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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 99/12/14  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتـسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعـسوت  دـحاو  هسلج  تروص  هلیـسونیدب        
دحاو سیئر  ناتـسرامیب و  مرتحم  تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اـب  يزاـجم  تروص  هبروبزم  هسلج ي  .ددرگ  یم  لاـسرا  روضح 

رازگرب یـشهوژپ  ياروش  مرتحم  ياضعا  و  زکرم   یـشهوژپ  مرتحم  نواعم  یباهذ  یحلاص  حـلاص  رتکد  ياقآ  بانج  ینیلاب ، تاقیقحت  هعـسوت 
.دیدرگ

تفرگ و رارق  یسررب  دروم  لیذ  حرش  هب  هاگـشناد  یتاقیقحت  ياه  حرط  ناوخارف  نیمـشش  هب  هدش  لاسرا  لازوپورپ  هصالخ  هسلج 2  نیا  رد 
.دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت 

، یناوارف هسیاقم  یسررب و  ناونع " اب  ینوتاخ  اضریلع  رتکد  ياقآ  بانج  يربنق و  دـیحو  رتکد  ياقآ  بانج  یتاقیقحت  حرط  لازوپورپ  هصالخ 
لبق لاسکی  هاشنامرک ، ناتسا  یصوصخ  و  یهاگشناد ، ریغ  یهاگشناد ، ياه  ناتـسرامیب سناژروا  ياه  شخب هب  نیعجارم  يرامیب  تدش  للع و 

.تفرگ رارق  دییات  دروم  زایتما )  53) لوبق لباق  زایتما  بسک  هب  هجوتاب  حرطم و   " انورک عویش  زا  دعب  و 

یمرس حطس  نازیم  یسررب  ناونع " اب  يرای  هلاریخ  رتکد  ياقآ  بانج  ناییاوام و  یلع  رتکد  ياقآ  باـنج  یتاـقیقحت  حرط  لازوپورپ  هصالخ 
لباق زایتما  بسک  هب  هجوتاـب  حرطم و  تارقف " نوتـس  کسید  نارامیب  رد   D نیماتیو هدـنریگ  نژ  ياه  پیتونژ  اب  نآ  طاـبترا  نیماتیو D و 

.تفرگ رارق  دییات  دروم  زایتما )  57) لوبق
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