
یاا                                                        یالاک  زا  ام 
هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

(ع) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلجتروص  عوضوم :

مارتحا     مالس و  اب 

هب خروم 97/12/5  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتـسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعـسوت  دـحاو  هسلج  تروص  هلیـسونیدب         
مرتحم تسایر  يداهرف  رتکد  ياـقآ  باـنج  روضح  اـب  یناـقلاط...ا  تیآ  ناتـسرامیب  تساـیر  رتفدردروبزم  هسلج.ددرگ ي  یم  لاـسرا  روضح 

.دیدرگ رازگرب  یشهوژپ  ياروش  مرتحم  ياضعا  ینیلاب و  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  سیئر  ناتسرامیب و 

.دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  لیذ  حرش  هب  لازوپورپ  راهچ  هسلج ي  نیا  رد 

کسید یحارج  لمع  اب  نارامیب  رد  يزنکم  زمایلیو و  یشزرو  تانیرمت  رثا  یسررب  ناونع " اب  یگیب   رکش  ارهز  مناخ  ییوجشناد  لازوپورپ 
اروش ، هسلج  رد  هدش  حرطم  تاحالصا  دییات  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  يدمحمیلع  ناسحا  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " رمک
یسررب و دروم  ناماس  ینیما  داوج  رتکد  ياقآ  بانج  نایحاتف و  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  يریبخ ، دیعس  دیس  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت 

.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا 

رد زا 4  رتمک   TLICS اب تارقف  نوتس  یحارج  هب  زاین  اب  طبترم  لماوع  یسررب  ناونع " اب  يدوبک   همشچ  رحس  مناخ  ییوجشناد  لازوپورپ 
رتکد ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  ياه  ناتسرامیب  هب  هدننک  هعجارم  تارقف  نوتس  یگتسکش  اب  نارامیب 

اضردمحم رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  اروش  ، هسلج  رد  هدش  حرطم  تاحالصا  دییات  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  يدمحمیلع  ناسحا 
دروم نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  یسررب و  دروم  يرهلک  ازریمروپ  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  داردنمهرف و  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  یمرکا ،

.دریگ رارق  دییات 

موردنس یحارج  لمع  زا  دعب  نارامیب  تیاضر  ینیلاب و  ياهدمایپ  اب  طبترم  لماوع  یسررب  ناونع " اب  يدیدح  امه  مناخ  ییوجشناد  لازوپورپ 
زا سپ  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  يدمحمیلع  ناسحا  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب  لاس 1397"  رد  هاشنامرک   ناتسرهش  رد  پراک  لنوت 
مناخ راکرس  بئاص و  یضترم  رتکد  ياقآ  بانج  يردیح ، رقابدمحم  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  اروش  ، هسلج  رد  هدش  حرطم  تاحالصا  دییات 

.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  یسررب و  دروم  داژن  یتمحر  میرم  رتکد 
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رد يزغم  يامورت  لابند  هب  جنشت  راچد  نارامیب  هلاس  کی  یسررب  ناونع " اب  يربکا  یلع  یغارچ  زاناس  مناخ  ییوجشناد  لازوپورپ 
زا سپ  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  نایحاتف  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " هاشنامرک یکشزپ  مولع  یهاگشناد  زکارم  ياه  ناتسرامیب

بانج ینالصا و  يراس  مایپ  رتکد  ياقآ  بانج  روپ ، يردان  نالسرا  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  اروش  ، هسلج  رد  هدش  حرطم  تاحالصا  دییات 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  یسررب و  دروم  يرورس  یعیفر  نموه  رتکد  ياقآ 
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