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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 99/6/30  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتـسرامیب  كرتشم  ینیلاـب  تاـقیقحت  هعـسوت  دـحاو  هسلج  تروص  هلیـسونیدب       
ناتـسرامیب و مرتحم  تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  هعـسوت  زکرم  تاـسلج  نلاـس  ردروبزم  هسلج.ددرگ ي  یم  لاـسرا  روضح 

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

.دیدرگ هئارا  یباهذ  یحلاص  رتکد  ياقآ  طسوت   هتشذگ  لاس  ود  یط  دحاو  ءاقترا  دنور  زا  یشرازگ  هسلج  يادتبا  رد 

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

هب   (" زیلانااتم کیتامتسیس و  رورم  هعلاطم  ): رگرب يرامیب  ینیلاب  میالعو  عویش  یسررب  ناونع " اب  یحاتف  هتشرف  مناخ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
دیدرگ ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دش و  حرطم  دنتفای  روضح  هسلج  رد  نیالنآ  تروصب  هک  هیحبص  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار 

دروم يرظتنم  هسیفن  رتکد  مناخ  راکرـس  و  مدـقم   يردـیح  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  یباراد ، مانهب  رتکد  ياـقآ  باـنج  طـسوت  حرط  نیا  هک 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب 

ییامنهار هب    " زاب بلق  یحارج  زا  دعب  کیمکـسیا  یتاپویمویدراک  هلاس  کی  ياهدمایپ  ناونع " اب  يریس  اسلگ  مناخ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
مناخ راکرس  يرقاب ، اضردیـس  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  ناونع ، حالصا  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  یناهبزوردـمحم   رتکد  ياقآ  بانج 

.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  یمالغ  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  يدومحم و  نسوس  رتکد 

تیاده زکرم  هب  هدش  شرازگ  هاشنامرک  ناتسا  یکیفارت  تافلترپ  ثداوح  تیعضو  یـسررب  ناونع " اب  یمیرک  اراس  مناخ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
ياقآ بانج  طسوت  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  یعیفر  نموه  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب  ات 1398"   لاس 1391  زا   (EOC  ) نارحب تایلمع 
طسوت تاحالصا  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  ییاضر  اضرب  رتکد  ياقآ  بانج  ییاضر و  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج  يردیح ، رقابدمحم  رتکد 

.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا 
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