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نیرضاح

یلیمکت ،)  تالی  ـ صحت ـی و  شزومآ نوا  ـ عم یتیآ ( نسحم  رت  ـ کد نا  ـ یاقآ
یشزومآروما ،) ریدم  يور ( ـ سخ نی  ـ سحدمحم رتکد 
یلیمکت ،) تالیصحت  ریدم  این ( یبیطخ نسحم  رتکد 

ـی ،) شزومآ يزیر  همانرب هع و  ـ سوت هورگ  ریدم  داژن ( یمتسر یلعدمحم  رتکد 
ناشخرد ،) ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  ینیسح ( هفطاع  هدیس  رتکد  مناخ 

،  ( رگراثیا دهاش و  دات  ریدم سـ ) يدجب هتالک  ـد  یجم رتکد 
 ،( هاگشناد یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  يرطاش ( دیفم  رتکد 

یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدک  ـ شناد ـی  شزومآ نواعم  هداز ( یهلا نسح  ـد  محم رتکد 
هیا ،) مولع پـ سیدرپ  ـی  شزومآ نوا  ـ عم  ) ادفناج اضریلع  رتکد 

يرا ،) ـ تفر مولع  سیدرپ  ـی  شزومآ نوا  ـ عم یگیب ( لیا دیع  رتکد سـ
 ،( يزرواشک هدک  ـ شناد ـی  شزومآ نواعم  رف ( گنهرف نویامه  رتکد 

یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم  هداز ( یضاق اضر  رتکد 
تسیز ،) طیحم  یعیبط و  عبانم  هدکشناد  ـی  شزومآ نواعم  يرانا ( يدایص  نی  ـ سحدمحم رتکد 

رنه ،) ةدکشناد  یشزومآ  نواعم  یعراز ( یلع  رتکد 
( سودرف ینف  ةدکشناد  یشزومآ  نواعم  یناروت ( يدهم  رتکد 

نیبیاغ

هاگ ،) ـ شناد ییوج  ـ شناد نواعم  هدازدی ( ـ شروخ نسحم  رتکد  نا  ـ یاقآ
یمال ،)  ـ سا فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد 

نایارس ،) هدکشزومآ  سیئر  هاوخرادید ( دوعسم  رتکد 
( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  ) یسیئر ردیح  رتکد 

( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ( یبتجم  رتکد  و 

تشادننیوعدم

 

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

تروصب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلج  نیلوا  يرازگرب  هسلج ، رد  ناگدننک  تکرش یمامت  يارب  یتمالـس  يوزرآ  نمـض  هاگـشناد ، یـشزومآ  مرتحم  نواعم 

رد اروش  مرتحم  ياضعا  يراـکمه  زا  هتفرگ ، کـین  لاـف  هب  ار  انورک  سوریو  یلامتحا  تیارـس  زا  یـشان  تارطاخم  ندناسر  لقادـح  هب  فدـه  اب  يزاجم ،

تیاهن هدمآ  تسدـب  تصرف  زا  هاگـشناد  یملع  تأیه  مرتحم  ياضعا  هک  دـندرک  يراودـیما  راهظا  ناشیا  .دـندرک  رکـشت  هسلج  نیا  يروضحریغ  يرازگرب 

یناربج و ياه  سالک مجح  زا  هدومن ، تمه  يزاجم  تروصب  سرد  ياه  سالک يرازگرب  رد  هاگشناد  دوجوم  ياه  لیسناتپ زا  هدافتـسا  اب  هدرب و  ار  هدافتـسا 

.دنهاکب  هدرشف  یناربج  ياه  سالک لخادت  مدع  يارب  مزال  ياه  يزیر همانرب اه و  یگنهامه زا  یشان  تالکشم 
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تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

لماک یـسررب  ثحب و  اهنآ  يزاس  ییاهن دییأت و  دنیآرف  یملع و  تأیه  مرتحم  ياضعا  ياه  هنازومآ صوصخ  رد 
مرتحم ياضعا  طسوت  اه  هنازومآ عقوم  هب  دییأت  رب  اه  هدکـشناد یـشزومآ  مرتحم  نینواعم  دـش  ررقم  .دـش  ماجنا 

تالکـشم مرتحم ، ناراکمه  هک  دش  يروآدای  هوالعب  .دننک  دـیکأت  یـشزومآ  ياه  هورگ ناریدـم  یملع و  تأیه 
هچ ره  یـسررب  يارب  یلام  يرادا و  ياـهانگنت  هب  هدومن ، سکعنم  ناـبیتشپ  میت  هب  ار  هنازومآ  ۀـناماس  یلاـمتحا 

.دنشاب هتشاد  تیانع  لوا 98-99  لاسمین  روطنیمه  ناتسبات و  ياه  لاسمین تاعالطا  رتعیرس 

یشزومآ مرتحم  نینواعم 

، اه هدکشناد

يزیر و همانرب هورگ 

یشزومآ هعسوت 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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