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هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

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

مارتحا       مالس و  اب 

هب خروم 99/3/11   (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلج  تروص  هلیسونیدب              
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 

لیذ حرش  هب  ییوجـشناد  لازوپورپ  ود  هاگـشناد و  یتاقیقحت  ياه  حرط  ناوخارف  نیمراهچ  هب  طوبرم  يرتسجر  لازوپورپ  ود  هسلج ، نیا  رد  
.دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم 

هاشنامرک (ع ) یلع ماما  ناتسرامیب  رد  رنورک  داح  مردنس  تبث  ماظن  داجیا  ناونع " اب  یحلاص  دیهان  رتکد  مناخ  راکرـس  يرتسجر   لازوپورپ 
.تفرگ رارق  دییات  دروم  تاحالصا  هب  طورشم  حرطم و   " نآ هلاس  جنپ  ياهدمایپ  يریگیپ  لاس 99 و  یط 

دروم تاحالصا  هب  طورشم  حرطم و   " دراکویم نژویفرپ  نکسا  نارامیب  تبث  ناونع " اب  يرظن   کباب  رتکد  ياقآ  باـنج  يرتسجر   لازوپورپ 
.تفرگ رارق  دییات 

هدننکدازآ ياه  تنتـسا  سومیلوروا و  هدننک  دازآ  ياه  تنتـسا  ياهدمایپ  یـسررب  ناونع " اب  يدـمحا  رثوک  مناـخ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
بانج ییامنهار  هب  ياه 1398-1395"  لاس  یط  هاشنامرک  رد  (ع ) یلع ماـما  ناتـسرامیب  رد  یتسالپویژنآ  تحت  ناراـمیب  رد  سومیلوریس 

مناخ راکرس  طسوت  یـشهوژپ ، ياروش  هسلج  رد  هدش  حرطم  تاحالصا  دییات  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  دـش و  حرطم  یناهبزور  دـمحم  رتکد  ياقآ 
ماجنا تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  داژن  یتمحر  میرم  رتکد  مناخ  راکرس  روپ و  يردان  نالسرا  رتکد  ياقآ  بانج  یحلاص ، دیهان  رتکد 

.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش 

تنتسا اب   LAD یتسالپویژنآ دراوم  تدم  ینالوط  ینیلاب  ياهدمایپ  یسررب  ناونع " اب  يرغـصا  دـمحم  لزغ  مناخ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
حرطم تاحالصا  دییات  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  مدقم  يردیح  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   "(30mm زا شیب  ) ینالوط ياه 

نـسوسرتکد مناخ  راکرـس  يرخف و  دومحم  ياقآ  باـنج  يرظتنم ، هسیفن  رتکد  مناـخ  راکرـس  طـسوت   یـشهوژپ ، ياروش  هسلج  رد  هدـش 
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.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  يدومحم 

ياروش تاسلج  رد  روضح  يارب  یشهوژپ  زایتما  ندومن  ظاحل  صوصخ  رد  یملع  تایه  مرتحم  ياضعا  ررکم  تاداهنشیپ  هب  هجوتاب  نایاپ  رد 
رد دیدحالص  تروص  رد  تسا  دنمـشهاوخ  هبترم ، ءاقترا  هنایلاس و  عیفرت  هب  طوبرم  همانراک  رد  ینیلاب  تاقیقحت  هعـسوت  ياهدحاو  یـشهوژپ 

.دراد ار  رکشت  لامک  یلاعراکرس  يراکمه  زا  شیپاشیپ  .دییامن  مالعا  دحاو  نیا  هب  ار  نآ  جیاتن  لوذبم و  ار  یضتقم  مادقا  هنیمز  نیا 
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