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خروم 1398/3/21  هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 

نیرضاح

هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم  یتیآ ، نسحم  رتکد  ياقآ 

هاگشناد یشزومآ  روما  ریدم  يورسخ ، نیسحدمحم  رتکد  ياقآ 

هاگشناد یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  یناث ، یلین اضردیمح  رتکد  ياقآ 

هاگشناد یمالسا  فراعم  هورگ  ریدم  یناید ، يدهم  دمحم  رتکد  ياقآ 

هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  ریدم  يراقفلاوذ ، اضریلع  دیس  رتکد  ياقآ 

هاگشناد ناشخرد  ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  امنهر ، دیعس  رتکد  ياقآ 

هاگشناد دازآ  ياهشزومآ  هورگ  ریدم  شزومآ و  ریدم  نواعم  داژن ، همیزخ نیسح  رتکد  ياقآ 

هاگشناد رگراثیا  دهاش و  داتس  ریدم  يدجب ، هتالک  دیجم  رتکد  ياقآ 

یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  هداز ، یهلا نسحدمحم  رتکد  ياقآ 

مولع هدکشناد  یشزومآ  نواعم  تاهیه ، اضر  دومحم  رتکد  ياقآ 

یسانشناور یتیبرت و  مولع  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  رف ، يرالاس نیسحدمحم  رتکد  ياقآ 

رامآ یضایر و  مولع  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  داژن ، يدمحم دمحم  یجاح  رتکد  ياقآ 

یشزرو مولع  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  یگیب ، لیا دیعس  رتکد  ياقآ 

يزرواشک هدکشناد  یشزومآ  نواعم  رف ، گنهرف نویامه  رتکد  ياقآ 

تسیز طیحم  یعیبط و  عبانم  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  يرانا ، يدایص  نیسحدمحم  رتکد  ياقآ 

یسدنهم هدکشناد  یشزومآ  نواعم  رف ، یبیطخ نسحم  رتکد  ياقآ 

رتویپماک قرب و  یسدنهم  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  هداز ، یضاق اضر  رتکد  ياقآ 

رنه هدکشناد  یشزومآ  نواعم  یعراز ، یلع  رتکد  ياقآ 

نایارس يزرواشک  هدکشزومآ  تسرپرس  هاوخرادید ، دوعسم  رتکد  ياقآ 

هرواشم نامرد و  تشادهب ، زکرم  سیئر  مدقموگتسار ، ارتیم  رتکد  مناخ 

: نیبیاغ

هاگشناد ییوجشناد  نواعم  هدازدیشروخ ، نسحم  رتکد  ياقآ   

هاگشناد یشزومآ  ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر ، ردیح  رتکد  ياقآ   

هاگشناد یشزومآ  ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ، یبتجم  رتکد  ياقآ   

سودرف یسدنهم  ینف  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  درف ، يدحاو یفطصم  رتکد  ياقآ   

مدقمریخ زا  سپ  .دیدرگ  زاغآ  هاگـشناد  تسایر  تاسلج  نلاس  لحم  رد  دـیجم  هللا  مالک توالت  اب  تعاس 13  سأر  قوف  ءاضعا  روضح  اـب  هسلج 

یسررب ثحب و  دروم  حرطم و  ریز  دراوم  مدقموگتسار ، رتکد  مناخ  راکرس  هسلج  نامهیم  هب  صخالاب  راضح و  هب  هاگشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم 

 :  7045/د/1398 هرامش

 :  1398/4/2 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



: تفرگ رارق 

اب .دش  ددجم  یناسر  عالطا حرط و  يراج  لاس  هاـم  دادرخ  رد 29  روشک  هقطنم 9  ياه  هاگشناد یـشزومآ  نینواعم  ياروش  يرازگرب  عوضوم   .1

مرتحم نواعم  هبتاکم  روبزم ، هسلج  رد  حرط  تهج  رظندـم  دراوم  نایب  صوصخ  رد  اه  هدکـشناد یـشزومآ  نینواعم  زا  یلبق  تساوخرد  هب  تیانع 

سپ صوصخ  نیا  رد  .تفرگ  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  حرطم و  وجـشناد  نومزآ  نودـب  شریذـپ  صوصخ  رد  يزرواـشک ، هدکـشناد  یـشزومآ 

، هاگشناد رد  یلیصحت  قباوس  ساسا  رب  ًافرص  نایضاقتم  نومزآ  نودب  شریذپ  ياه  بیسآ صوصخ  رد  رف  گنهرف رتکد  ياقآ  لصفم  تاحیضوت  زا 

.دوش  ینزیار  نآ  صوصخ  رد  حرطم و  یشزومآ  نینواعم  ياروش  هسلج  رد  هاگشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  طسوت  عوضوم  دش  ررقم 

رد يراج  لاسمین  رد  هک  دومن  نایب  هداد ، رارق  یـسررب  دروم  رامآ  رظنم  زا  ار  يراج  لاسمین  تاناحتما  تیعـضو  هاگشناد ، یشزومآ  روما  ریدم   .2

ياهزور رد  تاناحتما  یگدنکارپ  عـیزوت و  هوـحن  هب  هوالعب  .دش  دـهاوخ  رازگرب  ناحتما  - وجـشناد ناـحتما و 37519  دنجریب 1573  هاگـشناد 

.دش هراشا  زین  تاناحتما  هناگ  هدراهچ

تاناحتما  ) توق ادخ  حرط  صوصخ  رد  تاناحتما ، مایا  رد  نایوجشناد  یناور  ینهذ و  شمارآ  تیمها  رب  دیکأت  نمض  مدقموگتـسار  رتکد  مناخ  . 3

هداد رارق  رظندم  تاناحتما  يرازگرب  ییارجا  رداک  نایوجـشناد و  يارب  یـشزومآ  تنواعم  يراکمه  اب  نامرد  هرواشم و  زکرم  هک  یتامادـقا  و  داش )

.دندومن هراشا 

طـسوت دوجوم  ياه  همان نییآ نینچمه  اه و  هدکـشناد تایبرجت  تارظن و  ساـسا  رب  هک  تاـناحتما  يرازگرب  هماـن  هویـش تاررقم و  هعومجم  . 4

.دیسر بیوصت  هب  یتاحالصا  ماجنا  اب  دوب  هدش  نیودت  یشزومآ  روما  تیریدم 

یلمع يرظن و  شخب  ود  ياراد  هک  یـسورد  صوصخرد  دریگ : یم رارق  دـیکأت  دروم  تیمها  ثیح  زا  تاناحتما  يرازگرب  همان  هویـش هدام 19  . 5

هرمن تبیغ و  تیعـضو  هب  يرظن  شخب  ینایاپ ، ناحتما  رد  وجـشناد  تکرـش  مدع  تروصرد  دیدرگ  ررقم  دنوش  یم هئارا  سرد  دک  کی  اب  هدوب و 

یلمع شخب  هرمن  هاگـشناد  یـشزومآ  ياروش  بوصم  دنیآرف  قبط  سرد و  سردم  رظن  اب  تلاح  نیا  رد  .دوش  جرد  وجـشناد  سرد  نآ  يارب  رفص 

.ددرگ تبث  همانراک  رد  روظنم و  یلوبق  هرمن  زا  رتمک  دناوت  یم سرد 

، نامهیم ياه  تساوخرد دادعت  .دش  تئارق  یـشزومآ  روما  ریدم  طسوت  یتآ  لاسمین  رد  دنجریب  هاگـشناد  هب  لاقتنا  ینامهیم و  نایـضاقتم  رامآ  . 6

هب زین  اـه  تساوخرد نیرتشیب  .تسا  هدوب  دروم  16 و 14  ، 3 بیترت 159 ، هب  يراج  لاس  رد  هتـشر  رییغت  اب  مأوت  لاقتنا  لاقتنا و  مئاد ، ناـمهیم 

هرامـش همان  رب  دـیکأت  نمـض  همادا  رد  .دـنراد  قلعت  یـسدنهم  یناسنا و  مولع  تایبدا و  رتویپماک ، قرب و  یـسدنهم  ياـه  هدکـشناد هب  بیترت 

صوصخ رد  رورم و  ًاددجم  اه  هدکشناد رد  لاقتنا  نامهیم و  ياه  تساوخرد یـسررب  دنیآرف  یـشزومآ ، تیریدم  خروم 98/3/20   6046/د/1398 

فک هب  تیانع  نمض  یشزومآ ، هورگ  ره  رد  دیدرگ  ررقم  هکنیا  نمض  .دیدرگ  دیکات  هامدادرخ  ياهتنا  ات  یـسررب  جیاتن  لاسرا  نآ و  عقوم  هب  ماجنا 

زواجت يدورو  ره  رد  شریذپ  نازیم  دصرد  رثکادح 5  زا  لاقتنا  ینامهیم و  ياه  تساوخرد اب  ياه  تقفاوم دادـعت  سرد ، سالک  ره  تیفرظ  ررقم 

.دنکن

 :  7045/د/1398 هرامش

 :  1398/4/2 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



هتشر رد  ییوجشناد 9612413002  هرامـش  هب  یکـشزپ  هایگ یـسدنهم  هتـشر  يوجـشناد  يرقاب  ةدئام  مناخ  نامزمه  لیـصحت  تساوخرد   .7

رارق اروش  تقفاوم  دروم  تئارق و  ناشخرد  ياهدادعتـسا  تیادـه  هورگ  مرتحم  ریدـم  طسوت  لوا 1398-99  لاسمین  زا  ینابغاب  مولع  یـسدنهم 

.تفرگ

.تفای همتاخ  ص )  ) دمحم لآ  دمحم و  رب  یتاولص  اب  تعاس 15:15  رد  هسلج 

   

   

 

یتیآ نسحم 
یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

يورسخ  نیسح  دمحم 
یشزومآ روما  ریدم 

 :  7045/د/1398 هرامش

 :  1398/4/2 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 




