
يروف راگنرود 

 ... رواشم نیسدنهم 
کی هرامش  هیقاحلا  عوضوم : 

مالس اب 
هکبـش یحارط  هعلاطم و  ماجنا  عوضوم  اب  یلام  ینف و  داهنـشیپ  تساوخرد  صوصخ  رد  خروم 95/6/2 ،  هرامـش 9365/15/10  همان  وریپ     
تهج لیذ  دراوم  هلیسونیدب  نارواشم ، يوس  زا  هدش  حرطم  تالاوس  تاماهبا و  یخرب  هب  تیانع  اب  نآ ، ياه  هدنیالآ  بآ و  تیفیک  شیاپ 

 : ددرگیم مالعا  هدش  حرطم  تاماهبا  تالاوس و  عفر 

 : هکبش یحارط  زاین  دروم  حوطس  دودح و  - 1
ءاشنم هطقن و  کی  ناونع  هب  ناتـسا  يدورو  زرم  اذل  .دشاب  یم ناتـسا  هدودـحم  شیاپ  هکبـش  یحارط  يارب  رظن  دروم  یتاعلاطم  هدودـحم     

.دریگ رارق  رواشم  هجوت  دروم  دیاب  یم هدودحم  ره  رد  راذگرثا 

 

 : بآ عبانم  تشادرب  ياههاچ  رظن و  دروم  ياهدس  اهدور و  دادعت  - 2
.دیامن بسک  ار  مزال  هیلوا  تاعالطا  طبترم  ياه  تیاس دوخ و  دوجوم  تاعالطا  هب  هعجارم  اب  هدش  توعد  نیرواشم  دور  یم راظتنا     

.دشاب یم رظندم  ناتسا  ینیمزریز  یحطس و  بآ  عبانم  مامت  نآ  مغریلع 

 

 : اه هاگتسیا دادعت  - 3
نارواشم تسیاب  یم  هلحرم  نیا  رد  هدش ، یفرعم  عجارم  لمعلاروتسد و  دانتسا  هب  هعلاطم و  دروم  ياهدس  اه و  هدودحم  هب  هجوت  اب     

رد ار  رظن  دروم  هنیزه  نآ  ساسارب  هدومن و  دروآرب  ار  تاعلاطم  فادها  هب  ندیسر  يارب  زاین  دروم  ياههاگتسیا  یبیرقت  دادعت  بختنم 
.دنیامن روظنم  يداهنشیپ  تمیق 

.تسا هدش  هئارا  دنب 4  رد  یلیمکت  تاحیضوت     

 : يرادرب هنومن  رتاوت  دادعت و  - 4
: دشاب یم ریز  حرش  هب  نآ  طیارش  يرادرب و  هنومن  رتاوت  دادعت و     

هلاسکی هرود  لوط  رد  هنایهام  تروصب  دس  نزاخم  اه و  هناخدور 
هلاسکی رود  یط  رد  یلصف  تروصب  نزاخم  تابوسر 

یلصف رتاوت  اب  لاس  رد  تبون  ود  تروصب  ینیمزریز  بآ  عبانم 
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.دش   دنهاوخ  زیلانآ  يرادرب و  هنومن  یتاعلاطم  هرود  یط  رد  رابکی  هدنیالآ  عبانم 
هاگشیامزآ و ات  اه  هنومن  لقن  لمح و  يرادهگن و  يرادرب ، هنومن  لماش  شیامزآ ، يرادرب و  هنومن  لحارم  هیلک  ماجنا  نینچمه 

.دوب دهاوخ  بختنم  رواشم  هدهع  هب  هلاسکی  هرود  یط  رد  جیاتن  تحص  لرتنک  تیلوئسم  زیلانآ و  ماجنا 

 

 : مهم هدنیالآ  عبانم  - 5
تاعالطا یلو  .دشاب  یم  شیاپ  هکبش  یحارط  زاین  شیپ  ناونعب  رواشم  تامدخ  حرش  زا  یشخب  هدنیالآ  عبانم  قیقد  لیلحت  ییاسانش و     

هب دورو  بختنم ، نیرواشم  زا  امرفراک  راظتنا  دشاب و  یم  سرتسد  لباق  یتحار  هب  فلتخم  عبانم  رد  ناتسا  حطس  رد  مهم  هدنیالآ  عبانم 
.دشاب یم  صوصخ  نیا  رد  یبسن  تاعالطا  ندوب  اراد  اب  ناتسا  حطس  رد  راک  هصرع 

 

 : ناتسا حطس  رد  بالضاف  بآ و  هناخ  هیفصت  - 6
بختنم نارواشم  هک  تسا  نیا  ضرف  شیپ  .دشاب  یم  سرتسد  لباق  فلتخم  عبانم  رد  یتحار  هب  رواشم  تساوخرد  دروم  تاعالطا     

اراد دشاب ، یم  ناجنز  ناتسا  حطس  رد  یفیک  تاعلاطم  راک  هب  دورو  زاینشیپ  تاعالطا و  یحطس  هیال  ناونعب  هک  ار  حطس  نیا  رد  یتاعالطا 
.دنشاب

.دشاب یم رهبا  ناجنز و  ياهرهش  هب  طوبرم  بالضاف  هناخ  هیفصت  اهرهش و  هب  طوبرم  بآ  هناخ  هیفصت  مهم ، هناخ  هیفصت  ًانمض 

 

 : يدعب لدم 2  رتویپماک و  زا  هدافتسا  - 7
لیلحت تاعلاطم  نیا  رد  .دشاب   یمن ریذپ  ناکما  هک  لدم  زا  هدافتسا  نودب  يدعب ، ود  تروصب  نزاخم  بآ  تیفیک  لیلحت  تسا  یهیدب     

رد رواشم  ینف  هیجوت  داهنشیپ و  اب  رظن  دروم  لدم  .دشاب  یم  رظن  دم  یفیک  ياه  لدم  زا  هدافتسا  اب  يدعب  ود  تروصب  نزاخم  بآ  تیفیک 
.دش دهاوخ  ییاهن  امرفراک  دییات  تاعلاطم و  ماجنا  يزیر  حرط  شرازگ 

.ددرگ یم  دیدمت  خروم 95/6/27  هبنش  زور  تعاس 15  ات  زین  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیوحت  تلهم  انمض "    
.تشاد دهاوخ  دوجو  حالصا  ای  لیمکت  تهج  دنا  هدش  لیوحت  البق " هک  ییاه  تکاپ  هداعا  ناکما  تسا  یهیدب     

رهم و زا  سپ  همان  نیا  هئارا  ددرگ  یم  دیکات  .تسا  یقاب  دوخ  توق  هب  یلام  ینف و  داهنـشیپ  تساوخرد  طیارـش  ریاس  تسا  رکذ  هب  مزال     
.تسا یمازلا  ینف  داهنشیپ  دانسا  لخاد  رد  زاجم ، ياضما 
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: هب تشونور   

راضحتسا  تهج  امارتحا  ناجنز -  ناتسا  یسرزاب  نامزاس  مرتحم  تیریدم 
عالطا  تهج  يرادرب -  هرهب  تظافح و  نواعم  شابلزق  زیورپ  ياقآ 

عالطا  تهج  تسارح -  رتفد  ریدم  يرقاب  ربکا  ياقآ 
عالطا  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  تهج  اهحرط -  تامدخ  اهدادرارق و  سانشراک  يداوج  اضر  دیمح  ياقآ 

روپاضر  فسوی 
لماع ریدم  هریدم و  تئیه  سیئر 
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