
اه هدکشناد یشزومآ  مرتحم  نینواعم 

مارتحا مالس و  اب 

لحارم رد  نآ  ياه  هداد هدـش و  جراخ  یمومع  سرتسد  زا  هبنش 98/5/26  زا  ناتسلگ  یـشزومآ  هناماس  دیراد  عالطا  هک  هنوگنامه 

هزاب خروم 98/5/27  هرامـش 10441/د/1398  همان  ساسا  رب  .دـنراد  رارق  دـیدج  هچراپکی  يرازفا  مرن هناـماس  هب  لاـقتنا  ییاـهن 

اب هدمآ  لمعب  ياه  یگنهامه ساسا  رب  .دش  دهاوخ  زاغآ  رویرهـش  زا 9  هدش و  رت  هدرـشف هتفه  کی  زین  یتآ  لاسمین  دحاو  باختنا 

هب  ) هدنیآ هتفه  هبنشکی  هبنش و  ياهزور  رد  دیدج ) هناماس  هب  ناتسلگ  هناماس  لاقتنا  ماجنا  یلوتم   ) رـصاعم نازادرپ  هداد تکرش 

یجنـسرابتعا ییامزآ و  تحـص هوحن  دیدج و  هناماس  یـشزومآ  هسلج  حبص ، تعاس 9  رویرهـش ) موس  مود و  بیترت 

نلاس رد  نایوجــشناد ، دـحاو  باـختنا  اـب  طـبترم  دراوـم  ریاـس  یتآ و  لاـسمین  رد  هدـش  هـئارا  سورد  هـب  طوـبرم  ياـه  هداد

روتسد هاگـشناد و  مرتحم  تسایر  تادیکأت  قبط  .دش  دهاوخ  رازگرب  هاگشناد  يزکرم  هناخباتک  هرامش 1  یناسر  عالطا
یمازلا تاسلج  نیا  رد  یـشزومآ  ياه  هورگ مرتحم  ناریدـم  اه و  هدکـشناد شزومآ  ناراکمه  هیلک  روضح  یـشزومآ ، مرتحم  نواعم 

ناراوگرزب هدـهع  رب  دـحاو ، باختنا  ياه  شخب زا  کی  ره  رد  تاعالطا  ناصقن  زا  لصاح  تاعبت  روضح ، مدـع  تروص  رد  تسا و 

.دوش یم يرازگساپس  اه  هدکشناد شزومآ  تارادا  ناراکمه  اه و  هورگ مرتحم  ناریدم  یلاعترضح ، راکمه  زا  شیپاشیپ  .دوب  دهاوخ 

 

   

 

: تشونور  

هاگشناد  مرتحم  سیئر  ناسماخ  دمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  مرتحم  نواعم  یتیآ  نسحم  رتکد  ياقآ  بانج 

يروانف  شهوژپ و  مرتحم  نواعم  یفجن  اضردیمح  رتکد  ياقآ  بانج 

یشزرو  مولع  هدکشناد  مرتحم  سیئر  وج  بقاث  هیضرم  رتکد  مناخ  راکرس 

یناسنا  مولع  تایبدا و  هدکشناد  مرتحم  سیئر  یماما  نسح  رتکد  ياقآ  بانج 

مولع  هدکشناد  مرتحم  سیئر  يوسوم  یضترمدیس  رتکد  ياقآ  بانج 

رنه  هدکشناد  مرتحم  سیئر  یناراب  نیسح  رتکد  ياقآ  بانج 

يزرواشک  هدکشناد  مرتحم  سیئر  يرایس  نسح  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

یسانشناور  یتیبرت و  مولع  هدکشناد  مرتحم  سیئر  یعفاشروپ  يداه  رتکد  ياقآ  بانج 

يورسخ نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  ریدم 

 :  10443/د/1398 هرامش

 :  1398/5/27 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 



یسدنهم  هدکشناد  مرتحم  سیئر  يرصان  يدهم  رتکد  ياقآ  بانج 

رتویپماک  قرب و  یسدنهم  هدکشناد  مرتحم  سیئر  یسرف  نسح  رتکد  ياقآ  بانج 

تسیز  طیحم  یعیبط و  عبانم  هدکشناد  مرتحم  سیئر  یئاضر  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

رامآ  یضایر و  مولع  هدکشناد  مرتحم  سیئر  قلطم  یعیبر  دیما  رتکد  ياقآ  بانج 

نایارس   يزرواشک  هدکشزومآ  مرتحم  سیئر  هاوخرادید  دوعسم  رتکد  ياقآ  بانج 

 :  10443/د/1398 هرامش

 :  1398/5/27 خیرات

 : درادن تسویپ  

 

 


