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ٍب٤١ٟ ثط١ب٦ٝ پ٢زٜ ت٤ؾعق٦   ٣37  20ث٢س ة ٝبزتي٠ ث٦ ٢ٝؾ٤ض ت٤ؾق٦ ٝكبضّت ثرف ميط ز٣ٙتي زض اضائ٦ ذسٝبت ث٨ساقتي زضٝب١ي ث٦ اؾت٢بز        

ٟ ٍب٤١ٟ ت٢ؾيٜ ثركي اظ َٝطضات   88ٝبز٥ ٣  اٍتهبزي، ارتٞبفي  ٣ ىط٢٧ٖي ر٤٨ٞضي اؾالٝي ايطاٟ  ،زا١كعٖب٥ ٝبٙي ز٣ٙت ٣ آيي٠ ١ب٦ٝ ارطايعي آ

ضا اظ عطيعٌ ثطٕععاضي    شي٘ؾجع٣اض زض ١ؾط زاضز ٝسيطيت ٣ اضائ٦ ذسٝبت پيف ثيٞبضؾتب١ي پبيٖب٥ ٧بي ذسٝبت ث٨ساقتي زضٝب١ي  ف٤ٚٛ پعقْي ٣

 ث٦ قطح شي٘ ٣إصاض ١ٞبيس. زاضاي ٝز٤ظ قطايظ ٣ قطّت ٧بي ث٨ساقتي زضٝب١ي ٣ ٝؤؾؿبت پعقْي ح٤ٍَي ٣ارسث٦  ف٤ٞٝي ز٣ ٝطح٦ٚ اي ٢ٝبٍه٦

 ٣إصاضي :٤ٝض٤ؿ   -1

اث٠ (6زا٣ضظٟ(5 فغبِٝٚ(4 ذ٤قبة (3ض٣زاة (2اؾطاض (1ربز٥ اي ٣115إصاضي ٝسيطيتي ٣ اضائ٦ ذسٝبت پيف ثيٞبضؾتب١ي پبيٖب٥ ٧بي ا٣ضغا١ؽ 

٢ي افعاٛ ثيٞبضاٟ ثيٞبضؾعتب٨١بي:ٍٞطث ٣  ٝجي٢ي ث٦ ٝك٨سق٨يساٟ ٣ ق٨يس زّتط ث٨كتي ٣اؾقي،اٝساز ٝحٞس ثيٞبضاٟ ثيٞبضؾتب٨١بي افعاٛ  ٣ يٞي٠

ثطاثط ث٤ع٦ ٣ ط٣ ؾبيط َٝطضات ٝ 115 ا٣ضغا١ؽعجٌ َٝطضات ٣ ض٤اثظ ٝطّع  )ث٦ قطح قطايظ پي٤ؾت(٧بقٜ)ؿ(١َبة ٣ ٣ٙيقهط)ؿ( رنتبي ث٦ ؾجع٣اض 

 پي٤ؾت. ٣ چِ ٙيؿت ٧بي ثؿت٦ ذسٝبت 

          ٣إصاض ٝي ٕطزز.ثغ٤ض ٝتٞطّع ث٦ يِ قطّت ٣ افعاٛ ثيٞبضاٟ ّٚي٦ پبيٖب٨٧بي ٝص٤ّض  :1 تجهط٥

  .٤ٝضز ١يبظ ١ٞي ثبقس١يط٣ي ذسٝبتي  ،٣ ذ٤قبة ،زا٣ضظٟفغبِٝٚپبيٖب٨٧بي  زض :2تجهط٥ 

ثطؾعس   آئي٠ ١ب٦ٝ ٝبٙي ٝقبٝالتي زا١كعٖب٥(  57ز٥ ثطاثط ١هبة ٝقبٝالت ثعضٓ)٤ٝض٤ؿ ث٢س د ٝبز٥  ىطاتط اظٝجٚل ٍطاضزاز،٦ّ : زض ن٤ضتي 3تجهط٥ 

،ثط١س٥ ٢ٝبٍه٦ ٝي ثبيؿت ١ؿجت ث٦ اضائ٦ ن٤ضت ٧بي ٝبٙي حؿبثطؾي قس٥ ذ٤ز 1388ة ٝه٤ ثطاثط آئي٠ ١ب٦ٝ ضا٧ْبض٧بي اىعايف ضٞب١ت ارطائي

                              قطايظ ٢ٝبٍه٦ فٞ٘ ذ٤ا٧س قس. 87ث٢س عجٌ آئي٠ ١ب٦ٝ ٝص٤ّض ؽطه ٝست ي٨ْيت٦ پؽ اظ اثالك اٍساٛ ١ٞبيس زض ميط اي٢ه٤ضت ٝغبثٌ 

 ،٣اٍـ زض ؾٚغبٟ آثعبز ذ٤قبة  ٣اٍـ زض ق٨ط ض٣زاة، ض٣زاة،٣اٍـ زض ٝحٞسآثبز ٕيت  اؾطاض ٨بي:پبيٖب٧ٝح٘ ٣إصاضي : ٝح٘ انٚي ٣إصاضي  -2

٣اٍـ زض ض٣ؾتبي ضي١٤س ث٤ز٥ ٦ّ قعقبؿ ٣ ٝحعس٣ز٥ اضائع٦     اث٠ يٞي٠، قب٧ط٣ز -ؾجع٣اض ربز٣٥اٍـ زض زا٣ضظٟ  ،٣اٍـ زض حْٜ آثبز ر٤ي٠ فغبِٝٚ

 ذسٝبت ت٤ؾظ ٣إصاض ٢٢ّس٥ تقيي٠ ذ٤ا٧س قس .

فعسٛ   ٣إصاض قع١٤س٥ ٣   ّبٝ٘ قٞؿي ذ٤ا٧س ث٤ز ٦ّ اي٠ ٝست زض ن٤ضت ضضبيت اظ فْٞٚطز ز٥ ٝب٣٥إصاضي: اظ تبضيد ٣إصاضي ث٦ ٝست ٝست  -3

 اىٌ عطىي٠ ٍبث٘ تٞسيس ذ٤ا٧س ث٤ز .٢ٝـ ٍب١٤١ي ثب ت٤

 ذ٤ا٧س ٕطىت :  ٣ؾبي٘ ٣ تز٨يعات ٣ ٝحٚي ٦ّ اظ عطه زؾتٖب٥ ٣إصاض ٢٢ّس٥ زض اذتيبض ٣إصاضق١٤س٥ ٍطاض  ،*  اْٝب١بت

 ٝح٘ ؾبذتٞبٟ پبيٖب٥ ا٣ضغا١ؽ ثب تز٨يعات ٣ اْٝب١بت ٤ٝر٤ز زض آٟ ثط عجٌ ن٤ضت رٚؿ٦ اي ٦ّ تح٤ي٘ زاز٥ ذ٤ا٧س قس -4

 زٚؿ٦ثط اؾبؼ ن٤ضت  ز٨يعات رب١جي آٟ (تز٨يعاتي ٝربثطاتي ٣ ضازي٤يي ١هت قس٥ زض ٝح٘ قبٝ٘ ) تٚي٠ ، ثي ؾيٜ ، ٣ؾبي٘ ٣ ت -5

 هطىي( ٤ٝضز ١يبظ زض حس ٝتقبضه ٣ تبٝي٠ اٍالٛ ازاضيتز٨يعات پعقْي)ميطٝ -6

 تح٤ي٘ آٝج٤ال١ؿ٨ب ثس٣ٟ ١َم ى٢ي -7

 *  قطايظ ١يط٣ي ا١ؿب١ي ٣ ؾبيط قطايظ:

٤ٝؽو اؾت اٍطاض ٝي ١ٞبيس ٦ّ ت٤ا١بيي الظٛ ر٨ت ا١زبٛ ٤ٝض٤ؿ ٢ٝبٍه٦ ث٦ ذه٤ل تبٝي٠ ١يط٣ي ٝترهم ٝزطة ضا زاضز ،ٙصا ٣إصاض ق١٤س٥  -8

 ١ٞبيس .٣ ٝقطىي ٤ٝضز ١يبظ ضا عجٌ ١ؾط ّبضىطٝب ثطاي ا١زبٛ ذسٝبت ٝح٦ٙ٤ تبٝي٠ ١يط٣ي ٧ط تقساز 

پطؾ٢٘ ٤ٝضز ١يبظ ٝطّع ٦ّ اظ عطيٌ ٣إصاض ق١٤س٥  ر٨ت ا١زبٛ اضائ٦ ذسٝبت ا٣ضغا١ؽ زض ٝح٘ ثْبض ٕطىت٦ ٝي ق١٤س ثبيس زاضاي قطايظ شيع٘   -9

 ثبق٢س :

ى٤ضيت٨بي پعقْي ، ّبضزاٟ ٣ ّبضق٢بؼ پطؾتبضي ، ّبضزاٟ ٣ ّبضق٢بؼ ٤٧قجطي ثطاثط  ثْبض ٕيطي ١يط٣ي ٝطز زاضاي ٝسضُ تحهيٚي ّبضزاٟ -10

 قطايظ افالٛ قس٥ .

 زاضا ث٤زٟ ؾالٝت رؿٞي ٣ ض٣حي ٣ ض٣ا١ي ّٚي٦ ١يط٧٣ب ٦ّ ث٦ تبئيس ٝطاّع زضٝب١ي ضؾيس٥ ثبقس -11

 ٣ حطاؾت زا١كٖب٥ تضٞي٠ نالحيت ف٤ٞٝي ٣ احطاظ آٟ ت٤ؾظ ٧ؿت٦ ٕعي٢ف -12

 ٤ا٧ي فسٛ ؾ٤ء پيكي٦٢ اظ ٝطارـ ٍضبئياذص ٕ -13

 زاضا ث٤زٟ ّبضت ث٨ساقتي ٝقتجط -14

 زاضا ث٤زٟ ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ پبي٦ ز٣ٛ ضا٢١سٕي ٦ّ حساٍ٘ يْؿبٗ اظ تبضيد نس٣ض آٟ ٕصقت٦ ثبقس  -15

 س٥ ثبقس٢س٥ ضؾي٢ّزاضا ث٤زٟ ٨ٝبضت ضا٢١سٕي زض حس ٍبث٘ ٍج٤ٗ ٦ّ ثبيؿتي ث٦ تبييس ٝؿئ٤ٗ ٝحتطٛ ١َٚي٦ ٝطّعي ٣إصاض  -16

 زاضا ث٤زٟ تزطث٦ ّبىي زض اضائ٦ ذسٝبت ى٤ضيت٨بي پعقْي -17
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 زاضا ث٤زٟ ت٤ا١بيي ا١زبٛ ٣ؽبيو ٝح٦ٙ٤ -18

 ؾبٗ تٞبٛ 40ؾبٗ ٣ حساّخط  23حساٍ٘ ؾ٠  -19

 تضٞي٠ فسٛ افتيبز ث٦ ؾيٖبض -20

 اضائ٦ ٤ٕا٧ي فسٛ افتيبز ث٦ ٤ٝاز ٝرسض -21   

 اظ ١ؾبٛ ٣ؽيي٦ ٣ عطح اليح٦ ١يط٣ي ا١ؿب١ي ٣ ...اضائ٦ ٤ٕا٧ي اتٞبٛ ذسٝبت ٍب١٤١ي افٜ  -22

  .٣ اظ ١ؾط ثطزثبضي زاضاي قرهيت ٝٞتبظ ثبقس٤ز٥ ١يط٣ي ا١تربة قس٥ ثبيؿتي قئ٤ٟ ٣ اذالً اؾالٝي ٣ ّٚي٦ َٝطضات ازاضي ٝح٘ ضا ضفبيت ١ٞ -23      

بيي زض ا١زبٛ ّبض ٣ يب ٤ٝاضزي اظ ٍجي٘ افتيبز،ٝؿبئ٘ ث٦ زٙي٘ فسٛ ت٤ا١زض ن٤ضت فسٛ ضضبيت زؾتٖب٥ ٣إصاض ٢٢ّس٥ اظ پطؾ٢٘ تحت پ٤قف  -24

حساّخط اظ ثْبضٕيطي ١يط٣ي ٝعث٤ض ر٤ٕٚيطي ٤ٞ١ز٥ ٣ ، ٣إصاض ق١٤س٥ ٤ٝؽو اؾت ميطاذالٍي ٣ ... پؽ اظ تبييس ٝطّع ا٣ضغا١ؽ ٣ حطاؾت زا١كٖب٥

 ؾبفت پطؾ٢٘ ربيٖعي٠ زيٖطي ضا ٝقطىي ١ٞبيس . 48ؽطه ٝست 

 ط ١يط٣ ثب ٧ٞب٢٧ٖي ٍجٚي ٣ تبئيس زؾتٖب٥ ٣إصاض ٢٢ّس٥ اْٝبٟ پصيط ذ٤ا٧س ث٤ز .٧ط٦١٤ٕ ثْبضٕيطي ٣ تنيي -25

 ّٚي٦ اىطاز ث٦ ّبضٕيطي قس٥ ت٤ؾظ ٣إصاض ق١٤س٥ ٝي ثبيؿت عجٌ ثؿت٦ ذسٝبت تقطيو قس٥ ا١زبٛ ٣ؽيي٦ ١ٞبي٢س. -26

١ٞبيس ٦ّ اي٠ اٝط ثبفج ض٤ّز زض ّبض٧ب ١ٖطزز  ٣ زض ٣إصاض ق١٤س٥ ٝتق٨س اؾت زضذه٤ل ثْبضٕيطي تقساز پطؾ٢٘ ٤ٝضز ١يبظ ث٦ ٦١٤ٕ اي فٞ٘  -27

 . ت ٧بي ا٣ضغا١ؽ ذٚٚي ٣اضز ١يبيسايبٛ تقغي٘ ٣ ميط تقغي٘ زض اضائ٦ ذسٝبت ٣ ا١زبٛ ٝب٤ٝضي ،٧يچ ظٝب١ي اظ قجب٦١ ض٣ظ

ه٤ضت قييت زض ٕعطزـ  اىطاز ثْبضٕيطي قس٥ ت٤ؾظ ٣إصاض ق١٤س٥ ٝي ثبيؿت ثب ٙجبؼ ىطٛ ّبٝ٘ ا٣ضغا١ؽ زض ٝح٘ ذسٝت حبضط ق١٤س ٣ ث -28

 افٜ اظ ض٣ظ٧بي فبزي ٣ تقغيالت ضؾٞي ا١زبٛ ٣ؽيي٦ ١ٞبي٢س . ٝست ٍطاضزازقجب٦١ ض٣ظي زض تٞبٛ 

ّٚي٦ اىطاز ثْبضٕيطي قس٥ ت٤ؾظ ٣إصاض ق١٤س٥ ٝي ثبيؿتي زؾت٤ضاٙقٞ٘ ٧ب ٣ ثرك٢ب٦ٝ ٧بي نبزض٥ ٝطّع ا٣ضغا١عؽ ٣ اؾعتب١ساضز٧بي اضائع٦     -29

 يت ١ٞبي٢س .ذسٝبت زض ٝطّع ا٣ضغا١ؽ ضا ضفب

 ٣إصاض ق١٤س٥ ٤ٝؽو ث٦ ا١زبٛ ثي٦ٞ ٝؿئ٤ٙيت ٝس١ي پطؾ٢٘ ذ٤ز ٝي ثبقس . -30

 ذ٤ا٧س ث٤ز. عجٌ َٝطضات ٝطث٤ع٦ت٤ؾظ ٣إصاض ق١٤س٥  زض ٝب٥ حساّخط ؾبفت ثْبضٕيطي ٧ط ١يط٣ -31

 ضائ٦ ذسٝبت ذ٤ززاضي ١ٞبيس .٣إصاض ق١٤س٥ ٝي ثبيؿتي اظ ثْبضٕيطي ١يط٣ي ضؾٞي زا١كٖب٥ ٣ ؾبيط ّبض٢ّبٟ ز٣ٙت زض ارطاي ا -32

 ٕيطي قس٥ ١ساضز .س اؾترساٝي زض ٍجبٗ ١يط٧٣بي ثْبضزؾتٖب٥ ٣إصاض ٢٢ّس٥ ٧يچ٦١٤ٖ تق٨ -33

 زض ن٤ضت ٝطذهي اىطاز ، ٣إصاض ق١٤س٥ ٤ٝؽو ث٦ ربيٖعي٠ ٤ٞ١زٟ ىطز ٣ارس نالحيت ٝي ثبقس . -34

٢ٔ ٢٢ّس٥ پبيٖب٥ ا١تربة ٣ ث٦ ٣إصاض ق١٤س٥ ٝقطىي ذ٤ا٧س ١ٞع٤ز ّٚيع٦ اٝع٤ض    ٢٢ّس٥ ىطزي اظ ّبض٢ّبٟ ذ٤ز ضا ث٦ ف٤٢اٟ ١بؽط ٣ ٧ٞب٣٧إصاض -35

 ١ر٤ا٧س ث٤ز .٣إصاض ق١٤س٥ ربضي زض ٝح٘ ٝي ثبيؿتي ثب ٣ي ٧ٞب٢٧ٔ ٕطزز اٙجت٦ اي٠ اٝط ضاىـ ٝؿئ٤ٙيت 

  ٥ زض پبيبٟ ٧ط ٝب٥ ٣إعصاض قع١٤س٥   ثب ت٤ر٦ ث٦ ٤١ؾب١بت ترهيم افتجبض ٣ احتٞبٗ فسٛ پطزاذت ٝغبٙجبت ٣إصاض ق١٤س٥ اظ ؾ٤ي ٣إصاض ٢٢ّس -36

 .پطزاذت ١ٞبيسّبض٢ّبٟ ذ٤ز ضا ٣ ٝعايبي ز٣ ٝب٥ ح٤ًَ  ث٦ ٝستٝي ثبيؿت حساٍ٘ 

 ٣إصاض ق١٤س٥ ثبيس ته٤يط ٍطاضزاز٧بي ٢ٝقَس٥ ثب ١يط٧٣بي تحت پ٤قف ذ٤ز ضا ث٦ ٣إصاض٢٢ّس٥ اضائ٦ ٣ زض پبيبٟ ٧ط ٝب٥ ١يع ١ؿجت ثع٦ اضائع٦   -37

 ساٛ ١ٞبيس.ىيف ح٤ٍَي ث٦ پطؾ٢٘ اٍ

پطؾ٢٘ ذ٤ز ضا ر٨ت تبئيعس نعالحيت ٧عبي ىع٤ً     ،ٍج٘ اظ قط٣ؿ ٍطاضزاز ض٠ٞ تبٝي٠ ١يط٣ي ا١ؿب١ي ٤ٝضز ١يبظ  ٤ٝؽو اؾت٣إصاض ق١٤س٥  -38

 ١ٞبيس تب پؽ اظ تبئيس ٨١بيي ثْبض ٕٞبضز٥ ،٧ؿت٦ ٕعي٢ف ٣ حطاؾت زا١كٖب٥ ٝقطىي115 ث٦ ٝطّع ا٣ضغا١ؽ٣ زض ن٤ضت ١يبظ تكْي٘ پط١٣س٥ االقبض٥ 

 ق١٤س .

تبٝي٠ ؾبذتٞبٟ ٣ ٝتقَٚبت ٝطث٤ع٦ ) افٜ اظ ض٣ق٢بيي ، ثط٣زتي ، حطاضتي ٣ ميط٥ ( زض اثتساي ٣إصاضي ث٦ ف٨س٥  ٣إصاض ٢٢ّس٥ ثع٤ز٥ ٣ ععي    -39

 ن٤ضتزٚؿ٦ اي تح٤ي٘ ٣إصاض ق١٤س٥ ذ٤ا٧س قس .

 ٣ ٧عي٦٢ تقٞيطات ّٚي ثق٨س٥ ٣إصاض ٢٢ّس٥ ٝي ثبقس . ا١زبٛ ّٚي٦ ٧عي٦٢ ٧بي رعئي زض ع٤ٗ ٝست ٣إصاضي ثق٨س٥ ٣إصاض ق١٤س٥ ذ٤ا٧س ث٤ز -40

پطزاذت ٧عي٦٢ آة ٣ ثطً ٣ ؾ٤ذت ٝهطىي ٣ ١يع ا١زبٛ ّٚي٦ ذسٝبت ١ؾبىت زاذ٘ ٣ ٝح٤ع٦ پبيٖب٥ ٧ب ٣ تبٝي٠ ّٚيع٦ ٝٚع٣ٝعبت ث٨ساقعتي     -41

 ٝهطىي افٜ اظ تز٨يعات ٣ ٤ٝاز ق٤ي٢س٥ ث٦ ف٨س٥ ٣إصاض ق١٤س٥ ٝي ثبقس .

    ضزاز ٣إصاض ق١٤س٥ ٤ٝؽو اؾت ٝح٘ ٣ ٝتقَٚبت تح٤يٚي ضا نحيح ٣ ؾبٜٙ ٣ آٝبز٥ ثْبض تح٤ي٘ ١ٞبيعس ٣ چ٢ب١چع٦ زض احعط    زض پبيبٟ ٝست ٍطا -42

 ثي ٝجبالتي ٣ ؾ٨٘ ا١ٖبضي ذؿبضاتي ث٦ ؾبذتٞبٟ ٣ ٝتقَٚبت آٟ ٣اضز آيس ، ٣إصاض ق١٤س٥ ٤ٝؽو ث٦ رجطاٟ ذؿبضت ٣اضز٥ ذ٤ا٧س ث٤ز.

 ٣ تز٨يعات رب١جي آٟ زض اثتساي ٣إصاضي ث٦ ف٨س٥ ٣إصاض ٢٢ّس٥ ٝي ثبقس .تبٝي٠ ّٚي٦ اْٝب١بت ضازي٤يي  -43
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٧عي٦٢ تقٞيطات ٣ؾبي٘ ى٤ً زض ع٤ٗ ٝست ٣إصاضي ث٦ ف٨س٥ ٣إصاض ق١٤س٥ ث٤ز٥ ٣ چ٢ب١چ٦ زض احط ثي ٝجبالتي ذؿبضاتي ث٦ اْٝب١بت ى٤ً ٣اضز  -44

 آيس ٣إصاض ق١٤س٥ ٤ٝؽو ث٦ رجطاٟ ذؿبضات ٣اضز٥ ذ٤ا٧س ث٤ز .

 ر٤ٕٚيطي اظ ٧ط٦١٤ٕ ؾ٤ء اؾتيبز٥ احتٞبٙي اظ اْٝب١بت ضازي٤يي ثط ف٨س٥ ٣إصاض ق١٤س٥ ٝي ثبقس . -45

 چ٢ب١چ٦ زض احط ثي ٝجبالتي ذؿبضاتي ث٦ ٣ؾبي٘ ٣ تز٨يعات پعقْي ٣اضز آيس ٣إصاض ق١٤س٥ ٤ٝؽو ث٦ رجطاٟ ذؿبضات ٣اضز٥ ذ٤ا٧س ث٤ز . -46

حس ٝتقبضه زض ع٤ٗ ٝست ٣إصاضي ثب تبييس ١بؽط ٣ ٧ٞب٢٧ٔ ٢٢ّس٥ ث٦ ف٨س٥ ٣إصاض ٢٢ّس٥  تبٝي٠ تز٨يعات پعقْي ميطٝهطىي ٤ٝضز ١يبظ زض -47

 ٣ٙي٠ْ تبٝي٠ زاض٣ ٣ تز٨يعات پعقْي ٝهطىي،اّؿيػٟ ٣ ... عجٌ چِ ٙيؿت پي٤ؾت ث٦ ف٨س٥ ٣إصاضق١٤س٥ ذ٤ا٧س ث٤ز. ٝي ثبقس

زض ظٝبٟ ا١قَبز ٍطاضزاز اظ ٣إصاض ق١٤س٥ اذص  ٞبٟ، ٝربثطاتي ٣ .... (ّٚي٦ ا٤ٝاٗ ) ؾبذتآٝج٤ال١ؽ ٧ب ٣ ضٞب١ت ٝقتجط ٣ الظٛ زضذه٤ل تح٤ي٘  -48

 ذ٤ا٧س قس ٦ّ اي٠ ضٞب١ت قبٝ٘ ثي٦ٞ ٤ٞ١زٟ ا٤ٝاٗ زاذ٘ پبيٖب٥ ٣ ا٤ٝاٗ زاذ٘ آٝج٤ال١ؽ)ثي٦ٞ تْٞيٚي( ١يع ٝي ٕطزز.

تبٝي٠ آٝج٤ال١ؽ ت٤ؾظ ٣إعصاض قع١٤س٥ ١يعع      تبٝي٠ آٝج٤ال١ؿ٨ب ثس٣ٟ ١َم ى٢ي زض اثتساي ٣إصاضي ث٦ ف٨س٥ ٣إصاض ٢٢ّس٥ ٝي ثبقس ٣ٙي٠ْ -49

 اْٝبٟ پصيط ٝي ثبقس .

 ات٤ٝجي٘ ٝص٤ّض اظ عطيٌ ٣إصاض ٢٢ّس٥ ثي٦ٞ قرم حبٙج ٣ ثي٦ٞ ؾط١كي٠ ذ٤ا٧س قس . -50

ثي٦ٞ ثس٦١ ٌ پطزاذت ح١ؿجت ث٦  ا١قَبز ٍطاضزاز ٧ٞعٝبٟ ثبثق٨س٥ ٣إصاض ق١٤س٥ ٝي ثبقس ٣ ٣إصاض ق١٤س٥ ٤ٝؽو اؾت ٧ب  آٝج٤ال١ؽثي٦ٞ ثس٦١  -51

اٍساٛ ١ٞبيس. زض ن٤ضت تٞسيس ثي٦ٞ ١ب٦ٝ زض ع٤ٗ ٝست ٍطاضزاز ١يع پطزاذت حٌ ثيٞع٦ آٟ)ثع٦   ٤ٝض٤ؿ ٍطاضزاز ثه٤ضت ١َس ٣ يْزب  آٝج٤ال١ؽ ٧بي

 .ذ٤ا٧س ث٤ز٣إصاض ق١٤س٥ ١ؿجت ٝست ٍطاضزاز(ث٦ ف٨س٥ 

ق١٤س٥ ث٤ز٥ ٦ّ ثبيؿتي تقٞيطات ٣تبٝي٠ ٍغقبت ثب ١ؾبضت ٝؿتَيٜ ّٚي٦ ٧عي٦٢ ٧بي تقٞيط ٣ ٨ٖ١ساضي تبٝي٠ ٍغقبت ات٤ٝجي٘ ث٦ ف٨س٥ ٣إصاض  -52

زض ربز٥ ٧بي ميط آؾيبٙت٦ ٣ نقت اٙقج٤ض ذؿبضات ّٚي ٣ اؾبؾي  آٝج٤ال١ؽٝؿئ٤ٗ ٝحتطٛ ١َٚي٦ ٣تبييس ايكبٟ ن٤ضت پصيطز چ٢ب١چ٦ ثسٙي٘ تطزز 

ثق٨س٥ ٣إصاض ٢٢ّس٥ ٝي ثبقس ثسي٨ي اؾت ارطاي اي٠ ث٢س زض  ث٦ ات٤ٝجي٘ ٣اضز آيس رجطاٟ آٟ ت٤ؾظ ٣إصاض ق١٤س٥ ذ٤ا٧س ث٤ز ٦ّ تكريم اي٠ اٝط

ن٤ضت افعاٛ ث٦ ٝب٤ٝضيت زض ٤ٝاضز ى٤ً اظ ؾ٤ي ٣إصاض ٢٢ّس٥ ذ٤ا٧س ث٤ز زض ميط اي٠ ن٤ضت فال٥٣ ثط رجطاٟ ذؿبضات اظ ؾع٤ي ٣إعصاض قع١٤س٥    

 .٤ٝرت اذغبض ّتجي ث٦ ٣ي ١يع ذ٤ا٧س قس

 إصاض ق١٤س٥ ٝي ثبقس .٧عي٦٢ ؾ٤ذت ٝهطىي آٝج٤ال١ؽ ٧ب ث٦ ف٨س٥ ٣ -53

 ترٚو ٝحؿ٤ة ذ٤ا٧س قس ٣ ثب اىطاز ذبعي ثطاثط َٝطضات ضىتبض ذ٤ا٧س قس. ا٣ضغا١ؽث٦ رع زض ٝب٤ٝضيت ٧بي اٝسازي  آٝج٤ال١ؽاؾتيبز٥  -54

 ثبقس .٤٢ٞٝؿ ٝي   اظ پبيٖب٥ زض ٤ٝاضز ميط ا١زبٛ ٣ؽيي٦ ثس٣ٟ ٧ٞب٢٧ٖي ٣ زؾت٤ض ٝطّع اضتجبعبت ٣ ١بؽط اّيساً آٝج٤ال١ؽذط٣د  -55

زض ٤ٝاٍـ افعاٛ ث٦ ٝب٤ٝضيت زض ٧ط ؾبفت اظ قجب٦١ ض٣ظ،ٙع٣ٝب ١يط٣يي ٦ّ آ٤ٝظـ الظٛ زض ظٝي٦٢ اضتجبعبت زيعس٥ اؾعت)ثب ٧ٞعب٢٧ٖي ٝطّعع      -56

ثع٦  ٦ ٣ ثقال٥٣ ١ؿجت ث٦ حيؼ تز٨يععات  آ٤ٝظـ( ٝي ثبيؿت زض ٝح٘ پبيٖب٥ ر٨ت حيؼ اضتجبط ضازي٤ئي ثي٠ آٝج٤ال١ؽ ٧ب ٣ زيؿپبد حض٤ض زاقت

 ثبقس. 115ٛ ٝب٤ٝضيت اٍساٛ ١ٞبيس،١يط٣ي ٝص٤ّض ٝي ثبيؿت تطريحب زاضاي ٝسضُ زيپٜٚ  ٣ ثب ٧ٞب٢٧ٖي ٝطّع ا٣ضغا١ؽ ٢٧ٖب

 ت٨ي٦ ٣ تبٝي٠ مصا ٣ ؾط٣يؽ ايبة ٣ ش٧بة  ث٦ ف٨س٥ ٣إصاض ق١٤س٥ ٝي ثبقس . -57

 .ٝي ثبقس  ٤ٝضيت ث٦ ف٨س٥ ٣إصاض ق١٤س٥حيؼ ، حطاؾت ٣ ٨ٖ١ساضي ّٚي٦ ٣ؾبي٘ تح٤يٚي ٣ ضفبيت ١ْبت اي٢ٞي ٝح٘ ّبض ٣ حي٠ ٝب -58

اٍالٛ شي٘) ثب ٧عي٦٢ ذ٤ز( ث٦ پطؾ٢٘ تحت پ٤قعف اٍعساٛ    ١ؿجت ث٦ ت٨ي٦ ٣ تبٝي٠ ٣ تح٤ي٘ع٤ٗ ٝست ٍطاضزاز ٣إصاضق١٤س٥ ٝي ثبيؿت زض  -59

ّبپك٠ يِ فعسز ٣ ؾع٦    ز٣ٛ(زض ع٤ٗ ٝست ٍطاضزاز)اثتساي ٍطاضزاز ٣ اثتساي قف ٝب٦٧ (ّيف)ز٣ ريت( ز٣ زؾت)ىطٛ  پيطا٣٠٧  ق٤ٚاض١ٞبيس: 

  ع٤ٗ ٝست ٍطاضزاز،آضٛ ثبظ٣،ّٞطث٢س ٣ اتيْت يْجبض زض ريت ر٤ضاة

 ٝؿئ٤ٙيت ٧بي ح٤ٍَي ٣ رعائي ١بقي اظ ارطاي ٝسيطيت ٣ اضائ٦ ذسٝبت ث٦ ف٨س٥ ٣إصاض ق١٤س٥ ٝي ثبقس . -60

زضنس  25ّت عطه ٍطاضزاز ٝجٚل ٣ ٤ٝض٤ؿ ٍطاضزاز ضا تب ٣إصاض٢٢ّس٥ ٝي ت٤ا١س زض ن٤ضت ضط٣ضت ١ؿجت ث٦ تنييط ٝيعاٟ ّبض ثب افالٟ ث٦ قط -61

 ّب٧ف يب اىعايف ز٧س.

ثب زؾعتٖب٥  ٣إعصاض    ّٚي٦ اىطاز ثْبضٕيطي قس٥ ّبض٢ّبٟ ٣إصاض ق١٤س٥ ث٤ز٥ ٣ اظ ١ؾط زضيبىت ح٤ًَ ٣ ٝعايب ٣ ؾبيط ٤ٝاضز ٧يچ ٦١٤ٕ اضتجبعي -62

 ١يط٧٣بي ذ٤ز ٝي ثبقس. زض ذه٤ل َٝطضات ٝطث٤ط ث٦ ح٤ًَ ٣ ٝعايبي ٍب١٤١ي  ٣إصاض ق١٤س٥ ٤ٝؽو ث٦ ضفبيت ّٚي٦ ٤ٍا١ي٠ ٣ ٢٢ّس٥ ١ساض١س ٣

زض ع٤ٗ ٝست ٍطاضزاز ٢ٝقَس٥، ٝجٚل ٍعطاضزاز  ظ ١بحي٦ ٣ظاضت ّبض ٣ ا٤ٝض ارتٞبفي ّبضٕطاٟ ا ٣ ٝعايبي زض ح٤ًَي زض ن٤ضت ٧ط ٦١٤ٕ اىعايك -63

 بيؿت پيف ثي٢ي الظٛ زض اي٠ ذه٤ل ضا ٝس١ؾط ٍطاض ز٧س.حبثت ث٤ز٥ ٣ ٝك٤ٞٗ ٧يچ٦١٤ٖ تقسيٚي ١ر٤ا٧س ث٤ز. ٣ ٢ٝبٍه٦ ٕط ٝي ث

٣إصاض ق١٤س٥ ٝي ثبيؿت ١ؿجت ث٦ ضس في١٤ي ٣ ١ؾبىعت آٝجع٤ال١ؽ ٣ تز٨يععات ٝطث٤عع٦ ثعب ض٣ـ اثالمعي ثع٦ ٣ي )فعال٥٣ ثعط ١ؾبىعت            -64

 يبت ثقسي ثبقس.ض٣ظا٦١(ثالىبن٦ٚ ثقس اظ ٧ط ٝب٤ٝضيت ٣ ث٦ ٦١٤ٕ اي اٍساٛ ١ٞبيس ٦ّ آٝج٤ال١ؽ ٣ تز٨يعات آٟ،آٝبز٥ فٞٚ
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زضنس ّع٘ ٝجٚعل ٍعطاضزاز اذعص      پ٢ذاظ ٣إصاض ق١٤س٥ زض ظٝبٟ ا١قَبز ٍطاضزاز ضٞب١ت٢ب٦ٝ ثب١ْي ٝقتجط ر٨ت حؿ٠ ا١زبٛ تق٨سات ث٦ ٝيعاٟ  -65

 ذ٤ا٧س قس ٣ زض پبيبٟ ٝست ٍطاضزاز زض ن٤ضت حؿ٠ ا١زبٛ تق٨سات  ٣ ضفبيت ّٚي٦ َٝطضات ٝؿتطز ذ٤ا٧س قس .

نس ث٦ ف٤٢اٟ حؿ٠ ا١زبٛ ّبض ّؿط ٣ زض پبيبٟ ٍطاضزاز زض ن٤ضت اضائ٦ ٝيبنب حؿبة اظ ٝطارـ ٝطث٤ع٦ ٣ ضضبيت ٣إصاض اظ ٧ط پطزاذت ز٥ زض -66

 ق١٤س٥ ٣ فسٛ ٣ر٤ز ثس٧ي ث٦ پطؾ٢٘ تحت پ٤قف ٣إصاض ق١٤س٥ ف٤زت زاز٥ ذ٤ا٧س قس.

نع٤ضت ثعب    زض ايع٠  اْٝبٟ پصيط ٝي ثبقعس  زالي٘ ٤ٝر٦ ث٢ب ث٦ ٢٢ّس٥ٍطاضزاز اظ رب١ت ٣إصاضٍطاضزاز ٢ٝقَس٥ زض ع٤ٗ ٝست يب ٙن٤ حٌ ىؿد  -67

 ز٧س. ازا٦ٝ ضا ا١زبٛ تق٨سات ٤ٝض٤ؿ ٍطاضزازتَبضبي ٣إصاض٢٢ّس٥،عطه ٍطاضزاز ٝي ثبيؿت تب ثطٕعاضي ٢ٝبٍه٦ ٣ يب ا١قَبز ٍطاضزاز رسيس ّٞبّبٟ 

 ١ساضز. ٣إصاض ق١٤س٥ حٌ ٣إصاضي ٤ٝض٤ؿ ٍطاضزاز ضا ث٦ ميط ّال ٣ رعئب  -68

٣ ٍعب٤١ٟ ٤٢ٞٝفيعت    1337ٝقبٝالت ز٣ٙتعي ٝهع٤ة    ٢٢ّس٥ اٍطاض ث٦ فسٛ ق٤ٞٙيت ٍب٤١ٟ ٢ٝـ ٝساذ٦ٚ ّبض٢ٝساٟ ٣ّبض٢ّبٟ ز٣ٙت زض قطّت -69

ّٚي٦ ذؿبضات اظ ٣إعصاض قع١٤س٥    زب١ج٦ ىؿد ٦٣ ع٤ض يْزض ن٤ضت احجبت ذاله ٍطاضزاز ث ثط ذ٤ز ٤ٞ١ز٥ ٣ 1373تهسي ثيف اظ يِ قن٘ ٝه٤ة 

 ذ٤ا٧س قس.اذص 

ٕعاضي ٢ٝبٍه٦ رسيس ٣ ٣إصاضي آٟ ث٦ قرم حبٙج ٣ يب قطّت ٝعث٤ض تب ز٣ ٝب٥ ث٦ پبيبٟ ٝست ٍطاضزاز تب ظٝبٟ ثط١٤س٥ ٝي ثبيؿت زض ٣إصاض ق -70

٤ٝاىَت ّٞيؿي٤ٟ ٢ٝبٍه٦ ثب زضنعس  تبٝي٠ افتجبض ٣ زض ن٤ضت  ضا  ٝست ٝص٤ّض حٌ اٙعح٦ٞ تق٨سات ذ٤ز فٞ٘ ٤ٞ١ز٥ ٣ ّبض ذ٤ز ازا٦ٝ زاز٥ ٣ ثطاثط

٣ ٣إصاضق١٤س٥ حٌ ٧ط٦١٤ٕ افتطاضعي ضا   ذ٤ا٧س ث٤ز )٣إصاض٢٢ّس٥ زض ذه٤ل اي٠ اٝط ٝرتبضزضيبىت ١ٞبيس قس٥ ت٤ؾظ ّٞيؿي٤ٟ اىعايف تقيي٠

پطزاذعت  ٣ ّٞعب ىعي اٙؿعبثٌ    ثطاثط ارطت اٙٞؿٞي ٝجٚل ٍطاضزاز ر٨ت ٝست ٝص٤ّض زض ميط اي٢ه٤ضت ٣ .(ذه٤ل اظ ذ٤ز ؾٚت ٝي ١ٞبيس زض اي٠

 ذ٤ا٧س قس.

ميط٥ ذؿبضات ٣اضز٥ اظ ٝح٘ ضٞب١ت٢ب٦ٝ ٧ب ٣  ؿبضت ث٦ آٝج٤ال١ؿ٨ب ٣ زيٖط ا٤ٝاٗ تح٤يٚي اظ ١بحي٦ قطّت يب ١يط٧٣بي ٣ي ٣زض ن٤ضت ٣ض٣ز ذ -71

 ؾبيط ٝغبٙجبت قطّت ّؿط ذ٤ا٧س ٕطزيس. ؾپطز٥ ٧ب ٣

 ا٧س ٕطزيس.ث٦ اظاي ٧ط ثبض تبذيط ميط ٤ٝر٦ زض ٝح٘ ٝب٤ٝضيت پ٢ذ زضنس اظ ٝجٚل ٍطاضزاز ٝب٧يب٦١ ثق٤٢اٟ رطي٦ٞ ّؿط ذ٤ -72

ثعي احتيعبعي    زض ن٤ضت ٣اغ١٤ٕي يب تهبزه آٝج٤ال١ؽ ٧بي ٣إصاضقس٥ پؽ اظ تكريم ّبضق٢بؼ ضا٢٧ٞبئي ٣ ضا٢١سٕي ٝج٢ي ثط ترٚو يب  -73

ٞت ٣ قطّت ٝي ثبيؿت اظ ثْبضٕيطي ضا٢١س٥ يب ت٢ْؿي٠ ذبعي ر٤ٕٚيطي ثقٞ٘ آ٣ضز٥ ٣ حب١يب: ّٚي٦ ذؿبضات ٣اضز٥ افٜ اظ ى٢ي، اىت ٍيضا٢١س٥ ،ا٣ال: 

ث٦ حؿبة زا١كٖب٥ ٣اضيع ٝي ٕطزز ٣ چ٢ب١چ٦ ذؿبضات ٝطث٤ع٦ اظ  ٝست ظٝبٟ ت٤ٍو آٝج٤ال١ؽ ثط حؿت ض٣ظ اظ ٝح٘ ٝغبٙجبت عطه ٍطاضزاز ّؿط ٣

 عطه ازاض٥ ثي٦ٞ پطزاذت ق٤ز ٝجبٙل ٝعث٤ض ٍبث٘ اؾتطزاز ١ر٤ا٧س ث٤ز.

اظ ؾط٣يؽ  115ث٢ب ث٦ زالي٘ ميطٍبث٘ ٍج٤ٗ ّبضق٢بؼ ١َٚي٦ ا٣ضغا١ؽ زض ن٤ضتي ٦ّ ٧ط يِ اظ آٝج٤ال١ؿ٨بي ٤ٝض٤ؿ ٍطاضزاز ثيف اظ ؾ٦ ض٣ظ، -74

  ّؿط ذ٤ا٧س قس. ٣ ميط٥ تضٞي٨٢بي ٣إصاضق١٤س٥ ،ؾبفت، ٝجٚل ؾيهس ٧عاض ضيبٗ ثق٤٢اٟ رطي٦ٞ اظ ٝجٚل ٍطاضزاز  24ز٧ي ذبضد ق٤ز ث٦ اظاء ٧ط 

 ٍطاض ذ٤ا٢٧س ٕطىت. ٧115بي آ٨١ب زض اذتيبض ٝطّع ا٣ضغا١ؽ زض ن٤ضت ثط٣ظ ح٤ازث ميطٝتطٍج٦،ّٚي٦ پبيٖب٨٧بي ٤ٝض٤ؿ ٍطاضزاز ٣ ١يط٣ -75

 * تقٞيط آٝج٤ال١ؽ ٧ب

آٝج٤ال١ؽ ٧بي ؾبذت زاذ٘ ١ؾيط پبتط٣ٗ ، ٝعزا ٣ .... ٦ّ اْٝبٟ اضائ٦ ذسٝبت پؽ اظ ىط٣ـ آٟ زض ق٨طؾتبٟ ٝي ثبقس ،ر٨ت تقٞيطات ّٚي  -76

ٝي ق٤ز ٣ زض ن٤ضت فسٛ آٝبز٥ قسٟ ذ٤زض٧٣ب پؽ اظ ٝست ٝص٤ّض ٣إعصاض   ض٣ظ ٨ٝٚت ث٦ ٣إصاض ق١٤س٥ زاز٥ 3ز٣ ٧يت٦ ٣ ر٨ت تقٞيطات رعئي 

ق١٤س٥ ٝٚعٛ ث٦ ربيٖعي٢ي ذ٤زض٣ ٝكبث٦ ٣ ٤ٝضز تبييس ٝطّع ٝسيطيت ح٤ازث ٣ ١َٚي٦ ٝطّعي ث٤ز٥ ٣ زض ن٤ضت فسٛ رعبيٖعي٢ي ثع٦ اظاء ٧عط ض٣ظ    

 % اظ ٝجٚل ٝب٧يب٦١ ٍطاضزاز زض آٟ پبيٖب٥ ّؿط ٝي ٕطزز.  10تبذيط 

يب ؾبيط ذ٤زض٧٣بيي ٦ّ اضائ٦ ذسٝبت تقٞيط زض ق٨طؾتبٟ َٝس٣ض ١يؿت ٣ ذعسٝبت آٟ    MBه٤ل آٝج٤ال١ؽ ٧بيي ٝب٢١س ؾطا١عا ، ث٢ع زض ذ -77

زض ٝطّع اؾتبٟ يب ت٨طاٟ تبٝي٠ ٝي ٕطزز ر٨ت تقٞيطات ّٚي، يْٞب٥ ٣ تقٞيطات رعئي ز٣ ٧يت٦ ٨ٝٚت ٝي ثبقس ٣ زض ن٤ضت فسٛ آٝعبز٥ قعسٟ   

٣إصاض ق١٤س٥ ٝٚعٛ ث٦ ربيٖعي٢ي ذ٤زض٣ ٝكبث٦ ٣ ٤ٝضز تبييس ٝطّع ٝسيطيت حع٤ازث ٣ ١َٚيع٦ ٝطّععي ثع٤ز٥ ٣ زض      ذ٤زض٧٣ب پؽ اظ ٝست ٝص٤ّض

 % اظ ٝجٚل ٝب٧يب٦١ ٍطاضزاز زض آٟ پبيٖب٥ ّؿط ٝي ٕطزز.  10ن٤ضت فسٛ ربيٖعي٢ي ث٦ اظاء ٧ط ض٣ظ تبذيط 

ذبضد اظ ّك٤ض تبٝي٠ ٝي ٕطزز ٝخ٘ : اؾپطي٢تط، ث٦ قطط اضائ٦ ٤ٕا٧ي  ذ٤زض٧٣بيي ٦ّ ٍغقبت آٟ فال٥٣ ثط ١ٞبي٢سٕي زض ن٤ضت فسٛ ٣ر٤ز اظ -78

 ّتجي اظ ١ٞبي٢سٕي، ٝج٢ي ثط فسٛ ٣ر٤ز ٍغق٦ ٤ٝضز ١ؾط زض ّك٤ض ، ثب تبييس ١َٚي٦ ٝطّعي ، ٝست تقٞيطات ّٚي تب ؾَو ؾ٦ ٝب٥ ٣ ٝست تقٞيعطات 

 رعئي يِ ٝب٥ ذ٤ا٧س ث٤ز.
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ٝي ٕطزز ٣ زض ن٤ضت فسٛ آٝبز٥ قسٟ ذ٤زض٧٣ب پؽ اظ ٝست ٝص٤ّض ٣إصاض ق١٤س٥ ٝٚعٛ ثع٦  تجهط٥ : زض ن٤ضت ٣ر٤ز ٍغق٦ ٝب٢١س ث٢س ى٤ً فٞ٘ 

% اظ ٝجٚعل  10ربيٖعي٢ي ذ٤زض٣ ٝكبث٦ ٣ ٤ٝضز تبييس ٝطّع ٝسيطيت ح٤ازث ٣ ١َٚي٦ ٝطّعي ث٤ز٥ ٣ زض ن٤ضت فسٛ ربيٖعي٢ي ث٦ اظاء ٧ط ض٣ظ تبذيط 

 ٝب٧يب٦١ ٍطاضزاز زض آٟ پبيٖب٥ ّؿط ٝي ٕطزز.

 الظٛ ر٨ت قطّت زض ٢ٝبٍه٦: ٝساضُ  -79

 ٣اضيععي ثع٦ حؿعبة قعٞبض٥     ضيعبٗ(  000/000/32 ٝيٚيع٤ٟ ضيعبٗ)  ؾعي ٣ ز٣   قبٝ٘: تضٞي٠)ؾپطز٥(قطّت زض ٢ٝبٍه٦ ث٦ ٝجٚعل پبّت )اٙو( *

ٝعب٥ اظ   ثب افتجبض ؾع٦  )٣ يب ضٞب١ت٢ب٦ٝ ثب١ْي ٣اض،ث٢بٛ زا١كٖب٥ ف٤ٚٛ پعقْي ؾجع٣اضؾپطز٥ ربضي ثب١ِ ٝٚي ققج٦ ٝطّعي ؾجع  0109520653009

  تبضيد نس٣ض ٣ ٍبث٘ تٞسيس(

آ٨ٕي آذطي٠ تنييطات قطّت زض ض٣ظ١ب٦ٝ ضؾٞي ّك٤ض ٣ ىت٤ّپي پط٣ا٦١ ث٨ط٥ ثطزاضي  ىت٤ّپي اؾبؾ٢ب٦ٝ ٣ اؽ٨بض ١ب٦ٝ قطّت ٣* پبّت )ة(قبٝ٘: 

ه٦ قبٝ٘ : ثطٓ قطايظ ٢ٝبٍه٦، ثطاي ٢ٝبٍه٦ ٕطاٟ،اؾ٢بز ٢ٝبٍ 20زض ٤ٝضز ٤ٝؾؿبت پعقْي، ته٤يط تبييسي٦ ٣ ٝز٤ظ اذص قس٥ اظ ّٞيؿي٤ٟ ٝبز٥ 

ٍطاضزاز،چِ ٙيؿت اضظقيبثي ٣ ١ؾبٛ پطزاذت حٌ اٙعح٦ٞ، چِ ٙيؿت قطايظ ٣ ثؿت٦ ذسٝبت ،چِ ٙيؿت تز٨يعات پعقْي ميعط  پيف ٤١يؽ 

     ٦ ّقعطايظ ٢ٝبٍهع٦،   85ضضبيت٢ب٦ٝ ّتجي ٤ٝضع٤ؿ ث٢عس   زض ظٝي٦٢ ٤ٝض٤ؿ ٢ٝبٍه٣،٦ ٝؿت٢سات ؾ٤اثٌ ىقبٙيت٨بي ٢ٝبٍه٦ ٕط ٝهطىي آٝج٤ال١ؽ 

 اٝضبي تق٨س آ٣ض ٢ٝبٍه٦ ٕط ثطؾس. ٝي ثبيؿت تٞبٝي آ٨١ب ث٦ ٨ٝط ٣

تقساز ١يط٧٣عبيي ّع٦   ٤ً ٣ ٝعايبي اىطاز ثْبضٕيطي قعس٥، حط٣ه ٤١قت٦ قس٥، آ١بٙيع پطزاذت حَ بٝ٘: پيك٨٢بز ٍيٞت ٦ّ ث٦ فسز ٣ق(د* پبّت )

)ٝعالُ تقيعي٠ ثط١عس٥    .تق٨س آ٣ض ٢ٝبٍه٦ ٕط ثطؾعس  ءاٝضب ث٦ ٨ٝط ٣ ثؿت٦ ذسٝبت زض ١ؾط ٕطىت٦ اؾت ٣ ٦ٞ٧ آ٨١بر٨ت ا١زبٛ اضائ٦ ٣إصاض ق١٤س٥ 

ض٢ٞب زض ن٤ضت اذتاله ٍيٞعت زضد قعس٥   ٢ٝسضد زض ثط٦ٕ ٝره٤ل پيك٨٢بز ٍيٞت ٝي ثبقس.ثس٣ٟ ٍيس قطط ،ٍيٞت ٣ارس قطايظ الظٛ ٢ٝبٍه٦

 (.حط٣ىي ٣ فسزي،ٝالُ ٍيٞت حط٣ىي ٝي ثبقس

  ٢ٝ115بٍه٦ ٣إصاضي ٝسيطيتي پبيٖب٥ ٧بي ا٣ضغا١عؽ  تزسيس ٝطث٤ط ث٦ "فجبضت  إب٦١ ٕصاقت٦ ٣ٝتَبضيبٟ ثبيس ٦ٞ٧ پبّت٨ب ضا زض٣ٟ پبّت رس -80

ؾجع٣اض،ذيبثبٟ عبَٙب١ي،١طؾيس٥ ث٦ چ٨بضضا٥ اٝساز،ٝطّع ٝسيطيت حع٤ازث ٣   ث٦ ١كب١يضا ض٣ي آٟ زضد ٤ٞ١ز٥ ٣ پيك٨٢بز ذ٤ز ضا  "٣ افعاٛ ثيٞبضاٟ

 .يس زضيبىت ١ٞبي٢سؾاز٥ ٣ ضزتح٤ي٘  12/11/92ذ٦ ٤ٝضق٢ج٦  ٣ٍت ازاضي ض٣ظ تب پبيبٟ ى٤ضيت٨بي پعقْي

 .زض ن٤ضت تٞبي٘ پيك٨٢بز ذ٤ز ضا اضائ٦ ١ٞبي٢س  ،ٝتَبضيبٟ ٝي ت٤ا٢١س ض٠ٞ ثبظزيس اظ ٝح٨ٚبي ٤ٝضز ١ؾط -81

 ٦ّ ثقس اظ ٤ٝفس َٝطض ثطؾس تطتيت احط زاز٥ ١ر٤ا٧س قس. ٧بييٝج٨ٜ ، ٝرس٣ـ ٣ ىبٍس ؾپطز٥ ٣ پيك٨٢بز ٧بيث٦ پيك٨٢بز -82

 ٢ٝبٍه٦ ذ٤ا٧س ث٤ز. ثط ف٨س٥ ثط١س٢ٝ٥بٍه٦  آ٨ٕي ٧عي٦٢ ١كط -83

ٝرتبض ٧ب پيك٨٢بز٧ط يِ اظ ٍج٤ٗ  ّٞيؿي٤ٟ زض ضز ٣ اضائ٦ پيك٨٢بز ٧يچ ٦١٤ٕ حَي ضا ثطاي ٝتَبضيبٟ ايزبز ٤ٞ٢١ز٥ ٣ قطّت زض ٢ٝبٍه٦ ٣ -84 

 .ٝي ثبقس

زض ظٝي٢ع٦ ٤ٝضع٤ؿ   يب ؾبيط زا١كٖب٨٧ب ٣ اقربل حَع٤ٍي  ٣ ؾجع٣اض  ٕصقت٦ ثب زا١كٖب٥ ف٤ٚٛ پعقْيحبٗ حبضط ٣ يب زض قطّت٨بيي ٦ّ زض  -85

 ٤ٝؾؿع٦ ٝطث٤عع٦  ضضبيت٢ب٦ٝ ّتجي اظ ىطٛ)پي٤ؾت(ٝطث٤ط ث٦ ؾ٤اثٌ ارطايي ٢ٝبٍه٦ ٕط ضا تْٞي٘ ٣ ٍطاضزاز ٢ٝقَس ٤ٞ١ز٥ ا١س ٝي ثبيؿت ٢ٝبٍه٦ 

ف٢ساالٍتضعبء  ٢ٝبٍه٦ ٕعاض ٝرتعبض ٝعي ثبقعس    زض ن٤ضت فسٛ زضد ؾ٤اثٌ زض رس٣ٗ پي٤ؾت،ٝؿت٢سات آٟ ضا زض پبّت ة  ٍطاض ز٢٧س،زضيبىت ٣ 

 ٙحبػ ٍطاض ز٧س. ذ٤ز ٤ٝضزيطي زض تهٞيٜ ٕضا اي٠ ٤ٝض٤ؿ ّٞيؿي٤ٟ ٝي ت٤ا١س اؾت  ثسي٨يٍساٛ ١ٞبيس.االظٛ  اؾتقال١ٛؿجت ث٦ اذص 

 ٣ ؾپطز٥ ؾبيط ٢ٝبٍه٦ ٕطاٟ ٝؿتطز ذ٤ا٧س قس .ا٣ٗ ٣ ز٣ٛ ١عز ٢ٝبٍه٦ ٕعاض ضجظ  ؾپطز٥ ثط١سٕبٟ -86

 ٣ ،اضائ٦ ؾبيط ٝعساضُ ٝع٤ضز ١يعبظ   حبضط ث٦ اضائ٦ تضٞي٠ ا١زبٛ تق٨ساتپؽ اظ اثالك،ؾپطز٥ ثط١س٥ ا٣ٗ زض ن٤ضتي ٦ّ ؽطه ٨ٝٚت يِ ٧يت٦  -87

ؾپطز٥ ثط١س٥ ز٣ٛ ١يع زض ن٤ضتي ٦ّ ؽطه ٨ٝٚت ٝص٤ّض حبضعط ثع٦ ا١قَعبز     ١جبقس ث٦ ١يـ زؾتٖب٥  ٢ٝبٍه٦ ٕعاض ضجظ ذ٤ا٧س قس .ا١قَبز ٍطاضزاز 

 ٍطاضزاز ١جبقس ث٦ ١يـ زؾتٖب٥ ضجظ ذ٤ا٧س قس.

 

 رمناقصه گ آور پيشنهاد دهنده وتعهد ءمحل مهر وامضا                                   دستگاه مناقصه گزارنماينده  ءمهر وامضا             
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 "نمونه قرارداد"

 ف٤ٚٛ ٥ٖبزا١ك زضٝبٟ ٝقب١٣ت ٝبثي٠ ىي  آٟ ارطايي ١ب٦ٝ ٣آيي٠ ز٣ٙت ٝبٙي َٝطضات اظ ثركي ت٢ؾيٜ ٍب٤١ٟ 88 ٝبز٥ اؾبؼ ثط شي٘ ٍطاضزاز     

 يِ اظ ق٤ز ٝي ١بٝيس٥ ٢٢ّس٥ ٣إصاض ٍطاضزاز اي٠ زض تهبضاذ ث٦ ٦ّ،ٝقب٣ٟ زضٝبٟ ......... ١ٞبي٢سٕي ث٦ ؾجع٣اض زضٝب١ي ث٨ساقتي ذسٝبت ٣ پعقْي

 ق٤ز ٝي ١بٝيس٥ ق١٤س٥ ٣إصاض ٍطاضزاز اي٠ زض اذتهبض ث٦ ٦ّ ..... ١ٞبي٢سٕي ث٦ .....: ١كب١ي ث٦ .......٣ ق٢بؾ٦ ٝٚي ....... حجت قٞبض٥ ث٦ ........... ٣ عطه

 :ثبق٢س ٝي آٟ ٝيبز ضفبيت ث٦ ٝٚعٛ عطىي٠ ٣ ٢ٝقَس شي٘ قطح ث٦

ث٦ ٣ افعاٛ ثيٞبضاٟ ثيٞبضؾتب٨١بي ؾجع٣اض  ......: 115 ا٣ضغا١ؽ پبيٖب٨٧بي ثيٞبضؾتب١ي پيف ذسٝبت اضائ٦ ٣ ٝسيطيت ٣إصاضي:  ٍطاضزاز ٤ٝض٤ؿ -1

 قطحقطايظ ٣  ثطاثط ٣ 115 ا٣ضغا١ؽ ٝطّع َٝطضات ٣ ض٤اثظ عجٌ ث٦ ؾجع٣اضٍٞطث٢ي ٧بقٜ)ؿ(١َبة ٣ ٣ٙيقهط)فذ(رنتبي  ٝك٨س ٣ ثيٞبضؾتب٨١بي 

 .ثبقس ٝي ٍطاضزاز اي٠ الي٢يِ رعء ٣ ضؾيس٥ عطىي٠ تبييس ث٦ ٦ّ پي٤ؾت ذسٝتي ثؿت٦

 .ث٤ز ذ٤ا٧س تٞسيس ٍبث٘ ٍب١٤١ي ٢ٝـ ٣ر٤ز ٣فسٛ ق١٤س٥ ٣إصاض فْٞٚطز اظ ضضبيت ن٤ضت زض ٦ّ ث٤ز ذ٤ا٧س.....ٙنبيت .... تبضيد اظ: ٍطاضزاز ٝست -2

 ،ث٤ز ذ٤ا٧س پطزاذت ٝج٢بي ٣ ق٤ز ٝي ٝحؿ٤ة ٝب٤ٝضيت ا١زبٛ ثطاي پبيٖب٥ ّبٝ٘ آٝبزٕي ٣ آٝج٤ال١ؽ تح٤ي٘ ٙحؾ٦ اظ پبيٖب٥ ثْبض قط٣ؿ:  تجهط٥

  .ق٤ز ١ٞي ثْبض قط٣ؿ ٝك٤ٞٗ آٟ اظ ٍج٘ تح٤الت ٣ تنييط فجبضتي ث٦

 ........ ٝب٧يب٦١ ضزازٍطا تق٨سات ا١زبٛ زضنس نس اٙعح٦ٞ ح٣ٌ  ثبقس ٝي ضيبٗ......... ٝيعاٟ ث٦ ٍطاضزاز ّ٘ ٝجٚل :پطزاذت قطايظ ٣ ٍطاضزاز ٝجٚل -3

 ث٦ ٤٢ٝط ٝب٥ ٧ط زضپبيبٟ ضؾيس٥ ق١٤س٥ ٣إصاض تبييس ٣ ض٣يت ث٦ ٦ّ پطزاذت ١ؾبٛ قطايظ ٣ اضظقيبثي ٣ ١ؾبضت ٙيؿت چِ اؾبؼ ثط ٦ّ ث٤ز٥ بٗيض

 ثب١ِ اظ  ٢٢ّس٥ إصاض٣ ٝبٙي ا٤ٝض ٝؿئ٤ٗ ٣يب ٝبٙي ٝسيط ث٦ تبييسي٦ ٣ ٤ٕا٧ي اضائ٦ ٧ٞچ٢ي٠ ٣ ٣إصاض٢٢ّس٥ ؾ٤ي اظ ّبض ٤ٕا٧ي نس٣ض ٣ تبييس

 ٍب١٤١ي ٣ّؿ٤ض ٍب١٤١ي پطزاذت٨بي ٣ؾبيط ّبض٢ّبٟ ٝعايبي ٣ ح٤ًَ پطزاذت ثط ٝج٢ي اٍتهبزي ٣ا٤ٝض زاضايي ازاض٥ ٣ ارتٞبفي تبٝي٠ ازاض٥ ، ٝطث٤ع٦

 ٣ حٌ پطزاذت زض س٥ق١٤ ٣إصاض ٍه٤ض ن٤ضت زض.قس ذ٤ا٧س پطزاذت ق١٤س٥ ٣إصاض ٣ر٦ زض  ٣ّبضىطٝب ّبضٕط ؾ٨ٜ ثي٦ٞ حٌ ٣ ٝبٙيبت ٍجي٘ اظ

اظ ٝغبٙجبت ؾبثٌ  ٝت٢بؾجب ٣ ٤ٞ١ز٥ اٍساٛ ٝبٙي ا٤ٝض ٝؿئ٤ٗ يب ٣ ٝبٙي ٝسيط عطيٌ اظ پطؾ٢٘ ح٤ًَ پطزاذت ث٦ ١ؿجت ق١٤س٥ ٣إصاض ١يط٧٣ب ح٤ًَ

 .قس ذ٤ا٧سيبىت٦ ٣ يب ّؿط  ٣ ٣ن٤ٗ  ّب٧ف ق١٤س٥ ٣إصاض٣ يب  تضٞي٠ ٧بي  يب آتي

 ث٦ آٟ ٝبظاز ٣ ّؿط  ى٤ً ٝجٚل اظ ٣ ث٤ز٥ ٍطاضزاز عطه ف٨س٥ ثط ٕيطز ٝي تقٌٚ ٍطاضزاز اي٠ ث٦ ٦ّ ميط٥، ٣ ٝبٙيبت اظ افٜ ٍب١٤١ي ّؿ٤ض: 1 تجهط٥

 .قس ذ٤ا٧س پطزاذت ق١٤س٥ ٣إصاض

 حؿ٠ ٣ ٣ي فْٞٚطز اظ ضضبيت ن٤ضت زض ٍطاضزاز پبيبٟ زض ٣ ّؿط ق١٤س٥ ٣إصاض ّبض ا١زبٛ حؿ٠ ف٤٢اٟ ث٦ زضنس ز٥ پطزاذت ٧ط اظ: 2تجهط٥ 

 .قس ذ٤ا٧س ٝؿتطز ٣ي ث٦ اضزازٍط ارطاي

پؽ اظ تبييس ض٣ؾبي ٣ (زض ذه٤ل پبيٖب٨٧بي ا٣ضغا١ؽ )ثب تبييس ؾطپطؾت ا٣ضغا١ؽ ٣ ٝقب١٣ت زضٝبٟ : پطزاذت ٝجٚل ٝب٧يب٦١ ٍطاضزاز 3تجهط٥ 

 ثب ضفبيت ٝيبز ٍطاضزاز ذ٤ا٧س ث٤ز. (زض ذه٤ل افعاٛ ثيٞبضاٟ ثيٞبضؾتبٟ ٧ب)ثيٞبضؾتبٟ ٧ب ٣ ٝقب١٣ت زضٝبٟ 

٧ط ٦١٤ٕ اىعايكي زض ح٤ًَ ٣ ٝعايبي ّبضٕطاٟ اظ ١بحي٦ ٣ظاضت ّبض ٣ ا٤ٝض ارتٞبفي زض ع٤ٗ ٝست ٍطاضزاز ٢ٝقَس٥، ٝجٚل  زض ن٤ضت: 4 تجهط٥

 ٍطاضزاز حبثت ث٤ز٥ ٣ ٝك٤ٞٗ ٧يچ٦١٤ٖ تقسيٚي ١ر٤ا٧س ث٤ز. ٣ ٢ٝبٍه٦ ٕط ٝي ثبيؿت پيف ثي٢ي الظٛ زض اي٠ ذه٤ل ضا ٝس١ؾط ٍطاض ز٧س.

 قس٥ ٣اضيع ايكبٟ ثب١ْي حؿبة قٞبض٥ ث٦ پطؾ٢٘ ٣ر٦ زض ٦ّ پطؾ٢٘ ٝب٥ ح٤ٍَي ٙيؿت اضائ٦ ث٦ ٤٢ٝط ٝب٥ ٧ط اٙعح٦ٞ حٌ پطزاذت:  5 تجهط٥

 قطّت، ت٢ؾيٞي ٙيؿت ٝغبثٌ ق١٤س٥ ٣إصاض ّبض٢ّبٟ ٍب١٤١ي پطزاذت٨بي ٣ؾبيط اٙعح٦ٞ،پبزاـ ،ٝعايب،حٌ ح٤ًَ ث٦ ٝطث٤ط ٣ر٥٤،ثبقس ٝي اؾت

 .ٕطزز ٣اضيع ثبيؿت ٝي ٕطزز ٝي اىتتبح ق١٤س٥ ٣إصاض ١ٞبي٢س٥ ٣ ارطايي زؾتٖب٥ ١ٞبي٢س٥ ٝكتطُ اٝضبي ثب بثب٨ْ١ اظ يْي زض ٦ّ ثب١ْي حؿبة ث٦

 اثتساي زض...... ٝجٚل ث٦ ث٤ز٥ ٣إصاضق١٤س٥ ف٨س٥ ث٦ ٦ّ ......: ق٨طثب١ي قٞبض٥ ث٦ تح٤يٚي آٝج٤ال١ؽزؾتٖب٥  .... ز٥ ٝب٦٧ ثس٦١ ثي٦ٞ حٌ :6تجهط٥ 

  ذ٤ا٧س قس. زضيبىتثه٤ضت ١َس ٣ يْزب اظ ا٣ٙي٠ ٝجٚل پطزاذتي ث٦ ٣إصاضق١٤س٥ ّؿط ٣  ٣ ٝحبؾج٦ ٍطاضزاز ا١قَبز

     ٣ زاض١س ف٨س٥ ثط ضا ٝهس٣ٝي٠ ٣ ثيٞبضاٟ ث٦ ٤ٍٝـ ث٦ ٣ ؾطيـ ضؾيسٕي ٣ؽيي٦ ٣ي ت٤ؾظ قس٥ ثْبضٕيطي اىطاز ٣ ق١٤س٥ ٣إصاض چ٤ٟ: 7تجهط٥

 ٧ط٦١٤ٕ ثبثت اظ ٙصا پصيطز ١ٞي ذه٤ل اي٠ زض ضا ا١ٖبضي ؾ٨٘ ٧يچ٦١٤ٖ ٢٢ّس٥ ٣إصاض ٣ ق١٤س حبضط ذ٤يف ّبض ٝح٘ زض ٤ٍٝـ ث٦ ثبيؿت ٝي

 ٝب٧يب٦١ ٝجٚل اظ% 5 ٝب٤ٝضيت ٝح٘ زض تبذيط ثبض ٧ط اظاي ث٦ ٣ ٣إصاض٢٢ّس٥ تكريم ث٦ ٢ٝترت ١بؽط ّتجي ٕعاضـ اؾبؼ ثط تبذيط ميط ٤ٝر٦

 ىؿد ث٦ ٝزبظ ٢٢ّس٥ ٣إصاض ق٤ز تْطاض ثبض ؾ٦ اظ ثيف اٝط اي٠ ٦ّ ن٤ضتي زض ٣ ٕطزيس ذ٤ا٧س ّؿط قطّت ٝغبٙجبت اظ رطي٦ٞ ثق٤٢اٟ ٍطاضزاز

 ٍه٤ض،تَهيط،حض٤ض فسٛ ث٦ آٝج٤ال١ؽ ٧ب يب ؾبيط تز٨يعات، ذؿبضت ايطاز ن٤ضت زض ٧ٞچ٢ي٠ ث٤ز ذ٤ا٧س قس٥ ؾپطز٥ ضٞب١ت٢ب٦ٝ ضجظ ٣ ٍطاضزاز

)افٜ اظ ّٞي،ّييي ٣ يب ق١٤س٥ ٣إصاض ؾ٤ي اظ ٍطاضزاز ٝيبز ث٦ فٞ٘ فسٛ ٣ تق٨سات ارطاي فسٛ ٣ ثطذ٤ضز ١ب٢ٝبؾت ثب اضثبة ضر٤ؿ ،ا١ٖبضي ؾ٨٘ ٣
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% ٣ ٝطح٦ٚ 15% ٝطح٦ٚ ز٣ٛ 10)ٝطح٦ٚ ا٣ٗزضنسي ٝيعاٟ ث٦ ٝطح٦ٚ ٧ط زض ت٤ا١س ٝي زؾتٖب٥ فسٛ پطزاذت ح٤ًَ پطؾ٢٘ ٣ يب تبذيط زض پطزاذت(

 اظ ثيف تْطاض ن٤ضت زض ٤٣ز٥ ١ٞ ذؿبضت اذص ق١٤س٥ صاض٣إ ٧بي ؾپطز٥ ٣ ٧ب ١ب٦ٝ ضٞب١ت ، ٧ب عٚت ٝح٘ اظ ٍطاضزاز ٝب٧يب٦١ ٝجٚل اظ %(20ؾ٤ٛ

 .ث٤ز ذ٤ا٧س ٣ي تق٨ساتحؿ٠ ا١زبٛ  ١ب٦ٝ ٣ ضٞب١ت ّبض ا١زبٛ حؿ٠ ّؿ٤ض ضجظ ٣ ٍطاضزاز ىؿد ث٦ ٝزبظ ٢٢ّس٥ ٣إصاض ثبض ؾ٦

 تضٞي٠ حؿ٠ ا١زبٛ تق٨سات ٣ ضٞب١ت ا٤ٝاٗ: -4

٣  ..... ث٦ قٞبض٥...ققج٦  ... ضيبٗ نبزض٥ اظ ثب١ِ .....ضٞب١ت٢ب٦ٝ ثب١ْي ث٦ ٝجٚل ارطاي ٝيبز ٍطاضزاز يِ ىَط٥  ثبثت تضٞي٠ حؿ٠ ا١زبٛ تق٨سات ٣

 ...ث٦ ٝجٚل  ...ي٢س٥ ٣إصاض ٢٢ّس٥  ث٦ قٞبض٥ ؾيت٦ ث٦ تكريم ٣ ٍج٤ٗ ١ٞبضٞب١ت٢ب٦ٝ ثب١ْي يب ىَط٥  ...ا٤ٝاٗ تح٤يٚي آٝج٤ال١ؽ ٧ب ٣ ثبثت ضٞب١ت 

ٍطاضزاز زض ن٤ضت ضضبيت اظ ١ح٥٤ ذسٝت ٣ي ٣ حؿ٠ ا١زبٛ تق٨سات ٣ اضائ٦ تؿ٤ي٦ حؿبة   ٝستاظ ٣إصاض ق١٤س٥ اذص ٕطزيس٥ تب زض پبيبٟ  ضيبٗ

٨١بيي پطؾ٢٘ ٣ ٝيبنب حؿبة اظ ٝطارـ ٝطث٤ع٦ ٣ فسٛ ذؿبضت ث٦ ٣ؾبي٘ ٣ ٤ٙاظٛ تح٤يٚي ٣ ميط٥ ٣ پؽ اظ تح٤ي٘ ّٚي٦ ٣ؾبي٘ ٣ تز٨يعات 

طزٟ ّبض ت٤ؾظ ٣إصاضق١٤س٥ ٣ يب ا١هطاه اظ ا١زبٛ ٤ٝض٤ؿ ٍطاضزاز ٣ فسٛ ا١زبٛ ٣ٙي٠ْ زض ن٤ضت ض٧ب ّتح٤يٚي ث٦ ١ح٤ ؾبٜٙ ث٦ ٣ي ٝؿتطز ٕطزز .

جبت تق٨سات ١بقي اظ اي٠ ٍطاضزاز،٣إصاض٢٢ّس٥ ٝزبظ ث٦ ىؿد يْزب١ج٦ ٍطاضزاز ٣ ٣ن٤ٗ ٣ ضجظ رعء يب ّ٘ ٝجٚل تضٞي٠ ٧بي ٝص٤ّض ٣ يب ؾبيط ٝغبٙ

 ٣إصاضق١٤س٥ ذ٤ا٧س ث٤ز.

٣اٍـ زض ؾٚغبٟ ذ٤قبة ٣اٍـ زض ق٨ط ض٣زاة،  ض٣زاة،٣اٍـ زض ٝحٞسآثبز ٕيت  اؾطاض پبيٖب٥: ذسٝبت ضائ٦ا ٣ فٞٚيبت ا١زبٛ ٝحس٣ز٥ ٣ ٝح٘ -5

 اضائ٦ ٝحس٣ز٥ ٣ ققبؿ ٣اٍـ زض ض٣ؾتبي ضي١٤س ث٤ز٥ ٦ّ  اث٠ يٞي٠، قب٧ط٣ز -ؾجع٣اض ربز٣٥اٍـ زض زا٣ضظٟ  ،٣اٍـ زض حْٜ آثبز ر٤ي٠ فغبِٝٚ ،آثبز

 .ثبقس ٝي ايكبٟ ٤ٝاىَت ٣ تبييس ٤ٝضز ٣ ٕطزيس٥ اثالك ق١٤س٥ ٣إصاض ث٦ ؾتپي٤ قطح٦ ث ٣إصاض٢٢ّس٥ ت٤ؾظ ذسٝبت

 ققبؿ اظ ذبضد  ثقضبً ٦ّ. ٕطزز ٝي افالٛ ٝب٤ٝضيت ٝح٘ ٣ ٤ٍٝقيت ٢٢ّس٥ ٣إصاض زؾت٤ض عجٌ ١يبظ حؿت ثط ضط٣ضت ٣ اؾتخ٢بئي ٤ٝاضز زض

 .ثبقس ٝي آٟ ا١زبٛ ث٦ ٤ٝؽو ق١٤س٥ ٣إصاض ٣ ث٤ز ذ٤ا٧س فٞٚيبتي

 :ٕيطز ٝي ٍطاض ق١٤س٥ ٣إصاض اذتيبض زض ٢٢ّس٥ ٣إصاض عطه اظ ٦ّ ٝحٚي ٣ تز٨يعات ٣ ٣ؾبي٘ ٣ بتاْٝب١ -6

 آٟ زض ٤ٝر٤ز تز٨يعات ثب ى٤ً قس٥ يبز پبيٖب٥ ؾبذتٞبٟ ٝح٘  -

 آٟ رب١جي تز٨يعات ٣ ٣ؾبي٘ ٣ ؾيٜ ثي تٚي٠، قبٝ٘ ٝح٘ زض قس٥ ١هت ضازي٤يي ٣ ٝربثطاتي تز٨يعات  -

 قس٥ يبز پبيٖب٥ ازاضي اٍالٛ تبٝي٠ ٣ ٝتقبضه حس زض ١يبظ ٤ٝضز هطىيميطٝ پعقْي تز٨يعات  -

 ى٢ي ١َم ثس٣ٟ آٝج٤ال١ؿ٨ب  -

 : ق١٤س٥ ٣إصاض ت٤ؾظ ١يط٣ ثْبضٕيطي -7

 ٦١٤ٕ ٧يچ ٦ّ ن٤ضتي ث٦ ١ٞبيس تبٝي٠ ٝح٦ٙ٤ ذسٝبت ا١زبٛ ثطاي ٢٢ّس٥ ٣إصاض ١ؾط عجٌ ضا ١يبظ ٤ٝضز ١يط٣ي حساٍ٘ اؾت ٤ٝؽو ق١٤س٥ ٣إصاض  -

 ق١٤س٥ ٣إصاض ت٤ؾظ ٦ّ پطؾ٢ٚي ثبق٢س، ثطذ٤ضزاض ٝب٤ٝضيت ا١زبٛ ر٨ت ّبٝ٘ آٝبزٕي اظ پطؾ٢٘ ٣ ١كس٥ حبن٘ ٝغ٤ٚة ذسٝبت اضائ٦ زض اي ٣ى٦َ

 .ثبق٢س شي٘ قطايظ تٞبٛ زاضاي ثبيؿتي ق١٤س ٝي ٕطىت٦ ثْبض ٝح٘ زض ذسٝبت اضائ٦ ر٨ت

 پعقْي ى٤ضيت٨بي ّبضزاٟ ، ٤٧قجطي ّبضق٢بؼ ٣ ّبضزاٟ ،پطؾتبضي ّبضق٢بؼ ٣ ّبضزاٟ تحهيٚي ٝسضُ زاضاي ٝطز ١يط٣ي  -

 ٢٢ّس٥ ٣إصاض تبييس ٤ٝضز زضٝب١ي ٝطاّع اظ ض٣ا١ي ض٣حي ٣ رؿٞي ؾالٝت ٤ٕا٧ي اضائ٦  -

 زا١كٖب٥ ٕعي٢ف ٧ؿت٦ ت٤ؾظ آٟ احطاظ ٣  ٢٢ّس٥ ٣إصاض ت٤ؾظ قس٥ ثْبضٕيطي پطؾ٢٘ ف٤ٞٝي نالحيت تضٞي٠  -

 شيهالح طارـٝ اظ پيكي٦٢ ؾ٤ء فسٛ ٤ٕا٧ي اذص  -

 ثبقس ٕصقت٦ آٟ نس٣ض تبضيد اظ ؾبٗ يِ حساٍ٘ ٦ّ ضا٢١سٕي ز٣ٛ پبي٦ ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ ث٤زٟ زاضا  -

 ثطؾس پعقْي ف٤ٚٛ ٥ٖبزا١ك ٝطّعي ١َٚي٦ ٝحتطٛ ٝؿئ٤ٗ تبييس ث٦ ثبيؿتي ٍج٤ٗ ٍبث٘ حس زض ضا٢١سٕي ٨ٝبضت ث٤زٟ زاضا  -

 ٝرسض ٤ٝاز ث٦ افتيبز فسٛ ٤ٕا٧ي اضائ٦  -

 ؾيٖبض ث٦ فتيبزا فسٛ تضٞي٠  -

 تٞبٛ ؾبٗ 40حساّخط ٣ ؾبٗ 23 ؾ٠ حساٍ٘  -

 پعقْي ى٤ضيت٨بي ذسٝبت اضائ٦ زض ّبىي تزطث٦ ث٤زٟ زاضا  -

 ٝح٦ٙ٤ ٣ؽبيو ا١زبٛ ت٤ا١بيي ث٤زٟ زاضا  -

 ميط٥ ٣ ا١ؿب١ي ١يط٣ي اليح٦ عطح ٣ ٣ؽيي٦ ١ؾبٛ اظ افٜ ٍب١٤١ي ذسٝبت اتٞبٛ ٤ٕا٧ي اضائ٦  -

 پطؾ٢ٚي ض٤اثظ -8
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 ٣ ٝتب١ت ١ؾط اظ ٣ ٤ٞ١ز٥ ضا اؾالٝي اذالً ٣  قئ٤ٟ ضفبيت ثبيؿت ٝي ثيٞبضاٟ ٣ ٝهس٣ٝي٠ ذه٤ني حطيٜ زض حض٤ض ثسٙي٘ قس٥ ا١تربة ١يط٣ي  -

 .ثبقس ٝٞتبظ قرهيت زاضاي ثطزثبضي

 ؾبفت 48 ٝست ؽطه حساّخط اؾت ٤ٝؽو ٣ي ق١٤س٥، ٣إصاض پ٤قف تحت پطؾ٢٘ اظ ٢٢ّس٥ ٣إصاض زؾتٖب٥ ضضبيت فسٛ افالٛ ن٤ضت زض  -

 .١ٞبيس ٝقطىي ضا زيٖطي ربيٖعي٠ پطؾ٢٘

 .پصيطز ن٤ضت ٢٢ّس٥ ٣إصاض ٍجٚي ٧ٞب٢٧ٖي ثب ثبيؿت ٝي پ٤قف تحت ١يط٧٣بي اظ اؾتيبز٥ فسٛ يب ٣ تق٤يض  -

 تٞبٛ زض ض٣ظي قجب٦١ ٕطزـ زض قييت ن٤ضت ث٦ ٣ قس٥ حبضط ذسٝت ٝح٘ زض ا٣ضغا١ؽ ّبٝ٘ ىطٛ ٙجبؼ ثب ثبيؿت ٝي قس٥ ثْبضٕيطي اىطاز  -

 .١ٞبي٢س ٣ؽيي٦ ا١زبٛ ضؾٞي تقغيالت ٣ فبزي ض٣ظ٧بي اظ افٜ ٝست ٍطاضزاز

 .ز٧س ٍطاض پيطاپعقْبٟ ٝس١ي ٝؿئ٤ٙيت ثي٦ٞ پ٤قف تحت ضا قس٥ ثْبضٕيطي پطؾ٢٘ ّٚي٦ اؾت ٤ٝؽو ق١٤س٥ ٣إصاض  -

 ٧ط ثب اؾترساٝي ضاثغ٦ عطيَي ٧ط ث٦ ٦ّ پطؾ٢ٚي اظ ٣ ز٣ٙت ّبض٢ّبٟ ؾبيط ٣ زا١كٖب٥ ضؾٞي ١يط٣ي ثْبضٕيطي اظ ثبيؿتي ٝي ق١٤س٥ ٣إصاض  -

 .١ٞبي٢س ذ٤ززاضي ذسٝبت اضائ٦ ارطاي زض زاض١س ز٣ٙتي اضٕبٟ

 تبييس ر٨ت ّبض اثتساي زض قف ٝبز٥ زض ٢ٝسضد قطايظ ثب ٝغبثٌ ضا ٢ٝترت اىطاز ّبٝ٘ ٝكرهبت ٣ ٙيؿت اؾت ٤ٝؽو ق١٤س٥ ٣إصاض  -

 .١ٞبيس اضائ٦ ٢٢ّس٥ ٣إصاض ث٦ ثْبضٕيطي

 ف٨س٥ ث٣٦  ّبض ٍب٤١ٟ ثب ٝغبثٌ ميط٥ ٣ پطؾ٢٘ ؾبيط ربيٖعي٢ي ّبض، اضبى٦ ، ٤ٝؽو قييت احتؿبة ثب ٝب٥ زض ١يط٣ ٧ط ثْبضٕيطي فتؾب حساّخط  -

 .ثبقس ٝي ق١٤س٥ ٣إصاض

 ٦ّ ١ح٤ي ٦ث ١ٞبيس ربيٖعي٠ ضا اؾت ٕطىت٦ ٍطاض ٢٢ّس٥ ٣إصاض ٨١بيي تبييس ٤ٝضز ٍجالً ٦ّ ضا قطايظ ٣ارس ١يط٣ي اؾت ٤ٝؽو ق١٤س٥ ٣إصاض  -

 .١ك٤ز ايزبز ض٣ظي قجب٦١ ذسٝبت اضائ٦ ٣ پطؾ٢٘ ٝؿتٞط حض٤ض زض اي ٣ى٦َ ٧يچ٦١٤ٖ

 .١ساضز ٣ر٤ز 115 ا٣ضغا١ؽ ٝطّع زض( پبؼ) ؾبفتي ٝطذهي  -

 : ٝطث٤ع٦ ٝتقَٚبت ٣ ؾبذتٞبٟ -9

 .ثبقس ٝي ٢٢ّس٥ ٣إصاض ٨س٥ف ث٦ ٣إصاضي ياثتسا زض ميط٥ ٣ حطاضتي ثط٣زتي، ،ض٣ق٢بيي افٜ ٝطث٤ع٦ ٝتقَٚبت ٣ ؾبذتٞبٟتبٝي٠   -

 .ث٤ز ذ٤ا٧س ٢٢ّس٥ ٣إصاض ثق٨س٥ ّٚي تقٞيطات ٧عي٦٢ ٣ ق١٤س٥ ٣إصاض ف٨س٥ ث٦ ٣إصاضي ٝست ع٤ٗ زض رعئي ٧بي ٧عي٦٢ ّٚي٦ ا١زبٛ  -

ث٨ساقتي پطزاذت ٧عي٦٢ آة ٣ ثطً ٣ ؾ٤ذت ٝهطىي ٣ ١يع ا١زبٛ ّٚي٦ ذسٝبت ١ؾبىت زاذ٘ ٣ ٝح٤ع٦ پبيٖب٥ ٧ب ٣ تبٝي٠ ّٚي٦ ٝٚع٣ٝبت   -

 ٝهطىي افٜ اظ تز٨يعات ٣ ٤ٝاز ق٤ي٢س٥ ث٦ ف٨س٥ ٣إصاض ق١٤س٥ ٝي ثبقس .

 .١ساضز ضا ميط ث٦ ا٤ٝض ا١زبٛ اضائ٦ ٣ ٝح٘ ٣إصاضي حٌ ف٤٢اٟ ٧يچ تحت ق١٤س٥ ٣إصاض  -

 .١ٞبيس تح٤ي٘ ثْبض آٝبز٥ ٣ ؾبٜٙ ٣ نحيح ضا تح٤يٚي ٝتقَٚبت ٣ ٝح٘ اؾت ٤ٝؽو ق١٤س٥ ٣إصاض ٍطاضزاز ٝست پبيبٟ زض  -

 .ث٤ز ذ٤ا٧س ق١٤س٥ ٣إصاض  ف٨س٥ ث٦ ٣إصاضي ٝست ع٤ٗ زض ٝح٘ ٨ٖ١ساضي ٣ حطاؾت ، حيؼ ٝؿئ٤ٙيت  -

 ذ٤ا٧س ٣اضز٥ ذؿبضت رجطاٟ ث٦ ٤ٝؽو ق١٤س٥ ٣إصاض آيس ٣اضز آٟ ٝتقَٚبت ٣ ؾبذتٞبٟ ث٦ ذؿبضاتي ا١ٖبضي ؾ٨٘ ٣ ٝجبالتي ثي احط زض چ٢ب١چ٦  -

 . ث٤ز

 : ضازي٤ئي اْٝب١بت -10

 .ثبقس ٝي ٢٢ّس٥ ٣إصاض ف٨س٥ ث٦ ٣إصاضي اثتساي زض ضازي٤ئي تز٨يعات ٝي٠تب  -

 ى٤ً ٣ؾبي٘ تقٞيطات اؾت ت٤ضيح ث٦ الظٛ. ث٤ز ذ٤ا٧س ق١٤س٥ ٣إصاض ثق٨س٥ ٍطاضزاز ٝست ع٤ٗ زض قس٥ يبز اْٝب١بت ٨ٖ١ساضي ٣ حطاؾت حيؼ  -

 .ثطؾس ٢٢ّس٥ ٣إصاض تبييس ث٦ ٣ ١ؾط ظيط ثبيؿتي

 .ث٤ز ذ٤ا٧س ق١٤س٥ ٣إصاض ثق٨س٥ ٣إصاضي ٝست ع٤ٗ زض ى٤ً بي٣٘ؾ تقٞيطات ٧عي٦٢  -

 .ث٤ز ذ٤ا٧س ٣اضز٥ ذؿبضات رجطاٟ ث٦ ٤ٝؽو ق١٤س٥ ٣إصاض آيس ٣اضز ى٤ً اْٝب١بت ث٦ ذؿبضاتي ٝجبالتي ثي ٣ ا١ٖبضي ؾ٨٘ احط زض چ٢ب١چ٦  -

 .ثبقس پبؾر٤ٖ ثبيس ٣ ث٤ز٥ ق١٤س٥ ٣إصاض ف٨س٥ ثط ضازي٤ئي اْٝب١بت اظ احتٞبٙي اؾتيبز٥ ؾ٤ء ٧ط٦١٤ٕ  -

 ٝهطىي ميط پعقْي تز٨يعات -11

تبٝي٠ تز٨يعات پعقْي ميطٝهطىي ٤ٝضز ١يبظ زض حس ٝتقبضه زض ع٤ٗ ٝست ٣إصاضي ثب تبييس ١بؽط ٣ ٧ٞب٢٧ٔ ٢٢ّس٥ ث٦ ف٨س٥ ٣إصاض ٢٢ّس٥   -

 ٥ ٣إصاضق١٤س٥ ذ٤ا٧س ث٤ز.ٝي ثبقس ٣ٙي٠ْ تبٝي٠ زاض٣ ٣ تز٨يعات پعقْي ٝهطىي،اّؿيػٟ ٣ ... عجٌ چِ ٙيؿت پي٤ؾت ث٦ ف٨س

 ٣ ٝجبالتي ثي احط ثط ذؿبضت ٧ط٦١٤ٕ رجطاٟ ٣ ثبقس ٝي ق١٤س٥ ٣إصاض ف٨س٥ ث٦ ٣إصاضي ٝست ع٤ٗ زض ى٤ً ٣ؾبي٘ ٨ٖ١ساضي ٣ حطاؾت حيؼ،  -

 .ثبقس ٝي ق١٤س٥ ٣إصاض ف٨س٥ ثط ا١ٖبضي ؾ٨٘
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 ٝهطىيميط ث٨ساقتي تز٨يعات ٣ زاض٣ئي اٍالٛ تبٝي٠ -12

                                س٥ق١٤ ٣إصاض ف٨س٥ ث٦ ٝهطىي ث٨ساقتي تز٨يعات ٣ ٝٚع٣ٝبت تبٝي٠ ٢٢ّس٥ ٧ٞب٢٧ٔ ٣ ١ؾط تبييس ثب صاضي٣إ ٝست ع٤ٗ زض  -

 ق١٤س٥ ٣إصاض آيس ٣اضز زاض٣ئي اٍالٛ ٣ ٝهطىي ميط ٣ ٝهطىي اظ افٜ پعقْي  تز٨يعات ٣ ٣ؾبي٘ ث٦ ذؿبضاتي ٝجبالتي ثي احط زض چ٢ب١چ٦. ثبقس ٝي

 . ثبقس ٝي ٣إصاض٢٢ّس٥ ثب اٝط اي٠ تكريم ٣ ث٤ز٥ ٣اضز٥ ذؿبضات رجطاٟ ث٦ و٤ٝؽ

 آٝج٤ال١ؽ تبٝي٠ -13

 .ثبقس ٝي ٢٢ّس٥ ٣إصاض ثق٨س٥ ٣إصاضي اثتساي زض ى٢ي ١َم ثس٣ٟ آٝج٤ال١ؿ٨ب تبٝي٠  -

 .ثبقس ٝي ق١٤س٥ ٣إصاض ثق٨س٥ آٝج٤ال١ؿ٨ب ٨ٖ١ساضي ٣ حطاؾت حيؼ،  -

 .قس ذ٤ا٧س ؾط١كي٠ ثي٦ٞ ٣ حبٙج ثي٦ٞ ٣إصاض٢٢ّس٥ طيٌع اظ ٝص٤ّض آٝج٤ال١ؿ٨بي  -

 ١ؾبضت ثب ٍغقبت تبٝي٠ ٣ تقٞيطات ثبيؿتي ٦ّ ثبقس ٝي ق١٤س٥ ٣إصاض ف٨س٥ ث٦ ات٤ٝجي٘ ٍغقبت تبٝي٠ ٣ ٨ٖ١ساضي ٣ تقٞيط ٧بي ٧عي٦٢ ّٚي٦  -

 ذؿبضت اٙقج٤ض نقت ٣ ميطآؾيبٙت٦ ٧بي ربز٥ زض  آٝج٤ال١ؿ٨ب تطزز ثسٙي٘ چ٢ب١چ٦. ٕيطز ن٤ضت ايكبٟ تبييس ٣ ١َٚي٦ ٝحتطٛ ٝؿئ٤ٗ ٝؿتَيٜ

 اؾت ثسي٨ي. ثبقس ٝي ٢٢ّس٥ ٣إصاض ف٨س٥ ث٦ اٝط اي٠ تكريم ٦ّ. ث٤ز ذ٤ا٧س ٣إصاض٢٢ّس٥ ت٤ؾظ آٟ رجطاٟ ايس ٣اضز ات٤ٝجي٘ ث٦ اؾبؾي ٣ ّٚي

 ق١٤س٥ ٣إصاض ؾ٤ي اظ ذؿبضات رجطاٟ ثط ٥٣فال اي٢ه٤ضت ميط زض ث٤ز٥ ٢٢ّس٥ ٣إصاض ؾ٤ي اظ ى٤ً ٤ٝاضز زض ٝب٤ٝضيت ث٦ افعاٛ ن٤ضت زض ث٢س اي٠

 .قس ذ٤ا٧س ١يع ٣ي ث٦ ّتجي اذغبض ٤ٝرت

 .ثبقس ٝي ق١٤س٥ ٣إصاض ف٨س٥ ث٦ آٝج٤ال١ؽ ٧ب ٝهطىي ؾ٤ذت ٧عي٦٢  -

 ث٦ ذؿبضت ٣ض٣ز ٤ٝرت اؾتيبز٥ اي٠ ٦ّ ن٤ضتي زض ٣ قس٥ ٝحؿ٤ة ترٚو ا٣ضغا١ؽ اٝسازي ٝب٤ٝضيت٨بي زض رع ث٦ آٝج٤ال١ؽ اؾتيبز٥  -

 .ث٤ز ذ٤ا٧س ق١٤س٥ ٣إصاض ثطف٨س٥ آٟ رجطاٟ ٕطزز ٤ال١ؽآٝج

 ٣ض٣ز ن٤ضت زض ٣. ثبقس ٝي ٤٢ٞٝؿ اّيساً ١بؽط يب اضتجبعبت ٝطّع زؾت٤ض ٣ ٧ٞب٢٧ٖي ثس٣ٟ ٣ؽيي٦ ا١زبٛ ميط ٤ٝاضز زض پبيٖب٥ اظ آٝج٤ال١ؽ ذط٣د  -

 ث٤ز ذ٤ا٧س ذؿبضت رجطاٟ ث٦ ْٝٚو ق١٤س٥ ٣إصاض ذؿبضت

 : پطؾ٢٘ ٝطث٤ع٦ تٝٚع٣ٝب ٣ اٙجؿ٦ تبٝي٠ -14

 .ز٧س تح٤ي٘ پطؾ٢٘ ث٦ پي٤ؾت اؾتب١ساضز ىطٛ ثطاثط ٣ شي٘ قطايظ ٝغبثٌ ضا پطؾ٢٘ ٝطث٤ع٦ ٝٚع٣ٝبت ٣ اٙجؿ٦ اؾت ٤ٝؽو ق١٤س٥ ٣إصاض  -

ت ق٤ٚاض ٣ پيطا٠٧ ىطٛ )ز٣ زؾت(ّيف)ز٣ ريت( زض ع٤ٗ ٝست ٍطاضزاز)اثتساي ٍطاضزاز ٣ اثتساي قف ٝب٦٧ ز٣ٛ( ّبپك٠ يِ فسز ٣ ؾ٦ ري  -

  ع٤ٗ ٝست ٍطاضزازر٤ضاة،آضٛ ثبظ٣،ّٞطث٢س ٣ اتيْت يْجبض زض 

 : ضىب٧ي اْٝب١بت تبٝي٠ -15

 تق٨سي ٧يچ٦١٤ٖ ٢٢ّس٥ ٣إصاض ٣ ثبقس ٝي ق١٤س٥ ٣إصاض ف٨س٥ ث٦ قس٥ ثْبضٕيطي اىطاز آٝس ٣ ضىت ؾط٣يؽ ٣ مصا ٣ ضىب٧ي اْٝب١بت ت٨ي٦ ٣ تبٝي٠

 .زاقت ١ر٤ا٧س اٙصّط ى٤ً ٝؿبئ٘ ١ؾط اظ

 : ٙيتٝؿئ٤ -16

 .ثبقس ٝي ق١٤س٥ ٣إصاض ف٨س٥ ث٦ ٝب٤ٝضيت ارطاي حي٠ ٣ ّبض ٝح٘ زض اي٢ٞي ١ْبت ضفبيت ٝؿئ٤ٙيت  -

 .ثبقس ٝي ق١٤س٥ ٣إصاض ف٨س٥ ث٦ ذسٝبت اضائ٦ ٣ ٝسيطيت ارطاي اظ ١بقي رعائي ٣ ح٤ٍَي ٝؿئ٤ٙيت٨بي  -   

 ق١٤س٥ ٣إصاض  ثطف٨س٥  قس٥ ثْبضٕيطي ١يط٧٣بي ت٤ؾظ ّبض ٝح٘ ضز اؾالٝي قئ٤ٟ ٣ ا٣ضغا١ؽ ٝطّع ربضي َٝطضات ّٚي٦ ضفبيت ٝؿئ٤ٙيت  -   

 .ثبقس ٝي

 .پبؾر٤ٖؾت ٢٢ّس٥ ٣إصاض َٝبث٘ زض ٣ي ٣ اؾت ق١٤س٥ ٣إصاض ف٨س٥ ث٦ آ١بٟ ّبض ا١زبٛ ّيييت ٣ ّبض٢ّبٟ اذالً ٣ ضىتبض حؿ٠ ضٞب١ت  -  

 ٝت٤ر٦ ذؿبضتي ٣ ضبيق٦ قس٥ ٕطىت٦ ّبض ث٦ اىطاز رب١ت اظ ث٤يػ٥ ضٝب١يز ض٣ق٨بي ث٦ ت٤ر٦ فسٛ ٣ ا١ٖبضي ؾ٨٘ ٣ ٍه٤ض ٣ ا٧ٞبٗ احط زض چ٢ب١چ٦  -  

 ١ساضز ٝؿئ٤ٙيتي ٧يچ٦١٤ٖ ذه٤ل اي٠ زض ٢٢ّس٥ ٣إصاض ٣ ث٤ز٥ ق١٤س٥ ٣إصاض ف٨س٥ ث٦ آٟ ٝؿئ٤ٙيت ق٤ز ٝهس٣ٝي٠ ٣ ثيٞبضاٟ ٣ ق٨ط١٣ساٟ

 ثط ق٤ز آ١بٟ حطٝت ٧تِ ٣ ٝهس٣ٝي٠ ٣ ثيٞبضاٟ ٝق٤٢ي ٣ زيٝب ذؿبضات ٢ٝزطث٦ ٦ّ قس٥ ثْبضٕيطي اىطاز ١بحي٦ اظ ترٚو ٧ط٦١٤ٕ ٝؿئ٤ٙيت  -  

 .ثبقس ٝي ذؿبضت رجطاٟ ث٦ ٤ٝؽو ٣إصاضق١٤س٥ ٣ ثبقس ٝي ق١٤س٥ ٣إصاض ف٨س٥

 ظٝي٦٢ اي٠ زض ٣ ث٤ز٥ ق١٤س٥ ٣إصاض ثطف٨س٥ قس٥ ثْبضٕيطي اىطاز  ارتٞبفي تبٝي٠ ٍب٤١ٟ ٣ ّبض ض٣اثظ اظ ١بقي رعايي ٣ ح٤ٍَي ٧بي ٝؿئ٤ٙيت  -  

 ٣ؽبيو ا١زبٛ زض ضا ارتٞبفي تبٝي٠ ٍب٤١ٟ ٣ ّبض ٍب٤١ٟ َٝطضات ٕطزز ٝي ٝتق٨س ق١٤س٥ ٣إصاض ٣ زاقت ١ر٤ا٧س ٝؿئ٤ٙيتي ٧يچ ٢٢ّس٥ اض٣إص

 .ث٤ز ذ٤ا٧س ٣ي ف٨س٥ ثط ٝطث٤ع٦ ٝطارـ قْبيبت ث٦ پبؾر٤ٖيي ٧ط٦١٤ٕ ٣ ١ٞبيس ضفبيت پطؾ٢٘ ح٤ًَ ٣ ٝعز تقيي٠ ٣ ٍطاضزاز ٤ٝض٤ؿ
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 اظ يِ ٧ط ثطاي اي حبزح٦  چ٢ب١چ٦ ٣ ثبقس ٝي ق١٤س٥ ٣إصاض ف٨س٥ ث٦ پ٤قف تحت ّبض٢ّبٟ اي٢ٞي حيؼ ر٨ت الظٛ يساتت٨ٞ اتربش ٝؿئ٤ٙيت  -  

 .١ساضز ٝؿئ٤ٙيتي ٧يچ٦١٤ٖ ٢٢ّس٥ ٣إصاض ٣ ث٤ز٥ ق١٤س٥ ٣إصاض ٝت٤ر٦ ٝؿئ٤ٙيت ز٧س ضخ زٙي٘ ٧ط ث٦ ّبض٢ّبٟ

 آٟ ذاله احجبت ن٤ضت زض ٣ ث٤ز٥ ضايٖبٟ 115 ا٣ضغا١ؽ ٝطّع ذسٝبت اضائ٦ ٦ّ ١ٞبيس ت٤ري٦ ضا االٝط تحت پطؾ٢٘ اؾت ٤ٝؽو ق١٤س٥ ٣إصاض -17

 .قس ذ٤ا٧س ضىتبض ٤ٍا١ي٠ ٣ َٝطضات ثطاثط

 آٝبز٥ ميط٥ ٣ ؾيٜ ثي ، تز٨يعات زاض٣، ، ى٢ي ١ؾط اظ پبيٖب٥ ٣ آٝج٤ال١ؽ ٙحؾ٦ ٧ط زض تب اتربش ضا الظٛ ت٨ٞيسات اؾت ٤ٝؽو ق١٤س٥ ٣إصاض -18

 .ثبقس

 ا٣ضغا١ؽ آ٤ٝظقي ٣احس  ٧بي ثط١ب٦ٝ ٣ ؾيبؾت٨ب ثط ٢ٝغجٌ ثبظآ٤ٝظي ٣ آ٤ٝظي ٤١ اظ افٜ ضا پطؾ٢٘ آ٤ٝظقي ا٤ٝض اؾت ٤ٝؽو س٥ق١٤ ٣إصاض -19

 .١ٞبي٢س  پيٖيطي

 ؾتطؼز زض ٙحؾ٦ ٧ط زض ٣  زائٞب ثبيؿت ٝي ٍطاضزاز ٤ٝضز 115 ا٣ضغا١ؽ پبيٖب٥ ا٤ٝض زض ايكبٟ ٝغٚـ ٣ االذتيبض تبٛ ١ٞبي٢س٥ يب ٣ ق١٤س٥ ٣إصاض -20

 يب ذؿبضت ٧ط٦١٤ٕ ٣ ثپصيطز ت٤ا١س ١ٞي  ضا ايكبٟ ث٦(ؾيٜ ثي ٧ٞطا٥، تٚي٠ تٚي٢ي، حض٤ضي،)آ١ي زؾتطؾي فسٛ ٣ر٦ ٧يچ ث٦ ٢٢ّس٥ ٣إصاض ٣ ثبقس

  .ثبقس ٝي ق١٤س٥ ٣إصاض  ٝت٤ر٦ آٟ رجطاٟ آيس حبن٘ زؾتطؾي فسٛ ثسٙي٘ ٦ّ ذسٝبت زضاضائ٦ ٣ٍي٦ يب ضبيق٦

 ذ٤ز پطؾ٣٘٢ ٝعايبي  ح٤ًَ ٝب٥ ز٣تب  حساٍ٘ ثبيؿتي ق١٤س٥ ٣إصاض ، ٝغبٙجبت پطزاذت فسٛ احتٞبٗ ٣ افتجبض ترهيم ٤١ؾب١بت ث٦ ت٤ر٦ ثب -21

 .١ٞبيس پطزاذت ضا

 زضنس 25 تب ضا ٍطاضزاز ٣ ٤ٝض٤ؿ ٝجٚل ٍطاضزاز عطه قطّت ث٦ افالٟ ثب ّبض ٝيعاٟ تنييط ث٦ ١ؿجت ضط٣ضت ن٤ضت زض ت٤ا١س ٝي ٢٢ّس٥ ٣إصاض -22

 .ز٧س فاىعاي يب ّب٧ف

٣إصاض ٢٢ّس٥ ىطزي اظ ّبض٢ّبٟ ذ٤ز ضا ث٦ ف٤٢اٟ ١بؽط ٣ ٧ٞب٢٧ٔ ٢٢ّس٥ پبيٖب٥ ا١تربة ٣ ث٦ ٣إصاض ق١٤س٥ ٝقطىي ذ٤ا٧س  ٤ٞ١ز. ٣ ٣إصاض  -23

بً ث٦ ق١٤س٥ ١يع يِ ١يط ضا ث٦ ف٤٢اٟ ١ٞبي٢س٥ تبٛ االذتيبض ذ٤ز ر٨ت پبؾر٤ٖيي ٣ ايزبز ٧ٞب٢٧ٖي الظٛ زض ا١زبٛ ذسٝبت ٤ٝض٤ؿ ٍطاضزاز ّتج

          ٤ا٧س ٕطىت(ّٚي٦ ا٤ٝض ربضي زض ٝح١٘بؽطي٠ ن٤ضت ذ يب٣إصاض ٢٢ّس٥ ٝقطىي ١ٞبيس.)ّٚي٦ پطزاذت٨ب ث٦ عطه ٣إصاض ق١٤س٥ ثب تبييس ١بؽط 

 اٙجت٦ اي٠ اٝط ضاىـ ٝؿئ٤ٙيت٨بي ٣إصاض ق١٤س٥ ١ر٤ا٧س ث٤ز.،٧ٞب٢٧ٔ ٕطزز ١بؽطٝي ثبيؿتي ثب 

 ٣زض ١ٞبيس ١ؾبضت پبيٖب٥ ث٦ ثبظٕكت تب پبيٖب٥ اظ ذط٣د ٙحؾ٦ اظ االٝط تحت پطؾ٢٘ ت٤ؾظ ذسٝبت اضائ٦ ١ح٥٤ ثط اؾت ٤ٝؽو ق١٤س٥ ٣إصاض -24

 حبن٘ اعٞي٢بٟ 115 ا٣ضغا١ؽ ٝطّع ذسٝبت ٝتَبضيبٟ ث٦ ٝغ٤ٚة ذسٝبت اضائ٦ اظ ٝؿتٞط ٣ ٧٣ٞيكٖي ٣ٍي٦ ثي ٢ّتطٗ ثب ض٣ظ قجب٦١ ؾبفبت تٞبٛ

 . ١ٞبيس

 . ١ٞبيس ٣إصاض ميط ث٦ ضا ٍطاضزاز ٤ٝض٤ؿ ذسٝبت اظ ٍؿٞتي يب ّ٘ ت٤ا١س ١ٞي ق١٤س٥ ٣إصاض -25

 ٣ ىؿد ضا ٍطاضزاز رب١ج٦ يِ ع٤ض ث٦ ت٤ا١س ٝي ٢٢ّس٥ ٣إصاض ، ق١٤س٥ ٣إصاض اؾالٝي قئ٤ٟ ٣ ّبضي ، ٝسيطيتي نالحيت فسٛ احطاظ زضن٤ضت -26

 ٣اضز٥ ذؿبضات  ق١٤س٥ ٣إصاض ٝغبٙجبت ٣ ؾپطز٥ ضجظ ض٠ٞ  ت٤ا١س ٝي ٢٢ّس٥ ٣إصاض ، ثط٣ظذؿبضت ن٤ضت زض ٣ ز٧س ذبت٦ٞ ق١٤س٥ ٣إصاض ّبض ث٦

 . ١ٞبيس ٝغبٙج٦ ٣ي اظ ضا

٣إصاض ق١٤س٥ ٝي ثبيؿت زض پبيبٟ ٝست ٍطاضزاز تب ظٝبٟ ثطٕعاضي ٢ٝبٍه٦ رسيس ٣ ٣إصاضي آٟ ث٦ قرم حبٙج ٣ يب قطّت ٝعث٤ض تب ز٣ ٝب٥ ث٦  -27

اٙعح٦ٞ ٝست ٝص٤ّض ضا  زض ن٤ضت تبٝي٠ افتجبض ٣ ٤ٝاىَت ّٞيؿي٤ٟ ٢ٝبٍه٦ ثب زضنس  ّبض ذ٤ز ازا٦ٝ زاز٥ ٣ ثطاثط تق٨سات ذ٤ز فٞ٘ ٤ٞ١ز٥ ٣ حٌ

اىعايف تقيي٠ قس٥ ت٤ؾظ ّٞيؿي٤ٟ زضيبىت ١ٞبيس)٣إصاض٢٢ّس٥ زض ذه٤ل اي٠ اٝط ٝرتبض ذ٤ا٧س ث٤ز ٣ ٣إصاضق١٤س٥ حٌ ٧ط٦١٤ٕ افتطاضي ضا 

ّٞب ىي اٙؿبثٌ پطزاذت  زاز ر٨ت ٝست ٝص٤ّض ثطاثط ارطت اٙٞؿٞي ٣ذه٤ل اظ ذ٤ز ؾٚت ٝي ١ٞبيس.(٣ زض ميط اي٢ه٤ضت ٝجٚل ٍطاض زض اي٠

 ذ٤ا٧س قس.

 ٧ط ارطاي ث٦ ١ؿجت ٣ زاقت٦ اعالؿ ّبٝ٘ ع٤ض ث٦ آٟ ٝيبز اظ ٣ ٤ٞ١ز٥ ٝغبٙق٦ زٍت ث٦ ضا ٍطاضزاز  ٤ٝض٤ؿ ٦ّ ١ٞبيس ٝي اٍطاض ق١٤س٥ ٣إصاض -28

 . س١ٞبي اؾتيبز٥ اعالؿ فسٛ فصض اظ ت٤ا١س ١ٞي ذ٤ز تق٨سات اظ ّساٛ

 اٝط اي٠  ذاله ٦ّ ن٤ضتي زض ٣  ١يؿت ٍطاضزاز٧ب ٣ ٧ب پيٞبٟ زض ز٣ٙت ّبض٢ّبٟ ٝساذ٦ٚ ٢ٝـ ٍب٤١ٟ ٝك٤ٞٗ ٦ّ ١ٞبيس ٝي اٍطاض ق١٤س٥ ٣إصاض -29

 . ذ٤ا٧سقس ٙن٤ ٍطاضزاز ٣ ضجظ ٣ي تق٨سات ا١زبٛ حؿ٠ ؾپطز٥ ، ق٤ز احجبت

 . ٕطزز افالٛ ٢٢ّس٥ ٣إصاض ث٦ ّتجب ض٣ظ پ٢ذ ؽطه ثبيؿت ٝي ٍطاضزاز  ق١٤س٥ ٣إصاض ٣ضقيت زض تنييط ٧ط٦١٤ٕ -30

 .ثبقس ٝي اؾت ٍطاضزاز الي٢يِ رعء ٦ّ ٢ٝبٍه٦ قطايظ زض ٢ٝسضد ٤ٝاضز ضفبيت ث٦ ٝتق٨س  ق١٤س٥ ٣إصاض -31

 تقغي٘ حٌ ق١٤س٥ ٣إصاض ٣. ث٤ز ذ٤ا٧س ٝزبظ ٢٢ّس٥ ٣إصاض عطه اظ ىَظ رب١ج٦ يِ  ع٤ض ث٦ ٣ ٍطاضزاز ٝست ع٤ٗ زض ٍطاضزاز ىؿد حٌ -32

 .١ساضز ضا ٍطاضزاز ىؿد حٌ ٣ ٤ٞ١زٟ
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 . ثبقس ٝي  ق١٤س٥ ٣إصاض ف٨س٥ ث٦ ّبض٢ّبٟ ٍب١٤١ي حؿبة تؿ٤ي٦ ،ٍطاضزاز  اتٞبٛ  يب ٙن٤ يب ىؿد ن٤ضت زض -33

  ن٤ضت اي٠ ميط زض ث٤ز٥  زاضايي ازاض٥ ٣ ارتٞبفي تبٝي٠ ثي٦ٞ حؿبة تؿ٤ي٦ ٤ٕا٧ي اضائ٦ ث٦ ٤٢ٝط ٍطاضزاز پبيبٟ زض ٨١بيي حؿبة تؿ٤ي٦ -34

 .قس ذ٤ا٧س ضجظ  ٥ٖبزا١ك ١يـ ث٦ ق١٤س٥ ٣إصاضتق٨ست  ا١زبٛ حؿ٠تضٞي٠ 

 ٣ اؾ٢بز ؾبيط ٣ ٝيبز اظ  يِ ٧ط تقجيط ٣ تيؿيط ث٦ ٝطث٤ط  يب ٣ ثبقس ٍطاضزاز ارطاي ث٦ ٝطث٤ط اي٦ْ٢  اظ افٜ عطىي٠ ثي٠ اذتاله ٦١٤ٕ ٧ط -35

 .ث٤ز ذ٤ا٧س ثقسي ٝطح٦ٚ ٝحبّٜ ث٦ ٝطارق٦ ١تيز٦ حه٤ٗ فسٛ ن٤ضت زض ٣ قس ذ٤ا٧س ٝطتيـ ح٤ٍَي زىتط عطيٌ اظ ثس٣اً ، ثبقس ٝساضُ

 ث٦ زا١س ٝي ظٛال ٦ّ ضا اذتهبني ف٤ٞٝي،قطايظ َٝطضات ضفبيت ٣ ٍطاضزاز ارطاي حؿ٠ ر٨ت زض ضط٣ضت ن٤ضت زض ت٤ا١س ٝي ٢٢ّس٥ ٣إصاض -36

 .١ٞبيس اٍساٛ آٟ انالح ث٦ ١ؿجت ثبقس، ٛالظ ٍطاضزاز زض اٙحبٍي يب ٣  انالحي چ٢ب١چ٦ ٣. ١ٞبيس اٙحبً ٍطاضزاز اي٠

 رب١ت اظ قس٥ ٕطىت٦ ثْبض  ١يط٧٣بي ٣ ق١٤س٥ ٣إصاض ثطاي پي٤ؾتي( 115) ثيٞبضؾتب١ي پيف ا٣ضغا١ؽ ذسٝتي ثؿت٦ ٤ٝاز ٝيبز ارطاي ٣ ضفبيت -37

 .ثبقس ٝي ٍطاضزاز الي٢يِ رعء ٣ اؾت اٙعاٝي ٣ي

 افالٛ ٣إصاض٢٢ّس٥ ث٦  ّتجب ٝطاتت ثبيس ١كب١ي  تنييط ن٤ضت زض.  اؾت قس٥ ٍيس ٍطاضزاز َٝس٦ٝ  زض ٦ّ اؾت ٧ٞبٟ ق١٤س٥ ٣إصاض اٍبٝتٖب٥ -38

 اي٠ ث٦  پؿت ثب اضؾبٙي ْٝبتجبت  ّٚي٦ ٣ ث٤ز٥ ٍب١٤١ي اٍبٝتٖب٥ ٍطاضزاز اي٠ زض ٢ٝسضد اٍبٝتٖب٥ ، اىبٝتٖب٥ تنييط  افالٛ فسٛ  ن٤ضت زض.  ق٤ز

 . ٕطزز ٝي تَٚي قس٥ اثالك ١كب١ي

  .زاضز ضا ٣احس حْٜ ارطايي ٙحبػ اظ ١ؿد ّٚي٦ ٣ اؾت قس٥ ت٢ؾيٜ ١ؿر٦ ..... ٣ ....نيح٦ ث٢س ... زض اضزازٍط  اي٠ -39
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 حساّخط ىقبٙيت ف٤٢اٟ زيوض

 اٝتيبظ

 ّؿت اٝتيبظ

 قس٥

 ٝالحؾبت

   10 ؟ ثبق٢س ٝي ثبظ٣ ٣ ؾي٦٢ ض٣ي ثط ٝطث٤ع٦ آض٨ٝبي ٣ ق٢بؾبيي اتيْت زاضاي پطؾ٢٘ آيب 1

   10 ؟ ثبق٢س ٝي    ٝطتت ٣ ،تٞيع ؾبٜٙ ىطٛ ٙجبؼ زاضاي قس٥ ثْبضٕيطي ١يط٧٣بي آيب 2

   20 ؟ ق٤ز ٝي پط٧يع ميط٥ ٣ ؾيٖبضّكيسٟ ١ؾيط ١بٝغ٤ٚة آزاة اظ آيب 3

   10 ؟ ق٤ز ٝي ضفبيت ؽب٧ط آضاؾتٖي ٣ قرهي ث٨ساقت قطايظ آيب 4

   10 ؟ ق٤ز ٝي ضفبيت پبيٖب٥ ١ؾبىت  آيب 5

   15 ؟ ق٤ز ٝي ضفبيت آٝج٤ال١ؽ ١ؾبىت  آيب 6

 ٝي ا١زبٛ ٝب٤ٝضيت ٧ط ا١زبٛ اظ پؽ ٙع٣ٛ ن٤ضت زض تز٨يعات ٣ ٣ؾبي٘ ضسفي١٤ي آيب 7

 ؟ ق٤ز

15   

   10 ؟ ثبق٢س ٝي ٝقتجط ث٨ساقتي ّبضت زاضاي قس٥ ثْبضٕيطي ١يط٧٣بي آيب 8

 ثط١ب٦ٝ ٝغبثٌ ا٣ضغا١ؽ ٝطّع آ٤ٝظقي ٧بي ثط١ب٦ٝ زض قس٥ ثْبضٕيطي ١يط٧٣بي آيب 9

 ؟ زاض١س ىقبٗ حض٤ض تس٣ي٠

15   

 ت٢ْي٨ْبي زض ٨ٝبضت اىعايف ر٨ت زض الظٛ ٝغبٙقبت ، قس٥ ثْبضٕيطي ١يط٧٣بي آيب 10

 ؟ ق٤ز ٝي ا١زبٛ حٞبيتي جت٨بيٝطاٍ

10   

   10 ؟ ا١س ٕصضا١س٥ ضا  EMT-BASIC  آ٤ٝظقي ز٣ض٥ پطؾ٢٘ آيب 11

 ٣ ثيؿيٜ نحيح ّبض عطظ ، ثيٞبضؾتب١ي پيف ا٣ضغا١ؽ ؾيؿتٜ ّٚيبت ثب پطؾ٢٘ آيب 12

 زاض١س؟ آق٢بيي ا٣ضغا١ؽ ٝطّع اؾتب١ساضز ّس٧بي

10   

 ق٤ُ تط٣ٝب، ، فهجي ٝقبي٢بت ، ثبٙي٢ي ٢بتٝقبي ذه٤ل زض الظٛ آ٤ٝظق٨بي پطؾ٢٘ آيب 13

، CPR ؟ ا١س زيس٥ ضا ٝطٓ ىيعيْي فالئٜ تكريم ٣ 

10   

   10 ق٤ز؟ ٝي ٤ّقف تز٨يعات ٣ ا٤ٝاٗ ٨ٖ١ساضي زض آيب 14

    ؟ ١ٞبيس ٝي ٢ٝغَي ر٤يي نطى٦ ٝهطىي پعقْي تز٨يعات ٣ زاض٣ اظ اؾتيبز٥ زض آيب 15

   10 ؟ ق٤ز ٝي      ا١زبٛ ض٣ظا٦١ ثه٤ضت يعاتتز٨ ٣ آٝج٤ال١ؽ تح٤ٗ ٣ تح٤ي٘ آيب 16

 ىكبض ٣ پبيي ٣ ثطٍي ٧بي ؾبّك٠ ١ؾيط پعقْي تز٨يعات اظ اؾتيبز٥ ٨ٝبضت زاضاي آيب 17

 ؟ ثبقس ٝي ٝٚع٣ٝبت ٣ ٤ٙاظٛ ؾبيط ٣ ؾ٢ذ

20   

   10 ق٤ز؟ ٝي پط ٤ٝر٤ز ٙيؿت٨بي چِ ٝغبثٌ ى٢ي ١ؾط اظ ض٣ظا٦١ ثه٤ضت آٝج٤ال١ؽ آيب 18

 تٞبٛ ن٤ضت ث٦ ٝهطىي ميط ٣ ٝهطىي تز٨يعات ، زاض٣ ، ؾيٜ ثي ١ؾط اظ ال١ؽآٝج٤ آيب 19

 ؟ ثبقس ٝي ٝب٤ٝضيت ا١زبٛ آٝبز٥ ٣ٍت

20   

 ١تيز٦ حه٤ٗ تب آٟ ضىـ ر٨ت الظٛ پيٖيطي ٣ ٕعاضـ ٧ب ّٞج٤ز ٣ٍت اؾطؿ زض آيب 20

 ؟ ق٤ز ٝي ا١زبٛ

10   

بي ّيييت ذسٝبت ا١زبٛ ٧ْٞبضي قبيؿت٦ ثب ٧ْٞبضاٟ زض ّبض ٕط٧٣ي زضر٨ت اضتَ آيب 21

 ؟ٝي ق٤ز

10   

قئ٤ٟ اؾالٝي ، اذالٍي ٣ َٝطضات ازاضي زض ٝحيظ ّبض ٣حي٠ ا١زبٛ ٝب٤ٝضيت  آيب 22

 ؟ ضفبيت ٝي ٕطزز

15   

   25 آيب زض ٝح٘ ذسٝت ث٦ ٤ٍٝـ حبضط ٝي ق٤ز؟ 23

   15 ؟ زؾت٤ض٧بي نبزض٥ اظ ٝطّع ا٣ضغا١ؽ ضا زض چبضچ٤ة َٝطضات ربضي ا١زبٛ ٝي ز٧س آيب 24

 اظ آذطي٠ ١ؾطات ، زؾت٤ض اٙق٨ٚٞب ، ٣ ثرك٢ب٦ٝ ٧بي ٣إصاض ٢٢ّس٥ ، ٝغٚـ ٝي ثبقس آيب 25

 ؟

10   

آٝبزٕي ّبٝ٘ ر٨ت ا١زبٛ ى٤ضي ّٚي٦ ٝب٤ٝضيت ٧بي ٝح٦ٙ٤ زض عي قجب٦١ ض٣ظ   آيب 26

 ؟ ٣ر٤ز زاضز

20   
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   15 ؟ ث٦ ٝب٤ٝضيت افعاٛ ٝي ق٤ز آٝج٤ال١ؽحساّخط ؽطه يِ زٍي٦َ   آيب 27

   15 آيب ضا٢١سٕي ث٦ عطظ اي٠ٞ ٣ ان٤ٙي ٣ ؾطيـ ٝت٢بؾت ثب قطايظ ا١زبٛ ٝي ق٤ز؟ 28

   10 آيب زض حي٠ ٝب٤ٝضيت زض ن٤ضت ٙع٣ٛ اظ آالضٛ ٣ آغيط اؾتيبز٥ ٝي ق٤ز ؟ 29

آيب زض ن٤ضت ٣ر٤ز ١َم زض آٝج٤ال١ؽ ر٨ت تقٞيط ى٤ضي آٟ اٍساٛ الظٛ ن٤ضت ٝي  30

 پصيطز ؟

20   

ح٦ ثب ضفبثت ان٤ٗ اي٢ٞي اظ ثط٣ظ آؾيت ثطاي ذ٤ز ٣ ٧ْٞبضا١ف ٣ آيب زض ٝح٘ حبز 31

 تكسيس آؾيت زض ثيٞبض ر٤ٕٚيطي ٝي ١ٞبيس ؟

10   

   10 آيب پطؾ٢٘ ثْبضٕيطي قس٥ زض ٝسيطيت ٣ ٢ّتطٗ نح٦٢ ح٤ازث ٤ّقف ٝي ١ٞبي٢س؟ 32

، ٢ّتطٗ ذ١٤طيعي ٣ CPRآيب ثطضؾي ٣ اضظيبثي ٣ضقيت ثيٞبض ٣ اٍساٝبت ى٤ضي قبٝ٘  33

 ميط٥  زض ٤ٝاضز ى٤ضيت ا١زبٛ ٝي ق٤ز ؟

10   

   20 ( زض ٤ٝاضز ٙع٣ٛ ا١زبٛ ٝي ق٤ز ؟BLSآيب ٝطاٍجت٨بي حٞبيتي پبي٦ )  34

(  زض ٤ٝاضز الظٛ پؽ اظ ّؿت ٝز٤ظ اظ پعقِ ALSآيب ٝطاٍجت٨بي حٞبيتي پيكطىت٦ )  35

 ٝكب٣ض ا١زبٛ ٝي ق٤ز ؟

20   

٣ ثطٍطاضي اضتجبط حطى٦ اي ٤ٝحط ثب ايكبٟ تالـ آيب زض رٚت افتٞبز ٣ اعٞي٢بٟ ثيٞبضاٟ  36

 ٝي ق٤ز ؟

20   

آيب ض٠ٞ ضفبيت ٢ٝك٤ض ح٤ًَ ثيٞبض زض ضىـ ٝكْالت ٣ زضذ٤اؾت ٧ب ٣ ١يبظ٧بي  37

 ٢ٝغَي ايكبٟ ٤ّقف ٝي ٕطزز ؟

15   

آيب ثب اؾتيبز٥ ٢ٝبؾت اظ تز٨يعات ٤ٝر٤ز ، ثيٞبضاٟ  يب ٝهس٣ٝي٠ ضا ث٦ زاذ٘  38

 ٞبيس ؟آٝج٤ال١ؽ ٢ٝتَ٘ ٝي ١

15   

   15 آيب زض حي٠ ا١تَبٗ ثيٞبض يب ٝهس٣ٛ ث٦ ثيٞبضؾتبٟ فالئٜ حيبتي ٢ّتطٗ ٝي ق٤ز ؟ 39

   10 آيب زض ع٤ٗ فٞٚيبت اظ ثيٞبض ٝطاٍجت ٣ حٞبيت ث٦ فٞ٘ ٝي آيس ؟ 40

آيب قطح حبٗ ثيٞبض ٣ ت٤ضيحبت ٝرتهط زض ٤ٝضز ح٤ازث زض ثط٦ٕ ٝب٤ٝضيت حجت ٝي  41

 ٕطزز ؟

15   

   15 ثب تطيبغ ٢ٝبؾت ثيٞبضاٟ ضا ا٤ٙ٣يت ث٢سي ٝي ١ٞبيس ؟ آيب  42

   10 آيب اىطاز ثْبضٕيطي قس٥ ت٤ا١بيي تكريم ١يبظ ث٦ افعاٛ ثيٞبض ضا زاض١س ؟ 43

آيب قطح حبٗ ثيٞبض يب ٝهس٣ٛ ر٨ت اذص زؾت٤ض٧بي الظٛ ث٦ ٝطّع ىطٝب١س٧ي فٞٚيبت  44

 اضائ٦ ٝي ٕطزز ؟

10   

غا١ؽ ثيٞبض ضا زض ن٤ضت ٙع٣ٛ ث٦ ١عزيْتطي٠ ٝطّع زضٝب١ي ٢ٝتَ٘ آيب ثطاثط ١ؾط ٝطّع ا٣ض 45

 ٝي ١ٞبيس ؟

10   

آيب تح٤ي٘ ثيٞبض ث٦ ٝطّع زضٝب١ي ت٤اٛ ثب ٧ْٞبضي ٝغ٤ٚة ٣ ا١تَبٗ اعالفبت ضط٣ضي  46

 ا١زبٛ ٝي ق٤ز ؟

10   

   10 آيب ىط٨ٝبي ٝطث٤ط ث٦ ٝب٤ٝضيت ضا ثغ٤ض زٍيٌ تْٞي٘ ٝي ١ٞبيس ؟ 47

الظٛ ٣ ض٣ق٠ ر٨ت تْٞي٘ ىطٛ افعاٛ ث٦ ٝطّع ىطٝب١س٧ي فٞٚيبت ا٣ضغا١ؽ آيب اعالفبت  48

 افالٛ ٝي ٕطزز ؟

15   

   10 آيب ٕعاضـ ٝب٤ٝضيت ث٦ ٝؿئ٤ٗ قييت زاز٥ ٝي ق٤ز ؟ 49

آيب ظٝب٨١بي زضيبىت پيبٛ ، قط٣ؿ ٝب٤ٝضيت ، ضؾيسٟ ث٦ ٝح٘ حبزح٦ يب ثبٙي٠ ثيٞبض ،  50

ذط٣د اظ ثيٞبضؾتبٟ ، ذبت٦ٞ ٝب٤ٝضيت ٣ حطّت اظ ٝح٘ ، ضؾيسٟ ث٦ ثيٞبضؾتبٟ ، 

ضؾيسٟ ث٦ پبيٖب٥ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ؾبيط ٤ٝاضز ٨ٜٝ افٜ اظ تطاىيِ ، ذطاثي آٝج٤ال١ؽ ، 

 ؾ٤ذتٖيطي ٣ ميط٥ ث٦ ٝطّع ىطٝب١س٧ي فٞٚيبت افالٛ ٝي ٕطزز ؟

15   

آيب ٧ْٞبضي قبيؿت٦ ٣ الظٛ ثب ؾبيط اضٕب٨١بي شيطثظ ١ؾيط ٧الٗ احٞط ، آتف ١كب١ي ،  51

 ا١تؾبٝي ، ضا٧ساضي ٣ ميط٥ ا١زبٛ ٝي ق٤ز ؟ ١يط٣ي

10   
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   20 آيب حض٤ض ٝؿتٞط ٣ قجب٦١ ض٣ظي ثطاي ا١زبٛ ذسٝبت ٣ر٤ز زاضز ؟ 52

   30 آيب ثط ا١زبٛ ا٤ٝض ى٤ً ٝسيطيت ٣ ؾطپطؾتي الظٛ ن٤ضت ٝي پصيطز ؟ 53

   10 آيب ح٤ًَ پطؾ٢٘ ث٦ ٤ٍٝـ پطزاذت ٝي ق٤ز ؟ 54

٢٘ افٜ اظ ح٤ًَ ٣ اضبى٦ ّبض ٣ ميط٥ ثب ٍب٤١ٟ ّبض ٝغبثَت آيب ٝجٚل پطزاذتي ث٦ پطؾ 55

 زاضز؟

10   

آيب ٣إصاض ق١٤س٥ ثط ١ح٥٤ اضائ٦ ذسٝبت ت٤ؾظ پطؾ٢٘ تحت االٝط اظ ٙحؾ٦ ذط٣د اظ  56

 پبيٖب٥ تب ثبظٕكت ث٦ پبيٖب٥ ١ؾبضت قبيؿت٦ زاضز ؟

15   

ض ا٤ٝض پبيٖب٥ عطه ٍطاضزاز آيب ٣إصاض ق١٤س٥ ٣ يب ١ٞبي٢س٥ تبٛ االذتيبض ٣ ٝغٚـ ايكبٟ ز 57

 زائٞبً ٣ زض ٧ط ٙحؾ٦ زض زؾتطؼ ٝي ثبق٢س ؟ ) حض٤ضي ، تٚي٢ي ، تٚي٠ ٧ٞطا٥ ، ثيؿيٜ (

10   

آيب ٣إصاض ق١٤س٥ زض تبٝي٠ ٣ ت٨ي٦ اْٝب١بت ضىب٧ي افٜ اظ مصا ٣ ميط٥ ر٨ت پطؾ٢٘ زض  58

 حس ٍبث٘ ٍج٤ٗ اٍساٛ ٝي ١ٞبيس ؟

10   

   10 ٝٚع٣ٝبت پطؾ٢٘ ضا ثطاثط ٍطاضزاز تبٝي٠ ٣ تح٤ي٘ ٝي ١ٞبيس ؟آيب ٣إصاض ق١٤س٥ اٙجؿ٦ ٣  59

آيب ١ؾبضت ّبىي زض ظٝي٦٢ فسٛ اؾتيبز٥ رع زض ٤ٝاضز ٝب٤ٝضيت اظ آٝج٤ال١ؿ٨ب ا١زبٛ ٝي  60

 ق٤ز ؟

20   

   10 آيب ضفبيت چبضچ٤ة ْٝبٙٞبت ضازي٤يي زض حس اؾتب١ساضز ٣ ٝتقبضه ن٤ضت ٝي ٕيطز ؟ 61

   20 زبٛ ذسٝبت ضايٖبٟ ن٤ضت ٝي پصيطز ؟آيب ١ؾبضت ثط ا١ 62

 

 

 

 ت٤ضيحبت :

 ٢٧ٖبٛ تْٞي٘ چِ ٙيؿت زض ن٤ضت  ثطذ٤ضز ث٦ ٤ٝضزي ٦ّ زض ٍبٙت ّبضي ١جبقس اٝتيبظ ّبٝ٘ ٢ٝؾ٤ض ق٤ز . -1

 ثبض اٙعاٝي اؾت 2تْٞي٘ چِ ٙيؿت حساٍ٘ ٧طٝب٥  -2

 ٝج٢بي ١ؾبٛ پطزاذت ٍطاض ٕيطز . چِ ٙيؿت ّٚي ثق٤٢اٟ ٝقسٗ ؾبيط چِ ٙيؿت٨بي زض ٧طٝب٥ ت٢ؾيٜ ق٤ز ٣  -3
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 ٢٢/01/0331 مورخ دولتي معامالت در مداخله منع قانون شمول عدم اعالم

 

 تبييس ثسي٤٢ؾي٦ٚ(ٝعايس٢ٝ/٥بٍه٦ ثطاي ز٢٧س٥ پيك٨٢بز) …………………تّقط ضؾٞي ٝزبظ ١ٞبي٢س٥ شي٘ ٢٢سٕبٟءّاٝضب / ٢٢س٥ّ اٝضبء

 زيٞعب٥  ٝه٤ة ز٣ٙتي ٍطاضزاز٧بي ٣ ٝقبٝالت زض ز٣ٙت بض٢ٝساّٟ اذ٦ٚسٝ ٢ٝـ ٍب٤١ٟ زض ٤ضّٝص ٤٢ٞٝفيت ٝك٤ٞٗ ى٤ً تّقط ٦ّ يس١ٞب ٝي

 ثطؾعس  احجعبت  ثع٦  ٤ٝضع٤ؿ  اي٠ ذاله چ٢ب١چ٦ ٣(اؾت قس٥ اٝضبء ٣ ٨ٝط ٣ پي٤ؾت ٍب٤١ٟ في٠)ثبقس ١ٞي اؾبؾي ٍب٤١ٟ 141 ان٘ ٣ 1337

يعب   ز٢٧عس٥  پيك٨٢بز ٧ٞچ٢ي٠. ١ٞبيس ضجظ ضايب ؾپطز٥ قطّت زض ٢ٝبٍه٦   ١ب٦ٝ ضٞب١ت ٣ ٙن٤ ضا ٨بزپيك٢ ٦ّ زاضز حٌ ٢ٝبٍه٦ ٕعاض زؾتٖب٥

 چ٢ب١چ٦ يب ثطؾس احجبت ث٦ ٍطاضزاز ٝست ذالٗ زض ى٤ً اؽ٨بضات ذاله ٣ ١ٞبيس اٝضبء ضا ٍطاضزاز چ٢ب١چ٦ ١ٞبيس ٝي تبييس ٣ ٍج٤ٗ ٢ٝبٍه٦ ثط١س٥

 ٢ّس ٝح٤ٗ آ٨١ب ث٦ ضا ّبض اظ ٍؿٞتي يب ٣ ١ٞبيس شي٢يـ ٣ ؾ٨يٜ ٍطاضزاز اي٠ زض ٧ؿت٢س ى٤ً ٍب٤١ٟ زض ٤ضّٝص ٤٢ٞٝفيت ٝك٦ّٗ٤ٞ  ضا اىطازي

 ىؿعد  احعط  زض ٣اضز٥ ذؿعبضات  ٣ ضعجظ  ضا ثط١س٥ تق٨سات ا١زبٛ ١ب٦ٝ ضٞب١ت ٣ ىؿد ضا ٍطاضزاز٦ّ  زاقت ذ٤ا٧س حٌ ٢ٝبٍه٦ ٕعاض زؾتٖب٥

 ٢ٝبٍهع٦  زؾتٖب٥ تكريم ثب ٣اضز٥ ذؿبضت ٝيعاٟ تقيي٠ س،١ٞبي اذص ّت(قط) ز٢٧س٥ پيك٨٢بز اي٠ ا٤ٝاٗ اظ ضاّبض  ارطاي تبذيط ٣ ٍطاضزاز

ٟ  يعب  ٝسيطاٟ ٍطاضزاز ارطاي حي٠ زض چ٢ب١چ٦ ق٤ز ٝي ٝتق٨س ز٢٧س٥ پيك٨٢بز  اي٠ .ثبقس ٝي اضعٕ ٟ ّ ١ؾعبضت  ٣ ثبظضؾعب  ازاض٥ يعب  ٣ ٢٢عسٕب

 اظ ١يعط  چ٢عس  چ٢ب١چ٦ يب ٣ ثبق٢س ّتقط ٢ٝبىـ يب ي٦ؾطٝب يب ؾ٨بٛ %5 اظ ثيف يب %5 زاضاي ٦ّ ّتقط ّبءقط اظ يِ ٧ط يب تطّق ٢٢سٕبّٟ

 ٍطاض ى٤ً ٍب٤١ٟ ا٣ٗ ث٢س زض ٤ّضٝص اقربل رعء اؾت% 20 اظ ثيف يب %20 ّتقط زض آ٨١ب ٢ٝبىـ يب ؾطٝبي٦ يب ؾ٨بٛ ٝز٤ٞؿ ٦ّ ّتقط ّبءقط

 زض ضيبؾعت  يعب  ٣ ّ٘ ٝسيطيت يب ١تٝقب٣ يب ٣ظاضت ؾٞت ث٦ ّتقط ؾ٨بٝساضاٟ ٣ ثبظضؾبٟ ٣ ٝسيطاٟ اٍطثبي اظ يِ ٧ط چ٢ب١چ٦ ١يع ٣ ٕيط١س

 ٣ زاقعت  ذ٤ا٧عس  ضا ٍعطاضزاز  ىؿعد  حٌ ٢ٝبٍه٦ ٕعاض زؾتٖب٥ ٤ٝاضزي چ٢ي٠ زض. ثطؾب١س اعالؿ ث٦ ى٤ضا ضا ٝطاتت ثطؾس ز٣ٙتي ؾبظٝب٨١بي

 ١ب٦ٝ ضٞب١ت ث٦ْٚ يس١ٞب ىؿد ضا ٍطاضزاز زاضز حٌ ٢ٝبٍه٦ ٕعاض ت٨٢ب ٦١ ١طؾب١س اعالؿ ث٦ ثالىبن٦ٚ ضا ى٤ً ٝطاتت ز٢٧س٥ پيك٨٢بز اي٠ چ٢ب١چ٦

/  ز٢٧عس٥  پيك٨٢بز ا٤ٝاٗ اظ ذ٤ز تكريم ث٦ ث٢ب ضا ّبض ارطاي زض تبذيط يب ٣ ٍطاضزاز ىؿد اظ ١بقي ذؿبضات ٣ ضجظ ١يع ضا ٍطاضزاز ث٦ ٝطث٤ط

٘ ّب إٓعب٧ي  ى٤ً ٍب٤١ٟ زض ٝترٚيي٠ ت٢جي٨بت ٣ ٝزبظات٨ب ثط ٦ّ زاضز ٝي افالٛ ز٢٧س٥ پيك٨٢بز اي٠ ٝضبىبً. ١ٞبيس ٣ن٤ٗ ثط١س٥  زض ٣ زاضز ٝع

 ٣ ١ج٤ز٥ زا١كٖب٥ يؿ٦ئض ٧يبت ٣ ا٢ٝبء ٧يبت افضبي رعء ٦ّ س١ٞبي ٝي اٍطاض ٧ٞچ٢ي٠ ٣، ثبقس ٝي ٝطث٤ع٦ ٝزبظات٨بي ٝؿتحٌ ترٚو ن٤ضت

 اي٠ الهذ چ٢ب١چ٦.ثبق٢س ١ٞي..........................  قطّت ؾ٨بٝساض ض(ثطاز ٣ ٧ٞؿطاٟ،ىطظ١ساٟ،٣اٙسي٠،ذ٤ا٧ط)١يع اي٢زب١ت يِ زضر٦ ٣اثؿتٖبٟ

 س.١ٞبي ٝي ؾٚت ذ٤ز اظ ضا افتطاضي ٦١٤ٕ ٧ط حٌ ٣ ث٤ز٥ االرطا الظٛ زا١كٖب٥ تهٞيٜ ٧ط٦١٤ٕ ٕطزز ٝحطظ اٝط
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 فزم اطالعات شمارٌ يک

 مشخصات شزكت ي اعضاي َیات مذيزٌ

 «بز اساس آخزيه آگُي مىذرج در ريسوامٍ رسمي كشًر »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و
زي

ض
 

ٝسضُ  تبضيد ت٤ٙس تبضيد حجت قٞبض٥ حجت ٤١ؿ قطّت ١بٛ قطّت

 تحهيٚي

 ٦١٤ٞ١ اٝضبء

 

 

   

١بٛ ٣ ١بٛ  ف٢ب٣ي٠ افضبء

 ذب٤١ازٕي

 ّس ٝٚي ١بٛ پسض

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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 2فزم  اطالعات شمارٌ 

   مًضًع مىاقصٍ سًابق اجزايي مىاقصٍ گز در سمیىٍ
 

 ٝجٚل ث٦ ضيبٗ ؾبٗ عطه ٍطاضزاز ٤ٝض٤ؿ ٍطاضزاز ضزيو

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

11     

11     

 

 

.................. نحت ّٚي٦ اعالفعبت تْٞيع٘ قعس٥ ىع٤ً ٣     اي٢زب١ت  ............................. زاضاي ؾٞت .................................. زض قطّت .................

 ١ٞبيٜ .اؾ٢بز ٣ ٝساضُ ضٞي٦ٞ ضا تبييس ٝي 

                                                                                                                                                               

 ٨ٝط ٣ اٝضبء                                                                                                                                                                  
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 "بزگٍ پیشىُاد قیمت"

 وام شزكت مىاقصٍ گز:...........................

 

 

 

 

 
 

              

              

              

 

 

              

 

                                                                                   محل مُز ي امضاء تعُذ آير مىاقصٍ گز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  شمارٌ تلفه تماس شزكت ي  صاحب امضاء مجاس ي تعُذآير: .................................................                  

 

 :.…………………………………………………………………………………… وشاوي دقیق پستي جُت َز گًوٍ ابالغ                                                      

 

 

 

 

 )كل مًضًع مىاقصٍ(ىُادي ماَیاوٍ مبلػ پیش

 بٍ عذد ي حزيف

  )دٌ ماٌ(مبلػ پیشىُادي كل

 بٍ عذد ي حزيف

  


