
                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم 

یعامتجا   سناژروا  ناگدید و  بیسآ روما  زکارم  هژیو  دیووک 19 - تبقارم  يریگشیپ و  لمعلاروتسد  همانشخب و  عوضوم   : 

؛  مارتحا مالس و  اب 

شیازفا هب  تیانع  اـب  دیووک 19 و  تبقارم  يریگـشیپ و  عوضوم  خروم 1398/11/27  هرامش 900/98/158800  همانشخب  وریپ      

تاـکن رب  ینبم  همانـشخب  نـیا  یعاـمتجا ، ناگدـید  بیــسآ  هزوـح  فدـه  ياـه  هورگرد اـنورک  يراـمیب  هـب  ـالتبا  لاـمتحا 

دیکأت روظنم  هب  یعامتجا ؛ سناژروا  یعامتجا و  ناگدید  بیسآ  زکارم  هژیو  دیدج ) يانورک  دیووک 19 (  لرتنک  زا  يریگشیپ  يدیلک 

دروم قوف  زکارم  رد  نآ  يارجا  رب  تراظن  غالبا و  روتـسد  رودـص  هدومن و  دافیا  دوجوم ؛ طیارـش  اب  بسانتم  طباوض  يارجا  نسح  رب 

.تسا ناتسا  مرتحم  لکریدم  اب  همانشخب  نیا  يارجا  نسح  تیلوئسم  .تسا  راظتنا 

( یعامتجا سناژروا  زکرم   ) نارحب رد  هلخادم  زکرم  تقوم  يرادهگن  شخب 

راتسرپ ای  کشزپ  طسوت  دورو  ودب  رد  زکارم  تقوم  يرادهگن  شخبرد  ناگدنوش  شریذپ  ینیلاب  هنیاعم  ای  تیزیو 
عرسا رد  یسفنت ) تالکـشم  بت ،  هفرـس ،   ) يرامیب مئالع  هدهاشم  تروص  رد  ینامرد  زکارم  هب  هدش  شریذپ  دارفا  لاقتنا 

تقو
یعافد متـسیس  تیوقت  يارب  کشزپ ) رظن  اب   ) مزال ياه  نیماتیو  يواح  ییاذـغ  عبانم  مرگ و  تاعیام  نداد  رارق  رایتخا  رد 

تقوم يرادهگن  شخب  رد  دارفا  ندب 
زور لوط  رد  زکرم  يرادا  شخب  تقوم و  يرادهگن  شخب  لماک  رمتسم و  ینوفعدض 

رد تقوم  يرادهگن  شخب  تیلاعف ) باوخ و  ياضف   ) ناگدنریگ تمدخ  رتم ؛ کی  زا  شیب  يرثکادح ؛ هلصاف  تیاعر  رب  دیکات 
ناکما تروص 

تقوم يرادهگن  شخب  رد  ناگدنریگ  تمدخ  لنسرپ و  هب  يدرف  تشادهب  تیاعر  شزومآ 
تقوم يرادهگن  شخب  زکرم و  رد  نآ  بصن  یتشادهب و  تاکن  اه و  تسد  نتسش  هوحن  تلفمپ  رنب و  هیهت 

تقوم يرادهگن  شخب  ياراد  زکارم  رد  یناروتسر  ياهاذغ  زا  هدافتسا  مدع 
تقوم يرادهگن  شخب  نیعجارم  لنسرپ و  تهج  اهنآ  کیکفت  یصخش و  مزاول  زا  هدافتسا  رب  دیکات 

ناکما تروص  رد  راتسرپ  کشزپ و  طسوت  تقوم  يرادهگن  شخب  رد  ناگدنریگ  تمدخ  هنازور  یمومع  تانیاعم  ماجنا 

 : یعامتجا سناژروا  ياه  تیلاعف  ریاس  رد 

هیاپ ياه  لولحم زا  هدافتـسا  اب  يراک  تفیـش  نایاپ  عورـش و  یعامتجا  سناژروا  نفلت  طـخ  تازیهجت  ندومن  ینوفعدـض 
 ...( رتویپماک و نفلت ،  ) لکلا

ناسانـشراک نیعجارم و  هرواشم  رارقتـسا و  لحم  هدننار و  نیباک  زا  معا  وردوخ  لخاد  ياضف  رمتـسم  ندومن  ینوفعدـض 
يراک تفیش  رییغت  تیرومام و  ره  زا  سپ  هژیوب 

ناگدـنریگ و تمدـخ  هدافتـسا  تهج  یعامتجا  سناژروا  ياهوردوخ  رد  فرـصم  راب  کی  شکتـسد  کـسام و  نداد  رارق 
ناگدنریگ تمدخ  لاقتنا  اه و  تیرومام  ماجنا  رد  ناسانشراک 

نارحب عفر  ات  یعامتجا  تامدخ  ياه  هاگیاپ  زکرم و  رد  یشزومآ  ياه  هرود  تاسلج و  يرازگرب  مدع 
ای ینامرد  زکارم  هب  یعامتجا  تامدـخ  ياههاگیاپ  ای  یعامتجا  سناژروا  زکارم  هب  هدـننک  هعجارم  دارفا  عاجرا  ییامنهار و 

انورک سوریو  مئالع  هدهاشم  تروص  رد  هب 115  عالطا 
تامدخ ياه  هاگیاپ  رد  اه  هلحم  نینکاس  هب  یعامتجا  يدرف و  تشادـهب  تیاعر  صوصخ  رد  يزاسهاگآ  ياه  تیلاعف هیارا 

یعامتجا
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۱



    

ریغ ياههاگ  تنوکس  قطانم و  رد  نینکاس  هب  هدننک   ینوفعدض  داوم  شکتـسد و  کسام و  عیزوت  تفایرد و  تهج  ینزیار 
یمسر

تمدـخ اب  هلخادـم  ياه  لحم  ریاس  وردوخ و  نورد  لزانم ، رد  روضح  نامز  رد  رتم ) کی  لقادـح   ) نکمم هلـصاف  تیاعر 
رایس تامدخ  ياه  میت  ناسانشراک  طسوت  اه و  ...  هداوناخ  ناگدنریگ و 

یعامتجا سناژروا  لنسرپ  طسوت  اه  تسد  ررکم  يوشتسش  تهج  زکارم  رد  هدنیوش  داوم  نداد  رارق  سرتسد  رد 
یم مالعا  روشک  یمسر  ياه  هناسر  قیرط  زا  نامرد  تشادهب و  ترازو  نیلوئسم  قیرط  زا  هک  یتشادهب  تاکن  ریاس  هب  هجوت 

.ددرگ
....و تمالـس  هناخ  نابایخ ، راک و  ناکدوک  زکارم  زا  معا  يزور   هنابـش  یتماقا و  زکارم  ناگدنریگ  تمدـخ  ناونع  چـیه  هب 

.دنوشن لقتنم  رگید  ياه  ناتسا  ای  ناتسا و  نورد  رد  روشک  یتسیزهب  ناگدید  بیسآ  روما  رتفد  یگنهامه  نودب   
 

: هب تشونور    

نامزاس  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم  اناد  يدابق  دیحو  رتکد  ياقآ  بانج 

تسایر  هزوح  لک  ریدم  سیئر و  مرتحم  نیشناج  فوطع  سابع  رتکد  ياقآ  بانج 

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

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

يریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یعیجش  اضردمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

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

نامزاس  تسایر  مرتحم  رواشم  ربش  رتکد  ياقآ  بانج 

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

تسارح  يزکرم  رتفد  مرتحم  لکریدم  سیئر و  رواشم  يراتس  نموه  ياقآ  بانج 

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

یکشزپناوت  هنازور و  یشخبناوت  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  ینامیرب  ابیرف  رتکد  مناخ  راکرس 

یشخبناوت  کمک  لیاسو  تازیهجت  یکشزپ ، ناوت  مرتحم  سانشراک  یغاد  هرق  هجیدخ  رتکد  مناخ  راکرس 

ناناوجون  ناکدوک و  يزاسدنمناوت  تبقارم و  هورگ  مرتحم  سیئر  یگیبریم  منبش  رتکد  مناخ  راکرس 

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

هیرفن دمحم  رتکد 
ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 

 : همان  900/98/163234هرامش 

 : 1398/12/4خیرات

درادنتسویپ :
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