
                                               
 

یتمه ارهز  مناخ  راکرس  داشرف ،  هیضرم  رتکد  مناخ  راکرس  يراتس ،  دازهب  رتکد  ياقآ  بانج  رویرف ،  دیعس  رتکد  ياقآ  بانج 

 ، داژن برع  یلع  ياقآ  بانج  ینابرق ،  لیعامسا  ياقآ  بانج  روپدزیا ،  اضریلع  ياقآ  بانج  یثراو ،  اضریلع  ياقآ  بانج  ، 

ياقآ بانج  یشیرق ،  حابصدیس  ياقآ  بانج  هداز ،  قداص  سابع  ياقآ  بانج  فسویروپ ،  اضردیمح  رتکد  ياقآ  بانج 

ياقآ بانج  ینیما ،  ارهز  مناخ  راکرس  يرافغ ،  میهاربا  رتکد  ياقآ  بانج  ربجنر ،  نیسحمالغ  ياقآ  بانج  دنولا ،  اضردیمح 

 ، يردیح هلادسا  ياقآ  بانج  هدازروهک ،  قیاقش  مناخ  راکرس  دار ،  قیدص  اضرمالغ  ياقآ  بانج  يرادیق ،  يدمحم  دمحم 

ياقآ بانج  داژن ،  يوحن  نیسح  رتکد  ياقآ  بانج  يدمحم ،  هموصعم  مناخ  راکرس  یندم ،  ناوضر  همطاف  رتکد  مناخ  راکرس 

بانج شخباطع ،  دمحم  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  غیت ،  ناهج  هلازیزع  رتکد  ياقآ  بانج  داژن ،  یفشک  قداصدمحمدیس  رتکد 

ياقآ بانج  یخرهاش ،  نیما  رتکد  ياقآ  بانج  ینویجاح ،  اضریلع  رتکد  ياقآ  بانج  هدوتس ،  یناولهپ  يدهم  رتکد  ياقآ 

فاحص لگرف  رتکد  مناخ  راکرس  يرای ،  مرک  رتکد  ياقآ  بانج  یهدرهوگ ،  دازرف  رتکد  ياقآ  بانج  يدارم ،  نسحم  رتکد 

یمیهاربا

 ، ناهفصا ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  لیبدرا ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

مرتحم لکریدم  نانمس ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  نیوزق ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  مالیا ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

 ، يوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب 

لکریدم نادمه ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناتسدرک ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  نامرک ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

مرتحم لکریدم  يزکرم ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناتسلگ ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناگزمره ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم 

ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  شیک ،  یتسیزهب  هرادا  مرتحم  سیئر  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناجنز ،  ناتسا  یتسیزهب 

ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  يرایتخب ،  لاحمراهچ و  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  تسرپرس  هاشنامرک ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم  زربلا ، 

دزی ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  سراف ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  تسرپرس  نالیگ ، 

مرتحم لک  ریدم  نارهت ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  رهشوب ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم  مق ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ، 

تسرپرس ناتسرل ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناردنزام ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم  دمحا ،  ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یتسیزهب 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم 

انورک  سوریو  هب  التبا  اب  هلباقم  روظنم  هب  یشخبناوت  یکشزپ  ياه  نویسیمک  رد  مزال  تامادقا  عوضوم   :  

؛  مارتحا مالس و  اب 

ریذپان  بانتجا  تاعجارم  زین  انورک و  سوریو  هب  التبا  اب  هلباقم  روظنم  هب  هناریگشیپ   تالخادم  ماجنا  ترورض  هب  هجوت  اب 
یشخبناوت  یکشزپ  ياهنویـسیمک  يرازگرب  لحم  رد  لیذ  تامادقا  ماجنا  یـشخبناوت ، یکـشزپ  ياهنویـسیمک  هب  یـضاقتم  دارفا 

: تسا یمازلا 

 : همان  900/98/162425هرامش 

 : 1398/12/3خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

۱



      

ياه نویـسیمک  ياضعا  ناعجارم و  يارب  یـشخبناوت  یکـشزپ  نویـسیمک  يرازگرب  لحم  رد  بسانم  هیوهت  يرارقرب  -1
روکذم

روکذم ياه  نویسیمک  يرازگرب  لحم  رد  نانآ  ماحدزا  زا  زیهرپ  ناعجارم و  هب  مظنم  یهد  تبون  -2

.ناعجارم دورو   ودب   رد  کسام  هدننک و  ینوفع  دض  داوم  زا  هدافتسا  -3

.یکشزپ نویسیمک  هسلج  نیح  یبایزرا و  نیح  رد  شکتسد  کسام و  زا  یکشزپ  نویسیمک  ياضعا  هدافتسا  -4

.دنراد یمسج  یبایزرا  هب  زاین  هک  یناعجارم  يارب  فرصم  رابکی  شکتسد  هفحلم و  زا  هدافتسا  -5

ناتسرهش یتسیزهب  هرادا  ناصصختم و  هب  ناعجارم  دروم  یب  تاعاجرا  زا  زیهرپ  -6

( ...و پوکسوتا  یشوگ - یصیخشت ( ياهرازبا  ندرک  ینوفعدض  -7

ینامرد زکارم  هب  كوکشم  دراوم  عاجرا  -8

.تسا ناتسا  مرتحم  لکریدم  اب  همانشخب  نیا  يارجا  نسح  تیلوئسم 

 

 

: 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 

نیلولعم  يزاسدنمناوت  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  يزابهش  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

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

یتبقارم  یشخبناوت  زکارم  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  جارس  یفطصم  ياقآ  بانج 

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

هیرفن دمحم  رتکد 

ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 

 : همان  900/98/162425هرامش 

 : 1398/12/3خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

۲


