
هصقانم نویسیمک  مرتحم  ياضعا 
ینف داهنشیپ  ياه  تکاپ  یئاشگزاب  عوضوم : 

مالس اب 
ياه هاگتـسیا  تازیهجت  دـیرخ   " عوضوم اب  يا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  رد  نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا  هسلج  يرازگرب  هب  تیاـنع  اـب     
انرب هناتمگه ، نازاس  هشیدنا  نیرفآ ، هرطق  بایان  هنایمرواخ ، شزادرپابـص  ياه  تکرـش  یفرعم  و  ینیمزریز " یحطـس و  بآ  عبانم  شجنس 

یئاشگزاب تهج  یناگرزاب  ینف و  هتیمک  يوس  زا  کینورتکلا  نایار  للملا و  نیب  ثکم  تعنـص ، استپ  هشیدـنا ، رهپـس  ناورهر  باـیاپورتپ ،
سار نارگ  هصقانم  ینف  داهنـشیپ  ياه  تکاپ  یئاشگزاب  هسلج  دناسر  یم  عالطا  هب  هلیسونیدب  فوصوم ، ياه  تکرـش  هصقانم  ياه  تکاپ 

.دنناسر مهب  روضح  روکذم  هسلج  رد  تسا  یضتقم  ددرگ ، یم  رازگرب  خروم 95/6/14  هبنشکی  زور  تعاس 14 
هـسلج نایاپ  رد  یلام  ياه  تکاپ  یئاشگزاب  هسلج  يرازگرب  خـیرات  تاـصقانم ، يرازگرب  نوناـق  داـفم  هب  تیاـنع  اـب  تسا  رکذ  هب  مزال     
تعاس لقادح 48  تاصقانم  یناسر  عالسا  يزاسدنتسم و  ماظن  همان  نیئآ  هدام 23  دنب پ  دانتـسا  هب  هک  دیدرگ ، دهاوخ  نییعت  ینف  یبایزرا 

.دیدرگ دهاوخ  یناسر  عالطا  ابتک " هدوب و  نارگ  هصقانم  ینف  یبایزرا  نایاپ  زا  سپ 

 

 

   

: هب تشونور   

هسلج  رد  نامزاس  نآ  مرتحم  هدنیامن  روضح  راضحتسا و  تهج  امارتحا  ناجنز -  ناتسا  یسرزاب  نامزاس  مرتحم  تیریدم 
عالطا  تهج  تسارح -  رتفد  ریدم  يرقاب  ربکا  ياقآ 

هسلج  رد  تکرش  تهج  اهدادرارق -  روماو  ینف  رتفد  ریدم  درف  يدمحمدیس  داوجدیس  ياقآ 
عالطا  تهج  تسارح -  طبار  سانشراک  شخبرون  دماح  ياقآ 

تکرش  تیاس  رد  تبث  تهج   - GIS یتاعالطا و کناب  سانشراک  يرظن  دیجملادبع  ياقآ 
تاصقانم  یلم  هاگیاپ  رد  تبث  هسلج و  رد  تکرش  تهج  اهحرط -  تامدخ  اهدادرارق و  سانشراک  يداوج  اضر  دیمح  ياقآ 

عالطا  تهج  هنایمرواخ -  شزادرپ  ابص  مرتحم  تکرش 
عالطا  تهج  نیرفآ -  هرطق  بایان  یسدنهم  تکرش 

عالطا  تهج  هشیدنا -  رهپس  ناورهر  تکرش 
عالطا  تهج  تعنص -  استپ 

عالطا  تهج  للملا -  نیب  ثکم  تکرش 
عالطا  تهج  کینورتکلا -  نایار  تکرش 

عالطا  تهج  هناتمگه -  نازاس  هشیدنا  تکرش 

روپاضر  فسوی 
لماع ریدم  هریدم و  تئیه  سیئر 
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عالطا  تهج  بایاپ -  ورتپانرب  تکرش 
رتفد هب  هتسبرد ، تروصب  تکرش  نآ  هصقانم  دانسا  تفایرد  تهج  یبتک  همان  یفرعم  هئارا  اب  تکرش  نآ  هدنیامن  تسا  یضتقم  - داهنشیپ لاسرا  زا  رکشت  اب  لرتنک -  نیراپ  تکرش 

.دیامن  هعجارم  تکرش  نیا  هنامرحم  روما  تسارح و 
تروصب تکرش  نآ  هصقانم  دانسا  تفایرد  تهج  یبتک  همان  یفرعم  هئارا  اب  تکرش  نآ  هدنیامن  تسا  یضتقم  - داهنشیپ لاسرا  زا  رکشت  اب  هیاراپ -  يزادرپ  هداد  شرتسگ  تکرش 

.دیامن   هعجارم  تکرش  نیا  هنامرحم  روما  تسارح و  رتفد  هب  هتسبرد ،
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