يسارت جُاد كشايرسي
معايوت آب ي خاك ي صىايع
دفتز تًسعٍ ساماوٍ َاي وًيه آبياري

پزسشىامٍ تشخيص صالحيت پيماوكاران حقًقي
(بزاي ريشُاي وًيه آبياري )
بز اساس تبصزٌ  2مادٌ  24آئيه وامٍ بىذ "  " 5مادٌ  22قاوًن بزگشاري مىاقصات

يسارت جُاد كشايرسي
معايوت آب ي خاك ي صىايع
دفتز تًسعٍ ساماوٍ َاي وًيه آبياري
دستًرالعمل پزسشىامٍ ي مذارك مًرد وياس بزاي اخذ صالحيت پيماوكاري ريشُاي وًيه آبياري
-1فشهْب ثب خظ خَاًب ٍ ثذٍى للن خَسدگي پشضَد
 -2چٌبًچِ اص ّش فشم تؼذاد ثيطتشي ًيبص ثَد  ،اص آى فشم وپي گشفتِ ضَد .
 -3فمظ د سهحلْبي خبلي (سفيذ) اعالػبت ًَضتِ ضًَذ .اگش يه للن اعالػبتي جبي خبلي (سفيذ) دس ًظش گشفتِ ًطذُ است  ،ثشاي آى للن اعالػبتي جيضي ًَضتِ ًطَد ( .هبًٌذ
وذ ضشوت دس فشم )1
 -4دس ّش غفحِ للن اعالػبتي اٍل ًبم پيوبًىبس است وِ ثبيذ ًبم خبظ ضشوت هزوَس روش گشدد.
 -5دس ّش غفحِ للن اعالػبتي دٍم تبسيخ اسسبل فشم است وِ تبسيخي سا وِ ضشوت پيوبًىبس الذام ثِ اسسبل فشم ًوَدُ است ،روش گشدد
-6دس پبيبى  ،تؼذاد فشهْبي ضوبسش ضذُ ٍ ثِ تشتيت ثِ ّش فشم ضوبسُ غفحِ اختػبظ دادُ ضَد ايي اػذاد دس للن اعالػبتي سَم لشاس گيشًذ  .ثِ ػٌَاى هثبل اگش تؼذاد فشهْبي
تىويل ضذُ  12فشم ثبضٌذ  ،للن اعالػبتي سَم

سا ثِ تشتيت ثب اػذاد "  1اص "2 "12اص  "12 ٍ ... "12اص  "12پشضًَذ

 -7فشهْبي پشسطٌبهِ :
الف – فشم ضوبسُ  – 1هطخػبت ػوَهي ضشوت پيوبًىبس دس ايي فشم ٍاسد هي ضًَذ
ة – فشم ضوبسُ  -2فْشست افشاد ضبغل دس ضشوت ٍ هطخػبت ّش يه دس ايي فشم ٍاسد هي ضًَذ
ج – فشم ضوبسُ  -3فْشست سَاثك وبسي ّشيه اص افشاد ضشوت دس ايي فشم ٍاسد گشدد .
د – فشم ضوبسُ  -4هطخػبت پيوبًْبي پيوبًىبسي ضشوت دس ايي فشم ٍاسد هي ضًَذ .
ُ – فشم ضوبسُ  – 5هطخػبت هبلي ضشوت ( جبيگضيي فشم هشثَعِ اسائِ آخشيي اظْبس ًبهِ هبليبتي هيجبضذ )
تَضيح  :توبهي هذاسن دس خَاستي دس صًٍىي هتحذالطىل ٍ اسٌبد ٍ هذاسن الصم دس لغغ  A4اسائِ گشدد

دستًر العمل تكميل فزم 1
دس ايي فشم هطخػبت ػوَهي ضشوت پيوبًىبس هطخع هي ضَد
سٍش تىويل ّش للن اعالػبتي
وذ ضشوت  :ايي وذ تَسظ دفتش تَسؼِ سبهبًِ ّبي ًَيي اثيبسي ثِ غَست اًحػبسي ثِ ضشوت دادُ هي ضَد ٍ الصم ًيست تَسظ ٍي (پيوبًىبس ) دس فشم تىويل گشدد
ًبم وبهل ضشوت ً :بم وبهل ضشوت هغبثك ثب آخشيي تغييشات ثجت ضذُ ( هوىي است ولوبتي چَى سبختوبًي هٌْذسي فٌي ٍ  ..دس ًبم ثجتي ضشوت ٍجَد داضتِ ثبضذ وِ ثبيذ روش گشدًذ )
ًبهْبي لجلي ضشوت  :چٌبًچِ ضشوت لجال ثب ًبهْبي ديگشي فؼبليت هي وشدُ است آى ًبهْب ثِ تشتيت اص اخشيي ًبم روش گشدًذ
تلفٌْبي دفتش هشوضي  :حذاوثش سِ تلفي دفتش هشوضي ٍ تلفي هذيش ػبهل ضشوت روش ضَد.
ضوبسُ ثجت  :ضوبسُ ثجت ضشوت دس اداسُ ثجت ضشوتْب روش گشدد
هحل ثجت  :هحل ثجت ضشوت ثِ تفىيه استبى ٍ ضْش هحل ثجت روش گشدًذ.
تبسيخ ثجت  :تبسيخ ثجت ضشوت ثِ سٍص هبُ ٍ سبل روش گشدد
ًَع ثجتي ًَ :ع ثجتي ضشوت وِ هي تَاًذ تٌْب يىي اص حبالت صيش ثبضذ
الف – تضبهٌي ةً -ست ج -هختلظ غيش سْبهي د -هختلظ سْبهي ُ -ثب هسئَليت هحذٍد

ٍ -سْبهي ػبم

ص  -سْبهي خبظ

ح -ضشوت تؼبًٍي

تبسيخ تبسيس  :تبسيخ ضشٍع ثِ وبس ضشوت روش گشدد
ًطبًي فؼلي ضشوت ً :طبًي دفتش هشوضي ضشوت دس حبل حبضش روش گشدد
ًَع هبلىيت دفتش هشوضي  :يىي اص حبالت الف – استيجبسي ة هلىي ج سبيش روش گشدد
سغح صيش ثٌبي دفتش هشوضي  :هغبثك ثب سٌذ هله هسبحت دفتش هشوضي روش گشدد
تؼذاد وبسوٌبى ضشوت  :تؼذاد وبسوٌبى ضبغل دس ّش لسوت اص ضشوت روش گشدد
سضتِ فؼبليت هَسد دسخَاست  :دس ايي لسوت سضتِ هَسد دسخَاست وِ ضشوت دس آًْب لػذ دسيبفت گَاّيٌبهِ تطخيع غالحيت داسد روش گشدد .

دستًرالعمل تكميل فزم شمارٌ2
دس ايي فشم فْشست افشاد ضشوت ،خَاستِ ضذُ است  .هطخػبت وبهل افشاد ضشوت دس ايي فشم آٍسدُ ضذُ است .
سٍش تىويل ّش للن اعالػبتي
سديف  :سديف
ًبم ً :بم ضخع روش گشدد
ًبم خبًَادگي ً :بم خبًَادگي روش گشدد
ًبم پذس ً :بم پذس روش گشدد
وذ هلي  :وذ هلي ضخع روش گشدد
ضوبسُ ضٌبسٌبهِ  :ضوبسُ ضٌبسٌبهِ رگش گشدد
تبسيخ تَلذ  :ثِ سٍص ،هبِّ ٍ سبل هغبثك ضٌبسٌبهِ روش گشدد
سوت  :آخشيي سوت ضخع دس ضشوت وِ هي تَاًذ يىي اص حبالت صيش ثبضذ

الف – هذيش ػبهل

ة  -اػضبء ّيئت هذيشُ

ج – وبسوٌبى

هحل غذٍس  :هحل غذٍس ضٌبسٌبهِ ثِ تفىيه ضْش ٍ استبى هغبثك ضٌبسٌبهِ روش گشدد
سْبم ( :دس هَسد ايي سِ للن چٌبًچِ ضخع دس ضشوت سْبهذاس ًوي ثبضذ خبًِ ّبي هشثَعِ ثب ػذد غفش پش ضًَذ )
تؼذاد سْبم  :تؼبداد سْبم ّش يه اص افشاد ضشوت روش گشدد
هذاسن تحػيلي :

هجلغ سْبم  :هجلغ سْبم ّش يه اص افشاد ضشوت روش گشدد

دسغذ سْبم  :دس غذ سْبم ّشيه اص افشاد ضشوت روش گشدد

 :يىي اص هذاسن آلف – ديپلن ة – فَق ديپلن ج – ليسبًس د – فَق ليسبًس ُ – دوتشي روش ضَد چٌبًچِ وِ ضخع تحػيالت ووتش اص ديپلن داسد اص روش آى خَداسي وٌيذ

سضتِ تحػيلي  :سضتِ تحػيلي اخز ضذُ هغبثك ثب هذسن تحػيلي غبدس ضذُ روش گشدد
ًبم داًطگبُ ً :بم داًطگبُ يب هَسسِ آهَصضي غبدس وٌٌذُ هذسن تحػيلي روش گشدد
دس آخش جوغ دسغذ سْبم ول افشاد ضشوت ثبيذ ػذد  111سا ًطبى دّذ
ّشيه اص افشاد ًبهجشدُ ضذُ همبثل ًبم خَد سا اهضبء ًوبيٌذ .

تبسيخ اخز  :تبسيخ اخز هذسن هغبثك ثب هذسن تحػيلي غبدس ضذُ روش گشدد
وطَس ً :بم وطَس غبدس وٌٌذُ هذسن تحػيلي روش گشدد

دستًر العمل تكميل فزم شمارٌ 3
دس ايي فش م فْشست سَاثك وبسي افشاد ضشوت خَاستِ ضذُ است ثِ اصاي ّش ضخػي وِ دس ايي فشم اص ٍي ًبهجشدُ هي ضَد ثبيذ يه سديف دس فشم  3پشضذُ ثبضذ دس غيش
ايٌػَست دس سًٍذ تطخيع غالحيت ضشوت ايي فشم ًبديذُ گشفتِ خَاّذ ضذ
سٍش تىويل ّش للن اعالػبتي :
ًبم ً :بم ضخع روش گشدد
ًبم خبًَادگي ً :بم خبًَادگي ضخع روش گشدد
ضوبسُ پشسٌلي :ثِ ّش ضخع يه وذ اًحػبسي اص عشف دفتش تَسؼِ سبهبًِ ّبي ًَيي آثيبسي اختػبظ هي يبثذ تىويل ايي لسوت ثش ػْذُ پيوبًىبس ًيست
سَاثك وبس  :سَاثك وبسي ضخع ثِ تشتيت تبسيخ ضشٍع پس اص اخز اٍليي هذسن تحػيلي اص تبسيخ ضشٍع وبس روش گشدد
تب تبسيخ  :تبسيخ وبس روش گشدد چٌبًچِ ايي سبثمِ وبسي ٌَّص اداهِ داسد ايي تبسيخ سا ثشاثش ثب تبسيخ فشم وِ دس اثتذاي غفحِ پش ضذُ لشاس دّيذ
سوت  :سوت ضخع دس هحل وبس روش گشدد يىي اص سوتْبي الف – هذيش ػبهل – ة اػضبء ّيئت هذيشُ ج -وبسوٌبى اًتخبة ضَد
هَضَع وبس  :هَضَػي وِ ضخع دس آى وبس هي وشدُ است روش گشدد .
ًبم ضشوت  /هَسسِ  /دستگبُ اجشايي  :هحل وبس ضخع روش گشدد
سضتِ پيوبًىبسي  :تىويل ايي لسوت ثش ػْذُ پيوبًىبس ًيست
ّش ضشوت هيجبيستي حذالل يه وبسضٌبس آثيبسي وِ دس آصهَى عشاحي ٍ اجشاي سيستن ّبي آثيبسيتحت فطبس لجَل ضذُ ثبضذ سا هؼشفي ًوبيذ

دستًر العمل تكميل فزم 4

دس ايي فشم فْشست پيوبًْبي اًجبم ضذُ تَسظ ضشوت هي آيذ  .اگش دس اصاي ّش پيوبى ٌَّص غَست ٍضؼيتي دسيبفت ًطذُ است آى پيوبى سا ًيض دس ايي فْشست روش وٌيذ
سٍش تىويل ّش للن اعالػبتي :
پيوبًْبي ضشوت :دس ايي لسوت فْشست پيوبًْبي ضشوت ثب روش اعالػبتي اص ّش وذام روش گشدد
هَضَع پيوبى  :هَضَع پيوبى اًجبم ضذُ روش گشدد
ًَع پيوبى ًَ :ع پيوبى وِ يىي اص اًَاع الف – هذيشيتي ة دستوضدي

ج ثب هػبلح روش گشدد

استبى هحل اجشا  :استبى هحل اجشاي پيوبى روش گشدد
ًبم وبسفشهب ً :بم وبسفشهبي پيوبى روش گشدد
تبسيخ اًؼمبد  :تبسيخ ػمذ لشاس داد ثب وبسفشهب هغبثك ثب ضشح خذهبت پيوبى روش گشدد
هجلغ اٍليِ  :هجلغ پيوبى هغبثك ثب ضشح خذهبت لشاس داد روش گشدد
تبسيخ آخشيي غَست ٍضؼيت  :تبسيخ دسيبفت آخشيي ٍضؼيت هغبثك ثب هذاسن اسائِ ضذُ روش گشدد
هجلغ آخشيي غَست ٍضؼيت :هجلغ آخشيي غَست ٍضيؼيت دسيبفتي هغبثك ثب هذاسن اسائِ ضذُ روش گشدد
جوغ هجبلغ تؼذيلْب  :جوغ هجبلغ تؼذيل دسيبفت ضذُ تب وٌَى روش ضَد چٌبًچِ تبوٌَى هجلغي ثبثت تؼذيل دسيبفت ًطذُ است دس ايي لسوت ػذد غفش لشاس گيشد
جوغ هجبلغ هبثِ التفبٍت  :جوغ هجلغ هبثِ التفبٍت دسيبفت ضذُ تبوٌَى روش ضَد چٌبًچِ تبوٌَى هجلغي ثبثت هبثِ التفبٍت دسيبفت ًطذُ است دس ايي لسوت ػذد غفش لشاس گيشد
ٍضيؼيت پيوب ى  :دس ايي لسوت ٍضيؼي پيوبى هغبثك ثب يىي اص حبالت الف -گزضتِ ة -دس دست اجشا ج – خبتوِ دادُ ضذُ د – خلغ يذ ضذُ ُ -هؼلك

روش گشدد

سضتِ پيوبًىبسي  :سضتِ پيوبًىبسي وِ پيوبى دس آى سضتِ غَست گشفت ِ است روش گشدد چٌبًچِ پيوبى دس ثيص اص يه سضتِ اًجبم ضذُ است ثِ اصاء ّش سضتِ دسغذ آى سضتِ دس ول پيوبى روش ضَد ّ .وچٌيي اگش
پيوبًىبس دس اًجبم پيوبى ثب ضشوتْب ي ديگشي ّوىبسي داضتِ است دس ايي لسوت تٌْب سضتِ يب سضتِ ّبي پيوبًىبسي هَسد تطخيع غالحيت دس آى فؼبليت داضتِ است ٍ ًيض دسغذ ّش وذام دس ولل پيولبى آٍسدُ
ضَد
دسغذ  :دسغذ سْن پيوبًىبس دس ّش سضتِ اص ول پيوبى

يسارت جُاد كشايرسي
معايوت آب ي خاك ي صىايع
دفتز تًسعٍ ساماوٍ َاي وًيه آبياري
فشم ضوبسُ  1هطخػبت ػوَهي ضشوت پيوبًىبس
تبسيخ اسسبل فشم

ًبم پيوبًىبس

ضوبسُ غفحبت پشسطٌبهِ

//
ًبهْبي لجلي پيوبًىبس

ًبم وبهل پيوبًىبس

-1
ضوبسُ

هحل ثجت ( استبى – ضْش) تبسيخ ثجت

ثجت

ًَع ثجتي

الف-

ج-

ة-

ًطبًي ضشوت

تبسيس
/ /

ًَع هبلىيت دفتش

اص
ضوبسُ تلفٌْبي دفتش هشوضي

-2
تبسيخ

وذ ضشوت

سغح صيش ثٌبي دفتش هشوضي

//
تؼذاد وبسوٌبى ضشوت

هشوضي
 11111111111هتش هشثغ

هذيشاى ً 1111فش

ضشوبءً 111111فش

فٌي ً 1111111فش

خذهبتي ً 111111فش

سضتِ فؼبليت هَسد دس خَاست سا روش ًوبييذ .
داسًذگبى اهضب هجبص ثشاي اسٌبد دٍلتي

ًبم ٍ ًبم خبًَدگي
هحل اهضب

تبئيذ هذيشيت آة ٍ خبن ٍ اهَس فٌي هٌْذسي سبصهبى جْبد وطبٍسصي استبى:

هْش ضشوت

يسارت جُاد كشايرسي
معايوت آب ي خاك ي صىايع
دفتز تًسعٍ ساماوٍ َاي وًيه آبياري
فشم 2فْشست وبسوٌبى ٍ ضشوبء پيوبًىبس

پشسطٌبهِ ضشوتْبي پيوبًىبس

ًبم پيوبًىبس

تبسيخ اسسبل فشم

ضوبسُ غفحِ پشسطٌبهِ

/ /

اص

وذ ضشوت

ًبم خبًَادگي

پذس

ضوبسُ
ضٌبسٌبهِ

تبسيخ
تَلذ

سوت

سْبم

غذٍس

هجلغ

استبى

(ّضاسسيبل)

ضْش

تؼذاد

ًبم

ًبم

وذ هلي

هحل

هذسن تحػيلي
دسغذ

سديف

فْشست وبسوٌبى ٍ هذيشاى ضشوت سا دس ايي ثشگِ هَلَم داسيذ .

هذسن

سضتِ

تبسيخ

تحػيلي

تحػيلي

اخز

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

داًطگبُ

جوغ
داسًذگبى اهضبءهجبصثشاي اسٌبد دٍلتي

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي
هحل اهضبء

تبئيذ هذيشيت آة ٍ خبن ٍ اهَس فٌي هٌْذسي سبصهبى جْبد وطبٍسصي استبى:

هْش ضشوت

وطَس

اهضبء

يسارت جُاد كشايرسي
معايوت آب ي خاك ي صىايع
دفتز تًسعٍ ساماوٍ َاي وًيه آبياري
فشم ضوبسُ  3هطخػبت هشثَط ثِ سَاثك وبسي هذيشاى ٍ وبسوٌبى
ًبم

ًبم پيوبًىبس

پشسطٌبهِ ضشوتْبي پيوبًىبس
ًبم خبًَادگي

ضوبسُ پشسٌلي

تبسيخ اسسبل فشم

ضوبسُ غفحِ پشسطٌبهِ

/ /

وذضشوت

اص

سَاثك وبس ثِ تشتيت پس اص اخز اٍليي هذسن تحػيلي
اص تبسيخ

تبسيخ

هَضَع وبس

سوت

ًبم ضشوت/هَسسِ/دستگبُ اجشايي

سضتِ پيوبًىبسي(ثِ تطخيع

ضوبسُ ٍ تبسيخ لجَلي دس آصهَى عشاحي ٍ

وبسضٌبس)

اجشاي سيستن ّبي آثيبسي تحت فطبس

/ /

داسًذگبى اهضبءهجبصثشاي اسٌبددٍلتي

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي
هحل اهضبء

تبئيذ هذيشيت آة ٍ خبن ٍ اهَس فٌي هٌْذسي سبصهبى جْبد وطبٍسصي استبى:

هْش ضشوت

يسارت جُاد كشايرسي
معايوت آب ي خاك ي صىايع
دفتز تًسعٍ ساماوٍ َاي وًيه آبياري
فشم  4اعالػبت هشثَط ثِ پيوبًْبي پيوبًىبسي

پشسطٌبهِ ضشوتْبي پيوبًىبس

ًبم پيوبًىبس

تبسيخ اسسبل فشم

ضوبسُ غفحِ پشسطٌبهِ

/ /

اص

وذ ضشوت

فهرست پيمانهاي پيمانكاري را ذيال مرقوم نماييد.
هَضَع پيوبى

ًَع

استبى هحل

پيوبى

اجشا

دارندگان امضاءمجازبراي اسناد دولتي

ًبم وبسفشهب

تبسيخ

هجلغ اٍليِ

اًؼمبد

(هيليَى سيبل)

آخشيي غَست ٍضيؼيت

نام و نام خانوادگي
محل امضاء

تبئيذ هذيشيت آة ٍ خبن ٍ اهَس فٌي هٌْذسي سبصهبى جْبد وطبٍسصي استبى

جوغ هجبلغ

جوغ هجبلغ هبثِ

ٍضؼيت

تؼذيلْب (هيليَى

التفبٍت (

پيوبى

سيبل)

هيليَى سيبل)

سضتِ پيوبًىبسي

مهر شركت

دسغذ

يسارت جُاد كشايرسي
معايوت آب ي خاك ي صىايع
دفتز تًسعٍ ساماوٍ َاي وًيه آبياري
تؼْذ ًبهِ
ًبم پيوبًىبس:

پشسطٌبهِ ضشوتْبي پيوبًىبس
تؼذاد غفحبت ايي فشم

تبسيخ اسسبل فشم :

اص

ضوي تبييذ هجذد غحت هٌذسجبت ثشي ّبي پشسطٌبهِ ٍ هذاسن پيَست آى  ،تؼْذ هي ًوبيذ وِ ّش گًَِ تغييش دس هٌذسجبت ثشي ّب سا حذاوثش ظشف هذت يه هبُ اص تبسيخ تغييش ،ثِ دفتش
تَسؼِ سبهبًِ ّبي ًَيي آثيبسي اعالع دّذ.
تبييذ هي ًوبيذ  ،ضشوت ٍ ّيچيه اص ضشوبء ّيبت هذيشُ ٍ هذيش ػبهل ضشوت هطوَل هوٌَػيت همشس دس اغل  141لبًَى اسبسي ٍ لبًَى هٌغ هذاخلِ وبسهٌذاى دٍلت دس هؼبهالت دٍلتي هػَة
ديوبُ ً 1337جَدُ ٍ ثِ هحض ضوَل ايي همشسات ثش ضشوت ٍ ضشوبء آى  ،هَضَع سا فَسا ثِ اعالع دفتش تَسؼِ سبهبًِ ّبي ًَيي آثيبسي ٍ دستگبُ اجشايي عشف لشاسداد ثشسبًذ
تبئيذ هي ًوبيذ ّ ،يچيه اص اضخبغي وِ ثِ ًحَي اص اًحبء  ،دس ساثغِ ثب اغل  44لبًَى اسبسي هحىَهيت يبفتِ اًذ  ،دس ايي ضشوت سْبهذاس ًيستٌذ ٍ ثِ هحض ضوَل ايي اهش ثِ هذيشاى ٍ ضشوبء
 ،هشاتت سا فَسا ثِ دفتش تَسؼِ سبهبًِ ّبي ًَيي آثيبسي ٍ دستگبّبي اجشايي عشف لشاس داد اعالع دّذ .
تبئيذ هي ًوبيذ  ،اهتيبصآٍساى ضشوت دس ّيچيه اص ضشوت ّبي پيوبًىبسي ٍ هٌْذسيي هطبٍس ٍ ػبهل هذيشيت ٍ ديگش ضشوت ّب ٍ يب هَسسبتي وِ ايي لجيل خذهبت سا اًجبم هي دٌّذ  ،اهتيبص
آٍس ًوي ثبضٌذ
تبييذ هي ًوبيذ  ،افشاد فٌي الضاهي اهتيبص آٍس ايي ضشوت  ،ثِ عَس توبم ٍلت دس ايي ضشوت ضبغل ّستٌذ
چٌبًچِ خالف ّش يه اص البسيش ٍ تبييذات فَق الزوش ٍ ًيض هٌذسجبت پشسطٌبهِ تحَيلي ثِ دفتش تَسؼِ سبهبًِ ّبي ًَيي آثيبسي ٍ هذاسن ضويوِ آى ثِ اثجبت ثشسذ  ،ػالٍُ ثش ضوَل هجبصات
ّبي هتشتت ثش اسائِ هذاسن ٍ اعالػبت غيش ٍالؼي ثِ هشاجغ دٍلتي  ،حك ّيچگًَِ اػتشاضي ثِ تػوين دفتش تَسؼِ سبهبًِ ّبي ًَيي آثيبسي هجٌي ثش لغَ غالحيت ٍ اػوبل هحشٍهيت ٍ ًيض ثِ
تػوين دستگبّْبي اجشايي  ،دس هَسد لشاس داد ّبيي وِ دس اثش ايي اعالػبت غيش ٍالؼي هٌؼمذ ضذُ است ٍ ظجظ ضوبًت ًبهِ ّبي هشثَط ثِ آى سا ًخَاّذ داضت

غحت هٌذسجبت ايي ثشي هَسد تبييذ است .
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي اهضبي هجبص ٍ هْش پيوبًىبس:

د.

