
 

زنجانخدمات بهداشتي درماني  و دانشگاه علوم پزشكي  

 

 طرح های تحقيقاتی  فرایند بررسی، تصویب و اجرای

تحميمابتي پيؾاىُبش ؽابٌ ثًعايعٍ اػ ابي       َبي آمًسؽي پضيَؾي ( طزح َبي ؽًراي پضيَؾي گزيٌ )گزيٌ - 1

غيزػعمي شاوؾگبٌ را ثطًر شليك اسجىجٍ َبي ػعمي يتبحب السم اس وظز متبلًصي تحميك  ي َشيىٍ َب  َيئت ػعمي ي

  .ب رش مي ومبيىبيثزرعي ي تبئيب

ي تب حب تحميمبتي پيؾىُبشي را ثطًر شليك اسجىجٍ َبي متبلًصي تحميك  َبي ؽًراي پضيَؾي شاوؾىبٌ طزح - 2

  .ومبيب ب رش مييالسم اس وظزوعيبت ػعمي ي اخاللي ي َشيىٍ َب ثزرعي ي تقًيج

وؾاًري ي   َابي  تحميمابتي را ثطاًر شلياك اس شيابگبٌ ايلًيات ثىابي       َابي  ؽًراي پضيَؾي شاوؾگبٌ طزح - 3

ٍ    َابي  َمچىايه شر فاًرت لاشيم اسوظاز پزعاؼ      متبيلًصي تحميك ي ،َشيىٍ َب ،شاوؾگبَي  ػعماي ياخاللاي وا

  .ومبيب ثزرعي يتقميم گيزي  مي ،ثقًرت مًرشي پيؼ خًاَب آمب

 ،تحميمابتي را واٍ شاراي مالحظابت اخاللاي ثبؽاب      َبي ؽًراي پضيَؾي شاوؾگبٌ وعيٍ پبيبن وبمٍ َب ي  طزح -4

 .حغت ضزيرت جُت ثزرعي يتقًيت  ثٍ وميتٍ اخالق شر پضيَؼ شاوؾگبٌ ارجبع خًاَب شاش

 

ؽًش وٍ مىجز ثٍ تًليب ػعم ي فىآيري  طبلؼبت ييب ػمعيبت اجزائي ييب َزشي گفتٍ ميطزح تحميمبتي ثٍ مجمًػٍ م

تُيٍ وزم افشار، ثبوه اطالػبتي، مجمًػٍ عبسي، تًليب اثشارثقًرت عخت افشار،  ،) مبوىب تُيٍ ي تبييه اطالػبت

ريؽي جبيب شر سميىٍ َبي مختعف ػعمي ي اس ايه لجيل(  سيارائٍ خبمبت ثقًرت عخت ي وزم افشاري، راٌ اوبا

 .ثبؽب ي ثطًر وعي ارائٍ راٌ حل ثزاي مؼ الت مًجًش مي

  
ي تفاًي  اختيابر وازشٌ ثبؽاب، آن ؽاًرا      اشر مًارشيىٍ ؽًراي پضيَؾي شاوؾگبٌ ثٍ ؽًراي پضيَؾي شاوؾىبٌ 

شر ايه حبلت  .ومبيب پضيَؾي شاوؾگبٌ اػالم ميشرحيطٍ تفًي  اختيبر ؽبٌ البام ومًشٌ يوتبيج را وتجبً ثٍ مؼبين 

وظبرت شاؽتٍ يشر فًرت لشيم ميتًاوىب مًضًع  يؽًرا ي مؼبين پضيَؾي شاوؾگبٌ ثز حغه اجزاي مًارش تفًي 

  .تفًي  اختيبر را مًرش تجبيب وظز لزارشَىب

 

ي يياب گزيَاي ثازاي    تًاوىب ثطاًر فازش   اػ بي َيئت ػعمي شاوؾگبٌ مي :ياجبيه ؽزايط اجزاي طزح تحميمبتي

 .تحميمبتي البام ومبيىب َبي ارائٍ ياوجبم طزح



ب ثبسوؾغتٍ شاوؾگبٌ ي افزاشيىٍ يب اػ بي غيز َيبت ػعمي ؽبغل يي: اػ بي  َيئت ػعمي ثبسوؾغتٍ  شاوؾگبَتجقزٌ

بيياب  تًاوىب طزح تحميمبتي ارائٍ شَىب وٍ طزح پيؾىُبشي ايؾابن ثاٍ ت   ثبؽىب شرفًرتي مي شر شاوؾگبٌ ؽبغل ومي

 .شاوؾگبٌ رعيبٌ ثبؽب ضيَؾيب مزوش تحميمبتي مزثًطٍ ي ؽًراي پي مؼبين پضيَؾي شاوؾىبٌ

 

 ىي اسيغيز َيئت ػعمي ياثغتٍ ثُ ي يباػ بي َيئت ػعم :ب مجزيبن طزح(ي مجزي ،طزح شَىبگبن )َمىبر افعي

ثبؽاىب واٍ    ثٍ شاوؾاگبٌ ماي  ب مًعغبت ياثغتٍ َب ي ب مزاوش تحميمبتي ي ثيمبرعتبنيگزيٌ َبي آمًسؽي پضيَؾي ي 

ب ثخؾاي اس آن  يا شر راثطاٍ ثاب اجازاي وال طزح     ميطزح تحميمبتي ثب َمفىزي ايؾبن تُيٍ ؽبٌ يمغئًليت مغاتمي 

 .شاروب

 

ثٍ فزشي اطالق ميگزششوٍ جشي َمىبران طزح ثًشٌ ي ثب تًافك جمؼي طزح شَىابگبن ي طجاك    :مبيزاجزايي طزح

 ر مًرش مًضًع طزح )وٍ تحت ػىًان طزح تحميمبتي مؾخـ ميتحميمبتي شاوؾگبٌ ش َبي ضًاثط اجزاي طزح

 .حمًلي ي اشاري ثؼُبٌ ايؾابن اعات   ،ش( گزيٌ تحميك را َمبَىگ عبختٍ ي مغًليت اجزاي طزح اس وظز مبليؽً

ثزاي ثٍ اجزا شرآيرشن طزح السم اعت مبيز اجزايي اس طزف طزح شَىبگبن ثقًرت وتجي ثٍ مؼبيوت پضيَؾي 

  .ٌ مؼزفي گزششب شاوؾگبيشاوؾىبَ

: مبيز اجزايي طزح اسثيه مجمًػٍ َمىبران طزح اوتخبة ؽبٌ ي ثًاعطٍ ايه اوتخابة اس عاًي مؼبيوات    1تجقزٌ

رتجٍ خبفي شر وظز گزفتٍ وخًاَاب ؽاب ي مابيزاجزايي طازح      ي يبپضيَؾي شاوؾگبٌ ثزاي يي مشيت ي امتيبس ػعم

  .پضيَؾي ؽىبختٍ ميؾًش مؼبيوتحمميه طزح ثب فزفب مغئًل اجزايي ي طزف مذاوزٌ ي ػبمل َمبَىگ وىىبٌ م

: شر فًرت ػبم مؼزفي وتجي مبيز اجزاياي طازح اس عاًي مجمًػاٍ َمىابران طازح، تزثيات اعابمي         2تجقزٌ 

 مجزيبن طزح مالن ػمل جُت تؼييه مبيز اجزايي طزح خًاَب ثًش .

 .ه مبيزاجزايي شاؽتٍ ثبؽبياستًاوب ثيؼ  اس وظز مؼبيوت پضيَؾي شاوؾگبٌ َز طزح تحميمبتي ومي :3 تجقزٌ

ىي شيگز اس مجزيبن طازح  يَز شليعي اس اشامٍ وبر فزف وظز ومبيبٍ مبيزاجزايي طزح ث فًرتي وٍشر :4 تجقزٌ

شر شرجٍ ايل ثىب ثٍ اػالم طزح شَىبگبن ي شر فًرت ػبم تًافك ايؾابن ثاٍ تؾاخيـ حاًسٌ مؼبيوات پضيَؾاي       

  .بؽشاوؾگبٌ ػُبٌ شار ايه يظيفٍ خًاَب 

 

عبيز اػ بئي )اػ بي َيئت ػعمي يغيز ػعمي( وٍ ثٍ وحاًي شر ريواب اجازاي طازح ػُابٌ شار       :َمىبران طزح

ثبؽاب، تحات ػىاًان َمىابر طازح       مي َب  ثبوًي ثًشٌ ي ثخؾي اس ػمعيبت اجزائي طزح ثؼُبٌ آن َبي مغئًليت

  .ؽًوب خًاوبٌ مي

 



ىي اس َمىبران ييب طزح شَىبگبن ثٍ َز شليعي اس اشامٍ وبر فزف وظز ومبيب، مابيزاجزايي وتجاب   ي فًرتي وٍشر

ٍ راالسم ثباوب فزش شيگزي  فًرتي وٍمبيزيت امًر پضيَؾي شاوؾگبٌ را مطعغ ومًشٌ ي شر   ي   وٍ ػُبٌ شار يظيفا

   .ومبيب مؼزفي مي ،يي خًاَب ثًش

 

تُياٍ ي   (Proposal) ييضٌ ايه وابر  َبي تي خًش را شر لبلت فزمطزح شَىبگبن ثبيب پيؾىًيظ طزح تحميمب  

ثؼبي ثقًرت وتجي ثٍ مبيز گزيٌ مزثًطٍ )ي ريوًؽت ثٍ مؼابين پضيَؾاي شاوؾاىبٌ( ارائاٍ      َبي جُت پيگيزي

  .شَىب

: پزپًسال اػ بي غيز َيئت ػعمي اس طزيك مؼبيوت پضيَؾي شاوؾگبٌ ثٍ گزيٌ َبي مزتجط ارجبع خًاَاب  1تجقزٌ

 .ؽب

تحميمبتي تحات وظابرت وبرؽىبعابن حاًسٌ مؼبيوات پضيَؾاي شاوؾاگبٌ         َبي پيؾىًيظ طزح َبي فزم :2 تجقزٌ

َاز گًواٍ تيييازي شر     .گيازش  طزاحي يتبييه گزشيابٌ ي شر اختيابر شاوؾاىبٌ َاب ي مزاواش تحميمابتي لازار ماي        

ثٍ شاوؾاگبٌ ثبياب ثاب     تٍاثغاس عًي شاوؾىبٌ َب ي مزاوش تحميمبتي ي َب  وعيبت ي ؽىل ظبَزي ايه فزم ،مىبرجبت

  .وظبرت ي وغت اجبسٌ اس حًسٌ مؼبيوت پضيَؾي شاوؾگبٌ فًرت پذيزش

 

ٌ   ،ايليٍ )اس لجيل ثجت مًضًع ي تبريخ ارائٍ طزح َبي مبيز گزيٌ مزثًطٍ پظ اس ثزرعي ثزرعاي   ،تؾاىيل پزيواب

  .شَب مي ( آوزا جُت ثزرعي ي تقًيت ثٍ ؽًراي پضيَؾي گزيٌ ارجبع…تىزاري وجًشن مًضًع ي

 

مؼبين پضيَؾي گزيٌ مًظف اعت شر ايليه فزفت ممىه طزح ارجابػي را شر شعاتًر وابر ؽاًراي پضيَؾاي      

 . گزيٌ لزار شاشٌ ي وغجت ثٍ ثزرعي ي تقميم گيزي ثزاي آن البام ومبيب

 

مبيز گزيٌ مًظف اعت ضمه َمبَىگي ثب مؼبين پضيَؾي گزيٌ شر ايليه فزفت ممىه وتيجاٍ ثزرعاي ي وظاز     

ب رش ثٍ طزح شَىبٌ )ثب ريوًؽت ثاٍ مؼابين پضيَؾاي شاوؾاىبٌ(     يگزيٌ را وتجب ي ثقًرت تقًيجؽًراي پضيَؾي 

 .اػالم ومبيب

 

مبيز گازيٌ مًظاف اعات شر ايلايه      ،پظ اس ارائٍ پبعخ ؽًراي پضيَؾي گزيٌ مجىي ثز تقًيت طزح ثٍ مجزي 

 .يوت پضيَؾي شاوؾىبٌ ارجبع ومبيبثٍ مؼب ،فزفت ممىه طزح را جُت ثزرعي شرؽًراي پضيَؾي شاوؾىبٌ

 

مؼبيوت پضيَؾي شاوؾىبٌ مًظف اعت شر  ، پظ اس ارائٍ پبعخ ؽًراي پضيَؾي شاوؾىبٌ مجىي ثز تقًيت طزح 

  .ايليه فزفت ممىه وتيجٍ را جُت تقميم گيزي وُبئي ثٍ حًسٌ مؼبيوت پضيَؾي شاوؾگبٌ ارجبع ومبيب



تًاواب جُات    راي پضيَؾي گزيٌ ييب شاوؾىبٌ السم ثباواب ماي  ؽً فًرتي وٍشر ريوب ثزرعي طزح شر :1 تجقزٌ

ب طازح شَىابٌ )گابن(    يب ؽفبَي ثب ؽًراي پضيَؾي گزيٌ ييتًجيٍ عًاالت خًش ارتجبط السم را ثقًرت وتجي ي

  .ب طي جعغبتي اس تًجيُبت ي وظزات ايؾبن اطالع حبفل ومبيبيثزلزار ومبيب ي

تًاوب اس طزح شَىبگبن ثزاي شفبع ي  مي ،ب گزيٌ السم ثباوبيؽًراي پضيَؾي شاوؾىبٌ ي فًرتي وٍشر :2 تجقزٌ

  .تًجيٍ مطبلت مىبرج شر پزيپًسال ثزاي ؽزوت شر آن ؽًرا شػًت ثؼمل آيرش

 

    َ ب مزواش تحميمابتي آوازا شر    يحًسٌ مؼبيوت پضيَؾي شاوؾگبٌ پظ اس شريبفت پيؾىًيظ طازح اس عاًي شاوؾاىب

  .ىبعبن خًش لزار شاشٌ تب جُت ثزرعي ؽًراي پضيَؾي شاوؾگبٌ آمبشٌ گزششثزوبمٍ وبري وبرؽ

 

شعتًر وبر خًش لازارشاشٌ ي   طزح ارعبلي را شر ؽًراي پضيَؾي شاوؾگبٌ مًظف اعت شر ايليه فزفت ممىه  

  .ثٍ آن رعيبگي ومبيب

 

ارجابع ثاٍ    ،تقاًيت مؾازيط   ،رش ،ؽًراي پضيَؾي شاوؾگبٌ ثبيب وتيجٍ ثزرعي ي وظز خًش را ثقاًرت تقاًيت  

مزاجغ ذيقالح شيگز ي غيزٌ اس طزيك مىبتجٍ مغتميم ي َمزاٌ ثب ريوًؽت ثٍ مؼبيوت پضيَؾي شاوؾىبٌ ثٍ اطاالع  

  .طزح شَىبٌ )گبن( ثزعبوب

 

ب طازح شَىابٌ )گابن( ثًشجاٍ اي اس شاوؾاگبٌ      يه طزح شاراي ايلًيت خبؿ سمبوي ثًشٌ يياجزاي فًرتي وٍشر 

اػالم وتجي ايه مطعت ثًعيعٍ مجازي، مابيز گازيٌ، مؼابين پضيَؾاي شاوؾاىبٌ ي ثاب وظاز مؼابين          طعت وىمبيب ثب 

تًاوب ثقًرت خبرج اس وًثت مؼمًل شر شعتًروبر ؽًراي پضيَؾي شاوؾگبٌ  پضيَؾي شاوؾگبٌ چىيه طزحي مي

  .لزار گيزش

 

شريابفتي   َابي  ومًشن طازح  وبرؽىبعي ي آمبشٌ،ثب تًجٍ ثٍ ؽزح يظبيف حًسٌ مبيزيت امًر پضيَؾي شاوؾگبٌ  

تحميمبتي سيز وظاز مؼابين پضيَؾاي     َبي ثزاي ؽًراي پضيَؾي شاوؾگبٌ ي وعيٍ امًر اشاري مبلي ي اجزائي طزح

  .پذيزش مي شاوؾگبٌ ثًعيعٍ ايه ياحب اوجبم

 

تحميمبتي پيؾىُبش ؽبٌ وٍ ويبسمىاب وظزخاًاَي وبرؽىبعاي ي تخققاي ثبؽاىب، ؽاًراي        َبي ثزاي ثزرعي طزح 

ب شاوؾگبٌ ثقالحبيب ي اس طزيك مؼبين پضيَؾي ميتًاوب  مًضًع را ثٍ گازيٌ َابي تخققاي    يپضيَؾي شاوؾىبَ

  .بخًش اعتفبشٌ ومبي َبي گيزي ميمب افزاش فبحجىظز جُت شايري ارجبع شَب ي اس وظزات ايؾبن ثزاي تقيي



السم جُت اخذ پبعخ اس شاير )يب شايران( ي ارائاٍ آن ثاٍ ؽاًرا را     َبي شثيز ؽًرا مًظف اعت پيگيزي :1 تجقزٌ

  .اوجبم شَب

 ؽاًرا ماي   ، ىمبٌ ثقًرت ؽفبف ي مؾخـ اػالم وىمبيىاب يشاير وظز خًش را ظزف مبت فًرتي وٍشر  :2 تجقزٌ

  .تًاوب اس وظزات عبيز فبحجىظزان اعتفبشٌ ومبيب

 

  ٌ ُ      ،پظ اس تقًيت طزح شر ؽًراي پضيَؾي شاوؾاگب ب ػماب  يا پيگيازي ريواب اشاري طازح اس وظاز فابير اثالغي

ثبؽب ي ايه  ػُبٌ مبيزيت امًر پضيَؾي شاوؾگبٌ ميٍ پيگيزي گشارؽبت ي غيزٌ ث ،پيگيزي ريوب اجزائي ،لزارشاش

َىبگبن را ثاٍ مؼابين پضيَؾاي    ب طزح شييياحب مًظف اعت ريوًؽت وعيٍ مىبتجبت خًش ثب مبيز اجزايي طزح 

  .ب مزوش تحميمبتي مزثًطٍ ارعبل ومبيبيشاوؾىبَ

 

طزح شَىبٌ )گبن( شر ريوب پيگيزي ي اجزاي طزح ثاٍ َاز شليعاي الابام ثمًلاغ ي       ي يبوٍ مبيز اجزاي شر فًرتي

ميتًاوب مًضًع را وتجب ي ثب ارائاٍ شاليال متجات ي مىطماي ثاٍ       ،السم را مغتىباً اس عًي ممبم مزثًطٍ شريبفت وىمبيب

 .راعبً جُت پيگيزي ي ثزرعي البام السم را آغبس ومبيب ًاوبمزجغ ثبالتز اػالم ومًشٌ ي مزجغ ثبالتز )ثؼبي( ميت

مزجغ ذيقالح ثزاي ايه مىظًر شر شاوؾىبٌ مؼابين پضيَؾاي آن شاوؾاىبٌ يخابرج اس شاوؾاىبٌ مؼابين        :تجقزٌ

   .ؾي شاوؾگبٌ ميجبؽبپضيَ

 

ب ػمب لزارشاش مًظف ثٍ ؽزيع ػمعيبت اجزائي طزح ثٍ وحًي واٍ  يمغئًل اجزائي طزح پظ اس شريبفت اثالغيٍ ي

  .ثبؽب مي ،شر پيؾىًيظ آن آمبٌ ي مًرش تبييب ؽًراي پضيَؾي شاوؾگبٌ لزار گزفتٍ اعت

السم ثؼبي  َبي ش طزح را جُت اطالع ي پيگيزيب لزارشايوغخٍ اي اس اثالغيٍ ي  مؼبيوت پضيَؾي شاوؾگبٌ :تجقزٌ

  .شاشخًاَب  ب مزوش تحميمبتي مزثًطٍ لزاريشر اختيبر مؼبيوت پضيَؾي شاوؾىبَ

 

ب ػمب لزارشاش طزح ثابين  يمبٌ پظ اس تبريخ اثالغيٍ ي 3مبيز اجزاي طزح ثٍ َز شليعي ظزف مبت  فًرتي وٍشر

طزح مشثًر تًعط مؼبيوت پضيَؼ شاوؾگبٌ ي ثب وظز خًاَي اس مؼبين پضيَؾي  ،ػذر مًجٍ طزح را ؽزيع وىمبيب

 خًاَاب   ػمال ٍ اشامٍ اجزاي آن تقميم گيزي ثا  بيشاوؾىبٌ مزثًطٍ مًرش ثزرعي لزار گزفتٍ ي شر خقًؿ تؼعيم

 ،بشر ايه مبت يجًَي اس اػتجبرات طزح شر اختيبر مبيزاجزايي لزار گزفتاٍ ثبؽا   فًرتي وٍَمچىيه شر  .شيرآ

وتيجٍ تقميمبت فًق ثقًرت وتجي اس طزيك مؼبيوت  .ثًعيعٍ َميه مزجغ مًرش تقميم گيزي لزارخًاَب گزفت

  .اجزايي طزح ي مؼبين پضيَؾي شاوؾىبٌ اػالم خًاَب ؽب يزپضيَؾي شاوؾگبٌ )طزف لزارشاش( ثٍ مب

زاي طازح مىاًط ثاٍ    ب اجا يا چىبوچٍ شر پيؾىًيظ طزح سمبن خبفي ثزاي ؽزيع آن مؾخـ گزشيابٌ ي  :1 تجقزٌ

  .ب شر سمبن مؾخـ ؽبٌ ػمل ومبيبياحزاس ؽزايط ييضٌ اي ثبؽب، مبيزاجزايي مًظف اعت مطبثك آن ؽزايط ي



ب ػبم ؽزيع وابر ي عابيز ماًارش ماًرش وظاز شر اياه       يب اشلٍ مزثًط ثٍ ؽزيع ييمبارن ي ؽًاَب السم ي :2 تجقزٌ

  .گيزوبگبن مًضًع ايه مبشٌ لزار گيزشراثطٍ ثبيب اس عًي مجزي طزح شر اختيبر تقميم 

 

ب ثز اعبط جبيل سمبوجىبي طزح وٍ شر ؽازيع  يمبيز اجزايي طزح مًظف اعت مطبثك مًاش مىبرج شر لزارشاش ي

     ٌ گاشارػ پيؾازفت    ،ثٍ تبييب ؽًراي پضيَؾي شاوؾگبٌ رعيبٌ ي سمبوجىابي ارائاٍ گشارؽابت شر آن مؾاخـ ؽاب

  .ومبيبيَؾي شاوؾگبٌ ارعبل ػعمي ي اجزايي طزح را ثزاي مؼبيوت پض

شاؽته ارتجبط مىبعت ي مابايم ثاب مابيز اجزائاي طازح       ،اس وظزحًسٌ مؼبيوت پضيَؾي َب  مفًُم گشارػ :تجقزٌ

 ثبياب شرگاشارػ   ئيمبيز اجزا ،بيمتال اگز طزح ثىب ثٍ َزشليعي اس وظز اجزائي ثزاي مبتي ثحبلت راوب شرآ .اعت

شيرٌ اي  َابي  وتجي شر لبلت گشارػ تجبطثىبثز ايه شاؽته ار .برٌ ومبيبخًش ثٍ مؾىالت ي ويبسَبي طزح اؽ َبي

  .ب مته پيؾىًيظ طزح الشامي اعتياسعًي مبيزاجزايي ثبحًسٌ مؼبيوت پضيَؾي شر مًاػيب ممزر ؽبٌ شر لزارشاش

 

مؼبيوت پضيَؾي شاوؾگبٌ ثٍ َز طزيمي وٍ فالح ثباوب ثز حغه اجزا ي چگاًوگي ريواب اجزاياي طازح وظابرت      

  .خًاَب ومًش

ب مزوش تحميمبتي مزثًطٍ مؾخـ ؽبٌ يوبظز )يب وبظزيه( َز طزح ثب مؾًرت مؼبين پضيَؾي شاوؾىبٌ ي :1 تجقزٌ

شر راثطٍ ثب وظبرت  .ثٍ امز وظبرت مي پزشاسش ، ومبيب ي ثب حىمي وٍ اس عًي مؼبين پضيَؾي شاوؾگبٌ شريبفت مي

پيؼ خًاَب گزفت وٍ ثب ارعابل اظُابر وظزَابي وابظز      شر شر حبل اجزا مؼبيوت پضيَؾي تمُيباتي را َبي طزح

  .لزار گيزوب َب  ب مزوش تحميمبت شر جزيبن پيؾزفت وبر طزحيپضيَؾي شاوؾىبَ َبي طزح، مؼبيوت

ػاليٌ ثز امز وظبرت، مؼبيوت پضيَؾي شاوؾگبٌ ميتًاواب شر مًارشيىاٍ فاالح ثباواب اس اػ ابي َيئات        :2 تجقزٌ

شعتزعي شارش ثٍ ؽزطي واٍ جاشي َمىابران     َب  ب عبيز فبحجىظزاوي وٍ ثٍ آنيگبٌ يشاوؾ ،شاوؾىبٌ ،ػعمي گزيٌ

  .وظزخًاَي ومبيب حپيؾزفت ي ريوب اجزاي طز َبي جُت ارسؽيبثي گشارػ ،طزح وجًشٌ ثبؽىب

 

وغجت ثاٍ   َب ، طزح ي ارسؽيبثي ؽبَ َبي مبيزيت امًر پضيَؾي شاوؾگبٌ مًظف اعت پظ اس شريبفت گشارػ 

  .ثبليمبوبٌ اػتجبرات طزح شر ايليه فزفت ممىه ي مطبثك مفبش لزارشاش مىؼمبٌ البام ومبيباختقبؿ 

 

وعيٍ وتبيج ثبعت آمبٌ را ثقاًرت گاشارػ وُابيي مطابثك ثاب       ،مبيز اجزائي مًظف اعت شر پبيبن اجزاي طزح 

تغاًيٍ حغابة پبيابوي    مزتت ومًشٌ ي َمزاٌ ضمبيم ي اعىبش متجتٍ جُات   ،ؽزايطي وٍ شر مته لزارشاش آمبٌ اعت

  .لزارشَب شاوؾگبٌ طزح شر اختيبر حًسٌ مبيزيت امًر پضيَؾي

: شر فًرت تؼييه رعمي وبظز طزح تحميمبتي ريوب تغًيٍ حغبة مطبثك آئيه وبمٍ مبلي ي مؼبمالتي 1تجقزٌ

 شاوؾگبٌ اوجبم خًاَب ؽب .


