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 سراف جیلخ هاگشناد یملع بتک رشن همان هویش
 
 داــجیاو سراــف جیــلخ هاگشناد یملع تایه اضعا یملع راثآ یسررب دنیآرف ندومن دنمنوناق ياتسار رد

 و نیودــت هرصبت 24 و هدام 24 رب لمتشم لصف راهچ رد رضاح همان هویش ،رکذلا قوف راثآ رشن هوحن رد هیور تدحو
 دروــم           خروــم هــسیئر تاــیه هــسلج و هاگشناد رشن ياروش 21/9/85 و 14/9/85 ، 8/9/85 خروم تاسلج رد
  .دشاب یم ارجالا مزال بیوصت خیرات زا و تفرگ رارق بیوصت
 

 لوا لصف
 هیلوا شریذپ و هئارا

 
 هــیلک تــیاعر اب تسمزال دنشاب یم دوخ یملع راثآ رشن یضاقتم هک سراف جیلخ هاگشناد یملع تایه اضعا -1 هدام

 یــشزومآ هورــگ هــب رــثا مامــضنا هب »1 تسویپ فلا دنب قباطم « ار دوخ یبتک ياضاقت همان هویش نیا داوم
 .دنیامن میلست هطوبرم

 
 :دشاب لیذ طیارش دجاو دیاب هدش هئارا رثا -2 هدام
  

 اــی و دــشرا یــسانشراک ، یــسانشراک عطقم نایوجشناد تهج عجرم ای و یسرد کمک ،یسرد باتک – فلا
  . دشاب نیققحم و يرتکد

 ود رد و 2 تــسویپ رد هدش هئارا يوگلا اب قباطم A4 عطق ردو هدش ینیچ فورح لماک تروص هب رثا – ب
 »جــیار ياــهرازفا مرن ياهلیاف يواح هدرشف حول« يرازفا مرن و »Hard copy« يرازفا تخس هخسن
  . دشاب هدش هئارا

  . دشاب هدش شیاریو یملع و یبدا ظاحل هب – ج
 .دشاب باتک پاچ و شیاریو نیرخآ زا همجرت ،تسا يا همجرت رثا هچنانچ -د
 . دنشاب رظن دروم هنیمز رد ربتعم بتک زا و هدوب زور هب هدافتسا دروم عجارم ،تسا یفیلات رثا هچنانچ -ه
 اــی سراــف جیلخ هاگشناد هب رشن تهج ًاقباس يرگید ناونع ره ای هباشم ناونع اب باتک زا یشخب ای مامت -و

  . دشاب هدشن هئارا رگید هسسوم ره
 .دشاب مجرتم/فلوم صصخت اب طبترم دیاب هدش هئارا رثا-ز

 
 یــملع تایه وضع هطوبرم یشزومآ هورگ هب باتک رشن تساوخرد میلست نامز رد دیاب رثا یلصا هدنروآدیدپ -3 هدام

 رــب ار رــثا تیلوئــسم هــک تــسا یصخش یلصا هدنروآ دیدپ زا روظنم . دشاب سراف جیلخ هاگشناد تقو مامت
  .ددرگ رکذ ادتبا ناشیا مان باتک ییاهن هخسن رد و هتشاد هدهع

 
 یــم یــسررب لــباق زین یهاگشناد ریغ هتسجرب صاخشا و اههاگشناد ریاس هتسجرب یملع تایه ءاضعا راثآ -1 هرصبت

 ریاــس یــملع تاــیه ءاــضعا هدش هئارا راثآ تیولوا نیمضت و هدنروآدیدپ یگتسجرب زارحا تروصنیا رد .دشاب
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 اروــش نآ ییاهن رظن مالعا و هاگشناد رشن ياروش طسوت ناشیا یملع قباوس یسررب قیرط زا اههاگشناد
 تــنواعم هب ار دوخ تساوخ رد سراف جیلخ هاگشناد یملع تایه وضع ریغ دارفا . تفرگ دهاوخ تروص
 رد .ددرــگ لاــسرا یبایزرا تهج طبترم یشزومآ هورگ هب رشن ياروش رظن اب و میلست هاگشناد یشهوژپ

 .دشاب یم سراف جیلخ هاگشناد یملع تایه ياضعا اب باتک رشن تیولوا لاح ره
 
 شریذــپ لــباق رــثا ، دــشاب هتــشاد تکراشم رثا ندروآ يدپ رد مجرتم ای هدنراگن ناونع هب ییوجشناد رگا -2 هرصبت

 . دوب دهاوخن
 
 اــی یفیلاــت رــثا یلــصا هدــنروآ دــیدپ ناونع هب يرتکد عطقم رد لیصحت هب رومام یبرم یملع تایه وضع -3 هرصبت

 .دش دهاوخن هتفریذپ يا همجرت
 
 تــساوخرد عوــضوم )اضاقت لوصو زا سپ هام کی رثکادح( هورگ هسلج نیلوا رد تسا فظوم یشزومآ هورگ -4 هدام

 هرــصبت و 3و2 داوــم رد جردنم تایرورض ندومن هدروآرب ظاحل هب ار رثا و هدومن یسررب ار یملع تایه وضع
 .دیامن یبایزرا داوم نآ لیذ رد جردنم ياه

 
 هورــگ ریدم تسا مزال دنادن قوف رد جردنم طیارش رب قبطنم ار هدش هئارا رثا هطوبرم یشزومآ هورگ هچنانچ -5 هدام

 رد ار اــضاقت دروم تاحیحصتً انایحا و تارظن هطقن هورگ هسلجتروص رد عوضوم جرد نمض هطوبرم یشزومآ
 وــضع هب رظن دیدجت ای و عالطا تهج و هدومن جرد »1 تسویپ ب شخب« یملع تایه وضع تساوخرد لیذ
 .دیامن تدوع یملع تایه

 
 هویــش نیا رد هک یفیاظو هیلک دشاب هطوبرم یشزومآ هورگ ریدم دوخ ،یضاقتم یملع تایه وضع هچنانچ -4 هرصبت

 اــب هــک یشزومآ هورگ یملع تایه اضعا زا يرگید درف هدهع رب تسا هدش ینیب شیپ هورگ ریدم تهج همان
 .دش دهاوخ لوحم ،ددرگ یم باختنا هورگ یشزومآ ياروش ياضعا تیرثکا رظن

 
 صیخشت همان هویش نیا 3 و 2 داوم رد جردنم طیارش رب قبطنم ار هدش هئارا رثا یشزومآ هورگ هکیتروص رد -6 هدام

 هــب هــک رفن 5 ات 3 زا و هدیدرگ لیمکت »2-1 لودج« یبایشزرا مرف هطوبرم یشزومآ هورگ اضعا رظن اب دهد
 و صــصخت ياراد رــثا عوــضوم هــنیمز رد و هدوب رثا یلصا هدنروآ دیدپ اب زارت مه لقادح یملع هبترم ظاحل
 یــم تــبث یــشزومآ هورــگ هیرظن مرف »4-1 لودج« رد و نییعت رواد ناونع هب ار دنشاب يا هتسیاش هبرجت
 و لــیمکت تــساوخرد ،باــتک يرازــفا تخــس و يرازفا مرن ياه هخسن زا معا كرادم هیلک نآ زا سپ .ددرگ
 رد حرــط تــهج هورگ یشزومآ ياروش هسلجتروص ریوصت هخسن کی مامضنا هب یملع تایه وضع هدش دیئات
  .ددرگ یم لاسرا هدکشناد یشهوژپ-یشزومآ تنواعم هب هدکشناد یشهوژپ و یشزومآ ياروش

 
 زا ســپ هاــم کی رثکادح( هدکشناد ياروش هسلج نیلوا رد تسا فظوم هدکشناد یشهوژپ–یشزومآ ياروش -7 هدام

 رــظن مالــعا صوــصخ نــیا رد و هدومن یسررب و حرط ار یلاسرا رثا رشن تساوخرد عوضوم )هورگ رظن مالعا
 .دیامن
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 لامعا ای و هدوبن شریذپ لباق هدش هئارا رثا هدکشناد یشهوژپ–یشزومآ ياروش رظن زا هچنانچ -8 هدام
 یــشهوژپ–یشزومآ ياروش هسلجتروص رد عوضوم جرد نمض دشاب مزال تارییغت و تاحیحصت يا هراپ
 نآ زا و هورــگ هب »1 تسویپ ج شخب« یشهوژپ-یشزومآ ياروش هیرظن مرف لیمکت اب بتارم هدکشناد

 اــی و رظن دیدجت ماجنا زا سپ یملع تایه وضع تروصنیا رد .ددرگ یم سکعنم یملع تایه وضع هب قیرط
 4 هداــم قباــطم بــتارم و هدوــمن هــئارا هــطوبرم یشزومآ هورگ هب ار دوخ تساوخرد اددجم ،تارییغت لامعا
 .دیدرگ دهاوخ يریگیپ

 
 رد عوضوم جرد زا سپ ،ددرگ عقاو هدکشناد یشهوژپ–یشزومآ ياروش دیئات دروم هدش هئارا رثا هکیتروص رد -9 هدام

 هــیلک »1 تــسویپ ج شخب« یشهوژپ-یشزومآ ياروش رظنراهظا مرف لیمکت و هدکشناد ياروش هسلجتروص
 .ددرگ یم لاسرا هاگشناد یشهوژپ تنواعم هب هطوبرم هسلجتروص ریوصت مامضنا هب تادنتسم

 
 رثا هیلوا شریذپ صوصخ رد و هدومن یسررب لیذ نیزاوم بوچراچرد ار هدش هئارا رثا هاگشناد رشن ياروش -10 هدام

 .:دومن دهاوخ رظن راهظا
 )2-1 لودج زا 30 لقادح( .رثا نابحاص/بحاص طسوت هدش بسک زایتما -فلا

 )3-1 لودج زا 70 لقادح( .یشزومآ هورگ فرط زا هلصاو ياه یبایشزرا و تاشرازگ -ب
  .2 تسویپ رد هدش هیارا يوگلا رب ینیچ فورح قابطنا -ج

 
 تــنواعم ،دــشاب هــمان هویــش نــیا رد جردــنم طیارش دجاو هاگشناد رشن ياروش رظن زا هدش هئارا رثا هچنانچ
 هــب يرواد تــهج ار رــثا ،هــیلوا شریذــپ ناــمز زا هاــم کی تدم فرظ دوب دهاوخ فظوم هاگشناد یشهوژپ
 يرواد دادرارــق هــمان هویــش نــیا مود لصف رد جردنم داوم قباطم ناشیا اب و هدومن لاسرا بختنم ياهرواد
 .دیامن دقعنم
 
 

 .تسا راتخم هورگ داهنشیپ نارواد در ای لوبق رد هاگشناد رشن ياروش -5 هرصبت
 
 جیــلخ هاگــشناد هژــیو طیارــش هــب رظن و هاگشناد یملع تایه اضعا راثآ رشن هنیمز يزاس مهارف روظنم هب -6 هرصبت

 رد ،دــشاب هدومنن بسک 1-10 هدام مزال تازایتما باصن دح رثا هدنروآ دیدپ هچنانچ صوصخ نیا رد سراف
 رــشن ياروــش رظن دراوم هنوگنیا رد و هدوب شریذپ لباق هدش هئارا رثا هاگشناد رشن ياروش دیدحالص تروص
 .دوب دهاوخ ارجالا مزال و یعطق هاگشناد

 
 نیا دافم قباطم نآ بلاطم مجح و رثا عون ساسا رب هاگشناد تساوخرد هب نارواد ییوگ خساپ نامز تدم –7 هرصبت

 هتفه 2 تدم فرظ رثکادح هاگشناد رشن ياروش نارواد رظن لوصو زا سپ و دیدرگ دهاوخ نییعت همان هویش
 .دومن دهاوخ مالعا رثا هدنروآدیدپ هب ار دوخ ییاهن رظن

 باــختنا هــب تبسن هاگشناد رشن ياروش دزرو عانتما باتک يرواد زا یلیلد ره هب انب یباختنا رواد هچنانچ –8 هرصبت
  . دومن دهاوخ مادقا يرواد تهج رثا لاسرا و رواد ددجم
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 مود لصف
 يرواد دادرارق

 حرش هب يدادرارق دنا هدیدرگ عقاو رشن ياروش شریذپ دروم هیلوا تروصب هک يراثآ يرواد ماجنا روظنم هب-11 هدام
 .ددرگ یم دقعنم بختنم رواد و هاگشناد یشهوژپ تنواعم نایم 3 تسویپ

 یــم صخــشم لــیذ هــطبار ساسا رب )باتک يرواد همحزلا قح( رکذلا قوف دادرارق داقعنا رد دادرارق غلبم -12 هدام
 .ددرگ

 )لایر(باتک يرواد همحزلا قح=5000
 : زا دنترابع قوف هطبار بئارض هک

N= 2 تسویپ رد جردنم يوگلا رب قبطنم يدنب هحفص اب باتک تاحفص دادعت. 
C= ددرگ یم نییعت 4/1 یصصخت بتک تهج و 0/1 یمومع بتک تهج هک باتک هزوح بیرض. 
T= دوش یم هتفرگ رظن رد 3/1 یفیلات راثآ تهجو 0/1 يا همجرت راثآ تهج هک رثا عون بیرض. 
D= ددرگ یم نییعت لیذ لودج ساسا رب هک رواد یملع هبترم بیرض: 
K= رد 5/0-1 نیب دناوت یم و دوش یم صخشم يرواد هوحن هب هجوت اب رشن ياروش رظن اب دروم ره يازا هب 
 .دوش هتفرگ رظن

 رواد یملع هبترم بیارض 1 لودج
 D بیرض یملع هبترم

 30/1 داتسا
 15/1 رایشناد
 00/1 رایداتسا

 .داد شیازفا دصرد 10 لاس ره ءازا هب ناوت یم ار يرواد همحزلا قح غلابم دعب تاونس تهج -9 هرصبت
 رواد ناوــنع هــب یــبرم هــبترم اــب یــملع تــئیه وضع رشن ياروش رظن اب و صاخ یطیارش تحت هچنانچ -10 هرصبت

 .دوش یم هتفرگ رظن رد رایداتسا قباطم D بیرض ددرگ باختنا
 و یــصصخت ،یــبدا ظاــحل هــب نتــم داــفم رد هدــمع یــتارییغت ای تاحیحصت لامعا نارواد رظن زا هچنانچ -13 هدام

 یــم لاــسرا ناــشیا دزــن هب رظن راهظا تهج ًاددجم رثا قوف تاحیحصت لامعا زا سپ دشاب مزال يراتساریو
 .دوش یم هداد شیازفا %30 دادرارق تدم و %15 دادرارق هیلوا غلبم تروصنیا رد و ددرگ

 هیلوا نامز فصن ات رثکادح هاگشناد رشن ياروش دیدحالص هب انب و رواد ياضاقت تروص رد دادرارق تدم -11 هرصبت
 .دشاب یم دیدمت لباق
 ياروــش ،دــنیامنن مادــقا رثا صوصخ رد رظن مالعا هب تبسن ررقم نامز رد دادرارق فرط نارواد هچنانچ  -12 هرصبت

 موــس ود خــساپ لوــصو تلاحنیا رد .دومن دهاوخ مادقا ناشیا هب يروآدای همان لاسرا هب تبسن هاگشناد رشن
  .دومن دهاوخ تیافک رثا ییاهن یبایزرا يارب یمومع راثآ تهج نارواد مجنپ هس و یصصخت راثآ تهج نارواد

 
 هاگــشناد ياروــش دیامن زواجت هام کی زا ییاهن خساپ لاسرا رد هاگشناد دادرارق فرط رواد ریخات هچنانچ-13 هرصبت

      .دیامن دادرارق دقع يرگید رواد اب زاین تروص رد و هدومن خسف هبناج کی تروصب ار دادرارق دناوت یم
 

NCTDK´



 

٥ 
 

 تــخادرپ لــباق لــصف نــیا داــفم هــیلک تیاعر اب رواد ییاهن رظن لوصو زا سپ دادرارق غلبم-14 هرصبت
 .دوب دهاوخ
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 موس لصف
 هدنروآدیدپ اب پاچ دادرارق داقعنا و ییاهن شریذپ

 
 زا رــثا هبــستکم تازاــیتما زا يددع يریگ نیگنایم تروص هب رثا زایتما طسوتم ،نارواد رظن لوصو زا سپ -14 هدام

 شریذــپ لباق هاگشناد رشن ياروش ییاهن رظن اب 65 زایتما طسوتم لقادح اب راثآ و ددرگ یم هبساحم نارواد
 تهج ار بسانم ناگرامش ،نارواد داهنشیپ ساسا رب هاگشناد رشن ياروش نینچمه .دوب دنهاوخ پاچ تهج
 سکعنم هدنروآدیدپ هب ار ناشیا یتساوخرد تاحالصا انایحا و نارواد تارظن نیرخآ و هدومن نییعت رثا پاچ
 دوــب دــهاوخ فــظوم هدــنروآ دــیدپ .دــیامن یــم تساوخرد ناشیا زا ار هدش يریگ طلغ ییاهن هخسن هئارا و
 ياروــش هــب پاچ تهج ار هتفرگ تروص تاحالصا تسیل مامضنا هب ییاهن هخسن هام کی تدم یط رثکادح
 شریذــپ لباق نارواد رظن دروم تاحیحصت اهنت هلحرم نیا رد هک تسا رکذ هب مزال .دیامن هئارا هاگشناد رشن
 .دشاب یم لوبق لباق ریغ نتم راتخاس و میهافم رد یلک رییغت داجیا هنوگره و هدوب

 
 
 
 و يداــم قوــقح هــیلک )4 تــسویپ حرــش هــب( يدادرارق یط ناگدنروآدیدپ ،رشن تهج رثا شریذپ زا سپ -15 هدام

 زا ریدقت روظنم هب دادرارق دقع زا سپ .دیامن یم راذگاو هاگشناد هب راب کی يارب ار رثا رشن زا لصاح يونعم
 ياــه هنیزه تخادرپ نینچمه و باتک رشن هب مادقا تهج یملع تایه ءاضعا ریاس بیغرت و ناگدنروآدیدپ
 هــنیزه ،هــمجرت اــی فیلاــت قح ناونع تحت یغلابم ... و یصصخت و یبدا يراتساریو ،ینیچ فورح زا یشان
 ناــشیا هــب و نیــیعت همان هویش نیا 17 یلا 16 داوم قباطم یصصخت و یبدا شیاریو هنیزه و ریثکت و پیات
  .دیدرگ دهاوخ تخادرپ

 
 نیودــت رد یملع تایه ناراکمه بیغرت روظنم هب و دشاب هتشاد هدنروآ دیدپ کی زا شیب باتک هچنانچ -15 هرصبت

 قــح غــلبم رد لــیذ لودــج قباطم یبیرض برض زا ناگدنروآ دیدپ زا کی ره مهس دوخ یملع راثآ یهورگ
  . ددرگ یم تخادرپ ناشیا هب و هدیدرگ نییعت همجرت و فیلات

 
 همجرت/فیلات همحزلا قح عیزوت بیارض 2 لودج

  نیریاس  مراهچ رفن 4  موس رفن 3  مود رفن 2  لوا رفن 1  ناگدنروآدیدپ
     %100  رفن 1
    %40 %80  رفن 2
   %20 %35 %65  رفن 3

  %10 رفن ره %15 %30 %50  رتشیب و رفن 4
 

 : ددرگ یم نییعت لیذ هطبار زا همجرت ای فیلات قح غلبم -16 هدام
  )لایر(همجرت ای فیلات قح غلبم =
10
CTSP



 

٧ 
 

 :دنوش یم هتفرگ رظن رد لیذ حرش هب قوف هطبار بیارض
C = دوش یم هتفرگ رظن رد 5/1 یصصختراثآ تهج و 2/1 یمومع راثآ تهج هک رثا هزوح بیرض.  
T = دوش یم هتفرگ رظن رد 5/1 یفیلات راثآ تهج و 2/1 يا همجرت راثآ تهج هک رثا عون بیرض. 

S = مدص بسح رب »14 هدام عوضوم« نارواد زا رثا هدش بسک طسوتم زایتما 
P = دیآ یم تسدب باتک ناگرامش رد باتک دلج تشپ تمیق برض زا هک باتک هدش مامت تمیق. 
 

 
 .دوش یم تخادرپ رثا بحاص هب و دیآ یم تسدب لیذ هطبار ساسا رب رثا یصصخت و یبدا شیاریو هنیزه -17 هدام

  )لایر(ینف و یبدا شیاریو هنیزه =
 :دنوش یم هتفرگ رظن رد لیذ حرش هب قوف هطبار بیارض
N= 2 تسویپ رد جردنم يوگلا قباطم يدنب هحفص « تاحفص دادعت« 
R = ددرگ یم نییعت لیذ لودج زا هک دشاب یم شیاریو قح خرن. 

 
 شیاریو قح خرن 3 لودج

 ٭شیاریو عون فیدر
 

R)لایر بسحرب( 

 5000 یسراف نوتم یبدا شیاریو 1
 7000 یسراف ریغ نوتم یبدا شیاریو 2
 8500 یسراف نوتم یصصخت و یبدا ماوت شیاریو 3
 10000 یسراف ریغ نوتم یصصخت و یبدا ماوت شیاریو 4

 حیحصت و یسررب ینف شیاریو زا دارم و شراگن روتسد ظاحل هب نآ حیحصت و رثا یسررب یبدا شیاریو زا روظنم ٭
  .دشاب یم هریغ و طباور ،تالداعم يراتساریو و یصصخت ظاحل هب نآ
 
  .دشاب یم رظن دیدجت لباق یتآ تاونس يارب شیاریو همحزلا قح-16 هرصبت
 
 رب یغلبم ،هیلوا خسن هیهت و رثا يرتویپماک ینیچ فورح تهج هتفرگ تروص ياه هنیزه ناربج روظنم هب -18 هدام

 :ددرگ یم تخادرپ رثا هدنروآ دیدپ هب و نییعت لیذ هطبار ساسا
  )لایر(يرتویپماک ینیچ فورح هنیزه =

 زا تسترابع F بیرض و هدوب باتک تاحفص دادعت N قوف هطبار رد
 لایر 3000   یسراف هداس نتم
 لایر 4000 ... و لودج و راد لومرف نتم
 لایر 3500  یبرع و نیتال نتم
 
   .دشاب یم رظن دیدجت لباق یتآ تاونس يارب يرتویپماک ینیچ فورح همحزلا قح -17هرصبت

NRS

NF



 

٨ 
 

 مراهچ لصف
 رثا عیزوت و پاچ

 
 و رــیثکت ،ییاــهن یــئارآ هحفص تهج اه هناخپاچ زا یکی اب هاگشناد ،رشن تهج رثا ییاهن بیوصت تروص رد-19 هدام

 .تسا هدمآ همان هویش نیا 5 تسویپ رد دادرارق نتم .دوش یم دادرارق دراو ،رثا یفاحص
 
 :تفرگ دهاوخ تروص لیذ حرش هب هدش پاچ دلج دنچ ءادها ،رثا ییاهن ندش هدامآ زا سپ-20هدام
 

 باتک ءادها هوحن-4 لودج
 دلج کی هاگشناد سیئر رتفد-فلا

 دلج کی مادک ره هاگشناد نانواعم رتفد-ب
 دلج کی رشن رتفد ریدم رتفد-ج
 دلج 3 یلم هناخباتک-د
 دلج 3 هاگشناد هناخباتک-ه
 دلج کی رثا نارواد زا کی ره-و
 دلج 20 یلصا هدنروآ دیدپ-ز
 دلج 10 رفن ره »رفن هس ات« ناگدنروآ دیدپ ریاس زا کی ره-ح
 دلج 5 رثکادح غیلبت تهج فلتخم ياه همانزور و تالجم هب هیده-ط
 دلج 10 رثکادح هدنراگن یفرعم اب یصصخت ياه هناخباتک ای و ناصصختم و اه هاگشناد یملع تئیه ياضعا هب هیده-ي
 دلج 10 رثکادح یشهوژپ مرتحم نواعم رظن اب فلتخم عماجم و دارفا هب هیده-ك
 دلج ود هطوبرم یشزومآ هورگ هب هیده-ل

 
 و "ح" و "ز" ياــهفیدر هــب نآ دــلج 5 هک دوش یم پاچ ءالعا دلج اب نآ دلج 50 نازیم هب باتک ره زا -18 هرصبت

 .تفرگ دهاوخ قلعت قوف ياه فیدر ریاس هب نآ هیقب
 
 رارق هدنروآ دیدپ رایتخا رد عیزوت يارب %50 فیفخت اب باتک يدادعت ،هدنروآ دیدپ تساوخرد تروص رد -19 هرصبت

 .دریگ یم
 
 هــنیزه ،پاــچ هــنیزه ،فیلاــت قــح رــیظن( باــتک رشن ياه هنیزه هیلک میسقت زا باتک دلج تشپ تمیق -21 هدام

 .دیآ یم تسدب باتک ناگرامش رب يرسالاب ياه هنیزه %50 هفاضا هب )...و ،عیزوت فیفخت ،يرواد
 
 سراــف جیــلخ هاگــشناد هدــش رشن ياه باتک زا رت بسانم هدافتسا تهج همزال تالیهست داجیا روظنم هب -22 هدام

 :دوش یم نییعت باتک ءاهب فیفخت صوصخ رد لیذ دراوم



 

٩ 
 

 %50 اب هخسن کی ناونع ره زا هتسشنزاب و لغاش زا معا سراف جیلخ هاگشناد یملع تایه اضعا -فلا
  .فیفخت

 .فیفخت %20 اب دلج کی ناونع ره زا سراف جیلخ هاگشناد نایوجشناد و نانکراک -ب
 %10 اب دلج کی ناونع ره زا ییاسانش تراک هئارا اب اه هاگشناد ریاس نایوجشناد و یملع تایه ياضعا -ج

 .فیفخت
 .هاگشناد یشهوژپ نواعم رظن اب فیفخت %35 ات باتک عیزوت زکارم و اههاگشیامن رد باتک عیزوت تهج -د
 .فیفخت %50 اب دلج 50 زا شیب هدنامیقاب خسن دادعت اب و لاس 5 زا شیب راشتنا هقباس اب ياهباتک -ه
  .فیفخت %10 اب یگتخومآ شناد تراک هئارا اب سراف جیلخ هاگشناد ناگتخومآ شناد -و

 
 یم سراف جیلخ هاگشناد رشن زکرم یشورفباتک قوف ياه فیفخت زا يدنم هرهب تهج باتک دیرخ لحم -20 هرصبت

 .دشاب
 
 تــنواعم ،روــشک رــسارس ياــه یشورفباتک هیلک رد باتک عیزوت روظنم هب و باتک خسن ندش هدامآ زا سپ -23هدام

 راذــگاو روــشک باــتک عــیزوت رــبتعم زکارم هب ار دوخ هتفای راشتنا رثا عیزوت يدادرارق یط هاگشناد یشهوژپ
 .دومن دهاوخ

 
 ناوــت یم ار یلبق هدش رشن رثا ،هدنروآدیدپ تقفاوم اب و هاگشناد رشن ياروش دیدحالص هب و زاین تروص رد -24 هدام

 ار رــثا مود پاــچ اــب طبترم قوقح هیلک هدنروآدیدپ تروص نیا رد .دومن پاچ دیدجت صخشم ناگرامش رد
 ناگرامــش ساسا رب دادرارق غلبم و دیامن یم راذگاو سراف جیلخ هاگشناد هب 7 تسویپ قباطم يدادرارق یط
 .دوش یم هبساحم 16 هدام رد جردنم هطبار قباطم و پاچ دیدجت

 
 رــظن رد زــین 12 هداــم لــیذ لودــج رد جردــنم بئارض دشاب هتشاد هدنروآدیدپ کی زا شیب رثا هچنانچ -21 هرصبت

 .دوش یم هتفرگ
 
 ددــجم يرواد ماــجنا زا ســپ موزــل تروص رد و رشن ياروش رد یسررب زا سپ باتک دیدج شیاریو پاچ -22هرصبت

 تــسرهف ،هدــش یــنیچ فورح دیدج شیاریو میلست رب هوالع هدنروآ دیدپ تروصنیا رد .دشاب یم ریذپناکما
 دوــش هدافتــسا باــتک نیــشیپ نارواد زا هــچنانچ و دیامن یم هیارا زین ار هتفریذپ تروص تارییغت زا یعماج
 .دوب دهاوخ 16 هدام ساسا رب هدش هبساحم غلبم %30 يرواد دادرارق غلبم

 
 عباــت هدــش پاچ دیدجت بتک ءادها ٌانایحا و اهب فیفخت ،باتک دلج تشپ ءاهب نییعت ،عیزوت ،پاچ هوحن -23 هرصبت

 .دوب دهاوخ همان هویش نیا دافم رد جردنم تاررقم
 


