
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 

روضح هب  خروم 98/6/31  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلج  تروص  هلیسونیدب               
دحاو سیئر  ناتسرامیب و  مرتحم  تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  یناقلاط...ا  تیآ  ناتسرامیب  تسایر  رتفد  رد  روبزم  هسلج ي  .ددرگ  یم  لاسرا 

.دیدرگ رازگرب  یشهوژپ  ياروش  مرتحم  ياضعا  ینیلاب و  تاقیقحت  هعسوت 

اروش ، مرتحم  ياضعا  تارظن  مالعا  زا  سپ  یشهوژپ ، ياروش  تاسلج  نامز  رییغت  رب  ینبم  دحاو  هب  هدیسر  ياه  تساوخ  رد  هب  هجوت  اب  هسلج   يادتبا  رد 
.ددرگ رازگرب  هامره  هبنشکی  نیرخآ  رد  تاسلج  نیا  نانچمه  دیدرگ  ررقم 

هئارا ار  يژولودتم  یشهوژپ و  مهم  هتکن  دنچ  هسلجره  يادتبا  رد  دحاو  يژولویمدیپا  رامآ و  نارواشم  اضعا  ، رتشیب  ییانشآ  تهج  هک  دیدرگ  ررقم  همادا  رد   
.دنیامن

هورگ نیا  طسوت  صخشم  ياه  نامز  نییعت  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  هسلج ، نیا  رد  ناتسرامیب  رد  رقتسم  شزومآ  ياه  هورگ  ناریدم  روضح  هب  هجوتاب  نینچمه 
یملع و تایه  ياضعا  يدنمناوت  شیازفا  تهج  دحاو  نیا  طسوت  یشهوژپ  ياه  هاگراک  زکرم ، یشهوژپ  تنواعم  هب  نآ  مالعا  مود و  ههام  شش  رد  اه 

.ددرگ  رازگرب  نایوجشناد 

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

هب هدننک  هعجارم  نارامیب  رد  ( C3-C7) یندرگ تارقف  نوتس  کیژولوفروم  تیعضو  یسررب  ناونع " اب  یمیلس  یلع  ياقآ  ییوجشناد  لازوپورپ           
ياقآ بانج  طسوت  حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دیدرگ و  حرطم  یمرکا   اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب    " یناقلاط ناتسرامیب 
نیا هلیسوب ي  هدش  ماجنا  تاح  الصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  داردنمهرف  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  روپ و  یسوم  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  نایحاتف ، اضر  رتکد 

دریگ                   رارق  دییات  دروم  ناسانشراک 

ياه لاس  یط  زغم  يامورت  راچد  نارامیب  رد  امورگیه  اب  طبترم  لماوع  اهروتکاف و  کسیر  یسررب   " ناونع اب  ینامحر  دیما  ياقآ  ییوجشناد  لازوپورپ           
ناسحا رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دیدرگ و  حرطم  نایحاتف  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب     " 96-97

نیا هلیسوب ي  هدش  ماجنا  تاح  الصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  يدومحم  نسوس  رتکد  مناخ  راکرس  هدینچ و  ناریا  رتکد  مناخ  راکرس  يدمحمیلع ،
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دریگ               رارق  دییات  دروم  ناسانشراک 
هب هعجارم  يادتبا  تعاس  رد 24  هدش  قیرزت  لس  کپ  ياهدحاو  نس  دادعت و  طابترا  یسررب  " ناونع اب  یکهم  يرقاب  باتهم  مناخ  ییوجشناد  لازوپورپ      

، دش حرطم  یمالغ  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب     " لاس 1398 رد  ییامورت  نارامیب  رد  یبناج  تارثا  ریم و  گرم و  نازیم  رب  یناقلاط  هلا  تیآ  ناتسرامیب 
.ددرگ حرطم  يدعب  تاسلج  رد  لیامت  تروص  رد  نایرجم ، طسوت  یلک  تاحالصا  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  .تفرگن   رارق  دییات  دروم  هک 

نارامیب رد  نآ  اب  طبترم  لماوع  رامیب و  هارمه  / رامیب رارصا  اب  ياه  نکسا  یت  یس  ماجنا  نازیم  یسررب  " ناونع اب  یبارت  کنارف  مناخ  ییوجشناد  لازوپورپ      
زا سپ  هک  دیدرگ  ررقم  دیدرگ و  حرطم  ییاضر  اضرب  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب    " لاس 98 رد  یناقلاط  ناتسرامیب  سناژروا  هب  هدننک  هعجارم  ییامورت 

یسررب دروم  مدقم  يردیح  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  یعیفر و  نموه  رتکد  ياقآ  بانج  يردیح ، رقابدمحم  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  حرط  نیا  ناونع ، رییغت 
دریگ                                   رارق  دییات  دروم  ناسانشراک  نیا  هلیسوب ي  هدش  ماجنا  تاح  الصا  دریگ و  رارق 
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