
يروانف یملع و  ياه  كراپ زکارم و  اه ، هاگشهوژپ اه ، هاگشناد مرتحم  ياسؤر 

، مارتحا مالس و  اب 

هب نداهن  جرا  ناگتخیهرف و  نادنمشناد و  میرح  ظفح  یلاع و  شزومآ  هاگیاج  ياقترا  ياتـسار  رد 
راـثآ هیهت  رد  بلقت  اـب  هلباـقم  يریگـشیپ و  نوناـق  يارجا  رد  صاخـشا و  يرکف  تیکلاـم  قوـقح 

مرتـحم ناـنکراک  نایوجـشناد و  یملع ، تأـیه  مرتـحم  ياـضعا  نالوئـسم ، اـسؤر ، هجوـت  یملع ،
: دیامن یم بلج  لیذ  بلاطم  هب  ار  یلاع  شزومآ  تاسسوم  اه و  هاگشناد

زور نوناق 15  ربارب  تسا و  هدش  رشتنم  یمـسر  همانزور  رد  خـیرات 1396/06/21  رد  قوف  نوناق  . 1
ارجالا مزال زین  ییارجا  همان  نییآ بیوصت  زا  لبق  روبزم  نوناق  اذـل  .تسا  ارجالا  مزـال راـشتنا  زا  سپ 

.دشاب یم 

، یملع هلاقم  همان ، نایاپ هلاسر ، لیبق ، زا  يراـثآ  يراذـگاو  هضرع و  هیهت ، نوناـق  نیا  بجوم  هب  . 2
رثا ناونع  هب  رثا  هئارا  فدـه  اـب  یقوـقح  اـی  یقیقح  صاخـشا  هب  هریغ  شرازگ و  یـشهوژپ ، حرط 

.تسا تازاجم  بجوتسم  هتشاد و  هنامرجم  فصو  دوخ ،

.تسا ینوناق  تازاجم  ياراد  زین  قوف  مئارج  باکترا  رد  لیهست  تنواعم و  . 3

هب نادنمراک  نایوجـشناد و  یملع ، تأیه  ياضعا  يوس  زا  يرکف  تیکلام  قوقح  تیاعر  مدـع  . 4
بیقعت لـباق  هاگـشناد  يرادا  یطابـضنا و  یماـظتنا ، عجارم  قیرط  زا  قوـف  نوناـق  هرصبت 7  دانتـسا 

.دشاب یم

يرادا تافلخت  یملع ، تأیه  ياضعا  یماظتنا  تافلخت  هب  یگدیـسر  ياه  تأیه قوف ، نوناق  قفو  . 5
یگدیسر و صاخـشا  تافلخت  هب  تیروف  اب  دنفظوم  نایوجـشناد  یطابـضنا  ياه  هتیمک نانکراک و 

.دنیامن رداص  یضتقم  مکح 

یـشهوژپ یلاـع و  شزومآ  تاسـسؤم  اـه و  هاگـشناد نوناـق  نیا  زا  يرگید  تمـسق  بجوم  هب  . 6
یتاعالطا ياه  هناماس رد  ار  اه  همان نایاپ اه و  هلاسر نتم  یمامت  و  اه ) هداهنشیپ  ) اه لازوپورپ دنفظوم 

.دننک ییوجدننامه  كادناریا 
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هیلک هب  ار  بتارم  تسا  یضتقم  تازاجم  مرج و  عوقو  زا  يریگـشیپ  نوناق و  يارجا  نسح  روظنم  هب    .7
تأیه ياضعا  یماظتنا  تافلخت  هب  یگدیـسر  تأـیه  نانکراک و  نایوجـشناد ، یملع ، تأـیه  ياـضعا 

.دییامرف غالبا  نایوجشناد  یطابضنا  هتیمک  نینچمه  نانکراک و  يرادا  تافلخت  یملع و 

 

؛ راضحتسا يارب  ترازو ، یلاع  ماقم  یمالغ ، رتکد  ياقآ  بانج 
؛ راضحتسا يارب  یمالسا  ياروش  سلجم  تاقیقحت  شزومآ ، نویسیمک  مرتحم  سیئر  يدهاز ، رتکد  ياقآ  بانج 

.راضحتسا يارب  فتع  ترازو  مرتحم  نینواعم 
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یهلا  قیفوت  يوزرآ  اب 
فارص ییامیس  نیسح 

سلجم روما  یقوقح و  نواعم 


