
مرتحم ياسؤر 
روشک  یلاع  شزومآ  ياه  ماظنریز  هیلک  ِزکارم  اههاگشناد و 

؛ مارتحا مالس و  اب 
راظتنا زا  رتارف  اه ، ماظن  ریز  هیلک  رد  حوطـس و  یمامت  رد  یلاع  شزومآ  یمک  دشر  دیراد ، راضحتـسا  هک  هنوگنامه 
حطـس هب  ندیـسر  ِمهم  لماع  ناونع  هب  تیفیک -  رما  هب  یلاع  شزومآ  شیامآ  حرط  لـیلد ، نیمه  هب  .تسا  هدوب 

.تسا هتخادرپ  یلاع  شزومآ  ياه  هرود  اه و  هتشر  یهدناماس  تیمک و  راهم  ِترورض  و  رابتعا -  زا  یلوبق  لباق 
رد هک  هتفای  صاصتخا  يرتکد  عطقم  هب  یـشزومآ ، ياه  هرود  یهدناماس  همانرب  زا  هلحرم  نیلوا  اتـسار ، نیمه  رد 

ياهروحم ساسا  رب  یـصصخت  يرتکد  ياه  هرود  یبایـشزرا  يزادنا و  هار  همان  نیئآ  هلحرم ؛ نیا  لوا  زاـف 
غالبا ریز  تاظحالم  هب  هجوت  اب  تسویپ و  حرـش  هب  نیودت و  یلاع  شزومآ  يزیر  همانرب  شرتسگ و  يروش  ِبوصم 

: ددرگ یم 

رد نآ  زا  دعب  یلیـصحت 99-98 و  لاس  رد  يرتکد  ياه  هرود  داجیا  يارب  رظن  دروم  ياهتـساوخرد  هیلک   .1
دروم یگدیـسر و  هناماس ، رد  هدـش  تبث  تاعالطا  ساسا  رب  هماـن و  نیئآ  نیا  قباـطم  اـه  ماـظنریز  همه 

.تفرگ دنهاوخ  رارق  یسررب 
زارحا ار  همان  نیئآ  عوضوم  طئارش  ات  دنراد  تصرف  لاسکی  رثکادح  دوخ ، رئاد  ياه  هتشر  يارب  اههاگـشناد   .2

دقاف ياه  هتشر  رد  يرتکد  يوجـشناد  شریذپ  رارمتـسا  هب  زاجم  لاس 99  زا  تروصنیا  ریغ  رد  دـنیامن ،
.دوب دنهاوخن  طئارش ،

ره رد  طئارش  زارحا  ِكالم  دنوش ؛ عیمجت  یهدناماس ، تسایس  وترپ  رد  هک  يزکارم  تساوخرد  یـسررب  رد   .3
دشر و هنیمز  بیترت  نیدب  .دوب  دهاوخ  هدـش ، عیمجت  ياه  تیفرظ  يدـنمناوت و  عمجرـس  زکارم ، زا  کی 

.دش  دهاوخ  مهارف  هتفای ؛ ناماس  زکارم  يدربهار  همانرب  ِدنمفده  ماگنهدوز و  ققحت 
هزوح یگنهامه  اب  هک  تسا  یبایـشزرا  همان  هویـش  يرتکد ، ياه  هرود  یهدـناماس  لوا  هلحرم  يدـعب  زاف   .4

.دش دهاوخ  غالبا  ابقاعتم  میظنت و  ترازو ، ِیشهوژپ  تنواعم 
هب اه  هتشر  یهدناماس  همانرب  هکنیا ، نمض  دش ، دهاوخ  ماجنا  اه  هرود  ریاس  يارب  یهباشم  مادقا  همادا ؛ رد   .5

ابوانتم همانرب ، تفرشیپ  دنور  هک  دراد  رارق  تنواعم  نیا  راک  روتـسد  رد  تکرح ، نیا  يدعب  هلحرم  ناونع 
.دیسر دهاوخ  عالطا  هب 

يرتکد و يوجـشناد  رازه  اه  هد  دوجو  هب  ملِع  اب  روشک  یلاع  شزومآ  زکارم  تیریدم  يریگ  تهج  دور ؛ یم  راظتنا 
؛ رگید يوس  زا  راک  بسک و  بسانم  ياضف  دوجو   مدع  وس و  کی  زا  وجشناد  رازه  تسیب  زا  شیب  هنالاس  شریذپ 
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ياضاقت رازاب و  زاین  اـب  هک  ددرگ  فوطعم  یئاـه  هرود  رارمتـسا  اـی  داـجیا و  زا  زیهرپ  هیور و  یب  هعـسوت  راـهم  هب 
.درادن  تقباطم  یعامتجا 

زا لصاح  ِرتشیب  یئافوکـش  ناوتب  هاگـشناد ، دنمجرا  ناراکمه  رگید  یلاعبانج و  یگنهامه  اب  تسا  دیما  نایاپ ، رد 
.میشاب دهاش  ار  یصصخت  يرتکد  ياه  هرود  تیفیک  ءاقترا 

: تشونور
هب بتارم  ساکعنا  راضحتسا و  تهج  یترازو  رتفد  لکریدم  ریزو و  مرتحم  رواشم  شخب  سمش  رتکد  ياقآ  بانج 

ترازو نانواعم  يروش  طبریذ  ءاضعا 
هرکاذم وریپ  یضتقم  مادقا  راضحتسا و  تهج  يروانف  شهوژپ و  مرتحم  نواعم  دنمورب  رتکد  ياقآ  بانج 

مزال مادقا  راضحتسا و  تهج  یمومع  طباور  مرتحم  لکریدم  داژن  یهلادبع  رتکد  ياقآ  بانج 
تهج یـشزومآ  تنواعم  هزوح  ناریدم  یناریمش  رتکد  مناخ  راکرـس  یتلود و  رتکد  نایچنهآ ، رتکد  نایاقآ 

مزال مادقا  عالطا و 
قباوس رد  طبض  عالطا و  تهج  يزیر  همانرب  شرتسگ و  يروش  هناخریبد  نایلسوت ؛ مناخ  راکرس 
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
رساین یتعیرش  یبتجم 

یشزومآ نواعم 



 

 

 



 

 



 



 


