
یجراخ ياهنابز  یسراف و  تایبدا  هدکشناد  مرتحم  سیئر  یناجمرفا  يدمحا  رتکد  ياقآ  بانج 
یعامتجا مولع  هدکشناد  مرتحم  سیئر  يراظتنا  رتکد  ياقآ  بانج 

یتیبرت مولع  یسانشناور و  هدکشناد  مرتحم  سیئر  یلعجرب  رتکد  ياقآ  بانج 
هاگشناد نادرگدوخ  یلیمکت  تالیصحت  سیدرپ  مرتحم  تسرپرس  زیرپ  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد هنایار  یضایر و  رامآ ، هدکشناد  مرتحم  سیئر  يرهاطروپ  رتکد  ياقآ  بانج 
هاگشناد يرادباسح  تیریدم و  هدکشناد  مرتحم  سیئر  روپ  نیسح  رتکد  ياقآ  بانج 
یمالسا فراعم  تایهلا و  هدکشناد  مرتحم  سیئر  یکامیل  يربتعلخ  رتکد  ياقآ  بانج 

تاطابترا مولع  هدکشناد  مرتحم  سیئر  ءایک  رتکد  ياقآ  بانج 
وکا همیب  یلاع  شزومآ  هسسوم  مرتحم  سیئر  يزردوگ  رتکد  مناخ  راکرس 

یسایس مولع  قوقح و  هدکشناد  مرتحم  سیئر  یسابع  رتکد  ياقآ  بانج 
داصتقا هدکشناد  مرتحم  سیئر  يدمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت  هدکشناد  مرتحم  سیئر  يرنه  رتکد  ياقآ  بانج 

، مارتحا مالس و  اب 

عالطا به  ناتسلگ ، یشزومآ  هناماس  رد  یلیصحت  عطاقم  هیلک  ناگتخومآ  شناد لیصحت  زا  تغارف  دنیارف  يزادنا  هار هب  تیانع  اب 
ناتسلگ هناماس  قیرط  زا  افرص  یلیصحتلا  غراف باسح  هیوست ياه  تساوخرد هیلک  خروم 1401/03/16  هبنشود  زور  زا  دنا  سر یم

، عوضوم نیا  يارجا  تهج  رد  يدج  مامتها  نمض  دییامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  .دش  دهاوخ  ماجنا  یکینورتکلا  تروص  هب  و 
.دوش مادقا  لیذ  هحورشم  تاکن  تیاعر  هب  تبسن 

هب هدوب و  ناتسلگ  هناماس  قیرط  زا  افرـص  یلیـصحتلا  غراف باسح  هیوست  ياه  تساوخرد خروم 1401/03/16  هبنـشود  زور  زا  . 1
.دوشن   مادقا  يروضح  یتسد و  تروص 

زا سپ  یـسررب و  ار  وجـشناد  هدش  هدنارذگ  ياهدحاو  یلیـصحت ، عطاقم  هیلک  رد  هدکـشناد ، رد  هدـنورپ  سانـشراک  تسا  مزال  . 2
لیلد هب  دکار    " تروص هب  ار  ناتسلگ  هناماس  رد  وجشناد  تیعضو  لیـصحت ، زا  تغارف  تهج  مزال  ياهدحاو  ندنارذگ  زا  نانیمطا 

.دیامن تبث  دحاو " مامتا 
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تامدخ تیریدم  رد  یلیصحتلا  غراف خیرات  رکذ  و  لیـصحتلا " غراف هب  دحاو " مامتا  لیلد  هب  دکار   " زا وجـشناد  تیعـضو  رییغت  . 3
وجـشناد تیعـضو  ناونع  چیه  هب  هدکـشناد  رد  ددرگ  یم دـیکات  اذـل  دریگ ؛ یم تروص  یلیمکت  تالیـصحت  تیریدـم  یـشزومآ و 

.دوشن تبث  لیصحتلا  غراف

سپ هدکشناد ، ناوخشیپ  سانشراک  تسا  يرورض  ناتسلگ ، هناماس  رد  وجـشناد  يوس  زا  باسح  هیوست  تساوخرد  هیارا  زا  سپ  . 4
لاسرا تسپ  قیرط  زا  نارهت  زا  جراـخ  نایوجـشناد   ) تسپ قیرط  زا  اـی  يروضح  تروص  هب  ییوجشناد  تراک  لصا  تفایرد  زا 
هیوست تساوخرد  هیارا  نیح  رد  وجشناد  دیاب  هک  ییوجشناد  تراک  يدوقفم  تباب  يزیراو  شیف  تیور  ای  و  دومن ) دنهاوخ 

.دیامن دییات  ار  وجشناد  تساوخرد  دیامن ، يراذگراب  هناماس  رد  باسح  

دوش یم لاسرا  هاگشناد  فلتخم  ياهدحاو  هب  باسح  هیوست  تساوخرد  ناوخشیپ ، سانشراک  دییات  زا  سپ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  . 5
يذغاک پاچ  هب  يزاین  ناونع  چیه  هب  ددرگ  یم دیکات  اذـل  دـشاب ، یم تیور  لباق  یکینورتکلا  تروص  هب  اهدـحاو  نیا  اب  هیوست  و 

.دشاب  یمن وجشناد  یلیصحت  هدنورپ  رد  جرد  تهج  باسح  هیوست  ياه  مرف

هرادا سییر  طسوت  یلیـصحتلا  غراف  دنیارف  ییاهن  دـییات  یهاگـشناد و  ياهدـحاو  هیلک  اب  باسح  هیوست  لحارم  ماجنا  زا  سپ  . 6
تالیـصحت یـشزومآ و  تامدخ  تیریدم  رد  يداتـس  ناسانـشراک  هب  وجـشناد  تساوخرد  ناتـسلگ ، هناماس  رد  هاگـشناد  شزومآ 

اه تیریدم نیا  هب  يراک  زور  ود  رثکادح  فرظ  هلصافالب و  وجشناد  یکیزیف  هدنورپ  تسا  يرورض  اذل  دوش ، یم لاسرا  یلیمکت 
.دوش لاسرا 

لاس مین رد  وجـشناد  هرمن " نیرخآ  تبث  خیرات  لیـصحت "  زا  تغارف  خـیرات  یـسانشراک  عـطقم  رد  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  . 7
مزال تامادقا  وجـشناد ، لاعف  لاس  مین نیرخآ  اب  یلیـصحتلا  غراف خیرات  تریاغم  زا  يریگـشیپ  تهج  تسا  يرورـض  اذل  دشاب ، یم

.دوش ماجنا  تارمن  عقوم  هب  تبث  يریگیپ  تهج 

يرورض اذل  تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد   " همان نایاپ زا  عافد  خیرات  " لیصحت ،  زا  تغارف  خیرات  یلیمکت  تالیصحت  عطاقم  رد  . 8
.دـیامن جرد  هناماس  رد  قیقد  روط  هب  ار  عافد  زور  خـیرات  عاـفد ، تاـسلج  يرازگرب  زا  سپ  هدکـشناد ، رد  هدـنورپ  سانـشراک  تسا 

هژیو هجوت  عافد  تصرف  هیارا  نایوجشناد و  عافد  مکارت  زا  يریگـشیپ  يارب  لاس  مین ره  نایاپ  رد  ینامز  ياه  هجرف هب  تسا  یهیدب 
.دشاب  یم مود 6/31 / لاس  مین رد  و  لوا 11/30  / لاس  مین رد  عافد  خیرات  نیرخآ  ددرگ  یم روآدای  .دوش 
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یلیـصحتلا غراف باسح  هیوست  تساوخرد  هیارا  هوحن  هب  طوبرم  يامنهار  لـیاف  1 و  هرامش هیعالطا  هب  طوبرم  لیاف  ود  نمـض  رد 
.تسا همیمـض  یگتخومآ  شناد فرـش  رد  نایوجـشناد  هب  یناـسر  عـالطا  تهج  یقاـصلا  لـیاف  تروص  هب  نایوجـشناد ، طـسوت 

.ددرگ   يراذگراب  نایوجشناد  اب  یطابترا  ياه  هناماس ریاس  هدکشناد و  تیاس  رد  دییامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ 
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یمدآ یلع  رتکد 
هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 : تشونور

راضحتسا تهج  هاگشناد  مرتحم  سیئر  يدمتعم  هللادبع  رتکد  ياقآ  بانج  - 
هاگشناد رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  مرتحم  لوئسم  مدقا  يربکا  قداص  ياقآ  بانج  نیملسملاو  مالسالا  تجح  - 

راضحتسا تهج 
ماجنا تهج  مزال  تاروتسد  رودص  راضحتسا و  تهج  هاگشناد  ییوجشناد  مرتحم  نواعم  يدحاو  يدهم  رتکد  ياقآ  بانج  - 

ناتسلگ هناماس  قیرط  زا  افرص  لیصحتزا  تغارف  روما 
مزال تاروتسد  رودص  راضحتسا و  تهج  هاگشناد  عبانم  تیریدم  هعسوت و  مرتحم  نواعم  يرباص  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  - 

ناتسلگ هناماس  قیرط  زا  افرص  لیصحتزا  تغارف  روما  ماجنا  تهج 
مزال تاروتسد  رودص  راضحتسا و  تهج  هاگشناد  یشهوژپ  مرتحم  نواعم  يدابآزوریف  یناقهد  لالجدیس  رتکد  ياقآ  بانج  - 

ناتسلگ هناماس  قیرط  زا  افرص  لیصحتزا  تغارف  روما  ماجنا  تهج 
راضحتسا تهج  هاگشناد  سیئر  رواشم  یبایزرا و  تراظن و  مرتحم  ریدم  هچیلچ  يدنویش  نارماک  رتکد  ياقآ  بانج  - 

مادقا تهج  هاگشناد  یلیمکت  تالیصحت  مرتحم  ریدم  نشودن  یثایغ  دیعس  رتکد  ياقآ  بانج  - 
مادقا تهج  هاگشناد  یشزومآ  تامدخ  مرتحم  ریدم  یناجناخ  يدهم  رتکد  ياقآ  بانج  - 

مادقا تهج  هاگشناد  یکینورتکلا  يریگدای  زکرم  مرتحم  سیئر  يدحاوریم  دیعسدیس  رتکد  ياقآ  بانج  - 
راضحتسا تهج  هاگشناد  تسارح  مرتحم  ریدم  یئارهز  يدسا  دماح  ياقآ  بانج  - 
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