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 1399/1/11 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

)ناکم1398/01/05خیرات يروضحریغ  ) يزاجم

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسح  دمحم  رتکد 

عورش نایاپ11:00تعاس  13:30تعاس 

نیرضاح

ریدم  ) يور ـ سخ نی  ـ سحدمحم رتکد  یلیمکت ،) تالی  ـ ـصحت ـی و  ـشزومآ نوا  ـ عم  ) یتیآ نسحم  رت  ـ کد نا  ـ یاـقآ
هع و ـ سوت هورگ  ریدم   ) داژن یمتسر یلعدمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  ریدم   ) این یبیطخ نسحم  رتکد  یشزومآروما ،)

هتالک ـد  یجم رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدـم   ) ینیسح هفطاع  هدیـس  رتکد  مناخ  ـی ،) ـشزومآ يزیر  همانرب
(، یناسنا مولع  تایبدا و  هدک  ـ شناد ـی  شزومآ نواعم   ) هداز یهلا نسح  ـد  محم رتکد  رگراثیا ، ) دهاش و  دات  ریدم سـ ) يدجب

مولع سیدرپ  ـی  شزومآ نوا  ـ عم  ) یگیب لیا دیع  رتکد سـ هیا ،) مولع پـ سیدرپ  ـی  ـشزومآ نوا  ـ عم  ) ادفناج اضریلع  رتکد 
تسایر  ) يراقفلوذ اضریلع  دیس  رتکد  يزرواشک ،) هدک  ـ شناد ـی  ـشزومآ نواعم   ) رف گنهرف نویامه  رتکد  يرا ،) ـ تفر
یشزومآ نواعم   ) یعراز یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم  هداز ، یضاق اضر  رتکد  ینیشناج  هب  یـسدنهم ، سیدرپ 

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

نیبیاغ
یبایزرا تراظن و  رتفد  ریدم   ) يرطاش دیفم  رتکد  هاگ ،) ـ شناد ییوج  ـ شناد نواعم   ) هدازدی ـ شروخ نسحم  رتکد  نا  ـ یاقآ

نواعم  ) يرانا يدایص  نی  ـ ـسحدمحم رتکد  یمال ،) ـ ـسا فراعم  هورگ  ریدـم   ) یناید يدهمدمحم  رتکد  هاگشناد ،)
ردیح رتکد  نایارس ،) هدکـشزومآ  سیئر   ) هاوخرادید دوعسم  رتکد  تسیز ،) طیحم  یعیبط و  عبانم  هدکـشناد  ـی  ـشزومآ

( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع   ) هفیلخ یبتجم  رتکد  و  یشزومآ ) ياروش  یقیقح  وضع  ) یسیئر

)نیوعدم هاگشناد کینورتکلا  ياه  شزومآ لوئسم   ) نابساپ قداص  سدنهم  ياقآ 

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

مهارف رد  تنواعم  نیا  تامادقا  زا  یشرازگ  يزاجم ، کینورتکلا و  ياه  شزومآ نابیتشپ  میت  ياه  شالت زا  رکشت  نمض  هاگـشناد ، یلیمکت  تالیـصحت  یـشزومآ و  نواعم  - 1

نواعم ریخا  همان  هب  ناشیا  .دندومن  هئارا  هاگـشناد  کینورتکلا  ياه  شزومآ يارب  مزال  ياه  يزاسرتسب روطنیمه  يزاجم و  ياه  سالک يرازگرب  تالیهـست  تاناکما و  ندروآ 

تیمها دوجوم ، يرارطضا  طیارش  رد  دنتساوخ  اه  هدکشناد یـشزومآ  نینواعم  زا  هدرک ، هراشا  يروضحریغ  يزاجم و  تروصب  سورد  هئارا  رب  دیکأت  صوصخ  رد  ریزو  یـشزومآ 

.دننک  ناشنرطاخ  شیپ  زا  شیب  یملع  تأیه  ياضعا  یشزومآ و  ياه  هورگ ناریدم  هب  ار  شزومآ  زا  هویش  نیا 

زا هدافتسا  نازیم  صوصخ  رد  یشرازگ  هاگشناد ، کینورتکلا  ياه  شزومآ لوئسم  نابساپ  قداص  سدنهم  ياقآ  روطنیمه  دازآ و  ياه  شزومآ ریدم  يدجب  هتالک رتکد  ياقآ  - 2
.دندومن  هئارا  نآ  يرازفا  تخس يرازفا و  مرن ياه  شلاچ کینورتکلا و  شزومآ  هناماس 

رد تقد  موزل  هدومن ، هئارا  رخاف  کینورتکلا  ياوتحم  هیهت  صوصخم  قاطا  زیهجت  يزادنا و  هار رد  هدکشناد  نیا  تامادقا  صوصخ  رد  یشرازگ  یسدنهم ، سیدرپ  تسایر  - 3
.دش   راتساوخ  ار  صوصخ  نیا  رد  دوجوم  تایبرجت  زا  هدافتسا  یشزومآ و  کمک  تازیهجت  هیهت 
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اب هطوبرم  تالکشم  عفر  صوصخ  رد  نایب و  ار  هطوبرم  ياه  هدکشناد رد  يزاجم  ياه  سالک يرازگرب  ياه  هغدغد اه و  شلاچ اه ، هدکـشناد یـشزومآ  نینواعم  همادا  رد  - 4

: تفرگ رارق  ثحب  دروم  ریز  دراوم  .دندرک  ینزیار  يرکفمه و  اروش  ياضعا 

مک بو يرون و  ملق  هب  زاین 
.دشاب رثؤم  نادنچ  ًالمع  تسا  هتسناوتن  يا  هیصوت تیعضو  هک  ارچ  صخشم  تسایس  مالعا  فیلکت و  نییعت  ترورض 

يزاجم سالک  يرازگرب  یکینورتکلا و  ياوتحم  هیهت  رد  نتفرگ  کمک  يارب  یشزومآ  رایتسد  زا  هدافتسا  ناکما 
یسانشراک عطقم  رد  هژیو  هب  نایوجشناد  زا  یخرب  تکراشم  مدع  لکشم 

نایوجشناد بایغ  روضح و  لکشم 
.دنوش لصتم  هکبش  هب  دنناوتن  تسا  نکمم  هداتفارود  طاقن  رد  نایوجشناد  زا  یخرب  هکنیا  یشزومآ و  تلادع  ثحب  هب  هجوت  ترورض 

يزاجم ياه  سالک لیکشت  يارب  یناسر  عالطا ناکما  نایوجشناد و  هب  دیتاسا  یسرتسد  لیهست  ترورض 
ینونک صاخ  طیارش  هب  هجوت  اب  سرد  فذح  ناکما  ندروآ  مهارف 

اضاقت تروص  رد  نایوجشناد  ییاجباج  ناکما  ندروآ  مهارف 
وعدم دیتاسا  اب  طابترا  لکشم  لح 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
يرازفا تخـس عبانم  تیوقت  موزل  رب  اروش  يروضحریغ ، يزاجم و  ياه  شزومآ زا  هدافتـسا  هعـسوت  يراذـگ  فدـه هب  هجوت  اب 
مرتحم لوئـسم  روطنیمه  دازآ و  ياه  شزومآ مرتحم  ریدم  دـش  ررقم  .درک  دـیکأت  هناماس  نیا  هب  هدـنهد  سیورـس ياهرورس 
يروانف یـشهوژپ و  مرتحم  تنواعم  اب  ار  مزال  ياه  يریگیپ تابتاکم و  صوصخ  نیا  رد  هاگـشناد  کـینورتکلا  ياـه  شزومآ

.دنهد ماجنا  هاگشناد 
هاگشناد یشزومآ  تنواعم 

دیتاسا2 طسوت  كرتشم  تروصب  هیاپ  سورد  یکینورتکلا  سیردـت  ناکما  هیاپ ، مولع  سیدرپ  یـشزومآ  مرتحم  نواعم  دـش  ررقم 
.دنهد  ماجنا  ار  مزال  تامادقا  صوصخ  نیا  رد  یسررب و  ار  هطوبرم 

سیدرپ یشزومآ  نواعم 
هیاپ مولع 

یسررب3 صوصخ  رد  هک  دننک  مالعا  یشزومآ  ياه  هورگ ناریدم  هب  اه  هدکشناد اه و  سیدرپ یشزومآ  مرتحم  نینواعم  دش  ررقم 
.دنیامن مادقا  تقو  عرسا  رد  ایوپ  هناماس  رد  يراج  لاسمین  لوا  هتفه  تفه  ۀنازومآ  دییأت  و 

اه سیدرپ یشزومآ  نینواعم 
اه هدکشناد و 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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