
و یعارز یضارا يربراک ظفح نوناق                            

اهغاب

زا اهنآ يروهرهب و موادت و اهغاب و یعارز یضارا يربراک ظفح روظنم هب - 1 هدام

هدودحم زا جراخرد اهغاب و یعارز یضارا يربراک رییغت نوناق نیا بیوصت خیرات

.دشابیم عونمم يرورض دراوم رد زج اهكرهش و اهرهش ینوناق

ینویسیمک هدهع هب اهغاب و یعارز یضارا يربراک رییغت يرورض دراوم رد - 1 هرصبت

نامزاس و یگدنزاس داهج ،يزاسرهشو نکسم ،يزرواشک ياههناخترازو ناگدنیامن زا بکرم

دوشیم لیکشت يزرواشک ترازو رظن ریز ناتسا ره رد هک يرادناتسا و تسیز طیحم تظافح

دهاوخ ربتعم دشاب ءاضعا تیرثکا ءارآ دجاو هک روبزم نویسیمک تامیمصتو ددرگیم لوحم

تبسن مالعتساای اضاقت تفایرد خیرات زا هام ود تدم فرظ تسا فظوم نویسیمک نیا و دوب

.دیامن مادقا خساپ رودص هب

و اهرهش ینوناق هدودحم زا جراخ رد اهغاب و یعارز یضارا صیخشت عجرم - 2 هرصبت

قبط اهاتسور رد نوناق نیا عوضومیضارا يربراک رییغت و تسا يزرواشک ترازو اهكرهش

.دشابیم زاجم درک دهاوخ نییعت يزرواشک ترازو هک یطباوض

کیکفت دراوم رد دنفلکم یمسر دانسا رتافد و كالما و دانسا تبث تارادا - 3 هرصبت

و اهرهش ینوناقهدودحم زا جراخ رد اهنآ يربراک رییغت و اهغاب و یعارز یضارا

.دنیامن لامعا ار روکذم ترازو رظن و مالعتسا يزرواشک ترازو زا اهكرهش

رییغت زوجم نوناق نیا تاررقم قبط اهغاب و یعارز یضارا هب هک يدراوم رد - 2 هدام

باستحا اب روکذم ياهغابو یضارا زور تمیق )%80( دصرد داتشه دوشیم هداد يربراک

روشک لک يرادهنازخ هب و لوصو نیکلام زا ضراوع تباب يربراک رییغت زا سپ نیمز شزرا

و داصتقا روما ترازو طسوت نوناق نیا عوضوم یضاراشزرا میوقت هوحن .ددرگیم زیراو

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصت هب و نییعت یئاراد

رد تعاضب مک نیکلام یصخش تنوکس يارب غاب و یعارز نیمز يربراک رییغت - 1 هرصبت

ریاس نینچمه و دیامنیم صخشم يزرواشکترازو هک یفیراعت و طباوض قبط کچوک تحاسم

.دوب دهاوخن هدام نیا عوضوم ضراوع تخادرپ لومشم یماد و يزرواشک شخب ياهزاین

ای لصتم( اهكرهش و اهرهش هعسوت تاهج تسا فلکم يزاسرهش و نکسم ترازو - 2 هرصبت

ریغ یضارا زا و یحارط اهغاب ویعارز یضارا زا جراخ رد رودقملایتح ار )لصفنم

ياهغاب و یعارز یضارا يربراک رییغت و دیامن هدافتسا يزرواشک لباق ریغ و یعارز

.دناسرب نکمم لقادح هب اراهرهش ینوناق هدودحم لخاد دوجوم

،زاجم ریغ هک نوناق نیا عوضوم ياهغاب و یعارز یضارا نیفرصتم ای نیکلام - 3 هدام

عوضوم ضراوع تخادرپهب مازلا رب هوالع دنهد يربراک رییغت ار اهغاب و یعارز یضارا

اب نیمز زور تمیق هب اهغاب و یضارا ياهب ربرب هس ات يدقن يازج تخادرپ هب 2 هدام

زا سبح هب روکذم تازاجم رب هوالع مرج رارکت تروصرد .دش دنهاوخ موکحم دیدج يربراک

نیفلختم ياههدنورپ تسا فظوم يزرواشک ترازو .دش دنهاوخ موکحم هام شش ات هام کی

هب طوبرم تایلمع فیقوت روتسد روکذم عجارم ات لاسرا یئاضق عجارم هب ار نوناق نیازا

طباوض ساسا ربو یگدیسر تبون زا جراخ رد و رداص ار نوناق نیا رد روکذم دراوم

.دنیامن رداص یعطق مکح هطوبرم

و یمومع ياهداهن و اهيرادرهش و یتلود ياهتکرش و تاسسؤم و اهنامزاس - 1 هرصبت

لومشم زین تسا مان رکذ مزلتسم اهنآهب تبسن نوناق لومش هک یتلود تاسسؤم و اهتکرش

.دنشابیم نوناق نیا تاررقم

هب نوناق نیا يارجا رد هک اهداهن و اهيرادرهش و تلود نانکراک زا کی ره - 2 هرصبت
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و یضارا ياهب ربارب هسات يدقن يازج هب دنشاب هدومن یطخت هحلاص هاگداد صیخشت

هب روکذم همیرج رب هوالع رارکت تروص رد و دیدج يربراک اب نیمز زور تمیق هب اهغاب

هب زین فلختم نارتفدرس .دش دنهاوخ موکحم اهيرادرهشو یتلود تامدخ زا مئاد لاصفنا

.دش دنهاوخ موکحم تمدخ زا قیلعت لاس ود ات هام شش

ياهدمآرد زا )%80( دصرد داتشه لداعم يرابتعا هلاس همه تسا فلکم تلود - 4 هدام

روبزم ترازو ات دیامن روظنميزرواشک ترازو هنایلاس هجدوب رد ار نوناق نیا عوضوم

ثادحا ،یضارا حیطست لماش يزرواشک یئانبریز روما فرصم هب هطوبرم ینوناق طباوض قبط

ریاب و تاوم یضارا ءایحا و بآ نیمأت یکاخ ياهدنب واهدس ،یشکهز ،يرایبآ ،لاناک

و هعلاطم روظنم هب نوناق نیا عوضوم دمآرد زا هدنامیقاب %20 دصرد تسیب و دناسرب

رد اهكرهش داجیا و اهرهش هعسوت يارب عرز و تشک لباق ریغ ياهنیمزيزاس هدامآ

.دریگیم رارق يزاسرهش و نکسم ترازو رایتخا

5 هدام نویسیمک رد يزرواشک ترازو هدنیامن نوناق نیا بیوصت خیرات زا - 5 هدام

.تشاد دهاوختیوضع ناریا يرامعم و يزاسرهش یلاع ياروش سیسأت نوناق

یضارا راتکه دصکی و رازه کی زا تشک لباق ریغ یضارا راتکه دصیس رادقم - 6 هدام

هیقب اب و هتفای صاصتخا روکذمهاگشزرو ثادحا تهج ناهفصا گرزب هاگشزرو هب طوبرم

.دش دهاوخ لمع نوناق نیا اب قباطم یضارا

تسا فلکم روکذم ترازو و دشابیم نوناق نیا يارجا لوئسم يزرواشک ترازو - 7 هدام

ناریزو تأیه بیوصتهب و هیهت هام هس تدم فرظ ار نوناق نیا یئارجا هماننییآ

.دناسرب

.ددرگیم وغل نوناق نیا اب ریاغم تاررقم و نیناوق هیلک - 8 هدام

دادرخ مکی و یس هبنشراهچ زور هسلج رد هرصبت تفه و هدام تشه رب لمتشم قوف نوناق

هب 1374.4.7 خیرات رد و بیوصتیمالسا ياروش سلجم راهچ داتفه و دصیس و رازه کی هام

.تسا هدیسر نابهگن ياروش دییأت

يرون قطان ربکایلع - یمالسا ياروش سلجم سیئر

 نوناق پاچ
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