
: ياه هاگشناد يروانف  یشهوژپ و  مرتحم  نینواعم 

، دروـنجب (س ،) ارهزلا ناـکدرا ، دـبیم ، يرئاـح  هللا  تیآ  هر ،)  ) يدرجورب یمظعلا  هللا  تـیآ 
تالیـصحت ناجنز ، هیاپ  مولع  رد  یلیمکت  تالیـصحت  رون ، ماـیپ  باـنب ، تاـنئاق ، رهمگزب 

، يدربراکو یملع  عماج  شرفت ، هیردیح ، تبرت  نامرک ، هتفرشیپ  يروانف  یتعنـص  یلیمکت 
، ناغماد نانمـس ، ناـگنازرف  یمزراوخ ، سراـف ، جـیلخ  تفریج ، مرهج ، يراوزبس ، میکح 
، يدابآ دسا  نیدلا  لامج  دیس  نورزاک ، یسراف  ناملس  راهباچ ، ییایرد  مولع  يدرونایرد و 
، لباب یتعنص  هیمورا ، یتعنـص  كارا ، یتعنـص  ناجیابرذآ ، یندم  دیهـش  دورهاش ، یتعنص 

دنهس یتعنص  ناهبهب ، (ص ) ایبنالا متاخ  یتعنـص  روپاش ، يدنج  یتعنـص  دنجریب ، یتعنص 
یتعنص مق ، یتعنص  زاریش ، یتعنص  هزیوه ، يادهـش  یتعنـص  ناجریـس ، یتعنـص  زیربت ،

عبانم يزرواشک و  مولع  رهـشمرخ ، ییاـیرد  نونف  مولع و  نادـمه ، یتعنـص  هاـشنامرک ،
، لمآ ياه  يروانف يا ، هفرح ینف و  اسف ، رهـشهب ،)  ) ناردنزام يروانف  ملع و  يراس ، یعیبط 
، ریالم هغارم ، دـبنگ ، رونجب ، رثوک  ناتـسزوخ ، نیمار  یعیبط  عبانم  يزرواـشک و  ناـشاک ،

رنه رنه ، ناجنسفر ، جع )  ) رصعیلو تیالو ، روباشین ، ناچوق ، نیون  ياه  يروانف  یـسدنهم 
، راوزبس نیون  ياهیروانف  ییاجر ، دیهش  دهاش ، زاریش ، رنه  ناهفـصا ، رنه  زیربت ، یمالـسا 

هاشنامرک

مالس اب 
ياه تیلاعف تیوقت  ینابیتشپ و  ياتسار  رد  هناتخبشوخ  دیرـضحتسم  هک  هنوگنامه  ًامارتحا ،      

ياهورین لک  داتس  اب  مزال  ياه  یگنهامه یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگشهوژپ اه ، هاگشناد یشهوژپ 
ناونع هب  یهاگـشناد  هتخومآ  شناد نیلومـشم  يدودحم  دادـعت  زا  يریگ  هرهب روظنم  هب  حلـسم 

رد .تسا  هتفرگ  تروص  تعنص  هعماج و  اب  اه  هاگشناد طابترا  ياتـسار  رد  رومام  هفیظو  نانکراک 
، یمومع هفیظو  تمدخ  نوناق  تیاعر  اب  یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگشهوژپ اه ، هاگشناد اتسار  نیا 
بوـصم 93/9/29)  ) هفیظو تمدـخ  نوناـق  حالـصا  متـشه  لـصف  عوـضوم  ییارجا  هماـن  نییآ

دنم هرهب تصرف  نیا  زا  دـنناوت  یم یماظن  ریغ ياه  هاگتـسد هب  رومام  نیلومـشم  لمعلاروتـسد  و 
.دندرگ 

نانکراک یهدـناماس  تهج   Amriye.msrt.ir هناماس هک  دناسر  یم راضحتـسا  هب  هلیـسونیدب 
قباطم روشک  یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگـشناد تسا  دنمـشهاوخ  .تسا  هدـیدرگ  داـجیا  هفیظو 

.دنیامن مادقا  هدش  نییعت  دنیآرف  )و  رفن 2  ) هناماس رد  هدش  هتفرگ  رظن  رد  هیمهس 
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: هاگشهوژپ / هاگشناد :مان  سانشراک هارمه  نفلت 

: یشهوژپ تنواعم  سانشراک  یگداوناخ  مان  مان و 
: تباث نفلت 

: سردآ

هجوت دروم  ریز  دراوم  تیفرظ  نیا  زا  بساـنم  يرادرب  هرهب  روـظنم  هب  تسا  يرورـض  نینچمه 
: دریگ رارق 

.دریگ تروص  تراهم  ياراد  ناگتخومآ  شناد  زا  يریگ  هرهب  تهج  لماک  یناسر  عالطا  - 1
یناـمز ياـه  هزاـب رد  روماـم  هفیظو  ناـنکراک  همیب  قوقح و  شزوـمآ ، ياـه  هنیزه  تخادرپ  - 2

کی يارب  همیب  قوقح و  شزومآ ، ياه  هنیزه عومجم  تسا  رکذ  هب  مزـال  .دریگ  تروص  صخـشم 
زا هنایلاس  تروصب  نآ  قیقد  نازیم  هک  دـشاب  یم لاس  رد  ناموت  نویلیم  دودح 15  هیرما  يورین 

.ددرگ یم مالعا  نییعت و  حلسم  ياهورین  لک  داتس  يوس 
.دشاب یم  یمازلا  یضاقتم  نیلومشم  يارب  مازعا  هگرب  نتشاد  - 3

هدش حیرـشت  هناماس  رد  روشک  ياه  هاگـشهوژپ اه و  هاگـشناد رد  هیرما  يورین  بذج  دـنیآرف  - 4
.دشاب یم تسویپ  حرش  هب  تسا 

هب ریز  تاصخـشم  اب  يربراک  دک  تفایرد  هطوبرم و  روما  یگنهامه  تهج  هاگـشناد  هدـنیامن  - 5
.ددرگ یفرعم  تعنص  هعماج و  اب  طابترا  رتفد 

هرامـشب تعنـص  هعماج و  اب  طاـبترا  رتفد  زا  یهللادـبع  ياـقآ  مزـال  ياـه  یگنهاـمه تهج  -6
.ددرگ یم یفرعم   82233564
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
فیس دیعس  دمحم 

تعنص هعماج و  اب  طابترا  لک  ریدم 

 : تشونور

راضحتسا تهج  یناوضر  ياقآ  بانج  - 
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