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 نیپساک بسا زا تظافح نمجنا یلخاد همان نییآ

 فلتخم ياهتیلوئسم تارایتخا دودح و فیاظو حرش

 1399 دنفسا :بیوصت خیرات

 :تاحالطصا

 	CCS  نیپساک بسا زا تظافح نمجنا :نمجنا

	ICS نیپساک بسا یللملا نیب نمجنا :یللملا نیب نمجنا

 :لماعریدم .1

 فرط زا لماعریدم .تسا نمجنا رد ییارجا و يریگ میمصت ماقم نیرتالاب لماع ریدم :نمجنا همانساسا 31 و 30 هدام قباطم
 .دراد ار راداهب قاروا و دانسا ءاضما قح و هتشاد هدهع رب ار تادهعت دییات و يرادا تابتاکم ماجنا و یسررب تیلوئسم نمجنا

 :دشاب یم لیذ ياهتیلوئسم و تارایتخا ياراد و هدوب نمجنا هریدم تئیه و یمومع عمجم تابوصم يارجا هب فظوم لماع ریدم 

  یقوقح و یقیقح صاخشا ربارب رد و اهداهن و یمسر عجارم رد نمجنا ینوناق هدنیامن .1.1

 هریدم تایه بیوصت اب و تابوصم و طباوض دودح رد نانکراک بصن و لزع و مادختسا .1.2

 نمجنا رتافد و دانسا ، اهباسح ، لاوما ، ییاراد يرادهگن .1.3

 .تسا هدش ضیوفت يو هب هریدم تأیه بناج زا یعطقم ای يدروم تروص هب هک یتارایتخا لامعا .1.4

 یمومع عمجم هب هئارا تهج هریدم تأیه هب نمجنا ياهتیلاعف رد یگنهامه و دوبهب ،شرتسگ يارب مزال ياهداهنشیپ هئارا .1.5

 یمومع عمجم هب لاسرا و هریدم تأیه یسررب تهج هنایلاس شرازگ و یشم طخ ، هجدوب ، همانزارت سیون شیپ هیهت .1.6

 هریدم تأیه رد يریگ میمصت و حرط تهج موزل دروم ياه همان نیئآ سیون شیپ هیهت .1.7

  رتافد و اه یگدنیامن ، بعش تیلاعف رد یگنهامه داجیا و تراظن .1.8

 هریدم تأیه هب هداعلا قوف یمومع عمجم هسلج يرازگرب داهنشیپ .1.9

 .دوش لوحم لماعریدم هب طوبرم تاررقم و نیناوق و همانساسا قبط هک یتارایتخا و فیاظو ریاس ماجنا .1.10

 نارواشم ،همانرابت ،ینف ياه هتیمک هلمج زا نمجنا فلتخم ياه شخب و اه تمس نیب یگنهامه داجیا .1.10.1

 ارجا يارب نمجنا فلتخم ناکرا تابوصم غالبا و دییات .1.10.2  
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 :نمجنا یمومع طباور ریدم .2

 و تارایتخا ياراد و دهد یم شرازگ يو هب ًامیقتسم و دنک یم تیلاعف نمجنا ریدم رظن ریز یمومع طباور ریدم
 :دشاب یم لیذ ياهتیلوئسم

 يارب "یللملا نیب و یلم ، يا هقطنم" حطس رد تاعالطا راشتنا تیریدم و تاطابترا داجیا يارب عماج ياه يژتارتسا یحارط .2.1
 .یللملا نیب عماوج و طبترم یتلودریغ ای یتلود نامزاس و ، نیپساک ناگدنهد شرورپ نایم رد نمجنا هب تبسن تخانش شیازفا

 تسرهف ،اه لمعلاروتسد ،راک ياهشور ،اهروشورب ،تالاقم ،اه همان نییآ ، یشزومآ بلاطم ،همانربخ راشتنا و یهدنامزاس .2.2
  نمجنا همانرابت باتک و نمجنا ياضعا

 هقطنم حوطس رد اه نمجنا ریاس ای و )يزرواشک داهج ترازو صوصخب( یتلود ياه شخب اب مظنم طابترا ظفح و يرارقرب .2.3
 ياهبسا زا تظافح هنیمز رد نمجنا يراج ياه يژتارتسا و اهتیلاعف زا اهنآ ندرک علطم  صوصخ رد یللملا نیب و یلم ، يا
 نیپساک

 ياهبسا زا تظافح هب طوبرم یللملا نیب و یلم ياهرانیمس ، یشزومآ ياه هاگراک ، اه سنارفنک ، تاسلج رد لاعف روضح .2.4
 اضعا یهاگآ حطس اقترا و نمجنا نالوسم هب هئارا تهج اه نآ هب طوبرم تاشرازگ شراگن و ینارنخس میظنت و هیهت و نیپساک

 اهنآ ياهشسرپ و اه تساوخرد هب ییوگخساپ نینچمه تاعوبطم و اه هناسر ،ناراگنربخ اب تاطابترا رد یگنهامه .2.5

  یملع و یشزومآ ياهشیامه ،هرگنک ،هراونشج يرازگرب هب طوبرم روما ماجنا رد تکراشم .2.6

 نمجنا تیاس بو یناسرزور هب .2.7

 

 :ینف هتیمک .3
 نمجنا ياضعا زا یگدنیامن هب هنابلطواد تروص هب هک تسا نمجنا رد لاعف ياضعا زا یلصا وضع رفن 7 ای 5 لماش ینف هتیمک
 دش رفن 5 زا رتمک لیلد ره هب اضعا دادعت هک یتروص رد .دنریگ یم هدهع رب ار نمجنا ییارجا روما يریگیپ رد تکراشم تیلوئسم
 .دنوش یم هفاضا ینف هتیمک ياضعا عمج هب طیارش دجاو رفن هس ای کی اضعا باختنا هب
 .دنک یم باختنا هتیمک ریبد ناونع هب دوخ نیب زا ار رفن کی ینف هتیمک
 

 یماد مولع تاقیقحت هسسوم هدنیامن و نارواشم هتیمک زا رفن کی ،همانرابت هتیمکریدم ،لماعریدم :ینف هتیمک رواشم ياضعا
 .دراد یتروشم هبنج ینف هتیمک يارب ناشیا تارظن .دننک تکرش ینف هتیمک تاسلج رد رظان وضع ناونع هب دنناوت یم روشک
  .دشاب یم دیدمت لباق و لاسکی تدم هب ینف هتیمک رد تیوضع هرود
 روضح اب و هدش لیکشت پاستاو رد هتیمک هورگ رد 21 ات 20 تعاس )هام ره 15 و 1 خیرات( رابود هناهام ینف هتیمک تباث تاسلج
 .دسر یم بیوصت هب هدنهد يار دارفا تیرثکا تبثم يار اب ینف هتیمک تامیمصت .دبای یم تیمسر اضعا زا رفن 3 لقادح
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 :ینف هتیمک ياضعا فیاظو .3.1

 ینف هتیمک رد تیوضع طیارش تیاعر هب تبسن دهعت نتشاد .3.1.1

 بسا شرورپ رب مکاح صاخ طیارش نتفرگ رظن رد اب نمجنا یلخاد ياه همان نییآ و اه لمعلاروتسد بیوصت و نیودت .3.1.2
 )ICS نیناوق و يرورپماد عماج ماظن نوناق  هلمج زا( یللملا نیب و یلخاد نیناوق اب اهنآ قیبطت و روشک

  نمجنا ییارجا ياه لمعلاروتسد و تابوصم ،نیناوق يارجا نسح رب تراظن 3.1.3

 هدش حرطم تاعوضوم هرابرد ار دوخ يار و تارظن دنراد تصرف هسلج يازگرب زا دعب تعاس 48 تعاس ات ینف هتیمک اضعا 3.1.4
 .دننک مالعا هورگ رد ای هتیمک ریبد هب یبتک تروص هب

  :ینف هتیمک ریبد فیاظو .3.2

 ینف هتیمک تاسلج لیکشت يارب يریگیپ و یگنهامه .3.2.1

  هتیمک تابوصم و تاسلج تروص ندرک بوتکم و تاسلج روتسد میظنت صوصخ رد ینف هتیمک ياضعا ریاس اب یگنهامه .3.2.2

 .هدش حرطم ثحابم و اه يریگ میمصت صوصخ رد ناشیا يار هجیتن و تاسلج رد ینف هتیمک ياضعا روضح قباوس تبث .3.2.3

 یناسر عالطا تهج یمومع طباور ریدم اب یگنهامه و ارجا تهج غالبا يارب لماعریدم هب هتیمک تابوصم لاسرا و یناگیاب .3.2.4
 .موزل دراوم رد

  :ینف هتیمک رد تیوضع طیارش .3.3

 ینف هتیمک ریبد طسوت اهنآ تیوضع تساوخرد و هدوب ریز طیارش ياراد تسیاب یم ینف هتیمک رد تیوضع نیبلطواد
 :دسرب هتیمک ياضعا بیوصت هب و حرطم

  )یهاگشاب ای و یموب لکش هب( نیپساک ياه بسا شرورپ هب طوبرم فلتخم داعبا رب ییانشآ .3.3.1
  نیپساک ياهبسا تبث و ییاسانش هب طوبرم نیناوق و لوصا ،يداژن درادناتسا رب یفاک طلست .3.3.2
 نمجنا نیناوق و فلتخم نالوئسم تارایتخا دودح و فیاظو حرش ،ICS نیناوق اب ییانشآ .3.3.3
 ینف هتیمک تاسلج رد روضح يارب مزال تاناکما و تقو نتشاد 3.3.4
 لباقتم مارتحا لوصا تیاعر ساسا رب هتیمک ياضعا ریاس ابرثوم طابترا يرارقرب تیلباق و يراکمه هیحور نتشاد .3.3.5
 

 :ینف هتیمک یلصا ياضعا تیوضع قیلعت طیارش .3.4

 تساوخرد هیارا هب تبسن دنوش ریز طیارش زا یکی لومشم اضعا زا کی ره هک یتروص رد تسا فظوم هتیمک ریبد
 :دیامن مادقا هورگ زا ناشیا جورخ

 ینف هتیمک رد تیوضع يارب مزال طیارش ندرکن ظفح ای و تیاعر مدع .3.4.1
 هتیمک حطس رد هدش حرطم ای و عاجرا لئاسم صوصخ رد تامیمصت ذاختا يارب اهرظن لدابت رد تکراشم مدع .3.4.2

 .یلاوتم تباث هسلج راهچ زا شیب تدم هب ینف
 یلاوتم هسلج ود رد هتیمک تامیمصت دروم رد يار مالعا مدع .3.4.3
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 Studbook Committee  :همانرابت هتیمک .4

 :همانرابت هتیمک فیاظو .4.1

 تایئزج صوصخ رد ناراد بسا شزومآ و هدافتسا يارب مزال ياهلمعلاروتسد و امنهار ياه جیکپ میظنت و هیهت .4.1.1
 .يا هعرزم هرجش میظنت و ومرات ياه هنومن لاسرا و ،اهبسا  يدارفنا ییاسانش تاعالطا يروآدرگ يارب ییارجا
 هطوبرم فیاظو ماجنا رد همانرابتریدم اب يراکمه .4.1.2
 ناریا نیپساک بسا همانرابت باتک هنالاس راشتنا و یناسرزور هب رب تراظن .4.1.4

 
 نمجنا همانرابت رد هدش تبث ياهبسا تاقباسم جیاتن تبث .4.1.4

 

 :همانرابت ریدم و همانرابت هتیمک یشنم ،اضعا طیارش .4.2

 لباقتم مارتحا لوصا تیاعر ساسا رب هتیمک ياضعا ریاس ابرثوم طابترا يرارقرب تیلباق و يراکمه هیحور نتشاد .4.2.1
  همانرابت هتیمک اب نارادبسا يراکمه و تدعاسم بلج و طابترا داجیا رد ییاناوت .4.2.2
 و 7 شخب ، 4 ات 1 ياهشخب صوصخب( ICS  و نمجنا رد بسا تبث هب طوبرم طباوض و تاررقم رب طلست .4.2.3

 )ICS دزن رد يداینب شیپ ياهبسا هب طوبرم شخب
  نمجنا ییارجا ياه لکتورپ و اه لمعلاروتسد رب طلست .4.2.4
 ... و ریم و گرم ،اه بسا تیکلام لاقتنا ،تبث دنور رب طلست 4.2.5
  اه مرف لیمکت هوحن و لحارم نینچمه و ،امنهار ياه هوزج زا هدافتسا هوحن و دربراک رب طلست .4.2.6

 
  )Registrar( همانرابت ریدم فیاظو .4.3

 تاعالطا يروآدرگ هب طوبرم روما صوصخ رد همانرابت هتیمک ياضعا درکلمع رب تراظن تیلوئسم همانرابت ریدم***[
 شرازگ يارب تاعالطا نآ تقد و تحص زا نانیمطا و یسررب نینچمه و نیپساک ياهبسا ییاسانش يارب مزال
 ].دراد هدهع رب ار یللملا نیب و یلم باسنا ياهباتک رد جرد تهج
 
 :دوش یم ریز دراوم لماش همانرابت تیریدم فیاظو

 تفایرد ياه تساوخرد یناگیاب يارب هیلوا هدنورپ لیکشت و بسا ره يارب ییاسانش هرامش صاصتخا و نییعت .4.3.1
  اهبسا تاعالطا شرازگ تهج هدش
 هرجش و يدارفنا ییاسانش دروم رد هدش شرازگ تاعالطا تحص زا نانیمطا و يداژن يدنب هقبط تحص یسررب .4.3.2
  اهبسا
  هدش شرازگ بسا  ياه سکع و (Descriptive) یفیصوت تاعالطا اب نآ قباطت و جیکسا تحص یسرب .4.3.3
 هتخا ،دلوت ،ششک ،یملیس یهاوگ ؛تیکلام لاقتنا هب طوبرم ياه تساوخرد دروم رد يریگیپ و دییات ،یسررب .4.3.4
 ییاسانش ياه هناشن ،وم ششوپ گنر رییغت( بسا ییاسانش هب طوبرم یلیمکت تاعالطا ریاس و DNA جیاتن ،ندش
  )… و غاد ،پیچورکیم دننام یباستکا
 يارب بسا کلام هب نآ یپک هئارا و تسیل کچ يور رب هدش تفایرد ياهمرف یلامتحا صقاون ندرک بوتکم .4.3.5
 یلامتحا صقاون عفر ای و همانرابت هتیمک رد تبث دنور زا عالطا
 شیامزآ تساوخ رد هدنورپ ندرک هدامآ و وم ياه هنومن لاسرا و يروآدرگ هوحن رد تقد و تحص زا نانیمطا .4.3.6

DNA اهبسا کلام فرط زا یگدنیامن هب  
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 ICPFR و ICSB رد ناریا نیپساک ياهبسا تبث يریگیپ .4.3.7
 بسا کلام يارب هدش شرازگ تارییغت تبث هیدییات نینچمه و تاعالطا تفایرد هب طوبرم یهاوگ لاسرا .4.3.8
 يارب يا نا يد ياه تست و هرجش تاعالطا تیریدم صوصخ رد نیپساک بسا ناگدنهد شرورپ اب يراکمه .4.3.9
 نیکلام اب شرازگ هیارا و DNA parentage testing نیدلاو دییات
  لماعریدم هب همانرابت هتیمک تیلاعف یلصف شرازگ هیارا .4.3.10
 :صوصخ رد نمجنا یمومع طباور ریدم اب يراکمه .4.3.11

  ناریا نیپساک ياه بسا نیکلام تسرهف نتشاد هگن زور هب -
 بسا ناگدنهد شرورپ دنوشیپ  تسرهف نتشاد هگن زور هب -
  يداژن فلتخم ياه يدنب هدر رد نیپساک ياهبسا تسرهف نتشاد هگن زور هب و میظنت ،هیهت -
 ناریا نیپساک بسا همانرابت باتک هنالاس راشتنا و یناسرزور هب -

 

 : همانرابت هتیمک یشنم فیاظو .4.4

  .دنک یم تیلاعف همانرابت ریدم رظن ریزً امیقتسم هتیمک یشنم

 :دوش یم ریز دراوم لماش یشنم فیاظو

 ششک ،دلوت  ،یملیس یهاوگ ،تیکلام رییغت ،يدارفنا ییاسانش هب طوبرم تاعالطا و مرف هیلوا یسررب و تفایرد .4.4.1 
 .یلامتحا صقاون صیخشت روظنم هب نیپساک ياهبسا تبث نایضاقتم طسوت هدش لیمکت … و
 .دییات و یسررب تهج همانرابت ریدم هب یلامتحا صقاون ندرک شرازگ و اه تسیل کچ میظنت و هیهت .4.4.2
 ياه ییامنهار ساسا رب یلامتحا صقاون لیمکت هوحن يریگیپ و شزومآ ،هرواشم هئارا يارب نایضاقتم اب سامت .4.4.3
 .هتیمک ياضعا و همانرابت ریدم زا هدش تفایرد
 زا هدش تفایرد تاعالطا يزکرم یناگیاب و هدنورپ لیکشت زا نانیمطا يارب نمجنا لماعریدم اب يراکمه .4.4.4
 نایضاقتم


