گعاضـ ًوایكگاُ اذسهانی ایطاى زض آلوازی لعالؿساى
همسهِ
خوَْضی اؾالهی ایطاى تا خوَْضی لعالؿساى ضٍاتظ ؾیاؾی ٍ السهازی ٍ زداضی حؿٌِ ای زاضز
.زیساض ّای ضٍؾای خوَْض ٍ،ظضا ،تطگعاضی ّوایف ّا ٍ ًوایكگا ّا ٍ زثازل ّیاذ ّای زداضی زض
ؾغح وكَض ٍ اؾساى ّا هَیس ایي اهط هی تاقس
یىی اظهْوسطیي اتعاضّای تاظاضیاتی هحهَالذ تطخایی ًوایكگاُ اؾر وِ زضآى زَلیس ،نازض ٍ
ٍاضزوٌٌسُ تا ّن اضزثاط تطلطاض هی وٌٌس ٍایي اضزثاط هَخة آقٌایی تیكسط فؼاالى زداضی ٍ السهازی
تا فضای زداضذ ٍ ؾطهایِ گصاضی تیي زٍ وكَضقسُ ٍهٌدط تِ خلة اػسواز ٍ اًؼماز لطاضزاز هی
قَز.زض ایي چاضچَب تطگعاضی ًوایكگاّْای هسؼسز زداضی تیي زٍوكَض ًمف هْوی زض گؿسطـ
ضٍاتظ زٍوكَض ایفا ًوَزُ ٍ تؿسط ّای هٌاؾثی ضا تطای حضَض تاظضگاًاى ٍ فؼاالى السهازی زض ظهیٌِ
ّای زداضی ٍؾطهایِ گصاضی زض ترف ّای وكاٍضظی ،هؼسى ،نٌؼر ٍنسٍض ذسهاذ فٌی ٍ هٌْسؾی
فطاّن هی آٍضز ..
لعالؿساى زض ؾال  2015تیف اظ  19/5هیلیاضز زالضٍاضزاذ اظ خْاى ٍ 41هیلیاضز زالضنازضاذ ًفر
،واال ٍذسهاذ تِ خْاى زاقسِ ٍ ّوچٌیي زض ؾال  2016حسٍز 25هیلیاضز زالضٍاضزاذ اظ خْاى ٍ37
هیلیاضز زالضنازضاذ تِ خْاى زاقسِ اؾر.
زض ؾال 1394نازضاذ ایطاى تِ لعالؿساى137/2هیلیَى زالض ٍ ٍاضزاذ ایطاى اظ ایي وكَض 87/3
هیلیَى زالض ٍ زض ؾال  95نازضاذ ایطاى تِ لعالؿساى  185هیلیَى زالض ٍ ٍاضزاذ ایطاى اظ لعالؿساى
199هیلیَى زالض تَزُ اؾر .زض  5هاِّ ؾال  96نازضاذ ایطاى تِ لعالؿساى  42هیلیَى زالض ٍ ٍاضزاذ
ایطاى اظ لعالؿساى 32هیلیَى زالض تَزُ اؾر.

ضٍظ زٍ قٌثِ هَضخ 96/7/10
هسیر قطور هدطی ٍ غطفِ زاضاى ٍاضز آلوازی قسُ ٍ زض ّسل قطا خاضن اؾسمطاض یافسٌس

ضٍظ ؾِ قٌثِ هَضخ 96/7/11

خٌاب آلای ػلیطضا ضقیسیاى اؾساًساض هحسطم اؾساى ذطاؾاى ضضَی ٍ ّیاذ ّوطاُ ً 15فطُ (خیَؾر
)زضؾاػر ٍ 18/50اضز آلوازی قسُ اًس .

ضٍظ چْاض قٌثِ هَضخ 96/7/12
 -1افسساح ًوایكگاُ زض ؾاػر 10:30
ًوایكگاُ اذسهانی خوَْضی اؾالهی ایطاى تا خٌاب آلایاى ػلیطضا ضقیسیاى اؾساًساض هحسطم اؾساى
ذطاؾاى ضضَی  ،هدسثی زهیطچی لَ ؾفیطهحسطم خوَْضی اؾالهی ایطاى زض لعالؿساى ٍ خٌاب آلای
آلواؼ آلوازیف هؼاٍى هحسطم قْطزاض زض هحل زائوی ًوایكگاُ ّای تیي الوللی آلوازی ،آزاوٌر
افسساح قس.

-2تا ظزیس اظ ًوایكگاُ زا ؾاػر :11:30
تاظزیس اظ ًوایكگاُ زا ؾاػر (11:30ؾفیط ٍ اؾساًساض ٍ ّیاذ ّوطاّاى ایكاى زمطیثا اظ ًهف غطفِ ّا
تاظزیس ٍ تا غطفِ زاضاى زثازل ًظط زاقسِ اًس .خساًؿیل ّای ذَز تاظزیس اظ ًوایكگاُ زػَذ وطزُ اًس
هسؼالة ایي خلؿِ هصاوطاذ حضَضی تیي قطور ّای ایطاًی ٍ لعالی زض غطفِ ّا نَضذ گطفر

 -3هاللاذ زض ؾاػر : 12
اؾساًساض هحسطم ذطاؾاى ضضَی ٍّیاذ ّوطاُ ٍ ؾفیطهحسطم ایطاى زض لعالؿساى  ،ؾطوٌؿَل ایطاى
زض آلوازی ،ضییؽ هحسط ؾاظهاى نٌؼر ،هؼسى ٍزداضذ ذطاؾاى ضضَی  ،ضایعى تاظضگاًی ایطاى زض
لعالؿساى  ،اػضای ازحازیِ نازض وٌٌس گاى ذطاؾاى ضضَی تا قْطزاض هحسطم قْط آلوازی
ًوایكگاُ تا حضَض 30قطور ایطاًی(فْطؾر اؾاهی خیَؾر) زض فضای  440هسط هطتغ ً 60 ،فط وِ
آذطیي زؾساٍضز ّای ذَز ضا زض ترف ّای ههالح ؾاذسواًی،هحهَالذ قیویایی،هحهَالذ
وكاٍضظی ٍ هاقیي آالذ نٌؼسی ٍ وكاٍضظی، ،هَازغصایی،نٌایغ فلعی ٍهَاز ٍهحهَالذ خالؾسیىی
ذسهاذ فٌی ٍهٌْسؾی تِ ًوایف گصاقسٌس .
ًوایكگاُ اظ ؾاػر 9نثح زا  21تؼس اظ ظْط تِ هسذ 4ضٍظ ٍ ،اضزوٌٌسگاى  ،ؾطهایِ گصاضاى  ،ناحثاى
نٌایغ اظ ترف ّای هرسلف السهازی  ،وكاٍضظی  ،زداضی ٍنٌؼسی تاظزیس زاقسٌس .
ایي زٍهیي ًوایكگاُ اذسهانی ایطاى زض ػهط خؿا تطخام اؾر وِ هی زَاًس ًمف هْوی زض خیكثطز
زؼویك ّوىاضی ّای السهازی ٍ زداضی تیي زٍ وكَض ایفا ًوایس.

تاظاض لعالؿساى یه تاظاض ًؿثسا آظاز ٍ ضلاتسی اؾر .ضلثای انلی ایطاى زض ایي تاظاض ػالٍُ تط وكَض
ّای ضٍؾیِ ،چیي ،زطویِ ٌّ،س ،وطُ،اظتىؿساى هی تاقٌس وِ ّط وسام اظایي وكَض ّا تا ضٍـ ٍ
اؾسطازػی ّای ذال ذَز زض تاظاض لعالؿساى ًفَش ٍ حضَض زاضًس .تِ ػلر ٍاضزازی تَزى ؾاذساض
السهازی ایي وكَض  ،قطایظ تطای ّوىاضی قطور ّای ایطاًی هٌاؾة اؾر.
قایاى شوطاؾر آلوازی هطوع السهازی ٍ زداضی خط خوؼیر زطیي قْط لعالؿساى اؾر  .آلوازی
ػالٍُ تط ّاج السهازی  ،نٌؼسی،وكاٍضظی،هؼسًی ٍ زداضی ّاب حول ًٍمل ٍ زطاًعیر آؾیای هطوعی
ًیع هی تاقس

-3تاظزیس اظ هٌغمِ فٌاٍضی آلوازی ٍ زفسط ایطاى ٍ لعالؿساى
هطوع فٌاٍضی ایطاى  -لعالؿساى زض هْط هاُ ؾال  92خیطٍ ؾیاؾر ّای هؼاًٍر ػلوی ٍ فٌاٍضی
ضیاؾر خوَْضی ٍ ٍظاضذ ػلَم  ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی زض ضاؾسای زَؾؼِ نازضاذ واال ٍ ذسهاذ زاًف
تٌیاى ٍ ًسایح زحمیماذ ٍ هغالؼاذ تطًاهِ ّای السهازی وكَض لعالؿساى ایداز قسُ اؾر  .ایي هطوع
زض ًسیدِ اهضاء زفاّن ًاهِ ّوىاضی فی ها تیي خاضن ػلن ٍ فٌاٍضی ذطاؾاى ضضَی ٍ خاضن فٌاٍضی
ّای ًَیي آلسائَ ٍ تا حوایر ٍ حضَض هؼاًٍیي ٍ هسیطاى اضقس زض هؼاًٍر ػلوی ٍ فٌاٍضی ضیاؾر
خوَْضی ایطاى ٍ ،ظاضذ ػلَم  ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی ایطاى اظ ؾَی وكَض ایطاى ٍ ٍظاضذ ؾطهایِ گصاضی
ٍ زَؾؼِ خوَْضی لعالؿساى زض زاضید  31زیطهاُ 94زض وكَض لعالؿساى  ،قْط آلوازی زض هحل خاضن
ػلن ٍ فٌاٍضی آلسائَ افسساح گطزیس  .حَظُ ّای فؼالیر آى تِ قطح ظیط هی تا قٌس :
الىسطًٍیه ،وكاٍضظی  ،زاهدطٍضی ٍ قیالذً ،فر  ،گاظ ٍ خسطٍقیوی  ،هؼسى زاضٍ ٍ زدْیعاذ خعقىی،
 ،ضاُ ٍ ؾاذسواى  ،اًطغی ّای ًَ ٍ زدسیس خصیط ٍ آظهایكگاُ ًاًَ ٍ زىٌَلَغی ّای خسیس.

زؾساٍضز ّای زفسط فٌاٍضی ایطاى ٍ لعالؿساى
خطٍغُ زؼویط ّلیىَخسط ّای غیط ًظاهی وكَض لعالؿساىخطٍغُ هدوَػِ آهَظقی خْر زٍضُ ّای آهَضظقی تطای ذلثاًاى ٍ خصیطـ زاًكدَ ٍ ذسهاذآهَظـ ذلثاًی
خطٍغُ احساش ًیطٍگاُ ذَضقیسی  45 ٍ 35هگا ٍازی زض قْط واخچگای
خطٍغُ زَلیس الهح ّای ؾَالض زض قْط آلوازی-
نازضاذ هحهَالذ قطور ضای نٌؼر زَؼ زَلیس وٌٌسُ اًَاع خوح ّای هؼسًی ٍ نٌایغ ًفر
نازضاذ هحهَالذ قطور ًاًَ ٍعي زَلیس وٌٌسُ ػایك ّای ضعَتسی زض همیاؼ اضظیاتی تاظاض-خطٍغُ ؾاذسواى ؾاظی تِ هثلغ  90هیلیَى زالض

-4اؾساًساض هحسطم ذطاؾاى ضضَی ٍ ّیاذ ّوطاُ زض ؾاػر  21تطای
تاظزیس زٍ ضٍظُ اظ اؾساى لعالؿساى خٌَتی ػاظم چیوىٌر قسُ اًس
زیساض تا اؾساًساض لعالؿساى خٌَتی زض چیوىٌرزاویس تط زؿْیالذ ضفر ٍآهس ٍ الاهر تاظضگاًاى زٍوكَض زاویس تط زؿْیالذ گطزقگطیهكاضور قطور ّای ذطاؾاى ضضَی زض هٌالهِ اب لعالؿساىًكؿر هكسطن ّیاذ ایطاًی تا اػضای ازاق واضآفطیٌاى لعالؿساى زض چیوىٌر ٍ هصاوطُ زضهَضز ظطفیر ّای زداضی ٍ نٌؼسی ٍ وكاٍضظی ٍ زاهدطٍضی
-زػَذ اظ ّوسای لعالی خْر تاظزیس اظ ذطاؾاى ضضَی

اّن زؾساٍضز ّای ًوایكگاُ اذسهانی ایطاى تكطح شیل هی تاقٌس:
ًوایكگاُ ػلی ضغن واؾسی اظ لحاػ ویفی ،ووی ٍ هسیطیسی زض تاظاضیاتی حسالل تِ  ٍ %20زض
قٌاؾایی تاظاض ٍ عطف ّای زداضی تِ %30اظ اّساف ذَز ضؾیسُ اؾر  .قطور ّا ػاللوٌسًس آًغَضی
ًیاظ زاضًس اعالػاذ تگیطًس ٍ اظاضائِ گعاضـ زض ذهَل واضذَز اهسٌاع هیىٌٌس .

هكىالذ ًوایكگاُ:
-1تِ ػلر ػسم ّوىاضی ٍظاضذ وكَض لعالؿساى ،وٌؿَل لعالؿساى زض زْطاى اذص ٍیعا ضا تا هكىل
خسی هَاخِ ؾاذسِ تَز.
-2ػلی ضغن زثلیغاذ ضازیَ یی  ،زلَیعیًَی ،تیلثَضز ٍ زػَذ اظ قطور ّا ٍ زكىل ّا اؾسمثال
ذَتی تا هسرههیيٍ،اضزوٌٌسگاى،ؾطهایِ گصاضاى ٍ زداضنَضذ ًگطفر  .الثسِ تطای هصاوطُ ٍ ػمس
لطاضزاز یا اذص ًوایٌسگی اقرال حمیمی ٍحمَلی زض هحل ًوایكگاُ حضَض زاقسِ اًس.
-3زض زْیِ ٍ زٌظین تطًاهِ تطای هاللاذ ّا ٍ تاظزیس ّا زض عَل هسذ ًوایكگاُ تطای غطفِ زاضاى زا
آذطیي لحظِ عطف لعالی آهازگی ًساقسٌس.
 -4هحوَالذ ًوایكگاّی ّوِ تا خطزاذر ظیط هیعی گوطوی زطذیم قسُ ( 140للن واالیی هسفطلِ ضا
زض گطٍُ واالیی  20زایی تؿسِ تٌسی وطزُ تَزًس)

-5اظ30قطور 10 ،قطور هَفمیسی تطای حضَض زض تاظاض هصاوطاذ هَثط ًساقسٌس وِ آى ضا اظ ػسم
زثلیغاذ ٍ ّواٌّگی تِ هَلغ هدطی هی زاًؿسٌس.
-6زثلیغاذ ٍ زػَذ ًاهِ ّا یه ّفسِ لثل اظ تطگعاضی ًوایكگاُ (اظ زكىل ّا ،ضازیَ ،زلَیعیَى )..ٍ،
قطٍع قسُ تَز ٍلیىي تِ ًظط هی ضؾس وِ زثلیغاذ هی زَاًؿر تْسط اظ ایي ّا ّن تاقس.
 -7زض خایاى ًوایكگاُ زض فطٍـ ٍ ٍاگصاضی وا ال هكىالذ گوطوی ًساقسٌس.
-8هحل تطگعاض ًوایكگاُ هطوع قْط آلوازی تَز وِ اهىاى تاظزیس هطزم ػازی فطاّن تَز ٍلیىي یىی
اظ زالیل ػسم اؾسمثال تاضاًسگی ٍ ؾطزی َّا ٍ زیگطی وؿاًیىِ اظ ًوایكگاُ ًفر ٍگاظ تاظزیس هی
وطزًس اهىاى تاظزیس اظ ًوایكگاُ ایطاى ًساقسٌس (هدطی زض زثلیغاذ ذَز ّوعهاًی ایي ًوایكگاُ تا
ًفر ٍ گاظ زاویس زاقسٌس زض حالیىِ زض لطاضزاز تِ تؿسِ تَزى هؿیط ًوایكگاُ اظ عطیك ًوایكگاُ ًفر
گاظ شوط قسُ اؾر ).
 -9ؾالي ًوایكگاُ ایطاى خكر ؾالي ًوایكگاُ ًفر ٍ گاظ لعالؿساى تَز ٍ هؿیط ًوایكگاُ انال
هٌاؾة ًثَز.
 -10قطور ّای تؿیاض ضؼیف زض ًوایكگاُ حضَض زاقسٌس
 -11وا ال ّای ًوایكگاّی اظ ًظط ویفی ٍ تؿسِ تٌسی زض حس اؾساًساضز یه ًوایكگاُ اذسهانی ًثَز

اضظیاتی هسیطیر ٍ ًظاضذ تط ًوایكگاُ:
تا زَخِ تِ اّویر ٍ ًمف ًوایكگاُ زض تاظاض یاتی هحهَالذ ٍ زاثیط آى تط نازضاذ ضایعى تاظضگاًی اظ
ظهاى افسساح زا اذسساهیِ زض هحل ًوایكگاُ حضَض زاقسِ ٍ تا لطیة تِ ازفاق غطفِ زاضاى ٍ واض گعاض
هدطی ًوایكگاُ زض آلوازی هصاوطُ ٍ زثازل ًظط ًوَزُ اًس.لصا ًوایكگاُ اظ لحاػ ویفی ٍ ووی
ٍهسیطیر ٍ ًظاضذ تِ قطح ظیط اػالم هی گطزز:

الف-ویفی -
 قطور ّای ضؼیف زض ًوایكگاُ حضَض زاقسٌس قطور ّای تعضي ٍ قطور ّای ًوًَِ نازضازی ،تطزط ٍ هحهَالزی وِ زاضای تطًس ّؿسٌس زضًوایكگاُ حضَض ًساقسٌس
ً-وایكگاُ تِ ّیچ ٍخِ زَاًوٌسی وكَض ٍ حسی اؾساى ذطاؾاى ضضَی ضا ّن ًكاى ًویساز

ب-ووی
 30 -قطور زض ًوایكگاُ حضَض زاقسٌس

زضًوایكگاُ اذسهانی حسالل تایس  50 -60قطور زَاًوٌس قطور ًوایٌس ً40فطزاضای غطفِ زض ًوایكگاُ تَزًسً 15 -فط زٍلسی ّوطاُ اؾساًساض تِ آلوازی ٍ چیوىٌر ؾفطزاقسٌس

ج -هسیطیر ٍ ًظاضذ
ػلی ضغن زضذَاؾر لیؿر قطور ّا  ،قطور هدطی تَیػُ زض یه هاُ آذط گعاضقی اظٍضؼیر قطور ّا زض ًوایكگاُ تِ ؾفاضذ ٍ ضایعًی اضائِ ًٌوَزُ اًس .
 ػسم تطگعاضی ّوایف تا حضَض ازاق تاظضگاًی ٍ زكىل ّای زداضی لعالؿساى تا قطور ّایایطاًی
 ػسم زٌظین هاللاذ تا ضٍؾای ازاق تاظضگاًی ،زكىل ّا ،قطور ّای لعالی ػسم حضَضازاق هكسطن ٍ ازاق تاظضگاًی ذطاؾاى ضضَی زض ًوایكگاُ ٍخَز هكىالذ  11-1وِ فَلا اقاضُ قسًوایكگاُ ػالٍُ تط ضؼف ویفی ،ووی زض ًظاضذ ٍ هسیطیر ًیع ضؼف زاقسِ (الثسِ تركی اظهكىالذ ًاقی اظ ػسم ًظاضذ ؾاظهاى نازض وٌٌسُ هدَظ ٍ تركی زیگط تِ عطف لعالی تط هی
گطزز )

ًظطاذ ضایعى تاظضگاًی :
تازَخِ تِ حدن نازضاذ ایطاى تِ لعالؿساى خْر حضَض زض تاظاض ایي وكَض زسٍام تطگعاضی ًوایكگاُ
اذسهانی یا زرههیَیا قطور زض ًوایكگاُ ّای زرههی ایي وكَض ضطٍضی هی تاقسٍ .اضزازی
تَزى ؾاذساض تاظاض لعالؿساى ظطفیر ّای هٌاؾة زض ظهیٌِ ّای هرسلف تطای نازض وٌٌسگاى ایطاًی
فطاّن وطز ُ اؾر .
تطگعاضی ًوایكگاُ فطنر هٌاؾثی تطای قطور ّای ایطاًی خْر افعایف حضَض زض تاظاض لعالؿساى
هی تاقس .زض  6هاُ ًرؿر ؾالداضی قطورّای هرسلف ایطاًی زض لالة ثثر قطور ،ایداز زفسط،
اًؼماز لطاضزاز ّوىاضی ،نازضاذ ٍ ذسهاذ فٌی ٍ هٌْسؾی واضی ذَز ضا زض لعالؿساى زًثال هی وٌٌس
 .قطور ایطاًی تیكسط تایس ًؿثر تِ ثثر قطور زض ایي وكَض السام ٍ زض ًوایكگاُ ّای زرههی
ایي وكَض قطور یا اظ ًوایكگاُ ّای زرههی لعالؿساى تاظزیس ًوایٌس ٍ هحهَالذ ذَز ضا تا ؾلیمِ
ٍ ؾفاضـ آًْا تؿسِ تٌسی ٍتِ تاظاض ػطضِ ًوایٌس.
قطور ّا اتسسا هحهَالذ هَضز ًظط ذَز ضا تاظاضیاتی وطزُ ٍ خؽ اظ آهازگی واهل (تا خكسیثاًی زاهیي
هالی ٍ واالیی ٍ ذسهاذ خؽ اظ فطٍـ ) ٍاضز تاظاض قًَس .زض حال حاضط تطای تْثَز نازضاذ

هحهَالذ ایطاًی تِ لعالؿساى تاظاضیاتی هؿسوط ًیاظ اؾر وِ زداض ٍ تاظضگاًاى ایطاًی تا ثثر قطور ٍ
تطًس ٍ یا ایٌىِ تا قطیه هؼسثط هٌغمِ ای تِ فؼالیر ّای السهازی السام ًوایٌس .تسیي ٍؾیلِ قطور
ّا هی زَاًٌس تا هَفمیر ٍاضز تاظاض قًَس  ..الثسِ قط ور ّای ؾایط وكَضّایی وِ اظ ایي ضٍـ اؾسفازُ
هی وطزُ اًس اظػولىطز هَفك زطی تطذَضزاض تَزُ اًس .زض ًسیدِ قطور ّای ایطاًی ّن هیسَاًٌس هثل
قطور ّای ؾایط وكَضّا زض ایي تاظاض فؼالیر ٍ ضلاتر ًوایٌس .زض نَضذ ثثر قطور ٍ زَلیس زض
لعالؿساى ػالٍُ تط اهىاى هالىیر  100زضنسی هی زَاًٌس اظ هؼافیر ّای هالیازی ٍ هعایای تاظاض
تعضي 180هیلیَى ًفطی ازحازیِ السهازی اٍضاؾیا ًیع تط ذَضزاض قًَس.

خیكٌْازاذ خْر ضفغ هكىالذ ًوایكگاُ :
 تِ هَلغ زض ذَاؾر ٍیعا تطای ولیِ قطور وٌٌسگاى زض ًوایكگاُ تِ ؾفاضذ لعالؿساى زض زْطاى
اضائِ قَز
 لیؿر الالم واال ّای ًوایكگاّی زلیك زْیِ ٍزٌظین قَز زا زضزطذیم واال اظ گوطن تا هكىل
هَاخِ ًكًَس .
 قطور ّای وِ زض ًوایكگاُ قطور هی وٌٌس زْیِ وازالَي،تطٍقَض،هكرهاذ فٌی زَلیساذ
(زطخیحا تِ ظتاى ضٍؾی ٍ یا اًگلیؿی) خْر زثلیغاذ هحهَالذ زض تاظاض ایي وكَض العاهی قَز
 قطور ّای وِ زض ًوایكگاُ حضَض زاضًس زض ضٍظخایاًی هلعم تِ اضائِ گعاضـ اظ فؼالیر ّای ذَز
تِ هدطی تاقٌس زا اهىاى خیگیطی زَافماذ قطور ّای ذهَنی ایطاى زض ًوایكگاُ فطاّن قَز
 هدطی ًوایكگاُ هلعم تِ تطگعاضی زٍ ّوایف زداض ٍهصاوطاذ هیعگطز تا ّوىاضی ازاق تاظضگاًی
ٍ زكىل ّای زداضی ٍ زَلیسی وكَض لعالؿساى تاقٌس
 هدطی ًوایكگاُ هلعم تِ زٌظین تطًاهِ تاظزیس ّای گطٍّی اظ هطاوعػوس ُ ٍاضز وٌٌسگاى  ،زَظیغ
وٌٌسگاى تاقٌس
 زثلیغاذ ٍ زػَذ ًاهِ ّا ػالٍُ تط اظ زكىل ّا ،ضازیَ ،زلَیعیَى ً،كطیِ ّاٍ )..تغَض ٍؾیغ زض
ؾغح قْط تَیػُ زضهطاوعػوسُ ٍاضز وٌٌسگاى ٍ زَظیغ وٌٌسگاى نَضذ گیطز
 خْر ایداز اًگیعُ  ،زكَیك ٍ حوایر اظ قطور ّای ایطاًی تطای حضَض زض ًوایكگاُ ّای تیي
الوللی ظیط لعالؿساى زؿْیالزی تطای خاٍیَى ایطاى (ّ%100عیٌِ غطفِ تطای 5قطور

نازضوٌٌسُ ًوًَِ ٍ تطزط ٍ5قطوسی وِ هحهَالذ تطًس نازض هی وٌٌس ٍ 5قطوسی وِ نازض وٌٌسُ
هحهَالذ زاًف تٌیاى ّؿسٌس) خیكٌْاز هی قَز (-1هَازغصایی ٍ هحهَالذ وكاٍضظی-2
ههالح ؾاذسواًی-3نٌؼر ٍ هؼسى ً -4فر ٍ گاظ ٍ خسطٍقیوی-5زاضٍ ٍ زدْیعاذ خعقىی ٍ -6
ذَز ضٍ ٍ لغؼاذ ذَزضٍ ).

