
دنجریب هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
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درادن  تسویپ :    

هاگشنادناکم1398/10/24خیرات يرصب  یعمس و  تاسلج  نلاس 

یتیآسیئر نسحم  رتکد  يورسخریبدياقآ  نیسح  دمحم  رتکد 

عورش نایاپ12:00تعاس  14:40تعاس 

نیرضاح

تالیصحت ریدم  ) این یبیطخ نسحم  رتکد  یشزومآروما ،) ریدم  ) يور ـ سخ نی  ـ سحدمحم رتکد  نا  ـ یاقآ
رتکد مود ،) تبون  دازآ و  يا  هـ شزو ـ مآ هورگریدم  شزومآ و  ریدـم  نواعم  ) داژن همیزخ نیسح  رتکد  یلیمکت ،)
ریدم ) يدجب هتالک ـد  یجم رتکد  ـی ،) ـشزومآ يزیر  همانرب هع و  ـ ـسوت هورگ  ریدـم  ) داژن یمتسر یلعدمحم 

نسحد ـ محم رتکد   ،( هاگـشناد یبایزرا  تراظن و  رتفد  ریدم  ) يرطاش دیفم  رتکد  ، ( رگراثیا دـهاش و  دات  سـ
سیدرپ ـی  شزومآ نوا  ـ عم ) ادفناج اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدک  ـ شناد ـی  شزومآ نواعم  ) هداز یهلا

نویاـمه رتکد  يرا ،) ـ تفر موـــلع  سیدرپ  ـی  ــــشزومآ نوا  ـ عم ) یگیب لیا دـیع  ـ ـس رتکد  هـیا ،) موــلع پـ
ـی شزومآ نواعم  ) يرانا يدایص  نی  ـ سحدمحم رتکد  يزرواشک ،) هدک  ـ شناد ـی  ـشزومآ نواعم  ) رف گنهرف

یلع رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ) هداز یضاق اضر  رتکد  تسیز ،) طیحم  یعیبط و  عبانم  هدکشناد 
رتکد  (، سودرف ینف  ةدکشناد  یـشزومآ  نواعم  ) یناروت يدهم  رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یـشزومآ  نواعم  ) یعراز
رتکد و  یـشزومآ ) ياروش  یقیقح  وضع  ) یسیئر ردیح  رتکد  نایارس ،) هدکشزومآ  سیئر  ) هاوخرادید دوعسم 

( یشزومآ ياروش  یقیقح  وضع  ) هفیلخ یبتجم 

نیبیاغ
نـسحم رتکد  یلیمکت ،) تـــالی  ـ ــــصحت ـی و  ــــشزومآ نوا  ـ عم ) یتــیآ نـسحم  رت  ـ کد ناـیاقآ 

( یمال ـ ـسا فراعم  هورگ  ریدـم  ) یناید يدـهمدمحم  رتکد  هاگ ،) ـ ـشناد ییوج  ـ ـشناد نواعم  ) هدازدی ـ شروخ
( ناشخرد ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  ) ینیسح هفطاع  هدیس  رتکد  مناخ  و 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

ترازو رد  يرادا  تیرومأم  لیلدـب  یلیمکت ، تالیـصحت  یـشزومآ و  مرتحم  نواعم  یتیآ  رتکد  ياقآ  .دـش  زاغآ  راگدرورپ  دای  مان و  اـب  تعاس 12  رد  هسلج 

هئارا دش  رازگرب  دنجریب  رد  هامید  خیرات 11  رد  هک  هقطنم 9  ياه  هاگشناد یشزومآ  نینواعم  تسشن  زا  يرـصتخم  شرازگ  .دنتـشادن  روضح  هسلج  رد  فتع ،

.دیدرگ یناسر  عالطا تسشن  مهم  دراوم  هدش ،

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
یـشزومآ مرتحم  نینواـعم  هب  خروـم 15/10/98 ) ةرامـش 23441/د/98  هب   ) هاگـشناد یـشزومآ  روما  ریدم  ۀـمان 

اب حرطم و  امنهار  داتـسا  دـقاف  نایوجـشناد  هب  امنهار  داتـسا  باستنا  موزل  صوصخ  رد  اه  هدکـشناد اه و  سیدرپ
رب دوش ، ییاهن  دییأت و  امنهار  داتسا  طسوت  یتسیاب  نایوجـشناد  دحاو  باختنا  ور  شیپ لاسمین  رد  هکنیا  هب  هجوت 

.دش  دیکأت  مهم  نیا  تساک  مک و  نودب  قیقد و  ماجنا 
یشزومآ روما  تیریدم 
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2

رد خروم 9/10/98 ) ةرامـش 269421/2  هب   ) قیدص یکاخ  رتکد  ياقآ  بانج  ریزو ، یـشزومآ  مرتحم  نواعم  ۀمان 
تبقارم تهج  یتراظن  ماظن  ییارجا و  راـتخاس  دـیدرگ  ررقم  حرطم و  یتـسیز  قـالخا  هب  هجوت  موزل  صوصخ 

تاناویح تعیبط و  کمک  اب  شزومآ  يریگدای ، همزـال  اـهنآ  رد  هک  یـسورد  يارب  تعیبط ، اب  ناسنا  ۀهجاوم 
، رتفد نیا  تراظن  تحت  دش  ررقم  هوالعب  .ددرگ  نیودت  هاگشناد  یشزومآ  هعـسوت  يزیر و  همانرب رتفد  طسوت  تسا ،
هب عوضوم  نیا  هب  طوبرم  یقالخا  تاظحالم  شزومآ  يارب  یکینورتکلا ، ای  يروضح  یـشزومآ  هدرـشف  همانرب  کی 

هچنانچ دـش  هتـساوخ  زین  اه  هدکـشناد  مرتحم  یـشزومآ  نینواعم  زا  .دوش  يزاس  هداـیپ یحارط و  زین  نایوجـشناد 
هب ساکعنا  تهج  دنراد  رایتخا  رد  نایوجـشناد  شزومآ  رد  تاناویح  ياه  نیزگیاج زا  يریگ  هرهب رد  یقفوم  ۀـبرجت 

.دنیامن   مالعا  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هب  هام 98 ، نمهب  ياهتنا  ات  ترازو ،

يزیر و همانرب  رتفد 
هعسوت 

3

رد خروم 9/10/98 ) ةرامش 22895/د/1398  هب   ) هدازدیشروخ رتکد  ياقآ  بانج  ییوجـشناد ، مرتحم  نواعم  همان 
زا هتسد  نیا  یسالک  ياه  تبیغ ندومن  هجوم نایوجشناد و  یشزرو  یصخرم  تساوخرد  دنیآرف  داهنـشیپ  صوصخ 

: تفرگ رارق  تقفاوم  دروم  ریز  حرش  هب  حرطم و  نایوجشناد 
تاـقباسم رد  هدـننک  تکرـش ناراکــشزرو  صوـصخ  رد   ) هدـننک مازعا  ناـمزاس  زا  یبـتک  تساوـخرد  لاـسرا  - 1

ناراکـشزرو صوصخ  رد   ) یندب تیبرت تیریدـم  هب  باطخ  وجـشناد  طسوت  تساوخرد  میظنت  و  یهاگـشنادریغ ) 
( هاگشناد طسوت  تاقباسم  هب  یمازعا 

هطوبرم هدکشناد  یشزومآ  نواعم  هب  لاسرا  یندب و  تیبرت تیریدم  دییأت  - 2
هطوبرم هدکشناد  یشزومآ  نواعم  دییأت  - 3

زا وجشناد  ياه  تبیغ دادعت  زواجت  تروص  رد  رکذت :  ) هدکشناد شزومآ  سانـشراک  طسوت  تبیغ  ندومن  هجوم - 4
یندب تیبرت تیریدـم  تساوخرد  هک  یـصاخ  دراوم  رد  .دـش  دـهاوخ  ماجنا  سرد  فذـح  مهدزناش ، هس  زاجم  دـح 
عاجرا هاگشناد  یشزومآ  ياروش  هب  رظن  مالعا  یسررب و  تهج  عوضوم  تسا  وجشناد  سالک  هب  تشگزاب  هاگـشناد 

( .دش دهاوخ 

یشزومآ روما  تیریدم 

4

یشان یگدنام  هار رد  لیلد  هب  لّوا 98-99  لاسمین  تاناحتما  هزاب  يادتبا  زور  هس  رد  هک  ینایوجشناد  صوصخ  رد 

دیدرگ ررقم  دنا ، هدشن مرتنایاپ  ناحتما  رد  روضح  هب  قفوم  دنجریب ، هب  یهتنم  ياهریـسم  رد  ناراب  فرب و  شراب  زا 

طقف  ) صاخ دراوم  رد  اـی  دوش و  فذح  وجشناد  سرد  هدکـشناد ، یـشزومآ  نواعم  هورگریدم و  دییأت  تروص  رد 

، تاناحتما هزاب  رد  ًافرـص  ناحتما  يرازگرب  هزاجا  هورگریدم ، دییأت  سرد و  داتـسا  تقفاوم  اب  يراج ،) لاسمین  يارب 

.دوش رداص  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  طسوت 

یشزومآ روما  تیریدم 

5
فذح صوصخ  رد  خروم 23/10/1398 ) ةرامش 24420/د/98  هب   ) مولع هدکـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم  ۀمان 

تالکشم لیلدب  هک  ییوجشناد 9712214033  هرامش  هب  یسانش  تسیز هتشر  يوجـشناد  یمئاق  میرم  مناخ  مرت 
تـساوخرد رودص  هب  قفوم  ررقم  دـعوم  رد  تاررقم  زا  یفاک  عالطا  مدـع  و  بسانمان ، یحور  طیارـش  یگداوناخ و 

.تفرگ  رارق  تقفاوم  دروم  حرطم و  تسا  هدشن  لاسمین  فذح 
یشزومآ روما  تیریدم 

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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