
هسلجتروص  عوضوم :

هدکـشناد تسایر  رتفد  رد  وعدـم  ءاضعا  روضح  اب  خـیرات 98/2/16  رد  یـسرد  يزیر  همانرب  هتیمک  هسلج  نیمتفه  لاعتم  دـنوادخ  دای  مان و  اـب 

.دیدرگ ررقم  رازگرب و  تیاغل 14  تعاس 12  تسویپ ) هسلجتروص   ) یکشزپ

اب یناوریـش   رتـکد  مناـخ  ددرگ و  رازگرب  یلمع  يروـئت و  هسلج  تروصب 17  يزومآراـک  هرود  رخآ  مرت  رد  یـسیون  هخـسن  سرد  سیردـت  -  1

دیامن يریگ  هجیتن  نایوجـشناد  یتروشم  هسلج  رد  روکذم  سرد  سیردت  تعاس  دروم  رد  یهاوخرظن  صوصخرد  يژولوکامراف  هورگ  یگنهامه 

مناخ طسوت  ییاهن  هجیتن  خروم 98/3/20  هسلج  رد  هیهت و  يدهاز  ياقآ  طسوت  ینامردوراد  یـسیون و  هخـسن  نشیکیلپا  هیلوا  حرط  نینچمه  و 

.دریگ رارق  یمومع  یکشزپ  دحاو  رایتخا  رد  هناخترازو  هب  لاسرا  تهج  روکذم  سرد  همانسانش  نینچمه  .ددرگ  هئارا  یناوریش  رتکد 

قیرزت سرد  ناونع  هب  يژولوتامه  سروک  زا  تعاس  سیردت 2  صوصخرد  هیلوا  تقفاوم  ینیلعن  رتکد  مناخ  راکرس  يژولوکنآ  هورگ  هدنیامن  - 2

ثحابم ندومن  هفاضا  صوصخرد  .دـش  دـهاوخ  سیردـت  نوخ  کناب  يژولوتامه  ناراکمه  طسوت  تعاـس  نیا  دـندومن و  تقفاوم  ضراوع  نوخ و 

.ددرگ سکعنم  هدکشناد  هب  حرطم و  عوضوم  یلخاد  هورگ  رد  دیدرگ  ررقم  هطوبرم 

تروص هب  ناونع  نیا  هک  دیامن  یگنهامه  سناژروا  بط  هورگ  اب  ایالب  ثداوح و  سیردت  صوصخرد  یتمارک  رتکد  ياقا  بانج  دیدرگ  بوصم  - 3

طسوت خروم 98/3/20  هسلج  رد  ییاهن  هجیتن  دریذپ و  ماجنا  روکذم  هورگ  طسوت  نآ  سیردت  دوش و  هدناجنگ  هورگ  نیا  ياهدـحاو  رد  تعاس   2

.ددرگ حرطم  ناشیا 

همانرب رد  هک  دوش  هداد  صاصتخا  یکـشزپ  بادآ  هورگ  هب  نایوجـشناد  یگنهرف  یعامتجا و  یناور  يزاسدنمناوت  سیردت  هک  دـیدرگ  بوصم  - 4

حرطم ییاهن  جیاتن  خروم 98/3/20  هسلج  رد  يدزیا   رتکد  ياقآ  بانج  زا  توعد  اب  دریگ و  ماجنا  سیردـت  یـشزومآ  هاگراک  لکـش  هب  ای  یـسرد 

. ددرگ

 

   

یتمارک یلع  رتکد 

یمومع یکشزپ  شزومآ  نواعم 

 98/1047 

 1398/2/23 

دراد   
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: هب تشونور   

راضحتسا  تهج  یکشزپ  هدکشناد  مرتحم  تسایر 

راضحتسا  تهج  یکشزپ  هدکشناد  یلیمکت  تالیصحت  هیاپ و  مولع  یشزومآ  مرتحم  تنواعم 

راضحتسا  تهج  يا  هفرح  قالخا  هورگ  ریدم  يدزیا  کباب  رتکد  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  هدازدیس  نسحلاوبا  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  یبیبح  یهوک  شرآ  رتکد  ياقآ 

راضحتسا  تهج  یعازخ  رفظم  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  هدکشناد  یکشزپ  شزومآ  هعسوت  رتفد  مرتحم  ریدم 

راضحتسا  تهج  نایلیلج  نیرسن  رتکد  مناخ  راکرس 

راضحتسا  تهج  يرونا  اتیب  رتکد  مناخ  راکرس 

راضحتسا  تهج  ینالصا  يراس  مایپ  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  ابص  رتکد  ياقآ  بانج  . . 

راضحتسا  تهج  شزومآ  سیئر  ناگنرفآ  حرف  مناخ 

راضحتسا  تهج  یمومع  یکشزپ  سانشراک  ییاضر  نینزان  مناخراکرس 

راضحتسا  تهج  یکشزپ  شزومآ  هعسوت  سانشراک  يدمحا  لحاس  مناخ 

مزال  تامادقا  راضحتسا و  تهج  رهلک  انسح  مناخ  راکرس 

راضحتسا   تهج  ابص  رتکد  ياقآ  بانج 

مزال تامادقا  راضحتسا و  تهج  تشادهب  ترازو  یکشزپ  مولع  شزومآ  هعسوت  ییوجشناد  هتیمک  يزکرم  ياروش  وضع  يردیح  هلا  حور  ياقآ  بانج 

مزال تامادقا  راضحتسا و  تهج  هیاپ  مولع  نایوجشناد  هدنیامن  نایلیلج  لوسر  ياقآ  بانج 

مزال تامادقا  راضحتسا و  تهج  ینیلاب  نایوجشناد  هدنیامن  روپ  یسیو  دمحم  ياقآ  بانج 
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