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یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسح  دمحم  رتکد 

عورش نایاپ13:00تعاس  15:15تعاس 

نیرضاح

ییوجشناد نواعم  هدازدیشروخ ( نسحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یـشزومآ و  نواعم  یتیآ ( نسحم  رتکد  ناـیاقآ 
(، یلیمکت تالیصحت  ریدم  این ( یبیطخ نسحم  رتکد  یـشزومآ ،) روما  ریدم  يورسخ ( نیـسح  دمحم  رتکد  هاگشناد ،)

ياهشزومآ ریدم  ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد  یشزومآ ،) يزیر  همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدم  داژن ( یمتسر یلعدمحم  رتکد 
دیفم رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدم  ینیسح ( هفطاع  هدیـس  رتکد  مناخ  رگراثیا ،) دـهاش و  داتـس  سیئر  دازآ ،

مولع تایبدا و  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  هداز ( یهلا نسح  دمحم  رتکد  هاگـشناد ،) یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  يرطاش (
مولع سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  ادفناج ( اضریلع  رتکد  یناسنا ،)
هداز یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم   ) یکویس یعشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،)
نواعم یناروت ( يدهم  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یـشزومآ  نواعم   ) یعراز یلع  رتـکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  )
هفیلخ یبتجم  رتکد  نایارس ،) يزرواشک  هدکـشزومآ  سیئر  هاوخرادید ( دوعسم  رتکد  سودرف ،) ینف  هدکشناد  یـشزومآ 

( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر ( ردیح  رتکد  یشزومآ ،) ياروش  یقیقح  وضع  )

)نیبیاغ یمالسا فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  ياقآ 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

تأیه مرتحم  ياضعا  ناریدم و  همه  یلدمه  یهارمه و  تباب  زا  رکشت  هسلج و  رد  نیرـضاح  هب  دماشوخ  ضرع  نمـض  هاگـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم 

لاسمین یشزومآ  ياه  شلاچ زا  يرـصتخم  شرازگ  دیووک 19 ، يرامیب  زا  یشان  صاخ  طیارـش  مغریلع  یـشزومآ  فادها  دربشیپ  تهج  رد  هاگـشناد  یملع 

.دندومن  هئارا  لاسمین  همادا  يارب  نکمم  ياهویرانس  يراج و 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

يرکفمه1 زا  سپ  تئارق و  يروضحریغ " تروصب  لاسمین  نایاپ  تاناحتما  يرازگرب  همان  هویش "
.دش  بوصم  يراج  لاسمین  زا  ارجا  تهج  يداهنشیپ  تاحالصا  ماجنا  یشزومآو  روما  تیریدم 

2
يروـضحریغ تروـصب  يراـج  لاـسمین  رد  ار  نآ  يرظن  شخب  وجـشناد  هک  یلمع  / يرظن سورد  صوـصخ  رد 

هرمن دش  ررقم  يرکفمه و  دشاب ، هتـشادن  ارنآ  یلمع  شخب  ندنارذگ  تهج  روضح  ناکما  لیلد  ره  هب  اما  هدنارذگ ،
طـسوت هرمن  یتآ  لاـسمین  رد  سرد  یلمع  شخب  ندـنارذگ  زا  سپ  تبث و  ماـمتان  تروصب  سورد  زا  لـیبق  نیا 

.دوش  دییأت  تبث و  سرد  سردم 
یشزومآ روما  تیریدم 

نیا3 هزاب  دـش  ررقم  حرطم و  لاسمین  تاونـس  رد  باستحا  نودب  فذح  تهج  تلهم  دـیدمت  تساوخرد 
.دوش   دیدمت  دادرخ 99  زور 20  تعاس 24  ات  یشزومآ تساوخرد  روما  تیریدم 
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4
رب اهنآ  هرمن  مـالعا  ةوحن  شزرو 1 و  یندـب و  تیبرت  سورد  يرازگرب  یگنوگچ  هک  دـش  بوصم  ءارآ  قاـفتا  هب 

یشزومآ ياروش  شریذپ  دروم  هطوبرم  هورگ  روطنیمه  يراتفر و  مولع  سیدرپ  یشزومآ  ياروش  تامیمصت  ساسا 
.دوب  دنهاوخ  هاگشناد 

یشزومآ و تنواعم 
یلیمکت تالیصحت 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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