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

یناسنا مولع  تایبدا و  ةدکشناد  ياروش  هسلج : ناونع 

تعاس  2: هسلج تدم  1400/6/7 هسلج : خیرات  يزاجم   : ناکم مهدراهچ  هسلج : ي  هرامش

هسلج : تابوصم 

یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ضحم  دشرا 98  یسانشراک  يوجشناد  يدادادخ  یبتجم  ياقآ  لازوپورپ  بیوصت  . 1
و ییامنهار  هب  يدابآ "  تلود دومحم  چولـس  یلاخ  ياج  نامر  رد  کبـس  يوحن  ي  هیـال یـسررب    " ناونع اـب   

 . میا هجاوخ دمحا  رتکدو  يربلد  نسح  رتکد  هرواشم  

تایبدا ناـبز و  هورگ  ضحم  دشرا 98  یسانشراک  يوجـشناد  یخولک  یبکوک  یلع  ياقآ  لازوپورپ  بیوصت  . 2
ییامنهار و هب  یناشاک "  ضیف  نسحم  اّلم  یبدا  راثآ  رد  يرگ  يرابخا ياه  هشیدـنا باـتزاب    " ناونع اب  یـسراف  

.هسلج     رد  هدش  حرطم  تاحالصا  ماجنا  هب  طورشم  نایدمحم  سابع  رتکد  میا و  هجاوخ دمحا  رتکد  هرواشم  

اب یسراف   تایبدا  نابز و  هورگ  ضحم  دشرا 97  یسانشراک  يوجشناد  يربونص  ارهز  مناخ  لازوپورپ  بیوصت  . 3
ییامنهار و هب  يولهد  " ورسخریما  رعش  رد  اه  نآ درکراک  یقیـسوم و  تاحالطـصا  تالآ و  یـسررب  ناونع " 

 . میا هجاوخ دمحا  رتکدو  نایدمحم  سابع  رتکد  هرواشم  

نابز و هورگ  یقیبطت  تایبدا  دشرا 98  یسانشراک  يوجشناد  هداز  یضاق تاداس  رفظ مناخ  لازوپورپ  بیوصت  . 4
ایوز رثا  مینک  یم تداع  ياه  نامر رد  هداوناخ  جاودزا و  نانز ، ثحبم  یقیبطت  یسررب  ناونع " اب  یسراف   تایبدا 
رتکد هرواشم  ییاـمنهار و  هب   ." رتلاوش نلا  ي  هیرظن ساـسا  رب  راـطیب  اـفیه  رثا  هقلطم  نز  تارطاـخ  دازریپ و 

.يدیشمج ارهز  رتکد  یمیحر و  مساقلاوبا 

هسلج : رد  هدش  حرطم  دراوم  ریاس 

.دوش حرطم  هدکشناد  ياروش  رد  نیا ، زا  دعب  زین  یسیلگنا  نابز  هورگ  ياه  لازوپورپ  دیدرگ  ررقم  .1

داجیا تهج  دیدج  یلیصحت  لاس  زاغآ  رد  یللملا  نیب  ای  یلخاد  ياهرانیبو  يرازگرب  موزل  رب  هدکشناد  تسایر  . 2
.دنتشاد دیکات  یملع  طاشن 

تیاس رد  هطوبرم  هورگ  ياضعا  تاعالطا  یلامتحا  صقاون  عفر  هب  تبـسن  ات  دـش  هتـساوخ  هورگ  ناریدـم  زا  . 3
.دنیامن مادقا  هدکشناد  
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نیرضاح :

نایدمحم سابع  رتکد  ، یتردق هعیفش  رتکد  ، يدابآ ینغ  دیعس  رتکد  ، رف يوسوم  هیضر  رتکد  نیما ،  یبحم  هنیما  رتک  د    

یغارچ هلاه  رتکد  مدقم ، يولع  رایهم  رتکد 

روپ نابرق  یلع  رتکد  بئاغ : 
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مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

نیما یبحم  هنیما 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

نیما یبحم  هنیما 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

نایدمحم سابع 
رد یملع  تایه  ياضعا  هدنیامن 

وضع - هاگشناد یشزومآ  ياروش 
یسراف تایبدا  هورگ  یملع  تایه 

يدابآ ینغ  دیعس 
یسیلگنا نابز  هورگ  ریدم 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  تسرپرس 


