
 یلاعت همسب

یماما ياقآ بانج- يرهش داصتقا و یلام مرتحم نواعم

 دوجرف ياقآ بانج- تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس مرتحم لماعریدم

 رد اهرتاهت و یکلم تالماعم تیفافش عوضوم اب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمهدزناپودص هسلجتروص :عوضوم

 نارهت يرادرهش

مارتحا و مالس اب

 دروـم رـیز دراوم ،دش رازگرب99/09/11 خروم هبنشهس زور هک دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمهدزناپودص رد

:دییامرف رداص تاقفاوت نیا ندشییارجا تهج ار مزال تاروتسد تسا دنمشهاوخ .تفرگ رارق قفاوت

یکلم تالماعم تاعالطا راشتنا و تبث-1

دش ررقم دناهتفرگ رارق فافش تیاسبو یشامزآ هخسن يور هک یتاعالطا ياهدلیف صوصخرد-1-1

 یمـسر همان لاسرا اب هتفه کی رثکادح تدم فرظ یقوقح لک هرادا يراکمه اب لاوما و یلام لک هرادا1-1-1

 دـیامن تـساوخرد ار تالماـعم عماـج هناماـس رد تاـعالطا نیا تبث ندش يرابجا تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس هب

.)يرهش داصتقا و یلام مرتحم نواعم99/07/09خروم160/15135 هرامش همان رد حرطم دراوم(

 یـتاعالطا صقاوـن و تادارـیا ،فافـش تیاسبو يور هدش رشتنم تالماعم ریاس دننامه یقوقح لک هرادا1-1-2

 قـطانم رد اهدادرارق و یقوقح دحاو هب ،هدرک اصحا ار فافش تیاسبو یشیامزآ هخسن )هراجیتسا و هراجا( یکلم تالماعم

 هدـش فرـطرب تادارـیا نیا هتفه ود تدم فرظ رثکادح هک ياهنوگ هب ،دنیامن عفر ار تاداریا اهدحاو نیا ات دیامن لاسرا

 لاـمعا و یحارط تاعالطا ییاهن دییات و حالصا ،یسررب يارب بسانم شدرگ ،تالماعم هناماس رد دش ررقم نینچمه .دشاب

.دوش

 یـشیامزآ هخـسن شورـف و دـیرخ تالماـعم یتاـعالطا صقاوـن و تادارـیا تالغتـسم و کالما نامزاس1-1-3

 عـفر ار تادارـیا اهدـحاو نـیا اـت دـیامن لاـسرا هقطنم کالما تارادا يارب هدرک اصحا ار فافش تیاسبو یکلم تالماعم

 ،تالماـعم هناماـس رد دش ررقم نینچمه .دشاب هدش فرطرب تاداریا نیا هتفه ود تدم فرظ رثکادح هک ياهنوگهب دنیامن

.دوش لامعا و یحارط ییاهن دییات و حالصا ،یسررب يارب بسانم شدرگ

 لـیلد نـیمه هـب و دـناهدشن تبث لماک روطهب تالماعم هناماس رد زونه هک ریز یتاعالطا ياهدلیف صوصخرد1-2

 دـش ررقم )99/04/29 خروم160/8549 هرامش همان رد هدشقفاوت( دناهتفرگن رارق فافش تیاسبو یشیامزآ هخسن يور
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 يرابجا تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس هب یمسر همان لاسرا اب هتفه کی تدم فرظ رثکادح لاوما و یلام لک هرادا

 هـب طوـبرم یتاعالطا ياهدلیف لیمکت هک ياهنوگ هب دیامن تساوخرد ار تالماعم عماج هناماس رد تاعالطا نیا تبث ندش

 نـیا زا یمتـسیس تروـصهـب ،دوـشیـم تـبث کالما هناماس رد هک شورف و دیرخ هب طوبرم ياهدلیف و هدوب يرابجا هراجا

:دوش هداتسرف تالماعم هناماس هب هناماس

)... و نامتخاس ،نیمز ،غاب ،نامتراپآ( کلم عون-

تحاسم-

عوضوم-

نویسیمک خیرات-

نویسیمک ياضعا-

نویسیمک ياضعا ءارآ-

دادرارق فرط-

)همانقفاوت ،کلم یبایزرا دانسا ،تالماعم نویسیمک هسلجتروص زا معا( دادرارق تادنتسم-

کلم یبایزرا تهج تارظن راهظا-

)غلبم ،خیرات ،هرامش( يرتسگداد یمسر یسانشراک تئیه یبایزرا رظن-

 زاـین دروـم ياـههورگراـک لیکـشت و مزال تامادـقا ماـجنا اب تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس دش ررقم-1-3

 شورـف و دـیرخ هـب طوـبرم تاـعالطا زا هتـسد نآ هک دنک رارقرب ياهنوگ هب ار کالما و تالماعم عماج هناماس ود لاصتا

 تالماـعم هناماـس هب کیتاموتا و یمتسیس تروصهب ،تسا هدش تبث98 لاس يادتبا زا کالما عماج هناماس رد هک کالما

.دوش هداتسرف

 و تاــعالطا يرواــنف نامزاــس ،تالغتــسم و کالــما نامزاــس ناگدــنیامن زا لکــشتم یهورگراــک دــش ررــقم-1-4

 تالماـعم هـیلک ییاـهن راـک شدرگ اصحا تهج قطانم کالما و اهدادرارق ياهدحاو و لاوما و یلام لک هرادا ،تاطابترا

 هـب یـکلم تالماـعم شدرـگ ،99 هاـم رذآ ناـیاپ ات رثکادح هک ياهنوگ هب دنهد لیکشت يدمآرد و ياهنیزه زا معا یکلم

 يادـتبا زا هک يوحن هب دوش يزاسهدایپ تالماعم هناماس رد شدرگ نیا و هدش لاسرا تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس

.دشاب هدش مهارف تالماعم هناماس رد یکلم تالماعم هیلک شدرگ ابتبث ناکما ،99 هام يد

اهرتاهت راشتنا و تبث-2

 ياـههژورـپ مهـسلاردق اـب رتاـهت اـی و کـلم اـب رتاـهت عقاو رد هک ییاهدادرارق تاعالطا راشتنا صوصخ رد-2-1

 يور یـکلم تالماـعم شـخب رد دادرارـق دـقع هـلحرم هـب ندیسر زا سپ اهدادرارق نیا تاعالطا دش ررقم تسا یتکراشم

.دوش رشتنم فافش تیاسبو

161/21424

1399/09/26

0

ینآ



 لـک هرادا دـش ررـقم ،تـسا هدـش رـشتنم فافـش تیاـسبو يور نونکامه هک ییاهرتاهت تاعالطا صوصخ-2-2

 نامزاـس و لاوـما و یلاـم لـک هرادا يارب ،هدرک اصحا ار اهرتاهت یتاعالطا صقاون و تاداریا ،تالماعم ریاس دننام یقوقح

 صـق99 هاـمرذآ ناـیاپ اـت رثکادـح هـک ياهـنوگهـب ،ددرـگ عفر تاداریا نیا ات دیامن لاسرا تاطابترا و تاعالطا يروانف

.ددرگ فرطرب ،هدشرشتنم ياهرتاهت یتاعالطا

 هدـش هتـساوخ تاحیضوت ،یکلم تالماعم و اهرتاهت هدشرشتنم تاعالطا زا نادنورهش ناسآ کرد روظنم هب-2-3

 تیاـسبو يور يراذـگراب تـهج و هدـش هـیهتهاـمرذآ نایاپ ات رثکادح99/08/19 خروم160/18813 هرامش همان رد

.ددرگ لاسرا تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس هب فافش

)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( هدازدمحم ياقآ بانج- تالغتسم و کالما نامزاس مرتحم لماع ریدم

)راضحتسا تهج( یلعراز ياقآ بانج- لاوما و یلام روما مرتحم لک ریدم

)راضحتسا تهج( سمش ياقآ بانج- یقوقح مرتحم لکریدم

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

 )راضحتسا تهج( يرفعج ياقآ بانج- تیریدم دوبهب و درکلمع یبایزرا مرتحم لکریدم
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