
                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

انورک  زا  يریگشیپ  - ناناوجون ناکدوک و  ياه  هناخ   - مود همانشخب  عوضوم   : 

مارتحا مالس و  اب 

تبقارم يریگشیپ و  لمعلاروتسد  همانـشخب و  صوصخ  رد  خروم 1398/12/4  هرامش 900/98/163231  همانشخب  وریپ 
دراوم تسا  دنمشهاوخ  قوف  همان  رد  جردنم  دراوم  دافم  يارجا  رب  دیکات  نمـض  ناناوجون  ناکدوک و  ياه  هناخ هژیو   19 دیووک زا 

: دریگ رارق  دیکات  دروم  زین  لیذ 

اه هناخ رد  میقم  نادنزرف  زا  يدرف  هچنانچ  التبا  لامتحا  شهاک  ياتـسار  رد  یناتـسرامیب و  زکارم  ماحدزا  هب  هجوت  اب  - 1
هب نادنزرف  ریاس  زا  يو  يزاسادج  تهج  یطایتحا  تامادقا  کشزپ  تیزیو  نمض  دش ، دیووک 19  ای  ازنآولفنآ و  هیبش  یمیالع  راچد 

: دوش ماجنا  لیذ  حرش 

.دشاب هتشاد  تماقا  بسانم  هیوهت  اب  هناگادج و  قاتا  رد  احیجرت  كدوک   - فلا

.دسرب لقادح  هب  اضعا  ریاس  اب  درف  طابترا  يدوبهب ، ات  دوش و  يراددوخ  التبم  درف  رانک  رد  اذغ  فرص  از  ب   -

.دوش يرادهگن  هناگادج  روط  هب  نارگید  زا  التبم  درف  صوصخ  هب  دارفا  یصخش  لیاسو  ج -

ناور بآ  اب  بترم  ار  دوخ  ياه  تسد دنشاب و  هتشاد  کسام  التبم   درف  زا  تبقارم  روضح و  ماگنه  رد  كدوک  نابقارم  د -
.دنهد وشتسش  نوباص  و 

.دیآ لمع  هب  تعنامم  هناخزپشآ  شخب  هب  رامیب  قاتا  رد  لغاش  نابقارم  دورو  زا  ه-

.دنوش ییادزدنگ  ابترم  اه  هریگتسد  نوچ  رامیب  قاتا  سامت  ياه  لحم حوطس و  فک و  و-

هتـسش نارگید  زا  ادج  التبم  درف  هفحلم  سابل و  احیجرت  .دنوش  وشتـسش  هجرد  ات 90  بآ 60  اب  اـه  هفحلم هسبلا و  ز-
.دوش

لمعلاروتـسد قبط  دـیاب  ناکدوک  يزاب  زا  سپ  هدـش  ینیب  شیپ نادـنزرف  يارب  يزاب  بابـسا رامیب  قاتا  رد  هچنانچ  ح-
.دنوش ینوفعدض  ناوجون  كدوک و  ياه  هناخ اه و  هاگراوخریش ینمیا  تشادهب و 

يروآ عمج یکیتسالپ  هسیک  ياراد  راد  برد  لاغشآ  ياه  لطس رد  اه  هلابز ریاس  هدش و  هدافتسا  ياه  يذغاک لامتسد ط-
.دنوش

.دنوش جراخ  رامیب  قاتا  زا  هلابز  ياه  هسیک هنازور  دنشاب و  یلادپ  عون  زا  هلابز  ياه  لطس ي-

ياوه هکیروطب  .دوش  تیادـه  دازآ  ياضف  هب  رامیب  قاتا  ياوه  دـشاب و  رادروخرب  بسانم  هیوهت  زا  دـیاب  رامیب  قاـت  ك-ا
.دشابن هدننز  بیسآ  دارفا  ریاس  هب  یجورخ 

زاب دازآ  ياوه  دورو  يارب  اـه  هرجنپ  ییاـه  تبون رد  اـمتح  دوش  یم هدافتـسا  رلوک  زا  اوه  هیوهت  يارب  هک  یقطاـنم  رد  ل-
.دننک تیاعر  اهرتلیف  ضیوعت  ماگنه  ار  سفنت  تسد و  تشادهب  اهرلوک  رتلیف  مظنم  ندرک  زیمت  نمض  نینچمه  .دنوش 
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زا ات  دشاب  هتشاد  رب  رد  ار  دش  دمآ و  لقادح  هک  دوش  میظنت  يا  هنوگ  هب  احیجرت  نایبرم  ياه  تفیش دوش  یم هیـصوت  - 2
.دهاکب یگدولآ  کسیر 

: .دوش تیاعر  هناخ  هب  دورو  یتشادهب  دراوم  اه  هناخ هب  نادنزرف  نانکراک و  دورو  ماگنه  رد  - 3

.دوش  هتفرگ  رظن  رد  ور  ياه  سابل  ضیوعت  يارب  هناگادج  ییاضف  فلا -

.دوش يرادهگن  راد  برد  دمک  کی  رد  دارفا  ییور  ياه  ششوپ اه و  سابل  تسین  هناگادج  قاتا  كرادت  ناکما  هچنانچ  ب -

.دنوش ینوفعدض  هنازور  بترم  روط  هب  قوف   هسبلا  يرادهگن  ياهدمک  تسا  مزال  ج -

.دوش ضیوعت  تماقا  لحم  زا  نوریب  یلحم  رد  دارفا  ياه  شفک د-

.دوش هدافتسا  تسا  یصاصتخا  زین  درف  ره  يارب  هک  زکرم  صوصخم  ياه  ششوپ اه و  شفک زا  زکارم  رد  تسا  رتهب  ه -

.دوش يراددوخ  زیمت  هسبلا  رانک  رد  هدولآ  شفک  سابل و  ندادرارق  زا  و -
 

: 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 

نینواعم  ياروش  ریبد  ییارجا و  روما  رد  سیئر  مرتحم  رواشم  ربش  رظتنم  دیس  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 

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

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

هیرفن دمحم  رتکد 
ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 
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