قیوت ثشای ّش ًفشدس اتبق ٍ کبثیي داخلی دٍ ًفشُ  1790یَسٍ ً +شخ سیبلی
قیوت ثشای ّش ًفشدس اتبق ٍ کبثیي پٌجشُ داس دٍ ًفشُ  1890یَسٍ ً +شخ سیبلی
قیوت ثشای ّش ًفشدس اتبق ٍ کبثیي ثبلکي داس دٍ ًفشُ  1990یَسٍ ً +شخ سیبلی

یک ٍ ثبصدیذ اص ثٌذس اسپلیت کشٍاسی1 +شت ًٍیض2 +شت هیالى
3شت سم ٍ ثبصدیذ اص فلَساًس ٍ پیضا3 +شت کشٍص دس دسیبی هذیتشاًِ ٍ آدسیبت
حی ٍ سشگشم کٌٌذُ ٍ ًوبیشْبی دیذًی دس آهفی تئبتش ٍ
خذهبت تَس 3 :شت اقبهت دس ّتل چْبسستبسُ دسسم ثبصجحبًِ  3+شت اقبهت دس کشٍص پٌج ستبسُ ّوشاُ ثب صجحبًًِْ ،بس ،شبم ،اهکبًبت تفشی
سالٌْبی لَکس کشٍص ثِ صَست سایگبى1 +شت اقبهت دس ّتل چْبس ستبسُ دس ًٍیض ثب صجحبًِ 2 +شت اقبهت دس ّتل چْبس ستبسُ دس هیالى ثب صجحبًِ ٍ+یضای شٌگي 6 +گشت ًین سٍصشْشی :سم،
فلَساًس ،پیضاًٍ ،یض ،هیالى ایتبلیب ٍ ثٌذس اسپلیت کشٍاسی  +پشٍاصّبی ثیي الوللی  +تشاًسفشّبی فشٍدگبّی ٍ ثٌذسی  +ثیوِ هسبفشتی ّ +وشاّی ساٌّوبی هتخصص
سٍص

ثشًبهِ سفش

سٍص اٍل

پشٍاص اص تْشاى ثِ سم دس سٍص شٌجِ  29تیش ٍ ،1398سٍد ثِ سم ٍ سپس اًتقبل ثِ ّتل ،اقبهت دس سم

سٍصدٍم

گشت آشٌبیی ثب جبرثِ ّبی گشدشگشی سمّ ،وچَى فًَتبًب د تشٍی ،هعجذ پبًتئَى ،اهفی تئبتش کلسئَم هحل ًجشد گالدیبتَسّب دس دٍساى اهپشاتَسی سم ،اقبهت دس سم

سٍص سَم

پًَت ٍکیَ ٍ دیذاس اص هیذاى هعجضات
گشت توبم سٍص دیذاس اص شْشّبی فلَساًس ٍ پیضا ٍ ثبصدیذ اص جبرثِ ّبی گشدشگشی فلَساًس ّوچَى هیذاى سیٌیَسیب ،کلیسبی سبًتب هبسیب دل فیَسُُ ،
شْش پیضا ٍ ثشج پیضا ًوبد ایتبلیب ،اقبهت دس سم

سٍص چْبسم

تشک ّتل ،اًتقبل ثِ ثٌذس سم جْت سَاس شذى ثِ کشٍص ثب شکَُ "لیشیکب" .استفبدُ اص اهکبًبت تفشیحی ٍ سشگشم کٌٌذُ ٍ ًوبیشْبی دیذًی دس آهفی تئبتش ٍ سبلٌْبی لَکس کشتی ٍ خشیذ اص
فشٍشگبّْبی ثشًذّبی اسٍپبیی دس کشٍص ،اقبهت دس کشٍص

سٍص پٌجن

ًگِ هسیٌب ٍ ٍسٍد ثِ دسیبی آدسیبتیک ثِ سَی کشَس کشٍاسی ،استفبدُ اص اهکبًبت تفشیحی ٍ سشگشم کٌٌذُ ٍ
طی هسیش کشٍص دس دسیبی هذیتشاًِ غشثی ثِ سَی جٌَة ایتبلیب ٍ گزس اص ت
ًوبیشْبی دیذًی دس آهفی تئبتشٍ سبلٌْبی لَکس کشتی ٍ خشیذ اص فشٍشگبّْبی ثشًذّبی اسٍپبیی دس کشٍص ،اقبهت دس کشٍص

سٍصششن

ٍسٍد کشٍص ثِ کشَس کشٍاسی ٍ ثٌذس اسپلیت دس کشاًِ دسیبی آدسیبتیک ،گشت آشٌبیی ثب جبرثِ ّبی گشدشگشی اسپلیت .اقبهت دس کشٍص

سٍص ّفتن

صجح ٍ،سٍد کشٍص ثِ ًٍیض ایتبلیب ،شْشی ثشسٍی آة دس کشاًِ دسیبی آدسیبتیک ،تشک کشٍصٍ اًتقبل ثِ ّتل ،گشت آشٌبیی ثب جبرثِ ّبی گشدشگشی ًٍیض ،اقبهت دس ًٍیض

سٍص ّشتن

اقهت دس هیالى
ثعذ اص ظْش تشک ّتل  ،اًتقبل صهیٌی ثِ هیالى شْش هذ دس شوبل ایتبلیب ،ا

سٍصًْن

گشت آشٌبیی ثب جبرثِ ّبی گشدشگشی هیالى  ،اقبهت دس هیالى

سٍص دّن

تشک ّتل ٍ اًتقبل ثِ فشٍدگبُ ،ثشای پشٍاص ثبصگشت ثِ ایشاى
***کشٍص ّوبًٌذ ّتلی شٌبٍس ثش آثذسّش شْشتَقف خَاّذ داشت ٍ اهکبى پیبدُ شذى ٍ ثبصدیذ اصجبرثِ ّبی هقصذ ٍجَد داسد ***

***ثب تَجِ ثِ ششایط سٍص ،اهکبى جبثجبیی گشتْب ،تشاًسفشّب ،پشٍاصّبی داخلی ٍجَد داسد***

