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 تشگضاسی آصهَى: ٍ ضشایط يیاًَل

 س هیگشدد.آصهَى ّا تِ طَس ّواٌّگ هطاتك تشًاهِ آصهَى ّا تشگضا. 1

 هوٌَع هی تاضذ. دس زواهی آصهَى ّاٍ جضٍُ . اسسفادُ اص هاضیي حساب 2

 . چٌاًچِ دس حیي تشگضاسی آصهَى دچاس لطعی سیسسن تِ ّش علسی ضَیذ تعذ اص ٍسٍد هجذد هی زَاًیذ تِ آصهَى اداهِ دّیذ.3

هصشف هیطَد ٍ ضوا صهاى سا اص دسر هیذّیذ اها خاسخ ّای ایٌسشًر هاى ضوا دس صهاى لطعی : چٌاًچِ دچاس لطعی ضَیذ ص*زَجِ

لزا خیطٌْاد هیطَد تعذ اص آًالیي ضذى دفسشچِ آصهَى سا داًلَد زا دس صَسذ  لثلی ضوا دس صفحِ آصهَى رخیشُ گشدیذُ اسر

 ل هجذد گضیٌِ ّا سا ٍاسد ًواییذ.عذ اص ازصاآلالیي سَاالذ سا حل کشدُ زا تتسَاًیذ تِ صَسذ ایٌسشًر  لطعی 

 هکاى خزیش هی تاضذ اها تِ داٍطلثیي زَصیِ هیگشدد  جْر ضشکر دستا گَضی ّوشاُ َّضوٌذ یا لدساج ا ضشکر دس آصهَى . 4

 سفادُ ًوایٌذ.آصهَى اص لدساج اس

دس سور چح صفحِ ًوایص ضوا ًوایص  تِ صَسذ ضٌاٍس ٍ صهاى آصهَى . سَاالذ دس لالة خی دی اف هی تاضٌذ ٍ خاسخ تشگ5

 دادُ هیطَد.

، کاسًاهِ ّا دلیما هسطاتِ تا کاسًاهِ تش سٍی سایر لشاس هیگیشد  تا زحلیل دسس تِ دسس ساعر تعذ اص خایاى آصهَى 8. کاسًاهِ ّا 6

 اى سٌجص تَدُ ٍ ًوَداسّای خیطشفر زحصیلی دس ّش دسس ٍ دس آصهَى تِ داٍطلثیي ًوایص دادُ هیطَد.ساصه

 گشدد آصهَى دس زاسیخ دیگشی تشگزاس خَاّذ گشدیذ. خاهَش ضذى سشٍس تشگزاسی آصهَى کِ هَجة تش ّش اخساللی تٌاچٌاًچِ . 7

 . چٌاًچِ داٍطلثی دس آصهَى غایة تاضذ، تعذ اص آصهَى دسسشسی تِ زواهی فایل ّای آصهَى داسد.8

 لاًَى حك ًطش:

دس اخسیاس  ٍ ٍیذیَ حل زطشیحی آصهَى تِ آًکِ آصهَى تِ صَسذ آًالیي تشگضاس ضذُ ٍ سَاالذ ٍ خاسخ زطشیحی آصهَىتا زَجِ 

ّش یک اص اًسطاس  لزا ی ٍ هعٌَی آصهَى ّا تشای گشٍُ آهَصضی اسساد سشلک هی تاضذزوام حمَق هاد ، داٍطلثیي لشاس هیگیشد

 هی تاضذ. جشم هحسَب تخص ّای فَق عذم سعایر حك ًطش تَدُ 

 دس زلگشام اسسال ًواییذ. 59365757856تِ ضواسُ زواس  تْوشاُ زصَیش کاسذ هلی جْر ضشکر دس آصهَى تخص صیش سا زکویل ٍ

 زعْذًاهِ:

تا ضواسُ زواس    ..................... همطع ّای آصهایطی داٍطلة ضشکر دس آصهَى .............ایٌجاًة .................... تا ضواسُ هلی ........

 هی تٌذ ّای لَاًیي آصهَى هسعْذ ضَم.ضوي آگاّی اص ضشایط ٍ لَاًیي آصهَى هسعْذ هیطَم کِ تِ زوا...............

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 اهضا

 


