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خروم 97/10/04 هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص    

: هسلج نیرضاح 

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

هاگشناد یشزومآ  ياروش  یقیقح  وضع  یسیئر ، ردیح  رتکد  ياقآ 
هاگشناد یشزومآ  ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ، یبتجم  رتکد  ياقآ 

هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  ریدم  يراقفلاوذ ، اضریلع  دیس  رتکد  ياقآ 
هاگشناد یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  یناث ،  یلین اضردیمح  رتکد  ياقآ 

هاگشناد ناشخرد  ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  امنهر ، دیعس  رتکد  ياقآ 
هاگشناد دازآ  ياه  شزومآ هورگ  ریدم  شزومآ و  ریدم  نواعم  داژن ، همیزخ  نیسح  رتکد  ياقآ 

هاگشناد رگراثیا  دهاش و  داتس  ریدم  يرصان ، اضردیمح  رتکد  ياقآ 
هاگشناد یمالسا  فراعم  هورگ  ریدم  یناید ، يدهم  دمحم  رتکد  ياقآ 

یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  يرطاش ، دیفم  رتکد  ياقآ 
يزرواشک هدکشناد  یشزومآ  نواعم  رف ، گنهرف  نویامه  رتکد  ياقآ 

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

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

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

نایارس يزرواشک  هدکشزومآ  تسرپرس  ینابرق ، یضترم  رتکد  ياقآ 

: هسلج نیبیاغ 

هاگشناد ییوجشناد  نواعم  يرداق ، رداق  دمحم  رتکد  ياقآ 
سودرف یسدنهم  ینف   هدکشناد  یشزومآ  نواعم  یتلز ، ریما  رتکد  ياقآ 

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

ياه هاگشناد یشزومآ  نینواعم  هسلج  يرازگرب  هب  هراشا  نمـض  هاگـشناد  یلیمکت  تالیصحت  یـشزومآ و  مرتحم  نواعم  یتیآ ، رتکد  ياقآ  هسلج  يادـتبا  رد 
ار هسلج  نیا  رد  حرط  لباق  رظندم و  یشزومآ  دراوم  دنتساوخ  اه  هدکشناد یشزومآ  نینواعم  زا  خیرات 97/10/5  رد  دهشم  یسودرف  هاگشناد  رد  روشک  هقطنم 9 

.دنیامن حرطم 
ياه نامتخاس رد  دوب  هدش  هتساوخ  اه  هاگشناد زا  همان  نیا  رد  .دیـسر  راضح  عالطا  هب  تئارق و  ریزو  یشزومآ  نواعم  خروم 97/09/12  هرامش 224649/2  همان 
هقبط رد  تیلولعم  ياراد  دارفا  تاناحتما  اه و  سالک ات  دوش  ذاختا  یبیترت  دوش  یم رازگرب  فکمهریغ  تاقبط  رد  سرد  ياه  سالک اهنآ  رد  هک  روسناسآ  دقاف 

.دوش رازگرب  فکمه 

یناـگمه تراـظن  یقوقح و  تنواـعم  مادـقا  صوصخ  رد  هک  فتع  ترازو  سلجم  روما  یقوقح و  نواـعم  خروم 97/8/29  هرامش 527387-553/م/7  همان 
هرود نایوجشناد  زا  مود  تبون  هیرهـش  ذخا  بوصم 1389( نایوجـشناد  لاقتنا  نامهم و  همان  نییآ  هدام 6  هرصبت 1  لاطبا  يارب  روشک  لک  یـسرزاب  نامزاس 

.دیسر هسلج  رد  راضح  عالطا  هب  بتارم  تئارق و  درک ، یم یناسر  عالطا دنوش ) یم نامهیم  رگید  ياه  هاگشناد رد  هک  هنازور 

هرامش 17546/د/1397 همان  روطنیمه  یـشزومآ و  روما  ریدم  هب  هاگـشناد  زبس  تیریدم  يربهار  ياروش  ریبد  خروم 97/10/04  هرامش 20959/د/1397  همان 

 :  24490/د/1397 هرامش

 :  1397/11/9 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



ياه تسپ يدصت  يارب  هاگشناد  یملع  تأیه  ياضعا  زا  رفن  ود  باختنا  عوضوم  اب  هاگشناد ، یشزومآ  نواعم  هب  هاگشناد  یگنهرف  روما  ریدم  خروم 97/08/29 
حرطم و هاگشناد ، یشزومآ  ياروش  باختنا  هب  هاگـشناد ، زبس  تیریدم  يربهار  ياروش  فرـصم  يوگلا  حالصا  هتیمک  ریبد  یـشزومآ و  یگنهرف و  هتیمک  ریبد 
، ینیسح ۀفطاع  هدیس  رتکد  مناخ  راکرس  فرـصم و  يوگلا  حالصا  هتیمک  ریبد  ناونعب  یمیش ، هورگ  رایداتـسا  مدقمراکتعارز  یلع  رتکد  ياقآ 

.دندیدرگ یفرعم  اروش  نیا  یشزومآ  یگنهرف و  هتیمک  ریبد  ناونعب  یکشزپهایگ ، هورگ  رایداتسا 

ناراکمه دش  ررقم  هدیدرگ  یناسر  عالطا دندوب  هدنام  باوج  نودب  هک  اه  هدکشناد  هب  یشزومآ  تیریدم  زا  یلاسرا  يزاس  لداعم ياه  مرف زا  يدادعت  صوصخ  رد 
.دنهد رارق  رظندم  ار  اه  مرف نیا  عقومب  لاسرا  لیمکت و  اه  هدکشناد رد  مرتحم 

باسح هیوست  ماجنا  قیقد  یسررب  رب  هدرک ، ناشنرطاخ  ار  لیصحتلا  غراف نایوجشناد  باسح  هیوست  دنیآرف  ددجم  ینیبزاب  موزل  هاگـشناد ، یـشزومآ  روما  ریدم 
زایندروم ياه  باسح هیوست  تیعضو  هک  ناتسلگ  هناماس  هرامش 522  شرازگ  دش  ررقم  .درک  دیکأت  اه  هدکشناد شزومآ  نیطبار  طسوت  نایوجشناد  زا  هتسد  نیا 

.دوش   تسویپ  دوش ، یم لاسرا  شزومآ  لک  تیریدم  يارب  اه  هدکشناد زا  هک  نایوجشناد  لیصحت  زا  تغارف  ياه  هدنورپ یمامت  هب  دهد ، یم ناشن  ار  وجشناد 

نمهب 97  11 يراج ، لاسمین  رد  یلیمکت  تالیصحت  ياه  هلاسر همان و  نایاپ عافد  تلهم  نیرخآ  هک  دومن  دیکأت  هاگـشناد  یلیمکت  تالیصحت  مرتحم  ریدم 
.دوب دنهاوخ  یتآ  لاسمین  رد  تاونس  دیدمت  دنمزاین  دنوشن ، عافد  هب  قفوم  خیرات  نیا  ات  هک  ینایوجشناد  تسا و 

، عماج نومزآ  زوجم  ذخا  يارب  اه  هدکـشناد عقوم  هب  مادقا  موزل  هدرک ، یناسر  عالطا زین  عماج  نومزآ  يرازگرب  دـنیآرف  صوصخ  رد  یلیمکت  تالیصحت  ریدم 
تیاعر رب  زین  هاگـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم  یتیآ  رتکد  ياقآ  ثحبم ، نیا  همادا  رد  .دـندش  ناشنرطاخ  ار  نایوجـشناد  ییاهن  عافد  قیقحت و  حرط  زا  عافد 

.دندومن  دیکات  خیرات  زا  زواجت  تروص  رد  دعب  لاسمین  دیدمت  ذخا  موزل  هدش و  نییعت  ینامز  بوچراچ  رد  یلیمکت  تالیصحت  نایوجشناد  عافد  خیرات 

قوقح هتشر  رد  ییوجشناد 9612222023  هرامـش  هب  یمالسا  مالک  هفسلف و  هتشر  يوجـشناد  اهنت  يریجنز  امیش  مناخ  نامزمه  لیصحت  تساوخرد 
.تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  هاگشناد  ناشخرد  ياهدادعتسا  مرتحم  ریدم  طسوت  مود ، هتشر  ناونعب 

ییوجـشناد هرامـش  هب  یتیبرت  مولع  يوجـشناد  يراتخم  ارهز  مناخ  طسوت  هدش  ذـخا  دـحاو  عوـمجم 13  زا  یـسرد  دـحاو  ود )  ) فذـح 2 تساوخرد  اب 
.دیدرگ تقفاوم  يراج  لاسمین  رد   9412901052

مرتحم ياضعا  درکلمع  یبایزرا  ياه  گربراک لیمکت  هب  تبـسن  اه  هدکـشناد مرتحم  ناریدم  دندومن  مالعا  هاگـشناد  یبایزرا  تراظن و  مرتحم  ریدم 
تسایر طسوت  یبایشزرا  هورگ ؛ ریدم  طسوت  یبایشزرا  یـشزومآ ؛ نوئـش  یـسرد و  طابـضنا  مظن و  تیاعر  یبایزرا  تقو ؛ مامت  لاّعف و  روضح  یملع ( تأیه 

دهاوخ ریذپ  ناکما  ات 97/11/11  رما  نیا  يارجا  نمض  رد  .دنیامرف  مادقا  تقو  عرسا  رد  هطوبرم  هناماس  قیرط  زا  مود 96-97  لاس  مین  هب  طوبرم  هدکشناد )
.دشاب یمن يذغاک  تروص  هب  اه  گربراک شریذپ  هب  زاجم  یبایزرا  تراظن و  تیریدم  دوب و 

. دیسر نایاپ  هب  دمحم  لآ  دمحم و  رب  یتاولص  رکذ  اب  تعاس 14:15  رد  هسلج 
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