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ياهزمح ياقآ بانج- یسرزاب نامزاس مرتحم سیئر

 دوجرف ياقآ بانج- تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس مرتحم لماعریدم

 ياههناماس ياقترا يریگیپ عوضوم اب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیموسوتسیبودص هسلجتروص :عوضوم

 یناگمه تراظن

مارتحا و مالس اب

 يریـگیپ عوـضوم اـب 99/10/30 خروـم هبنـشهـس زور هک دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیموسوتسیبودص رد

 ار مزال تاروتـسد تـسا دنمـشهاوخ .تـفرگ رارـق قـفاوت دروم ریز دراوم ،دش رازگرب یناگمه تراظن ياههناماس ياقترا

:دییامرف رداص تاقفاوت نیا ندشییارجا تهج

 تراتـسا هدافتـسا يارـب 137 هناماـس رد دروخزاـب و مایپ تیعضو نداد ناشن ،مایپ تبث زاAPI يراذگراب صوصخرد .1

 هـمان لاـسرا اـب تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس ،هتفه کی تدم فرظ رثکادح دش ررقم يرهش نانیرفآراک و اهپآ

 نامزاـس زا ار نآ يراذـگراب دـییات و هدوـمن مالـعا ار سیورس نیا ییاهن يزاسهدامآ ،يرادرهش یسرزاب نامزاس هب یمسر

 لاـتروپ ردAPI نـیا ،99 هاـم نـمهب تـسخن هـتفه ات رثکادح هک يوحن هب دیامن تفایرد )هداد یعوضوم یلوتم( یسرزاب

api.tehran.irدشاب هدش يراذگراب.

 دروخزاب( یگدیسر مامتا زا سپ و یگدیسر مامتا زا شیپ هلحرم ود رد دروخزاب تبث رد دوجوم تاداریا صوصخرد .2

 رـثکادح دش ررقم ،نادنورهش يارب مایپ هقباس شیامن و نم نارهت تیاسبو قیرط زا 1888 و 137 هناماس ود رد ،)يریگیپ و

 رـیز دراوـم 99 هاـم نـمهب تـسخن هـتفه اـت رثکادـح دش ررقم نینچمه .دوش عفر تاداریا نیا 99 هام نمهب تسخن هتفه ات

:دوش یتایلمع

 يارـب دـناوتیـم هـک دوـش یناسرعالطا دنورهش هب کمایپ لاسرا قیرط زا ،هدشتبث مایپ هب یگدیسر نایاپ زا سپ.2,1

.دیامن هعجارم نم نارهت هاگرد هب دوخ دروخزاب تبث

.دشاب هتشاد دوجو اهمایپ یمامت يارب یگدیسر مامتا زا سپ دروخزاب تبث ههام کی تصرف لقادح .2,2

.دوش مهارف لیلحت هناماس رد نم نارهت هاگرد زا هدش ذخا کیتامتسیس ياهدروخزاب شرازگ تیلباق .2,3

 مـهبم و صخـشمان دنورهـش يارـب هـک 1888 و 137 هناماـس ود رد مایپ ياهتیعضو لکشم ندرک فرطرب ياتسار رد .3

 تاحیضوت لاسرا هب هجوت اب و دهدیم ناشن ار وا اب طابترا تیعضو ،دنورهش تساوخرد هب یگدیسر هوحن ياج هب ای تسا
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 رد اـب تاحیـضوت نـیا دش ررقم ،تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس هب یسرزاب نامزاس طسوت نادنورهش يارب زاین دروم

 تیاـسبو و نـم نارـهت تیاـسبو رد 99 هام نمهب تسخن هتفه ات رثکادح هسلجتروص نیاتسویپ دراوم یمامت نتفرگ رظن

.دوش لامعا فافش

 نیـشیپ تاـقفاوت اـب قباطم ،تسا هدش رشتنم امنهداد تیاسبو يور نونکا هک 137 یعوضوم ياههشقن هکنیا هب هجوت اب .4

 نیمهدراهچودـص تـسویپ قباـطم )يرهـش دـصر و راـمآ زـکرم( تاـطابترا و تاـعالطا يروانف نامزاس دش ررقم ،تسین

 تاـماهبا هـتیمک نـیا اـب لماعت رد و26/09/1399 خروم160/21472 هرامش هب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلجتروص

 یـلماعت دروبـشاد نـیا 99 هاـمنمهب همین ات رثکادح و دنک فرطرب 137 تاعوضوم یناوارف یلماعت دروبشاد هرابرد ار دوخ

.دیامن رشتنم فافش تیاسبو رد ار تاعوضوم یناوارف ياههشقن يواح

 يارـب اـهمرـف نآ اـب طبترـم ینـتم تاحیـضوت و 1888 هناماـس رد ماـیپ تـبث دیدج یحالصا ياهمرف لاسرا هب هجوت اب .5

 رـثکادح هدـشحالصا ياهمرف دش ررقم ،تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس هب یسرزاب نامزاس طسوت دنورهش ییامنهار

.دنوش نیزگیاج نم نارهت تیاسبو رد دوجوم ياهمرف اب 99 هام نمهب تسخن هتفه ات

 هناماـس و 1888 هناماـس لاـصتا صوـصخرد تاـطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس و یسرزاب نامزاس مالعا هب هجوت اب .6

 ریاـس رـظن مالعا و یمومع راشتنا تهج مهاب هناماس هب 1888 هناماس زا نادنورهش ياهداهنشیپ يواح ياهمایپ لاسرا و مهاب

 مـهاب هناماـس يور هدـشهداد لاـقتنا ياهداهنـشیپ و دوـش یتاـیلمع لاـقتنا نیا صوصخ رد ریز دراوم دش ررقم ،نادنورهش

:دوش هداد شیامن

 هناماـس زا هدـشتـبث مایپ لاقتنا تهج دنورهش زا هزاجا بسک و 1888 رد مایپ تبث نیح یحیضوت نتم ندش هفاضا .6,1

مهاب هناماس هب 1888

داهنشیپ تبث زا سپ مهاب هناماس هب داهنشیپ لاقتنا یناسر عالطا کمایپ لاسرا .6,2

1888 هناماس زا اهداهنشیپ لاقتنا صوصخ رد مهاب هناماس رد یناسر عالطا .6,3

 دنمـشوه رهـش و تیفافـش هـتیمک هـب ار رـیز دراوـم بوتکم شرازگ یسرزاب نامزاس هتفه کی تدم فرظ دش ررقم .7

:دیامن لاسرا

 يوـحن هـب( رتالاـب ینامزاس عجرم هب 1888 ياهمایپ راکدوخ عاجرا تیلباق راک شدرگ يارب هدشهیهت لمعلاروتسد .7,1

 و ررـقم نامز نایاپ زا سپ و دراد زاین نامز تدم هچ ،مایپ کی شدرگ زا هلحرم ره دشاب صخشم لمعلاروتسد نیا رد هک

)ددرگ عاجرا يداهن هچ هب دیاب مایپ ،هطوبرم لوئسم ییوگخساپ مدع

 يوحن هب هدننکیگدیسر دحاو هب 1888 هناماس رد هدشتبث هباشم و يرارکت ياهمایپ عاجرا ندش یتایلمع شرازگ .7,2

 عاـجرا وا هب مایپ هک هدننکیگدیسر دحاو ات دنوش هداد دنویپ لوا مایپ هب زین هباشم ياهمایپ ،مایپ کی عاجرا تروص رد هک
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 هـب هباـشم ياهمایپ هیلک هب خساپ نینچمه و دریگب رارق صخشم هزوح کی رد مایپ دادعت یناوارف نایرج رد تسا هدش هداد

.دوش هتفرگ هباشم ياهمایپ هیلک زا زین دروخزاب و هدش لاسرا راکدوخ تروص

 تروـص هـب 1888 و 137 هناماـس ود يارـب نم نارهت هاگرد رد نادنورهش زا هدش ماجنا يریگ دروخزاب زا شرازگ .7,3

.لسکا لیاف

 تبث يارب سردآ و عوضوم ،هقطنم باختنا ،99 هام نمهب تسخن هتفه ات رثکادح مایپ تبث لیهست ياتسار رد دش ررقم .8

.دنک رییغت يرایتخا هب يرابجا تلاح زا 137 هناماس رد هقطنم باختنا و 1888 هناماس رد مایپ

:دش ررقم نم نارهت نشیکیلپا صوصخرد .9

 رد ناـکما نـیا ،نـم نارـهت بو هخـسن رد 137 و 1888 ياـههناماـس رد دروخزاـب تـبث ندـش یتاـیلمع هب هجوت اب .9,1

 ياهیعالطا قیرط زا ،هدشتبث مایپ هب یگدیسر نایاپ زا سپ نینچمه .دوش مهارف زین نم نارهت نشیکیلپا دیدج یناسرزورهب

)notification( دیامن هعجارم نشیکیلپا هب دوخ دروخزاب تبث يارب دناوتیم هک دوش یناسرعالطا دنورهش هب.

 ،تاـطابترا و تاـعالطا يرواـنف نامزاـس ناگدـنیامن روـضح اـب یـسانشراک هسلج ،هتفه کی تدم فرظ رثکادح .9,2

 هدـشیناسرزورهب هخسن نیرخآ و دوش رازگرب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک و )1888 و 137 ياههناماس( یسرزاب نامزاس

.دوش لصاح نانیمطا نشیکیلپا رد نم نارهت بو هخسن رد هدشمهارف تاناکما هیلک لامعا زا ات دوش هئارا نم نارهت زا

یناجنسفر یمشاه نسحم ياقآ بانج- نارهت رهش یمالسا ياروش مرتحم سیئر :تشونور

هجدوب و همانرب نویسیمک مرتحم ياضعا

نایرهاظم ياقآ بانج- اروشروماو يرهش هعسوت يزیر همانرب مرتحم نواعم

یمظاک ياقآ بانج- نارهت رادرهش هزوح مرتحم لک ریدم و رواشم

یچنوباص ياقآ بانج- اروش روما و نیناوق نیودت مرتحم لکریدم

يرفعج ياقآ بانج- تیریدم دوبهب و درکلمع یبایزرا مرتحم لکریدم

 روبروب مناخ راکرس-يرهش دصر و رامآ زکرم مرتحم سیئر
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