


 تاتت ذطيس، لسضت حفظ تا ذَز هسجل تسّي ّاي تسَيِ هٌظَض تِ زٍلت وِ است ًاهي تا اسٌاز اسالهي، ذعاًِ اسٌاز

ِ اي زاضايي ّاي توله قطح ّاي  زضيافت ٍ هي وٌس ٍاگصاض غيطزٍلتي قلثىاضاى تِ هؼيي سطضسيس ٍ اسوي ليوت تا سطهاي

  .تطساًٌس فطٍش تِ ايطاى فطاتَضس هالي ًَيي اتعاضّاي تاظاض زض ضا اٍضاق ايي هي تَاًٌس ذعاًِ اسٌاز وٌٌسگاى

 يه اظ ووتط سطضسيسي ػوَهاً اسٌاز ايي .است سَز پطزاذت ٍ آًْا سطضسيس زض تْازاض، اٍضاق سايط تا اسٌاز ايي ػوسُ تفاٍت

ِ اي 52 ٍ 26 ،13 ،4 غَضت تِ آى سطضسيس اغلة ٍ زاضتِ سال .هي وٌٌس زضيافت زٍلت اظ ضا آى اسوي هثلغ وِ است ّفت

ِ زاضي ايٌىِ تِ تَجِ تا  اٍضاق آًْا، تِ است، گطفتِ تطػْسُ ضا سطضسيس زض اسٌاز ايي اسوي هثلغ پطزاذت تؼْس وطَض ول ذعاً

ِ زاضي ٍالغ زض . هي ضَز اقالق ضيسه تسٍى  ٍ است تؼْسات ايفاي زض ضيسه ووتطيي زاضاي وطَضّا ّوِ زض وطَض ول ذعاً

  .وٌس پطزاذت هَلغ تِ ضا تؼْساتص تاال اقويٌاى تا هي تَاًس جاهؼِ، اظ زضيافتي هاليات پطتَاًِ تِ

 تلمي زًيا زض هالي اتعاضّاي ًمسضًَسُ تطيي ظهطُ زض اسٌاز ايي تاظاضّا، زض  اٍضاق ايي هؼاهالت تاالي حجن تِ تَجِ تا ّوچٌيي

  تاظاض تٌظين تسّي، پَضص جولِ اظ هرتلف اّساف تطاي ذعاًِ اسٌاز اظ هرتلف، وطَضّاي وِ است لطى ًين اظ تيص .هي ضًَس

 .هي ضَز هٌتطط هٌظن، قَض تِ زًيا، وطَضّاي اظ تسياضي زض اسٌاز ايي حاؾط حال زض ٍ هي وٌٌس استفازُ تَزجِ تطاظ



  ضيال، هيليَى 400 هثلغ تِ زاضايي ٍظاضت تَسف تاض اٍليي اسٌاز ايي .هي گطزز تط 1320 سال تِ ايطاى زض ذعاًِ اسٌاز اًتطاض ساتمِ

.ضس هٌتطط زضغس 6 سَز ًطخ تا ٍ چْاضهاِّ حساوثط سطضسيس تا

ِ ّاي ٍ لَاًيي تطاتْات ٍ تفاٍتْا ظيط جسٍل   .هي زّس ًطاى ضا 1395 ٍ 1394 ،1393 ،1348 ،1343 سال ّاي هػَب آييي ًاه

1395ٍ  1394-134313481393هَضَع  

تا ًام تي ًام تي ًاماسٌاز هالىيت

تسٍى سَزًَضتِ ضسُ زض هتي اسٌاززضغس 6ًطخ سَز 

*ًَضتِ ضسُ زض هتي اسٌازّعاض ضيال   10ليوت اسوي

زاضززاضززاضزلاتليت هؼاهلِ  

سالِ  3تا 1هاِّ ٍ يىسالِ   6 هاِّ،3هاِّ ٍ يىسالِ 6 هاِّ،3سطضسيس

زٍلتٍظاضت زاضاييٍظاضت زاضاييًاضط 

فطاتَضس ايطاىٍ الثاؼ لثؽٍ الثاؼ لثؽتاظاض هؼاهالت ثاًَيِ

ٍ زاضايي ٍظاضت اهَض التػازيتاًه هطوعي ايطاى*ؾاهي  

هؼاف اظ هاليات*اظ هاليات هؼافهؼافيت هالياتي  

ِ زاضي ول  ٍظاضت زاضايي   زٍلت،شي ًفغ ٍجَُ ًاضي اظ فطٍش اسٌاز قلثىاضاى غيطزٍلتيذعاً

  .است وشدٌ اشارٌ قاوًن مته در *



ايزاىسايز كشَرّاهَضَع

غيطزٍلتي قلثىاضاىزٍلتزضيافت وٌٌسُ ٍجَُ حاغل اظ اًتطاض 

ًساضززاضز زٍضُ پصيطُ ًَيسي  

ًساضزًساضزسَز  

زاضززض تطذي اظ وطَضّا ًساضزلاتليت هؼاهالت ثاًَيِ

**زاضزتطًاهِ هٌظن اًتطاض 

ٌ سازي يظيفٍ اسالمي خساوٍ اسىاد اوتشار كميتٍ **   .دارد عهدٌ بر را اسىاد ايه براي اوتشار مىظم بروامٍ آماد



  اًَاع اسٌاد خشاًِ
بزاساس سزرسيذ

سهاى اعالم ًتيجِ  سهاى حزاج  سهاى اعالم عزضِسهاى عزضِ 

ِ ضٌثِ زٍضٌثِّفتگيّفتِ  4 پٌجطٌثِ  س

پٌجطٌثِزٍضٌثِپٌجطٌثِ ّفتگي  ّفتِ  13

پٌجطٌثِزٍضٌثِپٌجطٌثِ ّفتگي  ّفتِ 26

پٌجطٌثِسِ ضٌثِ سِ ضٌثِ   هاّاًِّفتِ  52

آهزيكا هتحذُ اياالت

  هالشي
سهاى عزضِاًَاع اسٌاد خشاًِ بزاساس سزرسيذ  

ّفتگيّفتِ 13

هاّاًِّفتِ 52

كٌيا
سهاى عزضِاًَاع اسٌاد خشاًِ بزاساس سزرسيذ  

ّفتگيضٍظُ 91

ّفتگيضٍظُ 182

هاّاًِ ضٍظُ   364



ِ ضٍ        تا تَجِ تِ ًَساًات هَجَز زض هٌاتغ زضآهسي زٍلت، زض تسياضي اظ اٍلات تا پسيسُ تَلف يا وٌسي اجطاي پرطٍغُ ّراي ػوطاًري ٍ هْرن وطرَض ضٍتر

ِ ّراي       . هي ضَين تَلف پطٍغُ ّا ًِ تٌْا وطَض ضا اظ هعايا ٍ ذسهات آى پطٍغُ ّا تا هست ظهاى قَالًي هحطٍم هي وٌس، تلىرِ ترِ زليرل تحويرل ّعيٌر

غُ ّاي ًيوِ واضُ تِ زٍلت ٍ ّوچٌيي افعايص ليوت هػالح ٍ ذسهات ًاضي اظ تَضم ٍ ضضس ليوت آًْا، ليوت تورام ضرسُ پرطٍغُ ضا ترِ     ًگْساضي پطٍ

. ضست افعايص ذَاّس زاز

 ي ٍاسٌاز ذعاًِ اسالهي، اتعاضي است وِ هي تَاًس ايي ًَساًات ضا پَضص زّس؛ تِ قَضي وِ زٍلت تا اًتطاض اسرٌاز ذعاًرِ ترا سطضسريس هاّْراي آتر      

  َ يگرط ترا   ي زتحَيل آًْا تِ پيواًىاضاى، ػوالً تؼْسات ذَزش ضا زض هماتل آًْا ايفا هي وٌس ٍ تِ ايي ٍسيلِ جلَي تَلف پطٍغُ ّا ضا هي گيرطز ٍ اظ سر

هٌراتغ  يي ايجاز اًگيعُ زض پيواًىاضاى تطاي ازاهِ فؼاليت ّا ٍ اًجام پطٍغُ ّاي جسيس، هَجثات تسطيغ زض اجطاي پطٍغُ ّرا ضا فرطاّن هري آٍضز، ّوچٌر    

ِ ّاي جاضي زٍلت ّا هي ضَز .حاغل اظ آى غطف ّعيٌ

لصا تِ زليرل تكراتك   . زض وطَضّاي اسالهي تِ زليل ايٌىِ پطزاذت تْطُ اظ ًظط ضطع، ضتا هحسَب هي ضَز، ّيچ تْطُ اي تِ ايي اسٌاز تؼلك ًوي گيطز

.هطرػات ايي اسٌاز تا لَاًيي ضطع همسس اسالم، آى ضا اسٌاز ذعاًِ اسالهي هي ًاهٌس

ِ داري كل كشَر هٌتشز هي شَد . بِ طَر خالصِ هي تَاى گفت كِ ايي اسٌاد با ّذف تٌظين جزياًات ًمذي خشاً



 ٍ ًمسيٌگي وٌتطل قطيك اظ هطوعي تاًه تسّي ّا، هسيطيت قطيك اظ زٍلت ّوعهاى، غَضت تِ اسالهي، ذعاًِ اسٌاز اًتطاض تا
.هي ضًَس هٌتفغ ضفاف، ٍ ضلاتتي تاظاض يه زض ضيسه تسٍى ًطخ استرطاج ٍاسكِ تِ تاظاض فؼاالى ٍ هطزم
 ٍ هي ضَز ضٌاذتِ هطوعي تاًه قطف اظ پَلي سياست ّاي اػوال تطاي پَل اتعاض تطيي اغلي ػٌَاى تِ اسالهي، ذعاًِ اسٌاز
  :است ظيط لطاض تِ هالي اتعاض ايي هعايا سايط

وطف ًطخ سَز تسٍى ضيسه هَضز اًتظاض تاظاض زض التػاز وطَض

فطاّن آٍضزى تستط الظم تطاي تَسؼِ اتعاضّاي هالي تاظاض هحَض

ووه تِ سياست گصاض پَلي ٍ هالي تطاي پيطي گطفتي سياست ّاي تْيٌِ تِ هٌظَض تٌظين ٍ وٌتطل 
اًتظاضات تاظاض

ووه تِ حفظ استمالل وطَض تا تأهيي هالي زاذلي زٍلت ٍ واّص استمطاؼ تيي الوللي زٍلت

استرطاج اًتظاضات تاظاض اظ ًطخ سَز تسٍى ضيسه تا سطضسيسّاي هرتلف



 هسيطيت ساظهاى تِ ضا تَزجِ تأهيي زضذَاست شيطتف، اجطايي زستگاُ پيواًىاضاى، تا حساب تسَيِ هٌظَض تِ حاؾط، حال زض

ِ ضيعي ٍ ِ ضيعي ٍ هسيطيت ساظهاى .هي وٌس اضائِ وطَض تطًاه  وفايت غَضت زض ٍ هجلس هػَب تَزجِ چاضچَب زض تطًاه

ِ زاضي تِ ضا پطزاذت زستَض هٌاتغ، ِ زاضي ٍ وطزُ غازض ول ذعاً  زستگاُ حساب تِ ضا ًظط هَضز ٍجِ ًيع وطَض ول ذعاً

 ٍظاضت وطَض، ول ذعاًِ زض هٌاتغ وفايت ػسم غَضت زض .هي ضَز پطزاذت پيواًىاض قلة آًجا اظ ٍ وٌس هي ٍاضيع هطتَـ

 وويتِ ٍ هطتَقِ زستگاُ تِ اػالم تا ٍ يافتِ اذتػاظ تَزجِ ضزيف هحل اظ زٍلت اظ ًوايٌسگي تِ زاضايي ٍ التػازي اهَض

 غَضت زض هي تَاًس پيواًىاض .هي وٌس تػفيِ ضا پيواًىاضاى حساب ٍ وطزُ هٌتطط ضا اسالهي ذعاًِ اسٌاز ذعاًِ، اسٌاز اًتطاض

.تطساًس فطٍش تِ ايطاى، فطاتَضس هالي ًَيي اتعاضّاي تاظاض زض ضا اٍضاق ايي ًمس، ٍجِ تِ ًياظ



ٍاضيعي ٍجِ تِ حساب 
زستگاُ تَسف ٍظاضت اهَض 

التػازي ٍ زاضايي

تحَيل تِ 
پيواًىاض

فطٍش اسٌاز زض 
تاظاض تَسف 

پيواًىاض



 ايي تا هي آيس، زست تِ آى آتي ًمسي جطياًات فؼلي اضظش هحاسثِ تا تْازاض اٍضاق سايط ّواًٌس ًيع اسٌاز ايي ليوت گصاضي

 اسٌاز فؼلي اضظش هحاسثِ تطاي تٌاتطايي .است سطضسيس زض اسوي هثلغ ّواى اسٌاز، ايي آتي ًمسي جطياى تٌْا وِ تفاٍت

ِ گصاضي اًتظاض هَضز ًطخ تِ تَجِ تا اٍضاق اسوي هثلغ است وافي اسالهي ذعاًِ  تٌعيل سطضسيس تا هاًسُ تالي ظهاى ٍ سطهاي

 تسٍى فطؼ پيص زاضي، ذعاًِ تَسف آى ؾواًت ٍ زٍلت تَسف اسٌاز ايي اًتطاض وِ است ؾطٍضي ًىتِ ايي شوط .ضَز

  .زاضز ّوطاُ تِ ضا اسٌاز ايي هحسٍز تسياض ضيسه يا ضيسه

 ًطخ وِ ذطيساضي تاضس، يىسال سطضسيس تا ضيال هيليَى يه اسالهي ذعاًِ اسٌاز اسوي ليوت ايٌىِ فطؼ تا هثال، ػٌَاى تِ

 پطزاذت ضا ضيال 932،505 هثلغ تايس زاضز، فاغلِ سطضسيس تا هاُ 6 وِ اٍضالي ذطيس تطاي است، زضغس 15 اًتظاضش هَضز سَز

  .ًوايس

 واهالً آى هؼاهالت فطآيٌس ٍ ضسُ اًجام ايطاى فطاتَضس هالي ًَيي اتعاضّاي تاظاض زض اسٌاز ايي هؼاهالت ٍ فطٍش ٍ ذطيس

 وافي اسالهي، ذعاًِ اسٌاز ذطيس تطاي .است غىَن اًَاع ٍ هطاضوت اٍضاق ّوچَى ثاتت زضآهس تا تْازاض اٍضاق سايط هطاتِ

ِ گصاض ّط وِ است  ذطيس زستَض فطم تىويل تِ ًسثت ٍ وطزُ هطاجؼِ ايطاى فطاتَضس ػؿَ واضگعاضي ّاي اظ يىي تِ سطهاي

  .وٌس السام تْازاض اٍضاق



سَز اسٌاز ذعاًِ اسالهي

ِ گصاض ٍ زاضت ًرَاّس سَز ػٌَاى تحت زٍضُ اي هياى پطزاذت ّيچگًَِ اٍضاق ايي• ِ التفاٍت اظ سطهاي  .ضس ذَاّس هٌتفغ سطضسيس زض آى زضيافتي اسوي اضظش ٍ اٍضاق ذطيس ليوت هات

ؾواًت پطزاذت زض سطضسيس

ِ زاضي ٍ تَزُ زاضايي ٍ التػازي اهَض ٍظاضت اسٌاز، ايي ؾاهي•  هثلغ پطزاذت وِ ًحَي تِ هي گيطز؛ ًظط زض زٍلت هوتاظ زيَى ظهطُ زض ضا سطضسيس زض اٍضاق ايي تاظپطزاذت وطَض ول ذعاً
 .هي پصيطز غَضت اؾكطاض ٍ اّويت زضجِ ّواى تا ٍ گطفتِ لطاض زٍلت واضوٌاى حمَق پطزاذت تا ضزيف ّن سطضسيس، زض اسالهي ذعاًِ اسٌاز اسوي

هؼاهالت ثاًَيِ

 هؼاهالت واضهعز ّعيٌِ آًىِ ؾوي هي ضَز، تؼييي تماؾا ٍ ػطؾِ حسة تط ثاًَيِ تاظاض زض آًْا ليوت ٍ زاضت ذَاٌّس ضا ايطاى فطاتَضس زض هؼاهلِ لاتليت پصيطش، اظ پس اٍضاق ايي•
 .است ثاتت زضآهس تا تْازاض اٍضاق هؼاهالت سايط واضهعز هؼازل اسالهي ذعاًِ اسٌاز

هعيت هالياتي

، اسٌاز هعتَض اظ پطزاذت ّطگًَِ هاليرات هؼراف   «تَسؼِ اتعاضّا ٍ ًْازّاي هالي جسيس»لاًَى  7ول وطَض ٍ ّوچٌيي تثػطُ يه هازُ 1395لاًَى تَزجِ سال 5تثػطُ ( ّر)هكاتك تٌس •
.است

ًحَُ زضيافت اسٌاز ذعاًِ اسالهي

ُ ّاي .زٌّس اضائِ ضا اسالهي ذعاًِ اسٌاز زضيافت قطيك اظ هكالثات تػفيِ تماؾاي ذَز، هتثَع زستگاُ تِ هطاجؼِ تا هي تَاًٌس زاضًس زٍلت اظ هكالثاتي وِ پيواًىاضاًي وليِ•   زٍلتي زستگا
  ٍ تواس اقالػات اػالم ٍ َّيتي اقالػات تىويل ٍ ػاهل تاًه تِ هطاجؼِ اظ پس پيواًىاضاى .وطز ذَاٌّس السام ػاهل تاًه تِ هتماؾي هؼطفي تِ ًسثت ذَز ؾَاتف چاضچَب زض

 .زاضت ذَاٌّس ًيع فطٍش لاتليت ايطاى فطاتَضس ػؿَ واضگعاضي ّاي تواهي قطيك اظ اسٌاز ايي .گطفت ذَاٌّس تحَيل ػاهل تاًه اظ ضا اسٌاز ايي ذَز، تاًىي حساب ضواضُ

ػاهل پطزاذت زض سطضسيس

ِ اسالهي زض سطضسيس ضا اظ قطيك تاًه ػاهل تط• . سُ زاضزػْ ضطوت سپطزُ گصاضي هطوعي اٍضاق تْازاض ٍ تسَيِ ٍجَُ، ٍظيفِ پطزاذت ليوت اسوي اسٌاز ذعاً





1392سبل 

قبوًن   42ثىس 

مجلػ مىسضج زض  
َعاض   60قبوًن 

ميليبضز ضيبل  

مجلػ مىتطط  
ضسٌ اي وساضز

1393سبل 

«  ط»ثىس 
قبوًن  6تجػطٌ 

مجلػ مىسضج زض  
َعاض   30قبوًن 

ميليبضز ضيبل  

مجلػ مىتطط  
َعاض   10ضسٌ 

ميليبضز ضيبل 

1394سبل 

«  ط»ثىس 
قبوًن 6تجػطٌ 

مجلػ مىسضج  زض  
َعاض   50قبوًن 

ميليبضز ضيبل  

مجلػ مىتططٌ  
َعاض   50ضسٌ 

ميليبضز ضيبل

1395سبل 

«  َـ»ثىس 
قبوًن 5تجػطٌ 

مجلػ مىسضج زض  
َعاض   50قبوًن 

ميليبضز ضيبل

مجلػ مىتطط  
 75ضسٌ 

ميليًن ضيبل 

1395سبل 

تجػطٌ « ظ»ثىس 
قبوًن 5

مجلػ مىسضج زض  
َعاض   100قبوًن 

ميليبضز ضيبل  

-



ِ ترسّي  سرَي زٍلت هجاظ است اسٌاز ذعاًِ اسالهي تا حفظ لسضت ذطيس ضا تا سطضسيس يه تا سِ سال تِ غَضت تي ًام ٍ يا تا ًام، غازض وٌس ٍ ترِ هٌظرَض ت  ( ّـ
ِ اي ٍ هاتِ التفاٍت ليوت توام ضسُ تطق ٍ آب تا ليوت تىليفي فطٍش آى زض سٌَات لثرل ترِ    ت ّراي  ضرطو هسجل ذَز تاتت قطح ّاي توله زاضايي ّاي سطهاي

. ّعاض هيلياضز ضيال تِ قلثىاضاى غيطزٍلتي ٍاگصاض وٌس 75تِ ليوت اسوي تا سمف  1369/06/01لاًَى هحاسثات ػوَهي وطَض هػَب  20تطق ٍ آب هكاتك هازُ 
        َ  1384/09/01ب اسٌاز هعتَض اظ پطزاذت ّطگًَِ هاليات هؼاف هي تاضس ٍ تِ ػٌَاى اتعاض هالي هَؾرَع لراًَى تراظاض اٍضاق تْرازاض جوْرَضي اسرالهي ايرطاى هػر

اسٌاز ذعاًِ اسالهي اظ لاتليت زاز ٍ ستس زض تاظاض ثاًَيِ تطذَضزاض اسرت ٍ سراظهاى ترَضس ٍ    . هحسَب ضسُ ٍ تا اهؿاي ٍظيط اهَض التػازي ٍ زاضايي غازض هي ضَز
ذطيس ٍ فطٍش ايي اٍضاق تَسف تاًه هطوعي جوَْضي اسالهي ايرطاى  . اٍضاق تْازاض تايس تطتيثات اًجام هؼاهلِ ثاًَيِ آًْا ضا زض تاظاض تَضس يا فطاتَضس فطاّن وٌس

. هوٌَع است

ِ زاضي ول وطَض، تِ زٍلت اجاظُ زازُ هي ضَز تا هثلغ يىػس ّعاض هيلياضز ضيال اسٌاز ذعاًِ اس( س ي هٌتطط ٍ اسرٌاز  الهتِ هٌظَض استوطاض جطياى پطزاذت ّاي ذعاً
ِ ضيعي وطَض هَؾَع لاًَى تَزجِ سال  وٌس ٍ پطزاذت ايي اسرٌاز ضا لثرل    1395هعتَض ضا غطف ترػيع ّاي اٍلَيت زاض اتالغي اظ سَي ساظهاى هسيطيت ٍ تطًاه

ُ  هعتَض تسَيِ ًوايس تسرَيِ ايري اسرٌاز زض    . ايي اسٌاز اظ هاليات هؼاف تَزُ ٍ زض تَضس اٍضاق تْازاض لاتل زاز ٍ ستس هي تاضس. اظ پاياى سال اظ هحل اػتثاضات زستگا
ِ زاضي ول وطَض هي تاضس ٍ تسَيِ آى لثل اظ سطضسيس تَسف ذعاًِ هجاظ است . سطضسيس، همسم تط تواهي پطزاذت ّاي ذعاً

.  اًتمال تؼْسات هطتَـ تِ اسٌاز هٌتططُ تِ سال تؼس هوٌَع است



ِ ػٌَاى هي تَاًد اسالهي خصاًِ اسٌبد .گيسد لساز استفبدُ هَزد ًيص ٍثيمِ ث ًىتِ

1هبدُ 
 يه سبل اشاي ثِ (%15)دزصد پبًصدُ هجلغ حداوثس ثب هتٌبست هجلغي :خسيد لدزت حفظ -ة

.هي شَد اضبفِ هسجل ثدّي هجلغ ثِ دٍلتي غيس علجىبزاى علت پسداخت دز تبخيس

1تجصسُ 
  ٍضؼيت ّب صَزت اش ّسيه ثساي حَالِ صدٍز شهبى اش خسيد لدزت حفظ هحبسجِ شهبًي ثبشُ
  ػْدُ اجسايي دستگبُ هجبش همبم تَسظ دٍلتي غيس علجىبزاى صبدزُ حسبة ّبي صَزت يب

.هي ثبشد اسالهي خصاًِ اسٌبد اًتشبز تبزيخ تب ذي حسبة

  غيس علجىبزاى علت پسداخت دز تبخيس يه سبل اشاي ثِ (%15)دزصد پبًصدُ حداوثس هجلغ
 هحبسجِ ( ذي حسبة تَسظ ٍضؼيت صَزت تبييد ) ثدّي شدى لغؼي تبزيخ اش دٍلتي،
 .هي گسدد

–











1395سال  لاًَى بَدج1394ِسال  لاًَى بَدجِ
ترِ اظاي يىسرال   درصـذ   20هبلـ    هثلغي هتٌاسة تا حساوثط: حفظ لسضت ذطيس -ب( ا هازُ

.تأذيط زض پطزاذت قلة پيواًىاض تِ هثلغ تسّي هسجل اؾافِ هي ضَز
 زض تأذيط يىسال اظاي تِ درصذ15 هبل  حساوثط تا هتٌاسة هثلغي :ذطيس لسضت حفظ -ب (ا هازُ

.هي ضَز اؾافِ هسجل تسّي هثلغ تِ پيواًىاض قلة پطزاذت

پيواًكـاراى ييزدٍلتـي طـزف    زٍلرت ترِ    تسّي لاتل پطزاذت: تسّي هسجل -ج( 1هازُ 
ِ اي وِ تِ اسرتٌاز هرازُ   لزارداد  لراًَى هحاسرثات   ( 19)زض قطح ّاي توله زاضايي ّاي سطهاي

لاًَى هصوَض تسرجيل ضرسُ ٍ ترِ تأييرس شيحسراب ٍ       20ػوَهي وطَض ايجاز ٍ تا تَجِ تِ هازُ 
.ضئيس زستگاُ اجطايي شيطتف ضسيسُ تاضس

زض طلبكاراى ييزدٍلتي طـزف حاـا    زٍلت تِ  تسّي لاتل پطزاذت: تسّي هسجل -ج( 1هازُ 
ِ اي وِ تِ استٌاز هازُ  لاًَى هحاسثات ػوَهي وطرَض ايجراز ٍ   ( 19)قطح ّاي توله زاضايي ّاي سطهاي

لاًَى هصوَض تسجيل ضسُ ٍ تِ تأييس شيحساب ٍ ضئيس زستگاُ اجطايي شيطتف ضسيسُ  20تا تَجِ تِ هازُ 
.تاضس

ترا زسرتگاُ ّراي    لزارداد  پيواًكاراى ييزدٍلتي طزف: قلثىاضاى غيطزٍلتي -تٌس ز( 1هازُ 
ِ اي هٌرسضج زض پيَسرت ضرواضُ        اػتثراض  ) 1اجطايي هجطي قطح ّاي توله زاضايري ّراي سرطهاي

ِ اي .لَاًيي تَزجِ سٌَاتي( قطح ّاي توله زاضايي ّاي سطهاي

ييزدٍلتي حمَلي  پيواًكاراى ٍ سايز اشخاص حميمي ٍ: قلثىاضاى غيطزٍلتي -تٌس ت( 1هازُ 
ِ اي هٌسضج زض پيَسرت  حاا   طزف ُ ّاي اجطايي هجطي قطح ّاي توله زاضايي ّاي سطهاي تا زستگا
ِ اي)ٍ رديف ّاي هتفزلِ  1ضواضُ  ٍ لَاًيي تَزجِ سٌَاتي ( اػتثاض قطح ّاي توله زاضايي ّاي سطهاي

تَليذكٌٌذگاى ٍ عزضِ كٌٌذگاى ييزدٍلتي آ  ٍ بزق اس جولِ ساسهاى تأهيي اجتوـاعي  
ُ ّاي اجزايي بِ  ِ اي اس دستگا كِ در راستاي اجزاي طزح ّاي تولك دارايي ّاي سزهاي

. طَر هاتمين يا ييزهاتمين داراي هطالبات هي باشذ

تأييـذ آخـزيي صـَرت    ذطيرس اظ ظهراى    تاظُ ظهاًي هحاسثِ حفظ لسضت -1تثػطُ ( 2هازُ 
تَسف شي حساب ٍ همام هجاظ زستگاُ اجطايي تا تاضيد اًتطراض   ٍضعيت طلبكاراى ييزدٍلتي

. اسٌاز ذعاًِ اسالهي هي تاضس

صذٍر حَالِ بـزاي ّـز يـك اس    ذطيس اظ ظهراى   تاظُ ظهاًي هحاسثِ حفظ لسضت -1تثػطُ ( 2هازُ 
تَسرف همرام هجراظ     صَرت ٍضعيت ّا يا صَرت حاا  ّاي صادرُ طلبكـاراى ييزدٍلتـي  

. زستگاُ اجطايي ػْسُ شي حساب تا تاضيد اًتطاض اسٌاز ذعاًِ اسالهي هي تاضس

ٍسارت اهـَر التاـادي ٍ دارايـي اس هحـل      ّشيٌِ حك عاهليت تَسط( 10هادُ 
. پزداخت هي شَد 9اعتبارات هَضَع هادُ 

. حذف گزديذ

هطالبات لطعي دٍلت بابت كاَر لاًًَي كِ بِ ًيابت اس طلبكاراى  -1تبازُ  (12هادُ -
ُ ّاي اجزايي بذّكار كاز هـي شـَدا اس طزيـك صـذٍر اٍراق      ييزدٍلتي تَسط دستگا

.تاَيِ خشاًِ لابل تاَيِ هي باشذ
ٍاگذاري اسٌاد خشاًِ اسالهي در لبال سپزدُ حاي اجزاي كار بـا رعايـت    -2تبازُ 

آييي ًاهِ تضويي هعاهالت دٍلتي هَضَع تاَيب ًاهِ  6هادُ ( ت)تزتيبات همزر در بٌذ 
. هجاس است 1394/09/22ّـ هَرخ 50659ت/123402شوارُ 











تصفيِ ًمدي



استفبدُ اش اسٌبد خصاًِ اسالهيتصفيِ ثب 

پيوبًىبز

اػالم دستگبُ هسثَعِ
اػالم  ثِ ٍشازت اهَز التصبدي ٍ دازايي

دستگبُ اجسايي

ت صي  اػتجبز اش سَي سبشهبى 
ِ زيصي وشَزٍ تبهيي  هديسيت ٍ ثسًبه
ِ دازي ول وشَز ٍجِ اش سَي خصًا

ِ دازي ول  ٍازيص ٍجِ ثِ حسبة خصًا
وشَز

فسٍ  اسٌبد خصاًِ اسالهي تَسظ پيوبًىبز

وفبيت هٌبثغ 
دز خصاًِ 

پسداخت ثِ پيوبًىبز

خيسثلِ

اًتشبز اسٌبد خصاًِ اسالهي 
دجِ هصبز  دستگبُ- اختصب  اش هحل َث
پي  ثيٌي ثبشپسداخت دز ثَدجِ  تي-



: گبم اٍل
ٍشازت اهَز التصبدي ٍ دازايي 

تعييه حجم اوتطبض 
تعييه قيمت اسمي َط 
يضقٍ ي تبضيد سطضسيس

تعييه زيضٌ ياگصاضي 
غسيض مجًظ اوتطبض َط 
يك اظ مطاحل اسىبز 

ذعاوٍ اسالمي



:گبم دٍم•
 

ضيعي كطًضي ثطوبمٍ سبظمبن مسيطيت 

تعييه سُميٍ َطيك اظ زستگبٌ َبي اجطايي زيلت 

اضسبل جسيل ليست سُميٍ َط يك اظ زستگبٌ َب ثـٍ يظاض  امـًض    
اقتػبزي ي زاضايي



:گبم سَم•

ُ ّبي اجسايي ذي حسبة  دستگب

ــبضان    ــسي علجن ــت  ثى ايلًي
ؼيطزيلتــي ثــطاي ياگــصاضي 

اسىبز ذعاوٍ اسالمي

ترػــيع اســىبز ذعاوــٍ   1
اسالمي ثٍ علجنـبضان ؼيـط   
زيلتــي ي اضســبل اعال ــب  
ياگـــصاضي ثـــٍ ضـــطكت   

فطاثًضس ايطان 

2



ًوًَِ اهضبي ذيحسبة يب زييس دستگبُ اجسايي 
دز دستگبُ ّبي اجسايي فبلد  )هديس اهَز هبلي 

(ذيحسبة

:ث   اٍل
اضسبل ومًوٍ امضبي اضربظ مجبظ ظطؾ سٍ ضيظ پس اظ اثالغ سُميٍ َطيك اظ زستگبٌ َب  

ثٍ ضطكت فطاثًضس ايطان ي ضيوًضت ثٍ يظاض  امًض اقتػبزي ي زاضايي

ًوًَِ اهضبي ذيحسبة يب زييس دستگبُ اجسايي 
دز دستگبُ ّبي اجسايي فبلد  )هديس اهَز هبلي 

(ذيحسبة
ًوًَِ هْس دستگبُ اجسايي

هجبش ّس دستگبُ اجسايي( زاثظ)ًبهِ هؼسفي صبحجبى اهضب ٍ ًوبيٌدگبى

 :گبم چْبزم





: ث   دٍم
ضـبمل وـبو ي وـبو ذـبوًازگيت پسـت      )زستگبٌ اجطايي ( ضاثظ)اضسبل مطرػب  كبمل ومبيىسٌ 

    ٌ ـ  (سبظمبويت وطبوي ضايبوبمٍت ضـمبضٌ تلنـه مسـت يم ي َمـطا طاي َمـبَىگي زظو زض مًاقـ    ث
ضطيضي

:مثبل

تلفي ّوساُ   شوبزُ تلفي ًشبًي زايبًبهِ پست سبشهبًي ًبم خبًَادگي ًبم

- - - اضضس امًض مبلي كبضضىبس كمبلي  لي



تىويل اعالػبت هسثَط ثِ  -1
ٍاگذذرازي اسذذٌبد خصاًذذِ ثذذِ 
علجىذذبزاى غيذذس دٍلتذذي ثذذِ 
تفىيه هساحل اًتشذبز، ثذِ   
عَز وبهل، هغذبثك ثذب لبلذت    

MEFA1   ٍMEFA2فسم ّبي 

ازسذذبل اعالػذذبت لبلذذت  -2
ثِ صذَزت   MEFA1فسم ّبي

وبغري ثذب اهضذبي همبهذبت    
هجذذبش دسذذتگبُ اجسايذذي ثذذِ 
ّوساُ لَح فشسدُ فذسم ّذبي   
هروَز، ثب زػبيت هالحظبت ٍ 

ٍ هَم شدُ ثِ صَزت هْس

ازسذذبل اعالػذذبت لبلذذت  -3
فمذظ ثذِ    MEFA2فسم ّذبي  

صَزت لَح فشسدُ، ثب زػبيت 
هالحظذذبت ٍ ثذذِ صذذَزت   

ٍ هَم شدُ هْس

ازسبل اعالػبت ٍاگرازي اسٌبد خصاًِ اسالهي ثِ فساثَزس ايساى ٍ 
زًٍَشت ثِ ٍشازت اهَز التصبدي ٍ دازايي

 :گبم پٌجن



MEFA1فسم ّبي لبلت فبيل 

 1395ذالغٍ يضعيت ياگصاضي اسىبز ذعاوٍ اسالمي سبل :  1فسم شوبزُ  

1395خالصه وضعيت واگذاري اسناد خزانه اسالمي سال 
:....................معامالتينماد   

: ....................انتشار مرحله   (1)فرم شماره 

: .....................انتشار تاريخ   : ...................تاريخ تهيه   : ..................شماره طبقه بندي بودجه اي   : .................اجرايي دستگاه عنوان   

: ..................تاريخ سررسيد   

ميليون لايرارقام به 

اجراييبه دستگاه سهميه ابالغي 

اعالميرقم ميزان 

اعالم نشدهباقي مانده 
مجموعفعليقبلي

تنظيمكننده
وامضاءنامخانوادگينامو

مديرامورمالي/ذيحساب  
وامضاءنامخانوادگينامو

رييسدستگاهاجرايي
امضاءومهر/نامخانوادگينامو

MEFA1



   1395سبل اسالمي اسىبز ذعاوٍ يضعيت ياگصاضي  :2فسم شوبزُ 

1395سال اسالمي اسناد خزانه وضعيت واگذاري   

:....................نماد معامالتي

شماره فرم    

(2)
: ....................مرحله انتشار 

: .................اجرايي دستگاه عنوان   
:  طبقه بندي بودجه اي شماره 

..............
: .....................انتشار تاريخ : ...................تاريخ تهيه 

: ...................تاريخ سررسيد 

خانوادگينام و نام / شركتنام رديف
/  شماره ثبت

شناسنامه
(ميليون لاير)مبلغ شباكد بانكنام كد معامالتيكدملي/ مليشناسه 

تنظيمكننده
وامضاءنامخانوادگينامو

مديرامورمالي/ذيحساب
وامضاءنامخانوادگينامو

رييسدستگاهاجرايي
امضاءو/نامخانوادگينامو

مهر



ا تجبضثطحست مطرػب   1395سبل اسالمي اسىبز ذعاوٍ يضعيت ياگصاضي  :3شوبزُفسم 

برحسب مشخصات اعتبار 1395سال اسالمي اسناد خزانه وضعيت واگذاري    

:...................معامالتينماد  

...................: انتشار مرحله  (3)شماره فرم   
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1تجصسُ

. ومـي ثبضـس  قبثل اغالح ي يـب تؽييـط   ثِ ّيچ ػٌَاى اعال ب  اضسبلي ثٍ فطاثًضس ايطان 
ثىبثطايه زظو است زض َىگبو تُيٍ ي تنميل اعال ب  ي پيص اظ اضسبلت وُبيت زقـت زض  

.َب ي اعال ب  غًض  پصيطز زازٌ

2تجصسُ

زظو است فطو َبي مصكًض ثط اسبس مستىسا  ي مساضك ي اعال ب  اذص ضسٌ اظ َط يـك  
تًسـظ م بمـب  مجـبظ زسـتگبٌ     وُـبيي  اظ علجنبضان ؼيط زيلتي تنميل ي پـس اظ تبييـس   

.اجطاييت اضسبل ضًز



ٍ َـبي پـبپي ي زازٌ َـبي اعال ـبتي زض فبيـل        مسئًليت تغبثق اعال ب  مىسضج زض وبمـ
ي زض غًض   سو تغـبثقت زازٌ َـبي مىـسضج زض    مي ثبضس اكسل ثط ُسٌ زستگبٌ اجطايي 

.فبيل اكسل شذيطٌ ضسٌ زض لًح فططزٌ مالك  مل ذًاَس ثًز

4تجصسُ

آييه وبمٍ العامب  اسالمي اسىبز ذعاوٍ فطايىس ياگصاضي زظو است زض زستگبٌ َبي اجطايي 
تػـًيت وبمـٍ   مًضـً   )كل كطًض  1395قبوًن ثًزجٍ سبل ( 5)تجػطٌ  (َ )ثىس اجطايي 
ي العامب  مىـسضج  ( َيأ  محتطو يظيطان 2/4/1395مًضخ َ  53203  /38463ضمبضٌ 

.ومبيىسزستًضالعمل ضا لحبػ ايه زض 

6تجصسُ

5تجصسُ

ٌ َبي اجطايي منلنىس  ياگـصاض ضـسٌ ضا زض   اسالمي اعال ب  مطثًط ثٍ اسىبز ذعاوٍ زستگب
ي ثٍ معبيوت وظبض  مـبلي ي ذعاوـٍ   تنميل زض م بع  ظمبوي مبَبوٍ ( 3)قبلت فطو ضمبضٌ 

.ومبيىسزاضي كل كطًض اضسبل 



MEFA 2فسم ّبي لبلت فبيل 

اش ب   -1395ذالغٍ يضعيت ياگصاضي اسىبز ذعاوٍ اسالمي سبل : 4-1فسم شوبزُ 
حميمي

برحسب اشخاص حقيقي 1395سال اسالمي اسناد خزانه واگذاري تفصيلي وضعيت 

(4-1)فرم شماره 

...........مورخ .................. روز لغايت .................... مورخ  ............. از روز ليست تخصيص 

:  اجرايي دستگاه عنوان  

.................
: ..............طبقه بندي بودجه اي شماره 

:  تاريخ تهيه 

...................
: ....................انتشار مرحله   

نام خانوادگينامرديف
شماره 

شناسنامه
تاريخ تولدكد مليمحل صدور

شماره 

تلفن 

طلبكار

آدرس 

طلبكار
نام پدر*جنسيت

شماره 

تلفن 

همراه

كد معامالتيكد شبانام بانكايميل

نوع 

اوراق 

تخصيص 

يافته

تعدادتاريخ سررسيدتاريخ انتشار 

1

2

MEFA2



MEFA 2فسم ّبي لبلت فبيل 

:4-1فسم شوبزُ 

اش ب  حميمي
هثبلػٌَاى
هحوَدًبم

تجسيصيًبم خبًَادگي
2645شوبزُ شٌبسٌبهِ

تْساىهحل صدٍز
0012345678ود هلي

1360/01/01تبزيخ تَلد
0215555555شوبزُ تلفي پيوبًىبز

3تْساى، خيبثبى اًمالة، وَچِ افضلي، پالن  دزس پيوبًىبز
M*جٌسيت
هحودًبم پدز

09121234567شوبزُ تلفي ّوساُ
Mahmud@yahoo.comايويل

ثبًه هلي ايساىًبم ثبًه
IR87-0140-1000-8102-1200-1220-07ود شجب

05308تجس**ود هؼبهالتي
500***تؼداد



MEFA 2فسم ّبي لبلت فبيل 

اش ب  حمَلي -1395ذالغٍ يضعيت ياگصاضي اسىبز ذعاوٍ اسالمي سبل : 4-2فسم شوبزُ 

بر حسب اشخاص حقوقي 1395سال اسالمي نهايي اسناد خزانه وضعيت تفصيلي واگذاري 

(4-2)فرم شماره 

...........مورخ .................. روز لغايت .................... مورخ  ............. از روز ليست تخصيص 

:  اجرايي عنوان دستگاه 

.................
: ....................انتشار مرحله   : ...................تاريخ تهيه : ..............طبقه بندي بودجه اي شماره 

تاريخ ثبتشناسه ملّيمحل ثبتشماره ثبتنام شركترديف

شماره 

تلفن 

طلبكار

آدرس  

طلبكار
نوع شركت

نام 

مديرعام)مدير

ل يا مدير 

(مالي

شماره 

تلفن همراه 

مدير

كد معامالتيكد شبانام بانكايميل
نوع اوراق 

تخصيصي
تعدادتاريخ سررسيدتاريخ انتشار

1

2

3



MEFA 2فسم ّبي لبلت فبيل 

:4-2فسم شوبزُ

حمَلي اش ب 

هثبلػٌَاى

ايساى  ةًبم شسوت

582535شوبزُ ثجت
تْساىهحل ثجت
10480010565شٌبسِ هلّي
1342/01/01تبزيخ ثجت

0212222222شوبزُ تلفي پيوبًىبز
3تْساى، خيبثبى گبًدي،وَچِ سي ٍ پٌجن، پالن  دزس پيوبًىبز

هسئَليت هحدٍدًَع شسوت
هحود عبلمبًي(هديسػبهل يب هديس هبلي)ًبم هديس

09121234567شوبزُ تلفي ّوساُ هديس
taleghani@yahoo.comايويل

ثبًه پبزسيبىًبم ثبًه
IR87-0140-1000-8102-1200-1220-07ود شجب

19888شسن**ود هؼبهالتي
500***تؼداد



MEFA 2فسم ّبي لبلت فبيل 

( 4-2)تب  1اعالػبت تىويل شدُ دز لبلت فسم ّبي •
( شبهل اعالػبت يه ّفتِ وبهل)ثِ صَزت ّفتگي 

دز لبلت لَح فشسدُ هْس ٍ هَم شدُ تْيِ، ٍ ثذساي  
.شسوت فساثَزس ايساى ازسبل خَاّد شد

فشسدُ هي ثبيد ثب زػبيت هالحظبت هسثذَط دز  لَح •
داخل پبوت ه صَ  ) خصَ  هىبتجبت هحسهبًِ 

.ازسبل شَد( ٍ ثِ صَزت دزثستِ ٍ هْس شدُ



َط يك اظ علجنبضان ؼيطزيلتي ثـب اعال ـب  تجتـي زض    ػدم تغبثك اعالػبت زض غًض  
سبيط مطاج  اظ جملـٍ ازاضا  تجـت ضـطكتُب ي مبلنيـت غـىعتي ي يـب سيسـتم ثـبوني ت         

اظ شي ضثـظ  َبي اجطايي  اضربظ مصكًض تب ظمبن اغالح اعال ب  ي  ًز  تًسظ زستگبٌ
فطاثًضس ايـطان اضـربظ حـصؾ ضـسٌ ي ززيـل      . )ذًاَىس ضس حر فُطست ياگصاضي 

(.حصؾ آوُب ضا ثٍ اعال  زستگبٌ اجطايي مطثًط ذًاَس ضسبوس

7تجصسُ

8تجصسُ

ياجس ضطايظ زضيبفت اسىبز ذعاوٍ اسـالمي  دز چٌد هسحلِ پيمبونبض زض غًضتي كٍ يك 
زض غًضتي . مي گطززت اعال ب  ايه اضربظ زض پىس ضكًضز اعال بتي تُيٍ ي اضسبل گطزز

كٍ اعال ب  مطثًط ثٍ ترػيع اسـىبز ذعاوـٍ زض پىـس مطحلـٍ تُيـٍ ي ثـطاي ضـطكت        
.گطززفطاثًضس اضسبل مي گطززت اعال ب  جسيس وجبيس ضبمل اعال ب  قجلي 



اسىبز ذعاوٍ اسالمي زض زفبتط زستگبٌ اجطايي شي ضثظ ي ازاضٌ كل مـسيطيت ثـسَي َـب ي    
ثٍ ضمبضٌ )تعُسا   مًمي زيلت ثط اسبس زستًضالعمل حسبثساضي اسىبز ذعاوٍ اسالمي 

زض قبلت وظبو حسـبثساضي ثرـص  مـًمي ثـب ضيينـطز      ( 30/1/1395مًضخ  12279/54
.ا مبل حسبة مي ضًز( 1395وسرٍ سبل ) تؼْدي

9تجصسُ 

ثٍ ييژٌ زض مًضز حجم ايضاق ترػيع )زض غًض  ثطيظ َطگًوٍ ذغب زض اعال ب  اضسبلي 
يجـًز وساضـتٍ ي   ّذيچ ػٌذَاى   ت امنبن اغالح زض سبمبوٍ َبي معبمالتي ثٍ (زازٌ ضسٌ

اغالح مجلػ ايضاق غطفبً ثب و ل ي اوت بل ايضاق اظ عطيق ذطيس ي فطيش آن اوجبو ذًاَـس  
. ضس

10تجصسُ 



ود ثَزسي اش سِ حس  ٍ پٌج زلن تشىيل هي شَد وِ صسفبً تَسذظ  
شسوت سپسدُ گرازي هسوصي اٍزاق ثْبداز ٍ تسَيِ ٍجَُ ايجبد شدُ 

.ٍ ثِ ّس ش   حميمي ٍ حمَلي ت صي  هي يبثد

ود ثَزسي 



الذاهات فزابَرس ايزاى بِ هٌظَر آهادُ ساسي ساهاًِ  

هعاهالت ٍ ايجاد ًواد ٍ عزضِ اٍليِ  

زضيافت تأييسيِ حسالل حجن ػطؾِ اٍليِ ٍ ًػاب تَسف فطاتَضس ايرطاى  •

اظ ساظهاى تَضس

ًاهِ تِ ضطوت سپطزُ گصاضي هطوعي اٍضاق تْازاض ٍ تسَيِ ٍجَُ ٍ ضطوت •

هسيطيت فٌاٍضي تَضس تْطاى جْت ايجاز ًواز ٍ سپطزُ ًوَزى اسٌاز

اًتطاض اقالػيِ پصيطش زض ٍب سايت ايطاى جْت اقالع تاظاض•

عزضِ اٍليِ

فطآيٌس ػطؾِ ّط سطي اظ اسٌاز ذعاًِ اسالهي تِ تاظاض ٍ  : ػطؾِ اٍليِ•
تطاي اٍليي تاض  

ػطؾِ اٍليِ ٍ ضطٍع هؼاهالت ثاًَيِ اسٌاز ذعاًِ اسالهي هٌَـ تِ •
زضيافت زضذَاست ػطؾِ اظ قطف زاضًسگاى اٍليِ اسٌاز ذعاًِ اسالهي، تِ  

.  هيعاى حسالل حجن ػطؾِ اٍليِ هي تاضس

حسالل حجن ػطؾِ اٍليِ زض اقالػيِ ػطؾِ اٍليِ وِ حسالل زٍ ضٍظ  •
واضي لثل اظ ػطؾِ اٍليِ اظ قطيك ٍب سايت ضسوي ضطوت هٌتطط  

.  ذَاّس ضس، تِ اقالع ػوَم سطهايِ گصاضاى هي ضسس

الظم است فطم تؼْس ػطؾِ اٍليِ اسٌاز ذعاًِ اسالهي تَسف پيواًىاضاى  •
هتماؾي ػطؾِ زض سطتطي ضطوت پيواًىاض تىويل ضسُ ٍ تِ فطاتَضس  

.  ايطاى اضسال گطزز

زض غَضتي وِ زضذَاست ّاي ػطؾِ ووتط اظ حسالل  : تصوط تسياض هْن•
حجن ػطؾِ اٍليِ تأييس ضسُ تَسف ساظهاى تَضس تاضس، اهىاى ػطؾِ  

اٍليِ همسٍض ًثَزُ ٍ هؼاهالت ثاًَيِ اسٌاز تا ظهاى ضسيسى حجن ػطؾِ تِ  
هيعاى همطض تِ تؼَيك ذَاّس افتاز  

 :گبم ّفتن :گبم ششن





عزضِ اٍليِ ٍ كشف ليوت 

پس اظ ايجاز ًواز ٍ سپطزُ ضسى اسٌاز، ٍ ّوچٌيي زضيافت تؼْسًاهِ ّاي ػطؾِ اٍليِ اسٌاز  •

ذعاًِ اسالهي تا حجن تأييس ضسُ تَسف ساظهاى تَضس، فطاتَضس ايطاى اقالػيِ ػطؾِ اٍليِ  

اسٌاز ذعاًِ اسالهي ضا زض ٍب سايت ايي ضطوت هٌتطط هي ًوايس؛ 

پس اظ اًجام ػطؾِ اٍليِ ٍ وطف ليوت، هؼاهالت ثاًَيِ زض تاظاض اتعاضّاي ًَيي هالي فطاتَضس •

.  ايطاى ضطٍع ذَاّس ضس

 :گبم ّشتن













پيشنهاد داشتن ربانهم منظم ااشتنر اسناد خزاهن اسالمي 
1

اًتطاض اٍضاق تِ غَضت ّفتگي يا زٍ ّفتِ يه تاض تا حجن پاييي تط تطاساس فطآيٌس اضائِ ضسُ زض يه ضٍظ هطرع ٍ تا  •
.تاضيد ّاي سطضسيس هٌظن

2
( هثالً ضٍظ زٍضٌثِ)ػطؾِ اسٌاز زض يه ضٍظ هطرع زض ّفتِ •

3
(ايي اضراظ زض سطضسيس اهىاى زضيافت ٍجِ ضا ذَاٌّس زاضت)زضيافت وس هؼاهالتي تَسف تطذي اظ پيواًىاضاى •

4
ضطوت زض ػطؾِ اٍليِ پيواًىاضاى تِ زليل ًياظ تِ ًمسيٌگي •

5
اضسال هٌظن ليست ّا زض هماقغ ّفتگي تِ فطاتَضس ايطاى اظ سَي تاًه ػاهل  •

6 
تؼييي سْويِ ّط زستگاُ تا هطاضوت شيحساب زستگاُ شيطتف •

7

ِ اي هسيطيت گطزز تا • ِ ضيعي وطَض ٍ زستگاُ شيطتف تِ گًَ ترػيع اسٌاز تِ پيواًىاضاى تا هطاضوت ساظهاى هسيطيت ٍ تطًاه
اٍلَيت زض ترػيع اٍضاق تِ پطٍغُ ّايي تاضس وِ تىويل آًْا ظٍزتط تِ ًتيجِ ٍ تسَيِ تسّي ّاي هؼَق سثة تسطيغ زض 

.  تىويل پطٍغُ ٍ ضطٍع تْطُ تطزاضي آى گطزز



توهج شمابا تشكر از حسن 


