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ییادتبا شزومآ  یسانشراک  یشزومآ ، نواعم  سیئر ،  / ریدم ییارجا :  حوطس 

...... شرورپ شزومآ و  هرادا  تیریدم / 

ییادتبا هرود  نازومآ  شناد  یلیصحت  شهج  عوضوم : 

مکیلع مالس 

نامزاس   95  / 12 هرامش 25-17113/97000 /  همان  دانتـسا  هب  مارتحا ،  اب  دمحم و  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  دورد و  اب      
همان نییآ  يارجا  رارمتـسا  هب  تیانع  اب  ییادتبا و  هرود  نازومآ  شناد  یلیـصحت  شهج  صوصخرد  عوبتم   ترازو  ییانثتـسا 

اب روکذـم  همان  نییآ   18 هدام دنب ب  يارجا  هب  تبسن  تسا  يرورض  ییادتبا  ، هرود  یتیبرت  یلیـصحت و  تفرـشیپ  یبایـشزرا 
 . ددرگ مادقا  ریز  طیارش  تیاعر 

تیاعر اب  ناشدـنزرف  يارب  یلیـصحت  شهج  یـضاقتم  يایلوا  یبتک  ياضاقت  تفایرد  زا  سپ  ییادـتبا  سرادـم  ناریدـم  -1
تبث هب  تبـسن   http://h8.iehs.ir/tashkhis/home یناـشن هب  شجنـس  هناـماس  قیرط  زا  تاررقم  طـباوض و 
یلو روضح  اب  هاگیاپ  یـشنم  طسوت  يریگ  تبون  دنیامن . مادـقا  نازومآ  شناد  یـسرد  درکلمع  یگداوناخ و  يدرف ،  تاعالطا 

 . دریذپ یم  تروص   تسویپ  لودج  رد  هدش  مالعا  ياه  هاگیاپ  رد  زومآ  شناد 

دادرم لوا  همین  نایاپ  ات  عورش و  يراج  یلیـصحت  لاس  هام  دادرخ  یلیـصحت  همانراک  رودص  زا  سپ  نازومآ  شناد  یبایزرا  -2
 . دشاب یم  دیدمت  لباق  ریغ  روکذم  خیرات  دیسر .  دهاوخ  مامتا  هب  هام 

یلعف و یلیـصحت  هیاپ  همانراک  لصا  سکع ،  هعطق  کی  زومآ ،  شناد  همانـسانش  لـصا  یباـیزرا ،  تهج  مزـال  كرادـم  -3
یمازلا مود  لوا و  تبون  رد  اه  هیاپ  همه  سورد و  همه  رد  بوخ  یلیخ  هبتر  بسک  دشاب . یم  هتشذگ   تاونس  همانراک  ریوصت 

. تسا

شهج مشـش و  هب  مراهچ  مجنپ ،  هب  موس  مراهچ ،  هب  مود  موس ،  هب  لوا  هیاپ  زا  شهج  یـضاقتم  نازومآ  شناد  یبایزرا  - 4
 . دریذپ یم  ماجنا  ناتسا  رد  هطوبرم  تاررقم  ریاس  همانشخب و  نیا  طیارش  تیاعر  اب  مود  راب  يارب 

هقطنم صاخ  نویسیمک  زا  يار  تساوخردو  هسردم  ياروش  هسلج ي  تروص  موس ،  هب  لوا  هیاپ  زا  شهج  نایـضاقتم  يارب 
شهج نایضاقتم  يارب  تسا .  یمازلا  صاخ   نویـسیمک  تارایتخا  فیاظو و  یهدناماس  همان  نییآ  هدام 4  دنب 49   دانتسا  هب 

یلاعت  همساب 
. یمالسا ناریا  ندمت  گنهرف و  تختیاپ  ناهفصا 

(ع) یلع ترضح  . تسین شنادزارتدنمدوس  یجنگ  چیه 
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شهج نایضاقتم  يارب  تسا .  یمازلا  صاخ   نویـسیمک  تارایتخا  فیاظو و  یهدناماس  همان  نییآ  هدام 4  دنب 49   دانتسا  هب 
. دراد ترورض  ناتسا  صاخ  نویسیمک  زا  يار  تساوخرد  زین ،  ددجم 

عوبتم و ترازو  ییادتبا  شزومآ  تنواعم  قیرط  زا  یتسیاب  یم  همان  نییآ  زا  جراخ  هیاپ و  دـنچ  شهج  نایـضاقتم  هدـنورپ  -5
شجنس هناماس  قیرط  زا  زین  هورگ  نیا  یبایزرا  دنیآرف  ات  ددرگ  رظن  مالعا  یـسررب و  شرورپ  شزومآ و  ترازو  یلاع  ياروش 
ریوصت ، هقطنم صاخ  نویـسیمک  هسلج ي  تروص  هسردم ، ياروش  هسلجتروص  یـضاقتم ، نتـشاد  تروص  رد  دریذـپ . ماجنا 

. ددرگ لاسرا  صیخشت  دحاو  هب   همانسانش  ریوصت  زومآ و  شناد  هموزر  یلیصحت ، ياه  همانراک 

یم هدهاشم  لباق  دانس  شجنـس و  ياه  هناماس  رد  یبایزرا  زا  لصاح  جیاتن  شجنـس ، دانـس و  هناماس  لاصتا  هب  هجوت  اب  - 6
. دشاب

قباطم هک  دـشاب  یم  نیدـلاو  هدـهع   رب   شهج  نابلطواد  نومزآ  رد  تکرـش  شوه و  تست  هنیزه  تباب  یتفایرد  غلبم  - 7
رد رقتسم  ناوخ  تراک  ياه  هاگتـسد  قیرط  زا  هک  دشاب ، یم  ناموت  غلبم 75000  لاس 1397  شجنس  یلام  لمعلا  روتسد 

یگنهرف تامدخ  زا  لصاح  دمآرد  ناریا ،  يزکرم  کناب  مان  هب  باسح 40001030803012143  هرامش  هب  صیخشت  دحاو 
. ددرگ یم  زیراو  شرورپ  شزومآ و 

(. تسویپ .) دریذپ یم  تروص  شجنس  ياه  هاگیاپ  رد  ریدم و  فرط  زا  همان  یفرعم  اب  افرص  يریگ  تبون  -8

یبایشزرا تامدقم  ات  دنیامن  هعجارم  دوخ  لیصحت  لحم  هسردم  هب  یتسیاب  ، زومآ شناد  یشوه  تیحالـص  دییأت  تروص  رد  -9
. دوش مهارف  هام  رویرهش  تبون  رد  شهج  هیاپ  یلیصحت  تفرشیپ 

. دنیامن يراددوخ  ًادج  شوه  تست  ماجنا  يارب  نازومآ  شناد  یهارمه  زا  سرادم  ییارجا  نالوئسم  -10

هداد رثا  بیترت  ایلوا  تاضارتعا  هب  دوب و  دهاوخن  ریذپ  ناکما  ناونع  چیه  هب  نآ  ددجم  يارجا  شوه  تست  ماجنا  زا  سپ  -11
. دیامن تکرش  شوه  نومزآ  رد  لماک  یحور  یمسج و  یگدامآ  اب  زومآ  شناد  اذل  . دش دهاوخن 

. دشاب یمن  يریگ  تبون  ناکما  نآ  زا  جراخ  دریذپ و  یم  ماجنا   تسویپ  يدنب  نامز  لودج  ساسا  رب  افرص " يریگ  تبون  -12

يدمحا داوج  دمحم 
ناهفصا  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  تسرپرس 

یناوج نیهش  فرط  زا 
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