
يروصنم  هایس  مثیم  رتکد  ياقآ  بانج 

یکشزپ  یسدنهم  هورگ  یملع  تئیه  مرتحم  وضع 

مارتحا مالس و  اب 

یکشزپ هدکشناد  ( TDO  ) يروانف هعسوت  رتفد  لوئسم  تمـس  هب  هلیـسونیدب  یلاعترـضح ، دنمـشزرا  تایبرجت  دهعت و  یگتـسیاش ، هب  رظن      

ياهروحم نارگشهوژپ  اب  هدنزاس  لماعت  يرارقرب  هدکشناد و  یـشهوژپ  ياروش  تاسلج  رد  تکرـش  اب  مراد  راظتنا  یلاعبانج  زا  .دیوشیم  بوصنم 

: دیهد رارق  يراک  تیولوا  رد  ار  لیذ 

تمالس يروانف  هعسوت  يدربراک و  ياه  هژورپ  يارجا  تهج  هدکشناد  ینیلاب  هیاپ و  مولع  دیتاسا  طابترا  تیوقت  - 1

روحم لوصحم  يدربراک و  ياهشهوژپ  تمس  هب  یشهوژپ  ياه  حرط  اه و  همان  نایاپ  تیاده  رد  شالت  - 2

ناینب شناد  ياه  هتسه  يروانف و  ياهدحاو  لیکشت  هب  نایوجشناد  تیاده  - 3

ناینب شناد   ياه  تکرش  يروانف و  ياهدحاو  تبث  ياتسار  رد  نایوجشناد  هب  هرواشم  هئارا  - 4

نایوجشناد رد  یهورگ  راک  هیحور  تیوقت  - 5

تمالس هزوح  یعقاو  تالکشم  لح  ياتسار  رد  نایوجشناد  قالخ و  دیتاسا  زا  لکشتم  رکف  قاتا  داجیا  - 6

هدکشناد مرتحم  دیتاسا  نایوجشناد و  هناروانف  ياه  تیلاعف  شیاپ  - 7

نایوجشناد دیتاسا و  تهج  يروانف  یشزومآ  ياه  هرود یشزومآ و  ياههاگراک  يرازگرب  - 8

یکشزپ  هدکشناد  رد  تمالس  يروانف  تیاس  بو  يزادنا  هار یحارط و  نایوجشناد و  یملع و  تأیه  ءاضعا  يروانف  تاعالطا  يروآ  عمج - 9

هاگشناد  یهاگراک  یهاگشیامزآ و  تامدخ  زا  هدافتسا  تهج  نایوجشناد  یفرعم  یتاقیقحت و  ياهشخب  نیب  يراکمه  تیوقت  - 10

ناتسا ياهتیولوا  هب  هجوت  اب  یلغش  ياه  تصرف داجیا  تهج  يزاسرتسب  يروانف و  یشهوژپ و  ياه  هدیا  کناب  لیکشت  - 11

تمالس هزوح  رد  يروانف  شرتسگ  رد  دعتسم ، نایوجـشناد  یملع و  تئیه  مرتحم  ءاضعا  ناوت  زا  هدافتـسا  نانم و  دنوادخ  هب  لاکتا  اب  مراودیما 
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: هب تشونور   

راضحتسا  تهج  هاگشناد  يروانف  تاقیقحت و  مرتحم  تنواعم 

راضحتسا  تهج  هاگشناد  تمالس  يروانف  دشر  مرتحم  تسرپرس 

راضحتسا  تهج  یکشزپ  هدکشناد  یشهوژپ  روما  مرتحم  نواعم 

راضحتسا  تهج  یصصخت  قوف  یصصخت و  یکشزپ  شزومآ  مرتحم  تنواعم 

راضحتسا  تهج  یکشزپ  هدکشناد  یلیمکت  تالیصحت  هیاپ و  مولع  یشزومآ  مرتحم  تنواعم 

راضحتسا  تهج  یمومع  یکشزپ  شزومآ  مرتحم  تنواعم 

راضحتسا  تهج  یکشزپ  هدکشناد  یلامو  يرادا  مرتحم  نواعم 

راضحتسا  تهج  هیاپ  مولع  ياههورگ  هیلک  مرتحم  ناریدم 

راضحتسا  تهج  ینیلاب  یشزومآ  ياههورگ  هیلک  مرتحم  ناریدم 
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