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هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

ینیلاب تاقیقحت  هعسوت  دحاو  یشهوژپ  ياروش  هسلجتروص  : عوضوم

مارتحا  مالس و  اب 
 

هب خروم 99/4/29  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلج  تروص  هلیسونیدب              
ناتـسرامیب و مرتحم  تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  هعـسوت  زکرم  تاسلج  نلاـس  رد  روبزم  هسلج ي  .ددرگ  یم  لاـسرا  روضح 

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

رد دـحاو  شهوژپ  سانـشراک  یحلاص  مناخ  زکرم و  یـشهوژپ  مرتحم  نواعم  یباـهذ  یحلاـص  رتکد  ياـقآ  باـنج  روضح  وریپ  هسلج  نیا  رد 
بانج زا  توعد  اب  نامزاس ، نآ  رد  یشهوژپ  ياه  لیسناتپ  دوجو  ناتسا و  یناتسرامیب  شیپ  سناژروا  نامزاس   یشهوژپ  هتیمک  هسلج  نیمود 

ياه تیولوا  اه و  تیفرظ  نامزاس ، نآ  شهوژپ  سانـشراک  ناتـسا و  یناتـسرامیب  شیپ  سناژروا  ناـمزاس  سیئر  یعیفر  نموه  رتکد  ياـقآ 
هژورپ ماجنا  رد  يراکمه  يارب  نایاپ  رد  دش و  حیرشت  دیتاسا  عالطا  تهج  ناتسا  یکشزپ  ياه  تیروف  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  یشهوژپ 

.دندومن مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  ناتسرامیب  یشهوژپ  ياروش  ياضعا  اب  كرتشم  ياه 

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

ییامنهار هب    " زاب بلق  یحارج  زا  دعب  کیمکسیا  یتاپویمویدراک  تدم  ینالوط  ياهدمایپ  ناونع " اب  يریس   اسلگ  مناخ  ییوجشناد  لازوپورپ 
.ددرگ حرطم  یتآ  تاسلج  رد  اددجم  یلک  تاحالصا  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  یناهبزور  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

هب هاشنامرک " ناتسا  رد  يدپوترا  کیتامورت  نارامیب  رد  ینوناق  یکـشزپ  دراوم  یـسررب  ناونع "  اب  يدنور  هرهز  مناخ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
رتکد ياقآ  بانج  یعازخ ، روصنم  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  دـیدرگ  ررقم  دـش و  حرطم  يریبخ  دیعـس  دیـس  رتکد  ياقآ  باـنج  ییاـمنهار 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  ییاضر  اضرب  رتکد  ياقآ  بانج  هداز و  کلم  رایزام 

هارمه هناش   یگتفر  رد  اب  (60-18) غلاب نارامیب  رد  یحارج  ریغ  اب  یحارج  نامرد  هسیاقم   " ناونع اب  یتاجن  ناماس  ياقآ  ییوجشناد  لازوپورپ 
دش و حرطم  يریبخ  دیعس  دیس  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " يزادنااج زا  دعب   mm2 رت مک ییاج  هباج  گرزب و  یتیزوربوت  یگتسکش  اب 

یـسررب دروم  يرظتنم  هسیفن  رتکد  مناخ  راکرـس  ناییاوام و  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  بئاص ، یـضترم  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  دـیدرگ  ررقم 
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.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق 

نارامیب رد  یمسج  رهاظ  دروم  رد  ییارگ  لامک  سایقم  یجنس  ناور  ياه  یگژیو  یسررب  ناونع " اب  این  یعیبر  انیم  مناخ  ییوجشناد  لازوپورپ 
رتکد ياقآ  بانج  طسوت  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  يردیح  رقابدـمحم  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " یتسالپونیر یحارج  لمع  یضاقتم 
ماجنا تاحالصا  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  يرظن  کباب  رتکد  ياقآ  بانج  يدمحا و  یبتجم  دیـسرتکد  ياقآ  بانج  درف ، يزیورپ  ربکا  یلع 

. دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش 
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