
    

                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم 

يراکددم  ياه  کینیلک  هژیو  انورک  زا  يریگشیپ  همانشخب  عوضوم   : 

؛  مارتحا مالس و  اب 

لامتحا شیازفا  هب  تیانع  اب  19 و  دیووک تبقارم  يریگشیپ و  عوضوم  خروم 1398/11/27  هرامش 900/98/158800  همانشخب  وریپ 

يراکددم ياه  کینیلک رد  يریگشیپ  دراوم   دیکات  رب  ینبم  همانشخب  نیا  یعامتجا  هزوح  فده  ياه  هورگرد انورک  يرامیب  هب  التبا 

رد نآ  يارجا  رب  تراظن  غالبا و  روتـسد  رودص  ددرگ و  یم دافیا  روضح  هب  یتسیزهب  ياه  عمتجم هیریخ و  ياه  هسـسوم یعامتجا ،

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

.دریگ ماجنا  فده  هعماج  هیلک  هب  يزاجم  ياضف  قیرط  زا  ینفلت و  تروص  هب  اه  یناسر عالطا  احیجرت  - ۱
شریذپ صوصخ  رد  ینامرد  یتشادـهب و  زکارم  اب  ناتـسا  ریگاو  ياه  يرامیب زا  يریگـشیپ  هتیمک  اب  یگنهامه  نمـض   - ۲

.دوش ماجنا  یگنهامه  دنا  هداد عالطا  یتسیزهب  هب  ار  هداوناخ  دوخ و  يرامیب  مئالع  هک  ینایوجددم 
.دوش يراددوخ  یهورگ  تاسلج  اه و  تسشن يرازگرب  زا  يرامیب  نیا  ندرک  شکورف  نامز  ات  - ۳
.دوش هتخادنا  ریخات  هب  يوناث  عالطا  ات  نامزاس  فده  هعماج  یهورگ  ياه  ترفاسم اهودرا و  - ۴

.دنشاب رادروخرب  یفاک  هیوهت  زا  تمدخ  هدنهد  هئارا  ياه  قاتا - ۵
تسد یسوبور و  زا  يراددوخ  اه ، تسد يوشتـسش  هوحن  رب  ینبم  یتشادهب  ياه  شزومآ يدرف  یـشزومآ  تاسلج  رد  - ۶

.دوش هداد  شزومآ  هدنریگ  تمدخ نیعجارم  هب  هریغ  نداد و 
.دشاب سرتسد  رد  یفاک  ییوشتسد  عیام  دشاب و  هدش  بصن  اه  ییوشتسد لحم  رد  تسد  يوشتسش  ياهرتسوپ  - ۷

.دریگ رارق  نیعجارم  سرتسد  رد  زکارم  رد  اه  تسد يوشتسش  داوم  احیجرت  - ۸
.دیامن هدافتسا  دوخ  یصخش  لیاسو  راکدوخ و  زا  احیجرت  نیعجارم  زا  کیره  - ۹

 

هیرفن دمحم  رتکد 
ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 

 : همان 900/98/163237هرامش   

 : 1398/12/4خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

۱



: هب تشونور    

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

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

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

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  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 

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

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

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

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

يریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  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 

 : همان 900/98/163237هرامش   

 : 1398/12/4خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

۲


