
 
 

 24/04/1397 خروم ییوجشناد تاقیقحت ياههتیمک يزکرم ياروش هسلج تروص

 ناریا یکشزپ مولع هاگشناد

 15:نایاپ تعاس 13:عورش تعاس   یمیحر دیهش نلاس تشادهب ي هدکشناد :يرازگرب لحم

 یمشاه ینب ینارهط شرآ رتکد ياقآ : هسلج ریبد

 :صوصخ رد وگتفگ و ثحب :هسلج راک روتسد

 96 لاس رد اه هتیمک یبایشزرا ياه صخاش •
 96 لاس رد اه هتیمک ياه حرط و تالاقم تیعضو •
 تالاقم قیوشت •
 یمومع عمجم يرازگرب •
 SOS یناتسبات سرادم ياهراک تفرشیپ شرازگ •

 :دشاب یم لیذ حرش هب نیرضاح یماسا

 تمس یگداوناخ مان و مان فیدر

 یکشزپ نیون ياهيروانف هدکشناد هتیمک ریبد يرصان هیضرم 1

 ییامام-يراتسرپ هدکشناد هتیمک ریبد يوسوم بابر هدیس 2

 یکشزپ یناسر عالطا و تیریدم هدکشناد هتیمک ریبد یغورف بنیز 3

 تشادهب هدکشناد هتیمک ریبد يدارم فسوی 4

 یکشزپ هدکشناد هتیمک ریبد ینالوج نیما دمحم 5

6 
 ینب ینارهط شرآ رتکد

 یمشاه
 هاگشناد ییوجشناد تاقیقحت ياههتیمک تسرپرس

 ناریا یکشزپ مولع

 ییوجشناد تاقیقحت هتیمکرواشم هکال يدارم رایزام رتکد 7

 ییوجشناد تاقیقحت هتیمک سانشراک یلقادخ هدیعس 8

 



 
 :  هسلج نیبیاغ

 تمس فیدر

 یشخبناوت مولع هدکشناد هتیمک ریبد 1

 یکشزپاریپ هدکشناد ریبد 2

 ناور تمالسو يراتفر مولع هدکشناد ریبد 3

 للملا نیب هدکشناد ریبد 4

 یتنس بط هدکشناد ریبد 5

 

  :تاعوضوم مها /هحورطم بلاطم

 اه هتیمک یبایشزرا یهدزایتما همان نییآ تایئزج رورم •
  تالاقم راشتنا و هتیمک هب نایوجشناد بذج ياهراکهار •
 تاقیقحت هتیمک يروشک همان نییآ رورم •
 ینالوج ياقآ بانج طسوت هناتسبات هتسردم ییارجا روما دربشیپ و اه مولکیروک شرازگ •

 :هسلج تابوصم

 :اه هتیمک یبایشزرا هوحن یسررب راکروتسد هب طوبرم تابوصم

 .هدکشناد ره یلصا هحفص رد یکنیل بلاق رد اه هدکشناد ییوجشناد تاقیقحت ياه هتیمک تیاس داجیا .1
 اه هتیمک یناسنا يورین غالبا رودص .2

 رد تالاقم رد تاقیقحت هتیمک نشیلیفا تبث هوحن صوصخ رد تاعالطا راشتنا هب مادقا يا هرود تروص هب اه هتیمک •
 .دنشاب هتشاد دوخ یناسر عالطا ياه لاناک
 یم بسک زایتما ربارب ود حرط زا جتنم تالاقم .دنشاب هتشاد هلاقم 1 حرط هس ره يازا هب اه هتیمک تسا يرورض .3

 .دننک
 دنیامن بسک ار مزال نانیمطا تاقیقحت هتیمک هب طوبرم یشهوژپ ياه حرط داد رارق رودص زا اه هتیمک .4
 اب طبترم تالاقم رد تاقیقحت هتیمک نشیلیفا تبث زوجم مدع صوصخ رد اه هدکشناد زا یضعب هبوصم يریگیپ .5

  همان نایاپ
 تاقیقحت هتیمک نشیلیفا اب هک ار یتالاقم شرازگ )رابکی هام 3یلا2( يراودا تروص هب اه هتیمک ناریبد تسا مزال .6

 .دنیامن لاسرا )یلق ادخ مناخ راکرس( تاقیقحت هتیمک مرتحم سانشراک يارب دنا هدش رشتنم

  تالاقم راشتنا و هتیمک هب نایوجشناد بذج هب طوبرم تابوصم

 بلاق رد هک ،دنشاب هتشاد تاقیقحت هتیمک هب هتسباو تالاقم راشتنا يایازم صوصخ رد تاعالطا راشتنا هب مادقا اه هتیمک .1
 : تسا ریز



 
 ناموت 500.000 نازیم هب دنوش رشتنم تاقیقحت هتیمک نشیلیفا اب و دنشاب تاقیقحت هتیمک هب هتسباو هک یتالاقم •

 .دننک یم تفایرد هلاقم قیوشت
 يدعب تالاقم يارب و دشابیم ناموت 500.000 تاقیقحت هتیمک نشیلیفا اب لوا ي هلاقم يارب تالاقم قیوشت غلبم •

 لوا هلاقم لاثم يارب .دش دهاوخ هفاضا لبق هلاقم یقیوشت غلبم هب %10 تاقیقحت هتیمک نشیلیفا اب هدش رشتنم
 یقیوشت ناموت 600.000 موس هلاقم ،یقیوشت ناموت 550.000 مود هلاقم ،یقیوشت ناموت 500.000

 .درک دنهاوخ تفایرد
 ي هوحن صوصخ رد اصخش ناگدنسیون  و دش دهاوخ تخادرپ لوئسم هدنسیون هب تالاقم قیوشت هب طوبرم غلبم •

 .تفرگ دنهاوخ میمصت نآ میسقت
 رد .دوش یم تخادرپ )تالاقم راشتنا و پاچ هنیزه ( یشهوژپ ياه تنرگ دارفا هب تالاقم یقیوشت غلبم رب هوالع •

 یتروصرد و ناموت 3.000.000 یتخادرپ غلبم دنشاب هدرک تبث ار نشیلیفا لوئسم ای لوا ي هدنسیون هک یتروص
 ناموت 2.000.000 غلبم دنشاب هدرک تبث هلاقم رد ار تاقیقحت هتیمک هب دوخ یگتسباو ناگدنسیون ریاس هک
 .دش دهاوخ تخادرپ

 .تسا يراذگاو لباق ناگدنسیون نیب اهتنرگ •
 .دراد دوجو فلتخم یشهوژپ تالاقم ياه تنرگ عیمجت ناکما •
 يرابجا  و تسا یفاک تاقیقحت هتیمک یگتسباو حیحص تبث اهنت تالاقم هب طوبرم زایتما زا يرادروخرب تهج : هتکن •

  .دوب دهاوخن لوا نشیلیفا ناونع هب ییوجشناد تاقیقحت هتیمک یگتسباو تبث صوصخ رد

 :ییوجشناد تاقیقحت هتیمک يروشک همان نییآ رورم هب طوبرم تابوصم

 .ییوجشناد تاقیقحت هتیمک یمومع عمجم يرازگرب طیارش داجیا و یسررب •
 : ریز حرش هب ییوجشناد تاقیقحت ياه هتیمک همان نییآ داجیا موزل •

ü وضع ناریبد يراکمه اب هاگشناد ییوجشناد ياه تاقیقحت هتیمک یلک همان نییآ نیودت  
ü رد و نیودت هاگشناد و يروشک همان نییآ هب هجوت اب ار دوخ هتیمک هب طوبرم همان نییآ تسا فظوم هتیمک ره 

 .دیامن بیوصت هدکشناد تاقیقحت هتیمک تسرپرس و هدکشناد یشهوژپ تنواعم يراکمه اب هدکشناد حطس
ü يار ي هوحن يزاس ناسکی و ییوجشناد تاقیقحت ياه هتیمک یلصا تراچ فیرعت روظنم هب هورگراک لیکشت 

 وضع مرتحم ناریبد هیلک :ارجا لوئسم ( هاگشناد حطس رد اه هتیمک يزکرم ياروش و ناریبد باختنا و يریگ
 )يزکرم ياروش

ü دشاب یم هتیمک نآ ياضعا و ریبد ي هدهع هب ییوجشناد تاقیقحت ياه هتیمک تراچ تایئزج نیودت. 

 : یناتسبات هسردم هب طوبرم تابوصم

ü یناتسبات هسردم يدورو نومزآ يرازگرب و مان تبث عورش 
ü هسردم گنیرسناپسا بذج تهج یگنهرف تاراشتنا اب هبتاکم  


