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تحهئي زيپٖٔ زض 

ضقت٠ ١بي ػٕٔٞ 

 تدطثي، ضيبضي

 ، ػٕٔٞ اٛؿبٛيكيعيي

 ٛلط 1 - ذب٠ٛ ث٢ساقت ضٝؾتبي هٞظاٙ -ٗؿٖٔ ثٚ ػويْ  ٗطًع ذسٗبت خبٗغ ؾالٗت 2

 ٛلط 1 - ذب٠ٛ ث٢ساقت ضٝؾتبي ًبج زضذت -ٗؿٖٔ ثٚ ػويْ  ٗطًع ذسٗبت خبٗغ ؾالٗت 3

 ٛلط 1 - ذب٠ٛ ث٢ساقت ضٝؾتبي ؾِْٜ آثبز -ٗطًع ذسٗبت خبٗغ ؾالٗت ثٞضي آثبز  4

 ٛلط 1 - ذب٠ٛ ث٢ساقت ضٝؾتبي آثطٝز -ٗطًع ذسٗبت خبٗغ ؾالٗت هسؼ  5



  عوَهيضزايط  -6
 ًكٞض زض هبٛٞٙ اؾبؾي قٜبذت٠ قسٟث٠ زيٚ ٗجيٚ اؾالٕ يب يٌي اظ ازيبٙ  اػتوبز -1/1

 تبثؼيت ٛظبٕ خ٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙزاقتٚ  -2/1

 آتعإ ث٠ هبٛٞٙ اؾبؾي خ٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ -3/1

 زاقتٚ ًبضت پبيبٙ ذسٗت ٝظيل٠ ػ٘ٞٗي يب ٗؼبكيت زائٖ اظ ذسٗت )ٝيػٟ ثطازضاٙ( -4/1

 نٞضتي پصيطكت٠ ذٞا١س قس ٠ً ثط اؾبؼ اػالٕ ً٘يؿيٞٙ پعقٌي ثب ٝظبيق ث٢ٞضظي ٜٗبكبت ٛساقت٠ ثبقس. ٗؼبكيت پعقٌي زض –تجهطٟ 

 ٝ ضٝاٙ ُطزاٙ ػسٕ اػتيبز ث٠ زذبٛيبت ٝ ٗٞاز ٗرسض -5/1

 ؤثط ػسٕ ؾبثو٠ ٗحٌٞٗيت خعايي ٗ -6/1

ثٔيت اٛدبٕ كؼبٓيت ١بي ٗطتجظ ثب آٙ اظ خ٠ٔ٘ ٝ هب يث٢ٞضظ ٝ تٞاٛبيي ثطاي اٛدبٕ ًبض ، اخت٘بػي زاقتٚ ؾالٗت خؿ٘بٛي ٝ ضٝاٛي -7/1

 دبٕ ؾيبضي زض ضٝؾتب١بي تحت پٞقف ثب تأييس ً٘يؿيٞٙ پعقٌيز١ِطزقي ٝ اٛ

 ؾبثو٠ اذطاج اظ ٗطاًع آٗٞظـ ث٢ٞضظي ٝ ؾبيط ٝاحس١بي زاٛكِبٟ ٛساقتٚ  -8/1

 ٝ يب ثبظذطيس قسٟ ذسٗت زض ٗؤؾؿ٠ ٝؾبيط زؾتِبٟ ١بي زٝٓتي ثبقٜس . زاٝعٔجبٙ ٛجبيس ٗؿترسٕ ضؾ٘ي، ثبثت ٝ پي٘بٛي  -9/1

ٗدبظ ث٠ قطًت زض آظٗٞٙ ٗعثٞض ٗي ثبقٜس. ثسي٢ي اؾت ايٚ  زضنٞضت زاضا ثٞزٙ قطايظ اذتهبنيتجهطٟ : ٛيط١ٝبي هطاضزازي زاٛكِبٟ 

 ٛيط١ٝب زضنٞضت پصيطكت٠ قسٙ زض ايٚ آظٗٞٙ، كؿد هطاضزاز ذٞا١ٜس قس .

 ٜٗغ اؾترسإ زض زؾتِب٢١بي زٝٓتي ث٘ٞخت آضاي ٗطاخغ هبٛٞٛيٛساقتٚ  -10/1

 ضزايط اختصاصي  -2
 ضػبيت قطايظ احطاظ اػالٕ قسٟ زض آ٢ُي پصيطـ ًبضآٗٞظ ٝ كطاُيط ث٢ٞضظي آعاٗي ٗي ثبقس . -1/2

زاضٛسُبٙ ٗساضى  ثطايحساهْ ؾٚ  ٝضٝظ(  29ٗبٟ 11ٝؾبّ ٝ 25)ؾبّ  26ؾبّ ٝ حساًثط  16 ثطاي زاضٛسُبٙ زيپٖٔؾٚ  حساهْ -2/2

ٗي ثبقس. تبضيد اٝٓيٚ ضٝظ قطٝع ثجت ٛبٕ، ٗجٜبي ٗحبؾج٠  ضٝظ( 29ٗبٟ ٝ 11ؾبّ ٝ 27)ؾبّ  28ؾبّ ٝ حساًثط  18كٞم زيپٖٔ تحهئي 

 ؾٚ هطاض ٗي ُيطز .

عٔت زاضاي ٗسضى . زض ١ط نٞضت ؾٚ زا١ٝبي ٗؼتجط ث٠ حساًثط ؾٚ ٗوطض اضبك٠ ذٞا١س قس ييسي٠أ: ٗٞاضز شيْ ث٠ قطط اضائ٠ ت1تجهطٟ 

ٝ ؾٚ زاٝعٔت زاضاي ٗسضى كٞم زيپٖٔ ٛجبيس اظ   ضٝظ( 29ٗبٟ ٝ  11ؾبّ ٝ 27) ؾبّ 28تحهئي زيپٖٔ ثب زض ٛظط ُطكتٚ ٗٞاضز ظيط ٛجبيس اظ 

 تدبٝظ ٛ٘بيس . ضٝظ ( 29ٗبٟ ٝ  11ؾبّ ٝ 29) ؾبّ  30

 ذسٗت كٞم  ٙ اٛدبٕ زازٟ اٛس ث٠ ٗيعاٙ اٛدبٕآق( زاٝعٔجبٛي ٠ً عطح ذسٗت ٛيطٝي اٛؿبٛي ضا ث٠ اؾتٜبز هبٛٞٙ ذسٗت پعقٌبٙ ٝ پيطاپعقٌب

 ٗست ذسٗت اٛدبٕ قسٟ زٝضٟ ضطٝضت آهبيبٙ ثط اؾبؼ ًبضت پبيبٙ ذسٗتة( 

 : ؾوق ؾٜي ايثبضُطاٙ ثطاثط هٞاٛيٚ شيْ تؼييٚ ٗي ُطزز :2تجهطٟ 

%( ٝ ثبالتط، ١٘ؿط ٝ كطظٛساٙ ١25٘ؿط ٝ كطظٛساٙ خبٛجبظاٙ ثيؿت ٝ پٜح زضنس )  بٛجبظاٙ ٝ آظازُبٙ، ١٘ؿط ٝ كطظٛساٙ ق٢ساء،خآق( 

آظازُبٙ ٠ً يٌؿبّ ٝ ثبالي يٌؿبّ ؾبثو٠ اؾبضت زاضٛس ٝ ضظٜٗسُبٙ ثب ؾبثو٠ حساهْ قف ٗبٟ حضٞض زاٝعٔجب٠ٛ زض خج٠٢ )كوظ ثؿيح ؾپبٟ 

 قطط حساًثط ؾٚ ٗؼبف ٗي ثبقٜس .پبؾساضٙ ٝ خ٢بزُطاٙ( اظ 

 ؾبّ 5، ذٞا١ط، ثطازض( تب ٗيعاٙ طاز ذبٛٞازٟ ٗؼظٖ ق٢سا )قبْٗ پسض، ٗبزضاكة( 

 ج( ضظٜٗسُبٙ زاضاي ً٘تط اظ قف ٗبٟ ؾبثو٠ حضٞض زاٝعٔجب٠ٛ زض خج٠٢، ث٠ ٗيعاٙ ٗست حضٞض زض خج٠٢

ضيبضي كيعيي ٝػٕٔٞ اٛؿبٛي يب زاقتٚ ٗسضى كٞم زيپٖٔ زض  زاقتٚ ٗسضى زيپٖٔ ًبْٗ ٗتٞؾغ٠ زض يٌي اظ ضقت٠ ١بي ػٕٔٞ تدطثي، -3/2

 يٌي اظ ضقت٠ اي ث٢ساقت ذبٛٞازٟ ٝٗبٗبيي ثطاي پصيطـ زاٝعٔجبٙ ظٙ زض ضٝؾتب١بيي ٠ً ٛيبظ ث٠ پصيطـ ث٢ٞضظ ظٙ زاضٛس .



قطًت زاٝعٔجبٙ ث٢ٞضظي زاضاي ٗسضى تحهئي ثبالتط اظ ٗوغغ كٞم زيپٖٔ ٗطتجظ ٝ زاضٛسُبٙ ٗسضى تحهئي كٞم زيپٖٔ ٝ يب ثبالتط  -4/2

 ٗدبظ ٛ٘ي ثبقس .ث٢ٞضظي يب كطاُيط ثب ضقت٠ ١بي ٜٗسضج زض خسّٝ ٜٗبعن ٗٞضز ٛيبظ ًبضآٗٞظ زض ضقت٠ ١بي ؿيطٗطتجظ 

ٞٙ پصيطـ ٝ اؾترسإ ث٢ٞضظ ثالٗبٛغ اؾت ٝ زض نٞضت احطاظ هجٞٓي، پصيطـ آٛبٙ ٗؿتٔعٕ زض آظٗحبئع قطايظ قطًت زاٛكدٞيبٙ  -5/2

اضائ٠ اٛهطاف هغؼي ٝ ُٞا١ي زاٛكِبٟ ٗحْ تحهيْ ٗجٜي ثط ػسٕ اٌٗبٙ زضيبكت ١ط٠ُٛٞ ٗسضى زاٛكِب١ي، هجْ اظ قطٝع ًالؼ ١بي 

 ث٢ٞضظي ٗي ثبقس .

)قطايظ اذتهبني(  2س عطح عجو٠ ثٜسي ٗكبؿْ ٝؾبيط قطايظ ٜٗسضج زضٗبزٟ ٗك٘ٞٓيٚ هبٛٞٙ ذسٗت پعقٌبٙ ٝپيطاپعقٌبٙ ٠ً ٝاخ -6/2

١ؿتٜس زض حيٚ اٛدبٕ عطح ٗدبظ ث٠ قطًت زض آظٗٞٙ اؾترساٗي ٗي ثبقٜس، ٗكطٝط ثط آٙ ٠ً هجْ اظ قطٝع زٝضٟ ًبضآٗٞظ ث٢ٞضظي اظ ازا٠ٗ 

 عطح اٛهطاف زازٟ يب عطح آٛبٙ پبيبٙ يبكت٠ ثبقس .

ث٠ نٞضت ثٞٗي نٞضت ٗي ُيطز. پصيطـ ؿيطثٞٗي ث٠ ١يچ ػٜٞاٙ ٗدبظ ٛ٘ي ثبقس. زاٝعٔجبٙ ثبيؿتي يٌي اظ پصيطـ ث٢ٞضظ نطكبً  -7/2

 قطايظ ظيط ضا زاقت٠ ثبقٜس تب ث٠ ػٜٞاٙ ثٞٗي تٔوي ُطزٛس :

ٛت يٌي ثبقس ٝ ١٘چٜيٚ ؾٌٞث٢ٞضظ ٗٞضز توبضبي پصيطـ يب ق٢طؾتبٙ  آق( ٗحْ تٞٓس زاٝعٔت )عجن ٜٗسضخبت قٜبؾٜب٠ٗ( ثب ضٝؾتب

 ؾبّ اذيط تب تبضيد اٝٓيٚ ضٝظ قطٝع ثجت ٛبٕ زض ضٝؾتبي ٗٞضز ٛظط ٗحطظ ُطزز . زٝ زاٝعٔت حساهْ زض

ٗٞضز توبضبي پصيطـ  يب ق٢طؾتبٙ ة( حساهْ زٝ ٗوغغ ًبْٗ تحهئي اظ ٗوبعغ تحهئي )اثتسايي، ضا١ٜ٘بيي ٝ ٗتٞؾغ٠( ضا زض ضٝؾتب

ؾبّ اذيط تب تبضيد اٝٓيٚ ضٝظ قطٝع ثجت ٛبٕ زض ضٝؾتبي ٗٞضز ٛظط ٗحطظ  زٝزض ث٢ٞضظ عي ًطزٟ ثبقس ٝ ١٘چٜيٚ ؾٌٞٛت زاٝعٔت حساهْ 

 ُطزز .

 7/2زاٝعٔجبٙ ظٙ ٠ً قطايظ ثٜس ))آق(( ٝ ))ة(( ضا ٛساقت٠ ثبقٜس ٝٓي ثب كطز ٝاخس قطايظ ٗغبثن ثٜس ))آق(( ٝ ))ة((  ٗبزٟ :  1تجهطٟ 

ٚ ضٝظ ثجت ٛبٕ زض آظٗٞٙ ُصقت٠ ثبقس ٝ ؾٌٞٛتكبٙ زض ٗحْ ٗٞضز توبضبي ؾبّ اظ تبضيد اظزٝاج آٛبٙ تب اٝٓي 2اظزٝاج ًطزٟ ٝحساهْ 

پصيطـ ث٢ٞضظ زض ايٚ ٗست ٗحطظ قسٟ ثبقس، ث٠ ػٜٞاٙ ثٞٗي تٔوي ٗي قٞٛس ٝپصيطـ آٛبٙ ثالٗبٛغ اؾت. ثسي٢ي اؾت اكطاز ثٞٗي ثٜس 

ٞٗي ؾبًٚ زض ضٝؾتب١بي  ه٘ط زض اٝٓٞيت پصيطـ ))آق(( ٝ ))ة(( ٛؿجت ث٠ ايٚ اكطاز زض اٝٓٞيت ١ؿتٜس ٝايٚ اكطاز ٛؿجت ث٠  اكطاز ث

 ذٞا١ٜس ثٞز . 

اظ عطين ُٞا١ي قٞضاي اؾالٗي ضٝؾتب  1))آق(( ٝ ))ة(( ٝ تجهطٟ احطاظ قطايظ ؾٌٞٛت زاٝعٔجبٙ ٜٗسضج زض ثٜس١بي :  2تجهطٟ  

ع٠( ٝ يب ذب٠ٛ ث٢ساقت )ٜٗظٖ ث٠ )٢ٗ٘ٞض ث٠ ٢ٗط ٝ اٗضبي ت٘بٗي اػضبي قٞضا ( ثب تأييس قج٠ٌ ث٢ساقت )ٗطًع ث٢ساقت ق٢طؾتبٙ ٗطثٞ

 ضٝٛٞقت اظ پطٝٛسٟ ث٢ساقتي ٗتوبضي( ثب تأييس ٗطًع ث٢ساقت ق٢طؾتبٙ نٞضت ٗي پصيطز . 

ٝ يب اٛدبٕ ذسٗت زٝضٟ ضطٝضت ؾطثبظي زض  ، ُصضاٛسٙ عطح: چٜبٛچ٠ زاٝعٔجبٙ ث٢ٞضظي تب هجْ اظ ثجت ٛبٕ ث٠ زٓيْ ازا٠ٗ تحهيْ 3تجهطٟ 

ٗطًع  ذب٠ٛ ث٢ساقت ٝ ٝ ًٜسؾٌٞٛت زاقت٠ اٛس، ٗكطٝط ث٠ آٙ ٠ً قٞضاي اؾالٗي ؾٌٞٛت آ٢ٛب ضا ُٞا١ي ذبضج اظ ضٝؾتبي ٗٞضز توبضب 

تأييس ثٞٗي ثٞزٙ كطز ٝ اهبٗت ٝي ضا هجْ اظ ٝضؼيت ١بي كٞم االقبضٟ زض ضٝؾتبي انٔي يب ه٘ط ٜٗغو٠ ٗٞضز توبضب  ،ث٢ساقت ق٢طؾتبٙ

ضطٝضت ٛساضز  زض ضٝؾتبي ٗٞضز ٛظطاذيط زٝ ؾبّثطاي ُطٟٝ ١بي ٗصًٞض اهبٗت زض  زض آظٗٞٙ ثالٗبٛغ ذٞا١س ثٞز. ٓصا آٛبٙ ، قطًتٛ٘بيس

 .ٗكطٝط ثط ايٚ ٠ً ذبٛٞازٟ ٝي اهبٗت زائٖ زض ضٝؾتبي ٗٞضز ٛظط زاقت٠ ثبقٜس 

 اظ ضٝؾتبي انٔي،  ث٠ اظاي ١ط ٗٞضز پصيطـ ٛلط 2: زض نٞضت ػسٕ ٝخٞز تؼساز ًبكي اظ اكطاز ٝاخس آكطايظ ث٠ تؼساز حساهْ  4تجهطٟ 

 ضٝؾتب١بي ١٘دٞاض ١٘بٙ ذب٠ٛ ث٢ساقت ث٠ تطتيت شيْ ثجت ٛبٕ ث٠ ػْ٘ ٗي آيس : زض اظ اكطاز ٝاخس قطايظ ؾبًٚ

 ضٝؾتب١بي ه٘ط تحت پٞقف ذب٠ٛ ث٢ساقت ثط اؾبؼ عطح ُؿتطـ ق٢طؾتبٙ -آق 



اظ ، ٗتوبضيبٙ ٝاخس آكطايظ ث٢ساقت ٗتوبضي ٝاخس قطايظ زض ضٝؾتب١بي تحت پٞقف ذب٠ٛتؼساز ًبكي زض نٞضت ػسٕ ٝخٞز  -ة

ٗي تٞاٜٛس زض  ًئٞٗتط، پؽ اظ تأييس ٗطًع ث٢ساقت ق٢طؾتبٙ  15ضٝؾتب١بي ١٘دٞاض تحت پٞقف ٗطًع ث٢ساقتي زضٗبٛي ٗطثٞع٠ تب قؼبع 

  گشيٌص بَْرس اس هٌاطق ضْزی در ّز ضزايطي هوٌَع هي باضد .. آظٗٞٙ قطًت ٛ٘بيٜس

 ًامثبت جْت هدارک هَرد ًیاس  -9

 )ثب زهت ٝ ذظ ذٞاٛب تٌ٘يْ ُطزز(  تٌ٘يْ ثطٍ زضذٞاؾت قـْ -1/3

ٗجٔؾ ثطاي زاضٛسُبٙ ٗوغغ تحهئي زيپٖٔ ٝ ( ٗؼبزّ پبٛعزٟ ١عاض ٝ ١لتهس تٞٗبٙ)ضيبّ  000/157ٗجٔؾ ضؾيس ثبٌٛي ٗجٜي ثط پطزاذت  -2/3

ثطاي زاضٛسُبٙ ٗوغغ تحهئي كٞم زيپٖٔ ث٠ ػٜٞاٙ حن قطًت زض اٗتحبٙ  (ٗؼبزّ ثيؿت ٝ ٠ٛ ١عاض ٝ پبٛهس تٞٗبٙ)ضيبّ   000/295

 ٛعز ثبٛي علَم پشضكي تزبت حیدريِ درآهدّای غیز درهاًي داًطگاُ ثٜبٕ 2623676229112 حؿبة ق٘بضٟػ٘ٞٗي ٝ ترههي زاٝعٔجبٙ ث٠ 

 . ٛعز ًٔي٠ قؼت ثبٛي ٗٔي ايطاٙ هبثْ پطزاذت ثؼٜٞاٙ حن قطًت زض اٗتحبٙ ػ٘ٞٗي ٝ ترههي زاٝعٔجبٙ ضْزداری تزبت حیدريِ قؼج٠ هلي

كطظٛساٙ قب١س ٝ خبٛجبظاٙ ٗؼعظ اظ پطزاذت حن ثجت ٛبٕ ٗؼبف ٝ ؾبيط زاٝعٔجبٙ ايثبضُط ٗٔعٕ ث٠ پطزاذت ٛهق ٗجبٓؾ ٗٞضز ٛظط :  1 تجهطٟ

 ٗي ثبقٜس .

  ٗؿتطز ٛ٘ي قٞز .: ث٠ ثجت ٛبٕ ٛبهم تطتيت اثط زازٟ ٛرٞا١س قس ٝ ٝخٟٞ پطزاذتي ث٠ ١يچ ٝخ٠  2تجهطٟ 

٠ ػٌؽ ضٝي ثطٍ ثجت ٛبٕ آهبم )يي هغؼ ثب پكت ظٗي٠ٜ ؾليس ٝ پكت ٛٞيؿي قسٟخسيس، ت٘بٕ ضخ  3×4هغؼ٠ ػٌؽ  ؾ٠ -3/3

 ( قٞز

 ؾطي( 1انْ ٝ تهٞيط ت٘بٕ نلحبت قٜبؾٜب٠ٗ ) -4/3

 ؾطي( 1انْ ٝ تهٞيط ت٘بٕ نلحبت قٜبؾٜب٠ٗ ١٘ؿط )زض نٞضت تأ١ْ( ) -5/3

 ؾطي(1ًبضت ٗٔي پكت ٝ ضٝ )انْ ٝ تهٞيط  -6/3

انْ ٝ تهٞيط ًبضت پبيبٙ ذسٗت ٛظبٕ ٝظيل٠ ػ٘ٞٗي ٝ يب ٗؼبكيت زائٖ پكت ٝ ضٝ يب ُٞا١ي ٠ً حساًثط تب تبضيد اٛتكبض آ٢ُي،  -7/3

 ؾطي(1پبيبٙ ذسٗت ٛظبٕ ٝظيل٠ ضا تأييس ٛ٘بيس . )

 ؾطي(1انْ ٝ تهٞيط آذطيٚ ٗسضى تحهئي ) -8/3

يب ٗؼبكيت اظ آٙ يب ُٞا١ي   زض نٞضت اٛدبٕ عطحبٙ عطح ٗك٘ٞٓيٚ ذسٗت پعقٌبٙ ٝ پيطاپعقٌبٙ انْ ٝ تهٞيط ُٞا١ي پبي -9/3

 اقتـبّ ث٠ عطح زض ٝاحس١بي تبثؼ٠ زاٛكِبٟ

 ؾطي(1انْ ٗساضى زاّ ثط ثٞٗي ثٞزٙ ) -10/3

 انْ ٗساضى زاّ ثط ايثبضُطي حؿت ٗٞضز اظ ٗطاخغ شيطثظ -11/3



 پٞق٠ ضٝؿٜي ٝ ُيطٟ پٞق٠ )يي ػسز( -12/3

 ؾبيط ٗساضى عجن ٗلبز آ٢ُي حؿت ضطٝضت -13/3

تجهطٟ: ٗسضى تحهئي اظ ٗطاخغ شيطثظ اؾتؼالٕ ذٞا١س قس ٝ تغجين اٝٓي٠ اٛدبٕ قسٟ زض ثٜس كٞم ٗالى هغؼي ثط انبٓت ٗساضى 

 ٛرٞا١س ثٞز .

 ًحَُ ارسال هدارک ٍ هْلت ثبت ًام -7

اثتساي  –تطثت حيسضي٠ ث٠ ٛكبٛي  20/10/1396ٗتوبضيبٙ ٝاخس آكطايظ ٗساضى الظٕ ضا ث٠ تطتيت شًط قسٟ اظ تبضيد اٛتكبض آ٢ُي تب تبضيد 

ثبظآٗٞظي ًبضًٜبٙ ؾالٗت، ثهٞضت حضٞضي تحٞيْ ٝ ضؾيس ٗطًع آٗٞظـ ث٢ٞضظي ٝ  –خٜت ١ٜطؾتبٙ عبٓوبٛي  –خبزٟ ثيؿوليعٙ 

 زضيبكت ٛ٘بيٜس .

، تطتيت اثط زازٟ ٛرٞا١س قس ٝ ٞيْ ٝ يب اظ عطين زيِطي اضؾبّ قٞزتجهطٟ : ث٠ ٗساضى ٛبهم ٝ يب ٗساضًي ٠ً ثؼس اظ ٢ٗٔت ثجت ٛبٕ تح

 ٗساضى اضؾبٓي ث٠ ١يچ ٝخ٠ ٗؿتطز ٛ٘ي قٞز .

 آسهَى بِ جلسٍِرٍد  سهاى ٍ هحل تَسيع کارت -5
قٜج٠ چ٢بض ٓـبيت 10/11/1396قٜج٠ ٗٞضخ  ؾ٠ًبضت ٝضٝز ث٠ خٔؿ٠ اٗتحبٙ تٞاٜٛ٘سي٢بي ػ٘ٞٗي ٝ ترههي زض ضٝظ١بي  -1/5

 ق٢طؾتبٙ تٞظيغ ذٞا١س قس .ث٢ٞضظي ٝ ثبظآٗٞظي ًبضًٜبٙ ؾالٗت ( زض ٗحْ ٗطًع آٗٞظـ 14)تب ؾبػت  11/11/1396

  ذٞا١س قس . اػالٕٝضٝز ث٠ خٔؿ٠  زض ًبضت آظٗٞٙثطُعاضي  ٌٗبٙٝ  تبضيد -2/5

 . تحٞيْ ًبضت كوظ ث٠ ذٞز زاٝعٔت ٝ ثب اضائ٠ انْ قٜبؾٜب٠ٗ يب ًبضت ٗٔي زاٝعٔت اٌٗبٙ پصيط ٗي ثبقس -3/5

 5عبارتٌد اس  آسهَى هَاد -1
 ث٠ ٜٗظٞض ؾٜدف تٞاٜٛ٘سي ١بي ػ٘ٞٗي ٝ ترههي، آظٗٞٙ ١بي ًتجي ث٠ قطح شيْ اظ زاٝعٔجبٙ ث٠ ػْ٘ ذٞا١س آٗس :

 

 5 سٌجص داٍطلباى دارای هدرک فَق ديپلنبزای  -1/6

ثطاي ًٔي٠ زاٝعٔجبٙ ث٠ نٞضت ًتجي ثؼْ٘ ذٞا١س آٗس . ؾئٞاالت آظٗٞٙ تٞاٜٛ٘سي ١بي ػ٘ٞٗي اظ  تٞاٜٛ٘سي٢بي ػ٘ٞٗي آق( آظٗٞٙ

ؾئٞاّ ٝ  15ي، ١ط زضؼ اعالػبت ؾيبؾي ٝ اخت٘بػي ٝ ٗجبٛي هبٛٞٛٝ  ظثبٙ اِٛٔيؿي، ظثبٙ ٝ ازثيبت كبضؾي ،ٗؼبضف اؾالٗي زضٝؼ

 . قٞزپبؾد ؿٔظ( عطاحي ٗي  ؾ٠ث٠ اظاي ١ط  ثب اػ٘بّ يي ٛ٘طٟ ٜٗليث٠ نٞضت چ٢بض ُعي٠ٜ اي )ؾئٞاّ ذٞا١س ثٞز ٠ً  60ٗد٘ٞػبً 

 % اظ ًْ ٛ٘طٟ آظٗٞٙ( ضا ث٠ ذٞز اذتهبل ذٞا١س زاز .30ٛ٘طٟ )ٗؼبزّ  60آظٗٞٙ تٞاٜٛ٘سي ١بي ػ٘ٞٗي ٗد٘ٞػبً 

زضٝؼ ػ٘ٞٗي ث٠ نٞضت ٗؿبٝي ؾبيط  ث٠ٝ اٗتيبظ آٙ ؾئٞاّ ٗؼبضف اؾالٗي پبؾد ٛسازٟ  15ٗص١جي ث٠ اهٔيت ١بي ٗتوبضيبٙ :  1تجهطٟ 

 .اذتهبل زازٟ ذٞا١س قس 

. ؾئٞاالت آظٗٞٙ اذتهبني اظ ٝاحس١بي زضؾي اذتهبني جبٙ ث٠ نٞضت ًتجي ثؼْ٘ ذٞا١س آٗسة( آظٗٞٙ ترههي ثطاي ًٔي٠ زاٝعٔ

 60، خ٘ؼبً ٞاّ(ؾئ 15، آٗٞظـ ث٢ساقت )ؾئٞاّ( 15حيبتي ٝ اپيسٗيٞٓٞغي ) ، آٗبضؾئٞاّ(30)ذسٗبت ث٢ساقتي زضٗبٛي  قبْٗ ٛظبٕ اضاي٠

ؾئٞاّ ت٢ي٠ ٗي ُطزز ٠ً ث٠ نٞضت چ٢بض ُعي٠ٜ اي )ثب اػ٘بّ يي ٛ٘طٟ ٜٗلي ث٠ اظاي ١ط ؾ٠ پبؾد ؿٔظ( عطاحي ذٞا١س قس. آظٗٞٙ 

 ٙ( ضا ث٠ ذٞز اذتهبل ذٞا١س زاز .% اظ ًْ ٛ٘طٟ آظ30ٞٗٛ٘طٟ )ٗؼبزّ  60تٞاٜٛ٘سي ١بي ترههي ٗد٘ٞػبً 

 80ج( ٗهبحج٠: اظ ثيٚ زاٝعٔجبٙ پصيطكت٠ قسٟ زض ٗطح٠ٔ اّٝ حساًثط ث٠ ٗيعاٙ ؾ٠ ثطاثط ظطكيت پصيطـ ٗهبحج٠ ث٠ ػْ٘ ذٞا١س آٗس ٠ً 

 % اظ ًْ آظٗٞٙ( ضا ث٠ ذٞز اذتهبل ٗي ز١س .40ٛ٘طٟ )ٗؼبزّ 



 5 بزای سٌجص داٍطلباى دارای هدرک ديپلن -2/6

، ثهٞضت ًتجي ث٠ ػْ٘ ذٞا١س آٗس. ؾئٞاالت آظٗٞٙ ػ٘ٞٗي اظ زضٝؼ زيپٖٔ ًبْٗ ٗتٞؾغ٠ )قبْٗ ػ٘ٞٗيتٞاٜٛ٘سي ١بي ؾٜدف آق( 

 60ؾئٞاّ ٝ ٗد٘ٞػبً  15زضٝؼ ازثيبت كبضؾي، ظثبٙ اِٛٔيؿي ٝ زيٚ ٝ ظٛسُي( ٝ اعالػبت ؾيبؾي، اخت٘بػي ٝ ٗجبٛي هبٛٞٙ ١ط زضؼ 

. آظٗٞٙ تٞاٜٛ٘سي ١بي اي ١ط ؾ٠ پبؾد ؿٔظ( عطاحي ٗي قٞز٠ٜ اي )ثب يي ٛ٘طٟ ٜٗلي ث٠ اظؾئٞاّ ذٞا١س ثٞز ٠ً ث٠ نٞضت چ٢بض ُعي

 % اظ ًْ ٛ٘طٟ آظٗٞٙ( ضا ث٠ ذٞز اذتهبل ذٞا١س زاز .60ٛ٘طٟ ) 60ػ٘ٞٗي ٗد٘ٞػبً 

نٞضت ٗؿبٝي ؾئٞاّ زيٚ ٝ ظٛسُي پبؾد ٛسازٟ ٝ اٗتيبظ آٙ ث٠ ؾبيط زضٝؼ ػ٘ٞٗي ث٠  15تجهطٟ : ٗتوبضيبٙ اهٔيت ١بي ٗص١جي ث٠ 

 اذتهبل زازٟ ذٞا١س قس .

 ٛ٘طٟ آظٗٞٙ ضا ث٠ ذٞز اذتهبل ٗي ز١س . % اظ 40ًْٗهبحج٠  بِ 5هصاح -3/6

 تذکزات -2
ضٝظ پؽ اظ  15ك٢طؾت پصيطكت٠ قسُبٙ اٝٓي٠ تب ؾ٠ ثطاثط تؼساز ٗٞضز ٛيبظ خ٢ت اٛدبٕ ٗهبحج٠، پؽ اظ تأييس ً٘يت٠ آظٗٞٙ، حساًثط تب  -1/7

 .اػالٕ ذٞا١س قس  http://behdasht.thums.ac.irآظٗٞٙ زض ؾبيت ٗؼبٝٛت ث٢ساقتي زاٛكِبٟ ث٠ آزضؼ 

ؾبيت ٗؼبٝٛت ، ث٠ ًبضآٗٞظ يب كطاُيط ث٢ٞضظيػي٠ ١بي ٗطثٞط ث٠ آظٗٞٙ پصيطـ زاٝعٔجيٚ ٗٞظلٜس خ٢ت آُب١ي اظ آذطيٚ اعالتجهطٟ : 

 ٗطاخؼ٠ ٛ٘بيٜس . ث٢ساقتي زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌي ٝ ذسٗبت ث٢ساقتي ٝ زضٗبٛي تطثت حيسضي٠

ضؾيسٟ  ٙ ؾالٗتٗطًع آٗٞظـ ث٢ٞضظي ٝ ثبظآٗٞظي ًبضًٜب٠ً ٗساضى تحٞئي آٛبٙ ث٠ تأييس  اظ ٗيبٙ قطًت ًٜٜسُبٙ زض آظٗٞٙ ًتجي -2/7

ث٠ ً٘يت٠  خ٢ت اٛدبٕ ٗهبحج٠ ثطاثط ظطكيت ٗٞضز ٛيبظ ث٠ تطتيت اٝٓٞيت ١بي ٗوطض هبٛٞٛي ٝ ٛ٘طات كضٔي اٛتربة ٝ 3 اؾت، ث٠ تؼساز

ثطاثط ظطكيت ٗٞضز ٛيبظ )انٔي ٝ شذيطٟ( ثط اؾبؼ ٗد٘ٞع ٛ٘طات  2ٗهبحج٠ ٗؼطكي ٗي ُطزٛس تب پؽ اظ اٛدبٕ ٗهبحج٠ ٛؿجت ث٠ اٛتربة 

 س .ًٛتجي ٝ ٗهبحج٠ اهسإ ٝ ث٠ ١ؿت٠ ُعيٜف ٗؤؾؿ٠ ٗؼطكي ُطز

تطتيت ٛ٘طٟ ًْ ٗأذٞشٟ )خ٘غ اٗتيبظ آظٗٞٙ ًتجي ٝ  ثطاثط خ٢ت ٗؼطكي ث٠ ١ؿت٠ ُعيٜف ث٠ 2تجهطٟ : اٛتربة پصيطكت٠ قسُبٙ ث٠ ٗيعاٙ 

 اٗتيبظ ٗهبحج٠( ٝ ث٠ نٞضت كضٔي ٗي ثبقس .

ثطاي پصيطـ ث٢ٞضظ ١طيي اظ ٗحْ ١بي ٗٞضز توبضب، اكطاز زاضاي ٗسضى تحهئي ًبضزاٛي زض اٝٓٞيت ١ؿتٜس. ٓصا زض نٞضتي ٠ً  -3/7

ٛلط شًط قسٟ اهسإ ث٠  2ٛلط ثبقس زاٛكِبٟ ٗي ثبيؿت اظ ٗيبٙ  2حساهْ ثطاي يي پؿت ث٢ٞضظ، تؼساز ٝاخسيٚ قطايظ ثب ٗسضى ًبضزاٛي 

ٛلط ثبقس زاٛكِبٟ ٗي ثبيؿت اظ ٗتوبضيبٙ ثب ٗسضى زيپٖٔ ٠ً  2ُعيٜف ث٢ٞضظ ٛ٘بيس. زضنٞضتي ٠ً تؼساز ٝاخسيٚ قطايظ ًبضزاٛي ً٘تط اظ 

 ي اٛتربة ٛ٘بيس . زض آظٗٞٙ قطًت ٛ٘ٞزٟ اٛس ث٠ تطتيت ٛ٘طٟ كضٔي ٝثب ضػبيت اٝٓٞيت ١بي هبٛٞٛ

 ثسي٢ي اؾت پؽ اظ ٝضٝز اكطاز ثطاي ٗهبحج٠، ٛتيد٠ ٢ٛبيي ثطاؾبؼ ٛ٘طٟ ًْ )خ٘غ آظٗٞٙ ًتجي ٝاٗتيبظ ٗهبحج٠( ٗحبؾج٠ ذٞا١س قس .

آ٢ُي )قطايظ ػ٘ٞٗي ٝ  2 ٝ 1اؾتلبزٟ اظ ؾ٢٘ي٠ اؾترساٗي ايثبضُطاٙ ٗكطٝط ث٠ ثطذٞضزاضي زاٝعٔجبٙ اظ قطايظ ٗٞضٞع ٗلبز  -4/7

 ، ثكطح شيْ ٗي ثبقس :ي( ٝ ثب ضػبيت ؾبيط ٗلبز ٜٗسضج زض آ٢ُي كطاذٞاٙ ٝ عجن هٞاٛيٚ ايثبضُطاٙاذتهبن

ٗبٟ ؾبثو٠ حضٞض زاٝعٔجب٠ٛ زض خج٠٢ ١بي خَٜ تح٘ئي زاضٛس ٝ ٛيع  6آق( ايثبضُطاٙ قبْٗ خبٛجبظاٙ، آظازُبٙ ٝ ضظٜٗسُبٛي ٠ً حساهْ 

نٞضت زاضا ثٞزٙ قطايظ ٜٗسضج زض آ٢ُي ثب ضػبيت هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات ٗطثٞع٠ اظ  ذبٛٞازٟ ١بي ٗؼظٖ ق٢ساء ، ٗلوٞزيٚ ٝ خبٛجبظاٙ زض

 اٝٓٞيت ١بي هبٛٞٛي ثطذٞضزاض ذٞا١ٜس ثٞز .

 ٗي يبثس .طاي پصيطـ ايثبضُطاٙ اذتهبل زضنس آٙ ثطاثط هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات ث 30ة( اظ ًْ ٗدٞظ خصة زاٛف آٗٞظ يب ًبضآٗٞظ ث٢ٞضظي 

 ث٠ ػجبضت ثبقٜس ٛ٘ي ثبٓؼٌؽ يب ٝ ايثبضُطاٙ ؾبيط زضنس 5 اؾترساٗي ؾ٢٘ي٠ اظ ٜٗسي ث٢طٟ ث٠ ٗدبظ زضنس 25 ؾ٢٘ي٠ ٗك٘ٞٓيٚ 

 ٛ٘بيٜس . اؾتلبزٟ قسٟ ٗكرم ١بي ؾ٢٘ي٠ اظ يٌي اظ نطكبً ثٞزٙ ٗكّ٘ٞ نٞضت زض تٞاٛس ٗي زاٝعٔت ١ط زيِط



كطظٛساٙ  ٝ ١٘ؿط ق٢سا، كطظٛساٙ ٝ ١٘ؿط ٝ آظازُبٙ خبٛجبظاٙ، قبْٗ %( ايثبضُطا25ٙزضنس ) پٜح ٝ ثيؿت اؾترساٗي ؾ٢٘ي٠ 

 ثطازض ٝ ذٞا١ط ٝ اؾبضت يٌؿبّ ثبالي ٝ ؾبّ يي زاضاي آظازُبٙ كطظٛساٙ ٝ ١٘ؿط ٝ ثبالتط ٝ زضنس پٜح ٝ ثيؿت خبٛجبظاٙ

 ثبقٜس . ٗي ق٢يس

 كطظٛساٙ آٛبٙ ٝ ١٘ؿط ٝ ١ب خج٠٢ زض زاٝعٔجب٠ٛ حضٞض ٗبٟ قف حساهْ ؾبثو٠ ثب ضظٜٗسُبٙ ث٠ %(5) زضنس پٜح اؾترساٗي ؾ٢٘ي٠ 

 . يبثس ٗي اذتهبل اؾبضت يٌؿبّ اظ ً٘تط آظازُبٙ كطظٛساٙ ٝ%( 25) زضنس پٜح ٝ ثيؿت ظيط خبٛجبظاٙ كطظٛساٙ ٝ

 ٗالى ترهيم ؾ٢٘ي٠ ايثبضُطي، ٗؼطكي قسٙ اظ ؾٞي ثٜيبز ق٢يس اؾتبٙ ٗي ثبقس . 

 ١بي ثبظٛكؿتِبٙ زؾتِبٟ ٝ قبؿْ ًبضًٜبٙ ضظٜٗسٟ، ٗطزٗي ٛيط١ٝبي ٝ خ٢بزُطاٙ ثؿيديبٙ، : قبْٗ خج٠٢ زض زاٝعٔجب٠ٛ ذسٗت : 1تجهطٟ 

 نبحجبٙ هٞاٛيٚ ذبل، ٝ اخت٘بػي تأٗيٚ ٗوطضات ٝ ًبض هبٛٞٙ پٞقف تحت يب زٝٓتي ٗؤؾؿبت ٝ ١ب قطًت ٝ ٢ٛبز١ب ؾبظٗب٢ٛب، اخطايي،

 ٠ً ثٞزٟ ( ًبض اكطاز كبهس ٝ آٗٞظاٙ زاٛف زاٛكدٞيبٙ،) قـْ ثسٝٙ اكطاز ٝ آظاز نٜٞف ذهٞني، ٗؤؾؿبت ٝ ١ب قطًت زض آظاز قـْ

 تأييسي٠. اٛس قسٟ اٜٗيتي اػعإ ٝ ػ٘ٔيبتي خِٜي، ٜٗبعن ث٠ ؾبظٛسُي خ٢بز ٝ اؾالٗي اٛوالة پبؾساضاٙ ؾپبٟ ٗؿتضؼليٚ ثؿيح عطين اظ

 ٗؼبٝٛت ٝ اؾالٗي پبؾساضاٙ اٛوالة ؾپبٟ ٗؿتضؼليٚ ثؿيح ؾبظٗبٙ اٛؿبٛي ٛيطٝي ٗؼبٝٛت ثب ٗٞضز حؿت ٗصًٞض ٜٗبعن زض حضٞض ٗست

 . ثبقس ٗي ًكبٝضظي خ٢بز ٝظاضت ٜٗبثغ ٝ تٞؾؼ٠

 25 خبٛجبظاٙ كطظٛساٙ ،ق٢سا كطظٛساٙ آظازُبٙ، خبٛجبظاٙ، ثب تطتيت ث٠ زضنس 25 ؾ٢٘ي٠ ٗك٘ٞٓيٚ ثيٚ زض اؾترساٗي اٝٓٞيت:  2تجهطٟ 

 كٞم آصًط ايثبضُطاٙ ثيٚ اظ ؾ٢٘ي٠ تٌ٘يْ ػسٕ نٞضت زض ٝ ثبقس ٗي ثيكتط ٝ اؾبضت ؾبّ يي ثب آظازُبٙ كطظٛساٙ ٝ ثبالتط ٝ زضنس

 ١٘ؿط ثبالتط، زضنس ٝ 25 خبٛجبظاٙ ١٘ؿط ق٢يس، ١٘ؿط ث٠ تطتيت ث٠ قسٟ يبز ؾ٢٘ي٠ ٗكّ٘ٞ ايثبضُطاٙ ؾبيط ث٠ تؿطي هبثْ ؾ٢٘ي٠ ٗبٛسٟ

 . ُيطز ٗي تؼٔن ق٢يس ثطازض ٝ ذٞا١ط ثيكتط، ٝ اؾبضت ؾبّ يي ثب آظازُبٙ

زض  قطًت ٝ ٛبٕ ثجت نٞضت زض ضظٜٗسُبٙ) ٗيجبقس ضظٜٗسُبٙ ثب اؾترساٗي، ؾ٢٘ي٠ زضنس پٜح ٗك٘ٞٓيٚ زض اٛتربة اٝٓٞيت:  3تجهطٟ 

 اؾبؼ ٛ٘طات ثط ٝ ثٞزٟ ٗؼبف آظٗٞٙ زض حسٛهبة قطط اظ قسٟ تؼييٚ ؾ٢٘ي٠ حس زض الظٕ احطاظ قطايظ زاقتٚ ٝ اؾترساٗي آظٗٞٙ

 ذٞا١ٜس ث٠ ضهبثت ذٞز ثيٚ زض ٝ زاقت٠ هطاض ثؼسي اٝٓٞيت زض ٗصًٞض ؾ٢٘ي٠ ٗك٘ٞٓيٚ ؾبيط ٝ (قس ذٞا١ٜس اٛتربة ٌٗتؿج٠ كضٔي

 . پطزاذت

زضنس  25ؾ٢٘ي٠ هبٛٞٛي  ،اؾتبٙ ذطاؾبٙ ضضٞيثب تٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ ثطاؾبؼ ١٘ب١ِٜي ١بي ثؼْ٘ آٗسٟ ثب ثٜيبز ق٢يس ٝ اٗٞض ايثبضُطاٙ ج( 

، ٓصا ت٘بٗي ؾ٢٘ي٠ ق٢يس ث٠ زاٛكِبٟ ٗؼطكي ُطزيسٟ اٛساظ ؾٞي ثٜيبز هجْ اظ اٛتكبض آ٢ُي  ايثبضُطاٙ زض ًٔي٠ قـْ ٗحْ ١بي اػالٕ قسٟ، 

١بي اػالٕ قسٟ زض ايٚ كطاذٞاٙ، ثهٞضت ؾ٢٘ي٠ آظاز ثٞزٟ ٝ كطظٛساٙ ق٢سا ٝ ايثبضُطاٛي ٠ً حؿت ضٞاثظ خبضي ثٜيبز ق٢يس اؾتبٙ زض 

كيت حساًثط ؾٚ )ثطاثط قطايظ اػالٕ قّ٘ٞ اؾترسإ هطاض ٛ٘ي ُيطٛس، ٗي تٞاٜٛس زض نٞضت ت٘بيْ زض آظٗٞٙ ثجت ٛبٕ ٝ نطكبً اظ قطط ٗؼب

اظ عطين ضهبثت ثب ؾبيط قسٟ زض ٗتٚ آ٢ُي( ث٢طٟ ٜٗس ُطزٛس ٝ ٗٔعٕ ث٠ ضػبيت ؾبيط قطايظ آ٢ُي اؾترساٗي ٗي ثبقٜس ٝ پصيطـ ايٚ اكطاز 

 . زاٝعٔجبٙ ٝاخس قطايظ نٞضت ذٞا١س ُطكت

 ، اظ عطين زاٛكِبٟ اػالٕ ذٞا١س قس .٠ ُعيٜفتٞؾظ ١ؿت ٓيؿت ٢ٛبيي پصيطكت٠ قسُبٙ پؽ اظ تأييس نالحيت ػ٘ٞٗي -5/7

كطنت ذٞا١ٜس زاقت خ٢ت تٌ٘يْ ٗساضى ٝ عي ٗطاحْ پصيطـ ضٝظ  15پصيطكت٠ قسُبٙ انٔي پؽ اظ اثالؽ ٛتبيح ٢ٛبيي حساًثط  -6/7

 ٗطاخؼ٠ ٛ٘بيٜس .تطثت حيسضي٠  ٗؼبٝٛت تٞؾؼ٠ ٗسيطيت ٝ ٜٗبثغ زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌيث٠ 

زػٞت  يطكت٠ قسُبٙ شذيطٟ خ٢ت قطٝع زٝضٟاظ پصٙ زض ٢ٗٔت ٗوطض ٝ يب اٛهطاف آٛبٙ، ٠ پصيطكت٠ قسُبتجهطٟ: زض نٞضت ػسٕ ٗطاخؼ

 ٗكطٝط ثط ايٚ ٠ً كطز شذيطٟ هجْ اظ قطٝع زٝضٟ تٞؾظ ١ؿت٠ ُعيٜف زاٛكِبٟ ٗؼطكي ُطزز .ثؼْ٘ ذٞا١س آٗس 

ث٠ نٞضت ًتجي )ثب پؿت پيكتبظ( زػٞت ث٠ ػْ٘ ٗطًع ث٢ساقت ق٢طؾتبٙ اظ پصيطكت٠ قسُبٙ ٢ٛبيي خ٢ت قطًت زض زٝضٟ آٗٞظقي  -7/7

 ٗي آٝضز .



قطٝع زٝضٟ ضٝظ كطنت ذٞا١ٜس زاقت خ٢ت تٌ٘يْ ٗساضى ٝ  15، حساًثط قسُبٙ ٢ٛبيي پؽ اظ ٝنّٞ زػٞت ٛب٠ٗ: پصيطكت٠ تجهطٟ

ٗطًع آٗٞظـ  –وبٛي خٜت ١ٜطؾتبٙ عبٓ –اثتساي خبزٟ ثيؿوليعٙ  –ث٠ ٛكبٛي تطثت حيسضي٠  آٗٞظـ ث٢ٞضظي ق٢طؾتبٙ ث٠ ٗطًعآٗٞظقي 

يب اٛهطاف آٛبٙ پؽ اظ ث٢ٞضظي ٝ ثبظآٗٞظي ًبضًٜبٙ ؾالٗت ٗطاخؼ٠ ٛ٘بيٜس ٝ زض نٞضت ػسٕ ٗطاخؼ٠ پصيطكت٠ قسُبٙ زض ٢ٗٔت ٗوطض ٝ 

 ، اظ پصيطكت٠ قسُبٙ شذيطٟ خ٢ت قطٝع زٝضٟ زػٞت ث٠ ػْ٘ ٗي آيس .قطٝع آٗٞظـ

ْ ٗجٜي ثط ايٚ ٠ً پؽ اظ ات٘بٕ زٝضٟ آٗٞظـ ث٢ٞضظي زض ذب٠ٛ ث٢ساقت ٗٞضز ؾپطزٙ تؼ٢س ضؾ٘ي ث٠ زاٛكِبٟ هجْ اظ قطٝع ث٠ تحهي -8/7

اٛدبٕ ٝظيل٠ ٛ٘ٞزٟ ٝ زض عّٞ ايٚ  ١٘طاٟ ثب ثيتٞت٠ زض ضٝؾتبٝ ث٠ نٞضت قيلت ١بي ٗٞضز ٛظط زاٛكِبٟ  ؾبّ 15ٗست حساهْ ث٠ تؼ٢س 

ٝؿيط ؾ٢٘ي٠  ث٢ٞضظاٙ تب پبيبٙ تؼ٢س )اػٖ اظ ؾ٢٘ي٠ ايثبضُطيٗست زضذٞاؾت تـييط ػٜٞاٙ ٛيع ٛساقت٠ ثبقٜس آعاٗيؿت ٝ ايٚ تؼ٢س ثطاي ًٔي٠ 

  ٛ٘ي ثبقس .  هبثْ ذطيس ٝاٛتوبّايثبضُطي ٝ...( 

آٗٞظـ ث٢ٞضظي، اظ ازا٠ٗ تحهيْ اٛهطاف ٛ٘بيٜس، ض٘ٚ پطزاذت ١عي٠ٜ ١بي ٗطثٞع٠، زٝضٟ تجهطٟ: پصيطكت٠ قسُبٛي ٠ً پؽ اظ قطٝع 

 ٢ٞضظ زاٛكِبٟ ٛ٘ي ثبقٜس .ٗدبظ ث٠ ثجت ٛبٕ زض آ٢ُي ١بي ثؼسي پصيطـ ث

ث٠ ٗساضى اضؾبٓي زاضٛسُبٙ ٗسضى تحهئي ثبالتط ٝ پبئيٚ تط اظ ٗوبعغ تحهئي اػالٕ قسٟ زضقطايظ احطاظ ٗكبؿْ ٗٞضز اقبضٟ ٝ  -9/7

 ١٘چٜيٚ ٗساضى ٗؼبزّ تطتيت اثط زازٟ ٛرٞا١س قس .

 زض اٗتحبٙ ٜٗ٘ٞع ٗي ثبقس . ،ٚ قسٟ زض آ٢ُيقطًت زاٝعٔجبٙ ثب ٗسضى تحهئي ث٠ ؿيط اظ ٗوبعغ ٝ ضقت٠ ١بي تؼيي -10/7

پصيطكت٠ قسُبٙ زض ٗوغغ ًبضزاٛي ث٠ ٗست قف ٗبٟ آٗٞظـ تغجيوي ٢ٗبضت٢بي ث٢ٞضظي ٝ زاضٛسُبٙ ٗسضى تحهئي زيپٖٔ ث٘ست زٝ  -11/7

 ؾبّ زٝضٟ آٗٞظقي ث٢ٞضظي ضا عي ذٞا١ٜس ٛ٘ٞز . 

اػالٕ قسٟ زض ٗتٚ آ٢ُي ثط ػ٢سٟ زاٝعٔت ذٞا١س ثٞز ٝ چٜبٛچ٠ زض ١ط يي ٗؿئٞٓيت ٛبقي اظ ػسٕ ضػبيت زهين ضٞاثظ ٝ قطايظ  -12/7

اظ ٗطاحْ پصيطـ ذالف اعالػبت اػالٕ قسٟ تٞؾظ زاٝعٔت ٗحطظ قٞز ٗطاحْ عي قسٟ ًبٙ ٖٓ يٌٚ تٔوي ٝ زض نٞضت قطًت زض 

ٗي ثبقس ٝ زض نٞضت نسٝض  ًالؼ ١بي آٗٞظقي، ض٘ٚ اذطاج، زاٝعٔت ثطاثط تؼ٢س اذص قسٟ ٗٞظق ث٠ پطزاذت ١عي٠ٜ ١بي ٗطثٞع٠

 حٌٖ اؾترسإ، حٌٖ نبزضٟ ٓـٞ ٝ ثالاثط ٗي ُطزز .

پصيطكت٠  ٗبٟ پؽ اظ اػالٕ ٛتيد٠( اظؾٞي  2تبئيسي٠ ٗساضى تحهئي ٗتوبضيبٙ زض نٞضت پصيطكت٠ قسٙ زض اٗتحبٙ )حساًثط  اضائ٠ -13/7

 . ١ب آعاٗي اؾت قسُبٙ

الظٕ اؾت زض تٌ٘يْ ثط٠ُ ٗٞضز ٛظط ٢ٛبيت زضذٞاؾت قـْ ٗي ثبقس  ثطٍيبٙ تٌ٘يْ ثبتٞخ٠ ث٠ ايٚ ٠ً ٗالى ثجت ٛبٕ اظ ٗتوبض -14/7

زهت ضا ث٠ ػْ٘ آٝضزٟ ٝ ١يچ٠ِٛٞ انالحبتي پؽ اظ تحٞيْ ثطٍ زضذٞاؾت قـْ ث٠ ٗطًع آٗٞظـ ث٢ٞضظي ق٢طؾتبٙ هبثْ پصيطـ 

 . ٛرٞا١س ثٞز

 ٗي ثبقس . ٗيؿط ُعيٜف ٗطاحْ عي اظ پؽ آظٗٞٙ قسُبٙ پصيطكت٠ ٢ٛبيي اٛتربة -15/7

 اٝعٔجيٚ، اٝٓيٚ ضٝظ قطٝع ثجت ٛبٕ       ٗالى ٗحبؾج٠ تبضيد كطاؿت اظ تحهيْ، ٗحبؾج٠ ؾٚ ٝ پبيبٙ زٝضٟ ذسٗت ٛظبٕ ٝظيل٠ ز -16/7

 ٗي ثبقس .
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