
یمارگ ناراکمه 

؛  مارتحا مالس و  اب 

مرتحم تنواعم  يولوم و  رتکد  ياقآ  بانج  هاگشناد  مرتحم  تسایر  روضح  اب  نانکراک   یفنـص  ياروش  هسلج  نیمجنپ 
رازگرب هاگشناد  مرتحم  سیئر  رتفد  لحم  رد  خیرات 98/09/04 رد  روپ  شوایس  رتکد  ياقا  بانج  هاگـشناد  یلام  يرادا 

.دیدرگ

هلـصوح و اب  هشیمه  هکنیا  رطاخ  هب  روپ  شوایـس  رتکد  ياقآ  بانج  يولوم و  رتکد  ياـقآ  باـنج  زا  هسلج  يادـتبا  رد 
سپـس دیدرگ  ینادردـق  رکـشت و  دـنزادرپ  یم  اهنآ  یـسررب  دـقن و  هب  هداد و  شوگ  ام  یفنـص  ياه  هتـساوخ  هب  :تقد  دیدرگ یسررب  حرطم و  عوضوم  بلاق 7  رد  اروش  تاداهنشیپ  تابلاطم و 

: هسلج تاعوضوم 

راک یتخس  هداعلا  قوف  یسررب   .1
هاگشناد يارس  نامهم  خرن  يزاس  ناسکی   .2

نیلغاش ياهراک  مجح  ِیسررب  ِهورگراک  لیکشت   .3
یناتسبات مرت  روکنک و  یسررب   .4

ءاضعا لاح  هافر  يارب  ییوجشناد  يروخاذغ  ياه  تیفرظ  زا  هدافتسا   .5
يدقن ریغ  ای  يدقن  هنیزه  کمک  تخادرپ   .6

يرادا تعاس  لوط  رد  يا  هقیقد  يور 30  هدایپ   .7

: تابوصم

هداعلا قوف  قیبطت  مدـع  رب  ینبم  ناراکمه  زا  يدادـعت  تساوخرد  هب  هجوت  اب   : راک یتخس  هداعلا  قوف  یسررب  - 1
دـش و يریگیپ  طبریذ  نیلوئـسم  قیرط  زا  عوضوم  دـیدج  همان ي  نییآ  ساسا  رب  اـهنآ   راـک  عون  اـب  اـهنآ  راـک  یتخس 

تـسا نکمم  دیامن  یـسررب  ار  اهراک  یتخـس  دیدج ،  همان ي  نییآ  ساسا  رب  دهاوخب  هاگـشناد  هچنانچ  دـش  صخـشم 
رب رورم   هب  ناراکمه  زا  يدایز  دادعت  ندش  هتسشنزاب  اب  هک  ییاجنآ  زا  دوش  هجاوم  شهاک  اب  ءاضعا  زا  یضعب  راک  یتخس 
یم رظن  هب  یقطنم  ریغ  دوجوم  طیارـش  هب  هجوت  اب  راک  یتخـس  هداعلا  قوف  فذحو  دوش  یم  هدوزفا  نیلغاش  راک  مجح 

طسوت بیوصت  تهج  راک   یتخس  لودج  ياهدنب 9 و 15  تاحیضوت  ینیبزاب  داهنـشیپ  رکذلا  قوف  هسلج  رد  اذل  دسر 
هجیتن لوصح  اـت  عوضوم  رت  یـصصخت  هسلج ي  رد  دـش  رارق  دـش و  هئارا  هاگـشناد  اـنما  تاـیه  یمئاد و  نویـسیمک 

.ددرگ يریگیپ 
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زا هدافتـسا  تباـب  هاگـشناد  ناـنکراک  هک  يا  هـنیزه  عوـضوم  هاگـشناد :  يارـس  نامهم  خرن  يزاس  ناسکی   -2
يارب ناسکی  تروص  هب  ارس  نامهم  زا  هدافتسا  هنیزه ي  هک  دیدرگ  تقفاوم  حرطم و  دنزادرپ  یم  هاگشناد  يارـسنامهم 

 . دشاب هاگشناد  ءاضعا  مامت 

لیلد هب  هدـش  حرطم  عوضوم  هرابرد  وگتفگ  هکنیا  زا  سپ  نیلغاش  : ياهراک  مجح  ِیسررب  ِهورگراک  لیکشت   -3
 ، یلام يرادا  مرتحم  تنواعم  روضح  اب  رت  یصصخت  هسلج ي  رد  دش  ررقم  اذل  دیشک  ازارد  هب  نآ   تیمها  یگدرتسگ و 

.ددرگ يریگیپ  هجیتن  لوصح  ات  عوضوم  رظن  بحاص  ناسانشراک  نیلوئسم و 

نآ تالکـشم  یناتـسبات و  مرت  روکنک و  دروم  رد  هک  یتاحیـضوت  هب  هجوت  اـب  یناتسبات :  مرت  روکنک و  یسررب   -4
هجیتن لوصح  اـت  هسلج  کـی  يرازگرب  اـب  هاگـشناد  یـشزومآ  مرتحم  تنواـعم  قیرط  زا  عوضوم  دـش  رارق  دـش  حرطم 

.ددرگ يریگیپ 

یفنص ياروش  داهنشیپ  ساسا  رب  ءاضعا  : لاح  هافر  يارب  ییوجشناد  يروخاذغ  ياه  تیفرظ  زا  هدافتـسا   -5
زا هدافتـسا  هلمجنم  هاگـشناد  ءاضعا  لاح  هافر  تهج  رد  هاگـشناد  ياـه  تمـسق  همه ي  تیفرظ  زا  هدافتـسا  رب  ینبم 

يرت بسانم  تمیق  اب  دنناوتب  هاگشناد  ءاضعا  هک  نومضم  نیا  اب  ییاذغ  داوم  دیرخ  تباب  ییوجشناد  يروخاذغ  تیفرظ 
راکنامیپ طسوت  ییاذغ  داوم  دیرخ  يالاب  مجح  هب  هجوت  اب  داهنشیپ  نیا  دنیامن و  هیهت  ار  دوخ  زاین  دروم  یـساسا  مالقا 

جنرب نت    10 دیرخ   ياجب  ییاذغ  داوم  دیرخ   راکنامیپ  لاثم   ناونع  هب  هک  دیدرگ  حرطم  يروخاذغ  ِییاذغ  داوم  دیرخ 
.ددرگ عیزوت  دیرخ  تمیق  ساسا  رب  ناراکمه و  نیب  دازام  نت  رادقم 3  دیامن و  يرادیرخ  یلک  تمیق  اب  جنرب  نت   13 ، 
عجارم هب  ییوگ  خساپ  ظاحل  هب   هاگـشناد  يارب  دـناوت  یم  حرط  نیا  ماجنا  هک   یتالکـشم  یقوقح و  لئاسم  لیلد  هب  اما 

.تسین ریذپ  ناکما  حرط  نیا  ماجنا  دشاب  هتشاد  رب  رد  حالصیذ 

يداصتقا و ظاحل  زا  هاگـشناد  هک  یبسانمان  طیارـش  هب  هجوت  اب  يدقن  :  ریغ  ای  يدقن  هنیزه  کمک  تخادرپ  - 6
اب لاح  نیا  اب  اما  تسا  فاصنا  زا  رودب  يدقن  ریغ  ای  يدـقن و  هنیزه  کمک  عقوت  و  تساوخرد   تسا و  هجاوم  نآ  اب  یلام 

 . دیدرگ تقفاوم  یسررب  طرش  هب  يدقن  ریغ  ای  يدقن و  هنیزه  کمک  تخادرپ  تساوخرد 

يور هدایپ  کی  يرازگرب  رب  ینبم  یفنص  ياروش  داهنشیپ  اب  يرادا :  تعاس  لوط  رد  يا  هقیقد  يور 30  هدایپ  -7
ررقم دـیدرگ و  یلک  تقفاوم  هتفه  رد  زور  ود  اب  ـالعف  هتبلا  يرادا  تعاـس  لوط  رد  يا -  هقیقد  رثکادح 30  یهورگ - 

 . دسرب ناراکمه  عالطا  هب  حالصیذ  عجارم  قیرط  زا  عوضوم  تایئزج  دش 
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دنقرا یلع 
نانکراک یفنص  ياروش  وضع 

دنقرا یلع 
نانکراک یفنص  ياروش  وضع 

ییاباب سابع 
نادنمراک یفنص  ياروش  سیئر  بیان 

دنقرا یلع 
نانکراک یفنص  ياروش  وضع 

ییاباب سابع 
نادنمراک یفنص  ياروش  سیئر  بیان 

ناروپسابع يدهم 
نادنمراک یفنص  ياروش  سیئر 

دنقرا یلع 
نانکراک یفنص  ياروش  وضع 

ینیسح دمحمدیس 
یپ سا  يآ  لوئسم 

ییاباب سابع 
نادنمراک یفنص  ياروش  سیئر  بیان 

ناروپسابع يدهم 
نادنمراک یفنص  ياروش  سیئر 

ييامھ دمحم 
60 هتسشنزاب


