
 

 
 

 انورک اب هزرابم یمدرم شیوپ
 

  زا زیهرپ  یارب »هناخ رد مدرم نتشاد هاگن« قیرط زا ۱۹-دیووک یانورک سوریو هب یگدولآ لباقم رد اههداوناخ یتبقارمدوخ :فده
 ملاس تیعمج ندرک هدولآ ای هدولآ تیعمج اب سامت
 فده هعماج بیغرت یارب ریهاشم و عجرم یاههورگ یعامتجا رابتعا زا یریگهرهب :دربهار

 یتخانشناور و یتخانشهعماج یاهشور زا هدافتسا روظنم هب یزاجم و یتلودریغ ،دنمماظن نیپمک داجیا :یهدنامزاس
 :تایلمع

 بلطواد و رظن دروم ریهاشم و یعامتجا عجارم نایم زا یزیرهمانرب  و یگنهامه ،یرکفمه یارب یزکرم یهتسه داجیا .١
 ... و ناگدنسیون ،ناراکشزرو ،نادنمرنه :لماش ریهاشم نینچمه و نیملعم ،ناکشزپ :لماش عجرم یاههورگ زا توعد .٢
 رثوم یاوتحم اب ناسانشناور و ناسانشهعماج یگنهامه اب قوف لماوع تارظن زا هدافتسا اب زاین دروم نوتم یهیهت .٣
 اوتحم لاسرا یارب یتنرتنیا یاههاگیاپ ،پاستاو ،مارگاتسنیا ،مارگلت رد یزاجم یاههناسر و اههورگ یهیلک ییاسانش .٤
 یزاجم یاههناسر و اههورگ رد میقتسمریغ و میقتسم راشتنا و شلاچ هب توعد اب ،یاهقیقد کی رثکادح یاهملیف یهیهت .٥
 رشن و هدافتسا تهج یتاعالطا کناب کی رد هدش رشتنم دراوم ریاس و اهملیف نینچمه و هدش هیهت یاوتحم یروآعمج .٦
 رتشیب یهعسوت و یروهرهب یارب یدعب یاهشور و اهماگ نییعت و یمدرم تارظن دروخزاب و اههورگ یهیلک یبایزرا و شیاپ .٧

 :راک شور 
 ،یشزرو یهعماج ،یکشزپ یهعماج ،یرنه یهعماج ناگدننکگنهامه ای ناگدنیامن زا لکشتم یمدرم شیوپ یهتسه .١

  مولع نارظنبحاص نینچمه و یسانشناور ،یسانش هعماج ناگبخن زا یخرب مامضنا هب ریهاشم ریاس و یلیصحت یهعماج
 یارب یعقاو و هناقداص یاوتحم نیمات نمض ،دوجوم تیعضو یسانش بیسآ اب هتسه نیا .تسا نارحب تیریدم اب طبترم
 یهتسه رد .دنزاس ایهم ار یمومع یزاسمه و یزوسلد زا ییاضف ریهاشم زا رثوم یزاسوگلا اب دنکیم شالت فلتخم یاههورگ
 .دوشیم میمصت ذاختا و لیلحت یمدرم یاهدروخزاب و اههورگ تاداهنشیپ نینچمه یمدرم شیوپ

 .تشاد دنهاوخ ار لزنم رد ندنام رب دیکات و ینامرد مزال یاههیصوت  ،دوخ نارامیب اب ینفلت ای یزاجم طابترا اب  ناکشزپ .٢
 و لزانم رد ندنام رب دیکات و یسرد تالکشم لح و نازوماشناد کیاکی اب ینفلت طابترا یرارقرب نیملعم دروم رد راک شور .٣

 .تسا یتشادهب لوصا تیاعر یارب هناخ سیلپ ناونع هب نانآ شقن یافیا
 .دنهدیم رشن یزاجم یاضف رد و مادقا رثوم یایدم و اوتحم نیمات هب تبسن دوخ یاهفرح تائاضتقا هب انب اههورگ ریاس .٤

 ۱۳۹۸ هام دنفسا ۲۶ خیرات رد نیودت 
 
 
 

 
 

 

انورک اب هزرابم یمدرم شیوپ هتسه

یرنه هعماج

 و ناگدنناوخ
اه ناد یقیسوم

 و اه هشیپرنه
نازاس ملیف

  و یملع هعماج 
یلیصحت

 یاه نمجنا
یکشزپ  ریغ

نیملعم

 یکشزپ هعماج

 یاه نمجنا
یکشزپ

ناکشزپ

یشزرو هعماج

یشزرو  نالاعف

ناراکشزرو

ریهاشم ریاس

 و ناگدنسیون
نانارنخس

یزاجم ریهاشم


