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ثرطٙبٔٝ ضٕبضٜ  4ثٝ استٙبز ثٙس ٚ ثيٕبضستبٖ تٛا٘جرطي ضفيسٜ ٔطوع آٔٛظضي، زضٔب٘ي ضٚا٘پعضىي ضاظي  ٞت تبٔيٗ ٘يطٚي ا٘سب٘ي ٔٛضز ٘يبظزا٘طٍبٜ ػّْٛ ثٟعيستي ٚ تٛا٘جرطي ج

ٚاخس  افطاز اظ  ٔسيطوُ ٔحتطْ ٔٙبثغ ا٘سب٘ي ٚظاضت ثٟساضت، 29/06/1393ز ٔٛضخ /3400/209ٚ ٘بٔٝ ضٕبضٜ  ٔمبْ ٔحتطْ ٚظاضت ثٟساضت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظش پعضىي 20/3/93ٔٛضخ  273/100

. ٕ٘بيسٔي استرساْ  ثٝ ضطح شيُ ترػػي تبٔيٗ ٘يطٚي پطستبضي ٔطاوع) ضطوتي ترػػي ثػٛضت ٚ ػٕٛٔي آظٖٔٛ اظ عطيك٘فط  75ثٝ تؼساز   زض ضضتٝ ٞبي ضغّي پطستبض ٚ ثٟيبضضطايظ 

ٞبي استرسأي ظخسَٚ ٘يب

ف 
ضزي

   ٜ ضغّيػٙٛاٖ ضضت

 
ٔحُ خغطافيبيي ذسٔت 

خٙس 

ضطايظ احطاظ 
ٔطز ظٖ 

 وّيٝ ٌطايص ٞبيب وبضضٙبس اضضس يب زوتطي زض  ئسضن تحػيّي وبضضٙبسزاضا ثٛزٖ * * ( ضفيسٜ ثيٕبضستبٖ)تٟطاٖپطستبض  1

 پطستبضي

ٞبي پطستبضي، ٔبٔبيي ،ثٟساضت زاضا ثٛزٖ ٔسضن تحػيّي وبضزا٘ي زض يىي اظ ضضتٝ * * ( ضفيسٜ ثيٕبضستبٖ)تٟطاٖثٟيبض  2

 زاضا ثٛزٖ ٔسضن تحػيّي زيپّٓ ثٟيبضي.ػٕٛٔي

ثيٕبضستبٖ ) ضٟط ضيپطستبض  

( ضٚا٘پعضىي ضاظي

 وّيٝ ٌطايص ٞبٔسضن تحػيّي وبضضٙبسي يب وبضضٙبس اضضس يب زوتطي زض زاضا ثٛزٖ * * 

 پطستبضي

ثيٕبضستبٖ ) ضٟط ضيثٟيبض  

( ضٚا٘پعضىي ضاظي

ن تحػيّي وبضزا٘ي زض يىي اظ ضضتٝ ٞبي پطستبضي، ٔبٔبيي ،ثٟساضت زاضا ثٛزٖ ٔسض* * 

 زاضا ثٛزٖ ٔسضن تحػيّي زيپّٓ ثٟيبضي.ػٕٛٔي

 

  :(ضطوت ٞبي ثجت ضسٜ ٔدبظ ترػػي )ترػػي تبٔيٗ ٘يطٚي پطستبضي اظ عطيك ٔطاوعضطايظ ػٕٛٔي پصيطش . 1
  تسيٗ ثٝ زيٗ ٔجيٗ اسالْ ٚ يب يىي اظ ازيبٖ ضسٕي وطٛض ٔػطح زض لبٖ٘ٛ اسبسي -1/1

  تبثؼيت ٘ظبْ خٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ -1/2

 (ٚيژٜ ثطازضاٖ)زاضتٗ وبضت پبيبٖ ذسٔت ٚظيفٝ ػٕٛٔي يب ٔؼبفيت زايٓ اظ ذسٔت  -1/3

  ػسْ اػتيبز ثٝ زذب٘يبت ٚٔٛاز ٔرسض، ٔٛاز افيٛ٘ي ٚا٘ٛاع ضٚاٍ٘طزاٟ٘ب -1/4 

  ػسْ سبثمٝ ٔحىٛٔيت خعائي ٔٛثط -1/5

  . ْ ٔي ضٛززاضتٗ سالٔت خسٕب٘ي ٚ ضٚا٘ي ٚ تٛا٘بيي ا٘دبْ وبضي وٝ ثطاي آٖ استرسا -1/6

  ٘ساضتٗ ٔٙغ استرساْ زض زستٍبٜ ٞبي زِٚتي ثٝ ٔٛخت آضاي ٔطاخغ لب٘ٛ٘ي-1/7

  . زاٚعّجبٖ استرساْ ٘جبيس ٔسترسْ ضسٕي ، ثبثت ٚ پيٕب٘ي سبيط زستٍبٜ ٞبي زِٚتي ٚ يب ثبظ ذطيس ذسٔت ثبضٙس -1/8

  اِتعاْ ثٝ لبٖ٘ٛ اسبسي خٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ -1/9

 

  :(ضطوت ٞبي ثجت ضسٜ ٔدبظ ترػػي )ترػػي تبٔيٗ ٘يطٚي پطستبضي اظ عطيك ٔطاوعيطش ضطايظ اذتػبغي پص .2

   
سبَ تٕبْ ثطاي زاض٘سٌبٖ  40سبَ تٕبْ ثطاي زاض٘سٌبٖ ٔساضن تحػيّي وبضزا٘ي ٚوبضضٙبسي ، 35سبَ تٕبْ ثطاي زاض٘سٌبٖ زيپّٓ ثٟيبضي ، 25سبَ سٗ تٕبْ ٚحساوثط 20زاضتٗ حسالُ  -1/2

  ٔساضن تحػيّي وبضضٙبسي اضضس تب تبضيد ا٘تطبض آٌٟي

  .َ ثٝ ضطط اضائٝ تبييسيٝ ٞبي ٔؼتجط ثٝ حساوثط سٗ ٔمطض اضبفٝ ذٛاٞس ضسٔٛاضز شي: تجػطٜ   

   
ٕٞچٙيٗ ٔست ظٔبٖ ثستطي  زض خجٟٝ ٚ ثٝ عٛض زاٚعّجب٘ٝ ذسٔت ٕ٘ٛزٜ ا٘س ثٝ ٔيعاٖ ٔست حضٛض(  29/5/1367ِغبيت  31/6/1359اظتبضيد )زاٚعّجب٘ي وٝ زضخجٟٝ ٞبي ٘جطز حك ػّيٝ ثبعُ ( اِف  

  ظٔٙسٌبٖ زضاثط ٔدطٚحيت زضخجٟٝ ٞبي ٘جطز حك ػّيٝ ثبعُٚيب استطاحت پعضىي ض

  سبَ 5ٕٞسط ،پسض ،ٔبزض، ذٛاٞط ٚثطازض تب ٔيعاٖ : افطاز ذب٘ٛازٜ ٔؼظٓ ضٟساء ،آظازٌبٖ ،ٔفمٛز االثطٞب ٚخب٘جبظاٖ اظوبضافتبزٜ وّي وٝ لبزض ثٝ ا ٘دبْ وبض ٕ٘ي ثبضٙس ضبُٔ ( ة  

  .ٚثبالتط ٚآظازٌب٘ي وٝ حسالُ يه سبَ سبثمٝ ا سبضت زاض٘س اظ ضطط حساوثط سٗ ٔؼبف ٔي ثبضٙس %25آظازٌبٖ ، فطظ٘ساٖ ضبٞس ،خب٘جبظ ( ج  

  ٔست ذسٔت سطثبظي( ز   

  ذسٔت فٛقٜ ٔيعاٖ ا٘دبْ زاٚعّجب٘ي وٝ عطح ذسٔت ٘يطٚي ا٘سب٘ي ٔٛظف ضا ثٝ استٙبز لبٖ٘ٛ ذسٔت پعضىبٖ ٚپيطاپعضىبٖ ٚٔتؼٟسيٗ ذسٔت لبٖ٘ٛ ٔصوٛض ا٘دبْ زازٜ ا٘س ة( ٞـ   

  .ٔطِٕٛيٗ ذسٔت پعضىبٖ ٚپيطاپعضىبٖ ٔي ثبيست زاضاي ٔؼبفيت يب ٌٛاٞي پبيبٖ ا٘دبْ عطح ذسٔت ٔطثٛعٝ ثبضٙس -2/2

آ٘بٖ ثبلي ٔب٘سٜ ٔي  اْ عطحٔبٜ ثٝ اتٓ 3ثٕست  ٔطِٕٛيٗ لبٖ٘ٛ ذسٔت پعضىبٖ ٚپيطاپعضىبٖ وٝ زضحيٗ ا٘دبْ ذسٔت لب٘ٛ٘ي زضٚاحسٞبي تبثؼٝ زا٘طٍبٜ ٔي ثبضٙس ٚ اظ تبضيد آظٖٔٛ –تجػطٜ   

  .اضسبَ ٌٛاٞي اضتغبَ ثٝ عطح ايٍٙٛ٘ٝ افطاز ثب شوط تبضيد اتٕبْ عطح اِعأي است.زضأتحبٖ ايٗ زا٘طٍبٜ ضطوت ٕ٘بيٙس تٛا٘ٙس

 خسَٚ ظٔب٘جٙسي

 تبضيد    ػٙٛاٖ    ضزيف   

 6/8/93 غجح سٝ ضٙجٝ 8اظ سبػت  ضطٚع ثجت ٘بْ زض ايٙتط٘ت     1  

 20/8/93سٝ ضٙجٝ  24سبػت  تب ٖ ثجت ٘بْ زض ايٙتط٘ت پبيب    2  

 غجح 9سبػت  23/8/93    آظٖٔٛ استرسأي     3  

 .ٔتؼبلجبً اظ عطيك سبيت اػالْ ذٛاٞس ضس ثطاثط ظطفيت 5/1اػالْ ٘تبيح     4  

 

  ٔساضن ٔٛضز ٘يبظ ٘حٜٛ ثجت ٘بْ ٚ-3

  .يُ ا٘دبْ ٔي ٌيطزثجت ٘بْ ثٝ غٛضت اِىتطٚ٘يىي اظعطيك سبيت ايٙتط٘تي زا٘طٍبٜ ثٝ ضطح ش  

  ٔساضن ٔٛضز ٘يبظ ثجت ٘بْ ٔمسٔبتي -1/3

  تىٕيُ ثطي زضذٛاست ضغُ( اِف  



 ّٔي ٘عز ثب٘ه ثٟعيستي ٚ تٛا٘جرطيزا٘طٍبٜ ػّْٛ  زضآٔسٞبي اذتػبغي ثٝ ٘بْ 201ثب وس ضٙبسٝ  2178469009000حسبة ضٕبضٜ  ضيبَ ث50000ٝضسيس ثب٘ىي ٔجٙي ثط پطزاذت ٔجّغ( ة  

فطظ٘ساٖ ضبٞس  زضغس ٔجّغ ٔصوٛض ضا ٔي پطزاظ٘س ٚ 50ثؼٙٛاٖ حك ضطوت زضأتحبٖ ػٕٛٔي ٚترػػي زاٚعّجبٖ لبثُ پطزاذت ٔي ثبضس ايثبضٌطاٖ  ّٔيلبثُ ٚاضيع زض تٕبْ ضؼت ثب٘ه  اضويسٜضؼجٝ 

  اظ پطزاذت ٔجّغ ٔصوٛض ٔؼبف ٔي ثبضٙس

  .اسىٗ ٚ اضسبَ ضٛز ٚ ٔسضن تحػيّي ا٘طٍبٜ ثب٘ضٕبْ فيص ثب٘ىيوٝ ثبيستي ٔتٙبست ثب تٛضيحبت سبيت ايٙتط٘تي ز 3×4يه لغؼٝ ػىس  (ج  

  : ٔساضن ٔٛضز ٘يبظ پس اظ لجِٛي زضٔطحّٝ اَٚ أتحبٖ -2/3

ضسيس  ٘طٍبٜ حضٛضاً اضائٝ ٚضٚظ وبضي پس اظ اػالْ ٘تبيح اظ سٛي زا٘طٍبٜ ثٝ ٕٞطاٜ اغُ ٔساضن ثٝ وبضٌعيٙي زا5زاٚعّجبٖ لجَٛ ضسٜ زضٔطحّٝ اَٚ أتحبٖ ٔٛظف ٞستٙس ٔساضن ضا ظطف ٔست   

  زا٘طٍبٜ ٔٛظف است وّيٝ تػبٚيط ٔساضن ضا ثب اغُ آٟ٘ب ٔغبثمت زازٜ ٚثطاثط ثب اغُ ٕ٘بيس.زضيبفت ٕ٘بيٙس

  اغُ ثٝ ٕٞطاٜ تػٛيطآذطيٗ ٔسضن تحػيّي -  

  اغُ ثٝ ٕٞطاٜ تػٛيط وبضت ّٔي -  

  اغُ ثٝ ٕٞطاٜ تػٛيط تٕبْ غفحبت ضٙبسٙبٔٝ -  

 (ٚيژٜ ثطازضاٖ)ٜ تػٛيط وبضت پبيبٖ ذسٔت ٘ظبْ ٚظيفٝ ػٕٛٔي يب ٔؼبفيت زائٓ اغُ ثٝ ٕٞطا -  

  اغُ ثٝ ٕٞطاٜ تػٛيط پبيبٖ عطح ٔطِٕٛيٗ ذسٔت پعضىبٖ ٚپيطاپعضىبٖ يب ٔؼبفيت اظآٖ -  

  اغُ ثٝ ٕٞطاٜ تػٛيط ٔساضن زاَ ثط ايثبضٌطي ،ٔؼِّٛيٗ ػبزي حست ٔٛضز اظ ٔطاخغ شيطثظ -  

  ٔساضن عجك ٔفبز آٌٟي حست ضطٚضت يط سبيطاغُ ثٝ ٕٞطاٜ تػٛ -  

پيطاپعضىبٖ يب ٔؼبفيت اظ ٔطاخغ شيطثظ استؼالْ ذٛاٞس ضس ٚتغجيك اِٚيٝ ا٘دبْ ضسٜ زض ثٙس فٛق ٔالن لغؼي ثطاغبِت ٔساضن  ٔسضن تحػيّي ٌٚٛاٞي ا٘دبْ ذسٔبت لبٖ٘ٛ پعضىبٖ ٚ: تجػطٜ   

  .٘رٛاٞس ثٛز

  ّْٟٔت ثجت ٘ب ٘حٜٛ ثجت ٘بْ ٔمسٔبتي ٚ -4

  .الساْ ٕ٘بيٙس https://uswr.ac.ir ٔتمبضيبٖ ٚاخس ضطايظ ّٔعْ ٞستٙس حساوثط تب تبضيد تؼييٗ ضسٜ ٘سجت ثٝ ثجت ٘بْ اِىتطٚ٘يىي ثٝ آزضس ايٙتط٘تي -1/4

  .ٚخٜٛ پطزاذتي ثٝ ٞيچ ٚخٝ ٔستطز ٕ٘يطٛز يب اضسبَ ٔساضن ٘بلع تطتيت اثط زازٜ ٘رٛاٞس ضس ٚ ثٝ ثجت ٘بْ ٘بلع ٚ -2/4

 

  : ٔٛاز أتحبٖ ثطاي ٔمبعغ وبضزا٘ي ٚثبالتط ػجبضتٙس اظ -5

اعالػبت سيبسي  -6ٔؼبضف اسالٔي  -5فٗ آٚضي اعالػبت  -4ضيبضي ٚآٔبض ٔمسٔبتي  -3( ػٕٛٔي)ظثبٖ اٍّ٘يسي  -2ظثبٖ ٚازثيبت فبضسي  -1: أتحبٖ تٛإ٘ٙسيٟبي ػٕٛٔي ضبُٔ  -1/5

  .عطاحي ٔي ٌطزز( ٘يٓ ٕ٘طٜ ٔٙفي ثٝ اظاي ٞط چٟبضپبسد غّظ ٔحبسجٝ ذٛاٞس ضس)اَ ثٝ غٛضت چٟبضٌعيٙٝ اي سٛ( 90)ٚاختٕبػي ٚٔجب٘ي لبٖ٘ٛ زضٔدٕٛع ثٝ تؼساز

  ا لّيت ٞبي زيٙي اظ پبسرٍٛيي ثٝ سٛاالت ٔؼبضف اسالٔي ٔؼبف ٔي ثبضٙس ٚأتيبظ آٖ زضسبيط ٔٛاضز أتحبٖ تٛظيغ ٔي ضٛز:تجػطٜ   

يه ٕ٘طٜ ٔٙفي ثٝ اظاي ٞط چٟبض پبسد غّظ ٔحبسجٝ ٔي ) سٛاَ ثٝ غٛضت چٟبض ٌعيٙٝ اي  45ثظ ثب ضضتٝ ضغّي ٔٛضز زضذٛاست زاٚعّت ثٝ تؼساز أتحبٖ ترػػي ضبُٔ سٛاالت ٔطت --2/5

  عطاحي ذٛاٞس ضس(ضٛز

  . ا ضطيت سٝ ٔٛضز ٔحبسجٝ لطاض ذٛاٞس ٌطفتسٛاالت تٛإ٘ٙسي ٞبي ػٕٛٔي ٚ ترػػي ٞطوساْ يه ٕ٘طٜ ٚ ٔدٕٛع سٛاالت ػٕٛٔي ثب ضطيت ٘يٓ ٚ ٔدٕٛع سٛاالت ترػػي ة -3/5  

 

  ٔٛاز أتحبٖ ٔمغغ زيپّٓ ثٟيبضي-6

ضيبضي ٚآٔبض  -6ظثبٖ اٍّ٘يسي  -5فٗ آٚضي اعالػبت  -4ظثبٖ ٚازثيبت فبضسي  -3اعالػبت سيبسي ٚاختٕبػي ٚٔجب٘ي لب٘ٛ٘ي  -2ٔؼبضف اسالٔي  -1: أتحبٖ تٛإ٘ٙسيٟبي ػٕٛٔي ضبُٔ  -1/6

  .ذٛاٞس ثٛز( ٘يٓ ٕ٘طٜ ٔٙفي ثٝ اظاي ٞط چٟبضپبسد غّظ اػٕبَ ٔي ضٛز)يٓ ٚثػٛضت چٟبضٌعيٙٝ اي ٔمسٔبتي ثبضطيت ٖ

  الّيت ٞبي زيٙي اظ پبسرٍٛيي ثٝ سٛاالت ٔؼبضف اسالٔي ٔؼبف ٔي ثبضٙس ٚأتيبظ آٖ زضسبيط ٔٛاضز أتحبٖ تٛظيغ ٔي ضٛز:تجػطٜ   

ذٛاٞس ( اػٕبَ يه ٕ٘طٜ ٔٙفي ثٝ اظاي ٞط چٟبض پبسد غّظ ) 3سٛاَ ٚثٝ غٛضت چٟبضٌعيٙٝ اي ثب اػٕبَ ضطيت  45ثٟيبضي ثٝ تؼساز  أتحبٖ ترػػي ضبُٔ سٛاالت ٔطتجظ ثب ضضتٝ ضغّي -2/6  

  .ثٛز

 

  تصوطات -7

٘ٛازٜ ٞبي ٔؼظٓ ضٟساء ،ٔفمٛزيٗ ٚخب٘جبظاٖ زضغٛضت زاضا ٔبٜ سبثمٝ حضٛض زاٚعّجب٘ٝ زض خجٟٝ ٞبي خًٙ تحٕيّي زاض٘س ٚ٘يع ذب 6ايثبضٌطاٖ ضبُٔ خب٘جبظاٖ ، آظازٌبٖ ٚضظٔٙسٌب٘ي وٝ حسالُ  -1/7

  .ثٛزٖ ضطايظ ٔٙسضج زضآٌٟي ثب ضػبيت لٛا٘يٗ ٚٔمطضات ٔطثٛط اظ اِٚٛيت لب٘ٛ٘ي ثطذٛضزاض ذٛاٞٙس ثٛز

زضغس آٖ ثٝ خب٘جبظاٖ ٚآظازٌبٖ فبلس ضغُ (  25)ثيست ٚپٙح  زضغس آٖ ثطاثط لٛا٘يٗ ٚٔمطضات ثطاي پصيطش ايثبضٌطاٖ اذتػبظ ٔي يبثس( 30)اظ وُ ٔدٛظ ترػيع يبفتٝ ثٝ زا٘طٍبٜ سي  -2/7

زضغس ٚثبالتط ٚفطظ٘ساٖ ٕٚٞسطاٖ آظازٌبٖ ثبالي يىسبَ اسبضت ، ٔؼطفي ضسٜ اظ سٛي ثٙيبز ضٟيس ٚأٛضايثبضٌطاٖ استبٖ اذتػبظ ٔي يبثس ( 25)ٚفطظ٘ساٖ ٕٚٞسطاٖ ضٟساء ٚخب٘جبظاٖ ثيست ٚپٙح 

( 1)زضغس ٚآظازٌبٖ ظيط يه ( 25)ٔبٜ حضٛض زاٚعّجب٘ٝ زضخجٟٝ ٞب ٕٚٞسط ٚفطظ٘ساٖ آ٘بٖ ٚفطظ٘ساٖ خب٘جبظاٖ ظيط ثيست ٚپٙح  6ظ ثٝ ضظٔٙسٌبٖ ثب سبثمٝ حسالُ ٚپٙح زضغس سٟٕيٝ ثبليٕب٘سٜ ضا ٘ي

  .اِعأي است(استرساْ  ضطايظ احطاظ ٔٙسضج زضآٌٟي)سبَ ٚذٛاٞطاٖ ٚثطازضاٖ ضٟساء اذتػبظ ٔي يبثس زضٔٛاضزيىٝ ٘يبظ ثٝ ترػع زاضز ضػبيت ضطايظ ػّٕي 

  زضغس ثٝ تطتيت ٕ٘طٜ فضّي اظ ثيٗ ايثبضٌطاٖ ٚاخس ضطايظ وٝ زضظٔبٖ ٔمطض ثجت ٘بْ ٕ٘ٛزٜ ا٘س ، ا٘دبْ ذٛاٞس ضس 5ا٘تربة ايثبضٌطاٖ زضحس سٟٕيٝ  -3/7

  .ز ٌطفتزضغس سٟٕيٝ ايثبضٌطاٖ اظ عطيك ضلبثت ثب سبيط زاٚعّجبٖ ٚاخس ضطايظ غٛضت ذٛاٜ 30پصيطش ٔبظاز ثط  -4/7

  ي اظ ثٙيبز ٔصوٛض ٘ساض٘سخب٘جبظاٖ ٚذب٘ٛازٜ ٔحتطْ ضٟسا زضغٛضت زاضتٗ وبضت ضٙبسبيي اظثٙيبز ضٟيس ٚأٛضايثبضٌطاٖ ثب اضائٝ تػٛيط آٖ ٘يبظي ثٝ اذص ٚاضائٝ ٌٛاٜ -5/7

  .زضغس سٟٕيٝ لب٘ٛ٘ي ٔطثٛعٝ ثطذٛضزاض ذٛاٞٙس ثٛز(  3)ٜ ٔؼِّٛيٗ ػبزي ثططط زاضا ثٛزٖ ضطايظ ٔٙسضج زضآٌٟي ٚوست حس ٘ػبة ٕ٘طٜ ثٝ تطتيت ٕ٘طٜ فضّي اظس -6/7

  
   
  .ٔؼبزَ تطتيت اثطزازٜ ٘رٛاٞس ضس ثٝ ٔساضن اضسبِي زاض٘سٌبٖ ٔسضن تحػيّي ثبالتط ٚ پبئيٗ تط اظ ٔمبعغ تحػيّي اػالْ ضسٜ زضضطايظ احطاظ ٔطبغُ ٔٛضز اضبضٜ ٕٚٞچٙيٗ ٔساضن --7/7

   

اعالػبت  ايت زليك ضٛاثظ ٚضطايظ اػالْ ضسٜ زضٔتٗ آٌٟي ثطػٟسٜ زاٚعّت ذٛاٞس ثٛز ٚزضٞطٔطحّٝ اظ ٔطاحُ ثجت ٘بْ ،أتحبٖ ٚخصة ٔحطظضٛز وٝ زاٚعّتٔسئِٛيت ٘بضي اظ ػسْ ضع --8/7  

  .ازاز ٔعثٛض ِغٛ ٚثالاثطٔي ٌطززذالف زازٜ يب فبلس ضطايظ ٔٙسضج زضآٌٟي است زاٚعّت اظ ا٘دبْ ٔطاحُ ثؼسي ٔحطْٚ ذٛاٞس ضس حتي زضغٛضت ا٘ؼمبز لطاضزاز وبض ٔؼيٗ ، لط

  .اظسٛي زا٘طٍبٜ ٞب اِعأي است( ٔبٜ پس اظ اػالْ ٘تيدٝ 2حساوثط )اذص تبئيسيٝ ٔساضن تحػيّي ٔتمبضيبٖ زضغٛضت پصيطفتٝ ضسٖ زضأتحبٖ  --9/7  

ثطاثط تؼساز ٔٛضز ٘يبظ ثب ضػبيت اِٚٛيت ٞبي  5/1ٌطفتٗ ظطفيت پيص ثيٙي ضسٜ ثٝ ٔيعاٖ ا٘تربة زاٚعّجبٖ ثٝ تطتيت ثبالتطيٗ ٕ٘طٜ وُ ٔبذٛشٜ زض آظٖٔٛ زض ٞط ضضتٝ ضغّي ثب زض ٘ظط  --10/7

  .ٔٙسضج زض آٌٟي غٛضت ٔي پصيطز

  .ا٘تربة ٟ٘بيي پصيطفتٝ ضسٌبٖ أتحبٖ پس اظ عي ٔطاحُ ٌعيٙص غٛضت ذٛاٞس ٌطفت -11/7

  . ايٙس زض غيط ايٗ غٛضت لطاضزاز آ٘بٖ ِغٛ ٚ اظ ٚخٛز افطاز شذيطٜ ٚفك ٔمطضات استفبزٜ ٔي ضٛزپصيطفتٝ ضسٌبٖ ٟ٘بيي ، ٔتؼٟس ٔي ضٛ٘س زض ٔحُ ٔٛضز تمبضب ذسٔت ٘ٓ -12/7

  .اٞٙس وطزالع ضسب٘ي زضذػٛظ أتحبٖ اظ عطيك سبيت ايٙتط٘تي ثٝ غٛضت ٕٞعٔبٖ ذٛاٞس ثٛز ٚزاٚعّجبٖ اعالػبت ٔٛضز ٘يبظ ذٛز ضا ثسيٗ عطيك زضيبفت ذٛٞطٌٛ٘ٝ اط -13/7

ضزٜ ٚٞيچٍٛ٘ٝ اغالحبتي پس اظ ثجت ٘بْ لبثُ پصيطش ٔتمبضيبٖ تىٕيُ ثطي زضذٛاست ضغُ ٔي ثبضس الظْ است زضتىٕيُ آٖ ٟ٘بيت زلت ضا ثٝ ػُٕ آٚ ثبتٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ ٔالن ثجت ٘بْ اظ -14/7

  . ٘رٛاٞس ثٛز

  .زاٚعّجبٖ ٔٙحػطاً ٔدبظ ثٝ ا٘تربة يه ضغُ ٚ يه ٔحُ خغطافيبيي وٝ ثيٕبضستبٖ ٞبي زا٘طٍبٜ زض آٖ ٔستمط ٔي ثبضٙس ذٛاٞٙس ثٛز -15/7

 

 ٘ىبت ضطٚضي ثطاي تىٕيُ فطْ ثجت ٘بْ



 ضٛز، ِصا اظ تبيپ ثب حطٚف التيٗ خسا ذٛززاضي فطٔبئيس الظْ است وّيٝ اعالػبت ثػٛضت فبضسي ثجت.  

 ٞبي ٚاضز ضسٜ زض فطْ ٚ زضيبفت وس ضٍٞيطي، أىبٖ ٚيطايص ٚ ثجت ٘بْ ٔدسز ٚخٛز ٘رٛاٞس زاضت پس اظ تبييس زازٜ. ِغفب زض تىٕيُ اعالػبت فطْ زلت الظْ ثٝ ػُٕ آٚضيس. 

 ٘يس ثٝ غفحبت لجُ ثطٌطزيس ٚ اعالػبت ٚاضز ضسٜ ضا ٚيطايص وٙيستٛا زض ٞط ٔطحّٝ اظ ثجت ٘بْ ٚ لجُ اظ تبييس ٟ٘بيي ٔي 

  استفبزٜ وٙيس 3*4ثطاي فطاٌصاضي ػىس،اظ ػىس ٞبي پطسّٙي. 

  ويّٛ ثبيت ثبضس 100الظْ ثٝ شوط است حدٓ فبيُ تػٛيط زاٚعّت ٘جبيس ثيطتط اظ.  

 پسٛ٘س لبثُ لجَٛ ثطاي فطاٌصاضي تػٛيط jpg يُ زض ٘بْ ػىس حتٕب ثب حطٚف وٛچه شذيطٜ ضسٜ ثبضستٛخٝ وٙيس وٝ پسٛ٘س فب. ٔيجبضس  

 
 

   

 24:00غجح ِغبيت 8:00 اظ سبػت 20/8/93زض تبضيد  تزاٚعّجبٖ ٌطأي ٔيتٛا٘ٙس خٟت ضٚيت ٚ پطيٙت وبضت ٚضٚز ثٝ خّسٝ آظٖٔٛ استرسأي ثب ٚضٚز وس ضٍٞيطي زض ٔحُ ٔٛضز ٘ظط زض سبي  

 .ظٔبٖ ٚ ٔحُ ثطٌعاضي آظٖٔٛ زض وبضت ٚضٚز ثٝ خّسٝ ثٝ اعالع زاٚعّجبٖ ذٛاٞس ضسيس .الساْ ٕ٘بيٙس 22/8/93  تبضيد

آظٖٔٛ اِعأي ٔيجبضس زض غيط ايٗ غٛضت اظ ٚضٚز افطاز ثٝ خّسٝ وٝ ٕٞطاٜ زاضتٗ وبضت ضٙبسبئي ٔؼتجط ػىس زاض ٚ پطيٙت وبضت ٚضٚز ثٝ خّسٝ ٚ اغُ فيص ثب٘ىي خٟت ضطوت زض  تٛخٝ وٙيس

  .أتحبٖ استرسأي ٕٔب٘ؼت ثؼُٕ ذٛاٞسآٔس

 

ثب وبضضٙبسبٖ ٚاحس استرساْ زا٘طٍبٜ تٕبس حبغُ   02122180014-02122180060 ٞبي ٔي تٛا٘يس ثب ضٕبضٜ تّفٗ غٛضت ٘يبظ ثٝ اعالػبت ثيطتط زض

 .يسٕ٘بي
 




