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، هاگشیامزآ زور  مسارم  يرازگرب  رب  ینبم  هخروم 99/7/27  هرامش 1500/99/18296/44  همان  دانتسا  هب  امارتحا  مالس ؛  اب 
هطـسوتم سرادم  هب  عقوم  هب  مادـقاو  یناسر  عالطا  تهج  هاگـشیامزآ  زور  مسارم  يرازگرب  همان  هویـش  رتسوپ و  تسویپ  هب 

دنناوت یم  نازومآ  شناد  ناراکمه و  هطسوتم ، یشزومآ  تنواعم  هنالاس  همانرب  ندومن  یتایلمع  ياتـسار  رد  ددرگ . یم  لاسرا 
زا يریگ  هرهب  ناتسا و  یـسرد  ياههورگ  یـشزومآ  ياه  ملیف  همانـسرد و  زا  معا  یـشزومآ  ياهاوتحم  هب  یـسرتسد  تهج 

ناتـسا هطـسوتم  یـشزومآ  ياـههورگ  يژولونکت و  هرادا  یتـنرتنیا  سردآ  هب  تـالاوس  هنوـمن  يزاـجم و  ياـه  شیاـمزآ 
. دنیامن هعجارم    Tekmedu.ir

هرادا هب  خیرات 99/9/20  ات  رثکادح  هقطنم  / هیحان نآ  هاگشیامزآ  زور  هب  طوبرم  ياه  تیلاعف  يارجا  تادنتسم  تسا  یـضتقم 
. ددرگ لاسرا  ناتسا  هطسوتم  یشزومآ  ياه  هورگ  يژولونکت و 

هحفص رد  هاگشیامزآ ،  زاس  هیبش  رازفا  مرن  هب  یـسرتسد  کنیل  یهاگـشیامزآ ،  سورد  ندومن  لاعف  يارب  تسا  رکذ  هب  مزال 
رد اهزاس   هیبش  نیا  زا  تسیاب  یم  هطسوتم ،  سرادم  هیلک  تسا . هدش  هداد  رارق  هطـسوتم  یـشزومآ  ياههورگ  تیاس  لوا 

اهرازفا مرن  نیا  زا  سرادم  هدافتـسا  نازیم  سرادم ،  زا  تراظن  ياه  كالم  زا  یکی  دنیامن .  هدافتـسا  یهاگـشیامزآ  سورد 
. دوب دهاوخ 
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