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ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ژاﭘﻦ
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ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮﺷﻤﺎری
وزارت ﮐﺸﻮر و ارﺗﺒﺎطﺎت اداره
اﺳﺘﺎن ھﺎ و ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﮭﺎ

روش ﭘﺮ ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

در اﯾﻦ ﺟﺰوه طﺮز ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و اھﺪاف آن ﺷﺮح داده ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ]ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ[ و ]روش ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ[ از ﺻﻔﺤﻪ  2ﺗﺎ  8ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ژاﭘﻨﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺎﺳﺨﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﮭﺖ ﺗﮭﯿﻪ آﻣﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ,ﭘﺎﺳﺨﮭﺎ ﺑﻪ ھﺪف اراﺋﻪ
.ﺑﻪ اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻳﺎ ﭘﻠﯿﺴﻮ ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
調査員の方は，世帯の人から『外国語連絡票』の Ｈ で示された調査票の提出方法と回収日時の
同じ部分にチェック（）を付けてから，この『調査票の記入のしかたの対訳』を世帯の人に渡
。してください

در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮﮔﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری آن
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮر آﻣﺎرﮔﯿﺮی...

（調査員に提出）… 世帯が『外国語連絡票』の Ｈ で ６ を示した場合

در ﺗﺎرﯾﺦ ذﯾﻞ  ،ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
روز□５
روز□６
روز□７
）ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﻪ（ ）ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ（ ）دوﺷﻨﺒﻪ（

روز□４
）ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ（

روز□３
）ﺷﻨﺒﻪ（

روز□２
）ﺟﻤﻌﻪ（

روز１ﺑﺮج)10اﮐﺘﺒﺮ(□

）ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ（

ﺳﺎﻋﺖ□６～８ﺳﺎﻋﺖ□４～６ﺳﺎﻋﺖ□２～４ﺳﺎﻋﺖ０～２ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ□ ﺳﺎﻋﺖ □10～12ﺳﺎﻋﺖ ８～10ﺻﺒﺢ □

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ...

（郵送で提出）… 世帯が『外国語連絡票』の Ｈ で ７ を示した場合
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ژاﭘﻨﯽ را ﺳﻪ ﻻ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ در داﺧﻞ ﭘﺎﮐﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺪون ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺗﻤﺒﺮﺗﺎ روز
ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﻪ  7ﺑﺮج )10اﮐﺘﺒﺮ( ﺑﻪ اداره ﭘﺴﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﯿﺪ.
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ روز ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻓﻮق ﻗﺎدر ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻧﺸﺪﯾﺪ ،روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ
از ﺗﺎرﯾﺦ روز  1ﺑﺮج  10ﺳﺎل  2020ﻣﯿﻼدی ،ھﻤﺰﻣﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺟﺮاء ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ وظﺎﯾﻒ اﺟﺮاﺋﯽ دوﻟﺖ در ﮐﺸﻮر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻠﯿﺖ اﻓﺮاد ،ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ ژاﭘﻦ ﻣﺸﻤﻮل آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺎر ﮔﯿﺮی ،ﭘﺮ ﮐﺮدن و اراﺋﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﮔﺰارش ،ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ وظﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،از ﻣﺄﻣﻮر آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ،ﺣﻔﺎظﺖ اطﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﺑﻌﻨﻮان وظﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ً
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ھﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اطﻼﻋﺎت آن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﻧﮑﻨﺪ ،ﺷﺪﯾﺪا ﺣﻔﺎظﺖ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎرھﺎی آﻣﺎری ،ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ھﺎ ﻣﻌﺪوم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
از ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎرﺟﯿﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ
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ﺑﺮای ھﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺷﻮد.
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻋﺎدی ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺮد آﻣﺪه و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ◆
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادی در ﯾﮏ ﺑﺎب ﻣﻨﺰل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ◆
آﯾﻨﺪ.
●ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﮋ ﻧﺸﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ)ھﻤﺨﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد(............،در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

اﻓﺮاد ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ............ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺘﺮک
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺟﺰء ﺧﺎﻧﻮار ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮد ﻣﺠﺮد ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

اﻓﺮادی ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ،و ﭘﺎﻧﺴﯿﻮن ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ.زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮد ﻣﺠﺮد ﺑﻪ
ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
●از ﯾﮏ ﻣﺪاد ﺳﯿﺎه ﯾﺎ ﻣﺪاد اﺗﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

)
●ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه داﺧﻞ ﺑﯿﻀﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
●ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎره ھﺎ داﺧﻞ ﻣﺮﺑﻊ ھﺎ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ

ﮔﻮﺷﮫ دار ﮐﻨﯿﺪ

(

ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻠﮫ

ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﯿﺪ

ﺧﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ

در ﻗﺴﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

روش ﭘﺮﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ 1
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار
 .1ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻋﻀﺎء ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد در ﺻﻔﺤﻪ  1ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد.

 .2ﻧﻮﻋﺴﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ

ﻣﻨﺎزل ﺷﺨﺼﯽ:
ﺧﺎﻧﻪء ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﺪھﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ا
ﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻣﻨﺎزل اﺳﺘﯿﺠﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﮭﺎد ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎن ،ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ،ﺷﮭﺮ ،ﺷﮭﺮک ،روﺳﺘﺎ ،ده ،ﺑﺨﺶ داری ھﺎ
ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻋﻤﺪه و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و واﮔﺬار ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺷﺎﻣﻞ
]ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ؛ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ[ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ؛ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ............،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ھﺎی ﮐﻪ در آن ﺷﺎﻏﻞ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﯾﺎ اﺟﺎره داده ﺷﺪه اﻧﺪ اﺗﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اطﺎق ھﺎی اﺳﺘﯿﺠﺎری............،اﺟﺎره ﻗﺴﻤﺘﯽ از اطﺎق ھﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺗﻼق
ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺎره ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر ﺷﻤﺎره  1و  ] 2ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ [ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺠﺮدی و ﭘﺎﻧﺴﯿﻮن ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ و ﺧﻮاﺑﮕﺎه ھﺎ............،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ،
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ،و ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺠﺮد ،و ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺪور از ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﮐﺎر
2
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ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن واﮔﺬار ﯾﺎ اﺟﺎره داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺗﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺎره ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر ﺷﻤﺎره  1و  2ﺑﺎﺷﺪ .و ﺟﺰء ]ﺧﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ  ،ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ[ ﺑﺎﺷﺪ.
①ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺗ ّ
ﺤﺪ ﺗﮑﻠّﻒ ﺷﻤﺎ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
②ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺗ ّ
ﺤﺪ ﺗﮑﻠّﻒ ﺷﻤﺎ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارای درب ورود وﺧﺮوج ﻣﺨﺼﻮص و ﺗﻮاﻟﺖ و
ﺳﯿﻨﮏ ظﺮﻓﺸﻮﯾﯽ )آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ( ﺑﺎﺷﺪ.
)ﺷﺎﻣﻞ درب ورود وﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻪ ،ﺑﺪون ﻋﺒﻮر از ﺣﺮﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد(.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻞ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮار
 .3ﻧﺎم و ﻧﻮع ﺟﻨﺴﯿﺖ
●
ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺻﻔﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎرﯾﺦ 2020.10.1ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه وﻟﯽ دارای اﺳﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،در داﺧﻞ
)ﻧﺎم( ﻋﺒﺎرت »ﻗﺒﻞ از ﻧﺎﻣﮕﺬاری« را ﻧﻮﺷﺘﻪ وﻧﻮع ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﻮزاد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دارا ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﮐﺎرت
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،از ﺗﺎرﯾﺦ ،روز  1ﺑﺮج )10اﮐﺘﺒﺮ( اﻣﺴﺎل ،در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
◆ 3ﻣﺎه از زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد.
◆ھﻨﻮز  3ﻣﺎه از زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد ،و ﻟﯽ ﺑﯿﺶ از  3ﻣﺎه ﻗﺼﺪ زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ.
●
ّ
ً
ﻟﻄﻔﺎ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺟﺰء اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﯿﺶ از  3ﻣﺎه در ﺧﺎﻧﻮار ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻠﻒ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ را ﻧﯿﺰ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
●
اﻓﺮاد ﯾﺎد ﺷﺪه در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ھﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺳﺮﺷﻤﺎری را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.



ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺴﺎﻓﺮان ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دور از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ،و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮدن ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .و ﺑﻄﻮر
ﻣﻮﻗّﺖ از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻏﺎﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ............ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  3ﻣﺎه از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺎﯾﺐ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  3ﻣﺎه از ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ اﻋﺰام ﺷﺪه و ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻣﺪارس ﯾﺎ ﭘﺎﻧﺴﯿﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﯾﺎ ﭘﺎﻧﺴﯿﻮن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺮﮐﻨﻨﺪ.


ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  3ﻣﺎه
از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ
از  3ﻣﺎه از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺸﺘﯽ............،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ھﺎ و ﯾﺎ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ھﺎ ﻣﺤﺒﻮس ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .در
زﻧﺪان ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی اﺻﻼح ﮐﻮدﮐﺎن ،ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ھﺪاﯾﺖ و ارﺷﺎد زﻧﺎن ﻣﺤﺒﻮس ھﺴﺘﻨﺪ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ھﻤﺎن
ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه در ﻣﮑﺎﻧﯽ را دارﻧﺪ،
ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  3ﻣﺎه در آن ﻣﺸﻐﻮل زﻧﺪﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ
3
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ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در آن ﻣﺤﻞ ﭘﺮﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای دو ﻣﺤﻞ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ،در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺶ از ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺐ را ﺳﭙﺮی
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

 .4ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎء ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار

ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ]ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار[ ﻗﯿﺪ ﮐﺮده ،و ارﺗﺒﺎط دﯾﮕﺮ
اﻋﻀﺎء را ﺑﺎ ]ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار[ ،طﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان............ ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺑﻪ ،ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ،ﻧﻮه و ﻧﺒﯿﺮه ،ﻋﻤﻮ و ﻋﻤﻪ ،داﺋﯽ و ﺧﺎﻟﻪ ،ﭘﺴﺮو
دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮ و ﻋﻤﻪ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ،ﭘﺴﺮو دﺧﺘﺮ داﺋﯽ و ﺧﺎﻟﻪ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن) ،ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗ ّ
ﺤﺪ ﺗﮑﻠّﻒ آﻧﺎن(اﺗﻼق
ﻣﯽ ﺷﻮد .و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮار............ ،ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی ﺧﺎرج از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ک
ﻧﻨﺪ.

 .7ﻣﻠﯿ ّﺖ

اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای دو ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﻠﯿّﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﯾﮑﯽ از آن ﻣﻠﯿّﺖ ژاﭘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ] ،ژاﭘﻦ[ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .و
اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻣﻠﯿّﺖ ژاﭘﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﻄﻔﺎً ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﯿّﺖ ھﺎ را اﻧﺘﺨﺎب و در داﺧﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.
）ﻧﺎﻣﮑﺸﻮر（

 .8ﻣ ّ
ﺪت زﻣﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ در آدرس ﮐﻨﻮﻧﯽ

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣ ّ
ﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ :اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ اﻧﻔﺮادد
ور ازﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻌﻠﺖ ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ،ﻣﺴﺎﻓﺮت ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ،ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ،ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻣ ّ
ﺪت زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ را ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 .9ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ )ﯾﻌﻨﯽ از روز ﯾﮑﻢ ﺑﺮج )10اﮐﺘﺒﺮ( ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی( ،در ﮐﺠﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ.

ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ  5ﺳﺎل ﭘﯿﺶ )ﯾﻌﻨﯽ از روز 1ﺑﺮج  10ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی( ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.



در ﻣﻮرد ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ از روز 1ﺑﺮج )10اﮐﺘﺒﺮ( ﺳﺎل  2020ﻣﯿﻼدی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.



ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﺑﻪ ﺷﮭﺮ ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺷﺎﻣﻞ  23ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

Chiyoda-ku, Chuo-ku, Minato-ku, Shinjuku-ku, Bunkyo-ku, Taito-ku, Sumida-ku, Kotoku, Shinagawa-ku, Meguro-ku, Ota-ku, Setagaya-ku, Shibuya-ku, Nakano-ku, Suginamiku, Toshima-ku, Kita-ku, Arakawa-ku, Itabashi-ku, Nerima-ku, Adachi-ku,
Katsushika-ku, Edogawa-ku

روش ﭘﺮﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ 2
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﮐﻞ اﻋﻀﺎء ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار
 .11درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از  24ﺗﺎ 30ﺑﺮج  9ﺑﻪ ﻣ ّ
ﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﮐﺎری رااﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣ ّ
ﺪت  1ھﻔﺘﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده )و دﺳﺘﻤﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ( ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ،در ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻻ و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻏﻞ
ﻧﺒﻮدﯾﺪ )و دﺳﺘﻤﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ( ،در ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
]اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن دوره ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ھﺴﺘﻨﺪ [.و دارﻧﺪه ﻣﺠﻮز اﻗﺎﻣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺤﺼﻞ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ]ﻣﺤﺼﻞ[ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎردﯾﮕﺮﺑﺠﺰءﮐﺎرﻣﻨﺰل............ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺰل درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﭘﺎره وﻗﺖ ﯾﺎ از ﻣﻨﺰل در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎر
آزاد ھﻤﮑﺎری ﮐﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪک دﺳﺘﻤﺰد ﯾﺎ اﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
4
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ﮐﺎرراﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ............ ،ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺑﻌﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎر را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و
در اﯾﻦ ﻣ ّ
ﺪت ﺣﻘﻮق ھﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎراز ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎر را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻣ ّ
ﺪت ﮐﻤﺘﺮ از  30روز ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ............ ،ﺑﯽ ﮐﺎر ﺑﻮدﯾﺪ و در )دﻓﺎﺗﺮ وزارت ﮐﺎر( »ھﺎﻟﻮوارک« ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده و ﯾﺎ از
طﺮﯾﻖ روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ﺑﻮﻟﺘﻦ ھﺎی اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺑﻮدﯾﺪ .و ﯾﺎ از آﺷﻨﺎﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ
ﺟ ّ
ﺪﯾﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺑﻮدﯾﺪ.اﯾﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ درﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر آن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ............ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻼس ھﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ زﺑﺎن ژاﭘﻨﯽ ﯾﺎ آﺷﭙﺰی ﮐﻪ در ھﻔﺘﻪ  1ﯾﺎ 2
ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.


درﺻﻮرت رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک  ،ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ رﺳﻤﯽ ادﻏﺎم ﺷﺪه از اﯾﻦ دو » ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد« را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎاﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ
 .12درﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ
●
اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.


ﻟﻄﻔﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮭﺮ ﺗﻮﮐﯿﻮ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ  4ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ]  .9ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ )از روز  1ﺑﺮج ) 10اﮐﺘﺒﺮ( ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی در ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ؟( ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
●
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﻓﺮاد ﺷﺮح داده ﺷﺪه در زﯾﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

درﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ،ﮐﻮھﺴﺘﺎن،ﺟﻨﮕﻞ ﯾﺎ در ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺷﺎﻏﻞ ھﺴﺘﻨﺪ.....،آدرس ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ

در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآزاد دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دوره ﮔﺮد ..........................................،آدرس ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ

درﻣﻮرد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ................................،آدرس ﺷﺮﮐﺖ
و دﻓﺘﺮ اﻋﺰام ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﺷﮭﺮ ،ﺷﮭﺮک،ﻣﻨﻄﻘﻪ،روﺳﺘﺎ

 .13وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺎب ذھﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺼﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
●
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﺮ روز وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و رﻓﺖ آﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ را ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
●
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻤﺎ ھﻨﮕﺎم ]رﻓﺖ[ و ]آﻣﺪ[ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ در ]رﻓﺖ[ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﮐﺎر از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ را ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎاﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ
 .14اﻓﺮاد اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺷﻐﻞ آزاد ھﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪﮔﺎن............ﮐﺎرﻣﻨﺪرﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ،ارﮔﺎن ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ
5
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ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام در آﻣﺪﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻋﺰاﻣﯽ ،ﺣﺘﯽ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﮐﺎر ﭘﺎره وﻗﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ« ﯾﺎد ﺷﻮد ﻧﯿﺰ،
ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻋﺰاﻣﯽ« را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ:ﺷﺎﻣﻞ رﺋﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺣﺴﺎﺑﺪار ،ﺑﺎزرﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺳﮭﺎم ﻋﺎم وﺧﺎص



ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻌﮭﺪه دارﻧﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺠﺮﯾﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان] اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪﮔﺎن[ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.

ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد............در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮادی را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ] ،دارای ﮐﺎرﻣﻨﺪ[ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی اﺳﺘﺨﺪام ﻧﮑﺮده اﯾﺪ] ،ﺑﺪون ﮐﺎرﻣﻨﺪ[ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.



ﻣﻐﺎزه داران ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی )ﺳﮭﺎﻣﯽ ) ،ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود( ،ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،اﻣﺘﯿﺎزی ،ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ] ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ[ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺂﻧﺎھﻠﺨﺎﻧﻮادھﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ............اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری
ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺗﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎر درﺧﺎﻧﻪ............در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ھﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دھﻨﺪ .ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺠﮭﺰ ﻧﺪارد و ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

.15ﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

●
ﻧﺎم ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ھﺴﺘﯿﺪ) ،دﻓﺎﺗﺮ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺷﻌﺒﻪ ھﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ،ادارات،
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،ﻣﻐﺎزه ھﺎ( را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻓﺎﺗﺮ ﻓﺮﻋﯽ و ادارات ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎم ﺷﻌﺒﻪ را ھﻢ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.

اﻓﺮادی ﮐﻪ دو ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﻧﺪ ،ﻋﻨﻮان آن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﻨﺪ را ﻗﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻋﺰاﻣﯽ  ،ﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺰام ﺷﺪه اﻧﺪ را ﻗﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.

 .15ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎر

●
ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
●
ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻠﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ
رﺳﺪ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺻﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ،دو ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ  ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻮرد از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻋﻤﺪه ﺧﻮد را ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺧﻮد را در ھﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺼﻮرت
]ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه  [......ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻋﺰاﻣﯽ  ،ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺰام ﺷﺪه اﻧﺪ را ﻗﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
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 .16ﻧﻮع ﮐﺎر

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد در آن ﺑﺨﺶ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن

]ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﮭﺎم[] ،وﮐﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ[ ] ،طﺮاح[ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﮐﻪ ﻧﺎم آن ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻮع ﮐﺎر را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ را ذﮐﺮﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﺷﻐﻞ دارﻧﺪ ،ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر آن ،ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ،و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﻈﯿﺮ ،آﺷﭙﺰ ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎری ﮐﻪ ﺟﺰء ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻣﺜﺎل :درﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻓﺎﺗﺮ وﮐﻼء رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ..........،وﮐﯿﻞ
در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﺘﻮران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺷﭙﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ.......................،آﺷﭙﺰ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه و ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ی دﯾﮕﺮ اﻏﺰام ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ ﺑﻌﮭﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.
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ﻣﺜﺎل ﺑﺮای 16 ، 15
〕ﻣﺜﺎل〔１ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻤﺎره  1ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﮭﺎﻣﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎزی
»آوزورا« )ﺳﮭﺎﻣﯽ ﻋﺎم(

ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه

ﻧﻮع ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

ﻣﻨﺘﺎژ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه

ﻧﻮع ﮐﺎر

15
16

〕ﻣﺜﺎل〔２ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﺮﮐﺖ » ﺗﻮﺗﺎل ﮐِﯿﺎ ﺳﻨﺘﺎ« )ﺳﮭﺎﻣﯽ ﻋﺎم(
ﺳﺮوﯾﺲ دھﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،اﺳﺘﺤﻤﺎم ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و
ﭘﺮﺳﺘﺎری از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﮐﻤﮏ ﯾﺎر

ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻧﻮع ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻧﻮع ﮐﺎر

15
16

〕ﻣﺜﺎل〔３ﺗﺠﺎری
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ »رﯾﮑﺎ«

ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ

ﻓﺮوش ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ

ﻧﻮع ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

ﺗﺪارﮐﺎت ﮐﺎﻻ

ﻧﻮع ﮐﺎر

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻏﯿﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻤﯽ را ﯾﺎﻗﺘﯿﺪ ،در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
آدرس:
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