ثؼوِ سقبلي

آييه وبمٍ « َستٍَبي مطبلعبتي ي پژيَطي» در مديريتَبي استبوي ببوك مسكه
ّوبًغَس ِّ هي داًين اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثِ هٌؾَس ّوِ ثِ گؼششؽ ٍ ديـجشد سَاًبيي
فلوي ثبًِ دس صهيٌِّبي هخشلو هبلي ،ثبًْي ،افشجبسيً ،يشٍي اًؼبًي ،ىٌبٍسي اعالفبر ،ثبصاسيبثي ٍ ٍ ....
ّوچٌيي سَػقِ ًيشٍّبي هشخلق دس ايي صهيٌِ ّب ٍ ثْجَد ػغح دظٍّؾ دس ٍاحذّبي هخشلو ثبًِ
ىقبليز هيًوبيذ .اص ػَي ديگش ثب سَخِ ثِ ٍخَد ًيشٍي خَاى ٍ سحليل ّشدُ دس ثبًِ ِّ ّوِ ػبلِ ًيض ثِ
سقذاد ايي ًيشٍّب اضبىِ هيؿَد ،ايدبد سـْلي خْز ّوبٌّگي ٍ ّن ساػشبيي ايي ًيشٍي ىقبل ثب اّذاه
ثبًِ ،دس ػشاػش ّـَس ضشٍسي ثِ ًؾش سػيذُ ٍ ٍخَد ّويي سَاى ٍ دشبًؼيل ثبفث گشديذُ سب ًيبص ثِ
سـْيل "ّؼشِّبي دظٍّـي" ثيؾ اص ديؾ دس ثبًِ احؼبع گشدد .دس حَيَز دٍساى عَالًي خذهز
دس ػبصهبى ،ىشكز هٌبػجي اػز سب ّبسٌّبى هؼشقذ ،دشاًشطي ٍ سحليل ّشدُ ،فالٍُ ثش اًدبم ٍؽبيو ٍ
هؼئَليزّبي هحَلِ ،ثِ ىقبليزّبي سحَيَي هثل سـْيل گشٍُّبي فلوي ٍ دظٍّـي دشداخشِ ٍ ثب حيؼ
سخلقّبي فلوي خَد ،هْبسرّبي دظٍّـي خَد سا ًيض اسسَبء دٌّذ .ايي اهش فالٍُ ثش ايٌِْ ثبفث ثلَك
اػشقذادّب ٍ خالٍيزّب دس يِ ّبس گشٍّي هيگشدد ،ثْششيي ثشًبهِ ثشاي ّذىوٌذ ّشدى ىقبليزّبي
فلوي ،آهَصؿي ّبسٌّبى ثب اّذاه فبليِ ثبًِ ًيض هيگشدد .لزا هيسَاى ًشيدِ گشىز ِّ هَثشسشيي ساُ
اسسَبء هْبسر ٍ داًؾ ّبسٌّبى دس هحيظ ّبسي ،اًدبم ىقبليزّبي دظٍّـي دس ٍبلت ّبس گشٍُّبي اػشبًي
ٍ سـْيل ّؼشِّبي فلوي ،دظٍّـي اػز.

مبدٌ َ -1دف:
 ىشاّن آٍسدى هَخجبر سََيتز ٍ اػتشوشاس ىقبليتزّتبي هغبلقتبسي ٍ سحَيَتبسي دس ػتغح ؿتقت ٍهذيشيزّبي ثبًِ هؼْي.
 آهبدُػبصي ٍاحذّبي اػشبًي ثشاي ؿٌبخز ٍ اسايِي ساُ حلْبيي خْز حل هؼبيل هٌغَتِ اي ثبًتِ اصٍجيل ساُّبسّبي ثْيٌِي خزة هٌبثـ ٍ حل هـْالر افشجبسي ٍ ػبيش هؼبئل ثبًْي هٌغَِ اي.
 سََيز ٍاحذّبي اػشبًي دس خْز اًدبم هغبلقبر ٍ دظٍّؾّبي ّتبسثشدي ٍ دس ساػتشبي دػتشيبثي ثتِاًغجبً ايي ًؾبمّب ٍ سذاثيش اخز ؿذُ ثب اّذاه ٍ ػيبػزّبي ّالى ثبًِ.

مبدٌ  -2يظبيف:
ٍؽبيو ٍ ىقبليزّبي ّؼشِّبي هغبلقبسي ٍ دظٍّـي اػشبًي فجبسسٌذ اص:
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 -1ثشسػي هٌبثـ ٍ اهْبًبر هَخَد دس ّليِ ؿْشّبي اػشبى ٍ سْيِ ٍ اسايِي عشحّب ٍ ساُّبسّتبيي ثتشاي
دػششػي ثِ ثبصاسّبي ّذه ٍ خزة هـششيبى خذيذ.
 -2ثشسػي ٍ اًدبم هغبلقبر سغجيَي دس صهيٌِي ٍضقيز هؼْي اػشبى ثب ديگش اػشبىّبي ّـَس.
ًَ -3ذ ٍ ثشسػي هؼبئل هبلي ٍ افشجبسي دس ثخؾ هؼْي ٍ ػبيش ثخؾّبي سدبسي دس اػشبى.
 -4ثشٍشاسي اسسجبط فلوي ثب داًـگبُّب ٍ هشاّض سحَيَبسي اػشبى ثِ هٌؾَس ثْشُگيتشي اص دشبًؼتيل ّتبي
هَخَد دس هٌغَِ.
 -5اسائِ ٍ ديـٌْبد فٌبٍيي سخللي ٍ ثبًْي ثش اػبع اٍلَيزّبي دظٍّـي ثبًِ ثتِ ّبسٌّتبًي ّتِ دس
حبل سْيِ دبيبى ًبهِّبي خَد خْز اسوبم دٍسُّبي سْويلي داًـگبّي هيثبؿٌذ.
 -6سقشيو ىقبليزّبي دظٍّـي ٍ سحَيَي دس اػشبى ٍ سقييي ًبؽش ٍ هدشي هشثَعِ ثتب ّؼتت هدتَص اص
اداسُ دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثبًِ ،ثش اػبع دػشَسالقولّب ٍ آئيي ًبهِّبي هَخَد.
 -7ديگيشي ٍ ًؾبسر ثش عشحّبي سحَيَبسي ٍ اسايِي گضاسؽ ديـشىز ّبس عشحّتبي دس حتبل اختشا دس
اػشبى ثِ اداسُ دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي.
 -8ىشاّن آٍسدى هَخجبر ثشگضاسي ّوبيؾّب ٍ ٌّيشاًؼْبي فلوي هٌغَِ اي ثتب ّوتبٌّگي ٍ ّوْتبسي
اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثبًِ ٍ داًـگبُّبي هٌغَِ ثش اػبع ىشايٌذ صيش:
الو – سْيِ فٌبٍيي اٍلَيزّبي دظٍّـي خْز ثشگضاسي ّوبيؾّتبي اػتشبًي ٍ اسائتِ آى ثتِ اداسُ ّتل
دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي خْز سبئيذ ٍ اثالك.
ة – سْيِ ىشاخَاى فٌبٍيي ديـٌْبدي ٍ هلَة اػشبى ثب سبّيذ ثش «ؿٌبخز ٍ سجييي ؽشىيزّبي هَختَد
دس اػشبى ،ؿٌبخز هضيزّب ،هـْالر ٍ هَاًـ سَػقِ ّوي ٍ ّييي ثبًِ دس هٌغَِ ٍ  »...ثلَسر اػشبًي ٍ
دس كَسر لضٍم ّـَسي خْز ثشگضاسي ّش چِ ثْشش ػويٌبس.
ج – خلت ّوْبسي داًـگبُّب ٍ هَػؼبر دظٍّـي ٍ سحَيَبسي هٌغَِ
د -دفَر اص هشخللبى ٍ اّل ىي خْز ثشگضاسي هيضگشدّبّ ،وبيؾّب ٍ ػويٌبسّبي سخللي دس هٌغَِ
 -9ىشاّن آٍسدى هٌبثـ ٍ هأخز فلوي هَسد ًيبص ثشاي سْيِي دشٍطُّبي سقشيو ؿذُ دس اػشبى.
 -10ايدبد صهيٌِ ّبي هؼبفذ ثشاي خلت ّوْبسي فلوي ّبسٌّتبى هٌغَتِ ٍ كتبحجٌؾشاى ٍ اًذيـتوٌذاى
هحلي.
 -11سْيِ گضاسؿبر هشحلِاي ٍ ًْبيي دشٍطُ ّبي سقشيو ؿذُ سَػظ هدشيبى عشحّب ٍ ثشسػي ٍ اسػبل آى
ثِ اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي خْز سبئيذ ًْبئي.
 -12ثشسػي ٍ اؽْبسًؾش دس خلَف فٌبٍيي دبيبى ًبهِّبي داًـدَيي ّوْبساى ؿبمل دس ثبًِ هؼْي دس
دسخِ اٍل ٍ ػبيش دبيبى ًبهِ ّبي داًـدَئي دس هٌغَِ ِّ ثش اػبع اٍلَيشْبي دظٍّـي افتالم ؿتذُ
سَػظ آى هذيشيز ٍ يب هجشٌي ثش اٍلَيشْبي دظٍّـتي افتالم ؿتذُ سَػتظ ثبًتِ ثبؿتذ دس هَغتـ
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ّبسؿٌبػي اسؿذ ٍ اًقْبع آى ثِ اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثِ هٌؾَس سلَيت ٍ ًيتض ديـتٌْبد
دبداؽ دس خلَف دبيبى ًبهِّبي اخشا ؿذُ.
توضيح  :گضاسؽ ّبي ًْبئي سَػظ هدشيبى عشح ،ثبيذ دٍيَبً ثش اػبع ىشهز ّبي عشاحي ؿذُ اػشبًذاسد
ِّ دس ىشمّبي ًوًَِ  ٍ 1ديَػز  1الي  4ايي دػشَسالقول رّش گشديذُ ،سٌؾين ؿَد.

مبدٌ  :3وحًٌ تطكيل جلسبت
خلؼبر ّؼشِّبي هغبلقبسي ٍ دظٍّـي دس ّش هبُ حذاٍل يِ ثبس( ثٌب ثِ سـخيق هتذيش هٌغَتِ  ،ثتب
ّذه ثشسػي هْوششيي هؼبيل ٍ هـْالر ثبًْي ٍ افشجبسي اػشبى سـْيل ٍ ًشبيح آى ثِ كَسر گضاسؿبر
دٍسُاي ػِ هبِّ ثِ اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثبًِ اسػبل هيگشدد.
تبصره -خلؼبر ّؼشِ ثب حضَس ّليِ افضبء سػويز يبىشِ ٍ سلويوبر آى ثب سبئيذ ٍ اهضبء اّثشيز افضتب
هقشجش هيثبؿذ.

مبدٌ  :4مسئًل َستٍ
هذيش اػشبى ،هؼئَل ّؼشِ هغبلقبسي ٍ دظٍّـي دس اػشبى ثتَدُ ّتِ ّليتِ گتضاسؽّتبي سخللتي
ديـٌْبدي سا ثشاثش دػشَسالقول اسائِ ؿذُ ،ثِ هٌؾتَس ثشسػتي ٍ سبييتذ ًْتبئي ثتِ اداسُ ّتل دتظٍّؾ ٍ
ثشًبهِسيضي ثبًِ اسػبل ٍ دغ اص سبييذ ديـٌْبدار ،هشاست سا خْز آمبص ّبس هحََيي ،اثالك خَاّذ ًوَد.
تبصره -اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثبًِ هيسَاًذ هَضَفبر ٍ فٌبٍيي دظٍّـي هَسد ًيبص سا دس حتذ
سَاى ّؼشِّبي هغبلقبسي اػشبًي ٍ اص عشيٌ هذيش هٌغَِ ،دس اخشيبس ّؼشِ هغبلقبسي اػشبى ٍشاس دّذ.

مبدٌ  :5سبختبر َستٍ
ّؼشِ ّبي هغبلقبسي ٍ دظٍّـي اػشبى ّب ثب حذاٍل ػِ ٍ حذاّثش دٌح فضَ ثبثز (هتذيش اػتشبى ثتِ
فٌَاى هؼٍَل ّؼشِ ،ساثظ اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي دس اػشبى ثِ فٌَاى دثيش ّؼشِ ٍ يِ سب ً 3يتش
اص ّبسؿٌبػبى يب هؼٍَليي كبحتًؾش ٍ هدشة ؿقت يب هذيشيز دس ّش يِ اص حَصُ ّبي دتَلي ٍ ثتبًْي،
اٍشلبدي ٍ هبلي ٍ هذيشيز  ،سـْيل هيگشدد .ايي ّؼشِّب حؼت هَسد اص ّوْبسي يِ سب حتذاّثش ػتِ
ًيش اص افضبي ّيبر فلوي يب دظٍّـي داًـگبُ ّب ٍ هشاّض آهَصؽ فبلي اػشبى دس حَصُّبي هزَّس (دس ّش
حَصُ يِ ًيش ثِ فٌَاى فضَ ميش ثبثز ،اػشيبدُ خَاٌّذ ًوَد.
تبصره  -1هذر فضَيز افضب ّؼشِ (افن اص افضبي ثبثز ٍ ميش ثبثز يِػبل هيثبؿذ .سوذيذ فضَيز
ايي اىشاد ثشاي دٍ ػبل هشَالي ،ثالهبًـ خَاّذ ثَد.
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تبصره  -2افضبي فلوي ٍ دظٍّـي ميش ثبثز ،ثِ ديـٌْبد هذيش اػتشبى ٍ سبييتذ اداسُ ّتل دتظٍّؾ ٍ
ثشًبهِ سيضي اًشخبة خَاٌّذ ؿذ .هذيش اػشبى هَؽو اػز ػَاثٌ سحَيَبسي ٍ هذاسُ فلوتي ٍ سحلتيلي
افضبي هضثَس سا خْز ثشسػي ٍ كذٍس دفَسٌبهِ فضَيز ،ثِ اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي اسػبل ًوبيذ.
تبصره  -3هذر سلذي ػوز دثيشي ّؼشِ دٍ ػبل هي ثبؿذ ٍ سوذيذ آى ثتشاي يتِ دٍسُ دٍ ػتبلِ ي
ديگش ثب سبييذ اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ،ثالهبًـ اػز.

مبدٌ  -6ارتببط تطكيالتي ي سبزمبوي بب ادارٌ کل پژيَص ي بروبمٍريسي ببوك:
ّ -1ؼشِّبي هغبلقبسي ٍ دظٍّـي ِّ دس هذيشيزّبي اػشبًي ثبًِ سـْيل هيؿًَذ ،دس اسسجبط ثب هبّيز
ٍ ٍؽبيو هغبلقبسي ٍ سحَيَبسي اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثبًِ ،اٍذام ثِ هغبلقبر ٍ اًدبم عشحّتبي
دظٍّـي خَاٌّذ ّشد.
ّ -2ليِ ديـٌْبدّبي هحََيي ٍ دظٍّـگشاى اػشبى ّب ثب اهضبء هؼٍَل ّؼشِ (هذيش اػتشبى ٍ دس ٍبلتت
الگَّبي هقشىي ؿذُ ثِ اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي اسػبل خَاّذ ؿذ.

مبدٌ  -7مقررات مبلي:
ّضيٌِّبي اداسي ٍ دـشيجبًي ّؼشِّبي هغبلقبسي ٍ دظٍّـي ،ثب سبييذ ٍ اهضبء هتذيش اػتشبى اص هحتل
حؼبثي ِّ ثِ ّويي هٌؾَس سقشيو هي گشدد ٍ ّضيٌِّبي سحَيَبسي اػشبىّب ًيض ثب سبئيتذ ٍ اهضتبء هتذيش
اػشبى ٍ سئيغ اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثبًِ (هغبثٌ ثب دػشَسالقولّبي هَختَد ثبًتِ اص هحتل
ثَدخِ دظٍّـي ثبًٍِ ،بثل دشداخز هيثبؿذ.
تبصره :دشداخز حٌ حضَس اػبسيذ داًـگبّي دس خلؼبر ّؼشِّبي هغبلقبسي ٍ دظٍّـتي ثتب سبييتذ ٍ
اهضبء هذيش اػشبى ٍ سئيغ اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثبًِ ٍبثل دشداخز هي ثبؿذ.

ضرح يظبيف رؤسبي َستٍَبي پژيَطي
هذيش اػشبى ِّ سيبػز ّؼشِّبي هغبلقبسي ٍ دظٍّـي سا داسا هيثبؿذ ٍؽبيو صيش سا ثشفْتذُ خَاّتذ
داؿز:
 .1اًشلبة دثيش ّؼشِ دظٍّـي دس اػشبى (ساثظ ٍ ػبيش افضبء ثبثز ّؼشِ
 .2اًشلبة افضبي ّيبر فلوي ثب سبييذ اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثبًِ
 .3سقييي دػشَسّبس خلؼبر ٍ كذٍس دػشَس ثشگضاسي خلؼبر ّؼشِّبي هغبلقبسي ٍ دظٍّـي
 .4سبييذ كَسر خلؼبر ثشگضاس ؿذُ ٍ دػشَس ديگيشي اًدبم آىّب
 .5سبييذ اػٌبد هبلي ّؼشِّبي هغبلقبسي ٍ دظٍّـي خْز اسػبل ثِ اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثبًِ
ثشاي اًدبم اٍذاهبر ثقذي
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 .6سذٍيي ٍ اسائِ ثشًبهِ ي هغبلقبسي ػبل آيٌذُ ّؼشِّبي هغبلقتبسي ٍ دظٍّـتي دس دبيتبى ّتش ػتبل ٍ
اسػبل آى ثِ اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثبًِ
 .7سْيِ گضاسؽ فولْشد ػبليبًِ ّؼشِّبي هغبلقبسي ٍ دظٍّـي ٍ اسائِ عشحّبي سحَيَتبسي ديـتٌْبدي
هحََيي ٍ دظٍّـگشاى ّؼشِ ّب ثِ اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثبًِ خْز عشح دس ؿَساي فتبلي
دظٍّؾ ثبًِ
 .8ىشاّن ًوَدى هَخجبر ؿشٍؿ عشح ّبي سحَيَبسي سبييذ ؿذُ ثشاي هحََيي اص عشيٌ اًقَبد ٍشاسدادّبي
الصم.
توضييحٍ :شاسداد ّبي هـبٍسًُ ،ؾبسر ٍ دظٍّـي هشسجظ ثب ّؼشِّبي هغبلقبسي ٍ دظٍّـي اػتشبىّتب اص
عشيٌ اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثبًِ ثب هدشيبى عشح هٌقَذ هيگشدد.

ضرح يظبيف رابطيه َستٍَبي پژيَطي استبنَب
 .1ؿشّز ٍ حضَس ىقبل دس خلؼبر ّؼشِ.
ّ .2وْبسي دس گشدآٍسي آهبس ٍ اعالفبر هشثَط ثِ دظٍّـْبي اػشبًي (ايدبد آسؿيَ ٍ هٌبثـ اعالفبسي .
 .3سدْيض ّشبثخبًِ ٍ هشّض اعالفبر سخللي دس اػشبى ٍ ػشدشػشي آى.
 .4اًدبم هْبسجبر ّؼشِ دظٍّـي اػشبى ٍ دي گيشيْبي هشثَعِ.
 .5سْيِ دػشَس ّبس خلؼِ ّؼشِ دظٍّـي اػشبى ثب ّوبٌّگي هؼئَل ّؼشِ دظٍّـي (هذيش اػتشبى ٍ
دفَر اص افضبء ثشاي ؿشّز دس خلؼِ.
 .6سْيِ ٍ سٌؾين كَسر خلؼبر ّؼشِ دظٍّـي اػشبى ٍ اسػبل آى ثِ اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي
ثبًِ.
ّ .7وْبسي دس سْية ىشاخَاى هَبالر ٍ ػبيش اهَس اص ٍجيل ثشگضاسي ّوبيؾ ّبي سخللي دس اػشبى ٍ ...
ّ .8وْبسي دس عشح ّبي سحَيَبسي ٍ سٌؾين گضاسؿْبي فلوي.
 .9دي گيشي ػبيش اهَس هشثَط ثِ ٍؽبيو ّؼشِّبي دظٍّـي اػشبى ثب ّوتبٌّگي اداسُ ّتل دتظٍّؾ ٍ
ثشًبهِسيضي ثبًِ.

فرايىد گردش کبر َستٍ َبي پژيَطي در استبن َب :
ّؼشِّبي هغبلقبسي ٍ دظٍّـي ثبيؼشي حؼت ضشٍسر ٍ داؿشي دػشَسّبس هقيي ،ثشاي ثشسػي هَاًـ ٍ
هـْالر ديؾسٍي ػبصهبى ،هبّيبًِ حذاٍل يِ خلؼِ سـْيل دٌّذ .هجبحث هغشح ؿذُ عجٌ ًوًَِ
كَسسدلؼِ ّؼشِ ّبي هغبلقبسي ٍ دظٍّـي اػشبى ً(....وًَِ ديَػز  ،سْيِ ٍ خْز اًدبم اٍذاهبر ثقذي
ثشاي اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثبًِ اسػبل هيگشدد .اص خولِ هجبحث ٍبثل عشح دس خلؼبر
ّؼشِّبي هغبلقبسي ٍ دظٍّـي هيسَاًذ ثشسػي هَضَفبر گضاسؿبر ٍ هيضگشدّبي سخللي اػشبًي ِّ
ثش هجٌبي اٍلَيز ّبي دظٍّـي ثبًِ اػز ثبؿذّ( .ش اػشبى دس اثشذاي ػبل ثب خوـثٌذي ًؾشار افضبء3 ،
فٌَاى ثشاي سْيِ ي دشٍطُ سخللي ٍ  2فٌَاى ثشاي هيضگشد سْيِ ٍ سلَيت ًوَدُ ٍ اص عشيٌ هذيشيز
اػشبى ثِ اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثبًِ افالم هيًوبيذ سب دغ اص سبئيذ ًْبئي آًْبً ،ؼجز ثِ سْيِ ٍ
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ثشگضاسي هيضگشدّب ٍ ّوچٌيي سقشيو ٍ اخشاي دشٍطُ ّبي اػشبًي اٍذام گشدد .يبدآٍس هي ؿَد ِّ افضبء
ّؼشِّبي هغبلقبسي ٍ دظٍّـي ثبيؼشي هحشَاي گضاسؿبر ٍ چگًَگي سًٍذ اخشاي هيضگشدّب سا دسخلؼبر
ّؼشِ دظٍّـي خَد ،هَسد ثحث ٍ ثشسػي ٍشاس دٌّذ .دس حَيَز ثبيذ گيز ِّ افضبء هحششم ّؼشِّبي
هغبلقبسي ٍ دظٍّـي ثبيذ ثِ ايي هْن سَخِ داؿشِ ثبؿٌذ ِّ دغ اص اًشخبة فٌَاى ٍ هَضَؿ گضاسؿبر ٍ
هيضگشدّب ،ثش ًحَُي اخشاي آى ًيض ًؾبسر دٍيٌ ًوَدُ ٍ دغ اص ثشسػي گضاسؿبر ٍ سىـ اؿْبالر احشوبلي
آى ،هجبدسر ثِ اسػبل گضاسؽ خَد ثِ اداسُ ّل دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثبًِ ٌٌّذ .سَخِ گشدد ِّ دس
هحشَاي گضاسؽّبي اسػبلي ،ثِ هؼبئل هغشح ؿذُ دس گضاسؽ دبػخ سٍؿي دادُ ؿذُ ٍ دس آخش ًيض،
خوـثٌذيً ،شيدِگيشي ٍ اسائِ ساُ ّبسّبي سٍؿي اسائِ گشدد.
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ثبػوِ سقبلي

كَسسدلؼِ ّؼشِ هغبلقبسي ٍ دظٍّـي اػشبى ...........
هَضَؿ خلؼِ:

ؿوبسُ خلؼِ:

سبسيخ :

ػبفز ؿشٍؿ:

خبسوِ:
و خانمها

حبضشيي خلؼِ :آقايان
مبيت خلؼِ :
هذفَيي خلؼِ:
هحل ثشگضاسي خلؼِ:

هَضَفبسي ِّ دس ايي خلؼِ هغشح گشديذ فجبسسٌذ اصً ِّ ................... :شيدِ ثشسػيّب ثِ ؿشح صيش اسايِ هيگشدد:

سديو
1

ًشبيح ثشسػيّب

هَضَؿ
-1

-1

ًشيدِگيشي ٍ ديـٌْبد:

اسبمي حبضريه در جلسٍ ي امضبء اعضبء
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ومًوٍ گسارش ميسگرد استبوي:
گضاسؽ ثشگضاسي هيضگشد سخللي اػشبى...................................
هَضَؿ هيضگشد:
سبسيخ ثشگضاسي هيضگشد:
ؿوبسُ خلؼِ :
افضبي دٌل:
عشح هؼئلِ:

ػَاالر هغشح ؿذُ دس خلؼِ :

خالكِ اي اص هشي هجبحث هغشح ؿذُ :

خوـثٌذي ٍ اسايِ ي سَكيِّبي ػيبػشي ثبًِ :
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دس سبسيخ / /

ثؼوِ سقبلي

ادارٌ کل پژيَص ي بروبمٍريسي ببوك مسكه
دستًرالعمل مبلي َستٍ َبي مطبلعبتي ي پژيَطي استبنَب ي وحًٌي پرداخت َسيىٍَب

هبدُ (ٍ - 1شاسدادّب ٍ هؼشٌذار ّضيٌِ ّبي اخشاي دشٍطُ ّبي دظٍّـي دس ّش اػشبى ثتش اػتبع ًوًَتِ
ىشم ّبي هٌذسج دس آيييًبهِ ّؼشِّبي دظٍّـي ،دتغ اص سبييتذ ٍ اهضتبء هؼتئَل ّؼتشِ دظٍّـتي
اػشبى(هذيش اػشبى  ،خْز سبييذ ًْبيي ٍ اًدبم اٍذاهبر هَشضي ثِ اداسُ ّتل دتظٍّؾ ٍ ثشًبهتِ سيتضي
اسػبل گشدد.
ّؼشِ هغبلقبسي اػشبى ثِ هٌؾَس ّوبٌّگي ٍ ثشًبهِسيتضي ىقبليشْتبي فلوتي ختَد ثتش اػتبع
هَشسار ،خْز حٌ حضَس افضبي ّؼشِ دس خلؼبر هي سَاًذ ّضيٌِ ّبيي سا لحبػ ًوبيذ .ايي ّضيٌتِّتب
هشـْل اص دٍ ثخؾ فوذُ صيش هي ثبؿذ ِّ هؼئَل ّؼشِ اػشبى ،هَؽو اػز آًْب سا سيْيِ ٍ ثِ ؿتشح
صيش لحبػ ًوبيذ .ايي ّضيٌِ ّب ؿبهل ثخـْبي فوذُ صيش اػز:
الو -حٌ حضَس دس خلؼبر خْز افضبي فلوي ٍ داًـگبّي(افضبء ميش ثبثز ثشاي داسًتذگبى
هذاسُ سحليلي داًـگبّي ّبسؿٌبػي اسؿذ ٍ دّششي دس ػبل  1390ثِ سشسيت ثشاي ّش ػبفز حضَس دس
خلؼبر ثِ سشسيت  400/000سيبل ٍ  800/000سيبل سقييي گشديذُ اػز ( .هيضاى حٌ الضحوِ دس اثشتذاي ّتش
ػبل ٍبثل سقذيل هي ثبؿذ  .الصم ثِ رّش اػز ِّ هتذيشاى هٌتبعٌ ،دثيتشاى ّؼتشِ دظٍّـتي ٍ ػتبيش
هؼئَليي ًيض هشٌبػت ثب حضَس دس خلؼبر ٍ عجٌ هَشسار ،حٌ حضَس دس خلؼِ خَد سا دس ٍبلتت اضتبىِ
ّبسي دظٍّبًِ دسيبىز خَاٌّذ ًوَد.
ةّ -ضيٌِ ّبي خبًجي ًؾيش سْثيش ،دزيشايي ،ايبة ٍ رّبة ٍ  ....حذاّثش سب ػَو  20دسكذ حتٌ
حضَس افضبء فلوي ٍ داًـگبّي ّؼشِّبي دظٍّـي ثب سبييذ هؼئَل ّؼشِ هغبلقتبسي ىَتظ عجتٌ ىتشم
ّضيٌِ ديَػز اص هحل حؼبثي ِّ ثِ ّويي هٌؾَس سقشيو هي گشدد ٍبثل دشداخز هتي ثبؿتذ .ىتشم ّتبي
هزَّس ثبيذ ثِ اًضوبم كَسر حؼبثْب ٍ دغ اص سبئيذ هذيش اػشبى (هؼئَل ّؼشِ  ،هؼشَيوبً ثِ اداسُ ّتل
دظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ثبًِ اسػبل سب دغ اص سبييذ آى دشداخز گشدد.
هبدُ (ّ – 2ضيٌِ ّبي هشسجظ ثب اًدبم عشح ّبي دظٍّـي اػشبى ّب ّوبًٌذ هيضگشدّب ،عتشح ّتب ٍ دتشٍطُ
ّبي دظٍّـي كَسر گشىشِ دس ؿْشّب ٍ هشاّض اػشبًي ثش اػتبع دػتشَسالقول ّتبي هَختَد ،اص هحتل
افشجبسار دظٍّـي ثبًِ سبهيي ٍ دشداخز هيگشدد.
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فرم َسيىٍ َبي اوجبم ضدٌ تًسظ َستٍَبي مطبلعبتي استبوُب

اص سبسيخ /

اػشبى:

/

سب سبسيخ

/

/

ًَؿ ّضيٌِّبي ٍبثل دشداخز:
الو -حٌ حضَس دس خلؼبر افضبي ميش ثبثز ّؼشِ هغبلقبسي اػشبى ّ ...................ذ هذيشيز ................
سديو

ًبم ٍ ًبم
خبًَادگي فضَ
ميش ثبثز

حٌالضحوِ ّش

هذسُ
سحليلي

ػبفبر حضَس

ػبفز حضَس

ّل حٌالضحوِ

فضَ ميش

دسخلؼبر

دسخلؼِ

دشداخشي (ثِ سيبل

(ثِ سيبل

ثبثز

1
2
3
4
5
6
7
8
ّل هجلل ّضيٌِ
ؿذُ
ثذيي ٍػيلِ هجلل

سيبل ّضيٌِ افالم ؿذُ ثشاي هَاسد ىًَ هَسد سبييذ اػز.

ساثظ ّؼشِ دظٍّـي :

هؼئَل ّؼشِ دظٍّـي اػشبى(هذيش اػشبى :

ًبم :

اهضبء :

اهضبء:

سبسيخ :
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فرم َسيىٍ َبي اوجبم ضدٌ تًسظ َستٍَبي مطبلعبتي استبوُب

اص سبسيخ /

اػشبى:

/

سب سبسيخ

/

/

ًَؿ ّضيٌِّبي ٍبثل دشداخز:
ة -حٌ حضَس دس خلؼبر افضبي ثبثز ّؼشِ هغبلقبسي اػشبى ّ ........................ذ هذيشيز ................
حٌالضحوِ ّش

سديو
ًبم ٍ ًبم

ػوز

ػبفبر حضَس

ػبفز حضَس

ّل حٌالضحوِ

خبًَادگي

اداسي

دسخلؼبر

دسخلؼِ

دشداخشي (ثِ سيبل

(ثِ سيبل

1
2
3
4
5
6
7
8
ّل هجلل ّضيٌِ
ؿذُ
ثذيٌَػيلِ هجلل

سيبل ّضيٌِ افالم ؿذُ ثشاي هَاسد ىًَ هَسد سبييذ اػز.

ساثظ ّؼشِ دظٍّـي :

هؼئَل ّؼشِ دظٍّـي اػشبى(هذيش اػشبى :

ًبم :

اهضبء :

اهضبء:

سبسيخ :
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نمونه 1
بسمه تعالي
ثِ هٌؾَس يْؼبى ػبصي ٍ ًؾن ثخـيذى ثِ گضاسؽ ّبي دسيبىشي اص هدشيبى هحششم ،گضاسؿبر ًْبيي ثِ
ّوشاُ لَح ىـشدُ ِّ حبٍي ّليِ هغبلت دشٍطُ دظٍّـي هي ثبؿذ هي ثبيؼز عجٌ ىشهز ديـٌْبدي ريل
اسائِ گشدد.
ػبخشبس گضاسؽ ًْبيي عشحْبي سحَيَبسي:
.1

ثخؾ ّب ٍ سشسيت آًْب
 كيحِ ثؼن اهلل
 كيحِ ي فٌَاى ىبسػي (ثِ ؿشح ديَػز ؿوبسُ1
 ؿٌبػٌبهِ عشح(ثِ ؿشح ديَػز ؿوبسُ2
 چْيذُ ي ىبسػي (حذاّثش ٍ 250اطُ ّوشاُ ثب ٍاطُ ّبي ّليذي(حذاّثش ٍ 6اطُ
 ديـگيشبس(ثِ ؿشح ديَػز ؿوبسُ 3
 سَذيش ٍ سـْش (اخشيبسي
 ىْشػز هغبلت (ؿبهل فٌبٍيي اكلي ٍ ىشفي ىلل ّب ٍ فٌبٍيي ديَػشْب
 ىْشػز خذٍلْب ( دس كَسر ضشٍسر
 ىْشػز ؿْلْب ( دس كَسر ضشٍسر


هشي اكلي ؿبهل ىلل ّبي ريل اػز :
ىلل اٍل :هَذهِ ِّ ؿبهل سقشيو هؼبلِ ٍ ضشٍسر آى  ،اّذاه
ىلل دٍم :ديـيٌِ ي دظٍّؾ ( هشٍس هٌبثـ يب ادثيبر سحَيٌ  ،ىشضيِ ّب ،
هالحؾبر اخالٍي  ،هحذٍديز ّب  ،هشنيش ّب ٍ سقبسيو ٍاطُ ّب.
ىلل ػَم :سٍؽ ؿٌبػي سحَيٌ ( هشٌبػت ثب سؿشِ ي هَسد ًؾش
ىلل چْبسم :سدضيِ سحليل يبىشِ ّب ٍ اخشاي هذل
ىلل دٌدن :ثحث ٍ ًشيدِ گيشي(ؿبهل سحليل ًشبيح ّ ،بسثشد ًشبيح ٍ ديـٌْبدّب
هي ثبؿذ.

 هٌبثـ ٍ هأخز
 ديَػشْب
 چْيذُ ي اًگليؼي ( حذاّثش ٍ 250اطُ ّوشاُ ثب ٍاطُ ّبي ّليذي( حذاّثش ٍ 6اطُ
 كيحِ ي فٌَاى اًگليؼي
.2

ّبمز ٍ چبح
ّليِ ي ٍؼوشْبي گضاسؽ ًْبيي عشح سحَيَبسي ثبيذ سٍي ّبمز ػييذ هشمَة  A4چبح ٍ
سْثيشگشدد .سوبهي هشٌْب ىَظ ثش يِ سٍي ّبمز سبيخ هي ؿَد ًَ .ؿ ٍلن هَسد اػشيبدُ دس
سوبهي هشي يٌَْاخز ٍ اًذاصُ ي آى  14هي ثبؿذ  ،هغلَة آى اػز ِّ ًَؿ ٍلن B lotus
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اًشخبة ؿَد ًَ .ؿ ٍلن ثشاي فٌبٍيي اص ّوبى ًَؿ ٍ ثشخؼشِ ( Boldثبؿذ .ثذيي سشسيت دس ّش
كيحِ  26الي  29ػغش گٌدبًذُ ؿَد.
.3

ىبكلِ گزاسي ٍ حبؿيِ ثٌذي
ىبكلِ ي ػغش ّب دس سوبهي گضاسؽ ًْبيي ثشاثش  1/0ػبًشيوشش اػز  ،اهب ىبكلِ ي ػغش ّب دس
چْيذُ ثشاثش  1/5ػبًشيوشش هي ثبؿذ .حبؿيِ اص عشىيي ػوز ساػز  3/2ػبًشيوشش ٍ اص چخ
هؼبٍي  2/31ػبًشيوشش ٍ حبؿيِ اص ثبال  2/44ػبًشيوشش ٍ اص دبييي  1/9ػبًشيوشش هي ثبؿذ  .ايي
حبؿيِ ّب ثبيذ دس ػشسبػش گضاسؽ ًْبيي سفبيز ؿَد  .دس سوبهي كيحبر ثِ اػشثٌبء كيحِ
فٌَاى ٍ كيحِ ؿٌبػٌبهِ عشح ٍبلت ريل ثِ فٌَاى ػشكيحِ دس ًؾش گشىشِ ؿَد.

فٌَاى عشح
.4

ًبم هدشي

ؿوبسُ گزاسي
ؿوبسُ ي كيحبر آمبصيي ( اص اٍل گضاسؽ ًْبيي سب اٍل هشي اًگليؼي ثب حشه اثدذ ًَؿشِ ؿًَذ
 .سوبهي كيحبر هشي اكلي  ِّ ،اص هَذهِ يب ىلل ًخؼز ؿشٍؿ هي ؿًَذ  ،ثبيذ ؿوبسُ گزاسي
ؿًَذ  .ؿوبسُ گزاسي كيحبر ؿبهل كيحِ ّبي هحشَي ؿْل  ،خذٍل  ،هٌبثـ ٍ ديَػز ّب ًيض هي
گشدد  .ؿوبسُ ي كيحِ دس دبييي كيحِ ٍ دس ٍػظ ٍشاس هي گيشد  .اٍليي كيحِ ( كيحِ ي فٌَاى
ثذٍى ؿوبسُ  ،سبيخ هي گشدد  .ثخؾ ّب ٍ صيش ثخؾ ّب ثِ فذد ؿوبسُ گزاسي هي ؿًَذ  .هثالً 4-
 2-3ثيبى ٌٌّذُ ي صيش ثخؾ  4اص ثخؾ  2اص ىلل ػَم اػز .

.5

خذٍل ٍ ؿْل ّب
سوبهي ؿْلْب ( سلَيش ّب ً ،وَداسّب  ،هٌحٌي ّب ٍ خذٍل ّب ثبيذ ثب ّيييز هٌبػت سْيِ ؿَد ،
ثِ گًَِ اي ِّ ّذي سْيِ ؿذُ اص آًْب اص ٍضَح ّبىي ثشخَسداس ثبؿذ  .سلَيش ّب ً ،وَداسّب ٍ ،
هٌحٌي ّب ثب ليؼ ؿْل ًبهيذُ هي ؿًَذ  .سوبهي ؿْلْب ثبيذ ثِ سشسيت ؽَْس دس ّش ىلل ؿوبسُ
گزاسي ؿًَذ  .هثالً ثشاي خذٍلْبي ىلل . 2خذٍل .... ٍ 2-2 ،1-2ثشاي خذٍل ّبي ىلل  ، 3خذٍل
 .... ٍ ، 1-3اػشيبدُ ؿَد  .فٌَاى خذٍلْب دس ثبالي آًْب ٍ فٌَاى ؿْلْب دس صيش آًْب رّش هي گشدد .
چٌبًچِ خذٍل يب ؿْلي اص هشخقي گشىشِ ؿذُ اػز  ،هشخـ دس فٌَاى خذٍل يب ؿْل رّش هي
گشدد  .خذٍل ثبيذ حذاّثش داساي ػِ خظ اىَي ٍ ىبٍذ خظ فوَدي ثبؿذ ّ .وچٌيي الصم اػز ثِ
ّليِ ي ؿْلْب ٍ خذٍلْب  ،دس هشي اسخبؿ ؿذُ ثبؿذ .

.6

صيش ًَيغ
دس كَسسي ِّ يِ فجبسر يب ٍاطُ ًيبص ثِ سَضيح خبكي داؿشِ ثبؿذ  ،سَضيح سا هي سَاى ثِ
كَسر صيشًَيغ دس ّوبى كيحِ اسائِ ًوَد  .دس ايٌلَسر فجبسر يب ٍاطُ سَػظ ؿوبسُ اي  ِّ ،ثِ
كَسر َّ چِ دس ثبال ٍ ػوز چخ آى چبح هي ؿَد  ،هـخق ؿذُ ٍ دس صيش ًَيغ سَضيح هشثَط
ثِ آى ؿوبسُ اسايِ هي ؿَد ٍ .لن هَسد اػشيبدُ دس صيش ًَيغ هي سَاًذ ثب ٍلن اكلي هشيبٍر ثبؿذ .
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.7

رّش افذاد دس هشي
دس هَسد افذاد كحيحي ِّ دس داخل هشي ًَؿشِ هي ؿَد (ميش اص خذٍلْب ٍ ًوَداسّب ّشگبُ
فذد ّوشش اص  10ثبؿذ آى فذد ثب حشٍه ًَؿشِ هي ؿَد  ،هثل ّيز ّ ٍ ،ش گبُ  ٍ 10ثضسگشش اص 10
ثبؿذ ثِ كَسر فذد ًَؿشِ هي ؿَد  ،هثل  46يب  . 13ثشاي هـخق ّشدى افذاد افـبسي اص (/
اػشيبدُ هي ؿَد هثل  ٍ ، 12/4چٌبًچِ دسكذ هَسد ًيبص اػز اص فالهز  %اػشيبدُ هي ؿَد .
ّوچٌيي الصم اػز ّليِ ي افذاد هشٌبػت ثب صثبى هشي ًَؿشِ ؿًَذ .

.8

دسج لنبر السيي دس هشي ىبسػي
ّوِ ي لنبر خبسخي دس هشي ثِ خظ ىبسػي  ٍ Italicدس صيش ًَؿز ثِ السيي (يب ثِ خظ اكلي
ًَؿشِ هي ؿَد  ،ثِ اػشثبي اػبهي فلوي گيبّبى ٍ خبًَساى ِّ ثِ كَسر السيي ٍ ايشبليِ دس هشي
ًَؿشِ هي ؿًَذ.

.9

سٍاثظ سيبضي ٍ ىشهَل ّب
ىشهَلْب دس ّش ىلل ثِ كَسر خذاگبًِ ٍ ثِ سشسيجي ِّ دس هشي هي آيٌذ دس داخل دشاًشض ثِ فتذد
ؿوبسُ گزاسي هي ؿًَذ  .ثِ عَسي ِّ ؿوبسُ ي ىلل دس ػوز ساػز ٍ ؿوبسُ ي ىشهَل ثقذ اص آى
آٍسدُ هي ؿَد.
عيٌ ًوًَِ صيش :
F=ma

(5-1

ِّ ثيبى ٌٌّذُ ي ساثغِ ي  5اص ثخؾ اٍل اػز ٍ .جل اص ثشخي اص ساثغِ ّب هي ستَاى ثتِ هشختـ آى
اؿبسُ ًوَد .ثقذ اص ّش ساثغِ ّويشْبي هَسد اػشيبدُ دس آى سَضيح دادُ هي ؿَد .
.10

ًحَُ ي اسخبؿ دس هشي ٍ ىْشػز هٌبثـ ٍ هأخز
الصم اػز دس هشي ثِ ّليِ ي هٌبثقي ِّ هَسد اػشيبدُ ٍشاس هي گيشد اؿبسُ ؿَد  .چٌبًچِ دس
داخل هشي اص يِ هٌجـ هغلجي ًَل ؿَد  ،ثالىبكلِ ثقذ اص خبسوِ ي خولِ دشاًشضي ثبص ؿَد ٍ ًبم ٍ
ًبم خبًَادگي ،ػبل ٍ ؿوبسُ كيحِ رّش گشدد.
دس ىْشػز هٌبيـ ٍ هأخز ًيض ،هٌبثـ ثش اػبع ًبم خبًَادگي ًَيؼٌذُ ٍ ثِ سشسيت اليجب رّش هي
گشدًذ  .الصم اػز ِّ خضئيبر ٍ ؿيَُ ي رّش هٌجـ دس ىْشػز هشاخـ هٌغجٌ ثش يْي اص ؿيَُ ّبي
هقشٍه ٍ ؿٌبخشِ ؿذُ دس هدالر فلوي دظٍّـي ثبؿذ ّ .وچٌيي الصم اػز اثشذا هشاخـ ىبسػي ٍ
ػذغ هشاخـ اًگليؼي آٍسدُ ؿَد .

.11

هـخلبر خلذ گضاسؽ ًْبيي عشح
 خلذ گضاسؽ ًْبيي ثِ سًگ ػَسهِ اي ثبؿذ . خلذ گضاسؽ ًْبيي ثبيذ ثِ كَسر گبليٌگَس ثبؿذ . كيحِ ي هـخلبر ىبسػي سٍي خلذ ٍ ٍ اًگليؼي دس دـز خلذ آٍسدُ ؿَد ٍ دس ٍؼوز فغوفٌَاى عشح ً ،بم هدشي ٍ ػبل دبيبى عشح آٍسدُ ؿَد .

14

.12

سْثيش گضاسؽ ًْبيي
هحٌَ هَؽو اػز گضاسؽ ًْبيي خَد سا دس ً 3ؼخِ سْثيش ٍ ثِ كَسر خلذ ؿذُ ( ِّ دس ثبال
سَضيح دادُ ؿذ ثِ اًضوبم  CDعشح دس دٍ ٍبلت  Pdf ٍ Wordثِ ايي هشّض سحَيل ًوبيذ .
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ديَػز ؿوبسُ يِ:

ثبًِ هؼْي

فٌَاى عشح

ّبسىشهب :ثبًِ هؼْي
ػبصهبى هدشي:
هؼئَل عشح:

سبسيخ:
ٍيشايؾ:
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ديَػز ؿوبسُ:2

ؿٌبػٌبهِ عشح
ّبسىشهب :ثبًِ هؼْي
ػبصهبىً /بم هدشي:
هذيش هؼئَل:
ّبسؿٌبػبى اكلي عشح:

ػبيش ّبسؿٌبػبى:

ًبؽش فلوي:
ًبؽش ىٌي:
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پيوست شماره  : 3پيشگفتاركليه پروژه هاي ارائه شده(نگارش با فونت ايران نستعليق)

بسوِ تعبلي

پيشگفتار
بب عٌبيت بِ لشٍم ارتقبء سطح داًش ٍ آگبّي بب استفبدُ اس يبفتِ ّبي حبصل اس پضٍّش
ٍ بكبرگيزي آى در عزصِ ّبي هختلف،ادارُ کل پضٍّش ٍ بزًبهِريشي ببًك هسكي در
سبيِ حوبيت ٍ رٌّوَدّبي هذيزاى ارشذ ببًك ٍ بب ّوكبري هزاکش تحقيقبتي کشَر ٍ
اعضبء ّيأت علوي داًشگبّْب ،سعي در تَليذ داًش در سهيٌِ ّبي بزًبهِريشي  ،سزهبيِ
گذاري  ،هذيزيت هٌببع اًسبًي ،فٌبٍري اطالعبت ٍ ارتببطبت ٍ سبيز حَسُ ّبي هطبلعبتي
دارد .
در ايي راستب هسئَليي ٍکبرشٌبسبى ايي ادارُ بب ّذف بِ رٍس ًوَدى داًش ببًك ٍ
بكبرگيزي ًتبيج حبصل اس پزٍصُ ّب در بخشْبي اجزايي ،اس ّوكبري صويوبًِ سبيز
ادارات اعن اس بخشّبي صف ٍ ستبد بْزُ هيبزًذ.
بب عٌبيت بِ ايٌكِ فعبليت پَيبي ببًك هسكي در عزصِ ببسار پَل ٍ سزهبيِ ًيبسهٌذ
پضٍّش هستوز بَدُ ٍ شٌبسبيي رٍشْبي تأهيي هبلي ايي بخش ًيبس بِ بزًبهِريشي ّبي
هٌظن دارد  ،ايي ادارُ کل هصون است تب بب ارائِ دستبٍردّبي پضٍّشي بَيضُ بب هعزفي
خذهبت ًَيي ببًكي ،گبم هؤثزي در پيشبزد اهَر ببًك بِ سوت تحقق اّذاف چشن اًذاس
تَسعِ ٍ تحَل ًظبم ببًكي بزدارد .

ادارُ پضٍّش ٍ بزًبهِريشي ببًك هسكي
هحوذ اهيز کزاهت
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ديَػز ؿوبسُ  ( 4عشح خلذ
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