ساٌّوای ًشم افضاس جاهع تَافقات
تِ هٌظَس ساهاًذّی اعتثاسات ٍ فعالیت ّای ضْشستاى ّا ،تواهی ضْشستاى ّا هَظف اًذ طثق هَعذ صهاًی هطخع ضذُ تَسط
ساصهاى جْاد کطاٍسصی استاىّ ،ش سالِ تِ تشتیة اقذام تِ پیص تیٌی ،تَافقات ٍ عولکشد طشح ّا ٍ تشًاهِ ّای پیص سٍ دس ًشم
افضاس جاهع تَافقات ٍ عولکشد ًوایٌذ.
پس اص ٍسٍد تِ ساهاًِ اص طشیق ًام کاستشی ٍ سهض ٍسٍد ضْشستاى ،اص قسوت (ٍسٍد تِ سایت تَافقات) ٍاسد سایت تَافقات
ضَیذ.

پیص تیٌی دٍسُ:
تشای تخػیع اعتثاس تشٍیجی تِ طشح ّا ٍ تشًاهِ ّا ،اتتذا ّش ضْشستاى تایذ طشح ّا ٍ تشًاهِ ّایی کِ طی یک سال آیٌذُ قػذ
اًجام آى ّا سا داسد پیص تیٌی ًوایذ .هعوَال پیص تیٌی تیص اص هقذاس ٍاقعی هی تاضذ .تشای اًجام پیص تیٌی تش سٍی گضیٌِ ی
پیص تیٌی دٍسُ کلیک کٌیذ ٍ دس غفحِ ی جذیذ پس اص اًتخاب عٌَاى اداسُ ،دٍسُ ٍ طشح هَسد ًظش سا اًتخاب کٌیذ .تا کلیک
تش سٍی گض یٌِ ی اًتخاب ضذُ دس پاییي ٍاحذ ضواسش دٍسُ اص قثیل (هَسدً ،فش سٍص ،هتش هشتع ٍ )...تِ ًوایص دس هی آیذ کِ تا
هطخع کشدى حجن یا هقذاس طشح پیص تیٌی ضذُ ٍ سپس کلیک تش سٍی گضیٌِ ی ثثت اطالعات ،فعالیت ّای پیص تیٌی ضذُ،
یک تِ یک دس پاییي غفحِ تِ ًوایص دس هی آیٌذ.

تَافقات:
تشای اًجام تَافقات اتتذا اص طشیق گضیٌِ ی گضاسش تَصیع اعتثاس ٍ سپس ٍاسد کشدى سال هَسد ًظش ٍ کلیک تش سٍ گضیٌِ ی
جستجَ ،عٌَاى طشح ،اعتثاس ،حجن ،هیضاى استفادُ ضذُ ٍ دسغذ استفادُ سا هی تَاًیذ هطاّذُ ًواییذ .سپس تش اساس طشح ّایی
کِ تشای آى ّا اعتثاس د س ًظش گشفتِ ضذُ تایذ تَافقات سا اًجام دّیذ تا دسغذ استفادُ اص اعتثاس ّش یک اص طشح ّا کاهل ضَد ٍ
تِ  011دسغذ تشسذ.

سپس تش سٍی گضیٌِ ی تَافقات کلیک ًواییذ ٍ دس غفحِ ی تاص ضذُ اداسُ ای کِ تَافق هَسد ًظش صیشهجوَعِ ی آى است سا
اًتخاب ًواییذ .سپس دس قسوت عٌَ اى دٍسُ ،دٍسُ ّایی کِ قثال پیص تیٌی ًوَدُ ایذ سا هی تَاًیذ اًتخاب کٌیذ .دس قسوت ّای
تعذی هحل تشگضاسی دٍسُ ،تعذاد ًفشات ،هذت دٍسُ ،تاسیخ اجشا ٍ هجشی دٍسُ سا ٍاسد ًواییذ ٍ گضیٌِ ی ثثت اطالعات سا
تضًیذ.
طشح ّای ثثت ضذُ سا هی تَاًیذ دس پاییي غفحِ هطاّذُ کٌیذ .دس سوت چپ غفحِ هی تَاًیذ کل اعتثاس هػَب اداسُ ی هَسد
ًظش ،هیضاى اعتثاس استفادُ ضذُ ،اعتثاس اختػاظ دادُ ضذُ تِ ّش یک اص فعالیت ّای اداسات پٌج گاًِ ی تشٍیج ٍ حجن کل طشح
سا هطاّذُ ًواییذ.


تاسیخ اجشا تایذ تِ غَست هطخع ضذُ دس تػَیش ًَضتِ ضَد تا اجاصُ ی ثثت دادُ ضَد.



هجشی طشح هی تَاًذ تخص خػَغی یا دٍلتی تاضذ کِ ّش کذام ّضیٌِ ٍاحذ جذاگاًِ ای داسًذ ،الصم تِ رکش است
تشخی طشح ّا قاتلیت اجشا تَسط تخص خػَغی سا ًذاضتِ ٍ ّضیٌِ ٍاحذی تشای آى ّا دس ًظش گشفتِ ًطذُ ٍ ثثت
ًوی ضًَذ.



قسوت ٍاحذ ٍ ّضیٌِ ی هحاسثًِ ،طاى دٌّذُ ی ٍاحذ ضواسش دٍسُ ٍ ّضیٌِ ی ّش ٍاحذ هی تاضذ.

عولکشد:
پس اص اًجام تَافقات تایذ ّش یک اص طشح ّا ٍ دٍسُ ّای تَافق ضذُ سا جْت اجشا تِ ضشکت ّای خػَغی یا دٍلتی ٍاگزاس
ًواییذ .دس قسوت عولکشد تا هطخع کشدى عٌَاى اداسُ سپس ًام ضشکت ٍ پس اص آى کلیک تش سٍی عٌَاى دٍسُ ٍ ثثت دٍسُ،
ایي دٍسُ تِ ضشکت اًتخاب ضذُ ٍاگزاس هی ضَد.


اگش قػذ تشگضاسی دٍسُ تِ غَست دٍلتی ٍ تَسط ضْشستاى سا داسیذ تایستی دس قسوت ًام ضشکت ،گضیٌِ ی (اداسُ
تشٍیج ضْشستاى )....سا اًتخاب ًواییذ.

تاییذ فعالیت ضشکت ّا:
پس اص ٍاگزاسی دٍسُ ّا تِ ضشکت ّا تَسط ضْشستاى ،ضشکت هلضم تِ تعییي یک تاسیخ تشای تشگضاسی دٍسُ تحت عٌَاى
تاسیخ تشگضاسی هی تاضذکِ پس اص هطخع ًوَدى ایي تاسیخ ،دٍسُ دس قسوت تاییذ فعالیت ضشکت ّا تِ ًوایص دس هی آیذ ٍ
ضْشستاى تَاًایی تاییذ یا عذم تاییذ دٍسُ سا داسد.
ًحَُ ی عول تِ ایي غَست است کِ دس قسوت ًام ضشکت ،ضشکتی کِ دٍسُ تِ آى ٍاگزاس ضذُ سا اًتخاب ًواییذ ،دس قسوت
سال ،سال هَسد ًظش سا ٍاسد ًوَدُ ٍ تش سٍی گضیٌِ ی جستجَ کلیک ًواییذ .دس پاییي دٍسُ ّایی کِ تِ ضشکت اًتخاب ضذُ
ٍاگزاس ضذُ است تِ ًوایص دس هی آیٌذ .س پس تا صدى گضیٌِ ی ٍیشایص ٍ گزاضتي تیک دس قسوت ٍضعیت ٍ کلیک تش سٍی
گضیٌِ ی ثثت ،ضْشستاى هَافقت خَد سا تا تشگضاسی دٍسُ اعالم هی کٌذ.

پس اص ٍاگزاسی دٍسُ تِ ضشکت ّای خػَغی یا اداسُ ی تشٍیج ّش ضْشستاى تِ عٌَاى یک ضشکت دٍلتی تایستی ضشکت تا
ًام کاستشی ٍ سهض ٍسٍد خَد ٍاسد ًشم افضاس ضذُ ٍ اقذام تِ ثثت تاسیخ تاصدیذ تشای دٍسُ ّای ٍاگزاس ضذُ ًوایذ .اتتذا تا هطخع
کشدى سال عولکشد ٍ کلیک تش سٍی گضیٌِ ی جستجَ دٍسُ ّای ٍاگزاس ضذُ تِ ضشکت سا هی تَاًذ هطاّذُ ًوایذ سپس تا
کلیک تش سٍی گضیٌِ ی اًتخاب ٍ هطخع کشدى تاسیخ ٍ صدى گضیٌِ ی ثثت ایي تاسیخ تشای دٍسُ ثثت هی گشدد.

دٍسُ ّای تاییذ ضذُ:
دس ایي قسوت دٍسُ ّایی کِ ضْشستاى تاییذ کشدُ سا هی تَاًیذ هطاّذُ ًواییذ ٍ هطخػات هشتی دٍسُ ٍ فشاگیشاى سا ٍاسد
کٌیذ.


الصم تِ رکش است کلیِ دٍسُ ّای تشٍیجی تشگضاس ضذُ تَسط ضشکت ّای خػَغی ٍ یا اداسُ تشٍیج ّش ضْشستاى تِ
هٌظَس گضاسش گیشی اص ضْشستاى ّا تایذ دس ایي قسوت تِ طَس کاهل(هطخػات هشتی ٍ فشاگیشاى) ٍاسد ضَد.

خالغِ هشاحل تَافقات
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