
یلیمکت تالیصحت  ياروش  هسلجتروص 

یلیمکت تالیصحت  ياروش  هسلج :  08:15ناونع  يرازگرب :  تعاس 

یشزومآ ياروش  اب  كرتشم  110 و  هسلج  :  99/07/14هرامش  هسلج  :  خیرات 

 : یلیمکت تالیصحت  ياروش  ياضعا 

رتکد ینایوپ ،  راگتسر  ردنکسا  رتکد  درک ،  هنازرف  دمحا  رتکد  درف ،  نیعم  اضردمحم  رتکد  يولوم ،  رغـصا  یلع  رتکد 
مظاک دمحمدیس  رتکد  داژن  ، لیعامسا  ناسحا  رتکد  روپ  ، یچیلق  ارهز  رتکد  یقیقح ،  نیسحریما  رتکد  یسدق ،  اضریلع 
رتکد یجاتسا  ، نسح  رتکد  روپ ،  یجاح  دـمحا  رتکد  رف ،  يوسوم  هیـضر  رتکد  درف ، یلیهـس  اضر  یلع  رتکد  يولع  ،

یسدقم اضرمالغ  رتکد  هدازربکا  ، دماح 

 : هسلج روتسد 

اه هدکشناد  يداهنشیپ  ياه  هتشر   .1
ترازو یشهوژپ  تنواعم  طسوت  هدش  لاسرا  یشهوژپ  ياهروحم   .2

فلتخم ياه  شخب  عا  ـ فتنا صوصخ  رد  یللملا  نیب  يرا هـا  ـ کمه تیرید  يداهن مـ ـ شیپ حرط   .3
للملا نیب  نایوجشناد  دمآرد  زا  هاگشناد 

همان نایاپ  ناونع  هب  باتک  همجرت  شریذپ  مدع  ای  شریذپ   .4
نواعت حرط  قیرط  زا  هتشر  يزادنا  هار  ياهتساوخرد  یسررب   .5
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 : هسلج تابوصم 

هبوصمفیدر ارجاحرش  يریگیپ و  لووسم 

1
ضحم یضایر  يا و  هتسه  کیزیف  ياه  هتشر  يزادنا  هار  تهج  روباشین  هاگـشناد  تساوخرد 

هورگ و دـعاسم  رظن  هب  طونم  حرطم و  هاگـشناد  نیا  اب  نواعت  حرط  بلاـق  رد  زیلاـنآ  شیارگ 
 . تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  هطوبرم  هدکشناد 

-----

یسیلگنا2 تایبدا  نابر و  هتشر  يزادنا  هار  تهج  روباشین  درونجب و  ياه  هاگـشناد  تساوخرد 
 . تفرگ رارق  تفلاخم  دروم  یسررب و  هاگشناد  نیا  اب  نواعت  حرط  بلاق  رد  شزومآ  -----شیارگ 

3
رتویپماک یـسدنهم  هتـشر  داوم ،  ونان  شیارگ  يروانفونان  ياه  هتـشر  يزادنا  هار  تساوخرد 

نیون ياه  يروانف  هدکـشناد  فرط  زا  دـشرا  یـسانشراک  عطقم  رد  یعونـصم  شوه  شیارگ 
 . تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  هطوبرم  هدکشناد  هورگ و  يراکمه  هب  طورشم  حرطم و 

ياه يروانف  هدکشناد 
نیون

یسانشراک4 عطقم  رد  کینوتف  هتشر  يزادنا  هار  يارب  نیون  ياه  يروانف  هدکـشناد  تساوخرد 
 . دش تفلاخم  یسررب و  دشرا 

ياه يروانف  هدکشناد 
نیون

5

دروم حرطم و  ریز  ياه  هتشر  يزادنا  هار  يارب  رتویپماک  مولع  یضایر و  هدکـشناد  تساوخرد 
 : تفرگ رارق  تقفاوم 

دشرا یسانشراک  عطقم  رد  هداد  ملع  شیارگ  رامآ  هتشر   .1
تروص هب   ) دشرا یـسانشراک  عطقم  رد  فارگ  هیرظن  شیارگ  ضحم  یـضایر  هتـشر   .2

( يژولوپوت هسدنه و  یلعف  هتشر  نیزگیاج 
يرتکد عطقم  رد  يدربراک  یضایر  هتشر   .3

مولع یضایر و  هدکشناد 
تیریدم رتویپماک و 

تالیصحت هعسوت و 
یلیمکت

6
رد یبدا  دقن  هتـشر  يزادـنا  هار  يارب  یناسنا  مولع  تایبدا و  هدکـشناد  تساوخرد  تساوخرد 
ای مزال  تاـهیجوت  هئارا  حالـصا و  يارب  دـیدرگ  ررقم  حرطم و  یـسراف  تاـیبدا  ناـبز و  هورگ 

 . دوش هداد  تدوع  هورگ  هب  دوجوم  ياه  شیارگ  زا  یکی  اب  ینیزگیاج 

مولع تایبدا و  هدکشناد 
یناسنا

7

رد یـسرد  يزیر  همانرب  هتـشر  يزادنا  هار  يارب  یناسنا  مولع  تایبدا و  هدکـشناد  تساوخرد 
ییاهن فیلکت  نییعت  ات  دیدرگ  ررقم  حرطم و  یتیبرت  مولع  هورگ  رد  دشرا  یـسانشراک  عطقم 

در تروص  رد  دنامب و  توکـسم  هدش  لاسرا  شرتسگ  رتفد  هب  هک  هورگ  نیا  یلبق  هتـشر  ود 
 . دوش نیزگ  ياج  تساوخرد  نیا  یلبق ،  ياه  تساوخرد  زا  یکی 

مولع تایبدا و  هدکشناد 
یناسنا
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 : هسلج تابوصم 

هبوصمفیدر ارجاحرش  يریگیپ و  لووسم 

شیارگ8 رمیلپ  دشرا  یسانشراک  هتشر  يزادنا  هار  يارب  یسدنهم  ینف و  هدکـشناد  تساوخرد 
تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  شروآرف 

ینف و هدکشناد 
تیریدم یسدنهم و 

تالیصحت هعسوت و 
یلیمکت

یعاجرا9 يریگیپ 777871  هرامـش  هب  یللملا  نیب  یلع و  ياه  يراکمه  مرتحم  ریدـم  همان 
تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  نآ  لوا  دنب  حرطم و  هاگشناد ،  مرتحم  تسایر  طسوت 

ياه يراکمه  تیریدم 
یللملا نیب  یملع و 
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درف نیعم  اضردمحم  رتکد 
یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

ینایوپ راگتسر  ردنکسا  رتکد 
یلیمکت تالیصحت  هعسوت و  ریدم 

درف نیعم  اضردمحم  رتکد 
یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 


