
روشک یلاع  شزومآ  تاسسوم  اه و  هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  مرتحم  نانواعم 

؛ مارتحا مالس و  اب 
بوصم یـسرد  همانرب  کی  زا  شیب  یلیـصحت ، ياه  شیارگ - هتـشر یخرب  يارب  هکنیا  هب  رظن 
یخرب يدراوـم ، نینچ  رد  هک  ییاـجنآ  زا  تـسا و  لاـعف  ( HES  ) یلاـع شزومآ  هناـماس  رد 
عالطا هب  دنتسه ، ماهبا  راچد  یسرد  همانرب  يارجا  رد  یلاع ، شزومآ  ياه  هسـسؤم / هاگـشناد
همانرب کی  يارجا  رد  اه  هاگـشناد هب  باـختنا » قح   » ياـطعا موزل  هظحـالم  اـب  دناسر ، یم
یسرد ياه  همانرب درکیور  یلیـصحت ، شیارگ  - هتـشر کی  لیذ  همانرب  دنچ  نایم  زا  یـسرد 

هب هزاـجا  درکیور  نیا  تازاـیتما  نیرت  مهم زا  یکی  .تـسا  هـتفرگ  رارق  رظن  دروـم  هناگدـنچ ،
نانآ ینامزاس  تاراظتنا  تاصتخم و  اـب  هک  تسا  يا  همانرب باختنا  رد  يرجم  ياه  هاگـشناد

تیعبات اب  هتشر ، کی  رد  یـسرد  همانرب  دنچ  دوجو  هک  اجنآ  زا  .دشاب  هتـشاد  يرتشیب  قباطت 
فدـه رد  یتوافت  دریگ ، یم تروص  هتـشر  نآ  رد  یمازلا  ای  یلـصا  یـسرد  هماـنرب  ظـفح  زا 

هناگدـنچ ياه  همانرب ناگتخومآ  شناد زا  راظتنا  دروم  ياـه  یگتـسیاش رد  هماـنرب و  يروحم 
.دوش یمن داجیا 

اب یصصخت  زیم  هورگراک و   66 فلا ) زا : دنترابع  یسرد  ياه  همانرب يرگنزاب  / نیودت عجرم  ود 
ياراد ياه  هاگشناد روشک و ب ) هدیزگرب  ناداتسا  نیرت  هتسجرب زا  نت  دودح 800  تکراشم 

هماـنرب ره  نـیعم ، دـنیارف  کـی  اـب  قباـطم  .یـسرد  ياـه  هماـنرب يرگنزاـب  / نیودـت راـیتخا 
رتفد ناسانشراک  یسررب  دنیارف  رد  هاگشناد ، ای  یصصخت و  هورگراک  رد  هدش  يرگنزاب  / نیودت

شرتسگ ياروش  رد  دییأت ؛ یسررب و  یلاع  شزومآ  يزیر  همانرب نویـسیمک  رد  دریگ ؛ یم رارق 
رد نویـسیمک  ریبد  اروش و  ریبد  ياـضما  زا  سپ  و  بیوـصت ؛ یلاـع  شزوـمآ  يزیر  هماـنرب و 

.دوش یم يراذگراب  ( HES  ) یلاع شزومآ  هناماس 
ای ارجا  دوـش و  یم یقلت  ینوناـق  هماـنرب  یلاـع ، شزوـمآ  هناـماس  رد  لاــعف »  » هماــنرب ره 

ندوب اراد  تروص  رد  یلاع ، شزومآ  تاسـسؤم  / اه هاگـشناد يوس  زا  اـهنآ  يارجا  تساوخرد 
رد نیاربانب  .دوب  دهاوخ  زاجم  یلاع ، شزومآ  شرتسگ  رتفد  رد  یگدیسر  دروم  ِطیارـش  ریاس 

یـسرد ياه  همانرب ياراد  یلاـع ، شزومآ  هناـماس  يور  رب  شیارگ ، - هتـشر کـی  هک  يدراوم 
نآ زا  یکی  دـنناوت  یم یـضاقتم  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسؤم  اـه و  هاگـشناد دـشاب ، هناگدـنچ 

قفاوت اهنآ  ینامزاس  تاصاصتخا  یتیریدـم و  تائاضتقا  اب  هک  لاـعف »  » یـسرد ياـه  هماـنرب
.دننک ارجا  وجشناد ، شریذپ  زوجم  بسک  زا  سپ  باختنا و  ار  دراد  يرتشیب 
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لیذ هناگدنچ  یـسرد  ياه  همانرب دروم  رد  ( 1 تسا : روآ  مازلا هراـب  نیا  رد  هتکن  ود  تاـعارم 
نآ لیـصحت  نایاپ  ات  نایوجـشناد ، يدورو  ره  يارب  یتسیاب ، هاگـشناد  شیارگ ، - هتـشر کی 

یـسرد همانرب  يارجا  رگید ، نخـس  هب  .دـنک  ارجا  ار  هماـنرب  کـی  طـقف  اـه ، يدورو زا  هورگ 
ات نایوجـشناد ، زا  يدورو  هورگ  کـی  لیـصحت  نمـض  یــسرد ، هماـنرب  رییغت  اـی  تواـفتم 

اهنآ ناونع  هحفـص  يور  رب  هک  یـسرد  ياه  هماـنرب ( 2 تسین ؛ زاـجم  اـهنآ  یگتخومآ  شناد
دراد و ارجا  تیلباق  هاگـشناد  نامه  رد  طقف  دشاب  هدـش  تبث  صاخ »  » ای هژیو »  » حالطـصا

وجشناد شریذپ  ای  شریذپ و  تساوخرد  هب  زاجم  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم  / اه هاگـشناد ریاس 
.دنتسین شیارگ  - هتشر نآ  رد 

عالطا يارب  یلاع  شزومآ  شرتسگ  رتفد  مرتحم  تسرپرس  ایرآ - نویامه  نیهاش  رتکد  ياقآ  بانج  تشونور :
یلاع  شزومآ  يزی  همانرب ر رتفد  يزیر  همانرب مرتحم  نواعم  یناحور - يداه  رتکد  ياقآ  بانج 
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یهلا قیفوت  يوزرآاب 
نایچنهآ اضردمحم 

یلاع شزومآ  يزیر  همانرب  رتفد  لک  ریدم 
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