
 سواالت متداول

 ًْادّا ٍ ّا ساصهاى ّا ٍصاستخاًِ اص یىی دس خذهت هطغَل ثبت ًام بشای داٍعلباًِ دس ٌّگام  ًیاص هَسد هذاسن-1

 باضذ؟   هی چِ داسای هاهَسیت آهَصضی

 هبٌی ریشبظ ساصهاى اص ًاهِ هؼشفی اسائِ بِ هَظف یتخػػ فَق دستیاسی دٍسُ ًاهِ آییي 7 هادُ عبك افشاد ایي 

آییي ًاهِ دٍسُ دستیاسی ایي  21تبػشُ الحالی هادُ  1.)عبك جض باضٌذ هی خَد آهَصضی هاهَسیت با هَافمت بش

 هَضَع هطوَل پزیشفتِ ضذگاًِ دٍسُ دستیاسی ًیض هی باضذ.(

 ؟باضٌذ هی پزیشش هَسدجْت تٌظین سٌذ تؼْذ هحضشی باًه ّا ضواًت هستخذهیي وذام -3

ضواًت  .لابل پزیشش هیباضذ هشوضی باًه سایت دسدٍلتی اػالهی  غشفا ضواًت هستخذهیي باًىْای

 هَسد پزیشش ًوی باضذ. باضٌذ ) خػَغی ( هی دٍلتی غیش اوٌَى وِ ّا باًه هستخذهیي سایش

 هی باضذ؟ چِ سال 20بیص اص  خذهتی سٌَات داسای  پزیشش ضواًت افشاد ػذم ػلت -4

تَلیف ٍ وسش یه " اػالم هیذاسد:وِ هذًی  احىام اجشای لاًَى 96 هادُ 1تبػشُ عبك بخطٌاهِ ٍصاست بؼذاضت ٍ 

چْاسم حمَق باصًطستگی یا ٍظیفِ افشاد هَضَع ایي هادُ جایض است هطشٍط بش ایٌىِ دیي هشبَط بِ ضخع 

 ّوچٌیي ٍ ًظش هَسد همغغ دس ضذگاى پزیشفتِ آهَصش دٍسُ عَل بِ تَجِ لزا با "بگیش باضذ باصًطستِ یا ٍظیفِ

ًَى اخیش اهطوَل ل وِ باضذ بػَستیبایست  هی  ضاهي ضواًت تحػیل اص فشاغت اص پس تؼْذ صهاى هذت

 . دس غیش ایٌػَست ضواًت ایي اضخاظ بالٍجِ استدالزوشًگشد

 دلیل بِ  واسگضیٌی حىن اسائِ لادس بِ جْت ضواًت پزیشفتِ ضذُ هسلح ًیشٍّای هستخذهیي وِ غَستی دس-5

 باضذ؟ هی غَست چِ بِ اضخاظ ایي ضواًتٰهشبَعِ ًباضذلَاًیي  سایش ٍ اهٌیتی ٍ هسائل هحشهاًِ

 ( پیواًی بَدى) سسوی ٍیا  استخذاهی سابغِ روشبا  واسگضیٌی هْش بِ هْوَس گَاّی اسائِ اضخاظ هزوَس با ضواًت

. الصم بِ روش است گَاّی فَق االضاسُ هی بایست خغاب بِ سیاست است پزیشش لابلخذهتی  ایطاى  سٌَات ٍ

 هحتشم داًطگاُ ػلَم پضضىی تْشاى اسائِ گشدد.

 ًطذُ استخذاهی ضاهي روش سابغِ یا سٌَات خذهتی ضذُ جْت ضواًت اسائِ واسگضیٌی احىام دس وِ غَستی دس-6

 ؟ وشد بایذ چِ باضذ

 اسائِ استخذاهی یا سابغِ با روش سٌَات خذهتی گَاّی هشبَعِ ساصهاى واسگضیٌی هی بایست اص غَست ایي دس

 گشدد.

 



 ػلت ػذم پزیشش ضواًت باصًطستگاى ساصهاى ّای هختلف دٍلتی ٍ ػوَهی غیش دٍلتی چِ هی باضذ؟-7

تَلیف ٍ وسش یه چْاسم حمَق باصًطستگی یا ٍظیفِ افشاد اػالم هیذاسد  احىام اجشای لاًَى 96 هادُ 1تبػشُ 

ّوچٌیي ٍ  ".بگیش باضذ یا ٍظیفِهَضَع ایي هادُ جایض است هطشٍط بش ایٌىِ دیي هشبَط بِ ضخع باصًطستِ 

بشای پزیشفتِ  ضواًت ایي اضخاظ ٍصاست بْذاضت  19/7/95د هَسخ /2913/107  بشاساس بخص ًاهِ ضواسُ

 هحتشم بالٍجِ است. ضذگاى

 ضواًت ًاهِ باًىی ......( هوىي است؟ ٰسفتِ  ٰآیا تغییش ًَع ضواًت بِ سایشتضاهیي اص جولِ اسٌاد تجاسی )چه  -8

 بِ تضاهیي دیگش همذٍس ًوی باضذ.بٌا بِ همشسات جاسی بِ ّیج ٍجِ اهىاى تغییش تؼذاد ٍ تبذیل ًَع 

 ضاهل وذام اسگاى ّا هی باضذ؟ ثبت ًامًْاد ّای ػوَهی غیش دٍلتی هزوَس دس اعالػیِ -9  

 لابل هطاّذُ هی باضذ. لیٌهبػَست  فْشست ًْادّا ٍ هَسسات ػوَهی غیش دٍلتیفْشست 

واسوٌاى لشاسداد واس هؼیي ٍصاست بْذاضت، دسهاى ٍ آهَصش پضضىی ٍ داًطگاُ ّا ٍ داًطىذُ ّای هٌظَس اص  -10

 هزوَس دس اعالػیِ ثبت ًام چِ هی باضذ؟ ػلَم پضضىی

یا  پزیشفتِ ضذگاى هحتشم بِ ایي هْن تَجِ ًوایٌذ غشفا ضواًت اضخاظ داسای لشاسداد واس هؼیي ٍصاست هتبَع

سایش لابل پزیشش هی باضذ ٍ ضواًت اضخاظ لشاسدادی  لَم پضضىی ٍ دیگش ساصهاًْای تابؼِ،داًطگاُ ّای ػ

 .ساصهاى ّای دٍلتی هَسد لبَل ًوی باضذ

 دس غَست تاییذ احىام واصگضیٌی پیاهىی بذیي ضشح اسسال هی گشدد:-11

 دسخَاست ضوا بذلیل )احىام ضاهٌیي ضوا هَسد تاییذ است( سد ضذ.

 

 

 

 


