
 ... ناتسا یکشزپماد  مرتحم  لک  ریدم 

ناضمر 1400" كرابم  هام  مایا  هژیو  یتشادهب  تراظن  لرتنک و  دیدشت  حرط   " : ھمان عوضوم 

مارتحا ، مالس و  اب   

هـضرع عیزوت و  دیلوت ، رب  یتشادهب  تراظن  لرتنک و  دیدشت  ترورـض  ناضمر و  كرابم  هام  مایا  ندوب  شیپ  رد  هب  تیاـنع  اـب   
اب ناگدـننک ، فرـصم تمالـس  ظفح  روظنم  هب ات  دـنیامرف  ذاختا  یبیترت  تسا  یـضتقم  مایا ، نیا  رد  یماد  ماخ  ياـه  هدروآرف 

یغالبا یتشادهب  ياه  لکتورپ  قیقد  تیاعر  صوصخلا  یلع  لخدمیذ و  ياه  هاگتـسد هیلک  اب  یگنهامه  قیقد و  يزیر  همانرب
وحن نیرتهب  هب  تیاغل 1400/02/23  )  هخروم 1400/01/25  زا  ناضمر (  كرابم  هام  مایا  رد  لیذ  تامادقا  انورک ، یلم  داتس 

.دوش هتشاذگ  ارجا  دروم  هب  هتشذگ  لاس  زا  رتریگارف  نکمم و 

ناضمر 1400 )) كرابم  هام  مایا  هژیو  یتشادهب  تراظن  لرتنک و  دیدشت  حرط   ))                  

یشخب نیب یگنهامه 

تامادقا یتایلمع و  همانرب  قیقد  نیودت  روظنم  هب  یکشزپماد  یتشادهب  تراظن  یناتـسرهش  یناتـسا و  ياه  داتـس لیکـشت  . 1
دوجوم تازیهجت  تاناکما و  هیلک  زا  يریگ  هرهب اب  طوبرم  یتراظن 

هعبات ياه  ناتسرهش  تشادهب  ياروش  ناتسا و  ییاذغ  تینما  تمالس و  هورگراک  رد  عوضوم  حرط  . 2

، تاعامج هعمج و  همئا  ناتسا ، يزرواشک  داهج  نامزاس  اه ، يرادرهش اه ، يرادنامرف يرادناتـسا ، اب  یـشخب  نورب یگنهامه  . 3
تروص رد  یتموکح و  تاریزعت  هعبات ، ياهدـحاو  ناتـسا و  تشادـهب  زکرم  زین  ناتـسا و  ییاذـغ  تینما  تمالـس و  هورگراـک 

حرط هنیهب  يارجا  ياتسار  رد  طبریذ  تارادا  ریاس  ترورض 

حرط رد  لاعف  نیسرزاب  یناتسرهش و  یناتسا و  ناریدم  نیلوئسم و  يارب  یهیجوت  تاسلج  يرازگرب  . 4
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یتایلمع همانرب 

: دشاب ریز  دراوم  لماش  دیاب  ناضمر  كرابم  هام  مایا  هژیو  یتشادهب  تراظن  لرتنک و  یتایلمع  همانرب 

تاناکما هب  اه  نآ  زیهجت  هعبات و  ياه  هکبـش ناتـسا و  رد  یتشادهب  تراظن  لرتنک و  رایـس  تباث و  ياه  پیکا یهدـنامزاس  . 1
ود رد    ) بش یلا 20  حبص  تعاس 8  زا  حرط  مایا  مامت  رد  یسرزاب و ) ...  هژیو  ياهوردوخ  لکشلادحتم ،  مرف  سابل   ) زاین دروم 

 ( بش تیاغل 20  رهظزادعب  رهظزادعب و 14  یلا 14  حبص  يراک 8  تفیش 

لبق زا  هتـشذگ ، لاس  رد  حرط  يارجا  جـیاتن  هب  هجوت  اب  یتسیاب  اـه  پیکا رارقتـسا  يارب  بساـنم  ياـه  ناـکم هیلک   - هرصبت
.دوش ذخا  یگدننار  ییامنهار و  هرادا  زا  مزال  ياهزوجم  رهش  نیدایم  رد  اه  نآ رارقتسا  تهج  نییعت و  ، ییاسانش

يا هنیطنرق یتشادهب - زوجم  رودص  تهج  اه  ناتسرهش  هیلک  یکشزپماد  ياه  هکبـش  رد  لیطعت  مایا  رد  کیـشک  يرارقرب  . 2
یماد ياه  هدروارف  لمح 

دروم رد  مزال  تاشیامزآ  ماجنا  تهج  اه  ناتسرهش  هیلک  یکشزپماد  هکبـش  لک / هرادا  رد  لیطعت  مایا  رد  کیـشک  يرارقرب  . 3
یماد ياه  هدروارف 

: زا دنترابع  ، دنریگ رارق  ناضمر  كرابم  هام  مایا  رد  یتشادهب  تراظن  لرتنک و  حرط  ششوپ  تحت  دیاب  هک  ینکاما  . 4

یماد ياه  هدروارف  هضرع  عیزوت و  زکارم  .فلا 

یماد ماخ  ياه  هدروارف لمح  هژیو  ياه  وردوخ .ب 

هدروارف يدنب  هتسب  يروارف و  ياه  هاگراک  یماد ، ماخ  ياه  هدروارف  يرادهگن  ياه  هناخدرس  رویط ، ماد و  ياه  هاگراتـشک  .ج 
یماد ماخ  ياه 

دروم بسح  دراوم  ریاس  .د 
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یتراظن همانرب 

رب تراظن  دیدشت  روظنم  هب  هک  اه  ناتسرهش ناتسا و  حطس  رد  حرط  يارجا  نسحرب  تسا  فظوم  ناتسا  یکـشزپماد  لکریدم 
تـشادهب يدرف و  تشادهب  هدروآرف ،  تشادهب  تیاعر  هژیو  هب  یماد  ماخ  ياه  هدروآرف هضرع  عیزوت و  يروارف ، دیلوت ، نکاما 

.دشاب هتشاد  رمتسم  تراظن  دوش ، یم لامعا  راک و ...  رازبا 

: زا دنترابع  هنیمز  نیا  رد  مزال  تامادقا   

لک هرادا  ناسانشراک  زا  لکشتم  ياه  پیکا طسوت  ناتسا  ياه  ناتسرهش ناتسا /  حطس  رد  همانرب  يارجا  رب  رمتسم  تراظن  . 1

یناتسا یناتسرهش و  داتس  طسوت  یناتسرهش  یناتسا و  ناسرزاب  درکلمع  رب  تراظن  . 2

یناسر عالطا 

اب موزلادنع  دـناسرب و  مومع  عالطا  هب  ار  بتارم  لیذ  دراوم  ماجنا  اب  تسا  فظوم  ناتـسا  یکـشزپماد  لک  هرادا  یمومع  طباور 
ماجنا هدش و  مهارف  تاناکما  زا  ملیف  ربخ و  شرازگ ، سکع ، هیهت  هنیمز  رد  ناتـسا  يامیـس  ادص و  یلحم و  دیارج  ناراگنربخ 

: دیامن يراکمه  روکذم  مایا  رد  هتفرگ 

رکذ اب   ) هعمج زامن  رد  مالعا  یناتسا ، یلحم و  تایرشن  رد  جرد  دجاسم ، امیس و  ادص و  قیرط  زا  شخپ  تهج  هیعالطا  هیهت  . 1
( نادنورهش سامت  نفلت  هرامش  سردآ و  قیقد 

ماغیپ تروص  هب  ) يرادا تاعاس  رد  ییوگخساپ  تهج  یناتسرهش  یناتـسا و  ياه  هناسر  قیرط  زا  یمدرم  سامت  نفلت  مالعا  . 2
( يراداریغ تاعاس  رد  ریگ 

 ... دجاسم و رهش ، یلصا  نیدایم  حطس  رد  بصن  یشزومآ و  تلفمپ  رتسوپ و  عیزوت  هیهت و  . 3
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يدابم رهش ، یلـصا  نیدایم   ) یمومع ياه  لحم رد  یکـشزپماد ) یتشادهب  تراظن  هرابرد   ) یـشزومآ ياهرنب  بصن  هیهت و  . 4
 ...( و اهرهش ، يدورو 

رایـس ياه  پیکا ياهوردوخ  يور  بصن  و  یماد ) ياه  هدروارف یتشادـهب  تراظن  لرتنک و  هرامـش ...  پیکا   ) دراـکالپ هیهت  . 5
.یکشزپماد یتشادهب  یسرزاب 

تروص هب  يرادا و  تاعاس  رد  ییوگخساپ  تهج  یناتسرهش  یناتـسا و  ياه  هناسر قیرط  زا  یمدرم  سامت  ياه  نفلت مالعا  . 6
يراداریغ تاعاس  رد  ریگ  ماغیپ

تامادقا شرازگ 

: دریگ ماجنا  ریز  حرش  هب  دیاب  تامادقا  شرازگ  هوحن 

.دنیامن لیوحت  ناتسرهش  داتس  هب  زور  نامه  نایاپ  رد  ار  هنازور  شرازگ  دیاب  یناتسرهش  رایس  تباث و  ياه  پیکا . 1

.دنیامن لیوحت  یناتسا  داتس  هب  هتفه  ره  نایاپ  رد  ار  یگتفه  شرازگ  دیاب  ناتسرهش  داتس  . 2

: دیاب ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  . 3

خروم ات  رثکادح  تسویپ )  مرف  کی (   هرامش  مرف  ربارب  ار  یناتسرهش  یناتسا و  رایس  تباث و  ياه  پیکا تسرهف   .1-3

.دیامن لاسرا  یمومع  تشادهب  رب  تراظن  رتفد  هب  یکینورتکلا  تسپ  قیرط  1400/01از   / 25 

قیرط زا   1400/02/30 خروم ات  رثکادح  تسویپ )  مرف  ود (  هرامـش  مرف  ربارب  ار  هدش  ماجنا  تامادقا  یلیـصفت  شرازگ  .  2-3
.دیامن لاسرا  یمومع  تشادهب  رب  تراظن  رتفد  هب  یکینورتکلا  تسپ 
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 : تشونور

راضحتسا تهج  يزرواشک  داهج  مرتحم  ریزو  يزاواخ  رتکد  ياقآ  بانج 
راضحتسا تهج  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، مرتحم  ریزو  یکمن  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  يرتسگداد  مرتحم  ریزو  ییاوآ  رتکد  ياقآ  بانج 
راضحتسا تهج  روشک  مرتحم  ریزو  یلضف  ینامحر  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  .ا.ا.ج  یماظتنا  يورین  مرتحم  یهدنامرف 
راضحتسا تهج  ناریا  یمالسا  يروهمج  يرازگربخ  نامزاس  مرتحم  سیئر 

راضحتسا تهج  ا.ا.ج   امیسو  ادص  نامزاس  مرتحم  سیئر 
راضحتسا تهج  یتموکح  تاریزعت  نامزاس  مرتحم  سیئر 

راضحتسا تهج  روشک  فانصا  ياروش  مرتحم  سیئر  
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