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ياهزمح ياقآ بانج- یسرزاب نامزاس مرتحم سیئر

 دوجرف ياقآ بانج- تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس مرتحم لماعریدم

 ياههناماس ياقترا يریگیپ عوضوم اب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمششوتسیبودص هسلجتروص :عوضوم

 یناگمه تراظن

مارتحا و مالس اب

 يریـگیپ عوـضوم اـب 99/11/19 خروـم هبنـشکی زور هـک دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمششوتسیبودص رد

 ار مزال تاروتـسد تـسا دنمـشهاوخ .تـفرگ رارـق قـفاوت دروم ریز دراوم ،دش رازگرب یناگمه تراظن ياههناماس ياقترا

:دییامرف رداص تاقفاوت نیا ندشییارجا تهج

 دـش ررـقم ،یناـگمه تراظن ياههناماس ياقترا صوصخرد نیشیپ تاقفاوت تایئزج يارجا عناوم ندوب ینف هب هجوت اب .1

 ار رـیز دراوم يارجا ،هدومن رازگرب ار 1888 و 137 هب طوبرم ياههورگراک تاسلج تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس

:دشاب هدش ماجنا هامنمهب نایاپ ات رثکادح دراوم نیا هک يوحن هب دنک يریگیپ

مایپ قباوس هب یسرتسد رد 137 هناماس ناربراک یخرب لکشم .1,1

137 رد دروخزاـب ندش ییارجا رب ینبم هورگراک ییاهن دییات و 1888 هناماس رد دروخزاب تبث رد دوجوم تاداریا .1,2

)یگدیسر مامتا زا سپ و یگدیسر مامتا زا شیپ هلحرم ود رد(

 دـناوتیم هکنیا رب ینبم 1888 و 137 هناماس ود رد هدشتبث مایپ هب یگدیسر نایاپ زا سپ دنورهش هب کمایپ لاسرا .1,3

دیامن تبث ار دوخ دروخزاب

هدشتبث ياهمایپ عاونا همه يارب 1888 و 137 هناماس ود رد دروخزاب تبث يارب ههام کی تلهم نتفرگ رظنرد .1,4

 تسا مهبم و صخشمان دنورهش يارب )فلا هک 1888 و 137 هناماس ود رد مایپ ياهتیعضو لکشم ندرک فرطرب .1,5

 دراوـم یماـمت نتفرـگ رظن رد اب دهدیم ناشن ار وا اب طابترا تیعضو ،دنورهش تساوخرد هب یگدیسر هوحن ياج هب )ب ای

99/11/04 خروم 161/24310 هرامش هب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلجتروص نیموس و تسیبودص تسویپ

1888 هناماس رد مایپ تبث دیدج ياهمرف ندشنیزگیاج ییاهن دییات .1,6

 هناماـس زا هدـشتبث مایپ لاقتنا تهج دنورهش زا هزاجا بسک و 1888 رد مایپ تبث نیح یحیضوت نتم ندش هفاضا .1,7

مهاب هناماس هب 1888
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داهنشیپ تبث زا سپ مهاب هناماس هب داهنشیپ لاقتنا یناسر عالطا کمایپ .1,8

1888 هناماس زا اهداهنشیپ لاقتنا صوصخ رد مهاب هناماس رد و 1888 هناماس رد مایپ تبث نیح یناسر عالطا .1,9

نم نارهت هاگرد مایپ تبث تاحفص رد 137 هناماس رد هقطنم باختنا ندش يرایتخا .1,10

 رهـش و تیفافـش هـتیمک اـب لماعت ردو تاحالصا نتفرگ رظن رد اب 137 تاعوضوم یناوارف یلماعت دروبشاد دش ررقم .2

.ددرگ رشتنم فافش تیاسبو يور هتفه کی تدم فرظ دنمشوه

 دنمـشوه رهـش و تیفافـش هـتیمک هـب ار رـیز دراوـم بوتکم شرازگ یسرزاب نامزاس هتفه کی تدم فرظ دش ررقم .3

:دیامن لاسرا

 هـب هدـننکیگدیـسر دـحاو هـب 1888 هناماـس رد هدـشتـبث هباشم و يرارکت ياهمایپ عاجرا ندش یتایلمع شرازگ .3,1

 وا هـب مایپ هک هدننکیگدیسر دحاو ات دنوش هداد دنویپ لوا مایپ هب زین هباشم ياهمایپ ،مایپ کی عاجرا تروص رد هک يوحن

 ياـهماـیپ هـیلک هـب خساپ نینچمه و دریگب رارق صخشم هزوح کی رد مایپ دادعت یناوارف نایرج رد تسا هدش هداد عاجرا

.دوش هتفرگ هباشم ياهمایپ هیلک زا زین دروخزاب و هدش لاسرا راکدوخ تروص هب هباشم

 تروـص هـب 1888 و 137 هناماـس ود يارب نم نارهت هاگرد رد نادنورهش زا هدش ماجنا يریگ دروخزاب زا شرازگ .3,2

.لسکا لیاف

 تیاسبو رد یضتقم تاغیلبت و تسا 1888 هناماس زا هدش هداد لاقتنا ياهداهنشیپ يواح هک مهاب هحفص زا شرازگ .3,3

صوصخ نیا رد مهاب

 ناگدـنیامن روـضح اـب یـسانشراک هـسلج ،هـتفه کـی تدم فرظ رثکادح دش ررقم نم نارهت نشیکیلپا صوصخ رد .4

 رازـگرب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک و )1888 و 137 ياههناماس( یسرزاب نامزاس ،تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس

 نـم نارهت بو هخسن رد هدشمهارف تاناکما هیلک لامعا زا ات دوش هئارا نم نارهت زا هدشیناسرزورهب هخسن نیرخآ و دوش

.دوش لصاح نانیمطا نشیکیلپا رد

یناجنسفر یمشاه نسحم ياقآ بانج- نارهت رهش یمالسا ياروش مرتحم سیئر :تشونور

هجدوب و همانرب نویسیمک مرتحم ياضعا

نایرهاظم ياقآ بانج- اروشروماو يرهش هعسوت يزیر همانرب مرتحم نواعم
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یمظاک ياقآ بانج- رادرهش هزوح مرتحم لکریدم و رواشم

يرفعج ياقآ بانج- تیریدم دوبهب و درکلمع یبایزرا مرتحم لکریدم

یچنوباص ياقآ بانج- اروش روما و نیناوق نیودت مرتحم لکریدم

 روبروب مناخ راکرس- يرهش دصر و رامآ زکرم مرتحم سیئر
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