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

ینیلاب تاقیقحت  هعسوت  دحاو  یشهوژپ  ياروش  هسلجتروص  عوضوم :

مارتحا          مالس و  اب 

هب خروم 98/7/28  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتـسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاـقیقحت  هعـسوت  دـحاو  هسلج  تروص  هلیـسونیدب        
مرتحم تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  یناـقلاط...ا  تیآ  ناتـسرامیب  تساـیر  رتفد  رد  روبزم  هسلج ي  .ددرگ  یم  لاـسرا  روضح 

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

بانج روضح  اب  هاگراک  نیا  يرتسجر ، هاگراک  يرازگرب  رب  ینبم  یشهوژپ  ياروش  مرتحم  ياضعا  يداهنشیپ  هب  هجوتاب  هسلج  يادتبا  رد 
.دیدرگ رازگرب  یشهوژپ  ياروش  مرتحم  ياضعا  هاگشناد و  يروانف  تاقیقحت و  تنواعم  مرتحم  هدنیامن  ییاضر  نادزی  سدنهم  ياقآ 

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

زکرم هب  هتشذگ  لاس  جنپ  یط  قورع  يامورت  اب  نارامیب  يژولویمدیپا  یسررب  ناونع "  اب  دنویلوک  هزئاف  مناخ  راکرس  ییوجشناد  لازوپورپ 
حرط نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دیدرگ و  حرطم  هیحبص  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " روشک برغ  یعاجرا 

دریگ و رارق  یسررب  دروم  داردنمهرف   اضر  رتکد  ياقآ  بانج  یعازخ و  روصنم  رتکد  ياقا  بانج  رهمدازآ ، شرآ  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت 
.دریگ رارق  دییات  دروم  ناسانشراک  نیا  هلیسوب ي  هدش  ماجنا  تاحالصا 

لمع زا  دعب  يدرد  یب  رد  ردخم  اب  تافلوس  میزینم  لتوپآ و  بیکرت  هسیاقم  ناونع " اب  یکهم  يرقاب  باتهم  مناخ  راکرس  ییوجشناد  لازوپورپ 
طسوت حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دیدرگ و  حرطم  یمالغ  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب  یناقوف "  مادنا  یحارج 

دریگ و رارق  یسررب  دروم  داژن  یتمحر  میرم  رتکد  مناخ  راکرس  يرای و  ارتیم  رتکد  مناخ  راکرس  يداهرف ، ورسخ  رتکد  ياقآ  بانج 
.دریگ رارق  دییات  دروم  ناسانشراک  نیا  هلیسوب ي  هدش  ماجنا  تاحالصا 

نارامیب هلاس ي  کی  يریگیپ  رد  پچ  نطب  یشهج  رسک  اب  راگیس  فرصم  طابترا  یسررب  ناونع "  اب  یقارع  ناسحا  ياقآ  ییوجشناد  لازوپورپ 
دیدرگ حرطم  یناهبزور   دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب  هعطق  " دوعص  اب  یبلق  سوتکرافنا  ST هاشنامرک (ع ) یلع ماما  ناتسرامیب  رد    

يردیح و رقابدمحم  رتکد  ياقا  بانج  مدقم ، يردیح  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  و 
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.دریگ رارق  دییات  دروم  ناسانشراک  نیا  هلیسوب ي  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  يدومحم  نسوس  رتکد  مناخ  راکرس 
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