
ییازخ هلا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد یشزومآ  مرتحم  تنواعم 

مکیلع مال  ــ س

تعاس خروم 97/7/30  هبنـشود  زور  رد  تسویپ ) هسلجتروص   ) یـسرد همانرب  یبایزرا  قیبطت و  هتیمک  هسلج  دـناسریم  راضحتـسا  هب  ًاـمارتحا ،  

، یـسرد همانرب  هتیمک  وضع  یملع  تأیه  مرتحم  ءاضعا  زا  يدادـعت  یمومع و  یکـشزپ  نواعم  یکـشزپ ، هدکـشناد  تسایر  روضح  اب   10/30-12

همانرب هتیمک  صوصخرد  یشرازگ  یتمارک  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  ادتبا  رد  .دیدرگ  رازگرب  ینیلاب  نایوجـشناد  هدنیامن  هطوبرم و  ناسانـشراک 

ثحب هتیمک  ءاضعا  طسوت  همانرب   دوبهب  اهراکهار و  هاگشناد  یـشزومآ  همانرب  ییارجا  تالکشم  دروم  رد  سپس  .دش  هداد  ءاضعا  فیاظو  یسرد و 

: تفرگ رارق  بیوصت  دروم  ریز  دراوم  تفرگ و  تروص  رظن  لدابت  و 

دروم یمومع  یکـشزپ  هرود  همانرب  دروخزاب  دروم  رد  هناخترازو  خروم 977/18  د   / 518/768 هرامـش   همان  یتمارک  یلع  رتکد  ياقآ  طـسوت  - 1

.تفرگ تروص  رظن  لدابت  ثحب و  دوجوم  تالاکشا  عفر  هب  تبسن  یسررب و 

یتروشم هتیمک  تارظن  یمومع و  یکـشزپ  هرود  نودم  همانرب  رد  يداهنـشیپ  تارییغت  روپ  یـسیو  دمحم  ياقآ  ینیلاب  نایوجـشناد  هدنیامن  - 2

.دیامن هئارا  يدعب  هسلج  رد  هدکشناد   EDO ریدم یگنهامه  اب  هدومن ، ماغدا  ار  هدش  ماجنا   EDO دحاو طسوت  هک  نایوجشناد 

ياهسرد حرط  مرت  ره  هک  ددرگ  رارقرب   EDO سانشراک هورگ و  ناسانشراک  نیب  طابترا  یلیلج  رتکد  ياقآ  هیاپ  مولع  یشزومآ  نواعم  طسوت  - 3

.دوش هداد   EDO دحاو هب  دشابیم   overlap تروص هب  مه  اب  هک  ییاهسرد  زا  یشرازگ  هدومن  هسیاقم  مه  اب  ار  هطوبرم 

هفاضا ندرک و  راد  همانشانش  یلوتم  یمارهب  اضرمالغ  رتکد  ياقآ  بانج  يراکمه  یگنهامه و  اب  يرونا  اتیب  رتکد  مناـخ  هک  دـیدرگ  بوصم  -  4

یمومع یکشزپ  هرود  نودم  همانرب  هب  یسیون  هخسن  سرد  ندومن 

هتیمک نودم  هسلج  یکـشزپ  هدکـشناد  تسایر  رتفد  رد  تعاس 12  هام  ره  هبنشود  نیموس  عوضوم  تیمها  هب  هجوت  اـب  دـیدرگ  بوصم  - 5

.دشاب یم  یمازلا  روکذم  هسلج  رد  مرتحم  ءاضعا  روضح  اذل  .ددرگ  لیکشت  یسرد  همانرب 

   

دایص کباب  رتکد 

یکشزپ هدکشناد  سیئر 
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دراد   
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: هب تشونور   

راضحتسا  تهج  یمومع  یکشزپ  شزومآ  مرتحم  تنواعم 

راضحتسا  تهج  هدکشناد  یکشزپ  شزومآ  هعسوت  رتفد  مرتحم  ریدم 

راضحتسا  تهج  یکشزپ  هدکشناد  یلیمکت  تالیصحت  هیاپ و  مولع  یشزومآ  مرتحم  تنواعم 

راضحتسا  تهج  يا  هفرح  قالخا  هورگ  ریدم  يدزیا  کباب  رتکد  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  یملع  تأیه  وضع  هدازدیس  نسحلاوبا  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  یملع  تأیه  وضع  یباون  رفعجدیس  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  یعازخ  رفظم  رتکد  ياقآ  بانج  . . 

راضحتسا  تهج  یملع  تایه  يوزمح  نادزی  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  یملع  تأیه  وضع  یمارهب  اضرمالغ  رتکد  ياقآ 

راضحتسا  تهج  ینیلاب  یملع  تایه  یندم  دیمح  دیس  رتکد 

راضحتسا  تهج  یملع  تأیه  وضع  داژن  يرواد  نارمع  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  یملع  تأیه  وضع  نایلیلج  نیرسن  رتکد  مناخ  راکرس 

راضحتسا  تهج  رهلک  انسح  مناخ  راکرس  ... ... 

راضحتسا   تهج  شزومآ  سیئر  ناگنرفآ  حرف  مناخ 

مزال تامادقا  راضحتسا و  تهج  یملع  تأیه  وضع  يرونا  اتیب  رتکد  مناخ  راکرس 
مزال تامادقا  راضحتسا و  تهج  روپ  یسیو  دمحم  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  نایلیلج  دیعس  ياقآ  بانج 
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