
آهاااا سدىلسااااوان ل ل اااا د  للسااانهننقلنوااااقلللدننواااان ل دن 

 |لد  دىلتحصیقل1041 رخ دستل

چیظت؟ چگُوً اس طایت اوتقاای  ییشٌُػاان اطاتهاکي مىایر؟ لزازا   آه سدىلسوان لسنهننقلنوقلللدننون ل دن 

ییشٌُػاان را  آلاُسان آلُسان چگُوً اطت؟ وسُي َرَک تاً طاایت وقا  َ اوتقااالت کاوغ کاوغ وق  َ اوتقاالت

 یُضیر کٌید؟

ٌای َسارت آلُسع َ پزَرع اطت ماً کر راطاتای  طالاوًیک  اس  آلُسان طمپاک طالاوً وق  َ اوتقال کاوغ

َاقا  مییاً  ٌای اایاز ایدااک ػادي اطات  کر آلاُسان اطاتاداک کراؼاان َ ییشٌُػاان کر طاال کاوغ رازت  مار

 .لزاخاً مىىد ییشٌُػان تزای اودام الُر وق  َ اوتقاالت اُک تاید تً ایه طالاوً

آلاُسان طامپاک لزاخااً  ید َایدیه تً طالاوً وق  َ اوتقال کاوغخد وام طال یسصیی  لامُال تاد اس ػزَع ثثت

را تاً لدرطاً  آلُس اُک تً کالی  لختیه  لاوىد یغییز لس  طکُوت، لظافت طُالو  َ غیزي کاوغ مىىد یا ل 

لدرطً ودارود  تیکً تا لزاخاً تً طاالاوً  ٌا تزای ایه مار ویاس تً لزاخاً زضُری تً کیگز لىتق  مىىد  آن

 یُاوىد ایه مار را تً صُرت ایىتزوت  اودام کٌىاد  ایثتاً کر زاال زاضاز ل  آلُسان طمپاک َ اوتقال کاوغ وق 

 .وام کر طایت طمپاک تً صُرت ییهى  ویش فزاٌر ػدي اطت الکان ثثت

آلااُسان ییشٌُػااان  وسااُي مااار طااایت وقاا  َ اوتقاااالت کاوغ زااال لمکااه اطاات تزااا  اس َایاادیه کر لااُرک

 .مىیر ٌا صسثت ل  تً ٌمیه کیی  کر ایه لقایً تزای افشایغ رَود اوتقای  آن .تً تاػىداطالعای  وداػ

  

ػاازایظ کراُاطاات کر طااالاوً  ،آلااُسان طاامپاک طااالاوً وقاا  َ اوتقااال کاوغ خٍاات کریافاات لؼاااَري کر لااُرک

آلااُسان ییشٌُػااان، اطااالع اس ػاازایظ اوتقااال  کاوغ طاامپاک، طااایت اوتقااای  ییشٌُػااان، طااایت وقاا  َ اوتقااال

 آلااُسان طاامپاک، یکمیاا  ومُوااً فاازم اوتقااال ییشٌُػااان، کریافاات فاازم اوتقااال کاوغ آلااُس ومُوااً کَیتاا  َ کاوغ

سیاز یمااص زاصا   ٌای تاً ػاماري ایزان یسصی  آلُس طمپاک َ اوتقال تً ییشٌُػان یٍزان تا لؼاَران کاوغ

 .ومایید

 یماص اس طزاطز مؼُر – 9099072952

 یماص اس اطتان یٍزان – 9099072952

 ػة 23صثر ای   8پاطخگُی  ٌمً رَسي اس  اس ییهه ثاتت تدَن گزفته مد یماص

  

https://irantahsil.org/


 

 یت اوتقای  ییشٌُػانطا

  

مییک  ػزایظ کراُاطت پزَودي کاوغ آلُس اس لدرطً تزای کریافت اطالعات تیؼتز کر لُرک

 .مىید

  

 1041آه سدىلسوان للکلیل رلسنهننقلنوقلللدننون ل دن لننملل  د  لثبت

واام مىىاد تایاد کر لززیاً اَییاً َارک طاایت طاىاک ػاُود یاا  ثثت طاالاوً طامپاک آلُساو  مً قصد کارود کر کاوغ

 ای تاً لدرطاً کیگاز اوداام کٌىاد  َسارت آلاُسع َ پازَرع تازای خاتداای  اس لدرطاً کراُاطت ااُک را

میا  تاً ػاک  سیاز  ت ماً تاً صاُرتآلاُسان ییشٌُػاان ػازایر  را کر وگاز گزفتاً اطا تازای اوتقاال کاوغ

 :تاػد ل 

 لُافقت والً اوتقای  را اس اکاري م  آلُسع َ پزَرع ػٍزطتان لثدا َ لقصد مظة ومایىد. 

 اطتاو  تً اطتان کیگز را کاػتً تاػىد، آوگاي تاید لُافقات  کر صُری  مً ییشٌُػان قصد اوتقای  اس

 .مىىدآلُسع َ پزَرع کَ اطتان کریافت  والً را اس اکاري

 آلُس کر یک  اس لدارص ػٍزطتان لثدا َخُک کاػتً تاػد الکان پذیزع کاوغ. 

 آلُس خدید َخُک کاػتً تاػد کر لدرطً لُرک یقاضا ظزفیت اای  تزای پذیزع کاوغ. 

 آلُس فزاٌر ػدي تاػد کر لدرطً لقصد التیاس پذیزع کاوغ. 

  آلاُس  ا َخُک ودارک  ٌز چىد مً کاوغٌ آلُسان کر ػٍزطتان کاوغ کر طال اَل پذیزع الکان اوتقای

 .لدرطً لقصد را کاػتً تاػد الکان پذیزع کر

 آلُس تاید ومزي زد وصاب قثُی  کر لدرطً لقصد را تً کطت آَرکي تاػد کاوغ. 

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87/
https://sampad.medu.ir/fa/


  

 چگ نقل رلسن تلدننونلیلتیزه  نىل رخ دستل هین؟ 

ییشٌُػان تً لدارص کیگزی خاتدا ػُود تاید تً صُرت زضاُری  آلُساو  مً قصد کارود اس لدرطً کاوغ

یا  ٌا فزاٌر ػد ایه الکان تزای آن 2512-2511مزکود  الا تاد اس طال یسصیی   ل  کراُاطت اُک را ثثت

تاید کر لززیً اَل تاً طاماوً طاىاک  ٌا تزای ثثت کراُاطت اوتقای  اُک تً طالاوً طمپاک لزاخاً مىىد  یذا آن

لزاخاااً ماازکي َ تااا ثثاات کراُاطاات اااُک کر تخااغ طاامپاک آن،  (آلااُسان وقاا  َ اوتقاااالت کاوغ)طااالاوً 

ٌااا را لؼااخ   قاازار تگیزوااد  طااپض لاادارص لثاادا َ لقصااد وتیدااً تزرطاا  آن ٌایؼااان کر صاار تزرطاا  فزم

ام ثثات آلُسان تً ٌىگا کاوغ اطاص آن لزاز  تادی اوتقای  اُک را اودام کٌىد  اس آودا مً امثز تز مىىد یا ل 

یُاواد  مىىد  یاذا ػاما ل  ییشٌُػان تً لؼک  تزاُرک ل  آلُسان کراُاطت اُک کر طایت وق  َ اوتقال کاوغ

 .لؼکالت اُک را تً رازت  َ کر ممتزیه سلان لمکه تزطزف مىید ایزان یسصی  تا طالاوً

  

 .مییک مىید اوتقال ومزات اس کاوا تً ٌمگام تزای

  

 

 آلُسان ییشٌُػان طایت وق  َ اوتقال کاوغ

  

 آه سدىلسوان لننمل رلسنهننقلنوقلللدننونالتل دن لهددرکله ر لنینسلب دیلثبت

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85/


طایت اوتقای  ییشٌُػاان تایاد لادار  َ اطالعاای  را تاً ٌمازاي  آلُسان تزای ثثت کراُاطت اُک کر کاوغ

 :مىیر ٌا اػاري ل  کر سیز تً آن اػتً تاػىد مًک

 ًای لاوىد وام َ وام ااوُاکگ ، ػماري ػىاطىالً، وام پدر َ غیزي اطالعات ػىاطىال 

 ػماري ییهه ثاتت َ ٌمزاي 

 وام ػٍزطتان َ اطتان لثدا َ لقصد 

 کاػاتً ای تاً لدرطاً کیگاز قصاد یغییاز رػات اوتقای  اس لدرطً آلُس تً ٌىگام کر صُری  مً کاوغ ً

 .اطالعای  را کر لُرک رػتً قثی  َ خدید َارک مىد تاػد تاید

لدرطاً لختیار ییشٌُػاان را کر ػٍزطاتان یاا  4یُاوىاد زادامثز  ل  آلاُسان تً یاک کاػتً تاػید ماً کر کاوغ 

ضاُاتظ  آلاُسان ػازایظ َ تىادی کاوغ اطااص اَیُیات اوتخااب مىىاد  سیازا تاز اطااص اَیُیت اطتان لقصد تاز

واام کر لدرطاً لقصاد را  تازای ثثت گیزک  تىاتزایه کر صُری  مً التیااس مااف  ٌا لُرک تزرط  قزار ل  آن

مىىد  زال اگاز ػاما ٌاز  آلُسان اعالم ل  ٌمزاي یا ثاتت کاوغ کاػتً تاػىد، آوگاي آن را ط  گشارػ  تً ییهه

کریافات  یُاویاد تازای کاػاتً تاػاید ل تىادی  لُرک اوتخااب لدرطاً لقصاد تاز اطااص اَیُیت گُوً لؼکی  کر

 .راٌىمای  تیؼتز تا مارػىاطان ایزان یسصی  یماص تگیزید

  

 آه سدىلتیزه  نىلجددل لدهنینسبندیلسن تلنوقلللدننون ل دن 

آلُسان لتقاض  تاید التیاس ماف  تزای قثُی  کر لدرطً ییشٌُػان  کاوغ .گُوً مً کر تاال اػاري مزکیر ٌمان

رازت  کر آن قثاُل ػاُود   یُاود تً کاػتً تاػىد  تً طُری مً اگز ایه التیاسات را کاػتً تاػىد ل  لقصد را

 .ایر را تزای طال خدید لؼخ  مزکي زال کر سیز خدَل التیاستىدی طایت اوتقای  ییشٌُػان

 التیاستىدی وق  َ اوتقال لدارص ییشٌُػان –خدَل ػماري یک 

 لایار عىُان

ٌای اَل، کَم َ طااااااُم لظاااااااتقات مؼااااااُری  ریثااااااً گ ، ٌىزی، َرسػ فزٌى

 فزٌىگ ، ٌىزی َ َرسػ 

ٌای خٍااااو  َ مؼاااُری ایمپیاکٌاااای  کاروااادگان لااادال عیم  َ آلُسػ 

 آلُسی عیم  کاوغ

 زافظ م  قزآن ایثالغً قزآن، وماس، عتزت، وٍح

ٌای اَل، کَم َ طاُم لظااتقات مؼاُری قاازآن،  ریثاً

 ایثالغً وماس، عتزت َ وٍح

 فزسود ػٍید، خاوثاس یا آساکي ایثارگزی

 ٌای اَل، کَم َ طُم خؼىُاري خُان اُارسل  ریثً االقیت، وُآَری َ پژٌَغ

  

 .مییک مىید آلُسان والً اوتقال کاوغ آییه تزای

https://irantahsil.org/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%e2%80%8c%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86/


  

 التیاستىدی وق  َ اوتقال لدارص ییشٌُػان –ماري کَ خدَل ػ

 التیاس لایار عىُان

 خؼىُاري فزٌىگ  ٌىزی فزٌىگ ، ٌىزی، َرسػ 

 التیاس 21ریثً اَل اطتان 

 التیاس 8ریثً کَم اطتان 

 التیاس 7ریثً طُم اطتان 

 التیاس 20

لظااااااااتقات َرسػااااااا  قٍزلااااااااو  

 آلُسی کاوغ

 التیاس 21ریثً اَل اطتان 

 التیاس 8ریثً کَم اطتان 

 التیاس 7ریثً طُم اطتان 

 التیاس 20

آلاااُس  ایاالج کاوغ تیمااااری صااااة ایثارگزی، ارسػ  َ ااوُاکگ 

یااا تظاااتگان کرخاااً یاااک اَ )پااادر، 

 (لاکر، اُاٌز، تزاکر

 التیاس 10

فزسواادان رسلىاادگان کفاااع لقاادص  

کر خثٍاً تً اسای ٌز لااي زضاُر 

 التیاس 2

 التیاس 96

فزسواادان فزٌىگیااان  پاادر َ لاااکر 

 التیاس 21فزٌىگ  ٌز مدام 

 التیاس 20

 التیاس 15 فزسودان سوان طزپزطت ااوُار

لظااااتقات قزآوااا ، عتااازت َ ومااااس  ایثالغً قزآن، وماس، عتزت َ وٍح

 آلُسی کاوغ

 التیاس 21ریثً اَل 

 التیاس 8ریثً کَم 

 التیاس 7ریثً طُم 

 التیاس 20

زافگااان قاازآن ماازیر تااً اسای ٌااز 

 التیاس 4خشء 

 التیاس 60

لظاااااتقً وٍاااااای  عیااااُم اعصااااااب  االقیت، وُآَری َ پژٌَغ

 ػىاات 

 التیاس 20



 التیاس 21ریثً اَل 

 التیاس 8ریثً کَم 

 التیاس 6ریثً طُم 

 ایمیی  رَتُماپ لظاتقً تیه

 التیاس 31ریثً اَل 

 التیاس 21ریثً کَم 

 التیاس 6ریثً طُم 

 التیاس 10

 خؼىُاري اُارسل 

ٌاااااای راي یافتاااااً تاااااً کاَری  طزذ

 التیاس 21وٍای  َ ػایظتً یقدیز 

ٌای راي یافتً تً کاَری ویمً  طزذ

 التیاس 8وٍای  َ ػایظتً یقدیز 

ٌاااااای راي یافتاااااً تاااااً کفااااااع  طزذ

 6زضااااااُری َ ػایظااااااتً یقاااااادیز 

 التیاس

 التیاس 10

لظاااااتقات عیماااا  َ آلُسػاااا  کر  عیم  َ آلُسػ 

 طرر اطتاو  َ مؼُری

التیااااس َ  31ریثاااً اَل مؼاااُری 

 التیاس 8ریثً اَل اطتاو  

التیااااس َ  26ریثاااً کَم مؼاااُری 

 التیاس 7ریثً کَم اطتاو  

التیاااس َ  21ریثااً طااُم مؼااُری 

 التیاس 5ریثً طُم اطتاو  

 التیاس 20

آسلُن پیؼازفت یسصایی  لادارص 

 اطتاداک کراؼان

وهااز تزیااز لدرطااً کر لززیااً کَم 

 آسلُن پیؼزفت یسصیی 

 التیاس 20



 

 آلُسان ییشٌُػان اَل التیاس تىدی طایت وق  َ اوتقال کاوغخد

 آه سدىلچندلعلقلدحنونلیلب دیلعدمله دفوتلبنلدننون ل دن 

آلااُسان طاامپاک ثثاات مزکوااد،  کر طااالاوً وقاا  َ اوتقاااالت کاوغ تاااد اس آن مااً لتقاضاایان کراُاطاات اااُک را

ٌاا  آن یُاود تاعث عدم قثاُی  گیزک  تً طُری مً چىد کیی  لختیر ل  تزرط  قزار ل  ٌا لُرک اطالعات آن

الا کر صُری  مً تاً عیا   .ٌا قات  تزطزف مزکن ٌظتىد کر لدرطً ییشٌُػان لقصد ػُک مً تزا  اس آن

 :لدرطً قثی  اُک اکالً یسصی  کٌید سیز کر لدارص لقصد قثُل وؼدید، آوگاي تاید کر

  ومزي قثُی  کر لدرطً لقصد عدم مظة زداق 

 آلُس خدید کر لدرطً لقصد وداػته ظزفیت پذیزع کاوغ 

 َخُک کاَطیثان کیگزی تا التیاس َرَکی تاال 

 (عدم کریافت زداق  ومزي قثُی  کر رػتً خدید )َیژي لتقاضیان یغییز رػتً کر لدرطً خدید 

  

 آه سدىلسوان لننمل رلسنهننقلنوقلللدننون ل دن لسهنىلثبت

ای تً لدرطً کیگز خاتدا ػُود تاید کر  لتُطرً قصد کارود اس لدرطً آلُساو  مً کر کَري اَل َ کَم غکاو

آلُسان کر کااا  َ  کاوغ ای اقدام مىىد  تا یُخً تً ایه مً کر زال زاضز سلان وق  َ اوتقال ػدي سلان یاییه

 :پزکاسیر ت خداگاوً ل لُضُع تً صُر تاػد  تىاتزایه تً تزرط  ایه اارج ػٍزطتان لتهاَت ل 

  

 .مییک مىید قال کاوغ آلُس کر طىاکآلُسع اوت خٍت کریافت اطالعات کر لُرک

https://irantahsil.org/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af/


  

 :ننمل رلسن تلدننونلیلتیزه  نىل دخقل کل ه سننىلسهنىلثبت

ای تً لدرطً کیگز کر کاا  یک ػٍزطتان خاتدا ػاُود  اس لدرطً آلُساو  مً قصد کارود تً ٌز کییی  کاوغ

 ىاد َ طاپض کراُاطاتیسصیی  کر لدرطً لُرک پذیزع ااُک التساواات اازکاک لااي را تدٌ تاید کر طال اَل

اطات اتتادا ػازایظ اوتقاای   اُک را تزای اوتقای  کر لدرطً ییشٌُػان لقصد ثثات مىىاد  تازای ایاه ماار السم

لدار  السم تً طالاوً طمپاک لزاخااً مىىاد  تىااتزایه تاا  آلُسان ییشٌُػان را تزرط  مىىد َ تا کاػته کاوغ

   .اُک تزای اوتقای  کر لدرطً ییشٌُػان کاا  ػٍزطتان اقدام مىىد یکمی  فزم یقاضا والً

  

  :ننمل رلسن تلدننونلیلتیزه  نىلخنرجل کل ه سننىلسهنىلثبت 

لدارص ییشٌُػان ااارج یاک ػٍزطاتان ٌظاتىد تایاد کر اتتادا لىتگاز  وام کر آلُساو  مً لتقاض  ثثت کاوغ 

 کر وگااز گاازفته ػاازایظ السم خٍاات وقاا  َ اوتقااال اسطااال خاااری اااُک تاػااىد یااا پااض اس  وتااایح ییشٌُػااان

طاپض کراُاطات ااُک را  .ػٍزطتان لس  قثُی  اُک کر ػٍزطتان لقصد تاید تً طایت طمپاک لزاخاً مىىاد

 .تزای اوتقای  کر ػٍزطتان لُرک وگز ثثت ومایىد

یُاویاد تاا  تاػاید ل آلُسان ییشٌُػاان کاػاتً  زال اگز ػما ٌزگُوً طُای  کر لُرک طایت وق  َ اوتقال کاوغ

 .مارػىاطان ایه طالاوً صسثت مىید

  

 

 سلان ثثت وام کر طالاوً وق  َ اوتقاالت کاوغ آلُسان طمپاک



  

ػاازایظ کراُاطاات کر طااالاوً  ،آلااُسان طاامپاک طااالاوً وقاا  َ اوتقااال کاوغ خٍاات کریافاات لؼاااَري کر لااُرک

آلااُسان ییشٌُػااان، ػاازایظ اوتقااای  لاادارص  کاوغ طاامپاک، طااایت اوتقااای  ییشٌُػااان، طااایت وقاا  َ اوتقااال

ً اوتقااای  طاامپاک َ آلااُسان طاامپاک، اطااالع اس تخؼااىال وقاا  َ اوتقااال کاوغ ییشٌُػااان، وسااُي َرَک تااً طااالاوً

 .ٌای سیز یماص زاص  ومایید تً ػماري ایزان یسصی  اوتقای  لدارص ییشٌُػان تا لؼاَران ػزایظ

 یماص اس طزاطز مؼُر – 9099072952

 یماص اس اطتان یٍزان – 9099072952

 ػة 23صثر ای   8َسي اس پاطخگُی  ٌمً ر اس ییهه ثاتت تدَن گزفته مد یماص

  

 .مییک مىید وً طیدااوتقال کاوغ آلُس کر طالا خٍت

  

 االصً لریة 

آلاااُسان ییشٌاااُع َ  کر لاااُرک وساااُي وقااا  َ اوتقااااالت کاوغ کر ایااه لقایاااً اس ایااازان یسصااای  طاااا  مااازکیر

ٌا تزای خاتدای  اس لدارط  تً لادارص کیگاز تایاد تاً طاالاوً طامپاک  مىیر  آن اطتاداکٌای کراؼان صسثت

اطالعاای  را کر لاُرک وساُي  سیز لدمُعً طالاوً طاىا اطات، لزاخااً مىىاد  ایثتاً قثا  اس آن السم اطات مً

چىایه  تً کطت تیاَرود مً کر تاال تاً آن اػااري مازکیر  ٌر آلُسان َ ػزایظ السم خٍت اوتقای  را اوتقال کاوغ

اگاز  د یُضایسای  کاکیار  زاالآلُسان خٍت قثُی  کر لدرطاً لقصا خدَل التیاستىدی کاوغ کر زیه لقایً تً

یُاویاد تاا  طمپاک کاػاتً تاػاید ل  وام کر طالاوً وق  َ اوتقال کاوغ آلُسان ػما ٌز گُوً لؼکی  کر لُرک ثثت

 .مارػىاطان ایزان یسصی  صسثت مىید
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