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نیرضاح

ریدم يورسخ ( نیسح  دمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یشزومآ و  نواعم   ) یتیآ نسحم  رتکد  نایاقآ 
هورگ سیئر  ) يدجب هتالک دیجم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  ریدم  این ( یبیطخ نسحم  رتکد  یشزومآ ،) روما 
ریدم يرطاش ( دیفم  رتکد  رگراثیا ،) دهاش و  داتـس  سیئر  يودهم ( ریما  رتکد  يزاجم ،) و  دازآ  ياه  شزومآ

ییوجشناد نواعم  یگدنیامن  هب  ییوجشناد  ریدم  داژن ( همیزخ نیسح  رتکد  هاگـشناد ،) یبایزرا  تراظن و  رتفد 
اضریلع رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  هداز ( یهلا نسح  دمحم  رتکد  هاگشناد ،)

(، يراتفر مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  یگیب ( لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  ادفناج (
هداز یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  یکویس ( یعشاخ  سابع  رتکد 

یناروت يدهم  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یشزومآ  نواعم  یعراز ( یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم  )
هورگ ریدـم  یـشزومآ و  ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ( یبتجم  رتکد  سودرف ،) ینف  هدکـشناد  یـشزومآ  نواعم  )
رتکد یمیـش ،) یـشزومآ  هورگ  ریدـم  یـشزومآ و  ياروش  یقیقح  وضع  یـسیئر ( ردیح  رتکد  خیرات ،) یـشزومآ 

یـشزومآ هورگ  ریدم  يدوم ( میرم  رتکد  مناـخ  یـسانش ،) نیمز یـشزومآ  هورگ  ریدم  تاهیه ( اضردومحم 
هورگ ریدم  نایریصن ( یلع  رتکد  ندعم ،) یسدنهم  یـشزومآ  هورگ  ریدم  رفایرآ ( دمحا  رتکد  یسانش ،) تسیز
رتکد مناخ  کیناکم ،) یـسدنهم  یـشزومآ  هورگ  ریدم  هداز ( نسح نسح  رتکد  نارمع ،) یسدنهم  یـشزومآ 
هورگ ریدم  يدنوخآ ( رقاب  دـمحم  رتکد  یـسیلگنا ،) نابز  یـشزومآ  هورگ  ریدم  یـسوط ( یعراز  نویاتک 
ریدم اسراپ ( لیهس  رتکد  یکشزپ ،) هایگ یشزومآ  هورگ  ریدم  یناهج ( يدهم  رتکد  یسانش ،) هعماج یشزومآ 

یسدنهم مولع و  یشزومآ  هورگ  ریدم  يدنلیب ( اضرروپ  نسحم  رتکد  تاتابن ،) حالصا  تعارز و  یشزومآ  هورگ 
هورگ ریدم  یتخبشوخ ( رفعج  رتکد  یماد ،) مولع  یشزومآ  هورگ  ریدم  یتبرترظتنم ( رقابدمحم  رتکد  بآ ،)
رتکد یسانش ،) ناور یـشزومآ  هورگ  ریدم  يرتشوش ( هداز  بلاط الیل  رتکد  مناخ  یشزرو ،) مولع  یـشزومآ 

يدیجم نسح  دمحم  رتکد  یسانش ،) شناد تاعالطا و  ملع  یشزومآ  هورگ  ریدم  هداز ( مشاه داوجدمحم 
- قرب یسدنهم  یـشزومآ  هورگ  ریدم  یسایلا ( نیسح  رتکد  تارباخم ،) - قرب یـسدنهم  یـشزومآ  هورگ  ریدم  )

رتکد مناخ  تاعالطا ،) يروانف  رتویپماک و  یـسدنهم  یـشزومآ  هورگ  ریدم  رف ( تداعس دیمح  رتکد  تردق ،)
یـشزومآ هورگ  ریدم  يزردنا ( یناتسهوک  نیـسح  رتکد  شرف ،) یـشزومآ  هورگ  ریدـم  درفرادیاپ ( وزرآ 

هدازدومحم هللادسا  رتکد  یتسد ،) عیانص  یـشزومآ  هورگ  ریدم  رخف ( هنازرف  رتکد  مناخ  یسانش ،) ناتساب
رتکد رامآ ،) یـشزومآ  هورگ  ریدم  هداز ( فسوی همطاف  رتکد  مناـخ  یضایر ،) یـشزومآ  هورگ  ریدم  يریزو (
هورگ ریدم  تایبور ( یفسوی  ماهلا  رتکد  مناخ  (، يرادزیخبآ عترم و  یـشزومآ  هورگ  ریدم  روپ ( متسر ملسم 
دیس رتکد  سودرف ،) قرب  یسدنهم  یـشزومآ  هورگ  ریدم  هدازدمحم ( داجس  رتکد  تسیز ،) طیحم  یشزومآ 

( سودرف رتویپماک  یسدنهم  نارمع و  یسدنهم  یشزومآ  هورگ  ریدم  داژن ( يوسوم یبتجم 

نیبیاغ

هعسوت و هورگ  ریدم  داژن ( یمتسر یلعدمحم  رتکد  هاگشناد ،) ییوجشناد  نواعم  هدازدیشروخ ( نسحم  رتکد  نایاقآ 
هاوخرادید دوعسم  رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  ینیسح ( هفطاع  هدیس  رتکد  مناخ  یشزومآ ،) يزیر  همانرب

دماح رتکد  کیزیف ،) یـشزومآ  هورگ  ریدـم  هداز ( يداشارخ دمحمدیـس  رتکد  نایارـس ،) يزرواشک  هدکـشزومآ  سیئر  )
رتکد یمالسا ،) مالک  هفسلف و  یـشزومآ  هورگ  ریدم   ) یناید يدهمدمحم  رتکد  تایبدا ،) یـشزومآ  هورگ  ریدم  يزورون (
رتکد ایفارغج ،) یـشزومآ  هورگ  ریدم  نامیلـس ( لاف دومحم  رتکد  قوقح ،) یـشزومآ  هورگ  ریدـم  يوضر ( دمحم  دـیس 
رتکد یتیبرت ،) مولع  یشزومآ  هورگ  ریدم  یعفاشروپ ( يداه  رتکد  یسایس ،) مولع  یشزومآ  هورگ  ریدم  روپ ( هنازرف نیسح 

تعارز و یـشزومآ  هورگ  ریدم  یناضمر ( اضردیمح  دیـس  رتکد  کینورتکلا ،) یـشزومآ  هورگ  ریدم  يراجیب ( لضفلاوبا 
( نایارس تاتابن  حالصا 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 
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شرازگ دـنیآرف  نیا  هب  طوبرم  ياه  یناسر عالطا روطنیمه  يدنبنامز و  هوحن  دوروون و  نایوجـشناد  مان  تبث دـنیآرف  صوصخ  رد  هاگـشناد  یـشزومآ  نواعم 

اب هدش ، هئارا  ياهشزومآ  تیفیک  رب  تبقارم  نایوجشناد و  زا  هتـسد  نیا  یـشزومآ  ياهسالک  قیقد  يزیر  همانرب ترورض  رب  ناشیا  .دندومن  هئارا  يرـصتخم 

.دندومن دیکأت  لاسمین  زا  هدنامیقاب  دودحم  نامز  تدم  هب  هجوت 

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1

يرکفمه و یلیـصحت  فلتخم  عطاقم  رد  دوروون  نایوجـشناد  ياهدحاو  هئارا  يزیر و  همانرب ةویـش  صوصخ  رد 
: دیدرگ ررقم  .دش  رظن  لدابت 

تیانع اب  يراج و  لاسمین  رب  مکاح  صاخ  طیارش  هب  هجوت  اب  دنناوت  یم یـشزومآ  ياه  هورگ مرتحم  ناریدم  فلا )
دح هک  دننک  هئارا  يا  هنوگب ار  نایوجشناد  لوا  لاسمین  سورد  یـشزومآ ، هورگ  ياه  يزیر همانرب اه و  تسایـس هب 

نایوجـشناد يارب  دـحاو  یــسانشراک و 6  نایوجــشناد  يارب  دـحاو  لقادح 9  باـصن 
.دوش تیاعر  دشرا  یسانشراک 

يادتبا رد  هک  یـسورد  هئارا  دوروون ، نایوجـشناد  يارب  يزیر  همانرب رد  یـشزومآ  ياه  هورگ مرتحم  ناریدـم  ب )
ای هدرک و  لیهـست  ار  یتآ  ياه  لاسمین يارب  هورگ  ياه  يزیر همانرب دـنناوت  یم دـنراد و  رارق  يزاین  شیپ هریجنز 

.دنهد رارق  تیولوا  رد  ار  دنهد  رارق  ریثأت  تحت  ار  وجشناد  یلیصحت  تاونس 

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

زا2 سپ   ) سردکت فذح  ناکما  يراج ، لاسمین  رد  ًافرـص  صاخ و  روطب  دورورون  نایوجـشناد  يارب  دـیدرگ  ررقم 
.دشاب رودقم  اهدحاو  فک  ریز  هب  وجشناد  ياهدحاو  شهاک  مغریلع  هورگ ) ریدم  امنهار و  داتسا  یشزومآتقفاوم  روما  تیریدم 

3
ره یبو  هحفص  رد  دیدرگ  ررقم  هورگ ، ریدم  نایوجشناد و  هفرطود  لماعت  داجیا  یـشزومآ و  تیفیک  شیاپ  تهج 

نایوجـشناد تایاکـش  اه و  تساوخرد هب  خـساپ  تفایرد و  تهج  هورگ  یقیقح  تیوه  اب  یلیمیا  یـشزومآ ، هورگ 
.دوش مهارف 

یشزومآ نینواعم 
اه هدکشناد اه و  سیدرپ

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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