
تخادرپ تامدخ هدنهد هئارا یاه تکرش زوجم رودص دنیآرف

:تراچولف زا هدافتسا یامنهار

 ار دنیآرف رد اهتیلاعف بیترت
.دهد یم ناشن

 هک ینامتراپد  ای و تکرش مان
 ار تسا تیلاعف ماجنا لوئسم

.دهد یم ناشن

ناشن ار تیلاعف حرش
.دهد یم 

 زا هطوبرم هدام هرامش
یزکرم کناب لمعلاروتسد

 تامدخ هدنهد هئارا تکرش
12تخادرپ

 تئیه یاضعا صوصخرد داهنشیپ هئارا
یزکرم کناب هب لماعریدم و هریدم

 )43هدام(7لصف و )16ات8هدام(3لصف

 تامدخ هدنهد هئارا تکرش
12تخادرپ

 عوضوم و مان اب طبترم تارییغت تبث
 تراچ تارییغت لامعا و تکرش تیلاعف

ینامزاس

39 و 33 هدام و )20ات17هدام(3لصف

 لاعف رضاح لاحرد اهتکرش نوچ
 عیدوت هلحرم دیاب نیاربانب ،دنشابیم

.دنهد ماجنا هلصافالب ار همانتنامض
)3 هدام قباطم(

 صوصخرد یلیمکت تاحیضوت
تیلاعف حرش

تسویپ(یطابظنا همان نییآ ساسارب
 هک )2هرامش لودج-لمعلاروتسد3
 تاررقم و نیناوق40 هدام هب هراشا
 تامدخ ناگدنهد هئارا رب رظان
 و هبترم2 تکرش ره ،دراد تخادرپ
 ار فلخت عفر تلهم هامکی راب ره
 یراج دنیارف رد اذل تشاد دهاوخ
 تاعالطا دییأت مدع تروصرد
 ره ،)کرادم رد صقن دوجو(یلاسرا

 تدم هب هبترم ره و هبترم2 تکرش
 دهاوخ ار فلخت عفر تلهم هامکی
 رارکت هبترم 2 زا سپ و تشاد
 زوجم ،نآ همادا تروصرد ،فلخت

.ددرگیم وغل تکرش

همان نییآ اب طبترم دراوم

کرپاش ا.ا.ج یزکرم کناب تخادرپ تامدخ هدنهد هئارا تکرش

1کرپاش

 دییأت اب رضاح دنیآرف زاغآ خیرات غالبا
یزکرم کناب

)نآ فیاظو و کرپاش فیرعت(1 لصف

عورش

3کرپاش

 مالعا و PSP تکرش زا کرپاش یزیمم
نآ جیاتن

27 ات22 هدام و 34 هدام

 تامدخ هدنهد هئارا تکرش
2تخادرپ

34 هدام رد جردنم کرادم لاسرا و هیهت

27ات22 هدام و 34 هدام

 تامدخ هدنهد هئارا تکرش
2تخادرپ

200 غلبم هب همانتنامض هئارا و هیهت
لایر درایلیم

3 دنب-22 هدام

   
   

 طسوت لحارم  ماجنا تلهم
 غالبا خیرات زا هام هس ،اهتکرش

.دشابیم یمسر

4کرپاش

یزکرم کناب هب کرادم لاسرا

27 و 26 هدام

5ا.ا.ج یزکرم کناب

ا.ا.ج یزکرم کناب رد کرادم یسررب

27 و 26 هدام

 دروم یلاسرا تاعالطا ایآ
؟تسا دییات

7ا.ا.ج یزکرم کناب

PSP تکرش زوجم وغل

)2لودج-یطابضنا همان نییآ(3تسویپ

*  8کرپاش
 ره یارب لاعف هدنریذپ دادعت هبساحم

یزکرم کناب هب مالعا و تکرش

1 تسویپ و فیراعت-1 لصف

 تامدخ هدنهد هئارا تکرش
12تخادرپ

هیامرس تبث و شیازفا

2 هدام

 لاحرد هک ییاهتکرش یارب
 غلبم ،دنتسه لاعف رضاح
.ددرگیمن تفایرد هعیدو

8 *
 زا دیاب لاعف هدنریذپ فیرعت ،)فیراعت(1لصف ساسارب
 حرشب لاعف هدنریذپ فیرعت اذل .ددرگ مالعا کرپاش فرط
:دشابیم ریز
 رد نآ یاه شنکارت دادعت نیگنایم هک تسا یا هدنریذپ
 غلبم ای دشاب شنکارت 60 لقادح هام کی ینامز هزاب
 20،000،000 رب غلاب هدش ماجنا یاه شنکارت عومجم

 یاه یسررب ساسا رب شنکارت دادعت و غلبم .دشاب لایر
 کناب و تسا هدش نییعت 1393 لاس رد هدش ماجنا
 لاس ره تیعضو ساسا رب ار  یدعب تارییغت یزکرم
 نیا رد روکذم دراوم نیزگیاج هک دیامن یم مالعا و نییعت
 .دش دهاوخ دنتسم

 هتفه کی فرظ یزکرم کناب
 یسررب ار یلاسرا کرادم

.دنکیم

10ا.ا.ج یزکرم کناب

 هدش هبساحم هیامرس غلبم لقادح دییات
تکرش ره یارب

 لاعف هدنریذپ دادعت ایآ
 100000 زا رتالاب تکرش

؟تسا هدنریذپ

9کرپاش

 ساسارب مزال هیامرس لقادح هبساحم
هدش هبساحم لاعف هدنریذپ دادعت

 و )نآ هفیظو و کرپاش فیرعت(1لصف
1 تسویپ

9کرپاش

500 اب ربارب هیامرس لقادح مالعا
 یبتک دهعت ذخا نینچمه و لایر درایلیم

 دادعت ءاقترا رب ینبم تکرش زا
 هدنریذپ رازهدص هب لاعف ناگدنریذپ

لاسکی تدم فرظ
 و )نآ هفیظو و کرپاش فیرعت(1لصف

1 تسویپ

ریخ

 هلاسکی تلهم عورش
 غالبا خیرات زا اهتکرش
 طسوت لمعلاروتسد

 )A هطقن(یزکرم کناب
.دشاب یم

هلب

 دادعت هتفه1 فرظ کرپاش
 لقادح غلبم و لاعف هدنریذپ

 تکرش ره یازا هب ار هیامرس
.دنکیم مالعا یزکرم کناب هب

 1 فرظ کرپاش و یزکرم کناب
 هیامرس لقادح غلبم هتفه
 هب و دییأت ار هدش هبساحم

.دننکیم مالعا تکرش

 غالبا زا هام6 تدم هب اهتکرش
 شیازفا تلهم هیامرس لقادح

.دنراد ار هیامرس تبث و

 ساسارب هیامرس تبث مدع تروصرد
 همان نییآ قباطم ،هدش نییعت طباوض

2 هرامش لودج ،)3تسویپ(یطابضنا
 تکرش اب )2 هدام هب طوبرم تاررقم(
.دش دهاوخ دروخرب فلختم

 تامدخ هدنهد هئارا تکرش
12تخادرپ

 بیکرت تارییغت لامعا
)زاین تروصرد(یرادماهس

12 هدام و 7 ات 4 هدام

 طیارش تیاعر مدع تروصرد
 ،لماعریدم ،هریدم تئیه
 ناریدم ،ینامزاس تراچ
 ناشن و مان ،یلام و تینما
 بیکرت و تکرش یراجت

 همان نییآ قباطم ،یرادماهس
 تکرش اب )3تسویپ(یطابضنا
.دش دهاوخ دروخرب فلختم

 یاهتیلاعف ماجنا ینامز هزاب
 طوطخ هدودحم رد هدش صخشم

یقفا نیچ طخ
A

A:
 هب هک تسا زوجم ذخا دنیآرف زاغآ هدنهد ناشن
 رد جردنم یاه خیرات یمامت و هدوب أدبم خیرات ناونع
.ددرگیم هبساحم نآ ساسارب ،تراچولف نیا

 دادعت لقادح ساسارب هیامرس لقادح هبساحم
لمعلاروتسد قبط لاعف ناگدنریذپ

)لایر درایلیم400(+)لایر نویلیم کی*100،000(

B

B:
 هب هک تسا زوجم وغل دنیآرف زاغآ هطقن نیا

 سپ و یحارط کرپاش طسوت دیاب هناگادج تروص
.دوش هتشاذگ ارجا هب یزکرم کناب بیوصت زا

لوا هلحرم

مود هلحرم

موس هلحرم

مراهچ هلحرم

مجنپ هلحرم

 هدش هداد تلهم تاعفد دادعت ایآ
 صقاون عفر تهج تکرش هب
 رد هدش جرد تصرف زا شیب

؟تسا یطابضنا همان نییآ

6ا.ا.ج یزکرم کناب

صقاون عفر یارب تکرش تلهم مالعا

)2 لودج-یطابضنا همان نییآ(3 تسویپ

C1

:کرپاش اب دادرارق و اهتکرش تقوم یاهزوجم دیدمت تیعضو
 دیدمت  )A هطقن( 93/03/31 خیرات زا هام هس تدم هب ادتبا ،لوا هلحرم یارب تکرش تقوم زوجم ،تیلاعف زوجم ذخا دنیارف زاغآ یارب تکرش یمسر تساوخرد مالعا تروصرد
 زا سپ .دیدرگ دهاوخ دیدمت کرپاش طسوت رگید ههام شش هرود کی یارب ،)یزکرم کناب طسوت یتبث تارییغت همان هزاجا رودص(4 هلحرم زیمآ تیقفوم مامتا زا سپ و دش دهاوخ
 نآ رظن ذخا زا سپ و هدومن مالعا یزکرم کناب هب ،تکرش اب دادرارق دیدمت تهج ار دوخ داهنشیپ کرپاش ،زوجم ذخا لحارم یط رد تکرش تفرشیپ نازیم و تیعضو ساسارب ،نآ
.ددرگیم دیدمت تکرش دادرارق  و تقوم زوجم ،مرتحم کناب
 دش دهاوخن دیدمت اه نآ اب کرپاش دادرارق تروصنیا ریغرد دنیامن مادقا کرپاش هب دوخ یمسر تساوخرد لاسرا هب تبسن دنراد تلهم 1393 هام دادرخ نایاپ ات اهتکرش :هرصبت

.دوب دهاوخ PSP تکرش اب کرپاش دادرارق وغل هلزنم هب رما نیا و

C2

:زوجم ذخا هرود رد اهتکرش دزمراک تخادرپ هوحن
 نییعت لحارم رد اذل ،دنشابیم تقوم زوجم یاراد رضاح لاح رد دوجوم یاهتکرش هک اجنآ زا و دریگ یم قلعت زوجم یاراد یاهتکرش هب اهنت اهشنکارت دزمراک ،یراج تاررقم هب هجوت اب

 هک ینامز ات ددرگیم تخادرپ اهتکرش هب ،هنایهام تروص هب و جیردت هب ا.ا.ج یزکرم کناب طسوت هدش نییعت دزمراک زا یشخب ،رظن دروم هلحرم زیمآ تیقفوم  ندنارذگ زا سپ و هدش
.ددرگ تخادرپ تکرش هب ،کرپاش طسوت هدش هبساحم دزمراک غلبم لک دندومن یط تیقفوم ابار لحارم هیلک
:دشابیم ریز حرش هب »زوجم ذخا« هرود رد اهتکرش هب دزمراک تخادرپ تهج یداهنشیپ لاور

* 12کرپاش
 تهج مزال یاهتیلاعف هعومجم ماجنا

یا هرود یبایزرا و یزیمم

41 هدام و )2هرصبت(30 هدام

نایاپ

 تامدخ هدنهد هئارا تکرش
16تخادرپ

 هیامرس %50 لداعم همانتنامض هئارا
دیدج یتبث

3 هدام

 تامدخ هدنهد هئارا تکرش
15تخادرپ

 هب تارییغت لامعا رب ینبم کرادم لاسرا
یزکرم کناب

31 و 29 هدام

17ا.ا.ج یزکرم کناب

ا.ا.ج یزکرم کناب رد کرادم یسررب

30 هدام

 دروم یلاسرا تاعالطا ایآ
؟تسا دییات

18ا.ا. ج یزکرم کناب

تیلاعف زوجم رودص

32 و 30 هدام

 ،اهتکرش طسوت ماجنا تلهم
 یتبث هیامرس شیازفا زا هام 3

.تسا

 تامدخ هدنهد هئارا تکرش
18تخادرپ

هام2 تدم رد کرادم لاسرا و لیمکت
)رابکی طقف(

1 هرصبت-30 هدام

17ا.ا.ج یزکرم کناب

 و هریدم تئیه یاضعا تیحالص یسررب
لماعریدم

43 و 14 یاه هدام

 ،زوجم یراذگاو تروصرد
 بوسحم 1 هجرد فلخت
.دوشیم

هلب

ریخ
.تسا زاجم رابکی طقف ،تکرش ره یارب دنیارف نیا هب دورو

 ره یارب صقاون عفر تلهم
 هام 2 تدم هب و رابکی تکرش

.دشابیم

 نآ دییأت و  هدوب )دنتسه هزوح نیا رد تیلاعف هب لوغشم رضاح لاح رد هک(تخادرپ تامدخ هدنهد هئارا یاهتکرش زوجم رودص تهج مزال تامادقا و اهماگ حیرشت روظنم هب رضاح دنیارف
.دشابیم نآ ندوب ارجالا مزال هلزنم هب یزکرم کناب طسوت

مشش هلحرم

متفه هلحرم
19ا.ا. ج یزکرم کناب

کرپاش هب تاعالطا لاسرا

)کرپاش فیاظو حرش-فیراعت(1لصف

20کرپاش

 اب دادرارق داقعنا و اهتکرش هب غالبا
اهتکرش

)کرپاش فیاظو حرش-فیراعت(1لصف

 ار مزال زایتما تکرش ایآ
 بسک یبایزرا دنیارف رد

؟تسا هدومن

13کرپاش

 ساسارب تکرش اب یضتقم دروخرب ماجنا
یطابضنا همان نییآ

)یطابضنا همان نییآ(3 تسویپ

ریخ

14کرپاش

یزکرم کناب هب یناسر عالطا

هلب

* 15کرپاش
 تهج مزال یاهتیلاعف هعومجم ماجنا

یا هرود یبایزرا و یزیمم

41 هدام و )2هرصبت(30 هدام

 ار مزال زایتما تکرش ایآ
 بسک یبایزرا دنیارف رد

؟تسا هدومن

16کرپاش

 ساسارب تکرش اب یضتقم دروخرب ماجنا
یطابضنا همان نییآ

)یطابضنا همان نییآ(3 تسویپ

ریخ

17کرپاش

یزکرم کناب هب یناسر عالطا

هلب

کرش
ی ت

هج هام ک
قاون عفر ت

لهم ص
.دراد ت

12 *
 یاهنامز رد کرپاش ،41 هدام و 2هرصبت-30 هدام ساسارب
 ار هجیتن و هدروآ لمع هب یراودا یزیمم اهتکرش زا ،یضتقم
.دیامن یم هئارا یزکرم کناب هب بسانم میمصت ذاختا تهج
 روطب اهتکرش زا کرپاش یراودا یزیمم هکنیا لیلد هب
 اب یزاین سپ هطبار و دوشیم ماجنا اهتیلاعف ریاس زا لقتسم
 تروصب زین تراچولف رد اذل ،درادن اهتیلاعف زا کی چیه
 .تسا هدش میسرت لقتسم

15 *
 یاهنامز رد کرپاش ،41 هدام و 2هرصبت-30 هدام ساسارب
 ار هجیتن و هدروآ لمع هب یراودا یزیمم اهتکرش زا ،یضتقم
.دیامن یم هئارا یزکرم کناب هب بسانم میمصت ذاختا تهج
 روطب اهتکرش زا کرپاش یراودا یزیمم هکنیا لیلد هب
 اب یزاین سپ هطبار و دوشیم ماجنا اهتیلاعف ریاس زا لقتسم
 تروصب زین تراچولف رد اذل ،درادن اهتیلاعف زا کی چیه
 .تسا هدش میسرت لقتسم

 طسوت تیلاعف نیا ماجنا
 هلزنم هب ،PSP تکرش

 زاغآ و مجنپ هلحرم نایاپ
.تسا مشش هلحرم

 تکرش اب دادرارق داقعنا
PSP، نایاپ هلزنم هب 

.تسا متفه هلحرم

 زوجم ذخا دنیارف هب دورو
 تساوخرد لاسرا ساسارب
PSP تکرش فرط زا یمسر

.دشاب یم

ریخ ریخ

هلبهلب

 تامدخ هدنهد هئارا تکرش
2تخادرپ

هدنیآ لاس5 یارب تکرش همانرب هئارا

25 و 24 ،23 هدام

   
   

11کرپاش

 لماش یتبث تارییغت همان هزاجا رودص
هیامرس  لقادح غلبم

28 هدام

 هلزنم هب تیلاعف نیا ماجنا
 هب دورو و 4 هلحرم نایاپ

.تسا 5 هلحرم

 زاغآ اب تیلاعف نیا
 روتسد رد ،5هلحرم

.دریگیم رارق راک

 زاغآ اب تیلاعف نیا
 راک روتسد رد ،6هلحرم

.دریگیم رارق

 مزیناکم کی تیلاعف نیا
 نآ ماجنا و تسا یحالصا
 هلحرم هب دورو هلزنم هب

.دشابیمن متفه

 تاعالطا دییأت تروصرد
 مشش هلحرم ،یلاسرا
 تکرش و هدش لیمکت

 متفه هلحرم دراو
.دوشیم

لوا هلحرم

مود هلحرم

موس هلحرم

مراهچ هلحرم

مجنپ هلحرم

مشش هلحرم

متفه هلحرم

دزمراک صاصتخا هوحنلحارم مان

لوا هلحرم عورش

)مود هلحرم عورش(لوا هلحرم نایاپ

لوا هلحرم یط

 و هدومن مادقا کرپاش هب یمسر تساوخرد لاسرا هب تبسن دنراد تلهم 93/03/31 خیرات ات اهتکرش :A هطقن
.دنوش لوا هلحرم دراو

_

.ددرگ یم یرادهگن یزکرم کناب دزن ،اهتیلاعف ریاس عقوم هب مامتا نامضلا هجو تباب هلحرم نیا دزمراک 50%

مود هلحرم یط

موس هلحرم یط

)موس هلحرم عورش(مود هلحرم نایاپ

.ددرگ یم یرادهگن یزکرم کناب دزن ،اهتیلاعف ریاس عقوم هب مامتا نامضلا هجو تباب هلحرم نیا دزمراک 50%

.ددرگ یم یرادهگن یزکرم کناب دزن ،اهتیلاعف ریاس عقوم هب مامتا نامضلا هجو تباب هلحرم نیا دزمراک 50%

_

_

.ددرگیم دازآ ،یزکرم کناب دزن هدش یرادهگن یاهنامضلا هجو %50 ،مراهچ هلحرم نایاپ اب

.ددرگ یم یرادهگن یزکرم کناب دزن ،اهتیلاعف ریاس عقوم هب مامتا نامضلا هجو تباب هلحرم نیا دزمراک 50%

)مراهچ هلحرم عورش(موس هلحرم نایاپ

)مجنپ هلحرم عورش(مراهچ هلحرم نایاپ

مراهچ هلحرم یط

.ددرگ یم یرادهگن یزکرم کناب دزن ،اهتیلاعف ریاس عقوم هب مامتا نامضلا هجو تباب هلحرم نیا دزمراک 50%

.ددرگ یم یرادهگن یزکرم کناب دزن ،اهتیلاعف ریاس عقوم هب مامتا نامضلا هجو تباب هلحرم نیا دزمراک 25%

.ددرگیم دازآ ،یزکرم کناب دزن هدش یرادهگن یاهنامضلا هجو %50 ،مجنپ هلحرم نایاپ اب

مجنپ هلحرم یط

مشش هلحرم یط

)مشش هلحرم عورش(مجنپ هلحرم نایاپ

.ددرگیم دازآ ،یزکرم کناب دزن هدش یرادهگن یاهنامضلا هجو %75 ،مشش هلحرم نایاپ اب)متفه هلحرم عورش(مشش هلحرم نایاپ

.ددرگیم دازآ ،یزکرم کناب دزن هدش یرادهگن یاهنامضلا هجو لک ،متفه هلحرم نایاپ اب

.ددرگ یم یرادهگن یزکرم کناب دزن ،اهتیلاعف ریاس عقوم هب مامتا نامضلا هجو تباب هلحرم نیا دزمراک 25% متفه هلحرم یط

متفه هلحرم نایاپ

93/03/31

ا.ا.ج یزکرم کناب

ءاضما یگداوناخ مان و مان تمس

 کناب تاعالطا یروانف لک ریدم
ا.ا.ج یزکرم

 کناب تخادرپ یاهماظن هرادا ریدم
ا.ا.ج یزکرم

 هرادا لرتنک و تراظن هورگ سیئر
ا.ا.ج یزکرم کناب تخادرپ یاهماظن

لوئسم سانشراک

کرپاش-تراک تخادرپ یکینورتکلا هکبش

ءاضما یگداوناخ مان و مان تمس

لماعریدم

ینف نواعم

تراظن و هعسوت نواعم

هعسوت و یزیر همانرب ریدم

لوئسم سانشراک

 ساسارب هیامرس تبث مدع تروصرد
 همان نییآ قباطم ،هدش نییعت طباوض

2 هرامش لودج ،)3تسویپ(یطابضنا
 تکرش اب )2 هدام هب طوبرم تاررقم(
.دش دهاوخ دروخرب فلختم
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