
هاگشناد   مرتحم  سیئر  ناسماخ  دمحا  رتکد  ياقآ  بانج   

مارتحا مالس و  اب 

.ددرگ یم میدقت  راضحتسا  تهج  خروم 1398/2/3  هاگشناد ، یشزومآ  ياروش  هسلجتروص  زا  هخسن  کی  تسویپ  هب  ًامارتحا ،

                             

   

 

 

: تشونور  

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

تسیز  طیحم  یعیبط و  عبانم  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  يرانا  يدایص  نیسح  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

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

یسدنهم  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  این  یبیطخ  نسحم  رتکد  ياقآ  بانج 

یشزرو  مولع  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  یگیب  لیا  دیعس  رتکد  ياقآ  بانج 

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

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

مولع  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  تاهیه  اضردومحم  رتکد  ياقآ  بانج 

سودرف  ینف  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  یئارهد  روپ  يدحاو  یفطصم  رتکد  ياقآ  بانج 

يزرواشک  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  رف  گنهرف  نویامه  رتکد  ياقآ  بانج 

رنه  هدکشناد  یشزومآ  مرتحم  نواعم  یعراز  یلع  رتکد  ياقآ  بانج 

ناشخرد  ياهدادعتسا  تیاده  روما  هورگ  مرتحم  سیئر  امنهر  دیعس  رتکد  ياقآ  بانج 

یشزومآ  روما  ریدم  مرتحم  نواعم  داژن  همیزخ  نیسح  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد  یلیمکت  تالیصحت  مرتحم  ریدم  يراقفلاوذ  اضریلع  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 

يزاجم  دازآ و  ياه  شزومآ  هورگ  مرتحم  سیئر  داژن  همیزخ  نیسح  رتکد  ياقآ  بانج 

خیرات  یشزومآ  هورگ  یملع  تأیه  مرتحم  وضع  هفیلخ  یبتجم  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد  یشزومآ  روما  مرتحم  ریدم  يورسخ  نیسح  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد  ییوجشناد  مرتحم  نواعم  هدازدیشروخ  نسحم  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد  یبایزرا  تراظن و  مرتحم  ریدم  یناث  یلین  اضردیمح  رتکد  ياقآ  بانج 

یمیش  یشزومآ  هورگ  یملع  تأیه  مرتحم  وضع  یسیئر  ردیح  رتکد 

یمالسا  فراعم  یشزومآ  هورگ  مرتحم  ریدم  یناید  يدهمدمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد  رگراثیا  دهاش و  روما  مرتحم  ریدم  يدجب  هتالک  دیجم  رتکد  ياقآ  بانج 

یتیآ نسحم 

هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

 :  3270/د/1398 هرامش

 :  1398/2/17 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



یشزومآ  هعسوت  يزیر و  همانرب  هورگ  مرتحم  سیئر  داژن  یمتسر  یلعدمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

نایارس   يزرواشک  هدکشزومآ  مرتحم  سیئر  هاوخرادید  دوعسم  رتکد  ياقآ  بانج 

 :  3270/د/1398 هرامش

 :  1398/2/17 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



خروم 1398/2/3 هاگشناد ، یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 

: نیرضاح

هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم  یتیآ ، نسحم  رتکد  ياقآ 
هاگشناد یشزومآ  روما  ریدم  يورسخ ، نیسحدمحم  رتکد  ياقآ 

هاگشناد یشزومآ  ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ، یبتجم  رتکد  ياقآ 
هاگشناد یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  یناث ، یلین اضردیمح  رتکد  ياقآ 

هاگشناد یمالسا  فراعم  هورگ  ریدم  یناید ، يدهم  دمحم  رتکد  ياقآ 
هاگشناد رگراثیا  دهاش و  داتس  ریدم  يرصان ، اضردیمح  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 
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  ینیشناج  هب  دوم  یسالق  هلعش  رتکد  مناخ 

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

نایارس يزرواشک  هدکشزومآ  تسرپرس  هاوخرادید ، دوعسم  رتکد  ياقآ 

: نیبیاغ

هاگشناد ییوجشناد  نواعم  هدازدیشروخ ، نسحم  رتکد  ياقآ 
هاگشناد یشزومآ  ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر ، ردیح  رتکد  ياقآ 

زاغآ هاگـشناد  تسایر  تاسلج  نلاس  لحم  رد  دیجم  هللا  مالک توالت  اب  تعاس 12  سأر  قوف  ءاضعا  روضح  اب  هاگشناد  یـشزومآ  ياروش  هسلج 

.دیدرگ

زا هدافتسا  هدومن ، ضرع  کیربت  ار  ناضمر  كرابم  هام  لولح  شیپاشیپ  هتشذگ و  دایعا  یشزومآ  مرتحم  نواعم  یتیآ  رتکد  ياقآ  هسلج  يادتبا  رد 

روضح نینچمه  ملعم و  زور  تشادـگرزب  مسارم  شزومآ ، يدمآرـس  ههد  صوصخ  رد  ناشیا  .دـندرک  وزرآ  راضح  يارب  ار  كراـبم  هاـم  تاـضویف 

دیتاسا تاعالطا  تیاس  بو یناسرزورب  هوالعب  .دندرک  هئارا  راضح  يارب  ار  یتاحیضوت  دنجریب  هاگشناد  رد  مایا  نامه  رد  سلجم  شزومآ  نویسیمک 

هنایلاس و عیفرت  تفایرد  مدع  هلمج  نم نآ  زا  یـشان  تالکشم  یناسرزورب و  مدع  دش  دـیکأت  تفرگ و  رارق  یـشزومآ  مرتحم  نواعم  دـیکأت  دروم 

.دوب دهاوخ  یملع  تایه  وضع  دوخ  هجوتم  هنومن  دیتاسا  عمج  زا  ندش  هتشاذگ  رانک  نینچمه 

: دیدرگ حرطم  هاگشناد  یشزومآ  روما  ریدم  طسوت  ریز  دراوم  همادا  رد   

 :  3270/د/1398 هرامش

 :  1398/2/17 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



یجراخ يوجشناد  بذج  وجشناد و  لدابت  ریـسم  زا  یلاع  شزومآ  یللملا  نیب تاطابترا  هعـسوت  صوصخ  رد  نایوجـشناد  روما  نامزاس  هبتاکم  - 1

یجراخ نایوجشناد  شریذپ  همان  هویـش  نیودت  یجراخ و  نایوجـشناد  شریذپ  تیاس  بو  لیمکت  نینچمه  صوصخ و  نیمه  رد  دیدرگ و  تئارق 

.دیدرگ هئارا  شزومآ  مرتحم  نواعم  طسوت  یتاحیضوت 

ینوناق دعوم  رد  هک  لاس 1397  يرسارس  نومزآ  ناگدش  هتفریذپ صوصخ  رد  شجنـس  نامزاس  خروم 97/12/07  هرامش 86433  همانشخب  - 2

هنوگنیا مان  تبث رب  ینبم  ناشیا  تساوخرد  نینچمه  تئارق و  شزومآ  مرتحم  ریدـم  طـسوت  دـنوش  یمن یهاگـشناد  شیپ كردـم  ذـخا  هب  قفوم 

.تفرگ رارق  اروش  تقفاوم  دروم  هام  نمهب  يدورو  نایوجشناد  ناونع  هب  نایوجشناد 

، يراج لاسمین  نایاپ  تاناحتما  اب  دیدج  خیرات  لخادت  روشک و  شزومآ  شجنـس  نامزاس  طسوت  دشرا  یـسانشراک  نومزآ  خـیرات  رییغت  لیلدـب  - 3

.دنک رییغت  هامریت 1398  تیاغل 10  دادرخ  هب 25  ریت  ات 2  دادرخ  زا 18  تاناحتما  يرازگرب  خیرات  دش  ررقم 

حرطم و ناتـسبات 98  لاسمین  رد  یمومع  هیاپ و  سورد  رب  هوالع  یصصخت  سورد  هئارا  رب  ینبم  هاگشناد  هنابـش  مرتحم  ریدم  تساوخرد  - 4

.دریذپ تروص  یشزومآ  ياه  هورگ یگنهامه  اب  سورد  نیا  هئارا  دش  ررقم 

.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  هطوبرم  ریدم  طسوت  ریز  حرش  هب  دازآ  ياه  شزومآ تیریدم  يداهنشیپ  یشزومآ  میوقت  هیرهش و  - 5

یناتسبات 98 لاسمین  يداهنشیپ  یشزومآ  میوقت 

دحاو باختنا  یتنرتنیا و  مان  تبث  تیاغل 98/04/14عورش   98/04/01
اه سالک 98/04/15عورش 
اه سالک 98/05/25نایاپ 

تیاغل 98/05/30تاناحتما  98/05/26
دیتاسا تیاغل 98/05/25یبایشزرا   98/05/19

( لایر  ) یناتسبات 98 لاسمین  يداهنشیپ  هیرهش 

اه هتشر هیلک  تباث  1.200.000هیرهش 

( دحاو ره  يازا  هب   ) ریغتم هیرهش 
يرظن یمومع  280.000سورد 

يرظن هیاپ  420.000سورد 
یصاصتخا 510.000سورد 

( هتفه رد  ارجا  تعاس   2  ) یمومع یلمع  680.000سورد 

هرامـش 522 شرازگ  ندومن  تسویپ  و  نایماح ) داینب  دننام  یلوفغم  دراوم  صخالاب   ) لیصحتلا غراف يوجـشناد  لماک  باسح  هیوست  ماجنا  رب  - 6

.دیدرگ دیکأت  اه  هدکشناد طسوت  وجشناد  یلیصحتلا  غراف  هدنورپ  رد  لماک  تروصب  وجشناد ) باسح  هیوست  یهاوگ   ) ناتسلگ هناماس 

ياهتنا ات  ادتبا  زا  نایوجشناد  یلاقتنا  ینامهیم و  ياه  تساوخرد تبث  مان و  تبث دنیآرف  عورـش  صوصخ  رد  نایوجـشناد  روما  نامزاس  هبتاکم  - 7

.تفرگ رارق  دیکأت  دروم  تئارق و  تشهبیدرا 

اه و هاگـشاب ددرت  مدع  رب  ینبم  یبونج ، ناسارخ  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  شزرو  هعـسوت  نواعم  خروم 98/02/02  هرامش 22/975  همان  - 8

.دش دیکأت  نآ  يارجا  رب  یلامتحا  ثداوح  زا  يریگشیپ  روظنم  هب  تئارق و  فسوخ  ناتسرهش  ریوک  رد  یشزرو  ياه  میت

هب یکشوک  زاتمم  هثدحم  وجـشناد  طسوت  ناتـسبات  لاسمین  رد  دحاو  ذخا 7  صوصخ  رد  یـشزرو  مولع  یندب و  تیبرت هدکـشناد  تساوخرد  - 9

.تفرگ رارق  تفلاخم  دروم  حرطم و  دشاب  یمن لیصحت  رخآ  لاسمین  وجشناد  هکنیا  هب  تیانع  اب  ییوجشناد 9412701057  هرامش 

ياقآ یباختنا  سورد  هعومجم  زا  انش 2 ) کیتسانمیژ 2 و   ) سرد ود  فذح  صوصخ  رد  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت هدکـشناد  تساوخرد  - 10

.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  وجشناد  یگدید  بیسآ لیلدب  ( 3972  ) يراج لاسمین  رد  ییوجشناد 9612701013  هرامشب  اسراپ  رغصا  یلع 

 :  3270/د/1398 هرامش

 :  1398/2/17 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



زا یشان  لابدنه ) زیم و  يور  سینت  یتکرح ، دشر   ) ةدش فذح  ياه  سرد صوصخ  رد  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت هدکـشناد  تساوخرد  - 11

وناز یحارج  لمع  یگدید و  بیسآ  تلعب  یشزرو  مولع  یـسانشراک  يوجـشناد  ییوجشناد 9512701015  هرامـش  هب  یلکوت  هیدهم  مناخ  تبیغ 

.دش  تقفاوم  سورد  نیا  رد  هدربمان  سالک  هب  تشگراب  اب  حرطم و 

مرتحم ریدم  طسوت  ریز  حرش  هب  ناشخرد  ياهدادعتسا  طیارش  زا  يرادروخرب  هب  هجوت  اب  نایوجـشناد  زا  رفن  نامزمه 3  لیصحت  تساوخرد  - 12

: تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  ناشخرد  ياهدادعتسا 

قوقح هتشر  رد  لیصحت  یضاقتم  هفسلف و  هتشر  رد  لیصحت  لوا ) هبتر   ) يربکا رثوک  هدیس  مناخ  فلا -

قوقح هتشر  رد  لیصحت  یضاقتم  هفسلف و  هتشر  رد  لیصحت  مراهچ ) هبتر   ) درونارحص همطاف  مناخ  ب -

نابز یمجرتم  هتشر  رد  لیصحت  یضاقتم  یسانش و  ناتساب  هتشر  رد  لیصحت  لوا ) هبتر   ) يرقاب لضفلاوبا  ياقآ  ج -

.تفای همتاخ  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  رکذ  اب  تعاس 14:45  رد  هسلج 

   

   

 

یتیآ نسحم 
هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

يورسخ  نیسح  دمحم 
یشزومآ روما  ریدم 

 :  3270/د/1398 هرامش

 :  1398/2/17 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 




