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 همدقم

 هسسوم یصصخت يرتکد هرود یشزومآ همان نییآ ، يروانف و تاقیقحت ,مولع ترازو یغالبا  همان نییآ ساسا رب

 و یشزومآ شخب ود رد يرتکد هرود .دوش یم هتشاذگ ارجا هب و نیودت ریز حرش هب یتخانش مولع یلاع شزومآ

 يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو تابوصم قباطم هسسوم رد یشزومآ ياههمانرب و سورد و دوشیم ارجا یشهوژپ

 یشهوژپ و یشزومآ شخب ود ره رد ار یصصخت يرتکد هرود رب مکاح یلصا طباوض همان نییآ نیا .دوشیم ارجا

  .دنکیم نییبت
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 فیراعت و فادها : لوا شخب

 رد تدحو ظفح و داجیا ،نایوجشناد یلیصحت روما هب ندیشخب ماظتنا ،همان نییآ نیا نیودت زا فده )1 هدام

 یناسنا يورین تیبرت روظنم هب یشزوما ياه همانرب گنهامه يارجا و هسسوم  یشهوژپ و یشزومآ ياه تیلاعف

   تسا یملع ياهدرواتسد نیرت هزات هب انشآ و دهعتم ،صصختم

  .تسا هدش هدافتسا ریز فیراعت ؛راصتخا تیاعر يارب و هماننییآ نیا رد  )2 هدام

 .تسا يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو :ترازو  .1 

 )یعافتنا ریغ - یتلود ریغ( یتخانش مولع یلاع شزومآ هسسوم :هسسؤم .2 

 یشھوژپ و یشزومآ روما رد یگنھامھ داجیا و  یزیر ھمانرب روظنم ھب ھک ھسسوم یشھوژپ – یشزومآ یاروش :اروش .3 

 .   دوش یم لیکشت ھسسوم یشھوژپ – یشزومآ تنواعم هزوح رد ھسسوم 

 هدش هتفریذپ نیعم طباوض ربارب ،یصصخت يارتکد هرود ياههتشر زا یکی رد هک تسا يدرف  :وجشناد .4 

  .تسا لیصحت هب لوغشم و هدرک مان تبث هرود نآ رد و 

 و هدناسر نایاپ هب تیقفوم اب ار   یصصخت يرتکد ياه هرود زا یکی هک تسا يدرف :هتخومآ شناد .5 

   .دنک تفایرد ار هرود نآ یلیصحت كردم ،نیعم طباوض ربارب دناوتیم 

 لیصحت  هب تقوم روط هب و نیعم طباوض ربارب وجشناد هک یصخشم نامز تدم :یلیصحت یصخرم .6 

 .درادن لاغتشا 
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 فارصنا  لیصحت همادا زا هتساوخدوخ روط هب وجشناد نآ رد هک تسا يدنیارف :یلیصحت فارصنا .7 

   .دهد 

 ياه تیلاعف رد تقو مامت تروص هب ،نآ رد وجشناد هک تسا  شریذپ  زا ياهویش :يروضح شزومآ .8 

     .دنکیم تکرش هسسوم یشزومآ 

 و دوش یم رازگرب هرود یشزوما ياه دحاو ندنارذگ زا سپ هک تسا یصصخت ینومزآ :عماج یبایزرا .9 

      .دوشیم یبایزرا فلتخم ياههویش هب یصصخت يرتکد يوجشناد یشهوژپ و یشزومآ ياه يدنمناوت نآ رد 

  .دشاب هدیسر هسسؤم دییأت هب اهنآ سیردت تیحالص هک یناسک ای و یملع تأیه وضع :سردم .10 

 زا زیامتم و صخشم ورملق ياراد عوضوم ظاحل هب هک یملع ياه هخاش زا يا هبعش :یلیصحت هتشر .11 

     .دماجنایم ینیعم يدمآراک ای تراهم ،یصصخت شناد زارحا هب نآ رد لیصحت و تسا یملع ياههخاش ریاس 

 رد سورد فالتخا .تسا نآ صصخت زا یهجو رب رظان هک هتشر کی زا يا هبعش :یلیصحت شیارگ .12 

 .دشاب رتشیب ،هتشر نآ ياه دحاو لک دصرد 70 زا دیابن ,هتشر کی زا شیارگ ود 

 فادها هک تسا یلیصحت هتشر ره ياهتیلاعف و سورد زا ياهتسویپ مه هب هعومجم :یسرد همانرب .13 

   .تسا ترازو يزیر همانرب یلاع ياروش بوصم و دنک یم لابند ار یصخشم 

 ای یلمع ، تعاس 16 يرظن دحاو ره يارب نا نازیم هک یسرد يرادقم شزرا  :یسرد دحاو .14 

 هصرع رد راک ای يزروراک و تعاس 48 )یملع دیدزاب( ینادیم تایلمع ای یهاگراک ،تعاس 32 یهاگشیامزآ 

    .دوش یم ارجا بوصم یسرد همانرب ساسا رب لاسمین کی رد تعاس 64 
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 صصخت اب یملع تایه وضع يرامش زا لکشتم هسسوم ینامزاس دحاو نیرت يداینب :یشزومآ هورگ .15 

 ,یلیصحت هتشر نآ يارجا و داجیا روظنم هب هک سناجتم هتشر دنچ ای صاخ یملع هتشر کی رد كرتشم 

   .دوش یم لیکشت هسسوم رد 

 زاغآ ياهفرح يرتکد ای دشرا یسانشراک هرود زا سپ هک یلیصحت هرود :یصصخت يرتکد هرود .16 

  .دنکیم تفایرد يرتکد كردم ،بوصم یسرد همانرب قبط وجشناد و دوشیم 

 رد هک تسا یصصخت يرتکد هرود يوجشناد یشهوژپ تیلاعف کی زا لصاح بوتکم شرازگ :هلاسر .17 

 ساسا رب و امنهار ناداتسا /داتسا ییامنهار اب و یلیصحت شیارگ ای هتشر زا صخشم هنیمز کی 

     .دوش یم نیودت شناد ياهزرم هعسوت فده اب یشهوژپ ياهدرادناتسا 

 یمک یبایزرا يارب هک هسسوم تیحالص ياراد صصختم دارفا ای یملع تایه ياضعا :نارواد تأیه .18 

      .دنوش یم هدیزگرب هسسوم بوصم ییارجا لمعلاروتسد  قباطم ،وجشناد هلاسر یفیک و 

 هک يرتکد كردم ياراد و یملع تایه ریغ هبرجت اب سانشراک ای رظن بحاص :ياهفرح صصختم .19 

      .تسا هسسوم دییات دروم يو يا هفرح تیحالص و تراهم 

 ،ربتعم یلاع شزومآ تاسوم و اه هاگشناد ریاس ای هسسوم یملع تایه ياضعا زا یکی :امنهار داتسا .20 

 هلاسر نیودت رد ار وجشناد يامنهار تیلوئسم هک يرایداتسا هبتر لقادح و یصصخت يرتکد كردم ياراد 

     .دراد هدهع رب 

 تسا ياهفرح صصختم ای یصصخت يرتکد كردم ياراد یملع تأیه ياضعا زا یکی :رواشم داتسا .21 

  .دراد هدهع هب هلاسر ماجنا رد ار وجشناد هرواشم تیلوئسم هک 
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 شریذپ طباوض و طیارش :مود شخب

  :زا دنترابع یصصخت يرتکد هرود هب دورو یصاصتخا و یمومع طیارش )3 هدام

 دروم ياهفرح يرتکد ای هتسویپان /هتسویپ زا معا دشرا یسانشراک هرود نایاپ یمسر كردم ندوب اراد .1 

 .یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب  ای يروانف و تاقیقحت ،مولع ياههناخترازو دییأت 

 .بوصم  طباوض ربارب هسسؤم هب دورو یمومع و یملع ياهتیحالص نتشاد .2 

 .هسسؤم بوصم همان هویش قبط یجراخ نابز رد ییاناوت زارحا .3 

 تیاده ياروش تابوصم قبط ناشخرد ياهدادعتسا تاررقم لومشم يوجشناد شریذپ :1 هرصبت 

  .دوشیم ماجنا هطوبرم ياه همان هویش  و ترازو ناشخرد ياهدادعتسا 

 لاقتنا همان نییآ قبط دناوت یم روشک زا جراخ هسسؤم کی یصصخت يرتکد هرود يوجشناد :2 هرصبت 

 .دنوش لقتنم هسسوم هب ترازو بوصم ،لخاد هب جراخ نایوجشناد 

 يهرود اب هرود نیا رد نامزمه لیصحت و تسا تقو مامت تروص هب یصصخت يرتکد هرود رد لیصحت )4 هدام

 .تسا عونمم عطاقم ریاس ای  عطقم نیمه رد يرگید

 و یتلود زا معا اه هسسؤم ریاس ای هسسؤم رد یصصخت يرتکد هرود يوجشناد لاقتنا و هتشر رییغت )5 هدام

 .تسا عونمم ،یتلودریغ

 یشزومآ تاررقم و طباوض : موس شخب

  .دوشیم ماجنا یسراف نابز هب و يدحاو ماظن رب ینتبم هسسؤم رد یصصخت يرتکد هرود رد شزومآ )6 هدام
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 یسراف ریغ نابز هب ترازو ترارقم و طباوض تیاعر اب ار بوصم یسرد همانرب دناوت یم هسسوم :هرصبت 

 .دهد هئارا 

 یلیصحت لاسمین تشه رثکادح و یلیصحت لاسمین شش لقادح ،یصصخت يرتکد هرود رد لیصحت تدم )7 هدام

 .تسا

  .تسا لاسمین 5 رثکادح ، عماج نومزآ نایاپ ات یشزومآ هلحرم زاجم تدم :1 هرصبت 

 لاسمین نایاپ یبایشزرا هتفه ود و شزومآ هتفه هدزناش لماش ،هتفه هدجه یلیصحت لاسمین ره :2 هرصبت 

 .تسا 

 .دوش یم بوسحم لیصحت زا فارصنا ,یلیصحت لاسمین ره رد وجشناد ندرکن مان تبث :3 هرصبت 

 هئارا هسسوم یشهوژپ – یشزومآ تنواعم هب ار دوخ تساوخرد دیاب لیصحت زا فارصنا یضاقتم يوجشناد 

 سپ ار دوخ ياضاقت ،فارصنا تساوخرد هئارا خیرات زا هام ود ات رثکادح و رابکی اهنت دناوتیم وجشناد .دهد 

  .دوش یم رداص يو لیصحت زا فارصنا یعطق مکح تلهم نیا ياضقنا زا سپ .دریگب 

 داهنشیپ هب دراد رایتخا هسسؤم ،دوشن هتخومآ شناد ررقم تدم رد وجشناد هک یتروص رد :4 هرصبت 

 تدم نیا رد وجشناد هچنانچ .دهد شیازفا یلیصحت لاسمین ود ات رثکادح ار لیصحت تدم ،امنهار داتسا 

 صاخ دراوم نویسیمک هب لیصحت همادا صوصخ رد يریگمیمصت يارب يو هدنورپ ،دوشن هتخومآ شناد 

 .دوشیم عاجرا 

 و یشزومآ دحاو 18 ات 12 ،دادعت نیا زا هک تسا دحاو 36 یصصخت يرتکد هرود یسرد ياهدحاو دادعت )8 هدام

  .دوشیم ظاحل یلیصحت هتشر ره یسرد همانرب رد هک تسا یشهوژپ دحاو 24 ات 18

 .دنکباختنا یسرد دحاو 10 رثکادح و 6 لقادح ، یلیصحت لاسمین ره رد تسا فظوم وجشناد :1 هرصبت 
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 یسانشراک هرود سورد نایم زا دحاو 6 رثکادح ،اروش صیخشت هب یناربج ياه دحاو دادعت :2 هرصبت 

 .تسا دشرا 

 رد سورد نیا هرمن اما تسا یمازلا 14 لقادح هرمن بسک یناربج سورد ندنارذگ يارب :3 هرصبت 

  .دوش یمن هبساحم وجشناد یشزومآ هلحرم لک نیگنایم و لاسمین نیگنایم 

 ياهدحاو مامت ندنارذگ زا سپ لوبق لباق لک نیگنایم و 20 زا 14 سرد ره رد یلوبق هرمن لقادح )9 هدام

  .تسا 20 زا 16 یشزومآ

 دشاب 16 زا رتمک وجشناد تارمن لک نیگنایم ،یشزومآ ياهدحاو مامت ندنارذگ زا سپ رگا :1 هرصبت 

 کی رد لدعم ناربج يارب اروش دییات و یشزومآ هورگ رظن اب ار یسرد دحاو 8 رثکادح دناوتیم وجشناد 

    .دش دهاوخ مورحم لیصحت همادا زا تروصنیا ریغ رد دنک ذخا یلیصحت لاسمین 

  .دوش یم ماجنا يو یلوبق هرمن نیرخآ ساسارب ًافرص وجشناد تارمن لک نیگنایم هبساحم :2 هرصبت 

 روضح ساسا رب و سرد نآ )ناسردم ای( سردم يوس زا ،سرد ره رد وجشناد یلیصحت تفرشیپ یبایزرا )10 هدام

 رد یلمع - يرظن و يرظن سورد يارب ینایاپ و ياهلحرم یبتک نومزآ جیاتن و فیلاکت هئارا ،سالک رد تیلاعف و

 .دوشیم نییعت تسیب ات رفص زا يددع يانبم رب و دریذپیم تروص یلیصحت لاسمین ره

 سرد کی ياهسالک زا مهدزناش هس زا شیب سرد کی رد ،یلیصحت لاسمین لوط رد وجشناد هچنانچ )11 هدام

 صیخشت هب هک یتروص رد .دش دهاوخ رفص سرد نآ هرمن ،دنک تبیغ سرد نآ لاسمین  ینایاپ نومزآ هسلج رد ای

 فذح لاسمین نآ ياه سرد عومجم زا ،سرد نآ رفص هرمن ،دوش هداد صیخشت هجوم وجشناد تبیغ هسسوم

 لاسمین کی ناونع هب یلو تسین یمازلا لاسمین نآ رد دحاو 6 لقادح تیاعر تروص نیا رد هک دوش یم زاجم

   .ددرگ یم بوسحم وجشناد یلیصحت تاونس وزج لماک
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 ءزج ،رگید لیلد ره هب ای هفاضا و فذح ببس هب ،سرد ره تسخن هتفه ود تاسلج رد تبیغ :1 هرصبت 

 .دوش یم بوسحم وجشناد ياهتبیغ عومجم 

 یلیصحت یصخرم لاسمین کی زا ،زاجم تاونس فقس تیاعر اب دناوت یم لیصحت هرود لوط رد وجشناد )12 هدام

 .دنک هدافتسا تاونس رد باستحا اب

 ،نامیاز و يرادراب نوچ يدراوم رد تاونس رد باستحا نودب یلیصحت یصخرم زا هدافتسا :1 هرصبت 

 ریذپناکما هسسوم بوصم همان هویش ساسا رب و طبریذ عجارم دییات هب طونم ... و نیدلاو ای رسمه تیرومام 

 .تسا 

 نیا رد عماج نومزآ يارب مان تبث اب یتسیاب )مراهچ لاسمین زا( یشزومآ هرود مامتا زا سپ وجشناد  )13 هدام

 .دنک تکرش نومزآ

 تسا فظوم دشاب هدرکن تفایرد ار یمومع نابز یلوبق هرمن هرود هب دورو زاغآ رد هک ییوجشناد :1 هرصبت 

 رب ار مزال باصن دح و تکرش یمومع نابز ياه نومزا رد ،عماج یبایزرا زا لبق و یشزومآ هرود لوط رد 

 شزومآ هرادا زا هنیمز نیا رد ار اروش هبوصم نیرخآ تسا فظوم وجشناد .دنک بسک اروش هبوصم ساسا 

  .دنک مالعتسا هسسوم 

 داتسا و عوضوم تسا فظوم ،موس لاسمین نایاپ ات رثکادح و عماج نومزآ زا لبق وجشناد :2 هرصبت 

 .دناسرب بیوصت هب و نییعت ار دوخ هلاسر يامنهار 

 

 دورو يارب یمومع نابز نومزا رد یلوبق و هرود یشزومآ ياهدحاو مامت زا 16 لقادح لک نیگنایم بسک )14 هدام

 .تسا یمازلا ،عماج یبایزرا هلحرم هب
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  دنکن تفایرد یلوبق هرمن یبایزرا نیا رد وجشناد رگا و ؛تسا 16 عماج یبایزرا رد یلوبق هرمن لقادح )15 هدام

 يارب وجشناد هدنورپ الاو دنارذگب تیقفوم اب ار نآ و دنک تکرش عماج یبایزرا رد ،رگید رابکی اهنت تسا زاجم

  .دوشیم عاجرا هسسؤم صاخ دراوم نویسیمک هب يریگمیمصت

 ،دوشیم  ماجنا وجشناد یشهوژپ و یشزومآ ياهيدنمناوت یبایشزرا روظنم هب هک عماج یبایزرا :هرصبت 

 هورگ ریدم داهنشیپ هب یلصا سرد هس لماش یبتک نومزآ دشابیم یهافش و یبتک نومزآ لماش 

سورد ياوتحم هرابرد هبحاصم -1 :ساسارب یهافش نومزآ هرمن .تسا یشزومآ ياروش بیوصت هب و 

 يارجا هوحن .دوشیم نییعت ،درف هلاسر عوضوم اب طبترم یملع ثحابم لیلحت و نایب تردق -2 یشزومآ 

 .دوب دهاوخ هسسؤم بوصم همان هویش قبط عماج یبایزرا 

 دشابیم دوخ شهوژپ ییاهن )لازوپورپ( حرط بیوصت هب فظوم عماج نومزآ رد یلوبق زا سپ وجشناد )16 هدام

 .تسا دیدمت لباق عماج نومزآ رد یلوبق زا دعب لاسمین کی ات راک نیا تلهم هک

 یشهوژپ تاررقم و طباوض : مراهچ شخب

 مزال طرش ،یصصخت يهتیمک رد هلاسر يداهنشیپ حرط بیوصت و عماج یبایزرا زیمآتیقفوم ندنارذگ )17 هدام

 .تسا یصصخت يرتکد هرود رد یشهوژپ ياهتیلاعف عورش يارب

 ار دوخ يرتکد هلاسر عوضوم و هلاسر لوا يامنهار داتسا تسا فظوم یصصخت يرتکد هرود يوجشناد )18 هدام

 .دنک داهنشیپ یشزومآ هورگ هب رظن مالعا و یسررب يارب بوتکم تروص هب لیصحت موس لاسمین نایاپ ات رثکادح

 تیلاعف طباوض و طیارش .درک دهاوخ رظن مالعا و يریگمیمصت طباوض و تاررقم ربارب ياهسلج یط یشزومآ هورگ

 .تسا هدمآ کی تسویپ رد امنهار  ناداتسا
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 يرارکت زا و تبث كاد ناریا تیاس شهوژپ هنیشیپ شخب رد ار دوخ هلاسر ناونع دیاب وجشناد :هرصبت 

   .دنک لصاح نانیمطا نآ ندوبن 

 

 داتسا زا دنترابع هک دشاب رفن هس لماش لقادح دیاب هک دراد ییامنهار میت هب زاین يرتکد هلاسر ره )19 هدام

 .رواشم داتسا و مود يامنهار داتسا ،لوا يامنهار

 یشهوژپ حرط شیوخ يامنهار داتسا تیاده اب  مشش لاسمین نایاپ ات رثکادح تسا فظوم وجشناد )20 هدام

 دوخ يامنهار داتسا دیئات اب ارنآ عماج نومزآ رد یلوبق زا سپ ات دزاس هدامآ ار دوخ )لازوپورپ ای هداهنشیپ( هلاسر

 ینامز هدودحم نیا تیاعر مدع تروص رد .دنک لاسرا هطوبرم یشزومآ هورگ رتفد هب ینوناق لحارم یط يارب

  .دش دهاوخ مورحم لیصحت همادا زا وجشناد

 دصرد یهاوگ و هدرک دراو وج دننامه تیاس رد ار هداهنشیپ لماک نتم تسا فظوم وجشناد :هرصبت 

   .دشاب دصرد 20 زا رتمک دیاب )عبانم شخب باستحا نودب( نازیم نیا .دنک تفایرد ار يدننامه 

 هطوبرم یشزومآ هورگ رد هیلوا شریذپ و یسررب زا سپ يرتکد هرود نایوجشناد یشهوژپ ياهحرط )21 هدام

 .ددرگ یم لاسرا هسسوم يرتکد یصصخت هتیمک هب ینوناق لحارم یط و نارواد هب عاجرا ،یسررب تهج

 هسسوم نینواعم ،اههورگ ناریدم لماش و دنوشیم نییعت هسسوم تسایر طسوت یصصخت هتیمک ياضعا )22 هدام

 توعد هسلج رد تکرش يارب زین رگید نارظنبحاص و نیصصختم زا ،ترورض تروص رد .دنتسه هسسوم سییر و

 .دشدهاوخ

 ،یصصخت هتیمک رد یسررب زا لبق دیاب دنراد قالخا زوجم تفایرد هب زاین تاررقم قبط هک ییاهحرط  )23 هدام

  .دنشاب هدرک تفایرد قالخا هتیمک زا ار مزال زوجم
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 وجشناد یلیصحت شیارگ اب عوضوم بسانت و تیفیک ،يرتکد يهداهنشیپ تفایرد زا سپ یصصخت هتیمک )24 هدام

 نآ  یلخاد و یجراخ نارواد ،یصصخت هنیمز و هتشر بسح ،هداهنشیپ بیوصت تروص رد هتیمک .دنکیم یسررب ار

 .دنک یم نییعت ار

 کی و )رگید ياههاگشناد دیتاسا زا( یجراخ رواد کی لقادح يرتکد هرود يهداهنشیپ ره یسررب يارب )25 هدام

 دنشاب رادروخرب مزال یصصخت و یملع طیارش زا هک )هسسوم یملع تایه وضع ای هتسباو دیتاسا زا( یلخاد رواد

 دننام دارفا ریاس و دوشیم لاسرا نارواد يارب یشهوژپ-یشزومآ تنواعم رتفد قیرط زا حرط .دنوش یم باختنا

  .دنرادن ار دروم نیا رد هلخادم قح هجو چیه هب رواشم و امنهار دیتاسا ،وجشناد

 لازوپورپ عافد هسلج ود رد لقادح شیوخ يهلاسر يهداهنشیپ زا عافد زا لبق تسا فظوم وجشناد )26 هدام

  .دنک هیارا ار تاسلج نیا رد تکرش یهاوگ و دنک تکرش دنشاب شدوخ هتشر مه احیجرت هک رگید نایوجشناد

 دحاو 18 زا دحاو 6 هنیزه دیاب یصصخت هتیمک رد هداهنشیپ بیوصت زا سپ يرتکد نایوجشناد هیلک )27 هدام

 .دننک عافد لازوپورپ زا دنبای هزاجا ات دننک تخادرپ ار يرتکد هلاسر

 

 هسلج يرازگرب زا لبق دوب دنهاوخ عافد یضاقتم دعب هب 1399 رهم زا هک يرتکد ياههداهنشیپ دروم رد )28 هدام

 نارواد تیرثکا يار ،شریذپ كالم .دننک مالعا راک ندوبن ای ندوب عافد لباق رب ینبم ار دوخ رظن نارواد دیاب عافد

 كالم ناشیا رظن و دش دهاوخ عاجرا رگید رواد کی هب راک ،نارواد نیب داضتم يارآ يواست تروص رد .دوب دهاوخ

 .دوب دهاوخ ییاهن
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 :تسا ریز حرش هب هداهنشیپ زا عافد هسلج يرازگرب يارب مزال طورش هصالخ روط هب )29 هدام

 .رگید نایوجشناد لازوپورپ عافد هسلج ود رد تکرش 1

 .عماج ناحتما قفوم ندنارذگ 2

 .يرتکد یصصخت هتیمک رد لازوپورپ بیوصت 3

 .يرتکد هلاسر دحاو 18 زا دحاو 6 هنیزه تخادرپ 4

 .یلام باسح هیوست 5

 .طبترم دراوم رد قالخا هتیمک زوجم تفایرد 6

 .كاد ناریا رد هلاسر ناونع تبث 7

 .نارواد تیرثکا طسوت هداهنشیپ ندوب عافد لباق دییات 8

 .اضعا زا توعد و عافد هسلج يرازگرب خیرات نییعت 9

 

 همان نییآ قبط دوخ یشهوژپ ياهتیلاعف همادا يارب و يرتکد هلاسر نیودت نامز رد تسا زاجم وجشناد )30 هدام

 ای یلخاد یلاع شزومآ ياههسسؤم زا یکی هب یتاقیقحت تصرف ناونع اب یلیصحت زاجم تدم رد ترازو بوصم

 .دنک رفس یجراخ

 و رواشم و امنهار دیتاسا ،نارواد ،وجشناد زا توعد اب ياهسلج رد يرتکد هلاسر یشهوژپ حرط زا عافد )31 هدام

 ،دیآرب دوخ حرط زا عافد هدهع زا تیقفوم اب وجشناد هکیتروصرد .دوش یم ماجنا یشهوژپ-یشزومآ ياروش هدنیامن

 مالعا یشهوژپ-یشزومآ تنواعم رتفد هب بوتکم تروص هب ار يرواد ياروش رظن یشهوژپ-یشزومآ ياروش هدنیامن

  . دوش مالعا وجشناد هب هطوبرم یشزومآ هورگ قیرط زا ات دنک یم
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-یشزومآ ياروش هدنیامن و یلصا يامنهار داتسا و رواد ود روضح لقادح ،وجشناد صخش رب هوالع :هرصبت 

 هسلج ،یشهوژپ-یشزومآ ياروش بیوصت اب صاخ دراوم رد .تسا یمازلا هسلج تیمسر يارب یشهوژپ 

  .دوش رازگرب یتنرتنیا يریوصت سامت قیرط زا دناوتیم 

 و مادقا امنهار داتسا رظن ریز اهنآ لامعا هب تبسن تسا فظوم وجشناد ،نارواد تارظن تفایرد زا سپ )32 هدام

 هلاسر يهداهنشیپ تبث و شریذپ تسا فظوم زین یشزومآ هورگ .دنک مالعا هطوبرم یشزومآ هورگ رتفد هب ار هجیتن

 ریاس هارمه هب ار هداهنشیپ بیوصت هسلج تروص و یشهوژپ يداهنشیپ حرط و دنک غالبا يو هب ًابتک ار وجشناد

 .دیامن لاسرا هسسوم شزومآ رتفد هب كرادم

 شریذپ دروم حرط ای و دنکن عافد دوخ هلاسر یشهوژپ حرط داهنشیپ زا ررقم تدم رد وجشناد هچنانچ :هرصبت

  .دنک عافد دوخ يهداهنشیپ زا رگید لاسمین کی دناوتیم امنهار داتسا تقفاوم اب ،دریگن رارق نارواد هتیمک

 هب ار دوخ راک تفرشیپ شرازگ یلیصحت لاسمین ره رد تسا فظوم وجشناد ،هداهنشیپ دییات زا سپ )33 هدام

 هطوبرم یشزومآ هورگ رتفد هب هدنورپ رد تبث تهج دشاب هدیسر رواشم و امنهار دیتاسا دییات هب هک بوتکم تروص

 و امنهار داتسا روضح اب رابکی هام 6 ره یهافش شرازگ هئارا تاسلج ،بوتکم ياهشرازگ رب هوالع .دهد لیوحت

 .دش دهاوخ رازگرب هسسوم رد یمسر تروص هب یلخاد ای یجراخ رواد ود و یشهوژپ-یشزومآ ياروش هدنیامن

 هب تبسن دوخ دیتاسا ییامنهار اب و هداد رارق رظندم ار نارواد طسوت هدش حرطم دراوم مامت تسا فظوم وجشناد

 .دیامن مادقا تالاکشا عفر

 دوشیم رازگرب هسسوم رد هک ییوجشناد هیارا هسلج کی رد ارتکد هرود لوط رد تسا فظوم وجشناد )34 هدام

 دیاب نینچمه .دنک تبحص دیدج تالاقم و اههتفای رب دیکات اب دوخ شهوژپ هزوح رد عوضوم تایبدا دروم رد

 .دشاب هتشاد تکرش )اهبالک لانروژ و یملع ياهتسشن ای( رگید نایوجشناد يهیارا هسلج هس رد لقادح
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 هسلج يرازگرب يارب ار دوخ تساوخرد دیاب دناسر نایاپ هب ار دوخ هلاسر نیودت راک وجشناد هکیماگنه )35 هدام

 هب هلاسر یکینورتکلا ییاهن هخسن هارمه هب ،دشاب هدیسر رواشم و امنهار ناداتسا ءاضما هب هک ياهمان یط عافد

 هجیتن و یسررب ار هلاسر ندوب عافد لباق يا هسلج رد دیاب یشزومآ هورگ .دنک لاسرا هطوبرم یشزومآ هورگ رتفد

   .دنک مالعا یشهوژپ -یشزومآ تنواعم رتفد هب ابتک ار

 هدرک دراو وج دننامه هناماس رد ار هلاسر لماک نتم ،هورگ هب هیارا زا شیپ تسا فظوم وجشناد :هرصبت 

 دصرد 15 زا رتمک دیاب )عبانم شخب باستحا نودب( . نازیم نیا .دنک تفایرد ار يدننامه دصرد یهاوگ و 

 .دشاب 

 هسلج .تسا یمازلا نایوجشناد هیلک يارب عافد شیپ هسلج يرازگرب ،یلصا عافد هسلج يرازگرب زا شیپ )36 هدام

 ناونع هب یلخاد داتسا کی و یجراخ داتسا کی نآ رد و دوش یم رازگرب هطوبرم یشزومآ هورگ قیرط زا عافد شیپ

 دنداد صیحشت عافد لباق عومجم رد ار هلاسر ،نارواد هک یتروص رد .دنزادرپیم هلاسر یسررب و دقن هب رواد

 رد عافد یلصا هسلج زا لبق ار تاحالصا نیا تسا فظوم وجشناد و دننک یم مالعا ار دوخ رظن دروم تاحالصا

  .تسا يرورض عافد شیپ هسلج رد یلصا يامنهار داتسا روضح .دنک لامعا هلاسر

 دییات دروم ،یصصخت لیالد هب ،عافد شیپ نارواد رظن دروم تاحالصا زا یخرب هک یتروص رد :هرصبت  

 كالم هورگ ریدم رظن و دنکیم مالعا هورگ ریدم هب ابتک ار دراوم امنهار داتسا ،دشابن یلصا يامنهار داتسا 

  .دوب دهاوخ ییاهن تواضق 

 هلاسر زا عافد تساوخرد ،عافد شیپ هسلج رد هدش مالعا تاحالصا ماجنا و الاب لحارم یط زا سپ )37 هدام

 دراوم نیا .دنکیم نییعت ار هلاسر يرواد میت اروش ،دییات تروصرد و حرطم یشهوژپ – یشزومآ ياروش رد وجشناد

 .دوشیم تبث هسلجتروص رد
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 دیتاسا زا ای هورگ زا جراخ زا( یجراخ رواد ود لقادح لماش يرتکد هرود هلاسر ره يارب يرواد ياروش )38 هدام

 و هسسوم یملع تایه وضع ای هتسباو دیتاسا زا( یلخاد رواد کی و )يرایداتسا هبتر لقادح اب رگید ياههاگشناد

 .تسا دنشاب رادروخرب مزال یصصخت و یملع طیارش زا هک )يرایداتسا هبتر لقادح اب وجشناد یشزومآ هورگ وضع

 دوخ رظن نارواد دیاب عافد زا لبق دوب دنهاوخ عافد یضاقتم دعب هب 1399 رهم زا هک ییاههلاسر دروم رد )39 هدام

 تروص رد .دوب دهاوخ نارواد تیرثکا يار شریذپ كالم .دننک مالعا راک ندوبن ای ندوب عافد لباق رب ینبم ار

 .دوب دهاوخ ییاهن كالم ناشیا رظن و دش دهاوخ عاجرا رگید رواد کی هب راک ،نارواد نیب داضتم يارآ يواست

 نایاپ زا جرختـسم یـشهوژپ-یـملع هـلاقم کی يارب شریذپ هئارا همان نایاپ زا عافد تهج مزال طرش )40 هدام

 1399 رهم زا اهنآ لازوپورپ هک ییاه هلاسر دروم رد اما .تسا هلاقم ود هیارا ،هلاقم تباب هرمن ود تفایرد طرش و همان

 زا عافد هسلج يرازگرب يارب مزال طرش ،نهذ هفسلف شیارگ زج هب اهشیارگ هیلک رد ،دسر یم بیوصت هب دعب هب

    .تسا یشهوژپ-یملع یسراف هلاقم کی هیارا و Q4 لقادح ISI هلاقم کی هیارا ،هلاسر

  :دوش تیاعر ریز تاکن تسا يرورض هلاقم پاچ ماگنه رد :هرصبت 

 یگتسباو اب( لوئسم هدنسیون ناونع هب امنهار داتسا مان و لوا هدنسیون ناونع هب وجـشناد ماـن )فلا 

 .ددرگ دـیق مود هبترم رد و )هسسوم 

 لماش افرص ناگدنسیون یماسا دیاب دهد یم هیارا يرتکد هلاسر يارب وجشناد هک يا هلاقم ود ره رد )ب 

 ناشمسا یطرش هب هلاسر رد رثوم رگید دارفا .دشاب )رواشم دیتاسا و امنهار دیتاسا و وجشناد( شهوژپ میت 

 نینچمه .دنشاب هتفرگ هژورپ رد يراکمه رب ینبم ار یشزومآ ياروش هیدییات البق هک دوش هفاضا دناوت یم 

  .تسین زاجم هلاقم زا شهوژپ میت دارفا مان فذح 
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 :تسا ریز حرش هب هلاسر زا عافد هسلج يرازگرب يارب مزال طورش لقادح هصالخ روط هب )41 هدام

 .رگید هسلج هس رد تکرش و هسسوم یملع تسشن هسلج کی رد هیارا 1

 .ههام شش ياهشرازگ مظنم هیارا 2

 .عافد شیپ هسلج يرازگرب 3

 .یشهوژپ-یشزومآ ياروش رد هلاسر عافد هسلج يرازگرب بیوصت 4

 .28 هدام حرش هب هلاسر زا جرختسم هلاقم ود يارب شریذپ نتشاد 5

 .یلام باسح هیوست 6

 .هلاسر ندوب عافد لباق رب ینبم نارواد تیرثکا دییات 7

 .اضعا زا توعد و عافد هسلج يرازگرب خیرات نییعت 8

 

 بسک و یشهوژپ-یشزومآ تنواعم طسوت نارواد يارب هلاسر ییاهن هخسن لاسرا زا سپ :عافد هسلج )42 هدام

 اب و یشهوژپ-یشزومآ تنواعم رتفد یگنهامه اب عافد هسلج ،هلاسر ندوب عافد لباق صوصخ رد نارواد تارظن

 رازگرب یشهوژپ-یشزومآ ياروش هدنیامن و رواشم و امنهار دیتاسا ،رواد دیتاسا لماش يرواد میت ياضعا هیلک روضح

  .دوب دهاوخ امنهار داتسا هدهع رب هسلج هرادا تیلوئسم .دوش یم

 و یلصا يامنهار داتسا و یلخاد رواد کی ،یجراخ رواد ود روضح لقادح وجشناد صخش زج هب :هرصبت 

 ياروش بیوصت اب صاخ دراوم رد .تسا یمازلا هسلج تیمسر يارب یشهوژپ-یشزومآ ياروش هدنیامن 

  .دشاب یتنرتنیا يریوصت سامت قیرط زا دناوتیم دیتاسا زا رفن دنچ ای کی روضح ،یشهوژپ-یشزومآ 

 حرش هب ار هلاسر و همان نایاپ زا عافد ینایاپ لحارم ماجنا تلهم نیرخآ ياه	خیرات تسا فظوم وجشناد )43 هدام

 :دنک تیاعر الماک ریز
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 و دادرم 31 )هلاسر لیوحت لماش( عافد زوجم تساوخرد تلهم نیرخآ :لاس لوا همین يارب

 .رویرهش 31 زور ات عافد هسلج يرازگرب

 هاميد 30 )هلاسر لیوحت لماش( عافد زوجم تساوخرد تلهم نیرخآ :لاس مود همین يارب

 .نمهب 30 زور ات عافد هسلج يرازگرب و

 دراوم صوصخ رد و حرطم ار دوخ هلاسر هقیقد 30 رثکادح تدم فرظ دناوت یم وجشناد عافد هسلج رد  )44 هدام

 هسلج نیا رد .دیامن ثحب ...و يروآون ،اههتفای ،قیقحت شور ،هلئسم ترورض ،شهوژپ هلئسم نایب دننام فلتخم

 ياهخساپ تسا فظوم وجشناد و حرطم ار دوخ تالاوس نآ فلتخم داعبا و هلاسر قیقد یسرربو دقن نمض نارواد

 .دیامن هئارا ،دنک نیمات ار يرواد میت رظن هک يوحن هب ار مزال

 رواشم و امنهار دیتاسا اب هارمه يرواد هورگ روضح اب عافد هسلج مامتا زا سپ وجشناد هلاسر یبایزرا )45 هدام

 هب ار دوخ ییاهن رظن هدننک تکرش ياضعا ،وجشناد درکلمع دروم رد رظن راهظا و یسررب زا سپ .دریگ یم ماجنا

 و ییاهن هرمن ،تارمن نیگنایم هبساحم اب تسا فظوم هسلج لووسم .دننک یم مالعا بوتکم و هنامرحم تروص

 هدنیامن هدنیامن هب عافد هسلج رد هدننک تکرش ياضعا هیلک ياضما اب و یمسر هسلجتروص یط ار وجشناد هبتر

     . دهد هئارا یشهوژپ-یشزومآ ياروش

 هیارا هب هرمن کی و – 28 هدام رد جردنم حرش هب – هلاقم هیارا هب هرمن ود همان نایاپ هرمن تسیب زا )46 هدام

 تفایرد هرمن نازیم .دراد صاصتخا يرتکد هرود لوط رد یملع ياهتسشن رد روضح و ههامشش مظنم ياهشرازگ

 هوحن لودج  .دوشیم نییعت یشهوژپ-یشزومآ تنواعم رتفد طسوت عافد هسلج زا لبق شخب نیا رد وجشناد هدش

 .تسا هدمآ 2 تسویپ رد هلاسر هرمن هبساحم
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 :دوشیم ماجنا ریز حرش هب نآ یبایشزرا و دوش یمن هبساحم وجشناد لک نیگنایم رد هلاسر هرمن )47 هدام

  ؛)16 زا رتمک( دودرم :فلا   

 ؛)99/17 ات 16( بوخ :ب   

 ؛)99/18 ات 18( بوخ یلیخ :ج   

  .)20 ات 19( یلاع :د   

 فقس رد لاسمین کی رثکادح نارواد تایه دییات اب دوش مالعا دودرم هلاسر ،یبایشزرا زا سپ هچنانچ )48 هدام

 رد رگید راب کی  نارواد تایه یحالصا تارظن لامعا  زا سپ ات دوشیم هداد هزاجا وجشناد هب لیصحت زاجم تدم

  .دنک عافد دوخ هلاسر زا و تکرش عافد هسلج

 ندنارذگ یهاوگ طقف ،دنکن عافد دوخ هلاسر زا تیقفوم اب هدش نییعت تصرف رد هک ییوجشناد هب :هرصبت 

   .دش دهاوخ هداد یسرد ياهدحاو 

 یهاوگ ،هدرک تبث كاد ناریا هناماس رد ییاهن تاحالصا ماجنا زا سپ ار دوخ هلاسر تسا فظوم وجشناد )49 هدام

  .دنک هیارا شزومآ رتفد هب ار نآ

  .تسا هلاسر زا قفوم عافد يرازگرب زور ،یگتخومآ شناد خیرات )50 هدام

 خیرات زا سپ هام هس فرظ رثکادح تسا فظوم وجشناد ،دریگ تروص تیقفوم اب هلاسر زا عافد رگا )51 هدام

 امنهار داتسا .دهد امنهار داتسا لیوحت و لامعا ار نارواد تایه يوس زا هدش مالعا تاحالصا ،عافد هسلج يرازگرب

 زا سپ .دنک یم مالعا یشزومآ هورگ هب ار نآ دییات مدع ای دییات تاحالصا تفایرد زا سپ زور 15 ات رثکادح زین

 .دش دهاوخ هسسوم بوصم همیرج تخادرپ لومشم یگتخومآ شناد دنیآرف ماجنا رد ریخات ررقم تلهم
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 ار تاحالصا هیدییأت هگرب یتسیاب نارواد تأیه رظن دروم ییاهن تاحالصا لامعا زا سپ وجشناد :هرصبت 

 مامضنا هب دشاب هدیسر امنهار داتسا دییات هب هک هلاسر دلج کی اب هارمه ار هگرب نیا سپس .دنک تفایرد 

 Pdf و Word تمرف اب هلاسر نتم هدرشف حول باق کی و یسراف و یسیلگنا نابز هب هدیکچ هخسن کی 

   .دنک تفایرد باسح هیوست هگرب و دهد لیوحت شزومآ رتفد هب 

 همان نییآ يارجا رب تراظن تاررقم و طباوض : مجنپ شخب

 ،یملع دربتسد ( یملع فلخت بکترم هلاسر نیودت و شهوژپ ماجنا و لیصحت نامز رد وجشناد هچنانچ )52 هدام

 و نیناوق اب قباطم ،دننک دییات ار يو فلخت طبریذ عجارم و دوش اهنیا دننام و يرادرب تشونور ،بلقت ،لعج

 .دش دهاوخ دروخرب ناشیا اب بوصم ياهلمعلاروتسد و اههماننییآ

 كردم لاطبا بجوم  ،هسسوم يوس زا تالیصحت مامتا زا سپ وجشناد یملع فلخت تابثا و زارحا :هرصبت 

 .دش دهاوخ هرداص  یلیصحت 

 :دوشیم مورحم يرتکد هرود رد لیصحت همادا زا وجشناد ریز دراوم رد )53 هدام

 ؛دوش 16 زا رتمک تسا هدنارذگ وجشناد هک ییاهسرد ياههرمن لک نیگنایم - 

 ؛دوشن دوخ لازوپورپ دییات هب قفوم مشش لاسمین نایاپ ات وجشناد - 

 ؛دوشن زارحا لازوپورپ یبایزرا راب ود زا سپ یشهوژپ تیلاعف رارمتسا يارب وجشناد یملع تیحالص - 

 ؛دوش یبایزرا "لوبقلباقریغ" وجشناد هلاسر - 

 ؛دسرب نایاپ هب وجشناد لیصحت زاجم تدم - 

  .دنکن یسیون مان ررقم نامز رد لامسین ره رد وجشناد - 
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 تسا زاجم هسسؤم ،يرتکد هرود رد لیصحت همادا زا وجشناد فارصنا ای ندش مورحم تروص رد :1 هرصبت 

 وجشناد یلیصحت همانراک ساسارب ار هدنارذگ ياهدحاو همانیهاوگ ًافرص ،طوبرم تاررقم و طباوض تیاعر اب 

 .دهد رارق يو رایتخا رد و دنک رداص 

 نایاپ ات ار دوخ هیرهش دیاب دنوش یم فرصنم ای مورحم لیصحت همادا زا هک ینایوجشناد :2 هرصبت 

  .دننک تخادرپ لماک روط هب دوش یم فقوتم ناشلیصحت نآ رد هک یلاسمین 

 

 کی سورد مامت فذح ،يرتکد هلاسر ماجنا يارب يداهنشیپ حرط بیوصت و یسررب هب طوبرم طباوض )54 هدام

 و تبث یگنوگچ ،یشزومآ میوقت ،لیصحت زا فارصنا ،یلیصحت یصخرم ،وجشناد بایغ و روضح ،یلیصحت لاسمین

 بوصم ییارجا ياههمانهویش ساسا رب همان نییآ نیا ییارجا دراوم ریاس و صاخ دراوم رد يریگمیمصت ،هرمن مالعا

 .دوشیم ماجنا همان نییآ نیا رد جردنم لوصا و هسسؤم

 و ارجا نسح رب تراظن و هسسوم یشهوژپ – یشزومآ نواعم هدهع رب همان نییآ نیا يارجا تیلوئسم )55 هدام

 .تسا هسسوم سییر هدهع رب نا دافم ریسفت

 یلیصحت ياههرود همان نییآ ساسارب ،هرصبت 30 و هدام 56 ،همدقم کی رب لمتشم همان نییآ نیا )56 هدام

 رد 1399 رویرهش 20 خیرات رد ، 1397 / 3 / 1 خروم 2 / 43069 هرامش هب ترازو فرط زا یغالبا اههاگشناد

  .دوشیم یلبق ياهلمعلاروتسد هیلک نیزگیاج و هدیسر بیوصت هب هسسوم یشهوژپ-یشزومآ ياروش

 

 يدارم اضریلع رتکد

 هسسوم سییر
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 کی تسویپ

 یتخانش مولع یلاع شزومآ هسسوم يرتکد هرود هماننییآ

 يرتکد هلاسر تیاده يارب امنهار داتسا طیارش و طباوض

 :دنریگب هدهع رب ار يرتکد نایوجشناد هلاسر ییامنهار و تیاده دنناوت یم ریز طیارش ساسا رب یملع تئیه ياضعا

 هتسباو وضع دیاب یصصخت ياههتشر رد یلاع شزومآ تاسسوم و اههاگشناد یمسر یملع تئیه ياضعا -1

 دشرا یسانشراک ای يرتکد نایوجشناد هلاسر تیاده دنناوتب ات دنوش یتخانش مولع یلاع شزومآ هسسوم

  .دنریگب هدهع رب لوا يامنهار داتسا ناونع هب ار

 لازوپورپ زا عافد هسلج زا شیپ و اروش رد لازوپورپ دییات زا سپ دیاب هتسباو وضع دادرارق :هرصبت

 .دشاب هدیسر اضما هب

 هبتر اب یملع تایه ياضعا .دشاب يرایشناد ای يداتسا هبترم ياراد و یملع تایه وضع دیاب امنهار داتسا -2

 ییامنهار و یلیمکت تالیصحت هرود رد سیردت هقباس لاس 3 لقادح نتشاد طرش هب اهنت يرایداتسا

 .دنوش نییعت امنهار داتسا ناونع هب دناوتیم دشرا یسانشراک همان نایاپ 2 لقادح

  .دشاب طوبرم امنهار داتسا یصصخت هنیمز اب دیاب هلاسر عوضوم -3

 تاسلج ،ههام شش ياهشرازگ تاسلج ،هلاسر حرط زا عافد تاسلج رد هک دوش دهعتم امنهار داتسا -4

  .دبای روضح ،صاخ دراوم نویسیمک دننام هدشن ینیب شیپ دراوم زین و عافد و عافد شیپ

 طیارش نتفرگ رظن رد و صصخت ساسا رب ار نارواشم ای و مود يامنهار داتسا دناوت یم امنهار داتسا -5

 هب تبسن ات دهد داهنشیپ هطوبرم یشزومآ هورگ هب بوتکم تروص هب وجشناد تروشم اب هلاسر يارجا

 .ددرگ مادقا یشهوژپ-یشزومآ ياروش سپس و هورگ رد بیوصت و یسررب
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 ناصصختم ای یملع تایه ياضعا زا رواشم داتسا و يا هبتر ره اب یملع تایه ياضعا زا مود يامنهار داتسا -6

   .دنتسه باختنا لباق همان نایاپ عوضوم اب طبترم ياهفرح

 مود و لوا يامنهار دیتاسا يارب دصرد 40 و 60 تبسن هب اهدحاو نازیم امنهار داتسا ود دوجو تروص رد -7

 يانبم .دش دهاوخ هتفرگ رظن رد - یشزومآ ياروش دییات اب - ناشدوخ نیب يرگید قفاوت ساسا رب ای

  .دوب دهاوخ تبسن نیمه دیتاسا هب همحزلا قح تخادرپ

 داتسا طسوت هک دشرا و يرتکد نایوجشناد ياههماننایاپ و اههلاسر عومجم ياهدحاو نازیم رثکادح -8

 15 يرایداتسا و دحاو 18 يرایشناد ،دحاو 21 يداتسا هبترم يارب لاسمین ره رد دوش یم تیاده امنهار

 .دشابیم دحاو

 نازیم نیاربانب .تسا لاسمین 4 هلاسر ماجنا يارب هبساحم يانبم و تسا دحاو 18 الک يرتکد هلاسر ره -9

 رد و دحاو 3 دشرا یسانشراک يارب نازیم نیا .دوبدهاوخ دحاو 4.5 لاسمین ره رد هلاسر کی ياهدحاو

 .تسا لاسمین کی

 ياههداد يروآدرگ هژیوب يو راک رب يرتکد يوجشناد هلاسر تیاده لوط رد هک تسا فظوم امنهار داتسا -10

 .دیامن دنتسم ارنآ اهشور ریاس و يرادربملیف قیرط زا دروم بسح و دیامن تراظن یبرجت و یهاگشیامزآ

 مان رکذ اب ار يرتکد نایوجشناد هلاسر زا یشان یملع تادیلوت هنوگ ره هک دوش یم دهعتم امنهار داتسا -11

 .دناسر پاچ هب لوئسم هدنسیون ناونع هب و هسسوم
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ود   تسویپ

 یتخانش مولع یلاع شزومآ هسسوم يرتکد هرود هماننییآ

يرتکد هلاسر یبایزرا مرف   
 هک ................................. هتشر يرتکد هرود يوجشناد          ...............................................ياقآ /مناخ هماننایاپ)□رواد □رواشم □امنهار( داتسا ناونعهب.............................................................. رتکد بناجنیا
 ،تسا هدیسر ماجنا هب ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ناونع تحت
 :دیامنیم مالعا لیذ حرش هب ار دوخ تارظن

 هدش بسک زایتما زایتما رثکادح تارمنزایتما رایعم فیدر

  1 عوضوم ندوب دیفم و دیدج 1

  3 شهوژپ هنیشیپ و عجارم ندوب زور هب 2

3 
 و هیزجت شور و تاعالطا يریگهزادنا رازبا ،يریگهنومن ،هعماج باختنا(شهوژپ یسانششورشخب تحصو بسانت
 2 )اههداد لیلحت

 

  2  ).... یقطنم مظن و اهرادومن ،لوادج( اههداد بسانم و مظنم هئارا 4

  5/2 شهوژپ ياه هتفای اب هطبار رد بسانم ثحب و لیلحت 5

  1 شهوژپ زا ینامرد تامدخ ای هناروانف یجورخ و يدربراک و طبترم ياهداهنشیپ هئارا 6

7 
-هرهب ،یملع عبانم زا هدافتسا رد تناما تیاعر ،یبدا دعب زا همان نایاپ شراگن یملع لوصا تیاعر(همان نایاپ شراگن هوحن
 )... عبانم رکذ و عاجرا بسانم ياهوگلا زا يریگ

5/2 
 

  5/1 ).... تقو تیاعر(عافد هسلج رد هماننایاپ هئارا هوحن 8

  5/1 اهشسرپ هب خساپ یئاناوت 9

 دوش یم یبایزرا شهوژپ تنواعم رد ریز دراوم

  5/0 همان نایاپ هب طوبرم ياه شرازگ عقوم هب هئارا 10   

  2 )هلاسر زا جرختسم هلاقم( نارواد تأیه دییات دروم یشهوژپ- یملع هلاقم 2 هئارا 11

  5/0  اه سنارفنک رد هلاسر زا جرختسم هلاقم هدیکچ ای هلاقم 2 هئارا 12   

لک عمج 	
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 ءاضما و خیرات


