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 تاريخچه –هقذهه  -1

ايدبد ًظن دس هحيظ كبس ثش اسبس اغَل ػلوي ٍ هتٌبست ثب ًيبصّبي 

اسبسي ّش سبصهبى ٍ ٍاحذ التػبدي يكي اص ٍظبيف هْوي است كِ ّش 

گوبسد ٍ الذام هذيشي ثبيذ ًسجت ثِ آى آگبّي داضتِ ٍ ثش تحمك آى ّوت 

ّبي  الصم هؼوَل داسد، اص خولِ هسبيلي كِ دس ايدبد ًظن ٍ استفبدُ اص ًظبم

ايدبد ًظن ٍ ّوبٌّگي دس . هذيشيتي هٌغمي ٍاخذ اّويت ٍ لبثل تَخِ است

صهيٌِ هطبغل هَخَد دس يك سبصهبى ٍ ٍظبيف هشثَط ثِ ّش ضغل ٍ تؼييي 

شاتت هطبغل يك غحيح ٍ هٌغمي اسصش ٍ اػتجبس ّش ضغل دس سلسلِ ه

ٍاحذ غٌؼتي ٍ تَليذي ثِ هٌظَس تؼييي خبيگبُ ٍالؼي آى ضغل ٍ سشاًدبم 

تؼييي سيبستْبي هضدي هشتجظ ٍ هطخع سبختي هضد ٍالؼي ثشاي ّش يك 

تَاى ثِ افضايص هيضاى تَليذ ٍ ثبال  ثبضذ ٍ ثذيي عشيك هي اص هطبغل هي

 .ٍسي ًبيل گشديذ ثشدى سغح ثْشُ

َاًذ اص عشيك استمشاس ٍ اخشاي ًظبم اسصضيبثي ٍ ت ًيل ثِ اّذاف فَق هي

پزيش  تَليذي ّش كطَس اهكبى -ثٌذي هطبغل دس ٍاحذّبي غٌؼتي عجمِ

 . ثبضذ

ثٌذي هطبغل اص  ثشّويي اسبس است كِ هَضَع اسصضيبثي ٍ عجمِ

ّبي دٍس هَسد تَخِ كطَسّبي غٌؼتي ٍ پيطشٍاى ساُ غٌؼت لشاس  گزضتِ

 .گشفتِ است
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ثٌذي هطبغل ثشاي اٍليي ثبس دس  ضَع اسصضيبثي ٍ عجمِدسكطَس هب ًيض هَ

عشح  لبًَى كبس هػَة ضَساي ػبلي كبس ٍ ٍصاست پيطِ ٍ ٌّش دس سبل 

ثيٌي گشديذ ٍلي همشسات هزكَس ثِ ػلل  پيص( دس ًجَد ٍصاست كبس)  1325

هختلف اخشا ًطذ ٍ ثؼذ اص آى هػَثبت ديگشي ثذيي هٌظَس ثِ تػَيت 

مشساتي كِ دس ايي صهيٌِ ثِ تػَيت سسيذ ٍ ثِ تشيي ه ٍلي خبهغ. سسيذ

هشحلِ اخشا دسآهذُ ٍ تب كٌَى ًيض ثب تَخِ ثِ اغالحبت هختلف دس آى اخشا 

ثٌذي هطبغل دس كبسگبّْب، هػَة ّفتن اسفٌذهبُ  ضَد لبًَى عشح عجمِ هي

ثِ  1353ًبهِ اخشايي ايي لبًَى دس تبسيخ ّفتن هْشهبُ  آييي. ثبضذ هي 1352

 .ؼبلي كبس سسيذ ٍ ثِ هشحلِ اخشا ًْبدُ ضذتػَيت ضَساي

ايي لبًَى كِ اص تبسيخ فَق اخشا ضذُ است، پس اص پيشٍصي اًمالة اسالهي 

ٍ استمشاس خوَْسي اسالهي ايشاى ثب هغبلؼبتي كِ دس ايي صهيٌِ اًدبم يبفت 

ثٌذي هطبغل ثش اسبس سيستن اهتيبصي  ًظبم ٍاحذي ثشاي اسصيبثي ٍ عجمِ

كبسگبُ ثِ عَس ًوًَِ اخشا ضذ ٍ سپس ايي  20ي هذتي دس تْيِ گشديذ ٍ ثشا

سيستن هَسد ًظش ٍصاست كبس ٍ اهَس اختوبػي لشاس گشفت ٍ اص آى پس دس 

دس لبًَى كبس خذيذي كِ دس . ضَد اكثش كبسگبّْب اص ايي سيستن استفبدُ هي

هَضَع اسصيبثي ٍ  50ٍ  41، 44ثِ تػَيت سسيذ، هَاد  1361سبل 

ثٌذي  ثيٌي گشديذ ٍ ثش ّوبى اسبس اهش عجمِ پيصثٌذي هطبغل  عجمِ

 .هطبغل دس كطَس اداهِ يبفتِ است 
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داليل عذم استقثال داوطلثانه كارفرهايان از تهيه و اجراي طرح  -2

 تنذي هشاغل طثقه

ثب ٍخَد الذاهبتيكِ اص سَي ٍصاست كبس ٍ اهَس اختوبػي دس صهيٌِ اخشاي 

اي كِ دس ايي  يذُ ٍلي ًكتِثٌذي هطبغل اػوبل گشد عشح اسصيبثي ٍ عجمِ

صهيٌِ لبثل تبهل است ػذم استمجبل كبسفشهبيبى ٍ ثؼضبً كبسگشاى اص استمشاس 

ثبضذ، ثذيي  ثٌذي هطبغل دس كبسگبّْب هي ٍ اخشاي عشحْبي اسصيبثي ٍ عجمِ

دس ( 1362)ثٌذي هطبغل  هؼٌي عي لشيت سي سبل كِ اص اخشاي ًظبم عجمِ

ص كبسفشهبيبى ٍ ًيض كبسگشاى چٌذاى ٌَّص ّن ثسيبسي ا. گزسد كطَس هي

دٌّذ ضبيذ ايي ػذم ػاللِ  ػاللوٌذي ًسجت ثِ اخشاي ايي عشح ًطبى ًوي

  :ػلل هختلفي داضتِ ثبضذ، اص خولِ

دخبلت ٍصاست كبس ٍ اهَس اختوبػي اص اثتذا تب اًتْبي اخشاي عشح ٍ ثؼضبً 

بسگش ٍ ػذم پزيشش ٍ اغالح آى، دس حبليكِ ايي هَضَع ثستگي ثِ ساثغِ ك

تَاًٌذ ايي هَضَع سا استمشاس  كبسفشهب داضتِ ٍ ايٌبى ٍ يب سبصهبًْبي آًْب هي

 .ثخطٌذ

ػاللوٌذي كبسفشهبيبى ثش ايٌكِ ّش صهبى كِ ثخَاٌّذ، فشدي سا ثِ كبس ثِ 

ّب ثِ  گوبسًذ ٍ يب اٍ سا استمبء ثخطٌذ ٍ ثش حمَق اٍ ثيفضايٌذ ٍلي ايي عشح

گيشد ٍاًگْي ػليشغن آًكِ دس آغبص  ب لشاس هيػٌَاى هبًؼي دس ساُ اسادُ كبسفشه

ضذ اخشاي عشح ثب افضايص هضد كبسگشاى  اخشاي ايي لجيل عشحْب گفتِ هي
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هشثَط ًيست ٍلي ػوالً ثِ ٌّگبم تْيِ ّش عشح دسغذي ثِ هضد كبسگشاى 

 .گشدد ضَد ٍ ايي ثبس هبلي ثِ كبسفشهب تحويل هي افضٍدُ هي

ّب سٍي خَضي ًطبى  ثِ ايي عشحّبي كبسگشي ًيض  كبسگشاى ٍ سبصهبى

دٌّذ ٍ ػذم اخشاي ايي عشحْب دس ثؼضي اص ٍاحذّبي التػبدي ًبضي اص  ًوي

ػذم ػاللوٌذي كبسگشاى است صيشا ّش گًَِ استمبء كبس ٍ افضايص هضد 

 .سبصد كبسگشاى سا هٌَط ثِ همشسات ٍ ضشايغي هي

ًظن ٍاحذ  اًذسكبساى ًيض هؼتمذًذ كِ استمشاس يك دس هدوَع ثشخي اص دست

تَاى ثشاي ّوِ  ٍاستفبدُ اص سيستن اهتيبصي كبفي ثِ همػَد ًيست ٍ ًوي

اختوبػي هتفبٍت ايي سيستن سا  -ٍاحذّبي التػبدي ثب ضشايظ التػبدي

ّبي ديگشي ثشاي سفغ هطكل هَسد استفبدُ  اخشا كشد، ضبيذ ثتَاى سيستن

 .لشاس داد

كبسگشاى لشاس ًگشفتِ است ٍ ثْش تمذيش ايي ًظبم هَسد استمجبل كبسفشهبيبى ٍ 

ثب تَخِ ثِ ايي هسبلِ همشس  1361لبًَى كبس هػَة  50ثْويي دليل هبدُ 

ّبي تؼييي ضذُ  چٌبًچِ كبسفشهبيبى هطوَل ايي لبًَى دس هْلت»: داسد هي

اص عشف ٍصاست كبس ٍ اهَس اختوبػي هطبغل كبسگبّْبي خَد سا اسصيبثي 

اًدبم ايي اهش سا ثيكي اص دفبتش  ًكشدُ ثبضٌذ ٍصاست كبس ٍ اهَس اختوبػي

هؤسسبت هطبٍس فٌي اسصيبثي هطبغل ٍ يب اضخبظ غبحت غالحيت ٍاگزاس 

كبسفشهب ػالٍُ ثش پشداخت »: افضايذ ٍ دس تجػشُ ايي هبدُ هي« .خَاّذ كشد
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% 50اي هؼبدل  ّبي هشثَط ثِ ايي اهش هكلف ثِ پشداخت خشيوِ ّضيٌِ

 «.ثبضذ ي كطَس هيّبي هطبٍس ثِ حسبة دسآهذ ػوَه ّضيٌِ

ضَد كِ لبًًَگضاس ثشاي تخلف اص همشسات هشثَط ثِ  ثذيي تشتيت هالحظِ هي

ثٌذي هطبغل ٍ ٍاداس كشدى كبسفشهبيبى ثِ اخشاي آى  عشح اسصيبثي ٍ عجمِ

 .ثيٌي كشدُ است اي پيص خشيوِ

 تنذي و تجسيه و تحليل آن هاي طثقه ها و روش سيستن -3

ثٌذي، سيستن  سيستن دسخِ: تٌذ اصثٌذي هطبغل ػجبس ّبي عجمِ سيستن

 .، سيستن اهتيبصي ٍ سيستن همبيسِ ػَاهل(ثٌذي گشٍُ)ثٌذي  عجمِ

 .ضَد ّب داساي هضايب ٍ هؼبيجي است كِ ثذاى اضبُ هي ّش يك اص ايي سيستن

تشيي سيستن ثشاي  ايي سٍش ٍ سيستن سبدُ -ثٌذي سيستن دسخِ :الف

كليِ هطبغل هَخَد دس كبسگبُ  اسصيبثي هطبغل ثَدُ ٍ هجتٌي ثش آى است كِ

تش ثَدُ ٍ ًيبص ثِ  ضًَذ ٍ ضغلي كِ اص ّوِ سبدُ ثب يكذيگش همبيسِ هي

گيشد ٍ ثميِ  تشيي دسخِ لشاس هي تخػع ٍ هْبست كوتشي داسد دس پبييي

هطبغل ثب تَخِ ثِ تخػع ٍ هْبست الصم، پيچيذگي ٍ دضَاسي ٍظبيف دس 

. ضًَذ ثٌذي هي هطبغل دسخِگيشًذ ٍ ثذيي عشيك  دسخبت ثبالتش خبي هي

ايي سيستن ػالٍُ ثش سبدگي، اػوبل آى دس كبسگبّْبي كَچك كِ تؼذاد 

هطبغل دس آى كن است آى همشٍى ثِ غشفِ ثَدُ ٍ ثِ سَْلت اًدبم 

ّب ٍ  پزيشد ٍلي دس كبسگبّْبي ثضسگ، ثب همذاس صيبد هطبغل ٍ تخػع هي

ل ديگش ايٌكِ هطك. ّبي هختلف ايي سيستن چٌذاى هٌبست ًيست هْبست
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دس ايي سيستن هطبغل ثغَس كلي ٍ ثش اسبس ٍظبيف خَد ثبّن همبيسِ 

تٌْب هؼيبس . ضًَذ ٍلي هؼيبس ٍ ضبثغِ خبغي ثشاي همبيسِ ٍخَد ًذاسد هي

ثبضذ ٍ ّش لذس تؼذاد  همبيسِ لضبٍت ٍ ًظش ضخع همبيسِ كٌٌذُ هي

 .استهطبغل ٍ پيچيذگي آى ثيطتش ثبضذ اهكبى اضتجبُ دس لضبٍت ثيطتش 

دس ايي سيستن اثتذا هطبغل هَخَد (. گشٍُ ثٌذي)ثٌذي  سيستن عجمِ :ب

ّب،  ٍظبثف، هسئَليت: هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتِ ٍ خػَغيبت هطبغل ضبهل

سپس ثش اسبس . گشدد هْبستْبي هَسد لضٍم ٍ ضشايظ احشاص آى هطخع هي

خػَغيبت هطبغل هزكَس تؼذاد عجمبت ضغلي كِ ثشاي كبسگبُ هٌبست 

ضَد تب  آًگبُ ثشاي ّش عجمِ ضشح خبهؼي تْيِ هي. گشدد ياست تؼييي ه

ًوبيذ  گيشًذ هطخع  تَاًٌذ دس آى عجمِ خبي  خػَغيبت هطبغلي سا كِ هي

ٍ سشاًدبم ثب تَخِ ثِ اعالػبت هكتسجِ ثشاي ّش عجمِ ٍ ّش ضغل 

 .گشدد هٌبسجتشيي عجمِ تؼييي هي

بى يب ٍاحذ دس ايي سيستن اهتيبص هطبغل يك سبصه. سيستن اهتيبصي :ج

آٍسي  گيشد ٍ ثش اسبس اعالػبت خوغ تَليذي هَسد هغبلؼِ ٍ ثشسسي لشاس هي

. ضَد ضذُ ٍ تدشيِ ٍ تحليل آًْب ػَاهل تطكيل دٌّذُ هطبغل هطخع هي

 : ػَاهل هْن يك ضغل هؼوَالً ػجبستٌذ اص

ّبي خسوي ٍ فكشي، ضشايظ هحيظ كبس ٍ  هْبست، هسئَليت ضغلي، كَضص

 .ًبضي اص كبسخغشات ٍ ثيوبسيْبي 
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ثشاي ّش يك اص ػَاهل هزكَس اهتيبصي دس ًظش گشفتِ هي ضَد آًگبُ هدوَع 

كٌذ اسصش آى ضغل ًسجت ثِ سبيش هطبغل  اهتيبصاتي كِ ّش ضغل كست هي

 .گشدد هحسَة هي

، دس ػول اص اهتيبصات ثيطتشي ثشخَسداس است ٍ ثِ ٍيژُ پس اص  ايي سيستن

كبس ٍ اهَس اختوبػي پزيشفتِ ضذُ ٍ  پيشٍصي اًمالة اسالهي اص سَي ٍصاست

 .ضَد دس ّوِ ٍاحذّبي تَليذي ٍ غٌؼتي اص آى استفبدُ هي

 :ضَد ثشاي اخشاي ايي سيستن ثِ تشتيت صيش ػول هي. همبيسِ ػَاهل :د

ضَد  اثتذا تؼذادي ػَاهل ثشاي هغبلؼِ ٍ اسصيبثي هطبغل دس ًظش گشفتِ هي

ّب ٍ ضشايظ  هْبستّب،  هبًٌذ كَضص فكشي، كَضص خسوي، هسئَليت

ضَد سپس ثب هغبلؼِ هطبغل هَخَد دس كبسگبُ يب  خػَغيبت ديگش تْيِ هي

سبصهبى تؼذادي اص هطبغل كِ دس همبيسِ ثب ديگش هطبغل اص خبهؼيت ٍ 

اّويت ثيطتشي ثشخَسداسًذ ٍ ثبغغالح هؼشف ٍ ًوبيٌذُ كليِ هطبغل 

هطبغل  ايي. ضًَذ كبسگبُ ّستٌذ ثِ ػٌَاى هطبغل كليذي اًتخبة هي

سپس . ضًَذ ثٌذي هي كليذي يكجبس ثب ػَاهل يبد ضذُ فَق همبيسِ ٍ دسخِ

ضَد ثب  ايي هطبغل ثش اسبس هيضاى هضد ٍ حمَلي كِ ثبثت آًْب پشداخت هي

. ضًَذ ثٌذي هي گشدًذ ٍ ثش ايي اسبس دسخِ يكذيگش همبيسِ ٍ اسصيبثي هي

يسِ گشديذُ ٍ ثٌذي ثبّن همب پس اص آى ًتبيح حبغل اص ايي دٍ ًَع دسخِ

هطبغل كليذي كِ دس ّش دٍ هَسد فَق اّويت ٍ اسصش هطبثْي ثِ دست 

ضًَذ ٍ سشاًدبم كليِ  اًذ ثِ ػٌَاى هطبغل كليذي ًْبيي اًتخبة هي آٍسدُ
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هطبغل هَخَد دس كبسگبُ ثب ايي هطبغل كليذي همبيسِ ٍ اّويت ٍ اسصش 

 .ضَد آًْب هطخع هي

پزيشد ٍلي داساي ايي ػيت  م هيايي سيستن ثب ٍلت ٍ ّضيٌِ كوتشي اًدب

ّب  است كِ خٌجِ فٌي ٍتخػػي داضتِ ٍ دس هَاسدي تطخيع ايي خٌجِ

دليمبً اهكبى پزيش ًيست ٍاًگْي ّش گبُ دس هبّيت ٍظبيف هطبغل كليذي 

اّويت ٍ اسصش آى ضغل ثِ ػٌَاى . اًتخبة ضذُ تغييشاتي حبغل گشدد

 .ضبثغِ سٌدص ٍ اسصيبثي اص دست خَاّذ سفت

ثٌذي  ّبي عجمِ ثيبى گشديذ ًطبى دٌّذُ چگًَگي استفبدُ اص سيستنآًچِ 

الجتِ هوكي است . ثبضذ ٍ دس ػيي حبل هضايب ٍ هؼبيت آى هطبغل هي

 .ّبي ديگشي ًيض دس ايي هَسد ٍخَد داضتِ ثبضذ ٍ اص آى استفبدُ ضَد سيستن

وري در  تنذي هشاغل و ارتقاء سطح تهره ايجاد ارتثاط هيان طثقه -4

 كارگاه

ّبي  ثٌذي هطبغل ٍ سيستن ّبي اسصيبثي ٍ عجمِ ب تَخِ ثِ اّذاف عشحث

ّب ٍ ضشايظ كبس  ّب، كَضص ّب، هسئَليت هَسد استفبدُ دس آى، اػن اص هْبست

گشدد، ّوِ آًچِ دس ايي لجيل  هالحظِ هي... ٍ خغشات ًبضي اص كبس ٍ غيشُ 

ٌگي دس ثيٌي گشديذُ است، ّوگي ًبظش ثش ايدبد ًظن ٍ ّوبّ عشحْب، پيص

 :اهَس است ثِ ًحَي كِ ّش هَضَػي دس خبيگبُ ضبيستِ خَد لشاس گيشد

ثشاي استخذام كبسگش ضبيستِ اًتخبة ضَد، ضغلي دس خَس ٍ ضبيستِ اٍ ثِ 

ٍي گزاس ضَد ٍ دس غَست لضٍم ثِ اٍ آهَصش دادُ ضَد ٍ دس غَست 
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ضبيستگي استمبء يبثذ، هطبغل ًيض ثِ حست هَاسدي كِ ثذاى اضبسُ ضذ 

ثٌذي گشديذُ ٍ اسصش ّش يك ٍ خبيگبُ آى دس سلسلِ هشاتت ضغلي  مِعج

گيشد هؼيي گشدد ٍ ثذيي عشيك  هطخع ضَد ٍ هضدي كِ ثِ آى تؼلك هي

ًظن ٍ ّوبٌّگي دس اداسُ اهَس ٍاحذ غٌؼتي ٍ ثيي هذيشاى ٍ سشپشستبى ٍ 

كبسگشاى ثشلشاس گشدد ٍلي سخٌي دس هَسد افضايص تَليذ ٍ ثبال سفتي سغح 

ّب، سشػت ػول  اگش گفتِ ضَد ايدبد ايي ّوبٌّگي. ٍسي ٍخَد ًذاسد ثْشُ

دس كبس ٍ پشداخت هضد هٌبست ٍ ثشاثش ثشاي كبس هطبثِ ٍ اهثبل آى ثِ هٌظَس 

ٍسي است ثبيذ گفت كِ ايي  ثبال سفتي سغح تَليذ ٍ ثْجَد سغح ثْشُ

ثٌذي  ّذفي است ثب دسخِ دٍم اّويت ٍ ًِ ّذف اسبسي يك عشح عجمِ

 .هطبغل

قانون كار و تررسي  55و  44، 44هذف قانونگسار از تصوية هواد  -5

تنذي هشاغل و ارايه  التفاوت هسدي ناشي از اجراي طرح طثقه هاته

 .راهكار قانوني

دّذ كِ اّذاف  هالحظِ ٍ ثشسسي هَاد فَق دس لبًَى كبس ًطبى هي

ضد لبًًَگضاس اص دسج هَاد هزكَس دس لبًَى كبس آى ّن دس هجحث هشثَط ثِ ه

 .ثِ ضشح صيش ثَدُ است

 كطي اص كبس ديگشي خلَگيشي اص ثْشُ -1

 استمشاس هٌبسجبت غحيح كبسگبُ ثب ثبصاس كبس دس صهيٌِ هضد -2

 هطخع كشدى ضشح ٍظبيف ٍ داهٌِ هسئَليت هطبغل هختلف -3
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ّبي اخشايي عشح اسصيبثي ٍ  ًبهِ تْيِ دستَسالؼول ٍ آييي -4

اى كبسگبُ ٍ تبسيخ ثٌذي هطبغل كبسگبّْب ًبظش ثش تؼذاد كبسگش عجمِ

اخشاي عشح ٍ ٍظيفِ كبسفشهبيبى دس ايي صهيٌِ اص سَي ٍصاست كبس 

 ٍ اهَس اختوبػي

تَخِ ثِ اخشاي عشح اص سَي كبسفشهبيبى دس هَػذ ٍ تبسيخ لبًًَي  -5

ٍ خشيوِ كبسفشهبيبى هطوَل لبًَى كِ دس هَػذ همشس ٍ 

 ثٌذي ّبي تؼييي ضذُ ًسجت ثِ اخشاي عشح اسصيبثي ٍ عجمِ هْلت

 .هطبغل الذام ًٌوبيٌذ

ضَد، اّذاف لبًًَگضاس اص تجييي هَاد هشثَط ثِ عشح  ثغَسيكِ هالحظِ هي

ثٌذي هطبغل دس لبًَى كبس هطخع ٍ سٍضي است ٍلي  اسصيبثي ٍ عجمِ

التفبٍت  آًچِ دس ايي سئَال دس هشحلِ دٍم هغشح گشديذُ است ثشسسي هبثِ

ّبي  ثٌذي است ثغَس كلي دس سيستن هضدي ًبضي اص اخشاي عشح عجمِ

ثٌذي هطبغل ّيچگًَِ سٍضي ثشاي  هشثَط ثِ عشح اسصيبثي ٍ عجمِهختلف 

ّبي آًبى  ّب ٍ هسئَليت ّب، هْبست تؼييي هضد كبسگشاى ثش اسبس تخػع

ثيٌي ًگشديذُ است ٍ سٍش هؼوَل دس كطَس ًيض دس گزضتِ تؼييي هضد  پيص

ثش اسبس لبًَى ػشضِ ٍ تمبضب ٍ افضايص ٍ كبّص تؼذاد كبسگشاى ٍ 

ثؼذ اص . تمبضبي كبس ثَدُ ٍ سپس ثوَخت سٍش خبسي ّبي هَسد تخػع

خوَْسي اسالهي ايشاى، ضَساي ػبلي كبس ػالٍُ ثش تؼييي حذالل هضد ّش 

ًوبيذ ٍلي  سبل كبسگشاى، سبيش سغَح هضدي سا ًيض ثشاي آى سبل تؼييي هي
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ثذيي هؼٌي ّش چٌذ . ايي سٍش غبلجبً هَسد تبييذ كبسگشاى ٍ كبسفشهبيبى ًيست

ثبيذ ثب تَخِ ثِ ( دس سبيش سغَح هضدي)شسات افضايص هضدّب اص لحبػ هم

هػَثِ ضَساي ػبلي كبس اًدبم پزيشد ٍلي دس ثسيبسي اص هَالغ كبسگشاى ثِ 

ّبي ثيطتشي ثشخَسداسًذ اص ايي سٍش  ّب ٍ هْبست ٍيژُ آًبى كِ اص تخػع

ثِ ٍيژُ آًكِ هَضَع تؼييي سبيش سغَح هضدي، دس لبًَى كبس . ساضي ًيستٌذ

 .اي سا پزيشفتِ است ثيٌي ًطذُ است ٍ ضَساي ػبلي كبس چٌيي ٍظيفِ پيص

. دس ّش حبل ثبيذ اًذيطيذ ٍ ساّي ثشاي تؼييي هضدّب ثغشيك هٌغمي يبفت

لبًَى ػشضِ ٍ تمبضب يب اخبصُ ثِ دٍلت ثشاي تؼييي هضدّب ٍ يب ًْبدي هشكت 

ثِ  اص ًوبيٌذگبى سِ خبًجِ ثذيي هٌظَس ٍ دس ػيي حبل هؼيبسّبي هشثَط

ايي هسبيل اص خولِ هسبيلي است كِ ثبيذ دس هَسد آى تػوين . تؼييي هضدّب

 گ/.هٌغمي ٍ هٌغجك ثب ٍالؼيبت اتخبر گشدد

 

   

 


