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خنکما   های آنالین  لین ٌ هاهاینایی ا هانانکشی  ْنته اٍنر  نه له آ   ی نه یکی اى ٍامانه سامانو نٌبت دى  عوٌ پ ک  ،

 nobatdehi.epolice.ir تنه آلهً اککروان کنی لهنک  این  ٍنامانه های ماّن   ها تنه ٕنته  آنالین  انمنا  می تعتی٘ لالک

 .ّیاهه لالک ماّ   ختل له آ  نتتر تگ ویک تتان ک توای تعتی٘ اٍر  ه ّیا می

مواجعنا  ضٚنتهی تنه لرناتو تعنتی٘ لنالک ا  اى nobatdehi.epolice.ir انکاىی ٍامانه نتتنر لهنی تعنتی٘ لنالک تا هاه

لٌ اى  تاناک ته ای  ٍامانه مواجعه  ااک ات ها تا له لٍر لاّر  مکاهک الى  می آ  .اٛاا  جیتش وی ّکه اٍر اتالف اقر هم

له آلهً منکنرو ٍنامانه مواجعنه  ش وی له ىما  مْخٔ، توای تعتی٘ لالک تنه ٕنته  ضٚنتهی تنا خنتلها خنتل نتتر

 . ااک

اٍنر ا هنو خنتلهایی  نه خوینک ا رنواُ  تا تتجه ته ای   ه خویک ا رواُ ختلها ا تعتی٘ لالک تَن اه ممنم ا ٙنواهی

 لک ننننو آمننننتىُ اهال تننننه ٍننننامانه نتتننننر لهننننی تعننننتی٘ لننننالک آ  تعننننتی٘ ّننننتل  تننننه هینننن   ّننننتل تایننننک لننننالک می

nobatdehi.epolice.ir ها له خاننه تنه  تتان نک تنه هاضرنی آ   ا م  ه ّیا تا  َة اٛالعا   امو له متهل آ  می ت ا  می ها

 . یک یک ٍ َرم هتّیاک مرٖو ته ایارونر انما  له ک

  

تعننتی٘ لننالک ا  شذاهی لینن ٌ هاهننته انررننامی  ْننته، له مننتهل ٍننوهاع عیننی م،یننکی، هکنن ٌ مو نني ّننیاهه :اٛالع ننه

منتاهلی  نه له لٍنرته  ناه قنواه لاهل تعنتی٘ لنالک له  شذاهی له لهب مايل مرقاٙ ا  خثو لال  اا اريال، یکی اى ّیاهه

لیگنو تنه ٕنته   ی له اٍنرا  تمنوا  ا لا اٍنرا شذاهی ایارونرن ضال ضاٙو نقو ا انرقال ا ّیاهه .لهب مايل مْرویا  اٍر

ش ول  ته ٛتهی  ه تاما توای تاىلینک إناکر خنتلها،  انما  می لهٕک آ  تا تیف  هیواه یا هایانه 74ّتل  ه  لاییت  انما  می

ه ختلهاهنایی  نه تن شذاهی لین ٌ هاهنته ن ني تنا  اانک  تن م  اهّااٍنی مو ني ّنیاهه موا ني مواجعنه می رک ا نٖة لالک تنه

 .لهاک مايل مرقاٙ ا  امتها  موتثٜ ته تعتی٘ لالک ها انما  می انک تا مواجعه ته لهب شذاهی تمم ي ّکه های ّیاهه ٍ َرم

  

 nobatdehi.epolice.ir سامانو نٌبت دى  عوٌ پ ک   خٌدرً

ک ماّن   ها  نه قٖنک تعنتی٘ لنال ّنک ا ارنوالی قثو اى ّ تع ایواً  وانا تعتی٘ لنالک تنه ٕنته  ضٚنتهی انمنا  می

 ولنک  اما تعک اى ّن تع اینواً  واننا جمنر  موا ي تعتی٘ لالک مواجعه می لاّراک تایک تا له لٍر لاّر  مکاهک الى  ته

اننکاىی ٍنامانه  شوررانک  هاه مواجعا  ته ای  موا ي هاّی آنالین  تنوای نتتنر لهنی تعنتی٘ لنالک ختلهاهنا له نرنو  اهِ

 . یروی ها جمر تعتی٘ لالک ختلها ٕوف  ااک وال اقرنتتر لهی تعتی٘ لالک تاعث ّک تا ار

  



 

 nobatdehi.epolice.ir ٍامانه

  

م،نو ىننکشی خنتل نتتنر تگ وننک تنا له ٍناعر ا  توی  مو ي تعتی٘ لالک تتاناک اى نيلیک واجعه ته ای  ٍامانه میها تا م آ 

 مواجعه  ااک  هاُ تعتی٘ لالک ته ٕته  آنالین  هاُ ننتیای اٍنر  نه میکن  اٍنر ىما  مْخٖی توای تعتی٘ لالک

ّنوایٜ الى  تنوای انمنا  این   ناه ها له الامنه   نه مواضنو اتوخی اى اروال له متهل آ  آّاایی نکاّره تاّاک  ته هی   لک و  ی

 ٕننثش ّننواع تننه 7تکان ننک  ننه ٍننامانه نتتننر لهننی تعننتی٘ لننالک هننو هاى اى ٍنناعر  مقاکننه ت ننا  خننتاه م  ننول  خننتب اٍننر

 .آیاکه ته جي هاىهای تعط و نتتر تگ ویک هاى 5تتان ک تا توای   اک  ته ٛتهی  ه ّیا له آ  می ها می تاهشذاهی نتتر

  

 nobatdehi.epolice.ir بندی رزرً نٌبت در سامانو عوٌ پ ک   زمان

تنوای هىها نتتنر تنه این  ٍنامانه مواجعنه  ختب اٍر تکان ک  ه  ی ه مرقاٙ ا  تعتی٘ لالک ختلها تایک له ٍاعا  خإی

تنو هین    وا ختاهانک ّنک  کنذا ااکشا  ته ای  ٍامانه تا  اکی ٍ َنرم هاتن اريایِ مواجعه  ااک  له غ و ای  ٕته  تا تتجه ته

تاننکی ها له نرننو شوررننه اٍننر  ننه اینن   ىما  های مخرینن  اٍنناً لینن ٌ هاهایننایی ا هاناننکشی تننوای مواجعننه  ااننکشا  اٍننرا 

 :تاّک تاکی ٛثق ىیو می ىما 

 تعتی٘ لالک ختلها ایارونری تاکی هىها نتتر له ٍامانه نتتر لهی ىما 

ٍننننناعر مواجعنننننه تنننننه  اٍرا 

 ٍامانه

 ٕثش 7ٍاعر  ،  وما ، ش ال  ا یيل تتّمو، تموا 

 ٕثش 8ٍاعر  إفما ، ضتمه تموا ، خواٍا  هٙتی، قيای  ا هوميشا 

 ٕثش 01ٍاعر  اهلت و، آذهتایما  غوتی، خواٍا  ّیاکی، ختىٍرا  ا راهً

 ٕثش 00ٍاعر  اکثوى،  ولٍرا ، شیَرا  ا کوٍرا 



 ظمو 01ٍاعر  ایال ، آذهتایما  ّوقی، ٍ َرا  ا تیتچَرا ، قم ا ماىنکها 

چماهم،ال ا تخر اهی، خواٍا  جاتتی، ىنما ، ٍیاا ،  ومانْاه،  مگ یتیه ا تتیواضیک، مو يی 

 ا هیکا 

 03ٍاعر 

 نحٌه ثبت نام در سامانو نٌبت دى  عوٌ پ ک  

ای ته موا ني تعنتی٘ لنالک م،نو ىننکشی  ّکه لهک له ىما  تع    ٍامانه نتتر لهی تعتی٘ لالک ته اروال مخری  امکا  می

 nobatdehi.epolice.ir میک   اه ختل ها انما  لهاک  مرقاٙ ا  تایک اترکا له ٍامانه ختل مواجعه  ااک ا له  یروی  ىما 

ٍنامانه نتتنر لهنی تعنتی٘ لنالک تَن اه آٍنا  اٍنر  نه ّنیا تامنا تنا  ک  ثثر نا  لهثثر نا   ااک تا توای ختل نتتر هىها  اا

ٛثق هاال مْنخٔ ّنکه له ىینو  تتان ک تتان ک له آ  عٚت ّتیک  ضال توای ای   اه می اٛالعا  هتیری ختل می ااهل  ول 

 :اقکا   ا ک

 ٍایر نتتر لهی تعتی٘ لالک ته آلهً اککروان کی nobatdehi.epolice.ir ها له مواهشو ختل جَرمت  ا ک. 

  

 

 کن،ته ثثر نا  له ٍامانه نتتر لهی تعتی٘ لال

 ضاال ااهل ٍامانه نتتر لهی تعتی٘ لالک إیی ّتیک. 

 های ىیالی هاتوا ختاه ک ّک  نه ّنیا تنوای ثثنر ننا  له آ   ناری اٍنر های شيیانه  لٌ اى اهال ته ٍایر تا شيیاه

 . ی ک  ا ک« ثثر نا   اهتوا »
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 ثثر نا  له ٍامانه نتتر لهی تعتی٘ لالک

 ّیاهه متتایو ختل ها ااهل  ا ک ا  ک تٖتیو هاتوا ها ن ي له  اله مْخٔ ّکه لهج  ا ک. 

  ی ک  ا ک« عٚتیر»ٍپٌ های شيیاه . 

  

 

 نا  نتیَی له ٍامانه نتتر لهی تعتی٘ لالک

  



  تایَر آ  ها له  اله مْنخٔ ّنکه ااهل  ا نک ا شيیانه  هقیی ته شتّی ّیا اهٍال ختاهک ّک  ه می 4ضاال یک  ک

 .اهٍال ها تين ک

  

 

 ن،ته ثثر نا  له ٍامانه نتتر لهی آنالی 

 ا ک ا له نماینر ن ني تنا انرخناب ینک  های ختاٍره ّکه ها ااهل ّتل هیه لاله له ٕف،ه جکیکی  ه توای ّیا تاى می 

 . ا ک تا عٚتیر ّیا  امو ّتل  ی ک« تکی و عٚتیر»های شيیاه  شذهنامه

  

 

 ثثر نا  آنالی  له ٍامانه نتتر لهی تعتی٘ لالک



  

  نحٌه رزرً نٌبت در سامانو نٌبت دى  عوٌ پ ک 

نتیَنی  ا نک  نه مواضنو آ   له اترنکا له آ  نا  تاینک nobatdehi.epolice.ir توای لهیارر نتتر ته ٕته  آنالی  له ٍنامانه

هىها  تتان نک تنوای آ   ه ثثر نا  ّیا له ٍنامانه نتتنر لهنی تعنتی٘ لنالک تکی نو ّنک می ها له تاال مْخٔ  ولیم  تعک اى

 :آنالی  اقکا   ا ک

 تعتی٘ لالک آنالی  ته آلهً اککروان کی ااهل ٍایر نتتر لهی nobatdehi.epolice.ir ّتیک. 

 تا ااهل  ول  همي عثته، ّیاهه متتایو ا  ک اما ری لهج ّکه ااهل ضَاب  اهتوی ختل ّتیک. 

 له ٕف،ه  اهتوی ختل های ٕف،ه نخَر  ی ک  ا ک تا ته ٕف،ه نتتر لهی آنالی  تعتی٘ لالک هکایر ّتیک. 

  

 

 ن،ته هىها نتتر له ٍامانه نتتر لهی تعتی٘ لالک

  

 ختاه نک تنوای  اٍاً نتع خکمری  نه می ضاال تایک یک ٍوی اٛالعاتی ها له متهل م،و ىنکشی ختل لهج  ا ک ا تو

 .لهی ها جَرمت  ا ک توی  موا ي نتتر نيلیک آ  نتتر هىها  ا ک

 له قَیر اال نا  اٍرا  ختل ها تاتیَ ک. 

 ختاه ک له آ  تعتی٘ لالک انما  له ک ها لهج  ا ک نا  ّموی  ه می. 

 له موضیه تعک نتع خکمری  ه قٖک لهیارر آ  ها لاهیک انرخاب  ا ک. 

 ضاال نتع اٍ یه نقی ه ها جَرمت ا انرخاب  ا ک. 

  



 

 تعتی٘ لالک ن،ته هىها نتتر له ٍامانه نتتر لهی آنالی 

  

 توای تعتی٘ لالک ختل موا يی ها انرخاب  ا ک  ه لٍروٍی ّیا ته آ  هاضر اٍر. 

  

 

 انرخاب مو ي له ٍامانه نتتر لهی تعتی٘ لالک

  

 تتان نک های شيیانه  ّتل  ه نتع خکمر ختل ها لاتاهه انرخاب  ا ک  ه توای ای   اه می می ممکلا اى ّیا لهختاٍر

 .موتتٛه  ی ک  ا ک



 موا ني منتهل نرنو خنتل مواجعنه  ا نک  تتان ک توای تعتی٘ لالک ته تعک اى انرخاب نتع خکمر تاهیخی  ه له آ  می

تتان نک یکنی  ِ ته ٕته  ٍثي هنع هَراک  ه ّنیا میهای قاتو شيیا تاهیخ ها انرخاب نیای ک  معیتال له ای  موضیه

 .ها انرخاب  ا ک ها اى آ 

 

 هىها نتتر له ٍامانه نتتر لهی تعتی٘ لالک

  

 نه قنثال تتٍنٜ ارنوال لیگنوی  هایی ک له نرنو تگ وینک  ٍناعرضاال تاینک ٍناعر مواجعنه خنتل ها جمنر تعنتی٘ لنال 

هایی  نه تنه هننع ٍنف ک  ها ها انرخاب  ا نک  امنا ٍناعر تتان ک آ  نیی تاّاک  ه ّیا انک ته ٕته  قومي می هىها ّکه

 .تاّاک هىها می هَراک قاتو

  



 

 انرخاب ٍاعر له ٍامانه تعتی٘ لالک ختلها

  

 انک  نه له آ  تاینک ّنیاهه لنالک ماّن   ا  ّنیا ها تنه تخْنی هنکایر می تعک اى انرخاب ٍاعر تعتی٘ لالک، ٍنایر 

 .نتع نقی ه ختل ها لهج  ا ک

  

 

 لهج ّیاهه لالک له ٍامانه نتتر لهی آنالی  تعتی٘ لالک

  



  ا منکاهک الى  جمنر نقنو اانرقنال ها  ّنوایٜ»لٌ اى انما  مواضو تاال، ته لای   ٍنایر هررنه ا تنا ت نک ىل  شيیانه

 . ا ک های شيیاه نتتر  ی ک« ا  مطاکعه  وله

  

 

 ر نتتر له ٍامانه تعتی٘ لالک ایارونریثث

  

 ولینک  نه تنوای ّنیا غ نو قاتنو مفمنت  اٍنر  ضال اشو ته هاگا  انما  هنو  نکا  اى مواضنو تناال تنه هنو شتننه مْنکیی توخنتهل

 .جمر هاهایایی ت ْرو  یک تگ ویک مْته  تتان ک اى  اهّااٍا  می

  

 مراحل عوٌ پ ک   خٌدرً بود از در افت نٌبت دى  ا نترنت 

مْخٖنی تاینک تنه موا ني تعنتی٘ لنالک خنتلها   ی ه مرقاٙ انی  ه تعک اى لهیارنر نتتنر لهنی ایارونرنی له تناهیخ ا ٍناعر

 :انما  لهاک مواجعه  ااک ا مواضو ىیو ها ته توت ة

 هننا  ّننتل  نه تاینک رآ  ها تنا آ  لاله می یا ینک توشنه  اغنذّنتیک تنه ّنن لهیارنر قنث9٘ تعنک اى آ   ننه ااهل لاه  انع می

 ای  ه تایک ته آ  مواجعه  ا نک لاهیک  های ای   اغذ ّیاهه نتتر ّیا ا تاجه مواضو تعتی٘ لالک له نيل ختل نگه

 .نْا  له ک تا ترتان ک خاهج ّتیک چا   اقری اى مو ي خاهج ّکیک تایک آ  ها ته مرٖکی ها مْخٔ  وله اٍر  هم

 تاینک له نتتنر قنواه تگ وینک تنا نتتنر ّنیا  ّنتل ای  ه له موضیه قثو ته ّیا لاله می مواجعه ته تاجه9 تو اٍاً توشه

 .ها ها اهاکه له ک ته تاجه ختل مواجعه  ا ک ا آ  ّتل  کذا تا له لٍر لاّر  مکاهک الى 

 ها  ّتل تا تو اٍاً آ  ای ته ّیا لاله میر له ک یک رو  تاىلیک لهیارر رو  تاىلیک رای9 ته اىای مکاه ی  ه نْا  می

 .ختلها ّیا ها توهٍی  ااک

 اخر اه  اهّااً مو ي قواه له ک تا تنا  تای ک إاکر ختلها9 له ای  موضیه تایک توای تای ک إاکر ختلها آ  ها له

 .ا رو  آ  ها تکی و  ااک های الى  إاکر ختلها ها تای ک توهٍی

 ایک تایک یک شتاهی مفإا ضَاب اهاکه له ک های ختلها ها لولاخر نکوله جوییه اهاکه شتاهی مفإا ضَاب9 اشو. 

 ختا  تاجه مو ي ااهیي  ا ک های لَر، هتّیاک ٍاىی ا غ وه ها له لٍرگاه  اه  هيیاه. 

 ها لهیارر تای کیه نقو ا انرقال ٍاک9 ته غوره یک مواجعه  ا ک ا تای کیه ای ها جمر نقنو ا انرقنال ٍناک ماکک نر خنتل

 . ا ک لهیارر 
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 ته م،و رک لالک ختلها مواجعه  ا ک. 

 لالک قکییی ها ته انثاه ت،تیو له ک ا لالک جکیک ها تگ ویک. 

 لالک ها له م،و نٖة، نٖة  ا ک. 

 تا اهاکه قث٘ اى مو ي خاهج ّتیک. 

  ی جمنر ته نا  خيانه لاهی  و نيل تانک مو ني 1060048102111هياه تتمانی ته ّیاهه ضَاب  41یک هيیاه

 .هيیاه نقو ا انرقال ختلها ااهیي  ا ک

  

 

 nobatdehi.epolice.ir مواضو تعتی٘ لالک ختلها تعک اى نتتر ش وی له ٍامانه

  

 عوٌ پ ک   ا نترنت  خٌدرًنکات 

 ٍامانه نتتر لهی تعتی٘ لالک ته آلهً اککروان کی epolice.ir  های  ْته  ها ا ّموٍرا  اٍرا  مخٖتٓ تیا

 ها ینا اٍرفاله  ااک  کذا ٍایر ا ٍامانه اخرٖإی لیگوی تنوای اٍنرا  تتاناک اى آ  اٍر  ته ٛتهی  ه هیه اروال می

 .های  ْته اجتل نکاهل ّموٍرا 

  له ىمنا  ا تناهیخ مْنخٔ ّنکه تنا له  تعک اى آ   ه نتتر ختل ها ته ٕته  ایارونری لهیارر  ولیک ضریا ته متقن

 .ختلها ّیا تعتی٘ ّتل لٍر لاّر  مکاهک الى  مواجعه  ا ک تا لالک

 اشو تعک اى آ   ه له ٍنامانه epolice.ir جمنر تتان نک  ها روامنتُ  ولینک می ثثنر ننا   ولینک اکنی همني عثنته خنتل

 .اقکا   ا ک« ایک؟ روامتُ  وله اٛالعا  اهال ها»ها اى شيیاه  تاىیاتی آ 

 ها تتق   ختاهک ّک های ختل ها تعتی٘ نکااک، ختلها آ  له ٕتهتی  ه مرقاٙ ا  ته متق  لالک. 

 توای هو مرقاٙی تاما یک تاه روٕر تعتی٘ لالک له ٍامانه epolice.ir ّتل لاله می. 

  تاهیخ ا ٍاعر مْخٔ ّکه توای تعتی٘ لالک ختل مواجعه نکا ک  نتتر ّیا ته ٕنته  له ٕتهتی  ه ّیا له

 .ّتل ختل اه تتٍٜ ٍامانه تاٛو می

 ّنتل  تنه ٛنتهی  نه رقنٜ تنه   ارنول می  ی ه اٛالعا  ثثر ّکه له ٍنامانه تنه هاگنا  اهال تنه مو ني تعنتی٘ لنالک

 .ّتل ثثر ّکه له نتتر، اجاىه اهال لاله میتا ّیاهه لالک  لاهنکه  ک میی یا ا  و قانتنی اٍ یه نقی ه



 موا ني تعنتی٘ لنالک ضٚنته نکاّنره  مرقاٙ انی  ه لٌ اى هىها نتتر ته متق  له ٍاعر ا تاهیخ مقوه ّنکه له

 .ها ایمال ختاهک ّک توای آ  هایی های آتی م،کالیر ش وی تاّاک  توای نتتر

 ،اٛالع ثانتینه تنوای مرقاٙن ا   آنگاه آ  مو ي تا له ٕتهتی  ه ظور ر تعتی٘ لالک تتٍٜ یک مو ي  امو ّتل

 .تاّ ک لهک  کذا مواقة ّ الا  ا لالال  نتتر نیی

 لهیارر نتتر له ٍامانه epolice.ir هایگا  اٍر. 

 انرخاب لالک ىاج یا رول  امال اى اخر اه موا ي تعتی٘  ااکه لالک خاهج اٍر. 

 کتاّ هيیاه نقو ا انرقال ختلها تو عمکه رواّاکه می. 

  ،اشو تنه جنای ماکنک خنتلها ا  نو اا له مو ني ضاٙنو ّنتل  تاینک عنالاه تنو لٍنر لاّنر  ّااٍناامه ا  ناه  مینی

 .نامه معرثوی ها هم اهاکه لهک ا اکر

   تعتی٘ لالک ن اىی ته اهاکه مفإا ضَاب عتاهٗ ّمولاهی نکاهل  ای  اقکاما  له لراتو اٍاال هٍیی تنه هاگنا

 .ش ول انرقال ٍاک انما  می

 های  ناه  خنتا   اى ٛوینق لٍنرگاه اشو قثنو اى تعنتی٘ لنالک خالرنی خنتلها ها لولاخنر نکنوله تاّن ک تاینک آ  ها

 .مرٖکیا  اهاکه له ک متجتل له ای  موا ي لولاخر ا ر ِ آ  ها ته

 له ٕتهتی  ه  اه  ماّ   مفقتل ّکه تاّک تایک اى ماکک یا نیایاکه قانتنی آ  تعمک تگ ویک. 

  

 

 نکا  ممم ته هاگا  تعتی٘ لالک ختلها

 مدار  الزم جيت عوٌ پ ک   خٌدرً

هاگنا  مواجعنه ضٚنتهی تنه موا ني تعنتی٘    نتتر شورراک  تایک تنهمرقاٙ انی  ه جمر تعتی٘ لالک ختل ته ٕته  آنالی

 هنا وا  نوب تنه هینواه اٍن یه نقی نه منکاهک ىینو ها تنه هینواه نیایانکه قنانتنی آ  لالک عالاه تو ضٚته خویکاه ا رواّناکه ینا

 :لاّره تاّاک

 إو ّااٍاامه ا  اه  میي خویکاه ا رواّاکه 

 نقی ه إو ٍاک ماکک ر ا  اه  ّااٍایي اٍ یه 

 شتاهي مفإا ضَاب تخیفا  هاناکشي اٍ یه نقی ه 

 ت یه ّخٔ ثاکث 



 معایاه راي معرثو 

  مکهک اضواى م،و ٍکتنر خویکاه ّامو9 ٍناک ماکک نر ینا اجناهه نامنه معرثنو تانا  خوینکاه، هیَنو، لنکه ینا مناله ا

 .غ وه

ختلها م َو نختاهک تتل  ته هین   لک نو ّنیا قثنو  ضال اشو ّیا هو  کا  اى مکاهک تاال ها نکاّره تاّ ک امکا  تعتی٘ لالک

تتان نک اى  می ها تکای   ا ک ا هو شتنه مْکیی له خٖتٓ ٍاک ماّن   ا غ نوه لاّنره تاّن ک ها اى مواجعه ضٚتهی ضریا آ 

 .مْااها  مْته   یک تگ ویک

  

ٕوراً اى ٛوینق مسٍَنا   اهانیایاکشا  ممیٌ ّتهای اٍالمی له جیَه عیای ممیٌ تٖتیة  ولنک، لالک ختله :اٛالع ه

ب این  قنانت  ن ني ها اى مرقاٙنی 05ماکهج له جکال ّنیاهه و مماى ا ٕاضة ٕالض ر غ ولاکری تعتی٘ ّتل  ٍپٌ تعوره

ب ای  4جکال ّیاهه و 031003ٛته مَرق م لولاخر ا ماتقی ها ته هلی  لهآمکی  هتٜ ها ته متٍَه ذی لهیارر  ااک ا ٍمم

جیمنتهی اٍنالمی اینوا  ن ني متظن  اٍنر جيک نا  لهینارری ها تنه  و ااهیني  اانک  روماننکه انررنامیلاهی  ن قانت  نيل خيانه

 . اک مرقاٙ ا  اعال 

  

 :خالٕه مطیة

های جکینک لین ٌ هاهنته  یکنی اى ٍنامانه ،nobatdehi.epolice.ir ٍنامانه نتتنر لهنی تعنتی٘ لنالک تنه آلهً اککروان کنی

 تتانانک لنٌ اى ثثنر ننا  تنه ٕنته  ایارونرنی له آ  نتتنر تگ وننک  تعنک اى آ  می کاٍر  ه له آ   ی ه مرقاٙ ا  تعتی٘ لنال

موا ي تعتی٘ لالک مواجعه  اانک  له آ  جنا  الى  اٍر تا له لٍر لاّر  مکاهک الى  ته هیواه ختلها ا ماکک قثیی آ  ته

هو شتننه  و ّیا تا مطاکعه ای  مقاکه تهله نمایر لالک جکیک ختلها ها نٖة  ااک  ضال اش تتاناک ن ي تا ٛی  ول  مواضیی می

 .مْته  ٕ،ثر  ا ک تتان ک توای ضو  ول  آ  تا  اهّااٍا  اتمامی توختهل  ولیک می

 

 nobatdehi.epolice.ir ختلها ٍامانه نتتر لهی تعتی٘ لالک

  

  



 


