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نانواعم ياروش  مرتحم  ياضعا 
يروانف و ملع و  ياه  كراپ اه ، هاگشهوژپ یلاع ، شزومآ  زکارم  اه ، هاگـشناد مرتحم  ياسور 

عوبتم ترازو  هب  هتسباو  تاسسوم 

، مارتحا مالس و  اب 
مرتحم ماقم  حیـشوت  دییات و  هب  هرـصبت  و 16  هدام  رد 10  هک  یملع ، تایرشن  ۀمان  نییآ تسویپ  هب 
خیرات نیا  زا  دوش و  یم  داـفیا  نآ  داـفم  يارجا  روتـسد  راضحتـسا و  يارب  تسا  هدیـسر  ترازو 

.تسا بّوصم 1390/11/08  تایرشن ، یملع  رابتعا  نییعت  ۀمان  نییآ نیزگیاج 
يروانف و شهوژپ و  زکارم  اه ، هاگـشناد تاراـیتخا  شرتسگ  فدـه  اـب  یملع  تایرـشن  ۀـمان  نییآ
يراذـگ و تسایـس شقن  ياـفیا  رب  عوـبتم  ترازو  داتــس  زکرمت  نـینچمه  یملع ، ياـه  نـمجنا
هب تسا . هدـش  نیودـت  اهنآ  درکلمع  رب  تراظن  یملع و  تایرـشن  یفیک  ياقترا  يارب  يزیر  همانرب

تایرشن يدنب  هتـسد ياج  هب  همان  نییآ غالبا  خیرات  زا  یملع ، تایرشن  روما  يارجا  لیهـست  روظنم 
ۀیرشن  » ناونع اب  همان  نییآ  نیا  لومـشم  ِتایرـشن  ۀمه  یجیورت » - یملع  » ای یـشهوژپ » - یملع  » هب

- یملع نیواـنع « اـب  یملع  راـبتعا  یهاوگ  رودـص  ياـج  هب  نینچمه  دنوش . یم هتخانـش  یملع »
یملع تایرشن  نویـسیمک  زا  نونک  ات  هک  يا  یملع تایرـشن  ۀمه   « یجیورت - یملع  » ای یشهوژپ »
یملع ۀیرـشن  همان  نییآ  ساسا  رب  سپ  نیا  زا  هک  ییاهنآ  دـنا و  هدرک  تفایرد  یملع  رابتعا  یهاوگ 
ساسا رب  هلاس  ره  دنریگ و  یم رارق  یبایزرا  دـنیآرف  رد  طیارـش ، زارحا  تروص  رد  دـش ، دـنهاوخ 

ۀبتر .دوش  یم مالعا  اهنآ  ۀبتر  یبایزرا و  دوش ) یم مالعا  همان  نییآ  دنب 3-10  قباطم   ) ییاه صخاش
.دوب دهاوخ  لمع  كالم  اه  یبای شزرا ۀیلک  رد  هیرشن 

نینچمه هیرـشن ، سیـسأت  طیارـش  یلک و  طباوض  اهدرادناتـسا ، اه ، تسایـس دیدج  ۀـمان  نییآ  رد 
باختنا هیرشن ، سیسأت  ییارجا  لحارم  نیاربانب ، .تسا  هدش  مالعا  یملع  تایرـشن  یبایزرا  دنیآرف 

زکرم هاگشناد ، ةدهع  رب  همان  نییآ  طباوض  تیاعر  اب  هیریرحت  تئیه  ياضعا  ریبدرس و  دییأت  ناونع ،
رد بیوصت  زا  سپ  یملع  تایرـشن  .تسا  زاـیتما ، بحاـص ۀـباثم  هب  یملع ، نمجنا  اـی  یـشهوژپ 
رد رـشتنم و  هطوبرم  عجارم  زا  راشتنا  زّوجم  نتفرگ  یملع و  نمجنا  اـی  یـشهوژپ  زکرم  هاگـشناد ،

.دنوش یم یملع  تایرشن  نویسیمک  یبایزرا  دنیآرف  دراو  یگدامآ  تروص 

رـشتنم یملع  ياه  نمجنا هک  یتایرـشن  یملع  تایرـشن  ۀـمان  نییآ  ساسا  رب  تسا  رکذ  نایاش 
.دوب   دنهاوخ  رادروخرب  يرتالاب  زایتما  زا  دوش  یم رشتنم  اهنآ  تکراشم  اب  ای  دننک  یم
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
شخب سمش  دوعسم 

یترازو رتفد  لکریدم  ریزو و  رواشم 
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