
                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم 

كدوک  ياهدهم  هژیو  دیووک 19 - تبقارم  يریگشیپ و  لمعلاروتسد  همانشخب و  عوضوم : عوضوم   : 

شیازفا هب  تیانع  اب  دیووک 19 و  تبقارم  يریگشیپ و  عوضوم  خروم 1398/11/27  هرامش 900/98/158800  همانشخب  وریپ        

 ) دیووک 19 لرتنک  زا  يریگشیپ  يدیلک  تاکن  رب  ینبم  همانـشخب  ناکدوک ، هزوح  فده  ياه  هورگ رد  انورک  يرامیب  هب  التبا  لامتحا 

طیارـش اب  بسانتم  طباوض  يارجا  نسح  رب  دیکأت  روظنم  هب  هداوناخ ؛ كدوک و  هافر  زکارم  كدوک و  ياهدهم  هژیو  دـیدج ) يانورک 

نیا يارجا  نسح  تیلوئسم  .تسا  راظتنا  دروم  قوف  زکارم  رد  نآ  يارجا  رب  تراظن  غالبا و  روتـسد  رودـص  هدومن و  داـفیا  دوجوم ؛

.تسا ناتسا  مرتحم  لکریدم  اب  همانشخب 

دروم شیپ  زا  شیب  هداوناخ  كدوک و  هافر  زکارم  كدوک و  ياهدـهم  رد  یتسیزهب  يوس  زا  یغالبا  یتشادـهب  تاکن  مامت  تیاعر  - 1

.دریگ رارق  يدج  هجوت 

، تسا یمازلا  هداوناخ  كدوک و  هافر  زکارم  كدوک و  ياهدهم  رد  رضاح  دارفا  همه  يارب  درادناتـسا  طایتحا  يریگراکب  تیاعر و  - 2

اب سامت  زا  يریگـشیپ  تهج   ) موزل تروص  رد  يدرف  تظافح  لیاسو  زا  هدافتـسا  تسد ، تشادـهب  لـماش : درادناتـسا  طاـیتحا 

حوطس و ینوفعدض  ندرک و  زیمت  یسفنت ، بادآ  اهدنامـسپ ، حوطـس و  تشادهب  دارفا ،) هدید  بیـسآ  تسوپ  طاخم و  تاحـشرت ،

.دشاب یم ناکدوک  هدافتسا  دروم  هک  هنازور ) زادنا  ور  یشلابور ، هفحلم ، يوشتسش  ضیوعت و   ) هفحلم تشادهب 

كوکشم دراوم  ماجنا و  لاتیجید  جنسامد  زا  هدافتسا  اب  هداوناخ  كدوک و  هافر  زکارم  كدوک و  ياهدهم  رد  هنازور  یجنـس  بت  -3

.دوش هدیناسر  کشزپ  عالطا  هب 

.تسا يدج  دیکات  دروم  هداوناخ  كدوک و  هافر  زکارم  كدوک و  ياهدهم  ياه  ییوشتسد رد  عیام  نوباص  زا  هدافتسا  -4

.دنوش هداد  وشتسش  هدنیوش  داوم  بآ و  اب  یتسیاب  وشتسش  لباق  ياه  لحم يراک  تفیش  ره  رد  -5

 ...( لاگنچ و قشاق ، ناویل ، اذغ ، فرظ   ) .دنشاب هناگادج  یصخش  لیاسو  ياراد  یتسیاب  ناکدوک  یمامت  -6

یمامت .دوش  هدافتسا  وشتسش  لباق  یکیتسالپ  ياه  يزاب بابـسا زا  يروآ و  عمج  یمـشپ  ای  يا  هچراپ  ياه  يزاب بابـسا مامت  - 7

. دوش وشتسش  هدنیوش  داوم  بآ و  اب  هنازور  تروص  هب  یکیتسالپ  ياه  يزاب بابسا

بآ و اب  ار  دوخ  ناتـسد  ییاذـغ  داوم  هنوگره  فرـصم  زا  لبق  زین  يزاب و  قاتا  ای  هطوحم  زا  تشگزاب  زا  سپ  نایبرم  ناـکدوک و  -8

.دنیوشب نوباص 

ياوه بولطم ، ترارح  هجرد  ظفح  نمض  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  هداوناخ  كدوک و  هافر  زکارم  كدوک و  ياهدهم  رد  اوه  هیوهت  -9
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.دشاب لدابت  شدرگ و  رد  طیحم 

ادج اذغ ، ندروخ  هیهت و  زا  لبق  اه  تسد بترم  يوشتـسش   ) .دوش تیاعر  یتشادهب  تاکن  نآ  فرـصم  اذغ و  خـبط  ماگنه  رد  -10

/ ....( تشوگ و شرب  هتخت  وقاچ و  ندرک  ادج  هتخپ ، زا  ماخ  داوم  ندرک 

.دوش خبط  لماک  روط  هب  غرم  مخت  غرم و  تشوگ ، دننام  ییاذغ  داوم  -11

.دریگ رارق  نایبرم  ناکدوک و  هنازور  ییاذغ  همانرب  رد   C نیماتیو يواح  هزات  تاجیزبس  اه و  هویم  زا  رتشیب  هدافتسا  -12

سپ تیلاعف ، ره  زا  سپ  هداوناخ ، كدوک و  هافر  زکارم  كدوک و  ياهدهم  هب  دورو  ماگنه  نایبرم  ناکدوک و  تسد  يوشتـسش  رب  -13

.دوش دیکات  اذغ  زا  دعب  لبق و  ییوشتسد ، زا 

.دوش دیکات  ناکدوک  نانکراک و  نیب  نداد  تسد  یسوبور و  عنم  رب  نیدلاو  نانکراک و  هب  تسد  يوشتسش  هوحن  شزومآ  نمض  -14

يوشتـسش رب  دنـشاب ؛ یم  یلـصا  ییاذغ  هدـعو  ياراد  هداوناخ ، كدوک و  هافر  زکارم  كدوک و  ياهدـهم  رد  ناکدوک  هچنانچ  -15

.دوش دیکات  نآ  زا  سپ  اذغ و  فرصم  زا  لبق  نایبرم ) ناکدوک و   ) اه تسد

ناگدـنهد هئارا  یمومع  تشادـهب  هداوناخ ، كدوک و  هافر  زکارم  كدوک و  ياهدـهم  رد  اذـغ  فرـصم  هیهت و  لحارم  مامت  رد  - 16

.دوش يریگولج  زپ  مین ياهاذغ  هئارا  زا  هدش  تیاعر  تمدخ ،

تراظن ناکدوک  تسد  يوشتـسش  رب  نایبرم  .دوش  هداد  شزومآ  يزاب  بلاق  رد  ناـکدوک  هب  تسد  يوشتـسش  حیحـص  هوحن  - 17

.دنشاب هتشاد  لماک 

لیذ دراوم  رد  هیناـث  لقادح 30  تدم  هب  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ، ترازو  ياه  لکتورپ قبط  اه  تسد يوشتـسش  -18

هدافتسا زا  دعب  ندروخ ، اذغ  زا  لبق  اذغ ، هیهت  زا  دعب  نیح و  رد  لبق ، رامیب ، زا  تبقارم  ماگنه  هسطع ، ای  هفرس  زا  دعب  دوش : ماجنا 

.دنتسه هدولآ  حوضو  هب  اه  تسد هک  یماگنه  ، یتشادهب سیورس  زا 

هسطع و هوحن  .دوش  هدافتسا  هفرس  هسطع و  نامز  رد  تروص و  تسد و  ندرک  کشخ  يارب  فرـصم  راب  کی ياه  لامتـسد زا  - 19

( جنرآ يالاب  شخب  ای  يذغاک  لامتسد  زا  هدافتسا   ) .دوش هداد  شزومآ  ناکدوک  هب  حیحص  هفرس 

.دوش رارقرب  اوه   نایرج  یکیناکم  هیوهت  قیرط  زا  ای  و  دوش   هتشاذگ  زاب ) همین   ) زاب اه  هرجنپ  ییاوه ، بآ و  طیارـش  اب  بسانتم  - 20

( ییارحص رداچ  لدم  )

.تسا عونمم  يوناث  عالطا  ات  هداوناخ  كدوک و  هافر  زکارم  كدوک و  ياهدهم  رد  هدنرپ  ناویح و  هنوگره  يرادهگن  -21

.دوش بانتجا  امنیس  شحو و  غاب  صوصخب  ناکدوک  يارب  یهورگ  ياهودرا  يرازگرب  زا  -22
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رتمک رگیدکی  اب  ناکدوک  یندب  سامت  رودقملا  یتح  یتشادهب ، تاکن  تیاعر  نمض  همانرب  قوف  یشزرو  ياه  سالک  يرازگرب  رد  -23

.دشاب

زا یصخش  هدافتسا  نمض  ...و  یتشگنا  گنر  یشاقن  يزاب ، نش  يزاب ، ریمخ  لثم  یشزومآ  کمک  لیاسو  زا  هدافتسا  صوصخ  رد  -24

.دوش تیاعر  تقد  هب  یتشادهب  دراوم  یتسیاب  لیاسو ،

زا سپ  يراددوخ و  كدوکدهم  هب  رامیب  ناکدوک  لیوحت  هب  تبـسن  ات  دوش  هئارا  نیدـلاو  هب  یهیجوت  دراوم  مزال و  ياه  شزومآ  -25

.دوش مادقا  كدوکدهم  رد  كدوک  شریذپ  يارب  کشزپ ، يوس  زا  تمالس  یهاوگ  نتشاد  اب  كدوک  لکشم  عفر 

لنـسرپ زا  یکی  ای  كدوک  هدهاشم  ضحم  هب  دنـشاب  یم  فظوم  هداوناخ  كدوک و  هافر  زکارم  كدوک و  ياهدهم  لنـسرپ  مامت  -26

ناتسرهش یتسیزهب  هرادا  تشادهب و  زکرم  كدوکدهم ، ینف  لوئسم  كدوک ، نیدلاو  هب  زور  نامه  ار  عوضوم  انورک ، مئالع  هب  التبم 

رد روکذم  لنسرپ  ای  كدوک  شریذپ  مدع  تسا  یهیدب  .ددرگ  ذاختا  كدوکدهم  تیلاعف  همادا  صوصخ  رد  یضتقم  میمصت  ات  شرازگ 

.دشاب یم  تیولوا 

هب لاغتشا  زا  یکشزپ  روتسد  هئارا  اب  دیووک 19  هب  التبا  تروص  رد  هداوناخ  كدوک و  هافر  زکارم  كدوک و  ياهدهم  لنسرپ  مامت  -27

.دندرگ فاعم  راک 

يزاسادج نمض  هلصافالب  كدوک ، رد  يرامیب  مئالع  دوجو  تروص  رد  هداوناخ  كدوک و  هافر  زکارم  كدوک و  ياهدهم  نیلوئسم  -28

یکـشزپ تمالـس  یهاوگ  هئارا  اب  يرامیب  مئالع  نایاپ  زا  سپ  كدوک  .دـیآ  لمع  هب  یگنهامه  يو  صیخرت  تهج  نیدـلاو  اب  كدوک ،

.دبای روضح  كدوکدهم ، رد  دناوت  یم

نداد .دوش  هداد  كدوک  هب  نفونیماتـسا  ناشیا ، یگنهاـمه  اـب  نیدـلاو و  روضح  ناـمز  اـت  كدوک ، رد  بت  دوجو  تروص  رد  -29

.ددرگ يراددوخ  کشزپ  زیوجت  زا  لبق  یگدروخامرس  ياهوراد  هلمج  زا  اهوراد  رگید  نداد  زا  .تسا  عونمم  كدوک  هب  نیریپسآ 

يوس زا  هداوناخ  كدوک و  هافر  زکارم  كدوک و  ياهدـهم  یلیطعت  مـالعا  ضحم  هب  دنـشاب  یم  فظوم  كدوک  ياهدـهم  ماـمت  -30

.دنشاب هتشادن  كدوک  شریذپ  تیلاعف و  هنوگچیه  هدومن و  زکرم  یلیطعت  هب  مادقا  ناتسرهش  ای  ناتـسا  یتسیزهب  ای  يرادناتـسا 

. دوش یم بوسحم  فلخت  يا  هناهب ره  هب  تیلاعف 

رب دیکات  یتشادهب و  تاکن  غالبا  تهج  ینف  لوئـسم  طسوت  هداوناخ  كدوک و  هافر  زکارم  كدوک و  ياهدهم  رد  هسلج  يرازگرب  -31

.دشاب یم  یمازلا  سوریو  انورک  زا  يریگشیپ  تهج  تشادهب  تیاعر 

ناتسا یتسیزهب  هب  ار  بتارم  هلصافالب  تسا  مزال  ناتسرهش  یتسیزهب  سوریو ، انورک  هب  كوکـشم  مئالع  هدهاشم  تروص  رد  - 32

.دیامن مادقا  نامزاس  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  ینآ  شرازگ  لاسرا  هب  تبسن  زین  ناتسا  یتسیزهب  .دیامن  شرازگ 

يالتبا تروص  رد  .دوب  دهاوخ  ناتسا  یمـسر  تاماقم  تامیمـصت  عبات  هنازور  زکارم  ریاس  كدوک و  ياهدهم  یمومع  یلیطعت  - 33

 : همان  900/98/163235هرامش 
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هب یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یگنهامه  اب  دناوت  یم یتسیزهب  لک  ریدم  رفن ) کی  یتح   ) انورک هب  رکذلا  قوف  زکارم  ناگدنریگ  تمدخ 

.دنیامن مادقا  هداوناخ  كدوک و  هافر  زکارم  ای  ( اه ) كدوکدهم یلیطعت  هب  ناتسا  ای  ناتسرهش  حطس  رد  يرسارس ؛ ای  يدروم  تروص 

نانکراک نامزاس و  ناراکمه  يدنم  هرهب  تهج  ریگاو  ياه  يرامیب زا  يریگشیپ  هتیمک  قیرط  زا  ناتسا  ناتسرهش و  یتسیزهب  -34

هاگـشناد اب  رتسوپ ) يوتحم و  یـشزومآ ، تاسلج  زا  معا   ) یتشادهب زکارم  رد  هدش  رازگرب  ياه  شزومآ زا  كدوک  ياهدهم  زکارم و 

.دنیامن هبتاکم  اه  ناتسرهش  رد  تشادهب  هکبش  یکشزپ و  مولع 

 

: هب تشونور    

نامزاس  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم  اناد  يدابق  دیحو  رتکد  ياقآ  بانج 

تسایر  هزوح  لک  ریدم  سیئر و  مرتحم  نیشناج  فوطع  سابع  رتکد  ياقآ  بانج 

یعامتجا  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

يریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یعیجش  اضردمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

يرادا  لوحت  تاطابترا و  تاعالطا ، يروانف  زکرم  مرتحم  سیئر  یسابع  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

نامزاس  تسایر  مرتحم  رواشم  ربش  رتکد  ياقآ  بانج 

درکلمع  تیریدم  رتفد  لکریدم  سیئر و  مرتحم  رواشم  هد  مظن  مظاک  رتکد  ياقآ  بانج 

تسارح  يزکرم  رتفد  مرتحم  لکریدم  سیئر و  رواشم  يراتس  نموه  ياقآ  بانج 

للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور  مرتحم  لک  ریدم  امیسآ  دوعسم  ياقآ  بانج 

یکشزپناوت  هنازور و  یشخبناوت  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  ینامیرب  ابیرف  رتکد  مناخ  راکرس 

یشخبناوت  کمک  لیاسو  تازیهجت  یکشزپ ، ناوت  مرتحم  سانشراک  یغاد  هرق  هجیدخ  رتکد  مناخ  راکرس 

ناناوجون  ناکدوک و  يزاسدنمناوت  تبقارم و  هورگ  مرتحم  سیئر  یگیبریم  منبش  رتکد  مناخ  راکرس 

سلجمروما   يزاسدنمناوت و  یتلودریغ و  تاسسوم  ، یمدرم ياهتکراشم  روما  مرتحم  نواعم  رهم  نادزی  راقفلاوذ  ياقآ  بانج 

 

هیرفن دمحم  رتکد 
ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 

 : همان  900/98/163235هرامش 

 : 1398/12/4خیرات

درادنتسویپ :
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