
يرگسع   رتکد  ياقآ  بانج 

زیربت   هاگشناد  يروانف  شهوژپ و  مرتحم  نواعم 

، مارتحا مالس و  اب 

خروم هماـن 5006/ص  هب  تشگزاـب  یملع ، هیرـشن  راـشتنا  رد  هاگـشناد  نآ  هتـسیاش  مادـقا  زا  رکـشت  نمض 
اب حرطم و  خروم 97/12/22  نویـسیمک  هسلج  رد  روکذـم  تساوخرد  دـناسر  یم  راضحتـسا  هب  ، 95/12/3
اب هتفرشیپ  لانگیس  شزادرپ  هیرشن  هب  ناتسبات 98  راهب و  هرامش  زا  یشهوژپ   – یملع رابتعا  ياطعا 
، یتنیط یلعدـمحم   ) تیوضع یتنیط و  یلع  دـمحم  يریبدرـس  اـب   ، زیربت هاگشناد  يزایتما  بحاـص 

يداهریم دـنک ، هزات  يرفظم  دازهب  رواد ، نیما  اضردـیمح  يدزی ، نایمـساق  نسح  ریبک ، هللا  ناسحا 
ناـیمیرک رداـق  هداز ، یچاوـنارگ  دوعــسم  روـشناد ، نالبــس  اـین ، يوـسوم  داوـجریم  یبرع ، دــیس 

هیریرحت تأیه  ياضعا  ناونعب  هداز ) لگ  اـقآ  یلع  یمیهاربا ، نیـشفا  یـسمش ، یـسوم  یهاشورـسخ ،
: دش دیک  ات لیذ  تاکن  تیاعر  ًانمض  .دیدرگ  تقفاوم 

.دوش جرد  هیرشن  ياهتنا  رد  تالاقم  یسیلگنا  هدیکچ 
.دوش رتشیب  ینامزاس  یگتسباو  ظاحل  زا  هیریرحت  تئیه  عونت 

.دوش جرد  هیرشن  ياپاش 
.دوش فذح  یسراف  ناونع  يادتبا  زا  هلجم  هژاو 
.دوش جرد  هیرشن  دلج  يور  رب  هیرشن  بوانت 

.دوش پاچ  یگنر  تروصب  تسا  رتهب  تسین ، اناوخ  لاکشا  تیفیک 
.دوش درادناتسا  ناسکی و  تالاقم  راتخاس 

.دوش جرد  زین  هیرشن  لخاد  تالاقم  تسرهف 
نویـسیمک هناـخریبد  هب  یکینورتـکلا  تروص  هب  مظنم  عقوم و  هب  هیرـشن  هرامـش  ره  زا  هخـسن  کـی 

.ددرگ لاسرا  یملع  تایرشن 
مولع و یناسر  عالطا  هقطنم يا  زکرم  هب  مظنم  عقوم و  هب  هیرشن  هرامش  ره  زا  یکینورتکلا  هخسن  کی 

.ددرگ لاسرا  ( ISC رد ندش  هیامن  تهج   ) يروانف
رابتعا وغل  عوضوم  هطوبرم ، زکارم  هب  لاـسرا  رد  هرامـش  ود  ریخأـت  اـی  عقوم و  هب  پاچ  مدـع  تروص  رد 

.دش دهاوخ  حرطم  نویسیمک  رد  هیرشن  یملع 
یـسررب نویـسیمک  دـییأت  هب  ًالبق  دـیاب  هیریرحت  تیئه  ياضعا  ریبدرـس و  باختنا  رد  رییغت  هنوگره 

.دوش هدناسر  یملع  تایرشن 
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، ناگدنـسیون نیب  تابتاکم  تاطابترا و  یـسرتسد ، رد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  تسا  يرورض 
تبسن تالاقم ، ییاهن  ات  هیلوا  شریذپ  لحارم  ندش  ینالوط  زا  يریگولج  نینچمه  نارواد و  هیرشن و 

تیاس يور  رب  یکینورتکلا  تروص  هب  هیرـشن  ياه  هرامـش  هیلک  راشتنا  یکینورتکلا و  هاگیاپ  داـجیا  هب 
.دنراد لوذبم  لجاع  مادقا  روکذم 

بتارم یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  رد  هیرشن  لوئسم  ریدم  ینوناق  رییغت  تروص  رد  تسا  يرورض 
.دوش هدناسر  رتفد  نیا  عالطا  هب 

گنهرف و ترازو  تاعوبطم  لـک  هرادا  زا  راـشتنا  زوجم  ياراد  دـیاب  یملع  تایرـشن  تسا  رکذ  هب  مزـال 
.دنشاب یمالسا  داشرا 
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
یفیرش نسحم 

روما يزیر  همانرب  يراذگ و  تسایس  رتفد  لکریدم 
یشهوژپ


