
رد میارج و تافلخت هب یگدیسر نوناق                            

يرسارس ياهنومزآ

هک ییاهنومزآ هیلک زا تسا ترابع نوناق نیا رد »يرسارس نومزآ« زا روظنم - 1 هدام

،تشادهب ترازو ای يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو طسوت و دراد یناگمه و یلم هبنج

ددرگیم رازگرب یمالسا دازآ هاگشناد ای شرورپ و شزومآ ترازو ای یکشزپ شزومآ و نامرد

.روشک یلاع شزومآ تاسسؤم و اههاگشناد يدورو نومزآ لیبق زا

تافلخت هب یگدیسر نوناق نیا طباوض ربارب رظندیدجت تأیه و يودب ياهتأیه - 2 هدام

.دنراد هدهع رب ار اهنومزآ رد

نیرتالاب تیلوؤسم و مکح اب اهنومزآ رد تافلخت هب یگدیسر يودب ياهتأیه - 3 هدام

:ددرگیم لیکشت ریز بیکرت اب و نومزآ هدننک رازگرب هاگتسد ییارجا ماقم

.)يودب تأیه سیئر( هاگتسد طبريذ نواعم - 1

.طبريذ هاگتسد ياهنومزآ ییارجا لوؤسم - 2

.طبريذ هاگتسد یقوقح لکریدم - 3

.نومزآ هدننک رازگرب هاگتسد ییارجا ماقم نیرتالاب باختنا هب نادقوقح رفن ود - 4

:ددرگیم لیکشت ریز بیکرت اب اهنومزآ رد تافلخت هب یگدیسر رظن دیدجت تأیه - 4 هدام

.تأیه شیئر ناونع هب روشک شزومآ شجنس نامزاس سیئر - 1

یفرعم اب یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو لک ناریدم ای نینواعم زا یکی - 2

.ریزو

.ریزو یفرعم اب شرورپ و شزومآ ترازو لک ناریدم ای نینواعم زا یکی - 3

.هاگشناد سیئر یفرعم اب یمالسا دازآ هاگشناد لک ناریدم ای نینواعم زا یکی - 4

.هیئاضق هوق یفرعم اب نادقوقح رفن کی - 5

:تسا ریز دراوم رب لمتشم نوناق نیا رد میارج و تافلخت - 5 هدام

نتشاد هارمه ای ددرگ نومزآ يرازگرب رد یمظنیب بجوم هک یلمع هنوگره باکترا - فلا

.رادهظفاح ياههاگتسد و یکینورتکلا طابترا لیاسو لیبق زا زاجم ریغ هلیسو هنوگره

دزاس رادهشدخ یملع رظن زا ار بلطواد نومزآ هک تاررقم فالخ لمع هنوگره باکترا - ب

:لیبق زا

.نومزآ رد تکرش يارب لوعجم یهاوگ ریوصت ای لوعجم یهاوگ ای كردم هئارا - 1

زا نومزآ ناراکردناتسد ای یناحتما هزوح زا جراخ دارفا ای نابلطواد اب ینابت - 2

.نومزآ رد فلخت يارب لاؤس ناحارط و ییارجا لماوع لیبق

.یلصا بلطواد ياجب نومزآ هسلج رد تکرش ای لوعجم تیوه اب نومزآ رد مان تبث - 3

و یکینورتکلا طابترا لیاسو لیبق زا زاجم ریغ هلیسو هنوگره زا هدافتسا - ج

.رادهظفاح ياههاگتسد

.تالاؤس هب خساپ تهج نومزآ يرازگرب طباوض زا جراخ بلطواد هب کمک - د

.اهنآ زا زاجم ریغ هدافتسا ای نابلطواد هب طوبرم تاعالطا هب زاجم ریغ یسرتسد - ه

و كرادم ریاس ای نابلطواد ياههمانخساپ و قاروا ،تالاؤس زاجم ریغ رییغت هنوگره - و

.نومزآ هب طوبرم رتافد

رد تنواعم ای تکرش ای نآ ياشفا و یبایتسد تهج رد شالت ای نومزآ تالاؤس ياشفا - ز

.وحن ره هب نومزآ يرازگرب نیح ای لبق رما نیا
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ای لبق رما نیا رد تنواعم ای تکرش ای اهنآ خساپ ای نومزآ تالاؤس شورف ای دیرخ - ح

.دشاب یعقاو ریغ ای یعقاو اهنآ خساپ ای تالاؤس هکنیا زا معا نومزآ يرازگرب نیح

هرابرد ار ریز ياهتازاجم هب مکح رودص تیحالص ،تافلخت هب یگدیسر ياهتأیه - 6 هدام

:دنراد نافلختم

و بلطواد هدنورپ رد جرد اب یبتک راطخا :)5( هدام )فلا( دنب نالومشم دروم رد - فلا

.لاس نامه نومزآ رد شنیزگ زا تیمورحم ای طبريذ عجارم هب مالعا

نومزآ رد یملع شنیزگ زا تیمورحم :)5( هدام )ج( دنب ای )ب( دنب نالومشم دروم رد - ب

ات کی زا نومزآ رد تکرش زا تیمورحم و لاس نامه رد بلطواد یلوبق لاطبا و لاس نامه

.دعب لاس هد

لباق نوناق نیا )6( هدام )فلا( دنب نالومشم دروم رد زج يودب ياهتأیه ءارآ - هرصبت

.دشابیم اهنومزآ رد تافلخت هب یگدیسر رظندیدجت تأیه رد یهاوخ رظندیدجت

ياهتأیه )5( هدام )ح( و )ز( ،)و( ،)ه( ،)د( ياهدنب نالومشم دروم رد - 7 هدام

ات لایر )00000010( نویلیم هد زا يدقن يازج لامعا و یگدیسر يارب ار مهتم یگدیسر

هب تازاجم ود ره ای لاس جنپ ات کی زا سبح ای لایر )0000000001( درایلیم کی

.دنیامنیم یفرعم يرتسگداد مکاحم

هورگ کی رد تیوضع بلاق رد هچنانچ )5( هدام عوضوم لامعا زا کی ره باکترا - 8 هدام

هب هکبش ای هورگ هدرکرس و هدنهد لیکشت و دوشیم تازاجم دیدشت بجوم دشاب هکبش ای

میارج و تافلخت باکترا رد هک ءاضعا زا کیره تازاجم .ددرگیم موکحم تازاجم رثکادح

.دشابیم بکترم يارب هدش رکذ تازاجم لقا دح دروم بسح دنشاب هتشادن یتلاخد قوف

ربارب یگدیسر زا عنام اهنومزآ رد تافلخت هب یگدیسر ياهتأیه رد یگدیسر - 9 هدام

ياهتأیه ای يرادا تافلخت هب یگدیسر ياهتأیه رد یگدیسر ای ییازج نیناوق ریاس

رب هوالع بکترم و تسین نایوجشناد یطابضنا ياههتیمک ای یملع تأیه ياضعا یماظتنا

تاررقم و نیناوق ریاس رد ررقم تازاجم هب نوناق نیا )7( و )6( داوم رد جردنم تازاجم

.ددرگیم موکحم

هب ،نوناق نیا رد جردنم ياهتازاجم زا یکی هب يدرف یعطق تیموکحم تروص رد - 10 هدام

،اهنومزآ رد تافلخت هب یگدیسر تأیه ،)6( هدام )فلا( دنب رد جردنم تازاجم يانثتسا

و رودص زا طوبرم یشزومآ هسسؤم تروصنیا رد .دیامنیم لاطبا ار نومزآ رد يو یلوبق

یهاوگ هچنانچ و دومن دهاوخ يراددوخ يو هب كردم ای یهاوگ هنوگره ياطعا

ترازو ای يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو دشاب هدش ءاطعا يو هب یلیصحتلاغراف

مزلم یمالسا دازآ هاگشناد ای شرورپ و شزومآ ترازو ای یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب

.دنشابیم یهاوگ نآ لاطبا هب

و یبلطواد یباستکا هبتر و تارمن نیب ،یملع و ینف ياهیسررب اب هچنانچ - 11 هدام

ملپید لدعم قباطت مدع لیبق زا یساسا و دوهشم فراعتم ریغ ياهتریاغم يو یلیصحت قباوس

دییأت اب ،دشاب هتشاد دوجو نومزآ رد یباستکا هبتر و هرمن اب یهاگشنادشیپ هرود و

و یمومع سرد دنچ ای کی زا بلطواد زا اهنومزآ رد تافلخت هب یگدیسر يودب ياهتأیه

ساسا رب ،بلطواد نیا نومزآ ییاهن تیعضو نییعت .دیآیم لمع هب ددجم ناحتما یصاصتخا

.دشابیم يودب ياهتأیه هدهع رب ددجم ناحتما زا لصاح جیاتن

نابلطواد یگدامآ شیازفا يارب هک یشزومآ و یملع هاگشزومآ ای هسسؤم ره - 12 هدام
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)5( هدام تافلخت رد هچنانچ دنکیم تیلاعف نوناق نیا ثحب دروم ياهنومزآ رد تکرش

تیمورحم رب هوالع اهنآ لوؤسم ناریدم و دوشیم وغل نآ سیسأت زوجم دشاب هتشاد تکراشم

و نوناق نیا رد هدش ینیب شیپ ياهتازاجم هب زکارم هنوگنیا هرادا و سیسأت زا یمئاد

تازاجم دشاب زوجم دقاف هاگشزومآ ای هسسؤم هچنانچ و دنوشیم موکحم نیناوق ریاس

.دشابیم )6( هدام رد جردنم تازاجم رثکا دح اهنآ لوؤسم ناریدم

ینوناق عجارم مادقا رب هوالع دنشاب زوجم دقاف هک ییاههاگشزومآ دروم رد - هرصبت

نانآ تافلخت يریگیپ و مرج مالعا هب تبسن "اسأر دناوتیم زین مومعلایعدم طبريذ

.دیامن مادقا

،مولع ياههناخترازو داهنشیپ اب هام ود فرظ نوناق نیا ییارجا همان نیئآ - 13 هدام

دازآ هاگشناد و شرورپ و شزومآ ،یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ،يروانف و تاقیقحت

.دسریم ناریزو تأیه بیوصت هب و هدش هیهت یمالسا

رظندیدجت هلحرم رد یگدیسر دراوم زین و رظندیدجت و يودب لحارم رد يأر غالبا - هرصبت

.دشابیم یندم یسرداد نیئآ نوناق عبات

رهم مشش خروم هبنشراهچ زور ینلع هسلج رد هرصبت هس و هدام هدزیس رب لمتشم قوف نوناق

1384/7/20 خیرات رد و بیوصت یمالسا ياروش سلجم راهچ و داتشه و دصیس و رازهکی هام

.دیسر نابهگن ياروش دییأت هب

 نوناق پاچ
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