
 ثسوِ تؼبلی                                                                                                                                              

 گعاش ػلَم پػضىی ىصُشاًط

ثیِ ضیعج جیصٍی ضییال اػی م هیی        1/10/96آغهیَى اسیدسصاهی هیَظذ      ظن اجْت ثعظسیی هیص  شاٍعلجبى شػَت ضصُ ثصیٌَسیلِ فْعست اسبهی 

ِ ضییال  اضیبظُ ضیصُ   شسیت شاضیدي ولییِ هیصاظن      ثب شظ ،عجك جصٍی غهبى ثٌصیشاٍعلجبى هددعم ضعٍظی است لطا   گعشش. آشظس گیعاش ثلیَاظ    ثی

تؼیییي ضیصُ ثیِ    )شظ صیَظت ػیصم هعاجؼیِ شظ هْلیت     .هعاجؼیِ ًوبیٌیص  ىصُ ػلَم پػضىی گعاش ٍاخص هٌبثغ اًسیبًی  شاًطشاًطجَ سبزدوبى اشاظی 

 هٌػلِ اًصعاف هی ثبضص (

 توبهی صفدبت  ضٌبسٌبهِ تصَیع  اصال ٍ -1

 وبظت هلی تصَیع اصال ٍ  -2

 آزعیي هصظن تدصیلی تصَیعاصال ٍ  -3

اصال ٍ تصَیع  ٍضؼیت ععج  ًیعٍی اًسبًی  جْت ظضدِ ّیبی هطیوَی عیعج ) پبییبى عیعج ، هؼبفییت ، گیَاّی اضیدربی ثیِ عیعج ٍییب             -4

 َظش ثعاثع هفبش آگْی (گَاّی اًصعاف اغ ععج خست ه

 (ٍ ... دسبثی )ایثبظگعی ، ثَهی ِ ّبی اًویتبییصیِ ّبی هعثَط ثِ سْ ولیِ هصاظن ٍ تصَیع اصال ٍ -5

 چْبظ لغؼِ ػىس پطت ًَیسی ضصُ -6

 پعیٌت وبظًبهِ چبح ضصُ اغ سبیت سبغهبى سٌجص -7

 اصال ٍ تصَیع وبظت پبیبى زصهت ًظبم ٍظیفِ ػوَهی ٍ یب هؼبفیت شائن )ٍیژُ آلبیبى( -8

 ( یب پبیِ شٍم )جْت ظضدِ ضرلی فَظیدْبی پػضىی(2اصال ٍ تصَیع گَاّیٌبهِ ة) -9

 اصال ٍ تصَیع اٍلیي ٍ آزعیي لعاظشاش هعثَط ثِ وبظوٌبى لعاظشاشی -10

 اصال ٍ تصَیع گَاّی اضدربی ٍ ظیػ سَاثك ثیوِ ٍ تبئیئصیِ ثعای ًیعٍّبی ضعودی شظ هطبغال تسصصی -11

 ضدی شظهبًی ٍ سبیع ظضدِ ّب آثی ظًگثعای ظضدِ ّبی ثْصا یه ػصش پَضِ سجػ ظًگ -12

 
 ( جْت تبئیص سْویِ وبفی است یىی اغ هَاظش ضیالخصالال : )ثِ ّوعاُ شاضدي  )اسدبى یب ضْعسدبى(  هصاظن ثَهی ثَشى

 ضٌبسٌبهِ ّوسع  تصَیعاصال ٍ   -1

ییب اشاظُ آهیَغش ٍ پیعٍظش     ٍ هدیال تدصییال    ، ظاٌّویبیی ییب شثیعسیدبى   )شثسیدبى  اغچْیبظ سیبلِ     ثِ ّوعاُ شاضدي گَاّی اضدربی ثِ تدصیال -2
 (ضْعسدبى

 گَاّی هؼدجع اغ هدال اضدربی فؼلی یب ثبغًطسدگی ّوسع، پصظ یب هبشظ) ٍیژُ پعسٌال ًیعٍّبی هسلح یب وبظوٌبى شٍلت(  -3

 ظیػ سَاثك ثیوِ هوَْظ ثِ هْع سبغهبى ثیوِ گع جْت شاٍعلت ، پصظ ، هبشظ ٍ یب ّوسعٍی -4

 هْن*ثسیبظ  ات*تطوع

ٍ ثع اسبس زَش اظْیبظی غهیبى تجیت ًیبم ٍ وبظًبهیِ هٌدطیعُ سیبغهبى سیٌجص اػی م          ّع ظضدِ هدال یه ٍ ًین ثعاثع تب ثِ هیػاى  اػ م ضصُ لیست-1

هسیئَلیت ًبضیی اغ   ، سیبغهبى سیٌجص  اغ سیَی  ثِ صَظت هَلت ثَشُ ٍ عجك هفیبش آگْیی هٌدطعضیصُ     ٍافعاش هصاظن  لیِصعفبً جْت ثعظسی اٍٍ ضصُ 

شظ آغهیَى   آًْیب شاٍعلت ثیَشُ ٍ چٌبًهیِ صیدت اع ػیبت اػی م ضیصُ تَسیظ         ضسص همعظات اػ م ضصُ شظ آگْی ثعػْصُ ضَاثظ ٍظػبیت  ػصم 

لیسیت ًْیبیی جْیت  اًجیبم     الغم ثیِ ضویع اسیت     . زَاّص گعشییص افعاش وبى لن یىي تلمی ٍ اغ ثیي سبیع هدمبضیبى پطیعش اًجبم  اٍلَیت ،هدعغ ًگعشش

 .اػ م زَاّص گعشیصاغ ععیك ّویي سبیت  شظ ظضدِ ّبی ضرلی هعثَعِ هدؼبلجبً  هصبخجِیب  هعاخال گػیٌص ٍ

ٍجیَش شاظش لیطا شاٍعلجیبًی ویِ شظ اییي      ٍ هؼعفی افیعاش جصییص جْیت ثعظسیی هیصاظن      شظ لیست فؼلی  افعاش ثب تَجِ ثِ ایٌىِ اخدوبی ظیػش -2

 ًوبیٌص . هجصشا  ثِ سبیت شاًطگبُ هعاجؼِ پس اغ آزعیي ظٍغ هْلت ثعظسی پعًٍصُ   (شاظای خص ًصبة ثَشُ)لیست هؼعفی ًطصُ اًص ٍ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ثِ تعتیت خعٍف الفجب فْعست اسبهی شاٍعلجبى شػَت ضصُ ثعای ثعظسی هصاظن

 ػٌَاى ضرال هدال ػٌَاى ظضدِ ضرلی ًبم زبًَاشگی ًبم ظشیف
هعوػ آهَغضیی   -گعاش–فبظس  پعسدبظ اظوي هؼصَهِ 1

 اهیع الوَهٌیي ػلی )ع(شظهبًی 
 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس پعسدبظ ایػشی غّعُ 2

 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی
وبظضییٌبس آغهبیطییگبُ   اخوصی آظهبى 3

 تطسیص عجی
 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس
 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی

 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس ضٌبسی پعتَ وبظضٌبس اوجعی غ هدسیي 4
 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی

 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس پعسدبظ اعبػت ػلی اصرع 5
 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی

وبظضیییٌبس پیییطیعش  پَظضوسی غثیصُ 6
 ٍهصاظن پػضىی

 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس
 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی

 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس پعسدبظ زضعی فْیوِ 7
 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی

 ثْصاضیدی  هعوػ-گعاش -فبظس پعسدبظ شیبًت فبعوِ 8
 اظش

 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس وبظضٌبس پعتَ ضٌبسی ظاسدی هجدجی 9
 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی

 آغهبیطییگبُ وبظضییٌبس ضوسی هْصی 10
 عجی تطسیص

 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس
 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی

 پیییطیعش وبظضیییٌبس صبهت غّعا 11
 پػضىی ٍهصاظن

 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس
 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی

 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس وبظشاى اتبق ػوال عَافی اثَالدسي 12
 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی

 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس ضٌبسی پعتَ وبظضٌبس غفَظی فعغاًِ 13
 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی

 ویییییییییییبظشاى  فعجی اصرع 14
 تطییسیص آغهبیطییگبُ

 عجی

 ثْصاضیدی  هعوػ-گعاش -فبظس
 اظش

 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس پعسدبظ فعَّشی فعًبغ 15
 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی

 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس پعسدبظ فبظیبثی هصغفی 16
 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی

 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس پعسدبظ سبیوْي  سبًبغ 17
 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی

 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس پعسدبظ گال وبظ فبعوِ 18
 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی

 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس وبظشاى اتبق ػوال  هدوصی ٍخیص 19
 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی

 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس ضٌبسی پعتَ وبظضٌبس همدصظی غیٌت 20
 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی

 آغهبیطیییگبُ ویییبظشاى هدوصی هٌب 21
 عجی تطسیص

 ثْصاضیدی  هعوػ-گعاش -فبظس
 اظش

 آهَغضیی  هعوػ -گعاش– فبظس پعسدبظ یَسفی ًجیوِ 22
 (ع) ػلی الوَهٌیي اهیع شظهبًی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جصٍی غهبًجٌصی

 ضرلیّبی ظضدِ  هعاجؼِظٍغ ٍ سبػت  ظشیف

1 
اغ 26فییعٍظشیي لربیییت   18اغ تییبظیر 

 15:30لربیت 7:30سبػت 
 توبم ظضدِ ّب
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