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  :لیصا نیپساک بسا ناونع هب تبث يارب بسا ندش هتخانش طیارش  :1 شخب
 

 هب طوبرم تاعالطا تحص یسررب ،یبایزرا ،يروآدرگ( درکلمع هوحن هک دننک لصاح نانیمطا ادتبا دیاب ،وضع ياه نمجنا .1.1

 يارب اهنآ طسوت هدافتسا دروم نیناوق و تاررقم دافم و )دنوشیم صخشم لیصا نیپساک ناونع هب هک ییاهبسا ییاسانش

 دراد تقباطم	ICS طسوت هدش رشتنم نیناوق اب لقادح ،نمجنا نآ همانرابت باتک رد جرد تهج لیصا بسا تیحالص دییات
 .)نیناوق نیمه زا 2 شخب هب (

 دزن رد ادتبا تسیاب یم بسا 	،دوش هتخانش یللملا نیب همانرابت باتک رد تبث يارب مزال طیارش دجاو بسا کی هکنیا يارب .1.2
 نیا زا ،اپورا هیداحتا ییایفارغج هدودحم رد هدش دلوتم نیپساک ياهبسا .دوش تبث بسا دلوت لحم هب طوبرم وضع نمجنا

 ًاحیجرت ،تبث ندوب رت قیقد و دلوت هب طوبرم تاعالطا تحص يارب اما .دنوش یم دادملق یتیعمج هورگ کی ناونع هب ،رظن

 .دوش شرازگ تسا هدش دلوتم نآ رد بسا هک يروشک نمجنا ،بسا دلوت لحم هب طوبرم تاعالطا شرازگ رد تسا رتهب

 -	دنوش یم دلوتم یللملا نیب نمجنا وضع ياه نمجنا شوپ تحت ییایفارغج هدودحم زا جراخ رد هک ییاه هرک تبث يارب

 وضع نمجنا	نیرتکیدزن	ای و یملیس یهاوگ هدننک رداص نمجنا هدهعرب بسا نآ تبث تیلوئسم –	يداینب ياهبسا زجب
 .دوب دهاوخ

 نیب همانرابت رد البق	بسا نآ ردام و ردپ هک تسا نیا دوش هتخانش ربتعم همانرابت هب دورو يارب بسا هکنیا يارب لوا طرش .1.3

 رواجم ياهزرم ای ناریا زا امیقتسم	اهنآ ءاشنم هک يداینب ياهبسا يانثتسا هب )2.1 هدام	اب قباطم( دشاب هدش تبث یللملا
 .دشاب یم

 درادناتسا و پیت اب اهبسا هک دنک لصاح نانیمطا تادراو زا لبق تسا فظوم دنک یم دراو ار يداینب ياهبسا هک یسک ره .1.4

 هدش یحارط زوریف زیئول مناخ طسوت لصا رد هک يداینب ياهبسا تبث لوصا و یللملا نیب نمجنا طسوت هدش فیرعت يداژن

 ياهبسا تبث لوصا ای داژن درادناتسا اب قباطت مدع لیلد هب بسا کی هدننک دراو هکیتروص رد .دشاب هتشاد یناوخمه ،تسا

 هنوگ ره لابق رد ار یتیلوئسم هنوگچیه یللملا نیب نمجنا ،دنکن ادیپ ار )ICSB( یللملا نیب همانرابت هب دورو هزاجا ،يداینب

 هدیسرن ICSB یلصا همانرابت تبث هب زونه هک یتادراو يداینب بسا  .دریذپ یمن ار هدننک دراو صخش رب یلیمحت تراسخ

 .تفرگ دهاوخ رارق یبایزرا و یسررب دروم ،یبایزرا میت بختنم وضع هس طسوت دشاب

 یم یللملا نیب نمجنا ياروش ؛دشاب هتشاد دوجو لیصا نیپساک بسا کی كرادم رابتعا		مدع رب ینبم هجوم لیالد هچنانچ .1.5

 نیپساک ناونع هب البق هک	ار یبسا	تبث ای	و ،هدومن	مالعا لوبق لباق ریغ ار بسا نآ تبث تساوخرد	هب طوبرم كرادم دناوت

 .دیامن	مالعا لطاب ار تسا هدیسر تبث هب صلاخ

 تیحالص دجاو ،دنشاب هدیسر تبث هب لیصا نیپساک بسا ناونع هب	تاررقم و نیناوق لماک تیاعر اب هک ییاه بسا یمامت  .1.6

 هب زاجم اپورا هیداحتا وضع نیپساک بسا ياه نمجنا .دش دنهاوخ بوسحم )ICSB( یللملا نیب همانرابترد تبث يارب
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 و نیناوق هک ار ییاه بسا دنناوت یم دوجو نیا اب ؛دنتسین اهنمجنا ریاس رد هدش تبث نیپساک ياه بسا تبث زا	يراددوخ

 رد جرد يارب )طورشم / راظتنا( 	P شخب	رد ای و X  هناگادج ياهشخب رد	ار تسین اهنا لماش یللملا نیب تبث تاررقم

 دروم رد میمصت	ذاختا دروم رد اپورا هیداحتا زا جراخ	رد عقاو وضع ياه نمجنا ریاس .دننک شرازگ یللملا نیب همانرابت

 .دنتسه رایتخا بحاص ،یللملا نیب همانرابت	 Pشخب ای و		 X شخب رد تبث تهج	نیپساک ياهبسا نینچ شرازگ

 

  :بسا تبث نیناوق لقادح  :2 شخب

 نامز رد یملیس زوجم ياراد و هدش تبث يردپ زا تسیاب یم – يداینب ياهبسا هرک زج هب – هدش دیلوت نیپساک بسا هرک .2.1
 نمجنا ره نیاربانب .تسین زاجم ،یملیس زوجم تفایرد زا لبق ششک تهج نایرن زا هدافتسا .دنشاب هدش دیلوت يریگتفج
 ششک تهج هدافتسا دروم هکنیا زا لبق نایرن هب یملیس زوجم هئارا و یسرزاب يارب لوبق لباق یمتسیس دیاب وضع ياه
 .دشاب هدرک ینیب شیپ ،دنریگ رارق

 مدع دییات روظنم هب یکشزپماد هنیاعم لماش ،تسا مزال یملیس زوجم رودص يارب اهنآ تیاعر هک نیناوق لقادح .2.1.1

 .دشاب یم ریذپ تثارو صیاقن و اه يرامیب ینیلاب مئالع هنوگ ره دوجو

 .دشاب هدیسر یگلاس ود نس هب تسیاب یم دوش یبایزرا یملیس زوجم تفایرد يارب دناوتب هکنآ زا شیپ نایرن هرک 2.1.2

 .دشاب هتشاد تقباطم ”داژن  درادناتسا“ اب يراتفر تاصخشم و یندب راتخاس رظن زا تسیاب یم »یملیس« .2.1.3

 ینیلاب مئالع ادعب ،هدوب هارمه هابتشا ای و بلقت اب »یملیس« زوجم تفایرد لحارم دوش صخشم هک یتروص رد .2.1.4

 ياروش ،دوش راکشآ يداژن درادناتسا اب قباطت مدع رب لاد يدهاوش ای و دوش شرازگ ریذپ تثارو صیاقن و اه يرامیب

 تانیاعم تساوخرد تسا هدرک رداص ار »یملیس« زوجم نآ هک ینمجنا زا تسا نکمم نیپساک یللملا نیب نمجنا

 تاراسخ هنوگره و تانیاعم نیا ياه هنیزه ناربج – دییات تروص رد .دنک مادقا یملیس نآ زوجم لاطبا ای و یلیمکت
 رودص رد یهابتشا هک دنک نشور اه یسررب جیاتن هک یتروص رد .دوب دهاوخ یملیس کلام هدهع رب نآ زا یشان

 ره رد .دوب دهاوخ یکاش هدهع رب هدش ماجنا ياه هنیزه تخادرپ ،هدادن خر لاوس دروم نایرن يارب یملیس یهاوگ

 .تشاد دهاوخن هطوبرم ياه هنیزه لابق رد یتیلوئسم نیپساک یللملا نیب نمجنا تروص

 دجاو اه نیپساک نیا زا لصاح ياه هرک و دنا هدوب یملیس زوجم دقاف ششک نامز رد هک ییاه نایرن تادیلوت  .2.1.5

 هرک، دوش هداد یملیس زوجم نایرن نآ اهدعب هک یتروص رد .دوب دنهاوخ یللملا نیب همانرابت X شخب رد تبث طیارش

  .دننک ادیپ اقترا شخب نیا زا دناوت یم  X شخب ياهنایدام و اهنایرن زا لصاح ياه

 تبث هب یللملا نیب نمجنا دزن رد یگلاس ود نس هب ندیسر زا لبق ات تسیاب یم اه نیپساک زا لصاح ياه هرک  .2.1.6

 هب وروی 5 غلبم اب یگلاس ود نس هب ندیسر زا سپ اه نیپساک زا لصاح ياه هرک تبث رضاح لاح رد .دنشاب هدیسر
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 هب هتسب و ،تسا هدش هتفرگ رظن رد يراد رتفد ياه هنیزه ناربج يارب غلبم نیا . دوب دهاوخ هارمه همیرج ناونع

 .دش دهاوخ صخشم یللملا نیب همانرابت لوئسم طسوت یللملا نیب نمجنا ياه لمعلاروتسد و طیارش

 نیب همانرابت رد تبث تهج ،دشاب هدش صخشم دنوسپ ای دنوشیپ اب دناوت یم هک درف هب رصحنم مان کی اب دیاب نیپساک بسا .2.2
 :دوش شرازگ یللملا

 دنک مادقا دوخ بسا نیلوا تبث هب تبسن هدننکدیلوت هکنیا زا شیپ ،بسا مان ندش يرارکت لکشم زا يریگشیپ يارب  :دنوشیپ

 يارب  .دنک تفایرد یللملا نیب همانرابت لوئسم زا وضع نمجنا قیرط زا ار دوخ یباختنا »دنوشیپ « زا هدافتسا زوجم دیاب

  یتروص رد اهنت »مان« کی .دش دهاوخن رداص زوجم ،دشاب هتفای صاصتخا  يا هدننکدیلوت هب البق هک يدنوشیپ زا هدافتسا

 :ای دوش هدافتسا یتوافتم دنوشیپ اب هارمه هک دریگ رارق ددجم هدافتسا دروم هک تسا نکمم

 اب بسا يارب يرارکت مان زا هدافتسا ،دنک هدافتسا دوخ بسا يراذگمان يارب »دنوشیپ« زا هک دهاوخن هدننک دیلوت رگا :دنوسپ  2.3

 . »2 داتسا« :لاثم يارب؛تسا ریذپ ناکما »دنوسپ « ناونع هی یلاوتم هرامش زا هدافتسا

 :دنک لصاح نانیمطا ریز دراوم تیاعر هب تبسن دیاب نیپساک تبث زا لبق وضع نمجنا ره .2.4

 هرک یمامت يارب باسنا تست .بسا تبث تساوخرد مرف يور رب هدش هئارا تاعالطا اب بسا نیدلاو تست قباطت   .2.4.1

  - کمخت و نینج لاقتنا و یعونصم حیقلت هرافتسا زا لصاح تادیلوت هلمج زا -دعب هب 2015 هیوناژ لوا دلوتم ياه

 تبث هب 2015 هیوناژ لوا زا لبق ات هک ییاه نیپساک يارب باسنا تست و يا نا يد تست ماجنا  .تسا يرابجا

 هدش تبث ياه نیپساک مامت زا هک تسا فظوم وضع نمجنا ره .دوش یم هیصوت اما ؛تسین يرابجا ،دنشاب هدیسر

 يرادهگن و یناگیاب ینما لحم رد بسا ییاسانش كرادم هارمه و هدرک هیهت وم هنومن 2015 هیوناژ لوا خیرات ات

 يور تست ماجنا تساوخرد دنادب مزال هک نامز ره دراد یم ظوفحم دوخ يارب ار قح نیا یللملا نیب نمجنا .دننک

 اهوم رات هشیر دادعت .دوش ظفح نیپساک بسا ره هدنورپ رد یمئاد روط هب دیاب اه هنومن .دراد مالعا ار اه هنومن نیا

 رارق يزیمت ذغاک لخاد رد دیاب هنومن نیا  .دشاب لصتم نآ هب وم لوکیلوف و هدوب  )20لقادح(رات 40 دودح رد دیاب

 رب هنومن هدنروآدرگ درف تاصخشم و مان ،اضما تسیاب یم و دنریگ رارق يا هدش موم و رهم تکاپ رد و  هدش هداد

 .دشاب هدش موم و رهم نآ يور

 دقاف هک ناشتادیلوت و اه نایدام و اه نایرن ، 2019 هیوناژ 1 زا هلاس ود ي هرود کی یط رد ، 2.4.1 دنب مغر یلع  .2.4.2

 نایرن نیا .دنوش بوسحم یللملا نیب همانرابت زا P شخب رد تبث طیارش دجاو دنناوت یم دنتسه يا نا يد تست

 هک تشاد دنهاوخ ار یللملا نیب همانرابت زا P شخب هدر زا اقترا تیلباق یتروص رد اهنت ناشتادیلوت و اه نایدام و اه
 باسنا تست و نا يد تست ذخا تلهم نیا ياضقنا زا سپ .دوش هیارا اهنآ باسنا تست و يا نا يد تست هجیتن

 .دوب دهاوخ یمازل

a 2.4.2  رد يداینب شیپ بسا نیلوا تبث خیرات زا ،2018 ریماسد رد تبث نیناوق یناسرزور هب زا دعب ،2.4.1 دنب مغر یلع 

 و ناریا أشنم زا هک اهنآ جاتن و نایدام ،اه نایرن ، هلاس ود دودحم تدم يارب یللملا نیب همانرابت باتک  Pشخب
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 نایدام و اه نایرن نیا .دنشاب یم یللملا نیب همانرابت P شخب رد تبث طیارش دجاو دنتسه يا نا يد تست دقاف

 اهنآ باسنا تست و يا نا يد تست هجیتن هک تشاد دنهاوخ ار  Pشخب زا اقترا تیلباق یتروص رد ناشتادیلوت و اه

 .دوب دهاوخ يرابجا باسنا تست و نا يد تست ،تلهم نیا ياضقنا زا دعب .دریگ رارق دییات دروم

 رب تیوه قیقد نییعت شور باختنا .دنوش تیوه نییعت یمئاد روط هب و يدارفنا تروص هب دیاب نیپساک بسا ره .2.4.3

 پیچورکیم ،یبوکلاخ ،مرگ غاد ، درس غاد دننام فلتخم ياهشور زا یکی هب دناوت یم هک دشاب یم وضع نمجنا هدهع

 هیصوت پیچورکیم زا هدافتسا ،ندوب یناسنا و ییابیز رظن هطقن زا .دوش ماجنا تیوه نییعت یمئاد ياهشور ریاس ای و

 .دوش یم

 یباستکا مئالع و وم چیپ ،دیفس ياه ناشن ، گنر لماش شتاصخشم و ییاسانش قیقد روط هب دیاب نیپساک بسا ره . 2.4.4

 رد بسا تبث کلام تساوخرد هارمه همیمض تروص هب دیاب بسا جیکسا .دوش فیصوت یبوکلاخ ای و غاد راثآ لثم

  .دنک یناگیاب و يرادهگن مئاد روطب بسا هدنورپ رد ار كرادم نیا دیاب وضع نمجنا .دشاب وضع نمجنا همانرابت

 نیناوق ساسا رب دنوش یم دیلوت کمخت ای نایور لاقتنا هجیتن ای یعونصم حیقلت قیرط زا هک نیپساک  ياهبسا .2.4.5

 .دنسر یم تبث هب - رضاح تاررقم زا 6 هدام - کمخت و نایور لاقتنا ،یعونصم حیقلت هب طوبرم

 

 وضع نمجنا طسوت بسا کی تبث تحص ندوب كوکشم ناکما رب ینبم يا هدننک عناق لیلد هاگره ،2.4.1 دنب مغر یلع .2.5

 ردپ و ،هرک زا ددجم تست ای يرابجا کیتنژ تست تساوخرد دوب دهاوخ زاجم یللملا نیب نمجنا ياروش ، دشاب هتشاد دوجو

 :دوش یمن دودحم اهنیا اما دشاب لیذ دراوم لماش دناوتیم يرابجا تست تساوخرد .دنک مالعا ار بسا نآ ردام و

 .دنا هتشاد رارق  غلاب نایرن کی زا شیب ضرعم رد و هدش ششک یعترم تروص هب هک ییاه نایدام زا يدیلوت ياه هرک -

 اب - یعونصم حیقلت اب ای و یعیبط شور هب هچ - زور 30 ینامز هدودحم رد هک ییاه نایدام زا هدش دلوتم ياه هرک -
 .دنشاب هدش ششک نایرن کی زا شیب

 .یملیس یهاوگ دقاف نایرن اب ششک  زا لصاح ياه هرک  -

 .دشاب فراعتم ریغ یکیتنژ رظن زا هک دشاب هدش تبث یگنر اب بسا کی رگا -

 .تبث تاررقم اب لماک تقباطم يارب یفاک كرادم هیهت مدع -

 رد هک تسا رکذت هب مزال اما .دوب دهاوخ هطوبرم بسا کلام هدهع رب ،ددجم تست ای يرابجا تست هب طوبرم ياه هنیزه     

 تخادرپزاب لوسم ،دنا هدرک ار یگدیسر تساوخرد هک تیاکش فرط درف ،بسا هدش هیارا تاعالطا رابتعا تحص تابثا تروص

  .دوب دهاوخ بسا کلام هب اه هنیزه
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  صلاخ نیپساک بسا  :3 شخب
 

 رتفد طسوت ؛دشاب هدشن تبث صلاخ نیپساک بسا ناونع هب یللملا نیب همانرابت رد رکذلا قوف دعاوق اب قباطم هک یبسا   .3.1

 .دوش یمن هتخانش تیمسر هب صلاخ نیپساک بسا ناونع هب یللملا نیب نمجنا

  ددجم تبث و تیکلام لاقتنا  :4 شخب

 بوچ راهچ رد ار اهنآ و دننک لصاح نانیمطا اهبسا تیکلام لاقتنا تاعالطا رابتعا زا تسیاب یم وضع ياهنمجنا زا کی ره .4.1

 یم هیصوت تیکلام لاقتنا و لقن رد بلقت زا يریگولج روظنمب .دننک مالعا یللملا نیب همانرابت لوئسم هب لوبق لباق ینامز

 هدش یناگیاب وضع نمجنا رد شتاعالطا هک وا ینوناق هدنیامن ای - یلبق کلام طسوت تیکلام لاقتنا ياه هماناضاقت هک دوش

 اب دیاب لاقتنا لحارم ،دشاب هدرک توف هدش تبث کلام هک یتروص رد .دریگ رارق دییات دروم  - دوشیم هتخانش تیمسر هب و

 دشابن رودقم یلبق هدش تبث کلام زا ینوناق هدییات بسک هک یتروص رد .دوش لماک ثارو هدنیامن ای لیکو زا هزاجا بسک

 دییات هب یعقاو هلزنم هب بسا شورف ات دنک هئارا وضع نمجنا هب ار ینوناق همانراهظا کی تسیاب یم دیدج کلام هاگنآ

 .)دریذپب ار دوخ بسا رب تیکلام ياعدا یقوقح تیلوئسم ات :مجرتم حیضوت(دسرب

 یم وضع نمجنا ره همانرابت ،یللملا نیب حطس رد نیپساک بسا تیعمج زا قیقد يرامشرس و تاعالطا يروادرگروظنم هب  .4.2

 دوخ ششوپ تحت ییایفارغج هدودحم رد هدش دلوتم ای و هدش دیلوت ياه نیپساک هب طوبرم تاعالطا هدنرادرب رد تسیاب

 .دشاب یمن دوخ همانرابت حالصا و رییغت هب زاجم اهبسا تیکلام لاقتنا زا سپ بسا هدننک تبث نمجنا همانرابت رتفد .دشاب

 تبث وضع نمجنا کی همانرابت رد البق نیپساک بسا رگا )دنوش یم لقتنم رگید روشک هب روشک کی زا هک ییاهبسا يارب(

 تبث هرامش تحت دیاب امتح اما دوش تبث دیدج وضع نمجنا همانرابت همیمض شخب اب همانرابت رد دناوت یم بسا ،دشاب هدش

 بسا هدننک دراو نمجنا .دوش رشتنم ،دنک یم نییعت ار هیلوا تبث ییایفارغج هدودحم حوضو هب هک بسا نآ یلصا همانرابت

 یمن هدننکدراو نمجنا .دهد صاصتخا نیپساک بسا نآ هب ازجم يرامشرس هرامش کی یلخاد هدافتسا روظنم هب دناوت یم

 .دش دهاوخن تبث زین  یللملا نیب همانرابت رد هرامش نیا و ،دنک هدافتسا ددجم تبث يارب هرامش نیا زا دناوت

 یلصا هدننک تبث نمجنا هب طوبرم یلم تبث هرامش ،دشاب یمازلا ددجم تبث ،اپورا هیداحتا لثم -یلم نیناوق قبط هاگ ره .4.3

 .دش دهاوخ تبث یللملا نیب همانرابت رد زین هدننک تبث نمجنا دیدج هرامش و هدش اقبا

 اب و صاخ رایسب طیارش نتفرگ رظن رد زا سپ رگم دوب دهاوخن ریذپ ناکما هیلوا تبث زا سپ بسا مان ای دنوشیپ رد رییغت .4.4

 .یللملا نیب همانرابت لوئسم دیدحالص
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 یعونصم حیقلت : 5 شخب

 یعونصم حیقلت زا هدافتسا ،نآ یکیتنژ هریخذ هعسوت تهج و بایمک ياهداژن فیدر رد نیپساک بسا نتشاد رارق هب هجوت اب 5.1

 یملیس ینوخ طوطخ عاونا هب اهنآ یسرتسد و هدوب  هداتفا رود یحاون رد هک یناگنهد شرورپ يارب مرپسا لمح يژولونکت و

 .دوش یم هیصوت تسا دودحم اه

 و یملیس زا يریگ مرپسا یهاوگ اب دیاب دنا هدش دیلوت یعونصم حیقلت شور هب هک ییاه هرک يارب تبث تساوخرد شرازگ 5.2

 هب اهنآ لاسرا هب زاین و دوش هئارا وضع نمجنا هب هرک کلام طسوت دیاب اه یهاوگ نیا .دشاب هارمه یعونصم حیقلت یهاوگ

 دهاوخ تساوخرد یلم نمجنا زا ار نآ یپک یللملا نیب نمجنا هک هژیو دراوم رد رگم ؛تسین یللملا نیب همانرابت لوئسم

 .درک

 .دوش لاسرا نایدام کلام يارب یملیس کلام طسوت مرپسا هلومحم اب هارمه دیاب يریگ مرپسا یهاوگ زا هخسن کی .5.2.1

 :دشاب ریز تایئزج لماش لقادح دیاب يریگ مرپسا یهاوگ رد هدش جرد تاعالطا

 يریگ مرپسا نامز رد یملیس یهاوگ هرامش و یللملا نیب همانرابت رد تبث هرامش ،مان •
 يریگ مرپسا لحم و خیرات •
 .دشاب هدش ماجنا يریگ مرپسا لحم نامه رد یعونصم حیقلت هچنانچ  ،حیقلت ياه/خیرات •
 .دشاب هدش ماجنا يریگ مرپسا لحم زا ریغ یناکم رد حیقلت رگا ،مرپسا لاسرا خیرات ای و •
 دمجنم ای و هدش درس ،هزات مرپسا :تسا هدش هدافتسا ای و لاسرا هک مرپسا عون •
   يریگ مرپسا نامز رد یملیس رجاتسم ای و یملیس کلام ياضما •
 يریگ مرپسا هچنانچ ،تسا هتشاد هدهع رب ار مرپسا ذخا تیلوسم هک ینیسنکت ای کشزپماد ياضما •

 .دشاب هتفرگن تروص نایرن کلام طسوت

 :دشاب دراوم نیا لماش لقادح دیاب نایدام حیقلت یهاوگ رد هدش جرد تاعالطا .5.2.2

 نایدام یللملا نیب تبث هرامش و مان •
 هدش هدافتسا حیقلت تهج نآ مرپسا زا هک یملیس زوجم هرامش و یللملا نیب تبث هرامش ،مان •
 حیقلت لحم سردآ و اه/خیرات •
  نایدام رجاتسم ای کلام ياضما •
 تسا هتشار هدهع دب ار یعونصم حیقلت تیلوسم هک ینیسنکت ای کشزپماد ياضما •

 

 .دشاب یم وضع نمجنا هدهع رب تاعالطا نیا ندوب لماک زا نانیمطا

 

 و دش دهاوخ رکذ یهاوگ رد اه نآ دیلوت شور دنا هدش دیلوت یعونصم حیقلت شور هب هک ییاه هرک مامت تبث یهاوگ رد .5.3

 مرپسا نامز زا لبق نایدام و یملیس هچنانچ دوش یم هیصوت .دنوش دییات باسنا تست ماجنا اب تسیابیم اه هرک نیا نیدلاو

 تهج يرادرب هنومن یعونصم حیقلت و يریگ مرپسا نامز رد اهنآ زا ؛دنا هدشن يا نا يد تست یعونصم حیقلت و يریگ
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 ؛دنشابن سرتسد رد تست يارب نایدام ای و یملیس هرک تبث تساوخرد نامز رد هچنانچ بیترت نیا هب .دوش ماجنا تست

 .تشاد دهاوخن دوجو هرک هرجش و نیدلاو دییات دروم رد یلکشم

 دنتسه تایح دیق رد نامزمه هک صلاخ هرک سار هد  رثکادح دیلوت يارب یملیس کی گرم زا سپ دمجنم مرپسا زا هدافتسا .5.4

 رجاتسم ای کلام فرط زا یگدنیامن هب وضع نمجنا تساوخرد رب انب و هدننک عناق لیالد هئارا تروص رد .تسا ریذپ ناکما

 انثتسا تاررقم زا دنب نیا دروم رد دوخ دیدحالص اب یللملا نیب نمجنا ياروش هک تشاد دهاوخ دوجو ناکما نیا ،یملیس

 اما ،دشاب بایمک ینوخ طخ زا یملیس گرم ای هتسجرب یملیس کی ماگنهبان گرم لماش تسا نکمم لیالد نیا .دوش لئاق

 .دوش یمن دراوم نیا هب دودحم

 

 کمخت و نینج لاقتنا : 6شخب

 کمخت لاقتنا ،دنمشزرا ياهنایدام یگدنز هرود زا تبقارم روظنم هب و بایمک داژن کی ناونع هب نیپساک تیعضو هب هجوت اب . 6.1

 يارب هدنهد نایدام کی زا هدش روراب کمخت کی تشادرب :تسا هدش فیرعت هنوگنیا نایور لاقتنا .دوب دهاوخ زاجم نایور و

 نایدام کی زا هدشن روراب کمخت کی تشادرب :تسا هدش فیرعت هنوگنیا کمخت لاقتنا .هدنریگ نایدام محر رد تشاک

 هرک هدام دلاو ناونعب هدنهد نایدام ،دروم ود ره رد .دوش یم تشک هدنریگ نایدام محر رد بقاعتم يروراب يارب هک هدنهد

 .دوش یم تبث لامح ناونع هب هدنریگ نایدام و يدیلوت

 -رتشیب هن -دوش یم هداد دنک یم لمح ار يا هرک یعیبط شور هب هک ینایدام کلام هباشم يزایتما هدنهد نایدام کلام هب . 6.2

 کمخت کی زا هک ییولقود ياه هرک .دراد دوجو هدنهد نایدام ره يازا هب هرک کی تبث و دیلوت ناکما اهنت لاس ره رد سپ

 دنهاوخ ینثتسم هدعاق نیا زا دنا هدش لمح دحاو يرادراب کی رد و لامح نایدام کی طسوت اهنآ ود ره و هدمآ دوجو هب

 اروش تسا نکمم ،نایدام رجاتسم ای کلام زا یگدنیامن هب وضع نمجنا تساوخرد و هدننک عناق لئالد دوجو تروص رد .دوب

 لاقتنا و ردان رایسب ینوخ طخ کی هب طوبرم ياهنایدام نکمم لیالد نیا .دنک رظن فرص هدعاق نیا زا دوخ دیدحالص اب

 لماش ار تسا دودحم دیدج ینوخ طوطخ هب اهنآ یسرتسد هک یناتسهوک ياهروشک ناگدنهد شرورپ هب دمجنم نایور

 .دوش یمن دودحم دراوم نیا هب اما دوش

 هارمه نایور ای کمخت لاقتنا یهاوگ اب دیاب دنا هدش دیلوت نایور ای کمخت لاقتنا شور اب هک ییاه هرک تبث تساوخرد . 6.3

 تسین يرورض یللملا نیب همانرابت لوئئسم يارب نآ لاسرا و دوش هئارا وضع نمجنا هب کلام طسوت دیاب یهاوگ نیا .دشاب

 :دشاب لیذ دراوم لماش لقادح دیاب یهاوگ نیا .دشاب هتساوخ نآ زا یپک کی یللملا نیب نمجنا هک هژیو دراوم رد رگم

   یللملا نیب همانرابت رد هدنهد نایدام تبث هرامش و مان    ●
 هدنریگ نایدام داژن و مان    ●
 ششک نامز رد یملیس زوجم هرامش و نایرن یللملا نیب همانرابت هرامش ، مان    ●
 نایور ای کمخت لاقتنا خیرات    ●
 نایور لاقتنا ماجنا تروص رد ؛هدنهد نایدام حیقلت/ششک شور و اه/خیرات    ●
 کمخت لاقتنا ماجنا تروص رد ؛هدنریگ نایدام حیقلت/ششک شور و اه/خیرات    ●
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 هدنهد نایدام رجاتسم ای کلام ياضما    ●
  هدنریگ نایدام رجاتسم ای کلام ياضما    ●
 تسا هداد ماجنا ار لاقتنا هک ینیسنکت ای کشزپماد ياضما    ●
 

 .دشاب یم وضع نمجنا هدهع هب تاعالطا نیا ندوب لماک زا نانیمطا

 تسیاب یم و دش دهاوخ رکذ ،لاقتنا عوضوم ، تسا هدش دیلوت نایور ای کمخت لاقتنا شور هب هک یبسا تبث یهاوگ رد . 6.4

 هدشن تست البق هک یتروص رد هدنریگ نایدام و هدنهد نایدام ،نایرن دوش یم هیصوت .دوش دییات باسنا تست اب شنیدلاو

 رد لامح نایدام و هدام دلاو ،نایرن هک یتروص رد راک نیا اب .دنوش يا نا يد تست ،حیقلت و يریگ مرپسا نامز رد ،دنا

 .دنوش یم دییات هرک نیلاو هک تشاد دهاوخ دوجو نانیمطا نیا دنشابن سرتسد رد تبث نامز

 یللملا نیب همانرابت رد جرد يارب بسا تاعالطا تبث نیناوق  :7 شخب
 

 ياهبسا تاعالطا ،دوش یم رشتنم و تبث نیپساک بسا یللملا نیب همانرابت بلاق رد هک یتاعالطا تحص زا نانیمطا يارب .7.1

 چرام لوا ات رثکادح و لوبق لباق ینامز میوقت بوچ راهچ رد نمجنا نآ همانرابت لوئسم طسوت ،وضع نمجنا رد هدش تبث

 یم دنرادن یسرتسد تیاس هب هک وضع ياه نمجنا  .دوش یم تبث یللملا نیب همانرابت تیاس رد نیالنآ تروص هب ،لاس ره

 همانرابت تبث لوئسم تسد هب لاس ره سرام لوا زور ات رثکادح ییاهن تاحالصا و تاعالطا هک دننک ذاختا یبیترت تسیاب

 يارب .دشاب هارمه تبث يارب هفاضا هنیزه اب تسا نکمم ،نیالنآ متسیس زا هدافتسا مدع تروص رد  .دشاب هدیسر یللملا نیب

 :تسا یمازلا ریز تسرهف رد هدش دیق تاعالطا يروادرگ هب هجوت ،نیالنآ متسیس زا هدافتسا نودب كرادم لاسرا

 :دشاب لیذ دراوم لماش دیاب هنالاس شرازگ نیرخآ نامز زا هدش تبث ياهبسا تاعالطا تسرهف .7.1.1
  صلاخ نیپساک بسا مان و دنوشیپ    ●
 ّیلم همانرابت رد تبث هرامش    ●
 دلوت خیرات    ●
 تیسنج    ●
 یملیس زوجم ذخا خیرات و ردپ هب قلعتم یملیس زوجم هرامش و ،یللملا نیب تبث هرامش ، مان    ●
 ردام یللملا نیب تبث هرامش و مان    ●
  بسا ییاسانش يارب یمئاد ياه هناشن و گنر    ●
 ناکما تروص رد ؛ هدننکدیلوت هب قلعتم یلعف سردآ و مان    ●
 ناکما تروص رد ؛ کلام هب قلعتم یلعف سردآ و مان    ●
 دشاب هدش هدافتسا نایور لاقتنا ای نینج لاقتنا ، یعونصم حیقلت ياه کینکت زا هچنانچ دیلوت شور    ●
  هریغ و پیچورکیم هرامش ،تروپساپ هرامش دننام یلیمکت ییاسانش ياه هرامش هنوگ ره    ●

 .دوش یم هتخانش هرک »هدننک دیلوت« ناونع هب دراد رایتخا رد ار حیقلت ای ششک نامز رد نایدام تیکلام ای هراجا هک يدرف
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 :لماش ،دنا هدرک تفایرد زوجم هتشذگ لاس لالخ رد هک ییاه نایرن تاعالطا تسرهف .7.1.2
 یللملا نیب تبث هرامش و مان    ●
 زوجم رودص خیرات و یملیس زوجم یلم هرامش    ●

 :لماش ،دنا هدش هتخا هتشذگ لاس لالخ رد هک ییاه نایرن تاعالطا تسرهف .7.1.3
 ندومن هتخا خیرات و بسا یللملا نیب تبث هرامش و مان    ●
 

 :لماش )تسا مولعم هک ییاهنآ( اه تیکلام لاقتنا تاعالطا تسرهف  .7.1.4
 یللملا نیب تبث هرامش و بسا مان    ●
 تسا مولعم رگا ؛یلبق هدش تبث کلام سردآ و مان    ●
 تسا مولعم رگا ؛دیدج کلام سردآ و مان    ●
 تیکلام لاقتنا خیرات    ●

 :لماش )تسا مولعم هک ییاهنآ( اهریم و گرم خیرات  .7.1.5
 یللملا نیب همانرابت تبث هرامش و مان  ●
 تسا مولعم رگا ؛کلام مان  ●
 گرم خیرات  ●

 تارداص تسیل   .7.1.6

 یللملا نیب همانرابت تبث هرامش و مان    ●
 تسا مولعم رگا ؛کلام مان    ●
 ادبم روشک    ●
 دصقم روشک    ●
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 نیپساک بسا یللملا نیب همانرابت رد يداینب شیپ نیپساک ياهبسا تبث نیناوق

 

 ،دوش هتفرگ رظن رد )ICPFR( يداینب شیپ نیپساک ياهبسا یللملا نیب تسرهف رد جرد لباق یبسا تاصخشم هکنیا يارب .1

  :دشاب ریز طیارش دجاو  دیاب

 .دشاب ناریا اب زرم مه ياهروشک ای ناریا زا بسا نآ اشنم دیاب .1.1

 ياهرگناشن یسررب يارب »سازگت هاگشناد زا نارتاک ساگ« لثم یللملا نیب نمجنا دییات دروم ققحم کی طسوت دیاب .1.2

 .دریگ رارق  يا نا يد تست دروم نیپساک

 .دشاب هدش جرد  »ییاهن دییات هب لوکوم - نیپساک« ترابع تسیاب یم بسا نآ ییاسانش كرادم عون ره يور رب .1.3

 رد یللملا نیب همانرابت رد نیپساک بسا تبث نیناوق زا دیدج هخسن شیاریو رد  ،”تبث نیناوق“ زا 2.4.1 دنب مغر یلع .1.4

 دقاف هک اهنآ زا هدش دلوتم ياه هرک و ناریا أشنم اب ياه نایدام و اه یملیس تاعالطا شرازگ يارب ، 2018 ربماسد

 یللملا نیب همانرابت  Pشخب رد بسا نیلوا تبث نامز زا هلاس ود دودحم ینامز تلهم کی دنتسه يا نا يد تست

 نیب همانرابت  Pشخب را اقترا تیلباق یتروص رد ناشتادیلوت و اه نایدام ،اه یملیس نیا .تسا هدش ینیب شیپ ، .تسا

 .دریگ رارق دییات دروم اهنآ باسنا تست و  اهنآ يا نا يد تست هجیتن هک تشاد دنهاوخ ار یللملا

 .دوب دهاوخ یمازلا باسنا تست و يا نا يد تست ماجنا ؛تلهم نیا ياضقنا زا دعب       

 

  :دشاب ریز طیارش دجاو  دیاب دبای اقترا  ICSB یللملا نیب همانرابت هب ICPFR يداینب شیپ تسرهف زا بسا کی هکنیا يارب .2

 اه هرک نآ و )دنشاب هدش تبث ICPFR رد یبایزرا و یسررب روظنم هب دیاب زین اه هرک( دشاب هدرک دیلوت هرک ود لقادح •

 یبایزرا هب طوبرم ياه هنیزه لقادح .دریگب رارق دییأت دروم یللملا نیب نمجنا یبایزرا لنپ بایزرا رفن ود لقادح طسوت

 .دوش تخادرپ یبایزرا یضاقتم هک یصخش طسوت دیاب بایزرا تماقا و ترفاسم هنیزه لماش

 .دنشاب توافتم ياهنایدام زا دیاب يداینب شیپ یملیس تادیلوت و توافتم نایرن ود زا دیاب يداینب شیپ نایدام تادیلوت •

 هرک ،دیدرت و کش هنوگره دوجو تروص رد ای دیسرن ناسرزاب دییات هب يداژن پیت یبایزرا رظن زا تادیلوت زا یکی رگا •

 .دریگب رارق یبایزرا دروم دناوت یم رگید نایدام ای یملیس کی زا يدیلوت موس

 نآ تبث ياضاقت ،دندیسرن ناسرزاب دییات هب يداژن پیت یبایزرا رظن زا نایدام ای یملیس کی هدش دلوتم هرک ود هچنانچ •

 تفایرد يارب طیارش دجاو نایدام ای یملیس نآ زا هدش دلوتم هرک چیه و هدش در یللملا نیب همانرابت رد نایدام ای نایرن

 .دوب دهاوخن ییاسانش كرادم يور ار »نیپساک« ناونع

 .دشاب یم هام هن نیپساک يداینب شیپ هلگ زا يدیلوت هرک کی یبایزرا يارب نس لقادح •

 هب قلعتم تبث یهاوگ و  » ”Pending Approval“ ییاهن دییات هب لوکوم - نیپساک« بسا ییاسانش كرادم •

 رودص عجرم تالیکشت هب تاحالصا ماجنا يارب دیاب دنا هدشن یبایزرا هدییات تفایرد هب قفوم هک ییاه هرک و ردام و ردپ
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 و ییاسانش كرادم .دسرب یللملا نیب نمجنا عالطا هب تسیاب یم تاحالصا نیا و دوش هدنادرگزاب ییاسانش كرادم

 اهنآ یبایزرا لحارم ندوب لیمکت يارب هک ییاه بسا و »ییاهن دییات هب لوکوم - نیپساک« بسا تبث ياه یهاوگ

 نمجنا ،كرادم نیا ندنادرگزاب مدع تروص رد .دنوش هدنادرگزاب تاحالصا ماجنا يارب تسیاب یم زین دنوش یمن شرازگ

 ياه هورگ و تیاس رد يا هیعالطا قیرط زا ار تاعالطا نیا هک دراد یم ظوفحم دوخ يارب ار رایتخا نیا یللملا نیب

 .دنک نالعا دوخ

  .دوب دهاوخ تیرثکا يار اب ییاهن میمصت .دشاب یم یللملا نیب نمجنا طسوت بختنم دارفا زا رفن هس لماش یبایزرا میت •

 تبث یللملا نیب همانرابت و هطوبرم یلم نمجنا رد اهنآ هدنیآ تادیلوت و هدش یبایزرا جاتن ،يداینب نیدلاو دییأت تروص رد

 هیصوت تسا راتخم و زاجم یبایزرا میت ،دشاب هتشاد دوجو يددعتم ياه هرک يداینب شیپ بسا کی زا رگا .دنوش یم

 مادقا زا شیپ .يداینب شیپ یملیس ندرک هتخا هلمج زا ،دنیامن راهظا اه نآ دییات مدع ای و دییات دروم رد يرتشیب ياه

 امیقتسم کلام ،مزال ياه هنیزه تخادرپ و یلم همانرابت رد تبث يارب یلم نمجنا رد تبث لوئسم هب كرادم لاسرا هب

 نامز رد )... /هتخا /دلوت /یملیس /ششک( هطوبرم ياه یهاوگ هارمه هب( ار  تروپساپ ای ییاسانش یلصا كرادم دیاب

 .دوش لاسرا ییاسانش كرادم رودص تالیکشت هب تاحالصا يارب ات دهد لیوحت یبایزرا میت هب بسا دییات و یبایزرا

 ود دلوت نامز ات هدننک دراو هک دوش یم هیصوت تدش هب رکذلا قوف لیالد هب دشاب یتادراو يداینب شیپ بسا هکیتروص رد    .3

 ود زا یکی هکتیروص رد هکنیا هب هجوت اب( دنامب یقاب بسا نآ کلام موس هرک کی دیلوت نامز ات یتح ای و بسا نآ زا هرک

 مه موس هرک یبایزرا هب تسا نکمم راک دشن دییات یللملا نیب نمجنا ياهبایزرا طسوت بسا نآ زا هدش دیلوت لوا ي هرک

 و يداینب هلگ ياهبسا هک تسا رتهب یسرزاب میت يارب یترفاسم تالکشم و اه هنیزه ندرک شهاک يارب .).دوش هدیشک

  .دنوش يرادهگن ناکم کی رد اهنآ ي اه هرک

 نآ یکیتنژ یتمالس و یمسج یتمالس زا ات دننارذگب رس تشپ تیقفوم اب ار یکشزپماد یبایزرا کی دیاب يداینب شیپ نایرن    .4

 تقوم یملیس یهاوگ کی بسا نآ هب یبایزرا نیا زا دعب .دوش لصاح نانیمطا )حضاو یکیتنژ تالالتخا دوجو مدع( اه

 در پیت رظن زا بسا نآ تادیلوت هکیتروص رد یهاوگ نیا .دوش یم هداد یبایزرا میت یسررب يارب هرک هس /ود دیلوت يارب

 تشپ تیقفوم اب ار یبایزرا هک دش دهاوخ هداد بسا هب ینامز هطوبرم نمجنا فرط زا مئاد یهاوگ .دش دهاوخ لطاب دنوش

 .دراذگب رس

 ).تسا يرابجا دوش تساوخرد هک نامز ره باسنا تست( .دنوش پیچورکیم و يا نا يد تست هلگ مامت دوش یم هیصوت    .5

 هک دراد ار رایتخا نیا یللملا نیب نمجنا ،دراد درادناتسا ریغ یتادیلوت ،يداینب هلگ بسا کی هک دوش تباث نامز ره رد رگا    .6

 .دنک يراددوخ یللملا نیب همانرابت رد بسا نآ تادیلوت تبث زا

 

 
 

 


