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 ( 6راهنماي تكميل اطالعات مندرج در سامانه اعتبارات بند )و( تبصره )

اًذ، تِ  ضذُ 1395( قاًَى تَدجِ سال 6ّايي كِ هطوَل تَصيع اعتثاسات تٌذ )ٍ( تثصشُ ) تواهي ضْشداسي .1

 تاضٌذ.  هٌظَس دسيافت اعتثاس هشحلِ دٍم، هلضم تِ تكويل اعالعات دسخَاستي اص عشيق ساهاًِ هزكَس هي

 ّا، صشفاً دس هٌَي ّواى پشٍطُ ٍ تِ دقت كاهل ضَد.  اعالعات ّش يك اص پشٍطُ .2

( كِ دس هشحلِ اٍل تخصيص اعتثاسات تكويل ٍ قثالً اسسال ضذُ است 1ّاي ضواسُ ) گيشي اص كاستشگ تْشُ .3

 ٍ هغاتقت اعالعات هٌذسج دس ساهاًِ تا آى، ضشٍست داسد. 

 صَست كاهل ٍ دقيق دسج گشدد. عٌَاى پشٍطُ دس پٌجشُ ٍسٍدي اعالعات تِ  .4

دسٌّگام تكويل فيلذّاي اعالعاتي ساهاًِ، تِ ٍاحذّاي ّش يك اص هتغيشّا تَجِ ضَد. تواهي هثالغ هٌذسج  .5

 ّاي دسخَاستي تا ٍاحذ هتشهشتع تكويل ضَد.   ّا تا ٍاحذ هيليَى سيال ٍ هساحت دس ساهاًِ دس تواهي سشفصل

ُ ضْشداسي، آٍسدُ استاًي ٍ سايش هٌاتع اعذاد تِ صَست كاهل ٍ دس پٌجشُ ٍسٍد اعالعات هشتَط تِ آٍسد .6

كِ سْن آٍسدُ ضْشداسي، استاًي ٍ يا سايش هٌاتع تشاي  دقيق ٍ تا ٍاحذ هيليَى سيال دسج گشدد. دس صَستي

 عذد صفش دسج گشدد.تاضذ، تِ هٌظَس خالي ًواًذى پٌجشُ ٍسٍد اعالعات،  تأهيي پشٍطُ صفش سيال هي

 اص عشيق ساهاًِ، تِ صَست ًواي تاص ٍ اص ٍضعيت كلي پشٍطُ گشفتِ ضَد.  عكسْاي اسسالي .7

تايست دس قالة  ضويوِ اعالعات حتواً هيتا تَجِ تِ ظشفيت هحذٍد تاسگزاسي ساهاًِ، فيلذّاي هشتَط تِ  .8

 پيَست ضَد.  Pdfفايل 

 :  pdfتِ  wordّاي  ًحَُ تثذيل فايل .9

فشض ًصة ضذُ است ٍ  تصَست پيص Office 2212 دس Pdf تِ Word اتضاس تثذيل كشدى روش اول :

  ذ: رخيشُ كٌي Pdf ضوا هي تَاًيذ تشاحتي تا ايي سٍش فايل ّاي خَد سا تصَست

 .تاص كٌيذ Office Word 2212 خَد سا تا Office Word فايل .1

 ذ.سا اًتخاب كٌي Save As گضيٌِ File اص تة .2

ضوا آهادُ  Pdf سا تضًيذ ٍ فايل Save ٍسا اًتخاب كٌيذ  Pdf گضيٌِ Save as type اص قسوت .3
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 Office 2227 تا استفادُ اص اتضاسّاي هَجَد دس Pdf تِ Word سٍش دٍم تثذيل روش دوم :

 ذ. تاص كٌي Office Word 2227 خَد سا تا Office Word فايل .1

 .كليك كٌيذ Word اص تاالي سوت چپ صفحِ File تش سٍي دكوِ .2

تشٍيذ ) تَجِ كٌيذ كِ اگش ايي گضيٌِ سا اًتخاب كشدُ  Pdf ًْايت گضيٌٍِ دس  Save As تِ قسوت .3

ًشم  Pdf تِ Word تشاي ضوا ًوايص دادُ ًوي ضَد تِ ايي دليل است كِ اتضاسک سايگاى تثذيل

ٍ  شدُداًلَد كاص ايٌتشًت ضوا ًصة ًطذُ است، ضوا هي تَاًيذ ايي اتضاسک سا   Office 2227 افضاس

 ذ.(يٌِ ّاي گفتِ ضذُ ًوايص دادُ ضًًَصة كٌيذ تا گض

 :  2227تش اص  پائيي  Officeافضاسّاي  دس ًشم Pdfتِ  wordتشاي تثذيل روش سوم :  

ّاي ساختِ ضذُ  سٍي ساياًِ فايلپس اص ًصة آى تش افضاسّاي هَجَد استفادُ كشدُ ٍ  صَست تايذ اص ًشم دس ايي

 تثذيل كشد.  Pdfسا تِ   Officeدس هحيظ

، تِ ّا هشتثظ تا ّشيك اص سشفصلٍجَد اتْام ٍ ّشگًَِ پشسص دس تكويل ساهاًِ، كاسضٌاساى دسصَست  .12

 ادُ پاسخگَيي ّستٌذ : ضشح ريل آه

 (63921239تِ ضثكِ جذاساصي آب فضاي سثض )آقاي هٌْذس قٌثشي كوك  -

 ( 63921242)آقاي هٌْذس ًَسالْي ًطاًي  احذاث ايستگاُ آتص تِ تكويل ٍ ياكوك  -

 (63921222تِ تْيِ تشًاهِ، ًَساصي تافت فشسَدُ ٍ گشدضگشي )آقاي هٌْذس سسَلي كوك  -
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