
: دوش یم  میدقت  ءاضما  يارب  متشه  هسلجتروص  اروش ؛ مرتحم  ياضعا 

یناسنا مولع  تایبدا و  ةدکشناد  ياروش  هسلج : ناونع 

تعاس  2: هسلج تدم   26/11/99 هسلج : خیرات  يزاجم  ناکم : متشه  : هسلج ي  هرامش

يارب نآ  لاسرا  اههورگ و  طـسوت  هلاـس  زادنا 5  مشچ  همانرب  رتعیرـس  نیودـت  رب  هسلج  يادـتبا  رد  رف  يوسوم  رتـکد 
دروم رد  اروش  هبوصم  ندش  ییارجا  ياتـسار  رد  ات  دومن  تساوخرد  اههورگ  زازین  درک و  دـیکات  هدکـشناد  تسایر 

یلیمکت تالیصحت  یگدنیامن  بلطواد  هتشاد و  هطوبرم  تاررقم  هب  فارشا  هک  یملع  تأیه  ياضعا  زا  یتسیل  هیهت 
.دنیامن لاسرا  هدکشناد  تسایر  هب  هدومن و  مادقا  دنشاب ، عافد  تاسلج  رد 

: هسلج تابوصم   

: اه لازوپورپ  دروم  رد  ارجالا  مزال  تاکن   .1

، هطوبرم نیناوق  تیاعر  ابامنهار  داتسا  باختنا  يارب  وجشناد  قح  ندرمش  مرتحم  تیاعر و 
ندوب روحمزاین  ) هعماج ياـهزاین  هب  هجوت  اـب  عوضوم  باـختنا  هب  وجـشناد  ییاـمنهار  قیوشت و 

، ناکما دح  ات  ( اه همان  نایاپ 
یـسررب هورگ ،) رد...و  بیوصت   ، كادناریا ، ناونع بیوصت  لماش  ) یتامدقم لحارم  یط  زا  سپ 

، هورگ تسیژولودتم  طسوت  یسانش  شور  ظاحل  هب  لازوپورپ  دییأت  و 
هورگ ریدم  طسوت  هسنارف ، ناونع  یسیلگنا و  هورگ  ریدم  طسوت  لازوپورپ  یسیلگنا  ناونع  دییأت 

، هسنارف
هب لازوپورپ  لاسرا  (، هطوبرم هورگ  ریدـم  قیقد  تراظن  اب   ) قوف لـحارم  یط  زا  سپ  ماجنارـس  و 

.ییاهن  بیوصت  يارب  هدکشناد  ياروش 

اب یــسراف  تاــیبدا  هورگ  دـشرا 98  یــسانشراک  يوجــشناد  يراـتات  دـمحم  ياـقآ   لازوپورپ  بیوـصت   2    
- يربلد نسحرتکد  هرواشمو : ییاـمنهار  هب   " ینکدک یعیفش ياه  هدورس رد  کبـس  یغالب  ي  هیال یسررب  ناونع "

.يدیشمج ارهز  رتکد 

اب یسراف  تایبدا  هورگ   96 یقیبطت تایبدا  دشرا  یسانشراک  يوجشناد  داژن  ریـصب  ایدان  مناخ  لازوپورپ  بیوصت  -3
رعـش يدروم : هعلاطم  یـسانش  هناشن  درکیوراـب  یـسرافرعشو  يراـمعم  رـصانع  میهاـفم و  یقیبطت  یسررب    " ناونع

.ینامیلس اضردومحم  رتکد  مدقم - يولع  رایهم  رتکد  : هرواشمو ییامنهار  هب  ظفاحو " انالوم  ینافرع 
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ناونع اب  یـسراف  تاـیبدا  هورگ  دشرا 98  یـسانشراک  يوجـشناد  يدابآ  لدـبع  هدـیرف  مناخ  لازوپورپ  بیوصت  -4
ییامنهار هب   " زندـیگ ینوـتنآ  يارآ  ياـنبم  رب  اـه  هیاـسمه  ناـمر  رد  نیداـمن ، لـباقتم  شنک  لـیلحت  یـسررب و   "

.یمینست یلع  رتکد  یمیحر - مساقلاوبا  رتکد  هرواشمو :

اب یـسراف  تایبدا  هورگ  دشرا 98  یسانشراک  يوجـشناد  يداشمدـنگ  یتمحر  هیـضرم  مناخ  لازوپورپ  بیوصت  -5
: هرواشمو ییاـمنهار  هب   " تنژ رارژ  یـسانش  تیاور  هاگدـید  زا  ناریا  ياـه  کناتـساد ) ) لاـم ینیم  لیلحت  ناونع "

.یمیحر مساقلاوبا  رتکد  یمینست - یلعرتکد 
زا شبابرا ، يردـق و  اضق و  كاژ   " ناونع اب  هسنارف  ناـبز  هورگ  يوجـشناد  داژن  تیادـه  ارهز  لازوپورپ  بیوصت  -6

.هداز نیسح  رتکد  داررپهش -  رتکد  هرواشم  ییامنهار و  هب  یشزومآ " رفس  ات  یفسلف  يوگتفگ 

هاگیاج شقن و  یقیبطت  یـسررب   " ناونع اب  هسنارف  ناـبز  هورگ  يوجـشناد  روپ  یـسردم  هرهز  لازوپورپ  بیوصت  -7
.یغارچ رتکد  داررپهش -  رتکد  هرواشم  ییامنهار و  هب  نایاونیب " ویروگ و  اباب  رثا  ود  رد  ردپ 

رثا ود  رد  تثارو  طیحم  یسررب   " ناونع اب  هسنارف  نابز  هورگ  يوجـشناد  سیو  یتوک  دمحم  لازوپورپ  بیوصت   -8
.یغارچ رتکد  تسود - ینایک  هرواشم  ییامنهار و  هب  نایاونیب " ویروگ و  اباب 

: رضاح ياضعا   

یغارچ هلاه  رتکد    1

مدقم يولعرایهم  رتکد  - 2

يدابآ ینغ  دیعس  رتکد  - 3

نیما یبحم  هنیما  رتکد  - 4

نایدمحم سابع  رتکد  - 5

رف يوسوم  هیضر  رتکد  - 6

: بیاغ ياضعا 

يزاجح هللارصن  رتکد  -1

یتردق نیسح  رتکد  - 2
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رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

نیما یبحم  هنیما 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

نیما یبحم  هنیما 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یتردق نیسح  رتکد 
یعامتجا مولعو  ییایفارغج  یشهوژپ  زکرم  یملع  تایه  وضع 

نیما یبحم  هنیما 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يدابآ ینغ  دیعس 
یسیلگنا نابز  هورگ  ریدم 

یتردق نیسح  رتکد 
یعامتجا مولعو  ییایفارغج  یشهوژپ  زکرم  یملع  تایه  وضع 

نیما یبحم  هنیما 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يدابآ ینغ  دیعس 
یسیلگنا نابز  هورگ  ریدم 

یتردق نیسح  رتکد 
یعامتجا مولعو  ییایفارغج  یشهوژپ  زکرم  یملع  تایه  وضع 

نیما یبحم  هنیما 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 

نایدمحم سابع  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  یملع  تایه  وضع 

يزاجح ..ارصن 
يسایس مولع  هورگ  ريدم 


