ً - 1حَُ زضج صحیح آزضس پستی تاضگاُ زض هىاتثات ازاضی تاضگاُ چگًَِ تایس تاضس؟
تْطاى – ذیاتاى ضطیؼتی – تماطغ ذیاتاى هله ٍ تطووٌستاى -پالن  – 3تاضگاُ پژٍّطگطاى خَاى
صٌسٍق پستی15655/461 :
وسپستی هىاى تاضگاُ 1565919911 :
ٍ یا وسپستی زٍم تاضگاُ 1565919913
ٌّ - 2گام تواس تا زتیطذاًِ خْت پیگیطی ًاهِ  ,تِ چٌس ضٍش هی تَاى پیگیطی ًوَز:
الف -زازى ضواضُ ًاهِ زضج ضسُ ٍ لطائت آى تؼس اظ آذطیي ذط تیطُ تِ طَض هثال اگط ضواضُ ًاهِ
 /73/125/78984الف هی تاضس فمط ضواضُ ّای آذط یؼٌی  78984ضا اػالم فطهاییس تا تتَاًیس ًاهِ ذَز
ضا پیگیطی ًواییس.
ب -زازى تاضید ًاهِ هثال 90/05/01
ت -یِ صَضت هَضَػی یؼٌی ًام ضرص ٍ یا زضذَاست وٌٌسُ هثال آلای حسي استاز ضاّی اظ
ٍاحس وطهاى زض هَضز تسْیالت همالِ
ث -اظ ططیك فطستٌسُ ًاهِ
ج  -اظ ططیك گیطًسُ ًاهِ
ح -اظططیك ٍاحس اضسال وٌٌسُ
خ  -اظ ططیك اضائِ ضواضُ ًاهِ ثثت ضسُ زض تاضگاُ پژٍّطگطاى خَاى
ً-3حَُ ثثت ًاهِ ّا زض زتیطذاًِ تاضگاُ چگًَِ هی تاضس؟
اتتسا ولیِ هىاتثات پستی یا ًواتط ٍ یا  ...تاضگاُ پژٍّطگطاى خَاى تِ زتیطذاًِ تاضگاُ ٍاضز ضسُ ٍ زض
سیستن اتَهاسیَى ازاضی ( سیستن پیًَس) اظ ططیك اسىي ًوَزى ًاهِ ٍ ضوائن آى ثثت ضسُ ٍ سپس اظ
ططیك سیستن پیًَس تِ حَظُ هطتَطِ ( ػضَیت ,استؼساز زضذطاى ,پژٍّص ,فطٌّگی  ,هالی ٍ )...اضسال
هی گطزز وِ زض آى ساػت ٍ تاضید ًاهِ ًیع ػالٍُ تط ضواضُ ًاهِ ثثت هی گطزز .زض هَاضزی وِ ضوائن
ًاهِ ظیاز تاضس ٍ یا وتاب ٍ همالِ ٍ یا  ٍCDططح پژٍّطی تاضس ولیِ ضوائن ًاهِ تِ واضضٌاس هطتَطِ
اضخاع زازُ هی ضَز .
ً - 4حَُ اضسال ًاهِ زض زتیطذاًِ تاضگاُ تِ چِ صَضت است؟

الفً -اهِ ّایی وِ اظ حَظُ ّای هرتلف پاسد زازُ ضسُ است ٍ زاضای ضواضُ ٍ تاضید ٍ اهضاء هی تاضس پس
اظ زضج هْط تاضگاُ پژٍّطگطاى خَاى اظ ططیك پست پیطتاظ ٍ یا ػازی ٍ زض تطذی هَاضز هاًٌس ًاهِ ّای تأییس
ّعیٌِ( اظ ططیك سیستن پیًَس ًیع ػالٍُ تط پست اضسال هی گطزز) تِ آزضس ّای هَضز ًظط اضسال هی گطزز ٍ
زض هَاضزی وِ ًاهِ تا ضوائن ػَزت زازُ هی ضَز ولیِ ضوائن تِ ضرص هَضز ًظط تِ طَض واهل اضسال هی گطزز
ٍ چیعی زض تاضگاُ تِ خع ًاهِ اضسال ضسُ ًگْساضی ًوی گطزز .تطای هثال ولیِ هساضن ػضَیت زض تاضگاُ تِ
صَضت ػازی ٍ یا زض استؼسازّای زضذطاى ٍ یا وتة ٍ ...وِ ّوِ تطای فطز هَضز ًظط اضسال هی گطزز .

 - 5اظ چِ ضاّْایی هی تَاى تا تاضگاُ پژٍّطگطاى خَاى هىاتثِ ًوَز:
اظ ططیك پست(پیطتاظ ,ػازی ,اوسپطس  ,سفاضضی ٍ )...تا لحاظ ًوَزى آزضس پستی زض سَال ضواضُ 1
اظ ططیك سیستن پیًَس( اتَهاسیَى ازاضی) تطای اػضای تاضگاُ ٍ ضٍسای تاضگاُ زض سطاسط وطَض ٍ ًاهِ
ّای زاذلی زض سیستن
اظ ططیك ًواتط( فاوس ) تا ضواضُ 021-88410965
اظ ططیك پست الىتطًٍیىی (ایویل )
www.bpj.ir

 - 6ضواضُ تلفي ّای تاضگاُ پژٍّطگطاى خَاى
ضواضُ تلفي ٍیژُ تاضگاُ پژ ٍّطگطاى خَاى 021-88409098وِ ضاهل زُ ذط ٍیژُ هی تاضس.
ضواضُ تلفي ًواتط اتَهاتیه تاضگاُ 021-88410965

 - 7ضواضُ ّای زاذلی پطسٌل تاضگاُ پژٍّطگطاى خَاى خْت هصاوطات تلفٌی
شماره تلفن

88409169

88446246

88447678

88409098

88405456

حوزه

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

ضیاست تاضگاُ

آلای زوتط زالٍض

102

زفتط ضیاست

آلای خسیسی

101

هٌطی زفتط ضیاست

ذاًن هحوسی

110

ًظاضت ٍ پی گیطی

آلای طلیوی

114

ًظاضت ٍ پی گیطی ٍ تَزخِ

آلای ًدوی

114

فطٌّگی ٍ ضٍاتط ػوَهی

آلای صائویاى

116

فطٌّگی ٍ فَق تطًاهِ

ذاًن زوتط خوالی

119

هؼاٍى پطتیثاًی
هالی ٍ شیحساتی
حساتساضی
زتیطذاًِ

آلای زوتط اسىٌسضی
آلای غفاضی
ذاًن ضفیؼی
ذاًن ػعیعیاى

104
103
112
123

زتیطذاًِ
هؼاٍى پصیطش ٍتسْیالت ٍ ازب
ػضَیت

ذاًن ػثساللْی
آلای زوتط تیات
آلای تالطی

108
105
118

تسْیالت
استؼسازّای زضذطاى( ازب)

آلای هیطظاذاًی
ذاًن ًیسیاًی

107
120

هتصسی اهَض زفتطی( ازب)

ذاًن صازلی

120

هسیط تطًاهِ ضیعی
ازاضُ ذسهات
هؼاٍى پژٍّص ٍ فٌاٍضی
فٌاٍضی اطالػات ٍ اًفَضهاتیه
آهَظش ٍ واضگاّْا ٍ واضآفطیٌی
ّوایص ّا ٍ هدلِ واضآفطیٌی
ططح ّای پژٍّطی

آلای ترص اهیي
آلای ضَضهیح
آلای زوتط هطخاًی
ذاًن غعًَی
آلای زاٍطلة
آلای هْطتاى
ذاًن ضىَّی

121
109
106
115
115
122
111

 - 8تِ هٌظَض هاللات حضَضی تا ضیاست  ,هؼاًٍیي  ,هسیطاى ٍ واضضٌاساى تاضگاُ پژٍّطگطاى خَاى چِ واض
تایس وطز:
لثل اظ حضَض تا هٌطی تاضگاُ ذاًن هحوسی تا ضواضُ تلفيّ 88409169واٌّگی الظم اًدام پصیطز.

 - 9آزضس ٍاحسّای زاًطگاُ آظاز اسالهی ضا چگًَِ هی تَاى زضیافت ًوَز؟
پاسد  :زضیافت فایل

