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هیامرس و تیریدم هعسوت و یدربهار تراظن و یزیر همانرب یاه تنواعم کرتشم داهنشیپ هب 1392 / 12 / 21 هسلج رد ناریزو تئیه
ماظن تمالس یاقترا نوناق )33( هدام دانتسا هب و ییاراد و یداصتقا روما و یرتسگداد ،تاعالطا یاه هناخترازو و روهمج سییر یناسنا
هلباقم و یریگشیپ همان نییآ ،ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق متشه و یس و دصکی لصا و –1390 بوصم – داسف اب هلباقم و یرادا
:درک بیوصت ریز حرش هب ار هیرجم هوق رد یداصتقا دسافم اب رادیاپ و دن ماظن
هیرجم هوق رد یداصتقا دسافم اب رادیاپ و دنم ماظن هلباقم و یریگشیپ همان نییآ
1392,12,21 بوصم
:دنور یم راک هب طوبرم حورشم یناعم رد ریز تاحالطصا همان نییآ نیا رد -1 هدام
دسافم اب هلباقم و یریگشیپ دنیآرف تیوقت و تراظن و تیاده ،یهدناماس و یراذگتسایس روظنم هب هک یا هتیمک :یریگیپ هتیمک – فلا
:ددرگ یم لیکشت ریز بیکرت اب هیرجم هوق رد یداصتقا

.)هتیمک سییر( روهمج سییر لوا نواعم –1
.تاعالطا ریزو –2
.روشک ریزو –3
.ییاراد و یداصتقا روما ریزو –4
.یرتسگداد ریزو –5
.تفن ریزو –6
.تراجت و ندعم ،تعنص ریزو –7
.یزاسرهش و هار ریزو –8
.تاعالطا روانف و تاطابترا ریزو –9

.روهمج سییر یدربهار تراظن و یزیر همانرب نواعم –10
.روهمج سییر سلجم روما نواعم –11
.روهمج سییر ییارجا نواعم –12
.ناریا یمالسا یروهمج یزکرم کناب لک سییر –13
.یلم تینما یلاع یاروش هناخریبد یروانف و داصتقا نواعم –14
.یداصتقا دسافم اب هزرابم یگنهامه داتس ریبد –15

.دوش یم نییعت نآ سییر طسوت یریگیپ هتیمک ریبد –1 هرصبت
.دوب دهاوخ زین یریگیپ هتیمک هناخریبد ،یداصتقا دسافم اب هزرابم یگنهامه داتس هناخریبد –2 هرصبت
عوضوم هناماس رب تراظن و تیریدم ،یریگ شرازگ ،یریگیپ یاه هتیمک لماش یصصخت یاه هتیمک لیکشت هب فظوم هناخریبد –3 هرصبت
.دشاب یم همان نییآ نیا )4( هدام

هاگتسد زا کی ره رد داسف اب هلباقم و یریگشیپ ،یرادا ماظن تمالس یاقترا روظنم هب هک یرادا ماظن تمالس یاقترا هورگراک :هورگراک – ب
یم لیکشت ریز بیکرت اب )روهمج سییر نانواعمر ظن ریز یاه نامزاس و اهنآ هعبات یاه تکرش و اه نامزاس و اه هناخترازو( ییارجا یاه
:دوش
.)نیشناج ناونع هب یو نینواعم زا یکی ای( ییارجا هاگتسد ماقم نیرتالاب –1
.تسارح ریدم –2
.یقوقح دحاو ریدم –3
.درکلمع تیریدم و یسرزاب دحاو ریدم –4
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.تاعالطا یروانف زکرم ریدم –5
.باسح یذ –6
.نادنمراک یرادا تافلخت هب یگدیسر تئیه سییر –7
.)ثحب دروم عوضوم بسح( هاگتید ماقم نیرتالاب صیخشت هب صاخشا ریاس –8
:تسا ریز حرش هب هاگتسد ره هورگراک فیاظو –2 هدام
.نآ ماجنا رب تراظن و اه هاگتسد نورد رد کینورتکلا تلود لماک یارجا یریگیپ –1
.هاگتسد ینوناق یاه تیلوئسم هطیح رد ییارجا و یرادا یاه هنیزه شهاک و یزاسدنتسم ،یزاس فافش ،ییوگخساپ شیازفا –2
.طوبرم هاگتسد رد یداصتقا دسافم اب هلباقم و یریگشیپ دنور یسانش بیسآ و یسررب –3
هب شرازگ هیارا و طوبرم هاگتسد رد یداصتقا دسافم شرتسگ و یریگ لکش یاه هنیمز و اهرتسب ،داسف یاه هاگولگ لرتنک و ییاسانش –4
.یریگیپ هتیمک
هتیمک یوصت زا سپ نآ یارجا و یریگیپ هتیمک هب طوبرم هاگتسد رد یداصتقا دسافم اب هلباقم و یریگشیپ عماج یاه حرط هیارا –5
.یریگیپ

.ییاهن هجیتن لوصح ات طوبرم هاگتسد یقوقح هزوح طسوت یداصتقا دسافم یاه هدنورپ ییاضق و ینوناق تامادقا ماجنا یریگیپ –6
نییآ ،تاررقم ،نیناوق حالصا و لیمکت ،فیرعت تهج رد داسف اب هلباقم تامادقا زا لصاح براجت زا یریگ هرهب اب مزال یاهداهنشیپ هیارا –7
.طوبرم هاگتسد یاه تیلاعف و ینوناق یاه تیلوئسم هزوح رد یدرکلمع یاه بوچراچ رگید و اه هیور ،اهدنیآرف ،اه همان

. هناماس قیرط زا یهد شرازگ یوگلا بوچراچ رد هورگراک فیاظو صوصخرد طوبرم هاگتسد درکلمع زا رمتسم شرازگ هیارا –8
رینو یداصتقا دسافم اب هلباقم و یریگشیپ یاه حرط ،همان نیآ نیا غالبا زا دعب هام هس فرظ تسا فظوم هاگتسد ره هورگراک –3 هدام
ار دنک یم داجیا لالتخا نآ اب طبترم یاه تیلاعف هزوح و هاگتسد نآ یرادا ماظن تمالس یاقترا فادها ققحت تهج رد هک یلماع هنوگره
هتیمک هناخریبد هب هناماس قیرط زا ار نآ یارجا شرازگ و دیامن ارجا و هیارا ،یریگیپ هتیمک یوس زا هدش نییعت یوگلا بوچراچ رد و فیرعت
.دیامن مالعا یریگیپ
تامادقا رب تراظن و دصر هناماس و یهد شرازگ یوگلا ،همان نییآ نیا غالبا زا سپ هام کی فرظ تسا فظوم یریگیپ هتیمک –4 هدام
هب هیارا رب هوالع ار ییارجا یاه هاگتسد درکلمع شرازگ تسا فظوم هناماس ریدم .دیامن هیهت ار همان نییآ نیا عوضوم ییارجا یاه هاگتسد
.دیامن شرازگ هام ود ره رد تلود هسلج نیلوا رد ،هاگتسد نآ ماقم نیرتالاب
تبسن ییاضق و یرادا ،یماظنا زا معا حالص یذ عجرم هب یداصتقا دسافم یاه هدنورپ عاجرا نمض تسا فظوم هاگتسد ره هورگراک –5 هدام
.دیامن لاسرا یریگیپ هب
.دیامن هیارا روهمج سییر هب ار ییارجا یاه هاگتسد درکلمع زا یشرازگ راب کی هام هس ره تسا فظوم یریگیپ هتیمک –6 هدام
رما رد هاگتسد نآ ناوت یاقترا روظنم هب ،هورگراک تامادقا جیاتن و براجت زا یریگ هرهب اب دنناوت یم ییارجا یاه هاگتسد –7 هدام
،راتخاس نینچمه و تاررقم ،نیناوق دوبهب و حالصا صوصخرد ار دوخ یاه یدنمزاین و اهداهنشیپ ،یداصتقا دسافم اب هلباقم و یریگشیپ

.دنیامن یریگیپ ار نآ یارجا ،دوجوم یاهراکوزاس قیرط زا ،یریگیپ هتیمک دییأت زا سپ و میظنت هاگتسد نآ یاهدنیآرف و نامزاس
هسباو یاه تکرش و اه نامزاس ،یتلودریغ یمومع یاهداهن رد دوجوم دسافم هعلاطم و یسررب هب تبسن تسا فظوم یریگیپ هتیمک –8 هدام
.دیامن ارجا تلود فیاظو هطیج رد و ذاختا ار یا هلباقم و هناریگشیپ ریبادت و هدومن مادقا اهنآ هعبات و
.تسا همان نییآ نیا یارجا نسح رب تراظن لوئسم یریگیپ هتیمک هناخریبد –9 هدام

یریگناهج قاحسا
روهمج سییر لوا نواعم
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