
 
 

 

 
 :حرط ناونع

 يزاسرهش و يرامعم دیدج هدکشناد ناملبم یحارط هقباسم
 :حرط يرجم

 یتعنص یحارط و يرامعم یسدنهم یملع ياهنمجنا



 :همدقم
 درگلاس نیمهاجنپ تبسانم هب یتعنص یحارط و يرامعم یسدنهم یملع ياه نمجنا 

 ياههدکشناد يزاسابیز تهج و ،ناریا تعنص و ملع هاگشناد يزاسرهش و يرامعم هدکشناد سیسات
 اب )...و ياجلگ ،هسفق ،هلابز لطس ،تکمین زا معا( ناملبم یحارط هقباسم ،يزاسرهش و يرامعم
 و هدش هتخاس هدکشناد طسوت رترب حرط هس هقباسم نیا رد .دننک یم رازگرب یناریا گنهرف و خیرات درکیور
 .دریگ یم قلعت اه نآ هب يدقن زیاوج
 
 :هقباسم فده

 و خیرات درکیور اب يزاسرهش و يرامعم دیدج هدکشناد یمومع ياهاضف يارب ناملبم یحارط
  یناریا گنهرف
 :یحارط ياههتساوخ

 یناریا گنهرف و خیرات زا هتفرگرب -
 هناقالخ -
  تخاس تیلباق نتشاد -
 هنیزه مک -
 هدکشناد ياضف اب گنهامه -

  :يرواد میت
 یتعنص یحارط و يرامعم ياه هتشر مرتحم دیتاسا زا یعمج

 :هقباسم رد تکرش نابلطواد طیارش
 هاگشناد جراخ ای لخاد زا هرفن هس ای ود ياههورگ رد ای يدارفنا تروص هب دنناوتیم نابلطواد

 .دنیامن مان تبث
 :هقباسم رد تکرش هوحن

 اههدیا( ایوگ و حضاو تروص هب ،تایئزج حرش اب تیش 4 رثکادح و تیش 2 لقادح رد راثآ هئارا -
  ).دنوش هئارا هدش لدم ای و یتسد یحارط تروص هب دنناوتیم

 هدننکتکرش سامت يهرامش و هاگشناد مان ،ییوجشناد يهرامش ،یگداوناخ مان و مان -
 .دنوش هئارا اه تیش رانک یفا يد یپ لیاف رد )ناگدننکتکرش(

 ).دریگیم ماجنا يرواد سپس ،هدش هتشادرب راثآ يور زا ناگدننکتکرش تاعالطا يرواد زا شیپ(



 :راثآ لاسرا و مان تبث هوحن
 دهاوخ ماجنا دادیور رتسوپ رد هدش رکذ یمارگلت يدیآ قیرط زا اهنت هقباسم راثآ تفایرد و مان تبث

 .دش
 :هقباسم زیاوج

 لایر نویلیم هد :لوا حرط
 لایر نویلیم شش :مود حرط
  لایر نویلیم هس :موس حرط

  :راثآ لاسرا تلهم
 1397 هام رذآ 28

  :جیاتن مالعا خیرات
 1397 هام يد 3

 :یحارط ياه داهنشیپ

 .دشاب هدکشناد زا یصاخ تمسق يارب دناوت یم هدش یحارط ناملبم -
 رد هلابز لطس دوبمک( دشاب هدکشناد رد دوجوم تالکشم يارب یلح هار دناوت یم ناملبم -

 شخب رد یحارط رازبا و ذغاک يریگرارق يارب ییاج ندوبن ،يزاسرهش و يرامعم میدق هدکشناد
 یتنیز ياه ناملا ای و ياجلگ دوبمک ،يزاسرهش و يرامعم میدق هدکشناد )اه هیلتآ( فکمه
 )...و ،هدکشناد نوریب و لخاد رد

 
 .دوش هدید هقباسم نیا رد یتعنص یحارط و يرامعم ياههتشر نیب لماعت ،امش يراکمه اب میراودیما


