
عمتجم اه ، سیدرپ  يروانف ، تاقیقحت و  مولع ، ترازو  شـشوپ  تحت  یلاـع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگشناد  مرتحم  ياسؤ  ر
اه و هناخ  ترازو  هب  هتسباو  زکارم  اه و  هاگشناد  مرتحم  ياسؤر  اه - هاگشهوژپ  مرتحم  ياسؤر  هتسباو -  یشزومآ  ياه 

هفرح ینف و  ياه  هدکشزومآ  مرتحم  ياسؤر  رون -  مایپ  هاگشناد  یناتـسا  زکارم  مرتحم  ياسؤر  ییارجا  - ياه  هاگتسد 
یلاع شزومآ  تاسـسوم  اه و  هاگـشناد  مرتحم  ياـسؤر  یمالـسا -  دازآ  هاگـشناد  ياـه  دـحاو  مرتحم  ياـسؤر  يا - 

یعافتنا ریغ  یتلودریغ - 

؛ مارتحا مالس و  اب 

یتمالس و يوزرآ  هتـشذگ و  یلیـصحت  لاس  مین  رد  هافر  تارادا  مرتحم  ناراکمه  ياه  شالت  تامحز و  زا  رکـشت  نمـض          
مود لاسمین  رد  ییوجـشناد  ياه  ماو ياطعا  يدنب  نامز  میوقت  تسویپ  هب  زیزع ، نایهاگـشناد  نایوجـشناد و  همه  يارب  یتسردنت 
يارب ییوجـشناد  ياه  ماو تخادرپزاب  تخادرپ و  همان  نییآ ساسارب  اه  ماو عاونا  غلابم  لودج  هارمه  هب  یلیصحت 1399-1400  لاس 
روتسد طیارش  دجاو  نایوجشناد  هب  اه  ماو تخادرپ  رد  عیرست  روظنم  هب  تسا  دنمشهاوخ  .ددرگ  یم لاسرا  يرادرب  هرهب  راضحتـسا و 
ینامز ياه  هزاب  رد  ماو  ياه  تسیل لاسرا  یضاقتم و  نایوجشاد  تاعالطا  تبث  هب  تبسن  لیذ ، تاکن  قیقد  تیاعر  نمض  دییامرف 

: دنیامرف لوذبم  مزال  مادقا  هدش  نییعت 
لاعف يراج  یلیصحت  لاس  مین نایاپ  ات  زا 99/11/16  نایوجشناد  ياضاقت  تبث  يارب  قودنص  لاتروپ )  ) ییوجشناد هناماس         

.دنیامن مادقا  روکذم  هناماس  رد  دوخ  ياضاقت  تبث  هب  تبسن  دنناوت  یم  طیارش  دجاو  یضاقتم  نایوجشناد  یمامت  دشاب و  یم 

فتع ترازو  یشزومآ  تاعالطا  لدابت  هناماس  هب  اهنآ  یلیـصحت  یتیوه و  تاعالطا  هک  ینایوجـشناد  ًافرـص  هکنیا  هب  رظن   .1
زکارم اه و  هاگـشناد تسا  يرورـض  اذل  دنیامن ، مادـقا  ماو  ياضاقت  تبث  هب  تبـسن  دـنناوت  یم  دـشاب  هدـش  لاسرا  ( GSB)
لدابت هاگرد  رد  دوخ  نایوجـشناد  یـشزومآ  تاعالطا  رمتـسم  یناـسر  زور  هب  صوصخ  رد  تیروف  دـیق  اـب  یلاـع  شزومآ 

.دنیامن  مادقا  عوبتم  ترازو  تاعالطا 
بو قیرط  زا  نینماض  ای  نماض  تاصخـشم  تسا  يرورـض  نایوجـشناد ، هدـنورپ  رد  دـهعت  دنـس  تاـعالطا  تبث  ماـگنه   .2

.دوش يراذگراب  اناوخ  تروص  هب  دهعت  دانسا  ریواصت  بتارم ، دییات  زا  سپ  مالعتسا و  لاوحا  تبث  نامزاس  سیورس 
لوط رد  ررقم  ياـه  تلهم  رد  تسیل  بلاق 6  رد  رثکادح  ماو  عون  ره  نایضاقتم  تسیل  اه ، ماو  تخادرپ  رد  تلوهـس  يارب   .3

هب زاف 2  هناماس  قیرط  زا  ییوجشناد  مرتحم  نواعم  دییأت  زا  سپ  صقن  نودب  دنتسم و  قیقد ، تروص  هب  یلیصحت  لاس  مین
.ددرگ لاسرا  قودنص  نیا 
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همان نییآرد ماو  ره  ياطعا  طیارش  هب  طوبرم  شخب  لیذ  اه ، ماو  زا  کی  ره  تخادرپ  اب  طبترم  تیولوا  ياراد  دارفا  طیارـش    .4
.دریگ رارق  رظن  دم  اه  تساوخرد لاسرا  میظنت و  رد  تسا  هتسیاش  تسا و  هدش  رکذ  تخادرپزاب  تخادرپ و 

رد يرورـض  دراوم  هلمج  زا  نایوجـشناد  زا  دهعت  دنـس  لصا  نینچمه  يرورـض و  ماو  تادنتـسم  كرادـم و  لصا  تفایرد    .5
نایوجشناد و زا  تیامح  روظنم  هب  انورک ، يرامیب  عویـش  موادت  مایا  رد  تسا  هتـسیاش  اذل  .دشاب  یم  اه  ماو  تفایرد  دنیآرف 

تفایرد ماو  یضاقتم  نایوجشناد  زا  یضتقم  قرط  هب  هطوبرم  تادنتسم  كرادم و  هک  دوش  ذاختا  یبیترت  نانآ  اب  يراـکمه 
( .دشاب یمن  یمازلا  يراج  یلیصحت  لاس  رد  نینماض  قوقح  زا  رسک  یهاوگذخا  تسا  رکذ  نایاش   ) .ددرگ

زا یجنس  تحـص  دک  لاسرا  ناربراک و  یلم  هرامـش  اب  نآ  قیبطت  هارمه و  نفلت  هرامـش  تیکلام  زارحا  ترورض  هب  هجوت  اب   .6
نیا رد  تریاغم  هنوگره  اب  ههجاوم  تروص  رد  راکهاش ، سیورـس  بو  هب  اه  هناماس  لاصتا  قیرط  زا  نانآ  هب  کمایپ  قیرط 

حیحـص تاعالطا  لاسرا  هب  تبـسن  هناماس ، رد  دوجوم  تاـعالطا  حالـصا  تریاـغم و  عفر  يارب  تسا  يرورـض  صوصخ ،
هرادا قیرط  زا  ار  هجیتن  مادـقا و  هبتاـکم ) قیرط  زا   ) لاس 1398 هرامـش 577  همانـشخب  رد  تسویپ  مرف  بلاق  رد  ناربراک 

.دنیامن يریگیپ  قودنص  رابتعا  صیصخت  لرتنک و 
زکرم ای  هاگشناد  ره  يارب  ازجم  رابتعا  غالبا  هیرهش و  يرورض و  یلیصحت ، ياه  ماو رابتعا  ندوب  زکرمتم  ریغ  هب  رظن   .7

صیصخت تارابتعا  فقس  رد  روکذم  ياه  ماو تساوخرد  لاسرا  تبث و  يارب  مزال  يزیر  همانرب تسا  هتـسیاش  یلاع ، شزومآ 
تیفرظ يرثکادح  بذـج  اه و  اضاقت تیریدـم  يارب  مزال  مامتها  هتفریذـپ و  تروص  زاف 2 ) هناماس  رد  تیؤر  لباق   ) هتفاـی

.دیآ لمع  هب  یغالبا  رابتعا  هیمهس  فقس  رد  ماو  ره  يارب  هدش  نییعت  يدنب  نامز هزاب  رد  عبانم 
.دش دهاوخ  تخادرپ  هافر  قودنص  قیرط  زا  زین  یلیصحت  مود  لاسمین  رد  یلهآتم  نکسم  ماو     .8

، دوخ یضاقتم  نایوجشناد  هیرهـش  ماو  زیراو  لیهـست  يارب   یعافتنا  ریغ  یتلودریغ و  یـشزومآ  تاسـسؤم  اه و  هاگـشناد    .9
کناب رد  ًاحیجرت   ) هطوبرم باسح  يابـش  هرامـش  باسح و  هرامـش  ندوب  لاـعف  یناـسرزور و  هب  هب  تبـسن  دراد  ترورض 

.دنیامن مادقا  قودنص  زاف 2  متسیس  رد  تراجت )
( لاسمین تسیل  نیرخآ  زج  هب   ) رفن زا 10  رتمک  دادعت  اب  ماو  ياه  تسیل  لاسرا  نتسب و  زا  اه  هاگشناد  هافر  تارادا  ناراکمه   .10

.دنیامن يراددوخ  ًادج 
تارابتعا هیمهـس  هک  ییاه  هاگـشناد  قودنـص  عباـنم  تیدودـحم  لـیلد  هب  راـبتعا ، شیازفا  تساوخرد  لاـسرا  تروص  رد   .11

.دوبدنهاوخ تیولوا  رد  رابتعا  ددجم  صیصخترد  دنیامن ، بذج  لماکروط  هب  خیرات 99/12/20  ات  رثکادح  ار  یصیصخت 
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تبث هوحن  اب  طبترم  تاررقم  طباوض و  طیارـش و  هنیمز  رد  زاین  دروم  ياه  ییامنهار  تاکن و  زا  يا  هدیزگ  هک  تسا  رکذ  نایاش        
عالطا ریواصت   ) کیفارگوفنیا ياه  لیاف  بلاق  رد  اـه  ماو  تخادرپزاـب  تخادرپ و  یگنوگچ  نینچمه  ییوجـشناد و  ياـه  ماو  ماـن 

يامنهار  " هنیزگ قودـنص  تیاـس  رد  يرادرب  هرهب  راضحتـسا و  يارب  دـیدج ، هماـن  نـییآ  رد  تارییغت  نـیرخآ  قباـطم  ناـسر ،)
.دشاب یم  سرتسد  رد  زین  تسویپ  رد  تسا و  هدش  هداد  رارق  تالیهست "

طیارـش رد  یـضاقتم  نایوجـشناد  يرثکادـح  يدـنم  هرهب  يارب  اه  هاگـشناد  بلغا  يروضح  شزومآ  یلیطعت  هب  هجوت  اب  اذــل        
(، قودنص  ) ییوجشناد لاتروپ  رد  اه  ماو  ياه  تساوخرد  تشابنا  مدع  انورک و  يرامیب  عویش  تیعضو  زا  یشان  یعامتجا  يداصتقا ،

ذاختا اه  تسیل  عقوم  هب  لاسرا  تادنتسم و  كرادم و  یـسررب  رد  عیرـست  تهج  یـضتقم  ریبادت  دییامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ 
.دریذپ تروص  نایوجشناد  هب  رثؤم  هدرتسگ و  یناسر  عالطا  يارب  بسانم  يزیر  همانرب  مزال و  تادیهمت  هدیدرگ و 
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یهلا  قیفوت  يوزرآ  اب 
یعیطم  رصان 
نایوجشناد هافر  قودنص  سیئر 

 : تشونور

راضحتسا يارب  نایوجشناد  روما  نامزاس  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم  یقیدص  رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب  - 
نایوجشناد روما  تنواعم  مرتحم  تسرپرس  يرینم  سایلا  ياقآ  بانج  - 

یمومع طباور  تسایر و  رتفد  تیریدم  مرتحم  تسرپرس  داژن  مساق  دادرهم  ياقآ  بانج  - 
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