
یلاع شزومآ  زکارم  اه و  هاگشناد یشزومآ  ییوجشناد و  للملا ، نیب  مرتحم  نانواعم  بـه : 

یلوسنک ياه  تساوخرد لاسرا  رد  عیرست  عوضوم : 

مارتحا مالس و  اب 

نیا هب  تیانع  اب  ناریا و  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زورلاس  ندیسرارف  بجر و  هام  ي   هتسجخ مایا  کیربت  نمض       
شزومآ زکارم  اه و  هاگشناد ـد و  ـشاب یم روشک  زا  جورخ  یـضاقتم  نایوجـشناد  يور  شیپ  يزورون  تالیطعت  هک 
تامدـخ ي  هیارا رد  لـالتخا  هنوگره  زورب  زا  يریگولج  روظنم  هب  دوب و  ـد  نهاوخ لـیطعت  ماـیا  نیا  رد  رد  یلاـع 

 : دیامن یم بلج  ریز  دراوم  هب  ار  ناترظن  للملا ، نیب  نایوجشناد  هب  یلوسنک 

لک هرادا  نیا  نایم  للملا ، نیب نایوجشناد  یلوسنک  ياه  هدنورپ هب  یگدیسر  دنیارف  میوقت  قیبطت  روظنم  هب  - 1
تحت نایوجشناد  یلوسنک  تامدخ  ماجنا  يارب  تسا  یضتقم  هجراخ ، روما  ترازو  همانرذگ و  ترجاهم و  سیلپ  اب 

ـد: ییامرف هجوت  ریز  رد  هدش  هراشا  يدنب  نامز هب  هاگشناد  نآ  ششوپ 

ـد و شاب یم دیدج  لاس  زا  شیپ  جورخ  ناشدصق  هتشاد و  تعجارم  جورخ و  تساوخرد  هک  ینایوجـشناد  يارب     
نییعت خروم 1400/12/09  هبنش  ود زور  ات  نایوجشناد  زا  هتسد  نیا  كرادم  لیوحت  تلهم  دنرادن  یتماقا  لکشم 

لبق دنراد  تعجارم  جورخ و  تساوخرد  تماقا  خـیرات  مامتا  یکیدزن  لیلد  هب  هک  یتروص  رد  ددرگ و  یم نالعا  و 
ات نیا (  زا  شیپ  زور  هد  تسا  مزال  اذـل  دریگ  رارق  رظن  دروم  ناشیا  یتماقا  لکـشم  جورخ ، تساوخرد  لاـسرا  زا 
زا سپ  تسا  یهیدب  .دیآ  لمع  هب  زین  يو  تماقا  ي  هناورپ رودص  ي  هدـنورپ لاسرا  يارب  مزال  مادـقا  دنفـسا ) لوا 

يارب يدهعت  یلو  دـش  دـهاوخ  هتفرگ  لیوحت  تعجارم  جورخ و  تماقا و  تساوخرد  ياه  هدـنورپ زین  خـیرات  نیا 
.د دهاوخن شـ هداد  لاس  زا  لبق  ات  مادقا  رودص 

یناسر عالطا  هاگـشناد ، تیاس  نکمم (  ياه  هار زا  نایوجـشناد  هب  بسانم  یناسر  عالطا  نمض  تسا  یضتقم   -3
زا هدرک و  لـیجعت  اـه  تساوخرد لاـسرا  يارب  یلوسنک و ) . . .  يولباـت  رد  هیعـالطا  بصن  يزاـجم ، يروضح و 
لاس نایاپ  ات  دـعب  هب  دنفـسا  مهن  خـیرات  زا  تماـقا  ي  هناورپ نتـشاد  نودـب  تعجارم  جورخ و  تساوخرد  لاـسرا 
لاس يارب  ناشیا  تماقا  ي  هناورپ خـیرات  نیا  زا  رذـگ  تروص  رد  هک  دـنوش  هیجوت  نایوجـشناد  هدومن ، يراددوخ 

.د دهاوخ شـ رداص  دعب 

ماجنا يارب  یلجاع  تساوخرد  هک   - یناریاریغ نایوجـشناد  يراج  يداع و  ياه  هدـنورپ لاـسرا  تلهم  نیرخآ  - 4
.د ـ شاب یم خروم 1400/12/21  هبنش  زور  دنرادن - یلوسنک  تامدخ 

مرتحم ي  هدنیامن قیرط  زا  افرص  لک  هرادا نیا  رد  یناریا  ریغ  نایوجـشناد  هب  یلوـسنک  تامدـخ  ي  هیارا - 5
.د ـ نیامرف يراددوخ  ًادیکا  نامزاس  نیا  هب  وجشناد  تیاده  زا  تسا  هتسیاش  دریذپ ؛ یم  ماجنا  هاگشناد 
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هب لاس و  ینایاپ  ياهزور  رد  یهاگـشناد  ياهدـحاو  هب  یناریاریغ  نایوجـشناد  تاـعجارم  شیازفا  هب  هجوت  اـب   -6
مود ي  هتفه رد  هژیو  هـب  سرتسد " رد  کیشک  دنمراک   " نییعت نمـض  تسا  مزال  نانآ ، لاـح  هاـفر  روظنم 

هرادا نیا  هب  مزال  ياه  یگنهامه ماجنا   يارب  یسرتسد  لباق  نفلت  مامضنا  هب  ناشیا  تاصخـشم  زورون ، تالیطعت 
دریگ . یم تروص  هاگشناد  مرتحم  ي  هدنیامن هب  طقف  وجشناد  ي  همانرذگ لیوحت  دوش ، مالعا  لک 

هب هدـیدرگ  رداص  نایوجـشناد  دادـعت  نیا  یلوسنک  تامادـقا  رد  عیرـست  يارب  مزال  تاروتـسد  تسا  یهیدـب      
.ددرگ فوطعم  مزال  تیانع  همان  نتم  رد  هد  مالعا شـ يدنب  نامز
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
یقزاررفعج

یناریاریغ نایوجشناد  روما  لک  هرادا  تسرپرس 


