
 ... ناتسا یکشزپماد  مرتحم  لک  ریدم 

تیمها ) زئاح  ینآ -  ) 

نارحب زا  يریگولج  ناگدنرپ و  داح  قوف  يازناولفنآ  لرتنک  تایلمع  يارجا  يارب  لماک  شاب  هدامآ  عوضوم " : 

روشک   "  رویط  تعنص  رد  یتشادهب 

 ، مارتحا مالساب و 

ياهروشک یخرب  رد  يرامیب  دادـخر  شرازگ  ناـهج و  رد  ناگدـنرپ  داـح  قوف  يازناولفنآ  جوم 1400-1401  عورـش  هب  هجوت  اـب      
تقد و اب  ریز  دراوم  تسیرورض  يرامیب ، لماع  سوریو  هب  رویط  یـشرورپ  ياهدحاو  ندش  هدولآ  زا  يریگولج  يارب  یلامـش ، هیاسمه 

.ددرگ یتایلمع  هتفرگ و  رارق  رظن  دم  تیساسح 

نمض روشک  ياهناتسا  یکشزپماد  لک  تارادا  رد  رقتـسم  یلوکلوم  یهاگـشیامزآ  صیخـشت  هتفرـشیپ  هکبـش  هناگ  هدزون  زکارم   ( 1
مایا رد  هدومن و  زیهرپ  نیزگیاج  نودـب  لنـسرپ  هب  یـصخرم  هنوگره  ياطعا  زا  یـصیخشت ، درادناتـسا  ياه  هنومن  تفایرد  یگدامآ 

.دنیامن مادقا  تمدخ  هب  هدامآ  کیشک  ینیب  شیپ  هب  تبسن  تالیطعت 

يزاس هموتخم  راهم و  تایلمع  يارجا  يارب  مزال  یگدامآ  تادیهمت و  ناگدنرپ ، داح  قوف  يازناولفنآ  عیرس  شنکاو  ياه  میت  يارب   ( 2
ددرگ مهارف  یلامتحا  ياه  نوناک 

تارادا اب  كرتشم  ياه  میت  بلاق  رد  دنشاب ، یم    ( IBA رجاهم (  شحو  ناگدنرپ  صاخ  زکارم  ناونع  تحت  هک  يزکارم  یمامت   ( 3
ریغ تافلت  هنوگره  هدـهاشم  تروصرد  دـنریگرارق و  شیاپ  دـصر و  دروم  يدـیدشت  لاعفریغ  تروصب  تسیز  طیحم  تظاـفح  لـک 

.ددرگ یتایلمع  يزاس  هموتخم  راهم و  تایلمع  يارب  هشام  مزیناکم  يداع ،

نمجنا روشک -  یتشوگ  نارادغرم  يرسارس  هیداحتا  نهیم  -  نارادغرم  يزکرم  هیداحتا  رویط (  تعنص  ناراکردنا  تسد  یمامت   ( 4
فرصم شهاک  فراعتم (  ریغ  تیعضو  هنوگره  دندرگ  فظوم  يرایـشوه ، حطـس  ياقترا  نمـض  هزورکی و ) ...  هجوج  ناگدننکدیلوت 
شرازگ یکشزپماد  هرادا  نیرتکیدزن  هب  اعیرس " ار  یـشرورپ  ياهدحاو  رد  يداعریغ )  تافلت  دیلوت و  تفا  بآ ، فرـصم  شهاک  ناد ، 

.دنیامن
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دنب رد  جردنم  فراعتم  ریغ  دادخر  هنوگره  دنفظوم  دنـشابیم ، لاعف  رویط  شرورپ  عرازم  نامرد  هرواشم و  رما  رد  هک  يدارفا  یمامت   ( 5
هب هنوـمن  لاـسرا  يرادرب و  هنوـمن  هلمجزا  مادـقا  هنوـگ  ره  زا  هدوـمن و  شرازگ  یکـشزپماد  هرادا  نیرتـکیدزن  هـب  اعیرـس " ار  موـس 

.دنیامن يراددوخ  یصیخشت  ياههاگشیامزآ 

یتراظن تایلمع  یسرزاب ، لحارم  هیلک  رد  یتشادهب  ياه  تراظن  لامعا  نمض  رویط  ياههاگراتشک  رد  رقتـسم  یتشادهب  نیرظان   ( 6
.دنروآ لمعب  ار  هدنز  رویط  لمح  ياه  سفق  ینوفعدض  وشتسش و  يور  رب  يدیدشت  قیقد و 

.ددرگ لاسرا  نامزاس  يارب  هطوبرم  ياه  هسلجتروص  لومعم و  ناگدنرپ  داح  قوف  يازناولفنآ  داتس  لیکشت  تهج  مزال  يریگیپ   ( 7

دیلوت يزیر  همانرب  هورگراک  طسوت  هدش  نییعت  بوصم و  شرورپ  هرود  زا  شیب  نس  اب  ياه  هلگ  لاسرا  صوصخرد  مزال  تامادقا   ( 8
.دیآ لمعب  هاگراتشک  هب 

هب بوتکم  تروص  هب  ردام  يراجت ، راذـگمخت  تلوپ ، یتشوگ ، هچمین  زا  معا  یتعنـص  رویط  ياه  هلگ  هیلک  ندومن  همیب  رب  دـیکات   ( 9
طابترا نیا  رد  اهدحاو  درکلمع  رب  قیقد  تراظن  ششوپ و  تحت  ياهدحاو  هیلک  تیریدم 

همانرب ساسا  رب  هدـنزاس  هناخراک  هیـصوت  رب  ینتبم  داح  قوف  يازناولفنآ  يرامیب  هیلع  رب  نویـسانیسکاو  ماجنا  رب  دـکوم  هیـصوت  ( 10
نامزاس یغالبا 

اه هلگ  يرب  کلوت  دراوم  رد  هخروم 1400/04/05  هرامش 400/10/28994  لمعلاروتسد  دافم  قیقد  تیاعر  ( 11

، تلفمپ یتشادهب ، ياه  هیعالطا  هیهت  قیرط  زا  يرامیب  اب  طابترا  رد  نارادرب  هرهب  یهاگآ  ياقترا  تهج  یجیورت  تامادـقا  ماجنا  ( 12
اب ناطبریذ  ریاس  ناسانـشراک و  يارب  یتشادـهب  ياه  لکتورپ  تیاعر  اب  یـشزومآ  تاسلج  يرازگرب  زین  کـمایپ و  لاـسرا  رنب ، بصن 

رویط  شرورپ  تعنص 

.دنوش یم  يرادغرم  دراو  ترورض  هب  انب  هک  ییاهوردوخ  هیلک  قیقد  ینوفعدض  تهج  نارادغرم  هب  رمتسم  دیکات  ( 13

زا لبق  اه  تسد  ینوفعدـضو  شفک  سابل ، ضیوعت  يرادـغرم و  ناگدـننکدیدزاب  نیلغاش و  يارب  مامح  شود  ندوب  لاعف  موزل  ( 14
نآ         زا  سپ  يرادغرم و  هب  دورو 
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شرورپ  ياه  نلاس  برد  يرادغرم و  يدورو  لخدم  رد  لاعف  ینوفعدض  هچضوح  زا  هدافتسا  رب  دیکات  ( 15

تبسن اهنآ  ندومن  ذوفن  لباق  ریغ  زین  ناد و  رابنا  يرادغرم و  ياه  نلاس  ذفانم  اه و  هچیرد  هیلک  يارب  بسانم  يروت  هیبعت  موزل  ( 16
زاورپ  دازآ  ناگدنرپ  دورو  هب 

 ( یموب یتنیز و  زا  معا  يرادغرم (  لحمرد  هدنرپ  هنوگره  يرادهگن  مدع  رب  دیکا  هیصوت  ( 17

تیمها و هب  هجوت  اب  رویط  دوک  لقن  لـمحو و  يروآرف  يرادـهگن ، يروآ ، عمج  صوصخ  رد  یتشادـهب  لوصا  تیاـعر  رب  دیکات  ( 18
روشکرد یگدولآ  لاقتنا  رد  نآ  شقن 

يرادغرم  فارطا  ياهاتسور  رویط و  شرورپ  ياهدحاو  ریاس  اب  دحاو  رد  لغاش  نانکراک  طابترا  مدعرب  دیکات  ( 19
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 : تشونور

راضحتسا تهج  ترازو  یلاع  ماقم  داژن  یتاداس  رتکد  ياقآ  بانج  - 
نامزاس نآ  هعبات  لک  تارادا  يراکمه  رد  یلاع  رماوا  رودص  راضحتسا و  تهج  روشک  تسیز  طیحم  تظافح  نامزاس  مرتحم  تسایر  هقجالس  رتکد  ياقآ  بانج  - 

يرامیب اب  طابترا  رد  اه  ناتسا  یکشزپماد  لک  تارادا  اب 
راضحتسا تهج  لماع  ریغ  دنفادپ  نامزاس  مرتحم  سییر  یلالج  رتکد  ياقآ  بانج  - 

يرامیب دادخر  دراوم  رد  یکشزپماد  لک  هرادا  اب  ناتسا  ییارجا  ياههاگتسد  يراکمه  رد  یلاع  رماوا  رودص  راضحتسا و  تهج  مرتحم ...  رادناتسا  - 
يرابخا شخپ  زا  دور  یم  راظتنا  یلم  هناسر  زا  .راضحتسا  تهج  ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  يرازگربخ  مرتحم  لماع  ریدم  يدهم  دیس  ياقآ  بانج  - 

.دنیامرف يریگولج  دوش ، یم  روشک  یکشزپماد  نامزاس  ناکرا  زکرمت  ندز  مهب  ثعاب  هک 
راضحتسا تهج  يزرواشک  داهج  ترازو  یماد  تادیلوت  روما  مرتحم  نواعم  داژن  يدنوامد  نیسح  ياقآ  بانج  - 

راضحتسا تهج  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،  ترازو  ریگاو  ياه  يرامیب  زکرم  تیریدم  ایوگ  رتکد  ياقآ  بانج  - 
مزال مادقا  راضحتسا و  تهج  یتشوگ  رویط  يرسارس  هیداحتا  مرتحم  لماع  ریدم  - 
مزال مادقا  راضحتسا و  تهج  نهیم  نارادغرم  يزکرم  هیداحتا  مرتحم  لماعریدم  - 

مزال مادقا  راضحتسا و  تهج  نایزبآ  رویط و  ، ماد لمکم  وراد و  كاروخ  تاجناخراک  یگنهامه  تکرش  مرتحم  لماعریدم  - 
مزال مادقا  راضحتسا و  تهج  هزورکی  هجوج  ناگدننکدیلوت  نمجنا  مرتحم  لماعریدم  - 
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