
1401/10/11 هسلج : :10خیرات  يرازگرب تعاس 

هبوصمفیدر تاظحالمحرش 

اب1 ات  دوش  داجیا  هدکشناد  رد  نایوجشناد " يدرف  ۀعـسوت  يزادرپ و  هدیا   " زکرم دش  بوصم 
مولع ةزوح  رد  ینیرفآراـک  نایوجـشناد و  ۀعـسوت  دـشر و  هب  یملع  ياـه  نمجنا  يراـکمه 

.دیامن کمک  یناسنا 

نبا2 رالات  رد  دشرا  یـسانشراک  ۀمان  نایاپ  يرتکد و  ۀـلاسر  زا  عافد  تاسلج  مامت  دـش  ررقم 
.دوش رازگرب  هدکشناد  نیمی 

يولبات3 رد  عافد  ۀـسلج  يرازگرب  زا  لـبق  تعاـس  عافد 24  تاـسلج  ۀـیعالطا  بصن  هب  مازلا 
هدکـشناد رتفد  اب  یگنهامه  عافد و  تاسلج  نلاس  هدکـشناد و  یلیمکت  تالیـصحت  تانالعا 

.امنهار داتسا  وجشناد و  طسوت  عافد  ۀسلج  يرازگرب  تعاس  خیرات و  يارب 

یکینورتکلا4 ۀناماس  قیرط  زا  ًافرص  هدکشناد  هورگ و  رد  هداهنـشیپ  بیوصت  لاسرا و  دنیارف 
.دریذپ ماجنا  هدکشناد  بوصم  دنیارف  ساسارب  و  دیتاسا ) وجشناد و  لاترپ  )

یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  ياروش  هسلجتروص 

: رتکد نایاقآ  اه /  مناخ  هسلج   ياضعا 

هدازآ  ، یکتـشد روپ  نابرق  یلع  یهدون ، نسح  يربلد ، نسح  یتردـق ، هعیفـش  يریما ، اـتیزآ  يروذـیک ، نیـسحریما 
يرقنسف  

هسلج تابوصم 
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بیوصت5 یسراف و  تایبدا  نابز و  هورگ  يرتکد  و  دشرا   یسانشراک  عطقم  نایوجشناد  ياه  هداهنشیپ حرط 
: هداهنشیپ  2

: هرواشمو ییامنهار  هب  .رفن  هس  تسیب و  نآ  نامر  يرادـیاپ  ياه  هفلؤم  یـسررب  يدورو 99 : يدمحم  دمحم  ياقآ  -1
یمینست یلع  رتکد  میا -  هجاوخ  دمحا  رتکد 

ییامنهار هب  يدعـس  ناتـسلگ  یناکاز و  دیبع  فارـشالا  قالخا  ۀسیاقم  يدورو 99 : تسودـناهج  راهبلگ  مناخ  -2   
نایدمحم سابع  رتکد  میا -  هجاوخ  دمحا  رتکد  هرواشمو :

6: هداهنشیپ بیوصت 1  یعامتجا و  مولع  شهوژپ  دشرا  یسانشراک  عطقم  نایوجشناد  ياه  هداهنشیپ حرط 

رد ندب  يزاس  ابیز  هدـیدپ  یتخانـش  هعماج  نییبت  مهف و  يدورو 99 :  ییوجشناد  هرامش  هب  یمالـس  يداه  ياقآ  . 1
یتردق هعیفش  رتکد  رواشم : داتسا  .یتردق  نیسح  رتکد  امنهار : داتسا  .یمالس  رهش  نارتخد  نانز و  نایم 

بیوصت 73 یـسیلگنا و  ناـبز  هورگ  يرتکد  دـشرا و  یـسانشراک  عطقم  نایوجـشناد  ياـه  هداهنـشیپ حرط 
: هداهنشیپ

یتنرتنیا ياه  میم  ندناوخ  ریثات  یـسررب  يدورو 98 : دـشرا  یـسانشراک  عطقم  يونهد  لایناد  ياقآ  . 1
اـضر دمحمدیـس  رتکد  امنهار : داتـسا  .یـسیلگنا  نازومآ  نابز  یگنهرف  نیب  یهاـگآ  ندوزفا  رب  یـسیلگنا 

يداصتقا اضر  دمحا  رتکد  رواشم : داتسا  لداع -

یناریا و یسیلگنا  نابز  ناملعم  تاساسحا  يدورو 97 : دشرا  یسانشراک  عطقم  هداز  نسح  همطاف  مناخ  . 2
رتکد رواشم  داتسا  لداع - اضر  دمحمدیس  رتکد  امنهار : داتـسا  .یبیکرت  يا  هعلاطم  اهنآ : يا  هفرح  تیوه 

يدوواد

یفیک یسررب  يریذپ : بیـسآ  ات  تیلماع  زرم  زا  يدورو 98 : دشرا  یـسانشراک  عطقم  يوقن  همجن  مناخ  . 3
اضر دمحمدیس  رتکد  امنهار : داتـسا  .یـسیلگنا  نابز  یناریا  ناملعم  نیب  رد  يا  هفرح  يزاس  تیوه  ییاور 

يداصتقا اضر  دمحا  رتکد  رواشم : داتسا  لداع -
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باستنا8 باختنا و  ناکما  دنتـسه  روشک  زا  جراخ  یتاعلاطم  تصرف  رد  هک  یملع  تئیه  ياضعا  دش  ررقم 
.دنشاب هتشادن  ار  دشرا  یسانشراک  ۀمان  نایاپ  يامنهار  داتسا  ناونع  هب 

يوجـشناد9 کـی  دـنناوت  یم  رثکادـح  دنتـسه  یلخاد  یتاـعلاطم  تـصرف  رد  هـک  يدارفا  دـش  بوـصم 
باختنا ناکما  یتاعلاطم  تصرف  ياضاقت  تبث  نامز  زا  دنشاب و  هتشاد  ییامنهار  تحت  دشرا  یـسانشراک 

.دنشاب هتشادن  ار   دیدج  يوجشناد  يارب  امنهار  داتسا  ناونع  هب  باستنا  و 
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يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يرقنسف هدازآ 
هسنارف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يرقنسف هدازآ 
هسنارف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

يروذیک  نیسح  ریما 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  سیئر 

يرقنسف هدازآ 
هسنارف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

يریما اتیزآ 
یسیلگنا نابز  یشزومآ  هورگ  ریدم 

یهدون نسح 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 

( یسراف ) يربلد نسح 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 


