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 لوا شخب

 لباقم رد ،روشک یصوصخ روتکس لماش داهن کی ناونع هب )هسسؤم( رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم
 سیف”لیصحت هنیزه مان تحت رتسمس ره یارب ار یصخشم تمیق ، نیلصحم هب یلیصحت تامدخ هئارا
 نیا ، نیلصحم زا مزال تارایعم قبط سیف ذخا زا نانیمطا و تیفافش تهج .دیامنیم تفایرد “رتسمس
 .دشاب یم ارجا لباق و هدیدرگ بیترت لمعلازرط

 )راورتسمس سیف( یلیصحت هنیزه:لوا هدام

 زا یلیصحت 	تامدخ هئارا لباقم رد هک تسا یلوپ نیعم رادقم زا ترابع لمعلازرط نیا رد یلیصحت هنیزه
 .دوشیم هتخادرپ راو رتسمس روط رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم هب نالصحم بناج

 اه هنیزه عاونا :مود هدام

 : تسا لیذ یازجا لماش لمعلازرط نیا رد اه هنیزه

 یضاقتم طسوت هک تسا یلوپ نیعم رادقم زا ترابع :روکناک ناحتما رد تیلومش هنیزه .۱
 .ددرگیم تخادرپ روکناک ناحتما رد تیلومش تراک ذخا تهج و هسسؤم یدورو ناحتما رد تیلومش
  .ددرگیم غالباو رشن هسسؤم یتاغیلبت یاهرشورب رد لوپ نیا رادقم

 رد بایماک یضاقتم طسوت هک تسا یلوپ نیعم یرادقم زا ترابع :)هلخاد سیف( مان تبث هنیزه .۲
 یلصحم تراک تفایرد و هتلوکاف هب یفرعم ، هسسؤم رد مان تبث لحارم یط تهج روکناک ناحتما
 نییعت هسسؤم یرادا و یلام تینواعم  بناجزا ،ترورض و هبساحم بسح رب غلبم نیا .دوشیم هتخادرپ
 .دشاب یم تخادرپ لباق یلیصحت هرود مامت رد راب کی یارب هرکذتم غلبم .ددرگیم غالبا و

  :زا ترابع یلیصحت هنیزه : )راورتسمس سیف( یلیصحت  هنیزه .۳

 تهج هسسؤم یلام تیریدم هب لصحم بناج زا راو رتسمس روط هک تسا یلوپ نیعم رادقم •
 ؛دوشیم هتخادرپ لیصحت همادا

 



یلیصحت هنیزه ذخا لمعلازرط  

 

3 

 

 

 اب تیکرام تیعضو هعلاطم و دیاع یدصیف هفاضا هب یلیصحت فراصم هبساحم هب رظن غلبم نیا •
 یارب مان تبث نایرج رد و هدیدرگ نییعت دیدج رتسمس ره زاغآ زا لبق هریدم تیئه هلصیف
  .ددرگیم غالبا لومشلا دیدج نیلصحم

 رییغت لباق لیصحت لمکم هرود نایرج رد و هدوب تباث سرد لماش نیلصحم یارب هرکذتم غلبم •
  .دشاب یمن

 قوف یلیصحت هنیزه لماش رتسمس متخ تاناحتما لوا سناچ و ٪۲۰ ناحتما یرازگرب فراصم •
 ،دشاب یم رکذلا

  هنیزه رادقم فراصم هسسؤم هریدم تأیه هلصیف ساسا رب مود سناچ ناحتما یرازگرب تهج  •
 زاغآ رد ،مود سناچ ناحتما یارب هدش نییعت هنیزهرادقم .ددرگ یم ذخا و نییعت هناگادج
  ؛دوشیم هدیناسر نیلصحم عالطا هب رتسمس

 ،نیلصحم یدنم هقالع تروص رد هسسؤم زا جراخ رد هتشر اب طبترم یلمع یاهراک فراصم •
  .دشابیم لصحم شودب

 رد نآ یارجا هوحن و هدوب لمتحم ییانثتسا تالاح رد لصحم یلیصحت هنیزه رد فیفخت یارجا •
  .ددرگیم صخشم لمعلازرط نیا تافیفخت شخب

 زا جراخ تپیرکسنارت و مولپید لحارم یط فراصم:	تغارف دانسا لحارم یط تخادرپ هنیزه .۴
 رادرب هنیزه ریداقم و تیعضو اب بسانت رد ، هسسؤم هریدم تأیه هلصیف ساسارب و هدوب لیصحت هنیزه
 دانسا لحارم یط یارب هدش نییعت هنیزهرادقم .ددرگ یم تخادرپ لیصحت متخ رد  ،هدیدرگ نییعت
  .دوشیم هدیناسر لصحم عالطا هب مان تبث نامز رد ،تغارف

 جراخ امنهر داتسا مادختسا و همان نایاپ لیمکت فراصم :)فارگونوم( همان نایاپ لیمکت هنیزه .۵
 تخادرپ همان نایاپ نیودت متخ رد و نییعت هسسؤم هریدم تأیه هلصیف ساسا رب و هدوب لیصحت هنیزه زا
 هدیناسر لصحم عالطا هب مان تبث نامز رد همان نایاپ لیمکت یارب هدش نییعت هنیزه رادقم .ددرگیم
  .دوشیم
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 یلیصحت هنیزه تخادرپ مزیناکیم:موس هدام

 هسسؤم یکناب باسح هب ،یلام تیریدم زا هفرعت ذخا اب )یناغفا ۵۰۰( زا رتشیب تخادرپ هنوگ ره .۱
  .دوشیم هدرپس هسسؤم یلام تیریدم هب هرابود نآ یلیوحت دنس و هدیدرگ تخادرپ

 هب رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم یلام تیریدم فرط زا صاخ یلوپ دیسر ،تخادرپ عون ره یارب .۲
 یم عومسم ریغ و یغلم دیسر نتشاد تسد رد نودب تخادرپ یاعدا عون ره .ددرگیم عیزوت لصحم
  .دشاب

 ینثتسم هدام نیا )۱( هرقف مکح زا )یصاصتخا/یمومع( روکناک ناحتما تیلومش سیف تخادرپ.۲
 تامادقا تهج نآ یلیوحت دنس و تخادرپ یضاقتم طسوت هسسؤم یلام تیریدم هب هرکذتم سیف و هدوب
  .دوش هدرپس رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم نالصحم روما تینواعم هب ).… تراک هیهت( یدعب

 :دشاب یم ارجا لباق  لیذ لکش هب هلحرم هس رد یکشیپ ای و طاسقا لکش هب یلیصحت هنیزه .۳

  ؛تیوه تراک ذخا نیح رتسمس عورشرد لیصحت هنیزه )دصیف ۲۵( تخادرپ •
 ؛دصیف تسیب تاناحتما زاغآ زا لبق لیصحت هنیزه )دصیف ۵۰( تخادرپ •
  ؛رتسمس ییاهن تاناحتما زاغآ زا لبق لیصحت هنیزه )دصیف ۲۵( تخادرپ •
 نآ هب رداق لصحم هکیتروص رد یکشیپ تروص هب رتسمس یلیصحت هنیزه عومجم تخادرپ •

  .دشاب

 هدام نیا )۳( هرقف جردنم ینامز عطقم رد ار شیوخ تخادرپ لباق یلیصحت هنیزه ،لصحم هاگره .۴
 :ددرگیم همیرج تخادرپ هب فلکم لیذ لودج قباطم ،ریخات تشادرظن رد اب ، دیامنن هیفصت
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 ساسا رب همیرج یدصیف
  رتسمس سیف

  تخادرپ نامز

 هدش نییعت داعیم زا ریخات زور هد  دصیف ۱۰

 هدش نییعت داعیم زا ریخات زور یس  دصیف ۲۰

 هدش نییعت داعیم زا ریخات زور تصش  دصیف ۳۰

  هدش نییعت داعیم زا ریخات زور دون دصیف ۵۰

 

 رتسمس یلصا سیف هوالع رب رتسمس متخ رد هدام نیا )۴( هرقف لودج جردنم همیرج رادقم :۱ هرصبت
  .تشاد دهاوخن ار تیاکش قح لصحم و هدوب تخادرپ لباق

 رد یماظن یاوق لماش نیلصحم تیلوغشم ،یضیرم ،براقا توف ( ییانثتسا تالاح رد :۲ هرصبت
 فاعم همیرج تخادرپ زا لصحم ،هدننک عناق دنس هیارا تروص رد ) .... یتیالو نوریب فیاظو
 .ددرگیم

 لیصحت هنیزه دادرتسا :	مراهچ هدام

  ؛ددرگیمن درتسم یناونع چیه تحت )هلخاد سیف( مان تبث سیف و روکناک رد تیلومش سیف .۱

 درتسم نآ هدش تخادرپ سیف دیامن لیجأت یاضاقت ،یلیصحت سیف تخادرپ زا دعب لصحم هاگره .۲
  ؛دبای یم لاقتنا نآ یدعب لاس ای و رتسمس هب و هدیدرگن



یلیصحت هنیزه ذخا لمعلازرط  

 

6 

 و هدومن تخادرپ ار رتسمس لماک سیف ،ددرگیم لیصحت زا مورحم  ،ینوناق لیالد هب لصحم هاگ ره .۳
 ؛دبای یمن هداد لاقتنا یدعب رتسمس هب ای و تخادرپ زاب ،هدش تخادرپ لوپ زا یغلبم چیه

 دادرتسا لباق لیذ ینامز لودج قباطم نآ هدش تخادرپ سیف  ،لیصحت زا لصحم فارصنا تروص رد .۴
  :دشابیم

 
 رتسمس سیف ساسا رب دادرتسا لباق یدصیف کاکفنا نامز
 دصیف ۱۰۰  سرد عورش زا لبق
 دصیف ۷۵ رتسمس لوا هتفه نایرج رد
 دصیف ۵۰ رتسمس مود هتفه نایرج رد
 دصیف ۲۵ رتسمس موس هتفه نایرج رد

 دصیف ۰ نآ زا سپ

 

 تروص هسسؤم یلام تیریدم فرط زا ، یتفایرد دیسر دنس تیورب دادرتسا لباق هجو تخادرپ .۵
 .دریگیم

 تخادرپ یاه هنیزه مامت ،ددرگن لیکشت یلیلد ره ربانب لصحم رظن دروم فنص هکیتروص رد :هرصبت
  .دشاب یم دادرتسا لباق هسسؤم یلام تیریدم بناجزا ،یتفایرد دنس تیورب لصحم بناج زا هدش

 
 یلیدبت ای لیجأت تساوخرد :	مجنپ هدام

 یم شیوخ یلام تاباسح مامت هیفصت هب فلکم لصحم ، یلیدبت ای و لیجأت تساوخرد تروص رد
  . تشاد دهاوخن ار تیاکش قح و هدیدرگن لحارم یط لصحم تساوخرد نآ ریغ رد .دشاب

 

 



یلیصحت هنیزه ذخا لمعلازرط  

 

7 

 مود شخب

 فیفخت

 هعماج راشقا مامت یارب ار لیصحت یاه هنیمز ات تسا هدومن شالت هراومه رهزا یلاع تالیصحت هسسؤم
 نیلصحم قیوشت و ،تعاضب مک نایضاقتم  یارب لیصحت یزاس هنیمز تهج ،روظنم نیدب .دزاس مهارف
 هسسؤم نانچمه  .دریگیم رظن رد یلیصحت هنیزه تخادرپ رد ار ییاه فیفخت ،طیارش نیدجاو و ،زاتمم
 اه داهن ریاس ای و یلاع تالیصحت مرتحم ترازو اب ییاه همانمهافت یاضما اب رهزا یلاع تالیصحت
  .دریگیم رظن رد اهنآ بناج زا هدش یفرعم نیلصحم یارب ار ییاه فیفخت،

 فیفخت رودص عجارم ددعت یریگولج و یزاس ناسکی ،تافیفخت هزادنا نییعت ، تیفافش داجیا  یارب
  . تسا هدیدرگ دقعنم لیذ رارق فیفخت لمعلا روتسد دراوم

 فیفخت فیرعت :مشش هدام

 دجاو لصحم یارب هک رتسمس یلیصحت هنیزه زا صخشم یدصرد شهاک زا تسا ترابع فیفخت
 .دباییم صاصتخا طیارش

 فیفخت یارجا هوحن :متفه هدام

 چیه و دشاب یم تباث و هدیدرگ نییعت ،لوا رتسمس یارب مان تبث نامز رد فیفخت یدصیف رادقم
   .دشابیمن ارجا لباق لیصحت نایرج رد )نآ رادقم ندش دایز ای مک ( یرییغت

 فیفخت یارجا تیحالص :متشه هدام

 یعجرم چیه .ددرگیم نییعت هسسؤم تسایر یروظنم و هریدم تأیه داهنشیپ اب فیفخت رادقم .۱
  . درادن ار نیلصحم یارب فیفخت یارجا تیحالص یرگید

 یروظنم نودب لصحم یارب ار یفیفخت هسسؤم نادنمراک زا یکی هکنیا رب ینبم یاعدا هنوگره .۲
  .دشابیمن عمس لباق و وغل تسا هدومن نییعت هسسؤم تسایر
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 اه داهن یارب فیفخت :مهن هدام

 ساسا رب ،اه داهن ریاس ای و یلاع تالیصحت مرتحم ترازو بناج زا هدش یفرعم نیلصحم یاه فیفخت
 .دشاب یم ارجا لباق همانمهافت دافم

 ییانثتسا یاه هیسروب :مهد هدام

 زا یدودعم دادعت یارب ییانثتسا تروص هب ار  یلیصحت یاه هیسروب ،یبایزرا هب رظن هسسؤم تسایر
 ،حلسم یاه ورین یادهش یاه هداوناخ ،لصحم بذج و بلج نیلاعف ، تعاضب یب نیلصحم
 هب رظن لیصحت نایرج رد ینامز ره رد ییانثتسا یاه فیفخت .دریگیم رظن ردروشک  ...نیلولعم
  .دشاب یم ارجا لباق هسسؤم تسایر دیدحالص

 زاتمم نیلصحم فیفخت :مهد هدام

 و ییوجشناد قالخا تیاعر تشادرظن رد اب زاتمم نیلصحم رد رتشیب هزیگنا داجیا و قیوشت روظنم هب
  : لیذ یاه فیفخت  ،هسسؤم تسایر یدییات اب ،هطوبرم هتلوکاف لماک تیاضر

  )دصیف ۷۵ ( هرمن لوا -
  )دصیف ۵۰ ( هرمن مود -
  )دصیف ۴۰ ( هرمن موس -

  .دشابیم ارجا لباق

  . دشاب یم رابتعا لباق رتسمس کی یارب و لصحم یدعب رتسمس رد فیفخت نیا :۱ هرصبت

 ساسا رب فیفخت ، ،ددرگیم هجرد زیاح هرابود یدعب یاه رتسمسرد لصحم هک یتروص رد :۲ هرصبت
  .دشاب یم ارجا لباق هرابود هدام نیا هدش نییعت رایعم

 فیفخت رادقم ،ددرگیم هجرد زیاح )ریخا رتسمس( متشه رتسمس لصحم هکیتروص رد :۳ هرصبت
  .ددرگیم رسک یو همان نایاپ لیمکت  هنیزه زا هدش نییعت
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 یقیوشت فیفخت :مهدزای هدام

 رد ار دوخ یلیصحت هنیزه عومجم هک ینیلصحم یارب ،یلیصحت هنیزه تخادرپ شیپ رد قیوشت روظنم هب
 دصیف ۵ دنیامن یم هیفصت ار شیوخ رتسمس باسح و تخادرپ رتسمس لوا هتفه نایرج رد و طسق کی
 .دوش یم هتفرگ رظن رد )هسسؤم سیف لصا زا( فیفخت

  فیفخت لاقتنا :مهدزاود هدام

 لصحم تروصنآ رد هک دیامن ضیوفت یرگید لصحم هب ار شیوخ ٔهدش روظنم فیفخت دناوتیم لصحم
 اب یلیصحت هنیزه تخادرپ هب فلکم یمود لصحم و لیصحت لمکم هنیزه تخادرپ هب فلکم یلوا
  .دنشاب یم فیفخت یرسک

 فیفخت یارجا مدع :مهدزیس هدام

 : دندرگیمن فیفخت لماش دنشاب هتشاد رارق لیذ یاه یروگتک رد هک ینیلصحم

 ؛دنراد نیلپسید و مظن هتیمکرد فلخت هقباس هک ینیلصحم .۱

 اما دنوشیمن فیفخت قحتسم دنیامنیم لیصحت ،یلیصحت هسسؤم ود رد نامز کیرد هک ینیلصحم .۲
  .دنناوتیم هدومن ذخا ار فنص رد هجرد فیفخت

 
 و لیدعت ۰۵/۱۰/۱۳۹۸ خیرات هب و بیوصت ۰۵/۰۹/۱۳۹۵ خیرات هب هدام ۱۳ رد لمعلازرط نیا
   .دشاب یم ذفان هسسؤم یملع یاروش یروظنم زا سپ

 
  
  
	 

 


