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  : نیودت و هیهت

  للملا نیب روما و یمومع طباور لک هرادا



  روشک یتسیزهب نامزاس

 1399 تشهبیدرا

 

  همدقم

 و یتیامح نامزاس یلاعتم فادها هب لین رد یمومع طباور يالاو هاگیاج تیمها هب رظن ، لاعتم دنوادخ زا تناعتسا اب
 تراظن تحت زکارم و اه نمجنا ، تاسسوم و اه ناتسا ياه یمومع طباور راثآ نیرترب هراونشج  ، یتسیزهب یصصخت
 يارب یناتسا راثآ یسررب اب و یلم تروصب یتسیزهب ياه یمومع طباور یلخاد هراونشج نیلوا ناونع هب  روشک یتسیزهب
  دش دهاوخ رازگرب لیذ فادها اب 1399 لاس رد راب نیلوا

 

  : فادها

 هسسوم و زکرم ، نامزاس تیریدم رد اه یمومع طباور هاگیاج هعسوتو تیوقت

  راک رد يروآون و تیقالخ هب هجوت روظنم هب  ناراکمه نیب ملاس تباقر يزاس رتسب

  زور ياه درادناتسا قباطم یمومع طباور یلخاد ياه تیفرظ زا هدافتسا اب ینامزاس هیلاع فادها ندرب شیپ

 یمومع طباور و تاطابترا فلتخم ياه هصرع رد زاتشیپ و  قالخ ، دعتسم ناراکمه ییاسانش

  ناراکمه رگید يارب هراونشج رد بختنم رترب راثآ زا يزاس وگلا

 هراونشج رد ربارب تروصب اهناتسا و اهناتسرهش هطساو یب و لاعف تکراشم

 هراونشج رد يرنه و یشزومآ  درکیور هب هجوت

  



 

  :هراونشج رد تکرش  ياهشخب

 

 : ییا هناسر تادیلوت -1

     سکع  

 ) نشیمینا ، یفارگ نشوم ، دنتسم ، هاتوک ملیف ، پیلک ، رزیت  لماش  ( ملیف

  یفارگوفنیا و  رتسوپ

  يربخ ویدار دیلوت و  تسکداپ

 

 هک تسکداپ و رتسوپ ، ملیف سکع لماش ییا هناسر تادیلوت نیرتهب زا رثا 2 رثکادح شخب ره شخب  رد 
  . دشاب ناتسا یتسیزهب  ریخا لاس کی لوصحم

 :)يزاجم ياضف رد تیلاعف(کینورتکلا تاطابترا -2

 لاسرا هب زاین هک دشاب یم اه ناتسا تیاس بو رابخا و بلاطم یفیک و یمک یسررب لماش شخب نیا ( تیاس بو
  ) دوش یم یسررب اه ناتسا تیاس بو  و تسین راثآ

 ملیف ياه بلاق رد حیحص و ینغ ياوتحم زا هدافتسا طاحل هب یعامتجا ياه هکبش دصر(  یعامتجا ياه هکبش
 زا راثآ زین شخب نیا رد هک گتشه و تیالیاه ، يروتسا ياه تیلباق زا هدافتسا اب ... و سکع ، یفارگ نشوم ،
 ). دشاب یمن راثآ لاسرا هب زاین و هدش شجنس اه ناتسا يزاجم ياضف

 هناخریبد هب و هدومن لیمکت ار کینورتکلا تاطابترا مرف دنناوت یم شخب نیا رد تکرش یضاقتم ياهناتسا
 . دنیامن لاسرا

 

 :  يربخ شخب -3

  هتشذگ لاس کی یط ناتسا یتسیزهب طسوت هدش هتشون رابخا   نیرتهب زا رثا ود  ربخ          

 هتشذگ لاس کی یط ناتسا یتسیزهب طسوت هدش هتشون ياه شرازگ نیرتهب زا رثا ود  شرازگ         

 هتشذگ لاس کی یط ناتسا یتسیزهب طسوت هدش هتشون وگتفگ  نیرتهب زا رثا ود وگتفگ          

  : هژیو شخب -4
 و یفارگوفنیا و رتسوپ ، ملیف سکع لماش ار دوخ رثا کی رثکادح  شخب نیا رد دنناوت یم ياه ناتسا
 . دنیامن لاسرا هراونشج هناخریبد هب انورک رد یتسزهب عوضوم اب تسکداپ
 

  درکمع یبایزرا ياه صخاش -5
 هراونشج رد رترب ناتسا هک هتشذگ لاسکی رد اه ناتسا درکلمع یبایزرا ياه صخاش تازایتما یسررب
  . دش دهاوخ ریدقت و یفرعم
 

 

 :لاسرا تلهم و راثآ دیلوت نامز



 دادرخ نایاپ  ات 98 هامریت يادتبا زا ،هلاسکی ینامز هزاب رد ناتسا ياههمانرب هب طوبرم دیاب یلاسرا راثآ
 تدم نیا زا جراخ یلاسرا راثآ .دوش جرد هطوبرم مرف رد دیاب رثا دیلوت خیرات( . دشاب یم 99 هام
 ).دش دهاوخن  یسررب

  .دشاب یم     30/5/1399   خیرات ات ،راثآ لاسرا تلهم

 .دش دهاوخن يرواد و دشابیمن شریذپ دروم ؛دوش لاسرا روکذم تلهم زا سپ هک يراثآ -

 

  : هراونشج تاررقم
 . دوش یمن هداد تدوع یلاسرا راثآ -

 نارواد يارب شخب ره رد ادج تروصب دیاب راثآ و تسا توافتم رگید شخب اب شخب ره نارواد هکنیا هب هجوت اب -
 هناخریبد هب هطوبرم ياه مرف هارمه هب  هدش کیکفت و   DVD  تروصب  ، يرادا همان اب دیاب راثآ  دوش لاسرا هطوبرم
  . دوش لاسرا ازجم DVD کی  شخب ره يارب . دوش لاسرا هارونشج

 زا دعب راثآ و دوش لاسرا هراونشج هناخریبد هب ررقم تلهم رد هک دش دهاوخ يرواد هراونشج رد يراثآ اهنت-
 . دش دنهاوخن یسررب خیرات نآ

 . دشاب یم راثآ لاسرا و هراونشج رد تکرش مزلتسم هراونشج رد روضح-

 ناتسا هدهع هب راثآ دروم رد تیکلام تاعبت هنوگره تس یهیدب دشاب یم هدنتسرف ناتسا ، یلاسرا رثا بحاص-
  . دشاب یم هدنتسرف

 . دیامن رازگرب هاگشیامن یلاسرا راثآ زا دناوت یم هراونشج هناخریبد-

 راثآ ، شخب ره رد هدش نییعت تیفرظ زا شیب راثآ لاسرا تروص رد ، یلاسرا راثآ تیدودحم هب هجوت اب -
  . دش دهاوخن یسررب

 .دشاب هدش دیلوت 30/3/99 تیاغل 1/4/98 ینامز هزاب رد دیاب رثا-

 .تفرگ دهاوخن رارق يرواد دروم تروصنیا ریغ رد دشاب همان هویش قباطم ًاقیقد هتشر ره رد یلاسرا راثآ دادعت-
 ،نشیمینا ،دنتسم( :ملیف     رتسوپ 2رثکادح:رتسوپ   سکع 3رثکادح :سکع لماش یلاسرا راثآ دادعت-
  .دوش لاسرا رثا  3 رثکادح مادک ره زا هبحاصم ،شرازگ،ربخ  ،  )رثا 2 رثکادح مادک ره  پیلک و رزیت

 

 

 

 : هراونشج هناخریبد
 علض نارهت یناشن هب روشک یتسیزهب ینامزاس للملا نیبروما و یمومع طباور لک هرادا هراونشج یمئاد هناخریبد
 یناشن هب دیاب راثآ هک دوب دهاوخ . 8 هقبط روشک یتسیزهب نامتخاس شخب ضایف دیهش نابایخ رهش كراپ یلامش
 . ددرگ لاسرا فوصوم

 

  نارواد تایه
  توعد راثآ یسررب يارب هراونشج هناخریبد طسوت شخب ره رد صخاش دارفا و دیتاسا زا راثآ يرواد روظنم هب .1
  . دش دهاوخ يراکمه هب



 

 

 هراونشج نابطاخم
 یتلودریغ زکارم و اه نمجنا ، تاسسوم و روشک رسارس  ياهناتسا یتسیزهب ياه یمومع طباور هراونشج نیا نابطاخم
  . دنشاب یم اه ناتسا یتسیزهب تراظن تحت

 زا ازجم شخب نیا رد و هدرک تکرش ییا هناسر تادیلوت شخب رد دنناوت یم یتسیزهب نامزاس رظن تحت تاسسوم 
 و یفارگ وفنیا و رتسوپ ، ملیف ، سکع ياه شخب مادک ره زا هک  دنزادرپب تباقر هب اهناتسا یتسیزهب یمومع طباور
  . دش دهاوخ هدیزگرب بختنم ناونعب رثا کی تسکداپ

 

 

 :راثآ شجنس ياهرایعم

Ø یتاغیلبت رصانع زا هدافتسا اب   نامزاس ياهيژتارتسا و فادها نییبت تهج رد مایپ لاقتنا 
Ø میهافم نایب رد تاطابترا لوصا يریگراکب  
Ø و یمرف راتخاس ،کیفارگ یحارط( راثآ مرف رد یسانش ییابیز لوصا زا هدافتسا ...( 
Ø راثآ يرهاظ بلاق و نومضم نیب یگنهامه دوجو 
Ø شخب ره درادناتسا لوصا و دعاوق و ینف تاکن هب هجوت 

  



 
 

 :سکع  )فلا
 .دنشاب هدش یساکع هدش مالعا هزاب رد تسیابیم اهسکع  -1
 مرف و اوتحم رد تعدب و تیقالخ -2
 سکع تیدنس ظفح  -3
 )... و ریوصت تیفیک ،زیاس ریظن( ینف تاکن تیاعر -4
  یساکع یسانش ابیز لوصا تیاعر -5
 .دنوش هئارا هدرشف حول يور رب Dpi 300 اب و cm 50x70 زیاس رد دیاب یلاسرا ياه سکع -6

 .دوش لاسرا هراونشج رد تکرش يارب سکع  هعطق 2 رثکادح تسا رکذ هب مزال
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 سکع شخب :فلا هرامش مرف

 تاحیضوت ساکع مان یکع تبث خیرات فیدر

  نامزاس رد لغاش ساکع 

 دشاب یمن دشابیم

      

      



 

 نشیمینا ، یفارگ نشوم ، دنتسم ، هاتوک ملیف ، پیلک ، رزیت :ملیف )ب
  )رثا 2 رثکادح( 
  . ددرگ دیق دیاب عوضوم يراپس نورب تروص رد . دشاب راثآ یمامت هارمه دیاب رثا بحاص مان :مهم رکذت
 .دشاب هقیقد 3رثکادح پیلک و هقیقد 2 رثکادح نشیمینا و یفارگ نشوم ،رزیت
 ) هقیقد 45 رثکادح (.دشاب یتسیزهب ياهتیلاعف ای یفرعم نوماریپ دنتسم و هاتوک ملیف
     

 ملیف شخب :ب هرامش مرف

 :رثا ناونع
 :فده نابطاخم
 
 

 راک يارجا خیرات
 

 :نایاپ                                       :عورش

  نادرگراک
  هدنسیون
  : هدننک رشتنم هناسر
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 :یفارگوفنیا و رتسوپ )ج
 ) ... و یلم/یناتسا ياه حرط ،اهرانیمس ،اه شیامه يارب هک  نامزاس ياهتیلاعف اب طبترم )رتسوپ حرط(رتسوپ2رثکادح
  .دریگیم رارق یسررب دروم هدش یحارط

  یفارگوفنیا و رتسوپ شخب :ج هرامش مرف

 تاحیضوت حارط مان یحارط خیرات فیدر

  نامزاس رد لغاش  حارط 

 دشاب یمن دشابیم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اه يرازگربخ و تاعوبطم اب طابترا شخب يرواد ياهرایعم -  

 )دوش لاسرا دروم  2 رثکادح  شخب ره زا(   وگتغگ)ج  شرازگ)ب ربخ)فلا ياههتشر لماش شخب نیا راثآ        

 : ربخ ) د

  . دشاب هتشاد ار ياهفرح ياهدرادناتسا دیاب اهنامزاس و ناتسا یمومع طباور يوس زا يدیلوت رابخا
  :شرازگ )ه
 /ناتسا زا هدش مادختسا راگنربخ ای نامزاس /ناتسا یمومع طباور ریدم طسوت هدش هیهت یصاصتخا شرازگ
 نامزاس
 )رفس شرازگ ،صخش زا شرازگ ،لحم زا شرازگ ،ینادیم ،یفیصوت( یتاعوبطم شرازگ عاونا زا یکی
 :وگتفگ )ي
 ناتسا یتسیزهب مادختسا راگنربخ ای نامزاس /ناتسا یمومع طباور ریدم طسوت هدش هیهت یصاصتخا يوگتفگ
 )یتاعوبطم هبحاصم ،خساپ و شسرپ هویش هب هبحاصم ،دنلب يهبحاصم( هبحاصم عاونا زا یکی

 
 
 
 
 

 ربخ شخب : د هرامش مرف
 مادقا/متیآ حرش متیآ

  یششوپ ای يدیلوت

  راشتنا خیرات
  اه هناسر رد باتزاب

 

 شرازگ :ه هرامش مرف
 مادقا /متیآ حرش متیآ

  شرازگ عوضوم
  شرازگ خیرات

  اههناسر رد باتزاب

 

      

      



 هبحاصم : ي هرامش مرف

 مادقا /متیآ حرش متیآ

  هدنوش هبحاصم

  هبحاصم خیرات
  اههناسر رد باتزاب

 
  



 
 

 :)يزاجم ياضف رد تیلاعف(کینورتکلا تاطابترا

 يزاجم ياضف رد یمومع طباور دصر  اب  اه ناتسا یبایزرا و دشاب یمن رثا لاسرا هب زاین شخب نیا رد
  . دنیامن لیمکت ار ریز مرف دیاب شخب نیا رد تکرش ضاقتم ياه ناتسا و دش دهاوخ ماجنا

 

 کینورتکلا تاطابترا شخب مرف

  : ناتسا مان
 
  تیاس سردآ
 : رابخا دصر روظنم هب يزاجم ياضف تاحغص سردآ
 

 رد تکرش یضاقتم .......... ناتسا یتسیزهب یمومع طباور ریدم    .................. بناجنیا
 جردنم بلاطم مامت تحص هک  مشاب یم اه یمومع طباور هراونشج کینورتکلا تاطابترا شخب
  . منک یم دیئات ار ......................... هناماس رد
 
 

 اضما
 
 

 

  . دشاب یمن رثا لاسرا هب زاین درکلمع یبایزرا صخاش

 


