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  90/7/26 يدربهار ياروش هبوصم : نامزاس تیرومام

 ،يریگشیپ تامدخ هئارا رد ربتعم و یصصخت تسا ینامزاس روشک یتسیزهب نامزاس

 رد و نیلولعم ،یعامتجا ناگدید بیسآو بیسآ ضرعم رد دارفا هب یشخبناوت ،یعامتجا

 هب هژیو هجوت اب هعماج داحآ یگدنز تیفیک و تمالس ياقترا يزاسدنمناوت ياتسار

 نامزاس .دنک یم دافیا یعامتجا تفرشیپ ردار رثوم شقن نادنملاس ،نانز ،ناکدوک

 نیرتدنمشزرا ناونع هب هبرجت اب و صصختم یناسنا يورین رب اکتا اب روشک یتسیزهب

 ناعفنیذ تیاضر نیمات تهج رد هراومه ،یمومع تکراشم زا يریگ هرهب اب و دوخ هیامرس

 .دراد روشک یعامتجا هافر حطس ياقترا رد لاعف يروضح و هدومن شالت

 

 

 

 

 

 

 یعامتجا ناگدید بیسآ روما رتفد ياه تیلاعف

  : همدقم
 رب ، عماوج گنهرف و راتخاس رد عونت و رییغت و یطیحم تالوحت نتفرگ باتش اب زور ره   

 یعامتجا تالکشم و اه بیسآ یگدیچیپ زین و دوجوم طیارش تیعطق مدع و ماهبا نازیم

 و داجیا رد مه ،يدرف لماوع رب هوالع ،یعامتجا و یگداوناخ لماوع شقن و دوش یم هدوزفا

 رپ اهنآ لرتنک و يریگشیپ رد یعامتجا ياهدرکیور ذاختا مه و اه بیسآ نیا شرتسگ

 یعامتجا بیسآ هلئسم ، عماوج همه رد رگید ییوس زا  .ددرگ یم رت سوملم و رت گنر

 نیا اب يدامتم ي اهلاس زینام هعماج .تسا هتشاددوجو  فلتخم قرط هب نانز اب طبترم

 زارارف دننام یعامتجا ياه بیسآ عویش رگناشن  اهرامآ دشر . تسا هدوب وربور تالکشم

 هعماج يارب يدج يرطخ گنز هک دشاب یم اشحف هنافساتم و یگداوناخ تنوشخ ، لزنم

 نیا اب  هلباقم تهج بسانم ياهراکهار هئارا هب مزلم ار نیلوئسم هجیتن ردو هدش بوسحم

 .تسا هدومن یعامتجا بیسآ

 روشک یتسیزهب نامزاس لیکشت هب عجار ینوناق هحیال هدحاو هدام قبط ور نیا زا   

 نامزاس ، 1359 هام دادرم 24 هیحالصا و بالقنا ياروش 24/3/1359 خروم بوصم
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 یتسرپرس داتس" مان اب يرتفد 1360لاس رد ینوناق هدام نیا هب دانتسا اب روشک یتسیزهب

 اهدعب .دیدرگ يزادنا هار روشک یتسیزهب نامزاس رد "روشک یتسیزهب نامزاس داشرا و

 هعومجم ریز رد و داد مان رییغت " یعامتجا ناگدید بیسآروما رتفد " مان  هب رتفد نیا
 يرت هدرتسگ تروص هب دوخ تیلاعف هب روشک یتسیزهب نامزاس یعامتجا روما تنواعم

 .داد همادا

 رد یمالسا ياروش سلجم 19/11/1375 هسلج هدمآ لمعب تاقاحلا و تاحالصا قاحلااب   

 ییارجا همان نیئآ و ) یعامتجا ناگدید بیسآ ( یعامتجا نیفرحنم تیبرت دیدجت صوصخ

 اب هطبار رد 3/3/71 خروم  ه /85 ت/60615 هرامش هب ناریزو مرتحم تئیه بوصم

 تیلوئسم یعامتجا هدید بیسآ نانز و داح یعامتجا بیسآ ضرعم رد نانز و نارتخد

 نامزاس هب  نانآ یعامتجا ملاس یگدنز هب تشگزاب و یناوتزاب ، حالصا روظنم هب يرورپزاب

 تهج رد " یعامتجا ناگدید بیسآ روما  رتفد" 1377 لاس زا دیدرگ لوحم یتسیزهب

 تیلاعف یعامتجا ياه بیسآ ضرعمرد و یعامتجا هدید بیسآ ناکدوک و نانز زا تیامح

 همانرب رد رتفد یلک فده ياتسار رد ار يرتشیب فده ياه هورگ و ،داد هعسوت ار دوخ ياه

  .داد رارق دوخ يراک

 رب هوالع اب یعامتجا سناژروا همانرب زین یعامتجا ياه تیروف هحیال بیوصت اب نینچمه

 همادا ناتسرهش 150 رد نآ هعسوت و روشک رسارس رد دوخ تیلاعف هب روکذم تادنتسم

 رد اردوخ یصصخت تامدخ 1377 لاس زا يددعتم ياه تیلاعف نیودت اب اذل .دهد یم

 هزوح رد هدش ماجنا ياه تیلاعف رب دیکات اب اهنآ هب ریز رد هک  .دیامن یم هئارا یلم حطس

 شهاک نینچمه و یعامتجا هدید بیسآ و بیسآ ضرعم رد ناکدوک و نارتخد و نانز

 .دش دهاوخ هراشا قالط

 
 یعامتجا سناژروا همانرب :تیلاعف )فلا

 و یگداوناخ ،يدرف نارحب رد هلخادم-1 :تیلاعف راهچ زا یقیفلت یعامتجا سناژروا هماترب

 تامدخ-3 ،)123( یعامتجا سناژروا  نفلت طخ-2 ،)یعامتجا سناژروا زکرم( یعامتجا

 مهم یگژیو همانرب نیا رد .دشاب یم یعامتجا تامدخ هاگیاپ-4 و یعامتجا سناژروا رایس

 ّدم "ندوب سرتسد رد" و "ندوب عقومب" ،"ندوب یصصخت" : ینعی یعامتجا تامدخ هئارا
 یتسیزهب نامزاس رد مدرم هب یعامتجا تامدخ هئارا قیرط نیا زا ات تسا هتفرگ رارق رظن

 نیزگیاج "لاعف  یعامتجا يراکددم درکیور" و ددرگن "ناکم و نامز هب دودحم" روشک
 .دوش لاعف ریغ درکیور
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 دادرخ رد و دش زاغآ روشک یتسیزهب نامزاس رد 1378 لاس رد یعامتجا سناژروا همانرب

 هب »یعامتجا ياه تیروف تامدخ هیارا همان نیئآ« ناونع اب نآ همان نییآ 1392 هام

 ناونع هب »یعامتجا ياهتیروف یگنهامه زکرم« 1392 هام نمهب رد و دیسر بیوصت

  .دش حاتتفا لقتسم يزکرم

 :دنتسه ریز دارفا لماش یعامتجا سناژروا فده ياههورگ
 و نارتخد ،یعامتجا هدید بیسآ نارتخد و نانز ،هدید رازآ ناکدوک و هدیدرازآ نارسمه

 ،دنا هدرک یشکدوخ هب مادقا ای دنراد یشکدوخ دصق هک يدارفا ،لزنم زا يرارف نارسپ

 .فلتخم ياه نارحب رد ریگرد ياه هداوناخ

 نیا ینیب شیپ مشش همانرب نایاپ ات روشک یعامتجا سناژروا زکارم هعسوت ياتسار رد   

 و رابتعا نیمات تروص رد هک دراد رظن رد ار روشک رد یعامتجا سناژروا زکرم 60 رتفد

 اب  یعامتجا سناژروا زکرم 358 رضاح لاح رد .ددرگ یم يزادنا هار مزال ياه زوجم ياطعا

 تمدخ روشک رد لاعف يراجتسا يراوس وردوخ 102 و هدش يزاس بسانم وردوخ 297

 238 اهرهش هیشاح و زیخ بیسآ قطانم رد یعامتجا تامدخ هاگیاپ .دنیامن یم یناسر

  .دشاب یم لاعف زکرم

 

  یعامتجا سناژروا مادقا تسد رد ياه همانرب

 رایس تامدخ ناگوان هعسوت تهج هژیو يوردوخ 160 يرادیرخ تهج يریگیپ -

 .دیدج زکارم رد یعامتجا سناژروا

 یعامتجا سناژروا رزیاورپوس تیبرت حرط ندومن ییارجا -

 نآ رارقتسا و یعامتجا سناژروا رامآ و تاعالطا تبث رازفا مرن يزاس هدامآ يریگیپ -

 روشک لکرد

  یعامتجا سناژروا یکمایپ هناماس ییارجا همان نییآ و حرط نیودت -

 یعامتجا سناژروا همانرب رد لغاش یناسنا يورین تیعضو لیدبت يریگیپ -

 
 بیسآ ضرعم رد نارتخد زا تیامح )ب

  :  تمالس ياه هناخ رد یعامتجا بیسآ ضرعم رد نارتخد زا تیامح -1

  :ارجا ترورض و هچخیرات
 زکارم نیا فده هورگ یعامتجا ياهتیامح دنمزاین و یعامتجا بیسآ ضرعم رد نارتخد  

 تیامح نتشادن و رثوم و دیفم یتسرپرس نتشادن تلع هبً افرص هک ینارتخد ، دنتسه
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 دنتسه یتسیزهب نامزاس زکارم رد تماقا هب روبجم یگدنز يارب بسانم یناکم و هداوناخ

 يدارفا اب نارتخد نیا يراوجمه زا يریگولج روظنم هب دننک یم لزنم زا رارف هب مادقا ای و

 دشاب یمن حالص هب اهنآ ماغدا ینس رظن زا ای و دنراد هقباس ءوس ای و یقالخا تالکشم هک

 هناخ زکارم ور نیا زا و دش یم ساسحا دارفا نیا صاخ و هناگادج زکارم نتشاد ترورض

 .تسا هدش يزادنا هار روشک ياهناتسا هیلک رد نونکات 1378 لاس زا تمالس

 .یعامتجا ياهبیسآ هب بیسآ ضرعم رد نارتخد ءالتبا زا يریگولج : یلک فده     

 :یصاصتخا فادها

 . یعامتجا تیامح دنمزاین یعامتجا بیسآ ضرعم رد نارتخد زا يرادهگن و تیامح - 1

 .دارفا نیا لالقتسا و ییافکدوخ ، لاغتشا ، لیصحت ياه هنیمز ندومن مهارف - 2

 يوس هب اهنآ تیاده و  بیسآ ضرعم رد نارتخد ياهیدنمناوت و اهدادعتسا تخانش - 3

 .اهیدنمناوت نیا زا هدافتسا

 لاس 18 يالاب یعامتجا ياه بیسآ ضرعم رد نارتخد  :فده هعماج

 :ارجا دنیآرف

 یعامتجا و یگداوناخ ،يدرف ياه نارحب رد هلخادم زکارم زا هدنریگ تمدخ عاجرا -1

 تمالس هناخ هب

 .هدنریگ تمدخ هارمه ءایشا ندرک تسیل و هدنورپ لیکشت -2

 هدنورپ رد هدنریگ تمدخ ینامسج -یناور تیعضو جرد -3

 یعامتجا يراکددم یصصخت تامدخ هئارا -4

 یسانش ناور یصصخت تامدخ هئارا -5

 موزل تروص رد یکشزپ ناور و یکشزپ تامدخ هئارا -6

  موزل تروص رد یقوقح تامدخ هئارا -7

     

 97 لاسرد شریذپ دادعت 97 لاس رد زکرم دادعت

30 577 
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 یعامتجا ياه بیسآ ضرعم رد نارتخد زا یعامتجا – یناور ياه تیامح : تیلاعف -2

 )رهم يادن(
 :ارجا ترورض و هچخیرات

 نوزفا زور زاین هب هجوت اب دوجوم زکرم 31 رد تمدخ هئارا رب هوالع تمالس هناخ تیلاعف رد

 " تیلاعف ، سرتسد رد و یصصخت تامدخ هب یعامتجا ياه بیسآ ضرعم رد نارتخد

 فده اب یتلود ریغ شخب تکراشم اب " هداوناخ و نارتخد زا یعامتجا – یناور ياه تیامح

 اب ناشیا ياه هداوناخ هارمه هب یعامتجا ياه بیسآ ضرعم رد نارتخد يزاسدنمناوت

 8 رد سپس و ناتسا 4رد تولیاپ تروص هب 1394 لاس زا لاعف یعامتجا يراکددم درکیور

 ای و فرعم دوخ تروص هب دنناوت یم دارفا نیا .تسا هدومن ادیپ هعسوت زین رگید ناتسا

 تفایرد هنازور تروص هب ار یصصخت تامدخ و هدش زکرم دراو اه ناگرا ریاس زا یعاجرا

 .دنیامن یم

 .نانآ ياه هداوناخ و یعامتجا ياه بیسآ ضرعم رد نارتخد يزاسدنمناوت :یلک فده

  :یصاصتخا فادها
 .یعامتجا ياه بیسآ ضرعم رد نارتخد بذج و ییاسانش  -

 یگدنز حطس ياقترا روظنم هب یعامتجا – یگداوناخ  -يدرف یصصخت تالخادم ماجنا -

  یعامتجا ياه بیسآ ضرعم رد نارتخد

 یعامتجا ياه بیسا ضرعم رد نارتخد یگدنز طیحم تینما حطس ياقترا هب کمک-

 :فده هورگ

 ای و دلاو نارتخد ( .لاس 30 یلا لاس 12 يالاب  یعامتجا ياه بیسآ ضرعم رد نارتخد

 نیا ءزج درگنابایخ ایو يا هفرح نیداتعم ( هدرک كرت داتعم نارتخد ،داتعم تسرپرس

 و دنا هدش داتعم یگناخ ياه تنوشخ رثا رد و لوا راب يارب هک ینارتخد افرص و هدوبن هورگ

 دنناوت یم رهم يادن زکرم یصصخت میت دییات اب ؛دنراد ملاس یگدنز هب تشگزاب هب لیامت

 هک ینارتخد ،هتفرگ رارق زواجت و ضرعت ضرعم رد نارتخد ،  )دنوش شریذپ زکارم نیا رد

 ،لزنم زا رارف ماجنا رکفت اب نارتخد ،تسا هتفرگ تروص اهنآ هب تبسن زواجت و ضرعت

 . ) یگناخ ياه تنوشخ تحت ای و ضرعم رد نارتخد ،یشکدوخ ماجنا رکفت اب نارتخد

 :ارجا دنیآرف

 رد هلخادم زکارم ، ییاسانش و بذج :دننام فلتخم قورطزا هدنریگ تمدخ شریذپ -1

 و اهناگرا ریاس زا عاجرا ،فرعم دوخ ، یعامتجا و یگداوناخ ،يدرف ياه نارحب

 .نانز و نارتخد هزوح اب طبترم یتلود ریغ و یتلود ياهداهن

 . هدنورپ لیکشت -2
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 هدنورپ رد هدنریگ تمدخ ینامسج -یناور تیعضو جرد -3

 هب هجوت اب هداوناخ و هدنریگ تمدخ هب یعامتجا يراکددم یصصخت تامدخ هئارا -4

 .هداوناخ زاین

 زاین هب هجوت اب هداوناخ و هدنریگ تمدخ هب یسانش ناور یصصخت تامدخ هئارا -5

 .هداوناخ

 اب هداوناخ و هدنریگ تمدخ هب موزل تروص رد یکشزپ ناور و یکشزپ تامدخ هئارا -6

 .هداوناخ زاین هب هجوت

 .هدنریگ تمدخ هب موزل تروص رد یقوقح تامدخ هئارا -7

 ياه تکراشم بلج و یمومع يزاس هاگآ تهج روحم عامتجا تامادقا ماجنا  -8

 .هدش ییاسانش تالحم نارتخد هب طوبرم تالکشم عفر رد یلحم
 

 

 

 یعامتجا هدید بیسآ نانز و نارتخد يزاس دنمناوت و تیامح )ب

 یعامتجا هدید بیسآ نارتخدو نانز يرورپزاب : تیلاعف -1
 :ارجا ترورض و هچخیرات

 روظنم هب یعامتجا هدید بیسآ نارتخد و نانز يرورپزابو تیامح هفیظو 1359 لاس رد 

 نامزاس هدهع هب انوناق ،یعامتجا و يدرف ملاس یگدنز هب نانآ تشگزاب و یناوتزاب ،حالصا

 هرادا" مان هب ياهرادا 1360 لاس رد اتسار نیمه رد و دش هتشاذگ  روشک یتسیزهب

 ناگدید بیسآ روما رتفد" هب اهدعب هک دیدرگ لیکشت نامزاس نیا رد "داشرا و یتسرپرس

 هس(روشک رد زکرمر اهچ دوجو اب طقف 1377 لاس ات رتفد نیا .تفای مان رییغت "یعامتجا

 فده اب 1378 لاس رد و دومنیم هفیظو ماجنا )دهشم رد زکرم کی و نارهت رد زکرم

 يرورپزاب و تیامح " ییارجا لمعلاروتسد نیودت هب مادقا زکارم یفیک و یمک ياقترا

 ؛ناجنز ،ناتسزوخ ياهناتسا رد هجیتن رد هک دومن یعامتجا هدید بیسآ نانزو نارتخد

 هار رفن 30 تیفرظاب يزکارم زین نادمه و ناگزمره ،ناتسرل ،ناتسلگ ،نامرک ،سراف

 دقاف هک زین ار راوجمه ياهناتسا نایوجددم دندوب فظوم روکذم ياهناتسا ، دیدرگ يزادنا

 ناتسا 24 رد زکارم 27 رضاح لاح رد .دنهد رارق ششوپ تحت زین هدوب يرورپزاب زکارم

 .دنهدیم ماجنا ار قوف تیلاعف

 

 

 97 لاسرد شریذپ دادعت 97 لاس رد زکرم دادعت

19 1075 
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 یعامتجا ياه بیسآ شهاک و لرتنک : یلک فده     

 :یصاصتخا فادها

 یعامتجا ، یناور یناوتزاب و يرورپزاب روظنم هب مزال تالیهست و تاناکما داجیا -1

 .یعامتجا هدید بیسآ و داح یعامتجا بیسآ ضرعم رد نارتخد و نانز

 کی رد ناعجارم يزومآدب و یعامتجا ياه بیسآ ددجم شرتسگ زا يریگولج -2

 .ناکم

 یعامتجا هدید بیسآ نارتخدو نانز  :فده هعماج

 :ارجا دنیآرف

 هب   یعامتجا و یگداوناخ ،يدرف ياه نارحب رد هلخادم زکارم زا هدنریگ تمدخ عاجرا -1

 یعامتجا هدید بیسآ نارتخد و نانز يرورپزاب زکرم

 نایوجددم یعامتجا و یگداوناخ ،ینامسج -یناور تیعضو جرد تهج هدنورپ لیکشت -2

 هدنورپ رد هدنریگ تمدخ

 یعامتجا يراکددم یصصخت تامدخ هئارا -3

 یسانش ناور یصصخت تامدخ هئارا -4

 موزل تروص رد یکشزپ ناور و یکشزپ تامدخ هئارا -5

  موزل تروص رد یقوقح تامدخ هئارا -6
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  )نیون هار(یعامتجا هدید بیسآ نانز  يزاسدنمناوتو تیامح زکرم -2
 ترورضو همدقم
 نآ نوگانوگ ياهدمایپو نانز  یعامتجا  و يدرف ياهبیسآ هلئسم ،عماوج یمامترد        

 ياهتصرف زا تیمورحم طیارش رد نانز هک اریز . دوشیم هتخادرپ نآ هب هک تسا یعوضوم

 راتفر ءوس و یفطاع ياهتیمورحم ،نمزم رقف رد نتسیز ،لاغتشا ، یلیصحت  ، یعامتجا

 زا يرایسب هک تسا هداد ناشن يرورپزاب زکارم اب طبترم براجت .دندرگ یم بیسآ راچد

 بسانم یصصخت تالخادم يردق لامعا اب هک دنتسه هداوناخ و هناخ ياراد نیعجارم

 مهارف يزاس دنمناوت یئاپ رس تامدخ تفایرد اب ار هداوناخ هب نانآ تشگزاب طیارش ناوتیم

  . دومن

 لاس تسیب زا شیب یتمدق  هک روشک یتسیزهب نامزاس يزاسدنمناوت و يرورپزاب همانرب رد

  هدید بیسآ نارتخدو نانز تیامح تهج يزور هنابش یتماقا زکارم رب زکرمت الومعم دراد
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 زکارم دوجو يزور هنابش یتیامح زکارم دوجو ترورض رب هوالع هکیلاح رد . تسا هدوب

  . دوش رت لوصولا لهس فده هورگ يارب تامدخ ات دیامن یم يرورض زین هنازور

 و هناخ ياراد نیعجارم زا يرایسب هک تسا هداد ناشن يرورپزاب زکارم اب طبترم براجت

 نانآ تشگزاب طیارش ناوتیم بسانم یصصخت تالخادم يردق لامعا اب هک دنتسه هداوناخ

 هداوناخ ياضعا طباور رد یتاحالصا ماجنا اب یهاگ لاثم يارب  دومن مهارف ار هداوناخ هب

 و رادیاپًاتبسن لاغتشا هنیمز ناوت یم يزومآ هفرح زا ییاه هرود رد يو مان تبث اب و عجارم

 دوجو زکرم رد تماقا هب زاین هکنآ نودب دومن مهارف ار هعماج و هداوناخ هب يو تشگزاب

 ماجنا. دراد زاین یتماقا تامدخ هبً اعقاو عجارم هک يدراوم زج هب هتبلا ( دشاب هتشاد

 همانرب يا هنوگ هب ناوتیمودرادن يرورپزاب زکارم رد تماقا هب زاینً امازلا تالخادم هنوگنیا

 تامدخ تفایرد لومشم دنرب یم رس هب دوخ هداوناخ اب  نیعجارم هکیلاح رد هک درک يزیر

  .دنوشب زین يزاس دنمناوت یئاپ رس

 تالخادم یطیارش نینچ رد هک دشاب هتشاد دوجو يزکارم تسا زاین لیلد نیمه هب

 رد شریذپ و هنازور يرورپزاب زکارم دوجو نیاربانب . دنیامن لامعا ار نانآ لکشم اب بسانتم

 ،دهد یم رارق يدج تارطخ ضرعم رد ار هورگ نیا هک رتشیب ياهبیسآ عوقو زا دناوتیم اهنآ

  دیامن يریگولج

 یتسیزهب نامزاس یعامتجا ناگدید بیسآ روما رتفد فده نیا نتشاد رظن رد اب

 ریغ( یعامتجا هدید بیسآ نانز يزاسدنمناوت و تیامح زکرم يزادنا هار هب مادقا،روشک

 .تسا هدومن  بیسآ شهاک درکیور اب و نیون هار  ناونع اب) هنازور و یتلود

 : یلک فده
 عامتجاو هداوناخ، درف حوطس رد یعامتجا  ةدید بیسآ نانز اب طبترم ياه بیسآ شهاک و لرتنک
  :یصاصتخا فادها

  یعامتجا ياه بیسآ شهاک ياتسار رد روحم عامتجا یصصخت تامدخ هئارا .1

 هدید بیسآ نانز يارب یصصخت و یتیامح تامدخ هب ناسآ یسرتسد ناکما داجیا .2

 .یعامتجا

 و تلود يرگ يدصت شهاک، ییازفا مه روظنمب یتلود ریغ شخب ياه تیفرظ زا هدافتسا .3

  یصوصخ شخب ياه تکراشم بلج

  تامدخ ذوفن بیرض شیازفاروظنم هب یتمدخ ياه هتسب ۀعسوت .4
 :فده ياههورگ

 اهنآ ياه هداوناخو لاس 60 نس رثکادحو لاس 13نس لقادح اب یعامتجا ةدید بیسآ نانز

  : ) ارجا دنور (ییارجا تامادقا

  شریذپ و صیخشت .1

 یکمک ۀمانرب نیودتو یبایزرا .2
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  يزاس دنمناوتو یصصخت تامدخ ۀئارا .3

  يزاسدنمناوت .4
 ،یناور ،يدرف ياهتراهم و اهییاناوت ءاقترا  تهج رد یتامادقا ،  نآ یط هک دنمفده تسا يدنیارف( 

  رد ندوب رثوم ساسحا، یعامتجا

 باختنا ۀجیتن تیلوئسم شریذپ ،یگدنز ياه باختنا رد تراهمو ییاناوت بسک، دوخ تشونرس

  يدرف ياه شزرا یگنهامه ، دوخ ياه

 ،یبرم ،سانشناور ،یعامتجا راکددم ،زکرم سیئر( یصصخت میت هب دامتعا و زکرم یکمک ۀمانرب اب
 ییاناوت و  اهنآ تامادقا )... و یقوقح سانشراک

 راهچ زا جراخ یسنج طباور عطق ای شهاک اب ات دریگیم تروص ،شیوخ فراعتم ياهزاین نیمأت 

  تیفیک هدشن تظفاحمو هداوناخ بوچ

 ).دهد ءاقترا ار هداوناخ اب رثوم طابتراو دوخ یگدنز

 يریگیپ .5

 

 97 لاسرد شریذپ دادعت 97 لاس رد زکرم دادعت
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 ینابایخ و راک ناکدوک یهدناماس و ییاسانش )ج

 )يزور هنابش( ینابایخ و راک ناکدوک یهدناماس -1

 :همدقم
 و یعامتجا و يداصتقا طیارش اب بسانتم و  ناکدوک قوقح زا تیامح و تنایص تهج

 لاس زا یتسیزهب نامزاس ،یعامتجا ياهبیسآ زورب طیارش زین و هعماج رب مکاح یگنهرف

 و يرادهگن تهج یتلود تروصب ینابایخ ناکدوک یهدناماس زکارم يزادنا هار هب مادقا 1378

 رضاح لاح رد و تسا هدومن نانآ ياه هداوناخ و ناکدوک يزاس دنمناوت طیارش ندومن مهارف

 هلصاح لیلحت جیاتن ساسارب نکیل  .دشاب یم لاعف روشک لک رد یتلود زکرم 31 دادعت

 راک نایاپ زا دعب امومع و هدوب هداوناخ بحاص یناریا ینابایخ ناکدوک زا دصرد 90 دودح

 زکارم  ،اهزاین هب هنیهب  و بسانم شنکاو تهج ور نیا زا دندرگ یم رب نیدلاو دزن هنازور

 تیروحم اب یتلود ریغ ياهلکشت يراکمه اب  هداوناخ و كدوک یشزومآ– یتیامح هنازور

 هداوناخ هب ناکدوک یجیردت تشگزاب طیارش ندومن مهارف تهج یعامتجا ياهبیسآ شهاک

 .دراد دوجو روشک رد عون نیا زا زکرم 63 زین نونکا مه ودندش سیسات 1392 لاس زا

 :تیلاعف فادها
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 شهاک و لرتنک و  نابایخ رد راک و یگدنز يارب ناکدوک روضح شهاک و لرتنک : یلک فده

  نابایخ رد ناکدوک یگدنز و راک زا یشان یعامتجا ياهبیسآ

 :یصاصتخا فادها

 . ینابایخ ناکدوک رب دراو یعامتجا ياه بیسآ شهاک •

 . نانآ ياه هداوناخ و راکو ینابایخ ناکدوک یگدنز تیفیک ءاقترا •

 :ینوناق ینابم

 لیکشت هب عجار ینوناق هحیال هدحاو هدام ،یساسا نوناق 29 و 21 لوصا ققحت ياتسار رد

 26 هدام 4 دنب يارجا رد و 1375 لاس تاحالصا و 1359 بوصم روشک یتسیزهب نامزاس

 نییآ و یمالسا ياروش سلجم 27/11/80 بوصم تلود یلام تاررقم زا یشخب میظنت نوناق

 یتسیزهب نامزاس نینواعم ياروش 30/2/87 خروم هسلج بوصم روکذم نوناق ییارجا همان

 هرامش هب ناریزو تئیه بوصم ینابایخ ناکدوک یهدناماس همان نیئآ و روشک

 26/4/1384 خروم هسلج رد ناریزو تئیه 3/5/1384 خروم  227170/32386

 :تیلاعف يارجا دنور هصالخ

 عجارم زا عاجرا ، يروآ عمج ياهمیت قیرط زا بذج و ییاسانش ،فرعم دوخ تروص هب هعجارم -1

 رد هلخادم زکرم زا عاجرا و  یتلود ریغ و یتلود ياهداهن ریاس زا عاجرا ،یماظتنا و ییاضق

   نارحب

 .یکینیلکاراپ و یکینیلک  تاشیامزآ ماجنا زاین تروص رد  و هیلوا هبحاصم ماجنا -2

 داوم ،وراد ،هسبلا ،مامحتسا ، هیذغت نیمات :لماشزکرم رد تدم هاتوک یتماقا تامدخ هئارا -3

 زایندروم كدوک هافر تهج هک يدراوم ریاس و هعلاطم و یمرگرس لئاسو و تاناکما ،هدنیوش

 . تسا

 ینامرد و یتشادهب و یسانش ناور ،یعامتجا ، يراکددم یصصخت تامدخ هئارا -4

 ناشیا طیارش هب هجوت اب كدوک صیخرت صوصخ رد يریگ میمصت و یصصخت میت لیکشت  -5

 صیخرت زا سپ يریگیپ -6

 

 )هنازور( هداوناخ و كدوک یشزومآ -یتیامح زکارم -2

 هئارا هب يزور هنابش يرادهگن هویش زا ینابایخ ناکدوک زا تیامح درکیور رییغت هب هجوت اب

 حرط 1391 لاس رد ، ناشیا هداوناخ و ناکدوک يزاسدنمناوت يارب  هنازور فلتخم تامدخ
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 شیاپ و یبایزرا روظنم هب . دیدرگ هئارا "هداوناخ و كدوک یشزومآ -یتیامح زکارم داجیا"

 نیا يارجا ي هیاپ لاس رد ،یلامتحا صقاون واه یتساک عفر و زکارم نیا تیلاعف ییارجا دنیارف

 نادمه و يرایتخب و لاحمراهچ ،ناتسزوخ ،زربلا ،نارهت ياهناتسا )1392 لاس ( تیلاعف

 لاح رد دراوم حالصا و اه شلاچ عفر زا سپ و دندومن زاغآ یشیامزآ تروص هب ار نآ يارجا

 .دنشاب یم لاعف ناتسا 31 رد هنیمز نیارد زکرم 63 رضاح

 

 اهنآ ياه هداوناخ و ینابایخ ناکدوک :فده هعماج
 :تیلاعف فادها
 رب نابایخ رد ناکدوکراکو روضح زا یشان یعامتجا ياهبیسآ شهاک و لرتنک : یلک فده

  . هعماج و هداوناخ ،كدوک

 :یصاصتخا فادها

 ناکدوک یعامتجا هافر و یگدنز تیفیک ، یناور و یعامتجا ، يدرف تمالس ءاقترا -1

 ینابایخ

 یلیصحت ياه ییاناوت شیازفا(نانآ ياه هداوناخ و ینابایخ ناکدوک يزاس دنمناوت -2

 ) یناوتزابو یلام،یلغش ياه ییاناوت شیازفا، كدوک يا هفرحو

 ،روحم هداوناخ ،نیون ياهدرکیور زا هدافتسا اب هدش هئارا تامدخ تیفیک ياقترا -3

 بلط تکراشم و هناریگشیپ

 كدوک رب نابایخ رد كدوک راکو روضح زا یشان تارطاخم شهاکو يریگشیپ -4

  هداوناخ رب نابایخ رد كدوک راک و روضح زا یشان تارطاخم شهاکو يریگشیپ -5

 هعماج رب نابایخ رد كدوک راک و روضح زا یشان تارطاخم شهاکو يریگشیپ -6

 ناکدوک هیلاع عفانم ظفحو ینابایخ ناکدوک قوقح زا تیامح -7

 روما هب یگدیسر رد مدرم دنمفده تکراشم شیازفا و تلود يرگ يدصت شهاک -8

 ینابایخ ناکدوک

 لیهست ( ناگدنریگ تمدخ طیارش و اهزاین اب هدش هئارا تامدخ يزاس گنهامه -9

 يزور هنابش تماقا هب زاین نودب هداوناخ و كدوک طسوت یصصخت تامدخ تفایرد ناکما

 )زکرم رد كدوک

 و تکراشم ناکما شیازفا و یتلودریغ شخب رد دوجوم ياه تیفرظ زا هدافتسا -10

 اهنآ ناوت اب بسانتم تمدخ ياه هتسب ندومن مهارف

 ناکدوک يدنم هرهب و یسرتسد ناکما شیازفا روظنم هب دوجوم زکارم  هعسوت -11

 اهتیامح و تامدخ زا ینابایخ
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 یهدناماس ناکما دقاف ناکدوک هژیو هب راک ناکدوک یبای ناماس تیعضو دوبهب -12

  یگداوناخ

 

 یگناخ تنوشخ تحت نانز نما هناخ )د

  :ارجا ترورض و هچخیرات

 جنر یگداوناخ یگدنز رد ،صوصخ هب ،تنوشخ زا یشان ضراوع و تاعبت زا ناکدوک و نانز     

 و یفطاع لداعت ،لقع تمالس ،یتسردنت اهنت هن یناور و یسنج و یمسج ياهرازآ و دنرب یم

 تامدص نیا تباب هک ییاهب .دزاس یم ررضتم زین ار هعماج هکلب دزادنا یم رطخ هب ار اهنآ یناور

 یم ریگرد یتامدخ و یگنهرف ،يداصتقا نوگانوگ تالکشم اب ار اه تلود ،دوش یم تخادرپ

 هتفرگ رارق یملع لفاحم و اه نامزاس هجوت دروم هدیدپ نیاریخا ياه لاس رد ،ناریا رد  .دنک

 مادقا نانزو هداوناخ روما رتفد  هدید تنوشخ نانز يارب هانپرس داجیا فده هب ادتب ارد .تسا

 ياه بیسآ ضرعم رد تهج هب 1390 لاس رد نکیلو دومن تقوم ناکسا زکارم سیسات هب

 اب و دش راذگاو یعامتجا ناگدید بیسا روما رتفد هب روکذم تیلاعف نانز نیا ندوب یعامتجا

 هب  یصصخت تامدخ تنوشخ ضرعمرد ایو هدید تنوشخ نانز يزاس دنمناوت و تیامح فده

 اه تنوشخ نیا دهاش هک ناشنادنزرف هارمه هب هدید تنوشخ ای و تنوشخ ضرعم رد نانز

  .دشاب یم ارجا تسد رد نما ياه هناخ رددنا هدوب

 ایو دنراد رارق تنوشخ ضرعمرد هک تسا ینارتخد و نانز يزاس دنمناوتو تیامح:یلک فده

  دنا هدیدرگ عقاو تنوشخ دروم

 :یصاصتخا فادها

 رظنرد اب(اهنآ نادنزرف و هدید تنوشخ ای تنوشخ ضرعم رد نانز تهج نما لحم نیمات -

 )نارسپ يارب یعرش ینس ياهتیدودحم نتفرگ

 هلباقم تهج ناشیاه هداوناخ و  هدید تنوشخ و تنوشخ ضرعم رد نانز ياهیدنمناوت ءاقترا -

 . عقوم هب یصصخت تامدخ هئارا قیرط زا ینارحب طیارش رد یعامتجا و يدرف لئاسم اب

   :فده هعماج

 زا معا یصصخت تامدخ تفایرد هب دنمزاین و دنا هتفرگ رارق يرازآ رسمه دروم هک ینانز

 ات نارسپ ، ینس تیدودحم نودب نارتخد ( نادنزرف اب هارمه دنشاب یم یتماقا ای و ییاپرس

 .)لاس 12

 :ارجا دنیآرف
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 -یئاضق عجارم زا عاجرا ،یعامتجا سناژروا زا عاجرا ،فرعم دوخ ياه تروص هب شریذپ -1

 یماظتنا

 هب زاین هک ینیعجارم يرادراب و یناور و یمسج  تیعضو رب ینبم ینوناق یکشزپ همان تفایرد -2

  .تسا یمازلا ،دنراد يزور هنابش يرادهگن شخب تامدخ زا هدافتسا

  دورو ودب رد هدنریگ تمدخ زا هیلوا هبحاصم ماجنا -3

 و سانشناور طسوت یتخانشناور یبایزرا ، یعامتجا راکددم طسوت یعامتجا یبایزرا ماجنا -4

 رواشم طسوت یقوقح یبایزرا  ، کشزپ طسوت ینامرد و یتشادهب یبایزرا ، کشزپناور

  یقوقح

 ،یقوقح ،ینامرد – یتشادهب ،یسانش ناور ،یعامتجا يراکددم یصصخت تامدخ هئارا -5

 زا سپ يریگ یپ رخآ رد و یتماقا و ییاپرس تروص هب لاغتشا – یشزومآ – یگنهرف

 صیخرت

 نامه هب تسا راچان تنوشخ ضرعم رد ای هدید تنوشخ نز هک یطیارش رد :هنازور تامدخ

 کی هئارا بلاق رد یعامتجا راکددم ،دشابیم تنوشخ ضرعم رد نآ رد هک ددرگرب یلزنم

 تنوشخ رارکت لامتحا هشیمه اریز .دیامن یم هیهت هدننک هعجارم دوخ کمک اب ینمیا حرط

 نس ،یگنهرف طیارش هب هجوت اب یصاصتخا تروص هب درف ره يارب ینمیا حرط .دراد دوجو

 .ددرگ یم یحارط ینابرق یتیامح عبانم و تنوشخ عون ،نادنزرف نس ،ینابرق

 تینما رطخ رد تنوشخ ضرعم رد ای هدید تنوشخ نز هک یطیارش رد :يرادهگن تامدخ

 ، تسا هدید یم تنوشخ نآ رد هک یلحم ای و یگدنز لحم هب تشگزاب ناکما و هدوب یناج

 و ینس تیدودحم نودب رتخد ( دوخ دنزرف اب هارمه نما هناخ رد تقوم تروص هب .دشابن

  .دنوش یم يرادهگن ههام 4 هرود ود تدم هب یضاق مکح ذخا اب )غولب نس يالاب ات رسپ

 نارتخد و نانز ( فده هورگ شریذپ زا سپ :تنوشخ نیبکترم اب مزال یصصخت تالخادم 

 ياه تنوشخ شهاک و لرتنک فده هب یبایتسد يارب )تنوشخ ضرعم رد ای و هدید تنوشخ

 تسیاب یم ، نما طیحم رد هداوناخ هرابود يزاسزاب نینچمه و رارکت زا يریگولج و  یگناخ

 راتفر رییغت رب یصصخت ياه همانرب .دریگب تروص نیبکترم صوصخ رد زین یتامادقا

 هب زین تالخادم عون نیا .دزاس یم رت نما ناینابرق يارب ار طیحم و هتشاد دیکات نیبکترم

 رب هک تسا هتفرگ رارق نما ياه هناخ رد  ناسانشراک یصصخت تالخادم زا یتمسق ناونع

 .دریذپ یم ماجنا صوصخ نیمه رد هدش نیودت لکتورپ ساسا

 97 لاسرد شریذپ دادعت 97 لاس رد زکرم دادعت
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26 2469 

 

 یسنج تیوه لالتخا هب نایالتبم زا یعامتجا تیامح )ه

 :همدقم

 ، هداوناخ اب لماعت رد دسانش یم ار دوخ هک یماگنه زا یسنج تیوه لالتخا هب التبم درف

 یهاگآ یلالتخا نینچ دوجو زا هک هعماج .ددرگ یم یناوارف تالکشم راچد هعماج و هسردم

 .دزاس یم مهارف ار يو ياوزنا هنیمز و هدراذگ فارحنا بسچرب يدرف نینچرب درادن حیحص

 هعماج و هداوناخ زا وا درط و يو هب تبسن عامتجا ياهشنکاو تهج هب التبم درف يریگ هرانک

 تسد زا ار یعامتجا دشر و تاعالطا و تراهم بسک ناکما و ییاناوت يو هک ددرگ یم ببس

 زا ار يو هک یلغاشم هب دوخ ینامرد تاناکما هیهت ای یگدنز ندنارذگ يارب و رابجا هب و هداد

 زاین لیلد هب (هک ددرگ عقاو یناسک هدافتسا دروم و دوش هدناشک دراد هاگن رود عامتجا مشچ

 هوالع هلئسم نیا .دنیامن یم یسنج و هایس لغاشم ماجنا هب راداو ار وا )دمآرد بسک هب يو

 دننام هدشن لرتنک یسنج طباور زا یشان ياهیرامیب راشتنا رد ، یقالخا و یعامتجا تاعبت رب

AIDS ناگدید بیسآ روما رتفد هفیظو نتشاد رظن رد اب .تشاد دهاوخ ینوزفازور ریثات 

 هتیمک ، یعامتجا بیسآ ضرعم رد ای هدید بیسآ ياههورگ زا تیامح تهج رد یعامتجا

 زا یتخانشناور و یعامتجا تیامح فده اب یسنج تیوه لالتخا یهدناماس یتیامح یعرف

 زا ار یسنج تیوه لالتخا هب نایالتبم زا یعامتجا تیامح حرط لالتخا نیا هبالتبم دارفا

 يوفص باون دیهش نارحب رد هلخادم زکرم رد یشیامزآ تروص هب 1381 لاس مود همین

 هئارا هب زاین و نارهت رد دارفا نیا هعجارم هب طوبرم تالکشم هب هجوت اب و ارجا نارهت ناتسا

 نارحب رد هلخادم زکارم هیلک رد تیلاعف نیا نونک ات 1386 لاس زا و دارفا نیا هب تامدخ

  .ددرگ یم ارجا روشک رسارس

 و یگداوناخ ،يدرف ياه نارحب رد هلخادم زکارم رد تیلاعف نیا تسا حیضوت هب مزال

 .درادن يا هناگادج زکرم و دوش یم ارجا یعامتجا

 :فده هورگ

 هارمه هب نارحب رد هلخادم زکرم هب هدننک هعجارم یسنج تیوه لالتخا هب التبم دارفا هیلک

  ناشیاه هداوناخ

 ، يدرف ياه نارحب رد هلخادم زکارم هب فرعم دوخ تروص هب دارفا نیا :شریذپ هوحن

 .دنوش یم شریذپ ...و ینامرد زکارم ، اهداهن ، اهنامزاس زا یفرعم ای و  یعامتجا و یگداوناخ

 .سانش ناور رفن کی ،یعامتجا راکددم رفن کی :یصصخت يورین
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 :ارجا دنیآرف

 .هدننک هعجارم يارب هدنورپ لیکشت و شریذپ -1

 يراکددم  ياه یبایزرا ماجنا،)يراکددم ،یسانشناور ( یصصخت ياهدحاو ریاس هب عاجرا -2

  .یکشزپناور و یسانش ناور و یعامتجا

 .یسانش ناورو یعامتجا يراکددم یصصخت تامدخ هئارا-3

  . )يزاسدنمناوت و ینامرد ياه هنیزه کمک (  یلام تامدخ هئارا-4

 :96 لاس رد تاعالطا و رامآ

 

 زکارم دادعت شریذپ دادعت

 ددرگ یم هئارا تامدخ نارحب رد هلخادم زکرم رد رفن 446

 

 قالط شهاک روظنم هب هداوناخ رد هلخادم و يریگشیپ )و

 قالط شهاک روظنم هب هداوناخ رد هلخادم -1

 لوصا  يریگراکب اب یتسیزهب نامزاس هبرجتاب و دهعتم ،صصختم ياهورین،تیلاعف نیا رد

 هداوناخ یعامتجا يراکددم ، هرواشم ، یسانشناور ، ینامرد ناور ، ینامرد هداوناخ یملع

 تالکشمو لئاسم هبناج همه تخانش و نیجوز یتخانش – یفطاع تالالتخا یسررب هب ... و

 هنیمز و هدومن يرای تافالتخا عفر رد ار قالط یضاقتم نیجوز ، هتخادرپ نوگانوگ داعبا رد

 شیازفا فده اب تامدخ نیا .دنیامن یم مهارف ار هداوناخ ماجسنا و ظفح و شزاس ياه

 و نآ زا یشان ضراوع و قالط شهاک و يریگشیپ ،یگداوناخ طباور يرادیاپ و يدنمتیاضر

 شهاک و یتظفاحم لماوع شیازفا و یقوقح و یعامتجا -یناور یصصخت تالخادم قیرط زا

  .ددرگ یم هئارا هداوناخ رد رطخ لماوع

 نوچمه قالط شهاک و لرتنک صوصخ رد نامزاس ياه تسایس ياتسار رد نینچمه

 ریگارف ياه همانرب رب زکرمت ،قالط هلاسم اب دروخرب رد عماج و رگن لک درکیور نتشاد

 و یتلود ریغ شخب ياه تیفرظ زا هنیهب هدافتسا ،یشخب نیب تالماعت شیازفا ،هناریگشیپ

 ققحت و قالط شهاک و لرتنک رما رد یلوتم ياه نامزاس رد رتشیب هچ ره ییازفا مه داجیا

 هرواشم تامدخ زکارم شیازفا و لاسره رد قالط يدصرد 4 شهاک دننام یلم راک میسقت
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  هبناج راهچ همان مهافت و هداوناخ ناینب میکحت و قالط شهاک صوصخ رد  جاودزا زا لبق

 و هییاضق هوق مرج زا يریگشیپ تنواعم ،روشک ترازو ،روشک یتسیزهب نامزاس  نیبامیف

 هناماس سیسات هب مادقا 96 لاس زا روشک یتسیزهب نامزاس  ،یگنهرف بالقنا یلاع ياروش

 ررقم و تسا هدیدرگ يزادنا هار ناتسا 21 رد نونکات هک تسا هدومن )میمصت( قالط

 .ددرگ يزادنا هار زین هدنامیقاب ياه ناتسا رد يراج لاس لوا همین نایاپ ات تسا هدیدرگ

 :یصاصتخا و یلک فادها

 : یلک فادها

 یگداوناخ طباور يرادیاپ و يدنمتیاضر شیازفا قیرط زا هداوناخ ناینب یلاعت و میکحت -1

 هداوناخ نوناک زا تنایص روظنم هب روشک رد نآ زا یشان ضراوع و قالط شهاک و يریگشیپ -2

  یعامتجا -یناور یصصخت تالخادم قیرط زا

 هداوناخ رد رطخ لماوع شهاک و یتظفاحم لماوع شیازفا -3

  :یئزج فادها

  قالط و جاودزا زا سپ و شیپ ياه هرواشم صوصخ رد یمومع یهاگآ شیازفا -1

 تراهم شرتسگ و يزاس هاگآ روظنم هب يا هرواشم و یشزومآ ياه همانرب نیودت و تیوقت -2

  جاودزا يارب مزال ياه

 زا سپ و شیپ يا هلخادم و يا هرواشم، یشزومآ تامدخ هب مدرم مومع یسرتسد شیازفا -3

  قالط و جاودزا

  قالط عویش و زورب شهاک ياتسار رد طبترم یتلود ریغ و یتلود ياهداهن يراکمه بلج -4

 ياز شنت لماوع شهاک تهج نیجوز یعامتجا تالکشم و لئاسم لح هب کمک و ییاسانش -5

  یگداوناخ تافالتخا زا یشان

  راگدنام شزاس ياه هنیمز داجیا و قالط ضرعم رد ياه هداوناخ ماجسنا ظفح -6

 تیعضو صوصخ رد یتسیزهب نامزاس طبترم ناسانشراک یصصخت یتروشم شقن تیوقت -7

 قالط عوقو تروص رد طبترم ماکحا هیلک و نادنزرف تناضح

 قالط زا سپ یگدنز تیفیک دوبهب و ءاقترا -8
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  ناکدوک اب حیحص دروخرب هوحناب هطبار رد نیجوز ياه تراهم و یهاگآ شیازفا -9

 قالط زا سپ ناکدوک اب نیدلاو طابترا موادت بسانم ياه هنیمز ندروآ مهارف -10

 نوناک زا تنایص ياتسار رد بسانم يزیر همانرب روظنم هب قالط رد رثؤم لماوع تخانش -11

   هعماج يزاس هاگآ و هداوناخ

 . اه هداوناخ يزاسدنمناوت -12

  هداوناخ هدننک تظفاحم یتکراشم و يا هعسوت تالخادم يارجا -13

  اه هداوناخ زا تبقارم لاعف ياه يریگیپ -14

 نانز و هداوناخ يزاس دنمناوت رتفد
 هب یبایتسد روظنم هب روشک یتسیزهب نامزاس نانز و هداوناخ يزاس دنمناوت رتفد

 ياههورگ یگدنز تیفیک ياقترا و تیامح ياتسار رد تامدخ هئارا اب ، دوخ هیلاع فادها

 ،تسرپرس دوخ نانز و نارتخد ، راوناخ تسرپرس نانز ( يزاسدنمناوت تیاهن رد و فده

 :دشاب یم لیذ حرش هب اهتیلاعف مها هک دیامن یم تیلاعف)...و دنمزاین ياه هداوناخ

 : )يرمتسم( دنمزاین ياه هداوناخ زا رمتسم تیامح .1
 هنایهام ، ششوپ تحت ياه هداوناخ و دارفا یگدنز هیلوا ياه هنیزه نیمأت روظنم هب

 زا تسا هدش نییعت)رتشیب و هرفن 5،4،3،2،1 ( راوناخ دعب ساسارب هک یتباث غلبم

 دودح 98 لاس رد .دوش یم  تخادرپ اهنآ هب لایر 000/5160 ات لایر 000/1080

 .دنراد رارق يرمتسم تفایرد ششوپ تحت راوناخ 250000

 :راوناخ تسرپرس نانز رایمه هورگ .2

 هعسوت فده اب و یگدنز تیفیک ءاقترا درکیور اب 79 لاس زا روشک یتسیزهب نامزاس

 فده هعماج رد یعامتجا ياه بیسآ شهاک و يروابدوخ ءاقترا ، يزاس تیفرظ ، یعامتجا

 هب رایمه ياههورگ يزادنا هار هب مادقا ، يزاسدنمناوت هب یتیامح درکیور رییغت نینچمه و

 نیا رد تیوضع .تسا هدومن راوناخ تسرپرس نانز يزاس دنمناوت و ییازفا ناوت روظنم

 هعماج یگتسباو مدع ،نامزاس ياهتیامح هخرچ ندش ینالوط زا يریگولج بجوم اه هورگ

 تسرپرس نانز یعامتجا ،یناور ،يداصتقا ییاکتادوخ شیازفا ،اه تیامح نیا هب فده

 زا شیب نونک ات اتسار نیا رد .  .ددرگ یم ناشیا رد اهتراهم و شزومآ حطس ءاقترا و راوناخ

 یم تیلاعف هب لوغشم راوناخ تسرپرس نز 7000 تیوضع اب و روشک رسارس رد هورگ1400

 ياهنوناک حرط اههورگ نیا تیوقت و دشر و يزاس هکبش روظنم هب رگید يوس زا .دنشاب

 یناسر زور هب روظنم هب .دش هتشاذگ ارجا دروم هب و يزیر همانرب رایمه ياههورگ یناتسا
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 یلم تروص هب زین همانرب نیا یتاعالطا کناب ،روکذم ياههورگ یفیک و یمک تاعالطا

 نیا يارجا دنور لوط رد .تسا هدش هتشاذگ ارجا دروم هب روشک رسارس رد و یحارط

 ارجا زین رایمه ياههورگ ءاضعا و ناسانشراک یهارمه اب یعماج و قیقد ياهشزومآ ،همانرب

 .ددرگ یم

 یتنرتنیا هاگش ورف نیلوا  ناونع هب،رایمه یجید هاگش ورف نامه ای تیاس بو يزادنا هار
 نیا ییارجا ياه درواتسد رگید زا رایمه ياه هورگ راوناخ تس رپرس نانز تالوصحم
 تالوصحم هیارا رازاب نیلوا  ناونع هب هاگشورف نیا درف هب رصحنم یگژیو .  دشاب یم همانرب

  .نامزمه تروصب یناریا دصردص تامدخ و

 و الاک شورف  قیفلت نکیل دنز ادرپ یم لوصحم هیارا  هب امومع ،یلعف نیالنآ ياه تکرام
 هیلک ندوزفا تیلباق تیاس نیا انمض. دشاب یم تیاس نیا درف هب رصحنم یگژیو ،تمدخ

  . تسا اراد زینار یتسیزهب نامزاس فده هعماج تامدخ و تالوصحم
 

 :يدنویپ يرادکناب درکیور اب درخ یلام نیمأت همانرب .3
 
 مه زونه  ،فده هعماج يزاسدنمناوت يارب یتسیزهب نامزاس ناوارف ياهشالت دوجو اب       

 ناکما ،طیارش دجاو يامرفراک ای و هقیثو و نماض نتشادن لکشم لیلدب نانآ زا يدادعت

 نیا یلام تالکشم تسا مّمصم یتسیزهب نامزاس اذل ،تسا هدشن رسیم نانآ يزاسدنمناوت

 « مان هب يرازبا اب و » درخ یلام نیمأت « مان هب  يدیدج درکیور اب ار فده هعماج زا هورگ

 یهورگ يزاسدنمناوت درکیور اب حرط نیا .دهد شهاک يدودح ات » یلام رایدوخ ياه هورگ

 دوبهب  قیرط زا تبون تشپ و ششوپ تحت ریذپ بیسآ و دنمزاین ناناوج و نانز يدرف و

 ریذپ کناب ، هورگ لیکشت( یعامتجا هیامرس ياقترا ، )زادنا سپ تالیهست هئارا( تشیعم

 ( ییاز لاغتشا ،  یگدنز و لاغتشا ياهتراهم شزومآ ،) فراعتم نماض و هقیثو نودب ندومن

 ياهداهن شرتسگ و داجیا ،) يداصتقا طسوتم و کچوک ياه هاگنب و اهدحاو هعسوت و داجیا

 ناونع هب ،" رایدوخ ياه هورگ"  ناونع تحت ءاضعا تیکلام اب یلحم نادرگ دوخ کچوک
 يژولونکت و نونف ساسارب فده ياه هورگ يزاسدنمناوت رد ورشیپ و نیون عجرم لدم کی

 نیب  هسسوم يراکمه اب همانرب نیا يارجا  .دشاب یم ارجا لاح رد روشکرد هدش یموب

 و هداوناخ يزاسدنمناوت رتفد راک روتسد رد 1386 لاس زا يزرواشک کناب و كات یللملا

 لاس لوا ههام هن نایاپ ات همانرب درکلمع و تفرگرارقروشک یتسیزهب  یعامتجاروما نانز

  :دشاب یم لیذ حرش هب 98

 رد هورگ ره رد رفن 16 نیگنایم اب رایدوخ هورگ 3700 يزاسدنمناوت و لیکشت ×

 ) روشک ناتسا 21 ناتسرهش 112  رد ( اتسور 1508 حطس
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 همانرب رد ییاتسور قطانم دمآرد مک ناناوج و نانز زا رفن 60000 زا شیب تیوضع ×

  )نانز دصرد 93(

 درخ ياهزادنا سپ لایر درایلیم 221 تشابنا و يروآ عمج ×

  لایر درایلیم 453 غلبم هب اه هورگ طسوت یلخاد ماو هرقف رازه 79 تخادرپ ×

 اه هورگ هب لماع کناب طسوت لایر درایلیم 1030 غلبم هب ماو هرقف 3535 تخادرپ ×

 

 : یتیلباق رقف شهاک درکیور ابروحم عامتجا يزاسدنمناوت همانرب .4
 بختنم ناگدنیامن و مدرم تکراشم زا هدافتسا اب یلحم عماوج يزاسدنمناوت روظنم هب

 هب تبسن يراکددم ياه کینیلک يراکمه اب ساسا نیا رب .دیآ یم رد ارجا دروم هب ،نانآ

 ،یجنسزاین سپس .دوش یم مادقا رهش بختنم قطانمو اه هلحم نکاس مدرم یهدناماس

 لاس رد حرط درکلمع.دش دهاوخ ماجنا مدرم طسوت يا هلخادم ياه همانرب يارجا و نیودت

 .دشاب یم هلحم128 دادعت هب 97

 

 : يریاشعو ییاتسور نارتخد و نانز یعامتجا همیب .5
 هرهب ، راوناخ تسرپرس نانز يزاسدنمناوت روظنم هب يداینب و مهم تامادقا زا یکی

 تحت يریاشع و ییاتسور نانز ور نیا زا .دشاب یم دوجوم یعامتجا ياه همیب زا يدنم

 هرهب يریاشع و ییاتسور همیب قودنص يا همیب ششوپ زا روشک یتسیزهب نامزاس ششوپ

 یم تخادرپ یتسیزهب نامزاس و روکذم قودنص تکراشم اب ناشیا همیب قح و هدش دنم

 همیب عون نیا ششوپ تحت ،ییاتسور نارتخد و نانز زارفن51500 دادعت 98 لاس رد .دوش

 . دنتفرگ رارق

  : ششوپ تحت يرهش راوناخ تسرپرس نانز یعامتجا نیمأت همیب .6

 عبانم لحم زا » اه هنارای يزاسدنمفده « نوناق 7 هدام » ب « دنب يارجا ياتسار رد

 تحت راوناخ تسرپرس نانز  يزادرپ همیب و شریذپ هب تبسن ،يزاسدنمفده زا لصاح

 دادعت 98لاس رد . تسا هتفرگ تروص  مزال تامادقا ،لاس 50 ات 18 يرهش ششوپ

 . دنتفرگ رارق همیب عون نیا ششوپ تحت،فده هعماج يرهش نانز زارفن 50500

  :)یعامتجا روما هزوح فده هعماج ( یلغش يزاس هدامآ .7
 ، يداصتقا طیارش هب هجوت اب  راک يایوج نایوجددم نآ یط هک تسا يدنیارف       

 بسک ار مزال ياه شزومآ رظن دروم هفرح و لغش هب دورو تهج دوخ یگنهرف و یعامتجا

 ياه تراهم ،راک و بسک و ینیرفآراک ياه تراهم يریگارف لماش اهشزومآ نیا . دنیامن یم
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 طیحم رد ینمی ا لوصا ، یعامتجا نیمأت و راک نیناوق اب ییانشآ ،يا هفرح و ینف ، یگدنز

 و یعامتجا نیمأت ياه همیب يایازم زا  ناگدنریگ تمدخ ندومن هاگآ و یناسر عالطا  ، راک

  )97لاس رد رفن000/9 زا شیب شزومآ ( .دشاب یم  یناگرزاب

  : قالط رد هداوناخ زا تبقارم رد یعامتجا يراکددم یصصخت تالخادم  .8
 نونف صوصخ رد نیون ياهدرواتسد زا يدنم هرهب اب  یعامتجا يراکددم ياه کینیلک

 Advocacy  ( یبای تیامح يزیر همانرب ،) case management ( دروم تیریدم

planning( کی ساسا رب يریگیپ و يزروراک ،موادم شزومآ دنیآرف کی یط زا سپ 

 داهن زا تبقارم هب يزاس میت ياه شور زا يریگ هرهب اب هتفرشیپ يا هلخادم لکتورپ

  .دنزادرپ یم قالط طیارش رد هداوناخ

 لک یعامتجا يراکددم ياه کینیلک رد لغاش یعامتجا ناراکددم زا رفن 200 نونکات

 رفن 29 يارب و هدش دنم هرهب اه شزومآ نیا زا يا هقطنم یشزومآ هرود 7 یطروشک

  تسا هتفرگ تروص يزومآزاب

 یصصخت تامدخ نیا زا قالط ضرعمرددنمزاین هداوناخ 7000 زا شیب  97 لاس ردو

  .دنا هتشگ دنم هرهب

 

 : نکسم هعیدو تخادرپ هب کمک .9
 ناونع هب یغلبم ،ششوپ تحت نایوجددم يارب بسانم نکسم نیمأت هب کمک روظنم هب

 ، نکسم هراجا لیبق زا یتامادقا صوصخ نیا رد .دوش یم تخادرپ ناشیا هب نکسم هعیدو

  97لاس رد .دوش یم  ماجنا نامزاس طسوت زین ینوناق و یقوقح ياه يریگیپ و دادرارق دقع

 . دنا هدرک تفایرد نکسم هعیدو هنیزه کمک ششوپ تحت ياه هداوناخ زا رفن1400 دودح

 

 : يزاسدنمناوت رتفد ششوپ تحت ياه هداوناخ نایوجشناد هیرهش تخادرپ .10
 همادا هب اهنآ قیوشت و ششوپ تحت ياه هداوناخ نادنزرف لیصحت حطس ءاقترا روظنم هب

 هداوناخ نیا يوجشناد نادنزرف لیصحت هیرهشزا یشخب 79لاس زا ،هیلاع تالیصحت

 وضع وجشناد 15000 زا شیب 97 لاس رد .دوش یم تخادرپ یتسیزهب نامزاس طسوت،اه

  .دنا هدش دنم هرهب هاگشناد هیرهش تخادرپ هنیزه کمک زا ششوپ تحت ياه هداوناخ

 

 : ششوپ تحت نازومآ شناد یلیصحت تیعضو دوبهب .11
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 ، ششوپ تحت ياه هداوناخ نادنزرف یلیصحت تفا و لیصحت كرت زا يریگولج روظنم هب

 هنیزه کمک نیا. ددرگ یم تخادرپ اهنآ هب یلیصحت هنیزه کمک ناونع تحت یغلبم هنایهام

 اه هداوناخ رد زومآ شناد 000/77دودح هلاس ره .تسا توافتم یلیصحت عطاقم کیکفت هب

 . دننک یم هدافتسا تامدخ نیا زا ششوپ تحت ي

 

 : اهولق دنچ هب یعامتجا تامدخ هئارا .12
 مهارف نینچمه و هداوناخ کی رد نامزمه دازون دنچ دلوت زا یشان ياهراشف شهاک روظنم هب

 ولقدنچ نادنزرف ياراد دنمزاین ياه هداوناخ هب ، اهنآ لداعتم شرورپ و دشر ناکما ندرک

   ) 98لاس رد ولقدنچ كدوک40000( .دوش یم هئارا یعونتم تامدخ

 

 تسرپرس نانز روکذ نادنزرف زا یکی تهج يزابرس تیفاعم تالیهست هئارا .13
 :رسمه دقاف ششوپ تحت راوناخ

  )ررکم 44 هدام( یمومع هفیظو تمدخ نوناق زا يداوم حالصا نوناق يارجا ياتسار رد     

 ترورض هرود تمدخ ماجنا زا نامزاس ششوپ تحت رهوش دقاف ناردام روکذ نادنزرف زا یکی

 ماظن هزوح هب  همان یفرعم هئارا و مزال ياه یسررب هلمج زا هطوبرم روما هک تسا فاعم

 .دریذپ یم تروص نامزاس طسوت هفیظو

 :ناشیا هداوناخ ءاضعا و راوناخ تسرپرس نانز هژیو یگدنز ياهتراهم شزومآ .14

 تسا يدراوم زا ناشیا هداوناخ ءاضعا و راوناخ تسرپرس نانز يارب یگدنز ياهتراهم شزومآ

 زا هطبار نیا رد .تسا هتفرگ رارق دیکات دروم نآ ترورض و تسا هدوب رظن دروم هراومه هک

 ،نامزاس يریگشیپ زکرم اب هدش ماجنا تاقفاوت اب و هدمآ لمع هب ياهیریگیپ اب 1392 لاس

 و ماجنا مزال تامادقا و يزیر همانرب هطبار نیا رد هلاسره و هدیدرگ رسیم مهم نیا

  .ددرگ یم هئارا ناشیا هب زاین دروم ياهشزومآ

 :ششوپ تحت ياه هداوناخ هیذغت دوبهب -15 

 تبون تشپ و ششوپ تحت تسرپرس نز ياه هداوناخ هب ییاذغ دبس هئارا  حرط نیا رد

 ، ولق دنچ دنزرفو لاسدرخ دنزرف ياراد دنمزاین ياه هداوناخ تیولوا اب تیامح تفایرد

 تحت طیارش دجاو دنمزاین هدریش و رادراب نانز،الاب هب رفن 3 راوناخ دعب اب ياه هداوناخ

 دروم ییاذغ تیفیک دوبهب و حالصا  ،تمالس تیعضو ءاقترا روظنم هب  ،نامزاس ششوپ

 یفاک ياذغ هب تسرپرس نز ياه هداوناخ یسرتسد حطس شیازفا نینچمهو ناشیا هدافتسا

  .دریذپ یم تروص اهناتسا مورحم ياهناتسرهشرد

 :ششوپ تحت ياه هداوناخ نانز یمسج تمالس-16
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 نیریاس زا شیب ،یعامتجا تالکشم و لئاسم عاونا ضرعم رد راشقا زا یکی ناونع هب نانز

 هتسد نآ نایم نیا رد .دنریگ یم رارق یناور ياهراشف و یعامتجا ياه ضیعبت ضرعم رد

 از بیسآ لماوع اب دنتسه یگداوناخ ياه تیلوئسم راد هدهع یلیالد هب هک ینانز زا

 ضرعم رد رتشیب اذل ،دنشاب یم هجاوم ... و دمآرد نتشادن ،يداوس مک ،يراکیب نوچمه

 ،راوناخ تسرپرس نانز لماش ًامومع هورگ نیا   .دنریگ یم رارق یمسج ياه يرامیب

 ، اه بیسآ نیا شهاک روظنم هب نیاربانب .دنشاب یم تسرپرسدوخ نانز و نارتخد

 ناونع هب زین یغلبمو دریگ یم ماجنا هلاسرهراوناخ تسرپرس نانز  یمسج يرگلابرغ

 زا رفن 7000 زا شیب 97 لاس رد.ددرگ یم تخادرپ رامیب دارفا يارب نامرد هنیزه کمک

 .دندش دنم هرهب) يرگلابرغ( همانرب نیا زا ششوپ تحت نانز

 :ششوپ تحت يا هداوناخ يرورض مزاول نیمأت هب کمک-17

 نیرت دنمزاین زا  ششوپ تحت ياه هداوناخ صوصخلا یلع یتسیزهب  نامزاس فده هعماج

 دنمزاین و رثوم تسرپرس نتشادن لیلدب هعماج زا رشق نیا . دنوش یم بوسحم هعماج راشقا

 ، لاچخی دننام یگدنز يرورض مزاول هلمج زا یگدنز ياه هنیزه نیمات هب رداق ندوب

 لحم زا  اه هداوناخ زاین هب هجوت اب نانآ  هیلوا و يرورض مزاول اذل .دنشاب یمن ...و نویزیولت

 .ددرگ یم نیمات هیریخ تاسسوم و نیریخ کمک هب و نامزاس تارابتعا

 هداوناخ ياه هدنورپ يراذگاو( یتلودریغ زکارم  زا یصصخت تامدخ دیرخ -18
  :) ششوپ تحت ياه
 تامدخ هئارا ، یتلود ریغ شخب ناوت زا هدافتسا و تلود يرگ يدصت مجح شهاک روظنم هب

 ،یعامتجا يراکددم ياه کینیلک قیرط زا ششوپ تحت ياه هداوناخ زا یشخب هب یعامتجا

 یم ماجنا روشک رسارس رد لاعف هیریخ تاسسوم نینچمه و یصصخت تامدخ ياه عمتجم

 هتفریذپ تروص 98 لاس رد هدنورپ000/155 دودح يراذگاو هب طوبرم تامدخ دیرخ .دوش

 .تسا

 :رتفد اب راکمه یناسنا يورین شزومآ -19
 ، رتفد فلتخم ياهتیلاعف رد راک هب لوغشم دارفا ياهتراهم و شناد حطس شیازفا روظنم هب

 هطبار نیا رد.دوش یم هتشاذگ ارجا دروم هب و يزیر همانرب زاین دروم و فلتخم ياهشزومآ

 ارجا و يزیر همانرب یتلود ریغ و یتلود هورگ ود يارب رتفد اب طبترم یناسنا يورین شزومآ

 لدم ود رد زاین دروم رابتعا نتفرگ رظن رد اب یشزومآ ياه هرود هطبار نیا رد .ددرگ یم

 . دوش یم هتشاذگ ارجا دروم هب و یحارط، بوصم ریغ و بوصم

 : راوناخ ناتسرپرس ي دنمناوت حوطس نییعت حرط يارجاو نیودت -20
 يزاسدنمناوتو یعامتجا ، یتیامح تامدخ يدنب حطس ماظن نیودت فده هب لین ياتسارد

 ياه يدنمناوت یبایزرا ینیع دهاوشرب ینتبم ندش یتایلمعو ششوپ تحت ياه هداوناخ
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 هداوناخ ناتسرپرس ياه يدنمناوت نالک ریوصتودیدرگارجاو نیودت، هیهت سایقم نیا دارفا

 .دیدرگ میسرت لماک تاییزج اب ششوپ تحت ياه

 
   هداوناخ هبش روما رتفد ياه تیلاعف

 ینوناق تادنتسم •

 یساسا نوناق 29 و 21 لوصا -

  یتسیزهب نامزاس لیکشت ینوناق هحیال هدحاو هدام -

 و 1392 بوصم تسرپرسدب و تسرپرسیب ناناوجون و ناکدوک زا تیامح نوناق -

 1394 بوصم نوناق 36 و 22 داوم ياههماننیئآ

 نوناق ییارجا هماننیئآ و 24/8/1371 بوصم تسرپرسیب ناکدوک و نانز نیمأت نوناق -

 1374 بوصم

 هب روشک یتسیزهب نامزاس ششوپ تحت ناروجحم تمومیق يراذگاو نوناق هدحاو هدام -

 نوناق ییارجا هماننیئآ و 1376 حلاص هاگداد طسوت میق نییعت نامز ات روکذم نامزاس

 1376 بوصم

 تلود یلام تاررقم زا یشخب میظنت نوناق 26 هدام -

   يروشک تامدخ تیریدم نوناق 24 هدام -

 یلصا تیرومام •
 ییاضق عجرم يوس زا هدش یفرعم تسرپرسدب و تسرپرسیب ناناوجون و ناکدوک زا تبقارم

   میهافم فیرعت -

 و تیامح فده اب هک تسا یتامادقا هعومجم :تسرپرسدب ای تسرپرسیب كدوک شریذپ -

 هب ییاضق ماقم فرط زا هدش یفرعم تسرپرسدب و تسرپرسیب كدوک قوقح زا تنایص

 هب تامدخ هئارا یگنوگچ و اهزاین یبایزرا ،تبقارم هویش نییعت و روشک یتسیزهب نامزاس

 .دوشیم ماجنا يو

 زا تقوم ای میاد روط هب هک تسا یکدوک :روشک یتسیزهب نامزاس یتسرپرس تحت كدوک •

 يارب يدج تارطخ لامتحا یلصا هداوناخ رد روضح ای هدش مورحم یلصا هداوناخ طیحم

 ماقم یفرعم اب ناکدوک نیا ؛دراد هارمه هب وا تینما و یعامتجا ،یفطاع ،یمسج تمالس

 هک دنوش یم هدرپس یتسیزهب نامزاس هب یتسرپرس و تبقارم تیعضو یسررب يارب ییاضق

 .دنوش یم هدناوخ كدوک لمعلاروتسد نیا رد
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 كدوک ناونع هب لاس هدجه زا رتمک نس اب هک تسا يدرف :روشک یتسیزهب نامزاس دنزرف -

 شریذپ روشک یتسیزهب نامزاس يزورهنابش تبقارم متسیس رد تسرپرسدب و تسرپرسیب

 نامزاس نیا رمتسمریغ و رمتسم تامدخ زا )نس نتفرگ رظن رد نودب( رضاح لاح رد و هدش

 .دوشیم دنمهرهب صیخرت زا سپ ای تبقارم تدم لوط رد

 ییاهتیلاعف هعومجم :روشک یتسیزهب نامزاس یتسرپرس تحت كدوک زا هناخ رد تبقارم -

 هناخ رد روشک یتسیزهب نامزاس یتسرپرس تحت كدوک شرورپ و تبقارم نآ یط هک تسا

 عاونا زا یکی هناخ زا روظنم .دریذپیم تروص هعماج ای هداوناخ هب يو قفوم لاقتنا فده اب و

 .تسا تسرپرسدب ای تسرپرسیب ناکدوک يزورهنابش يرادهگن زکارم

 :)تسرپرسدب و تسرپرسیب ناکدوک يزورهنابش يرادهگن زکرم( ناناوجون و ناکدوک هناخ -
 هدش سیسأت نامزاس نآ زا زوجم بسک اب ای روشک یتسیزهب نامزاس طسوت هک تسا يزکرم

 ار تسرپرسدب و تسرپرسیب ناکدوک دوخ ینوناق فیاظو ساسارب و نآ تراظن تحت و

 ناکدوک نیا مئاد ای تقوم لاقتنا هنیمز و دراد هدهع رب ار اهنآ شرورپ و يرادهگن و هتفریذپ

 ود هب )ناگوابون هناخ و هاگراوخریش زا ریغ( زکارم نیا .دزاسیم مهارف هعماج ای هداوناخ هب ار

 هناخ ،هاگراوخریش ،تقوم تبقارم زکرم لماش و دنوشیم میسقت هنارتخد و هنارسپ هتسد

 .دنتسه يزاسهدامآ هناخ و ناگوابون هناخ ،ناناوجون و ناکدوک هناخ ،یتیبرت هناخ ،ناگوابون

 هک تسا يزکرم :روشک یتسیزهب نامزاس یتسرپرس تحت كدوک تقوم تبقارم زکرم -

 تراظن تحت و هدش سیسأت روشک یتسیزهب نامزاس زا زوجم بسک اب یقوقح صخش طسوت

 ( هداوناخ ای هناخ هب دورو زا لبق و شریذپ زا سپ ار نامزاس نیا یتسرپرس تحت كدوک ،نآ

 صیخشت روظنم هب و یناور و یمسج ،یعامتجا طیارش یسررب فده اب ،)نیزگیاج ای یتسیز

  .دنکیم يرادهگن يزورهنابش تروص هب زور 21 تدم يارب تبقارم عون

 تحت كدوک و هدش سیسأت روشک یتسیزهب نامزاس طسوت هک تسا يزکرم :هاگراوخریش  -

 دشر بسانم طیارش زا يرادروخرب روظنم هب مامت لاس شش نس ات ار نامزاس نیا یتسرپرس

 .دهدیم رارق يزورهنابش تبقارم تحت ،یصصخت تامدخ و هبناج همه شرورپ و

 روشک یتسیزهب نامزاس زا زوجم اب یقوقح صخش طسوت هک تسا يزکرم :ناگوابون هناخ -
 هس ینس هدر رد ار نامزاس نیا یتسرپرس تحت ناکدوک ،نآ تراظن تحت و هدش سیسأت

 و شرورپ و دشر بسانم طیارش زا يرادروخرب روظنم هب ،مامت لاس شش ات مامت لاس

 .دهدیم رارق يزورهنابش تبقارم تحت یصصخت تامدخ

 یتسیزهب نامزاس زا زوجم بسک اب یقوقح صخش طسوت هک تسا يزکرم :یتیبرت هناخ -

 ياراد هک ار نامزاس نیا یتسرپرس تحت كدوک ،نآ تراظن تحت و هدش سیسأت روشک

 يرادروخرب روظنم هب ،لاس کی ات هام شش ینامز عطقم رد تسا یفطاع و يراتفر تالالتخا
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 تحت ،ياهرواشم و یعامتجا يراکددم ،یسانشناور ،یکشزپناور یصصخت تامدخ زا

 .دهدیم رارق يزورهنابش تبقارم

 نامزاس زا زوجم بسک اب یقوقح صخش طسوت هک تسا يزکرم :ناناوجون و ناکدوک هناخ -

 رد ار نامزاس نیا یتسرپرس تحت ناکدوک ،نآ تراظن تحت و هدش سیسأت روشک یتسیزهب

 ای یتسیز( هداوناخ هب لاقتنا نامز ات تقوم تروص هب ،لاس هدجه زا رتمک ات تفه ینس هدر

 .دهدیم رارق يزورهنابش تبقارم تحت ،سنج و نس کیکفت هب هعماج ای )نیزگیاج

 نامزاس زا زوجم بسک اب یقوقح صخش طسوت هک تسا يزکرم :يزاسهدامآ هناخ -

 لاقتنا يارب يزاسهدامآ فده اب و نامزاس نیا تراظن تحت و هدش سیسأت روشک یتسیزهب
 ياراد دنزرف ،يدنورهش و یعامتجا ياهتیلوئسم شریذپ و )صیخرت( لقتسم یگدنز هب

 يزورهنابش تبقارم تحت ار روشک یتسیزهب نامزاس طوبرم لمعلاروتسد رد جردنم طیارش

 .دهدیم رارق

 هعومجم :روشک یتسیزهب نامزاس یتسرپرس تحت كدوک زا هداوناخ رد تبقارم -

 یتسیزهب نامزاس یتسرپرس تحت كدوک شرورپ و تبقارم نآ یط هک تسا ییاهتیلاعف

 و يردپدج و ردام و ردپ ( یتسیز هداوناخ دزن شرورپ و تبقارم شور ود قیرط زا روشک
 .دریذپیم تروص نیزگیاج هداوناخ ای ) یصو

 يزاسدنمناوت فده اب نودم و هبناج همه تسا یمادقا هعومجم :هداوناخ رد تبقارم همانرب -

 یمیت راک طباوض تیاعر اب ؛نانآ شریذپ ودب زا هک ناکدوک ياهزاین عفر و یعامتجا ،يدرف

 ياهتیلاعف هعومجم روحم همانرب نیا .دریگیم رارق مزال يرگنزاب دروم و رورم ،نیودت

 .تسا كدوک ره اب طبترم یشرورپ و یتیبرت

 نامزاس یتسرپرس تحت كدوک یتسرپرس هک تسا يراوناخ ای هداوناخ :نیزگیاج هداوناخ -

 ییاضق مکح اب مئاد تروص هب ای ،تقوم نیما ییاضق مکح اب تقوم تروص هب ار یتسیزهب

 .دریگیم هدهع رب ،یگدناوخدنزرف

 زا لکشتم تسا یمیت :تسرپرسدب و تسرپرسیب ناکدوک يرادهگن زکرم رد تبقارم میت -

 ناکدوک هب تمدخ هئارا هویش و يزیرهمانرب ،تبقارم روما رب طلسم ياهفرح و صصختم دارفا

 نامزاس تسرپرسدب و تسرپرسیب ناکدوک يزورهنابش يرادهگن زکارم رد تبقارم تحت

 رد هک یعامتجا راکددم و یتیبرت روما سانشراک ،سانشناور ،ریدم لماش روشک یتسیزهب

 هب مادقا يو تکراشم اب ناکمادح ات ،دنزرف ره فلتخم ياهزاین ییاسانش اب یمیت راک بلاق

 .دیامنیم هدش يدنبنامز یصصخت همانرب يارجا و نیودت

 كدوک زا يرادهگن ياههنیزه زا یشخب نیمأت روظنم هب هک تسا یغلبم :هنایهام دادما -

 یتسیزهب نامزاس دنزرف هب ای نیزگیاج ای یتسیز هداوناخ هب تسرپرسدب و تسرپرسیب
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 طسوت يو هب ،هفیظو ماظن تمدخ ماجنا لوغشم ای هاگشناد رد لیصحت هب لوغشم روشک

  .دوشیم تخادرپ روشک یتسیزهب نامزاس

 ساسارب ریگبدادما نادنزرف یتشیعم – يداصتقا ياهانگنت عفر روظنم هب :يدروم کمک  -

 یعامتجا روما نواعم ،هداوناخ هبش لوئسم سانشراک ،یعامتجا راکددم داهنشیپ و رظن

 رابتعا صیصخت تروصرد یلام عماج لمعلاروتسد و یصصخت لمعلاروتسد قباطم یغلبم

 .دش دهاوخ تخادرپ دادما هدنریگ ای دنزرف هب زاین دروم

 رد ناتسا حطس رد تراظن و يریگمیمصت عجرم نیرتیلاع :ناتسا هداوناخ هبش هتیمک  -

 هب لاقتنا و شریذپ هلمج زا ناتسا یتسیزهب یتسرپرس تحت ناکدوک هب طوبرم روما هیلک

 داتسرد هتیمک نیا .دشابیم ... و لقتسم یگدنز ،ریذپدنزرف هداوناخ ،یتسیز هداوناخ

 نواعم ،ناتسا یتسیزهب لک ریدم :زا دنترابع هتیمک ءاضعا .تسا رقتسم ناتسا یتسیزهب

 سانشراک ،ناتسا هداوناخ هبش شخب لوئسم سانشراک ،ناتسا یعامتجا روما

 ناتسا یقوقح سانشراک ،ناتسا یگدناوخدنزرف

 و يدرف تیوه ظفح روظنم هب هک تسا یتاعالطا و كرادم ،تادنتسم هیلک : هدنورپ -

 یم يرادهگن و تبث دنزرف ره هب هدش هیارا تامدخ زا نارظان و نانکراک عالطا و یگداوناخ

 لیکشت ریز کیکفت هب و يدارفنا تروصب دنزرف ره يارب و هنامرحم تروص هب اههدنورپ دوش

 :دوش یم

  یعامتجا يهدنورپ -

 یسانشناور يهدنورپ -

 یتشادهب يهدنورپ -

 یلیصحت يهدنورپ -

 شریذپ طیارش •
 و تبقارم( تامدخ زا يرادروخرب تهج ییاضق ماقم همانیفرعم اب و لیذ لیالد هب ناکدوک

  :دنوشیم شریذپ هداوناخ هبش شخب رد )شرورپ

  تسرپرس اهنت ای ناتسرپرس توف -1

  تسرپرس اهنت ای ناتسرپرس ندوب ینادنز -2

   تسرپرس اهنت ای ناتسرپرس ندش رثالا دوقفم -3

  كدوک ندوب هیوهلا لوهجم -4

 بیسآ صاخ طیارش دوجو لیلد هب و ییاضق ماقم مکح اب ناتسرپرس تیحالص مدع -5

 ،یسنج ،یحور -یفطاع ،ینامسج( دیدش  راتفر ءوس لیبق زا هداوناخ رد كدوک يارب يریذپ

   )دراوم همه زا یبیکرت ای تلفغ و یهجوتیب
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 ،یمسج تمالس هب هک هداوناخ رد یناور ياهيرامیب و جالعلابعص ریگاو ياهيرامیب -6

 .دناسریم بیسآ كدوک هبناج همه یلاعت و دشر ،یناور

 كدوک یلاعت و دشر ،یناور ،یمسج تمالس هک یتروصرد ناتسرپرس ای تسرپرس دایتعا -7

  .دهد رارق هرطاخم دروم ار

 تیلولعم ياراد نادنزرف شریذپ •

 ،قلطم ياونشان ،انیب همین ،انیبان ناکدوک هلمج زا نامزاس یتسرپرس تحت لولعم ناکدوک-1

 هک يزرم دح رد - ینهذ نیلولعم نینچمه و یتکرح – یمسج نیلولعم ،عورصم ،اونش همین

 -دنهد قیبطت تبقارم ياههمانرب اب ار دوخ تیعضو دنناوت یم دوش صخشم تست ماجنا اب

 4246/1/820 هرامش هب لولعم تسرپرس یب ناکدوک يزاس لماش حرط ییارجا طباوض قبط

 نیبامیف  26/10/1379 خروم 8901/1/822 هرامش همان مهافت وریپ ،1/12/1385 خروم

 شریذپ دنناوت یم ناناوجون و ناکدوک ياه هناخ رد یشخبناوت و یعامتجا روما تنواعم

  .دندرگ

 لماک هب طونم ناناوجون و ناکدوک ياه هناخ رد رکذلا قوف ياه تیلولعم اب دارفا شریذپ -2

 زا هک دشاب یم )ADL( يرایدوخ ياه تراهم اب یگدنز هرمزور ياهتیلاعف نومزآ ندوب

 یم ماجنا رکذلاقوف كرتشم همان مهافت ساسارب ناتسا یشخبناوت یصصخت هتیمک قیرط

 .دریذپ

   تبقارم متسیس هب كدوک دورو هوحن •

 نوناق قباطم ناتسرهش یتسیزهب هرادا ای یگنهامه و شریذپ داتس طسوت هیلوا شریذپ -1

 نیا رد جردنم طباوض و )نامزاس یتسرپرس تحت( تسرپرس یب ناکدوک نانز و نیمأت

    :دریگیم تروص لیذ قیرط ود هب لمعلاروتسد

 ؛مدرم و تاسسؤم ،اهداهن تاشرازگ قیرط زا ای یماظتنا يورین یگنهامه اب ناکدوک :فلا

 عجارم قیرط زا ینوناق لحارم یط و هیلوا تاقیقحت زا سپ و دنریگ یم رارق ییاسانش دروم

  .دنوش یم یفرعم یتسیزهب نامزاس هب ییاضق حالصیذ

 یفرعم تامدخ زا هدافتسا تهج یتسیزهب ياهدحاو هبً اسار كدوک هک یتروصرد :هرصبت

 لحارم و یفرعم ییاضق عجرم هب كدوک تسا يرورض هیلوا هبحاصم ماجنا زا سپ دوش

   .ددرگ یط  شریذپ ینوناق

 ناکدوکً اسار یتسیزهب ياهدحاو ناکدوک تمالس ظفح روظنم هب يرارطضا دراوم رد :ب

 و كرادم نآ بقاعتم و دننک یم تقوم شریذپ  ،طباوض تیاعر اب ار لاس تفه زا رتمک

  .دننک یم مالعا و لاسرا ییاضق حالصیذ عجارم هب ار مزال ياه شرازگ

 كدوک شریذپ زا سپ مزال تامادقا •
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 كدوک تشگزاب تهج رد شالت تسیاب یم ؛شریذپ زا دعب تامادقا هیلک یلصا فده :فلا

 تروص لیذ تامادقا تسا يرورض انبم نیمه رب .دشاب )يردپ دج و ردام ،ردپ( نیدلاو دزن

  :دریذپ

  ینوناق یکشزپ كرادم و ییاضق عجرم همان یفرعم دخا -

 زا مزال تاعالطا بسک  روظنم هب  كدوک و كدوک هارمه درف اب یعامتجا راکددم هبحاصم -

   .یعامتجا يراکددم ياه شرازگ هیهت  و كدوک ناهارمه ،ناگتسب ،یگداوناخ تیعقوم

 ،شرازگ ،كرادم ( تاعالطا يروآ عمج ياه مرف لیمکت و هیلوا هدنورپ میظنت و لیکشت -

 .)یتخانشناور یبایزرا و تاصخشم و سکع

  هئارا و  یعامتجا يراکددم تامدخ زا هدافتسا اب نیدلاو دزن تشگزاب هنیمز رد شالت -

 زا يریگشیپ ياتسار رد ) يدروم ای یبناج ياه کمک ریاس و هنایهام دادما ( یلام ياهکمک

 .هداوناخ زا كدوک یئادج

 هب كدوک لاقتنا ،نیدلاو نادقف ای نیدلاو دزن كدوک تشگزاب ناکما مدع تروص رد -ب

 هداوناخ هبش هتیمک صیخشت و دیئات اب ) بلطواد ياه هداوناخ ای ناگتسب( نیزگیاج هداوناخ

  .ییاضق ماقم روتسد ذخا و ناتسا

 هناخ و تقوم هناخ هب كدوک لاقتنا ؛ ) ب ( و ) فلا ( دراوم رد تیقفوم مدع تروصرد  -ج

 تیعضو هب هجوت اب ناناوجون و ناکدوک هناخ ای یتیبرت هناخ ای ناگوابون و نالاهنون ،نادازون

  .كدوک

 تسرپرسدب و تسرپرسیب ناناوجون و ناکدوک زا تبقارم همانرب •
 و يردپدج ،ردام ،ردپ یقالخا تیحالص مدع ای ندشن هتخانش ای توف :تلع هب ناکدوک
 نامزاس یتبقارم متسیس هب  ییاضق عجرم طسوت ؛يرهق یلو يوسزا بوصنم یصو

 .دنوشیم یفرعم یتسیزهب

 نانآ تابثاب و نمیا یگدنز طیارش ندرک مهارف ،روکذم ناکدوک يارب یتبقارم تیولوا نیلوا

 لماک تیحالص یصو و يردپدج ،نیدلاو هچنانچ .تسا نانآ یصو و يردپدج ،نیدلاو دزن

 نامزاس یسانشراک هیرظن نتفرگ رظن رد اب هاگداد ،دنشاب هتشادن ار یتسرپرس تهج

 نییعت زین رظان ای نیما كدوک يارب اما ،درک دهاوخ راذگاو نانآ هب ار یتسرپرس ،یتسیزهب

 اب ولو ار یتسرپرس تیحالص یصو و يردپدج ،ردام ،ردپ زا کیچیه هک یتروصرد .دیامنیم

 نیما كدوک يارب یتسیزهب نامزاس رظن اب دناوتیم هاگداد ،دنشاب هتشادن رظان ای نیما مض

 تروص نیدب .دراد يرایتخا هبنج دروم نیا رد هاگداد میمصت هتبلا .دنک نییعت میق ای تقوم

 یتسیز نیدلاو تیعضو ساسارب كدوک هیلاع عفانم نیمأت ياتسار رد دناوتیم هاگداد هک

 مکح بلاق رد ار كدوک یتسرپرس ادتبا زا و هدرکن تیاعر ار هدعاق نیا ،كدوک

  .دیامن راذگاو یتسرپرس نایضاقتم هب یگدناوخدنزرف
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 و میق ای تقوم نیما ای یگدناوخدنزرف ؛ییاضق ماکحا بلاق رد ناوجون ای كدوک يراذگاو رد

 .دنتسه ناوجون ای كدوک نادنواشیوخ زا هک تسا ینایضاقتم اب تیولوا هراومه رظان نییعت

 مزال تیحالص ندوب بلطواد تروصرد ای دنشابن بلطواد كدوک نادنواشیوخ هک یتروصرد

 دنواشیوخریغ نابلطواد هب ،هاگداد يأر اب ناوجون ای كدوک ،دنشاب هتشادن ار ینوناق طیارش و

  .دش دهاوخ هدرپس

 تبقارم همانرب ؛دوشن ققحم رکذلاقوف ياههویش يارجا ناکما ،لیلد ره هب انب هک یتروصرد

 رد كدوک يارب تقوم يراکهار ناونع هب )يزورهنابش زکارم( ناناوجون و ناکدوک ياههناخ رد

 میت ،يزورهنابش زکارم رد ناوجون ای كدوک یگدنز تدم لوط رد .دوشیم هتفرگ رظن

 هداوناخ دزن تبقارم ياههنیمز ندش مهارف تهج مزال يریگیپ هراومه تسیابیم تبقارم

  .دنروآ مهارف ار يو يارب

 هب تسرپرسدب و تسرپرسیب ناناوجون و ناکدوک زا تبقارم ياههمانرب ،ساسا نیمه رب

   :زا تسا ترابع تیولوا بیترت

 )رظان ای نیما مض اب ای لقتسم( یصو و يردپدج ،نیدلاو دزن تبقارم )فلا

 ) دروم بسح میق ای تقوم نیما ای یگدناوخدنزرف ییاضق مکح اب ( يدنواشیوخ تبقارم )ب

 بسح میق ای تقوم نیما ای یگدناوخدنزرف ییاضق مکح اب ( يدنواشیوخریغ تبقارم )ج

 ) دروم

)يزورهنابش زکارم( ناناوجون و ناکدوک ياههناخ رد تبقارم )د
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 كدوک ياهدهم و ناکدوک روما رتفد ياه تیلاعف

 اب هک تسا روشک یتسیزهب نامزاس یعامتجا و یگنهرف روما تنواعم یصصخت رتافد زا یکی

 رب دیکات اب شزومآ و شرورپ قیرط زا ناکدوک ياه تراهم و اه يدنمناوت ياقترا هژیو فده

 ،یفطاع – یتخانش ،یناور ،یتکرح – یمسج دشر داعبا رب هیکت و یمالسا ياه هزومآ

 .دیامن یم تیلاعف يونعم و یعامتجا

 شرورپ و تیبرت و ناکدوک تمارک اب و ملاس یگدنز طیارش نیمات رتفد نیا تیلاعف زا فده 

 زا يربهر مظعم ماقم تایونم زا يریگ هرهب و یناریا – یمالسا یگدنز يوگلا ساسا رب نانآ

 .دشاب یم دشر ياهروحم رب دیکات اب نانآ ياهدنمناوت ياقترا قیرط

 هعسوت ياتسار رد  :يرهشزیخ بیسآ و مورحم قطانم رد كدوک ياهدهم داجیا .1

 تامدخ زا يا هیشاح و زیخ بیسآ ،مورحم قطانم ناکدوک یمامت يرادروخرب رد تلادع

 هدمآرد ارجا هب  1385لاس زا یصوصخ شخب نایضاقتم هب روکذم حرط ،كدوک ياهدهم

 .تسا

 ياتسار رد زین حرط نیا  :ییاتسور قطانم رد كدوک ياهدهم شرتسگ و داجیا  .2

 ياهدهم تامدخ زا ییاتسور قطانم ناکدوک يرادروخرب روظنم هب تلادع شرتسگ و هعسوت

 .تسا هدمآرد ارجا هب دهماتسور ناونع تحت 1385 لاس زا كدوک

 و مهم ياه هغدغد زا یکی هک نیا هب هجوت اب :اهدهم هنیدآ يزادنا هار و هعسوت  .3
 تهج بسانم یگنهرف طیحم نتشاد رایتخا رد مدع هعمج ياه زور رد نارازگزامن یساسا

 زا يرادروخربو اهنآ هب هتسیاش تبقارم و تامدخ هئارا و لاسدرخ ناکدوک زا يرادهگن

 ترورض ،تسا هدوب یهددای و يریگدای گنهرف هعسوت و بسانم یگنهرف ي اه شزومآ

 اب همان مهافت داقعنا و يراکمه اب حرط نیا اذل دیدرگ ساسحا شیپ زا شیپ حرط نیا يارجا

 .تسا هدمآرد ارجا هب 1386 لاس هام تشهبیدرا زا روشک هعمج همئا يراذگتسایس ياروش

 يا هیذغت تبقارم : اهدهم اتسور رد ناکدوک يارب مرگ ياذغ هدعو کی نیمات حرط  .4

 و یکدوک رد ییاذغ حیحص تاداع و اهرواب داجیا و دشر ياه صخاش ياقترا هب ناکدوک رد

 لاس 6 ریز ناکدوک شزومآ و هیذغت دوبهب هب کمک نیاربانب . دوش یم رجنم یلاسگرزب

 شنیب و شرگن ،یهاگآ ياقترا نینچ مه و ییاتسور و مورحم قطانم رد دنمزاین ياه هداوناخ
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 تمالس هدننک نیمأت یلصا لماوع زا هعماج رد نانآ نیبقارم و ناکدوک يایلوا يا هیذغت

 دشاب یم اهدهماتسور رد مرگ ياذغ هدعو کی هیارا حرط رد لمع يانبم هک تسا ییاذغ

 تیامح ياتسار رد  :يدمآرد نییاپ کهد هس ناکدوک هیرهش زا یشخب نیمات حرط  .5

 تامدخ زا يرادروخربروظنم هب يدمآرد نییاپ کهد هس و ریذپ بیسآ راشقا ناکدوک زا

 یفرعم زا سپ روکذم ياه هداوناخ ناکدوک كدوکدهم هیرهش زا یشخب ،كدوک ياهدهم

 دوش یم تخادرپ زکرم نآ هب كدوکدهم هب كدوک

 تنوکس و از بیسآ ،مورحم قطانم رد كدوک ياهدهم شرتسگو داجیا هب کمک حرط  .6

 يا هنوگ ،روشک يرهش هدننکرادیاپان هدمع ياه شلاچ زا یکی هزورما  :یمسرریغ ياه هاگ

 ياقترا دشاب یم ینیشن هیشاح ای یمسر ریغ ناکسا هب موسوم داح تالکشم اب ینیشنرهش

 يریگدای – یهددای دنیارف زا ناشیا يرو هرهب و ناکدوک یعامتجا – یگنهرف طیحم يانغ

 .دشاب یم حرط نیا لمع يانبم دوخ لوحت و دشر ساسح نارود رد كدوک ياهدهم

 يزاس درادناتسا و یفیک حطس اقترا  :كدوک ياه دهم درکلمع یبایزرا و شیاپ  .7

 رب لرتنک لامعا و اه همانرب رد دوجوم صقاون و اه شلاچ تخانش و كدوک ياه دهم تامدخ

 .دشاب یم لمع يانبم كدوک ياه دهم تیلاعف رب رمتسم تراظن قیرط زا نآ

 و ناکدوک ءایلوا زا بختنم یتایه : كدوک ياهدهم رد نایبرم و ءایلوا نمجنا  .8

 و اه هداوناخ یعامتجا تکراشم شیازفا ، رثوم لماعت شیازفا روظنم هب كدوکدهم نیلوئسم

 رد تامدخ تیفیک ءاقترا تهج رد یمومع ناهذا رد نامزاس هاگیاج و شقن تیوقت

 .ددرگ یم لیکشت كدوکدهم

 //:irmad.behzisti.http   :روشک یتسیزهب نامزاس كدوک ياهدهم تیاس سردآ .9

 ياهرادنانسا ساسا رب كدوک ياهدهم بسانم ياوتحم یفرعم كدوک ياهدهم شخب رد .10

  ناکدوک يدشر داعبا اقترا تهج رد و مزال

  هطوبرم لمعلاروتسد ساسا رب كدوک ياهدهم يدنب هبتر حرط .11

 هلمج زا بسانتم ياهدادیور يرازگرب اب یتبسانم يا همانرب هژیو یحارط و نیودت .12

 ههد هللا مایا ؛ تیالو ههد ، تمارک ههد ياه نشج يرازگرب ) کچوک ناروایزامن ( کین حرط

 ... و مرحم ههد مایا ، كدوک یلم هتفه ، رجف

 اه درواتسد زا يدنم ه رهب تهج رد هیوس ود لماعت و هاگشناد و هزوح اب رمتسم طابترا .13

  ناکدوک هبناج همه دشر هنیمز رد یملع ياه يروآون و

 و تشادهب ترازو يراکمه اب ) یکدوک يادتبا لماکت ( كات حرط يارجا رد يراکمه .14

 شرورپ و شزومآ و یکشزپ شزومآ
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  كدوک ياهدهم نایبرم و ناریدم و نراکمه شزومآ .15

  هیریخ تاسسوم يراکمه اب اهدهم اتسور يزاسهب و ثادحا حرط .16
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  یتایلمع ياه همانرب

 یشزومآ همانرب يارجاو نیودت ،اهزاین يدنب تیولوا ،ششوپ تحتدارفا هدنورپ يرگنزاب

  )یلیمکت ياهشزومآ و راک و بسکو ینیرفآراک ،يا هفرح ،یگدنز ياهتراهم(

  يراکددم ياهکینیلک تیفرظ زا هدافتسا

  یتلودریغ زکارمو لاغتشا ثحب رد هبرجت اب ياه  NGOتیفرظ زا هدافتسا  

  فونص و اه هیداحتا تیفرظ زا هدافتسا

  ینامزاس نورب عبانم تیفرظ زا هدافتسا

  اهیبایراک تیفرظ زا هدافتسا

  لاغتشا زا سپ ياهتیامح و هدشداجیا ياهلاغتشا رب تراظن

  هدش داجیا ياهلاغتشا تیبثت و تیامح تهج یلغش ياهتصرف زا تیامح قودنص لیکشت

 ینیرفآراک و لاغتشا ماظن

  یلک فده

 ياه هنیمز شرتسگ و هعسوت هب کمک ،يزومآ هفرح ياه همانرب تیاده و ینابیتشپ

  رادیاپ لاغتشا داجیا رد يرگلیهست و ییازلاغتشا

  یئزج فادها

  نانیرفآراک نیب رد تباقر سح و هزیگنا داجیا ،قیوشت ،بیغرت

 تینما داجیا و يدرف لالقتسا ،سفن تزع شیازفا ،شالت و راک هیحور گنهرف جیورت

  نایوجددم و نالولعم يارب یناور

 نوناق زا یشخب يارجا ياتسار رد نالولعم يزاسدنمناوت صوصخ رد نامزاس فیاظو ققحت

  نالولعم قوقح زا تیامح عماج

  یتلودریغ شخب رد ... و نایامرفراک ،داهن مدرم ياهنامزاس تکراشم رثکادح بلج

  ششوپ تحت فده هعماج ياه تیقالخ و اهدادعتسا زورب هب کمک

  نالولعم يارب هژیو هب یلغش ياهتصرف داجیا و راک رازاب شرتسگ ،لاغتشا هعسوت هب کمک

  راکشناد ییارجا ياهوگلا
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  )CBR( همانرب رد يدرگاش داتسا هویش هب ییاتسور لولعم دارفا لاغتشا يوگلا

  )لوا عون( یتیامح يدیلوت ياههاگراک رد لاغتشا يوگلا

  يزومآ هفرح هنازور زکارم رد نالولعم يزومآ هفرح يوگلا

  )یگناخ نیبقارم( لزنم رد یشخبناوت یتبقارم تامدخ هئارا يوگلا

  )CBR( هعماجرب ینتبم یشخبناوت همانرب رد نالولعم رایدوخ ياههورگ لیکشت يوگلا

  يدنویپ يرادکناب درکیور اب درخ یلام نیمأت يوگلا

  راوناخ تسرپرس نانز رایمه ياههورگ لیکشت يوگلا

  هدش صیخرت نادنزرف رایمه ياههورگ لیکشت يوگلا

 فده هعماج یلغش يزاس هدامآ

  یصاصتخا و یلک فادها

 راکرازاب هب دورو روظنمب فده هعماج دارفا يزاس هدامآ 

  يا هفرح و ینف ياه شزومآ ياه هنیمز لیهست و هیارا

  یتخانش ياهتراهم و یگدنز ياهتراهم ياه شزومآ ياه هنیمز لیهست و هیارا

  یلغش یصصخت ياه شزومآ ياه هنیمز لیهست و هیارا

  )ینیرفآ راک( راک و بسک تیریدم ياه شزومآ هنیمز لیهست و هیارا

  یلغش يزاس هدامآ دنیآرف

 سانشراک و یعامتجا راکددم طسوت يا هفرح هدنورپ لیمکت و لیکشت ،عجارم ییاسانش

  طبترم

 )اهتراهم و یطیحم ،یعامتجا ،یناور ،یمسج لماش( یبایزرا میت طسوت درف هیلوا یبایزرا

  طبترم ياهتسیل کچ ساسارب

  يا هفرح یشخبناوت ای یلغش همانرب نیودت

  )هریغ و ییامنهار و هرواشم – اهشزومآ هئارا( هدش نیودت همانرب يارجا

  یبایزرا میت طسوت درف ییاهن یبایزرا
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  ناتسرهش یبایزرا میت طسوت یبایراکو لاغتشا تهج یفرعم

  ناتسرهش /ناتسا یصصخت هتیمک طسوت يریگیپ و تراظن

 )CBR(همانرب رد يدرگاش داتسا هویش هب ییاتسور لولعم دارفا لاغتشا يوگلا

 و يدرگاش داتسا هویش هب يا هفرح شزومآ قیرط زا ییاتسور نالولعم يزاسدنمناوت

 نیلولعم ياه لکشت کمک اب لاغتشا

  يدرگاش داتسا هویش هب ییاتسور لاغتشا نیلومشم

 CBR همانرب ششوپ تحت هکروشک ییاتسور قطانم رد هدش ییاسانش نیلولعم هیلک

  دنشابیم نامزاس

 دنور

 لاغتشا و يدرگاش داتسا يهویش هب ياهفرح شزومآ يارب مزال طیارش دیاب یضاقتم دارفا

 دنشاب اراد ار بسانتم

 دییات دروم دیاب يدرگاشداتسا هویش هب يا هفرح ياهشزومآ زا هدافتسا يارب درف ییاناوت

 و تیلولعم و یناوتان عون اب بسانتم هدش هداد شزومآ هفرح ات دریگ رارق CBR سانشراک

 درف تیلولعم ای و یناوتان ندش رتدب هب رجنم و ،دشاب درف قئالع و اهییاناوت نینچمه

 دوشن

 زا سپ هک يا هفرح هنیمز رد یلحم راکداتسا طسوت هام 6 رثکادح لولعم درف شزومآ

  دیامن مهارف اتسور رد ار درف لاغتشا ناکما شزومآ

  يا هفرح شزومآ دنور رب رمتسم تراظن

 و راک داتسا طسوت راک هب عورش تهج یشزومآ هرود یط زا سپ لولعم درف ییاناوت دییأت

  CBR سانشراک

 ضوعالب یلام تالیهست تخادرپ

 لولعم درف راک رارمتسا زا نانیمطا تهج رابکی هام 2 ره لغش زا سپ تراظن

 )لوا عون( نالولعم یتیامح يدیلوت ياههاگراک رد لاغتشا يوگلا

  تامدخ هئارا دنیآرف
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 لحارم ماجنا زا سپ و هطوبرم ناتسرهش یتسیزهب هرادا یفرعم اب طیارش دجاو لولعم درف

 هب یتیامح رگراک ناونع هب یلغش يزاس هدامآ و يزومآ هفرح ، یلغش هرواشم و ییامنهار

 رد .دوش یم شریذپ )هاگراک( زکرم لوئسم تقفاوم اب و عاجرا )یتیامح ـ يدیلوت هاگراک(

 تروص رد ات تسا بسانم یتصرف داجیا لابند هب اه هاگراک نیا رد لولعم درف تقیقح

 هاگراک نیاربانب .دبایب زین ار راک دازآ رازاب رد لاغتشا تصرف رتشیب تراهم بسک اب ناکما

 نیب یلاقتنا هلحرم کی ناونع هب ای و هدوب نانآ يارب یمئاد راک لحم یعون هب دناوت یم مه

  دوش یقلت رازاب و شزومآ لحم

 

 

  يزومآ هفرح هنازور زکارمرد نالولعم يزومآ هفرح يوگلا

 يدربراک ياه شزومآ و هعماج رد دوجوم یلغش ياه تصرف ساسا رب اه شزومآ نیا

  .دریگ یم تروص طبترم ياه نامزاس زا ربتعم یتراهم كردم ياراد برجم نایبرم طسوت

 شزومآ ،یعامتجا ياه راتفر حالصا رب يا هفرح ياه هبنج تیوقت رب هوالع روکذمزکارم رد

 و شزومآ ،امرفراک و رگراک طباور و راک هنیمز شیپ ياه تراهم ،یطابترا ،یگدنز ياهتراهم

 راک طیحم رد بسانتم ياه راتفر ،تشادهب و ینمیا و تظافح ،نارگراک ریاس اب طابترا

 رازبا زا هدافتسا ،یقطنم ياه رظن راهظا ،قوفام تاروتسد زا يوریپ،یسانش تقو نوچمه(

 . ددرگ یم ایهم رازاب هب دورو تهج لولعمدرف يزاس هدامآ يارب ) .. و كرتشم

 تیفرظ ،اهیئاناوت اب بسانتم ،یشزومآ ياه هرود هب دورو يارب روکذم زکارم رد هکنآ نمض

 يدنب حطس و یبایزرا ،لولعم دارفا یگدنز هقطنم یلغش ياهتصرف زین و يدرف دادعتسا و

  دریذپ یم تروص یشزومآ

  تامدخ حرش

 هفرح تهج یلغش هرواشم و یئامنهار ،یبایشزرا لحارم ماجنا زا سپ لولعم درف یفرعم

  زکرم هب یلغش يزاس هدامآ و يزومآ

  یشزومآ ياه هرود يدنب حطس

  يا هفرح شیپ و یتامدقم ياه شزومآ هلحرم

  يزومآراک ياه شزومآ هلحرم

  يزروراک ياه شزومآ هلحرم
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 ،یتخانش ياه هنیمز رد هیلوا یشزومآ میهافم زا یقیقد یسررب ،یتامدقم هلحرم رد

 ماجنا یعامتجا و يدرف نیب تاطابترا ،یتشادهب و يرایدوخ ياه تراهم ،یمومع تاعالطا

 تهج هدنارذگ ار يزاسهدامآ و یشزومآ ياه هرود ریاس هک یلولعم درف تیاهن رددوش یم

 .دوش یم دراو "يزروراک"و "يزومآراک" لحارم هب يراک ياه تراهم شیازفا

  تامدخ هیارا دنیارف

  يرنه ياه تیلاعف ،هنایار شزومآ ریظن بیسآ حطس اب بسانتم يا هفرح شزومآ 

  دمآرد بسک روظنمب مود عون یتیامح ياههاگراک رد راک تهج درف یفرعم

  )یگناخ نیبقارم( لزنم رد یشخبناوت یتبقارم تامدخ هئارا يوگلا

 ییوس زا ناشیا يزاس دنمناوت موزل و وس کی زا دنملاس و ناوت مک دارفا تیعمج دشر

 یهورگ نیب نیا رد و تسا هداد شیازفا ار یشخبناوت و یتبقارم تامدخ يارب اضاقت ،رگید

 جالعلا بعص نارامیب و ارگرتسب دنملاس و ناوت مک دارفا هلمج زا دنملاسو ناوت مک دارفا زا

 متسیس دوجو مدع و دنتسه یشخبناوت و یتشادهب و یتبقارم هژیو تامدخ دنمزاین

 نداد قوس ثعاب لزنم رد هورگ نیا ياهزاین نیمات يارب یفاک شناد و بسانم یتبقارم

 هدش یتبقارم یشخبناوت يزور هنابش یتلود ریغ زکارم هب رتشیب تبقارم يارب ناشیا

  .تسا

  یلک فده

 یتبقارم تامدخ هئارا هبزکارم رد يزور هنابش يرادهگن زا یتبقارم درکیور رییغت

  دیدج یلغش ياهتصرف داجیا و لزنم رد یشخبناوت

 هعماج رب ینتبم یشخبناوت همانرب رد نالولعم رایدوخ ياه هورگ لیکشت يوگلا

CBR)( 

 یناور نارامیب و ینهذ ناناوت مک هژیو هب دیدش لولعم دارفا هک تسا نیا حرط نیا تیهام

 رد هداوناخ ياضعا تیامح تحت دنناوتب ،دنرادن ار يدارفنا ییازلاغتشا تصرف هک نمزم

  .دنیامن شقن يافیا رایدوخ هورگ

 : فادها

 تالکشم لح يارب رایدوخ ياه هورگ رد اهنآ هداوناخ و لولعم دارفا تکرش : یلک فده

 و یگدنز تیفیک دوبهب ،يدرف توق طاقن شیازفا ،یتشیعم تیعضو دوبهب ،يداصتقا

 : يداصتقا يزاسدنمناوت
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  تاعالطا و تایبرجت لدابت قیرط زا يراجت ياه تراهم هعسوت : یصاصتخا فادها

  درخ یلام تارابتعا قودنص داجیا

  طسوتم و کچوک ،درخ ياهراک و بسک هعسوت

  فده هورگ نایم رد زادنا سپ هعسوت

 : نیلومشم

 CBR همانرب ششوپ تحت هک روشک ییاتسور قطانم رد هدش ییاسانش نیلولعم هیلک

 یهورگ ییازلاغتشا هژورپ نتشاد تروص رد دنناوتیم نانآ ياه هداوناخ ياضعا و دنشابیم

  .دنوش وگلا نیا لومشم

 یناور ،ینهذ ،ییایوگ ،ییاونش ،یتکرحیمسج هنیمز رد نانآ تیلولعم هک لولعم دارفا

 یکشزپ نویسیمک طسوت هک یتروص رد تسا یبیکرت ياهتیلولعم ای و عرص ،نمزم

  دنریگ رارق دییات دروم یتسیزهب نامزاس

  .لاس 60 ات 15 زا احیجرت فلتخم ینس ياه هورگ رد لولعم دارفا

  هدنورپ ياراد دیدش ات فیفخ تیلولعم تدش اب لولعم دارفا

 : دنور

 رایدوخ ياه هورگ لیکشت و يو قئالع و درف ییاناوت هنیمز رد هیلوا ياه یسررب

 درخ یلام زادنا سپ قودنص سیسأت

 و CBR همانرب رظان ناسانشراک طسوت رایدوخ ياه هورگ یلام ياه قودنص یجنس رابتعا

 راکمه يرابتعا و یکناب تاسسؤم

 يداصتقا ياه حرط تیوقت روظنم هب رایدوخ ياه هورگ هکبش لیکشت

  يدنویپ يرادکناب درکیور اب  درخ یلام نیمأت يوگلا

 تشیعم دوبهب و درخ ياهراک و بسک هعسوت ،يزاسدنمناوت فده اب درخ یلام نیمأت  

 اب روشک رد ،ناناوج و نانز هژیو هب ،يداصتقا بیسآ ضرعم رد و دمآ رد مک دارفا يارب

 و یلحم ياهورین زا هدافتسا اب كات هسسؤم و یتسیزهب نامزاس ،يزرواشک کناب تیامح

  تسا ارجا لاح رد یعامتجا يراکددم ياه کینیلک صوصخ هب یتلودریغ زکارم ،یموب
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  رایدوخ هورگ

 و هناهاگآ الماک و رگلیهست ياهشزومآ اب هک تسا يرفن 25 ات 15 ياهعومجم رایدوخ هورگ

 ،رایهورگ لماش هورگ ییارجا تئیه و دنوشیم عمج مه رود،شوجدوخ تروص هب

 و مظنم زادناسپ هب تبسن همانساسا میظنت زا سپ و هدومن باختنا ار یشنم ورادهنازخ

  .دنیامن یم مادقا كرتشم قودنص کی رد يواسم

 

  راوناخ تسرپرس نانز رایمه ياههورگ لیکشت يوگلا

 اب دارفا نیب بلغا و هدوب یقفا و لباقتم و هیوس ود شنک ياراد هک هرفن 7 ات 5 ياه هورگ

 ای لیمکت ار رگیدمه ياهییاناوت دنناوتب هک یناسک ای و ناسکی شیب و مک ياهییاناوت

  دوش یم لیکشت دننک ناربج ار رگیدکی ياهدوبمک

  فادها

  راوناخ تسرپرس نانز يزاس دنمناوت و یتلود تیامح متسیس هب یگتسباو شهاک

  ءاضعا نیب یتکراشم و یعمج يراکمه هیحور تیوقت و سفن هب دامتعا حطس ندرب الاب

  .نانآ ياه هداوناخ یگدنز تیفیک حطس ءاقترا و اضعا دمآرد حطس شیازفا

 زا رتهب كرد و تخانش روظنم هب ناگدنریگ تمدخ تیصخش دشر تابجوم ندومن مهارف

  .هعماج دارفا رگید اب قالخ و هدنزاس هطبار داجیا و دوخ

 شیازفا و فده هعماج ياهتیلباق و اهدادعتسا دشر يارب بسانم يرتسب ندومن مهارف

  .زاین ماگنه رد اهنآ زا يدنم هرهب تهج هعماج دوجوم یعامتجا عبانم زا نانآ ياه یهاگآ

 هدش صیخرت نادنزرف رایمه ياههورگ لیکشت يوگلا

 ياهوگلا نتشادن ،یگداوناخ ياه تیامح زا ندوب مورحم لیلدب یتسرپرس تحت نادنزرف

 لاغتشا هب یبایتسد رد یناوتان و يا هفرح ياه تراهم هب اهنآ ندوبن زهجم و يزاس دننامه

 هب نیاربانب .دنتسه رتریذپ بیسآ هداوناخ رد دوخ ناسمه هورگ اب هسیاقم رد رادیاپ

 هیلوا حوطس رد يزیر همانرب و هورگ رد نادنزرف تکراشم ،هورگ »يزاس دنمناوت « روظنم

  .تسا هدش یحارط تلود ياه کمک ،لاغتشا

  یلک فده



41 
 

 داجیا و دوخ هب طوبرم يداصتقا - یعامتجا لیاسم لح رد نادنزرف يراکمه و تکراشم

 نیبامیف بسانم لماعت اب فده هعماج يونعم و يدام يزاس دنمناوت تهج بسانم هنیمز

  دوجوم یعامتجا عبانم و تاناکما زا هنیهب هدافتسا و هقطنم رد دوجوم یلحم ياه لکشت

  یصاصتخا فادها

  صیخرت فرش رد و یصیخرت نادنزرف یعامتجا ياهبیسآ زا يریگشیپ

 نادنزرف يریگ میمصت تردق و سفن هب دامتعا شیازفا و نتشیوخ هب نادنزرف شرگن رییغت

  ینورد ياه يدنمناوت زا هدافتسا اب دوخ تالکشم لح رد

 و نآ لح رد تکراشم و دوخ تالکشم رتهب تخانش يارب نادنزرف یهاگآ و شناد ءاقترا

  عامتجا رد رترثؤم روضح

  یهورگ ياه تیلاعف و هورگ بلاق رد نادنزرف هوقلاب ياهیئاناوت ندومن لعفلاب

 قیرط زا نادنزرف يدام و يداصتقا تالکشم لح روظنم هب يرایمه ياه هویش زا هدافتسا

  .تلود یلام عبانم هب هیکت نودب رادیاپ لاغتشا داجیا

  هقطنم دارفا و یلحم تاعامتجا رد رایمه هورگ بسانم درکلمع رییغت

  یتلود ياه تیامح زا نادنزرف یگتسباو عطق و هعماج دوجوم عبانم زا هنیهب يرو هرهب

  ناسمه ياه هورگ رد لوحت داجیا

 و یعامتجا ،يا هفرح ياهتراهم ،رکفت عون ياقترا قیرط زا نادنزرف یگدنز تیفیک دوبهب

 « ياه همانرب رد لاعف تکراشم يارب اهنآ دامتعا بلج اب نانآ سفن هب دامتعا

  »يزاسدنمناوت

  یگتسباو نودب »یتلود يزاسرتسب « لکش هب هعماج اب نادنزرف يراگزاس

  یتیامح ياهقوشم

  امرفراک مهس همیب تخادرپ

 و یعامتجا-يداصتقا هعسوت مجنپ همانرب نوناق 39 هدام )ب( دنب يارجا ياتساررد

 ،تلود یلام تاررقم زا یشخب میظنت نوناق هب يداوم قاحلا نوناق 55هدامو یگنهرف

 يدربهار همانرب دانتساب و نالولعم قوقح زا تیامح عماج نوناق 7 هدام دانتسا هب نینچمه

 یلغش ياهتصرف داجیا هزیگنا ندروآ مهارفروظنمب ،روشک یتسیزهب نامزاس یتایلمع و
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 مهس همیب تخادرپ حرط« ،نانآ بذج يارب نایامرفراک بیغرت و فده هعماج يارب رتشیب

  . تسا هدش هتشاذگ ارجا هب »امرفراک

  یلک فده

 تیفیک ءاقترا و يداصتقا يزاسدنمناوت روظنمب رادیاپ لاغتشا هعسوت و تیبثت ،داجیا

  فده هعماج یگدنز

  یئزج فادها

  فده هعماج نیب زا یناسنا يورین يریگراکب تهج نایامرفراک بیغرت و قیوشت -

  یعامتجا نیمأت همیب يایازم زا هدافتسا و یگتسشنزاب قوقح زا نیلومشم يرادروخرب -

  لاغتشا داجیا دنیارف لیهست -

  يا همیب ياهدرکیور هب میقتسم یتیامح ياهشور رییغت -

  امرفراک مهس همیب تفایرد نیلومشم

 )امرفراک مهس( نانآ همیب قح و مادقا فده هعماج لاغتشا هب تبسن هک ینایامرفراک هیلک

 دزمتسد و قوقح نایوجددم هب راک نوناق ساسارب و زیراو یعامتجا نیمأت نامزاس هب ار

  .دندرگیم لاس 5 تدمب حرط نیا زا يرادروخرب لومشم دنیامن تخادرپ

  نالولعم ییآراک ءاقترا هنارای تخادرپ

 هتشاد رارق نامزاس رظن دروم هشیمه هک تسیرما فده هعماج ینیرفآراک و لاغتشا   

 دادملق نامزاس یلاعتم فادها هب لین يارب نآ يرادیاپ و لاغتشا نآ رد هک یعوضوم ،تسا

 هب نامزاس ات دیامن یم باجیا اهنآ موادت و لاغتشا داجیا صاخ ياهیراوشد .ددرگ یم

 نیا زا هدافتسا اب ات دیامن لامعا یتوافتم یقیوشت ياه همانرب مهم نیا ققحت روظنم

  .دشخب یلاعت ار فده هعماج یلغش تینما بیرض اه مسیناکم

 نیناوق ریاس و نالولعم قوقح زا تیامح عماج نوناق ققحت ياتسار رد و روظنم نیمه هب   

 یتسیزهب نامزاس یتایلمع و يدربهار همانرب رد هدش فیرعت فادها ساسا رب و یتسدارف

 و تیبثت ،داجیا روظنم هب ییاز لاغتشا ياه همانرب شرتسگ و يزاسدنمناوت رب ینبم روشک

 هب حرط نیا یتلودریغ شخب رد لغاش نیلولعم اصاصتخا و فده هعماج لاغتشا يرادیاپ

  .تسا هدش هتشاذگ ارجا

  یلک فده
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 تخادرپ قیرط زا یتلودریغ شخب رد لاغتشا يرادیاپ و تیبثت ،داجیا دنیآرف لیهست

  قوقح زا يدصرد

  یئزج فادها

  نیلولعم هداوناخ ناینب میکحت و یلغش يرادیاپ ءاقترا

 طیارش ياراد نالولعم و نایامرفراک نیب رد تباقر سح و هزیگنا داجیا ،قیوشت ،بیغرت

  لاغتشا

 تینما داجیا و يدرف لالقتسا ،سفن تزع شیازفا ،شالت و راک هیحور گنهرف جیورت

  نالولعم يارب یناور

 نوناق زا یشخب يارجا ياتسار رد نالولعم يزاسدنمناوت صوصخ رد نامزاس فیاظو ققحت

  نالولعم قوقح زا تیامح عماج

  یتلودریغ شخب رد ... و نایامرفراک ،داهن مدرم ياهنامزاس تکراشم رثکادح بلج

 يارب هژیو هب رتشیب یلغش ياهتصرف داجیا و راک رازاب شرتسگ ،لاغتشا هعسوت هب کمک

  نالولعم

  تفایرد نیلومشم

 دنیامن یم داجیا دیدج لاغتشا و مادقا فده هعماج يریگراک هب تبسن هک ینایامرفراک

  .دندرگ یم روکذم هنارای تفایرد لومشم

  نالولعم ییآراک ءاقترا هنارای تخادرپ دنیآرف

 تیلولعم ریثات و تدش نازیم ساسا رب نالولعم ییآراک ءاقترا هنارای تخادرپ نازیم نییعت

 دصرد 50 ات 10 لقادح زا هدش هتفرگ رظن رد لغش يارب نالولعم ییآراک تیدودحم رد

 تیلولعم حطس نییعت لودج قبط راک نوناق دزمتسد و قوقح لقادح فقس اتوراکدادرارق

 تخادرپ تدم رثکادح و تخادرپ لباق امرفراک هب ینیرفآراکو لاغتشا هتیمک دییات زا سپ

  .دشاب یم لاس 5 نایامرفراک هب لولعمره يارب

  امرف شیوخ مهس همیب تخادرپ

 و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مجنپ همانرب نوناق 39 هدام " ب " دنب يارجا  ياتسار رد

 و تلود یلام تاررقم زا یشخب میظنت نوناق هب يداوم قاحلا نوناق 55 هدام و یگنهرف

 و يدربهار همانرب و نیلولعم قوقح زا تیامح عماج نوناق 7 هدام دانتسا هب نینچمه
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 مهارف روظنم هب روشک یتسیزهب لاغتشا يراذگتسایس یلاع ياروش و نامزاس یتایلمع

 يایازم زا هدافتسا و فده هعماج يارب یلغش ياه تصرف يرادیاپ ياه هنیمز ندومن

 هتشاذگ ارجا هب امرف شیوخ مهس همیب تخادرپ حرط ،یعامتجا نیمًات تاررقم و نیناوق

  .تسا هدش

   یلک فده

 ياقترا و فده هعماج يداصتقا يزاسدنمناوت روظنم هب رادیاپ لاغتشا هعسوت و تیبثت

  یگدنز تیفیک

  یئزج فادها

  رادیاپ یلغش تصرف داجیا روظنمب فده هعماج بیغرت و هنیمز ندروآ مهارف

  ..... و یگتسشنزاب یعامتجا نیمات همیب يایازم زا نیلومشم يرادروخرب

  لاغتشا داجیا دنیآرف لیهست

  يا همیب ياهدرکیور اب میقتسم یتیامح ياهشور رییغت

  امرف شیوخ همیب مهس تفایرد نیلومشم

 راک رازاب هب دورو هدامآ یلغش يزاس هدامآ حرط ساسا رب هک فده هعماج دارفا هیلک

 دوخ همیب قح تخادرپ هبً اسار و مادقا يدارفنا تروص هب لاغتشا داجیا هب تبسن و هدیدرگ

  .دندرگیم حرط نیا زا يرادروخرب لومشم دنیامن یم تردابم یعامتجا نیًمات نامزاس هب
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