
    

ه ــ یحالصا
اه  ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لک  ناریدم 

میع  مالس 
رد مزال  تارییغت  یخرب  موزل  هب  تیانع  اب  خروم 1398/7/14 ، هرامش 900/98/93035  همانشخب  وریپ  مارتحا ، (ص) و  دم لآو  (ص)  دم تاوص   اب                                   

.دشاب  یم مادقا  لمع و  كالم  رضاح  همانشخب  دیامن  یم  دیکات  لیذ  تاحالصا  ماجنا  نمض  روکذم ، همانشخب  دافم 
 

هبوصم ربارب  يراج ، ياه  تیلاعف يزاس  فافـش عفانم و  ضراعت  تیریدم  رب  رتشیب  هچ  ره  دیکات  نمـض  نامزاس ، نالک  ياه  تسایس يارجا  ياتسار  رد 
.ددرگ لومعم  مزال  مادقا  لیذ  دراوم  ماجنا  هب  تبسن  دیئامرف  روتسد  تسا  یضتقم  خروم 98/6/12 ، نامزاس  نینواعم  ياروش  هسلج  نیمهدجه 

 
هدام هناگ  ياهدنب 13  رد  جردنم  یتسیزهب  زکارم  سیسأت  هناورپ  تیلاعف و  هناورپ  یلوصا ، تقفاوم  هنوگره  رودص  زا  همانشخب ، نیا  لاسرا  خیرات  زا  - 1

: ددرگ يراددوخ  لیذ  صاخشا  يارب  تلود  یلام  تاررقم  زا  یشخب  میظنت  نوناق   26
 

يداتس لک  ناریدم  نیرواشم  نینواعم و  یناتسا ، يداتس و  لک  ناریدم  نامزاس ، نینواعم  نارواشم  سییر و  نارواشم  نامزاس ، نینواعم  سییر و          
، هطوبرم ناسانشراک  نواعم و  تسارح ، لکریدم  لوئسم ، ناسانشراک  رظان و  ناسانشراک  ناشیا ، نینواعم  اه و  ناتسرهش یتسیزهب  ياسور  یناتسا ، و 
، درکلمع تیریدم  ناسانـشراک  نالوئسم و  لاغتـشا ، یلام و  يرادا  ياه  دـحاو  ياسور  هطوبرم ، ناسانـشراک  نواعم و  درکلمع ، تیریدـم  لکریدـم 

روشک رسارس  یتسیزهب  رد  اهنآ  ناسانشراک  یقوقح و  روما  نالوئسم  هطوبرم و  ناسانشراک  یقوقح و  لکریدم  تسارح ، ناسانشراک  نالوئسم و 
 

زایتما يراذگاو  هب  تبسن  دیاب  دنراد ، ار  روشک  یتسیزهب  ای  هطوبرم و  ناتـسا  یتسیزهب  زا  تیلاعف  زوجم  رـضاح  لاح  رد  رکذلا  قوف دارفا  هچنانچ  - 2
رد مادقا و  دنا ، هدیسر تبث  هب  همانشخب  نیا  غالبا  خیرات  زا  لبق  هک  يا  هیریخ تاسسؤم  هب  هام ، تدم 3  فرظ  رثکادـح  دوخ ، تیلاعف  لاح  رد  زکرم 

.دنیامن  يریگ  هرانک روکذم  ياه  تمس زا  تسیاب  یم زکرم  يراذگاو  هب  لیامت  مدع  تروص 
 

، ءانما تئیه  رد  هچنانچ  هدوب و  عونمم  لماعریدم  هریدم و  تأیه  انما ، تأیه  بلاق  رد  هیریخ  تاسسؤم  رد  ( 1  ) دنب رد  هراشا  دروم  دارفا  تیوضع  - 3
.دنیامن يریگ  هرانک روکذم  تیوضع  زا  تسیاب  یم دنراد  تیوضع  هیریخ  تاسسؤم  ای  هسسؤم  لماعریدم  ای  هریدم و  تئیه 

 
( یقوقح ای  یقیقح  زکارم   ) یتلودریغ زکارم  رد  یتامدـخ و )...  يرادا ، یـصصخت ،  ) تیلاـعف هنوگره  زا  تسیاـب  یم ( 1  ) دـنب رد  هراشا  دروم  دارفا  - 4

.دنیامن يراددوخ  تقو  هراپ ای  تقو و  مامت  تروص  هب  ینف ، لوئسم  ناونع  تحت  یتسیزهب  نامزاس 
 

.دشاب  یم عونمم  رسمه  رتخد و  رسپ ، ردارب ، رهاوخ ، ردام ، ردپ ، لماش  دنب 1  رد  هدشرکذ  دارفا  کی  هجرد  ناگتسب  يارب  زوجم  رودص  - 5
 

.ددرگ  یم یقلت  نکی  مل  ناک  خروم 1392/2/17  هرامش 700/92/15422  همان  همانشخب ، نیا  غالبا  خیرات  زا  - 6
       

رد يداتس و  مرتحم  ناریدم  نینواعم و  هدهع  هب  روشک  حطس  رد  همانشخب  نیا  يارجا  نسح  رب  تراظن  تیلوئـسم 
.دشاب یم یناتسا  مرتحم  لک  ناریدم  هدهع  هب  اه  ناتسا حطس 

 
مرتحم نواعم  تسارح و  يزکرم  رتفد  مرتحم  ریدم  زا  لکـشتم  درکلمع  تیریدم  رتفد  مرتحم  لکریدم  یتسرپرـس  هب  يا  هتیمک تسا  رکذ  هب  مزال    

تشاد و دـنهاوخ  هدـهع  رب  ار   همانـشخب  نیا  دافم  يارجا  رب  یلاع  تراظن  تیلوئـسم  نامزاس ، سلجم  روما  يزاسدـنمناوت و  یمدرم  ياه  تکراشم
dv دنیامن. لاسراروکذم  هتیمک  هب  ههام  هس  ياه  هرود  رد  ار  همانشخب  نیا  يارجا  دنور  زا  یشرازگ  یناتسا  مرتحم  لک  ناریدم  تسا  يرورض 

 

اناد يدابق  دیحو  رتکد 
نامزاس سیئر  ریزو و  نواعم 

 : همان  900/98/93770 هرامش 

 :  1398/7/15 خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
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: هب تشونور    

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

یعامتجا  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

يرادا  لوحت  تاطابترا و  تاعالطا ، يروانف  زکرم  مرتحم  سیئر  یسابع  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یعیجش  اضردمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

يریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

سلجمروما  يزاسدنمناوت و  یتلودریغ و  تاسسوم  ، یمدرم ياهتکراشم  روما  مرتحم  نواعم  رهم  نادزی  راقفلاوذ  ياقآ  بانج 

درکلمع  تیریدم  رتفد  لکریدم  سیئر و  مرتحم  رواشم  هد  مظن  مظاک  رتکد  ياقآ  بانج 

یلنسرپ  تسارح  مرتحم  نواعم  يدسا  دمحا  ياقآ  بانج 

للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور  مرتحم  لک  ریدم  امیسآ  دوعسم  ياقآ  بانج 

شنیزگ  يزکرم  تأیه  هناخریبد  مرتحم  لکریدم  هداز  هلادبع  مساق  ياقآ  بانج 

ناوناب  روما  رد  سیئر  مرتحم  رواشم  یسابع  همطاف  رتکد  مناخ  راکرس 

نینواعم  ياروش  ریبد  ییارجا و  روما  رد  سیئر  مرتحم  رواشم  ربش  رظتنم  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 

نامزاس   فده  ياههورگ  یگنهامه  شریذپ و  زکرم  مرتحم  سیئر  يریما  يدهمدمحم  ياقآ  بانج 

 : همان  900/98/93770 هرامش 

 :  1398/7/15 خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
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