
                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

 ( اه هاگراوخریش هژیو  دیووک 19 (  تبقارم  يریگشیپ و  لمعلاروتسد  همانشخب و  عوضوم   : 

؛  مارتحا مالس و  اب 

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

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

رودص هدومن و  دافیا  دوجوم  طیارش  اب  بسانتم  طباوض  يارجا  نسح  رب  دیکأت  روظنم  هب  اه ؛ هاگراوخریـش هژیو  دیدج ) يانورک   ) 19

مرتحم لک  ریدم  اب  همانـشخب  نیا  يارجا  نسح  تیلوئـسم  .تسا  راظتنا  دروم  قوف  زکارم  رد  نآ  يارجا  رب  تراظن  غالبا و  روتـسد 

 . تسا ناتسا 

هب اروف  ار  عوـضوم  اـنورک  مئـالع  هب  ـالتبم  كدوـک  هدـهاشم  ضحم  هب  دنـشاب  یم فـظوم  اـه  هاگراوخریـش لنـسرپ  ماـمت  - 1

.ددرگ ذاختا  كدوک  صوصخ  رد  یضتقم  میمصت  ات  مالعا  یلخاد ، ریدم  ای  هاگراوخریش   سیئر 

هب كوکشم  دراوم  دوش و  ماجنا  لاتیجید  جنسامد  زا  هدافتسا  اب  ناکدوک  لنسرپ و  يارب  اه  هاگراوخریش  رد  هنازور  یجنـس  بت  - 2

.دوش هدیناسر  کشزپ  عالطا 

.دنریگ رارق  یکشزپ  قیقد  یسررب  دروم  دیاب  انورک  نظ  اب  یگدروخامرس  میالع  ياراد  لنسرپ  هیلک  -3

ار دراوم  ناتسرهش  یتسیزهب  یگنهامه  اب  هاگراوخریش و  سیئر  زا  زوجم  بسک  نمض  دنفظوم  هاگراوخریش  راتـسرپ  کشزپ و  -4

.دنیامن يریگیپ  مالعا و  يدعب  تامادقا  تهج  ناتسرهش   تشادهب  زکرم  هب  

ياهاذغ هئارا  زا  هدش و  تیاعر  تمدخ  ناگدنهد  هئارا  یمومع  تشادهب  اه  هاگراوخریـش رد  اذـغ  ورـس  هیهت و  لحارم  مامت  رد   -5

.دوش يراددوخ  زپ  مین

.دنوش هتخپ  لماک  تروص  هب  غرم  مخت  غرم ، تشوگ ، نوچ  يداوم  - 6

داوم ندرک  ادج  ندروخ ، اذغ  زا  لبق  اه  تسد بترم  يوشتـسش   ) دوش تیاعر  یتشادهب  تاکن  نآ  ورـس  اذغ و  خبط  ماگنه  رد  - 7

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

اذغ و زا  دعب  لبق و  ییوشتسد ، زا  سپ  تیلاعف ، ره  زا  سپ  هاگراوخریش ، هب  دورو  ماگنه  نایبرم  ناکدوک و  تسد  يوشتـسش  رب  - 8

.دوش دیکات  يزاب  زا  دعب 

.دوش دیکات  نانکراک  نیب  نداد  تسد  یسوبور و  عنم  رب  نیدلاو  نانکراک و  هب  تسد  يوشتسش  هوحن  شزومآ  نمض  - 9
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.دنوش هداد  وشتسش  هدنیوش  داوم  بآ و  اب  راب  کی  یتسیاب  وشتسش  لباق  ياه  لحم يراک  تفیش  ره  رد  - 10

 ...( لاگنچ و قشاق ، ناویل ، اذغ ، فرظ   ) .دنشاب هناگادج  یصخش  لیاسو  ياراد  یتسیاب  ناکدوک  هیلک  - 11

هیلک .ددرگ  هدافتسا  وشتـسش  لباق  یکیتسالپ  ياه  يزاب بابـسا زا  يروآ و  عمج یمـشپ  ای  يا  هچراپ  ياه  يزاب بابـسا هیلک  - 12

وشتسش ناناوجون  ناکدوک و  ياه  هناخ اه و  هاگراوخریش ینمیا  تشادهب و  لمعلاروتسد  قبط  هنازور   یکیتسالپ  ياه  يزاب بابـسا

.دوش

بآ و اب  ار  دوخ  ناتـسد  ییاذـغ ، داوم  هنوگره  ورـس  زا  لبق  زین  يزاب و  قاتا  ای  هطوحم  زا  تشگزاب  زا  سپ  نایبرم  ناـکدوک و  - 13

.دنیوشب نوباص 

.دندرگ فاعم  راک  هب  لاغتشا  زا  یکشزپ  روتسد  هئارا  اب  انورک  هب  التبا  تروص  رد  هاگراوخریش  نانکراک  دیاب  - 14

كدوک هب  نیریپسآ  نداد  .دوش  هداد  كدوک  هب  نفونیماتسا  راتـسرپ  اب  یگنهامه  اب  کشزپ و  روتـسد  ات  بت  دوجو  تروص  رد  - 15

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

لدابت شدرگ و  رد  طیحم  رد  اوه  بولطم ، ترارح  هجرد  ظفح  نمض  هک  دشاب  ياه  هنوگ  هب  دیاب  اه  هاگراوخریـش  رد  اوه  هیوهت  -16

.دشاب

ادیپ لاقتنا  نامتخاس  زا  جراخ  هب  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  اوه  نایرج  هدوب و  رادوخرب  بسانم  هیوهت  زا  اه  هاگراوخریـش هنیطنرق  -17

.دوشن اه  شخب دراو  هدرک و 

.دریگ رارق  هجوت  دروم  هاگراوخریش  هنازور  ییاذغ  همانرب  رد   C نیماتیو يواح  هزات  تاجیزبس  اه و  هویم  زا  رتشیب  هدافتسا  -18

زا اه  هاگراوخریش  ناراکمه  يدنم  هرهب  تهج  ریگاو  ياه  يرامیب زا  يریگشیپ  هتیمک  قیرط  زا  ناتسا  ناتـسرهش و  یتسیزهب  - 20

هکبـش و   ) یکـشزپ مولع  هاگـشناد  اب  رتسوپ ) يوتحم و  یـشزومآ ، تاسلج  زا  معا   ) یتشادهب زکارم  رد  هدش  رازگرب  ياه  شزومآ

.دنیامن هبتاکم  اه ) ناتسرهش  رد  تشادهب 

ماجنا لیذ  دراوم  رد  هیناث  لقادح 30  تدم  هب  یکشزپ   شزومآ  نامرد  تشادهب ، ترازو  ياه  لکتورپ قبط  اه  تسد يوشتسش  - 21

زا هدافتسا  زا  دعب  ندروخ ، اذغ  زا  لبق  اذغ ، هیهت  زا  دـعب  نیحرد و  لبق ، رامیب ، زا  تبقارم  ماگنه  هسطع ، ای  هفرـس  زا  دعب  دوش :

اهنآ ياهدنامسپ  ریاس  ای  عوفدم  ای  تاناویح  اب  سامت  زا  دعب  دنتسه ، هدولآ  حوضو  هب  اه  تسد هک  یماگنه  یتشادهب ، سیورس 

.دوش هدافتسا  هفرس  هسطع و  نامز  رد  تروص و  تسد و  ندرک  کشخ  يارب  فرصم  راب  کی ياه  لامتسد زا    -22

هب فرط  کی  زا  اوه  نایرج  یکیناکم  هیوهت  قیرط  زا  ای  دوش و  هتشاذگ  زاب ) همین   ) زاب اه  هرجنپ ییاوه  بآ و  طیارش  اب  بسانتم  -23

( ییارحص رداچ  لدم   ) .دوش رارقرب  رگید ، فرط 
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نیریخ و ).....   .) دوش عونمم  يوناث  عالطا  ات  اه  تاقالم هیلک  - 24

 

: 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 

نامزاس  تسایر  مرتحم  رواشم  ربش  رتکد  ياقآ  بانج 

يرادا  لوحت  تاطابترا و  تاعالطا ، يروانف  زکرم  مرتحم  سیئر  یسابع  دمحم  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  900/98/163236هرامش 

 : 1398/12/4خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

۳


