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 باسمه  تعالی 
 : مقذهم

تؼویق ، تَسؼِ ٍکبسثست آهَختِ ّبی آًبى  ٍثبتبکیذ ثش ثِ هٌظَس ایجبد صهیٌِ ٍضشایظ افضایص اًگیضُ داًص آهَصاى دس یبدگیشی ٍ 
هجٌی ثش اسسبل هجوَػِ ثشًبهِ ّبی  77/1/98-9979فشاّن آٍسدى صهیٌِ ثشای هطبسکت حذاکثشی آًبى  ٍثِ استٌبد ثِ ثخطٌبهِ 

ًیي هحتشم ٍصاست آهَصش ٍپشٍسش ٍّوچٌیي ثش اسبع تغییشات حبغلِ اص آسیت ضٌبسی ٍدسیبفت ًظشات ٍ پیطٌْبدّبی هؼبٍ
آهَصضی استبًْب ٍتجبسة ثذست آهذُ اص ّطت دٍسُ ثشگضاسی ، فؼبلیت پشٍطُ ّبی ػلوی ، ادثی ٍفٌبٍساًِ )جطٌَاسُ  جبثشثي حیبى 

 اجشا هی ضَد. 98-99ٍفشغتْبی هتٌَع یبدگیشی ( دس  سبل تحػیلی 
 

 اهميت ژو رضژورت رطح :
) سَاد ثِ هؼٌی سٌتی ( ثب   ُ ای اص هفبّین ثِ رّي داًص آهَصاى ثبضذ ،اگش حبغل دٍسُ ی تحػیالت هذسسِ ای ، تٌْب اًتقبل پبس 

فشاهَش ضذى آى هفبّین ، حبغل کلیِ سبل ّبی تحػیل ًیض اص دست هی سٍد . ثِ ّویي سجت ، ثبیذ سؼی کٌین ػالٍُ ثش هفبّین 
یبدگیشًذُ ی َسد ًیبص خَد ثگشدًذ ٍ ثِ یک پبیِ ، ساّی ثِ داًص آهَصاى ًطبى دّین کِ خَدضبى ثتَاًٌذ ثِ دًجبل هؼشفت ٍ داًص ه

ثیبهَصین  داًص آهَصاىساُ ٍ سٍش یبدگیشی سا ّن ثِ  ضشٍست داسدػالٍُ ثشکست داًص سجت تجذیل ضًَذ . ثِ ّویي  هبدام الؼوش
 تب هیل ثِ یبدگیشی دس آًبى تقَیت گشدد .

هی کٌذ  تقَیت اى هیل ثِ یبدگیشی سا دس داًص آهَص َد ،ثِ ػلت هبّیت ّیجبًی ٍ اکتطبفی خ ، ادثی ، ٍفٌبٍساًِ پشٍطُ ی ػلوی 
تؼلین هی آهَصد ثٌبثشایي هی تَاًذ اثضاسی ثسیبس قَی دس خذهت آًْب ٍ ثِ ػلّت هبّیت فشایٌذی خَد ساُ ٍ سٍش یبدگیشی سا ًیض ثِ 

 .ثبضذ تشثیت 
 

 : سطوح ربزگار  جشنوار   
ی ، ادثی ، ٍفٌبٍساًِ آثبس قبثل اسائِ ٍػشضِ دس ًوبیطگبُ تَلیذ  هی ًوبیٌذ ، ثِ اص آًجبئیکِ داًص آهَصاى ثب اًجبم پشٍطُ ّبی ػلو

هٌظَس تقَیت سٍحیِ ٍاًگیضُ ٍتالش آًبى ٍایجبد هَقؼیت ّبی ٍاقؼی جْت ثشٍص ٍظَْس تَاًوٌذیْب ٍتجلیل ٍقذسداًی اص آًبى 
  داًص آهَصیثخص  َد ،ایي جطٌَاسُ  دس دٍ  جطٌَاسُ ای تحت ػٌَاى جبثشثي حیبى ٍفشغت ّبی یبدگیشی هتٌَع ثشگضاس هی ض

ثػَست کطَسی   ٍثخص هٌتخت هؼلوبى، هذیشاى ، کبسضٌبسبى ٍساّجشاى آهَصضیضبهل سغح هذسسِ ای ، هٌغقِ ای ٍ استبًی 
 ثشگضاس خَاّذ ضذ کِ ضشایظ ٍ ًحَُ ی اجشای آى ثِ ضشح صیش اػالم هی گشدد:
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 :     بخش دانش آموز *
 :  ا  هسدمر رمحله -الف  

دس ایي هشحلِ توبهی آثبس داًص آهَصاى ضشکت کٌٌذُ ثذٍى ّیچ هحذٍدیت ٍقبلت خبغی ٍ  ثِ هذت حذاقل یک  ّفتِ دس  -1

 هذسسِ ثِ ًوبیص گزاضتِ هی ضَد .

،  هی ضَد        آثبس اسائِ ضذُ ثب هالک ّبیی کِ  تَسظ هٌغقِ ٍضَسای هذسسِ دس چبسچَة هحَسّبی اػالم ضذُ  تؼییي اص -7

ؼذادی آثبس ثشتش جْت ضشکت دس ًوبیطگبُ هٌغقِ ای اًتخبة ٍهؼشفی هی تاسصیبثی ثؼول آهذُ ٍثذٍى اسائِ ثبصخَسد هقبیسِ ای 

 ضًَذ.

ثبصخَسدّبی تطَیقی ثِ ّوشاُ پیطٌْبدّبی اغالحی دس قبلت هَاسد قبثل ثْجَد ثشای توبهی داًص آهَصاى ثػَست جذاگبًِ  -9

 ص آًبى تقذیشخَاّذ ضذ .تَسظ ضَسای هذسسِ اسائِ ٍا

اٍلیب ثِ هٌظَس ایجبد ًگشش هثجت ًسجت ثِ تَاًوٌذی ّبی داًص آهَصاى اثتذایی ٍّوچٌیي گفتوبى سبصی دس ایي خػَظ اص  -4

  آیذ .هی دػَت ثِ ػول  جْت حضَس دس ًوبیطگبُ  هحلی  هسئَلیي ٍهقبهبتٍ

 :  منطقه ا    رمحله -  ب
 هستقیوب دس ًوبیطگبُ هٌغقِ ای حذاقل ثِ هذت یک ّفتِ  ثِ ًوبیص گزاضتِ هی ضَد . ًوًَِ آثبس هؼشفی ضذُ اصهذاسع -1

ي هی ًوبیذ هتطکل اص) هٌتخت هذیشاى ٍهؼلوبى یآثبس داًص آهَصاى دس چبسچَة اػالم ضذُ تَسظ گشٍّی کِ هٌغقِ تؼی  - 7

ثشای توبهی  سبصًذُِ ای ٍغشفب ثیبى پیطٌْبدّبی ٍکبسضٌبسبى تکٌَلَطی( ًسجت ثِ اسصیبثی آثبس ثبّذف اسائِ ثبصخَسد غیش هقبیس

 داًص آهَصاى حبضش اقذام  ًوَدُ ٍتوبهی داًص آهَصاى هَسد تقذیش ٍتطَیق قشاس خَاٌّذگشفت.

اٍلیب ، ثِ هٌظَس ایجبد ًگشش هثجت ًسجت ثِ تَاًوٌذی ّبی داًص آهَصاى اثتذایی ٍّوچٌیي گفتوبى سبصی دس ایي خػَظ اص  -9

 . آیذ هی دػَت ثِ ػول  جْت حضَس دس ًوبیطگبُ  هحلی  هسئَلیي ٍهقبهبت

ثب هالک ّب ٍچبسچَة اػالم ضذُ اًتخبة ٍثِ هٌظَس ضشکت دس هزکَس تؼذادی اص آثبس اسائِ ضذُ تَسظ کویتِ تخػػی  -4

 هشحلِ استبًی هؼشفی هی ضًَذ .
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 :  استانی    رمحله -  ج
 دس ًوبیطگبُ استبًی اسائِ هی گشدد.ِ هٌظَس ثبصدیذ ثًوًَِ ّبی هؼشفی ضذُ اص هٌبعق دس هذت هطخع  -1

دس ایي هشحلِ تَسظ گشٍُ تخػػی هٌتخت اص هذیشاى ٍهؼلوبى ٍکبسضٌبسبى تکٌَلَطی اسصیبثی آثبس داًص آهَصاى ثب ّذف   -7

 .دثشای توبهی داًص آهَصاى حبضش اًجبم هی پزیش سبصًذُاسائِ ثبصخَسد غیش هقبیسِ ای ٍغشفب ثیبى پیطٌْبدّبی 

 هی ضَد.تقذیش ٍتطَیق اًجبم  ضشکت کٌٌذُ  اصتوبهی داًص آهَصاى -9

دس هذت ثشپبیی ًوبیطگبُ استبًی جْت آهَصش ٍتَاًوٌذ سبصی هؼلوبى ٍهذیشاى ًسجت ثِ ثشگضاسی سویٌبسّبی ػلوی  -4 

 .ضَد ٍآهَصضی اقذام 

اٍلیب ی ٍّوچٌیي گفتوبى سبصی دس ایي خػَظ اص ثِ هٌظَس ایجبد ًگشش هثجت ًسجت ثِ تَاًوٌذی ّبی داًص آهَصاى اثتذای -5

 . آیذ .هی دػَت ثِ ػول  جْت حضَس دس ًوبیطگبُ  هحلی  هسئَلیي ٍهقبهبتٍ

ثش اسبع اسصیبثی اًجبم ضذُ ًوًَِ ّبی ثشتش ثش اسبع چبسچَة  ٍهحَسّبی فؼبلیت ّبی اػالم ضذُ ضٌبسبیی ٍثذٍى اػالم ثِ  -6

 جْت ثشًبهِ سیضی ثؼذی دس دثیشخبًِ استبًی ًگْذاسی ضَد. آهَصاى آثبس داًص هستٌذات   ،داًص آهَصاى

 

 محور ا  کلی ارزیابی ژوانتخاب آاثر دانش آموزان  :
 اًذیطِ ٍکبس ٍتالش ٍکَضص هحػَل فکشٍکِ دست سبصُ ّب ،  توبهی فؼبلیت ّب ، هْبست ّب ،اغیل ثَدى اثش داًص آهَص   )  -

 (.وبیی هؼلن ٍاٍلیب ًیض استفبدُ ًوبیذ دستَلیذ آى اص ساٌٍّ ثَدُ  داًص آهَص

 اسائِ آثبس ثػَست خالقبًِ ٍثذیغ  .-7

 ثِ هضبهیي ثب اّویتی هبًٌذ ، اقتػبد هقبٍهتی ، سًٍق تَلیذ ٍ احتشام ثیطتش ثِ حفظ هحیظ صیستتَجِ  -9

 . کبس گشٍّیغَست ثِ اًجبم فؼبلیت  دادى اٍلَیت  -4

سبخت ٍ یب  دس اًجبم فشایٌذ ضبهل ) ثیبى هسئلِ ، فشایٌذ تحقیق ٍ هغبلؼِ ، هشاحل ثشخَسداسی اص چبسچَة هطخع  ٍهٌظن   – 5

 اًجبم کبس ، ...(

 هْبست (   -ًگشش  -داًص  افضایص تَسؼِ ضبیستگی ّبی داًص آهَصاى ) تَجِ ثِ -6

 

هی سٍد هالک ّبی دقیق تش  هَاد رکش ضذُ ثِ ػٌَاى چبسچَة کلی اسصیبثی آثبس داًص آهَصاى اػالم ضذُ  ٍاًتظبس تذکز مُم :

 ثب تَجِ ثِ اقتضبئبت ٍضشایظ تَسظ  استبى ٍهٌغقِ عشاحی ٍدس اختیبس هذسسِ ثِ هٌظَس اسصیبثی آثبس  قشاس گیشد .
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گاهها  چگونگی اراهئ آاثر توسط دانش آموزان    :رد ایام ربزگار  نمایش
حیبى  ٍفشغت ّبی هتٌَع یبدگیشی تقَیت هْبستْبی کالهی  ثب ػٌبیت ثِ ایٌکِ یکی اص اّذاف هْن اجشای  ثشًبهِ جبثشثي

 هذ ًظش قشاس گیشد : آًبى دس حضَس ثبصدیذکٌٌذگبى  لزا هَاسد صیش دس خػَظ ًحَُ ی اسائِ، ٍگفتبسی  داًص آهَصاى هی ثبضذ 

 بکیذ قشاس گیشد .ثِ ّیچ ػٌَاى  قبلت خبغی ثشای  اسائِ  داًص آهَصاى   تؼییي  ًطَد  ٍخالقیت دس اسائِ هَسد ت  -1

 ئِ ٍثب تسلظ کبهل  ثیبى  ًوبیٌذ ، فَایذ ًٍتبیج کبس خَد سا دس هذت صهبى کَتبُ اسادالیل  کوک ضَد تب  ثِ داًص آهَصاى  -7

 د.اسائِ پشّیض ضَ جْت حفظ کشدى هتي ثشای داًص آهَصاى ثِ  اص تَغیِ -9

 : زمینه  ا  ژومحور ا  فعاليت دانش آموزان 

ثب تَجِ ثِ ثشسسی ّبی ثؼول آهذُ اص ًحَُ ی اسائِ ثشًبهِ جبثشثي حیبى  دسسٌَات گزضتِ  ٍجوغ ثٌذی ًظشات 

 ٍپیطٌْبدّبی اسسبلی استبًْب   ،  صهیٌِ ّب ٍهحَسّبی ایي فؼبلیت ثِ ضشح  صیش هی ثبضذ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

نحوه ارائهزمینه ها و محورهای فعالیتنوع پروژه /مهارت ردیف

ٍبىذی جمعآيریيطبق
ِ ِایازاشیاتراساسشثاّتّاٍیاتفاٍتّاٍارائ جوعآٍریهجوَع

تصَرتًوایشرٍزًاهِای

ومایشعلمی)مذل،ومایش،تحقیق(
ًوایشٍترسینچگًَگیعولکرد،تَضیحچرایی،تررسیجسئیاتهَضَع

ٍتفسیرجسئیاتازطریقهشاّذُصحیحٍاًجامتحقیقٍهصاحثِ

آزمایش
ِدستآهذُازطریقًوایش ترسینفرایٌذاًجامآزهایشًٍتایجت

ِاییادرجدردفترفعالیتّایعلوی رٍزًاه

طراحیيساخت
ٍسیلٍِیاهذلساختِشذُراتاهراحلاًجامپژٍّشٍتَلیذٍدالیل

ِاییاتاتلًَوایششرحهیدّذ. ساختآىتِصَرترٍزًاه

داستانخًاوی
داًشآهَزتااستفادُازکتابّایداستاىیککتابراتخَاًذٍخالصِ

آىراتادستخطخَدتٌَیسذ

داستانوًیسی)خاطرٌ،سفروامٍ،داستان،وًشتاری....(
داًشآهَزتاعالقٍِرغثتیکخاطرُ،سفرًاهٍِداستاىرااًتخاب

ٍتِصَرتًوایشٍیاتادستخطخَدآىراتصَیرٍیاچاجًوایذ.

داستانگًیی)وقلداستان،حکایت،سخىراویعلمیيادبی(
داًشآهَزداستاًشراتاتخیلخَدٍیاازرٍیهتيرٍایتٍصذای

خَدراضثطٍتصَیرخَدراٌّگامرٍایتتًِوایشٍتصَیردرآٍرد.

خًاوذنشعر،دکلمٍ،...
یاتًسثتتِارائِدکلوِ،شعرٍ.. داًشآهَزتااستفادُازٌّرٍادت

درتازُزهاًیهشخصاثرخَدراارائِهیدّذ.

شاَىامٍخًاوی
داًشآهَزتااستفادُازگٌجیٌِّایادبفارسیقطعِایازشاٌّاهِ

راخَاًذٍُارائِهیًوایذ

دستسازُّایتَلیذشذُدرقالةیکاثرارائِهیگردد.تًلیذیکاثرَىری)سفالگری،اریگامی،وقاشی...(

2

وحًٌیارائٍدستايردَایعلمیيمُارتیداوشآمًزانديرٌابتذاییدرجشىًارٌجابربهحیانيفرصتَایمتىًعیادگیری

مُارتَایعلمی-پژيَشی

يفىايراوٍ

خالقیتَایادبیيَىری

1
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    کاران بخش  : )رمحله كشور  (  هم

کِ دس هشاحل اجشایی پشٍطُ ّبی داًص آهَصاى  ان ، معلمان ، راَبزان آمًسشي يکارشىاساويمذیزثِ هٌظَس تجلیل اص 

ٍثشگضاسی  جطٌَاسُ هطبسکت فؼبل داضتِ اًذ ٍ استقب ضبیستگی ّب ٍتَاًوٌذ سبصی حشفِ ای آًبى  ثش اسبع هالک ّبیی کِ دس 

 ثب حضَس افشاد هزکَس ثشگضاس   هی ضَد.کطَسی  هشحلِ تؼییي ضذُ ،ثش اسبع سْویِ ای  ٍ اداهِ ثِ آًْب اضبسُ هی ضَد

 یادگيزی :متىًع بزوامٍ َای مزحلٍ کشًری  جشىًارٌ جابز به حيان  ي فزصت َای 

 ثشگضاسی  پٌل ّبی آهَصضی ثِ هٌظَس استقب ضبیستگی ٍغالحیت ّبی حشفِ ای ضشکت کٌٌذگبى   -1

 اسائِ تجشثِ تَسظ تؼذادی اص ضشکت کٌٌذگبى  -7

 ی هشاسن تجلیل اص ثشگضیذگبى  هؼشفی ضذُ ثِ جطٌَاسُ ثشگضاس -9 

 رمحله كشور ( انتخاب معلمان ، دمریان ، راهبران آموزشی ،کارشناسان  جهت معرفی هب جشنوار    نحو      چارچوب( 

  مالک َای اوتخاب معلمان : –الف 

  هجشی ٍساٌّوبی ثشًبهِ پشٍطُ ّب  ٍدستبٍسدّبی داًص آهَصاى ثبضٌذ 

 ی داًص آهَصاى دس اًجبم پشٍطُ ّب دس چبسچَة سبحت ّبی ضص گبًِ سٌذ تحَل ثٌیبدیي ساٌّوبی 

  ّذایت پشٍطُ ّبی داًص آهَصاى دس جْت اّذاف دسسی 

  تلفیق اّذاف ثشًبهِ دسسی ثب پشٍط ّبی ػلوی  ٍدست سبصُ ّبی داًص آهَصاى 

 ، تکبلیف هْبست هحَس ، ثبصی ٍیبدگیشی ٍ...(   هشتجظ کشدى ثشًبهِ ّبی تحَلی هؼبًٍت آهَصش اثتذایی )ػیذ ٍداستبى

 ثب پشٍط  ّبی داًص آهَصاى 

  ساٌّوبیی پشٍ طُ ّبیی کِ هشتجظ ثب اقتػبد هقبٍهتی ٍتَلیذ هلی ثبضذ 

  هشاقجت اص اسائِ کبس اغیل تَسظ داًص آهَصاى 

  اسائِ هقبلِ ٍیب فؼبلیت پظٍّطی هشتجظ ثب  هَضَع پظٍّص ّبی داًص آهَصی 
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 ای اوتخاب مذیزان ،کارشىاسان  ، ي راَبزان آمًسشي :مالک َ –ب 

  ِپیص ثیٌی ٍتوْیذ هقذهبت اًجبم  ثشًبهِ جبثش ٍفشغت ّبی هتٌَع یبدگیشی تَسظ هؼلن ٍداًص آهَصاى دس هذسس 

  ِحوبیت اص هؼلوبى ثِ هٌظَس ثشگضاسی جلسبت هٌظن دس خػَظ چگًَگی اجشای ثشًبه 

 ثشًبهِ ثِ اٍلیب داًص آهَصاى  اعالع سسبًی  هستوش اص فشایٌذ اجشای 

   ًُظبست ثش حسي اجشای ثشًبهِ ثش اسبع پیص ثیٌی ّبی اًجبم ضذ 

   )..ٍ پیص ثیٌی فؼبلیت ّبی خالقبًِ )تٌظین هقبلِ ، هػبحجِ ثب ًطشیبت هحلی ٍاًؼکبع فؼبلیتْبی داًص آهَصاى 

  اجشای هغلَة ثشًبهِ ثب هطبسکت حذاکثشی داًص آهَصاى 

 خع ثشای پطتیجبًی اص ثشًبهِ دس سغح هذاسع داضتي ثشًبهِ هط 

  تٌظین گضاسش ّبی تحلیلی هٌبست دس سغح هذاسع ٍهٌبعق 

 ِجبهغ ثَدى تجبسة )تلفیق  فؼبلیت ّبی هْبستی ٍسبحت ّبی ضص گبًِ ( ٍػیٌی ثَدى ٍسائِ ػولی تجبسة صیست 

 تغبل  دس داًص آهَصاى هی گشددساٌّوبیی پشطُ ّبیی کِ هٌجش ثِ ایجبد  فشٌّگ اقتػب د هقبٍهتی ٍتَلیذ ٍاض 

 اًؼکبع دقیق دستبٍسدّبی آهَصضی ٍپشٍسضی  آهَصش ٍپشٍسش دس جبهؼِ اصسٍضْبی هختلف 

  : ارجایی    ساختار
 :ٍمذرس 

هسئَلیت توبهی اهَس هشثَط ثِ اجشای ثشًبهِ پشٍطُ ّبی ػلوی ، ادثی  ٍفٌبٍساًِ )جطٌَاسُ جبثشثي حیبى ٍفشغت ّبی هتٌَع 

 ًٍسجت ثِ اًجبم هَاسد صیش اقذام هی ًوبیٌذ : ثَدُ ػْذُ ضَسای هذسسِ ثِ  یبدگیشی(

  توْیذ هقذهبت ٍثشًبهِ سیضی اجشای جطٌَاسُ اص عشیق اػالم آى ثِ هؼلویي ، اٍلیب ٍداًص آهَصاى ٍتجییي هَضَع ثِ آًبى 

 ثبصدیذٍگفتوبى سبصی ٍ  ستبًی جْتثشًبهِ سیضی ثِ هٌظَس ثشپبیی ًوبیطگبُ هذسسِ ای ثب دػَت اص اٍلیب ، ٍهقبهبت هحلی ٍا

 اسائِ تَاًوٌذی ّبی داًص آهَصاى .

  تؼییي ضذُ دس ضیَُ ًبهِ .تؼییي ًحَی اسصیبثی آثبس ٍاسائِ ثبصخَسد ثِ داًص آهَصاى دس چبسچَة 

 . ُثشگضاسی هشاسن تجلیل ٍتقذیش اص ضشکت کٌٌذگبى دس جطٌَاس 
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 :ٍمىطق
هٌغقِ ثب کوک کبسضٌبسبى هقبعغ ٍگشٍُ ّبی آهَصضی اثتذایی ًسجت ثِ ثشًبهِ سیضی  هؼبٍى آهَصش اثتذایی یب هؼبٍى آهَصضی

 ٍاجشای هشحلِ هٌغقِ ای ثِ ضشح صیش اقذام هی ًوبیٌذ:

  ثشًبهِ سیضی ثِ هٌظَس آهَصش ٍتجییي ٍاعالع سسبًی هٌبست ًحَُ ی اجشای جطٌَاسُ ثِ هذیشاى ٍهؼلوبى 

 بثی دس چبسچَة تؼییي ضذُ ایي ضیَُ ًبهِتؼییي تؼذاد هٌتخت هذاسع ،هالک ّبی اسصی 

  ُدستبٍسدّبی داًص آهَصاى اثتذایی ثشًبهِ سیضی ثشگضاسی ثبضکَُ ًوبیطگب 

 اٍلیب ، هذیشاى،  هقبهبت ٍهسئَلیي هحلی ٍاستبًی ثِ هٌظَس گفتوبى سبصی ًٍوبیص تَاًوٌذی ّبی داًص آهَصاى  دػَت اص

 اثتذایی جْت ثبصدیذ اص ًوبیطگبُ .

 َساسصیبثی ٍاسائِ ِ تخػػی هٌتخت هذیشاى ، هؼلوبى ، کبسضٌبع تکٌَلَطی ٍگشٍُ ّبی آهَصضی ثِ هٌظتطکیل کویت 

 ثبصخَسدّبی تطَیقی ثِ ّوشاُ پیطٌْبدّبی اغالحی دس قبلت هَاسد قبثل ثْجَد ثشای توبهی داًص آهَصاى 

 . ُثشگضاسی هشاسن تجلیل ٍتقذیش اص ضشکت کٌٌذگبى دس جطٌَاس 

 :استان 

ت دٍسُ ی اٍل ٍدٍم  ٍگشٍُ ّبی آهَصضی اثتذایی ًسجت ثِ ثشًبهِ سیضی اهَصش اثتذایی استبى  ثب کوک سٍسبی اداسهؼبٍى آ

 ٍاجشای هشحلِ استبًی  ثِ ضشح صیش اقذام هی ًوبیٌذ:

  ثشًبهِ سیضی ثِ هٌظَس آهَصش ٍتجییي ٍاعالع سسبًی هٌبست ًحَُ ی اجشای جطٌَاسُ ثِ هذیشاى ٍکبسضٌبسبى هٌبعق

 حی تبثؼِ ًٍَا

 ِتؼییي تؼذاد هٌتخت هٌبعق  ،  هالک ّبی اسصیبثی دس چبسچَة تؼییي ضذُ ایي ضیَُ ًبه 

 اٍلیب ، هذیشاى،  هقبهبت ٍهسئَلیي هحلی ٍاستبًی ثِ هٌظَس گفتوبى سبصی ًٍوبیص تَاًوٌذی ّبی داًص آهَصاى  دػَت اص

 اثتذایی جْت ثبصدیذ اص ًوبیطگبُ .

  ًَُوبیطگبُ دستبٍسدّبی داًص آهَصاى اثتذایی ثشًبهِ سیضی ثشگضاسی ثبضک 

   ِتطکیل کویتِ تخػػی هٌتخت هذیشاى ، هؼلوبى ، کبسضٌبع تکٌَلَطی ٍگشٍُ ّبی آهَصضی ثِ هٌظَساسصیبثی ٍاسائ

 ثبصخَسدّبی تطَیقی ثِ ّوشاُ پیطٌْبدّبی اغالحی دس قبلت هَاسد قبثل ثْجَد ثشای توبهی داًص آهَصاى 

 ٍ تقذیش اص ضشکت کٌٌذگبى دس جطٌَاسُ دس هشحلِ استبًی ثشگضاسی هشاسن تجلیل 

  تطکیل ثبًک اعالػبتی اص داًص آهَصاى کِ دس اسصیبثی ّبی ثؼول آهذُ ًتبیج ٍػولکشد ثْتشی داضتِ اًذ ثذٍى اعالع

 سسبًی ثِ آًبى ًٍگْذاسی آثبس هٌتخجیي دس دثیشخبًِ استبًی  ثِ هٌظَس ثشًبهِ سیضی ّبی ثؼذی .

 

 حًزٌستاد : 

  ٍاعالع سسبًی هٌبست ثِ استبًْب  ثشًبهِ چبسچَة اجشایی  تْیِ (1

  (ٍساّجشاى )کبسضٌبسبى،هذیشاى ٍهؼلوبىثشًبهِ سیضی ثشای آهَصش ًیشٍی اًسبًی ( 7
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  تػوین گیشی جْت تبهیي اػتجبس الصم( 9

 پشٍطُ ّبی ػلوی  هشحلِ کطَسی اجشای  جْتتػوین گیشی ( 4

 

 رجا  رطح:اگستر                       
ثػَست ثب تَجِ ثِ ًتبیج هثجت حبغلِ اص اجشای ایي فؼبلیت تبکیذ ثش فشاّن آٍسدى صهیٌِ هطبسکت حذاکثشی داًص آهَصاى   

ایي فؼبلیت دس توبهی هذاسع اثتذایی اجشا  تبًی ٍثشش اس 77/1/98-9979اًتظبس هی سٍد ثش اسبع ثخطٌبهِ  ٍهی ثبضذ داٍعلجبًِ 

ضَد.

 :مورد نياز رطح ت اعتبارا
 اػتجبسات هَسد ًیبص عشح اص هحل اػتجبسات تخػیػی هؼبًٍت آهَصش اثتذایی ٍ اػتجبسات استبًی قبثل تبهیي هی ثبضذ .

 


