
تا و ـ قیقحت مولع ، ترازو  ـش  ـشوپ تحت  یلا  شزومآزکارم عـ هاـگ هـا و  ـ ـشناد مرتحم  يا  ـ ـسؤر
مرتحم ياسؤر  اه - هاگشهوژپ  مرتحم  ياسؤر  هتسباو - ـی  شزومآ ياه  عمتجم  اه ،  سیدرپ  يروا ، ـ نف
یناتسا زکارم  مرتحم  ياسؤر  ییارجا -  ياه  هاگتسد  اه و  هناخترازو  هب  هتـسباو  زکارم  اه و  هاگـشناد 
مرتحم ياسؤر  يدربراک -  یملع و  هاگ  ـ ـشناد ینات  ـ ـسا زکارم  مرتحم  ياـسؤر  رون - مایپ  هاگشناد 
مرتحم ياسؤر  یمال -  ـ ـسا دازآ  هاگ  ـ ـشناد ياهدحاو  مرتحم  ياسؤر  يا -  هفرح  ینف و  هدکـشزومآ 

یعافتناریغ یتلودریغ – یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد 

؛ مارتحا مالس و  اب 

يوزرآ هت و  ـ ـشذگ یلی  ـ ـصحت لاسمین  رد  هافر  تارادا  مرتحم  ناراکمه  ياـه  شـالت تاـمحز و  زا  رک  ـ ـشت نم  ـ ـض         
ياطعا يدنبنامز  غلبم و  ماو ، عون  لودج  تسویپ  هب  زیزع ، نایهاگ  ـ شناد نایوج و  ـ شناد همه  يارب  قیفوت  یتمالس و 

ماو تخادرپزاب  تخادرپ و  همان  نییآ  ساسارب  یلیصحت 1400-1401  لاس  مود  لاسمین  رد  ییوج  ـ شناد ياه  ماو 
هب اه  ماو  تخادرپ  رد  عیرست  روظنم  هب  تسا  دنمشهاوخ  .ددرگ  یم  لاسرا  يرادرب  هرهب  راضحت و  ـ سا يارب  ییوج  ـ شناد ياه 

یضاقتم و نایوجشناد  تاعالطا  تبث  هب  تبسن  لیذ ، تاکن  قیقد  تیاعر  نمض  دییامرف  روتـسد  طیارـش  دجاو  نایوجـشناد 
هک ینایوجـشناد  ًافرـص  هکنیا  هب  رظن  دنیامرف . لوذـبم  مزال  مادـقا  هدـش  نییعت  ینامز  ياه  هزاب  رد  ماو  ياه  تسیل  لاـسرا 

دنناوت یم دشاب  هدش  لاسرا   (GSB) فتع ترازو  یشزومآ  تاعالطا  لدابت  هناماس  هب  اهنآ  یلیـصحت  یتیوه و  تاعالطا 
اب یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگشناد تسا  يرورض  نایوجشناد  يرثکادح  يدنم  هرهب  روظنم  هب  دنیامن ، مادقا  ماو  ياضاقت  هب  تبـسن 

. دنیامن مادقا  روکذم  هاگرد  رد  دوخ  نایوجشناد  یشزومآ  تاعالطا  رمتسم  یناسرزورب  هب  تبسن  تیروف  دیق 

، یلیصحت ماو  تفایرد  روظنم  هب  ناـیوج  ـ ـشناد ياـضاقت  تبث  يارب   ( قودن صـ لاتروپ  ییوج ( ـ ـشناد هناماس   .1
دراد ترور  دوب و ضـ ـد  هاوخ لاعف  ات 1401/02/25  خیرات 1400/11/02  زا  یلهاتم  نکسم  و  هیرهش ،

لودج ساسا  رب  روکذ  هناماس مـ رد  دوخ  ياضاقت  تبث  هب  تب  ـ ـسن طیار  ـ ـش ـد  جاو ـی  ـضاقتم نایوج  ـ ـشناد یمامت 
.دنیامن مادقا  تسویپ  يدنبنامز 

دییات یـسررب و  هب  تبـسن  دنناوت  یم  خیرات 1400/11/16  زا  یلاع  شزومآ  زکارم  اـه و  هاگـشناد مرتحم  ناربراـک   .2
.دنیامن مادقا  زاف 2  هناماس  رد  ماو  ياه  تساوخرد 
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ندوب زور  هب  لاعف و  هب  تبـسن  قودنـص  هب  لاسرا  تسیل و  دـییأت  ماگنه  تسا  دنمـشهاوخ  ماو  تشگرب  زا  يریگولج  يارب   .3
کناب رد  ًاحیجرت  یتلودریغ ، یعافتناریغ -  تاسـسؤم  هژیو  هب   ) اه هاگـشناد يابـش  هرامـش  نایوجـشناد و  باسح  هراـمش 

.دنیامن لصاح  نانیمطا  تراجت )
دنیآرف ندـش  ینالوط  زا  يریگولج  نینچمه  ماو و  ياه  تسیل  تیعـضو  يریگیپ  رد  لیهـست  زیراو و  رد  عیرـست  روظنم  هب   .4
دادعت نیرت  مک  ماو ، عون  ره  يارب  ددـعتم  ياه  تسیل لاـسرا  زا  زیهرپ  يارب  یگنهاـمه  نمـض  تسا  یـضتقم  تخادرپ ،
تخادرپ يدنب  نامز  لودج  رد  هدش  نییعت  نامز  تدم  رد  دنتسم  قیقد و  تروص  هب  تارفن  دادعت  نیرتشیب  اب  تسیل 

تسا یهیدب  .ددرگ  لاسرا  قودنـص  نیا  هب  زاف 2  هناماس  قیرط  زا  ییوجـشناد  مرتحم  نواعم  دـییأت  زا  سپ  میظنت و  اه  ماو
. دوب دهاوخ  تخادرپ  تیولوا  رد  قودنص  هب  لاسرا  نامز  بیترت  هب  یلاسرا  ياه  تسیل 

قودنص ییوج  ـ ـشناد ياه  ماو  زا  هک  یلی  ـ ـصحت عطاقم  یمامت  رد  لبقام  یلیصحت 99 و  لاس  يدورو  نایوجشناد   .5
هب يزاین  نونکات ، یتفایرد  ياه  ماو  تنامض  فقـس  ندوبن  رپ  تروص  رد   ، دنا هدومن  هئارا  دهعت  دهنس  هدرک و  هدافتـسا 

. دنرادن لاسمین  نیا  رد  دیدج  ییوجشناد  هماندهعت  دنس  هئارا 
يارب هک  لبق  ياه  لاس  يدورو  ناـیوج  ـ ـشناد یلی 1400 و  ـ ـصحت لاس  مود  لاسمین  دیدج  يدورو  نایوجـشناد   .6

.تشاد دنهاوخ  مان  تبث  ناکما  دیدج  دهعت  دنس  هئارا  اب  اًفر  صـ دنراد ، ار  قودنص  ياه  ماو  تفایرد  ياضاقت  راب  نیلوا 
بو قیرط  زا  نینماض  ای  نماض  تاصخـشم  تسا  يرورـض  نایوجـشناد  هدـنورپ  رد  دـهعت  دنـس  تاعالطا  تبث  ناـمز  رد   .7

هب دهعت  دانـسا  ریواصت  بتارم ، دـییأت  زا  سپ  مالعتـسا و  اه ) هاگـشناد مرتحم  ناربراک  طسوت   ) لاوحا تبث  نامزاس  سیورس 
.دوش يراذگراب  اناوخ  تروص 

.دشاب یمن  یمازلا  زین  يراج  یلیصحت  لاسمین  رد  نینماض  قوقح  زا  رسک  یهاوگ  ذخأ  نایوجشناد  اب  تدعاسم  يارب   .8
ياـه ماو تخادرپزاـب  تخادرپ و  هماـن  نییآ  رد  ماو  ره  ياـطعا  طیارـش  لـیذ  نایوجـشناد ، هب  ماو  تـخادرپ  ياـه  تیوـلوا  .9

.دریگ رارق  رظن  دم  اه  تساوخرد لاسرا  میظنت و  رد  تسا  هتسیاش  هدش و  رکذ  ییوجشناد 
هب هجوت  اب  .تسا  ماو  تفایرد  ياه  ترورض هلمج  زا  ییوجشناد  دهعت  دنس  اه و  ماو زا  کی  ره  تادنتـسم  كرادم و  تفایرد   .10

كرادم و ات  دنیامرف  ذاختا  یبیترت  تسا  هتسیاش  نایوجـشناد  اب  تدعاسم  روظنم  هب  انورک  يرامیب  عویـش  تیعـضو  موادت 
.ددرگ تفایرد  ماو  یضاقتم  نایوجشناد  زا  مه  يروضحریغ  تروص  هب  موزل  تروص  رد  زاین  دروم  تادنتسم 

هدوب زکرمتمریغ  تروص  هب  هتشذگ  تاونس  دننامه  هیرهش  یلیصحت و  ياه  ماو يارب  يراج  لاسمین  رد  رابتعا  عیزوت   .11
شیپ هناماس  رد  زکرمتم  تروص  هب  اه  ماو  ریاس  رابتعا  دوش و  یم  هداد  صیصخت  ازجم  تروص  هب  هاگـشناد  ره  هب  و 

.تسا هدش  ینیب 
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روشک یتسیزهب  نامزاس  و   ( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  ششوپ  تحت  نایوجشناد  هب  هیرهـش  ماو  تخادرپ   .12
لاـتروپ قیرط  زا  ًافرـص  اه ) همانـشخب هنیزگ  قودنـص ، تیاس  یلـصا  هحفـص  رد  جردـنم  ياه  همان هویـش اـب  قباـطم  )

رد ًالبق  هدـش و  یفرعم  داـهن  ود  نآ  يوس  زا  ناـنآ  یماـسا  هک   ) نایوجشناد طسوت  اـضاقت  تبث  زا  سپ  ییوجشناد 
ًانمض .دوش  یم ماجنا  یتسیزهب ،" دادما و  هتیمک  ششوپ  تحت  نایوجشناد  هیرهـش   " هنیزگ رد  تسا ) هدش  يراذگراب  هناماس 

ار يراج  لاسمین  رد  وجشناد  بوصم  هیرهش  لک  غلبم  ماو  دییأت  ماگنه  هاگشناد  مرتحم  سانـشراک  دراد  ترورض 
تسویپ وجـشناد  هدنورپ  رد  تالیهـست  دنـس  قاصلا  شخب  رد  ار  وجشناد  یلام  باسحتروص  ریوصت  سپـس  جرد و 

دازام ماو  تخادرپ  لباق  غلبم  وجشناد  بوصم  هیرهش  لک  زا  یتیامح  ياهداهن  یتخادرپ  مهـس  رـسک  زا  سپ  هناماس  ات  دیامن 
نیا تساوخرد  تبث  زا  سپ  قودنص ، فرط  زا  وجشناد  هیرهش  دازام  لک  تخادرپ  لیلد  هب  .دیامن  لامعا  هبساحم و  ار  هیرهش 

دوجو لاسمین  نیا  رد  کناب  ای  قودنص و  هیرهش  ماو  زا  هدافتسا  ناکما  ششوپ  تحت  يوجشناد  طسوت  ماو 
یفرعم ششوپ  تحت  يوجشناد  طسوت  قودنص  لاتروپ  رد  ماو  نیا  ياضاقت  تبث  مدع  تسا  یهیدـب  .تشاد   دهاوخن 

.دشاب یم هیرهش  دازام  ماو  تفایرد  زا  فارصنا  هلزنم  هب  هدش 
هرامش اب  نآ  قیبطت  هارمه و  نفلت  هرامـش  تیکلام  زارحا  ترورض  راکهاش و  سیورس  بو  هب  اه  هناماس لاصتا  هب  هجوت  اب   .13

نیا رد  تریاغم  هنوگره  اب  ههجاوم  تروص  رد  کمایپ ، قیرط  زا  یجنس  تحـص  دک  لاسرا  اب  زاف 2  هناماس  رد  ناربراک  یلم 
رد ناربراک  حیحص  تاعالطا  لاسرا  هب  تبسن  هناماس  رد  دوجوم  تاعالطا  لیمکت  حالـصا و  يارب  تسا  يرورـض  صوصخ 

هرادا قیرط  زا  ار  هجیتن  مادـقا و  هبتاـکم ) قیرط  زا   ) لاس 1398 هرامش 577  همانشخب  رد  تسویپ  مرف  بلاـق 
.دنیامرف يریگیپ  هافر  قودنص  رابتعا  صیصخت  لرتنک و 
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
یجنگ دوعسم 

نایوجشناد هافر  قودنص  سیئر 


