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تکرش ... 
یلام داهنشیپ  ياه  تکاپ  یئاشگزاب  هسلج  رد  تکرش  هب  توعد  عوضوم : 

مالس اب 
یمومع هصقاـنم  ینف  داهنـشیپ  ياـه  تکاـپ  یئاـشگزاب  صوـصخ  رد  خروــم 95/6/14  هـسلج  وریپ     
تکرش نآ  هکنیا  هب  تیانع  اب  ینیمزریز ،" بآ  عبانم  شجنس  ياههاگتسیا  تازیهجت  دیرخ  يا " هلحرمود 

یم عالطا  هب  هلیـسونیدب  تسا ، هدومن  بسک  ار  یلام  تکاـپ  یئاـشگزاب  تهج  مزال  ینف  زایتما  لقادـح 
.ددرگ یم  ییاشگزاب  خروم 95/6/27  هبنش  زور  تعاس 11  سار  روکذم  یلام  داهنشیپ  تکاپ  دناسر 

روکذـم هسلج  رد  یبتک  هماـن  یفرعم  هئارا  اـب  تکرـش  نآ  ینوناـق  هدـنیامن  روضح  تسا  رکذ  هب  مزال     
.دشاب یم  عنامالب 

روپاضر      روپاضر فسوی   فسوی   

لماع      لماع ریدم   ریدم وو   هریدم   هریدم تئیه   تئیه سیئر   سیئر   

 

    

: ھب تشونور   

ھسلج  رد  نامزاس  نآ  مرتحم  هدنیامن  روضح  راضحتسا و  تھج  امارتحا  ناجنز -  ناتسا  یسرزاب  نامزاس  مرتحم  تیریدم 

ھسلج  رد  تکرش  عالطا و  تھج  ینارمع -  یاھحرط  باسحیذ  .ولردن  یبتجم  یاقآ 
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ھسلج  رد  تکرش  عالطا و  تھج  عبانم بآ -  ھیاپ  تاعلاطم  ریدم  یرقاب  بارھس  یاقآ 

عالطا  تھج  تسارح -  رتفد  ریدم  یرقاب  ربکا  یاقآ 

ھسلج  رد  تکرش  عالطا و  تھج  اھدادرارق -  روماو  ینف  رتفد  ریدم  درف  یدمحمدیس  داوجدیس  یاقآ 

ھسلج  رد  تکرش  عالطا و  تھج  حرط -  یرادباسح  هرادا  سیئر  روپ  نایرظن  هرھز  مناخ 

عالطا  تھج  تسارح -  طبار  سانشراک  شخبرون  دماح  یاقآ 

تکرش  تیاس  رد  تبث  تھج   - GIS یتاعالطا و کناب  سانشراک  یرظن  دیجملادبع  یاقآ 

تاصقانم  یلم  هاگیاپ  رد  تبث  ھسلج و  رد  تکرش  تھج  اھحرط -  تامدخ  اھدادرارق و  سانشراک  یداوج  اضر  دیمح  یاقآ 

فرظ یبتک  ھمان  یفرعم  ھئارا  اب  تکرش  نآ  ینوناق  هدنیامن  تسا  یضتقم  داھنشیپ  لاسرا  رکشت زا  اب  ھشیدنا -  رھپس  ناورھر  تکرش 

.دنیامن  ھعجارم  تکرش  نیا  ھب  یو ، ھصقانم  رد  تکرش  ھمانتنامض  تمیق و  داھنشیپ  ھتسبرد  تکاپ  دخا  تھج  یتآ ، ھتفھ 

ھتفھ فرظ  یبتک  ھمان  یفرعم  ھئارا  اب  تکرش  نآ  ینوناق  هدنیامن  تسا  یضتقم  داھنشیپ  لاسرا  رکشت زا  اب  کینورتکلا -  نایار  تکرش 

.دنیامن  ھعجارم  تکرش  نیا  ھب  یو ، ھصقانم  رد  تکرش  ھمانتنامض  تمیق و  داھنشیپ  ھتسبرد  تکاپ  دخا  تھج  یتآ ،

یبتک ھمان  یفرعم  ھئارا  اب  تکرش  نآ  ینوناق  هدنیامن  تسا  یضتقم  داھنشیپ  لاسرا  رکشت زا  اب  نیرفآ -  هرطق  بایان  یسدنھم  تکرش 

.دنیامن  ھعجارم  تکرش  نیا  ھب  یو ، ھصقانم  رد  تکرش  ھمانتنامض  تمیق و  داھنشیپ  ھتسبرد  تکاپ  دخا  تھج  یتآ ، ھتفھ  فرظ 

تھج یتآ ، ھتفھ  فرظ  یبتک  ھمان  یفرعم  ھئارا  اب  تکرش  نآ  ینوناق  هدنیامن  تسا  یضتقم  داھنشیپ  لاسرا  رکشت زا  اب  تعنص -  استپ 

.دنیامن  ھعجارم  تکرش  نیا  ھب  یو ، ھصقانم  رد  تکرش  ھمانتنامض  تمیق و  داھنشیپ  ھتسبرد  تکاپ  دخا 

ھتفھ فرظ  یبتک  ھمان  یفرعم  ھئارا  اب  تکرش  نآ  ینوناق  هدنیامن  تسا  یضتقم  داھنشیپ  لاسرا  رکشت زا  اب  بایاپ -  ورتپانرب  تکرش 

.دنیامن   ھعجارم  تکرش  نیا  ھب  یو ، ھصقانم  رد  تکرش  ھمانتنامض  تمیق و  داھنشیپ  ھتسبرد  تکاپ  دخا  تھج  یتآ ،
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