
ارجا دنیآرف  دجاسم و  هب  کمک  ییاسانش و  طباوض  اه و  صخاش  عوضوم ؛ 
زکرم داتس  ناریدم  نینواعم و 

اه ناتسا  زامن  هماقا  داتس  مرتحم  ناریدم 
مکیلع            مالس 

، یهلا نوزفازور  قیفوت  يوزرآ  و  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نبا  یلع  ترـضح  ججحلا  نماث  تدالو  زورلاس  تبـسانم  هب  کیربت  ضرع  مارتحا و  اب 
زاسدجـسم نیریخ  عمجم  هریدم  تایه  خروم 1400.03.31  تسـشن  رد  هک  راک  يارجا  دنیآرف  دـجاسم و  هب  کمک  ییاسانـش و  طباوض  اه و  صخاش 

.دوش یم غالبا  ناتروضح  هب  يرادرب  هرهب  عالطا و  تهج  ریز  حرش  هب  تفرگ ، رارق  بیوصت  یسررب و  دروم  روشک 
کمک  ییاسانش و  طباوض  اه و  صخاش  فلا - 

هناخزامن یتالصاوم و  ياه  هار  يرهش و  دیدج  ياه  تفاب  اهرهش ، هیشاح  اهرهش ، رادروخرب  مک  مورحم و  قطانم  اهاتـسور و  رد  رد  عقاو  دجاسم   - 1
.دنشاب یم تدعاسم  کمک و  لومشم  سرادم 

.دشاب هدافتسا  لباق  نارازگزامن  يارب  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  هدوب و  هقطنم  لحم و  یلاها  زاین  دروم  دجسم   - 2
.تسا رظن  دم  یتشادهب  ياه  سیورس  نآ  زا  سپ  دراد و  تیولوا  انب  تمسق  نیرت  یلصا  ناونع  هب  دجسم  ناتسبش   - 3

تازیهجت مالقا و  ماگوزیا ، یشک ، قرب  هرجنپ ، برد و  يزاس ، فک  يراکدیفـس ، لماش ؛  ) ثادحا رخآ  لحارم  يراک و  كزان  هب  طوبرم  ياه  هنیزه   - 4
.دشاب یم تخادرپ  تیولوا  رد  يزاسهب  زین  و  هقطنم ) زاین  اب  بسانتم 

راک يارجا  دنیآرف  ب - 
طوبرم و روتکاف  شیپ  هارمه  هب  زاسدجسم  نیریخ  عمجم  يزکرم  هناخریبد  هب  لاسرا  ناتسا و  رد  طوبرم  یـسانشراک  مرف  لیمکت  ینادیم و  دیدزاب   - 1

دجسم باسح  يابش  هرامش 
زاسدجسم نیریخ  عمجم  یبایزرا  تراظن و  هورگراک  رد  بیوصت  یسررب و   - 2

.دشاب یم تخادرپ  لباق  عمجم  هریدم  تایه  رد  بیوصت  حرط و  زا  سپ  عمجم ، لماع  ریدم  يارب  هدش  نییعت  زاجم  فقس  زا  رتشیب  ياهاضاقت  هجوت ؛
دجسم باسح  هب  هجو  زیراو  کچ و  رودص   - 3

راک ماجنا  نسح  يریگیپ  ناتسا و  زامن  هماقا  داتس  طسوت  دجسم  يانما  تایه  هب  یناسر  عالطا   - 4
و راک ) دـنور  زا  ناتـسا  ریدـم  یلامجا  شرازگ  راک ، يارجا  زا  دـعب  لبق و  ریواصت  درک ، هنیزه  روتکاف  لصا   ) طوبرم تادنتـسم  لیمکت  تفایرد و   - 5

هدنورپ  لیمکت  تهج  زاسدجسم  نیریخ  عمجم  يزکرم  هناخریبد  هب  لاسرا 
.دشاب یم نکی  مل  ناک  خروم 1396.08.30  هرامش 1.01.56728  همانشخب  دافم  همانشخب ، نیا  غالبا  خیرات  زا  تسا ، رکذ  نایاش 
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