
دنودمحا عاجش  رتکد  ياقآ  بانج 
هاگشناد یشزومآ  مرتحم  نواعم 

يارب تاررقم  نیناوـق و  هب  دـهعت  رب  ینبم  خروم 1398/6/15   3  / هرامـش 51402 همان  هب   فطع  مارتحا ، و  مالس  اب     
: ددرگ یم مالعا  لیذ  حرش  هب  تنواعم  نیا  ياه  تیریدم  ياه  داهنشیپ  و  تاررقم   نیناوق و  دورولا ، دیدج  نایوجشناد 

هاگشناد تاراشتنا  پاچ و  زکرم  . 1
تالاقم اه و  هلاسر  اه / همان  نایاپ  مرت ، نایاپ  ياه  هژورپ  لماش  یملع  تادیلوت  رد  يرادتناما  لصا  تیاعر   1.1

شهوژپ رب  مکاح  یقالخا  لوصا  هب  يدنبیاپ  .  2.1
یهاگشناد عبانم  بتک و  یپکوتف  ای  يرادربسکع و  نکسا ، مدع  و  ( original) لیصا عبانم  هیهت  . 3.1

هاگشناد هدش  میسرت  فادها  ققحت  هب  کمک  تهج  رد  ششوک  شالت و  . 4.1
یگنهرف یشهوژپ و  یشزومآ ، ياه  هزوح  رد  هاگشناد  رب  مکاح  تاررقم  نیناوق و  تیاعر  .5.1

هاگشناد دانسا  زکرم  يزکرم و  هناخباتک  . 2
تفایرد ساسا  رب  یلیـصحت  لاس  مین ره  رد  نایوجـشناد  یمامت  تیوضع  تیوضع ، دنیارف  عیرـست  لیهـست و  روظنم  هب   .1.2
مرتحم نایوجـشناد  طسوت  يدارفنا  مان  تبث هب  زاین  دریگ و  یم تروص  یـشزومآ  تنواعم  زا  یهورگ  تروص  هب  اه  ماـن تسرهف 

؛ تسین
هب اهنت  یـشهوژپ  ياه  حرط اه و  هلاسر / اه همان ن اـیاپ هلمج  زا  یملع ، عباـنم  هئارا  یکینورتکلا  عجرم  تامدـخ  شخب  رد   .2.2

؛ تسین ریذپ  ناکما هدش  دای  عبانم  یکیزیف  هخسن  هب  یسرتسد  تسا و  یکینورتکلا  تروص 
: تسا ریز  حرش  هب  دنریگب  تناما  هب  دنناوت  یم نایوجشناد  هک  یعبانم  دادعت  تدم و   .3.2

؛ هتفه تدم 2  هب  باتک  دلج  دادعت 6  یسانشراک : نایوجشناد  . 1.3.2
؛ هتفه تدم 3  هب  باتک  دلج  دادعت 8  دشرا : یسانشراک  نایوجشناد  . 2.3.2

؛ هام تدم 1  هب  باتک  دلج  دادعت 12  يرتکد : نایوجشناد  . 3.3.2
: درکرید همیرج  عبانم و  دیدمت  ندنادرگزاب ، . 4.2

هدنادرگزاب طبترم  ياه  هناخباتک هب  باتک ) لیوحت  دعوم  خیرات  ) ررقم تلهم  ياضقنا  زا  سپ  دیاب  هدش ، هداد  تناما  عبانم  1.4.2
هعجارم رب  نوزفا  بتک  دـیدمت  .ددرگ  دـیدمت  تناما  تدـم  تاررقم  بوچراچ  رد  یـضاقتم و  ددـجم  زاین  تروص  رد  دـنوش و 

عقوم هب  تشگزاب  مدع  تروص ، نیا  ریغ  رد  .تسا  ریذپ  ناکما ینفلت  تروص  هب  زین  یکینورتکلا و  عجرم  زیم  قیرط  زا  يروضح ؛
، تسا رکذ  هب  مزال  .ددرگ  یم عبنم  ره  يارب  درکرید  زور  ره  يازا  هب  لایر  غلبم 3000  هب  همیرج  ذخا  بجوم  هناخباتک ، عبانم 

باـسح قیلعت  هاـم  کـی  رگید ، تاـعفد  يارب  راـطخا و  لومـشم  تسخن  راـب  يارب  عبنم  ره  يارب  هاـم   کـی  زا  شیب  ریخأـت 
؛ تسا رسیم  راب  ود  طقف  ربراک  ره  يارب  باتک  دیدمت  نینچمه  .تشاد  دهاوخ  رب  رد  ار  رظن  دروم  ربراک  تیوضع ) ) يربراک
یهاوگ تفایرد  .دـنیامن  هیوست  هاگـشناد  ياه  هناخباتک اب  شیوخ ، لیـصحت  نایاپ  رد  دنتـسه  فظوم  نایوجـشناد  هیلک   .5.2
باسح هیوست  هگرب  هئارا  هب  طونم  هریغ ) لاقتنا و  هتشر ، رییغت  ) وجـشناد تیعـضو  رد  رییغت  عون  ره  یلیـصحتلا و  غراف  تقوم 

؛ تسا هناخباتک 
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: هاگشناد يا  هناخباتک هعومجم  زا  هدافتسا  یمومع  طیارش  . 6.2
رت بسانم رتهب و  تامدـخ  هئارا  يارب  ار  هنیمز  هک  اه  هناخباتک نانکراک  نارادـباتک و  اـب  دروخرب  نسح  مارتحا و  تیاـعر  .1.6.2

؛ دیامن یم مهارف 
هدافتـسا تسا و  ریذـپ  ناکما هاگـشناد  مرتحم  ياضعا  يارب  طقف  هاگـشناد  يا  هناخباتک هعومجم  تامدـخ  زا  هدافتـسا  . 2.6.2

وضع يارب  ار  هناخباتک  تامدخ  زا  تیمورحم  تسین و  زاجم  هاگـشناد  مرتحم  نایوجـشناد  يربراک  باسح  زا  وضع  ریغ  ناربراک 
؛ دش دهاوخ  بجوم  هناخباتک 

تامدخ هئارا  يارب  هناخباتک  تازیهجت  عبانم و  يرادـهگن  ظفح و  هناخباتک ، رد  توکـس  تیاعر  طابـضنا ، مظن و  ظفح   .3.6.2
؛ تسا يرورض  رتهب 

تسا عونمم  اه  هناخباتک طیحم  رد  ندیماشآ  ندروخ و  هنوگره  . 4.6.2
.تسا یمازلا  هعلاطم  ياه  نلاس رد  یمالسا  تانوئش  تیاعر  . 5.6.2

هاگشناد یشهوژپ  روما  تیریدم  . 3
تسویپ 1) ) یشهوژپ تافلخت  قیداصم  یشهوژپ -  تافلخت  یسررب  هوحن  لمعلاروتـسد  هئارا  نمـض  یـشهوژپ  روما  تیریدم 

.تفرگ دهاوخ  رارق  نایوجشناد  رایتخا  رد  راشتنا  زا  سپ  هک  تسا  نیودت  تسد  رد  شهوژپ  رد  قالخا  هچباتک  درک : مالعا 

هاگشناد  یلغش  تیاده  ینیرفآ و  راک  زکرم  . 4

تسویپ 2) تسا ( هدش  قاصلا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رترب  نیرفآراگ  يوجشناد  قیوشت  باختنا و  همان  هویش 
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يدزی یمولع  اضردیمح  رتکد 
هاگشناد یشهوژپ  نواعم 

 : تشونور

.عالطا تهج  هاگشناد ، یشهوژپ  روما  تیریدم  مرتحم  تسرپرس  هوکساط  يدنسروخ  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  - 
.عالطا تهج  هاگشناد ، تاراشتنا  پاچ و  زکرم  مرتحم  ریدم  مدقم  دنز  ریما  رتکد  ياقآ  بانج  - 

.عالطا تهج  هاگشناد ، دانسا  زکرم  يزکرم و  هناخباتک  مرتحم  سیئر  يرهاط  يدهم  دیس  رتکد  ياقآ  بانج  - 
.عالطا تهج  یلغش ، تیاده  ینیرفآراک و  زکرم  مرتحم  تسرپرس  يزردوگ  يدهم  رتکد  ياقآ  بانج  - 
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