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هاگشناد یبایزرا  تاقیقحت و  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

یشهوژپ  ياروش  هسلجتروص  عوضوم :

مارتحا  مالس و  اب 

یم لاسرا  روضح  هب  خروم 1400/08/30  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعـسوت  دحاو  هسلجتروص  هلیـسونیدب           
تفرگ و رارق  یـسررب  دروم  لـیذ  حرـش  هب  لازوـپورپ  هس  روـبزم  هسلج ي  رد  .دـیدرگ  رازگرب  يزکرم   هناـخباتک  پاـش  كرو  نلاـس   رد  روـبزم  هـسلج ي  .ددرگ 

.دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت 
رهـش ینامرد  زکارم  هب  هدـننک  هعجارم  نارامیب  رد  تارقف  نوتـس  ياـمورت  يژولویمدـیپا  یـسررب  ناونع "  اب  يدـمحم  سگرن  مناـخ  راکرـس  ییوجـشناد  لازوپورپ 
ياقآ بانج  طسوت  حرط  نیا  هک  دـیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دـش و  حرطم  نایحاتف  اضر  رتکد  ياقآ   بانج  ییاـمنهار  هب   " ياهلاس 95-96   رد  هاشنامرک 
دییات دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  و  یسررب   دروم  هدینچ   ناریا  رتکد  مناخ  راکرـس  يداهرف و  ورـسخ  رتکد  ياقآ  بانج  ینجورب ، يدیعـس  اضردیمح  رتکد 

.دریگ رارق 
رتکد ياقآ  بانج  ییاـمنهار   هب  سناژروا "  شخب  هب  هدـننک  هعجارم  نارامیب  رد  ریمو  گرم للع  ناونع "  اب  یقداص  یکلم  ههلا  مناخ  راکرـس  ییوجـشناد  لازوپورپ 
ياقآ بانج  روپ ،  يردان  نالسرا  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  هسلج ، رد  هدش  حرطم  تاحالصا  ماجنا  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  دش و   حرطم  ناماس  يرورس  یعیفر  نموه   

.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  یسررب و  دروم  روپ  تمه  دازهب  رتکد  ياقآ  بانج  ییاضر و   اضررب  رتکد  
 ST هعطق نتفر  الاب  اب  هارمه  یبلق  هتکس  هب  التبم  نارامیب  هلاس  کی  گرم  اب  هیلک  درکلمع  طابترا  یسررب  ناونع "  اب  میدقرباص   دمحا  بانج   ییوجـشناد  لازوپورپ 

سپ دش و  حرطم  ینیلعن  يدهم  رتکد   ياقآ  بانج  يرظتنم و  هسیفن  رتکد  مناخراکرس  ییامنهار  هب  هاشنامرک 1398-1395"  ع)  ) یلع ماما  ناتسرامیب  رد  هدش  يرتسب 
يردیح قیقع  رتکد  مناخراکرـس  یناهبزور و  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  يدمحم ، لگ  امیـس  رتکد  مناخراکرـس  طسوت  حرط  نیا  هک  دـیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا 

.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  یسررب و  دروم 

              

                         

  

 

 

 " یلاعت همسب  "  

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد   
هاشنامرک ینامرد  یتشادهب      

                       
:  7/804/24082/پ هرامش

یناقلاط هلا  تیآ  یتاقیقحتو  ینامرد  یشزومآ  :زکرم   1400/9/18 خیرات
  : درادن تسویپ  
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