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 مقذمه

 هختلف سا آهَصش دّین  وبستبثل ّبیگشدش وبس آى سا دس دس ایي آهَصش لػذ داسین وِ ًحَُ ثجت ًوًَِ ٍ 
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 اص وبستبثل ّبی صیش استفبدُ ضذُ است :است ٍ سًٍذ هبثمی ًوًَِ ّب ًیض ثِ ّویي ضىل هیجبضذ 
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  متقبضی .1

 مبضی است.ایي وبستبثل هخػَظ هت

 یشی دسخَاست ّبی خَد الذام ًوبیذ.ی ثجت دسخَاست آصهبیص ٍ یب پیگهتمبضی ثعذ اص ٍسٍد ثِ سبهبًِ  هیتَاًذ ثشا

 ثِ اٍ ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ. (1)ضىل صیش سبهبًِ  ثشای اٍلیي ثبس غفحِد هتمبضی ثِ ٍثعذ اص ٍس

 

 1ضکل 

 .دسخَاست خَد سا ثشای اٍلیي ثبس دس سبهبًِ ثجت وٌذ دس ایي غفحِ وبسثش هیتَاًذ

 .( ًوبیص دادُ ضَد2ثشای ایي وبس ثبیذ ثش سٍی دووِ ثجت دسخَاست خذیذ ولیه وٌذ تب غفحِ صیش)ضىل 

وِ ضوب ثبیذ ثِ تشتیت هشاحل سا اًدبم دادُ ٍ  لسوت دس ًظش گشفتِ ضذُ است 3دس ایي غفحِ ثشای ثجت دسخَاست آصهبیص 

   .رخیشُ ضَدثجت ٍ سیستن ٍاسد ٍ رخیشُ وٌیذ تب دسخَاست ضوب دس سیستن  دسخَاستِ ضذُ سا اعالعبت 

A. اعالعبت پبیِ دسخَاست 

B.  ثجت اعالعبت ًوًَِ ّب 

C. ُلیست ًوًَِ ّبی ثجت ضذ 

 

 2ضکل 

A. اطالعبت پبیه درخواست 

ثبیذ الالم اعالعبتی صیش سا دس سیستن ٍاسد وٌذ  )هغبثك دس ایي فشم وِ ثِ غَست پیص فشص ًیض ًوبیص دادُ هیطَد وبس 

 (:2ضىل 

 ثبیذ ثِ غَست هتي ٍاسد سیستن ضَد.عٌَاى دسخَاست  :  .1

 .ًَع دسخَاست : ثبیذ یىی اص هَاسد صیش سا اًتخبة وٌیذ .2
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وِ ضبهل  اگش دسخَاست اص ًَع تحمیمبتی اًتخبة ضَد وبسثش ثبیذ همبدیش اعالعبتی ثیطتش سا دس سبهبًِ ٍاسد وٌذ

 (4ضىل )ضوبسُ  .هَاسد صیش هیطَد

 

 3ضکل 

 

 4ضکل 

  .خبة وٌیذًتهشوض تحمیمبتی ٍ آصهبیطگبّی : ثبیذ یىی اص هَاسد سا ا .3

 .هشوض هَسد ًظش خَد سا اًتخبة وٌیذثب ًَضتي همذاسی اص هتي ًیض هیتَاًیذ سشیعتش  

 

 5ضکل 

 اًتخبة وٌیذ. آصهبیص : ًَع آصهبیص هَسد ًظش سا .4

 

 6ضکل 

  .ًتخبة ًَع ًوًَِ اص ثیي الالم ًوبیص دادُ ضذُ ًَع هَسد ًظش سا اًتخبة وٌیذًَع ًوًَِ : ا .5
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 (7ىل ض ثِ عٌَاى هثبل )   .ُ ضذُ یىی سا اًتخبة وٌیذد: اص ثیي ًوًَِ ّبی ًوبیص داًوًَِ .6

 

 7ضکل 

 رخیشُ اعالعبت :  .7

  .ٍ پیغبم صیش ثِ وبسثش ًوبیص دادُ هیطَدٍاسد ضذُ دس سیستن رخیشُ هیطَد  ثب اًتخبة ایي گضیٌِ اعالعبت

 

 8ضکل 

B.  ثبت اطالعبت نمونه هب 

 ( 9)ضىل .دثب اًتخبة ایي گضیٌِ غفحِ صیش ثِ وبسثش ًوبیص دادُ هیطَ

 

 9ضکل 

 صیش سا ثِ ضیَُ صیش تىویل ًوبیذ: دس ایي فشم وبسثش ثبیذ الالم اعالعبتی

  .هطخػبت ًوًَِ : ثِ غَست هتي دس ایي لسوت ٍاسد وٌیذ .1

  .ذیاستبى هحل ًوًَِ ثشداسی : استبًی وِ ًوًَِ ثشداسی دس آى  اًدبم ضذُ است سا هطخع وٌ .2

  .ذیوٌسی دس آى  اًدبم ضذُ است سا هطخع ًوًَِ ثشداسی :ضْشستبًی وِ ًوًَِ ثشدا ضْشستبى هحل .3
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 .آدسس ًوًَِ ثشداسی : آدسس دلیك هحل ًوًَِ ثشداسی سا هطخع وٌیذ .4

 .تبسیخ ًوًَِ ثشدای : تبسیخ صهبًی وِ ًوًَِ ثشداسی دس آى سٍص اًدبم ضذُ است سا ٍاسد وٌیذ .5

 .ًوًَِ ثشداسی سا ٍاسد وٌیذعَل خغشافیبیی : عَل خغشافیبی هحل  .6

 .عشؼ خغشافیبیی : عشؼ خغشافیبیی هحل ًوًَِ ثشداسی سا ٍاسد وٌیذ .7

 .ًَع ثْشُ ثشداسی )گلخبًِ ای یب هضسعِ ای(سا هطخع ًوبییذًَع ثْشُ ثشداسی :  .8

 ثعذ اص تیوبس( –ٍضعیت تیوبس : هطخع ًوَدى ضشایظ ًوًَِ ثشداسی )لجل اص تیوبس  .9

 .َسد ًیبص ثشای آصهبیص سا اًتخبة ًوبییذآصهبیص : فبوتَس ّبی ه .10

 تَضیحبت : اگش ثشای ًوًَِ ٍ یب دستِ ًوًَِ ًیبص ثِ اسائِ تَضیحبت هیجبضذ  دس ایي لسوت ٍاسد وٌیذ  .11

ي گضیٌِ سا اًتخبة وٌیذ تب یرخیشُ اعالعبت : دس غَستی وِ ثخَاّیذ ًوًَِ ّب سا ثِ غَست تىی دس سیستن ٍاسد  ا .12

 شُ ضَد اعالعبت دس سیستن رخی

اگش ًوًَِ سا دس سیستن رخیشُ ًىٌیذ اعالعبت  دس خَاست ضوب دس سیستن ثجت ًخَاّذ ضذ ٍ اعالعبت ٍاسد ضذُ 

 زف خَاّذ ضذ لجلی ًیض اص سیستن ثِ غَست اتَهبتیه ح

 

 11ضکل 

سا اًتخبة  خیشغیش ایٌػَست گضیٌِ سا اًتخبة وٌیذ ٍ دس ثلِگضیٌِ دس غَستی وِ ثخَاّیذ ًوًَِ دیگشی ثجت وٌیذ 

  .وٌیذ

C.  لیست نمونه هبی ثبت ضذه 

لیست توبم ًوًَِ ّبی ثجت ضذُ ثشای ایي دسخَاست ثِ ضوب ًوبیص دادُ خَاّذ ثعذ ا اص ثجت ًوًَِ ّب ٍ اًتخبة گضیٌِ 

  .ضذ

 کبرتببل هبی متقبضی 

 ٍ ضوبسُ گزاسی ّبی اًدبم ضذُ (11)ضىل ثب تَخِ ثِ ضىل صیش 
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 11ضکل 

  .ِ دس خَاست آصهبیص ّبی هختلف ثب تعذاد آى ًوبیص دادُ هیطَددس ایي لسوت وبستبثل ّبی هشثَط ث .1

ٍ یه وبستبثل ثیطتش ًوبیص دادُ ًطذُ است سخَاست ثیطتش ٍخَد ًذاسد دس ایي غفحِ ثِ دلیل ایٌىِ یه د

 یض ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ.بثْبی دیگش ًدس غَستی وِ دسخَاست ّبی هتفبٍتی داضتِ ثبضیذ وبست

  .ثب اًتخبة ّش وبستبثل ثِ لیست دسخَاست ّبی آى وبستبثل هٌتمل هیطَیذ

اگش هبیل ثِ ثجت دسخَاست خذیذ ثبضیذ ایي گضیٌِ سا اًتخبة وشدُ ٍ هبًٌذ هشحلِ لجل ثجت دسخَاست خذیذ:  .2

 .دسخَاست خَد سا ثجت ًوبییذ

  .دس خَاست ّبی هشثَط ثِ ّش وبستبثل ًوبیص دادُ هیطَدٌِ ثب اًتخبة ایي گضیثجت دسخَاست:  .3

دس ایي لسوت ًوبیص دادُ  ذثب اًتخبة ایي گضیٌِ دسخَاست ّبیی وِ ًتیدِ آًْب اعالم ضذُ ثبضآسضیَ:  .4

 ًتیدِ ثِ وبسثش اسسبل ضذُ است ( )آصهبیص ثش سٍی ًوًَِ اسئِ ضذُ اًدبم ضذُ ٍ .هیطَد

  .ضییبت دسخَاست ًوبیص دادُ هیطَدثب اًتخبة ایي گضیٌِ خخضئیبت:  .5

 بم ایي وبس دسخَاستوٌذ ثعذ اص اًدثب اًتخبة ایي گضیٌِ دسخَاست وبسثش دسخَاست خَد سا تبییذ هیتبییذ:  .6

گبُ اًتخبة ضذُ اسسبل هیگشدد ٍ وبسثش لبدس ًخَاّذ ثَد اعالعبت ٍاسد ضذُ سا تغییش دّذ ٍ یب آى سا ثشای آصهبیط

 ( 12)هغبثك ضىلحزف وٌذ 

 

 12ضکل 

یذ دسخَاست ثجت ضذُ حزف ثب اًتخبة ایي گضیٌِ پیغبم صیش ًوبیص دادُ هیطَد وِ دس غَست تبیحزف:  .7

 خَاّذ ضذ.
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 13ضکل 

سا اعالعبت آى اعالعبت  ثب اًتخبة ایي گضیٌِ  ضوب لبدس خَاّیذ ثَد دس غَست اضتجبُ ٍاسد وشدىٍیشایص:  .8

  .اغالح وٌیذ

  .ایي وبس سا اًدبم دّیذ هغبثك فشم ّبی ایدبد دسخَاست ٍ ًوًَِ

 ( 14)ضىل: ثب اًتخبة ایي گضیٌِ آصهبیص ّبی اًتخبة ضذُ ثشای ایي ًوًَِ ًوبیص دادُ هیطَد  هطبّذُ .9

 

 14ضکل 

 چبح :  .10

 (15 ثب اًتخبة ایي گضیٌِ غفحِ صیش ًوبیص دادُ هیطَد )ضىل

 

 15ضکل 



 

 05: شًگبس سبهبًِ آصهبیطگبُ

 15/12/95تبسیخ:   ساٌّوبی ثجت ٍ گشدش ًوًَِ 

 

10 

 

دس  .دس ایي غفحِ توبم ًوًَِ ّبی ثجت ضذُ ثب پبساهتش ّبی اًتخبة ضذُ ثشای ّش ًوًَِ ًوبیص دادُ هیطَد

وًَِ غَستی وِ چٌذ ًوًَِ ثجت ضذُ ثبضذ ٍ پبساهتش ّبی هختلف ّن ثشای ّش ًوًَِ اًتخبة ضذُ ثبضذ وِ دس ً

 .ُ هیطَدثِ عٌَاى تعشیف ًطذُ ًوبیص دادثشای ًوًَِ ّب دیگش ایي پبساهتش ّب ّبی دیگش  اًتخبة ًطذُ ثبضذ 

  .ثب اًتخبة گضیٌِ چبح اعالعبت هیتَاًیذ اص فشم هَسد ًظش پشیٌت ثگیشیذ ّوچٌیي

دس لسوت آسضیَ ًیض دس خَاست آصهبیطبتی وِ ًتیدِ آًْب ثجت ٍ تبییذ ضذُ ثبضذ دس ایي لسوت لشاس دادُ 

   .وٌیذ بیح حبغلِ سا دس ایي لسوت هطبّذًُتهیطَد ٍ هیتَاى 

 

 16ضکل 

 تکنسین  .2

 یسیي آصهبیطگبُ اسخبع دادُ هیطَد.ثعذ اص تبییذ دسخَاست دس سوت وبسثش دسخَاست ثِ وبستبثل تىٌ

هطخع ضذُ  (هبیطگبُ)آصایي سغح دستشسی تعذاد دسخَاست ّبی ّش وبستبثل  ثب تَخِ ثِ ضىل صیش ٍ وبستبثل ّبی هختلف

  .ثب ولیه ثش سٍی ّش وبستبثل ثِ لیست دسخَاست ّبی آى وبستبثل هٌتمل هیطَیذ است.

  وبستبثل آصهبیطگبُ وَد سا هَسد ثشسسی لشاس هیذّین.دس ایي آهَصش هب 

 

 17ضکل 

 .هیطَیذ ( هٌتمل18ثِ غفحِ صیش )ضىلثب ولیه ثش سٍی گضیٌِ وبستبثل آصهبیطگبُ 



 

 05: شًگبس سبهبًِ آصهبیطگبُ

 15/12/95تبسیخ:   ساٌّوبی ثجت ٍ گشدش ًوًَِ 

 

11 

 

 

 18ضکل 

آصهبیطگبُ هیجبضذ ٍ ثشای ّبی هختلفی ٍخَد داسد وِ ًوبیبًگش گشدش وبس ًوًَِ دس ایي ًَع وبستبثل   Tabدس ایي غفحِ 

  .ثِ تطشیح وبس آًْب هیپشداصین 18دس صیش عجك ضوبسُ ثٌذی ضىل وبستبثل ّبی هختلف هتفبٍت هیجبضذ. 
 : ثبت درخواست جدید .1

تکنسین میتٌانذ درخٌاست آزمایص ً ثبت نمٌنو را مطابق با آمٌزش ىای ارائو ضذه در بخص   Tabدر این  

  .متقاضی انجام  دىذ

 پذیزش نمونه : .2

بو  Tabمنتقل میطٌد با انتخاب این  Tabبعذ از تاییذ درخٌاست تٌسط  متقاضی  درخٌاست بو این کارتابل ً این  

  (91)ضکل   .لیست زیر منتقل میطٌیذ

 

 19ضکل 

 دس ایي لیست ضوب لبدس خَاّیذ ثَد 

  : خضئیبت دسخَاست سا هطبّذُ وٌیذخضئیبت.  

 ضوب هیتَاًیذ پیبم ّبی دسج ضذُ سا هطبّذُ پیبم ّب : پیبم ّبی ًَضتِ ضذُ دس آخش ّش هحلِ سا ًطبى هیذّذ ٍ

 وٌیذ.

 ثب اًتخبة ایي گضیٌِ ضىل صیش ًوبیص ی ًوًَِ ایي گضیٌِ اًتخبة هیطَددسیبفت ًوًَِ : دس غَست دسیبفت فیضیى.

 (20دادُ هیطَد.)ضىل



 

 05: شًگبس سبهبًِ آصهبیطگبُ

 15/12/95تبسیخ:   ساٌّوبی ثجت ٍ گشدش ًوًَِ 

 

12 

 

 

 21ضکل 

 الجتِ اهىبى دسج پیبم ًیض دسایي هشحلِ ٍخَد داسد.عَدت : دسخَاست سا ثِ هشحلِ لجلی ثش هیگشاًذ . 

 ُخَاست ًوبیص دادُ هیطَد.ای ایي دساًتخبة ضذُ ثش آصهبیص سّبی َبوت: ف هطبّذ 

 چبح : لیست ًوًَِ ّب ٍ  فبوتَس ّبی اًتخبة ضذُ ثشای ّش ًوًَِ لبثل هطبّذ هیجبضذ.  

 دس غَست اًتخبة گضیٌِ دسیبفت ًوًَِ : 

 ثبیذ دسخَاست سا تبییذ وٌیذ تب دسخَاست ثِ هشحلِ ثعذ ثشٍد. 

 

 21ضکل 

  دس  آصهبیطگبُ اسسبل هیگشدد سیبست ولثِ وبستبثل  ثشای دستَس اًدبم دسخَاست ثب اًتخبة ایي گضیٌِ :تبییذ

 ایي لسوت ًیض دس غَست ًیبص هیتَاًیذ پیبم هَسد ًظش سا دسج وٌیذ.

 

 22ضکل 
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 ثبت پرداخت  .3

لبثل Tabست دس ایي دسغَستی وِ سیبست آصهبیطگبُ دستَس پشداخت ثش سٍی ایي دسخَاست سا دادُ ثبضذ  دس خَا

  .هٌتمل هیطَد(24)ضىل ٌیسیي ثب اًتخبة گضیٌِ پشداخت هشثَط ثِ ّش دسخَاست ثِ غفحِ صیش هطبّذُ هیجبضذ ٍ تى

 

 23ضکل 

 

 24ضکل 

  .تىٌیسیي ثبیذ اعالعبت خَاستِ ضذُ سا ٍاسد ًوبیذ ( 24ضىل دس ایي فشم )

 سا ثِ غَست عذدی دس ایي لسوت ٍاسد وٌیذ.هجلغ هحبسجِ ضذُ :  صهبیص اًدبم آّضیٌِ  .1

 سا دس ایي لسوت ٍاسد وٌیذ.ضٌبسِ پشداخت : ضوبسُ فیص پشداختی تَسظ هتمبضی  .2

 سا دس ایي لسوت ٍاسد وٌیذ. تبسیخ پشداخت : تبسیخ پشداخت ٍخِ .3

 .غیش ایي غَست عول پشداخت اًدبم ًویطَدٍاسد ضَد دس ( 15/10/1395دس ایي لسوت تبسیخ ثبیذ ثب فشهت )

 ضذ دس ایي لسوت هتي سا ٍاسد وٌیذ.ثِ دسج پیغبم ثب وبهٌت وبستبثل : دسغَستی وِ ًیبص .4

 .(اًتخبة وٌیذًوًَِ دسیبفت گشدیذ : دس غَستی وِ ًوًَِ دسیبفت ضذُ ایي لسوت سا تیه داس وٌیذ ) .5

ب دسخَاست ثِ هشحلِ ی دووِ تبییذ ٍ اسسبل ولیه وٌیذ تسٍدس غَستی وِ اعالعبت ٍاسد ضذُ سا تبییذ هیىٌیذ ثش  .6

 ثعذی ثشٍد.
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دسغَستی وِ ًَالػی دس ایي لسوت ٍخَد داسد ثش سٍی دووِ اعالم ًَالػی ولیه وٌیذ تب دسخَاست ثِ هشحلِ  .7

  .لجلی هٌتمل ضَد

 دفتر بخص  .4

 .هیطَد ثعذ اص ثجت اعالعبت پشداخت دس لسوت ثجت پشداخت دسخَاست ثِ ایي لسوت هٌتمل

 دس ایي لسوت ًیض هیتًَیذ هغبثك گضیٌِ ّبی هَخَد دسخَاست هَسد ًظش سا ثشسسی ٍ اسخبع دّیذ.

 

 25ضکل 

 ثب ولیه ثش سٍی گضیٌِ تبییذ ضىل صیش ًوبیص دادُ هیطَد.

 

 26ضکل 

  اسسبل دسخَاست ثِ وبستبثل تىٌسیي آهبدُ سبصی خْت آهبدُ وبسثش ثعذ اص ثجت وذ ثش سٍی ًوًَِ تبییذ سا ثشای

 (الصم ثِ روش است وِ ثشای آصهبیطگبُ آة ثخص آهبدُ سبصی ٍخَد ًذاسد سبصی  اسسبل هیىٌذ)

 

 آرضیو .5

تَسظ سیبست آصهبیطگبُ   َل آصهبیطگبُ ثجت ٍصهبیطبتی وِ ًتیدِ آًْب تَسظ هسئدس لسوت آسضیَ ًیض دس خَاست آ

   .وٌیذ بیح حبغلِ سا دس ایي لسوت هطبّذُذ دس ایي لسوت لشاس دادُ هیطَد ٍ هیتَاى ًتتبییذ ضذُ ثبض
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 27ضکل 

 ریبست  .3

ٍ اداهِ وبس دس ایي لسوت اًدبم  ( 28ٍ29هغبثك ضىل) .ثعذ اص تبییذ تىٌسیي دسخَاست ثِ سیبست آصهبیطگبُ اسسبل هیطَد

 .هیطَد

 لیست دسخَاست ّبی آى وبستبثل ًوبیص دادُ هیطَد ًظش  ثب اًتخبة وبستبثل هَسد

 د.سیبست آصهبیطگبُ ثِ توبم وبستبثل ّبی آصهبیطگبُ دستشسی داسًىتِ: 

 ُ وَد هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ است.دس ایي آهَصش وبستبثل آصهبیطگب

 

 28ضکل 

  .ی آى ًوبیص دادُ هیطَدلیست دسخَاست ّب آصهبیطگبُ وَد وبستبثلثب اًتخبة 

 ِ ثِ تطشیح آًْب هیپشداصین :( ٍخَد داسد وTab) لسوت 2دس ایي وبستبثل 

 دستَس اًدبم :  .1

دستَس اًدبم پشداخت اسسبل دسخَاست ّبیی وِ اص عشف تىٌسیي آصهبیطگبُ تبییذ اٍلیِ هیطًَذ ثِ ایي وبستبثل خْت 

 هیگشدد.



 

 05: شًگبس سبهبًِ آصهبیطگبُ

 15/12/95تبسیخ:   ساٌّوبی ثجت ٍ گشدش ًوًَِ 

 

16 

 

 

 29ضکل 

هشثَط ثِ ّش دسخَاست سا اًتخبة وٌیذ تب دستَس اًدبم سٍی ّش دسخَاست ثبیذ گضیٌِ  سوت ثشای دستَس پشداخت،دس ایي ل

 شای ضوب ًوبیص دادُ ضَد.ث (30)ضىل غفحِ صیش

ًدبم آصهبیطبت ثذٍى ا)سیبست هیتَاًذ ثب اًتخبة گضیٌِ  ٍى دسیبفت ٍخِ ثبیذ اًدبم ضَد سادس ایي غفحِ آصهبیطبتی وِ ثذ

  .اسسبل وٌذ دسج هتي دستَس آى سا تبییذ ٍ ( ٍت ّضیٌِدسیبف

 .ثبیذ اًتخبة وٌیذ (سا ًدبم آصهبیطبت ثذٍى دسیبفت ّضیٌِاآصهبیطبت ًیبص ثِ دسیبفت ٍخِ داضتِ ثبضٌذ گضیٌِ ) وِ دسغَستی

اسسبل ت ثشسسی (ثِ تىٌسیي خْعَدتدس غَستی وِ اص ًظش سیبست سبصهبى دسخَاست ًَالػی داضتِ ثبضذ ثب اًتخبة گضیٌِ )

  .هیگشدد

  .دسغَست اًتخبة گضیٌِ تبییذ ٍ اسسبل ًیض دسخَاست خْت اًدبم هشاحل ثعذی  ثِ وبستبثل تىٌسیي اسخبع دادُ هیطَد

  .پشداخت وبستبثل تىٌیسیي اسسبل هیطَد اگش ثب دسیبفت ّضیٌِ ثبضذ ثِ لسوت ثجت

  .ٌیسیي اسسبل هیطَدوبستبثل تىدفتش ثخص اگش ثذٍى دسیبفت ّضیٌِ ثبضذ ثِ لسوت 

 

 31ضکل 

 تبییذ ًْبیی  .2

ًتبیح ثجت ضذُ تَسظ وبسضٌبس آصهبیطگبُ )آصهبیطگش( سا تبییذ اٍلیِ وشدُ ثبضذ دس غَستی وِ هسئَل آصهبیطگبُ  

 (31)ضىلدسخَاست ثِ ایي هشحلِ )وبستبثل سیبست/ وبستبثل آصهبیطگبُ وَد/ لسوت تبییذ ًْبیی(اسسبل هیگشدد 
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 31ضکل 

 .لسوت ثشای تبییذ ًْبیی ّش دسخَاست سیبست ثبیذ ثش سٍی گضیٌِ تبییذ ولیه وٌذ تب فشم صیش ًوبیص دادُ ضَددس ایي 

 (32)ضىل 

دس  دس ایي فشم دس غَست ًیبص ثب دسج پیغبم  ٍ تبییذ ٍ اسسبل  ایي دسخَاست ثِ لسوت آسضیَ وبستبثل آصهبیطگبُ وَد

 ی هتمبضی ٍ تىٌسیي  اسسبل هیگشدد.وبستبثل ّب

 دسغَست اعالم ًَالػی ٍ اسخبع ثِ لجل  دسخَاست ثِ وبستبثل هسئَل آصهبیطگبُ دس لسوت )وبستبثل آصهبیطگبُ وَد/

  .تبییذ اٍلیِ(  خْت ثشسسی هدذد اسخبع دادُ هیطَد

 

 32ضکل 

 آمبده سبزی  .1

دس )وبستبثل لسوت دفتش ثخص دسخَاست ثِ وبستبثل هسئَل آهبدُ سبصی خَاست تَسظ تىٌسیي دسدسثعذ اص تبییذ 

 (33)ضىل  .( آهبدُ سبصی اسسبل هیطَد  ٍ دس ایي لسوت لبثل هطبّذُ  هیجبضذTabآصهبیطگبُ وَد ( دس لسوت )
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 33ضکل 

 خَاست ٍ دسیبفت فیضیه ًوًَِ ثش سٍی دسیبفت ًوًَِ ولیه هیىٌذ .دس ایي لسوت هسئَل آهبدُ سبصی ثعذ اص هطبّذُ دس

ثب ولیه ثش سٍی ایي گضیٌِ ضىل صیش ًوبیص  دادُ هیطَد. دس ایي غفحِ اعالعبت ًوًَِ دسج ضذُ است وِ ثعذ اس هغبثمت ثب 

 ًوًَِ اسسبلی ثش سٍی گضیٌِ تبییذ دسیبفت ًوًَِ ولیه وٌیذ.

 

 34ضکل 

 ثعذ اص اًدبم آهبدُ سبصی گضیٌِ تبییذ سا اًتخبة وٌیذ تب دسخَاست ثِ وبستبثل هسئَل آصهبیطگبُ هٌتمل ضَد.

 

 35ضکل 

 (36فشم صیش ًوبیص دادُ هیطَد )ضىلثعذ اص اًتخبة گضیٌِ تبییذ 

  .جبضذصیش هغبثك تَضیحبت دس لسوت لجل لبثل اًدبم هی دس ایي فشم لبثلیت ّبی

 تبییذ ٍ اسسبل :  ثب اًتخبة ایي گضیٌِ دسخَاست ثِ وبستبثل هسئَل آصهبیطگبُ اسسبل هیگشدد.  
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 36ضکل 

 مسئول آزمبیطگبه .3

َل آصهبیطگبُ صیش وِ ئهس  بیطگبُ دستشسی داضتِ ثبضذ هبًٌذّش هسئَل آصهبیطگبُ هوىي است ثِ یه ٍ یب چٌذ وبستبثل آصه

 (37)ضىل   .بستبثل دستشسی داسدو 4ثِ 

 

 37ضکل 

دس ایي لسوت هسئَل آصهبیطگبُ ثب اًتخبة وبستبثل آصهبیطگبُ هَسد ًظش لیست ًوًَِ ّبی اسسبلی سا هطبّذُ خَاّذ وشد 

یح آًْب هی وِ دس صیش ثِ تطش 38( دس ضىل A-Cدس ایي وبستبثل لسوت ّبی هختلفی ٍخَد داسد ) (38)هغبثك ضىل 

  :پشداصین

 

 38ضکل 

A.  قسمت کبرضنبس مسئول 

 دس ایي لسوت ثشای ّش دسخَاست گضیٌِ ّبی هختلف صیش ٍخَد داسد :
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ست )ًوًَِ( ثِ فبوتَس ّبی هَسد ًیبص ثشای آصهبیص ثش سٍی ّش ًوًَِ تمسین ضذُ دس وبستبثل هسئَل آصهبیطگبُ ّش دسخَا

 َد. ٍ ًوبیص دادُ هیط

 (39) ضىل.: ثب اًتخبة ایي خضییبت دسخَاست آصهبیص ثش سٍی ّش ًوًَِ ًوبیص دادُ هیطَدخضئیبت  .1

 

 39ضکل 

 (40)ضىل  .شم صیش ًوبیص دادُ هیطَدثب اًتخبة ایي گضیٌِ ف :  دسیبفت ًوًَِ .2

ًِ اسسبلی ثش سٍی گضیٌِ تبییذ دسیبفت ًوًَِ دس ایي غفحِ اعالعبت ًوًَِ دسج ضذُ است وِ ثعذ اس هغبثمت ثب ًوَ 

  دس ایي لسوت ثب تبییذ یه ًوًَِ توبم فبوتَس ّب ٍاثستِ تغییش ٍضعیت خَاٌّذ داد. ولیه وٌیذ.

 

 41ضکل 

 ثعِ غَست صیش ًوبیص دادُ هیطًَذ. ثعذ اص اًتخبة گضیٌِ تبییذ دسیبفت ًوًَِ ٍ تغییش ٍضعیت اعالعبت

َد داسد وِ ثبیذ هسئَل تِ: ثِ علت صد ثَدى فبوتَس ّب دس ثعضی اص ًوًَِ ّب احتوبل ًوبیص دس چٌذ غفحِ ٍخًى

هَسد ثشسسی لشاسدّذ ٍ ثِ علت حدن ثبالی اعالعبت ثْتش است ثعذ اص اًدبم ّش هشحلِ  آصهبیطگبّچٌذ غفحِ ثعذی سا ًیض 

 .یه ثبس غفحِ هَسد ًظش سا ثبصًطبًی وٌذ 
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 41ضکل 

 اًتخبة آصهبیطگش :  .3

دس ایي لسوت هسئَل آصهبیطگبُ یه وبسضٌبس سا ثشای ایي آصهبیص اًتخبة هیىٌذ ثشای ایي هٌظَس ثش سٍی لسوت 

 (42)ضىل .هطخع ضذُ ولیه وٌیذ تب لیست وبسضٌبسبى ًوبیص دادُ ضَد

ایي آصهبیص ثجت هیىٌیذ ٍ ثعذ اص ثجت آصهبیطگش  ثب ولیه ثش سٍی ایي گضیٌِ وبسضٌبس اًتخبة ضذُ سا ثشای اًدبم 

 .آصهبیص اص لیست هسئَل آصهبیطگبُ خبسج ٍ ثِ وبستبثل وبسضٌبس آصهبیطگبُ )آصهبیطگش( اسسبل هیگشدد

 

 42ضکل 

 (43)ضىل .ٍ ًتبیح ثجت ضذُ آًْب ًوبیص دادُ هیطَد فبوتَسّبثب اًتخبة ایي  گضیٌِ لیست هطبّذُ:  .4

 

 43ضکل 
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)چبح عوَدی ٍ  .غَست ٍخَد داسد 2وِ اهىبى چبح ثِ  ثب اًتخبة ایي گضیٌِ غفحِ صیش ًوبیص دادُ هیطَد: چبح  .5

 (44)ضىل  چبح افمی(

 

 44ضکل 

ِ ًوبیص دادُ هیطَد دس غَستی دس ایي غفحِ توبم ًوًَِ ّبی ثجت ضذُ ثب پبساهتش ّبی اًتخبة ضذُ ثشای ّش ًوًَ

وِ چٌذ ًوًَِ ثجت ضذُ ثبضذ ٍ پبساهتش ّبی هختلف ّن ثشای ّش ًوًَِ اًتخبة ضذُ ثبضذ وِ دس ًوًَِ ّبی دیگش  

 .اًتخبة ًطذُ ثبضذ ایي پبساهتش ّب ثشای ًوًَِ ّب دیگش ثِ عٌَاى تعشیف ًطذُ ًوبیص داد ُ هیطَد

  .تَاًیذ اص فشم هَسد ًظش پشیٌت ثگیشیذّوچٌیي ثب اًتخبة گضیٌِ چبح اعالعبت هی

B. قسمت ثبت نتیجه: 

اگش هسئَل آصهبیطگبُ خَدش سا ثِ عٌَاى آصهبیطگش اًتخبة وٌذ  آصهبیطبت اص لسوت هسئَل آصهبیص ثِ ایي لسوت 

طگبُ ضٌبس آصهبیهغبثك آًچِ دس لسوت وبستبثل وبسهٌتمل ضذُ ٍ هسئَل آصهبیطگبُ ثعذ اص اًدبم آصهبیطبت ًتبیح آى سا 

 (47-46-45)ضىل  .تَضیح دادُ ضذُ است ٍاسد سیستن ٍ ثجت سیستن هیىٌذ

 

 45ضکل 

 

 46ضکل 
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 47ضکل 

C.  قسمت تبییذ اولیه 

آى دسخَاست آصهبیص ثِ ایي  وبسضٌبس آصهبیطگبُ( ٍ تبییذ-ثعذ اص ثجت ًتیدِ تَسظ آصهبیطگش ) هسئَل آصهبیطگبُ 

 اسسبل هیگشدد  دس وبستبثل هسَل آصهبیطگبُ / تبییذ اٍلیِ ()لسوت 

هیتَاًذ لیست آصهبیطبتی وِ ثشای آًْب  (تبییذ اٍلیِ دس وبستبثل وَد Tab دس ایي هشحلِ هسئَل آصهبیطگبُ ثب اًتخبة )

 (48)ضىلسا هطبّذ وٌذ . بضذ  ًتیدِ ثجت ضذُ است ٍ  اًدبم آًْب اص سَی آصهبیطگش تبییذ ضذُ ث

ًتبیح ّش آصهبیص ثش سٍی لسوت تبییذ هشثشٍط ثِ ّش آصهبیص ثبیذ  ِدس ایي لسوت هسئَل آصهبیطگبُ ثشای تبییذ اٍلی

 ولیه وٌذ 

ًىتِ : تَخِ داضتِ ثبضیذ وِ اگش آصهبیطگشی اعالعبت آصهبیص خَد سا دسسیستن دسج ًىشُ ثبضذ دسایي لسوت هطخع 

 بی هشثَط ثِ ّش فبوتَس هَسد آصهبیص ثشٍی ّش ًوًَِ ثِ غَست خبلی دس لیست ًوبیص دادُ هیطَد.هیطَدٍ لسوت ّ
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 گضیٌِ هَسد ًظش سا اًتخبة وٌیذ  دس ایي فشم دس غَست ًیبص پیغبم هٌبست سا دسج ًوبییذ ٍ سپس

 لسوت  وبستبثل آصهبیطگبُ هَسد ًظش  آصهبیطگبُ دس تبییذ: ثب اًتخبة ایي گضیٌِ دسخَاست ثِ وبستبثل سیبست

 تبییذ ًْبیی اسسبل هیطَد

 کارضناس آزمایطگاه( جيت بررسی مجذد : ثب اًتخبة ایي گضیٌِ دسخَاست ثِ وبستبثل آصهبیطگش )عَدت

 ارسال میگردد 



 

 05: شًگبس سبهبًِ آصهبیطگبُ

 15/12/95تبسیخ:   ساٌّوبی ثجت ٍ گشدش ًوًَِ 
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 کبرضنبس آزمبیطگبه .4

  .ّبی هشثَط ثِ ّش آصهبیطگبُ وِ ثشای اٍ دسسیستن تعشیف ضذُ است دستشسی داسد ثِ وبستبثلوبسضٌبس آصهبیطگبُ  ّش 

  .آصهبیطگبُ هختلف دستشسی داسد 4ي آهَصش ثِ وبستبثلى هثبل وبسضٌبس اًتخبة ضذُ دس ایثِ عٌَا
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بم دّذ  هی آصهبیطبتی سا وِ ثبیذ دس آى آصهبیطگبُ اًدوبسضٌبس ثب ولیه ثش سٍی وبستبثل هشثَط ثِ ّش آصهبیص گبُ لیست توب

 (51)ضىل .هیتَاًذ هطبّذُ وٌذ



 

 05: شًگبس سبهبًِ آصهبیطگبُ

 15/12/95تبسیخ:   ساٌّوبی ثجت ٍ گشدش ًوًَِ 
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این ٍ اص تَضیح هدذد  جال ثِ تفػیل آًْب سا تَضیح دادُ تفبٍتی ٍخَد داسد وِ للیست ثشای ّش آصهبیص گضیٌِ ّبی هدس ایي 

 هشثَط سا ثشای دسن ثطتش دس ایي آهَصش لشا دادُ این  آًْب خَد داسی هیٌوبیین ٍ فمظ اضىبل

 ثجت ًتیدِ : 

( دس سیستن ٍاسد 52صهبیطبت سا هغبثك ثب فشم صیش)ضىلثب ولیه ثش سٍی ایي گضیٌِ وبسضٌبس هیتَاًذ ًتبیح حبغل اص 

 (52)ضىل .فشم صیش ًوبیص دادُ ضَد ولیه وٌیذ تب یدِگضیٌِ ثجت ًتثشای ثجت ًتبیح ًیض ثش سٍی  وٌیذ ٍ

 فشم اعالعبت ثذست آهذُ ّشفبوتَس سا ٍاسد وٌیذ.دسایي 
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 (53ضىل) دسسیستن ثشای ّش آصهبیص آى آصهبیص تغییش ٍضعیت خَاّذ داد.ثجت ًتبیح  صاذ عث

تبییذ ولیه وٌیذ تب ایي گضیٌِ ( 54ضىل )دسج ًتبیح دسسیستن ٍ اعویٌبى اص غحت اعالعبت ٍاسد ضذُ دسسیستن ص اذ عث

 آصهبیص اص وبستبثل ضوب خبسج ضَد ٍثِ وبستبثل هسئَل آصهبیطگبُ خْت تبییذ اٍلیِ اسسبل ضَد.



 

 05: شًگبس سبهبًِ آصهبیطگبُ

 15/12/95تبسیخ:   ساٌّوبی ثجت ٍ گشدش ًوًَِ 

 

26 

 

 

 53ضکل 

 

 54ضکل 

 .ا دس ایي لسوت هطبّذُ ٍ چبح وٌیذثعذ اص ثجت ًتبیح ًیض هیتَاًیذ ًتبیح حبغل ٍ ثجت ضذُ س: چبح .1
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