
دیو                                                        قور 
هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

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

مارتحا  مالس و  اب 

هب خروم 98/4/23   (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلج  تروص  هلیسونیدب            
مرتحم نواعم  یفجن  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  یناقلاط...ا  تیآ  ناتسرامیب  تسایر  رتفدردروبزم  هسلج ي  .ددرگ   یم  لاسرا  روضح 

مرتحم ياضعا  ینیلاب و  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  سیئر  ناتسرامیب و  مرتحم  تسایر  يداهرفرتکد  ياقآ  بانج  هاگشناد ، يروانف  تاقیقحت و 
.دیدرگ رازگرب  یشهوژپ  ياروش 

هسلج همادا  رد  .دمآ  لمع  هب  ریدقت  ناشیا  زا  هسلج  رد  روضح  تهج  یفجن  رتکد  ياقآ  بانج  هب  ییوگدمآ  شوخ  نمض  هسلج  يادتبا  رد 
مرتحم نواعم  یباهذ  یحلاص  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  رد  هتفرگ  تروص  اه  تیلاعف  زا  یشرازگ  هصالخ 

.دیدرگ هئارا  ناتسرامیب  یشهوژپ 

: دیدرگ ررقم  اروش  ياضعا  یفجن و  رتکد  ياقآ  بانج  تاداهنشیپ  تارظن و  هئارا  زا  سپ   

مرتحم تنواعم  يراکمه  اب  ناتسرامیب  طسوت  يرتسجر  قاتا  نییعت  زا  سپ  دحاو ، رد  هدش  بیوصت  ياه  يرتسجر  دایز  دادعت  هب  هجوتاب  -1
.ددرگ زیهجت  يروانفو  تاقیقحت 

یهاوگ هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس  اب  یگنهامه  زا  سپ  یشهوژپ ، ياروش  مرتحم  ياضعا  رثکا  رمتسم  لاعف و  روضح  هب  هجوت  اب  -2
.ددرگ رداص  ءاقترا  هنایلاس و  عیفرت  تهج  لاعف  ياضعا  يارب 

: دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  لیذ  حرش  هب  لازوپورپ  راهچ  زین ، هسلج   همادا  رد 

هب نیعجارم  رد  امورت ، دراوم  لاکینیلک  کیژولویمدیپا و  یسررب  ناونع " اب  داردنمهرف  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجیر  لازوپورپ 
.تفرگ رارق  دییات  دروم   امورت " يرتسیجر  یلم  حرط  ساسارب  هاشنامرک ؛ یناقلاط  ناتسرامیب 

هب  " دیدش يزغم  يامورت  اب  نسم   نارامیب  رد  ینیلاب  دمایپ  رب  رثوم  لماوع  یسررب  ناونع " اب  يدقن  نیگن  مناخ  ییوجشناد  لازوپورپ 
ياروش هسلج  رد  هدش  حرطم  تاحالصا  دییات  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  يدمحمیلع  ناسحا  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار 

یسررب دروم  يزیربت  زورهش  رتکد  ياقآ  بانج  هدینچ و  ناریا  رتکد  مناخ  راکرس  يردیح ، رقابدمحم  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  یشهوژپ ،
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.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق 

تحت يزیرنوخ  هب  التبم  نارامیب  رد  ینیلاب  دمایپ  ضراوع و  اهروتکاف ،  کسیر  یسررب  ناونع " اب  يدحا  ذیناپ  مناخ  ییوجشناد  لازوپورپ 
زا سپ  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  يدمحمیلع  ناسحا  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " یمسیرونآ ریغ  کیتامورت و  ریغ  ءاشنم  اب  هیتوبکنع 

نموه رتکد  ياقآ  بانج  ینجورب  ، يدیعس  اضردیمح  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  یشهوژپ ، ياروش  هسلج  رد  هدش  حرطم  تاحالصا  دییات 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  روپ  تمه  دازهب  رتکد  ياقآ  بانج  یعیفر و 

هب هدننک  هعجارم  يزغم  هبرض  نارامیب  رد  لایشاف  بصع  جلف  زورب  نازیم  یسررب  ناونع " اب  ینیسح  دالیم  دیس  ياقآ  ییوجشناد  لازوپورپ 
دیدرگ ررقم  دش و  حرطم  نایحاتف  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب  لاس 95-96"  رد  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ياه  ناتسرامیب 

ریمارتکد ياقآ  بانج  روپ ، دنواب  يرقاب  اضردیس  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  یشهوژپ ، ياروش  هسلج  رد  هدش  حرطم  تاحالصا  دییات  زا  سپ 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  ییاضر  اضرب  رتکد  ياقآ  بانج  ینایش و 
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