فزيجزس رستٕي
ٔتِٛس  4677زر وزٔب٘طب.ٜ
زٚرٞ ٜبي آٔٛسضي:
ٞآٔٛسش ٔٛسيمي اس وٛزوي زر ٔحضز ذٛا٘ٙسٌبٖ ٛ٘ ٚاس٘سٌبٖ ل ْٛوزز.
آٔٛسش س ٝتبر ٘شز سيبٚش ٘ٛرپٛر زر وزٔب٘طب.ٜ
آٔٛسش رزيف ٞبي ٔيزسا عجساِٛٔ ،ٝسي ذبٖ ٔعزٚفئ ،يزسا حسيٙمّي (ثرطي اس ايٗ رزيف) ٘شز اسبتيس
ٔحتزْٛٞ ،ض ًٙظزيف ،زاريٛش طاليي ،سزوبر ذب٘ٓ تٛفيكٔ ،حسٗ ٘فزٔسعٛز ضعبري ثب سبس س ٝتبر  ٚثب
سبس عٛزٔ :حٕس فيزٚسي.
آٔٛسش ٔجب٘ي ٔٛسيمي غزة :ضزيف ِطفي
آٔٛسش تئٛري ٔٛسيمي :وبٔجيش رٚضٗ رٚاٖٛٞ ،ض ًٙوبٔىبر
آٔٛسش ٞبرٔ٘ٛي :اص َٛاروستزاسي :ٖٛفزٞبز فرزاِسيٙئ .حٕسرضب زرٚيطي .
فبرغ اِتحصيُ زٚر ٜوبرضٙبسي ٔٛسيمي اس زا٘طىسٛٔ ٜسيمي زا٘طٍبٙٞ ٜز.

فعبِيت ٞبي اجزايي:


سزپزستي ٌز ٜٚپژٞٚص جطٛٙارٛٔ ٜسيمي ٘ٛاحي ايزاٖ طي سبَ ٞبي < 46:اِي . 46;6



تطىيُ اروستز ٔٛسيمي ثٔٛي زر جشيز ٜلطٓ پبييش  ٚسٔستبٖ  : ٚ 46;4اجزاي ٔٛفك ثب حضٛر سي
تٗ اس ٔٛسيمي زا٘بٖ ثٔٛي ٚاستفبز ٜاس تٕبٔي سبس ٞبي ٔٛجٛز زر جشيز.ٜ



طزاحي  ٚاجزاي ٘رستيٗ جطٛٙار ٜثساٛ٘ ٝٞاسي تبثستبٖ  46;1فزٍٙٞسزاي ٙٞز  ٚا٘سيط ،ٝسبسٔبٖ
فزٍٙٞي ٙٞزي ضٟززاري تٟزاٖ .



زثيز ثرص ٔٛسيمي زٔٚيٗ جطٛٙار «ٜسبحُ ٘طيٙبٖ ذّيج فبرس» جشيز ٜلطٓ ثب ٕٞىبري ٔٙطم ٝآساز
لطٓ.




زثيز ثرص ٔٛسيمي ٘ٛاحي ثيست  ٚزٔٚيٗ جطٛٙارٛٔ ٜسيمي فجز .46;8

وست وبرت آٔٛسش ٔٛسيمي ثب ضزوت زر آسٔٙٞ 46:9 ٖٛزستبٖ ٔٛسيمي  ٚآٔٛسش تب سبَ 46;6

زر آٔٛسضٍب ٜعزفبٖ سبس س ٝتبر ٔ ٚجب٘ي ٔٛسيميٕٞ ،چٙيٗ زر چٙسيٗ فز ًٙٞسزاي تٟزاٖ.


ا٘تطبر ثِٛتٗ ثشرٌساضت سيس أزاهلل ضب ٜاثزاٞيٕي زر فزٍٙٞسزاي ٙٞز .



وٙسزت ٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛزر زاذُ وطٛر  ٚذبرج ثب ٌزٞ ٜٚبي ٔرتّف تِٛيس  ٚا٘تطبر اثز ٔٛسيمي "اري
ذبٔٛش"زر لبِت سي زي  ٚوبست ٘يٕي اسزرآٔس حبصُ اس ايٗ اثز ث ٝوٛزوبٖ ثي سزپزست ثٓ اٞسا
ضس ٜاست.



آ  ًٙٞسبسي  ٚتسٚيٗ ٔجٕٛعٚ ٝسيع ضعز الٛاْ ايزا٘ي ث ٝسفبرش سبسٔبٖ ٔيزاث فزٍٙٞي زر زست
ا٘تطبر.



ذّك ثيص اس  58تزا٘ ٚ ٝلطع ٝثزاي وٛزوبٖ ٔجتٙي ثز ٔٛسيمي رزيف زستٍبٞي ٛ٘ ٚاحي ايزاٖ



ذّك اثزي ثب ٘بْ ((يبغي)) ٔجتٙي ثز ٔٛسيمي وزز ثب تزويت سبسٞبي ٔٛسيمي ٘ٛاحي ايزاٖ .آٔبزٜ
ا٘تطبر .



تسٚيٗ ,طزاحي  ٚاجزاي وٙسزت لصٞ ٝبي حزوتي زر ثيست  ٚچٟبرٔيٗ جطٛٙارٛٔ ٜسيمي فجز.



ثزٌشاري وٙسزت لصٞ ٝبي حزوتي تٛسط سي تٗ اس وٛزوبٖ تحت آٔٛسش ثب رٚش آٔٛسضي تسٚيٗ
ضس ٜضرصي ٔتىي ثز فزٛٔ ًٙٞسيمبيي ايزاٖ تبالر ٚحست ;ٔ 51-4ززاز ٔب.46;; ٜ



ذّك اثز" رٚيبي راٚيبٖ ثّٛچ" ٔجتٙي ثز ٔٛسيمي حٕبسي ثّٛچستبٖ.زر زست ا٘تطبر .



ا٘تطبر اثز «لصٞ ٝبي حزوتي رٚايت ا » َٚتبثستبٖ <;.46

ٌزز آٚري ،پژٞٚصٔ ،مبالت  ٚسرٙزا٘ي:


ٌززآٚري  ٚپژٞٚص ٔٛسيمي ٞزٔشٌبٖ آٔبز ٜا٘تطبر.



ٌززآٚري  ٚپژٞٚص جبٔع ٔٛسيمي زر جشيز ٜلطٓ.آٔبز ٜا٘تطبر



ٌززآٚري ٔٛسيمي ٞبي ضٟزي استبٖ وزٔب٘طب.ٜ



ٔٛسيمي زراٚيص ٘مطجٙسي ٝوزٔب٘طب ٜوززستبٌٖ ،يالٖ ،ثّٛچستبٖ



ٔٛسيمي زراٚيص لبزري وززستبٖ



رپزتٛار سز٘ب  ٚزٚسِ ٝوزٔب٘طب ،ٜايالْ ،لّرب٘ي ،سٙمز  ٚوّيبيي



ٌززآٚري  ٚپژٞٚص ٔٛسيمي ٔذٞجي استبٖ ٌيالٖ (ٌبِص ٞب  ٚجٍّ )ٝآٔبز ٜا٘تطبر.



ٌززآٚري ،طجم ٝثٙسي ٍ٘ ٚبرش ٔٛسيمي ل ْٛتبِص (آٔبز ٜا٘تطبر)



ٌززآٚري  ٚپژٞٚص ٔجبِس تعشي ٝزر استبٖ ٌيالٖ آٔبز ٜا٘تطبر.



پژٞٚص ٌ ٚززآٚري ٔٛسيمي ٔٙطم ٝزيّٕبٖ  ٚاضىٛرات.آٔبز ٜا٘تطبر.



ٌززآرٚي  ٚپژٞٚص ٔٛسيمي ٔٙطم ٝرأيبٖ ٚالع زر استبٖ ٌّستبٖ ٌ ٚبِص ٞبي ضزلي تزيٗ لُّ
اِجزس.



ٌززآٚري ثرص لبثُ تٛجٟي اس آٚاسثبسيٟب  ٚجّٞ ٜٛبي ٔٛسيمي وٛزن زر ٔٛسيمي ٘ٛاحي ايزاٖ .



پژٞٚص ثزاي زستيبثي ث(( ٝرٚش آٔٛسش ٔٛسيمي وٛزوبٖ ثب تىي ٝثز فزٛٔ ًٙٞسيمبيي ايزاٖ))



ارائٔ ٝمبِٛٔ(( ٝسيمي وٛزن يه ضزٚرت اجتٙبة ٘بپذيز)) ٔجّ ٝسزٚش ضٕبر <49 ٜسبَ .46::



ٌززآٚري  ٚتسٚيٗ ثرص عٕس ٜآي اس تبريد ٔٛسيمي وٛزن زر ايزاٖ .ايٗ پژٞٚص ٔجٕٛع ٝاي اس
ٔصبحجٞ ٝب ٔ ٚطبِعبت ٍ٘بر٘سٔ ٜزتجط ثب تبريد ٔٛسيمي وٛزن زر ايزاٖ اس عٟس لبجبر تب أزٚس است
و ٝث ٝزِيُ سفز چٙس تٗ اس آٌبٞبٖ ايٗ أز و ٝتب سبَ  4681زر أز آٔٛسش ٔٛسيمي وٛزن فعبِيت
ٔيوزز ٜا٘سٛٙٞس ازأ ٝزارز–.



ارائ ٝمبِ ٝعّٕي زر لبِت سرٙزا٘ي ثب ٔٛضٛع سٙت زرٚيطي ذٛا٘ي زر ضزق استبٖ ٌيالٖ زر ثيست
 ٚيىٕيٗ جطٛٙارٛٔ ٜسيمي فجز تبالر رٚزوي زي ٔب.46;7 ٜ



ارائٔ ٝمبِ ٝزر لبِت سرٙزا٘ي زر ٕٞبيص ثيٗ إِّّي اوٛتٛريسٓ ثب ٔٛضٛع ٔٛسيمي  ٚطجيعت زر
سبِٗ ٞتُ إِپيه پبييش .46;9



ارائٔ ٝمبِ ٝزر لبِت سرٙزا٘ي زر ٕٞبيص آييٗ ٞبي ٔذٞجي ايزاٖ وبخ ٌّستبٖ سٔستبٖ .46;9



پژٞٚص ٌستززٛٔ" ٜسيمي عبٔيب٘ ٝتٟزاٖ"ثزاي سبسٔبٖ فزٍٙٞي ٙٞزي ضٟززاري تٟزاٖ زر حبَ
ا٘جبْ.

طزحٟب ي ارائ ٝضس ٜثٔ ٝزاوش ٌ٘ٛبٌ:ٖٛ


ارائ ٝطزح "ٔٛسيمي ٔزاسٓ ضبزٔب٘ي ٔززْ ايزاٖ"ثٔ ٝزوش ٔٛسيمي ٚسارت فز ٚ ًٙٞارضبز اسالٔي.



ارائ ٝطزح ٌزز آٚري ٔٛسيمي ٔذٞجي ايزاٖ ثٔ ٝزوش ٔٛسيمي ٚسارت ارضبز.



ارائ ٝطزح ٕٞبيص ثزرسي تطجيمي ٔٛسيمي وزز ٞبي ايزاٖ  ٚتزوي. ٝ



ارائ ٝطزح سبذتبر پيطٟٙبزي ٔسيزيت ٔٛسيمي سبسٔبٖ ٔيزاث فزٍٙٞي.



ارائ ٝطزح فز ًٙٞضٙيساري ٔٛسيمي .ارائ ٝث ٝسبسٔبٖ فزٍٙٞي ٙٞزي ضٟززاري تٟزاٖ.



ارائ ٝطزح زٚر ٜآٔٛسش ٔزثيٍزي ٔٛسيمي وٛزن ٔجتٙي ثز ٔجٕٛع ٝاجزايي ٔٛسيمي ايزاٖ.ثٔ ٝزوش
ٔٛسيمي ٚسارت ارضبز.



ارائ ٝطزح طزاحي  ٚسبذت سبسٞبي ايزاٖ ثب رٚيىزز رٚس آٔس سبسي ٙٔ ٚبست سبسي ثزاي وٛزوبٖ
.ارائ ٝثٔ ٝزوش ٔٛسيمي ٚسارت ارضبز.



ارائ ٝطزح  ٚاجزاي رٚايبت ٌزٞٚي حزوت ٛٔ ٚسيمي تٛسط وٛزوبٖ  44-9سبَ ث ٝزفتز ٔٛسيمي
ٚسارت فز ٚ ًٙٞارضبز اسالٔي ٚ.زٟٞب طزح زيٍز و ٝتعسازي اس آٟ٘ب طي سبِٟبي ٌذضت ٝث ٝا٘جبْ
رسيس ٜا٘س  ٚيب زر حبَ ا٘جبْ ٔي ثبضٙس.

