
اه هدکشهوژپ اه و  هاگشهوژپ اه ، هاگشناد يروانف  شهوژپ و  مرتحم  نینواعم 

مالس اب 
زا یلوصا  هنیهب و  هدافتـسا  صوصخ  رد  خروم 97/06/21  هرامـش 3/138525  همان  وریپ  ًامارتحا ،     

حرطم تالاوس  اهسامت و  هب  هجوت  اب  يزابرس ، هیرما  ناونع  هب  یهاگـشناد ، ناگتخومآ  شناد يدنمناوت 
  : دوش یم  هئارا  لیذ  حرش  هب  صوصخ  نیا  رد  یتاحیضوت  هدش 

دادرارق تسیاب  یم هتخومآ  شناد  تمدخ  ماجنا  تهج  طیارـش  دـجاو  لیـصحتلا  غراف  فرعم  داتـسا  .1
.دشاب هتشاد  عیدب ) روهظون و  ياه  هژورپ  تیولوا  اب   ) عافد شخب  اب  لاعف  يراج و 

ةرود دـشرا و  یـسانشراک  هرود  یلیمکت  تالیـصحت  عطاقم  نالیـصحتلا  غراف زا  دـیاب  نیلومـشم  . 2
.دنشاب رادروخرب  یبسانم  یلیصحت  تیعضو  زا  هدوب و  يرتکد 

.دوب دنهاوخ  تیولوا  رد  دنشاب  هتشاد  یهورگ  تیلاعف  هک  ییاه  هاگشیامزآ دیتاسا و  . 3
.دشاب هدومن  هدافتسا  هفیظو  هبخن  حرط  اب  طبترم  تالیهست  زا  دیابن  یضاقتم  . 4

رسک حرط  یضاقتم ، هچنانچ  یلو  .دشاب  هدرک  هدافتـسا  تمدخ  يرـسک  يایازم  زا  دیابن  یـضاقتم  . 5
دیکات هاگشیامزآ ، لوئسم  داتسا  دشاب و  هداد  ماجنا  اجدو  هعبات  ياهدحاو  اب  هام ، فقس 8  ات  ار  یتمدخ 

.تسا زاجم  رضاح  حرط  رد  ناشیا  يریگراکب  دشاب ، هتشاد  ناشیا  يراکمه  هب  زاین  رب 
نیا زا  دنناوت  یم دوخ  يرتکد  ای  دشرا و  یسانشراک  عطقم  لیصحتلا  غراف  هاگشناد  رد  نایـضاقتم  . 6

.دنیامن هدافتسا  حرط 
لماک هام  هاگشیامزآ 19  رد  نایـضاقتم  يریگراکب  تدم  تسا و  يرابجا  یـشزومآ  هام  ندنارذگ 2  . 7

.دشاب یم
ياضاقت كرادم و  مازعا  خـیرات  زا  لبق  هام  لقادح 3  دیاب  نایضاقتم  رضاح  حرط  زا  هدافتـسا  يارب  . 8

.دنیامن لیوحت  ار  دوخ 
لیمکت تهج  رد  مزال  یگنهاـمه  ًاـفطل  دوش . یم لاـسرا  تسویپ  هب  هطوبرم ، ياه  مرف نمض ، رد      
تنواعم نیا  هب  دییأت  زا  سپ  لوذـبم و  دـنراد  لماک  تروصب  ار  طیارـش  هک  ینایـضاقتم  طسوت  اه  مرف

.دیئامرف لاسرا 
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