ٍسارت جْبدوؾبٍرسی
عبسهبى تحمیمبت ،آهَسػ ٍ تزٍیج وؾبٍرسی
(رُ)
هزوش آهَسػ ػبلی اهبم خویٌی
هؼبًٍت پضٍّؾی ٍ وبرآفزیٌی

ػولىزد پضٍّؾی ؽؼ هبِّ اٍل
1394

تْیِ ؽذُ در:
ادارُ ثزًبهِ ریشی اهَر پضٍّؾی

1

خالصِ رئَط فؼبلیت ّب ٍ ثزًبهِ ّبی اًجبم ؽذُ هؼبًٍت پضٍّؾی ٍ وبرآفزیٌی هزوش در ؽؼ هبِّ اٍل عبل  1394ثِ
ؽزح سیز هی ثبؽذ :
جذٍل  -1ػولىزد پضٍّؾی( ًؾز وتت ٍ گشارؽبت) ؽؼ هبِّ اٍل عبل 1394

ردیف

فعالیت

فراوانی

عنوان
 صئَپَلتیه اعالػبت ٍ ارتجبعبت(دوتز هیٌبیی)
 تشٍیج ،آهَصش ٍ کاسآفشیٌی کطاٍسصی(چاج دٍم)

1

 خالقیت ٍ ًَآٍسی دس ساصهاى(چاج اٍل ٍ دٍم)

وتت تألیف ٍ
تزجوِ ؽذُ

3

وتت در حبل

4

 ؽٌبخت فٌبٍری ٍ اًتخبة هبؽیٌْبی وؾبٍرسی(دوتز صذالت حغیٌی)
 اًزصی در وؾبٍرسی(دوتز صذالت حغیٌی)
2

 گیبّبى ؽْذ سا ٍ گزدُ سا(دوتز ًظزیبى)

تألیف

3

 فٌأٍری اعالػبت ٍ ارتجبعبت در وؾبٍرسی(هٌْذط هختبری)

هغتٌذات ٍ

 هغتٌذ ًظزی اجوبلی ثز ػولىزد هزوش آهَسػ ػبلی اهبم خویٌی در عبل

گشارؽبت

(1393خیبثبًی)

تحلیلی تْیِ
ؽذُ

5

 گشارؽی اس دٍرُ ّبی آهَسػ ثْزُ ثزداراى پیؾزٍ در  6هبِّ گذؽتِ
 هغتٌذ ًؾغت ّبی تخصصی( 2هَرد)
 هغتٌذ تَرّبی آهَسؽی ،تزٍیجی ٍ پضٍّؾی ٍیضُ ثْزُ ثزداراى ( 2هَرد)


گشارػ دٍرُ آهَسؽی هذیزاى ػبهل ٍ ًوبیٌذگبى ٍ هغئَلیي صٌذٍق ّبی سًبى

رٍعتبیی ٍ ػؾبیزی
2

1394  ػولىزد پضٍّؾی( همبالت ارائِ ؽذُ در ّوبیؼ ّب ٍ هجالت ػلوی ) ؽؼ هبِّ اٍل عبل-2 جذٍل

فراوانی

عنوان

فعالیت

ردیف

1. "Investigation and identification of endangred medicinal plants in the
alborz province and Maintaining and promoting the principels and
methods of operation of these plants"(Mirrahimi)
2. The growth of the watermelons with geometric shapes and comparing
retention between cubic and hexagonal forms(ISI) (malek yarand).
3. Study on laboratory diagnosis of bacterial endophthalmitis in the
vitreous fluid(Ebadolahi). )ُ(پَعتز عخٌزاًی وَتب
4. Measurment of Antioxidant Levels Of Green And Roselle
Tea(Ebadolahi).
5. In-vitro Reducing Ability Measurment of herbal Infusions made From
Green tea and lemon verbena(Ebadolahi).
6. In-vitro Measurment Of Lipid Peroxidation induced by paraquat
herbicide (Ebadolahi).
7. Influence of interaction liliums and roses on post-harvest quality of the
cut flowers as affected by pulsing solution and packaging
materials(asgari) (ISI)
8. Effects of Nutritional Elements Level on Nutritional Characters and
Phytochemistry of Strawberry in Hydroculture(asgari) (ISI)
) ًَرٍسی،ثزرعی تَاًوٌذی ّبی وبرآفزیٌبًِ داًؾجَیبى هزوش آهَسػ ػبلی اهبم خویٌی ( هیزرحیوی.1
ثزرعی آًتی اوغیذاًْبی رٍغي سیتَى ٍ تغییزات آًْب در عَل هذت ًگْذاری پظ اس ثزداؽت هیَُ(خبًن

.2

(ISC) )اصغزی
)ثزرعی هیشاى تأثیزپذیزی رؽذ ٍ ویفیت گل هیوَى اس ًَع ثغتز وؾت ٍ تزاون گیبُ(خبًن اصغزی

.3

)هغبلؼِ اثز تزاون وؾت ٍ ثغتزّبی وؾت ثز ٍیضگیْبی رؽذ ٍ گلذّی هیخه (خبًن اصغزی

.4

همبیغِ اثز ؽذت تیوبر عزهبیی ٍ ثغتز وؾت پیبس اللِ ثز هذت سهبى السم ثزای فَرعیٌگ ٍ ویفیت گلْبی

.5

( اللِ(خبًن اصغزی
( ثز ویفیت ٍ عَل ػوز پظ اسCa+2)

 همبیغِ تأثیز وَدّبی ؽیویبیی ٍ ًبًَ ثِ ّوزاُ اعپزی ولغین.6
)ثزداؽت رس (خبًن اصغزی

3

ِهمبالت ارائ
14

ُؽذ
ٍ در ّوبیؾْب
هجالت ػلوی

4

جذٍل -3ػولىزد پضٍّؾی( ؽزوت در ّوبیؼ ّب ٍ عزح ّبی پضٍّؾی) ؽؼ هبِّ اٍل عبل 1394

ردیف

5

فعالیت

ؽزوت در
ّوبیؾْبی
ػلوی
داخلی ٍ
وبرگبّْبی
آهَسؽی
هلی ٍ ثیي

فراوانی

8

6

7

8

عزحْبی
تحمیمبتی
اتوبم یبفتِ
اهَر
هذرعیي ٍ
اػضبی
ّیأت ػلوی

 .1چْبرهیي وٌگزُ هلی گیبّبى دارٍیی داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی( حبجی
هیزرحیویًَ ،رٍسی)
 .2چْبرهیي وٌگزُ هلی گیبّبى دارٍیی داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی(ػجبداللْی)
 .3عیشدّویي ّوبیؼ ثیي الوللی عن ؽٌبعی ایزاى -ارٍهیِ(ػجبداللْی)
 .4وٌگزُ چؾن پشؽىی ارٍپب در وؾَر اتزیؼ(ػجبداللْی)
ّ .5وبیؼ ثیي الوللی پضٍّؼ ّبی وبرثزدی در وؾبٍرسی(خبًن اصغزی)
 .6اٍلیي وٌگزُ ثیي الوللی وؾبٍرسی عبلن ،تغذیِ عبلن ٍ جبهؼِ عبلن(خبًن
اصغزی)
 .7وٌفزاًظ هلی هذیزیت جبهغ وغت ٍ وبر( حیذرسادُ ،ثبثبجبى ًضاد،
والًتزی ،تیوَریّ ،بؽوی ،حبجی هیزرحیوی ،ػوَیی ،هًَغی ؽجغتزی،
حغیي سادُ ،صبًؼی)
 .8اجالط وذوظ ادٍیِ ٍ گیبّبى هَرد هصزف در آؽپشی در وؾَر
ٌّذٍعتبى(ًظزیبى)

الوللی

عزحْبی
تحمیمبتی
در حبل
اجزا

عنوان

3

 .1ثزرعی ٍضؼیت اؽتغبل فبرؽ التحصیالى وؾبٍرسی هزوش آهَسػ
ػبلی اهبم خویٌی(هٌْذط تیوَری)
 .2الگَی اعتمزار ًظبم تجبریغبسی دعتبٍردّبی فٌبٍراًِ آهَسؽی در
هزاوش آهَسػ جْبدوؾبٍرسی(دوتز هیزرحیوی)
 .3هغبلؼِ ٍ تْیِ عٌذ سیغتی ٍسارت جْبدوؾبٍرسی

1

 .1ثزرعی تأثیز تیوبر آًتی اتیلي (  ٍ )STSآًتی ثبوتزیبل (ّیذرٍوغی
وَئیٌَى) در عَل ػوز پظ اس ثزداؽت رس ٍ لیلیَم تحت پَؽؼ
ؽیؾِ ای ٍ پلی اتیلي آهیذ(خبًن دوتز اصغزی)
 .1پیگیزی اهَر هزثَط ثِ دثیزخبًِ اػضبی ّیأت ػلوی ٍ هذرعیي
 .2تؾىیل پزًٍذُ ثزای حذٍد ً 4فز اس هذرعیي حك التذریظ تزهْبی ( -94
ً 93یوغبل اٍل )
 .3پیگیزی پزًٍذُ ارتمبء اس اعتبدیبری ثِ داًؾیبری(یه هَرد)

4

جذٍل  -4ػولىزد پضٍّؾی ( اعالع رعبًی ّوبیؼ ّبی ػلوی) ؽؼ هبِّ اٍل عبل 1394
ردی

فراوانی

فعالیت

عنوان

ف
ثزگشاری وبرگبُ عبهبًِ

9
1

ثزگشاری وبرگبُ ثبسآهَسی هذرعیي ٍ اػضبی ّیأت ػلوی

هذیزیت پضٍّؾی،
آهَسؽی ٍ
تزٍیج(عوپبت)

10

اعالػزعبًی ّوبیؾْبی

61

 .1کاسگاُ ّای آهَصضی تْاس  1394هشکض هلی رخایش طًتیکی ٍ صیستی ایشاى

ػلوی
 .2جطٌَاسُ ٍ ًوایطگاُ هلی فٌاٍسی آب ،خاک ٍ هحیط صیست
ّ .3وایص هلی تَلیذات اسگاًیک دام ،طیَس ٍ آتضیاى
 .4اٍلیي کٌفشاًس هلی علن ٍ کاس
 .5اٍلیى کٌفشاًس هلی هٌْذسی فٌاٍسی اطالعات هکاًی
 .6دٍهیي کٌفشاًس تیي الوللی اقتصاد ،هذیشیت ٍ فشٌّگ ایشاًی اسالهی
 .7جطٌَاسُ ٍ ًوایطگاُ هلی فٌاٍسی ّای آب ،خاک ٍ هحیط صیست
 .8سَهیي ّوایص هلی گشدضگشی،جغشافیاٍهحیط صیست پایذاس
 .9دٍهیي ّوایص هلی افق ّای ًَیي دس تَاًوٌذساصی ٍتَسعِ پایذاس
هعواسی،عوشاى ،گشدضگشی ٍهحیط صیست ضْشی ٍسٍستایی
 .10سَهیي ّوایص هلی گیاّاى داسٍیی ٍکطاٍسصی پایذاس
 .11دٍهیي ّوایص هلی تْذاضت هحیط،سالهت ٍهحیط صیست پایذاس
 .12سَهیي ّوایص هلی پظٍّص ّای هحیط صیست ٍکطاٍسصی ایشاى
 .13دٍهیي ّوایص هلی هذیشیت اًشطی ّای ًَ ٍ پاک
 .14دٍهیي ّوایص هلی پشستاسی ،سٍاًطٌاسی استقائ سالهت ٍ هحیط صیست
سالن
5

اداهِ جذٍل  -4ػولىزد پضٍّؾی ( اعالع رعبًی ّوبیؼ ّبی ػلوی) ؽؼ هبِّ اٍل عبل 1394
ردیف
10

فعالیت

فراوانی

عنوان

اعالػزعبًی ّوبیؼ-61

 .15دٍهیي ّوایص هلی گیاّاى داسٍیی ،طة سٌتی ٍ کطاٍسصی اسگاًیک

ّبی ػلوی

ً .16خستیي ّوایص هلی هذیشیت صهیي دس ایشاى
 .17پٌجویي کٌفشاًس تیي الوللی اقتصاد هذیشیت ٍ علَم کطاٍسصی
 .18فشاخَاى هقالِ اٍلیي کٌفشاًس تیي الوللی تستِ تٌذی ،صٌایع دستی ،تَسعِ
پایذاس
 .19فشاخَاى هقالِ کٌفشاًس سیستن ّا ٍ في آٍسی ّای تی دسًگ ٍ ًْفتِ
 .20اٍلیي کٌگشُ تیي الوللی حطشُ ضٌاسی ایشاى
 .21فشاخَاى اٍلیي ّوایص هلی فضای سثض کن آب
 .22فشاخَاى هقالِ ّوایص هلی کطت اسگاًیک ٍ اصدیاد گیاّاى داسٍیی
 .23فشاخَاى اٍلیي ّوایص کطَسی "پستِ ٍ سالهت" ٍ "پستِ سالن"
 .24کٌفشاًس تیي الوللی تَسعِ تا هحَسیت کطاٍسصی هحیط صیست ٍ
گشدضگشی
 .25اٍلیي کٌگشُ تیي الوللی کطاٍسصی سالن ،تغزیِ سالن،جاهعِ سالن
 .26سَهیي ّوایص هلی پظٍّص ّای هحیط صیست ٍ کطاٍسصی ایشاى
 .27تیست ٍ سَهیي کٌگشُ علَم صٌایع غزایی ایشاى تا هحَسیت صٌعت غزا ٍ
پظٍّص ّای کاستشدی
 .28چْاسهیي کٌفشاًس فیضیَلَطی گیاّی ایشاى
 .29سَهیي ّوایص تضسگ علَم ٍ صٌایع غزایی تا هحَسیت صٌعت غزا ٍ پظٍّص ّای
کاستشدی
 .30دٍهیي کٌفشاًس هلی کطاٍسصی ٍ تَسعِ
ً .31خستیي جطٌَاسُ هلی اختشاعات ٍ اتتکاسات داًطگاُ جاهع علوی -کاستشدی ٍ دٍهیي
جطٌَاسُ اختشاعات ٍ اتتکاسات تْشاى

6

اداهِ جذٍل  -4ػولىزد پضٍّؾی ( اعالع رعبًی ّوبیؼ ّبی ػلوی) ؽؼ هبِّ اٍل عبل 1394
ردیف
10

فعالیت
اعالػزعبًی ّوبیؼ-61
ّبی ػلوی

فراوانی

عنوان
 .32فشاخَاى هقالِ ضطویي ّوایص هلی هشتع ٍ هشتعذاسی
 .33سیضدّویي ّوایص هلی آتیاسی ٍ کاّص تثخیش
 .34اٍلیي کٌفشاًس تیي الوللی گشد ٍ غثاس
 .35آخشیي فشاخَاى کٌفشاًس تیي الوللی تَسعِ تا هحَسیت کطاٍسصی  ،هحیط صیست ٍ
گشدضگشی
ساخَاى هقالِ کٌفشاًس ساالًِ سٍیکشدّای پظٍّطی دس علَم اًساًی
 .36ف
 .37چْاسهیي کٌفشاًس هلی ّیذسٍلیک ایشاى
 .38اٍلیي ّوایص هلی کیفیت هٌاتع آب ٍ تَسعِ پایذاس
 .39کٌفشاًس هلی هذیشیت جاهع کسة ٍ کاس
 .40چْاسهیي ًوایطگاُ تیي الوللی گل ٍ گیاُ کشج
 .41اٍلیي کٌفشاًس هلی سیستن ّای اطالعات جغشافیایی ٍ سٌجص اص دٍس دس علَم صهیي
 .42هقالِ ّوایص هلی سّیافتْای علوی دس صٌعت طالی سثض ،پستِ
ّ .43وایص هلی خشها ،تَلیذ ،فشآٍسی ٍ صٌایع ٍاتستِ
 ُ .44هایص هلی سّیافت ّای علَم کطاٍسصی دس پشتَ قشآى
 .45اٍلیي ّوایص هلی حفاظت ٍ احیای تاالب ّا ٍدسیاچِ ّا تا تاکیذ تش دسیاچِ صسیَاس
هشیَاى
ّ .46وایص یافتِ ّای ًَیي دس پظٍّطْای کطاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی
ّ .47طتویي ّوایص هلی ٍ ًوایطگاُ تخصصی هٌْذسی هحیط صیست
ّ .48وایص هصشف تْیٌِ آب دس صٌعت :چالطْا ٍ ساّکاسّا
 .49دّویي سویٌاس تیي الوللی هٌْذسی سٍدخاًِ
ّ .50وایص هلی استحکام ساخت دسًٍی قذست هلی جوَْسی اسالهی ایشاى
ّ .51فذّویي جطٌَاسُ جَاى خَاسصهی
 .52اٍلیي کٌگشُ علوی پظٍّطی تَسعِ ٍ تشٍیج علَم کطاٍسصی ،هٌاتع طثیعی ٍ هحیط
صیست ایشاى

7

اداهِ جذٍل  -4ػولىزد پضٍّؾی ( اعالع رعبًی ّوبیؼ ّبی ػلوی) ؽؼ هبِّ اٍل عبل 1394
ردیف
10

فعالیت
اعالػزعبًی ّوبیؼ-61
ّبی ػلوی

فراوانی

عنوان
 .53کٌفشاًس تیي الوللی هْاجشت :الگَّا ،پیاهذّا ٍ سیاستْا
 .54کٌفشاًس هلی حفاظت خاک ٍ آتخیضداسی
 .55سَهیي کٌفشاًس هلی هذیشیت ٍ هٌْذسی سیالب تا سٍیکشد سیالب ضْشی
 .56کٌفشاًس ٍ ًوایطگاُ هٌْذسی آب
 .57تیست ٍ سَهیي کٌگشُ هلی علَم ٍ صٌایع غزایی ایشاى
 .58اٍلیي ّوایص هلی پذافٌذ غیشعاهل دس تخطْای کطاٍسصی ،هٌاتع طثیعی ٍ هحیط صیست
یی آهَصشی ٍ استاًذاسد ساصی ایشاى
ییت ٍ تشًاهِ س ص
ّ .59وایش علَم هذ س
 .60یاصدّویي کٌفشاًس تَسعِ هٌاتع اًساًی تا عٌَاى هذیشیت هٌاتع اًساًی ٍ صًجیشُ اسصش
آفشیٌی ساصهاى ّا
 .61کٌفشاًس تیي الوللی پظٍّص ّای ًَیي دس علَم کطاٍسصی ٍ هحیط صیست  -هالضی

8

جذٍل  -5ػولىزد پضٍّؾی ( ثزگشاری ّوبیؼ ّب ) ؽؼ هبِّ اٍل عبل 1394
ردیف

11

12

فراوانی

فعالیت

ثزگشاری ٍ یب
ّوىبری در
ثزگشاری ّوبیؼ ّب
ثزگشاری ًؾغت
ّبی تخصصی ثب
هَضَػبت هَرد
ًیبس ٍسارت ٍ
عبسهبى هتجَع یه
هَرد اجزا ٍ عِ
هَرد در دعت
ثزًبهِ ریشی

عنوان

 اٍلیي کٌگشُ تیي الوللی کطاٍسصی سالن ،تغزیِ سالن ،جاهعِ سالن(ّوکاسی دس
تشگضاسی)

1

 فٌبٍری ّبی ًَیي در ثخؼ وؾبٍرسی
 تغییز اللین ٍ خؾىغبلی

2

جذٍل  -6ػولىزد پضٍّؾی ( ًظبرت ٍ ارسؽیبثی ٍ عبیز فؼبلیت ّب ) ؽؼ هبِّ اٍل عبل 1394
ًظبرت ٍ
13

3

ارسؽیبثی

 .1ارسؽیبثی دٍرُ آهَسؽی هذیزاى ػبهل ٍ ًوبیٌذگبى ٍ هغئَلیي صٌذٍق ّبی سًبى رٍعتبیی ٍ ػؾبیزی
در هزوش اهبم
 .2ارسؽیبثی چْبر دٍرُ وٌتزل ٍ گَاّی ثذر

ثزًبهِ ّبی

 .3ارسؽیبثی دٍرُ آهَسؽی هغئَلیي هبلی صٌذٍق ّبی حوبیت اس تَعؼِ عزهبیِ گذاری( ثزگشار ؽذُ

آهَسؽی

در هؾْذ)
15

پبیبى ًبهِ

3

ّبی

ً .1ظبرت ٍ ؽزوت در جلغبت دفبع پبیبى ًبهِ ّبی داًؾجَیی
ً .2ظبرت ثز تْیِ پبیبى ًبهِ ّبی داًؾجَیی اس لحبػ رػبیت فزهت ٍ ؽىل ظبّزی هغبثك دعتَرالؼول
ًحَُ ًگبرػ پزٍصُ ّبی هزوش

داًؾجَیی

 .3اًجبم هىبتجبت اداری ثب هؼبًٍت اداری -هبلی هزوش جْت پزداخت ووه ّشیٌِ اًجبم پزٍصُ ّبی
داًؾجَیی
16

اًؼمبد تفبّن

4

ًبهِ ّب

 .1تفبّن ًبهِ ّوىبری هزوش ثب پبرن ػلن ٍ فٌبٍری داًؾگبُ تْزاى
 .2تفبّن ًبهِ ّوىبری هزوش ثب عبسهبى جْبد وؾبٍرسی اعتبى الجزس
 .3تفبّن ًبهِ ّوىبری هزوش ثب ؽزوت هٌْذعی آریي خَؽِ پبرط
 .4تفبّن ًبهِ ّوىبری هزوش ثب عبسهبى ؽیالت ایزاى

17

عبیز الذاهبت

2

 .1تْیِ ٍ تٌظین هىبتجبت اداری ثب هَضَػبت هختلف ثب هؤعغبت  ،ادارات هختلف خبرج اس هزوش(ثیؼ اس 50
هَرد)
 .2ارائِ ًمغِ ًظزّبی اصالحی در هَرد پیؼ ًَیظ آئیي ًبهِ وبر حیي تحصیل داًؾجَیبى ػلوی -وبرثزدی

9

جذٍل  -7ػولىزد پضٍّؾی (تذٍیي ته پَدهبى ّب ) ؽؼ هبِّ اٍل عبل 1394
18

ته پَدهبى
ّبی تذٍیي
ؽذُ 6
هَرد در
دعت
تذٍیي 12
هَرد

18

 .1هذیزیت خذهبت گزدؽگزی وؾبٍرسی ( هجزی ػجبط ًَرٍسی ،هیشاى پیؾزفت )%100
 .2خذهبت گزدؽگزی هٌبثغ عجیؼی( هجزی ػجبط ًَرٍسی ،هیشاى پیؾزفت )%100
 .3فزآٍری گیبّبى دارٍیی ٍ هؼغز ( هجزی ،ػجبعؼلی ؽجغتزی  ،هیشاى پیؾزفت )% 100
 .4هذیزیت غیزؽیویبیی ٍ ثیَلَصیه آفبت گیبّبى سراػی ( هجزی ،هجیذ جاللی ًیب ،
هیشاى پیؾزفت )% 100
 .5اصالح ٍ اّلی وزدى گیبّبى دارٍیی( هجزی ،ػلی هحوذػوَیی  ،هیشاى پیؾزفت 100
)%
 .6هذیزیت سًجیزُ تأهیي هحصَالت ٍ فزاٍردُ ّبی وؾبٍرسی( هجزی ،هْزداد تیوَری،
هیشاى پیؾزفت )%100
 .7وؾت ٍ پزٍرػ گیبّبى دارٍیی ( هجزی ،ػجبعؼلی ؽجغتزی  ،هیشاى پیؾزفت )% 70
 .8ثْزُ ثزداری ٍ ثغتِ ثٌذی گیبّبى دارٍیی ٍ هؼغز( هجزی ،ػجبعؼلی ؽجغتزی  ،هیشاى
پیؾزفت )% 70
 .9هذیزیت هصزف وَد ٍ عن در وؾبٍرسی (هجزی هٌصَر ًَاة سادُ  ،هیشاى پیؾزفت
)% 50
 .10هذیزیت غیزؽیویبیی ٍ ثیَلَصیه آفبت گیبّبى ثبغی ( هجزی ،حویذرضب ّبؽوی ،
هیشاى پیؾزفت )% 0
 .11هذیزیت غیزؽیویبیی ٍ ثیَلَصیه آفبت گیبّبى سیٌتی ( هجزی ،حویذرضب ّبؽوی ،
هیشاى پیؾزفت )% 0
 .12هذیزیت غیزؽیویبیی ٍ ثیَلَصیه آفبت گیبّبى دارٍیی ٍ هؼغز ( هجزی ،حویذرضب
ّبؽوی  ،هیشاى پیؾزفت )% 0
 .13هذیزیت غیزؽیویبیی ٍ ثیَلَصیه آفبت عجشی ٍ صیفی ( هجزی ،حویذرضب ّبؽوی ،
هیشاى پیؾزفت )% 0
 .14هذیزیت فزٍؽگبُ ّبی هیَُ ٍ تزُ ثبر( هجزی ػجبط ًَرٍسی ،هیشاى پیؾزفت )%0
 .15اهَرتجبری وغت ٍ وبرّبی وَچه ٍ هتَعظ وؾبٍرسی( هجزی  ،عیذ داٍد حبجی
هیزرحیوی هیشاى پیؾزفت)%0
 .16اهَر ثبساریبثی ٍ فزٍػ وغت ٍ وبرّبی وَچه ٍ هتَعظ وؾبٍرسی( هجزی ،
هحوذ حیذرسادُ هیشاى پیؾزفت)%0
 .17وؾت ارگبًیه هحصَالت ثبغی ( هجزی هحوذ هیزجلیلی ،هیشاى پیؾزفت )%0
 .18هذیزیت تلفیمی آفبت ٍ ثیوبری ّبی هحصَالت گلخبًِ ای( هجزی ،حویذرضب
ّبؽوی  ،هیشاى پیؾزفت )% 0
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