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: همذهِ

جْت ثْتش ثشگضاس ؿذى ّوبیؾ ّب ٍ کٌفشاًغ ّبی هلی داخلی دس داًـگبُ هالیش هؼبًٍت پظٍّؾ دفتشچِ ای سا تٌظین ًوَدُ 

اػت کِ دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی ّوبیؾ ّبی هلی دس گشٍُ ّبی آهَصؿی داًـگبُ هالیش ثتَاًٌذ ثب هغبلؼِ آى ثب هـکالت 

کوتشی سٍثشٍ ؿًَذ ٍ ثؼذ اص اًجبم ّوبیؾ هشثَعِ خَد هـکالتی سا کِ ثب آى هَاجِ ؿذُ اًذ کِ دس دفتشچِ ثِ آى اؿبسُ ًـذُ 

اػت، ثب اسائِ سا ّکبس ثِ هؼبًٍت پظٍّؾ ثِ كَست هکتَة تحَیل دادُ تب دس دفتشچِ ساٌّوبی ًحَُ ثشگضاسی ّوبیؾ گٌجبًذُ 

ؿَد  ٍ ًحَُ ثشگضاسی ّوبیؾ ّب ثب کیفیت ٍ هـکالت کوتش ثِ ػوت ّشچِ ثْتش ثشگضاس ؿذى ػَق دادُ ؿَد، الصم ثِ رکش 

.  گبم تٌظین ؿذُ اػت کِ ثِ ؿشح ریل هی ثبؿذ12اػت  ایي دػتَس الؼول ّب دس 

 

پیشٌْاد عٌَاى ّوایش : گام اٍل

دس اثتذای اًجبم فشایٌذ ّوبیؾ ّب ٍ کٌفشاًغ ّب، گشٍُ آهَصؿی هشثَعِ دس ّش داًـکذُ ضوي ثشسػی ثشگضاسی ّوبیؾ دس  

هٌغمِ غشة کـَس  ٍ اػتبى ّوذاى ًؼجت ثِ ثشگضاسی ّوبیؾ هشثَعِ کِ ثب دیگش ّوبیؾ ّب تذاخل پیذا ًٌوبیذ، ثشسػی اٍلیِ 

پشٍپَصال )سا اًجبم دادُ ػپغ ػٌَاى ّوبیؾ خَد سا ثب چٌذیي ػٌَاى جزاة ٍ تشجیحب ثیي سؿتِ ای اًتخبة ًوَدُ ٍ ثب تکویل 

 ٍ دس عی جلؼِ ای دس گشٍُ هغشح هی ًوبیذ، ػپغ ثؼذ اص پزیشفتِ ؿذى ػٌَاى لغؼی (ّوبیؾ ٍ پشػـٌبهِ اسصیبثی ّوبیؾ

ثِ ػشپشػت داًـکذُ هشثَعِ خَد  (گشٍُ/فشم الف دسخَاػت ثشگضاسی ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ)ّوبیؾ عی ًبهِ ای

دثیش اجشایی ٍ تبسیخ دلیك ّوبیؾ سا اػالم هی ًوبیذ، - 3دثیش ػلوی، - 2ػٌَاى ّوبیؾ ثِ صثبى ًَؿتبسی فبسػی ٍ التیي، - 1

پشػـٌبهِ )ػپغ ثؼذ اص هغشح ؿذى دس ؿَسای پظٍّـی داًـکذُ ٍ دسج دس كَستجلؼِ ؿَاسی پظٍّـی داًـکذُ ٍ تکویل

داًـکذُ ثِ ّوشاُ فشم ّبی كَستجلؼِ /فشم ة دسخَاػت ثشگضاسی ّوبیؾ ّبی هلی داًـگبُ)عی ًبهِ ای  (اسصیبثی ّوبیؾ

، ثِ هؼبًٍت داًـکذُ اسجبع دادُ (گشٍُ، كَستجلؼِ داًـکذُ، پشٍپَصال ّوبیؾ، پشػـٌبهِ ّبی تکویل ؿذُ گشٍُ ٍ داًـکذُ

. ایي فشایٌذ ثْتش اػت دس ثْوي هبُ ػبل لجل اص تبسیخ ّوبیؾ كَست پزیشد. هی ؿَد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لابل تَجِ است کِ ّش داًشکذُ با تَجِ بِ ایٌکِ تعذاد بشگضاسی ّوایش ّای هلی اخیشا صیاد هی باشذ، 

بعذ اص بشگضاسی دٍ دٍسُ ّوایش هلی دس ّش گشٍُ آهَصشی جْت پیشبشد اّذاف علوی داًشگاُ ٍ گشٍُ 

آهَصشی دس ّش داًشکذُ بِ سوت بشگضای کٌفشاس ّای بیي الوللی بشای ّش گشٍُ آهَصشی سَق پیذا 

. ًوایٌذ
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 شروع همایش: گام دوم

هؼبًٍت پظٍّؾ عی جلؼِ ای ثِ دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی ّوبیؾ ّب هلی داخلی گشٍُ ّبی آهَصؿی ضوي هؼشفی دثیشاى 

. ّوبیؾ ثِ تَضیحبت الصم دس خلَف ثشگضاسی ّوبیؾ ٍ اسائِ اثالؽ دثیشاى ّوبیؾ هی پشداصد

 

 

ایجاد صٌذٍق الکتشًٍیکی : گام سَم

هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی ّوبیؾ ّبی /ًبهِ ؿوبسُ یک دس خَاػت ایجبد كٌذٍق پؼتی)عی اسػبل ًبهِ ای 

 ثِ هؼبًٍت هحتشم پظٍّؾ دس خَاػت ایجبد كٌذٍق پؼتی الکتشًٍیکی اص عشف دثیشخبًِ ّوبیؾ كَست (هلی داخلی داًـگبُ

، دثیش اجشایی ثِ جٌبة آلبی اهیش سضب هْشًیب هشاجؼِ ITهی پزیشد ٍ هتؼبلجب ثؼذ اص اسجبع ًبهِ ثِ هؼبًٍت ٍ اثالؽ آى ثِ ٍاحذ 

. ًوَدُ ٍ كٌذٍق پؼتی الکتشًٍیکی هشثَعِ ٍ سهض ٍسٍد سا دسیبفت ٍ پغ اص آى سهض ٍسٍد سا تغییش هی دّذ

طشاحی پَستش ٍ لَگَی ّوایش : گام چْاسم

هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی ٍ /ًبهِ ؿوبسُ دٍ  دسخَاػت عشاحی پَػتش ثِ ّوشاُ پیَػت)دثیشخبًِ ّوبیؾ عی ًبهِ ای

سٍاثظ )  ثب تَجِ ثِ دس ًظش گشفتي صهبى ثشگضاسی ّوبیؾ ثب جٌبة آلبی هْشی (اجشایی ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ

ّذس پَستبل  تجبدل ًظش ًوَدُ ٍ ثؼذ اص عشاحی - 3ػشثشگ ّوبیؾ،  ٍ - 2پَػتش ّوبیؾ، - 1،  ًؼجت ثِ عشاحی (ػوَهی

پَػتش، پَػتش سا اثتذاػب ثِ سٍیت سیبػت هحتشم داًـگبُ ٍ ثؼذ اص گشفتي اهضبء تبییذ پَػتش ثِ  سٍیت هؼبًٍت هحتشم پظٍّؾ ٍ 

تبییذ آى هی سػبًٌذ ٍ چٌبًچِ هَاسدی جْت اػوبل تغییشات داؿت آى سا اًجبم دادُ ٍ ثؼذ اص گشفتي اهضبء تبییذیِ دٍ همبم 

 سایت ًوَدُ ٍ پَػتش تبییذ ؿذُ سا ثِ دفتش هؼبًٍت هحتشم پظٍّؾ ػشکبس خبًن کٌْذل  CDهؼئَل فبیل پَػتش سا ثش سٍی 

دس خلَف عشاحی لَگَی ّوبیؾ دثیش ػلوی ٍ اجشایی ثؼذ اص عشاحی لَگَ ٍ هْش ّوبیؾ عشح اٍلیِ ی . تحَیل هی دٌّذ

ًبهِ ؿوبسُ ػِ  )لَگَ ٍ هْش ّوبیؾ سا ثِ سٍیت هذیشیت هحتشم حشاػت سػبًذُ ٍ  ثؼذ اص گشفتي تبئیذیِ ؿفبّی، عی ًبهِ 

  دسخَاػت ػبخت (هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ/دسخَاػت ػبخت هْش ّوبیؾ

هْش سا ثِ ّوشاُ ثشگ دسخَاػت کبال پغ اص تکویل ٍ اهضبء ثِ هؼبًٍت تَػؼِ ٍ پـتیجبًی اسجبع ٍ پغ اص گشفتي دػتَس ثِ 

.  هذیشیت هحتشم حشاػت تحَیل هی دٌّذ

 

 

 

 

 

 

 .الصم بِ رکش است کِ کلیِ هکاتبات اص طشف دبیش خاًِ ّوایش بْتش است با اهضاء دبیشاى علوی ٍ اجشایی ّوایش صَست پزیشد

چٌاًچِ اص لبل با ًْاد یا ساصهاًی ّواٌّگی شذُ است، لَگَی آى سا 

اخز ًوَدُ ٍ دس پَستش لشاس دّیذ ٍ ًاهِ ّوکاسی ًْاد یا ساصهاى 

هشبَطِ بایذ دس هشحلِ ًْایی بپَست پَستششذُ ٍ بِ دفتش هعاًٍت 

 . هحتشم پژٍّش تحَیل دادُ شَد
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ػٌَاى فبسػی ٍ التیي، هحَسّبی اكلی ٍ فشػی، كٌذٍق پؼتی الکتًَیکی، آدسع دثیشخبًِ ّوبیؾ، ؿوبسُ توبع : 1تجلشُ 

 سٍص ثب تبسیخ ثشگضاسی ّوبیؾ فبكلِ داؿتِ 70 تب 60دثیش خبًِ ٍ یب تلفي ضشٍسی ٍ آخشیي تبسیخ اسػبل همبالت کِ حذالل ثیي 

. ثبؿذ جْت توذیذ احتوبلی  ٍ لَگَی ّوبیؾ دس اختیبس جٌبة آلبی هْشی لشاس گیشد

 ػذد 1000پغ اص اخز تبییذیِ چبح پَػتش اص هؼبًٍت پظٍؽ، دثیش اجشایی ضوي تکویل فشم دسخَاػت چبح پَػتش : 2تجلشُ 

 پَػتش ٍ ػشثشگ CD، ٍ اهضبء آى (ثشگِ دس خَاػت کبال) ػذد500، ٍ یبدداؿت ّش کذام A4 ،A5ٍ ػشثشگ دس ػِ ػبیض 

ّوبیؾ سا ثِ پیَػت ثشگ دسخَاػت ثِ دفتش هؼبًٍت هحتشم تَػؼِ ٍ پـتیجبًی تحَیل دادُ ٍ ثؼذ اص اخز اهضبء ثشگِ دس 

.   سا ثِ جٌبة آلبی سضبیی هؼئَل هحتشم کبسپشداصی تحَیل هی دّذCDخَاػت چبح پَػتش  ٍ ػشثشگ، ٍ 

دس كَستیکِ اص لجل جْت هکبتجِ ثب حبهی ّیچگًَِ الذاهی كَست ًگشفتِ دس عشاحی پَػتش لَگَی ٍاصست ػلَم ٍ : 3تجلشُ 

فبیل کن حجن .. داًـگبُ لشاس گشفتِ ؿَد ٍ ثؼذا دس پشٍتبل لَگَی حبهیبى اضبفِ ؿَد ٍ اص عشیك ؿجکِ ّبی خجشی تلگشام  ٍ 

. پَػتش سا دس کبًبلْبی هشثَعِ لشاس دادُ تب دس دػتشع داؿٌجَیبى، اػضبی ّیبت ػلوی ٍ دیگشؿشکت کٌٌذگبى آصاد لشاس گیشد

 پَػتش سا ًضد خَد ًگِ داسی هی ًوبیذ ثشای سٍص ّوبیؾ ٍ اسػبل ّبی 50پغ اص چبح پَػتش دثیش اجشایی ثِ تؼذاد : 4تجلشُ 

احتوبلی ٍ ثمیِ پَػتش ّب سا ثِ ّوشاُ ًبم داًـگبُ ّب ٍ یب هکبًْبیی کِ ثبیذ پَػتش ثِ آًْب اسػبل گشدد ثِ دثیش خبًِ داًـگبُ 

.  تحَیل هی دّذ

 

حاهیاى ّوایش : گام پٌجن

دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی ثؼذ اص ایجبد پَستبل ًیض هی تَاًٌذ ثشای ایٌکِ صهبى سا دس اًجبم ّوبیؾ اص دػت ًذٌّذ ثب اسػبل ًبهِ ای 

ًبهِ ؿوبسُ ی چْبس دسخَاػت اسائِ هـخلبت حبهیبى ّوبیؾ داخلی ٍ خبسجی ّوبیؾ جْت )ثِ هؼبًٍت پظٍّـی 

  هؼبًٍت پظٍّـی ثب ػبصهبًْب، ًْبدّب، اًجوي (هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ/هکبتجِ

ّبی ػلوی ٍ کبًَى ّبی هشتجظ هکبتجِ ًوَدُ ٍ ثؼذ اص اسػبل جَاثیِ ّوکبسی اص عشف آًبى ٍ تبییذیِ الکتشًٍیکی یب اسػبل ًبهِ 

 اخز ًوبیٌذ ٍ دس پَستبل لشاس GPJ 800ثِ كَست هبدی ٍ یب هؼٌَی، لَگَی آى ًْبد سا ثب فشهت .. هجٌی ثش ّوکبسی ًْبد ٍیب 

. دٌّذ

 

ایجاد پَستال : گام ششن

هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی /ًبهِ ؿوبسُ پٌج دسخَاػت فؼبل ًوَدى پَستبل ّوبیؾ ثب پیَػت )دثیشاى ػلوی عی هکبتجِ ای 

 هجٌی ثش ػٌَاى ّوبیؾ ثِ صثبى ًَؿتبسی فبسػی ٍ التیي، ًبم ٍ ًبم خبًَادگی (ٍ اجشایی ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ

دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی ّوبیؾ، كٌذٍق پؼتی ّوبیؾ ٍ كٌذٍق پؼتی دثیش ػلوی،  لیؼتی اص ًبم اػضبی کویتِ ػلوی تْیِ 

ًوَدُ ٍ ضوي ایٌکِ ثب تک تک اػضبی کویتِ ػلوی هکبتجِ ای ثِ كَست الکتشًٍیکی اًجبم دادُ ٍ تبییذیِ آًْب سا اخز ًوَدُ، 

ثؼذ اص . سًٍَؿت تبییذیِ الکتشًٍیکی سا ثِ پیَػت ًبهِ اسػبلی هی ًوبیٌذ ٍ ثِ دفتش هؼبًٍت هحتشم پظٍّؾ تحَیل هی دٌّذ
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گزؿت چٌذ سٍص دفتش هؼبٍت پظٍّؾ عی توبػی جْت اخذ ًبم کبسثشی ٍ سهض ٍسٍد پَستبل ثب دثیش ػلوی توبع حبكل هی 

. ًوبیذ، کِ دثیش ػلوی ثبیذ ثِ دفتش هؼبًٍت پظٍّؾ هشاجؼِ ًوبیذ

 

 

تٌظین پَستال ّوایش  : گام ّفتن

دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی ّوبیؾ ثؼذ اخز ًبم کبسثشی ٍ سهض ٍسٍد پَستبل، سهض ٍسٍد پَستبل کِ هختق ثِ دثیش اجشایی اػت سا 

  دثیش اجشایی پَستبل سا عی ساٌّوبی ػبهبًِ کٌفشاًغ ّب ٍ ّوبیؾ ّبی پبیگبُ اػتٌبدی ػلَم جْبى اػالمتغییش هی دٌّذ، ٍ 

. ساُ اًذاصی هی ًوبیٌذ

تٌظین پَستبل تَػظ دثیش اجشایی : الف

تٌظین پَستبل دس ثخؾ دثیش ػلوی ّوبیؾ : ة

 

ّواٌّگی با حشاست  ٍ هذیشیت اهَس بیي الولل داًشگاُ  : گام ّشتن

دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی جْت هکبتجِ ٍ دػَت ػخشاًبى ػلوی داخل ٍ یب خبسج اص کـَس ٍ ػخٌشاًبى اجشایی داخل کـَس اثتذاػب 

هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی /ًبهِ ؿوبسُ ؿؾ دسخَاػت دػَت اص ػخٌشاًبى داخل ٍ خبسج اص کـَس )عی ًبهِ ای 

  ثِ حشاػت داًـگبُ ٍ گشفتي تبییذیِ ٍ هکبتجِ اص عشف هؼبًٍت پظٍّـی داًـگبُ ٍ اگش (ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ

ًبهِ ؿوبسُ ّفت دسخَاػت هکبتجِ ثب ػخٌشاًبى ػلوی خبسج اص )خبسجی ثبؿٌذ ثؼذ اص اخز تبییذیِ حشاػت داًـگبُ عی ًبهِ ای

  ثب هذیشیت اهَس ثیي الولل داًـگبُ ثب (هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ/کـَس 

. ػخٌشاًبى خبسج اص کـَس هکبتجِ كَست هی گیشد

 

 

 

 

 

 

 

 

لابل تَجِ دبیشاى علوی ٍ اجشایی ّوایش ّا کلیِ ی هکاتبات بایذ اص طشیك داًشگاُ 

صَست پزیشد ٍ دبیشاى هحتشم خاسج اص سیستن داًشگاُ بِ صَست شخصی ًوی 

 .تَاًٌذ هکاتبِ ًوایٌذ



 

6 

 

دبیش علوی : گام ًْن

تٌظین ثخؾ هشثَط ثِ دثیش ػلوی ثب تَجِ ثِ ًبم کبسثشی ٍ سهض ٍسٍد کِ ثؼذ اص ثجت هـخلبت دثیش ػلوی دس پَستبل ّوبیؾ  

. کِ دثیش ػلوی ثبیذ هشاحل ریل سا تکویل ًوبیذ. ثِ پؼت الکتشًٍیکی دثیش ػلوی اسػبل هی ؿَد

 ثجت ًبم داٍساى -1

 تکویل پشػـٌبهِ ٍ فؼبل ًوَدى پشػـٌبهِ ثشای داٍسی دس پَستبل -2

 اسػبل همبالت ثِ داٍساى اص صهبى اسػبل همبالت ثِ ّوبیؾ ٍ تؼییي صهبى هـخق ثشای داٍساى -3

 توذیذ صهبى اسػبل همبلِ ثب تَجِ ثِ ّوبٌّگی ّبی اًجبم گشفتِ ثب هؼبًٍت هحتشم پظٍّؾ -4

اسػبل همبالت داٍسی ؿذُ پزیشفتِ ؿذُ تَػظ داٍساى ثشای ًَیؼٌذگباى جْت اكالح ٍ تبکیذ ثش ایٌکِ همبلِ اكالحی  -5

  لشاس ثگیشًذ دس حذالل صهبى Word ٍ Pdfثبیذ دس فشهت اسػبلی همبالت ّوبیؾ دس دٍ فبیل ثِ كَست 

دسیبفت همبالت اكالحی، پغ اص دسیبفت دس آخشیي صهبى اسػبل همبالت، ػؼی ؿَد یک هبُ هبًذُ ثِ ؿشٍع ّوبیؾ  -6

 .ثبؿذ

دادى اعالػبتی چَى هَاسد ریل ثِ سٍاثظ ػوَهی داًـگبُ آلبی هْشی جْت كذٍس گَاّی ًبهِ ّبی هشثَعِ ٍ گشدى  -7

 آٍیضّب

 لیؼت ًبم ٍ ًبم خبًَادگی، ػٌَاى همبلِ ٍ ًحَُ پزیشؽ همبالت -

ًَع پزیشؽ ػٌَاى همبلِ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ًَیؼٌذگبى سدیف 

    

 

 لیؼت کویتِ ی ػلوی -

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی کویتِ ػلوی سدیف 

  

 

 لیؼت کویتِ داٍساى -

تؼذاد همبالت ػلوی ًبم ٍ ًبم خبًَادگی کویتِ داٍساى سدیف 
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 لیؼت کویتِ اجشایی  -

                 ػوت ًبم ٍ ًبم خبًَادگی کویتِ اجشایی سدیف 

   

 

 

 لیؼت ؿشکت کٌٌذگبى دس ّوبیؾ جْت كذٍس گَاّی ًبهِ ؿشکت دس ّوبیؾ -

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ؿشکت کٌٌٌذکبى سدیف 

  

 

 لیؼت کلی ؿشکت کٌٌذگبى دس ّوبیؾ جْت كذٍس گشدى آٍیض ؿشکت کٌٌذگبى دس ّوبیؾ -

- ًبم ٍ ًبم خبًَادگی کویتِ ػلوی سدیف 

1   

- ًبم ٍ ًبم خبًَادگی کویتِ داٍساى سدیف 

1   

ػوت ًبم ٍ ًبم خبًَادگی کویتِ اجشایی سدیف 

1   

- ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ؿشکت کٌٌذگبى سدیف 

1   

- ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ػخٌشاًبى ػلوی ٍ اجشایی سدیف 

1   

ًبم کبسگبُ، ػٌَاى کشػی آصاد اًذیـی، ثشگِ اػتي سدیف 

داٍسی، ثشگِ اػتي کویتِ ػلوی 

 ثِ كَست سًگی ٍ گالػِ A4 ٍ A5دس ػبیض 

1   
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 هـخلبت ػخٌشاًبى ٍ هْوبًبى ٍیظُ -

ػوت ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ػخٌشاًبى ػلوی ٍ اجشایی ٍ هْوبًبى ٍیظُ سدیف 

   

 

 

 تحَیل لَح ّب ٍ گشدى آٍیض ّب اص جٌبة آلبی هْشی -8

 ...تحَیل پبیِ اػتي پالػتیکی اص سٍاثظ ػوَهی جْت لشاسا دادى اتیکت کویتِ داٍساى، ػلوی، کشػی آصاد اًذیـی ٍ -9

 ػذد لَح خبم سًگی ّوبیؾ اصجٌبة آلبی هْشی ثشای كذٍس احتوبلی ٍ هجذد ثشخی اص لَح 20گشفتي تؼذاد حذالل  -10

 ّب

 تٌظین هتي ػخٌشاًی ثشای اسائِ گضاسؽ کبس دس سٍص ّوبیؾ -11

 

کتاب الکتشًٍیکی ّوایش : گام دّن

هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى /ًبهِ ؿوبسُ ّـت دسخَاػت چبح کتبة الکتشًٍیکی ّوبیؾ )دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی عی هکبتجِ

فشم فیپبی ) ثب هؼئَل هحتشم اًتـبسات آلبی دکتش پیشی ثِ پیَػت تکویل(ػلوی ٍ اجشایی ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ

 کتبة الکتشًٍیکی ّوبیؾ دس یک لبلت خبف یک هبُ لجل اص ّوبیؾ جْت Wordٍ تحَیل فبیل  (کتبة الکتشًٍیکی ّوبیؾ

 . ّوبیؾ دس فشهت کتبة الکتشًٍیکی CDگشفتي ؿبثک ٍ فشایٌذ هجَص چبح کتبة الکتشًٍیکی ٍ چبح 

 

دبیش اجشایی : گام یاصدّن

: یک هاُ لبل اص ّوایش

دثیش اجشایی ثب ػشپشػت داًـکذُ هشثَعِ دس خلَف ػبلي ّوبیؾ ٍ کالػْبی هشثَط ثِ کبسگبُ ّب ٍ کشػی ّبی ًظشیِ 

ّوبٌّگی ّبی الصم سا  (..ًَس، تَْیِ َّا، ػیؼتن گشهبیؾ ٍ ػشهبیؾ، كَت، سایبًِ جْت ًوبیؾ اػالیذّب ٍ)پشداصی اص لحبػ 

ٍ هکبتجبت ریل سا جْت اداهِ سًٍذ فؼبلیت ثشگضاسی ّوبیؾ اًجبم هی . اًجبم هی دّذ ٍ اگش الصم ثبؿذ ثبصدیذ ثِ ػول هی آٍسد

.  دّذ

هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی ّوبیؾ ّبی هلی /ًبهِ ؿوبسُ ًِ دسخَاػت پیگشی لبسی ٍ هجشی )هکبتجِ -1

 .  دس خلَف هجشی ٍ لبسی لشآى ثب هذیشیت هحتشم سٍاثظ ػوَهی آلبی دکتش لجَلی(داخلی داًـگبُ
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هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی ّوبیؾ ّبی هلی /ًبهِ ؿوبسُ دُ دسخَاػت پیگشی تغزیِ ٍ اػکبى )هکبتجِ  -2

، کِ ثغَس (خَاثگبُ)  ثب هؼبًٍت داًـجَیی آلبی دکتش ثبثبیی جْت تغزیِ ٍ اػکبى هْوبًبى هذػَ (داخلی داًـگبُ

 ًفش ثِ عَس تمشیجی ثشای اػکبى دس خَاػت کٌٌذُ خَاثگبُ ٍ 20 ًفش جْت تْیِ ًْبس ثشای سٍص ّوبیؾ ٍ 150تمشیجی 

ثؼذ اسجبع ًبهِ ٍ گشفتي هجَص اص هؼبًٍت هحتشم ًبهِ ثِ هذیشیت . هْوبًبى هذػَ ثِ كَست اٍلیِ دس خَاػت ؿَد

هحتشم داًـجَیی جٌبة آلبی دکتش ػجذلی اسجبع دادُ هی ؿَد کِ ثبیذ دثیش اجشایی ثب آلبی دکتش ػجذلی ّوبٌّگی 

 .ًوبیذ

یک ّفتِ لجل اص ؿشٍع ّوبیؾ جْت تؼذاد ًفشات ؿشکت کٌٌذُ لغؼی دس ّوبیؾ کِ خَاػتبس : 1تجلشُ  -

 .اػکبى هی ثبؿٌذ دثیش اجشایی ثب آلبی ثختیبسی ّوبٌّگ ًوبیذ

یک ّفتِ لجل اص ؿشٍع ّوبیؾ دس خلَف تؼذاد غزا ثشای ًفشات ًفشات ؿشکت کٌٌذگبى دس ّوبیؾ : 2تجلشُ  -

 . ثب آلبی سحیوی هؼئَل تغزیِ ّوبٌّگ ؿَد

هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی ّوبیؾ ّبی هلی داخلی /ًبهِ ؿوبسُ یبصدُ دسخَاػت تْیِ فبکتَس )هکبتجِ  -3

  ثب هؼبًٍت تَػؼِ ٍ پـتیجبًی آلبی دکتش ایلذسهی دس خلَف تْیِ الالم هَسد ًیبص ثشای سٍص ّوبیؾ کِ (داًـگبُ

 .ّوشاُ ثب فشم دس خَاػت کبال ثبیذ پیَػت ؿَد
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  پزیشایی: الف

 

هتفشلِ : ب

تَضیحات تعذاد ًَع کاال سدیف 

  ثؼتِ A4 2کبغز  1

 ثؼتِ A4 2 پالػتیکی  کبٍس 2

 ثؼتِ 8 هتشی 12ػفشُ یک ثبس هلشف  3

 ػذد 130 ػذد ػلوی، 10 ػذد اجشایی، 10دس ػِ سًگ ػذد 150گشدى آٍیض  4

ؿشکت کٌٌذگبى 

  ػذد 150علك گشدى آٍیض  5

 

 

تَضیحات تعذاد ًَع کاال سدیف 

 ًفش 150ثشای دٍ ٍػذُ ٍ  300هَص  1

 ًفش 150اگش دس فلل ثْبس ثبؿذ، ثشای دٍ ٍػذُ ٍ  300ػیت  2

 ًفش 150اگش دس فلل پبییض ٍ صهؼتبى ثبؿذ، ثشای دٍ ٍػذُ ٍ  300پشتمبل  3

 ًفش 150ثشای دٍ ٍػذُ ٍ  300ؿیشیٌی  4

 ًفش 150ثشای دٍ ٍػذُ ٍ  300آة هؼذًی کَچک  5

 ًفش 150ثشای دٍ ٍػذُ ٍ  300چبلَ ٍ چٌگبل پالػتیکی یک ثبس هلشف  6

 ًفش 150ثشای دٍ ٍػذُ ٍ  300ظشف یک ثبس هلشف دسة داس  7

 ًفش 150ثشای دٍ ٍػذُ ٍ  300ًؼکبفِ  8

 ًفش 150ثشای دٍ ٍػذُ ٍ  کیلَ 3لٌذ حجِ  9

 ًفش 150ثشای دٍ ٍػذُ ٍ  300لیَاى کبغزی  10

 ًفش 150ثشای دٍ ٍػذُ ٍ  ثؼتِ 5دػتوبل کبغزی  11
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هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی ٍ /ًبهِ ؿوبسُ دٍاصدُ دسخَاػت دػَت اص ػخٌشاًبى ػلوی ٍ اجشایی داخلی )هکبتجِ  -1

  ثب هؼبًٍت پظٍّـی داًـگبُ ثؼذ اص اًجبم اػتؼالم اصهذیشیت حشاػت (اجشایی ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ

 داًـگبُ

هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی /ًبهِ ؿوبسُ ػیضدُ دسخَاػت تْیِ کبدٍ ٍ ػَغبتی ثشای هْوبًبى هذػَ ٍ ٍیظُ )هکبتجِ -2

   ثب سیبػت هحتشم داًـگبُ جٌبة البی دکتش ثبثبیی پَس دس خلَف تْیِ (ٍ اجشایی ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ

سثغ ػکِ ثْبس آصادی ٍ ػَغبت هالیش ثشای ػخٌشاى ػلوی ٍ ػخٌشاى اجشایی اگش هْوبى ٍیظُ ًیض ثَد ثشای آى ًیض دس 

 .ًظش گشفتِ ؿَد

هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی /ًبهِ ؿوبسُ چْبسدُ دسخَاػت سٍحبًی ثشای البهِ ًوبص جوبػت )هکبتجِ  -3

  ثب هؼئَل هحتشم دفتش ًْبد همبم هؼظن سّجشی حجت االػالم حبج آلب فشاّبًی (ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ

 جْت اهبم جوبػت ثشای ًوبص ظْش ٍ ػلش دس سٍص ّوبیؾ

هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی /ًبهِ ؿوبسُ پبًضدُ دسخَاػت جب ثِ جبیی ٍػبیل ٍ ًیشٍی خذهبتی )هکبتجِ  -4

 ثب هذیش هحتشم ػوَهی داًـگبُ  جٌبة آلبی ؿوغ ثخؾ جْت اػتفبدُ اص ٍػبیل (ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ

 ًملیِ دس كَست ًیبص ٍ خذهبت جْت پزیشایی ٍ جبثِ جبیی ٍػبیل

هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی /ًبهِ ؿوبسُ ؿبًضدُ هکبتجِ ثب ػخٌشاًبى ػلوی ٍ اجشایی داخل کـَس )هکبتجِ  -5

   ثب ػخٌشاًبى ػلوی ٍ اجشایی داخل کـَس ّوبیؾ تَػظ دثیش ػلوی(ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ

هکبتجبت ضشٍسی /ًبهِ ؿوبسُ ّفذُ دسخَاػت آطاًغ ثشای ًمل  ٍ اًتمبل هیْوبًبى ٍیظُ ٍ ػخٌشاًبى هذػَ )هکبتجِ  -6

  ثب هذیشیت اهَس اداسی جٌبة آلبی چگیٌی جْت (دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ

ّوبٌّگی ثب آطاًغ ثشای ًمل ٍ اًتمبل هْوبًبى ّبی هذػَ ػلوی ٍ اجشایی اص هحل ػکًَت تب داًـگبُ ٍ ثبلؼکغ الجتِ 

ثب رکش آدسع هجذاء ٍ ؿوبسُ توبع هْوبًبى، چٌبًچِ ًیبص ثِ اًتمبل داًـجَیبى اص هحل خَاثگبُ تب هحل ّوبیؾ هی 

. ثبؿذ ثب جٌبة آلبی ًبدسی هؼئَل اهَس سفبّی هکبتجِ ٍ ّوبٌّگی ؿَد

 یک ّفتِ لبل اص ّوایش

 ّوبٌّگی ثب سیبػت داًـکذُ هشثَعِ جْت ػخٌشاًی ٍ خَؽ آهذ گَیی دس سٍص ّوبیؾ -1

ّوبٌّگی ثب هؼبًٍت پظٍّؾ جْت ثشگضاسی آخشیي جلؼِ ّوبٌّگی ّوبیؾ ثب سیبػت داًـگبُ ٍ ػَاهل هشتجظ  -2

اجشایی جْت تٌظین ٍ ثشسػی کبسّبی هشثَط ثِ تغزیِ، اػکبى، ًملیِ، ثؼتِ ّب ٍ ّذایب، هکبى ّوبیؾ، ػخٌشاًبى 

 ...اجشایی ٍ ػلوی ٍ 

  ًفش3هـخق ًوَدى ساثغیي پٌل ّب  ٍ کبسگبُ ّب دس سٍص ّوبیؾ اص داًـجَیبى  -3

اخز پبٍس پَیٌت اص اسائِ دٌّذگبى ؿفبّی ّوبیؾ اص عشیك كٌذٍق الکتشًٍیکی ٍ تؼییي دٍ اسائِ دٌّذُ ؿفبّی دس  -4

 سٍص ّوبیؾ جْت جبیگضیي ًوَدى اسائِ دٌّذگبى ؿفبّی
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 اسائِ صهبًجٌذی همبالت ؿفبّی ٍ ثشًبهِ سٍص ّوبیؾ ثِ دثیش اجشایی -5

ًبهِ ؿوبسُ ّجذُ دسخَاػت پشداخت حك الضحوِ دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی، داٍساى، هذیشاى اجشایی  ٍ خذهبت )هکبتجِ -6

  ثب هذیشیت سٍاثظ ػوَهی داًـگبُ (هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ/

ؿوبسُ حؼبة تؼذاد همبالت ػلوی ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داٍساى سدیف 

1    

 

ؿوبسُ حؼبة ًبم ٍ ًبم خبًَادگی دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی سدیف 

1   

 

ؿوبسُ حؼبة ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذیشاى اجشایی  سدیف 

1   

 

ؿوبسُ حؼبة ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ًیشٍی خذهبت  سدیف 

1   

 

 سٍص ّوایش

 ًظبست ثش ًحَُ ثشگضاسی ّوبیؾ -1

 ًلت پَػتش ّب تَػظ دٍ ًفش اص داًـجَیبًی کِ اص لجل هـخق ؿذُ اًذ ثشای ایي فؼبلیت -2

ثبصدیذ اص هکبى ّوبیؾ، کالع ّب جْت کبسگبُ ّب ٍ کشػی آصاد اًذیـی ٍ ػبلي غزا خَسی، هؼجذ داًـگبُ،  -3

 اػتشاحتگبُ هَلت هْوبًبى ٍ ػشٍیغ ّبی ثْذاؿتی 

  ًفش اص داًـجَیبى کبسؿٌبػی اسؿذ جْت ّوکبسی دس کویتِ ّبی اػتمجبل، پزیشایی ٍ اختتبهی7ِثکبسگیشی  -4

:  کویتِ اػتمجبل

خَؽ آهذ گَیی ٍ ساٌّوبیی ؿشکت کٌذگبى ٍ هْوبًبى ثِ ػبلي ّوبیؾ، هؼجذ، غزا خَسی ٍ اػتشاحتگبُ 

هَلت هْوبًبى 

:  کویتِ ّوبٌّگی
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، طتَى غزا ( کتبة الکتشًٍیکی ّوبیؾ، خَدکبس ٍ ثشٍؿَس داًـگبCDُپَؿِ ّوبیؾ، )تحَیل ثؼتِ ّبی ّوبیؾ 

الصم ثِ رکش اػت یک سٍص لجل اص ثشگضاسی . (آة هؼذًی، هیَُ ٍ ؿیشیٌی)ٍ هیبى ٍػذُ ّبی ّوبیؾ دس ّش ٍػذُ 

ّوبیؾ ثبیذ ثؼتِ ّبی ّوبیؾ ثؼتِ ٍ تکویل گشدًذ تَػظ کویتِ ّوبٌّگی ٍ لیؼتی اص ؿشکت کٌٌذگبى کِ 

. (ًبم، ًبم خبًَادگی، ًَع ثؼتِ، اهضبء )ثبیذ ثؼتِ ّب ثِ آًْب تحَیل دادُ ؿَد ٍ گشفتي اهضبء اص آًْب 

: کویتِ اختتبهیِ

گَاّی همبالت پزیشفتِ ؿذُ ؿفبّی ٍ پَػتش، گَاّی ؿشکت دس ّوبیؾ ٍ ) تحَیل لَح ؿشکت کٌٌذگبى 

، اّذاء ّذایب ٍ لَح هْوبًبى هذػَ ػلوی، اجشایی ٍ (ؿشکت دس کبسگبُ ٍ کشػی آصاد اًذیـی ؿشکت کٌٌذگبى

. (ٍیظُ

 

 

 

بعذ اص ّوایش : گام دٍاصدّن

 تحَیل اجٌبع اضبفی ّوبیؾ ثِ کبس پشداص ّوبیؾ جٌبة آلبی فشاّبًی -1

تَػظ دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی ّوبیؾ ٍ تحَیل ثِ هؼبًٍت پظٍّـی ............... تکویل فشم اسصیبثی اٍلیِ ّوبیؾ  -2

 داًـگبُ

جْت « .................ّوبیؾ هلی » فبیل ّبی همبالت ؿفبّی ٍ پَػتش  CD ًَصدُ دسخَاػتًبهِ ؿوبسُ )هکبتجِ -3

هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی  / جْت ًوبیِ ػبصی همبالت ّوبیؾCivilica, ISC ٍ SIDاسػبل ثِ 

  ثب هؼبًٍت پظٍّـی (ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ

هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی / تمذیش ٍ تـکش اص حبهیبى ّوبیؾ ثیؼت دسخَاػتًبهِ ؿوبسُ )هکبتجِ  -4

  ثب هؼبًٍت پظٍّؾ(ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ

اسائِ )ًبهِ ؿوبسُ ثیؼت ٍ یک دسخَاػت اسائِ پشیٌت فیؾ ّبی ٍاسیضی ّوبیؾ ثِ كَست هجضا )هکبتجِ -5

ثِ  (دٌّذگبى همبالِ، ؿشکت کٌٌذگبى دس کبسگبُ ٍ دسخَاػت پکیج اضبفی ّوبیؾ ّوشاُ ثب لیؼت هشثَعِ

هکبتجبت ضشٍسی دثیشاى ػلوی ٍ اجشایی /هذیشیت هبلی داًـگبُ جْت تؼَیِ حؼبة ٍ دسآهذ صایی ّوبیؾ 

  ثب هذیشیت هبلی داًـگبُ (ّوبیؾ ّبی هلی داخلی داًـگبُ

 

 

 

تواهی فعالیتْای کویتِ ّا بایذ با ّواٌّگی دبیش اجشایی ّوایش 

 .باشذ


