
                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

یتلود ياه  کینیلک  یلغش ، ینابیتشپ  زکارم  یتیامح ، يدیلوت  ياه  هاگراک  يزومآ ، هفرح  یشخبناوت ، هنازور  زکارم  تیلاعف  ییاشگزاب و  طیارش  عوضوم   : 

یشخبناوت  یکشزپ و  ياه  نویسیمک  يزاسدنمناوت و  ياه  حرط   ، CBR يراکددم ، ياه  تیلاعف  یکشزپناوت ،

؛  مارتحا مالس و  اب 

رد هعباـــت  زکارم  تاـــعالطا  تـــبث  یپ  رد  و  یکیزیف  ) یعاـــمتجا (  يراذــــگ  هلــــصاف  مود  ماـــگ  نتخاـــس  ییارجا  ياتــــسار  رد 

دک تفاـــیرد  و  خروــم 99/02/01 ) هرامــش 7080  همانــشخب  عوـضوم   ) زکارم مرتـحم  ناریدـم  طـسوت   Salamat.gov.ir هناـماس

و هنازور  یشخبناوت  رتافد  هعبات " زکارم  ياهتیلاعف  ییاشگزاب و   طیارـش  طبترم ؛ یتشادـهب  لکتورپ  تیلاـعف و  عورـش  زوجم  يریگهر و 

: ددرگ یم  مالعا  لیذ  حرش  هب  يدعب ؛ مالعا  ات  غالبا  خیرات  زا   " نیلولعم يزاس  دنمناوت   " و یکشزپناوت "

: یلغش ینابیتشپ  زکارم  یتیامح و  يدیلوت  ياه  هاگراک  يزومآ ، هفرح  یشخبناوت ، یشزومآ  هنازور  زکارم  فلا )

( تسویپ  ) طبترم يریگشیپ  یتشادهب و  ياه  لکتورپ  قیقد  لماک و  تیاعر  - 1

تمدخ رود  هار  زا  یـشخبناوت  همانرب  يارجا  يریگیپ  يراکرود و  تروص  هب  موس  / کی زکرم و  لحم  رد  زکرم  نانکراک  موس  / ود رثکادح  روضح  - 2

ناگدنریگ

تامدـخ هئارا  زکارم و  هب  اه  هداوناخ  ای  ناهاوخناوت  هنازور  هعجارم  یهد و  تبون  يزیر  هماـنرب   ، یشخبناوت یشزومآ  هنازور  زکارم  رد  - 3

يریگیپ ناکما  ینیب  شیپ  اب  سالک ،  لیکـشت  اـی  عمجت و  هنوگره  زا  زارتحا  اـب  يدارفنا  تروص  هب  أدکوم  هرواشم  ای  یـشخبناوت و  یبایزرا ،

رود هار  زا  یشخبناوت  همانرب  يارجا  قیرط  زا  تامدخ  نیا  یشخبرثا 

رثکادح 10 هعجارم  یهد و  تبون  يزیر  همانرب  یلغش  ، ینابیتشپ  زکارم  یتیامح و  يدیلوت  ياه  هاگراک  يزومآ ، هفرح  زکارم  رد  - 4

طـسوت لزنم  رد  فیلاکت  ماجنا  يریگیپ  يرادرب و  هرهب  لباق  یکیزیف  ياضف  هب  هجوت  اب  زکارم  هب  هنازور  اـه  هداوناـخ  اـی  ناـهاوخناوت  زا  دـصرد 

يزاجم ياضف  رد  نایبرم 

یکشزپنادند ياهدحاو  اب  هعبات  هیذغت  علب و  یناهد ، تالالتخا  هژیو  یشخبناوت  یشزومآ  هنازور  زکارم  طیارش  قباطت  هب  هجوت  اب  - 5

يزاس هدامآ  زا  سپ  اهنت  هدوب و  یمازلا  زکارم  زا  هتـسد  نیا  رد  تسویپ )  ) روکذم ياهدحاو  یتشادهب  لکتورپ  تیاعر  تشادهب ؛ ترازو  هب  هتـسباو 

.دشاب  یم  زاجم  تیلاعف  ییاشگزاب و  یکشزپنادند ، سناژروا  یشوهیب و  تامدخ  هئارا  تیولوا  اب  و  زکرم ،

: هعبات یکشزپناوت  یتلود  ياه  کینیلک  ب )

هلـصاف يارجا  موزل  رب  تسویپ ،)  ) تنواعم نیا  تشادـهب و  ترازو  طسوت  یغالبا  طبترم  ياه  لکتورپ  لـماک  يارجا  نمـض  اـه  کـینیلک  نیا  رد 
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.ددرگ یم  دیکات  عمجت  هنوگره  زا  زارتحا  و  یکیزیف ) یعامتجا ( يراذگ 

یشخبناوت یکشزپ و  ياه  نویسیمک  يزاسدنمناوت و  ياه  حرط   ، CBR يراکددم ، ياه  تیلاعف  ج )

) یعامتجا يراذگ  هلـصاف  تیاعر  یتشادـهب و  تاکن  تیاعر  اب  يزاسد  ـ نمناوت ياه  حرط   ، CBR يراکددم ، ياه  تیلاعف  رد  تامدـخ  هئارا  - 

.دوش هتفرگ  رس  زا  يروضح  تروص  هب  یکیزیف  )

عمجت زا  يریگولج  یعامتجا و  هلصاف  تیاعر  تهج  هب  یهد  تبون  اب  يروضح و  تروص  هب  ـی  شخبناوت یک و  ـ ـشزپ ياه  نوی  ـ ـسیمک تیلاعف  - 

.دریذپ ماجنا  تسویپ )  ) یلبق هبتاکم  رد  هحورطم  یتشادهب  ياه  لکتورپ  تیاعر  اب  دارفا 

 

: 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 

يریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یعیجش  اضردمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

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

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

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

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

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

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

درکلمع  تیریدم  رتفد  لکریدم  سیئر و  مرتحم  رواشم  هد  مظن  مظاک  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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