
: ياههاگشناد ییوجشناد  مرتحم  نینواعم 
نایگنهرف و يا ، هفرح  ینف و  يدربراک ، یملع  عماج  رون ، مایپ 

یتلودریغ یعافتناریغ و  یلاع  شزومآ  تاسسوم  واههاگشناد  هیداحتا  مرتحم  سیئر 

؛ مالس يادها  اب 

بـسک تاقباسم  يرازگرب  صوصخ  رد  تسویپ )  ) خروم 97/11/10  41/1/128869 هرامـش   همان  وریپ  ًامارتحا ،
ینف و يدربراک ، یملع  عماج  رون ، مایپ  ياههاگـشناد  روضح  طیارـش  هلیـسونیدب  داـیپملا ، نیمهدزناـپ  هیمهس 

یتلودریغ یعافتناریغ و  یلاع  شزومآ  تاسسوم  اههاگشناد و  اههاگتسد و  ریاس  هب  هتسباو  نایگنهرف ، يا ، هفرح 
دییامرف روتسد  تسا  دنمـشهاوخ  .ددرگ  یم  مالعا  ناتروضحب  یناتـسا  يا و  هقطنم  تاقباسم  رد  تکرـش  تهج 

.دنروآ لمعب  یشزرو  قطانم  ياه  هناخریبد  اب  ار  مزال  یگنهامه  لیذ ، دراوم  تیاعر  نمض  رما  نیلوئسم 

صوصخ رد  تسیاب  یم  نایگنهرف  يا و  هفرح  ینف و  يدربراک ، یملع  عماج  رون ، مایپ  ياههاگـشناد  - 
زا میت  کی  هتشر  ره  رد   ) لاس 98 يا  هقطنم  تاقباسم  رد  تکرـش  روظنم  هب  هطوبرم  شخب  ناگدنیامن  یفرعم 
اب ماقم  بسک  تروص  رد  .دـنروآ و  لـمعب  ار  یـضتقم  مادـقا  لـک  هرادا  نیا  هب  خیرات 98/02/30  ات  ناتـسا ) کی 

دنهاوخ بسک  ار  دایپملا  رد  روضح  هیمهس  يدارفنا  یعامتجا و  ياه  هتـشر  رد  یباختنا  ياه  صخاش  هب  تیانع 
هب هطوبرم و  هاگشناد  هدهعرب  ررقم  دعوم  ات  شخب   نآ  ناگدنیامن  یفرعم  مدع  تیلوئسم  تسا  رکذ  نایاش  .دومن 

.دوب دهاوخ  يرازگرب  ياه  هتشر  زا  کی  ره  رد  روضح  زا  فارصنا  هلزنم 

تاقباسم رد  دـنناوت  یم  رظن  دروم  هقطنم  رد  یعافتنا  ریغ  یلاع  شزومآ  تاسسوم  اههاگشناد و  هیلک  - 
.دنیامن تکرش  دایپملا  هیمهس  بسک  يا  هقطنم 

تباقر رد  تسیاب  یم  داـیپملا  رد  روضح  هیمهـس  بسک  تهج  اههاگتسد  ریاس  هب  هتسباو  ياههاگـشناد   -
.دنیامن تکرش  دایپملا  هیمهس  بسک  يا  هقطنم  ياه 
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اب  ( وشوو لابتوف و   ) نارـسپ وشوو ) لاستوف ، نارتخد ( دایپملا  هیمهس  بسک  یناتـسا  تاقباسم  - 
زکارم اه و  دـحاو  يرـسارس ، ياههاگـشناد  هـیلک  ددرگ و  یم  رازگرب  ناتـسا  عماـج  ياههاگـشناد  تیروـحم 

شزومآ تاسـسوم  اههاگـشناد و  نایگنهرف و  يا ، هفرح  ینف و  يدربراک ، یملع  عماـج  رون ، ماـیپ  ياههاگـشناد 
.دنیامن تکرش  هدش  مالعا  ياه  هتشر  رد  ازجم   تروصب  دنزاجم  ناتسا  رد  رقتسم  یتلودریغ  یعافتناریغ و  یلاع 

هب اه  هتـشر  نیا  ياه  تباقر  رد  تکرـش  تهج  روکذم  ياه  شخب  زکارم  اهدـحاو و  هیلک  یگدامآ  تسا  يرورض 
.دوش مالعا  ناتسا  عماج  هاگشناد 

.ددرگ یم  لاسرا  ناتروضحب  یناتسا  تاقباسم  يرازگرب  لمعلاروتسد  تسویپ  هب 
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یهلا  قیفوت  يوزرآ  اب 
هدازیلع نیسح  دمحم 

یندب تیبرت  لکریدم 

 : تشونور

عالطا يارب  هناگهد  یشزرو  قطانم  مرتحم  ناریبد  - 
عالطا يارب  يدایپملا  ياه  هتشر  یشزرو  ياه  نمجنا  مرتحم  نیلوئسم  - 

عالطا يارب  اههاگشناد  یندب  تیبرت  مرتحم  ناریدم  - 
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