
یاا                                                        یالاک  زا  ام 
هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

(ع) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  یشهوژپ  ياروش  هسلج  تروص  : عوضوم

مارتحا       مالس و  اب 

هب خروم 97/9/18  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعـسوت  دحاو  هسلج  تروص  هلیـسونیدب          
مرتحم تسایر  يداهرف  رتکد  ياـقآ  باـنج  روضح  اـب  یناـقلاط...ا  تیآ  ناتـسرامیب  تساـیر  رتفدردروبزم  هسلج.ددرگ ي  یم  لاـسرا  روضح 

.دیدرگ رازگرب  یشهوژپ  ياروش  مرتحم  ياضعا  ینیلاب و  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  سیئر  ناتسرامیب و 

.دیدرگ هئارا  ناتسرامیب  یشهوژپ  نواعم  یباهذ  یحلاص  رتکد  ياقآ  طسوت  لبق  هسلج ي  ياه  حرط  دنور  زا  یشرازگ  هسلج  يادتبا  رد 

.دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  ناوخارف  لوا  هلحرم ي  رد  هدش  دییات  يرتسجیر  لازوپورپ  هس  روبزم  هسلج ي  رد 

هب هدننک  هعجارم  نوخ  يراشفرپ  اب  نارامیب  يریگیپ  ناونع " اب  مدقم  يردیح  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجیر  لازوپورپ 
.تفرگ رارق  دییات  دروم  دش و  حرطم   " هاشنامرک ع )  ) یلع ماما  ناتسرامیب 

.تفرگ رارق  دییات  دروم  دیدرگ و  حرطم  رنورک " قورع  یفارگویژنآ  ناونع " اب  یناهبزور  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجیر  لازوپورپ 

رد ماک  بل و  فاکش  بل و  فاکش  ماک ، فاکش  هب  التبم  نادازون  تبث  ناونع " اب  ینایش  ریما  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجیر  لازوپورپ 
.دریگ رارق  دییات  دروم  دش و  حرطم   " هاشنامرک ناتسا 

         

 

   
   

 

 

 " یلاعت همسب  "  

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد   
هاشنامرک ینامرد  یتشادهب        :  7/804/22402/پ هرامش

یناقلاط ...ا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  :  زکرم   1397/9/21 خیرات
    : دراد تسویپ  
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