
هدکشناد ياروش  هسلجتروص 

هدکشناد مرتحم  تسایر  رتفد  تعاس 12 ، هبنشکی 1400/09/14  هسلج : ناکم  نامز و  خیرات ، 

يروذیک نیسحریما  رتکد  ياقآ  هسلج : مرتحم  تسایر 

تایبدا  نابز و  هورگ  مرتحم  ریدم  زا  یگدنیامن  هب   ) شنم یقداص  رتکد  ياقآ  یغارچ ، رتکد  مناخ  رـضاح : ءاضعا 
رتکد ياقآ  یبحم ، رتکد  مناخ  يروذـیک ، رتکد  ياقآ  یتردـق ، رتکد  مناـخ  يداـبآ ، ینغ  رتکد  ياـقآ  یـسراف ،)

( یسایس مولع  هورگ  مرتحم  ریدم  زا  یگدنیامن  هب  ) يدمحم

مدقم يولع  رتکد  ياقآ  روپ - نابرق  رتکد  ياقآ  بیاغ : ءاضعا 

ءاضعا بیوصت  هب  لیذ  دراوم  دـش ، رازگرب  روکذـم  نارـضاح  روضح  اب  قوف و  نامز  خـیرات و  هب  هک  يا  هسلج  رد 
: دیسر هدکشناد  ياروش  مرتحم 

مرتحم ناگدنیامن  ناریدم و  رظن  مالعا  زا  سپ  یسررب و  دروم  یناسنا  مولع  تایبدا و  هدکشناد  يدربهار  همانرب  -
هاگشناد یبایزرا  تراظن و  هب  ار  همانرب  نیا  هدکشناد  مرتحم  تسایر  دش  ررقم  تفرگ و  رارق  بیوصت  دروم  اههورگ 

؛ دنیامرف مالعا 

دش و دییات  یسررب و  هداز ) نیـسح  رتکد  داررپهـش و  رتکد   ) هسنارف هورگ  ناراکمه  یتاعلاطم  تصرف  ياضاقت  -
عافد ای  ناشیا  یتسرپرـس  تحت  دشرا  یـسانشراک  نایوجـشناد  یتاعلاطم  تصرف  هب  مازعا  زا  لبق  ات  دـش  ررقم 

زا لبق  ات  دش  ررقم  نینچمه  .دوش  يراکمه  كرتشم  تروصب  صوصخ  نیا  رد  رگید  ناراکمه  اب  ای  دنشاب و  هدرک 
نایوجشناد هدافتسا  تیعضو  ناشیا  یتاعلاطم  تصرف  هرود  رد  هکنیا  هورگ و  هناخباتک  صوصخرد  ناشیا  تمیزع 

.دوش فیلکت  نییعت  دشاب ، تروص  هچ  هب  هورگ  هناخباتک  زا 

يرادیاپ تایبدا  شیارگ  اب  یـسراف  تایبدا  نابز و  دشرا  یـسانشراک  يوجـشناد  یناحبـس  زمره  ياقآ  لازوپورپ  -
.دش بیوصت 

فدص سمـش و  سگرن  یناضمر ، ههلا  نایراهب ، همطاف  یـسدقا ، دـیهان  روپ ، هللادـسا  تعلط  اه  مناخ  لازوپورپ  -
امنهار ناداداتسا  رظن  ریز  دنچ  یتاحالصا  لامعااب  هسنارف  نابز  هورگ  دشرا  یسانشراک  نایوجـشناد  روپ   ینادزی 

.دش بیوصت  رواشم  و 

تنواعم دعاسم  رظن  لامعا  یگنهامه و  اب  هدکـشناد  ياروش  رد  اه  لازوپورپ  بیوصت  دنیارف  سپ  نیز  دش  ررقم  -
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.دریگ شیپرد  يرت  عیرس  دیدج و  هیور  یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و 

 

سپ اروش و  یتآ  هسلج  رد  دش  ررقم  حرطم و  یسراف  تایبدا  نابز و  هورگ  زا   " یسراف رثن  هزوم  یشهوژپ " حرط  -
.دریگ رارق  یسررب  دروم  حرط  نایرجم  یسراف و  تایبدا  نابز و  هورگ  ناراکمه  فرط  زا  لازوپورپ  هئارا  زا 
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یغارچ هلاه 

هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 
یغارچ هلاه 

هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 
نیما یبحم  هنیما 

یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 
یغارچ هلاه 

هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 
نیما یبحم  هنیما 

یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 

يدابآ ینغ  دیعس 
یسیلگنا نابز  هورگ  ریدم 

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

نیما یبحم  هنیما 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 

يدابآ ینغ  دیعس 
یسیلگنا نابز  هورگ  ریدم 

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

نیما یبحم  هنیما 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 

يدابآ ینغ  دیعس 
یسیلگنا نابز  هورگ  ریدم 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

يدمحم یضترم 
مولع هورگ  یملع  تایه  وضع 

9 یسایس

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  تسرپرس 

نایدمحم سابع 
رد یملع  تایه  ياضعا  هدنیامن 

وضع - هاگشناد یشزومآ  ياروش 
یسراف تایبدا  هورگ  یملع  تایه 


