
    

                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

ینید  ضیارف  ماجنا  اه و  هناخزامن  ییاشگزاب  عوضوم   : 

؛  مارتحا مالس و  اب 

يادا نامز  رد  لیذ  دراوم  دییامرف  ذاختا  یبیترت  تسا  دنمشهاوخ  ینید  یعمج  ياه  هضیرف  ماجنا  دجاسم و  ییاشگزاب  هب  تیانع  اب 

: دریگ رارق  اه  هناخزامن  نیلوئسم  نارازگزامن و  هجوت  دروم  هدش و   تیاعر  ادارف   تعامج و  زامن  هضیرف 

.دننک هدافتسا  شکتسد  کسام و  زا  روضح  نامز  رد  امتح  نارازگزامن   - ۱
.دوش بانتجا  یسوبور  نداد و  تسد  زا  - ۲

.دنشاب هتفرگ  ارف  دارفا  زا  کیره  ار  شکتسد  کسام و  زا  حیحص  هدافتسا  - ۳
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یصخش  رداچ  ناوناب  يارب  هداجس و  حیبست ، رهم ، نارازگزامن  زا  کی  ره  - ۴

.دشاب هدش  تیاعر  رتم  لقادح 2  یعامتجا  هلصاف  ینید  ياه  هضیرف  يادا  ماگنه  رد  - ۵
( یشفک اج  ندوبن  تروص  رد  ) .دوش هدافتسا  فرصم  راب  کی  ياه  هسیک  زا  شفک  يرادهگن  يارب  - ۶

يدورو لحم  رد  اه  شفک  یگدنکارپ  زا  هدش و  هداد  رارق  يرادشفک  رد  اه  شفک  یگدولآ ، لاقتنا  زا  يریگولج  يارب  - ۷
.دوش بانتجا  هناخزامن 

.ددرگن هدافتسا  كرتشم  شک  هنشاپ  زا  - ۸
.ددرگ بصن  تسد  ینوفع  دض  عیام  يرادشفک  لحم  رد  - ۹

ندرک مک  تهج  هب  دنمشوه  يراذگ  هلصاف  تیاعر  اب  زامن  ییاپرب  ناکما  يارب  تدم  ینالوط  ینامز  هزاب  زا  هدافتسا  - ۱۰
مکارت

يارب اه  هناخزامن  يدورو  برد  يولج  رد  هدننک  ینوفع  دـض  لولحم  هب  هتـشغآ  وشتـسش و  لباق  يرداپ  زا  هدافتـسا  - ۱۱
يدورو برد  نوریب  رد  نارازگزامن  ياه  شفک  ندرک  ینوفعدض 

اه هناخزامن  رد  دوجوم  ياهباتک  يروآ  عمج  - ۱۲
یصخش هیعدا  ياهباتک  نآرق و  باتک  زا  هدافتسا  - ۱۳

.تسا عونمم  هناخزامن  دجسم و  رد  تاروذن  اذغ و  هنوگره  ياچ و  عیزوت  - ۱۴
.تسا عونمم  هناخ  زامن  دجسم و  رد  حیبست و ...  رهم و  نوچمه  یلیاسو  يرادهگن  يروآ و  عمج  - ۱۵

رد روضح  زا  لاس  شـش  نس  ریز  ناکدوک  رادراب و  ياه  مناخ ینمیا ، صقن  نوچمه  يراـمیب  يالاب  کسیر  ياراد  دارفا  - ۱۶
.دنیامن يراددوخ  هناخزامن 

قبط رب  ار  كرتشم  حوطـس  مامت  و  اه   یلدنـص  اه ، هریگتـسد زامن  يادا  زا  دعب  لبق و  تسا  فظوم  هناخزامن  لوئـسم  - ۱۷
.دیامن ینوفع  دض  یمالعا  ياه  لکتورپ

.دشاب رادروخرب  اوه ) جورخ  دورو و   ) بسانم هیوهت  زا  دیاب  دجسم  ای  هناخزامن و  لحم  - ۱۸
.دشاب یمارگ  نارازگزامن  سرتسد  رد  ینوفع  دض  داوم  هناخزامن  يدورو  ییوشتسد و  هناخوضو ، لحم  رد  نینچمه  - ۱۹

دجـسم هناخزامن و  لـحم  رد  نشج و ).....  يدولوم ،  ) دـشاب یم  دارفا  عمجت  مزلتـسم  هک  مسارم  هنوگ  ره  يرازگرب  زا  - ۲۰
.دوش يراددوخ 

رازگرب یعمج  مسارم  هیوناث  عالطا  ات  هدش  شرازگ  دیدش  الاب و  ناتسا  نآ  رد  يرامیب  عویش  تیعضو  هک  ییاه  ناتسا رد  - ۲۱
.دوشن

 

هیرفن دمحم  رتکد 
ریگاو ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  سیئر 

 : همان  900/99/24154هرامش 

 : 1399/3/12خیرات

درادنتسویپ :
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: 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 

يرادا  لوحت  تاطابترا و  تاعالطا ، يروانف  زکرم  مرتحم  سیئر  یسابع  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

نینواعم  ياروش  ریبد  ییارجا و  روما  رد  سیئر  مرتحم  رواشم  ربش  رظتنم  دیس  رتکد  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 

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 

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 

 : همان  900/99/24154هرامش 

 : 1399/3/12خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
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