
 

؛  َمِدُْقت نَأ  َلبَق  ْرِّکَف  َمِزَعت َو  ْنَأ  َلبَق  ْرِواش  مالسلا  : هیلع  یلع  ماما 

.امن هشیدنا  ینک  مادقا  يراک  هب  هکنیا  زا  شیپ  نک و  تروشم  يریگب  میمصت  هکنیا  زا  لبق 

 

یکشزپ هدکشناد  یشهوژپ  ياروش  مرتحم  اضعا 

ینیلاب مولع  یشزومآ  ياه  هورگ  یشهوژپ  مرتحم  نینواعم 

هیاپ مولع  یشزومآ  ياه  هورگ  یشهوژپ  مرتحم  نینواعم 

هام 1397 نمهب  خروم  یکشزپ  هدکشناد  یشهوژپ  ياروش  یلیمکت  تابوصم  عوضوم :

تایحت مالس و  اب 

روضح اب  خروم 1397/11/02  یکشزپ  هدکشناد  یشهوژپ  ياروش  هسلج  یط  دناسر  یم  راضحتسا  هب  هلیـسونیدب  ًامارتحا 

.دیدرگ بوصم  ریز  دراوم  اضعا  رثکادح 

ياضعا زا  یتسیاب  یکشزپ  هتـشر  نایوجـشناد  ياه  همان  نایاپ  نیرواشم  مود و  لوا و  امنهار  داتـسا  هک  دیدرگ  ررقم  ( 1

.دنشاب یکشزپ  هدکشناد  یملع  تایه 

ياه همان  نایاپ  رد  رواشم  داتـسا  ناونعب  اـه  هدکـشناد  ریاـس  یملع  تاـیه  ياـضعا  زاـین ، تروصرد  دـیدرگ  ررقم  ( 2

.دنیامن يراکمه  یکشزپ  نایوجشناد 

يدورو 1393 یکـشزپ  نایوجـشناد  همان  نایاپ  تهج  هدکـشناد  یملع  تایه  ياضعا  هیلک  هیاپ  تیفرظ  دیدرگ  ررقم  ( 3

ییارجا لمعلاروتسد  هدام 7 " ياه  هرصبت  ساسا  رب  دـشاب و  یلیـصحت  لاس  ره  رد  یکشزپ  يوجـشناد  همان  نایاپ  کی 

.دشاب یلیصحت  لاس  رد  یکشزپ  يوجشناد  همان  نایاپ  ات 3  رثکادح   " یکشزپ هدکشناد  نایوجشناد  ياه  همان  نایاپ 

نآ همان  نایاپ  شریذپ  تیفرظ  ندوب  یلاخ  زا  یتسیاب  امنهار  داتسا  باختنا  زا  لبق  یکـشزپ  يوجـشناد  دیدرگ  ررقم  ( 4

.ددرگ علطم  داتسا 

ياه حرط  يرواد  روما ، عیرست  لیهست و  ببسب  دیدرگ  ررقم  هاگـشناد  یـشهوژپ  مرتحم  تنواعم  تقفاوم  هب  هجوت  اب  ( 5
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.دوش ماجنا  یشزومآ  ياه  هورگ  رد  یتاقیقحت 

.دنشاب یکشزپ  هدکشناد  یملع  تایه  ياضعا  زا  یتسیاب  هدکشناد  یشهوژپ  ياروش  ياضعا  دیدرگ  ررقم  ( 6

تالیصحت ياروش  ياضعا  تفرگ و  رارق  دییات  دروم  یکشزپ  هدکـشناد  یلیمکت  تالیصحت  تنواعم  سیسات  ترورض  ( 7

: دیدرگ داهنشیپ  ریز  حرشب  یکشزپ  هدکشناد  یلیمکت 

هیلک ج ) ( EDO  ) یکشزپ شزومآ  لوئسم  و  ینیلاب ) یشهوژپ و  یشزومآ ،  ) نینواعم هیلک  ب ) یکشزپ ، هدکـشناد  مرتحم  تسایر  فلا )

نایوجشناد ياراد  ياه  هورگ  هیلک  یملع  تایه  ياضعا  زا  رفن  کی  یلیمکت د ) تالیصحت  نایوجشناد  ياراد  یشزومآ  ياه  هورگ  ناریدم 

یملع هبترم  نیرتالاب  اب  یلیمکت  تالیصحت 

رداص یهاوگ  شزومآ  ياه  هورگ  رد  یکشزپ  هدکشناد  نایوجـشناد  ياه  لازوپورپ  هیلک  يرواد  ماجنا  هب  دیدرگ  ررقم  ( 8

.دش دهاوخ  رداص  دنهد  ماجنا  ار  همان  نایاپ  يرواد  هک  يدیتاسا  هب  اهنت  يرواد  یهاوگ  ددرگن و 

نواعم دنیامن و  لاسرا  زین  هورگ  زا  جراخ  نارواد  هب  ار  لازوپورپ  دنناوت  یم  اه  هورگ  یـشهوژپ  نینواعم  دـیدرگ  ررقم  ( 9

جراخ نارواد  هب  زاین  تروص  رد  حرط  هنیزه  هب  هجوت  اب  هدومن و  یسررب  ار  يرواد  تارظن  تسا  فظوم  هدکشناد  یشهوژپ 

.دیامن لاسرا  هورگ  زا 

ساسارب یکشزپ  هدکشناد  نایوجـشناد  ياه  همان  نایاپ  هیلک  تهج  کیژولودتم  رامآ و  رواشم  دیتاسا  تیفرظ  نازیم  ( 10

، يدـمحم هبادوس  رتکد  مناخ  راکرـس  تراظن  اب  رامآ  نیرواشم  نیب  نزاوت  تیاعر  ددرگ و  یم  نییعت  نایوجـشناد  دادـعت 

.تفرگ دهاوخ  تروص  یعامتجا ، یکشزپ  هورگ  یشهوژپ  مرتحم  نواعم 

مزال یناسر  عالطا  تسا  دنمشهاوخ  هدکشناد ، یـشزومآ  ياه  هورگ  یملع  تایه  مرتحم  ياضعا  یهاگآ  موزل  هب  هجوت  اب 

.مراد ار  يرازگساپس  لامک  امش  يراکمه  زا  شیپ  اشیپ  .دریگ  تروص  صوصخ  نیا  رد 

   

 

یناخرهاط  اضر  رتکد 

یکشزپ هدکشناد  یشهوژپ  نواعم 
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