
	
 

 

 ناریا یمومع ناکشزپ یاهنمجنا یگنهامه یاروش هماننییآ
 و دصکی دییات و ٢٠/٣/٨٩ خروم رد ناریا یمومع ناکشزپ نمجنا هداعلاقوف یمومع عمجم هبوصم دانتساهب
 یاروش ،یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو یکشزپ هورگ یملع یاهنمجنا نویسیمک هسلج نیمهدفه
 و طیارش اب ،دوشیم هدیمان »یگنهامه یاروش« هماننییآ نیا رد هک ،ناریا یمومع ناکشزپ یاهنمجنا یگنهامه
 :دوشیم لیکشت ریز تاررقم
 :تسا حرش نیدب اروش نیا لیکشت فادها .١ هدام

 نمجنا بعش یاهیزاسمیمصت و اهداهنشیپ ،تارظن زا یزکرم هریدم تایه یدنمهرهب .١
  اههمانرب یارجا رد نمجنا ناکرا ریاس نینچمه و بعش نیب رتشیب هچره طابترا و یگنهامه ،تکراشم .٢
 تمالس هزوح نالک تالکشم و یفنص تالضعم عفر روظنمهب نمجنا بعش ییازفامه و ییوسمه .٣

 :دراد هدهعرب ار ریز فیاظو قوف فادها یاتسار رد ناریا یمومع ناکشزپ نمجنا یگنهامه یاروش .٢ هدام
 عمجم رد بیوصت روظنم هب همانساسا رد هدش رکذ فادها ساسارب نمجنا نالک یاهتسایس داهنشیپ .١

  یمومع
  یمومع ناکشزپ هب هتسباو یفنص و یملع یاهلکشت ریاس نایم مهافت و یهورگ تیلاعف شرتسگ .٢
  همانساسا بوچراچ رد نمجنا فادها ققحت یارب مزال ییارجا یاههماننییآ و اهلمعلاروتسد داهنشیپ .٣
  اههتیمک نیا رد روضح یارب بسانم ناگدنیامن یفرعم نینچمه و یصصخت یاههتیمک لیکشت داهنشیپ .٤
  تمالس هزوح یروشک یاههمانرب و یفنص تالکشم صوصخ رد کرتشم هاگدید هئارا .٥
  بعش هعسوت روظنمهب یحالصا یاهراکهار داهنشیپ و نمجنا بعش هبالتبم تالکشم یسررب .٦
  بعش ریاس یرادربهرهب و یزاسوگلا روضنمهب نمجنا بعش تاعادبا و تاراکتبا ،اههمانرب هئارا .٧
  اههاگتسد ریاس و یکشزپ ماظن نامزاس رد بختنم ناراکمه و یزکرم هریدم تایه درکلمع دقن .٨
  یمومع ناکشزپ اب طبترم یاههماننییآ و حیاول ،اهحرط هراب رد یسانشراک یاهداهنشیپ و رظنراهظا .٩

  یتنرتنیا یاههاگیاپ و تایرشن هلمج زا یناسرعالطا و تاطابترا یاهشور و راتخاس نیودت رد یراکمه .١٠
 .دوشیم هداد رایتخا ای دوشیم غالبا یگنهامه یاروش هب یزکرم هریدم تایه یوس زا هک یدراوم ریاس .١١

 حرش نیدب یفنص نالاعف و اهلکشت ریاس و نمجنا ناوت زا یریگهرهب روظنمهب یگنهامه یاروش بیکرت .٣ هدام
 :تسا

 ناریا یمومع ناکشزپ نمجنا سرزاب و یزکرم هریدم تایه یلصا یاضعا .١
 )ریبد ای سیئر بیان ،سیئر احیجرت( نمجنا بعش زا کی ره ناگدنیامن .٢
 نمجنا یصصخت یاههتیمک ریبد و سیئر .٣
  یمومع ناکشزپ روما رد ریزو رواشم و یکشزپ ماظن یلاعیاروش وضع یمومع ناکشزپ .٤
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 )یار قح نودب( سیسات لاح رد بعش ناگدنیامن .٥
  .دننکیم یفرعم اروش هب هدنیامن ود وضع ١٠٠ زا شیب و هدنیامن کی ،دنراد وضع ١٠٠ زا رتمک هک یبعش :١ هرصبت
 عمجم هسیئر تایه ،یکشزپ ماظن نامزاس ،سلجم نامرد و تشادهب نویسیمک ،تشادهب ترازو ناگدنیامن :٢ هرصبت
 یاهداهن رگید و یمومع ناکشزپ یروشک یاهلکشت و اهنمجنا ریاس ناگدنیامن ،یکشزپ ماظن نامزاس یمومع
 تاسلج رد یار قح نودب دنناوتیم زکرم هریدم تایه دییات و اروش هسیئر تایه داهنشیپ اب یکشزپ هعماج اب طبترم
 .دنبای روضح یگنهامه یاروش
 هداعلاقوف تاسلج و یداع تروصهب رابکی یلاس لقادح و رابکی هام ٦ره یگنهامه یاروش تاسلج .٤ هدام
  .دوشیم لیکشت یزکرم نمجنا توعد هب ترورض و زاین بسح
 نیا ٣ هدام ٤ و ٣ ،٢ ،١ دنب رد حرصم یاضعا کی هوالعهب فصن روضح اب یگنهامه اروش تاسلج .٥ هدام
  .تسا ربتعم نیرضاح یبسن تیرثکا یار اب تابوصم و دباییم تیمسر هماننییآ
 هک دوشیم هرادا ریبد کی و سیئر بیان ود ،سیئر کی زا بکرم یاهسیئر تایه طسوت یگنهامه یاروش .٦ هدام
 حرصم یاضعا یارآ اب هسیئر تایه باختنا .دنوشیم باختنا هلاس هس هرود کی یارب یگنهامه یاروش یاضعا زا
 هچنانچ اروش رد رضاح درف ره .دریگیم تروص ٣ هدام ٤ و ٣ ،٢ یاهدنب یاضعا نایم زا و ٣ هدام ٤ یلا ١ یاهدنب
  .تشاد دهاوخ یار قح کی طقف ،دشاب ٣ هدام ٤ یلا ١ یاهدنب زا تمس کی زا شیب یاراد
 زا کی ره ٣ هدام رد جردنم یگنهامه یاروش رد تیوضع طیارش زارحا مدع ای و افعتسا ،توف تروص رد :١ هرصبت
 .دیامن باختنا ار یو نیشناج هسلج نیلوا رد تسا فظوم یگنهامه یاروش ،هسیئر تایه یاضعا
 یزکرم نمجنا هناخریبد قیرط زا ار دوخ فیاظو و تسا اروش تاسلج لیکشت یریگیپ لووسم اروش ریبد :٢ هرصبت
 .دهدیم ماجنا

  .تسا یزکرم نمجنا هدهعرب دوشیم رازگرب نارهت رد هک اروش زا یتاسلج و هناخریبد یاههنیزه نیمات .٧ هدام
 اب و ناشیا هدهعرب یرازگرب یاههنیزه ،نارهت زا جراخ رد اروش تاسلج یرازگرب هب بعش لیامت تروص رد :هرصبت
  .تسا یزکرم نمجنا تدعاسم
 یمومع ناکشزپ نمجنا هریدم تایه بیوصت هب ١٣/٤/٩٨ خیرات رد دنب ١٩ و هرصبت ٥ ،هدام ٧ یاراد هماننییآ نیا
  .دیسر ناریا
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