
  یاهتکرش هب طوبرم یاه هرصبت
اپون

.ذضات ٌيشگسام بًصم »نایىت صواد تامذخ/اَالام تسشُف ات قثطىم نایىت صواد تامذخ/اَالام ٌذىىمذیلًتتسرهف اب قباطت

 شيشف لحم صا ،)تسا ٌذض شمر تمشض يتایلام ٍماوساُظا سد ٍم( تمشض ٍتضزگ يلام لاس لي ذمآسد صا ذصسد )50( لقاذح
 شيشف ،»تمشض نآ طسًت ٌذض ذیلًت ياَالام ات طثتشم يساذُگو ي شیمعت يصصخت تامذخ« ،»نایىت صواد تامذخ/اَالام«
 تامذخ/اَالام تسشُف ات طثتشم »يسذىُم يحاشط تامذخ« ي ،نایىت صواد تامذخ/اَالام تسشُف ات طثتشم »يسياىف ي يىف  صواد«
.ذضات ٌذض ةسم نایىت صواد

 تسًیپ( .ذضات تمشض ٍوایلاس شيشف ذصسد )5( لداعم لقاذح ٍعسًت ي قیقحت دشمٍ ىيضَ ات ،لاعف ٍعسًت ي قیقحت دشنلمع ياساد
)ٍماو هیيآ لي
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 و يبايزرا هورگراك
 ارجا رب تراظن و ناينب شناد تاسسوم و اه تكرش تيحالص صيخشت

 یاه تكرض
 هذننكذيلوت

/اهالاك
 صناد تامذخ

 ناينب

 یاه تكرض
اپون

 همان نيئآ ديدج شیاریو   هصالخ
ناينب شناد تاسسوم  و  اه تكرش صيخشت

92 /12 /17  : شیاریو

 زا ناينب صناد یاهتيلاعف مهس
 ذمآرد

هعسوت و قيقحت

یناسنا یورين
.ذضات ٌذض ماجوا ٌام 6 لقاذح تذم ٍت تمشض تقي مامت ناىمسام صا شفو 3 لقاذح ياشت ٍمیت تخادشپ

 لاعف تقي مامت ناىمسام لم ٍت ،يساىضسام كسذم لقاذح ات تمشض )يد تسًیپ( يلصا ياَ صخت سد تقي مامت ناىمسام تثسو 
:ذضات شيص تسًص يد صا يني ٍت تمشض يلصا ياَ صخت سد

:)يواسوا ييشیو شفو 50 صا شتمم ياساد( طسًتم ي لچًم ياُتمشض
ذصسد 30

ذصسد 20:)يواسوا ييشیو شفو 50 صا شتطیت ياساد( هسضت ياُتمشض سد

تكرض نس

یناسنا یورين

هعسوت و قيقحت

 .دشاب هتشذگ تكزش تبث نامس سا لاس )5( جنپ زثكادح

.ذضات )تقيٌ ساپ ي تقي مامت يواسوا ييشیو عًمجم( »تقي مامت لداعم« يواسوا ييشیو شفو 2 لقاذح ياساد

 ناينب شناد تامدخ/اهالاك تسزهف قباطم ناينب شناد تامدخ/اهالاك ی هدننكديلوت اي ديلوت همانزب یاراد
.دشاب هوزگراك بوصم

  .ذضات ٍعسًت ي قیقحت دشنلمع ياساد 

 ،اپًو ياُتمشض ٍيذیيأت :1هرصبت
 اُىت ي ٌدًت ٍلاس لي ساثتعا ياساد
 ذواًت يم ٍلاس لي ٌسيد لي ياشت
 2 شثماذح تمشض لي ي دًض ذيذمت

 اپًو تمشض ناًىع ٍت ذواًت يم لاس
.دًض ٍتخاىض

 ٍم يياپًو تمشض ٍيذیيأت :2هرصبت
 اُىت ي ٌذیسشو ذیلًت ٍلحشم ٍت صًىَ
 ،تسا ٌدشم ٍئاسا اس دًخ ذیلًت ٍماوشت

 صا سپ ٍم دًض يم ذيذمت يتسًص سد
 ٍوًمو ذیلًت ٍلحشم ٍت لاس لي
/الام شيشف اي تًلياپ ي يطيامصآ
 .ذضات ٌذیسس نایىت صواد تامذخ
 ذیلًت ٍلحشم سد ٍم يياُتمشض ٍيذیيأت
 سد  ،ذىتسَ تًلياپ ي يطيامصآ ٍوًمو

 دًض يم ذيذمت ذعت لاس ياشت يتسًص
 تامذخ/الام شيشف ٍلحشم ٍت ٍم
 .ذىسشت نایىت صواد

ینف صناد
 ٍعسًت ي قیقحت ياُتیلاعف شت يىتثم ذيات  تمشض طسًت ٌذض ذیلًت نایىت صواد تامذخ/اَالام يىف صواد
.ذضات ٌذض يصاس يمًت ي ٍىيداُو ،بزج، يسياىف لاقتوا قيشط صا اي ي ٌذض داجيا

 قيشط صا يصاس يمًت ي بزج اي ي ؛ٍعسًت ي قیقحت قيشط صا ،تمشض طسًت ٌذض ذیلًت نایىت صواد تامذخ/اَالام يىف صواد ةسم
.ذضات ٍتفشگ تسًص يسياىف لاقتوا

ینف صناد

یروآون
 ءاقتسا يساسا سًط ٍت« اي ٌدًت ذيذج ٍتضزگ لاس 2 سد ،تمشض طسًت ٌذض ذیلًت ِنایىت صواد تامذخ/اَالام صا يني لقاذح 
 ٍلاسيد نامص ،تسا يوالًط لًصحم ٍعسًت ذىيآشف ٍم ظاخ نایىت صواد تامذخ/اَالامياشت :هرصبت .ذضات ٌذیسس شيشف ٍت ي »ٍتفاي
.تسا شییغت لتاق ٌيشگسام ٍتًصم ات

تسرهف اب قباطت

 یاه تكرض
 یتعنص
 یاراد

 یاه تيلاعف
ناينب صناد

ینف صناد
 ي قیقحت ياَ تیلاعف شت يىتثم ذيات  تمشض طسًت ٌذض ذیلًت نایىت صواد تامذخ/اَالام يىف صواد
.ذضات ٌذض يصاس يمًت ي ٍىيداُو ،بزج، يسياىف لاقتوا قيشط صا اي ي ٌذض داجيا ٍعسًت

 یاه تيلاعف مهس

ذمآرد زا ناينب صناد

 صواد شيشف صا اي ي نایىت صواد تامذخ/اَالام شيشف صا ٍتضزگ يلام لاس لي ذمآسد صا ذصسد ( 10 ) لقاذح
 تمشض نآ يًس صا ٌذض ذیلًت تامذخ/اَالام ات طثتشم يساذُگو ي شیمعت يصصخت تامذخ اي ي يسياىف ي يىف

.دًض لصاح

 لي لداعم لقاذح ٍعسًت ي قیقحت »ذحاي« ي »دشم ٍىيضَ« ات ،لاعف ٍعسًت ي قیقحت  ذحاي ياساد تمشضهعسوت و قيقحت
.ذضات تمشض ٍوایلاس شيشف ذصسد  )1(

یروآون
 ٍت« اي ٌدًت ذيذج ٍتضزگ لاس 2 سد ،تمشض طسًت ٌذض ذیلًت ِنایىت صواد تامذخ/اَالام صا يني لقاذح
.ذضات ٌذیسس شيشف ٍت ي »ٍتفاي اقتسا يساسا سًط

.ذضات نامًت دسایلیم ٌد )10( صا صیت ٍتضزگ يلام لاس سد تمشض شيشفشورف ناسيم
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)2 هحفص رد حرض( اپون ناينب صناد یاه تكرض

 حرض( ناينب صناد یاهتيلاعف یاراد یتعنص یاه تكرض
)2 هحفص رد
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