
هاگشناد یشزومآ  ياروش  هسلجتروص 
اه و سیدرپ یشزومآ  نینواعم  روضح  اب  هداعلا  قوف  هسلج 

اه هدکشناد

هرامش : 16466/د/1399    

 1399/10/23 : خیرات   

درادن  تسویپ :    

)ناکم99/10/14خیرات یکینورتکلا  ) يروضحریغ

یتیآسیئر نسحم  يورسخریبدرتکد  نیسح  دمحم  رتکد 

عورش نایاپ12:00تعاس  13:30تعاس 

نیرضاح

(، یشزومآ روما  ریدم  يورسخ ( نیسح  دمحم  رتکد  یلیمکت ،) تالیصحت  یشزومآ و  نواعم  یتیآ ( نسحم  رتکد  نایاقآ 
یبایزرا تراظن و  رتفد  ریدـم  يرطاش ( دیفم  رتکد  يزاـجم ،) دازآ و  ياهـشزومآ  هورگ  سیئر  ) يدجب هتالک  دیجم  رتکد 
یشزومآ نواعم  هداز ( یهلا نسح  دـمحم  رتکد  یمالسا ،) فراعم  هورگ  ریدـم  ) یناید يدهمدمحم  رتکد  هاگشناد ،)

نواعم ) یگیب لیا دیعس  رتکد  هیاپ ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  ادفناج ( اضریلع  رتکد  یناسنا ،) مولع  تایبدا و  هدکشناد 
رتکد یعیبط ،) عبانم  يزرواشک و  سیدرپ  یشزومآ  نواعم  یکویس ( یعشاخ  سابع  رتکد  يراتفر ،) مولع  سیدرپ  یشزومآ 

يدهم رتکد  رنه ،) ةدکشناد  یـشزومآ  نواعم  یعراز ( یلع  رتکد  یسدنهم ،) سیدرپ  یـشزومآ  نواعم  هداز ( یضاق اضر 
( سودرف ینف  هدکشناد  یشزومآ  نواعم  یناروت (

تشادننیبیاغ

تشادننیوعدم

روتسد زا  جراخ  تاعوضوم 

تشادن

تابوصم

هدننکهبوصمفیدر يریگیپ 
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دادـعت تیفرظ  رد  تیدودـحم  صوصخ  رد  هاگـشناد  یکینورتکلا  دازآ و  ياـه  شزومآ هورگ  روطنیمه  اواـف و  زکرم  مالعا  هب  تیانع  اـب 

همان هب  خساپ  رد   ) دننک تکرش  لاسمین  نایاپ  ياه  نومزآ رد  کینورتکلا  ياه  شزومآ هناماس  رد  نامزمه  روطب  دنناوت  یم هک  ینایوجشناد 

حرطم اه  هدکشناد  اه و  سیدرپ  یشزومآ  مرتحم  نینواعم  اب  عوضوم  یشزومآ ،) روما  تیریدم  خروم 99/10/13  هرامش 15643/د/1399 

یسررب و یـشزومآ  روما  ریدم  طسوت  یناحتما  ياه  هزاب روظنم  نیا  يارب  .دریگ  رارق  رظندم  هسلج  نیا  رد  تاناحتما  شنیچزاب  دش  ررقم  و 

لودج رورم  زا  سپ  .دراد  دوجو  تاناحتما  زا  يدادعت  ییاجباج  هب  زاین  حبص  تعاس 8  رد  یناحتما  ياهزور  یمامت  رد  هک  دیدرگ  صخشم 

تاناحتما دش  ررقم  هسلج ، رد  رضاح  ياضعا  هیلک  يرکفمه  حبص و  تعاس 8  تاناحتما  ییاجباج  صوصخ  رد  یشزومآ  ریدم  يداهنشیپ 

.دنبای  لاقتنا  ناحتما  يرازگرب  زور  نامه  رد  مود ) نوتس   ) دصقم ياه  تعاس هب  ریز  يداهنشیپ  لودج  ساسا  رب  حبص  تعاس 8 

دصقمهدکشناد زور تعاس 

لوا

تایبدا 16هدکشناد 
سودرف 16ینف 

مولع 14هدکشناد 
يزرواشک 14سیدرپ 

رنهمود 10هدکشناد 
مولع 10سیدرپ 

یسدنهمموس 14سیدرپ 
يزرواشک 14سیدرپ 

تایبدامراهچ 12هدکشناد 
سودرف 12ینف 

یسدنهممجنپ 18سیدرپ 
تایبدامشش ای 16 هدکشناد   14

متفه

یسدنهم 14سیدرپ 
يراتفر 12سیدرپ 
يزرواشک 14سیدرپ 

تایبدا 12هدکشناد 

مولعمتشه 12سیدرپ 
يراتفر 12سیدرپ 

يراتفرمهن 16سیدرپ 
تایبدا 16هدکشناد 

یسدنهممهد 16سیدرپ 
يراتفر 12سیدرپ 

مهدزای
یسدنهم 18سیدرپ 

مولع 12سیدرپ 
رنه 12هدکشناد 

مهدزاود
تایبدا 12هدکشناد 

مولع 14سیدرپ 
سودرف 14ینف 

 

روما تیریدم 
نینواعم یشزومآ و 

اه و سیدرپ یشزومآ 
اه هدکشناد
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يورسخ  نیسح  دمحم 

یشزومآ روما  یتیآریدم  نسحم 

یلیمکت تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 
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