
 

تا تَجِ تِ ضطايظ ٍيژُ ٍ ًياظ تِ تَظيغ پعضناى ٍ زًساًپعضناى زض مطَض ٍ هٌاعق هَضز ًياظ، ثثت ًام پعضناى ٍ 

قسوت هطتَعِ ساهاًِ  زًساًپعضناى ػوَهي هطوَل عطح قاًَى ذسهت پعضناى ٍ پيطاپعضناى اظ عطيق

tarhreg.behdasht.gov.ir اًجام هي گيطز. 

اهناى ثثت ًام  اعشام مستقيم زض. غَضت هي گيطز اعشام مستقيم ي اعشام ادياري قالةثثت زض ايي ساهاًِ زض زٍ 

ثثت  اعشام ادياري اها زض. مِ هطرع ضسُ ًياظ فَضي تِ پعضل ٍ زًساًپعضل زاضًس فطاّن است تطاي استاى ّايي 

هطرع   اٍلَيت ّايًام زض زٍضُ ّاي هرتلف غَضت هي پصيطز ٍ تط اساس فطم اهتياظ تٌسي هتقاضياى تط اساس 

 .ضسُ ذَز زض سغح مطَض زض تاضيد ّاي هطرع ضسُ تقسين ٍ تَظيغ ذَاٌّس ضس

تا تَجِ تِ  متقاضيان داراي حذاقل يكسال خذمات طزح ٍ كميسيًن مًارد خاظ ّوچٌيي ثثت ًام

 .تَضيحات ظيط اظ عطيق ايي ساهاًِ اًجام هي ضَز

 :تذكزات مُم

 َضتي هي تَاًٌس زض ايي ساهاًِ ثثت ًام ًوايٌس مِ اعالػات فطاغت اظ پعضناى ٍ زًساًپعضناى ػوَهي زض غ

تحػيل آًاى اظ عطيق ساهاًِ سوا ازاضُ فاضؽ التحػيالى زاًطگاُ هحل تحػيل تِ ٍظاضت تْساضت اضسال ٍ هَضز 

تِ عَل هي  هؼوَالًتيي زٍ ّفتِ تا ينواُ الظم تِ شمط است مِ ايي فطآيٌس ظهاًثط تَزُ ٍ. تاييس قطاض گطفتِ تاضس

 .تطاي پيگيطي ايي هَضَع هي تَاًيس تِ سايت ظيط هطاجؼِ ًواييس.. اًجاهس

 درگاٌ پيگيزي يضعيت داوص آمًختگان يسارت بُذاضت

 اى تِ غَضت غيطحضَضي ٍ اظ عطيق ترص مليِ فطآيٌس تقسين ٍ پيگيطي تقسين ٍ تَظيغ پعضناى ٍ زًساًپعضل

 .پيگيطي ايي ساهاًِ تا استفازُ اظ مس ضّگيطي غَضت هي گيطز

 تسيْي است پس اظ تائيس در تعييه ايلًيت َاي اوتخابي محل خذمت خًد دقت ومايىذ هطوَليي هحتطم ،

پس اظ . پصيط ًوي تاضس هطاحل ثثت ًام تَسظ ماضضٌاساى ازاضُ ّيچگًَِ تغييطي زض اٍلَيت ّاي اًتراتي اهناى

اهتياظ هٌفي زض  3اػالم ًتايج اهناى جاتِ جائي هحل ذسهت غطفا تا اػالم ًظط زاًطگاُ هؼطفي ضسُ ٍ تا مسط 

 .زٍضُ آتي هيسط ذَاّس تَز

  ( پعضل ٍزًساًپعضل) زاًطگاُ هحل ذسهت هطوَليي قاًَى ذسهت پعضناى ٍ پيطاپعضناى  ايي ازاضُ مل غطفا

تعييه محل خذمت در مزاكش تابعٍ اس اختيارات داوطگاٌ بًدٌ ي َز گًوٍ اعالم وياس  ز ٍضا تؼييي هي ًواي

 .فزدي در ايه ارتباط غيز قابل پذيزش مي باضذ
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  مليِ پعضناى ٍ زًساًپعضناًي مِ زض تقسين ًطم افعاضي زٍضُ ّاي قثل ضطمت ًوَزُ اًس ٍ زاًطگاُ هحل اًجام

غَضتينِ تِ زالئلي ضطٍع تِ ماض ًنطزُ يا قغغ ّوناضي ًوَزُ اًس، زض  ذسهت آًاى ًيع هطرع گطزيسُ است، 

جْت ضطمت هجسز زضتقسين تايس ٍضؼيت ذسهتي ذَز ضا تا ثثت ًاهِ ػسم ضطٍع تِ ماض يا تسَيِ حساب 

 هطرع ًوايٌس

 ُپشضكان ي  ثبت وام  " مليِ پعضناى ٍ زًساًپعضناى مِ زاضاي تؼْس ذاظ هي تاضٌس تايس اظ عطيق زٍض

ثثت ًام ًوَزُ ٍ غطفا هجاظ تِ اًتراب زاًطگاُ  " (تعُذ خاظ)دوذاوپشضكان داراي تعُذ بٍ محل خذمت 

 .هحل تؼْس ذَز هي تاضٌس

 :تًضيحات ضزيري اعشام مستقيم  

  ٍ ِثثت ًام هتقاضياى زض اػعام هستقين اتتسا تَسظ ماضضٌاساى ازاضُ عطح ٍظاضت تْساضت هَضز تطضسي قطاض گطفت

هل تَزى هساضك ٍ تائيس آى مِ تَسظ پياهل ًيع اعالع ضساًي هي گطزز، هتقاضياى هي تَاًس تِ زض غَضت ما

 هحل هَضز تقاضا هطاجؼِ ٍ هطغَل تِ ماض ضًَس

  ِظطفيت زاًطگاُ ّاي هرتلف تطاي پصيطش هتقاضياى هحسٍز است ٍ اظ ايي جْت اٍلَيت تا افطازي است م

 .يل زاًطگاُ، ثثت ًام آى زاًطگاُ تَسظ ساهاًِ تستِ هي ضَزپس اظ تنويل ظطفيت . ظٍزتط ثثت ًام مٌٌس

اظ فاضؽ التحػيالى هًَث تطجستِ ضضتِ پعضني ٍ زًساًپعضني اػن اظ هجطز ٍ هتاّل هي تَاًٌس  ّط سال تؼسازي 

 .ذسهات هطتَط تِ قاًَى ذسهت پعضناى ٍ پيطاپعضناى ضا زض هطامع تحقيقاتي ٍاتستِ تِ ٍظاضت تْساضت اًجام زٌّس

پژٍّطگط عثق ضَاتظ ٍ هقطضات تؼييي ضسُ زض  الظم تِ شمط است تائيس ٍ هؼطفي افطاز تِ ػٌَاى پعضل ٍ زًساًپعضل 

 . هؼاًٍت تحقيقات ٍ فٌاٍضي ٍظاضت هتثَع غَضت هي پصيطز

 :كميسيًن مًارد خاظ

  لي تٌا تِ ٍجَز مِ زض تَظيغ ٍتقسين ازٍاضي جْت زاًطگاّي تؼييي هحل ضسُ اًس ٍ پعضناى ٍ زًساًپعضناًي

قازض تِ اضائِ ذسهت زض آى زاًطگاُ ًوي تاضٌس ٍ هتقاضي اًجام ذسهات  هسائلي ًظيط هطنالت ػسيسُ ذاًَازگي 

زض زاًطگاُ زيگطي هي تاضٌس هي تَاًٌس جْت تطضسي ٍ عطح هطنل زض مويسيَى هَاضز ذاظ ٍظاضت تْساضت 

 .ساهاًِ غَضت هي گيطزثثت ًام زض ايي مويسيَى اظ عطيق ايي . ثثت ًام ًوايٌس

  ُالظم تِ شمط است مِ ًطخ هَافقت تا زضذَاست ّا زض ايي مويسيَى تسياض پاييي تَزُ ٍ تٌْا هَاضز تسياض ٍيژ

اظ ايي ضٍ، ثثت ًام زض ايي مويسيَى ّيچ حقي تطاي هتقاضي ايجاز ًوي . هَضز تطضسي ٍ هَافقت قطاض هي گيطز

 .مٌس



  ذَاستِ ضسُ ضا تِ ّوطاُ زضذَاست متثي زض ٌّگام ثثت ًام تِ غَضت هتقاضي هَظف است هساضك ٍ اعالػات

زض تاضيرْاي اػالم ضسُ  ماهل اضائِ ًوايس تا ثثت ًام تاييس ضَز ضوٌا اهناى ثثت ًام زض مويسيَى هَاضز ذاظ

 فطاّن گطزيسُ است زض سايت 

=============================================== 

 :يكسال خذمات طزحمتقاضيان داراي حذاقل 

زض يل زاًطگاُ ضا تِ اتوام ضساًيسُ ( تا احتساب ضطية هٌغقِ ) مِ سال اٍل ذسهات عطح  پعضناى ٍ زًساًپعضناًي 

اًس زض غَضت هَافقت زاًطگاُ هحل ذسهت ٍ اضائِ تسَيِ حساب اظ آى زاًطگاُ هي تَاًٌس زض ساهاًِ جْت زاًطگاُ 

 است آًْا هَضز تطضسي قطاض گيطزهَضز ًظط ذَز ثثت ًام ًوايٌس تا زضذَ

=============================================== 

 :يسزباساوجام طزح قبل اس اعشام بٍ خذمت ) متقاضيان ثبت وام طزح مًقت 

زضيافت ًوَزُ ( تسٍى اضافِ ذسهت)فاضؽ التحػيالى هصمط چٌاًچِ تؼس اظ فطاغت اظ تحػيل تطگِ آهازُ تِ ذسهت 

غَضت ًياظ زاًطگاُ ّاي ػلَم پعضني هي تَاًٌس تا تاضيد اػعام تِ ذسهت ًظام ٍظيفِ زضج ضسُ زض تطگِ تاضٌس، زض 

تسيْي . آهازُ تِ ذسهت، ذسهات ضا تِ غَضت عطح هَقت زض تطذي اظ زاًطگاُ ّاي ػلَم پعضني هجاظ اًجام زٌّس

زاًطگاُ ّاي هجاظ تِ . از تسَيِ حساب ًوايساست زاًطگاُ تِ ماض گيطًسُ هي تايست زض هَػس تاضيد اػعام تا ايي افط

تناضگيطي تِ غيط اظ زاًطگاُ ّاي ػلَم پعضني ايطاى، تْطاى، ضْيستْطتي، اغفْاى، تثطيع، هطْس، ضيطاظ، گيالى، 

 .هاظًسضاى، تاتل، الثطظ، ساٍُ، قن، هاتقي زاًطگاُ ّاي ػلَم پعضني ٍ ذسهات تْساضتي زضهاًي مطَض هي تاضٌس

  


