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ًكات قاتل تَجِ در اجراي ترًاهِ ّا :
-1حشي الومسٍض فؼبليشْب هشوطوع زض هطوع اؾشبى ًجبقس.
-2اظ ظطفيز ؾبظهبى ّبي هطزم ًْبز زض اجطاي وليِ ثطًبهِ ّب اؾشفبزُ قَز .ثبالذم ًمف ّ NGOب زض ضاُ
اًساظي ووذيي ّبي هجبضظُ ثب هَاز هرسض زض ؾُح اؾشبًْب ٍ قْطؾشبى ّب هَضز سأويس اؾز.
ً -3وبيكگبُ زؾشبٍضزّبي هجبضظُ ثب هَاز هرسض زض اؾشبًْب ٍ هحهَالر سَليسي ثْجَزيبفشگبى ايجبز گطزز
سَييح:زض ًوبيكگبّْب ًؿجز ثِ هؼطفي ذسهبر حَظُ ّبي  :همبثلِ ،فطٌّگي ٍديكگيطي ،زضهبى ٍ وبّف آؾيت
 ،حوبيز ّبي اجشوبػي اقشغبل ٍوبضآفطيٌي السام قَز .زض اًشربة هحل ثطگعاضي ًوبيكگبُ ّب ثِ گًَِ اي ػول
قَز وِ زؾشطؾي هطزم آؾبى ثبقس ٍ زض اهبوي دطسطزز ثطگعاض قَز .يوٌأ ثطاي زؾشگبّْبي اجطايي ٍؾوي ّبي
فؼبل زض ًوبيكگبُ غطفِ زض ًظط گطفشِ قَز.
-4ثطدبيي نمايشگاه سيار پيشگيري اوليه از اعتياد ثهَضر ٍيػُ ٍ دطًگ سط اظ ؾبلْبي لجل نَضر
دصيطز.
 -5ؾفيطاى هجبضظُ ثب هَاز هرسض (قبهل ؾفيطاى فطٌّگي ٍ ديكگيطي ،ؾفيطاى زضهبى ٍ ثْجَزي ٍ ؾفيطاى
زٍؾشي ٍ ووه ثِ ثْجَزيبفشگبى اجشوبػي) زض ؾُح وكَضي ٍ اؾشبًي اًشربة ٍ هؼطفي گطزًس.
-6اظ حبهيبى هبلي ثب ضػبيز يَاثٍ ثْطُ گطفشِ قَز.
 -7ثطًبهِ ّب زض جلؿبر قَضا ٍ وويشِ سرههي هُطح ٍ ّوىبضي وليِ زؾشگبُ ّبي هطسجٍ زض اجطاي ثطًبهِ ّب
جلت قَز.
 -8اظ ظطفيز قْطزاضيْب ثَيػُ قْطزاضي هطاوع اؾشبى  ،ثؿيج ٍ ،ضظـ ٍ جَاًبى  ،ثْعيؿشي  ،آهَظـ ٍ دطٍضـ ،
ًيطٍي اًشظبهي ّالل احوط ٍ ؾبيط زؾشگبّْب ثْطُ گطفشِ قسُ ًٍمف ايكبى دط ضًگ ثبقس.
-9ثب سٌبؾت ٍيؼيز آة ٍ َّايي اؾشبًْب سساثيطي اؾشفبزُ قَز سب ثطًبهِ ّبي ديف ثيٌي قسُ اظ هربَت حس
اوثطي ثطذَضزاض ثبقس.
 -10ديكٌْبز هي قَز زض قْطؾشبى ّبيي وِ هؿبثمبر ٍضظقي ثطگعاض هي قَز زض نَضر اهىبى ًوبيكگبُ ّب زض
قْطّبي زيگط اؾشبى ثطگعاض گطزز.
 -11ثب سَجِ ثِ سمبضى ّفشِ هجبضظُ ثب هَاز هرسض ؾبل جبضي ثب هبُ هجبضن ضهًبى ،سطسيجي اسربش گطزز سب هؿبثمبر
ٍ فؼبليز ّبي ٍضظقي ثؼس اظ افُبض ثطگعاض گطزز.
-12هؿشٌس ؾبظي الساهبر ثِ نَضر فيلن – ػىؽ  -گعاضـ هىشَة -اًؼىبؼ ذجطي ٍ ثِ زثيطذبًِ اًجبم قَز.
-13سساثيطي اًسيكيسُ قَز سب هسيطاى اضقس اؾشبى ٍ قْطؾشبى  ،ائوِ جوؼِ ٍجوبػبر ٍ ...زض هطاؾن ّب قطوز
ًوبيٌس.
-14ثطًبهِ ضيعي الظم ثِ هٌظَض ؾرٌطاًي اؾشبًساض ٍ فطهبًساضاى هحشطم ثِ ػٌَاى ضؤؾبي قَضاّبي ّوبٌّگي
ٍ ائوِ جوؼِ زض ًوبظ جوؼِ زض سبضيد ّ 95/3/28وعهبى زض ؾطاؾط وكَض نَضر دصيطز.
 -15هىبسجِ ثب ؾبظهبى نسا ٍ ؾيوب زض ضاؾشبي اَالع ضؾبًي هٌبؾت ٍ هؿشوط اظ ثطًبهِ ّب ٍ سؼييي ؾَُح اًشظبض
اظ ضؾبًِ هلي ٍ اؾشبًي زض ايبم هَنَف ٍ اذشهبل ثرف ّبي لبثل سَجْي اظ ثطًبهِ نسا ٍ ؾيوب ثِ اهط هجبضظُ
ثب هَاز هرسض زض وليِ اؾشبًْب
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 -16قطوز اؾشبًساض  ،زثيط قَضا ّوبٌّگي ٍ هسيطاى زؾشگبّْبي ػًَ زض ثطًبهِ ّبي هرشلف نسا ٍ ؾيوب زض
قجىِ ّبي اؾشبًي زض ايبم ؾبلطٍظ جْبًي هجبضظُ ثب هَاز هرسض ثب ّسف اضائِ گعاضقبر ٍ الساهبر اًجبم قسُ ٍ
جلت هكبضوز هطزم ( .زض اؾشبًْب ايي اهط سَؾٍ اؾشبًساضاى ،زثيطاى قَضا ٍ هسيطاى زؾشگبّْبي ػًَ نَضر
دصيطز)
-17سجليل اظ ذبًَازُ هؼًن قْسا ٍ جبًجبظاى (زض اؾشبى ثب اهًبء اؾشبًساضاى ٍ قْطؾشبى ّب ثب اهًبي فطهبًساضاى
)
-18سمسيط اظ ثْجَز يبفشگبى (زض اؾشبى ثب اهًبء اؾشبًساضاى ٍ قْطؾشبى ّب ثب اهًبي فطهبًساضاى )
-19سمسيط اظ ًوبيٌسگبى ًوًَِ زؾشگبّْب (زض اؾشبى ثب اهًبء اؾشبًساضاى ٍ قْطؾشبى ّب ثب اهًبي فطهبًساضاى )
-20سمسيط اظ فطهبًساضاى  ،زثيطاى قَضا ّبي فطػي ٍ وبضقٌبؾبى ثطگعيسُ زثيطذبًِ قَضا ّب.
-21سْيِ ٍ سَظيغ ثؿشِ ّبي فطٌّگي آهَظقي (لَح فكطزُ قبهل ًكطيبر ديكگيطي ًَيي هطثٌَ ثِ وبًَى ّبي
هرشلف ،ؾٌس جبهغ ديكگيطي اٍليِ اظ اػشيبز ،همبالر ثطسط زض ذهَل ذبًَازُ ،هساضؼ ،زاًكگبّْب ،هحالر ،
هحيٍ ّبي وبضي ٍ ضؾبًِ ّب ،دَؾشط ّبي هطثٌَ ثِ ػَاضو هَاز هرسض  ٍ unدَؾشط ّبي هطثٌَ ثِ ثؿيج )
ّ -22وبيف ثْجَز يبفشگبى ثهَضسي ثطگعاض گطزز سب زض ّط هطوع زضهبى اػشيبز ثْجَزيبفشگبى لجلي زض جوغ
هؼشبزيي زض حبل زضهبى حبيط ٍ ًؿجز ثِ اضائِ سجبضة ذَيف السام ًوبيٌس.
 -23سَجِ ثِ ايي ًىشِ يطٍضيؿز ،ثطگعاضي ّوبيف ثْجَزيبفشگبى گطچِ ثبػث ايجبز اهيس زض ثيي هجشاليبى
هيگطزز ،ليىي ًجبيؿشي ثِ گًَِ اي ثطگعاض قَز سب زض گطٍُ زض هؼطو ذُط ًمف هٌفي ٍ اثط هؼىَؼ زاقشِ ثبقس.

الف )ضيَُ ًاهِ اجراي گرد ّوايي خاًَادگي تا هحَريت ًطاط اجتواػي ٍ
خاًَادُ سالن (تا اٍلَيت ٍ السام ترگساري در ترًاهِ ّاي اهسال استاى)
 - 1اجطاي ثطًبهِ گطز ّوبيي ذبًَازگي زض دبضوْبي هطاوع قْط ّب ثب قؼبض( ًكبٌ اجشوبػي ٍ ذبًَازُ ؾبلن) يطٍضر
ًفَش ثطًبهِّبي فطٌّگي زض ػوك ايي ًْبز ثب ضػبيز هطاست شيل:
ّ -1/1وبٌّگي ثب قْطزاضي ّب ٍ زؾشگبُّبي فطٌّگي ٍ ديكگيطي اؾشبى  ،قْطؾشبى ّب ٍ ؾبظهبًْبي هطزم ًْبز
ثِ هٌظَض ثطگعاضي ثطًبهِ ثب حًَض ذبًَازُ ّب ٍالسييًَ ٍ ،جَاًبى ٍ جَاًبى ثب هحَضيز قؼبض « ًكبٌ اجشوبػي ٍ
ذبًَازُ ؾبلن » زض ؾُح هطوع اؾشبى ،قْطؾشبًْب ٍَطح هَيَع زض وويشِ فطٌّگي ٍديكگيطي اؾشبى
 1/2ـ اًجبم سجليغبر ٍ دَقف ذجطي هٌبؾت اظ َطيك ضؾبًِّبي زيساضي ـ قٌيساضي ٍ ًَقشبضي ثِ هٌظَض
اَالعضؾبًي ثِ آحبز هطزم.
1/3ـ ًهت ثٌط ثب قؼبضّبي ديكگيطي اٍليِ اظ اػشيبز زض ََل هحل اجطاي ثطًبهِ ( .فبيل هطثََِ جْز يىؿبى ؾبظي
ثِ ديَؾز ايفبز هي گطزز).
 1/4ـ ايجبز ًوبيكگبُ ٍ ايؿشگبُ ّبي اَالعضؾبًي ٍ هكبٍضُ سَؾٍ زؾشگبُّبي فطٌّگي ٍ ديكگيطي اؾشبى
ٍقْطؾشبى ٍ اضائِ زؾز آٍضز ّب ٍ ؾبظهبى ّبي هطزم ًْبز زض هحل دبضن اجطاي گطزّوبيي ٍاضائِ ثؿشِّبي
آهَظقي هٌبؾت ثِ افطاز هشمبيي ٍاضائِ ؾبيط هَاضز سجليغبسي قبهل :والُ -سي قطر ٍ(....ثؿشِ ثِ جلت حبهيبى اؾشبًي
قْطؾشبًي )
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 -1/5ثطگعاضي هؿبثمبر ثب ًكبٌ ٍيػُ ذبًَازُ ّب اظ جولِ  :زاضر – ٌَبة ظًي – ثَليٌگ وَزوبى – ديٌگ دٌگ –
ٌَبة وكي – دطسبة حلمِ – هچ اًساظي – قُطًج – هٌچ ثطاي وَزوبى-سيط اًساظي ثب سفٌگ ثبزي – زٍ (ثطاي
وَزوبى ًَ ،جَاًبى  ،جَاًبى) –زٍ ثطاي ًَدبيبى (ًًَْبالى ) -ثؿىشجبل دطسبة دٌبلشي – ضٍدبيي -ثبضفيىؽ -چطذف
ظٍضذبًِ اي ٍ  ...ضٍظ اّساء جَايع ّوچٌيي زػَر اظ سين ّبي ّيئز ّبي ٍضظقي ثب ثْطُگيطي اظ ظطفيز ازاضُ
ول ٍضظـ ٍ جَاًبى اؾشبى ٍ قْطؾشبى ّب جْز اجطاي ًوبيف ٍ ّوىبضي زض ثطگعاضي هؿبثمبر .
 -1/6ثطدبيي سئبسطّبي ذيبثبًي ّسفوٌس ثب قؼبض جبهؼِ ؾبلن ػبضي اظ اػشيبز ثِ هٌظَض هكبضوز هإثط ًَجَاًبى ٍ
جَاًبى زض ايي ثطًبهِ ًوبزيي.
 -1/7ايجبز ايؿشگبُ وطاهز ثبػٌبيز ثِ ّوعهبًي ثب ّفشِ وطاهز ٍ هيالز وطين اّل ثيز اهبم حؿي هجشجي (ع) ثب
ّوىبضي ؾبظهبى ّبي هطزم ًْبز ٍ ذيطيي ٍ دصيطايي درف آـ  ،ؾَح ٍ ...
 -1/7ثطگعاضي جكي هيالز ثب ثطًبهِ ّبي قبز ٍ جصاة ثطاي ذبًَازُ ّب زض ّفشِ وطاهز ٍ هيالز اهبم حؿي (ع)
 -1/8سمسيط اظ ذبًَازُ قْسا ٍ جبًجبظاى ٍ زؾشگبّْبي ثطسط هشَلي ٍ ؾوي ّب زض حيي ثطًبهِ سَؾٍ هؿئَليي .
 -1/9حس االهىبى ثط حًَض هؿئَليي اؾشبى ٍ قْطؾشبى ٌّ ،طهٌساى  ،لْطهبًبى ٍ چْطُ ّبي قبذى زض حيي
اجطاي ثطًبهِ اظ سوبهي زؾشگبّْب سبويس قَز ً ٍ .يع اظ ٌّطهٌساى ٍ لْطهبًبى ٍضظقي ٍ اقربل قبذم زػَر ثِ
ػول آيس .
 -1/10درف وليخ ّبي هَيَػي زض حَظُ آؾيت ّبي اجشوبػي ٍ ثيساض ؾبظي زض جْز اجشوبػي ًوَزى اهط هجبضظُ
ثب هَاز هرسض زض هحل ثطگعاضي ٍ ًوبيكگبُ .
 -1/11زض دبيبى ثطًبهِ دطٍاظ ثبلي ثب قؼبضّبي ديكگيطاًِ سَؾٍ ذبًَازُ ّب ثِ نَضر ًوبزيي ٍ ثب ّسف ٍ آضظٍي
ذبًَازُ ؾبلن ٍ ثب ًكبٌ ٍ جبهؼِ ػبضي اظ اػشيبز .
 -1/12هؿشٌس ؾبظي وبهل (فيلن ٍ ػىؽ)گطزّوبيي ٍ زػَر اظ ضؾبًِ ّبي هحلي اؾشبًي ٍ وكَضي .
 -1/13ثب ػٌبيز ثِ سبويس اجطاي ؾطاؾطي گطزّوبيي فَق زض ثطًبهِ ؾبلطٍظ جْبًي اهؿبل زض ؾُح سوبهي قْط
ّبي اؾشبى سْطاى ذَاّكوٌس اؾز اّشوبم ثيكشطي ثِ ايي اهط ًوبييس .
 -1/14زض دبيبى ّفشِ دؽ اظ اضؾبل هؿشٌسار ثطگعاضي ٍ اضظيبثي سَؾٍ زثيط ذبًِ قَضا اظ ثْشطيي قْطؾشبى ٍ
قْطزاضي زض اجطاي ّط چِ ثب قىَّشط قيَُ ًبهِ سَؾٍ اؾشبًساض هحشطم ٍ ضيبؾز قَضاي ّوبٌّگي هجبضظُ ثب هَاز
هرسض اؾشبى سْطاى سمسيط هي گطزز .

ب) ضيَُ ًاهِ اجراي ترگساري هساتقات دٍ هيذاًي  ،پيادُ رٍي ،
دٍچرخِ سَاري ٍ ....در تْراى ٍ ضْرستاًْا تا هحَريت ًطاط اجتواػي
 - 1اجطاي ثطًبهِ زٍ هيساًي ،ديبزُضٍي ذبًَازگي ،زٍچطذِ ؾَاضي ٍ ...زض اؾشبى ٍقْطؾشبًْب ثب سأويس ثط ًكبٌ اجشوبػي ٍ
ؾالهز ًْبز اؾبؾي ذبًَازُ ثؼٌَاى دبيِ ؾالهز اجشوبػي ٍ يطٍضر ًفَش ثطًبهِّبي فطٌّگي زض ػوك ايي ًْبز ثب
ضػبيز هطاست شيل:
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ّ -1/1وبٌّگي ثب زؾشگبُّبي فطٌّگي ٍ ديكگيطي اؾشبى ٍؾبظهبًْبي هطزم ًْبز ثِ هٌظَض ثطگعاضي ثطًبهِ ثب حًَض
ٍالسييًَ ٍ ،جَاًبى ٍ جَاًبى ثب هحَضيز قؼبض «جبهؼِ ؾبلن ػبضي اظ اػشيبز» زض ؾُح هطوع اؾشبى ،قْطؾشبًْب ٍَطح
هَيَع زض وويشِ فطٌّگي ٍديكگيطي اؾشبى.
 1/2ـ اًجبم سجليغبر ٍ دَقف ذجطي هٌبؾت اظ َطيك ضؾبًِّبي زيساضي ـ قٌيساضي ٍ ًَقشبضي ثِ هٌظَض
اَالعضؾبًي ثِ آحبز هطزم.
1/3ـ ًهت ثٌط ثب قؼبضّبي ديكگيطي اٍليِ اظ اػشيبز زض ََل هؿيط اجطاي ثطًبهِ ( .فبيل هطثََِ جْز يىؿبى ؾبظي
ثِ ديَؾز ايفبز هي گطزز).
 1/4ـ ايجبز ايؿشگبُ ّبي اَالعضؾبًي سَؾٍ زؾشگبُّبي فطٌّگي ٍ ديكگيطي اؾشبى ٍقْطؾشبى زض ََل هؿيط
اجطاي ثطًبهِ ٍ اضائِ ثؿشِّبي آهَظقي هٌبؾت ثِ افطاز هشمبيي ٍاضائِ ؾبيط هَاضز سجليغبسي قبهل :والُ -سي قطر
ٍ(....ثؿشِ ثِ جلت حبهيبى اؾشبًي  -قْطؾشبًي )
 -1/5ثطگعاضي هؿبثمبر ٍيػُ ضٍظ جْبًي زض هطوع اؾشبى ٍ قْطؾشبى ثب اٍلَيز هٌبَك آلَزُ ٍ اّساء جَايع ثب
ثْطُگيطي اظ ظطفيز ازاضُ ول ٍضظـ ٍ جَاًبى اؾشبى ٍ قْطؾشبى ّب ٍ فسضاؾيَىّبي ٍضظـ ّبي ّوگبًي ،
زٍچطذِؾَاضي ،فَسجبل ٍ زٍ هيساًي ٍ ًيع ثطدبيي سئبسطّبي ذيبثبًي ّسفوٌس ثب قؼبض جبهؼِ ؾبلن ػبضي اظ اػشيبز ثِ
هٌظَض هكبضوز هإثط ًَجَاًبى ٍ جَاًبى زض ايي ثطًبهِ ًوبزيي.

ج) ضيَُ ًاهِ ترگساري ًوايطگاُ در تْراى  ،استاًْا ٍ ضْرستاًْا
ّ -1وبٌّگي ثب زؾشگبُّبي فطٌّگي ٍ ديكگيطي اؾشبى ٍؾبظهبًْبي هطزم ًْبز ثِ هٌظَض ثطدبيي ًوبيكگبُ ثب حًَض
ٍالسييًَ ،جَاًبى ٍ جَاًبى ثب هحَضيز وبّف سمبيب ٍسَؾؼِ هكبضوشْبي هطزهي زض ؾُح هطوع اؾشبى ،قْطؾشبًْب ٍَطح
هَيَع زض وويشِ فطٌّگي ٍديكگيطي اؾشبى.
 -2اًجبم سجليغبر ٍ دَقف ذجطي هٌبؾت اظ َطيك ضؾبًِّبي زيساضي ـ قٌيساضي ٍ ًَقشبضي ثِ هٌظَض اَالعضؾبًي ثِ
آحبز هطزم.
 -3ثطدبيي ًوبيكگبُ زض هىبًْبي دطسطزز ٍ آؾيت ذيع ٍ جصاثيز زاقشي ًوبيكگبُ ثطاي ػوَم هطزم.
 -4اضائِ ثؿشِّبي آهَظقي هٌبؾت ٍيػُ ٍالسيي ًَ ،جَاًبى ٍجَاًبى ٍاضائِ ؾبيط هَاضز آهَظقي.
 -5ثطگعاضي هؿبثمِ ثب ّسف اضسمبء ؾُح آگبّي ٍ قٌبذز ًَجَاًبى ٍ جَاًبى ًؿجز ثِ ػَاضو ٍ ديبهسّبي اجشوبػي ٍ
ثْساقشي ؾَءههطف هَاز ثب اٍلَيز هَاز هحطن .
 -6اضائِ الساهبر نَضر دصيطفشِ اظ ؾَي زؾشگبُّبي فطٌّگي ٍ ديكگيطي ٍ ؾوٌْبي اؾشبى زض ؾبل  95-1394زض
ََل ثطدبيي ًوبيكگبُ.
 -7اؾفبزُ اظ ظطفيز ؾبيط زؾشگبُ ّب اظ جولِ قْطزاضي ّب ،وبًًَْبي فطٌّگي ٌّطي  ،وبًَى دطٍضـ فىطي وَزوبى ٍ
ًَجَاًبى ٍ......
 -8ايجبز ايؿشگبّْبي هكبٍضُ زض ًوبيكگبُ.
 -9ظهبى ثطدبيي ًوبيكگبُ يه ّفشِ ديف ثيٌي قسُ اؾز.
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ّ -10وبٌّگي زثيطذبًِ قَضاي ّوبٌّگي اؾشبى ثب قَضاي قْط ٍ قْطزاضي ّب ثِ هٌظَض ثطدبيي ًوبيكگبُ ديكگيطي
اٍليِ اظ اػشيبز ( زض فطٌّگؿطاّب ثب هكبضوز ًيطٍي اًشظبهي ،ثؿيج ٍ ازاضُ ول ثْعيؿشي ؾبيط زؾشگبّْبي ػًَ ) ّوطاُ ثب
ثطگعاضي وبضگبُّبي آهَظقي ديكگيطي اٍليِ اظ اػشيبز ـ هْبضرّبي ظًسگي ٍ ؾجهّبي فطظًسدطٍضي ٍيػُ ٍالسيي ٍ
سَظيغ ثؿشِّبي آهَظقي ثِ هٌظَض اضسمبء ؾُح آگبّي ثبظزيسوٌٌسگبى ٍ ًيع ايجبز حؿبؾيز زض آًْب (ثب سَجِ ثِ ّوعهبًي
هطاؾن ثب ايبم سبثؿشبى) ٍ ًيع دَقف ذجطي هٌبؾت سَؾٍ ضؾبًِّبي اؾشبى ٍ قْطؾشبى .
 -11اؾشفبزُ اظ آثبض ثطگعيسُ جكٌَاضُ ّبي زاًكگبُ دبن ٍ ًَجَاى ؾبلن زض ًوبيكگبّْب ثب ّوىبضي زاًكگبّْبي ٍاثؿشِ
ثِ ٍظاضر ػلَم ٍ ازاضار ول آهَظـ ٍ دطٍضـ اؾشبى ٍ قْطؾشبى ّب .

ت ) ضؼارّاي پيطگيري از اػتياد
پيام ّاي ريل تِ هٌظَر زيرًَيس ترًاهِ ّاي تلَيسيًَي ٍ ًيس هطثَػاتي در ترًاهِ ّاي
سالرٍز جْاًي هثارزُ تا هَاد هخذر سال جاري
الف= رساًِ ديذاري
 -1ذكًَز ،سحىن ،سحميط،سجييِ ضٍاًي ٍ فيعيىي ٍ اذشالف قسيس ذبًَازگي ؾجت گطايف فطظًساى ثِ اػشيبز ذَاّس قس .
 -2قىل گيطي ثبٍضّب ٍ ًگطـ غلٍ زضذهَل هَاز زض ًَجَاًبى  ،ؾجت گطايف ثِ ههطف هَاز ذَاّس قس .
 -3سمَيز ًكبٌ اجشوبػي ٍ ًكبٌ ذبًَازگي ػبهلي هَثط زض ديكگيطي اظ اػشيبز ًَجَاًبى ٍ جَاًبى.
ًَ-4جَاًبى ٍ جَاًبى ػعيع  :اظ ههطف سفٌٌي هَاز هرسض ٍ ضٍاى گطزاى ّب حشي ثطاي يه ثبض ،ذَززاضي ًوبييس.
 -5اضسجبٌ هَثط ٍ هؿشوط ٍالسيي ثب فطظًساى گبهي هَثط زض ديكگيطي اظ اػشيبز .
 -6سمَيز هجبًي زيٌي  ،اػشمبزي ٍ هؼٌَي ًَجَاًبى الساهي هَثط زض ايوي ؾبظي آًبى زض ثطاثط اػشيبز.
 -7آهَظـ هْبضسْبي فطزي ٍ اجشوبػي ثِ ًَجَاًبى ؾجت ػسم گطايف ثِ ههطف هَاز هرسض ٍ ضٍاًگطزاى ّبذَاّس قس.
 -8ثب غٌي ؾبظي ّسفوٌس اٍلبر فطاغز فطظًساى  ،اظ گطايف آًْب ثِ ضفشبض دطذُط اػشيبز ديكگيطي ًوبييس .
ٍ-9السيي گطاهيً :ظبضر فؼبل ثط ضفشبض فطظًساى يؼٌي دبؾرگَيي ثِ ؾِ ؾَال  :فطظًس قوب االى وجبؾز؟چىبض هي وٌس؟
ٍ ثب چِ وؿي اؾز ؟
ٍ-10السيي گطاهي  :زض ثبضُ ػَاضو ٍ ديبهسّبي هٌفي ههطف هَاز هرسض ٍ ضٍاى گطزاى ّب ثب ًَجَاًبى ثِ ََض نطيح
گفشگَ ًوبييس .
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ٍ -11السيي هي ثبيؿز ًؿجز ثِ اضسمبء آؾشبًِ سحول ٍ ؾُح سَاًبيي فطظًساى ثطاي ضٍيبضٍيي ثب فطاظ ٍ ًكيت ّبي
ظًسگي السام ًوبيٌس .
ٍ -12السيي گطاهي  :ثطاي ايجبز اضسجبٌ هؿشوط ثب ًَجَاًبى  ،قًٌَسُ ذَثي ثبقيس .
 -13ػسم اضسجبٌ هَثط ٍالسيي ثب فطظًساى ،ظهيٌِ اًحطاف آًبى ثِ زٍؾشبى ًبهٌبؾت ضا فطاّن ذَاّس ًوَز.
ٍ-14السيي گطاهي ّ :وَاضُ ؾؼي ًوبييس زض ثطاثط فطظًسسبى ،ذكن ذَز ضا وٌشطل ًوبييس .
ب= رساًِ ّاي هكتَب ٍ هجازي
ٍ -1جَز ذكًَز ٍ هكىالر ضٍحي زض ذبًَازُ  ،هَجت قىل گيطي آؾيت ّبي ضٍاًي زض فطظًساى گطزيسُ وِ ظهيٌِ ؾبظ
ثطٍظ آؾيت ّبي اجشوبػي ًظيط اػشيبز زض آًبى ذَاّس قس .
 -2ثِ هٌظَض جلَگيطي اظ ايجبز ثبٍضّب ٍ ًگطـ ّبي غلٍ زض ذهَل ههطف هَاز هرسض ٍ ضٍاى گطزاى ّب ٍ ،السيي هي
ثبيؿز يوي سمَيز فطٌّگ گفشگَي ذبًَازگي ً ،ؿجز ثِ اضسمبء ؾُح آگبّي فطظًساى قبى ديطاهَى سجؼبر ٍ ػَاضو
ههطف هَاز  ،هجبزضر ًوبيٌس .
ّ -3وىبضي ٍ هكبضوز اجشوبػي آحبز جبهؼِ  ،هَجت قىل گيطي ًًْز فطاگيط اجشوبػي ديكگيطي اظ اػشيبز ٍ يطثِ
ظزى ثِ ؾيؿشن َّقوٌس هَاز هرسض ٍ ضٍاى گطزاى ّب ذَاّس قس .
 -4گؿشطـ ًكبٌ اجشوبػي ٍ ًكبٌ ذبًَازگي ػَاهلي هَثط زض ديكگيطي اظ آؾيت ّبي اجشوبػي ًظيط اػشيبز هي ثبقٌس.
 -5ثطًبهِ ضيعي ّسفوٌس ٍ جسي ثطاي هسيطيز ّيجبًبر هثجز ٍ ًيع غٌي ؾبظي اٍلبر فطاغز ًَجَاى ٍ جَاًبى  ،ػبهلي
هَثط زض وبّف ضفشبض ّبي دطذُط ًظيط اػشيبز هي ثبقس .
 -6اًؿبى ؾبلن هحَض سَؾؼِ دبيساض اؾز  .ثيبييس ثطاي اضسمبء ؾالهز جؿوبًي-ضٍاًي-اجشوبػي ٍ هؼٌَي ًَجَاًبى ٍ
جَاًبى گبم ّبي جسي سط ثطزاقشِ سب هَججبر هْبض ٍ وٌشطل اػشيبز فطاّن قَز .
 -7ثط اؾبؼ ًشبيج سحميمبر نَضر دصيطفشِ ًَ ،جَاًبًي وِ زض ثطًبهِ ّبي هصّجي قطوز هؿشوط هي ًوبيٌس  ،احشوبل
گطايف آًْب ثِ ؾوز ضفشبضّبي دطذُط ووشط ذَاّس ثَز .
 -8فمساى ضٍاثٍ ًيطٍهٌس ٍ نويوي  ،زلجؿشگي ٍ ّوجؿشگي يؼيف  ،ػسم حوبيز ػبَفي ٍ اذشالف قسيس ذبًَازگي ،
ظهيٌِ ؾبظ اػشيبز فطظًساى ذَاّس قس .
 -9سمَيز هْبضر ّبي فطزي ٍ اجشوبػي ًَجَاًبى ٍ جَاًبى ؾجت افعايف سَاًبيي ضٍاًي ٍ اجشوبػي آًبى قسُ وِ ػبهلي
هَثط زض ديكگيطي اظ اػشيبز ذَاّس ثَز .
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-10وؿت آهَظـ هْبضر ّبي فطظًس دطٍضي سَؾٍ ٍالسيي  ،هَجت ثْجَز وبضوطز اضسجبَي  ،اػوبل ًظبضر ٍ هطالجز
فؼبل ،سجييي ؾَُح اًشظبض اظ فطظًساى ٍ ّوچٌيي سحىين ؾبذشبض ذبًَازُ ضا زض ثطاثط آؾيت ّبي اجشوبػي ًظيط اػشيبز ضلن
ذَاّس ظز .
 -11اثطاظ هحجز ٍ احشطام ثِ نَضر آقىبض اظ ؾَي ٍالسيي ٍ ًيع اضسجبٌ هَثط آًبى ثب فطظًساى  ،ؾجت احؿبؼ آضاهف
زضًٍي  ،قبزوبهي  ،ذالليز  ،اػشوبز ثِ ًفؽ ٍ ذَز اضظقوٌسي ًَجَاًبى قسُ ٍ ثسيي سطسيت هَججبر ذَزوٌشطلي ٍ
سَاًوٌس ؾبظي آًبى زض ثطاثط آؾيت ّبي اجشوبػي ًظيط اػشيبز فطاّن ذَاّس قس .
 -12سمَيز ٍ گؿشطـ سكىل ّبي اجشوبػي هجبضظُ ثب اػشيبز زض ػطنِ ّبي زاًف آهَظي-زاًكجَيي-وبضگطي-
ٍضظقىبضاى ٍ  ، ..ؾجت هكبضوز ٍ هساذلِ آحبز جبهؼِ زض وٌشطل ٍ هْبض ههطف هَاز هرسض ٍ ضٍاى گطزاى ّب ذَاّس ثَز .
 -13ؾطهبيِ گصاضي ٍ اٍلَيز ثركي ثِ ثطًبهِ ّبي ديكگيطي اٍليِ اظ اػشيبز زض هساضؼ ٍ زاًكگبُ ّب  ،هَجت ايوي
ؾبظي ًَجَاًبى ٍ جَاًبى زض ثطاثط ظلعلِ ذبهَـ اػشيبز ذَاّس قس .

ج ) ضيَُ ًاهِ ترگساري ّوايص تجليل از فؼاليي اهر اجتواػي كردى هثارزُ تا
هَاد هخذر ٍ كار آفريٌاى در حَزُ كاّص تقاضا ٍ هطاركت ّاي هردهي
ثوٌظَض ثعضگساقز اظ فؼبليي وبّف سمبيب ٍ هكبضوز ّبي هطزهي اػن اظ ديكگيطي ،زضهبى ،وبّف آؾيت ،اقشغبل ظايي،
ذيطيي ،وبض آفطيٌبى ٍ  ٍ، ...سمسيط اظ هٌشرجيي حَظُ ّبي هرشلف زض ظهيٌِ همبثلِ ثب هَاز هرسض زض ًظط اؾز ثوٌبؾجز
ؾبلطٍظ جْبًي هجبضظُ ثب هَاز هرسضّ ،وبيف سجليل اظ فؼبليي ٍ هسيطاى ؾوي ّبي اؾشبًي ٍ هٌشرجيي حَظُ هجبضظُ ثب هَاز
هرسض ثطگعاض گطزز.
اهداف كلي:
 سمسيط ٍ سكىط اظ ثطسطيي ّبي اؾشبًي ٍ قْطؾشبًي زض حَظُ هرشلف همبثلِ ،زضهبى ،ديكگيطي ٍ وبّف آؾيت. ايجبز اًگيعُ ٍ سمَيز حؽ هكبضوز زض ثيي هسيطاى ٍ نبحت ًظطاى ٍ فؼبليي ايي حَظُ. افعايف اًگيعُ آحبز جبهؼِ ثبالذم ذيطيي اؾشبًي.زمان و شيوه اجرا:
اٍلَيز اٍل اظ ًظط ظهبى  ،ؾبلطٍظ جْبًي هجبضظُ ثب هَاز هرسض يب ّفشِ هشهل ثِ ايي ضٍظ هي ثبقس ،ليىي زض نَضر ػسم
سحمك ايي هْن ،زثيطذبًِ قَضاي ّوبٌّگي هجبضظُ ثب هَاز هرسض هي سَاًس ثط اؾبؼ اضظيبثي ّبي نَضر گطفشِ ٍ
ّوبٌّگي ّبي لجلي اًجبم قسُ ثب زثيطذبًِ ّوبيف ،السام ثِ ثطگعاضي ّوبيف زض سبضيد ّبي زيگطي ًوبيس.
سؼساز ًفطار جْز قطوز زض ّوبيف ثهَضر هيبًگيي جْز ّط اؾشبى ً 150فط ثَزُ وِ حؿت ًيبظ اؾشبى ٍ زض نَضر
قطايٍ ذبل ثب ديكٌْبز زثيطهحشطم قَضاي ّوبٌّگي هجبضظُ ثب هَاز هرسض لبثل سغييط هيجبقس.
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ّوچٌيي زثيطذبًِ قَضاي ّوبٌّگي هجبضظُ ثب هَاز هرسض اؾشبى ثوٌظَض افعايف ظهيٌِ ّبي هكبضوز ٍ حؽ ّوىبضي ،هي
سَاًس حؿت هَيَع زض اجطاي ّوبيف  ،اظ ظطفيز ؾوي ّبي اؾشبًي ثْطُ ثطزاضي ًوبيس .ايي حًَض هي سَاًس ثب ّوىبضي
زٍ يب چٌس ؾوي ًيع اجطايي گطزز.

چ) ضيَُ ًاهِ ترگساري ّوايص تْثَديافتگاى ٍ صياًت اجتواػي توٌاسثت

سالرٍز جْاًي هثارزُ تا هَادهخذر»
ديطٍ ؾٌَار لجل ٍ ثوٌظَض افعايف ضٍحيِ ذَز ثبٍضي زض ثْجَزيبفشگبى هَاز اػشيبز آٍض ٍ زض ضاؾشبي ايجبز ظهيٌِ هكبضوز
آحبز جبهؼِ ّ ،وبيف اؾشبًي ثْجَزيبفشگبى اظ هَاز هرسض ثوٌبؾجز ؾبلطٍظ جْبًي هجبضظُ ثب هَاز هرسض زض ّط اؾشبى ٍ
ثهَضر هجعا ثطگعاض ٍ زض ًظط اؾز ثِ هٌظَض ّطچِ ثبقىَّشط قسى ايي گطزّوبيي اظ وليِ ظطفيشْبي هلي ٍ غيطزٍلشي
اؾشبى ثْطُ ثطزاضي گطزز.
اّذاف كلي:
 ايجبز اًگيعُ ٍ ضٍحيِ ذَز ثبٍضي ٍ افعايف اػشوبز ثٌفؽ زضثيي هؼشبزيي ٍ ؾَء ههطف وٌٌسگبى هَاز اػشيبزآٍض. ايجبز حؿبؾيز زضؾُح جبهؼِ ٍ افعيف ضٍحيِ هكبضوز زضؾَُح هرشلف جبهؼِ اظ لجيل زاًكگبّيبى ،هشَليبىاهط زضهبى ٍ وبّف آؾيت ًبقي اظ اػشيبز ،ذيطيي ،انحبة ضؾبًِ ،ضٍحبًيَى ٍ ...
 اَالع ضؾبًي اظ زؾشبٍضزّب ٍ ػولىطزّبي ًظبم همسؼ جوَْضي اؾالهي زض ذهَل زضهبى هؼشبزاى ٍ حوبيزّبي اجشوبػي اظ ايكبى.
زهاى ٍ ضيَُ اجرا:
ثب سَجِ ثب ًعزيه قسى ؾبلطٍظ جْبًي هجبضظُ ثب هَاز  ،ظهبى ديكٌْبزي جْز ثطگعاضي ّوبيف ثْجَزيبفشگبى اظ هَاز
هرسض  ،اظ ؾبلطٍظ جْبًي سب اًشْبي ؾبل جبضي زض ًظط گطفشِ قسُ ٍ الظم اؾز زثيطذبًِ ّبي ّوبيف هؿشمط زض ّط
اؾشبى سساثيط الظم ضا زض ذهَل اًشربة ظهبى هٌبؾت ديف ثيٌي سب اظ ّوِ ظطفيشْبي اؾشبًي اػن اظ همبهبر ٍ
هؿئَليي ثوٌظَض قطوز زض ّوبيف ثْطُ ثطزاضي گطزز.
ثب سَجِ ثِ سجطثيبر هَفك ثؼًي اظ اؾشبًْب هجٌي ثط ايجبز ثطًبهِ ّبي قبز ٍ هفطح ديكٌْبز هي گطزز زض ؾيي
ثطًبهِّبي ديكٌْبزي زض نَضر اهىبى ثطًبهِ ّبي قبز ٍ هشٌَع گٌجبًسُ ٍ زض سمسم اٍل اظ ثْجَزيبفشگبى اؾشبًي زض
ايي ذهَل اؾشفبزُ گطززّ .وچٌيي ثوٌظَض افعايف حؽ هكبضوز زضحس اهىبى اظ ظطفيز ؾوي ّبي اؾشبًي زض
ثطدبيي ّوبيف ثْطُ ثطزاضي گطزز.
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ح )ضيَُ ًاهِ اجراي ترًاهِّاي ٍيژُ سالرٍز جْاًي هثارزُ تا هَادهخذر
حَزُ كويتِ اطالع رساًي ٍ رٍاتط ػوَهي
ترًاهِّا :
 - 1سساضن ثطگعاضي وٌفطاًؽ ذجطي ٍ ههبحجِّبي هُجَػبسي ثب قطوز هؿئَالى زؾشگبُّبي هطسجٍ ٍ فؼبالى اهط
هجبضظُ ثب هَازهرسض ثِهٌظَض دَقف ذجطي فطاگيط الساهبر ايبم ؾبلطٍظ جْبًي هجبضظُ ثب هَازهرسض.
 - 2ثْطُگيطي اظ وليِ ظطفيزّبي ضؾبًِّبي گطٍّي هحلي (ضازيَ ،سلَيعيَى ،هُجَػبرً ،كطيبر) زض لبلت درف
سيعض ،ظيطًَيؽ (زض لبلت ديبمّبي سأييسقسُ اضؾبلي اظ ؾَي ضٍاثٍ ػوَهي) ّ ،وبٌّگي سساضن ثطًبهِّبي
گفشگَ هحَض «ٍيػُثطًبهِ» زض ضازيَ ٍ سلَيعيَىّ ،وبٌّگي سْيِ ٍ اًشكبض گعاضـ ،ههبحجِ ،همبالرّ ،وطاُ ثب
سيشطّبي هٌبؾت زض هُجَػبر اؾشبًي.
ّ - 3وبٌّگي ؾرٌطاًي اؾشبًساض ،فطهبًساضاى زثيط قَضا ٍ زثيطاى قَضاّبي فطػي هجبضظُ ثب هَازهرسض زض هطاؾن ًوبظ
جوؼِ هَضخ  95/3/28اؾشبى ٍ قْطؾشبىّبي سبثؼِ ٍ هؿشٌس ؾبظي وبهل .
 - 4ثطگعاضي ًوبيكگبُ ،اجطاي فؼبليزّبي سجليغبسي ٍ فطٌّگي زض ؾُح اؾشبى ،ؾبظهبىزّي حطوزّبي ذَزجَـ
هطزهي ثب قؼبض اجشوبػي وطزى هجبضظُ ثب هَازهرسض ػليالرهَل ثب ّوىبضي ثْعيؿشيً ،بجب ٍ سكىلّبي
هطزمًْبز.
 - 5ثْطُگيطي اظ ؾَغُّبي هثجز ٍ اهيسثرف زض هؿيط سساٍم فؼبليزّبي فطٌّگي حَظُ هجبضظُ ثب هَازهرسض
ّوچَى اؾشفبزُ اظ قرهيزّبي ثطجؿشِ ٍ هحجَة اؾشبى ٍ افطاز هَفك زض حَظُ سطن اػشيبز.
سازهاىدّي ٍ اجرا  :
 - 1سْيِ گعاضـ ػولىطز هجبضظُ ثب هَازهرسض اؾشبى ثِهٌظَض اضائِ ثِ هؿئَالى ،هجطيبى ثطًبهِّب جْز اًؼىبؼ
هُلَة ،ضٍقي ٍ ضفغ سٌبلى اذجبض اظ ؾَي هؿئَالى زض ضؾبًِّبي گطٍّي.
 - 2ثطگعاضي جلؿبر سَجيْي ٍ ّوبٌّگي هطثٌَ ثِ فؼبليزّبي سساضن زيسُقسُ ثب حًَض هشهسيبى ضؾبًِّبي
گطٍّي اؾشبى .
 - 3سْيِ جسٍل ظهبىثٌسي اجطا ثطًبهِّبي سساضن زيسُقسُ ٍ اضائِ ثِ ضؾبًِّبي هحلي ثِهٌظَض دَقف ذجطي
هٌبؾت ثطًبهِّبي ؾبلطٍظ جْبًي هجبضظُ ثب هَازهرسض ٍ اضؾبل ثِ زثيطذبًِ اؾشبى  .
 - 4ثْطُگيطي هُلَة اظ ظطفيزّب ٍ اهىبًبر هَجَز زض حَظُّبي هطثََِ زض ضؾبًِّبي هىشَة ،زيساضي ٍ
قٌيساضي  .
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 - 5جوغآٍضي ضٍظاًِ اَالػبر ػولىطز حَظُّبي فؼبل زض ايبم ؾبلطٍظ جْبًي جْز جوغثٌسي ٍ اضائِ ثِ ضٍاثٍ
ػوَهي ؾشبز ٍ زثيطذبًِ هطاؾن ؾبلطٍظ جْبًي هجبضظُ ثب هَازهرسض .
تَصيِّا :
 - 1ظهبى اجطاي ثطًبهِّب اظ هَضخ  95/3/20الي  95/4/10هيثبقس ،ليىي ثيفسطيي حجن حطوزّبي سجليغبسي ٍ
ضؾبًِّب هيثبيؿز ثيي ضٍظّبي  95/3/28لغبيز  95/4/5ثبقس.
 - 2زض سْيِ ٍ سسٍيي ثطًبهِّب ،هشَى ٍ ههبحجِّبي هؿئَالى زض ضؾبًِّب ثِ هَيـــَػبر ٍ هحَضّبي شيل سَجِ
ٍيػُاي هؼوَل گطزز .
 اضائِ گعاضـ ػولىطز هجبضظُ ثب هَازهرسض زؾشگبُّبي ػًَ اؾشبى ٍ زثيطذبًِ قَضا ثِ هؿئَالى ٍ هجطيبىحَظُّبي هطثََِ جْز اًشمبل اَالػبر نحيح ٍ هَضز سبئيس ثِ ضؾبًِّبي ذجطي ٍ اجشٌبة اظ سٌبلى اذجبض.
 سَجِ ثِ ًمف اجشوبػي وطزى اهط هجبضظُ ثب هَازهرسض ٍ ثْطُگيطي اظ ّوِ ظطفيزّبي هَجَز ثطاي هجبضظُّوِجبًجِ ٍ نيبًز اظ هؼشبزاى.
 دطّيع اظ ؾيبُ ًوبيي ٍ زيسگبُّبي اًشمبزي زض ذهَل ػولىطز ؾبيط زؾشگبُّب ٍ سأويس ثط ًمف حًَضفؼبالًِ هطزم زض ػطنِ هجبضظُ.
 قطح ٍ سأويس ثِ ؾيبؾزّبي والى ًظبم جوَْضي اؾالهي ايطاى زض اهط هجبضظُ ثب هَازهرسض ٍ فؼبليز زضجْز هْبض سَليس ٍ لبچبق هَازهرسض اظ وكَضّبي ّنجَاض.
ًحَُ جوغتٌذي ٍ ارائِ گسارش فؼاليتّا جْت ارزياتي ػولكرد استاى ٍ ضْرستاى ّا :
 - 1سؼساز ههبحجِ هُجَػبسي اًجبمقسُ ثب شوط ًبم هؿئَالى ٍ ضؾبًِ يب ضؾبًِّبي هطثََِ.
 - 2سؼساز وٌفطاًؽّبي ذجطي ثطگعاضقسُ ثب شوط ًبم هؿئَل ٍ ضؾبًِّبي قطوزوٌٌسُ .
 - 3سؼساز ثطًبهِّبي درفقسُ زضثبضُ ظهبًي سؼيييقسُ اظ نساٍؾيوبي هطوع اؾشبى .
 - 4سؼساز همبالر ،گعاضـّب ٍ هىشَثبر سْيِ ٍ اضؾبلقسُ ثِ ضؾبًِّب .
 - 5سْيِ ٍ اضؾبل ثطيسُ جطايس اؾشبًي .
 - 6گعاضـ ههَض فؼبليزّبي فطٌّگيً ،وبيكگبّي ٍ سجليغبسي زض ايبم ؾبلطٍظ جْبًي .
سصوط  :گعاضـ فؼبليزّب زض لبلت  6ثٌس شوطقسُ ثِنَضر يىجب زضثبضُ ظهبًي شوطقسُ (  95/3/20الي  )95/4/10ثِنَضر
يه هجوَػِ زض جساٍل شيل سب هَضخ  95/4/20ثِ زثيطذبًِ ثطگعاضي هطاؾن ؾبلطٍظ جْبًي اضؾبل قَز (لُفبً اظ اضؾبل
هَضزي ٍ دطاوٌسُ گعاضـّب ذَززاضي قَز).
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 -1هصاحثِ هطثَػاتي
ضزيف 

هَيَع ههبحجِ 

سبضيد 

هؿئَل ههبحجِقًَسُ 

ضؾبًِ ههبحجِوٌٌسُ 

1









 -2كٌفراًس خثري
ضزيف 

هَيَع وٌفطاًؽ ذجطي 

سبضيد 

هؿئَل ههبحجِقًَسُ 

ضؾبًِّبي ههبحجِوٌٌسُ 

1









 -3ترًاهِّاي پخصضذُ از رساًِ هلي
ضزيف 

ٍ...

ضازيَيي 

1





سلَيعيًَي 

ػٌَاى ثطًبهِ ،گعاضـ ،هيبى ثطًبهِ ،سيعض ،ظيطًَيؽ

سبضيد درف 

ظهبى درف 







 -4تَليذ ٍ اًتطار هكتَتات هٌتطرُ
ضزيف 

هَيَع همبلِ ،ذجط ،ظيطًَيؽ ،گعاضـ ٍ  ..

سبضيد 

هطجغ ههبحجِقًَسُ 

ضؾبًِ ههبحجِوٌٌسُ 

1









 -5تريذُ جرايذ
ضزيف 

ػٌَاى ضؾبًِّبي هىشَة ٍ زيجيشبل اؾشبًي

1



از  20خرداد ماه الي  10تيرماه

سؼساز نفحبر 


 -6گسارش تصَيري ّوايص ّا – گرد ّوايي اقذاهات فرٌّگي ٍ تثليغاتي در قالة فايل word
ٍ فيلن ٍ ػكس .
ٍ هي الِ تَفيق
هحوذ ضيايي پَر
دتير اجرايي سالرٍز جْاًي
هثارزُ تا هَاد هخذر استاى تْراى
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