
رهمگرزب درونجب - مـالیا - ارهزلا (س -) ناهفـصا - هیمورا -  - ناکدرا  - كارا هر -) ) يدرجورب یمظعلا  هللا  تـیآ  دــبیم - يرئاـح  هللا  تـیآ    : هاگـشناد مرتحم   سییر 
- لمآ نیون  ياه  يروانف  نامرک -  هتفرشیپ  يروانف  یتعنص و  یلیمکت  تالیـصحت  زیربت - نیوزق - هر ) ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  دنجریب - نادمه - انیـس  یلعوب  بانب -   - تانیاق
- رهشوب سراف  جیلخ  راوزبس - يراوزبس  میکح  ناجنسفر - (س ) سجرن ترـضح  مق - (س ) هموصعم ترـضح  تفریج - مرهج - نارهت - شرفت - سردم - تیبرت  هیردیح - تبرت 
ناتسیس و يدابآدسا - نیدلا  لامجدیـس نانمـس - نورزاک - یـسراف  ناملـس  ناجنز - لباز - هاشنامرک - يزار  راهباچ - ییایرد  مولع  يدرونایرد و  ناغماد - نارهت - یمزراوخ 

یندمدیهش رتشوشرنه - هدکشناد  نارمچدیهش ، زاوها - نارمچدیهش  روپسابع - دیهـش  قرب  بآ و  تعنـص  یتشهب ، دیهـش  نامرکرنهابدیهـش - - درکرهـش - دهاش - ناتـسچولب -
هجاوخ یتعنص  ناهبهبءایبنالا - متاخ  یتعنص  روپاش - يدنج  یتعنص  دنجریب - یتعنص  ریبکریما - یتعنص  ناهفصا - یتعنص  هیمورا - یتعنص  كارا - یتعنـص  زاریـش - ناجیابرذآ -
یتعنص هاشنامرک - یتعنص  مق - یتعنص  زاریش - یتعنص  هزیوه - يادهش  یتعنص  فیرش - یتعنص  دورهاش - یتعنص  ناجریس - یتعنص  زیربت - دنهس  یتعنص  یسوط - نیدلاریـصن 

یسودرف رهشمرخ - ییایرد  نونف  مولع و  ناگرگ - یعیبط  عبانم  يزرواشک و  مولع  ناردنزام -  يروانف  ملع و  ناریا - تعنـص  ملع و  ییابطابط - همالع  نادمه - یتعنـص  لباب -
- درونجب رثوک  يراس - یعیبط  عبانم يزرواشک و  نیمار - یعیبط  عبانم يزرواشک و  ناتـسدرک - ناشاک - مق - راوزبس - نیون  ياـه  يرواـنف اـسف -   - نانمس ناگنازرف  دهشم -
( جع ) رصع یلو  رهشناریا - تیالو  روباشین - دنواهن - ریالم -  هغارم - یلیبدرا - ققحم  ناچوق - نیون  ياه  يروانف  یسدنهم  ناردنزام - ناتـسرل - نالیگ - ناتـسلگ - راسمرگ -

دزی    جوسای - زاریشرنه - ناهفصا - رنه    - نارهترنه  - زیربت یمالسارنه  ناگزمره - ناجنسفر -

شزومآ عمتجم  مب - یلاع  شزومآ  یلاع  عمتجم  تفاب - یلاع  شزومآ  عمتجم  نیارفـسا - یلاع  شزومآ  عمتجم  ناریا - یتعنـص  یملع و  ياهـشهوژپ  نامزاس   : مرتحم سییر 
یلاع شزومآ  عمتجم  ناوریـش - یلاـع  شزومآ  عمتجم  اضرهـش - یلاـع  شزومآ  عمتجم  ناوارـس - یلاـع  شزومآ  عمتجم  دـنرز - یلاـع  شزومآ  عمتجم  ماـج - تبرت  یلاـع 
یلاع شزومآ  زکرم  دابآزوریف - یلاع  شزومآ  زکرم  ارهز - نییوب  یـسدنهم  ینف و  یلاع  شزومآ  زکرم  دـیلقا - یلاع  شزومآ  زکرم  نابهتـسا - یلاع  شزومآ  زکرم  سوواکدـبنگ -

تاقیقحت زکرم  ناتسرال - یلاع  شزومآ  زکرم  ینـسمم - یلاع  شزومآ  زکرم  تالحم - یلاع  شزومآ  زکرم  درمال - یلاع  شزومآ  زکرم  دابانگ - یلاع  شزومآ  عمتجم  رمـشاک -
- یلاع شزومآ  يزیر  همانرب شهوژپ و  هسسؤم  زاریش - يروانف  مولع و  یناسر  عالطا  يا  هقطنم  زکرم  ناجنز - هیاپ  مولع  یلیمکت  تالیصحت  زکرم  هغارم - کیزیف  رتخا  موجن و 

يرهطم دیهش  یلاع  هسردم  – ناریا هفسلف  تمکح و  یشهوژپ  هسسؤم  گنر - يروانف  مولع و  یشهوژپ  هسسؤم 

رتویپماک یـضایر و  جرک - یعیبط عبانم  يزرواشک و  سیدرپ    - نارهت هاگشناد  یباراف  سیدرپ  نارهت - هاگـشناد  ناحیروبا  سیدرپ   : هدکشزومآ هدکشناد /  مرتحم  سییر   
يوضر ناسارخ  راهبلگ  یسدنهم  ینف و  باراد - یعیبط  عبانم  يزرواشک و  ناگیاپلگ - یسدنهم  ینف و  راسناوخ -

- مق هاگشناد  و  هزوح   - دهشم یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت  هاگـشهوژپ  ناریا - یمیـشورتپ  رمیلپ و  هلزلز - یـسدنهم  یـسانش و  هلزلز  یللملا  نیب   : هاگشهوژپ مرتحم  سییر 
تاعلاطم ناریا - تاعالطا  يروانف  مولع و  ناسارخ - ییاذـغ  عیانـص  مولع و  نارهت - یگنهرف  تاعلاطم  یناسنا و  مولع  ناریا - یمیـش  یـسدنهم  یمیـش و  يداینب - ياهـشناد 

يروانف تاطابترا و  تایلمع - رد  قیقحت  اضف - اوه و  يژرنا - داوم و  يرواـنف - تسیز  کـیتنژ و  یـسدنهم  یلم  يوج - مولع  یـسانش و  سوناـیقا  یلم  یعاـمتجا - یگنهرف و 
یسراف بدا  نابز و  ناتسگنهرف  هب  هتسباو  ینیزگ  هژاو  تاعلاطم  تاعالطا -

(- عافد ترازو   ) زاریش ینف  هدکشزومآ  يرادباتک - یلاع  شزومآ  نواعت - یلاع  شزومآ  مق - هاپـس  یبرم  تیبرت  یلاع  شزومآ    : هدکشزومآ  زکرم /  هاگشناد / مرتحم  سییر 
شزومآ شجنس  نامزاس  رتویپماک  هدکشزومآ    - يزیر همانرب  تیریدم و  شهوژپ  شزومآ و  یگنهرف - ثاریم  یلاع  شزومآ  نارهت - یندب  تیبرت  نامزاس  یندب  تیبرت  هدکـشزومآ 

- ناریا يزرواشک  يزولونکتویب  هدکشهوژپ  یمالسا - بالقنا  ینیمخ و  ماما  (ع -) نیسح ماما  يرادساپ  تیبرت  يرسفا و  (ع -) یلع ماما  يرسفا  ع -)  ) رقاب ماما  هدکـشناد  روشک -
يدربراک هیاپ  مولع  هدکشهوژپ  یعامتجا - تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هدکشهوژپ  ییایمیش - عیانص  هعسوت  هدکشهوژپ  يژولونکت - هعسوت  هدکشهوژپ  یکناب - یلوپ و  هدکـشهوژپ 

- يا هتسه نونف  مولع و  هاگـشهوژپ  تفن - تعنـص  هاگـشهوژپ  نایور - هاگـشهوژپ  ییوراد - ناهایگ  هدکـشهوژپ    - يرامعم رنه و  گنهرف ، هدکـشهوژپ  یهاگـشناد - داهج 
- یلم عافد  ربخ - راک - طیحم  تشادهب  تظافح و  (ع -) نیسح ماما  عماج  نکسم - نامتخاس و  هدکشهوژپ  یسانشاوه - هدکشهوژپ  مق - یمالسا  هشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ 

تعنص ناریا - نداعم  عیانص و    - مق امیس  ادص و  نارهت - امیـس  ادص و    - يزرواشک فرح  شزومآ و  نامزاس  يزاسرهـش - نامتخاس و  هجراخ - روما  ترازو  للملا  نیب  طـباور 
یماظتنا مولع  رتشا - کلام  یتعنص  يروشک - ییامیپاوه  تعنـص  دابآدومحم - تفن  تعنـص  زاوها - تفن  تعنـص  ناهفـصا - تفن  تعنـص    - نادابآ تفن  تعنـص  نارهت - تفن 

ییاوه نونف  مولع و  یباراـف - نوـنف  موـلع و  يرادا - تامدـخ  ییاضق و  مولع  نیمز - مولع  رهـشون - هر ) ) ینیمخ ماـما  ییاـیرد  مولع  یـشخبناوت - یتـسیزهب و  مولع  نارهت -
مولع تاقیقحت  مق - یمالـسا  فراعم   - جرک تسیز  طیحم  يزرواشک -) ترازو  ) جرک يزرواشک  نارهت - اجآ  داتـس  یهدـنامرف و  میرک - نآرق  فراـعم  مولع و  يراتـسدیهش -

ییاجر دیهش  ریبد  تیبرت  هاگشناد  حلسم - ياهورین  ییایفارغج  نامزاس  يرادرب  هشقن  يرادرب - هشقن  نامزاس  يرادرب  هشقن  روشک - یتالیش 
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ياه هدکشزومآ  مرتحم  ياسور   - يدربراک یملع - عماج   هاگشناد  یناتسا  زکارم  مرتحم  ياسور  رون - مایپ  هاگشناد  یناتسا  زکارم  مرتحم  ياسور 

یعافتناریغ یتلودریغ - یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و   هاگشناد مرتحم  ياسور  - یمالسا دازآ  هاگشناد  ياهدحاو  مرتحم  ياسور  - يا هفرح ینف و 

؛ مارتحا مالساب و 

نایهاگشناد نایوجـشناد و  همه  يارب  یتسردنت  یتمالـس و  يوزرآ  دیدج و  یلیـصحت  لاس  ندیـسرارف  تشادیمارگ  نمـض           
عاونا لودج  هارمه  هب  یلیصحت 1399-1400  لاس  لوا  لاس  مین رد  ییوجشناد  ياه  ماو ياطعا  يدنب  نامز  میوقت  تسویپ  هب  زیزع ،
يانما تأیه  بوصم 99/06/15  ییوجشناد  ياه  ماو تخادرپزاب  تخادرپ و  دیدج  همان  نییآ ساسارب  نآ  غلابم  ییوجشناد و  ياه  ماو

دجاو نایوجشناد  هب  اه  ماو تخادرپ  رد  عیرست  روظنم  هب  تسا  دنمـشهاوخ  .دوش  یم لاسرا  يرادرب  هرهب  راضحتـسا و  يارب  قودنص 
هزاب رد  اه  ماو  ياه  تسیل لاسرا  نایـضاقتم و  تاعالطا  تبث  هب  تبـسن  لیذ  تاکن  قیقد  تیاعر  نمـض  دـییامرف  روتـسد  طیارش 

: دنیامرف لوذبم  مزال  مادقا  هدش  نییعت  ینامز 

یم لاعف  يراج  یلیـصحت  لاس  مین نایاپ  ات  زا 99/07/15  نایوجشناد  ياضاقت  تبث  يارب  لاتروپ )  ) ییوجـشناد هناماس   .1
ینامز هزاب  رد  روکذم  هناماس  رد  دوخ  ياضاقت  تبث  هب  تبسن  طیارش  دجاو  یضاقتم  نایوجشناد  یمامت  دراد  ترورض  دشاب و 

.دنیامن مادقا  هدش  نییعت 
دنتسم و قیقد ، تروص  هب  یلیـصحت  لاس  مین لوط  رد  تسیل  بلاق 3  رد  رثکادح  ماو  عون  ره  تخادرپ ، رد  تلوهـس  يارب   .2

.ددرگ لاسرا  قودنص  نیا  هب  زاف 2  هناماس  قیرط  زا  ییوجشناد  مرتحم  نواعم  دییأت  زا  سپ  صقن  نودب 
فتع ترازو  یشزومآ  تاعالطا  لدابت  هناماس  هب  اهنآ  یلیـصحت  یتیوه و  تاعالطا  هک  ینایوجـشناد  ًافرـص  هکنیا  هب  رظن   .3
یلاع شزومآ  زکارم  اه و  هاگشناد تسا  يرورض  دنیامن ، مادقا  ماو  ياضاقت  هب  تبـسن  دنناوت  یم  دشاب  هدش  لاسرا  ( GSB)
مادقا عوبتم  ترازو  تاعالطا  لدابت  هاگرد  رد  دوخ  نایوجشناد  یـشزومآ  تاعالطا  رمتـسم  یناسر  زور  هب  اب  تیروف  دیق  اب 

.دنیامن
بو قیرط  زا  نینماض  ای  نماض  تاصخـشم  تسا  يرورـض  نایوجـشناد  هدـنورپ  رد  دـهعت  دنـس  تاعالطا  تبث  ناـمز  رد   .4

هب دهعت  دانسا  ریواصت  بتارم ، دییات  زا  سپ  مالعتسا و  قودنص ) ییوجشناد  لاتروپ  رد  دوجوم   ) لاوحا تبث  نامزاس  سیورس 
.دوش يراذگراب  اناوخ  تروص 

تسا و هدش  رکذ  تخادرپزاب  تخادرپ و  همان  نییآ رد  ماو  ره  ياطعا  طیارش  لیذ  نایوجـشناد ، هب  ماو  تخادرپ  ياه  تیولوا    .5
.دریگ رارق  رظن  دم  اه  تساوخرد لاسرا  میظنت و  رد  تسا  هتسیاش 

کناب قیرط  زا  يراج  یلیـصحت  لاـس  زا  طیارـش  دـجاو  نایوجـشناد  هیلک  هب  یلهأتم  نکسم  هعیدو ) ماو ( تـخادرپ   .6
.دش دهاوخ  لاسرا  ًابقاعتم  نآ  ییارجا  همان  هویش  ماجنا و  ناریا  رهم  هنسحلا  ضرق 
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ًامیقتسم دیدج  یلیصحت  لاس  زا  یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگشناد طیارش  دجاو  نایوجشناد  هیلک  هب  هیرهش  ماو  تخادرپ   .7
هنسحلا ضرق  کناب  تامدخ  زا  ًالبق  هک  ینایوجشناد  ياضاقت  .دریگ  یم  ماجنا  نایوجشناد  هافر  قودنص  قیرط  زا 

، دنراد ار  دیدج  یلیـصحت  لاس  رد  کناب  نآ  تامدخ  زا  يدنم  هرهب  يارب  ددـجم  تساوخرد  دـنا و  هدومن  هدافتـسا  ناریا  رهم 
.ددرگ لاسرا  قودنص  هب  هناگادج  یتسیل  یط 

اذل .تسا  ریذپ  ناکما  لغاش  ریغ  نایوجـشناد  يدـنم  هرهب زا  سپ  لغاش  زادرپ  هیرهـش نایوجـشناد  هب  هیرهـش  ماو  تخادرپ   .8
زا زوجم  ذـخأ  یگنهامه و  زا  سپ  هیرهـش ، ماو  دازام  رابتعا  دوجو  تروص  رد  دـنناوت  یم  یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگـشناد

.دنیامن لاسرا  هناگادج  تسیل  یط  زین  ار  لغاش  زادرپ  هیرهش  نایوجشناد  تساوخرد  قودنص ،
هتسیاش دشاب و  یم  اه  ماو  تفایرد  ياه  ترورض  هلمج  زا  وجشناد  دهعت  دنس  يرورض و  ماو  تادنتـسم  كرادم و  تفایرد   .9

وحن هب  انورک  يرامیب  عویش  موادت  مایا  رد  ات  دوش  ذاختا  یبیترت  نانآ  اب  يراکمه  نایوجـشناد و  زا  تیامح  روظنم   هب  تسا 
.ددرگ تفایرد  ماو  یضاقتم  نایوجشناد  زا  هطوبرم  تادنتسم  كرادم و  یضتقم 

ناربراک و یلم  هرامـش  اب  هارمه  نفلت  هرامـش  تیکلام  زارحا  تهج  راکهاش  سیورـس  بو  هب  اه  هناماس  لاصتا  هب  هجوت  اـب   .10
تاعالطا لاسرا  هب  تبـسن  تسا  يرورـض  تریاغم  دوجو  تروص  رد  نانآ ، هب  کمایپ  قیرط  زا  یجنـس  تحـص  دـک  لاسرا 

مادقا حالصا  يارب  قودنص  اب  هبتاکم  قیرط  زا  لاس 1398  هرامش 577  همانشخب  رد  تسویپ  مرف  بلاق  رد  ناربراک  حیحص 
.دنیامن

نوناک هب  نآ  لاسرا  نینماـض و  طیارـش  لیهـست  ياتـسار  رد  يرـضحم  دـهعت  دنـس  مرف  رد  تارییغت  لاـمعا  هب  هجوت  اـب   .11
.دوب دهاوخ  دیدج  دهعت  دنس  ًافرص  دیدج ، نایضاقتم  ماو  تنامض  كالم  يراج  یلیصحت  لاس  زا  نارای ، رتفد  نارتفدرس و 

زکرم ای  هاگشناد  ره  يارب  ازجم  رابتعا  غالبا  هیرهش و  يرورض و  یلیصحت ، ياه  ماو رابتعا  ندوب  زکرمتمریغ  هب  رظن   .12
صیصخت تارابتعا  فقس  رد  روکذم  ياه  ماو تساوخرد  لاسرا  تبث و  يارب  مزال  يزیر  همانرب تسا  هتـسیاش  یلاع ، شزومآ 

يارب هدش  نییعت  يدنب  نامز رد  عبانم  يرثکادح  بذج  اه و  اضاقت تیریدـم  روظنم  هب  زاف 2 ) هناماس  رد  تیؤر  لباق   ) هتفاـی
.ددرگ لوذبم  یغالبا  هجدوب  فقس  رد  قودنص ، عبانم  تیدودحم  هب  هجوت  اب  ماو  ره 

دییامرف روتسد  تسا  دنمشهاوخ  ییوجشناد ، ياه  ماو تخادرپزاب  تخادرپ و  دیدج  همان  نییآ غالبا  روکذم و  دراوم  هب  هجوت  اب   .13
دییات لرتنک و  زا  سپ  میظنت و  دـیدج  همان  نییآ تاررقم  طباوض و  ساسارب  ًافرـص  ار  ییوجـشناد  ياه  ماو تساوخرد  تسیل 

.دنیامرف لاسرا  هافر  قودنص  هب  ییوجشناد  مرتحم  تنواعم 
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یهلا  قیفوت  يوزرآ  اب 
یعیطم  رصان 
نایوجشناد هافر  قودنص  سیئر 


