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نیرضاح

(، یشزومآ روما  ریدم  يورسخ ( نیسح  دمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یشزومآ و  نواعم  یتیآ ( نسحم  رتکد  نایاقآ 
يزیر همانرب هعـسوت و  هورگ  ریدم  داژن ( یمتسر یلعدمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  ریدم  این ( یبیطخ نسحم  رتکد 
تراظن رتفد  ریدم  يرطاش ( دیفم  رتکد  ناشخرد ،) ياهدادعتسا  هورگ  ریدم  ینیسح ( هفطاع  هدیس  رتکد  مناخ  یشزومآ ،)

نواعم هداز ( یهلا نسح  دـمحم  رتکد  یمالـسا ،) فراعم  هورگ  ریدم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  هاگـشناد ،) یبایزرا  و 
دیعس رتکد  هیاـپ ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ادـفناج ( اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تاـیبدا و  هدکـشناد  یـشزومآ 

يزرواشک و سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  یکویس ( یعـشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یـشزومآ  نواـعم  ) یگیب لیا
ةدکشناد یشزومآ  نواعم   ) یعراز یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یشزومآ  نواعم  هداز ( یضاق اضر  رتکد  یعیبط ،) عبانم 

هدکشزومآ سیئر  هاوخرادید ( دوعـسم  رتکد  سودرف ،) ینف  هدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم  یناروت ( يدـهم  رتکد  رنه ،)
نایارس ،) يزرواشک 

نیبیاغ
، دازآ ياهشزومآ  ریدم  يدجب ( هتالک  دـیجم  رتکد  هاگشناد ،) ییوجـشناد  نواعم  هدازدیـشروخ ( نسحم  رتکد  نایاقآ 

یقیقح وضع  یسیئر ( ردیح  رتکد  یـشزومآ ،) ياروش  یقیقح  وضع  هفیلخ ( یبتجم  رتکد  رگراثیا ،) دهاش و  داتـس  سیئر 
( یشزومآ ياروش 

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

تسشن نیا  رد  حرطم  ثحابم  ترازو و  یشزومآ  نینواعم  تسشن  صوصخ  رد  ملعم ، زور  يدمآرـس و  ههد  کیربت  نمـض  هاگـشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم 

ههد تشادیمارگ  رد  شزومآ  هزوح  ياه  يروآون روطنیمه  هتـشذگ و  هلاسکی  رد  دنجریب  هاگـشناد  ياهدرواتـسد  هب  ناشیا  هوالعب  .دـندومن  هئارا  ار  یـشرازگ 

.دندرک  هراشا  ههد  نیا  تشادیمارگ  رد  ییوجشناد  ياه  لیسناتپ  يریگراکب  روطنیمه  اه و  هدکشناد لاعف  تکراشم  هلمج  زا  يدمآرس ،

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 

1
ياروش ياضعا  .دـش  رظن  لدابت  لاسمین  ناـیاپ  تاـناحتما  عورـش  رد  ریخأـت  لاـسمین و  شرتسگ  صوصخ  رد 

رد داعبا  ریاس  یـسررب  تهج  رظن  نیا  دش  ررقم  .دـندومن  تقفاوم  لاسمین  لوط  يا  هتفه ود  شیازفا  اب  یـشزومآ 
.دوش    حرط  هاگشناد  هسیئر  تأیه 

یشزومآ و نواعم 
یلیمکت تالیصحت 

2
نیا رد  يریگ  میمـصت  دـیدرگ  ررقم  دـش و  حرطم  يرظن  سورد  يارب  اـه  هرمن  مـالعا  تلهم  دـیدمت  عوـضوم 
انورک اب  هزرابم  یلم  داتـس  طسوت  نایوجـشناد  روضح  تیعـضو  مالعا  ناضمر و  كرابم  هام  ناـیاپ  هب  صوصخ 

.دوش  طونم 
یشزومآ روما  ریدم 

هاگشناد

3
هرامـش هماـن  عوـضوم  نایوجـشناد ، طـسوت  دـیتاسا  سیردـت  تیفیک  یبایـشزرا  یناـمز  هزاـب  رییغت  تساوـخرد 

اب دـیدرگ  ررقم  حرطم و  تیفیک ، نیمـضت  یبایزرا و  تراظن ، مرتحم  ریدـم  خروم 1399/2/10  1173/د/1399 
.دوش  لقتنم  يراج  لاس  هام  دادرخ  تیاغل 16  هب 3  هزاب  نیا  يا ، هتفه ود  ییاجباج  کی 

یبایزرا و تراظن ، ریدم 
تیفیک نیمضت 
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4
ای همان  نایاپ سرد  طقف  هک  يزادرپ  هیرهش  یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد  يارب  هیرهـش  یگدوشخب  عوضوم 

هعرزم ای  هاگراک  ای  هاگـشیامزآ  رد  روضح  هب  رداق  دیووک 19  يرامیب  زا  یشان  طیارـش  لیلدب  باختنا و  ار  هلاسر 
ياـنما تأـیه  تقفاوم  هب  طونم  هبوصم  نیا  يارجا  تسا  یهیدـب  .تفرگ  رارق  تقفاوم  دروـم  حرطم و  دـنا  هدوـبن

.دوب   دهاوخ  هاگشناد 

یشزومآ روما  ریدم 
هاگشناد

5
اما دنا  هتشاد  سرد  باختنا  يراج  لاسمین  رد  هک  يزادرپ  هیرهش  نایوجشناد  يارب  هیرهـش  یگدیـشخب  عوضوم 

لاسمین فذـح  ای  سرد  فذـح  هب  زاجم  هاگـشناد  یـشزومآ  ياروش  تابوصم  فتع و  ترازو  هیغالبا  ساـسا  رب 
فاعم دننکیم  فذح  هک  یسورد  ریغتم  هیرهش  تخادرپ  زا  نایوجشناد  زا  هتـسد  نیا  دیدرگ  ررقم  حرطم و  دنا  هدوب

.دوب  دهاوخ  هاگشناد  يانما  تأیه  تقفاوم  هب  طونم  هبوصم  نیا  يارجا  تسا  یهیدب  .دندرگ 

یشزومآ روما  ریدم 
هاگشناد

6
ررقم هاگـشناد ، فراعم  هورگ  مرتحم  ریدـم  داهنـشیپ  هب  .دـش  رظن  لدابت  یمومع  سورد  ندـنارذگ  صوصخ  رد 
لقادح هک  یتروص  رد  دنا  هدومن ذخا  يراج  مرت  رد  ار  یمالسا  فراعم  سورد  هک  ینایوجشناد  زا  هتسد  نآ  دیدرگ 

هب دنناوت  یم دنیامن  تکرـش  دوش  یم رازگرب  دنجریب  هاگـشناد  رد  هک  سورد  نیا  نیالنآ  ياه  سالک ۀـسلج  رد 4 
.دننارذگب ار  هسلج  اهنت 14  داهن ، ۀناماس  يزاجم  هسلج  ياج 22 

فراعم هورگ  ریدم 

7
تیعـضو یـسررب  رد  یطورـشم  دـیدرگ  ررقم  دـنوش ، طورـشم  يراج  لاسمین  رد  هک  ینایوجـشناد  صوصخ  رد 

هدنیآ لاسمین  ياهدحاو  فقس  هدکشناد ، یشزومآ  ياروش  تقفاوم  تروص  رد  اما  ددرگ ، ظاحل  وجشناد  یلیـصحت 
.دبای  شیازفا  دحاو  تسیب  ات  وجشناد 

، یشزومآ روما  ریدم 
یشزومآ نینواعم 

اه هدکشناد اه و  سیدرپ

 

    

   

 

يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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