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 وهبی خورشیذی:خودر

 :بخش مسببقه

ىحسی را ضسیعحس ظی کٍر ةاالجسیً اىحیاز را  15ىطیس  ةاعر و ُس دّدرویی کَ ةحّاٌردرصر اىحیاز ىی  70ایً ةذظ عاىم 

ً  کطب ىی ً اٌحساف از دط ىسکشی زىی ُای عسکث کٍٍره در صّرت دسوج از ةاعر. گسوه  درجَ ىی 15ٌيایر. ىیشان ةیغحسی

ّدرو كتم دعّط اٌحساف ىطاةلَ، از ركاةث حزف دّاٍُر عر. ىحم دكیق عسوع زىاٌگیسی در زىیً در ٌظس گسفحَ عره و ُس د

 .از آغاز ىطاةلَ كتم از دط عسوع كسار گسفحَ و ةا اجازه داور، دّدرو ةایر حسکث دّد را آغاز ٌيایر

 
عٌّر و ةس اضاس آن ةایر دّد را در روز ىطاةلات ُس جیو ةس اضاس كسعَ کغی اٌجام عره جّضط جیو داوری، ٌّةث دُی ىی 

 .ةاعر جٍِا یک ٌفس ىجاز ةَ حيم دّدرو ةَ ٌلعَ عسوع حسکث ىی ةسای آغاز ىطاةلَ آىاده ٌيایٍر. از اعضای گسوه

 

 

 



 

 

 

ةاعر و اضحفاده از ُس ٌّع ضیطحو ضّدث دیگس ضیطحو ضّدث دّدرو جٍِا از ظسیق اضحفاده از پٍم دّرعیری ىی  :1تبصره

 .از جيهَ ىّاد عیيیایی و ُسگٌَّ ةاجسی غیس ىجاز اضث

 کیهّگسم ةاعر 1 وزن کهی دّدرو ٌتایر ةیظ از :2تبصره

ُا و ضایس ىّاردی ٌظیس ىّارد گفحَ عره غیس ىجاز عيهکسدُایی ٌظیس ُم دادن، کّک کسدن، حسکث دادن چسخ  :3تبصره

 .اضث

 .وات غیس ىجاز اضث 5اضحفاده از پٍم دّرعیری ةا جّاٌی ةیظ از  :4تبصره

جّاٌٍر یک ةار دیگس در ركاةث عسکث  ةٍا ةَ ٌظس داور ىیدّدروُایی کَ كتم از رضیرن ةَ دط پایان از کار ةیافحٍر  :5تبصره

 .ٌيایٍر

جياىی وضایم ىّرد ٌیاز ةسای جعيیس و یا عیب یاةی دّدرو جّضط داٌظ آىّزان ةایر ةَ ىحم ةسگشاری ىطاةلات آورده  :6تبصره

 .عّد

ثاٌیَ ظی ٌيایٍر در غیس ایً  150ةایطث ظّل زىیً را در زىاٌی کيحس از  جياىی دّدروُای عسکث کٍٍره ىی :7تبصره 

 .صّرت از ایً ةذظ اىحیازی ٌذّاٍُر گسفث

 :بخش تئوری

 

 ّد. گسوه ُا ىّظف ُطحٍر جا جاریخدر ایً ةذظ از اعضای گسوه در ىّرد دّدرو ضادحَ عره ضّاالت ىسةّظَ پسضیره ىی ع
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