
    

                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

 

سوریو  انورک  يرامیب  زا  یشان  یلیطعت  مایا  رد  كدوک  ياهدهم  هیرهش  عوضوم   : 

مارتحا مالس و  اب 

كدوک ياهدهم هیرهش  هبساحم  هوحن  صوصخ  رد  یناتـسا  مرتحم  ناراکمه  ددعتم  ياه  يریگیپ اه و  سامت هب  تیانع  اب 
انورک اب  هزرابم  یلم  داتس  تابوصم  سوریو و  انورک  يرامیب  رثا  رد  كدوک  ياهدهم یلیطعت  زا  یشان  هدمآ  دوجو  هب  طیارـش  رد 

: ددرگ یم لاسرا  مزال  مادقا  یهاگآ و  تهج  ریز  دراوم 

نیدلاو و نیبامیف  هدقعنم  كدوک ، ياهدـهم  رد  هبناج  همه لماکت  دـشر و  تامدـخ  تفایرد  دادرارق   3 هدام ساسا  رب  (1
.تسا  هدش  صخشم  دادرارق  تدم  تسویپ ،) ریوصت  ) كدوکدهم ریدم 

نیفرط زا  کـیره  هاـم ،) کـی  زا  شیب  یلیطعت  ) تلود يوس  زا  كدوک  ياهدـهم یلیطعت  ندـش  راد  همادا هب  هجوت  اـب  (2
.دنیامن  مادقا  دادرارق  نایاپ  هب  تبسن  هبقرتمریغ ) ثداوح  ) دادرارق هدام 9  قفو  دنناوت  یم ءایلوا ) كدوکدهم و  ) دادرارق

شیپ طیارـش  هب  هجوت  اب  دنناوت  یم نیدـلاو  نآ ،) هب  نداد  همتاخ  دادرارق و  خـسف  دراوم  ) دادرارق  8 هدام  2 دنب قباطم  (3
: ریز طیارش  اب  .دنیامن  مادقا  یتآ  ياه  هام يارب  دادرارق  خسف  هب  تبسن  هدمآ 

.دنیامن مالعا  كدوکدهم  تیریدم  هب  بوتکم  تروص  هب  ار  دوخ  میمصت  تسیاب  یم  - 

.دنشاب  یم یلبق  ياه  هام رد  كدوکدهم  هیرهش  تخادرپ  هب  مزلم  - 

رب دنشاب ، هدومن  تمدخ  هئارا  هدوب و  زاب  كدوک  ياهدهم  ینوناق ، مالعا  ساسا  رب  دنفسا  هام  زا  يزور  رد  یناتـسا  رد  رگا  -
زا هدافتـسا  هنیزه  هک  تسا  هدش  حیرـصت  دادرارق  هدام   1 هرصبت  ) .دشاب یم عنامالب  هام  دنفـسا  هیرهـش  تفایرد  دنب  نیمه  ساسا 

دازام تامدـخ  لماش  هیرهـش  نیا  تفایرد  تسا  یهیدـب  .ددرگ ) یم باسح  هام  کی  لداعم  هام  کـی  زا  رتمک  تروص  هب  تامدـخ 
.دشاب  یمن همانرب  قوف نینچمه  راهان و  هدعو ، نایم هناحبص ، تمدخ ، هفاضا  تاعاس  لماش 

، هدش مالعا  ياه  یلیطعت رثا  رد  كدوک  ياهدهم يارب  هدش  داجیا  يداصتقا   تالکـشم  هب  هجوت  اب  قوف  دراوم  هب  تیانع  اب 
نیا رد  رگیدکی  زا  ینابیتشپ  فاصنا و  لصا  تیاعر  نمـض  كدوک  ياهدـهم  زایتما  نابحاص  مرتحم و  ياه  هداوناخ تسا  هتـسیاش 

زا ات  تسا  نآ  یپ  رد  زین  یتسیزهب  نامزاس  .دنیامن  مادـقا  يرایمه  يراکمه و  هب  تبـسن  هدـمآ  دوجو  هب  ینارحب  ساسح و  طیارش 
.دیامن مادقا  ور  شیپ  ياه  هام رد  كدوک  ياهدهم  هرادا  رما  رد  لیهست  هب  تبسن  نآ  زا  رتارف  يا و  هناخترازو نورد  ياه  ینزیار قیرط 

.مناهاوخ     لاعتم  دنوادخ  زا  ار  امش  نوزفازور  قیفوت 
 

ییاباب دیعس 
ناناوجون ناکدوک و  روما  لکریدم 

 : همان 900/98/167987هرامش   

 : 1398/12/17خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

۱



   

: هب تشونور    

راضحتسا  تهج  یعامتجا  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

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

ناناوجون  ناکدوک و  روما  نواعم  یکاخ  دمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

كدوک   ياهدهم  يربهار  هعسوت و  هورگ  مرتحم  سیئر  یلوتم  شیورد  یلع  ياقآ  بانج 

 : همان 900/98/167987هرامش   

 : 1398/12/17خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

۲


