
يولوم رتکد  ياقآ  بانج   
يراوزبس میکح  هاگشناد  مرتحم  تسایر 

مارتحا مالس و  اب 
هجدوب همانرب و  نامزاس  سیئر  روهمج و  سیئر  مرتحم  نواعم  تخبون  رتکد  ياقآ  بانج  دیرـضحتسم  هک  روطناـمه       

تازایتما شیازفا  نونکات  هک  ییارجا  ياههاگتسد  یمامت  هب    1398/11/30 خروم هرامش 696488  همانشخب ي  یط  روشک 
هاجنپ شیازفا  هب  تبسن  خیرات 1398/12/01   زا  تسا ، هدشن  ارجا  اهنآ  رد  يروشک  تامدـخ  تیریدـم  نوناق  مهد  لصف 
خروم ه ـ هرامـش 162862/ت54057  هبوصم  دافم  قبط  يروشک  تامدخ  تیریدـم  نوناق  مهد  لصف  تازایتما  يدـصرد 

.دنیامن مادقا  دوخ  نانکراک  يارب  دزمتسد  قوقح و  ياروش  هبوصم 1397/12/20   ناریزو و  تایه   1395/12/21
یملع تایه  ریغ  یناسنا  يورین  ياهتخادرپ  رد  فـالتخا  يربارباـن و  هب  رجنم  رما  نـیا  تـسا  رکذ  ناـیاش       

نوناق لومشم  نانکراک  اب  يروانف  ملع و  ياهکراپ  یـشهوژپ و  تاسـسوم  یلاع ، شزومآ  زکارم  اههاگـشناد ، رد  لغاش 
.دش  دهاوخ  يروشک  تامدخ  تیریدم 

يارب زاین  دروم  یلام  عبانم  نیمات  لحم  زا  هتسیاش  مادقا  رد  تشادهب  ترازو  هب  هتسباو  ياههاگـشناد  طابترا  نیا  رد        
دیکات اب  هاگشناد    هاگشهوژپ / هسسوم  /  بوصم  يا  هنیزه  تارابتعا  لحم  زا  لاس 1399 (  رد  يداهنشیپ  شیازفا  يارجا 

دییات اب  دازام  لوقنم  ریغ  لوقنم و  ياه   یئاراد  لاوما و  شورف  زا  لـصاح  ياهدـمآرد  و  اـه   هنیزه  رد  ییوج  هفرـص  رب 
مادـقا طبترم  ياـنما  تاـیه  هب  لاـسرا  اـب  هیهت و  ار  نآ  ییارجا  هماـن  هویـشو  مادـقا  زین  روشک )  هجدوب  هماـنرب و  ناـمزاس 

ياتـسار رد  اهتخادرپ و  رد  تلادـع  تیاعر  ضیعبت و  عفر  يارب  مرتحم  روهمج  سیئر  دـیکات  هب  هجوت  اـب  اذـل  دـندومن . 
يروهمج یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، هعـسوت  مشـش  هلاس  جـنپ  هماـنرب  نوناـق  ( 30  ) و ( 29  ) هداـم ( 3  ) هرـصبت يارجا 

یملع تایه  ریغ  ياضعا  ياه  هداعلا  قوف  بیرض  يدصرد  هاجنپ  شیازفا  صوصخ  رد  تسا  دنمشهاوخ  ناریا ، یمالـسا 
هـشیمه هشیمه و  هک  هنوگناـمه  تسا  دنمـشهاوخ  یملع  تاـیه  ریغ  ياـضعا  یمادختـسا  هماـن  نییآ  ( 20  ) هداـم عوضوم 

مئاق يرقاب  رتکد  ياقآ  بانج  هب  باطخ  ار  یقاصلا  هماـن ي  نتم  دـیرگن  ،  یم  تبثم  رظن  دـید و  اـب  ناـنکراک   هب  تبـسن 
.دییامرف لاسرا  هزیمم  ياهتایه  انما و  ياهتایه  زکرم  سیئر   ریزو و  مرتحم  ماقم 
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ییاباب سابع 
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