تَرِ ثِ اًتَبل ثركی اظ ىطآيٌس ّوِ هطُ ثؿيبضهْن:تج

ثبقس. ثِ ّويي رْت اضربفبت ًبهِ هؿتٌسات  زاقتِ ثبقٌس ِّ پٌل ّبضثطي اتَهبؾيَى ّط ّبضهٌس ثِ هٌعلِ اهضبء ظًسُ ىطز هی
ثبقس ٍ ثبض ٍبًًَی َى ثِ هٌعلِ تأييس فولْطز ارطايی عطح، ّعيٌِ ّطز ٍ هحتَيبت ًبهِ هیّبي ثالفَو)ىطم ة( زض اتَهبؾيّوِ

 ًوبيس.ثطاي ّط اضربؿ ثطاي ّبضهٌس ايزبز هی

زض ضاؾتبي ىطآيٌس اتَهبؾيًَی؛ ثب تَرِ ثِ العام تأييس ًؾبضت ًبؽط ىٌی تَؾظ هقبٍى ىطٌّگی، پػٍّكی ٍ آهَظقی/ضئيؽ ازاضُ   *
هَضَفی( ٍ ًبؽطيي ًبؽط ىٌی اؾتبى)ّبضقٌبؾبى اي؛بضت ًبؽطيي ّبضگطٍُ تَؾظ هؿئَل ّبضگطٍُ ًؾبضت ثطًبهِاهَض ٍطآًی ٍ ًؾ

اًتربة هتٌبؾت ثب ًتيزِ ثطضؾی ٍ پبضاه ذَز ضا زاقتِ ثبقٌس ٍ زض  "ًَؿ فول"ثبيؿت زض اضربؿ ًبهِ زض ٍؿوت ّبضگطٍُ هی
تأييس ثطاي هؿئَليي ٍ ًبؽطيي طاه تبيپ ًوبيٌس تب فلت تأييس يب فسمگعاضـ ًؾبضت ذَز ضا زض يِ پبضاگ "زؾتَض اضربؿ"ٍؿوت

ثبالزؾتی هكرم ثبقس. ثِ ّويي تطتيت هسيطّل، هقبٍى ىطٌّگی، پػٍّكی ٍ آهَظقی، ضئيؽ ازاضُ اهَض ٍطآًی، هؿئَل ّبضگطٍُ 
زؾتَض "ًوبيٌس  ٍ زض ٍؿوتصٍل هیاًتربة هتٌبؾت ثب پبضاه ذَز ضا هج "ًَؿ فول"اي ، زض اضربؿ ًبهِ زض ٍؿوت ًؾبضت ثطًبهِ

 ثب ًؾط ذَز ًتيزِ تأييس يب فسم تأييس ضا ثِ زثيطّبضگطٍُ  افالم ًوبيٌس. ىطاذَض "اضربؿ

پؽ اظ ثب ّوْبضي عطه زٍم ثهَضت زٍيٌ ٍ ّبهل اٍسام ًوَزُ ٍ « 2ة/»ٍ« 1ة/»ّبضقٌبؼ هَضَفی ًؿجت ثِ تْويل ىطم* 
تَؾظ عطه  )ىبّتَض، ىيف ٍاضيعي ٍ ميطُ(ّوطاُ هؿتٌسات "هطّع اؾتبى"زض  بم قسُ؛ّبي اًزتأييس فولْطز ٍ ّعيٌِ ّطز ىقبليت

ثِ ضئيؽ ازاضُ اظ پؽ اظ گطىتي تأييس  "ازاضات تبثقِ "زض ٍ اي اضائِ قَزًبهِ ثِ زثيطذبًِ ّبضگطٍُ ًؾبضت ٍ ٌّتطل ثطًبهِزٍم تيبّن
عطيٌ اتَهبؾيَى ّوطاُ ىبيل گعاضـ ثِ اظ  يٌس شيلعی ىطآاظ پؽ تب  ی اضائِ ًوبيسىطٌّگ یجبًيٍ پكت یّبضقٌبؼ اهَض فوَه

  قَز.اضؾبل اي ًؾبضت ٍ ٌّتطل ثطًبهِزثيطذبًِ ّبضگطٍُ 

ايي زؾتَضالقول ًؿجت ثِ  "ًحَُ تٌؾين هؿتٌسات"هغبثٌ ثرف قْطؾتبى یىطٌّگ یجبًيٍ پكت یّبضقٌبؼ اهَض فوَه -
تهَيط آى ضا اظ عطيٌ اتَهبؾيَى ّوطاُ ثب ىبيل گعاضـ  ٍ ب ضا اؾْيّىطم اٍسام ًوَزُ ٍّب ٍ هؿتٌسات ضؾيسگی ٍ هويعي ىطم

عجٌ ٍَاضُ ّب ثِ ّوطاُ هؿتٌسات)ىبّتَض، ىيف ٍاضيعي ٍ ميطُ(، اضؾبل ًوبيس ٍ انل ىطم "ايزثيط ّبضگطٍُ ًؾبضت ثطًبهِ"ثِ 
 ، ًؾبضت ٍ ٌّتطلرْت هويعيًيبظ ٍ ّبضگطٍُ ثِ اٍتضبء  زض قْطؾتبى ثبيگبًی قَزتقطيو قسُ زض ثرف قطايظ ىبّتَض ، 

  ًوبيس.ّب هطارقِ هی هؿتٌسات ثِ قْطؾتبى

ٍ  ثبقس ی/ٍطآًیىطٌّگ ِاثالمي فٌَاى ٍ ًبهِثبيس زٍيَبً ّوبى فٌَاى شّط قسُ زض تيبّنزض ًبهِ اضؾبل هؿتٌسات، فٌَاى ًبهِ  -
اثالميِ "ًبهِ ّوچٌيي قوبضُ .لحبػ قَزقْطؾتبى....{ -فٌَاى عطح.....-ّبي ثالفَو}هؿتٌسات ّوِحتوبً ثِ نَضت 

ّب زض ظًزيطُ هسضُ هطتجظ قَز. الظم ثِ شّط اؾت ّليِ ىطآيٌس زضد ٍ ثِ قوبضُ ايي ًبهِ "افالم ٍاضيعي"ٍ  "ًؾبضتی-ارطايی
گيطز ثِ ّويي رْت زض نَضت فسم ضفبيت انَل شّط زض اؾتبى اظ عطيٌ اتَهبؾيَى نَضت هی"ثطضؾی ٍ تبييس هؿتٌسات"

 بثی ؾبالًِ آى ازاضُ هَحط ذَاّس ثَز.قسُ زض اضظقي

گعاضقبت ًْبيی "،ّبي ًؾبضتیزثيطذبًِ ّبضگطٍُ ثِ زؾتگبَُرِ ثِ ايٌِْ هالُ اضائِ هؿتٌسات ثب ت: هْن ًْتِ ثؿيبض
 گعاضـالظم اؾت ىبيل  ثِ زثيطذبًِ اضائِ گطزز ٍ ازاضات تبثقِگعاضقبت  «الو»زض اؾتبى هغبثٌ ىطم  ثبقسهی "ىطٌّگی/ٍطآًی
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ًؾبضتی اقبضُ قسُ اؾت  -گعاضـ تهَيطي ٍ ميطُ( ِّ ًَؿ آى زض اثالميِ ارطايیساٍل، رارطاي عطح)ثَلتي،  ٌّگی/ٍطآًیىط

یبدآٍری هی ضَد ًزم افشار آیکي قببلیت پیَست  .اضؾبل قَزپيَؾت ًبهِ ثِ ،  «ة»ىطم  ّوطاُاظ عطيٌ اتَهبؾيَى 

هگبببیت ًذارد ٍ ظزفیت ّز فبیل پیَستی ًیش بیص اس یک هگبببیت ًببیذ  5بیص اس بزای ّز ًبهِ را 

پيَؾت ثِ ًبهِ ضا زاقتِ  اي ثطًبهِ ضيعي ًوبيٌس ِّ گعاضـ ًْبيی اهْبىّوْبضاى قْطؾتبًی ثِ گًَِ  ثب ايي تَضيح، .ببضذ

ثِ آى اقبضُ قَز ٍ ىبيل گعاضـ ضا ًيع اظ عطيٌ پيبم ضؾبى ايتب ثِ زض ًبهِ  ،زض نَضت ثبال ثَزى حزن ىبيل گعاضـثبقس. ٍلی 
  اضؾبل ًوبيٌس . 09037932982قوبضُ 

 زض نَضت ًيبظ ثِ اضائِ فْؽ زض گعاضـ ، ٍَاضُ ٍ هكرهبت آى ثِ قطح شيل اضائِ گطزز:

)فْؽ اؾـتبز ثـب روقيـت ٍ ثٌـط     فْؽ ثِ نَضت ٍاضح ٍ هكرم  5تب حساّخط  3ثطاي تِ ثطًبهِ حساٍل ًْتِ: 

 ٍ زض يِ نيحِ اضائِ گطزز.  ًوبيبى ثبقس( "تبضيد"ٍ  "ًبم عطح"پكت ؾي 

 5تب حساّخط  3ّبي زيٌی ٍ ميطُ ثبيس ثطاي ّط ثطًبهِ حساٍل ّبي ىطٌّگی، گيتوبىهَاضزي هبًٌس ّؿتِ ثؿيبض هْن:

 تيْيِ ٍ اضائِ گطزز.  Folderْؽ ثِ نَضت ٍاضح ٍ هكرم، ثَؾيلِ ف

ٍ ٍ ميطُ، نَت آى ضجظ ّبي زيٌی زٍضُ آهَظقی، گيتوبىهبًٌس ؾرٌطاًی،  ،گيطزّبيی ِّ زض آى ارطايی نَضت هیثطًبهِ -

 اضائِ گطزز. 

 ثبقس. تَرِ: حزن ىبيل ّبي گعاضقی عَضي ثبقس ِّ اهْبى اضؾبل اظ عطيٌ اتَهبؾيَى ضا زاقتِ

 

      :ایّبی کبرگزٍُ ًظبرت بزًبهِرٍش تکویل فزم*

ثب ًْبت ٍ  "ازاضات تبثقِ"ٍ زض  «الو»ىطم  ّبيثب ًْبت ٍ قبذم "هطّع اؾتبى"زض ّب ّليِ هٌسضربت زض ىطم:  1ًْتِ 

قَز ثِ یتغجيٌ زازُ ه ٍطآًی اهَض ازاضُ/ آهَظقی ٍ پػٍّكی ًؾبضتی هقبًٍت ىطٌّگی،-ّبي اثالميِ ارطايیقبذم

 قَز.ّويي رْت زضنَضت فسم تغجيٌ، هؿتٌسات تبييس ًوی

ٍ اثالميـِ  « الـو »فٌـَاى ىـطم  ًبهـِ ٍ  ّب ثبيس زٍيَـبً ّوـبى فٌـَاى شّـط قـسُ زض تيـبّن      فٌَاى عطح زض ىطم:  2ًْتِ 

 ثبقس. ىطٌّگی/ٍطآًی

 يبززاقت ًوبيٌس. ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ذَز ضا حتوبً«  2ة/»ٍ« 1ة/»ّبي نبحجبى اهضبء زض ىطم: 3ًْتِ 

 

 1ة/»زم ـــف» : 

: ًْـبتی اظ رولـِ تـبضيد، ؾـبفت، هْـبى ارـطا، ًـبم         گعاضـ تيهـيلی  -« 1ة/»رْت تْويل ٍؿوت اٍل ىطم ًْتِ : 

ثـِ عـَضي ّـِ     اقـبضُ قـَز.   ًؾـبضتی -ارطايی اثالميِتقساز ٍ هبّيت هسفَيي ٍ... عجٌ  هساح، ٍبضي، هزطي،ؾرٌطاى،
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ىطو ّـِ زض  زٍت ًوبييس هتي پيفازاضات تبثقِ  ْبضچَة ارطايی عطح هتهَض قًَس.هأهَضيي ًؾبضتی قْل زضؾتی اظ چ

 اًتْبي ٍؿوت گعاضـ تيهيلی آهسُ اؾت ثِ نَضت زٍيٌ تْويل گطزز.

 : « 1ة/» ىطم رْت تْويل ٍؿوت زٍمًْتِ : 

 ايـي ثرـف   زض ثٌسي ًؾطؾـٌزی ٍ روـ ثِ ثيبى آحبض ٍ ًتبيذ ارطاي عطح اقبضُ زاضز ًتيزِ ٍ ثطآيٌس ًؾطؾٌزی -

 . اضائِ گطزز

 ًَبط ٍَت اقبضُ ثِ ًْبت هخجتی زاضز ِّ ثبفج هَىَيت ٍ ًيل ثِ اّساه عطح قسُ اؾت.  -

ًَبط ضقو اقبضُ ثِ توبم چيعّبيی زاضز ِّ ثبفج فَت هبًسى، ايزبز هكْل ٍ يِ هبًـ رْـت ضؾـيسى ثـِ      -

 اّساه ثَزُ اؾت.

زض ايي ذهَل ازاضُ قْطؾتبى ثِ روــ ثٌـسي   ِ ًيبظؾٌزی ٍ اهْبى ؾٌزی عطح ثطاي ؾبل آيٌسُ ٍ ًْبتی ّ -

 قَز.زض ايي ثرف اقبضُ هیهی ضؾس، 

اي ًؿجت ثِ نحت ٍ اضظيبثی ّيييت گعاضـ؛ ّبضقٌبؾبى هَضَفی ثب تَرِ ثِ ثطضؾی زثيطذبًِ ًؾبضت ثطًبهِ ًْتِ هْن:

 زض تٌؾين ايي ثرف زٍت ّبىی ضا لحبػ ًوبيٌس.

 

 ذ رسیذ )اّذاء جَایش(تطبیق، ٍاریشی، اخ:  2ة/ زم ضوبرُـــف 

ّب زض ايـي ىـطم ٍاضز   رَيی ؾِ ىطم تغجيٌ، ٍاضيعي، اذص ضؾيس )اّساء رَايع( ثب ّن ازمبم قسُ ٍ ّليِ ّعيٌِرْت نطىِ

 ثبقس.ّطز هیقَز. اهضبء ايي ىطم ثِ هٌعلِ تأييس ّعيٌِهی

اىطاز ٍاضيع گـطزز ٍ اعالفـبت ّبهـل     ارطايی، اؾبتيس ٍ هجلنيي ثبيس ثِ حؿبة ثبًْیّب ثِ فَاهلّليِ پطزاذتًْتِ: 

  ثِ زٍت ٍ ّبهل تْويل گطزز. ذَاؾتِ قسُ زض ايي ىطم

ثِ ّوـبى   زٍيَبً (ارطايی ٍ ..... حؿبة اؾبتيس، فَاهل)ّبي ٍاضيعي ىبّتَضّب ٍ ىيف ؛زٍت ىطهبييس زض رسٍل تذکز:

 هطتت ٍ ثبيگبًی گطزز.تطتيت ًَقتِ قسُ زض رسٍل 

 حبلت ٍرَز زاضز ِّ ثِ قطح شيل هی ثبقس: زض ذهَل اّساي رَايع زٍ

ثبيـس ىـطم اّـساء     هكرم ثبقسثيٌی قسُ ٍ قرم گيطًسُ اظ ٍجل ّبيی ِّ اّساء رَايع پيفزض عطححبلت اٍل : 

رَايع ثغَض ّبهل تْويل ٍ اظ زضيبىت ٌٌّسگبى رـَايع اهضـبء اذـص قـَز، الجتـِ اگـط رـَايعي ّـِ هجلـل آى ظيـط           

 ل الظم اؾت ٍلی اذص اهضبء اظ زضيبىت ٌٌّسگبى العاهی ًساضز. ضيبل ثبقس اضائِ رس500.000ٍ
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)هبًٌس هطاؾوبت هلی ٍ هصّجی، ّوبيف ّـب ٍ اظ ايـي ٍجيـل(    هكرم ًجبقساگط قرم گيطًسُ اظ ٍجل حبلت زٍم: 

 "هطّـع اؾـتبى  "ٍ زض  ٍ ضئيؽ ازاضُ تَؾظ ّبضقٌبؼ هَضَفی "ازاضات تبثقِ"زض اي تَؾظ هزطي تٌؾين ٍ نَضتزلؿِ

 تأييس گطزز. هقبٍى ىطٌّگی، پػٍّكی ٍ آهَظقی/ضئيؽ ازاضُ اهَض ٍطآًیٍ ّبضقٌبؼ هَضَفی تَؾظ 
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 ضزایط فبکتَرّب: 

 . ًجَزى آى اؾت "َضيـــؾ" تطيي هَضَؿ زض ذهَل اضائِ ىبّتَض،هْن

ٍجيل ًبم  ًبهِ زٍت ًوبييس ضوي فسم ذظ ذَضزگی ىبّتَض ّليِ هَاضز اظزض ذهَل ىبّتَضّبي اذص قسُ زض ارطاي تيبّن

ذطيساض، تبضيد ، قطح ّبال، تقساز ٍ هجلل ّل ٍ روـ ّلی ىبّتَض نحيح ًَقتِ قسُ ثبقس ٍ ىبّتَض تَؾظ ىطٍقگبُ هْط ٍ 

 اهضبء قسُ ثبقس.

زض نَضتيِْ هْط ىطٍقگبُ ىبٍس آزضؼ ٍ قوبضُ توبؼ ثبقس ثبيس آزضؼ ٍ قـوبضُ توـبؼ ىطٍقـگبُ ثهـَضت     : 1ًْتِ

َؾظ ىطٍقٌسُ هْط ٍ اهضبء گطزز. ّوچٌيي اظ لحبػ هغبثَت اٍـالم ىـبّتَض ثـب هْـط     زؾتی زض پبييي ىبّتَض زضد ٍ ت

 ىطٍقگبُ زٍت الظم نَضت گيطز.

ٍ ثِ ّيچ فٌَاى تبضيد ىبّتَضّب ٍجل اظ قطٍؿ ٍ يـب   ثبقسًبهِ تبضيد ّليِ ىبّتَضّب ثبيس زض هحسٍزُ هست تيبّن: 2ًْتِ

 ازاضُ ّل؛ّتجی اظ  ًبهِ ًجبقس؛ هگط ثب هزَظثقس اظ  پبيبى هست تيبّن

ًَى هساحبى ثبيس تَؾظ ّبّبي زيٌی ، ّليِ ىبّتَضّبي قَضاي ّيئبت ٍ ثب تَرِ ثِ زؾتَضالقول هؿإٍل تكْل -1

 .قَزًویهؿئَل قَضا ٍ ّبًَى هساحبى هْط ٍ اهضبء گطزز. زض ميط ايٌهَضت اؾٌبز تبييس 

ُ "طتيت ؾبظي زٍت ىطهبييس اؾٌبز ثِ تزض ذهَل ًحَُ اضؾبل اؾٌبز ٍ يْؿبى  -2 ٍ  "ٍ... 2ة/ 1ٍة/ ىطم قـوبض

ٍـطاض   2ّبي ٍاضيعي ٍ ىبّتَضّب ثِ تطتيت هـَاضز ًَقـتِ قـسُ زض ىـطم ة/    ىيف ؾپؽ زيگط هؿتٌسات ضويوِ قَز.

زض ظهبًي هٌگٌِ ظزى زٍت قـَز ّوـِ    ثِ ؾوت ثيطٍى ٍطاض ثگيطز.ّبي ٍاضيعي ىيفٍؿوت پطىطاغ ثگيطز، ّوچٌيي 

 ت قًَس.ؾِّ ّط زٍ ثب يِ ىبنلِ ظزُ قسُ اؾت ثِ ّن پيَهٌگٌِ  زٍّب ضا ثگيطز ٍ ثب ثطگِ

 ثبقس. "ؾبذت ايطاى"اٍالم  العاهبً ثبيسزض ّعيٌِ ّطزّب  -3

 

 

 

 ای ادارٌ كل تبلیغات اسالمي خراسان رضًیبروامٍي كىترل دبیرخاوٍ كارگريٌ وظارت 
 


