
اه ناتسا  لک  ناریدم  - اه ناتسا  لک  ناریدم 

مارتحا مالس و  اب 

یلم هعسوت  قودنص  تالیهست  تخادرپ  لمعلاروتـسد  اب  طابترا  رد  خروم 1399/08/21  هرامش 980/99/234489  همانشخب  وریپ 
رد  (2  ) تلود یلام  تاررقم  زا  یشخب  میظنت  نوناق  هب  داوم  یخرب  قاحلا  نوناق  هدام 52  ب "  " دنب کی  هرصبت  عوضوم 

یتایلمع فده  اب  رادروخربریغ ،  رادروخرب و  قطانم  رد  طسوتم  کچوک و  ياهراک  بسک و  اه و  حرط  هعسوت  هب  کمک  ییاز و  لاغتشا  ياتـسار 
راضحتسا تهج  طوبرم  لمعلاروتسد  عوضوم ،  نیا  تالیهست  زا  داینب  فده  هعماج  يدنم  هرهب  دنیآرف  رد  لیهست  ور و  شیپ  عناوم  عفر  ندومن ، 

 : ددرگ یم  لاسرا  ناتروضح  لیذ  حرش  هب  نایضاقتم  هب  یناسر  عالطا  و 

هعسوت يزرواشک ،  یلصا )  ، کناب  ناونع  هب  يد (  ) لماع ياه  کناب  یلم و  هعـسوت  قودنـص  دادرارق  داقعنا  لحارم  هکنیا  هب  تیانع  اب 
نیا رد  دش ،  دهاوخ  مالعا  روضح  هب  ندش  یتایلمع  ماجنا و  تهج  بتارم  روکذم ،  مادقا  ققحت  ضحم  هب  اذل  دشاب  یم  ماجنا  لاح  رد  نواعت ) 
تهج نایضاقتم  ياه  تساوخرد  يروآ  عمج  اه و  حرط  ییاسانش  هب  تبـسن  ناتـسا  طبریذ  ناسانـشراک  ینامز ،  هزاب  نیا  رد  تسا  مزال  هنیمز 

 ، راثیا لاتروپ  هلمج  نم  یلخاد  ياه  لاتروپ  قیرط  زا  ار  نایـضاقتم  هب  قیقد  یناسر  عالطا  نینچمه  هدومن و  مادقا  تالیهـست  زا  يدـنم  هرهب 
هب ات  دنیامن ،  ماجنا  ناتسا و ...  ناتسرهش ،  هعبات  ترادا  رایتخا  رد  تانالعا  ياهولبات  دروبلیب و  رد  بصن  يزاجم ،  ياه  هکبـش  کمایپ ،  لاسرا 

تروص هدش  ینیب  شیپ  عبانم  لحم  زا  تالیهـست  بذج  هنیمز  رد  مزال  يرادرب  هرهب  رثکادح  یتایلمع  تیلاعف  عورـش  اهدادرارق و  داقعنا  ضحم 
 . دریذپ

يرورـض و تاحالـصا  اه  ناتـسا  نارگراثیا  روما  دیهـش و  داینب  مرتحم  ناراکمه  زا  هدـش  ذـخا  تارظن  هب  هجوت  اب  صوصخ  نیا  رد 
یقوقح و تنواعم  طبریذ  ناراکمه  یگنهامه ،  هنوگره  هب  زاین  تروص  رد  انمض  تسا ،  هتفریذپ  ماجنا  زین  طوبرم  لمعلاروتـسد  رد  مزال  تارییغت 

 . تشاد دنهاوخ  تالاوئس  هب  ییوگخساپ  ناراکمه و  ییامنهار  تهج  ار  مزال  یگدامآ  قودنص  تارابتعا 

 : میهافم فیراعت و 

خروم هـ   ت 48874  هرامش 262650/ هبوصم  عوـضوم  قطاـنم  لـماش :  ( رادروخربریغ قطاـنم   ) یحیجرت خرن  لاـمعا  لومـشم  قطاـنم 
، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسدرک ،  مالیا ، ياه :  ناتسا  طاقن  هیلک  هارمه  هب  نآ  يدعب  تاقاحلا  تاحالـصا و  ناریزو و  مرتحم  تایه   1391/12/28

 . دشاب یم  ناتسرل  دمحاریوب و  هیولیگهک و  هاشنامرک ، ناتسچولب ، ناتسیس و  یلامش ، ناسارخ  یبونج ، ناسارخ  يرایتخب ، لاحمراهچ و 

 . دشاب یم  قوف  یحیجرت  خرن  لامعا  لومشم  قطانم  يانثتسا  هب  روشک  قطانم  هیلک  لماش :  رادروخرب  قطانم 
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 : دشاب یم  لیذ  حرش  هب  تالیهست  تخادرپ  تیولوا  دجاو  ياه  تیلاعف 

ندعم تعنص و  فلا - 

يدیلوت ياه  تیلاعف  اه و  حرط   شدرگ  رد  هیامرس   - 1 فلا -

 ( يداجیا ياه  حرط   ) يا هعسوت  دیدج و  يراذگ  هیامرس  ياه  حرط   - 2 فلا -

يرگشدرگ ب -

 . طبترم ياه  تیلاعف  ریاس  يدرگ و  موب  یهار ،  نیب  یهافر و  ياه  عمتجم  یحیرفت و  زکارم  یتماقا ،  زکارم  لته ،  تازیهجت  نیمات  ثادحا و 

یعیبط عبانم  تسیز و  طیحم  يزرواشک ،  بآ و  ج – 

يدیلوت ياه  تیلاعف  اه و  حرط  شدرگ  رد  هیامرس  - 1 ج -

يا هناخلگ  تالوصحم  دیلوت  ثادحا و  - 2 ج -

تازیهجت وگیم و  يرایواخ ،  یبآ ،  درـس  یبآ ،  مرگ  سفق ،  رد  ییایرد  نایهام  شرورپ  تالیـش :  شخب  ریز  ياه  تیلاـعف  اـهحرط و  - 3 ج -
يدایص

يزرواشک یلیمکت  یلیدبت و  عیانص  ياه  تیلاعف  اهحرط و  - 4 ج -

بآ لاقتنا  هیفصت و  نیمات ، ياه  حرط  زین  زور و  ياه  يروانف  يرایبآ و  نیون  ياه  شور  قیرط  زا  بآ  فرصم  يرو  هرهب  شیازفا  - 5 ج -

يزرواشک هزیناکم  تامدخ  - 6 ج -

یعیبط عبانم  یطیحم و  تسیز  ياه  حرط  - 7 ج -

يا هعسوت  ياه  حرط  تیولوا  اب  يرورپماد  ياهدحاو  يا  هعسوت  ثادحالا و  دیدج  ياه  حرط  - 8 ج -
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يا هعسوت  ياه  حرط  تیولوا  اب  ریش  دیفس و  تشوگ  زمرق ، تشوگ  ياه  هریجنز  یلیمکت  يا و  هعسوت  ثادحالا ،  دیدج  ياه  حرط  - 9 ج -

 . دنراد رارق  دیلوت  هریجنز  رد  هک  نایزبآ  رویط و  ماد ،  ياهدحاو  يزاسون  ياه  حرط  - 10 ج -

ییوراد ناهایگ  تشک  - 11 ج -

لاتروپ هب  دـنناوت  یم  یمارگ  ناراکمه  تالیهـست  لومـشم  ياه  تیلاعف  نیوانع  ذـخا  طبترم و  ياه  تیلاعف  اـب  رتشیب  ییانـشآ  تهج   : هتکن
 . دنیامن لیمکت  ار  دوخ  تاعالطا  هعجارم و  ییارجا  ياه  هاگتسد  یلم و  هعسوت  قودنص 

 : تالیهست نیلومشم 

رادروخرب لمعلاروتسد  نیا  عوضوم  تالیهست  زا  دنناوت  یم  دنـشاب ،  یم  مزال  طیارـش  زئاح  هک  نارگراثیا  روما  دیهـش و  داینب  فده  هعماج  هیلک 
.دندرگ

 : تالیهست ذخا  تهج  زاین  دروم  كرادم 

یلوصا تقفاوم  ای  سیسات  هناورپ    : يداجیا ياه  حرط  يارجا  تهج  فلا -

یلوصا تقفاوم  ای  سیسات  هناورپ  يرادرب  ، هرهب  هناورپ    : یلیمکت يا و  هعسوت  ياه  حرط  يارجا  تهج  ب -

یلوصا تقفاوم  ای  سیسات  هناورپ  يرادرب  ، هرهب  هناورپ    : شدرگ رد  هیامرس  تالیهست  نیمات  تهج  ج -

 . دشاب يداصتقا  ینف و  هیجوت  ياراد  دارفا  نیا  حرط  هدوب و  کناب  تاررقم  طباوض و  قبط  یفاک  قیاثو  ياراد  تسیاب  یم  نایضاقتم  د -

 . دشاب تالیهست  یضاقتم  درف  مان  هب  تسیاب  یم  تیلاعف  زوجم  نارگراثیا  يدصرد  هدزناپ  مهس  عبانم  لحم  زا  يدنم  هرهب  تهج    : هتکن 1

تسیاب یم  يرگشدرگ )  ندعم و  تعنص و  يزرواشک ،  داهج  لماش :  ) ییارجا ياه  هاگتسد  هب  یقوقح  صاخشا  یفرعم  صوصخ  رد  هتکن 2  :
 . دشاب رگراثیا  دهاش و  ززعم  ياه  هداوناخ  هب  قلعتم  اه  تکرش  نیا  ماهس  دصرد  هاجنپ  زا  شیب 

 : تامازلا ریاس 

حرط و يارجا  لحم  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  قیرط  زا  ًافرص  قودنـص  هب  اه  حرط  یفرعم    : یقیقح صاخشا   .1
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 . تفریذپ دهاوخ  تروص  هدنورپ  لحم  ناتسا  داینب  یگنهامه  اب 
لحم زا  یقوقح  صاخشا  هب  تالیهست  تخادرپ  تهج  رد  ینوناق  عناوم  عفر  ات  قودنص  نیا  یلعف  طیارـش  رد    : یقوقح صاخشا   .2
هدرپس اه  کناب  دزن  هک  یلم  هعسوت  قودنص  عبانم  ریاس  زا  تالیهست  تخادرپ  نارگراثیا ،  يدصرد  هدزناپ  مهس  یـصیصخت  عبانم 

خروم 1399/9/18 هرامش 99/18597/ص  همان  ریوصت  تسویپ  هب  صوصخ  نیا  رد  دشاب .  یم  ماجنا  لباق  تسا  هدش  يراذـگ 
ياه تکرش  هب  تالیهـست  تخادرپ  یگنوگچ  اب  طابترا  رد  روکذم  قودنـص  يرابتعا  یکناب و  نواعم  لماع و  تایه  مرتحم  وضع 
نیا خروم 1399/9/23  هرامـش 980/99/268269  همان  هب  تیانع  اب  اذـل  ددرگ ،  یم  لاسرا  ناـتروضح  نارگراـثیا  هب  قلعتم 
داهج لماش : ناتـسا  طبریذ  ياه  دـحاو  هب  رکذـلا  قوف  همان  هقباس  لاسرا  هسلج و  لیکـشت  نمـض  تسا  دنمـشهاوخ  قودـنص 
ياه تیصخش  هب  طوبرم  ياه  حرط  یفرعم  هب  تبسن  مزال ،  ياه  یگنهامه  روظنم  هب  يرگشدرگ  ندعم و  تعنص و  يزرواشک ، 

 . دریذپ ماجنا  هجیتن  لوصح  نامز  ات  زین  مزال  ياه  يریگیپ  مادقا و  تیلاعف  ره  طبریذ  ییارجا  ياه  هاگتسد  هب  يرگراثیا  یقوقح 

هب طوبرم   ) قوف تالیهست  زا  یقوقح  صاخشا  يدنم  هرهب  هحورطم و  لکشم  ندومن  عفترم  تهج  رد  يرورض  تامادقا  تسا  رکذ  نایاش 
يدـعب تامادـقا  تهج  بتارم  هجیتن  لوصح  ضحم  هب  هک  دـشاب  یم  ماجنا  لاح  رد  قودنـص  نیا  طسوت  نارگراثیا )  يدـصرد  هدزناپ  مهس 

 . دش دهاوخ  یناسر  عالطا  ناتروضح 

 . دنشاب روشک  یکناب  متسیس  رد  یتشگرب  کچ  قوعم و  طسق  دقاف  یکناب  طباوض  قفو  تسیاب  یم  تالیهست  تفایرد  نایضاقتم   .3
ياه حرط  رد  حرط ،  يارجا  هنیزه  لک  دصرد  تسیب  لداعم  لقادـح  يزرواشک  بآ و  شخب  ياه  حرط  رد  یضاقتم  هدروآ  مهس   .4
حرط رد  حرط و  يارجا  هنیزه  لک  دصرد  جنپ  تسیب و  لداعم  لقادـح  يرگشدرگ  يزرواشک و  یلیمکت  یلیدبت و  عیانص  شخب 

 . دشاب یم  حرط  يارجا  هنیزه  لک  دصرد  یس  لداعم  لقادح  ندعم  تعنص و  شخب  ياه 

روکذم ياه  شخب  ياه  خرن  زا  رتمک  دصرد  جنپ  رادروخرب )  ریغ   ) یحیجرت خرن  لامعا  لومـشم  قطانم  رد  یـضاقتم  هدروآ  مهـس  هتکن : 
 . دوب دهاوخ 

دوس لصا و  عومجم  دـصرد  تسیب  دـصکی و  نازیم  هب  هقیثو  نیمات  لمعلا  روتـسد  نیا  عوضوم  تالیهـست  نایـضاقتم  دروم  رد   .5
رد حرط  نیهرت  ناـکما  ددرگ و  یم  بوسحم  هدروآ  وزج  حرط  نیمز  اـه  کـناب  مـالعا  قبط  نکیل  تسا ، زاـین  دروم  تالیهـست 

یتآ ياه  نامتخاس  نینچمه  دراد ،  دوجو  هقیثو  زا  یشخب  ناونع  هب  دشاب  کناب  قوثو  دروم  گناد  شش  دنـس  ياراد  هک  یتروص 
لحم نامه  رد  ددرگ و  یم  يرادیرخ  حرط  تباب  هک  یتالآ  نیشام  اه و  هاگتسد   ) حرط نامه  رد  هبوصنم  تالآ  نیشام  ثادحالا ، 

 . تسا نیهرت  لباق  کناب  مالعا  ربارب  زین  دوش  )  یم  بصن 
هعسوت رتمک  قطانم  رد  دصرد و  هدراهچ  رادروخرب  قطانمرد  يرگشدرگ  يزرواشک و  ياه  شخب  ياه  حرط  تالیهـست  دوس  خرن   .6
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و یلیدبت  عیانص  و  ندعم  و  تعنص  ياه  شخب  ياـه  حرط  دـصرد و  هد  رادروخربریغ )   ) یحیجرت خرن  لومـشم  هتفای 
 ( رادروخربریغ  ) یحیجرت خرن  لومشم  هتفای  هعـسوت  رتمک  قطانم  رد  دصرد و  هدزناش  رادروخرب  قطانمرد  يزرواشک  یلیمکت 

 . دوب دهاوخ  دصرد  هدزاود 
یم هلاس  تفه  رثکادح  يداجیا  ياه  حرط  يارب  هلاس و  کی  شدرگرد  هیامرـس  ياه  حرط  يارب  طاسقا  تخادرپزاب  تدـم  لوط   .7

 ( طاسقا تخادرپزاب  لاس  جنپ  تکراشم و  هرود  لاس  ود   . ) دشاب

تخادرپ زاب  نامز  تدم  اب  شدرگ (  رد  هیامرس  تروص  هب  ...و  هفولع  رویط ، دیرخ  تهج  يرادماد  ياه  حرط  هب  تالیهست  تخادرپ  هتکن : 
 . دنشاب يرادرب  هرهب  هناورپ  ياراد  تسا  مزال  هک  دشاب  یم  هلاس )  کی 

يارجا لحم  ناتـسا  نارگراثیا  روما  دیهـش و  داینب  لک  هرادا  هدهع  هب  ادتبا  تالیهـست  تخادرپ  عناوم  تالکـشم و  لح  يریگیپ   .8
هطوبرم يریگیپ  كرادم  هئارا  ناتسا و  هبتاکم  ساسا  رب  دشن ،  لصاح  بولطم  هجیتن  هچنانچ  ناتسا  يریگیپ  زا  سپ  هدوب و  حرط 

 . دش دهاوخ  يریگیپ  لماع  ياه  کناب  زا  بتارم  قودنص ، نیا  هب  عوضوم  ساکعنا  اب 
رکذ نایاش  ددرگ .  یم  لاسرا  تسویپ  هب  ددرگ  لیمکت  لماک  تروص  هب  تسیاب  یم  هک  یـضاقتم  ره  تساوخرد  هب  طوبرم  لودج   .9
ریاس هارمه  هب  تامیظنت  رد  تارییغت  هنوگ  چیه  نودب  لیمکت و  هدـش  یحارط  تمرف  اب  قباطم  تسیاب  یم  روکذـم  لودـج  تسا 

 . ددرگ لاسرا  قودنص  نیا  هب  يرادا  نویساموتا  متسیس  قیرط  زا  كرادم 
 : دشاب یم  زاجم  لیذ  طیارش  ندوب  اراد  تروص  رد  یلم  هعسوت  قودنص  عبانم  زا  ددجم  هدافتسا   .10

 . دنشاب قوعم  طاسقا  دقاف  ناگدنریگ  تالیهست  فلا -

 . دشاب همانرب  اب  بسانتم  یلبق  يراذگ  هیامرس  یکیزیف  تفرشیپ  ب -

 . دشاب دیدج  يراذگ  هیامرس  ای  هعسوت  حرط  يارب  ج -

 . دنشاب یم  تیولوا  رد  دننک  داجیا  يرتشیب  لاغتشا  هدوب و  تارداص  ياراد  هک  ییاه  حرط  د -

يراودا درکلمع  شرازگ  هئارا  یصیصخت و  تالیهست  زا  هنیهب  يرادرب  هرهب  تهج  یتراظن  روما  یگنهامه و  داعبا  تیوقت  ترورض   .11
اه ناتـسا  رایتخا  رد  قودنـص  قیرط  زا  هک  ییاه  مرف  هنومن  قباطم  تالیهـست ،  زا  نابطاخم  يدنم  هرهب  نازیم  دادعت و  لاسرا  ، 

 . دشاب یم  يرورض  تفرگ  دهاوخ  رارق 

 ، یتآ تاونس  يراج و  لاس  لوط  رد  یلم  هعسوت  قودنص  تالیهست  زا  نارگراثیا  هعماج  يرثکادح  يدنم  هرهب  ترورض  هب  تیانع  اب  انمض 
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هدش دای  تیلاعف  بولطم  ماجنا  تهج  رد  ار  دوخ  شالت  تیاهن  ات  دریذپ  ماجنا  لک  هرادا  نآ  طبریذ  ناراکمه  هب  مزال  تادیکأت  تسا  دنمشهاوخ 
هتبثم كرادم  یسررب  نمض  بولطم  هجیتن  ذخا  روظنم  هب  دنیامرف و  لومعم  ینوناق  طباوض  هیلک ي  تیاعر  اب  دنمفده و  گنهامه و  تروص  هب 
دارفا طوبرم ،  كرادم  دانسا و  ریاس  يرادرب و  هرهب  هناورپ  ای  یلوصا  تقفاوم  ای  سیسأت  زوجم  هب  مضنم  نایضاقتم  طسوت  هدش  هئارا  ياه  حرط 

 . دنیامن يراددوخ  ًادج  لمعلاروتسد  نیا  بوچراچ  زا  جراخ  طیارش ، دقاف  دارفا  یفرعم  زا  هدومن و  یفرعم  ییاسانش و  ار  دنمناوت 
طبریذ و ياهدحاو  اب  هک  یصصخت  رثؤم و  طابترا  داجیا  اب  اه  ناتـسا  نارگراثیا  روما  دیهـش و  داینب  لک  تارادا  دور ،  یم  راظتنا  نینچمه 

ياه تیولوا  اه و  تیفرظ  جارختسا  نمض  دننک ،  یم  رارقرب  لمعلاروتـسد  نیا  دافم  لماک  يارجا  تهج  رد  عوبتم  ناتـسا  حطـس  رد  لوئـسم 
اب یلم ،  ياهدرادناتسا  اب  صخاش و  حرط  دنچ  لقادح  طسوتم ،  کچوک و  ياه  حرط  یفرعم  ییاسانـش و  رب  هوالع  ناتـسا  حطـس  رد  دوجوم 
هب کمک  ققحت  اب  ات  دسرب  ارجا  هلحرم  هب  ییاسانـش و  لوصحم  تارداص  ای  زرا و  جورخ  زا  يریگولج  کیژتارتسا و  تالوصحم  دـیلوت  فدـه 

دشر رد  نارگراثیا  رتشیب  هچره  تکراشم  دهاش  تسا ،  هدش  فیلکت  یلاعلا ) هلظدم  يربهر ( مظعم  ماقم  طسوت  هک  یلم  يالاک  زا  تیامح  دیلوت و 
 . میشاب زین  یمالسا  ناریا  يداصتقا  ییافوکش  هعسوت و  ، 

هب رادیاپ  لاغتشا  داجیا  تالیهـست و  بذج  تهج  طبریذ  ییارجا  لماوع  هیلک  طسوت  هک  يرثوم  تامادقا  اه و  شالت  عومجم  زا  همتاخ  رد 
 . دراد ار  رکشت  لامک  دمآ  دهاوخ  لمع 
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تشونور :
راضحتسا يارب  - نارگراثیاروما دیهش و  داینب  سیئر  روهمج و  سیئر  نواعم  - يدحوا

راضحتسا يارب  - عبانم تیریدم و  هعسوت  نواعم  - یفجن
راضحتسا يارب  - نارگراثیاروما دیهش و  داینب  سیئر  یقوقح  رواشم  - هداز یجرگ 

راضحتسا يارب  - نارگراثیاروما دیهش و  داینب  سیئر  یلام  رواشم  - يدابآ دیزم  يرقاب 
تقو عرسا  رد  مزال  يریگیپ  عالطا و  يارب  - نارگراثیا ینیرفآراک  لاغتشا و  قودنص  تارابتعا  یقوقح و  نواعم  - ماردپ ینسح  داوج 

عرسا رد  مزال  يریگیپ  عالطا و  يارب  - نارگراثیا ینیرفآراک  لاغت و  ـ شا قودن  هناخریبد صـ لوئ  ـ سم لماعرید و  رواشم مـ - تین كاپ  دواد 
تقو

تقو عرسا  رد  مزال  يریگیپ  عالطا و  يارب  - یلام يرادا و  يزیر و  همانرب  نواعم  - یبجر ناسحا 

امزآ نسح  دمحم 
قودنص هریدم  تأیه  وضع  لماعریدم و 

نارگراثیا ینیرفآ  راک  لاغتشا و 
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