
 

يریگناهج رتکد  ياقآ  بانج 
یتمواقم داصتقا  داتس  مرتحم  هدنامرف  يروهمج و  تسایر  مرتحم  لوا  نواعم 

تامارتحا میدقت  مالس و  اب 

دنب عوضوم  تاررقم  زا  یشان  ياه  يراوشد  زا  رثأتم  هک  خیرات 1397/6/13  رد  يداصتقا  نالاعف  زا  يریثک  عمج  زیمآ  ضارتعا  عمجت  وریپ 
، ناگدننک فرـصم  زا  تیامح  نامزاس  لماع ، ياه  کناب  هب  ددـعتم  تاعجارم  خروم 1397/5/16  ، هرامش 55633/63793  هبوصم   5

هب نیضرتعم  زا  توعد  نمض  دندوب ، هدیدرگ  یمگردرـس  راچد  یتادراو  يالاک  صیخرت  رما  رد  الاک  دورو  أدـبم  تاکرمگ  يزکرم و  کناب 
.دمآ لمعب  توعد  بناجنیا  رتفد  رد  يا  هسلج  رد  روضح  تهج  هدش   دای  عمجت  بختنم  ناگدنیامن  زا  شمارآ ، ظفح 

يداصتقا نالاعف  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هتـساوخ  مکح  رد  هک  روکذم  هسلج  یط  هدمآ  لمعب  ياه  یـسررب  تارکاذم و  مها  هطبار  نیا  رد 
: دناسر یم  راضحتساب  یضتقم  روتسد  رودص  مرتحم و  ماقم  نآ  یهاگآ  تهج  ار  تسا  یصوصخ  شخب 

تدش هب  يداصتقا  نالاعف  هعماج  هک  یطیارش  رد  ناگدننکدراو ، زا  يزرا  توافتلا  هبام  لوصو  رب  دیکأت  رد  مرتحم  تلود  ریخا  میمصت  - 1
هدومن داجیا  يداصتقا  نالاعف  نهذ  رد  ار  مرتحم  تلود  زا  یبساـنمان  ریوصت  دشاب ، یم  يداصتقا  تامیمـصت  رد  تینما  تابث و  دنمزاین 

یعامتجا هیامرـس  نانیرفآراک  ، نهذ  رد  تلود  تابوصم  ندوب  هناریگلفاغ  تیعطق و  مدع  تشادرب  شرتسگ  دنیامرف ، یم  دـییأت  .تسا 
.داد دهاوخ  رارق  بیرخت  هرطاخم  رد  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود 

رجنم يراجت  ياه  تیلاعف  يداصتقا  هیجوت  نتفر  نیب  زا  هب  ًاعطق  ناناگرزاب ، یلام  يزیر  هماـنرب  رب  هدـش  داـی  مادـقا  ءوس  تاریثأـت  - 2
.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  يداصتقا  ياه  هاگنب  زا  يریثک  دادعت  یلیطعت  یگتسکشرو و  و  

دوجو مدع  لیلدب  تاکرمگ   رد  الاک  فقوت  هب  بترتم  ياه  هنیزه  ثحب ، دروم  توافتلا  هبام  تخادرپ  نیمأـت  هنیزه  تالضعم  رب  هوالع  - 3
.دز دهاوخ  نماد  مروت  شیازفا  هب  هدننک ، فرصم  هب  بترتم  ياه  هنیزه  لاقتنا  اب  یفاک ، شدرگ  رد  هیامرس 

مه زا  يراکنامیپ ، یعطق ، تالماعم  اهدادرارق ، زا  معا  فلتخم ، لاکـشا  رد  یتادراو  يالاک  شورف  شیپ  زا  یـشان  هدش  داجیا  تادهعت  - 4
.تسا  هدیدرگ  یتادراو  يالاک  نایضاقتم  يداصتقا و  نالاعف  نیبام  یف  ددعتم  یقوقح  تافالتخا  داجیا  بجوم  نونکا 

فلا ت   /97/9043 

  1397/6/17 

  

 



تاراسخ دیرخ و  أدبم  هب  الاک  دادرتسا  هب  رجنم  تسا  نکمم  يزرا ، توافتلا  هبام  تخادرپ  نیمأت و  رد  هدننکدراو  تعاطتـسا  مدـع  - 5
.ددرگ یجراخ  هدنشورف  زا  یتخادرپ  هیامرس  دادرتسا  رب  بترتم 

نآ شخب 5  وغل  صوصخلا  یلع  روبزم و  هبوصم  رد  رظن  دیدجت  هب  تبسن  تسا  یعدتسم  قوف  هحورـشم  تالضعم  هب  تیانع  اب  همتاخ  رد 
.دییامرف رداص  یضتقم  روتسد 

 

يراسناوخ    دوعسم   

   

: تشونور  

.راضحتسا تهج  نارهت  قاتا  هسیئر  تأیه  مرتحم  ياضعا  - 

راضحتسا تهج  یلم  تینما  یلاعیاروش  مرتحم  ریبد  یناخمش  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  یمالسا  ياروش  سلجم  رد  ناهفصا  مدرم  مرتحم  هدنیامن  رگدالوف  ياقآ  بانج  - 

راضحتسا تهج  مرتحم  رواشم  داژن  يدرو  رتکد  ياقآ  بانج  - 

.راضحتسا تهج  نارهت  قاتا  یصصخت  ياه  نویسیمک  مرتحم  ياسؤر  - 

یهاگآ تهج  راک  بسک و  مرتحم  نواعم  روپ  یجاح  ياقآ  بانج  - 

یهاگآ تهج  يداصتقا  ياهیسررب  مرتحم  نواعم  یعازخ  مناخ  راکرس  - 

یهاگآ تهج  اهنویسیمک  مرتحم  نواعم  ییادف  مناخ  راکرس  - 

یهاگآ تهج  یکناب  یلام و  هزوح  رد  لکریبد  مرتحم  رواشم  ول  کلم  رتکد  ياقآ  بانج  - 

اهلکشت هب  یناسر  عالطا  یهاگآ و  تهج  یکلم  ياقآ  بانج  - 
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