
 

روشک ییارجا  ياه  هاگتسد  زامن  هماقا  ياروش  لیکشت  همان  هویش  عوضوم  ؛
 

 ... هاگشناد و داهن /  داینب /  نامزاس /  ترازو /  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  سیئر 
ناتسا  زامن  هماقا  داتس  مرتحم  ریدم 

مکیلع مالس 
هماقا گنهرف  هعسوت  جیورت و  همان  نییآ  هدام 2  ياه 1 و 2  هرـصبت  يارجا  رد  یهلا ، نوزفازور  قیفوت  يوزرآ  مارتحا و  اب 
يدعب تاحالصا  خروم 1376/01/30 و  ت 17323  هرامش 51867 /  هبوصم  عوضوم  ناریزو ( مرتحم  تایه  بوصم  زاـمن 

.دوش یم غالبا  ارجا  عالطا و  تهج  روشک  ییارجا  ياه  هاگتسد  زامن  هماقا  ياروش  همان  هویش  هلیسونیدب  نآ ،)
دشاب یم   1393/02/13 خروم   هرامش 57631  هب  یلبق  یغالبا  همان  هویش  نیزگیاج  روکذم  همان  هویش  تسا ، رکذ  نایاش 

لاسرا روشک  زامن  هماقا  داتس  یبایزرا  تراظن و  يزیر و  همانرب  مرتحم  نواعم  يارب  همان  هویـش  نیا  يارجا  شرازگ  تسا  یـضتقم 
.ددرگ
 

   
: هب تشونور   

زامن  هماقا  داتس  یبایزرا  تایه  سیئر  زامن و  رما  رد  روهمج  سیئر  هدنیامن  ییاضر  نیسح  دمحم  ياقآ  بانج 
يریگیپ  تراظن و  ریدم  یناریح  داوج  نیملسملاو  مالسالا  تجح 

یبایزرا   يزیر و  همانرب  ریدم  نیدلاریخ  یفطصم  ياقآ  بانج 

 

 

 

یناهرز  دمحا  دیس 
داتس ماقم  مئاق 
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یلاعت همساب 
ییارجا ياه  هاگتسد  زامن  هماقا  ياروش  همان  هویش 

همدقم 
ماقم مایپ  ندرک  یتایلمع  و  ...هولصلااوماقا " ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیذلا  ي "  هفیرـش ي  هیآ ققحت  تهج   رد  تکرحروظنم  هب                 

زامن و يرسارس  سالجا  نیمهدزیس  هب  هئاقب ) لوطب  نیملسملا  هللا  عتم   ) يا هنماخ  یلع  دیـس  ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مظعم 
ت هرامش 51867 /  هبوصم  عوضوم   ) ناریزو مرتحم  تأیه  بوصم  زامن  هماقا  گنهرف  هعـسوت  جیورت و  همان  نیئآ  دافم  ققحت  ریـسم  رد  زین 

ياروش لیکشت  زامن ، هماقا  رما  رد  ییارجا  ياه  هاگتـسد  تامادقا  نیرتمهم  زا  یکی  نآ ،) يدعب  تاحالـصا  خروم 1376/01/30 و   17323
طسوت  1393 لاس رد  ییارجا  ياه  هاگتسد  زامن  هماقا  ياروش  لیکشت  همان  هویش  مهم ، نیا  هب  تیانع  اب  دشاب ، یم  اه  هاگتـسد  رد  زامن  هماقا 

داتس نیا  دش ، حرطم  همان  هویش  نیا  نیبطاخم  طسوت  ادعب  هک  ییاه  ترورض  هب  هجوت  اب  هک  دیدرگ  غالبا  بیوصت و   ، نیودت زامن  هماقا  داتس 
زامن هماقا  ياروش  ناریبد  ياهداهنـشیپ  تارظن و  زا  يریگ  هرهب  اب  زین  یتسد و  الاب  دانـسا  رب  ینتبم  فوصوم  همان  هویـش  يرگنزاـب  هب  مادـقا 

هاگتسد زامن  هماقا  ياهاروش  تیلاعف  يانبم  سپ ، نیا  زا  ات  درک  زامن  هماقا  داتس  قطانم  يزیر  همانرب  ياروش  ناریبد  ییارجا و  ياه  هاگتـسد 
خروم هرامـش 57631  هـب  یلبق  یغـالبا  هماـن  هویـش  نیزگیاـج  دریگ و  رارق  ناتـسرهش  ناتـسا و  رد  نآ  رظاـنتم  زکرم و  رد  ییارجا  ياـه 

.ددرگ  13/2/1393
هاگتسد زامن  هماقا  ياروش  فادها  هدام 1 - 

زامن هماقا  گنهرف  هعسوت  جیورت و  تهج  رد  هاگتسد  ياهدرکیور  یشم و  طخ  نییعت  يراذگتسایس و   - 1
زامن  فراعم  هعسوت  جیورتو و  تعامج  زامن  هماقا  تهج  رد  هاگتسد  ياه  تیفرظ  یعمج و  درخ  زا  يریگ  هرهب   - 2

زامن  هماقا  ياه  تیلاعف  اه و  همانرب  یشخبرثا  ییاراک و  شیازفا  عبانم و  هنیهب  تیریدم   - 3
اه  همانرب  دنیارف  رد  یشخبارف و  یشخب و  نیب  رثوم  ياه  يراکمه  لماعت و  هعسوت  هیور و  تدحو  ماجسنا و   - 4

زامن هماقا  ياروش  بیکرت  هدام 2 - 
( اروش سیئر   ) هاگتسد ییارجا  ماقم  نیرتالاب  ای  ریزو   - 1

( اروش سیئر  ماقم  مئاق   ) هباشم نیوانع  ای  عبانم  تیریدم و  هعسوت  نواعم   - 2
( هیقف یلو  هدنیامن  ياراد  ياه  هاگتسد  هژیو  ) هاگتسد رد  هیقف  یلو  هدنیامن   - 3
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هباشم  نیوانع  ای  یعامتجا و  یگنهرف و  نواعم   - 4
هاگتسد  رد  هباشم  نیوانع  ای  همانرب  حرط و  لک  ریدم   - 5

درکلمع  یبایزرا  یسرزاب و  لک  ریدم   - 6
تسارح  لک  ریدم   - 7

یمومع  طباور  لک  ریدم   - 8
هباشم  نیوانع  ای  هداوناخ  ناوناب و  روما  لک  ریدم   - 9

جیسب  تمواقم  زکرم  هدنامرف   - 10
بتار  تعامج  ماما   - 11

هباشم  نیوانع  ای  یناسنا  عبانم  شزومآ  زکرم  سیئر   - 12
هاگتسد زامن  هماقا  داتس  ریبد   - 13

تاظحالم
دوب دهاوخ  ناشیا  هدهع  هب  هاگتسد  نآ  زامن  هماقا  ياروش  تیلوئسم  هیقف  یلو  هدنیامن  ياراد  ياه  هاگتسد  رد   - 1

یم زامن  هماقا  ياروش  هعبات  ياهدـحاو  رد  زامن و  هماقا  يزکرم  ياروش  اه ، هاگتـسد  يداتـس  ياه  هزوح  رد  زامن  هماقا  ياروش  ناونع   - 2
دشاب

یم تاسلج  تابوصم  بیوصت  يانبم  ءاضعا  تقفاوم  یبسن  رثکادـح  بسک  تاسلج و  تیمـسر  يانبم  ءاضعا ، یبسن  رثکادـح  روضح   - 3
دشاب

سیئر دـیئات  اب  يزکرم ، هاگتـسد  يداتـس  هزوح  هعبات  زکارم  اه و  تکرـش  اه ، نامزاس  زامن  هماقا  ياروش  ياسور  زا  توعد  روضح و   - 4
دوش یم  ماجنا  زامن  هماقا  ياروش 

دوش یم  غالبا  هعبات  ياهدحاو  هیلک  هب  هاگتسد  ییارجا  ماقم  نیرتالاب  يوس  زا  هاگتسد ، زامن  هماقا  يزکرم  ياروش  تابوصم   - 5
حطـس رد  نآ  رظانتم  قوف و  نیوانع  ساسارب  ناتـسرهش و ...  ناتـسا ، زکرم ، رد  هعبات ، ياهدـحاو  ریاس  رد  زامن  هماـقا  ياروش  بیکرت   - 6

دوش یم  لیکشت  ناتسرهش و ...  ناتسا و  زکرم ،
دشاب یم هاگتسد  زامن  هماقا  داتس  ریبد  هدهع  هب  زامن  هماقا  ياروش  هناخریبد  تیلوئسم   - 7

قح نودب   ) دروم بسح  اروش  سیئر  دیدحالـص  اب  اروش  تاسلج  رد  نارظن  بحاص  ناسانـشراک و  ناریدـم ، نینواعم ، ریاس  تکرـش   - 8
دشاب یم  عنامالب  يار )

زامن هماقا  ياروش  فیاظو  هدام 3 –
گنهرف هعسوت  جیورت و  رد  اه  هناسر  يزاجم و  ياضف  تاناکما  هاگتسد و  يدنمناوت  زا  يریگ  هرهب  يزاس و  تیفرظ  یسانش و  تیفرظ   - 1

زامن هماقا 
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زامن هماقا  یتسدالاب  دانسا  ساسارب  هاگتسد  زامن  هماقا  تدم  نایم  همانربو  يدربهار  دنس  غالبا  بیوصت و  نیودت ،  - 2
هماقا يدربهار  دنس  هژیو  هب  زامن و  یتسدالاب  دانسا  دافم  ققحت  ياتـسار  رد  زامن  هماقا  هنالاس  هجدوب  همانرب و  غالبا  بیوصت و  نیودت ،  - 3

لبق تاونس  رد  اه  همانرب  یسانش  بیسآ  نیبطاخم و  زا  یجنسرظن  یجنسزاین و  نینچمه  هاگتسد و  زامن 
هاگتسد هعبات  ياهدحاو  رد  دیدج ) ياه  تیفرظ  زا  يریگ  هرهب  ییاسانش و   ) اه همانرب  يزاس  یموب  حرط  يارجا  غالبا و   - 4

بوصم ياه  تیلاعف  اه و  همانرب  زاین  دروم  تازیهجت  تاناکما و  یناسنا ،) یلام و   ) عبانم نیمات  ینیب و  شیپ   - 5
تحت هعبات و  ياهدـحاو  يداتـس و  ياه  هزوح  رد  یغالبا ، بوصم  ياه  تیلاعف  اه و  هماـنرب  زاـمن و  هماـقا  رما  يربهار  تیریدـم و   - 6

تراظن
زامن هماقا  رما  رد  هاگتسد  بوصم  ياه  تیلاعف  اه و  همانرب  دنیارف  ققحت و  رب  تراظن   - 7

هاگتسد تراظن  تحت  هعبات و  ياهدحاو  زامن  هماقا  درکلمع  یبایزرا   - 8
هاگتسد زامن و  هماقا  داتس  نیبام  یف  همان  مهافت  يارجا  يارب  مامتها  مزال و  راکوزاس  ینیب  شیپ   - 9

روشک زامن  هماقا  داتس  یغالبا  ریدقت  لیلجت و  عماج  همان  هویش  ساسارب  هاگتسد  زامن  نامداخ  نالاعف و  زا  ریدقت  لیلجت و  ییاسانـش و  - 10
هاگتسد  بطاخم  هعماج  رد  اه  همانرب  یشخبرثا  نازیم  شجنس  و 

اب تعامج  ياهزامن  هوکـشاب  يرازگرب  يارب  يزیر  همانرب  تراظن و  تحت  هعبات و  ياهدحاو  رد  زامن  هماقا  تیعـضو  رمتـسم  شیاپ  - 11
زامن  هماقا  یعرش  تاقوا  اب  اه  تسشن  تاسلج ، نامز  لخادت  مدع  نانکراک و  ناریدم و  يرثکادح  روضح 

يارجا دنیارف  رد  يور  شیپ  تالکـشم  عناوم و  نتـشادرب   يارب  شالت  زین  هاگتـسد و  رد  زامن  هدـننک  عییـضت  لماوع  عفر  ییاسانش و  - 12
اه  همانرب 

زامن  هماقا  ياروش  تاسلج  يدنبنامز  هدام  4  –
دش  دهاوخ  لیکشت   اروش  ياضعا  رگید  سیئر و  روضح  اب  راب  کی  هام  ود  ره  زامن  هماقا  ياروش  تاسلج   - 1

تسا عنامالب  هسلج  ياضعا  یبسن  تیرثکا  تساوخرد  ای  زامن و  هماقا  ياروش  سیئر  دیدحالص  هب  انب  هداعلا  قوف  تاسلج  يرازگرب   - 2
هاگتسد زامن  هماقا  ياروش  سیئر  فیاظو  هدام 5 -

همانرب نامزاس  اب  همان  تقفاوم  رد  زامن  جورت  يارب  مزال  رابتعا  نیمات  ینیب و  شیپو  اروش  هب  نآ  هئارا  هنالاس و  هجدوب  همانرب و  داهنـشیپ   - 1
میکحت يارب  دعب  تاونس  رد  هباشم  نیناوق  لاس 1401 و  هجدوب  نوناق  ییارجا  هطباض  هدام 5  رد  جردنم  عبانم  زا  بسانم  هدافتساو  هجدوبو 

زامن گنهرف 
هاگتسد ياه  هرهچ  نیرت  صخاش  نیب  زا  اروش  ریبد  باصتنا  اروش و  ياضعا  ماکحا  رودص   - 2

نآ تابوصم  اروش و  تاسلج  مظنم  رمتسم و  لیکشت  يریگیپ  زامن و  هماقا  ياروش  تاسلج  تیریدم   - 3
اهنآ يراذگرثا  يدمآراک و  ءاقترا  يارب  مامتها  هاگتسد و  تراظن  تحت  هعبات و  ياهدحاو  زامن  هماقا  ياهاروش  تیلاعف  رب  تراظن   - 4

طبر   يذ  ياه  هزوح  هب  اروش  تابوصم  ریاس  اه و  همانرب  اه ، تسایس  فادها ، زادنا ، مشچ  دنس  غالبا   - 5
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نآ ياهدمایپ  جیاتن و  زامن و  هماقا  بوصم  ياه  تیلاعف  اه ، همانرب  دنیآرف  رب  یبایزرا  تراظن و   - 6
هماقا ياه  تیلاعف  اه و  همانرب  یفیک  یمک و  حطس  ياقترا  روظنم  هب  اه " هاگتسد  ریاس   " و زامن " هماقا  داتـس   " اب رثوم  رمتـسم و  لماعت   - 7

زامن
زامن فراعم  یشزومآ  ياه  هرود  يارجاو  زیاوج  ءادها  يارب  عبانم  نیمات  زامن و  نامداخ  نالاعف و  زا  ریدقت  لیلجت و   - 8

زامن هماقا  داتس  هب  هاگتسد  زامن  هماقا  ياروش  ههام  شش  درکلمع  شرازگ  هئارا   - 9
هاگتسد  زامن  هماقا  ياروش  ریبد  ياه  یگژیو  طیارش و  هدام 6 -

نآ زا  رتالاب  ایو  هرادا  سیئر  لقادح  ینامزاس  تسپ  اب  یمسر  مادختسا   - 1
نآ يوزوح  لداعم  ای  سانشراک  لقادح  یلیصحت  كردم  نتشاد   - 2

( یشزومآ ای  یگنهرف  ياه  هنیمز رد  ًاحیجرت   ) تمدخ هقباس  لاس  لقادح 5  ندوب  اراد   - 3
هاگتسد تیریدم  هعومجم  اب  بسانم  لماعت  نینچمه  نانکراک و  نیب  رد  تیلوبقم  ترهش و  نسح  نتشاد   - 4

تعامج زامن  هماقا  رما  رد  یفاک  يراذگ  تقو  ناکما  زامن و  هژیو  هب  ینید  لئاسم  هب  تبسن  ریگیپ  دنمقالع و   - 5
نورب نورد و  ياه  شخب  نانکراک و  ناریدـم ، اب  هدـنزاس  رثوم و  طاـبترا  يرارقرب  ییاـناوت  تیقـالخ و  راـکتبا و  يونعم و  ذوفنو  قـالخا  نسح  نتـشاد   - 6

ینامزاس
تعامج ياهزامن  رد  تکرش  هژیو  هب  ینید  ضئارف  ماجنا  هب  دیقم   - 7

نآ تئارق  تحص  زامن و  ماکحا  اب  ییانشآ   - 8

زامن هماقا  ياروش  ریبد  فیاظو  هدام 7 - 
اروش ياضعا  روضح  يریگیپ   ، همانتوعد سیون  شیپ  هیهت  يدـنبنامز ،  لودـج  هیهت  زامن ( هماقا  ياروش  تاسلج  عقوم  هب  يرازگرب  تهج  مزال  تادـیهمت   - 1

( ...و

زامن هماقا  ياروش  تاسلج  تابوصم  يارجا  يریگیپ  تاسلجتروص ، میظنت  هیهت و  يرادا ، تابتاکم  ماجنا   - 2
زامن هماقا  داتس  اب  رثوم  رمتسم و  طابترا  لماعت و   - 3

همانرب زامن ، یتسدالاب  دانـسا  ساسارب  اروش ، سیئر  هب  زاـمن  هماـقا  رما  رد  هاگتـسد  یتاونـس  هجدوب  هماـنرب و  سیون  شیپ  هئارا  هیهت و   - 4
( هباشم نیوانع  ای   ) همانرب حرط و  تیریدـم  تروشم  يراکمه و  اب  هاگتـسد  نیبطاخم  زا  یجنـسرظن  یجنـسزاین و  هاگتـسد ، زامن  يدربهار 

هاگتسد
زامن هماقا  داتس  اب  رمتسم  لماعت  یهیجوت و  یشزومآ و  یمومع ، ياه  ییامهدرگ  تاسلج و  رد  تکرش   - 5

هاگتسد زامن  هماقا  ياروش  هب  روشک  زامن  هماقا  داتس  هنالاس  ياه  تسایس تاراظتنا و  ساکعنا   - 6
زامن هماقا  داتس  یگنهامه   اب  نانآ  ياه  هداوناخو  نانکراک  هب  زامن  فراعم  شزومآ  يارب  يزیر  همانرب   - 7

هداجس هناماس  رد  هاگتسد  زامن  هماقا  ياه  تیلاعف  اه و  همانرب  يارجا  هب  طوبرم  تادنتسم  شرازگ و  عقوم  هب  يراذگراب   - 8
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( دشاب یم دیدمت  لباق  اروش  سیئر  دیدحالص  اب   ) غالبا ای   مکح و  رابتعا  تدم  نایاپ   - 3
زامن هماقا  داتس  هنایلاس  درکلمع  یبایزرا  هرمن  لقادح  بسک  رد  قیفوت  مدع   - 4

اروش ریبد  زامن و  هماقا  ياروش  درکلمع  یبایزرا  هدام 9 -
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