
ياه هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  مرتحم  نینواعم 

جیلخ نارهت ، زیربت ، نیوزق ، هر ) ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب دنجریب ، انیس ، یلعوب  درونجب ، مالیا ، ناهفـصا ، هیمورا ، كارا ،
نارمچ دیهش  نامرکرنهاب ، دیهش  درکرهش ، ناتسچولب ، ناتسیس و  نانمس ، ناجنز ، هاشنامرک ، يزار  یمزراوخ ، سراف ،

، یلیبدرا ققحم  ناردنزام ،  ، ناتسرل نالیگ ، ناتسدرک ، مق ، دهشم ، یـسودرف  ناگرگ ، يزرواشک  مولع  زاریـش ، زاوها ،
، دزی جوسای ، ناگزمره ،

مالس   ؛ يادها  اب 

تکراشم یشخب ، نیب  ییازفا  مه  شرتسگ  روظنم  هب  دراد  رظن  رد  لک  هرادا  نیا  دناسر  یم راضحتسا  هب  امارتحا ،         
ياه شزرو هژیو  هب  یناگمه  شزرو  رد  نزاوتم  هبناج و  همه  هعسوت  یـشزرو و  ياه  تیلاعف رد  نایوجـشناد  يرثکادح 

تکراشم اب   ( تسویپ  ) یناتسا تروص  هب  یناگمه  ياه  شزرو هراونـشج  يرازگرب  حرط  یلحم ، یموـب و 
هب هتـسباو  نایگنهرف ، يا ، هفرح  ینف و  يدربراک ، یملع  عماج  رون ، مایپ  ياه  هاگـشناد   ) یلاـع شزومآ  ياـه  شخب 

.دیامن ارجا  یحارط و  یعافتنا ) ریغ  تاسسوم  اه و  ناگرا  ریاس 
نیلوئسم دییامرف  روتسد  تسادنمشهاوخ  یناتسا  یشزرو  هناخریبد  ناونع  هب  هاگشناد  نآ  باختنا  هب  تیانع  اب 
لیکشت هب  تبـسن  ناتـسا  حطـس  رد  یلاع  شزومآ  فلتخم  ياه  شخب  یندب  تیبرت  ناریدم  زا  توعد  نمـض  رما ،

شزرو هراونشج  يرازگرب  يارب  یبسانم  يزیر  همانرب  مادـقا و  هاـم  نمهب  رخاوا  اـت  ناتسا  شزرو  هناخریبد 
.دنیامرف لومعم  هدنیآ  لاس  هام  تشهبیدرا  ات   ( یناتسا  ) یناگمه

و دوب  دهاوخ  یناگمه  شزرو  دایپملا  نیمراهچ  هیمهـس  بسک  رایعم  اهدادـیور  نیا  يرازگرب  تسارکذ  نایاش 
.تفای دنهاوخ  ار  دایپملا  نیمراهچ  هب  اهدادیور  نیا  رترب  تارفن  اهمیت و 
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يریگیپ هرامش 
6733655

یهلا  قیفوت  يوزرآ  اب 
هدازیلع نیسح  دمحم 

یندب تیبرت  لکریدم 

 : تشونور

راضحتسا يارب  لخاد  نایوجشناد  روما  تنواعم  مرتحم  تسرپرس  ملع  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج  - 



ياه هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  مرتحم  نینواعم 

تالیصحت ناجنز ، هیاپ  مولع  یلیمکت و  تالیصحت   ، بانب تانئاق ، رهمگرزب  دبیم ، يرئاح  هللا  تیآ يدرجورب ، یمظعلا  هللا  تیآ دزی ، ناکدرا 
میکح مق ، (س ) هموصعم ترضح  تفریج ، مرهج ، شرفت ، سردم ، تیبرت  هیردیح ، تبرت  نامرک ، هتفرـشیپ  ياهیروانف  یتعنـص و  یلیمکت 

، يدابآدسا نیدـلا  لامج  دیـس  نانمـس ، نورزاک ، یـسراف  ناملـس  س ،)  ) ارهزلا لباز ، راهباچ ، ییایرد  مولع  يدرونایرد و  ناغماد ، يراوزبس ،
یتعنص دنجریب ، یتعنص  ریبکریما ، یتعنص  ناهفصا ، یتعنص  هیمورا ، یتعنص  كارا ، یتعنص  ناجیابرذآ ، یندم  دیهش  یتشهب ، دیهش  دهاش ،

، دورهاش یتعنص  ناجریس ، یتعنص  زیربت ، دنهس  یتعنص  یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ  یتعنص  ناهبهب ، ءایبنالا  متاخ  یتعنـص  روپاش ، يدنج 
همالع نادمه ، یتعنص  لباب ، ناوریشون  یتعنص  هاشنامرک ، یتعنص  مق ، یتعنص  زاریش ، یتعنص  هزیوه ، يادهش  یتعنص  فیرـش ، یتعنص 

يزرواشک و مولع  ناتـسزوخ ، نیمار  یعیبط  عبانم  يزرواشک و  مولع  رهـشهب ،)  ) ناردنزام يروانف  ملع و  ناریا ، تعنـص  ملع و  ییابطابط ،
، راوزبس نیون  ياهیروانف  لمآ ، نیون  ياهیروانف  اسف ، نارهاوخ ،) ) نانمـس ناگنازرف  رهـشمرخ ، ییایرد  نونف  مولع و  يراـس ، یعیبط  عباـنم 

ناسارخ راهبلگ  نیون  ياهیروانف  مولع و  یـسدنهم  ریالم ، هغارم ، سوواـک ، دـبنگ  ناتـسلگ ، درونجب ، رثوک  ناـشاک ، (س ،) بنیز ترـضح 
یلو رهـشناریا ، تیالو  زاریـش ، رنه  نارهت ، رنه  ناهفـصا ، رنه  زیربت ، یمالـسا  رنه  روباشین ، ناچوق ، نیون  ياـهیروانف  یـسدنهم  يوضر ،

، ییاجر دیهش  ریبد  تیبرت  يرهطم ، دیهش  ناجنسفر ، جع ) ) رصع

يزرواشک و مب ،  (، نارتخد هژیو   ) دنواهن دابانگ ، نیارفـسا ، یـسدنهم  ینف و  ناوریـش ، ناوارس ، دنرز ، یلاع : شزومآ  ياـه  عمتجم
؛ ماج تبرت  يرورپماد 

؛ ینسمم تالحم ، درمال ، رمشاک ، دابآزوریف ، ارهز ، نیئوب  یسدنهم  ینف  اضرهش ، سردم  دیهش  دیلقا ، نابهتسا ، : یلاع شزومآ  زکارم 

تاسـسوم نایگنهرف و  يا ، هفرح  ینف و  يدربراک ، یملع  عماج  رون ، ماـیپ  ياـه  هاگـشناد  زکارم  اهدـحاو و  هیلک 
یعافتناریغ

مالس   ؛ يادها  اب 

راضحتسا هب  ناریا  یمالسا  دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ  درگلاس  نیملهچ  تشادیمارگ  کیربت و  نمـض  امارتحا ،         
رد نایوجـشناد  يرثکادح  تکراشم  یـشخب ، نیب  ییازفا  مـه  روـظنم  هـب  دراد  رظن  رد  لـک  هرادا  نـیا  دـناسر  یم

حرط یلحم ، یموب و  ياه  شزرو هژیو  هب  یناگمه  شزرو  رد  نزاوتم  هبناـج و  همه  هعـسوت  یـشزرو و  ياـه  تیلاـعف
شزومآ ياه  شخب  تکراشم  اـب   ( تسویپ  ) یناتسا تروص  هب  یناگمه  ياه  شزرو هراونـشج  يرازگرب 

اه و ناگرا  ریاس  هب  هتـسباو  نایگنهرف ، يا ، هفرح  ینف و  يدربراـک ، یملع  عماـج  رون ، ماـیپ  ياـه  هاگـشناد   ) یلاـع
.دیامن ارجا  يزیر و  همانرب  ار  یعافتنا ) ریغ  تاسسوم 
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ناتسا یشزرو  هناخریبد  لیکشت  رد  يراکمه  نمض  رما ، نیلوئسم  دییامرف  روتـسد  تسادنمـشهاوخ  ور  نیا  زا 
لوذبم ار  مزال  تامادـقا   ( یناتسا  ) یناگمه شزرو  هراونشج  رد  نایوجـشناد  يرثکادح  تکراشم  هب  تبسن 

.دنیامرف

و دوب  دهاوخ  یناگمه  شزرو  دایپملا  نیمراهچ  هیمهـس  بسک  رایعم  اهدادـیور  نیا  يرازگرب  تسارکذ  نایاش 
.تفای دنهاوخ  ار  دایپملا  نیمراهچ  هب  اهدادیور  نیا  رترب  تارفن  اهمیت و 

41/1/129978
1397/11/13

يریگیپ هرامش 
6739155

یهلا  قیفوت  يوزرآ  اب 
هدازیلع نیسح  دمحم 

یندب تیبرت  لکریدم 



ياه هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  مرتحم  نینواعم 

جیلخ نارهت ، زیربت ، نیوزق ، هر ) ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب دنجریب ، انیس ، یلعوب  درونجب ، مالیا ، ناهفـصا ، هیمورا ، كارا ،
نارمچ دیهش  نامرکرنهاب ، دیهش  درکرهش ، ناتسچولب ، ناتسیس و  نانمس ، ناجنز ، هاشنامرک ، يزار  یمزراوخ ، سراف ،

، یلیبدرا ققحم  ناردنزام ،  ، ناتسرل نالیگ ، ناتسدرک ، مق ، دهشم ، یـسودرف  ناگرگ ، يزرواشک  مولع  زاریـش ، زاوها ،
ياه هاگـشناد هیداـحتا  ناـیگنهرف و  يا ، هفرح ینف و  يدربراـک ، یملع  عماـج  رون ، ماـیپ  دزی ، جوساـی ، ناـگزمره ،

یعافتناریغ

مالس يادها  اب   

شزرو هراونـشج  يرازگرب  صوصخ  رد  یگنهاـمه  موزل  هب  تیاـنع  اـب  دـناسر  یم  راضحتـسا  هب  اـمارتحا ،         
دایپملا نیمراهچ  هیمهس  بسک  رایعم  هک  ناتـسا  رد 31  یلاع  شزومآ  ياه  شخب  روضح  اب  یناتـسا ) ) یناگمه

یندب تیبرت  مرتحم  ریدم  دییامرف  روتسد  تسا  دنمـشهاوخ  دشاب ، یم  یتآ  لاس  ناتـسبات  رد  یناگمه  شزرو 
اهناتـسا شزرو  ياه  هناخریبد  یگنهاـمه  هسلج  رد   ( تسویپ ) يدنبنامز لودج  ساسارب  اصخش  هاگـشناد  نآ 

مه هب  روضح   دش ، دـهاوخ  رازگرب  (س ) ارهزلا هاگـشناد  لحم  رد  تیاغل 14  تعاس 10  زا  هک  خروم 97/11/27 
.دیناسر
 

41/1/129255
1397/11/10

يریگیپ هرامش 
6733676

یهلا  قیفوت  يوزرآ  اب 
هدازیلع نیسح  دمحم 

یندب تیبرت  لکریدم 

 : تشونور

لخاد نایوجشناد  روما  تنواعم  مرتحم  تسرپرس  ملع  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج  - 
یضتقم روتسد  وراضحتسا  تهج  ارهزلا  هاگشناد  ییوجشناد  مرتحم  نواعم  يرایتخب  رتکد  مناخ  راکرس  - 



یشزرو ياهنمجنا  كرتشم  رتفد  مرتحمریدم  ینایکروپ  رتکد  ياقآ  بانج 
نارسپ لابیلاو  یشزرو  نمجنا  مرتحم  سییر  يزیربت  نامرهق  رتکد   ياقآ  بانج 

نارسپ لابتکسب  یشزرو  نمجنا  مرتحم  سییر  دنمورب  رتکد   ياقآ  بانج 
نارسپ لاستوف  یشزرو  نمجنا  مرتحم  سییر  یهلا  رتکد  ياقآ  بانج 

نارسپ ینامسج  یگدامآ  یشزرو  نمجنا  مرتحم  سییر  داژنیلع  اقآ  رتکد  ياقآ  بانج 
انش یشزرو  نمجنا  مرتحم  سییر  فشاک  رتکد  ياقآ  بانج 

تراد یشزرو  نمجنا  مرتحم  سییر  یباهش  رتکد   ياقآ  بانج 
یشزرو ياهنمجنا  كرتشم  رتفد  مرتحمریدم  ینیما  رتکد  مناخراکرس 

نارتخد لابیلاو  یشزرو  نمجنا  مرتحم  سییر  یقداص  مناخراکرس 
نارتخد لابتکسب  یشزرو  نمجنا  مرتحم  سییر  کلم  مناخراکرس 

نارتخد  لاستوف  یشزرو  نمجنا  مرتحم  سییر  یقاقش  ریما  مناخراکرس 
نارتخد ینامسج  یگدامآ  یشزرو  نمجنا  مرتحم  سییر  یحور  رتکد  مناخراکرس 

نارتخد انش  یشزرو  نمجنا  مرتحم  سییر  نایغابص  رتکد   مناخراکرس 

مالس يادها  اب   
یناگمه شزرو  هراونشج  يرازگرب  صوصخ  رد  یگنهامه  موزل  هب  تیانع  اب  دناسر  یم  راضحتسا  هب  امارتحا ،      
شزرو یلم  دایپملا  نیمراهچ  هیمهـس  بسک  رایعم  هک  ناتـسا  رد 31  یلاـع  شزومآ  ياـه  شخب  روضح  اـب 

ناتسا و شزرو  ياه  هناخریبد  یگنهامه  هسلج  رد  تسا  دنمشهاوخ  دشاب ، یم  یتآ  لاس  ناتـسبات  رد  یناگمه 
تیاغل 14 حبص  تعاس 8:30  زا  هک  خروم 97/11/27  رد  يرازگرب  لحم  ییامناج  یشزرو و  نکاما  زا  دیدزاب 

.دیناسر مه  هب  روضح   دش ، دهاوخ  رازگرب  (س ) ارهزلا هاگشناد  لحم  رد 
: هسلج روتسد 

یشزرو هتشر  ییامناج  یشزرو و  تاناکما  زا  ینف  دیدزاب  ( 1
خساپ شسرپ و  هتشر و  یفرعم  ینف ، تنواعم  رد  هتفرگ  تروص  ياه  تیلاعف  شرازگ  (2

( انیس یلعوب  ارهزلا و  ) یناگمه دایپملا  نیمراهچ  نابزیم  ياه  هاگشناد  ياه  تیلاعف  شرازگ  عامتسا  ( 3
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يریگیپ هرامش 
6735101

یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
هدازیلع نیسح  دمحم 

یندب تیبرت  لکریدم 

 : تشونور

یضتقم روتسد  وراضحتسا  تهج  ارهزلا  هاگشناد  ییوجشناد  مرتحم  نواعم  يرایتخب  رتکد  مناخ  راکرس  - 
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