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هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 
(ع) یلع ماما  یناقلاط و  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  یشهوژپ  ياروش  هسلجتروص  عوضوم :

مارتحا    مالس و  اب 

هب خروم 98/10/29  (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  جنپ  هسلج ، نیا  رد  

هب هیلوا  یتسالپویژنآ  دیدناک  نارامیب  رد  بجاح  هدام  زا  یشان  یتاپورفن  هسیاقم  یـسررب  ناونع " اب  ینیع  ابیکش  مناخ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
دیهان رتکد  مناخ  راکرـس  طسوت  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  مدقم   يردـیح  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب    " لایدار لارومف و  شور  ود 
هلیسوب هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  يرظتنم  هسیفن  رتکد  مناخ  راکرـس  یناهبزور و  دـمحم  رتکد  ياقآ  بانج  یحلاص ،

.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا 

ییامنهار هب   " همجمج یگتفرورف  یگتسکش  ینیلاب  ياهدمایپ  اب  طبترم  لماوع  یسررب  ناونع " اب  یمیحر  اویش  مناخ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
ياـقآ باـنج  ینجورب ، يدیعـس  اضردـیمح  رتکد  ياـقآ  باـنج  طـسوت  دـیدرگ  ررقم  دـش و  حرطم  يرقاـب  اضردیـس  رتـکد  ياـقآ  باـنج 

رارق دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  یمالغ  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  یمرکا و  اضردمحمرتکد 
.دریگ

یبلق داح  هتکس  هب  التبم  نارامیب  هلاس  کی  يریگیپ  تبث و  لاعف  متسیس  ناونع " اب  یحلاص  دیهان  رتکد  مناخ  راکرـس  يرتسجر  لازوپورپ 
..تفرگ رارق  دییات  دروم  حرطم و  لاس 99-97 " رد  (ع  ) یلع ماما  ناتسرامیب  رد   ST هعطق  نتفرالاب  اب  هارمه 

ییامورت نارامیب  رد  نآ  اب  طبترم  لماوع  یفداصت و  یمرتوپیه  عویش  نازیم  یـسررب  ناونع " اب  يدازریش  نموه  ياقآ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
رد هدش  حرطم  تاحالصا  دـییات  زا  سپ  دـیدرگ  ررقم  دـش و  حرطم  یعیفر  نموهرتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب  سناژروا "  هب  هدـش  لقتنم 
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داژن یتمحر  میرم  رتکد  مناخ  راکرس  داردنمهرف و  اضررتکد  ياقآ  بانج  يزیربت ، زورهشرتکد  ياقآ  بانج  طسوت  یـشهوژپ ، ياروش  هسلج 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم 

مه زا  میمرت  یحارج  زا  دـعب  هدـش  داجیا  نمول ) سلاـف  ) بذاـک يارجم  تشونرـس  ناونع " اـب  يریما  يدـهم  ياـقآ  ییوجـشناد  لازوـپورپ 
دش و حرطم  هیحبـص  اضردمحمرتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب  ياه 98-90 "  لاس  رد  هاشنامرک  رد   A پیت  تروئآ  نشکسیاد ) ) یگتخیسک

ياـقآ باـنج  رهمدازآ ، شرآرتـکد  ياـقآ  باـنج  طـسوت  یـشهوژپ ، ياروـش  هـسلج  رد  هدـش  حرطم  تاحالصا  دـییاتزا  سپ  دــیدرگ  ررقم 
دییات دروم  نارواد  نیا  هلیـسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  یمیرک  زانهب  رتکد  مناخ  راکرـس  يردیحرقابدمحمرتکد و 

.دریگ رارق 
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