
یجراخ ياه  نابز  یسراف و  تایبدا  هدکشناد  یشهوژپ  تنواعم  مرتحم  تسرپرس  تسود ، بیقر  الهش  رتکد  مناخ  راکرس 
داصتقا هدکشناد  یشهوژپ  تنواعم  مرتحم  تسرپرس  یمساق ، لوسرلادبع  رتکد  ياقآ  بانج 

یمالسا فراعم  تایهلا و  هدکشناد  یشهوژپ  مرتحم  نواعم  یناجمرفا ، يدمحا  ربکا  یلع  رتکد  ياقآ  بانج 
یسایس مولع  قوقح و  هدکشناد  یشهوژپ  مرتحم  نواعم  درف ، يوضر  دازهب  رتکد  ياقآ  بانج 

یسانشناور هدکشناد  یشهوژپ  مرتحم  نواعم   ، یبارهس زرمارف  رتکد  ياقآ  بانج 
تاطابترا مولع  هدکشناد  یشهوژپ  یشزومآ و  مرتحم  نواعم  یشلاط ، هداز  يدهم  دمحمدیس  رتکد  ياقآ  بانج 

هنایارو یضایر  مولع  هدکشناد  تنواعم  تسرپرس  يرهاطروپ ، اضر  رتکد  ياقآ  بانج 
يرادباسح تیریدم و  هدکشناد  یشهوژپ  مرتحم  نواعم  ینیئان ، يرون  یضاق  شورس  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 

وکا همیب  یلاع  شزومآ  هسسؤم  یشهوژپ  مرتحم  نواعم  یقفا ، اضر  رتکد  ياقآ  بانج 
هاگشناد ود  هرامش  سیدرپ  یشهوژپ  یشزومآ و  مرتحم  نواعم  دار ، یحلاص  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

یهوژپ گنهرف  هدکشهوژپ  مرتحم  سیئر   ، تسرپ نید  زئاف  رتکد  ياقآ  بانج 
همجرت تاعلاطم  هدکشهوژپ  مرتحم  سییر  يوفص ، شروک  رتکد  ياقآ  بانج 

یعامتجا مولع  هدکشناد  یشهوژپ  مرتحم  نواعم  یئاکذ ، دیعسدمحم  رتکد  ياقآ  بانج 
یندب تیبرت  هدکشناد  یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  مرتحم  نواعم  رکشک ، اراس  رتکد  مناخ  راکرس 

خروم هسلج 485  رد  اه  هدکـشناد یـشهوژپ  ياه  تیولوا نییعت  ياه  صخاش دیراد  راضحتـسا  هک  هنوگ  نامه مارتحا ، مالـس و  اب 
: دیسر بیوصت  هب  ریز  حرش  هب  حرطم و  هاگشناد  يروانف  شهوژپ و  ياروش   1395/09/13

يروآون و دـقن ، هب  تیاهن  رد  هک  دـشاب  یجیورت  ياه  یـسرک هئارا  زاـس  هنیمز هک  يا  هدکـشناد ياـه  حرط يارجا   .1
.دوش رجنم  يزادرپ  هیرظن

هنومن رد  حرط  هک  يا  هنوگ هب  دـشاب ؛ هعماج  تعنـص و  اب  طابترا  يزاـس  هنیمز هک  يدربراـک  یـشهوژپ  ياـه  حرط  .2
هئارا اه ، نآ زاین  دروم  نالک  حرط  يارجا  فدـه  اب  طوبرم  نامزاس  رظن  بلج  يارب  هجیتن  سپـس  ارجا و  رت  کچوک

.دوش
هدکشناد یشزومآ  ياهزاین  عفر  يارب  یشهوژپ  ياه  حرط  .3

، هلاس تسیب  زادنا  مشچ دنس  دننام  یتسدالاب  دانسا  رد  جردنم  یشهوژپ  ياه  تیولوا تهج  رد  یـشهوژپ  ياه  حرط  .4
همانرب عوبتم و  ترازو  يوس  زا  هدـش  غالبا  ياـه  تسایـس یمالـسا ، هاگـشناد  دنـس  روشک ، یملع  عماـج  هشقن 

هاگشناد يدربهار 
هدکشناد هورگ و  دیئأت  هب  ًالبق  ناشیا  هلاس  هس  همانرب  هک  نیا هب  طورشم  یملع ، تأیه  وضع  یشهوژپ  ياه  تیولوا  .5

عوبتم ترازو  يوس  زا  هک  یناسنا  مولع  دیتاسا  يارب  یشهوژپ  هلاس  همانرب 3  نیودت  موزل  ساسا  رب   ) دشاب هدیسر 
(. تسا هدش  مالعا 
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هب     هدیا  لیدبت  یناسنا ، مولع  يزاس  يدربراک  دننام  دشاب ؛ هاگشناد  هدش  نییعت  ياه  تلاسر اب  طبترم  هک  ییاه  حرط  . 6            
الاک و ...  تمدخ /                 

ياه         هصرع  رد  ملع  شرتسگ  رد  دنناوتب  هک  هنایار و ...  رامآ ، یضایر ، هیاپ ، مولع  ياه  هزوح رد  يرظن   ياه  حرط  . 7            
.دننک کمک  یشهوژپ  فلتخم           

صخاش قباطم  یشهوژپ  ياه  حرط  يارجا  هنیزه  تسا ؛ یهیدب  .دوش  یم غالبا  یـضتقم  مادقا  روتـسد  راضحتـسا و  تهج  بتارم 
دنمشهاوخ .درادن  ترورض  هاگشناد  یشهوژپ  ياروش  رد  عوضوم  بیوصت  حرط و  هدوب و  لایر  فقس 50/000/000  ات  روکذم  ياه 

، هدکشناد یشهوژپ  ياروش  یصصخت و  هورگ  ياروش  دییأت  زا  سپ  يراج ، لاور  قبط  اه  حرط  زا  هتسد  نیا  يارجا  داهنـشیپ  تسا 
.دوش لاسرا  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  هب  دادرارق  دقع  تهج 
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يرنه  بیبح  رتکد 
هاگشناد یشهوژپ  نواعم 

 : تشونور

راضحتسا تهج  هاگشناد  مرتحم  سیئر  یمیلس  نیسح  رتکد  ياقآ  بانج  - 
راضحتسا تهج  هاگشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  یهلا  تمعن  ردان  رتکد  ياقآ  بانج  - 
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