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      یصیخشت تامدخ ھب ربارب و بسانم نامز رد ،عقوم ھب یسرتسد  :١ لصا

 ناـمز رد و عـقوم ھـب ھـلخادم اب اھ نآ طابترا نازیم ریثات تحت الماک کدوک ییاونش مک قیقد صیخشت و یرگلابرغ   
 .دشاب یم ربارب و بسانم

 

 نایرجم و هداوناخ  تکراشم :٢ لصا

 تکراـشم .دـننک یـم تـیامح ور اـھ نآ ھـک تـسا ینیـصصختم و اھ هداوناخ نیب لداعتم الماک یتکراشم داجیا  FCEI فدھ
 و راـک ،تقادـص مارـتحا ،ھـفرطود دامتعا رب یتبم ،دشاب ھبناجود :دشاب ھتشاد ار تاصخشم نیا تسا مزال نایرجم/هداوناخ
 .نایرجم و هداوناخ نیب  نشور و فافش طابترا و کرتشم تامدخ

  

 ھناھاگآ باختنا و یریگ میمصت ھب هداوناخ قیوشت  :٣ لصا

 یارـب ار هداوناـخ یدـنمناوت ات دننک یراکمھ هداوناخ اب ناسانشراک نیاربانب ،تسا هداوناخ هدھع رب ییاھن یریگ میمصت
 و تاـعالطا و  شناد ھب هداوناخ نآ رد ھک دننک یریگیپ  یروط ار اھ ھمانرب تسا مزال.دننک تیامح میمصت نیا نتفرگ
 هداوناخ ھب ھک تسا نیا مزلتسم یدنیآرف نینچ .دریگب ھناھاگآ لماک میمصت کی دناوتب ات دنک ادیپ تسد  مزال یاھ ھبرجت
 رـتھب .دنوـشب انـشآ هدـش صخـشم نیناوق نیا طسوت ھک نوشدوخ قوقح و یشزومآ صاخ نیناوق ھب ات دوش هداد شزومآ
 رـب دـنناوتیم اـھ هداوناخ ھک بیترت نیا ھب .دشاب ھمانرب یارجا نایرجرد و لایس یدنیآرف تروص ھب یریگ میمصت تسا
 رـب اـی دـنھدب رـییغت ار ناـشدوخ میمصت هداوناخ و کدوک یفطاع دوبھب و اھ تفرشیپ و اھییاناوت و اھ زاین رییغت ساسا
 .دننامب یقاب یلبق میمصت نومھ

 

 هداوناخ زا یعامتجا و یناجیھ ،یفطاع یاھ تیامح :۴ لصا

 

 هداوناخ و دازون نیب لماعت :۵لصا

 طابترا یرارقرب یارب یتیامح یاھ هویش و یکمک یاھیروانف زا هدافتسا :۶ لصا

 کدوـک یطابتراو ینابز دشر  ھنیھب ینابیتشپ و تیامح یارب مزال یاھراک و زاس و یکمک لیاسو و اھرازبارد دیاب نایرجم
 دنشاب ھتشاد تراھم

 

 هدومزآ راک و صصختم نایرجم:٧ لصا



 و اونـش مـک کدوـک اـب راـک اـب طاـبترا رد یـصاخ یاھـشناد و اـھتراھم و دـنا هدید شزومآ یبوخ تروص ھب حرط نایرجم
 یزاـس ھـنیھب شعاـب ھـک دنتـسھ اـھ هداوناخ تیامح یارب یصاخ تیحالص یاراد اھ ھمانرب نایرجم .دنراد ناشیاھ هداوناخ
 .دوشیم هداوناخ ندش رتھب و کدوکدشر

 

 نیصصختم لماعت و یمیت راک :٨ لصا

 ھـبرجت اونـش مـک کدوـک ماـگنھدوز دـشر ھـنیمز رد ھـک تـسا نیصصختم لماش و تسازکرمتم هداوناخ یور رب  FCEI میت
 دـھدیم رارق یا ھتشرارف یراک میت کی رد ار اھ هداوناخ و ناکدوک دریگیم تروص متسیس نیا رد ھک ییاھ تیامح   .دنراد
 .دنراد دوجو هداوناخ و کدوک یاھزاین اب بسانتم و مزال یاھ تراھم اب نیصصختم نآ رد ھک

 

 تفرشیپ نازیم شیاپ :٩ لصا

FCEI  دوشیم تیادھ هداوناخ و کدوک ھب طوبرم جیاتن مظنم یاھ یبایزرا و اھ لرتنک اب. 

 

 ھمانرب شیاپ:١٠ لصا

 ھـمانرب ءازـجا مامت یارب شیاپ تیفیک نیمضت لماش و دنکیم یسررب ار لوصا زا نایرجم تیعبت نازیم  FCEI یاھ ھمانرب
 دشاب یم


