
راگنرود                                                                                                                                         

( اهناتسا یمامت   ) ناتسا يزرواشک  داهج  نامزاس 
تاتابن ظفح  مرتحم  ریدم 

یتارداص  ياه  هلومحم  يارب  هنیطنرق يا  طباوض  لوصا و  تیاعر  عوضوم :

؛ مکیلع مالس 
روتـسد تسا  دنمـشهاوخ  یتارداص ، ياه  هلومحم  يارب  یهایگ  تشادهب  یهاوگ  رودص  صوصخرد  یلبق  تابتاکم  وریپ  امارتحا 

هدهع رب  ار  یتارداص  یهایگ  ياه  هلومحم  يارب  یهایگ  تشادهب  یهاوگ  رودص  ماجنا  هک  یهایگ  هنیطنرق  زکارم  هیلک  دـییامرف 
26710/730 خروم 94/2/5 ، هرامش 1763/730  ياه  همانـشخب  یط  هدش  مالعا  دراوم  قیقد  لماک و  تیاعر  نمـض  دنراد ،
479/730 خروم 96/11/4 ،  28319/730 خروم 96/10/13 ،  26357/730 خروم 96/10/9 ،  25690/730 خروم 94/12/22 ،

شخب ریز  یهایگ ، تشادـهب  هنیطنرق و  تنواعم  شخب  نامزاس ، تیاس  رد  هک  خروم 97/2/9  و 2107/730  خروم 97/1/22 
زین ار  لیذ  رد  هدش  نایب  دراوم  دشاب ، یم  یـسرتسد  لباق  يراذگراب و  تارداص  ردلوف  ریز  یلخاد ، هنیطنرق  ردلوف  هنیطنرق ، رتفد 

.دنیامن لامعا  لماک  تقد  اب 

لصا ندومن  کچ  نمض  یهایگ ، تشادهب  یهاوگ  رودص  هناماس  ریز  رد  هدننکرداص  تکرش  / صخـش ندومن  لاعف  نامز  رد  - 1

ذخا و روکذم ، كرادم  یپک  زا  هخسن  کی  تکرـش ، هدنیامن  یلم  تراک  یمـسر و  همانزور  یهگآ  یناگرزاب ، تراک  لماش  كرادم 

تـسا یهیدـب  .دوش  يرادـهگن  هطوبرم  یهایگ  هنیطنرق  زکرم  یناگیاب  رد  هناماسریز ، رد  ناشیا  يزاس  لاـعف  خـیرات  هارمه  هب 

یهگآ هارمه  هب  زین  ار  تارییغت  یهگآ  نیرخآ  ریوصت  یتسیاـب  دـشاب ، هتـشاد  تارییغت  یهگآ  هدـننکرداص  تکرـش  هکیتروـصرد 

.دشاب هدومن  يراذگراب  هطوبرم  تمسق  رد  هدرک و  هیهت  لیاف  کی  رد  سیسات 

.ددرگ ماجنا  هدننکراهظا  كرمگ  رد  یتارداص  هلومحم  راهظا  زا  دعب  یهایگ ، تشادهب  یهاوگ  رودص  يرادرب و  هنومن  - 2

، دنریگ یم  رارق  يرادرب  هنومن  دـیدزاب و  دروم  یتارداص ، كرمگ  رد  راهظا  زا  لبق  رابنا و  رد  هک  ییاه  هلومحم  صوصخ  رد  - 3

ددرگ پملپ  یتسیاب  هلومحم  روکذم ، تایلمع  ماجنا  زا  سپ 

زور کی  لقادح  ناتـسودنه ، روشک  هب  یتارداص  ياه  هلومحم  يارب  صوصخلا  یلع  یهایگ  تشادهب  یهاوگ  رودـص  نامز  - 4

.دشاب هلومحم  يریگراب  زا  لبق 

زا دشاب ، هتـشادن  دوجو  یهایگ  تشادهب  یهاوگ  گرب  ياه  سکاب  لخاد  رد  تاعالطا  تبث  يارب  یفاک  ياج  هک  یناـمز  رد  - 5

رنیتناک کی  ای  نویماک  کی  اـب  هک  یتالوصحم  دادـعت  هکینامز  رد  لاثم  يارب  .دوش  هدافتـسا   (attachment) تسویپ

تاحیـضوت تمـسق  رد  تاجردنم  ای  دشاب  یهایگ  تشادهب  یهاوگ  رد  ددـع )  7 جرد (  لباق  دادـعت  زا  رتشیب  دـنوش ، یم  رداص 

خیرات هرامـش و  ياراد  یتسیاب  یهایگ ، تشادهب  یهاوگ  تاعالطا  يوتحم  تسویپ  ره  هک  تسا  یهیدب  .دـشاب  ینالوط  یفاضا 

، یهایگ تشادهب  یهاوگ  رد  هطوبرم  تمسق  رد  نینچمه  .دشاب  نآ  اب  ناسکی  ياضما  رهم و  هطوبرم و  یهایگ  تشادهب  یهاوگ 

:  1397/9/6 خیرات

:  18311/730 هرامش

: درادن تسویپ  

یناریا يالاک  زا  تیامح  لاس 1397 :                                         



زا شیب  اه  تسویپ  دادعت  هکیتروصرد  .تسا  هدـش  هدروآ  تسویپ  گرب  رد  تمـسق  نیا  هب  طوبرم  تاعالطا  هک  ددرگ  رکذ  دیاب 

جرد یلصا  یهایگ  تشادهب  یهاوگ  رد  تاحفـص  دادعت  دنـشاب و  هتـشاد  خیرات  هرامـش و  اهنآ ، یمامت  یتسیاب  دشاب ، گرب  کی 

.ددرگ

راد دک  سانـشراک  فرط  زا  هابتـشا  هکیتروص  رد  دشاب ، هدش  دراو  هابتـشا  یهایگ  تشادـهب  یهاوگ  رد  يدروم  هک  ینامز  رد  - 6

هدننکرداص تکرـش  / صخـش فرط  زا  هابتـشا  رگا  دنزب و   (corrigendum) هیحالصا کی  دـناوت  یم  دـشاب ، هنیطنرق 

ره رد  هک  ددرگ  یم  رکذتم  .دشاب  هتشاد  ار  لماک  تقد  تاعالطا  جرد  رد  دعب  نم  هک  ددرگ  ذخا  يو  زا  زین  دهعت  کی  دیاب  دشاب ،

نیا هک  دشاب  هتـشاد  لماک  نانیمطا  یتسیاب  یهایگ ، تشادهب  یهاوگ  رودـص  لوئـسم  هنیطنرق  راد  دـک  سانـشراک  تروص ، ود 

یهاوگ لصا  یتسیاب  دـشاب ، دروم  ود  زا  شیب  اـه  هیحالصا  دادـعت  هک  یتروـصرد  تسا  رکذ  هب  مزال  .تسا  هدـش  ماجنا  دراوم 

یهاوگ هفاضا  تاحیـضوت  تمـسق  رد  هک  تسا  یهیدب  .دوش  رداص  دـیدج  یهایگ  تشادـهب  یهاوگ  لطاب و  یهایگ ، تشادـهب 

/. .ددرگ جرد  هدش ، لطاب  تشادهب  یهاوگ  خیرات  هرامش و  یتسیاب  دیدج  تشادهب 

 

   

 

: تشونور
هنیطنرق رتفد  - 

نایمئاق  يدهم 

یهایگ تشادهب  هنیطنرق و  نواعم 

:  1397/9/6 خیرات

:  18311/730 هرامش

: درادن تسویپ  

یناریا يالاک  زا  تیامح  لاس 1397 :                                         


