
                              

 

 

 

 

 
 
 
 
نادنورهش يارب شیتفت شرازگ  

 1396 یلا 1393 ياهلاس تراجتو تعنص ترازو تاکرادت متسیس درکلمع شیتفت

 

 !دینادیم امش

 یم یربھر )لُک شتفم( یمومع سیٔیر طسوت هرادا نیا هک دراد دوجو شیتفت یلاع هرادا مان تحت هرادا ناتسناغفا رد
  .دشابیم اراد ار یتلود تارادا مامت شیتفت تیحالص هرادا نیا نوناق قبط ربو دوش

 

 

 

 

 

 

 ناتسناغفا یمالسا يروهمج تلود
 شیتفت یلاع هرادا



 ؟دنکیم نایب ار تاعوضوم مادک درکلمع شیتفت شرازگ و تسیچ درکلمع شیتفت

 
  :دهدیم رارق ششوپ تحت هدرتسگ تروصب ار لیذ دراوم هک تسا شیتفت زا یعون درکلمع شیتفت 

 لوصا تشادرظنرد اب هماع تامدخو ،اه هژورپ ،اه همانرب ،اه تیلاعف ،اه متسیس ،اهنامزاس ،تارادا ،یتلود ياه داهن ایآ 
 ؟دننکیم تیلاعف و لمع تیدفم و ،تیرمثم ،تیداصتقا

 ددرگیم تافارحنا ثعاب لماوع هچ ،تقباطم مدع تروص رد .دشاب یم بسانم تارایعم قبط تارادا تآارجا و اه تیلاعف ایآ  
 ؟دراد دوجو هنیمزرد تالکشم مادک و

 ؟دراد دوجو هماع روتکس تآارجا و اه همانرب ،اه تیلاعف رد تیدیفم و ،تیرمثم ،تیداصتقا دوبهب يارب هنیمز ایآ   

 دوبهب ار تیدفم و تیرثوم ،تیداصتقا لوصأ هک دراد دوجو رثوم یلخاد ياه لرتنک و اه متسیس شیتفت تحت هرادا رد ایآ   
 ؟دشخب

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

:تیرمثم  
 ھب و فادھا ھب ندیسر

 بولطم جیاتن ندروآ تسد
 ھعقوتم و

  :تیرثوم
 ندناسر رثکا دح ھب

دوجوم عبانم زا لوصحم
:تیداصتقا  

 ھب بولطم عبانم ندروآ تسدب
تمیق نیرتھب



 ؟دیامنیم شیتفت ار اه داهن مادک  شیتفت یلاع هرادا
 

 .دیامنیم شیتفت ار تلود هماع روتکس يوجدوب ریغ و يوجدوب ياه دحاو مامت ،شیتفت یلاع هرادا

 .یلاونرا! يول هرادا  و هیاضق هوق يرادا شخب ،یلم ياروش تیرترکس ،يروهمج تسایر هب طوبرم ياهداهن 

 ياه یگ هدنیامن و یتادیاع ياه داهن لومشب ،یتیالو و يزکرم تارادا ،اه نویسیمک ،لقتسم تارادا ،اه تسایر ،اه هناخ ترازو 
  .روشک زا جراخ یتلود
 .)تشایم هرس( رمحا لالح و یتلود ياه يدصت و اه تکرش ،اهیلاوراش 
  .دننکیم هدافتسا نآ زا و هتشاد رایتخا رد ار هماع ییاراد و هماع هجدوب هک ياه داهن 

 
  
-دیامنیم شیتفت و یبایزرا ار لیذ دراوم نیشتفم ،درکلمع شیتفت رد   

 

 رد هزادنا هچات و هنوگچ هطوبرم عجرم ایو شیتفت تحت هرادا  
 قفوم ددرگ رثاتم لوصحم تیفیک هکنیا نودب عبانم ياه هنیزه شهاک
 ترورض دروم عبانم ایآ هک دنکیم یبایزرا درکلمع شیتفت ،نانچمه .هدوب
 و تیمک ظاحل زا عبانم ایآ ،هدوب سرتسد لباق بسانم و یضتقم تقو رد
 رد مهم اه صخاش زا یکی عبانم تیفیک نوچ هدوب بسانم تیفیک
  .دراد نآ رد یساسا شقن و هدوب تآارجا تیرمثم

 زا ار هباشم جیاتن ایآ و ،هدش هدافتسا یمظعا دح هب عبانم زا ایآ  
 عبانم زا رتمک عبانم اب ناوتیم ار بسانم نامز و تیفیک ،تیمک ظاحل
 هدافتسا نیرتشیب ناوتیم ایآ ،رگید ترابع هب  .دروآ تسد هب هدش هدافتسا
 ؟دومن دوجوم عبانم زا ار

 دصاقم و فادها هتفرگ تروص تآارجا ای هدمآ تسدب لوصحم ایآ 
 ترابع هب ؟تسا هتخاس هدروآرب هدومن صخشم ارنآ هرادا هک ار هنیعم
  .دشاب رثؤم دناوتیم تایلمع و ،هژورپ ،همانرب فادها هب لین رد ردقچ و ،تسا هنوگچ هژورپ ای همانرب ،هرادا تآارجا هجیتن ،رگید

 .دراد زکرمت تیرثؤم و ،تیرمثم ،تیداصتقا لوصا هسره ای و یکی يالاب درکلمع شیتفت 

 تیرثؤم و تیرمثم ،تیداصتقا هب ندیسر هب لین رد اهنآ تیرثؤم و يراک ياه متسیس ،یلخاد لورتنک متسیس  

 ،تاکرادت و هیهت تیریدم متسیس ،يرشب عبانم متسیس ،لاثم ناونعب .صاخ عوضوم کی رورم اب ،تیرثؤم و تیرمثم ،تیداصتقا 
  .تامدخ هئارا متسیس و ینوناق بوچراهچ و یسیلاپ کی قیبطت ،همانرب ای و هژورپ کی قیبطت ،اهداد رارق تیریدم متسیس

 
 

 
  



 ؟دنکیم راک هچ الومعم درکلمع شیتفت جیاتن اب لک شتفم
 

 تحت هرادا يربهر اب نآ ندش ییاهن زا لبق ، درکلمع شیتفت جیاتن • 
 .ددرگیم کیرش اهنآ خساپ و هاگدید تفایرد يارب شیتفت

 

شیتفت جیاتن  

 

  

 و يروهمج تسایر هب هناگادج تروصب درکلمع شیتفت ياه شرازگ •
 تاحالصإ هب فلکم ار هدش شیتفت هرادا ات ددرگیم هیارا یلم ياروش
 .دیامن شرازگ جیاتن تاشرافس قیبطت و تآارجا رد

 رارق هقادمو ثحب دروم ارنآ تاشرافسو شرازگ جیاتن یلم ياروش •
 و تآارجا رد تاحالصإ هب فلکم ار هدش شیتفت هرادا يربهر و دهدیم
 .دیامن یم شرازگ جیاتن تاشرافس قیبطت

 

 شیتفت شرازگ
 درکلمع

 

  ؟تسا رادروخرب يالاب تیمها زا نآ شرازگ و درکلمع شیتفت ارچ
  

 ارجا ار درکلمع شیتفت ات دزاسیم مزلم ار ُلک شتفم ،شیتفت یلاع هرادا نوناق
 . دیامن هئارا یلم ياروش و يروهمج تسایر هب ارنآ شرازگ و

 ترابع ،هدیدرگ حیرصت شیتفت یلاع هرادا نوناق رد هک درکلمع شیتفت فده
 ،تیداصتقا لوصا تیاعر زا ،رواب لباق و دنمفده ،هنالقتسم نانیمطا لوصح زا
 یتلود ياهداهن ياهتیلاعف و اه هژورپ ،اه همانرب ،تآارجا رد تیدفم و تیرثوم
 .دشابیم

 نانچمه و ،تیدیفم و ،تیرثؤم ،تیداصتقا دوبهب يارب درکلمع شیتفت
 تلود تآارجا و اه همانرب يور یمومع دامتعا شیازفا و ،ییوگخساپ ،تیفافش
  .دیامنیم هئارا صخشم تاداهنشیپ و تاشرافس

 همانرب ،اه تیلاعف هرابرد هماع لقتسم نیشتفم قیرط زا دیاب ءاکرش ریاس و نادنورهش ،مدرم هدنیامن ناونعب یلم ياروش
 .ریخ ای تسا هدیدرگ قیبطتو لوصح هدش عضو ياه یسیلاپ و فادها ایآ هک دننادب و دنوش هاگآ تلود تآارجا و اه

  

 



  ؟تسا یکارتشا شیتفت یلاع هرادا درکلمع شیتفت هسورپ ایآ

 هماع روتکس یناسر تامدخ شخب رد ییوگخساپ و تیفافش رطاخب هک شیتفت یکارتشا هسورپ و (OGP) زاب يراد تموکح راکتبا ساسأ رب
 .تسا هدومن میظنت و حرط شیتفت هسورپ رد كارتشا يارب ار یندم هعماج يزاس لیخد هسورپ شیتفت یلاع هرادا ،هدیدرگ یحارط

  .دنیامنیم يراکمه ياضاقت ،نآ يارجا و یتکراشم شیتفت يراذگنالپ هنیمز رد اه هناسر و یندم هعماج ناگدنیامن زا شیتفت یلاع هرادا

     
 ؟ددرگ عقاو رثؤم و دیفم شیتفت تحت ياهداهن يارب دناوتیم هنوگچ نآ جیاتن و درکلمع شیتفت هسورپ

 يارب هک دراوم و تاعوضوم ،هداد شیازفا ار درکلمع شیتفت تیرثؤم و شزرا دهاوخیم ،درکلمع شیتفت یکارتشا هسورپ اب شیتفت یلاع هرادا
 .دھدیم تیولوا و هدومن شیتفت تسا مھم ماع مدرم و نادنورھش

  :ھک دراد نیا ھب یگتسباو شیتفت یلاع هرادا درکلمع شیتفت جیاتن تیدفم و تیرثوم

ü دیامن یم تآارجا و مادقا نآ هراب رد و دیامنیم قیبطت و يریگیپ ار شیتفت شرازگ جردنم تاشرافس و اه هتفای شیتفت تحت عجرم هنوگچ. 

ü مارگورپ تیرمثمو تیرثؤم رب ینبم ار شیوخ تاشرافشو هدادرارق هقادمو ثحب دروم ار شیتفت یلاع هرادا ياه شرازگ هگرج یسلو هنوگچ 
 هیارا ،شیتفت تحت عجارم هب دشاب مدرم عفن هب هک روشک رد بوخ يرادتموکح داجیا نانچمه و ییوگخساپو تیفافش ،تایلمع ،اه هژورپ ،اه
  .دنیامنیم

  

یکارتشا شیتفت ھسورپ

 یندم ھعماج ناگدنیامن تسیل
 اھ ھناسر و

 یھاگآ ھمانرب و پاشکرو
یھد

 یارب تایرظن یروآ عمج
شیتفت ھسورپ یارجا

 تروصب شیتفت ماجنا
کرتشم



  درکلمع شیتفت شرازگ
تراجتو تعنص ترازو تاکرادت متسیس  

  

؟تفرگ رارق ششوپ تحت ام شیتفت رد لیاسم و تاعوضوم مادک  

 .تسا دیدرگ ارجا 1397 لاس رد شیتفت یلاع هرادا طسوت تراجت و تعنص ترازو تاکرادت متسیس درکلمع شیتفت

 ،تامدخ هئارا يور نآ ریثآت و طوبرم لاس رد تاکرادت رد هدش فرصم غلابم تیساسح ساسارب ،درکلمع شیتفت يارب هدش باختنا هک عوضوم
   .تسا هدوب ترازو ياهانب ریز داجیا و يزاس تیفرظ

 رارق شیتفت تحت نآ )29( دادعت اه دادرارق عومجم زا هک هدومن قیبطت ار يددعتم ياهداد رارق تراجت و تعنص ترازو ،1396 ات 1393 ياهلاس یط
 .تسا هتفرگ

  :شیتفت ششوپ تحت دراوم

ü 1396 ات 1393 ياهلاس یط تراجت و تعنص ترازو تاکرادت و هیهت تسایر تاکرادت هسورپ و اهتیلاعف.  

ü اه همانقفاوت ای و اهدادرارق طیارش قبط ،تسایر حطس رد نآ تیریدم و دادرارق ،هدیازم هسورپ ،یتاکرادت نالپ. 

ü ینامتخاس و یتروشم تامدخ ،سانجا  ياه دادرارق تیریدم یگنوگچ و تاکرادت. 

 

  ؟تفرگ رارق هدافتسا دروم درکلمع شیتفت رایعم عبانم ناونعب يدراوم هچ

ü ناتسناغفأ تاکرادت نوناق 
ü هماع فراصم و یلام رومأ نوناق 
ü  یکلم تامدخ نوناق  
ü اه رنود فرط زا لیومت طیارش و يوجدوب ياه تیحالص. 
ü هطوبرم ياه همانقفاوت و اه دادرارق طیارش 
ü یلخاد لرتنک متسیس 
ü درکلمع شور نیرتهب 

 

 

 

  



 ؟مینکیم وجتسج و مینیبیم ار يزیچ هچ

ü تاکرادت متسیس رد تالکشم و صقاون ، اه الخ یئاسانش و صیخشت، 
 لوصا تشادرظن رد اب یتاکرادت ياه هسورپو تاکرادت يراذگنالپ
  تیرمثم و تیرثوم ،تیداصتقا
ü مدع ای و رثوم یلخاد لورتنک متسیس تیدوجوم زا نانیمطا لوصح 

 تیدفم و تیرثوم ،تیداصتقا هک یلخاد لورتنک متسیس تیدوجوم
 رظن رد و قیبطت یگنوگچ .دزاسیم رثاتم ار هماع ییاراد فرصم و تاکرادت
 ياه هسورپ رد تیفافش نیمآت و یتاکرادت اه مزیناکیم و اه هسورپ نتفرگ
 .یتاکرادت
ü یراذگنالپ تمسق رد تاکرادت شخب نادنمراک یکینخت تیفرظ یبایزرا 

 شخب رد یتاکرادت یاھ ھسورپ رثوم دربشیپ ،تسرد و ھنانیبعقاو
 و تاکرادت یرایعم ياه مروف زا هدافتسا ،اه نامتخاس و تامدخ ،سانجا

 .تسرد و بسانم لکش ھب  یتاکرادت دانسا یرادھگن و ظفح
ü زا تراظن یگنوگچ و یتراظن رثوم ھمانرب نتشاد زا نانیمطا لوصح 

 یتاکرادت یاھ دادرارق قیبطت
ü هرادا یلوپ عبانم و دشخبیم دوبھب ار تیدفم و تیرثوم ،تیداصتقا ھک یتاکرادت بسانم یاھ شور باختنا زا نانیمطا لوصح 

 .دسریم فرصم ھب نا تسرد تروصب
ü یتاکرادت تآارجا رد تیرمثم و تیرثوم ،تیداصتقا دوبھب و اھ شلاچ و صقاون عفر روظنم ھب اھ شرافس ھئارا 

 
 1399 لاس ناطرس هام رد یلم ياروش و يروهمج تسایر هب نآ ياه هتفای و اه شرافس لومشب درکلمع شیتفت روپار
  .تسا هدیدرگ هئارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  



 ؟میتفایرد ار یچ یلعف شیتفت رد

 

 درکلمع شیتفت رد ام ياه هتفای زا هصالخ

 هحیال تشاد رظن رد اب يراک صخشم ياه تیلؤوسم ماجنا يارب يوفیظو کیکفت لصا تیاعر
 ،سانجا لومشب يراک ياهدحاو نیب فیاظو کیکفت هکیلاحرد .ددرگیم یقلت مهم فیاظو
 ناشن هک هدوبن کیکفت لباق بولطم تروصب فیاظو اه نامتخاس تاکرادت شخب و تامدخ
 یمن تروص هدافتسا تسرد تروصب یناسنا عبانم زا و هدوب تاکرادت فیعض تیریدم هدنهد
 .دریگ

 فیاظو کیکفت مدع
 

 تیریدم یساسا يازجا زا یکی تآارجا زا یبایزرا و تراظن مظنم بوچراچ و متسیس تیدوجوم
 هتسناوتن هرادا و هتفرگ تروص فیعض تراظن اه دادرارق عقومب و رثوم قیبطتزا هکیلاح رد ،هدوب
 و رثوم ،تسرد تراظن هرادا يژیتارتسا و اه یسیلاپ قیبطت ،یتاکرادت ياهدادرارق ،اه همانرب زا
 دروآ لمع هب عقوم هب

 دادرارق قیبطت زا فیعض تراظن

 اه

 ،یتاکرادت نالپ قیبطت و يراذگ نالپ هب هطبار رد تاکرادت نادنمراک یکلسم و یکینخت تیفرظ
 تشادرظن رد اب ار تاکرادت هتسناوتن و هدوب فیعض نآ تیدیدم رد و عقومب تاکرادت ماجنا
 .دنیامن قیبطت تیرمثم و تیرثوم ،تیداصتقا لوصأ

 يراک تیفرظ ندوب نییاپ

 قیبطت بولطم تروصب و بیترت صقان تروصب 1395 یلا 1393 ياهلاس یتاکرادت ياه نالپ
 يراک دومنهر و هتفاین ققحت کیژیتارتس نالپ اب تقباطم رد یفاشکنا ياه هژورپ .هدیدرگن
 هب یبایتسد رد هیهت دنور ، بیترت نیدب .تسا   هدیدرگن بیترت یتاکارادت روما دربشیپ يارب
 .دوبن رثوم هعسوت فادها

 تاکرادت فعض يراذگ نالپ

 كرادت زا لبق اتوالع .ددرگ نالپ لماش و دیحوت لاس زاغا رد دیاب هرادا ياه يدنمزاین مامت
 .ددرگ تامولعم نآ تیدوجوم مدع و تیدوجوم رب ینبم یسنج تیریدم زا زاین دروم سنج ره
  .تسا هتفرگن رظنرد شیوخ تآارجا رد ار تآارجا نینچ تاکرادت شخب هکیلاحرد

 یبایزرا نودب سانجا يرادیرخ

  نآ يدنمزاین و ترورض
 لامتحا هک ددرگیم يرادهگن بولطم ریغ لکشب هرادا ییاراد و تازیهجت ،لیاسو ،سانجا 
 هدافتسا هماع هوجو و عبانم زا .تسا روصتم نآ نتفر نیبزا و بیرخت ،ماگنهدوز كالهتسا
 .تسا هتفرگن تروص بولطم و يداصتقا

 و ظفح فیعض تیریدم
 ییارد و هیثاثا يرادهگن

 ياه تیکرام فاشکنا هژورپ قیرط زا کچوک تاثبشت يارب یشزومآ همانرب رد هک یلوپ عبانم
 همانرب يارب  .تسا هدیسر فرصمب فافش ریغ لکشب و هتشادن تیرثوم هدیسر فرصمب دیدج
 باختنا دشاب یشزومآ ياه همانرب طیارش دجاو هک کچوک تاثبشت و صاخشا ،یشزومآ
 ددرگیم یناغفا )1,253,888( غلبم هک لتوه فراصم هنیذه ،همانرب نیرد نانچمه .هدیدرگن
 .تسا هداد رارق لاوس تحت ار تآارجا تیفافش هک هدیدرگ تخادرپ تناروتسر هب يدقن روط هب

 عبانم زا يداصتقا ریغ هدافتسا
هرادا یلام  

 اهرایعم  ،همانطرش ،هدیدرگن هدافتسا يرایعم ياه همروف زا هتفرگ تروص ياه يرادیرخ رد •
 دراوم نیدنچ رد دقن روطب رایعم زا رتالاب غلابم .هدیدرگ بیترت صقان یکینخت تاصخشم و
 .تسا هدیدرگ تخادرپ هدنشورف هب

 عایض ثعاب هک تراجت و تعنص ترازو يربهر طسوت دیفم ریغ و تسردان میماصت ذاختا •
 ربمن لایرس نودب زاوج )30,000( دادعت عبط كرد زا یناغفا )312,500( غلبم هماع لوپ
 .تسا هدیدرگ يرکف ياه تیکلام و يزکرم تبث یمومع تسایر يارب

 هئارا خرن زا رت دنلب ار ترورض دروم لیت و در ار بلطواد تکرش لزان خرن یتاکرادت هرادا •
 ررض هب یناغفا )117,800( غلبم هک هدومن يرادیرخ نوچرپ لکشب بلطواد تکرش هدش
 تسا هدیدرگ مامت هرادا
 و هدشن هتفرگ رظن رد دادرارق رد تیداصتقا لصا راهرگنن ریمعت يزاس هکبش دادرارق رد •

 دادرارق رد .هتفرگ تروص دادرارق لزان خرن زا رت دنلب یناغفا )287,760( غلبم هب دادرارق
 غلبم و هدیدرگ تخادرپ دادرارق تمیق زا رتشیب یناغفا )150,000( غلبم يرگید
 هفاضا تکرش يراک مک تبسن هاگشیامن تسایر هطوحم دادرارق رد یناغفا )28,869(
 .تسا هدیدرگ هماع هوجو هراسخ و عایض ثعاب هک هتفرگ تروص تخادرپ

 ياه همروف زا  هدافتسا مدع
 دادرارق يارجا ،تاکرادت يرایعم
رثوم و يداصتقا ریغ ياه  



 دیدج ياه تیکرام فاشکنا هژورپ تیرمآ يارب دیدج لدوم الورک طیاسو هدارع )2( كرادت رد
 هدیسر فرصم هب یناغفا )6,039,532 (غلبم هرادا نامهم نت )388( دادعت ءاذغ فراصم و
 .تسا هدیدرگن تیاعر نآ رد ییوج هفرص و تیداصتقا لصا هک

 رد تیداصتقا لصا تیاعر مدع
تاکرادت  

 تامدخ تکرش اب راک طیحم ینیمیا تاعوضوم دروم رد اه تکرش نادنمراک یشزومآ دادرارق
 هبرجت هرکذتم تکرش ،هدیدرگ دقع یناغفا )2,922,874.49( غلبم هب )ABC( یتروشم
 و هدوب رثوم ریغ و فیعض وگباوج رفآ صیخشت رد هرادا تآارجا دهدیم ناشن هک هتشادن هباشم
 .تسا هدومن دادرارق دقع طیارش دجاو ریغ تکرش اب

 هب یشزومآ هژورپ دادرارق ءاطعا
 ریغ یتروشم تامدخ تکرش
  طیارش دجاو

 هدوبن لقتسم طیاسو قحتسم دادرارق طیارش و لیکشت قباطم هک دنمراک نت )14( دادعت هب
 نآ رد یناغفا )1,680,000(غلبم و هدش هداد رارق اهنآ رایتخا رد هرادا فرط زا هیلقن طیاسو
 تروص رثوم و يداصتقا هدافتسا هماع هوجو و عبانم زا دهدیم ناشن هک  هدیسر فرصم هب
 .تسا هتفرگن

 طیاسو ندادرارق رایتخا رد
 هک نادنمراک هب لقتسم
  دشابیمن قحتسم

 

  



 

:ام يریگ هجیتن  

 تمسق رد يدایز صقاونو تالکشم ،هدوب فیعض براجت و تعنص ترازو هطوبرم ياه شخب و تاکرادت تآارجا هک دهدیم ناشن شیتفت جیاتن
 .تسا هدیدرگن تیاعر تیرمثم و تیرثوم ،تیداصتقا لوصا تاکرادت و اهدادرارق یضعب رد ،هتشاد یتاکرادت ياه هسورپ تیریدم و يراذگنالپ
 رثاتم ار تیداصتقا لصا هک تاکرادت بسانم ياه شور باختنا ،تاکرادت يراذگنالپ ،هرادا یقیقح يدنمزاین تیبثت رد صقاون و تالکشم
 و بیترت تسرد تروصب یتاکرادت ياه همروف و سانجا تاصخشم ،یتاکرادت ياه هژورپ ياه همانطرش .دیسر رظن هب هرادا تآارجا رد هتخاس
 تآارجا تیفافش هک هدیدرگ نیعت اهرفآ یبایزراو ییاشگرفآ يارب تئیه نیع یتاکرادت ياه هسورپ دربشیپ يارب .تسا هدیدرگن لحارم یط
 يوج هفرص و تیداصتقا لصا ،یبایزرا ياهرایعم تشادرظنرد اب هنافرطیب و تسرد تروصب بلطواد ياه تکرش ياهرفآ .تسا هتخاس رثاتم ار
 هرادا فیعض يربهر و تیریدم هدنهد ناشن هک هدیدرگ نیعت يرادیرخ تئیه کی اه يادیرخ يارب لاس نیدنچ يارب .هدیدرگن یبایزرا
 .دشابیم

 هک هدیدرگن تیاعر تسرد لکشب یتاکرادت لحارم رد يرایعم ياه همروفو یتاکرادت ياه هسورپ ،تاکرادت لمعلازرط ،نوناق ماکحا ،نانچمه
 عبانم زا .تسا هدیدرگن قیبطت تسرد تروصب یتاکرادت ياه مزیناکیم و اه هسورپ و هتشادن تیرثوم یلخاد لورتنک متسیس دهدیم ناشن
 ،يراذگنالپ تمسق رد نادنمراک یکینخت تیفرظ و هتفرگن تروص هدافتسا دیفم و رثوم ،يداصتقا روطب  تاکرادت رد هماع هوجو و هرادا یلام
 صوصخب اهدادرارق قیبطت زا تسرد تراظن و هدوب فیعض يراک ماجحا و یکینخت تاصخشم هئارا و بیترت یتاکرادت ياه هسورپ لحارم یط
 ،هدیدرگن عضو هیلام هتفرگ تروص ياه يرادیرخ و اه تکرش زا دراوم نیدنچ رد ،نآرب هوالع .تسا هتفرگن تروص ینامتخاس ياه هژورپ زا
 يرادهگن بولطم تروصب هرادا لیاسو و تازیهجت ،سانجا و هدیدرگن تیاعر تسرد لکشب تاکرادت يراک ياه شخب نیب يوفیظو کیکفت
 .ددرگیمن

 

. 
 

 

 

 

  



 

 :ام تاشرافس
 

ü هنانیبعقاو لکشب هرادا يدنمزاین تشادرظنرد اب یتاکرادت نالپ 
 ددرگ بیترت

ü ياهرایعم قبطو یبایزرا اهدحاو مامت زا هرادا یعقاو يدنمزاین  
 .دوش هتفرگ رظن رد یتاکرادت ياه هسورپ تاکرادت

ü تقباطم کیژیتارتس نالپ فادها اب هرادا یتاکرادت يراذگ نالپ 
   دوش هداد

ü ياه هتشر زا سناسیل هیوس هب لقا دح نادنمراک مادختسا 
 ،یصصخت رتشیب تاکرادت متسیس ات تاکرادت و یلام ،داصتقا
 .ددرگ رثؤم و لاعف

ü تباقر هسورپ قیرط زا يدادرارق و یمسر نادنمراک مادختسا 
 دازا

ü یم ار دادرارق باجیا هک رایعم زا رتالاب سانجا كرادت و هیهت رد 
 .ددرگ لحارم یط تاکرادت نوناق قباطم دنیامن

ü رد هک ار هناگادج هنیاعم تئیه و يرادیرخ تئیه لاس عبر ره رد 
 طباوض ياراد و رادروخرب یفاک هبرجت زا یلام و یتاکرادت روما
 .ددرگ نییعت ،دنشاب دهعتم و یقالخا

ü هطوبرم ياه شخب يراک محح قبط تاکرادت شخب رد فیاظو 
 .ددرگ ءارجا و میظنت دارفا فیاظو هحیال ساسا هب و

ü رد ار همانطرش جردنم یساسا ياهرایعم دعبنم یبایزرا تئیه 
 .دنریگ رظنرد اهرفآ یکینخت یبایزرا نامز

ü  و فادها ات دریگ تروص تراظن رتاوتم تروصب اه هژورپ زا 
 .دیآ تسد هب نآ نیعم دایعم رد هژورپ بولطم جیاتن

ü رد تایالو رد ار یشزومآ ياه همانرب یصوصخروتکس تسایر 
 تیالو نارو هشیپ هیداحتا و عیانص و تراجت تسایر اب مهافت
  .دیامن ریاد هطوبرم

ü داد رارق داعیم و ماجنا ،زاغآ خیرات داد رارق ره رد تاکرادت تسایر 
 شخب طسوت دانسا مامت و دهد ساکعنا نشور و حضاو روط ار
 .ددرگ لورتنک هطوبرم

ü مامت يارب ار عماج و مظنم نالپ کی یبایزرا و تراظن دحاو 
  .دیامن تراظن نآ تسرد لکش هب و بیترت راک تحت ياه همانرب

ü و عماج ياه همانرب و نالپ تراجت و تعنص مرتحم ترازو 
 و بیترت کیژیتارتس نالپ فادها ققحت و قیبطت يارب یلمع
 .دیامن یلمع

ü يرایعم ياه مروف زا یتاکرادت رومأ مامت رد تاکرادت شخب 
 رد رثوم تروصب ار یتاکرادت ياه هسورپ و دیامن هدافتسا تاکرادت
 .دشاب هتشاد رظن رد اه دادرارق لحارم یط

ü اب تیداصتقا لصا دعبنم تراجت و تعنص مرتحم ترازو 
 و تامدخ سانجا كرادت و هیهت رد نآ تیفیک تشادرظنرد
 ياه تمیق اب ياه يرادیرخزا و هتشاد رظن رد ینامتخاس روما
 فرصمب نآ رد يداصتقا ریغ لکشب هماع هوجو هک فازگ
 .دزرو بانتجا دسریم

… … 

 
 
 



  ام هدوزفا شزرا
  

یفیک دراوم

 تآارجا و درکلمع زا دامتعا لباق و ینیع ، لقتسم شرازگ  
 ، اھ هژورپ ، تایلمع ، اھ تیلاعف زا نانیمطا ھئارا و اھداھن

 لوصا تشادرظنرداب تامدخ ھئارا و تیریدم ، اھ ھمانرب
.یشخبرثا و ییاراک ، تیداصتقا

 تاشرافس ھئارا و هرادا یلخاد لرتنک متسیس یبایزرا
 رد اھ هژورپ ،اھ ھمانرب ،هرادا تآارجا دوبھب رظنمب

تاکرادت صوصخ

 ھئارا یگنوگچ ،یزاس متسیس ،تآارجا دوبھب رد یراکمھ
 و اھالخ ییاسانش و صیخشت ساسا ھب نآ تیریدم و تامدخ

نآ تیریدم رتھب یاھ شور شرافس

 ھب تراظن یارب درکلمع شیتفت یاھ شرازگ ھئارا
 سرتسد رد و یتلود یاھداھن اب بیقعت و یلم یاروش

نادنورھش یارب شیتفت شرازگ ندادرارق

یلوپ دراوم

 (178,869) غلبم هدش تخادرپ ھفاضا لوپ لیصحت     
 یناغفا

 )2,085,560( غلبم ھماع لوپ عایض رطخ صیخشت
تاکرادت تسردان شور باختنا رثا زا یناغفا

 ھیوقتروظنمب  یناغفا )603,583( غلبم ھیلام عضو
روشک ھماع ییاراد

 لوصا تشادرظن رد اب ھماع لوپ رد یوج ھفرص
 ،یرادا تآارجا رد تیرمثم و تیرثوم ،تیداصتقا

تامدخ و اھ هژورپ ،اھ ھمانرب ،یتایلمع



 
 

 

 
 

 

شیتفت یلاع هرادا ®  
 نادنورهش يارب شیتفت شرازگ

 تراجت و تعنص ترازو تاکرادت متسیس درکلمع شیتفت شرازگ
 
 
 
 
 
 

 میتسه یهدباسح و تیفافش هب دهعتم ام


