
یشهوژپ یلاع و  شزومآ  تاسسؤم  اه ، هاگشناد مرتحم  ياسؤر 

، مکیلع ٌمالس 
اب نراقم  هتـشذگ و  لاس  دنفـسا  زا  هک   19– دیووک يرامیب  يریگ  همه شیادـیپ و  راوشد  نارود 
ار ام  روشک  یلاع  شزومآ  نآ  نافوت  هدش و  زاغآ  یلیصحت 1399-1398  لاس  مود  لاسمین  عورش 
هک تسا  يا  هدیچیپ شلاچ  هزات و  ۀبرجت  هدیدرونرد ، ناهج  یلاع  شزومآ  ياه  ماظن ۀـیقب  نوچمه 
ام درواتسد  .تسا  یهاگشناد  ناکرا  یمامت  رد  هناربدم  تامیمـصت  ذاختا  یگدامآ و  ظفح  مزلتـسم 

، یهاگـشناد تیلاعف  تایح و  ۀـخرچ  ظفح  هب  مامتها  رانک  رد  يرامیب  نیا  يریگ  همه اب  هلباقم  رد 
یهاگـشناد ۀعماج  دنلب  تمه  تدضاعم و  اب  یهلا و  فطل  هب  هک  دوب  ههبج  ود  رد  هزرابم  قادصم 

رد مناراکمه  بناجنیا و  هاگن  زا  .تسا  هدـش  روشک  یلاـع  شزومآ  ماـظن  تاـهابم  رخف و  بجوم 
قفوم يرازگرب  هتـشذگ و  لاسیمن  دنمـشزرا  ياهدرواتـسد  يرواـنف ، تاـقیقحت و  مولع ، ترازو 

ياه ینابیتشپ اـه و  مادـقا عقوم و  هب ياـه  يریگ میمـصت يزیر و  هماـنرب لـصاح  يرـسارس  روکنک 
یملع و تئیه  مرتحم  ياـضعا  ناریدـم ، کـت  کـت روضح  تکربرپ  راـثآ  هک  تسا  هدوب  بساـنتم 

.تسا زرحم  ادیوه و  نآ  ياج  ياج رد  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد شالترپ  نانکراک 
‐ تخـس نانکراک  یملع و  تئیه  مرتحم  ياضعا  زاتمم  لیدب و  یب شقن  زا  مناد  یم دوخ  ۀـفیظو 

حطس رد  ای  ترازو  حطـس  رد  هک  یتامیمـصت  اب  یهارمه  ناریدم و  اب  يراکمه  لیلد  هب  شوک ،
کی تمـس  رد.منک  رکـشت  ینادردق و  دش ، ذاختا  نارحب  طیارـش  تیریدـم  یپ  رد  اه  هاگـشناد

زا ناـنیمطا  لوصح  يارب  نامدـنمجرا  ناراـکمه  هک  مهاـگآ  تقیقح  نیا  هب  یملع ، تئیه  وضع 
رد يروانف  شهوژپ و  ياه  حرط مامتا  لیمکت و  هب  یبایتسد  نایوجـشناد و  شزومآ  يریگدای و 

هجاوم نآ  اب  ناش  هداوناخ دوخ و  هک  يرامیب  زا  یشان  ياه  يراوشد مغر  هب طیارـش ، نیرت  تخس
ياه شور يریگدای  ای  یکینورتکلا  ياوتحم  دیلوت  دـننام  دـیدج  ياه  تیلوئـسم لبقت  اب  دـندوب ،
عفر نایوجشناد و  اب  گنتاگنت  طابترا  يزاجم  و  لکش  هب  سرد  ياه  سالک يرازگرب  شخبرثا 
غیرد یـشزومآ  ياه  تیلاعف رارمتـسا  يارب  یـششوک  چـیه  زا  اه ، نآ ياـه  هداوناـخ زا  ینارگن 

لاس رد  تسا  هدش  هدیـشیدنا  امـش  يوس  زا  هک  یتادـیهمت  اب  مراد  راظتنا  مراودـیما و  .دـندرکن 
هک زین ، یلیصحت 1400-1399 
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طیارـش هب  اه  هاگـشناد تشگرب  زا  عنام  يرامیب  يریگ  همه اب  هلباقم  هب   مازتلا  داـیز  لاـمتحا  هب   
تاداع تاحالـصا و  دنور  رد  دوبهب  شخبرثا و  ياه  شـشوک ۀمادا  دهاش  دـش ، دـهاوخ  يداع 

.میشاب شهوژپ  شزومآ و  تیفیک  ياقترا  ظفح و  رب  دیکأت  اب  اه  هاگشناد رد  هتفایرییغت 
حالـص دوـخ  هک  يا  هویـش نیرتـهب  هب  ار  بناـجنیا  میرکت  ینادردـق و  بتارم  تسا  یعدتـسم 
طیارـش نیا  رد  هک  يزیزع  نانکراک  زوسلد و  ناریدم  یملع ، تئیه  مرتحم  ياضعا  هب  دـیناد  یم

رت و مزج ار  دوخ  مزع  روشک  یلاع  شزومآ  ماـظن  هب  تمدـخ  رد  هنارگراـثیا  اـعدا و  یب راوشد ،
نیا یمامت  امـش و  يارب  اتکی  دنوادخ  زا  .دـییامرف  مالعا  دنتـشاد  رت  یلاعتم ار  دوخ  دـنلب  تمه 

.مراد تلئسم  ار  تاقیفوت  ماود  تزع و  یتمالس ، نازیزع 
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