
 یلاعت همسب

 دوجرف ياقآ بانج- تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس مرتحم لماعریدم

 رهش رادتیولوا ياههژورپ يریگیپ عوضوم اب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمهدزاودودص هب توعد :عوضوم

 يزاجم تروص هب12:30 تعاس99/08/27 هبنشهس- نارهت رهش هعسوت موس همانرب ماکحا و دنمشوه

مارتحا و مالس اب

 لوـح و نیـشیپ تابوـصم يریـگیپ تـهج ار دوـخ هسلج نیمهدزاودودص دراد رظن رد دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک

 لوـحت و یلاـتیجید تامدـخ و دنورهـش ياـههـمانرب( دنمـشوه رهش فلا حطس رادتیولوا ياههژورپ تفرشیپ تاعوضوم

12:30 تعاس 99/08/27 هبنشهس زور لیذ حرش هب و نارهت رهش هعسوت موس همانرب ماکحا و )نارهت يرادرهش رد یلاتیجید

.دیامن رازگرب يزاجم تروص هب

يدنورهش تامدخ مرفتلپ.1

 اـما دـنرادن ار زاـین دروم ياهاقترا و اهیناسزورهب يارب مزال ییایوپ ،ندوبیمیدق لیلد هب 1888 و 137 ياههناماس.1,1

 دوـجوم ياـهمتـسیس ياـقترا اـی اـههناماـس نـیا ددـجم یـحارط هب تبسن نونک ات هدشماجنا ياهيریگیپ دوجو اب هنافساتم

 هـتیمک هـسلج نیمهدودص رد تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس هدنیامن هک ییاج ات تسا هتفرگن تروص مزال تامادقا

 رد نـیا .تـسا هدـش جراـخ نامزاس نیا ياهتیولوا زا هژورپ نیا دندرک ناونع 99/07/27 خروم دنمشوه رهش و تیفافش

 یلاتیجید تامدخ و دنورهش همانرب لیذ ،1888 و 137 ياههناماس ياقترا و يدنورهش تامدخ عماج هاگرد هک تسا یلاح

 یـتایلمع هـمانرب ءزـج يدنورهـش دـحاو هاـگرد يزادـناهار و تـسا دنمـشوه نارـهت فـلا حطـس تـیولوا اب ياههژورپ زا

.تسا نارهت رهش هعسوت موس همانرب رب ینتبم ریذپققحت و روحمتیولوا

 فافـش ،يدنورهـش تامدـخ عماـج هاـگرد هب تامدخ ندوزفا همانرب :)نم نارهت( يدنورهش تامدخ عماج هاگرد.1,2

 ،یـصوصخ میرـح دـننام مـه يدراوـم هراـبرد ناـشیا هـب تاحیـضوت هـئارا هلمج زا نادنورهش يارب هاگرد تاررقم ندرک

يدنورهش لوپ فیک زا هجو دادرتسا تاررقم و ثلاث صخش اب هداد يراذگ کارتشا هب تاررقم

هداد يراذگ کارتشا هب و زاب هداد.2

 يدراوـم(99/06/15 خروم 553707 /250 هرامش همان تسویپ هداد ییاورمکح دنس یسررب :هداد ییاورمکح دنس.2,1

 دروـم 99/05/19 خروـم 160/10402 هرامـش هـمان رد یـمالعا دنمـشوه رهـش و تیفافش هتیمک هسلج نیمجنپودص رد هک

 و راـمآ زـکرم طبترـم ناـسانشراک هـب عوضوم نیا و تسا هدشن لامعا هخسن نیا رد لماک روط هب ،دندوب هتفرگ رارق قفاوت
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).تسا هدمآ زین تسویپ رد و تسا هدش هداد لاقتنا يرهش دصر

 تـمدخ لیهـست يارـب سیورس و هداد ياطعا رازگراک ياهتکرش لمعلاروتسد :روحم هداد تامدخ لدابت هاگرد.2,2

 هـب هاـمدادرم ناـیاپ اـت دیاب لمعلاروتسد نیا دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمجنپودص قباطم( نادنورهش هب یناسر

 رـظن رد اب ياهیور و ینامز رظن زا نادنورهش يارب سیورس و هداد ياطعا دنور رد تیفافش و )دشیم لاسرا تیفافش هتیمک

.دش دهاوخ يراجتریغ هدافتسا اهنآ زا هک ییاهسیورس ناگیار ياطعا نتفرگ

 هـب و يراذـگراب دماـسب يارـب تاررـقم داـجیا هـلمج زا اـمن هداد تیاـس يزاـس درادناتـسا و یناـسر زور هب همانرب.2,3

 رد دوجوم ياههداد گولاتاک يراذگراب و تیاسبو رد دوجوم ياههداد هعومجم یمامت هدادارف ندوزفا ،اههداد یناسرزور

امن هداد تیاسبو

اهنآ یناسر زورهب و تیفیک اقترا و نارهت يرادرهش لیلحت هناماس ياهدروبشاد ياههداد راشتنا یجنسناکما.2,4

 نیا دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمجنپودص قباطم( هداد يریذپ لماعت هتیمک تاسلج ياهشرازگ هیلک.2,5

 )دشیم لاسرا تیفافش هتیمک هب هامدادرم نایاپ ات دیاب اهشرازگ

 تـسویپ ،فـلا حطـس ياـههژورـپ رـب دـیکات اـب دنمـشوه رهـش راد تـیولوا ياههژورپ ریاس تفرشیپ زا شرازگ هئارا.3

 قـباطم(99/03/21 خروـم 4764 /161 هرامـش هـب یـمالعا دنمـشوه رهـش و تیفافش هتیمک هسلج نیمهن و دون هسلجتروص

)دشیم لاسرا تیفافش هتیمک هب هامدادرم نایاپ ات دیاب شرازگ نیا دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمجنپودص

نارهت رهش هعسوت موس همانرب يزاسدنمشوه هزوح ماکحا.4

 هـتیمک هـسلج نیمجنپودـص ود هرامـش تـسویپ قباـطم 99/05/11 خروم 160/9735 هرامش یلاسرا شرازگ ماهبا عفر

 هـب هاـمدادرم ناـیاپ اـت دیاب شرازگ نیا دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمجنپودص قباطم( دنمشوه رهش و تیفافش

)دشیم لاسرا تیفافش هتیمک

 دراوم يارجا زا یبوتکم شرازگ دییامرف روتسد ،ریز سردآ قیرط زا هسلج نیا رد روضح نمض تسا دنمشهاوخ اذل

.ددرگ هئارا دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هب قوف

https://meet.jit.si/112TPCmeeting
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)راضحتسا تهج( یناجنسفر یمشاه نسحم ياقآ بانج- نارهت رهش یمالسا ياروش مرتحم سیئر :تشونور

)راضحتسا تهج( هجدوب و همانرب نویسیمک مرتحم ياضعا

)راضحتسا تهج( نایرهاظم ياقآ بانج-اروشروماو يرهش هعسوت يزیر همانرب مرتحم نواعم

)راضحتسا تهج( یچنوباص ياقآ بانج-اروش روما و نیناوق نیودت مرتحم لکریدم

)هسلج رد روضح و راضحتسا تهج( روبروب مناخ راکرس- يرهش دصر و رامآ زکرم مرتحم سیئر

 )راضحتسا تهج( قداص نسحم ياقآ بانج- نارهترهش یمالسا ياروش ییارجا و يرادا مرتحم لکریدم
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