
.دوش یم  میدقت  ءاضما  يارب  متفه  هسلجتروص  اروش ؛ مرتحم  ياضعا 

یناسنا مولع  تایبدا و  ةدکشناد  ياروش   : هسلج ناونع 

تعاس  2 هسلج  : تدم  .    12/11/99 : خیرات .يزاجم   : ناکم متفه         : هسلج ي  هرامش

صوصخ رد  هاگشناد  یلیمکت  تالیـصحت  ياروش  تابوصم  زا   یـشرازگ  رف  يوسوم  رتکد  مناخ  هسلج  يادتبا  رد 
.دندرک هئارا  یسراف  تایبدا  یتیبرت و  مولع  هورگ  ياه  تساوخرد 

دیکاـت رگید ، داتـسا  مسا  هب  سرد  تبث  زا  زیهرپ  وعدـم و  ياـضعا  مسا  ساـسارب  سورد  تبث  هب  هجوت  صوصخرد 
 . دش

تبسن دننک و  دیکأت  لماک  تروصب  یناربج  يداع و  ياهسالک  تاسلج  لیکشت  رب  ات  دش  هتـساوخ  هورگ  ناریدم  زا 
.دوش هداد  مزال  رکذت  دیتاسا  یمامت  هب  لاتروپ ، رد  نایوجشناد  بایغو  روضح  دنیارف  هب 

لاسرا اضعا  يارب  اروش  تاـسلج  زا  لـبق  هتفه  کـی  لقادـح  ار  دوخ  ياـهلازوپورپ  اـه  هورگ  هک  دـش  تساوخرد  و 
.دیسر بیوصت  هب  ریز  دراوم  هدش و  روش  دراو  هسلج  سپس  .دننک 

: هسلج تابوصم 

ناوید حیحصت  ناونع “ اب  ضحم  یـسراف  تایبدا  دشرا 97  یسانشراک  يوجـشناد  یناسارخ  دـمحم  لازوپورپ  - 1
رتکد میا  هجاوخدـمحا  رتکد  هرواشمو : ییاـمنهار  هب   ” تاحیـضوتو تاقیلعت  ، همدـقم اب  هارمه  يزیربت ، ریثأت  نسحم 

. بسن یحوتف  دمحا 

یقیبطت لیلحت  ناونع “ اـب  یقیبطت  تاـیبدا  دـشرا 98  یـسانشراک  يوجـشناد  هداز  مساق  یلع  ياـقآ  لازوپورپ  - 2
ارهز رتکد  هرواشمو : ییاـمنهار  هب  يرهپـس ” بارهـس  یناغماد و  يرهچونم  راعـشا  رد  ییارگ  تعیبط للع  ّتیهاـم و 

. میا هجاوخ  دمحا  رتکد  يدیشمج -

یقیبطت یسررب  ناونع “ اب  یقیبطت  تاـیبدا  دشرا 98  یسانشراک  يوجشناد  يرفـصروپ  نیـسح  ياقآ  لازوپورپ  - 3
یلع رتکد  يربلد - نسح  رتـکد  هرواـشمو  ییاـمنهار  هب  لاـیخ ” روص  هاـگرظن  زا  یناـبق  رازن  يوزنم و  نیـسح  رعش 

. یمینست

لماوع هطبار  یسررب  ناونع " اب  یعامتجا  مولع  هتـشر  دشرا  يوجـشناد  یباراد  یناسارخ  يدهم  ياقآ  لازوپورپ  - 4
. یبیط رتکد  ییامنهار  اب   " راوناخ تسرپرس  نانز  يدنمناوت  اب  يداصتقا  یعامتجا و  يدرف ،
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- یعامتجا لماوع  نیب  هطبار  یـسررب  " ناونع اب  یعامتجا  مولع  هتـشر  دشرا  يوجـشناد  روشناد  میرم  لازوـپورپ  - 5
یبیط . رتکد  ییامنهار  هب   " راوزبس نارتخد  جاودزا  نس  نتفر  الاب  اب  يداصتقا 

اب یعامتجا  يداصتقا  هطبار  یسررب  ناونع " اب  یعامتجا  مولع  هتشر  دشرا  يوجشناد  داژن  یمساق  ارهز  لازوپورپ  - 6
 . یبیط رتکد  ییامنهار  هب   " اضر ماما  ناتسرامیب  رد  دییوک 19  اب  طبترم  ياهدمایپ 

یناغفا نایوجـشناد  یعامتجا  تامدـخ  زا  تیاـضر  یـسررب  ناوـنع " اـب  يرظتنم  نمحرلادـبع  ياـقآ  لازوـپورپ  - 7
.یتردق هعیفش  رتکد  ییامنهار  هب   " نارهت یسودرف و  ياه  هاگشناد 

هدـنیآ هسلج  رد  تاحالـصا  لامعا  زا  سپ  دـش  ررقم  هسنارف ، نابز  يوجـشناد  یناکـشم  هیلاع  لازوپورپ  دروم  رد  -8
.دوش  بوصم  یسررب و 

: رضاح ياضعا    

یغارچ هلاه  رتکد 

مدقم                                  يولعرایهم  رتکد 

يدابآ ینغ  دیعس  رتکد 

یتردق نیسح  رتکد 

نیما یبحم  هنیما  رتکد 

نایدمحم سابع  رتکد 

رف يوسوم  هیضر  رتکد 

يزاجح هللارصن  رتکد  بیاغ  : ياضعا 
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رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

يدابآ ینغ  دیعس 
یسیلگنا نابز  هورگ  ریدم 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يدابآ ینغ  دیعس 
یسیلگنا نابز  هورگ  ریدم 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يدابآ ینغ  دیعس 
یسیلگنا نابز  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 

يدابآ ینغ  دیعس 
یسیلگنا نابز  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 

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 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 


