
هاگشناد   مرتحم  سیئر  ناسماخ  دمحا  رتکد  ياقآ  بانج   

مارتحا مالس و  اب 

.ددرگ یم میدقت  راضحتسا  تهج  خروم 1397/12/07  هاگشناد ، یشزومآ  ياروش  هسلجتروص  زا  هخسن  کی  تسویپ  هب  ًامارتحا ،

                                                           

   

 

اه هدکشناد یشزومآ  مرتحم  نینواعم  تشونور :

 

یتیآ نسحم 

هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

 :  27864/د/1397 هرامش

 :  1397/12/14 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



خروم 1397/12/07 هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 

: هسلج رد  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 دازآ  ياه  شزومآ هورگ  ریدم  شزومآ و  ریدم  نواعم  داژن ، همیزخ نیسح  رتکد  ياقآ 
یشزومآ هعسوت  یسرد و  يزیر  همانرب  هورگ  ریدم  داژن ، یمتسر یلعدمحم  رتکد  ياقآ 

هاگشناد ناشخرد  ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  امنهر ، دیعس  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 
هدکشناد یشزومآ  نواعم  ینیشناج  هب  یشزرو ، مولع  هدکشناد  تسایر  وج ، بقاث  هیضرم  رتکد  مناخ 

يزرواشک هدکشناد  یشزومآ  نواعم  رف ، گنهرف نویامه  رتکد  ياقآ 
یسدنهم هدکشناد  یشزومآ  نواعم  این ، یبیطخ  رتکد  ياقآ 

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

: نیبیاغ

هاگشناد ییوجشناد  نواعم  يرداق ، رداق  دمحم  رتکد  ياقآ 
هاگشناد یشزومآ  ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر ، ردیح  رتکد  ياقآ 
هاگشناد یشزومآ  ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ، یبتجم  رتکد  ياقآ 

هاگشناد رگراثیا  دهاش و  داتس  ریدم  يرصان ، اضردیمح  رتکد  ياقآ 
هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  ریدم  يراقفلاوذ ، اضریلع  دیس  رتکد  ياقآ 

تسیز طیحم  یعیبط و  عبانم  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  يرانا ، يدایص  نیسحدمحم  رتکد  ياقآ 
نایارس يزرواشک  هدکشزومآ  تسرپرس  ینابرق ، یضترم  رتکد  ياقآ 

 

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

.دیدرگ زاغآ 

داتسا تالماعت  شیازفا  یشزومآ و  ياضف  رد  یملع  طاشن  داجیا  موزل  رب  هاگشناد ، یشزومآ  نواعم  یتیآ ، رتکد  ياقآ  بانج  هسلج ، يادتبا  رد   -1

.دندومن دیکأت  نایوجشناد  هزیگنا  هیحور و  شیازفا  روظنم  هب  وجشناد  و 

باختنا و میمرت و  هنوگره  ناکما  ندش  هتـشادرب  لک و  شزومآ  رد  هزاب  زا  جراخ  دحاو  باختنا  ماجنا  صوصخ  رد  هاگـشناد  یـشزومآ  ریدـم  - 2

 :  27864/د/1397 هرامش

 :  1397/12/14 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



لقادح هب  اه و  هدکـشناد قیقد  يزیر  همانرب موزل  رب  ددجم  ناشیا  .دندرک  یناسر  عالطا هفاضا  فذح و  هزاب  زا  سپ  اه  هدکـشناد رد  سرد  حالصا 

.دندرک دیکأت  هفاضا  فذح و  هزاب  زا  جراخ  رد  سورد  تارییغت  ندیسر 

رد داتسا  هب  یفرعم  سورد  تبث  يوناث ، عالطا  ات  هک  دش  ررقم  اه ، هدکشناد طسوت  سرد  حالصا  باختنا و  ماجنا  ندوبن  رودقم  هب  هجوت  هب  - 3 

؛ هدکشناد شزومآ  طسوت  داتسا  هب  یفرعم  تروصب  سرد  ذخا  ناکما  قیقد  یـسررب  زا  سپ  تسا  مزال  روظنم ، نیا  يارب  .دوش  ماجنا  لک  شزومآ 

نویساموتا هناماس  قیرط  زا  هدکشناد ) یـشزومآ  نواعم  یـشزومآ و  هورگ  ریدم  امنهار ، داتـسا  طسوت  هدش  دییأت   ) داتـسا هب  یفرعم  تساوخرد  مرف 

.ددرگ لاسرا  هاگشناد  یشزومآ  تیریدم  هب  يرادا 

نیا رد  هدش  حرطم  دراوم  زا  یکی  .دـیدرگ  یناسر  عالطا خروم 97/11/29  هرامش 1397/د/26254  هب  رنه  هدکشناد  یـشزومآ  نواعم  همان  - 4 

طـسوت هدش  تسیل  سورد  کت  کت یـسررب  زا  سپ  صوصخ  نیا  رد  .دوب  یلیـصحت  لاسمین  ره  رد  هرمن  تبث  دیدمت  دنمزاین  سورد  تسیل  همان ،

لیبق نیا  ندرک  دودحم  صخشم و  نمض  دنتساوخ  اه  هدکشناد یشزومآ  نینواعم  زا  هاگشناد ، یشزومآ  مرتحم  نواعم  یتیآ ، رتکد  ياقآ  هدکشناد ،

.دنهد ماجنا  ار  مزال  ياه  تبقارم هجوت و  سورد  تارمن  عقوم  هب  تبث  مدع  زا  لصاح  تاعبت  رب  سورد ،

تدم نینچمه  درف و  جوز و  ياه  لاسمین کیکفت  هب  دنراد  هرمن  تبث  تلهم   دیدمت  هب  زاین  هک  ار  یـسورد  تسیل  اه  هدکـشناد دـیدرگ  ررقم   -5

.دوش ماجنا  اروش  یتآ  هسلج  رد  صوصخ  نیارد  يریگ  میمصت ات  دنیامن ، لاسرا  یشزومآ  تیریدم  هب  دیدمت  تهج  زاین  دروم  نامز 

.دیدرگ یناسر  عالطا ناگیار  شزومآ  تاظحالم  لیلدب  وجشناد  هب  هدش  دییات  همانراک  لیوحت  زا  زیهرپ  صوصخرد   -6

.دیدرگ دیکأت  اه ، هدکشناد رد  لیصحت ، زا  فرصنم  نایوجشناد  يارب  ینادراک  كردم  ذخا  طیارش  یسررب  موزل  رب  - 7

رب هک  دش  دیکأت  .دیدرگ  هئارا  فراعم  هورگ  مرتحم  ریدـم  طسوت  یتاحیـضوت  سدقم " عافد  اب  ییانشآ   " يدحاو سرد 2  صوصخرد  - 8

عطاقم رد  يرایتخا  سرد  دـحاو  بوچراچ 2  رد  روکذـم  سرد  خروم 88/8/19 ) ۀسلج 186   ) اه هاگـشناد ندش  یمالسا  ياروش  هبوصم  ساـسا 

زا يدحاو  سورد 2  زا  یکی  اب  نآ  ینیزگیاج  اذل  و  ددرگ ، یم هئارا  یمالسا  فراعم  سورد  ياهدحاو  زا  جراخ  یـسانشراک و  ینادراک و 

. دشاب یمن زاجم  یمالسا ) بالقنا  شیارگ   ) یمالسا فراعم  سورد  هعومجم 

شرازگ هب  مضنم  یتسیاب  لک ، شزومآ  هب  اه  هدکـشناد زا  هدش  لاسرا  لیـصحتلا  غراف يوجـشناد  یلیـصحت  هدنورپ  هک  دیدرگ  دیکات  ددـجم  - 9

.دشاب یلام  باسح  هیوست  تنیرپ  و  شرازگ 522 )  ) وجشناد باسح  هیوست  تیعضو 

یندـب و تیبرت سورد  نومزآ  یبـتک  شخب  هب  نداد  مظن  صوصخرد  یـشزرو  مولع  یندـب و  تیبرت  هدکـشناد  مرتـحم  سیئر  داهنـشیپ  - 10

ررقم .تفرگ  رارق  تقفاوم  دروم  نآ  تایلک  حرطم و  تایبدا  هدکـشناد  هب  نآ  تیریدم  يراذـگاو  تاناحتما و  یمـسر  هزاب  رد  نآ  يرازگرب  ، 1 شزرو

.دنیامن شرازگ  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هب  ار  لصحام  رازگرب و  يا  هسلج هطوبرم  هدکشناد  ود  ياسور  ارجا  هوحن  صوصخ  رد  دیدرگ 

هرتم و سرد  ذخا  رب  ینبم  ییوجشناد 9312329031 ، هرامشب  نارمع ، یسدنهم  يوجشناد  هداز ، میرک دوعسم  ياقآ  تساوخرد   -11

رد دـیدرگ  ررقم  .تفرگ  رارق  تفلاـخم  دروـم  حرطم و  داتـسا ، هب  یفرعم  تروـص  هب  تسا ، یلمع  رگید  شخب  يرظن و  نآ  زا  یـشخب  هک  دروآرب 

.دبای روضح  سرد  سالک  رد  ذخا و  ار  سرد  وجشناد  يراج  لاسمین 

 :  27864/د/1397 هرامش

 :  1397/12/14 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



بیوصت هب  دوب  هتفرگ  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  اروـش  یلبق  تاـسلج  رد  هک  دنجریب  هاگشناد  یشهوژپ  یـشزومآ و  همان  هویش - 12

.دیسر اروش  ياضعا 

.تفای همتاخ  دمحم  لآ  دمحم و  رب  یتاولص  رکذ  اب  تعاس 14:30  رد  هسلج 

   

   

 

یتیآ نسحم 
هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

يورسخ  نیسح  دمحم 
یشزومآ روما  ریدم 

 :  27864/د/1397 هرامش

 :  1397/12/14 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 




