
لاس  ود  لاسریز  راهچ  یلا  لاسود  شش  جنپ و 

دیفس تیفرظهقطنم  فصن  اب  تیفرظتیلاعف  فصن  اب  دازآتیلاعف 

درز تیفرظهقطنم  فصن  اب  تیفرظتیلاعف  فصن  اب  تیلاعف 
اب تیفرظ  فصن  اب  تیلاعف 

لغاش ناردام  تیولوا 

زمرق تیفرظهقطنم  موس  کی  اب  تیفرظتیلاعف  موس  کی  اب  تیلاعف 
اب تیفرظ  فصن  اب  تیلاعف 

لغاش ناردام  تیولوا 

                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

كدوک ياهدهم  ییاشگزاب  لکتورپ  عوضوم : 

مارتحا  مالس و  اب 

خیرات زا  كدوک  ياهدهم ییاشگزاب  رب  ینبم  مرتحم  روهمج  سیئر روتسد  انورک و  اب  هزرابم  یلم  داتس  خروم 99/3/17  هبوصم  وریپ   

ياه هناماس رد  مان  تبث هطوبرم و  دک  تفایرد  ) یکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب ، مرتحم  ترازو  یغالبا  طباوض  رب  هوالع  ، 99/3/24

هدش هیهت  رظن  دروم  یتشادهب  ياه  لکتورپ طباوض و  ترازو  ) نیا  یغالبا  لمعلاروتسد  رد  جردنم  دراوم  تشادهب و  ترازو  طبترم 

هب كدوک  ياهدهم  رد  ارجا  صوصخ  رد  یضتقم  روتسد  رودص  راضحتسا و  تهج  نامزاس ، نیا  یعامتجا  یگنهرف و  تنواعم  طسوت 

: ددرگ یم مالعا  لیذ  حرش 

 

رد ییاشگزاب و  زا  لبق  ...و  ییوشتسد  نوچ  اه  ناکم هیلک  طیحم و  اه ، يزاب بابسا تازیهجت ، لماش  كدوکدهم  لماک  ینوفعدض  ( 1
زور ره  نایاپ 

پوت و... ضوح  هرسرس ، بات ، دننام  كرتشم  يزاب  ياهاضف  زا  هدافتسا  مدع  ( 2

.دشاب یم الاب  كرحت  هب  زاین  هک  ییاه  تیلاعف اه و  همانرب یلیطعت  (3

هطوبرم ياه  لکتورپ تیاعر  کسام و  شکتسد و  ریظن  یتشادهب  تازیهجت  لیاسو و  اب  كدوکدهم  لنسرپ  روضح  (4

لنسرپ هب  هدننک  ینوفعدض داوم  ندادرارق  رایتخا  رد  هیهت و  (5

سرتسد رد  یتشادهب  هدـننک و  ینوفع دـض  داوم  ) یتفاظن دراوم  ناکدوک و  تسد  حیحـص  يوشتـسش  رب  نایبرم  هژیو  تراظن  ( 6
( .دریگ رارق  لامعتسا  دروم  یبرم  تراظن  اب  زاین  تروص  رد  هتفرگن و  رارق  ناکدوک 

صوصخم یفیک  رد  ناکدوک  طسوت  يدارفنا  تفاظن  لیاسو  کسام و  نتشاد  هارمه  هب  ( 7
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یلخاد طیحم  زا  اه  شفک ندرک  جراخ  ( 8

اب ای  يدارفنا  ياه  تیلاعف ماجنا  رب  دیکأت  یبرم و  روضح  اب  دـهم  فلتخم  ياهاضف  رد  ناکدوک  شخپ  اه و  سالک نامدیچ  رییغت  ( 9
نئمطم هلصاف  ظفح 

كدوکدهم طیحم  رد  هقرفتم  صاخشا  ءایلوا و  روضح  مدع  (10

. ددرگن یلطعم  ایلوا و  عمجت  بجوم  هک  صیخرتو  لیوحت  تعاس  مالعا  یتشادهب و  لکتورپ  يارجا  تهج  ءایلوا  شزومآ  (11

رد كدوک  شریذپ  مدع  و  انورک ( هب  كدوک  ناکیدزن  يالتبا  تروص  رد  كدوکدهم  هب  یناسر  عالطا  رب  ینبم  ءایلوا  زا  دهعت  ذخا  ( 12
لوذبم ار  مزال  يراکمه  يا  هنیمز ياه  يرامیب هژیو  هب  ناشناکدوک  يراـمیب  یناـسر  عالطا هب  تبـسن  دیاب  نیدلاو  هنیطنرق ) مایا 

.دنیامن

.مناهاوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  امش  نوزفازور  قیفوت 
 

: هب تشونور    

راضحتسا  تهج  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 

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

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

عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یعیجش  اضردمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

يریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

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

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

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

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

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

هیرفن دمحم  رتکد 
ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 
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