
 ءانما تايه ليكشت هوحن و تارايتخا و فياظو

 بيوصت هب 32/21/76و9 خروم 381 و 181 تاسلجرد نآ ديدج لكش رد انما ياهتايه نوناق
 :  تسا ليذ حرش هب يدعب تاحالصا اب نآ نتم هك .ديسر يگنهرف بالقنا يلاع ياروش

 هدام

 

 شزومآ و نامرد ،تشادهب و يلاع شزومآ و گنهرف ياه هناخترازو زا كيره -1
 تاسسوم(دوخ هب هتسباو يشهوژپ تاسسوم و يلاع شزومآ تاسسوم و اههاگشناد يارب يكشزپ
 اه هاگشناد هب هتسباو يشهوژپ زكارم لماش و هدوب قوف ياه هناخترازو ود هب هتسباو هك يشهوژپ
 دنهاوخ ليكشت ليذ بيكرت اب يئانما تايه دوش يم هديمان هسسوم نوناق نيارد هك)3دوش يمن

 .داد

فلا

 

 ريزو -

ب

 

  هسسوم سيئر -

ج

 

 رد يرثوم شقن هك يروشك و يلحم يعامتجا اي و يگنهرف و يملع ياهتيصخش زا نت 6 ات4 -
 دنشاب هتشاد طوبرم هسسوم تفرشيپ و هعسوت

د

 

  هجدوب و همانرب ريزو هدنيامن اي و ريزو -

هرصبت

 

 .دنشاب اههاگشناد يملع تايه ياضعا زا دياب )ج( دنب ياهتيصخش زا نت ود لقادح -

 يلاعياروش سيئر ميمصت هب انب و طوبرم ريزو داهنشيپ هب )ج ( دنب ياضعا ) 1يحالصا)  -2 هدام
 تساير و هدش يفرعم يتروشم يريگ ميمصت و يسررب تهج يلاعياروش هسلج هب يگنهرف بالقنا

 ياهتايه رد تيوضع لاس 4 يارب ار طوبرم ماكحا اروش زا لصاح هجيتن يانبم رب يروهمج
 تايه ود رد تيوضع دنناوت يم رثكادح نامز كي رد روكذم ياضعا .ديامن يم ءاضما روكذم
 .تسا عنامالب ناشيا ددجم باختنا و دنشاب اراد ار ءانما

 دوخ صيخشت هب انب دناوت يم راك تفرشيپ رد عيرست روظنم هب يلاعياروش سيئر )يقاحلا( هرصبت
 . 4ديامنب يتروشم يريگ ميمصت و يسررب ماجنا رومام يلاعياروش ياجب ار رفن دنچ

 اي يلاع شزومآ و گنهرف ريزو هدهع هب دروم بسح رب هسسوم ءانما تايه تساير -3 هدام
 .دوب دهاوخ يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب

 .دوب دهاوخ طوبرم هسسوم سيئر ءانما تايه ريبد -4 هدام



 هدام

 

 يم يكشرپ شزومآ و نامرد ،تشادهب و يلاع شزومآ و گنهرف ياه هناخترازو -5
 .دنهد رارق ءانما تايه كي رظن ريز ار دوخ هب طوبرم هسسوم دنچ اي ود ءاضتقا تروص رد دنناوت
 زا ريزو زين ار تايه نيا ريبد و2دنشاب يم ءانما تايه وضع تاسسوم ياسور هيلك يدراوم نينچرد
 . درك دنهاوخ باختنا ياسور زا نايم

 ياهنامزاس اي اه هناخترازو هب هتسباو يشهوژپ تاسسوم و يلاع شزومآ تاسسوم رد -6 هدام
 ،تشادهب اي يلاع شزومآ و گنهرف ياه هناخترازو قيرط زا ار اهنآ سيسات زوجم هك رگيد
 ياضعا زا يكي ياج هب طوبرم نامزاس لوئسم اي ريزو تسا هدش رداص يكشزپ شزومآ و نامرد
 .دوب دهاوخ راد هدهع ار ءانما تايه تساير و تيوضع 1هدام )ج( دنب

4هرصبت

 

)يحالصا( -

 

 داهنشيپ هب )1( هدام( ج( دنب ياضعا رياس باصتنا تاسسوم هنوگ نيارد -
 روكذم هدام هب يقاحلا هرصبت و )يحالصا( 2 هدام شور قباطم هطوبرم نامزاس لوئسم اي ريزو
 .ددرگ يم ماجنا

 : ءانما تايه تارايتخا و فياظو -7هدام

  يلخاد همان نييآ بيوصت -فلا

ب

 

 اب طوبرم ياه هناخترازو داهنشيپ هب هك يطباوض ساسا رب هسسوم يرادا نامزاس بيوصت -
 .ديسر دهاوخ يگنهرف بالقنا يلاع ياروش بيوصت هب يمادختسا و يرادا روما نامزاس يگنهامه

ج

 

 دوش يم داهنشيپ هسسوم سيئر فرط زا هك هسسوم هجدوب بيوصت و يسررب -

د

 

 هسسوم يليضفت هجدوب بيوصت -

ه

 

 هسسوم هنالاس همانزارت و اهباسح بيوصت -

و

 

 نآ فرصم و يصاصتخا ياهدمآرد لوصو هوحن بيوصت -

  هسسوم يارب راد هنازخ و سرباسح نييعت -ز

ح

 

 يتازيهجت ،يدقنزا معا يلحم دئاوع و يصوصخ شخب ياهكمك بلج يارب ششوك -
  يگنهرف بالقنا يلاع ياروش بوصم طباوض تياعر اب ينامتخاس

ط

 

 طوبرم هناخترازو دييات زا سپ دروم بسح رب هك يتالماعم و يلام ياه همان نييآ بيوصت -
 .دشاب يم ارجا لباق

ي

 

 هك )اه نيسنكت و ناسانشراك( يملع تايه ريغ و يملع تايه ءاضعا ياه هداعلا قوف داهنشيپ -
 و نامرد ،تشادهب ايو يلاع شزومآ و گنهرف ياه هناخترازو دييات زا سپ دروم بسح رب



 . دشاب يم ارجا لباق يكشزپ شزومآ

 راهچ هسسوم ينامرد و تشادهب و يهاگراك ،يتامدخ ،يديلوت ياهدحاو هرادا هوحن نييعت -ك
 .ديسر دهاوخ ناريزو تايه بيوصت هب هك يطباوض بوچ

ل

 

  نآ رياظن و فيلاتلا قح ،همحزلا قح ،سيردتلا قح ،قيقحتلا قح تخادرپ نازيم نييعت -

م

 

 .دوش يم هئارا هسسوم سيئر فرط زا هك هسسوم شرازگ يسررب -

ن

 

 دييات زا سپ يگنهامه روظنم هب هك هسسوم يملع تايه ياضعا يمادختسا تاررقم بيوصت -
 .دوب دهاوخ ارجا لباق طوبرم هناخترازو

 هنالاس هجدوب كمك تروص هب و همانرب بلاغ رد ًافرص تاسسوم زا كي ره تارابتعا -8هدام
 مهدزاود هس ذخامب هام 3ره لقادح رابتعا صيصخت و دوش يم بيوصت و روظنم روشك لك
 دهاوخ رارق تاسسوم زا كي ره رايتخا رد ًالك يئارجا ياههاگتسد قيرط زا بوصم هجدوب

 تفرگ

9هدام

 

 تابساحم نوناق 13هدام عوضوم يباسحيذ دروم رد زج تاسسوم يتالماعم و يلام روما -
 هب طوبرم نيناوق رياس و يتلود تالماعم همان نييآ و روبزم نوناق تاررقم رياس لومشم ،5يمومع
 .دوب دهاوخن يتلود تاسسوم

 بسح رب هك دوب دهاوخ يا همان نيئآ ساسا رب هسسوم هنالاس ياهباسح هب يگديسر -01هدام
 ديئات هب و هيهت يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب و يلاع شزومآ و گنهرف نيترازو هليسوب دروم
 .دسر يم يئاراد و يداصتقا روما ترازو

 رب يشهوژپ تاسسوم و يلاع شزومآ تاسسوم و اههاگشناد يانما ياهتايه هك مادام -11هدام
 قبط ،تسا هديسرن بيوصت هب زاين دروم ييارجا ياه همان نيئآ و هدشن ليكشت نوناق نيا ساسا
  .دش دهاوخ لمع قباس تاررقم

 :اههاگشناد لاوماو يتالماعم و يلام روما
 ياروش سلجم 72/11/08 بوصم تلود يلام تاررقم زا يشخب ميظنت نوناق 301 هدام دانتسا هب
 ياه يياراد كلمت يا هنيزه تارابتعا لك,انما ياه تايه ليكشت نوناق 8 هدام ساسارب و 6يمالسا

 ياه هناخترازو هب هتسباو يشهوژپ و يلاع شزومآ تاسسوم و اههاگشناد يصاصتخا و ياهيامرس
 زكارم و 7اهناتسگنهرف و يكشزپ شزومآ و نامرد و تشادهبو يروانف و تاقيقحت ، مولع



 شزومآ شرتسگ ياروش يوس زا زوجم ياراد هگ اههاگتسد رياس هب هتسباو يشهوژپ و يشزومآ
 يشهوژپ يلاع شزومآ تاسسوم و اههاگشناد ي انما تايه ليكشت نوناق ساسا رب ،دشاب يم يلاع
 و اههاگشناد يتالماعم و يلام روما ماجنا هوحن نوناق و يگنهرف بالقنا يلاع ياروش 7631 بوصم
 همان نييآو 8يمالسا ياروش سلجم 81/01/9631 بوصم يتاقيقحت و يلاع شزومآ ياه هسسوم
 تاررقم و نيناوقرياس تياعر هب مازلا نودب و كمك تروصب حرط و همانرب بلاق رد طوبرم ياه
 يم هنيزه 1/6/6631 بوصمروشك يمومع تابساحم نوناق 13 هدام يانثتسا هب روشك يمومع
.دوش

 

  
 ياهحرط ءانثتسا هب( ركذلا قوف زكارم يا هيامرس ياهيئاراد كلمت ياهحرط ياه همان تقفاومو
 يم هلدابم روشك يزير همانرب و تيريدم نامزاس اب عوبتم ياه هناخترازو يگنهامه اب )يتازيهجت

.ددرگ

 

  
 و اههاگشناد يصاصتخا و يا هيامرس ياهيياراد كلمت و يا هنيزه تارابتعا صيصخت هوحن و
 و يروانف و تاقيقحت ،مولع ياه هناخترازو هب هتسباو يتاقيقحت و يلاع شزومآ تاسسوم
 يتالماعم و يلام روما ماجنا هوحن نوناق8 4 و 3 داوم ساسا رب يكشزپ شزومآ و نامرد،تشادهب

.دشاب يم هطوبرم ياه همان نييآ و يتاقيقحت و يلاع شزومآ ياه هسسوم و اههاگشناد

 

  
 يياههاگتسد رياس زكارم و يلاع شزومآ تاسسوم و اههاگشناد يتالماعم و يلام روما ماجناانمض
 همان نييآ لومشم ،دنشاب يم يمالسا ياروش سلجم اي و ركذلا قوف ياروش زا زوجم ياراد هك
 يم ينثتسم 13 هدام زج هب يمومع تابساحم نوناق لومش زا و هدوب اههاگشناد يتالماعم و يلام
.دشاب

 

  

 تاسسوم و اههاگشناد لاوما هيلك9 ناريزو تايه 7/6/0831 خروم هبوصم دانتسا هب نينچمه
 يتالماعم و يلام همان نييآ لومشم اههاگشناد شرتسگ ياروش هبوصم و ينوناق يلاع شزومآ
 .دشاب يم ينثتسم 13 هدام زج هب يمومع تابساحم نوناق لومش زا و هدوب اههاگشناد

 

  

 


