
تا و ـ قیقحت مولع ، ترازو  ـش  ـشوپ تحت  یلا  شزومآ عـ زکارم  هـا و  هاـگ ـ ـشناد مرتحم  يا  ـ ـسؤر
مرتحم ياسؤر  اه - هاگشهوژپ مرتحم  ياسؤر  هتـسباو - ـی  ـشزومآ ياه  عمتجم اه ، سیدرپ يروا ، ـ نف

یناتـسا زکارم  مرتحم  ياسؤر  ییارجا -  ياه  هاگتـسد اه و  هناخترازو هب  هتـسباو  زکارم  اه و  هاگـشناد
مرتحم ياسؤر  يدربراک -  یملع و  هاگ  ـ ـشناد ینات  ـ ـسا زکارم  مرتحم  ياـسؤر  رون - مایپ  هاگشناد 
مرتحم ياسؤر  یمال -  ـ سا دازآ  هاگ  ـ شناد ياهدحاو  مرتحم  ياسؤر  يا -  هفرح ینف و  ياه  هدکشزومآ

یعافتناریغ یتلودریغ – یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد

؛ مارتحا مالساب و 
ناراکمه ياه  شالت زا  ینادردـق  زیزع و  نایهاگ  ـ ـشناد نایوج و  ـ ـشناد همه  يارب  قیفوت  یتمالـس و  يوزرآ  نم        ضـ

مود لاسمین  رد  ییوجـشناد  ياه  ماو ياطعا  يدنب  نامز غلابم و  لودـج  تسویپ  هب  ییوجـشناد ، هافر  تارادا  مرتحم 
رودص راضحتسا و  يارب  نایوجشناد  هافر  قودنـص  هچراپکی  هناماس  يامنهار  لیاف  هارمه  هب  یلیصحت 1401-1402  لاس 

https://refah.swf.ir سردآ هب  هچراپکی  هناماس  رد  هافر  قودنص  درکیور  هب  هجوت  اب  .ددرگ  یم لاسرا  مزال  مادقا  روتـسد 
قیقد تیاعر  نمض  دییامرف  روتسد  تسا  دنمـشهاوخ  طیارـش ، دجاو  یـضاقتم  نایوجـشناد  هب  ماو  تخادرپ  رما  رد  عیرـست  رب  ینبم 

هزاب رد  ماو  تساوخرد  دییات  نایـضاقتم و  ماو  تبث  هوحن  صوصخ  رد  نایوجـشناد  نیب  رد  رثؤم  یناسر  عالطا هب  تبـسن  لیذ  تاکن 
: ددرگ لوذبم  مزال  مادقا  اه  هاگشناد  هافر  هرادا  ناراکمه  طسوت  هدش  نییعت  ینامز 

يارب هعمج 1402/02/15  زور  ات  هبنشود 1401/12/15  زور  زا  هافر  قودنص  هچراپکی  هناماس  لّوا  هلحرم  رد  . 1
هب ماو  تخادرپ  هکنیا  هب  رظن  .دوب  ـد  هاوـخ لاـعف  هیرهش   یلیصحت و  ماو  تفایرد  یضاقتم  طیارش  دجاو  نایوج  ـ ـشناد

مرتحم ناسانـشراک  طسوت  تسویپ  يامنهار  لیاف  قیقد  هعلاطم  اذـل  دوب ، دـهاوخ  روکذـم  هناماس  قیرط  زا  ًافرـص  وجـشناد 
داجیا تهج   ) نایوجشناد طسوت  و  اه ) تساوخرد دییأت  هوحن  كرادم و  یـسررب  روظنم  هب   ) یلاع شزومآ  زکارم  اه و  هاگـشناد

رد یناسر  عالطا  نینچمه  و  ررقم ) تلهم  رد  ماو  تساوخرد  تبث  هدنورپ و  دقاف  نایضاقتم  يارب  هدنورپ  لیکـشت  يربراک ، مان 
.تسا تیمها  زئاح  رایسب  نایوجشناد  هب  هناماس  اب  راک  دورو و  هوحن  صوصخ 

یط ًابقاعتم  يدـعب  هلحرم  رد  زین  يرورض  نکـسم و  هعیدو  ماو  مان  تبث  عورـش  نامز  غلابم و  طباوض ، طیارـش ،  . 2
.دش    دهاوخ  یناسر  عالطا  يا  هناگادج همانشخب 

هبنـشراهچ زور  ات  رثکادـح  ییوجـشناد  مرتحم  نینواـعم  یلاـع و  شزومآ  زکارم  اـه و  هاگـشناد  مرتحم  ناربراـک   .3
هناماس رد  ماو  ياه  تساوخرد دییأت  یـسررب و  هب  تبـسن  ات  تشاد  دـنهاوخ  تصرف   ( دیدمت لباق  ریغ  )1402/02/20

.دنیامن مادقا  دیدج 
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دییأت و ای  در  ناکما  تعاس  ات 72  هاگشناد  ییوجشناد  مرتحم  نواعم  هافر ، هرادا  سانشراک  طسوت  نایوجـشناد  ماو  دییأت  زا  سپ  تسا  رکذ  نایاش  . 4
اه و تساوخرد دییأت  هب  مادقا  راکدوخ  تروص  هب  هناماس  تدم  نیا  ياضقنا  زا  سپ  هک  تشاد  دهاوخ  ار  هافر  قودنـص  هب  ماو  تساوخرد  لاسرا 

.دوب دهاوخن  رّسیم  هاگشناد  نایوجشناد  ماو  ياضاقت  رد  يرییغت  هنوگچیه  ناکما  نآ  زا  سپ  دومن و  دهاوخ  قودنص  هب  لاسرا 
ترازو یـشزومآ  تاعالطا  لداـبت  هناـماس  هب  اـهنآ  یلیـصحت  یتیوه و  تاـعالطا  هـک  ینایوجـشناد  ًافرـص  هـکنیا  هـب  رظن  . 5
شزومآ زکارم  اه و  هاگشناد تسا  يرورض  دنیامن ، مادقا  ماو  ياضاقت  تبث  هدنورپ و  لیکشت  هب  تبسن  دنناوت  یم دشاب  هدش  لاسرا   (GSB) فتع
خیرات زا  لبق  عوبتم  ترازو  تاعالطا  لدابت  هاگرد  رد  نایوجشناد  یـشزومآ  تاعالطا  رمتسم  یناسرزورب  لدابت و  هب  تبـسن  تیروف  دیق  اب  یلاع 

.دنیامن مادقا  طخرب  تروص  هب  مان  تبث  عورش 
نینماض قوقح  زا  رسک  یهاوگ  و  قیدصت ) زمر  هسانش و  هرامش  ياراد  دیدج ( دهعت  دنس  تاعالطا  تبث  هئارا و  . 6
یمازلا دـنراد  ار  قودنـص  ياه  ماو تفایرد  ياضاقت  راب  نیلوا  يارب  يراج  یلیـصحت  لاسمین  رد  هک  ینایوجـشناد  طسوت 
.دوب دهاوخ  اه  هاگشناد هدهع  رب  نینماض  قوقح  زا  رسک  یهاوگ  دهعت و  دنس  یجنس  تحص  تیلوئسم  تسا  یهیدب  .تسا 

اه هاگشناد دراد  ترورض  وجشناد  طسوت  هافر  قودنص  هچراپکی  هناماس  رد  ماو  تساوخرد  تادنتـسم  كرادم و  يرازگراب  هب  رظن   . 7
ره تادنتسم  كرادم و  لصا  اب  هدش  يرازگراب  تادنتسم  قیبطت  یـسررب و  ذخأ ، هب  تبسن  یلاع  شزومآ  زکارم  و 

.دنیامن   مادقا  ماو  تساوخرد  دییأت  زا  لبق  ماو 
تروص هب  هاگشناد  ره  يارب  هتشذگ  تاونس  دننامه  هیرهش  یلیصحت و  ياه  ماو يارب  يراج  لاسمین  رد  رابتعا  عیزوت  . 8

رد تاررقم  طـباوض و  تیاـعر  اـب  تاراـبتعا و  تیدودـحم  تشاد  رظن  رد  اـب  تسا  هتـسیاش  .دوش  یم هداد  صیـصخت  ازجم 
تیولوا رد  تعاضب  مک  دعتسم  نایوجشناد  هب  ماو  ياطعا  يارب  مزال  يزیر  هماـنرب یغالبا  تارابتعا  بوچراچ 

.دریگ    رارق 
هاگشناد مرتحم  ناراکمه  ینفلت  ياه  سامت  تابتاکم ، هب  ییوگخـساپ  رما  رد  عیرـست  بولطم و  یناسر  تمدخ  روظنم  هب   .9

هب شزومآ  ریگارف و  یناسر  عالطا  نمـض  تسا  دنمـشهاوخ  یلاسرا ، ياهراک  تساوخرد  ماجنا  یلاع و  شزومآ  زکارم  اـه و 
.دییامن يراددوخ  هافر  قودنص  هب  نایوجشناد  عاجرا  زا  هاگشناد ، رد  نانآ  تالکشم  عفر  یسررب و  نینچمه  نایوجشناد و 
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
یجنگ دوعسم 

نایوجشناد هافر  قودنص  سیئر 


