
 نام ثبت سایت+  گام بو گام راىنمای|  خٌدرً ایزان استخذامی آسمٌن نام ثبت

ته ؾوظی اعالم می نىظ. گؽوه ينعتیی ارنؽان ضنىظؼو ظؼ  دنؽ ظاؼظ  نا  1401 ثبت نام آسمٌن استخذامی ایزان خٌدرً ؾمان

ضنىظ  اؾ مینان اانؽاظ واخنع ننؽارظ النعام تنه اقنیطعام   ارنع. تنؽ ارنن ته معدىؼ  امین  ینؽوی ا كنا ی و تنار تنؽظن قنمر ع  نی 

اقاـ  ظاوط ثان می  ىا عع ظؼ ؼوؾهای ممؽؼ ض ن مؽاخته ته قاما ه ثثت  ام اقیطعامی ارؽان ضىظؼو خهت  ک ین  منعاؼ  

 .ا ضىاهیم نعو اؽم  ماضا امه العام   ارعع. ظؼ اظامه تا  ام و  سىه وؼوظ ته قارت اقیطعام ارؽان ضىظؼو آنع

ه چعین  چعا چه ظؼ مىؼظ هؽ رک اؾ مؽاز  آن اعم اؾ ثثت  ام  تؽگؿاؼی اؾمىن   سىه لثىلی  اعالم  یارح را نؽارظ رؾم تا 

قىالی مىاخه نعرع  مهاوؼان ارؽان  سًی  ظؼ ضنعمت نن ا ضىاهعنع تنىظ  نا ؼاهع نای گنام تنه گنام ثثنت  نام آؾمنىن اقنیطعامی 

 .رؿان اؼائه ظهععارؽان ضىظؼو ؼا ته ن ا عؿ

  

 سمان ثبت نام آسمٌن استخذامی ایزان خٌدرً

  

 وقارت اقیطعام ارؽان ضىظؼ

  



گؽوه يعتیی ارؽان ضىظؼو ته ععىان رکی اؾ تؿؼگیؽرن نؽکت ها ظؼ ؾمیعه ضىظؼوقاؾی ارؽان   مم تؿؼگنی ظؼ اؼ منا ارنن 

يعتت ظاؼظ. ارن نؽکت ته معدىؼ تار تؽظن قمر  ىلیع و کیفیت   امین  یؽوی ا كا ی و خارگؿرعی ااؽاظ خىان و  ناؾه  فنف 

 .ظؼ قارت اقیطعام ارؽان ضىظؼو معیهؽ می کععتا تاؾ هكیگان  هؽ اؾ چععگاهی اؽاضىا ی ؼا 

تؽ ه ین اقاـ  ااؽاظی که ظاؼای مهاؼت ها و نؽارظ رؾم هكیعع  می  ىا عنع ظؼ  ناؼرص هنای مهطًنی خهنت ثثنت  نام النعام 

قعدم کععع. میماضیان تاركیی اتیعا ظایؽچه ؼاهع ای ثثت  ام ؼا اؾ طؽرك قاما ه ثثت  ام اقیطعامی ارؽان ضىظؼو که قاؾمان 

 .میىلی آن اقت  ظا  ىظ   ىظه و پف اؾ ممالته نؽارظ  اؽم  ماضا امه ؼا  ک ی  کععع

ارن ضًىو معیهنؽ  هنعه اقنت.   هؽ چه ازی ال ظاؼظ ارن آؾمىن ظؼ قال خاؼی  یؿ تؽگؿاؼ نىظ  اما هعىؾ اطالعیه اری ظؼ

آتنان ظؼ  18دىؼ ؼااه زال خاما نعگان  مه نت   عرنع  نا آتان ماه ا دام نع. الثیه ته مع 88 ا  8 ام  ىركی آؾمىن قال گػنیه اؾ 

 دؽ گؽایه نع. تؽای آؾمىن قال خاؼی  یؿ ته مسض ا یهاؼ اضثاؼ ؾمان ثثت  ام آؾمىن اقیطعامی ارؽان ضىظؼو   ارن مماله 

 .ته ؼوؾؼقا ی ضىاهع نع

  

 .تهؽه معع نىرع  واؼظ لیعک نىرع ثثت  ام ارؽان ضىظؼو ؼاهع ا اگؽ می ضىاهیع اؾ

  

 سایت ثبت نام آسمٌن استخذامی ایزان خٌدرً

ضنىظؼو اقنت. اؾ ارنن ؼو  تتنع اؾ آ کنه ه ا مىؼ که غکؽ نع  قاؾمان قعدم میىلی اخؽای ثثت  ام آؾمىن اقنیطعامی ارنؽان 

اؽاضىان ع ىمی خػب  یؽو ظؼ گؽوه يعتیی ؼا معیهؽ کؽظ  میماضیان منی  ىا عنع تنا مؽاختنه تنه قناما ه ثثنت  نام اقنیطعامی 

 .ارؽان ضىظؼو؛ رتعی قارت قاؾمان قعدم  ظایؽچه ؼاهع ا آن ؼا ظا  ىظ   ارعع

ارن ظایؽچه   امی اطالعات رؾم اعم اؾ نؽارظ  مؽاز   ام  ىركی  مؽاز  اعالم  یارح   یاؾمععی های  طًًنی تنؽ اقناـ 

ؼنیه و گؽارم و مممع  سًی ی ظؼج گؽظرعه اقنت. ه چعنین  میماضنیان منی  ىا عنع انؽم پنیم  ىركنی کنه ظؼ ا یهنای ظایؽچنه 

 .م ارؽان ضىظؼو پؽ کععع  ا ظچاؼ مهک   هى عآمعه اقت ؼا لث  اؾ  ک ی  اؽم اي ی قارت اقیطعا

 .عالوه تؽ ارن  ظؼراات کاؼت وؼوظ ته خ كه و  یارح آؾمىن  یؿ اؾ طؽرك ه ین قارت امکا پػرؽ ضىاهع تىظ

  

 .چه تارع کؽظ؟ تؽای آگاهی واؼظ لیعک نىرع اؽامىنی  ام کاؼتؽی ارؽان ضىظؼو ظؼ يىؼت

  

  

 راىنمای گام بو گام ثبت نام آسمٌن استخذامی ایزان خٌدرً

ت قاؾمان قنعدم تنه ينىؼت ارعیؽ ینی ا دنام منی گینؽظ. تعناتؽارن میماضنیان  یناؾی تنه ثثت  ام اقیطعام ارؽان ضىظؼو ظؼ قار

 عاؼ ع. اؾ آ دا که قاما ه قاؾمان قعدم ته ععىان قنارت اقنیطعام ارنؽان ضنىظؼو ظؼ  دنؽ   مؽاخته زضىؼی ته   ارععگی ها

 ماضنا امه  ک ین  کععنع. لنػا خهنت آننعاری  ظؼ ؾمان های  تیین نعه تا وؼوظ ته ارن قاما ه انؽم  گؽایه نعه اقت  رؾم اقت  ا

 .تیهیؽ ظؼ اظامه ؼاهع ای گام ته گام ثثت  ام آؾمىن اقیطعامی ارؽان ضىظؼو ؼا نؽذ می ظهیم

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
https://irantahsil.org/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/


  آظؼـ قارت اقیطعام ارؽان ضىظؼو قعدم ته  ها ی sanjesh.org ؼا ظؼ مى ىؼ خكیدىگؽ ضىظ واؼظ کعیع. 

 گؿرعه قارؽ آؾمىن های اقیطعامی ؼا که ظؼ معىی ق ت ؼاقت يفسه اي ی لؽاؼ ظاؼظ ا یطاب کعیع. 

  

 اقیطعامی ارؽان ضىظؼو قاما ه ثثت  ام

 

 .لیعک اتال " ثثت  ام آؾمىن اقیطعامی گؽوه يعتیی ارؽان ضىظؼو" ک یک   اریع 

https://www.sanjesh.org/


  

 مؽاز  ثثت  ام اقیطعامی ارؽان ضىظؼو

 

 خهت ضؽرع کاؼت اعیثاؼی گؿرعه مؽتىطه ؼا ا یطاب و وخه ضىاقیه نعه ؼا پؽظاضت کعیع. 



  

 ؼاهع ای  ًىرؽی ثثت  ام اقیطعامی ارؽان ضىظؼو

  

  قنؽرال کناؼت   مدعظاً ته قاما ه قاؾمان قنعدم خهنت ثثنت  نام اقنیطعامی ارنؽان ضنىظؼو تؽگؽظرنع و تنا اقنیفاظه اؾ

 .ثاؼی ضىظ ته يفسه اؽم  ماضا امه واؼظ نىرعاعی

 اطالعات ضىاقیه نعه و تععهای مىخىظ ظؼ اؽم ؼا  ک ی    اریع. 



  

 آمىؾل  ام  ىركی ظؼ قارت ارؽان ضىظؼو

  

 تاؼگػاؼی   اریع  عکف اقکن نعه ؼا. 

 اطالعات ؼا رک تاؼ ظرگؽ تؽؼقی و ظؼ يىؼت يست  ظک ه  اریع ؼا اهاؼ ظهیع. 

  

 .لیعک آتی ؼا ا یطاب اؽماریع  کاؼت وؼوظ ته خ كه آؾمىن اقیطعامی ارؽان ضىظؼو ته معدىؼ ظؼراات

  

  در سایت استخذام ایزان خٌدرً نکات مزبٌط بو بارگذاری عکس

 ىركنی تاؼگنػاؼی  تیان نع  رکنی اؾ الؿامنات  ام  ه ا مىؼ که ظؼ ؼاهع ای گام ته گام ثثت  ام آؾمىن اقیطعامی ارؽان ضىظؼو

عکف ظاوط ة اقت. ظؼقیی ارن عکف اؾ اه یت تكؿاری تؽضىؼظاؼ اقت. چؽا که تؽ اقناـ قنارت اقنیطعام ارنؽان ضنىظؼو  

یماضننی متیثننؽ  ثانننع   ننام  ىركننی وی تاطنن  مننی نننىظ و مدنناؾ تننه نننؽکت ظؼ آؾمننىن  طىاهننع تننىظ. الثیننه م  چعا چننه عکننف

مهکالت گؿاؼل نعه ظؼ ارن ؾمیعه مؽتىط ته مىاؼظی اقت که ثثت  ام  ىقظ انطاو ظرگؽ ا دام گؽایه اقنت. تنه   تیهیؽرن

 . ؽ تگیؽرعه ین ظلی   ىيیه می کعیم  کات ؾرؽ ؼا زی ا خهت  اریع عکف ضىظ ظؼ  د

 عکف تارع خعرع  تا کیفیت  تعون ضظ و ضم ظؼ قال خعرع تگیؽرع. 

  تانع 4*3عکف   ام ؼش و ظؼ ا عاؾه. 

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/


  اؽمت مداؾ خهت اقکن  JPG اقت. 

   اقت 3×4پیکك  و زعاکثؽ  133×333ا عاؾه مداؾ عکف اقکن نعه زعال. 

 ظؼ عکف لات  لثىل  یكت  هیچگى ه اثؽ مهؽ  معگعه را لکه. 

  کی ى تارت تانع 03م مداؾ عکف  هاریاً زد. 

  تهیؽ اقت اؾ عکف ؼ گی و تا پف ؾمیعه قفیع اقیفاظه کعیع. 

 عکف هاری که اؾ ؼوی کاؼت م ی را نعاقعامه اقکن نعه تانعع  مىؼظ لثىل  طىاهعع تىظ. 

  تاركت تا زداب و ظؼ چهاؼچىب لىا ین اقالمی تانع می  عکف. 

  

 .  اریعتؽ ؼوی لیعک ک یک  مًازثه آؾمىن اقیطعامی تطم ضًىيی ته معدىؼ آنعاری تا

  

 شزایط عمٌمی شزکت در استخذام ایزان خٌدرً

 تؽضىؼظاؼی اؾ  اتتیت ارؽا ی 

  متیمع تىظن ته ظرن اقالم را رکی اؾ اظران غکؽ نعه ظؼ لا ىن اقاقی خ هىؼی 

  و لا ىن اقاقی  پارثععی ته  دام خ هىؼی اقالمی ارؽان 

  میماضیان آلا  ظانین کاؼت پاران ضعمت ضعمت را متاایت تؽای 

 عانین اعییاظ ته مىاظ مطعؼ و ؼوا گؽظان ها  

  ععم قىء پیهیعه کیفؽی را مسکىمیت خؿاری 

  قالمت خك ی و ؼوزی خهت ا دام امىؼ مؽتىطه  تؽضىؼظاؼی اؾ 

 های ع ىمی ته  اریع مؽاخع غی يالذ تؽضىؼظاؼی اؾ يالزیت 

 عانین م عىعیت لا ى ی خهت اقیطعام ظؼ ارؽان ضىظؼو  

  

 .واؼظ لیعک مؽتىطه نىرع مهاوؼه لثىلی ظؼ آؾمىن اقیطعامی تؽای ظؼراات

  

 ایط اختصاصی شزکت در استخذام ایزان خٌدرًشز

 تا ازیكاب قىاتك کاؼی. نؽارظ قعی مػکىؼ آن ته نؽذ ؾرؽ می تانعع  ظانین نؽارظ قعی.  

  

 کاؼنعاقی اؼنع  کاؼنعاقی کاؼظا ی مممع  سًی ی

 قال29 قال 26 قال 25 زعاکثؽ نؽارظ قعی مداؾ

 قال34 قال 33 قال 30 زعاکثؽ نؽارظ قعی تا ازیكاب قاتمه کاؼ

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/


  

 ارؽان ضىظؼونؽارظ اضیًايی نؽکت ظؼ اقیطعام 

  

 های کهىؼ مهغىل ته  سًی  هكنیعع  مدناؾ تنه ثثنت  نام ظؼ قنارت اقنیطعام ارنؽان  ظاوط ثا ی که ظؼ رکی اؾ ظا هگاه

 .ضىظؼو  طىاهع تىظ

  کكة   ؽه و امییاؾ رؾم ظؼ مؽاز  مطی ف آن اعم اؾ آؾمىن  متارعات پؿنکی و مًازثه رؾم اقت. 

  ه قاؾما ها را اؼگا های ظولیی و ضًىيی  عانیه تانع تهع کاؼی را اقیطعامی ت. 

    تكیگان ظؼخه رک ظاوط ة ظؼ نؽکت ارؽان ضىظؼو مهغىل ته کاؼ  ثانعع. معدىؼ اؾ تكیگان  پعؼ  ماظؼ  ه كنؽ

 .ضىاهؽ و تؽاظؼ هكیعع

  (.تىمی مس  پػرؽل تانع. ) الثیه ارن مىؼظ م کن اقت تؽای تؽضی اؾ اقیان ها میفاوت تانع 

  ظاوط ثا ی که ظؼ رکی اؾ نؽکت های ؾرؽ مد ىعه گؽوه يعتیی ارؽان ضىظؼو مهغىل ته کاؼ هكیعع  ته ظلی  زفظ

 .قؽماره های ا كا ی گؽوه يعتیی  مداؾ ته  ام  ىركی   ی تانعع

 ه میماضیا ی که ظاؼای قه یه ارثاؼگؽان هكیعع چهاؼ قال ته قاتمه قعی آ ها اضااه می نىظ. ارن ته ننؽطی اقنت کن

 .اؽظ مه ىل اولىرت اول امییاؾات ارثاؼگؽان تانع

  

 .تىطه نىرعواؼظ لیعک مؽ آماظگی آؾمىن اقیطعامی  تؽای اطالع اؾ

  

 مذارک السم بزای بارگذاری در سامانو ثبت نام استخذامی ایزان خٌدرً

https://irantahsil.org/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/


میماضنیان تاركنیی لثن  اؾ ا دنام اؽارعنع  نام  ىركنی  ثبتت نتام آسمتٌن استتخذامی ایتزان ختٌدرً تؽ اقناـ ؼاهع نای گنام تنه گنام

 :معاؼ  رؾم وؼا خ ع آوؼی کؽظه و اؼائه ظهعع. ارن معاؼ  عثاؼ عع اؾ

 ًىرؽ نعاقعامه  

  ًىرؽ کاؼت م ی  

  کپی کاؼت پاران ضعمت را متاایت ظائم 

  ًىرؽ آضؽرن معؼ   سًی ی غکؽ نعه ظؼ خعول ؼنیه های نغ ی ظایؽچه ؼاهع ا  

 کیه لات   ىخه آن اقت که گؽوه يعتیی ارؽان ضىظؼو معاؼ  ظاوط ثنان ؼا تنؽ اقناـ  یناؾ ضنىظ و پنف اؾ اعنالم   نؽات ظؼ 

هؽ گى ه مغارؽ ی تنا والتینت و اطالعنات ظؼج ننعه ظؼ انؽم  ماضنا امه   قی ضىاهع کؽظ. اگؽ ظؼ ارن معاؼ آؾمىن کیثی تؽؼ

 .ثثت  ام اقیطعام ارؽان ضىظؼو وخىظ ظانیه تانع  تا اؽظ میط ف تؽضىؼظ ضىاهع نع. لػا پػرؽل او کان لم رکن   می می نىظ

 ىركنی اطالعنات واؼظ ننعه ؼا تؽؼقنی کنؽظه و اؾ ينست آ هنا مم ن ن  تعاتؽارن  ىيیه می نىظ زی اً لث  اؾ ا  ام اؽارعنع  نام

ظاناع ضىاهنع تنىظ و   نىرع. چؽا هؽگى ه انیثاه قهىی را ع عی ظؼ هؽ مؽز ه اؾ آؾمىن  ا یهاؼ کاؼ امه  مًنازثه یینؽ لاتن 

 .اؽظ زك هیچگى ه اعیؽاضی ؼا  عاؼظ

 .ه ک یک کعیعتؽ ؼوی لیعک مؽتىط  یارح  ه ین آؾمىن اقیطعامی ظقیگاه های اخؽاری مهاهعه تؽای

  

 ىشینو ثبت نام آسمٌن ایزان خٌدرً

ثثت  ام آؾمىن اقیطعامی ارؽان ضىظؼو مكی ؿم پؽظاضت هؿرعه اقت. ارن هؿرعنه ممناتك آ چنه  ىضنیر ظاظه ننعه  خهنت ضؽرنع 

 .کاؼت اعیثاؼی لث  اؾ  ک ی  اؽم  ماضا امه ضىاهع تىظ

ىاقنیه ننعه الؿامنی اقنت. ظاوط ثنان تتنع اؾ وؼوظ تنه ظؼگناه ظانین کاؼت عاتؽ تا کی عضى نثکه ننیاب تنؽای واؼرنؿ وخنه ض

 .ارعیؽ یی قارت قاؾمان قعدم آمىؾل کهىؼ  می  ىا عع هؿرعه ؼا ته نک  ارعیؽ یی پؽظاضت کععع

هؿاؼ  ىمان تىظ. اما تؽای آؾمىن قال خناؼی هعنىؾ مینؿان آن  03مث غی که ظؼ آؾمىن قال گػنیه ظؼ  دؽ گؽایه نعه اقت  

 .مهطى  یكت

ظاوط ثان  ىخه ظانیه تانعع که تتع اؾ پاران ه ه مؽاز  و ا  ام اؽارعع ثثت  ام  کع ؼهگیؽی که ته آن ها  ت ك منی گینؽظ ؼا  نا 

 . ییده لمتی پػرؽل  هاری  ؿظ ضىظ  گه ظاؼی کععع

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/


  

 هؿرعه ثثت  ام آؾمىن ارؽان ضىظؼو

  

 .تؽ ؼوی لیعک مؽتىطه ک یک تفؽماریع معاتع آؾمىن اقیطعامی ظقیگاه های اخؽاری تؽای ظا  ىظ تهیؽرن

  

 نکات ميم در رابطو با ثبت نام آسمٌن استخذامی ایزان خٌدرً

  معؼ   سًی ی ) گىاهی اؽایت اؾ  سًی ( و کاؼت مؽتىط ته وضتیت  دام وظیفه ه ه ظاوط ثان منی تاركنت  نا

 .پیم اؾ  اؼرص ثثت  ام آؾمىن اقیطعامی ارؽان ضىظؼو آماظه و ياظؼ نعه تانع

 ًنی  اگؽ ظؼ مؽز ه ای اؾ آؾمىن را زیی پف اؾ پػرؽل مهطى نىظ که ظاوط ة ظؼ هعگام ثثت  نام مهنغىل تنه  س

تىظه را  اؼرص ااؼغ الیسًی ی او تتع اؾ ؾمان  تیین نعه ظؼ  ام  ىركی تىظه  اؾ اظامه ؼو ع مسؽوم و زینی لثنىلی او 

 .لغى ضىاهع نع

  ااؽاظی که ظؼ مؽز ه اول   نؽه زنع  ًناب ؼا کكنة   ىظ نع ظعنىت تنه مًنازثه منی ننى ع. لنػا تاركنیی مؽازن   نام

اقنیطعامی ارنؽان ضنىظؼو ا دنام ظهعنع و هنیی  یناؾی تنه مؽاختنه زضنىؼی  ىركی ضىظ ؼا اؾ طؽرك قاما ه ثثنت  نام 

 . عاؼ ع. ارن ااؽاظ  اؾ طؽرك وؼوظ ته قاما ه مػکىؼ می  ىا عع معاؼ  رؾم ؼا تاؼگػاؼی کععع

  چعا چه معاؼ  اؼقال نعه اؾ قىی میماضی  الى را زاوی هؽ گى ه مغارؽ ی تاننع  مدناؾ تنه ا دنام مؽازن  تتنعی

 . طىاهع تىظ

  ارن ازی ال وخىظ ظاؼظ که مه ت اقیطعام ارؽان ضىظؼو   عرع  هىظ. تعاتؽارن  ىيیه می نىظ که زی ا ظؼ ؾمان هنای

 . تیین نعه  كثت ته  ک ی  معا  ضىظ العام   ارعع

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/


  

 .تؽ ؼوی لیعک مؽتىطه ک یک کعیع ثثت  ام تؽای اقیطعام ظقیگاه های اخؽاری ؾمان تؽای اطالع اؾ

  

 زان خٌدرًاخبار مزبٌط بو حٌسه استخذامی ای

 ظؼ   ارععگی ارؽان ضىظؼو  مهیعه اهىاؾ چعع ؼظرف نغ ی اقیطعام می نىظ. 

طثك گؿاؼل های اعالم نعه   ارععگی م یاؾ ارؽان ضىظؼو  مهیعه والع ظؼ ضىؾقیان )اهىاؾ( تؽای  ک ی  کاظؼ اظاؼی و اعنی 

 یک ضنىظؼو  ینؽو خنػب منی کعنع. ظؼ ارنن ضىظ ظؼ چعع ؼظرف نغ ی پػرؽل  اؽونگاه لمتات رعکی  ضعما ی و  ت یؽکاؼ مکا

 .اقیطعامی قىاتك  سًی ی مهم  یكت و  عها اؾ ااؽاظی تا قاتمه کاؼی زعال  رک قال می  ىا عع اقیطعام نى ع

 ارععگی مداؾ ارؽان ضىظؼو ظؼ تات كؽ )ماؾ عؼان(  یؽوی پػرؽل خػب می کعع  . 

اؾ میان ااؽاظ واخع نؽارظ ضنا م  ینؽوی پنػرؽل خنػب منی کعنع.    ارععگی مداؾ ارؽان ضىظؼو تات كؽ طی گؿاؼنی اعالم کؽظ

اؽيت ظاؼ ع ظؼ  ۱۰۴۱زعال  معؼ  رؾم تؽای اقیطعام ظؼ ارن اؽيت نغ ی اىق ظرپ م اقت که میماضیان  ا آضؽ مهؽ ماه 

 .ارن اقیطعامی نؽکت کععع

  

 ضاليه ممالة

 الل کؽظرم  ا ه ه اطالعات مؽتىط ته ارنن  تخذامی ایزان خٌدرًثبت نام آسمٌن اس ظؼ ارن مماله تا اؼائه ؼاهع ای گام ته گام

 .ؾمیعه ؼا اؼائه ظهیم و ن ا ؼا تا قارت اقیطعام ارؽان ضىظؼو آنعا کعیم

چعا چنه نن ا  یننؿ لًنع ننؽکت ظؼ ارننن آؾمنىن ؼا ظاؼرننع  عنالوه تنؽ آگنناهی اؾ ؾمنان اخننؽای ه نه مؽازن  مننی  ىا ینع مهنناوؼه 

م ارؽان ضىظؼو ؼا اؾ مهاوؼان ارؽان  سًی  ظؼراات کعیع. ن اؼه هاری که ظؼ خنعول ؾرنؽ  طًًی و   ى ه قىارت اقیطعا

 .نة ظؼ ه ه ؼوؾهای هفیه آماظه پاقطگىری ته ن ا عؿرؿان ضىاهعع تىظ 81الی  8لیع نعه ا ع  اؾ قاعت 
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