
                           
 

رتکد مناخ  راکرس  يراتس ،  دازهب  رتکد  ياقآ  بانج  رویرف ،  دیعس  رتکد  ياقآ  بانج 

ياقآ بانج  یثراو ،  اضریلع  ياقآ  بانج  یتمه ،  ارهز  مناخ  راکرس  داشرف ،  هیضرم 

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

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

رتکد ياقآ  بانج  ربجنر ،  نیسحمالغ  ياقآ  بانج  دنولا ،  اضردیمح  ياقآ  بانج  یشیرق ، 

بانج يرادیق ،  يدمحم  دمحم  ياقآ  بانج  ینیما ،  ارهز  مناخ  راکرس  يرافغ ،  میهاربا 

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

رتکد ياقآ  بانج  يدمحم ،  هموصعم  مناخ  راکرس  یندم ،  ناوضر  همطاف  رتکد  مناخ  راکرس 

دمحم یلع  رتکد  ياقآ  بانج  غیت ،  ناهج  هلازیزع  رتکد  ياقآ  بانج  داژن ،  يوحن  نیسح 

ینویجاح اضریلع  رتکد  ياقآ  بانج  هدوتس ،  یناولهپ  يدهم  رتکد  ياقآ  بانج  شخباطع ، 

رتکد ياقآ  بانج  يدارم ،  نسحم  رتکد  ياقآ  بانج  یخرهاش ،  نیما  رتکد  ياقآ  بانج  ، 

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

داژن یفشک  قداصدمحمدیس  رتکد  ياقآ  بانج  یمیهاربا ، 

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

یتسیزهب مرتحم  لکریدم  مالیا ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناهفصا ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم 

ناسارخ ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  نانمس ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  نیوزق ،  ناتسا 

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

لکریدم ناتسدرک ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  نامرک ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  يوضر ، 

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

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

ناتسا یتسیزهب  مرتحم  تسرپرس  هاشنامرک ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم  زربلا ،  ناتسا  یتسیزهب 

ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  نالیگ ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  يرایتخب ،  لاحمراهچ و 

 ، مق ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  دزی ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم  ناتسچولب ،  ناتسیس و 

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

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

مرتحم لکریدم  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  تسرپرس  ناتسرل ،  ناتسا  یتسیزهب 

سراف ناتسا  یتسیزهب 

دیوک 19  زا  تبقارمو  يریگشیپ  یشزومآ  هرود  عوضوم  :  

؛  مارتحا مالس و  اب 

هب رظن  نامزاس و  ریگاو  ياهیرامیب  زا  يریگـشیپ  هتیمکرد  هذـختم  تامیمـصت  هب  تیانع  اـب 

سوریو هب  التبا  لرتنک  يریگ و  ـ ـشیپ هنیمز  رد  مرتحم  ناراـکمه  تاـعالطا  شیازفا  ترورض 

نیا اب  طـبترم  یمومع  ـی  ـشزومآ هرود  تـسا  رظن  رد  ( ، دـیدج ياـنورک  سوریو  دیئوک 19 ( 

تسا دنم  ـ ـشهاوخ اذل  .ددرگ  رازگرب  نامزاس  نانکراک  هیلک  تهج  يزاجم  هویـش  هب  عوضوم  

خیرات 98/12/21 رد  ، تسویپ یشزومآ  يوتحم  هعلاطم  نمض  مرتحم  ناراکمه  دیئامرف  روتسد 

.دنیامن  تکرش  هطوبرم  نومزآ  رد  یلا 16  تعاس 8  زا  شزومآ  هناماس  قیرط  زا 

 

: هب تشونور     
یتخانشناور  روما  هرواشم و  مرتحم  نواعم  ایندیحو  دازهب  ياقآ  بانج 

یناریما نیسح 

ینامزاس ياهراتخاس  شهوژپ و  شزومآ ، نواعم 
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یتخانشناور  روما  هرواشم و  مرتحم  نواعم  ایندیحو  دازهب  ياقآ  بانج 

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

یتبقارم  یشخبناوت  زکارم  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  جارس  یفطصم  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 

نانز  هداوناخ و  يزاسدنمناوت  رتفد  مرتحم  لکریدم  این  ناشخرد  ابیرف  رتکد  مناخ  راکرس 

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

ناناوجون  ناکدوک و  روما  مرتحم  لکریدم  ییاباب  دیعس  ياقآ  بانج 

یعامتجا  ناگدید  بیسآ  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  وگ  یلع  دومحم  ياقآ  بانج 

یلام  روما  لکریدم  مرتحم و  باسحیذ  يدابآ  سیردا  سابع  ياقآ  بانج 

شنیزگ  يزکرم  تأیه  هناخریبد  مرتحم  لکریدم  هداز  هلادبع  مساق  ياقآ  بانج 

روشک  يزاس  بسانم  يریگیپ  یگنهامه و  داتس  هناخریبد  مرتحم  سیئر  ییارس  نموم  یمظاک  میهاربا  ياقآ  بانج 

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

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

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

ینابیتشپ  یناسنا و  يورین  مرتحم  لکریدم  رف  ییاضر  اضرمالغرتکد  ياقآ  بانج 

نامزاس  یگنهرف  روما  تسرپرس  سیئر و  مرتحم  رواشم  يدمحمدیس  يدهمدیس  ياقآ  بانج 

ناوناب  روما  رد  سیئر  مرتحم  رواشم  یسابع  همطاف  رتکد  مناخ  راکرس 

عبانم  قیفلت  هجدوب و  رتفد  مرتحم  لکریدم  یمیهاربا  دیعس  ياقآ  بانج 

یقوقح  روما  مرتحم  لکریدم  داژن  یمطاف  نیدلا  حالص  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 

نایوجددم  نامرد  همیب و  هناخریبد  مرتحم  سیئر  يرتشم  هناسفا  مناخ  راکرس 

يرادا  لوحت  يزیر و  همانرب  مرتحم  نواعم  هدازرفعج  شویراد  ياقآ  بانج 

ینامزاس  ياهراتخاس  شهوژپ و  شزومآ ، مرتحم  نواعم  یناریما  نیسح  ياقآ  بانج 

تاعالطا  يروانف  رامآ و  مرتحم  نواعم  یبارحم  ریما  سدنهم  ياقآ  بانج 

هکبش  تینما  تاطابترا و  مرتحم  نواعم  يرایهلا  اورپ  سدنهم  مناخ  راکرس 

یتلودریغ  زکارم  تاسسوم و  رب  تراظن  هعسوت و  رتفد  مرتحم  لکریدم  دادهب  يداه  ياقآ  بانج 

روشک  نادنملاس  یلم  ياروش  هناخریبد  مرتحم  سیئر  همالع  نیدلا  ماسح  رتکد  ياقآ  بانج 

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

ینابیتشپ  روما  مرتحم  تسرپرس  ینیما  نیهاش  ياقآ  بانج 

شنیزگ  يزکرم  هتسه  مرتحم  ریدم  يدلاخ  یناوضر  داشرف  ياقآ  بانج 

نارگراثیا  روما  رد  سیئر  مرتحم  رواشم  يدمحمدیس  يدهمدیس  ياقآ  بانج 

لماع  ریغ  دنفادپ  مرتحم  ریدم  هداز  مظاک  اضردمحم  ياقآ  بانج 

عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یعیجش  اضردمحا  رتکد  ياقآ  بانج 
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تسایر  هزوح  لک  ریدم  سیئر و  مرتحم  نیشناج  فوطع  سابع  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 

یعامتجا  ياه  بیسآ  زا  يریگشیپ  رتفد  مرتحم  لکریدم  یقداص  دمحمریم  يدهم  ياقآ  بانج 

اهتیلولعم  زا  يریگشیپ  مرتحم  لکریدم  یعیفر  ونیم  رتکد  مناخ  راکرس 

دایتعا  نامرد  يریگشیپ و  مرتحم  لکریدم  هدس  یتارب  دیرف  رتکد  ياقآ  بانج 

ینیرفآراک  لاغتشا و  مرتحم  لکریدم  ناقهد  اضر  ياقآ  بانج 

نایوجددم  نکسم  رتفد  مرتحم  لکریدم  یبوبر  یلع  ياقآ  بانج 

سلجم  روما  مرتحم  لکریدم  يدمحم  یبندمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

نادنمراک  يرادا  تافلخت  هب  یگدیسر  تأیه  هناخریبد  مرتحم  لوئسم  یشاک  زانهم  مناخ  راکرس 

یمدرم  ياهتکراشم  روما  رتفد  مرتحم  تسرپرس  ییاضر  نیمار  ياقآ  بانج 

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