
: اه هاگشناد  یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  مرتحم  نانواعم 

؛ مارتحا مالس و  اب 
یئازفا تراهم  ءاقترا  عماـج  حرط   » زا اههاگـشناد  یهارمه  تیاـمح و  تکراـشم ، زا  ساپـس  نمض 

: دناسر یم  راضحتسا  هب  یسانشراک » نایوجشناد 
رد مهارف و  هـسلج  نیدـنچ  یط  ار  روـبزم  حرط  يارجا  تامدـقم  تشهبیدرا 1397  زا  تنواـعم  نیا 

یلعوب هاگشناد  رد  یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نانواعم  يرسارس  سالجا  رد  ار  عوضوم  همادا ،
رازگرب تعنص  ملع و  هاگشناد  رد  هک  اه  هاگـشناد  ياسور  تسـشن  رد  نآ  بقاعتم  نادمه و  يانیس 
.دیدرگ ینیب  شیپ  یلیـصحت 1397-1398  لاس  يارب  حرط  یلمع  هلحرم  زاغآ  .دومن  حیرـشت  دش ،

المع عوـضوم ، تیمها  كرد  اـب  روـشک  یهاگـشناد  زکارم  زا  يدادـعت  هـکنیا  هـب  تیاـنع  اـب  لاـح 
تامادقا نیا  دنمنوناق  رتسب  هک  دنک  یم  باجیا  دـنا ، هدومن  زاغآ  شیپاشیپ  ار  يرثؤم  ياه  تکرح 

ناوت ياقترا  هماـن  نیئآ  ساـسا ، نیا  رب  .دوـش  مـهارف  زین  یقوـقح  یتیاـمح و  هتـسب  بلاـق  رد 
رد .دوـش  یم  میدـقت  تسوـیپ  هـب  نیودـت و  یسانشراک  هرود  نایوجشناد  يریذپ  لاغتـشا 

: تسا تیمها  زیاح  هتکن  دنچ  رکذ  هطبار  نیمه 

تـسا مزال  اذـل  .تسا  هدـش  نییعت  همان  نیئآ  رد  یلبق  هناگراهچ  ياه  همانرب  یلک  بوچراچ 
تیاعر اب  دوخ و  عوبتم  هاگـشناد  ياه  تیولوا  ساـسا  رب  ار  یئارجا  هماـن  هویـش  اههاگـشناد 

.دنیامن میظنت  یغالبا  همان  نیئآ  دافم 
يارجا رد  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  هاگشناد  ياهدادعتسا  تاناکما و  همه  همان ، هویـش  میظنت  رد 
يروانف شهوژپ و  تنواـعم  هصاـخ  اـه  تیفرظ  همه  زا  حرط ، لـیذ  ِياـه  هماـنرب  يرثکادـح 

؛ دوش يرادرب  هرهب  هاگشناد 
ياـه فیدر  رد  هجدوب  هماـنرب و  ناـمزاس  یگنهاـمه  تیاـمح و  اـب  حرط  زاـین  دروم  راـبتعا 

نیا رد  لاعف  ياههاگـشناد  صیـصخت ، بیوصت و  زا  سپ  هک  هدش  ینیب  شیپ  هجدوب 1398 
.دش  دنهاوخ  هداد  ششوپ  صوصخ 
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بیوصت اب  ار  دوخ  یـصاصتخا  ياهدـمآرد  زا  دـصرد  اـت 3  نیب 1  اههاگـشناد ، تسا  مزـال 
.دنهد   صاصتخا  حرط  نیا  فادها  ققحت  هب  انما  تأیه 

صیصخت یبایشزرا و  يانبم  یلیصحت ، لاس  ره  رد  هاگـشناد  هدش  ارجا  ياه  همانرب  شرازگ 
ات رثکادـح  ار  دوخ  درکلمع  شرازگ  دور  یم  راـظتنا  اذـل  .دوب  دـهاوخ  دـعب  لاـس  رد  هجدوب 

.ددرگ لاسرا  تنواعم  نیا  هب  نمهب 97  نایاپ 

، حرط یلاـعتم  فادــها  قـقحت  رد  ار  مرتـحم  ناراـکمه  یلاـعبانج و  نوزفازور  تاـقیفوت  ناـیاپ  رد 
.مدنموزرآ

 

: تشونور
راضحتسا تهج  ریزو  مرتحم  ماقم  مئاق  يرقاب  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  يروانف  شهوژپ و  مرتحم  نواعم  دنمورب  رتکد  ياقآ  بانج 
راضحتسا تهج  یشزومآ  تنواعم  مرتحم  نارواشم  ناریدم و 

هرکاذم عالطا و  تهج  نایلسوت  مناخ  راکرس 
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
رساین یتعیرش  یبتجم 

یشزومآ نواعم 
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