
روشک رسارس  ياه  هاگشناد یعامتجا  یگنهرف و  مرتحم  نانواعم 

مارتحا مالس و  اب 

، روشک رد  دیوک 19  يرامیب  عویـش  دـنور  اب  رتهب  هچره  ییورایور  يارب  هدـمآ و  دوجو  هب  طیارـش  رد 
لک هرادا  يراکمه  اب  يروانف  تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  یعاـمتجا  یگنهرف و  تنواـعم  شزومآ  دـحاو 

یعامتجا یگنهرف و  ناراکمه  يارب  ار  تمالس " عماج  هرود  " دراد شالت  تشادهب  ترازو  یناسنا  عبانم 
ترازو یناسنا  عبانم  لک  هرادا  يراـکمه  اـب  هرود  نیا  .دـیامن  رازگرب  روشک  رـسارس  ياـه  هاگـشناد رد 

یکشزپناور وتیتسینا  ) ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  ناور  تمالس  يراتفر و  مولع  هدکـشناد  تشادهب و 
 ، هزیگنا هبرجت و  تراهم ، ییاراک ، شیازفا  نانکراک ، رد  ینارگن  سرتسا و  لرتنک  فادـها :  اـب  ناریا  )
اب ییانشآ  نآ ،  اب  هلباقم  ياهدربهار  از و  سارتسا لماوع  ییاسانش  ناور ،  تمالس  ياه  تسایـس ءاقترا 
اب تدـم  هاـتوک  ياـه  شزومآ  تروصب  و ....  نارحب   تیریدـم  رد  یملع  ياـه  هیـصوت  نارحب و  موهفم 
اب هلباقم  مشخ ، تیریدم  سرتسا ، تیریدم  رثوم ، طابترا  ياه  تراهم  ناور ، تمالس  دننام  یتاعوضوم 

.تسا هدش  دیلوت  یحارط و  نامز  تیریدم  هلئسم و  لح  ، نارحب تیریدم  یگدرسفا ،

رظن رد  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  یعامتجا  یگنهرف و  تنواعم  شزومآ  دحاو  اتسار ، نیمه  رد 
شزومآ هناـماس  رد  يزاـجم  تروص  هب  ار  رثوم " طابترا  ياه  تراهم " یصصخت یـشزومآ  هرود  دراد 

رکذ هب  مزـال  .دـیامن  رازگرب   sakham.msrt.ir سردآ هب  ماخـس "  " یعاـمتجا یگنهرف و  تنواـعم 
ینابیتشپ یناسنا و  عبانم  هرادا  خروم 1400/2/22  هرامش 33447  زوجم  اب  هرود  نیا  همانیهاوگ  تسا ،

.دش دهاوخ  رداص  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو 
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یعامتجا یگنهرف و  تنواعم  حطس  رد  روکذم  هرود  یناسر  عالطا  دیئامرف   روتسد  تسا ، نانتما  دیزم 
نمـض تنواعم  نآ  مرتحم  ناراکمه  تسا  دنمـشهاوخ  اذل  .دریذپ  تروص  بولطم  وحن  هب  هاگـشناد  نآ 
مادقا هناماس  رد  دوخ  يربراک  تاعالطا  لیمکت  هب  تبـسن  رثوم » طابترا  ياه  تراهم » هرود رد  تکرش 

.دنیامرف

.تسا هدش  لاسرا  هناماس  ءاضعا  همه  يارب  کمایپ  يربراک و  مان 

هرود هرودمان  يرازگربتدم  نامز  خیرات و 
سردمهرود

ياه تراهم
رثوم تعاسطابترا   61400 هام دادرخ  یلا 26 سانشناور18 ییارغ ، هشفنب  رتکد 
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
يرکف دوعسم 

يراذگتسایس رتفد  لک  ریدم 
یعامتجا یگنهرف و  يزیر  همانرب  و 

 : تشونور

یعامتجا یگنهرف و  روما  ینابیتشپ  لک  هرادا  لک  ریدم   ** يرکسع يداهدمحم  سدنهم  ياقآ  بانج  - 
یضتقم مادقا  روتسد  راضحتسا و  تهج 


