
يزرواشک داهج هب اضاقت هیارا
تامدخ زکارم  ای ناتسرهش

يزرواشک داهج

یضاقتم

عورش
هب یضاقتم یفرعم
ای رذب عیزوت لماع

لاهن

يزرواشک داهج
ناتسرهش

A
لوبق دروم اضاقت ایآ

؟دوشیم عقاو

ریخ

یلب

A

عیزوت لماع زا لاهن ای رذب تفایرد

یضاقتم

تراظن تحت لاهن ای رذب تشاک
ناتسرهش داهج

یضاقتم

نایاپ

اضاقت یسررب

يزرواشک داهج
ناتسرهش

هتفه1 زور2

زور3

دنیآرف دک
MZ -2001-3

دنیآرف ناونع
لاهن و رذب عیزوت

نیودت خیرات
1385/9/14

يرگنزاب خیرات
1389/4/16

يرگنزاب خیرات
1391/7/23

يرگنزاب خیرات
1392/4/24

لاهن و رذب عیزوت دنیآرف



تیاس رد مان تبث

یضاقتم

عورش

ینف ياهتکرش هب هعجارم
تفایرد تهج یسدنهم

هلاوح

یضاقتم

هلاوح رودص

یسدنهم ینف ياهتکرش

عیزوت نیلماع هب هعجارم
دوک

یضاقتم

نایاپ

زور1 زور1 زور15

:نیمز راک و تشک تادنتسم
يرایبآ ضبق-1
هراجا ،یثارو ، یتبث ، يداع(تیکلام دنس-2
)...و

دنیآرف دک
MZ -2002 -3

دنیآرف ناونع
دوک تفایرد دنیآرف

نیودت خیرات
1385/9/14

يرگنزاب خیرات
1389/4/16

يرگنزاب خیرات
1391/7/23

يرگنزاب خیرات
1392/4/24

دوک تفایرد دنیآرف



داهج هب تساوخرد هیارا
ناتسرهش يزرواشک

یضاقتم

عورش

تبثم اهمالعتسا خساپ ایآ
؟دشابیم

A

اهمالعتسا خساپ لیوحت

یضاقتم

هب لاسرا و اضاقت یسررب
ناتسا ینابغاب تیریدم

ناتسرهش يزرواشک داهج

لاهن دیلوت زوجم رودص

و تبث تاقیقحت هسسوم
لاهن و رذب یهاوگ

تهج یضاقتم یفرعم
قباطم اهمالعتسا تفایرد

لمعلاروتسد

ینابغاب ریدم

هناخریبد هب همان ءاجرا
لاهن ینف هتیمک

ینابغاب ریدم

یضاقتم نیمز زا دیدزاب

لاهن ینف هتیمک ءاضعا

ياراد رظن دروم نیمز ایآ
؟دشابیم مزال طیارش

ریخ

یلب

A
اهمالعتسا خساپ  یسررب

ینابغاب ریدم

هسسوم  هب یفرعم
یهاوگ و تبث تاقیقحت
رودص تهج لاهن و رذب

زوجم

ینابغاب تیریدم

یلب

ریخ

B

B نایاپ

1
هتفه

2
زور

15
زور

1
هتفه

1
هام

1
هتفه 2

زور

2
هام

دنیآرف دک
MZ -2003 -3

دنیآرف ناونع
رمثم ناتخرد لاهن دیلوت زوجم رودص دنیآرف

نیودت خیرات
1385/9/14

يرگنزاب خیرات
1389/4/16

يرگنزاب خیرات
1391/7/23

يرگنزاب خیرات
1392/4/24

رمثم ناتخرد لاهن دیلوت زوجم رودص دنیآرف



هعرزم دوبهب ياضاقت هیارا
زکرم هب لوصحم ای و

يزرواشک تامدخ

یضاقتم

عورش

طسوت حرط يارجا
ییامنهار اب زرواشک

تامدخ زکرم

یضاقتم
A

A

ماجنا ياه هنیزه  تسیل هیهت
دوبهب تنواعم هب لاسرا و هدش

یهایگ تادیلوت

ناتسرهش يزرواشک داهج

ماجنا ياهتیلاعف دییات و یسررب
هب اه هنیزه تسیل لاسرا و هدش

تنواعم یصصخت ياهتیریدم
یهایگ تادیلوت

یهایگ تادیلوت  دوبهب تنواعم

دییات تسیل لاسرا
لماع کناب هب هدش

ناتسا

روما تنواعم
يداصتقا

دییات تسیل لاسرا
کناب هب ییاهن هدش

ناتسرهش لماع

ناتسا لماع کناب

B

B
یضاقتم هب هنیزه تخارپ

ناتسرهش لماع کناب

نایاپ

دجاو اضاقت ایآ
؟دشابیم طیارش

ماجنا تیلاعف ایآ
دییات دروم هدش

؟دشابیم

یضاقتم ياضاقت یسررب

ناتسرهش يزرواشک داهج
يزرواشک داهج زکرم ای

1
هتفه

لصف1
یعارز

رد يریگ میمصت و یسررب
هدش ماجنا تیلاعف صوصخ

یضاقتم

تامدخ زکرم
يزرواشک داهج

1
هتفه

1
هام

1
هتفه

دییات ياه هنیزه تسیل لاسرا
يداصتقا روما تنواعم هب هدش

یهایگ تادیلوت  دوبهب تنواعم

1
زور

3
زور

1
هتفه

1
هتفه

زکرم هیدییات-حرط يارجا ياه هنیزه تسیل
ناتسرهش يزرواشک داهج و تامدخ :ياهحرط يارجا يارب

تعارز-1
جنرب دیلوت شیازفا حرط-
یعارز تاتابن دیلوت شیازفا حرط-
ییا هفولع تاتابن دیلوت شیازفا حرط-
ینغور ياه هناد دیلوت شیازفا حرط-
ینابغاب-2
يریسمرگ همین و يریسمرگ ياه هویم-
کشخ و يریسدرس تاغاب هعسوت-
نوتیز تاغاب هعسوت-
ییوراد ویتنیز ناهایگ و لگ دیلوت-

یلب

ریخ ریخ

دییات  تروص رد

دنیآرف دک
MZ -2004 -3

دنیآرف ناونع
ارجا(يرابتعا و ینف ياهکمک قیرط زا یناتسا و یلم یغاب و یعارز ياهحرط يارجا دنیآرف

)نامزاس طسوت

نیودت خیرات
1385/9/14

يرگنزاب خیرات
1389/4/16

يرگنزاب خیرات
1391/7/23

يرگنزاب خیرات
1392/4/24

)نامزاس طسوت ارجا(يرابتعا و ینف ياهکمک قیرط زا یناتسا و یلم یغاب و یعارز ياهحرط يارجا دنیآرف



یناتسا ياه همانتقفاوم ذخا
یلم ياهلمعلاروتسد و

ناتسرهش داهج

عورش
نییعت ودادرارق دقع

نیرظان تیلاعف هدودحم

ناتسرهش داهج

شزومآ هرود يرازگرب
نازرواشک يارب یتامدقم

نیرظان

یضارا تیعضو یسررب
اهنآ ياهلیسناتپ نییعتو

نیرظان
A

A

تایلمع ماجنا تامدقم هیهت
غاب ای هعرزم تیریدم دوبهب

نیرظان

تیریدم دوبهب تایلمع ماجنا
غاب ای هعرزم

نیرظان

یبایزرا و لوصحم تشادرب
تیلاعف

نیرظان

يارجا هنیزه دانسا میظنت
حرط

ناتسرهش داهج

B

B

و هنیزه دانسا یسررب
و تیلاعف ماجنا یبایزرا

نیرظان هب تخادرپ

ناتسا يزرواشک داهج
نایاپ

1
هتفه

1
هام

نامزمه
هرود اب
یشزومآ

15
زور

یط رد
لصف
یعارز

1
هام

1
هتفه

هب هام1
بسانت
صیصخت

رابتعا

ییارجا و ینف لمعلا روتسدهتفای رارقتسا ياهتکرش اب دادارق كاخ شیامزآ

هتفای رارقتسا ياهتکرش اب دادارق-
ییارجا و ینف لمعلا روتسد-
هنیزه دانسا-

:ياهحرط يارجا يارب
تعارز-1

جنرب دیلوت شیازفا حرط-
یعارز تاتابن دیلوت شیازفا حرط-
ییا هفولع تاتابن دیلوت شیازفا حرط-
ینغور ياه هناد دیلوت شیازفا حرط-
ینابغاب-2
يریسمرگ همین و يریسمرگ ياه هویم-
کشخ و يریسدرس تاغاب هعسوت-
نوتیز تاغاب هعسوت-
ییوراد و یتنیز ناهایگ و لگ دیلوت-

دنیآرف دک
MZ -2005 -3

دنیآرف ناونع
)نیرظان طسوت(یناتسا و یلم یغاب و یعارز ياهحرط يارجا دنیآرف

نیودت خیرات
1385/9/14

يرگنزاب خیرات
1389/4/16

يرگنزاب خیرات
1391/7/23

يرگنزاب خیرات
1392/4/24

)نیرظان طسوت(یناتسا و یلم یغاب و یعارز ياهحرط يارجا دنیآرف


