
 بذج يزكرم تئيه يأر رودص ات يملع تئيه وضع يمومع تيحالص يسررب دنيارف :مود ماگ
 و مالعتسا ،قيقحت شخب

 ييارجا تئيه هناخريبددنيارف حرش تسارح
  تيحالص يسررب هورگراكبذج ييارجا تئيهبذج

بذج زكرميمومع
 هناماس رد يملع هبحاصم ياهزايتما دييات زا دعب .1
 هب نايضاقتم هدنورپ بذج ريبد طسوت يوضر رون
دوش يم تياده قيقحت و تسارح ،مالعتسا تمسق
 و تسارح ،مالعتسا لحارم يوضر رون هناماس رد .2
 هجيتن دعب و  ددرگ يم ماجنا مه تازاوم هب قيقحت
 هب يوضر رون هناماس قيرط زا همان هس يط يياهن
.ددرگ يم لاسرا بذج هناخريبد
 تسارح ،مالعتسا رد تيحالص دييات تروص رد .3
 يمومع هورگراك رد يسررب يارب  هدنورپ قيقحت و
 دييات مدع تروص رد و ددرگ يم يزاس هدامآ
 .دوش يم مالعا هتفاي همتاخ هدنورپ

 يمومع تيحالص هورگراك ياضعا اب يگنهامه.4
 يسررب  هسلج يرازگرب تهج نايضاقتم و
.دريگ يم تروص يمومع تيحالص
 هب هجيتن يمومع تيحالص يسررب ماجنا زا دعب .5
.ددرگ يم لاسرا بذج ييارجا تئيه هناخريبد
 رون هناماس رد يمومع هورگراك هجيتن تبث .6
بذج ريبد دييات و يوضر
 تياهن يأر و يسررب يارب هدنورپ يزاس هدامآ .7
بذج ييارجا تئيه
 يمامت بذج ييارجا تئيه هلحرم نيا رد  .8
 ياه مرف :لماش هك ار هدنورپ رد دوجوم تادنتسم
  ،تسارح ،مالعتسا ياه همان ،يملع هورگراك
 تيحالص يسررب هب طوبرم ياهمرف و قيقحت
 رداص ار يياهن يار و يسررب ار تسا يمومع
دنك يم
 مالعا هتفاي همتاخ هدنورپ دييات مدع تروص رد .9
ددرگ يم

 ادتبا ،بذج ييارجا تئيه دييات تروص رد  .10
 .ددرگ يم تبث يوضر رون هناماس رد هرداص يأر

 هب لماك تادنتسم هارمه هب ار هدنورپ هناخريبد  .11
 يكيزيف و هناماس قيرط زا يكينورتكلا تروص ود
 يياهن يأر و يياهن يسررب تهج بذج زكرم هب
.دنك يم لاسرا

 بذج يزكرم تئيه رد هدنورپ يياهن يسررب .12
 هاگشهوژپ هب  همان كي يط هجيتن  و دريگ يم ماجنا
.ددرگ يم مالعا

 مادقا و بذج يزكرم تئيه يأر تفايرد .13
3ماگ رد يناميپ بذج يارب يدعب
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