
    

                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

یتسیزهب   نامزاس  يزور  هنابش  زکارم  رد  انورک  يرامیب  اب  هلباقم  يارب  تشادهب  تنواعم  يراکمه  عوضوم   :  

؛  مارتحا مالس و  اب 

یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب  ترازو  تشادهب  مرتحم  تنواعم  خروم 98/12/25  هرامش 22363  هبتاکم  تسویپ  هب 
تهج " یتسیزهب نامزاس  يزور  هنابـش  زکارم  رد  انورک  يرامیب  اب  هلباـقم  يارب  مزـال  تامادـقا   " عوضوم اـب  طـبریذ  يداـبم  اـب 

تشادـهب و تنواعم  زا  نامزاس  رمتـسم  ياه  يریگیپ  هب  هجوت  اب  .ددرگ  یم  دافیا  ناتروضح  مزال  يراکمه  یگنهامه و   ، راضحتسا
نامرد يرتسب و  رد  لیهست  صیخشت و   يریگشیپ ، صوصخ  رد  ناتسا  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  اب  يراکمه  لماعت و  تیمها  هبرظن 

داوم لیاسو و  یناسنا ، يورین  تازیهجت ، هنیمز  رد  زکارم  ياـهزاین  عفر  نیماـت و  نینچمه  شـشوپ و  تحت  ناگدـنریگ  تمدـخ 
مدـع تروص  رد  هتیمک  نیا  هب  شرازگ  لاسرا  رکذـلا و  قوف  همان  رد  جردـنم  داـفم  يارجا  هب  تبـسن  تسا  یـضتقم  یتشادـهب ، 

.ددرگ لوذبم  مزال  مادقا  يراکمه  
 

: 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 

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 

سلجمروما  يزاسدنمناوت و  یتلودریغ و  تاسسوم  ، یمدرم ياهتکراشم  روما  مرتحم  نواعم  رهم  نادزی  راقفلاوذ  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 

هیرفن دمحم  رتکد 
ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 
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