
روشک یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد مرتحم  ياسؤر 

مهم يروف -  مالس                                                                                   اب 

بوصم یلاع » شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگـشناد طسوت  شیارگ  هتـشر - زوجم  ذخا  دربهار   » تسویپ هب 
يانبم لاس 1400  زا  هک  یلاع  شزومآ  يزیر  همانرب شرتسگ و  ياروش  خروم 1399/4/22  هسلج 929 
هبوصم دافم  ربارب  مادـقا  روتـسد  یهاـگآ و  يارب  دوب ، دـهاوخ  يریگ  میمـصت اـه و  تساوخرد یـسررب 

: دوش یم دافیا  ریز ، حرش  هب  طوبرم  یئارجا  تاکن  روکذم و 

- هتـشر ینیب  شیپ یهیجوـت ، حرط  رب  لمتـشم  تـسا  مزـال  هسـسؤم  هاگـشناد / يدربـهار  هماـنرب  . 1
، یلحم ياهزاین  بوصم ، تیرومأم  رب  ینتبم  هلاس  جـنپ هرود  کی  رد  داجیا  فذـح و  لباق  ياه  شیارگ
هدام 66 هژیو  هب هعـسوت  ياـه  هماـنرب یتسدـالاب و  دانـسا  دروم ، بسحرب  یللملا  نیب یلم و  يا ، هقطنم

.دوش نیودت  یحارط و  یلاع  شزومآ  شیامآ  داتس  تابوصم  هعسوت و  مشش  همانرب 
اب اه  شیارگ هتشر - دیدحت  هعسوت و  همانرب  نمضتم  دیاب  نینچمه  هسسؤم  هاگـشناد / يدربهار  همانرب 

تیعضو ییوجشناد ، تّیفرظ  نتفرگ  رظن  رد  یضاقتم ، مک  ياه  هتشر يوهام  رییغت  ای  فذح  رب  دیکأت 
، یهاگراک یهاگـشیامزآ ، تاناکما  دـیدج ، ياه  هتـشر اـب  طـبترم  یملع  تئیه  ياـضعا  یفیک  یّمک و 
يراـمقا و ياهدــحاو  هـمه  نـتفرگ  رظن  رد  اـب  اـه و  تخاــسریز رگید  يرازفا و  مرن يرازفا و  تـخس

زادرپ هیرهـش ای  ناگیار  شزومآ  هب  موسوم  نوناـق  زا  رادروخرب  نایوجـشناد  زا  معا  دوجوم  نایوجـشناد 
.دشاب

دروم بسح  هسـسؤم و  هاگـشناد / ياروش  دـییأت  تروـص  رد  هسـسؤم  هاگـشناد / يدربـهار  هماـنرب  . 2
.تفرگ دهاوخ  رارق  شیارگ  هتشر - زوجم  ذخا  يانبم  طبر ، يذ يانما  تئیه  بیوصت 
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 : تشونور

تهج هزیمم  ياه  تئیه انما و  ياه  تئیه زکرم  مرتحم  سیئر  يرقاب  اضرلادبع  رتکد  ياقآ  بانج  - 
یضتقم مادقا  هب  رما  راضحتسا و 

عالطا تهج  یترازو  رتفد  مرتحم  لکریدم  شخب  سمش  دوعسم  رتکد  ياقآ  بانج  - 
تیفیک نیمضت  یبایزرا و  تراظن ، زکرم  مرتحم  سییر  رظتنم  رتکد  ياقآ  بانج  - 

مزال مادقا  عالطا و  يارب  یشزومآ  تنواعم  هزوح  مرتحم  ناریدم  - 



یلاع شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد طسوت  شیارگ  هتشر - زوجم  ذخا  دربهار 
خروم 1399/4/22 هسلج 929  بوصم 

اه و هاگـشناد هب  رایتخا  ضیوفت  تسایـس  ياتـسار  رد  یلاـع  شزومآ  يزیر  هماـنرب شرتسگ و  ياروش 
دربـهار دوخ ، خروـم 99/4/22  هرامـش 929  هسلج  رد  یهاگـشناد ، ياـه  هتـشر هعـسوت  یهدـناماس 
شزومآ تاسـسؤم  اه و  هاگـشناد طسوت  شیارگ  - هتـشر زوجم  ذخا  یهدناماس  عوضوم  رد  يداهنـشیپ 

: تشاد ررقم  هحورطم ، عوضوم  تیمها  ترورض و  رب  دیکأت  نمض  داد و  رارق  یسررب  دروم  ار  یلاع 

يدـنب هبتر ماظن  رانک  رد  یللملا  نیب ياه  يدـنب هبتر زا  هدافتـسا  يریذـپ  ناکما یـسررب  نمـض  فلا -
: دنوش يدنب  هبتر ریز  حرش  هب  هتسد  هس  رد  روشک  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد یلخاد ،

ات 20 هبتر 1  زئاح  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد لّوا : هتسد 
ات 50 هبتر 21  زئاح  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد مود : هتسد 
دعب هب  هبتر 51  زئاح  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد موس : هتسد 

هب هجوت  اـب  یلاـع  شزومآ  هسـسؤم  هاگـشناد و  ره  رد  شیارگ  - هتـشر زوجم  ذـخا  دـیدج  دربهار  ب -
: دوش هدراذگ  ارجا  هب  ریز  لحارم 

تئیه هسـسؤم و  هاگـشناد / ياروش  دییأت  زا  سپ  دروم  بسح  هسـسؤم  هاگـشناد / يدربهار  همانرب  . 1
.تسا هتشر  زوجم  ذخا  یلصا  كالم  طبر ، يذ يانما 

زا سپ  هسسؤم  هاگـشناد / طسوت  هتـشر  داجیا  تساوخرد  تسا  مزـال  هماـنرب ، نیا  دوجو  تروص  رد  . 2
طبر و يذ یـصصخت  هورگراک  طسوت  دـییأت  یلاع و  شزومآ  شرتسگ  رتفد  رد  هیلّوا  دـییأت  یـسررب و 
تّیمک و یلاع ، شزومآ  يزیر  همانرب شرتسگ و  ياروش  طـسوت  هدـش  نییعت  ياـه  صخاـش رب  ینتبم 

هورگراـک رظن  .دریگ  رارق  یـسررب  دروـم  یهاگـشیامزآ  یهاـگراک و  تاـناکما  یملع و  تئیه  تـیفیک 
، نویسیمک دییأت  تروص  رد  هدش و  لاسرا  یلاع  شزومآ  نویسیمک  هب  یئاهن  یـسررب  يارب  یـصّصخت 

.دوش هیارا  یلاع  شزومآ  يزیر  همانرب شرتسگ و  ياروش  هب  بیوصت  يارب 

یـصّصخت و ياه  هورگراک طسوت  یـسررب  زا  زاین  یب لوا  هتـسد  ياه  هاگـشناد ياه  تساوخرد رکذت 1 :
.تسا یسررب  حرط و  لباق  یلاع  شزومآ  يزیر  همانرب شرتسگ و  ياروش  رد  یلاع  شزومآ  نویسیمک 
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یلاع و شزومآ  شرتسگ  رتفد  هیلّوا  دـییأت  زا  سپ  مود  هتـسد  ياه  هاگـشناد ياه  تساوخرد رکذت 2 :
یلاـع و  شزومآ  نویـسیمک  رد  حرط  لـباق  بیترت  هب  زاـین ،) تروـص  رد   ) یـصصخت هورگراـک  سیئر 

.تسا یلاع  شزومآ  يزیر  همانرب شرتسگ و  ياروش 

ظفح موادت  هب  یعطق ، زوجم  ياراد  ياه  شیارگ - هتشر رد  وجشناد  شریذپ  هزاجا  ندوب  یقاب  رکذت 3 :
هب طرش ، دنچ  ای  کی  نتفر  تسد  زا  تروص  رد  تسا و  لوکوم  طونم و  یشزومآ  یملع و  مزال  طیارش 

، یلاع شزومآ  يزیر  همانرب شرتسگ و  ياروش  بیوصت  اـب  فتع و  ترازو  یـشزومآ  تنواـعم  صیخـشت 
.دش دهاوخ  مادقا  هتشر  زوجم  لاطبا  ای  وجشناد  شریذپ  همادا  زا  يریگولج  هب  تبسن  دروم  بسح 
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