
 داًطجَیاى ضشایط ضاهي طبك بخطٌاهِ صٌذٍق سفاُ

 واسوٌاى سسوی ٍ پیواًی دٍلت )ًیاص بِ گَاّی وسشالساط اص حمَق ضاهي ًذاسد(.اسائِ وپی حىن واسگضیٌی 

 ٍ جاًباصاى ٍ ایثاسگشاى دسیافت هی ًوایٌذ(. ضْیذ بٌیاد صآصادگاى )وِ حمَق ا -خاًَادُ ضْذاء –جاًباصاى تأییذیِ ًاهِ سسوی 

ًی ًْادّای عوَهی غیش دٍلتی بِ ضشح ریل )هطشٍط بشایٌىِ گَاّی هعتبش اص ساصهاى هشبَطِ جْت اواسوٌاى سسوی ٍ پیو

 اص حمَق اسائِ ًوایٌذ(. هعشفی ٍ تعْذ وسش

 ساصهاى تأهیي اجتواعی   -                         ٍ هشاوض تابعِ آى ًْاد سّبشی -

 ساصهاى داًص آهَصی                      -                                             ضْشداسی ّا -

 بٌیاد اهَس بیواسیْای خاظ  -                                               ّالل احوش -

 ش       صٌذٍق بیوِ سٍستائیاى ٍ عطای  -                                             وویتِ اهذاد -

 صٌذٍق تأهیي خساستْای بذًی  -                           بٌیاد هسىي اًمالب اسالهی -

 واسوٌاى باًىْا )حذالل با سِ سال سابمِ(          -                              وویتِ هلی الوپیه ایشاى -

 ى سسوی داًطگاّْای آصاد)حذالل با سِ سال سابفِ(      واسوٌا  -                                          خشداد 51بٌیاد  -

 ضشوت آب ٍ فاضالب  -                               ساصهاى تبلیغات اسالهی -

  ضشوت هخابشات، بشق، گاص ٍ سایش ضشوت ّای دٍلتی )حذالل با سِ سال سابمِ( -

 هستوشی بگیشاى ساصهاى تأهیي اجتواعی -

اص بِ گَاّی وسشالساط اص حمَق ضاهي ًذاسد ٍلی اسائِ گَاّی هعتبش اص آخشیي هحل باصًطستگاى ًیشٍّای هسلح )ًی -

 خذهت الضاهی است(.

هصَبِ آخشیي حىن استخذاهی یا باصًطستگی )بشای واسوٌاى دستگاّْای اطالعاتی ٍ اهٌیتی هتأّل ٍصاست اطالعات،  -

ي هحل خذهت یست، ٍلی گَاّی هعتبش اص آخشیًیشٍّای هسلح، ٍصاست دفاع ٍ پطتیباًی ًیشٍّای هسلح ٍ... الضاهی ً

  آًاى جْت هعشفی بِ صٌذٍق سفاُ داًطجَیاى الضاهی است(.

 ضایاى روش است ضواًت باصًطستگاى فمط دس صَست اسائِ گَاّی وسش اص حمَق ضاهي، بشای صٌذٍق اهىاى پزیش است.

ٌاٍسی صادس گشدد دس فٍصاست علَم، تحمیمات ٍ  –تَجِ : تواهی گَاّی ّای وسش اص حمَق ٍ هعشفی ًاهِ ّا صشفاً با عٌَاى صٌذٍق سفاُ داًطجَیاى 

 غیش ایي صَست فالذ اسصش خَاّذ بَد.

 هذاسن الصم جْت اسائِ بِ ٍاحذ ثبت ًام داًطجَیی : 
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