
یلاع شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد  مرتحم  ياسؤر 
يروانف تاقیقحت و  مولع ، ترازو  هب  هتسباو 

، مارتحا مالس و  اب 
لوا هبوصم  صوصخرد  یلاع  شزومآ تاسـسؤم  اـه و  هاگـشناد یهافـش  یبتک و  ررکم  مالعتـسا  یپ  رد 

شزومآ تاسـسؤم  اه و  هاگـشناد  ياـه  تئیه  خروم 1400/02/19  نامزمه )  ) تسـشن تاـسلجتروص 
یملع تئیه  ياضعا  قوقح  اب  هاگـشناد  یملع  تئیه  ياـضعا  قوقح  يزاـس  ناـسمه  » رب ینبم  یلاـع 
هبوصم تسویپ  ود  و  یکـشزپ » شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  هب  هتـسباو  ياه  هاگـشناد ینیلابریغ 

: دناسر یم  راضحتسا  هب  روکذم 
و يزاس » ناسمه   » يارجا يانبم  يروانف ، تاـقیقحت و  مولع ، مرتحم  ریزو  دـیکات  بسح 

تئیه تاسلجتروص  لوا  هبوصم  هژیو ،» تقو  مامت   » هویـش هب  یملع  تئیه  ياضعا  تمدخ 
نییآ « 121  » هدام دافم  يارجا  رد  لاـحیا ، یلع  دـشاب ، یم نآ  تسویپ  ود  هراشالا و  قوف  يانما 

ياضعا یمادختـسا  همان  نییآ  دافم  ریـسفت  ، » هکنیا رب   ینبم  یملع  تئیه  ياضعا  یمادختـسا  هماـن 
«، .دشاب یم ترازو  هزیمم  ياه  تئیه  انما و  ياه  تئیه  زکرم  هدـهع  رب  ماهبا ، دراوم  رد  یملع  تئیه 
اه خساپ   ، یتفایرد ياه  مالعتـسا رد  جردنم  دراوم  تاماهبا  عفر  يزاس و  فافـش  روظنم  هب 

، مولع مرتـحم  ریزو  دـییات  هب  هیهت و  زکرم  نیا  رد  یـسانشراک  یـسررب  زا  سپ  هک  ار  ریز 
.دوش یم  دافیا  يرادرب   هرهب  راضحتسا و  يارب  تسا ، هدیسر  يروانف  تاقیقحت و 

مامت  » هویش هب  یملع  تئیه  ياضعا  تمدخ  لمعلاروتسد  « 1  » هدام « 2  » هرصبت دافم  دانتسا  هب   -1
هکنیا رب  ینبم  روکذم  هدام  حیحـص  يارجا  رب  تراظن  يارب  مزال  تادیهمت  ذاختا  هژیو ،» تقو 
هماـنرب قبط  هتفه  رد  تعاـس  لـماک و 54  تقو  ماـمت  روـط  هب  هژیو  تقو  ماـمت  یملع  تئیه  وـضع  »

ار هسـسؤم  زا  جراخ  یعافتنا  تیلاعف  ای  راـک  ماـجنا  قح  هدوب و  هسـسؤم  راـیتخا  رد  هسـسؤم  یمیظنت 
.دوب دهاوخ  طبریذ  یشهوژپ  / یشزومآ هورگ  ریدم  هدهع  هب  .درادن  »

هژ يو تقو  مامت  هویش  هب  تمدخ  لومش  رد  دهعت  ترورـض و  هرود  رد  يزابرـس  حرط  نیلومـشم   -2
.دنریگ یمن  رارق 

ياه هداعلا قوف « 1/6  » بیرض لامعا  روکذم ، لمعلاروتسد  « 3  » هدام لیذ  هرصبت  دافم  دانتسا  هب   -3
نارود رد  یملع  تئیه  ياـضعا  يارب  هژیو » تقو  ماـمت   » یملع تئیه  ياـضعا  لغـش »  » و بذـج » »

«، یـشهوژپ تیرومام «، » یـشهوژپ یـشزومآ و  فیاظو  ظفح  نودب  تمدخ  هب  تیرومام   » زا هدافتـسا 
.دشاب یمن ریذپ  ناکما  ناوناب » تقو  همین تمدخ  «، » يروضح همین تمدخ  »
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يایازم زا  لغاش  یملع  تئیه  ياـضعا  دـننامه  زین  لـیذ  ياـه  تیعـضو رد  یملع  تئیه  ياـضعا   -4
.دنوش یم  رادروخرب  هژیو  تقو  مامت  هویش  هب  یملع  تئیه  ياضعا  تمدخ  لمعلاروتسد  رد  جردنم 

ینامیپ یمسر و  یملع  تئیه  ياضعا  زا  معا  یـشزومآ » تیرومام   » زا هدافتـسا  زاجم  تدم  رد   -4-1
(، ینامیپ یملع  تئیه  ياضعا  يارب  انما  تئیه  زا  زوجم  ذخا  هب  طورشم  )

، اه مناخ يارب  نامیاز  یصخرم  هدافتسا  تدم  رد   -4-2
، تعنـص اب  طابترا  یتاعلاطم  تصرف  لـماش  یتاـعلاطم » تصرف  عاونا   » زا هدافتـسا  تدـم  رد  - 4-3

جردنم یتاعلاطم  تصرف  نینچمه  روشک و  لخاد  یتاعلاطم  تصرف  روشک ، زا  جراخ  یتاعلاطم  تصرف 
.یملع تئیه  ياضعا  یمادختسا  همان  نییآ داوم 14 و 15  د "  " دنب رد 

ترازو و داتـس  هب  یـشهوژپ » یـشزومآ و  فیاظو  ظفح  اـب  تمدـخ  هب  تیروماـم   » تدـم رد  - 4-4
يروانف تاقیقحت و  مولع ، ترازو  هب  هتسباو  يروانف  یشهوژپ و  یلاع ، شزومآ  تاسسوم  اه و  هاگشناد 

رب ینبم  یملع  تئیه  ياـضعا  یمادختـسا  هماـن  نییآ  « 1  » هدام « 16  » دـنب دافم  هب  تیانع  اـب   -5
وضع يدیق ،) هنوگ  ره  رکذ  نودب   ) نآ ياه  تسویپ  همان و  نییآ نیا  رسارس  رد  وضع  زا  روظنم  ، » هکنیا

هب يو  یمومع  یملع و  تیحالص  هک  هدوب  ینامیپ  ای  یمـسر و  زا  معا  هسـسؤم  رد  لغاش  یملع  تئیه 
ره تحت  دارفا  يراکمه  .دشاب ،» هدیـسر  دروم ) بسح   ) بذج ییارجا  تئیه  ای  هزیمم و  تئیه  دییأت 

لومـش رد  یمـسر ، ای  ینامیپ  یملع  تئیه  وضع  ناونع  هب  نانآ  مادختـسا  زا  لبق  هسـسؤم ، اـب  ناونع 
.دریگ یمن  رارق  هژیو  تقو  مامت  هویش  هب  یملع  تئیه  ياضعا  تمدخ  لمعلاروتسد 

زابناج دیهش ، نیمدختـسم  لاغتـشا  تلاح  نوناق  ییارجا  همان  نییآ « 7  » هدام دافم  هب  تیاـنع  اـب   -6
ناریزو تقو »  » مرتحم تئیه  بوصم  یلیمحت  گـنج  یمالـسا و  بـالقنا  رثـالادوقفم  هداـتفاراکزا و 
یموـمع طیارـش  هب  ندیـسر  اـت  هماـن  نییآ نیا  نالومـشم  لاغتـشا  تلاـح  قوـقح  ، » هـکنیا رب  ینبم 

دروم بسح  ررقم  ياه  تیفاعم تیاعر  اب  طبر و  يذ هاگتـسد  تاررقم  طباوض و  ساسا  رب  یگتـسشنزاب 
تلاح یملع  تئیه  ياضعا  .دشاب ،»  یم تایلام ) همیب و  یگتسشنزاب ،  ) ینوناق روسک  تشادرب  لومـشم 

ياضعا تمدخ  لمعلاروتـسد  رد  جردـنم  يایازم  زا  لغاش  یملع  تئیه  ياضعا  دـننامه  زین  لاغتـشا 
.دنوش یم رادروخرب  هژیو  تقو  مامت  هویش  هب  یملع  تئیه 

، هژیو تقو  مامت  هویـش  هب  یملع  تئیه  ياضعا  تمدخ  لمعلاروتـسد  « 1  » هدام دافم  دانتـسا  هب  - 7
هتفه رد  تعاس  لماک و 54  تقو  ماـمت  روط  هب  هک  تسا  يدرف  هژیو » تقو  ماـمت   » یملع تئیه  وضع 

زا جراخ  یعافتنا  تیلاعف  ای  راک  ماجنا  قح  هدوب و  هسسؤم  رایتخا  رد  هسسؤم  یمیظنت  همانرب  قبط 
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زا جراخ  نانآ  یفظوم  دحاو  هک  یملع  تئیه  ياضعا  زا  هتسد  نآ  ساسا ، نیا  رب  اذل  .درادن  ار  هسـسؤم   
هلیسوب سیردت ، فظوم  دحاو  يرسک  نازیم  لیمکت  هب  طورشم  دوش ، یمن لیمکت  نانآ  رایتخا  هدارا و 
يایازم زا  تمدـخ ، لحم  هسـسؤم  رظن  اب  ییارجا  روما  و  يروانف   شهوژپ و  ياه  تیلاعف  ریاس  ماـجنا 

.دنوش یم  رادروخرب  رکذلا  قوف لمعلاروتسد  رد  جردنم 

« هژیو تقو  ماـمت   » یملع تئیه  ياـضعا  قیقحت  فظوم  تعاـس  سیردـت / فظوم  دـحاو  نازیم  - 8
تئیه ياضعا  یمادختسا  همان  نییآ  هدام 79  عوضوم   ) یـسایس تیریدم  ینامزاس  ياه  تسپ راد  هدهع

.دشاب یم  دحاو  رفص  تقو » مامت   » یملع تئیه  ياضعا  دننامه  یملع )

« هژیو تقو  ماـمت   » یملع تئیه  ياـضعا  قیقحت  فظوم  تعاـس  سیردـت / فـظوم  دـحاو  نازیم   -9
رـسک زا  سپ  بوصم ، یلیـصفت  نامزاس  رد  جردنم  راد  هراتـس یتیریدم  ینامزاس  ياه  تسپ راد  هدـهع

يا ـ ضعا یمادختـسا  همان  نییآ « 25  » هدام رد  جردـنم  قیقحت  فظوم  تعاس  سیردـت / فظوم  دـحاو 
هدـهع رب  تیریدـم  فیاظو  هک  هژیو » تقو  ماـمت   » یملع تئیه  ياـضعا  ریاـس  دـننامه  یملع ، تئیه 
یملع تئیه  ياضعا  قیقحت » فظوم  تعاس  / سیردت فظوم  ياه  دحاو  » زا رتشیب  دـصرد   20 دنرادن ،

.دشاب یم راد  هراتس یتیریدم  ینامزاس  ياه  تسپ راد  هدهع  تقو » مامت  »

هویش هب  یملع  تئیه  ياضعا  تمدخ  لمعلاروتسد  « 4  » هدام رد  هدش  نییعت  طباوض  هب  تیانع  اب   -10
ياـیازم زا  یناـمیپ  یمـسر و  زا  معا  یملع  تـئیه  ياـضعا  يرادروـخرب  طرـش  هژیو ،» تـقو  ماـمت  »

يارب مزال  زایتما   » ای و  هنایلاس » یقاقحتـسا  هیاپ  ود  تفایرد  ، » يراج لاـس  رد  روکذـم  لمعلاروتـسد 
.دشاب یم هتـشذگ  لاس  هس  رد  هسـسؤم  تاعیفرت  هتیمک  دییات  اب  هنایلاس » یقاقحتـسا  هیاپ  ود  تفایرد 

، حالصیذ عجارم  زا  زوجم  ذخا  اب  هک  ینامیپ  یشیامزآ و  یمـسر  یملع  تئیه  ياضعا  ساسا  نیا  رب  اذل 
لاس رد  دنشاب ، یم لاس  « 5  » زا رتشیب  دروم ) بسح   ) ینامیپ ای  یشیامزآ  یمسر  تمدخ  هقباس  ياراد 

تـسا یهیدـب  .دـنریگ  یم رارق  روکذـم  لمعلاروتـسد  لومـش  رد  هتفگ  شیپ  طیارـش  تیاعر  اب  يراج 
هیاپ  » تفایرد مزلتسم  یتآ ، ياه  لاس رد  هژیو » تقو  مامت   » هویـش هب  نانآ  تمدخ  تیعـضو  رارمتـسا 

هتیمک دـییات  اب  لبق  لاـس  یقاقحتـسا » هیاـپ  تفاـیرد  يارب  مزـال  زاـیتما  بسک   » اـی و  یقاقحتـسا »
.دوب دهاوخ  هسسؤم  تاعیفرت 

«12  » هرصبت یملع و  تئیه  ياضعا  یمادختسا  همان  نییآ « 52  » هدام « 2  » دنب دافم  هب  تیانع  اب   -11
مامت  » هویش هب  تمدخ  يایازم  زا  ریز ، دراوم  رد  یملع  تئیه  ياضعا  يرادروخرب  طرـش  روکذم ، هدام 

لمعلاروتسد « 4  » هدام رد  هدش  نییعت  طباوض  تیاعر  اب  یتآ ، ياه  لاس  يراج و  لاس  رد  هژیو » تقو 
رب  ) يراج لاس  يارب  نآ  لـیذ  هرـصبت  و  هژیو » تقو  ماـمت   » هویـش هب  یملع  تئیه  ياـضعا  تمدـخ 

: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  لبق ،) لاس  يانبم  رب   ) یتآ ياه  لاس  و  هتشذگ ) لاس  هس  يانبم 
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هسسوم دییات  اب  یلیصحت  تفرشیپ  شرازگ  هئارا  یـشزومآ ،» تیرومام   » زا هدافتـسا  تدم  رد  - 11-1
، لیصحت لحم 

ساـسا رب  راـک  تفرـشیپ  شرازگ  هـئارا  یتاـعلاطم ،» تـصرف  عاوـنا   » زا هدافتـسا  تدـم  رد  - 11-2
.طوبرم ياه  همان نییآ

هیاپ  » تفایرد یـشهوژپ ،» یـشزومآ و  فیاظو  ظفح  اب  تمدخ  هب  تیرومام   » زا هدافتـسا  تدـم  رد  - 11-3
«. یقاقحتسا هیاپ  تفایرد  يارب  مزال  زایتما  بسک   » ای و  یقاقحتسا »

رد تمدخ  هب  عورـش  لاس  نیلوا  رد  دنب  نیا  عوضوم  یملع  تئیه  ياضعا  يرادروخرب  طرش  حیضوت :
هب تیروماـم   » و یتاـعلاطم » تصرف  « ، » یـشزومآ تیروماـم   » ناـیاپ زا  سپ  دوـخ ، عوـبتم  هسـسؤم 

.دوب دهاوخ  رکذلاریخا  دراوم  ساسا  رب  دروم ، بسح  تمدخ »

تراظن تحت  دهد ، تیرومام  دوخ  هژیو » تقو  مامت   » یملع تئیه  ياضعا  هب  دناوت  یم  هسـسؤم   -12
هب هکنآ  هب  طورـشم  یـشهوژپ ، یـشزومآ و  فیاـظو  ظـفح  اـب  دوخ و  فـظومریغ  تاـقوا  رد  هسـسؤم ،

داـقعنا هب  تبـسن  هسـسؤم  قـیرط  زا  دوـشن ، ناـنآ  یلـصا  فیاـظو  ماـجنا  زا  عناـم  هسـسؤم  صیخـشت 
ياـه هرواـشم  دادرارق   » و هعماـج » تعنـص و  اـب  طاـبترا  ياـهدادرارق  «، » یــشهوژپ ياـهدادرارق  »
تئیه ياضعا  يایازم  قوقح و  رب  هوالع  روکذـم  ياه  تیلاـعف همحزلا  قح .دـنیامن  مادـقا  یـصصخت »

رد ای  دوش و  یم تخادرپ  هسـسؤم  هب  هک  روکذـم  ياهدادرارق  زا  لصاح  دـمآرد  لـحم  زا  هدوب و  یملع 
هـسسؤم هسییر  تأـیه  بیوصت  هب  هک  یلمعلاروتـسد  قبط  دوش ، یم روظنم  هسـسؤم  یمومع  هجدوـب 

.دش دهاوخ  تخادرپ  دسر ، یم

هک هژیو  تقو  مامت  یملع  تئیه  ياضعا  يارب  هژیو  تقو  مامت  هویش  هب  تمدخ  تیعضو  رارمتسا   -13
، ییارجا ياه  هاگتـسد ریاس  ياسور  ای  ریزو  مکح  اب  يرواـنف ، تاـقیقحت و  مولع ، ریزو  تقفاوم  زا  سپ 

رومام یللملا  نیب تاسسوم  اه و  نامزاس ای  روشک و  زا  جراخ  هب  یشهوژپ  یشزومآ و  فیاظو  ظفح  نودب 
هدننک رداص  هسـسؤم  تارابتعا  زا  نانآ  رمتـسم  يایازم  قوقح و  نیمات  اب  افرـص  دنوش ، یم تمدخ  هب 

.دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما نانآ ، تمدخ  لحم  هسسؤم  طسوت  نآ  تخادرپ  تیرومام و  مکح 

تقو مامت   » یمسر یملع  تئیه  ياضعا  يارب  هژیو  تقو  مامت  هویش  هب  تمدخ  تیعضو  رارمتسا   -14
ریاس هب  یـشهوژپ  یـشزومآ و  فیاظو  ظفح  اب  یتیریدـم  ینامزاس  ياـه  تسپ يدـصت  يارب  هک  هژیو »
ریاس هب  هتسباو  ترازو و  هب  هتسباو  یتلود  يروانف  یـشهوژپ و  یلاع ، شزومآ  تاسـسوم  اه و  هاگـشناد

رد یـشهوژپ  یـشزومآ و  فیاظو  ظفح  هب  طورـشم  دنوش ، یم  تمدخ  هب  رومام  ییارجا  ياه  هاگتـسد
تخادرپ تیرومام و  لحم  هسسؤم  تارابتعا  زا  نانآ  رمتسم  يایازم  قوقح و  نیمات  اب  افرص  هسـسؤم و 

.دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما نانآ ، تمدخ  لحم  هسسؤم  طسوت  نآ 
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هـسسوم یبتک  تقفاوم  عالطا و  یگنهامه ، اب  هژیو » تقو  مامت   » یملع تئیه  ياـضعا  تیوضع   -15
یصصخت ياه  هورگراک اه ، نویسیمک اهاروش ، اه ، تئیه رد  یقیقح  وضع  ناونع  هب  نانآ ، تمدخ  لحم 

رد طوبرم  تاررقم  طباوض و  بوصم و  ياـه  هماـن  نییآ  نوناـق ، بجوم  هب  هک  هباـشم  نیواـنع  ریاـس  و 
هب هتسباو  يروانف  یـشهوژپ و  یلاع ، شزومآ  تاسـسؤم  اه و  هاگـشناد  ریاس  ترازو و  داتـس  هسـسؤم ،

دننامه دوش ، یم  لیکـشت  ییارجا  ياه  هاگتـسد  ریاس  نینچمه  يروانف و  تاـقیقحت و  مولع ، ترازو 
یهیدب .دشاب  یمن هسسؤم  زا  جراخ  یعافتنا  تیلاعف  لومـش  رد  هدوب و  تقو   مامت  یملع  تئیه  ياضعا 

رارق دـنب  نـیا  لومـش  رد  یلیمکت  تالیـصحت  عطاـقم  ياـه  هلاـسر  اـه و  هماـن  ناـیاپ  يرواد  تـسا ،
.دنریگ یمن

يانما تئیه  زا  زوجم  ذخا  مزلتـسم  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یـصاخ  دراوم  هچنانچ  راضحتـسا ، دـیزم 
ات دوش  لاسرا  زکرم  نیا  هب  طبریذ  تادنتـسم  كرادم و  هارمه  هب  بتارم  تسیاب  یم  دشاب ، یم  طبریذ 
رد عوضوم  يروانف ، تاقیقحت و  مولع ، مرتحم  ریزو  دییات  زکرم و  نیا  رد  یـسانشراک  یـسررب  زا  سپ 

.دریگ رارق  انما  ياه  تئیه  راک  روتسد 
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
يرقاب اضرلادبع 

هزیمم ياه  تئیه  انما و  ياه  تئیهزکرم سیئر 

 : تشونور

راضحتسا يارب  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، مرتحم  ریزو  - 
راضحتسا يارب  عبانم  تیریدم  یلام و  يرادا ، مرتحم  تنواعم  - 

راضحتسا يارب  زکرم  مرتحم  نانواعم  نارواشم و  - 
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