
1 
 

 بسمٍ تعالي

 َا جشىًارٌ ي َا َمايش عىًان در «استاوي» ،«كشًري» ،«ملي» ،«المللي بيه» عبارت از استفادٌ ضًابط

 (جمًُض ضييس اوساوي سطمايٍ ي مسيطيت تًسؼٍ مؼايوت 1۱/10/13۳۱ مًضخ 54030/200 ترشىامٍ)

 

 ي كشًضي ذسمات مسيطيت قاوًن 5 مازٌ مًضًع اجطايي َاي زستگاٌ كليٍ ترشىامٍ ايه اتالؽ تاضيد اظ

 استاوي ملي، المللي، تيه سطًح زض َمايش گًوٍ َط تطگعاضي تٍ اقسام كٍ غيطزيلتي، ترش مؤسسات

 .تاشىس مي شيل مًاضز ضػايت تٍ ملعم ومايىس مي

 

 ،"ملي" ،"المللي تيه" ػثاضت اظ استفازٌ تطاي مًظفىس غيطزيلتي ترش ي اجطايي َاي زستگاٌ كليٍ -1 مازٌ

 َا َمايش ساماوسَي كاضگطيٌ اظ ضا الظم مجًظ كشًض، سطح زض َمايش گًوٍ َط تطگعاضي جُت "كشًضي"

 .ومايىس اذص استان تًسؼٍ ي ضيعي تطوامٍ شًضاي اظ ضا الظم مجًظ "استاوي" ػثاضت اظ استفازٌ تطاي ي

 ي "جشًاضٌ مجمغ، سمپًظيًم، گطزَمايي، كىگطٌ، كىفطاوس، سميىاض،" َمچًن ػىاييىي تمامي تٍ -2 مازٌ

 .شًز مي گفتٍ َمايش ترشىامٍ ايه زض مشاتٍ، ػىاييه سايط

 : اظ ػثاضتىس َا َمايش ساماوسَي كاضگطيٌ اػضاي تطكية -3 مازٌ

 جمًُض ضييس اوساوي سطمايٍ ي مسيطيت تًسؼٍ مؼايوت ومايىسٌ -

 جمًُض ضييس ضاَثطزي وظاضت ي ضيعي تطوامٍ مؼايوت ومايىسٌ -

 كشًض يظاضت ومايىسٌ -

 اطالػات يظاضت ومايىسٌ -

 فىآيضي ي تحقيقات ػلًم، يظاضت ومايىسٌ -

 ذاضجٍ امًض يظاضت ومايىسٌ -

 اسالمي اضشاز ي فطَىگ يظاضت ومايىسٌ -

 (مًضز حسة) َمايش تطگعاضي متقاضي غيطزيلتي ترش يا اجطايي زستگاٌ ومايىسٌ -

 اوساوي  سطمايٍ ي مسيطيت تًسؼٍ مؼايوت زض َا َمايش تطگعاضي ساماوسَي كاضگطيٌ زتيطذاوٍ -تثصطٌ

 .گطزز مي تشكيل جمًُض ضييس
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 ي ضساوي اطالع َىگام مًظفىس مكتًب ي زيجيتالي تصًيطي، َاي ضساوٍ سايط ي مجالت َا، ضيظوامٍ -4 مازٌ

 صازضٌ مجًظ شماضٌ ترشىامٍ، ايه مًضًع استاوي ي ملي المللي، تيه َاي َمايش اظ َطيك تطاي تثليغات

 .ومايىس زضج آگُي زض ضا استان تًسؼٍ ي ضيعي تطوامٍ شًضاي يا َا َمايش ساماوسَي كاضگطيٌ تًسط

 .تاشس مي ذًز ذاص مقطضات ي قًاويه تاتغ ي شًز ومي ترشىامٍ ايه مشمًل شيل مًاضز -5 مازٌ

 تٍ يا ي المللي تيه مجامغ ي َا ساظمان َا، اوجمه اظ تطذي زض كشًض ػضًيت ياسطٍ تٍ كٍ َايي َمايش -

 اظ پاسساضي ي كسة تطاي يا ي اي مىطقٍ ي جُاوي تحطان يك يقًع جُاويان، تٍ ملي ًَيت اضايٍ ياسطٍ

 .شًز مي تطگعاض كشًضَا اظ ضسمي مقامات شطكت تا اي مىطقٍ ي المللي تيه سطح زض ملي مىافغ

 تطگعاض ملي مىافغ حفظ ي امىيتي ي سياسي مًضًػات مصَثي، ملي، َاي مىاسثت تٍ كٍ  گطزَمايي -

 .شًوس مي

 .ساظماوي زضين مسيطيتي َاي وشست ي آمًظشي جلسات -

 جمًُض ضييس اوساوي سطمايٍ ي مسيطيت تًسؼٍ مؼاين -فطيظوسٌ الٍ لطف


