
: دوش یم  میدقت  ءاضما  يارب  مهن  هسلجتروص  اروش ؛ مرتحم  ياضعا 

یناسنا مولع  تایبدا و  ةدکشناد  ياروش  هسلج : ناونع 

تعاس  2: هسلج تدم   17/12/99 : هسلج خیرات  يزاجم   : ناکم مهن  : هسلج ي  هرامش

.دیدرگ یسررب  حرطم و  یسراف  تایبدا  نابز و  هورگ  یعامتجا و  مولع  هورگ  دشرا  یسانشراک  نایوجشناد  ياهلازوپورپ  هسلج  نیا  رد 

: هسلج تابوصم   

نازیم یـسررب  ناونع «  اـب  یعاـمتجا  مولع  هورگ  دشرا 97  یسانشراک  يوجـشناد  ولنازیا  هنمآ  مناـخ  لازوپورپ   بیوـصت   .1
یتردق هعیفش  رتکد  هرواشم  ییامنهار و  هب   " «. درونجبرهش نانز  نیبرد  نآ  اب  طبترم  يداصتقا  یعامتجا - لماوعو  ییارگدم 

. نیما یبحم  هنیما  رتکد  و
یسررب ناونع « اب  یعاـمتجا  مولع  هورگ  دشرا 97  یـسانشراک  يوجـشناد  رگتیچ  یمیحر  دیمح  ياقآ  لازوپورپ   بیوصت   .2

يزومآ و هفرح  هاگودرا  ناینادنز  هعلاطم  دروم  ، نادـنز هب  هرابود  تشگزاب  مرج و  رارکت  اب  طبترم  يداصتقا  یعامتجا و  لماوع 
ررقم هطبار  نیا  رد  .یتردق  نیسح  رتکد  یتردق و  هعیفش  رتکد  هرواشم  ییامنهار و  هب  يوضر » ناسارخ  ناتـسا  ینامردراک 

.دوش هدافتسا  هورگ  زا  جراخ  رواشم  داتسا  زا  هورگ  دیدحالص  تروص  رد  دش 

هیامرس هطبار  ناونع  « اب  یعامتجا  مولع  هورگ  دشرا 97  یسانشراک  يوجشناد  يدمحا  ناخ  هعمج  ياقآ  لازوپورپ   بیوصت   .3
«. دهشم یسودرف  يراوزبس و  میکح  هاگشناد  میقم  یناتسناغفا  نایوجـشناد  يدروم  هعلاطم  .یموق  یلم و  تیوه  اب  یعامتجا 

. رف يوسوم  هیضر  رتکد  یتردق و  نیسح  رتکد  هرواشم  ییامنهار و  هب 

تکراشم هطبار  یسررب  » ناونع اب  یعامتجا  مولع  هورگ  دشرا 97  یسانشراک  يوجشناد  یقاحسا  همطاف  مناخ  لازوپورپ  بیوصت  . 4
.ینیسح يداهدیس  رتکد  یتردق و  هعیفش  رتکد  هرواشم  ییامنهار و  هب  روباشین ،» رهش  نادنملاس  نایم  رد  ناور  تمالس  یعامتجا و 

، یعامتجا لماوع  یسررب  ناونع « اب  یعامتجا  مولع  هورگ  دشرا 97  یسانشراک  يوجشناد  یمیرک  ارهز  مناخ  لازوپورپ  بیوصت  . 5
«، هزوریف رهـش  بامرگ  ياتـسور  يدروم  هعلاطم  ماگنهدوز : ياه  جاودزا  رب  دیکأت  اب  نانز  ییوشانز  تیاضر  نازیم  اب  طبترم  يداصتقا 

.یتردق هعیفش  رتکد  یتردق و  نیسح  رتکد  هرواشم  ییامنهار و  هب 

راثآ رد  تیـسنج  ریغتم  یقیبطت  لیلحت  » ناونع اب  یـسراف  تایبدا  نابز و  هورگ  دـشرا  یـسانشراک  يوجـشناد  لازوپورپ  بیوصت  . 6
.یحوتف   رتکد  یمیحر و  رتکد  هرواشم  ییامنهار و  هب  روپ »  یسراپ  شون  رهش  يدابآ و  تلود  دومحم  ، يولع گرزب 
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: رضاح ياضعا 

مدقم يولع  رایهم  رتکد  - 1

يزاجح..ارصن رتکد  - 2

نیما یبحم  هنیما  رتکد  - 3

یتردق نیسح  رتکد  - 4

يدابآ ینغ  دیعس  رتکد  - 5

: بئاغ ياضعا 

رف يوسوم  هیضر  رتکد  . 1

نایدمحم سابع  رتکد  - 2

یغارچ هلاه  رتکد  - 3

4622
1400/02/18

819432



4622
1400/02/18

819432

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

نیما یبحم  هنیما 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

يزاجح ...ارصن 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

نیما یبحم  هنیما 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

يزاجح ...ارصن 
یسایس مولع  هورگ  ریدم 

نیما یبحم  هنیما 
یتیبرت مولع  هورگ  ریدم 

نایدمحم سابع  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  یملع  تایه  وضع 

رف يوسوم  هیضر 
یناسنا مولعو  تایبدا  هدکشناد  تسرپرس 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يدابآ ینغ  دیعس 
یسیلگنا نابز  هورگ  ریدم 

یتردق نیسح 
2 زکرم یملع  تایه  وضع 


