
ربجنر هلا  لضف  ياقآ  بانج 

هاشنامرک  ناتسرهش  مرتحم  رادنامرف 

مکیلع ؛ مالس 

یتاعلاطم و ياه  تیلاعف  ماجنا   رب  نآ  ساسا  هک  هاـشنامرک  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  تمالس  ءاقترا  یعامتجا و  هعـسوت  تاقیقحت  زکرم  دناسر  یم  راضحتـس  اب    

يزاسدنمناوت شیازفا  نامه  هک  دوخ ، ياه  هغدغد  زا  یکی  شهاک  ياتسار  رد  دراد  رظن  رد  تسا ، هعماج  تمالس  رب  رثوم  یعامتجا  ياه  هفلوم  هنیمز  رد  یشهوژپ 

ینیرفآ راک  نوناک  نمـس  يراکمه   بلج  نکـسم و  تالحم  نیدمتعم  ياروش  کمک  اب  لغـش ، داجیا  هب  کمک  روظنم  هب  تسرپرـس  دـب  تسرپرـس و  یب  نانز 

هدودحم رد  گرزب  هلوس  کی  ندوب  یلاخ  هب  هجوت  اب  رـضاح  لاح  رد  .دیامن  یطایخ  ياهراک  ماجنا  تهج  نیرفآراک  دحاو  کی  يزادنا  هار  هب  مادقا  دیما  نیعفادم 

تسا یعدتسم  رکذلا ، قوف  تیلاعف  ماجنا  تهج  اضف  نیا  بسانت  و  يزاسرهش ) نکسم و  نامزاس  هب  قلعتم  هشیدنا ( نادیم  رد  عقاو  ریمشک ) ) شیاین يرتنالک 21 

ياهراک ماجنا  نآ و  رد  یهاگراک  لیاسو  ندـش  رقتـسم  روظنم  هب  روکذـم  هلوس  دراد ، ار  نآ  تیلوت  هک  يزاس  رهـش  نکـسم و  نامزاس  دـییامرف  ، ذاـختا  یبیترت 

یعامتجا و هعـسوت  تاقیقحت  زکرم  هب  هتـسباو  نیدمتعم  تئیه  هدنیامن  لیوحت  مهارف و  نکـسم  تالحم  فوصوم  ناـنز  زا  رفن  زا 20  شیب  دادـعت  يارب  یطایخ 

.میراد   ار  رکشت  ریدقت و  لامک  یلاعبانج  رظن  نسح  زا  نایاپ  رد  .ددرگ  تمالس  ءاقترا 

                  

 

   
 

: هب تشونور 

تمالس   ءاقترا  یعامتجا و  هعسوت  تاقیقحت  زکرم  يرادا  روما  مرتحم  سانشراک  يدوبک  سوریس  ياقآ  بانج 

یساملا  یلع  رتکد 

تمالس ءاقترا  یعامتجا و  هعسوت  تاقیقحت  زکرم  تسایر 
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