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 یضاقتم یفرعم -1

 تکرش هقباس هصالخ -1-1

 لماعریدم و هریدم تیئه ءاضعا -1-2
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 هدیکچ -2

 رد ،یئاذــغ داوــم عاونا يدنبهتسب و دیلوت دحاو زیهجت و هعسوت حرط یجنس ناکما تاعلاطم رضاح شرازگ

 قباــطم و تــسا هدــیدرگ هــیهت یجنــسناکما تاعلاطم يژولدتم بلاق رد تاعلاطم نیا .دشابیم نارهت ناتسا

 رازاــب رــظنم زا مزال ياهیسررب سپس و هدش یفرعم قیقد روط هب هعلاطم دروم لوصحم ادتبا قوف يژولودتم

 و یــنف یــسررب هــنوگره زا شیپ هک دراد یصاخ تاصخشم و اهیگژیو لوصحم ره .تفرگ دهاوخ تروص نآ

 لوــصحم فــلتخم عاونا و تاصخشم حیحص تخانش .دوش هتخانش یتسردهب تایصوصخ نیا تسا مزال یلام

 و دــیلوت تاــیلمع و دــیلوت شور باــختنا رد مزال ياــهيریگمیمــصت تــهج یبــسانم ياــمنهار دیدرت نودب

 یللملانیب نودم ياهدرادناتسا يریگراک هب رثوم ياهشور زا یکی طابترا نیا رد .دوب دهاوخ يدعب تابساحم
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 یــکرمگ هــفرعت هرامــش تــسا مزال رازاــب یــسررب تــهج نــیا رــب هوالع .تسا تالوصحم زا کی ره یناهج و

 رد و دــیآ تــسدب مزال تخانــش زــین نآ تاررــقم و تارداص و تادراو دنور زا ات ددرگ صخشم زین تالوصحم

 و هدــش ییاــسانش زین زاین دروم يرازفا مرن و تخس تاناکما و دیلوت یگنوگچ صوصخ رد ینف تاعلاطم همادا

 ات دش دهاوخ هئارا و دروآرب حرط يارجا يارب زاین دروم يراذگهیامرس مجح و يداصتقا ياهتیفرظ تیاهن رد

 تــهج رد و بــسک ار زاــین دروــم تاــعالطا هیلک دنناوتب مرتحم نادنمهقالع و ناراذگهیامرس نآ زا هدافتسا اب

 دــنچ ره یکمک ،تاعلاطم نیا تسا دیما .دنیامن مادقا فافش ریسم و زاب دید اب يداصتقا يراذگهیامرس ماجنا

 .دروایب لمعب نامروشک یتعنص هعسوت ياتسار رد کچوک

 

 

 

 همدقم -3
 اــی فورــظم يالاــک تمالــس هــک تسا یفرظ هیهت و هیبعت و تخاس ینعم هب يدنبهتسب ،دیدج فیراعت رد

 ییاــهن فرــصم عــیزوت و يرادراــبنا و لــقن و لمح لحارم رد و دیلوت زا دعب ینامز هلصاف رد ار دوخ ياوتحم

 .دنکیم يریگولج ییایمیش ای یکیزیف یلامتحا تارطخ و تامدص زا و هدرک فذح

 یــکی يدنبهتسب ،نیا رب هوالع .تسا لوصحم زا تظفاحم نآ ییاهن فده هک تسا یملع و رنه يدنبهتسب

 ریثاــت ألــخ ندرــک رــپ روــظنم هــب یباــیرازاب رد هــجوت لــباق لــماوع زا اذل .تسا یبایرازاب ياههعومجمریز زا

 .تــسا لوــصحم یبایرازاب يرصب لماع ناونع هب يدنبهتسب بسانم رهاظ تیوقت ،تکرش یصخش ناگدنشورف

 رــبارب رد حرــط لــباق يرــثا ات دریگیم تمدخ هب مه اب نامزمه ار يژولونکت و ملع ،رنه ،يدنب هتسب یحارط

 راــنک رد لــیلد نیــمه هب .دنتسه عونتم رایسب یقیالس ياراد هک یمدرم .دشاب هتشاد مدرم يداقتنا ناگدید

 .دریگیم رارق رثا قلخ فده  ،کیفارگ رنه يدربراک هجو ،یسانشییابیز رصانع هب هجوت

 .دراد رارــق یلوــصحم هچ هتسب نآ لخاد هک دش هجوتم ناوتیم نآ ندید اب هک تسا نیا رد اههتسب تردق

 .درــبیم الاــب ار لوصحم رمع لوط ،درادیم هگن زیمت ار نآ ،لوصحم زا یکیزیف تظفاحم رب هوالع يدنبهتسب

 هدــننک فرــصم هــب ار هرــیغ و يرادــهگن عوــن ،نآ ياــهشزرا ،هدافتــسا هوحن نوچ لوصحم زا مزال تاعالطا

 کــی راــک دــناوتیم هــتفر راــکب نآ رد هــک یکیفارگ و يدنب بیکرت عون اب اههتسب دوخ تیاهن رد و .دناسریم

 .دریگب هدهعرب يرتشم بذج رد ار بایرازاب ای هدنشورف

 و یسانشناور اب ،یتعنص یحارط و کیفارگ هخاش رد تسا یملع هکنیا رب هوالع يدنب هتسب رگید ترابع هب

 .دراد راک و رس زین یسانش ییابیز و یسانش هعماج
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 شیازــفا رد اــهنآ قــیفوت و ناهج هتفای هعسوت ياهروشک تفرشیپ رد هدننکنییعت و مهم ياههفلوم زا یکی

 و اــبیز رایــسب شــشوپ رد تادیلوت هئارا و درادناتسا يدنبهتسب ،یناهج ياهرازاب بحاصت و تادیلوت نوزفازور

 ،ناــهج فــلتخم ياــهرازاب رد شورــف و هــئارا يارــب ،تادــیلوت و تالوصحم يدنبهتسب گنهرف .تسا بسانم

 شورــف نازــیم رد مــهم یلماــع هب و تسا هدرک بسک ار يا هژیو هاگیاج ،ریخا ياه لاس رد هک تسا يدروم

 و تاصخشم هدنریگرب رد ،بسانم ،ابیز ،لوصحم کی يدنب هتسب ردق ره .تسا هدش لیدبت يدیلوت دحاو کی

 زا ،هزادــنا نامه هب ،دشاب نارادیرخ یتخانشناور تایصوصخ و اههبنج اب قباطم هک نیا مهم و لوصحم فرعم

 .دوب دهاوخ رادروخرب یبوخ شورف و رازاب

 ار نارادــیرخ ،لوــصحم بــسانم و اــبیز يدــنب هتــسب دراوم زا يرایسب رد هک دراد تیمها اج نآ ات رما نیا

 .دهدیم رارق عاعشلا تحت ار تیفیک هلئسم يدایز سایقم هب و هدرک دوخ بوذجم

 ار یلوصحم و درذگیم بسانمان ای و هداس يدنب هتسب اب يالاک زا یتحار هب رادیرخ هک تسا تروص نیا رد

 ساــنجا زا رــت نییاپ تیفیک ظاحل زا هک دنچ ره ،دشاب رادروخرب يرتابیز يدنبهتسب ای ششوپ زا هک درخیم

 .دشاب رگید

 ياــهالاک و ساــنجا رتــشیب هــچ رــه شورــف تهج رد یساسا لماع هک تفگ نینچ ناوتیم ،مالک کی رد

 فرصم هب تالوصحم نآ هئارا رد باذج و دیدج ،صاخ ییاه شور و لاکشا شیادیپ و داجیا ،اهدحاو يدیلوت

 .تسا ناگدننک
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  لوصحم یفرعم -4

 تالوصحم هب قلعتم یکرمگ هفرعت دک و ISIC دک -4-1

 ،تعنــص ترازو تاــعالطا يزرواشک و یندعم ،یتعنص تالوصحم هناماس رد رضاح حرط يدیلوت تالوصحم

 تخاــس" ياــههورــگ رــیز هدــش رــکذ تالوصحم .تسا هدش یفرعم یمقر 10 کیسیآ دک اب تراجت و ندعم

 .دریگیم رارق 74 دک اب "راک و بسک ياهتیلاعف ریاس" و 15 دک اب "اهیندیماشا عاونا و ییاذغ تالوصحم

 تالوــصحم اــب طابترا رد ریز هحورشم دک ،تراجت و ندعم ،تعنص نامزاس یناسرعالطا هاگیاپ هب هعجارم اب

 .تسا هدش يروآعمج دحاو نیا يدیلوت
 
 

 حرط تالوصحم کیسیآ دک -1 لودج

ISIC یکرمگ هفرعت دک دک    حرش 

 هبح دنق 1542412322 1701

18050010 
18050090 

 وئاکاک ردوپ 1543412374

 رکش و دنق يدنبهتسب 7495412324 -

 ياهویم و یهایگ شونمد عونا يدنبهتسب 7495412399 -

 تراجت و ندعم ،تعنص ترازو :ذخأم
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 نآ ياهیگژیو و تاصخشم ،تالوصحم یفرعم -4-2

 ییاذغ داوم يدنبهتسب -4-2-1

 15 اــت 10 دودــح و تــسا یجراــخ و یــلخاد ياهرازاب هب يدیلوت ياهالاک دورو تامازلا زا یکی يدنبهتسب

 دوــشن ماجنا نآ تیفیک و الاک عون اب بسانم رگا هک دهدیم صاصتخا دوخ هب ار دیلوت هدشمامت هنیزه دصرد

 .دوشیم لیدبت دیلوت قنور يارب یعنام هب
  .دــننادیم داــصتقا دــشر بــجوم ار يدنبهتــسب تعنــص یــفیک و یــمک دــشر ،ناسانشراک لیلد نیمه هب

 شورــف نازــیم دشر بجوم هکلب یگنهرف جیورت و غیلبت بجوم اهنت هن ربتعم هناسر کی ناونع هب يدنبهتسب

 اب هک تسا تعنص کی يدنبهتسب .دوشیم یجراخ ياهرازاب رد لوصحم ندناسانش و یلخاد ياهرازاب رد الاک

 گــنهرف جیورــت .درــک کــمک دــحاو قنور و لوصحم رتشیب شورف هب ناوتیم يراکتبا و نیون ياهحرط هئارا

 يدــیلوت تالوصحم رتهب تارداص شورف و شخب نیا رد ینیرفآراک داجیا و فلتخم ياهتعنص رد يدنبهتسب

 .دوشیم بوسحم رادیاپ هعسوت رد يدنبهتسب تعنص فادها نیرتمهم زا

 اــی و دیفــس گــنر هــب و تــساهدش لیکــشت يروــلب زیر ياههناد زا هک نیریش و یکاروخ تسا ياهدام رکش

 .دیآیم تسد هب دنق ردنغچ ای و رکشین هراصع زا رکش .دوشیم هدید ياهوهق
 زا بلغا هک تسا هدش دنیآرف و یعونصم هدام کی ،میسانشیم رکش ناونعب هک یگنر دیفس یلاتسیرک هدام

 رد دوــجوم دــنق .دیآیم تسدب دنق ردنغچ ای رکشین

 ،حالــما ماــمت يزاــسادج زا دعب دنق ردنغچ و رکشین

 ،دیفم يذغم داوم ریاس و میزنآ ،نیئتورپ ،اهنیماتیو

 لیدــبت صلاــخ زوراکاس هب و هدش هیفصت هناخراک رد

 .دوشیم

 

 هبح دنق -4-2-2

 رشب هک تسا ییاههدروآرف نیرتیمیدق زا یکی دنق

 فــشک ار رکشین زا دنق هیهت زرط ناتسودنه مدرم ،شیپ لاس نارازه .دروآ تسد هب تعیبط زا ار نآ هتسناوت

 هلیــسو هــب ،یبیلص ياهگنج نایرج رد هک نآ ات ،دنتخانشیمن دنق مان هب يزیچ زگره ناییاپورا اما ،دندرک

-برع باــیمک رایــسب دنق ،زاغآ رد .دندرب یپ نآ دوجو هب اه

 و دوــب زا هزورــما اــما ،دــشیــم فرــصم وراد ناوــنع هب یتح

 .دوریم رامشهب تمیق نازرا ياهیکاروخ

 هژاو نــیا زا دوــصقم ،»دنق« دوشیم هتفگ هک یتقو

 شیــب بــیکرت ظاحل هب هک تسا هزم نیریش هدام عون دص زا
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 .دنا هدمآ دیدپ نژیسکا و نژوردیه ،نبرک رصنع هس زا ناش همه هک نآ ینعی ،دنناسکی همه ،ییایمیش
 کــی رــب ود تبــسن هــب دــیاب هــشیمه »نژیسکا« و »نژوردیئ« یلو ،دبای رییغت تسا نکمم »نبرک« رادقم

 ار نآ .دنزاــسیم دنق دوخ فرصم يارب زین ناهایگ .دوریم رامش هب نبرک تاردیئ یعون دنق ،ور نیا زا .دنشاب

 فرــصم هــب دوــخ دــشر يارــب مزال داوم و هناد ،فایلا ندرک تسرد يارب جیردت هب دعب ،هدرک هریخذ دوخ رد

 ینوگاــنوگ عاوــنا دنق .دوشیم زین وا دشر ببس و دنکیم دیلوت ورین و ترارح ناسنا دوجو رد دنق .دنناسریم

  .دیآیم دیدپ یصاخ عبنم زا يدنق ره و دراد

 زا هــک تــسا يدــنق ؛زوــتکورف .دــنکیم دوخ ندب دراو ریش هارمه هب ار نآ كدوک و تسا ریش دنق ؛زوتکال

 اــما .دــیآیــم تسد هب ینیمز بیس زا و تابوبح ،تاجیزبس زا هک تسا يدنق زکولگ .دیآیم تسد هب اههویم

 .دوشیم هیهت رکشین ای دنقردنغچ زا و دوشیم فرصم هک تسا يدنق نیرت لوادتم ؛زراکاس
 زا هــک دــنامیم يدیفــس ياــهعبرم لکــشهب ًالوــمعم و دــشابیم دــنق ردــنغچ زا یتعنــص هدروآرف کی دنق

 دربراــک )هوــهق اــی ياچ لثم( خلت ياهیندیشون ندرکنیریش يارب رتشیب هدروآرف نیا .دنشابیم رکش سنج

 .دشابیم زوراکاس بیکرت زا یلومعم دنق .دراد

 

 وئاکاک ردوپ -4-2-3

 رظن زا وئاکاک ياههناد .دیآیم تسد هب وئاکاک يریسمرگ تخرد ياههناد زا هک تسا هزم خلت ياهدام وئاکاک

 دــیآیــم تسد هب ولویئرک تخرد ياههناد زا وئاکاک عون نیرتنارگ و دنتسه توافتم مه اب رطع و یخلت معط

 نیا زا هدافتسا اب ایند ياهتالکش زا دصرد 10 اهنت و تسا رتمک یلیخ اهوئاکاک ریاس هب تبسن نآ یخلت هک

 .دوشیم هدافتسا وئاکاک عون

 نآ زا و دــشیــم هتفرگ وئاکاک ياههناد یبرچ نآ یط هک دندرک عارتخا ار یشور اهيدنله ،1828 لاس رد

 .دشیم هیهت "وئاکاک ردوپ" زین نآ هدنام یقاب زا .دیدرگیم هیهت "وئاکاک هرک"
 يوئاکاک ردوپ ،دوشیم بوسحم برچ ییاذغ يهدام کی وئاکاک يهرک نتشاد لیلد هب هک تالکش فالخ رب

 .تــسا ربیف زا راشرس لاح نیع رد و دشابیم یمک دنق و یبرچ ،يرلاک يواح دماج يوئاکاک زا هدمآ تسدهب

 .تسا دیفم یتمالس يارب هک تسا )اهدیئونووالف( اهنادیسکایتنآ يواح نینچمه وئاکاک
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 ياهویم و یهایگ شونمد يدنبهتسب -4-2-4

 يازــجا اــی هوــیم ِتــسوپ ،هــناد ،هــشیر ،هقاــس ،گرــب ،لــگ زا ییزج نآ رد هک تسا یندیشون یعون شونمَد

 ندرــک مد .دریگیم رارق هدافتسا  دروم هزات ای کشخ تروصب ،تسا بآ رد لح لباق هک ییوراد ناهایگ رگید

 .تسا یهایگ ياهوراد ندرب راک هب شور نیرتیمیدق و نیرتلوادتم بآ ٔ◌هلیسو هب هراصع نتفرگ ای
 و یهاــیگ ياــهشونمد رــیخا ياهلاــس رد ناریا رد

 رارــق اــهراوناخ یــخرب فرصم و لابقتسا دروم ياهویم

 یــخرب .دراد یــفلتخم لیالد لابقتسا نیا .تسا هتفرگ

 .دــننکیم هدافتــسا اــهشونمد نیا زا ینامرد عفن يارب

 ار نآ ،هــنازور یندیشون هب ندیشخب عونت يارب يدادعت

 ار شوــنمد هکنیا رطاخ هب مه یضعب و دننکیم فرصم

 نآ زا ییاریذــپ يارــب ،دــننادیم کیــش یندیــشون کی

  .دننکیم هدافتسا

 یعیبط ءاشنم ییوراد ناهایگ هچرگا .درک ادج ییوراد ناهایگ ٔ◌هچخیرات زا ناوتیمن ار شونمد ٔ◌هچخیرات
 یــخرب یملعریغ ای هیوریب فرصم اما ،دننکیم داجیا يرتمک ضراوع ییایمیش ياهوراد اب هسیاقم رد و دنراد

 فرــصم نیارباــنب ؛ددرــگ دیدــش ياهتیمومــسم یــتح و هتــساوخان ضراوــع بــجوم دناوتیم ناهایگ نیا زا

 هنومن يارب .دشاب اهنآ لمع راکوزاس زا عالطا زا سپ و یهاگآ اب دیاب ییایمیش ياهوراد دننامه زین اهشونمد

 .دــشاب زیگناهرطاــخم تدشهب دناوتیم ،دنراد الاب نوخ راشف هک يدارفا رد ییاهنتهب یناریا نابزواگ لگ فرصم

 يارب ،دنوشیم بیکرت مه اب فده و روظنم کی ندیسر کی تهج هایگ دنچً الومعم یبیکرت ياهشونمد رد

 رــگید یــهورگ و نوخراــشف ٔ◌هدــننک مک رگید یضعب و دنتسه ازيژرنا یبیکرت ياهشونمد زا یهورگ لاثم
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 یــیادزشنت و شمارآ هب ،دنهدیم شیازفا ار يژرنا و بلق نابرض هک اهازيژرنا فالخرب هک دنتسه شخبمارآ

 .دننکیم کمک ندب زا

 لوصحم یلم و یللملانیب ياهدرادناتسا -4-2-5

 نیــنچمه و يدــیلوت تالوــصحم ناگدــننک فرــصم داــمتعا بلج و لوبق دروم تیفیک اب الاک دیلوت تهج

 ره دروم رد یلک روط هب .ددرگیم هدافتسا نآ ندرک درادناتسا زا لوصحم کی عونت شهاک و ندرک تخاونکی

 یــیارجا هــطیح ًافرــص و ددرگیم فیرعت يدیلوت ياهدحاو طسوت ،ياهناخراک فلتخم ياهدرادناتسا لوصحم

 ياهدرادناتــسا .دــشابیــم لوــبق لباق اهدحاو نامه فرط زا و هدش فیرعت طیارش تحت اهدرادناتسا عون نیا

 و دــشابیــم ياهقطنم هدودحم کی رد ياهدش فیرعت تیفیک لامعا و تاررقم و طباوض تیاعر الاک ياهقطنم

  .دشابیم روشک کی حطس رد يدیلوت يالاک هدش فیرعت ياهیگژیو و طباوض نیودت ،یلم درادناتسا
 یتالوــصحم ،دوــخ دــیلوت دــنیآرف رد اــهنآ يزاسهدایپ اب و یلم ياهدرادناتسا ذخا اب دراد یعس تکرش نیا

 نیمضت اهدرادناتسا نیا يارجا اب ار تالوصحم تیفیک و دنک دیلوت ایند زور ياهدرادناتسا اب قباطم و بوغرم

 تاــقیقحت و درادناتــسا هــسسوم زا هدش ذخا تاعالطا ساسا رب حرط رد رظن دروم تالوصحم درادناتسا .دیامن

 :تسا هدش رکذ لیذ لودج حرش هب یتعنص

 یلم ياهدرادناتسا -2 لودج
 ICS_Code پاچ لاس عوضوم درادناتسا هرامش

 - 1381 نومزآ يژولویبورکیم ياهشور و اهیگژیو -رکش و دنق 3544
a-3679 1387 هبح دنق -نومزآ ياهشور و اهیگژیو - 
 67/180/10 1387 یجنسگنر شور هب يدنق ياهلولحم و هدش هیفصت رکش ياههدروآرف رد نهآ يریگهزادنا 4800
 67/180/10 1387 )نلآ و تیان( EDTA شور هب هدننک ءایحا ياهدنق نییعت -دیفس رکش 4399
 27/010.67/180 1390 دیلوت ياهدنیآرف رد يژرنا فرصم رایعم -رکش و دنق 8668
 67/180/10 1377 )چایپ( نژوردیه يورین يریگهزادنا شور -رکش و دنق 4386
 67/180 1383 لروش فول شور هب ماخ رکش رد هدنهاک ياهدنق يریگهزادنا –ماخ رکش 7578

 bses 1390 67/180 شور هب هتساشن رادقم نییعت -ماخ رکش 14521
 67/180/10 1390 یمتا بذج یجنس فیط شور هب کینسرآ رادقم يریگ هزادنا -دیفس رکش 14518
 67/140/30 1393 نومزآ ياهشورو اهیگژیو -وئاکاک طولخم ردوپ 11138
 67/140/30 1394 ییوئاکاک ياههدروارف 12018
 67/140/30 1388 يژولویبورکیم نومزآ ياهشور و اهیگژیو -وئاکاک ردوپ 3307

 67/240 1390 نومزآ ياهشور و اهیگژیو -نارفعز هیاپ رب رطعم یهایگ طولخم -شون مد 13966
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 نآ تیهام ظاحل هب لوصحم یفرعم -4-2-6

 .دنوــشیم میسقت ياهیامرس و ياهطساو ،یفرصم هتسد هس هب ناشتیهام و فرصم هاگیاج هب انب تالوصحم

 میقتــسم روــط هب هک ارچ ،دنراد رارق یفرصم ياهالاک هرمز رد یتیهام ظاحل هب دحاو نیا يدیلوت تالوصحم

 .تفرگ دنهاوخ ياج راوناخ یفرصم دبس رد

 

 لوصحم ياهدربراک-4-2-7

 تروصب الاک نیا .دراد راوناخ دبس رد ياهژیو هاگیاج رکش و دنق :)راوناخ میقتسم فراصم( یگناخ فراصم -

 فرــصم اــههداوناخ رد هرــیغ و اــهابرم ،نیریــش ياهاذــغ هــیهت ،هوــیم بآ ،تبرــش ،ياچ هارمه هب و میقتسم

 دروــم ناسنا طسوت يدامتم رایسب نایلاس هک تسا رکش زا هدش هتخاس لوصحم کی دنق نینچمه .ددرگیم

 ناراــمیب و صاــخ دراوــم یــخرب يانثتــسا هــب هک تفگ ناوتیم یلک روطب اجنیا رد .تسا هتفرگ رارق هدافتسا

 .دشابیم یعامتجا تیعضو و تیعقوم هنوگره تحت و اهناسنا هیلک فرصم دروم دنق و رکش ،دیدش یتباید

 هدــننکداجیا و هدــنهد مــعط ،هدــننک نیریــش کــی ناوــنعب رکــش و دنق :يزاسهباشون عیانص رد فرصم - 

 رــه رد نآ فرــصم مجح .دریگیم رارق هدافتسا دروم رادزاگ ياههباشون عاونا رد بسانم سکیربو  هتیزوکسیو

 مرــگ 4/28 يوــتحم یلوــمعم هباشون رطب ره نیاربانب .دشابیم نآ نزو دصرد هد طسوتم روط هب هباشون رطب

 رکــش مرــگ 30 هباشون رطب ره يارب تاعیاض باستحا اب يزاسهباشون ياههناخراک رد ًامومع هک دشابیم رکش

 .دنریگیم رظن رد

 سکیرــب هدــننک دوــبهب و هدننک نیریش ناونعب ،يزاسهویم بآ عیانص رد :يزاسهویمبآ عیانص رد فرصم - 

 فرــصم هــتبلا .دــشابیم نآ نزو دــصرد 10 دودح هویم بآ تکاپ ره رد نآ فرصم .دریگ رارق هدافتسا دروم

 تدــش و هوــیم بآ سکیرــب نتفرــگرظن رد اــب نکیل .تسا توافتم ،هویم بآ دیلوت رد هیاپ هویم عون هب هتسب

 .تسا لوبق لباق طسوتم تروصب دصرد 10 مقر ،نآ ینیریش

 مــهم دراوــم زا يزبــس و هوــیم توــپمک عاونا دننام ،يزاسورسنک عیانص :يزاسورسنک عیانص رد فرصم - 

 توــپمکنزو دــصرد 17 ـ20 رکــش فرصم مجح ،هویم عون هب هتسب زین تعنص نیا رد .دنشابیم رکش فرصم

  .تسا ریغتم
 هــب رکــش .دنــشابیم رکــش فرصم رپ ياههزوح زا یکی اههلژ و اهابرم :هلژ و يزاسابرم عیانص رد فرصم -

 و سکیرــب داــجیا ،یگدــننک نیریش تیصاخ .دراد دربراک ابرم تخاس نویسالومرف رد هویم نزو لداعم نازیم

 اــهابرم تخاــس نویــسالومرف رد رکــش فرــصم لــیالد هلمج زا لوصحم يراگدنام تیلباق داجیا ،هتیزوکسیو

  .دشابیم نآ نزودصرد 50 دودح اههلژ و اهابرم تخاس رد رکش فرصم .دشابیم
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 تــسا یبیرقت نازیم هب رکش .دشابیم رکش هدافتسا رگید دراوم زا یکی ینتسب :ینتسب تخاس رد فرصم -

 لماوع زا رکش یگدنهدهزم و یگدننک نیریش تیصاخ .داد دربراک ینتسب عاونا تخاس نویسالومرف رد دصرد

  .دشابیم تعنص نیا رد رکش هدافتسا مهم

 رکــش هدــمع و مهم عیانص زا يدرآ عیانص :هریغ و هچولک ،کیک،يزاستیوکسیب :يدرآ عیانص رد فرصم -

 هدننکفرــصم هــک دنتــسه يدرآ عیانص هلمج زا هریغ و اهرفیو ،اههچولک ،اهکیک،اهتیوکسیب عاونا .دشابیم

 تالوــصحم نیا نزو دصرد 17 طسوتم روطب عیانص نیا رد رکش فرصم مجح .دنشابیم تعنص نیا رد رکش

 لوــصحم هــب یــئالط اــی گــنر مــک ياهوــهق گنر هئارا ،یگدننکدرت تیصاخ ،یگدننک نیریش تیصاخ .تسا

 .تسا تالوصحم نیا رد رکش فرصم للع زا )رکش ندش لماراک هطساوب(

 هــک يروطنامه .دنشابیم رکش فرصم ياههزوح زا رگید یکی اهتالکش :يزاستالکش عیانص رد فرصم - 
 و ياهوــهق هداــم لــماراک .تــسا هزوــح نیا رد رکش هدافتسا مهم لماع رکش نویسازیلماراک تیصاخ مینادیم

 هــب لیدبت بآ بایغ رد و هجرد 200 دودح يامد رد رکش( .ددرگیم دیلوت رکش زا هک تسا ياهزم خلت ًاتبسن

 هــک دوشیم دنیاشوخ هزم ياراد و هدیدرگ نیریش یلومعمرکش اب بیکرت تروص رد لماراک )ددرگیم لماراک

 دروم شخب نیا رد هباشم دراوم و اهیفات ،اهتالکش .دیامنیم تالکش عاونا تخاس بسانم ار نآ تیصاخ نیا

 .دراد فرصم

 هوالــع تالوصحم نیا تخاس رد هتبلا تسا دصرد 40 يزاس تالکش عیانص رد رکش فرصم نازیم طسوتم

 .دوشیم هدافتسا زین زکولگ زا رکش رب

 بآ ،هــیماب ،ایبلوز ،ینغور ياهنان ،اهاولح ،اهینیریش :هریغ و هیمابو ایبلوز ،ینیریش ،اهيدانق رد فرصم -

 مجح ،رکش یگدننک نیریش تیصاخ .دشابیم ناهج رد رکش فرصم دراوم زا رگید یکی هریغ و کمشپ ،تابن

 .دــشابیم تالوــصحم نیا رد رکش هدافتسا للع زا هریغ و یگدنوشدرت ،لوصحم حطس ندرک یئالط ،یگدنهد

 نــیا رد رکــش ،فرــصم طــسوتم ،تعنــص نــیا رد طبترــم فنص دنچ زا هدمآ لمعب ياهیجنسرظن ساسا رب

   .دشابیم اهنآ ینزو دصرد یس دودح تالوصحم

 دربراک هباشم دراوم و اهسمادآ ،تالقنت ،نیریش ياهاذغ هیلک تخاس نویسالومرف رد رکش :فراصم ریاس -

 نــیا رد رکــش فرــصم هدــمع لــیالد زا رکش یگدنهد معط و یگدنهدمجح و یگدننکنیریش تیصاخ .دراد

 .تسا عیانص

 هتخانــش ییاذغ ریغ عیانص رد رکش میقتسم فرصم دروم 13 لقادح نونک ات :ییاذغ ریغ هدافتسا دراوم - 
 اــب هزرابم تابیکرت ،تازلف بوذ و يرگهتخیر ،يریگبلاق ،نوتب ،نامیس هب ناوتیم هلمج نآ زا هک تسا هدش

 دیفــس تابیکرت ،هسبلا تخادرپ ،هدننک كاپ داوم ،مرچ ،يزلف ياهنویءایحا ،اهبسچ ،یهایگ ضارما و تافآ

 .درب مان ار یکشزپ و هرجفنم داوم ،بوچ ،هدننک مرن داوم ،هدننک
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 کیتویب یتنآ ردوپ ياجب اهمخز هجلاعم رد دنق زا نیتناژرآ رد هدمآ لمعب یکشزپ تاشیامزآ قبط نینچمه

 ،شــک تــفآ مومــس نتخاس رد (ADDITLF) رثایب هدام ناونعب خرس رکش زا يزرواشکرد .دوشیم هدافتسا

 يور یگدــننک بذــج شــقن ياراد دنق نوچ دنیامنیم هدافتسا یمس تابیکرت ریاس و شکفلع ،شکهرشح

 شیــب هب يراوتاربال ياهدنیآرف رد زوراکاس زا هدش قتشم تابیکرت ،رکذلاقوف داوم رب هوالع .دشابیم تارشح

 .دوشیم هدز نیمخت دروم رازه هد زا

 

 هژورپ یفرعم -5

 هژورپ يارجا ترورض لیلحت -5-1
 نــیا زا یــکی .دراد لــمات و ثــحب ياج و تسا یمازلا تاکن یخرب هب هجوت هژورپ يارجا ترورض لیلحت رد

 هــجوت اب .تسا یلخاد ياضاقت و زاین ندروآرب رد يدنمناوت مدع و يدیلوت لوصحم هب روشک یلخاد زاین تاکن

 ترورــض ،یلخاد يالاب ياضاقت و لوصحم نیا یناهج ياهدرادناتسا و يدیلوت دحاو نیا تالوصحم تیفیک هب

 .ددرگیم ساسحا هطوبرم ياهناگرا و تلود تیامح اب اهحرط لیبق نیا يارجا

 دوبهب هتبلا و دیلوت تیفرظ شیازفا و هعسوت ای و دیلوت يارب یلخاد ناگدننکدیلوت زا تیامح رگید فرط زا

 جیردــت هــب و دــشاب تعنص هخاش نیا رد ناراذگهیامرس قیوشت يارب یمهم لماع دناوتیم ،تالوصحم تیفیک

 لــیبق نــیا تادراو زا يزاــینیب مــهم نــیا هــک دــشاب هتــشاد ار یــلخاد ياضاقت ششوپ ییاناوت یلخاد دیلوت

  .دراد یپ رد ار روشک لخاد هب تالوصحم
 

  یتارداص فده -5-2
 و ناوــت هب هجوت اب فلتخم ياهروشک و تسا هدرک ادیپ ياهژیو تیمها یتفنریغ تارداص ریخا ياهلاس رد

 و دــلوم لاغتــشا داجیا ،یلخاد دیلوت میظنت تهج رد ار تارداص ،فلتخم ياههصرع رد دوخ يدیلوت تاناکما

 رارــق ناوارــف هجوت دروم يزرا ياهدمآرد بسک نینچمه و یللملانیب ياهرازاب رد روضح و يروهرهب شیازفا

 .دناهداد

 فرــطرب ،روــشک لخاد رد تالوصحم نیا يالاب ياضاقت و یلخاد بسانم رازاب و يدیلوت تیفرظ هب هجوت اب

 زــین ار یتارداــص فادــها ،نآ ندش هدروآرب تروص رد و دوب دهاوخ رادروخرب تیولوا زا یلخاد ياهزاین ندرک

 .تفرگ رظن رد ناوتیم

 و یلاــیر شزرا ،نزو کــیکفت هــب هتــشذگ لاس 5 یط رد حرط تالوصحم تارداص تیعضو لیذ لوادج رد

 .تسا هدش هدروآ يرالد

 
 1390 لاس رد حرط تالوصحم تارداص نازیم -3 لودج
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 يرالد شزرا یلایر شزرا )مرگ ولیک( نزو لوصحم مان هفرعت دک

1701 
 هدش هیفصت رکش و دنق

 20,495,913 602,126,226,920 24,999,499 فرصم هدامآ

18050010 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

.تسا هتفریذپن تروص یتارداص مرگولیکهد زا رتمک ياهيدنبهتسب  

18050090 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

.تسا هتفریذپن تروص یتارداص مرگولیکهد زا شیب ياهيدنبهتسب  
 20,495,913 602,126,226,920 24,999,499 لک عمج

 

 
 1391 لاس رد حرط تالوصحم تارداص نازیم -4 لودج

 يرالد شزرا یلایر شزرا )مرگ ولیک( نزو لوصحم مان هفرعت دک

1701 
 هدش هیفصت رکش و دنق

 73,905,982 906,087,344,990 87,232,622 فرصم هدامآ

18050010 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

.تسا هتفریذپن تروص یتارداص مرگولیکهد زا رتمک ياهيدنبهتسب  

18050090 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

 500 6,130,000 1,600 مرگولیکهد زا شیب ياهيدنبهتسب
 73,906,482 906,093,474,990 87,234,222 لک عمج
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 1392 لاس رد حرط تالوصحم تارداص نازیم -5 لودج
 يرالد شزرا یلایر شزرا )مرگ ولیک( نزو لوصحم مان هفرعت دک

1701 
 هدش هیفصت رکش و دنق

 5,036,740 125,648,316,685 6,610,549 فرصم هدامآ

18050010 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

 1,572 39,103,764 225 مرگولیکهد زا رتمک ياهيدنبهتسب

18050090 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

 11,909 296,262,413 8025 مرگولیکهد زا شیب ياهيدنبهتسب
 5,050,221 125,983,682,862 6,618,799 لک عمج

 

 
 1393 لاس رد حرط تالوصحم تارداص نازیم -6 لودج

 يرالد شزرا یلایر شزرا )مرگ ولیک( نزو لوصحم مان هفرعت دک

1701 
 هدش هیفصت رکش و دنق

 38,768,366 1,025,743,614,655 47.475.039 فرصم هدامآ

18050010 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

 1,600 40,800,000 160 مرگولیکهد زا رتمک ياهيدنبهتسب

18050090 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

 15,926 425,375,276 9,056 مرگولیکهد زا شیب ياهيدنبهتسب
 38,785,892 1,026,209,789,931 47,484,255 لک عمج

 

 
 1394 لاس رد حرط تالوصحم تارداص نازیم -7 لودج

 يرالد شزرا یلایر شزرا )مرگ ولیک( نزو لوصحم مان هفرعت دک

1701 
 هدش هیفصت رکش و دنق

 20,495,913 602,126,226,920 24,999,499 فرصم هدامآ

18050010 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

 754 22,277,990 313 مرگولیکهد زا رتمک ياهيدنبهتسب

18050090 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

 2,144 62,188,147 977 مرگولیکهد زا شیب ياهيدنبهتسب
 20,498,811 602,210,693,057 25,000,789 لک عمج
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 مرگولیک -ریخا ياهلاس یط حرط تالوصحم تارداص نازیم -1 رادومن

 
 هدــش هتــساک تالوصحم تارداص نازیم زا یسوسحم روط هب هتشذگ لاس رد دوشیم هدهاشم هک روطنامه

 زا اذــل تــسا هدوــبن روــشک یــلخاد زاین يوگباوج لخاد تادیلوت لاس نیا رد هک دهدیم ناشن رما نیا ،تسا

 لاــس رد رکــش و دــنق تارداــص مــجح نیرتــشیب .تــسا هدش هتساک 1394 لاس رد لوصحم تارداص نازیم

 زا لوصحم تارداص رامآ ریز لوادج رد .تسا هدوب ناتسنمکرت و ناتسناغفا ،قارع ،هیکرت ياهروشک هب 1394

 .تسا هدمآ هفرعت دک و لاس کیکفت هب روشک
 

 1394 لاس رد رکش و دنق تارداص نازیم -8 لودج
 رالد - شزرا لایر - شزرا مرگ ولیک - نزو هفرعت هرامش روشک مان فیدر

 14,442,721 423,227,134,916 17,314,203 17019900 هیکرت 1
 1,592,403 47,207,872,613 2,636,808 17019900 قارع 2
 1,333,925 39,090,383,784 1,553,293 17019900 ناتسنمکرت 3
 781,927 23,039,760,971 1,275,028 17019900 ناتسناغفا 4
 535,935 16,015,324,093 232,291 17019100 ناتسناغفا 5
 416,000 12,215,568,572 333,042 17019100 ناتسنمکرت 6
 338,121 10,123,014,268 175,915 17019100 قارع 7
 319,987 9,585,395,081 621,311 17011100 قارع 8
 123,238 3,636,366,840 205,425 17019900 ناتسکاپ 9

 101,440 2,911,852,400 121,400 17019900 ناتسقازق 10
 70,139 2,039,030,588 34,795 17019100 ایلارتسا 11
 44,294 1,302,664,948 55,538 17019900 يدوعس ناتسبرع 12
 36,705 1,102,552,185 28,235 17019100 نیچ 13
 31,941 956,666,880 53,232 17011100 ناتسناغفا 14
 28,354 839,447,029 47,223 17019900 یبرع هدحتم تاراما 15
 28,320 833,284,480 16,128 17019100 اداناک 16
 23,682 709,740,433 39,468 17011200 ناتسناغفا 17
 21,938 646,265,076 11,660 17019100 یبرع هدحتم تاراما 18
 20,005 593,466,513 23,538 17019900 ناتسکیجات 19
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 19,436 566,112,372 22,600 17011100 هیکرت 20
 18,980 565,108,594 26,326 17019900 ناتسلگنا 21
 18,552 529,791,710 13,188 17019100 ناتسقازق 22
 17,399 522,764,147 16,800 17019100 هیکرت 23
 14,465 408,738,000 14,520 17019900 تیوک 24
 13,676 405,287,097 11,483 17019100 ناتسلگنا 25
 13,365 401,071,188 13,572 17019900 اداناک 26
 12,717 380,888,576 21,194 17011200 قارع 27
 12,670 377,353,652 9,943 17019100 ناتسزیقرق 28
 11,067 325,677,399 15,605 17019900 ایلارتسا 29
 7,831 232,275,537 7,108 17019100 نیرحب 30
 7,494 225,739,428 6,185 17019100 تیوک 31
 6,262 187,345,089 5,556 17019100 ناملآ 32
 5,908 176,982,169 4,401 17019900 ناملآ 33
 4,565 137,723,210 3,844 17019100 دنله 34
 3,600 108,628,800 6,000 17019900 دنله 35
 3,689 108,120,677 5,897 17019900 رطق 36
 3,328 99,374,080 5,548 17011100 یبرع هدحتم تاراما 37
 1,871 54,891,425 1,597 17019100 دئوس 38
 1,640 49,150,800 820 17019100 نپاژ 39
 1,580 47,327,320 2,633 17011200 یبرع هدحتم تاراما 40
 1,286 36,585,024 1,238 17019100 رطق 41
 990 29,882,160 1,650 17019900 ناتسزیقرق 42
 747 22,183,535 778 17019100 ناتسکیجات 43
 630 18,881,100 1,050 17019900 نیرحب 44
 504 15,097,824 840 17011200 ناملآ 45
 216 6,518,880 225 17019000 قارع 46
 110 3,229,600 85 17019100 ایلاتیا 47
 83 2,504,940 86 17019100 ژورن 48
 83 2,472,401 66 17019100 نامع 49
 64 1,912,960 106 17019900 ناتسجرگ 50
 28 815,556 22 17019100 ناتسجرگ 51

 20,495,913 602,126,226,920 لک عمج
 تادراو ینیزگیاج فده -5-3

 ریداــقم جورــخ زا و دــش دــهاوخ عفترم لوصحم نیا هب روشک زاین زا یمظعا شخب ،تالوصحم نیا دیلوت اب

 قباــطم 1394 -90 ياهلاس یط تالوصحم تادراو تیعضو همادا رد .دوشیم يریگولج روشک زا زرا يدایز

 .تسا هدش هدروآ نآ يرالد و یلایر شزرا ،نزو کیکفت هب ریز لودج

 

 1390 لاس رد حرط تالوصحم تادراو نازیم -9 لودج
 يرالد شزرا یلایر شزرا )مرگ ولیک( نزو لوصحم مان هفرعت دک

1701 
 هدش هیفصت رکش و دنق

 755,904,844 8,105,641,149,803 1,233,839,466 فرصم هدامآ
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18050010 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

 1,368,537 14,208,393,871 318,566 مرگولیکهد زا رتمک ياهيدنبهتسب

18050090 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

 44,774,826 489,862,280,253 8,506,771 مرگولیکهد زا شیب ياهيدنبهتسب
 802,048,207 8,609,711,823,927 1,242,664,803 لک عمج

 

 
 1391 لاس رد حرط تالوصحم تادراو نازیم -10 لودج

 يرالد شزرا یلایر شزرا )مرگ ولیک( نزو لوصحم مان هفرعت دک

1701 
 هدش هیفصت رکش و دنق

 1,072,413,608 18,752,884,937,903 1,681,259,879 فرصم هدامآ

18050010 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

 .تسا هتفرگن تروص یتادراو مرگولیکهد زا رتمک ياهيدنبهتسب

18050090 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

 41,768,490 657,020,182,953 8,482,723 مرگولیکهد زا شیب ياهيدنبهتسب
 1,114,182,098 19,409,905,120,856 1,689,742,602 لک عمج
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 1392 لاس رد حرط تالوصحم تادراو نازیم -11 لودج
 يرالد شزرا یلایر شزرا )مرگ ولیک( نزو لوصحم مان هفرعت دک

1701 
 هدش هیفصت رکش و دنق

 832,188,557 20,668,483,341,321 1,578,781,186 فرصم هدامآ

18050010 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

 20,130 499,518,831 4,620 مرگولیکهد زا رتمک ياهيدنبهتسب

18050090 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

 53,327,522 1,323,752,552,689 14,111,589 مرگولیکهد زا شیب ياهيدنبهتسب
 885,536,209 21,992,735,412,841 1,592,897,395 لک عمج

 

 1393 لاس رد حرط تالوصحم تادراو نازیم -12 لودج
 يرالد شزرا یلایر شزرا )مرگ ولیک( نزو لوصحم مان هفرعت دک

1701 
 هدش هیفصت رکش و دنق

 379,450,259 9,796,659,082,473 826,884,465 فرصم هدامآ

18050010 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

 7,205 181,404,766 1500 مرگولیکهد زا رتمک ياهيدنبهتسب

18050090 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

 28,300,090 746,747,691,512 9,580,980 مرگولیکهد زا شیب ياهيدنبهتسب
 407,757,554 10,543,588,178,751 836,466,945 لک عمج

 

 1394 لاس رد حرط تالوصحم تادراو نازیم -13 لودج
 يرالد شزرا یلایر شزرا )مرگ ولیک( نزو لوصحم مان هفرعت دک

1701 
 هدش هیفصت رکش و دنق

 171,414,150 5,123,431,622,528 500,751,111 فرصم هدامآ

18050010 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

 147 4,425,389 48 مرگولیکهد زا رتمک ياهيدنبهتسب

18050090 
 رد هدننک نیریش داوم ای رکش و دنق نودب وئاکاکردوپ

 36,365,303 1,071,459,116,635 12,220,165 مرگولیکهد زا شیب ياهيدنبهتسب
 207,779,600 6,194,895,164,552 512,971,324 لک عمج
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 مرگولیک -ریخا ياهلاس یط حرط تالوصحم تادراو نازیم -2 رادومن

 
 

 

 تالوــصحم تادراو دــنور نارهت يزرواشک و نداعم ،عیانص یناگرزاب قاتا يوس زا هدش رشتنم رامآ ساسا رب

 رد تادراو نــت 1,242,665 زا هــک يروــطهــب ؛تسا هدوب رادروخرب شهاک دنور زا ریخا لاس 5 یط هدش رکذ

  .تسا هدیسر 1394 لاس رد نت 512,971 هب 1390 لاس

 نــیا ،تالوــصحم نــیا یلخاد ياهيراذگهیامرس و اهحرط زا مزال ياهتیامح تروص رد دوشیم ینیبشیپ

 .دوش يریگولج روشک زا زرا جورخ زا رخآ رد و هدرک ادیپ همادا یتآ ياهلاس رد دنور
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 هژورپ یئارجا تاظحالم لیلحت -6

 يداصتقا تاظحالم -6-1
 زا بسانم یمهس بسک .تسا راوتسا نآ يداصتقا تاظحالم رب حرط کی هیجوت لیلد نیرتمهم کش نودب

 NPVR، IRR يداصتقا -یلام بسانم ياهصخاش زا يرادروخرب و فده رازاب شرتسگ ،یجراخ و یلخادرازاب

 نــیا راــنک رد و دــشابیم یتعنص حرط کی هعسوت ای داجیا يارب يداصتقا هاگنب کی فادها نیرتمهم ،هریغ و

 .دریگ رارق یسررب دروم حرط ياهیگژیو دیاب زین يداصتقا نالک و یلم ياههبنج زا ،دراوم

 

 یگنهرف و یعامتجا تاظحالم -6-2

 يراــکیب شهاــک رــب نآ ریثأــت و نآ ییازلاغتشا ،حرط کی یگنهرف و یعامتجا تاظحالم نیرتمهم زا یکی

 هــب .تــسا يدــیلوت لــماوع و عبانم زا هنیهب يرادربهرهب دنمزاین روشک کی داصتقا رادیاپ هعسوت و دشر .تسا

 یناسنا يورین لماع .دنریگ رارق هدافتسا دروم هنیهب و اراک تروص هب دیاب يدیلوت عبانم و لماوع ،رگید ترابع

 اذــل .دنکیم افیا ار ياهژیو شقن ،يداصتقا رادیاپ هعسوت و دشر هب ندیسر تهج رد هک تسا یلماع نیرتمهم

 .دنوش یحارط راک يورین زا اراک هدافتسا تهج رد دیاب يداصتقا ياهتسایس و اهيزیرهمانرب

 ،درــیگ هرــهب بــسانم روط هب دوخ یناسنا يورین هیامرس زا تسا هتسناوت هک روشک ره دهدیم ناشن هبرجت

 نآ اــب ناــمزمه و هتفرــشیپ ياهروشک رد راک يورین يروهرهب ندوب الاب هک هتشاد يریگمشچ يداصتقا دشر

 ،يراتخاــس لماوع یخرب لیلد هب هعسوت لاح رد ياهروشک رد .تسا بلطم نیا رگنایب يداصتقا بولطم دشر

 دــشر ،تــیعمج زا يداــیز دصرد اهروشک نیا رد هک يروط هب ،دوشیمن هدافتسا حیحص روط هب راک يورین زا

 نییاــپ ،ترجاــهم خرــن اــب تعنص شخب لاغتشا دشر ییوسمه و یگنهامه مدع ،یشخب نیب ترجاهم عیرس

 .دراد يراتخاس و يداصتقا لماوع ریاس و راک يورین يروهرهب ندوب

 ناــعذا ناوــتیــم ،تفای دهاوخ ساکعنا روشک حطس زا رتشیب ناتسا رد حرط يارجا تاعبت هکنیا هب هجوت اب

 دــهاوخ ریثاــت ناتــسا یــگنهرف و یعاــمتجا طیارــش زا حرــط يارــجا یگنهرف و یعامتجا تاظحالم هک درک

 :تسا هدیدرگ یسررب نینچ یلامجا روطب دحاو ثادحا یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا تاظحالم اذل .تفریذپ

 داــجیا بــجوم ناتــسا ییاتــسور و يرهش عماوج رد يراکیب خرن هب هجوت اب نارهت ناتسا رد دحاو رارقتسا 

 رد میقتــسمریغ لاغتــشا و هــیلوا داوــم ناگدننک نیمات و میقتسم لاغتشا هنیمز رد دیدج یلغش ياهتصرف

 .دوب دهاوخ حرط عفانم وزج هک ،دیدرگ دهاوخ عیزوت شخب

 هــب نارهت ناتسا هک درک هدهاشم ناوتیم ،یعامتجا و يداصتقا ياهصخاش زا يرایسب هسیاقم و یسررب اب

 ياــهلیــسناتپ و اــهتــیفرظ ي اراد و هدوــب روــشک قطانم نیرتدعتسم زا یکی ،فرصم رازاب و تیعمج لیلد

  .دشابیم یعامتجا و يداصتقا هعسوت و دشر دنیآرف رد یبسانم هوقلاب و لعفلاب
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 یسایس تاظحالم -6-3

 تلود ياهتسایس و فادها هلمج زا ییافکدوخ و اهيروانف يروآرایتخا رد و يزاسیموب و دیلوت زا تیامح

 تــیامح ترورض و یساسا عیانص رد ریذپرطخ يراذگهیامرس و ناراذگهیامرس زا تیامح رگید فرط زا .تسا

 يوــس زا هدــش حرــطم ثــحابم هــلمج زا ناــینب شــناد داــصتقا هــب هــجوت نیــنچمه و يدربراک تاقیقحت زا

 شرتــسگ هــب هــجوت اب ور نیا زا .تسا یمالسا ناریا تفرشیپ رد عیرست ياتسار رد نارگشهوژپ و ناصصختم

 رد اــیند رد دوــجوم نیوــن ياــهيژولونکت اب یعون هب هک ییاهحرط ،زور هتفرشیپ و رترب عیانص رد ینیرفآراک

 هژــیو تــیامح دروــم ،دــنروآ دوجوب لخاد رد ار یتعنص ات دنریگب رایتخا رد ار ایند زور شناد و دنشاب طابترا

 نییاــپ تدــش هــب راذگهیامرــس يارــب ار يراذگهیامرس کسیر عوضوم نیا .دوب دنهاوخ روشک ناراذگتسایس

  .دروآ دهاوخ

 ،دــشابیم روشک نالک ياهتسایس ءزج و دراد رارق راک روتسد رد یلخاد هدننک دیلوت زا تیامح هک اجنآ زا

 ظاــحل زا بــلطم نــیا و تــفای دــهاوخ شهاــک تادراو هــب روشک یگتسباو ،یتعنص عمتجم نیا هعسوت اب اذل

 .دوب دهاوخ رثؤم یسایس

 هــیجوت ار هژورــپ کــی يارجا ترورض دناوتیم یللملانیب داعبا رد هچ و یلم داعبا رد هچ یسایس تاظحالم

 ياــهتسایس رد هجوت لباق دراوم زا یناهج و ياهقطنم هصرع رد تارداص و زاین هزادنا هب یلخاد دیلوت .دیامن

 و یتعنــص تارداــص روــشک يدــیلوت تالوــصحم يارــب ناوتب هکنیا يارب .دشابیم روشک ره یجراخ و یلخاد

 یتباــقر يدــیلوت و يداصتقا تیلاعف ناکما ،یقطنم ياهتسایس ذاختا اب دیاب میشاب هتشاد ار یناهج ياهرازاب

 هدــننکفرــصم هــب یمک و یفیک ءاقترا و يژولونکت دشر اب بسانتم ،بسانم تمیق اب ییاهالاک و دشاب مهارف

 تــهج رد رطاــخ شــمارآ هــک دــشاب يوــحن هــب یــلخاد دــیلوت زا تــیامح تــهج رد اهيراذگتسایس دسرب

 .دیآ دوجو هب ناراذگهیامرس يارب دیدج يراذگهیامرس

 

 حرط يارجا زا فده -7

 ساــسا رــب حرــط تالوــصحم تــیفرظ هب ندیسر تهج ،دحاو زیهجت و هعسوت ،رضاح حرط يارجا زا فده

 لوــصحم .دــشابیــم دابآ سابع یتعنص كرهش رد و تشدکاپ ناتسرهش ،نارهت ناتسا رد یتفایرد ياهزوجم

 نیا تالوصحم .دوشیم فرصم میقتسم روط هب ای و دوب دهاوخ ییاذغ عیانص رد دربراک لباق دحاو نیا ییاهن

 .دوب دهاوخ ییالاب تیفیک ياراد ،تعنص نیا زور يژولونکت زا هدافتسا تلع هب دحاو

 



 
 

    24                        ییاذغ داوم يدنبهتسب و دیلوت دحاو زیهجت و هعسوت حرط یجنسناکما تاعلاطم                        

 حرط يارجا لحم یفرعم -8

 ناتــسرهش –نارــهت ناتــسا رد حرــط يارــجا لــحم
  .دشابیم دابآسابع یتعنص كرهش -تشدکاپ

 دودــح یتعــسو اب ،نارهت رهش تیزکرم هب نارهت ناتسا

 زا ،ناردــنزام ناتــسا هــب لامش زا ،عبرم رتمولیک 12981

 زا ،يزــکرم ناتــسا هب یبرغ بونج زا ،مق ناتسا هب بونج

 دودــحم نانمــس ناتــسا هب قرش زا و زربلا ناتسا هب برغ

 ،تــیعمج رــفن نوــیلیم 12 زا شیب اب نارهت ناتسا .تسا

 .تسا هداد ياج دوخ رد ار روشک لک تیعمج دصرد17.5

 ناتــسرهش یقرــش بوــنج رد ناتــسرهش نیا .تسا نارهت ناتسا ياهناتسرهش زا یکی تشدکاپ ناتسرهش

 هب نینچمه تشدکاپ .تسا تشدکاپ رهش نآ زکرم و دراد رارق دهشم -نارهت یتیزنارت هداج هیشاح رد نارهت

 زا جراــخ یتح و ناریا طاقن مامت هب هک( یتنیز ناهایگ و لگ و تاجیزبس تشک ریز يالاب رایسب  حطس لیلد

 رد نیچراــپ یماــظن قطاــنم و تیاس نینچمه ،تسا هدش فورعم هایگ و لگ تختیاپ هب )دوشیم رداص روشک

 .تسا هدومن نادنچود ار نآ تیمها هک هدش عقاو ناتسرهش نیا

 كرهــش ،نارــهت ناتــسا ياــههدــنیالآ شهاــک روــظنم هب و یمالسا ياروش مرتحم سلجم هبوصم ساسا رب

 زا تناعتــسا اــب و روــشک تعنــص يالتــعا و دــشر فده اب ،راتکه 1029 اب ربارب یتعسو اب دابآسابع یتعنص

 .دیدرگ سیسات ،نارهت ناتسا یتعنص ياهكرهش تکرش

 راــشرس ،نامرهق تالآریش ،هنیآ نمیا ،زادرپ تیب ،)وکپاپ( کیتسالپ اسراپ ،ناوخا ،ناسرما ،کینورتکلا مانص

 نولیاــن ،ورــس زاگ و تفن عیانص هعسوت ،اینوس تدورب

 لاــعف گرزب ياهدحاو زا ایاپ تعنص مانهب و ناریا بکرم ،یناید يزاسنیشام ،ولبات لسار ،داش ینتسب ،دیپس

 .دنتسه كرهش نیا رد رقتسم
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 هرــهب هــب نآ رد یتعنــص دــحاو 1105 دادــعت و هدــش دــقعنم كرهش نیا رد دادرارق 2051 دادعت نونکات

 زــین لاغتشا نازیم .دشابیم دحاو 340 زاس و تخاس لاح رد ياهحرط دادعت نینچمه .تسا هدیسر يرادرب

 ،قرــب ،بآ هــب یــسرتسد و راومه ینیمز نتشاد اب هیحان نیا .دسریم رفن 19390 زا شیب هب اهدحاو نیا رد

 .دشابیم یتعنص ياهدحاو رارقتسا تهج یبسانم هقطنم ،زاین دروم تاناکما ریاس و هار ،زاگ

 هلــصاف رتموــلیک 45 ناتسا زکرم ات و رتمولیک 22 نهآهار ات ،رتمولیک 55 هاگدورف ات كرهش نیا نینچمه

 .دراد
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  تیفرظ -9

 نارادماهس یتیریدم و یلام ناوت نازیم لیبق زا یمهم تاکن تسیابیم يدیلوت حرط ره تیفرظ باختنا رد

 و روشک زاین نازیم ،روشک و هقطنم حطس رد هباشم يدیلوت تاجناخراک یلمع و یمسا تیفرظ نازیم ،تکرش

 رد هرــیغ و تازــیهجت و تالآنیــشام يژولونکت حطس ،تالآنیشام يدیلوت تیفرظ نازیم ،لوصحم هب هقطنم

 تیفرظ نازیم هدننک نییعت ،يدیلوت دحاو ره رد بصن يارب هدش هتفرگ رظن رد تالآنیشام .دوش هتفرگ رظن

 تالوــصحم تــیفرظ هــب ندیــسر دــحاو نیا هعسوت زا فده دش هتفگ هک روطنامه .دشابیم يدیلوت دحاو نآ

 .دشابیم لیذ لودج حرش هب یتفایرد ياهزوجم ساسا رب حرط
 

 تالوصحم دیلوت تیفرظ -14 لودج

 دحاو تیفرظ حرش فیدر

 نت 200 هبح دنق 1

 نت 220 وئاکاک ردوپ 2

 نت 300 رکش و دنق يدنبهتسب 3

 نت 180 ياهویم و یهایگ شون مد عاونا يدنبهتسب 4

 
 

 
 حرط تالوصحم دیلوت دنیآرف حیرشت -10

 رکش زا دنق دیلوت دنیآرف -10-1

 هــجوت اــب ،دشابیم اهروشک هلمج نآ زا یکی زین ناریا هک دراد فرصم دروم ناهج روشک دنچ رد اهنت دنق 

 اــت درــک ذاــختا یبیترت روشک فرصم هب هجوت اب تسیابیم اذل دننکیم هدافتسا دنق زا روشکرد بلغا هکنیا هب

 :دریذپیم ماجنا لیذ حرشب تالآنیشام طسوت لمع نیا .دومن لیدبت دنق هب ار رکش ناوتب

  

 تــهج .ددرــگیــم هدافتــسا ءابــشا هــطقن اــت بآ رد رکــش ندرک لح تهج لالح نذخم :لالح نزخم -1

 نیا بلغا ببس نیدب )دبای شیازفا تیلالح تیفرظ( .درب الاب ار بآ يامد هک تسا نآ رب یعس رتهب يروهرهب

 )هرادج ود ای و یلیئوک( دنشابیم یترارح لدبم متسیس ياراد نزاخم

 روــبع سرپرتلیف هاگتسد زا ندرک فاص تهج ار نآ دنق بآ هدش ءابشا لولحم هیهت زا سپ :سرپرتلیف -2

 .دوشیم تیاده ظیلغت هاگتسد هب ار هدش فاص دنق بآ و هداد

 بآ رد دوــجوم بآ نازــیم شهاک نآ هفیظو و هتشاد دوجو فلتخم اهتیفرظ اب ظیلغت هاگتسد :ظیلغت -3 

 هــلحرم دراو و هدرــک روبع ءابشا هطقن زا و هتفای شیازفا دنق بآ تظلغ لمع نیا اب تسا یهیدب هک هدوب دنق
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 هــب اــهلاتــسیرک هکنیا زا سپ .ددرگیم لیکشت دنق ياهلاتسیرک تمسق نیا رد هک ددرگیم نویسلاتسیرک

 هــب ظیــلغت هاگتــسد .دندرگیم بلاق دراو و جراخ هاگتسد زا )90 یلا 85 سکیربً الومعم( ندیسر مزال نازیم

 .دهدیم ماجنا ار ظیلغت لمع ءالخ تحت و هدرک راک گنیچب تروص

 زا ار هفاــضا دــنق بآ تسیابیم بلاق رد نآ نتفرگ رارق و دنق لاتسیرک هیهت زا سپ :ژویفرتناس هاگتسد -4

  .دریذپیم ماجنا الاب رود اب ژویفرتناس هاگتسد طسوت لمع نیا  هک دومن جراخ نآ

 

 وئاکاک ردوپ دیلوت دنیآرف -10-2

 رارــق ییاهدــنیارف تــحت تــشادرب زا سپ اههناد نیا .دشابیم اموربوئت یملع مان اب یتخرد هویم وئاکاک هناد

 .دوش لیدبت وئاکاک ردوپ هب ات دریگیم

 هیلوا نداد وب -1
 ضرــعم رد یهاتوک تدم هب اههناد هک.دریگیم تروص نآ هتسوپ زا وئاکاک هناد زغم ندش ادج يارب راک نیا

 .دوشیم ادج نآ زا زغم و هدش مروتم اههناد ینوریب حطس هجیتنرد ،دنریگیم رارق یغاد حطس

 ندرک لابرغ -2

 .دریگیم تروص یصوصخم ياهکلا طسوت راک نیا .دریگیم تروص هلحرم نیا رد زغم و هتسوپ ندرک ادج

 ندرک بایسآ  -3
 اــی وئاــکاک ریمخ نآ هب هک دیآیم رد ریمخ تروص هبو هدش درخ وئاکاک هدش هدادوب ياههپل هلحرم نیا رد

 .دنیوگیم وئاکاک روکیل

 یبرچ جارختسا  -4
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 تروــص کیلوردــیه ياــهسرپ طسوت راک نیا هک دوشیم ادج وئاکاک ریمخ زا وئاکاک یبرچ تمسق نیا رد

 (Cocoa Butter) وئاــکاک هرــک نآ هــب حالطــصا رد هــک دــیامنیم روبع اهیفاص زا هدش ادج یبرچ .دریگیم

 .دراد مان وئاکاک کیک دنامیم یقاب هچنآ .دنیوگیم

 ندرک ییایلق -5
 زــین وئاــکاک گــنرو رــطع تــیوقت ببــس دنیارف نیا .دوریم راکب وئاکاک يدیسا تیصاخ ندرک یثنخ يارب

 نازــیم ساــسارب هــک دوــشیم هــتفگ زیالاــکلآ يوئاــکاک ردوپ شور نیا هب هدش دیلوت يوئاکاک ردوپ .دوشیم

 .دناهدروآ دوجوب ار یفلتخم ياهگنر نآ هتیلاکلآ

 ندرک ردوپ -6
 ییاــهکــطلغ ناــیم زا دیاب وئاکاک ردوپ دیلوت يارب هک دشابیم یبرچ يدصرد يواح لصاح يوئاکاک کیک

 هــب لــصتم یــشکچ ياــهبایــسآ زا ناوــتیم ندــشرت زیر يارب .دوش لیدبت يرتزیر ياههکت هب ات دنک روبع

 ار درــس ياوه زا هدافتسا ،ردوپ بیکرت رد وئاکاک هرک زا يدصرد دوجو .درک هدافتسا نولکیسو يداب ياهکلا

 زواــجت دــصرد60 زا دیابن بایسآ لخاد رد هدافتسا دروم یبسن تبوطر .دزاسیم يرورض ندرک درخ نیح رد

 اوــه ناــیرج هلیسو هب ،هدش بایسآ يوئاکاک ردوپ تیاهنرد .دوشیم لوصحم رد کپک دشر بجوم نوچ دنک

 ادــج وئاــکاک ردوــپ زا ار اوــه ییاــهتنا نولکیــس ندش کنخ زا سپ و دوشیم تیاده هدننک درس ياههلول هب

 .دنکیم

 يدنب هتسب -7
 رد هــک دــشاب یتروــص هــب نآ يدنبهتسب دیاب دشابیم هبوطرلا هبذاج هدام کی وئاکاک ردوپ هکنیا هب هجوتاب

 دــشر ببــس مــه عوــضوم نــیا هــک درــیگن دوــخ هــب هــخولک تــلاح و دنکن بذج یتبوطر لقنو لمح نیح

 .دهدیم لیلقت ار لوصحم تیفیک مه و دوشیم اهمسیناگراورکیم

 



 
 

    29                        ییاذغ داوم يدنبهتسب و دیلوت دحاو زیهجت و هعسوت حرط یجنسناکما تاعلاطم                        
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 رکش و دنق يدنبهتسب دنیآرف -10-3

 ار يدــنبهتــسب تاــیلمع ،تاــموتا و یتــشادهب و درادناتــسا تروــص هــب ،هلف رکش و دنق يدنبهتسب هاگتسد

ً الماــک تروــصب ،لوــصحم اــب میقتــسم ساــمت نودــب ،رکــش و دنق راد نیزوت يدنب هتسب هاگتسد .دنارذگیم

 .دهدیم هئارا و هدرک يدنبهتسب ار تالوصحم ،یتشادهب
 ًالماــک و تــسین روــتارپا طــسوت ،هلحرم هب هلحرم تامیظنت هب یموزل چیه و دناهزیناکم امامت اهيدنب هتسب

 .دهدیم لیوحت ،لماک هدش يدنبهتسب لوصحم کی و هدش یط يدنبهتسب لحارم تاموتا و هدش يزیرهمانرب
 

 ياهویم و یهایگ شونمد عاونا يدنبهتسب دنیآرف -10-4
 هــیذغت رد یــمهم شــقن و دنــشابیم ناــسنا ندب يارب يژرنا نیمات یلصا عبانم زا اههویم هکنیا هب هجوت اب

 نامروــشک نینچمه و ناهج رد تیعمج دشر هب ور دنور هب هجوت اب رگید فرط زا و دننکیم افیا ناهج مدرم

 زا یــکی زورــما ناــهج مدرــم ییاذــغ ياــهزاین نیماــت ،اــیند رد يزرواــشک و یــعارز ياــهنیمز شهاک زین و

 ياــههدروارف يدنبهتــسب و یلیدــبت عیانــص هــب هجوت هنیمز نیا رد و دشابیم ثحب دروم لئاسم نیرتیساسا

 .دشابیم تیمها رپ رایسب ییاذغ

 ماــجنا نآ بایسآ و ندرک کشخ ،شرب ،وشتسش لمع تسیابیم ادتبا رد ياهویم شونمد عاونا دیلوت تهج

 .تسا هدش هدروآ لیذ رد لحارم نیا حیرشت رد هک دوش

 

 هیلوا داوم باختنا -1
 رــظن رد هرــیغ و هزادنا و لکش ،یگدیسر نازیم ،هزم و معط ،تفاب ،گنر نوچ يدراوم هیلوا داوم باختنا رد

 هــب اــهیگژیو نــیا یماــمت ارــیز دــشابیم اــهنآ ياههنوگ ،اههویم باختنا رد لماع نیرتمهم .دوشیم هتفرگ

 ناشن دوخ زا یتوافتم ياهراتفر ندش کشخ دنیآرف یط رد فلتخم ياههنوگ و هدش طوبرم یهایگ ياههنوگ

 همدــص لقادح اب ار ندرک کشخ زا لبق تایلمع دنناوتب دیاب ندرک کشخ يارب بسانم ياههتیراو .دنهدیم

 مان ار تفاب ندوبن يربیف و لولحم دماج داوم ندوب الاب و گنر يرادیاپ رثوم لماوع نیرتمهم زا .دننک لمحت

 .درب
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 وشتسش و ندرک زیمت  -2
 ییالاــب تیمها زا وشتسش تهج هدافتسا دروم بآ دنوش هتسش دیاب اههویم ،یجراخ داوم ندرک ادج زا دعب

 دودــح رد نآ یتخــس رثکادــح و هتــشاد ار برش لباق بآ تایصوصخ هیلک دیاب هک يروط هب تسا رادروخرب

150ppm  هاگتــسد لــثم ییاههاگتــسد زا هدافتــسا نیــنچمه و يزاــسروانش و يروهطوغ ياهشور زا .دشاب 

 .دوشیم هدافتسا وشتسش رد زین ناشفا ياهناوتسا

 يدنب هجرد -3
 ددرــگیم تاعیاــض شیازــفا و يرــیگ تسوپ لثم یکیناکم تایلمع هدزاب شهاک ثعاب لکش ندوب مظنم ان

 همدــص و گــنر ،یگدیــسر نازــیم هزادنا رظن زا دناوتیم يدنبهجرد .دریگیم تروص يدنبهجرد روظنم نیدب

 .دریگ تروص یگدید

 نداد شرب -4 
 هتــشر ای و ،هقرو ،هکت لثم فلتخم ياهلکش هب شرب ددرگیم ندرک کشخ لمع عیرست ببس نداد شرب

 .دوشیم ماجنا کیتاموتا نکدرخ هاگتسد طسوت

 

 ندرک کشخ -5 
 هــیلوا هــنیزه یتعنــص ياــهشور .درــیگیم تروص یتعنص و یباتفآ شور ود هب ندرک کشخ یلک روط هب

 رتــشیب مجح دیلوت ناکما ،يدیلوت لوصحم رتالاب تیفیک و نامز رد ییوج هفرص ضوع رد اما هتشاد يرتشیب

 .دشابیم شور نیا يایازم هلمج زا هدروآرف ییاذغ شزرا تفا شهاک نینچمه و رتمک ياضف رد

 ،یلنوــت ياــهنک کــشخ ،یفقــس اــی یتنیباک نک کشخ لثم یفلتخم ياهنک کشخ زا یتعنص شور رد

  .دوشیم هدافتسا ...و يدامجنا نک کشخ ،نلیک نک کشخ ،الخ تحت نک کشخ
 گرــب زا يزیر تاعطق تروصهب ياچ دننام هب یهایگ ياهسیک ياچ دیلوت يارب هدش کشخ ییوراد ناهایگ

 يدــنبهتــسب هداــمآ هدش بایسآ هایگ .دنوشیم هداتسرف یشرب بایسآ هب روظنم نیدب و دنوشیم درخ کشخ

 ییوراد ناهایگ يدنبهتسب يارب ياهسیک ياچ يدنبهتسب کیتاموتا مامت هاگتسد کی هلحرم نیا رد .دشابیم

 .تسا هدش هتفرگ رظن رد فلتخم هدشدرخ و هدش کشخ
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 تیفیک لرتنک -11

 رــه اتــسار نیا رد .دشابیم یتعنص ياهدحاو نیب تباقر نوهرم يدایز دودحات ناهج عیانص لماکت و دشر

 رورم هب دنور نیا و دراد رازاب زا يرتشیب مهس بسکرد یعس ،دوخ تالوصحم تیفیک شیازفا اب یتعنص دحاو

 تــهج تیفیک لرتنک .تسا هدش یتعنص عماوج یفیک دشر هجیتن رد و تالوصحم تیفیک دوبهب ثعاب نامز

 ببس تایلمع نیا .دریگیم ماجنا لوصحم يارب هدش نییعت ینف تاصخشم قباطم ،دیلوت لمع تحص نییعت

 تمیق و هدمآ لمع هب يریگولج هیامرس نتفر رده زا ،بویعم تالوصحم دیلوت زا يریگولج نمض ات ددرگیم

 :درک هصالخ ریز تروص هب ناوتیم ار تیفیک لرتنک فادها یلک روط هب .دبای شهاک لوصحم هدش مامت

 هدش نییعت ياهرادناتسا ظفح •

 دیلوت دنیآرفرد تافارحنا دوبهب و صیخشت •

 درادناتسا زا جراخ تالوصحم دوبهب و صیخشت •

 اهدحاو دارفا ییآراک یبایزرا •
 رــب ،تامدــخ و الاــک دــیلوت و هیهت زا نانیمطا زا تسا ترابع تیفیک لرتنک تفگ ناوتیم رگید ترابع هب

 تخانش روظنم هب تیفیک لرتنکریذپانییادج ءازجا زا یکی ناونع هب یسرزاب و هدش نییعت ياهرادناتسا قبط

  .دریگیم ماجنا یتعنص ياهدحاو ۀمه رد یفیک لرتنک متسیس يارب زاین دروم تاعالطا هیهت و بویع

 هــجوت اب دحاو نیا رد .دریگ ماجنا هاگشیامزآ ای تایلمع لحم رد تسا نکمم یسرزاب لحارم نیا زا کی ره

 دهاوخ نییعت اهشیامزآ نیا ماجنا لحم و یفیک لرتنک يرورض لحارم زا کی ره ،تعنص نیا ياهیگژیو هب

 .دریذپیم تروص لامعا هلحرم هس رد دحاو نیا رد تیفیک لرتنک ،دش هتفگ هچنآ قباطم .دش
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 هیلوا داوم تیفیک لرتنک -1

 دیلوت نیح لرتنک -2

 ییاهن لرتنک -3
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 حرط يراذگهیامرس ياههنیزه -12

 .تسا هدیدرگ رکذ دحاو زاین دروم و هدش ماجنا يراذگهیامرس ياههنیزه هصالخ ،ریز لودج رد

 

  حرط يراذگ هیامرس ياههنیزه عومجم -15 لودج

 هدش ماجنا حرش فیدر
 )لایر نویلیم(

 زاین دروم
 )لایر نویلیم(

 لک عمج
 )لایر نویلیم(

 14,040 0 14,040  نیمز 1

 1,486 0 1,486 يزاس هطوحم 2

 9,315 0 9,315 اه نامتخاس 3

 11,177 4,600 6,577  تازیهجت و تالآنیشام  4

 1,870 0 1,870  تاسیسات 5

 950 0 950 هیلقن لیاسو 6

 500 300 200 يرادرب هرهب زا لبق ياه هنیزه 7

 787 98 689 )دصرد 2( هدشن ینیبشیپ و هقرفتم  8

 40,124.76 4,998 35,127  تباث يراذگهیامرس ياههنیزه عمج

 15,155 15,155 0  شدرگ رد هیامرس 9

 55,280 20,153 35,127  حرط يراذگهیامرس ياههنیزه لک عمج
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 اهنامتخاس و يزاسهطوحم ،نیمز -12-1

 و یــشکراوید و زبــس ياــضف ،گنیکراپ و یشکنابایخ ،حیطست و يرادربکاخ( يزاسهطوحم و نیمز هنیزه

 ذــخا ياــهتمیق ساــسا رب ًامامت يزاسنامتخاس ياههنیزه زین و )هطوحم ییانشور يارب دنلب هیاپ ياهغارچ

 هدــش ماــجنا ياههنیزه يدنبعمج ،لیذ لودج رد .تسا هیدرگ هبساحم دحاو ثادحا لحم طیارش يارب هدش

 .تسا هدیدرگ هئارا مالقا نیا
 

  نیمز -16 لودج

 ژارتم حرش
 )عبرم رتم(

 عبرم رتم ره ياهب
 )لایر(

 )لایر نویلیم( هنیزه

 عمج زاین دروم هدش ماجنا

 14,040 0 14,040 4,500,000 3,120 نیمز
 14,040 0 14,040 لک عمج

 

 

 

  يزاس هطوحم -17 لودج

 دحاو هنیزه دحاو راک رادقم حرش فیدر
 )لایر(

 هدش ماجنا
 نویلیم(
 )لایر

 زاین دروم
 )لایر نویلیم(

 عمج
 )لایر نویلیم(

 468 0 468 150,000 عبرم رتم 3,120 يرادربکاخ و حیطست 1
 850 0 850 1,000,000 عبرم رتم 850 يزاس هطوحم و یشک نابایخ ،یشکراوید 2
 78 0 78 250,000 عبرم رتم 312  زبس ياضف 3
 50 0 50 50,000,000 باب 1 يدورو برد 4
 40 0 40 4,000,000 ددع 10 هطوحم ییانشور 5

 1,486 0 1,486  لک عمج
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 اهنامتخاس -18 لودج

 ژارتم حرش فیدر
 )عبرمرتم(

 دحاو تمیق
 )لایر(

 هدش ماجنا
 )لایر نویلیم(

 زاین دروم
 )لایر نویلیم(

 لک تمیق
 )لایر نویلیم(

 8,100 0 8,100 6,000,000 1350 دیلوت نلاس 1
 800 0 800 8,000,000 100 یهافر و يرادا نامتخاس 2
 415 0 415 5,000,000 83 ینابهگن 3

 9,315 0 9,315  لک عمج
 

 

 

  تاسیسات و تازیهجت ،تالآنیشام -12-2

 ياهمالعتــسا ساــسا رب )یجراخ ای یلخاد زا معا( دیلوت طخ رد هتفر راک هب تازیهجت و تالآنیشام هنیزه

 نــیا يوــس زا هدــش هــئارا ياــهخرن رــب هوالــع هــک تــسا هدــیدرگ دروآرب ،ربتعم ياهتکرش زا هدمآ لمع هب

 و بــصن نوــچمه يدراوــم لماــش هــک دــش دهاوخ فرص يزادناهار و بصن تهج زین ییاههنیزه ،ناگدنزاس

 و يراــکگنر ،يزــلف راتخاس ،قیقد رازبا ،نویسادنوف ،يراکقیاع ،یشکقرب ،یشکهلول ،لقن و لمح ،يزادناهار

 .تسا هریغ

 ،دــیلوت طــخ تازــیهجت و تالآنیــشام زا کی ره صوصخ رد هدمآ لمع هب مالعتسا و قوف ینابم ساسا رب

 :تسا هدمآ لیذ لودج رد اهنآ نیمات ياههنیزه
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   تازیهجت و تالآنیشام -19 لودج

 روشک حرش فیدر
 دحاو تمیق دادعت هدنزاس 

 )لایر(
 هدش ماجنا
 )لایر نویلیم(

 زاین دروم
 )لایر نویلیم(

 لک تمیق
 )لایر نویلیم(

1 

 رکش و دنق

 1,600 0 1,600 800,000,000 2 ناریا هبح دنق دیلوت طخ
 70 0 70 70,000,000 1 ناریا رکش بایسآ هاگتسد 2
 100 0 100 100,000,000 1 ناریا نک طولخم 3
 250 0 250 250,000,000 1 ناریا سرپ هاگتسد 4
 480 0 480 480,000,000 1 ناریا نیزوت 4 يدنب هتسب هاگتسد 5
 200 0 200 200,000,000 1 ناریا رکش يارب یمجح يدنب هتسب هاگتسد 6
 480 0 480 240,000,000 2 ناریا )هجاس( رکش هرفن کت يدنب هتسب هاگتسد 7
 200 200 0 200,000,000 1 ناریا )کپولیپ( دنق هرفن کت يدنب هتسب هاگتسد 8
9 

 وئاکاک و هفاکسن

 480 0 480 240,000,000 2 ناریا تخود فرط هس هچاس يدنب هتسب هاگتسد
 750 750 0 250,000,000 3 ناریا يدادم هچاس يدنب هتسب هاگتسد 10
 70 0 70 70,000,000 1 ناریا بایسآ 11
 1,200 0 1,200 1,200,000,000 1 ناریا نک طولخم 12
 140 0 140 140,000,000 1 ناریا گنیلیش هاگتسد 13
14 

ونمد
 ش

 80 0 80 80,000,000 1 ناریا لونارگ بایسآ
 3,500 3,500 0 3,500,000,000 1 ناریا ینیجروخ لدم کب یت يدنب هتسب هاگتسد 15
 160 0 160 160,000,000 1 ناریا تاج هویم نک لالخ و شرب هاگتسد 16
 150 0 150 150,000,000 1 ناریا نک طولخم 17
 100 0 100 100,000,000 1 ناریا هویم يوشتسش هاگتسد 18
 250 0 250 250,000,000 1 ناریا نیزوت ود يدنب هتسب هاگتسد 19
 150 150 0 150,000,000 1 ناریا یهایگ و تاج هویم نک کشخ رف هاگتسد 20
 150 0 150 150,000,000 1 ناریا رتنیرپ تج هاگتسد 21
 617 0 617 617,000,000 1 ناریا یهاگشیامزآ تازیهجت 22

 11,177 4,600 6,577  لک عمج
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  تاسیسات -20 لودج

 هدش ماجنا حرش فیدر
 )لایر نویلیم(

 زاین دروم
 )لایر نویلیم(

 لک تمیق
 )لایر نویلیم(

 650 0 650 اه یشک لباک و قرب ياهولبات ،تاباعشنا ،روتنک زایتما قح لماش یناسر قرب 1
 400 0 400 هریخذ نزاخم و بآ پمپ و قیمع همین هاچ رفح ،تاباعشنا ،روتنک زایتما قح لماش یناسر بآ 2
 400 0 400 هطوبرم ياه یشک هلول و تاباعشنا و روتنک زایتما قح ،یناسر زاگ 3
 150 0 150 شیامرس و شیامرگ 4
 100 0 100 قیرح يافطا تازیهجت 5
 40 0 40 یتینما و یتظافح متسیس 6
 100 0 100 بالضاف هیفصت متسیس 7
 30 0 30 لارتناس و نفلت تارباخم متسیس 8

 1,870 0 1,870 لک عمج

 

 

 هیلقن لئاسو -12-3

 

  هیلقن لیاسو -21 لودج

 دحاو ياهب دادعت حرش فیدر
 )لایر(

 هدش ماجنا
 )لایر نویلیم(

 زاین دروم
 )لایر نویلیم(

 لک تمیق
 )لایر نویلیم(

 350 0 350 350,000,000 1 ناسین تناو 1
 600 0 600 600,000,000 1 كارتفیل 2

 950 0 950 عمج

 



 
 

    39                        ییاذغ داوم يدنبهتسب و دیلوت دحاو زیهجت و هعسوت حرط یجنسناکما تاعلاطم                        

 

 يرادربهرهب زا لبق ياههنیزه -12-4

 

 يرادربهرهب زا لبق ياههنیزه -22 لودج

  هدش ماجنا حرش فیدر
 )لایر نویلیم(

 زاین دروم
 )لایر نویلیم(

  لک عمج
 )لایر نویلیم(

1 
 ياهدادرارق تبث قح ،اهزوجم ذخا ،هرواشم ،حرط هیهت ياه هنیزه
 هنیزه ،ییارجا ياه هشقن هیهت ،کناب یسانشراک ياه هنیزه ،یکناب
 هریغ و یشیامزآ دیلوت هنیزه ،لنسرپ شزومآ ياه

200 300 500 

 500 300 200 عمج

 
 
 
 

  هدشن ینیبشیپ و هقرفتم ياههنیزه -12-5

 تــهج يریگمیمــصت و یلاــم زاــین نیماــت تــهج حرــط یــسررب هلحرم رد دراوم بلغا رد هکنیا هب هجوت اب

 رد یــتارییغت ،حرط يارجا لوط رد و تسین رایتخا رد حرط قیقد تایئزج ،یکناب تالیهست و رابتعا صیصخت

 يدــصرد حرــط عون هب هجوت اب ورنیا زا ،تشاد دهاوخ دوجو اهتمیق و نآ ياههنیزه و ییارجا تایلمع مجح

 روــظنم هــب يرادرــبهرهب زا لــبق ياههــنیزه يانثتسا هب لیمکت ات زاین دروم تباث يراذگهیامرس ياههنیزه زا

 تــحت یلامتحا تارییغت و اهتمیق شیازفا اب هلباقم و طایتحا تیاعر ،تابساحم یلامتحا ياطخ زا يریگشیپ

 دروم ياههنیزه دصرد 2 مقر نیا قوف لیالد رکذ اب .دوشیم هتفرگ رظن رد هدشن ینیبشیپ ياههنیزه ناونع
 .دش دهاوخ هبساحم حرط لیمکت ات زاین
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  هیلوا داوم -12-6

 رــب هــیلوا داوــم ياهتمیق .تسا هدش هبساحم کیکفت هب اهنآ زا کی ره ریداقم و حرط زاین دروم هیلوا داوم

 دروآرــب لیذ لودج .تسا هدیدرگ نییعت یشورف هدمع ياهرازاب و یلخاد ربتعم ياهتکرش زا مالعتسا ساسا

 .دهدیم ناشن ار دحاو یلصا هیلوا داوم نیمات هنیزه
 
 

 هیلوا داوم -23 لودج

  فرصم رادقم حرش فیدر
  دحاو هنیزه دحاو هنایلاس

 )لایر(
 لک تمیق

 )لایر نویلیم( 

 12,750 25,500,000 نت 500 رکش 1
 24,000 200,000,000 نت 120 هوهق 2
 20,000 200,000,000 نت 100 ریش ردوپ 3
 7,500 250,000,000 نت 30 کشخ تاج هویم 4
 14,000 200,000,000 نت 70 ییوراد ناهایگ 5
 6,000 150,000,000 نت 40 زبس ياچ 6
 6,000 150,000,000 نت 40 شرت ياچ 7
 1,805 )قوف دصرد 2 لداعم( یکمک و يدنب هتسب و هدشن ینیب شیپ مزاول ریاس 9

 92,055 لک عمج
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 یناسنا يورین -12-7

 قوــقح هبــساحم ياــنبم و تــسا هدــیدرگ ماــجنا فلتخم ياههدر رد زاین دروم یناسنا يورین دادعت دروآرب

 یناسنا يورین ياهدروآرب هیلک ،قوف ینابم ساسا رب .دشابیم لوادتم ياهرایعم زین لنسرپ زا کی ره هنایهام

 نیــیعت روــبزم ياههــنیزه لک عمج و اهنآ زا کیره هنایلاس يایازم و قوقح هب طوبرم ياههنیزه و زاین دروم

  .دندرگیم

 قوــقح هبــساحم ،یلاــمتحا يراــک هفاــضا و يدــیع و شاداپ زا قیقدً اتبسن دروآرب تهج تسا رکذ هب مزال

 ،یعاــمتجا نیماــت همیب نامزاس تابوصم ساسا رب نینچمه .دریگیم ماجنا لاس رد هام 14 يانبم رب هنایلاس

 راــک زا هــمیب ،یناــمرد تامدــخ همیب لماش( یعامتجا نیمات همیب قح ناونع هب ،لنسرپ قوقح لک زا 23%

 قوــقح عوــمجم هــب دــیاب هــک دــشابیم امرفراک مهس همیب هنیزه )يراکیب همیب و یگتسشنزاب همیب ،یگداتفا

 .دهدیم ناشن ار تابساحم نیا هدیکچ لیذ لودج .ددرگ هفاضا هدش تخادرپ
 
 

 یناسنا يورین -24 لودج

  هنایهام قوقح طسوتم دادعت حرش فیدر
 )لایر(

 همیب باستحا اب هنالاس یتخادرپ لک
 )لایر نویلیم( يدیع و تاونس و

 656 40,000,000 1 هناخراک ریدم و لماعریدم 1
 1,476 15,000,000 6 يرادا دنمراک 2
 2,460 10,000,000 15 هداس رگراک 3
 1,230 15,000,000 5 رهام رگراک 4
 984 12,000,000 5 تامدخ و نابهگن 5

 6,806 - 32 )لایر نویلیم( ایازم و قوقح لک عمج
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 يژرنا -12-8

 هبــساحم اــهنآ زا کــی رــه زاــین دروــم ریداــقم هک دنشابیم تخوس و قرب ،بآ لماش زاین دروم يژرنا عاونا

 ياههــناخترازو يوس زا هدش مالعا ياهخرن نیرخآ يانبم رب يژرنا عاونا زا کی ره دحاو ياهب .تسا هدیدرگ

 لودــج رد تاــعالطا نیا جیاتن .تسا هدش هبساحم اهنآ هب طوبرم هنیزه نآ يانبم رب و هتشگ نییعت هطوبرم

 .تسا هدهاشم لباق لیذ
 

 
 يژرنا -25 لودج

 دحاو هنیزه دحاو حرش فیدر
 لک هنیزه هنالاس فرصم )لایر(

 )لایر نویلیم(

 155 176,000 880 تعاس تاوولیک قرب 1
 33 6,000 5,500 بعکم رتم بآ 2
 75 25,000 3,000 بعکمرتم زاگ 3
 50 5,000 10,000 رتیل نیزنب 4

 313 لک عمج
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 يرادهگن و تاریمعت ياههنیزه -12-9

 

 يرادهگن و تاریمعت -26 لودج

 يراذگ هیامرس نازیم حرش فیدر
 )لایر نویلیم(

  دصرد
 يرادهگن و ریمعت

 لک هنیزه
 )لایر نویلیم(

 216 %2 10,801  نامتخاس و يزاس هطوحم 1
 559 %5 11,177 تازیهجت و تالآ نیشام 2
 187 %10 1,870 تاسیسات 3
 95 %10 950 هیلقن لیاسو 4

 1,057 - عمج
 

 

 كالهتسا هنیزه -12-10

 

 كالهتسا -27 لودج

 يراذگ هیامرس نازیم حرش فیدر
 )لایر نویلیم(

 دصرد
 كالهتسا 

 كالهتسا هنیزه
 )لایر نویلیم(

 540 %5 10,801 يزاس هطوحم و نامتخاس 1
 559 %5 11,177 تازیهجت و تالآ نیشام 2
 187 %10 1,870 تاسیسات 3
 95 %10 950 هیلقن لیاسو 4
 50 %10 500 يرادرب هرهب زا لبق ياه هنیزه 5
 79 %10 787 هدشن ینیب شیپ ياه هنیزه 6

 1,510 - عمج
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 هنایلاس ياههنیزه -12-11

 هنایلاس ياههنیزه -28 لودج

 دیلوت ياه هنیزه فیدر
  ياه هنیزه عمج )لایر نویلیم( ریغتم هنیزه )لایر نویلیم( تباث هنیزه

 ریغتم و تباث
 هنیزه دصرد لک هنیزه هنیزه دصرد لک هنیزه )لایر نویلیم(

 92,055 92,055 %100 92,055 0.00 %0 92,055 يدنب هتسب و یکمک ،هیلوا داوم 1
 6,806 2,042 %30 6,806 4,764 %70 6,806  دزمتسد و قوقح 2
 313 250 %80 313 63 %20 313 يژرنا 3
 1,057 845 %80 1,057 211 %20 1,057 يرادهگن و تاریمعت 4
 1,510 0 %0 1,510 1,510 %100 1,510 كالهتسا 5
 80 0 %0 80 80 %100 80 هناخراک همیب هنیزه 6
 2,543 2,543 %100 2,543 0 %0 2,543 يرادا ریاس و تاغیلبت و یبایرازاب ياه هنیزه 7

 104,364 97,736 - 104,364 6,628 - 104,364 لک عمج
 

 

 حرط دمآرد همانرب -13
 

 شورف رادقم -29 لودج

 تیفرظ حرش فیدر
 )نت(

 یشورف هدمع تمیق
 )لایر( دحاو ره

  هنایلاس تادیلوت شزرا لک
 )لایر نویلیم( 

 6,800 34,000,000 200 هبح دنق 1

 53,460 243,000,000 220 وئاکاک ردوپ 2

 10,200 34,000,000 300 رکش و دنق يدنب هتسب 3

 56,700 315,000,000 180 يا هویم و یهایگ شون مد عاونا يدنب هتسب 4
 127,160 هنایلاس دمآرد عومجم
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 حرط يداصتقا و یلام یسررب -14

 همدقم -14-1

 ،رازــفامرن يدورو ياــههداد و هدــش ماــجنا 3 راــفماک رازفا مرن طسوت حرط نیا يداصتقا و یلام تابساحم

  .دشابیم شرازگ رد دوجوم لوادج هب طوبرم ياههداد

 همادا رد .تسا هدش هتفرگ رظن رد دصرد 18 راذگهیامرس و يراذگهیامرس لک يارب لوبق لباق خرن لقادح

 .تسا هدمآ يداصتقا ياهلیلحت و اهصخاش

 

 

 

 قباــطم حرــط يارجا تایلمع ماجنا تروص رد هک دهدیم ناشن حرط يور رب هدش ماجنا ياهیسررب جیاتن

 تــیفرظ رثکادــح هــب و دوــشیم زاــغآ 1396 لاس يادتبا حرط زا يراجت يرادربهرهب ،هدش يدنبنامز همانرب

  .دشابیم هددوـس هراوـمه تکرـش تایلمع هجیتن هدش ماجنا ياهیسررب قبط .تفای دهاوخ تسد یلمع

 %47.76 رــبارب دیفم رمع لاس 20 نتفرگ رظن رد اب حرط یلخاد هدزاب خرن هدش ماجنا تابساحم ساسارب

 رد هیامرــس رد شیازــفا لاــیر نوــیلیم 15,155 مقر باستحا اب حرط يراذگهیامرس ياههنیزه لک .دشابیم

 .تسا هدش دروآرب لایر نویلیم 55,279 غلبم يرادربهرهب زاین دروم شدرگ
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 لاح شزرا صلاخ -14-2

 ناــیرج عــقاو رد اــی هژورــپ یجورخ و يدورو يدقن ياهنایرج تسیابیم یلعف صلاخ شزرا نییعت يارب

 یناــمز عــطقم هــب یــنیعم هرهب خرن اب نآ دیفم رمع نایاپ ات يراذگهیامرس عورش نامز زا هژورپ يدقن صلاخ

 .ددرگ هبساحم اهنآ يربج عمج لصاح و هدش هدروآ ،تسا لاح نامزً الومعم هک صخشم

 روــظنم يرادربهرهب عورش زا لاس هد اب ربارب و تالآنیشام دیفم رمع لداعم هژورپ دیفم رمع هرودً الومعم 

 شزرا هــچنانچ .دــشابیم هدــش لــیزنت يدــقن صلاخ ياهنایرج عمج لصاح ،يدقن صلاخ نایرج .ددرگیم

 لــباقریغ ندوــب یــفنم تروــص رد و هدوــب لوبق لباق هدزاب ياراد حرط ،دشاب تبثم هدمآ تسدب یلعف صلاخ

 .دشابیم لوبق

NPVE NPV و  و   IRR   هبساحم 

 هبساحم دیفم رمع حرش

 IRR 20 47.76% يراذگ هیامرس )حرط یلخاد هدزاب خرن(
 IRR 20 76.23% هیامرس نابحاص قوقح )حرط یلخاد هدزاب خرن(

 لایر نویلیم NPV 20 76,988 )هیامرس لک یلعف شزرا صلاخ(
 لایر نویلیم NPVE 20 86,300 )ماهس نابحاص قوقح لک یلعف شزرا صلاخ(

 

 ندوب تبثم هک دشابیم لایر نویلیم 76,988 دصرد 18 تشگزاب خرن اب هیامرس لک یلعف شزرا صلاخ

 ماهــس نابحاــص قوــقح لــک یلعف شزرا صلاخ نینچمه .تسا يداصتقا ظاحل زا حرط تیبولطم هناشن مقر

 يداــصتقا تــیبولطم مــه زاب هک تسا لایر نویلیم 86,300 اب ربارب دصرد 18 تشگزاب خرن اب )راذگهیامرس(

 .دهدیم ناشن ار حرط

 

 یلخاد هدزاب خرن -14-3

 هدزاــب خرــن .دوــش رفــص يواــسم یــلعف صلاــخ شزرا خرــن نآ اــب هــک تــسا یــخرن یــلخاد هدزاــب خرــن

 هدزاب خرن .تسا يراذگ هیامرس یعقاو دوس خرن هدنهد ناشن (INTERNAL RATE OF RETURN)یلخاد
 لقادــح و دریگیم رارق هدافتسا دروم اهحرط يارجا يریگمیمصت رد یلصا و مهم رایعم کی ناونع هب یلخاد
 تدــمدنلب ماو ای یکناب ياههدرپس هیامرس رازاب رد تدمدنلب ياهماو هرهب خرن ،یلخاد هدزاب خرن بسانم رادقم
 .دشابیم

 يداــصتقا تیبولطم هدنهدناشن هک دشابیم دصرد 47.76 حرط نیا يراذگهیامرس لک یلخاد هدزاب خرن

 .تسا حرط

 
 هداس هدزاب خرن -14-4
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 رد هیامرــس و تــباث هیامرــس( يراذگهیامرس لک هب لماک تیفرظ رد دوس میسقت لصاح زا هداس هدزاب خرن

 نارادماهــس هیامرــس يارــب نیــنچمه و يراذگهیامرس لک يارب ناوتیم ار تبسن نیا .دیآیم تسدب )شدرگ

 .دوب دهاوخ دصرد 76.23 اب ربارب حرط نیا رد رادقم نیا هک دومن هبساحم

 
 هیامرس تشگزاب هرود -14-5

 حرــط هنایلاــس يدــقن دــمآرد قــیرط زا يراذگهیامرس لک هک تسا ییاهلاس دادعت ،هیامرس تشگرب تدم

 . ددرگیم نیمات )هرهب + كالهتسا + صلاخ دوس(

 

 يارــب هیامرــس تــشگزاب مرــن تسا رکذ نایاش .دوب دهاوخ لاس 2.55 يراذگهیامرس لامرن تشگزاب هرود

 :تسا لیذ حرش هب فلتخم ياهحرط

ü لاس 3-5 کبس عیانص ياه حرط 
ü لاس 5-7 طسوتم عیانص ياه حرط 
ü لاس 7 -12 نیگنس عیانص ياه حرط 

 

 هدش لیزنت هیامرس تشگزاب هرود -14-6

 هــئارا اهنآ ياهرادومن و اهصخاش همادا رد .تسا لاس 3.30 اب ربارب زین هدش لیزنت هیامرس تشگزاب هرود

 .تسا هدش

 

 يروآدوس صخاش -14-7
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 زا لبق هژیو دوس ،شورف هب تایلام زا لبق هژیو دوس ،شورف هب هژیوان دوس هلمج زا يروآدوس ياهصخاش

 تابحاــص قوــقح هــب تاــیلام زا لــبق هژیو دوس و تباث هیامرس هب تایلام زا لبق هژیو دوس ،شورف هب تایلام

 .تسا هدش هئارا ماهس

 

 رس هب رس هطقن لیلحت -14-8

 دــمآرد اــب هــطقن نــیا اــت حرــط ریغتم و تباث ياههنیزه هک تسا دیلوت زا یحطس فرعم رس هب رس هطقن

 رس هبرس هطقن تقیقح رد .دوب دهاوخ هطقن نیا زا دعب دیلوت شیازفا اب حرط يروآدوس و هدیدرگ ربارب لصاح

  .دشابیم دیلوت تیفرظ زا لمحت لباق يرادربهرهب خرن لقادح رگنایب

 هــب هــجوت اــب .دــتفایم قاــفتا دصرد 40 رد یتایلمعریغ و یتایلمع ياههنیزه باستحا اب رس هب رس هطقن

 40 اب رگید ترابع هب ای .دنکن ررض ات دیامن دیلوت تیفرظ دصرد 40 دودح اب تسیابیم دحاو ،هحورطم دراوم

 .دش دهاوخ فرص ریغتم ياههنیزه طقف دیلوت هیقب يارب و هدش کلهتسم دیلوت تباث ياههنیزه ،دیلوت دصرد

 

 تیساسح زیلانآ -14-9
 نیــیعت ياــهشزرا اــب هژورپ یهددوس تیلباق هنوگچ هک داد ناشن ناوتیم ،تیساسح لیلحت زا هدافتسا اب

 نیرــتمهم ناوتیم تیساسح لیلحت کمک اب. دنکیم رییغت هبساحم تهج مزال ياهریغتم يارب فلتخم هدش

 لــماع نآ تارــییغت ریثات هب يرتشیب طایتحا اب تابساحم رد و درک یئاسانش ار هژورپ یهددوس رد رثوم لماع

 رــثا تروص هب اهحرط يرسبرس هطقن یبایزرا رد تیساسح لیلحت ًالومعم. دومن دروخرب حرط يریگ هجیتن رد

 هــطقن شهاــک اــی و شیازــفا رد دــیلوت تباث و ریغتم ياههنیزه ،لوصحم دحاو شورف ياهتمیق رد تارییغت
 و شورف تمیق ،هیلوا يراذگهیامرس هب تبسن حرط تیساسح زیلانآ همادا رد .دریگیم رارق رظندروم يرسبرس

  .تسا هدش هئارا یتایلمع ياههنیزه
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