
تشادهب هدکشناد  مرتحم  سیئر  یمشاه  تیانع  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 
ییامام يراتسرپ و  هدکشناد  مرتحم  سیئر  يدالوپ  زانهش  رتکد  مناخراکرس 

یکشزپاریپ هدکشناد  مرتحم  سیئر  دنودالوف  یلعدارم  رتکد  ياقآ  بانج 
مالس اب 

همادا لیهست  دنیآرف  همان  نییآ  صوصخ  رد  یکشزپ  شزومآ  شجنس  نامزاس  همان  وریپ  دناسر  یم  راضحتسا  هب  ًامارتحا     

تسا دنمشهاوخ  بوصم 89/10/21 ، تشادـهب  ترازو  رد  رتالاب  عطاقم  هب  ناشخرد  ياهدادعتسا  نایوجـشناد  لیـصحت 
تـسویپ هب  روکذم  همان  نییآ  تسا  رکذ  نایاش  .دوش  هدـیناسر  طیارـش  دـجاو  نایـضاقتم  عالطا  هب  ریز  حرـش  هب  بتارم 

.دراد ار  ینادردق  رکشت و  لامک  یلاعترضح  ياه  يراکمه هجوت و  لذب  زا  شیپاشیپ  .دشاب  یم

هدافتسا طیارش  دجاو  نایضاقتم  هب  ًاعیرس  تاعالطا ، شیاریو  هامریت و  ياهخیرات 7 و 8  رد  مان  تبث  دیدمت  هب  هجوت  اب  مهم : رایسب  - 

مان تبث  ًامتح  روکذم  خیرات  رد  دنا ، هدشن دـشرا  یـسانشراک  نومزآ  رد  مان  تبث  هب  قفوم  نونکات  رگا  دوش  یناسر  عالطا  همان  نییآ  زا 

.دوب دهاوخن  رسیم  یمادقا  ًادعب  دننکن  مان  تبث  هکیتروص  رد  .دنیامن 

: كرتشم دراوم  فلا :

دروم دنوش ، دـییات  یکـشزپ ، شزومآ  شجنـس  زکرم  یتنرتنیا  هناماس  رد  هدـش  نییعت  نامز  رد  هاگـشناد  قیرط  زا  هک  يدارفا  طقف  - 

.تفرگ دنهاوخ  رارق  شجنس  یسررب و 

خیرات زا  تسیاب  یم دنتسه ، يریگهر  دک  ياراد  هداد و  ماجنا  ار  نومزآ  مان  تبث  هک  طیارش  دجاو  نایـضاقتم  يدنبنامز  همانرب  قبط  - 

خیرات زا  دـنهد و  ماجنا  ار  ناشخرد  دادعتـسا  مان  تبث  یکـشزپ  شزومآ  شجنـس  زکرم  هناماس  قیرط  زا  تیاغل 99/5/14   99/5/12

تسا دنمشهاوخ  .دنیامن  هعجارم  هاگشناد  ناشخرد  ياهدادعتـسا  رتفد  هب  مان  تبث  كرادم و  هئارا  تهج  تیاغل 99/5/22   99/5/19

دروم كرادم  نونکا  مه  زا  هداد و  ماجنا  ار  مان  تبث  ًامازلا  طیارش  دجاو  بلطواد  ات  هتفریذپ  تروص  مزال  یناسر  عالطا  دیئامرف  روتسد 

.دهدن تسد  زا  ار  زایتما  نیا  زا  هدافتسا  قح  ات  دیامن  هئارا  هاگشناد  هب  عقوم  هب  هدامآ و  ار  دوخ  زاین 

هب مادقا  نیریاس  اب  نامزمه  هداد و  ماجنا  ار  ناشخرد  دادعتسا  يداع و  مان  تبث  ود  ره  تسیاب  یم طیارـش  دجاو  نایـضاقتم  هیلک  - 

دنیامن   . لحم  هتشر  باختنا 

تروصب ییاهن  تیفرظ  .تسا  هتفرگ  رارق  هناـماس  رد  هیعالطا 16 و 20  یط  لاس 99 ، يارب  اه  هاگـشناد هیلوا  شریذپ  تیفرظ  لودج  - 

.دوب دهاوخ  یـسرتسد  لباق   http://sanjeshp.ir شجنـس زکرم  تیاس  قیرط  زا  هام  رویرهـش  لحم  هتـشر  باختنا  هچرتفد 

يدرف طیارش  هقالع و  بسحرب  هطوبرم و  لوادج  ساسا  رب  لیـصحت  لحم  هتـشر  باختنا  زا  سپ  نومزآ ) نودب  نومزآ و  اب   ) نابلطواد

هتـشر باختنا  هب  مادقا  یکـشزپ ، شزومآ  شجنـس  زکرم  هناماس  رد  هدش  مالعا  يدنبنامز  لودج  ساسارب  نابلطواد  ریاس  اب  نامزمه 

.دنیامن دوخ  لحم 

، عوبتم ترازو  يروآ  نف تاقیقحت و  تنواعم  هیدیئات  تفایرد  زا  سپ  عارتخا  ای  عادبا  ناکلام  نینچمه  رگشهوژپ و  يوجشناد  یفرعم  - 

.دریذپ تروص  هاگشناد  طسوت 

.دوب دنهاوخ  دوخ  تاعالطا  هدهاشم  يریگیپ و  هب  رداق  هلحرم  ره  رد  مان ، تبث  مرف  رد  جردنم  يریگهر  دک  اب  نایضاقتم  هیلک  - 

تروصرد تسا ، هنیزه  تخادرپ  هب  طونم  اهنآ  شریذپ  هک  دشاب  ییاه  هاگـشناد رد  لیـصحت  همادا  یـضاقتم  یبلطواد  هکیتروص  رد  - 

.دوب دهاوخ  هطوبرم  ياه  هنیزه تخادرپ  هب  مزلم  يداع  نابلطواد  ریاس  دننامه  شریذپ 

كرادم  ) یسانشراک كردم  اب  ینیلاب  راک  هقباس  لاس  لقادح 2  ندوب  اراد  یکشزپ ، مولع  يزیر  همانرب یلاع  ياروش  تابوصم  ساسا  رب  - 

يارب دشرا  یسانشراک  عطقم  شریذپ  تهج  یناتـسرامیب  ياه  شخب رد  ( 1 هرامش لودج  ساسا  رب  یناحتما  هتـشر  يارب  شریذپ  دروم 

سناژروا يراتسرپ  ج - نادازون ، هژیو  ياه  تبقارم يراتسرپ  ب- هژیو ، ياه  تبقارم يراتسرپ  - فلا ياه  هتشر یـضاقتم  نابلطواد  هیلک 
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.دشاب یم يرورض  يراتسرپ  تیریدم  د -

: مهم رکذت  - 

.دنشاب هتشاد  ینیلاب  راک  هقباس  لاس  تسیاب 2  یم خیرات 31/6/99  ات  لقادح  طیارش  نیدجاو  فلا -

همان نیئآ طیارش  زا  هدافتسا  قح  دارفا  نیا  يارب  .دوب  دنهاوخن  اه  هتشر نیا  طیارش  دجاو  دنا ، هدش لیصحتلا  غراف  ًاریخا  هک  يدارفا  ب -

فذح رما  نیا  تیاعر  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم ظوفحم  لاس ، نامه  نومزآ  طباوض  ساسارب  هلاس  ود  هرود  ندومن  يرپس  زا  دعب  روکذـم 

.دش دنهاوخ 

رد ریخات  انورک و  يرامیب  عویـش  لیلد  هب  ریخا  هرود  رد  .دوب  هدـش  مالعا  لاس  نامه  یلیصحتلا 5/31 / غراف نامز  هتشذگ  ياه  هرود - 

شزومآ نامرد و  تشادـهب ، ترازو  وجـشناد  شریذـپ  شجنـس و  ياروش  هسلج  نیمهد  هبوصم  ساسا  رب  یلیـصحت ، زا  تغارف  نامز 

هبتر نایوجشناد  لیصحت  همادا  همان "  نییآ  قبط  طیارش  دجاو  رترب  نایوجـشناد  یلیـصحتلا  غراف نامز  خیرات 99/3/12 ، هب  یکشزپ 

.دشاب یم شریذـپ  دروم  خـیرات 99/6/31  اـت  نومزآ ، نودـب  مه  نومزآ و  اـب  يارب  مه  لاس 1389 " بوصم  رتـالاب  عطاـقم  رد  رترب 

.دنشاب   یم لاس 1400  نومزآ  رد  هدافتسا  هب  زاجم  نامز ، نیا  زا  دعب  نالیصحتلا  غراف

تلهم مامتا  هدش و  نییعت  نامز  رد  هاگشناد  یفرعم  زا  سپ  سکعلاب ، نومزآ و  اب  هب  نومزآ  نودب  زا  ناشخرد  دادعتسا  هیمهس  رییغت  - 

.دشاب یمن ریذپناکما  هاگشناد ، طسوت  یفرعم 

: نومزآ اب  نایضاقتم  صوصخم  ب :

(. تیاغل 99/6/31 زا 97/6/1   ) دشاب هتشذگن  یلیصحتلا  غراف  نامز  زا  لاس  ود  زا  شیب  - 

هحفص 19 دنب 6-13 - قبط   ) .دشاب یم هیمهس  نیا  زا  هدافتسا  هلزنم  هب  نومزآ ، هسلج  رد  تکرش  هاگشناد و  طسوت  بلطواد  یفرعم  - 

( مان تبث  يامنهار  هچرتفد 

: نومزآ نودب  نایضاقتم  صوصخم  ج :

.دوش یم بوسحم  نومزآ  نودب  طیارش  دجاو  لوا  رفن  طقف  همان  نیئآ  قبط  - 

هچرتفد هرامش 7  لودج  قباطم  مانمه  ياه  هتشر  يارب  % ، 10 نومزآ نودب  یضاقتم  لوا  هبتر  يوجشناد  ناشخرد  دادعتسا  هیمهس  - 

شریذپ دروم  یلیصحت  كرادم  هرامش 1  لودج  و  ( 98/2/7  - همان 113/519 95/9/7 و   - ياه 116/519 همان قبط   ) مان تبث  يامنهار 

.دوش یم لامعا 

نومزآ اب  ناشخرد  دادعتسا  طیارش  زا  هدافتسا  هب  زاجم  طقف  دشرا ، عطقم  رد  مانمه  هتشر  دقاف  ياه  هتشر لوا  هبتر  ناگتخومآ  شناد - 

.دنتسه % 10

ياه ي دورو رد  یسانشراک  عطقم  لوا  هبتر  نایوجشناد  ياراد  هک  دشرا  یسانشراک  عطقم  هدنریذپ  ياه  هاگشناد رد  هیمهس  نیا  يارب  - 

زایتما ياراد  درف  مان ، تبث  ياـمنهار  هچرتفد  دنب 15-13 - قبط  تیفرظ  تیدودحم  لیلد  هب  دنتـسه ، توافتم  يدورو  دـک  فلتخم و 

هبتر يوجشناد  دقاف  هک  هدنریذپ  ياه  هاگشناد ریاس  رد  .دش  دهاوخ  هتفریذپ  طیارـش ، زئاح  لوا  هبتر  نایوجـشناد  هیلک  نیب  زا  رتالاب 

.دش دهاوخ  هتفریذپ  تیفرظ  ساسا  رب  رتالاب  زایتما  ياراد  درف  اههاگشناد ، ریاس  لوا  هبتر  نایوجشناد  نیب  زا  دنتسه ، یسانشراک  لوا 

نآ یسانشراک  عطقم  طیارش  دجاو  نایوجشناد  هک  یتروص  رد  دشرا ، یـسانشراک  وجـشناد  هدنریذپ  هاگـشناد  ره  رد  تسا  یهیدب  - 

زایتما نیرتالاب  ياراد  يوجشناد  اب  شریذپ  تیولوا  دنیامن ، باختنا  لیصحت  لحم  هاگشناد  ار  دوخ  لحم  هتـشر  لوا  تیولوا  هاگـشناد ،

اب نآ ، زا  دعب  مود و  تیولوا  رد  دوخ  یسانشراک  هرود  لیصحت  لحم  هاگشناد  باختنا  اب  دوب و  دهاوخ  هاگشناد ، نآ  نایوجـشناد  نیب  رد 

.دش دهاوخ  هتفریذپ  لحم  هتشر  نآ  نایضاقتم  هیلک  نیب  رتالاب  زایتما  ياراد  درف  درک و  دنهاوخ  تباقر  اه ، هاگشناد ریاس  نایوجشناد 

(. تیاغل 99/6/31 خیرات 98/5/31  زا   ) دشاب هتشذگن  یلیصحتلا  غراف  نامز  زا  لاس  زا 1  شیب  - 

نومزآ یناحتما  هعومجم  ای  هتشر  درادن  یموزل  دننک ، تکرش  مه  نومزآ  رد  يداع  طیارش  اب  هکیتروص  رد  طیارش ، دجاو  نایـضاقتم  - 

.دشاب ناسکی  ناشخرد ، دادعتسا  همان  نییآ  زا  هدافتسا  دروم  یباختنا  هعومجم  ای  هتشر  اب  يداع  طیارش  رد 
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هکیتروص رد  مه  دنهد و  ماجنا  ار  نومزآ  نودب  صوصخم  لحم  هتشر  باختنا  مه  تسیاب  یم لحم ، هتشر  باختنا  نامز  رد  دارفا  نیا  - 

.دنهد ماجنا  ار  يداع  تلاح  باختنا  دنوش ، يداع  تلاح  رد  لحم  هتشر  باختنا  هب  زاجم 

تروص رد  دنهد ، ماجنا  ار  لحم  هتـشر  باختنا  هدش و  لحم  هتـشر  باختنا  هب  زاجم  هدرک و  تکرـش  زین  نومزآ  رد  هک  ینایـضاقتم  - 

رد مان  تبث  ماگنه  هب  ًابقاعتم  دنوش ، هتفریذپ  ناشخرد  دادعتسا  طیارش  زا  هدافتسا  اب  نینچمه  يداع و  طیارـش  رد  یلوبق ، هرمن  بسک 

.دنیامن مالعا  ار  دوخ  فارصنا  دروم  ود  زا  یکی  زا  تسیاب  یم شریذپ  لحم  هاگشناد 

    
ییازریم  نارماک  رتکد 

یکشزپ مولع  شزومآ  هعسوت  تاعلاطم و  زکرم  ریدم 
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