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هبوصمفیدر تاظحالمحرش 

اب1 یبای  هضراـع  تسخن  ماـگ  رد  هعماـج  اـب  طاـبترا  ةزوح  رد  دـش  ررقم 
رد هعماج  زاین  دروم  لئاسم  لح  فده  اب  هاگشناد  رد  یـشهوژپ  درکیور 

.دوش ماجنا  فیرعت و  هاگشناد  حطس 

دش داهنـشیپ  روظنم  نیا  يارب 
یناــسنا موــلع  رکف  قاــتا  اــب 

دریگ تروص  یگنهامه 

فده2 ياه  نامزاس  هدکشناد  تیاهن  رد  یـشزومآ و  هورگ  ره  دش  ررقم 
.دنک صخشم  ار  یشهوژپ   ياهدادرارق  نتسب  يارب 

ياـه ناــمزاس  لودــج  هـیهت 
یشزومآ هورگ  رد  فده 

یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  ياروش  هسلجتروص 

: رتکد نایاقآ  اه /  مناخ  هسلج   ياضعا 

یلع یهدون ، نسح  يربلد ، نسح  یتردق ، هعیفـش  يریما ، اتیزآ  يروذیک ، نیـسحریما  يدابآ ، یجاح  میهاربا  دمحم   
يرقنسف   هدازآ  ینادلگ ، يدهم   ، یکتشد روپ  نابرق 

نواعم دـش و  رازگرب  يدابآ  یجاح  میهاربا  دـمحم  رتکد  ياقآ  بانج  يروانف  شهوژپ و  مرتحم  نواعم  روضح  اب  هسلج 
اب هتبلا  يدنب و  عمج  تروص  هب  کیکفت و  هب  یشهوژپ  ةزوح  فلتخم  ياه  تیریدم  دروم  رد  يروانف  شهوژپ و  مرتحم 

اضعا تالاؤس  هب  دندرک و  تبحص  هعماج  اب  طابترا  ياه  شهوژپ  رب  رتشیب  دیکأت  اب  هسلج  ياضعا  ياه  شسرپ  هب  هجوت 
.دنداد  خساپ 

مولع ةزوح  هب  طبترم  قالخ  عیانـص  مرن و  ياه  يروانف  ۀعـسوت  دروم  رد  زاین  ترورـض و  هب  هجوت  اب  يرواـنف  ةزوح  رد 
.دوب تابوصم 1 و 2  بیوصت  اهرظن  لدابت و  ثحب و  هسلج و  هیلوا  يدنب  عمج  ۀجیتن  .دنداد  یتاحیضوت  یناسنا 

هسلج تابوصم 
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3
رارق دـیکأت  دروم  دـندش و  حرطم  هدکـشناد  یـشهوژپ  هعـسوت  هار  ۀـشقن  زا  یـشخب  ناونع  هب  ریز  دراوـم   

: دنتفرگ

يروآون یصصخت  ياه  یسرک  يرازگرب  - 1

یشهوژپ حرط  فیرعت  اب  نآ  لح  هاگشناد و  لخاد  لئاسم  ییاسانش  - 2

یشزومآ ياه  هورگ  ياضعا  طسوت  كرتشم  تروص  هب  يرتکداسپ  ققحم  نتفرگ  -3

هدکشناد طسوت  هژورپاگم  گی  ذخا  فیرعت و  - 4

بیوـصت 42 یـسراف و  تاـیبدا  ناـبز و  هورگ  دـشرا  یـسانشراک  عـطقم  نایوجـشناد  ياـه  هداهنـشیپ  حرط 
هداهنشیپ :

هب یناقاخ  راثآ  رد  تارـشح  مان  زا  هدافتـسا  اـب  يزاـسریوصت  لـیلحت  يدورو 98 : )  ) يروذـیک يریـشب  میرم  مناخ  -1
يدیشمج ارهز  رتکد  میا - هجاوخ  دمحا  رتکد  هرواشمو : ییامنهار 

ییامنهار هب  يولهد  ورـسخ  ریما  یماظن و  ياه  ییارـس یمزب ي  هسیاـقم يدورو 99 :)  ) یناـجنمور هجیلم  مناـخ  - 2   
نایدمحم سابع  رتکد  میا -  هجاوخ  دمحا  رتکد  هرواشمو :
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يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يدابآ  یجاح  میهاربادمحم 
يروانف شهوژپ و  نواعم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يدابآ  یجاح  میهاربادمحم 
يروانف شهوژپ و  نواعم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يدابآ  یجاح  میهاربادمحم 
يروانف شهوژپ و  نواعم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يریما اتیزآ 
یسیلگنا نابز  یشزومآ  هورگ  ریدم 

يدابآ  یجاح  میهاربادمحم 
يروانف شهوژپ و  نواعم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يریما اتیزآ 
یسیلگنا نابز  یشزومآ  هورگ  ریدم 
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يربلد نسح 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يربلد نسح 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

يربلد نسح 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

يربلد نسح 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يرقنسف هدازآ 
هسنارف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

يربلد نسح 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

یهدون نسح 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 


