
                           
 

 ، جارس یفطصم  ياقآ  بانج  هیرفن ،  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  ایندیحو ،  دازهب  ياقآ  بانج 

مناخ راکرس  ینامیرب ،  ابیرف  رتکد  مناخ  راکرس  يزابهش ،  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

دیعس ياقآ  بانج  دیرف ،  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج  این ،  ناشخرد  ابیرف  رتکد 

ياقآ بانج  يدابآ ،  سیردا  سابع  ياقآ  بانج  وگ ،  یلع  دومحم  ياقآ  بانج  ییاباب ، 

يراتس نموه  ياقآ  بانج  ییارس ،  نموم  یمظاک  میهاربا  ياقآ  بانج  هداز ،  هلادبع  مساق 

اضرمالغرتکد ياقآ  بانج  امیسآ ،  دوعسم  ياقآ  بانج  هد ،  مظن  مظاک  رتکد  ياقآ  بانج  ، 

بانج یسابع ،  همطاف  رتکد  مناخ  راکرس  يدمحمدیس ،  يدهمدیس  ياقآ  بانج  رف ،  ییاضر 

مناخ راکرس  داژن ،  یمطاف  نیدلا  حالص  دیس  رتکد  ياقآ  بانج  یمیهاربا ،  دیعس  ياقآ 

 ، یبارحم ریما  سدنهم  ياقآ  بانج  هدازرفعج ،  شویراد  ياقآ  بانج  يرتشم ،  هناسفا 

ماسح رتکد  ياقآ  بانج  دادهب ،  يداه  ياقآ  بانج  يرایهلا ،  اورپ  سدنهم  مناخ  راکرس 

ياقآ بانج  ینیما ،  نیهاش  ياقآ  بانج  يریما ،  يدهمدمحم  ياقآ  بانج  همالع ،  نیدلا 

قیاقش مناخ  راکرس  يدمحمدیس ،  يدهمدیس  ياقآ  بانج  يدلاخ ،  یناوضر  داشرف 

 ، یعیجش اضردمحا  رتکد  ياقآ  بانج  هداز ،  مظاک  اضردمحم  ياقآ  بانج  هدازروهک ، 

راقفلاوذ ياقآ  بانج  هدازاضر ،  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج  فوطع ،  سابع  رتکد  ياقآ  بانج 

بانج یعیفر ،  ونیم  رتکد  مناخ  راکرس  یقداص ،  دمحمریم  يدهم  ياقآ  بانج  رهم ،  نادزی 

بانج یبوبر ،  یلع  ياقآ  بانج  ناقهد ،  اضر  ياقآ  بانج  هدس ،  یتارب  دیرف  رتکد  ياقآ 

 ، ییاضر نیمار  ياقآ  بانج  یشاک ،  زانهم  مناخ  راکرس  يدمحم ،  یبندمحم  رتکد  ياقآ 

رغصا یلع  ياقآ  بانج  يرسکبآ ،  یفسوی  جریا  ياقآ  بانج  ینیرحب ،  دیعس  ياقآ  بانج 
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يدمحا نسحم  ياقآ  بانج  داژن ،  نامحر 

روما رتفد  مرتحم  لکریدم  یشخبناوت ،  روما  مرتحم  نواعم  یتخانشناور ،  روما  هرواشم و  مرتحم  نواعم 

رتفد مرتحم  لکریدم  نیلولعم ،  يزاسدنمناوت  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  یتبقارم ،  یشخبناوت  زکارم 

نواعم نانز  ، هداوناخ و  يزاسدنمناوت  رتفد  مرتحم  لکریدم  یکشزپناوت ،  هنازور و  یشخبناوت  روما 

رتفد مرتحم  لکریدم  ناناوجون ،  ناکدوک و  روما  مرتحم  لکریدم  یعامتجا ،  روما  یگنهرف و  مرتحم 

هناخریبد مرتحم  لکریدم  یلام ،  روما  لکریدم  مرتحم و  باسحیذ  یعامتجا ،  ناگدید  بیسآ  روما 

رواشم روشک ،  يزاس  بسانم  يریگیپ  یگنهامه و  داتس  هناخریبد  مرتحم  سیئر  شنیزگ ،  يزکرم  تأیه 

درکلمع تیریدم  رتفد  لکریدم  سیئر و  مرتحم  رواشم  تسارح ،  يزکرم  رتفد  مرتحم  لکریدم  سیئر و 

رواشم ینابیتشپ ،  یناسنا و  يورین  مرتحم  لکریدم  للملا ،  نیب  روما  یمومع و  طباور  مرتحم  لک  ریدم  ، 

مرتحم لکریدم  ناوناب ،  روما  رد  سیئر  مرتحم  رواشم  نامزاس ،  یگنهرف  روما  تسرپرس  سیئر و  مرتحم 

نامرد همیب و  هناخریبد  مرتحم  سیئر  یقوقح ،  روما  مرتحم  لکریدم  عبانم ،  قیفلت  هجدوب و  رتفد 

 ، تاعالطا يروانف  رامآ و  مرتحم  نواعم  يرادا ،  لوحت  يزیر و  همانرب  مرتحم  نواعم  نایوجددم ، 

زکارم تاسسوم و  رب  تراظن  هعسوت و  رتفد  مرتحم  لکریدم  هکبش ،  تینما  تاطابترا و  مرتحم  نواعم 

شریذپ و زکرم  مرتحم  سیئر  روشک ،  نادنملاس  یلم  ياروش  هناخریبد  مرتحم  سیئر  یتلودریغ ، 

يزکرم هتسه  مرتحم  ریدم  ینابیتشپ ،  روما  مرتحم  تسرپرس  نامزاس ،  فده  ياههورگ  یگنهامه 

مرتحم ریدم  شیک ،  یتسیزهب  هرادا  مرتحم  سیئر  نارگراثیا ،  روما  رد  سیئر  مرتحم  رواشم  شنیزگ ، 

هزوح لک  ریدم  سیئر و  مرتحم  نیشناج  عبانم ،  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  لماع ،  ریغ  دنفادپ 

یتلودریغ و تاسسوم  ، یمدرم ياهتکراشم  روما  مرتحم  نواعم  يریگشیپ ،  هعسوت  مرتحم  نواعم  تسایر ، 

مرتحم لکریدم  یعامتجا ،  ياه  بیسآ  زا  يریگشیپ  رتفد  مرتحم  لکریدم  سلجمروما ،  يزاسدنمناوت و 

لاغتشا و مرتحم  لکریدم  دایتعا ،  نامرد  يریگشیپ و  مرتحم  لکریدم  اهتیلولعم ،  زا  يریگشیپ 

مرتحم لوئسم  سلجم ،  روما  مرتحم  لکریدم  نایوجددم ،  نکسم  رتفد  مرتحم  لکریدم  ینیرفآراک ، 

یمدرم ياهتکراشم  روما  رتفد  مرتحم  تسرپرس  نادنمراک ،  يرادا  تافلخت  هب  یگدیسر  تأیه  هناخریبد 

یتشهب دیهش  عمتجم  مرتحم  سیئر  دهشم ،  همئالا  نماث  عمتجم  یگنهرف  یشزومآ و  مرتحم  سیئر  ، 
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نباکنت رهاظم  نبا  بیبح  عمتجم  مرتحم  سیئر  رسلباب ،  یمیظع  دیهش  عمتجم  مرتحم  سیئر  دابآرزخ ، 

 ( داتس ) راک طیحم  تشادهب  هرود  يرازگرب  عوضوم  :  

؛  مارتحا مالس و  اب 

صوصخ رد  روشک  یمادختسا  يرادا و  نامزاس  خروم 99/1/19  هرامش 10934  همانشخب  هب  تیانع  اب 
اب هلباقم  یلم  داتـس  هسلج  نیمهدراهچ  هبوصم  دنب 14  ياتسار  رد  دنمشوه و  يراذگ  هلـصاف  هلحرم  زاغآ 

همان ریوصت  تسویپ  هب  يراک   ياه  طیحم  رد  ینمیا  یتشادـهب و  لکتورپ  تیاـعر  روظنم  هب  اـنورک   سوریو 
صوصخ رد  روشک  یمادختـساو  يرادا  نامزاس  یتلود  تیریدم  شزومآ  زکرم  خروم 99/1/23  هرامش 1/127 
شزومآ هناماس  قیرط  زا  یکینورتکلا  هویـش  هب   (( راک طیحم  تشادـهب  ینمیا و  یـشزومآ ((  هرود  يرازگرب 

هب طبریذ  نانکراک  هیلک  هب  یناسر  عالطا  راضحتـسا و  تهج  هراشالا  قوف  همان  رد  جردـنم  یکینورتکلا  ياه 
عوضوم یمومع  یلیمکت  یـشزومآ  ياه  هرود  ءزج  روکذـم  هرود  تسا  رکذ  ناـیاش.ددرگ  یم  لاـسرا  روضح 

.دشاب    یم  1386/7/8 خروم   هرامش 1803/90367  همانشخب 

 

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

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

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

یسابع دمحم  رتکد 

يرادا لوحت  تاطابترا و  تاعالطا ، يروانف  زکرم  سیئر 
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