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مکیلع مالس 
يدنورهش تامدخ  هناماس  ناربراک  هیلک  دیئامرف  روتسد  تسا  دنمـشهاوخ   98/6/9 هرامـش 34/1/4130 -  هماـن  وریپ  ًاـمارتحا                

: دنزرو مامتها  ریز  یلیمکت  تاکن  تیاعر  هب  تبسن  (  ccos)

ياهتراک زا  رتشیب  رایـسب  کیرتمویب ،  لـماع  دوجو  مدـع  لـیلد  هب  تشگنا  رثا  دقاف  ياهتراک  زا  هدافتـسا  ءوس  ناـکما  هک  اـجنآ  زا 
ياراد نادنورهـش  تیوه  زارحا  رد  يرتشیب  تیـساسح  لرتنک و  تبـسن  ناـمه  هب  دـیاب  تسا  یهیدـب  اذـل  دـشاب ، یم  لـماع  نیا  ياراد 

.دیآ لمع  هب  اهتراک  هنوگنیا 

دراوم تیاعر  هب  تبسن  نیپ ، رییغت  ای  فیرعت  دنیارف  رد  دنـشاب  یم  فظوم  يدنورهـش  تامدخ  ياه  هناماس  ناربراک 
: دنیامن مادقا  ریز 

رییغت ای  صیصخت  ماگنه  دنورهش  هب  نیپ  عاونا  صوصخ  رد  بسانم  حیضوت 
هدنیآ ياه  يرادرب  هرهب  تهج  اه  نیپ  ياشفا  مدعو  يراپس  رطاخ  هب  تیمها  نایب 
رتشیب تینما  يارب  ینالوط  ءاضما  نیپ  زا  هدافتسا  ءاضماو و  تیوه  ياهنیپ  توافت 

هناماسرد یضاقتم  طسوت  هدش  مالعا  نیپ  تبثو  مالعا 

ربراک : طسوت  یضاقتم  یمتسیس  ریغ  تیوه  زارحا  هوحن 
 ، یـسیون هرابود  ندوب ، شودخم  مدع  زا  نانیمطا  تهج  نآ  تاجردنم  یـسررب  دنـس و  تلاصا  ثیح  زا  یـضاقتم  همانـسانش  لرتنک  . 1

تروص رد  .درف  هرهچ  اـب  هدـش  هئارا  همانـسانش  هب  قصلم  سکع  قیبطت  و  رهم و ...  ییاـجباج  سکع ، ییاـجباج  وحم ، یگدروخ ،  ملق 
ذخا و هبـستکم  كرادـم  ریاس  تسا  مزال  یـضاقتم  هب  نآ  قلعت  مدـع  ای  همانـسانش و  تلاصا  هب  تبـسن  کش  دـیدرت و  هنوگره  دوجو 

زارحا دنیارف  رد  طبریذ  ناربراک  هدش ، ماجنا  ياه  یـسررب  زا  سپ  هچنانچ  رگا  .دیآ  لمع  هب  مزال  مادقا  اهنآ  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن 
ای لعج و  هب  كوکـشم  همانـسانش  لـصا  نیعم ، هرادا  اـب  یگنهاـمه  نمـض  دـندش ، بصغ  لـعج و  هب  كوکـشم  دراوم  هجوتم  تیوه ،

.دنیامن تیاده  هرادا  نامه  هب  زین  ار  یضاقتم  لاسرا و  نیعم  لاوحا  تبث  هرادا  هب  ار  یضاقتم  هبستکم  كرادم  بصغ و 
زا لاوـحا  تـبث  ناـمزاس  تاعالطا  هاـــگیاپ  رد  درف  تاعالطا  دروـکر  اـب  یلم  دنمــشوه  تراـک  همانــسانش و  تاجردـنم  لرتـنک   02

صوصخرد یلکـشم  دوش و  ماجنا  یـضاقتم  تیوه  زارحا  رگا  رگیدـکی  ،  اب  اـهنآ  هرهچ  ریواـصت  تقباـطم  نینچمه  متـسیس و  قیرط 
، دوش هجاوم  تیوه  تاعالطا  تریاـغم  اـب  افرـص  یـضاقتم  ددرگن و  هدـهاشم  دراوم  نیا  رد  بصغ  لـعج و  دراوم  زین  تیوه و  زارحا 
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.دنیامن تیاده  نیعم  لاوحا  تبث  هرادا  هب  ار  یضاقتم  تسیاب  یم  طبریذ  ناربراک 
تالاکشا ای  ناربراک و  هابتشا  زا  یشان  نایضاقتم  تشگنارثا  ای  هرهچ و  ریوصت  قیبطت  مدع  دراوم  هدش  ماجنا  ياهیـسررب  زا  سپ  رگا   03

نیعم لاوحا  تبث  هرادا  هب  ار  یـضاقتم  بصغ ، لعج و  یـسررب  ياه  هنیزگ  ناونع  هب  دـیاب  یم  تساوخرد  ذـخا  لحم  دـشابن  یمتـسیس 
.ددرگ لاسرا  تیروف  دیق  اب  نیعم  هرادا  هب  رتفد  طسوت  یضاقتم  كرادم  تیاده و 

 : حیحص نیپ  طیارش 

.دشاب مقر  ات 8  نیب 4  دشاب و  ددع  امتح  تسیاب  یم  ییاسانش  نیپ 
.دشاب مقر  ات 16  نیب 4  دشاب و  ددع  تسیاب  یم  اضما  نیپ 

  . دشاب مقر  ات 12  نیب 6  دشاب و  ددع  امتح  تسیاب  یم  تشگنا  رثا  نیزگیاج  نیپ 

    
 : تشونور

راضحتسا و تهج   98/6/9 هرامش 34/1/4130 -  همان  وریپ  ناتسا  ناوخشیپ  رتافد  یفنـص  نمجنا  مرتحم  سیئر  یمالغ  ياقآ  بانج   01
هباشم مادقا 

یتمه هدننک :  مادقا 

یداب  اضرع 
ی ناتا  لاوا  ل   د 
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