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 تاریخچِ :

، ػبصهبى هٌغمِ اي ثْذاؿز ٍ دسهبى اػشبى صًدبى ٍ داًـگبُ فلَم دضؿىي صًدبى دس ػبخشبس ػبصهبًي خَد ثِ عَس خذاگبًِ داساي سٍاثظ 1373لجل اص ػبل 

يز ّب ثب چبسر سـىيالسي دس دغ اص ادغبم ثِ فٌَاى داًـگبُ فلَم دضؿىي ٍ خذهبر ثْذاؿشي دسهبًي اػشبى صًدبى، فقبل 1373فوَهي ثَدُ اًذ وِ دس ػبل 

 لبلت دفشش سيبػز ٍ سٍاثظ فوَهي اداهِ ديذا وشد.

ثب فٌبيز ثِ سٌّوَدّب ٍ سأويذار همبم هقؾن سّجشي دس خوـ هذيشاى وـَس دس هحَس اعالؿ سػبًي ٍ سٍاثظ فوَهي ٍ ّوچٌيي همبهبر دس ػبل ّبي اخيش 

ثِ  23/2/86ليز، ٍؽبئف ٍ اخشيبسار سٍاثظ فوَهي دػشگبُ ّبي اخشائي وِ هَسخِ فبلي سسجِ وـَس دس ايي خلَف ٍ سلَيت آئي ًبهِ ًحَُ فقب

سػيذُ ٍ دس حَصُ ًؾبم ػالهز ًيض دػشَسالقولي وِ همبم فبلي ٍصاسر هشجَؿ دس خلَف فوليبسي ًوَدى اهَس هشثَط ثِ هحششم ٍصيشاى ّيأر سلَيت 

اسسجبعبر ٍ سٍاثظ فوَهي سا هضبفف ًوَدُ، ًگبُ ّب ٍ ًگشؽ ّبي ػٌشي  ،اهش اعالؿ سػبًيسٍاثظ فوَهي كبدس فشهَدًذ فالٍُ ثش ايٌىِ هؼئَليز هشَليبى 

ب ٍ سأهيي سا ًؼجز ثِ سٍاثظ فوَهي سا ًيض سغييش دادُ ٍ ًمؾ ٍ خبيگبُ سٍاثظ فوَهي سا حبئض اّويز ًوَدُ ٍ فقبل ًوَدى ّشچِ ثيـشش سٍاثظ فوَهي ّ

هبًي اص اٍلَيز ّبي حَصُ اعالؿ سػبًي ٍ اسسجبعبر هٌؾَس گشديذُ اػز ٍ دس ثيبى فلؼفِ ٍخَدي سٍاثظ اهىبًبر ٍ هٌبثـ اًؼبًي ٍ اكالح ػبخشبس ػبص

 اػز.فوَهي ٍ اّويز خبيگبُ حشفِ اي ٍ سخللي سٍاثظ فوَهي ثِ فٌَاى هذيشيشي هؼشمل صيش ًؾش هؼشمين ثبالسشيي همبم اخشائي دس ًؾش گشفشِ ؿذُ 

دفشش سيبػز اص سٍاثظ فوَهي سفىيه ٍ ثب فٌَاى هـبٍس سئيغ داًـگبُ ٍ هذيش سٍاثظ  1385صاسر هشجَؿ دس ػبل ٍ ؿ /4503 ؿوبسُ ثب سَخِ ثِ اثالغيِ

اثالغيِ همبم  فوَهي اثالك كبدس گشديذ ٍ دس ػبخشبس سـىيالسي ًيض ثب فٌَاى هذيشيز سٍاثظ فوَهي ديؾ ثيٌي گشديذ ٍ ّوچٌيي ثب سَخِ ثِ آئيي ًبهِ ّب ٍ

اثظ فوَهي دس وليِ خلؼبسي وِ ثِ سيبػز سئيغ داًـگبُ سـىيل هي گشدد اص خولِ ّيأر سئيؼِ، ؿَساي فشٌّگي ٍ ؿَساي فبلي ٍصاسر، هذيش سٍ

اٍليي سٍاثظ فوَهي دس ػغح  ٍصاسر ٍ داًـگبُ ّب ثَدُ وِ اثالك هـبٍس سئيغ داًـگبُ سا داؿشِ سٍاثظ فوَهي داًـگبُ، داًـگبُ ٍ ... ؿشوز هي ًوبيذ ٍ 

اسسمبء يبفشِ، سٍاثظ فوَهي ًيض ثِ سجقيز اص دػشَسالقول ّبي اخيش ثِ هشوض سٍاثظ فوَهي ٍ  1ثِ سيخ  2... ثب سَخِ ثِ ايٌىِ داًـگبُ اص سيخ اػز ٍ اًـب ا 

 اعالؿ سػبًي اسسمبء يبثذ. 

 صًدبىسلَيت عشح خبهـ سٍاثظ فوَهي ٍصاسر ثْذاؿز، دسهبى ٍ آهَصؽ دضؿىي دس ّوبيؾ ػشاػشي هذيشاى سٍاثظ فوَهي دس 

داًـگبُ فلَم  46ايدبد ؿجىِ سٍاثظ فوَهي ٍصاسر ثْذاؿز، دسهبى ٍ آهَصؽ دضؿىي وِ اص ثضسگششيي دػشگبُ ّبي دٍلشي اػز ٍ ثب دس اخشيبس داؿشي 

دضؿىي ٍ ساي ٍاحذ ػبصهبًي اػز وِ ثشاي سٍيبسٍيي ثب هْوششيي هَضَفبر ػالهشي، آهَصؽ ادضؿىي ٍ خذهبر ثْذاؿشي دسهبًي دس ػشاػش وـَس ًيض د

ثبالسشي  هخبعجبى فشاٍاى وِ سوبم آحبد خبهقِ سا دس ثشهي گيشد ٍ اص عشفي ًؾش ثِ اّويز ّوىبسي ّبي ثيي ثخـي دس ًؾبم ػالهز ايي هَضَؿ اص اّويز

ثظ فوَهي وِ اص عشيك ثشخَسداس اػز ٍ سـىيالر هٌؼدن ٍ لَي سا دس سٍاثظ فوَهي هَسد سأويذ لشاس دادُ اػز وِ ثب سَخِ ثِ آئيي ًبهِ عشح خبهـ سٍا

سْيِ ٍ سذٍيي ؿذُ ثَد دس ّوبيؾ ػشاػشي هذيشاى سٍاثظ فوَهي وِ دس ؿْشيَس هبُ  هذيشيز سٍاثظ فوَهي ٍصاسر ثْذاؿز، دسهبى ٍ آهَصؽ دضؿىي

 هَضَؿ هغشح، سلَيت ٍ ثب اثالك همبم فبلي ٍصاسر اخشائي ٍ فوليبسي گشديذ.دس صًدبى ثشگضاس ؿذ  1389ػبل 
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ؿَساي هٌبعك داًـگبّي، ؿَساي اػشبًي، ؿجىِ هدبصي ٍ ؿَساي ثيي  ،ٍصاسر هشجَؿاسي ٍ ثشًبهِ سيضي دس ػغح زگ داساي ؿَساي ػيبػز ايي ؿجىِ

 1دس صًدبى، ؿَساي هٌغمِ ّوایص سراسری هذیراى رٍابط عوَهی ثخـي سٍاثظ فوَهي ّبي هشسجظ ثب ػالهز هي ثبؿذ ٍ دس ايي ساػشب ّوضهبى ثب 

اًـگبُ ّبي فلَم دضؿىي وـَس وِ هشـىل اص داًـگبُ ّبي فلَم دضؿىي اسدثيل، اسٍهيِ، ايالم، سجشيض، صًدبى، وشدػشبى، وشهبًـبُ، سٍاثظ فوَهي د

شدؿي دس داًـگبُ ّب سـىيل ٍ ثب دػشَس وبس گخلؼِ ثِ كَسر  11لشػشبى ٍ ّوذاى هي ثبؿذ ثِ هؼئَليز سٍاثظ فوَهي داًـگبُ اسٍهيِ سـىيل ٍ سب وٌَى 

ذ ٍ اص خولِ دػشَس وبسّبي ديـٌْبدي اص عشف داًـگبُ فلَم دضؿىي يفوليبسي گشد اص آى ّب دسكذ 66هلَثِ وِ سقذاد  84 ْبدي داًـگبُ ّب داسايديـٌ

 هي سَاى ثِ هَاسد ريل اؿبسُ ًوَد :  اػز صًدبى وِ ثب هذ ًؾش لشاس دادى ػبهبًِ صيش ثٌبئي ٍ ثٌيبدي سٍاثظ فوَهي

 

 داًـگبُ ّب دس خلؼبربرجستِ ّبي  افالم سدبسة ٍ هَفميز 

    سٍاثظ فوَهي دسسـىيل سـىل كٌفي سْيِ ٍ سذٍيي ديؾ ًَيغ 

  دػشَس القول هذيشر ثحشاى دس سٍاثظ فوَهي 

  سـىيل سين خجشًگبساى ثحشاى ثب آهَصؽ ّبي الصم 

  يي ؿبخق ّبي اسصيبثي ٍ فولىشدي سٍاثظ فوَهيقيس 

  َهيسذٍيي ثشًبهِ خبهـ اػششاسظيه سٍاثظ فو 

   ِؿيَُ ًبهِ هضايب ٍ فَق القبدُ حشفِ اي ؿبغليي سٍاثظ فوَهيسْي 

  خبهـ ِدس يه هدوَف خوـ آٍسي دػشَس القول ّب، هلَثبر ٍ آئيي ًبهِ ّبي سٍاثظ فوَهي 

  آئيي ًبهِ سدليل ٍ سـَيك دس حَصُ سٍاثظ فوَهي 

   سخللي داخل ٍ خبسج وـَس ثشگضاسي سَسّبي فلوي ٍ 

   ٍاحذّبي سبثقِ داًـگبُ ّب ّبي ديـٌْبدار، سبثلَّبي افالًبر ٍ ػش دسةعشح ػبهبًذّي كٌذٍق 

  ُسذٍيي دػشَس القول وويشِ ديـگيشي فشٌّگي، اخشوبفي ٍ اسسجبعبر داًـگب 
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 هقذهِ : 

ِ يبسي هي دّذ ويفيز يىي اص فَاهل هْوي وِ دس ديـجشد اّذاف ٍ ػشًَؿز يه ػبصهبى اّويز ٍ اسصؽ اػبػي داسد ٍ آى سا دس ًيل ثِ اّذاف هشثَع

 ى دس اسسجبط اػز.آػبصهبى ثب افشاد حميمي ٍ حمَلي ٍ افىبس فوَهي خبهقِ اي اػز وِ ثب ساثغِ آى 

سجبعبر ايي ًيبص ّش اًذاصُ ايي اسسجبط هؼشحىن سش ٍ گؼششدُ سش ثبؿذ آى ػبصهبى دس دػشيبثي ثِ اّذاف خَد هَفك سش خَاّذ ثَد چشا وِ اهشٍصُ ٍ دس فلش اس

 وِ دل اسسجبعي ثيي ػبصهبى ٍ هخبعجيي دسٍى ٍ ثشٍى ػبصهبًي اػز ثشعشف وشدُ اػز. "سٍاثظ فوَهي  "فِ اي ثؼيبس هْن ٍ حؼبع ثِ ًبم سا حش

سا دس ثش هي گيشد، ًمؾ سٍاثظ  ٍ هؼئَليي وبسوٌبى ،دس داًـگبُ وِ عيف گؼششدُ اي اص هخبعجيي فبم ٍ خبف ؿبهل : اػبسيذ، هحمميي، داًـدَيبى، هشدم

ّن، ّوىبسي ٍ افشوبد هشمبثل، خلت هـبسوز ّوِ خبًجِ هخبعجبى دس ساػشبي ديـجشد بفوَهي ثشاي اعالؿ سػبًي ٍ اعالؿ يبثي ثِ ٌّگبم، ايدبد ثؼشش سف

حبئض اّويز  ،سَػقِ ٍ دـشيجبًي ، اخشوبفي،هجبحث اهَصؿي، دسهبًي، ثْذاؿشي، دضٍّـي، داًـدَيي، فشٌّگيًؾبم ػالهز، ػيبػز ّب، ثشًبهِ ّب ٍ اّذاف 

 اػز ٍ ايي سٌْب ثب ٍخَد يه سٍاثظ فوَهي دَيب ٍ هٌؼدن اهىبى دزيش اػز،

داًـگبُ خْز اًؼدبم ٍ اًدبم سػبلز خغيش خَد ثب سىيِ ثش ػبصهبًذّي هٌبػت سـىيالسي، هذيشيز فلوي)سخللي(، ثشًبهِ فول لزا سٍاثظ فوَهي  

ًچِ گفشِ ؿذ ٍؽبئف ريل سا دس ػغح هذيشيشي ثِ فْذُ داسد وِ فالٍُ ثش آى دس ثخؾ ّبي هـخق ٍ سفبيز اكَل اخالق حشفِ اي ثشاي دػشيبثي ثِ آ

 هي ثبؿذ. هذٍى ثلشي ٍ هؼشٌذ ػبصي ًيض داساي ؿشح ٍؽبئف -هغبلقبر افىبس فوَهي، سجليغبر، اًشـبسار، ػوقي ،اسسجبعبر، ثشًبهِ سيضي

 ضرح ٍظایف : 

  ،ثشًبهِ ّبي هٌبػت ثشاي اًقىبع اّذاف، ػيبػز ّب، ثشًبهِ ّب ٍ فقبليز ّبي داًـگبُ ثِ سػبًِ ّب ٍ ؿيَُ ّب ٍ  دثشًبهِ سيضي ٍ وبسثشػيبػشگزاسي

 خبهقِ

  ٍ ثشًبهِ سيضي، ّوبٌّگي ٍ ّذايز فقبليز ّبي سٍاثظ فوَهي داًـگبُ دس ساػشبي ػيبػز گزاسي ّب ٍ ثشًبهِ سيضي ّبي هشوض سٍاثظ فوَهي

 ب ٍ دػشَس القول ّبي اثالغياعالؿ سػبًي ٍصسار هشجَؿ ٍ آئيي ًبهِ ّ

 · ايفبي ًمؾ ػخٌگَئي داًـگبُ ثِ هٌؾَس ثشلشاسي اسسجبط ثب سػبًِ ّبي اسسجبط خوقي خْز اعالؿ سػبًي داًـگبُ ثِ هشدم. 

 اسسمبء اسسجبعبر داًـگبُ ثب ػبصهبى ّب ٍ ًْبدّبي هخشلف دس هحذٍدُ ٍؽبئف هحَلِ ايدبد ٍ. 

 · ّبي اخشلبكي ٍ فوَهي ثشًبهِ سيضي، ّذايز ٍ اخشاي هاللبر. 

 اًشخبة هـبٍساى اص كبحت ًؾشاى، وبسؿٌبػبى ٍ هشخللبى اص داخل ٍ خبسج داًـگبُ ثب اًگيضُ سمَيز اسسجبعبر، اسسمبء ػغح ًَآٍسي ٍ خالليز 

 .دس سٍاثظ فوَهي ٍ افشالي خبيگبُ داًـگبُ دس افىبس فوَهي

   اٍلَيز ّب ٍ سئَع ثشًبهِ ٍ الذاهبرسْيِ ٍ سذٍيي ثشًبهِ فول ػبالًِ سٍاثظ فوَهي ثب سقييي. 

  ُفضَيز دس ؿَساّبي ػيبػز گزاسي ٍ ثشًبهِ سيضي داًـگبُ ثِ هٌؾَس آگبّي اص ػيبػز ّب، خظ هـي ّب، ثشًبهِ ّب ٍ سًٍذ فقبليز ّبي داًـگب 

 بعت داًـگبُ ثِ آًْبٍ ًيض اًقىبع اًشؾبسار گشٍُ ّبي ري ًفَر ٍ هخ ٍ اًقىبع ثِ هَلـ فولىشد داًـگبُ ثِ سػبًِ ّب ٍ هشدم

 اسائِ ًؾشار هـَسسي ثِ سيبػز داًـگبُ دس صهيٌِ چگًَگي اًقىبع الذاهبر ٍ فقبليز ّبي داًـگبُ ثِ سػبًِ ّب ٍ هشدم. 

 اثالك حىن اًشلبة هؼئَل سٍاثظ فوَهي دس هشاوض سبثقِ داًـگبُ ثٌب ثش ديـٌْبد هذيش هشوض 

 اػن گشاهي داؿز ايبم هخشلف ٍ هٌبػجز ّبي ٍيظُهـبسوز دس ثشًبهِ سيضي ػويٌبسّب، ّوبيؾ ّب ٍ هش. 

 ِعشاحي ٍ سذٍيي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ثشاي وبسوٌبى سٍاثظ فوَهي داًـگبُ ٍ ساثغيي هشاوض سبثق. 

 سذٍيي ٍ اثالك دػشَس القول ّب ٍ ًؾبم ّبي اخشائي سٍاثظ فوَهي ٍ ًؾبسر ثش حؼي اخشاي آى 

 َهي ّبي سبثقِ داًـگبُ ٍ اسائِ گضاسؽ ثِ همبم هبفَقاسائِ گضاسؽ فولىشد اص فقبليز ّبي سٍاثظ فو. 
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 ػبصي اسىبي  ثشًبهِ سيضي ٍ اخشاي دشٍطُ ّبي افىبسػٌدي، سضبيز ػٌدي، سحليل هحشَا ٍ ػبيش سٍؿْبي هغبلقِ افىبس فوَهي ثشاي ثؼشش

 هذيشاى داًـگبُ.ّبي هخبعت ثِ ض دسيبفز فاليك ٍ خَاػشِ ّبي گشٍُ فقبليشْبي سٍاثظ فوَهي ثش سحميك فلوي ٍ ًي

 ٍثيبًيِ ّب، اعالفيِ ّب، آگْي ّب ٍ سْيِ دبػخ الصم دس هَاسد ضشٍسي خْز اًقىبع دس سػبًِ ّبي خوقي ٍ هغجَفبر سكذ. 

 .سـىيل ػشبد ثشگضاسي ّفشِ ػالهز دس داًـگبُ ٍ دثيشي آى 

 ظ فوَهيضاسي ًوبيـگبُ دس حيغِ ٍؽبيف سٍاثگػيبػز گزاسي، ثشًبهِ سيضي ٍ ّوبٌّگي ثِ هٌؾَس ثش. 

 ُثشًبهِ سيضي ٍ اخشاي ػيبػز ّبي خجشي، سجليغبسي، اًشـبساسي ٍ هغبلقبسي دس حَصُ سٍاثظ فوَهي داًـگب. 

  ،ثشًبهِ سيضي، سذٍيي ٍ ّوبٌّگي ثشًبهِ ّبي هلبحجِ هؼئَالى داًـگبُ ثب وليِ سػبًِ ّبي گشٍّي هشٌبػت ثب اٍلَيز ّبي داًـگبُ ػيبػز گزاسي

 .ٍ ًيبص افىبس فوَهي

 دبد اسسجبط هجشٌي ثش حؼي سفبّن ثيي هشدم، وبسوٌبى، داًـدَيبى ٍ هؼئَالى داًـگبُاي. 

 ِثشًبهِ سيضي ٍ ّوىبسي خْز ثشگضاسي وٌفشاًغ ّب، ػويٌبسّب، خـٌَاسُ ّب ٍ هلبحجِ ّب دس داًـگبُ ٍ هشاوض سبثق. 

  هلي ٍ هزّجي دس داًـگبُ ٍ ّوىبسي ثب ػشبدّبي ٍيظُ ثشگضاسي هشاػن ٍ هٌبػجز ّبيوبسگشٍُ ّبي وبسي سـىيل. 

 اًشـبس ًـشيِ ّبي داخلي، ثشٍى ػبصهبًي ٍ اًَاؿ ًـشيِ ّبي هَسدي. 

 ُسْيِ ٍ سٌؾين گضاسؽ ّبي سحليلي اص ثبصسبة فقبليز ّبي داًـگب. 

 ِسدْيض ٍ سَػقِ ًيشٍي اًؼبًي ٍ ثشسػي ٍ سقييي ًيبصّبي آهَصؿي وبسوٌبى سٍاثظ فوَهي داًـگبُ ٍ هشاوض سبثق. 

 ـگبُ ٍ اسصيبثي فولىشد ػبالًِ آىايدبد ّو ٍاثظ فوَهي ٍاحذّبي سبثقِ دًا  .ّب بٌّگي، ّذايز ٍ ًؾبسر ثش س

 ُ(هبفَق)همبم  اًدبم ٍ ديگيشي ػبيش ٍؽبيف هحَلِ اص ػَي سئيغ داًـگب 

 

 : اّن فعاليت ّا ٍ عولكرد رٍابط عوَهی داًطگاُ علَم پسضكی ٍ خذهات بْذاضتی درهاًی زًجاى گسارش اجوالی

 دٍسُ ٍ ّوبٌّگي ثشًبهِ ّبي ثضسگذاؿز ّفشِ ػالهز وِ ثب سَخِ ثِ فقبليشْبي اًدبم ؿذُ دس ثخؾ ّبي هخشلف دس ساػشبي سحمك  11ي ثيشد

وؼت سسجِ اٍل اسسجبعبر سػبًِ اي ٍ  84ٍ وؼت سسجِ ػَم وـَسي دس ػبل  83اّذاف ّفشِ ػالهز داًـگبُ هَفك ثِ وؼت سسجِ اٍل دس ػبل 

 داًـگبُ ٍ داًـىذُ گشديذ. 42 دس ثيي 86دس ػبل 

 فيبدر اص ثيوبساى ثؼششي دس ثيوبسػشبى ٍليقلش )فح( دس ّفشِ ػالهز                ػخٌشاًي لجل اص خغجِ ّبي ًوبص خوقِ دس ّفشِ ػالهز 

 ٍص هقلن گشاهيذاؿز يبد ٍ ّوىبسي ٍ ّوبٌّگي ٍ حضَس فقبل ٍ اخشاي ثشًبهِ ّبي سمَين فشٌّگي ػبل ثِ ٍيظُ هٌبػجز ّبي عَل ػبل اص خولِ س

خبعشُ داًـوٌذ فشصاًِ ٍ اػشبد ؿْيذ هشسضي هغْشي ٍ سدليل اص اػبسيذ ًوًَِ ، سٍص دشػشبس ٍ ٍالدر ثب ػقبدر صيٌت وجشي )ع( ثضسگذاؿز 
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ِّ فدش اًمالة ايبم اسسحبل هلىَسي اهبم ساحل ، سٍص صى ٍ سٍص ٍالدر حضشر صّشا)ع( ٍ اهبم خويٌي ثٌيبًگزاس خوَْسي اػالهي ايشاى ، د

 اػالهي ٍ ....

 .ُّوىبسي ٍ هؼئَليز وويشِ اعالؿ سػبًي، ّوبيؾ ّب ، ػويٌبسّبي ػشاػشي ، فلوي ٍ دظٍّـي ثشگضاس ؿذُ دس داًـگب 

 ثب اػشىجبس ساّذيوبيي ّب ، سٍص هجبسصُ  ،كذٍس اعالفيِ ٍ ثيبًيِ ّب دس هٌبػجز ّبي هخشلف دس عَل ػبل ثِ ٍيظُ سٍص لذع ، دِّ فدش اًمالة اػالهي

خْبًي، حوبيز اص هشدم غضُ، افششام ثِ ّشه حشهز لشآى وشين ٍ ديبهجش افؾن )ف( ٍ حشم ائوِ )ؿ( ٍ اكحبة ديبهجش )ف( ٍ حوبيز اص 

 هشدم ثحشيي ٍ حوبيز اص ٍاليز ٍ ًؾبم همذع خوَْسي اػالهي دس خشيبًْبي اػشىجبسي.

 

  

 ّبي هخشلف داًـگبُ ثِ ٍيظُ دس خْز ثشلشاي اسسجبعبر ثشٍى ػبصهبًي ٍ اسائِ  دَؿؾ خجشي ، ػوقي ثلشي ٍ هؼشٌذ ػبصي فقبليشْبي ثخؾ

 فولىشدّب دس هٌبػجز ّب ٍ ثشًبهِ ّبي والى اػشبًي ٍ وـَسي

 ... ٍ دس ثخؾ سجليغبر سْيِ ٍ ًلت دالوبسدّب، اعالفيِ ، ثيلجشدّب ٍ ثٌشّب 

 ّ ُب، ثيوبسػشبًْب ، هشاوض ثْذاؿشي دسهبًي ، خبًِ ّبي ثْذاؿز ، هشاوض اٍسطاًغ ، ثشگضاسي ٍ ّوبٌّگي افششبح دشٍط ُ ّبي فوشاًي اص خولِ داًـىذ

ر سدْيضار ٍ دػشگبّْبي ديـشفشِ دضؿىي دس هٌبػجشْب ثِ ٍيظُ ّفشِ دٍلز ، ايبم ا... دِّ فدش ٍ ّفشِ ػالهز دس ػفشّبي دشخيش ٍ ثشوز همبهب

 فبلي وـَسي ٍ ٍصاسر هشجَؿ ثِ اػشبى صًدبى .

  ٍ اعالؿ سػبًي ٍ اخشاي ثشًبهِ ّبي هشثَط ثِ سٍاثظ فوَهي دس ثخؾ دسٍى ثخـي ٍ ثشٍى ثخـي.اعالؿ يبثي 

 .سْيِ ٍيظُ ًبهِ دس هٌبػجز ّبي هخشلف 

  دس ثخؾ ّبي هشسجظ ثب داًـگبُ ٍ دس كَسر لضٍم سْيِ خَاثيِ خْز هَاسد  "سػبًِ ٍ ػالهز "سْيِ ثشيذُ خشايذ هحلي ٍ ػشاػشي ثب فٌَاى

 ريشثظ .

 س ثشگضاسي ٍيظُ ثشًبهِ سدليل اص ثشسشيي ّبي داًـدَيي دس ثخؾ ّبي فشٌّگي ، فلوي ٍ دظٍّـي ٍ ٍيظُ ثشًبهِ هبُ هجبسن سهضبى.ّوىبسي د 

 ِثشگضاسي ًوبيـگبُ دس هٌبػجشْبي هخشلف اص خولِ ّفشِ دٍلز ، دِّ فدش، ّفشِ دظٍّؾ ٍ حؼت هَسد دس ػويٌبسّب ٍ ّوبيؾ ّب دس ساػشبي اسائ 

 ز ّب ٍ ثش ًبهِ ّبي اػششاسظيه داًـگبُ.فولىشد ، فقبلي
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  اعالؿ سػبًي ٍ سجييي دػشبٍسدّبي دٍلز ٍ دػشگبّْبي اخشايي» ؿشوز فقبل دس ًوبيـگبّْبي اػشبًي ٍ وـَسي.» 

 شٌّگي ٍ فضَيز دس وويشِ سٍاثظ فوَهي ، فشٌّگي ٍ سجليغبسي ػفشدشخيش ٍ ثشوز همبهبر وـَسي ثِ اػشبى صًدبى وِ ثب سَخِ ثِ فقبليشْبي ف

 اعالؿ سػبًي ٍ فقبليشْبي هشسجظ، داًـگبُ اص خولِ دػشگبّْبي ثشسش دس ايي هَاسد ثَدُ اػز.

 ولىشد ٍ ثشلشاي اسسجبط ثؼيبس خَة ٍ فقبل ثب هغجَفبر ٍ سػبًِ ّبي گشٍّي دس سٌَيش افىبس فوَهي، دس دَؿؾ خجشي ثشًبهِ  دس اسائِ ثشًبهِ ّب ، ف

 هخشلف.دػشبٍسدّبي داًـگبُ دس ثخؾ ّبي 

  .ُديـٌْبد ٍ ديگيشي چبسر ػبصهبًي ٍ ؿشح ٍؽبيف هذيشيز سٍاثظ فوَهي اص ٍاحذّبي ريشثظ ٍ ديـٌْبد ثشاي دػشَس وبس ّيأر اهٌبء داًـگب 

 عالؿ دس وٌبس ّش يه اص دشٍطُ ّب ثَيظُ دشٍطُ ّبئي وِ دس ػغح هلي هغشح هي ثبؿٌذٍ آهبدُ ثْشُ ثشداسي ٍ افششبح هي ؿًَذ عشح اعالؿ يبثي ٍ ا

 سػبًي دس ًؾش گشفشِ هي ؿَد ثب فوليبسي ٍ اخشائي ًوَدى هَاسدي ديؾ ثيٌي ؿذُ دس فشآيٌذ هشثَعِ دس هقشفي دشٍطُ ٍ اًقىبع اخجبس حذاوثش

 ثْشُ هٌذي الصم كَسر گيشد .

 ّبيي وِ ثب هَضَفبر ؿشوز فقبل دس ؿَساي ّوبٌّگي سٍاثظ فوَهي دػشگبّْبي اخشائي ٍ ؿَساي اعالؿ سػبًي اػشبى، ّوچٌيي دس ثشًبه ِ

اعالؿ سػبًي ٍ سٍاثظ فوَهي ثَدُ ٍ دس دػشگبّْبي ديگش اخشاء هي ؿَد ٍ ثب دفَر لجلي كَسر هي گيشد وِ ضوي عشح هجبحث هشثَعِ 

 سَفيمبر داًـگبُ اسائِ هي ؿَد.

 اثالك دػشَس القول ًحَُ اسسجبط ثب سػبًِ ّب 

 ثِ ٍاحذّب خْز الذام الصم اثالك گشديذُ ٍ ثب سَخِ ثِ خذٍل صهبى ثٌذي ثشًبهِ ّب اخشا ؿذُ سمَين ػبالًِ هٌبػجشْبي فشٌّگي ، هلي ٍ هزّجي سْي ٍ ِ

 اػز.

 حؼت سمَين ػبالًِ ثَيظُ دس هٌبػجشْبي ػشاػشي ٍ افششبحيِ ّب اخجبس ٍيظُ ٍ سْيِ وليخ، فيلن، سدشسبط آگْي اص سَاًوٌذي ّب ، هَفميز ّب  ٍ

 ّفشِ ػالهز ، دِّ هجبسن فدش اًمالة اػالهي ٍ فشآيٌذ ساُ اًذاصي ٍ ثْشُ ثشداسي اص دشٍطُ ّب .دػشبٍسدّبي داًـگبُ دس ّفشِ دٍلز ، 

  دَؿؾ خجشي ٍ سلَيشي وليِ هٌبػجشْب وِ ضوي اسػبل ثشاي سػبًِ ّب خْز ؿَساي اعالؿ سػبًي اػشبى ًيض اسػبل هي ؿَد ٍ دس آسؿيَ خْز

 ًيبصهٌذيْبي ثقذي ًگْذاسي هي ؿَد.

 ضَس هؼئَليي داًـگبُ دس ثشًبهِ صًذُ هشدم ٍ هؼئَليي كذاٍ ػيوب ، ثخؾ ساديَ ٍ سلَيضيَى وِ ثخـي اص ثشًبهِ اسائِ ثشًبهِ ّب ٍ سذٍيي ثشًبهِ ح

 فقبليشْبي داًـگبُ ثَدُ ٍ ثخـي ًيض دبػخگَئي ثِ ػئَاالر هشدهي اػز.

  دسٍى  هَسد فضَيز دس ؿَساّب ٍ وويشِ ّبيحضَس هٌؾن ٍ هؼشوش هذيشيز سٍاثظ فوَهي دس خلؼبر ؿَساي فشٌّگي ٍ ّيأر سئيؼِ ٍ حؼت

 ثخـي ٍ ثشٍى ثخـي.
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 ػن فقبليز ّب ٍ فولىشدّب ٍ سَاًوٌذيْبي داًـگبُ ٍ ّوچٌيي حوبيشْب ٍ الذاهبر ٍصاسر هشجَؿ دس اهش ثْذاؿز دسهبى ٍ آهَصؽ دضؿىي دس هشا

 ّبي ولي داًـگبُ ثب آهبس همبيؼِ اي ٍ هؼشٌذ اسائِ هي ؿَد.

  اًدبم هلبحجِ هغجَفبسي ثِ كَسر دٍسُ اي ٍ هؼشوش سٌؾين ٍ دس اثشذاي هلبحجِ گضاسؽ فقبليز ّب ٍ فولىشد ّب ٍ ثشًبهِ ّبي داًـگبُ سَػظ

 هؼئَليي هحششم اسائِ هي ؿَد.

  ثِ فٌَاى هذيش سٍاثظ فوَهي دس خلؼبر والى اػشبًي ٍ ثشٍى ثخـي حؼت هَسد وِ داًـگبُ ٍ ثشًبهِ ّبي اسائِ گضاسؽ فولىشد ٍ فقبليز ّب

 داؿشٌذ. ًوبيٌذُ سئيغ داًـگبُ حضَس

 .ديذاس حضَسي دس دفبسش سػبًِ ّب 

 ديگيشي اسػبل هشي وَسبُ ثب هَضَفبر ػالهز ٍ آهبس ٍ اسلبم هشثَعِ ٍ اًشؾبسار داًـگبُ دس هٌبػجشْبي هخشلف ثشاي هؼئَليي. 

 سـىيل ؿَساي ثيي ثخـي سٍاثظ فوَهي ّبي هشسجظ ثب حَصُ ػالهز اػشبى صًدبى 

 ثب  سذٍيي عشح خبهـ اعالؿ سػبًي ٍ اعالؿ يبثي داًـگبُ ثب سـىيل وويشِ هقبًٍز ّب، داًـىذُ ّب، ؿجىِ ّبي ثْذاؿز ٍ دسهبى، ثيوبسػشبى ّب

سقبهل ثب سػبًِ ّب ٍ ، ( لجل، حيي ٍ ثقذ اص اخشاء)  ّبػبًي ثشًبهِ ّب ٍ دشٍطُ دس هحَس ديَػز اعالؿ ساص خولِ فٌبٍيي ٍ صهيٌِ ّبي سقييي ؿذُ 

 ، ثخؾ آهَصؽ هٌبثـ اًؼبًي، هخبعجيي ٍ اسسجبعبر هشدهي ، اسسجبعبر خوقي، چبح ٍ ًـش، ثخؾ الىششًٍيه ٍ سىٌَلَطي هٌبػت سػبًِ اي

دخؾ صًذُ اخجبس ٍ ، فضبػبصي فوَهي، ًوبيـگبُ اعالؿ سػبًي هحيغي، ػبهبًذّي سبثلَّب ٍ، ثبًه اعالفبسي داًـگبُ ٍ سمَين فشٌّگي ػالهز

 ضجظ ٍ دخؾاػشَديَ ثشًبهِ ّبي داًـگبُ دس ايٌششًز ٍ ديؾ ثيٌي ايدبد دػشَس القول 
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 افتتاح پایگاُ خبری ٍ اطالع رساًی ٍب دا زًجاى بِ عٌَاى اٍليي هرکس استاًی :

ؿ سػبًي ٍة دا وـَسي، ٍة دا هشوض صًدبى ثِ فٌَاى اٍليي هشوض اػشبًي افششبح ؿذ ٍ ايي اهىبى سا ثشاي داًـگبُ ثقذ اص ساُ اًذاصي دبيگبُ خجشي ٍ اعال

شش، ّضيٌِ فشاّن ًوَد وِ ثِ فٌَاى يه ؽشفيز خذيذ ثب داؿشي ٍيظگي ّبي هبًٌذ ػشفز دس اهش اعالؿ سػبًي ٍ اعالؿ يبثي، ػَْلز دػششػي، فشاگيشي ثيـ

ٍ ؿجبًِ سٍصي ّن دس حَصُ اعالؿ سػبًي ٍ اخجبس ٍ ّن دس حَصُ فشٌّگ ػبصي همَلِ ّبي ػالهز ٍ آهَصؽ ّوگبًي يه ؽشفيز ّبي ون، ثب سذاٍم 

بًِ ّبي حذاوثشي سا ايدبد وٌذ ٍ ثِ فٌَاى هٌجـ غٌي ٍ ٍػيقي دس حَصُ ػالهز اػشبى ثشاي هخبعجيي ٍ سػبًِ ّب سػبلز ّبي خَد سا دس وٌبس ػبيش سػ

خجش دس فضبي سػبًِ اي ًَؿشبسي،  8الي  7اًدبم دّذ وِ داًـگبُ سَاًؼشِ ثب داؿشي ايي ؽشفيز ٍ ثشًبهِ ّبي سػبًِ اي سٍصاًِ  اخشوبفي ٍ گشٍّي

 خجشگضاسي ّب ٍ فضبي هدبصي داؿشِ ثبؿذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سػبًِ اي دشچن ٍة دا ثِ خجشگضاسي ّبي ايشًب، ايؼٌب، فبسع، هْش، ؿجؼشبى  سقبهل ٍ اسسجبعبر ساػشبي سد

 ء شداّذا خجشگضاسي ثِ آًبى  عي ديذاسي دس دفبسشداًؾ آهَصي   ٍؿجىِ خجش داًـدَ 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب هقشفي هشخلليي، وبسؿٌبػبى ٍ هؼئَليي ثب سَخِ ثِ فٌَاى سٍص اػشخشاج سمَين هٌبػجز ّبي عَل ػبل ٍ سْيِ خذٍل هبّبًِ اسسجبعبر سػبًِ اي ث

ي سقييي هَضَؿ دس اخشيبس وليِ سػبًِ ّبي گشٍّي لشاس هي گيشد ٍ خجشًگبساى فضيض هؼشميوب ثب سَخِ ثِ ّوبٌّگي ثِ فول آهذُ ثب اؿخبف هقشف

دبم هي دٌّذ وِ وبسؿٌبػبى سٍاثظ فوَهي سٍصاًِ هجبحث ؿذُ اسسجبط ثشلشاس ًوَدُ ٍ دشداخز سػبًِ اي سا دس هحَس هَضَؿ سقييي ؿذُ اً

هٌذسج دس سػبًِ ّب سا احلبء ٍدس فشهز سػبًِ ٍ ػالهز داًـگبُ ثشاي هؼئَليي سا دس عَل سٍص ٍ دس دبيبى ّش هبُ يه هدوَفِ گشدآٍسي هي 

 هَضَؿ ٍ خجش دس سػبًِ ّب داسد. 6الي  5ؿَد ثِ عَسي وِ ثب ايي فشآيٌذ داًـگبُ، سٍصاًِ 

 ي ؿشوز فقبل دس ًوبيـگبُ ّبي اػشبًي ٍ وـَسي دس ساػشبي اعالؿ سػبًي، سجييي ٍ ثيبى سَاًوٌذي ّب، فولىشد ٍ ؽشفيز ّبي خذيذ ٍ ثشًبهِ ّب

آسي داًـگبُ ثب ؿيَُ ّبي هشٌَؿ ٍ ثب هـبسوز ّوِ حَصُ ّبي ػشبدي داًـگبُ وِ ايي ّوذلي ٍ ّوىبسي هدوَفِ داًـگبُ هَخت وؼت سسجِ 

 وـَسي ٍ اػشبًي ؿذُ اػز. ّبي ثشسش

  ٍ حضَس فقبل دس وويشِ سـشيفبر ٍ سـَيمبر داًـگبُ ثِ عَسي وِ وليِ هٌبػجز ّبي عَل ػبل ثِ هؼئَليز ٍاحذ ريشثظ ثب ثشًبهِ سيضي عشح

ظ فوَهي ًمؾ سمؼين وبس الصم دس ايي وويشِ اًدبم ٍ فشآيٌذّبي ثشگضاسي هٌبػجز هشثَعِ اخشايي هي ؿَد وِ ؿبغليي حَصُ هذيشيز سٍاث

 ؿبيؼشِ اي دس فوليبسي ًوَدى هلَثبر وويشِ ايفب هي وٌٌذ.
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 ؾ سذٍيي ثشًبهِ ّبي هشدهي ثب حضَس همبم فبلي داًـگبُ اص خولِ ؿشوز دس هشاػن، خلؼبر ٍ ثشًبهِ ّبي خيشيِ ّب، ديذاس ثب ثيوبساى سحز دَؿ 

خبًجبصاى ٍ آصادگبى فضيض، ديذاس ٍ فيبدر اص سَاى خَاّبى سحز  خيشيِ ّبي حَصُ ػالهز، ديذاس ثب خبًَادُ ّبي هقؾن ؿْذاي گشاًمذس،

 دَؿؾ وويشِ اهذاد اهبم خويٌي)سُ( ٍ ػبصهبى ثْضيؼشي ٍ فيبدر اص ثيوبساى ثؼششي دس ثيوبسػشبى ّب ٍ هٌبػجز ّبي هشثَعِ.

 

 

 ثبس  7ش ثشخَسداس اػشبى ثِ ًحَي وِ ثب ؿشوز دس هدبلغ يبدثَد، ّوبٌّگي حضَس سين فَق سخللي خشاحي سشهيوي ٍ دالػشيه دس هٌبعك غي

 فول خشاحي ثِ عَس وبهال سايگبى اًدبم دادُ اًذ. 152ٍيضيز ٍ  800هشاخقِ ثِ ؿْشػشبى ّبي سبثقِ 

 

 

  فٌَاى ًيبصّبي آهَصؿي احلبء ٍ اٍلَيز ثٌذي  62* الصم ثِ روش اػز دس ساػشبي سَاًوٌذػبصي ّوىبساى ؿبغل دس حَصُ سٍاثظ فوَهي ثيؾ اص

 دٍسُ ثب سَخِ ثِ ػمف آهَصؿي هلَة ٍ سبوٌَى ثشگضاس ؿذُ ٍ هي ؿَد.  6الي  5؛ وِ ػبليبًِ گشديذ
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 : از جولِ ًفر ضرکت کٌٌذُ 888ٍعوَهی هجوَعا با  برًاهِ ّای آهَزضی کٌگرُ ّای بيي الوللی ٍ کطَریدٍرُ تخصصی ٍ 

 ل ٍ هجبًي اعالؿ سػبًي، اكَل ثبيگبًي، اكَل ٍ هجبًي : اكَل گضاسؽ ًَيؼي، ؿٌَد كَسي ٍ سلَيشي، اكَبرگساری دٍرُ ّای تخصصی

دٍسُ سَخيْي ثيي ثخـي سٍاثظ فوَهي ّبي داًـگبُ،  سػبًي عشح خبهـ اعالؿاسسجبط خوقي، خجشًَيؼي، ثشًبهِ سيضي دس سٍاثظ فوَهي، 

 حَصُ ػالهز ٍ ثشسػي ًمؾ سٍاثظ فوَهي دس هٌْذػي فشٌّگي ٍ اخشوبفي

 

 :ح آهَصؽ خبًَادُ، آصهَى آًفلَآًضاي ًَؿ عش ضرکت در دٍرُ ّای عوَهیA  ًوبصؿٌبػي، ّوبيؾ ثبًىذاسي الىششًٍيه، هْبسسْبي ،

فشصًذدشٍسي، ًـؼز سخللي )عشح گفشوبى ّبي اًمالة ( دس خلَف خٌگ ًشم ٍ ديبهذّبي آى، دٍسُ هدبصي لبًَى ّذفوٌذ وشدى يبساًِ 

لشآى دظٍّي ٍ عت، احىبم ٍ آداة حدبة ٍ ففبف، دٍسُ ّفشگبًِ  ّب، لبًَى هذيشيز خذهبر وـَسي، اكالح الگَي هلشف، ّوبيؾ

ICDL  ِلشآى دظٍّي ٍ عت ثب سبويذ ثش اسسمب ػالهز، هْذٍيز ٍ   ، سٍخَاًي لشآى وشين، چشا ثبيذ دَؿيذُ ثبؿين،«ًؼين حىوز»، ٍاليز فمي

دشٍسي، ّوؼشاى ػبصگبس، عشح دضؿه خبًَادُ  آؿٌبئي ثب خبهقِ هْذٍي، حدبة ٍ ففبف ٍ فَاهل ػبصگبسي دس صًذگي، هْبسسْبي فشصًذ

ؿْشي، آؿٌبئي ثب ػبهبًِ اعالفبر ًؾبم اداسي، ثشسػي دػشَسالقولْبي آهَصؿي ٍصاسر، ؿٌبخز داًؾ ٍ ديـشفشْبي سٍص دًيب، كيبًز اص حمَق 

بي ديـگيشي اص ػَء هلشف ؿْشًٍذي)حدبة ٍ ففبف( دٍسُ هدبصي اهش ثِ هقشٍف ٍ ًْي اص هٌىش، حمَق ؿْشًٍذي ٍ ديبهذّب ٍ ساّىبسّ

 هَاد 

  ًفش اص  12هقشفي  ًفر از ّوكاراى رٍابط عوَهی در برًاهِ ّای آهَزضی کٌگرُ ّای بيي الوللی ٍ کطَری : 88ضرکت

ّوىبساى سٍاثظ فوَهي داًـگبُ ٍ ٍاحذّب سبثقِ خْز ؿشوز دس ؿـويي ػوذَصيَم ثيي الوللي سٍاثظ فوَهي ثب هحَس ثشسػي ًمؾ سٍاثظ 

سبثقِ خْز ؿشوز دس  يًفش اص ّوىبساى سٍاثظ فوَهي داًـگبُ ٍ ٍاحذّب 12س هٌْذػي فشٌّگي، اخشوبفي ٍ الشلبدي، هقشفي فوَهي د

سىٌيه ّبي عشاحي ساّجشد، سقييي سبوشيه ّب ٍ خظ هـي ّبي »ّفشويي ػوذَصيَم سٍاثظ فوَهي ٍ حضَس دس وبسگبّْبي آهَصؿي ثب فٌبٍيي 

خجشي  ًفش اص ّوىبساى سٍاثظ فوَهي، ساثغيي 10، هقشفي « ؿيَُ ّبي سقييي ًشبيح دس سٍاثظ فوَهي ػشآهذ»ٍ «اسسجبعي دس سٍاثظ فوَهي ػشآهذ

سبثقِ خْز  يًفش اص ّوىبساى سٍاثظ فوَهي داًـگبُ ٍ ٍاحذّب 10ٍ فٌبٍسي خْز دٍسُ آهَصؿي سٍاثظ فوَهي ٍ سػبًِ دس سْشاى، هقشفي 

ثشًبهِ سيضي اسسجبعي ٍ سقييي ًشبيح »وَهي ايشاى ٍ حضَس دس وبسگبّْبي آهَصؿي ثب فٌبٍيي ى سٍاثظ فآؿشوز دس ًخؼشيي دٍسُ آئيي ػشآهذ

ًفش اص ّوىبساى خْز ؿشوز دس دٍهيي وٌگشُ  4ٍ هقشفي « ػبصهبًذّي ٍ اخشا دس هذيشيز سٍاثظ فوَهي ػشآهذ»ٍ « دس سٍاثظ فوَهي ػشآهذ 

 «سٍاثظ فوَهي ٍ اسسجبعبر اػالهي»اًغ ثيي الوللي سٍاثظ فوَهي ثب هَضَؿ ثيي الوللي وبسگضاساى هؼلوبى سٍاثظ فوَهي ٍ ًْويي وٌفش



12 

 

 

ّوایص سراسری هذیراى رٍابط عوَهی ٍزارت بْذاضت، درهاى ٍ آهَزش پسضكی داًطگاُ ّای علَم پسضكی کطَر ٍ سازهاى 

 ّای تابعِ در زًجاى، در سالهت کاهل برگسار ضذ.

سٍاثظ فوَهي اص عشف خٌبة آلبي دوشش سحين ػشٍسي سيبػز هحششم داًـگبُ ٍ لبئن همبم ٍصيش دس اػشبى دغ اص لجَلي هيضثبًي ّوبيؾ ػشاػشي هذيشاى 

سٍػبي داًـگبّْبي فلَم دضؿىي وـَس ٍ فٌبيبر خبكِ همبم فبلي ٍصاسر هشجَؿ ثِ حَصُ سٍاثظ فوَهي  ٍ افالم سػوي  89دس اخالع هشداد هبُ ػبل 

يز هحششم سٍاثظ فوَهي ٍصاسر هشجَؿ خٌبة آلبي دوشش ػيذ حويذ حؼيٌي، ثالفبكلِ وويشِ اخشائي ثب فضَيز ّوبيؾ اص اٍاخش هشداد هبُ اص عشف هذيش

م ثب ّوىبساى هحششم ٍ ثب سدشثِ سٍاثظ فوَهي ٍ ػبيش حَصُ ّبي داًـگبُ سـىيل ٍ ضوي ّوبٌّگي ًْبئي ثب سٍاثظ فوَهي ٍصاسر هشجَؿ الذاهبر الص

بة آلبي دوشش سحين ػشٍسي سئيغ هحششم داًـگبُ ٍ لبئن همبم ٍصيش دس اػشبى، افضبي هحششم ّيبر سئيؼِ داًـگبُ ٍ حوبيشْبي ؿبيؼشِ هبدي ٍ هقٌَي خٌ

ًي خٌبة آلبي دوشش ػيذ حويذ حؼيٌي هذيش هحششم سٍاثظ فوَهي ٍصاسر هشجَؿ كَسر گشفز ٍ هبيِ خشػٌذي ّوىبساى سٍاثظ فوَهي داًـگبُ دس هيضثب

ى فشاّن ؿذ وِ ثبس ديگش ػقبدر يبسيوبى ًوبيذ ٍ ثب اػشقبًز اص خذاًٍذ لبدس هشقبل ثشاي اسسمبء داًؾ، في ٍ هذيشيز حشفِ ايي ّوبيؾ گشديذ ٍهَخجبر آ

ظ فوَهي سٍاثظ فوَهي گشد ّن آيين ٍ ثشاي سَاًوٌذؿذى، سجبدل سدبسة، آهَصُ ّبي خذيذ في آٍسي گبهْبي ثلٌذ ثش داسين وِ ايي ثبس ثب هحَسيز سٍاث

ؿَسا ّبي سٍاثظ فوَهي ثِ ّذف اكلي وِ ّوبًب سَاًوٌذ ؿذى دس داًؾ ٍ هْبسر حشفِ اي سٍاثظ فوَهي اػز دػز يبثين ٍ افشوبد ٍ  الىششًٍيه ٍ

ٍ  سضبيز هشدم فضيضهبى وِ گيشًذگبى اكلي خذهز هب ّؼشٌذ فشاّن ػبصين ٍ اص ٍيظگيْبي ديگش ايي ّوبيؾ حضَس افضبي هحششم ؿَساي اداسي اػشبى

ثِ لحبػ ايٌىِ ًگشؽ ٍ حوبيشْبي هذيشى اسؿذ ٍ سَاًوٌذ ي هشَليبى سٍاثظ فوَهي دس ساػشبي حفؼ ٍ  ذس دػشگبّْبي اخشائي اػشبى اػزهذيشاى گشاًم

د وِ لشيت اسسمبء ٍ اّويز خبيگبُ سٍاثظ فوَهي هَسد سبويذ ثَدُ سب سػبلشْب، هبهَسيشْب ٍ ٍؽبيف ايي حشفِ ثب دلز، ػشفز ٍ اخالق سجييي ٍ هحمك ؿَ

 هي سَاى ثِ هَاسد ريل اؿبسُ ًوَد : ّوبيؾ ّوبيؾ فوليبسي گشديذ وِ اص ًىبر ثشخؼشِ ايي دس فشآيٌذ  16فٌَاى فقبليز دس لبلت  660

  فبلي ٍصاسر دس ّوبيؾ همبم لشائز ديبم 

 ثشگضاسي ًوبيـگبُ خبًجي اص فولىشد داًـگبُ ّب دس حَصُ سٍاثظ فوَهي 

 س دس ايي ّوبيؾاخشاي ػشٍد سٍاثظ فوَهي ثشاي اٍليي ثب 

 سًٍوبئي اص سوجش ّوبيؾ 

 دخؾ هؼشمين هشاػن افششبحيِ ّوبيؾ اص ايٌششًز 

 اخشاي ثشًبهِ ّبي گشدؿگشي ٍ فشٌّگي 

 اعالؿ سػبًي گؼششدُ دس ساثغِ ثب خبيگبُ سٍاثظ فوَهي 

 ثشگضاسي ًـؼز سخللي ٍ حشفِ اي هذيشاى سٍاثظ فوَهي 



13 

 

 

 اخشاي ثشًبهِ ّبي فشٌّگي 

 س عَل ثشگضاسي ّوبيؾثشگضاسي ًوبص خوبفز د 

 سلَيت عشح خبهـ ؿجىِ سٍاثظ فوَهي 

 سـىيل ؿَساي ّبي هٌبعك دٌدگبًِ سٍاثظ فوَهي ّبي داًـگبُ ّبي فلَم دضؿىي 

 اًشـبس ٍيظُ ًبهِ سٍصاًِ ّوبيؾ دس چْبس ؿوبسُ ثْجَد 

 ش دػشگبُ ّبي اخشائي اػشبى ٍ هَػؼبر فشٌّگييفضبػبصي ؿْشي دس ساثغِ ثب ّوبيؾ ثب هـبسوز ػب 

 ثشگضاسي دٍسُ آهَصؿي سٍاثظ فوَهي الىششًٍيه 

  حىَهيز ٍ ّشه حشهز لشآى وشينثيبًيِ سدوـ هكذٍس 

سوي : حوبيز  3ثِ لحبػ اّويز سػبلز ّب، هأهَسيز ّب، ًمؾ ٍ خبيگبُ سٍاثظ فوَهي ٍ سقْذ داًـگبُ ثِ ػشآهذي سٍاثظ فوَهي ثب فٌبيز ثِ *        

هذيشيز،  ،ظ فوَهي ثب ثْشُ هٌذي اص فٌبكش ٌّش، فيهذيشاى اسؿذ ٍ ًَؿ ًگشؽ آًبى ثِ خبيگبُ سٍاثظ فوَهي، سَاًوٌذي هذيشيز ٍ ؿبغليي سٍاث

ٍ افشخبسار  سىٌَلَطي ٍ في آٍسي هٌبػت سٍص ثب ّوذلي ٍ وبس گشٍّي وِ اسسجبط ٍ سقبهل ثب سػبًِ ّبي گشٍّي ٍ داؿشي ثشًبهِ سػبًِ اي، ايي هَفميز ّب

فٌَاى اص افشخبسار داًـگبُ  30، سٍاثظ فوَهي سَاًؼشِ اػز ثيؾ اص ُسسجِ ٍ لَح سمذيش وـَسي ٍ اػشبًي داًـگب 130گشديذُ وِ اص ًليت سٍاثظ فوَهي 

  ثِ خَد اخشلبف دادُ اػز. حَصُ اسسجبعبر، سٍاثظ فوَهي ٍ اعالؿ سػبًي دس سا

 وؼت همبم وـَسي هذيش اسؿذ ًوًَِ اسسجبط گؼشش ٍ حبهي سٍاثظ فوَهي سَػظ خٌبة آلبي دوشش سحين ػشٍسي صًدبًي، همبم فبلي داًـگبُ دس .1

 90دي هبُ  -ّفشويي ػوذَصيَم ثيي الوللي
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 افشخبس دسيبفز سٌذيغ لْشهبى سٍاثظ فوَهي دس ّـشويي ػوذَصيَم ثيي الوللي سٍاثظ فوَهي  .2

 

 90دي هبُ  -وؼت اثش ثشسش دس هذيشيز ساّجشدي دس ّفشويي خـٌَاسُ ثشسشيي ّبي سٍاثظ فوَهي ايشاى   .3

 91جشدي دس ّـشويي دٍسُ خـٌَاسُ ثشسشيي ّبي سٍاثظ فوَهي دس ػبل دسيبفز لَح سمذيش اثش ثشسش دس سؿشِ هذيشيز ساّ .4

 دسيبفز لَح سمذيش ثِ هٌبػجز الذاهبر ثشخؼشِ دس ّفشِ ػالهز  .5

 91آرس هبُ  –وؼت سسجِ ػَم اسسجبعبر سػبًِ اي دس دٍهيي وٌگشُ خْبًي وبس گضاساى هؼلوبى سٍاثظ فوَهي  .6

بُ ٍ لبئن همبم ٍصيش دس اػشبى اص عشف ٍصيش هحششم ثْذاؿز ،دسهبى ٍ آهَصؽ دضؿىي دسساػشبي دسيبفز لَح سمذيش ثِ فٌَاى سيبػز هحششم داًـگ .7

ؿْشيَس هبُ  –هذيشيز هذثشاًِ ٍ فٌبيبر ٍيظُ همبم فبلي داًـگبُ ثِ خبيگبُ سٍاثظ فوَهي دس ّوبيؾ ػشاػشي هذيشاى سٍاثظ فوَهي دس صًدبى 
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 87ُ ثِ هٌؾَس وؼت افشخبس غشفِ ًوًَِ اص عشف اػشبًذاس هحششم صًدبى دس ػبل دس يبفز لَح سمذيش ثِ فٌَاى همبم فبلي داًـگب .8

 91دس يبفز لَح سمذيش اص هقبًٍز هحششم ػيبػي ٍ اهٌيشي ٍ سئيغ ؿَساي اعالؿ سػبًي اػشبى صًدبى دس ػبل  .9

ح اسائِ خذهبر سايگبى سين خشاحي دس يبفز لَح سمذيش اص فشهبًذاسي ٍ ؿجىِ ايدشٍد ثِ هٌبػجز ّوبٌّگي ّبي كَسر گشفشِ دس اخشاي عش .10

 91،سشهيوي ٍ دالػشيه دس هشداد هبُ ػبل 

 88دسيبفز لَح حبهي ػالهز اص هقبٍى اٍل سيبػز خوَْسي دس فشٍسديي ػبل  .11

 90آثبى هبُ ػبل -احشاص سسجِ دٍم دس هحَس خالليز ٍ ًَآٍسي دس ّفشويي وٌفشاًغ ثيي الوللي سٍاثظ فوَهي ايشاى .12

 91سيش هبُ  –ثِ ػش آهذي سٍاثظ فوَهي دس ّوبيؾ آئيي هقشفي ػش آهذاى سٍاثظ فوَهي ايشاى وؼت گَاّيٌبهِ سقْذ  .13

 دسيبفز سٌذيغ اص اًدوي خيشيِ حوبيز اص ثيوبساى وليَي  .14

 دسيبفز لَح سمذيش اص خيشيِ ّبي ديبثز ،هْشاًِ ،ام اع ٍ ثيوبسيْبي خبف .15

 دس ساثغِ ثب فقبليز ّب ٍ فولىشد وِ داًـگبُ حبئض سسجِ ثشگضيذُ گشديذ . ّوىبسي ٍ هـبسوز دس ثش گضاسي ًوبيـگبّْبي وـَسي ٍ اػشبًي .16

 89آثبًوبُ –دسيبفز سٌذيغ سشٍيح سٍاثظ فوَهي دس ّفشويي وٌفشاًغ ثيي الوللي سٍاثظ فوَهي ايشاى  .17

عشف همبم فبلي ٍصاسر ثْوي هبُ دسيبفز سمذيش ًبهِ ثِ فٌَاى غشفِ ًوًَِ دس ًوبيـگبُ ػي اهيي ػبلگشد ديشٍصي اًمالة ؿىَّوٌذ اػالهي اص  .18

87 

 90دسيبفز لَح سمذيش دس دٍهيي ًوبيـگبُ صًدبى دس هؼيش سَػقِ دس ػبل  .19
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 90سيش هبُ –دسيبفز لَح سمذيش ثِ ٍاػغِ حضَس فقبل دس ًخؼشيي ًوبيـگبُ سػبًِ ّبي ديديشبل اػشبى  .20

 88رس هبُ آ–دسيبفز لَح سمذيش ثِ ٍاػغِ حضَس فقبل دس ًوبيـگبُ صٍج خَؿجخز ايشاًي  .21

 90هشداد هبُ –دسيبفز لَح سمذيش اص همبم فبلي ٍصاسر ثِ ٍاػغِ فقبليز دس حَصُ خجش ًگبسي ٍ افششبح اٍليي دبيگبُ اػشبًي ٍة دا دس صًدبى  .22

 87سيش هبُ –دسيبفز لَح سمذيش دس ًوبيـگبُ سخللي خـٌَاسُ اًشـبسار سٍاثظ فوَهي ّبي وـَس  .23

 87سيش هبُ –اًشـبسار سٍاثظ فوَهي  وؼت سسجِ چْبسم دس چْبسهيي خـٌَاسُ .24

 اػشبى اص عشف ػبصهبى ًؾبم دشػشبسي 30ّوبيؾ 30وؼت لَح سمذيش ثِ هٌبػجز ػي اهيي ػبلگشد ديشٍصي ؿىَّوٌذ اًمالة اػالهي دس عشح  .25

 1391فوَهي دس ػبل  وؼت همبم هذيش اسؿذ ًوًَِ حبهي سٍاثظ فوَهي سَػظ هقبًٍز هحششم غزا ٍ داسٍ داًـگبُ دس ّـشويي ػوذَصيَم سٍاثظ .26

 92دسيبفز لَح سمذيش اص سيبػز هشوض سٍاثظ فوَهي ٍ اعالؿ سػبًي ٍصاسر هشجَؿ ثِ هٌبػجز ثشگضاسي هَفك ّفشِ ػالهز ػبل  .27

ثِ فٌَاى ديـىؼَر ٍ ثشگضيذُ سٍاثظ فوَهي ّبي  91دسيبفز لَح سمذيش اص اػشبًذاسي صًدبى ثِ هٌبػجز سٍص سٍاثظ فوَهي ٍ اسسجبعبر ػبل  .28

 بىاػش

دسيبفز لَح سمذيش اص هقبٍى اسسجبعبر ٍ اعالؿ سػبًي سيبػز خوَْسي دس ساثغِ ثب سَػقِ اسسجبعبر دس ًؾبم ػالهز ٍ سمَيز خبيگبُ سٍاثظ  .29

  92فوَهي ثِ هٌبػجز سٍص سٍاثظ فوَهي ػبل 

 دس يبفز لَح سمذيش ّبي داخلي .30

ر سػبًِ اي دس ثيي داًـگبُ ّب ٍ داًـىذُ ّبي فلَم دضؿىي ػشاػش دس هحَس اسسجبعب 86وؼت سمذيش ًبهِ همبم ًخؼز دس ّفشِ ػالهز ػبل  .31

 هشجَؿ ( وـَس )هقبًٍز ػالهز ٍصاسر 

 


