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 19-دیووک ھب طوبرم تاعالطا

  اتربلآ رد ١٩-دیووک یھنازور تمالس ینیبزاب تسرھف
 )لاس١٨ ریز دارفا یارب(
 
 تایلک
 تسرھف نیا لومشم ،لاس ١٨ یالاب یناتسریبد نازومآشناد لماش ،١٢ ھیاپ ات کدوکدھم عطقم زا نازومآشناد نینچمھ و ناکدوک مامت
 نیا لیمکت اب ،اھتیلاعف ریاس رد تکرش ای کدوکدھم و ھسردم ھب نتفر زا لبق زور رھ دیاب نازومآشناد یرگلابرغ .دنتسھ ینیبزاب
 .دنشاب ھتشاد زاین دوخ تسرپرس ای نیدلاو کمک ھب یرگلابرغ تسرھف نیا لیمکت یارب ناکدوک تسا نکمم .دریگ تروص تسرھف
 
 لماش اداناک تلود یاھزرم و ھنیطنرق ،شیامزآ ،رفس یاھلمعلاروتسد زا هدرک رفس اداناک زا جراخ ھب ھتشذگ زور 14 رد ناتدنزرف رگا
 .دینک یوریپ رطخرپ یاھطیحم رد روضح اب ھطبار رد تیفاعم یاراد نارفاسم یاھیدنمزاین ھیلک
 تشادھب یاھلمعلاروتسد قباطم دیاب هدش مالعا 19-دیووک ھب التبم 1دروم یناگمھ تشادھب یوس زا ھتشذگ زور 10 رد ناتدنزرف رگا
 .دوش ھلوزیا یناگمھ
 
  
 :لاس ١٨ ریز دارفا یارب یرگلابرغ یاھشسرپ

 ؟تشاد 19-دیووک ھب التبم دروم اب یگداوناخ سامت ھتشذگ زور 14 رد امش کدوک ایآ  )1
 دروم اب ای تسھ 19-دیووک ھب التبم دروم ھک دنکیم یگدنز یلزنم نامھ رد ھک یدرف :یگداوناخ سامت
  .هدوب کیدزن و ینالوط ،بترم لماعت رد 19-دیووک ھب التبم
 ار کدوک زا میقتسم تبقارم ھک یسک ای هدیباوخ اھنآ لزنم رد بش ھک ینامھم ،اھرھاوخ و اھرداربً الثم
 .ھتشاد هدھعھب

 ریخ ھلب
 

 :2تسا لماک ینمیا دقاف امش کدوک و تسا تبثم خساپ رگا 
 زا زور 14 ات اھتیلاعف رگید ای/و یتبقارم یاھتیلاعف رد و دورن ھسردم ھب و دنامب لزنم رد کدوک تسا مزال •

 2 شسرپ ھب تسا مئالع یاراد امش کدوک رگا .دشاب ھتشادن روضح مئالع شیاپ و ندوب ضرعم رد زور نیرخآ
 .دیورب
 .دیورب 2 شسرپ ھب ،تسا یفنم 1 شسرپ ھب خساپ رگا

 :دھدیم ناشن دوخ رد ار ریز یلصا مئالع )دیدشت ای( زورب کدوک ایآ )2
 بت

 رتالاب ای دارگیتناس ھجرد ٣٨
 ریخ ھلب

 

 ندرک ھفرس
  مسآ دننام هدش ھتخانش طیارش ای لیالد ریاس اب طبترمریغ ،لومعم دح زا شیب ،موادم

 ریخ ھلب

 سفن یگنت
 یاھیرامیب ای ای لیالد اب طبترمریغ ، ندیشک قیمع سفن ھب ندوبن رداق ،ندز سفنسفن نودب ،موادم
 مسآ دننام رگید یهدشھتخانش

 ریخ ھلب

 ییاشچ ای ییایوب سح نداد تسد زا
  یبصع تالالتخا ای تیساسح عاونا دننام رگید یهدشھتخانش طیارش ای للع اب طبترمریغ

 ریخ ھلب

 :تسا تبثم 2 شسرپ مئالع زا کیرھ ھب خساپ رگا
 

 اتربلآ 19-دیووک مالعالباق یرامیب یامنھار فیرعت قبط یلامتحا یدروم ای هاگشیامزآ دییأت دروم یالتبا 1
 دشاب هدش یرپس یو یزودود یرس رد مود زود زا زور 14 و هدرک تفایرد ار 19-دیووک نسکاو لماک یرس ھک یدرف 2
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 ای دوش ھلوزیا CMOH Order 39-2021 لمعلاروتسد قباطم ،مئالع عورش نامز زا زور ١٠ تدم ھب کدوک تسا مزال •
 .دشاب ھتفای دوبھب ،ھنازور یاھتیلاعف ھب تشگزاب زا لبق و دشاب یفنم یو ١٩-دیووک شیامزآ باوج

 تامدخ نیالنآ یبایزرا رازبا زا ،نویسالوزیا صوصخ رد رتشیب تاعالطا تفایرد و شیامزآ ماجنا تھج یگنھامھ روظنم ھب •
 .دییامن لصاح سامت ٨١١ هرامش اب ای هدافتسا اتربلآ یتشادھب

 .دیورب 3 شسرپ ھب ،تسا یفنم 2 شسرپ مئالع یمامت ھب خساپ رگا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دھدیم ناشن دوخ رد ار ریز مئالع ریاس )دیدشت ای( زورب کدوک ایآ )3
 زرل
  درس یاوھ رد ندوب نوریب اب طبترمریغ ،بت نودب

 ریخ ھلب

 درد اب هارمھ علب/درد ولگ
  سکالفیر ای یلصف یاھ تیساسح دننام رگید یهدشھتخانش طیارش/للع اب طبترمریغ

 ریخ ھلب

 ینیب یگتفرگ /شزیربآ
  درس یاوھ رد ندوب نوریب ای یلصف یاھتیساسح دننام رگید یهدشھتخانش طیارش ای للع اب طبترمریغ

 ریخ ھلب

 یگتسخ/یشوخان ساسحا
 ،یگدرسفا دننام هدش ھتخانش طیارش ای للع ریاس اب طبترمریغ ،نادازون رد بسانمان ھیذغت ،یژرنا دوبمک
 یناھگان ھمدص ندمآ دراو ای دیئوریت درکلمع لالتخا ،یباوخیب

 ریخ ھلب

 لاھسا ای و غارفتسا ،عوھت تلاح
  ریذپکیرحت هدور مردنس ای وراد فرصم ،بارطضا دننام رگید یهدشھتخانش طیارش ای لیالد اب طبترمریغ

 ریخ ھلب

 ھیجوت لباقریغ ییاھتشایب
  وراد فرصم ای بارطضا دننام رگید یهدشھتخانش طیارش ای لیالد اب طبترمریغ

 ریخ ھلب

 یلصفم/ینالضع یاھدرد
 تیمودصم ای زورترآ دننام رگید یهدشھتخانش طیارش ای لیالد اب طبترمریغ

 ریخ ھلب

 دردرس
  نمزم نرگیم ای یشنت یاھدردرس دننام رگید یهدشھتخانش طیارش ای لیالد اب طبترمریغ

 ریخ ھلب

 )دوشیم ھتخانش مشچ یزمرق ناونع ھبً الومعم ھک( ھمحتلم مرو
 

 ریخ ھلب

 :تسا تبثم 3 شسرپ مئالع زا یکی ھب خساپ رگا
 .دیشاب ھتشاد رظن تحت ار یو تیعضو تعاس ٢۴ تدم ھب و دیراد هاگن ھناخ رد ار دوخ کدوک •
 و ھسردم ھب تسا بوخ یفاک هزادنا ھب وا لاح ھک ینامز دناوتیم دشاب یدوبھب ھب ور وا مئالع ،تعاس ٢۴ زا سپ ھجنانچ •

 .تسین مزال شیامزآ ماجنا ،تروص نیا رد .ددرگرب ھنازور یاھتیلاعف
 زا ،شیامزآ ماجنا موزل نییعت تھج )دومن زورب یفعاضم مئالع ای( دش دیدشت ای تفاین دوبھب تعاس ٢۴ زا سپ وا مئالع رگا •

 .دییامن لصاح سامت ٨١١ هرامش اب ای دینک هدافتسا اتربلآ یتشادھب تامدخ نیالنآ یبایزرا رازبا
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 :تسا تبثم 2 شسرپ مئالع زا دروم ود زا شیب ای ود ھب خساپ رگا
 .دیراد هاگن ھناخ رد ار دوخ کدوک •
 لصاح سامت ٨١١ هرامش اب ای دینک هدافتسا اتربلآ یتشادھب تامدخ نیالنآ یبایزرا رازبا زا ،شیامزآ ماجنا موزل نییعت تھج •

 .دییامن
 زا تعاس 24 لقادح ھکنآ طرش ھب ،ددرگزاب ھنازور یاھتیلاعف و ھسردم ھب ،مئالع ندش فرطرب زا سپ دناوتیم امش کدوک •

 .دشاب ھتشذگ یو مئالع زورب نامز
 :تسا یفنم اھشسرپ یمامت ھب خساپ رگا

 .دبای روضح اھتیلاعف ریاس ای کدوکدھم ،ھسردم رد دناوتیم امش کدوک •
 
 ١٠ تدم ھب ،تسا هدرک ھبرجت ای دراد ار الاب یاھتسیل رد جردنم مئالع زا کی رھ امش کدوک ھک یتروص رد :دیشاب ھتشاد ھجوت افطل
 ای موادم تبقارم زکارم ھبوا ندروآ زا ،) دشاب رتینالوط ھک مادک رھ( دنور یم نیب زا مئالع ھک ینامز ات ای مئالع عورش نامز زا زور
 .دشاب ھتفای دوبھب و هدوب یفنم یو یانورک شیامزآ باوج ھکنیا رگم .دییامن یراد دوخ ساسح تبقارم
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