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 بسمه تعالي 

 

 : خالصِ طزح1فزم 

 عٌَاى طزح   1-1

( قدبوًن ثًدخدٍ تدب     1ػىًان عشح ثبيذ َمبوىذ ػىًان دسج ضدذٌ دس يوًتدش ضدمبسٌ     

َبيي کٍ ثدش اتدبق قدًاووه مًهدًػٍ ثدب اتدازبدٌ اص        دس مًسد عشح کل کطًس ثبضذ.     

کدٍ َدذو ي    ستذ، ػىًان عشح ثبيذ ثٍ وحًي تؼودوه ضدًد   سديزُبي مامشکض ثٍ تػًيت مي

َب ثًدٌ، تدب ددذ    َب ي اثالؿوٍ ػملوبت اغلي عشح سا ثوبن کىذ؛ َمچىوه، مغبثق ثب تػًيجىبمٍ

دس قبلدت ػىدًان عدشح دسج     تشيه َذو کمي عشح  دشو تدبيص وكشدٌ ي اغلي 05ممكه اص 

 ضًد.

 ضوارُ طزح  2-1

کدل کطدًس        ( قدبوًن ثًدخدٍ تدب     1ثىذي عشح دس يوًتش ضمبسٌ   ضمبسٌ عجقٍ

ٍ        اتش. دس مًسد عشح ضذٌ هتؼوو َدب اص   َدبي خذيدذ ملدي کدٍ ثشاتدبق تػدًيجىبمٍ ي اثالؿود

ٍ   کىىذ، توسام َبي مازشقٍ اػاجبس دسيبفش مي سديف ٍ َدب   مجبدلدٍ مًافقاىبمد عدًس وًدکدبس    ثد

 ثىذي عشح سا مطخع وًاَذ کشد. ضمبسٌ عجقٍ
 

 عٌَاى ٍ كذ دستگاُ اجزائي 3-1

کدل       ( قدبوًن ثًدخدٍ تدب     7ضدمبسٌ   ػوىبً اص خذي  ػىًان ي کذ دتاگبٌ اخشايي 

َدبي مازشقدٍ    َبي خذيدذي کدٍ اص سديدف    گشدد. ػىًان دتاگبٌ اخشايي عشح کطًس دسج مي

 َب ثبضذ. َب ي اثالؿوٍ تأموه اػاجبس ضذٌ اتش ثبيذ مىغجق ثب تػًيجىبمٍ
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 عٌَاى ٍ كذ دستگاُ بْزُ بزدار   4-1

ثشداسي ي وگُدذاسي اص تدبوامبوُب ي    ، ثُشٌ ثشداس عشح کٍ مسئًلوش اتازبدٌ دتاگبٌ ثُشٌ

تًاوذ دتاگبٌ اخشايي مطخػي ثبضذ کٍ تًتدظ مؼبيودش    ػُذٌ داسد مي تأتوسبت عشح سا ثٍ

ضذٌ کٍ، ػىًان کبمل يکدذ دتداگبٌ    سيضي ي وظبست ساَجشدي سيبتش خمًُسي تؼووه  ثشوبمٍ

 مشثًعٍ ثبيذ دس ايه قسمش دسج ضًد. 

 تعذاد كل پزٍصُ ّاي طزح  5-1

ٍ     ش، تؼذاد کل يشيطٌدس ايه قسم دس دتدش اخدشا دسج    ي  َبي عدشح ضدبمل وبتمدٍ يبفاد

 ضًد.  مي

َبي دس دتش اخشا ثبيذ َمبوىذ مًافقاىبمدٍ قجلدي هوُدب ثبضدذ؛      َبي عشح تؼذاد کل يشيطٌ

ٍ  يدىدم قدبوًن ثشوبمدٍ    510مبدٌ مًهًع کموسوًن "مگش دس مًاسدي کٍ تأيوذيٍ  سا  "تًتدؼ

 دسيبفش کشدٌ ثبضذ.

 اٍليي پزٍصُ ٍ پيص بيٌي تاريخ خاتوِ آخزيي پزٍصُ تاريخ ضزٍع   6-1

َبي تؼووه ضذٌ  ثوبوگش ضشيع ي وبتمٍ عشح اتش کٍ ثش اتبق تب  ي دس محلايه تبسيخ 

ضًد. هشيسي اتش کٍ تبسيخ وبتمٍ عشح، صمبن تحًيل مًقش هوشيه يدشيطٌ اػدال     دسج مي

دس صمبن ثىذي يشيطٌ دس وظش  -ضًد کٍ ادامبالً ثٍ تب  ثؼذ مىاقل مي -گشدد.  تؼُذات مبلي

 .( گشفاٍ وطًد

 ًَع طزح 7-1

( قبوًن تىظدوم ثخطدي اص مقدشسات مدبلي ديلدش، عدشح       77ثشاتبق يبساگشاو هوش مبدٌ  

اي مدمًػٍ ػملودبت ي ودذمبت مطخػدي اتدش کدٍ ثدش اتدبق         َبي تشمبيٍ تملک داسايي

مؼدوه ي ثدب   اقاػبدي ي اخامبػي تًتظ دتاگبٌ اخشايي دس مدذت   ي فىي ،مغبلؼبت تًخوُي

تدبلٍ ثدٍ غدًست تدشمبيٍ      َبي ثشوبمٍ تًتؼٍ يىح اػاجبس مؼوه ثشاي تحقق ثخطوذن ثٍ َذو

ضذٌ ي مىبثغ مًسد وودبص اخدشاي هن    اي اخشا  گزاسي ثبثش يب مغبلؼٍ ثشاي ايدبد داسايي تشمبيٍ

َدب، ثدٍ دي    ضًد. ايه عشح اي تأموه مي َبي تشمبيٍ اص محل اػاجبسات مشثًط ثٍ تملک داسايي

 ضًد.  وًع اوازبػي ي ؿوشاوازبػي تقسوم مي
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 طزح اًتفاعي  8-1

ستوذٌ ي ػاليٌ ثش تدأموه    ثشداسي عشدي اتش کٍ دس مذت مؼقًلي يس اص ضشيع، ثٍ ثُشٌ

، ثٍ تجؼوش اص توبتش ديلش، تًد ماىبتجي ووض داضاٍ  َبي خبسي ي اتاُالک تشمبيٍ َضيىٍ

 ثبضذ.

 طزح غيزاًتفاعي   9-1

َبي سفبٌ اخامبػي ي ػملوبت صيش ثىدبيي ي يدب اددذا      ب  ثشوبمٍعشدي اتش کٍ ثشاي اود

تبوامبن ي تأتوسبت ثشاي تسُول تمب  يظبيف ديلش اخشا ضذٌ ي َدذو اغدلي هن کسدت    

 دسهمذ ووسش.  

 اعتبارات طزح   11-1

َدبي مخالدف ثشدسدت ػملكدشد،      تشخمغ اػاجبسات تمب  يشيطٌ َبي عدشح ثدشاي تدب    

 ضًد. سمش مشثًعٍ دسج ميثوىي دس ق مػًة ي يب يوص يشداواي،

 )هٌابع عوَهي( اٍراق هطاركت 11-1

مىظًس اص ايساق مطبسکش مىبثغ ػمًمي(  افضايص اػاجبسي اتش کٍ تًتظ مدلس ضًساي 

اتش. اػاجبس ايده ثخدص دس   ضذٌ اواػبظ دادٌ  1935اتالمي ثٍ ثشوي عشدُب ثشاي تب  

  .تغش مشثًط ثٍ وًد دسج مي ضًد

اص مدمًع اػاجدبس ايساق مطدبسکش  مىدبثغ ػمدًمي( ي      1935يبدهيس مي ضًد اػاجبس تب  

 ػمًمي ثذتش مي هيذ. دسهمذ اػاجبس 

 اٍراق هطاركت )سايز هٌابع(  12-1

مىظًس اص ايساق مطبسکش تبيش مىبثغ( اػاجبسي اتش کٍ وًد دتاگبٌ ثب مدًصَبي الص  اص 

 محل فشيش ايساق مطبسکش کست کشدٌ اتش.
 

 

 طزح   اّذاف كوي 13-1

دس ايه  -تبلٍ مشتجظ ثبضذ ثشوبمٍ يىح کٍ ثبيذ ثب اَذاو کمي -عشح کميتشيه اَذاو  اغلي

،  ، افدضايص تًلودذ فدًالد    ، رووشٌ تبصي هة ضًد؛ مبوىذ ايدبد فضبي همًصضي قسمش دسج مي

( قبوًن ثًدخٍ تدب   1َبي يوًتش ضمبسٌ   مبوىذ ايىُب. دسوػًظ عشح  موضان تًلوذ گىذ  ي
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کمي دسج ضذٌ مًافقاىبمٍ عشح ثبيذ َمبوىدذ اعالػدبت   ، ػىًان يادذ ي مقذاس اَذاو     

 يوًتش يبد ضذٌ ثبضذ.

ٍ   کٍ ثشاتبق تػًيجىبمٍ -َبي خذيذ اَذاو کمي عشح َدب اص سديدف مازشقدٍ     َدب ي اثالؿود

 ثبيذ ماىبتت ثب اػاجبس يک تبلٍ هوُب تؼشيف ضًد. -ضًوذ تأموه اػاجبس مي

 هقذار كل ّذف 14-1

تؼودوه ضدذٌ ي        ( قبوًن ثًدخٍ تب  1 موضان کمي َذو عشح اص يوًتش ضمبسٌ 

 ضًد.  دس ايه محل دسج مي

َبي مازشقٍ تدأموه   کٍ اص محل اػاجبسات سديف -َبي خذيذ مقذاس َذو کمي ثشاي عشح

 ثبيذ ثب اػاجبس عشح ماىبتت ثًدٌ ي ثشاي مذت يک تب  تؼووه ضًد. -ضًوذ اػاجبس مي

  ٍاحذ ّذف 15-1

کٍ دس مثب  ثبال، وزش داوص همًص يدب   -اػال  ضذٌ ثب تًخٍ ثٍ وًع َذو اغلي، يادذ مشثًط

 تؼووه وًاَذ ضذ. -مبوىذ ايىُب اتش  ي  ، ته ، ماش مكؼت کالق

 شيٌِ ٍاحذّ 16-1

ثشهيسد َضيىٍ يادذ، کٍ اص تقسوم موضان کل اػاجدبس  ضدبمل اػاجدبس ػملكدشد، يشداوادي،      

هيدذ،   ٍ دتش مدي ثوىي تب يبيبن ػملوبت ( ثش موضان  مقذاس( َذو کمي عشح ث مػًة ي يوص

... تده فدًالد دس وظدش     ، تًلودذ  ضًد؛ ثٍ عًس مثب ، چىبوچٍ َذو اغلي دس ايه تاًن دسج مي

، ثشهيسد َضيىٍ َش ته فًالد تًلوذي اص تقسوم موضان خمغ کل اػاجبس عدشح   گشفاٍ ضذٌ ثبضذ

 . ، محبتجٍ ضذٌ ي دس ايه تاًن دسج وًاَذ ضذ ... ته فًالد  ثش
 

 فيشيکي طزح )درصذ( هياًگيي ٍسًي پيطزفت 17-1

عدشح تدب قجدل اص ثشوبمدٍ چُدبس ، ديسان      فوضيكي دس ايه قسمش، موبوگوه يصوي يوطشفش 

ثوىي وول ثٍ اَدذاو تؼودوه ضدذٌ دس ديسان     ثشوبمٍ چُبس   ي موضان تحقق ي َمچىوه، يوص

کٍ قسماي اص مقذاس کل سا تطكول وًاَذ داد، ثٍ تزكوک َدش   -َبي ثؼذ ثشوبمٍ يىدم ي تب 

 .  ضًد دسج ميٍ عًس اتًمبتوک تًتظ توسام ثتب  
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ثشوبمدٍ چُدبس  ي   ، اص ثشوبمدٍ چُدبس    َبي قجل ثذيُي اتش کٍ خمغ سديزي تاًوُبي تب 

 . ( ثبضذ155َبي ثؼذ ثبيذ ثشاثش غذ   ي تب  يىدميوص ثوىي تحقق دس ديسان ثشوبمٍ 

  : گشارش تَجيْي طزح2فزم 

 گشدد. ه مًافقاىبمٍ مجبدلٍ ضذٌ تكمول ميايه فش  ثشاي َش عشح تىُب يكجبس دس ايلو

( 1ػىًان عشح، ضمبسٌ عشح، ػىًان ي ضمبسٌ دتاگبٌ اخشايي ػوىبً مطبثٍ فدش  ضدمبسٌ     

 ضًد. دسج مي

يوص ثوىي اػاجبس دس ايلوه مًافقاىبمٍ : مدمًع اػاجبس کل عشح دس ايلدوه مًافقاىبمدٍ    

 مجبدلٍ ضذٌ دس ايه قسمش دسج مي گشدد.

يلوه مًافقاىبمٍ : کل دددم ػملودبت عدشح  دس ايلدوه مًافقاىبمدٍ      ددم ػملوبت دس ا 

 مجبدلٍ ضذٌ دس ايه قسمش دسج مي گشدد.

تبسيخ يوص ثوىي صمبن وبتمٍ عشح دس ايلوه مًافقاىبمٍ: تبسيخ يوص ثوىي صمبن وبتمٍ  

 عشح دس ايلوه مًافقاىبمٍ مجبدلٍ ضذٌ دس ايه قسمش دسج موگشدد.

 : خالصِ پزٍصُ 3فزم

( 1ح، ضمبسٌ عشح، ػىًان ي ضمبسٌ دتاگبٌ اخشايي ػوىبً مطبثٍ فدش  ضدمبسٌ    ػىًان عش 1-3

 ضًد. دسج مي
 

ثبيسدش َمبوىدذ    َدبي دس دتدش اخدشا مدي     َدبي عدشح   ػىدبييه ي ضدمبسٌ َدبي يدشيطٌ     2-3

( 510َبي قجلي هوُب ثبضذ مگش دس مدًاسدي کدٍ تأيوذيدٍ کموسدوًن مدبدٌ        مًافقاىبمٍ

 م تًتؼٍ سا دسيبفش کشدٌ ثبضذ.يىدقبوًن ثشوبمٍ 

( دس قبلدت يدشيطٌ دسج   1تبسيخ ضشيع ي وبتمٍ يشيطٌ َمبوىذ دتاًسالؼمل فش  ضدمبسٌ   

 ضًد. مي
 

 اجزا ًحَُ 3-3

 دس قبلت امبوي، يومبوي ي يب امبوي يومبوي دسج وًاَذ ضذ.

 حل اجزاه  4-3

 ضًد. وب  اتابن ي ضُشتابن محل اخشاي يشيطٌ دسج مي
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 ضزح عوليات  5-3

ػملوبت دس ايه قسمش  4دذاکثش تب  ػملوبتي کٍ دس َش يشيطٌ اودب  مي ضًد ثش دست

 ثبضذ. قبثل دسج مي

 اعتبارات ٍ پيطزفت فيشيکي 6-3

 :اعتبارات 

جدل اص ثشوبمدٍ چُدبس ،    گزضاٍ ثدٍ تزكودک ق  تبلُبي ي يشداواُبي ثشدست ػملكشد 

ي  1935 ، 1931 ، 1935 َبي ، ػملكشد تب ( 1934-1933ثشوبمٍ چُبس   اص تب  

دس  ي يددب يددوص ثوىددي تددبلُبي ثؼددذ 1934مػددًة تددب  ،  1939تددب   يشداواددي

 ضًد. َبي مشثًعٍ دسج مي قسمش

 )اٍراق هطاركت )هٌابع عوَهي 

مىظًس اص ايساق مطبسکش مىبثغ ػمًمي(  افضايص اػاجبسي اتش کدٍ تًتدظ مدلدس    

اواػبظ دادٌ اتش. اػاجدبس ايده    1935ضًساي اتالمي ثٍ ثشوي عشدُب ثشاي تب  

 .ضًد  ثخص دس تاًن مشثًط ثٍ وًد دسج مي

اص مدمًع اػاجبس ايساق مطبسکش  مىبثغ ػمًمي( ي  1935يبدهيس مي ضًد اػاجبس تب  

 ػمًمي ثذتش مي هيذ. دسهمذ اػاجبس 

 )اٍراق هطاركت )سايز هٌابع 

مىظًس اص ايساق مطبسکش تبيش مىبثغ( اػاجبسي اتش کٍ ودًد دتداگبٌ ثدب مدًصَدبي     

 شيش ايساق مطبسکش کست کشدٌ اتش.الص  اص محل ف

  ،هقذار، ٍاحذ ٍ ّشيٌِ ٍاحذ:حجن عوليات ًسبت بِ كل پزٍصُ )درصذ(، ضزح عوليات   

 ؛  يشيطٌخذيذ ثًدن گشدد ي دس غًست  ش َمبوىذ مًافقاىبمٍ قجل تكمول ميايه قسم

ً   ي  امًس ريشثظ  ايه قسمش ثب َمبَىگي ٍ  تلزودق  ي  مدبَىگي َ سامد  ثشوبمدٍ ي ثًدخد

 ل مي گشدد.تكمو

   :پيطزفت فيشيکي 

دس ايه قسمش موبوگوه يوطدشفش يدشيطٌ ثدٍ تزكودک َدش يدک اص ػملودبت يدشيطٌ ي         

ضًد. اعالػبت ايه قسمش ثشاتبق تدبثقٍ مًافقاىبمدٍ    يوطشفش فوضيكي هوُب دسج مي
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تبلُبي گزضاٍ تكمول وًاَذ ضذ. يدس اص مجبدلدٍ مًافقاىبمدٍ ي دس غدًست يخدًد      

ٍ  اواالو دس اعالػبت ايه ق اي تؼدذيل   سمش، اعالػبت ايه فش  عي مجبدلدٍ اغدالدو

 وًاَذ ضذ.

   عٌَاى پيواًکاراى ٍ هطاٍراى : 7-3

وظش ثٍ ايىكٍ لوسش يومبوكبسان ي مطبيسان ياخذ غالدوش اص تدًي مؼبيودش وظدبست    

مطخع گشديذٌ اتش لزا ثب اواخبة َش يک اص يومبوكبسان ي مطبيسان ريػدالح ، کدذ   

 موگشدد.   مشثًعٍ اص عشيق توسام دسج

 الص  ثٍ رکش اتش لوسش مزکًس ي کذَبي مشثًعٍ ثػدًست فُشتدش کشکدشٌ اي اص    

 عشيق توسام قبثل اواخبة مي ثبضذ.(

 ضًد.مي  اواخبة«  وبليثبکس  »يخًد وذاضاٍ ثبضذ پمبوكبسي اگش وب  ي "همىب 

 تَضيحات ضزٍري ٍهطخصات فٌي :  8-3

 .گشدد ميدسغًست ووبص مطخػبت فىي يشيطٌ دس ايه قسمش دسج 

 الف: تَضيحات خالصِ پزٍصُ 3فزم 

ػملودبت    الدف :  ثٍ دي ثخص تقسوم ضذٌ اعالػبت َش يدشيطٌ دس ثخدص  کٍ ايه فش   دس

يوص ثوىي ػملوبت اخشايي دس ثخص ة : ي   1939تب يبيبن تب   تبلُبي گزضاٍ اخشا ضذٌ 

 تب  خبسي دسج مي ضًد.ثشاي 

اودب  ضذٌ ثٍ ػُذٌ دتاگبٌ اخشايدي   يبدهيس مي ضًد مسئًلوش غحش اعالػبت ػملوبت

 عشح مي ثبضذ.

 گذاري : اعتبارات  بزحسب فصَل سزهاي4ِفزم 

( 1ػىًان عشح، ضمبسٌ عشح، ػىًان ي ضمبسٌ دتاگبٌ اخشايي ػوىبً مطبثٍ فش  ضمبسٌ   4 -1

 ضًد. دسج مي

          اػاجبسات َش عشح يب اص محل مىبثغ ػمًمي ي يب اص محل تبيش مىبثغ کدٍ تمدب  مىدبثغ     5-4

 .ضًد  ضًد، تأموه مي سا ضبمل مي ؿوش اص مىبثغ ػمًمي 

 ثًدخدٍ مػدًة     اص محدل مىدبثغ ػمدًمي    1935تمب  اػاجبسات اثالؽ ضذٌ تب تدب     9-4

َدب اص محدل    َضيىٍ -، دسهمذ  ، اػاجبسات اص محل سديزُبي مامشکض مىبثغ ػمًمي دتاگبٌ

 ضًد. دسج مي  بثغ ػمًميمبوىذ ايىُب( تىُب دس سديف مى  ي  مىبثغ ػمًمي



- - 

 

 ، مدمًع ػملكشد اػاجبسات تب قجدل اص ثشوبمدٍ   تبلُبي گزضاٍَبي ػملكشد دس تاًن  4-4

( ثدٍ غدًست   1934-1933چُبس  ي مدمًع ػملكشد اػاجبسات ديسان ثشوبمٍ چُبس   

،  1931ي  1935 تدب  ديسان ثشوبمٍ يىدم ػملكدشد  . ثشاي  خذاگبوٍ دسج وًاَذ ضذ

مىظدًس  مػدًة  اػاجدبس   1934تب  ثشاي يشداواي وضاوٍ،  1939ثشاي تب ، 1935

دس يوًتش تبلُبي ثؼذ اػاجبس مىظًس ضذٌ ثوىي   يوصتاًن  ثشايضًد. َمچىوه  مي

( قبوًن ثًدخٍ تب  خبسي دسج ضدًد؛ ثدٍ عدًسي کدٍ خمدغ کدل اػاجدبس        1ضمبسٌ  

 ( قبوًن1ػمًمي َش عشح، مىغجق ثب خمغ کل اػاجبس دسج ضذٌ دس يوًتش ضمبسٌ  

 کل کطًس وًاَذ ثًد. 1934ثًدخٍ تب  

ٍ   گزاسي ثش اتبق دتاًس تًصيغ اػاجبسات ثشدست فػً  تشمبيٍ 0-4 ثىدذي   الؼمدل عجقد

اي مًهًع يوًتش  ص( ثخطىبمٍ ثًدخٍ  َبي تشمبيٍ اقاػبدي اػاجبسات تملک داسايي

 ضًد. ودب  ميا 1935تب  

ح  فػل َزام(، ايده  کىبن عشالضدمٍ کبس غًست دسج اػاجبس دس قسمش دق دس -الف

َبي دس دتش اخشا، وجبيذ سضذ ؿوشماؼبسفي وسجش ثٍ ػملكشد تب   ثشاي عشحاػاجبس 

 قجل داضاٍ ثبضذ.

َبي تًلوذ وطدذٌ  فػدل َزدام(     اػاجبس دس قسمش تبيش داسايي دسجدس غًست  -ة 

( دسج 1کشد ي ضشح ايه اػاجبس ثبيذ دس قسدمش تًهدوحبت ريدل فدش        َضيىٍوحًٌ 

 ضًد.

 ّا خالصِ پزٍصُ - 5فزم 

ػىًان عشح، ضمبسٌ عشح، ػىًان ي ضمبسٌ دتاگبٌ اخشايي ػوىبً مطبثٍ فش  ضدمبسٌ   1-0

 ضًد. ( دسج مي1 

َبي عشح ضبمل: دس دتش اخشا ، وبتمٍ يبفاٍ ، مغبلؼبتي ي  دس ايه فش  کلوٍ يشيطٌ 5-0

، مػدًة ي  سي هوُب اػم اص ػملكدشد، يشداوادي  هؿبص وطذٌ َمشاٌ ثب مطخػبت اػاجب

 ضًد. ي تبلُبي ثؼذ ثشوبمٍ يىدم دسج ميىثو يوص
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 1فزم ضويوِ 

ػوىدبً   ي کذ دتداگبٌ اخشايدي   ػىًان عشح، ضمبسٌ عشح، ػىًان ي ضمبسٌ دتاگبٌ اخشايي

 .ضًد ( دسج مي1مطبثٍ فش  ضمبسٌ  

وب  يومبوكبس ، مًهًع قدشاسداد، تدبسيخ   َبي مىذسج ثٍ تشتوت  تاًن ثشاتبقدس ايه فش  

ثوىدي يشداودش دس تدب      ي يدوص  1939سداد، يشداوش تب يبيدبن تدب    ػقذ قشاسداد، مجلؾ قشا

 تًاوذ ثوص اص اػاجبس عشح ثبضذ. دسج ضًد. َمچىوه خمغ مجلؾ قشاسدادَبي عشح ومي 1934

 2فزم ضويوِ 

ػىًان عشح، ضمبسٌ عشح، ػىًان ي ضمبسٌ دتاگبٌ اخشايي ي کذ دتداگبٌ اخشايدي ػوىدبً    

 ضًد. ( دسج مي1مطبثٍ فش  ضمبسٌ  

ه فش  ثشاي هن دتاٍ اص عشدُبيي اتش کٍ چىذ يشيطٌ داسوذ ي دس چىذ اتدابن اخدشا   اي

ضًوذ ي اعالػبت مشثًط ثٍ تًصيغ  اػاجدبسات اتدابوي  يدب ضُشتدابوي دسدت وظدش امدًس         مي

ثٍ تزكوک اتابوُب دس قبلدت   1934ثخطي( ي ووض دس غًست ووبص تًصيغ اَذاو کمي دس تب  

 خذي  دسج ضًد.

  

 تذكزات هْن 

( مًافقاىبمٍ ثبيذ ثٍ امضدب  ثدبالتشيه مقدب  دتداگبٌ اخشايدي ي ثدبالتشيه مقدب         1   فش  -1

َدبي مًافقاىبمدٍ    ثقودٍ فدش    ثبالتشيه مقب  دتاگبٌ اغلي ثشتدذ ي   ثشداس ي دتاگبٌ ثُشٌ

ودبوًادگي   دست مًسد ثبيذ ثٍ امضبي ثبالتشيه مقب  دتاگبٌ اخشايي ثب دسج ودب  ي ودب   

 .  امضبکىىذگبن ستوذٌ ثبضذ

هن اغدالدوٍ  مجبدلدٍ مًافقاىبمدٍ يدب    (، ثبيذ ػلش 1دس قسمش تًهوحبت هشيسي فش    -2

 دسج ضًد.

تًتؼٍ، ضمبسٌ ايلدوه مًافقاىبمدٍ غدزش    يىدم قبوًن ثشوبمٍ  510ثب تًخٍ ثٍ مزبد مبدٌ  -3

ي... 5،1َبي اخشايي ثبيذ ثب ضمبسٌ اغدالدوٍ   َبي ثؼذي دس عً  تب  ثًدٌ ي مًافقاىبمٍ

 مش مشثًط دسج ضًد.مطخع ضذٌ ي دس قس
 

 


