
دیو                                                        قور 
هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

ینیلاب تاقیقحت  هعسوت  دحاو  یشهوژپ  ياروش  هسلجتروص  : عوضوم

مارتحا    مالس و  اب 

هب خروم 99/1/31   (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلج  تروص  هلیسونیدب             
.دیدرگ رازگرب  يزاجم  تروصب  یعامتجا  يراذگ  هلصاف  ظفح  موزل  انورک و  سوریو  عویش  هب  هجوتاب  روبزم  هسلج ي  .ددرگ  یم  لاسرا  روضح 

هاگشناد یتاقیقحت  ياه  حرط  ناوخارف  نیمراهچ  هب  هدش  لاسرا  یتاقیقحت   حرط  لازوپورپ  هصالخ  يرتسجر و 2  لازوپورپ  هسلج 2  نیا  رد 
.دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  لیذ  حرش  هب 

بـسک هب  هجوتاب  حرطم و  دراکویم "  نژویفرپ  نکـسا  نارامیب  تبث  ناونع " اب  يرظن  کـباب  رتکد  ياـقآ  باـنج  يرتسجر  لازوپورپ  هصالخ 
.تفرگ رارق  دییات  دروم  لوبق  لباق  زایتما 

ع)  ) یلع ماما  ناتـسرامیب  رد  رنورک   داح  مردنس  تبث  ماظن  داجیا   " ناونع اب  یحلاص  دـیهان  رتکد  مناخ  راکرـس  يرتسجر  لازوپورپ  هصالخ 
.تفرگ رارق  دییات  دروم  لوبق  لباق  زایتما  بسک  هب  هجوتاب  حرطم و   " نآ هلاس  جنپ  ياهدمایپ  يریگیپ  و  لاس 1399   یط  هاشنامرک 

ریاس نیئتسیسومه و  یمرس  حطس  يا  هسیاقم  یـسررب  " ناونع اب  هیحبـص  اضردـمحم  رتکد  ياقآ  بانج  یتاقیقحت  حرط  لازوپورپ  هصالخ 
رارق دییات  دروم  لوبق  لباق  زایتما  بسک  هب  هجوتاب  حرطم و   " هعماج ملاس  دارفا  رگرب و  هب  التبم  نارامیب  رد  زورلکساورتا  ياهروتکاف  کسیر 

.تفرگ

نیمودصم لاقتنا  يریگ  میمصت  رد  طبترم  لماوع  دمایپ و  یـسررب  ناونع " اب  يردان  يدـهم  ياقآ  بانج  یتاـقیقحت  حرط  لازوپورپ  هصالخ 
.تفرگ رارق  دییات  دروم  لوبق  لباق  زایتما  بسک  هب  هجوتاب  حرطم و  يواک " هداد  رتپوکیله : اب  هلقتنم  ثداوح  حناوس و  زا  یشان 

            

 

 

 " یلاعت همسب  "  

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد   
هاشنامرک ینامرد  یتشادهب      
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یناقلاط هلا  تیآ  یتاقیقحتو  ینامرد  یشزومآ  :زکرم   1399/2/20 خیرات
  : درادن تسویپ  
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