
                                               
 

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 

 ( انورک ) زکارم یبایزرا  دوخ  تسیل  کچ  ییاهن  هخسن  عوضوم   : 

؛  مارتحا مالس و  اب 

ياه لکتورپ  يارجا  یبایزرا  یـسرزاب و  هورگراـک  لیکـشت  رب  ینبم  خروم 99/01/19   هرامـش 900/99/2393  همان  وریپ 

مرف لیمکت  هب  تبـسن  تسا  دنمـشهاوخ  .ددرگ  یم  لاسرا  تسویپ  هب  زکارم  یبایزرا  دوخ  تسیل  کچ  همان و  هویـش  نامزاس ،  یتشادهب 

.دیئامرف   رداص  یضتقم  روتسد  یتسویپ  همان  هویش  قبط  روکذم 

 : همان  900/99/3361هرامش 

 : 1399/1/23خیرات
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: هب تشونور     

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

تاعالطا  يروانف  رامآ و  مرتحم  نواعم  یبارحم  ریما  سدنهم  ياقآ  بانج 

درکلمع  تیریدم  رتفد  مرتحم  نواعم  راطقا  داهرف  رتکد  ياقآ  بانج 

رامآ  هورگ  مرتحم  سیئر  روپ  یلق  دیمح  ياقآ  بانج 

نادنملاس  یشخبناوت  هورگ  مرتحم  سیئر  تیعر  ونابرهش  مناخ  راکرس 

ناناوجون  ناکدوک و  يزاسدنمناوت  تبقارم و  هورگ  مرتحم  سیئر  یگیبریم  منبش  رتکد  مناخ  راکرس 

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

دایتعا  زا  يریگشیپ  هورگ  مرتحم  سانشراک  ییایلوا  هدازآ  مناخ  راکرس 

درکلمع  یبایزرا  هورگ  مرتحم  سیئر  نایراجن  مظعا  مناخ  راکرس 

تایاکش  هب  ییوگخساپ  هورگ  مرتحم  سیئر  یلیعامسا  داوج  دمحم  ياقآ  بانج 

یسرزاب  تراظن و  هورگ  مرتحم  سیئر  یناساول  اضر  ياقآ  بانج 

درکلمع  یبایزرا  مرتحم  سانشراک  ولزوگارق  همغن  مناخ  راکرس 

درکلمع  تیریدم  رتفد  يریگیپ  مرتحم  سانشراک  ینیسح  نازوس  مناخ  راکرس 

رکلمع   تیریدم  رتفد  روما  مرتحم  يدصتم  يرتشا  دیمح  ياقآ  بانج 

هد مظن  مظاک  رتکد 

درکلمع تیریدم  رتفد  لکریدم  سیئر و  رواشم 

 : همان  900/99/3361هرامش 

 : 1399/1/23خیرات
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