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 Community Basedطرزالعمل تطثیق صىىف الحاقیه مکاتة رسمی ) 

Outreach Classes) 

  مقذمه:

هیلیْى ؽبگشد دس عبل  1افضایؼ ؽوْلیت ؽبگشداى اص کوتش اص ػلیشغن 

ّ ُوچٌیي افضایؼ هکبتت  1394هیلیْى ؽبگشد دس عبل  9ثَ ثیؼ اص  1381

 ،دس عشاعش کؾْس 1394هکتت سعوی دس عبل  16433ثَ  1381 دس عبل 3433اص 

دس ثؼضی هٌبعك ثب هؾکالت جذی دعتشعی ثخقْؿ دختشاى ُن اعفبل  ٌُْص

ّجْد فْافل عْالًی  هختلف اص جولَ یلثَ خذهبت تؼلین ّ تشثیَ ثَ دال

ثشایي اجتوبػی ّ یب فمش سّثشّ اًذ.  –الی هکبتت، هْاًغ فشٌُگی

دس هکبتت جِت ؽبهل عبصی ایي اعفبل  ی هؤحشاعبط، یکی اص ساٍ حل ُب

ایجبد وی ثشای آًِب، خذهبت تؼلیعی ثَ صهیٌَ دعتشّ فشاُن آّسی 

ثشای اعفبل کَ دعتشعی ثَ هکبتت سعوی  دس هحالتی اعت فٌْف الحبلیَ

  دختشاى ثَ دالیل هختلف اهکبى پزیش ًیغت.ثشای ثخقْؿ 

 هذف:

خذهبت دس ثخؼ افضایؼ دعتشعی هتْاصى ثَ  ُذف ػوْهی ّصاست هؼبسف

افضایؼ دعتشعی هتْاصى ّ ُوگبًی ثَ فشفت ُبی " ػجبست اعت اص  تؼلیوی

اعفبل، جْاًبى ّ  ُوَ ، هقئْى ّ ثبکیفیت ثشایهشتجظتؼلیوی 

 "ثضسگغبالى ثخقْؿ صًبى ّ دختشاى دس کؾْس.

، یکی اص اعتشاتیژی ثَ هٌظْس دعت یبثی ثَ ُذف فْقثشایي اعبط ّ 

هی ثبؽذ کَ ُذف ُبی ّصاست هؼبسف ًیض ایجبد ّ تغجیك فٌْف الحبلیَ 

اعبعی آى فشاُن آّسی دعتشعی ثَ خذهبت تؼلیوی ثشای اعفبل ثبصهبًذٍ 

اص هکتت )ثخقْؿ دختشاى( دس هٌبعك ّ هحالتی اعت کَ دعتشعی ثَ هکبتت 

  سعوی ثشای آًِب ثَ دالیل هختلف ّجْد ًذاؽتَ ّ یب هؾکل اعت.  

، فٌْفی (Community-Based Outreach Classes) یب هکبتت سعوی فٌْف الحبلیَ

ثشای اعفبل ثبصهبًذٍ اص ي دعتشعی خذهبت تؼلیوی اًذ کَ ثب ُذف تأهی

هؤعغبت داخلی ّ یب خبسجی  تْعظ ّصاست هؼبسف ّ ، ثغْس هؾتشکهکتت

ایجبد هی گشدًذ کَ  تحت ؽشایظ هؼیي دس عبحبت دّس دعت ّ هٌبعمی

ّ  عویس ( ًجْد هکتت1ولَ اص جالیل هختلف دعتشعی ثَ هکبتت سعوی ثَ د

کیلْ  3اص هکبتت سعوی هْجْد ) اضبفَ تش اص فبفلَ صیبد ّ جْد ( 2
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تحت ًظبست ایي فٌْف  هؾکل ثْدٍ ّ یب اهکبى پزیش ًوی ثبؽذ. ،هتش(

ختن دّسٍ ّ ثؼذ اص  ي هکتت سعوی هْجْد دس هحل خْاٌُذ ثْدًضدیک تشی

الحبق  ّ هغبثك ثَ ًْسم ُبی تؼییي ؽذٍ، هزکْس تغجیك ثَ هکتت سعوی

   هی گشدد. 

 :ایجاد صىىف الحاقیه مراحل

هٌظْسی ّ هْافمَ ّصاست هؼبسف دس ساثغَ ثَ تشتیت دسخْاعت  .1

 تغجیك فٌْف الحبلیَ

اًجبم عشّی اعفبل خبسد اص هکتت دس هحل هْسد ًظش ّ تِیَ  .2

ثَ تفکیک جٌغیت، هحالت ّ  اعفبل خبسد اص هکتتلیغت گضاسػ ّ 

ّ عبیش هؾخقبت ّ هؼلْهبت الصم کَ دس فْسهَ سعوی  ًیبصهٌذی ُب

  ّصاست هؼبسف هٌذسد هی ثبؽذ.

سایگبى  فیضیکیتفبُن ثب هشدم هحل دس ساثغَ ثَ تؼییي هحل  .3

ّ تأهیي اهٌیت ّ حفظ ّ هشالجت اص  تذّیش فٌْف الحبلیَ ثشای

  آى تجِیضات

دس هشکضی  سعوی حجت ّ ساجغتش فٌْف الحبلیَ دس یکی اص هکبتت .4

 هحل 

 هؼبسف.  ّصاست ًْسم  اًتخبة ًبم سعوی هکتت اثتذایی هغبثك ثَ .5

 ایجاد صىىف الحاقیه:  الزم ترای شرایط و معیارهای

فٌْف الحبلیَ هکبتت سعوی ّصاست هؼبسف تحت ؽشایظ ّ هؼیبسُبی ریل 

 ایجبد هی گشدد: 

دسخْاعت ّ هْافمَ هشدم هحل دس ساثغَ ثَ ایجبد فٌْف عٌذ سعوی  .1

  /عبحَ هْسد ًظشدس لشیَالحبلیَ 

 3ّجْد فبفلَ ثیؼ اص عٌذ تأییذیَ سعوی ّصاست هؼبسف هجٌی ثش  .2

دس هحل ّ کیلْ هتش اص لشیَ الی ًضدیک تشیي هکتت سعوی هْجْد 

ّ کَ هغبثك ًْسم ّ هْاسد اعتخٌبیی عبیش هلحْظبت جغشافیبیی 

  ثبؽذ. ّصاست هؼبسف ثْدٍسعوی هْافمَ 

 دس ُش فٌف الحبلیَعفل عي هکتت  33تب  25هْجْدیت حذالل  .3

فٌف دسعی، سعوًب دسخْاعت ایجبد هکتت  4دس فْست داؽتي ثیؼ اص  .4

 اثتذایی سا هغبثك ثَ ًْسم تأعیظ هکبتت تشتیت ّ اسایَ ًوبیذ.

تأهیي اهٌیت ثَ تضویي ّ هْافمَ سعوی هشدم هحل دس ساثغَ عٌذ  .5

ّ حوبیت اص سًّذ  حفظ ّ هشالجت اص تجیِضات آى فٌْف الحبلیَ،

  آهْصػ ّ تذسیظ اعفبل )ثخقْؿ دختشاى( 

 شرایط و معیارهای الزم ترای تأمیه فضای درسی و آمىزشی: 

الحبلیَ تذّیش فٌْف  ثشای آهْصؽی هقئْى ّ هٌبعت فیضیکی تأهیي هحل

ّ یب هی تْاًذ دس هغبجذ، هکبى ُبی ػوْهی هغئْلیت هشدم هحل ثْدٍ ّ 

ُوچٌیي حفظ ّ هشالجت ّ تأهیي یک اتبق دس یک خبًَ ایجبد گشدد. 

هغبثك ثَ ثبیذ  ثْدٍ ّهحل اهٌیت فٌْف الحبلیَ ًیض ثشػِذٍ هشدم 

 حذالل هؼیبسُبی ریل ثبؽٌذ: 
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ّ فضبی کبفی ّ هٌبعت  ؽشایظ فیضیکی خْة، ًْس اتبق داساییک  -

 ؽبگشد سا داسا ثبؽذ.ًفش  33الی  25کَ گٌجبیؼ 

ثخقْؿ ثشای اعفبل داسای ) رکْس ّ اًبث( ّ ثشای ُوَ اعفبل  -

 ثبؽذ. ثَ آعبًی لبثل دعتشط هؼلْلیت

 ّ آة آؽبهیذًی ثبؽذ. داسای تؾٌبة  -

جذّل تمغین اّلبت دسعی ّ تمْین تؼلیوی فٌْف الحبلیَ هغبثك  -

 هؼبسف ثبؽذ.ثَ ًْسم ّصاست 

  وظارت و ارزیاتی از صىىف الحاقیه: شرایط و معیارهای

ثَ هٌظْس تغِیل پشّعَ ػشضَ خذهبت تؼلیوی، حجت ّ ساجغتش ؽبگشداى ّ 

هؼلوبى، تْصیغ کتبة ّ ًظبست اص پشّعَ تذسیظ، الصم اعت کَ ُوَ فٌْف 

تحت ًظبست ًضدیک تشیي هکتت  هاکلسترالحبلیَ اص عشیك ؽوْلیت دس 

سعوی هشکضی هْجْد دس هحل ّ یب ًضدیک تشیي هکتت اثتذایی ّ یب دیگش 

فٌْف الحبلیَ هْجْد کَ اص عشف ّصاست هؼبسف سعویت داؽتَ ثبؽٌذ، 

 لشاس گیشًذ.

ثَ هٌظْس حقْل اعویٌبى اص کیفیت خذهبت تؼلیوی، ُش فٌف الحبلیَ 

هغبثك ثَ ًْسم ّصاست هؼبسف هی هلضم ثَ سػبیت تمْین تؼلیوی عبالًَ 

 ثبؽذ.  

هبٍ  9سّص ُفتَ ّ ثَ هذت  6عبػت ّ دس  3هکبتت اثتذایی، سّصاًَ 

خذهبت تذسیغی اسایَ هی ًوبیٌذ. ثشایي اعبط، عبػبت دسعی فٌْف 

الحبلیَ ًیض ثبیذ دس هغبثمت ثب ًْسم ّ عبػبت تذسیغی تؼییي ؽذٍ 

 ّصاست هؼبسف تٌظین گشدًذ.  

ًظبست ّ اسصیبثی  دس هحل، تْعظ جْاًت ریذخل ریلَ لیفٌْف الحباص 

 فْست خْاُذ گشفت:  

ًظبست تْعظ ؽْسای هذیشیت هکتت کَ ثشای فٌْف الحبلیَ تؼییي  -

 عتؽذٍ ا

ًظبست تْعظ هذیش هکتت هشکضی کَ فٌْف الحبلیَ هشثْط ثَ آى  -

 هکتت هی ثبؽذ.

 ًظبست تْعظ اػضبی ًظبست ّلغْالی هشثْعَ  -

ًظبست تْعظ اداسٍ توْیل کٌٌذٍ ّ یب ُوکبس دس تغجیك فٌْف  -

  الحبلیَ 

 

 شرایط تطثیق صىىف الحاقیه

فٌْف الحبلیَ ثب هجْص ّصاست هؼبسف ّ تحت تفبُوٌبهَ سعوی ثب ّصاست 

هؼبسف تشجیحًب تْعظ هؤعغَ تغجیك کٌٌذٍ داخلی تغجیك خْاُذ ؽذ ّ دس 

الصم سا داسا ًجبؽذ، هی فْستی کَ هؤعغَ تغجیك کٌٌذٍ داخلی ظشفیت 

تْاًذ تْعظ هؤعغَ تغجیك کٌٌذٍ خبسجی دس ُوکبسی ثب هؤعغبت داخلی 

، تب اص عشیك آى ظشفیت تغجیمی هؤعغبت داخلی ًیض ًیض تغجیك گشدد

   استمبء یبثذ.
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ته مکتة رسمی  صىىف الحاقیه شرایط و معیارهای تصذیق دهی و اوتقال

 :مرکسی

عبلَ ، رکْس ّ اًبث( ّاجذ ؽشایظ  9-7اعفبل عي هکتت ) عٌیي  -

 ؽوْلیت دس فٌْف الحبلیَ هی ثبؽٌذ. 

اعتفبدٍ اص فْسم ؽوْلیت ؽبگشداى فٌْف الحبلیَ جِت حجت ّ  -

 ساجغتش ؽبگشداى

حجت ّ ساجغتش ؽبگشداى فٌْف الحبلیَ دس هکبتت سعوی کَ هْلؼیت  -

  ثبؽٌذ.هشکضی داؽتَ ّ تحت کلغتش هکتت هزکْس هی 

 ثب اسصیبثی ّاسصیبثی ّ تقذیك دُی ؽبگشداى فٌْف الحبلیَ  -

ثْدٍ ّ ثبیذ دس هغبثمت ثب آى  هؾبثَتقذیك دُی دس هکبتت سعوی 

 فْست گیشد.

مبل ؽبگشداى فٌْف الحبلیَ ثَ هکبتت سعوی ثب اعتفبدٍ اص اًت -

فْست خْاُذ  تْعظ ّصاست هؼبسف تِیَ ؽذٍ اعت،فْسهَ اًتمبل کَ 

 گشفت.

هؤعغبت تغجیك کٌٌذٍ ّ ُوکبس جِت حجت ّ جوغ آّسی اسلبم ّ  -

ّ تأییذ آى تْعظ سیبعت عیغتن هؼلْهبتی هْسد ًیبص  هؼلْهبت

 اعتفبدٍ ًوبیٌذ. هتزکشٍ سعوی سیبعت ثبیذ اص فْسهَ ُبی هؼبسف

پرداخت معاش معلمان صىىف ایط و معیارهای استخذام، آمىزش و شر

 الحاقیه:

  معلمان صىىف الحاقیه:  استخذام -1

ؽشایظ ّ هؼیبسُبی ریل فْست  اعتخذام هؼلوبى فٌْف الحبلیَ تحت

 خْاُذ گشفت:  

ّ یب عبیش هؤعغبت ُب پٌُْتْى  ،ُب داسالوؼلیي 14فٌف  بىفبسغ -

 تحقیالت ػبلی 

، فبسغبى هکبتت هتْعغَ ّ ْست ًجْد افشاد ّاجذ الؾشایظ فْقدسف -

تحت ؽشایظ خبؿ ّ ثب  ًیضّ حتی پبییي تش   12فٌف یب هؼبدل 

هی تْاًٌذ ثَ حیج  هْافمَ ؽْسای هکتت،تْجَ ثَ هِبست ُب ّ 

تَ ثشای ایي دعتَ اص هؼلوبى آهْصػ الجهؼلن اعتخذام گشدًذ. 

ًیض فشاُن  ،آهْصػ ُبی اص ساٍ دّس دس هحل عکًْت ّ یب ُبی خبؿ

ثشدٍ ّ هِبست عغح تؼلیوی ؽبى سا ثبال  ثتْاًٌذ خْاُذ گشدیذ تب

  ى سا استمبء ثخؾٌذ.ُبیؾب

دس  ًجْد هؼلوبى اًبث دالیل ػوذٍ ػذم ؽْلیت دختشاىیکی اص  -

کبًذیذاى اًبث جِت اعتخذام ثَ ثَ  ، ثٌبثشایيهی ثبؽذ هکبتت

حتی دس فْست داؽتي عغح تؼلین  حیج هؼلن دس فٌْف الحبلیَ

ثَ ایي  دادٍ خْاُذ ؽذ ّ ثیؾتش اسجحیت، 12پبییي تش اص فٌف 

دعتَ اص هؼلوبى آهْصػ ُبی خبؿ ًیض اص عشف ّصاست هؼبسف ّ 

ایي ثَ  لبثل رکشاعت کَ هؤعغبت ُوکبس فشاُن خْاُذ گشدیذ.

فمظ دس فٌْف پبییي تش اص عغح  هؼلوبى اجبصٍ دادٍ هی ؽْد کَ

  تؼلیوی خْیؼ تذسیظ ًوبیٌذ.
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دادٍ خْاُذ ؽذ کَ دس  کبًذیذاًیاعتخذام ثَ  ّلْیتاُوچٌیي،  -

، دس اهْس هشثْط ثَ هشدم هحل لشاسگشفتًَخغت هْسد هْافمَ 

جبهؼَ فؼبل ثْدٍ ّ ثَ کبس ّ تذسیظ دس فٌْف الحبلیَ ػاللوٌذ 

 ثبؽٌذ. 

ُوَ کبًذیذاى هؼلوی دس فٌْف الحبلیَ ثبیذ دس یک اهتحبى  -

اسصیبثی کَ تْعظ هؤعغبت تغجیك کٌٌذٍ ّ یب ُوکبس ّصاست هؼبسف 

صیبثی، ك ایي اهتحبى اسهی گشدد، اؽتشاک ًوبیٌذ. اص عشی تغجیك

ی آًِب ًگشػ ُبعغح هِبست ُب ّ عغح داًؼ کبًذیذاى هؼلوی، 

  هْسد اسصیبثی لشاس خْاُذ گشفت. 
 شرایط و معیارهای آمىزش معلمان  -2

اص هؼلوبى فٌْف الحبلیَ دس ساثغَ ثَ داًؼ هضوًْی، هِبست ُبی  -

ضاى تؼِذ ّ ػاللَ آًِب ثَ ؽغل یتذسیظ، ظشفیت ُبی هذیشیتی ّ ه

دس ؽشّع پشّعَ اعتخذام ّ ثغْس عبالًَ، اسصیبثی ثؼول  هْسد ًظش

 خْاُذ آهذ.  

ثالفبفلَ ثؼذ اص ایٌکَ هؼلوبى فٌْف الحبلیَ سعوًب اعتخذام  -

گشدیذًذ، سٌُوبیی ؽغلی ّ آهْصػ ُبی الصم ثشای آًِب فشاُن 

خْاُذ گشدیذ ّ ػالٍّ ثشآى، ثَ کْسط ُبی آهْصؽی داخل خذهت ًیض 

کَ عبالًَ تْعظ هؤعغَ تغجیك کٌٌذٍ ّ یب ّصاست هؼبسف فشاُن هی 

یي، توبهی هْاد آهْصؽی فشاُن گشدد، هؼشفی خْاٌُذ ؽذ. ُوچٌ

ؽذٍ تْعظ هؤعغَ تغجیك کٌٌذٍ، لجل اص تغجیك دس کْسط ُبی 

 تأییذ ّصاست هؼبسف لشاسخْاٌُذ گشفت.     اسصیبثی ّ آهْصؽی، هْسد 
 ثثت و راجستر معلمان  -3

ُوَ هؼلوبى فٌْف الحبلیَ ثَ حیج هؼلوبى فٌْف الحبلیَ دس  -

یي هؼلوبى ُوچٌیي دس ّصاست هؼبسف حجت ّ ساجغتش خْاٌُذ ؽذ. ا

ًیض حجت ّ ساجغتش خْاٌُذ ؽذ تب اعویٌبى هکبتت سعوی هشکضی 

حبفل گشدد کَ هؼلْهبت هشثْط ثَ ایي هؼلوبى دس عیغتن 

ثَ ُوَ  هؼلْهبتی اداسٍ هؼبسف ًیض دسد ّ ًگِذاسی هی ؽْد.

هؼلوبى فٌْف الحبلیَ سٌُوبیی ُبی الصم دس ساثغَ ثَ ؽغل ؽبى 

ّ  ثشاعبط آى اص الیحَ ّظبیف، هغئْلیت ُبؽذ تب اسایَ خْاُذ 

ثَ ػٌْاى ثخؾی اص حذالل اعتٌذسدُبی آهْصػ  خْیؼعشص علْک 

ثب اهضبی آى ثَ تغجیك الیحَ ّظبیف آگبُی حبفل ًوْدٍ ّ  هحلی،

  ثغپبسًذ. سعوی ّ ایفبی هغئْلیت ُبیؾبى تؼِذ
 پرداخت معاش و حق السحمه -4

هؼیبسُب ّ ًْسم ُبی هؼبؽبت هؼلوبى فٌْف الحبلیَ هغبثك ثَ  -

هؼلوبًی خْاُذ ثْد کَ حذالل ّ هغبثك ثَ هؼبػ ّصاست هؼبسف 

هؼیبسُبی تؼییي ؽذٍ ثشای هؼلوبى فٌْف الحبلیَ سا تکویل کشدٍ 

  ثبؽٌذ.  

داؽتَ  12ي تش اص فٌف لوبًی کَ عغح تؼلیوی پبییثشای آًؼذٍ هؼ -

ثَ اعتخذام ؽذٍ ثبؽٌذ(  خبؿاعتخٌبیی ّ تحت ؽشایظ ثبؽٌذ ) 

ثشای  هٌظْس استمبی عغح تؼلیوی آًِب، افضایؼ تذسیجی هؼبػ

% 63دس فْستی کَ ایي هؼلوبى آًِب دس ًظشگشفتَ ؽذٍ اعت. 

هغتحك دسیبفت ًقف هؼبػ خْاٌُذ  ،تؼلیوبت ؽبى سا تکویل ًوبیٌذ

هؤعغَ تغجیك  ، هؼبػ آًِب اص عشف12ثْد ّ دس فْست تکویل فٌف 

دس فٌْف الحبلیَ ّ یب ّصاست هؼبسف تأدیَ خْاُذ ؽذ.  کٌٌذٍ
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دس ثشای آى هْجْدیت تخقیـ دس تؾکیل ّ  ثغت هزکْس ؽوْلیتفْست 

فٌف هؼلن ثشای ّصاست هؼبسف، ّصاست هؼبسف هکلف اعت  ثْدجَ

یک کلغتش تحت فٌف هزکْس ًیض ثْدٍ ّ  12الحبلیَ کَ فبسؽ فٌف 

هغبثك پزیشفتَ ّ ثَ حیج هؼلن سعوی  ثبؽذ، ّی سا هکتت هشکضی

ثَ هؼیبسُبی هشثْعَ ثشای هؼلن هزکْس هؼبػ تؼییي ّ تأدیَ 

  . ًوبیذ

ًظبست اص حبضشی هؼلوبى هغئْلیت ؽْسای هکتت خْاُذ ثْد ّ  -

ّصاست هؼبسف ّ هؤعغَ تغجیك کٌٌذٍ ًیض اص حبضشی هؼلوبى ثغْس 

دس . ُفتَ ّاس ّ هبُْاس ًظبست ّ کٌتشّل ثؼول خْاٌُذ آّسد

فٌْف  بىفْستی کَ ّصاست هؼبسف هغئْلیت پشداخت هؼبػ هؼلو

سعوًب ثپزیشد، گضاسػ حبضشی هؼلوبى هزکْس ثبیذ ثَ الحبلیَ سا 

هکتت هشکضی کَ هغئْلیت ًظبست اص ُوبى فٌْف الحبلیَ سا 

تب ثشاعبط آى هؼبؽبت هؼلوبى هزکْس  اسعبل گشددثشػِذٍ داسد، 

هؤعغَ تغجیك کٌٌذٍ هغئْلیت اّهب دس فْستی کَ تأدیَ ؽْد. 

، پشداخت هؼبػ هؼلوبى فٌْف هزکْس سا ثشػِذٍ داؽتَ ثبؽٌذ

پشّعَ ّ هؼلوبى هزکْس هی تْاًذ هغبثك ثَ  پشداخت هؼبؽبت

     فْست گیشد. هؤعغَ هشثْعَهؼیبسُبی 

 شرایط و معیارهای تصذیق معلمان صىىف الحاقیه

ی لبثلیت ُباهتحبى هلی هی تْاًٌذ دس  هؼلوبى فٌْف الحبلیَ -

اصی هی گشدد، اؽتشاک هؼلوبى کَ تْعظ ّصاست هؼبسف ساٍ اًذ

ذٍ هؼلوبى فٌْف الحبلیَ کَ اهتحبى هزکْس سا ثب ًوبیٌذ. آًؼ

سعوی هْفمیت عپشی ًوْدٍ ثبؽٌذ، هغتحك دسیبفت تقذیك ًبهَ 

  ّصاست هؼبسف خْاٌُذ ثْد.هؼلوی اص 

 تهیه کتة و مىاد درسی 

اعتفبدٍ اص یکی اص هؼیبسُب ّ ؽشایظ الصم ثشای فٌْف الحبلیَ،  -

دس فٌْف کتت دسعی ّصاست هؼبسف  تذسیظ ًقبة سعوی هّلی ّ

ثشخی هْاد آهْصؽی کَ سعوًب الحبلیَ هی ثبؽذ. ػالٍّ ثشایي، 

ثبؽٌذ، ًیض هی تْاًذ ثَ هْسد تأییذ ّصاست هؼبسف لشاسگشفتَ 

دس فٌْف الحبلیَ  تؼلینّ ثَ هٌظْس ثِجْد کیفیت  ػٌْاى هکول

  هْسد اعتفبدٍ لشاسگیشًذ. 

ت هؤعغب دسفْست هْافمَ ّصاست هؼبسف، چبپ کتت دسعی هْسد ًیبص -

تِیَ ّ چبپ  پشّعَ ػوْهی تغجیك کٌٌذٍ ّ هؤعغبت ُوکبس دس صهبى

 بٌُگی ُبی الصم فْست خْاُذ گشفت.، تغِیل ؽذٍ ّ ُوکتبة

 فٌْف الحبلیَ ؽبگشداىلْاصم هْسد ًیبص عبیش تِیَ تجِیضات ّ  -

  بی ّصاست هؼبسف فْست خْاُذ گشفت.ثشاعبط هؼیبسُ

 میه تىدجه و مصارف صىىف الحاقیه شرایط و معیارهای تخ

ؽبهل هْاسد  تخویي ُضیٌَ فی ؽبگشد دس فٌْف الحبلیَهحبعجَ ّ  -

. 3کیت ؽبگشد، هقبسف . 2هؼبػ هؼلن، هقبسف . 1آتی خْاُذ ثْد: 

ط ثَ تحشک . هقبسف هشث5ْ، کیت فٌف . هقبسف 4کیت هؼلن ، هقبسف 
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. هقبسف 7تأعیظ ّ آهْصػ ؽْسا، . هقبسف هشثْط ثَ 6اجتوبػی، 

  هؼلن  آهْصػهشثْط ثَ 

ؽبهل هْاسد آتی هی  ػولیبتیهقبسف تخویي ثْدجَ هحبعجَ ّ  -

. 3هقبسف ًظبست، . 2هؼبػ کبسهٌذاى هؤعغَ، . هقبسف 1 ثبؽذ:

 هقبسف اداسی(  .4 هقبسف تشاًغپْست ّ

% اص 13 % الی5اص  هقبسف اضبفی/ اداسیتخویي ثْدجَ هحبعجَ ّ  -

 هجوْع کل لیوت پشّژٍ دسًظشگشفتَ ؽذٍ هی تْاًذ.

 

 

 


