
                                               
 

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 

ياقآ بانج  هدوتس ،  یناولهپ  يدهم  رتکد  ياقآ  بانج  شخباطع ،  دمحم  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  غیت ،  ناهج  هلازیزع  رتکد 

دازرف رتکد  ياقآ  بانج  يدارم ،  نسحم  رتکد  ياقآ  بانج  یخرهاش ،  نیما  رتکد  ياقآ  بانج  ینویجاح ،  اضریلع  رتکد 

قداصدمحمدیس رتکد  ياقآ  بانج  یمیهاربا ،  فاحص  لگرف  رتکد  مناخ  راکرس  يرای ،  مرک  رتکد  ياقآ  بانج  یهدرهوگ ، 

داژن یفشک 

 ، 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 ، 

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

 ، دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم  نارهت ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  رهشوب ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم 

 ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  تسرپرس  ناتسرل ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناردنزام ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم 

سراف ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

لاس 99  ناضمر  كرابم  هام  رد  یمدرم  ياه  تکراشم  بلج  ياه  هویش  مالعا  عوضوم   : 

؛  مکیلع مالس   

تاسلج  انورک ،  يرامیب  عویـش  هب  تیانع  اب  دناسر  یم  راضحتـسا  هب  هینابعـش  دایعاو  ون  لاس  کیربت  نمض  مارتحا ،  اب 
تکراشم بلج  روظنم  هب  اذل  دشن  دـهاوخن  ارجا  هتـشذگ  تاونـس  قبط  یتسیزهب  زکارم  زا  دـیدزاب  ناضمر و  كرابم  هاـم  داـتس 

قودنص یتنس ( ياه  هویـش  زا  هدافتـسا  اب  ناضمر ، كرابم  هامرد  یعامتجا  ياکرـش  ریاس  یقوقح و  یقیقح و  صاخـشا  یمدرم 

 : همان  900/99/2509هرامش 

 : 1399/1/20خیرات

درادتسویپ :
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 ، زوجم ياراد  يزاجم  ياه  هکبـش  نیون ( ياه  هویـش  و  ...و ) هرافکو  هیرطف  بلج  ياهتکاپ  ییاناوت ، هنارکـش  ياـه  مرف   ، تاقدـص
تروصرد   ...( تخادرپ و ياه  نشیکیلپا  ، pos ياه   هاگتسد  تنمیپ ،  لیابوم  زادرپدوخ ، ياه  هاگتـسد  یتنرتنیا ،  ياه  هاگرد 

ار رکذلا  قوف  یمدرم  ياهتکراشم  بلج  ياه  هویـش  زا  هویش  مادقا و 4  ...و دروبلیب   رتسوپ ،  امیـسو ، ادص  قیرط  زا  غیلبت  ناکما 
هب خـیرات 99/1/30  ات  تسویپ  مرف  حرـش  هب  درادار  يروضحریغ  تروص  هب  یقوقحو  یقیقح  صاخـشا  تکراشم  بلج  تیلباق  هک 

لیمکت مرف  کی  تسیاب  یم  ناتـسا  رد  یمدرم  تکراشم  بلج  هویـشره  مالعا  يارب  تسا  رکذ  هب  مزال.دـنیامن  لاسرا  تنواعم  نیا 
.ددرگ 

 

: هب تشونور     

ریگاو  ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  مرتحم  سیئر  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

یمدرم  ياهتکراشم  روما  رتفد  مرتحم  تسرپرس  ییاضر  نیمار  ياقآ  بانج 

یمدرم  ياهتکراشم  بلج  هعسوت و  روما  مرتحم  سانشراک  ینسحم  همطاف  مناخ  راکرس 

یمدرم  ياهتکراشم  ياروش  هناخریبد  مرتحم  سانشراک  يوسوم  دوواددیس  ياقآ  بانج 

یعامتجا  ياهتکراشم  هعسوت  مرتحم  سانشراک  يدعاس  هیرون  مناخ  راکرس 

یمدرم   ياهتکراشم  بلج  هعسوت و  مرتحم  سانشراک  یقارع  مجن  ایور  مناخ  راکرس 

رهم نادزی  راقفلاوذ 

یتلودریغ و تاسسوم  ، یمدرم ياهتکراشم  روما  نواعم 

سلجمروما يزاسدنمناوت و 

 : همان  900/99/2509هرامش 

 : 1399/1/20خیرات

درادتسویپ :
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