
تیمهااب - ینآ یلاع                              شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد مرتحم  ياسؤر 

؛ مارتحا مالس و  اب 
خیرات 1400/07/10، هب  انورک ، تیریدم  یلم  داتـس  هسلج  نیمتفه  داتـشه و  هبوصم  هب  فطع 
رد یلاـع  شزوـمآ  تاسـسؤم  اـه و  هاگـشناد رد  يروـضح  شزوـمآ  يریگرــسزا  موزل  رب  ینبم 
هب نآ  صوـصخرد  مادـقا  میمـصت و  نیا  يارجا  همزـال  هک  اـجنآزا  نـکمم ، ناـمز  نـیرت  هاـتوک

صیخشت تیارد و  هب  تسا  یعدتـسم  دراد ، یگتـسب  یهاگـشناد  هعماج  هبطاق  نویـسانیسکاو 
یملع تئیهریغ  وضع  یملع و  تئیه  وضع  ناراکمه  زا  کی  ره  هک  دـییامرف  ذاختا  یبیترت  دوخ ،
يراج هتفه  فرظ  دنوش و  علطم  مادقا  هب  مازلا  زا  دنا  هدـشن نویـسانیسکاو  هب  قفوم  نونکات  هک 

نیا رب  هوالع  .دـننک  مادـقا  روظنم  نیا  هب  دوخ ، یعاـمتجا  فیلکت  یناـمزاس و  هفیظو  ناونع  هب 
روتسد نویسانیسکاو  ماجنا  مازلا  هب  نایوجشناد  رثوم  هدرتسگ و  ناوخارف  يارب  بسانتم  شور  هب

، دنـشاب هتـشاد  یهاگآ  نایوجـشناد  هک  دوش  ماجنا  یـشور  هب  دیاب  توعد  نیا  .دـییامرف  مادـقا 
اهنآ هک  يوحن  هب  تسا ، هدش  ذاختا  اه  هاگشناد رد  يروضح  شزومآ  يریگرـسزا  رب  یلم  میمـصت 

ضراوع و هجومریغ ، لیلد  هب  هنیمز  نیا  رد  مادقا  مدع  دنتسه و  فظوم  نویسانیسکاو  ماجنا  هب 
.تشاد دهاوخ  لابند  هب  ار  اهنآ  یلیصحت  دنیارف  رد  يدج  تاعبت 

راضحتسا يارب  مرتحم  ریزو  لگ - یفلز  رتکد  ياقآ  بانج  تشونور :
روشک شزومآ  شجنس  نامزاس  مرتحم  سیئر  ییادخ  رتکد  ياقآ  بانج 

نایوجشناد روما  نامزاس  مرتحم  سیئر  روپ  شاداد  رتکد  ياقآ  بانج 
یعامتجا  یگنهرف ، مرتحم  نواعم  يرافغ  رتکد  ياقآ  بانج 

عبانم تیریدم  یلام و  يرادا ، مرتحم  نواعم  روپرظن  رتکد  ياقآ  بانج 
یترازو هزوح  تسرپرس  ریزو و  مرتحم  رواشم  روپ  یسمش  رتکد  ياقآ  بانج 

تسارح زکرم  مرتحم  سیئر  نابزیلاپ  رتکد  ياقآ  بانج 
یگنهامه يارب  اه  هاگشناد  رد  يروضح  شزومآ  يریگرس  زا  داتس  مرتحم  ریبد  نایچنهآ - رتکد  ياقآ  بانج 
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