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هْطيِ: هْطيِ هبل هؼيي يب چيعي است ًِ هبئن هوبم هبل است ًِ زض ػوس ًٌبح ثط شهِ هطز هطاض 

هيگيطز ٍ زض طَضت هـبلجِ ظى، ٍي هٌلق است هْطيْبش ضا ثپطزاظز ٍ ايي حن اضتجبؿي ثِ ؿالم ٍ 

ٌِ ٍ ًلوِ ًساضز. چگًَگي اهسام ظٍخِ ثطاي اذص هْطيِ اگط هْطيِ ٍخِ ًوس يب زض حٌن ًوس هبًٌس س

ؿال ثبشس ظى ثب زض زست زاشتي سٌس ضسوي اظزٍاج هيتَاًس ثِ زكتط اظزٍاج ٍ يب زايطُ اخطاي ثجت 

)هستوط زض ازاضُ ثجت اسٌبز هحل ٍهَع اظزٍاج( هطاخؼِ ٍ زض كطم ذبطي ًِ زض آى زايطُ هَخَز 

ازُ ذَاّس ضٍظ هْلت ز 01است توبػبي طسٍض اخطائيِ ًٌس. اخطائيِ ثِ شَّط اثالؽ هيشَز ٍ ثِ اٍ 

شس تب ؿلت ّوسطش ضا پطزاذت ًٌس. زض طَضتي ًِ شَّط زض ايي هست زيي ذَز ضا ًپطزاظز ظى 

هيتَاًس ثب هؼطكي اهَال ٍ زاضايي شَّط ثِ اخطاي ثجت، توبػب ًٌس اهَال اٍ تَهيق شَز ٍ ًيع 

تَهيق  هيتَاًس هـبلجبتي ضا ًِ شَّط اظ اشربص زيگطي زاضز ٍ يب هَخَزي حسبثْبي ثبًٌي اٍ ضا

ًٌس. ظى ّوچٌيي هيتَاًس توبػبي تَهيق حوَم شَّط ضا اظ سبظهبًْب ٍ هؤسسِ ّبي زٍلتي ٍ يب 

ذظَطي زاشتِ ثبشس ٍ تب هيعاى يي چْبضم حوَم )هبزام ًِ شَّط هتأّل است( ٍ ًيع يي سَم آى 

ٌطزُ( ضا )زض طَضتي ًِ ظى ٍ شَّط اظ يٌسيگط خسا شًَس ٍ تب ظهبًي ًِ شَّط ظى زيگطي اذتيبض ً

تَهيق ًٌس. اگط هْطيِ سٌِ يب ؿال ثبشس ٍ شَّط ًتَاًس اطل آى ضا ثپطزاظز، هيوت ضٍظ هـبلجِ آًْب 

)ضٍظي ًِ ظى آى ضا اظ ؿطين اخطاي ثجت ٍ يب زازگبُ هـبلجِ هيٌٌس( هالى اخطاي هبًًَي حٌن 

زازذَاست  است. اگط سٌس اظزٍاج ضسوي ًجبشس، ظى ثطاي هـبلجِ هْطيِ ذَز ثبيس اظ ؿطين تسلين

ّط چيعي ضا ًِ هبليت زاشتِ ٍ هبثل تولي ًيع  – 0101ثِ زازگبُ اهسام ًٌس. هَاز هبًًَي: هبزُ 

هْط ثبيس ثيي ؿطكيي تب حسي ًِ ضكغ خْبلت آًْب ثشَز  – 0102ثبشس هيتَاى هْط هطاض زاز. هبزُ 

ثِ هدطز  – 0110تؼييي هوساض هْط هٌَؽ ثِ تطاػي ؿطكيي است. هبزُ  – 0111هؼلَم ثبشس. هبزُ 

هطاخغ هـبلجِ  .ػوس، ظى هبلي هْط هيشَز ٍ هيتَاًس ّط ًَع تظطكي ًِ ثرَاّس زض آى ثٌوبيس

زازگبُ ذبًَازُ: ظٍخِ هيتَاًس ثب اضائِ زازذَاست حوَهي ثِ زازگبُ ٍيژُ ذبًَازُ،  – 0هْطيِ: 

توبػبي تَهيق اهَال هْطيِ ذَز، ّعيٌِ اثـبل توجط ٍ حن الًَبلِ ًٍيل ضا هـبلجِ ًوبيس ٍ ّوعهبى 

ّوسطش ضا ًيع ثٌوبيس. ّعيٌِ توجط زازذَاست هـبلجِ هْطيِ ثبثت يي هيليَى تَهبى اٍل هْطيِ، 

پبًعزُ ّعاض تَهبى توجط ٍ ثبثت هبثوي هْطيِ ثِ اظاي ّط يي هيليَى تَهبى، ثيست ّعاض تَهبى توجط 

خِ اظ پطزاذت ّعيٌِ الظبم هيگطزز. ػدع اظ پطزاذت ّعيٌِ زازضسي: زض طَضت ًبتَاًي ظٍ

زازضسي ٍي هيتَاًس زازذَاست اػسبض اظ پطزاذت ّعيٌِ زازضسي ضا ثِ پيَست زازذَاست هْطيِ 

اضائِ زّس ًِ زازگبُ ثسٍاً ثِ ايي ذَاستِ ضسيسگي ٍ سپس ثِ ذَاستِ اطلي هيپطزاظز ثسيْي است 

هـبلجِ هْطيِ اظ  – 0ظٍخِ، زض طَضت اثجبت اػسبض اظ پطزاذت ّعيٌِ زازضسي هؼبف ذَاّس ثَز. 

ؿطين اخطاي ثجت اسٌبز ضسوي: ظى هيتَاًس اظ ؿطين اخطاي ثجت اسٌبز ضسوي هْطيِ ذَز ضا 

هـبلجِ ًوبيس ثِ ايي طَضت ًِ هجبلِ اظزٍاج ذَز ضا ثِ زكتطذبًِ هحل ثجت ػوس اضائِ ٍ توبػبي 



 

 

بلجِ ًٌس ًِ الجتِ ثِ طسٍض اخطائيِ ًوبيس سپس ثب اخطائيِ ثِ ازاضُ ثجت هطاخؼِ ٍ هْطيِ ذَز ضا هـ

هيعاى ًين ػشط زٍلتي ّعيٌِ اخطايي پطزاذت هيٌوبيس ًِ ثؼساً ايي ّعيٌِ اظ شَّط اذص ذَاّس 

..( ٍ يب هبل ؿيط …هَثبيل –گطزيس ًِ زض ايي ضاستب هبلي اػن اظ ٍخِ ًوس يب هبل هٌوَل )هبشيي 

جبشس. كطم ٍطَل هْطيِ اظ هٌوَل )هلي( تَهيق هيگطزز الجتِ ثِ شطؽ ايٌٌِ خعء هستثٌيبت زيي ً

.. شْطستبى ………………ؿطين اخطاي ثجت هسئَل هحتطم زكتطذبًِ اظزٍاج شوبضُ 

.. احتطاهبً؛ ثب تَخِ ثِ ػوسًبهِ تٌظيوي زض آى زكتط، ايٌدبًت ……………………

ثِ ػوس  ……………… . ثب هْطيْبيي هؼبزل……………….. زض تبضيد …………………

هْطيِ حن هبًًَي ظى ثَزُ ٍ ثِ ػٌَاى زض آهسّبم. اظ آًدب ًِ  …………………زاين آهبي 

زيي ثط شهِ ظٍخِ هطاض زاشتِ ٍ ػٌسالوـبلجِ هيجبشس، ًبهجطزُ ػليطؿن زضذَاستْبي هٌطض اظ تأزيِ 

هْطيِ هبًًَي ايٌدبًت ذَززاضي هيٌوبيس. لصا ذَاّشوٌس است ثِ هَخت ايي زضذَاست، ػوي 

اهؼبء ظٍخِ ػسم  .هجصٍل كطهبئيس طسٍض اخطائيِ ًسجت ثِ ٍطَل هْطيِ ّطگًَِ اهسام الظم ضا

تَاًبيي هطز ثِ پطزاذت هْطيِ: زض طَضتي ًِ هطزي هبلي خْت تَهيق ٍ پطزاذت هْطيِ ًساشتِ 

ثبشس ٍ هستوطي ثگيط ًيع ًجبشس. ظى هيتَاًس ثِ استٌبز هبزُ زٍ هبًَى ًحَُ اخطاي هحٌَهيتْبي 

هبًَى ًحَُ اخطاي  – 0يس. هبزُ توبػبي ثبظزاشت يَم االزاي ٍي ضا ثٌوب 0700هبلي هظَة سبل 

هحٌَهيت ّبي هبلي: ّط ًس هحٌَم ثِ پطزاذت هبلي ثِ زيگطي شَز چِ ثِ طَضت استطزاز ػيي 

يب هيوت يب هثل آى ٍ يب ػطض ٍ ظيبى ًبشي اظ خطم يب زيِ ٍ آى ضا تأزيِ ًٌوبيس زازگبُ اٍ ضا العام ثِ 

ضا ػجؾ ٍ ثِ هيعاى هحٌَهيت اظ هبل ػجؾ تأزيِ ًوَزُ ٍ چٌبًچِ هبلي اظ اٍ زض زستطس ثبشس آى 

شسُ استيلبء هيٌوبيس ٍ زض ؿيط ايي طَضت ثٌب ثِ توبػبي هحٌَم لِ، هوتٌغ ضا زض طَضتي ًِ هؼسط 

ًجبشس تب ظهبى تأزيِ حجس ذَاّس ًطز. حن حجس: حوي است ًِ ثِ ظٍخِ تؼلن هيگيطز ٍ ظى 

ٌَؽ ثِ اذص هْطيِ ًوبيس ًِ زض ايٌظَضت هيتَاًس ثؼس اظ ػوس اظزٍاج، شطٍع ظًبشَئي ٍ توٌيي ضا ه

ظى هيتَاًس تب هْط ثِ اٍ  – 0111شَّط هٌلق است هْطيِ ٍ ًلوِ ٍي ضا ثپطزاظز. هَاز هبًًَي: هبزُ 

تسلين ًشسُ اظ ايلبي ٍظبيلي ًِ زض هوبثل شَّط زاضز اهتٌبع ًٌس هشطٍؽ ثط ايٌٌِ هْط اٍ حبل 

اگط ظى هجل اظ اذص هْط ثِ اذتيبض ذَز  – 0111هبزُ ثبشس. ايي اهتٌبع هسوؾ حن ًلوِ ًرَاّس ثَز. 

ثِ ايلبي ٍظبيلي ًِ زض هوبثل شَّط زاضز هيبم ًوَز زيگط ًويتَاًس اظ حٌن هبزُ هجل استلبزُ ًٌس 

هؼصلي حوي ًِ ثطاي هـبلجِ هْط زاضز سبهؾ ًرَاّس شس. هَػَع: استلبزُ اظ حن حجس ثطٍ 

بم ًبم ذبًَازگي ًبم پسض شـل ذَاّبى هشرظبت زازذَاست ثِ زازگبُ ػوَهي هشرظبت ؿطكيي ً

ظٍخِ ذَاًسُ هشرظبت ظٍج ًٍيل يب ًوبيٌسُ هبًًَي هشرظبت ًٍيل يب ًوبيٌسُ هبًًَي تؼييي 

. ضيبل ثِ …………ذَاستِ: طسٍض حٌن هجٌي ثط العام ظٍج ثِ پطزاذت ًيوي اظ هْطيِ ثِ هيعاى 

كتًَپي سٌس اظزٍاج  – 0الئل ٍ هٌؼوبت استٌبز ثِ حن حجس ٍ ٍ ثْبي آى هـبلجِ ّعيٌِ زازضسي ز



 

 

كتًَپي شٌبسٌبهِ ذَاّبى زازذَاست ثسوِ تؼبلي ضيبست هحتطم زازگبُ ػوَهي شْطستبى  – 0

.. ؿجن سٌس اظزٍاج …………ثب سالهبحتطاهبً؛ ثِ استحؼبض هيطسبًس ايٌدبًت …………………

.. …………….. تٌظيوي زض زكتط اظزٍاج شوبضُ …………هَضخ  ..…………… شوبضُ

.. )ذَاًسُ( …………ثِ ػوس زاين آهبي  ……………ثب هْطيِ هؼبزل  ……………بى شْطست

هبًَى هسًي ٍ  0111هبُ ثِ استٌبز هبزُ  ..…………زض آهسّبم ثب ايي حبل ػليطؿن گصشت هست 

استلبزُ اظ حن حجس، اظ حؼَض زض اهبهتگبُ ظٍج ذَززاضي ًطزُ ٍ توٌيي ذَز ضا هشطٍؽ ثِ تأزيِ 

ًيوي اظ هْطيِ اظ خبًت ظٍج ًوَزّبم. اًٌَى اظ آى هوبم ػبلي، توبػبي طسٍض حٌن هجٌي ثط العام 

. …………شؼجِ  …………هبهؼبء ذَاّبى ذَاًسُ ثِ پطزاذت هْطيِ ضا زاضز.ثب توسين احتطا

ضسيسگي كطهبئيس ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي هوبم اضخبع ًٌٌسُ  ……………زازگبُ ػوَهي 

اهؼبء شوبضُ ٍ تبضيد ثجت زازذَاست تبضيد  ………………… . تبضيد……………………

. شوبضُ ًحَُ هحبسجِ هْطيِ ثِ ًطخ ضٍظ: اگط هْطيِ ٍخِ ضايح ثبشس ثط اسبس ………………

هتٌبست ثب تـييط شبذض هيوت سبالًِ  29/4/76هبًَى هسًي هظَة  0110بزُ تجظطُ الحبهي ثِ ه

ظهبى تأزيِ ًسجت ثِ سبل اخطاي ػوس ًِ تَسؾ ثبًي هطًعي تؼييي هيگطزز هحبسجِ ٍ پطزاذت 

ذَاّس شس ٍ ًحَُ هحبسجِ آى ثسيي ؿطين است ًِ هتَسؾ شبذض ثْب زض سبل هجل، توسين ثط 

هتَسؾ شبذض × ، ػطثسض هْطيِ هٌسضج زض ػوسًبهِ. هْطيِ هتَسؾ شبذض ثْب زض سبل ٍهَع ػوس

هتَسؾ شبذض ثْب زض سبل هجل اظ هـبلجِ الظم ثِ شًط ايي ًٌتِ هيجبشس ًِ ÷ ثْب زض سبل ٍهَع ػوس 

هظَثِ هـبلجِ هْطيِ ثِ ًطخ ضٍظ، ًليِ هْطيِ ّبي هجل اظ تظَيت ايي تجظطُ ضا ًيع زض ثط هيگيطز ٍ 

بيس اظ تطًِ ظٍج هتَكي پطزاذت شَز، تبضيد كَت هجٌبي هحبسجِ زض هَاضزي ًِ هْطيِ ظٍخِ ث

ثِ هدطز ػوس، ظى هبلي هْط هيشَز ٍ هيتَاًس ّط ًَع تظطكي ًِ  – 0110هْطيِ ذَاّس ثَز. هبزُ 

( چٌبًچِ هْطيِ ٍخِ ضايح ثبشس هتٌبست ثب 02/4/0701)الحبهي  –ثرَاّس زض آى ثٌوبيس. تجظطُ 

تأزيِ ًسجت ثِ سبل اخطاي ػوس ًِ تَسؾ ثبًي هطًعي خوَْضي تـييط شبذض هيوت سبالًِ ظهبى 

اسالهي ايطاى تؼييي هيگطزز هحبسجِ ٍ پطزاذت ذَاز شس هگط ايي ًِ ظٍخيي زض حيي اخطاي ػوس 

هْطيِ ذَز ضا هـبلجِ هيٌوبيس،  0710ثِ ًحَ زيگطي تطاػي ًطزُ ثبشٌس. هثبل: ذبًوي زض سبل 

طيِ ّشتبز ّعاض تَهبى هيجبشس ثطاي تؼييي ًطخ ضٍظ هْطيِ، ٍ هيعاى هْ 0711تبضيد ٍهَع ػوس سبل 

 40/4ًِ  0711هيجبشس ضا ثط شبذض سبل  12/011ضا ًِ  10شبذض يي سبل هجل يؼٌي سبل 

توسين ًوَزُ ٍ حبطل ضا  (هيجبشس )شبذظْبي هصًَض زض خسٍل ثب ػسالت ** هشرض شسُ است

آهسُ هْطيِ هبثل پطزاذت هيجبشس.  ػطثسض هجلؾ ّشتبز ّعاض تَهبى هيٌوبيين، ًطخ ثِ زست

شبذض ًل ثْبي ًبالّب ٍ ذسهبت  21/011÷40/4=11/41 11/41×11111=7001111

 1315 – 1381هظطكي زض هٌبؿن شْطي ايطاى )شبذض تَضم( اػساز سبالًِ شبذض زض سبلْبي 



 

 

 1315 ./1 1 0771 10/1 0710 01/1ػسز شبذض سبل ػسز شبذض سبل ػسز شبذض سبل 

04/6 1362 88/0 1339 7 0/. 1316 67/6 1363 89/0 1340 7 0/. 1317 13/7 1364 
90/0 1341 8 0/. 1318 82/8 1365 91/0 1342 9 0/. 1319 26/11 1366 95/0 1343 

13 /. 1320 52/14 1367 95/0 1344 25 /. 1321 05/17 1368 96/0 1345 54 /. 
1322 58/18 1369 96/0 1346 55 /. 1323 43/22 1370 98/0 1347 47 /. 1324 
90/27 1371 01/1 1348 42 /. 1325 26/34 1372 03/1 1349 44 /. 1326 32/46 
1373 09/1 1350 49 /. 1327 19/69 1374 15/1 1351 51 /. 1328 26/85 1375 

28/1 1352 42 /. 1329 00/100 1376 48/1 1353 46 /. 1330 08/118 1377 63/1 
1354 49 /. 1331 83/141 1378 90/1 1355 53/0 1332 71/159 1379 37/2 1356 

62/0 1333 91/177 1380 61/2 1357 63/0 1334 98/205 1381 ** 91/2 1358 

ثطٍ زازذَاست  1337 72/0 ** 1360 42/4 ** 1336 71/0 1359 59/3 1335 68/0

هـبلجِ هْطيِ ثِ زازگبُ ػوَهي هشرظبت ؿطكيي ًبم ًبم ذبًَازگي ًبم پسض شـل ذَاّبى 

هشرظبت ظٍخِ ذَاًسُ هشرظبت ظٍج ًٍيل يب ًوبيٌسُ هبًًَي هشرظبت ًٍيل يب ًوبيٌسُ هبًًَي 

. ……تؼييي ذَاستِ ٍ ثْبي آى توبػبي ٍطَل هْطيِ ثب تَخِ ثِ هطاض تأهيي طبزضُ هوَم ثِ هجلؾ 

كتًَپي  – 0كتًَپي سٌس اظزٍاج  – 0ضيبل ثب احتسبة ذسبضات زازضسي. زالئل ٍ هٌؼوبت 

كتًَپي هطاض تأهيي طبزضُ.زازذَاست ثسوِ تؼبلي ضيبست هحتطم زازگبُ  – 7ذَاّبى شٌبسٌبهِ 

ِ استحؼبض هيطسبًس ايٌدبًت …………………ػوَهي شْطستبى   ……………ثب سالهبحتطاهبً؛ ث

هستي هجل توبػبي طسٍض هطاض تأهيي هْطيِ اظ اهَال ذَاًسُ ضا ًوَزُ ثَزم، ًِ ؿجن زازًبهِ شوبضُ 

ض تأهيي اهَال هؼبزل هْطيِ طبزض گطزيسُ است.اًٌَى ثِ هطا …………….. هَضخ …………

هَخت ايي زازذَاست، اظ آى هوبم هحتطم توبػبي طسٍض حٌن ٍطَل هْطيِ ضا اظ اهَال تَهيق 

شؼجِ  ………… شسُ ثب احتسبة ذسبضات زازضسي زاضز.ثب توسين احتطاهبهؼبء ذَاّبى

بًَازگي هوبم اضخبع ضسيسگي هيلطهبئيس ًبم ٍ ًبم ذ ……………. زازگبُ ػوَهي …………

اهؼبء شوبضُ ٍ تبضيد ثجت زازذَاست  …………………. تبضيد ……………………ًٌٌسُ 

شوبضُ ثطٍ زازذَاست تأهيي هْطيِ ثِ زازگبُ ػوَهي هشرظبت ؿطكيي  .……………… تبضيد

ًبم ًبم ذبًَازگي ًبم پسض شـل ذَاّبى هشرظبت ظٍخِ ذَاًسُ هشرظبت ظٍج ًٍيل يب ًوبيٌسُ 

يب ًوبيٌسُ هبًًَي تؼييي ذَاستِ: توبػبي طسٍض هطاض تأهيي هْطيِ ٍ ثْبي  هبًًَي هشرظبت ًٍيل

كتًَپي شٌبسٌبهِ ذَاّبى زازذَاست ثسوِ  – 0كتًَپي سٌس اظزٍاج  – 0آى زالئل ٍ هٌؼوبت 

ثب سالهبحتطاهبً؛ ثِ استحؼبض …………………تؼبلي ضيبست هحتطم زازگبُ ػوَهي شْطستبى 

. …………هَضخ  ……………س اظزٍاج شوبضُ ثِ هَخت سٌ ……………هيطسبًس ايٌدبًت 

. زض آهسّبم. اظ آًدب ……………ثِ ػوس زاين آهبي  ……………زض زكتطذبًِ اظزٍاج شوبضُ 

ًِ هْطيِ حن ظى ثَزُ ٍ ثِ هدطز ٍهَع ػوس، ظى هبلي آى هيشَز، اظ آى هوبم هحتطم، توبػبي 

ثسيْي است ثِ هحغ .. ضيبل زاضم. ………طسٍض تأهيي هْطيِ هْطيِ اظ اهَال ّوسطم ضا ثِ هيعاى 



 

 

طسٍض هطاض هصًَض، ظطف هْلت هبًًَي، زازذَاست ٍطَل هْطيِ ضا ًيع توسين ذَاّن ًوَز.ثب توسين 

ضسيسگي  ……………. زازگبُ ػوَهي …………شؼجِ  …………احتطاهبهؼبء ذَاّبى 

. تبضيد ……………………هيلطهبئيس ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي هوبم اضخبع ًٌٌسُ 

شوبضُ ضأي  .………………جت زازذَاست تبضيد اهؼبء شوبضُ ٍ تبضيد ث …………………

زازگبُ هَػَع: تؼييي هْطيِ ٍ تظحيح آى زض سٌس ًٌبحٌبهِ زض ذظَص زضذَاست ذبًن 

 …………….. آهبي………………ثِ ؿطكيت  …………………كطظًس  ……………

. ثِ ذَاستِ تؼييي هيعاى هْطيِ ٍ تظحيح آى زض سٌس ًٌبحٌبهِ ثِ ايي …………………كطظًس 

شطح ًِ ذَاّبى ظَْض زاشتِ. هْطيِ ٍي هوساض يٌظس ٍ چْبضزُ سٌِ ثْبض آظازي ثَزُ. ٍ ذَاًسُ 

اظْبض ًوَزُ هْطيِ ططف چْبضزُ سٌِ ثْبض آظازي ثَزُ است. ٍ ذَاًسُ زض خْت اثجبت ازػبي ذَز 

. طبزضُ اظ زكتط اظزٍاج شوبضُ …………………شوبضُ ثِ سٌس ضسوي ًٌبحٌبهِ 

استٌبز ًوَزُ ًِ هْطيِ زض آى چْبضزُ سٌِ ثْبض آظازي هيس شسُ ٍ ذَاّبى  …………………

خْت اثجبت هَػَع ثِ شْبزت شَْز استٌبز ًوَزُ است. زازگبُ هطاض استوبع شْبزت شَْز ضا طبزض 

ل آٍضزُ ٍ شَْز هتٌوبً اظْبض زاشتٌس ًِ ٍ اظ شَْز تؼطكِ شسُ ثب ضػبيت ػَاثؾ هطثَؿِ تحوين ثِ ػو

هْطيِ يٌظس ٍ چْبضزُ سٌِ ثْبض آظازي ثَزُ است. زازگبُ خْت ثطضسي ثيشتط هَػَع، سطزكتط 

ثجت اظزٍاج هطثَؿِ ضا ثِ ًبم هـلغ احؼبض ٍ اظ ٍي ًيع تحوين ًوَزُ ٍ ٍي اػالم زاشتِ زهيوبً ثِ يبز 

ثَزُ ٍ ايٌٌِ زض سٌس ًٌبحٌبهِ چْبضزُ سٌِ شًط  زاضز ًِ هْطيِ يٌظس ٍ چْبضزُ سٌِ ثْبض آظازي

شسُ، ًبشي اظ سَْ الولن است. ٍ ًيع يي ثطٍ ضًٍَشت اظ اطل سٌس ًِ زض زكتطذبًِ هؼجَؽ است ٍ 

هْطيِ زض آى سٌظس ٍ چْبضزُ سٌِ ثجت شسُ ضا ًيع تسلين زازگبُ ًوَزُ است، لصا زازگبُ ثب تَخِ 

، 0014ًتبة الٌٌبح تحطيط الَسيلِ ٍ هستٌساً ثِ هَاز شيل ػٌَاى كظل كيبلوْط اظ  02ثِ هسألِ 

هبًَى هسًي زػَي ذَاّبى ضا ٍاضز تشريض ٍ هْطيِ ٍاهؼي ذَاّبى ضا  0700ٍ  0700، 0021

هٌلق است  ……………يٌظس ٍ چْبضزُ سٌِ ثْبض آظازي تؼييي هيٌوبيس. زكتط اظزٍاج شوبضُ 

ضٍظ پس اظ  01ضأي حؼَضي ٍ ظطف هست اهسام ًوبيس ايي  .ًسجت ثِ اطالح اشتجبُ ثِ ػول آهسُ

. هيجبشس. ضئيس ………………اثالؽ هبثل اػتطاع ٍ ضسيسگي زض زازگبُ تدسيسًظط هطًع استبى 

زازضس هَػَع: العام ذَاًسُ ثِ پطزاذت  .………………زازگبُ ذبًَازُ  ……………شؼجِ 

س .. كطظً………………هْطيِ اظ اهَال هَلي ػليِ ذَاًسُ ضأي زازگبُ زض ايي پطًٍسُ ذبًن 

ثِ هيوَهت اظ آهبي  ……………. كطظًس………………ثِ ؿطكيت ذبًن  ………………

ًٍيل پبيِ يي زازگستطي ثِ  …………ثِ ًٍبلت آهبي ……………….. كطظًس ……………

ذَاستِ العام ذَاًسُ ثِ پطزاذت هْطيِ ذَاّبى اظ اهَال هَلي ػليِ ذَاًسُ. ثب تَخِ ثِ خبهغ 

. ثِ ػوس ًٌبح …………ًوَزُ زض تبضيد  هحتَيبت پطًٍسُ اظ خولِ اظْبضات ذَاّبى ًِ اظْبض



 

 

اظزٍاج ًوَزُ ٍ سپس هتَخِ شسُ ًِ ٍي زچبض سلبّت هيجبشس ٍ اظ  ……………زائن ثب آهبي 

ثبة تسليس زضذَاست كسد ًٌبح ضا ًوَزُ ٍ ثِ هَػَع زض زازگبُ طبلح ضسيسگي ٍ ؿي زازًبهِ 

.. ……………. ًِ ؿي زازًبهِ شوبضُ …………طبزضُ زض پطًٍسُ ًالسِ  …………شوبضُ

. ًيع هَضز تأييس هطاض گطكتِ، ًٌبح يبز شسُ كسد ……………زض زازگبُ تدسيسًظط هطًع استبى 

گطزيسُ است، ًٍيل ذَاًسُ اظْبض زاشتِ هـبلت هؼٌَى اظ سَي ذَاّبى طحيح است، ٍلي ثيي 

ذَاّبى ٍ ذَاًسُ هَاهؼِ ضخ ًسازُ ٍ ثٌبثطايي هْطيْبي ثِ ٍي تؼلن ًويگيطز. زازگبُ زض ذظَص 

ظ ذَز ظٍج تحوين ًوَزُ ٍ ٍي اًدبم هَاهؼِ ضا تظسين ًوَزُ ٍ ظٍخِ ًيع اظْبض زاشتِ هٌطضاً هَضز ا

 ……………هَاهؼِ طَضت گطكتِ است. ػالٍُ ثط ايي ذَاّبى گَاّي پعشٌي هبًًَي ثِ شوبضُ 

هجٌي ثط ثٌبضت ذَز تب ضٍظ هجل اظ ظكبف ضا اضائِ ًوَزُ ٍ شَْز ًيع شْبزت زازّبًس ًِ ظٍخيي ثب ّن 

َت زاشتْبًس ٍ پس اظ شت ظكبف شْطت ثِ اًدبم ػول ظًبشَيي پيسا شسُ لصا زض هدوَع ثطاي ذل

شيل  2زازگبُ ػلن حبطل شسُ ًِ هَاهؼِ ثيي ظٍخيي طَضت گطكتِ است. لصا ثب تَخِ ثِ هسألِ 

ػٌَاى الوَل كي الؼيَة الوَخجة اذيبضاللسد ٍالتسليس اظ ًتبة الٌٌبح تحطيطالَسيلِ ٍ ثِ استٌبز 

ّوبى هبًَى زازگبُ ذَاًسُ ضا ثِ  0010هبًَى هسًي ٍ هلَْم هبزُ  0110ٍ  0010هبزُ  ثِ

پطزاذت تؼساز پٌدبُ سٌِ ثْبض آظازي ثِ ػٌَاى هْطيِ اظ اهَال هَلي ػليِ ذَز زض حن ذَاّبى 

هبًَى آئيي زازضسي هسًي  771ٍ  774ٍ  771هحٌَم هيٌوبيس. ايي ضأي هستٌساً ثِ هَاز 

ضٍظ پس اظ اثالؽ هبثل اػتطاع ٍ ضسيسگي زض زازگبُ  01ٍ اًوالة ظطف  زازگبّْبي ػوَهي

زازگبُ ذبًَازُ  ……………هيجبشس. ضئيس شؼجِ  ..……………تدسيسًظط هطًع استبى 

……………… . 
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