
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 98/5/6  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتـسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاـقیقحت  هعـسوت  دـحاو  هسلج  تروص  هلیـسونیدب          

مرتحم تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  باـنج  روضح  اـب  یناـقلاط...ا  تیآ  ناتـسرامیب  تساـیر  رتفدردروبزم  هسلج ي  .ددرگ  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  روبزم  هسلج ي  رد 

ریغ ياه  یگتسکش رد  دنلب  هاتوک و  تسش  ياکیاپسا  چگ  زا  نارامیب  يدنم  تیاضر هسیاقم  " ناونع اب  دنواخ  راگن  مناخ  ییوجشناد  لازوپورپ 
طسوت حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دش و  حرطم  روپ  یسوم  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " دییوفاکسا ییاجباج 

دریگ و رارق  یسررب  دروم  یعیفر  نموهرتکد  ياقآ  بانج  داژن و  یتمحر  میرم  رتکد  مناخ  راکرس  يریبخ ، دیعس  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا 

ریغ ياه  یگتسکش رد  تسش  ياکیاپسا  سیلاک و  چگ  زا  نارامیب  يدنم  تیاضر هسیاقم  " ناونع اب  يرحب  هاگپ  مناخ  ییوجشناد  لازوپورپ 
طسوت حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دش و  حرطم  روپ  یسوم  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " دییوفاکسا ییاجباج 

تاحالصا دریگ و  رارق  یسررب  دروم  ییاضر  اضربرتکد  ياقآ  بانج  بئاص و  یضترم  رتکد  ياقآ  بانج  يداهرف ، ورسخ  رتکد  ياقآ  بانج 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت 

یکشزپ مولع  هاگشناد  رد  کیپیتریغ  يامویژننم  اب  نارامیب  اقب  رد  رثوم  لماوع  یسررب  " ناونع اب  يرادرس  دیمح  ياقآ  ییوجشناد  لازوپورپ 
نیا هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دش و  حرطم  يدمحمیلع  ناسحا  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب  ياهلاس 90-97" یط  هاشنامرک 

یسررب دروم  یباهذ  یحلاص  حلاصرتکد  ياقآ  بانج  يرظتنم و  هسیفن  رتکد  مناخ  راکرس  يرقاب ، اضر  دیس  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  حرط 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  دریگ و  رارق 

هب هدننک  هعجارم  يزغم  موتامه  راچد  نارامیب  رد  لرتنک  یت  یس  جیاتن  یسررب  " ناونع اب  نایمرکادخ  ایوپ  ياقآ  ییوجشناد  لازوپورپ 
طسوت حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دش و  حرطم  نایحاتف  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " یناقلاط ناتسرامیب 
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دریگ و رارق  یسررب  دروم  روپ  تمه  دازهبرتکد  ياقآ  بانج  مدقم و  يردیح  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  یمرکا ، اضردمحمرتکد  ياقآ  بانج 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا 
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