
یهاشناریا میحر  رتکد  ياقآ  بانج 
یخیرات ياهانب  راثآ  ظفح  تمرم و  یشزومآ  هورگ  یملع  تایه  مرتحم  وضع 

مکیلع مالس 

بجوم هب  يزاسرهش  يرامعم و  هدکشناد  مرتحم  سیئر  خروم 1400/12/15  هرامش 51067  همان  رد  جردنم  داهنشیپ  هب  فطع       
ياهانب راـثآ  ظـفح  تمرم و  یـشزومآ  هورگ  تسرپرس  تمـس " هـب  یشهوژپ ، یـشزومآ و  فیاـظو  ظـفح  اـب  مکح  نـیا 
یمالسا هاگشناد  دنس  ققحت  ياتسار  رد  یفاک  تیدج  مامتها و  اب  دور  یم  راظتنا  .دیدرگ  یم  بوصنم  روکذم  هدکـشناد  یخیرات "

هورگ ریدم  تارایتخا  فیاظو و  هب  طوبرم  همان  نییآ ًانمض  .دیراد  لوذبم  هژیو  هجوت  ریز  تاعوضوم  هب  هورگ  توق  طاقن  هب  هجوت  اب  و 
.دشاب یم تسویپ  هب  مزال  مادقا  عالطا و  تهج 

؛ نایوجشناد یملع و  تایه  ياضعا  ناوت  رب  ینتبم  ازدمآرد  روحم  هلأسم  يدربراک و  ياه  شهوژپ  یملع و  تادیلوت  شیازفا  - 1

؛ هاگشناد رد  اه  هورگ  ریاس  يراکمه  اب  یلیمکت  تالیصحت  عطاقم  رد  روحمزاین  نیون  ياه  هتشر  داجیا  - 2

؛ نایوجشناد رد  سفن  هب  دامتعا  هزیگنا و  داجیا  يرگشسرپ و  يریذپداقتنا ، مظن ، رب  دیکات  اب  نایوجشناد  رد  يدرف  يا و  هفرح  قالخا  راتفر و  هب  هژیو  هجوت  - 3

؛ فلتخم عطاقم  تاونس  ندومن  یقطنم  روظنم  هب  نایوجشناد ، یلیصحت  تاونس  رب  تراظن  هب  یملع  تایه  ياضعا  بیغرت  - 4

؛ هتفه لوط  رد  تاعاس  عیزوت  یملع و  تایه  ياضعا  هیلک  فظوم  تاعاس  لیمکت  تقو ، مامت  روضح  هنیمز  رد  يزیر  همانرب  - 5

بالقنا میکح  ربهر  تایونم  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  یلاعتم  فادها  دربشیپ  رد  ار  یلاع  بانج  نوزفازور  قیفوت      
.مراتساوخ لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  یمالسا 
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1400/12/22

ع)  ) نیسح ماما  دیشابن .  رازیب  هدرسفا و  تمعن  نیا  زا  تسا ، امش  رب  ادخ  ىاه  تمعن  زا  امش  هب  مدرم  زاین 

917198

يدسا هنگنز  یلع  دمحم 
هاگشناد تسرپرس 

 : تشونور

؛ عالطا تهج  عبانم  تیریدم  یلام و  يرادا ، مرتحم  نواعم  - 
؛ عالطا تهج  یشزومآ  مرتحم  نوامم  - 

؛ عالطا تهج  يزاسرهش  يرامعم و  هدکشناد  مرتحم  تسرپرس  - 
؛ مزال مادقا  عالطا و  تهج  تسارح  مرتحم  ریدم  - 

.عالطا تهج  یمومع  طباور  تسایر و  رتفد  سیئر  هاگشناد و  سیئر  مرتحم  رواشم  - 
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