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 داوشگاٌ َای سایت میسباوی قًاعذ

 سبدُ ثيبى ثِ ثبضذ، هي خذهبت ٍ سشٍيس ثْتش ّشچِ اسائِ جْت ّوذيگش ثِ پيوبى ثلىِ تْذيذ، ًِ ، ؾَاثف ٍ ضشايف ايي ٍجَدي فلسفِ

 ثػَست ضوب سؾبيت جْت ضَين هي هتًْذ ًيض هب ًطَد، پبيوبل هطتشوبى سبيش حمَق لَاًيي، سيبيت ثب وٌيذ هي ووه هب ثِ ضوب تش،

 .وٌين تالش سٍصي ضجبًِ

 خذمبت ارائه ضوابط و شرایط

 اص يه ّش دسخَاست هحؽ ثِ وٌٌذ هي تَافك تْشاى، پضضىي يلَم داًطگبُ ّبست خذهبت اص وٌٌذگبى استفبدُ ٍ هطتشوبى توبهي

 ٍجَد فلسفِ .ًوبيٌذ هي لجَل ٍ سيبيت سا است آهذُ ًبهِ ضيَُ ايي دس وِ هيضثبًي خذهبت اسائِ ؾَاثف ٍ ضشايف هجوَيِ، ايي خذهبت

 اقاليبت، فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت ّبي سشٍيس اص استفبدُ ؾوي هطتشوبى وِ است هكلت ايي اص اقويٌبى حػَل اي، تَافمٌبهِ چٌيي

 اختالل ثب سبيشيي ثِ هجوَيِ ايي دّي سشٍيس وِ آٍسًذ ًوي ثَجَد ضشايكي ٍ وٌٌذ هي سيبيت ًيض سا وٌٌذگبى استفبدُ سبيش حمَق

  .ضَد هَاجِ

 اص ّشيه اغالح ٍيب حزف اؾبفِ، حك اقاليبت، فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت ّبستيٌگ فٌي ٍاحذ ٍ ضَد ًوي ضبهل سا جضئيبت استفبدُ، لَايذ

 سا همشسات ايي اص يه ّش دس تغييش ّشگًَِ هيگشدد هتًْذ اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت ّوچٌيي .داسد صهبى ّش دس سا همشسات ايي هَاسد

 سسبًي اقالو ايويل قشيك اص يب ٍ دادُ لشاس ّب سشٍيس ٍ خذهبت اص استفبدُ ٍ اسائِ ؾَاثف ٍ ضشايف ثخص دس خَد سبيت ٍة قشيك اص

 .ًوبيذ الذام لجلي هطتشوبى حمَق حفم جْت هٌبست ّبي سيبست ايوبل ثِ ًسجت ٍ ًوَدُ

 .است تَافمٌبهِ ايي هفبد اص وبهل آگبّي هٌضلِ ثِ اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت اص ّبستيٌگ ٍ داهٌِ جْت وتجي دسخَاست - يه ثٌذ

 سيبيت ثبيذ ٍ ضذُ ايوبل ّبستيٌگ ٍ داهٌِ وٌٌذگبى دسخَاست توبهي ثشاي آيٌذ هي اداهِ دس وِ استفبدّبي همشسات ٍ ضشايف - دٍ ثٌذ

 .گشدًذ

 : هبستینگ و دامنه خذمبت بر حبکم مقررات

 : (Resources) سرور منببع -1

 هَسد هٌبثى يب ثبيست هي وٌذ، استفبدُ ... ٍ ضجىِ هٌبثى حبفهِ، ، CPU جولِ اص سشٍس هٌبثى اص ثباليي هيضاى اص وِ سبيتي ٍة ّش

 سشٍس اص استفبدُ ضشايف .دّذ استمبء  (VPS) اختػبغي سشٍس يه ثِ سا خذهبتص ٍيب دّذ وبّص لجَلي لبثل سكح تب سا استفبدُ

 دس لؿبٍت هشجى تٌْب اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت .است ضذُ ثيبى  (Data center) داًطگبُ دادُ هشوض ًبهِ ضيَُ دس اختػبغي

 يولىشد ثب فًبليتص ضَد دادُ تطخيع وِ ٍة هيضثبًي سشٍيس ّش .ثبضذ هي است، سشٍس هٌبثى اص استفبدُ ثبالي هيضاى وِ آًچِ هَسد

 .ضذ خَاّذ ثستِ لجلي ايالم ثذٍى است، تؿبد دس ضجىِ سالهت يب سشٍس غحيح

 

 : (Spam) هرزنبمه ارسبل -2

 ايي ايٌىِ ثِ تَجِ ثذٍى )گَيٌذ هي اسپن اسسبل يول ايي ثِ وِ( ايٌتشًت قشيك اص ثبصسگبًي ٍيب ؾشٍسي غيش پيبهْبي صيبدي حجن اسسبل

 ٍيب تَصيى گًَِ ّش .است هوٌَو خيش، ًوبيذيب هي ايجبد اختالل هب هطتشوبى ثِ دّي سشٍيس دس يب ٍ وٌذ هي پش سا سشٍس نشفيت يول

 هوٌَو داسًذ، لشاس هجوَيِ ايي سشٍسّبي سٍي ثش وِ سبيتْبيي سٍي ثش ًيض، سًٍذ هي وبس ثِ ّشصًبهِ اسسبل ثشاي وِ افضاسّبيي ًشم فشٍش



 چِ ايٌىِ هَسد دس خَد غالحذيذ ثِ وِ داسد هي هحفَل خَد ثشاي سا گيشي تػوين حك ايي( اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت . است

 .) ًوبيذ گيشي تػوين وٌذ، هي هطخع سا ثٌذ ايي اص تخلف هَسدي

 : اجرایی هبی برنبمه -3

 ثستِ داسد ًبدسستي تأثيش ضجىِ سالهت يب سشٍس، يولىشد ثش وِ ثشسذ ًهش ثِ يب ًوبيذ ايجبد سا اي ثبلمَُ اهٌيتي خكش وِ اي ثشًبهِ ًَو ّش

 ثب وِ سا اجشايي ّبي ثشًبهِ اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت .گشديذ خَاّذ حزف لجلي اقالو ثذٍى ٍ خَدوبس غَست ثِ يب ٍ ضذ خَاّذ

 هَسد خشاثىبساًِ اّذاف ثب ضَد دادُ احتوبل وِ سا اي ثشًبهِ ّش يب ٍ ّستٌذ استجبـ دس يب اًذ ضذُ هيضثبًي هذيشيت ايي تَسف وِ سبيتْبيي

 .داًذ ًوي هجبص گيشًذ، هي لشاس استفبدُ

 : مشخصبت واقعی اطالعبت -4

 استخذاهي ساثكِ حتوب وِ فٌي وبسضٌبس ًبم(هَسدًيبص اقاليبت ، ّبستيٌگ ٍ داهٌِ دسخَاست ثشاي ّستٌذ هَنف هطتشوبى وليِ

 .ًوبيٌذ ايالم هًتجش ٍ دليك غَست ثِ سا )ايويل ،آدسس ّوشاُ ٍ اداسي تلفي ضوبسُ ثبضذ، داضتِ ثبداًطگبُ

 : سبیت وة مبلکیت-5

 ثِ دسخَاست ًبهِ دس دٌّذُ دسخَاست يٌَاى ثِ ًبهص وِ است سبصهبًي ٍاحذي هطتشوبى، ّبي سشٍيس ٍ سبيتْب ٍة لبًًَي هبله

 .است گشديذُ اسسبل اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت

 

 

 : قبنونی غیر استفبده-6

 يلَم داًطگبُ لبًًَي ؾَاثف قجك ثش ٍ لبًًَي اّذاف ثب ثبيست هي فمف اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت هيضثبًي خذهبت ٍ سشٍسّب

 جوَْسي لَاًيي ثب هغبيشت دس وِ هكبلت، يب دادُ اقاليبت، ًَو ّش تَصيى يب ًگْذاسي اسسبل، .ثگيشًذ لشاس استفبدُ هَسد تْشاى، پضضىي

 ايي .است هوٌَو ضَد، هطخع لبًَى ًَو ّش اص تخلف تسْيل ثبيث هستميوبً وِ آًچِ ثبضذ،يب الوللي ثيي لَاًيي ًيض ٍ ايشاى اسالهي

 سهَص تجبسي، يالئن تػبٍيش، ، (Copyright) هكبلت- چبح حك -1 :ضَد ًوي آى ثِ هحذٍد اهب ضَد، هي ريل هَاد ضبهل هَاسد

 ٍيب ثبضٌذ ًبٌّجبس ٍ اخاللي غيش وِ هكبلجي -2ثبضٌذ گشفتِ لشاس استفبدُ هَسد سسوي هجَص ثذٍى وِ هًٌَي هبلىيت حمَق ديگش يب تجبسي

 فشيت هٌهَس ثِ سبيت اص استفبدُ -4ديگشاى يليِ ثش اوبريت ًطش يب سبصهبًْب ٍ اضخبظ- ثِ تَّيي 3 - .ًوبيٌذ ايوبل لبًًَي غيش تْذيذات

 ثب هشتجف غيش سبيتْبي يب ضخػي سبيت ثبسگزاسي ثشاي داًطگبُ ّبست اص استفبدُ -5لجيل ايي اص هسبئلي ٍ ثشداسي والُ ٍ ثبصديذوٌٌذگبى

 ... ٍ آى ّبي هجوَيِ- صيش ٍ داًطگبُ

 : شبکه و سیستم از استفبده سوء -7

 الصم الذام جْت اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت حك هسبئلي چٌيي ثشٍص غَست دس ٍ است هوٌَو ضجىِ يب سيستن اهٌيت وشدى هختل

 ّب، دادُ اص هجبص غيش استفبدُ يب دستشسي ) 1 :ضَد هي ريل هَاسد ضبهل ضجىِ يب سيستن اهٌيت دس اختالل اص ّبيي ًوًَِ .است هحفَل

 ضذُ اسائِ خذهبت دس هذاخلِ ) 3 ضجىِ، يب سيستن يه پزيشي آسيت آصهبيص يب اسىي جستجَ، ثشاي تالش گًَِ ّش ) 2 ضجىِ يب سيستن



 يه فؿبي وشدى پش ثشاي يبهذاًِ تالش ) 5 الىتشًٍيىي، ّبي ًبهِ اقاليبت ثِ دستشسي ثشاي تالش ) 4 ضجىِ، يب هيضثبى وبسثش، ّش ثِ

 ... ٍ آًْب هبلىبى اص هجَص ثذٍى سبيتْب ٍة اقاليبت حزف ٍيب تغييش ثشاي تالش ) 6 سيستن،

 : تخریبی فعبلیتهبی سبیر و ویروسهب -8

 هوٌَو ايٌتشًتي ّبي تشٍجبى يب ّب وشم ٍيشٍسْب، اسسبل يب ايجبد ثشاي اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت تجْيضات يب ّب سشٍيس اص استفبدُ

 .است هوٌَو وشدى DOS ٍ Email Bombing ٍ Flood حوالت ايجبد ثشاي تالش گًَِ ّش ؾوي دس .است

 : هب مسئولیت-9

 هطتشوبى سبيش حمَق وِ ضَد هي خَاستِ آًْب اص ٍ ّستٌذ ايٌتشًت سٍي ثش خَد فًبليت هسئَل اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت هطتشوبى

 اص وِ هطتشوبًي ثِ ضذُ اسائِ خذهبت وِ داسد هي هحفَل خَد ثشاي سا حك ايي اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت .ثطوبسًذ هحتشم سا

  .وٌذ هًلك سا داسد هطتشوبى ديگش ثش هخشثي تأثيش وِ وٌٌذ هي استفبدُ اي گًَِ ثِ هجوَيِ خذهبت

 .است لبًًَي غيش ديگش ّبي داهٌِ ثِ تْشاى پضضىي يلَم داًطگبُ ّبي داهٌِ وشدى Redirect -1تجػشُ 

 .است هًزٍس tums.ac.ir داهٌِ اص غيش ثِ ّبي داهٌِ ثجت اص اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت -2تجػشُ 

 سرویسهب در تغییرات اعمبل -11

 اهىبًبت ًػت ٍيب حزف استمبء، تغييش، ثِ ًسجت ثذاًذ، غالح صهبى ّش وِ داسد سا حك ايي اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت

 ثِ سبيت ٍة قشيك اص سا تغييشات ايي لضٍم غَست دس تَاًذ هي هجوَيِ ايي .ًوبيذ الذام خَد افضاسي سخت ٍ افضاسي ًشم

 .وٌذ ايالم خَد هطتشوبى

 : (Backup) اطالعبت از پشتیببن نسخه تهیه -11

 ٍ ًذاضتِ هسئَليتي ّيچگًَِ خَد ّبسيٌگ ّبي سيستن پطتيجبى ًسخِ صهيٌِ دس اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت

 .است ّبست هبله يْذُ ثش ّبست اص پطتيجبى تْيِ هسئَليت

 : محرمبنگی و امنیت -12

 اقاليبت- اًتمبل ثشاي هًيٌي حذّ دس تلفي ٍ دٍسًگبس پست، هبًٌذ استجبقي ّبي هحيف سبيش هبًٌذ ايٌتشًت هحيف ولي قَس ثِ- يه ثٌذ

 خَد تالش توبم فٌي ٍاحذ آًىِ ؾوي دليل ّويي ثِ .ضًَذ سوى استشاق اقاليبت است هوىي هحيكْب ايي وليِ دس .داسد اهٌيت هحشهبًِ

 ّويطِ وِ خَاّذ هي هطتشوبى اص حبل ايي ثب ًوبيذ، هي هحشهبًِ غَست ثِ اقاليبت تجبدل ٍ ًگْذاسي ثشاي اهي هحيكي ايجبد ثشاي سا

 تجبدل اهٌيت ثب ساثكِ دس هسئَليتي گًَِ ّيچ اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت .ًوبيٌذ فشؼ اهي ًب سا خَد ايٌتشًتي آًاليي استجبقبت

 .پزيشد ًوي سا ديگش جبّبي ثب خَد سشٍسّبي ٍ ضجىِ اص اقاليبت

 - .ثبضذ هي خَد ّبي سشٍيس پبيِ اهٌيت حفم هسئَل خَد اهٌيتي تذاثيش ثب اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت- دٍ ثٌذ

 هَسد ّبي ثشًبهِ يب ٍ ّب application افضاسّب، اصًشم ًبضي ايوٌي ؾًف ثِ ًسجت هسئَليتي اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت - سِ ثٌذ

 .ًذاسد سا هطتشوبى استفبدُ



  .ًذاسد خَد ٍسشٍسّبي هطتشن ثيي هب دادُ تجبدل اهٌيت ثِ ًسجت هسئَليتي اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت - چْبس ثٌذ

 ثبلث اضخبظ تَسف هطتشن، سشٍيسْبي يجَس ولوِ گشفتي اختيبس دس ثِ ًسجت هسئَليتي اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت - پٌج ثٌذ

 .ًذاسد

 ٍ ثَدُ هطتشن سشٍيس دس هَجَد افضاسّبي ًشم ٍ ّب دادُ وليِ هحشهبًگي سيبيت ثِ هَنف اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت - ضص ثٌذ

 . داد ًخَاّذ لشاس ثبلث اضخبظ اختيبس دس آًشا ّوچٌيي

 

 دسخَاست ًبهِ دس اؾبفي يب ٍ هتًبسف غيش هبطٍلْبي يب ٍ خبظ سشٍيسْبي ثِ ًيبص غَست دس ّستٌذ هَنف ّبستيٌگ وٌٌذگبى دسخَاست

ثب  سا خَد ًهش هَسد ًسخِ ّوشاُ ثِ ًيبص هَسد هبطٍلْبي ٍ ّب سشٍيس ًبم ، ٍاؾح ٍ هطخع غَست ثِ اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت ثِ

 الذام هَجَد سشٍيسْبي ثِ هَاسد آى وشدى اؾبفِ ثِ غالحذيذ، غَست دس اقاليبت فٌبٍسي ٍ آهبس هذيشيت ًوبيٌذ. اسائِ ِ داليل فٌيئاسا

 .ًوَد خَاّذ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 مشخصات فىی سایت مًرد تقاضا

 .نمبییذ تکمیلدقت ه بموارد زیر را  لطفبً ،محترمکبرشنبس فنی 

الصم ٍ ؾشٍسي  سيبيت هَاسد صيش جْت قشاحي ٍ پيبدُ سبصي  ًشم افضاس ّبي هجتٌي ثش ٍة هشاوض ٍاثستِ ثِ داًطگبُ يلَم پضضىي تْشاى،

 است.

هَسد ًهش  CMS( ثِ غَست هبطٍالس ٍ غيش ٍاثستِ ثِ ّستِ CMSقشاحي پَستِ سيستوْبي هجتٌي ثش ّستِ هذيشيت هحتَي ) -1
 ثبضذ ثِ قَسيىِ ّش لحهِ اهىبى ثِ سٍص سسبًي ّستِ ٍجَد داضتِ ثبضذ.

غيش لبًًَي هيجبضذ ٍ دس  ضذُ nullاستفبدُ وشدى اص پَستِ ّبي دس ّش ضشايف ثشاي پيبدُ سبصي پَستِ ٍ لبلت ٍة سبيت  -2

ضذُ هذيشيت ًسجت ثِ غيش فًبل وشدى ٍة سبيت هَسد ًهش الذام خَاّذ  nullغَست هطخع ضذى استفبدُ اص پَستِ ّبي 
 وشد.

ثِ ضىلي وِ دس ّش لحهِ لبثليت ثِ سٍصسسبًي پَستِ ثذٍى تغييشات دس  پَستِجذاسبصي فبسسي سبص پَستِ هَسد استفبدُ اص خَد  -3
 فبسسي سبصي آى اهىبى پزيش ثبضذ.

 استفبدُ ضذُ دس آى ٍجَد داضتِ ثبضذ. frameworkقشاحي ٍة سبيت ثِ ًحَي وِ لبثليت ثشٍصسسبًي افضًٍِ ّب ٍ  -4
ٍ ايوبل هحذٍديت جْت جلَگيشي اص دستشسي ّبي استفبدُ اص افضًٍِ ّبي اهٌيتي جْت هذيشيت ٍ حفبنت هحتَي ٍة سبيت  -5

 آهبس ٍ فٌبٍسي اقاليبت داًگبُ يلَم پضضىي تْشاى. هذيشيت غيش هجبص ٍ اهىبى گضاسش گيشي دس غَست دسخَاست 
گبُ يلَم طآهبس ٍ فٌبٍسي اقاليبت داً هذيشيت تَاًبيي دس ايوبل تغييشات دس ٍة سبيت دس غَست گضاسش هَاسد اهٌيتي اص سَي  -6

 پضضىي تْشاى.

 

 ثِ هَاسد خَاستِ ضذُ دس ريل پبسخ دّيذ :  "لكفب

  :استفبدُ ضذُ دس ٍة سبيت ٍ ّوچٌيي آدسس دليك پَضِ هشثَـ ثِ آپلَد فبيل fileuploaderتًييي  -1

 

 

 ٍجَد داسد يب خيش ؟ اهىبى هحذٍدسبصي آپلَد فبيل دس پَضِ هَسد ًهش ثش اسبس ًَو فبيل -2

 

 : ) ّبست ّبي ٍيٌذٍصي (  ًسخِ پطتيجبى اص ٍة سبيت ٍ پبيگبُ دادُ ّبهًشفي هىبًيضهي جْت گشفتي  -3

 

 

  



 ايي لسوت تَسف قشاح ٍ پيبدُ سبص ٍة سبيت تىويل ضَد.

 :پريشٌ طراحی ومایىذٌ شرکت در ایهي یا مشخصات فردی طراح يب سایت 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگي: .1

 هذسن ٍ سضتِ تحػيلي: .2

 ىبسي ثب داًطگبُ:ّو ًَو  .3

 سَاثك وبسي دس استجبـ ثب پشٍطُ هَسد ًهش:هذاسن ٍ  .4

 هيضاى آضٌبيي ثب پٌلْبي هذيشيت ٍة: .5

 هيضاى آضٌبيي ثب صثبى ّبي ثشًبهِ سبصي ،فشين ٍسن ّب ٍ پبيگبُ دادُ ّب: .6

 اطالعات شرکت طراح ي پیادٌ ساز يب سایت:

 ًبم ضشوت : .1

 ضوبسُ توبس: .2

 آدسس ايويل: .3

 

 

 

بهِ هيضثبًي ٍة ٍ خذهبت ّبستيٌگ داًطگبُ يلَم پضضىي تْشاى سا هكبلًِ وشدُ ام ٍ ًسجت ثِ ايٌجبًت توبهي هَاسد روش ضذُ دس ضيَُ ً

 سيبيت آًْب دس پيبدُ سبصي ٍة سبيت خَد تًْذ هيٌوبين.

ٍة سبيت اص يذم اجشاي غحيح دس اهش قشاحي  ًبضيلبًًَي ٍ حمَلي  توبم هسئَليت ّبيثذيْي است دس غَست يذم سيبيت ؾَاثف آى 

 .يْذُ خَاّن گشفتسا ثش 

 

 ..........ًبم ٍ ًبم خبًَادگي وبسضٌبس ...................................................                       تبسيخ:..................

 اهؿبء :                                                                                                        

 

 

  



ايي لسوت تَسف وبسضٌبس ساّجش ٍة سبيت )ساّجش ٍة سبيت / وبسضٌبس ساثف ثيي قشاح ٍة سبيت ٍ ثخص فٌي هًبًٍت آهبس ٍ فٌبٍسي اقاليبت 

 تْشاى( تىويل ضَد. داًطگبُ يلَم پضضىي

 مشخصات فردی کارشىاس راَبر يب سایت : 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگي: .1

 هذسن ٍ سضتِ تحػيلي: .2

 :ٍ سوت ضغلي ًَو ساثكِ وبسي ثب داًطگبُ .3

 هذاسن تحػيلي ٍ فٌي هشتجف ثب فٌبٍسي اقاليبت. .4

 هيضاى آضٌبيي ثب پٌلْبي هذيشيت ٍة: .5

 ٍسن ّب ٍ پبيگبُ دادُ ّب:هيضاى آضٌبيي ثب صثبى ّبي ثشًبهِ سبصي ،فشين  .6

 ضوبسُ توبس : .7

 آدسس ايويل: .8

 

ايٌجبًت هسئَليت وليِ هَاسد هشثَـ ثِ هحتَي ٍة سبيت سا ثش يْذُ خَاّن داضت ٍ دس غَست هَاجِ ضذى ثب هوَاسد ٍ هطوىالت فٌوي    

پضضوىي تْوشاى ٍ قوشاح ٍة    جْت ثش قشف ضذى آى ّوبٌّگي ّبي الصم سا ثب ثخص فٌي هًبًٍت آهبس ٍ فٌبٍسي اقاليبت داًطگبُ يلَم 

 سبيت اًجبم خَاّن داد.

يذم ّوىبسي الصم جْت هذيشيت هحتَي  ٍة سبيت ٍ ّوبٌّگ سبصي ثخص  اص ًبضيلبًًَي ٍ حمَلي  توبم هسئَليت ّبيثذيْي است 

 فٌي جْت ثش قشف ضذى ايشادات احتوبلي ٍ ّوجٌيي اهَس ولي هشثَـ ثِ ٍة سبيت ثش يْذُ ثٌذُ خَاّذ ثَد.

 ....ًبم خبًَادگي وبسضٌبس ...................................................                       تبسيخ:........................ًبم ٍ 

 اهؿبء :                                                                                                  

 

 شوض تىويل خَاّذ ضذ.ايي ثخص تَسف هذيش ه

 

 .ثِ ٍة سبيت ٍ داهٌِ هًشفي ضذُ ٍ هَسد تبييذ هيجبضذ آلب/ خبًن .................. ثِ يٌَاى وبسضٌبس ساّجش ايي هشوض جْت اًجبم اهَس هشثَـ

 ّوچٌيي ضشوت/ قشاح هًشفي ضذُ هَسد تبييذ ثَدُ ٍ الذام ايطبى جْت پيبدُ سبصي ٍة سبيت يال هبًى است.

 

 بم خبًَادگي هذيش ...................................................                       تبسيخ:............................ًبم ٍ ً

 اهؿبء :              هْش ٍ                                                                                           



 ری با شخص حقیقیتائیذیٍ َمکا
 

 صيش تىويل ٍ ثب هْش ٍ اهؿبي هذيش تبئيذ ضَد. سبيت، هتي ثشاي قشاحي ٍة حقیقی شخصدس غَست ّوىبسي ثب 

 

 محترم آمار ي فىايری اطالعات داوشگاٌ یتمذیر

 

هذيشيت آهوبس ٍ فٌوبٍسي اقاليوبت داًطوگبُ     /خبًن ............. ٍ يليشغن تبويذ آلبياحتشاهبً، ثب تَجِ ثِ لشاسداد قشاحي ٍة سبيت ايي هشوض ثب 

سوبيت ثشيْوذُ ايوي     دسخػَظ لشاسداد قشاحي ٍة سبيت ثب يه ضشوت پيوبًىبس، ثِ استحؿبس هيشسبًذ وليِ هسئَليت ّبي حموَلي ٍة 

 ذ ثَد.هطىل ٍ يب استًالم هشاجى اهٌيتي ٍ لؿبيي، هسئَليت پبسخگَيي ثش يْذُ هذيش ايي هشوض خَاّهشوض ثَدُ ٍ دس غَست ثشٍص 

 

 .......ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هذيش ...................................................                       تبسيخ:.....................

   اهؿبء :            هْش ٍ                                                                                           

 


