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هقذهِ

ثشگضاسی ّوبيؾ ٍ ػويٌبسّبی ػلوي سالؿي دس ساػشبی اؿٌبء سٍضيِ خؼشدَگشی ٍ ًبٍؿگشی خبهؼِ ػلوي داًـگبّي ثشای ًؼت
هؼلَهبر ٍ اعالع اصيبكشِ ّبی خذيذ دس ػشكِ ػلن ٍ داًؾ اػز .ػالٍُ ثش آى ،ثشگضاسی ّوبيـْب ثِ سدويغ سدشثيبر ،ثشهشاسی اسسجبط
هؼشوين ٍ سٍ دس سٍی دظٍّـگشاى ٍ هطوويي ٍ ػلن آهَصاى ٍ ايدبد صهيٌِ ای ثشای كؼبليشْبی خوؼي ًوي ؿبيبًي هي ًوبيذ.
يٌي اص كؼبليشْبی هْن داًـگبُ ثشگضاسی ّوبيـْبی ثيي الوللي ٍ داخلي هي ثبؿذ ًِ اص عشين ّوٌبسی هـششى هؼبًٍز دظٍّـي داًـگبُ
ثب گشٍّْبی آهَصؿي ،هشاًض سطويوبر ٍ ػبصهبى ّب اخشا هي ؿَد .دس ساػشبی ّشزِ ثْشش اًدبم ؿذى ّوبيؾ ّب ،هذيشيز سٍاثظ داًـگبّي،
ثيي الولل ٍ ػويٌبسّب دس ضَصُ هؼبًٍز دظٍّـي هدوَػِ ای سا سطز ػٌَاى ساٌّوبی خبهغ ثشگضاسی ّوبيؾ ّب سٌظين ًشدُ اػز.
دس ايي ساٌّوب ػؼي ؿذُ اػز ٍظبيق ٍاضذّبی هخشلق صيش هدوَػِ ّوبيؾ ثب خضئيبر ًبهل ثيبى گشدد سب ساٌّوبی هٌبػجي ثشای
ثشگضاسًٌٌذگبى ثبؿذ .دس ّويي ساػشب ٍاضذّبی ػوليبسي هؼبًٍز دظٍّـي ،خذهبسي سا سَػظ ًبسؿٌبػبى ٍاضذ دس صهبى هؼيي ثب ّوبٌّگي ٍ
ديگيشی دكشش سٍاثظ ثيي الولل ٍ دثيشخبًِ ّوبيؾ اسائِ هي ًوبيٌذ.
اهيذ اػز اخشای ايي ثشًبهِ ثشَاًذ ثخـي اص هـٌالر كشاسٍی ثشگضاسًٌٌذگبى هطششم سا ضل ًشدُ ٍ دس ثشگضاسی ّوبيؾ ّبيي دش ثبس هليذ
ٍاهغ ؿَد.
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سؼبسيق
ّوبيؾ ( كٌگشُ ) :گشدّوبيي اػز سػوي  ،هشـٌل اص هشخلليي ٍ اكشاد ثب سدشثِ ًِ دس آى ضوي عشش سبصُ ّبی ػلويً ،شبيح
سطويوبر ٍ دظٍّـْبی اًدبم ؿذُ دس هَضَع ػلوي هـخق ثلَسر اسائِ هوبلِ  ،ػخٌشاًي ٍ دَػشش ثشگضاس هي گشددًٌ .گشُ داسای
ػخٌشاًبى هشؼذد ثَدُ ٍ ثلَسر دٍسُ ای اص يي سب دٌح ػبل يٌجبس سٌشاس هي گشدد .عَل هذر ًٌگشُ هؼوَال ػِ سٍص يب ثيـشش هي ثبؿذ .
ثشای ثشگضاسی ّش ًٌگشُ سـٌيل سؼذادی ًويشِ سخللي ضشٍسر داسد.
ّوبيؾ ( كٌگشُ) ثيي الوللي ّ :وبيـي اػز ًِ داسای ٍيظگيْبی صيش ثبؿذ:
الق – ثِ سلَيت ّيئز ٍصيشاى سػيذُ ثبؿذ .
ب  -ثب هـبسًز يي يب زٌذ ػبصهبى يب اًدوي سخللي خبسخي ثشگضاس ؿَد .
ج – ضذاهل  5ػخٌشاى اص ً 3ـَس خبسخي دس آى هـبسًز ػلوي داؿشِ ثبؿٌذ .
د  -داسای ّذف ٍ هَضَع ثيي الوللي ثبؿذ ( هخبعجبًي اص هليز ّبی گًَبگَى داؿشِ يب هَضَع هَسد ػالهِ هليز ّبی هخشلق
سا هَسد ثطث هشاس دّذ).
ًكتِ هْن  :ثشای اخز هدَص ّيئز دٍلز خْز ثشگضاسی يي ّوبيؾ ثِ كَسر ثيي الوللي الصم اػز ضوي كشاّن آٍسدى ؿشايظ كَم
الزًش هؼشٌذار هشثَط ثِ اػالم آهبدگي داًـگبُ يب هَػؼِ ػلوي خبسج ًـَس خْز ّوٌبسی ػلوي يب هبدی ثب ّوبيؾ ثِ اًضوبم كشهْبی
سٌويل ؿذُ هشثَعِ ( ضويوِ ؿوبسُ  ) 1ضذاهل  6هبُ هجل اص ثشگضاسی ّوبيؾ سَػظ ٍصيش ثْذاؿز ٍ دسهبى ثِ خلؼِ ّيئز دٍلز سوذين
گشدد.
ّن اًذيـي ( ػويٌبس)  :اخشوبػبر ٍ گشدّوبيي ًِ ّذف آى ثيبى سبصُ ّبی ػلوي  ،هجبدلِ سدشثيبر ٍ سدذيذ اعالػبر دس خْز زبسُ
خَيي ٍ ضل هـٌالر ضشكِ ای ؿشًز ًٌٌذگبى اػز  .ػويٌبسّب ثِ كَسر اسائِ ػخٌشاًي  ،هيضگشد  ،دبًل ٍ خلؼبر دشػؾ ٍ دبػخ اسائِ
هي گشدد ٍ عَل هذر آى ثيؾ اص يي سٍص ٍ هؼوَال دٍ سب ػِ سٍص هي ثبؿذ.
فشاّن ايي ( كٌفشاًغ) ً :ـؼشْب ٍ اخشوبػبسي ًِ ثِ هٌظَس ؿَس ٍ ثطث دس يي صهيٌِ خبف سـٌيل هي گشدد ٍ دس آى اكشاد ًوغِ
ًظشار خَد سا دسثبسُ هؼبئل ٍ هـٌالر هْن اص عشين ػخٌشاًي ،خلؼبر دشػؾ ٍ دبػخ  ،هيضگشد ٍ گضاسؽ هَاسد خبلت ( Case
)Reportهغشش هي ًوبيٌذ .ايي ًـؼشْب هي سَاًذ دس عي يي سٍص يب ثِ كَسر خلؼبر دٍسُ ای سـٌيل گشدد .زٌبًسِ ايي خلؼبر
ثلَسر ادٍاسی سـٌيل ؿَد ثِ آى ًٌلشاًؼْبی دٍسُ ای اعالم هي ؿَد.
ّن ًـؼت ( ػوپَصيَم )  :ثِ هٌظَس آهَصؽ هؼبئل ػلوي سخللي ٍ كَم سخللي دسثبسُ هَضَػي خبف ثِ كَسر ػخٌشاًي ،
ًبس گشٍّي  ،ثطث ٍ اسائِ هوبلِ ثشگضاس هي گشدد  .دس ػوذَصين ّش يي اص ػخٌشاًبى دسثبسُ خٌجِ خبكي اص هَضَع ثِ ثطث هي دشداصًذ.
هخبعجيي ػوذَصيَم اكشاد هشخلق ٍ كبضجٌظش هي ثبؿٌذ  .عَل هذر ػوذَصيَم هؼوَال يي سٍص اػز .
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هقذهبت اٍليِ ثشگضاسي ّوبيؾ
ٍ - 1كَل سوبضبی ثشگضاسی ّوبيؾ اص عشف گشٍُ آهَصؿي يب هشًض سطويوبر دس داًـگبُ يب ػبصهبى هشثَعِ ثِ ّوشاُ سبييذ اًدوي
هشثَعِ (دس كَسر ّوٌبسی ثب اًدوٌْب ثشای ثشگضاسی ّوبيؾ) ثِ هؼبًٍز دظٍّـي داًـگبُ ثب رًش ػٌَاىًَ ،ع ٍ سبسيخ ثشگضاسی
ّوبيؾ
 - 2دسخَاػز ثشگضاسی ّوبيؾ دس كَسسي هبثل عشش دس ؿَسای دظٍّـي داًـگبُ خَاّذ ثَد ًِ ّوبيؾ ثشای اسائِ ًشبيح سطويوبر
ثشگضاس گشديذُ ٍ داسای كشاخَاى هوبلِ ٍ اهشيبص ثبصآهَصی ثبؿذ .
 - 3ثب سَخِ ثِ ايٌٌِ دس ًظبم اسصؿيبثي هؼبًٍز دظٍّـي داًـگبُّ ،ش ّوبيؾ ثيي الوللي  100اهشيبص ٍ ّوبيؾ ًـَسی ثِ اصاء ّش
سٍص  5اهشيبص ( ضذاًثش سب ػوق  100اهشيبص دس ػبل ) داسا هي ثبؿذ لزا ّوبيؾ ّبی ثيي الوللي اص اّويز ٍ اٍلَيز ٍيظُ ای
ثشخَسداس ّؼشٌذ .
 - 4عشش هَضَع دس ؿَسای دظٍّـي داًـگبُ ٍ سلَيت ًليبر ثشگضاسی ،سبسيخ ٍ اخشلبف ثَدخِ .دس ايي هشضلِ هوٌي اػز اص
ثشگضاس ًٌٌذگبى دػَر ؿَد خْز اسائِ داليل ثشگضاسی ّوبيؾ دس خلؼِ ؿَسای دظٍّـي داًـگبُ ضضَس يبثٌذ.
 - 5اثالؽ سلَيت ثشگضاسی ّوبيؾ ثِ ثشگضاسًٌٌذگبى (ديـٌْبد دٌّذگبى ّوبيؾ)
 - 6ثشگضاسی خلؼِ ّوبٌّگي داخلي ّوبيؾ سَػظ ثشگضاسًٌٌذگبى خْز سؼييي دثيش ّوبيؾ  ،دثيشاخشايي ٍ دثيش ػلوي ٍ ديـٌْبد
ًشجي هَضَع ثِ هؼبًٍز دظٍّـي
 - 7ديـٌْبد دثيش ّوبيؾ ٍ دثيشاى اخشايي ٍ ػلوي ّوبيؾ اص عشف هؼبًٍز دظٍّـي ثِ سيبػز داًـگبُ خْز كذٍس ٍ اثالؽ ضٌن
 - 8ثشگضاسی اٍليي خلؼِ ّوبٌّگي ثب ضضَس هؼبٍى دظٍّـي ،دثيش ّوبيؾ ،هذيش سٍاثظ ثيي الولل ٍ دثيش اخشايي ٍ ػلوي ّوبيؾ
ثِ هٌظَس سلوين گيشی دس خلَف :
الق :سؼييي ًبم ،سبسيخ دهين ،هذر ٍ ًَع ّوبيؾ(ثيي الوللي ،داخلي) ،هٌبى دثيشخبًِ  ،هٌبى ثشگضاسی ّوبيؾ
ة :ثشسػي زگًَگي سبهيي ٍ ّضيٌِ ًشد هٌبثغ هبلي ّوبيؾ ؿبهل ًَع سؼبهل ثب ػبصهبًْب ٍ ضبهيبى خبسج اص داًـگبُ
ج :ثشسػي سئَع ٍظبيق ًويشِ اخشايي ٍ ًَع ٍ زگًَگي ّوٌبسی هؼبًٍز دظٍّـي دس ثشگضاسی ّوبيؾ
د :عشش ٍ ثيبى ديـٌْبدار ٍ سدشثيبر ٍ سَكيِ ّبی الصم دس خلَف ًطَُ ثشگضاسی ّشزِ ثْشش ّوبيؾ
 - 9اًدبم هٌبسجبر الصم خْز اخز هدَص ّوبيؾ ّبی ثيي الوللي اص ّيئز دٍلز سَػظ هذيشيز سٍاثظ داًـگبّي ٍ ثيي الولل
- 10كذٍس اضٌبم اػضبی ًويشِ ّبی ػلوي ٍ اخشايي ّوبيؾ سَػظ دثيش ّوبيؾ
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تشكيت ٍ ؿشح ٍظبيف كويتِ ػلوي ّوبيؾ
دثيش ػلوي دغ اص سؼييي ٍ دسيبكز اثالؽ اص سيبػز داًـگبُ هؼئَل سـٌيل ًويشِ ػلوي ّوبيؾ هي ثبؿذ ًِ هشًت اص هشخلليي كي
هشثَعِ ثخلَف اكشاد ثب سدشثِ ٍ هشجطش دس صهيٌِ ػلوي ّوبيؾ هي ثبؿذ .ثِ هٌظَس اكضايؾ اػشجبس ٍ ؿٌبی ػلوي ّوبيؾ ديـٌْبد هي
ؿَد اص هشخلليي كبضت ًبم ػبيش داًـگبّْبی ًـَس ًيض خْز ػضَيز دس ًويشِ ػلوي ّوبيؾ دػَر ثِ ػول آيذ.
ؿشح ٍظبيف كويتِ ػلوي
 - 1سؼييي هطَسّبی ػلوي -دظٍّـي ّوبيؾ ٍ سؼييي كشم ٍ هبلت هَسد ًظش خْز دسيبكز خالكِ هوبالر
 - 2اًشخبة ّيئز داٍساى ّوبيؾ
 - 3سٌظين زي ليؼز اػشبًذاسد خْز داٍسی هوبالر ثش اػبع هشذٍلَطی ٍ هطشَای ػلوي هوبلِ ثِ كَسر ػخٌشاًي ٍ دَػشش
 - 4دي گيشی دسيبكز ٍ اسػبل هوبالر خْز اػالم ًظش ثِ ّيئز داٍساى ّوبيؾ
 - 5اًشخبة هوبالر ثشگضيذُ ٍ اػالم ثِ دثيشخبًِ خْز اًؼٌبع هَضَع ثِ ًَيؼٌذگبى هوبلِ
 - 6سٌظين ًشبثسِ خالكِ هوبالر ٍ اسائِ ثِ ًويشِ اخشائي خْز دي گيشی زبح
 - 7سٌويل زي ليؼز ّبی هشثَعِ خْز دسيبكز اهشيبص آهَصؽ هذاٍم ّوبيؾ ٍ اسائِ ثِ ًويشِ اخشائي خْز اهذام اص عشين هشًض
آهَصؽ هذاٍم داًـگبُ
 - 8سٌظين ثشًبهِ ػلوي ّوبيؾ ( سٌظين ػٌبٍيي ٍ ثشًبهِ ػخٌشاًيْب ،سؼييي ػخٌشاى ،صهبى ػخٌشاًيْب ٍ ًبسگبّْبی خٌجي)
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تشكيت ٍ ؿشح ٍظبيف كويتِ اجشائي ّوبيؾ
دثيش اخشايي ّوبيؾ دغ اص سؼييي ٍ دسيبكز اثالؽ اص عشف سيبػز داًـگبُ هجبدسر ثِ سـٌيل ًويشِ اخشائي هي ًوبيذ .دثيش اخشائي ّوبيؾ
اكشاد هشٌبػت ٍ داسای سَاًوٌذی ّبی الصم سا خْز ػضَيز دس ًويشِ اخشائي ٍ ؿشًز دس خلؼبر دػَر هي ًوبيذ .ديـٌْبد هي گشدد اص
داًـدَيبى ػالهوٌذ ٍ داسای سَاًبيي الصم دس هبلت ًبس داًـدَيي ًوي گشكشِ ؿَد.
ؿشح ٍظبيف كويتِ اجشايي ّوبيؾ :
 - 1سٌظين ثشًبهِ اخشايي ّوبيؾ
 - 2سـٌيل ٍاضذّبی ػوليبسي ًويشِ اخشايي ٍ اًشلبة هؼئَليي هشثَعِ
 - 3سؼييي هطل ثشگضاسی ّوبيؾ ٍ ثبصديذ ٍ ثشسػي اهٌبًبر ٍ ًوجَدّبی اضشوبلي آى
 - 4سؼييي هطل اػٌبى هذػَيي ٍيظُ ٍ ثبصديذ ٍ ثشسػي اهٌبًبر ٍ ًوجَدّبی اضشوبلي آى
 - 5سؼييي هيضاى ٍخِ ثجز ًبم ثب دس ًظش گشكشي ّضيٌِ ّبی ثشًبهِ ٍ اػشجبسار آى ،ثب ّوبٌّگي هشًض آهَصؽ هذاٍم داًـگبُ
 - 6اهذام خْز دسيبكز اهشيبص آهَصؽ هذاٍم ّوبيؾ اص عشين دكشش آهَصؽ هذاٍم داًـگبُ
 - 7ديگيشی ٍ ًظبسر ثش اخشای ًليِ كؼبليشْبی هـخق ؿذُ خْز ٍاضذّبی ػوليبسي ًويشِ اخشايي ًِ دس اداهِ رًش گشديذُ اػز.

ٍاحذّبي ػوليبتي كويتِ اجشايي :
 - 1دثيشخبًِّ ،وبٌّگي ٍ سجليـبر
 - 2اًشـبسار
 - 3سذاسًبر
 - 4سـشيلبر ،سٍاثظ ػوَهي
 - 5ػوؼي ٍ ثلشی
 - 6عشاضي ٍ اهَس ػبيز
ؿشح ٍظبيف دثيشخبًِ ّوبيؾ
دثيشخبًِ هْوششيي خضء سـٌيالر اخشايي ٍ ًبًَى سّجشی ٍ ّوبٌّگي كؼبليشْبی اخشايي يي ّوبيؾ اػز .اّن كؼبليشْبی دثيشخبًِ ّوبيؾ
ثغَس خالكِ ؿبهل هَاسد صيش اػز:
 -1ديگيشی سـٌيل خلؼبر ّوبٌّگي ثيي ثشگضاسًٌٌذگبى ٍ ًويشِ ّبی هخشلق ّوبيؾ  ،سٌظين كَسسدلؼبر ٍ دي گيشی هلَثبر
 -2دبيؾ هذاٍم سًٍذ اهذاهبر اخشايي هغبثن ثب خذاٍل صهبًجٌذی ّوبيؾ (هغبثن ايي ساٌّوب) ٍ دي گيرشی اػرالم گرضاسؽ آى ثرِ هرذيشيز
سٍاثظ ثيي الولل داًـگبُ
 -3اًدبم ًلي سًٍذ هشثَط ثِ دزيشؽ هوبلِ  ،اسػبل هوبلِ ثِ دثيش ػلوي ّوبيؾ ٍ خوغ آٍسی ًظشار ّيئز داٍساى ثب ّوبٌّگي دثيش ػلوي
ً -4ؼت اعالع اص سًٍذ ثجز ًبم  ،آهبس ثجز ًبم ًٌٌذگبى  ،دسيبكز ٍ خوغ آٍسی كيؾ ثبًٌي ثجز ًبم ًٌٌذگبى
 -5اًدبم ًليِ اهَس هٌبسجبسي ّوبيؾ ،تبليغات و اطالع رساني همايش ( مطابق جداول ذيل )
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دبيرخانه هماهنگي،
تبليغات
انتشارات

تداركات

كويتِ اجرايي

تشريفات

روابط عمومي

دبير كويتِ اجرايي

سمعي بصري

امور مالي

وامورسايت

طراحي
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ؿشح ٍظبيف ٍاحذّبي ػوليبتي كويتِ اجشايي

كويتِ اجشايي – ٍاحذ دثيشخبًِّ ،وبٌّگي ٍ تجليغبت

ٍظبيف
اًدبم ًليِ اهَس هٌبسجبسي ّوبيؾ

صهبى ؿشٍع

صهبى الصم جْت اتوبم كبس

 18هبُ هجل اص ؿشٍع سب يي هبُ ثؼذ اص اسوبم
ّوبيؾ

----

اسػبل اٍليي كشاخَاى

 11هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

يي ّلشِ

اسػبل دٍهيي كشاخَاى

 8هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

يي ّلشِ

اسػبل دَػشش اكلي ّوبيؾ

 8 -10هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

يي ّلشِ

اسػبل ػَهيي ٍآخشيي كشاخَاى

 4 -5هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

يي ّلشِ

كذٍس گَاّي ؿشًز دس ّوبيؾ ٍ اسػبل آى

ّوضهبى ٍ ثؼذ اص اسوبم ّوبيؾ

 5-4سٍص

دي گيشی كذٍس گَاّي آهَصؽ هذاٍم ٍاسػبل آى

يي ّلشِ دغ اص ثشگضاسی ّوبيؾ

يي ّلشِ

دي گيشی كذٍس گَاّي اهشيبص آهَصؽ هذاٍم

يي ّلشِ دغ اص ثشگضاسی ّوبيؾ

يي ّلشِ

اص صهبى اسػبل اٍليي كشاخَاى سب صهبى
ثشگضاسی ّوبيؾ

----

 4هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

3هبُ

دبػخگَيي دسخلَف ّوبيؾ ّب

ّوبٌّگي اخز ٍيضا ثشای هيْوبًبى خبسخي
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كويتِ اجشايي – ٍاحذ اًتـبسات
صهبى ؿشٍع

صهبى الصم جْت اتوبم كبس

ٍظبيف
زبح ػشثشٍ ٍ دبًز

 8هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

يي ّلشِ

زبح ثشٍؿَس ٍ دَػشش

 10 -12هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

يي ّلشِ

زبح ثشًبهِ ّوبيؾ ٍ ًشبثسِ خالكِ هوبالر

 1هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

 10سٍص

زبح آسم ّوبيؾ ٍ داًـگبُ ثش سٍی ّذايبی سجليـبسي

 1هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

 10سٍص

زبح ًبسسْبی ػيٌِ

 15سٍص هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

 4سٍص

سٌظين هشاسداد سؼييي هجلؾ اخبسُ ،سؼذاد ٍ سٍؽ ثشدبيي
ؿشكِ ّب( ثب ّوبٌّگي هشًض آهَصؽ هذاٍم داًـگبُ)

 1هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

4سٍص

 2-1سٍص هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

 2سٍص

ًلت ؿشكِ ّب دس هطل
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كويتِ اجشايي – ٍاحذ تذاسكبت
ٍظبيف

صهبى ؿشٍع

صهبى الصم جْت اتوبم كبس

ثبصديذ اٍليِ اص ػبلٌْبی ػخٌشاًي  ،سػشَساًْبی ّشرل يرب ػرلق

 11هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

يي ّلشِ

ػشٍيغ ٍ هْوبًؼشای داًـگبُ ٍ ثشاٍسد ّضيٌِ ّب
هزاًشُ ثرب ػربلٌْبی ػرخٌشاًي  ،سػرشَساًْبی ّشرل يرب ػرلق

 5-6هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

يي ّلشِ

ػشٍيغ ٍ هْوبًؼشای داًـگبُ ٍ ػوذ هشاسداد
ّوبٌّگي هدذد ثرب ّشرل يرب ػرلق ػرشٍيغ ٍ هْوبًؼرشای

 1هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

 10سٍص

داًـگبُ ٍ سشسيت هوذهبر دزيشايي
سـٌيل ًويشِ اػشوجبل

 1هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

 10سٍص

ًظبسر ثش اػٌبى هٌبػت هيْوبًبى

 15سٍص هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

 4سٍص

ديؾ ثيٌي اهٌبًبر الصم خْز اهَس هشثَط ثِ ًوليِ

 1هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

4سٍص

 1-2سٍص هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

 2سٍص

اص  1هبُ هجل سب صهبى ؿشٍع ّوبيؾ

 1هبُ ٍ عي ّوبيؾ

 2هبُ

 3سٍص

ّوبٌّگي ثب هؼئَالى ريشثظ خْز سبهيي ٍػيلِ ًوليِ هَسدًيبص
اًدبم اهَسضول ٍ ًول دس عي ّوبيؾ ٍ ًظبسر ثشآى
خشيذ هلضٍهبر ّوبيؾ( خَدًبس ًيق ًبؿز ٍ ) ....
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كويتِ اجشايي – ٍاحذ تـشيفبت ٍ سٍاثظ ػوَهي
صهبى ؿشٍع

صهبى الصم جْت اتوبم كبس

ٍظبيف
ّوبٌّگي هشثَط ثِ سْيِ ثليظ هذػَيي

اص  1-3هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

 15سٍص

اسسجبعبر الصم ثب ػبيش ػبصهبًْب ٍ ًْبدّب

 3هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

 45سٍص

اهَس هشثَط ثِ هدشی ثشًبهِ ّبی اكششبضيِ ٍ ػخٌشاًي ّب

3هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

 7سٍص

دَؿؾ خجشی ٍهلبضجِ ّب سَػظ سػبًِ ّب ٍ كذا ٍ ػيوب

اص  3هبُ هجل سب صهبى ؿشٍع ّوبيؾ

 15سٍص

ّوبٌّگي ثب كذا ٍ ػيوب

اص  3هبُ هجل سب صهبى ؿشٍع ّوبيؾ

 7سٍص

ّوبٌّگي خْز VIP,CIP

 1هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

 3سٍص

ّوبٌّگي ثب هؼئَالى اػشبًي

3هبُ هجل سب ؿشٍع ّوبيؾ

 1هبُ

ّوبٌّگي الصم ثب آػشبى هذع سضَی

3ٍ1هبُ هجل سب صهبى ؿشٍع ّوبيؾ

 15سٍص

ّوبٌّگي الصم ثب آطاًؼْبی سلشيطي ٍ خْبًگشدی

3ٍ1هبُ هجل سب صهبى ؿشٍع ّوبيؾ

 15سٍص

سْيِ دالًبسدّبی الصم دس ػغص ؿْش ،داًـگبُ ٍ كشٍدگبُ

 1هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

 15سٍص

زبذ آگْي ّبی ّوبيؾ دس سٍصًبهِ هٌبػت

ّ 2لشِ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

 3سٍص

دشدُ ًَيؼي

ّ 2لشِ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

 7سٍص
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كويتِ اجشايي – ٍاحذ ػوؼي ٍ ثلشي

صهبى ؿشٍع

ٍظبيف

صهبى الصم جْت اتوبم
كبس

ثشسػي ػبلي ّبی ػخٌشاًي ٍ ػوذ هشاسداد

اهَس هشثَط ثِ اػاليذ ديؼٌز ٍ دَػشش كشاّن ًوَدى
كَر ٍ سلَيش دس هطل ّوبيؾ

 11هبُ ٍ ّ 2-1لشِ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

يي هبُ

يٌوبُ هجل ٍ صهبى ؿشٍع ّوبيؾ

دٍ ّلشِ

 3هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

دٍ ّلشِ

اهَس كيلن ثشداسی

----

هذر ّوبيؾ

اهَس ػٌبػي

----

هذر ّوبيؾ

ضضَس ًبسؿٌبػبى خْز اسائِ خذهبر الٌششًٍيٌي

----

هذر ّوبيؾ

سبهيي اهٌبًبر ًشم اكضاسی ٍ ػخز اكضاسی
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كويتِ اجشايي – ٍاحذ عشاحي ٍ اهَس ػبيت
صهبى ؿشٍع

صهبى الصم جْت اتوبم كبس

ٍظبيف
عشش آسم ّوبيؾ

 11هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

ّ 2لشِ

عشش ػشثشٍ ٍ دبًز هٌبسجبر

 11هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

ّ 2لشِ

عشاضي ثشٍؿَس

 11هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

ّ 2لشِ

عشاضي دَػشش

11هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

ّ 3لشِ

عشش خْز لَش ٍ ّذايبی ػخٌشاًبى ٍ ؿشًز
ًٌٌذگبى
عشاضي ًشبثسِ خالكِ هوبالر

 3-2هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

ّ 1لشِ

 3هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

ّ 3لشِ

عشاضي ًبسر ػيٌِ خْز ًليِ اكشاد ّوبيؾ

 1هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

ّ 1لشِ

عشش HOME-PAGE

 11هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

ّ 1لشِ

اص  11هبُ هجل اص ؿشٍع سب  1هبُ ثؼذ اص
ّوبيؾ

ّ 1لشِ

دس ػبيز هشاسدادى اعالػبر ّوبيؾ

هَاسد پيـٌْبدي جْت دسج دس پَػتش ّوبيؾ
دَػشش ّوبيؾ هي ثبيؼز ضبٍی اعالػبر صيش ثبؿذ :
 - 1ػٌَاى ّوبيؾ
 - 2سبسيخ ٍ هطل ثشگضاسی ّوبيؾ
 - 3داسا ثَدى اهشيبص آهَصؽ هذاٍم  ،دس كَسر اهٌبى هيضاى اهشيبص ٍ گشٍّْبی هـوَل ( دغ اص كذٍس هدَص سخليق اهشيبص )
 - 4هطَسّبی ّوبيؾ ٍ ػٌبٍيي هوبالر هَسد دزيشؽ
 - 5هجبضث خٌجي ّوبيؾ ( ًبسگبّْب )....
 - 6اخشيي هْلز اسػبل هوبالر
 - 7ػبصهبًْب ٍ اًدوي ّبی ّوٌبس دس ثشگضاسی ّوبيؾ
 - 8آدسع دؼشي دثيشخبًِ ّوبيؾ ، E-mail ،آدسع ػبيز ،سللي ٍ كبًغ دثيشخبًِ
 - 9آسم ّوبيؾ ٍ لَگَی داًـگبُ ٍ ػبصهبًْبی ّوٌبس دس ثشگضاسی ّوبيؾ
- 10رًش دهين سٍؽ ثجز ًبم
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كويتِ اجشايي – اهَس هبلي ّوبيؾ

صهبى ؿشٍع

صهبى الصم جْت اتوبم كبس

ٍظبيف
دسيبكز ّضيٌِ ثجز ًبم

دس صهبى سؼييي ؿذُ اص عشف ّوبيؾ

دس صهبى سؼييي ؿذُ اص عشف ّوبيؾ

اًدبم ًليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ

اص صهبى سلَيت ّوبيؾ سَػظ خلؼِ
ؿَسای دظٍّـي

اص صهبى ؿشٍع ّوبيؾ سب ضذاهل دٍ
هبُ ثؼذ اص ّوبيؾ

 6هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

 4هبُ

دسيبكز ّضيٌِ ّبی ًوبيـگبّي هشثَط ثِ ؿشكِ ّب

14

جذٍل صهبى ثٌذي تذاسكبتي جْت ثشگضاسي ّوبيؾ ّب
خذهبت اسائِ ؿذُ
ٍكَل اجشاي ّوبيؾ اص عشف گشٍُ آهَصؿي

×

عشح هَضَع دس ؿَساي پظٍّـي

×

تؼييي دثيش ّوبيؾ ٍ پيـٌْبد ثِ سيبػت

×

اخز هجَص دس كٌگشُ ّبي ثيي الوللي

×

هشثَعِ دس داًـگبُ

داًـگبُ ٍ كذٍس حكن هؼئَليي ّوبيؾ

هقذهبت
اهَس دثيشخبًِ
ّوبٌّگي
ٍ
تجليغبت

18
هبُ
هجل

اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ
اسػبل اٍليي فشاخَاى

13
هبُ
هجل

12
هبُ
هجل

11
هبُ
هجل

10
هبُ
هجل

9
هبُ
هجل

8
هبُ
هجل

7
هبُ
هجل

6
هبُ
هجل

5
هبُ
هجل

4
هبُ
هجل

3
هبُ
هجل

2
هبُ
هجل

1
هبُ
هجل

2
ّلشِ
هجل

1
ّلشِ
هجل

×

× ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

اسػبل پَػتش اكلي ّوبيؾ

×

×

اسػبل دٍهيي فشاخَاى

×

×

×

×

اسػبل ػَهيي ٍ آخشيي فشاخَاى

×

×

كذٍس گَاّي ؿشكت دس ّوبيؾ ٍ پي گيشي

×

كذٍس گَاّي آهَصؽ هذاٍم ٍاسػبل آى
ّوبٌّگي اخز ٍيضا ثشاي هيْوبًبى خبسجي
پبػخگَيي دس خلَف ّوبيؾ ّب

صهبى
ثشگضاسی
ّوبيؾ

يٌوبُ ثؼذ اص
ثشگضاسی
ّوبيؾ

×

×

×

×

ثجت ًبم ًْبيي ؿشكت كٌٌذگبى دس سٍص

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

ّوبيؾ
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×
×

جذٍل صهبى ثٌذي تذاسكبتي جْت ثشگضاسي ّوبيؾ ّب
خذهبت اسائِ ؿذُ

18
هبُ
هجل

13
هبُ
هجل

12
هبُ
هجل

11
هبُ
هجل

10
هبُ
هجل

 9هبُ
هجل

 8هبُ
هجل

دس صهبى سؼشيق ؿذُ اص عشف ًٌگشُ

دسيبفت ّضيٌِ ثجت ًبم

اهَس هبلي

اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثهِ
ّوبيؾ

×

×

×

×

×

×

×

دسيبفت ّضيٌِ ّبي غشفِ ّب

اًتـبسات

×

×
×

چبح ػشثشگ ٍ پبكت
چبح ثشٍؿَس ٍ پَػتش

 7هبُ
هجل

 6هبُ
هجل

 5هبُ
هجل

 4هبُ  3هبُ  2هبُ  1هبُ
هجل
هجل
هجل هجل

2
ّلشِ
هجل

1
ّلشِ
هجل

صهبى
ثشگضاسی
ّوبيؾ

يٌوبُ ثؼذ
اص
ثشگضاسی
ّوبيؾ

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

چبح ثشًبهِ ّوهبيؾ ٍ كتبثچهِ

×

چبح آسم ّوبيؾ ٍ داًـگبُ ثهش

×

خالكِ هقبالت
سٍي ّذايبي تجليغبتي
چبح كبستْبي ػيٌِ

×

تٌظههين قههشاسداد ،هجلههه اجههبسُ ،

×

تؼذاد ٍ سٍؽ ثشپبيي غشفِ ّب
ًلت غشفِ ّب دس هحل

×
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×

×

جذٍل صهبى ثٌذي تذاسكبتي جْت ثشگضاسي ّوبيؾ ّب
خذهبت اسائِ ؿذُ

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 18
هبُ هبُ هبُ هبُ هبُ هبُ هبُ هبُ هبُ هبُ هبُ هبُ هبُ هبُ
هجل هجل هجل هجل هجل هجل هجل هجل هجل هجل هجل هجل هجل هجل

ّوبٌّگي هشثَط ثِ تْيِ ثليظ هذػَيي خبف

×

استجبعبت الصم ثب ػبيش ػبصهبًْب ٍ ًْبدّب

×

اهَس هشثَط ثِ هجشي ثشًبهِ ّهبي افتتبحيهِ ،اختتبهيهِ ٍ

×

پَؿههؾ خجههشي ٍ هلههبحجِ ّههب تَػههظ سػههبًِ ّههب ٍ

×

ّوبٌّگي ثب كذاٍ ػيوب

×

ػخٌشاًيْب

تـشيفبت
ٍ سٍاثظ
ػوَهي

كذاٍػيوب

×

×
×

ّوبٌّگي جْت VIP ٍ CIP

2
ّلشِ
هجل

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ّوبٌّگي ثب هؼئَليي اػتبًي
ّوبٌّگي الصم ثب آػتبًقذع سضَي

×

×

ّوبٌّگي الصم ثب آطاًغ ّبي تفشيحي ٍ جْبًگشدي

×

×

×

×

×

تْيههِ پالكبسدّههبي الصم دس ػههغ ؿههْش ،داًـههگبُ ٍ
فشٍدگبُ
چبح آگْي ّبي ّوبيؾ دس سٍصًبهِ هٌبػت

×

پشدُ ًَيؼي

×
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×

×
×

×

×

1
ّلشِ
هجل

صهبى
ثشگضاسی
ّوبيؾ

يٌوبُ
ثؼذ اص
ثشگضاسی
ّوبيؾ

جذٍل صهبى ثٌذي تذاسكبتي جْت ثشگضاسي ّوبيؾ ّب
خذهبت اسائِ ؿذُ
ثشسػي ػبلٌْبي ػخٌشاًي

18
هبُ
هجل

13
هبُ
هجل

12
هبُ
هجل

11
هبُ
هجل

10
هبُ
هجل

 9هبُ
هجل

 7هبُ
هجل

 8هبُ
هجل

 6هبُ
هجل

 5هبُ
هجل

 4هبُ
هجل

3
هبُ
هجل

×

اههههَس هشثهههَط ثهههِ اػهههاليذ،

ػوؼي
ٍ
ثلشي

2
هبُ
هجل

1
هبُ
هجل

2
ّلشِ
هجل

1
ّلشِ
هجل

×

×

×

ديؼكت ٍ CD،پَػتش ػخٌشاًبى

صهبى
ثشگضاسی
ّوبيؾ

×

( فشاّن ًوَدى كَت ٍ تلهَيش دس
هحل ّوبيؾ  :ثخؾ خلَكي )
تههبهيي اهكبًههبت ًههشم افههضاسي ٍ

×

ػخت افضاسي
اهَس فيلن ثشداسي

×

×

اهَس ػكبػي

×

×

حضَس كبسؿٌبػبى هشثَعِ جْهت

×

اسائِ خذهبت الكتشًٍيكي
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يٌوبُ ثؼذ
اص
ثشگضاسی
ّوبيؾ

جذٍل صهبى ثٌذي تذاسكبتي جْت ثشگضاسي ّوبيؾ ّب
خذهبت اسائِ ؿذُ
عشاحي آسم ّوبيؾ

×

عههشح ػههشثشگ ٍپبكههت

×

عشاحي ثشٍؿَس

×

عشاحي پَػتش

×

هكبتجبت

عشاحي

عهههشح جْهههت لهههَح ٍ

ٍ

ّهههذايبي ػهههخٌشاًبى ٍ

اهَس
ػبيت

 18هبُ  13هبُ  12هبُ  11هبُ
هجل
هجل
هجل
هجل

 10هبُ
هجل

 9هبُ  8هبُ
هجل هجل

 7هبُ
هجل

 6هبُ
هجل

 5هبُ
هجل

 4هبُ
هجل

 3هبُ
هجل

×

 2هبُ
هجل

 1هبُ
هجل

ّ 2لشِ
هجل

ّ 1لشِ
هجل

صهبى
ثشگضاسی
ّوبيؾ

يٌوبُ ثؼذ اص
ثشگضاسی
ّوبيؾ

×

ؿشكت كٌٌذگبى
عشاحي كتبثچهِ خالكهِ

×

هقبالت
عشاحههي كههبست ػههيٌِ

×

جْت كليِ افشاد ّوبيؾ
عشاحي HOME-PAGE
دس ػهههبيت قهههشاسدادى
اعالػبت ّوبيؾ

×
×

×

×

×

×

×
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×

×

×

×

×

×

×

×

×

جذٍل صهبى ثٌذي تذاسكبتي جْت ثشگضاسي ّوبيؾ ّب
خذهبت اسائِ ؿذُ
ثبصديهههذ اٍليهههِ اص ػهههبلٌْبي ػهههخٌشاًي ،
سػههتَساًْبي ّتههل يههب ػههلف ػههشٍيغ ٍ

18
هبُ
هجل

13
هبُ
هجل

12
هبُ
هجل

11
هبُ
هجل

10
هبُ
هجل

 9هبُ
هجل

 8هبُ
هجل

 7هبُ
هجل

 6هبُ
هجل

 5هبُ
هجل

 4هبُ
هجل

 3هبُ
هجل

 2هبُ
هجل

 1هبُ
هجل

2
ّلشِ
هجل

1
ّلشِ
هجل

صهبى
ثشگضاسی
ّوبيؾ

×

هْوبًؼشاي داًـگبُ ٍ ثشاٍسد ّضيٌِ ّب
هزاكشُ ثب ػبلٌْبي ػهخٌشاًي  ،سػهتَساًْبي

×

ّتل يب ػلف ػشٍيغ ٍ هْوبًؼشاي داًـگبُ

×

ٍ ػقذ قشاسداد

تذاسكبت

ّوبٌّگي هجذد ثب ّتل يب ػهلف ػهشٍيغ ٍ

×

هْوبًؼههشاي داًـههگبُ ٍ تشتيههت هقههذهبت
پزيشايي
تـكيل كويتِ اػتقجبل

×

ًظبست ثش اػكبى هٌبػت هيْوبًبى

×

پيـجيٌي اهكبًبت الصم جْت اهَس هشثَط ثهِ

×

×

×

ًقليِ
ّوبٌّگي ثب هؼئَالى ريهشثظ جْهت تهبهيي

×

اًجبم اهَس حوهل ٍ ًقهل دس عهي ّوهبيؾ ٍ

×

×

خشيذ هلضٍهبت ّوبيؾ  :خَدكبس ،كيف ،كبغز

×

ٍػيلِ ًقليِ هَسد ًظش
ًظبست ثش آى

×

ٍ غيشُ
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×

×
×

يٌوبُ
ثؼذ اص
ثشگضاسی
ّوبيؾ

اقذاهبت اجشايي گبم ثِ گبم ّوبيؾ

 18هبُ
هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ

هقذهبت اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

ٍ -1كَل دسخَاػت اجشاي ّوبيؾ اص عشف گشٍُ آهَصؿي هشثَعِ دس داًـگبُ
 - 2عشح هَضَع دس ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ
 - 3تؼييي دثيش ّوبيؾ ٍ پيـٌْبد ثِ سيبػت داًـگبُ ٍ كذٍس حكن هؼئَليي ّوبيؾ

 – 4اقذام جْت اخز هجَص ّيئت دٍلت دس هَسد كٌگشُ ّبي ثيي الوللي
 - 5اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ

 13هبُ
هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ
 12هبُ هجل اص ؿشٍع
ّوبيؾ

اهَس هبلي

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ

هقذهبت اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

 - 1تؼييي دثيش ّوبيؾ ٍ پيـٌْبد ثِ سيبػت داًـگبُ ٍ كذٍس حكن هؼئَليي ّوبيؾ

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ

اهَس هبلي
هقذهبت

 - 2اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ

اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

 - 1اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ

اهَس هبلي

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ

اًتـبسات

 - 1چبح ثشٍؿَس ٍ پَػتش

هقذهبت اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

 - 1اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ
 - 2اسػبل اٍليي فشاخَاى
 - 3پبػخگَيي دس خلَف ّوبيؾ

 11هبُ هجل اص ؿشٍع
ّوبيؾ

اهَس هبلي

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ

اًتـبسات

 - 1چبح ثشٍؿَس ٍ پَػتش

ػوؼي ٍ ثلشي

 - 1ثشسػي ػبلٌْبي ػخٌشاًي

عشاحي ٍ اهَس ػبيت

 - 1عشاحي آسم ّوبيؾ
 - 2عشح ػشثشگ ٍپبكت هكبتجبت
 - 3عشاحي ثشٍؿَس
 - 4عشاحي پَػتش
 - 5عشاحي HOME-PAGE
 - 6دس ػبيت قشاسدادى اعالػبت ّوبيؾ

تذاسكبت

 - 1ثبصديذ اٍليِ اص ػبلٌْبي ػخٌشاًي  ،سػتَساًْبي ّتل يب ػلف ػشٍيغ ٍ هْوبًؼشاي داًـگبُ ٍ ثشاٍسد ّضيٌِ ّب
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هقذهبت اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

 10هبُ هجل اص ؿشٍع
ّوبيؾ
 9هبُ هجل اص ؿشٍع
ّوبيؾ

 8هبُ هجل اص ؿشٍع
ّوبيؾ

 7هبُ هجل اص ؿشٍع
ّوبيؾ

 - 1اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ
 - 2اسػبل پَػتش اكلي ّوبيؾ
 - 3پبػخگَيي دس خلَف ّوبيؾ

اهَس هبلي

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ

اًتـبسات

 - 1چبح ثشٍؿَس ٍ پَػتش

عشاحي ٍ اهَس ػبيت

 - 1دس ػبيت قشاسدادى اعالػبت ّوبيؾ

هقذهبت اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

 - 1اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ
 - 2اسػبل پَػتش اكلي ّوبيؾ
 - 3پبػخگَيي دس خلَف ّوبيؾ

اهَس هبلي

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ

عشاحي ٍ اهَس ػبيت

 - 1دس ػبيت قشاسدادى اعالػبت ّوبيؾ

هقذهبت اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

 - 1اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ
 - 2اسػبل پَػتش اكلي ّوبيؾ
 - 3اسػبل دٍهيي فشاخَاى
 - 4پبػخگَيي دس خلَف ّوبيؾ ّب

اهَس هبلي

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ

اًتـبسات

 - 1چبح ػشثشگ ٍ پبكت

عشاحي ٍ اهَس ػبيت

 - 1دس ػبيت قشاسدادى اعالػبت ّوبيؾ

هقذهبت اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

 - 1اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ
 - 2اسػبل پَػتش اكلي ّوبيؾ
 - 3پبػخگَيي دس خلَف ّوبيؾ

اهَس هبلي

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ

عشاحي ٍ اهَس ػبيت

 - 1دس ػبيت قشاسدادى اعالػبت ّوبيؾ
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هقذهبت اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

 - 1اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ
 - 2اسػبل پَػتش اكلي ّوبيؾ

 6هبُ هجل اص ؿشٍع
ّوبيؾ
 5هبُ هجل اص ؿشٍع
ّوبيؾ

 4هبُ هجل اص ؿشٍع
ّوبيؾ

 - 3پبػخگَيي دس خلَف ّوبيؾ

اهَس هبلي

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ
 - 2دسيبفت ّضيٌِ ّبي غشفِ ّب

عشاحي ٍ اهَس ػبيت

 - 1دس ػبيت قشاسدادى اعالػبت ّوبيؾ

تذاسكبت

 - 1هزاكشُ ثب ػبلٌْبي ػخٌشاًي  ،سػتَساًْبي ّتل يب ػلف ػشٍيغ ٍ هْوبًؼشاي داًـگبُ ٍ ػقذ قشاسداد

هقذهبت اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

 - 1اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ
 - 2اسػبل ػَهيي ٍ آخشيي فشاخَاى
 - 3پبػخگَيي دس خلَف ّوبيؾ

اهَس هبلي

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ

عشاحي ٍ اهَس ػبيت

 - 1دس ػبيت قشاسدادى اعالػبت ّوبيؾ

تذاسكبت

 - 1هزاكشُ ثب ػبلٌْبي ػخٌشاًي  ،سػتَساًْبي ّتل يب ػلف ػشٍيغ ٍ هْوبًؼشاي داًـگبُ ٍ ػقذ قشاسداد

هقذهبت اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

 - 1اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ
 - 2اسػبل ػَهيي ٍ آخشيي فشاخَاى
ّ - 3وبٌّگي اخز ٍيضا ثشاي هيْوبًبى خبسجي
 - 4پبػخگَيي دس خلَف ّوبيؾ

اهَس هبلي

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ

عشاحي ٍ اهَس ػبيت

 - 1دس ػبيت قشاسدادى اعالػبت ّوبيؾ
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هقذهبت اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

 - 1اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ
ّ - 2وبٌّگي اخز ٍيضا ثشاي هيْوبًبى خبسجي
 - 3پبػخگَيي دس خلَف ّوبيؾ

اهَس هبلي

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ
ّ - 1وبٌّگي هشثَط ثِ تْيِ ثليظ هذػَيي خبف
 - 2استجبعبت الصم ثب ػبيش ػبصهبًْب ٍ ًْبدّب

 3هبُ هجل اص ؿشٍع
ّوبيؾ

 - 3اهَس هشثَط ثِ هجشي ثشًبهِ ّبي افتتبحيِ ،اختتبهيِ ٍ ػخٌشاًيْب

تـشيفبت ٍ سٍاثظ ػوَهي

 - 4پَؿؾ خجشي ٍ هلبحجِ ّب تَػظ سػبًِ ّب ٍ كذاٍػيوب
ّ - 5وبٌّگي ثب كذاٍ ػيوب
ّ - 6وبٌّگي ثب هؼئَليي اػتبًي
ّ - 7وبٌّگي الصم ثب آػتبًقذع سضَي
ّ - 8وبٌّگي الصم ثب آطاًغ ّبي تفشيحي ٍ جْبًگشدي

ػوؼي ٍ ثلشي

 - 1تبهيي اهكبًبت ًشم افضاسي ٍ ػخت افضاسي

عشاحي ٍ اهَس ػبيت

 - 1عشح جْت لَح ٍ ّذايبي ػخٌشاًبى ٍ ؿشكت كٌٌذگبى
 - 2عشاحي كتبثچِ خالكِ هقبالت
 - 3دس ػبيت قشاسدادى اعالػبت ّوبيؾ

هقذهبت اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

 - 1اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ
ّ - 2وبٌّگي اخز ٍيضا ثشاي هيْوبًبى خبسجي
 - 3پبػخگَيي دس خلَف ّوبيؾ

 2هبُ هجل اص ؿشٍع
ّوبيؾ

اهَس هبلي

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ

تـشيفبت ٍ سٍاثظ ػوَهي

ّ - 1وبٌّگي هشثَط ثِ تْيِ ثليظ هذػَيي خبف
 - 2پَؿؾ خجشي ٍ هلبحجِ ّب تَػظ سػبًِ ّب ٍ كذاٍػيوب
ّ - 3وبٌّگي ثب كذاٍ ػيوب
ّ - 4وبٌّگي ثب هؼئَليي اػتبًي

عشاحي ٍ اهَس ػبيت

تذاسكبت

 - 1عشح جْت لَح ٍ ّذايبي ػخٌشاًبى ٍ ؿشكت كٌٌذگبى
 - 2دس ػبيت قشاسدادى اعالػبت ّوبيؾ
 - 1خشيذ هلضٍهبت ّوبيؾ  :خَدكبس ،كيف ،كبغز ٍ غيشُ
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هقذهبت اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

 - 1اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ
 - 2پبػخگَيي دس خلَف ّوبيؾ

اهَس هبلي

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ
 - 2دسيبفت ّضيٌِ ّبي غشفِ ّب

اًتـبسات

 - 1چبح ثشًبهِ ّوبيؾ ٍ كتبثچِ خالكِ هقبالت
 - 2چبح آسم ّوبيؾ ٍ داًـگبُ ثش سٍي ّذايبي تجليغبتي
 - 3تٌظين قشاسداد ،هجله اجبسُ  ،تؼذاد ٍ سٍؽ ثشپبيي غشفِ ّب
ّ - 1وبٌّگي هشثَط ثِ تْيِ ثليظ هذػَيي خبف

 1هبُ هجل اص ؿشٍع
ّوبيؾ

 - 2پَؿؾ خجشي ٍ هلبحجِ ّب تَػظ سػبًِ ّب ٍ كذاٍػيوب
ّ - 3وبٌّگي ثب كذاٍ ػيوب

تـشيفبت ٍ سٍاثظ ػوَهي

ّ - 4وبٌّگي جْت VIP ٍ CIP
ّ - 5وبٌّگي ثب هؼئَليي اػتبًي
ّ - 6وبٌّگي الصم ثب آػتبًقذع سضَي
ّ - 1وبٌّگي الصم ثب آطاًغ ّبي تفشيحي ٍ جْبًگشدي
 - 2تْيِ پالكبسدّبي الصم دس ػغ ؿْش ،داًـگبُ ٍ فشٍدگبُ

ػوؼي ٍ ثلشي

 - 1اهَس هشثَط ثِ اػاليذ ٍ CD ،پَػتش ػخٌشاًبى ( فشاّن ًوَدى كَت ٍ تلَيش دس هحل ّوبيؾ  :ثخؾ خلَكي )

عشاحي ٍ اهَس ػبيت

 - 1عشاحي كبست ػيٌِ جْت كليِ افشاد ّوبيؾ

تذاسكبت

 - 2دس ػبيت قشاسدادى اعالػبت ّوبيؾ
ّ - 1وبٌّگي هجذد ثب ّتل يب ػلف ػشٍيغ ٍ هْوبًؼشاي داًـگبُ ٍ تشتيت هقذهبت پزيشايي
 - 2تـكيل كويتِ اػتقجبل
 - 3پيـجيٌي اهكبًبت الصم جْت اهَس هشثَط ثِ ًقليِ
 - 4اًجبم اهَس حول ٍ ًقل دس عي ّوبيؾ ٍ ًظبست ثش آى
 - 5خشيذ هلضٍهبت ّوبيؾ  :خَدكبس ،كيف ،كبغز ٍ غيشُ
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هقذهبت اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

ّ 2لشِ هجل اص ؿشٍع
ّوبيؾ

 - 1اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ
 - 2پبػخگَيي دس خلَف ّوبيؾ

اهَس هبلي

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ

اًتـبسات

 - 1چبح كبستْبي ػيٌِ

تـشيفبت ٍ سٍاثظ ػوَهي

 - 1پَؿؾ خجشي ٍ هلبحجِ ّب تَػظ سػبًِ ّب ٍ كذاٍػيوب
ّ - 2وبٌّگي ثب كذاٍ ػيوب
ّ - 3وبٌّگي جْت VIP ٍ CIP
ّ - 4وبٌّگي ثب هؼئَليي اػتبًي
ّ - 5وبٌّگي الصم ثب آػتبًقذع سضَي
ّ - 6وبٌّگي الصم ثب آطاًغ ّبي تفشيحي ٍ جْبًگشدي
 - 7تْيِ پالكبسدّبي الصم دس ػغ ؿْش ،داًـگبُ ٍ فشٍدگبُ
 - 8چبح آگْي ّبي ّوبيؾ دس سٍصًبهِ هٌبػت
 - 9پشدُ ًَيؼي

ػوؼي ٍ ثلشي

 - 1ثشسػي ػبلٌْبي ػخٌشاًي

عشاحي ٍ اهَس ػبيت

 - 1دس ػبيت قشاسدادى اعالػبت ّوبيؾ

تذاسكبت

ً - 1ظبست ثش اػكبى هٌبػت هيْوبًبى
 - 2اًجبم اهَس حول ٍ ًقل دس عي ّوبيؾ ٍ ًظبست ثش آى

26

هقذهبت اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

 - 1اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ
 - 2پبػخگَيي دس خلَف ّوبيؾ

اهَس هبلي

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ

اًتـبسات

ً - 1لت غشفِ ّب دس هحل

تـشيفبت ٍ سٍاثظ ػوَهي

 - 1پَؿؾ خجشي ٍ هلبحجِ ّب تَػظ سػبًِ ّب ٍ كذاٍػيوب
ّ - 2وبٌّگي ثب كذاٍ ػيوب
ّ - 3وبٌّگي جْت VIP ٍ CIP

ّ 1لشِ هجل اص ؿشٍع
ّوبيؾ

ّ - 4وبٌّگي ثب هؼئَليي اػتبًي
ّ - 5وبٌّگي الصم ثب آػتبًقذع سضَي
ّ - 6وبٌّگي الصم ثب آطاًغ ّبي تفشيحي ٍ جْبًگشدي

ػوؼي ٍ ثلشي

 - 1ثشسػي ػبلٌْبي ػخٌشاًي
 - 2اهَس فيلن ثشداسي
 - 3اهَس ػكبػي

عشاحي ٍ اهَس ػبيت

 - 1دس ػبيت قشاسدادى اعالػبت ّوبيؾ

تذاسكبت

ً - 1ظبست ثش اػكبى هٌبػت هيْوبًبى
ّ - 2وبٌّگي ثب هؼئَالى ريشثظ جْت تبهيي ٍػيلِ ًقليِ هَسد ًظش
 - 3اًجبم اهَس حول ٍ ًقل دس عي ّوبيؾ ٍ ًظبست ثش آى
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هقذهبت اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

 - 1اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ
 - 2كذٍس گَاّي ؿشكت دس ّوبيؾ ٍ اسػبل آى
 - 3پبػخگَيي دس خلَف ّوبيؾ
 - 4ثجت ًبم ًْبيي ؿشكت كٌٌذگبى دس سٍص ّوبيؾ

اهَس هبلي

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ

تـشيفبت ٍ سٍاثظ ػوَهي

 - 1پَؿؾ خجشي ٍ هلبحجِ ّب تَػظ سػبًِ ّب ٍ كذاٍػيوب
ّ - 2وبٌّگي ثب كذاٍ ػيوب
ّ - 3وبٌّگي جْت VIP ٍ CIP

صهبى ثشگضاسی ّوبيؾ

ّ - 4وبٌّگي ثب هؼئَليي اػتبًي
ّ - 5وبٌّگي الصم ثب آػتبًقذع سضَي

ػوؼي ٍ ثلشي

 - 1اهَس هشثَط ثِ اػاليذ ٍ CD ،پَػتش ػخٌشاًبى ( فشاّن ًوَدى كَت ٍ تلَيش دس هحل ّوبيؾ  :ثخؾ خلَكي )
 - 2اهَس فيلن ثشداسي
 - 3اهَس ػكبػي
 - 4حضَس كبسؿٌبػبى هشثَعِ جْت اسائِ خذهبت الكتشًٍيكي

عشاحي ٍ اهَس ػبيت

 - 1دس ػبيت قشاسدادى اعالػبت ّوبيؾ

تذاسكبت

ً - 1ظبست ثش اػكبى هٌبػت هيْوبًبى
ّ - 2وبٌّگي ثب هؼئَالى ريشثظ جْت تبهيي ٍػيلِ ًقليِ هَسد ًظش
 - 3اًجبم اهَس حول ٍ ًقل دس عي ّوبيؾ ٍ ًظبست ثش آى

يٌوبُ ثؼذ اص
ثشگضاسی ّوبيؾ

هقذهبت اهَس دثيشخبًِ ّوبٌّگي ٍ تجليغبت

 - 1اًجبم كليِ اهَس هكبتجبتي ّوبيؾ
 - 2كذٍس گَاّي آهَصؽ هذاٍم اسػبل آى
 - 3پبػخگَيي دس خلَف ّوبيؾ

اهَس هبلي

 - 1اًجبم كليِ اهَس هبلي هشثَط ثِ ّوبيؾ

عشاحي ٍ اهَس ػبيت

 - 1دس ػبيت قشاسدادى اعالػبت ّوبيؾ
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اخز اهتيبص آهَصؽ هذاٍم جْت ّوبيؾ :
دثيش ػلوي ّوبيؾ الصم اػز اعالػبر دسخَاػشي هشًض آهَصؽ هذاٍم داًـگبُ ( دشػـٌبهِ هـخلبر ثشًبهِ ّبی ضضَسی آهَصؽ هذاٍم
ثِ هٌظَس سؼييي اهشيبص  -هبثل دػششػي دس ػبيز آهَصؽ هذاٍم داًـگبُ ) سا سٌويل ٍ ضذاًثش سب  6هبُ هجل اص ؿشٍع ّوبيؾ ثِ ٍاضذ
هشثَعِ اسائِ ًوبيذ اهب الصم اػز ثِ هٌظَس سؼييي سٌليق اعالػبر هَسد ًيبص خْز دسج دس دَػشش  ،كشاخَاى ٍ ػبيز ّوبيؾ اص هجيل
گشٍّْبی هـوَل اهشيبص آهَصؽ هذاٍم ٍ هيضاى اهشيبص هشؼلوِ ،سًٍذ دسخَاػز اهشيبص خْز ّوبيؾ ّش زِ ػشيؼشش اًدبم دزيشد  ٍ ،هجل اص
سخليق اهشيبص آهَصؽ هذاٍم ٍ سؼييي هيضاى اهشيبص ًجبيؼشي دس ايي خلَف اعالع سػبًي ًوَد .
اص آًدب ًِ اعالػبر اسائِ ؿذُ دس دشػـٌبهِ هزًَس هجٌبی هضبٍر ًويشِ سخليق اهشيبص داًـگبُ دس هَسد گشٍّْبی هـوَل اهشيبص آهَصؽ
هذاٍم ٍ هيضاى اهشيبص هشؼلوِ خَاّذ ثَد ،ديـٌْبد هي گشدد ضوي ّوبٌّگي ثب ًبسؿٌبػبى هطششم هشًض آهَصؽ هذاٍم داًـگبُ دهز ًبكي دس
خلَف رًش هطَسّب ٍ ػٌبٍيي هغبلت آهَصؿي ّوبيؾ ثؼول آيذ سب هجل اص عشش دس خلؼِ ًويشِ سخليق اهشيبص ،ثشای سوبم گشٍّْبی
دسخَاػشي سَخيِ ًبكي دسخَاػز اهشيبص ٍخَد داؿشِ ثبؿذ.
ثب سَخِ ثِ ايٌٌِ هشًض آهَصؽ هذاٍم داًـگبُ خْز سخليق اهشيبص ثرِ اصاء ّرش ًلرش ثجرز ًربم ًٌٌرذُ دس ّوربيؾّ ،ضيٌرِ ای سا دسيبكرز
هي ًوبيذ ،ثشگضاسًٌٌذگبى هطششم هي ثبيؼز ثِ ٌّگبم سؼييي هجلؾ ضن ثجز ًبم ّوبيؾ ػبيش ّضيٌِ ّب اص هجيل دزيشاييّ ،ذايب ٍ  .....سا ًيرض
هذ ًظش داؿشِ ثبؿٌذ .
سَكيِ هي گشدد ثِ هٌظَس اعالع اص ضَاثظ ٍ هوشسار آهَصؽ هذاٍم داًـگبُ دس هَسد ثشًبهِ ّبی ثبصآهَصی ثِ ػبيز آهَصؽ هذاٍم داًـگبُ
ثِ آدسع  http://cme.mums.ac.ir/index.phpهشاخؼِ گشدد ٍ يب ثب ًبسؿٌبػبى هطششم آهَصؽ هذاٍم داًـرگبُ هـربٍسُ الصم
اًدبم دزيشد .
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اهَس هبلي ّوبيؾ
ًطَُ سبهيي هٌبثغ هبلي اص هْوششيي هَضَػبر ثشگضاسی يي ّوبيؾ اػز .ثب سَخِ ثِ دػشَسالؼولْبی هبلي ٍ اػشجبسی هَخَد ،هؼبًٍز
دظٍّـي كوظ ثخـي اص ّضيٌِ ّبی ّوبيؾ سا سبهيي خَاّذ ًوَد .اص ايي سٍ الصم اػز ضوي ضذاًثش كشكِ خَيي دس ّضيٌِ ًوَدى اػشجبسار
هبلي ،سذاثيش الصم خْز سبهيي اػشجبس اص ػبيش هٌبثغ هوٌي اسخبر گشدد.
هؼبًٍز دظٍّـي داًـگبُ ثشای اهَس هبلي ّوبيـْب ،دٍ هبلت ًلي سا دس ًظش هي گيشد:
الف  :داًـگبُ يب ٍاضذّبی صيش هدوَػِ آى ثشگضاسًٌٌذُ اكلي ّوبيؾ ّؼشٌذ ٍ اص ايي سٍ هؼبئل هبلي ّوبيؾ هي ثبيؼز دس زبسزَة
هوشسار هبلي – هؼبهالسي داًـگبُ كَسر دزيشد .دس ايي ًَع ّوبيؾ ،هؼبًٍز دظٍّـي دس هطَسّبی هبلي ٍ اخشايي سؼْذاسي سا دس هجبل
ّوبيؾ ثشػْذُ هي گيشد ٍ ثشگضاسًٌٌذگبى ثب ّوبٌّگي هؼبًٍز دظٍّـي داًـگبُ اػشجبسار هلَة هشثَط ثِ ّوبيؾ سا ّضيٌِ هي ًوبيٌذ.
ة  :ثشگضاسًٌٌذُ ّوبيؾ يٌي اص اًدوي ّب يب ػبصهبًْبی ػلوي خبسج اص ضَصُ داًـگبُ ثَدُ ،داًـگبُ ثِ كَسر هـبسًز ًٌٌذُ ٍ ّوٌبس دس
ثشگضاسی ّوبيؾ هي ثبؿذ .دس ايي ًَع ّوبيؾ هذيشيز هبلي ؿبهل دسآهذّب ٍ ّضيٌِ ّب سَػظ اًدوي يب ػبصهبى هزًَس كَسر هي دزيشد.
ّضيٌِ ايٌگًَِ ّوبيؾ ّب دس زبسزَة هوشسار هبلي – هؼبهالسي داًـگبُ ًوي ثبؿذ ٍ داًـگبُ دس هبلت سلبّوبر ثؼول آهذُ ثب ثشگضاس ًٌٌذُ
ّوبيؾ ،ثِ كَسر سبهيي كضب ،اهٌبًبر اهبهشي – سكبّي يب هجَل اػٌبد ّضيٌِ ؿذُ دس هبلت هيضاى اػشجبس دس ًظش گشكشِ ؿذُ دس ثشگضاسی
ّوبيؾ هؼبػذر هي ًوبيذ .
هٌبثغ تبهيي هبلي ّوبيؾ :
الق -اػشجبس سخليلي اص عشين هؼبًٍز دظٍّـي
ةٍ -خِ ثجز ًبم ؿشًز ًٌٌذگبى
جً-وي هبلي ٍ اخشايي اًدوي ّبی ػلوي هشسجظ
د -خزة ضبهيبى هبلي
ٍُ -اگزاسی ؿشكِ ّبی ّوبيؾ
ٍ -كشٍؽ ًشبة دس خٌت ّوبيؾ
ص -خلت ًوي اص ػبصهبًْب ٍ اسگبًْبی هخشلق ؿْش ( ؿْشداسی -آػشبى هذع -ػبصهبًْبی اًشوبل خَىّ -الل اضوش ٍ ػبيش
ػبصهبًْبی هشسجظ ثب هَضَع ّوبيؾ ) ثِ كَسر سبهيي اػشجبس ثب دس اخشيبس هشاسدادى اهٌبًبر هَسد ًيبص ّوبيؾ
كبّؾ ّضيٌِ ّبي ّوبيؾ :
الق -ثشگضاسی ّوبيؾ ثِ كَسر هـششى ثب ػبيش داًـگبّْب اداسار يب ػبصهبًْبی ػلوي هشسجظ ثبهَضَع ّوبيؾ
ة -ثشگضاسی ّوضهبى ًٌگشُ ّبی خبًجي ( دشػشبسی ،ديشادضؿٌي ،ثْذاؿشي ) ....
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ج -اػشلبدُ ضذاًثشی اص اهٌبًبر هَخَد داًـگبُ ٍ ضشي االهٌبى دشّيض اص اسخبع دبسُ ای اص اهَس اهٌبى دزيش دس داًـگبُ ثِ ثخؾ
خلَكي ( عشاضي آسم ،دَػشش ،ػبلي ّبی ّوبيؾ ،اػشلبدُ اص ػبلٌْبی ؿزاخَسی ثيوبسػشبًْبی سبثؼِ داًـگبُ ،هْوبًؼشای
داًـگبُ خْز اػٌبى هذػَيي ٍ  .)...ثذيْي اػز ّضيٌِ هَاسد هبثل اًدبم سَػظ داًـگبُ ًِ ثب ًظش ثشگضاس ًٌٌذگبى ثِ ثخؾ
خلَكي اسخبع هي گشدد اص هطل ػشخوغ اػشجبس هلَة سخليق يبكشِ آى ّوبيؾ دشداخز هي گشدد .
د -اػشلبدُ اص داًـدَيبى دس هبلت ًبس داًـدَيي دس ٍاضذّبی ػوليبسي ًويشِ اخشايي ّوبيؾ
ٍ ً -وي گشكشي اص ًْبدّبی داًـگبّي ( خْبد داًـگبّي -ثؼيح داًـدَئي -اًدوي اػالهي ٍ ) .....
ص – دشّيض اص سوجل ٍ اًدبم ّضيٌِ ّبی ًب هشؼبسف خْز اػٌبى ٍ دزيشايي ؿشًز ًٌٌذگبى ًِ هؼشلضم كشف ٍهز ٍ ّضيٌِ سَػظ
ثشگضاسًٌٌذگبى هطششم ّوبيؾ اػز .
جذٍل اهتيبصثٌذي جْت تخليق اػتجبس( دس ّوبيـْبي سديف الف )
هؼبًٍز دظٍّـي داًـگبُ دس ساػشبی سؼييي ؿبخق ّبی هٌبػت خْز سخليق اػشجبس ثِ ّش ّوبيؾ ،هجبدسر ثِ سٌظين هؼيبسّبی هَسد
ًظش ًوَدُ اػز ًِ ريال هَسد اؿبسُ هشاس هيگيشد .
ًوشُ
اًشؼبثي

ًوشُ
ًوشش اص ً 200لش
......................

ثيي 200 -500
يي سٍصُ

ثيي 500-1000
دٍ سٍصُ

ثبالی ً 1000لش
ػِ سٍص ٍ ثيـشش

سؼذاد ؿشًز ًٌٌذگبى
سؼذاد سٍصّبی ّوبيؾ
ّوٌبسی ثب ػبيش داًـگبّْب  ،اًدوٌْب
يب ػبصهبًْبی ػلوي ،هشاًض سطويوبسي
هخبعجيي ػوذُ

اًدوي هطلي

اًدوي ًـَسی

اًدوي ثيي الوللي

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

سخلق هشثَعِ

 +ػبيش سخلق ّب

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

 +ػبيش سؿشِ ّب

ّن ساػشب ثَدى ثب اٍلَيشْبی ًـَسی

كبهذ اٍلَيز

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

داسای اٍلَيز

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

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

هيْوبى  +ػخٌشاًي

اسائِ ًبسگبُ
آهَصؿي

ػخٌشاًيً +بسگبُ آهَصؿي

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

هيْوبى  +ػخٌشاًي

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

سب ضذی ٍخَد داسد

اسائِ ًبسگبُ
آهَصؿي
هوٌي ًيؼز

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

ثلي

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

خيش

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

سؼذاد هْوبًبى ٍيظُ خبسج اص ًـَس
**
سؼذاد هيْوبًبى ٍيظُ داخلي
**
*
اهٌبى خزة ضبهيبى هبلي
اهٌبى ثشگضاسی ّوضهبى ّوبيؾ
*
دشػشبسی  ،هبهبيي ٍ .....

كشكب
هيْوبى
كشكب
هيْوبى
اهٌبى ثبال

ػخٌشاًيً +بسگبُ آهَصؿي

*  -ثِ هٌظَس سشؿيت ثشگضاسًٌٌذگبى هطششم ّوبيؾ اهٌبى ثشگضاسی يب اهٌبى خزة هذ ًظش هشاس گشكشِ اػز .
**  -سؼذاد هيْوبًبى دس ًوشُ هشثَعِ ضشة هي گشدد .

 هٌظَس اص هيْوبى ٍيظُ هشخلليٌي اػز ًِ خْز اسائِ هوبلِ ٍ ػخٌشاًي يب ثشگضاسی ًبسگبُ آهَصؿي دس ّوبيؾ ضضَس هي يبثٌذ .هدوَع اهشيبص هٌشؼجِ ّش ّوبيؾ ،دس هجلؾ ثبثشي ًِ ثشای ّش ػبل دس ًظش گشكشِ هي ؿَد ضشة ؿذُ ،هيضاى ًل اػشجبس سخليلي هؼبًٍز
دظٍّـي ثِ ّوبيؾ هـخق هي گشدد.
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ٍصى

هدوَع
اهشيبص

ًظش ثِ اّويز ّوبيـْبی ثيي الوللي ٍ دس ساػشبی ػيبػشْبی ٍصاسر هشجَع  ،دس خلَف ّوبيـْبی ثيي الوللي ًل اهشيبص هٌشؼجِ خذٍل
كَم دس ػذد  1/5ضشة ٍ هيضاى اػشجبس ّوبيؾ هـخق هي گشدد .
ايي ػشخوغ اػشجبس سخليلي ًِ سؼْذ هبلي هؼبًٍز دظٍّـي ثِ ّوبيؾ سلوي هي ؿَد ،دس هؼغْبی هَسد سَاكن عشكيي ثلَسر دٍسُ ای
اص عشين ضؼبثذاسی هؼبًٍز ٍ ثلَسر سٌخَاُ ثِ ضؼبثذاسی ٍاضذ هطل ثشگضاس ًٌٌذگبى هطششم ّوبيؾ سطَيل هي گشدد .الصم ثِ رًش اػز
ًِ ًظش ثِ لضٍم سٌظين اػٌبد هبلي ثشای ّضيٌِ ًشد ايي هجلؾ ،ضشٍسی اػز ثشگضاس ًٌٌذگبى هطششم خْز اػشلبدُ اص ايي سٌخَاًُ ،ليِ
خشيذّب سا ثب ّوبٌّگي ضؼبثذاسی ٍ ًبسدشداصی ٍاضذ هشثَعِ اًدبم دٌّذ.
خبعش ًـبى هي گشدد عجن دػشَسالؼولْب ٍ هَاًيي هَخَد ،هؼبًٍز دظٍّـي هبدس ثِ سلَيت دشداخز هَاسد صيش ثشای ّوبيؾ ّب ًوي ثبؿذ:
ّ .1ضيٌِ ثليظ ،اهبهز ٍ دزيشايي اص ّوشاّبى هيْوبًبى ٍيظُ
ّ .2ضيٌِ ّذايب يب دزيشايي ّبی سدوالسي ،خبسج اص ػشف ٍ ثذٍى سػبيز اكل كشكِ خَيي
ّ .3ضيٌِ ثليغْبی ثيي الوللي هيْوبًبى يب ػخٌشاًبى
ٍ .4اسيض دشداخشْبی دشػٌلي ثبثز ًبس دس ًويشِ ّب يب دثيشخبًِ ثِ ضؼبة اكشادی ًِ ساثغِ اػشخذاهي ثب داًـگبُ ًذاسًذ
چگًَگي اقذام دس خلَف افتتبح حؼبة ثبًكي ٍ ٍاسيض هجبله هشثَط ثِ ّوبيؾ
اص آًدب ًِ ثشای ّش ّوبيؾ ،هجبلـي ًيض سطز ػٌَاى ضن ثجز ًبم يب ضن اكششبش ؿشكِ دس ًظش گشكشِ هي ؿَد ،الصم اػز خْز اكششبش ضؼبة
ثشای ٍاسيض ٍخَُ كَم ،هَاسد صيش هَسد ًظش هشاس گيشًذ.
الق ) ثشای ّوبيـْبی سديق ة  ،ثشگضاسًٌٌذگبى هي سَاًٌذ ضؼبة اًدوي هَسد ًظش خَيؾ سا خْز ٍاسيض ٍخَُ ثجز ًبم ً ،وٌْبی ؿشًز
ّبی ضبهي ّوبيؾ  ،دسآهذ ؿشكِ ّب ٍ  ....اػالم ًوبيٌذ
ة ) ثشای ّوبيـْبی سديق الق ً ،ليِ ٍخَُ دسآهذی هشثَط ثِ ّوبيؾ ؿبهل ضن ثجز ًبم  ،دسآهذ ؿشكِ ّب ٍ  ...هي ثبيؼز ثِ ضؼبة
دسآهذ هؼبًٍز دظٍّـي داًـگبُ ثِ ؿوبسُ ٍ 2178141764000اسيض ٍ ثشگضاسًٌٌذگبى ّوبيؾ ثب ّوبٌّگي هؼبًٍز دظٍّـي داًـگبُ
اػشجبسار هشثَط ثِ ّوبيؾ سا ّضيٌِ ًوبيٌذ .خْز ػَْلز ٍ ساضشي ثشگضاسًٌٌذگبى هطششم ّوبيؾ ديـٌْبد هي ؿَد ًوٌْبی هَػؼبر ٍ
ؿشًشْبی ضوبيز ًٌٌذُ اص ّوبيؾ ضشي االهٌبى ثِ خبی دشداخز ٍخِ ًوذ ثلَسر سوجل ّضيٌِ ّبی ّوبيؾ ؿبهل ّ :ضيٌِ ثليظ ٍ اػٌبى
هيْوبًبى ٍيظُ ّوبيؾ ،دزيشايي (ًبّبس – ؿبم  ، )..سبهيي ّذايب  ،سبهيي ػخٌشاى ٍ  ....كَسر دزيشد ًِ ايي اهش ثب ّوبٌّگي ٍ سَاكن
ثشگضاسًٌٌذگبى هطششم ّوبيؾ ٍ ؿشًز ّبی هزًَس اهٌبى دزيش اػز .
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اًَاع ّوكبسيْبي پيـٌْبدي ثب ػبصهبًْبي حبهي هبلي ّوبيؾ
1

دشداخز ّضيٌِ ّبی ّوبيؾ سَػظ ػبصهبًْب ؿبهل:

2

گٌدبًيذى ًبم ػبصهبًْبی هضثَس دس

3

ٍاگزاسی ؿشكِ دس هطل ثشگضاسی ّوبيؾ

دزيشائي
سبهيي ػخٌشاى اص خبسج ًـَسثِ ّوشاُ ّضيٌِ ّبی هشثَعِ
سبهيي ّضيٌِ ثليظ سكز ٍ آهذ هذػَيي
سبهيي ّضيٌِ اهبهز هذػَيي
ّذايب ( ًيق  ،خَدًبس  ،ػَؿبر ) ...
ّضيٌِ زبح ٍ اًشـبسار ّوبيؾ
ػبيز ّوبيؾ
دَػشش ّوبيؾ
ًشبثسِ خالكِ هوبالر
دبسزِ ّبی اعالع سػبًي ّوبيؾ دس ػغص ؿْش
ًليخ اكششبضيِ ّوبيؾ
ثشًبهِ صهبى ثٌذی ّوبيؾ
خجشًبهِ ّوبيؾ
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ًَع ّوكبسي حبهيبى هبلي ثب ثشگضاسكٌٌذگبى ّوبيؾ
ًَع تجليه

سديف

ػبيز ّوبيؾ

گٌدبًيذى ًبم ٍ لَگَی ؿشًز دس

1

تَضيحبت

هبُ هجل اص ّوبيؾ

سخليق ٍيظُ:

دٍ هبُ هجل اص ّوبيؾ

 2هبُ هذاٍم %10:

ػِ هبُ هجل اص ّوبيؾ

 3هبُ هذاٍم %15:

 ....هبُ هجل اص ّوبيؾ

 4هبُ هذاٍم %20:
........
........

دَػشش ّوبيؾ

دسج ًبم ؿشًز – دسج ًبم ّوشاُ ثب لَگَی ؿشًز

ًشبثسِ ثشًبهِ صهبًيجٌذی ّوبيؾ

دـز كلطِ اٍل
دـز كلطِ آخش
دـز خلذ

خجشًبهِ ّوبيؾ
ًليخ اكششبضيِ ّوبيؾ
ًشبثسِ خالكِ هوبالر ّوبيؾ
2

تؼشفِ پيـٌْبدي

ٍاگزاسی ؿشكِ

34

پيَست 1 :
اطالعات مًرد وياس جهت اخذ مجًس رياست جمهًري جهت همايش هاي بيه المللي
 -1عٌَاى دقيق كٌگرُ :
 -2خالصِ اي از هَضَع كٌگرُ :

 -3هحل برگساري  ،تبريخ شرٍع ٍ هذت برپبيي :
 -4تعذاد تقريبي شركت كٌٌذگبى داخلي :
 -5تعذاد تقريبي شركت كٌٌذگبى خبرجي ( بِ تفكيك ًبم كشَر) :

 -6تعذاد تقريبي سخٌراًبى داخلي :
-7تعذاد تقريبي سخٌراًبى خبرجي( بِ تفكيك ًبم كشَر) :
-8در صَرت ًيبز بِ سيستن ترجوِ ّوسهبى  ،تعييي زببًْبي هَرد ًيبز :
ّ-9سيٌِ ّبيي كِ اًجبم خَاّذ گرفت :

-11بَدجِ پيش بيٌي شذُ ٍ هحل اعتببر آى :

-11بْرُ برداري جوَْري اسالهي ايراى از برگساري كٌگرُ :

-12دبير كٌگرُ ٍ شوبرُ تلفي جْت توبسْبي فَري :
ٍ-13احذ هسئَل يب ّوبٌّگ كٌٌذُ اهَر كٌگرُ :
-14اعالم اسبهي ٍ هشخصبت ( طبق فرم هشخصبت اتببع خبرجي پيَست ) جْت صذٍر رٍاديذ شركت كٌٌذگبى خبرجي :
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عٌَاى ّوبيش :
ًتبيج هَرد ًظر برگساركٌٌذگبى :

زهبى برگساري :
هحل برگساري :
تركيب شركت كٌٌذگبى :

تعذاد شركت كٌٌذگبى :

دستگبُ يب سبزهبى برگساركٌٌذُ :

هيساى ببر هبلي هستقين :
ببر هبلي غير هستقين ( ًظير سبختوبى  ،تجْيسات ٍ هبهَراى هَرد استفبدُ دٍلتي )

دارد

ًذارد

هحل ٍ ًحَُ تبهيي اعتببر :

سبير تَضيحبت ضرٍري :

ًكتِ هْن  :ارائِ هستٌذات هربَط بِ اعالم آهبدگي داًشگبُ يب هَسسِ علوي خبرج كشَر جْت ّوكبري علوي يب هبدي بب
ّوبيش جْت ارائِ بِ ّيئت دٍلت الساهي هي ببشذ.
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پيَست ً : 2وًَِ هبلت ديـٌْبدی كشاخَاى هوبلِ

هوذهِ ٍ رًش سَضيطبر هخشلشی اص ّوبيؾ

ساٌّوبی سٌظين خالكِ هوبالر

.............................................................................................
لوگوي
دانشگاه

لوگوي
....
.......

كشاخَاى  (....اٍل ،دٍم)... ،

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

ػٌَاى ّوبيؾ ..........

لوگوي
....
.......

هؼشكي دثيشاى ّوبيؾ

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

ػٌبٍيي هَسد ثطث دس ّوبيؾ

هخشلشی اص ديـيٌِ دظٍّؾ
هغبلؼِ ٍ هؼيبسّبی ٍسٍد ٍ خشٍج
ً - 5شبيح ( :يبكشِ ّبی دظٍّؾ )
دظٍّؾ ٍ هوبيؼِ هٌغوي ثب ًشبيح ػبيش سطويوبر
هـبثِ
ً - 7لوبر ًليذی(  : ) Key wordsضذاًثش  .....هَسد

هطل ثشگضاسی ...........................

 - 8خالكِ هوبالر ثبيؼشي ضذاًثش ؿبهل ً 250لوِ
................................................... - 1
.................................................... -2

آدسع دثيشخبًِ ّوبيؾ

 - 3هوذهِ ٍ اّذاف:اّويز هؼئلِ سطوين ٍ رًش

 - 6ثطث ٍ ًشيدِ گيشی  :سلؼيش ًشبيح ثذػز آهذُ دس

سبسيخ ّوبيؾ ...........................

ػبيز ّوبيؾ ............................

ً - 2بم ًَيؼٌذُ يب ًَيؼٌذگبى ًـبًي دؼشي اسائِ دٌّذگبى

 - 4سٍؽ اخشاً:وًَِ گيشی،خوغ آٍسی اعالػبرًَ،ع
............................................

ثشگضاسًٌٌذگبى ّوبيؾ ............

 - 1ػٌَاى هوبلِ

.................................................... -3

ثبؿذ ًِ ثلَسر هشٌبػت ثيي ثخـْبی كَم الزًش
سوؼين گشدد.
 - 9هوبالر اسػبلي دس ثشًبهِ  Power pointسْيِ
گشدد.
- 10اسػبل هوبلِ هي ثبيؼز اص عشين :

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

ػبيز ( سٍؽ سَضيص دادُ ؿَد )
يب دؼز ػلبسؿي ( سؼذاد ًؼخِ اسػبلي  ،كًَز

سللي ٍ دٍسًگبس ّوبيؾ

هشي اسػبلي  ،ؿوبسُ هلن ٍ  ....هـخق ؿَد) .

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

 - 11هْلز اسػبل هوبلِ ضذاًثش سب سبسيخ  .........هيجبؿذ .

.......................................
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ً- 12طَُ اسائِ هوبالر دس ّوبيؾ ثلَسر ٍ Oral
دَػشش هيجبؿذ ًِ سلوين اسخبر ؿذُ اص عشف ًويشِ

ّضيٌِ ثجز ًبم ؿشًز دس ّوبيؾ

ػلوي ّوبيؾ ثِ اسػبل ًٌٌذگبى هطششم هٌؼٌغ

هـخلبر ٍ آدسع سؼذادی اص ّشلْبی هـْذ

خَاّذ گشديذ .
ًبم ّشل

- 13خالكِ هوبلِ اسػبلي دس كَسر دزيشؽ ثذٍى ّير
گًَِ سـييشی دس ًشبة خالكِ هوبالر زبح هي گشدد
ٍ هؼئَليز كطز هغبلت ػلوي ٍ ادثي هوبلِ ثِ
ػْذُ ًَيؼٌذُ يب ًَيؼٌذگبى هطششم خَاّذ ثَد .

 - 1ثجز ًبم ثشای ًليِ ؿشًز ًٌٌذگبى ( داسًرذُ هوبلرِ ،
اػضبی ّيئز ػلوي ٍ  ) ....الضاهي اػز .
ٍ - 2خِ ثجز ًبم ؿرشًز دس ّوربيؾ  ...........سيربل هري
ثبؿذ .
 - 3دس كَسر سوبيل ثِ اػرشلبدُ اص ( ًبّربس  ،ؿربم ) .... ،
هجلؾ  .........سيبل ثِ ّضيٌِ ثجز ًبم اكضٍدُ هي گشدد.
ٍ - 4خِ ثجز ًبم هي ثبيؼز ثِ ضؼبة ً ..........ضد ثبًري
 .....ؿررؼجِ ٍ ......اسيررض ٍ كرريؾ هشثَعررِ ثررِ آدسع
دثيشخبًِ ّوبيؾ اسػبل ٍ سلَيش آى ثِ ٌّگبم ؿشًز

اهشيبص ثبصآهَصی ّوبيؾ

دس ّوبيؾ اسائِ گشدد .

دثيشخبًِ ّوبيؾ ّيسگًَِ سؼْذی ثشای سْيِ ٍ سصسٍ  ،اػرٌبى ،
ايي ّوبيؾ داسای  .........اهشيبص ثبصآهَصی خْز ...................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

ضول ٍ ًول هؼبئل سكبّي ٍ ً .....ذاسد ٍ ؿشًز ًٌٌذگبى هطششم
دس كَسر سوبيل هي ثبيؼز هؼشويوب اهذام ًوبيٌذ .
( هـخلبر ّشلْبی هـْذ دس ػبيز ّوبيؾ هَخَد هي ثبؿذ )

 ...................................................................................هي ثبؿذ ..
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آدسع

سللي

پيَست : 3

كشم هـخلبر اسجبع خبسخي خْز ّوبٌّگي ثب ضشاػز

جمهوری اسالمی ایران
فشم مخظًص اتجبع خبسجی

هـخلبر دػَر ؿًَذُ

English

هـخلبت

فبسػي

ًبم
ًبم خبًَادگي
ًبم دذس
سبسيخ ٍ هطل سَلذ
ؿوبسُ گزسًبهِ
سبسيخ ٍ هطل كذٍس گزسًبهِ
سبثؼيز كؼلي ٍ هجلي
سخلق
ًـَس هطل اهبهز
هطل اخز سٍاديذ
هذر اهبهز
ػوز دػَر ؿًَذُ
ًبم هطل ثبصديذ
سبسيخ ثبصديذ
سبسيخ ٍ ػبػز ٍسٍد ثِ ج.ا.ا.
سبسيخ ٍ ػبػز خشٍج اص ج.ا.ا.
ؿْش ٍ آدسع اهبهز اضشوبلي دس ج.ا.ا.

آيب دػَر ؿًَذُ هجال ثِ ايشاى هؼبكشر ًوَدُ يبخيش؟

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي دػَت كٌٌذُ :
دكتش جليل تَكل افـبسي

ػوت ٍ هؼئَليت ػبصهبًي دػَت كٌٌذُ :تبسيخ ٍ هحل اهضب ٍ هْش دػَت كٌٌذُ :
هؼبٍى پظٍّـي داًـگبُ
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پيَست  : 4كشم اعالػبر هَسد ًيبص خْز دػَر اص هيْوبًبى خبسخي يب ايشاًيبى هوين خبسج اص ًـَس

هعاًٍت پژٍّطی
هذيريت رٍابط داًطگاّی ،بيي الولل ٍ اهَر سويٌارّا

فرم درخَاست سفر هيْواًاى خارجی جْت برگساری برًاهِ ّای آهَزضی يا بازديذ از داًطگاُ

ّذف از اًجام سفر:
 -1بازديذ از داًطگاُ  ( :لطفا دليل بازديذ را تَضيح دّيذ) :

 -2برگساری برًاهِ آهَزضی :

هطخصات برًاهِ آهَزضی:
عٌَاى برًاهِ آهَزضی............... :
کارگاُ

ًَع ارائِ:

سخٌراًی

ّوايص

ساير................. :
جسئيات برًاهِ (لطفا جذٍل زهاًی بر اساس هَضَع ،رٍز ،ساعت ٍ سخٌراى را ضويوِ فرهائيذ)

زهيٌِ ّای کاربردی برًاهِ:
اًتقال رٍش

اًتقال داًص

ّن اًذيطی طرح ّای تحقيقاتی هطترک

ساير.... :

اّذاف کاربردی برًاهِ:
.................................................................
آيا برای ايي برًاهِ درخَاست اهتياز آهَزش هذاٍم ضذُ است  /خَاّذ ضذ؟
ًحَُ پيگيری حصَل بِ اّذاف پس از ارائِ برًاهِ:

سابقِ ّوکاری ّای قبلی آهَزضی ٍ پژٍّطی هْواى هذعَ با گرٍُ يا بخص:
 طرح تحقيقاتی هطترک پاياى ًاهِ هطترک هقالِ هطترکساير

تَضيح دّيذ................................. :

(هذارک هربَطِ ضويوِ ضَد)
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هطخصات هيْواى :
ًام ٍ ًام خاًَادگی :
تابعيت :
رضتِ تخصصی :
رتبِ علوی :
هحل کار :
هاُ :

تاريخ سفر :

سال :

آيا ايطاى بِ دعَت ساير داًطگاّْا يا هَسسات در ايراى حضَر هی يابٌذ يا هسقيوا بِ دعَت داًطگاُ علَم پسضکی هطْذ بِ ايراى سفر هيی
ًوايٌذ؟ لطفا تَضيح دّيذ....... :
هذت اقاهت در ايراى............. :

هذت اقاهت در هطْذ............ :
آدرس پست الکترًٍيکی هيْواى :
علت سفر :

برگساری کٌفراًس يا ضرکت در ّوايص 


عقذ قرارداد يا تفاّن ًاهِ
بازديذ از داًطگاُ علَم پسضکی هطْذ



برگساری کارگاُ يا ضرکت در کارگاُ



ساير هَارد  لطفا تَضيح دّيذ............... :

ّسيٌِ ّای هَرد ًياز :
بليط بيي الولل  لطفا هبذا ٍ هقصذ هطخص گردد
ّسيٌِ اقاهت

بليط داخلی  لطفا هبذا ٍ هقصذ هطخص گردد



ساير ّسيٌِ ّا (لطفا تَضيح دّيذ)............. :

هطخصات هيسباى :
گرٍُ آهَزضی هيسباى :
هذير اجرايی برًاهِ( رابط در ايراى) ٍ هطخصات تواس :
ًام ًٍام خاًَادگی :

هحل کار :

تلفي هحل کار :

آدرس پست الکترًٍيکی :

هْن :
 CVهيْواى حتوا ضويوِ گردد.
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تلفي ّوراُ :

پيَست  5كشم دسخَاػز ٍيضا خْز دػَر اص هيْوبًبى خبسج اص ًـَس

فشم شمبسٌ 1

ثسمٍ تعبلی

سفبست  /سشکىسًلگشی

جمًُسی اسالمی ایشان

شمبسٌ :

فشم دعًت اص کبسشىبسبن ي مذیشان خبسجی

تبسیخ :

جمًُسی اسالمی ایشان دس

مشخظبت میُمبن ( :فبسسی)

وبم خبوًادگی :

وبم :

محل تًلذ :

تبسیخ تًلذ :

وبم پذس:

وبم جذ (جُت اتجبع عشة)

شمبسٌ گزسوبمٍ :

شغل :

تبثعیت قجلی :

تبثعیت فعلی :
سمت :
مًضًع فعبلیت :

وبم مًسسٍ /ششکت :
مشخظبت میُمبن ( :التیه)

Name:
Surname:
Father's Name:
Nationality:
Pass No:
OCCUPATION:
Name of Institute that she/he works in:
Address:
Telephone Number:
E-Mail:
مشخظبت میضثبن :
وبم مًسسٍ/ششکت:
وبم :

وبم خبوًادگی :

شمبسٌ شىبسىبمٍ :

وبم پذس:
شغل :

تبسیخ ي محل تًلذ:
سمت :

آدسس محل کبس:
آدسس محل سکًوت :

شمبسٌ تلفه:

آدسس پست الکتشيویک :

شمبسٌ تلفه َمشاٌ:

شمبسٌ ثجت ششکت :
علت دعًت سا تًضیح دَیذ:
آیب وبمجشدٌ ثٍ َمیه علت ي یب ثٍ مىظًس دیگش قجال ویض ثٍ ایشان سفش کشدٌ ثًد؟ تبسیخ ي علت سا تًضیح دَیذ.

اشخبص ي سبصمبوُبئی کٍ ثب آوُب قظذ مالقبت داسد :فقط بزاي شزکت در همايش به ايزان خًاهىد آمد ي فزد ديگزي را مالقات ومي
کىىد.
وام

تبسیخ يسيد:

وام خاوًادگي

مشص يسيد:

ساسمان /مًسسه

تابعيت

مشص خشيج :

آدسس ي تلفه محل اقبمت دس ایشان:
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علت مالقات

مذت اقبمت دس ایشان:

تاريخ

شُشَب ي امبکه مًسد ثبصدیذ ي علت آن :
َضیىٍ میُمبن اص چٍ عشیق تبمیه می شًد؟
آیب تبکىًن ثب دسخًاست سيادیذ يی مخبلفت شذٌ است ؟
مشخظبت آخشیه فشدی کٍ اص ایه ومبیىذگی دعًت کشدٌ ایذ ؟ ثب رکش تبسیخ -

مشخظبت ومبیىذٌ ششکت  /يصاستخبوٍ کٍ ایه میُمبن سا دس ایشان َمشاَی می کىذ؟ وبم
شمبسٌ تلفه ثبثت :

:

وبم خبوًادگی :
شمبسٌ تلفه َمشاٌ:

طحت مغبلت مىذسج دس فش م ي پزیشش مسئًلیت میُمبن مجىی ثش سعبیت مقشسات ي قًاویه جمًُسی اسالمی ایشان مًسد تبییذ است.

مُش ي امضبء

تزکشات الصم:
 فشم شمبسٌ ( 1ديطفحٍ ای) طشفب جُت اعالع ومبیىذگیُبی ج.ا.ا .دس خبسج اص کشًس (محل اخز سيادیذ) ي فشم شمبسٌ 2(التیه) ثعىًان دعًتىبمٍ جُت میُمبوبن خبسجی اسسبل گشدد ( .اص اسسبل فشم شمبسٌ  1ثٍ میُمبن اکیذا" خًدداسی
فشمبئیذ).
 تبسیخ ي شمبسٌ مىذسج دس فشم شمبسٌ یک سا شمبسٌ دعًتىبمٍ دس وظش گشفتٍ ي دس فشم شمبسٌ دي (التیه) دسج ومبئیذ. وبم جذ ثشای اتجبع کشًسَبی عشثی ي یب اتجبع اسيپبئی کٍ ملیت عشثی داسوذ الضامی است. ثٍ تًجٍ ثٍ ثشسسی دسخًاستُب دس ومبیىذگی ي مشکض  ،اسائٍ اعالعبت وبدسست مًجت سد دسخًاست می شًد! تکمیل فشم تقبضبی يصاستخبوٍ َب ي مًسسبت ديلتی تًسظ ومبیىذگبن مجبص آوبن کٍ ومًوٍ امضبء معشفی شذٌ داسوذ میسشاست.
 ثب تًجٍ ثٍ ایىکٍ فشمُبی شمبسٌ  1ي  2الضامب ثبیذ تبیپ شًد لزا ششکتُب ي مًسسبت ي  ...مجبصوذ فشمُبی مشثًعٍ سا (ثٍ ششطعذم تغییش دس شکل فشم) دس سایبوٍ داشتٍ ي اص آن استفبدٌ ومبیىذ .تبکیذ می شًد دس قسمتُبئی کٍ پبسخ ثٍ صثبن التیه
میجبشذ اص حشيف ثضسگ استفبدٌ گشدد.
 ششکتُبی خظًطی دس طًست داشته کبست ثبصسگبوی معتجش ي یب ثجت ششکتُب ي آگُی سيصوبمٍ سسمی کشًس ثب امضبی مذیشعبمل می تًاوىذ اقذام ثٍ دعًت ومبیىذ.
 میُمبن خبسجی شمب پس اص دسیبفت فشم شمبسٌ  2ثٍ سفبست ي یب کىسًلگشی ایشان دس کشًس محل تقبضبی سيادیذ مشاجعٍمی ومبیذ ي پس اص تکمیل ومًدن فشم دسخًاست سيادیذ ،عجق سيیٍ ومبیىذگی ششایظ ي صمبن مشاجعٍ جُت تکمیل مذاسک
ي یب دسیبفت سيادیذ ثٍ يی اعالم می شًد.
 *** -فشم وبقض مًسد ثشسسی قشاس ومی گیشد!
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2 ٌفشم شمبس

Invitation form for foreign visitors to Islamic Republic of Iran


Please fill out the form correctly in order to accelerate your visa
application process and send it along with a color scanned file of first page

of your passport. The file has to be in JPG format.

Personal Data (according to passport details)
Name:
Surname:
Father’s First Name:
Grandfather’s Name(for Arab Nationals):
Date of Birth:
Place of Birth(city, country):
Marital Status:
Occupation
Name of Institution/Organization You Work in:
Occupation:
Position:
Degree (please specify your field of study) :
Contact Address
Mailing Address:
Telephone No:
Cell-phone No:
E-mail Address:
Passport Details
Passport No:
Place of Issue(city, country):
Date of Issue:
Date of Expiry:
Nationality & Residence
Nationality:
Previous nationality(if applicable):
Current Citizenship:
Country of Residency:
Country/city you would like to get your visa for Iran:
Have you ever visited Islamic Republic of Iran? (If yes, please mention the date
and reason)
Has your visa application for Islamic Republic of Iran ever been rejected?

: هْن
) ثشای هيْوبى هَسد ًظش ايويل گشديذُ سب اعالػبر آى2 ُخْز دسخَاػز ٍيضا ثشای هيْوبًبى خبسخي ّوبيؾ الصم اػز كشم كَم (ؿوبس
ًِ هٌبسجِ ثب ٍصاسر خب1 ُ سٌويل كشم ؿوبس.ثش اػبع دبػذَسر سَػظ ايـبى سٌويل ٍ ّوشاُ ًذي كلطِ اٍل دبػذَسر ػَدر دادُ ؿَد
 هبُ ثؼذ اص سبسيخ6  ( سَخِ داؿشِ ثبؿيذ ًِ دبػذَسر هيْوبى خبسخي ثبيذ ضذاهل سب.سَػظ هذيشيز سٍاثظ ثيي الولل اًدبم خَاّذ دزيشكز
)هَسد دسخَاػز ثشای ػلش ثِ ايشاى اػشجبس داؿشِ ثبؿذ
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