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ناتسا ییارجا  ياههاگتسد  مرتحم  ناریدم 

مالس اب 
نیا هبناج  دنچ  عفانم  و  یهاگشناد " ناگتخومآ  شناد  يزروراک   " حرط رد  هدـش  ینیب  شیپ  يایازم  هب  هجوت  اب  ًامارتحا     

دناسر یم  راضحتـسا  هب  راک ؛ بسک و  ياهدـحاو  يداصتقا و  ياه  هاگنب  هاگـشناد ، لیـصحتلا  غراف  راک  ناگدـنیوج  يارب  حرط ،
ياه هاگنب  هب  کمک  رب  هوالع  هک  دـشاب  یم  ارجا  لاح  رد  روشک  حطـس  رد  يراج  لاس  رد  دـیدج  يدرکیور  اب  يزروراک  حرط 

یئانـشآ و يارب  ار  یلآ  هدیا  طیارـش  دزمتـسد ،) تخادرپ  نودب   ) صـصختم یناسنا  يورین  نیمات  روظنمب  يدـیلوت  يداصتقا و 
هب عوضوم  دیئامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  اذل  .دروآ  یم  مهارف  زین ، هاگـشناد  لیـصحتلا  غراف  نایوجراک  یلمع  يزومآ  تراهم 

فونـص و مرتحم  ناریدـم  نامزاس ، / هرادا نآ  شـشوپ  تحت  ياهدـحاو  راک ، یـضاقتم  نالیـصحتلا  غراف  هیلک  هب  یـضتقم  وحن 
يزروراک یضاقتم  نالیصحتلا  غراف  تسا  رکذ  نایاش  .دریذپ  تروص  یفاک  یناسر  عالطا  ناتسا ، حطس  رد  ...و  يدیلوت  ياهدحاو 

رب هوالع  حرط  يارجا  یگنوگچ  صوصخ  رد  مزـال  تاـعالطا  بسک  تهج  دـنناوت  یم  زروراـک  هدـنریذپ  ياهدـحاو  نینچمه  و 
تیلاعف یمسر  زوجم  ياراد  یتلودریغ  ياه  یبایراک  هیلک  هعبات و  ياه  ناتسرهش  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، تارادا  هب  هعجارم 

.دنیامن مان  تبث   ، www.portaltvto/karvarzi.com یناشن : هب  يزروراک  دیدج  هناماس  قیرط  زا  ناتسا ، حطس  رد 

يزروراک حرط  رد  هدش  ینیب  شیپ  يایازم  نیرتمهم  زا  يا  هصالخ  هدش و  تسویپ  روکذـم  حرط  کیفارگوفنیا  لمعلاروتـسد و 
: دشاب یم  ریز  حرش  هب 

نامز رد  يدیلوت و ،)...  يداصتقا ، ياه  هاگنب  زروراک ( هدنریذپ  ياه  دحاو  نازروراک و  حرط ، نیا  یشزومآ  تیهام  هب  هجوت  اب   - 1
.دنشاب یمن  یعامتجا  نیمات  راک و  نیناوق  لومشم  يزرورا ، یشزومآ کـ هرود 

هجدوب نیناوق  قبط  رتالاب ، یـسانشراک و  یلیـصحت  عطاقم  نازروراک  بذج  يریگراک و  هب  تروص  رد  هدـنریذپ  ياه  دـحاو  - 2
هعسوت مشـش  همانرب  نایاپ  ات  لاس ، تدم 2  هب  تلود  طسوت  امرفراک  مهـس  همیب  قح  دصرد  تخادرپ 100  يایازم  زا  یتاونس 

.دش دنهاوخ  دنم  هرهب 

لماعت و یباـیزرا ، يارب  یبساـنم  تصرف  هدومن و  هئارا  زروراـک  هب  ار  دوخ  زاـین  دروم  صاـخ  ياـه  شزومآ  هدـنریذپ  دـحاو   - 3
.تشاد دهاوخ  ار  زور  شناد  اب  لیصحتلا  غراف  نازروراک  نایم  زا  دوخ  زاین  دروم  راک  يورین  نیمات  صوصخ  رد  يریگ  میم  ـ صت

لومـشم هثداح  زورب  تروص  رد  تشاد و  دنهاوخ  رارق  یندم  تیلوئـسم  همیب  شـشوپ  تحت  يزروراک  تدم  یط  نازروراک   - 4
.دنشاب یم  هید  تفایرد 
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ار حرط  رد  تکراشم  ناکما  یتلود  زکارم  هدوب و  ینواعت  یـصوصخ و  شخب  ياـه  هاـگنب  يارب  ًافرـص  حرط  نیا  زا  هدافتـسا  - 5
.تشاد دنهاوخن 

یسانشراک و يارب  ناموترازه  غلبم 350  ینادراک ، يارب  ناموترازه  غلبم 310  هنایهام  نازروراک ، یلیصحت  عطقم  هب  هجوت  اب  - 6
تلود طسوت  یـشزومآ ، هنیزه  کمک  ناونع  تحت  يرتکد ، دشرا و  یـسانشراک  یلیـصحت  عطاقم  يارب  ناموت  رازه  غلبم 400 

.ددرگ یم  تخادرپ 

دحاو رد  هک  یتروص  رد  .دشاب و  یم  زروراک  رفن  کی  شریذـپ  هب  زاجم  هدـش ،  همیب  لغاش  رفن  ره 2  يازا  هب  هدنریذپ  دحاو  - 7
.دیامن شریذپ  ار  زروراک  رفن  کی  دناوت  یم  دشاب ، هتشاد  هدش  همیب  لغاش  رفن  کی  اهنت  هدنریذپ 

يرجنس دمحم 
لک ریدم 

: تشونور

مزال یناسر  عالطا  راضحتسا و  تهج  - نواعت قاتا  سیئر  - يوبتجم نیسح  دیس 
رد نواعت و ...  قاتا  اه و  هیداحتا  ییامرفراک و  يرگراک و  ياه  نمجنا  ییارجا ، ياههاگتسد  هب  یناسر  عالطا  تهج  - اهناتسرهش تارادا  مرتحم  ياسور 

ناتسرهش حطس 
ششوپ تحت  ياه  یبایراک  هیلک  هب  یناسر  عالطا  تهج  - يوضر ناسارخ  ناتسا  یتلودریغ  ياه  یبایراک  نوناک 
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