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مادٌ یل قاوًن تسيیج تغریٍ تا شیس مادز ي حمایت اش  2ضًاتط ي معیازَای مًضًع تثصسٌ 

 مادزان دز ديزان شیسدَی :

 

 الف : مًازد ضسيزت پصشنی

 

 ضشٚست ٞبی تجٛیض ضیش ٔػٙٛعی دس خب٘ٝ ٞبی ثٟذاضت ، ٔشوض ثٟذاضتی دسٔب٘ی ضٟشی ٚ سٚستبیی

 اص :عجبستٙذ 

 مطلًب وثًدن ومًداز زشد شیس خًاز: -1

الصْ است ضٕٗ ٔطبٚسٜ ثب ٔبدس ثشای پی ثشدٖ ثٝ ٔطىالت تغزیٝ ای ضیش خٛاس آٔٛصش ٞبی الصْ ثهٝ   

ستبٖ ٚ تخّیٝ ٔشتت آٖ ÷ٔبدس ٚ خب٘ٛادٜ دس ٔٛسد ٚضعیت غحیح ضیش دادٖ ، ٔىیذٖ غحیح ٚ ٔىشس 

ٝ ٌشدد ٚ حٕبیت سٚا٘ی خب٘ٛادٜ ٘یض جّهت ضهٛد ٚ   تٛسظ ضیش خٛاس ، ٕٞچٙیٗ تغزیٝ ٔتعبدَ ٔبدس اسائ

 اص ثیٕبس ٘جٛدٖ ضیش خٛاس اعٕیٙبٖ حبغُ ٌشدد.  

تٛغیٝ ضٛد وٝ ٔبدس پس اص حذاوثش پٙج سٚص ٔشاجعٝ ٕ٘بیذ . ایهٗ ٔاللهبت ثهشای اعٕیٙهبٖ یهبزتٗ اص      

ت اِٚیهٝ  سٚص اص ٔاللهب  51ا٘جبْ تٛغیٝ ٞب ، جّت سضبیت ٔبدس ٚ حٕبیت اص اٚست . أب چٙب٘چٝ پس اص 

ٕ٘ٛداس سضذ ضیش خٛاس حبغُ ٘طٛد ، تٛغیٝ ثٝ ضشٚع تغزیهٝ ٔػهٙٛعی اٚ ثهٝ عهٛس      دس تغییش ٔغّٛثی

 وٕىی ثال ٔب٘ع است .

 

 چىد قلًیی -2

تغزیٝ چٙذ لّٛ ٞب ثب ضیش ٔبدس ، سضذ آٟ٘ب ٔغّٛة ٘جبضذ الصْ است ثب ٞش ضیش خهٛاس  چٙب٘چٝ عّی سغٓ 

 سا ثٝ ٞش یه ثش حست ٕ٘ٛداس سضذ آ٘بٖ تٛصیع وٙٙذ .ثعٙٛاٖ یه لّٛ ثشخٛسد ٕ٘بیٙذ ٚ ضیش ٔػٙٛعی 

 

 تیمازیُای مصمه ي صعة العالج مادز وظیس : -3

ثیٕبسی ٞبی وّیٛی ، لّجی ، وجذی ، جٖٙٛ ٚ سٛختٍی ضذیذ ٞش دٚ پستبٖ وٝ ٔٙجش ثٝ ٔعِّٛیهت ٚ  

 اص وبس ازتبدٌی ٔبدس ٚ اختالَ دس ضیش دٞی اٚ ٌشدد ثٝ تطخیع یب تبییذ پضضه ٔتخػع.

 

 ي َا ي مًاد زادیً امتیً  داز -4

       ٔٛاسدی وٝ ٔبدس ٔججٛس ثٝ استفبدٜ ٔستٕش ) ثهیص اص یىٕهبٜ ا اص داسٚ ٞهبیی ٘ یهش آ٘تهی ٔتبثِٛیتٟهب      

ٔشوبپتٛپشیٗ ٚ .... ا ثشٚٔٛ وشیپتیٗ ، زهٗ دیهٖٛ ، ِیتیهْٛ ،    ٚوسبت ، ٞیذسٚوسی اٚسٜ ، ش) ٔب٘ٙذ ٔتٛت

تبٔٛوسیفٗ  ٚ زٗ سیىّیذیٗ  ثٛد٘ذ ٚ یب ٔبدس ٔعتهبد   اسٌٛتبٔیٗ ) ثب دٚص ٔػشزی دس دسٔبٖ ٔیٍشٖ ا ،



ثٝ ٔٛاد ٔخذس تضسیمی ٘ یش وٛوبئیٗ ٚ ٞشٚئیٗ ثبضذ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٛاد سادیٛ اوتیٛ دس ٔذت دسٔهبٖ ثهب   

   ٘ ش پضضه ٔعبِج.

الصْ ثٝ روش است وٝ چٙب٘چٝ ضشٚست استفبدٜ اص داسٚٞبی روش ضذٜ ثشای ٔذت وٕتش اص یىٕبٜ ٚجهٛد  

پستبٟ٘ب ثٝ ٔٙ ٛس تذاْٚ تِٛیهذ ضهیش،   آٔٛصش ٔبدس ثشای دٚضیذٖ ضیش ٚ تخّیٝ ٔشتت داسد ثبیذ ضٕٗ 

تغزیٝ ثب ضیش دایٝ تٛغیٝ ضٛد ٚ دس غٛست عذْ أىبٖ غشزب ثشای ایٗ ٔذت ضهیش ٔػهٙٛعی ثهٝ ضهیش     

ٔػشف ٔتٛ تشٚوسبت دس حذ ٞفتٝ ای یهه سٚص   خٛاس دادٜ ٚ استفبدٜ اص لبضك ٚ استىبٖ تٛغیٝ ضٛد .

تشیت سٚٔبتٛئیذ ٔبدساٖ ، ٔٙع ضیشدٞی ٘ذاسد زمظ ثبیذ ٔبدس ثعذ اص ٔػشف داسٚ ثهٝ ٔهذت   دس دسٔبٖ آس

سبعت زشص٘ذش سا ضیش ٘ذٞذ ) الصْ است ضیش خٛدسا دٚضیذٜ ٚ دٚس ثشیضد ٚ ضیش خٛاس سا ثهب ضهیش    42

 دٚضیذٜ ضذٜ خٛد وٝ لجال آٔبدٜ ٚ ٍٟ٘ذاسی وشدٜ است تغزیٝ ٕ٘بیذ .ا

پشٚپیُ تیٛساسیُ ٚ ٔتی ٔبصَٚ ٔٙعی ٘ذاسد  ِٚی ثبیذ ثیٗ صٔبٖ ٔػهشف  داسٚٞبی آ٘تی تیشٚئیذ ٔثُ  

 ٔبٜ ٔب٘یتٛسیًٙ ضٛد . 3سبعت زبغّٝ داضتٝ ٚ ٘ٛصاد  2تب  3داسٚ ٚ ضیشدٞی 

 دس ٔٛسد سبیش داسٚٞب ثٝ جضٜٚ آٔٛصضی ضیش ٔبدس  ٔشاجعٝ ضٛد .

 

 : دس غٛستی وٝ ٍٟ٘ذاسی وٛدن ثعٟذٜ پذس ثبضذ .  جدایی يالدیه -1

 ز  فًت ماد -6

 : ضٕٙب آٔٛصش ٞبی الصْ ثٝ ٔبدس ثشای ایجبد ضیشدٞی اسائٝ ٌشدد.   فسشود خًاودگی -7

 

 

 طثق شسایط ذیل عمل مىد: تایدصديز مًپه شیس مصىًعی  مسؤيل
 

 ٔشالجت اص وٛدن پشٚ٘ذٜ ی خب٘ٛاس تطىیُ دٞذ. ثشای -7-5

 :ٔیٍیش٘ذ  ماملوٛپٗ  وٛدوب٘ی وٝ اص ضیش ٔبدس ثٝ دالیُ صیش ٔحشْٚ ا٘ذ – اِف

جذایی ٚاِذیٗ دس غٛستی وٝ وٛدن ٘هضد ٔهبدس ٍٟ٘هذاسی ٘طهٛد،      خٛا٘ذٌی،زٛت ٔبدس، زشص٘ذ  

ٞهب،   ٔتبثِٛیهت  اِعهال  ٔهبدس، ٔػهشف ثشخهی داسٚٞهب ٔب٘ٙهذ آ٘تهی        غهعت  ٚٞبی ٔهضٔٗ   ثیٕبسی

دٚص ٔػههشزی دس دسٔههبٖ ٔیٍههشٖ،  ثههب Cدیههٖٛ، ِیتیههْٛ، اسٌٛتههبٔیٗ  زٙههیٗثشٚٔههٛوشیپتیٗ، 

ا، ٔبدساٖ ٔعتهبد ثهٝ ٔهٛاد ٔخهذس تضسیمهی )وٛوهبییٗ یهب        PCPزٗ سیىّیذیٗ ) زٗ، تبٔٛوسی

 پضضه ٔعبِج.   ٘ شٔذت دسٔبٖ ثب  عَٛ ٞشٚییٗا، ٔٛاد سادیٛ اوتیٛ دس

)اعهٓ اص   ٘یسهتٙذ ٔػشف ضیش ٔبدس اص ٔٙحٙی سضذ ٔغّٛثی ثشخٛسداس ثب ٚجٛد وٛدوب٘ی وٝ  -ة

 :ٔیٍیش٘ذ  ممنیوٛپٗ  ا لّٛیی یب چٙذلّٛیی یه

وهٓ ضهذٜ    شچٙبٖ سضذ ٔغّٛة ٘ذاضهتٝ یهب سضهذ    سٚص دْٚ ٞٓ 51اص  ثعذچٝ ضیشخٛاس  . چٙبٖ

ٔػٙٛعی ٕٞشاٜ ثب تذاْٚ تغزیٝ ثهب ضهیش ٔهبدس تٛغهیٝ ٚ دس غهٛست       ضیشثبضذ، ازضایص دزعبت 

 ضٛد.   غبدس ٔی وبُٔغذٚس وٛپٗ ضیش ٔػٙٛعی، وٛپٗ ثٝ غٛست  ٔسؤَٚدیذ  غالح

 



 

  :1 ترمس

ایشا٘هی عٕهُ    ازهشاد ت ٔعتجهش، ٔب٘ٙهذ سهبیش    ثشای ازبغٙٝ دس غٛست داضتٗ وبست ٟٔبجش –اِف 

ٝ  ٔػهٙٛعی ضٛد. چٙب٘چٝ زبلذ وبست ٟٔهبجشت ثبضهٙذ، ٔطهَٕٛ اسهتفبدٜ اص ضهیش       ٔی ای  یبسا٘ه

دس ٔهٛسد   الصْٞهبی   ثبضٙذ ٍٔش آٖ وٝ وٕیسیٖٛ ضیش ٔػٙٛعی ضٟشستبٖ پس اص ثشسسهی  ٕ٘ی

 .ذٞذثای سا  ٚضعیت خب٘ٛادٜ ٚ ضیشخٛاس اجبصٜ استفبدٜ اص ضیش ٔػٙٛعی یبسا٘ٝ

 

ضذٖ  ثستشیدس ٔٛاسد جذایی ٔٛلت ٔبدس ٚ وٛدن ثٝ عّت ٔٛاسد اٚسطا٘س ٔثُ جشاحی ٚ  -ة

سا ثشای تغزیٝ ثهٝ   ضیشخٛاسٔبدس، ثٟتش است ثیٕبسستبٖ أىب٘بتی زشاٞٓ آٚسد تب ٘ضدیىبٖ ثتٛا٘ٙذ 

ضهذٖ ٔهبدس، وٕیسهیٖٛ     ثسهتشی ثخص ثیبٚس٘ذ. دس غیش ایٗ غٛست، ثب تٛجٝ ثٝ ضشایظ ٚ ٔذت 

ضیش ٔػٙٛعی سا ثشای  ثیٕبسستبٖ،تٛا٘ذ ثشای ٔذت البٔت ٔبدس دس  ٙٛعی ضٟشستبٖ ٔیضیش ٔػ

 ضیش خٛاس تجٛیض ٕ٘بیذ.

 

٘هذاسد )ٔثهُ    ٚجٛدثشای ٔٛاسد خبظ وٝ أىبٖ غذٚس ضٙبسٙبٔٝ دس وٛتبٜ ٔذت ثشای ضیشخٛاس  

بٜ ضٙبسهٙبٔٝ دس وٛته   غذٚسص٘ذا٘ی ثٛدٖ پذسا، الصْ است استطٟبد ٔحّی ٔجٙی ثش عذْ أىبٖ 

غهذٚس وهٛپٗ تػهٕیٓ     ثهشای ٔذت تٟیٝ ٚ ثٝ وٕیسیٖٛ ضیش ٔػٙٛعی اسائٝ ضٛد تب وٕیسیٖٛ 

 ثٍیشد.  

 

ٔجبدست ثٝ  ٔبدساٖٞبی وٛدن،  دس ٔٛاسدی وٝ لجُ اص تطىیُ پشٚ٘ذٜ ٚ ا٘جبْ ٔشالجت :2 ترمس

یب لغع ضیش ٔبدس  وٕجٛدوٙٙذ ٚ ضیش خٛاس عّی سغٓ سضذ ٔغّٛة ثب  تغزیٝ ثب ضیش ٔػٙٛعی ٔی

 ٔػٙٛعی تٛغیٝ وشد. ضیشٛاٖ ت، ثٝ ٔٙ ٛس جٌّٛیشی اص ٌستشش ایٗ سٚیٝ ٕ٘ی  ٔٛاجٝ است

 

اسهتفبدٜ   پبسهتٛسیضٜ وٛدوبٖ ثبالی یه سبَ )سبِٓ یب عمت ٔب٘ذٜ رٞٙیا ثبیذ اص ضیش  :3 ترمس

 وٙٙذ ٚ احتیب  ثٝ ضیش ٔػٙٛعی ٘ذاس٘ذ.

 

 شیس مصىًعی مًزد ویاش مقداز -7-4
 

 مصىًعی مًزد ویاش تٍ طًز مامل:   شیس ازمقدمقد
 

 لٛعی 28   لٛعی والً 8ٞش ٔبٜ  ٔبٍٞی 6پبیبٖ  تب  

   لٛعی 54   لٛعی والً 6ٞفتٓ ٚ ٞطتٓ ٞش ٔبٜ  ٔبٜ  

 لٛعی   54  لٛعی والً 3ٟ٘ٓ تب پبیبٖ دٚاصدٞٓ ٞش ٔبٜ  ٔبٜ  

 لٛعی   74        جٕع  



 

 شیس مصىًعی مًزد ویاش تٍ صًزت ممنی  مقدازمقد

 لٛعی 42   لٛعی   2ٔبٍٞی ٞش ٔبٜ تب  6پبیبٖ  تب  

 لٛعی   6              لٛعی   3ٞفتٓ ٚ ٞطتٓ ٞش ٔبٜ تب  ٔبٜ  

  لٛعی 8  لٛعی   4ٟ٘ٓ تب پبیبٖ دٚاصدٞٓ ٞش ٔبٜ تب  ٔبٜ  

  لٛعی 38                 جٕع  

 

 

 :تزوش

وهٛدن  یهه  شای ثبیذ اص ٞش سشی وهٛپٗ ثه   ٞٓ دس ٔٛسد تٛصیع ضیش ٔػٙٛعی ثٝ غٛست وٕىی -5

 یبَ زمظ ثشای یه وٛدن ٔی ثبضذ .شٚ ثغٛس وّی ٞش ضٕبسٜ س استفبدٜ ضٛد

 ضٕبسٜ ٞبی سشیبَ ثبیذ ٔتٛاِی ثبضذ. -4

   وّیٝ ٔذاسن ٚ ٔستٙذات ثشای غذٚس وٛپٗ ضیش وبُٔ ثبضذ . -3

 تٍ مادز آمًشش دادٌ شًد :

اجتٙبة وهشدٜ ٚ  پستب٘ه ضیطٝ ضیش ٚ  ثىبس ثشدٖثٝ ٔٙ ٛس اجتٙبة اص آِٛدٌی حتی االٔىبٖ اص -5

 ضیش سا ثب زٙجبٖ ٚ لبضك ثٝ ضیش خٛاس ثذٞٙذ .

ٍٞٙبْ تٟیٝ ضیش سعبیت غّ ت ، حجٓ ٔٙبست ٚ ٔٛاصیٗ ثٟذاضتی سا ٕ٘ٛدٜ ٚ خغشات ٘بضهی اص   -4

 تغزیٝ ثب ضیش ٞبی سلیك ٚ غّیظ سا ٔٛسد تٛجٝ لشاس دٞٙذ .

ضهیش ٔػهٙٛعی ثهٝ آٟ٘هب      دس غٛست داضتٗ چٙذ لّٛ  اَٚ آٟ٘ب سا ثب ضیش ٔهبدس تغزیهٝ ٚ سهپس    -3

 ثذٞٙذ .  

 ثٝ إٞیت تٛصیٗ دٚسٜ ای ٚ پبیص سضذ وٛدن جٟت تطخیع وفبیت تغزیٝ اٚ ٚالف ثبضٙذ . -2

 

 شُسستان: مصىًعیشیس  ممیسیًن

یهه وبسضهٙبت تهشٚیج     ٚ ٌزسا٘هذٜ ٔتطىُ اص حذالُ یه پضضه وٝ وبسٌبٜ آٔٛصضی ضیش ٔبدس سا  

 -س ٔٛسد تغزیٝ ٔػٙٛعی ضیش خٛاس اص ٔشوض ثٟذاضهتی ٌیش٘ذٜ د ٔبدس ٚ یه زشد تػٕیٓ ضیشتغزیٝ ثب 

 ٔػهٙٛعی تٛا٘ذ پضضه، وبسضٙبت یب وبسداٖ ثبضذ وٝ ثشای غذٚس وٛپٗ ضیش  ٔشثٛط وٝ ٔی دسٔب٘ی

 وٙذ: دس ٔٛاسد ریُ تػٕیٓ ٌیشی ٔی

 .وٝ وبست سجض ٘ذاس٘ذ ای ازبغٙٝ -اِف

 ٞب ٚجٛد ٘ذاسد. ثشای آٖدس وٛتبٜ ٔذت، أىبٖ غذٚس ضٙبسٙبٔٝ  دِیُوٝ ثٝ ٞش  وٛدوب٘ی – ة

 .ٔبدسا٘طبٖ ثٝ عّت ٔٛاسد اٚسطا٘س دس ثیٕبسستبٖ ثستشی ٞستٙذ وٝوٛدوب٘ی  - 

ثهٝ   ٔجهبص ٞهبی جهبسی،    وٛدوب٘ی وٝ ضشایظ دسیبزت وٛپٗ سا داس٘ذ ِٚی ٔشاوض ٔغبثك دستٛساِعُٕ - ٞه

 ٞب ٘یستٙذ. دادٖ وٛپٗ ثٝ آٖ

 



 

 عسضٍ   وحًٌ -7-3

 ی دسٔب٘ی سٚستبیی:  ثٟذاضت ٔشاوضٞبی ثٟذاضت ٚ  خب٘ٝ ذسخ

دسٔهب٘ی   -ثٟذاضهتی   ٔشوهض ثش اسبت ٔٛاسد ضشٚست پضضىی، پس اص تطهخیع ٚ تبییهذ   

اغّی یب وٕهه ثهٝ    ضیشسٚستبیی دس صٔیٙٝ استفبدٜ ضیشخٛاس اص ضیش ٔػٙٛعی ثٝ عٙٛاٖ 

 ضٛد. ضیش ٔبدس ثٝ تعذاد الصْ تحٛیُ ٔبدس ٔی

 دسٔب٘ی ضٟشی:   -ٔشاوض ثٟذاضتی  دسدس

ضٛد وٝ پضضه آٖ ٔشوض دٚسٜ آٔٛصضی تشٚیج تغزیهٝ   ٔی ا٘جبْاوضی تحٛیُ وٛپٗ دس ٔش

. تطخیع ٘یبص ضیشخٛاس ثٝ ضیش ٔػٙٛعی ثهش اسهبت ضهشٚست    ثبضذثب ضیش ٔبدس ٌزسا٘ذٜ 

دسٔهب٘ی ضهٟشی    -ضذ، تٛسظ پضضه ٔشوهض ثٟذاضهتی    اضبسٜپضضىی وٝ دس زٛق ثٝ آٖ 

دسٔب٘ی  -ثٟذاضتی أضبی پضضه ٚ ٟٔش ٔشوض  ثبغٛست خٛاٞذ ٌشزت. وٛپٗ غبدس ضذٜ 

تحٛیُ ضیش ٔػٙٛعی ثٝ تعذاد تٛغهیٝ ضهذٜ ٚ    ثٝٞب ٔٛظف  ٔشثٛط ٔعتجش است. داسٚخب٘ٝ

 ثب لیٕت ٔػٛة ٞستٙذ.
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ٚ ٌهبص تّفهٗ، یهب     ثهشق ٘بٔٝ ٔعتجش ٔحُ سىٛ٘ت، یهب یىهی اص لجهٛؼ آة ٚ     یب اجبسٜ سٙذ

ٞهبی ٔعتجهش    ٌٛاٞی سبیشثٝ ٟٔش ٚ تبییذ ٔسجذ ٔحُ، یب  استطٟبد ٔعتجش ٔحّی ٚ ٕٟٔٛس

 ٞب ضٙبسٙبٔٝ ضیش خٛاس ٚ ٚاِذیٗ ٚ ٔغبثمت آٖ اغُدِٚتی 
 

دسٔب٘ی زبلذ ٚاحذ غذٚس وهٛپٗ ضهیش ٔػهٙٛعی     -: دس خػٛظ ٔشاوض ثٟذاضتی تزوش

است ضیشخٛاس ٚاجذ ضشایظ ٕٞشاٜ ثب پذس یب ٔهبدس، یهه ٘سهخٝ سٚ٘ٛضهت وبٔهُ       الصْ

دسٔب٘ی ثٝ ا٘ضٕبْ یه ثشي زشْ اسجبع ضهیشخٛاساٖ ثهٝ    -ذ ثٟذاضتی اص ٚاح ضٙبسٙبٔٝ

خا ٚ تػٛیش ٔٙحٙی پبیص سضذ ثهٝ   س/ة /ف26غذٚس وٛپٗ ضیش ٔػٙٛعی )ثب وذ  ٔشاوض

 دسٔب٘ی ٚاحذ زٛق سإٞٙبیی ضٛد. -ثٟذاضتی  ٔشوضتشیٗ  ٘ضدیه

ٔشوهض   اصٔٛاسدی وٝ ٘یبص ثٝ ٘ هش وٕیسهیٖٛ ضهیش ٔػهٙٛعی ضٟشسهتبٖ ثبضهذ،        دس -7-1

)ثهب   ٔػهٙٛعی دسٔب٘ی ٔشثٛط یه ثشي زشْ اسجبع ضیشخٛاساٖ ثٝ وٕیسیٖٛ ضهیش   -اضتی ثٟذ

 ضهیش ضٛد ٚ وٕیسیٖٛ ضهیش ٔػهٙٛعی دس زهشْ ٘ هش وٕیسهیٖٛ       خاتىٕیُ ٔی س/ة /ف27وذ 

 وٙذ. ٘ ش ٟ٘بیی خٛد سا اعالْ ٔی  ا خ س/ة /ف28ٔػٙٛعی )ثب وذ 
 

 تًجٍ : 

  َٛای حسٗ سبثمٝ ثبضذ.غذٚس وٛپٗ ثبیذ  سسٕی ، ٔتعٟذ ٚ داسزشد ٔسئ 

   ٍٟٝ٘ذاسی ٟٔش ٞبی ٔشثٛط دس ٔحُ وبٔال أٗ ٚ لفُ داس ) تشجیحب ٌبٚ غٙذٚقا ثٝ ٘حٛی وه

 دستشسی ثٝ آٖ زمظ ثشای ٔسئَٛ غذٚس وٛپٗ ٚ حسبثذاس  ٔمذٚس ثبضذ .

 



 

    دس غٛست ثبص ٘طستٍی ، ا٘تمبَ ، جبثجبیی ٚ ... ٔسئَٛ غذٚس وٛپٗ ، عی غٛستجّسهٝ سسهٕی

 ٌشدد.ٟٔش ٞب  تحٛیُ 

 . دس غٛست ٔفمٛد ضذٖ وٛپٗ یب ٟٔش ، ٔشاتت عی غٛستجّسٝ سسٕی ثٝ ٔشوض اعالْ ٔیطٛد 

 . ٟٔش ٔشوض غذٚس وٛپٗ ضیش ضبُٔ ٘بْ زشد ٔسئَٛ غذٚس وٛپٗ ٚ ٘بْ ٔشوض ٔی ثبضذ 

 

 آماز

غذٚس وٛپٗ  سبِیب٘ٝغذٚس وٛپٗ ضیش ٔػٙٛعی ثبیذ یه وپی اص زشْ آٔبسی  ٔسؤَٚ -7-6

وبسضهٙبت  زػهُ ثهٝ    ٞهش ، دس ا٘تٟهبی   خا سا پس اص ثبیٍهب٘ی  /ةس /ف29ضیش ٔػٙٛعی )ثب وذ 

تحٛیُ دٞذ . اسسهبَ آٔهبس سهبال٘ٝ ٘یهض ثهٝ لهٛت خهٛد         ثٟذاضت خب٘ٛادٜ ٔشوض ثٟذاضت غشة

 ثبلیست.

ٕٞچٙیٗ ٕٞبٖ زشْ سا دس ٔبٜ آرس ٚ ٔبٜ خشداد ٘یض تىٕیُ ٚ ثٝ ٔشوض ثٟذاضت اسسبَ  -7-7

   ٔی ٕ٘بیذ . 
 

 
 

 
 

 

 


