
    

                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

یتلودریغ  یتخانش  ناور  تامدخ  هرواشم و  زکارم  هژیو  دیووک 19 -  زا  تبقارم  يریگشیپ و  همانشخب  عوضوم   : 

؛  مارتحا مالس و  اب 

يریگ همه  لامتحا  هب  تیانع  اب  دیووک 19 " زا  تبقارم  يریگشیپ و   " عوضوم اب  خروم 98/11/27   هرامش 158800  همانشخب  وریپ      

يروضح یتخانش  ناور  تامدخ  هرواشم و  زکارم  رد  دیووک 19  زا  يریگشیپ  يدیلک  تاکن  رب  ینتبم  همانـشخب  نیا  انورک ، يرامیب 

 . تسا ناتسا  مرتحم  لک  ریدم  هدهع  رب  همانشخب  نیا  يارجا  نسح  رب  تراظن  زکارم و  هب  غالبا  تیلوئسم  هک  هدش  هیهت  یتلودریغ 

.دریگن تروص  راظتنا  نلاس  رد  عمجت  هاتوک و  راظتنا  نامز  تدم  ات  دوش  ماجنا  يرتشیب  هلصاف  اب  نیعجارم  هب  یهد  تبون  - ۱
انورک مئالع  هدهاشم  تروص  رد  لنسرپ  ای  نیعجارم  عاجرا  ییامنهار و  - ۲

.ددرگ تیاعر  عجارم  رواشم و  نیب  رتم  کی  لقادح  هلصاف  - ۳
.دنوش لیطعت  يوناث  عالطا  ات  ینامرد  يزاب  ياهقاتا  - ۴

.دوش دیکات  نآ  زا  جورخ  زا  سپ  زکرم و  هب  دورو  زا  لبق  ناکدوک  تسد   يوش  تسش و  رب  - ۵
.دوشن ماجنا  يوناث  عالطا  ات  ینامرد  هورگ  - ۶

یناور شجنس  ياهرازبا  تاعطق و  ندومن  ینوفعدض  - ۷
زکارم رد  ریرحتلا  مزاول  ینوفعدض  - ۸

.ددرگ يراددوخ  زکرم  رد  یشزومآ  ياه  هرود  هاگراک و  يرازگرب  زا  - ۹
طیارش اب  بسانتم  دناوت  یم  روظنم  نیدب  دشاب  لماعت  شدرگ و  رد  طیحم  رد  اوه  بولطم ،  تارارح  هجرد  ظفح  نمض  - ۱۰

.دوش هتشاذگ  زاب  همین  ای  زاب  اه  هرجنپ  ییاوه  بآ و 
نیعجارم لنسرپ و  سرتسد  رد  هفرس  هسطع و  نامز  رد  فرصم  يارب  ای  تروص  تسد و  ندرک  کشخ  تهج  لامتسد  - ۱۱

.دشاب
.دنشاب هتشادن  هارمه  کی  زا  شیب  نیعجارم  ناکمالا  یتح  - ۱۲

.دندرگ فاعم  تامدخ  هئارا  زا  دیاب  یگدروخامرس  هب  التبا  تروص  رد  یصصختریغ  یصصخت و  لنسرپ  هیلک  - ۱۳
.ددرگ مادقا  نیعجارم  هدافتسا  تهج  تسد  هدننک  ینوفعدض  يرپسا  بصن  هب  تبسن  زکارم  هیلک  رد  تسا  مزال  - ۱۴

.دوش ماجنا  تفیش  ره  رد  لیاسو  حوطس و  ندرک  ینوفعدض  تفاظن و  - ۱۵
.دشاب سرتسد  رد  نیعجارم  لنسرپ و  هدافتسا  تهج  فرصم  رابکی  ياه  ناویل  - ۱۶

 

هیرفن دمحم  رتکد 
ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 

 : همان  900/98/167034هرامش 

 : 1398/12/13خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

۱



: 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 

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 

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

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

 : همان  900/98/167034هرامش 

 : 1398/12/13خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

۲


