
تا و ـ قیقحت مولع ، ترازو  ـش  ـشوپ تحت  یلا  شزومآ عـ زکارم  هـا و  هاـگ ـ ـشناد مرتحم  يا  ـ ـسؤر
مرتحم ياسؤر  اه - هاگشهوژپ مرتحم  ياسؤر  هتـسباو - ـی  ـشزومآ ياه  عمتجم اه ، سیدرپ يروا ، ـ نف

یناتـسا زکارم  مرتحم  ياسؤر  ییارجا -  ياه  هاگتـسد 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 

تسویپ هب  زیزع ، نایهاگشناد  نایوجشناد و  همه  يارب  یتمالس  يوزرآ  دیدج و  یلیصحت  لاس  ندیـسرارف  تشادیمارگ  نمض        
غلابم لودج  هارمه  هب  یلیـصحت 1401-1402  لاس  لوا  لاسمین  رد  ییوجـشناد  ياه  ماو ياطعا  يدنب  نامز لودج 

نایوجـشناد هب  ماو  تخادرپ  رد  عیرـست  روظنم  هب  تسا  دنمـشهاوخ  .دوش  یم لاسرا  راضحتـسا  يارب  ییوجـشناد  ياه  ماو  دیدج 
تبث هب  تبسن  نایوجـشناد  نیب  رد  رثوم  یناسر  عالطا لیذ و  تاکن  قیقد  تیاعر  نمـض  دییامرف  روتسد  طیارش  دجاو  یضاقتم 

  : ددرگ لوذبم  مزال  مادقا  هدش  نییعت  ینامز  هزاب  رد  ماو  ياه  تسیل لاسرا  نایضاقتم و  تاعالطا 

تبث يارب  هبنشراهچ 1401/09/16  زور  ات  هبنشجنپ 1401/07/21  زور  زا  قودنص ) لاتروپ   ) ییوجـشناد هناماس   .1
زور ات   هبنش 1401/08/21  زور  زا  نایوجـشناد و  یلهاتم  نکسم  هیرهش و  یلیـصحت ، ياه  ماو ياضاقت 

نایوجشناد یمامت  دراد  ترورـض  اذل  .دوب  دهاوخ  لاعف  يرورض  ماو  ياضاقت  تبث  يارب  هبنشراهچ 1401/09/16 
.دنیامن مادقا  تسویپ  يدنب  نامز لودج  ساسا  رب روکذم  هناماس  رد  دوخ  ياضاقت  تبث  هب  تبسن  طیارش  دجاو  یضاقتم 

هعمج 1401/09/25 زور  ات  هبنـش 1401/07/30  زور  زا  یلاـع  شزومآ  زکارم  هـا و  هاـگ ـ ـشناد مرتحم  ناربرا  کـ  .2
.دنیامن مادقا  زاف 2  هناماسرد  قودنص  هب  تسیل  لاسرا  ماو و  ياه  تساوخرد دییات  ـی و  سررب هب  تب  ـ سن دنناوت  یم

زور هب  و  لاعف  هب  تبسن  قودنـص  هب  لاسرا  تسیل و  دـییأت  ماگنه  تسا  دنمـشهاوخ  ماو ، تشگرب  زا  يریگولج  يارب   .3
، یتلودریغ یعافتناریغ - تاسـسوم  هژیو  هب   ) اه هاگشناد يابش  هرامش  و  نایوجشناد  باسح  هرامش  ندوب 

.دنیامن لصاح  نانیمطا  تراجت ) کناب  رد  ًاحیجرت 
یشزومآ تاعالطا  لدابت  هناماس  هب  اهنآ  یلیـصحت  یتیوه و  تاعالطا  هک  ینایوجشناد  ًافرـص  هکنیا  هب  رظن   .4

يرورض دنیامن ، مادقا  ماو  ياضاقت  تبث  هدنورپ و  لیکشت  هب  تبـسن  دنناوت  یم دشاب  هدش  لاسرا   (GSB) فتع ترازو 
یـشزومآ تاعالطا  رمتسم  یناـسرزورب  لداـبت و  هب  تبـسن  تیروف  دـیق  اـب  یلاـع  شزوـمآ  زکارم  اـه و  هاگـشناد تسا 

.دنیامن مادقا  طخرب   تروص  هب  عوبتم  ترازو  تاعالطا  لدابت  هاگرد  رد  نایوجشناد 
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عطقم تبث  ای  هدنورپ  داجیا  هب  مادقا  راب  نیلوا  يارب  هک  هتـشذگ  ياه  لاس يدورو  دـیدج و  يدورو  نایوجـشناد   .5
.تشاد دنهاوخ  ار  ماو  تفایرد  ناکما  دهعتدنس  دیدج  هخسن  هئارا  اب  ًافرص  دنیامن ، یم  ییوجشناد  لاتروپ  رد  دیدج 

بو قیرط  زا  نینماض  ای  نماض  تاصخـشم  تسا  يرورـض  نایوجـشناد  هدـنورپ  رد  دـهعت  دنـس  تاعالطا  تبث  ناـمز  رد   .6
.دوش دیئات  مالعتسا و  اه ) هاگشناد مرتحم  ناربراک  طسوت   ) لاوحا تبث  نامزاس  سیورس 

نایضاقتم زا  قوقح  زا  رسک  یهاوگ  ذخا  روشک ، رد  انورک  يرامیب  عویش  زا  یشان  یعامتجا  يداصتقا و  طیارش  موادت  لیلد  هب   .7
.دشاب یمن یمازلا  يراج  یلیصحت  لاسمین  رد  ییوجشناد  ياه  ماو 

تروص 6 هب   ) يرتکد عطقم  یلیصحت  ماو  بلاق  رد  زین  يرتکد  هژیو  ماو  دیدج  یلیصحت  لاس  زا  هکنیا  هب  رظن   .8
تادیهمت یناسر و  عالطا  تسا  هتسیاش  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  یلیصحت  ماو  رابتعا  عمجرـس  رد  زین  نآ  رابتعا  لامعا و  ههام )

بوچراچ رد  يرتکد  عطقم  طیارش  دجاو  یضاقتم  لیـصحت  هب  لغاش  نایوجـشناد  هب  روکذم  ماو  تخادرپ  يارب  مزال 
. دریگ رارق  تیولوا  رد  هطوبرم  طباوض 

نایوجـشناد ربارب  ود  نازیم  هب  لهاتم  نایوجـشناد  یلیـصحت  ماو  تخادرپ  تیعمج  یناوج  هداوناخ و  زا  تیامح  ياتـسار  رد   .9
. دوب دهاوخ  درجم 

"، قودنص تسایر  صیخشت  هب   " دادیور ياج  هب  یشزومآ " کمک  مزاول  دیرخ   " دادیور يرورـض  ماو  ینیزگیاج  هب  هجوت  اب   .10
دیرخ دادیور  ماو  زا  هدافتسا  ناکما  دنا  هدش دنم  هرهب قودنص  تسایر  صیخشت  دادیور  يرورض  ماو  زا  البق  هک  ینایوجـشناد 

.دنرادن ار  یشزومآ  کمک  مزاول 
یتسیزهب نامزاس  و  هر )  ) ینیمخ ماـما  دادـما  هتیمک  شـشوپ  تحت  نایوجـشناد  هب  هیره  ـ ـش ماو  تخادرپ   .11

هنیزگ باختنا  زا  سپ  تسا ، هدیدرگ  يراذگراب  هناماس  رد  ًالبق  هدـش و  یفرعم  داهن  ود  نیا  يوس  زا  نانآ  یماسا  هک  روشک 
وجشناد طسوت  ماو  تساوخرد  تبث  ییوجشناد و  لاتروپ  رد  یتسیزهب " دادما و  هتیمک  ششوپ  تحت  نایوجشناد  هیره  ـ ـش "
وجشناد يراج  لاسمین  یلام  باسحتروص  قاصلا  نمض  تسیاب  یم هاگشناد  مرتحم  ناسان  ـ ـشراک ور  نیا  زا  .دوش  یم ماجنا 

ياهداهن یتخادرپ  مه  ـر سـ ـسک زا  سپ  ات  دنیامن  مادقا  هناماس  رد  هیرهـش  غلبم  لک  تبث  هب  تبـسن  يو ، زاف 2  هدنورپ  رد 
مدع  ( فلا تسا : رکذ  نایاش  .ددرگ  لامعا  هبساحم و  هناماس  طسوت  هیرهش  دازام  ماو  غلبم  وجشناد ، هیرهش  لک  زا  یتیامح 
تبث زا  سپ  ب ) .دـشاب  یم هیرهـش  دازام  ماو  تفایرد  زا  فارـصنا  هلزنم  هب  ماو  نیا  تساوخرد  تبث 

دهاوخن دوجو  ل  اسمین نیا  رد  کناب  ای  قودنـص و  هیرهـش  ماو  زا  هدافتـسا  ناکما  ماو ، نیا  تساوـخرد 
.دنرادن هاگشناد  هب  همان  یفرعم  هئارا  هب  زاین  روکذم  ماو  یضاقتم  ششوپ  تحت  نایوجشناد  ج ) تشاد .
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ره هب  هدوب و  زکرمتمریغ  تروـص  هب  يرورض  و  هیرهش   ، یلیصحت ياه  ماو  يارب  يراج  لاـسمین  رد  راـبتعا  عیزوت   .12
ینیب شیپ  زکرمتم  تروص  هب  یلهأتم  نکسم  ماو  رابتعا  ًافرص  دوش و  یم  هداد  صیـصخت  ازجم  تروص  هب  هاگ  ـ ـشناد

تــشاد رظن  رد  اـب  یغالبا  تارابتعا  بوچراـچ  رد  تاررقم  طـباوض و  تیاـعر  اـب  تـسا  هتــسیاش  اذـل  .تـسا  هدـش 
.دریگ رارق  تیولوا  رد  تعاضب  مک  دعتسم  نایوجشناد  هب  ماو  ياطعا  يارب  مزال  يزیر  همانرب  تارابتعا ، ياه  تیدودحم

نیرتشیب اب  تسیل  دادعت  نیرتمک  لاسرا  هب  تبسن  تسا  هتسیاش  ماو ، ياه  تسیل  تخادرپ  دنور  رد  عیرست  روظنم  هب   .13
تخادرپ تیولوا  رد  قودنـص  هب  لاسرا  نامز  بیترت  هب  یلاسرا  ياـه  تسیل  تسا  یهیدب  .ددرگ  مادـقا  نایضاقتم  دادعت 

.دوب دهاوخ 
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
یجنگ دوعسم 

نایوجشناد هافر  قودنص  سیئر 


