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عورش نایاپ12/30تعاس  15تعاس 

نیرضاح

نواعم ) يوسوم یـضترمدیس  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یـشزومآ و  نواعم  ) ناشاو ینیـسح  داوجدیـس  رتکد  نایاقآ 
هرادا سییر  ) درف ماـنهب  یلع  رتـکد  یـشزومآ ،) روما  ریدـم  ) يورـسخ نیـسح  دـمحم  رتـکد  هاگـشناد ،) ییوجـشناد 
دیجم رتـکد  یــشزومآ ،) يزیر  هماــنرب هعــسوت و  هورگ  ریدــم  ) یعفاــشروپ يداــه  رتـکد  یلیمکت ،) تالیصحت 

رتکد مناخ  رگراثیا ،) دهاش و  داتـس  سیئر  ) يودهم ریما  رتکد  يزاجم ،) دازآ و  ياه  شزومآ هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک
تیفیک نیمـضت  یبایزرا و  تراظن ، ریدم  ) يرطاش دـیفم  رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتـسا  هورگ  ریدـم  ) يدـیمح هیمس 

هدکشناد یشزومآ  نواعم  ) یفرـشا یلع  رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدـم   ) اهنت نتورف  یفطـصم  رتکد  هاگـشناد ،)
نواعم ) یگیب لیا دیعـس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  ) ادـفناج اـضریلع  رتکد  یناـسنا ،) مولع  تاـیبدا و 

اـضر رتـکد  يزرواـشک ،) سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ) يدوـمحم بارهـس  رتـکد  يراـتفر ،) موـلع  سیدرپ  یـشزومآ 
هفیلخ یبتجم  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یشزومآ  نواعم  ) یعراز یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ) هداز یـضاق

( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  )

یقیقحنیبیاغ وضع   ) یسیئر ردیح  رتکد  و  سودرف ) ینف  هدکشناد  یشزومآ  نواعم   ) داژن يوسوم یبتجمدیس  رتکد  نایاقآ 
( یشزومآ ياروش 

)نیوعدم یللملا نیب یملع  ياه  يراکمه رتفد  سیئر   ) این يدیون نیسح  رتکد  ياقآ 

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

.دیدرگ زاغآ  دیجم  هللا  مالک  زا  یتایآ  توالت  اب  اروش  هسلج 
قیقد يرازگرب  شیاپ  موزل  رب  وجـشناد ، زور  شهوژپ و  هتفه  کیربت  نمـض  هاگـشناد ، یـشزومآ  نواعم  ناـشاو ، ینیـسح  داوج  دیـس  رتکد  ياـقآ 

.دندرک  دیکأت  سرد  ياه  سالک
زا دیتاسا  زا  نایوجشناد  یبایشزرا  زاغآ  صوصخ  رد  یناسر  عالطا نمض  هاگشناد ، تیفیک  نیمضت  یبایزرا و  تراظن ، ریدم  يرطاش ، دیفم  رتکد  ياقآ 
زین یلمع  سورد  زا  یبایـشزرا  يراج  لاسمین  رد  هک  دندرک  ناشنرطاخ  هدرک ، دـیکأت  مهم  نیا  ماجنا  هب  تبـسن  نایوجـشناد  بیغرت  رب  هامرذآ ،  19

.دش  دهاوخ  ماجنا 
ات 24 هامید  زا 2  دعب   ) يرارطـضا فذح  و  هامید ) ات 2   ) سرد کت فذـح  ماجنا  هزاب  صوصخ  رد  یناسر  عالطا نمض  هاگشناد  یـشزومآ  روما  ریدم 

.تسا  ماجنا  لباق  وجشناد  طسوت  يرارطضا  سرد و  کت ياه  فذح زا  دروم  کی  طقف  هک  دندرک  يروآدای  ناحتما ،) يرازگرب  هب  هدنام  تعاس 
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تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
هاگشناد یـشزومآ  عماج  همان  هویـش دیدرگ  ررقم  حرطم و  نایوجـشناد  مهدزناش  هس ياه  تبیغ یـسررب  عوضوم 

هب تشگزاب  وجـشناد و  تبیغ  نتفرگن  رظن  رد   " ۀنیزگ رگید  ترابعب  .دـشاب  صوصخ  نیا  رد  رظن  لامعا  يانبم 
داتسا يریگ  میمصت ياه  هنیزگ هب  ترازو  یغالبا  تالیهست  وریپ  انورک و  عویـش  ياه  لاسمین رد  هک  سالک "

.دوب   دهاوخن  لامعِا  لباق  يراج  لاسمین  رد  دوب ، هدش  هفاضا  ایوپ  هناماس  رد 
یشزومآ روما  تیریدم 

رتفد2 سیئر  این ، يدـیون رتکد  ياقآ  تاحیـضوت  اب  دـنجریب  هاگـشناد  للملا  نیب نایوجـشناد  شریذـپ  هماـن  هویش
.تفرگ  رارق  بیوصت  دروم  اروش  ياضعا  رظن  لدابت زا  سپ  حرطم و  هاگشناد  یللملا  نیب یملع  ياه  يراکمه

يزیر و همانرب ریدم 
، یشزومآ هعسوت 

هاگشناد یشزومآ  تنواعم 

3
، یعفاشروپ رتکد  ياقآ  تاحیضوت  اب  دنجریب  هاگـشناد  یـشزومآ  دمآرـس  یملع  تأیه  ياضعا  باختنا  همان  هویش 

یتارییغت داهنشیپ  اروش و  ياضعا  رظن  لدابت زا  سپ  حرطم و  هاگشناد  یشزومآ  هعسوت  يزیر و  همانرب  رتفد  ریدم 
.تفرگ رارق  بیوصت  دروم  نآ  ياهدنب  داوم و  رد 

يزیر و همانرب ریدم 
، یشزومآ هعسوت 

هاگشناد یشزومآ  تنواعم 

 

       

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  ریدم 

ناشاو ینیسح  داوج  دیس 

هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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