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نیرضاح

ییوجشناد نواعم  هدازدیشروخ ( نسحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یـشزومآ و  نواعم  یتیآ ( نسحم  رتکد  ناـیاقآ 
(، یلیمکت تالیصحت  ریدم  این ( یبیطخ نسحم  رتکد  یـشزومآ ،) روما  ریدم  يورسخ ( نیـسح  دمحم  رتکد   (، هاگشناد
دهاش و داتس  ریدم  ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب هعسوت و  هورگ  ریدم  داژن ( یمتسر یلعدمحم  رتکد 

دیفم رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدـم  ینیـسح ( هفطاع  هدیـس  رتکد  مناخ  دازآ ،) ياهـشزومآ  ریدـم  رگراثیا و 
دمحم رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدم  یناید ( يدهمدمحم  رتکد  هاگـشناد ،) یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  يرطاش (

مولع سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ادفناج ( اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  هداز ( یهلا نسح 
یشزومآ نواعم  یکویس ( یعـشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،)

یلع رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم  هداز ( یضاق اضر  رتکد  تسیز ،) طیحم  یعیبط و  عبانم  يزرواـشک ، سیدرپ 
ردیح رتکد  سودرف ،) هدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم  یناروت ( يدـهم  رتـکد  رنه ،) ةدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم  یعراز (

( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ( یبتجم  رتکد  و  یشزومآ ) ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر (

)نیبیاغ نایارس يزرواشک  هدکشزومآ  سیئر  هاوخرادید ( دوعسم  رتکد  ياقآ 

)نیوعدم رامآ هورگ  ریدم  هداز ( فسوی ۀمطاف  رتکد  مناخ  راکرس 

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

نایم رد  دنجریب  هاگشناد  بوخ  هاگیاج  يزاجم و  تروصب  اه  سالک يرازگرب  تیعضو  صوصخ  رد  یتاحیضوت  هاگـشناد ، یـشزومآ  نواعم  هسلج ، يادتبا  رد 

صوصخ رد  نایوجـشناد  اب  خـساپ  شـسرپ و  ۀـسلج  هب  ناشیا  .دـندومن  رکـشت  ریدـقت و  ناراکمه  تامحز  زا  هدرک ، هئارا  ثیح  نیا  زا  روشک  ياه  هاگـشناد

.دندرمشرب  ار  هدش  حرطم  لئاسم  نایوجشناد و  ياه  هغدغد زا  يدادعت  هدرک ، هراشا  زین  تشهبیدرا ) لوا  هبنشود  زور  رد  هدش  رازگرب   ) يزاجم ياه  سالک

رب سیورس ، فلـس  هاگباوخ و  صیـصخت  ناکما  مدع  دیوک 19 و  يرامیب  عویش  زا  یشان  ینارحب  تیعـضو  هب  هراشا  نمـض  زین  ییوجـشناد  مرتحم  نواعم 

.دندومن  دیکأت  هاگشناد  هب  نایوجشناد  يروضح  هعجارم  مدع  تهج  رد  يراذگ  تسایس

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
صوصخ رد  ترازو  هیغالبا  هب  هجوت  اب  دش  ررقم  .دش  رظن  لدابت  ثحب و  تاناحتما ، يرازگرب  هویش  صوصخ  رد 

ار يروضحریغ  يزاجم و  نومزآ  هویـش  مرتحم  ناسردـم  لاسمین ، لوط  رد  هدـش  عیزوت  رمتـسم و  ياه  یبایزرا
غالبا انورک و  اب  هزرابم  یلم  هتیمک  هزاجا  هب  طونم  يروضح  نومزآ  يرازگرب  تسا  یهیدب  .دنـشاب  هتـشاد  رظندم 

.دوب   دهاوخ  فتع  ترازو  یمسر 
یشزومآ روما  تیریدم 
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باـیغ روضح و  تبث  رد  مازلا  اـب  اروش  يزاـجم ، ياـه  سـالک رد  وجـشناد  باـیغ  روضح و  تبث  صوـصخ  رد 
هراشا دروم  تالیهست  هب  تیانع  اب  لاح  نیع  رد  .دومن  دیکأت  سرد  داتـسا  رظن  رب  درکن و  تقفاوم  نایوجـشناد 
شمارآ ظفح  تهج  رد  هک  دش  دیکأت  فتع ، ترازو  یشزومآ  نواعم  خروم 99/1/11  هرامش 2/863  همانشخب  رد 

هک ینایوجشناد  زا  هتسد  نآ  صوصخ  رد  یشزومآ  ياروش  ییوجـشناد ، هعماج  هب  یناور  راشف  هنوگره  زا  زیهرپ  و 
زا شیب  تبیغ  زا  یشان  فذح  لومشم  و  دنا ، هدوب هجاوم  تنرتنیا  هب  یسرتسد  لکشم  لیبق  زا  ییاه  تیدودحم اب 

.درک   دهاوخ  يریگ  میمصت حماست  اب  دنوشیم  زاجم  دح 

یشزومآ روما  تیریدم 

3
ياه شزومآ هورگ  یشزومآ و  هعسوت  يزیر و  همانرب رتفد  یبایزرا ، تراظن و  رتفد  هزوح  هس  يداهنـشیپ  ياه  مرف

هک یبایزرا  مرف  هتسد  ود  دش  ررقم  .دش  حرطم  يزاجم  ياه  سالک یفیک  یبایزرا  صوصخ  رد  هاگشناد  يزاجم 
طسوت دنتسه  يروانف  ياه  تخاسریز رظنم  زا  اه  سالک هئارا  تیفیک  روطنیمه  داتـسا و  سیردت  تیفیک  هب  رظان 

.دنوش  يزاس  هدامآ  سورد  تیفیک  یبایشزرا  هزاب  رد  ارجا  يارب  یحارط و  تقو  عرسا  رد  رکذلا  قوف  ياه  هزوح

، یبایزرا تراظن و  رتفد 
يزیر و همانرب رتفد 
هورگ یشزومآ و  هعسوت 

يزاجم ياه  شزومآ
هاگشناد

اه4 هدکشناد یشزومآ  نینواعم  دش  ررقم  یسررب و  دنا  هدادن لیکـشت  يزاجم  سالک  نونکات  هک  ینیـسردم  تسیل 
.دننک رظن  مالعا  اه  سالک نیا  يرازگرب  هوحن  صوصخ  رد  رتعیرس  هچ  ره 

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

5
دیتاسا طسوت  یـضایر 1 " زیلانآ   " و يددـع " زیلانآ  ینابم  "، " یـضایر زیلانآ  ینابم   " سرد هس  هئارا  عوضوم 

دییأت نمـض  هاگـشناد  یـشزومآ  ياروش  دش و  حرطم  یـضایر  هورگ  رد  سرد  هس  نیمه  هئارا  رانک  رد  رامآ  هورگ 
.درک دیکأت  نآ  يارجا  رب  خروم 98/11/14  هیاپ  مولع  سیدرپ  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص  مراهچ  هبوصم 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
هیاپ مولع 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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