
                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم 

يزور  هنابش  ياه  هناخ  رد  تبقارم  تحت  نادنزرف  يارب  یصخرم  ودرا و  تاقالم ، زوجم  رودص  هوحن  عوضوم   : 

مارتحا مالس و  اب 

هب ییوگخساپ  هداوناخ و  هبـش  شخب  يزور  هنابـش ياه  هناخرد تبقارم  تحت  ناکدوک  حلاصم  قوقح و  نیمأت  روظنم  هب 
تحت ناکدوک  شرورپ  تبقارم و  یـصصخت  لمعلاروتـسد  رد  جردـنم  تاررقم  طباوض و  هظحـالم  اـب  نازیزع  نیا  يدرف  ياـهزاین 
دراوم  19 دیووک - يرامیب  لرتنک  تهج  ریگاو  ياه  يرامیب زا  يریگشیپ  هتیمک  یغالبا  ياه  همانـشخب تیاعر  نامزاس و  یتسرپرس 

هب يزور  هنابـش ياه  هناخ رد  تبقارم  تحت  نادـنزرف  يارب  ودرا  يرازگرب  تاـقالم و  یـصخرم ، زوجم  ءاـطعا  صوصخ  رد  ار  لـیذ 
: دناسر یم راضحتسا 

نیا عویش  نایاپ  ات  تبقارم  تحت  نادنزرف  يارب  یـصخرم  زوجم  رودص  مدع  اب  تیولوا  كدوک  هیلاع  حلاصم  هب  هجوت  اب  . 1
.تسا يرامیب 

تاقالم ناکما  دشاب ، هتشاد  دوجو  رادید  رب  رارصا  رگا  .تسا  يریوصت  ياه  هناسر قیرط  زا  تدم  نیا  رد  تاقالم  حیجرت  . 2

اه هناخ هب  ناتسا  ناتسرهش و  یتسیزهب  يوس  زا  زاین  دروم  ییاضق  ياهزوجم  ذخا  زا  سپ  هک  تیحالص  بحاص  ناگتسب  ای  هداوناخ 

ینوفعدض یجنـس ، بت نمیا ، هلـصاف  تیاعر  نوچمه  یتشادهب  تاکن  ددرگ و  مهارف  هناخ  طایح  زاب  ياضف  رد  دـندرگ  یم یفرعم 

.دوش تیاعر  تاقالم  نامز  رد  کسام  زا  هدافتسا  تاقالم و  زا  لبق  هدننک  تاقالم طسوت  اه  تسد

نما یطیحم  رد  دنزرف  هک  دشاب  یم يا  یصخرم زوجم  رودص  اب  حیجرت  مزال ، ینوناق  ياهزوجم  بسک  موزل و  تروص  رد  .3

.دنامب   یقاب  دوخ  هداوناخ  رانک  رد  يرامیب  نارحب  نایاپ  ات 

هنیطنرق تهج  بسانم  ياضف  هک  دنشاب  یم تبقارم  تحت  نادنزرف  هب  تدم  هاتوک یـصخرم  ءاطعا  هب  زاجم  ییاه  هناخ . 4

دشاب و یم زور  هنیطنرق 14  نامز  لقادح  .دنشاب  هدومن  زیهجت  هتـشاد و  رایتخا  رد  یـصخرم  زا  تشگزاب  نامز  رد  نادنزرف  ندومن 

.تسا یمازلا  هناخ  ره  رد  تفیش و  ره  رد  یبرم  کی  لقادح  دادعت  هب  هنیطنرق  يارب  زاین  دروم  یناسنا  يورین  نیمأت 

ناگتسب ای  هداوناخ  طیارـش  تسیرورـض  یـصخرم  ءاطعا  تهج  هناخ ، رد  هنیطنرق  بسانم  ياضف  نتـشاد  تروص  رد  . 5

، دوش نییعت  زوجم  ءاطعا  زا  لبق  یـصخرم  نامز  تدم  ددرگ ، یـسررب  رظن  تقد  اب  تبقارم  میت  طسوت  دنزرف  ندرب  يارب  یـضاقتم 

هیریخ هسسؤم  تدعاسم  اب  هداوناخ  رد  كدوک  روضح  تدم  يارب  یتشادهب و ...  تاموزلم  یلام ، تیامح  هلمج  زا  هداوناخ  ياهزاین 

شریذـپ هب  مزلم  هداوناخ  كدوک و  دوش ، هئارا  هداوناخ  كدوک و  هب  یتشادـهب  دراوم  تیاعر  تهج  مزال  ياه  شزومآ دوش ، نیمأـت 

، دوش ذـخا  زاین  دروم  ییاضق  ياهزوجم  .دنـشاب  تشگزاب  نامز  رد  هنیطنرق  رد  كدوک  تماقا  نامزاس و  یغالبا  یـصصخت  طباوض 

كدوک و ءاضما  اب  هطوبرم  تاسلجتروص  دسرب و  ناتـسا  ناتـسرهش و  هداوناخ  هبـش هتیمک  دییأت  هب  یـصخرم  ءاطعا  رب  میمـصت 

.دوش لیمکت  هداوناخ 

رب ناتسرهش ، ریگاو  ياه  يرامیب زا  يریگشیپ  هتیمک  ریبد  دیدزاب  زا  سپ  اه  هناخ رد  بسانم  هنیطنرق  دییأت  تیلوئسم  . 6
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هک دنیامن  يریگیپ  ار  نادـنزرف  یـصخرم  تساوخرد  دنناوت  یم ییاه  هناخ دـشاب و  یم ناتـسرهش  یتسیزهب  هرادا  سییر  هدـهع 

.دنیامن تفایرد  ار  مزال  هیدییأت 

رد تاکن  عیمج  تیاعر  یتشادـهب و  دراوم  تیاعر  اـب  تعیبط ) غاـب و  نوچ   ) یعیبط ياـهاضف  زا  نادـنزرف  هدافتـسا  .7

يارب تسد  هدننک  ینوفعدض داوم  شکتـسد و  کسام ، فرـصم ، رابکی  فورظ  مزاول و  نیمأت  نمیا ، هیلقن  هلیـسو  نیمأت  صوصخ 

هدش ینوفع  دض  لماک  روط  هب  هدافتـسا  دروم  هیلقن  هلیـسو  تسا  مزال  نینچمه  .تسا  عنامالب  هناخ و ...  یناسنا  يورین  نادنزرف و 

زا ییاذغ  داوم  هیلک  دراوم  نیا  رد  .دشاب  هدش  تیاعر  رتفد  یـصصخت  ياه  لمعلاروتـسد  قبط  نادنزرف  ینمیا  دراوم  ریاس  دشاب و 

.تسا عونمم  زپ  مین ماخ و  ییاذغ  داوم  زا  هدافتسا  دنشاب و  هدش  ینوفع  دض  دیرخ  ياه  لکتورپ قبط  هدش و  هیهت  لبق 

.دنوش ینوفع  دض  وشتسش و  هطوبرم  ياه  لکتورپ  تیاعر  اب  نادنزرف  لیاسو  اه و  سابل هیلک  تشگزاب  زا  سپ  . 8

تبقارم و ياه  همانرب یمامت  تیولوا  نامزاس  یتسرپرـس  تحت  نادـنزرف  تینما  تمالـس و  نیمأـت  هک  تسا  یهیدـب  . 9

ققحت زا  ناتسا  ناتسرهش و  یصصخت  هزوح  اه و  هناخ نیلوئـسم  تسیاب  یم میمـصت  ره  ذاختا  ای  مادقا  ره  زا  لبق  تسا و  شرورپ 

.دنیامن لصاح  نانیمطا  مهم  نیا 

تیریدم نآ  هدـهع  رب  نامزاس  داتـس  هب  مظنم  مجـسنم و  تاشرازگ  هئارا  هدـش و  دای  دراوم  يارجا  نسح  رب  تراظن  . 10

.دشاب یم ناتسا  یصصخت  هزوح  مرتحم و 

.مناهاوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  امش  نوزفازور  قیفوت 
 

: هب تشونور    

نامزاس  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم  اناد  يدابق  دیحو  رتکد  ياقآ  بانج 

تسایر  هزوح  لک  ریدم  سیئر و  مرتحم  نیشناج  فوطع  سابع  رتکد  ياقآ  بانج 

یعامتجا  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

يریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

نینواعم  ياروش  ریبد  ییارجا و  روما  رد  سیئر  مرتحم  رواشم  ربش  رظتنم  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 

درکلمع  تیریدم  رتفد  لکریدم  سیئر و  مرتحم  رواشم  هد  مظن  مظاک  رتکد  ياقآ  بانج 

للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور  مرتحم  لک  ریدم  امیسآ  دوعسم  ياقآ  بانج 

تسارح  يزکرم  رتفد  مرتحم  لکریدم  سیئر و  رواشم  يراتس  نموه  ياقآ  بانج 

یکشزپناوت  هنازور و  یشخبناوت  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  ینامیرب  ابیرف  رتکد  مناخ  راکرس 

یشخبناوت  کمک  لیاسو  تازیهجت  یکشزپ ، ناوت  مرتحم  سانشراک  یغاد  هرق  هجیدخ  رتکد  مناخ  راکرس 

يرادا  لوحت  تاطابترا و  تاعالطا ، يروانف  زکرم  مرتحم  سیئر  یسابع  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

سلجمروما   يزاسدنمناوت و  یتلودریغ و  تاسسوم  ، یمدرم ياهتکراشم  روما  مرتحم  نواعم  رهم  نادزی  راقفلاوذ  ياقآ  بانج 

هیرفن دمحم  رتکد 
ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 
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