بسًو تعاني
دستٌرانعًم اجرائي تٌزيع ً فرًش يحصٌالت ايرانسم ً
ارائو خذيات ريربط
ايٖ دعحٞس اُؼَٔ دس ادآ ٚاجشاي هشاسدادٛبي ٓ٘ؼوذ ٙكئبثيٖ  ٝدس
ساعحبي ج٘ٞيش دعحٞس اُؼِٜٔبي اثالؿي هجِي جٜي ٝ ٚج٘ظيْ  ٝجٜث اجشا
ث ٚکِي ٚجٞصيغ ک٘٘ذگبٕ  ٝكشٝؽ٘ذگبٕ ىشف هشاسداد ثب ؽشکث ايشاٗغَ
اثالؽ ٓي گشدد.

فصم اًل :كهيات ً تعاريف
انف :يقذيو
ىذف :اجشاي فذيخ  ٝکبَٓ ٓلبد هشاسدادٛبي كئبثيٖ دس ساعحبي دلظ
دوٞم ؽشًثٓ ،ؾحشکيٖ  ٝاؽخبؿ ىشف هشاسداد  ٝؽلبف عبصي سٝاثو
كئبثيٖ.

ب :يفاىيى؛
اپراتٌر يا ايرانسم :ؽشکث خذٓبت اسججبىي ايشاٗغَ (عٜبٓي خبؿ)
تٌزيع کننذه :ػجبست اعث اص ؽشًثٞٓ ،عغ ٚيب ٛش ؽخـ دوٞهي يب دويوي
ک ٚجٜث ؽ٘بعبيي  ٝاٗؼوبد هشاسداد ثب كشٝؽ٘ذگبٕ جضء  ٝجٞصيغ ٓذقٞالت
اپشاجٞس جٞعو كشٝؽ٘ذگبٕ ثب اپشاجٞس هشاسداد ٓ٘ؼوذ ٗٔٞد ٙاعث.
فرًشنذه :ؽخـ دويوي يب دوٞهي اعث ک ٚجٜث اسائٓ ٚذقٞالت اپشاجٞس ثٚ
ٓؾحشکيٖ ثب جٞصيغ ک٘٘ذ ٝ ٙاپشاجٞس هشاسداد ٓ٘ؼوذ کشد ٙاعث.
يشترکٛ :ش كشد دويوي يب ؽخـ دوٞهي ک ٚثٔٞجت هشاسداد ثب داسٗذٙ
پشٝاٗ ،ٚدس هجبٍ پشداخث ػٞك پٓ ،ٍٞجبص ث ٚثشهشاسي يب دسيبكث جٔبط
اص ىشين ؽجکة ٓٞمٞع پشٝاٗٓ ٚيجبؽذ ث ٚؽجکة ٓضثٞس ٓحقَ ؽذ ٝ ٙاص
اِٛيث الصّ ثشاي ىشف دغبة هشاس گشكحٖ دس فٞسجذغبثٜبي خذٓبت اسججبه
ٔٛشا ٙثشخٞسداس ثبؽذ.
ثبت ناو :كشآي٘ذي اعث ً ٚثٞٓ ٚجت إٓ ٗبّ ٓ ٝؾخقبت ٓؾحشک ىجن اع٘بد
ٞٛيحي  ٝدعحٞساُؼِٜٔبي فبدسٓ ٝ ٙلبد هشاسداد ادشاص  ٝدس ؽجٌٚ
اپشاجٞس ثجث ؽذٓ ٝ ٙؾحشک ث ٚؽجک ٚؽشکث ٓحقَ ٓيؾٞد.
فرو ثبت ناو :ػجبسجغث اص كشٓي ک ٚجٞعو اپشاجٞس ج٘ظيْ ؽذ ٝ ٙجٜث
ثجث ٓؾخقبت ٓؾحشک ث ٚكشٝؽ٘ذ ٙجذٞيَ ٓي گشدد (ٗٔ ٚٗٞدس پيٞعث ؽٔبسٙ
)1؛

شناسو كاربري ً كهًو ريس( :)DRP & Passwordػجبست اعث اص ؽٔبسٙ
اي ًٔٗ ٚبي٘ذگبٕ ٓجبص ٓذقٞالت اپشاجٞس ٓي جٞاٗ٘ذ ثب دس اخحيبس داؽحٖ
إٓ ث ٚعبيث ايشاٗغَ جٜث ثجث ٗبّ ٓؾحشًيٖ ٓشاجؼٔٗ ٚبي٘ذ(.الصّ ث ٚرًش
ثٞدٛ ٝ ٙش ًبسثش(كشٝؽ٘ذ)ٙ
اعث ً ٚؽ٘بعً ٚبسثشي  ًِٚٔ ٝسٓض ٝادذ
ٓغئُٞيث دلظ إٓ سا ؽخقب ثشػٜذ ٙداسد  ٝدس فٞست اٗحؾبس  ٝعٞء اعحلبدٙ
ٓغئُٞيث  ٝػٞاهت إٓ ثش ػٜذ ٙايؾبٕ ٓي ثبؽذ).
بستو بازگشت :ػجبست اعث اص ثغح ٚاي ً ٚدبٝي عيْ ًبست أُث٘ي ٓي
ثبؽذ.
قرارداد :ػجبست اعث اص هشاسداسي ً ٚكئبثيٖ كشٝؽ٘ذ ،ٙجٞصيغ ً٘٘ذٙ
ٝيب اپشاجٞس ٓ٘ؼوذ گشديذ ًٚ ٙؽبَٓ دعحٞس اُؼِٜٔبي اجشائي ،ثخؾ٘بٓٚ
ٛبي اثالؿي اپشاجٞس  ٝمٔبئْ هشاسداد ٓي ثبؽذ.

فصم دًو :چگٌنگي ارائو خذيات فرًشنذگاٌ
انف  -فرًش يحصٌالت:
ًِي ٚكشٝؽ٘ذگبٕ ٓٞظق ث ٚكشٝػ ٓذقٞالت ث ٚهئث ٓقٞة  ٝدسج ؽذٙ
ثش سٝي ٓذقٓ ٍٞي ثبؽ٘ذ .دس ٓٞسد ٓذقٞالت كقِي  ٝىشح ٛبي
جؾٞيوي ،جـييشات هئحي اص ىشين ثخؾ٘بٓ ٝ ٚيب جشايذ دس سعبٗٚ
ٛبي ػٔٓٞي اىالع سعبٗي ؽذ ٝ ٙهئث ٛبي اػالّ ؽذٓ ٙالک ػَٔ خٞاٛذ
ثٞد.

ب  -ثبت ناو سيى كارت:
كشٝؽ٘ذگبٕ دس ثجث ٗبّ ٓؾحشکيٖ ٓٞظق ث ٚسػبيث ٓٞاسد ريَ ٓي
ثبؽ٘ذ:
 )1كشٝؽ٘ذگبٕ ثبيغحي ثب اخز کبست ِٓي  ٝيب گزسٗبٓ( ٚدس
ٓٞسد اججبع خبسجي) ٞٛ ،يث ٛش ٓحوبمي سا دس صٓبٕ خشيذ  ٝجذٞيَ عيْ
کبست ث ٚفٞست دنٞسي ادشاص ٗٔٞد ٝ ٙيک ًپي خٞاٗب اص ٓذاسک ؽ٘بعبيي
ٝي سا اخز ٜٞٔٓ ٝس ثٜٓ ٚش يب ثشچغت ٞٔٗ DRPد ٝ ٙث ٚؽشکث ايشاٗغَ
اسعبٍ ٗٔبي٘ذ.

جزًش:

ً ثشاي جکٔيَ ٓشادَ ثجث ٗبّ ٓشاجؼٚ
ٓحوبمي ثبيغحي ؽخقب

ٗٔبيذ .ثجث ٗبّ ثٝ ٚکبُث ثب اسائٝ ٚکبُث ٓذنشي  ٝادشاص ٞٛيث ٝکيَ
آکبٗپزيش ٓي ثبؽذ.

جٞميخ:

 )1كشٝؽ٘ذ ٙثبيغحي كشّ ثجث ٗبّ سا جٜث جکٔيَ  ٝآنبي
ٓؾحشک دس ريَ إٓ ثٓ ٚحوبمي جذٞيَ داد ٝ ٙپظ اص آنبي إٓ جٞعو
ٓحوبمي يک ٗغخ ٚاص كشّ ثجث ٗبّ سا ثٝ ٚي جذٞيَ دٛذ.
 ) 2كشٝؽ٘ذٓ ٙغئ ٍٞفذث جکٔيَ ٓشادَ ادشاص ٞٛيث  ٝثجث ٗبّ ثٞدٙ
 ٝپبعخگ ٞخٞاٛذ ثٞد.
 )3دسفٞسجيک ٚكشٝؽ٘ذ ٙيب كشٝؽ٘ذگبٕ عيْ کبسجي سا ثٗ ٚبّ
كشد ديگشي  ٝيب ثٗ ٚبّ ٛبي ٓغحؼبس ،ؿيش ٓؼٔٓ ، ٍٞج ٝ ْٜيب ٗبٓؾخـ
ثجث ٗبّ ٗٔٞد ٝ ٙيب ثذ ٕٝدنٞس ٓبُک عيْ کبست  ٝادشاص ٞٛيث اٝ
اهذاّ ث ٚجـييش ٓبُکيث يب جبيگضي٘ي عيْ کبست ٗٔبي٘ذ ،ػال ٙٝثش
اػٔبٍ ٓذذٝديث ٛبي الصّ اص عٞي اپشاجٞس ،دس ثشاثش ٓشاجغ هبٗٗٞي ٝ
ٗظبسجي ٗيض ٓغئ ٝ ٍٞپبعخگ ٞخٞا٘ٛذ ثٞد.

ٓ )2ذاسک ؽ٘بعبيي ٓؼحجش كوو ؽبَٓ ٓٞاسد
ريَ ٓيجبؽ٘ذ:
 -1افَ کبست ِٓي ( اكشاد ثبالجش اص  18عبٍ )
 -2افَ گزسٗبٓٓ ٚحوبمي )دس ٓٞسد اججبع ؿيش ايشاٗي )
كشٝؽ٘ذٌِٓ ٙق اعث ثٓ ٚذل جکٔيَ ٓشادَ ثجث ٗبّ  ٝجذٞيَ عيْ
کبست ،آٗشا دس پٞسجبٍ ثجث ٗبّ ٓؾحشًيٖ ايشاٗغَ  ،ثٗ ٚبّ ؽخـ
خشيذاس ثجث ٗٔبيذ ُزا اسجبع خشيذاس ث ٚديگش كشٝؽ٘ذگبٕ ٝيب
آح٘بع كشٝؽ٘ذ ٙاص ثجث ٗبّ ثٛ ٚش دُيَ جخِق ٓذغٞة ٓي ؽٞد.
تبصره :اخز  ٝثجث  ٝمجو آدسط ٓ ٝذَ اهبٓث دائْ يب ٓٞهث ٓحوبمي
دس صٓبٕ ثجث ٗبّ اُضآي اعث.

ج -صذًر بستو بازگشت
 يٌارد الزو جيت جايگسيني سيى كارت:
 – 1اخز هبة ( پ ) ًٚٞعيْ ًبست  ٝدس فٞسجيک ٚهبة (پٞک )ٚعيْ کبست
ٝجٞد ٗذاؽح ٚثبؽذ اسائ ٚاهشاسٗبٓٓ ٚذنشي ٓج٘ي ثش ٓلوٞدي يب عشهث
پٞک ٝ ٚهجٞٔٗ ٍٞدٕ کِيٓ ٚغئُٞيث ٛبي ٗبؽي اص إٓ جٞعو ٓؾحشک مشٝسي
اعث.
ٓ – 2شاجؼ ٚدنٞسي ٓبُي ٔٛ ٝشا ٙداؽحٖ ٓذسى ؽ٘بعبيي ٓؼحجش؛

ٓ -3ؾحشًيٖ دائٔي ( هجني ) الصّ اعث جب هجَ اص اٗجبّ ػِٔيبت جؼٞيل
عيْ ًبست ًِي ٚثذٛي ٛبي ٓؼٞه ٚخٞد سا پشداخث ٗٔٞد ٙثبؽ٘ذ.
 -4ک٘حشٍ ٝجٞد ًپي ٓذسى ؽ٘بعبيي ٓؾحشى دس عبٓبٗٓ ٚذيشيث اع٘بد
ايشاٗغَ؛
-5دسيبكث ثٜبي سٝص اػالّ ؽذ ٙجٞعو ايشاٗغَ جٜث خشيذ ثغح ٚثبصگؾث يب
ثغح ٚسا ٙاٗذاصي؛

 يراحم انجاو جايگسيني سيى كارت بٌسيهو فرًشنذه :
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7

.8

كشٝؽ٘ذٓ ٙؾحشى سا دس پٞسجبٍ كشٝؽ٘ذگبٕ جبييذ ٓي ٗٔبيذ.
ٝمؼيث ٓذسى ٓؾحشى سا دس عبٓبٗٓ ٚذيشيث اع٘بد ثشسعي ٗٔٞد ٝ ٙاص
ٝجٞد إٓ اىٔي٘بٕ دبفَ ٓي ٗٔبيذ.
ٓذاسى ؽ٘بعبئي ٓؾحشى سا جٜث ادشاص ٞٛيث ٝي ٓالدظٓ ٚي ٗٔبيذ.
دس فٞست ػذّ ٝجٞد ًپي ٓذسى ؽ٘بعبيي دس عبٓبٗٓ ٚذيشيث اع٘بد،
كشٝؽ٘ذً ،ٙپي ٓذسى ؽ٘بعبيي ٓؼحجش سا اص ٓؾحشى اخز ٗٔٞد ٝ ٙثش
اعبط دعحٞساُؼِٜٔبي فبدس ٙثشاي ؽشًث اسعبٍ ٓي ٗٔبيذ.
كشٝؽ٘ذ ٙالصّ اعث جب دس خقٞؿ ٓؾحشًيٖ دائٔي ( هجني ) هجَ اص
پيگيشي ػِٔيبت جؼٞيل عيْ ًبست  ،اىٔي٘بٕ دبفَ ٗٔبيذ ًًِ ٚيٚ
ثذٛي ٛبي ٓؼٞهٓ ٚؾحشى پشداخث ؽذ ٙثبؽذ دس ؿيش ايٖ فٞست ٛ ،ش
گ ٚٗٞاهذآي ٓ٘ٞه ث ٚپشداخث ثذٛي ٓؼٞهٓ ٚي ثبؽذ.
كشٝؽ٘ذ ٙثبيغحي ًپي هبة (پ )ًٚٞعيْ ًبست هذيْ ًٜٞٔٓ ٚس ثٜٓ ٚش
يب ثشچغت كشٝؽ٘ذگبٕ ٓي ثبؽذ سا ثٔٛ ٚشا ٙدسج ؽٔبس ٙعيْ ًبست
افِي ٓؾحشى دس ثبالي عٔث ساعث ثشگً ٝ ٚپي ًبست ِٓي ٓؾحشى سا ثش
ث ٚؽٔبس 09630 ٙكبًظ ٗٔٞد ٝ ٙيب كبيَ
سٝي يي ثشگ A4 ٚدسج ٝ
 scanؽذ ٙسا ث ٚآدسط پغث اٌُحشٗٝيٌي  simswap@mtnirancell.irاسعبٍ
ٗٔبيذ.الصّ ث ٚرًش اعث ًِي ٚثشگٛ ٚب ٓيجبيغحي ٜٓٔٞس ثٜٓ ٚشDRP
كشٝؽ٘ذ ٙثبؽذٓ(.يبثن ٗٔ ٚٗٞپيٞعث ؽٔبس )2 ٙثذيٜي اعث ٗگٜذاسي
افَ ثشگٓ ٚزکٞس جٞعو كشٝؽ٘ذ ٙاُضآي اعث.
دسج اىالػبت مشٝسي ٓبُي ؽبَٓ ٗبّ ٗ ،بّ خبٗٞادگي  ،ؽٔبسٙ
ؽ٘بع٘بٓ ، ٚآدسط ًبَٓ  ٝکذپغحي  10سهٔي  ٝؽٔبس ٙجٔبط ثبثث
ٓؾحشى ثش سٝي ايٖ ثشگ ٚمشٝسي ٓي ثبؽذ.
الصّ ث ٚرًش اعث ً ٚثشچغت ٓ DRPي ثبيغحي ث ٚفٞست افَ ثبؽذ ٝ
افالح دعحي  ٝکپي هبثَ پزيشػ ٗيغث.

د -تغيير يانکيت
كشٝؽ٘ذٌِٓ ٙق اعث دس فٞست جوبمبي ٓبُي كؼِي عيْ ًبست ثشاي
جـييش ٓبُکيث دس دنٞس خشيذاس (ٓبُي جذيذ) ٓذاسى هيذ ؽذ ٙدس
ايٖ ٓبد ٙسا ً٘حشٍ  ٝىجن سٝاٍ ٓزًٞس دس ايٖ ٓبدٓ ، ٙبٌُيث عيْ
ًبست سا جـييش دٛذ.

 يٌارد الزو جيت تغيير يانكيت سيى كارت:
ٓ .1ذسى ؽ٘بعبيي ٓؼحجش ٓبُي كؼِي عيْ ًبست  ٝخشيذاس.
 .2دنٞس ٓبُي  ٝخشيذاس دس ٓذَ ًبس كشٝؽ٘ذ.ٙ
 .3سٝؽٖ  ٝكؼبٍ ثٞدٕ عيْ ًبست دس صٓبٕ جـييش ٓبٌُيث.

 يراحم انجاو تغيير يانكيت:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

.7

كشٝؽ٘ذٞٛ ٙيث ٓ ٝبُکيث ٓؾحشى سا دس پٞسجبٍ كشٝؽ٘ذگبٕ جبئيذ
ٓي ٗٔبيذ.
ٝمؼيث ٓذسى ٞٛيث ٓؾحشى سا دس پٞسجبٍ كشٝؽ٘ذگبٕ ثشسعي ٗٔٞدٙ
 ٝاص ٝجٞد إٓ اىٔي٘بٕ دبفَ ٓي ٗٔبيذ.
دس فٞست ػذّ ٝجٞد جقٞيش ٓذسى ؽ٘بعبيي دس عبٓبٗٓ ٚذيشيث
اع٘بد؛ ًپي ٓذسى ؽ٘بعبيي ٓؼحجش سا اص ٓؾحشى اخز ٗٔٞد ٝ ٙاص
ىشين كبًظ ث ٚؽٔبس 09630 ٙثشاي ؽشًث اسعبٍ ٗٔبيذ.
ٓذسى ؽ٘بعبيي ٓؼحجش سا اص ىشكيٖ ٓؼبِٓ ٚاخز ٞٛ ٝيث آٜٗب سا
ادشاص ٗٔبيذ.
ٓؾخقبت ٓبُي عيْ ًبست سا دس پٞسجبٍ كشٝؽ٘ذگبٕ جـييش دادٝ ٙ
ٓؾخقبت ًبَٓ خشيذاس سا دس پٞسجبٍ ثجث ٗٔبيذ.
پظ اص ٜٗبيي ؽذٕ ػِٔيبت جـييش ٓبُکيث عيْ ًبست  ٝپيؼ اص
ثغحٖ فلذٓ ٚشثٞى ٚيي پيبّ ًٞجب ٙث ٚعيْ ًبست ٓٞسد ٓؼبِٓٚ
اسعبٍ خٞاٛذ ؽذ ً ٚدبٝي سٓض ثغحٖ جـييش ٓبٌُيث ٓيجبؽذ.
كشٝؽ٘ذ ٙپظ اص دسيبكث سٓض اص ٓبُي كؼِي عيْ ًبست آٗشا جٜث
ًبَٓ ؽذٕ  ٝثغحٖ ػِٔيبت دس عيغحْ ٝاسد ٓي ٗٔبيذ.
ٓذسى ؽ٘بعبيي خشيذاس سا اص ىشين كبًظ ث ٚؽٔبس 09630 ٙاسعبٍ
ٗٔبيذ.

ه ـ فرًش اعتبار (شارژ)
 .1..ؽبسژ كيضيکي
 .2..ؽبسژ اُکحشٗٝيکي

كشٝؽ٘ذٞٓ ٙظق اعث جب ًِيً ٚبسجٜبي ؽبسژ سا ث ٚهئث ٓ٘ذسج دس
سٝي آٜٗب  ٝؽبسژ اٌُحشٗٝيٌي سا ثٓ ٚجِؾ دسخٞاعحي ث ٚكشٝػ
سعبٗذ  .ثذيٜي اعث ػذّ سػبيث هئث ٓ٘ذسج جخِق ٓذغٞة ؽذٝ ٙ
ثب كشٝؽ٘ذٓ ٙحخِق ٝكن ٓوشسات ايٖ
ػال ٙٝثش ثشخٞسد هشاسدادي
ً پبعخگٞي ٓشاجغ هبٗٗٞيٗ ،ظبسجي ٝ
دعحٞس اُؼَٔ؛ كشٝؽ٘ذ ٙؽخقب
اؽخبؿ ثبُث خٞاٛذ ثٞد.

جزکشات:
ٛ -1يچ عيْ کبسجي هجَ اص ادشاص ٞٛيث  ٝجکٔيَ ٓشادَ ثجث ٗبّ
كؼبٍ ٗؾٞد.
 -2کِيٓ ٚغئُٞيث ٛبي دوٞهي  ٝکيلشي ٗبؽي اص ػذّ سػبيث
دعحٞساُؼِٜٔبي اثالؽ ؽذ ٝ ٙػذّ ادشاص ٞٛيث ٞٗ ٝاهـ ثجث ٗبّ
ٓ ٝذاسک  ٝآثبس  ٝجٞاُي ٗبؽي اص إٓ ٓحٞج ٚكشٝؽ٘ذٓ ٙجبص عيْ
کبست خٞاٛذ ثٞد.
ٝ -3اگزاسي ٛش گ ٚٗٞعيْ کبست ٛذي ٝ ٚؿيش ٙثذ ٕٝىي ٓشادَ ادشاص
ٞٛيث  ٝثجث ٗبّ ث ٚؽشح دعحٞساُؼِٜٔبي اثالؿيٞ٘ٔٓ ،ع ثٞدٝ ٙ
ٓغئُٞيث ٛبي ٗبؽي اص ػذّ ادشاص ٞٛيث ٞٗ ٝاهـ ٓشادَ ٓ ٝذاسى
ثجث ٗبّ ٓحٞج ٚكشٝؽ٘ذ ٙخٞاٛذ ثٞد.

فصم سٌو :تخهف فرًشنذگاٌ
ػذّ اجشاي ٓلبد هشاسداد  ٝدعحٞساُؼِٜٔب  ٝثخؾ٘بٓٛ ٚبي
اثالؿي ،جخِق كشٝؽ٘ذٓ ٙذغٞة  ٝثب ٝي ىجن ٓلبد هشاسداد  ٝعبيش
هٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات الصّ االجشا ثشخٞسد خٞاٛذ ؽذ .ػال ٙٝثش ايٖ
كشٝؽ٘ذٓ ٙحخِق ثبيغحي اص ػٜذ ٙکِي ٚخغبسات ٝاسد ٙث ٚؽشکث
ايشاٗغَ ثشآيذ.

 انٌع تخهف ً جرائى ً پيايذىاي يتعهقو
جخِلبت ثش اعبط ٗٞع پيبٓذٛبي إٓ ث ٚؽشح صيش ٓي ثبؽ٘ذ:



 -1جخِلبجي ً ٚثٓ ٚذل ادشاص إٓ جٞعو اپشاجٞس؛ هشاسداد كشٝؽ٘ذ ٙثٚ
فٞست يٌيشك ٚكغخ ٓي ؽٞد.
ؽشٝع  ٝيب اسجکبة ٛش گ ٚٗٞجشّ ػٔٓٞي اص هجيَ کالٛجشداسي  ... ٝثب
دعحشعي ٛبي ايجبد ؽذ ٙجٞعو
عٞء اعحلبد ٙاص آٌبٗبت ؽشکث  ٝيب
ايشاٗغَ .جؾخيـ ٓٞسد جٞعو ؽشًث ايشاٗغَ  ٝثب جٞج ٚث ٚگضاسؽبت يب
ؽٌبيبت ٝافِ ٚث ٚؽشًث اٗجبّ ؽذ ٝ ٙجؾخيـ ؽشًث هيؼي ٜٗ ٝبئي ثٞدٙ
 ٝؿيش هبثَ اػحشاك ٓي ثبؽذ  ٝدس فٞست كغخ هشاسداد جٞعو ايشاٗغَ
كشٝؽ٘ذ ٙدن ٛشگ ٚٗٞاػحشامي سا ٗخٞاٛذ داؽث.
-2جخِلبجي ً ٚاسجٌبة آٜٗب دس ثبس ا٘ٓ ٍٝجش ث ٚجؼِين يي ٓبٚٛ
هشاسداد ٌٔٛبسي ؽذ ٝ ٙدس فٞست جٌشاس هشاسداد ثقٞست يٌيشك ٚكغخ
خٞاٛذ ؽذ.






ػذّ ادشاص ٞٛيث ٓحوبمي  ٝيب ٗوـ ٓشادَ ٓ ٝذاسک ثجث ٗبّ
ثجث ٗبّ عيْ ًبست ثٗ ٚبّ ؽخـ ثبُث يب كشد يب اكشادي ًٞٓ ٚجٞديث
دويوي  ٝيب دوٞهي ٗذاؽح ٚثبؽ٘ذ.
ثجث ٗبّ عيْ ًبست ثذ ٕٝدسيبكث ٓذاسى الصّ.
فذٝس ثغح ٚثبصگؾث ثذ ٕٝدنٞس ٓبُي يب ثب ٓذاسک ٗبهـ




جـييش ٓبٌُيث ثذ ٕٝدنٞس ىشكيٖ  ٝيب ثب ٓذاسک ٗبهـ
ػذّ اسعبٍ ٓذاسى ثجث ٗبّ
-3جخِلبجي ً ٚاسجٌبة آٜٗب دس ثبس ا٘ٓ ٍٝجش ث ٚجزًش ًحجي ،ثبس ثؼذ
جؼِين يي ٓب ٚٛهشاسداد  ٝثبس ع ّٞكغخ هشاسداد ث ٚفٞست يٌيشكٚ
خٞاٛذ ؽذ.
 ػذّ ثجث ٗبّ كٞسي عيْ ًبست ثٗ ٚبّ ؽخـ خشيذاس ثٓ ٚذل كشٝػ عيْ
ًبست  ٝدسيبكث ٓذاسک.
 گشإ كشٝؽي ٓذقٞالت ايشاٗغَ ،ثذيٜي اعث پبعخگٞئي ثٓ ٚشاجغ
هنبئي  ٝيب ٗظبسجي ٓبٗ٘ذ عبصٓبٕ جؼضيشات دٌٓٞحي ث ٚػٜذ ٙؽخـ
كشٝؽ٘ذٓ ٙحخِق ٓي ثبؽذ.
 آح٘بع اص اٗجبّ ٛش يي اص جؼٜذات (ٓبٗ٘ذ ثذ ٕٝهيذ دقش  :ػذّ
فذٝس ثغح ٚثبصگؾث يب ثجث عيْ ًبست) ثذ ٕٝجٞجي ٚهبٗٗٞي ٝ
هشاسدادي.
 ػذّ ٌٔٛبسي دس ساثي ٚثب اعحشداد ججٜيضات آبٗي ايشاٗغَ .جٞميخ
اي٘ک ٚججٜيضات داد ٙؽذ ٙجٞعو ايشاٗغَ ٗضد كشٝؽ٘ذ ٙآبٗي ثٞدٙ
 ٝثٓ ٚذل دسخٞاعث ثبيغحي ٓغحشد گشدد .ثذيٜي اعث دس فٞست ٗيبص
ايشاٗغَ ٓي جٞاٗذ ثب ٓشاجؼ ٚثٓ ٚشاجغ هنبئي ٗغجث ث ٚثبص پظ
گيشي ججٜيضات ٓزًٞس اهذاّ ٗٔٞدًِ ٝ ٙيٛ ٚضي٘ٛ ٚبي ٓحشجج( ٚاص
جِٔ ٚثذ ٕٝهيذ دقش ٛضيً٘ٝ ٚيَ )... ٝسا ٗيض اص كشٝؽ٘ذٓ ٙيبُجٚ
ٗٔبيذ.
ججقش : ٙدس ًِيٞٓ ٚاسد كٞم جب جؼييٖ جٌِيق ٜٗبيي جخِق
كشٝؽ٘ذ ،ٙدن اُضدٔ ٝ ٚديگش ٓيبُجبت ٝي ٗضد ايشاٗغَ ٗگٜذاسي ٓي
گشدد  ٝدس فٞست ٝسٝد خغبست ايشاٗغَ ٓيحٞاٗذ خغبسات ٝاسد ٙسا
اص جنبٓيٖ ٓ ٝيبُجبت كشٝؽ٘ذً ٙغش  ٝدس فٞست ػذّ جٌبكٞء اص
عبيش آٞاٍ كشٝؽ٘ذٓ ٙيبُجٝ ٝ ٚفٔٗ ٍٞبيذ .ثذيٜي اعث جب صٓبٗي
ً ٚكشٝؽ٘ذ ٙخغبسات ٝاسد ٙسا ججشإ ٗ٘ٔبيذ هشاسداد ٝي ثب
ايشاٗغَ ث ٚدبُث جؼِين دس خٞاٛذ آٓذ.
ججقش :ٙدس ىٓ ٍٞذجي ً ٚهشاسداد ٓؼِن ٓي ثبؽذ ًِي ٚدعحشعي ٛبي
كشٝؽ٘ذ ٙهيغ ؽذ ٝ ٙكشٝؽ٘ذ ٙدن ٓؼشكي خٞيؼ ث ٚػ٘ٞإ ٗٔبي٘ذٙ
ايشاٗغَ سا ٗخٞاٛذ داؽث .دس فٞست جخِق اص ايٖ ث٘ذ دغت ٓٞسد
ٓذت جؼِين اكضايؼ يبكح ٝ ٚيب هشاسداد ث ٚفٞست يٌيشك ٚكغخ
خٞاٛذ ؽذ.

شركت خذيات ارتباطي ايرانسم
يعاًنت فرًش ً تٌزيع
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