
يراوزبس میکح  هاگشناد  یلام  يرادا و  مرتحم  نواعم 

روپ شوایسرتکد  ياقآ   بانج  یمارگ   ردارب 

يرادیب هک  دوب  ملولم  هتفخ  تخب  ز 

دنکب اعد  کی  حبص  هحتاف ي  تقو  هب 

مارتحا  بدا و  ضرع  مالس و  اب 

هب ماجنارس  يریگیپ ، اهلاس  سپ  اههاگشناد  یملع  تایه  ياضعا  یقوقح  يزاس  ناسمه  هک  ار  دنوادخ  شیاتـس  دمح و 
رد یقطنم  ریغ  يریسفت  رد  هنافساتم  هک  دنچ  ره  .تفرگ  رارق  بیوصت  دروم  یمالسا  ياروش  سلجم  رد  تسـشن و   راب 

نیا لاـبند  هب  .تفرگ  دوخ  هب  یلمع  ییارجا و  هبنج ي  هام 1400  تشبیدرا  رد  هنالوقعم  ریغ  یطئارـش  اب  مولع  ترازو 
زا اروش  ناراکمه  ياهریگیپ  یفنص و  ياروش  تابلاطم  هورگ  رد  یناسر  عالطا  نمـض  یفنـص  ياروش  عمجم  تابوصم ،
اما .دـیدرگ  رداص  زین  ماـکحا  یلاـع ، باـنج  يراـکمه  تدـعاسم و  هطوبرم و  ماـکحا  صوصخ  رد  هاگـشناد  نیلوئـسم 
یلاح رد  دیدرگن  ارجا  هامدادرخ  رد  هتفای  شیازفا  ياهدنب  زا  مادکچیه  دـیدج ، ماکحا  تخادرپ  صوصخ  رد  هنافـساتم 
دصر اب  هک   تسا  یلاح  رد   نیا  .ددرگ  تخادرپ  نآ  تاقوعم  هارمه  هب  تقو  مامت  دـصرد  لقادح 30  تفریم  راظتنا  هک 
دیدرگ صخشم  دشاب ، یم  يروشک  هقطنم 9  ياه  هاگشناد  وزج  هک  یسودرف  هاگشناد  اصوصخ  اه  هاگشناد  رگید  ندرک 
مهارف ار  ناراکمه  ینارگن  تابجوم  هلاِسم  نیا  .تسا  هدـیدرگ  تخادرپ  زین  تاقوعم  اب  هارمه  تقو  مامت  دـصرد  هک 30 

، دنا هدومن  ارجا  ار  دصرد  تخادرپ 30  ود  ره  هک  ییاههاگشناد  زا  مالعتسا  اب  یلاع  بانج  دور  یم  نآ  دیما  تسا و  هدرک 
ناراکمه هب  یـشخب  هزیگنا  نمـض  ات  دییامرف  مهارف  هامریت  نایاپ  رد  ار  نآ  تاقومعم  اب  ار  دـصرد  تخادرپ 60  طیارش 

نانآ تابلاطم  هتشگ و  دراو  ناراکمه  قاذم  هب  هلئـسم  نیا  ینیریـش  ناش ، یـشهوژپ  یـشزومآ و  ياهراک  تیوقت  يارب 
ندوب دـنم  هغدـغد  زا  ناراـکمه  ناـنیمطا  تاـمهافت و  ءوس  عفر  یـشخب و  ناـنیمطا  تهج  انمـض  .دوشن  نوید  دراو   
ماکحا قبط  هام  دادرخ  قوقح  یتخادرپ  ارچ  هک  دوش  يزاس  فافـش  افطل  هزوح ، نآ  يریگیپ  زا   یملع  تایه  ناراکمه 
رودـص رد  ینیزگراـک  مرتحم  هعومجم  ناوارف  شـالت  مغر   یلع  نیدرورف 1400  لوا  زا  نآ  تاـقوعم  اـب  يدـصرد   30

؟ تفرگن تروص  بسانم  نامز  رد  ماکحا 

تاقوعم یتخادرپ  صوصخ  رد  فافش  حیرص و  تروص  هب  میراد  اضاقت  هاگشناد  نیلوئـسم  يراکمه  زا  ددجم  ساپـس  اب 
.دییامرف رظن  مالعا  ناراکمه  هب  هام  ریت  رخآ  رد  دیدج ، ماکحا  ساسا  رب  ناراکمه   لماک 
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ترضح صخش  زا  ار  دوخ  نانتما  ساپس و  بتارم  یملع  تایه  ياضعا  یفنص  عمجم  تسا  هتسیاش  نینچمه  نایاپ  رد 
رد یناوارف  ياه  يزوسلد  هک  يدـیع  مناخ  راکرـس  یلالک و  ياقآ  بانج  هژیوب  هاگـشناد و  ناریدـم  هعومجم ي  یلاع و 

.دراد زاربا  دنتشاد  ریسم  نیا 

يراوزبس میکح  هاگشناد  دیتاسا  یفنص  عمجم 
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يورسخیک اضریلع 
یملع تایه  ياضعا  یفنص  ياروش  ریبد 


