
دنمجرا  هتخیهرف و  مرتحم  ناراکمه 

مارتحا  مالس و  اب 

يارب یهافر ، تامدـخ  زا  هاگـشناد  مرتحم  نانکراک  يدـنم  هرهب  روظنم  هب  هلاس  ره  دـیراد ، راضحتـسا  هک  روط  نامه      
تارظن لامعا  زا  دـعب  دـیدرگ و  یم  داهنـشیپ  ییاسانـش و  ناراکمه  ناکـسا  يارب  ییاه  ناـکم  یناتـسبات  ياـه  ترفاـسم 
یـضعب اـنورک و  سوریو  عویـش  لـیلد  هب  .دـش  یم  ییارجا  اهرفــس  ماـجنا و  مزـال  تامادــقا  يزیر و  هماـنرب  یتفاـیرد ،

دنوادخ و فطل  هب  لاسما  هک  دیدرگ  فقوتم  لاس  ود  تدم  هب  اهرفس  ثحب  یناتـسا ، نیب  ددرت  رفـس و  ياه  تیدودحم 
.تسا هدش  عفترم  ابیرقت  اه  تیعونمم  ییانورک ، عاضوا  دوبهب 

رفن کی  دیتاسا ، یفنص  ياروش  هدنیامن  رفن  کی  لماش  ناراکمه  زا  رفن  هس  لاسما  لبق ، تاونس  لاور  هب  ساسا و  نیا  رب   
رد رهش  دنچ  هب  تدم  هاتوک  تیرومام  کی  بلاق  رد  يرادا  هزوح  هدنیامن  تیعم  رد  نادنمراک  یفنـص  ياروش  هدنیامن 

، دابآ سابع  رسمار ، رهـشون ، رون ، دابآ ، دومحم  رانکنودیرف ، رـسلباب ، رد  يددعتم  ياهناکم  دندش و  مازعا  روشک  لامش 
40 زا شیب  عماج  تاعالطا  یبایزرا ، یـسررب و  زا  سپ  هک  دـنداد  رارق  یـسررب  دـیدزاب و  دروم  ار  نارابرهگ  داـبآ ، حرف 

.دندومن مالعا  هاگشناد  هافر  داتس  هب  یلیصفت  شرازگ  بلاق  رد  ار  ناکم 

داتـس رد  تروشم  يرکفمه و  زا  سپ  یمازعا و  ناگدـنیامن  هدـش  هیارا  بلاطم  تاکن و  لـصفم  قیقد و  یـسررب  زا  سپ 
لاسما هک  دیدرگ  بوصم  هسلج ، رد  نارـضاح  تیرثکا  رظن  اب  خروم 1401/03/07 و  هبنش  زور  هسلج  رد  هاگشناد ، هافر 
عیزوت ناراکمه  نیب  رفـس  هنیزه  کمک  تروصب  اهرفـس ، ثحب  يارب  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  رابتعا  لـک  یـشیامزآ ، روطب 

.دوش

: تسا هدوب  ریز  حرشب  میمصت  نیا  لیالد  نیرتمهم 

هدوب هرهب  یب  رفس  هنیزه  کمک  زا  دندرک و  یمن  تکرـش  اهرفـس  رد  ناراکمه  زا  یمین  دودح  هتـشذگ  ياهلاس  رد  ( 1 
دوب نیا  دیتاسا  نانکراک و  یفنص  ياروش  ناگدنیامن  صوصخب  یهافر و  داتـس  ياضعا  تیرثکا  رظ  ساسا ن نیا  رب  .دنا 

تخادرپ دننک ) یم  مادقا  هدش  نییعت  دـصاقم  هب  ترفاسم  يارب  هک  يدارفا  طقف  هن  و   ) ناراکمه همه  هب  هنیزه  کمک  هک 
.دوش 

يارب رتهب  ناکما  رفس ، ریسم  رد  رهش  دنچ  رد  ناکسا  ناکما  ندش  مهارف  دودحم ، رهش  هس  ود  هب  رفس  ندشن  رـصحنم  ( 2
ای تیفیک  رظن  زا  ناراکمه  دوخ  تاحیجرت  دیدحالـص و  قباطم  ناکـسا  لحم  باختنا  ناکما  ترفاسم ، ناـمز  تیریدـم 

....و هنیزه 

1401/10248د
1401/03/15

ع)  ) نیسح ماما  دیشابن .  رازیب  هدرسفا و  تمعن  نیا  زا  تسا ، امش  رب  ادخ  ىاه  تمعن  زا  امش  هب  مدرم  زاین 

937167



افرص رفس  مازلا  نتـشادرب  رب  داهنـشیپ  یلعف و  نامز  رد  انورک  هب  التبا  تباب  زا  ناراکمه  زا  یـضعب  ینارگن  ندوب  یقاب  ( 3
.ناتسبات هزاب  رد 

يدنمشزرا عماج و  تاعالطا  لصفم ، یسررب  شالت و  اب  هدرک و  تمحز  لوبق  هک  یناراوگرزب  زا  رکشت  نمض  نایاپ  رد 
میت هدـش  یـسررب  ياه  ناکم  لماک  ریواـصت  هک  دـناسر  یم  راضحتـسا  هب  دـندومن ؛ يروآ  عمج  تیروماـم  تدـم  رد  ار 

دراد و رارق  ناراکمه  سرتسد  رد  ریز  کنیل  رد  هدـش  کیکفت  تروصب  ناراـکمه ، هدافتـسا  هظحـالم و  تهج  یمازعا 
.دشاب یم  همان  تسویپ  زین ، نآ  هصالخ 

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/O8V1zgnvj5347Vt

تهج رد  هافر ، داتـس  رد  اهنآ  مرتحم  ناگدنیامن  ناراکمه و  همه  دنمـشزرا  تارظن  زا  هدافتـسا  اب  هدـنیآ و  رد  هللاءاش  نا 
.دش دهاوخ  هتشادرب  ماگ  اه  ترفاسم  زا  ناراکمه  رتشیب  تیاضر  اب  رتهب و  يدنم  هرهب 

1401/10248د
1401/03/15

ع)  ) نیسح ماما  دیشابن .  رازیب  هدرسفا و  تمعن  نیا  زا  تسا ، امش  رب  ادخ  ىاه  تمعن  زا  امش  هب  مدرم  زاین 

937167

داژن يدهاز  یلع 
هافر ینیزگراک و  هرادا  تسرپرس 


