
یمارگ ناراکمه  هجوت  لباق 

لحم رد  هام 98  نابآ  مهدزون  مهدزای و  ياـه  خـیرات  رد  ناـنکراک  یفنـص  ياروش  هسلج  نیمراـهچو  نیموس              
دیدرگ رازگرب  ریز  اضعا  همه ي  روضح  اب  يزکرم  نامزاس 

ریز حرـش  هب  یمارگ  ناراکمه  عالطا  تهج  دـیدرگ  بوصم  هسلج  ود  نیا  رد  ءاضعا  مامت  رظن  اـب  هک  يدراوم             
: ددرگ یم  نایب 

رد رابکی  لاس  ره 5  ار  راک  یتخس  یسررب  هک  نانکراک  یمادختسا  همان  نییآ  هرامش 4  تسویپ  هدام 3  هرصبت 2  ربارب   - 1
  ، ندش هتـسشنزاب  لیلد  هب  لغاش  ياهورین  دادعت  شهاک  هب  هجوت  اب  ددرگ  داهنـشیپ  دش  ررقم  دهد  یم  رارق  راک  روتـسد 

فذح زوجم  طبریذ ، نیلوئـسم  اب  ماگمه  زین  رابکی و  لاس  رثکادـح 2  هب  رابکی  لاس  ره 5  زا  راک  یتخس  یسررب  زوجم 
.دوش هتفرگ  ءانما  تایه  زا  راک  یتخس  هداعلا  قوف  روتسد  همیمض  لودج  ياه 9 و15  فیدر  هب  طوبرم  تاحیضوت 

رب ینبم  هاگـشناد  نانکراک  يدارفنا  تساوخرد  اب  يراـکمه  رطاـخ  هب  یلاـم  يرادا  مرتحم  تنواـعم  زا  رکـشت  نمـض   - 2
مه هاگشناد  يارسنامهم  زا  هدافتسا  رب  ینبم  ناراکمه  تساوخرد  ِعوضوم  هاگشناد ،  يارسنامهم  زا  هدافتسا  ِخرن  ِفیفخت 

هنیزه يزاس  ناسکی  تهج  عوضوم  یلام  يرادا  مرتحم  تنواعم  قیرط  زا  دـش  رارق  حرطم و  یملع ، تایه  ءاضعا  اب  خرن 
.ددرگ يریگیپ  هاگشناد  نانکراکو  یملع  تایه  ياضعا  ناکسا  ي 

ياروش هدـنیامن  روضح  اب  ددـجم  تقفاوم  رب  ینبم  هاگـشناد  یلام  يرادا  مرتحم  تنواعم  تسایر و  زا  رکـشت  نمـض   - 3
فافش تهج  عوضوم  نیا  رب  نازیزع  نیا  رظن  نسُح  هاگشناد و  هافر  داتـس  زین  بذج و  ییارجا  تایه  تاسلج  رد  یفنص 

مان هب  تبـسن  ءاضعا ،  تیفرظ  همه ي  زا  هدافتـسا  زین  هاگـشناد و  نانکراک  رتشیب  تلاـخد  يارب  دـش  ررقم  رتشیب ، يزاس 
: دیآ لمع  هب  مان  تبث  دنتسه  ریز  ياه  هتیمک  اب  يراکمه  هب  لیام  هک  یناسک  زا  یسیون 

بذج ییارجا  تایه  هتیمک  فلا - 

هافر داتس  هتیمک  ب - 

همانرب قوفو  یشزرو   ، یگنهرف هتیمک  ج - 

.دنریگب سامت  یلخاد 2567  اب  مان  تبث  تهج  دنراد  اه  هتیمک  نیا  اب  يراکمه  هب  لیامت  هک  یئاضعا  دش  ررقم 

اه هتسشنزاب  روما  ماجنا  اموزل  دنتسه و  یگتسشنزاب  لاح  رد  ای  هدش  هتسشنزاب  ناراکمه  زا  يدادعت  هکنیا  هب  هجوت  اب   - 4
ياه هزوح  زا  لکـشتم  یهورگراـک  ددرگ ، داهنـشیپ  هاگـشناد  نیلوئـسم  هب  دـش  ررقم  دوب  دـهاوخ  نیلغاـش  هدـهع ي  هب 

ییوج هفرـص  نامزاس و  درکلمع  دوبهب  نمـض  ات  دنزادرپب  نیلغاش  ياهراک  مجح  یتایلمع  ینادیم و  یـسررب  هب  فلتخم 
ددرگ .  تیاعر  زین  ناراکمه  نیب  راک  ِمیسقت  تلادع  یلایر ، 
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مرت روکنک و  همحزلا ي  قح  ندوـب  يراـصحنا  عوضوم  هاگـشناد  مرتحم  تسایر  روضح  اـب  يا  هسلج  رد  دـش  ررقم   - 5
.دسرب  یمارگ  ناراکمه  عالطا  هب  هجیتن  یسررب و  یناتسبات 

ياـه تساوخرد  رد  اـصوصخم  عوضوم  نیا  سمل  يزاـس و  فافـش  رب  هاگـشناد  مرتحم  تساـیر  دـیکات  هب  هجوت  اـب   - 6
هب كردم  هئارا ي  هن  و  كردـم (  ذـخا  خـیرات  زا  یلیـصحت  كردـم  یلوبق  هلمجنم  هدـش  رداص  ماکحا  تباب  ناراکمه 

تروص هب  همان و  نتشون  قیرط  زا  ادتبا  یهافر و )...  ینیزگراک ،   ) ار دوخ  ياه  تساوخرد  تسا  دنمـشهاوخ   ( هاگـشناد
.دییامن يریگیپ  یفنص  ياروش  قیرط  زا  ار  هیضق  هجیتن ،  هب  لوصح  مدع  تروص  رد  هدومن و  يریگیپ  يدارفنا 

.مینک یم  يریگیپ  هعلاطم و  ریز  قرُط  زا  افرص " ار  امش  تاداهنشیپ  تاداقتنا و  تابلاطم ،   - 7

يرادا نویساموتا  قیرط  زا  تساوخرد  لاسرا                   - 

نانکراک یفنص  ياروش  تیاس  قیرطزا  تساوخرد  لاسرا                  - 

مارگلتو پاستاو  قیرط  زا  تساوخرد  لاسرا                  - 
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نادنمراک یفنص  ياروش  سیئر 

ناروپسابع يدهم 
نادنمراک یفنص  ياروش  سیئر 

ینیسح دمحمدیس 
یپ سا  يآ  لوئسم 

ناروپسابع يدهم 
نادنمراک یفنص  ياروش  سیئر 

ییاباب سابع 
نادنمراک یفنص  ياروش  سیئر  بیان 

ینیسح دمحمدیس 
یپ سا  يآ  لوئسم 

ناروپسابع يدهم 
نادنمراک یفنص  ياروش  سیئر 

ییاباب سابع 
نادنمراک یفنص  ياروش  سیئر  بیان 

دنقرا یلع 
نانکراک یفنص  ياروش  وضع 

ینیسح دمحمدیس 
یپ سا  يآ  لوئسم 

ناروپسابع يدهم 
نادنمراک یفنص  ياروش  سیئر 
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