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    10/07/98 خیرات رد اضفاوه یسدنهم هورگ بوصم یشزومآ نیناوق

 يارب ،هاگشناد یشزومآ ياروش و فتع ترازو یشزومآ هماننییآ نیناوق اب نامزمه یهورگ لخاد نیناوق نیا

  :دشابیم ارجالامزال دعب هب 95 ياهيدورو
 

  :داتسا هب یفرعم -1

 .دنشابیم داتسا هب یفرعم تروص هب ذخا لباق ،يدودرم راب ود لقادح طرش اب طقف یلصا سورد -1-1

 یط وجشناد هک دنشابیم داتسا هب یفرعم تروص هب ذخا لباق یتروص رد يرایتخا یصصخت و یمازلا یصصخت سورد -2-1

 سورد نیا ذخا هب قفوم ،)هورگ ریدم هدهع رب صیخشت( دوخ هدارا زا جراخ هجوم لیالد هب ،دوخ رخآ یلیصحت لاسمین ود

 .دشاب هدشن

 و ،دنوشیم هئارا مرت ره هک یسورد يارب يدودرم راب ود لقادح طرش اب يرایتخا یصصخت و یمازلا یصصخت سورد -3-1

 .دنشابیم داتسا هب یفرعم تروص هب ذخا لباق ،دنوشیم هئارا نایم رد مرت کی هک یسورد يارب يدودرم راب کی لقادح

 هورگریدم صیخشت اب صاخ طیارش تحت ،يرایتخا یصصخت سورد و 8 مرت یمازلا یصصخت سورد يارب يدودرم طرش :هرصبت

 .دوش گنهامه هورگ ریدم اب لبق زا دیاب هرصبت نیا زا هدافتسا ناکما يارب وجشناد اذل .دشابیم ندرک رظنفرص لباق

 یلیصحت لاسمین ود زا یکی رد هک دنشابیم داتسا هب یفرعم تروص هب ذخا لباق یتروص رد يرایتخا یصصخت سورد -4-1

 .دنشاب هدش هئارا وجشناد رخآ

 .دشابیم هورگ ریدم هدهع رب داتسا هب یفرعم سورد نحتمم داتسا نییعت -5-1

 .دشاب دیاب یمرت سورد دننامه داتسا هب یفرعم سورد رد یبایزرا هوحن و ناحتما لصفرس ،سرد مجح -6-1

 ترازو یشزومآ همان نییآ قباطم ،داتسا هب یفرعم سورد دادعت و داتسا هب یفرعم ياهدحاو لک دادعت هب طوبرم تیدودحم :تاحیضوت

 هورگریدم طسوت ،داتسا هب یفرعم تروص هب فراعم هورگ سورد ذخا هب طوبرم تیدودحم .دوشیم لامعا هاگشناد شزومآ طسوت ،فتع

 .دوشیم لامعا فراعم

  ناتسبات مرت -2

 .دنشابیم فتع ترازو هب هتسباو ياههاگشناد رد ذخا لباق يروضح روط هب طقف ناتسبات مرت رد هیاپ سورد -1-2

 ترازو هب هتسباو ياههاگشناد رد يزاجم تروص هب ذخا لباق ،يدودرم راب کی لقادح طرش اب ناتسبات مرت رد هیاپ سورد -2-2

 .دنشابیم فتع

 روط هب طقف و يدودرم راب کی لقادح طرش اب ناتسبات مرت رد يرایتخا یصصخت و یمازلا یصصخت ،یلصا سورد -3-2

 .دنشابیم فتع ترازو هب هتسباو ياههاگشناد رد ذخا لباق يروضح

 لامعا هاگشناد شزومآ طسوت ،فتع ترازو یشزومآ همان نییآ قباطم ،ناتسبات مرت ياهدحاو لک دادعت هب طوبرم تیدودحم :تاحیضوت

 .دوشیم لامعا فراعم هورگریدم طسوت ،ناتسبات مرت رد فراعم هورگ سورد ذخا هب طوبرم تیدودحم .دوشیم

 اب یگنهامه و تساوخرد مرف قیرط زا دیاب رگید هورگره زا سرد عون ره ذخا  :رگید هورگ زا سرد ذخا -3

 .دشاب دصقم و ادبم هورگ ریدم



  :اضفاوه یسدنهم یسانشراک عطقم يارب فتع ترازو تسیل زا جراخ سرد ذخا -4

 و یسانشراک عطقم سورد زا ،يرایتخا یصصخت سرد ناونع هب تسیل زا جراخ سرد کی طقف دناوتیم وجشناد ره -1-4

 .دنک ذخا )3 دنب تیاعر( هورگ ریدم زا هزاجا بسک و یگنهامه اب ،یهورگره دشرا یسانشراک

 طرش ،ناتسبات مرت رد ،تسیل زا جراخ يرایتخا یصصخت سرد ناونع هب یهاگراک و یهاگشیامزآ سورد ذخا تروص رد  -2-4

 .دوشیم فرطرب 3-12 دنب رد يدودرم راب کی لقادح

 

 :یسانشراک هژورپ -5

 دروم رد ،هورگ ریدم زا یلبق هزاجا بسک و یگنهامه دیاب ،رگید هورگ زا ییامنهار داتسا اب یسانشراک هژورپ ذخا يارب -1-5

 .دریگ تروص وجشناد طسوت ،هژورپ يامنهار داتسا و هژورپ عوضوم

 زا سپ )دوشیم مالعا لاسمین ره نآ قیقد نامز( هام کی ادودح ،لاسمین ره رد یسانشراک هژورپ ذخا زا سپ وجشناد -2-5

 ،هژورپ يامنهار داتسا ،هورگ ریدم يارب هخسن راهچ رد هدش پیات تروص هب( 1ك مرف لیمکت هب تبسن دراد تصرف ذخا

 سرد تروص نیا ریغ رد .دیامن مادقا هورگ ریدم و هژورپ يامنهار داتسا طسوت نآ دییات و )وجشناد دوخ و شزومآ سانشراک

 .دوشیم فذح لاسمین نآ رد وجشناد دحاو باختنا زا هژورپ

 ،2ك مرف رد هژورپ يامنهار داتسا طسوت ،عافد يارب یگدامآ دییات زا سپ ،یسانشراک هژورپ زا عافد زوجم ذخا تهج -3-5

 .دسرب هورگ ریدم دییات هب دیاب 2ك مرف رد نحتمم داتسا و عافد خیرات

 لقادح یط تنیوپرواپ لیاف زا هدافتسا اب ،راضح و نحتمم داتسا ،هژورپ يامنهار داتسا روضح رد دیاب یسانشراک هژورپ -4-5

 .دوش هئارا هقیقد 15

  .دشابیم 20 زا )بلطم يروآدرگ و یلمع ،یسیوندک ،يزاسهیبش ،یلیلحت( عون ره زا یسانشراک هژورپ هرمن فقس -5-5

 هرمن مین ریخات هام ره يازا هب نآ زا سپ .دشابیم هژورپ ذخا خیرات زا سپ هام 9 رثکادح یسانشراک هژورپ زا عافد تلهم -6-5

 !دریگیم تروص شزومآ سانشراک طسوت ریخات تباب هرمن رسک .دوشیم رسک

 .دشابیم هاگشناد یشزومآ ياروش بوصم گنر زمرق دراوم :تاحیضوت

 


