
 
 
 

يرکسع یلع  رتکد  ياقآ  بانج  دنمجرا  ردارب 
ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  نامزاس  مرتحم  سیئر 

 

میع مالس 
هفاضا یمالسا  يروهمج  تاراختفا  هب  يرگید  نیرز  گرب  لاس 1400  تاباختنا  يرازگرب  مارتحا ، )  و  ص  ) دم لآ  و  (ص ) دم تاوص   اب 

اب يار  ذـخا  بعـش  رد  دوخ  روشرپ  روضح  اـب  ناریا  مدرم  دـش و  یثنخ  یمالسا  بالقنا  هدروخ  مسق  نانمـشد  هئطوت  و  دومن 

.دندومن  هرابود  یتعیب  ماقم  الاو  يادهش  ) و  یلاعلا هلظدم ) يربهر مظعم  ماقم   ، بالقنا ياه  نامرآ
، یلاعبانج طسوت  هک  دوب  يدرف  هبرـصحنم  یگژیو  ياراد  تاباختنا  نیا  شـشوپ ، تحت  فدـه  هعماج  نامزاس و  نیا  هاـگن  زا 

ياه همانرب رد  نایاونـشان  طبار  روشک ، تاباختنا  خیرات  رد  راب  نیلوا  يارب  .دش  هدز  مقر  نامزاس  نآ  مودـخ  ناراکمه  ناریدـم و 

نایاونـشان و تشاد و  روضح  تاـباختنا  هب  طوبرم  مهم و  ثحاـبم  ) و  یلاعلا هلظدم ) يربهر مظعم  ماقم  تانایب  اهادـیدناک ، تاغیلبت 
، دنمشزرا مادقا  نیا  .دنتفرگ  رارق  یسایس  رثوم  مهم و  دادیور  نیا  تاقافتا  نایرج  رد  نارگید  کمک  هب  زاین  نودب  نایاونـش  مک

يدنورهش قوقح  ینید و  يرالاس  مدرم  نکر  نیرت  مهم  رد  تیلولعم  ياراد  دارفا  زا  یـشخب  ندش  هتفرگ  هدیدان  نایاپ  رب  يزاغآ 
.دوب

تسا دنمـشهاوخ  اه ، يراکمه هنوگ  نیا  موادت  هعـسوت و  يوزرآ  و  دنمـشزرا   مادقا  نیا  زا  ینادردق   رکـشت و  زاربا  نمض 
يرثوم شقن  مهم  دادـخر  نیا  رد  هک  ناـشیا  ناراـکمه  تمالس و  هکبش  مرتحم  ریدم  زا  يا  هتـسیاش وحن  هب  دییامرف  روتـسد 

.دیآ  لمعب  ریدقت  دنتساد 

                                        

روشک يزاس  بسانم  يریگیپ  یگنهامه و  داتس  ریبد  و                                              

اناد يدابق  دیحو  رتکد 

نامزاس سیئر  ریزو و  نواعم 
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: تشونور
راضحتسا تهج  روشک  ترازو  ییاتسور  يرهش و  روما  هعسوت  نارمع و  مرتحم  نواعم  داژن  یلامجرتکد  ياقآ  بانج  _

راضحتسا تهج  روشک  یمادختسا  يرادا و  نامزاس  مدرم  قوقح  زا  تنایص  تایاکش و  هب  یگدیسر  یسرزاب ، روما  مرتحم  سییر  ینایلس  رتکد  ياقآ   بانج  -

راضحتسا تهج  امیس  ادص و  نامزاس  يراذگتسایس  ياروش  سیئر  تمالس و  هکبش  مرتحم  ریدم  یمساق  رتکد  ياقآ  بانج  _ 
عالطا تهج  یتسیزهب  نامزاس  یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  رتکد  ياقآ  بانج  -

عالطا تهج  داتس  یناسر  عالطا  شزومآ و  هتیمک  ریبد  للملا و  نیب  روما  یمومع و  طباور  مرتحم  لکریدم  امیسآ  ياقآ  بانج  -
مزال مادقا  عالطا و  تهج  روشک  يزاس  بسانم  يریگیپ  یگنهامه و  داتس  هناخریبد  مرتحم  سیئر  یئارس  نموم  یمظاک  رتکد  ياقآ  بانج  -
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