
 

ییاضرریم دمحمدیس  رتکد  ياقآ  بانج 
تمالس رد  یعامتجا  يراتفر و  مولع  تاقیقحت  زکرم  مرتحم  سیئر 

مارتحا    مالس و  اب     

  

شیازفا روظنم  هب  یکشزپ و  مولع  ياههاگـشناد  یملع  تایه  ریغ  نانکراک  یمادختـسا  يرادا و  همان  نیئآ  یتالماعم  یلام و  همان  نییآ  دانتسا  هب   
یلاعبانج هب  هلیسونیدب  عوجر  بابرا  نانکراک و  هب  ییوگخساپ  تردق  شیازفا  نینچمه  ددرت و  شهاک  روما ، ماجنا  رد  تعرـس  يرو ، هرهب  ییاراک ،

تاررقم و طـباوض ، ربارب  یتسرپرـس   تحت  هزوح  رد  يرادا  روما  ماـجنا  هب  تبـسن  ینوناـق  یعرـش و  نیزاوم  تیاـعر  اـب  اـت  دوـش  یم  هداد  هزاـجا 
.دیئامن مادقا  ریز  حرش  هب  قوف  ياه  همان  نیئآ  بوچراچ  رد  يراج  ياه  لمعلاروتسد 

 

یلام تارایتخا 

اه و همانتقفاوم  ربارب  کچوک  تالماعم  فقس  ات  رثکادح  هلماعم   ره  رد  هتفای  صیصخت  تارابتعا  لحم  زا  هنیزه    : فلا
یلام ياه  لمعلاروتسد 

بناجنیا دییات  زا  سپ  یلاوما  تازیهجت  دیرخ   ) .کچوک تالماعم  فقس  ات  تاررقم ، طباوض و  ربارب  یفرـصم  يرادا  یکـشزپ و  تازیهجت  دیرخ  پ : 
( تسا ریذپ  ناکما 

هطوبرم ياه  همانتقفاوم  ساسا  رب  یغالبا  ياه  فیدر  تارابتعا  درک  هنیزه  ث  :

ره رد  لایر  درایلیم  کی  رثکادح  هتفای و  صیصخت  تارابتعا  فقس  ات  هطوبرم  تاررقم  ربارب  یشهوژپ  ياه  حرط  هنیزه  تخادرپ  دادرارق و  دقع  ج : 
دادرارق

 

 : يرادا تارایتخا 

یغالبا تاررقم  طباوض و  درکراک و  ساسا  رب  ...و   لاغتشا  تیرومام و  هداعلا  قوف  راک ، هفاضا  ایازمو ، قوقح  یهاوگ  رودص  فلا : 

ربارب یقاقحتسا ) یـصخرم  يارب  یلاوتم  زور  رثکادح 20  ات   ) قوقح نودب  جالعلا و  بعص  یجالعتـسا ، یقاقحتـسا ، یـصخرم  ماکحا  رودص  ب : 
هطوبرم ياه  لمعلاروتسد  تاررقم و  طباوض و 
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متسیس هلیـسوب  اهتیرومام  همان  نیئآ  ربارب  تیرومام  تبون  رهرد  یلاوتم  زور  رثکادح 10  فقـس  ات  روشک  لخاد  هنازور  تیرومام  غالبا  رودص  ت : 
یلنسرپ عماج 

تاررقم طباوض و  بسح  ینوناق  عجارم  ریاس  نانکراک و  يرادا  تافلخت  هب  یگدیـسر  تایه  يوس  زا  هرداص  ماکحا  يارجا  ماهتا و  گرب  غـالبا  ث : 
هطوبرم

یغالبا ياهلمعلاروتسد  تاررقم و  ربارب  تمدخ  ودب  یهیجوت  هرود  رد  نانکراک  تکرش  تهج  همانیفرعم  رودص  ج : 

تهج افرص  یغالبا  ياهلمعلاروتسد  تاررقم و  ربارب  زاین  دروم  یشزومآ  ياه  هرود  رد  تکرش  روظنم  هب  نانکراک  مازعا  تهج  همانیفرعم  رودص  چ  :
عبانم تیریدم و  هعسوت  تنواعم  زا  زوجم  ذخا  زا  سپ  لغاش  درف  ینامزاس  تسپ  اب  بسانتم  بوصم  ياراد  ياه  هرود 

تنواعم هب  عقوم  هب  لاسرا  هطوبرم و  ياه  لمعلاروتـسد  تاررقم و  طباوض و  بسح  ناـنکراک  هناـیلاس  درکلمع  یباـیزرا  هب  طوبرم  روما  ماـجنا  ح :
عبانم تیریدم و  هعسوت 

هرهب روظنم  هب  نانکراک  تهج  مزال  تادنتـسم  كرادم و  هدش و  لیمکت  ياه  مرف  هارمهب  یتمدخ )  قباوس  هصالخ   ) مرف 502 لاسرا  هیهت و  خ : 
ینوناق يایازم  زا  يدنم 

هاگشناد يرادا  تافلخت  هب  یگدیسر  يودب  تایه  هب  نانکراک  يرادا  تافلخت  قیداصم  زا  کیره  ای  تبیغ و  شرازگ  د : 

.دشاب یم  بناجنیا  دییأت  هب  طونم  هزوح  نآ  یلام  ریدم  یلاعبانج و  هجو  رد  تخادرپ  هنوگ  ره  ذ  :

نمچ اضر  رتکد 
هاگشناد سیئر 

: تشونور

يروانف تاقیقحت و  مرتحم  نواعم  ، نایماما نسحدمحم  رتکد  ياقآ  بانج 
عبانم تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  ، مدقم نایلالک  دیمح  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد یلام  روما  مرتحم  ریدم  ، ناینیما دیمح  ياقآ  بانج 
ییوجشناد یشهوژپ و  یشزومآ و  ياه  تنواعم  یلام  مرتحم  ریدم  ، يرقاب یلعدارم  ياقآ  بانج 
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