
روشک یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد مرتحم  ياسؤر 

يروف - مهم مالس                                                                                                 اب 

يوگلا هرابرد  یلاـع  شزومآ  يزیر  هماـنرب شرتسگ و  ياروش  خروم 99/4/22  هسلج 929  هبوصم  تسوـیپ  هب 
یضتقم مادقا  یهاگآ و  يارب  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگـشناد هب  وجـشناد  شریذپ  تیفرظ  صیـصخت  دیدج 

.دوش یم لاسرا 
يارب مزال  هنیمز  ندروآ  مهارف  هب  تبسن  یمالعا  يوگلا  قبط  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد تسا  هتـسیاش 

تیفرظ بسانتم  نزاوتم و  عیزوت  ظاحل  اب  یلیصحت 1400-1401  لاس  رد  وجشناد  شریذپ  تیفرظ  تساوخرد 
فلتخم ياه  شخب زاین  یلاع ، شزومآ  شیامآ  ینابم  لوصا و  رب  ینتبم  یلیصحت  عطاقم  اه و  شیارگ هتشر  هب  لک 

.دننک مادقا  یلاع  شزومآ  تیفیک  ياقترا  ظفح و  یگنهرف و  یعامتجا و  يداصتقا ،
یلاع شزومآ  هناماس  رد  تقو  مامت یملع  تئیه  ياضعا  راـمآ  تاـعالطا و  هدـشدای ، يوگلا  يارجا  رد  هک  اـجنآ  زا 

هب تبـسن  یلاـع  شزوـمآ  هسـسؤم  هاگـشناد / نآ  تـسا  يرورـض  دوـب ، دـهاوخ  يریگ  میمـصت ياـنبم  ( HES)
تئیه ياضعا  يارب  عوبتم  ترازو  تیفیک  نیمضت  یبایزرا و  تراظن ، زکرم  زا  مزال  ياه  هیدییأت ذخا  یناسرزور و  هب

رامآ تروص  نیا ریغ  رد  .دننک  مادـقا  هدـشدای  هناماس  رد  هام 1399  نابآ نایاپ  ات  رثکادـح  دوخ  تقو  ماـمت یملع 
لاترپ رد  یـشزومآ  زکرم  نآ  ياه  لحم هتـشر در  ای  دـییأت  وجـشناد و  شریذـپ  تیفرظ  صیـصخت  يانبم  دوجوم 

.دوب دهاوخ  روشک  شزومآ  شجنس  نامزاس 
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یهلا  قیفوت  يوزرآاب 
قیدص  یکاخ  یلع 

یشزومآ نواعم 



یلاع شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد هب  وجشناد  شریذپ  تیفرظ  صیصخت  يوگلا  هبوصم 
خروم 99/4/22 هسلج 929  بوصم 

شریذپ تیفرظ  صیصخت  يوگلا  خروم 99/4/22  هسلج 929  رد  یلاع  شزومآ  يزیر  هماـنرب شرتسگ و  ياروش 
: درک بیوصت  ریز  حرش  هب  ار  یلیصحت  عطاقم  هیلک  رد  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد هب  وجشناد 

ریز حرـش  هب  یلیـصحت  لاس  ره  رد  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم  اه و  هاگـشناد طسوت  شریذـپ  لـماک  تیفرظ  فقس 
: دوش یم نییعت 

شریذپ لباق  وجشناد   4 یملع ،- هبترم  زا  رظن  فرـص  - یملع تئیه  وضع  ره  يازا  هب  یـسانشراک  عطقم  رد  فلا -
.تسا

يرایشناد و بتارم  رد  يرایداتسا 2 و  هبترم  رد  یملع  تئیه  وضع  ره  يازا  هب  دشرا  یـسانشراک  عطقم  يارب  ب -
.تسا شریذپ  لباق  وجشناد  يداتسا 3 

رد یملع  تئیه  وضع  ود  ره  يرایداتـسا ، هبترم  رد  یملع  تئیه  وـضع  هس  ره  يازا  هب  يرتـکد  عـطقم  يارب  ج -
.تسا شریذپ  لباق  وجشناد  کی  يداتسا ، هبترم  رد  یملع  تئیه  وضع  کی  يرایشناد و  هبترم 

ای ناگیار  شزومآ  هب  موسوم  نوناق  لحم  زا  شریذپ  تیفرظ  زا  معا  وجـشناد ، شریذـپ  لک  تیفرظ  ساسا  نیا  رب 
یشزومآ و ياضف  هنارس  یملع ، تئیه  ياضعا  هبترم  دادـعت و  ساسا  رب  یلیـصحت  عطقم  ره  رد  هیرهـش  تفایرد 

عیزوت صاصتخا و  تیلوئسم  دبای و  یم صاصتخا  یلاع  شزومآ  هسسؤم  ای  هاگشناد  ره  هب  یهافر  تامدخ  تسویپ 
.تسا وجشناد  هدنریذپ  یلاع  شزومآ  هسسؤم  ای  هاگشناد  هدهعرب  فلتخم  ياه  شیارگ اه و  هتشر نیب  تیفرظ 

رب تّیفرظ  صیـصخت  یلیمکت ، تالیـصحت  ياه  هتـشر دودـعم  ياراد  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم  دروم  رد  رکذت 1 :
.دریگ یم تروص  اه  هتشر نآ  اب  طبترم  یملع  تئیه  ياضعا  هبترم  دادعت و  ساسا 

و اه  هاگشناد یلیمکت  تالیـصحت  ياه  هلاسر اـه و  هماـن ناـیاپ يزاسدـنمفده  تاـمازلا  دنـس  يارجا  رد  رکذت 2 :
یلیمکت تالیصحت  عطاقم  رد  وجشناد  شریذپ  تیفرظ  فقس  _ل_3101 ، فتع یشهوژپ - یشزومآ و  تاسسؤم 

.دش دهاوخ  نییعت  روحماضاقت  شریذپ  ساسا  رب  هلاسراهچ  ینامز  همانرب  کی  یط  جیردت  هب 
طـسوت طوبرم  تارّرقم  رب  ینتبم  هدشدای و  يوگلا  زا  غراف  یجراخ  نایوجـشناد  شریذپ  تیفرظ  نییعت  رکذت 3 :

.دریگ یم تروص  هدنریذپ  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد
یملع تئیه  ياضعا  رب  هوالع  یعافتناریغ ،  – یتلودریغ یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد دروم  رد  رکذت 4 : -

.دوش یم روظنم  تّیفرظ  هبساحم  رد  زین  سیردتلا  قح  هتسباو و  یملع  تئیه  ياضعا  هیلک  تاسسؤم ،
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: تشاد ررقم  اروش  نیا  رب  نوزفا 
لباق یلیصحت 1400-1401  لاس  زا  روکذم  يوگلا  ساسا  رب  وجشناد  شریذپ  تیفرظ  صاصتخا  نییعت و  مکی :

.تسارجا
يارب دصرد و  ات 40  يراج  شور  اب  شریذپ  تیفرظ  فالتخا  هدشدای ، يوگلا  لامعا  زا  لاس  نیتسخن  رد  مود :

.تسا ینتفریذپ  ترازو  یشزومآ  نواعم  دییأت  اب  دصرد  ات 25  مود  لاس 
ره رد  زادرپ  هیرهش نایوجشناد  شریذپ  یتیفرظ  مهس  یتلود ، یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد رد  موس :

.دشاب رتشیب  ناگیار  شزومآ  زا  رادروخرب  نایوجشناد  شریذپ  تیفرظ  زا  دناوت  یمن شیارگ  - هتشر

2/156620
1399/07/28

يریگیپ هرامش 
8766578


