
    

                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

نامرد و تشادهب ، ترازو  يانورک  یبایزرادوخ  هناماس  رد  یشخبناوت  زکارم  نانکراک  زین  ششوپ و  تحت  ياه  هداوناخ  ناهاوخناوت و  تاعالطا  تبث  مازلا  عوضوم   : 

یکشزپ  شزومآ 

؛  مارتحا مالس و  اب 

هب اـــنورک  یکینورتـــکلا  یباـــیزرا  دوـــخ  يرگلاـــبرغ و  هناـــماس  يزادــــنا  هار  هـــب  تیاـــنع  اـــب 
روتـسد تسا  دنمـشهاوخ  یکـشزپ ، شزومآ  نامرد و  تشادـهب ، ترازو  طسوت       https://salamat .gov.ir سردآ  

يزور و هنابش  زا  معا  زکارم  هیلک  رد  لغاش  نانکراک  نامیقم و  نامزاس ، فده  ياه  هورگ  هیلک  تاعالطا  تبث  هب  تبـسن  دـییامرف 
مئالع دوجو  تروص  رد  هدیدرگ و  مادـقا  یناسر و  عالطا  قوف  ۀـناماس  رد  نامزاس  ششوپ  تحت  ياه  هداوناخ یمامت  زین  و  هنازور 

ناگدنریگ تمدخ  ةداوناخ  هب  روکذم  بتارم  یناسر  عالطا  .ددرگ  لمع  هناماس  رد  جردنم  تاروتسد  قباطم  روکذم ، دارفا  رد  يرامیب 
هناماس رد  دوخ  زکرم  ناگدنریگ  تمدخ  هیلک  تاعالطا  تبث  هب  فظوم  هک  يزور  هنابـش  زکارم  ناریدم  زین  لزنم و  رد  ناهاوخناوت  و 

.تسا یمازلا  دنشاب  یم  هدش  دای 

هب للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور  رتفد  طسوت  کمایپ  لاسرا  قیرط  زا  رکذـلا  قوف  عوضوم  تسا  رظن  رد  تسا  رکذ  نایاش 
.دوش یناسر  عالطا  هارمه  هرامش  ياراد  ناگدنریگ  تمدخ 

 

: 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 

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

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 

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  900/98/168765هرامش 

 : 1398/12/19خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 


