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 میشان عنوان ردیف
در دستَرالعول بزًبهِ ابالغی تصزیح ضذُ کِ یک رٍستب : تعذادسًبى رٍستبیی ٍ عطبیز هطوَل دردٍرّطص هبِّ 1

هوکي است . پس جوعیت هطوَل هی ضَد جوعیت سًبى رٍستبیی ٍ عطبیز رٍستبی اٍل. بزًبهِ را اجزا هی کٌٌذ

بذیي تزتیب فقط سًبى . داًطکذُ ّب بیص اس یک رٍستب تحت آهَسش قزار گزفتِ ببضذ/ در بزخی اس داًطگبُ

هبساد تعذاد سًبى کِ در بیص اس یک رٍستب آهَسش )رٍستبیی ٍ عطبیز در رٍستبی اٍل هی ضَد جوعیت هطوَل 

کِ اگز درصذ را بخَاّین ًسبت . دیذُ اًذ در هحبسبِ تعذاد سًبى آهَسش دیذُ بب ایي تعذاد جوع هی ضَد

 (  هیطَد چزا کِ کِ فقط سًبى رٍستبی اٍل هطوَل ّستٌذ1صَرت بِ هخزج ببالتز اس 

 

  توبم سًبًی کِ در ضص هبُ اٍل آهَسش دیذُ اًذ: تعذادسًبى رٍستبیی ٍ عطبیز آهَسش دیذُ دردٍرُ ضص هبِّ 2
  .تعذاد هذیزاى در دٍ حَسُ بْذاضت ٍ کطبٍرسی کِ ببالتز اس سطح کبرضٌبس ّستٌذ: تعذاد هذیزاى آهَسش دیذُ 3
تعذاد کبرضٌبسبى در دٍ بخص بْذاضت ٍ کطبٍرسی : تعذاد کبرضٌبسبى بْذاضت ٍ تغذیِ آهَسش دیذُ در بزًبهِ 4

 .کِ آهَسش ّبی تغذیِ ٍ کطت گلخبًِ ّبی را فزا گزفتِ اًذ

 

تعذاد بَْرساًی  کِ آهَسش تغذیِ هٌبسب ٍ کطت گلخبًِ ای را : تعذادبَْرساى آهَسش دیذُ دردٍرُ ضص هبِّ 5

 .در ایي بزًبهِ فزا گزفتِ ٍ یب ببسآهَسی دیذُ اًذ

 

یعٌی صَرت کسز سًبى آهَسش : درصذسًبى رٍستبیی ٍ عطبیز دٍرُ دیذُ در سهیٌِ تغذیِ سبلن دٍرُ ضص هبِّ 6

اگز بیص اس یک رٍستب ببضذ صَرت توبم  )دیذُ ٍ هخزج کسز جوعیت سًبى رٍستبیی ٍ عطبیز در رٍستبی اٍل

  (درصذ هی ضَد100 یب درصذ بیص اس 1سًبى آهَسش دیذُ کِ هعوَال کسز بیص اس 

 

درصذ سًبى دٍرُ دیذُ در سهیٌِ تَلیذ هحصَل اس طزیق ببغچِ ّبی خبًگی در دٍرُ ضص هبِّ، تعذاد سًبى  7

هعوَال ایي عذد بب تعذاد سًبًی کِ . رٍستبیی ٍ عطبیز کِ آهَسش کطت گلخبًِ ای را در ایي بزًبهِ فز گزفتِ اًذ

 .آهَسش تغذیِ هٌبسب را فزا گزفتِ اًذ ببیذ یکی ببضذ

 

  دردٍرّططوبِّ (عولی–تئَری )تعذادکبرضٌبسبى کطبٍرسی آهَسش دیذُ در خصَصتغذیْسبلن 8
بِ صَرت هبّیبًِ ٍ : دردٍرّططوبِّ ( کطبٍرسی–بْذاضت  )تعذادًطست ّبی هطتزک بزگشار ضذُ کبرضٌبسی  9

داًطکذُ / هوکي است در بزخی داًطگبُ. یب فصلی در دستَرالعول بزپبیی ًطست ّبی هطتزک پیص بیٌی ضذُ 

ّب بیص اس ایي تعذاد، ًطست هطتزک بزگشار ضذُ ببضذ کِ صزفب تعذاد ًطست ّب در ضص هبِّ اٍل سبل قیذ 

 .هی ضَد

 

تعذاد :: تعذادکالس ّبی آهَسضی بزگشار ضذ ّبزای سًبى رٍستبیی ٍ عطبیز درتغذیِ سبلن دردٍرُ ضص  هبِّ 10

هی خَاّین بذاًیذ سًبى رٍستبیی ٍ عطبیز در طی چٌذ کالس آهَسضی دٍرُ را طی . کالس ّب هٌظَر ًظز است

 .ًوَدُ اًذ

 

 



 سًبى رٍستبیی ٍ عطبیزی کِ هحصَالت سبلن تَلیذ کزدُ ٍ خبًَادُ آًْب اس ایي هحصَالت استفبدُ کزدُ درصذ 11

اگز هبدری دٍرُ کطت ببغچِ را فزا گزفتِ ٍ هتَجِ هحصَل سبلن ضذُ ٍ در پبسخ بِ ایي : دردٍرّططوبِّاست 

 .سئَال کِ آیب تالش هی کٌذ هحصَل سبلن را هصزف ًوبیذ در صَرت کسز قزار هی گیزد

 

درصذهبدراًزٍستبیی ٍ عطبیزدریبفت کٌٌذُ ٍام ٍ یب تسْیالت بزای فعبلیت در سهیٌِ ّبی  12

صَرت کسز سًبى رٍستبیی ٍ عطبیز کِ ٍام یب تسْیالتی را دریبفت : آهَسضذیذّذرخصَصتغذیِ دردٍرّططوبِّ

در سبل . اهیذ دارین کِ در طی سبل ّبی اجزای بزًبهِ ایي درصذ افشایص یببذ. ًوَدُ اًذ ٍ هخزج سًبى هطوَل

 .ًخست هوکي است صَرت کسز بسیبر کَچک ببضذ

 

 )در ضص هبُ اٍل سبل چِ تعذاد ببغچِ : تعذادببغچِ ّبی فعبل ضذُ بزای تَلیذ هحصَالت سبلوذردٍرّططوبِّ 13

اگز در یک رٍستب بِ . )تَسط سًبى رٍستبیی ٍ عطبیز ایجبد ضذُ است (بب ّز هسبحتی حتی در حذ یک گلذاى

جبی کطت گلخبًِ ّبی پزٍرش هبکیبى یب سًبَر عسل ٍ ًظبیز آى پزٍرش دادُ ضذُ است ّز یک فعبلیت بِ 

 .( هحبسبِ هیگزدد15عٌَاى یک ٍاحذ هی تَاًذ در ًظز گزفتِ ضذُ ٍ ضبخص 

 

تعذاد ببسارچِ ّبی فعبل بِ هٌظَر عزضِ هحصَالت سبلن تْیِ ضذُ تَسط سًبى رٍستبیی ٍ  14

در اّذاف بزًبهِ تبسیس ببسارچِ بزای رًٍق دادى بِ فعبلیت ّبی گزٍُ کطبٍرسی بِ : عطبیزدردٍرّططوبِّ

بزای سبل اٍل هوکي است ایي ضبخص .  عٌَاى ٍسیلِ ای بزای تَاًوٌذ سبسی سًبى هَرد تَجِ قزار گزفتِ است

پس تعذاد یب دفعبت تطکیل . ًشدیک صفز ببضذ اهب رضذ ایي ضبخص بزای سبل ّبی بعذ اس جولِ اّذاف است

 . ببسارچِ ّبی ّفتگی، فصلی ٍ یب هٌبسبتی در ایي ستَى ًَضتِ هی ضَد

 

هطببِ : بِ هٌظَر تَاًوٌذ سبسی سًبى رٍستبیی ٍ عطبیزدردٍرّططوبِّ... تعذادکبرگبّْبپزٍرش هبکیبى، هبّی،  15

 . تعذاد کبرگبُ ّب بِ تفکیک فعبلیت در ّز رٍستب ًَضتِ هی ضَد13ضبخص 

 

 

ًبم کبرضٌبس یب هذیز بْبَد تغذیِ در پبییي تزیي سطح هزتب بب سًبى : ًبم ٍ اهضبء تکویل کٌٌذُ فزم

 .رٍستبیی ٍ عطبیز درج ضذُ ٍ تَسط ٍی تبییذ هی ضَد


