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دیس ، Ravi P. Agarwal، Mohammad K. Azarian  ) تیوضع یفرشا و  اضریلع  دیـس  يریبدرس 
نژیب ، Kinkar Chandra Das هشفرد ، اضردمحم  ، Alain Bretto دابآ ، دیب  زورهب  ریماباب ، یـضترم 

، یچحالصا زیگنچ   ، Mircea V. Diudea، Tomislav Doslic ، Wiesław A. Dudek زاود ،
Gyula O. H. Katona، G. Ali شنمناریا ، یلعدـمحم  ، Ivan Gutman رابت ، حتف  نیـسحمالغ 
Almantas Samalavicius ، Ruggero يدنمتداعـس ، سابع  ، Mansoori، Ottorino Ori

نسح ، Maria Santilli، Yongtang Shi، Kar Ping Shum ، Abraham A. Ungar
ناونعب يدارم ) سوریـس  هداز ، معنم  دـیجم  یفرـشا ، اضریلع  دیـس   ، Janez Žerovnik يرذآ ، یفـسوی 

: دش دیک  ات لیذ  تاکن  تیاعر  ًانمض  .دیدرگ  تقفاوم  هیریرحت  تأیه  ياضعا 

هیلوا مادقا  هدـنیآ  هام  تدـم 3  فرظ  یللملا  نیب  ربتعم  ياههاگیاپ  رد  هیرـشن  ندـش  هیاـمن  روظنمب 
.دوش لاسرا  نآ  شرازگ  دریگ و  تروص 

.دوش جرد  هیرشن  ياهتنا  یسراف  هدیکچ  رد  تالاقم  شریذپ  تفایرد و  خیرات 
.دوش فذح  دلج  يور  زا  هیریرحت  تئیه  ياضعا  تاصخشم 

.دوش حالصا  هیرشن  دلج  يور  گنر  ملق و  يدنب ، هحفص  پاچ ، تیفیک 
نویـسیمک هناـخریبد  هب  یکینورتـکلا  تروص  هب  مظنم  عقوم و  هب  هیرـشن  هرامـش  ره  زا  هخـسن  کـی 

.ددرگ لاسرا  یملع  تایرشن 
مولع و یناسر  عالطا  هقطنم يا  زکرم  هب  مظنم  عقوم و  هب  هیرشن  هرامش  ره  زا  یکینورتکلا  هخسن  کی 

.ددرگ لاسرا  ( ISC رد ندش  هیامن  تهج   ) يروانف
رابتعا وغل  عوضوم  هطوبرم ، زکارم  هب  لاـسرا  رد  هرامـش  ود  ریخأـت  اـی  عقوم و  هب  پاچ  مدـع  تروص  رد 

.دش دهاوخ  حرطم  نویسیمک  رد  هیرشن  یملع 
یـسررب نویـسیمک  دـییأت  هب  ًالبق  دـیاب  هیریرحت  تیئه  ياضعا  ریبدرـس و  باختنا  رد  رییغت  هنوگره 

.دوش هدناسر  یملع  تایرشن 
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، ناگدنـسیون نیب  تابتاکم  تاطابترا و  یـسرتسد ، رد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  تسا  يرورض 
تبسن تالاقم ، ییاهن  ات  هیلوا  شریذپ  لحارم  ندش  ینالوط  زا  يریگولج  نینچمه  نارواد و  هیرشن و 

تیاس يور  رب  یکینورتکلا  تروص  هب  هیرـشن  ياه  هرامـش  هیلک  راشتنا  یکینورتکلا و  هاگیاپ  داـجیا  هب 
.دنراد لوذبم  لجاع  مادقا  روکذم 
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
یفیرش نسحم 

روما يزیر  همانرب  يراذگ و  تسایس  رتفد  لکریدم 
یشهوژپ


