
 یلاعت همسب
 رهشوب ناتسا ینامرد یتشادهب تامدخ و یکشزپ مولع هاگشناد

 یکشزپ شزومآ هعسوت زکرم
 یبایشزرا و تراظن رتفد

 سرد حرط مرف
 

 و کف یحارج یصصخت یرتکد :یلیصحت کردم نیرخآ         راکوج ناماس رتکد ،نیورپ دالیم رتکد :سردم یگداوناخ مان و مان
                                                رایداتسا   :یهاگشناد هبتر                تروص و کف ،ناهد یحارج  :یلیصحت هتشر       تروص
                                        تروص و کف ،ناهد یحارج    :یشزومآ هورگ

 
                                             یمومع یکشزپنادند    :عطقم                        یکشزپنادند  :ناریگارف یلیصحت هتشر
 ۵۰ :ناریگارف دادعت                                          5  :مرت
 
 یعضوم یسح یب لوصا :لماک روط هب سرد ناونع
 1 :دحاو دادعت                            □ یزومآ راک  ■                یلمع                ■ یروئت                 :سرد عون
                        :مرت نایم ناحتما خیرات                  99/10/20 :سالک همتاخ نامز                   99/6/29 :سالک عورش نامز
 99/10/30 :مرت نایاپ

 
  □ینیوکت                   ■  یا هلحرم                     یبایشزرا لحارم
 ییاهن هرمن زا دصرد..۱۰............... بایغ و روضح فیلاکت ماحنا وجشناد تیلاعف
 ییاهن هرمن زا دصرد...........................................................مرت نایم ناحتما

 ییاهن هرمن زا دصرد.۲۰.......................................................هدش ماحنا یاهزیئوک
 ییاهن هرمن زا دصرد.۷۰.............................................................مرت نایاپ ناحتما
                 □طلغ و حیحص            □   یا هنیزگ دنچ                  □  یحیرشت           □ یهافش        مرت نایم ناحتما عون

  □یندرک روج
                 □ طلغ و حیحص            ■    یا هنیزگ دنچ                 □   یحیرشت          □ یهافش        مرت نایاپ ناحتما عون

   □یندرک روج
 
  :سرد  زا يحرش
  .دوش یم هتخادرپ اهنآ یژولویزیف و اه وراد و یعضوم یسح یب تاقیرزت لرصا شزومآ هب سرد نیا رد

 
 :رظن دروم سرد سیردت یلصا عبانم
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  :سرد يلك فادها
 
  درب مان ار اهنا لمع مسیناکم و یدنب هتسد و دهد حیضوت ار یعضوم یسح یب یاهوراد یژولویزیف
 دهد حیضوت ار مادک ره درباک و یعضوم  یسح یب قیرزت فلتخم یاه شور
 درامش رب ار مادکره یریگشیپ هوحن و  یعضوم یسح یب یاهوراد قیرزت ضراوع
 دنک فیصوت ار يكشزپنادند یاهنامرد رد بوخ یعضوم یسح یب داجیا تيمها

 
 
 ۱ هسلج سرد حرط
 
 یعضوم یسح یب یاهوراد و درد یژولویزیف :سرد مان
 
 نیورپ دالیم رتکد :سردم مان

 
 یزاجم :يشزومآ هاگياج
 
 : دنناوتب دياب سرد نيا ناياپ رد ناريگارف :سرد ناياپ فادها

 
 :يتخانش فادها
 .دنهد حيضوت ار درد یژولویزیفورون

 . دنهد حرش ار یعضوم یسح یب یاهوراد رثا مسیناکم و هاگیاج
 
 :يشرگن فادها
 .دنک یم فیصوت يكشزپنادند تالماعت رد بسانم و بوخ یعضوم یسح یب تيمها

 
 درادن :یتکرح ناور فادها

 

  لصفرس دتم  زاین دروم نامز  لیاسو عجارم

  درد یژولویزیفورون ینارنخس هقیقد ۲۰ تنیوپرواپ و پات پل ۱ لصف ۲۰۲۰ دمالام

 عاونا رثا میسناکم ملیف و ینارنخس هقیقد ۲۰ تنیوپرواپ و پات پل ۱ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 یسح یب وراد
 یعضوم

  
 هب ناشیاه هتسناد و اه نآ یژولویزیف هنیمز شیپ هب هجوت ابو دشدهاوخ حرطم نایوجشناد یارب یتالوس سیردت نامز لوط رد
 .تشاد دهاوخ هرمن ناش تکراشم و دش دهاوخ حرط لاوس زین دعب هسلج یارب .دریگیم قلعت زایتما ناگدنهد خساپ
 

 □يتكرح يناور                       □   يفطاع                    ■ يتخانش   : هطيح
 
 
 
 ۲ هسلج سرد حرط
 یعضوم یسح یب یاهوراد و درد یژولویزیف :سرد مان

 
 نیورپ دالیم رتکد :سردم مان

 
 یزاجم :يشزومآ هاگياج
 



 : دنناوتب دياب سرد نيا ناياپ رد ناريگارف :سرد ناياپ فادها
 
 :يتخانش فادها

 . دنهد حرش ار یعضوم یسح یب یاهوراد رثا مسیناکم و هاگیاج
  .دنهد حیضوت ار نآ تدم و رثا عورش نامز و یعضوم یسح یب یوراد تارییغت یگنوگچ
 
 :يشرگن فادها
 .دنک یم فیصوت يكشزپنادند تالماعت رد بسانم و بوخ یعضوم یسح یب تيمها

 
 درادن :یتکرح ناور فادها

 

  لصفرس دتم  زاین دروم نامز  لیاسو عجارم

 عاونا رثا میسناکم ملیف و ینارنخس هقیقد ۲۰ تنیوپرواپ و پات پل ۱ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 یسح یب وراد
 یعضوم

 یب یوراد تارییغت  ینارنخس هقیقد۲۰ تنیوپرواپ و پات پل ۱ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 عورش،یعضوم یسح
 رثا تدم و

  
 هب ناشیاه هتسناد و اه نآ یژولویزیف هنیمز شیپ هب هجوت ابو دشدهاوخ حرطم نایوجشناد یارب یتالوس سیردت نامز لوط رد
  .تشاد دهاوخ هرمن ناش تکراشم و دش دهاوخ حرط لاوس زین دعب هسلج یارب .دریگیم قلعت زایتما ناگدنهد خساپ

 
 □يتكرح يناور                       □   يفطاع                    ■ يتخانش   : هطيح
 
 
 
 
 ۳ هسلج سرد حرط
 یعضوم یسح یب یاهوراد یژولوکامراف :سرد مان

 
 نیورپ دالیم رتکد :سردم مان

 
 یزاجم :يشزومآ هاگياج
 
 : دنناوتب دياب سرد نيا ناياپ رد ناريگارف :سرد ناياپ فادها

 
 :يتخانش فادها

 . دنهد حرش ار یعضوم یسح یب یاهوراد مسیلوباتم
  .دنهد حیضوت ر یعضوم یسح یب یاهوراد کیمتسیس یاه شنکاو

 .دنک رکذ ار یعضوم یسح یب یاهوراد زا مادک ره زاجم زود رثکادح
  .دهد حیضوت کیکفت هب ار جیار یعضوم یسح یب یاهوراد ینیلاب تارثا

 
 :يشرگن فادها
 .دنک یم فیصوت يكشزپنادند تالماعت رد بسانم و بوخ یعضوم یسح یب تيمها

 
 درادن :یتکرح ناور فادها

 



 

  لصفرس دتم  زاین دروم نامز  لیاسو عجارم

 شنکاو  و مسیلوباتم ینارنخس هقیقد ۱۵ تنیوپرواپ و پات پل ۲ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 کیمتسیس یاه
 یسح یب یاهوراد
 یعضوم

 زاجم زود رثکادح  ینارنخس هقیقد ۱۵ تنیوپرواپ و پات پل ۴ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 یسح یب یوراد
  یعضوم

 ینیلاب تارثا ینارنخس هقیقد ۱۵ تنیوپرواپ و پات پل ۴ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 ،نییاکودیل
 و نییاکولیارپ
 نییاکیترآ

  
 
 اهنا یژولویزیف هنیمز شیپ ، هتشذگ هسلج بلاطم هب هجوت اب و دشدهاوخ حرطم نایوجشناد یارب یتالوس سیردت نامز لوط رد
 دهاوخ هرمن ناش تکراشم و دش دهاوخ حرط لاوس زین دعب هسلج یارب .دریگیم قلعت زایتما ناگدنهد خساپ هب ناشیاه هتسناد و
  .تشاد
 
 □يتكرح يناور                       □   يفطاع                    ■ يتخانش   : هطيح
 
 

 ۴ هسلج سرد حرط
 الاب کف رد یعضوم یسح یب داجیا یاه کینکت و کیموتانآ تاظحالم :سرد مان

 
 راکوج ناماس رتکد :سردم مان

 
 یزاجم :يشزومآ هاگياج
 
 : دنناوتب دياب سرد نيا ناياپ رد ناريگارف :سرد ناياپ فادها

 
 :يتخانش فادها
 . دنهد حیضوت ار نآ یرالیزگام هخاش  و لانیمژ یرت بصع یموتانآ
 . دنهد حیضوت ار یرالیزگام ناوختسا یموتانآ
  .دنهد حیضوت لاثم اب ار الاب کف رد یعضوم یسح یب داجیا یاه کینکت عاونا

 
 :يشرگن فادها
 .دنک یم فیصوت ار الاب کف رد بسانم و بوخ یعضوم یسح یب تيمها

 
 درادن :یتکرح ناور فادها

 
 

  لصفرس دتم  زاین دروم نامز  لیاسو عجارم

 یرت بصع یموتانآ   ینارنخس هقیقد ۱۰ تنیوپرواپ و پات پل ۱۲ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 هخاش  و لانیمژ
  یرالیزگام



  لصفرس دتم  زاین دروم نامز  لیاسو عجارم

 ناوختسا یموتانآ  ینارنخس  هقیقد ۵ تنیوپرواپ و پات پل ۱۲ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 یرالیزگام

 یسح یب داجیا شور ملیف و ینارنخس  هقیقد ۱۵ تنیوپرواپ و پات پل ۱۳ لصف ۲۰۲۰ دمالام
  نویسارتلیفنا یعضوم

 یب داجیا یاه کینکت ملیف و ینارنخس  هقیقد ۲۰ تنیوپرواپ و پات پل ۱۳ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 رد کالب یعضوم یسح
 الاب کف

  
 
 هتسناد و اهنا هنیمز شیپ ، هتشذگ هسلج بلاطم هب هجوت اب و دشدهاوخ حرطم نایوجشناد یارب یتالوس سیردت نامز لوط رد
 .تشاد دهاوخ هرمن ناش تکراشم و دش دهاوخ حرط لاوس زین دعب هسلج یارب .دریگیم قلعت زایتما ناگدنهد خساپ هب ناشیاه
 

 □يتكرح يناور                       □   يفطاع                    ■ يتخانش   : هطيح
 
 
 

 ۵ هسلج سرد حرط
 کیموتانآ تاظحالم و نییاپ کف رد یعضوم یسح یب داجیا یاه کینکت :سرد مان

 
 راکوج ناماس رتکد :سردم مان

 
 یزاجم :يشزومآ هاگياج
 
 : دنناوتب دياب سرد نيا ناياپ رد ناريگارف :سرد ناياپ فادها

 
 :يتخانش فادها
 . دنهد حیضوت ار نآ رلوبیدنام هخاش  و لانیمژ یرت بصع یموتانآ
 . دنهد حیضوت ار لبیدنام ناوختسا یموتانآ
  .دنهد حیضوت لاثم اب ار نییاپ کف رد یعضوم یسح یب داجیا یاه کینکت عاونا

 
 :يشرگن فادها
 .دنک یم فیصوت ار نییاپ کف رد بسانم و بوخ یعضوم یسح یب تيمها

 
 درادن :یتکرح ناور فادها

 
 

  لصفرس دتم  زاین دروم نامز  لیاسو عجارم

 لصف ۲۰۲۰ دمالام
۱۲  

 لانیمژ یرت بصع یموتانآ   ینارنخس هقیقد ۱۰ تنیوپرواپ و پات پل
  رلوبیدنام هخاش  و

 لبیدنام ناوختسا یموتانآ  ینارنخس  هقیقد ۵ تنیوپرواپ و پات پل ۱۴ لصف ۲۰۲۰ دمالام

 یب داجیا یاه کینکت ملیف و ینارنخس  هقیقد ۳۵ تنیوپرواپ و پات پل ۱۴ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 رد کالب یعضوم یسح
 نییاپ کف

  



 
 هتسناد و اهنا هنیمز شیپ ، هتشذگ هسلج بلاطم هب هجوت اب و دشدهاوخ حرطم نایوجشناد یارب یتالوس سیردت نامز لوط رد
  .تشاد دهاوخ هرمن ناش تکراشم و دش دهاوخ حرط لاوس زین دعب هسلج یارب .دریگیم قلعت زایتما ناگدنهد خساپ هب ناشیاه
 

 □يتكرح يناور                       □   يفطاع                    ■ يتخانش   : هطيح
 
 

 ۶ هسلج سرد حرط
  درد لرتنک هنیمز رد هدنیآ یاه تفرشیپ و یعضوم یسح یب ضراوع :سرد مان

 
 راکوج ناماس رتکد :سردم مان

 
 یزاجم :يشزومآ هاگياج
 
 : دنناوتب دياب سرد نيا ناياپ رد ناريگارف :سرد ناياپ فادها

 
 :يتخانش فادها

 . دنهد حرش ار یعضوم یسح یب کیمتسیس و یعضوم ضراوع
 . دنهد حیضوت ار یعضوم یسح یب ضراوع تیریدم و یریگشیپ هوحن
  .دنهد مان ار یکینورتکلا یاه هاگتسد و دیدج یعضوم یسح یب یاهوراد یایازم
 
 :يشرگن فادها
 .دنک یم فیصوت ار يكشزپنادند یعضوم یسح یب ضراوع زا یریگشیپ تيمها
 .دنهد مان ار نیون زاربا و دیدج یعضوم یسح یب یاهوراد زا هدافتسا تيمها

 
 درادن :یتکرح ناور فادها

 
 

  لصفرس دتم  زاین دروم نامز  لیاسو عجارم

 یسح یب یعضوم ضراوع   ینارنخس هقیقد ۱۵ تنیوپرواپ و پات پل ۱۷ لصف ۲۰۲۰ دمالام
  یعضوم

 یب کیمتسیس ضراوع  ینارنخس هقیقد ۱۵ تنیوپرواپ و پات پل ۱۸ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 یعضوم یسح

 یعضوم یسح یب یاهوراد ینارنخس هقیقد ۱۰ تنیوپرواپ و پات پل ۱۹ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 دیدج

 کمک هب یسح یب داجیا ینارنخس هقیقد ۱۰ تنیوپرواپ و پات پل ۲۰ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 یکینورتکلا یاه هاگتسد

  
 
 هتسناد و اهنا هنیمز شیپ ، هتشذگ هسلج بلاطم هب هجوت اب و دشدهاوخ حرطم نایوجشناد یارب یتالوس سیردت نامز لوط رد
  .تشاد دهاوخ هرمن ناش تکراشم و دش دهاوخ حرط لاوس زین دعب هسلج یارب .دریگیم قلعت زایتما ناگدنهد خساپ هب ناشیاه
 
 □يتكرح يناور                       □   يفطاع                    ■ يتخانش   : هطيح
 
 

 ۷ هسلج سرد حرط



  یعضوم یسح یب تهج مزال لیاسو اب ییانشآ  :سرد مان
 
 نیورپ دالیم رتکد و راکوج ناماس رتکد :سردم مان

 
 تروص و کف یحارج شخب :يشزومآ هاگياج
 
 : دنناوتب دياب سرد نيا ناياپ رد ناريگارف :سرد ناياپ فادها

 
 :يتخانش فادها
 . دنهد حرش ار هدافتسا هوحن و و یعضوم یسح یب ماحنا تهج زایندروم لیاسو عاونا

  .درب مان ار یعضوم یسح یب لیاسو زا هدافتسا نیح یلامتحا تالکشم
 .دنک فیصوت ار یعضوم یسح یب داجیا دیدج یاه متسیس
 
 :يشرگن فادها
 .دنک فیصوت يكشزپنادند یعضوم یسح یب رد بسانم لیاسو زا هدافتسا تيمها

 
 درادن :یتکرح ناور فادها

 
 

  لصفرس دتم  زاین دروم نامز  لیاسو عجارم

 تنیوپرواپ و پات پل ۵ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 یحارج لیاسو و

  گنرس یلمع راک هقیقد ۱۰

 تنیوپرواپ و پات پل ۶ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 یحارج لیاسو و

  نزوس یلمع راک هقیقد ۱۰

 تنیوپرواپ و پات پل ۷ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 یحارج لیاسو و

 جیرتراک یلمع راک هقیقد ۱۰

 تنیوپرواپ و پات پل ۸ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 یحارج لیاسو و

  یلیمکت لیاسو یلمع راک هقیقد ۱۰

 تنیوپرواپ و پات پل ۹ لصف ۲۰۲۰ دمالام
 یحارج لیاسو و

 لیاسو یزاس هدامآ یلمع راک هقیقد ۱۰

  
 
 هتسناد و اهنا هنیمز شیپ ، هتشذگ هسلج بلاطم هب هجوت اب و دشدهاوخ حرطم نایوجشناد یارب یتالوس سیردت نامز لوط رد
  .تشاد دهاوخ هرمن ناش تکراشم و دش دهاوخ حرط لاوس زین دعب هسلج یارب .دریگیم قلعت زایتما ناگدنهد خساپ هب ناشیاه
 
 □يتكرح يناور                       □   يفطاع                    ■ يتخانش   : هطيح
 
 

 ۸ هسلج سرد حرط
 
  رگیدمه یور رب یسح یب یاه کینکت ماحنا  :سرد مان
 
 نیورپ دالیم رتکد و راکوج ناماس رتکد :سردم مان

 
 تروص و کف یحارج شخب :يشزومآ هاگياج
 



 : دنناوتب دياب سرد نيا ناياپ رد ناريگارف :سرد ناياپ فادها
 
 :يتخانش فادها
 . دنهد حرش ار هدافتسا هوحن و و یعضوم یسح یب ماحنا تهج زایندروم لیاسو عاونا

  .درب مان ار یعضوم یسح یب لیاسو زا هدافتسا نیح یلامتحا تالکشم
 دریگ ارف ار یعضوم یسح یب عاونأ قیرزت شرد دیاب وجشناد
 
 درادن :یتکرح ناور فادها

 
 
 هتسناد و اهنا هنیمز شیپ ، هتشذگ هسلج بلاطم هب هجوت اب و دشدهاوخ حرطم نایوجشناد یارب یتالوس سیردت نامز لوط رد
  .تشاد دهاوخ هرمن ناش تکراشم و دش دهاوخ حرط لاوس زین دعب هسلج یارب .دریگیم قلعت زایتما ناگدنهد خساپ هب ناشیاه
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 ۹ هسلج سرد حرط
 
 رامیب یور رب یسح یب یاه کینکت ماحنا  :سرد مان
 
 نیورپ دالیم رتکد و راکوج ناماس رتکد :سردم مان

 
 تروص و کف یحارج شخب :يشزومآ هاگياج
 
 : دنناوتب دياب سرد نيا ناياپ رد ناريگارف :سرد ناياپ فادها

 
 :يتخانش فادها

  .درب مان ار یعضوم یسح یب لیاسو زا هدافتسا نیح یلامتحا تالکشم
 دریگ ارف ار یعضوم یسح یب عاونأ قیرزت شرد دیاب وجشناد
 
 درادن :یتکرح ناور فادها
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