
                                               
 

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 

فاحص لگرف  رتکد  مناخ  راکرس  داژن ،  یفشک  قداصدمحمدیس  رتکد  ياقآ  بانج  يرای ،  مرک  رتکد  ياقآ  بانج  یهدرهوگ ، 

یمیهاربا

 ، 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 

لکریدم سراف ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناتسرل ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناردنزام ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم 

انورک  یلم  داتس  بوصم  نکسم  هعیدو  کمک  تالیهست  - همانشخب عوضوم   : 

؛  مکیلع مالس 

هراجا رازاب  لرتنک  روظنم  هب  دیدرگ  ررقم  انورک  اب  هلباقم  یلم  داتـس  هبوصم  ساسارب  دـناسر  یم  راضحتـسا  هب  ًامارتحا ،
هب تیانع  اب  اذل  .ددرگ  تخادرپ  طیارش  زئاح  نیرجاتسم  هب  لیذ  طیارش  اب  نکـسم  هراجا  هعیدو  کمک  تالیهست  روشک ، رد  نکسم 

لمع هب  ششوپ  تحت  نیرجاتسم  هب  مزال  یناسر  عالطا  تیروف  دیق  اب  دیئامرف  روتسد  تسا  یضتقم  يزاسرهش ، هار و  ترازو  مالعا 
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زا یکمایپ 300073640  هرامش  هب  راوناخ  تسرپرـس  یلم  دک  لاسرا  اب  خروم 99/05/04  هبنش  زور  حبص  تعاس 10  زا  ات  هدمآ 
هب مزال  .دننک  مادقا  تالیهست  نیا  تفایرد  هیلوا  مان  تبث  هب  تبـسن  ، ( راوناخ تسرپرس  مان  هب   ) دوخ یـصخش  هارمه  نفلت  قیرط 

تاعالطا و لیمکت  نامز  ًانمض  .دیـسر  دهاوخ  مامتا  هب  دادرم   9 خروم   هبنـشجنپ  زور  تعاس 24  رد  ماـن  تبث  تلهم  تسا  رکذ 
هب نکسم  یلم  مادقا  حرط  هناماس  قیرط  زا  يزاسرهش و  هار و  ترازو  طسوت  طبترم  لمعلاروتسد  نیودت  زا  سپ   ، تالیهست تخادرپ 

.دش دهاوخ  مالعا  تنواعم ، نیا  يدعب  همانشخب  سردآ www. Tem.mrud.ir و 

: نکسم هراجا  هعیدو  کمک  تالیهست  طیارش 

ياه 5 هداوناخ  دـیدج و  ياه  جاودزا  تیولوا  اب   ) تباث ناریگب  قوقح  نارگراک و   ، تالیهست تفایرد  لومشم  ياه  هورگ  . 1
راوناخ تسرپرـس  نانز  روشک و  یتسیزهب  ناـمزاس  هر ،)  ینیمخ ( ماـما  دادـما  هتیمک  شـشوپ  تحت  نیلومـشم  رتشیب ،) هرفن و 

.دنشابیم

نکسم هضرع  دیلوت و  زا  تیامح  یهدناماس و  نوناق  ییارجا  همان  نیئآ  هدام 1  رد  جردنم  طیارش  تسیاب  یم  نایضاقتم  . 2
لاس  نتشاد 5  ندوب ، راوناخ  تسرپرـس  ای  لهاتم  دعب ، هب  لاس 1384  زا  تیکلام  هقباس  نتشادن  زبس ، ج )  ) مرف نتـشاد  هلمج  زا 

.دنشاب اراد  ار  اضاقت  دروم  رهش  رد  تنوکس  هقباس 

زا رفن  نویلیم  کی  يالاب  ياهرهش  لماش   ) اهرهش نالک  ریاس  رد  لایر ، نویلیم  نارهت 500  رهش  رد  تالیهست  فقس  . 3
رظن رد  لایر  نویلیم  اهرهش 150  ریاس  رد  لایر و  نویلیم   300 هاشنامرک ) زاوها و  مق ، زیربت ، زاریش ، جرک ، ناهفصا ، دهشم ، هلمج 

.تسا هدش  هتفرگ 

نینچمه .دوش  یم  تخادرپ  طیارش  دجاو  نیرجاتسم  هب  هلاسکی  دیـسررس  اب  هک  هدوب  دصرد   13 ، تالیهست دوس  خرن  . 4
.دش دهاوخ  هیوست  دیسررس  رد  تالیهست  لصا  تخادرپ و  نیرجاتسم  يوس  زا  تالیهست  دوس  ًافرص  دادرارق ، هورد  رد 

30 ناموت ، رازه  دودـح 540  یناموت  نویلیم  تالیهست 50  هناهام  طاـسقا  يزاسرهـش ، هار و  ترازو  مالعا  ساسارب  . 5
.تسا ناموت  رازه   160 دودح   یناموت  نویلیم   15 ناموت و   رازه  دودح 325  یناموت  نویلیم 

 

: هب تشونور     

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

نایوجددم   نکسم  رتفد  مرتحم  لکریدم  یبوبر  یلع  یاقآ  بانج 

رهم نادزی  راقفلاوذ 

یتلودریغ و تاسسوم  ، یمدرم ياهتکراشم  روما  نواعم 

سلجمروما يزاسدنمناوت و 

 : همان  900/99/47041هرامش 
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