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 یتسیزهب نامزاس لیکشت هچخیرات●
 یتیامح و هیریخ ياه نامزاس ماغدا زا روشک یتسیزهب نامزاس ،یمالسا بالقنا يزوریپ زا سپ   
 یلع دمحم رتکد تاعلاطم و یسررب زا سپ .درک راک هب زاغآ ،دندرک یم تیلاعف شخب نیا رد هک
 ققحت تهج رد و 1359/4/24 خروم ینوناق هحیال بجوم هب روشک یتسیزهب نامزاس ،شخب ضایف
 16 ماغدا زا ،ناریا یمالسا يروهمج یساسا نوناق مهن و تسیب و مکیو تسیب ،موس لوصا دافم
 ياه تیامح و تامدخ هئارا و ریبادت ذاختا اب ات دش لیکشت هیریخ نمجنا و هسسوم ،داهن ،نامزاس
 تهج رد طبر يذ ياه نامزاس کیدزن يراکمه و مدرم ياه تکراشم رب هیکت ابو يا همیب ریغ
 یعامتجا ياه بیسآ و اه تیلولعم زا يریگشیپ ،يرورپزاب ،یتیامح ،یشخبناوت تامدخ شرتسگ
 لاس هامریت رد .دیامن مادقا دمآرد مک ياه هورگ یساسا ياهزاین لقادح نیمات هب کمک زین و

 هارمه هب روشک یتسیزهب نامزاس ،یعامتجا نیمات و هافر ترازو راتخاس نوناق ساسا رب 1383
 و کفنم شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو زا ینامرد تامدخ همیب و یعامتجا نیمات ياه نامزاس
 .دش قحلم یعامتجا نیماتو هافر ترازو هعومجم ریز هب

 )26/07/1390 يدربهار ياروش بوصم( تیرومام هینایب ●
 و یعامتجا ،يریگشیپ تامدخ هئارا رد ربتعم و یصصخت تسا ینامزاس روشک یتسیزهب نامزاس   
 ياتسار رد و نیلولعم و یعامتجا ناگدید بیسآ ،بیسآ ضرعم رد دارفا هب یشخبناوت
 و نانز ،ناکدوک هب هژیو هجوت اب هعماج داحآ یگدنز تیفیک و تمالس ياقترا ،يزاسدنمناوت
 .دنک یم افیا روشک یعامتجا تفرشیپ رد ار رثوم یشقن نادنملاس

 نیرتدنمشزرا ناونع هب ،هبرجت اب و صصختم یناسنا يورین رب ءاکتا اب روشک یتسیزهب نامزاس   
 شالت 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

 )26/07/1390 يدربهار ياروش بوصم( زادنا مشچ
 داجیا اب هک وگخساپ و روحم شناد ،دنمشوه ،قالخ تسا ینامزاس روشک یتسیزهب نامزاس  
 ياقترا هنیمز بولطم تامدخ هب یبایتسد رد فده ياه هورگ یمامت يارب ربارب ياهتصرف
 .دروآ یم مهارف ار هعماج یگدنز تیفیک شیازفا و تمالس دوبهب ،يدنمناوت

 )26/07/1390 يدربهار ياروش( اه شزرا هینایب
 میدقتعم ام

 .دشاب یم نامزاس و نانکراک تیقفوم لماع نامزاس هب يرادافو و دهعت •
 و یناسنا تمارک تیاعر ،يرادزار ،طابظنا ،يراک نادجو ،یهاوخریخ ،يرادتناما ،تقادص •

 .تسا نانکراک یقالخا لیاضف فده هعماج میرکت
 .تخاس هدامآ يروآون و تیقالخ يارب ار رتسب ناوت یم هبرجت و شناد لاقتنا و تکراشم اب •
 یمن رامش هب يا هدننک نییعت لماوع ینید و یموق ،یسایس ياه شیارگ یناسر تمدخ رد •

 .دور
 .دشخب یممیکحت ار نامزاس هاگیاج يریذپ تیلوئسم و يدنمنوناق ،يروحم تلادع •
 ار نامزاس فادها ققحت ،تفرشیپ یناریا – یمالسا يوگلا ياتسار رد یمیت راک هیحور •

 .دنک یم نیمضت
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 یتخانشناور روما و هرواشم رتفد ياه همانرب

 یتلود يروضح هرواشم  زکارم

 رد هرواشم زکرم 26 رضاح لاح رد و دش سیسات نارهت رد 1371 لاس رد هرواشم زکرم نیلوا

 ناور هرواشم تامدخ و هدوب ریاد اهناتسرهش ریاس رد هرواشم رتفد 53 و اهناتسا زکارم حطس

 .دیامن یم هئارا یتخانش

  هعماج دارفا ناور تمالس حطس ءاقترا روظنم هب یتخانشناور و يا هرواشم تامدخ هئارا :یلک فده

  : یئزج فادها 

 یعامتجا - یناور ياهبیسآ شهاک §

  یگدنز زا يدنمتیاضر حطس شیازفا §

 هعماج يا هرواشم ياهزاین هب خساپ §
 

 یتلودریغ يروضح هرواشم زکارم   

 رد و دش حاتتفا 1381 لاس رد یتسیزهب نامزاس تراظن تحت یتلودریغ هرواشم زکارم نیلوا   

 هرواشم زکارم ، یمومع هرواشم زکارم ، یلحم ناور تمالس هس رد زکرم3000 رب غلاب رضاح لاح

 .دنیامن یم تیلاعف روشک رد یصصخت

  یعامتجا ـ یناور ياهبیسآ شهاک و هعماج ناور تمالس حطس ءاقترا :یلک فده

   :یصاصتخا فادها 

 یتخانش ناور و يا هرواشم تامدخ هب مدرم یسرتسد شیازفا §

 مورحم طاقن رد یتسیزهب تامدخ ذوفن بیرض شیازفا §

 هعماج زا یعیسو حطس رد یتخانشناور و ياهرواشم تامدخ شرتسگ §

 هعماج هوقلاب ياه لیسناتپ زا هدافتسا §

 تمالس زکرم زوجم تلود یلام تاررقم زا یشخب میظنت نوناق 26 هدام هب هجوت اب : ارجا شور

 و یمومع هرواشم زکرم زوجم و یسانش ناور ای هرواشم یسانشراک ياراد دارفا هب یلحم ناور

 .ددرگ یم رداص یسانش ناور ای هرواشم يارتکد و دشرا یسانشراک ياراد دارفا هب یصصخت

 )بحم حرط( ایالب رد یعامتجا -یناور ياه تیامح و هرواشم   
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 اب هبقرتمریغ ثداوح رد یعامتجا ـ یناور تالکشم زورب شهاک و يریگشیپ روظنم هب حرط نیا   

 هب حرط نیا .تسا هدش یحارط یتسیزهب نامزاس طسوت یتلودریغ و یتلود راتخاس ود تکراشم

 .دومن تیلاعف هب عورش 1386 لاس زا تولیاپ تروص

 نارحب تیریدم رد یلحم تاعامتجا يزاسدنمناوت :یلک فده

 :یصاصتخا فادها

 یعیبط يایالب زا سپ یعامتجا ـ یناور تالکشم هب تبسن مدرم یهاگآ حطس شیازفا §

 یلحم تاعامتجا نارحب تیریدم ياه تراهم شیازفا §

 )ناکشزپناور و ناراکددم ،ناسانشناور( یتیروف ياه هورگ شناد حطس شیازفا §

  : ارجا شور

 تالحم رد مدرم هب شزومآ هب نیا ربانب .دوش یم دیکات روحم عامتجا و یتکراشم درکیور رب حرط نیا رد

 .دوش یم ماجنا

 

 يزاجم ياضف رد هرواشم   

 و مدرم مومع یسرتسد شیازفا روظنم هب ،روشک یتسیزهب نامزاس ،1388 لاس هام نمهب زا

 یناشن هیاپ رب يزاجم ياضف رد هرواشم هناماس يزادنا هار هب مادقا ،هرواشم گنهرف شرتسگ

 هرواشم زا عون نیا رد .دومن )(moshaver.behzisti.irروشک یتسیزهب نامزاس کینورتکلا

 .دریگ یم تروص ربراک و رواشم نیب خساپ و شسرپ

 یعامتجا ياهبیسآ شهاک و هعماج ناور تمالس حطس ءاقترا :یلک فده

 :یصاصتخا فادها

  هرواشم تامدخ عونت شیازفا §

  يا هرواشم تامدخ هب یسرتسد شرتسگ §

 هرواشم گنهرف شرتسگ §

 :ارجا شور

 و دنوش وضع هناماس رد ادتبا ناربراک تسا مزال ،هناماس يا هرواشم تامدخ زا هدافتسا تهج

 یم ربراک و تسا هدش یفرعم هناماس رد نارواشم صصخت .دنیامن لاسرا ار دوخ لاوس سپس
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 .دتسرفب ار دوخ لاوس و باختنا ار نارواشم زا یکی دوخ لکشم عوضوم بسحرب دناوت

 و رواشم نیب خساپ و شسرپ نیا و دریگ یم تروص تعاس 72-48 زا سپ تالاوس هب ییوگخساپ

 راک یگنوگچ هوحن رب هناماس یملع رظان .دراد همادا راب نیدنچ ات ربراک لکشم بسحرب ربراک

 .دراد تراظن نارواشم

  

 1480 طخ یتلود ینفلت هرواشم زکارم   

 هب يروضح ریغ لکش هب ییامنهار و هرواشم تامدخ هئارا فده اب ) 1480 طخ (ینفلت هرواشم

 هنیمز رد طخ نیا تیلاعف ياه هزوح .تسا هدش عورش 1371لاس زا ناگیار تروص هب مدرم داحآ

 .دشاب یم ناوجون و كدوک ،یلغش ،یلیصحت ،یگداوناخ ياه

 هعماج مدرم مومع ناور تشادهب و تمالس حطس ءاقترا :یلک فده

 :یصاصتخا فادها

 یعامتجا و یگداوناخ ، يدرف ياهبیسآ شهاک §

 یسرتسد تیروف  §

 يداصتقا و ینامز ییوج هفرص  §

 

 

 ینفلت و يروضح هرواشم زکارم نارواشم شزومآ   

 شهاک تهج رد ياهرواشم تامدخ یفیک ياقترا روظنم هب یتخانش ناور تامدخ و هرواشم رتفد

 و يروضح هرواشم زکارم رد لغاش نارواشم هیلک شزومآ تهج هلاس ره ،یعامتجا ياهبیسآ

 .دیامن یم مادقا ینفلت

  :فادها

 یتلودریغ و یتلود شخب رد یتخانشناور و هرواشم زکارم تامدخ تیفیک شیازفا •

 نانآ يزاسدنمناوت و نارواشم شرگن و شناد حطس ءاقترا •

 نارواشم یمومع و یصصخت یشزومآ ياهزاین يدنبتیولوا و ییاسانش •
 : ارجا شور
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 اهناتسا زا یشزومآ یجنس زاین •

 یشزومآ يزیر همانرب •

 یناتسا و يا هقطنم ،يروشک تروص هب صصخت همین و صصخت ياههاگراک يرازگرب •

 

 بارطضا يرگلابرغ   

 يارب مزال تالخادم هچنانچ و تسا بارطضا لالتخا راچد كدوک تشه زا كدوک کی یلک روط هب

 سرت ،یبانتجا ياه راتفر، یلیصحت تفا هب رجنم یلاسگرزب رد دناوت یم دوشن ماجنا نآ عفر

 تولیاپ تروص هب حرط نیا يارجا ناکدوک نیا ییاسانش فده اب اذل ؛دوش ... و یگدرسفا ،یضرم

 .دش 1392 عورش لاس زا

  هعماج ناور تمالس ياقترا :یلک فده

 :یصاصتخا فادها

 یکدوک بارطضا ماگنه دوز ییاسانش -1

 یصصخت تالخادم تهج ماگنهدوز عاجرا -2

 ناکدوک بارطضا زا يریگشیپ صوصخ رد نیدلاو تاعالطا شیازفا -3

 : ارجا شور

 یهیجوت تاسلج يرازگرب و راکمه ناکشزپناور و ناسانشناور و كدوک ياهدهم باختنا زا سپ

 و 5 ناکدوک صوصخم هک سنپسا همانشسرپ ،ناکدوک نیدلاو و اهدهم ناریدم يارب حرط نیا يارجا

 دنا هتفرگ 34 يالاب هرمن هک یناکدوک .ددرگ یم ارجا و عیزوت كدوک ياه دهم رد دشاب یم هلاس 6

 یم هداد عاجرا کشزپناور هب ینامردوراد هب زاین تروص رد و سانشناور هب ییاهن صیخشت تهج

 .دنوش

 :یلحم ناور تمالس زکارم

 نامزاس یتخانش ناور روما و هرواشم رتفد طسوت یلحم ناور تمالس زکارم لمعلاروتسد یسیونزاب یپ رد
 رب .داد رارق دوخ راک روتسد رد ار یلحم ناور تمالس زکارم تیفرظ هعسوت همانرب رتفد نیا،روشک یتسیزهب
 دیکات اب ار ناور تمالس زکارم تامدخ يرگنزاب ،یهاگشناد رواشم کی يراکمه اب يروشک میت کی ساسا نیا
 تامادقا لاس 5 یط روظنم نیمه هب  .دندرک یحارط یلحم ناور تمالس رد روحم عامتجا تامادقا رب
  :دشاب یم ریز حرش هب نآ سوئر هک هتفرگ تروص يددعتم

 )1392-93( هیلوا يزاس تیفرظ هرود -
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 1394 یلحم ناور تمالس زکارم تامدخ يرگنزاب روظنم هب يروشک هتیمک لیکشت -
 1395 يرزیاورپوس ماظن داجیا -
 1396 اه تولیاپ يارجا و یحارط -
  1397 زادنا مشچ و تولیاپ یبایزرا -
 1397 هامدنفسا رد روحم عامتجا تاراکتبا شیامه رد نآ هیارا و تولیاپ هژورپ جیاتن يدنب عمج -

 ،1397 لاس هام دنفسا رد روحم عامتجا تاراکتبا شیامه رد بختنم ياه هژورپ هیارا زا سپ اتسار نیا رد
 تکرش روحم عامتجا همانرب رد لوا زافرد هک زکارم زا يرگید دادعت همانرب مود زاف ناونع هب دیدرگ ررقم
 ياه هژورپ روحم عامتجا ياه همانرب ییارجا تسایس ساسا رب  و هدومن هیارا ار دوخ ياه هژورپ دنتشادن
 هدش مود زاف دراو ناور تمالس ياقترا رد روحم عامتجا تامادقا هژورپ رضاح لاح رد . دنربب شیپ ار روکذم
 يارجا رد عناوم و اه تیدودحم ییاسانش و گرزب سایقم رد نآ یجنس ناکما و شرتسگ هلحرم هک تسا
 نیا رب هک دشاب یم  یعامتجا و يدرف تمالس رد نآ راگدنام و هاتوک تارثا یسررب و نآ جیاتن لیلحت و نالک
 هژورپ دادعت شیازفا،ناور تمالس ياقترا رد مهم اهدرکیور زا یکی ناونعب روحم عامتجا لدم هعسوت ساسا
 يرادرهش      هلمج زارگید ياه هزوح یلحم ناور تمالس زکارم رد نآ يارجاو روحم عامتجا ياه
 تشادهگن وزیخ بیسآو يا هیشاح قطانم رد ندوب هنیزه مک و هنیهب هب هجوت اب هژورپ هعسوت یحارط،...و
 .دراد رارق رظندم ییارجا عناوم عفر و هژورپ دنور يارجا

 روحم عامتجا ياه تیلاعف هنیمز رد هژورپ 144 نونک ات 97لاس طساوازا،اهناتسازا یلاسرا شرازگ هب تیانعاب  
 . تسا هدیسر ماجنا هب ناتسا 31 رد یلحم ناور تمالس زکرم318  طسوت

 

 :قالط شهاک و لرتنک همانرب

 لک درکیور نتشاد نوچمه قالط شهاک و لرتنک صوصخ رد نامزاس ياه تسایس ياتسار رد

 تالماعت شیازفا ،هناریگشیپ ریگارف ياه همانرب رب زکرمت ،قالط هلاسم اب دروخرب رد عماج و رگن

 رد رتشیب هچ ره ییازفا مه داجیا و یتلود ریغ شخب ياه تیفرظ زا هنیهب هدافتسا ،یشخب نیب

 يدصرد 4 شهاک دننام یلم راک میسقت ققحت و قالط شهاک و لرتنک رما رد یلوتم ياه نامزاس
 میکحت و قالط شهاک صوصخ رد  جاودزا زا لبق هرواشم تامدخ زکارم شیازفا و لاسره رد قالط

 تنواعم ،روشک ترازو ،روشک یتسیزهب نامزاس  نیبام یف  هبناج راهچ همان مهافت و هداوناخ ناینب

 لاس زا روشک یتسیزهب نامزاس  ،یگنهرف بالقنا یلاع ياروش و هییاضق هوق مرج زا يریگشیپ

 يزادنا هار ناتسا 15 رد نونکات هک تسا هدومن )میمصت( قالط هناماس سیسات هب مادقا 96

 .تسا هدیدرگ

 يرگلابرغ زکارم هب هییاضق هوق نامز هناماس رد تبث زا دعب یقفاوت قالط نایضاقتم همانرب نیا رد

 ناور تامدخ تفایرد تهج هداوناخ هرواشم زکارم زا یکی هب سپس و یفرعم یتسیزهب نامزاس

 .دنوش یم عاجرا یتخانش

 

 :یگدنز ياه تراهم شزومآ
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 تشذگ اب هک دوش یم بوسحم یناگمه هناریگشیپ همانرب نیرت صخاش ،یگدنز ياه تراهم

 بیسآ زا يریگشیپ یشزومآ هرود نیرترثوم ناونع هب ،ناهج رد نآ يارجا زا ههدراهچ هب کیدزن

 ياه تراهم ناماگشیپ زا یکی ناونع هب یتسیزهب نامزاس .دوش یم بوسحم یعامتجا ياه

 تیلوئسم هب هجوت اب .تسا هتخادرپ همانرب نیا هب يدج لکش هب 1375 لاس زا ،روشک رد یگدنز

 روتسد رد اب یتسیزهب نامزاس يریگشیپ تنواعم ،یعامتجا تمالس هزوح رد یتسیزهب نامزاس

 دناوتب هعماج مومع يزاسدنمناوت اب هک تسا شالت رد ،یناتسا يزاس یموب درکیور نداد رارق راک

 .ددرگ یعامتجا ياه بیسآ عاونا نوزفازور شرتسگ زا عنام

 

  : دنیآرف ، هنیشیپ

 رتفد هب یعامتجا ياه بیسآ زا يریگشیپ رتفد زا 1395 لاس رد یگدنز ياه تراهم همانرب

 اب دنا هدش فظوم اه ناتسا ،دیدج لدم ساسارب .تفای لاقتنا یتخانشناور روما و هرواشم

 هدید هرود نارواشم و ناسانشناور زا هدافتسا اب ،ناتسا رد جیار یعامتجا بیسآ هس ییاسانش

 رد لوا زاف رد ،تولیاپ زا سپ و فیلات ار یگدنز ياه تراهم هدش يزاس یموب ياهاوتحم ،ناتسا

 رد همانرب نیا فده هورگ .دنیامن هئارا مدرم مومع هب یتسیزهب نامزاس تراظن تحت هرواشم زکارم

 هک تسا رکذ هب مزال .تسا لاسگرزب و ناوج ،ناوجون ،كدوک ینس هورگ راهچ هرواشم زکارم

 ياه تیلاعف یمامت هک ینعم نیدب دش یم تیریدم زکرمتم لکش هب هتشذگ رد یگدنز ياه تراهم

 صقاون تلع هب .دندوب لمعلاروتسد يارجا هب زاجمً افرص اه ناتسا و هدش يزیر همانرب داتس رد نآ

 یلدم ،یگدنز ياه تراهم یلعف لدم ،اه ناتسا ياه تیلباق  زا ندرکن هدافتسا  و لدم نیا

 هبً امامت ارجا ،اوتحم دیلوت ،ناتسا رد جیار ياه بیسآ اصحا هک ینعم نیدب تسا زکرمتمریغ

 ،هناریگشیپ ياه همانرب رد يزاس یموب لدم عون چیه دوبن هب هجوت هب .تسا هدش ضیوفت اه ناتسا

 لدم نیا دوجو نیااب .دنناسرب ارجا هلحرم هب ار لدم نیا هک دنتسه شالت رد یتخس هب اه ناتسا

 ياه شرازگ قبط .تسا هدیسر مامتا هب دزی و نارهت ،نامرک ،یقرش ناجیابرذآ ياه ناتسا طسوت

 تسا دصرد 75 ات 50 نیب اه ناتسا ریاس تفرشیپ دشر ،یناتسا

 یعامتجا-یناور ياه بیسآ زا یناگمه يریگشیپ : فده
 یناگمه يریگشیپ : همانرب درکیور
 هعماج مومع : فده هورگ

 :جاودزا زا شیپ شزومآ

 هک ،دوش هتفرگ دیاب ینامز میمصت نیا اما ؛تسا یگدنز مامت تامیمصت نیرتمهم زا یکی جاودزا

 .تسا مامتان و كدنا میمصت نیا یگرزب ربارب رد ام یگتخپ و هبرجت و ام ياههتسناد و تاعالطا

 دناوتیم دشاب اهتراهم رب ینتبم هک جاودزا زا شیپ شزومآ هک تسا نآ زا یکاح اهشهوژپ جیاتن

 ياهرامآ اب قباطم .ددرگ جاودزا ماکحتسا ثعاب و دهد شهاک ار قالط لامتحا دصرد 30 ات

 هدیسر تبث هب جاودزا رتافد رد جاودزا 608956 دادعت ،1396 لاس رد روشک لاوحا تبث نامزاس
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 رد روشک لک رد هدش تبث ياهقالط رامآ نینچمه .تسا هتشاد شهاک %7 لبق لاس هب تبسن هک

 شیازفا %4 لبق لاس هب تبسن هک هدیسر تبث هب قالط رتافد رد قالط 174576  دادعت ،96 لاس

 هب ،رگید نایب هب ؛دشاب یم 1 هب 3 ابیرقت قالط هب هدش تبث جاودزا تبسن یترابع هب .تسا هتشاد

 جاودزا زا شیپ شزومآ درادناتسا ياه هرود يرازگرب .تسا هدیدرگ تبث قالط 1 جاودزا 3 ره ازا

 صحفت هب جاودزا يارب مزال ياه هداد بسک صوصخ رد دارفا هک دزاس یم مهارف ار تصرف نیا

 هداد ناشن زین تاقیقحت .دنیامن نیرمت و هتخومآ ار هنیمز نیا رد مزال ياه تراهم و دنزادرپب

 ،يرتهب یطابترا دشر زا ،دننک یم تکرش جاودزا زا شیپ شزومآ ياه همانرب رد هک يدارفا تسا

 تسا رتمک اهنآ رد قالط رامآ نینچمه و دنرادروخرب يرتشیب تیامح و ،رتمک برخم تالدابت

 .)2009 ،لوون(

  : دنیآرف ، هنیشیپ

 دوب نآ زا یکاح ،رواشم يادص هب ناگدنریگ سامت و يروضح هرواشم زکارم هب نیعجارم شرازگ

 تافالتخا دوجو ،یتخانشناور و يا هرواشم تامدخ زکارم هب مدرم هعجارم تلع نیرتشیب هک

 ،هداوناخ ياه هاگداد هب نیعجارم دادعت شیازفا و قالط خرن نینچمه .تسا ییوشانز و یگداوناخ

 رامآ هوالع هب تاعالطا نیا .دشاب یم هداوناخ یگدنز تیفیک و دنیارف رد یتالکشم دوجو زا یکاح

 و )30 لاس ریز تیعمج %65 (روشک ینس تفاب ندوب ناوج هدنهد ناشن هک 75 لاس يرامشرس

 هن يا هدنیا رد ناوج تیعمج نیا هک درک باجیا ار ترورض نیا ،)15-27( ینامز هزاب رد جاودزا

 تامدخ هئارا ترورض هدنهد ناشن دوخ هک دنهد یم لیکت ار ناوج ياه جوز تیعمج ،رود نادنچ

 ریسم نیا رد و هدوب هعماج حطس رد یعامتجا و يدرف ياه بیسآ زا يریگشیپ و یناور ،یتشادهب

 حطس و هیلوا حطس رد يریگشیپ انامه هک يریگشیپ و یگنهرف روما تنواعم هفیظو و شقن

 شیپ زا شیب جاودزا زا شیپ ناناوج و ناناوجون هب شزوما همانرب و راتخاس یحارط اب تسا ییاقترا

 عورش رد هلخادم تروص رد هک يریگشیپ لوصا رد ضرف شیپ نیا نتشاد اب اذل .ددرگ یم راکشآ

 و زارف اب يراگزاس و قابطنا هوحن و حیحص باختنا :یساسا دعب رد جاودزا ینعی هداوناخ ناینب

 ياه بیسآ ریاس و قالط لثم يدعب ياه بیسآ و ضراوع زا ناوت یم ،كرتشم یگدنز ياه بیشن

 تنواعم رد نونکات 1381 لاس زا جاودزا زا شیپ شزومآ همانرب .دومن يریگولج یعامتجا

 و یحارط و دش هتشاذگ راک روتسد رد ییاقترا و هناریگشیپ همانرب کی ناونع هب يریگشیپ

 باختنا رما رد ناریگارف تیلباق و تراهم ،شناد ،تاعالطا نازیم شیازفا فده اب نآ يزیرهمانرب

 .تفرگ تروص رسمه

 طبترم ياهبیسآ زا يریگشیپ ،جاودزا تمالس و تیفیک ياقترا ،جاودزا زا لابقتسا شیازفا :فده

  قفوم ياه جاودزا خرن شیازفا ،جاودزا زا شیپ شزومآ ترورض يزاس هنیداهن ،جاودزا اب

 ییاقترا و هناریگشیپ : همانرب درکیور
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 لاس 15-30 نیب درجم ناناوج : فده هورگ

 :هداوناخ یگدنز شزومآ

  : همانرب حیرشت

 رد یتیبرت دحاو نیرتراذگریثات و نیرتگرزب لاح نیع رد و یعامتجا دحاو نیرتکچوک هداوناخ

 و یعامتجا ،يدرف میظع تالوحت اشنم دناوت یم داهن نیا هک يروط هب دیآ یم رامش هب عماوج

 ندوبن هدامآ هطساو هب اهجاودزا لاحنیا اب .دشاب نآ ياضعا نایم رد یناسنا ياه شزرا دشر

 و هداوناخ تیریدم يارب یفاک ياه تراهم نتشادن و یگداوناخ طباور ریبدت يارب نارسمه

 ناشن تاقیقحت جیاتن .دنوش هجاوم يدج ياه شلاچ اب دنناوت یم ،جاودزا زا یعقاو ریغ ياهراظتنا

 رد اهقالط نیرتشیب .تسا هداد خر جاودزا رفص نامز رد اهقالط دصرد 13.5 هک دهدیم

 نادب نیا .دنراد رمع لاس کی زا رتمک و هدرکن زاغآ ار كرتشم یگدنز زونه هک تسا ییاهجاودزا

 یگدنز رمع ییادتبا نینس رد ای هدرکن زاغآ ار دوخ كرتشم یگدنز زونه دارفا نیا هک تسا ینعم

 لاس 5 ات رفص هک دنتسه ییاهجوز هب طوبرم هدش تبث ياهقالط دصرد 50 و دنتسه ناشکرتشم

 ،دناهدش ادج رگیدکی زا جاودزا رفص نامز رد هک ییاهجوز .تسا اهنآ كرتشم یگدنز هقباس

 ؛دراد صاصتخا یگدنز هرود نیا هب قالط رامآ نیرتشیب دوشیم هتفگ .دنتسه دصرد 10.35

 صاصتخا ناشدوخ هب ار قالط رامآ دصرد 7.37 دناهدرک یگدنز رگیدکی اب لاس کی هک يدارفا

 دصرد 10 زا شیب تسا هتشذگن ناشکرتشم یگدنز زا مه لاس کی زونه هک يدارفا یلو ،دناهداد

 ریبدت يارب نارسمه ندوبن هدامآ هطساو هب اهجاودزا زا يرایسب دهدیم ناشن رامآ نیا .دناهدوب

 زا یعقاو ریغ ياهراظتنا و هداوناخ تیریدم يارب یفاک ياه تراهم نتشادن و یگداوناخ طباور

 اه شزومآ یگدنز توافتم ياه هرود رییغت هب رظن و تسا هدش قالط هب رجنم دوز یلیخ جاودزا

 هک دنتسه بلطم نیا يایوگ تاقیقحت نینچمه .دنبای همادا جاودزا نارود لوط یمامت رد یتسیاب

 و هداد شهاک ار ییادج و قافن زورب لامتحا %30 ات دنناوتیم یشزومآ ياههرود نیا رد تکرش

 .)2003 ،يروگیرگ و ایشیرتاپ(دنیامن تیاده يرتداش یگدنز تمس هب ار نیجوز

  : دنیآرف ، هنیشیپ
 دوب نآ زا یکاح ،رواشم يادص هب ناگدنریگ سامت و يروضح هرواشم زکارم هب نیعجارم شرازگ

 تافالتخا دوجو ،یتخانشناور و يا هرواشم تامدخ زکارم هب مدرم هعجارم تلع نیرتشیب هک

 ،هداوناخ ياه هاگداد هب نیعجارم دادعت شیازفا و قالط خرن نینچمه .تسا ییوشانز و یگداوناخ

 روما تنواعم اتسار نیا رد .دشاب یم هداوناخ یگدنز تیفیک و دنیارف رد یتالکشم دوجو زا یکاح

 ،اهنآ زا يریگشیپ و تالکشم اب ههجاوم رب هوالع اه هداوناخ هک موهفم نیا اب يریگشیپ و یگنهرف

 هب نونکات 77 لاس زا ،دنشاب یم یگداوناخ و يدرف ياهدادعتسا دشر تهج رد تصرف دنمزاین

 رد ناوج ياه جوز زا یجنسزاین ینعی نآ لوا زاف و هداوناخ یگدنز شزومآ همانرب نیودت و یحارط
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 تاوزج هیهت و فلتخم ياه میلقا و اهناتسا یشزومآ ياه تیولوا نییعت و روشک ناتسا 28

 اه یجنسزاین ماجنا زا هلصاح جیاتن زا یکی هک هتخادرپ یشزومآ ياه تیولوا ساسا رب یشزومآ

 زا هلصاح جیاتن هب تیانع اب .دشاب یم جاودزا لوا ياهلاس رد اه شزومآ دوجو ترورض زا یکاح

 يرادیاپ و یگداوناخ يدنمتیاضر شیازفا فده اب "هداوناخ یگدنز شزومآ عماج حرط "یسررب نیا

 .دیدرگ ارجا اههداوناخ

 يدنمتیاضر شیازفا ،اه هداوناخ يرادیاپ شیازفا ،یگداوناخ يدنمتیاضر شیازفا : فده

 یعامتجا ياه بیسآ زا يریگشیپ و ،یگداوناخ

 ییاقترا و هناریگشیپ : همانرب درکیور

 كرتشم یگدنز لوا لاس 5 تیولوا اب لهاتم دارفا هیلک : فده هورگ

 

 

 یعامتجا ياه بیسآ زا يریگشیپ رتفد  

 ناور تمالس رایمه      

 يررهش نابآ 13 يوک رد یناهج تشادهب نامزاس طسوت »ملاس رهش« هژورپ يارجا 1375 لاس   

 رد دیدرگ يراکمه ياضاقت يزاس ملاس ياه حرط هئارا تهج فلتخم ياه نامزاس زا .دش حرطم

 و یگنهرف روما تنواعم هزوح یعامتجا ياه بیسآ زا يریگشیپ رتفد ناسانشراک طابترا نیمه

 و هعلاطم نینچمه و مدرم اب وگتفگ و روکذم هلحم زا دیدزاب هب روشک یتسیزهب نامزاس يریگشیپ

 .دنتخادرپ ناهج و ناریا رد تمالس ياقترا رد مدرم تکراشم رب رثوم لماوع و اه هنیمز یسررب

 ،هیهت ناور تمالس نارایمه ناونع اب رتفد يداهنشیپ حرط دوجوم تایبدا و عبانم رورم زا سپ

 ناسانشراک ،يریگشیپ و یگنهرف روما ياه تنواعم زا لکشتم یمیت سپس .دش هیارا و میظنت

 و يررهش رد نابآ 13 يوک زا ار دوخ راک )ناور تمالس نارایمه( بلطواد مدرم و حرط لووسم

 زکارم ریاس هب حرط ،يدنیارف ياه یبایشزرا زا سپ جیردت هب ،دندومن زاغآ سابعردنب ناتسرهش

 اب یتلودریغ نامزاس کی بلاق رد نارایمه حرط 1381 لاس .دش هداد شرتسگ روشک ياهناتسا

 .دیسر ینوناق تبث هب یعامتجا ناور تمالس نارایمه تیعمج ناونع

 یعامتجا تمالس هاگیاپ   

 .تفرگ لکش اه ناتسا یخرب رد نارایمه هبرجت تروص هب ادتبا زا ،یعامتجا تمالس هاگیاپ حرط   

 ياه سالک يرازگرب ،هلحم مدرم هب یناسر تمدخ يارب ییاه لحم اه هاگیاپ نیا هیلوا لکش رد

 روط هب هک دندوب يراکددم تامدخ یخرب زین و یتراهم و یتروشم ،یتیبرت روما رد یشزومآ



12 
 

 مه تالحم و هقطنم ياه تیولوا و اهزاین یفیک یجنسزاین ،تیعضو لیلحت يارب يزکارم نامزمه

 دش هیهت اه هاگیاپ نیا يارب يا همانساسا نارایمه ياضعا يرکف مه اب نآ زا سپ .دندش یم یقلت

 یعافتناریغ و یتلودریغ ياه نامزاس طسوت مه روشک رگید طاقن رد دناوتب هبرجت نیا هک يروط هب

 ناگدننادرگ براجت ،دیدج ياه هاگیاپ سیسات اب .دبای همادا ،دنراد تیلاعف یعامتجا روما رد هک

 يارب »ییارجا ياه تیلاعف يامنهار« هوزج ،نآ لصاح و دش يروآدرگ يرت مظنم تروص هب هاگیاپ

 رارق يرگنزاب و رورم دروم 87 لاس هام دادرخ رد اه هاگیاپ همان هویش .دش اه هاگیاپ ناگدننادرگ

 زا حرط نیا رگتیامح و يزادنا هار یلوتم ناونع هب یعامتجا ياهبیسآ زا يریگشیپ رتفد .تفرگ

 نیا يارب یلقتسم هجدوب هچرگا ،تسا هدومن مزال شالت تارابتعا صیصخت تهج رد زاغآ نامه

 همادا يارب یلو ،تسا هدش هتفرگ رظن رد هاگیاپ تیلاعف موادت و يزادنا هار ،سیسات روظنم هب حرط

 دوخ یلام هینب تیوقت يارب تسیاب یم )هطوبرم NGO ای( نارایمه تیعمج ،اه تیلاعف يرادیاپ و

 و یتلودریغ ،یتلود ياهداهن و اه ناگرا ریاس زا یلامریغ و یلام عبانم بذج و ییاسانش هب مادقا

 ییآراک و یتسیزهب نامزاس تیامح هب هجوت اب دناوتب همانرب نیا دور یم راظتنا .دنیامن یلحم

 .دشخب میکحت ار دوخ ییاقترا و هناریگشیپ تلاسر ،هاگیاپ ناگدننادرگ

 
 دایتعا نامرد و يریگشیپ رتفد

 
 دایتعا زا يریگشیپ ياه همانرب اب ییانشآ :لوا شخب

 دوش "دایتعا "اصوصخم یعامتجا ياه بیسآ راچد درف ات دوش یم بجوم هک یلماوع و للع
 دیاب مه نآ زا يریگشیپ و نامرد يارب يزیر همانرب لیلد نیمه هب تسا توافتم و عونتم رایسب

 دروم دایتعا زا يریگشیپ ياههمانرب رد روحم عامتجا درکیور 1381 لاس زا .دشاب ددعتم و عونتم

 زا يریگشیپ ياه تیلاعف يراذگاو و لاقتنا ،اه همانرب نیا يارجا زا فده .تفرگ رارق يرادرب هرهب

 .تسا هدوب یمدرم ياهداهن و اههداوناخ ،دارفا هب دایتعا

 همانرب يارجا دنیآرف

 ،)یجنسزاین( لکشم نییعت ،میت لیکشت :لماش يریگشیپ ۀلخادم دنیآرف اه همانرب نیا رد 

 طسوت همانرب سپس .دشاب یم دنیآرف حالصا و یبایشزرا ،ارجا و هلخادم ،نآ لح يدنبتیولوا

 رد )راک ياهطیحم و یشزومآ ياهطیحم ،ییاتسور و يرهش ياههلحم رد ( کچوک عامتجا ياضعا

 اههمانرب نیا يارجا رد .ددرگ یم ماجنا )یتسیزهب نامزاس فرط زا( رگلیهست سانشراک کی رانک

 عامتجا رد دوجوم یتلودریغ و )....... و اه نامزاس ،تارادا ،اهیرادرهش ( یتلود دوجوم عبانم زا

 یکی زین یتسیزهب نامزاس و دوشیم هدافتسا )... و یلحم ياهنمجنا ،يرایدوخ ،نیریخ( کچوک

  .دوشیم بوسحم عبانم نیا زا

 :یصاصتخا فادها
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  دایتعا ربارب رد یتظفاحم لماوع شیازفا

  دایتعا هب شیارگ رطخ لماوع شهاک

 
 ییاتسور و يرهش ياههلحم رد روآ دایتعا داوم فرصم زا يریگشیپ

 زا يریگشیپ دروم رد يزیر همانرب يارب هلحم دارفا زا بلطواد میت لیکشت همانرب نیا فده

 ياهداهن و اهنامزاس ،يدیلک دارفا کمک اب يا هلحم نارگ لیهست اههمانرب نیا رد .دشاب یم دایتعا

 یحارط ار ياهمانرب اهنآ یهدنامزاس و مدرم تکراشم بلج زا سپ ،یتلودریغ و یتلود یعامتجا

 .دوشیم هدافتسا یلحم عبانم ۀمه زا نآ يارجا رد هک دننکیم

 

 
 نس زا شیپ ناکدوک رب دیکات اب( یشزومآ ياهطیحم رد روآدایتعا داوم فرصم زا يریگشیپ
 )ناشنیدلاو و ناتسبد
 

 زکارم و كدوک ياهدهم نایبرم و نانکراک ،ءایلوا ،ناکدوک تکراشم بلج همانرب نیا فده 

 ياهدهم رد هسلج تشه ات شش یط هتفای راتخاس  تروص هب همانرب نیا .تسا یناتسبد شیپ

 يارب )دننک یمن هعجارم كدوکدهم هب هک( ناتسبد نس ریز ناکدوک يارب تالحم رد ای و كدوک

 زا يریگشیپ و ناور تمالس ياقترا یشزومآ ياهاوتحم ساسارب و  دوش یم ارجا ناکدوک نیدلاو

 شور ،يرورپدنزرف ياه کبس اب ییانشآ ،دایتعا زا يریگشیپ هیلوا میهافم اب ییانشآ ریظن دایتعا

 ناکدوک شزومآ ناراکردنا تسد و نیدلاو شناد ،طابترا يرارقرب ياه هویش ،مشخ اب هلباقم ياه

  .دبای یم ءاقترا هنیمز نیا رد

 

  راک ياهطیحم رد داوم فرصم زا يریگشیپ 
 ،يرو هرهب و دیلوت شیازفا بجوم راک ياهطیحم رد داوم فرصم زا يریگشیپ ياههمانرب

 و تشادهب حطس و یلغش ةزیگنا ،دیلوت شیازفا و راک طیحم رد ریخأت ،ثداوح ،تبیغ شهاک

 و نایامرفراک ،نالوئسم اب مزال ياهیگنهامه زا دعب همانرب نیا رد .دوشیم نانکراک رد تمالس

 دارفا تکراشم اب و راک طیحم ناسانشراک کمک اب ،یهیجوت تاسلج يرازگرب و راک طیحم ناریدم

 .دوشیم ارجا و نیودت روآدایتعا داوم فرصم زا يریگشیپ تهج ياهمانرب راک طیحم بلطواد

 

 

 

 
 دایتعا یلم طخ
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 رسارس رد مدرم هب دایتعا نامرد و يریگشیپ هنیمز رد یصصخت هرواشم ،دایتعا یلم طخ

 و يزادنا هار زا فده .دشاب یم 09628 دایتعا یلم طخ زکرم سامت هرامش و دهد یم هئارا روشک

 و نامردزکارم هب عاجرا و داوم فرصم زا يریگشیپ ،دایتعا نامرد ياهراکهار هئارا نآ تیلاعف

 تفایرد يارب دنناوتیم دارفا و دننکیم راک تفیش هس رد زکرم نیا .تسا دایتعا یناوتزاب

 رد ار مزال ياه ییامنهار و اهراکهار و دنریگب سامت ،بش 8 ات حبص 8 تعاس زا زور ره ،ییامنهار

  .دنیامن تفایرد دایتعا یلم طخ ناصصختم زا دایتعا نامرد و يریگشیپ صوصخ

 

  بیسآ شهاک ،نامرد ياه همانرب اب ییانشآ :مود شخب  
 دایتعا یعامتجا ياه تیامح و

 

 ياروش سلجم 27/11/80 بوصم تلود یلام تاررقم زا یشخب میظنت نوناق 26 هدام رد

 یتسیزهب نامزاس هدهعرب هدام نیا عوضوم هناگ 13 دراوم يارب زوجم رودص تیلوئسم یمالسا

 بجوم هب هک تسا هدش رکذ ناداتعم یناوتزاب و نامرد زکارم سیسأت 12 هدام هک دشاب یم روشک

 زین یتلودریغ شخب رد ار دایتعا بیسآ شهاک و نامرد تیلاعف دناوت یم یتسیزهب نامزاس نآ

 .دهد شرتسگ

 : فادها

 .هناریگشیپ تامادقا قیرط زا داوم فرصمءوس زورب شهاک -

 .ینامرد تامادقا ماجنا قیرط زا داوم فرصم يارب اضاقت شهاک -

 .داوم فرصمءوس یعامتجا و یتشادهب ضراوع شهاک -

 

 :دایتعا نامرد اب طبترم فیراعت

 )هیفنا ای و یکاروخ ،قیرزت ،نیخدت( فرصم تروص رد هک دنتسه یفلتخم تابیکرت :داوم

 .دنوش یم زغم درکراک رییغت ثعاب

 فرصم ار نآ یلو درادن دایتعا داوم هب تبسن درف هچرگا هک تسا ینعم نیدب :داوم فرصم ءوس

 نآ فرصم هک يا هدام زا هدافتسا ،تسا ینوناقریغ نآ فرصم هک يا هدام زا هدافتسا ینعی دنک یم

 یم ررض نارگید ای درف دوخ هب هک يا هدام زا هدافتسا ،دوش یم درف رد یحور تارییغت زورب ثعاب

 .دناسر

 ،وگلا نیا رد هک دوش یم صخشم يراتفر يوگلا اب هک تسا یناگ هناشن :داوم هب یگتسباو

 بتارم هب هدوب دنمشزرا درف ياربً البق هک ییاهراتفر ریاس زا ،داوم زا یهورگ ای هدام کی فرصم

 فرصم هب داوم فرصم اب طبترم تالکشم زورب مغر یلع صخش و دنک یم ادیپ يرتشیب تیولوا

 .دهد یم همادا
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 یعامتجا و یتخانشناور ،یبط تالخادم هعومجم زا تسا ترابع :داوم هب یگتسباو نامرد

 ییاهن فده هک يروطب ،عامتجا هب داوم هب هتسباو درف تشگزاب و درکلمع دوبهب ،راتفر رییغت يارب

 .دشاب داوم فرصم نودب یگدنز هب یبایتسد نامرد

 یلبق ياه بیسآ دوبهب و دوع زا يریگشیپ اب طبترم تالخادم هیلک :داوم هب یگتسباو یناوتزاب

 تامدخ :لیبق زا .دنشاب یم )ناداتعم( داوم هب ناگتسباو درکلمع اقترا و داوم فرصم زا یشان

 نامرد ،ناسکورتلان دننام دوع زا يریگشیپ ییوراد تالخادم ،ینامرد ناور ،يا هرواشم ،یشزومآ

 .یعامتجا ياه تیامح و هارمه ياهیرامیب

 
  دایتعا نامرد تامدخ

 
 )دایتعا نامرد زکارم عاونا اب ییانشآ(

 :دایتعا ییاپرس نامرد زکارم
 هب ار ییورادریغ نامرد و ییوراد نامرد تامدخ ،هنازور تروصهب دایتعا ییاپرس نامرد زکرم

 هناماس رد زکارم یناشن و یماسا .دهد یم هئارا نادرگناور ای ردخم داوم فرصم لالتخا اب دارفا

 .دشاب یم دوجوم )09628( دایتعا یلم طخ
 ییورادریغ ياه نامرد و )هدنرادهگن و ییادز مس( ییوراد ياه نامرد لماش :زکرم تامدخ

 :لیبق زا ییاهوراد زا ییوراد ياهنامرد رد .دشاب یم يدعب ياهیریگیپ و يراکددم و )هدنرادهگن(
 ییوراد هدنرادهگن ياه نامرد و ییادز مس رد نوداتم و نیفرون هرپوب ،نوسکرتلان ،نیدینولک
 .دوش یم هدافتسا

  :داوم فرصم لالتخا اب دارفا یناوتازاب و دوبهب یتماقا نامرد زکارم
 تکراشم ابً احیجرت )ییورادریغ و ییوراد لماش( یتماقا نامرد تامدخ هک تسا ینامرد زکرم

 فرصم لالتخا اب دارفا هب هام هس ات کی تدم هب هنابلطواد تماقا تروصهب رایدوخ و اتمه ياههورگ

 .دهد یم هئارا نادرگناور ای ردخم داوم

 : )TC( رادم نامرد عامتجا زکرم

 )یتماقا( يزور هنابش ای هنازور تروص هب هتفایراتخاس همانرب کی اب ،رادم نامرد عامتجا زکارم

 ناور تامدخ ياه همانرب :لماش یتخانش و يراتفر رییغت رب زکرم درکیور .دنهد یم هئارا تامدخ
 و یعامتجا يراکددم تامدخ ،رایدوخ ياه هورگ لیکشت ،هداوناخ شزومآ ،هرواشم ،یتخانش
 شریذپ زکرم رد یمسج یگتسباو نامرد زا سپ درف ،وگلا نیا رد .تسا صیخرت زا سپ يریگیپ

 ،هام شش ات هس تماقا هرود رد )راکددم و سانش ناور ،کشزپ( نامرد میت کمک اب ات دوشیم

  .دندرگ تیوقت يو یعامتجا -یناور ياه تراهم

 زدیا زا يریگشیپ و دایتعا بیسآ شهاک تامدخ
 

 اب ناداتعم رد قیرزت هار زا هلقتنم ياه يرامیب ریاس و زدیا يو يآ چا عویش هب هجوتاب

 چا زا يریگشیپ روظنم هب ار تامدخ يا هعومجم ،بیسآ شهاک همانرب ،یقیرزت و رطخرپ ياهراتفر
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 رد بیسآ شهاک ياه تیلاعف .دهد یم هئارا رطخرپ ياهراتفر و اه يرامیب ریاس و زدیا يو يآ

 :دریذپ یم تروص لیذ زک ارم بلاق
 بیسآ شهاک تامدخ

 :دریذپ یم تروص لیذ زکارم بلاق رد بیسآ شهاک تامدخ

  :يرذگ زکرم

 هب هک داوم فرصم لالتخا ياراد دارفا هب زکرم نیا ،رطخرپ ياهراتفر شهاک ای لرتنک روظنم هب

 شزومآ( بیسآ شهاک تامدخ ،دننک یمن هعجارم نامرد زکارم هب هک یسرتسد رد تخس ناداتعم

 یم هئارا )مامحتسا و كاشوپ ،اذغ ،مودناک ،گنرس و نزوس هئارا ،ملاس یسنج راتفر و ملاس قیرزت

 .دنیامن یم هئارا تامدخ زور رد تعاس 3 لقادح و دنتسه هنازور زکارم نیا .دهد

  : )رتنس لیابوم( رایس يرذگ زکرم
 بیسآ شهاک تامدخ ،دوخ ششوپ تحت هقطنم رد زور زا ینیعم تاعاس رد هک تسا يزکرم

 و كاشوپ ،اذغ ،مودناک ،گنرس و نزوس هئارا ،ملاس یسنج راتفر و ملاس قیرزت شزومآ( دایتعا

 یقیرزت ناداتعم هب رطخرپ و هدولآ قطانم رد ،)سوب ینیم ای نّو( نیشام زا هدافتسا اب ار )مامحتسا

 .دهد یم هئارا

 
 
  :هنابش هانپرس زکرم

 بیسآ شهاک تامدخ هک رطخرپ راتفر اب نامناخ یب ناداتعم ناکسا تهج تسا يزکرم

 بیسآ شهاک تامدخ رایس تامدخ و مامحتسا ،هیذغت ،هانپرس یب ناداتعم هنابش ناکسا لماش

 .دنهد یم هئارا تامدخ حبص 7 ات رصع 7 زا زکارم نیا .دیامن یم هئارا

  :رایس ناسردادما میت

 رد بیسآ شهاک تامدخ ،دننک یمن هعجارم ینامرد زک ارم هب هک یناداتعم هب هک تسا یمیت

 .دنیامن یم هئارا اهنآ عمجت لحم

  :سکناک

 نیا .دیامن یم هئارا رت	کچوک داعبا رد شهاک تامدخ هک تسا ییاجیاج تیلباق اب يرذگ زکرم
  .دراد تیلاعف هنازور تروص هب و تسا رایس میت ياراد زکرم
 

 :تسا ریز دراوم لماش بیسآ شهاک زکارم ياه تیلاعف

 قیرزت )تیتاپه ،زدیا( دروم رد رطخرپ راتفر ياراد دارفا اب هرواشم و یناسر عالطا ،شزومآ -
 )یسنج ملاس راتفر و ملاس
  نزوس و گنرس يروآ عمج و عیزوت همانرب -
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 هدننک ینوفعدض داوم عیزوت -
 مودناک عیزوت و یسنج رطخرپ راتفر زا يریگشیپ تهج شزومآ -
 اتمه ياههورگ تاسلج يرازگرب -
 )موزل تروص رد( اهناتسرامیب و ینامرد ،یتشادهب زکارم هب عاجرا -
 )دشاب هتشادن دوجو زکرم رد هک یتروص رد( نوداتم اب هدنرادهگن نامرد ياه دحاو هب عاجرا -

 دنتسه نوداتم دحاو ياراد هک يزکارم رد هدنرادهگن نامرد ماجنا ای و
 نیبلطواد يارب نامرد تهج دایتعا نامرد زکرم هب عاجرا -
 عاجرا ای و دراد دوجو نآ ناکما هک يزکارم رد HIV هنابلطواد تست و هرواشم ماجنا -
 لصف بسانم سابل و مامحتسا ،ياچ ،اذغ هدعو کی عیزوت -

 

 زدیا لرتنک و يریگشیپ تامدخ
 يو يآ چا دارفا يور رب هناریگشیپ ياه تیلاعف نآ رد هک تسا يدرکیور ،تبثم يریگشیپ

 زورب زا بیترت نیا هب ات تسا زکرمتم ،دنتسه سوریو هدننکلقتنم و عبنم عقاو رد دوخ هک تبثم

  .دنک يریگولج هعماج رد یتشادهب -یعامتجا فلتخم ياهدمایپ ،اه يرامیب ،تالکشم زا يرایسب

 هب نایالتبم هورگ بیغرت و یشزومآ ،یعامتجا -یناور ياهتیامح هئارا اب تبثم ياه هاگشاب

 زا فده .دنراد نآ زا یشان ياه تنوفع لرتنک و زدیا لرتنک و يریگشیپ رد ییازس هب ریثات نامرد

 يآ چا نامرد هب يدنبیاپ ،يزاسدنمناوت و یگدنز تیفیک شیازفا )1 :تبثم ياههاگشاب يزادنا هار

 رد دارفا رد راتفر رییغت و یبایرامیب و يو يآ چا صوصخرد یهاگآ شیازفا )2 ،التبم دارفا رد يو

 .دشاب یم رطخ ضرعم
 يارب یبسانم رتسب دناوت یم یلغش و يداصتقا/یعامتجا ياه تیامح عون نیا یلکروط هب

 نیا هک اجنآ زا .دنک مهارف زین ملاس یگدنز زا يدنم هرهب تهج رد هعماج هب بطاخم هورگ دورو

 تبثم ياه هاگشاب ،دنیامنیم هعجارم یتسیزهب نامزاس هبً اررکم تیامح نتفرگ ياربً امومع دارفا

 یتیامح ياه تیلاعف ماجنا تهج هتفاینامزاس و یملع )NGO( یتلودریغ تاسسوم بوچراچ رد
 .دنا هتفرگ لکش

 ،يو يآ چا هب نایالتبم یعامجا یناور تیامح )1 :زا دنترابع تبثم ياه	هاگشاب تایلمع حرش

 هداوناخ و التبم دارفا شزومآ )4 ،التبم دارفا لاغتشا هب کمک )3 ،نارامیب زا ییوراد تیامح )2

 .ناشیاه

 
 اه تیلولعم زا يریگشیپ رتفد

 تمالس اقترا تهج رد اه تیلولعم عاونا زا يریگشیپ یلصا تیرومام اب  اهتیلولعم زا يریگشیپ رتفد

 ، یلوصا و نودم يراذگ تسایس ياتسار رد و تسا هدیدرگ لیکشت  ، یتسیزهب نامزاس رد ، هعماج

 زا يریگشیپ " ، " يدازردام و کیتنژ تالالتخا زا یشان ياه تیلولعم زا يریگشیپ"  نالک فادها
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 تیلاعف يریگیپ و داجیا هحولرس و نییعت نآ يارب  “ يزاسهاگآ " و " دلوت زا دعب ياه تیلولعم

 . تسا هتفرگ رارق رتفد نیا ياه

 مهدزای و مهد ياه هیاپ نازومآ شناد رد اهتیلولعم زا يریگشیپ  يزاسهاگآ يروشک همانرب
 هطسوتم

 : همانرب فده

 شناد رد اهنآ زا يریگشیپ ياه هار و عیاش ياهتیلولعم للع صوصخرد تمالس داوس شیازفا

 .دشاب یم روشک سرادم مهدزای و مهد هیاپ نازومآ

 : ارجا شور

 "2 و1 ياهدلج رد مینادب اهتیلولعم زا يریگشیپ هرابرد دیاب هچنآ" یشزومآ ياهباتک همانرب نیارد
 . دوش یم هداد شزومآ ، یلیصحت لاس لوط رد هطسوتم مهدزای و مهد ياه هیاپ نازومآ شناد يارب

 هب مزال .دوش یم هتفرگ هرهب نازومآ شناد شزومآ يارب هدید شزومآ ياهورین زا همانرب نیا رد

 همان یهاوگ  هدومن تکرش یشزومآ ياهسالک رد همانرب يادتبا رد هدنهد شزومآ دارفا نیا تسارکذ

 . دیآ یم لمعب دیدزاب شزومآ دنور زا ، اهسالک يرازگرب نیح رد نمض رد.دنا هدومن تفایرد

 :يدنملاس نارود ياهتیلولعم زا يریگشیپ يزاسهاگآ همانرب

 رد يدنملاس تیعمج ندش دنملاس نینچمه و ناهجرد يدنملاس تیعمج شیازفا هب هجوت اب

 دشاب یم يرورض اهنآ تمالس یفیک و یمک ياقترا روظنم هب هورگ نیا ياه زاین هب هجوت ، امروشک

 رد و یحارط روکذم همانرب ، اهنآ  یشزومآ ياهزاین ییاسانش و هیلوا ياه یسررب ماجنا زا سپ اذل

 .دش ارجا روشک ياه ناتسا زا يدادعت

 :همانرب فادها

 يدنملاس هرود رد تمالس ياقترا :یلک فده 

 :یصاصتخا فادها

 راد تیولوا هدش ییاسانش یشزوما ياهزاین هنیمز رد دارفا یهاگآ شیازفا-

 هدش هداد شزومآ ثحابم صوصخ رد دارفا راتفر رییغت-

 )لاس 45-65(لاسنایم دارفا و )لاس 65 يالاب(دنملاسدارفا :فده هورگ
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 فده هورگ رد زین لاسنایم دارفا ،دشاب یم رظن دروم يریگشیپ عوضوم ، همانرب رد هکنیا هب هجوت اب

 .تسا هدش هدیناجنگ همانرب

 :ارجا دنیآرف

 دادعت لیلد هب همادا رد و ییاسانش هورگ نیا یشزومآ ياهزاین یتاقیقحت هژورپ کی ماجنا اب ادتبا رد

 .دش زکرمتم اهنآ يور هطوبرم ياه شزومآ و  باختنا تیولوا رد زاین 6 ،هدش ییاسانش ياهزاین دایز

 :دش هتفرگ رظن رد شزومآ ياربریز ثحبم 6 بیترت نیدب

 )ندروخ نیمز ( طوقس و تباید -تیرترآوئتسا-زورپوئتسا-بلق قورع ياهیرامیب -يزغم هتکس

 یشزومآ هرود ندنارذگ زا سپو هدش باختنا صاخ طیارش اب هدنهد شزومآ يورین يدادعت سپس

 نایاپ رد و ارجا لوط رد .دننک یم لقتنم همانرب فده هورگ هب ار مزال ياه شزومآ ، يرگلیهست

  .دریگ یم تروص مزال ياه شیاپ زین همانرب

 

 

 ناراوخریش و نادازون ییاونش ماگنهدوز هلخادم و صیخشت ،يرگلابرغ  

 لبق یشخبناوت و یبط تالخادم عورش و یگهام 3 زا لبق ییاونش تالالتخا ییاسانش :فده

 ،یطابترا ،يراتفگ تالالتخا دننام ییاونشان زا یشان ضراوع زا يریگشیپ روظنم هب یگهام 6 زا

 ... و يداصتقا ،یعامتجا ،یتخانش

 :ارجا شور 

 ،لابرغ حطس 3 ياراد ناراوخریش و نادازون ییاونش ماگنه هب هلخادم و صیخشت ،يرگلابرغ همانرب 

 3 ،یگهام کی زا شیپ ياه نامز رد بیترت هب تسیاب یم کیره هک دشاب یم هلخادم و صیخشت

 هک ییاونش يرگلابرغ ياهدحاو رد دلوت ودب رد دازون همانرب نیارد دوش ماجنا یگهام 6 و یگهام

 كوکشم تروص رد و هتفرگ رارق TEOAE نومزآ تحت ،دنشاب یم رقتسم اه هاگشیاز ردً اتدمع

 یگداوناخ هقباس ، NICU رد تعاس 48 زا شیب ندوب يرتسب ( رطخ ياهروتکاف نتشاد ای و ندوب

 AABR هاگتسد اب نومزآ نیا هتفه 4 ات 2 تدم فرظ ) ... و تیژننم هب ءالتبا هقباس ،ییاونش مک

 ینعی همانرب مود حطس هب یصیخشت ياه یبایزرا يارب كوکشم دراوم سپس .ددرگ یم رارکتً اددجم

 هب عاجرا هگرب اب راوخریش صیخشت دییات تروصرد . دنوش یم هداد عاجرا یجنس ییاونش زکارم

     .دوش یم تیاده هطوبرم زکارم هب  ،یشخبناوت و یبط تالخادم ماجنا تهج همانرب موس حطس
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 هلاس 6 ات 3 ناکدوک رد )یپویلبمآ(مشچ یلبنت زا يریگشیپ يرگلابرغ همانرب   

 روشک رد لاس6ات3 ناکدوک ییانیب تمالس اقترا : یلک فده

  :یصاصتخا فادها

 روشک رسارس رد هلاس 3 – 6 ناکدوک رد  نآ رطخ لماوع و یپویلبمآ زورب و عویش شهاک -

 بعص و مورحم قطانم رد هژیو هب ییانیب يرگلابرغ تامدخ هب ناکدوک یسرتسد نازیم شیازفا -
 روبعلا

 و یمشچ ياهیرامیب ریاس و نآ رطخ لماوع، یپویلبمآ زا هعماج داحآ یهاگآ نازیم شیازفا -
 نآ زا يریگشیپ ياههار

 

 : ارجا شور
 هنیاعم طسوت كدوک ،لوا حطس رد .دوش یم ارجا حطس هس رد  و يدنب حطس تروص هب همانرب نیا 

 ،دهم لماش( هاگیاپ لحم رد )یتلود ریغ ياهورین ،زروهب ای ملعم ،یبرم لماش( هدید شزومآ هدننک

 كوکشم هک یتروصرد ،هتفرگ رارق دید هنیاعم دروم )یتلود ریغ نامزاس ،هسردم ،تشادهب هناخ

 هداد عاجرا تسیرتموتپا ینعی همانرب مود حطس هب رت یصصخت تانیاعم يارب دوش هداد صیخشت

 يرت قیقد تانیاعم هب زاین هک رامیب ناکدوک زا هتسد نآ .دریگ یم رارق هنیاعم دروم و دوش یم

 تسا کشزپ مشچ طسوت هنیاعم هک همانرب حطس نیموس هب تسیرتموتپا طسوت دنشاب هتشاد

 ییانیب تالالتخا ریاس و یپویلبمآ هب كوکشم ناکدوک هیلک بیترت نیا هب و دنوش یم هداد عاجرا

 هک تسا حیضوت هب مزال .دنریگ یم رارق عقوم هب نامرد تحت یعطق صیخشت زا سپ و هدش لابرغ

 يوس زا ،دنرادن ار نامرد ياه هنیزه نیمات يارب یفاک تعاضب هک التبم ناکدوک زا هتسد نآ

 .دنریگ یم رارق تیامح دروم نامزاس

 

 کیتنژ تالالتخا زا یشان ياه تیلولعم زا يریگشیپ

 دوبهب و یهاگآ حطس شیازفا ، کیتنژ تالالتخا زا یشان ياهتیلولعم زا يریگشیپ:  یلک فده
 کیتنژ ةرواشم ماجنا ترورض هب تبسن هعماج شرگن

 
 :  یصاصتخا فادها

  کیتنژ تالالتخا زا یشان ياهتیلولعم زورب و عویش شهاک -1 
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 زکارم طسوت یشزومآ و ياهرواشم ،یصیخشت تامدخ ۀئارا يارب ناسآ و بسانم یسرتسد -2

  یتلود ریغ کیتنژ هرواشم

  کیتنژ ةرواشم ماجنا ترورض هب تبسن هعماج شرگن دوبهب و یهاگآ حطس شیازفا-3

  مدرم مومع يارب کیتنژ هرواشم تامدخ هب عیرس و ناسآ یسرتسد -4

 هعماج رد جاودزا زا لبق کیتنژ ةرواشم ماجنا هب مادقا شیازفا  -5

  :ارجا شور

 و يزادناهار اب 1376 لاس زا کیتنژ تالالتخا زا یشان ياه تیلولعم زا يریگشیپ همانرب يارجا

 روشک ياهناتسا ریاس رد نآ زا سپ و دش زاغآ روشک ناتسا 9 رد  کیتنژ ةرواشم زکارم سیسأت

 .  تفای شرتسگ

 یتسیزهب نامزاس هب تلود یلام تاررقم زا یشخب میظنت نوناق 26 هدام بیوصت اب 80 لاس رد

 زکرم 265 زا شیب رضاح لاح رد و دنک اطعا کیتنژ هرواشم زکرم سیسات زوجم دش هداد هزاجا

  .دنشاب یم لاعف روشک حطس رد یتلودریغ هرواشم

 همانرب ناکشزپ يارب کیتنژ هرواشم شزومآ یلمع و يروئت ياه هرود تامدخ نیا هعسوت يارب

  .دش يزیر

 مدرم ۀماع هب کیتنژ ةرواشم تامدخ هئارا هب لوغشم کیتنژ ةرواشم يروشک ۀکبش نونکامه

 رسارس رد یتلود و یصوصخ زا معا کیتنژ هرواشم زکارم هب هعجارم اب مدرم مومع .دشابیم

 نیح ،يرادراب زا لبق ،جاودزا زا لبق کیتنژ هرواشم تامدخ ،هعجارم لیلد هب هتسب ،روشک

  .دنیامن یم تفایرد ار یصیخشت ای و يرادراب

  ، کیتنژ هرواشم یشزومآ ياه هرود يرازگرب لثم یملع ياه همانرب فلتخم تامدخ هئارا رانک رد

 . ددرگ یم رازگرب زین یملع ياهلکتورپ و بتک نیودت و يزومآزاب ،رانیمس ،هرگنک يرازگرب

 رد  کیتنژ يرگلابرغ همانرب ،کیتنژ زکارم رد کیتنژ هرواشم :لماش دراد ءزج نیدنچ همانرب نیا

 نامزاس ششوپ تحت تیلولعم ياراد دارفا یکیتنژ تالالتخا ییاسانش و  لاس 15-25 دارفا

 1400 لاس ات یتسیزهب

 ششوپ تحت تیلولعم ياراد دارفا رد یکیتنژ تالالتخا ییاسانش ریگارف همانرب

 1400 لاس ات روشک یتسیزهب نامزاس
 زا یشان ياه تیلولعم هژیو هب اه تیلولعم زا يریگشیپ رد کیتنژ هرواشم شقن تیمها هب رظن

 رد یکیتنژ لالتخا کی دوجو لامتحا هک لولعم دنزرف ياراد ياه هداوناخ رد کیتنژ تالالتخا
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 رد یشخبناوت ششوپ تحت لولعم دارفا يارب کیتنژ هرواشم ماجنا تسا رتشیب نانآ ياه هداوناخ

 ياراد دارفا رد یکیتنژ تالالتخا ییاسانش ریگارف همانرب يارجا اب هک دش عورش 1394 لاس

 .دبای یم همادا رت مجسنم 1400 لاس ات روشک یتسیزهب نامزاس ششوپ تحت تیلولعم

 

	: یلک فده
 ششوپ تحت تیلولعم ياراد دارفا رد کیتنژ تالالتخا زا یشان ياه تیلولعم رارکت زا يریگشیپ 
 روشک یتسیزهب نامزاس

 

	: یصاصتخا فادها
 تحت تیلولعم ياراد دارفا رد کیتنژ تالالتخا زا یشان ياه تیلولعم عویش نازیم نییعت .1

 روشک یتسیزهب نامزاس ششوپ

 یتسیزهب نامزاس ششوپ تحت تیلولعم ياراد دارفا رد کیتنژ تالالتخا عاونا ییاسانش .2

 روشک یتسیزهب نامزاس نالولعم کیتنژ تاعالطا کناب داجیا و روشک

 روشک یتسیزهب نامزاس ششوپ تحت تیلولعم ياراد هداوناخ ياضعا ي همه يزاسهاگآ .3

 یکیتنژ ياه يرامیب صوصخ رد

 

 

  : ارجا شور

 ششوپ تحت تیلولعم ياراد دارفا رد یکیتنژ تالالتخا ییاسانش ریگارف همانرب

 ياه هداوناخ يارب، 1398 لاس مود همین زا " 1400 لاس ات روشک یتسیزهب نامزاس

 نیا کیتنژ هرواشم ات  تسا هدیدرگ ییارجا یتسیزهب ششوپ تحت لولعم ياراد

 .دوش ماجنا نامزاس رد لماک روطب  1400 لاس ات اه هداوناخ

 يراکمه  اب و  يریگشیپ  هزوح طسوت لولعم ياراد ياه هداوناخ ییاسانش  تسا ررقم

 ماجنا  یتسیزهب نامزاس ناغمرا هناماس زا تاعالطا جارختسا ای و یشخبناوت هزوح اب

 بیترت هب ) 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 (  لولعم دنچ ياراد ياه هداوناخ  و دوش

 همانرب ،  لاس هس رد همانرب يارجا یط  فلتخم ياه يدنبزاف قیط يدنب تیولوا

 .دریذپ تروص ناشیا کیتنژ هرواشم

 ششوپ تحت تیلولعم ياراد ياه هداوناخ يارب کیتنژ هرواشم تیزیو هفرعت

 رد دنوش یم یفرعم کیتنژ هرواشم زکارم هب هک روشک یتسیزهب نامزاس یشخبناوت

 یم ماجنا تیزیو هنارای %100 تخادرپ اب یتلودریغ زکارم رد و ناگیار یتلود زکارم
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 هداوناخ نیا يارب کینیلکاراپ تامادقا و کیتنژ تاشیامزآ هنیزه کمک نینچمه ،دوش

 .ددرگ یم تخادرپ لماک روطب ،لومشم ياه

 


