
، يرواـنف تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  شـشوپ  تحت  یلاـع  شزومآ  زکارم  اـه و  هاگـشناد مرتحم  ياـسؤر 
اه و هاگشناد مرتحم  ياسؤر  اه -  هاگشهوژپ مرتحم  ياسؤر  هتسباو -  یـشزومآ  ياه  عمتجم اه ،  سیدرپ

 - رون مایپ  هاگشناد  یناتسا  زکارم  مرتحم  ياسؤر  ییارجا -  ياه  هاگتسد اه و  هناخ ترازو هب  هتسباو  زکارم 
 - يا هفرح ینف و  هدکشزومآ  مرتحم  ياسؤر  يدربراک -  یملع و  هاگـشناد  یناتـسا  زکارم  مرتحم  ياسؤر 

یلاع شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد مرتحم  ياسؤر  یمالـسا -  دازآ  هاگـشناد  ياهدحاو  مرتحم  ياسؤر 
یعافتناریغ یتلودریغ - 

؛ مارتحا مالساب و 

تسویپ هب  زیزع ، نایهاگشناد  نایوجشناد و  همه  يارب  یتمالس  يوزرآ  دیدج و  یلیصحت  لاس  ندیسرارف  تشادیمارگ  نمض          
يدنب و نامز لودج  هارمه  هـب  یلیـصحت 1400-1401  لاس  لوا  لاسمین  رد  ییوجـشناد  ياه  ماو ياطعا  يدـنب  ناـمز میوقت 

نایوجشناد هب  اه  ماو تخادرپ  رد  عیرست  روظنم  هب  تسا  دنمشهاوخ  .دوش  یم لاسرا  راضحتسا  يارب  ییوجشناد  ياه  ماو غلابم 
هزاب رد  اه  ماو ياه  تسیل  لاسرا  نایضاقتم و  تاعالطا  تبث  هب  تبسن  لیذ  تاکن  قیقد  تیاعر  نمض  دییامرف  روتسد  طیارش  دجاو 

: ددرگ لوذبم  مزال  مادقا  هدش  نییعت  ینامز 

لاعف ات 1400/10/01  زا 1400/08/04  نایوجـشناد  ياضاقت  تبث  يارب  قودنـص ) لاتروپ   ) ییوجـشناد هناماس   .1
روکذـم هناماس  رد  دوخ  ياضاقت  تبث  هب  تبـسن  طیارـش  دـجاو  یـضاقتم  نایوجـشناد  یمامت  دراد  ترورـض  دوب و  دـهاوخ 

.دنیامن مادقا  تسویپ  يدنب  نامز لودج  ساسا  رب
یضتقم تخادرپ  دنیآرف  ندش  ینالوطزا  يریگولج  نینچمهو  اه  ماو تسیل  يریگیپ  رد  لیهـستو  زیراورد  عیرـست  روظنم  هب   .2
تارفن دادعت  نیرتشیب  اب  تسیل  دادعت  نیرتمک  ، ماو عون  ره  يارب  ددـعتم  ياه  تسیل لاسرا  زا  زیهرپ  نمـض  تسا 

زا ییوجـشناد  مرتحم  نواعم  دییأت  زا  سپ  میظنت و  اه  ماو لودج  رد  هدش  نییعت  نامز  تدـم  رد  دنتـسم  قیقد و  تروص  هب 
رد قودنـص  هب  لاسرا  نامز  بیترت  هب  یلاسرا  ياـه  تسیل  هک  تسا  یهیدـب  .ددرگ  لاـسرا  قودنـص  نیا  هب  زاف 2  قیرط 

.دوب دهاوخ  تخادرپ  تیولوا 
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 )
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فتع ترازو  یشزومآ  تاعالطا  لدابت  هناماس  هب  اهنآ  یلیـصحت  یتیوه و  تاعالطا  هک  ینایوجـشناد  ًافرـص  هکنیا  هب  رظن   .4
یلاع شزومآ  زکارم  اه و  هاگشناد تسا  يرورض  دنیامن ، مادقا  ماو  ياضاقت  هب  تبـسن  دنناوت  یم دشاب  هدش  لاسرا   (GSB)
عوبتم ترازو  تاعالطا  لدابت  هاگرد  رد  دوخ  نایوجشناد  یـشزومآ  تاعالطا  رمتسم  یناسرزورب  هب  تبـسن  تیروف  دیق  اب 

.دنیامن مادقا 
ییوجـشناد ياه  ماو تامدـخ  زا  هک  یلیـصحت  عطاقم  یمامت  رد  لبقام  و  یلیصحت 99  لاس  يدورو  نایوجشناد   .5

زاین هیوست ، نامز  ات  نانآ  یلیصحت  كردم  لصا  لیوحت  مدع  هب  هجوت  اب  دنا ، هدومن هئارا  دهعت  دنـس  هدوب و  دنمرهب  قودنص 
.دنرادن یلعف  یلیصحت  عطقم  رد  اه  ماو تخادرپزاب  تخادرپ و  همان  نییآ  رد  دوجوم  دیدج  ییوجشناد  همان  دهعت دنس  هئارا  هب 

يارب هک  هتـشذگ  ياه  لاس يدورو  نایوجـشناد  یلیـصحت 1400 و  لاس  دیدج  يدورو  نایوجشناد   .6
ماو تفایرد  ناکما  دیدج  دهعتدنس  هئارا  اب  ًافرـص  دنا ، هدومنن هئارا  دهعت  دنـس  نونکات  دنراد و  ماو  ياضاقت  راب  نیلوا 

.دنراد
بو قیرط  زا  نینماض  ای  نماض  تاصخـشم  تسا  يرورـض  نایوجـشناد  هدـنورپ  رد  دـهعت  دنـس  تاعالطا  تبث  ناـمز  رد   .7

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

نینماض قوقح  زا  رسک  یهاوگ  ذخأ  نایوجشناد  اب  تدعاسم  يارب  انورک و  يرامیب  عویـش  تیعـضو  موادت  لیلد  هب   .8
.دشاب یمن  یمازلا  يراج  یلیصحت  لاسمین  رد 

هدش و رکذ  اه  ماو تخادرپزاب  تخادرپ و  همان  نییآ  رد  ماو  ره  ياطعا  طیارش  لیذ  نایوجـشناد  هب  ماو  تخادرپ  ياه  تیولوا  .9
.دریگ رارق  رظن  دم  اه  تساوخرد لاسرا  میظنت و  رد  تسا  هتسیاش 

ماو تفایرد  ياه  ترورض هلمج  زا  وجـشناد  دهعت  دنـس  اه و  ماو زا  کی  ره  عاونا  صوصخ  رد  تادنتـسم  كرادم و  تفایرد   .10
هب انورک  يرامیب  عویش  موادت  مایا  رد  ات  دییامرف  ذاختا  یبیترت  نایوجشناد  اب  يراکمه  روظنم  هب  تسا  هتـسیاش  دشاب و  یم

تفایرد ماو  یضاقتم  نایوجشناد  زا  مه  يروضحریغ  تروص  هب  موزل  تروص  رد  هطوبرم  تادنتسم  كرادم و  یـضتقم  وحن 
.ددرگ

هب هدوب و  زکرمتمریغ  تروص  هب  هتشذگ  تاونس  دننامه  هیرهـش  یلیـصحت و  ياه  ماو يارب  يراج  لاسمین  رد  رابتعا  عیزوت   .11
.تسا هدش  ینیب  شیپ  هناماس  رد  زکرمتم  تروص  هب  اه  ماو  ریاس  رابتعا  هدش و  هداد  صیصخت  ازجم  تروص  هب  هاگشناد  ره 
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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  )

يوجشناد طسوت  یتسیزهب " دادما و  هتیمک  ششوپ  تحت  نایوجشناد  هیرهـش   " هنیزگ رد  اضاقت  تبث  اب  ییوجشناد 
.دوش یم ماجنا  تسا ،) هدش  يراذـگراب  هناماس  رد  ًالبق  هدـش و  یفرعم  داهن  ود  نآ  يوس  زا  نانآ  یماسا  هک   ) شـشوپ تحت   

يراج لاسمین  رد  ار  وجشناد  بوصم  هیرهش  لک  غلبم  ماو  دییأت  ماگنه  هاگشناد  سانـشراک  دراد  ترورـض  ًانمض 
تسویپ وجشناد  هدنورپ  رد  تالیـصحت  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  مهس  رـسک  زا  سپ  هناماس  ات  دیامن 
يدـنم هرهب  تروص  رد  قودنـص ، فرط  زا  وجـشناد  هیرهـش  دازام  لک  تخادرپ  لـیلد  هب  .دـنک  تبث  هبـساحم و  ار  هیرهش 

.تشاد دهاوخن  دوجو  کناب  هیرهش  ماو  ای  قودنص و  هیرهش  ماو  زا  هدافتسا  ناکما  ماو  نیا  زا  وجشناد 
هلزنم هب  هدـش  یفرعم  شـشوپ  تحت  يوجـشناد  طسوت  قودنص  لاتروپ  رد  ماو  نیا  تساوخرد  تبث  مدـع  تسا  یهیدـب   

.دشاب یم هیرهش  دازام  ماو  تفایرد  زا  فارصنا 
زا یجنس  تحص  دک  لاسرا  ناربراک و  یلم  هرامـش  اب  نآ  قیبطت  هارمه و  نفلت  هرامـش  تیکلام  زارحا  ترورـض  هب  هجوت  اب   .13

نیا رد  تریاغم  هنوگره  اب  ههجاوم  تروص  رد  راکهاش ، سیورـس  بو  هب  اه  هناماس لاصتا  قیرط  زا  نانآ  هب  کـمایپ  قیرط 
مرف بلاق  رد  ناربراک  حیحص  تاعالطا  لاسرا  هب  تبسن  هناماس  رد  دوجوم  تاعالطا  حالصا  يارب  تسا  يرورـض  صوصخ 

لرتنک و هرادا  قیرط  زا  ار  هجیتن  مادـقا و  هبتاـکم ) قیرط  زا   ) لاس 1398 هرامش 577  همانشخب  رد  تسویپ 
.دنیامن يریگیپ  قودنص  رابتعا  صیصخت 

يارب یلاـع ، شزومآ  زکارم  اـه و  هاگـشناد بلغا  رد  يروضح  شزومآ  راـنک  رد  يروـضحریغ  شزوـمآ  همادا  هب  هجوـت  اـب  ناـیاپ  رد 
مدع انورک و  يرامیب  عویـش  تیعـضو  موادت  زا  یـشان  یعامتجا  يداصتقا ، طیارـش  رد  یـضاقتم  نایوجـشناد  يرثکادح  يدنم  هرهب

راک و لیهست  تهج  یضتقم  ریبادت  دییامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  قودنـص ، ییوجـشناد  لاتروپ  رد  اه  ماو  ياه  تساوخرد تشابنا 
مزال ياه  يزیر همانرب تادیهمت و  هدـیدرگ و  ذاختا  اه  تسیل عقوم  هب  لاسرا  نینچمه  تادنتـسم و  كرادـم و  یـسررب  رد  عیرـست 

.دریذپ تروص  دیدج  يدورو  نایوجشناد  هژیو  هب  نایوجشناد  هب  هدرتسگ  رثؤم و  یناسر  عالطا  يارب 
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
یجنگ دوعسم 

نایوجشناد هافر  قودنص  سیئر 


