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روشک رسارس  يزرواشک  داهج  ياه  نامزاس 

يدوک داوم  هدننکدراو  هدننک و  هضرع  هدننک ، دیلوت  ياه  تکرش  هیلک 

یبتک راطخا  لومشم  يدوک  داوم  ندنادرگزاب  يروآ و  عمج  هوحن  عوضوم ؛

 

مکیلع مالس 

يروآ و عمج  شور  نییبت  صوصخ  رد  خروم 1400/05/24  خروم 1400/02/08 و 5218/243  ياه 1792/243  هرامش  هب  هسـسوم  نیا  ياه  همان  وریپ  مارتحا  اب 

يدوک داوم  عیزوت  يرادهگن و  دیلوت ، زکارم  زا  یسرزاب  لرتنک و  ياه  هورگراک  بناج  زا  ییاه  شسرپ  حرط  هب  رظن  یبتک و  راطخا  لومـشم  يدوک  داوم  ندنادرگزاب 

؛ دوش یم  نییبت  ریز  حرش  هب  راطخا  لومشم  يدوک  داوم  ندنادرگزاب  يروآ و  عمج  صوصخ  رد  هسسوم  دییات  دروم  هویش  اه  ناتسا 

هب تبـسن  لوا  راطخا  همان  نتم  رد  ررقم  ینامز  هزاب  رد  ات  دنفظوم  هدـش  یبتک  راطخا  لومـشم  اهنآ  يدوک  داوم  هک  هدـننک  هضرع  ياه  تکرـش  هیلک  - ۱
هب يدوک  داوم  ندـنادرگزاب  يروآ و  عمج  تهج  یـسرزاب  لرتنک و  هورگراک  اب  یگنهاـمه  فلخت و  عوقو  لـحم  ناتـسا  هب  دوخ  ینوناـق  هدـنیامن  مازعا 

روشک يدوک  داوم  یفیک  لرتنک  تبث و  همان  نییآ  هب  دانتـسا  اب  یلبق و  لاور  قبط  هسـسوم  نیا  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یهیدب  .دنیامن  مادقا  ادبم  تکرش 
.درک دهاوخ  مادقا  فلختم  تکرش  یقوقح  درگیپ  یمومع و  یناسر  عالطا  تبث ، همانیهاوگ  لاطبا  مود ، یبتک  راطخا  رودص  هب  تبسن 

داـهج ناـمزاس  ادـبم ، هب  يدوک  داوم  ندـنادرگزاب  یفیک و  لرتنک  هورگراـک  يوس  زا  راـطخا  لومـشم  يدوک  داوم  يروآ  عمج  دـنیآرف  دـییات  زا  سپ  - ۲
يروآ عمج  دییات  همان  ددرگ  یم  روآدای  .دیامن  مادقا  هسسوم  نیا  هب  يروآ  عمج  دییات  رب  ینبم  یمـسر  همان  لاسرا  هب  تبـسن  عطوبرم  ناتـسا  يزرواشک 

.دشاب یم  يدوک  هدام  حالصا  هب  فظوم  یبتک  راطخا  لومشم  تکرش  دیامن و  یم  يریگولج  تبث  همانیهاوگ  لاطبا  ای  مود  یبتک  راطخا  رودص  زا  افرص 
رابنا ای  يدیلوت  دحاو  رارقتسا  لحم  ناتـسا  يزرواشک  داهج  نامزاس  اب  یگنهامه  دیلوت ، طخ  حالصا  هب  تکرش  مادقا  مزلتسم  راطخا  عفر  همان  رودص  - ۳
رودص هک  تسا  یهیدب  .دشاب  یم  هسسوم  نیا  هب  یـسرزاب  لرتنک و  هورگراک  قیرط  زا  نآ  لاسرا  ددجم و  يرادرب  هنومن  هدننک ، دراو  ياه  تکرـش  يارب 
راطخا عفر  همان  رودص  زا  شیپ  ات  راطخا  لومـشم  يدوک  هدام  هضرع  موادـت  دـش و  دـهاوخ  ماجنا  یلاسرا  ددـجم  هنومن  دـییات  زا  سپ  راطخا  عفر  همان 

.دوب دهاوخ  يزارحا  فلخت  موادت  قادصم 
لرتنک و هورگراک  يوس  زا  يدوک  هدام  يزاس  هلف  هب  تبـسن  اـت  تسیرورـض  مرگولیک ، رثکادـح 500  مرج  ات  دـماج  عیام و  يدوک  داوم  صوصخ  رد  - ۴

.دوش لاسرا  هسسوم  نیا  هب  يزرواشک  داهج  نامزاس  يوس  زا  يروآ  عمج  دییات  یمسر  همان  مادقا و  تکرش  هدنیامن  هب  نآ  لیوحت  سپس  یسرزاب و 
اب مزال  یگنهامه  بملپ و  لمح  هژیو  وردوخ  رد  هلومحم  لک  ات  تسیرورـض  مرگولیک  زا 500  رتشیب  مرج  اب  دـماج  عیام و  يدوک  داوم  صوصخ  رد  - ۵

کلف هلومحم ، لیوحت  هب  تبسن  دصقم  ناتسا  هورگراک  ماجنا و  رابنا ،) ای  يدیلوت  دحاو  رارقتسا  لحم  ناتـسا   ) دصقم ناتـسا  یـسرزاب  لرتنک و  هورگراک 
.دیامن لاسرا  هسسوم  نیا  هب  ار  یمیظنت  هسلجتروص  مادقا و  راطخا  لومشم  يدوک  داوم  يزاس  هلف  بملپ و 

هیلک ات  تسیرورض  اذل  دشاب ، یم  یعیزوت  تبث  هرامش  هدنراد  تکرش  هدهع  رب  یعیزوت  ياه  تکرش  يوس  زا  هدش  هضرع  يدوک  داوم  تیفیک  تیلوسم  - ۶
فده ياه  تکرش  زا  هدش  نیمات  يدوک  داوم  ياهدرادناتسا  تیفیک و   ، تمالس هب  تبسن  يدوک  هدام  هضرع  يدنب و  هتسب  زا  شیپ  یعیزوت  ياه  تکرش 
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درادن ت:     



.دنیامن لصاح  نانیمطا 

 

 

  

؛ تشونور                   

راضحتسا یارب  تعارز  روما  رد  ریزو  مرتحم  نواعم 
راضحتـسا و یارب  یـسرزاب  لرتنک و  هورگراک  مرتحم  ناریبد  روشک / رـسارس  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  جیورت  شزومآ و  تاقیقحت ، زکارم 

مادقا
اضعا هب  یناسر  عالطا  یارب  دوک  مس و  ناگدننک  دراو  نمجنا 

اضعا هب  یناسر  عالطا  یارب  یتسیز  یلآ و  یاه  هدروآرف  ناگدننک  دیلوت  یفنص  نمجنا 
اضعا هب  یناسر  عالطا  یارب  یزرواشک  یاهدوک  ناگدننکدیلوت  نمجنا 
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