
                                               
 

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 

نامزاس  زکارم  میقم  نایوجددم  تمالس  زا  تنایص  شیوپ  عوضوم   : 

مکیلع مالس 

هک روشک  لک  رد  ناکدوک و ...  نادنملاس و  نالولعم ، يرادهگن  زکارم   دایز  دادعت  تیلاعف   هب  هجوت  اب    ً امارتحا       

یم هعماج  دارفا  نیرت  ریذپ  بیسآ  زا  هک   ) نامزاس فده  هعماج  هب  یناسر  تامدخ  لوغشم  يزور  هنابـش  تروص  هب 

 : همان  900/98/168476هرامش 

 : 1398/12/19خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
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لیاسو هب  زکارم  نیا  شالت  رپ  نیبقارم  ششوپ و  تحت  تیعمج  دیدش  زاین  انورک و  يرامیب  عویش  دنتسه  ، دنـشاب )

دوجو هب  زکارم  نیا  يارب  ار  يا  هدیدع  تالکـشم  لیاسو ، نیا  هیهت  ناکما  مدع  هدـننک و  ینوفعدـض  هدـنیوش و 

يرازگرب هب  تب  ـ ـسن دراد  رظن  رد  تنواعم  نیا  یمدرم  ياه  تکراـشم  رتفد  قوف  دراوم  هب  تیاـنع  تسا بـا  هدروآ 

زا یخرب  نیریخ و  يراکمه  اب  يرادهگن  زکارم  يارب  یتشادهب  مزاول  هدننک و  ینوفعدض  هدنیوش ، داوم  هیهت  شیوپ 

تـسا دنم  ـــ ـشهاوخ اذل  .دیامن  مادـقا  یمدرم  ياه  تکراشم  بلج  قیرط  زا  نینچمه  اه و  نامزاس  اه و  ناگرا 

رد مزال  يا  یگنها هـ ـ مه ینات ،  ــ سا ناراکمه  هیلک  لاعف  تکراشم  يزیر و  همانرب  نم  ــ دییامرف ض روت  ـــ ـسد

عمج يارب  هد  ــ ـش ماجنا  تاماد  ـ قا شرازگ  هتفریذ و  تروص پـ نات  ـــ ـسا رد  لیذ  ياه  هما  ـ نرب يارجا  صوصخ 

نیا يارب  تقو  عرـسا  رد  نامزاس  نارحب  تیریدـم  داتـس  نامزاس و  مرتحم  تساـیر  هب  هئارا  یباـیزرا و  يد ، ـ نب

.ددرگ لاسرا  تنواعم 

یناسر عالطا  يارب  یناتسا  ياه  هناسر  ریاس  ناتسا و  يامیس  ادص و  اب  یگنهامه  -

ناشیا تکراشم  بلج  نیریخ و  هب  کمایپ  لاسرا  -

یمدرم ياه  تکراشم  بلج  یناسر و  عالطا  يارب  يزاجم  یطیحم و  ياهاضف  تیفرظزا  هدافتسا   -

یتلودریغ زکارم  تاسسؤم و  ياه  تیفرظ  زا  هدافتسا  -

داوم دیلوت  هزوح  رد  لاعف  ياه  ناگرا  اهداهن و  تیفرظ  زا  هدافت  ـ سا اه و  تکر  ـ ـش عیان ،  ـ ـص تکرا  ـ ـشم بلج  -

هدننک ینوفعدض  هدنیوش و 

هرامش ، USSD مالعا کـد یمدرم ، ياه  تکراشم  بلج  يارب  مزال  ياهرازبا  اه و  تخاـسریز  يزا  ـ ـس هدا  ـ مآ -

 ... یتنرتنیا و هاگرد  ندوب  لاعف  ناتسا ، ياه  تکراشم  باسح  هب  طوبرم  يزاجم  تراک 

 

رهم نادزی  راقفلاوذ 

یتلودریغ و تاسسوم  ، یمدرم ياهتکراشم  روما  نواعم 

سلجمروما يزاسدنمناوت و 

 : همان  900/98/168476هرامش 

 : 1398/12/19خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
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: هب تشونور     

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

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

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یعیجش  اضردمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

يریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

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

یمدرم  ياهتکراشم  روما  رتفد  مرتحم  تسرپرس  ییاضر  نیمار  ياقآ  بانج 

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

یمدرم   ياهتکراشم  ياروش  هناخریبد  مرتحم  سانشراک  يوسوم  دوواددیس  ياقآ  بانج 

 : همان  900/98/168476هرامش 

 : 1398/12/19خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

۳


