
یتلود ریغ  یتلود و  ياههاگشناد  یشزومآ  مرتحم  نانواعم 

؛ مارتحا مالس و  اب 

هرود رد  ناشخرد  ياهدادعتـسا  نومزآ  نودـب  شریذـپ  همان  نییآ   " يارجا رد  لیهـست  ياتـسار  رد       
نودب شریذـپ  همان  نییآ  خـیرات 93/5/5)و " هرامـش 21/77948  هیغالبا  " ) دشرا یـسانشراک  یلیـصحت 

خیرات 93/4/18 و هرامش 21/67272  هیغالبا  ) " يرتکد یلیصحت  هرود  رد  ناشخرد  ياهدادعتسا  نومزآ 
تیاده ياروش  هسلج  نـیمجنپ  تـصش و  تابوصم  خـیرات 93/12/16)  هرامش 21/237200  هیحالـصا 

.دوش یم  غالبا  یلیصحت 97-98  لاس  زا  ارجا  يارب  خیرات 96/12/12  ناشخرد   ياهدادعتسا 

: دبای یم  شیازفاریز  حرش  هب  دشرا  یسانشراک  هرود  رد  نومزآ  نودب  شریذپ  تیفرظ  فقس  1  ـ

نومزآ اب  شریذپ  تیفرظ  دصرد   40 هزادنا هب  رثکادح  ود     کی و  حطس  ياههاگشناد  1-1 ـ

نومزآ اب  شریذپ  تیفرظ  دصرد  هزادنا 30  هب  رثکادح  هس            حطس  ياههاگشناد  1-2 ـ

نومزآ اب  شریذپ  تیفرظ  دصرد  هزادنا 20  هب  رثکادح  اههاگشناد                    ریاس  1-3 ـ

ریاس نایضاقتم  زا  ار  دوخ  نومزآ  نودب  ناگدش  هتفریذپ  زا  موس  کی  دنفظوم  کی  حطس  ياههاگـشناد  2 ـ
.دنیامن شریذپ  اههاگشناد 

دشرا یسانشراک  یلیـصحت  هرود  رد  ناشخرد  ياهدادعتـسا  نومزآ  نودب  شریذپ  همان  نییآ  هدام 1  3 ـ
: دوش یم  حالصا  ریز  حرش  هب  زین 

دنب 1-1:

وزج لک ، نیگنایم  ظاحل  هب  یسرد ؛ ياه  دحاو  مراهچ  هس  لقادح  ندنارذگ  اب  یلیصحت و  لاسمین  زا 6  سپ 
.دشاب دوخ  يدورو  مه  هتشر و  مه  نایوجشناد  رترب  دصرد  هدزناپ 
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هرصبت 1:

ظاحل هب  دنوش و  هتخومآ  شناد  یلیصحت  لاسمین  شش  لوط  رد  هک  ار  ینایـضاقتم  دراد  رایتخا  هاگـشناد 
وزج دوخ  يدورو  مه  ریغ  هتشر و  مه  نایوجشناد  ِلاسمین  تشه  لک  نیگنایم  اب  هسیاقم  رد  لک  نیگنایم 

دشرا یـسانشراک  هرود  رد  نومزآ  نودب  شریذپ  تیفرظ  رب  دازام  تروص  هب  دنـشاب ، رترب  دصرد  هدزناپ 
.دنک شریذپ  لاس  نامه 

هرصبت 2:

زا اضاقت ، مدـع  ای  فارـصنا  لیلد  هب  هداـم ، نیا  طیارـش  زئاـح  نایوجـشناد  رترب  دصرد  هدزناپ  هچنانچ 
يا هتـشر  دشرا  یـسانشراک  هرود  نومزآ  نودب  شریذـپ  تیفرظ  دـندرکن و  هدافتـسا  طوبرم  تالیهـست 

دـصرد هد  ًافرـص  ینیزگیاج  هب  زاجم  هاگـشناد  تروص  نیا  رد  دشن ، لیمکت  هاگـشناد ) حطـس  اب  بسانتم  )
.دشاب یم  هتشر  نآ  رد  نایضاقتم  هبتر  تیولوا  اب  هاگشناد ، نامه  يدعب  رترب 

نومزآ نودب  شریذپ  همان  نییآ  هرامش 1  لودج  تازایتما  هبـساحم  هوحن  اه و  صخاش  نییعت  رایتخا  4 ـ
ود کی و  حطس  ياههاگـشناد  هب  زایتما ) فقس 40  ات   ) يرتکد یلیـصحت  هرود  رد  ناشخرد  ياهدادعتـسا 

.دوش یم  ضیوفت 
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
رساین یتعیرش  یبتجم 

یشزومآ نواعم 

 : تشونور

دیدحالص بسح  راضحتسا و  تهج  یترازو  رتفد  لکریدم  ریزو و  رواشم  شخب  سمش  رتکد  ياقآ  بانج  - 
مرتحم ریزو  هب  ساکعنا 

مزال مادقا  عالطا و  يارب  یشزومآ  تنواعم  رتفد  - 
.عالطا يارب  روشک  شزومآ  شجنس  نامزاس  يرامآ  ینف و  تنواعم  رتفد  - 
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