
یناسنا مولع  هدکشناد  ياروش  هسلج  تروص 

هدکشناد ياروش   : هسلج ناونع 

2 هسلج : هرامش 

                 1400/09/28   : هسلج نامز 
هدکشناد تسایررتفد  ناکم :   

01:30 هسلج : تدم                             12 تعاس :  

: رضاح ياضعا     

رتکد - يروذیک رتکد  - روپنابرق رتکد  - یتردق رتکد  - مدقم يولع  رتکد  نایعراز - رتکد  یغارچ - رتکد 
.یهدون رتکد  يدمحم -

: بیاغ ياضعا    

---

: وعدم ياضعا 

---

1400/39433د
1400/10/04

893449



: راکروتسد

؛ یناسنا مولع  هدکشناد  يارب  هدکشناد  مرتحم  تسایر  يداهنشیپ  راتخاس  یسررب   .1
هدکشناد ياروش  رد  اه  لازوپورپ  بیوصت  دنور  یسررب   .2

: هسلج تارکاذم  هصالخ 

رد سورد  عیزوت  - اههورگ ناریدم  روضح  - سیردتلا قح  ناداتـسا  روما  يریگیپ  رب : هدکـشناد  تسایر  دیکات 
.هدنیآ مرت  يارب  رهظ  زا  دعب  حبص و  رد  زورراهچ 

 

1400/39433د
1400/10/04

893449



: تابوصم

لوا - ارجاهبوصم  ارجالوئسم  تلهم 

مولع هدکـشناد  يارب  مرتحم  تسایر  يداهنـشیپ  راـتخاس 
یلیمکت تارظن  زاربا  تروـصرد  .دــش  بیوـصت  یناـسنا 

یسررب و دروم  زین  تارظن  نیا  هدنیآ ، تاسلج  رد  ءاضعا 
.تفرگ   دهاوخ  رارق  دییات 

مرتحم تسایر 
ناریدم هدکشناد و 

ياههورگ مرتحم 
یشزومآ

مدقم يولع  رتکد   ياقآ  بانج  داهنـشیپ  هب  مود - هبوصم 
ياـههورگ ماــمت  لاــس  ناــیاپ  ههاــم  هـس  رد  دــش  ررقم 

راـنیبو نیدـنچ  يرازگرب  هـب  تبـسن  هدکـشناد  یـشزومآ 
.دنزرو مامتها 

ياه هورگ  ناریدم 
یشزومآ
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1400/39433د
1400/10/04

893449

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

یهدون نسح  رتکد 
یتیبرت مولع  یشزومآ  هورگ  تسرپرس 

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

نایعراز  اضرمالغ 
یسیلگنا تایبدا  نابز و  یشزومآ  هورگ  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

یهدون نسح  رتکد 
یتیبرت مولع  یشزومآ  هورگ  تسرپرس 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

نایعراز  اضرمالغ 
یسیلگنا تایبدا  نابز و  یشزومآ  هورگ  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

یهدون نسح  رتکد 
یتیبرت مولع  یشزومآ  هورگ  تسرپرس 

مدقم يولع  رایهم 
یسراف تایبدا  نابز و  هورگ  ریدم 

يروذیک نیسحریما  رتکد 
یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  تسرپرس 

نایعراز  اضرمالغ 
یسیلگنا تایبدا  نابز و  یشزومآ  هورگ  تسرپرس 

یغارچ هلاه 
هسنارف تایبداو  نابز  هورگ  ریدم 

یتردق هعیفش  رتکد 
یعامتجا تاعلاطم  هورگ  ریدم 

یهدون نسح  رتکد 
یتیبرت مولع  یشزومآ  هورگ  تسرپرس 

يدمحم یضترم 
مولع هورگ  یملع  تایه  وضع 

9 یسایس

یکتشد روپ  نابرق  یلع 
یسایس مولع  هورگ  تسرپرس 


