
                                               
 

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 

یتخانش  ناور  تامدخ  هرواشم و  زکارم  ییاشگزاب  عوضوم   : 

؛  مارتحا مالس و  اب 

هب  هجوت  اب  ینارحب و  طیارش  نیا  رد  هژیو  هب  ناور  تمال  تامدخ سـ هب   هعماج  زاین  هب   هجوت  اب  دناسر  یم  راضحتـسا  هب 
خروم 24و18 و 900/99/1924  هرامـش 900/99/3508  ياه  همانـشخب  وریپ  زکارم و  یجیردت  ییاشگزاب  تهج  نامزاس  تسایس 

ناتروضح یتلودریغ  يروضح  یتخانـش  ناور  تامدخ  هرواشم و  زکارم  تیلاعف  هوحن  همانـشخب  هلیـسونیدب  هام 99 ، نیدرورف 

 : همان  900/99/14096هرامش 

 : 1399/2/16خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

۱



همانشخب هیلک  تیاعر  تسا  یهیدب  ددرگ  یناسر  عالطا  یضتقم  وحن  هب  دراوم  دییامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  .ددرگ  یم  لاسرا  .
.تسا یمازلا  نامزاس  ریگاو  ياه  يرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  يوس  زا  هرداص  یتشادهب  ياه  لکتورپ  اه و 

انورک سوریو  عویش  نامز  رد  یتلودریغ  يروضح  یتخانش  ناور  تامدخ  هرواشم و  زکارم  تیلاعف  همانشخب 

هیهت یتلودریغ  يروضح  یتخانش  ناور  تامدخ  هرواشم و  زکارم  رد   19 دیووک زا  يریگشیپ  يدیلک  تاکن  رب  ینتبم  همانشخب  نیا 

.دشاب یم  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم  هدهع  رب  نآ  يارجا  نسح  رب  تراظن  زکارم و  هب  غالبا  تیلوئسم  هک  هدش 

نلاس رد  عمجت  هاتوک و  دارفا  يارب  راظتنا  نامز  تدـم  ات  دوش  ماجنا  يرتشیب  ینامز  هلـصاف  اب  نیعجارم  هب  یهد  تبون  - ۱
.دریگن تروص  راظتنا 

یتشادهب زکارم  هب  نانآ  عاجرا  مزال و  ییامنهار  زکرم ، لنـسرپ  ای  نیعجارم  رد  سوریوانورک  مئالع  هدهاشم  تروص  رد  - ۲
.دریذپ تروص  ینامرد 

ماجنا زکرم  رد  تشادهب ) ترازو  يوس  زا  هرداص  لغاشم  تیلاعف  هزاجا  بسچرب  تشادهب ( ترازو  تیلاعف  بسچرب  بصن  - ۳
.دوش

.ددرگ تیاعر  عجارم  رواشم و  نیب  رتم  کی  لقادح  یکیزیف )  ) یعامتجا يراذگ  هلصاف  - ۴
.دنوش لیطعت  يوناث  عالطا  ات  ینامرد  يزاب  ياه  قاتا  - ۵

.دوش دیکات  نآ  زا  جورخ  زا  سپ  دورو و  ماگنه  زکرم ، هب  دورو  زا  لبق  ناکدوک  تسد  يوش  تسش و  رب  - ۶
.دوشن ماجنا  يوناث  عالطا  ات  ینامرد  هورگ  - ۷

.دندرگ ینوفعدض  تقد  هب  هدافتسا  رابره  زا  دعب  هنازور و  تروص  هب  یناور  شجنس  ياهرازبا  تاعطق و   - ۸
تقد هب  هنازور و  تروص  هب  هریغ  يراک و  ياهزیم  نفلت ، ياه  یـشوگ  ریرحتلا ، مزاول  هلمجزا  یفرـصم  لـیاسو  یماـمت  - ۹

.دندرگ ینوفعدض 
.ددرگ يراددوخ  يوناث  عالطا  ات  زکرم  رد  يروضح  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  زا  - ۱۰

رد طیحم  رد  اوه  تسیاب  یم  يرامیب ، تیارس  لامتحا  زا  يریگشیپ  زکرم و  ياضف  رد  بولطم  ياوه  ظفح  داجیا و  يارب  - ۱۱
.دوش هتشاذگ  زاب  همین  ای  زاب  اه  هرجنپ  ییاوه  بآ و  طیارش  اب  بسانتم  ناوت  یم  روظنم  نیدب  دشاب  لماعت  شدرگ و 

لنسرپ و سرتسد  رد  هفرس  هسطع و  نامز  رد  فرـصم  يارب  ای  تروص  تسد و  ندرک  کشخ  تهج  يذغاک  لامتـسد  - ۱۲
.دشاب نیعجارم 

.دنشاب هتشادن  هارمه  کی  زا  شیب  نیعجارم  ناکمالا  یتح  - ۱۳
تامدخ هئارا  زا  تسیاب  یم  یصصختریغ  یصصخت و  لنسرپ  هیلک  رد  یگدروخامرس  میالع  هنوگره  هدهاشم  تروص  رد  - ۱۴

.دندرگ فاعم 
لنـسرپ نیعجارم و  هدافتـسا  تهج  تسد  هدننک  ینوفعدض  يرپسا  بصن  هب  تبـسن  زکارم  یمامت  رد  تسا  يرورض  - ۱۵

.ددرگ مادقا 
.دوش ماجنا  تفیش  ره  رد  لیاسو  حوطس و  ندرک  ینوفعدض  تفاظن و  - ۱۶

یگدولآ زا  نمیا  يا  هطفحم  رد  هدوب و  سرتـسد  رد  نیعجارم  لنـسرپ و  هدافتـسا  تهج  فرـصم  راـبکی  ياـه  ناویل  - ۱۷
.دنوش  يرادهگن 

تیریدم همان  هویش  صوصخ  رد  خروم 99/1/18  هرامش 900/99/1924  همانشخب  قباطم  هک  یتروص  رد  ، تسا رکذ  هب  مزال 
یم دـیامن   تقوم  يروضح  ریغ  هرواشم  هب  مادـقا  زکرم  سوریوانورک  زا  یـشان  نارحب  رد  يا  هرواشم  یتخانـش و  ناور  تامدـخ 

هویش اب  قباطم  لاعف ،  ناسانش  ناور  یفرعم  نمـض  دیامن و  مالعا  ناتـسرهش   یتسیزهب  هب  یمـسر  هبتاکم  یط  ار  بتارم  تسیاب  
.دزادرپب هطوبرم  يرامآ  لاتروپ  رد  زکرم  درکلمع  تاعالطا و  هنازور  تبث  هب   هدرک و  لمع  قوف  همان 

هک يروضح  یتخانش  ناور  تامدخ  هرواشم و  زکارم  هب  طوبرم  تاعالطا  هنایهام  تروص  هب  تسا  فظوم  ناتسا  نینچمه 
لاسرا روشک  یتسیزهب  یتخانـش  ناور  روما  هرواشم و  رتفد  هب  اـبتک  دـنیامن  یم  هیارا  يروضحریغ  تروص  هب  ار  دوخ  تالخادـم 

.دیامن

 

 : همان  900/99/14096هرامش 

 : 1399/2/16خیرات
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: هب تشونور     

نامزاس  سیئر  ریزو و  مرتحم  نواعم  اناد  یدابق  دیحو  رتکد  یاقآ  بانج 

تسایر  هزوح  لک  ریدم  سیئر و  مرتحم  نیشناج  فوطع  سابع  رتکد  یاقآ  بانج 

یریگشیپ  هعسوت  مرتحم  نواعم  هدازاضر  دیجم  رتکد  یاقآ  بانج 

یشخبناوت  روما  مرتحم  نواعم  هیرفن  دمحم  رتکد  یاقآ  بانج 

یعامتجا  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  یدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  یاقآ  بانج 

عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  یعیجش  اضردمحا  رتکد  یاقآ  بانج 

یرادا  لوحت  تاطابترا و  تاعالطا ، یروانف  زکرم  مرتحم  سیئر  یسابع  دمحم  رتکد  یاقآ  بانج 

سلجمروما  یزاسدنمناوت و  یتلودریغ و  تاسسوم  ، یمدرم یاهتکراشم  روما  مرتحم  نواعم  رهم  نادزی  راقفلاوذ  یاقآ  بانج 

نینواعم  یاروش  ریبد  ییارجا و  روما  رد  سیئر  مرتحم  رواشم  ربش  رظتنم  دیس  رتکد  یاقآ  بانج 

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

تسارح  یزکرم  رتفد  مرتحم  لکریدم  سیئر و  رواشم  یراتس  نموه  یاقآ  بانج 

درکلمع  تیریدم  رتفد  لکریدم  سیئر و  مرتحم  رواشم  هد  مظن  مظاک  رتکد  یاقآ  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 

 : همان  900/99/14096هرامش 

 : 1399/2/16خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 

۳


