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تسن اهلل السحوي السحین
اهبم نبزم(ع):
ّلالدیيإالالحة؟
آيب زيي چيعي خع هحجت اؾت؟
آضي هحجت ،پكتَاًِ «ظيبضت» اؾت ٍ آًٌِ ػكن ٍ قَم زاضز ثِ ظيبضت هي ضٍز .ظيبضت ظثبى ػالهِ ٍ تطخوبى ٍاثؿتگي هلجي ٍ ًوَزي اظ احؿبؼ زضًٍي ٍ ًكبًي اظ هحجت
ٍ زليلي ثط ػكن ٍ ػالهتي اظ تؼلن ذبَط اؾت.

إىالحسیيفيقلَبالوؤهٌیيهحثتِهکًٌَةالتثسدأتداً.
زض زلْبي هؤهٌبى ػكن ٍ هحجتي ًؿجت ثِ حؿيي(ع) ًْلتِ اؾت ًِ ّطگع ثِ ؾطزي ًويگطايس.
(ثحبضاألًَاض /ج  /69ل )237

فأیي ترّثَى
اگط نطاٌ هؿتوين هيخَيي ثيب اظ ايي هؿتوينتط ضاّي ٍخَز ًساضز :حت الحؿيي(ع) .آضي ًطثال اظ ظهبى ٍ هٌبى ثيطٍى اؾت ٍ اگط تَ هيذَاّي ًِ ثِ ًطثال ثطؾي ثبيس اظ
ذَزٍ ،اثؿتگيّبيت اظ ؾٌگيٌيّب ٍ هبًسى گصض ًٌي .ذَى حؿيي(ع) ٍ انحبثفًٌْ ،كبًي اؾت ًِ ثط آؾوبى زًيب ضاُ هجلِ ضا هيًوبيبًس  ...اگط ًجَز ذوَى حؿويي(ع)،
خَقيسى ؾطز هيقس ٍ زيگط زض آكبم خبٍزاًِ قتً ،كبًي اظ ًَض ثبهي ًويهبًس  ...حؿيي(ع) ؾطچكوِ ذَضقيس اؾت  ٍ ...ثساًٌِ ؾيٌِ تَ ًيع آؾوبى اليتٌبّي اؾوت ،ثوب
هلجي ًِ زض آى ذَضقيس هيخَقس ٍ گَـ ًي ًِ چِ ذَـتط ًويزاضز زض تپيسى «حؿيي حؿيي حؿيي»
ظيبضت ػتجبت ػبليبت ٍ آؾتب ى ثَؾي هعاض أهيطهؤهٌبى ٍ ؾيسالكْساء ٍ زيگط اهبهبى ّوبم(ع) حن آى ػعيعاى اؾت ثط هب قيؼيبى ٍ هكتبهبى.
ًجفًَ ،ثط كيبو ٍاليت اؾت.
كربالً ،ؼجِ زل ٍ خبى اؾت.
كاظوييًَ ،ي الْبمثرف نجط ٍ هوبٍهت اؾت.
ٍ ساهرا ،هبيِ ؾطٍض ٍ ضٍقٌي زيسُ ّوِ چكن اًتظبضاى ظَْض آذطيي شذيطُ الْي اؾت.
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فص
********* ل اول
هقدهِ
زاًكگبّيبى گطاهي
ثب ؾالم ٍ ػطو تجطيي ثِ خْت اًتربة قوب زض هطػًِكي ػتجبت زاًكگبّيبى
زكتطچِ ضاٌّوبي پيف ضٍ حبٍي هُبلت ،زؾتَضالؼولّب ٍ كطآيٌسّبي اخطايي زٍضُ ّلسّن ػتجبت زاًكگبّيبى هي ثبقس .اهيس اؾت زاًكوگبّيبى ػعيوع ثوب هُبلؼوِ زهيون
هُبلت ايي زكتطچِ ،ؾلطي هؼٌَي ٍ ضٍحبًي ضا تدطثِ ًٌٌس ٍ هب ضا زض ّطچِ ثْتط ثطگعاض قسى هوسهبت ايي ؾلط يبضي ًوبيٌس.
ؾتبز ػوطُ ٍ ػتجبت زاًكگبّيبى ،پيكبپيف اظ ّوِ زاًكدَيبى ٍ نبحتًظطاى زػَت هي ًٌس تب ثب ًظطات ،پيكٌْبزات ٍ اًتوبزات ؾبظًسُ ذَز ،ايي ؾتبز ضا زض خْت تؼبلي
ٍ ًيل ثِ اّساف ذَز يبضي ًوبيٌس.

فسآیٌد اجسایي
زض ايي ثرف ؾؼي قسُ ؾيوبيي ًلي اظ ضًٍس اخطايي ػتجبت زاًكگبّيبى ثطاي هربَجبى تطؾين ٍ ثطذي اظ ًٌبت يطٍضي ،ثِ اخوبل ثيوبى گوطزز توب هتوبيويبى ثوب ًحوَُ
ثجتًبمٍ ،اضيع ّعيٌِ ،زضيبكت گصضًبهِ ،اضؾبل هساضى ٍ هَاضزي ًِ زاًؿتي آى ّب ثطاي تكطف ثِ ػتجبت ػبليبت الظم اؾت ،آقٌب قًَس.

شسایط ٍ ضَاتط کلي
 .1ايي زكتطچِ ٍ يوبئن آى ،هرتم زاًكدَيبى زذتط هدطز  ،زاًكدَيبى پؿط هدطز  ،زاًكدَيبى هتأّل (ّوطاُ ثب ّوؿط) ،اؾبتيس ٍ ًبضهٌساى هحتطم زاًكگبُّب هيثبقس.
 .2ثجت ًبم ًٌٌسُ هيثبيؿت حتوبً زاًكگبّي ثبقس.
ً .3ليِ هطاحل اخطائي اػعام ثِ ػتجبت ،زض ؾبهبًِ خبهغ ػتجبت ثِ آزضؼ http://samaneh.labbayk.ir :نَضت هي پصيطزّ ًِ .ط ظائط ثب اؾتلبزُ اظ ًس هلي ٍ قوبضُ
قٌبؾٌبهِ هي تَاًس ٍاضز ؾبهبًِ گطزز(.تهَيط قوبضُ )1
 . 4ثب تَخِ ثِ ايٌٌِ ًليِ اَالع ضؾبًي ّبي ؾتبز ػوطُ ٍ ػتجبت زاًكگبّيبى هثل ظهبى تحَيل هساضىٍ ،اضيع ّعيٌِ ،زضيبكت ٍام ٍ  ...ػالٍُ ثط ؾبهبًِ؛ اظ َطين پيبهي ًيع
اَالع ضؾبًي هي گطزز .ذَاّكوٌس اؾت در صَرتي كِ دريافت پيام ّاي تبليغاتي هَبايلتاى را غير فعال ًوَدُ ايذ؛ هَلتاً تا زهاى اعسام ًسبت بِ رفع ععذم
دريافت پيام ّاي تبليغاتي خط خَد الذام ًوائيذ.

تصَير شوارُ :1
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فص
********* ل دوم
دستىرالعمل شماره يک
ًْایي کسدى ثثت ًام
پؽ اظ اًدبم هطػًِكيً ،ليِ پصيطكتِ قسگبى انلي ٍ شذيطُ هي ثبيؿت ثب هطاخؼِ ثِ ؾبيت ؾتبز ػوطُ ٍ ػتجبت زاًكگبّيبى ٍ ٍضٍز ثِ ؾبهبًِ ػتجبت ،ثجوت ًوبم ذوَز ضا
ًْبيي ًٌٌس.
ًکات قاتل تَجِ:
 هطاحل اخطايي ٍ ضاٌّوبييّبي الظم زض ايي ثرف ثِ ََض ًبهل زض ؾبيت هطاضزاضز. يٌي اظ هطاحل ًْبيي ًطزى ثجت ًبم ،ثبضگصاضي(آپلَز) ػٌؽ ظائط زض ؾبهبًِ ،هي ثبقس .لصا ًؿجت ثِ ثبضگوصاضي ػٌوؽ پطؾوٌلي ذوَز ٍ ّوطاّوبى(زض نوَضتزاقتي ّوطاُ) اهسام ًوبئيس .ثْتط اؾت اظ ّوبى ػٌؽ گصضًبهِ اؾتلبزُ ًوبئيس .آپلَز ػٌؽ العاهي هي ثبقس.
تصًط: 1زض نَضت آهبزُ ًجَزى كبيل ػٌؽ ،زض اٍليي كطنت ًؿجت ثِ اًدبم ايي ًبض اهسام ًوبئيس.
تصًط :2الظهِ ٍضٍز ثِ هطاحل ثؼسي اػعامًْ ،بيي ًطزى ثجت ًبم اؾت .زض نَضت ػسم هطاخؼِ پصيطكتِ قسگبى انلي ٍ شذيطُ ثِ ؾبيت خْت ًْبيي ًطزى
ثجت ًبم ،اهٌبى زضيبكت ٍام ٍ ٍاضيع ّعيٌِ ؾلط ٍخَز ًرَاّس زاقت.
-

ثب تَخِ ثِ پطٍؾِ زضيبكت تؿْيالت ثبًٌي ٍ گصضًبهِ ،ثالكبنلِ پؽ اظ ًْبيي ًطزى ثجت ًبم ،هُبثن زؾتَضالؼول كهل  4 ٍ 3اهسام كطهبئيس.
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فص
س
********* ل ىم
دستىرالعمل شماره دو
زٍشًاهِ هالي
ٍخَّي ًِ ظائطاى ثبثت ّعيٌِ ؾلط پطزاذت هيًٌٌس ،نطكبً اظ َطين ٍاضيع ثِ حؿبة هتوطًع ػتجبت ؾوبظهبى حوح ،هبثول زضيبكوت اؾوتَ .جون ههوَثبت قوَضاي ػوبلي
تهوينگيطي ٍ ؾيبؾتگصاضي ػوطُ ٍ ػتجبت زاًكگبّيبىّ ،يچ هوبم ٍ هطخؼي (اػن اظ زاًكگبُ ٍ يوب قرهويت حويووي ٍ حووَهي) ،حون زضيبكوت ّيچگًَوِ ٍخْوي اظ
هتوبييبى ػتجبت ًرَاٌّس زاقت.
پطزاذت ّعيٌِ ؾلط زض يي هطحلِ (كوٍ ثِ نَضت ايٌتطًتي) ٍ ثِ نَضت ظيط اهٌبى پصيط هي ثبقس :
 ظهبى ٍاضيع ّعيٌِ ؾلط ّط ًبضٍاى اظ َطين پيبهي ٍ ؾبهبًِ اَالع ضؾبًي هي گطزز .پؽ اظ زضيبكت پيبهي هجٌي ثط ٍاضيع ّعيٌِ ؾلط ،هي ثبيؿوت ثوِ ؾوبهبًِػتجبت زاًكگبّيبى(تهَيط قوبضُ  )1هطاخؼِ ًوَزُ ٍ اظ هٌَي ٍاضيع ّعيٌِ ؾلط اهسام ثِ ٍاضيع ّعيٌِ ثطاي ذَز ٍ ّوطاّبى ًوبيس .ثطاي ايي ًبض الظم اؾت ثب ًس
هلي ّط ًسام اظ ًلطات يٌجبض ثِ نَضت هدعا ٍاضز ؾبهبًِ قسُ ٍ ػوليبت پطزاذت تب اًتْب اًدبم قَز(.تهَيط قوبضُ )2
 تصًط :ايي پيبهي ثطاي ّط ًبضٍاى ثِ نَضت هدعا ٍ توطيج بً يي هبُ ثِ ظهبى اػعام اظ ؾَي ؾتبز ػتجبت زاًكگبّيبى اضؾوبل هوي گوطزز ،پوؽ اظ
زضيبكت پيبهي ٍاضيع ،حسٍز  72ؾبػت ثطاي پطزاذت ّعيٌِ ظهبى زاضيس .ثب تَخِ ثِ ايي ظهبى هحسٍز ،الظم اؾت هجالً ًؿجت ثِ تْيِ ّعيٌوِ ؾولط
اهساهبت الظم نَضت گطكتِ ثبقس.
 تَخِ :هجلؾ زهين ٍاضيعي ز ض نلحِ ٍاضيع ثِ نَضت ًبهال زهين هكرم هي ثبقس .پؽ اظ ٍاضيع ثِ تبئيس پطزاذتي ًِ ؾبهبًِ هي ثبيؿت ثِ قووب
زّس؛ زهت كطهبئيس(.تهَيطقوبضُ ) 3
 ثطاي پطزاذت ّعيٌِ ؾلط هي تَاًيس اظ ٍام هطو الحؿٌِ(ثِ قطح گلتِ قسُ زض نلحِ ثؼس) زض نَضت توبيل اؾتلبزُ ًوبئيس. تصًط :1هجل اظ هطاخؼِ ثِ ثبًي؛ اظ اثالؽ زؾتَضالؼول اػُبي ٍام ثِ قؼت اَويٌبى حبنل كطهَزُ ٍ ؾپؽ ثِ قؼت هطاخؼِ ًوبئيوس .ظهوبى اثوالؽ
زؾتَضالؼول اظ َطين ؾبهبًِ ػتجبت ٍ ؾبيت لجيي اَالع ضؾبًي هي گطزز.
 تصًط :2ثطاي پطزاذت ّعيٌِ ؾلط ثَؾيلِ تؿْيالت ،هي ثبيؿت هجل اظ زضيبكت پيبهي ٍاضيع ،ثطاي زضيبكت آى اهسام ًطزُ ٍ ٍام ذوَز ضا زضيبكوت
ًطزُ ثبقيس.
 زض نَضتيٌِ هتوبيي اؾتلبزُ اظ تؿْيالت هي ثبقيس تَخِ كطهبئيس زضيبكت آى اظ هطحلِ اهسام تب ٍاضيع ثِ حؿبة قوب؛ هوٌي اؾت ثيي ّ 2لتِ تب يوي هوبُظهبى ثجطز ثِ ّويي زليل اٍالً ثطاي زضيبكت تؿْيالت ،زض اٍليي كطنت ثِ يٌي اظ قؼت ثبًي هلت هطاخؼِ ٍ ظهبى زهين ٍاضيع آى ثِ حؿبثتبى ضا خَيب قوَيس.
زض نَضتيٌِ پطزاذت تؿْيالت تب يي هبُ ثِ ظهبى اػعام قوب اهٌبًپصيط ًوي ثبقس ،هي ثبيؿت ّعيٌِ ؾلط ضا َجن ظهبى گلتِ قسُ زض پيبهوي ٍاضيوع ًوطزُ ٍ
ثؼساً اظ ٍام اؾتلبزُ ًوبئيس(.ايي هَضز هوٌي اؾت زض هَضز ًبضٍاًْبي اػعاهي زض هطزاز هبُ ٍ ًيوِ اٍل قْطيَض؛ نسم ًوبيس)
تصَير شوارُ 2
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شسایط دزیافت تسْیالت (ٍام قسضالحسٌِ)
هتوبييبى خْت ٍاضيع ّعيٌِ ؾلط هيتَاًٌس اظ ٍام هطوالحؿٌِ ثبًي هلّت ٍيػُ ػتجبت زاًكگبّيبى ثب ثبظپطزاذت  18هبِّ ٍ ًبضهعز 4زضنس ؛ اؾتلبزُ ًوبيٌس.
ًكات لابل تَجِ
 .1قطايٍ ًلي زضيبكت تؿْيالت ثِ قطح ظيط ثَزُ ٍ قطايٍ اذتهبني زضيبكت تؿْيالت هتؼبهجب ثب زؾتَض الؼول تؿْيالت زض ؾبهبًِ ػتجبت ،اػالم ذَاّس قس.
 .2ؾوق تؿْيالت هطوالحؿٌِ پطزاذتي ثِ ّط هتوبيي ًبضٍاى َّايي ،هجلؾ  15/000/000ضيبل ٍ ثِ ّط هتوبيي ًبضٍاى ظهيٌي ،هجلؾ  10/000/000ضيبل هيثبقس.
تَخِ :هب ثوي ّعيٌِ ؾلط هي ثبيؿت تَؾٍ ذَز قرم پطزاذت گطزز.
 .3زاًكگبّيبى ػعيع ثِ هٌظَض زضيبكت تؿْيالت هيثبيؿت يبهي هَضز تبييس قؼجِ هؼطكي ًوبيٌس.
 .4پطزاذت ٍام زض ًليِ قؼت ثبًي هلّت هوسٍض هيثبقس.
 . 5ثسيْي اؾت توبهي هؿئَليت ػسم اػعام زاًكگبّيبى ثِ زليل ػسم ٍاضيع كيف ،ثط ػْسُ ايكبى ذَاّس ثَز.
تصًط  :زاًكدَيبًي ًِ تب هجل اظ اػعام كطنت ًبكي ثطاي تٌويل هساضى اذص تؿْيالت ًساضًسّ ،عيٌِ ؾلط ضا قرهبً پطزاذت ًوبيٌس ٍ پوؽ اظ ثبظگكوت اظ ؾولط ،توب 2هوبُ
هي تَاًٌس ثطاي زضيبكت ٍام ثِ قؼجِ هَضز ًظط هطاخؼِ ًوبيٌس.
 .6زضيبكت ٍام هطو الحؿٌِ ًبهال اذتيبضي ثَزُ ٍ اكط ازي ًِ ًيبظ ثِ ٍام ًساضًس هي تَاًٌس ًوساً ّعيٌِ ؾلط ضا پطزاذت ًوبيٌس.

هدازک الشم جْت دزیافت تسْیالت (ٍام قسضالحسٌِ)
* اضائِ انل ٍ تهَيط قٌبؾٌبهِ ٍ ًبضت هلي.
* تٌويل كطمّبي هطثََِ.
*اكتتبح حؿبة خْت زضيبكت تؿْيالت.
* يي ًلط يبهي هَضزتبييس قؼجِ.
تصًط:تؿْيالت اضائِ قسُ كَم ًبهال هطو الحؿٌِ ثبثبظپطزاذت  18هبِّ ثَزُ ٍكبهس ؾَز هي ثبقس ٍ تٌْب ثب ًبضهعز %4پطزاذت هي گطزز.

زائريي عسيس دلت فرهايٌذ پس از ًْايي كردى ثبت ًام ،كذ هلي بِ صَرت سيستوي بِ باًك هلّت ارسال هي شَد ًٍياز بعِ دريافعت
هعرفي ًاهِ از سَي داًشگاُ ٍ يا ستاد عتبات داًشگاّياى ًوي باشذ.لبل از هراجعِ بِ باًك؛ دستَرالعول اعطاي ٍام كِ در سعاهاًِ
هَجَد هي باشذ را پريٌت كردُ ٍ بِ شعبِ ارائِ ًوائيذّ .رگًَِ ابْام ٍ تَضيحات تكويلي را از شعب باًعك هلّعت سع ال فرهائيعذٍ .
درصَرت برٍز هشكل در شعبِ با شوارُ تلفي چْار رلوي 1551 ،باًك هلت تواس بگيريذ.
اًصساف
زض نَضتي ًِ هتوبيي اظ ػعيوت هٌهطف گطزز ،هجلؾ ٍاضيعي ثِ نَضت ظيط ثِ ظائط هبثل ثطگكت ذَاّس ثَز:
 .1اًصساف اش ثثت ًام :زض نَضتي ًِ هتوبيي هجل اظ ٍاضيع ٍخِ اظ ػعيوت هٌهطف گطزز ،هكوَل خطيوِ ًرَاّس قس ٍ.هي ثبيؿت اًهطاف زض ؾبهبًِ ثجت قَز.
 .2اًصساف اش اعصام :زض نَضتي ًِ ظائط پؽ اظ ٍاضيع ّعيٌِ ؾلط اظ ػعيوت هٌهطف گطزز ،حتوب هي ثبيؿت اًهطاف ذَز ضا ثهَضت ًتجي ثِ هسيط ًبضٍاى يب ؾتبز ػوطُ
ٍ ػتجبت اؾتبى ذَز اػالم ًٌسّ .وچٌيي انل هجلؾ ثِ نَضت ظيط ثِ كطز هٌهطف هبثل ثطگكت ذَاّس ثَز:
 زض نَضتي ًِ ظائط زض هطحلِ ثجت ًبم ٍ پيف اظ اضائِ گصضًبهِ ٍ اذص ضٍازيس (ٍيعا) اًهطاف زّس ،ثِ ّط ًلط  80/000ضيبل ذؿبضت تؼلن هيگيطز. چٌبًچِ ظائط پؽ اظ اضؾبل هساضى اذص ضٍازيس (ٍيعا) ،اًهطاف ذَز ضا اػالم ًوبيس ،هجلـي تحت ػٌَاى ّعيٌِ ضٍازيس ٍ اًدبم هطاحل ازاضي ثِ ػٌَاى ذؿبضت اظ ٍخِ ايكبىًؿط هيگطزز( .ايي هجلؾ زض ؾبل  1/ 980/000 ،1395ضيبل ثَزُ اؾت).
 زضنَضت اًهطاف پؽ اظ نسٍض ثليٍ پطٍاظ ايي ّعيٌِ زض حسٍز 3/ 520/000ضيبل ذَاّس ثَز.تَخِ :ثطاي پؽ گطكتي هجلؾ ٍاضيعي ّعيٌِ ؾلط ،زؾتَضالؼول اًهطاف ٍ زضيبكت ّعيٌِ ؾلط ًِ زض ؾبهبًِ هَخَز اؾت ضا پطيٌت گطكتِ ٍ ثِ ثبًي اضائِ ًوبئيس.
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********* ل چهارم
دستىرالعمل شماره هس
گرزًاهِ ٍ ًظام ٍظیفِ
ثط َجن هبًَى ،گصضًبهِ ؾٌسي اؾت ًِ اظ ؾَي ازاضُ ًل گصضًبهِ ًيطٍي اًتظبهي ثطاي هؿبكطت اتجبع ايطاًي ثِ ذبضج ٍ يب هؿبكطت اظ ذبضج ثِ ايطاى نبزض هيگطزز .هست
اػتجبض گصضًبهِّبي خسيس اظ تبضيد نسٍض ،پٌح ؾبل ثَزُ ٍ هبثل توسيس ًيؿت ٍ .پؽ اظ اًوًبء هي ثبيؿت تؼَيى گطزز.زض يوي ،گصضًبهِ زاًكگبّيبى ثبيس حساهل تب  6هبُ
اظ ظهبى اػعام اػتجبض زاقتِ ثبقس.
ثب تَخِ ثِ ظهبىثط ثَزى كطآيٌس زضيبكت گصضًبهِ اظ ًيطٍي اًتظبهي ،الظم اؾت ًليِ زاًكگبّيبى هٌترت (انلي ٍ شذيطُ) ثالكبنلِ ًؿجت ثِ تْيِ گصضًبهوِ اهوسام ًوبيٌوس.
ثطاؾبؼ ٍيؼيت ًظبم ٍظيلِ ،زاًكدَيبى ثِ زٍ گطٍُ ًلي توؿين هي قًَس ًِ ّط گطٍُ هؿيط ذبل ذَز ضا تب زضيبكت گصضًبهِ َي هيًٌٌس:

گروه اول
 کلیِ خَاّساى. تسادزاًي کِ کازت پایاى خدهت یا هعافیت دائن اش خدهت دازًد.ايي زؾتِ اظ زاًكدَيبى ثالكبنلِ پؽ اظ هكرم قسى ٍيؼيت انلي يب شذيطُ ،قرهبً ثبيؿت پؽ اظ هطاخؼِ ثِ هطاًع پليؽ ٍ 10+اضائِ هساضًي ًِ ثطاي اذوص گصضًبهوِ
الظم اؾتً ،ؿجت ثِ زضيبكت گصضًبهِ اهسام ًوبيٌس .زض نَضتي ًِ ز اًكدَيي اظ هجل ،گصضًبهِ گطكتِ ثبقس ،اظ اػتجبض آى اَويٌبى حبنل ًوبيوس ٍ زض نوَضت ػوسم اػتجوبض،
قرهبً ًؿجت ثِ تؼَيى آى اهسام ًوَزُ ٍ َجن ظهبىثٌسي هكرم ،ثِ زكبتط قَضاي اؾتبًي ػوطُ ٍ ػتجبت زاًكگبّيبى زض اؾتبًْبي هطثََِ تحَيل ًوبيٌس.
گروه دوم

تسادزاًي کِ اش هعافیت تحصیلي استفادُ هيکٌٌد( .اعن اش آًکِ قثالً گرزًاهِ داشتِاًد یا ًداشتِاًد).
هؼبًٍت زاًكدَيي زاًكگبُّب ثالكبنلِ پؽ اظثجت ًبم ّط زاًكدَ زض زاًكگبُ ،اظ ؾبظهبى ٍظيلِ ػوَهي ًبخب زضذَاؾت هؼبكيت تحهيلي ثِ ػول آٍضزُ ٍ ؾبظهبى ٍظيلوِ
ػوَهي ًبخب پؽ اظ ثطضؾي ،اهسام ثِ نسٍض هؼبكيت تحهيلي ثطاي ّط كطز هيًوبيسً .بهِ نبزض قسُ زض پطًٍسُ تحهيلي ّط زاًكدَ زض زاًكگبُّب هَخَز اؾت.
ايي زؾتِ اظ زاًكدَيبى ثطاي نسٍض هدَظ ذطٍج اظ ًكَض  ،ثبيس كطم تؼْسًبهِ هحًطي(كطم نلحِ  )12تٌويل قسُ ضا زض قْطؾتبى ثِ قوَضاي اؾوتبًي ٍ زض تْوطاى ثوِ
ؾ تبز ػوطُ ٍ ػتجبت زاًكگبّيبى تحَيل زٌّس تب ؾتبز َجن تلبّن ًبهِ ثب ؾبظهبى ٍظيلِ ػوَهي ًبخب ،هدَظ ذطٍج اظ ًكَض ايكبى ضا اذص ًوبيس.
تصًط : 1آزضؼ ٍ تللي قَضا ّبي اؾتبًي(ضاثُيي ػتجبت) زض ؾبيت لجيي هَخَز هي ثبقس.
تصًط :2هْلت تحَيل كطم تؼْس ًبهِ هحًطي ثطاي ًبضٍاى ّبي اػعاهي هطزاز هبُ؛ حساًثط تب 28تيط ٍ ثطاي ًبضٍاى ّبي قْطيَض ثِ ثؼس حساًثط تب  5هطزاز ،هي ثبقس.
تَخِ :زض نَضت ػسم تحَيل كطم هصًَض زض هْلت تؼييي قسُ هي ثبيؿت ذَز قرم ثطاي زضيبكت هدَظ ذطٍج اظ ًكَض اظ ؾبظهبى ًظبم ٍظيلِ اهسام ًوبيس؛ ًِ ايي ًوبض
ظهبى ثط ٍ پط ّعيٌِ (ًيبظهٌس هجلؾ 3هيليَى تَهبى ٍخِ ًوس ثِ ػٌَاى ٍزيؼِ) هي ثبقس.
تصًط : 3كطم تؼْس ًبهِ هحًطي هي ثبيؿت ثب هطاخؼِ ظائط ثِ ّوطاُ يي ًلط يبهي(ًيبظ ًيؿت ًِ ًبضهٌس ثبقس) ،زض يٌي اظ زكبتط اؾٌبز ضؾوي تٌويل قَز(.زض ٍاهوغ ايوي
كطم ثبيس ،گَاّي اهًب قَز).زض يوي يبهي هي ثبيؿت زض ََل ؾلط ظائط زض ًكَض حًَض زاقتِ ثبقس.
نسٍض يب ػسم نسٍض هدَظ ذطٍج اظ ًكَض اظ َطين ؾبهبًِ ػتجبت ثِ آگبّي ظائطيي ذَاّس ضؾيس ,پؽ اظ نسٍضهدَظ ذطٍج تَؾٍ ؾبظهبى ًظبم ٍظيلِ اكطازي ًوِ اظ هجول
زاضاي گصضًبهِ هي ثبقٌس گصضًبهِ ٍ ؾبيط هساضى الظم(كهل  )5ضا ثِ زكبتط قَضاي اؾتبًي ػوطُ ٍ ػتجبت زاًكگبّيبى هي ثبيؿت تحَيل ًوبيٌس ٍ اكطازي ًِ كبهس گصضًبهِ
ّؿتٌس؛ پؽ اظ 24ؾبػت ثِ هطاًع پليؽ 10+هطاخؼِ ٍ ًؿجت ثِ زضيبكت گصضًبهِ ذَز اهسام هيًوبيس.
تَخِ :هساضى الظم خْت زضيبكت گصضًبهِ ثطاي اضائِ ثِ پليؽ ،10+زض ؾبيت  epolice.irهَخَز هي ثبقس.
تَخِ:زضنَضت نسٍض هدَظ ذطٍج اظ ًكَض ٍػسم اؾتلبزُ اظ هدَظَ ،جن هوطضات ؾبظهبى ٍظيلِ ػوَهي ًبخب كطز ثِ هست يي ؾبل هوٌَع الرطٍج ذَاّس گكت.
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*********فصل پن مج
دستىرالعمل شماره چهار
شهاىتٌدي ٍ ًحَُ تحَیل هدازک
پؽ اظ هطػِ ًكي ٍ اػالم اؾبهي زاًكگبّيبى هٌترتً ،ليِ هتوبييبى انلي ٍ شذيطُ هي ثبيؿت ثب هطاخؼِ هدسز ثِ ؾبيت ،اهسام ثِ ثجت ًبم ًْبيي ًوبيٌس.
هدازک الشم
 .1انل گصضًبهِ.

 گصضًبهِ ثبيس تب  6هبُ پؽ اظ ؾلط(6هبُ اظ تبضيد اػعام)؛ هؼتجط ثبقس.
 .2گَاّي اقتـبل ثِ تحهيل(زاًكدَيبى)  -حٌن ًبضگعيٌي(اؾبتيس ٍ ًبضهٌساى)
 گَاّي اقتـبل ثِ تحهيل ثبيس تَؾٍ هؼبًٍت آهَظقي زاًكگبُ تأييس ٍ هْط قَز.
 .3زٍ هُؼِ ػٌؽ ضًگي  .2×3پكت ظهيٌِ ؾليس ،توبم ضخ( .ثسٍى ػيٌي ،هَي ثلٌسً ،الُ ٍ ًطٍات)
 اؾٌي ًطزى ػٌؽ هَضز هجَل ًويثبقس
 .4انل قٌبؾٌبهِ ٍػوس ًبهِ خْت ضٍيت(ٍيػُ زاًكدَيبى هتبّل)

ترکسات تسیاز هْن
 .1زاًكدَيبى پؿطي ًِ اظ هؼبكيت تحهيلي اؾتلبزُ هيًٌٌس ٍ هجالً گصضًبهِ ييثبض ذطٍج زاقتِاًس ،ثبيس كطم تؼْسًبهِ هحًطي ضا َجون زؾوتَضالؼول قووبضُ  3كهول
چْبض تحَيل ًوَزُ ثبقٌس.
 .2زاًكدَيبى پؿطي ًِ اظ هؼبكيت تحهيلي اؾتلبزُ هيًٌٌس ،حتوبً ثبيس كطم تؼْسًبهِ هحًطي ضا تٌويل ٍ تحَيل ضاثٍ ػتجبت اؾتبى ذَز ًوبيٌس تب ؾتبز ثوب تَخوِ ثوِ
ظهبى ثط ثَزىً ،ؿجت ثِ تْيِ هدَظ ذطٍج اظ ًكَض زاًكدَيبى اهسام ًوبيس .زاًكدَيبى هيثبيؿت پؽ اظ نسٍضهدَظذطٍج تَؾٍ ؾبظهبى ًظبم ٍظيلِ ثطاي اذص گصضًبهوِ
ثييالوللي ثِ هطاًع پليؽ 10+هطاخؼِ ٍ پؽ اظ زضيبكت گصضًبهِ،آى ضا زض قْطؾتبى ثِ قَضاي اؾتبًي ٍ زض تْطاى ثِ ؾتبز ػوطُ ٍ ػتجبت زاًكگبّيبى تحَيل ًوبيٌس.
 .3زاًكدَيبى هتؼْس ثِ ذسهت زض ًيطٍّبي هؿلح ٍ آهَظـ ٍپطٍضـ ثبيؿتي ثطاثط هوطضات يگبى ذسهتي ذَز ،قرهبً ًؿجت ثِ تْيِ هدَظ ذطٍج اظ ًكَض ٍ گصضًبهِ ذَز
تب ظهبى اػالم قسُ اهسام ًوبيٌس.
شهاىتٌدي ٍ ًحَُ ازسال هدازک
ظهبى تحَيل هساضى ثطاي ّط ًبضٍاى هكرم ٍ حسٍز يي هبُ ثِ ظهبى اػعام هي ثبقس .ظهبى زهين آى اظ َطين ؾبهبًِ يب پيبهي اَالع ضؾبًي ذَاّس قس.
ّوچٌيي زض ًبضٍاى ّبي ػتجبت زاًكگبّيبىً ،يبظ ثِ تحَيل هساضى ثِ زكبتط ظيبضتي ٍ پطزاذت ّعيٌِ ّبي ايبكي ًوي ثبقسً ٍ .بض تحَيل هساضى ثِ زكبتط ؾوتبز ػووطُ ٍ
ػتجبت زاًكگبّيبى اًدبم هي پصيطز.
اعصام
اػعام ػتجبت ػبليبت ثِ نَضت اؾتبًي ذَاّس ثَز .ثسيي هؼٌي ًِ اػعام زاًكدَيبى كوٍ ثطاؾبؼ اؾتبى هحل تحهيل ٍتبضيري ًِ ذَز كطز اًتربة ًوَزُ اؾت ثَزُ ٍ ّط
قرم اظ آغاًؽ هطثٌَ ثِ اؾتبى هحل تحهيل ذَز (ًِ هحل ؾًٌَت) اػعام ذَاّس قس.
ًکات قاتل تَجِ
ً .1بضٍاىثٌسي زض اؾتبىّب تَؾٍ قَضاي ّوبٌّگي ػوطُ ٍػتجبت اؾتبى ٍ زض تْطاى تَؾٍ ؾتبز ػتجبت زاًكگبّيبى ٍ ثطاؾبؼ تبضيد اػعاهي هكرم قسُ اظ ؾَي ذَز
كطز زاًكگبّي ذَاّس ثَز.

 . 2تبضيد اػعام ٍ آغاًؽ اػعام ًٌٌسُ تَؾٍ ؾتبز ٍ اظ َطين ؾبهبًِ ػتجبت ثِ اَالع زاًكگبّيبى ذَاّس ضؾيس.
 .3ثطاي خلَگيطي اظ ّطگًَِ هكٌل ،قبيؿتِ اؾت زاًكدَيبى هحتطم ًْبيت زهت ضا زض زضج اَالػبت ذَاؾتِ قسُ ثٌوبيٌس.
ًکات قاتل تَجِ داًشجَیاى ذخیسُ
 .1زاًكدَيبى شذيطُ ًيع ثبيس پؽ اظ اػالم ًتبيح هطػِ ًكي ؾطيؼبً اهسام ثِ تْيِ گصضًبهِ ًوَزُ تب زض نَضت خبيگعيٌي ثب اكطاز اًهطاكي ثب ًوجَز ظهبى هَاخِ ًكًَس.
ً .2لطات شذيطُ زضنَضت اًهطاف ًلطات انلي ٍزض تبضيرْبي تؼييي قسُ اظ َطف ذَزقبى هكطف هيقًَس ٍ .زض نَضت تٌويل تبضيد هصًَض تالـ ذَاّس قس زض ًبضٍاى
ّبي تبضيد زيگطي اػعام گطزًس.
 .3ؾْويِ اػالم قسُ زض هطػِ ًكي هٌحهطاً هتؼلن ثِ قرم زاًكگبّي ثَزُ ٍ هبثل اًتوبل ثِ ؿيط ًويثبقس.
ًکات تسیاز ضسٍزي
 .1اظ آًدب ًِ اًثط اضتجبَبت زض هجل ٍ ثؼس اظ تكطف اظ َطين پيبم ًَتبُ ( )SMSهيثبقس ،اضائِ قوبضُ تللي ّوطاُ هؼتجطًِ هبثليت زضيبكت پيبهوي تجليـوبتي ضا
زاقتِ ثبقس ،اّويت ثباليي زاضز .تَخِ كطهبئيس هؿئَليت ػسم زضيبكت پيبهي ثب ذَز قرم ذَاّس ثَز.
 .2ثب تَخِ ثِ اضؾبل ثطذي هحهَالت كطٌّگي ثَؾيلِ پؿت ،زضج آزضؼ ٍ ًس پؿتي نحيح زض ؾبهبًِ ثؿيبض حبئع اّويت هي ثبقس.
ََ .3ل ظهبى ؾلط  7قت هي ثبقس ًِ .ثطاي ًبضٍاى ّبي ظهيٌي ،ظهبى َي ؾلط اظ هجساً تب هطظ ثِ ايي ظهبى ايبكِ هي گطزز.ثِ ػٌوَاى هثوبل َوَل ؾولط ثوطاي
ًبضٍاى ّبي ظهيٌي تْطاى ثب احتؿبة يي ضٍظ ضكت ٍ يي ضٍظ ظهبى ثطگكت هدوَػبً  9ضٍظ ثَُل هي اًدبهس.
ً .4بضٍاى ّبي َّاييً -دق ٍ ّوچٌيي ًبضٍاى ّبي ظهيٌي؛ ثِ تطتيت  3قت ًدق 3 ،قت ًطثال ٍيي قت زض ًبظويي ًٍبضٍاى ّبي َّايي-ثـساز ثِ تطتيوت
يي قت ًبظويي 3 ،قت ًطثال ٍ  3قت ًدق اؾٌبى ذَاٌّس زاقت.
 .5ثب تَخِ ثِ قطايٍ ذبل ؾلط ػتجبت ػبليبت ثِ ظائطاى هحتطم تَنيِ هي قَز زض توبم ايبم ؾلط نجط ٍ حَنلِ ٍ ثطزثبضي پيف گيطًس ٍ ذؿتگي ضاُ ٍ هؼُلي
احتوبلي زض هطظ (زض ؾلطّبي ظهيٌي) ٍ كطٍزگبُ (زض ؾلط ّبي َّايي)ضا تحول ًوبيٌس.
 .6ظائطاى ايطاًي خْت اػعام ثِ ػتجبت ػبليبت زض حبل حبيط اظ هطظّبي هْطاى  ،قلوچِ ٍچعاثِ ػجَض هيًٌٌس.
 .7هؿبكطاًي ًِ اظ هطظ هْطاى ػجَض هي ًٌٌس يي قت زض هْوبًؿطا زض قْط هْطاى حًَض ذَاٌّس زاقت .ػجَض اظ هطظ ثِ زاليل اهٌيتي ٍ ػجَض اظزٍ گيت ايطاًوي،
ػطاهي هست ظهبى ظيبزي ثِ ََل هياًدبهس .ث حوساهلل تب لحظِ حًَض ظائطاى زض ذبى ايطاى ،قطايٍ هؿبػس هيثبقسٍ .لي هطظ ػوطام زاضاي ًوتوطيي اهٌبًوبت
ثَزُ ٍ ظائطيي ثبيس ذَز ضا خْت هطاض گطكتي زض ايي قطايٍ ؾرت آهبزُ ؾبظًس.
 .8پؽ اظ اًدبم اهَض هطظي ًِ حسٍزاً  5الي  6ؾبػت ثِ ََل هياًدبهس ،نطف ؿصا ًعزيي ؾبػت  17زض قْط ًَت ػطام هيثبقس .لصا ظائطيي حتوبً خْت تـصيِ
ذَز زض ايي چٌس ؾبػت ثبيس ؿصاي هٌبؾجي ّوطاُ زاقتِ ثبقٌس.
 .9اظ ًظط ٍيؼيت اهتهبزي ٍ اختوبػي ،اهٌيت ،ثْساقت ػوَهي ،تأهيي آة ثطم گبظ ،ؾطهبيكي ٍ گطهبيكي ،قطايٍ اهبًي اهبهتي ٍ  ...كؼالً اهٌبًبت ًؿجي كطاّن
اؾت .اهب ثبيس ثط ايي ًٌتِ هْن تَخِ زاقت ًِ زضخِثٌسي ّتل ّبي هَخَز زض ًطثال ٍ ًدق ثِ ّيچ ٍخِ ثب اؾتبًساضزّبي ثييالوللي ٍ اؾوتبًساضزّبي زيگوط
ًكَضّب ،هبثل هيبؼ ًيؿت ٍ ثطاؾبؼ ٍاهؼيتّبي هَخَز زض ًكَض ػطام ،ذسهبت اضائِ هيگطزز.
 .10زض هَضز ًيليت ٍ چگًَگي َجد ؿصا ،ثبيس تَخِ ز اقت ًِ ثب ٍخَز ًيليت هٌبؾت هَاز اٍليِ ،هوٌي اؾت پرت آى ثب شائوِ ظائطاى ايطاًي هٌبؾت ًجبقس .لوصا
زض حبل حبيط َجد ؿصا ثِ ََض ؿبلت تَؾٍ آقپعّبي ايطاًي زض آقپعذبًِّبي هتوطًع اًدبم هي قَز .اهب ثِ ذبَط ػسم ٍخَز اهٌبًبت حول ٍ ًوول هٌبؾوت
ؿصا ٍ ايؿتّبي ثبظضؾي هٌطضً ،يليت ؿصا ثب اكت قسيسي ضٍثِضٍ هيگطزز.
ً .11كَض ػطام اظ لحبِ تأهيي ثطم زض قجٌِ ؾطاؾطي ،ثب هكٌالت كطاٍاى ضٍثِ ضٍ اؾت .اظ ايي ضٍ احتوبل هُوغ ثوطم ٍ ذبهَقوي ٍ اظ ًوبض اكتوبزى آؾبًؿوَضّب ٍ
ًَلطّب يب ثربضي ّب ثِ ََض هٌطض ٍ ثِ هست ََالًي ٍخَز زاضز .غًطاتَضّبي ّتل ،ضٍقٌبيي ضا ثِ ََض هحسٍز تأهيي هيًٌٌس ٍ ًوجَز آة گطم ًيوع هحؿوَؼ
اؾت.
 .12اظ ظائطيي ػعيع توبيب هي گطزز اظ ّطگًَِ اػتطاو ٍ هكبخطُ ثب ػَاهل ػطاهي زض هَضز هَاضز كَم ذَززاضي ًوبيٌس .ثِ زليل ػسم ٍخَز هبًَى زض ًكوَض ػوطام،
هطخؼي خْت ضؾيسگي ثِ قٌبيت ٍخَز ًساضز ٍ ايي اهط ثِ خع ثِ ٍخَز آٍضزى هكٌالت ٍ تلري ؾلطً ،تيدِ زيگطي ًرَاّس زاقت.
شهاى اعصام
ثبظُ ظهبًي اػعام زاًكگبّيبى ثِ ػتجبت ػبليبت زض ايي زٍضُ زض ًل ًكَض ،اظ  15هطزاز لـبيت  8آثبى 96؛هي ثبقس ًِ .ثطاي ّط اؾتبى َجيؼتوبً ظهوبى هحوسٍزتطي ذَاّوس
زاقت.
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ضمائم و فرماه
تأييسيِ اقتـبل ثِ تحهيل
(هخصَص داًشجَياى داٍطلب اعسام بِ عتبات عاليات)
ثسيٌَؾوويلِ تأييووس هوويگووطزز آهووبي /ذووبًن  ...........................................................................كطظًووس  ..........................................................ثووب ًووسهلي

.........................................................................

تووبضيد تَلووس .......................................................................... :ثووِ قوووبضُ قٌبؾووٌبهِ ..........................................................................ثووِ قوووبضُ زاًكوودَيي ..........................................................................
زض ضقوووووووتِ تحهووووووويلي  .......................................................................................................................زض ًوووووووينؾوووووووبل اٍل /زٍم ؾوووووووبل تحهووووووويلي ..............................................

زض هؤؾؿِ آهَظـ ػبلي /هؤؾؿِ /زاًكٌسُ /زاًكگبُ  .......................................................................................................................اقتـبل ثِ تحهيل زاضز.
اهضاي هعاٍى آهَزشي
هْر ٍاحذ آهَزش هركس
ايي كطم ثٌب ثِ زضذَاؾت ؾتبز ػوطُ ٍ ػتجبت زاًكگبّيبى تٌويل قسُ ٍ اضظـ هبًًَي زيگطي ًساضز.

تَخِ :ثِ خبي اؾتلبزُ اظ ايي كطم هي تَاًيس ؛ گَاّي تحهيلي ثب ؾطثطٍ ذَز زاًكگبُ ضا اضائِ كطهبئيس.
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تعهدانهممحضری

قوبضُ زضذَاؾت :لُلب زض ايي هؿوت چيعي ًٌَيؿيس

تاريخ:

........................................

(هخصَص داًشجَياى پسري كِ از هعافيت تحصيلي استفادُ هيكٌٌذ)
وظز بٍ ایىکٍ ایىجاوب  ....................................................................فزسود  ......................................بٍ شمارٌ شىاسنىاهٍ  ..........................................................................صناررٌ اس .......................................................
بنا دنده  ..................................................تناری تًدند  ....................................................شنمارٌ هىنش  ......................................................شنمارٌ َمنزاٌ ...........................................................................
بٍ آررس ..................................................................................................................................................................................................................دد پست  ......................................................دٍ ادىًن شاغل بٍ تحصنلل
رر راوشگاٌ  ..........................................................................هقطغ .......................................................ه باشم ي اس هؼافلت تحصل صاررٌ اس حًسٌ وظام يظلفٍ استفارٌ ه ومنایم ي اس سنًی
بىا بٍ هؼافلت تحصل صاررٌ ي ػدم اوجام خدهت هقدس وظام يظلفٍ ،همىًػلت خزيج اس جمًُری اساله ایزان را رارم .بدیىًسل ٍ هتؼُد ه گنزرم بؼند اس اوجنام
سیارت ،اس دشًر ػزاق بٍ ایزان اساله باس گزرم ي بٍ هىظًر اوجام تؼُد فنًق ،بدیىًسنل ٍ آینایا خناوم  ....................................................................................................را بنٍ ػىنًان
ضاهه هؼزف ه ومایم تا وسبت بٍ هًارر احتماد ػدم اوجام تؼُد ،پاسخگًی ستار ػمزٌ ي ػتبات راوشگاَلان باشد.
ایىجاوب  ........................................................................فزسود  .............................................بٍ شمارٌ شىاسنىاهٍ  ..........................................................................صناررٌ اس ..........................................................................
 ......................................................شننمارٌ َمننزاٌ .........................................................................

بننا دننده  ..................................................تنناری تًدنند  ................................................شننمارٌ هىننش
بنننننننننٍ آررس ......................................................................................................................................................................................................................................شننننننننناغل رر............................................................
بدیىًسل ٍ هزاجؼت آیای  ....................................................................................................را ضماوت ه ومایم .بدیُ است رر صًرت دٍ هتؼُد اص تحت َز ػىًان ي شزایط اس سفز
ػتبات ػادلات رر يیت ي سهان هقزر بٍ دشًر جمًُری اساله ایزان هزاجؼت وىماید ،اػم اس ایىکٍ ػدم هزاجؼٍ بىا بٍ ارارٌ خًرش یا بٍ يسل ٍ ػًاهنل یُنزی باشند،
ایىجاوب تضمله ه ومایم دٍ اس ػُدٌ َز وًع خسارت ،بٍ َز هلشان ي هب غ دٍ باشد ،بىا بٍ تشخلص ستار ػمزٌ ي ػتبات راوشگاَلان ي بٍ هجزر اطالع ستار هذدًر ي
بدين َلچگًوٍ ارػا ي اػتزاض بزآیم ي بدیىًسل ٍ َزگًوٍ ارػای حقًی ي یاوًو را اس خًر س ب ي اسقاط ه ومایم.
نام و نامخانوادگی دانشجو

نام و نامخانوادگی ضامن

تأيیديه دفتر اسناد رسمی

محل امضاء و اثر انگشت

محل امضاء و اثر انگشت

محل مهر و امضاء سر دفتر

هدارک هًرر ولاس بزای تىظلم ي ثبت سىد
اصل شىاسىاهٍ يدارت ه هتؼُد ي ضاهه
o

درج دليك آدرس ،كذ پستي ،شوارُ تلفي ثابت ٍ ّوراُ در ايي فرم اّويت بااليي دارد.

o

ضاهي هي بايست در طَل هذت سفر در كشَر بَدُ ٍ از كشَر خارج ًشَد.

o

دفترخاًِ هحترم؛ لطفاً فمط فرم فَق را گَاّي اهضاء ًوَدُ ٍ از سٌذ زدى خَدداري فرهائيذ.
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