
 
 

 

 

  ادخ مان هب

 واپ ياهرازفامرن و تامدخ تسرهف

 واپ نشیکیلپا و اههناماس
  یفرعم ) لوا

 و فیرعت ار لیذ تامدخ ناریا یقوقح هعماج و ناراکمه ،ءاضعا هب یصصخت تامدخ هئارا هعسوت ياتسار رد ،واپرهم نارفداد یقوقح هسسؤم

  :دیامن یم میدقت
 

 واپ یسیلگنا نابز دحاو -١
 زاین تروص رد و پآستاو هورگ قیرط زا هتفرشیپ و هطسوتم ،یتامدقم ،ییادتبا حطس راهچ رد هک یسیلگنا نابز هب رمارگ و هملاکم شزومآ

 .دریگیم تروص يریس اضرلادبع رتکد ياقآ تراظن تحت ،شزومآ هناماس
 

  واپ یصصخت ياهنامتراپد و اهشخب تاسلج -٢
 ،تاسلج طبض ،یسرتسد قح تباب وضع ره نکیل تسا ناگیار ًالماک ،مرتحم ياضعا هب یصصخت ياهنامتراپد و اهشخب ناریدم ياهشزومآ

 و اهشخب ياضعا طقف تسا رکذ هب مزال .دزادرپیم هنایهام كارتشا ناونع هب ار یغلبم یصخش لیافورپ تیریدم و لیکشت و يدرف ینابیتشپ

 ریاس و دنراد ار تاسلج هب یسرتسد قح هدیسر هطوبرم یصصخت نامتراپد ای شخب ریدم دییات هب اهنآ تیوضع هک واپ یصصخت ياهنامتراپد

   .دنرادن ار روکذم تاسلج رد تکرش ناکما دارفا
 

 ونیرواشم هناماس -3

 :دیامنیم هئارا تمدخ شخب ود رد
 شزومآ شخب .کی

 40 لقادح نیگنایم روط هب هام ره رد .دوب دهاوخ یسرتسد لباق ناگیار تروص هب نیالفآ و نیالنآ تروص هب واپ رد یشزومآ ياهرانیبو هیلک

 .دش دهاوخ رازگرب یصصخت یشزومآ رانیبو تعاس

 هرواشم شخب .ود

 تامدخ هئارا زا هدافتسا ناکما ،)واپ تیریدم طسوت تیحالص دییات اب ياهفرح یقوقح ناسانشراک و نازومآراک ،الکو( نایضاقتم زا کی ره

 قح و يراکمه هوحن تسا یهیدب .تشاد دنهاوخ ار هدنریگ هرواشم ناونع هب نایضاقتم مامت و هدنهد هرواشم بلاق رد نیالنآ هرواشم

 .دش دهاوخ فیرعت هناگادج لمعلاروتسد قبط هرواشملا

 .دومن دهاوخ هدافتسا لودج 4 فیدر زا تروص نیا رد دشاب هتشاد ار نیالنآ هرواشم و شزومآ تامدخ تفایرد دصق ناماوت یضاقتم رگا -4
 

 واپ نیالنآ عماج هناماس -5
 نیفرط تادهعت و فیاظو ،درکلمع رب تراظن و يریگشرازگ ،نآ متخ ات هدنورپ لیکشت دنور زا اههطساو و ذغاک فذح فده اب هناماس نیا

 .تسا هدش فیرعت ... و ناعفنيذ ،ناریدم ،لکوم ،لیکو هب دودحم یسرتسد قح و صاخ ياهلمعلاروتسد قبط
 

 واپ ياهدادرارق هناماس -6
 فیرعت اهنآ زا ینابیتشپ و شراگن و میظنت رب حیحص تراظن واهدادرارق میظنت تراهم و شناد تیوقت و یهدناماس فده اب اهدادرارق هناماس

 هدافتسا لباق ... و اهراک و بسک نابحاص ،اهتکرش ناریدم هتبلا و ياهفرح یقوقح ناسانشراک و نازومآراک ،الکو زا کی ره يارب و تسا هدش

 .دش دهاوخ مالعا هناگادج لمعلاروتسد قبط همحزلاقح و يراکمه هوحن تسا یهیدب .دشابیم
 

 واپ نشیکیلپا -7
 یصاصتخا تروص هب واپ نشیکیلپا قیرط زا ،دهدیم یضاقتم هب هک یقوقح ینابیتشپ تامدخ رب هوالع ،یصصخت نامزاس کی ناونع هب واپ

 ،يرگشدرگ ،ياهمیب ،تمالس ،یهافر ،یکناب تامدخ زا ياهعومجم نینچمه .دیامنیم هئارا یضاقتم صخش تیروحم اب  ار تامدخ نامه

 .دیامنیم میدقت یضاقتم صاخ عوجر بابرا و نالکوم هب يرادافو داجیا فده اب ار ... و تمالس
 

 



 
 
 

 تیوضع قح )مود

 )هنایهام( تیوضع قح ینابیتشپ تامدخ ياوتحم فیدر
 ناموت 000/100 )رمارگ و هملاکم( یسیلگنا نابز دحاو 1

 ناموت 000/100 یصصخت ياهنامتراپد و اهشخب تاسلج رد تکرش 2
 ناموت 000/300 )نیالنآ هرواشم ای شزومآ طقف( ونیرواشم هناماس زا هدافتسا 3

 ناموت 000/500 )نیالنآ هرواشم+شزومآ( ونیرواشم هناماس زا هدافتسا 4
 ناموت 000/500 واپ نیالنآ عماج هناماس زا هدافتسا 5

 ناموت 000/500 واپ ياهدادرارق هناماس زا هدافتسا 6
 ناموت 000/600 واپ نشیکیلپا زا هدافتسا 7

 ناموت 000/600/2
  هژیو تافیفخت )موس
 واپ ناراکمه و ءاضعا )لوا

 )هنایهام( تیوضع قح فیفخت نازیم واپ نشیکیلپا و اههناماس زا ینابیتشپ تامدخ هیلک زا هدافتسا نایضاقتم دک

 00/300 دصرد 85 )اههورگ هیلک( ياهفرح یقوقح ناسانشراک هورگ ياضعا 101

 000/400 دصرد80 )101 فیدر زا ریغ هب( واپ یصصخت ياهنامتراپد و اهشخب ياضعا 102

 دنتسه واپ اب  هنایلاس يراکمه دادرارق ياراد هک اهناتسرهش و نارهت رد لیکو ناراکمه 103
 000/600 دصرد 70 )2 و 1 ياهفیدر ناراکمه زا ریغ هب(

 000/800 دصرد 60 )101-3 ياهفیدر ناراکمه زا ریغ هب ( واپ نانادقوقح هاگشاب ياضعا 104

 
 نایضاقتم ریاس )مود

 000/400 دصرد 80 )رفن 30 زا شیب ( تامدخ هیلک یضاقتم 105

 000/500 دصرد 75 )رفن 30 ات 21 ( تامدخ هیلک  یضاقتم 106

 000/600 دصرد 70 )رفن 20 ات 11 ( تامدخ هیلک  یضاقتم 107

 000/700 دصرد 65 )رفن 10 ات 6 ( تامدخ هیلک یضاقتم 108

 000/800 دصرد 60 )رفن 5 ات 2 ( تامدخ هیلک یضاقتم 109

 000/000/1 دصرد 50 )رفن  1 ( تامدخ هیلک یضاقتم 110

 
 .واپ ناراکمه و ءاضعا ياهفرح تادهعت و فیاظو يارجا ياتسار رد رگم تسا يرایتخا ،واپ نشیکیلپا و اههناماس زا ینابیتشپ تامدخ زا هدافتسا :)1( هجوت

  .)101 -3( ياهدک نایضاقتم ًاصوصخ دشاب تامدخ هیلک زا هدافتسا ،یضاقتم تیولوا هک تسا هدش لامعا ياهنوگ هب تافیفخت :)2( هجوت

 000/000/2 غلبم نایضاقتم هیلک يارب هژیو فیفخت لامعا اب و )3( و )2( ، )1( ياه فیدر فذح زا سپ تمیق هبساحم يانبم ،یلک تامدخ زا هدافتسا رد :)3( هجوت

 افرص نایضاقتم ریاس نیاربانب .دراد )103 و 102 ،101 ياهفیدر(واپ ناراکمه و ءاضعا هب صاصتخا طقف )2( و )1( ياهفیدر تسا رکذ هب مزال .دشاب یم ناموت

 .دنراد ار ینابیتشپ تامدخ ياوتحم لودج )3-7( ياهفیدر هب یسرتسد ناکما

 ار یقوقح رتافد و تاسسوم،اهتکرش ،اهنامزاس ،یقوقح تارادا و اهدحاو یقوقح ناسانشراک و نازومآراک ،الکو ًالوصا )105 -10( ياهدک نایضاقتم :)4( هجوت

 يوگول و مان اب یصاصتخا نایضاقتم يارب واپ نشیکیلپا تسا یهیدب .دش دهاوخ هئارا ناشیا هب ینابیتشپ تامدخ ،لقتسم همانمهافت کی بلاق رد هک دنوشیم لماش

 .دوب دهاوخ يزاسهدایپ لباق نشیکیلپا يور رب یضاقتم صوصخم تامدخ هئارا تیلباق هوالع هب دش دهاوخ میدقت یقوقح رتفد ای هسسوم ،تکرش ،نامزاس رظن دم

 رد بیترت هب اهدک مامت يارب هنایهام كارتشا قح ، )1 -7( ياهفیدر تامدخ هیلک یلامتحا تالاکشا و تاداریا عفر و نایضاقتم قوقح ظفح روظنم هب :)5( هجوت

 هیلک لیمکت زین و تاداریا و تالاکشا عفر اب 01/07/1399 خیرات زا و دوب دهاوخ )ناموت 000/200( رویرهش و دادرم ،ریت ياههام و )ناموت 000/150( دادرخ هام

-4( تامدخ ریاس و هام دادرخ زا )شزومآ شخب 3( و )2( ،)1( ياهفیدر تامدخ تسا رکذ هب مزال .دش دهاوخ تفایرد قوف لودج قبط هنایهام كارتشا ،تامدخ

 .دش دهاوخ لیمکت هام رویرهش زا )7

                                                                                           

                                                                                                                                                        

 دیشاب قفوم       
 واپ رهم نارفداد یقوقح هسسوم کیتامروفنا دحاو

 


