
یشزومآ زکارم  اه و  هاگشناد  بذج  ییارجا  ياه  تایه  مرتحم  ياسؤر 

مکیلع مالس   

فص داتس و  رد  ار  دوخ  ياه  تیرومام  زا  یشخب  هلاسره  بذج  زکرم  دیراد  راضحتسا  هک  هنوگنامه  مارتحا ،  اب     
هناماس شخب  رد  زکرم  نیا  زاین  هب  هجوت  اب  .دناسر  یم  ماجنا  هب  يزابرس )  حرط   ) هیرما ياهورین  قیرط  زا 
هیرما طیارـش  دـجاو  نایـضاقتم  دـیئامرف  ررقم  تسا  دنمـشهاوخ  هیرما  يورین  يدادـعت  هب  دـیدج  عماج 
مادقا زاتشیپ  تسپ  قیرط  زا  هام 95  يد  نایاپ  ات  رثکادح  كرادم  لاسرا  مرف و  لیمکت  هب  تبسن  يزابرس 

دوب دـنهاوخ  شریذـپ  تیولوا  رد  دـنیامن  لاـسرا  رتدوز  ار  دوخ  تساوخرد  مرف   هک  ینایـضاقتم  دـنیامن . 
عالطا هب  هام  کی  تدم  فرظ  جیاتن  درک و  دهاوخن  داجیا  شریذپ  يارب  یقح  هنوگ  چیه  كرادم  لاسرا  و 

.دسر یم  نابلطواد 

: تاحیضوت

تیوضع یهاوگ  ياراد  ای  یتسیزهب و  ای  دادما  هتیمک  شـشوپ  تحت  ای  لهأتم  ای  مزر  زا  فاعم  ای  دـیاب  نایـضاقتم  - 1    
.دنشاب میرک  نآرق  لک  ظفاح  ای  ناگبخن و  داینب  تیوضع  ای  هام و  تدم 6  هب  جیسب  رد  لاعف 

رامآ قوقح ، تیریدم ، اه ، متسیس  لیلحت  شیارگ  عیانص  یسدنهم  اه ، شیارگ  هیلک  رتویپماک  یسدنهم  ياه  هتشر  - 2     
.ددرگ یمن  یقلت  زکرم  یعطق  ياهزاین  ءزج  اه  هتشر  ریاس  دنتسه و  تیولوا  رد  تاطابترا  و 

لقادح 6         اب  ناگدنمزر  نادنزرف  ناگدازآ و  نازابناج ، اهرثالادیواج ، دیهـش ، ردارب  ای  دنزرف  نارگراثیا ( هداوناخ  -3     
.دنرادروخرب تیولوا  زا  ههبج ) هقباس  هام   

.دنشاب هدنریگ  راکب  ياه  هاگتسد  یبسن  ای  یببس  کی  هجرد  ناگتسباو  زا  دیابن  نایضاقتم  - 4     

 : زاین دروم  هیلوا  كرادم    

( تسویپ  ) همانشسرپ مرف  لیمکت  -1     

هعطق یلنسرپ 2  سکع  -2     
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تمدخ هب  مازعا  هگرب  یپک  -3     

یلیصحت كردم  یپک  -4     

همانسانش  تاحفص  مامت  یپک  -5     

هام تدم 6  هب  لقادح  جیسب  لاعف  تیوضع  یهاوگ  -6     

: شریذپ مالعا  زا  سپ  مزال  كرادم    

هینیشیپ ءوس  مدع  یهاوگ  . 1     

تأیه ياضعا  بذج  زکرم  ياه  هدر  هیلک  رد  تمدخ  ماجنا  يارب  یگدامآ  رب  ینبم  یمـسر  دانـسا  رتافد  زا  همانرارقا  . 2     
روشک رسارس  رد  یملع 

طیارـش دجاو  دارفا  یفرعم  یئاسانـش و  هب  تبـسن  يراکمه  يارب  ناسانـشراک  زا  یکی  دیئامرف  ررقم  تسا  دنمـشهاوخ     
.دندرگ یفرعم  بذج  زکرم  یئارجا  روما  يزیر و  همانرب  تنواعم  هب  رتشیب  یگنهامه  تهج  دنوش و  رومأم 

.مرازگساپس امش  تیانع  زا  شیپاشیپ     

19/216122/م ج
1395/10/01

2  : هحفص

يریگیپ هرامش 
7054697

یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
بلط ناوضراضردمحم 

یملع تایه  ياضعا  بذج  زکرم  سیئر 


